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 ممخصال
 :ىدؼ الدراسة

التطبيؽ عمى ىذه الحركؼ الزائدة في المغة العربية زيادة نحكية، ك  تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة 
 .االحتجاج التي تمتد إلى أكائؿ الربع األخير مف القرف الثاني لميجرة رصك عالحركؼ في فترة 

 :منيج الدراسة

قد استخدمت في ىذا البحث المنيج الكصفي في شقو النظرم، كالمنيج التطبيقي الداللي في ل 
الفترة، كىي : القرآف الكريـ، جرل التطبيؽ عمى مصادر االحتجاج في تمؾ ، ك شقو التطبيقي

 أكس بف حجر، كعمر بف أبي ربيعة، :الشعر مف ديكاني الشاعريفك  ،كالحديث النبكم الشريؼ
 .كالحجاج بف أبي يكسؼ الثقفي، كخطبة زياد بف أبيو خطب النبي : كمف النثر

 :أىمية الدراسة

كتظير أىمية ىذا البحث في أنو يحصر جميع الحركؼ التي قيؿ بزيادتيا في بحث كاحد،  
باإلضافة إلى أنو يسعى لتقريب المسافات بيف المختمفيف حكؿ مكضكع الزيادة، كالتطبيؽ فيو 

 شامؿ حيث شمؿ القرآف كالحديث كالشعر كالنثر. 
 : نتائج الدراسة

 .العربية ىي تسعة عشر حرفاالحركؼ التي كردت زائدة في المغة  -ُ

 .تحرج بعض العمماء مف إطالؽ لفظ الزيادة عمى القرآف الكريـ تكرعا كتأدبا مع ا ككالمو -ِ

 .أكثر الحركؼ كردت زائدة ىي : مف، ما، ال، الباء، الالـ، كأقميا ىي : إلى، إال، ثـ، إذ -ّ

 : توصيات الدراسة

الرغـ مف قمتيا  عمىنثرية في فترة عصكر االحتجاج، فاالىتماـ قدر المستطاع بالدراسات ال -1
 .كثيران  فييا خيران  أفإال 

ـ األلسنة، كييمنع ـ تكجيو أنظار طالب العمـ إلى العمك  -ِ النحكية؛ ألنو عصب المغة، كبيا تقىكَّ
 .المحف
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Abstract 

Objectives of the study 

This study aims at examining the grammaticallyredundant letters in Arabic language, 

and then applying these letters in the period of fundamentals of citation that stretch 

back to the beginning of thefinal quarter of the second century after Hijra. 

Research methodology:  

To conduct this study, the researcher used the descriptive approach in the theoretical 

background of the study and the applied semantic approach in the application part of 

the study. The study was applied on the sources of citation in that period, namely: the 

Holy Quran and the prophetic traditions (Hadith), and on poetry, particularly the 

poetry collections of AwsibnHajar, and Omar ibnAbiRabia, and on prose namely: the 

public speeches of the Prophet, Alhajaj bin Abu Yusuf Althaqafi, and ZiyadibnAbih. 

The importance of the study:  

The importance of this study lies in collecting all redundant  letters in one study. This 

is in addition to the fact that this study aspires to narrow the gap between different 

opinion pertaining to redundant letters, and in the comprehensive application it 

makes from various sources like Quran, Hadith, poetry and prose.  

The findings of the study: 

1. The number of redundant letters in the Arabic language is nineteen letters. 

2. Some grammarians were hesitant to state ‘redundant letters in the Holy 

Quran’for being polite with Allah and His words. 

3. The most redundant letters are: Min, Ma, La, Alaba, lam, and the least 

redundant are: Ila, Illa, thom, and Itha. 

Recommendations of the study: 

1. Giving Attention as much as possible to prose studies in the period of 

citation.Despite its scarcity, it has a great deal of benefit. 

2. Drawing the attention of scholars to the grammatical science; because it is the 

backbone of the language that corrects using the language and prevents 

committing mistakes. 
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ًْ َورَُشُُٔلُ ﴿  يَُس ٍَ ُ َخ ٔا فََصََيَى اَّللٍّ يُ ٍَ َوكُِو اْخ
ُِٔنَ  ٌِ ْؤ ٍُ ْ  ﴾َوال

 
 105]التكبة:[
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 إِلىَدْاءُ ا
 .كحنانان، جدم الغالي إلى الرجؿ الذم يفيض طيبة

 .مف أجؿ أف ننعـ بالكرد، أبي الغاليإلى مف امتألت يداه شككان 

 الحنكف. يككف العطاء، أمي كيؼمت العطاء إلى التي عمَّ 

 .كستة أقمار، لي الشرؼ بتكسطيـ، إخكاني األعزاء ،إلى لؤلؤةو 

 .إلييا كقد شغمتني عنيا صفحات ىذا البحث كثيران كثيران، زكجتي الغالية

 .اإليو كقد زيف ىذا البحث بحضكره الجميؿ، صغيرم عبد

 .مف لو فضؿ عمي كاألخكاؿ كالخاالت، ككؿ   إلى عمي أبي حاتـ كعمتي أـ حاتـ كعماتي جميعان 
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 وتقديرٌ  شكرٌ 
سبحانو، كاعترافان ألىؿ الفضؿ بفضميـ، فإنني أقدـ  –بعد شكر ا المنعـ المتفضؿ 

شكرم كجزيؿ امتناني لكؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا البحث، كأخص بالذكر المشرؼ عمى 
فقد رسالتي األستاذ الدكتكر: جياد يكسؼ العرجا، فإف لو فضالن ال تحيط بو كممات شكر، 

تشجيعو، كأفاض عمي مف عممو، كقدـ لي كؿَّ ما تطيقو أريحية عالـو تعيدني دائمان برعايتو ك 
يؤمف أف زكاة العمـ نشره، جزاه ا سابغ الخير، كأمتعو بالصحة كالعافية، كطكؿ السالمة 

 كالبقاء.

بقبكؿ مناقشة ىذا البحث،  كتكرما كما أتقدـ بخالص الشكر إلى المناقشيف المذيف تفضال
 حسيف راضي العايدم.د محمد العامكدم، كالدكتكر: األستاذ الدكتكر: محمك 

كالشكر مكصكؿ إلى مف أشرؼ عمى ىذا البحث كتابة كتنسيقان، بأناممو الذىبية كفكره 
 الثاقب، أخي محمد حفظو ا كرعاه.

م كذلؾ فإنني أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى المدير المساعد: سممي رضكاف، كالذ
 لحضكر المكاد النظرية لبرنامج الماجستير.   مف ساعات الدكاـساعدني كثيران في خركجي 

 تمنى لي الخير. كتكفيؽ، ألكذلؾ أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف دعا لي با
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 اإلطار العاـ لمدراسة: الفصؿ األوؿ
 المقدمة

كأشيد أف ال  ،كشممت رحمتو كؿ مكجكد ،عـ بحكمتو الكجكد ، الكاحد المعبكد الحمد  
كتكعد مف عصاه  ،كعد مف أطاعو بالعزة كالخمكد ،لو الغفكر الكدكد إلو إال ا كحده ال شريؾ

كالمكاء  ،كدمصاحب المقاـ المح ،كأشيد أف نبينا محمدان عبد ا كرسكلو ،ذات الكقكد بالنار
كالتابعيف كمف  ،الركع السجكد ا عميو كعمى آلو كأصحابوصمى  ،كالحكض المكركد ،المعقكد

 .كثيران إلى اليكـ المكعكد كسمـ تسميمان  ،ديك تبعيـ مف المؤمنيف الش

  أما بعد.

لقد شرفنا ا ػػػ تعالى ػػػػ باإلسالـ، كأكرمنا بالمغة العربية، تمؾ المغة المحفكظة بحفظ ا 
–  -  :كبذلؾ حصدت  ﴾،نْٔ ظُ افِ لََ  َُلُ  اوإٍُّ  رَ نْ ا الِّ ْلَ زّ َُ  َُ ا َنْ إٍُّ ﴿لكتابو الجميؿ، يقكؿ المكلى

 العربية المرتبة األكلى مف بيف كؿ المغات كنالت شرفنا ليس لغيرىا مف المغات. 

أنيا  لـ تكف المغة لتتبكأ ىذه الدرجة العالية السامية، كترتقي ىذا المرتقى الراقي لكال
 حافظت عمى صكف ألسنة العامة مف الخطأ كالزلؿ كالمحف، كما زالت تحافظ كستظؿ تحافظ.

العمـ المتكمؼ بيذه الغاية النبيمة مف تقكيـ األلسنة، كتصحيح االعكجاج، ىك ك كعمـ النح
 كمنع المحف، كاإلعانة عمى دقة التعبير.

العمـ، نكيت أف أشؽ طريقو  كلذلؾ فقد عقدت العـز عمى أف أككف جنديان مخمصان ليذا
كأخكض غماره، كأف أقدـ لمناشئة كالعامة ما ييق كـي االعكجاج كالمحف في ألسنتيـ، كأبسط ليـ 

"زيادة الحركؼ في عصكر ىك قكاعده كتفريعاتو، في مكضكع كقع اختيارم عميو، أال ك 
 االحتجاج".

لعمماء، فالخالؼ حكلو كمكضكع الزيادة ىذا مكضكع شائؾ بيف القدامى كالمحدثيف مف ا
أيضان، خصكصان في ظؿ كركده في كتاب  -طاؿ عمماء المغة، كالنحاة، كالبالغييف، كالمفسريف

 باإلضافة إلى كركده في األدب العربي شعران كنثران. -ػ-ػػػ كسنة نبينا محمدػػػا 

 ػػػ أال يككف زائدان"فالرازم مثالن يقكؿ: "األصؿ في الكالـ السيما في كالـ ا ػػػ تعالى 

أقرت مجمكعة كبيرة مف العمماء بكقكع الزائد أمثاؿ: سيبكيو كالفراء  –بينما عمى العكس مف ذلؾ 
 عبيدة كغيرىـ.ك كأب
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بؿ كمف الغريب أف يختمؼ أصحاب المذىب الكاحد حكؿ شاىد ما، فيذا الزجاج 
حيف قاؿ إف "إذ" مف قكلو  ػػػيعترض عمى أبي عبيدة ػػػػ ككالىما مف مذىب القائميف بالزيادة ػ

ِ بَّ رَ  اَل كَ  وإذْ ﴿تعالى  ِ َلْ ٍَ يْ م ل ْ  ثِ هَ ن  ِف  ٌو اغِ جَ  إّنِ
َ
﴾ زائدة، فيقكؿ الزجاج: ىذا إقداـ مف ثً فَ يْ يِ خَ  ِض رْ  اأ

ذ ىنا بمعنى الكقت  أبي عبيدة؛ ألف القرآف ال ينبغي أف يتكمـ فيو إال بغاية تجرم إلى الحؽ، كا 
 لغكان؟كىي اسـ فكيؼ يككف 

ما تقدـ كاف سببان دفعني بقكة إلى دراسة ىذا المكضكع، كاالنتماء إليو بمجرد البحث 
 عنو، كشعرت أنو المكضكع الذم يمبي الميؿ النحكم لدم.

أسألو ػػػػ سبحانو ػػػػ مباركة عممي ىذا، كأف يعينني عميو، كأف يجعمو عمالن خالصان لكجيو 
 الكريـ. إنو عمى كؿ شيء قدير.

: أسباب اختيار البحث:أوالً   

 .كزيادتيا الحركؼة ما الحظتو مف اختالؼ بيف العمماء حكؿ أصال .ُ

 لحصر الحركؼ الزائدة في المغة العربية في بحث كاحد. .ِ

 لتطبيؽ المكضكع عمى مجمكعة مف النصكص كالخطب. .ّ

معينو الذم الحب الشديد، كاالنتماء لعمـ النحك، كالرغبة الممحة لمتعمؽ فيو أكثر، كالنيؿ مف  .ْ
 ال ينفد.

 ثانيًا: أىداؼ الدراسة:

 دراسة الحركؼ بشكؿ عاـ دراسة شمكلية. .ُ

 بياف آراء العمماء في حركؼ الزيادة. .ِ

القرآف الكريـ كعينة  الزيادة مف خالؿ التطبيؽ عمىإفراد دراسة متخصصة تتعمؽ بحركؼ  .ّ
 مف الحديث كالشعر كالنثر.

ـ ما اعك ـ لغة رفد المكتبة العربية ببحث يخد .ْ ييقك   مف األلسنة. جَّ القرآف، كى

 .مقارنة الجانب التطبيقي بما درستو في الجانب النظرم .ٓ

 مقارنة أجزاء الدراسة التطبيقية بعضيا ببعض. .ٔ
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: ثالثًا : الدراسات السابقة  

 ،حركؼ الزيادة في القرآف الكريـ ، محمد محيي الديف أحمد، جامعة القاىرة، كمية اآلداب .ُ
 ـ.ُٕٖٗ

الجر الزائدة في العربية كاستعماالتيا في القرآف الكريـ، د. كـر محمد زرندح، مجمة  أحرؼ .ِ
 ـ. ََُِك، العدد الثاني، يكنيُٖالجامعة اإلسالميةػػػػ غزة ػػػػ،مجمد 

 ،معاني حركؼ الزيادة عند النحاة ) دراسة نحكية داللية (، د. محمد جمعة حسف نبعة .ّ
 .ـََِّكيناير ػػػػ يكني ،ُٓمجمة الدراسات االجتماعية، العدد 

كؿ الذم فإنني لـ أجد دراسة كاحدة تناكلت المكضكع بالش ،كعمى الرغـ مف ىذه الدراسات
ر يك ألف ىذه الدراسات تناكلت بعض حركؼ الزيادة كالمش ؛نسجت عميو خطة البحث ىذا

 .عالكة عمى أنيا لـ تطبؽ إال عمى نماذج محدكدة مف القرآف الكريـ فقط ،منيا
 

 رابعًا: منيج الدراسة:

لقد اقتضت طبيعة البحث أف أسمؾ المنيج الكصفي في شؽ الدراسة النظرم، كالمنيج 
التطبيقي الداللي في الجانب التطبيقي في دراسة مكضكع "زيادة الحركؼ في عصكر 

 االحتجاج"، كسرت كفؽ الخطكات التالية :

 الحركؼ.جمعت آراء العمماء ما بيف معارض كمكافؽ لزيادة  .ُ

 كضحت نقاط الخالؼ مع شكاىد عمى ذلؾ. .ِ

 –ذكرت حركؼ الزيادة في المغة كقد كاجيت صعكبة في تصنيفيا كىذا يرجع إلى عددىا  .ّ
الثنائي،  كلكني قسمتيا حسب عدد الحركؼ إلى أحادم كثنائي كما فكؽ -غير المتكقع

فصميف، أكليما: لألحادم مف الحركؼ، كثانييما: لمثنائي كما فكؽ  إلىكقسمت الحركؼ 
 الثنائي مف الحركؼ؛ كذلؾ لقمة الحركؼ الثالثية كالرباعية الزائدة. 

ف كرد أنو زائد عمى ضعؼ، أ .ْ قيؿ في لغة ك راعيت ذكر كؿ الحركؼ التي قيؿ بزيادتيا، كا 
 ممة كافية جامعة مانعة. ال يميؿ إليو األغمبية كذلؾ؛ لتككف الدراسة شاك شاذة، أ

تطبيؽ عمى ما جرل استعمالو مف زيادة الحركؼ ىك فصالن تطبيقيان، ك  خيرجعمت الفصؿ األ .ٓ
في عصكر االحتجاج، كلقد اخترت آيات القرآف الكريـ كمَّيا، كمف الحديث الشريؼ اخترت 
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مختصر صحيح ىك ك  -كتاب )التجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح لمزبيدم(
ارم، كديكاني الشاعريف: أكس بف حجر، كعمر بف أبي ربيعة، كمف النثر خطب لمنبي البخ
( .كخطب الحجاج بف يكسؼ الثقفي، كخطبة زياد بف أبيو ،) 

األقكاؿ لقائمييا، كالكتب  تنسبالعممية في بحثي ىذا، حيث إنني  لقد راعيت الدقة كاألمانة .ٔ
 .تعالىنقصاف بإذف ا ػػػ ك لمؤلفييا، بال زيادة أ

 يهدي السبيل.هو وهللا الموفق و
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 خامسًا: خطة البحث

 .وخاتمة ،تمييد، وثالثة فصوؿالمقدمة، و فصؿ نظري يشمؿ التـ تقسيـ البحث إلى:
 كتشمؿ: أسباب اختيار المكضكع، كأىداؼ الدراسة، كالدراسات السابقة، كمنيج الدراسة مقدمة

 .عصكر االحتجاج: تمييد

 ؼ: الحرو الثانيالفصؿ 
 : الحركؼ في العربيةالمبحث األوؿ

 زيادة الحركؼ بيف القبكؿ كالمنع :المبحث الثاني

 : الحروؼ الزائدة في العربيةالثالثالفصؿ 
 ، الالـ، الـ االستغاثة(.الكاك في األحادم منيا )الباء، الكاؼ، الفاء،  المبحث األوؿ:

 ،أؿ، إذ ،ما، ال، ًإٍف، أٍف، في، عف: في الثنائي كما فكؽ الثنائي، كىي: )مف، المبحث الثاني 
ّـَ، إلى، إال(         عمى، ث

 : استعماالت الحروؼ الزائدة في عصور االحتجاج دراسة تطبيقية.الرابعالفصؿ 
 : الحركؼ األحادية في عصكر االحتجاج.المبحث األوؿ

 : الحركؼ الثنائية، كما فكؽ الثنائي في عصكر االحتجاجالمبحث الثاني

  .كتشتمؿ عمى النتائج كالتكصياتخاتمة 
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 عصور االحتجاج: تمييد
:لغة االحتجاج -أوال  

.. كاحتج .كقيؿ : الحجة ما دكفع بو الخصـ ،جاء في لساف العرب : الحجة : البرىاف
 .(ُ)بالشيء : اتخذه حجة

 : الحجة : البرىاف، تقكؿ : حاجو فحجو؛ أم : غمبو بالحجة.(ِ)كفي الصحاح

ا أف الحجة ىي البرىاف البيف الكاضح، كفييا شيء مف القكة؛ إذ بيكيظير مف التعريؼ المغكم 
و كيي    ب.غمى ييٍدفعي الخصـ، كييكاجى

االحتجاج اصطالحًا: -ثانياً   

 لـ يرد تعريؼ محدد لالحتجاج في كتب القدماء، لكف السيكطي استعمؿ مصطمحان آخرى   
كعرفو بقكلو:" ما ثبت في كالـ مف يكثؽ بفصاحتو، فشمؿ السماع، ىك حتجاج، ك داالن عمى اال

ككالـ العرب، قبؿ بعثتو، كفي زمنو، كبعده إلى أف  ،القرآف، ككالـ نبيوىك تعالى، ك –كالـ ا 
 .(ّ)كافر"ك عف مسمـ أنثران، ك فسدت األلسنة بكثرة المكلديف، نظمان أ

الكريـ، كالحديث الشريؼ، فالتعريؼ حدد مصادر االحتجاج األربعة، كىي القرآف 
 ثقة.كالشعر، كالنثر، كبيَّف الحد الزماني لالحتجاج، كشرط ال

و، فيقاؿ عنو: تً نى جٍ ىي ك بي ألفظ يستعمؿ لمداللة عمى فصاحة عر كيعرؼ االحتجاج بأنو" 
 .(ْ)"، كعمماء المغة يجعمكنو حجةيحتج بو

براىيف تقاـ مف نصكص ":  ىي ككما ييمنا في ىذا المقاـ حجج النحك، فحجج النح
 .(ٓ)"قاعدةك المغة لمداللة عمى صحة رأم أ

                                                           

 ، مادة : حجج.(ِِٖ/ِج) لساف العربر، ابف منظك  (ُ)
 .(َّْ/ُج)الجكىرم، الصحاح  (ِ)
 .(ّٗص)اإلقتراح  السيكطي، (ّ)
 .(ُّٔص) العربيك الحديث النبكم في النح، فجاؿ (ْ)
 .(َُِص) عيد، الركاية كاالستشياد بالمغة (ٓ)
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الفرؽ بيف االحتجاج واالستشياد والتمثيؿ  -ثالثا  

كشاع استعماؿ ىذا  ،نشأ مع الدرس النحكم عبر العصكر مصطمح الشاىد النحكم
كما عنكا  ،الشاىد النحكمك المصطمح في كتب النحاة كثيران، فماذا كانكا يعنكف باالستشياد أ

 باالحتجاج كالتمثيؿ ؟

كرد في تاج العركس في تعريؼ الشكاىد العربية : " الجزئيات التي يؤتى بيا إلثبات 
حديث رسكؿ ك أ ،مف كالـ ا ػػػػ تعالى ػػػػػ ،كاألكزاف العركضية ،كاأللفاظ المغكية ،القكاعد النحكية

 .(ُ)مف كالـ العرب المكثكؽ بعربيتيـ ك أ ،( )ا 

مف نصكص المغة لمداللة عمى أما االحتجاج ػػػػػ كما ذكر سابقا ػػػػػػ : ىي براىيف تقاـ 
كبالتالي كعمى أساس ىذيف التعريفيف " فكؿ مف االستشياد كاالحتجاج بيذا  ،قاعدةك صحة رأم أ

: سكؽ ما يقطع كيبرىف عمى صحة القاعدة ىك المعنى السابؽ يتالقياف في مجرل كاحد، 
 .(ِ)الرأمك أ

حيث إف ،إف معنييف اثنيف نستطيع مف خالليما أف نميز بيف االحتجاج كاالستشياد
كيظير ىذا عمميان في كتب  ،إضافة الغمبةىك االحتجاج يزيد عف االستشياد في أمريف :أكليما ك 

.. مثؿ كتاب: " اإلنصاؼ .إذ يستخدـ غالبان في المكاقؼ التي تتطمب المغالبة كالجدؿ ،النحاة
فيقاؿ  ،ىجنتوك اآلخر يستخدـ لمداللة عمى فصاحة عربي أك  ،لخالؼ " البف األنبارمفي مسائؿ ا

 .(ّ)" كالعمماء يحتجكف بشعره "  ،عنو مثال : " يحتج بو "

حيث جاء في )مثؿ( : " المثاؿ بالكسر يطمؽ عمى  ،التمثيؿىك أما المصطمح الثالث ك 
 ،الكالـ الذم يؤتى بو لبياف قاعدةيك ، كبالتالي ف(ْ)الجزئي الذم يذكر إليضاح القاعدة " 

لتكضيحيا بعد الفترة الزمنية التي جعمكىا حدان فاصالن بيف ما يصح االستشياد بو كما ال ك أ
.. ابتداءن بأكؿ عصر الشعراء المحدثيف كاألدباء .كقد حددكا فترة ما يتمثؿ بكالمو ،يصح

 .(ٓ)كذلؾ ابتداءن ببشار بف برد  ،المكلديف

                                                           

 .(ُٕ/ُج ) تاج العركس مف جكاىر القامكس الزبيدم، (ُ)
 .(َُِ)ص الركاية كاالستشياد بالمغةعيد، ( ِ)
 .(َُّص)الركاية كاالستشياد بالمغة انظر: عيد، ( ّ)
  (.ُٔص) االحتجاج بالشعر في المغة جبؿ، (ْ)
 .(ِٖص) كقكاعد العربيةك مدخؿ إلى عمـ النح الدراكيش، (ٓ)
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يستعمؿ كثيران جدان في األمثمة الصناعية التي تساؽ عادة منسكبة " لزيد كالتمثيؿ 
كمثالو " زيد" في : " ضرب زيده  ،" كما يقاؿ الفاعؿ كذا،لقصد تثبيت القكاعد كبيانيا ،"ككعمر 

"(ُ). 

كال حديث رسكؿ ا  ،ػػػػػػ كالخالصة أف التمثيؿ يطمؽ عمى ما ليس مف كالـ ا ػػػػػ 
( )،  كعمى ما ليس مف كالـ العرب مف النصكص ػػػػػ بمصطمح النحاة ػػػػػػ متجاكزان عصر

 .كيككف مصنكعان لمبياف كاإليضاح ،التكثيؽ لمغة
ما يحتج بو  -رابعاً   

ثبكتو في كالـ ىك المعيار الذم كضعكه لتقرير عركبة المفظ بحيث يصح االحتجاج بو 
 .(ِ)"" مف يكثؽ بفصاحتو

كمناطؽ  ،مف قبائؿ بعينيا ،يتحقؽ بيا ذلؾ الكثكؽ مف ككف قائميا عربيان كالشركط التي 
كمع  .ىذه الشركط تصبح نطقان لذلؾ المعيار –في عصر زمني ينتيي عند حد معيف  ،بعينيا

ذلؾ يمكف النظر إلى كؿ مف ىذه النطؽ عمى أنو معيار مف عدة معايير متكاممة إذا تحققت 
  .(ّ)تو يحتج بو في كالـ ما صار مكثكقان بفصاح

فعدكا القرآف أعمى مراتب  ،فئاتك كلقد صنؼ عمماء المغة الكالـ المحتج بو في طبقات 
ثـ صدر اإلسالـ حتى نياية  ،يميو كالـ العرب في الجاىميةك  ،ثـ الحديث النبكم الشريؼ ،الكالـ

-  -ـ نبيو ككال ،القرآفىك ك  ،-تعالى  –يقكؿ السيكطي : " فشمؿ كالـ ا  .فترة االحتجاج
 ،نثران ك نظمان  ،كبعده إلى أف فسدت األلسنة بكثرة المكلديف ،في زمنوك  ،قبؿ بعثتو ،ككالـ العرب ،

 .(ْ)كافرو ك عف مسمـو أ

 وقراءاتو القرآف الكريـ -ٔ 

لف ك كمف المعركؼ أف العربية لـ تشيد  ،كخير ممثؿ لمغة ،أعمى درجات الفصاحةىك 
يقكؿ الراغب األصفياني : " ألفاظ القرآف الكريـ ىي  ،بالغةن ك مف القرآف فصاحةن ك تشيد ما يدن

                                                           

 .(ُٔ)صاالحتجاج بالشعر في المغة جبؿ، ( ُ)
 .ٗٔص المرجع السابؽ، (ِ)
 .(ٗٔ)االحتجاج بالشعر في المغة، حاشية صجبؿ،  (ّ)
 . (ّٗص)كاالقتراح في أصكؿ النحالسيكطي،  (ْ)
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كعمييا اعتماد الفقياء كالحكماء في أحكاميـ  ،كرائموك ككاسطتو  ،كزبدتو ،لب كالـ العرب
لييا مفزع حذاؽ الشعراء ك  ،حكميـك   .(ُ)نثرىـك البمغاء في نظميـ كا 

القرآف الكريـ أصؿ مف أصكؿ عمماء المغة في أف ك لـ يختمؼ أحد مف عمماء القراءات أ
ككافقت أحد  ،بكجوك يقكؿ ابف الجزرم :" كؿ قراءة كافقت العربية كل ،االستشياد في المغة

فيي القراءة الصحيحة التي ال يجكز ردىا كال  ،كصح سندىا ،احتماالن ك المصاحؼ العثمانية كل
 .(ِ)يحؿ إنكارىا " 

كأف قراءاتو كميا سكاء  ،سيد الحجج أما عمماء المغة فقد نصكا صراحةن عمى أف القرآف
يقكؿ السيكطي : " كؿ ما كرد  ،آحادان أـ شاذةن مما ال يصح رده كال الجداؿ فيوك كانت متكاترةن أ

كقد أطبؽ الناس  ،أنو قرئ بو جاز االحتجاج بو في العربية سكاء كاف متكاتران أـ آحادان أـ شاذا
 ،خالفتو يحتج بياك لك بؿ  ،ذا لـ تخالؼ قياسان معركفان عمى االحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إ

ف لـ يجز القياس عميو ،في مثؿ ذلؾ الحرؼ بعينو مخالفتو ك كما يحتج بالمجمع عمى كركده  ،كا 
 (ّ)يأبى ("ك :) استحكذ ككال يقاس عميو، نح ،القياس في ذلؾ الكارد بعينو

أما البغدادم الذم بدأ كتابو " خزانة األدب " بمقدمة تحدث فييا عف االستشياد 
 ،أبمغوك أفصح كالـ  –عز اسمو  –فكالمو  ،–تعالىك تبارؾ  –مصادره فيقكؿ : " أما ربنا ك 

 .(ْ)شاذه ك كيجكز االستشياد بمتكاتره 

ذا كردت في كينقؿ السيكطي عف ابف خالكيو أنو " قد أجمع الناس جميعان أف المغة إ
 .(ٓ)ال خالؼ في ذلؾ  ،القرآف فيي أفصح مما في غير القرآف

: ىؿ التـز النحاة تطبيقيان بما قرركه نظريان في كتبيـ ىك  ،السؤاؿ الذم يفرض نفسو
 .تجاه القرآف كقراءاتو ؟

كأما مف حيث  ،فقد صرحكا بو نظريان  ،كالكاقع أف مسمكيـ تجاه ىذا المبدأ كاف غريبان 
 .التككيد ال االستشيادك التطبيؽ فكانت تساؽ اآليات بيدؼ التقرير 

                                                           

 (.ْ/ُج) المفردات في غريب القرآف، الراغب األصفياني (ُ)
 .(ٗ/ُجػ) النشر في القراءات العشر، ابف الجزرم (ِ)
 .(ّٗ)صاالقتراح السيكطي،  (ّ)
 .(ٗ/ُج) خزانة األدب كلب لباب لساف العرب البغدادم، (ْ)
 .(ُِّ/ُج) عمـك المغة كأنكاعياالمزىر في  (السيكطي،ٓ)
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أف كتاب سيبكيو فيو اعتماد كامؿ عمى  –عمى لساف أحد الدارسيف  –ذكر محمد عيد 
كلقد أحصى ما فيو  ،الشعر اإلسالميك .. كتغافؿ نسبي عف آيات القرآف .الشعر العربي القديـ

لـ يتخذ معظميا مصدران لمدراسة بؿ إنيا اعتمدت  ،عمى ثالثمائة آيةمف آيات القرآف فمـ تزد 
   .(ُ)عمى نصكص أخرل أىميا الشعر

 ،يطعف عمى الركايةك كيرمييـ بالكىـ  ،بؿ إننا نجد أف كثيران مف النحاة أخذ يخطئ القراء
 .غير ذلؾك يرمييا بالكىف ك كيضعؼ القراءة 

إلى الرد عمى أكلئؾ النحاة مكاقفيـ في ىذه حديثان كذلؾ الذم دعا الباحثيف قديمان ك 
ككجدكا مجاالن  ،التي فتحكا بيا أماـ المستشرقيف ىذه الثغرة الخطيرة التي نفذكا منيا ،المسألة

 .(ِ)لمناقشة النصكص القرآنية مناقشةن قاسيةن تخرجيا عف دائرة التنزيؿ

قكلو : " إف الذم بيف النظر كالعمؿ فسره محمد عيد بك إف اضطراب مكقؼ عمماء النح
.. ذلؾ أف طبيعة التفكير الذم فرض نفسو ." التحرز الديني "ىك يفسر كؿ ذلؾ سبب كاحد 

عماؿ الذىفك عمى دارس المغة يحمؿ بيف طياتو تعدد اآلراء  .. كالنص القرآني ال يتحمؿ ذلؾ .ا 
 .(ّ)كال يطبقو 

النظر كالعمؿ برأيو ىذه الفجكة بيف محمد عيد قد أزاؿ ىذا االضطراب ك كفي ظني أف 
ألف نص القرآف  ؛ىذا كبذلؾ سيجد النحاة حرية أكبر لمتعامؿ مع نص غير نص القرآف الكريـ

 .الكريـ ال يتحمؿ أم تصرؼ

 االحتجاج بالحديث الشريؼ -ٕ

الرد ك كزاد األخذ  ،كثر الجدؿ حكؿ االستشياد بالحديث الشريؼ في إثبات قكاعد النحك
كفييـ مف يتكسط بيف اإلجازة  ،بينيـ مف يمنعك  ،فمنيـ مف يجيز .دثيفالمحك بيف العمماء القدماء 

 .كالمنع

 االحتجاج بالحديثو مانع -أ
ىػ ( في شرحو لكتاب َٖٔالحسف بف الضائع ) ت ك كاف ممف تعرض ليذه القضية أب

ممف جاؤكا بعد " ابف مالؾ " ىك ك حياف النحكم " ك كالذم تزعـ ىذا االتجاه " أب .الجمؿ لمزجاجي
                                                           

 .(ُِّ)ص الركاية كاالستشياد بالمغةعيد،  (ُ)
  (.ِٖٖص) الحديث النبكم الشريؼ كأثره في الدراسات المغكية كالنحكية حمادم، (ِ)
 .(ُِٕ،ُِٔ)صالركاية كاالستشياد بالمغة عيد،  (ّ)
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كتعرض في ىذا الشرح لفكرة االستشياد بالحديث  ،ق ( كشرح كتابو التسييؿْٕٓمباشرة ) ت 
ظير مكقفو المتشدد ك إذ كجد ابف مالؾ يحتج بو كثيران عمى خالؼ العادة فتحدث عف تمؾ الفكرة 

المتأخريف سمؾ ىذه الطريقة ك مف اتجاه ابف مالؾ حيث يقكؿ : " كما رأيت أحدان مف المتقدميف 
كأبي عمر  ،المستقرئيف لألحكاـ مف لساف العرب ،عمى أف الكاضعيف األكليف لعمـ النحك ،هغير 

كعمي  ،كالفراء ،كالكسائي ،مف أئمة البصرييف ،كسيبكيو ،كالخميؿ ،عيسى بف عمرك بف العالء 
 .(ُ)كىشاـ الضرير مف أئمة الككفييف لـ يفعمكا ذلؾ  ،بف المبارؾ األحمر

الرأم يحجمكف عف االحتجاج بالحديث الشريؼ يكمف في إف الذم جعؿ أصحاب ىذا 
 -  -" فنجد قصةن كاحدةن قد جرت في زمانو   ،أمريف أكليما : إف الركاة جكزكا النقؿ بالمعنى

وممكُتيا  : " زوجُتَكيا بما معؾ مف القرآف " "ما ركم مف قكلو ك لـ تقؿ بتمؾ األلفاظ جميعيا نح
 -فنعمـ يقينان أنو  ،كغير ذلؾ مف األلفاظ ،معؾ مف القرآف " "خذىا بماوبما معؾ مف القرآف " 

 - لـ تأت بمفظو "ك .. فأتت الركاية بالمرادؼ .لـ يمفظ بجميع ىذه األلفاظ(ِ). 

ألف كثيران مف الركاة كانكا غير  ؛كالثاني : إنو كقع المحف كثيران فيما ركم مف الحديث
 ،كىـ ال يعممكف ،فكقع المحف في كالميـ ،النحكيتعممكف لساف العرب بصناعة ك  ،عرب بالطبع

 .(ّ)ركاياتيـ غير الفصيح مف لساف العربكدخؿ في كالميـ ك 

 االحتجاج بالحديثو مجوز  -ب
يعد ابف مالؾ صاحب أكؿ منيج متميز في الدراسات النحكية قاـ عمى أساس المزج كاالختيار 

جنكح شديد إلى االجتياد ك  ،التيسيرك مف المذاىب السابقة كميا مع ميؿ كاضح إلى الحياد 
 .(ْ)التجديدك 

تابعو ك احتج بالحديث ك كبالتالي جاء ابف مالؾ فكاف أكؿ مف خرج عمى ىذا اإلجماع 
 .(ٓ)كغيره مف كتب المسائؿ  ،عمي الشمكبيف " في كتابو التكطئةك " كأب ،في ذلؾ " ابف ىشاـ "

 كاعتمد ىذا االتجاه عمى اآلتي : 

                                                           

 .(َُ/ُ)جخزانة األدب البغدادم،  (ُ)
 .(ْْ)صاالقتراح  السيكطي، كانظر:، ُُص ،المرجع السابؽ (ِ)
 .(ْْ)صاالقتراح السيكطي، ، (ُُ/ُ)جخزانة األدب البغدادم،  (ّ)
 .(ّٕٓ)صالحديث النبكم الشريؼ كأثره في الدراسات المغكية كالنحكية حمادم،  (ْ)
 .(ُّْ)صالركاية كاالستشياد بالمغة عيد،  (ٓ)
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نما المطمكب غمبة الظف الذم  ،بمطمكب في ىذا البابإف اليقيف ليس  -ُ مناط ىك كا 
 ،قكانيف اإلعرابك ككذا ما يتكقؼ عميو مف نقؿ مفردات األلفاظ  ،األحكاـ الشرعية

كال يخفى أنو يغمب عمى الظف أف ذلؾ المنقكؿ المحتج بو لف  ،فالظف في ذلؾ كمو كاؼ
 .ألف األصؿ عدـ التبديؿ ؛يبدؿ

حصؿ في ك أما ما دكف  ،فيما لـ يدكف كال كتبىك نقؿ بالمعنى إنما الخالؼ في جكاز ال -ِ
 .بطكف الكتب فال يجكز تبديؿ ألفاظو مف غير خالؼ بينيـ

كقع في الصدر األكؿ قبؿ فساد  ،كثير مف المركياتك األخبار بؿ ك تدكيف األحاديث  -ّ
 .(ُ)حتجاج بو حيف كاف كالـ أكلئؾ المبدليف عمى تقدير تبديميـ يصكغ اال ،المغة العربية

مف أمثاؿ سيبكيو  –: لماذا سكت النحاة المتقدمكف ىك  ،أما السؤاؿ الذم يفرض نفسو ىنا
ف استخدامو حتى عصر ابف كانصرفكا ع ،عف مناقشة االستشياد بالحديث –الفراء ك كالمبرد 
 مالؾ ؟ 

 يجيب عف ىذا السؤاؿ قكؿ محمد عيد " كانت السنة بيف أيدييـ كىي صالحة لمدراسة
لكنيـ صرفكا أنفسيـ عنيا قصدان لمسبب نفسو الذم  –كما كاف بيف أيدييـ القرآف أيضان  –المغكية 

 .(ِ)التحرز الدينيىك ك  ،لـ يعتمد عمى القرآف مف أجمو

دافعان لممتأخريف ك كاف سببان  ،كفي رأيي أف انصراؼ النحاة المتقدميف عف االحتجاج بالحديث
فانصراؼ  ،يقدمكا رأييـ في منع االحتجاج بالحديثك ألف يناقشكا  –حياف كابف الضائع ك أب –

كاف السبب الركاية ك حتى كل ،النحاة المتقدميف عف االحتجاج مثؿ ليـ مكقفان تطبيقيان قكل حجتيـ
 .بالمعنى

 المتوسطوف بيف المنع والجواز -ج
ما يحتمؿ ك  -  -فظ الرسكؿ ىذا االتجاه يفرؽ في نصكص السنة بيف ما يعتقد أنو ل

األحاديث التي اعتنى بنقميا في كقؼ ك كمف النكع األكؿ األحاديث القصيرة  ،التغيير في ألفاظو
 –كأما النكع الثاني  ،-  -كىذا يحتج بو لمثقة بنقؿ نصو عف الرسكؿ  ،حادثة خاصةك خاص أ

كاألحاديث الغريبة األلفاظ التي  ،فمنو األحاديث الطكيمة التي ال يستطاع حفظيا –الغالب ىك ك 
 .(ّ)كىذا ال يحتج بو؛ ألنو نقؿ بالمعنى  ،يعسر حفظيا بنصيا

                                                           

 .(ُٓ-ُْ/ُ)ج خزانة األدبالبغدادم،  (ُ)
 .(ُّٓ)صالركاية كاالستشياد بالمغة عيد،  (ِ)
 .(ُّّ -ُِّ)صالركاية كاالستشياد بالمغة عيد،  (ّ)
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ق ( : كلـ يكف الشاطبي يرضى منيج ابف مالؾ َٕٗىذا االتجاه تبناه الشاطبي ) ت ك 
ككاف عمى ابف مالؾ في نظره أف  ،فقد رأل فيو تطرفان في األخذ بالحديث مطمقان  ،إزاء الحديث

حديث جاء بالمعنى، كلذلؾ قاؿ : " كالحؽ أف ابف مالؾ غير ك يف حديث جاء بالمفظ يفرؽ ب
 .(ُ)قكؿ ضعيؼ " ىك ك  ،فكأنو بناه عمى امتناع نقؿ الحديث بالمعنى ،مصيب في ىذا

 االحتجاج بكالـ العرب  -ٖ

كالنحكيكف عندما يتكممكف عف  ،النثر معان ك مف الكاضح أف كالـ العرب يشمؿ الشعر 
يقكؿ السيكطي : " كأما كالـ العرب فيحتج منو  ،إنما يقصدكف ىذا المعنى ،حجية كالـ العرب

كيبيف أف االعتماد في ذلؾ عمى " ما ركاه الثقات  ،(ِ)بما ثبت عف الفصحاء المكثكؽ بعربيتيـ 
 .(ّ)شعرىـ " ك عنيـ باألسانيد المعتبرة مف نثرىـ 

لما يشتمؿ عميو  ؛مستكل خاص فرضو عميو فنوك ف يقرر أكالن أف الشعر ذمف الميـ أ
كألنو يتناكؿ مكضكعات خاصةن تفرض عمى الشاعر إحساسان  ،مف إيقاع مكسيقي ككزف كقافية

كذلؾ خالؼ النثر الذم يتخذ كسيمةن لحياة  ،غير عادم فيطمقو حينئذو غناءن شعريان جميالن منغمان 
مكضكعية يصمح لممحادثة ك طالقة ك بما لو مف انسياب ىك ك  ،اىـالتفك الناس في التعامؿ 

 .(ْ)عرض األفكارك الخطابة ك 

 -فقد كاف لمنثر ،عمى أنو ينبغي أال يفيـ مف ذلؾ أف الشعر قد تفرد كحده بالدراسة
إذ فاز الشعر بنصيب األسد  ،لكنو كزف أخؼ كثيران مما كاف ينبغي أف يككف لو ،كزنو -أيضان 

 .(ٓ)ككاف لو االعتبار األكؿ في ىذا المجاؿ ،المالحظةك مف الدرس 

لقد كضع النحاة معياريف اثنيف حكؿ ما يكثؽ بفصاحتو مف كالـ العرب لضماف 
 ىما :ك تأسيس الثقة، ك الفصاحة 

  الحد المكاني -ٔ

                                                           

 .(ُّ/ُ)جخزانة األدب البغدادم،  (ُ)
 (.ْٕ)صاالقتراح السيكطي،  (ِ)
 (.ْٖ)صاالقتراح السيكطي،  (ّ)
 .(ُّٖ -ُّٕ)صالركاية كاالستشياد بالمغة عيد،  (ْ)
 (.ُّٗ)صالركاية كاالستشياد بالمغة عيد،  (ٓ)
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كلكف القبائؿ التي  ،أنأل مما يخافكف منو –في نظر النحاة  –كاف قمب الجزيرة العربية 
لخالط  ،ككذلؾ الحكاضر ،كاضطراب لغتيا ،كانت في أطراؼ الجزيرة عرضة لفساد ألسنتيا

كما اعتقدكا أف األعرابي الفصيح النازح مف البادية إذا أقاـ بالحاضرة  ،أكلئؾ باألعاجـك ىؤالء 
 .(ُ)ء عمر بف العالك فيما زعـ أب ،أموك كما حدث ألبي خيرة  ،كفسد لسانو ،الف جمده

االقتراح ك كلعؿ معيار المكاف يزداد تحديدان إذا اطمعنا عمى ما نقمو السيكطي في المزىر 
كعنيـ أيًخذى  ،كبيـ اقتدم ،عف أبي نصر الفارابي، قاؿ : " كالذيف عنيـ نقمت المغة العربية

فإف ىؤالء ىـ الذيف عنيـ أكثر ما  ،أسدك  ،كتميـ ،مف قبائؿ العرب، ىـ : قيس ،المساف العربي
 ،كبعض كنانة ،ثـ ىذيؿ ،التصريؼك في اإلعراب ك  ،عمييـ اتكؿ في الغريبك  ،معظموك أخذ 

 .(ِ)كلـ يؤخذ عف غيرىـ مف سائر قبائميـ  ،كبعض الطائييف

فمـ يؤخذ عف  ،فيقكؿ : " كبالجممة ،المغكيكفك ثـ يبيف المبدأ العاـ الذم اتبعو النحاة 
كال عف سكاف البرارم ممف كاف يسكف أطراؼ بالدىـ التي تجاكر سائر األمـ  ،حضرم قط
 .(ّ)الذيف حكليـ 

 ،غسافك  ،كقضاعة ،جذاـك  ،كىي : لخـ ،كيذكر بعد ذلؾ أربع عشرة قبيمةن لـ يؤخذ عنيـ
يادك   ،ثقيؼك  ،سكاف اليمامةك  ،حنيفةك بنك  ،أىؿ اليمفك  ،كأزد عماف ،عبد قيسك  ،بكرك  ،تغمبك  ،ا 
 ،األحباشك  ،كالمصرييف ،النبطك  ،ذلؾ إما لمخالطتيـ مف حكليـ مف الفرسك  ،الحجاز حاضرةك 

ما لمخالطتيـ تجار األمـ المقيميف عندىـ أ ،كغير ذلؾ  .غيرىـ مف األمـك كا 

إذا رجعنا إلى ما يركيو السيكطي عف  ،إننا نستطيع أف نتفيـ أىمية العامؿ المكاني
أف قالكا :  ،" كمما افتخر بو البصريكف عمى الككفييف حيث يقكؿ : ،األندلسي في شرح المفصؿ

كباعة  ،كأنتـ تأخذكنيا عف أكمة الشكاريز ،أكمة اليرابيعك نحف نأخذ المغة عف حرشة الضباب 
 .(ْ)الككاميخ

 ،الذيف يأخذكف المغة عنيـ ،لـ يككنكا في ثقافة ىؤالء العمماءك كمف العجب أف ىؤالء البد
كالبيئة التي عاشكا  ،كلكف ىؤالء كانكا يعتقدكف أف المغة تجرم في دمائيـ بسبب أماكف سكناىـ

 .فييا

                                                           

 .(ٔص)مجالس العمماء  الزجاجي، (ُ)
 .(ْٕ)صاالقتراح السيكطي،  (ِ)
 .(ْٕ)صاالقتراح السيكطي،  (ّ)
 .(ُٕٓ)صاالقتراح السيكطي،  (ْ)
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 الحد الزماني -ٕ

ككاف رائدىـ في  ،لف تفسدك كنعني بو : تمؾ الفترة التي حددىا النحاة لبقاء الفصاحة لـ تنتقض 
لذا عمد النحاة إلى كضع حدكد زمنية لمغة  ،تفضيموك تحديد ىذا اإلطار الزمني إكبار القديـ 

كقد تمثمت ىذه   ،المحتج بيا لتساعدىـ في عدـ االحتجاج بمف تأثرت لغتو بالمغة المدنية
 .(ُ)الحدكد في أربع طبقات 

ىذه الطبقة ك كاألعشى  ،كامرئ القيس ،ىـ قبؿ اإلسالـك الطبقة األكلى : الشعراء الجاىميكف 
  .يحتج بشعر شعرائيا إجماعان 

كىذه  ،حساف بف ثابتك كمبيد  ،اإلسالـك ىـ الذيف أدرككا الجاىمية ك  ،الطبقة الثانية : المخضرمكف
 .يحتج بشعر شعرائيا إجماعان كالطبقة األكلى –أيضا  –

كجرير  ،كيقاؿ ليـ اإلسالميكف كىـ الذيف كانكا في صدر اإلسالـ ،الطبقة الثالثة : المتقدمكف
 .صحة االستشياد بكالميا –يقكؿ البغدادم كما  –الصحيح ك  ،الفرزدؽك 

كىـ مف بعد الطبقة الثالثة إلى زماننا ىذا  ،كيقاؿ ليـ المحدثكف ،الطبقة الرابعة : المكلدكف
 .أبي نكاسك كبشار بف برد 

كقيؿ يستشيد  ،أنو ال يجكز االستشياد بكالميا مطمقا ،كالمكقؼ العاـ مف ىذه الطبقة
فاستشيد في تفسير أكائؿ سكرة البقرة ببيت مف  ،اره الزمخشرمكاخت ،بكالـ مف يكثؽ بو منيـ

ف كاف محدثا ال يستشيد بشعره في المغةك ىك كقاؿ : " ك  ،شعر أبي تماـ مف عمماء يك ف ،ا 
 ،أال ترل إلى قكؿ العمماء : الدليؿ عميو بيت الحماسة ،فأجعؿ ما يقكلو بمنزلة ما يركيو ،العربية
تقانوك و ف بذلؾ لكثكقيـ بركايتفيقنعك   .(ِ)"ا 

 : تحديد اإلطار الزمني
كيذكر صاحب  ،(ّ)آخر الحجج عندىـ ابف ىرمةك  ،يعد بشار بف برد أكؿ المحدثيف

فإذا كاف الرشيد قد كلي  ،(ْ)مائة تقريبا "ك الخزانة أنو تكفي " في خالفة الرشيد بعد الخمسيف 

                                                           

 .(ٔ-ٓ/ُ) خزانة األدبالبغدادم،  (ُ)
 .(ٓٓص)تفسير الكشاؼ  ،الزمخشرم (ِ)
 . (ٗٓ)صاالقتراح السيكطي، انظر:  (ّ)
 .(ِْٓ/ُ)ج خزانة األدبالبغدادم،  (ْ)
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ككاف ما ينقمو البغدادم مف كفاتو في خالفة الرشيد  ،(ُ)مائةك الخالفة في ربيع األكؿ سنة سبعيف 
  .مائةك فيذا يعني أف ابف ىرمة تكفي بعد عاـ سبعيف  ،صحيحان 

أف الفترة الزمنية التي حددىا النحاة لالستشياد تمتد إلى أكائؿ  ،كالذم يعنينا مف ىذا
 باعتبار أف ابف ىرمة آخر الحجج.  ،الربع األخير مف القرف الثاني لميجرة

 

 

 
 

  

                                                           

 .(ُٖ/ِج)النجـك الزاىرة  ،بف تغرم بردما (ُ)
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 الحروؼ: الثانيالفصؿ 

 الحروؼ في العربية: المبحث األوؿ
، ككؿ منيـ فسره لقد اىتـ كؿ مف المفسريف كالبالغييف كالمحدثيف بتفسير معنى الحرؼ

ككجو عنايتو إلى معنى الحرؼ مف كاقع استخدامو كثقافتو التي غمبت عميو، كما ييمنا في ىذا 
 معنى الحرؼ عند النحاة، كالمعنى المغكم الذم يساعدنا في فيـ المعنى النحكم.ىك المقاـ 

: لغة أواًل : معنى الحرؼ  

 ت)يقكؿ الجكىرم  ،دة " حرؼ "ذكر أصحاب المعاجـ العديد مف المعاني المغكية لما
ىذا المعنى المغكم مشترؾ مع كؿ ك  ،(ُ)"حدهك شفيره ك : " حرؼ كؿ شيء : طرفو  (ىػ ّّٗ

 ،عمى ما نتأ في جنبو يطمؽ أيضان ك  ،مف ىنا أطمؽ عمى أعمى الجبؿ المحدد حرؼ ،المعاجـ
 كالحرؼ أيضان  ،(ِ)كحرؼ السيؼ حده ،كحرؼ النير جانبو ،كقيؿ حرفا الجبؿ كالسفينة جانباىا

 .(ّ)مسيؿ الماء

 تشبييان  ،فكما يطمؽ الحرؼ عمى الناقة الصمبة النجيبة الماضية ،كحرؼ مف األضداد
كذلؾ كانكا يريدكف بالحرؼ  ،كبحد السيؼ في المضاء ،الشدةك ليا بحرؼ الجبؿ في الصالبة 

ىك ك كشبيت في ىزاليا بالحرؼ مف حركؼ التيجي  ،الناقة الميزكلة التي أنضتيا األسفار
 .(ْ)ىذا ما نقمو الجكىرم عف األصمعي ك  ،األلؼ

: كتأتي بمعنى  المعنكية المعاني المستكل الثاني: ىيك  ،حسيةه  كؿ ما سبؽ ىي معافو 
ََ كفي قكلو تعالى :  ،ناحية :أم ؛فالف عمى حرؼ مف أمرهنقكؿ ، الجيةك الناحية  الٍّاِس  َوٌِ

 َْ ٰ َخرٍْف  ٌَ َ لََعَ َحْػتُُد اَّللٍّ
( قالكا : عمى عمى حرؼ) ،أم إذا لـ ير ما يجب انقمب عمى كجيو (ٓ)

 .(ٔ)أف يعبده عمى السراء دكف الضراء :ىك كجو كاحد ك 

                                                           

 مادة )حرؼ(. (،ُِّْ/ْ)جالصحاح  الجكىرم، (ُ)
 ؛(ِْ-ُْ/ٗ)ج لساف العربابف منظكر،  ؛(ُِّْ/ْ)جالصحاح  الجكىرم، انظر مادة )حرؼ( في (ِ)

  (.ٖٔ-ٕٔ/ٔ)ج تاج العركسالزبيدم، 
 .(ٕٗٗص)القامكس المحيط  ،الفيركزآبادم (ّ)
 .(ُْ/ٗ)جلساف العرب ابف منظكر،  ؛(ُِّْ/ْ)جالصحاح الجكىرم، انظر:  (ْ)
 .[ُُالحج : ] (ٓ)
 .(ِْ/ٗ)جلساف العرب ابف منظكر،  (ٔ)
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فيقاؿ : يقرأ ىذا الحرؼ في حرؼ  ،كؿ كممة تقرأ عمى أكثر مف كجو في القرآف حرؼك 
 .(ُ)أم في قراءتو ؛ابف مسعكد

في األصؿ ىك كسمي بالحرؼ الذم  ،(ِ)"" كاحد حركؼ التيجيىك فإف الحرؼ كبعد 
 .الجانبك الطرؼ 

كمما سبؽ يظير أف المعنى الحسي األكلي  ،ىذه ىي أىـ المعاني المغكية لكممة حرؼ
بعد ذلؾ استعممت  ،النيرك  ،كالسيؼ ،ثـ الناقة ،أجزائو الناتئةك كاف طرؼ األشياء مف جبؿ 

 .عمى حركؼ التيجي أخيران ك  ،ثـ قراءة القراء ،الناحيةك معنكيا لمداللة عمى الجية 

: معنى الحرؼ اصطالحان  -ثانيان    

انتقمت كممة الحرؼ مف  ،كما تنتقؿ كممات المغة مف معنى لغكم إلى معنى اصطالحي
فأصبح ىذا المعنى يتبادر إلى الذىف قبؿ المعنى  ،معناىا المغكم إلى المعنى االصطالحي

مما يعسر انفصاليما  ،كالعالقة بينيما كبيرة ،بيف المعنييف إال أف المناسبة تبقى قائمةن  ،المغكم
 .في الداللة

( قاؿ : " فالكمـ : ىػ َُٖتعريؼ سيبكيو )ت ىك دماء ؼ نمتمسو عند القيكأقدـ تعر 
.. كأما ما جاء لمعنى كليس باسـ كال فعؿ .اسـ كال فعؿكحرؼ جاء لمعنى ليس ب ،كفعؿ ،اسـ

 .(ّ)نحكه " ك  ،كالـ اإلضافة ،القسـك كا ك ،سكؼك  ،ثـ فنحك:

كشرح  ،الحرؼك الفعؿ ك كىي : االسـ  ،بعد أف ذكر سيبكيو أف أقساـ الكالـ ثالثة
كلـ نعرؼ ماذا قصد بالمعنى كىؿ  ،جعؿ الحرؼ عمى إطالقو دكف تحديد ،القسميف األكليف

 .المعنى في نفسو أم في نفس الحرؼ أـ مع غيره مف الكالـ ؟

يقكؿ ابف فارس : " كقد أكثر  ،لقد سار ابف فارس عمى نيج سيبكيو في تعريفو لمحرؼ
الذم يفيد  فيو ما قالو سيبكيو أنوأقرب ما ك  –يقصد تعريفيـ لمحرؼ  –أىؿ العربية مف ىذا 

 (ْ).معنى ليس في اسـ كال فعؿ

                                                           

 .(ُْ/ٗ)جلساف العرب ابف منظكر، (ُ)
 (.ٕٔ/ٔ)ج تاج العركسالزبيدم،  (ِ)
 .(ُِ/ُج) الكتاب ،سيبكيو (ّ)
 (.َٓص)الصاحبي في فقو المغة العربية  ،بف فارسا (ْ)
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أف الحرؼ كممة تدؿ عمى معنى ىك ك  ،إف غالبية أقكاؿ النحاة تدكر في فمؾ كاحد تقريبان 
يقكؿ  (ىػ ّّٖت )فالنحاس  ،أم إنيـ رددكا ما قالو سيبكيو غير أنيـ حددكا المعنى ،في غيرىا

 .(ُ)"االسـ كالفعؿخال مف دليؿ ك  ،: " الحرؼ ما دؿ عمى معنى في غيره

 .(ِ)"" ما جاء لمعنى ليس باسـ كال فعؿيقكؿ :  (ىػ ّٕٕت )عمي الفارسي ك أب -

 ،ثـ ،إلى ،: مفكنح ،يقكؿ : " الحرؼ ما دؿ عمى معنى في غيره (ىػ ّّٕت )الزجاجي  -
 .(ّ)كما أشبو ذلؾ 

يقكؿ : " ما لـ تحسف فيو عالمة مف عالمات األسماء كال عالمات  (ىػ ِّٗت )ابف جني  -
نما جاء لمعنى في غيره ،األفعاؿ  .(ْ).. " .كا 

 .(ٓ): " الحرؼ لفظة يدؿ عمى معنى في غيره ال في نفسو " يقكؿ (ىػ ٗٔٔت )ابف عصفكر  -

أبي البقاء  أظف أنو استفاد مفك  ،لقد كاف ابف عصفكر دقيقا في صياغة تعريفو ىذا
ىك ك  (ما جاء لمعنى في غيره)ك (ما دؿ عمى معنى في غيره)حينما فرؽ بيف تعريفيف  العكبرم

فقكلنا ما جاء لمعنى بياف  ،" ألف الحدكد الحقيقية دالة عمى ذات المحدكد بيا ؛يعد األكؿ أصح
عمى العمة التي كالمراد مف تعريؼ الحرؼ الداللة عمى الذات ال  ،(ٔ)العمة التي ألجميا جاء " 

 .كضع مف أجميا

ال ينفي كجكد تعريفات مغايرة لما سبؽ مثؿ  ،إف دكراف تمؾ التعريفات حكؿ نقطة كاحدة
ال ك ال الصفة ك في تحديد الحرؼ " ما ال يحسف لو الفعؿ  (ىػ ُِٓت )قكؿ األخفش األكسط 

 .(ٕ)التثنية كال الجمع كلـ يجز أف ينصرؼ " 

 ،لعددنا الحالة ،أخذنا بيذا التعريؼك إذ ل ،غير الحرؼفتعريفو ليس بمانع مف دخكؿ 
 .كالضمائر كميا حركفا ،كالفاعؿ ،كالتمييز

                                                           

 .(ُْص )ككتاب التفاحة في النح، لنحاسا (ُ)
 .(ٖ/ُج) اإليضاح العضدم ،الفارسي (ِ)
 .(ُص)كالزجاجي، الجمؿ في النح (ّ)
 .(ُص) كتاب الممع في العربية ،بف جنيا (ْ)
 . (ْٓص)المقرب  ،ابف عصفكر (ٓ)
 .(ُٓ،َٓ/ُج) المباب في عمؿ البناء كاإلعراب ،(العكبرمٔ)
 ،بف فارساىذا تعريؼ نسبو ابف فارس لألخفش، كلـ أعثر عميو في معاني القرآف لألخفش انظر:  (ٕ)

 .  (ْٖص) الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كالميا
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الذم ال يجكز ىك : "  (ىػ ُّٔت )قكؿ ابف السراج  –أيضا  –كمف التعريفات المغايرة 
 .(ُ)"(عف ذاىب)كال  ،(إلى منطمؽ  )ال نقكؿ  ،كال يككف خبرا ،أف يخبر عنو

بؿ اكتفى باإلشارة  ،إذ إنو لـ يبيف ماىية الحرؼ ككظيفتو ،تعريفو بائفكجو المغايرة في 
ال ينطبؽ عمى يك ف ،ىذا عالكة عمى أف تعريفو ليس بجامع ،إلى عالماتو التي يعرؼ بيا

أف تجيب : " بالعمؿ " لمف قاؿ لؾ مثؿ :  ،خاصة ما يقع منيا جكابا لسؤاؿ ،حركؼ الجر مثال
 .تجيب " مف المسجد " لمف قاؿ لؾ : مف أيف جئت ؟أف ك : كيؼ كصمت إلى ىذا ؟ أ

عمى الرغـ مف اتفاؽ معظـ النحاة حكؿ تعريؼ الحرؼ بأنو يدؿ عمى معنى في غيره 
 ،(ِ)كقاؿ : " أف لمحرؼ معنى يدؿ عميو "  ،إال أف صاحب كتاب التطبيؽ النحكم اعترض عميو

 ." إلى " تفيد انتياء الغايةك ،داءاالبتك فمثال " مف " تفيد التبعيض أ ،كقدـ أمثمة عمى قكلو

مف " ألنو كيؼ لنا أف نعرؼ أف "  ؛كالحجة التي قدميا عبده الراجحي ىي عميو ال لو
الحكـ فيما ىك دكف أف نرجع إلى سياؽ العبارة ؟ كبالتالي السياؽ االبتداء ك أفادت التبعيض أ

فعمى الرغـ مف أف كؿ حرؼ مف الحركؼ لو عدة معاف تتبادر إلى الذىف عند  ،تفيده " مف "
كىذا  ،كلكنيا ال تتضح إال بعد كجكد الحرؼ في تركيب لغكم داخؿ سياؽ مفيد ،ذكر الحرؼ

 .مف يبمكر لمحرؼ معناهىك السياؽ 

: الحركؼ كاألدكات -ثالثان    

يستخدمكنو كقسـ ثالث مف أقساـ ك إف النحاة األكائؿ كانكا يضعكف مصطمح الحركؼ 
فسيبكيو في كتابو لـ  ،كلـ يكف أحد منيـ يستعمؿ مصطمح األداة بدال مف الحرؼ ،الكالـ

نما كاف يستعمؿ لفظة الحرؼ لمداللة عمى القسـ الثالث مف أقساـ ك  ،يستعمؿ أبدا لفظة األداة ا 
 .الكالـ

فالفراء  ،(ّ)مف الحرؼ عممكىا بدالن إلى لفظة األداة ليست فشيئان  لكف الككفييف مالكا شيئان 
كذلؾ في  ،أكؿ مف استعمؿ األداة بمعناىا االصطالحي ليدؿ عمى حركؼ المعاني صراحة

ٔا ةَِهَٰذا  تعالى :كتفسيره لقكلو  ،معرض حديثو ٌُِِ ًْ يُْؤ َ ًْ إِْن ل ٰ آذَارِِْ فَيََػيٍَّم ةَاِخٌع َجْفَصَم لََعَ

                                                           

 .(َْ–ّٕ/ُج)األصكؿ في النحك ،بف السراجا (ُ)
 .(ّٕٔ)ص التطبيؽ النحكم ،الراجحي (ِ)
 (.ُْٕ)ص مدرسة الككفةالمخزكمي،  (ّ)
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َشًفا
َ
اْلَِديِد أ

فيي في  (إذ)ألنيا كانت أداة بمنزلة  ؛في مكضع نصب (أف)قائال : " ، (ُ)
 .(ِ) "مكضع نصب

كلكف الجـز بأف الفراء كاف يطمؽ مصطمح األداة عمى حركؼ المعاني ال يقبؿ عمى 
فمـ  ،ألف ىذا المصطمح لـ يرد في كتابو كمو بأجزائو الثالثة إال في مكاضع محدكدة ،إطالقو

اآلخر عمى سبيؿ ك بؿ إنو كاف ينثر ىذا المصطمح بيف الحيف  ،يمتـز بو يتخذ مف إيراده منيجان 
بدليؿ أنو لـ يتخؿ عف مصطمح الحركؼ لمداللة عمى حركؼ المعاني  ،التمييد لوك التعريؼ بو 

(ّ). 
ا َهُٰؤََلءِ :  مف ذلؾ قكلو في تفسير قكلو تعالى ٌَ ٍَْج  ًْ ىََلْد َغيِ ٰ رُُءوِشِٓ ٔا لََعَ ًٍّ ُُِسُص ُث

َحِِْفُلٔنَ 
(ْ)،  ََمِيٍع َْ ٌِ ًْ ُٓ َ ا ل ٌَ ٔا  َِّ َوَظ

فقيؿ : عممت أٍف  (ما)قبؿ  (أفٍ )أدخمت العرب ك كل ،(ٓ)
كلكنيـ إذا لقي شيئا مف ىذه الحركؼ أداة  ،كاف صكابان  ،كظننت أٍف ما فيؾ خير ،ما فيؾ خير

 .مثؿ إف التي معيا الالـ 

كبذلؾ زاكج بيف المصطمح  ،باألداة (إف)كعف  ،أشباىيا بالحركؼك  (ما)فعبر عف 
 .تمييدا إلدخالو ميداف الدرس النحكم ،المألكؼ كالمصطمح الجديد

" قد أرجع كككاف المخزكمي في كتابو " مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنح
أكليما : المغايرة بيف لفظ يطمؽ عمى أحد  ،ألمريف اثنيف (أداة)سبب تسمية الككفييف الحرؼ 

  .كلفظ يطمؽ عمى أحد حركؼ المعاني ،ءحركؼ اليجا

ىف أدكات ك  ،" بؿ "ككالثاني : أف األدكات عندىـ ىي حركؼ المعاني ؾ " ىؿ " 
 .(ٔ)غيرىما ك اإلضراب ك يستعاف بيف عمى التعبير عف االستفياـ 

التي اىتمت النحاة ر انتشارا في كتب عمى الرغـ مف أف مصطمح الحركؼ كاف األكث
ف  في تمؾ الكتب و العمماءاستعممإال أف مصطمح األداة كجد ك ،  المعانيعنيت بحركؼ ك  _ كا 

                                                           

 .[ٔالكيؼ:] (ُ)
 .(ِٖٔ/ُ)ج معاني القرآفالفراء،  (ِ)
 .(َُص) أبحاث في المغة ،سمطاني (ّ)
 .[ٓٔاألنبياء:] (ْ)
 .[ْٖفصمت:] (ٓ)
 (.ِِْ)ص مدرسة الككفةالمخزكمي،  (ٔ)
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 (كاألزىية)، (ىػ ّّٕت )لمزجاجي  (حركؼ المعاني)منيا كتاب  -كاف استعمالو ليس غالبان 
 .(ُ)(ق ُْٓت )لميركم 

جميع األلفات التي في ك كاستعممو اليركم في مكضعيف متقاربيف يقكؿ في أكليما : " 
ال  (اسـ ا)قكلؾ ك .. " كيقكؿ في المكضع الثاني : " .نحك ،األدكات ىي ألفات القطعأكائؿ 

 .(ِ)"كىي أداة مف أدكات القسـ ،يككف إال في القسـ فقط

 ،(ق َِٕت )لممالقي  (رصؼ المباني)كلعؿ المصطمح كاف أكثر كضكحا في 
فيـ يستعممكف األداة جنسا يضـ  (ق ُٕٔ)كابف ىشاـ  ،(ق ْٕٗت )لممرادم  (الجنى الدانيك )

فالمالقي في معرض حديثو عف  ،كربما الظركؼ ،األفعاؿك األسماء ك تحتو أنكاعا مف الحركؼ 
كفي نفس المكضكع استخدـ المرادم ، (ّ)"األصؿ فييا كفي أدكات الشرطىك ا يقكؿ : " ىذ (إفٍ )

 .(ْ)مصطمح األداة

مف ذلؾ  (مف كتابو )مغني المبيب كاستخدـ ابف ىشاـ أيضا مصطمح األداة في مكاضع
  .(ٓ)كليذا خصت بأحكاـ " ،قكلو : " كاأللؼ أصؿ أدكات االستفياـ

إذ لـ يجده  ،(حركؼ المعاني)إعراضو عف مصطمح ىك كلكف الجديد عند ابف ىشاـ 
يفضؿ عميو مصطمحا جديدا لـ ك  ،غير الحرفيةكاء مجمكعة مف العكامؿ الحرفية ك الحت ؛مناسبا

ما تضمف معناىا مف ك " المفردات " يقكؿ : " كأعني بالمفردات : الحركؼ ىك ك يسبؽ إليو 
 ،ليسيؿ تناكليا ،كقد رتبتيا عمى حركؼ المعجـ ،الظركؼ فإنيا المحتاجة إلى ذلؾك األسماء 

 .(ٔ)كربما ذكرت أسماء غير تمؾ كأفعاال لمسيس الحاجة إلى شرحيا " 

 ،لمصطمح األداة ريك مصطمح الحرؼ كاف سابقا في الظ كخالصة القكؿ : " إف
ليستكمؿ  ؛(الحرؼ)كأعتقد أف الفراء بعممو ىذا أراد أف يبتعد عف تقميد المصطمح البصرم 

فالتغيير  ،كمنيا المصطمحات ،لممدرسة الككفية كؿ أدكات االستقالؿ عف المدرسة البصرية
ككنو استعمؿ في كتب  ،كال حرج في استخداـ مصطمح األدكات ،حاصؿ في المصطمحات فقط

                                                           

 .(ُِّ،ٖٗ،ُُص) األزىية في عمـ الحركؼ ،اليركم (ُ)
 .(ُُ،ٖ)ص األزىيةاليركم،  (ِ)
 .(ُٕٖص)رصؼ المباني  ،المالقي (ّ)
 .(َِٖص)الجنى الداني في حركؼ المعاني  ،( المرادمْ)
 .(ُِص)مغني المبيب عف كتب األعاريب  ،بف ىشاـا (ٓ)
 . (ُٗ)ص مغني المبيبابف ىشاـ،  (ٔ)
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 –بؿ ككرد  ،" حركؼ المعاني "ك ،" رصؼ المباني "ك ،حركؼ المعاني مف أمثاؿ " األزىية "
أكرد ىذا المصطمح في كتابو "  –مثال  –فابف السراج  ،في كتب بعض البصرييف –أيضا 

نما ىي أدكات ك لممعاني"  : " " فقاؿ في " باب الحركؼ التي جاءت كأصكؿ النح قميمة تدخؿ ا 
 .(ُ)"األفعاؿك في األسماء 

: األساس في عمؿ الحركؼ -رابعان    

كتاب مف كتب األصكؿ النحكية مف الحديث عف أسس عمؿ الحركؼ كمنيا ك ال يخم
 مثال :

كحرؼ الخفض،  إذا كاف مختصان  البركات األنبارم : " إف الحرؼ إنما يككف عامالن ك يقكؿ أب -ُ
ذا كاف غير  ،كحرؼ الجـز لما اختص باألفعاؿ عمؿ فييا ،لما اختص باألسماء عمؿ فييا كا 

تارة تدخؿ ك ألنيا تارة تدخؿ عمى االسـ  ؛كالعطؼ ،فكجب أال يعمؿ كحرؼ االستفياـ ،مختص
 . (ِ) عمى الفعؿ

ألنيا ال اختصاص ليا  ؛يقكؿ ابف يعيش : " لـ تعمؿ حركؼ العطؼ جرا كال غيره  -ِ
إذ العامؿ ال يككف  ،األفعاؿ ال يجكز أف تككف عاممةك كالحركؼ التي تباشر األسماء  ،باألسماء

ككؿ حرؼ زائد  ،األفعاؿك .. كحركؼ العطؼ تدخؿ عمى األسماء .إال مختصا بما يعمؿ فيو
 .(ّ)ال يعمؿ في أحدىما ،يدخؿ عمى األسماء كاألفعاؿ

رح التسييؿ : " أصؿ عمؿ الحرؼ المختص بنكع مف المعرب أف حياف في شك كيقكؿ أب -ّ
مف  كلذلؾ لما كاف الجـز نكعان  ،يككف مختصا بنكع مف اإلعراب الذم اختص بو ذلؾ المعرب

ككذا القكؿ  ،بالمضارع كالحرؼ الجاـز مختص بو أعطى المختص لممختص اإلعراب مختصان 
 .(ْ)في حركؼ الجر 

                                                           

 .(َِٔ/ِ)جكاألصكؿ في النح، ابف السراج( 1)
 .(ٕٓص)اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ  ،األنبارمابف  (ِ)
 .(ُِ/ٕج)شرح المفصؿ  ،بف يعيشا (ّ)
 .(ِْٖ/ُج)كالنظائر في النحاألشباه ك  ،السيكطي (ْ)
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ال فال ،فعؿ عمؿك فإف اختص باسـ أ ،ال عالمة لو يقكؿ السيكطي : " كالحرؼ -ْ ىك .. ك .كا 
كاألصؿ في كؿ حرؼ يختص  ،كيشترؾ بينيما ،مختص بالفعؿ ،ثالثة أقساـ : مختص باالسـ

 .(ُ)كفي كؿ حرؼ ال يختص أال يعمؿ  ،أف يعمؿ فيما اختص بو

زاء ما سبؽ نستطيع أف نمخص أسس العمؿ في اآلتي :  كا 

أم تخص أحدىما دكف  ؛الفعؿك الحرؼ الذم يختص بمباشرة االسـ أىك أكال : الحرؼ المختص 
 .اآلخر

كالحرؼ المختص بالفعؿ يعمؿ  ،عرابان ؛ أم يؤثر فيو إثانيا : الحرؼ المختص باالسـ يعمؿ فيو
كالحرؼ المشترؾ ال يؤثر فيما يباشر مف األسماء كاألفعاؿ كعميو  ،أم يؤثر فيو إعرابان  ؛فيو

فالحركؼ التي تدخؿ عمى األفعاؿ كىي حركؼ الجـز كبعض حركؼ النصب تؤثر في األفعاؿ 
 .التي تباشرىا

 كعمى األساس األكؿ قسـ النحاة الحركؼ إلى ثالثة أقساـ :

القسـ يشمؿ حركؼ الجـز كبعض  قسـ يدخؿ عمى األفعاؿ فقط كال يدخؿ عمى األسماء كىذا -ُ
 حركؼ النصب

 عمى األسماء فقط كال يعمؿ في األفعاؿ كالحركؼ العاممة في ىذا القسـ نكعاف :قسـ يدخؿ  -ِ
 .ىي حركؼ الجرك نكع يخفض األسماء  - أ

ىذه الحركؼ ال ك مثؿ : إف كأخكاتيا  ،يدخؿ عمى المبتدأ كالخبرك نكع ينصب األسماء  - ب
 .ألنيا ال تدخؿ عميو ؛تعمؿ في الفعؿ

األفعاؿ فال يختص بيما دكف آخر كلذلؾ ال تعمؿ في اسـ كال في ك قسـ يدخؿ عمى األسماء  -ّ
: " أيقكـ " حيث كنح ،فعؿ كىذا ما سماه النحاة الحركؼ المشتركة مثؿ ىمزة االستفياـ

 .(ِ)" أزيد أخكؾ " فدخمت اليمزة عمى االسـ ككنح ،دخمت عمى فعؿ

الحركؼ  كذكر أف سبب إعماؿ ،ميممةك سـ األنبارم الحركؼ إلى عاممة كتقسيـ ثاف حيث ق
ف لـ يقؿ ذلؾ مباشرةك  ،أنيا مختصةىك العاممة  إال أف ذلؾ كاضح مف تمثيمو لحركؼ  ،ا 

ككذلؾ الحركؼ  ،كحركؼ الجـز كىي مختصة باألفعاؿ ،الجر كىي مختصة باألسماء

                                                           

 . (ِٕ/ُج) امع في شرح جمع الجكامعيك ىمع ال ،السيكطي (ُ)
 .(ِٕ/ُ)جامع يك ىمع الالسيكطي،  ؛(ٓٓ-ْٓ/ُ)ج األصكؿ ،انظر: ابف السراج (ِ)
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كبعد ذلؾ قسـ ىذه الحركؼ العاممة كالميممة إلى ستة أقساـ مراعيا في ذلؾ العمؿ  ،الميممة
 .(ُ)المعنى كالحكـ النحكمك 

يقكـ عمى أساس تقسيـ  –ال عالقة لو باختصاص الحرؼ ىك ك  –كىناؾ تقسيـ ثالث 
" ػ" أـ " كثالثية ك ػكثنائية ك ،الحركؼ إلى أحادية كاليمزة كىذا ما  ،كرباعية ؾ " لكف " ،" أفَّ

 .(الجنى الداني)جرل عميو صاحب 

 ،ىما : الحركؼ العاممة ،رأيت في مقامي ىذا أف أقسـ الحركؼ إلى قسميف رئيسيفك 
 .كالحركؼ غير العاممة

 الحروؼ العاممة :: القسـ األوؿ
 ،(ِ) ساكنان ك أ مجركران ك أ منصكبان ك أ عرؼ النحاة العامؿ أنو ما أكجب ككف آخر الكممة مرفكعان 

ليؾ  ىذه الحركؼ: كا 
وىي : ،أوال : حروؼ الجر  

كال يدخؿ حرؼ  ،كالفعؿ باالسـ ،فتكصؿ االسـ باالسـ ،"حركؼ الجر تصؿ ما قبميا بما بعدىا
  (ّ)الجر إال عمى األسماء " 

أف "  ،ر مف قكؿ البصرييف إال األخفشيك المشك  ،(ْ)البعضية ك أ ،البيافك البتداء الغاية أمٍف : 
األخفش ك مذىب الككفييف ك  ،بؿ يخصكنيا في المكاف ،مف " ال تككف البتداء الغاية في الزماف
 .(ٓ)جكاز استعماليا في ابتداء الغاية مطمقا 

 .(ٔ)بمعنى : مع ك  ،حتى : النتياء الغاية ،إلى

  .(ٕ)في : لمظرفية 
                                                           

 .(ُّ -ُِص)أسرار العربية  ،انظر: األنبارم (ُ)
 .(ّٕص)العكامؿ المائة النحكية في أصكؿ عمـ العربية  ،الجرجاني (ِ)
يك ىمع الالسيكطي،  ؛(ْٕ/ُ)ج المباب العكبرم، ؛(َْٖ/ ُ)ج األصكؿابف السراج، انظر:  (ّ)

 .(ِٕ/ُ)جامع
أكضح  ،بف ىشاـا ؛(َْٗ/ُ)األصكؿ ابف السرج،  ؛(ِِْ/ْ، الكتاب )جانظر في معاني مف : سيبكيو (ْ)

 .(ُٖ/ّج) المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ
 .(ٕٕٗ/ِج)شرح الكافية الشافية  ،بف مالؾا (ٓ)
 .(ِْْ-ُُْ/ُ)صكؿ األ ،بف السراجا ؛(ُِّ/ْ)ج ، الكتابسيبكيو :انظر (ٔ)
 .(ِِٔ/ْ)جالكتاب سيبكيو،  ؛(ُِْ/ُ)جاألصكؿ ابف السراج،  (ٕ)
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 .(ُ)القسـ ك  ،المصاحبةك  ،االستعانةك  ،الباء : لإللصاؽ

 .(ّ)كرب ككاكىا لمتقميؿ  .(ِ)الالـ : لالختصاص 

 .(ْ)التاء : لمقسـ ك  ،الكاك 

  .(ٓ)عف : لممجاكزة 

 .(ٔ)كعمى : لالستعالء 

 .(ٖ)منذ لمزماف ك مذ ك  ،(ٕ)الكاؼ لمتشبيو ك 

ذىب إلى ذلؾ ك  ،(ٗ)فسيبكيو لـ يذكر فييا إال الجر  (حاشا)أما  ،كخال : لالستثناء ،كعدا ،احاشك 
 .(َُ)كبعضيـ يرل أنيا مترددة بيف الفعمية كالحرفية  ،النحكييفكثير مف 

 ،(ُِ)نسبكا الجر بيا إلى األخفش ك  ،(ُُ)فمـ يذكر فييا سيبكيو إال النصب (عدا)كأما 
 .(ُّ) جاران قميالن  كحرفان  ،كثيران  ناصبان  كأما خال فيي مف األدكات التي تستعمؿ فعالن 

                                                           

 .(ُِْ/ُ)ج المقتضب، (المبردُ)
 .(ُِٕ/ْ)جالكتاب سيبكيو،  ؛(ُّْ/ُ)جاألصكؿ ابف السراج،  (ِ)
المقتضب المبرد،  ؛(ْٓ/ِ)ج، (ِْٕ/ ُ)جسيبكيو، الكتاب  ؛(ُْٔ/ُ)األصكؿ  ابف السراج، (ّ)

 .(ُّٗ/ْ)ج
 .(ُِٕ/ْ)ج الكتاب، سيبكيو( 4)
 . (ِِٔ/ْالمرجع السابؽ، )ج (ٓ)
 .(َِّ/ْ)ج سيبكيو، الكتاب انظر: (ٔ)
 .(ُِٕ/ْ)جسيبكيو، الكتاب  انظر: (ٕ)
ابف السراج، إذا كلي بعدىما اسـ مجركر، فالصحيح أنيما حرفا جر، كقيؿ: اسماف مضافاف.انظر:  (ٖ)

 .(ُِْ/ُ)جاألصكؿ 
 .(ّْٗ/ِ)جالكتاب  ،سيبكيو( ٗ)
 .(ُّٗ/ْ)جالمقتضب المبرد،  (َُ)
 .(َّٓ،ّْٖ/ِ)ج الكتابسيبكيو،  (ُُ)
 .(ْٗ/ٖ)ج شرح المفصؿابف يعيش،  (ُِ)
 .(ٖٕ/َِ)ج المرجع السابؽ،( ُّ)
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 ثانيًا : الحروؼ المشبية بالفعؿ

 ،ككأفَّ  ،كأفَّ  ،كىي : إفَّ  ،فمنيـ مف ذىب إلى أنيا ستة ،اختمؼ العمماء في عددىالقد 
( عمى أنيا حرؼ  ،كمنيـ مف ذىب إلى أنيا خمسة ،كلعؿ ،كليت ،كلكفَّ  بحيث لـ يذكر )أفَّ

( حرؼ كاحد ،متفرد قائـ بذاتو نما تكسر ىمزتيا في مكاضع ،بؿ إنيا ك)إفَّ كتفتح في مكاضع  ،كا 
( ،أخرل   .(ُ)فيي فرع لػ )إفَّ

) ( ك)أفَّ  .فمجراىما في التككيد كاحد ،فأما )إفَّ

 ،كتارة لمتككيدتارة لالستدراؾ  كفي معنى )لكف( ثالثة أقكاؿ: ،( لمتككيد كاالستدراؾ)لكفَّ 
كأف :  ،ليت : تمفو  ،تكقعك لعؿ : ترجو ك  ،(ِ)رأم ابف عصفكر في المقرب ىك ك ان لمتككيد دائمك 

  .(ّ)تشبيو

كقكلؾ : إف زيدان  ،ترفع الخبرك ىذه الحركؼ عمى اختالؼ معانييا تنصب االسـ 
نما نصبت االسـ ك ... منطمؽه  ذلؾ أنيا تطمب ؛ ك رفعت الخبر لمضارعتيا الفعؿ المتعدمك ا 

كما يتصؿ بالفعؿ المتعدم  ،يتصؿ بيا المضمر المنصكبك  ،اسميف كما يطمبيا الفعؿ المتعدم
نني"ك في قكلؾ "إنو  نؾ كا  معانييا معاني األفعاؿ ك  ،أكاخرىا مفتكحةه كأكاخر الفعؿ الماضيك ، ا 

فمما ضارعت األفعاؿ ىذه  ،االستدراؾك التمني ك  ،التكقعك  ،الترجيك  ،التشبيوك  ،مف التككيد
 .(ْ)المضارعة عممت عمميا 

فذىب البصريكف  ،لكنيـ اختمفكا في الخبرك  ،كال خالؼ بيف النحاة أنيا تنصب االسـ
بؿ يبقى الخبر  ،أما الككفيكف فقالكا : ال تعمؿ شيئان في الخبر ،(ٓ)إلى أنيا ترفع الخبر أيضان 

قد عممكا ذلؾ بأنيا أفعاؿ مف األفعاؿ فال يجكز أف تعمؿ ك  ،مرفكعان كما كاف قبؿ دخكليا عميو
 .(ٔ)النصب ك الرفع  :مأ ؛عمميف

                                                           

 .(ُْٗ -ُْٖ/ِ)جاليمع ، السيكطي (ُ)
 .(ُُٕ)صالمقرب ابف عصفكر،  (ِ)
 .(ُْٖ/ِ)جامع يك ىمع الالسيكطي،  ؛(ِِٗ/ُ)جاألصكؿ ابف السراج،  ؛(ُٓ)صالجمؿ الزجاجي،  (ّ)
 .(َُٖ/ْ)جالمقتضب المبرد،  ؛(ِٓ، ُٓ)صالجمؿ الزجاجي،  (ْ)
 .(ُٓٓ/ِ)جامع يك ىمع الالسيكطي، (ٓ)
 .(ُٓٓ/ِ)ج ،المرجع السابؽ (ٔ)
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  (ُ)ذلؾ بأحد أمريف ك  ،تصبح حركفان غير عاممةبالتالي ك  ،لكف ىذه الحركؼ قد تيمؿك 
إف )المييئة بك الكافة أك الزائدة أك غير المكصكلة أ (ما)فإذا اتصمت  ،أكليما : أف تقترف بما

ىماليا إذا اتصمت بماك فيجكز إبقاء عمميا  (ليت)إال  ،كأخكاتيا( فإنيا تكفيا عف العمؿ قاؿ  ،ا 
 .(ِ)فإف اإللغاء فيو حسف" ،أما ليتما زيدان منطمؽه ك سيبكيو "

  (ّ)كقد استشيد عمى ذلؾ بقكؿ النابغة الذبياني 

 دقْ و فَ فَ صْ نِ وْ أَ ا نَ امِ مَ حَ  ىْ لَ إِ      انَ لَ  اـُ مَ ا الحَ ذَ ا ىَ مَ تَ يْ لَ  اَلْ أَ  تْ الَ قَ 

: تخفيؼ نكنيا حيث يجكز تخفيؼ نكف أربعة ىك  ،كاألمر الثاني الذم يجعميا غير عاممة    
 .ككأفَّ  ،كلكفَّ  ،كأفَّ  ،إفَّ كىي:  ،األحرؼ الستةأحرؼ مف 

ىماليا ،( مكسكرة اليمزةأما )ًإفَّ  كذكر السيكطي أنو  ،فإذا خففت نكنيا جاز إعماليا كا 
ي كتاب ا ػػػػػ عز كجؿ ػػػػػ كقد كردت ميممة كعاممة ف ،(ْ)كقد تعمؿ عمى قمة  ،يغمب إىماليا

ونَ ِإَوْن ُُكٌّ تعالى :  كمف ذلؾ قكلو ْحَِا َُمََْضُ ا ََجِيٌع ََلَ ٍٍّ َ ل
َ ُُكً  نْ إوَ  تعالى : كقكلو، (ٓ) ا ٍٍّ  ل

  مَ بَّ رَ  ًْ ُٓ ٍِّ يَ ّذِ َٔ َلُ 
َ
َ ٍَ خْ أ  .(ٔ)ًْ ُٓ ال

 ثالثًا : الحروؼ المشبية بميس في المعنى والعمؿ

 ،: النسخىك كفي عممو ك  ،: النفيىك ك  ،مف الحركؼ نكع يشبو الفعؿ )ليس( في معناه
ىك ك  ،كبيذه المشابية في األمريف يعد مف أخكات ليس مع أنيا فعؿ ،فيرفع االسـ كينصب الخبر

كأشير ىذه الحركؼ  ،لمشابيتو إياىا في العمؿ السالؼ فقط ؛كما يعد مف أخكات )كاف( ،حرؼ
  (ٕ) (إف ،الت ،ال ،ما)أربعة : 

                                                           

 .(ُٖص)كاإلىماؿ في النح ،انظر: العرجا (ُ)
 .(ُّٖ/ِ)جسيبكيو، الكتاب  (ِ)
امع يك ىمع الالسيكطي،  ؛(ُّٕ/ِ)جالكتاب سيبكيو، مف شكاىد ىك ، ك (ُْص، الديكاف )النابغة الذبياني (ّ)

 .(َْٔ/ِ)جالخصائص ابف جني،  ؛(َْٖ/ُ)جشرح الكافية الشافية ابف مالؾ،  ؛(ُٖٗ/ِ)ج
 .(ُُٖ/ِ)جامع يك ىمع ال، السيكطي (ْ)
 .[ِّ: يس]  (ٓ)
 .[ُُُ: ىك د] (ٔ)
 .(ّٗٓ/ُج) الكافيك النح ،حسف (ٕ)
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كقيؿ أىؿ تيامة  ،الحجازإف أىؿ البصرة أعممكا )ما( عمؿ ليس جريان عمى لغة أىؿ 
لعدـ ىك كلعؿ إىماليا عندىـ  ،أما أىؿ تميـ فأىممكىا ،الذيف نزؿ القرآف مدعمان لرأييـ

 .(ُ)اختصاصيا بالدخكؿ عمى الجممة االسمية

 ،كقد اختمؼ النحاة في إعماليا فقد ذىب سيبكيو ،تعمؿ عمؿ )ليس( قميالن  (ال النافية)ك
 .(ِ)كذىب األخفش كالمبرد إلى منع إعماليا ،كطائفة مف البصرييف إلى جكاز إعماليا

 .(ّ)أما الحرؼ )الت( الذم يعمؿ عمؿ )ليس( فقد اختمؼ في تركيبو كاختمؼ في إعمالو

 ،لسنا بصدد عرضيا في ىذا المقاـ ،إف لكؿ حرؼ مف ىذه الحركؼ شركطان لعمميا
كالذم ييمنا أنيا حركؼ عاممة عمى الرغـ مف أنيا ال تختص " ألف ليا شبيان بػ )ليس( في أنيا 

 . (ْ) كتدخؿ عمى المبتدأ كالخبر فألحقت بيا " ،لمنفي كالحاؿ

 رابعًا : حروؼ النصب

 ،إف العامؿ نصبان في األفعاؿ خمسة أحرؼ مركبات"(ٓ)(ذكر صاحب )رصؼ المباني
ذفك  ،لفٍ ك  ،ىي : أفٍ ك    كي "ك  ،كيماك  ،ا 

ذفك  ،لفك  ،الخفيفة ىي : أفٍ ك  ،رلكف كتاب المبرد جمع أربعة عش  ،كيك  ،حتىك  ،ا 
كاف قد ك ،أكك ، الكاك ك الجكاب بالفاء، ك  ،لئالك  ،الـ الجحكدك  ،الـ كيك  ،لكيالك  ،لكيك  ،كيالك 

  (ٔ)"ركؼ التي تنصب األفعاؿ المستقبمةأسمى الباب بػ " باب الح

 ،)أف( ىي أقكاىاك ،)إذف(ك)كي( ك)لف( ك)أف( أما عمؿ النصب فيو ػػػػػػ في الفعؿ ػػػػػ فبػ 
 ،تأكالن بأحد عكامؿ األسماءك ألنيا شبيية لفظان  ؛اختصت بذلؾك  ،مقدرةك لذلؾ تنصب ظاىرة ك 

 )  .(ٕ)لمزيتيا قدمت في الذكرك كىي )أفَّ

ألف كؿ كاحدة منيما عمى حرفيف  ؛لفظاي شبيية بيا ك ألنيا مصدرية مثميا  ؛(كي)ككليتيا 
 .ثانييما ساكفك  ،: أكليما مفتكح

                                                           

 .(ّّّ)ص مغني المبيبابف ىشاـ،  (ُ)
 .(َُِ/ِ)جامع يك ىمع الالسيكطي، انظر:  (ِ)
 .(ٕٓ/ُ)جالكتاب سيبكيو، انظر:  (ّ)
 .(ِٕ/ُ)جامع يك ىمع الالسيكطي،  (ْ)
 .(ٔ)صرصؼ المباني  المالقي، (ٓ)
 .(ٕ)صالجمؿ الزجاجي،  ؛(ُِٖ/ُ)جالمقتضب المبرد، ( ٔ)
  .(َُِٓ/ّ)جشرح الكافية ابف مالؾ،  (ٕ)
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االختصاص باألفعاؿ ك ساكتيا في مالزمة اإلعماؿ ك  ،فمذلؾ قرنت بػ )كي( (لف)كذلؾ ك 
فأما شبييا فألف  ،مباينة لياك  ،فإف ليا شبيان ليا ،ؼ )إذف()أف( بخال فقكم شبييا بػ ،المستقبمة

األمراف الحادثاف بػ )أف( : ككنو بيا في تأكيؿ ف ،ب )إذف( أمرافك  ،أمرافالفعؿ يحدث فيو بػ)أف( 
كككنو  ،األمراف الحادثاف ب )إذف( ككنو بيا جكابان كجزاءن ك  ،ككنو بيا غير محتمؿ لمحاؿك مصدر 

 .ككاف أمره دكف )إذف( كبالعكس ،بيا مرجح االستقباؿ عمى الحاؿ

كبعدـ اختصاصيا بالمستقبؿ إذ قد يمييا  ،كأما مباينتيا ليا بعدـ اختصاصيا باألفعاؿ
إعماليا إلى ما يقكييا مف  افتقرت في ،كمباينتيا مف كجو ،فمشبييا ب )أف( مف كجو ،الحاؿ

 .(ُ)تصدير

 خامسا : حروؼ الجـز

فأما الذم يجـز فعالن  ،حركؼ الجـز منيا ما يجـز فعالن كاحدان كمنيا ما يجـز فعميف
  (ِ) (كحركؼ المجازاة ،كال في النيي ،الـ األمر ،ألما ،ألـ ،لما ،لـ)كاحدان سبعة أحرؼ كىي : 

كمف المركبات أربع أحرؼ  ،كىي الالـ مف المفردات ،كالمالقي عدىا خمسة أحرؼ
ف ،كلما ،لـ): كىي ذ مقركنة ب "ما" ،كا    (ّ) (كا 

 ،إذما ،حيثما ،ميما ،إف)أما الحركؼ التي تجـز فعميف فتسمى حركؼ الجزاء كىي : 
تجـز الفعؿ المستقبؿ كالجكاب إال  فيذه األحرؼ ،(مف ،ما ،أياف ،أم ،أينما ،أيف ،كيفما ،كيؼ

.. " أينما تكف أقصد إليؾ .كذلؾ قكلؾ " مف يكرمني أكرمو " ،فيرتفع ،أف تدخؿ في الجكاب الفاء
 "(ْ)  

: حرؼ  أربعة أنكاعىك ك  ،فقاؿ : " كجاـز لفعميف " ،كابف ىشاـ قسميا إلى أربعة أنكاع
 ،أيف ،متى ،ما ،مف)كىي : كاسـ باتفاؽ  ،)إذما(ىك كحرؼ عمى األصح ك  ،)إف(ىك باتفاؽ ك 

  (ٓ))ميما( ىك كاسـ عمى األصح ك  ،(حيثما ،أم ،أنى ،أياف

                                                           

 .(ُُِٓ/ّ)جشرح الكافية ابف مالؾ،  (ُ)
 .(ٖ-ٕ)صالجمؿ الزجاجي،  ؛(َِٕ/ُ)جالمقتضب المبرد،  (ِ)
 .(ٔ)صرصؼ المباني المالقي،  (ّ)
 .(ُُِ/ ُ)جالمقتضب المبرد،  (ْ)
 .(ُٖٕ/ْ)جأكضح المسالؾ ابف ىشاـ،  (ٓ)
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 سادسًا : أحرؼ القسـ

  (ُ)الالـ "ك  ،التاءك  ،الباءك  ،الكاك ىي : " ك 

جكابو ك  ،بد لمقسـ مف جكابال ك  ،خافضة لممقسـ ألف ىذه الحركؼ ؛عاممة ىي حركؼك 
ا لقد ك " ك ،ا ألخرجف"ك ذلؾ قكلؾ : " ك  ،ال " ،في النفي " ماك  ،الالـ " ،في اإليجاب : " إف

 .(ِ)" تا ألقصدفَّ عمران "ك ،خرج زيد "

 ،فنقكؿ : " ـي ا " ،ىي : الميـ المضمكمة، ك قد ذكر تماـ حساف ثالثة أحرؼ أخرلك 
 .(ّ): " ايمف ا " ك" ايمف" نح ،ا"" ميٍف كنح"ميف  "ك

 : الحروؼ غير العاممة : القسـ الثاني
ليؾ ىذه الحركؼك كىي الحركؼ غير المختصة كلذا كانت غير عاممة   كىي : ،ا 

 أوال : حرفا االستفياـ

نما لـ تعمؿ اليمزة شيئا  ،ىؿك اليمزة  ألنيا تدخؿ عمى االسـ  ؛امؿيك كانت مف الك " كا 
نما يعمؿ الحرؼ إذا اختص بأحد القبيميف دكف  ،كما كاف بيذه الصفة لـ يعمؿ شيئا ،كالفعؿ كا 
 .(ْ)ألنيا ال تختص بأحد القبيميف ؛امؿيك كىؿ مف الحركؼ ال ،اآلخر

التحضيض واالمتناع و ثانيا : أحرؼ العرض   

 .(ىاٌل  ،لكال ،لكما ،لك ،أٌما ،أالٌ  ،أال) :كىي

كالمعاني  ،(ٓ) (لكال ،لكما ،أال ،ىال)كىي  لمتحضيض،بكيو قد ذكر أربعة أحرؼ ككاف سي
 .التي تؤدييا ىذه الحركؼ ثالثة أنكاع

 .التحضيض كالتكبيخ : كتؤدييا جميع الحركؼ -
 .األكثر في استعمالياىك ك  ،)لك(ك (أال)العرض : كتكاد تنفرد بو  -

 
                                                           

 .(َّْ/ُ)جكاألصكؿ في النح : ابف السراج،انظر (ُ)
 .(َٕ)صالمقتضب المبرد،  ؛(ّّٖ/ِ)جشرح الكافية الشافية ابف مالؾ،  :انظر (ِ)
 .(ُٕص) الخالصة النحكية ،حساف (ّ)
 .(َّ)صالجنى الداني المرادم،  ؛(َُِ)صرصؼ المباني المالقي،  (ْ)
 .(ُُٓ/ّ)ج، (ٖٗ/ُ)جالكتاب سيبكيو،  (ٓ)
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 .(ُ) (لك)ك (لكما)االمتناع : كتكاد تنفرد بو  -

فمثال " أال " تدخؿ عمى  ،الفعميةك ألنيا تدخؿ عمى الجممة االسمية  ؛كىي أحرؼ ال تعمؿ
   إنٍّ أََل قكلو تعالى : ك نح ،االسمية

َ
 .(ِ)نْٔ ُُ زَ َيْ  ًْ ُْ  ََلْ وَ  ًْ ِٓ يْ يَ غَ  ٌف ْٔ خَ  ََلْ  اَّللِ  اءَ ِلَ وْ أ

 كالفعمية كقكلو تعالى :
َ
 يَ  مَ ْٔ يَ  َلْ أ

ْ
 .(ّ)ًْ ُٓ ِْ خَ  اً فَ وْ ْصُ مَ  َس حْ ىَ  ًْ ِٓ يْ تِ أ

الندبةو ثالثا : أحرؼ النداء   

ذا المكضكع بقكلو : " ىذا باب الحركؼ التي ينبو بيا ىميد سيبكيو لمحديث في 
 ،: ب " يا " كىي كأعقبو بقكلو : " فأما االسـ غير المندكب فينبو بخمسة أشياء (ْ)" كالمدع
 ."األلؼ " ،"أم " ،" ىيا " ،"أيا"

 ،ثـ زاد عمييا " كا " في مكضع آخر ،كتابوىذا ما ذكره سيبكيو في ىذا المكضكع مف 
 .كبو تككف أحرؼ النداء عنده ستة

لـ يزد في دراستو ألحرؼ النداء عمى ما ذكره سيبكيو يك ف ،(ٓ)كتبعو عمى ىذا ابف يعيش
 .منيا

كزاد عمييا حرفيف آخريف ىما  ،كذكر المرادم مف أحرؼ النداء الستة التي ذكرىا سيبكيو
كبو  ،فذكر األحرؼ الثمانية التي ذكرىا المرادم ،(ٕ)كتبعو عميو السيكطي  ،(ٔ)" آم "  ،" آ "

 .كا " ،آم ،آ ،أ ،أم ،ىيا ،أيا ،تككف أحرؼ النداء ىي الثمانية اآلتية : "يا

 رابعا : أحرؼ العطؼ

إما  ،أك ،أـ ،ثـ ،الفاء ،الكاك كىي عشرة : "  ،حركؼ العطؼ ،مف غير العاممة أيضاك 
 .(ٖ)حتى في بعض المكاضع   ،لكف ،البؿ ،ال ،بؿ ،مكسكرة مكررة

                                                           

 .(ُِٓ/ْ)جالكافي ك النححسف،  (ُ)
 .[ِٔيكنس:] (ِ)
 .[ِِِد:ىك ] (ّ)
 .(ِِٗ/ِ)ج الكتاب، سيبكيو( 4)
 .(ُُٖ/ٖ)ج شرح المفصؿابف يعيش،  (ٓ)
 .(ِّّ -ِِّ)صالجنى الداني المرادم، : انظر (ٔ)
 .(ّٓ/ِ)جامع يك ىمع الالسيكطي،  (ٕ)
 .(ُٕ)صالجمؿ الزجاجي،  (ٖ)
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كلكؿ  ،فتصيره عمى مثؿ حالو مف اإلعراب ،إف ىذه الحركؼ تعطؼ ما بعدىا عمى ما قبميا
 .حرؼ مف الحركؼ السابقة معنى خاص بو

 ." فتجمع بيف الشيئيف فميس فييا دليؿ عمى األكؿ منيماالكاك فأما "

 .ؿ بال ميمةك" الفاء" معناىا : أف الثاني بعد األك 

 ." ال " إلخراج الثاني مما دخؿ فيو األكؿك .إال أف فييا ميمة ،" ثـ " مثؿ : الفاءك

كاإليجاب  ،" بؿ " لإلضراب عف األكؿك ،" لكف " لالستدراؾ بعد الجحدك ،" أـ " لالستفياـ
 .ككذلؾ " البؿ " ىي مثميا ،لمثاني

  .(ُ)"إما " لمشؾك ،" : لمتخييرك" أك 
أحرؼ التنبيوخامسا :   

تنبيو يفتتح  (ىا)كيقكؿ فيو الخميؿ : "  ،حرؼ يخرج لمتنبيوىك ك  ،كىي ثالثة أحرؼ كأكليا " ىا "
ْ َْ  كاحتج بقكلو تعالى : ،بيا"   ا

َ
  ًْ خُ جْ خ

ُ
 .(ِ)ًْ ُٓ جَ ْٔ تَّ ُتِ  ءِ وََلْ أ

يقكؿ الخميؿ :  ،حرؼ تنبيو كاستفتاح يدخؿ عمى الكالـ التاـ )أال(ىك كالحرؼ الثاني 
كتككف " أال " صمة بابتداء  ،كقكلؾ : أال أكًرـٍ زيدان  ،كفي حاؿ تنبيو ،معناىا في حاؿ : ىال (أال)

 ،المفتكحة اليمزة المخففة (أال)تحت باب   (ْ)كذكره المالقي  ،(ّ)كأنيا تنبيو لممخاطب  ،الكالـ
 ،كاالستفتاح التنبيوىك أكليا : ما نحف بصدد دراستو ك  كر أف لو في الكالـ ثالثة مكاضع،كذ

ًْ  و تعالى :كذىب إلى أنو يدخؿ عمى الجممة االسمية كالفعمية كاحتج بقكل تِيِٓ
ْ
َْٔم يَأ ََل يَ

َ
خ

(ٓ)، 
ُّ  : كقكلو سبحانو ٔا ٌِِْ ًْ ىِحَْصخَْخُف ُْ ًْ يَثَُِْٔن ُغُدوَر ُٓ ََل إِجٍّ

َ
خ

(ٔ). 

                                                           

 .(ّْٔ، ُِّ، ُُٕ، ُٖٓ)صابف ىشاـ، المغني  كانظر: ؛(ُٖ،ُٕ) الجمؿالزجاجي،  (ُ)
 .[ُُٗآؿ عمراف ] (ِ)
 .(ٖٕ/ُجػ) العيف ،(الفراىيدمّ)
 .(ٖٕ)ص رصؼ المباني (ْ)
 .[ٖد: ىك ] (ٓ)
 .[ٓ د:ىك ] (ٔ)
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مف ك يقكؿ : " يك ف ،فقد ذكر السخاكم مف ضمف أحرؼ التنبيو ،كالحرؼ الثالث : )أما(
.. كأما .تقكؿ : ىا إف زيدان منطمؽ ،"أما" ،"أال " ،" ىا" :كىي ،أصناؼ الحركؼ : حركؼ التنبيو

 .(ُ)كا ألفعمف 

النافية فيككف معنى  (ما)كذىب المالقي إلى أنو قد تككف " أما" ىمزة داخمة عمى 
كاحتج بقكلو  ،(ِ)ألـ يقـ زيد: كنح )لـ( ككما يككف ذلؾ في اليمزة  ،تركيبيا التقرير كالتكبيخ

ََ تعالى :  انِرِي ًَ ةِالظٍّ ْغيَ
َ
ُ ةِأ ىَحَْس اَّللٍّ

َ
  .(ّ) خ

 سادسا : أحرؼ الجواب

.. كمف أصناؼ الحركؼ حركؼ .فقاؿ : " ،ذكرىا السخاكم مجتمعة ،كىي غير عاممة
مك  ،جيرك  ،أجؿك  ،كبمى ،كىي نعـ ،اإليجابك التصديؽ  فَّ " ك  ،ا   .(ْ)ا 

كقد ذىب  ،ككذلؾ لـ يذكره  اليركم في األزىية ،فمـ يذكره المبرد في المقتضب (جير)أما 
نما  ،المالقي إلى أنو ليس مف أحرؼ الجكاب  ،عنده اسـ بمعنى حقا متضمف معنى القسـىك كا 

 كالدليؿ عمى أنو اسـ شيئاف :

ف مراعاة ألصمو مف االسمية ،"أكليما : أف معناه " حقا   .(ٓ) كثانييما : أنو قد نك 
(6)سابعا :حرفا االستقباؿ  

ألنيا تنفس في  ؛كتسمى حرؼ تنفيس ،السيف كىي الداخمة عمى المضارع تخمصو لالستقباؿ
كقد ذكر المالقي عمة  ،بعد احتمالو لمحاؿ كاالستقباؿ فيصير الفعؿ المضارع مستقبالن  ،الزماف

بقكلو : " السيف حرؼ استقباؿ قائـ بنفسو  –عمى الرغـ مف أنو مختص بالمضارع  –عدـ عممو 
 .(ٕ)كلذلؾ لـ يكف عامال "  ،مختص بالفعؿ المضارع كجزء منو

                                                           

 .(ِْٕص) المفضؿ في شرح المفصؿ ،السخاكم (ُ)
 .(ٕٗ)صرصؼ المباني المالقي،  (ِ)
 .[ّٓاألنعاـ:] (ّ)
 (.ِٗٓ)صالمفضؿ في شرح المفصؿ السخاكم،  (ْ)
  .(ِّٓ،ُٕٕ،ُٕٔ)صرصؼ المباني  المالقي، (ٓ)
 .(ٓ،ٖ/ِ)ج المقتضبالمبرد،  :انظر (ٔ)
 .(ّٕٗ)ص رصؼ المباني المالقي، (ٕ)
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مثؿ  ،يخمصو لالستقباؿك حرؼ يختص بالفعؿ المضارع ىك ك  (سكؼ)ىك كالحرؼ اآلخر، ك 
يك ف ،كأكرد المالقي أنو يككف عمى ثالثة أحرؼ ،إال أنو أشد تراضيا في النفس مف السيف ،السيف

َولََصَْٔف  كاحتج بقكلو تعالى: ،(ُ)االبتداء عميو خالفا لمسيفك فيدخؿ الـ التككيد  ،يشبو األسماء
ُحْػِفيَم َربََّم َذََتَْضٰ 

ٍُٔنَ  كقكلو : ،(ِ) فَيََصَْٔف َتْػيَ
(ّ). 

أخواتيا و : أحرؼ التوكيد إف  ثامناً   

ذا ك كتصبح غير عاممة إذا اقترنت بما أ ،لكنيا تيمؿك  ،في األصؿ ىي حركؼ عاممة ا 
 .(ْ)خففت نكنيا

:أحرؼ الشرط  تاسعاً   

 .(ٓ) (لكما ،لكال ،لك ،لما ،أما)كىي:

 .(ٔ)يقكؿ الشريؼ الجرجاني : " الشرط تعميؽ شيء بشيء بحيث إذا كجد األكؿ كجد الثاني " 

فيذه األحرؼ ال تحقؽ  ،كمف خالؿ تعريؼ الجرجاني بإمكاننا استنتاج سبب عدـ العمؿ
قكلو ك نح ،لمشرط البيف كضعنا مثاالن ك فم ،السببية التي يجب أف تتكفر بتكفر الفعؿ كالجكاب

َٔاىَُسًتعالى: ْم
َ
ًْ أ ىُْس

َ
ًْ َوََل يَْصد ُجَٔرُك

ُ
ًْ أ ٔا يُْؤحُِس ٔا َوَتخٍُّل ِإَوْن حُْؤٌُِِ

عمؽ يؤتكـ لكجدنا ت (ٕ)
 .تعريؼ الشرط السابؽ اتفاقا كامالك كىذا يتفؽ  اتؤمنكا كتتقك أجكركـ ب

رْ في قكلو تعالى : –مثال  –أما "  كلكف " َٓ ًَ فََل َتْل ا اْلَتِي ٌٍّ َ
فَأ

لـ تجمع بيف الفعؿ   (ٖ)
 .كالجكاب عمى أساس السبب كالنتيجة لمخركج بجممة شرطية حقيقية

                                                           

 .(ّٖٗ)صرصؼ المباني  المالقي،(ُ)
 .[ٓالضحى: ] (ِ)
 .[ْٗالشعراء: ] (ّ)
 (.ِٗ)ص الحركؼ المشبية بالفعؿ في :انظر (ْ)
 .(ُْٓ -ُْْ)صاألزىية اليركم،  (ٓ)
 .(ُِٗ)صالتعريفات الجرجاني،  (ٔ)
 .[ّٔ: محمد] (ٕ)
 .[ٗ: الضحى] (ٖ)
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: أحرؼ النفي عاشراً   

كقاؿ السخاكم : " إف بمنزلة " ما " في نفي  ،(ُ)أكليا : " إٍف "  ،كىي ثالثة غير عاممة
إِْن ََكَُْج إَِلٍّ َغيَْدًث  كاحتج بقكلو تعالى: ،(ِ)الفعمية كاالسمية ،كتدخؿ عمى الجممتيف ،الحاؿ

َواِخَدةً 
ِ كقكلو: ،(ّ) ًُ إَِلٍّ َّلِلٍّ إِِن اْلُْس

(ْ). 

منيا : "النفي" حيث يقكؿ عف سبب إىمالو : "  ،ذكر المالقي لو خمسة مكاضعكقد 
 ؛كال تؤثر فييا ،األسماءك فتدخؿ عمى األفعاؿ  ،(ليس)ك (ال)ك)أف( تككف حرفا لمنفي كػ )ما( 

َٔن  كاحتج بقكلو تعالى : ،(ٓ)كما ال يختص ال يعمؿ ،ألنيا ليست مختصة ٍُ ِ ال ةَْو إِْن يَػُِد اىظٍّ
ًْ َبْػًؾا إَِلٍّ ُغُروًرا ُٓ َبْػُؾ

 ،(ٕ)يدخؿ عمى األسماء كاألفعاؿ ىك ك  (ال)ىك ك  ،كالحرؼ الثاني، (ٔ)

ىماليا عمى لغة بني تميـ ،(ما)كثالثيا   ،كقد كرد في غير مكضع في الكتاب العزيز إىماليا ،كا 
ِ َس ْٔ مُ  ًْ ُْ اءَ ا جَ ٍٍّ يَ فَ : عز كجؿ :يقكؿ ِ آيَ  ة ُ كَ  اٍت َِ حِ ا ةَ َِ اح ٌَ ال ْ ٔا   .(ٖ)ىََتَ فْ ٌُ  رٌ دْ شِ  َلٍّ ا إِ ذَ َْ  ا

 حادي عشر : حروؼ االبتداء

حيث يقكؿ : " كالمكضع الرابع :  ،أكرده اليركم في أزىيتو أنو يأتي حرؼ ابتداء (حتى)
 .(ٗ).. " .تككف حرفا مف حركؼ االبتداء

كأكرد كذلؾ  ،كفي دراستو لو ذىب المالقي إلى أف حتى معناىا الغاية في جميع الكالـ
 .(َُ)أنو يميو الجمؿ االسمية كالفعمية مف غير عمؿ

                                                           

 .(ِّٔ/ِ)ج،(َٓ/ُ)جالمقتضب المبرد،  (ُ)
 .(ِْٓ)صالمفضؿ في شرح المفصؿ السخاكم،  (ِ)
 .[ّٓيس ] (ّ)
 .[ٕٓاألنعاـ: ] (ْ)
 .(َُٔ)صرصؼ المباني المالقي،  (ٓ)
 .[َْ فاطر:] (ٔ)
 .(ِٕٗ)صالجنى الداني المرادم،  ؛(َِٔ)صرصؼ المباني المالقي،  :انظر (ٕ)
 .[ّٔالقصص: ] (ٖ)
 .(ُِٔ،ُِٓ)صاألزىية اليركم،  (ٗ)
 .(َُٖ)ص رصؼ المبانيالمالقي،  (َُ)
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كذكر المالقي عمة اإلىماؿ بقكلو  ،كىما حرفا استئناؼ غير عامميف ،(الكاك )ك (الفاء)
فعمية فال ك كسكاء كاف جممة اسمية أ ،كمعنى ذلؾ أف تككف البتداء الكالـ ،:"... حرؼ ابتداء

 .(ُ) قبميا في شيء مما ذكرنا في عاطفة المفردات كالجمؿ "يرتبط ما بعدىا مف الجمؿ بما 
(2عشر:حروؼ أخرى )ثاني   

مثؿ : أؿ التعريؼ، التنكيف، أف المفسرة، أم المفسرة، ياء التصغير، ياء النسب، الـ 
  .البعد، ىمزة الكصؿ

                                                           

 .(ُْٔ)ص رصؼ المبانيالمالقي،  (ُ)
 المالقي، ؛(ِّٓ/ّ)ج، (َّٕ/ّ)ج، (َُِ/ّ)ج ،(ُّٔ/ّ)ج، (ُِٔ/ّ)جالكتاب سيبكيو، انظر:  (ِ)

                                   ،ُُٖ)صالجنى الداني المرادم،  ؛(ّْْ، ْْٔ، ْْٓ، ِّٗ، ُٕ، َٕ، َِٓ، ّٖ)رصؼ المباني 
 .(ٕٖ/ِ)جالمقتضب المبرد،  :كانظر ؛(ٕٗ،ٗٔ، األزىية )صاليركم ؛(ُٓٗ -ُْٗ
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 زيادة الحروؼ بيف القبوؿ والمنع: المبحث الثاني
بؿ  ،حديثان ك  القضايا التي عالجتيا أفكار العمماء قديمان إف قضية الزيادة ىي إحدل أىـ 
رأل  –كأكثرىا حركؼ  –كالزكائد كممات  ،مدكناتيـك شغمت حيزا ال بأس فيو مف مقكالتيـ 

فيي إنما يؤتى بيا  ،فإذا أسقطت بقي الكالـ تامان  ،بعضيـ أنو ال حاجة ليا مف حيث اإلعراب
نما جيء بيا لغرض لفظي ك  ،كذىب آخركف إلى أنيا ال تزيد المعنى شيئان  ،تقكيتوك لتأكيد الكالـ  ا 

 .كحالكة نغمو ،كجماؿ إيقاعو ،يتعمؽ بجرس الكالـ

 ،كلعؿ األمر يزداد حرجا حينما تككف ىذه الزيادة مطبقة عمى آيات القرآف الكريـ خاصة
الفصؿ جاىدا عرض آراء  كسأحاكؿ في ىذا ،العمماءك حتى اختمفت اآلراء بيف النحاة كالمفسريف 

 .لتضييؽ فجكة الخالؼ بيف اآلراء ؛المفسريف كمناقشتياك النحاة 

: تحديد معنى الزيادة وفائدتيا  أوال  

 ،لمصطمح الزيادة دالالت عدة تتبادر إلى ذىف السامع بمجرد النطؽ بكممة الزيادة
 .ي بالداللة التي تيـ دراستنا ىذهكسكؼ أعرض أشير الدالالت ألنتي

كيعنكف بيا الزيادات  ،الزيادة ىي تمؾ التي يتحدث عنيا عمماء الصرؼ مف مظاىر إف
التاء في ك السيف  كزيادة ،كىي تجمع حركفيا في " سألتمكنييا " ،التي تككف في بنية الكممة

 .(ُ)(مستنصرفي األسماء مثؿ:)ك أ ،األفعاؿ مثؿ:)استنصر(

مف  فالزائد في الكممة ما ليس جزءان  ،كالمصطمح بيذه الداللة يقابؿ األصالة في المفظ
كالـ ك أ،شريؼكمف ثـ فالزيادة بيذا المعنى ترد في القرآف الكريـ كفي غيره مف حديث  ،جذرىا
 .ف ىذه الزيادة خاصة بعمماء الصرؼكبالتالي فإ ،عرب

كال تنطؽ كاأللؼ  ،ىي الحركؼ التي تثبت خطا في الرسـ ،كمف مظاىر زيادة الحركؼ
وْ :الالـ كاليمزة في قكلو تعالىالتي بيف 

َ
 ََل أ

َ
" أكلئؾ ك" ك" أكلفي  الكاك مثؿ زيادة ك  ،(ِ)ُّ ٍِّ َبَ ذْ أ

َْ َِ يْ جَ ةَ  اءَ ٍَ الصٍّ وَ :  -تعالى -قكلوك كزيادة الياء في نح ،" ِ ا  ا ة
َ
ِ ِإَو دٍ يْ يأ ُّ َ يث رسمت ح ،(ّ)نْٔ ػُ شِ ْٔ ٍُ ا ل

 .أيد في خط المصحؼ بياءيف

                                                           

 .(ِٔص) سالمة الحرؼ مف الزيادة كالحذؼ، عباس ؛(ِّٕ،ِّٓ/ْ)ج الكتابسيبكيو، ( انظر: ُ)
 [ُِالنمؿ: ] (ِ)
 [ْٕالذاريات: ] (ّ)
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)ياءات الزكائد( في كتابو )النشر  " قد أطمؽ مصطمحىػ  ّّٖزرم " ت ككاف ابف الج
كياء  ،كأراد بيا الياءات التي حذفت في خط المصحؼ مف أكاخر الكمـ في القراءات العشر(،

 .(ُ)المتكمـ في كممة دعائي

مصطمح ال ىك ك  ،مكضكع الزيادة بيذا المعنى مفصؿ في كتب القراءات تفصيال دقيقاك 
 .و بعيد عف المعنى النحكم لمزيادةيعنينا بطبيعة الحاؿ إذ إن

كمف  ،المراد مف ىذه الدراسةىك كم بحت ك معنى نحىك المعنى الثالث لمزيادة أما 
كلـ يجمع  ،الكاضح أف المصطمحات التي أطمقيا العمماء عمى الزيادة النحكية قد تنكعت

ىػ( ُٕٓتفالخميؿ ابف أحمد ) ،النحكيكف كال البالغيكف كال المفسركف عمى مصطمح كاحد
 ،في مكاضع عدة (ِ)(تككيد) لفظى  نحكيةن  زيادةن  دى يٍ الحرؼ الذم زً أطمقا عمى  ىػ( َُٖ) سيبكيوك 

 .(ّ)في كثير مف المكاضع )لغك( كلفظ 

كلكف يمكننا القكؿ إف مف  ،لمصطمح الزيادة محددان  األكلى تعريفان ك لـ تتداكؿ كتب النح
 (ما)في حديثو عف  ىػ( َِٕقكؿ الفراء )تىك يقترب مف التعريؼ أقدـ أكصاؼ الزيادة كالذم 

ْخَزابِ في اآلية الكريمة 
َ
ََ اْأ ُْٓزوٌم ٌِ َِالَِم َم ُْ ا  ٌَ ُجٌِْد 

 ،)ما( ىا ىنا صمةكحيث يقكؿ : "  ،(ْ)
فالفراء لـ يضع  ،(ٓ)"خركجيا فييا سكاءك التي دخكليا  ما( صمة في المكاضع)كالعرب تجعؿ 

أف يككف كجكد الكممة في ىك كىذا المعيار  ،لمزيادة إنما كضع معياران  ،لمزيادة محددان  تعريفان 
 .كاحدان  حذفيا منو شيئان ك الكالـ أ

في كتابو المقتضب بقكلو : "  ىػ( ِٖٓ)ت  العباس المبرد ك ار ذكره أيضا أبكىذا المعي
ف أحد " ما كممت مك فقكلؾ : ما جاءني مف أحد  ،أما الزائدة التي دخكليا في الكالـ كسقكطياك 
إنيا  (مفرفض أف يقاؿ عف )ك داللية لمزائد  ككاف المبرد قد ذكر في مكضع سابؽ كظيفة ،(ٔ)

كذلؾ أف كؿ كممة إذا كقعت كقع  ،زائدة " كأما قكليـ إنيا تككف زائدة فمست أرل ىذا كما قالكا
" كما  ،فذلؾ قكليـ " ما جاءني مف أحد " ،ليست بزائدةك معيا معنى فإنما حدثت لذلؾ المعني 

 ،كليس كما قالكا ما جاءني أحد،ك نى ما رأيت رجال كأف المع ،فذكركا أنيا زائدةرأيت مف رجؿ " 
                                                           

 .(ُْٗ،ُٕٗ/ِجػ) النشر في القراءت العشر ،الجزرمابف  (ُ)
 .(ُُٖ، ُّ/ُ)جسيبكيو، الكتاب انظر مثالن: (ِ)
 .(ٕٕ-ٕٔ/ّ)ج (،ُّْ،ُّٖ،ُّٗ/ِ)ج سيبكيو، الكتاب (ّ)
 [ُُص: ] (ْ)
 .(ََْ/ِجػ)معاني القرآف  ،الفراء (ٓ)
 .(ُّٕ/ْ)جالمقتضب  المبرد، (ٔ)
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"  تقكؿ : "ما جاءني رجؿه  ،ألنيا إذا لـ تدخؿ جاز أف يقع النفي بكاحد دكف سائر جنسو ؛كذلؾ
ذا قمت : " ما جاك  ،إنما نفيت مجيء كاحد ،ا " " ما جاءني عبدي ك " فقد نفيت  ءني مف رجؿو ا 

 .(ُ)"الجنس كمو 

ف لـ ك  ،ؼ ابف ىشاـ الزائد بأنو المفظ " المعترض بيف شيئيف متطالبيفكفي المغني عرَّ  ا 
. كأما ما ال يصح أصؿ المعنى بإسقاطو فقد مثؿ لو ابف ىشاـ (ِ)ويصح أصؿ المعنى بإسقاط

ألنيا دلت  ؛" كجئت بال زاد " ؼ )ال( ىنا زائدة ،" غضبت مف ال شيء "كفي نح (ال)في مسألة 
كلـ تعمؿ في  ،عمى المضي كاالنقطاعزيد كاف فاضؿ " حيث دلت كمثؿ ب "  ،عمى النفي

 .(ّ)لذا فيي زائدة ؛الجممة

كمف الصعب أف يطمؽ عمييا لفظ  ،عبارة عف أكصاؼ كمعايير لمزيادةىك إف ما تقدـ 
ألنو في قكلو  ؛كأقكؿ يقترب ،ابف ىشاـ الذم يقترب قكلو مف حد التعريؼ كالـ تعريؼ باستثناء

كذلؾ  ،ما يصح أصؿ المعنى بإسقاطو كلـ يمثؿ لوىك ، ك لـ يذكر النكع الثاني مف المفظ الزائد
كالفعؿ  ،مع العمـ أف التطالب يقع بيف المبتدأ كالخبر ،لـ يتكسع فيوك لـ يفيمنا معنى التطالب 

 .كالمضاؼ كالمضاؼ إليو ،كالجار كالمجركر ،ؿ كالمفعكؿ بوكالفع ،كالفاعؿ

فما الفائدة مف  الحرؼ كحذفو سكاءن ك مف الطبيعي أف يسأؿ سائؿ: إذا كاف كجكد الكممة أ
 ؟ إثباتو في الكالـ أصالن 

لقد حرص العمماء عمى مناقشة فائدة ىذا الزائد، كذىب أغمبيـ إلى فائدة كاحدة كىي" 
لـ تدخؿ فيو كاف الكالـ ك سيبكيو يقكؿ عف "مف" : " كقد تدخؿ في مكضع لالتككيد "، فيذا 

.. كقد تككف باء اإلضافة بمنزلتيا في التككيد، كذلؾ قكلؾ: .مستقيمان، كلكنيا تككيد بمنزلة "ما"
 .(ْ)ما زيد بمنطمؽ، كلست بذاىب، أراد أف يككف مؤكدان، حيث نفى االنطالؽ كالذىاب

كالزيادة عنده ىي ما "  ق(،َُّمف العمماء منيـ ابف السراج )تديد كقد تبع سيبكيو الع
أف تأتي الكممة ال مكضع ليا ىك " ػكعرؼ اإللغاء ب، (ٓ)"مستغف مف الكالـىك دخمت عمى ما 

                                                           

 .(َْٗ/ّ)جالمقتضب المبرد، (ُ)
 .(ِِٕص)مغني المبيب  ،بف ىشاـا (ِ)
 .(ِِٕص) مغني المبيبابف ىشاـ، انظر:  (ّ)
 .(ِِٓ/ْ)جالكتاب سيبكيو،  (ْ)
 .(َُْ/ُ)جكاألصكؿ في النحابف السراج،  (ٓ)
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نما يأتي  ف كانت مما تعرب، كأنيا متى أسقطت مف الكالـ لـ يختؿ الكالـ، كا  مف اإلعراب، كا 
 ."(ُ)تبيينان ك الكالـ تأكيدان أ

–: إنيا تفيد التككيد في قكلو  (ِ)(ما)في حديثو عف ق( ّّٖقاؿ النحاس )ت ك   
ٔا :سبحانو ْغرِكُ

ُ
ًْ أ ا َخِفيئَاحِِٓ ٍٍّ مِ

(ّ)  

ِ عبيدة يقكؿ في قكلو تعالى ك كذلؾ أبك  ًْ ِغَِْد اَّللٍّ ُْ انُِر ـَ ا  ٍَ ََل إِجٍّ
َ
خ

"مجازه: إنما ،(ْ)
  (ٓ)التككيد"ك كتزاد أال لمتنبيو  ،طائرىـ

كأف أعدؿ  ،ة كما ال يميؽ بيا الحذؼديرل أف الحركؼ ال يميؽ بيا الزياابف جني الذم ك 
أحكاليا أف تستعمؿ غير مزيدة كال محذكفة، إنو قد تبع سيبكيو في فائدة الزائد، فيذكر ابف جني 

مف التككيد لما  ان ؼ إذا زيد ضرب..كلكال أف في الحر .حذؼ الحركؼ فيقكؿ:"ك السبب في زيادة 
.. كقد عممنا مف ىذا أننا متى رأيناىـ قد زادكا .جازت زيادتو البتة؛ ألف الزيادة ليست ساذجة

 " (ٔ)الحرؼ فقد أرادكا غاية التككيد

 في قكلو  (قد مثؿ لقكؿ الشاعر عمى فائدة زيادة )مثؿك 

  ةً وَ بْ نَ  ؼِ يْ س  لم ف   أَ ال  إِ  ؼُ يْ ا الس  نَ أَ 
 

 (ٚ)وبُ ارِ ضَ مَ  ؾَ يْ مَ عَ  وبُ نْ تَ  اَلْ  يَ مِ ثْ مِ وَ  
 

العرب تأتي بمثؿ ىذا تككيدان كتسديدان، فسبب التككيد ػػػػػ إذان ػػػػ ك يقكؿ ابف جني معمقان : " 
نو كاف فيو كحده لقمؽ مك أنو يراد أف يجعؿ مف جماعة ىذه أكصافيـ تثبيثان لألمر، كتمكينان لو، كل

 .(ٖ)إلى ضده"يؤمف عميو انتقالو  مكضعو، كلما رست فيو قدمو، كلـ

                                                           

 .(َِٕ/ِ)جكاألصكؿ في النحابف السراج،  (ُ)
 .(ّْٓص)إعراب القرآف،  ،النحاس (ِ)
 .[ِٓنكح: ] (ّ)
 .[ُُّاألعراؼ:] (ْ)
 .(ِِٔ/ُجػ) مجاز القرآف ،عبيدةك أب (ٓ)
 .(ِّٕ/ِجػ) الخصائص ،ابف جني ؛(ُِٕ/ُجػ)سر صناعة اإلعراب  ،بف جنيا (ٔ)
 .(َّ -ُّ/ّ)ج الخصائص ابف جني، البيت لبشر بف المغيرة بف صفرة، انظر: (ٕ)
 .(ِّٕ/ِ)ج سر صناعة اإلعرابابف جني، ( ٖ)
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َوحََرى  :تعالى -ئدة الزائد عند األخفش األكسط ىي التككيد أيضان في قكلوككانت فا
 ًْ ٍِْد َرّبِِٓ ِْٔل اىَْػرِْش يَُصّتُِدَٔن ِبَ َْ َخ َلنَِهَث َخافنَِّي ٌِ ٍَ ْ ال

تككيدان ػػػػػ ىنا "مف" أدخمت ىاػ يقكؿ: "ف ،(ُ)
 .(ِ):"ما جاءني مف أحد"قكلؾ نحككا أعمـ ػػػػػ 

مف النحاة، فقد ذكر أحد المحدثيف" أنو ال بد  إف فائدة التككيد لـ تقتصر عمى المتقدميف
ـ عاقؿ مف أف تفيد في ىذا القكؿ فائدة، إف لـ تكف مف يك في الكممة التي تقع في قكؿ مف

، كقاؿ: تضمنو المعنى"لبعض ما تمحيصان ك مقكمات صمب المعنى فال أقؿ مف أف تككف تقكية أ
أطمؽ عمييا أنيا زائدة مف حيث إنيا قد سمخت عف معانييا األصمية لتؤدم تمؾ المعاني  "إنيا

  (ّ)الجديدة مف التككيد كنحكه"

يف: معنكية كلفظية، فأما فائدتيا المعنكية تأف ليا فائد ىػ(ِٖٔ)ت كقد ذكر األستراباذم
ككف زيادتيا ك كأما فائدتيا المفظية فيي تزييف المفظ، أ فيي زيادة تككيد المعنى الثابت كتقكيتو،

  (ْ)السجع فً سٍ حي لً ك ستقامة كزف الشعر أا تييأ الالكالـ بسببيك ككف الكممة أك أفصح، أ

ذا كانت الزيادة في الحركؼ عند سيكيو كمف تبعو مف العمماء تفيد تأكيد الكالـ  كا 
ف كالن مف كجكد الزيادة كحذفيا كيكتفي بالقكؿ: إإلى شيء مف ذلؾ، كتقكيتو، فإف الفراء ال يشير 

طؽ العرب، كيعمؿ سبب زيادتيا نى  دكنيا سكاء، كبكؿو بيف فائدة الزائد، فالكالـ بيا ك صكاب، كال ي
 .(ٓ)دخكليا كخركجيا ال يغير المعنى" فيقكؿ:" ألف

ذا كاف الفراء قد أغفؿ السر البالغي لزيادة الحركؼ، فإنو قد ذكره في زيادة الكممة،  كا 
ِِخ َُلُ تِْصٌع َوتِْصُػَٔن َجْػَجًث َوِِلَ  كنص عمى أنيا تفيد التككيد عندما يتعرض لقكلو تعالى

َ
إِنٍّ َهَٰذا أ

َجْػَجثٌ 
أم  –كفي قراءة عبدا "نعجة" أنثى كالعرب تؤكد التأنيث بأنثاه كالتذكير بمثؿ ذلؾ " ،(ٔ)
 .(ٕ)فيككف كالفضؿ في الكالـ فيذا مف ذلؾ، كمنو قكلؾ لمرجؿ ىذا كا رجؿ ذكر" – بمذكره

                                                           

 .[ٕٓالزمر: ] (ُ)
 .(ْٖٓ/ِ)جمعاني القرآف األخفش،  (ِ)
 (.ِّ،ِْ/َّجػ) حركؼ الزيادة كجكاز كقكعيا في القرآف الكريـ ،تاج (ّ)
 .(ُِّٕ/ِجػ) شرح الرضي لكافية ابف الحاجب ،اإلستراباذم (ْ)
 .(ََْ/ِ)ج معاني القرآف ،لفراءا (ٓ)
 [ِّص: ] (ٔ)
 .(َّْ/ِ)جمعاني القرآف  ،لفراءا (ٕ)
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ق( فقد أجاز أف يككف الزائد لغير التككيد حيث يقكؿ  ّٕٕت )عمي الفارسيك أما أب
قكؿ، كيجكز يك ف ،لمتأكيد (إف): "فإف قاؿ قائؿ فيما كاف في التنزيؿ (ال)متحدثان عف زيادة 

زائدة لغير التككيد، أال ترل العرب يزيدكنيا في النثر كحيث ال حاجة إلى عندم أف تككف فيو 
 .(ُ))ال سيما( كشبيوكآثران ما( ):إقامة الكزف كما يزيدكنيا في النظـ، كحيث يقاـ الكزف في نحك

كيكاد رأل المحدثيف يختمؼ قميالن عف رأم المتقدميف فيذا رأم عبد العاؿ سالـ مكـر 
ف كاف زيادة مف حيث المعنى؛في أف ىذه الزكائد ظاىرة أسمكبية، ينقمو لنا فضؿ عباس   فيي كا 

  .(ِ)سمكب، كذلؾ ما استقر عند العربدكنيا، إال أنيا يستممح بيا األأم يتـ المعنى 

تزييف ك ىي التككيد، أ ،إف جميع ما سبؽ حكؿ فائدة ىذا الزائد تتمحكر حكؿ فكائد ثالثة
صر عمى ىذه الفكائد الثالثة فعقب تكلكف فضؿ عباس لـ يقعدىا ظاىرة أسمكبية، ك المفظ، أ

صمة، عندما نمعف النظر فيو، فإننا ال نتردد أم تردد، كال نرتاب ك قائالن: " إف ما سمكه زائدان أ
أدنى ريب، بأف ىذا الذم سمكه زائدان لـ يكف لمتككيد فحسب، كلـ يكف ليجمؿ بو اإليقاع فقط، 

بعد ذلؾ كمو أمر اقتضاه المعنى كحتمتو الحكمة ىك إنما  -كما قيؿ-كليس ظاىرة أسمكبية
 .(ّ)ذىب مف الكالـ لذىب جزء جكىرمه مف المعنىك ، فمالبيانية كالحكمة العقمية كذلؾ

مواقؼ العمماء مف القوؿ بالزيادة -ثانياً   

يمكف تقسيـ العمماء إلى ثالث فئات لمكقكؼ عمى حقيقة مكقفيـ مف ظاىرة زيادة 
  :الحركؼ

ة ع في مقدمر النحاة كالمفسريف، كيقيك كىـ جم ،الفئة األكلى: يركف كقكع الزيادة في العربية
 .(ْ)يما يجد نصكصان كثيرة كتخريجات تدؿ عمييايىؤالء سيبكيو كاألخفش، كالمتتبع لكتاب

عرابو، يجدىا تزخر بأمثمة عمى األلفاظ ك كمف يتصفح كتب النح ككتب تفسير القرآف كا 
الزائدة، يقكؿ محمد نبعة:" كقضية الزيادة بمعانييا، ىي مف اختصاص عمماء النحك، كقد ال 

                                                           

 .(ّْْص)المسائؿ المشكمة  ،الفارسي (ُ)
 .(ِٕص) سالمة الحرؼ مف الزيادة كالحذؼ، انظر: عباس (ِ)
 .(َّص ) سالمة الحرؼ مف الزيادة كالحذؼ، عباس (ّ)
 ُُِ،ُِْ،ُِٓ/ُ)جمعاني القرآف: األخفش، ، (ِِٓ،ِِِ/ْ)ج، (َٔ/ّ)ج الكتابسيبكيو، انظر:  (ْ)
،ِٗٓ،ِْٗ). 
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ىـ ك إذا قمت إنيـ أجمعكا عمى زيادة الحركؼ، كلمعاف ذكركىا في مظانيا، كعمماء النحأبالغ 
 " (ُ)رإلى عمماء الحاضالحجة في ىذا الفف مف لدف سيبكيو 

كىي ليست عمى مرتبة كاحدة مف القكؿ بزيادتيا، فيناؾ حركؼ يقكؿ بزيادتيا أكثر 
يعقد بابان سماه "ىذا باب ما جاء  بعض اآلخر، كىذا ما جعؿ الزجاجالعمماء كغير الزائدة عند ال

 ".(ِ)في التنزيؿ مف الحركؼ الزائدة في تقدير، كىي غير زائدة في تقدير آخر

النحاة عمى القكؿ بزيادتيا كمف ذلؾ مثالن )ما( كىناؾ حركؼ يجمع أكثر العمماء ك 
َٔاءٍ  :الكاقعة بعد إف الشرطية في قكلو تعالى ٰ َش ًْ لََعَ ٍْٔم ِخيَاًَُث فَاُْتِْذ إَِلِْٓ َْ كَ ٌِ ٍَّ ا ََتَاَذ ٌٍّ ِإَو

(ّ)، 
ُّ  الثانية في قكلو:الكاك أما  ا َوحَيٍّ ٍَ ْشيَ

َ
ا أ ٍٍّ ْن يَا إِةَْراِْيً لِيَْجتنِيفَيَ

َ
َِاهُ أ َوَُاَدْح

فيناؾ خالؼ في  ،(ْ)
غير الكاك ، كخمص إلى أف زيادتيا، كقد ناقش الشيخ عبد الرحمف تاج أمر زيادتيا نقاشان مطكالن 

 .(ٓ)زائدة في القرآف الكريـ كفي كالـ العرب

ماـ ىؤالء ك الفئة الثانية : المضطربكف  لـ يكف مف يك ، ف(ٔ)الفراء ىك  –في نظرم  –المتقمبكف كا 
كثيرا ما يصرح بأف الحرؼ صمة كأف دخكلو يك الذيف قالكا بالزيادة، كليس مف الرافضيف ليا، ف

كظير في مكاقؼ أخرل يصرح باألصالة كيرد القائميف بالزيادة، ككثيرا ما يذكر الزيادة  ،كخركجو
عالكة عمى ذلؾ فإنو لـ يستعمؿ إال  ،(ٕ)كال يرجح كاحدا مف الرأييف كاألصالة لشاىد كاحد

مصطمح الصمة كلـ يستعمؿ المصطمح البصرم )الزيادة(، كلـ يذكر فائدة الزائد التي ذكرىا 
 .-كما مر سابقا  –معظـ النحاة 

كمف أصحاب المكقؼ المضطرب ابف جني، فقد ذىب ابف جني إلى أف الحركؼ ال 
ألف  ؛الزيادة، كأف أعدؿ أحكاليا أف تستعمؿ غير مزيدة، كأف زيادتيا خارج عف القياسيميؽ بيا 

فالقياس  ،(ٖ)ذىبت تزيدىا لنقضت الغرض الذم قصدتو ك الغرض مف الحركؼ االختصار، فم

                                                           

 .(َُٔص) معاني حركؼ الزيادة عند النحاة ،نبعة (ُ)
 .(ٕٔٔ/ِجػ)إعراب القرآف انظر: الباب السادس كالثالثكف  ،الزجاج (ِ)
 .[ٖٓاألنفاؿ:] (ّ)
 .[َُْالصافات:] (ْ)
 .(ِٕ – ُِ)صحركؼ الزيادة كجكاز كقكعيا في القرآف الكريـ تاج، انظر:  (ٓ)
 .(ِِٖ/ُ)جمعاني القرآف الفراء،  (ٔ)
 .(ّٓ/ِ)جمعاني القرآف الفراء،  (ٕ)
 (.َِٖ/ُ)جسر صناعة اإلعراب  ابف جني، (ٖ)
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عنده أال يجكز حذؼ الحركؼ كال زيادتيا إال أنو اعترؼ قائال : " كمع ذلؾ فقد حذفت تارة، 
ف كانت عمى غير قياس" ،ثـ قاؿ في مكضع آخر :"كزيادة الحركؼ كثيرة ،(ُ)كزيدت تارة "  .(ِ)كا 

كأكضح الشيخ  ،الفئة الثالثة : كىـ المنكركف لكجكد زائد كخاصة في القرآف الكريـ
األكؿ  ،(ّ)كذكر ثالثة أسباب ،عبدالرحمف تاج أسباب استنكار أف يككف في القرآف كممات زائدة

باعث العاطفة الدينية الشريفة التي ترل أف نسبة الزيادة لبعض كممات في القرآف تتنافى ىك : 
مكتاب العزيز الذم أحكمت آياتو، كجاءت مفصمة مف لدف حكيـ لكما يجب اعتقاده مف القداسة 
  .خبير، فال زيادة كال نقصاف فييا

أف ىك اإلطالؽ العاـ في  (الزيادة)كالسبب الثاني أف الذم يسبؽ إلى الذىف مف كممة 
كأف كجكده في الكالـ كعدـ كجكده عمى سكاء،  ،ال فائدة لوك كحشك ذلؾ الشيء المزيد في الكالـ لغ

ىك كما ىذا شأنو ال يمكف أف يقع في القرآف الذم  ،يمكف االستغناء عنو –مف أجؿ ذلؾ  –كأنو 
 .في أعمى درجات الفصاحة كالبالغة

قد يفتح الباب الفتراءات باطمة كادعاءات  ،شيء منو : أف القكؿ بزيادةكالسبب الثالث
 .كما افترم عميو مف قبؿ ،كاذبة عمى القرآف الكريـ

 ق(ُِٗ)ت قد ذكر بعض المنكريف لمزيادة كمنيـ ثعمب ق(ْٕٗ)ت ككاف الزركشي
قكلو :"زعـ المبرد كثعمب أف  ق(ٖٕٓ)تكقد نقؿ الزركشي عف الطرسكسي ،ق(ِٖٓ)ت كالمبرد

كقد  ،كالدىماء مف العمماء كالفقياء كالمفسريف عمى إثبات الصالت في القرآف،ال صمة في القرآف
  .(ْ)ال يسعنا إنكارهك كجد ذلؾ عمى نح

ق(، كالرازم َُّكا القكؿ بالزيادة أمثاؿ الطبرم )تكمف العمماء كالمفسريف الذيف رد
كالشيخ محمد عبده كالدكتكر محمد  ،مف األقدميف ق(ِِّكأبي مسمـ ابف بحر )ت ،ق(َٔٔ)ت
 .(ٓ)كالشيخ عبدالرحمف تاج مف المحدثيف، ككميـ ردكا القكؿ بالزيادة  ،دراز

عمى مف أنكر الزائد بقكلو :"كربما أنكر منكركف  ق(ّٕٕ)تعمي الفارسيك كقد رد أب
نكارىـ لذلؾ مف أنيـ لـ يجدكه في المغة، فمـ يدخمكا فييا ك كليس يخم ،كقكع ىذه الحركؼ زكائد ا 

                                                           

 .(َِٖ/ِ)جالخصائص ابف جني،  (ُ)
 .(ِْٖ/ِ)جالخصائص ابف جني،  (ِ)
 .(ِّص)حركؼ الزيادة كجكاز كقكعيا في القرآف الكريـ  تاج،انظر: (ّ)
 .(ِٕ/ّجػ)البرىاف في عمـك القرآف  ،الزركشي (ْ)
 .(ِٗ)ص سالمة الحرؼ مف الزيادة كالحذؼعباس،  (ٓ)
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فيجب  ،ألنيـ لـ يجدكه في المغة ؛فإف كانكا أنكركا ،يككنكا أنكركه لرأم رأكهك أ ،ما لـ يجدكه منيا
إذا كجدكا مف ذلؾ ما ال مصرؼ لو في التنزيؿ كالشعر كسائر الكالـ إال إلى الزيادة أف يترككا 

 .(ُ)ألف ذلؾ الرأم فاسد " ؛وإنكاره لما رأكه إلي

كاآلف سأتناكؿ بالدراسة كؿ فئة عمى  ،ىذه نظرة عامة حكؿ تقسيميـ إلى ثالث فئات
سأذكر مكقفيـ كأبيف آراءىـ كأناقش  مف خالؿ أعالـ كؿ فريؽ، حيثحدة تفصيال، كذلؾ 

 .كأظير حججيـ ،أقكاليـ
  سيبويو  -ٔ

بشر، الممقب بسيبكيو، إماـ النحاة، كأكؿ ك أببف عثماف بف قنبر الحارثي بالكالء، ك عمر ىك 
لـ يصنع قبمو كال بعده  ،مف بسط عمـ النحك، كصنؼ كتابو المسمى " كتاب سيبكيو " في النحك

از ىك كعاد إلى األ ،كأجازه الرشيد بعشرة آالؼ درىـ ،رحؿ إلى بغداد فناظر الكسائي ،مثمو
 .(ِ)فتكفي بيا كذلؾ سنة مائة كثمانيف لميجرة 

" الكتاب " أكؿ  ككتابو ،صاحب فضؿ السبؽ في عمـ النحكىك عمى الرغـ مف أف سيبكيو 
كأثبتيا في كتاب ا  ،إال أنو اىتـ بقضية زيادة الحركؼ ،العربي كأصكلوك مصدر في دراسة النح

 .ككالـ العرب شعرىـ كنثرىـ ،كحديث الرسكؿ  -جؿ ك عز  –

اللة عمى الزيادة النحكية التي نحف بصددىا بؿ لكف سيبكيو لـ يستعمؿ مصطمح الزيادة لمد
مثؿ : زيادة أحرؼ المضارعة مف جذر الكممة كىي  ،ذكر مصطمح الزيادة في مكاضع أخرل

بالتالي زيادة صرفية يقكؿ :"... كلألفعاؿ المضارعة ألسماء الفاعميف التي في أكائميا الزكائد 
، ىك كيفعؿ  ،كتفعؿ أنت أكىي ،كذلؾ قكلؾ : أفعؿ أنا .األربعة : اليمزة، كالياء، كالباء، كالنكف

 .(ّ)كنفعؿ نحف "

منيا : تككيد لغك، تككيد، لغك، ككاف قد ضمف  ،كاستعاض سيبكيو عف الزيادة بألفاظ
 .(ْ)الباء، مف، إٍف، أٍف، الالـ " ،ال ،كىي " ما ،كتابو سبعة أحرؼ زائدة

                                                           

 .(ّّْ،ّْْ)صالمسائؿ المشكمة الفارسي،  (ُ)
طبقات النحكييف:  الزبيدم، ؛(ْٖ)صالسير الذىبي، ؛(ُٕٔ/َُ)ج البداية كالنيايةابف كثير،  :انظر (ِ)
 .(ُٖ/ٓ)جاألعالـ الزركمي،  ؛(ْٕ-ٔٔ)
 .(ُْ/ُ)جالكتاب سيبكيو،  (ّ)
 .(ُِِ/ْ)ج، (ُِٓ/ّ)ج، (َٔ/ّ)ج، (ُْٕ/ِ)ج، (َُْ/ُ)جالكتاب سيبكيو، (انظر: ْ)
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كر أنيا تككف ذ (،ليس)بعد أف ذكر سيبكيو أحكاؿ )ما( مف النفي كأف تككف بمنزلة ك 
كقكلؾ : غضبت  ،ما تأتني آتؾ ىكذلؾ قكلؾ : مت ،كتككف تككيدا لغكاتككيدا لغكا أيضا، فقاؿ: "

ًْ  كمٌثؿ ؿ )ما( الزائدة بقكلو تعالى:  ،مف غير ما جـر " ُٓ ًْ ٌِيرَاَر ا َجْلِؾِٓ ٍَ ِ كىي ، (ُ)  فَت
 .(ِ)ىي تككيد لمكالـ "ك في أنيا لـ تحدث إذا جاءت شيئا لـ يكف قبؿ أف تجيء مف العمؿ ك لغ

 (لغك)أف كممة ىك ك  نبينا إلى أمر ميـك دامو مصطمح لغكباستخ ،إف سيبكيو بتعميقو ىذا
 ،كعدمو سكاء مف الناحية اإلعرابيةك تدلؿ عمى عديـ أثرىا في اإلعراب، أم إف كجكد ىذا المغ

، فمدار كحذفيا شيئا (ما)غير كجكد فمف ت ،متى تأتيني آتيؾك أ ،ي آتؾما تأتن قمنا : متىك فم
األمر عندنا عمى اإلعراب، كىذا يعني أف الزيادة ال تسمب المفظ الذم اتصمت بو مكانتو في 

ف كاف فاعال بقي عمى حالتو ،الجممة  ... كىكذا.فإف كاف مبتدأ بقي كذلؾ كا 

" إٍف( أنيا لمجزاء )ما قالو عف  (المغك)مصطمح  سيبكيو فيياكمف المكاضع التي ذكر 
 إٍف( بقكؿ الشاعر :)كؿ لمغكمثَّ  ،(ّ)": " ما إف تفعؿككتككف لغكا، نح

 فلِكػػػػػػػػوَ  فٌ بْ ا ُجػػػػػػػػَنػػػػػػػػب  طِ  فْ ا إِ َمػػػػػػػػوَ 
 

 (ٗ)اَنػػػػػػػػػػػػيْ رِ آخَ  ةُ َلػػػػػػػػػػػػوْ ا ودَ اَنػػػػػػػػػػػػايَ نَ مَ  
 

 كمثؿ بقكؿ الشاعر :  ،إٍف( مع )ما( إذا كانت اسما ككانت حينا)كقد تمغى 

 وُ تَػػػػػيْ أَ رَ  فْ إِ  اْ َمػػػػػ رِ ْيػػػػػخَ مْ ى لِ تَػػػػػورجِّ الفَ 
 

 (٘)يػػػدُ زِ يَ  اؿُ زَ َيػػػ اَلْ  اً رَ ْيػػػى السِّػػػفِّ خَ َمػػػعَ  
 

مػػا قالػػو عػػف )أٍف(  –أيضػػا  –ككمػػف المكاضػػع التػػي ذكػػر فييػػا سػػيبكيو الزيػػادة بمفػػظ المغػػ     
كأمػػا  ،قكلػػؾ : لمػػا أف جػػاءكا ذىبػػت ،المخففػة مػػف الثقيمػػو " فأمػػا الكجػػو الػػذم تكػػكف فيػػو لغػػكا فنحػػك

 .(ٔ)"ت ألكرمتؾفعمك كا أف ل

                                                           

 .[ُٓٓالنساء: ] (ُ)
 .(ُِِ/ْ)جالكتاب سيبكيو،  (ِ)
 .(َِِ/ْ)جالكتاب سيبكيو، ( انظر: ّ)
، (ُٓ/ُ)جالمقتضب المبرد، ك  ؛(َِِ،ُِِ/ْ)ج الكتابسيبكيو، البيت لفركة بف مسيؾ، انظر:  (ْ)

 .(َّ) شرح شكاىد المغنيالسيكطي، ك  ؛(َُٖ/ّ)جالخصائص ابف جني، ك  ؛(ّْٔ/ِ)ج
 ؛(َُُ/ُ)ج الخصائصابف جني، ك  ؛(ِِِ/ْ)جالكتاب  سيبكيو، البيت لممعمكط بف بدؿ القريعي، انظر: (ٓ)
 .(ُُٖ/ِ)جاليمع السيكطي، ك  ؛(ِْْ،ِّص)المغني ؛ (َُّ/ٖ)ج شرح المفصؿابف يعيش، ك 
 .(ُِٓ/ّج)الكتاب سيبكيو،  (ٔ)
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فقاؿ :" ىي ما  ،(ميما)مكقفو مع الخميؿ حينما سأؿ الخميؿ عف  –أيضا  –ف ذلؾ مك 
إذا  (إفٍ )إذا قمت متى ما تأتني آتؾ، كبمنزلتيا مع  (متى)بمنزلتيا مع  ،لغكا (ما)أدخمت معيا 

ًُ  كما قاؿ سبحنو كتعالى:  (أيف)كبمنزلتيا مع  ،قمت : ما تأتني آتؾ ٔا يُْدرِْكُس ا حَُسُُٔ ٍَ ْحَِ
َ
خ

ُْٔت  ٍَ ْ اُء اْلُْصَنٰ  إذا قمت : (أم)كبمنزلتيا مع  ،(ُ) ال ٍَ ْش
َ
ُّ اْأ ٔا فَيَ ا حَْدُغ ٌَ يًّا 

َ
خ

(ِ). 

، كمف ثـ قبح عندىـ أف يكرركا (ميما)ىذا المكقؼ يظير مجيء )ما( لغكا في كممة 
فأبدلكا الياء مف األلؼ التي في األكلى كجكز الخميؿ كتبعو سيبكيو  ،اامى لفظا كاحدا فيقكلكا : مى 

 .(ّ)(ما)قد ضمت إلييا  (مو)أف تككف ىك ك  ،كجيا آخر

 ،" التككيد "يك أما المصطمح الثالث الذم استخدمو سيبكيو في كتابو بدال مف الزيادة ف
عمؽ بقكلو : " كقد  –أيضا  –كلمتبعيض  ،تككف البتداء الغاية (مف)فبعد أف ذكر سيبكيو أف 

 ؛إال أنيا تجر ،(ما)لـ تدخؿ فيو كاف الكالـ مستقيما كلكنيا تككيد بمنزلة ك تدخؿ في مكضع ل
كاف  (مف)أخرجت ك كما رأيت مف أحد، كل ،كذلؾ قكلؾ : ما أتاني مف رجؿ ،ألنيا حرؼ إضافة

فأراد أنو لـ يأتو بعض الرجاؿ  ،ألف ىذا مكضع تبعيض ؛(مف)كلكنو أكد ب  ،الكالـ حسنا
 .(ْ)"الرجاؿ إنما أراد أف يجعؿ التعجب مف بعض ،ككذلؾ : كيحو مف رجؿ ،كالناس

كفي ظني أف  (،لغك)مف المالحظ أف سيبكيو قد استخدـ لفظ تككيد كلـ يستخدـ لفظ 
ىك تككيد النفي ك ىك ألف التككيد الذم قصده  ؛سيبكيو دقيؽ جدا في استخداـ المصطمح

معناه أال يؤثر  –كما ذكرت سابقا  –ككلكف مصطمح المغ ،(مف)المقصكد بالفعؿ مف الحرؼ 
لذا كجب أال  ،(مف)ما ال يفعمو بالطبع الحرؼ ىك الحرؼ عمى غيره مف الناحية اإلعرابية ك 

 .حرؼ إضافة عمى حد كصؼ سيبكيو لو ألنو ؛يطمؽ عميو لغكا ككنو يجر

 (التي ىي بمنزلة )مف (باء اإلضافة)كمف مكاطف استخداـ مصطمح التككيد ما قالو عف 
ألقى الباء ك مثؿ : " ما زيد بمنطمؽ "، ك" لست بذاىب "، ككذلؾ " كفى بالشيب " كل ،في التككيد

 استقاـ الكالـ كمثؿ بقكؿ الشاعر عبد بني الحسحاس :

                                                           

 .[ٖٕالنساء: ] (ُ)
 .[َُُاإلسراء: ] (ِ)
 .(َٔ/ّ)جالكتاب سيبكيو،  (ّ)
 .(ِِٓ/ْ)جالكتاب سيبكيو،  (ْ)
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 اَيػػػػػػػػادِ غَ  تَ زْ ي ػػػػػػػػجَ تَ  فْ إِ  عْ دِّ وَ  ةُ رَ ْيػػػػػػػػمَ عُ 
 

 (ٔ)ا َيػاىِ نَ  رءِ َمػمْ لِ  ـُ اَل اإلسْ وَ  بُ يْ ى الش  فَ كَ  
 

كذلؾ قكلؾ  ،(باب ما ينتصب انتصاب االسـ بعد المقادير)كاستعمؿ لفظ التككيد في  
ف شئت قمت : كيحو مف رجؿ ،كحسبؾ بو رجال ،ك دره رجال ،كيحو رجال ":  ،كما أشبو ذلؾ كا 

 .(ِ)"تككيدا (كـ)في ىنا كدخكليا اى (مف)فتدخؿ  ،ك دره مف رجؿ ،كحسبؾ بو مف رجؿ

ثبات قضية الزيادة في كتابو ال ينفي القكؿ  ،ف كجكد أحرؼ الزيادة ىذه عند سيبكيوإ كا 
ارِ مف قكلو تعالى : (الفاء)أحيانا بأصالة بعض الحركؼ مثؿ  َٓ ًْ ةِاليٍّيِْو َوالٍّ ُٓ َ َٔال ْم

َ
ََ ُحِْفُِلَٔن أ ِي الٍّ

ا  ًْ َيَْزُُٔنَ ِِسًّ ُْ ًْ َوََل  ًْ َوََل َخٌْٔف َغيَيِْٓ ًْ ِغَِْد َرّبِِٓ ُْ ْجُر
َ
ًْ أ ُٓ  .(ّ) وََغَلجِيًَث فَيَ

سؤالو الخميؿ عف الفرؽ بيف قكلنا : الذم يأتيني فمو ىك كالذم دفعو لمقكؿ بأصالة الفاء 
جاز اقتراف الفاء في األكلى  ـى مً فى  ،ألف الذم يأتيني بمنزلة عبدا ؛عبدا فمو درىماف ،درىماف

كمثؿ  ،كلـ يجز في الثانية ؟ فأجابو الخميؿ : إنما أدخمت الفاء لتككف العطية مع كقكع اإلتياف
حيث فييا معنى الجزاء فدخمت الفاء في خبره كما تدخؿ ذلؾ قكليـ : كؿ رجؿ يأتينا فمو درىماف 

ئ بفعؿ كال بعمؿ ألنو لـ يج ؛محاالقمت : كؿ رجؿ فمو درىماف كاف ك كل ،(ْ)في خبر الجزاء 
 .(ٓ)يككف لو جكاب

كمثمو اآلية السابؽ فأدخمت الفاء ليككف األجر مع كقكع إنفاؽ الماؿ بالميؿ كالنيار فال 
إذا لـ كما أدخمت الفاء لتككف العطية مع كقكع اإلتياف فال عطية  ،أجر إذا لـ يتحقؽ اإلنفاؽ

 .الجزاء ف يحمالف معنىكالمثاال ،يتحقؽ اإلتياف

أكؿ ىك ك  ،أكؿ مف تحدث عف قضية زيادة الحركؼ ىك  الكاضح أف سيبكيوبات مف 
أكؿ القائميف بزيادة يك ف ،كظير لنا مكقفو كاضحا ،مف أثبتيا في كتابو في مكاضيع متفرقة

نما استعمؿ مصطمحات أخرل تدؿ عمييا كالتككيد ،كلكنو لـ يستعمؿ لفظ الزيادة ،الحركؼ  ،كا 
 .استعمميا كأحسف استعماليا في مكضعيا الصحيحة ،المغك ،كالمغك، التككيد

                                                           

، ِٔ،ُٕٓ،ُّٔ/ِ)جالكتابسيبكيو، ، كانظر: (ُٔص)البيت في ديكاف سحيـ عبد بني الحسحاس  (ُ)
 .(ِْ،ّٗ،ُّٖ/ٖ)ج، (ْٖ/ٕ)ج، (ُُٓ/ِ)جشرح المفصؿ ابف يعيش، ك  ؛(ِِٓ/ْ)ج
 .(ُْٕ/ِ)جالكتاب سيبكيو،  (ِ)
 .[ِْٕالبقرة: ] (ّ)
 .(َُْ/ُ)جالكتاب  سيبكيو، (ْ)
 .(َُِ،َُّ/ّ)جالكتاب  سيبكيو، (ٓ)
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بؿ كيثؽ في  ،لمطالب النجيب الذم يسأؿ أستاذه فيجيبو سيبكيو مثاالن  مف جية أخرل بدا
 .في قبكؿ أف يككف حرؼ الفاء أصميان  كىذا ما جعمو غير متعصب ،إجابة أستاذه

  الفراء-ٕ

-كأب ،(بني منقرك أ)مكلى بني أسد  ،بف منظكر الديممي يحيى بف زياد بف عبداىك 
كلد بالككفة عاـ  ،كالمغة كفنكف األدبك كأعمميـ بالنح ،إماـ الككفييف ،زكرياء المعركؼ بالفراء

ككاف مع تقدمو في المغة فقييا  ،تربية ابنيوكعيد إليو المأمكف  ،كانتقؿ إلى بغداد ،قُْْ
يسمى " ك " المعاني " ككمف كتبو " المقصكر كالممدكد "  ،اعالما بأياـ العرب كأخبارى ،متكمما

 .(ُ)تكفي عاـ مائتيف كسبعة لميجرة ،" ما تمحف فيو العامة "ك ،" الحدكد "ك ،معاني القرآف "

كال في قائمة  ،ال يمكف لنا أف نضع الفراء في تصنيؼ العمماء القائميف بزيادة الحركؼ
ف يك ف ،المنكريف لكجكد الزيادة فيناؾ مكاقؼ  ،برزت لديو مكاقؼ يبيف فييا زيادة الحركؼكا 

بؿ إنو  ،كيرد القكؿ بالزيادة إف بدا لو كجو أصالة في الحرؼ ،أخرل يقكؿ بأصالة الحركؼ فييا
في كثير مف األحياف ما يخرج الحرؼ عنده عمى األصالة كالزيادة معا مف دكف أف يرجح أحد 

يذكر الغرض البالغي  عالكة عمى ذلؾ فإنو لـ ،(ةالزياد)لـ يستعمؿ مصطمح ىك ك الكجييف 
 .لمزيادة

كما صنع ابف  –بابا خاصا لمحديث عف الزيادة ك إف الفراء لـ يخصص بحثا خاصا أ
نما ،-قتيبة مف بعده  ءات المختمفة في مكاضع متفرقة مف ار تناكليا مف خالؿ شرحو ألكجو الق كا 

كلـ  ،كنثرىـ العرب ممسائؿ اإلعرابية الشائكة كأقكاؿكمف خالؿ عرضو ل ،كتابو " معاني القرآف "
 .حديثة بالشكاىد الشعرية المختمفةإنما دعـ  ،يقتصر عمى اآليات القرآنية

ماـ ىؤالء  ،لقد بات الككفيكف متحرجيف مف استعماؿ لفظ الزيادة ىك  –في نظرم  –كا 
لمتعبير عف الحرؼ المزيد مصطمح أطمقو الفراء ىك ك  (الصمة)الفراء الذم استعمؿ مصطمح 

كاختاره الفراء ليطمقو  ،ذلؾ أغمب الككفييف كتابعو في ،(ِ)ليقابؿ مصطمح الزيادة عند البصرييف
–مف أف ينسب الزيادة إلى كتاب ا  كتكرعان  تأدبان  ؛عمى الحركؼ المزيدة في القرآف الكريـ

ككجد رضي الديف االسترابادم في لفظة الصمة معنى دالليا في التعبير عف حقيقة ىذه  -تعالى

                                                           

 .(ُْٔ/ٖ)ج األعالـ الزركمي، ؛(ِِٖ/ِ)جكفيات األعيافابف خمكاف، انظر:  (ُ)
 .(ُْ/ٖ)جشرح المفصؿ ابف يعيش، انظر:  (ِ)
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 ،ألنيا يتكصؿ بيا إلى زيادة الفصاحة ؛الحركؼ إذ يقكؿ : " كسميت أيضا : حركؼ الصمة
لى ك أ  . (ُ)"غير ذلؾك أ ،السجعك إقامة كزف أا 

 أف ذكر كأراد بو الزيادة بعد ،(المغك)الذم ذكر فيو الفراء مصطمح ىك مكضع كاحد 
 قكؿ الشاعر :

 رٍ َشػػػػػػػعْ مَ لِ  ف  يُ مَ ثْ ا ِمػػػػػػػَنػػػػػػػيْ أَ رَ  فْ ا إَ َمػػػػػػػ
 

 (ٕ)ؿُ وْ ُيػػػػوفُ  فػػػػوالجٌ  ؤوسِ الػػػػر   ودُ ُسػػػػ 
 

كذلؾ  ،كىما يفيداف الجحد ،(إف)ك (ما)كسيؽ ىذا الشاىد كداللة عمى جكاز الجمع بيف          
كلكنو نقمو نقال عف  ،كمكضع كاحد ذكر فيو لفظ الزيادة ،الختالؼ المفظيف فيجعؿ أحدىما لغكان 

 .(ّ)بوىك كلـ يتمفظ  ،آخريف

األكؿ : إشارتو إلى كجو  ،إف القكؿ بأصالة الحركؼ عند الفراء اتخذ نمطيف اثنيف
كمف  ،أف يرد القكؿ بالزيادة كيثبت األصالة فيويك أما الثاني ف ،األصالة فيو كتعميؿ كجكدىا

ا َوزِيَِثً  في اآلية : الكاك ة حرؼ ي أصالاألكؿ ما ذكره ف َْ ىََِتَْنتُٔ
كنجعؿ  ،يقكؿ " ننصبيا ،(ْ)

ارِدٍ  مثؿ :  ،زينة عمى فعؿ مضمر ٌَ ِ َطيَْفاٍن 
َْ ُُكّ لـ يكف في الزينة كال في ك ، كل(ٓ) وَِخْفًظا ٌِ

كرغبة في األجر، )كحفظا( كاكا لنصبتيا بالفعؿ الذم قبميا ال باإلضمار، كمثمو أعطيتؾ درىمان 
 . (ٔ)لـ تحتج إلى ضمير؛ ألنو متصؿ بالفعؿ الذم قبموالكاك ألقيت ك المعنى أعطيتكو رغبة، فم

نقمو السيرافي يزيد األمر كضكحان، يقكؿ السيرافي:" كتككف "إٍف" لغكان كلعؿ المكقؼ الذم 
فإف الفراء يقكؿ: إنيما جميعان لمنفي، كزاد عمى ذلؾ بأنو يقكؿ: " ال إٍف  ،في قكلو " ما إٍف تفعؿ "

 ما، فتككف الثالثة لمجحد " كأنشد:

 اَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنُ يِّ بَ ا أُ  إْف َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَل  يّ ارِ وَ إال أَ 
 

 (ٚ)الَجَمػدِ  ةِ وَمػمُ ظْ المَ بِ  ضِ وْ الحَ والن ْؤُي َكػ 
 

                                                           

 .(ُِّٕ/ِ)جشرح الرضي اإلستراباذم، (ُ)
سناميف كاف يجمب ك جمؿ ذىك فالج، ك ، كالفكالج جمع (ّْٕ، ُٕٔ/ُ)جالبيت في معاني القرآف بال نسبة  (ِ)

 مف السند، كالفيكؿ جمع فيؿ.
 .(ّْٕ، ُٕٔ/ُ)جمعاني القرآف  الفراء،( ّ)
 .[ٖالنحؿ:] (ْ)
 .[ٗالصافات:] (ٓ)
 .(ٕٗ/ِ)ج معاني القرآفالفراء،  (ٔ)
 .(ٕٗ/ِ)ج معاني القرآفالفراء، ك  ؛(ٔص)الديكاف  ،البيت لمنابغة الذبياني (ٕ)
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كالذم قالو عندم فاسد؛ ألف الجحد إذا دخؿ عمى جحد صار إيجابان، كىناؾ ركاية 
 .(ُ)أبينياأخرل لمبيت أليا ما 

مف الكاضح أف السيرافي رفض أصالة الحرؼ "إٍف"، كأف يكرر حرفا نفي، ككاف مف 
 الطبيعي عنده أف يرفض تكرار ثالثة حركؼ نفي، ككصؼ ذلؾ بالفاسد، في حيف أف الفراء قاؿ

 بذلؾ، كىي عنده جميعان حركؼ أصالة.

كفي مكضع آخر ذكر أف العرب قد تدخؿ )أٍف( زائدة عمى بعض الحركؼ، فقاؿ: 
ظننت أٍف ما فيؾ خير كاف ك فقيؿ : عممت أٍف ما فيؾ خير  )ما(قبؿ  (أفٍ )أدخمت العرب ك كل

ُوا .. أال ترل قكلو : .صكابا
َ
ا َرأ ٌَ َْ َبْػِد  ٌِ ًْ ُٓ َ ًٍّ ةََدا ل ٰ ِخنيُث ُّ َخَّتٍّ ٍِّ قيؿ : " ك ل (ِ) اْْليَاِت ىَحَْصُجُِ

 كاستشيد عمى ذلؾ بقكؿ الشاعر : ،(ّ)أٍف ليسجننو كاف صكابان 

 و ةَ يَشػػػػػبِ  فَ يْ ا َبػػػػَمػػػػن  إِ  ا أفْ َمػػػػتُ رْ بِّ خُ وَ 
 

 (ٗ) بُ يْ ِصػػػخَ  ؿُ َحػػػالمَ ى وَ وَ ْحػػػأَ  افَ رَ ْجػػنَ  
 

ثبات ك رده أقكاؿ العمماء بالزيادة ىك أما النمط الثاني الذم اتخذه الفراء لمقكؿ باألصالة  ا 
اىنِّيَ ففي قكلو تعالى :  ،األصالة فييا ًْ َوََل الؾٍّ ْغُؾِٔب َغيَيِْٓ ٍَ ْ َدَْيِ ال

يقكؿ : " كقد قاؿ  ،(ٓ)
 ،معنى )سكل(، كأف ال صمة في الكالـ –ىنا –بعض مف ال يعرؼ العربية أف معنى )غير( 

 كاحتج بقكؿ الشاعر : 

 .(ٙ)رعَ ا َشػػػػػػػػػػػَمػػػػػػػػػػػى وَ رَ ر َسػػػػػػػػػػػوْ َحػػػػػػػػػػػاَل  رٍ ْئػػػػػػػػػػػبِ  يْ ِفػػػػػػػػػػػ
 

نما يجكز أف  ،جحد محضيك ف ،ألف المعنى كقع عمى ما ال يتبيف فيو عممو ؛كىذا غير جائز كا 
 تجعؿ )ال( صمة إذا اتصمت بجحد قبميا مثؿ قكلو :

                                                           

 .(ِْٓ -ِّٓص)السيرافي النحكم في ضكء شرحو لكتاب سيبكيو  ،السيرافي (ُ)
 .[ّٓيكسؼ: ] (ِ)
 .(َِٕ/ِ)ج معاني القرآفالفراء،  (ّ)
 .(َِٕ،ُْ/ِ)جمعاني القرآف: الفراء، البيت أنشده الكسائي لمفراء في  (ْ)
 .[ٕالفاتحة: ] (ٓ)
معمر، ككاف عبد الممؾ بف مركاف كجيو البيت لمعجاج مف أرجكزة طكيمة يمدح بيا عمر بف عبيد ا بف  (ٔ)

المفصؿ: الزمخشرم، ك  ؛(ِٕص) ديكاف العجاج العجاج، لقتاؿ أبي فديؾ الحركرم، فأكقع بو كبأصحابو، انظر:
السيكطي، ك  ؛(ُُٗ)ص تأكيؿ مشكؿ القرآف ،كابف قتيبة ؛(ْٕٕ/ِ)جالخصائصابف جني، ك  ؛(ُّٔ/ٖ)ج

 .(ٓٗ/ِ)ج الخزانةالبغدادم،  ؛(ُْٓ)ص األزىيةاليركم، ك  ؛(ُْٔ/ِ)جاألشباه كالنظائر
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 ـيُ نَ ْيػػدِ  اِ  وؿُ ُسػػى رَ َضػػرْ يَ  افَ ا َكػػَمػػ
 

 (ٔ)رُ ِمػػػػػػػ عُ اَل وَ  رٍ كْ بَ و ُبػػػػػػػأَ  والطيبػػػػػػػافِ  
 

كمثمو رده رأم القائميف بزيادة  ،(ِ)لمكاف الجحد الذم في أكؿ الكالـفجعؿ )ال( صمة 
ثِ  )ال( في قكلو تعالى : ٌَ ِْٔم اىْلِيَا ًُ بِيَ كِْص

ُ
ََل أ

فقد نقؿ عف كثير مف النحكييف القكؿ بأف )ال(  (ّ)
 .ثـ يجعؿ صمة يراد بيا الطرح ،كرد بأنو ال يبتدأ بجحد ،صمة

يتجرأ عمى غيره بأصعب األلفاظ، كيرميو بعدـ معرفة إف تمسؾ الفراء برأيو جعمو 
مف أقدـ المغكييف حديثا عف الزيادة في كتابو " مجاز القرآف  ىك ك  ،العربية، فرد كالـ أبي عبيدة

كاستدؿ عمى ذلؾ مف القرآف الكريـ كمف الشعر العربي،  ،" كانتصر لرأيو بالقكؿ بأصالة الحرؼ
كجرأتو مكنتو مف أف يرد أقكاؿ كثير مف النحكييف كما رأينا في مسألة )ال( التي تقع مبتدأة قبؿ 

 .القسـ

مكاضع كثيرة أكردىا الفراء ظير فييا مكقفو مؤيدا لزيادة الحركؼ إما بمفظ الصمة 
حيث كاف أكثر الحركؼ أخذا كردا  ،الكاك اء كثيرا أماـ حرؼ كلقد كقؼ الفر  ،غيرىماك السقكط أك أ
حالة عندهك  ْمرِ ففي قكلو تعالى:  ،ا 

َ
ًْ ِف اْأ ًْ َوَتَِازَْخخُ ٰ إِذَا فَِظيْخُ َخَّتٍّ

يقكؿ : " إنو مقدـ  ،(ْ)
كما يقاؿ :  ،معناىا السقكطالكاك فيذه  ،كمعناه : حتى إذا تنازعتـ في األمر فشمتـ ،كمؤخر

لِيَْجتنِي ُّ ا َوحَيٍّ ٍَ ْشيَ
َ
ا أ ٍٍّ ًُ  فَيَ ْن يَا إِةَْراِْي

َ
" كفي " حتى إذا "  ىك ك  ،ناديناه: معناه  (ٓ) َوَُاَدْحَِاهُ أ

 .(ٔ)فمما أف " مقكؿ لـ يأت في غير ىذيف

 امرؤ القيس : كمنو قكؿ

ػػػمَ فَ   ىَحػػػتَ وانْ  يِّ الَحػػػ ةَ احَ ا َسػػػَنػػػزْ جَ ا أَ م 
 

 (ٚ) ؿِ قَ نْ قَ عَ  اؼٍ فَ ي قِ ذِ  تٍ بْ خَ  فُ طْ ا بَ نَ بِ  
 

 يريد انتحى.

                                                           

 .(َُِص) ديكاف جرير جرير، األخطؿ، انظر:ك مف قصيدة لجرير في ىج (ُ)
 .(ٖ/ُ)ج معاني القرآفالفراء،  (ِ)
 .[ُالقيامة:] (ّ)
 .[ُِٓآؿ عمراف: ] (ْ)
 .[َُْالصافات: ] (ٓ)
 .(ِّٖ/ُ)ج معاني القرآفالفراء،  (ٔ)
 ؛(ِْٓ)ص رصؼ المبانيالمالقي، كانظر:  ،(ُُٓص) القيس، انظر: الديكاف البيت مف معمقة امرئ (ٕ)
 .(ّٔص) كتاب معاني الحركؼالرماني، ك  ؛(ِّْ)صاألزىية اليركم، ك 
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فقاؿ  ،كأف تقع بعد حرؼ عطؼ ،لقد اشترط الفراء لزيادة )ال( أف تككف مسبكقة بنفي
ٍِّثِ  في قكلو تعالى :  ْغَداُب اْْلَ

َ
ْغَداُب الٍّارِ َوأ

َ
ًُ  ۚ  ََل يَْصخَِٔي أ ُْ ٍِّثِ  ْغَداُب اْْلَ

َ
أ

اىَْفانُِزون
 ،ال صمة إذا كاف في أكؿ الكالـ جحدك  ،أصحاب النار"كفي قراءة عبدا : كال ،(ُ)

 كاستشيد عمى ىذا بقكؿ بعض بني كالب : ،(ِ)ككصؿ بال مف آخره 

 اَنػػػػػػػػػػػػػػػػنَ يْ بَ  ع اُ َمػػػػػػػػػػػػػػػػجْ أاّل يَ  إرادةَ 
 

 (ٖ)رابِ وَ ي الَغػػالِ َيػػى الم  رَ ْخػػا أُ َيػػنَ يْ  بَ واَل  
 

 .(ْ)فكصؿ ب )ال( ،كبينياال يجمع ا بيننا أألف المعنى " إرادة  ؛ؼ )ال( النافية زائدة

ىي زيادة حرؼ الجر)الباء( بعد  كمف المكاضع التي قاؿ بيا الفراء بزيادة الحركؼ
 )ىؿ( كاستشيد عمى ىذا بقكؿ الفرزدؽ:

 ا وأْقػػػػَرَدتْ َيػػػػيْ مَ ى عَ لَ َمػػػػوْ ا اقْ ذَ إِ  ؿُ وْ قُػػػػيَ 
 

 (٘)ـائِ دَ ِبػػػػ لذيػػػػذٍ  شٍ يْ عَ و ُخػػػػأَ  ؿْ  َىػػػػأاَل  
 

نما تدخؿ الباء في  الجحد،  (ما)قاؿ الفراء فيو:" فأدخؿ الباء في )ىؿ( كىي استفياـ، كا 
 .(ٔ)كقكلؾ :ما أنت بقائؿ، فمما كانت النية في )ىؿ( يراد بيا الجحد أدخمت ليا الباء

يخرج عمى األصالة  فييا الحرؼير الفراء مكقفو المضطرب في مكاضع جعؿ أظلقد 
كال يبدم رأيو فييا كال  ،يرجح أيان منيما، بؿ يعرض المسألة عرضان فقط كالزيادة معان، كلكنو لـ

ُٔشَف  ، ففي اآلية الكريمة يعمؿ كال يناقش ًْ ِف يُ خُ ـْ ا فَرٍّ ٌَ َْ َرتُْو  َوٌِ
كالفعؿ الذم  (ما)جعؿ  (ٕ)

يمييا مصدرا مؤكال مرفكعا مرة عمى تقدير : كمف قبًؿ ىذا تفريطكـ في يكسؼ، كمنصكبا مرة 
الزيادة عمى ىك أخرل عمى تقدير: كتعممكا مف قبؿ تفريطكـ في يكسؼ، كجعؿ ليا كجيا ثالثا ك 

 .(ٖ)تقدير : كمف قبؿ فرطتـ في يكسؼ

                                                           

 .[َِالحشر: ] (ُ)
 .(ُْٕ/ّ)جمعاني القرآف الفراء،  (ِ)
 .(ُْٕ/ّ)ج معاني القرآف الفراء، في البيت منسكب لبعض بني كالب (ّ)
 .(ُْٕ/ّ)ج معاني القرآفالفراء، ( ْ)
 (.ّٖٔص)ديكاف الفرزدؽ الفرزدؽ، البيت لمفرزدؽ، انظر:  (ٓ)
 .(ُْٔ/ّ)جمعاني القرآف الفراء، ( ٔ)
 .[َٖيكسؼ:] (ٕ)
 .(ّٓ/ِ)جمعاني القرآف الفراء، ( ٖ)
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ْن  : -تعالى –ـ كالشرط، فقاؿ في قكلو كقد ذكر الفراء أفَّ )أٍف( قد تزاد بيف القس
َ
َوأ

 َ اًء َغَدكًأل ٌَ  ًْ ُْ َِا ْشَليْ
َ
رِيَلثِ َأ ٔا لََعَ اىفٍّ اْشخََلاُم

، كقطعكىا (لك)"... فكأنيـ أضمركا يمينا مع  (ُ)
في ىذا المكضع مع  (أف)استقامكا،كالعرب تدخؿ ك عف النسؽ عمى أكؿ الكالـ، فقالكا : كا أف ل

 كاستشيد عمى ىذا بقكؿ الشاعر : ،(ِ)اليميف كتحذفيا

 اً رّ ُحػػػػػػػػػػػػ تَ ْنػػػػػػػػػػػػكُ و لَ  ا وا أفْ أَمػػػػػػػػػػػػ
 

 (ٖ) ؽِ ْيػػػػػتِ  العَ اَل وَ  تَ ْنػػػػأَ  رِّ الحُ ا ِبػػػػػوَمػػػػ 
 

كنت(، كاستشيد عمى عدـ زيادتيا أيضا ك فجاء ب)أف( زائدة بيف القسـ )كا( كالشرط )ل
 بقكؿ الشاعر :

 ولُ وْ ُسػػػػا رَ اَنػػػػتَ أَ  شػػػػيءٌ  وْ َلػػػػ ـُ ِسػػػػقْ أُ فَ 
 

 (ٗ)اعَ فَ دْ َمػػ ؾَ َلػػ دْ ِجػػنَ  ـْ كػػف َلػػلَ وَ  ؾً اْ وَ ِسػػ 
 

   .فمـ يأت ب)أف( بيف القسـ كالشرط

تككف )ما( بيما  –محؿ النصب ك محؿ الرفع  –كالفراء بذلؾ ذكر لمحرؼ كجييف اثنيف     
لـ يرجح زيادة أصمية، ككجيا يككف زائدا، كلـ يرجح أم كجو مف ىذه الكجكه، كما أنو كذلؾ 

 .عدـ زيادة )أف( بيف القسـ كالشرطك أ

كمما يمفت النظر أف الفراء لـ يشر إلى فائدة حركؼ الزيادة، بؿ يذكر في عدة مكاطف 
دكنيا سكاء، كبكؿ ك كال منيما صكاب، فالكالـ بيا  أف سقكطيا كثباتيا سكاء، كيكتفي بالقكؿ بأف

ِ ََجِيًػا َوََل قكلو تعالى  نطؽ العرب، كالنصكص تؤيد ما أذىب إليو، ففي ٔا ِبَتِْو اَّللٍّ ٍُ َواْخخَِػ
ٔا "اعتصمت يقكؿ : " الكالـ العربي ىكذا بالباء، كربما طرحت العرب الباء فقالكا :  (ٓ) ۚ  َتَفرٍّكُ

 :بؾ، كاعتصمتؾ، قاؿ بعضيـ

 وِ ِمػػػػػثْ مِ بِ  اءَ َخػػػػػاإلِ  تَ ْيػػػػػازَ جَ  تَ ْنػػػػػا أَ إذَ 
 

  (ٙ)اَيػػػػالِ بَ حِ  تَ مَ َصػػػػتَ اعْ  ـ  ي ثُػػػػنِ تَ يْ آَسػػػػ 
** 

 .كقكلؾ : تعمقت زيدا كتعمقت بزيدىك فألقى الباء ك 
                                                           

 .[ُٔالجف:] (ُ)
 .(ُِٗ/ّ)جمعاني القرآف الفراء، ( ِ)
  لـ ينسب إلى قائمو. (ُِٗ/ّ)جمعاني القرآف الفراء، البيت في  (ّ)
 لـ ينسب إلى قائمو. (ُِٗ/ّ)جمعاني القرآف الفراء، البيت في  (ْ)
 .[َُّآؿ عمراف: ] (ٓ)
 .(ِِٖ/ُ)جمعاني القرآف  الفراء، ( البيت بال نسبة فئ)
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في نياية حديثي عف الفراء أستطيع أف أقكؿ : إف مكقؼ الفراء في زيادة الحركؼ كاف ك 
في بعض المكاقؼ،  كفيو مستسممان  ، كمف جية أخرل لقد بدا الفراء رافعان مضطربان ك  مكقفا ضبابيان 

و عف و كقممي كىذا ما نممسو في قكلو : ىكذا بالباء كربما طرحت العرب الباء، إذ إنو سكت لساني 
 .مناقشة فائدة ىذا الزائد

ككذلؾ القكؿ  ،عنده لـ يكف مضطردان  كاحدان  إف مسألة إطالؽ القكؿ بالزيادة قكالن 
كأف دخكلو  ،بأف الحرؼ صمة، فقد كجدناه في مكاطف يصرح باألصالة لـ يكف مضطردان 

بأصالة الحرؼ بؿ كيرد قكؿ القائميف يصرح في مكاقؼ أخرل  –أيضا  –ككجدناه  ،كخركجو
كال يرجح  ما يخرج الحرؼ عمى األصالة كالزيادة معان  ذاؾ، فإنو كثيران ك كجمعا بيف ىذا  ،بالزيادة

المغك، بؿ استعمؿ ك أ لـ يستخدـ مصطمح الزيادة،ىك ك  –كىذا يظير استسالمو  –منيما  أيان 
الغرض البالغي مف ىذه الزيادة، إف تقمبو ىذا ك مصطمح الصمة، فكؽ ىذا كمو لـ يذكر الفائدة أ

 .كاضطرابو كحيرتو ىذه أجبرت الباحث أف يبني لو تصنيفا يجمسو فيو
اإلماـ الطبري : -ٖ  

العالـ المجتيد، المحدث، الفقيو، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب مف ىك 
إماـ التفسير بالمأثكر، كظير ذلؾ في كتابو "جامع البياف عف ىك ك  ،(ُ)أىؿ آمؿ طبرستاف 
أعظميا، بو يكجو األقكاؿ كيرجح بعضيا عمى بعض ك التفاسير  مف أجؿ  ىك تأكيؿ آم القرآف" ك 
 .كبالغة كو يتعرض لمسائؿ أدب كنحكيحمؿ كيستنبط، كفي

لقد بذؿ الطبرم الجيد الكبير في إظيار معاني الحركؼ كتحميميا كما تحتكيو مف 
في رفض الزيادة السياؽ الذم قيؿ فيو، كىذا الذم جعمو يبمكر مكقفو ك دالالت، كارتباط الحرؼ 

 ما سنأتي عميو اآلف.ىك في القرآف الكريـ، ك 

ف ك كتعميالتو تعددت  ،رد فييا القكؿ بالزيادة –عز كجؿ  –ا إف أمثمة كثيرة في كتاب  ا 
غير  ،كانت تدكر في فمؾ كاحد، مف ذلؾ قكلو : "إف زيادة ما ال يفيد مف الكالـ معنى في الكالـ

 بالطبع يتحدث عف زيادة )ما( في قكلو تعالى:ىك ك  ،(ِ)جائزة إضافتو إلى ا جؿ ثناؤه 
ا  ٌَ ٌُِِٔنَ َذَليِيًل  يُْؤ

كالطبرم ذكر أقكاؿ القائميف بالزيادة كاألصالة، كماؿ إلى رأم الفريؽ  ،(ّ)
                                                           

الحنبمي،  ،(َِٓ/ّ)جالنجـك الزاىرة ابف تغرم بردم، ، (ِّٕ،ِّٔ)صالفيرست  ،انظر: ابف النديـ (ُ)
 .(َِٔ/ِ)جشذرات الذىب 

 .(ِّٓ/ِجػ)تفسير الطبرم  ،الطبرم (ِ)
 .[ٖٖالبقرة: ] (ّ)
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: "كانت )ما( كممة تجمع كؿ األشياء ثـ تخص بعض ما  الثاني ألنيـ عممكا األصالة بقكليـ
 .(ُ)أكلى بالصكاب" "ىك عمتو بما يذكر بعدىا، كىذا ما جعؿ الطبرم يقكؿ:"كىذا القكؿ عندنا 

في حيف آخر عد الطبرم الزيادة فسادا، كالقكؿ بالزيادة قكال فاسدا، كيتبيف ذلؾ في زيادة 
، كىذا الشاىد فيو خالؼ بيف أىؿ البصرة قاؿ ما منعؾ أال تسجد إذ أمرتؾ  )ال( مف قكلو : 

عمى حد  –أكلى بالصكاب ىك كأىؿ الككفة، كالطبرم قاـ بعرض الرأييف كمف ثـ ذكر الذم 
أف ىك ك  ،كالصكاب عنده أف يقاؿ "إف في الكالـ محذكفا قد كفى دليؿ الظاىر منو ،-تعبيره 

نما قمنا : ىذا القكؿ .فترؾ ذكر أحكجؾ ،معناه :ما منعؾ مف السجكد فأحكجؾ أال تسجد .. كا 
لما قد مضى مف داللتنا قبؿ عمى أنو غير جائز أف يككف في كتاب ا شيء  ؛أكلى بالصكاب

كمف الفساد ، (ِ)ال معنى لياك فبيف بذلؾ فساد قكؿ مف قاؿ : )ال( في الكالـ حش.. .ال معنى لو
ًْ   :فساد القكؿ بزيادة "إذ" مف قكلو –أيضا  – ذٍَّن َربَُّس

َ
ِإَوذْ حَأ

عض البصرييف ككاف ب ،(ّ)
ذا تأذف ربكـ كتأذف ربكـ، كيقكؿ :" إذ مف حركؼ الزكائد كقد دلمنا عمى ، يقكؿ في معنى: كا 

 .(ْ)ذلؾ فيما مضى قبؿفساد 

نما يقكؿ : تككيد لمكالـ، ك صمة عمى الحرؼ ك أك لقد تمنع الطبرم عف إطالؽ لفظ حش ا 
ككأنو بذلؾ قصد القكؿ بأف التككيد  –عز كجؿ  –يدؿ عمى تأدبو مع كالـ ا  –الطبع  –كىذا 

 .كالصمةك غير الحش
ًُْدىففي قكلو تعالى :  ًْ ٌِّنِ  ٍُِّس حِحَ

ْ
ا يَأ ٌٍّ ِ فَإ

تككيد  (إف)التي مع  (ما)يقكؿ : ك (ٓ)
التي تأتي  (ما)أدخمت النكف المشددة في يأتينكـ، تفرقة بدخكليا بيف  (إف)لمكالـ، كلدخكليا مع 

 .(الذم)التي تأتي بمعنى  (ما)حشكا كبيف ا أىؿ العربية صمة ك بمعنى تككيد الكالـ التي تسميي

كقؼ عمى أكتاؼ يك ؽ الذكي، فف الطبرم يمثؿ شخصية الباحث الحاذمف المالحظ أ
في قكلو الكاك أقكالو بائف كاضح، كمف ذلؾ اختياره أصالة ك مف سبقكه مف العمماء، كتأثره بالفراء 

ةَ تعالى :  ٔا اىْػِدٍّ ٍِيُ َوِِلُْه
 كىا، فملفعؿ بعدى  بأنيا شرطه  فه مؤذالكاك كعمؿ ذلؾ بأف دخكؿ  ،(ٔ)

                                                           

 .(ِّٓ، ِّْ/ِ)ججامع البياف  :الطبرم،انظر (ُ)
 .(ٖٓ-ُٖ/َُ)ججامع البياف الطبرم،  (ِ)
 .[ٕإبراىيـ :] (ّ)
 .(َِٔ/ُّ)ججامع البياف الطبرم،  (ْ)
 .[ّٖالبقرة: ] (ٓ)
 .[ُٖٓالبقرة :]( ٔ)
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بذلؾ متأثر بالفراء، ككالمو مستنبط مف ىك الفعؿ، ك كانت شرطا لما قبميا مف لالكاك حذفت 
، يقكؿ الفراء:"كالعرب تدخميا في كالميا عمى إضمار فعؿ بعدىا كال يككف شرطا لمفعؿ كالمو

 ،، أال ترل أنؾ تقكؿ: جئتؾ لتحسف إلي كال تقكؿ : جئتؾ كًلتحسفى إليالكاك الذم قبميا كفييا 
 .(ُ)فإذا قمتو فأنت تريد، كلتحسف جئتؾ

ا َوفُخَِدْج تكراره عبارات الفراء ففي اآلية  –أيضا  –كمف ذلؾ  َْ ٰ إِذَا َجاُءو َخَّتٍّ
ا َٓ َٔاُب ْ ة

َ
خ

في جكاب )فمما(، )حتى إذا( كتمقييا "، الكاك يقكؿ :"كقد تفعؿ العرب ذلؾ فتدخؿ  ،(ِ)
 .(ّ)ككالمو ىذا مستنبط مف الفراء

َْ  ففي اآلية  ،كؿ طريؽ سمكوإف تأثر الطبرم بالفراء ال يعني أنو صار معو في  ٌِ َو
ُٔشَف  ًْ ِف يُ خُ ـْ ا فَرٍّ ٌَ َرتُْو 

ذكر الفراء األكجو الثالثة كمنيا الصمة، ككذلؾ كافقو الطبرم، لكف  ،(ْ)
كأشار إلى أف )ما(  ،، أما الطبرم فقد أراد بالصمة "المصدرية"(ما)ني بالصمة إسقاط الفراء عي 

 .كىذا يثبت أصالتيا ال زيادتيا كما قدر الفراء ،تمثؿ مع الفعؿ بعدىا مصدرا تقديره تفريطكـ

كالمراد مف ذلؾ كمو أف الطبرم يستفيد مف آراء كأقكاؿ اآلخريف كيتأثر بيـ إلى الحد 
عز  –كتاب ا  الذم ال يؤثر عمى انتمائو لفكرتو، كالتي  مؤداىا أنو ال كجكد لمفظ زائد في

 . -كجؿ 

األخفش األوسط  -ٗ  

أحد أعمدة المدرسة البصرية، ىك الحسف سعيد بف مسعدة المجاشعي البمخي، ك ك أبىك 
منيا " القكافي"  ،كلو العديد مف المصنفات كالكتب ،تكفي سنة خمس عشرة كمائتيف لميجرة

يك مختمفة مف كتابو، كبالتالي فالكتاب الذم ذكر فيو الزيادة في مكاضع ىك "معاني القرآف" ك ك
 .مف المثبتيف القكؿ بالزيادة في كتبيـ

 

                                                           

 .(َِِ/ّ)ججامع البياف الطبرم، ، (ُُّ/ُ)جمعاني القرآف  الفراء،انظر: (ُ)
 .[ّٕالزمر: ] (ِ)
 (.َّٗ/ِ)جمعاني القرآف  الفراء، انظر: (ّ)
 .[َٖيكسؼ: ] (ْ)
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)الزيادة( لمداللة عمى الحرؼ الزائد، كاألمثمة ىك إف المصطمح الذم استعممو األخفش 
ا  :-تعالى -ففي قكلو ،عمى ذلؾ كثيرة ٍَ ا َبُػَٔؽًث َذ ٌَ َرًل  ٌَ ْن يََْضَِب 

َ
َ ََل يَْصخَْدِِي أ إِنٍّ اَّللٍّ

ا َٓ َْٔر فَ
 .(ِ)زائدة في الكالـ " (ما)يقكؿ :"  (ُ)

ًُْدى :قكلو تعالى  –أيضا  –كمف مكاضع زيادة )ما( عنده  ًْ ٌِّنِ  ٍُِّس حِحَ
ْ
ا يَأ ٌٍّ ِ فَإ

(ّ)، 
 .(ْ)قاؿ :"ىي )إٍف( زيدت معيا )ما(، كصار الفعؿ الذم بعدىا بالنكف الخفيفة كالثقيمة"

ًْ  في قكلو تعالى: (الكاك حرفي )الفاء( ك) لقد استعمؿ األخفش المصطمح نفسو مع َ ل
َ
خ

ا َٓ ا ذِي ًَ َخاَِلً ٍِّ َٓ نٍّ َُلُ َُاَر َج
َ
َ َورَُشَُٔلُ فَأ َْ ُيَادِدِ اَّللٍّ ٌَ  ُّ ٍُّ

َ
ٔا خ ٍُ يقكؿ:" فيشبو أف تككف )الفاء(  ،(ٓ) َحْػيَ

ا  : -تعالى -في قكلوالكاك كما أنو رفض القكؿ بأصالة  ،زائدة كزيادة )ما( َْ ٰ إِذَا َجاُءو َخَّتٍّ
ا َٓ َٔاُب ْ ة

َ
 في ىذا زائدة "، كمثؿ بقكؿ الشاعر :الكاك قاؿ :"ف ،(ٔ)  َوفُخَِدْج خ

 وَنػػػػػػػػيْ حِ  ال  إِ  يَس َلػػػػػػػػ ؾَ ِلػػػػػػػػذَ ا وَ ذَ إِ َفػػػػػػػػ
 

ذِ    (ٚ)ؿَعػػيفْ  ـْ َلػػ فْ أَ َكػػ ءُ يْ ى َشػػَضػػا مَ وا 
 

( ك)الفاء( التي بعد ىمزة االستفياـ زائدتيف، كذلؾ حينما ذكر الكاك األخفش ) عدَّ 
ًْ  اآليتيف  ُٓ ْ ًْٓدا َجتََذهُ فَرِيٌق ٌِِ ُدوا َخ َْ ا ََع ٍَ َوُُكٍّ

َ
أ

ا ََل حَ  ك ،(ٖ) ٍَ ِ ًْ رَُشٌٔل ة ا َجاَءُز ٍَ فَُُكٍّ
َ
ٰى ٓٔ أ

 ًْ ًُ اْشخَْهََبُْت جُْفُصُس
َ
خ

 .(َُ)كىما زائدتاف في ىذا الكجو ،كالكالـ كثير ،فيذا في القرآف قاؿ:" ،(ٗ)

كغير كالمو، كىذا  –عز كجؿ  –مف المالحظ أف الزيادة عند األخفش تشمؿ كالـ ا 
كاضح في قكلو في "القرآف كالكالـ كثير"، كفي مكضع آخر يقكؿ عف زيادة )ما( "كزيادة )ما( 

لكف الشكاىد غير القرآنية قميمة عنده بالنسبة إلى شكاىد القرآف،  ،ذا كثير "ك في القرآف كالكالـ نح
 .أف كتابو مكسكـ ب "معاني القرآف"ىك ك  ،كاضح جدان  -في ظني -كالسبب 

                                                           

 .[ِٔالبقرة: ] (ُ)
 .(ّٓ/ُج) معاني القرآف ،األخفش األكسط (ِ)
 .[ّٖ :البقرة] (ّ)
 .(ٖٔ، ٕٔ/ُ)جمعاني القرآف األخفش،  (ْ)
 .[ّٔالتكبة: ] (ٓ)
 .[ّٕالزمر:] (ٔ)
 .(ُِٓ –ُِْ/ُ)جمعاني القرآف لألخفش  األخفش، انظر : (ٕ)
 .[ََُالبقرة : ] (ٖ)
 .[ٕٖالبقرة:] (ٗ)
 .(ُِٓ –ُِْ/ُ)ج القرآف لألخفش انظر: معاني (َُ)
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وَّ َوََل  ففي قكلو تعالى : -أيضا-إف الحرؼ )ال( كاف عنده مف أحرؼ الزيادة  َوََل اىّظِ
لـ يكف إال  ،كال زيد في ىذا المعنىك قمت :ال يستكم عمر ك قاؿ:" )ال( زائدة؛ ألنؾ ل ،(ُ) اْلَُرورُ 

 .(ِ)أف تككف )ال( زائدة 

 )ال( كقاؿ بزيادتيا، كمثؿ بقكؿ الشاعر : ػكقد عرض ل

 وِ مت ِبػػػجَ عْ تَ ؿ واْسػػػْخػػػ البُ اَل  هُ ودُ ى ُجػػػَبػػػأَ 
 

 (ٖ) وْ مُػػاتِ قَ  وعُ الُجػ عُ َنػمْ يَ  ى اَلْ تَػفَ  فْ ِمػ ـَ ْعػنِ  
 

 .(ْ)البخؿ، كجعمكا )ال( زائدة حشكا ىاىنا كصمكا بيا الكالـكفسرتو العرب: أبى جكده 

الزيادة، كلـ يستعمؿ لفظا آخر إال في ىك إف المصطمح الكحيد الذم استعممو األخفش 
ا، كلكنو يك أثبتيا سك ىذه ليست منو أك )الحشك(، كفي ظني أف لفظة الحشىك البيت السابؽ، ك 
 .حشكا عرب الذيف قالكا إنيا زائدةينقؿ تفسير ال

 عف زيادة حرؼ الجر كالتشبيو )الكاؼ( في قكلو تعالى : –أيضا  –كتحدث األخفش 
 
َ
اوأ َٓ ٰ ُغُروِط ٰ كَْريٍَث َوِِهَ َخاوِيٌَث لََعَ ِي َمرٍّ لََعَ ََكلٍّ

 –كا أعمـ  –فقاؿ:")الكاؼ( زائدة، كالمعنى  ،(ٓ)
 .(ٔ)كالكاؼ زائدة " ،الذم مر عمى قريةك أ ،ألـ تر إلى الذم حاج إبراىيـ في ربو

ىك مف خالؿ شرحو اآلية السابقة ك  -ىنا–يجب أف نالحظو كنركز عميو  ميمان  إف أمران 
كثر استعمالو لذا  -عز كجؿ  –أف األخفش كاف شديد التحرز في نسبة الزيادة إلى كتاب ا 

كأنو ك أ ،زعمكاك أ ،فيشبوك أ ،يجكز أف يككفك أ ،: كا أعمـقكلومثؿ  ،لعبارات كألفاظ تدؿ عمى ذلؾ
 .دب مع ا كمع كالموتأال قمة كىذا يمثؿ ،(ٕ)قاؿ

                                                           

 .[ُِفاطر:] (ُ)
 .(ْْٕ/ِ)جالقرآف  معاني، األخفش (ِ)
 .(ِٕٗ)ص مغني المبيبابف ىشاـ، ، ك (ِٓٗ-ِْٗ/ِ)جمعاني القرآف األخفش، البيت بال نسبة، انظر: (ّ)
 .(ِٓٗ -ِْٗ/ِ)جمعاني القرآف األخفش،  (ْ)
 [.ِٗٓالبقرة: ] (ٓ)
 .(ُِٖ/ُ)جمعاني القرآف:  ،ألخفشا (ٔ)
 .(ْٕٓ،ْْٕ،َِْ،ِّٗ،ّٕٕ/ِ)جمعاني القرآف  ،ألخفشا :انظر (ٕ)
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كذكر زيادة حرؼ  ،(ُ)أعمميا كىي زائدة كما أعمؿ )مف( كىي زائدةك كتحدث عف )أٍف( 
، مخالفان بذلؾ رأم استفياـك ك)مف( كقد اعتبر )مف( زائدة دكف أف تعتمد عمى نفي أ ،كالالـ ،الباء

 .(ِ)البصرييف

، كتمميحو يككف ال تصريحان  األخفش في بعض المكاضع يذكر الزيادة تمميحان إننا نجد 
ا  تعالى  -بذكره الشاىد كما يماثمو مف الشكاىد التي فييا زيادة مف ذلؾ في قكلو ٍٍّ ُُيْرِْج َلَا مِ

رُْض 
َ
ما تقكؿ في الكالـ : أىؿ البصرة يأكمكف  ككنح ،يقكؿ:" فدخمت فيو )مف( ،(ّ) حُجْتُِج اْأ

ف .تريد )شيئا( كلـ تذكر الشيء ،كتقكؿ : ذىبت فأصبت مف الطعاـ ،مف البر كالشعير .. كا 
؟ تريد: كىؿ جاءؾ مف رجؿو  ،تريد : ما رأيت أحدان  ،شئت جعمتو عمى قكلؾ : ما رأيت مف أحد

 .(ْ)فقد جاء في غير ذلؾ  ،؟ فإف قمت : إنما يككف ىذا في النفي كاالستفياـىؿ جاءؾ رجؿه 

كالثاني:  ،أكليما : الشيئية ،السابؽ أف األخفش أجاز في )مف( معنييف اثنيفيتضح مف 
بؿ إنو قد يرجح األصالة أحيانا قميمة، كيستبعد القكؿ  ،الزيادة، لكف لـ يترجح عنده أحد المعنييف

تُٔنَ  بالزيادة مثؿ حديثو عف قكلو تعالى :  َْ ًْ يَْر ًْ لَِرّبِِٓ ُْ  ََ ِي لَِّلٍّ
يقكؿ :" أكصؿ الفعؿ  ،(ٓ)

َ   :تعالى -كحينما ناقش قكلو ،(ٔ)كقاؿ بعضيـ : مف أجؿ ربيـ يرىبكف ،بالالـ ُ ِلُبنَّيِ يُرِيُد اَّللٍّ
 ًْ كأكصؿ  ،يككف أضمر )أف( بعد )الالـ(ك .. أ.قاؿ : " إنما معناه يريد ىذا ليبيف لكـ ،(ٕ)  ىَُس

 .(ٖ)الفعؿ إلييا بحرؼ الجر

مسعدة مف زيادة الحركؼ مكقؼ كاضح، بعيد عف الغمكض إف مكقؼ سعيد بف 
كفي كالـ العرب  –عز كجؿ  –أحد األعالـ القائميف بكجكد الزيادة في كتاب ا يك كاإلغراؽ، ف

الزيادة، كلـ يستعمؿ ىك الستعماؿ مصطمح كاحد ك  –كما رأينا  –نثرىـ كىذا قاده ك شعرىـ 
ال نقال عف العرب، ككاف يذىبك مصطمح الحش مف ىك إلى أف تككف الزيادة لمتككيد، ك  أحيانان  ا 

                                                           

 .(َُٖ/ُ)جمعاني القرآف  ،ألخفشا (ُ)
 .(َّٕ/ِ)ج معاني القرآف ،ألخفشا :انظر (ِ)
 .[ُٔالبقرة:] (ّ)
 .(ٗٗ -ٖٗ/ُ)جمعاني القرآف  ،ألخفشا (ْ)
 .[ُْٓاألعراؼ: ] (ٓ)
 .(ُُّ/ِ)جمعاني القرآف  ،ألخفشا (ٔ)
 .[ِٔالنساء: ] (ٕ)
 .(َُٔ -ُٗٓ/ُ)جمعاني القرآف  ،ألخفشا (ٖ)



64 
 

استفياـ، كنراه أحيانا يستبعد القكؿ بالزيادة ك القائميف أف )مف( قد تزاد دكف أف تعتمد عمى نفي أ
 .كربما يشير إلى الزيادة فقط دكف أف يذكر ذلؾ صراحة ،في مكاضع أشرت إلييا سابقا

المبرد : -٘  

ف ك اضطربت آراؤىـ إف المبرد أحد األعالـ الذيف    أقكاليـ في مكضكع زيادة الحركؼ، كا 
يتبناه يعكد فيطرحو كينفيو، كربما يتبنى ك فما كاف يقرره  ،أقكالو في الزيادة تناقض بعضيا بعضا

 .تطبيقيان ك  كال يذىب إليو عمميان  ان نظري رأيان 

فقاؿ:" ما كمف ىذا التناقض ما قالو عف )ما( الزائدة التي عرضيا بطريقتيف متناقضتيف 
نما تزاد في النفي، كال تقع في اإليجاب  ؛" عمى البدؿ إال زيده  جاءني مف أحدو  ألف )مف( زائدة، كا 

 .(ُ)فتدخؿ )مف( إلبانة ىذا المعنى " ،زائدة؛ ألف المنفي المذككر يقع كاحده في معنى الجميع

حيث يقكؿ :"كأما قكليـ أنيا تككف  ،كمرة أخرل ذكر )مف( بطريقة تختمؼ عف سابقتيا
كذلؾ أف كؿ كممة إذا كقعت كقع معيا معنى فإنما حدثت لذلؾ  ،فمست أرل ىذا كما قالكا زائدةن 

"، فذكركا أنيا "ما رأيت مف رجؿو  ،"كليست بزائدة فذلؾ قكليـ :" ما جاءني مف أحدو  ،المعنى
 .(ِ)كليس كما قالكا ،كما جاءني أحده  ،.. كأف المعنى : ما رأيت أحدان .زائدة

)ما( الزائدتيف بقكلو : "فإف حذفت لـ تخؿ يادة في حديثو عف )أف( ككما أنو عرؼ الز 
فبينما نجده يقرر  ،إال أنو مع ذلؾ كقع في تناقض ،(ّ)"ال يخؿ طرحيا بالمعنى " كبالمعنى " أ

نجده في مكضع آخر يذىب إلى أف )ال(  –كمعركؼ عنده معنى الزيادة  –أف )ال( تقع زائدة 
إذا أردت أنو لـ يأتؾ  ،ككال عمره  تقكؿ : ما جاءني زيده  ،الزائدة المؤكدة تدخؿ في النفي لمعنى

كقد أتاؾ أحدىما لـ  ،ككعمره  قمت لـ يأتني زيده ك ألنؾ ل د منيما عمى انفراد كال مع صاحبو؛كاح
 .تكف كاذبا

أما إذا  ،مجتمعيفك كمعنى ىذا أف )ال( الزائدة تفيد النفي مطمقا سكاء كانا منفرديف أ
جيئاف منفرديف كال منيما عمى كلكف قد ي ،خمت الجممة مف )ال( فإف الجممة تفيد النفي مجتمعيف

 .حدة

                                                           

 .(َِْ/ْ)جالمقتضب المبرد،  (ُ)
 .(ُّٖ/ُ)ج المرجع السابؽ، (ِ)
 (.ٖٔ،ُٖٖ/ُ)ج المقتضب المبرد، انظر: (ّ)
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ينقض  ،أف تدخؿ عمى اسـ نكرة كبينما نجده يذكر أف )مف( زائدة تزاد في النفي، كال بد
كالمو بعد ذلؾ فيقكؿ معمال : "ألف المنفي المذككر يقع كاحده في معنى الجميع فتدخؿ )مف( 

كىذا يتناقض مع ما ذكره سابقا  ،كمعنى ىذا أف )مف( تدخؿ لنفي العمكـ ،(ُ)إلبانة ىذا المعنى 
 .أف الزيادة طرحيا ال يخؿ بالمعنىمف 

زائدة ك أ ،زائدة :ىك مداللة عمى الزيادة في الحركؼ و المبرد لإف المفظ الذم استعمم
 كقكلؾ:"لما أف جاء ذىبت"، ،يقكؿ عف زيادة )أف( :" كتقع زائدة تككيدا ،زائدة مؤكدةك تككيدا، أ
كفي مكضع آخر يقكؿ عف )ما( الزائدة :  ،فإف حذفتى لـ تخًمؿ المعنى" ،فعمت لفعمتك كا أف ل

 .(ِ)كفي ثالث طمؽ عمى )ال( لفظ زائدة  ،" ىي فيو زائدة مؤكدة "

 (كذلؾ عند حديثو عف )الكاؼ الزائدة -أيضا–كمع ذلؾ نجده استبعد القكؿ بالزيادة 
نما معناه ،: عبد ا كزيدكنح ،فقاؿ : " كأما )الكاؼ الزائدة( فمعناىا التشبيو ؿ زيد )كما : مثكا 

كأدخؿ عمييا الحركؼ كما تدخؿ  ،فمذلؾ إذا اضطر الشاعر جعميا بمنزلة مثؿ ،(أنت كخالد
 .(ّ)عمى األسماء

 ىي : كف لي أف ألخص مكقؼ المبرد في نقاط،كيم

 .(ما)زائدة تككيدا، زائدة مؤكدة لمداللة عمى زيادة حرؼ  ،استعمؿ المبرد ألفاظا : زائدة -ُ
 .الزيادة في مكاضع، كاستبعادىا كنفييا في مكاضع أخرلكرد عند المبرد إثبات  -ِ
عرؼ الزيادة بقكلو : "فإف حذفت لـ تخؿ بالمعنى "، إال أنو كقع في تناقض حينما ذىب  -ّ

 .إلى أف )ال( الزائدة تفيد معنى
 .ذكر )مف( في مكضعيف متناقضيف، أحدىما قاؿ بزيادتيا كاآلخر نفى الزيادة عنيا -ْ

ئريف أماـ ىذا التناقض الكبير، إذ نمحظ أنو يعمف رأيو بصراحة بأنو كلعؿ ىذا جعمنا نقؼ حا
 .إال أنو في مكاضع مختمفة مف كتابو يذىب إلى ما ذىبكا إليو ،ال يرل رأم النحاة في الزيادة

الفارسي  -ٙ  

ىك ك  ،بعيف كثالثمائة لميجرةالمتكفى سنة سبع كس ،عمي الحسف بف أحمد الفارسيك أبىك 
كعمؽ عميو  ،مف أضرب زيادة )ما(يادة، بؿ إنو أفرد ليا قسما فجعمو ضربأ رابعان كركا الز ممف أن

                                                           

 .(َِْ/ْ)جالمقتضب المبرد،  (ُ)
 .(ُّ/ِ)ج، (ُٖٖ، ُٖٔ/ُ)جالمقتضب  : المبرد،انظر (ِ)
 .(ُّ/ِ)ج المبرد، المقتضب (ّ)
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نكارىـ لذلؾ مف أنيـ لـ يجدكه ك بقكلو :" كربما أنكر منكركف كقكع ىذه الحركؼ زكائد، كليس يخم ا 
يـ ألن ؛يككنكا أنكركه لرأم رأكه، فإف كانكا أنكركهك في المغة، فمـ يدخمكا فييا ما لـ يجدكه منيا، أ

لـ يجدكه في المغة فيجب إذا كجدكا مف ذلؾ ما ال مصرؼ لو في التنزيؿ كالشعر كسائر الكالـ 
ألف ذلؾ الرأم فاسد لدفعو الكجكد كنفيو  أف يترككا إنكاره، لما رأكه إليو؛إال إلى الزيادة 

 .(ُ)المكجب

كيفند آراءىـ، كيظير مكقؼ الفارسي كاضحا، بؿ إنو ينكر إنكار المنكريف بكجكد الزيادة 
 .العمماء القائميف بكجكد الزيادة مفيك كيضعؼ حججيـ، كمف ثـ ف

كقد عرؼ الفارسي الزيادة بقكلو:" إف الحرؼ قد يكجد في بعض المكاضع غير داؿ  
 )ليس زيده  ،بحسبؾ()عمى المعنى الذم يدؿ عميو في سائر المكاضع، كذلؾ كباء الجر في قكلؾ 

تدؿ عمى اإللصاؽ، كالكاؼ ال تنبئ عف التشبيو كال معنى لذلؾ فيو؛ ..، فالباء ىنا ال .بقائـ(،
نما تدؿ عمى ىذه المعاني إذا أضافت شيئا، ككاف معتدا بيا غير  ألنو لـ يضؼ شيئا ما كاف، كا 

 .(ِ)ممغاة

يقرر الفارسي أف الحرؼ الزائد ال يضيؼ المعنى الذم يفيده الحرؼ األصمي إال إذا 
في المعنى  -ال-كىذا جعمو يكصؼ )ال( الزائدة بقكلو: "أال ترل أف  اعتد بو ككاف غير ممغي،

 .زيادة، كقد عممت"

ال يشترط الفارسي لمزائد فائدة التككيد، فيجكز عنده أف يككف الزائد لغير التككيد " فإف 
قكؿ، كيجكز عندم أف يككف فيو زائدا لغير يك قاؿ قائؿ : فيما كاف منو في التنزيؿ أنو لمتأكيد ف

لتككيد، أال ترل العرب يزيدكنيا في النثر كحيث ال حاجة إلى إقامة الكزف كما يزيدكنيا في ا
 .(ّ)النظـ

فيقكؿ:" كينبغي لمف ذىب إلى أف زيادة ىذه  ،كفي مكضع آخر يعمؿ تعميال آخر
 .(ْ)دالحركؼ لمتأكيد أف يستقبح الزيادة؛ ألف حكـ التأكيد ينبغي أف يككف بعد المؤكَّ 

 الفارسي عرض قضية الزيادة في كتابو الشعر بعد أف عرض لبيت الشاىد :كذلؾ فإف 

                                                           

 .(ّْْ-ّّْ)ص المسائؿ المشكمة الفارسي،  (ُ)
 .(ُُِ -َُِ)ص مرجع السابؽ،ال (ِ)
 .(ّْٓ -ّْْ)صالمسائؿ المشكمة الفارسي،  (ّ)
 .(ّْٔ)صالمسائؿ المشكمة الفارسي،  (ْ)
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 وُ ن ػػػػػػػػأَ كَ  اتِ رَ الس ػػػػػػػػ ؽُ َيػػػػػػػػلَ  وُ ن ػػػػػػػػأَ كَ وَ 
 

 (ٔ)ادِ وَ َسػػػػػػػف بِ ي  َعػػػػػػػو مُ ْيػػػػػػػبَ اجِ ا حَ َمػػػػػػػ 
 

 )ما( ال تككف إال زائدة، كقاؿ :بيو( بدؿ مف الضمير، كفقكلو : )ما حاج

 وُ تُػػػػػػػكْ مَ ىْ ا أَ َسػػػػػػػفِ نْ ْف مُ ي إِ ِعػػػػػػػزَ جْ  تَ اَل 
 

 (ٕ)يعِ زَ اجْ َفػػػ ؾَ ِلػػػذَ  دَ ْنػػػعِ فَ  تُ ْكػػػمَ ذا ىَ ا َ وِ  
 

 :كقاؿ ،ال تككف إحدل الفاءيف إال زائدة
 ايَ مُ ائِ َسػػػػػػأُ  ناً اَل يْ َصػػػػػػا أُ َيػػػػػػيْ فِ  تُ ْفػػػػػػقَ وَ 

 

 (ٖ)دِ َحػأَ  مػفْ  عِ بْ الر  ا بِ مَ وَ  اً ابَ وَ جَ  تْ يَ عْ أَ  
 

ـ كالعمك ففي قكليـ : "ما جاءني مف أحد"، داللة عمى أف )مف( زيادة؛ ألف معنى الجمع 
 .(ْ)"إنما عمـ بأحد، كلـ يعمـ ب)مف(

قد جمع بيف الزيادة يك لـ يقتصر الفارسي عمى مصطمح كاحد لمداللة عمى الزيادة، ف
 :عمى ىذا البيت فقاؿ معقبان ك كالحش

 وِ مت ِبػػػجَ عْ تَ واْسػػػ ؿَ ْخػػػ البُ اَل  هُ ودُ ى ُجػػػَبػػػأَ 
 

  وْ مُػػػاتِ قَ  وعُ الُجػػػ عُ َنػػػمْ يَ  ى اَلْ تَػػػفَ  فْ ِمػػػ ـَ ْعػػػنِ  
 

 .ال( زائدة حشكا كصمكا بيا الكالـجعمكا )

كما أطمؽ الفارسي عمى الزيادة صمة، كذلؾ حيف تكمـ عف )ما( في قكلو )قمما( في قكؿ 
 الشاعر :

ػػػػ تِ ْلػػػػوَ طْ أَ فَ  تِ دْ دَ َصػػػػ  اَمػػػػم  قَ وَ  دَ وْ دُ الص 
 

 (٘) ـُ وْ دُ َيػ دِ وْ دُ الص   وؿِ ى طُ مَ عَ  اؿٌ صَ وِ  
 

( صفة  ،صمة، كقكلو )كصاؿ( فاعمو كمرتفع بوفقاؿ : " إف ما في البيت الذم أنشده  ك)يدـك
 .(ٔ)لكصاؿ"

                                                           

 .(ُُٔ/ُ)ج الكتاب سيبكيو، نسب البيت لألعشى في (ُ)
ابف ك  ؛(ُّْ/ُ)ج الخزانةالبغدادم، ك  ؛(ُّْ/ُ)جالكتاب سيبكيو، البيت منسكب لمنمر بف تكلب، في  (ِ)

 (.ْْٔ)ص، (ُٖٖ)صالمغنيىشاـ، 
 .(ُِٓ/ِ)ج الخزانةالبغدادم،  ؛(ِٗٔ)صاالنصاؼ األنبارم،ابف  ،(ُٔ)ص البيت لمنابغة في ديكانو (ّ)
 .(ٕٕ/ُجػ) كتاب الشعر ،الفارسي (ْ)
 .(ّّٕ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ُّ/ُ)جالكتاب  انظر: سيبكيو، (البيت لممرار الفقعسيٓ)
 .(ِٕٗ)صالمسائؿ المشكمة الفارسي،  (ٔ)
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حيف قاؿ : "كالدليؿ عمى  كمصطمح المغ -أيضا–كمف المصطمحات التي استعمميا 
 .(ُ)ربما يكد الذيف كفركا ال يجكز أف تككف لغكا")ما( 

إف الفارسي استعمؿ عدة مصطمحات لمداللة عمى الحرؼ الزائد كىي:الزيادة، الحشك، 
نما نفيـ مف  الصمة، المغك، كمع ذلؾ نجده في مكضع ال يصرح بأم مف ىذه المصطمحات، كا 

كقكلو:" فأما كقكع الجار مع المجركر في مكضع االسـ المرفكع  ،سياؽ الكالـ مراده في الزيادة
 .(ِ)با، كبحسبؾ زيد، كحسبؾ بزيد فنظيره قكليـ: كفى

الفارسي ىي عدـ الداللة عمى معنى لعدـ إضافتيا نخمص مما سبؽ إلى أف الزيادة عند 
يستقبح ضركرة أف يفيد الزائد التككيد، كعمؿ ذلؾ بأف التككيد ال بد أف ىك ك  ،شيئا لـ يكف مكجكدا
دحضيا ك مف أكائؿ القائميف بالزيادة كقد ناقش منكرم الزيادة كحججيـ ىك يككف بعد المؤكد، ك 
 كأرجعيا إلى أمريف :

ه في المغة كفند ذلؾ بكجكد الزيادة في فصيح كالـ العرب مف شعر كنثر بؿ األكؿ عدـ كجكد 
 .كحيث رسكؿ ا  ،-عز كجؿ  –كالـ ا ىك ك في أفصح كالـ 

ثـ رد قكؿ مف قاؿ: إف القرآف الكريـ  ،رأم رأكه في تفسير الزيادةكجكد ىك كاألمر الثاني 
ينبغي أف ينزه عف الزيادة، كبذلؾ يككف الفارسي قد حسـ نفسو ككضعيا في خانة القائميف بكجكد 

 .الزيادة؛ ألنو نظر كحمؿ كناقش كرد القكؿ عمى أسس عممية سميمة

 مصطمحات الزيادة  -ثالثاً 
الزيادة -ٔ  

الزكائد مف المصطمحات البصرية الشائعة عمى ألسنة العمماء لمتعبير ك مصطمح الزيادة أ
كيكاد ينحصر معناه عندىـ عمى جكاز حذؼ ىذه الحركؼ مف غير  (ّ)عف ىذه الظاىرة 

ف عبركا عف ذلؾ بعبارات مختمفة مثؿ :"دخكليا في الكالـ  اختالؿ المعنى، كا 
 .(ْ)كسقكطيا"ك"سقكطيا ال يخؿ بالكالـ " 

                                                           

 .(ِٖٖ)ص ،المرجع السابؽ (ُ)
 .(ِٖٖ)صالمسائؿ المشكمة الفارسي،  (ِ)
 .(ِْ/ُ)جكاألصكؿ في النحابف السراج،  ؛(ْٓ/ُ)ج، (ِٓ/ُ)جالمقتضب  : المبرد،انظر (ّ)
 .(ّٔ/ِ)جكاألصكؿ في النحابف السراج،  (ْ)
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ألنو ال يتغير  ؛تسميتيا بالزائدة فيكضحو ابف السراج بقكلو :" إنما سميت زائدةأما سبب 
فكأنيا لـ تفد شيئا، لما لـ  ،تقكيتوك بيا أصؿ المعنى، بؿ ال يزيد بسببيا إال تأكيد المعنى الثابت 

 .(ُ)تغاير فائدتيا العارضة الفائدة الحاصمة

الزائد ىك ال يتغير المعنى بزكالو ك  كحاكؿ السيكطي أف يقسـ الزائد إلى قسميف ىما ما
كقكليـ : جئت بال  ،لمتككيد، كمنو ما يتغير كيسمى زائدا اصطالحا باعتبار تخطي العامؿ إليو

نما سميت ىذه الحركؼ زكائد ألنيا قد ك فإف النحاة قالكا :)ال زائدة كل ،زاد أزيمت لتغير المعنى، كا 
 .(ِ) كقكعيا غير زائدة أكثرتقع زائدة، ال ألنيا ال تقع إال زائدة، بؿ 

مف  ىك ك  ،مصطمح المغكىك  -أيضا–كمف المصطمحات التي نسبت إلى البصرييف 
كربما أكحى استعمالو باإلتياف بما ال  ،(ّ)المصطمحات الشائعة عند سيبكيو في كتابو الكتاب

اطرح كلـ يعقد في كالـ العرب ما ك يحتاج إليو في الكالـ كال يفيد معنى، يقكؿ الزجاج : " المغ
ف كاف مكجكدا لغكا "  .(ْ)عميو أمر، كيسمى ما ليس معتدا بو، كا 

انعداـ األثر ىك استعماؿ سيبكيو كمف تبعو لممصطمح )المغك( مف لي أف المراد ك كيبد
أف تأتي الكممة ال مكضع ىك بكر السراج :"اعمـ أف اإللغاء إنما ك يقكؿ أب ،اإلعرابي لمحرؼ الزائد

نما يأتي أك أ ،إف كانت مما تعربمف اإلعراب  ليا نيا متى أسقطت مف الكالـ لـ يختؿ الكالـ كا 
.. كحؽ الممغى عندم أف ال يككف عامال كال معمكال فيو حتى .تبييناك ما يمغى مف الكالـ تأكيدا أ

 .(ٓ)يمغى مف الجميع، كأف يككف دخكلو كخركجو ال يحدث معنى غير التأكيد
كمنو ما يمأل بو الكسادة كمنو سمي  ،: مصدر لمفعؿ الثالثي حشا بمعنى مأل لغةو الحش -ٕ

 .(ٔ)مف الكالـ الفضؿ الذم ال يعتمد عميو ك الحشك .. .ألنو تحشى بو الفرش؛ (القطف )الحشك

كيمكف لممعنى المغكم ىذا أف يساعدنا في إظيار داللة المصطمح، خاصة حينما نذكر 
 نقؿ عف الفراء أف الكسائي بعد أف أنشد بيت عنترة :مكقؼ الفراء مع الكسائي، فقد 

 

                                                           

 .(ُِّٕ/ِ)ج شرح الرضي لكافية ابف الحاجباإلستراباذم،  (ُ)
 .(ِّْ/ْ)ج شرح الرضي لكافية ابف الحاجباإلستراباذم،  (ِ)
 .(ُّْ، ُّٖ، ُّٗ/ِسيبكيو، الكتاب )جانظر:  (ّ)
عرابو  ،لزجاجا (ْ)  .(ُْٔ/ِجػ)معاني القرآف كا 
 .(ِٗٓ/ِ)جكاألصكؿ في النحابف السراج،  (ٓ)
 )حشا(. (، مادةُْٗ/ّ)لساف العرب ابف منظكر،  (ٔ)
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 وُ َلػػ تْ م ػػحَ  فْ َمػػلِ  صٍ نْ َقػػ فْ َمػػ اةَ ا َشػػَيػػ
 

 (ٔ)ـِ رَ ْحػػػتُ  ـْ ا َلػػػَيػػػتَ يْ لَ وَ  يّ َمػػػعَ  تْ َمػػػرِّ حُ  
 

)مف( حشكا في الكالـ، كما تككف )ما(  زعـ الكسائي أنو إنما أراد يا شاة قنص، كجعؿ
كال  ،ال تككف حشكا (مف)ألف  ؛كقاؿ : إنما أراد يا شاة مف مقتنص ،كأنكر الفراء ىذا ،حشكا
 .(ِ)تمغى

، ككالىما يدؿ عمى الفضؿ (المغك)ىي نفسيا لمصطمح  (الحشك)إف الداللة لمصطمح 
كاآلخر  ،مصطمح نسب إلى الككفييف (الحشك)أف ىك لكف الذم يختمؼ  ،(ّ)الذم ال يعتمد عميو

 .مصطمح بصرم كما بينا
الصمة -ٖ  

الذم اطمقو الفراء لمتعبير عف  (الصمة)مصطمح  –أيضا  –كمف المصطمحات الككفية 
 .الحرؼ الزائد ليقابؿ مصطمحي الزيادة كاإللغاء عند البصرييف

تأدبا كتكرعا مف أف ينسب  ،ف الكريـطمقو عمى الحركؼ المزيدة في القرآكاختاره الفراء لي
ََل  عمى الكسائي قكلو بزيادة )ال( في قكلو تعالى تعالى، ككاف أنكر  -ا الزيادة إلى كالـ

ثِ  ٌَ ِْٔم اىْلِيَا ًُ بِيَ كِْص
ُ
أ

ككاف رضي  ،(ٓ)في أكؿ الكالـ  (كاآليات المشابية التي كردت فييا )ال ،(ْ)
سترابادم قد عمؿ سبب تسمية الصمة، ككجد فييا معنى دالليا في التعبير عف حقيقة الديف اإل

ألنيا يتكصؿ بيا إلى زيادة الفصاحة،  ؛"كسميت أيضا حركؼ الصمة يقكؿ : يك ىذه الحركؼ ف
 .(ٔ)"غير ذلؾك سجع، أك لى إقامة كزف أا  ك أ
اإلقحاـ -ٗ  

 ،()اإلقحاـك (مقحمة)لفظ ىك مصطمح آخر كجد في كتب النحاة يدؿ عمى الزيادة ك 
ككاف اليركم قد عرفو بقكلو : " كعنى المقحـ أف يككف الحرؼ مذككرا عمى نية السقكط " كحدد 

                                                           

 .(ِٖص) الديكاف ،البيت لعنترة (ُ)
 .(ّّٓص)شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات  ،انظر: األنبارم (ِ)
 .(ُْ/ٖ)جشرح المفصؿ ابف يعيش،  (ّ)
 .[ُالقيامة: ] (ْ)
 .(ُّٔ)صاألزىية في عمـ الحركؼ اليركم، انظر:  (ٓ)
 .(ُِّٕ/ِ)جشرح الرضي عمى الكافية   اإلستراباذم، انظر : (ٔ)
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يا بؤس )ك ()ال أبا لؾككالـ اإلضافة في النفي كالنداء نح ،الكاك كىي  ،حركؼ اإلقحاـ الخمسة
 .(ُ)كذكر المضاؼ عمى طريقة التككيد  ،، كىاء التأنيث، كتكرير االسـ(لمحرب

يقكؿ :" إدخاؿ كممة  ،المحدثيف تعريفا مغايرا لمكضكع الزيادة في الحركؼ كقد فسره أحد
بيف )كإدخاؿ المعطكؼ عمى المضاؼ إليو  ،أكثر بيف كممتيف متصمتيف بحذؼ غير المالئـك أ

 ،المضاؼ كالمضاؼ إليو بعد حذؼ الضمير المختص بمضاؼ إليو مثؿ كتاب كقمـ العالـ
 .(ِ)قممو كىذا تركيب فصيح ك كاألصؿ كتاب العالـ 

ال يعنينا كثيرا؛ ألنو ال يدؿ ىك ك  ،أحد صكر اإلقحاـىك إف الذم ذكره مصطفى جكاد 
أحمد  :ميا النحكم المراد، ككاف ممف استعمؿ مصطمح اإلقحاـ مف الككفييفيك عمى الزيادة بمف
ال )في قكلؾ  (أما البصريكف فقد قصركا استعماؿ ىذا المصطمح عمى )الالـ ،(ّ)بف يحيى ثعمب 

 .(ْ) (يا بؤس لمحرب)ك (أبا لؾ
 –ككميا استعممت كتداكلتيا كتب النحاة لمداللة عمى الزيادة  ،ىذه عدة مصطمحات

ىي أكثر مف مصطمح كاحد كلكف ليا نفس الداللة تقريبا في  ،-ر يك المصطمح البصرم المش
 .كىكذا ،كصمة عند الفراء كمقحـ عند ثعمب ،الحرؼ الكاحد مثال تراه يسمى زائدا عند سيبكيو

إف ىذه االختالفات في المصطمحات نمكذج مبسط لالختالفات العريضة بيف البصرييف 
ككفيا يستعمؿ مصطمح الزائد ك أ ،عمؿ لفظ الصمةلكف ىذا ال يعني أف نجد بصريا يست ،كالككفييف

 ،مصطمحاف بصرياف كلكنو مف الغالب كالكاضح أف الزيادة كالمغ ،-كىذا ما سنراه الحقا  –
 .مصطمحاف ككفياف ككالصمة كالحش

 
 

 
                                                           

 .(ِّٖ -ِّٔ)صاألزىية اليركم، انظر :   (ُ)
 .(ٓٔٔص) اإلقحاـ ،جكاد (ِ)
 .(ْٕ/ِج) ثعمب مجالس، انظر : ثعمب (ّ)
 .(ِّٕ)صاألزىية اليركم،  (ْ)
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 األحرؼ الزائدة في العربية لث:الفصؿ الثا

الحروؼ األحادية :المبحث األوؿ  

إف الزيادة في الحركؼ جاءت لتشمؿ األحادم منيا، كالثنائي، كما فكؽ الثنائي، مف 

 الثالثي كالرباعي، كسأبدأ حديثي عف الزيادة في الحركؼ األحادية.

الباء -أوالً   

الباء المفردة ال تككف في كالـ العرب إال جارة ال غير، تخفض ما بعدىا عمى كؿ 
حاؿ، كىي عمى ثالثة أقساـ: قسـ ال يمكف أف تككف زائدة قطعان، كقسـ ال تككف إال زائدة قطعان، 

 .(ُ)أف ال تككفك كقسـ يحتمؿ أف تككف 

ما أكزيادة الباء إما أ ي الجممة االسمية ف ف تككفف تككف في الجممة الفعمية، كا 
زيادتيا في الفاعؿ ك زيادتيا في الجممة الفعمية يتمثؿ أكالن في زيادتيا في الفاعؿ، غيرىا(، ك ك )أ

 .(ِ)، كالزمةعمى ثالثة أضرب: جائز في االختيار، ككاردة في االضطرار

 زيادتها في االختيار -1

في فاعؿ معظـ كتب النحاة تنص عمى أف الباء مقحمة ك كذلؾ في فاعؿ )كفى(، 
التي بمعنى )أجزأ كأغنى (،  (كفى)بشرط أف يككف معناىا )حسب(، فال تزاد في فاعؿ  (ّ)كفى

، إال إذا كانت غيرػػػػ بمعنى "اكتفى"، فإف كانت متعدية إلى (كفى)كال تدخؿ ىذه الباء في فاعؿ
ُ  تعالى: -كمثاؿ ذلؾ قكلو (ْ)مفعكليف فال تدخؿ الباء في فاعميا  ْؤٌِِنَِي اىْلِخَاَل  َوَكََف اَّللٍّ ٍُ ْ ال

(ٓ) 

                                                           

 .(ُِْ)صرصؼ المباني المالقي،  ُ))
 .(ْْص)جكاىر األدب  ،انظر: اإلربمي ِ))
المالقي،  ؛(ِْ،ِّ/ٖ)جشرح المفصؿ ابف يعيش،  ؛(ِِٓ/ْ)ج، (ِٗ،ُْ/ُ)جالكتاب سيبكيو، انظر:  ّ))

 .(ُْٖ)صرصؼ المباني 
 .(ُْٖ)صرصؼ المباني المالقي،  ْ))
 . [ِٓاألحزاب: ] ٓ))
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)القتاؿ(. كمنو أيضان ، كالثاني تعدل إلى مفعكليف األكؿ )المؤمنيف(، ك بمعنى كقى (كفى)فالفعؿ 
ْٓزِننِيَ  :تعالى -قكلو ْصخَ ٍُ ْ إٍُِّا َنَفيَِْاَك ال

النتقاض  (؛كفى)في فاعؿ  (الباء)حيت لـ تدخؿ  (ُ)
 .(ِ)كالمفعكؿ الثاني ىنا محذكؼ اقتصاران  ،كفيتؾكمنو قكؿ العربي :يا إياؾ قد  ،الشرط

ِ َطِٓيًدا أمثمة كركدىا زائدة قكلو تعالى  كمف َوَكََفٰ ةِاَّللٍّ
حيث زيدت الباء في لفظ  ،(ّ)

 كمف الشكاىد الشعرية قكؿ الشاعر : ،الجاللة كالمعنى : كفى ا

 ارَنػػيْ غَ  فْ ى َمػػَمػػاًل عَ ْضػػفَ  اْ َنػػى بِ َفػػكَ فَ 
 

ػػػػػػػػحَ مُ  يِ ِبػػػػػػػػالن   بّ ُحػػػػػػػػ   (ٗ)ااَنػػػػػػػػي  إِ  دٍ م 
 

 .فاعؿ )كفى( كالمعنى فكفانا فضالن حيث زيدت الباء في 

كمف ذلؾ قكؿ عبد بني ،حذفيا في بعض الشكاىد الشعريةىك كمما يدؿ عمى زيادتيا 
 :الحسحاس

 اً َيػػػػػػازِ غَ  تَ زْ ي ػػػػػػجَ تَ  ع إفْ ودِّ  ةُ رَ ْيػػػػػػمَ عُ 
 

 اً َيػػاىِ نَ  ءِ رْ َمػػمْ لِ  ـُ اَل ْسػػاإل و  بُ يْ ى الش ػػَفػػكَ  
 

 الزيادة الالزمة -ٕ

ًْ  قكلو تعالى :ك نح .كزيادتيا الزمة،كىي الباء الزائدة بعد فعؿ التعجب ٍِْع ةِِٓ ْش
َ
أ

ةِْصْ 
َ
َوخ

كالتقدير أبصر ا  ،الياء في )بو( عائدة عمى لفظ الجاللةك  ،كبٌيف سيبكيو أنيا زائدة ،(ٓ)
لعدـ ك لباء أكبعدىا نقؿ الفعؿ إلى صيغة األمر )أبصر( فبرز الضمير لزيادة ا ،فصار ذا بصر

 (ٔ)الباء الزائدة ىنا ال يجكز حذفيا"لياقة الصياغة بو ك 

( أفعؿ صكرتو أمر،أٌف )أح –كمما نقؿ عف سيبكيو أيضان  معناه الماضي مف  سف بزيدو
ك)الباء( بعده زائدة في الفاعؿ الزمة، كقد  ،أم صار ذا لحـ؛ أم صار ذا فعؿ كألًحـٍ  ؛أفعؿ

  أم : بأف تقكؿ عمى ما  ؛: أحسف أف نقكؿكنح ،صمتياك تحذؼ إف كاف المتعجب منو : أف 

                                                           

 .[ٓٗالحجر: ] ُ))
 .(ُْٖ)ص رصؼ المبانيالمالقي،   ِ))
 .[ٕٗالنساء: ]( ّ)
الكتاب  : سيبكيو،اختمؼ في نسبتو بيف كعب بف مالؾ، كعبدا بف ركاحة، كبشير بف عبدالرحمف، انظر ْ))

 .(ُْٗ)صرصؼ المباني المالقي،  ؛(َُٓ/ِ)ج
 .[ّٖمريـ : ] ٓ))
 . (ِٗ/ُ)جالكتاب سيبكيو، انظر:  ٔ))
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عمٌي  ٍز زً )أعٍ  -كـر ا كجيو-الب كقد مثؿ المرادم لذلؾ بقكؿ عمي بف أبي ط .(ُ)القياس ىك 
 .(ِ)الن(دَّ جى ريعان مي صى أبا اليقظاف أف أراؾ 

معناه التعجب، ك)الباء( ك كمف المالحظ أف الباء عند سيبكيو تفيد الصيركرة، فالمفظ أمر 
أم صار ذا حسف، كاألمر مختمؼ عند الفراء كتابعيو :  ؛زائدة في الفاعؿ، فنقكؿ : أحسف بزيد

 :أحسف بزيد،فحيف نقكؿ ،الزمخشرم كابف خركؼ حيث ذىبكا إلى أف الباء زائدة في المفعكؿ
كلذلؾ يمتـز الفعؿ عندىـ بصكرة كاحدة كال يسند  ،المفعكؿىك معناه : ما أحسف، فكأف الفاعؿ 

في  ،ان ألف فعؿ التعجب جامد كليس متصرف فال يقاؿ : أحسنا، أحسنكا، أحسني؛ ،إلى الضمائر
 ًسف( عندىـ لمجعؿ، كليس لمصيركرة؛اليمزة في )أحك حيف أف الفعؿ العادم يسند إلى الضمائر، 

نما  يكنيا كيمزة ما أحسف فحينما تقكؿ )أحًسف( فأل أمر لكؿ أحد بأف يجعؿ زيدان حسنان، كا 
 .(ّ)يجعمو حسنان بأف يصفو بالحسف، كبذلؾ ىي لمجعؿ

إف المالقي رفض أف تككف الباء زائدة، حيث يقكؿ :"كال يصح أف تككف ىذه الباء زائدة 
ف كاف ما بعدىا في مكضع فاعؿ عند قكـ، ك  ،لئال يفسد معناىا، كيخرج الكالـ عف التعجب ا 

رأم ىك بذلؾ يرل أف الباء لمتعجب كليست زائدة ك  ىك ك  ،(ْ)في مكضع مفعكؿ عند آخريف"ك 
عند يشار إليو بالبناف؛ ألنو لكال ىذه)الباء( لما استطعنا تمييز صيغة التعجب مف صيغة األمر 

 المفعكؿ.ك ي الفاعؿ أكنراه ال ييتـ إف كانت الباء زائدة ف حذؼ حرؼ الباء،
 الزيادة في االضطرار -ٖ

ذلؾ مثؿ قكؿ ك  ان شذكذك كتككف زيادة الباء مع الفاعؿ في غير فاعؿ كفى كالتعجب ضركرة  –أ
 الشاعر: 

 يِمػػػػػػػػػػتنْ  اءُ َبػػػػػػػػػػنْ األَ وَ  ؾِ ْيػػػػػػػػػػتِ أْ يَ  ـْ َلػػػػػػػػػػأَ 
 

 (٘)ادِ َيػػػػػػي زِ ِنػػػػػػبَ  فُ وْ ُبػػػػػػلَ  تْ َقػػػػػػا اَلْ َمػػػػػػبِ  
 

                                                           

 .(ُْٕ/ٕ)جشرح المفصؿ ابف يعيش،  ُ))
 .(ِٕ)صالجنى الداني المرادم،  ِ))
شرح التصريح  األزىرم، ؛(ُْٕ/ٕ)ج شرح المفصؿ ابف يعيش، (؛ُّٗ/ِ)جمعاني القرآف الفراء، انظر:  ّ))

 . (ٖٗ/ِ)جعمى التكضيح 
 .(ْٓ -ْْ)صرصؼ المباني المالقي،  ْ))
معاني  الرماني، فيىك ، ك (ِٗص) البيت منسكب لقيس بف زىير بف جذيمة العبسي، انظر: الديكاف ٓ))

إلربمي ا ؛(ِْ/ٖ)جشرح المفصؿ ابف يعيش، ك  ؛(ِِّ،ُٖٖ/ِ)جمعاني القرآف الفراء، ك  ؛(َّٖ)صالحركؼ 
 .(ْٓ)صجكاىر األدب 
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المراد: ما القت لبكف بني زياد، ك كعقب ابف يعيش عمى ىذا البيت بقكلو :"الباء زائدة، 
المراد أال ىؿ أتاىا األنباء، فعمى ىذا تككف الباء مزيدة مع ك كيجكز أف يككف الفاعؿ في النية، 

 كمنو أيضان قكؿ الشاعر: .(ُ)المفعكؿ

 وْ َيػػػػػػػا لِ َمػػػػػػػيْ مَ  ةَ َمػػػػػػػيْ الم   يَ ا ِلػػػػػػػَمػػػػػػػيْ مَ 
 

 (ٕ)وْ يَ الِ بَ رْ ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَ ي ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ نَ بِ ي دَ وْ أَ  
 

ىك ك  (ّ)كقد كردت زيادة الباء ىذه في القرآف الكريـ في مكضع كاحد، كعمى كجو االحتماؿ    
ئُنَ  قكلو تعالى : ٍَ ًْ َتْػ ا ُنِْخُ ٍَ ِ ِِحئًا ة َْ ٔا  بُ ٔا َواْْشَ ُُكُ

قيؿ ك قاؿ البيضاكم في ىذه اآلية : " (ْ)
 (ٓ)أم جزاؤه" ؛فاعؿ ىنيئان، كالمعنى: ىناكـ ما كنتـ تعممكف (ما)الباء زائدة، ك

 زيادتيا في المفعوؿ –ب 

: عرفت، دريت، كعممت كغيرىا مف أفعاؿ كذلؾ في نحك كتزاد في المفعكؿ عمى كثرة 
 .(ٔ)القمكب، فأقكؿ: عرفت كذا كعرفت بكذا، كدريت بكذا، كدريت كذا، كعممت بكذا، كعممت كذا

قمت في مفعكؿ ما يتعدل إلى ك قاؿ ابف ىشاـ "ككثرت زيادتيا في مفعكؿ عرفت كنحكه، 
 :كمنو قكؿ حساف (ٕ)اثنيف"

 ةٌ دَ ْيػػػػػرِ خَ  اـِ َنػػػػػي المَ ِفػػػػػ ادؾَ ؤَ بمِّػػػػػت فُػػػػػتَ 
 

ػػػػػػقِ ْسػػػػػػتَ   (ٛ)اـِ س ػػػػػػبَ  دٍ ارِ َبػػػػػػبِ  عَ يْ جِ ي الض 
 

 

حيث يقكؿ :"العرب تقكؿ  ،كمف المكاطف التي كثرت فييا زيادة الباء ما نقؿ عف الفراء
تعمؽ بزيد، كخذ برأسو كخذ رأسو، كامدد ك تعمؽ زيدان ك بو كىزه، كخذ الخطاـ كخذ بالخطاـ،  ىز

ْٓيَُهثِ  ، كمنو قكلو تعالى :بالحبؿ كامدد الحبؿ" ًْ إََِل اِلٍّ يِْديُس
َ
ٔا ةِد َوََل حُيُْل

فزيدت الباء في  (ٗ)
                                                           

 .(ِْ/ٖ)جؿ شرح المفصابف يعيش،  ُ))
ابف عصفكر،  ؛(ُُِ)صالجنى الداني المرادم، بف ممقط الطائي، انظر: ك البيت لمشاعر الجاىمي عمر  ِ))

 .(ّٔ)صالضرائر
 .(ٖص)أحرؼ الجر الزائدة في العربية  ،زرندحّ) )
 .[ُٗالطكر:] ْ))
 .(ُّٓ/ٓجػ)أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ الطبرم،  ٓ))
 .(ُّ)صالجنى الداني المرادم،  ٔ))
 .(َُٗ)صالمغني ابف ىشاـ،  ٕ))
 .(ُِْص)البيت لحساف بف ثابت في ديكانو  ٖ))
 .[ُٓٗالبقرة: ] ٗ))
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لى ىذا ذىب كثير مف العمماءك  ( الذم يتعدل إلى مفعكلو بنفسومفعكؿ)ألقى ا قكلو تعالى أمك  ،(ُ)ا 
:  َِ ْْ حَجْتُُج ةِاَلَّ

 (ّ)فمف قرأ بفتح حرؼ المضارعة فمو كجياف .تيٍنًبتك فتقرأ تىٍنبيت  (ِ)

بت أحدىما : أف تككف الباء لمتعدية كقكلؾ: ذىبت بو في معنى أذىبتو، كالتقدير: تن
ْ ٌَ الدىف، كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى:  ِ  ءُ ْٔ ُِ َِلَ  ُّ اِتَ فَ ٌَ  نٍّ إِ  ا  .أم : تيًنئي العصبة (ْ)ثتَ ْػ اىػُ ة

فييا الدىف، كما تقكؿ خرج بدرعو، أم: ك التقدير: تنبت ك كالثاني: أف تككف الباء مكضع الحاؿ، 
ٔا ةِِّ  ارعان، كمف ىذا قكلو عزَّ اسمو :خرج د ًْ كَْد َخرَُج ُْ ٔا ةِاىُْسْفرِ َو َوكَْد َدَخيُ

ال يريد أنيـ  (ٓ)
خرجكا كافريف، كمف ىذا ك دخمكا يحممكف شيئان، كخرجكا يحممكنو، إنما يريد أنيـ دخمكا كافريف 

 قكؿ الشاعر :

 وْ رُ الَخػػػػػػػػػػػػ افِ نَ تِ اْسػػػػػػػػػػػػٌة  كَ ن  تَ ْسػػػػػػػػػػػػمُ وَ 
 

 (ٙ)دِ وْ رُ المَ ؿ ِبػػػػػػػْبػػػػػػػحَ  طػػػػػػػعَ قَ  دْ َقػػػػػػػ ؼِ  
 

عمى ما  لمحاؿ أيضان  أم كفيو المركد. كأما مف قرأ )تنبت( بضـ التاء، فيجكز أف يككف الباء
الثاني : أف تككف الباء ك التقدير: تنبت ثمرتيا بالدىف، أم كفييا الدىف المفعكؿ محذكؼ ك ك تقدـ 

أنبت بمعنى، دىف، كحكى األصمعي : نبت البقؿ ك أم ما يككف منو ال ،زائدة : تنبت الدىف
 كأنشد لزىير 

 ـيِ وتِ ُيػػػػبُ  ؿَ وْ َحػػػػ اتِ اَجػػػػي الحَ وِ ذَ  تُ ْيػػػػأَ رَ 
 

 (ٚ)ؿُ ْقػػػالبَ  تَ َبػػػنْ ا أَ ى إذَ ا حت ػػػَيػػػنػػػًا بِ يَ طِ قَ  

 

 حيث جاء الفعؿ )أنبت( بمعنى نبت.

 كمف الشكاىد الشعرية التي تعرض زيادة الباء قكؿ الشاعر:

                                                           

شرح ابف يعيش،  ؛(ّٗ-ّٖ)صمعاني الحركؼ الرماني،  ؛(ُٓٔ/ِ)جمعاني القرآف الفراء، انظر:  ُ))
 .(ِٓ،ِْ/ٖ)جالمفصؿ 

 .[َِالمؤمنكف: ] ِ))
 .(َْ ،ّٖ)صمعاني الحركؼ الرماني،  ّ))
 .[ٕٔالقصص : ] ْ))
 .[ُٔالمائدة: ] ٓ))
رصؼ المالقي،  ؛(ٖٖ/ِ)جالمحتسب ابف جني، ذكر أنو لرجؿ مف بني الحارث، كلـ يذكر اسمو، انظر:  ٔ))

 ، كالمركد: حديدة تكتد في األرض يشد فييا حبؿ الدابة.(ُْٓ)صالمباني 
 .(َْ)صمعاني الحركؼ الرماني،  ؛(ٖٔص) البيت لزىير في الديكاف ٕ))
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 جْ َمػػػػالفَ  ابِ حَ ْصػػػػأَ  ةَ ب  ي ُضػػػػِنػػػػبَ  فُ ْحػػػػنَ 
 

 (ٔ)جْ رَ الفَ ِبػػػػ وعُ دْ َنػػػػوَ  ؼِ يْ الس ػػػػبِ  بُ رِ ْضػػػػنَ  

 

 :السيؼ كمنو أيضان قكؿ الشاعرالمعنى : نضرب ك )فالباء( ىنا زائدة 

 حتبَ ْصػػػأَ فَ  فِ يْ َضػػػرَ حْ الد   اءِ َمػػػبِ  تُ بْ رِ َشػػػ

 

 (ٕ)ـِ مَ يْ الػػػػد   اضِ َيػػػػحِ  فْ َعػػػػ رُ ِفػػػػنْ تَ  اءَ رَ وْ زَ  

 

 قكؿ اآلخر:ك 

 تْ َعػػػػػػف  رَ تَ  ـ  ثُػػػػػ رِ ْحػػػػػػالبَ  اءِ َمػػػػػا بِ نَ بْ رِ َشػػػػػ
 

 (ٖ)جُ يْ ِئػػػػػنَ  ف  ُيػػػػػلَ  رٍ ْضػػػػػخُ  جٍ َجػػػػػي لُ تَػػػػػمَ  

 

شربت ماء الدحرضيف، شربنا ماء البحر كلكف اليركم المعنى ك زيدت الباء في المثاليف 
 .استشيد بيذيف البيتيف عمى الباء بمعنى )مف(

، كلكنيا زيدت في مفعكؿ )كفى( (كفى)مف شركط زيادة الباء أف تككف في فاعؿ ك 
ا مَ  ؿ  كُ بِ  ثَ دِّ حَ يُ  ًا أفْ مِ إثْ  المرءِ بِ ى فَ كَ :" سمـ ك صمى ا عميو –المتعدية لكاحد في قكؿ النبي 

 .(ْ)"عمِ سَ 

 الزيادة في الجممة اإلسمية 
.المبتدأ، كما أصمو المبتدأ – ٔ  

 المبتدأ  –أ 

مثاؿ كرد في كتب النحاة ىك ف مف أمثمة زيادة الباء في المبتدأ قكلنا )بحسبؾ زيده(، ك إ
: بحسبؾ زيد، نحك قكلؾلمتمثيؿ عمى زيادة حرؼ الباء، فالرماني يقكؿ :"كزيدت في المبتدأ : 

فأما زيادتيا مع المبتدأ ففي مكضع ف يعيش عمى زيادة )الباء( فقاؿ :"كالمعنى حسبؾ" كعمؽ اب

                                                           

 إلى النابغة الجعدم ببداية أخرل  (ُٗٓ/ْ)جنسب في الخزانة  ُ))
 بالفرج ك نضرب بالسيؼ كنرج  جعدة أصحاب الفمج ك نحف بن

 .(ّٖ)صرصؼ المباني المالقي،  ؛(ُْٖ)صأدب الكاتب المبرد، في ىك ك 
 ،(ُُٓ/ِ)جشرح المفصؿ  ابف يعيش، ؛(ِّٖ)صاألزىية  اليركم، (؛ُٖ)ص البيت لعنترة في الديكاف ِ))

 .(ُُٓ)صرصؼ المباني المالقي،  ؛(َِٕ/ِ)جأمالي الشجرم 
اليركم،  ؛(َِٕ/ُ)جأمالي الشجرم  الشجرم،  فيىك ، ك (ُٓ/ُ)جالبيت ألبي ذؤيب مف ديكاف اليذلييف  ّ))

 .(ُُٓ)صرصؼ المباني  المالقي، ؛(ِْٖ)صاألزىية 
 .(ُُْ -ُُّ)صالجنى الداني المرادم،  ْ))
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المجركر في ك قكليـ :بحسبؾ أف تفعؿ الخير، معناه : حسبؾ فعؿ الخير، فالجار ىك كاحد، ك 
 .(ُ)"مكضع رفع باالبتداء...كال نعمـ مبتدأ دخؿ عميو حرؼ جر في اإليجاب غير ىذا الحرؼ

ال يحبذ ىك ك ، ابف يعيش سكل ىذا المكضع لزيادة الباء مع المبتدأ في اإليجاب لـ يذكر
زيادة الباء في المبتدأ، كيميؿ إلى زيادتيا في الخبر أكثر، حيث يقكؿ معمالن :"كزيادة الباء في 

كذلؾ أف خبر المبتدأ يشبو الفاعؿ مف حيث كاف  اسان مف زيادتيا في المبتدأ نفسو؛الخبر أقكل قي
قالن بالمبتدأ، كما كاف الفاعؿ مستقالن بالفعؿ، كالباء تزاد مع الفاعؿ... ككذلؾ يجكز دخكليا مست

 .(ِ)عمى الخبر"

كعمؽ  ،كمثؿ بػ)بحسبؾ أف تفعؿ( ،كفي االتجاه ذاتو سار ابف جني في سر صناعتو
أتى بو الدىر قكليـ :) ك  ،عمى ذلؾ بقكلو :" كال أعمـ اآلف مبتدأ زيدت فيو الباء غير ىده المفظة

كيككف التقدير :الذم  –ما المكصكلة  –في المبتدأ المؤخر  (الباء)حيث زيدت ، (ّ)"بما أتى بو(
 أتى بو أتى بو الدىر. 

مثؿ ، ك الداخمة عمى المبتدأ أكؿ مكاقع الزيادة الستة عنده (الباء)أما المالقي  فقد ذكر 
)  :كمنو قكؿ الشاعر  (ْ)أم حسبؾ  ؛بػ )بحسبؾ أف تقـك

 واُمػػػػػػػمَ عْ يَ  فْ أَ  ـِ وْ ي الَقػػػػػػػِفػػػػػػػ ؾَ بِ ْسػػػػػػػحَ بِ 
 

 (٘)رْ َضػػػػػػػػػمُ  ي  ِنػػػػػػػػػييـ غَ ِفػػػػػػػػػ ؾَ ن ػػػػػػػػػأَ بِ  
 

لكف ابف ىشاـ ذكر ثالثة مكاضع أخرل غير التي ذكرىا سابقكه، فقد نقؿ عف سيبكيو 
ْفخُٔنُ  ( الكاقع مبتدأ مف قكلو تعالى: أيكـ)زيادة الباء في اسـ االستفياـ  ٍَ ْ ًُ ال يْيُِس

َ
ةِد

(ٔ). 

ىك كىذا يعني أف زيد  (ٕ)فإذا بزيد"  المكضع الثاني فقد مثؿ لو بقكليـ :"خرجتي أما 
المبتدأ كدخمت عميو الباء الزائدة، كالمكضع الثالث مثؿ لو ابف ىشاـ بقكلو :"ككيؼ بؾ إذا كاف 

                                                           

 .(ِّ/ٖ)جشرح المفصؿ ابف يعيش،  ُ))
 .(ِْ -ِّ/ٖ)جشرح المفصؿ ابف يعيش، ( ِ)
 .(ِّٕ/ِ)جسر صناعة اإلعراب ابف جني،  ّ))
 .(ُْٕ)صرصؼ المباني المالقي،  ْ))
ابف جني،  ؛(ُْٓ/ُ)جسر الصناعة  ابف جني، ابف عمو رضكاف،ك نسب إلى األشعر الرقباف ييج ٓ))

 .(ُّٗ،ِّ/ٖ)جشرح المفصؿ ابف يعيش، ، (ِِٖ/ِ)جالخصائص 
 .[ٔالقمـ: ] ٔ))
 .(ُِٕ)ص مغني المبيبابف ىشاـ،  ٕ))
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حيث دخمت الباء عمى المبتدأ ، (ِ)"ؾ ككيؼ بناكيؼ بً " :كمثؿ لو المرادم أيضان بقكلو (ُ)كذا"
 .كقدـ الخبر ككنو أف لو حؽ الصدارة في الجممة ،رالمؤخ

 قبؿ ما أصمو المبتدأ –ب 
اسـ )ليس(، كلكف بشرط أف يتأخر إلى ىك دخكؿ الباء عمى ما أصمو المبتدأ، ك ىك ك 

ًْ   :مكضع الخبر كقراءة بعضيـ ُس َْ ٔا وُُجٔ ىَّ َٔ ْن حُ
َ
ىَحَْس اىَِْبٍّ ةأ

بنصب البر حيث زيدت  (ّ)
 كما بعدىا، كمنو قكؿ الشاعر: (أف)المصدر المككف مف ىك ك  (،ليس)الباء في اسـ 

 ىتَػػػػػػػػػػالفَ  ف  أَ ًا ِبػػػػػػػػػػَبػػػػػػػػػػيْ جِ عَ  َس يْ َلػػػػػػػػػػأَ 
 

 (ٗ)وِ ْيػػػػدَ ي يَ ي ِفػػػػالػػػػذِ  ضِ عْ بِ َبػػػػ ابُ َصػػػػيُ  
 

كيذكر  .: ليس التكلية البر، كليست إصابة الفتى عجيبةيك البيت، فك إف التقدير في اآلية      
محتمالن لمزيادة في ىذا المكضع، سكل اآلية السابقة د في القرآف الكريـ أف شيئان مف ذلؾ لـ ير 

 .(ٓ)مف سكرة البقرة
 الخبر  – ٕ

إف الباء تزاد في الجممة اإلسمية في مكاضع المبتدأ كالخبر، كزيادتيا في الخبر تنقسـ 
 .إلى قسميف : زيادة قياسية كليا سبعة مكاضع، كزيادة غير قياسية كليا ستة مكاضع

 الزيادة القياسية  -أوالً 

: ليس زيد بقائـ، كىي عند سيبكيو زائدة  نحك قكلؾكذلؾ  ،في خبر ليسالمكضع األكؿ :  – ُ
كذلؾ  –أم بمنزلة مف –لمتككيد يقكؿ سيبكيو :"كقد تككف باء اإلضافة بمنزلتيا في التككيد 

 ،(ٔ)الذىاب"ك قكلؾ: ما زيد بمنطمؽ، كلست بذاىب، أراد أف يككف مؤكدان حيث نفى االنطالؽ 
في ذلؾ كثيرة كمنيا قكلو  كالشكاىد القرآنية ،(ٕ)كىي زائدة لمتككيد في العديد مف كتب النحاة 

                                                           

 .(ُِٕ، )صالمرجع السابؽ ُ))
 .(ُُٓ -ُُْ)صالجنى الداني المرادم،  ِ))
 .[ُٕٕالبقرة: ] ّ))
 .(ُُْ)صالجنى الداني المرادم، البيت بال نسبة، انظر:  ْ))
 .(ُّ)صأحرؼ الجر الزائدة في العربية زرندح،  ٓ))
 .(ِِٓ/ْ)جالكتاب سيبكيو،  ٔ))
 .(ِّ/ٖ)جشرح المفصؿ ابف يعيش، ، (ِٗٓ/ِ)ج، (ُّْ/ُ)جاألصكؿ  ،انظر: ابف السراج ٕ))



80 
 

ًْ  تعالى  لَْصُج ةَِرّبُِس
َ
ٍم  (ُ)  ۚ  خ َ ىَحَْس ةَِظلٍّ نٍّ اَّللٍّ

َ
لِيَْػتِيدِ َوأ

حيث زيدت الباء في خبر  ،(ِ)
 ليس )ربكـ، ظالـ، كاؼ(، كمف الشكاىد الشعرية قكؿ الشاعر 

 حْ جِ ْسػػػػػػػػػأَ فَ  رٌ َشػػػػػػػػػا بَ َنػػػػػػػػػنَ إِ  يَ اوِ َعػػػػػػػػػمُ 
 

 (ٖ)ادَ ْيػػػػػػػػػدِ  الحَ اَل وَ  اؿِ َبػػػػػػػػػالجِ ا بِ نَ ْسػػػػػػػػػمَ فَ  
 

 كمنو قكؿ امرئ القيس 

 وي ِبػػػػػِنػػػػػنَ عَ طْ تَ لِ  حٍ ْمػػػػػي رِ ذِ ِبػػػػػ َس يْ َمػػػػػفَ 
 

(ٗ)اؿِ َبػػػنِ بِ  َس يْ َلػػػوَ  ؼٍ يْ ذي َسػػػِبػػػ ولػػػيَس  
 

 

 الموضع الثاني : –ٕ

 تعالى : -كمنو قكلو ،بقائـك كمنو قكلؾ : ما زيد بذاىب، كما عمر  ،في خبر )ما( النافيةيقع 
ا  ٌَ رَ ْٔ َو ٍٍّ ْن ُحَػ

َ
ََ اىَْػَذاِب أ زَْخزِِخِّ ٌِ ٍُ ِ ة

 :كمنو في الشعر قكؿ الشاعر  ،(ٓ)

 وُ تُػػػػومَ كُ ى حُ َضػػػػرْ التُ  ـِ كَ الحَ ِبػػػػ تَ ْنػػػػا أَ َمػػػػ
 

 (ٙ)ؿِ دَ الجَ وَ ي أْ ي الر   ذِ اَل وَ  ؿِ يْ صِ  األَ اَل وَ  

تزاد في  (ءاالب)مزحزحو، كما ا غافالن، ما أنت الحكـ، كمف المالحظ أف ىك التقدير : ما ك 
رم كابف يعيش، فقد ذىبكا إلى ىذا ما لـ يقؿ بو الفارسي كالزمخشالتميمية، ك ك خبر )ما( الحجازية 

أما  الحجازية يقكؿ ابف يعيش في شرح المفصؿ عف الباء :" (ما)أف )الباء( ال تزاد إال في خبر 
  (ٕ)بخارج"ك ما عمر  :نحك قكلؾالحجازية ف (ما)زيادتيا في خبر 

بؿ كجكزا تقديـ الخبر  ،التميمية (ما)عمى خبر  (الباء)لقد امتنع لدييـ دخكؿ 
كاستشيدكا بقكؿ  ،المنصكب، إذ الباء ال تدخؿ عندىـ إال عمى الخبر المنصكب دكف المرفكع

 :الشاعر

                                                           

 .[ُِٕعراؼ: ألا] ُ))
 .[ُِٖآؿ عمراف: ] ِ))
 ؛(ِٓٗ/ُ)جصناعة اإلعرابسر ابف جني،  ؛(ٕٔ/ُ)جالكتاب  سيبكيو، فيىك البيت لعقيبة األسدم، ك  ّ))

 .(ُْٖ)صرصؼ المباني المالقي، 
 .(ُِٗ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ُِٓ)صديكاف امرئ القيس امرؤ القيس،  ْ))
 .[ٔٗالبقرة: ] ٓ))
رصؼ المالقي،  ؛(ُِٓ)صاإلنصاؼ األنبارم، ابف غير مكجكد في ديكانو، انظر: ىك البيت لمفرزدؽ، ك  ٔ))

 .(ُْٖ)صالمباني 
 .(ِْ/ُ)جشرح المفصؿ ابف يعيش،  ٕ))
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 اً ر  ُحػػػػػ تَ ْقػػػػػمِ خُ  فُ يْ َسػػػػػا حُ َيػػػػػ ؾَ ن ػػػػػأَ  وْ َلػػػػػ
 

 (ٔ)ؽْيػػػػػػمِ  الخَ اَل وَ  تَ ْنػػػػػػأَ  الحرِّ ا ِبػػػػػػوَمػػػػػػ 

 

أجيز تقدـ الخبر المنصكب الشاىد قكلو: كما بالحر أنت، فإف األصؿ كما أنت بالحر، لكف 
أجاز دخكليا  (ِ)لكف األخفش تميمية، عندىـ حتى تدخؿ عميو الباء الزائدة، كبذلؾ ال تككف )ما(

المكفكفة بإف اتفاقان، نحك: ما إف زيد بقائـ. قاؿ  التميمية، ألنيا تدخؿ بعد )ما( (ما)عمى خبر 
 : الشاعر

 ؾٍ اِلػػػػػػػػػػػمَ  وُبػػػػػػػػػػػأَ  ا إفْ َمػػػػػػػػػػػ ؾَ رُ ْمػػػػػػػػػػػعَ لَ 
 

(ٖ)اهُ وَ يؼ ِقػػػػػػػػػػػػعِ َضػػػػػػػػػػػػ بِ واٍف واَل ِبػػػػػػػػػػػػ 
 

 

ألف  مى أف دخكليا غير مختص بالحجازية؛حيث دخمت الباء في خبر ما، كىذا دليؿ ع
يقكؿ الفراء :"فال يكاد أىؿ الحجاز  ،كلكف الحجازييف أكثر استعماالن ليا ،(بإف)ىنا مكفكفة  (ما)

 (ْ)ينطقكف إال بالباء"

أحد األسباب الثالثة التي ذكرىا ابف مالؾ لرفضو اختصاص ىك إف السبب السابؽ 
كرٌد عمى ذلؾ بقكلو: إف أشعار بني تميـ تتضمف دخكؿ  ،الحجازية كحدىا (ما)دخكؿ الباء عمى 

 حيث يقكؿ: ،تميميىك كاستشيد ابف مالؾ ببيت الفرزدؽ ك  ،ن عمى الخبر كثيرا (الباء)

 وُ ق ػػػػػػػحَ  ؾٍ ارِ تَػػػػػػػبِ  فٌ ْعػػػػػػػا مَ َمػػػػػػػ ؾَ رُ ْمػػػػػػػعَ لَ 
 

 (٘)رْ ِسػػػػػػػػيَ تْ  مُ واَل  فٍ ْعػػػػػػػػئ مَ ِسػػػػػػػػنْ  مُ واَل  

 

كاف دخكليا عمى الخبر مخصكصان بمغة أىؿ الحجاز ما كجد في ك :"كل كنقؿ عنو قكلو
 .(ٔ)المغة غيرىـ"

الحجازية العاممة قكلو  (ما)الزائدة عمى )الباء(كمما يدؿ عمى رفضو اقتصار دخكؿ 
:"الباء إنما دخمت عمى الخبر بعد )ما( لككنو منفيان ال لككنو خبران منصكبان يدؿ عمى ذلؾ دخكليا 

                                                           

 ؛(َِٓ/ُ)جالمقرب ابف عصفكر،  ؛(ُِٗ/ّ)جمعاني القرآف الفراء، في ىك البيت بال نسبة، ك  ُ))
 .(ٖٔٓ/ُ)جشرح الكافية لمرضي اإلستراباذم، 

 .(ُِٗ/ُ)جمعاني القرآف  ،ألخفشاِ) )
، (ِٗ/ِ)ج كالبيت في ديكاف اليذلييفبف عثـ مف لحياف، ك مالؾ بف عمر ىك البيت لممتنخؿ اليذلي، ك  ّ))

 .(ُِٕ/ُ)جاليمع السيكطي، 
 .(ِْ/ِ)جمعاني القرآف  ،لفراءا ْ))
 .(ّٕٔ/ُ)جالخزانةالبغدادم،  ؛(ّٔ/ُ)ج الكتابسيبكيو،  ؛(َُّ)ص البيت لمفرزدؽ في ديكانو ٓ))
 .(ْٖ)صجكاىر األدب اإلربمي،  ٔ))
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ذا ثبت ككف المسكغ لدخكليا :)لـ أكف بقائـ( كامتناع دخكليا في نحككفي نح )كنت قائمان(، كا 
 .(ُ)النفي، فال فرؽ بيف منفي منصكب المحؿ، كمنفي مرفكع المحؿ"

 .(ِ)التميمية معان لزائدة تدخؿ عمى )ما( الحجازية ك كؿ : إف الباء اكخالصة األمر نق

، ؟ما السبب كما الفائدة كراء زيادة الباء مع حركؼ النفي )ما()ليس(ىك بقي أمر كاحد ك 
أحدىا أنيا دخمت لتككيد النفي، كذلؾ أف ك لقد أجاب الرماني عف ىذا التساؤؿ بإجابات ثالثة 

يطكؿ كينسى أكلو فال يعمـ، أكاف في أكلو نفي أـ ال، فجاؤكا بالباء لتككف إشعاران بأف أكؿ  الكالـ
 الكالـ نفي، كنسب ىذا القكؿ إلى عامة البصرييف.

 .الثاني : إف الخبر لما بعد عف حرؼ النفي جاؤكا بالباء؛ ليكصمو بيا إلى حرؼ النفي

الثالث : إف النفي إنما يقع عف إيجاب، فكاف قكلؾ : ما زيده قائمان جكاب مف قاؿ : إف زيدان قائـ، 
، كىذا (إف)، ك)ما( بإزاء (الالـ)بإزاء  (فالباء)فإف قاؿ : إف زيدان لقائـ، قمت أنت : ما زيده بقائـ: 

 قكؿ الككفييف.

ف ذكرىما الرماني )ما زيده بقائـ( إف السببيف األكؿ كالثاني يتعارضاف مع المثاليف المذي
ليس عبد ا بخارج(، فميس في المثاليف طكؿ يجعؿ القارئ ينسى كجكد النفي، ككذلؾ إف ك )

عدة ك كممة كاحدة فقط فمـ يكف الفاصؿ جممة أىك االسـ ك ىك الخبر ك الفاصؿ بيف حرؼ النفي 
أف قكؿ الككفييف أكثر  كممات حتى تكصؿ الباء بيف بعيديف )الخبر كحرؼ النفي(، كفي ظني

 تككيد النفي.ك  (الباء)إقناعان، ألف فيو جماالن في التحميؿ، كيحمؿ المعنى الحقيقي إلفادة 
 الموضع الثالث :  -ٖ

 : كمف ذلؾ قكؿ الشاعر  بعد ال النافية العاممة عمؿ ليس

 ةٍ اعَ فَ َشػػػ وْ ذُ  اَلْ  ـَ وْ ًا َيػػػعَ يْ فِ َشػػػ يْ ِلػػػ كػػػفْ فَ 
 

 (ٖ)بِ ارِ َقػػ اد بػػفِ وَ َسػػ فْ ياًل َعػػِتػػٍف فَ ْغػػمُ بِ  

 

 (ْ)النافية العاممة عمؿ ليس كيككف المعنى شفاعة مغنيان  (ال)حيث جاءت الباء زائدة في خبر 

 الموضع الرابع  -ٗ
                                                           

 .(ّْٕ،ّْٓ/ُجػ) شرح الكافية الشافية ،ابف مالؾ ُ))
 .(ُْٖ)صرصؼ المباني المالقي،  ِ))
 المغنيابف ىشاـ ، ؛(ِِّ/ِج)األنؼ في شرح السيرة النبكية  لركضا ،السييمي ،البيت لسكاد بف قارب في ّ))

 .(ِْٖ)ص
 .(ُُٓ)صالجنى الداني المرادم،  ْ))
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، كعبر عنو ابف ىشاـ بػ"خبر الناسخ المنفي" ككصؼ زيادة الباء في خبر كاف المنفية
 (ُ)في ىذا المكضع بالقمة

 :كمنو قكؿ الشاعر

فْ و   فْ ُكػػأَ  ـْ َلػػ ادِ ى الػػز  َلػػإِ  يْ دِ ْيػػاألَ  تِ د  ُمػػ ا 
 

 (ٕ)ؿُ َجػػػعْ أَ  ـِ وْ الَقػػػ عُ ِشػػػجْ أَ  إذْ  ـْ يِ مِ جَ عْ أَ ِبػػػ 

 

 الموضع الخامس: -٘

رة مثاؿ عمى ذلؾ "ال خير يك كالحكمة المش ،، كالمقصكد بيا النافية لمجنسبعد ال التبرئة 
)بشر( كالمعنى )خير( بخير بعده النار، كال شر بشر بعده الجنة" حيث زيدت الباء في )بخير( 

 (ّ))شر(

عمى قمة يقكؿ ابف ىشاـ عف زيادة الباء "كبقمة في خبر ال"، كحديث  -ىنا–كلكف الزيادة 
: ال خير بخير بعده النار كنح ،التبرئة (ال:"كقد يزاد في خبر ) الرضي يكحي بذلؾ إذ يقكؿ

 دليؿ عمى القمة. –أيضان  –كقمة الشكاىد .(ْ)

نما ىي نافية عادية، فأشبيت الفارسي قاؿ ك  بزيادتيا كلكف ليس عمى أنيا نافية لمجنس، كا 
 .(ٓ)كحينئذ جاز أف يزاد في خبرىا)الباء( ،ليس

المجركر متعمقان الباء بمعنى )في(، كيككف الجارك كىناؾ مف قاؿ بأصالتيا عمى اعتبار جعؿ 
أكضح المسالؾ، كالرضي  النافية لمجنس، كقد نقؿ ىذا الرأم ابف ىشاـ في (ال)بمحذكؼ خبر 

كقد عمؽ الصباف عمى ىذه القضية، كمف حديثو تبيف ، (ٔ)في شرح الكافية دكف أف ينسب إلييما

                                                           

 .(ِٖٓ-ِٗٓ/ُ)جأكضح المسالؾ ابف ىشاـ،  ُ))
 ؛(َِٔ/ُ)جأكضح المسالؾ ابف ىشاـ،  ؛(ِْْ/ُ)جشرح الكافية اإلستراباذم، البيت لمشنفرل في  ِ))

 .(ُُٓ)صالجنى الداني المرادم، 
 ـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالبما جمعو الشريؼ الرضي مف كالىك نيج البالغة ك ، الشريؼ الرضي ّ))
 .(ّٓٗ/ِجػ)
 .(ٖٖٓ/ُ)جشرح الرضي اإلستراباذم،  ْ))
 .(ُْْ/ُ)جالحجة الفارسي،  ٓ))
 .(َِٔ/ُ)جأكضح المسالؾ ابف ىشاـ،  ٔ))
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كلذا كاف مف األفضؿ عنده  )الباء(زائدة يفسد المعنى؛مكقفو في أف جعؿ )ال( النافية لمجنس ك
 .(ُ)(ليس)النافية تعمؿ عمؿ  (ال)جعؿ الباء بمعنى )في( الظرفية، ك

في رأيي أف ىذا الرأم أسمـ كأنسب؛ ألنو بتضميف )الباء( معنى الحرؼ )في( يتضح معنى ك 
 (ليس)الجممة أكثر كبو تكصيؿ المراد مف الكالـ بشكؿ أسرع، كفي جعؿ )ال( عاممة عمؿ 

  إذ ليس المراد نفي الجنس. .سالمة المعنى

 ثانيًا: الزيادة غير القياسية

 :فتأتي فيأما الزيادة غير القياسية، 

 كمنو قكؿ امرئ القيس: خبر)إف( – ُ

 اَيػػػػػقِ اَل تُ  الِْ  ةً َبػػػػػقْ ا حِ َيػػػػػنْ عَ  أَ ْنػػػػػتَ  فْ إِ ِفػػػػػ
 

 (ٕ)بِ رِّ جَ المُ ِبػػػػػػ تَ ثْ دَ ْحػػػػػػا أَ َمػػػػػػمِ  ؾَ ن ػػػػػػإِ فِ  

 

 حيث زيدت )الباء( في خبر إف، كالمعنى : فإنؾ المجرب

 :، كمنو قكؿ الفرزدؽفي خبر ليت – ِ
 تْ دَ رَ ْمػػػػػأَ وَ ا َيػػػػػيْ مَ ي عَ ولَ َمػػػػػقْ اا ذَ إِ  ؿُ وْ قُػػػػػيَ 

 

 (ٖ)ـِ ائِ دَ ِبػػػػ ذِ ْيػػػػذِ الم   شِ يْ ا الَعػػػػذَ  تَ ْيػػػػ لَ اَل أَ  

 

رَْض : كمنو قكلو تعالى :  (ْ)في خبر أف –ّ
َ
اَواِت َواْأ ٍَ ِي َخيََق الصٍّ َ الٍّ نٍّ اَّللٍّ

َ
ًْ يََرْوا أ َ َول

َ
أ

َْٔتٰ  ٍَ ْ ْن ُيِِْيَ ال
َ
ٰ أ ٍَّ ةَِلادٍِر لََعَ ًْ َحْْعَ ِِبَيْلِِٓ َ َول

(ٓ) 

معنى النفي، لما كاف "أكلـ يركا أف ا" في معنى "أكليس ىك كمسكغ دخكؿ الباء ىنا 
اَواِت   :تعالى -بو في آية أخرل، كىي قكلوا"، كىذا كرد مصرحان  ٍَ ِي َخيََق الصٍّ َوىَحَْس الٍّ

َ
أ

 ًْ ُٓ ْن َُيْيَُق ٌِرْيَ
َ
ٰ أ رَْض ةَِلادٍِر لََعَ

َ
 (ٔ) َواْأ

                                                           

 .(ِّٓ،ِِٓ/ُ)جحاشية الصباف الصباف،  ُ))
 .(ُِ/ُ)جاليمع السيكطي،  ؛(َٓ)صجكاىر االدب اإلربمي،  ؛(َّ)صديكاف ال ،امرئ القيس ِ))
 .(ُِٕ/ُ)جاليمع السيكطي،  ؛(ِْٔ/ُ)جأكضح المسالؾ  ابف ىشاـ، كفي ؛(ّٖٔ)صديكاف ال ،لفرزدؽا ّ))
جكاىر األدب اإلربمي،  ؛(ٖٓ،ْٖ/ّ)جالبرىاف الزركشي،  ؛(ِٓٔ/ُ)جأكضح المسالؾ ابف ىشاـ، انظر:  (ْ)

 .(ْٗ،ْٖ)ص
 .[ّّاألحقاؼ: ] ٓ))
 .[ُٖيس: ] ٔ))
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 :الباء مواضع أخرى لزيادة 
أكرد المرادم ىذا المكضع في كتابو كعمؿ زيادة ، حيث وضع األوؿ : الحاؿ المنفي عاممياالم

 :كمف الشكاىد الشعرية عمى ذلؾ قكؿ الشاعر؛ (ُ)الباء ىنا لشبييا بالخبر
 ابُ رَكػػػػػػػػػػ ةٍ َبػػػػػػػػػائِ خَ بِ  تْ َعػػػػػػػػػػجَ ا رَ َمػػػػػػػػػوَ 

 

 (ٕ)ااَىػػػػػػيَ تَ نْ ب مُ ي  َسػػػػػػي المُ ِنػػػػػػبَ  ـِ يْ ِكػػػػػحَ  

 

 .، كيككف التقدير : فما رجعت خائبةالبيتالباء زائدة في 

والعيف لثاني: في التوكيد بالنفس الموضع   

كجعؿ منو بعضيـ ، (ّ)عينوبعينو، كالمعنى : جاء زيد نفسو ك مثؿ: جاء زيد بنفسو ك 
ٍَّ ذََلذََث كُُروءٍ  و تعالى :قكل جُْفِصِٓ

َ
ََ ةِد بٍّْػ َفيٍَّلاُت َحََتَ ٍُ ْ َوال

كقاؿ ابف ىشاـ معمقان عمى ذلؾ  ،(ْ)
بالعيف أف يؤكد أكال بالمنفصؿ ك :"كفيو نظر، إذ حؽ الضمير المرفكع المتصؿ المؤكد بالنفس أ

كىذا يظير أف ابف ىشاـ يرفض زيادة الباء في "أنفسيف"، ألف تككيد  ،(ٓ)"قمتـ أنتـ أنفسكـ"كنح
ع متصؿ فتقكؿ يتربص ىف بأنفسيف بالعيف ال بد أف يؤكد بضمير رفك الضمير المرفكع بالنفي أ
 فحينئذ تككف الباء زائدة.

 :قكؿ الشاعرك ، كذلؾ نحأف تزاد في المجرور الموضع الثالث:
 وا ِبػػػػَمػػػػف بِ َعػػػػ وُ نَ لْ أَ ْسػػػػيَ  اَلْ  فَ حْ بَ ْصػػػػأَ فَ 

 

 (ٙ)ابَ و  َصػػتَ  ـْ ى أَ وَ َيػػال وِّ مُػػي عُ ِفػػ دَ ع  َصػػأَ  

 

كتضمر كثيران  ،كىذا مف غريب زيادتيا المجركر )ما(،فزيدت الباء بيف الجار )عف( ك 
، لمف قاؿ لو : : ا ألفعمف، ك كفي القسـ، نح مع )ا( شاذان قميالن في غيره، كقكؿ رؤبة : خيرو

 .(ٕ)كيؼ أصبحت؟
 

                                                           

 .(ُُٔ)ص الداني الجنىالمرادم،  ُ))
شكاىد المغني ، لسيكطياالبيت لمقحيؼ العقيمي يمدح بيا حكيـ ابف المسيب القشيرم، كالبيت في  ِ))

 .(ُُّ)ص المغنيابف ىشاـ،  ؛(ّّٗ/ُ)ج
 .(ُُٔ)صالجنى الداني المرادم،  ّ))
 .[ِِٖالبقرة: ]( ْ)
 .(ُِّ)صالمغني ابف ىشاـ،  ٓ))
معاني القرآف الفراء، ك  ؛(َْٖ)صالمغني ابف ىشاـ، كفي  ؛(ُِص)ديكاف الالبيت لألسكد بف يعفر،  ٔ))

 .(ُُٕٔ/ِ)جشرح الرضي اإلسترباذم، ك  ؛(ُِِ/ّ)ج
 .(ُُٖٔ/ِ)جشرح الرضي اإلستراباذم،  ٕ))
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 وىي في المعنى أربعة عشر معنى : الذي ال تمكف أف تكوف فيو الباء زائدة القسـ الثاني:

 اإللصاؽ:  -وأوليا

أكثر مف غيره فييا، حتى إف بعض النحكييف  (الباء)كىذا المعنى في كالـ العرب في 
ف كاف عمى بعد (الباء)اني قد ردكا أكثر مع كػ)أمسكت بزيد(  اإللصاؽ نكعاف : حقيقيك  إليو، كا 

 :نحك ،نحكه، كمجازمك ثكب أك عمى مف يحسبو مف يد أك مف خمسة أ إذا قبضت عمى شيء
 (ُ)أم ألصقت مركرم بمكاف يقرب مف زيد ؛مررت بزيد

 التعدية: -ثانييما

إليو يعني إلى  لتعدية الفعؿ القاصر عف المفعكؿ جميع حركؼ الجر قد تككف لمتعدية،
المفعكؿ لكف معنى التعدية المطمقة : أف ينقؿ معنى الفعؿ، كاليمزة كالتضعيؼ، كبغيره، كىذا 

 (ِ)أم أذىبتو، كأقمتو بو؛ : ذىبت بو، كقمتكحالمعنى مختص بالباء مف بيف حركؼ الجر، ن
ًْ كمنو قكلو تعالى : ُ ةُِِٔرِِْ ََْب اَّللٍّ ذَ

ً) :كقرئ (ّ) يك كىي بمعنى القراءة المش ،(أذْب اَّلل ُْٔر
نؾ إذا قمت : ذىبت بزيد، كنت مصاحبان لو  رة، كقكؿ المبرد كالسييمي "إف بيف التعديتيف فرقان، كا 

 .(ْ)باآليةفي الذىاب " مردكد 

ألف المبرد  التعدية باليمزة كالتعدية بالباء؛كاضح مف كالـ ابف ىشاـ أنو يرد الفرؽ بيف 
مصاحبان لمدخكؿ الباء، كال لباء تستكجب أف يككف فاعؿ الفعؿ السييمي زعما أف تعدية الفعؿ باك 

ىاب، كلكف يمـز ذلؾ في التعدية باليمزة، فإذا قمت "ذىبت بزيد" كنت مصاحبان لزيد في الذ
 جاءت اآلية لترد ىذا الزعـ كتقكم مكقؼ ابف ىشاـ الصحيح.

 االستعانة: -الثالث

: كتبت بالقمـ، كضربت بالسيؼ، كمنو كنح ،كباء االستعانة ىي الداخمة عمى آلة الفعؿ
 .ال بيالفعؿ ال يتأتى عمى الكجو األكمؿ إباء البسممة؛ ألف ا

                                                           

 .(ُُٖ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ُْْ)صرصؼ المباني المالقي، انظر:  ُ))
 .(ُُْٔ/ِ)جشرح الرضي اإلستراباذم، انظر :  ِ))
 .[ُٕالبقرة: ] ّ))
 .(ُِِ)صالمغني ابف ىشاـ،  ْ))
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نما أدرجيا  (باء)كقد نقؿ المرادم عف ابف مالؾ في "التسييؿ" أنو لـ يذكر  االستعانة، كا 
السببية، كيعمؿ ذلؾ بأنو مف أجؿ األفعاؿ المنسكبة إلى ا تعالى، فإف استعماؿ  (باء)في 

كذىب الرضي في شرح الكافية السببية فرع  ،(ُ)السببية ليا يجكز، كاستعماؿ االستعانة ال يجكز
 .(ِ)الستعانةا

 :السببية -الرابع

ًْ  :قكلوك نح  ُْ ٍِّا ًْ ىََػ ُٓ ًْ ٌِيرَاَر ا َجْلِؾِٓ ٍَ ِ فَت
 :أيضان قكؿ الشاعركمنو  ،(ّ)

 غْمػػػػػػػػٌب تشػػػػػػػػذ ر بالػػػػػػػػذ حوؿ كأنيػػػػػػػػا

 

(ٗ)ِجػػػػػػف  الَبػػػػػػِديِّ رواسػػػػػػيًا أقػػػػػػداميا 
 

 

 :المصاحبة -الخامس

عف كليا عالمتاف : إحداىما أف يحسف في مكضعيا )مع(، كاألخرل : أف يغني عنيا ك  
ًُ الرٍُّشُٔل ةِاْلَقِّ مصحكبيا الحاؿ، كقكلو تعالى : كَْد َجاَءُز

أم مع الحؽ... كلصالحية  (ٓ)
 . (ٔ)الحاؿ (باء)كقكع الحاؿ مكقعيا، سماىا كثير مف النحكييف 

 :الظرفية -السادس

ُْ َِ يْ َنٍّ : ومنو قولو تعالى  ِ  ًْ ا  :ومنو قوؿ الشاعر ،(ٚ)ردَ صَ ب

 ةً َفػػػػػمْ خِ  فَ يْ ِشػػػػػمْ يَ  اآلراـُ وَ  فُ يْ ا الِعػػػػػَيػػػػػبِ 
 

 (ٛ)ـِ ثَ جْ مَ  ؿِّ كُ  فْ مِ  فَ ضْ يَ نْ ا يَ ىَ ؤُ اَل طْ أَ وَ  

 

 

 
 

                                                           

 .(ّٗ)صالجنى الداني المرادم،  ُ))
 .(ُُٓٔ/ِ)جشرح الرضي  اإلستراباذم، ِ))
 .[ُّالمائدة : ] ّ))
شرح الرضي  اإلستراباذم،، (ِٕٖ)صاألزىية اليركم، ، (ُٕٕص، الديكاف )البيت لمبيد بف ربيعة العامرم ْ))

 .(ُُْٔ/ِ)ج
 .[َُٕالنساء: ] ٓ))
 (.َْ)صالجنى الداني المرادم،  ٔ))
 .[ّْالقمر: ] ٕ))
 .(ُْٓ)صرصؼ المباني المالقي، ، (َُّ)ص ديكافال ،البيت لزىير ٖ))
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 :البدؿ -السابع
العقبة ليمة  –صمى ا عميو كسمـ  –كمنو قكؿ رافع بف خديج ككاف قد شيد مع النبي 

قاؿ كقكؿ بعضيـ :"ما يسرني أني  ،ذلؾ في، فمما قيؿ لو بمكة كلـ يدرؾ معو يـك بدر بالمدينة
كمنو قكؿ  (ُ)أم بدليا؛ "ـْ عَ النِّ  رُ مْ ا حُ يَ ي بِ نِ ر  سُ ا يَ "مَ  شيدت بدران بالعقبة" أم بدليا كفي الحديث

 :الحماسي
 واُبػػػػػػكِ ا رَ ذَ ًا إِ َمػػػػػػوْ قَ  ـْ ِيػػػػػػي بِ ِلػػػػػػ تَ ْيػػػػػػمَ فَ 

 

 (ٕ)ااَنػػػػػبِ كْ رُ ًا وَ انَ َسػػػػػرْ فُ  ةَ ارَ َغػػػػػوا اإل ن  َشػػػػػ 

 

، كىي الداخمة عمى األعكاض، (ّ)التعكيضك كيسمييا آخركف العكض أ :المقابمة -الثامف
ًْ  : كمنو قكلو تعالى ،حسانو بضعؼ(إ)اشتريتو بألؼ(، )ككافأت كنح ٍِّتَيِْٓ ًْ ِِبَ ُْ ْلَا َوبَدٍّ

ٍِّتنَْيِ  َج
 كقاؿ الشاعر: (ْ)

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

 

 (٘)فمَ ى الػػػز  َمػػػعَ  بٌ ْتػػػ عَ اَل وَ  اؾَ ذَ ا ِبػػػذَ َىػػػ 

 

 .ؾأم عكض جنتييـ، كعكض ذا
 :المجاوزة -التاسع

  :نحك ،كىي تختص بالسؤاؿ، (ٔ)كىي عند المالقي "السؤاؿ، ألنيا تككف بمعنى )عف(
ْل ةِِّ َختًَِيا

َ
فَاْشأ

ًْ  تعالى :  –بدليؿ قكلو  ال تختص :كقيؿ، (ٕ) يِْديِٓ
َ
ًْ َبنْيَ خ ُْ يَْصَْعٰ ُُُٔر

 ًْ آُِِ ٍَ ْح
َ
 (ٖ) َوبِد

 

 

                                                           

 .(ُّ/ّ)جأكضح المسالؾ ابف ىشاـ، ، (ُْ)ص الجنى الدانيالمرادم،  ُ))
 المغنيابف ىشاـ،  ؛(ُٖ/ُ)جشرح الحماسة  ،لتبريزماالبيت لمحماسي قريط ابف أنيؼ، انظر:  ِ))

 .(ُِْ)ص
 .(ِٗ/ّ)جأكضح المسالؾ ابف ىشاـ، انظر:  (ّ)
  .[ُٔسبأ: ] ْ))
رصؼ المالقي،  ؛ره : فأصبحكا كلساف الحاؿ ينشدىـ، كصد(ُِْص) في ديكانوىك البيت لمشافعي، ك  ٓ))

 .(ُْٔ)ص المباني
 .(ُْٔ)صرصؼ المباني المالقي،  ٔ))
 . [ٗٓالفرقاف: ] ٕ))
 .[ُِالحديد: ] ٖ))
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 :كمف الشكاىد الشعرية قكؿ الشاعر
 ينِ ن  إِ َفػػػػػػػ اءِ َسػػػػػػػالنِّ ي بِ نِ وْ لُ أَ ْسػػػػػػػتَ  فْ إِ ِفػػػػػػػ

| 

 (ٔ)بُ ْيػػػػػػبِ طَ  اءِ َسػػػػػػالنِّ  واءِ دْ أَ ِبػػػػػػ يرٌ ِصػػػػػػبَ  

 

 :االستعالء -العاشر

َْ  :تعالى -مثؿ قكلو ُّ ةِلَِِْفارٍ َوٌِ ِْ ٌَ ْ
َْ إِْن حَأ ٌَ ِْْو اىِْهخَاِب  َ

أ
 -، كمنوأم عمى قنطار (ِ)

 :قكؿ الشاعر -أيضا

 وِسػػػػػػػػػػػػأْ رَ بِ  افُ َبػػػػػػػػػػػػمَ عْ الث   وؿُ ُبػػػػػػػػػػػػيَ  أربٌ 
 

 (ٖ)بُ اِلػػعَ الث   يػػوِ مَ عَ  تْ اَلػػبَ  فْ َمػػ افَ َىػػ دْ َقػػلَ  

 

 :التبعيض -الحادي عشر

ا ِغَتاُد ومنو قولو تعالى : َٓ ِ ِ َخيًِْا يَْْشَُب ة اَّللٍّ
 أي منيا، وقوؿ الشاعر : ؛(ٗ)

 تْ َعػػػػػف  رَ تَ  ـ  ثُػػػػػ رِ ْحػػػػػالبَ  اءِ َمػػػػػبِ  فَ بْ رِ َشػػػػػ
 

 (٘)جُ يْ ِئػػػػػنَ  ف  ُيػػػػػلَ  رٍ ْضػػػػػخُ  جٍ َجػػػػػي لُ تَػػػػػمَ  

 

ًْ الخالؼ الكارد في اآلية الكريمة أما  ٔا ةُِرُءوِشُس َواْمَصُد
 (الباء)فقد جعؿ قـك  (ٔ)

 (باء)لمتبعيض، كجعميا قـك زائدة، كجعميا قـك لإللصاؽ عمى األصؿ، كقاؿ بعضيـ : إنيا 
 مذىب ابف جني الذم يقكؿ بزيادتيا؛ىك  –في نظرم  –االستعانة، لكف أكجو اآلراء كأحسنيا 

ألف الفعؿ يتعدل إلى مجركرىا بنفسو، كنقؿ المرادم قكؿ ابف جني "إف أىؿ المغة ال يعرفكف 
 –كيقكؿ في مكضع آخر "فأما ما يحكيو أصحاب الشافعي ، (ٕ)عنى، بؿ يكرده الفقياءىذا الم

 .(ٖ)فشيء ال يعرفو أصحابنا، كال كرد بو ثبت" ،عنو، مف أف الباء لمتبعيض –رحمو ا 

 

                                                           

األزىية اليركم،  ؛(ُْ)ص الداني الجنىالمرادم،  ؛(ّٓص)البيت لعمقمة بف عبدة، ديكاف عمقمة الفحؿ  ُ))
 .(ِْٖ)ص

 .[ٕٓآؿ عمراف: ] ِ))
 .(ُِِ)ص المغنيابف ىشاـ،  ؛(ِْ)صالجنى المرادم، البيت لراشد بف عبدا في  ّ))
 .[ٔاإلنساف: ] ْ))
 .(ُِّ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ُٓ/ُ)جالبيت ألبي ذئيب اليذلي في ديكاف اليذلييف  ٓ))
 .[ٔالمائدة: ] ٔ))
 .(ْْ)صلجنى الداني لمرادم، اا ٕ))
 .(ُّٗ/ُ)جسر الصناعة ابف جني،  ٖ))
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 :القسـ -الثاني عشر

 كقكلؾ : با لتخرجف، كربؾ ألفعمف، قاؿ الشاعر:

 وؿ َلػػػػػػػُقػػػػػػػفَ  تَ ْيػػػػػػػتَ أَ  ؾ إفْ بػػػػػػػا ربِّػػػػػػػ
 

(ٔ)ابِ الَبػػػػػًا بِ َفػػػػػاقِ ة وَ َمػػػػػرْ ىَ  ىػػػػػذا ابػػػػػفُ  
 

 

 :الغاية -الثالث عشر

ََ ِب  :قكلوك أف تككف بمعنى إلى نح ْخَص
َ
َوكَْد أ

ؿ عمى تضميف )أحسف( معنى  ،إلي :أم؛(ِ) كأك 
 .(ّ): لطؼ

 (ٗ)الذي ال يحتمؿ أف تكوف الباء فيو زائدة وأال تكوف القسـ الثالث:

َِ  باآلية الكريمةذكر المالقي لذلؾ كقد  ْْ حَجْتُُج ةِاَلَّ
كيككف  ،كىي بيف أف تقع زائدة ،(ٓ)

فكأنو قاؿ : تنبت شجرىا  ،الحاؿ (باء)التقدير : تنبت الدىف. أم تخرجو، كبيف أف تككف 
ؿ إلى االحتماؿ األكؿ أكثر يى كالنفس أمٍ  ،كالدىف فييا، كلكني أرل ىذا االحتماؿ فيو تقدير أكثر

 لخفتو.مف الثاني 

  (ٔ):كىما –سبؽ الحديث عنيما  –كقد مثؿ ببيتي شعر 

 تحْ بَ ْصػػػأَ فَ  فِ يْ َضػػػرَ حْ اء الد  َمػػػبِ  تْ بَ رِ َشػػػ
 

 ـِ مَ يْ الػػػػػػد   اضِ َيػػػػػحِ  فْ َعػػػػػ رُ ِفػػػػػنْ تَ  زوراءَ  
 

 كقكؿ اآلخر:

 تَعػػػػػف  رَ تَ  ـ  ثُػػػػػ رِ ْحػػػػػالبَ  اءِ َمػػػػػبِ  فَ بْ رِ َشػػػػػ
 

 جُ يْ ِئػػػػػػنَ  فِّ ُيػػػػػػلَ  رٍ ْضػػػػػػخُ  جٍ َجػػػػػػى لُ تَػػػػػػمَ  
 

   

                                                           

رصؼ المباني المالقي،  ؛(َُُ/ٗ)ج المفصؿالزمخشرم،  ؛(َٕص)الديكاف  ،البيت البف ىرمة ُ))
 .(ُْٔ)ص

 .[ََُيكسؼ: ] ِ))
 .(ْٓ)صالجنى الداني المرادم،  ّ))
 .(ُُٓ)صرصؼ المباني المالقي،  ْ))
 .[َِالمؤمنكف: ] ٓ))
 (.ٖٕص) انظر: (ٔ)
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كبالتالي يككف الماء مفعكالن  ،ف بيف احتماليف اثنيف أكليما : زيادة الباءالبيتاكىذاف 
 (ُ)التي لإللصاؽ التي فييا معنى التبعيضك لشربف، كثانييما غير زائدة فيي الظرفية أك لشربت أ

ال سيككف المعنى ،أفضؿ -ىنا–غير زائدة  (الباء)كأف تككف  كىذا ال  ،ماء البحر كمو بي رٍ شي  :كا 
شربف مف ماء البحر، شربف  :يـ، كبالتالي ىي بمعنى )مف( التبعيضية، كيككف المعنىيستق

 بعض ماء البحر.

 الفاء  -ثانياً 
 الفاء الزائدة عمى ضربيف :

، نحك: الذم يأتي ذا تضمف معنى الشرطعمى خبر المبتدأ، إ الداخمة (الفاء)أحدىما : 
في خبر الذم لشبو الجزاء، أال ترل أنؾ تقكؿ  (الفاء)فمو درىـ، كقاؿ بعضيـ: إنما دخمت 

لـ يأت بالفاء لجاز أف يككف لو ك :"الذم يقـك فمو درىـ"، فمعناه أف لو درىما مف أجؿ قيامو، كل
درىـ ال مف أجؿ قيامو، كال يجكز أف تقكؿ:"الذم أريد منؾ فدرىـ "؛ ألنو ليس فيو معنى الجزاء، 

  (ِ)ككذلؾ ما أشبيو.

فكيؼ لنا أف نجعميا زائدة؟ يجيب  -الجزاء –لتفيد ىذا المعنىالفاء جاءت  كالسؤاؿ: 
ألف الخبر مستغف عف رابط يربطو بالمبتدأ، كلكف  ؛فيقكؿ :" إنما جعمتيا زائدة ،عنو المرادم

فادتيا ىذا المعنى ال  (المبتدأ لما شابو اسـ الشرط دخمت )الفاء في خبره تشبييا لو بالجكاب، كا 
كفائدة زيادتيا التنبيو  ،(ّ)(شبيية بفاء جكاب الشرط (الفاء)تمنع تسميتيا زائدة، كبالجممة فيذه 

 .(ْ)عمى لزكـ ما بعدىا لما قبميا لزـك الجزاء لمشرط كقد تزاد لغير ذلؾ

  (ٓ):، ىماكلتضمف المبتدأ معنى الشرط صكرتاف

 -بظرؼ، كيدخؿ في قكلنا )المكصكؿ( الالـ المكصكلةك أحدىما : االسـ المكصكؿ إما بفعؿ أ
واتعالى : -قكلوك في نح -أيضا اِن فَاْجِِلُ الزٍّاجِيَُث َوالزٍّ

، كصمتيا ال تككف إال فعال في صكرة (ٔ)

                                                           

 .(ُُٓ)صرصؼ المباني المالقي،  ُ))
 .(ِْٕ)صاألزىية اليركم،  (ِ)
 .(ُٕ)صالجنى الداني المرادم،  (ّ)
 .(ٔٔ)صجكاىر األدب اإلربمي،  (ْ)
 .(َّْ/ُ)جشرح الرضي  اإلستراباذم، (ٓ)
 .[ّالنكر: ] (ٔ)
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ككف عاما المفعكؿ، كاألغمب األعـ في المكصكؿ الذم يدخؿ في خبره الفاء أف يك اسـ الفاعؿ أ
 .كصمتو مستقبمية، نحك: مف تضرب أضرب

ْؤٌِِنَِي  كقد يككف خاصا، كصمتو ماضية كمنو قكلو تعالى : ٍُ ْ ٔا ال ََ َذخَُِ ِي إِنٍّ الٍّ
ًْ َغَذاُب اْلَرِيقِ  ُٓ َ ًَ َول ٍِّ َٓ ًْ َغَذاُب َج ُٓ ٔا فَيَ ًْ َحخُٔبُ َ ًٍّ ل َِاِت ثُ ْؤٌِ ٍُ ْ َوال

ألف اآلية مسكقة لمحكاية عف  ؛(ُ)
 .: اإلحراؽ؛ أمفي تٍ جماعة مخصكصة حصؿ منيـ الفى 

ُّ  كقد يككف المكصكؿ خاصا كصمتو مستقبمية كقكلو تعالى :  ُّ فَإٍُِّ وَن ٌِِْ ِي حَفِرَّ َْٔت الٍّ ٍَ ْ كُْو إِنٍّ ال
 ًْ ُمَلرِيُس

ف لـ يكف المبتدأ (ِ)  (المكت)، كجاز في ىذه اآلية دخكؿ الفاء في خبر المبتدا كا 
 .(الذم)مكصكال، كلكنو مكصكؼ بالمكصكؿ 

بمعنى المستقبؿ، لتضمنو معنى الشرط ىك كقد يقع الماضي بعد المكصكؿ المذككر، ك 
 .(ّ)فمو درىـفي الدار ك : الذم قدامؾ أ، نحككقكلؾ الذم أتاني فمو درىـ، كالمكصكؿ بالظرؼ

: كؿ رجؿ كنح ،الجار كالمجركرك الظرؼ أك كالثاني: النكرة العامة المكصكفة بالفعؿ أ
في الدار فمو درىـ، كقد تجيء صفتيا أيضا ماضيا مستقبؿ المعنى، نحك: ك أمامؾ، أك يأتيني، أ

ف كاف مضافا إلى (كؿ)عمى خبر  (الفاء)كؿ رجؿ أتاؾ غدا فمو درىـ، كقد تدخؿ  غير  كا 
: كؿ رجؿ فمو درىـ، لمضارعتو لكممات الشرط في اإلبياـ، ككذا إف كاف كؼ، نحمكصك 

 .(ْ)نحك: كؿ رجؿ عالـ فمو درىـ ،ى مكصكؼلمضافا إ

 ،(ٓ)الضرب الثاني : أف تككف زائدة دخكليا في الكالـ كخركجيا، كىذا ال يثبتو سيبكيو 
كاستشيد باآليتيف الكريمتيف:  ،أخكؾ فكجد()زيادتيا في الخبر مطمقا كحكى  ،(ٔ)كأجاز األخفش

  ا َٓ ا ذِي ًَ َخاَِلً ٍِّ َٓ نٍّ َُلُ َُاَر َج
َ
َ َورَُشَُٔلُ فَأ َْ ُيَادِدِ اَّللٍّ ٌَ  ُّ ٍُّ

َ
ٔا خ ٍُ ًْ َحْػيَ َ ل

َ
َْ  كقكلو : ،(ٕ) ۚ  خ ٌَ  ُّ ٍُّ

َ
خ

ُّ َدُفٔرٌ  ٍُّ
َ
ْغيََح فَد

َ
َْ َبْػِدهِ َوأ ًٍّ حَاَب ٌِ اىٍَث ُث َٓ ًٔءا ِِبَ ًْ ُش ٍَِو ٌُِِْس ًٌ  َغ رَِخي

كأتبع اآليتيف قائال:"  ،(ٖ)

                                                           

 .[َُالبركج: ] (ُ)
 .[ٖالجمعة: ] (ِ)
 .(َّٔ – َّْ/ُ)جشرح الرضي اإلستراباذم، (ّ)
 .(َّٕ/ُ)جشرح الرضي  اإلستراباذم، (ْ)
 .(ُّٗ/ُ)جالكتاب سيبكيو،  (ٓ)
 .(َٖ/ُ)جمعاني القرآف ، ألخفشا (ٔ)
 .[ّٔالتكبة: ] (ٕ)
 .[ْٓاألنعاـ: ] (ٖ)
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فيشبو أف تككف الفاء زائدة كزيادة )ما(، كيككف الذم بعد الفاء بدال مف أف التي قبميا، كأجكده أف 
دى، بؿ أخكؾ فجيد"،  تكسر إفَّ كأف تجعؿ الفاء جكاب المجازاة، كزعمكا أنيـ يقكلكف: "أخكؾ فكىجى

 فيزيدكف الفاء.كيريدكف: أخكؾ كجد، كبؿ أخكؾ جيد، 

كلذلؾ  ،(ُ)في جميع خبر المبتدأ (الفاء)إف الكثير مف العمماء نسبكا لألخفش جكاز زيادة 
ٔا  داخمة عمى خبر المبتدأ في قكلو :  (الفاء)كلذلؾ أف تككف  ارِكَُث فَاْرَفُػ ارُِق َوالصٍّ َوالصٍّ

ا ٍَ ُٓ يِْدَح
َ
خ

خبر المبتدأ ىكذا ال يككف حيث يقكؿ: " ليس في قكلو فاقطعكا خبر المبتدأ؛ ألف ،(ِ)
نما الخبر ك بالفاء، كل  كاحتج بقكؿ الشاعر: ،(ّ)المضمرىك قمت : عبد ا فينطمؽ لـ يحسف، كا 

 ـيُ اتَ تَػػػػػفَ  حْ كِ انْ َفػػػػػ فَ اَل وْ : َخػػػػػ وقائمػػػػػةٌ 
 

 (ٗ)ا َيػػا ىِ َمػػكَ  وِخْمػػ وُأكُروَمػػُة الحيػػيفِ  
 

خكالف انكح فتاتيـ، كىي ىنا في المفظ عند األخفش دخكليا كخركجيا كالتقدير: اء فالف
عند سيبكيو دالة عمى معنى السببية؛ ألف التقدير عنده ىؤالء خكالف فانكح فتاتيـ، إذ ال يصح 
أف يككف )خكالف( مبتدأ دخمت الفاء عمى خبره؛ ألنو ال يجكز : زيد فمنطمؽ، كدليؿ ذلؾ قكلو: 

مضمر، فأما ك مبتدأ مظير أ "كقد يحسف كيستقيـ أف تقكؿ: عبدا فاضربو، إذا كاف مبنيا عمى
ف شئت لـ تظير ىذا، كيعمؿ كعممو إذا أظيرتو كذلؾ  ،المظير فقكلؾ: ىذا زيد فاضربو، كا 

 .(ٓ)ثـ جئت باألمر  ،قكلؾ: اليالؿ كا فانظر إليو، كأنؾ قمت : ىذا اليالؿ

في ىذا الضرب، كلكف الفراء كجماعة منيـ األعمـ،  (الفاء)إف سيبكيو ال يثبت زيادة 
كما الشاىد السابؽ إال مثاؿ عمى األمر،  ،(ٔ)نيياك أجازكا دخكليا في خبر المبتدأ إذا كاف أمرا أ

 كمثمو قكؿ الشاعر:

 

                                                           

شرح الرضي  اإلستراباذم، ؛(ّٖٔ)صرصؼ المباني المالقي،  ؛(َِٔ)صسر الصناعة ابف جني،  (ُ)
 .(َّٕ/ُ)ج
 .[ّٖالمائدة : ] (ِ)
 .(َٖ/ُ)جمعاني القرآف  ،ألخفشا (ّ)
 الكتابسيبكيو، مف األبيات الخمسيف التي لـ يعرؼ ليا ناظـ كما في ىك ؿ، ك يك قائؿ البيت مج (ْ)

السيكطي،  ؛(ٔٓٓ/ِ)ج، (ُٖٖ/ُ)جالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ََُ/ُ)جالمفصؿ الزمخشرم،  ؛(ُّٗ/ُ)ج
 .(ّٖٔ)صرصؼ المباني المالقي،  ؛(َُُ/ُ)جاليمع 

 .(ُّٖ/ُ)جالكتاب سيبكيو،  (ٓ)
 .(َُْ/ِ)جمعاني القرآف  ،لفراءا (ٔ)
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 أرواٌح ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَودٌِّع أـ ُبُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورُ 
 

 (ٔ)أنػػػػػػػَت فػػػػػػػانظْر أليِّ ذاؾ تِصػػػػػػػيرُ  
 

ثـ حذؼ  ،" انظر فانظر " ػكالتقدير : أنت انظر ألم ذاؾ تصير، كتأكلو المانعكف ب
َهَٰذا حمؿ عميو الزجاج قكلو تعالى:ك  ،(ِ)فقيؿ : أنت فانظر  ،انظر األكؿ كحده فبرز ضميره

اٌق  ًٌ وََغصٍّ ٔهُ ََحِي فَيْيَُذوكُ
د نقؿ كؿ مف كق ،(ْ))فميذكقكه( خبره ىذا( مبتدأ، ك)كأجاز أف يككف  ،(ّ)
 ،تككف زائدة عند أصحابنا جميعا (الفاء)ابف برىاف قكلو: كاعمـ أف  ابف ىشاـ كالمرادم عف

 قكؿ الشاعر: ك نح

 كتُػػػػػػػػومِ ًا أىْ َسػػػػػػػػفِ نْ ي إْف مُ ِعػػػػػػػػزَ جْ ال تَ 
 

ذَ    (٘)يعِ زَ اجْ َفػػػػ ؾَ ِلػػػػذَ  دَ ْنػػػػعِ ُت فَ ْكػػػػمَ ا ىَ وا 
 

كبذلؾ يككف  ،ال بد أف تككف إحدل الفاءيف زائدة؛ ألف إذا إنما تقتضي جكابا كاحدا
ذا ىمكتك أ ،التقدير : إذا ىمكت عند ذلؾ فاجزعي  .(ٔ)فعند ذلؾ اجزعي ا 

كقد ذكر اليركم في أزىيتو ىذا الضرب مف زيادة الفاء، كلـ يعبر عنو كما عبر 
نما قاؿ: "كقد يدخمكف الفاء زائدة لمتككيد فيما ال يحتاج إلى صمة "  يقصد ىك ك  –األخفش، كا 

 :كقد مثؿ لذلؾ بقكؿ الشاعر –ألكؿ بالصمة الضرب ا

 َيُعْدَنػػػػػػوُ اِت دَ اِئػػػػػػت العَ ْكػػػػػػرَ ى تَ ت ػػػػػػوحَ 
 

 (ٚ)اْبَعػػػد وُ ت َلػػػيْبَعػػػد وقْمػػػ الَ َيُقْمػػػَف َفػػػ 
 

كمنو أيضا قكؿ  ،(ٖ)حذفت كاف معنى الكالـ صحيحا ك فأدخؿ الفاء زائدة لمتككيد، كل
 الشاعر:

 

                                                           

 .(ُٕ)ص الداني الجنىالمرادم،  ؛(ُٖٖ)صالمغني ابف ىشاـ، في ىك البيت لعدم ابف زيد ك  (ُ)
 .(ُٖٖ)صالمغني ابف ىشاـ،  (ِ)
 .[ٕٓص: ] (ّ)
عرابو ،الزجاج (ْ)  .(ِٕ)صالجنى الداني المرادم، كانظر: ؛(ّّٖ/ْ)ج معاني القرآف كا 
ابف ىشاـ،  ؛(ُّْ/ُ)ج الخزانةالبغدادم،  ؛(ُّْ/ُ)جالكتاب  سيبكيو، فيىك البيت لمنمر ابف تكلب، ك  (ٓ)

 .(ْْٔ ،ُٖٖ)صالمغني 
 .(ْٔ)صمعاني الحركؼ الرماني،  (ٔ)
 .(ِْٕ)صاألزىية اليركم،  كانظر: ؛(ِِٕص: )انظر ،البيت لحاتـ بف عبدا الطائي في الديكاف (ٕ)
 .(ِْٕ)صاألزىية اليركم،  (ٖ)
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ػػػػػػا أَ  ةَ اَشػػػػػػرَ ا خُ أَبػػػػػػ  رٍ َفػػػػػػا نَ ذَ  تَ ْنػػػػػػأم 
 

ػػػُبعيُ مْ كُ أْ ٍتػػػ فْ َلػػػ ميَ وْ َقػػػ ف  إِ َفػػػ   (ٔ)ـ الض 
 

دكف الككفييف، ألف أصؿ التركيب عند الككفييف : أبا خراشة كىي زائدة عند البصرييف 
كلزمت الفاء الجكاب؛ لما فيو مف معنى الجزاء  ،إف كنت ذا نفر فإف قكمي، فالفاء ىي الجكاب

(ِ). 

دخمت في جكاب )لما( يقكؿ  ما أكرده ابف ىشاـ في المغني، حيث –أيضا  –كمف زيادتيا 
 :الشاعر

 اَيػػػػػػلمػػػػػػا ات قػػػػػػى بيػػػػػػٍد عظػػػػػػيـٍ جرمُ 
 

 

 (ٖ)بُ ذَ ْبػػػذَ تَ فَترْكػػػُت ضػػػاحَي جْمػػػِدىا يَ  
 

خالفا البف مالؾ  ،(لما)كىي ال تدخؿ في جكاب  ،الفاء( في جكاب )لما()حيث زيدت 
(ْ). 

 أضرب أخرى لزيادة الفاء
زيادة الفاء، قد نصت عمييما معظـ كتب النحاة، كىما الضرباف إف الضربيف السابقيف ل

كمف  ،لكف ىناؾ أضربا أخرل لزيادتيا ذكرت متفرقة في كتب النحكراف لزيادة الفاء، يك المش
 ذلؾ :
: خرجت فإذا األسد، ذىب المازني كمف كافقو كفي نح ،(إذا الفجائية): الفاء الداخمة عمى أوال

ٍبرىمىاف إلى أنيا فاء عاطفة، ك ما ذىب إليو الفارسي، كذىب أبىك إلى أنيا زائدة الزمة، ك  بكر مى
كاختاره ابف جني، كذىب الزجاج إلى أنيا فاء الجزاء دخمت عمى حد دخكليا في جكاب الشرط 

(ٓ). 

، عاطفة (خرجت فإذا زيد) نحك قكلؾالفاء في " لقد أكرد ابف جني في الخصائص أف 
يقصد ىك ك  –ا قاؿ الزيادم كال الجزاء كم – كيقصد المازني –عثماف ك كليست زائدة كما قاؿ أب

                                                           

المفصؿ الزمخشرم،  ؛(ِّٗ/ُ)جالكتاب  (؛ سيبكيو،ُِٖ)صديكاف ال ،قائمو :عباس ابف مرداس السممي (ُ)
 .(َُِ،ٗٗ)صرصؼ المباني المالقي،  ؛(ُّ/ْ)جالخزانة البغدادم،  ؛(ٗٗ/ِ)ج
 .(َٕٖ/ُ)جشرح الرضي اإلستراباذم، انظر:  (ِ)
 .(ِْٖ)صاألزىية اليركم،  ؛(ُٖٗ)صالمغني ابف ىشاـ، البيت في  (ّ)
 .(ُٖٗ)ص المغنيابف ىشاـ،  (ْ)
 .(ّٕ)صالجنى الداني المرادم،  (ٓ)
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في حيف أنو في سر الصناعة رجح أف الفاء زائدة، كرد قكؿ الفريقيف اآلخريف  ،(ُ)"  –الزجاج 
 .بحديث مفصؿ كمطكؿ

حيث يقكؿ :" كأما مذىب الزيادم في  ،لقد رد ابف جني القكؿ عمى أبي إسحاؽ الزيادم
أف )الفاء( في قكليـ "خرجت فإذا زيد" إنما دخمت الكالـ لما فيو معنى الشرط ففاسد، كذلؾ أف 

نما  إخبار عف حاؿ ماضية ىك قكلؾ :"خرجت فإذا زيد" ال تجد فيو معنى شرط كال جزاء كا 
خبر: إف قمتى أمس قمتي أكؿ مف كالشرط ال يصح إال مع االستقباؿ، أال ترل أنؾ ال ت ،منقضية
 .(ِ)أمس 

عمى أبي بكر مبرماف، كرفض القكؿ بأنيا عاطفة يقكؿ: "إف  –أيضا  –قد رد القكؿ ك 
فإذا زيد( جممة مركبة مف مبتدأ )الجممة التي ىي )خرجت( جممة مركبة مف فعؿ كفاعؿ، كقكلؾ:

ألف العطؼ  ؛المعطكؼ عميو كحكـ المعطكؼ أف يككف كفؽ ،(إذا)، كخبره (زيد)كخبر، فالمبتدأ 
نظير التثنية، كليست الجممة المركبة مف المبتدأ كالخبر كفؽ المركبة مف الفعؿ كالفاعؿ فتعطؼ 

خرل، حمد، فتعطؼ إحدل الجممتيف عمى األعمييا، فإف قيؿ: ألست تجيز : قاـ زيد كأخكؾ م
ف اختمفتا في التركيب فيال أجزت أيضا مثؿ ىذا   فالجكاب أنو قد يجكز ،"خرجت فإذا زيد  "كا 

 .(ّ)لقكتيا كتصرفيا ما ال يجكز مع الفاء (الكاك )مع 

فيي ليست لمجزاء؛  ،مف النصيف السابقيف يتضح لنا أف الفاء ليست لمجزاء كال عاطفة
في "خرجت فإذا زيد " ال يكجد شرط كال ك كانت كذلؾ لكجب أف يككف في الكالـ شرط ك ألنو ل

نما  حاؿ ماضية، كالشرط ال بد أف يتكافر فيو االستقباؿ، كىذا يبيف خطأ حكاية عف ىك جزاء كا 
 .مف يقكؿ بأنيا لمجزاء

عدـ ىك كمف جية أخرل فيي ليست عاطفة؛ ألف المستخمص مف حديث ابف جني 
فإذا )كالثانية اسمية كىي قكلنا  (خرجت)جكاز عطؼ جممتيف مختمفتيف إحداىما فعمية كىي قكلنا 

ف اختمفتا في التركيب لقكتيا الكاك أما  ،اء نظير التثنيةإذ العطؼ بالف (،زيد فيجكز العطؼ بيا كا 
 .كتصرفيا

                                                           

 .(َِّ/ّ)جالخصائص ابف جني،  (ُ)
 .(ِِٔ/ُ )جسر الصناعة ابف جني،  (ِ)
 .(ِْٔ/ُ)جسر الصناعة ابف جني،  (ّ)
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فيي ليست لمجزاء  ،قد قدـ الحؿ الشافي ليذه الفاء -في نظرم –إف ابف جني بذلؾ 
نما ىي زائدة الزمة  ،كليست عاطفة كىي كالباء الزائدة بعد فعؿ  ،-أم ال يجكز حذفيا  –كا 

 .التعجب في لزكميا
: زيدا فاضرب، كعمرا ك، نحثانيا : الفاء الداخمة عمى الفعؿ المقدـ معمولو في األمر والنيي  

َ فَاْختُْد   :فال تيف، كمنو في القرآف الكريـ ةَِو اَّللٍّ
فذىب قـك منيـ الفارسي إلى أنيا زائدة،  ،(ُ)
 (فالفاء)"زيدا فاضرب" : تنبو فاضرب زيدا، ككذىب قـك إلى أنيا عاطفة، كقالكا: األصؿ في نح

لئال تقع صدرا فمذلؾ قدـ  ؛عاطفة عمى تنبو، ثـ حذؼ الفعؿ المعطكؼ عميو، فمـز تأخير الفاء
 ،(ّ)كمنيـ مف جعميا جكابا ألما المقدرة ككصؼ ابف ىشاـ ىذا باإلجحاؼ ،(ِ)المعمكؿ عمييا

 .رأم مستبعدىك كبالتالي 

رأم جيد كسديد، كلكني أرل فيو تكمفا في التقدير، حيث يك ف أما رأم القائميف بالعطؼ
مما  ،نقدر فعال تككف الفاء معطكفة عميو، ثـ يحذؼ الفعؿ، كنؤخر الفاء لئال تقع آخر الكالـ

 .يتقدـ المعمكؿ )زيدا( عمى الفاء

الحؿ األمثؿ في رأيي، ىك ك  ،إف مجمكعة التقديرات ىذه تجعمنا نمجأ إلى اعتبارىا زائدة
كمعنى ىذا أف الفاء ليست بمانعة مف العمؿ كال تقع  ،كذلؾ ألف زيدا منصكب بالفعؿ اضرب

 زيدان ( كبالتالي يجكز طرحيا كاالستغناء عنيا دكف أف يخؿ ذلؾ بالمعنى فتقكؿ مثالن  ،عائقان 
 .كال أرل مشكمة في ذلؾ (،ال تيفٍ  عمران ) ،(اضربٍ 

 :(ٗ)مواضع أخرى لمفاء

 :ثالثة أمكرأف تككف عاطفة كتفيد  -ُ

عطؼ مفصؿ عمى ىك ًذٍكًرٌم : ك ك  (،قاـ زيد فعمرك)نكعاف : معنكم كما في ىك الترتيب : ك  - أ
ِْْل نحك:  ،مجمؿ َ

َْ أ ُّ َذَلاَل رَّبِ إِنٍّ اةِْن ٌِ  .(ٓ) َوَُاَدٰى ٌُُٔح َربٍّ
                                                           

 .[ٔٔالزمر:] (ُ)
 .(ْٕ، ّٕ)ص الداني الجنىالمرادم،  (ِ)
 .(ُٖٗ)المغني ابف ىشاـ،  (ّ)
األزىية اليركم،  ؛(ُْ/ِ)ج، (َُ/ُ)جالمفصؿ الزمخشرم،  ؛(ّٕٔ)صرصؼ المباني المالقي،  (ْ)

 ؛(ُٔ)صالجنى الداني المرادم،  ؛(ّٔ/ُ)جالمقرب ابف عصفكر،  ؛(َُ/ِ)جاليمع السيكطي،  ؛(ُِْ)ص
 .(ُّٖ)صالمغني ابف ىشاـ، 

 .[ْٓد:ىك ] (ٓ)
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سىًبوىك التعقيب : ك  - ب إذا لـ يكف  ،أال ترل أنو يقاؿ : " تزكج فالف فكلد لو " ،في كؿ شيء بحى
 .بينيما إال مدة الحمؿ

 َض لَ  ذَ َس ْٔ مُ  هُ زَ كَ َٔ فَ : كصفة، فاألكؿ نحك السببية : كذلؾ غالب في العاطفة جممة أ - ت
مٍ  َْلُِكُٔنَ   :نحك ،كالثاني ،(ُ)ّيْ يَ غَ  َْ زَكَّٔ َْ َطَجٍر ٌِ ا اْْلُُفٔن ٌِ َٓ اِِلَُٔن ٌِِْ ٍَ فََظارِبَُٔن َغيَيِّْ  َذ

 ًِ ٍِي ََ اْلَ ٌِ
(ِ). 

منحصر في ست ىك ك  ،ف تككف رابطة لمجكاب، كذلؾ حيث ال يصمح ألف يككف شرطاأ 
 :مسائؿ

َْيٍ فَ : كأف يككف الجكاب جممة اسمية نح -
ٍَْصْصَم ِِبَ ٍء كَِديرٌ ٓٔ ِإَوْن َح ِ ََشْ

ٰ ُُكّ لََعَ
(ّ).  

كَوٍّ كىي التي فعميا جامد نحك ،كأف تككف فعمية كاالسمية -
َ
َُا أ

َ
اإِْن حََرِن خ اًَل َوَوََلً ٌَ  .(ْ) ٌَِِْم 

ُ : كنح كأف يككف فعميا إنشائيان  - ًُ اَّللٍّ َ فَاحٍّتُِػِِٔن ُيْتِتُْس ًْ ُتِتََّٔن اَّللٍّ كُْو إِْن ُنِْخُ
(ٓ). 

َْ َرتُْو  :لفظا كمعنى نحك كأف يككف فعميا ماضيان  - ٌخ َُلُ ٌِ
َ
َق أ ٔا إِْن يَْْسِْق َذَلْد َِسَ ُ  .(ٔ) كَال

ًْ تقترف بحرؼ استقباؿ نحك:أف ك  -  ُٓ ٍْٔم ُيِتَّ ُ ةَِل ِِت اَّللٍّ
ْ
َْ دِيِِِّ فََصَْٔف يَأ ًْ َخ َْ يَْرحَدٍّ ٌُِِْس ٌَ

 ُّ َويُِدتََُّٔ
(ٕ).  

 :كلوكق ،أف تقترف بحرؼ لو الصدر :كاألخيرة -

 اهُ َظػػػػػػػلَ  بٍ َيػػػػػػػفػػػػػػػإف أْىِمػػػػػػػْؾ فػػػػػػػذي لَ 
 

 (ٛ)ااَبػػػػػػػػيَ التِ  بُ ِيػػػػػػػػتَ مْ تَ  ادُ َكػػػػػػػػعمػػػػػػػػي تَ  
 

                                                           

 .[ُٓالقصص:] (ُ)
 .[ْٓ-ِٓالكاقعة:] (ِ)
 .[ُٕاألنعاـ: ] (ّ)
 .[ّٗالكيؼ: ] (ْ)
 .[ُّآؿ عمراف: ] (ٓ)
 [.ٕٕيكسؼ: ] (ٔ)
 .[ْٓالمائدة:] (ٕ)
اإلستراباذم،  ؛(ُٕٖ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ْٓ/ِ)جديكاف الحماسة  ،تماـك البيت لربيعة ابف مقركف، أب (ٖ)

 . (ُُٕٖ/ِ)جشرح الرضي 
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أما المكضع  ،السببيةك التعقيب أك مكاضع الفاء الثالثة : العاطفة كالتي تفيد الترتيب أكبيذا تكتمؿ 
نشائيك فعمية فعميا جامد أك الثاني فيي أف تككف رابطة لمجكاب الذم قد يككف إما جممة اسمية أ  ،ا 

يك حرؼ لو الصدر، أما المكضع الثالث فك أ ،تقترف بحرؼ استقباؿك أ ،ماضي لفظا كمعنىك أ
 .يا زائدة، كقد سبؽ عرضو بالتفصيؿ ككنو مكضكع الدراسةاستعمال

 الواو  -ثالثاً 
كلقد بيف اليركم  ،قد تككف زائدة (الكاك )كتبعيـ ابف مالؾ إلى أف  ،ذىب الككفيكف كاألخفش 

ال تقحـ إال مع )لما( الكاك مكاضع ىذه الزيادة مف خالؿ حديثو حيث يقكؿ: " كاعمـ أف 
كيتبيف مف حديثو كجكد مكضكعيف قياسييف  ،كال تقحـ مع غيرىما إال في الشاذ " ،(ُ)حتى()ك

 ،)إذا(ككثانييما : كقكعيا في جكاب )حتى إذا( أ ،كىما : كقكعيا في جكاب لما ،الكاك لزيادة 
 .كجكد مكاضع أخرل لمزيادة –أيضا  –كظاىر مف كالمو 

ْن   :عز كجؿ- كمف ذلؾ قكلو في جواب )لما(:الواو أوال : زيادة  
َ
ٔا أ َْجَُػ

َ
ٔا ةِِّ َوأ تُ َْ ا ذَ ٍٍّ فَيَ

ٔهُ ِف َديَاةَِج اْْلُّبِ  وَْخيَِْا إَِلِّْ  ۚ  ََيَْػيُ
َ
َوأ

جكاب  (أكحينا)فتككف  ،كالمعنى : أكحينا إليو ،(ِ)
ُّ لِيَْجتنِيِ  تعالى :  -كمنو أيضا قكلو ،)فمما( ا َوحَيٍّ ٍَ ْشيَ

َ
ا أ ٍٍّ ْن  فَيَ

َ
ًُ َوَُاَدْحَِاهُ أ يَا إِةَْراِْي

المعنى  ،(ّ)
لمداللة عمى الزيادة، لذلؾ نراه  (مقحمة)كاليركم يستعمؿ مصطمح  ،فيو مقحمةالكاك : ناديناه، ك 

لـ تجئ بيا لكاف الكالـ تاما ك ل –أم زائدة في الكالـ  –في مكضع آخر يقكؿ: " كتككف مقحمة 
كتأكلكا ىذه اآليات كنحكىا عمى حذؼ الجكاب  ،عاطفةالكاك لكف البصرييف ذىبكا إلى أف  ،(ْ)"
(ٓ). 

 :لشعر قكؿ امرئ القيسكمنو في ا

 ىَحػػػتَ انْ وَ  يِّ ة الَحػػػاحَ ا َسػػػَنػػػزْ جَ فممػػػا أَ 
 

 (ٙ)َخْبػٍت ذي ِقَفػاٍؼ َعَقْنَقػؿ فُ طْ بنا بَ  
 

                                                           

 )إذا(، كلكنو مثؿ ليما.كاليركم عبر ب)حتى(، كلـ يقؿ )حتى إذا( أ (ُ)
 .[ُٓيكسؼ: ] (ِ)
 .[َُّالصافات: ] (ّ)
 . (ِّْ)صاألزىية اليركم،  (ْ)
 .(ُٔٔ)صالجنى الداني المرادم،  (ٓ)
 ؛(ِّْ)صاألزىية اليركم،  ؛(ِْٓ)صرصؼ المباني المالقي،  ؛(ُٓ)صالديكاف امرؤ القيس،  (ٔ)

 .(ّٔ)ص معاني الحركؼالرماني، 
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قاؿ البصريكف :  ،مقحمةالكاك ك  ،قاؿ الككفيكف كاألخفش: إف جكاب )لما( قكلو : )انتحى بنا( 
 .(ُ)نمت مأمكنيك كالجكاب محذكؼ تقديره : أمنَّا أ ،عاطفةالكاك 

 كمنو أيضا قكؿ الشاعر :
ػػػولَ   يـيْ ِفػػػػ َس يْ َلػػػػ فْ أَ  فُ ى الػػػػرحمَ أَ ا رَ م 

 

 رِ دْ ف الَغػػػػَعػػػػ اهُ َخػػػػأَ  اهٍ  َنػػػػاَل ، وَ رشػػػػيدٌ  
 

 ؿٍ اِئػػػػوَ  ةَ َنػػػػابْ  بَ ِمػػػػغْ يـ تَ يْ َمػػػػعَ  ب  وَصػػػػ
 

 (ٕ)رِ البْكػػ ةِ َبػػاغِ رَ  ؿَ ْثػػيـ مِ يْ َمػػوا عَ انُ َكػػفَ  
 

 ،كتأكلو البصريكف ،زائدة –عندىـ  –الكاك حيث إف  ،التقدير عند الككفييف : صب عمييـ 
 .(ّ)كالرضي بحذؼ المعطكؼ عميو، فالمعنى: غضب عمييـ كصب

  :إذا()وفي جواب )حتى إذا( أالواو ثانيا : زيادة 

اكمنو قكلو تعالى :   َٓ َٔاُب ْ ة
َ
ا َوفُخَِدْج خ َْ ٰ إِذَا َجاُءو َخَّتٍّ

كالتقدير: حتى إذا جاؤكىا فتحت  ،(ْ)
 ،(ٓ)ما نسبو الرماني إلى المبرد أيضاىك ك  ،أبكابيا، كىذا قكؿ الككفييف كاألخفش كابف مالؾ

 .(ٔ)كتقديره: فازكا كنعمكا ،كالجكاب محذكؼ ،إلى معنى العطؼالكاك كالبصريكف يخرجكف 
كمف المفسريف  ،كابف خالكيو (ٕ)كمف النحكييف الضعفاء ،لكف جماعة مف األدباء كالحريرم 

الكاك كلذلؾ أسمكا  ،في الثامف مف العددالكاك كالثعمبي، قالكا : مف خصائص كالـ العرب إلحاؽ 
انُِدَٔن كاستدلكا بقكلو تعالى :  ،الثمانيةك في اآلية السابقة كا اِلٍّانِتَُٔن اىَْػاةُِدوَن اْلَاٌُِدوَن الصٍّ

اِجُدوَن اْْل  انُِػَٔن الصٍّ ْػُروِف َوالٍّاالرٍّ ٍَ ْ َِْهرِ ْٔ مُِروَن ةِال ٍُ ْ َِ ال َن َغ
(ٖ). 

                                                           

 .(َِ/ُجػ) رات المكسكمة بالمعمقاتيك شرح القصائد المش ،انظر: ابف النحاس (ُ)
 .(ِٕ)صضرائر الشعر ابف عصفكر،  ؛(ُِّص) ديكافال ،البيتاف لألخطؿ التغمبي (ِ)
 .(ُُِّ/ِ)جشرح الرضي اإلستراباذم،  (ّ)
 .[ّٕالزمر: ] (ْ)
 .(ّٔ)صمعاني الحركؼ الرماني،  (ٓ)
 .(ِْٓ)صرصؼ المباني المالقي،  (ٔ)
 .(ُْٕ)صىذا كصؼ ابف ىشاـ في المغني  (ٕ)
 .[ُُِالتكبة: ] (ٖ)
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ف كقعت دالة عمى الثامف مف العدد ال أظف أف ىذا يخرجيا عف القكؿ الكاك إف ىذه   كا 
كركدىا في آية أخرل ىك فال تعارض بيف زيادتيا، كداللتيا عمى الثمانية كدليؿ زيادتيا  ،بزيادتيا

 : ا َٓ َٔاُب ْ ة
َ
ا َفُخَِدْج خ َْ ٰ إِذَا َجاُءو َخَّتٍّ

 كمنو أيضا قكؿ الشاعر: ،(ُ)

 ـكُ ونُ ُطػػػػػػػػػػػبُ  ألتْ تَ ى إذا اْمػػػػػػػػػػػحت ػػػػػػػػػػػ
 

 ب واـ َشػػػػػػػػػػػػػػػُكػػػػػػػػػػػػػػػالدَ وْ ـ أَ ورأيػػػػػػػػػػػػػػػتُ  
 

 الِمَجػػػػػػػػػفِّ لنػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػرَ ـ ظَ تُ ْبػػػػػػػػػمَ وقَ 

 

 (ٕ)إف الُغػػػػػػػػػدور لفػػػػػػػػػاحٌش خػػػػػػػػػب   
 

كالبصريكف يخرجكف ذلؾ كمو إلى  ،حتى إذا( كىذا مذىب الككفييف)جكاب ىك ك  ،أراد قمبتـ 
 .(ّ)معنى العطؼ، كالجكاب مقدر، كتقديره أبمغ مف ذكره

 :الواو مواضع أخرى لزيادة 

ف شئت : " إال  ،كقكلؾ : " ما رأيت أحدا إال كعميو ثياب حسنة " زائدة لمتوكيدالواو تكوف  - كا 
َْ كفي القرآف :  ،عميو ثياب حسنة " ْْيَْهَِا ٌِ َ

ا أ ٌَ ٔمٌ َو ْػيُ ٌَ ا نِخَاٌب  َٓ َ كَْريٍَث إَِلٍّ َول
كفي  ،(ْ)

ِِْذُرونمكضع آخر :  ٌُ ا  َٓ َ َْ كَْريٍَث إَِلٍّ ل ْْيَْهَِا ٌِ َ
ا أ ٌَ َو

 :كمنو قكؿ الشاعر ،(ٓ)

 فُكػُأرخػيَف لػـ يَ  تِ ْيػا ُسُتور البَ إذا مَ 
 

 رُ وَ ْنػػػػػػػؾ أَ ُيػػػػػػػجْ ا إال ووَ راٌج لَنػػػػػػػِسػػػػػػػ 
 

 :كقاؿ آخرفي قكلو : ككجيؾ أنكر، الكاك فجاء ب 

 يُحيػارِ  ابَ َطػ دٍ وما مس  كفِّي مػف َيػ

 

 (ٙ)َكف ْيػؾ أطيػُب  حُ إال رْيػ اسِ الن   فَ مِ  
 

 .كىذا دليؿ زيادتيا ،الكاك فجاء بغير 
 كتككف الزيادة ظاىرة في قكؿ الشاعر : ،(ٕ)أف تكوف الزيادة ظاىرة -

                                                           

 .[ُٕالزمر: ] (ُ)
األزىية اليركم،  ؛(ُٓ/ِ)جمعاني القرآف الفراء،  ؛(ُٗ)صالبيتاف لألسكد بف يعفر كىما في ديكانو  (ِ)

 .(ِْٓ)صرصؼ المباني المالقي،  ؛(ِّٓ)ص
 .(ِْٓ)صرصؼ المباني المالقي،  (ّ)
 .[ْالحجر: ] (ْ)
 .[َِٖالشعراء: ] (ٓ)
 .(ِّٗ)صاألزىية اليركم،  ؛(ّٖ/ِ)جالبيتاف بال نسبة كقد كردا في معاني القرآف لمفراء  (ٔ)
 (.ُْٕ)صالمغني ابف ىشاـ،  (ٕ)
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 َمػػوظْ ى ألْجُبػػر عَ عَ ْسػػأَ  فْ َمػػ اؿُ ا َبػػَمػػفَ 

 

 (ٔ)اىتو َكْسريفَ سَ  فْ ي مِ وِ نْ حفاظًا ويَ  
 

كمنو أيضا ما أثبتو المرادم في كتابو كأنشده  ،كالتقدير: ينكم في البيتالكاك حيث زيدت 
 الحسف :ك أب

 فْ ُكػػػػيَ  ـْ َلػػػػ ةُ َشػػػػيْ بَ ا كُ َيػػػػ ؾَ ِلػػػػا وذَ ذَ إِ َفػػػػ
 

 (ٕ)اؿِ َيػػػػػػػػػػخَ بِ  ؽٍ ارِ َبػػػػػػػػػػ ةِ َحػػػػػػػػػػمْ مَ إال كَ  
 

 .كالتقدير : فإذا ذلؾ ياكبيشة

حيث يقكؿ : "كتككف  (معاني الحركؼ)كمف مكاضع زيادتيا ما ذكره الرماني في كتابو  -
الكاك أراد: ىك ، ك كالتقدير : كنت ال شيء لؾ ،قكلؾ : كنت كال شيء لؾ كزائدة نح

 .(ّ)الداخمة عمى خبر كاف 

عاطفة إال مع  (لكف)كال تستعمؿ  ،زائدة إذا دخمت عمى )لكٍف( العاطفةالكاك كقد تككف  -
رأم ليس عميو أكثر ىك ك  ،كىذا ما عرضو المرادم في كتابو، لكنو لـ يمثؿ لذلؾالكاك 
 .(ٓ)عاطفة، كلكف )لالستدراؾ( الكاك إذ خرجكا بأف  ،(ْ)النحاة 

  :ومواضع أخرى لموا
أكثرىا، كىي أـ حركؼ ك كىذا أصؿ أقساميا  ،الموضع األوؿ : أف تكوف لمعطؼ

ر النحكييف أنيا لمجمع يك كمذىب جم ،الجمع كالتشريؾالعطؼ لكثرة استعماليا، كمعناىا 
األكؿ : أف يككنا قاما معا في كقت  ،احتمؿ ثالثة أكجو ،المطمؽ، فإذا قمت: قاـ زيد كعمرك

فيي ال تعطي  ،كالثالث : أف يككف المتأخر قاـ أكال ،كالثاني: أف يككف المتقدـ قاـ أكال ،كاحد
لمذم  كمثؿ ،الثاني في العمؿ قبؿ األكؿ تارة كمعو أخرل فإنو قد يككف ،الترتيب عند البصرييف

انِػنِيَ بقكلو تعالى:قبمو  َع الرٍّ ٌَ ًُ اْرَُِِّت لَِرّبِِم َواْشُجِدي َواْرَنِْع  يَا َمْريَ
 ،فالرككع قبؿ السجكد ،(ٔ)

                                                           

 .(ُْٕ)صالمغني ابف ىشاـ، البيت البف الذئبة الثقفي في  (ُ)
الجنى المرادم،  ؛(ُُِّ/ِ)جشرح الرضي اإلستراباذم،  ؛(ِٗٓص)الديكاف  ،لتميـ ابف أبي مقبؿ البيت (ِ)

 .(ُٓٔ)صالداني 
 .(ّٔ)صمعاني الحركؼ الرماني،  (ّ)
 .(ٕٖٓ)صالجنى الداني المرادم،  (ْ)
 . (ُّٖ -ُّٕ/ُجػ) تبصرة المبتدم كتذكرة المنتيي ،(الصميرمٓ)
 .[ّْآؿ عمراف:] (ٔ)
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فاالختصاـ ال يصح إال مف اثنيف معا، كلكنيا عند  ،كالذم معو كقكلو : اختصـ زيد كعمرك
 .(ُ)الككفييف تعطي الترتيب كالفاء عند البصرييف

التي يككف الكاك االستئناؼ، كىي ك ، كتسمى كاالموضع الثاني : أف تكوف حرؼ ابتداء
 :لو في اإلعراب، كمنو قكؿ الشاعر كال مشاركة ،بعدىا جممة غير متعمقة بما قبميا في المعنى

 وقػػػػػد أْغتَػػػػػدي وَمَعػػػػػي القاِنصػػػػػاف
 

 (ٕ)وكػػػػػػػػػػػػػػؿق ِبَمرَبػػػػػػػػػػػػػػأٍة مْقَتِفػػػػػػػػػػػػػػرْ  
 

كمعنى ذلؾ أف تجيء بعدىا جممة تككف في مكضع  ،الموضع الثالث : أف تكوف لمحاؿ
 .كقاـ زيد كقد أخرج غالمو ،قكلؾ : جاء زيد كيده عمى رأسو كنح ،الحاؿ مف ذم حاؿ

والط ْوِر  يقكؿ ا تعالى :  ،(الباء)الموضع الرابع : أف تكوف لمقسـ عوضا مف 
َوِكتَاٍب َمْسُطورٍ 

(ّ). 

أم مع  ؛قكلؾ : "استكل الماء كالخشبة" كنح (مع)الموضع الخامس : أف تكوف بمعنى 
 .الخشبة

بإضمار )أٍف(، ك أ ،بإضمار فعؿ ناصبة لما بعدىاالواو الموضع السادس : تكوف 
ضمار )أٍف( قكلؾ : " ال  ،مالؾ تالبس زيدا قكلؾ : )مالؾ كزيدان( أم : كنح ،فإضمار الفعؿ كا 

كتقديره : ال يجتمع أف يىسىعىني شيء  ،يسعني شيء كيضيؽ عنؾ " تنصب كيضيؽ بإضمار أف
 .(ْ)كيضيؽى عنؾ 

ا  ، كقكلو تعالى : الموضع السابع : أف ترد بمعنى )أو( في التخيير ٌَ ٔا  فَاُِْسُد
رَْنٰ  ٌَ ََ اىجَِّصاءِ  ٌِ ًْ اَب ىَُس  .رباعك ثالث أك : أالمعنى ،(ٓ) َوذَُلَث َوُربَاعَ ـَ

كبمكاضع الزيادة  ،كىي سبعة مكاضع ،زائدةالكاك ىذه ىي المكاضع التي ال تأتي فييا 
كجكاب )حتى  ،تككف زائدة في جكاب لماالكاك كنخمص إلى أف  ،تسعة معافك القياسية يككف لمكا

كرفضو البصريكف إذ إنيـ خرجكا  ،كاألخفش، كابف مالؾ ،كىذا ما أثبتو الككفيكف ،)إذا( ،إذا(
 .ذلؾ كمو إلى معنى العطؼ، كالجكاب عندىـ مقدر

                                                           

 .(َُْ)ص رصؼ المبانيالمالقي،  (ُ)
 .(ُْٕ)صرصؼ المباني المالقي،  ؛(َٕ)صديكاف ال ،البيت المرئ القيس (ِ)
 .[ُالطكر: ] (ّ)
 .(َِْ)صاألزىية اليركم،  (ْ)
 .[ّالنساء:] (ٓ)
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في جكاب  –أحيانا  –عدـ كركدىا ىك عندىـ الكاك كدليؿ زيادة  ،كحجة الككفييف قكية
ا أم ،"فتحت أبكابيا: "كما في اآلية ،)حتى إذا(، كىذا يعني أنو يمكف طرحيا كاالستغناء عنيا

في أف فقد رأيت أنو ال حرج  ،الثمانية( لمداللة عمى الثامف مف العددك مف ذىب إلى إطالؽ )كا
 .عمى العدد الثامف زائدة مع داللتياالكاك تككف 

كمنيا : أف تككف  (الكاك )باإلضافة إلى ىذيف المكضعيف ىناؾ مكاضع أخرل تزاد فييا 
ف كردت في  ،عمى خبر كاف ةكالداخم ،كالزيادة الظاىرة ،الزائدة لمتككيد كىي مكاضع يؤخذ بيا كا 
 .كتب متفرقة

 الالـ  -رابعاً 
ة، كفصمكا القكؿ في زيادتيا، اتأتي الالـ زائدة في التراكيب المغكية كما ذكر ذلؾ النح

أكليما : الالـ  ،ف أقسـ زيادة الالـ إلى قسميف اثنيفيمكف لي أ ،كبعد االطالع عمى كتب النحاة
كالقسـ األكؿ منيما ينقسـ إلى قسميف :  ،ثانييما : الالـ الزائدة غير العاممة ،الزائدة العاممة
 .كالزيادة غير المطردة ،الزيادة المطردة

 : كىي في مكضعيف : القسـ األوؿ : الالـ الزائدة العاممة غير المطردة

كيا  ،: يا كيح لزيدكنح ،ضاؼ إليوالموضع األوؿ : أف تكوف مقحمة بيف المضاؼ والم -ُ
إال أنيـ أبقكا  ،اعبد كيا :يك ف ،كيا بؤس الحرب ،كاألصؿ : يا كيح زيد ،بؤس لمحرب

 قاؿ الشاعر: (ُ)كزادكا الالـ تككيدا لمتخصيص ،اإلضافة

 التػػػػػػػػػػػي بِ رْ َحػػػػػػػػػػػمْ لِ  َس ؤْ ا ُبػػػػػػػػػػػَيػػػػػػػػػػػ

 

 (ٕ)وااحُ رَ تَ اْسػػػػػػػػػفَ  طَ اِىػػػػػػػػػرَ أَ  تْ عَ َضػػػػػػػػػوَ  
 

 كقاؿ اآلخر:

 دٍ َسػػػي أَ ِنػػػوا بَ الُ ر َخػػػامِ َعػػػ وُنػػػبَ  تْ اَلػػػقَ 
 

 (ٖ)اـِ وَ ْقػػػألَِ  اً ارَ ر  َضػػػ ؿِ ْيػػػجَ مْ لِ  َس ؤْ ُبػػػ اَيػػػ 
 

                                                           

 .(ِْْ)صرصؼ المباني المالقي،  (ُ)
 ؛(َِٕ/ُ)ج الكتابسيبكيو، البيت لسعد بف مالؾ بف ضبيعة بف قيس؛ جد طرفة بف العبد، كالبيت في  (ِ)

 .(َُٕ)صالجنى الداني المرادم،  ؛(ِٕ/ٓ)جشرح المفصؿ  ابف يعيش، (؛َُٔ/ّ)جالخصائص ابف جني، 
 ؛(ُّٕ/ُ)جاليمع السيكطي،  ؛(ِٖٕ/ِ)جالكتاب سيبكيو،  ؛(ُّّ)صديكاف ال ،البيت لمنابغة الذبياني (ّ)

 .(ُٖٔ)صرصؼ المباني المالقي، 
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 ،لتككيد االختصاص ؛فالالـ في )لمحرب، لمجيؿ( مقحمة بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو
زائدة تككيدا  (الالـ)كعند الزجاجي  ،(ُ)يابؤس الجيؿ ،كالتقدير في ذلؾ كمو : يابؤس الحرب

 .(ِ)كلـ تغير حكـ اإلضافة ،لإلضافة، كلذلؾ لـ تفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو

قكليـ : )ال أبا  كنح ،التي لمتبرئة (ال)كتزاد الالـ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو في باب 
ألف )ال( التي لمتبرئة تنصب المضاؼ  كاألصؿ : ال أباؾ كال أخا زيد؛ ،)ال أخا لزيد(كلؾ( 

ال أخا زيد، ك فمما أضيؼ انتصب فصار : ال أباؾ  ،ككانت الحقيقة فيو : ال أب لؾ كال أخ لزيد
 :شاعرقاؿ ال ،(ّ)كأبقيت اإلضافة عمى حكميا ،ثـ أقحمت الالـ تككيدا لمتخصيص أيضا

ـَ َعػػػػػػػػِدّي ال أَبػػػػػػػػ  ـُكػػػػػػػػا لَ يػػػػػػػػا تَػػػػػػػػْي
 

 (ٗ)َسػػػػػوَءٍة عمػػػػػرُ ال ُيمِقيػػػػػن ُكـ فػػػػػي  
 

 :)ال( النافية لمجنس، كقاؿ الراجزبيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بعد  (فزيدت )الالـ

 اَكػػػػػا لَ دَ ا َبػػػػػَمػػػػػينا فَ قِ ْسػػػػػقػػػػػد كنػػػػػَت تَ 
 

 (٘)اَكػػػػا لَ  أَبػػػػاَل  ثَ ْيػػػػا الغَ أنػػػػِزْؿ عميَنػػػػ 
 

منيا  ،فالالـ زائدة بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو، كقد أكرد ابف ىشاـ أنكاعا لالـ
نما  ،(ٔ)كالـ التقكية، كالـ التعميؿ، كالمعترضة بيف الفعؿ كمفعكلو  ،:المقحمة بيف المتضايفيف كا 

خصت الالـ باإلقحاـ دكف غيرىا مف حركؼ اإلضافة لما فييا مف تأكيد اإلضافة؛ إذ اإلضافة 
ف لـ تكف مكجكدة، فإذا قمت:أب فإذا أثبت بيا كانت  ،فتقديره : أب لزيد ،زيدك ىنا بمعنى الالـ، كا 

في  -ىاىنا–ـ يك مؤكدة لذلؾ المعنى غير مغيرة لو، أال ترل أف معنى الممؾ كاالختصاص مف
 .(ٕ)كما يفيـ عند كجكدىا، فمذلؾ لـ يقكلكا : ال أبا فييا ،حاؿ عدـ الالـ

العامؿ في المضاؼ إليو ؟ أىي )الالـ( أـ  ، ماىك ؤاؿ الذم يفرض نفسو ىنا إف الس
ألف اإلضافة  ؛فمنيـ مف قاؿ : إف الالـ ىي العاممة ،لنحكيكف في ذلؾا)اإلضافة( ؟ لقد اختمؼ 

                                                           

 .(ِٖٕ-ِٕٕ/ِ)جالكتاب سيبكيو،  (ُ)
 .(َُٖص)كتاب الالمات  ،الزجاجي (ِ)
 .(ِْٓ)صرصؼ المباني المالقي،  (ّ)
المبرد، ك  ؛(ِٖٓ)صالمغني ابف ىشاـ، ك  ؛(ّٓ/ُ)جالكتاب سيبكيو، ك  ؛(ُِٗ)ص الديكاف ،البيت لجرير (ْ)

 .(َْٔ/ُ)جشرح الرضي اإلستراباذم، ك  ؛(ِِٗ/ْ)جالمقتضب 
 .(ِْٓ)صرصؼ المباني المالقي،  ؛(ٕٔ/ُ)ج الكامؿالمبرد، البيت ينسب إلى رجؿ مف األعراب في  (ٓ)
 .(ُِْ)صالمغني ابف ىشاـ،  (ٔ)
 .(َُٔ/ِ)جشرح المفصؿ ابف يعيش،  (ٕ)
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 ،اإلضافة ىناىك كالعامؿ المفظي أقكل مف العامؿ المعنكم الذم  ،)الالـ( عامؿ لفظيك ،معنكية
 .(ُ)يف كينصبكلذلؾ يحذؼ التنك  ،كمع ذلؾ يبقى حكـ اإلضافة

ىك ك  –: إف الحكـ في العمؿ لإلضافة يك ف -كالذم قاؿ بو المالقي–كأما الرأم الثاني 
السابؽ في المفظ قبؿ ىك لكجييف : أحدىما أف تنكيف األكؿ إنما حذؼ لإلضافة، ك  –الصحيح 

كالثاني مخفكض اإلضافة األكؿ إليو، كدخمت الالـ بينيما  ،فينبغي أف يككف المراعى ،الالـ
 ،)أخا(، كالفتحة في )يابؤس(كر األلؼ في )أبا( يك كيقكم ذلؾ ظ ،مقحمة عمى طريؽ التككيد

 .(ِ)الكجو الثاني فاعممو ىك كىذا  ،كمكجبو اإلضافة ،كال يككف ذلؾ إال مع اإلعراب

نما ىي مقحمة بيف  ،كذلؾ ألف الالـ ليست أصال ؛كلىكفي رأيي أف الرأم الثاني أ كا 
ككيؼ لعامؿ أف يعمؿ كحكمو السقكط كيمكف  ،المتضايفيف، كىذا يعني أنيا تسقط كتزكؿ

أكلى مف العامؿ الزائؿ  -اإلضافة–إف العامؿ الثابت فلذا كغيره ثابت أصال ؟  ،االستغناء عنو
 .في العمؿ حكمان 

معترضة بيف الفعؿ و أ ،بيف الفعؿ والمفعوؿالموضع الثاني : أف تكوف مقحمة  -ِ
 (ّ)ومفعولو

ِي تَْصخَْػِجئُنَ  :تعالى -قكلو  كنح ًْ َبْػُؼ الٍّ ْن يَُسَٔن َردَِف ىَُس
َ
فجاءت   (ْ) كُْو َغََسٰ أ

قكؿ  ،كذلؾ لتأكيد كصكؿ الفعؿ إلى مفعكؿ كمنو ،الالـ في )لكـ( زائدة في مفعكؿ )ردؼ(
 الشاعر :

 ويثػػػػربٍ  اؽِ رَ الِعػػػػ فَ يْ ومَمْكػػػػَت مػػػػا َبػػػػ

 

 (٘)ار ِلمْسػػػػػػِمـ وُمَعاَىػػػػػػدِ ِمْمكػػػػػػًا أَجػػػػػػ 
 

ف كمما اختمؼ فيو م ،معاىداك فالالـ زائدة في مفعكؿ )أجار( كالمعنى : أجار مسمما 
ًْ قكلو تعالى : كزيادة الالـ فنح َ ىَُس ُ ِلُبنَّيِ يُرِيُد اَّللٍّ

 كمنو أيضا قكؿ الشاعر: ،(ٔ)

                                                           

 .(ِْٓ)صرصؼ المباني المالقي،  (ُ)
 .(ِْٔ)صرصؼ المباني المالقي،  (ِ)
 .(ُِْ)صالمغني ابف ىشاـ،  (ّ)
 .[ِٕالنمؿ: ] (ْ)
ابف البيت البف ميادة الرماح بف أبرد يمدح عبدالكاحد بف سميماف بف عبدالممؾ بف مركاف، كالبيت في  (ٓ)

 .(ُِْ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(َُٕ)صالجنى الداني المرادم،  ؛(ِْ/ّ)جأكضح المسالؾ ىشاـ، 
 .[ِٔالنساء: ] (ٔ)
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 اَمػػػػػػػن  أَ كَ فَ  ا،َىػػػػػػػرَ كْ ى ذِ َسػػػػػػػنْ أِلَ  أريػػػػػػػدُ 
 

 (ٔ)ؿِ يْ بِ َسػػػػػ ؿِّ ُكػػػػػى بِ َمػػػػػيْ لَ  يْ َتَمث ػػػػػُؿ ِلػػػػػ 
 

ثـ اختمؼ أصحاب  ،: لمتعميؿكقيؿ ،نحكه زائدة عند قـك مف النحكييففالالـ في ذلؾ ك 
أم ليجمع لكـ بيف  ؛: يريد ا التبييف ليبيف لكـ كييديكـ؛ أمىذا الرأم فقيؿ: المفعكؿ محذكؼ

كقاؿ الخميؿ كسيبكيو كمف تابعيما :  ،ألنسى ككأريد السم ،كأمرنا بما أمرنا بو لنسمـ ،األمريف
أم إرادة ا التبييف،  ؛كالالـ كما بعدىا خبر ،الفعؿ في ذلؾ كمو مقدر بمصدر مرفكع باالبتداء

 .(ِ)كعمى ىذا فال مفعكؿ لمفعؿ ،كأمرنا لإلسالـ

كمعمكؿ الفعؿ  ،كاألكلى أف تككف الـ تعميؿ ،كفي رأيي أف زيادة الالـ ىنا أمر بعيد
كأمرنا األمر  ،كلذا يككف التقدير: يريد ا التبييف ليبيف ،كيدؿ عميو سياؽ الجممة العاـ ،محذكؼ

 .أريد البعد ألنسى ،لنسمـ

: الالـ الزائدة العاممة المطردة :  القسـ الثاني  

أكليما : أف  ،كذلؾ بشرطيف اثنيفكالزيادة المطردة ىي أف تزاد الالـ مع المفعكؿ بو، 
قكلو  كنح ،كضعفو إما بتأخيره ،كثانييما : أف يككف قد ضعؼ ،يككف العامؿ متعديا إلى كاحد

ْؤيَا َتْػَُبُونَ  تعالى :  ًْ لِيرَّ إِْن ُنِْخُ
ا يُرِيدُ قكلو تعالى :  كفرعيتو نحك أ ،(ّ) ٍَ ِ اٌل ل  إِنٍّ َربٍَّم َذػٍّ


ًْ  قكلو تعالى :  –أيضا  –كمف الالـ الزائدة  ،(ْ) ًْ لَِرّبِِٓ ُْ  ََ ِي ًدى َورََْحٌَث لَِّلٍّ ُْ ا  َٓ َوِِف نُْصَخخِ

تُٔنَ  َْ يَْر
كجاء متأخرا  ،كذلؾ ألف العامؿ متعد لمفعكؿ كاحد ؛حيث زيدت الالـ في )لربيـ( ،(ٓ)

 -كمنو أيضا قكلو ،فاجتمع في اآلية شرطاف، كالتقدير: الذيف ىـ يرىبكف ربيـ ،عف معمكلو
ََ  :تعالى ًْ َطاِِْدي ٍِِٓ ٍِّا ِلُْه َوُك

المقدـ )لحكميـ( عمى العامؿ  فالالـ زائدة في المعمكؿ ،(ٔ)
 :اسـ فاعؿ، أما قكؿ الشاعرىك ف( ك المتأخر )شاىديالفرعي 

                                                           

 .(ُِْ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ِّٓص)الديكاف،  ،لكثير عزةالبيت  (ُ)
 .(ُُِ)صالجنى الداني المرادم،  ؛(ُِْ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ٖ،ٓ/ّ)جالكتاب سيبكيو، انظر:  (ِ)
 .[ّْيكسؼ: ] (ّ)
 .[َُٕد: ىك ] (ْ)
 .[ُْٓاألعراؼ: ] (ٓ)
 .[ٖٕاألنبياء: ] (ٔ)
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 ىػػػػػػػػذا ُسػػػػػػػػرَاقُة لمقػػػػػػػػرآف يْدُرُسػػػػػػػػوُ 

 

 (ٔ)عند الر شا إف يْمَقَيا ِذيُب  ءُ رْ والمَ  
 

 ،)القرآف(كـ منو )يدرس( يك الدرس المفىك فإف الياء فيو ضمير المصدر الذم 
كبالتالي فإف الياء  ،كالرؤيا في اآلية قبمو تعدل الفعؿ إلييا بحرؼ الجر لضعفو بتقدمو عميو

 .(ِ)مفعكؿ مطمؽ ال ضمير القرآف 

العامؿ أف يككف متعديا إلى مفعكؿ كاحد، كال تزاد الالـ في  لقد اشترط ابف مالؾ في
ألف  ؛كفي كمييما فمحظكر ،في أحدىماك أ ،فإما أف يزاد فييما ،معمكؿ فعؿ متعد لمفعكليف

الزيادة فييما يمـز حينئذ تعدية فعؿ كاحد إلى مفعكليف بحرؼ كاحد كال نظير لو، كالزيادة في 
ي  .(ّ)ياـ غير المقصكد أحدىما تمـز ترجيحا دكف مرجح كا 

كاعترض ابف ىشاـ عمى قكلو : "ترجيح مف غير المرجح " بأنو إذا تقدـ أحدىما كتأخر 
ألنو إذا تقدـ أحدىما دكف اآلخر  ؛لـ يمـز مف زيادتيا في المتقدـ ترجيح مف غير مرجح ،اآلخر

ىك كلكؿ كجيةو " :كقد قاؿ الفارسي في قراءة مف قرأ ،(ْ)كزيدت الالـ في المقدـ لـ يمـز لؾ 
ف المعنى ا مكؿ كؿ ذم كجية كجيتو ،بإضافة كؿ : إنو مف ىذا "مكلييا كالضمير عمى  ،كا 

نما لـ يجعؿ كال كالضمير مفعكليف لئال يتعدل  ،كيستغنى عف حذؼ ذم ككجيتو ،ىذا لمتكلية، كا 
 .(ٓ)العامؿ إلى الضمير كظاىره معا

: مميا عمى الرغـ مف زيادتيا بقكلوكقد بيف المالقي عمة ع ،ىذه ىي الالـ العاممة الزائدة
ف كانت زائدة فإنما خفضت ما بعدىا بالشبو لغير الزائدة ألف اتصاليا  ؛"كاعمـ أف الالـ كا 

 .(ٔ)في في تمؾ بمنزلة الباء الزائدة  ،كاتصاليا كلفظيا كمفظيا

المشابية في المفظ كأف عمة  ،كىذا يظير أف زيادتيا ال يعني القكؿ بإلغاء عمميا
 .كاالتصاؿ ىي السبب في جعميا عاممة رغـ زيادتيا

                                                           

مالي األ ،ابف الشجرم ؛(ٕٔ/ّ)جالكتاب سيبكيو، في ىك ك  ،قائمياالشاىد مف الخمسيف التي لـ يعرؼ  (ُ)
، كعجزه فيو : يقطع الميؿ تسبيحا (ِْٔ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ّّ/ِ)جاليمع السيكطي،  ؛(ّّٗ/ُ)ج

 كقرآنا.
 .(ِّْ)صالمغني ابف ىشاـ،  (ِ)
 .(َْٖ-َّٖ/ِ)جشرح الكافية الشافية  ،ابف مالؾ (ّ)
 .(َُٔ)صالجنى الداني المرادم،  (ْ)
 .(َُٔ)ص الداني الجنىالمرادم،  ؛(ِّْ)صالمغني ابف ىشاـ،  (ٓ)
 .(ِْٕ)صرصؼ المباني المالقي،  (ٔ)
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وليا  ،وال قياس ألمثمة ما تدخؿ عميو ،:وىي التي ال حاجة إلييا الزائدة غير العاممةثانيا: 
 :مواضع خمسة

 :أف تدخؿ عمى "بعد" في قوؿ الشاعر: الموضع األوؿ
 أف  قػػػػػومي لػػػػػـ يكونػػػػػوا أعػػػػػز ةً و ولػػػػػ

 

 (ٔ)َلَبْعػػػُد لقػػػد لقيػػػت ال ُبػػػد  َمْصػػػرعا  
 

 .كالمعنى : لقد القيت بعد البد مصرعا ،حيث كقعت الالـ زائدة في )بعد(
 :ومنو قوؿ الشاعر ،: بعد الـ الجر توكيداالموضع الثاني

 يا ِبػػػػػػػػػَمػػػػػػػػػ وا ال ُيْمَفػػػػػػػػػى لِ اَل َفػػػػػػػػػ
 

(ٕ)ا أبػػػػػػػػػػدًا دواُء َنػػػػػػػػػػوال ِلِممػػػػػػػػػػا بِ  
 

 
 

ألف االعتماد عمى الزائدة تناقض،  ؛كال نقكؿ : إنيا األكلى ،الثانية تككيداأراد )لما( فزاد الالـ 
 .(ّ)فال يعتنى بو ثـ يزاد 

(الثالثالموضع  ًْ قكلو تعالى :  كنح ،: أف تدخؿ عمى )عؿ  ىََػّلِ آتِيُس
(ْ)،  ََّـ ّلِ ػَ ى  ،(ٓ) عيِ  أ

 :كمنو قكؿ الشاعر ،(ٔ)كجميع ما جاء في القرآف منيا كذلؾ
 اا َمػػػػػػذَ ا إِ َيػػػػػػلَ  ؿُ وْ قُػػػػػػنفػػػػػػٌس أَ ومػػػػػػا 

 

 (ٚ)ي انِ َعَسػػػػػػػػو ي لعمِّػػػػػػػػي أنِ ازِعُ َنػػػػػػػػتُ  
 

)  قاؿ الشاعر : ،كاألصؿ في ذلؾ كمو )عؿَّ

      ....     ..... 

 

 (ٛ)ا  اكَ َسػػػػػػػػعَ وْ أ ؾَ م ػػػػػػػػا عَ تَػػػػػػػػبَ ا أَ َيػػػػػػػػ 
 

                                                           

 .(ُِْ)ص رصؼ المبانيالمالقي، ك  ؛(َّ/ِ)جمعاني القرآف الفراء، البيت بال نسبة في  (ُ)
 ؛(ٖٔ/ُ)جمعاني القرآف الفراء،  ؛(َّٖ/ِ)ج الخزانةالبغدادم، البيت لمسمـ بف معبد الكالبي في  (ِ)

 .(ُٖٓ،ُِٓ،ٖٕ/ِ)ج اليمعالسيكطي، 
 .(ِْٖ)ص رصؼ المبانيالمالقي،  (ّ)
 .[َُطو: ] (ْ)
 .[ْٖالقصص: ] (ٓ)
 .(ِْٖ)صرصؼ المباني المالقي،  (ٔ)
المفصؿ الزمخشرم،  ؛(َِٕ/ْ)ج (،ّٕٓ/ِ)ج الكتابسيبكيو، في ىك البيت لعمراف بف حطاف، ك  (ٕ)

 .(ِْٖ)صرصؼ المباني  المالقي، (؛َُُ/ُ)جالمقرب ابف عصفكر،  ؛(ُٖٖ، َُ/ّ)ج
الكتاب سيبكيو، في ىك ، كقبمو : تقكؿ بنتي قد أنى أناكا، ك (ُُٖ)صالبيت في ممحقات ديكاف رؤبة  (ٖ)

، (َُِ/ّ)ج، (ُِ/ِ)جالمفصؿ الزمخشرم،  ؛(َُْ،ٕٔ/ِ)جبف الشجرم اأمالي الشجرم،  ؛(ّٕٓ/ِ)ج
، كمعناه : حاف كقت رحيمؾ (ُِّ/ُ)جاليمع السيكطي،  ؛(ٔٗ/ِ)ج الخصائصابف جني،  ؛(ُِّ/ٕ)ج

 رزقا. لعمؾ تجد
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فمنيـ مف قاؿ إنيا  ،كلكنو دار خالؼ بيف النحكييف حكؿ ىذه الالـ التي في )لعؿ(
كرجح المالقي أصحاب رأم القكؿ  ،(ُ)قكؿ الككفييف، كذىب البصريكف إلى أنيا زائدةىك أصمية ك 
ال  ،حدىما : أف التخفيؼ بالحذؼ إنما بابو األسماء كاألفعاؿأ ،كذلؾ مف كجييف ،بالزيادة
نما يخفؼ منيا المضعؼ بالحذؼ كػ : أفَّ  ،لجمكدىا، كقمة تصرفيا ؛الحركؼ فَّ ك كا  لكفَّ ك ا 

 .ككإفَّ 

( بالغيف): أنو قد سمع في معناىا يكالثان كقالكا في معناىا  ،كلـ يدخمكا عمييا الالـ ،غفَّ
" كألف الالـ كلما كانت أكؿ الكالـ ركعي فييا االبتدائية فمذلؾ  ،كغير التي بالالـ أكثر ،"لعفَّ

 .(ِ)دخمت الالـ
نما  ،.. إلخ.مثؿ : ذلؾ كتمؾ كذلكما ،: بيف أسماء اإلشارة وكاؼ الخطاب الرابعالموضع  كا 

 .(ّ)كمراعاة بعد المشار إليو في المسافة ،دخمت لتككيد الخطاب
 .(ْ)أراد : عبدا ،كقكليـ في عبد : عبدؿ: الموضع الخامس : في بناء الكممة مف غير سبب

ىذه ىي المكاضع الستة التي ذكرىا المالقي في رصؼ المباني كىناؾ عدة مكاضع 
كمنو  ،المفتكحة (فَّ )أكمف ذلؾ دخكؿ الالـ عمى خبر  ،الالـ شذكذاذكرت في كتب أخرل لزيادة 
َػامَ في قراءة سعيد بف جبير :  ُزئَُن اىفٍّ

ْ
ًْ َلَأ ُٓ إَِلٍّ خجٍّ

 .(ٔ)فالالـ زائدة في خبر أف ،(ٓ)

قبيح كقد جاء بو بعض ىك ك ،قكلؾ : "لينؾ لقائـ" ككقد يضطر فيأتي بالميف في نح
 :حبيب فقاؿىك ك  ،المكلديف

 َس عشػػػػرَة حجػػػػةً ْمػػػػي خَ ا ِفػػػػعيَنػػػػبَ رْ أَ 

 

   (ٚ)حقػػػػػػػًا َلِين ػػػػػػػَؾ لمربيػػػػػػػُع المزىػػػػػػػرُ  
 

                                                           

 .(ُْٔ)صالالمات  ،لزجاجيا (ُ)
 .(َِٓ)صرصؼ المباني المالقي،  (ِ)
 .(َِٓ)ص ،المرجع السابؽ (ّ)
 .(َِٓالقي، رصؼ المباني )صالم (ْ)
 .[َِالفرقاف:] (ٓ)
 .(ِّٖ/ِ)جالخصائص: ابف جني،  (ٔ)
 البيت ألبي تماـ حبيب بف أكس يمدح المعتصـ مف قصيدة مطمعيا  (ٕ)

 كغدا الثرل في حميو يتكسر  رقت حكاشي الدىر فيي تمرمر       
 .(ّّّص)ديكاف ال ،تماـك : أبانظر      
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 كقد أدخميا بعض الشعراء عمى خبر أمسى ،حيث تكالت الماف اضطرارا كىذا قبيح
 :ؿ الشاعركخبر )مازاؿ(، كما قا

 عرفتيػا فْ ى َلػُدْف أَ َمػيْ لَ  فْ ِمػ تُ لْ ا زِ ومَ 

 

 (ٔ)لكاليػػػائـ الُمْقَصػػػى بكػػػؿِّ سػػػبيؿ  
 

 كمف ذلؾ قكؿ الشاعر : ،: لكف زيدا لقائـمثؿ ،(لكف)كتزاد شذكذا أيضا في خبر 

 يلاذِ وَ ى َعػػػَمػػػيْ لَ  بِّ ي ُحػػػي ِفػػػنِ ونَ وُمػػػمُ يَ 
 

 (ٕ) دُ ْيػػػػػػمِ عَ ا لَ بَيػػػػػػحُ  فْ ي ِمػػػػػػِنػػػػػػن  كِ ولَ  
 

كقد شذ دخكؿ الالـ عمى  ،(ّ)(أراؾ لشاتمي) :مفعكؿ الثاني ألرل في قكؿ بعضيـكفي ال
 )  :كقكؿ الشاعرخبر المبتدأ المؤخر مجردا مف )إفَّ

ـ    ةبَ رَ يْ َشػػػػػػػػػ زٌ وْ ُجػػػػػػػػػعَ لَ  سِ يْ َمػػػػػػػػػالحُ  أ
 

 ةْ َبػػػػقَ الر   ـِ ْظػػػػعَ بِ  ـِ ْحػػػػالم   فَ ى ِمػػػػَضػػػػرْ تَ  
 

كقد جعؿ ابف  ،(ْ)لتككف في التقدير داخمة عمى المبتدأ ،كقدر بعضيـ : ليي عجكز
"أنت كأ ،"فأنا أقكـ"كأ ،قكلؾ "لئف قاـ زيد أقـ "كمنو ـ الداخمة عمى أداة الشرط زائدة، ىشاـ الال

 :كمنو قكؿ الشاعر ،(ٓ)فكؿ ذلؾ خاص بالشعر ،ظالـ لئف فعمت "

 قاً ادِ َصػػػػ ـَ وْ و الَيػػػػتُػػػػثْ د  ا حَ َمػػػػ افَ َكػػػػ فْ ئِ َلػػػػ

 

 (ٙ)اً َيػادِ بَ  سِ مْ لمش   ضِ يْ القَ  يارِ ي نَ أصـْ فِ  
 

الشرط قد أجيب بالفعؿ  أفىك كدليؿ زيادتيا عنده  ،(لئف)حيث زيدت عنده الالـ في 
ال يجاب  –عنده – ألف الشرط ؛كال يمكف اعتبار الالـ مكطئة لمقسـ ،المجزـك في البيت الثاني

                                                           

 ؛(ُُْ/ُ)جاليمع السيكطي،  ؛(ِِِ/ُ)ج ماليالشجرم، األ، ك (ِّٓ)صديكاف الفي ىك البيت لكثير، ك  (ُ)
 .(َِٔ)ص المغنيالسيكطي،  ؛(ّٓ)صمعاني الحركؼ الرماني،  ؛(ِّٖ)صرصؼ المباني المالقي، 

، كالبيت ال يعرؼ قائمو، كال أكلو، كلـ يذكر فيو إال ىذا، كصدره في (ُٔ/ُ)جالخزانة البغدادم، جاء في  (ِ)
 ؛(َِٔ)صالمغني ابف ىشاـ،  :كانظر ؛. يمكمكنني في حب ليمي عكاذلي(ُِّ)ص الجنى الدانيالمرادم، 
 .(ّٓ)صمعاني الحركؼ الرماني،  ؛(ِّٓ)صرصؼ المباني المالقي، 

 .(َِٔ)صالمغني ابف ىشاـ،  (ّ)
 .(ُُِٕ/ِ)جشرح الرضي اإلستراباذم، (ْ)
 .(ُِٔ)صالمغني ابف ىشاـ،  (ٓ)
شرح الرضي اإلستراباذم،  ؛(ِِٓ/ْ)جاليمع السيكطي، نسبو السيكطي المرأة مف بني عقيؿ في  (ٔ)

 .(َُْٔ/ِ)ج
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 كعند غيره الالـ مكطئة لمقسـ  ،ليست لمقسـك فالالـ عنده زائدة لذا  ،(ُ)مع تقدـ القسـ عميو
  (ِ).في الشعر قميؿىك ك  ،)أصـ( جكابا ؿ )إف الشرطية(ك ،كدخمت عمى )إف الشرطية(

كمف المكاضع التي اختمؼ فييا البصريكف كالككفيكف عمى الزيادة ىي الالـ الداخمة في 
ب )لف( ناقصيف مسندتيف لما أسند إليو الفعؿ بالالـ، ك أ ،المفظ عمى الفعؿ مسبكقة ب )ما كاف(

ككجو  ،كىي عند الككفييف لتككيد النفي ،كيسمييا أكثرىـ الـ الجحكد؛ لمالزمتيا لمجحد أم النفي
ثـ أدخمت الالـ زيادة  ما كاف ا يغفر ،التككيد فييا عندىـ أف أصؿ "ما كاف ا ليغفر ليـ "

 ،غير جار ،لذلؾ فعندىـ أنيا حرؼ زائد مؤكد ،كما أدخمت الباء في )ما زيد بقائـ( ،لتقكية النفي
كذىب  ،غير جارىك فكيؼ بو ك  ،لـ يتعمؽ عندىـ بشيء لزيادتو كاف جاران ك كل ،كلكنو ناصب
كالمعنى : كما كاف  ،مريدان ك أ أف الجار كالمجركر متعمؽ بمحذكؼ تقديره : قاصدان  البصريكف إلى
كفي رأيي أف الالـ  ،(ّ)كنفي القصد أبمغ مف نفي الفعؿ مباشرة ،مريدا لمغفراف ليـك ا قاصدا أ
 .كالفعؿ منصكب بأف مضمرة بعدىا ،بيا في األسماء؛ لثبكت الجر ىي الـ جر

 أقساـ الالـ األخرى :
كذكر ابف  ،عند ابف ىشاـ اثناف كعشركف معنى ،: كليا معاف كثيرة القسـ األوؿ : الالـ الجارة

 ،التعجب ،جني ليا ثالثيف معنى كىي : االختصاص، كاالستحقاؽ، الممؾ، التمميؾ، شبو الممؾ
 ،بمعنى بعد ،بمعنى عند ،بمعنى عمى ،بمعنى عف ،بمعنى في ،أف تككف بمعنى إلى ،التبميغ

 ،الـ الجحكد ،الـ كي ،الـ الذـ ،الـ المدح ،الـ المستغاث بو ،التبعيض ،بمعنى مف ،بمعنى مع
 .(ْ)الـ المستغاث مف أجمو  ،شبو التمميؾ

قكلو  ككاألكلى أف يقاؿ : الـ الطمب ليشمؿ األمر نح ،كىي الـ األمر ،الجازمةالقسـ الثاني : 
َْ َشَػخِِّ وِلُِْفِْق ذُ تعالى :  َشَػٍث ٌِ

ِلَْلِؼ َغيَيَِْا َربَّمَ قكلو تعالى : ككالدعاء نح ،(ٓ)
قيؿ :  ،(ٔ)

 .كااللتماس كقكلؾ لمف يساكيؾ لتفعؿ مف غير استعالء

                                                           

 .(ِّٔ)صالمغني ابف ىشاـ،  (ُ)
 .(َُْٓ/ِ)جشرح الرضي اإلستراباذم، (ِ)
 .(َُْٓ/ِ)جشرح الرضي اإلستراباذم، (ّ)
 .(ِّّ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ٓٗ)صالجنى الداني المرادم،  (ْ)
 .[ٕالطالؽ: ] (ٓ)
 .[ٕٕالزخرؼ: ] (ٔ)
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الالـ  ،كالالـ التي بمعنى الفاء ،كالـ الجحكد ،كمنيا الـ التعميؿ ،القسـ الثالث : الناصبة لمفعؿ
  (ُ) .الـ الصيركرة ،التي بمعنى أف

: لىزيده قائـ، كفائدتيا تككيد مضمكف كفي نح ،كىي الالـ المفتكحة ،القسـ الرابع : الـ االبتداء
   .الجممة

ِإَوْن ََكَُْج تعالى  -قكلو كفي نح ،المخففة (إفٍ )كىي الكاقعة بعد  ،القسـ الخامس : الـ الفارقة
ىََهتَِيَةً 

(ِ). 

كالـ جكاب لكال، كالـ جكاب  ،كىي ثالثة أقساـ : الـ جكاب لك ،القسـ السادس : الـ الجواب
 .(ّ)القسـ 

 ،أم ميدتو لو ؛ألنيا كطأت الجكاب لمقسـ ؛: كسميت مكطئة القسـ السابع: الالـ الموطئة
لئف تعالى :  -قكلوك نح ،لإليذاف بأف الجكاب بعدىا مبني عمى قسـ قبميا؛ كتسمى الالـ المؤذنة

 .(ْ) أخرجكا ال يخرجكف معيـ كلئف قكتمكا ال ينصركنيـ كلئف نصركىـ ليكلف األدبار

  :الكاؼ -خامساً 
جارا زائدا، ك أ ،إما أف يككف جارا غير زائدىك يخفض ما بعده، ك  ،الكاؼ حرؼ جر
قاؿ الرماني : "كتككف الكاؼ  ،كمف ذلؾ قكلؾ :"ما جاءني كمثمؾ" ،كتأتي الكاؼ مزيدة بقمة

كأجاز المبرد زيادتيا في التركيب  ،كالمعنى : ما رأيت مثمؾ ،: ما رأيت كمثمؾقكلؾ ك، نحزائدة
(ٓ). 

كبو قاؿ ابف ىشاـ بعد أف ذكر أنكاعا  ،(ٔ)عند سيبكيو جاءت لمتككيد كتعد الكاؼ لغكان 
ءٌ تعالى : -قكلو كنح ،كىي الزائدة ،"كالخامس التككيد: قاؿ ،أربعة لمكاؼ ٍِرْيِِّ ََشْ ىَحَْس َن

(ٕ)، 
لـ تقدر زائدة صار المعنى : ليس شيء مثؿ ك إذ ل ،قاؿ األكثركف : التقدير ليس شيء مثمو

نما زيدت لتككيد نفي المثؿ ،إثبات المثؿىك مثمو؛ فيمـز المحاؿ ك  كالحقيقة أف خالفا في  ،كا 
                                                           

 .(ُُْ)صالجنى الداني المرادم،  (ُ)
 .[ُّْالبقرة: ] (ِ)
 .(ِِٔ)صالمغني ابف ىشاـ،  (ّ)
 .(ِِٔ)صالمغني ابف ىشاـ،  (ْ)
 .(َُْ/ْ)صالمقتضب المبرد،  (ٓ)
 .(َُْ/ّ)جالكتاب سيبكيو،  (ٔ)
 .[ُُالشكرل: ] (ٕ)
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إذ ذىب قـك إلى أف الكاؼ في اآلية ليست بزائدة كليـ في  ،كبيرا دار في اآلية السابقةاآلراء 
 .ذلؾ أقكاؿ

لتفصؿ بيف الكاؼ كالضمير، فإف إدخاؿ الكاؼ عمى  ،القكؿ األكؿ : أف )ًمثال( ىي الزائدة
 .؛ ألف األسماء ال تزادز إال في الشعر، كىذا القكؿ فاسدالضمير غير جائ

 .: ليس كذاتو شيء؛ أمأف )مثال(  بمعنى الذات القكؿ الثاني :

 .: ليس كصفتو شيء؛ أمالقكؿ الثالث : أف )مثال( بمعنى الصفة

كقد اشار غميو  ،مف التككيد المفظيىك ك  ،القكؿ الرابع : أف تككف الكاؼ اسما بمعنى )مثؿ(
 قاؿ:"كلؾ أف تزعـ أف كممة التشبيو كررت لمتأكيد، كما كررىا مف قاؿ : ،(ُ)الزمخشرم 

    ....    ..... 

 

 (ٕ)ا َيػػػػػػػػػُؤْثَفْيْف َمػػػػػػػػػكَ َوَصػػػػػػػػػاِليات كَ  
 

 كمف قاؿ :

   ....     ..... 

 

 (ٖ)ؿ وْ كُ أْ َمػػ ؼٍ ْصػػعَ كَ  ؿَ ْثػػمِ  تْ حَ بَ ْصػػفأَ  
 

الرماني ال يجيز أف تككف أما أصحاب الرام الثاني فيـ المجكزكف لزيادة الكاؼ، فيذا 
بؿ إنيـ ردكا  ،(ْ)"ؿ : "كال يجكز أف تككف غير زائدة؛ ألنو يصير كفراالكاؼ غير زائدة فيقك 

عنده القكؿ بزيادة الحرؼ أكلى مف القكؿ بزيادة  -مثال–حجج رافضي الزيادة، فابف ىشاـ 
كالقكؿ بأف مثال  ،كىذا يعني أف مثال ليست ىي الزائدة ،(ٓ)االسـ، بؿ زيادة االسـ لـ تثبت 

ف بعضيـ أل ؛يكنى بو عف ذات الشيء في األناسيألف المثؿ إنما  ؛بمعنى الذات تأكيؿ فيو بعد
 .(ٔ)كا تعالى ال مثؿ لو مثؿ لبعض في بعض األحكاؿ

                                                           

 .(ٕٓٗ)صالكشاؼ الزمخشرم،  (ُ)
ابف ىشاـ،  ؛(ِْ/ٖ)جالمفصؿ الزمخشرم،  ؛(ِّ/ُ)جالكتاب سيبكيو، البيت لمخطاـ المجاشعي في  (ِ)

: غير رماد ، كقبمو(ْٗ)صمعاني الحركؼ الرماني،  ؛(ّٗ/ُ)جمجالس ثعمب ثعمب،  ؛(َِٕ)ص المغني
 كخطاـ كنفيف.

، كشطره : كلعبت طير بيـ (َِّ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ُُٖ)صالبيت في ممحقات ديكاف رؤبة  (ّ)
 ، كفيو منسكب إلى حميد األرقط.(َْٖ/ُ)جالكتاب سيبكيو،  ؛(َٗ)ص الجنى الدانيالمرادم،  ؛أبابيؿ

 .(ْٖ)صمعاني الحركؼ الرماني،  (ْ)
 .(َِّ)صالمغني ابف ىشاـ،  (ٓ)
 .(ْٗ)صمعاني الحركؼ الرماني،  (ٔ)
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كعصؼ  كمثمو : فصيركا مثؿ ،فالكاؼ زائدة ،كالمعنى في بيت الخطاـ : كما يؤثفيف
كال تقدر زيادة مثؿ ألنيا اسـ  ،تقدر زيادة الكاؼ ألنيا حرؼ ،مأككؿ أم فصيركا مثؿ عصؼ

ىك كزيادة ما  ،كعند الرضي أنو ال بد مف زيادة إحدل أداتي التشبيو ،(ُ)كاألسماء ال تككف لغكا 
كتككف تمؾ الزائدة  .. فتككف إحداىما زائدة .عمى حرؼ أكلى، يقكؿ:"كأما إذا اجتمع الكافاف

ما الثانية ف ،فتككف إما األكلى مثؿ قكلو : ليس كمثمو شيء ،إذ زيادة الحرؼ أكلى ،حرفا يك كا 
 .(ِ)كقكلو : مثؿ كعصؼ

ْهُِٔنِ  وَُخٌٔر ِخنيٌ كمف زيادتيا قكلو تعالى :  ٍَ ْ َراِل اليَّْؤلُؤِ ال ٌْ َ
َنأ

كالتقدير أمثاؿ المؤلؤ  (ّ)
كمنو  ،في االسـ المكصكؿ ليصح عطفو عمى مكصكؿ آخر -أيضا –كتزاد الكاؼ  ،المكنكف

ِ  تعالى : -قكلو َ الٍّ ًُ َرّّبِ يَْم إِذْ كَاَل إِةَْراِْي ٍُ ْ ُ ال ْن آحَاهُ اَّللٍّ
َ
ًَ ِف َربِِّّ أ ِي َخاجٍّ إِةَْراِْي ًْ حََر إََِل الٍّ َ ي أل

ٌِيُج 
ُ
ْخِِي َوأ

ُ
َُا أ

َ
ٍِيُج كَاَل خ ِت  ۚ  ُيِِْي َويُ

ْ
ٍَْْشِِق فَأ ْ ََ ال ٍِْس ٌِ ِِت ةِالظٍّ

ْ
َ يَأ ًُ فَإِنٍّ اَّللٍّ ََ كَاَل إِةَْراِْي ا ٌِ َٓ ِ ة

ِي َزَفَر  ْغرِِب َذتَُِٓج الٍّ ٍَ ْ ٍِنيَ  ۚ  ال ِ ال َْٔم اىظٍّ ِْٓدي اىَْل ُ ََل َح   َواَّللٍّ
َ
ٰ كَْريَثٍ وأ ِي َمرٍّ لََعَ ََكلٍّ

كيككف  ،(ْ)
 .(ٓ)ألـ تر إلى الذم مر عمى قرية :التقدير

ي فِ كْ "يَ قكلو :  -صمى ا عميو كسمـ-كمف أمثمة زيادة الكاؼ في حديث رسكؿ ا 
 .(ٙ)أي يكفي الوجو والكفاف ،"فِ يْ ف  الكَ وَ  وِ وجْ الَ كَ 

و ألن ؛(لكف)بمعنى  (إال)زائدة في الشكاىد الشعرية أف تقع بعد  (الكاؼ)كمف مجيء 
 :استثناء منقطع كمنو قكؿ الشاعر

ـُ   إال َكَناِشػػػػػػػػػػػػَرَة الػػػػػػػػػػػػذي ضػػػػػػػػػػػػي عُت

 

 (ٚ)كالُغْصػػػػف فػػػػي ُغَمواِئػػػػو المَتَنب ػػػػؽ 
 

 كقكلو :

                                                           

 .(َٓ)صمعاني الحركؼ الرماني،  (ُ)
 .(ُِِّ-ُِِِ/ِ)جشرح الرضي اإلستراباذم،  (ِ)
 .[ِِالكاقعة: ] (ّ)
 .[ِٗٓ-ِٖٓالبقرة: ] (ْ)
 .(َّ/ّجػ) تفسير النيسابكرم ،النيسابكرم ؛(ُٗ/ّ)جتفسير الطبرم الطبرم،  (ٓ)
 .(ٕٖالداني )ص الجنىالمرادم،  (ٔ)
رصؼ المباني المالقي،  ؛(ِّٕ/ِ)جالكتاب سيبكيو، مف بني مازف، ىك ( البيت لعنز بف دجاجة، ك ٕ)

  .(َِّ)ص
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ػػػػػػػػػػِر َبْكػػػػػػػػػػَرهُ إال   كُمْعػػػػػػػػػػِرِض الُمَحسِّ

 

 (ٔ)عمػػػػػػدًا ُيسػػػػػػبُِّبني عمػػػػػػى الظ مػػػػػػـ 
 

ألنو استثناء منقطع، كالكاؼ زائدة دخكليا  ،ؼ)إال( في ىذه األبيات بمعنى )لكف(
 .(ِ)كخركجيا، كالمعنى : إال ناشرة، إال معرض 

كقاؿ  ،أم ىيف ؛كحكى الفراء أنو قيؿ لبعضيـ كيؼ تصنعكف اإلقط ؟ فقاؿ : كيي ف
فزاد  ،كقد قيؿ لو : منذ كـ قعد فالف ؟ فقاؿ : كمنذ أخذت في حديثؾ ،بعض العرب في كالمو

كمف المكاضع التي تزاد فييا الكاؼ  ،(ّ)فدؿ عمى أف الكاؼ في )كمنذ( زائدة  ،الكاؼ في منذ
)ما( ك ،فالكاؼ زائدة ،كصؿ كما يدخؿ الكقت ،: سمـ كما تدخؿكإذا اتصمت ب )ما( في نح

قحاـ  ،(ْ)كصؿ  كقت دخكؿ الصالة فأفاد المبادرة  ،أم سمـ كقت دخكلؾ ،رية كقتيةمصد كا 
ا :تعالى -الكاؼ في )كأيف(، كمنو قكلو َٓ ٍُِو رِزَْر َْ َداةٍٍّث ََل َتْ ٌِ َْ ِ ّح

َ
َوَكد

 كمنو قكؿ الشاعر : ،(ٓ)

 ؽٍ يْ دِ َصػػػػػػ فْ ِمػػػػػػ حِ اطِ َبػػػػػػوكػػػػػػاِئْف باألَ 
 

 (ٙ)الُمَصػػػاَباىػػػو ُأِصػػػْبُت  وي لػػػاِنػػػرَ يَ  
 

فيي كناية عف عدد مبيـ، ك)الكاؼ( مقحمة فييا، كىي مركبة  (كـ)ككأيف ىنا بمعنى 
 .(ٕ)(كـ)إال أنيما جعال لفظا كاحدا بمنزلة  ،مف كاؼ التشبيو المذككرة ك)أم( االستفيامية

نما كردت في أمثمة متفرقة  ،إف الكاؼ تأتي زائدة في مكاضع قميمة كىي ليست قياسية كا 
 .بحيث يككف دخكليا كخركجيا سكاء

 
 

                                                           

سر الصناعة ابف جني،  ؛(ِّٗ/ِ)جالكتاب سيبكيو،  ؛(ِّْ)صالديكاف  ،البيت لمنابغة الجعدم (ُ)
 .(َِّ)صرصؼ المباني المالقي،  ؛(َُّ/ُ)ج
 .(َِّ)صالمالقي، رصؼ المباني  (ِ)
 .(ٕٖ)صالمرادم، الجنى الداني  (ّ)
 . (ِِْ/ِ)جحاشية الصباف عمى شرح األشمكني الصباف،  (ْ)
 .[َٔالعنكبكت: ] (ٓ)
 .(َُُ/ّ)جالمفصؿ الزمخشرم،  ؛(ُُٗ/ُ)جالمقرب ابف عصفكر،  ؛(ُِ)ص ديكافال ر، البيت لجري (ٔ)
 .(َِٓ)صالمالقي، رصؼ المباني  (ٕ)
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 الـ االستغاثة  -سادساً 
كتككف حركتيا مفتكحة  ،المتعجب منوك ىي الالـ الداخمة عمى المنادل المستغاث بو، أ

 :اء، يا لىٍمعجب، كمنو قكؿ الشاعريا لىٍمم ،: ياكنح

  ....  ..... 

 
 

 (ٔ)َلمنػػػػاس، ِلْمواشػػػػي، الُمطػػػػاعفيػػػػا  
 

كقد جعؿ السيكطي عمة فتح الـ المستغاث بو ىي التفريؽ بينيا، كبيف الـ المستغاث 
 .كىذا كاضح في البيت السابؽ ،(ِ)مف أجمو المكسكرة

كيمكف لي  ،لقد اختمؼ النحاة في الحكـ عمى الـ االستغاثة مف حيث األصالة كالزيادة
 أف أجمع اآلراء في ثالث نقاط رئيسة :

يقكؿ : "إنيا زائدة في المنادل فكاف  ،كعميو ابف خركؼ ،(ّ)كال تتعمؽ بشيء ،قيؿ إنيا زائدة -ُ
-كىذا دليؿ زيادتيا عنده  –الالـ  غير زيادةقد ينادل في الشعر في االستغاثة بك  ،(ْ)فتحيا أكلى

 :كمثؿ بقكؿ الشاعر ،كبغير ياء مف حركؼ النداء ،

 تمق ػػػػػػػػػػػػػػاني ليقتمنػػػػػػػػػػػػػػي لقػػػػػػػػػػػػػػيطٌ 

 

 (٘)أعػػاـِ لػػؾ بػػف َصْعَصػػَعة بػػف سػػعد 
 

كىذا  ،حيث جاء المستغاث مرخما كاألصؿ )عامر(، كجاء بغير زيادة الـ المستغاث بو
 .يعني أف إثبات الالـ كسقكطيا عنده سكاء

ٍفتى نقؿ سيبكيو عف الخميؿ أف ىذه الالـ بدؿ مف الزيادة التي تككف  -ِ في آخر االسـ إذا أىضى
 فصار كؿ كاحد منيما يعاقب  ،تعجبتك إذا استغثت أ ،كيا بكراه ،قكلؾ : يا عجباه كنح

                                                           

يو البيت منسكب كف (،ُِٔ/ِ)جالكتاب سيبكيو، البيت لقيس بف ذريح، كصدره: تكنَّفىني الكشاة فأزعجكني،  (ُ)
 . (َُّ)صالمرادم، الجنى الداني  ؛(ُُّ/ُ)جالمفصؿ الزمخشرم،  ؛إلى حساف بف ثابت

 .(ِٕ/ّ)امع يك ىمع الالسيكطي،  (ِ)
 .(َُْ)صالمرادم، الجنى الداني  (ّ)
 .(ّْٕ/ِ)جكالجمؿ فى النح ،ابف خركؼ (ْ)
البيت لشريح بف األخكص الكالبي، كقيؿ اسمو األخكص بف شريح، ككاف لقيط بف زرارة قد تكعده كتمنى  (ٓ)

كركايتو فيو "  ِّٖ/ِسيبكيو، الكتاب ، ذلؾأف يمقاه فيقتمو، فقاؿ األخكص ىذا متعجبان لقكمو بني عامر مف 
 .(ٖٕ/ّ)جاليمع السيكطي،  ؛(ْٕٓ/ِ)جكالجمؿ فى النح ؛ابف خركؼ،تمناني ليقتمني "
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ككما عاقبت األلؼ في يمافو الياء في ،صاحبو، كما كانت ىاء الجحاجحة معاقبة ياء الجحاجيح
 .(ُ)يمني

فذىب ابف جني إلى أنيا تتعمؽ بحرؼ النداء  ،كبالتالي فإنيا تتعمؽ ،زائدةقيؿ إنيا ليست  -ّ
ابف اختيار ىك ك  ،كذىب سيبكيو إلى أنيا تتعمؽ بالفعؿ المضمر ،لما فيو مف معنى الفعؿ

 ،كاألصؿ في )يا لزيد( : يا آؿ زيد ،كذىب الككفيكف إلى أف ىذه الالـ بقية )آؿ( ،عصفكر
 .(ِ)ك)زيد( مخفكض باإلضافة

  

                                                           

 .(ُِٖ/ِ)ج سيبكيو، الكتاب (ُ)
 .(َُْ)صالمرادم، الجنى الداني  (ِ)
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 الثنائي وما فوؽ الثنائي()في : المبحث الثاني
 أْف  -أوالً 

رة يك ضع مكاضع مشييا بزيادة )أٍف(، فمف تمؾ المكالقد تنكعت المكاضع التي قيؿ ف
كاضع لـ يذىب كعمى صعيد آخر ىناؾ م ككتب حركؼ المعاني، ،ذكرتيا معظـ كتب النحاة

-كنراىا مبثكثة  ،كىي مكاضع ليست مطردة ،إلى القكؿ بزيادة )أٍف( فييا إال بعض النحكييف
 .الكريـ القرآف يف، كمعربير كالمفس ،لنحاةا في كتب بعض -عمى كجو مف التفرد بالرأم

رةيو : مواضع الزيادة المش القسـ األوؿ  

أف يككف ك أ ،نادراك إف القكؿ بشيرة ىذه المكاضع ال ينفي أف يككف مكضع منيا شاذا أ
كثار ذكرىا في كتب النحاةىك  -ىنا–إذ المقصكد بالشيرة  ،فيو خالؼ بيف النحاة ، تكرار كا 
 كىي : كىي أربعة مكاضع،

كقكلؾ : "لما أف  ،كتككف أف في ىذا المكضع زائدة لمتككيد ،أف تقع )أْف( بعد لما التوقيتية -ُ
ْن َجاَء اىْبَِظَُي كمنو قكلو تعالى : ،(ُ)زائدة (أف)ككالمعنى : لما جاء زيد  ،جاء زيد كممتو"

َ
ا أ ٍٍّ فَيَ

ٰ وَْجِِّٓ  ىَْلاهُ لََعَ
َ
خ

 :شكىد الشعرية عمى ذلؾ قكؿ الشاعركمف ال ،(ِ)

ػػػػػػػػولَ   َؿ قُػػػػػػػػْبالْيػػػػػػػػَت الخَ ْيػػػػػػػػأَ رَ  فْ ا أَ م 

 

 (ٖ)يا الَعػػػػػوالِ بَ َشػػػػػ ودِ ي بالُخػػػػػدُ ارِ َبػػػػػتُ  
 

 .كلما رأيت الخيؿ :كالمعنى

 ،الظرفيةكقد ذكر الزركشي عمة زيادة )أٍف( بقكلو : "كأما )أٍف( المفتكحة فتزاد بعد )لما( 
نما حكمكا بزيادتيا كمعناىا كجكد الشيء لكجكد غيره، كظركؼ  ،ألف )لما( ظرؼ زماف ؛كا 

)أٍف( المفتكحة تجعؿ الفعؿ بعدىا في تأكيؿ ك ،الزماف غير المتمكنة ال تضاؼ إلى المفرد
 .(ْ)"إلى الجمؿ، فمذلؾ حكمكا بزيادتيافمـ تبؽ )لما( مضافة  ،المفرد

                                                           

 .( ٖٔ)ص اليركم، األزىية (ُ)
 .[ٔٗيكسؼ:] (ِ)
 .(ٖٔ)صاألزىية اليركم،  ؛(َٗص)نسبو ابف قتيبة لمخنساء فى كتابو أدب الكاتب  (ّ)
 .(ٕٔ/ّ)جالزركشي، البرىاف  (ْ)
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في حيف  ،(ُ)دكف أف يكضحكا طريؽ ىذا التككيد ،عند النحاة تفيد التككيد (أف)كزيادة 
أف الزمخشرم يقكؿ : ")أف( صمة أكدت كجكد الفعميف مترتبا أحدىما عمى اآلخر في كقتيف 

 .(ِ)كأنيما كجدا في جزء كاحد مف الزماف ،متجاكريف ال فاصؿ بينيما

سكرة يكسؼ إلى أف )أٍف( مزيدة في عف آية  كقد أشار إلى ذلؾ أحد الباحثيف متحدثان 
كذلؾ ألف البشرل التي يحمميا رسكؿ يكسؼ  ؛بطئاألف المقاـ ال يحتمؿ أناة كال ؛ (لما)اآلية بعد 

كاليرجى  ،كلكف األمر ال يعمـ لو نظير سابؽ ،إلى أبيو ليست مما ألؼ الناس أف يستبشركا بو
 .(ّ)حمـ مناـك أف يككف لو نظير الحؽ إال في طيؼ خياؿ أ

فسرا تفسيرا بالغيا  اكلكف األخفش كناصف ،بذلؾ أجمع النحاة عمى زيادة )أٍف( لمتككيد
 .يكضح طريقة التككيد

فمف األكؿ قكليـ :  ،سواء كاف الفعؿ مذكورا أـ متروكا ،أف تقع بعد فعؿ القسـ و)لو( -ِ
 :كمنو قكؿ الشاعر ،قمت لقاـك أقسـ أف ل

ـُ أْف َلػػػػػػػ  ـُ تُ ْنػػػػػػػا وأَ ِنػػػػػػػيْ قَ التَ  وْ وأْقسػػػػػػػ
 

 (.ٗ)ر ُمْظمػػـُ الش ػػ فَ وـٌ َمػػَيػػ ـْ ُكػػلَ  افَ لَكػػ 
 

التقينا، كمف الثاني قكليـ ك كالمعنى : كأقسـ ل ،)لك(ك)أقسـ( فزيدت )أٍف( بيف فعؿ القسـ 
 :كقكؿ الشاعر ،(ٓ)فعمتى لفعمتي ك كا أف ل

 اً ر  َت ُحػػػػػػػػْنػػػػػػػػكُ  وَلػػػػػػػػ ا وا أفْ أَمػػػػػػػػ
 

 (ٙ)أنػػػػػَت وال العتيػػػػػؽ ومػػػػػا بػػػػػالحرِّ  
 

 .كنت حران ك كا ل ا)لك( كالمعنى : أمكؼ )أٍف( زائدة بيف القسـ 

                                                           

 .(ِٓ-ِْص)مشكمة الحرؼ الزائد  ،كانظر: بطاينة ؛(ٖٔ)صاليركم، األزىية  (ُ)
 .(ُٖٗ)صالزمخشرم، الكشاؼ  (ِ)
 .(ٖٓص)مف أسرار الزيادة فى القراف الكريـ  ،ناصؼ (ّ)
مىس، انظر: سيبكيو، الكتاب  (ْ) ابف يعيش،  ؛(ِِْ/ْ)جالخزانة البغدادم،  ؛(َُٕ/ّ)جالبيت لممسيَّب بف عى

 .(ْٗ/ٗ)ج شرح المفصؿ
 (.َُٕ/ّ)ج سيبكيو، الكتاب (ٓ)
نسبو الفارسي فى كتابة إيضاح الشعر إلى بعض البغدادييف، كلـ يسـ  اسمان، كالبيت بال نسبة فى اإلنصاؼ  (ٔ)

، (ْْ/ِ)جمعاني القراف الفراء،  ؛(ِِِ)صالمرادم، الجنى الداني  ؛(ُْ/ِ)جاليمع السيكطي،  ؛(ََِ/ُ)ج
 .(ِِٓ)صالمقرب ابف عصفكر،  ؛(ُِٗ/ّ)ج
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ابف عصفكر أفَّ )أٍف( حرؼ جيء بو لربط الجكاب  كقد عدَّ  ،قكؿ سيبكيو كغيرهىك ىذا 
إلى أنو إذا كانت الجممة الكاقعة جكابا لمقسـ ) "لك" كجكابيا(،  (ُ)فقد ذىب في المقرب ،بالقسـ

كال يجكز اإلتياف بالالـ  ،)أٍف(ىك فإف الحرؼ الذم يربط المقسىـ بو بالمقسىـ عميو إذ ذاؾ إنما 
قاـ ك لفال يجكز : كا  –حيث يجكز عنده اإلتياف بالـ في اإليجاب –كراىية الجمع بيف الميف 

 ،ا يعني أف ابف عصفكر يرل أف "قاـ عمرك" جكاب ؿ )لك( ال جكابا لمقسـكىذ ،زيد قاـ عمرك
 .قاـ زيد قاـ عمركك : لىك كجكاب القسـ 

حياف ك كتفرد أب ،(لئف)كمما قيؿ عف )أٍف( في ىذا المكضع أنيا مكطئة كالالـ في 
 .كاألشيراألكلى ىك ، لكف القكؿ عند العمماء بالزيادة (ِ)بالقكؿ إنيا مخففة مف الثقيمة 

  ( بيف كاؼ التشبيو واالسـ المجرور بيا :أف تقع )أفْ  -ّ

، فزيدت )أٍف( بيف الكاؼ كمجركرىا )زيد( كأنو قاؿ : كزيد  ،كذلؾ مثؿ : مررت برجؿ كأٍف زيدو
 :، كأنشدكا قكؿ الشاعر(ّ)

 َحُمػػػػػػػـو الش ػػػػػػػدِّ شػػػػػػػاممُة الػػػػػػػذ ناَبى

 

 (ٗ) وؽِ حُ وىادييػػػػا َكػػػػَأْف َجػػػػْذٍع َسػػػػػ 
 

 :كمنو أيضا قكؿ الشاعر ،)أٍف( زائدةك ،التقدير : كجذع سحكؽكيككف 

ـٍ   فيومػػػػػػػػًا توافينػػػػػػػػا بوجػػػػػػػػٍو مقس ػػػػػػػػ

 

ػمـ وكأْف ظبيٍة تعطػ   (٘)إلػى وارؽ الس 
 

في ركاية مف جر)ظبية(، )أٍف( زائدة بيف )الكاؼ( كمجركرىا )ظبية(، أما مف نصب 
)ظبية( فجعميا اسما لػكأف المخففة مف الثقيمة، كمف رفع جعؿ )ظبية( مبتدأ كالخبر مضمر، 

                                                           

 .(َِٓ/ُ)جالمقرب ابف عصفكر،  (ُ)
 .(ُٕٕٓص) ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ،حيافك أب (ِ)
 .(ُُِ)ص (الرماني، معاني الحركؼّ)
ابف  ؛(َِّ)ص األصمعياتاألصمعي،  ؛(ُُِ)ص النكرم، انظر: معاني الحركؼالبيت لممفضؿ  (ْ)

 .(َٔ)ص ضرائر الشعرعصفكر، 
 كنسب في المرادم، الجنى الداني ؛إلى ابف صريـ اليشكرم( ُّْ/ِ)ج نسب البيت في سيبكيو، الكتاب (ٓ)

 ؿصالمفالزمخشرم،  ؛(َِِ)ص اإلنصاؼابف األنبارم، كالبيت في  ؛إلى عمباء بف أرقـ( ِِِ)ص
المالقي،  ؛(ُُِ)ص الرماني، معاني الحركؼ ؛(َُّٓ/ّ)ج الشافية شرح الكافيةابف مالؾ،  ؛(ّٖ،ِٕ/ٖ)ج

 .(ُُٕ)صرصؼ المباني 
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كأنو يقكؿ : كأنيا ظبية مف صفاتيا كذا ككذا، كالجممة مف المبتدأ كالخبر في محؿ رفع خبر 
 .(ُ))كأف(

خصكصا إذا  ،كد تخريجات ثالثة ؿ )أٍف( يضعؼ القكؿ بزيادتيا في ىذا المكضعإف كر 
مكضع شاذ عند المالقي ىك ك  ،ما عممنا أف ابف ىشاـ ذكر أف زيادتيا نادرة في ىذا المكضع

 .(ِ)كالمرادم
إف كؿ الشكاىد التي كردت في كتب النحاة عمى ىذا المكضع ىي شكاىد شعرية فقط 

 .كأرل أف زيادة )أٍف( في ىذا المكضع يخرج عمى الضركرة ،شذكذىاك حكـ بندرتيا أ
 :ومنو قوؿ الشاعر ،(إذ)بعد  -ْ

 فأْمَيَمػػػػػػػػػػػُو حت ػػػػػػػػػػػى إذا أْف كأن ػػػػػػػػػػػو

 

ِة المػاء َغػارؼُ ُمَعا   (ٖ)ِطي َيٍد في ُلج 
 

كفي ظني أنو ال يبعد ىذا المكضع عف المكضع السابؽ، إذ كاضح مف نسج البيت أفَّ 
 .فالزيادة لمضركرة ،حشكا ليستقيـ بيا كزف البيت ال أكثر)أٍف( جيء بيا 
  رةيو : المواضع غير المشالقسـ الثاني

كليست مبثكثة في  ،كتمثؿ آراء فردية ،كىي المكاضع التي تفرد بذكرىا عالـ مف العمماء
 .كتب النحاة

فقد نقؿ  ،" ا خيران أف جزاؾ ،كذلؾ في قكؿ العرب : " أما ،)أٍف( الكاقعة بعد )أما( المخففة -ُ
)أٍف( زائدة ليس كحياف رأم ابف الطراكة كأيده في أف )أما( حرؼ استفتاح بمنزلة )أال(، ك أب

 .(ْ)غير
ِ تعالى :  -زائدة في قكلو ذكر األخفش أٌف )أف( -ِ َلٍّ ُجَلاحَِو ِف َشبِيِو اَّللٍّ

َ
ا َلَا خ ٌَ ٔا َو ُ كَال

(ٓ)، 
كىي عنده مثؿ )مف( العاممة كىي زائدة في  ،فأعمؿ )أف( كىي زائدة ،كالمعنى : كما لنا ال نقاتؿ
 .(ٔ)قكلنا : ما أتاني مف أحد

                                                           

 .(ُُِ)صالرماني، معاني الحركؼ  (ُ)
 .(ُُٕ)صالمالقي، رصؼ المباني ؛(ِِِ)صالمرادم، الجنى الداني  (ِ)
 .(ِْ)صمغني ابف ىشاـ، ال ؛(ُٕص) البيت ألكس بف حجر، الديكاف (ّ)
 .(ُِٖٕ)ص االرتشاؼحياف، ك أب (ْ)
 .[ِْٔالبقرة: ] (ٓ)
 .(َُٖ/ُ)جمعاني القرآف األخفش،  (ٔ)
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كعندىـ أف  ،فقد جكز الككفيكف أف نقكؿ : ما كاف زيد ألف يقكـ ،أف الكاقعة بعد الـ الجحكد -ّ
 يجكز الـ الجحكد ىي الناصبة بنفسيا، كأف زائدة لمتككيد، لكف قكليـ غير مسمكع فينبغي أال

 .الصكابىك ف إظيار )إٍف( غير مسمكع كىذا ؛ أم أ(ُ)

كتفرد بيذا الرأم ابف  ،كحتى أف قمت ،كمنو قكلؾ : ما قاـ زيد حتى قمت ،(ِ)(حتى)بعد  -ْ
 .عطية في المحرر الكجيز

                                                           

 .(ٕٗٓ-ٓٗٓ)صاإلنصاؼ ابف األنبارم،  (ُ)
 .(َِٖ/ّ)ج المحرر الكجيزابف عطية،  (ِ)
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 ِمفْ  -ثانياً 
 إف)مف( الزائدة ليا حالتاف:

األكلى: أف يككف دخكليا في الكالـ كخركجيا، كتسمى الزائدة لتككيد االستغراؽ، كىي 
، كىي كؿ نكرة مختصة بالنفي، نحك:" ما قاـ مف أحد"،  الداخمة عمى األسماء المكضكعة لمعمـك
فيي مزيدة ىنا لمجرد التككيد؛ ألف "ما قاـ مف أحد" ك"ما قاـ أحد" سيىاف في إفياـ العمكـ، حيث 

، كجاءت )مف( ىنا لتفيد إف   تأكيد العمكـ.)أحد( مف ألفاظ العمـك

، كتسمى الزائدة الستغراؽ الجنس،  الثانية: أف تككف زائدة لتفيد التنصيص عمى العمـك
" نحك:" ما  ،كىي الداخمة عمى نكرة ال تختص بالنفي ،كسماىا ابف ىشاـ "التنصيص عمى العمـك
كليذا يصح أف  ،كنفي الكحدة( يحتمؿ نفي الجنس في الدار مف رجؿ"، فإنو قبؿ دخكؿ )مف

 .(ُ)كيمتنع ذلؾ بعد دخكؿ مف ،يقاؿ : بؿ رجالف

كلكنو ألمح إلييا مف  ،كلزيادة )مف( في التراكيب اشترط ليا شركط، لـ يذكرىا سيبكيو
لكف ابف يعيش ذكر شركط سيبكيو بقكلو: " كقد اشترط سيبكيو  ،(ِ)خالؿ األمثمة التي عرضيا

كالثالث: أف تككف في  ،كالثاني: أف تككف عامة ،لزيادتيا ثالثة شرائط، إحداىا : أف تككف نكرة
 .(ّ)غير المكجب

ػػ "مف" الزائدة ال بد أف يككف نكرة، أم أف المجركر ب ؛كالمقصكد بقكلو :" أف تككف نكرة"
فإنيما  ،(ْ)إال الكسائي كىشامان  -تنكير مجركرىا –الككفييف الكحيد لزيادة "مف" شرط ىك كىذا 

رَْشينِيَ : تعالى -كاستدال بقكلو ،(ٓ)يرياف زيادتيا بال شرط  ٍُ ْ ِ ال َْ َجتَإ َوىََلْد َجاَءَك ٌِ
أم  ؛(ٔ)

 جاءؾ نبأ المرسميف، حيث جاء مجركرىا معرفان باإلضافة.

استدؿ بيذه اآلية عمى ما ذىب إليو الكسائي كىشاـ، كىذا مف الجدير ذكره أف األخفش 
 .فيي زائدة عنو بال شركط ،ال يشترط تنكير مجركر" مف" دليؿ عمى أف األخفش

                                                           

 ؛(ُّٕ-ُّٔ)المرادم، الجنى الداني  ؛(ّّٓ)صابف ىشاـ، المغني  ؛(ِِٓ/ْ)ج سيبكيو، الكتاب (ُ)
  .(ُّٖ/ٖ)جالمفصؿ الزمخشرم،  ؛(ِّْ)صالمالقي، رصؼ المباني  ؛(ِِٔ)صاليركم، األزىية 

 .(ِِٓ/ْ)جسيبكيو، الكتاب  (ِ)
 .(ُّ-ُِ/ٖ)جشرح المفصؿ ابف يعيش،  (ّ)
 .ق(َِٗ)ت المرجح أنو ىشاـ الضرير (ْ)
 .(ّْٓ)صابف ىشاـ، المغني  (؛ُّٖ)صانظر: المرادم، الجنى الداني  (ٓ)
 .[ّْاألنعاـ:] (ٔ)
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كلكنيـ  ،كلـ يذكره النحاة ،فمـ يذكره ابف ىشاـ ،كأما الشرط الثاني " أف تككف عامة"
كأظف أف ىذا ما أراده ابف يعيش في حديثو عف شرائط زيادة  ،(ُ)ذكركا أنيا تفيد تككيد العمكـ

 ."مف" عند سيبكيو

 ،االستفياـك النيي أىك كأما أف تككف في غير المكجب فمعناه أف تسبؽ بنفي أكشبيو ك 
 ،لكف األخفش خرج عف أشراط البصرييف تمؾ ،كىذاف الشرطاف ارتضاىما البصريكف لزيادة "مف"

طيف األكليف بالرغـ مف ككنو عالمان بصريان مف أبرز مشاىير المدرسة كلـ يشترط كاحدان مف الشر 
 .(ِ)البصرية 

لقد قرر الككفيكف كاألخفش جكاز زيادة حرؼ الجر "مف" في اإليجاب مستدليف بقكلو 
ًْ  تعالى: َْ ذُُُٔبُِس ٌِ ًْ َحْغفِْر ىَُس

 .فػػ "مف" زائدة عندىـ في اإلثبات ،(ّ)

، وف"رُ وِّ صَ المُ  ةِ امَ يَ القِ  ـَ وْ ابًا يَ ذَ عَ  اسِ الن   دِّ شَ أَ  فْ مِ  " إف   يضان بحديث النبي كاستدلكا أ
زائدة في  فػػ )مف( (ْ)ككذلؾ استدلكا بقكؿ العرب" قد كاف مف مطر" ،فػػ "مف" زائدة لعدـ تأثيرىا

التامة، كىذا يعني أف الككفييف كاألخفش  (كاف)كمطر فاعؿ  ،كالمعنى : قد كاف مطر ،المكجب
 .مف البصرييف لـ يشترطكا تقدـ النفي لزيادة "مف"

شرطيف اثنيف،  إف البصرييف قد اشترطكا لزيادة )مف( كخالصة األمر يمكننا القكؿ :
سيبكيو عمييما: أف تككف كقد زاد  ،ما يشبيوك كالثاني: أف تسبؽ بنفي أ ،تنكير مجركرىا أكليما:
 أما الككفيكف فقد اشترطكا ،دكف شركطزائدة  لكف األخفش مف البصرييف يرل أف )مف( ،عامة

 كعند الكسائي كىشاـ مف الككفييف بال شركط. ،: تنكير مجركر )مف(ىك شرطان كاحدان ك 

شرط إعرابي ينص عمى أف ىك ك  ،لقد زاد ابف ىشاـ شرطان ثالثان فكؽ شرطي البصرييف
ما مبتدأيككف مجركرىا إما فاعالن كا     (ٓ)ما مفعكالن بو كا 

                                                           

 -ُّٔ)صالمرادم، الجنى الداني  ؛(ُّٕ/ٖ)ج المفصؿالزمخشرم،  ؛(ّّٓ)صابف ىشاـ، المغني  (ُ)
 .(ِِٔ)صاليركم، األزىية  ؛(ُّٕ

 .(ِّٓ/ُٕج)م زيادة حرؼ الجر )مف( في التراكيب، كمذىب األخفش األكسط في زيادتو ،الحركب (ِ)
 .[ُّاألحقاؼ: ] (ّ)
 .(ّٔٓ)صابف ىشاـ، المغني  (ْ)
 (.ّْٓ)صابف ىشاـ، المغني  (ٓ)
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كالمعنى: ما قاـ رجؿ،  -كىذا لنفي الجنس -فنحك: ما قاـ مف رجؿو  ،أما في الفاعؿ
فنحك: ىؿ قاـ مف رجؿ ؟، كيككف المعنى : ىؿ قاـ  ،أما االستفياـ في الفاعؿ ،حيث سبؽ بنفي

  (ُ)أم: ال يقـ رجؿ ،ال يقـ مف رجؿ"مثؿ : " ،كالنيي في الفاعؿ ،رجؿ؟

مثؿ: ما رأيت  ،كيسبؽ بنفي كاستفياـ كنيي، فمف النفي ،كيككف مجركر"مف" مفعكالن بو
أم :  ،مثؿ قكلؾ: ىؿ رأيت مف رجؿ؟ ،كفي االستفياـ ،كيككف التقدير: ما رأيت رجالن  ،مف رجؿ

 .(ِ)أم: أحدان  ؛كفي النيي كقكلؾ : ال تضرب مف أحد ،رجالن 

فيما دكف يك ف ،كاليسبؽ بنيي ،استفياـك أ إف مجركر "مف" إذا كاف مبتدأن يسبؽ بنفي
: ما في فمف النفي: ما في الدار مف أحد؛ أم ،(ّ)المبتدأ؛ كذلؾ ألف النيي ال يككف إال في الفعؿ

 كمنو قكؿ الشاعر: ،الدار أحد

 نًا أسػػػػػػاِئُميااَل يْ َصػػػػػػَوقفػػػػػػُت فييػػػػػػا أُ 

 

 (ٗ)عي ت جوابػًا ومػا بػالر بع مػف أحػد 
 

كاالستفياـ في مثؿ قكلؾ: ىؿ في الدار مف رجؿ؟ أم:  ،بالربع أحدما كيككف التقدير:   
 قاؿ الشاعر: ،رجؿه 

 اَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكُ حَ يْ ي  وَ َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَ  ؿْ َىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 (٘)جرَ َحػػػػػػػػػػػػ فْ ُت ِمػػػػػػػػػػػػقْ ِشػػػػػػػػػػػػعَ  إفْ  
 

 .كدخمت عمى المبتدأ ،فزيدت "مف" في سياؽ االستفياـ بػػ "ىؿ"  

التعجب، كذلؾ قكليـ: " حاالت التي ذكرىا سيبكيو في كتابو: أف تزاد "مف" بعد الكمف 
نحك: " لي ممؤه  ،قبؿ التمييز -أيضان –فزيدت "مف" بعد التعجب، كعنده تزاد  ،كيحو مف رجؿ"

أفضؿ مف زيد، ىك كبعد أفعؿ التفضيؿ في قكلنا:  ،فذىب سيبكيو إلى أف مف زائدة ،مف عسؿ"
 .(ٔ)إذ أراد أف يفضمو عمى بعض كال يعّـَ 

                                                           

 .(ّْٓ)صابف ىشاـ، المغني  (ُ)
 .(ّْٓ)صابف ىشاـ، المغني  (ِ)
 .(ِّٓ)صالمالقي، رصؼ المباني  (ّ)
 ؛(ِّٓ)صالمالقي، رصؼ المباني  ؛(ِٗٔ)ص اإلنصاؼابف األنبارم،  ؛(ُٔ)ص ديكافال ،البيت لمنابغة (ْ)

 .(ُِّ/ِ)ج سيبكيو، الكتاب
 ؛ركايتو: " إف ليك ت"ك  (،ّّٓ/ُ)جشكاىد المغني ، لسيكطياالبيت لسيريف أخت مارية القبطية كما في  (ٓ)

 .(ِّْ)ص رصؼ المبانيالمالقي، كانظر: 
 .(ِِٓ/ْ)جسيبكيو، الكتاب  (ٔ)
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 أوجو" مف" األخرى:

كىي : ابتداء الغاية في ، (ُ)حاة أربعة عشر كجيان لػ "مف" غير كجو الزيادةلقد ذكر الن
كَْص تعالى :  -كمنو قكلو ،المكاف

َ
ْصِجِد اْأ ٍَ ْ ْصِجِد اْلََراِم إََِل ال ٍَ ْ ََ ال ٌِ

كالثاني لمتبعيض،  ،(ِ)
ُ : قكلو كنح ًَ اَّللٍّ َْ َُكٍّ ٌَ  ًْ ُٓ ٌِِْ

ٔامثؿ : ،كبياف الجنس ،(ّ) ْوذَانِ  فَاْجخَجِتُ
َ
ََ اْأ الرِّْجَس ٌِ

(ْ)، 
ِ  :كالتعميؿ مثؿ َْ َخْظيَثِ اَّللٍّ ْٓتُِؿ ٌِ ا َح ٍَ َ ا ل َٓ ٌِِْ ََ مثؿ : ،كالبدؿ ،(ٓ) ِإَونٍّ  جْيَا ٌِ ًْ ةِاْلََياةِ اَلَّ رَِؽيخُ

َ
أ

 ِ اْْلِخَرة
د ثتو مف فالف ،كالمجاكزة ،(ٔ) كاالنتياء : كقد أشار  ،أم عف فالف ؛كمنو قكؿ العرب : حي

تجعمو غاية رؤيتؾ كما جعمتو غاية حيف  ،فقاؿ : كتقكؿ : رأيت مف ذلؾ المكضع ،إليو سيبكيو
ْٔمِ  :مثؿ قكلو ،كاالستعالء ،(ٕ)أردت االبتداء  ََ اىَْل َُاهُ ٌِ  (مف)كالفصؿ : كفيو تدخؿ ،(ٖ) َوََُصْ

ٰ تعالى: -كمنو قكلو ،عمى ثاني المضاديف ّيِبِ َخَّتٍّ ََ اىفٍّ ٍِزَي اْْلَتِيَد ٌِ يَ
في  (الباء)كمكافقة  ،(ٗ)

إِذَا  :تعالى -كمكافقة )في( مثؿ قكلو ،أم : بالسيؼ ؛مثؿ قكؿ العرب :"ضربتو مف السيؼ"
َػثِ  ٍُ ِْٔم اْْلُ َْ يَ َلةِ ٌِ ُُٔدَِي لِيػٍّ

كىذا  ،كذلؾ إذا اتصمت ب )ما( ،كأف تككف مكافقة ؿ )رب( ،(َُ)
 ،ق(َٖٓ)كابف طاىر ،ق(َٗٔ)تكابف خركؼ ،ق(ّٖٔ)ترافيالكجو قالو السي

: ربما كالتقدير ،: كاعمـ أنيـ ممف يحذفكف كذاكخرجكا عميو قكؿ سيبكيو ،ق(ْٕٔ)تكاألعمـ
كالقسـ : كال تدخؿ إال عمى الرب، فيقاؿ : ًمػيف رب ألفعمف، بكسر الميـ  ،(ُُ)يحذفكف كذا

 .كلمغاية ذكره بعض المتأخريف كحمؿ عميو كالـ سيبكيو المتقدـ ،كضميا

فيما  ،أما حالتاىا ،الزيادة بحالتييا كشركطياىك كالكجو األخير كالذم فصمنا فيو القكؿ ك 
، كشركطيا أف تسبؽ بنفي أ ،: الزائدة لتككيد االستغراؽ  ككالزائدة إلفادة التنصيص عمى العمـك

                                                           

 .(ّْٗ)ص المغنيابف ىشاـ، انظر:  (ُ)
 .[ُاإلسراء:] (ِ)
 .[ِّٓالبقرة:] (ّ)
 .[َّالحج: ] (ْ)
 .[ْٕالبقرة: ] (ٓ)
 .[ّٖالتكبة: ] (ٔ)
 .(َّٖ/ّ)جسيبكيو، الكتاب  (ٕ)
 .[ٕٕاألنبياء: ] (ٖ)
 .[ُٕٗآؿ عمراف: ] (ٗ)
 .[ٗالجمعة:] (َُ)
 .(ِّٓ)صابف ىشاـ، المغني  (ُُ)
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كىما شرطاف لـ يشترطيما  ،كاالستفياـ، كأف يككف مجركرىا نكرةما يشبيو مف النيي 
 .األخفش عمى الرغـ مف أنو أحد أعالـ المدرسة البصرية

؛ ألنو يعد نتيجة فأرل أنو ال حاجة ألف يسمى شرطا أما الشرط الذم أضافو ابف ىشاـ
كرىا سيبكيو ال يشمؿ حاالت الزيادة التي ذيك إضافة إلى ذلؾ ف ،طبيعية لمشرطيف األكليف

كليس مف الحاالت الثالثة التي ذكرىا ابف  ،ففي)لي ممؤه مف عسؿ( كاف مجركر )مف( تمييزا
 .ىشاـ
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 ال -ثالثاً 
ؿ)ال( في كالـ العرب ككتب النحاة ك  ،مف الحركؼ التي تككف عاممة كغير عاممةىك ك 

كالثاني : أف تككف )ال(  ،غير عاطؼ كأ عاطفان  أربعة مكاضع، أكليا : أف تككف )ال( حرفا نافيان 
 .كأف تككف زائدة ،كأف تككف حرؼ دعاء ،نييا فيجـز الفعؿ المضارع بعدىا

كبعد استطالعيا رأيت أف أقسـ الزيادة  ،لقد تعددت تقسيمات زيادة حرؼ )ال( في كتب النحاة
كال يككف معنى  ،أكليا : أف تككف )ال( باقية عمى معناىا فال تخرج مف الكالـ ،إلى قسميف اثنيف

 .كالقسـ الثاني : يككف دخكليا كخركجيا كاحدا ،الكالـ بيا كمعناه دكنيا

 :(ُ)القسـ األكؿ لو مكضعاف

 ،كالمعطكؼ كالمعطكؼ عميو ،بيف الجار كالمجركر (غير)الموضع األوؿ : أف تزاد بمعنى 
ض بيف شيئيف ما يسميو ابف ىشاـ )المعتر ىك ك  ،كالمضاؼ كالمضاؼ إليو ،كالنعت كالمنعكت

كمف ذلؾ قكليـ : غضبت مف الشيء كجئت بال  ،أم يحتاج بعضو إلى بعض ؛(ِ)متطالبيف ( 
 كمنو قكؿ الشاعر : ،زاد

 َبػػػػػَرـٍ  شٍ احِ  َفػػػػػى اَل َلػػػػػي إِ وِ أْ ى تَػػػػػت ػػػػػحَ 
 

    (  ٖ)اُبو َغِنُمػػػػػواحَ ْصػػػػػا أَ ذَ إِ  حٍ يْ حِ  َشػػػػػاَل وَ  
كجاءت في ذلؾ كمو زائدة بمعنى  ،حيث زيدت )ال( بيف الجار كالمجركر في األمثمة السابقة

فيي زائدة إال أنو ال يجكز إخراجيا مف  ،كلكف زيادتيا مف جية المفظ فقط دكف المعنى ،غير
لكف يقاؿ فييا زائدة مف حيث كصكؿ عمؿ  ،الكالـ لئال يصير النفي إثباتا، كالمعنى عمى النفي

كما يقكلكف في األلؼ كالالـ مف  ،اصطالح النحكييف في الزيادةىك ك  ،ما قبميا إلى ما بعدىا
 .(ْ)كلكف ال يستغنى عنيا ،الذم كالتي كاآلف كالالت كالعزل أف الزيادة فييا كائنة

                                                           

 ؛(ُُٓ)ص اليركم، األزىية ؛(ُُُ/ْ)ج، (ٕٕ/ّ)ج، (َِٓ/ِ)ج، (ّٗٗ/ُ)ج انظر: سيبكيو، الكتاب (ُ)
 .(ِٕٓ)صابف ىشاـ، المغني  ؛(ََّ)صالمرادم، الجنى الداني  ؛(َِٕ)صالمالقي، رصؼ المباني 

 .(ِِٕ)صابف ىشاـ، المغني  (ِ)
 المالقي، رصؼ المباني ؛(ُٓٓ/ِ)ج حياف، تفسير البحر المحيطك أب (؛ُُٕ)ص ديكافالالبيت لزىير،  (ّ)

 .(ُِٕ)ص
 .(ُِٕ)ص المالقي، رصؼ المباني (ْ)
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(، كمنو  عمران كالى  زيدان  قكلؾ: )ما رأيتي  ككمف زيادتيا بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو نح
الِّيفَ قكلو تعالى ـْ َواَل الض  َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَمْيِي

كعمؿ صاحب البرىاف دخكؿ )ال( في ىذه  ،(ُ)
كالعرب تنعت  ،زيمة لتكىـ أف الضاليف ىـ المغضكب عمييـ( دخمت ىنا مال)اآلية بقكلو : "إف 

 .(ِ): مررت بالظريؼ كالعاقؿ، فدخمت إلزالة التكىـ"تقكؿ ،الكاك ب

 المضاؼ كالمضاؼ إليو، كمف ذلؾ قكؿ العجاج : ؛كتزاد بيف المتضايفيف
 (ٖ)رعَ ا شَ مَ ى وَ رَ ور سَ  حُ ر اَل ئْ بِ  يْ فِ 

 .فزيدت )ال( بيف المضاؼ )بئر( كالمضاؼ إليو )حكر( ،كالمعنى : في بئر حكر

 ،كمنو قكلؾ : مررت برجؿ ال ضاحؾ كال باؾ ،كتزاد )ال( أيضا بيف الصفة كالمكصكؼ
ٔا إََِلٰ ِظّوٍ ذِي ذََلِث ُطَػٍب  :تعالى -كمنو قكلو َٓبِ ََل َظيِيٍو  اجَْفيُِل ََ اليٍّ َوََل ُحْغِن ٌِ

(ْ) 
انطمقكا إلى ظؿ ذم ثالث  ،: مررت برجؿ ال ضاحؾ كغير باؾكيككف التقدير ،زائدةؼ)ال(

 .(ٓ)شعب ال ظميؿ كغير مغفو مف الميب

فتقكؿ  ،وبيف الجاـز والمجزـو ،الموضع الثاني : أف تزاد )ال( بيف الناصب والمنصوب
كضربتؾ حتى ال تقكـى،  ،كتيقنت أف ال تخرجى  ،في الناصب كالمنصكب : عجبت أف ال تقكـى 

ُْْو اىِْهخَابِ تعالى : -كجئتؾ كي ال تكـر زيدا، كمنو قكلو َ
ًَ أ ِِلَلٍّ َحْػيَ

ؼ)ال( زائدة بعد أف  ،(ٔ)
ََكْ ََل :تعالى -كمنو أيضا قكلو ،كالمعنى : ليعمـ أىؿ الكتاب ،المضمرة جكازا بعد الـ التعميؿ

 ًْ ْغِِيَاءِ ٌُِِْس
َ
يَُسَٔن ُدوىًَث َبنْيَ اْأ

 :كمف الشكاىد الشعرية قكؿ الشاعر ،(ٕ)

                                                           

 .[ٕالفاتحة: ] (ُ)
 .(ّٔٓ/ْ)جلبرىاف ، االزركشي (ِ)
اج في الديكاف (ّ) ابف  ؛(ُّٔ/ٖ)ج المفصؿالزمخشرم،  ؛(ِٕ)صالبيت لعبد ا بف رؤبة المعركؼ بالعجَّ

 األشباه كالنظائرالسيكطي،  ؛(ُُٗ)صتأكيؿ مشكؿ القرآف  ،ابف قتيبة ؛(ْٕٕ/ِ)ج الخصائصجني، 
 .(ُْٓ)ص األزىيةاليركم،  ؛(ُْٔ/ِ)ج
 .[َّالمرسالت] (ْ)
البف السراج  ،األصكؿ ؛(ُٖٔ/ُ)ج المقتضبالمبرد،  ؛(ُِٕ)ص رصؼ المبانيالمالقي، انظر:  (ٓ)

 .(َّٖ)صالجنى المرادم،  ؛(ُُٔ)صاألزىية اليركم،  ؛(ْٖ)ص معاني الحركؼالرماني،  ح(ِٗٓ/ِ)ج
 .[ِٗالحديد: ] (ٔ)
 .[ٕالحشر:] (ٕ)
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  تْسػػػػػػَخرااَل  فْ أَ  َض يْ الِبػػػػػػ وـُ لُػػػػػػا أَ َمػػػػػػفَ 

 

   (ٔ)الَقَفْنػػػػػػػػػػػػػَدرَا ةِ بَ يْ إذا رأْت ذا الش ػػػػػػػػػػػػػ 
 :كمنو قكؿ األحكص ،(ِ)كالقفندر : قبيح المنظر ،ك)ال( زائدة ،معناه : أف تسخرى 

 

 نػػػػػػػػػانَ يْ ا بَ  عُ َمػػػػػػػػػجْ  يَ اَل  أفْ  ةَ اَفػػػػػػػػػخَ مَ 

 

   (ٖ)يػػػػالي الغػػػػواِبرِ ى الم  رَ ْخػػػػا أُ َيػػػػنَ يْ وال بَ  

 :كمنو أيضا قكؿ الشاعر
 

 أْف ال أحب ػػػػػويػػػػػو َوَيْمَحْيَنِنػػػػػي فػػػػػي الم  

 

   (ٗ)داٍع دائػػػػػٌب غيػػػػػُر غافػػػػػؿِ يػػػػػو ولم   

 .(ٓ)أف أحبو، كال زائدةيك كيمحينني في الم ،كيككف المعنى : مخافة أف يجمع ا

ف  ،كقكلؾ : إال تقـ أكرمؾ، كمف ال يقـ أضربويك ف ،أما زيادتيا بيف الجاـز كالمجزكـ كا 
ُ  :كمنو في كتاب ا ،كمف يقـ ال أىنو ،تقـ ال أكرمؾ هُ اَّللٍّ وهُ َذَلْد ََُصَ إَِلٍّ َتُِْصُ

 كقكلو  ،(ٔ)
 َْ ٔهُ حَُس رِْض َوفََصاٌد َنتَِيٌ  إَِلٍّ َتْفَػيُ

َ
فِخٌَِْث ِف اْأ

 :كمف الشكاىد الشعرية ،(ٕ)
 

 ةٍ رَ ْيػػػػثِ كَ  رٍ وْ ُمػػػػي أُ ِفػػػػ عُ انِ َصػػػػ يُ اَل  فْ وَمػػػػ
 

   (ٛ)ُيَضػػػػر ْس بأنيػػػػاب وُيْوَطػػػػأ ِبَمْنِسػػػػـِ  

إف زيادة )ال( في ىذا المكضع ىي نفس الزيادة في المكضع السابؽ، فمقد عدت )ال(  
ؼ)مف( الشرطية الجازمة جزمت الفعؿ  ،قبميا إلى ما بعدىا زائدة بسبب كصكؿ عمؿ ما

)يصانع( عمى الرغـ مف كجكد الفاصؿ )ال(، لذا فال يجكز طرح )ال( كاالستغناء عنيا، لئال 
 يختؿ المعنى.

                                                           

ابف كالبيت في  ح(ُٕٗص)النجـ ك ديكاف أب ،ر،انظر: العجمييك الرجاز المشالبيت ألبي النجـ العجمي  (ُ)
 .(ُْٓ)صاألزىية اليركم،  ؛(ُٕٓ/ِ)ج المخصصابف سيدة،  ؛(ِّٖ/ّ)ج الخصائصجني، 

 (.ُْٓ)اليركم، األزىية  (ِ)
ابف جني، البيت لألحكص، عبد ا بف محمد بف عبد ا بف عاصـ، يكنى بأبي عاصـ، كالبيت في  (ّ)

 .(ُٓٓ)ص األزىيةاليركم،  ؛(ْٔٓ/ُ)ج تفسير البحر المحيطحياف، ك أب ؛(ِّٖ/ّ)ج الخصائص
 األزىيةاليركم،  ؛(ْٕ/ُ)ج الكامؿالمبرد،  ؛(ُِّ/ِ)ج ماليالشجرم، األالبيت لألحكص في  (ْ)

 .(ُٔٓ)ص
 .(ُٔٓ)صاليركم، األزىية  (ٓ)
 .[َْالتكبة :] (ٔ)
 .[ّٕاألنفاؿ: ] (ٕ)
 .(َُُ)صالبيت لزىير في معمقتو، الديكاف  (ٖ)
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)ال( ما أراده اإلربمي في تعريفوىك ك  ما يككف فيو دخكؿ )ال( كخركجو كاحداىك ك  :القسـ الثاني
يا كتقع بيذه الصفة في عدة أسقطت لما اختؿ المعنى بحذفك بقكلو "التي لالزائدة حيث عرفيا 

  .(ُ)"أماكف

كما قاـ زيد كال  ،: ما قاـ زيد كال عمرك نحك قكلؾ ،كمنو : أف تككف زائدة لتأكيد النفي
تشر ؾ بيف الكاك كذلؾ ألف  ؛كما قاـ زيد كقعد عمرك ،كالمعنى : ما قاـ زيد كعمرك ،قعد عمرك
 ،كما تشرؾ بيف النكعيف في اإلثبات، فال يحتاج إلى )ال( النافية ،كالفعميف في النفياالسميف 

ََل ةَارٍِد َوََل َنرِيمٍ كمنو قكلو تعالى :  ،(ِ)لكف زيدت لضرب مف التأكيد 
كمف الشكاىد  ،(ّ)

 :الشعرية عمى ذلؾ

 ـيُ نَ ْيػػػدِ  اِ  وؿُ ُسػػػى رَ َضػػػرْ يَ  افَ ا َكػػػَمػػػ
 

 رُ ِمػػػػػػػػػػػػ عُ اَل وَ  رٍ كْ بَ و ُبػػػػػػػػػػػػأَ  والطيبػػػػػػػػػػػػافِ  
 

ىي أـ حركؼ العطؼ،  (الكاك )أف ىك زائدة  (ال)عاطفة كالكاك كلعؿ الذم جعؿ 
فال نقكؿ : ما قاـ زيد ال بكر، فتخرج )ال(  ،إضافة إلى ذلؾ فإف )ال( ال يعطؼ بيا بعد النفي

 .(ْ)؛ لدخكؿ العاطؼ عميياكتتمحض لتأكيد النفي ،عف العطؼ

ف كانت زائدةكذكر ال لكف مجيئيا  ،: ما جاءني زيد كال عمركفي قكلؾ رضي أنيا كا 
ضركرم لرفع احتماؿ أحد المجيئيف دكف اآلخر، كالعجب أنيـ ال يركف تأثير الحرؼ معنكيا 

كفي )مف( االستغراقية : مانعا مف ككف الحركؼ  ،كالتأكيد في الباء كرفع االحتماؿ في )ال( ىذه
 .(ٓ)نعا مف زيادتياكككنيا كافة : ما ،كيركف تأثيره لفظيا ،زائدة

كلكف يتعجب مف زيادة الحرؼ  ،كيفيـ مف كالـ الرضي السابؽ أنو يرل القكؿ بالزيادة
 ؛ففي قكلنا مثال : "ما جاءني مف رجؿ " )مف( ىنا أفادت االستغراؽ ،رغـ أف لو تأثير معنكم
ـى يككف الحرؼ زائدا رغـ تأثيره المعنكم ،أم أف ليا تأثيرا معنكيا رضي أراد أف ينبينا ككأف ال ،فًم

 .إلى أىمية التأثير المعنكم كأنو ليس دكف التأثير المفظي

                                                           

 .(ُِّ)ص األدب جكاىر ،اإلربمي (ُ)
 .(ِّٕ)صالمالقي، رصؼ المباني  (ِ)
 .[ْْالكاقعة:] (ّ)
 .(ُّٕٕ، َُّٓ/ِ)ج شرح الرضي ،انظر: اإلستراباذم (ْ)
 .(ُّٕٕ/ِ)جاإلستراباذم، شرح الرضي  (ٓ)



034 
 

 مواضع أخرى لزيادة )ال( :

كمنو  ،(ُ): ال كا ال أفعؿي، نحكلإليذاف بأف جكاب القسـ منف ،راقبؿ المقسـ بو كثي -ُ
 قكؿ الشاعر :

 

 امريِّ َة الَعػػػػػػػػػػػػػػػَنػػػػػػػػػػػػػػػابْ  ؾِ ْيػػػػػػػػػػػػػػػبِ وأَ  الَ 

 

ال يػػػػػػػػد عي القػػػػػػػػوـُ أنػػػػػػػػي َأِفػػػػػػػػرّ  
(ٕ)      

ثِ كجاءت قبؿ )أقسـ( قميال، كعميو حمؿ قكلو تعالى  ٌَ ِْٔم اىْلِيَا ًُ بِيَ كِْص
ُ
ََل أ

كفييا  ،(ّ)
كىذا قكؿ البصرييف كالكسائي  ،كأنو قاؿ أقسـ بيـك القيامة ،ثالثة أقكاؿ أحدىا : أف )ال( زائدة

 .(ْ)كعامة المفسريف

نما ىي رد  ،:"ال تككف )ال( زائدة في أكؿ الكالـإنكار الفراء لمرأم األكؿ كقاؿ ىك الثاني :  كا 
ثـ قاؿ :  ،كفليس األمر كما تقكل ،كأنيـ أنكركا البعث فقيؿ ليـ : ال ،لكالـ مف المشركيف متقدـ

 .(ٓ)أقسـ بيـك القيامة "
إِنٍّ كأرل أنو قدـ الدليؿ السميـ حينما ذكر اآلية  ،الرأم الذم رجحو الرمانيىك كىذا 

َ ََل  ا اَّللٍّ َٓ َْٔر ا فَ ٍَ ا َبُػَٔؽًث َذ ٌَ رًَل  ٌَ ْن يََْضَِب 
َ
يَْصخَْدِِي أ

كقاؿ عنيا : ىي "جكاب ما ضربو ا  ،(ٔ)
 .(ٕ)"كت كالذباب كىما في مكضع غير ىذامف المثؿ مف العنكب

  .(ٖ)الثالث : أنيا بمعنى أال، كفيو نظر ألنو ال يعرؼ لو نظير
 :كمف ذلؾ قكؿ جرير ،تزاد )ال( بعد )حيف( -ِ

 

                                                           

 .(ُّٕٖ/ِ)جاإلستراباذم، شرح الرضي  (ُ)
 المخصصابف سيدة،  ؛(ِٕٕ)صابف ىشاـ، المغني  ؛(ٖٔ)ص ديكافال ،البيت المرئ القيس (ِ)

 .(ُّٖٕ/ِ)ج اإلستراباذم، شرح الرضي ؛(ُّٓ/ُٕ)ج
 .[ُالقيامة:] (ّ)
 .(ُّٓ)صاليركم، األزىية  (ْ)
 .(َِٕ/ّ)جمعاني القرآف  ،لفراءا (ٓ)
 .[ِٔالبقرة: ] (ٔ)
 .(ٖٓ)صالرماني، معاني الحركؼ  (ٕ)
 .(ْٖ)صالرماني، معاني الحركؼ  (ٖ)



035 
 

 

 مػػػا بػػػاُؿ جيِمػػػَؾ بعػػػد الِحْمػػػـ والػػػديف

 

   (ٔ)وقػػد عػػالؾ مشػػيٌب حػػيَف ال حػػيِف  

نما كانت زائدة ،ال زائدة كالتقدير : كقد عالؾ مشيب حيف حيف ؛ ألنؾ إذا قمت عالؾ كا 
نما ىي نافية ،مشيب حينا فقد أثبت حينا عاله فيو الشيب  ،كفي رأيي أف )ال( ىنا ليست زائدة كا 

  .أم عالؾ شيب ليس في حينو كليس كقتو ؛رهيك كالمعنى : عالؾ مشيب حيف ال حيف ظ

  : )ال( التي في ال جـر -ّ

( فعؿ ماض معناه : ثبت ليـ كحؽ ليـ كمنو قكلو  ،ذىب بعض النحكييف إلى أف )جـر
ًُ الٍّارَ تعالى :  ُٓ َ نٍّ ل

َ
َل َجَرَم أ

كمعناىا : حقا أف ليـ النار، كقاؿ الفراء : "معناه ال بد كال  ،(ِ)
 .(ّ)كجـر ليـ منصكب ب )ال( عمى التبرئة " ،محالة أف ليـ النار

 :كقكؿ الشاعر ،أف تككف )ال( زائدة شذكذا قبؿ خبر كاد -ْ
 

 ةابَ بَ ي َصػػػػػػنِ تْ رَ تَ اعْ ى َفػػػػػػَمػػػػػػيْ لَ  تُ رْ كْ ذ  تَػػػػػػ
 

   (ٗ)عُ ط ػػػػػقَ تَ  يَ اَل  بِ ْمػػػػػالقَ  رُ يْ مِ َضػػػػػ ادَ وَكػػػػػ 

لتككيد اإلضراب بعد اإليجاب، كمثالو : جاء زيد ال بؿ عمرك،  (؛بؿ)أف تزاد )ال( قبؿ  -ٓ
كمثالو  ،كتزاد )ال( بعد النفي كالنيي أيضا ،ؼ)ال( زائدة لتأكيد اإلضراب عف جعؿ الحكـ لألكؿ

فجعمت )ال( زائدة لتأكيد اإلضراب عف  ،كال تضرب خالدا ال بؿ بشرا ،: ما قاـ زيد ال بؿ عمرك
 .(ٓ)األكؿ

 :كمنو قكؿ الشاعر ،تزاد في مكاضع مختمفة -ٔ
 

 وت ِبػػػمَ جَ عْ تَ اْسػػػوَ  ؿَ ْخػػػ البُ ه اَل دُ وْ ا ُجػػػَبػػػأَ 
 

   ومُػػاتِ د قَ وْ الُجػػ عُ َنػػمْ  يَ ى اَل تَػػفَ  فْ ِمػػ ـَ ْعػػنِ  

 : كمنو أيضا قكؿ الشماخ ،حيث جاءت ال زائدة كالتقدير : أبى جكده البخؿ

                                                           

 ؛(ُُْ/ّ)ج اليمعالسيكطي، ك  ؛(َّٓ/ِ)ج الكتابسيبكيو، ك  ؛(ْْٖ)صديكاف ال ،البيت لجرير (ُ)
 .(ِّٗ/ُ)جمالي الشجرم، األك 
 .[ِٔالنحؿ:] (ِ)
 .(ٖ،ٗ/ِ)ج معاني القرآف ،لفراءا (ّ)
 .(ِْٕ)ص رصؼ المبانيالمالقي،  ،(َِّالداني )ص الجنىالمرادم، البيت بال نسبة، انظر:  (ْ)
 .(ْٓٔ/ِ)جالمساعد ابف عقيؿ،  ،(ِٕٓ/ٓ)ج امعيك ىمع الالسيكطي، انظر:  (ٓ)
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  أراىػػػػػػػػػـْ أعػػػػػػػػػاِئَش مػػػػػػػػػا ألىِمػػػػػػػػػؾ اَل 

 

      (ٔ)ُيضػػػػْيعوف الِيَجػػػػاف مػػػػع الُمِضػػػػْيعِ  

 :كدليؿ ذلؾ قكلو ،ك)ال( زائدة ،أراد : ما ألىمؾ أراىـ يضيعكف
 

 وكيػػػػػػؼ ُيِضػػػػػػْيُع صػػػػػػاحُب ُمػػػػػػْدف تٍ 

 

ػػػػػػػػِقيع     عمػػػػػػػػى أثبػػػػػػػػاجيف  مػػػػػػػػف الص 
 

 لمػػػػػػػػاُؿ المػػػػػػػػرِء يصػػػػػػػػمحو فيغنػػػػػػػػي

 

   مفػػػػػػػػػػاِقَره أعػػػػػػػػػػؼ  مػػػػػػػػػػف الُقُنػػػػػػػػػػوع 
كاألثباج ىي ما بيف الكاىؿ  ،كالمدفآت ىي كثيرة األكبار كالشحكـ ،كاليجاف كراـ اإلبؿ

 ،كيككف المعنى : يا عائش إف أىمؾ يضيعكف أمكاليـ ،(ِ)السؤاؿ كالتذلؿىك كالقنكع  ،إلى الظير
إف قياـ المرء عمى حفظ مالو أفضؿ  ،كثـ يستفيـ مستنكرا : كيؼ يتياكف امرؤ في إبؿ سمينة ؟

 .لو مف تبذيره كقعكده ذليال يسأؿ الناس

  

                                                           

 األزىيةاليركم،  ؛(ِٕٖ/ُِ)ج، (ٕٔ/ٕ)ج المخصصابف سيدة،  ؛(ُِٗ)ص البيت لمشماخ في الديكاف (ُ)
 .(ُٔٓ)ص

 .(ِٕٖ/ُِ)ج، (ٕٔ/ٕ)ج المخصصابف سيدة،  (ِ)
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 ما -رابعاً 
كىي بحرفيتيا إما أف تككف  ،كحظنا في الدراسة حينما تقع حرفا ،اسما كحرفا (ما)تقع 

 .أف تقع زائدةك أ ،مصدريةك لمنفي أ

المناسب أف أقسـ مكضع فيو تشعب كتعدد، كرأيت أنو مف يك أما كقكعيا زائدة ف
كقسـ تككف فيو  ،كىي : قسـ يككف فيو دخكؿ )ما( كخركجيا ،مكاضع الزيادة إلى خمسة أقساـ

كالقسـ  ،أف تككف )ما( زائدة الزمةكالرابع:  ،أف تككف مكطئةكالثالث  ،)ما( كافة عف العمؿ
 .:أف تككف )ما( عكضا مف محذكؼالخامس

كيككف دخكليا كخركجيا، كذلؾ بعد عناصر  ،التوكيدالقسـ األوؿ : وىي التي تزاد لمجرد 
 .(ُ)كالباء، كعف ،إٍف الشرطية كالكاؼ ،لغكية عديدة منيا : إذا

ذا ما  ،: إذا ما قمت أكرمتؾكنح ،الشرطيتيف جائزة قياسا (إف)ك (إذا)كتقع )ما( بعد  كا 
ا َطَِٓد تعالى: -كمنو قكلو ،جمست أجمس َْ ا َجاُءو ٌَ ٰ إِذَا  ًْ َخَّتٍّ ُْ ةَْػاُر

َ
ًْ َوخ ُٓ ُػ ٍْ ًْ َش َغيَيِْٓ

 ًْ ُْ وَُجئُُد
(ِ). 

 كمف الشكاىد الشعرية : 
 

 إذا مػػػػػػا أَتْيػػػػػػَت الحارثي ػػػػػػات فػػػػػػاْنِعِني

 

   (ٖ)اَيػػػػػػػػػػػػقِ اَل وخبػػػػػػػػػػػػرُىف  أال تَ  ف  ُيػػػػػػػػػػػػلَ  

-قاؿ ا   (ْ)"إما تقكمفَّ فإني أقكـ" كنح ،كتزاد بعد )إف( الشرطية جائزة أيضا قياسا
ًْ :تعالى ُٓ َْ َخيَْف ٌَ  ًْ ِدْ ةِِٓ ًْ ِف اْلَرِْب فََْشّ ُٓ ٍِّ ا َترَْلَف ٌٍّ ِ فَإ

 :كقاؿ الشاعر ،(ٓ)
 

ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػةفإم   ا َتَرْينػػػػػػػػػػػػي َولػػػػػػػػػػػػي ِلم 

 

   (ٙ)اَيػػػػػػػػػػػأْوَدى بِ  ثَ وادِ الَحػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػإف   

                                                           

 .(ٕٔص) ما الزائدة كالكافة، استعماليا كداللتيا ،العطية (ُ)
 .[َِفصمت: ] (ِ)
 .(ُّْ/ُ)ج البيت لجعفر بف عمبة، كما في الحماسة (ّ)
 .(ُّٔ)ص المالقي، رصؼ المباني (ْ)
 .[ٕٓاألنفاؿ:] (ٓ)
ابف يعيش،  ؛(ْٔ/ِ)ج الكتابسيبكيو،  ؛، كركايتو فيو: فأف تعيديني(ُُٕ)ص البيت لألعشى في ديكانو (ٔ)

 (.ٖٕٓ/ْ)ج الخزانةالبغدادم،  ؛(ٓٗ/ٓ)ج شرح المفصؿ
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ف تريني ،أم : فإف تثقفنيـ أم :كفعمؾ  : فعمت كما فعمؾ ككما زيد؛كفي نحكبعد الكاؼ  ،كا 
ًْ كمثاؿ زيادة )ما( بعد الباء قكلو تعالى :  ،(ُ)ككزيد ُٓ َ ِ ِلَْج ل ََ اَّللٍّ ا رََْحٍَث ٌِ ٍَ ِ فَت

كمثاليا مع  ،(ِ)
ٍَّ َُادٌِنِيَ )عف( قكلو تعالى :  ا كَيِيٍو َلُْػتُِد ٍٍّ كَاَل َخ

في قكلو تعالى  (ْ)(مف)كتزاد بعد  ،(ّ)
ٔا ْغرِكُ

ُ
ًْ أ ا َخِفيئَاحِِٓ ٍٍّ  .خطيئاتيـ أغرقكا، كالتقدير : مف مِ

أف تقع بعد أداة الشرط الجازمة  ،كمف المكاضع التي يحؽ لنا اإلتياف ب )ما( كتركيا
 .(ٓ)كتزاد فييا تككيدا ،أم ،كيؼ ،مثؿ : إف، أيف، متى

ُْٔت  :تعالى -قكلو (أيف)كمثاؿ زيادتيا مع  ٍَ ْ ًُ ال ٔا يُْدرِْكُس ا حَُسُُٔ ٍَ ْحَِ
َ
خ

مثؿ  ،كمتى ،(ٔ)
ٔاقكلو تعالى : (أم):"متى ما تأتني آتؾ"، كمع  ا حَْدُغ ٌَ يًّا 

َ
خ

: كيفما تجمس ( مثؿكيؼ)كمع  ،(ٕ)
 .كسبؽ التمثيؿ ؿ )إٍف( ،أجمس

بعد كي قكؿ  كمثاؿ زيادتيا ،كبعد ليت إذا كانت عاممة ،كتزاد ما بعد كي الناصبة
 :الشاعر

 

 يػػػػػػػػػَر ِبِقْرَبتػػػػػػػػػيطِ تَ  ا أفْ َمػػػػػػػػػيْ كَ أردُت لِ 

 

   (ٛ)اَء َبْمقػػػػػػػػعدَ ْيػػػػػػػػبَ فَتْتُرَكيػػػػػػػػا َشػػػػػػػػن ا بِ  

 :كمنو قكؿ النابغة ،: ليتما زيدا قائـمثؿ ،كبعد ليت العاممة
 

ـَ لَ َمػػػػا الحَ ذَ ا َىػػػػَمػػػػتَ يْ قالػػػػت : أال لَ   اَنػػػػا
 

   (ٜ)و َفَقػػػػػػػػدفَ ْصػػػػػػػنِ ا وَ َنػػػػػػػتِ امَ مَ ى حَ إَلػػػػػػػ 

                                                           

 .(ُّٔ)ص المالقي، رصؼ المباني (ُ)
 .[ُٗٓآؿ عمراف:] (ِ)
 .[َْالمؤمنكف:] (ّ)
 .[ِٓنكح:]كاآلية مف سكرة (، ِْص)القكؿ في )ما( الزائدة  ،تاج (ْ)
ابف  ؛(ٖٕ)ص األزىيةاليركم،  ؛(ْٖص)الشرح الرائد لكتاب نظـ الفرائد كحصر الشكارد  ،انظر: الميمبي (ٓ)

 . (ُّّ/ٖ)ج شرح المفصؿيعيش، 
 .[ٖٕالنساء: ] (ٔ)
 .[َُُاإلسراء:] (ٕ)
المالقي،  ؛(َِٔ)صابف ىشاـ، المغني  ؛(ُٗ/ٕ)ج المفصؿالزمخشرم، في ىك البيت لـ أىتد إلى قائمو، ك  (ٖ)

 .(ُّٔ، ُِٔ)ص رصؼ المباني
 اإلىماؿ أيضا. (ليتما)، كيجكز في سبؽ تخريج البيت (ٗ)
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في الخبر  حيث دخمت )ما( عمى الحرؼ الناسخ الذم يعمؿ النصب المبتدأ )اسمو( كالرفع
 .كرفع لمخبر ،كبقي الحرؼ عمى عممو مف نصب لالسـ ،)خبره(

 :كمنو قكؿ الشاعر ،كتزاد )ما( كيككف دخكليا كخركجيا بعد )رب(
 

 قيؿٍ ؼ َصػػػػػػػػػيْ رب مػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػربٍة بَسػػػػػػػػػ

 

     (ٔ)دوف ُبْصػػػػػػػػرى وَطْعَنػػػػػػػػٍة َنْجػػػػػػػػاَلءِ  

 .ككأف )ما( ليست مكجكدة ،فخفض ضربة ب )رب(

جيا سكاء إذا كقعت بعد كيككف دخكليا كخرك  ،إف )ما( تزاد كخالصة األمر يمكف القكؿ
ذا ك  ،الباء، عف ،الكاؼ ،: مفالجار مثؿ  ،متى ،أيف ،: إفقعت بعد أداة مف أدكات الشرط مثؿكا 

 .ليت العامؿ ككي :مثؿ ،كتككف زائدة بعد الناصب ،كيؼ، أم،إذا
فتكفيا عف  ،كذلؾ عندما تمحؽ )ما( حرفا مف الحركؼ العاممة القسـ الثاني : وىي الكافة

كالحركؼ المشبية بالفعؿ ىي  ،بيفك كىذه الحركؼ ىي الحركؼ المشبية بالفعؿ، كرب  ،العمؿ
( –ليت  –كأفَّ  –أفَّ  –)إفَّ   .(ِ)لعؿ َّ

ىذه الحركؼ كميا أصميا العمؿ فيما بعدىا، فإذا دخمت )ما( عمييا كفتيا عف العمؿ 
كعممت أنما  ،فتقكؿ : إنما زيد قائـ ،نصب كرفع كخفض فارتفع عمى االبتداء كالخبر مف
كلعمما عبدا  ،كلكنما أخكؾ ذاىب ،كليتما بكر قادـ ،ككأنما أخكؾ شاخص ،منطمؽك عمر 

ٌّ َواِخدٌ قاؿ تعالى: ،(ّ)راكب، كربما الرجؿ ذاىب، كبينما عبدا قائـ قاـ عمرك ٰ ُ إَِل ا اَّللٍّ ٍَ إِجٍّ
(ْ)، 

 :د الشعرية قكؿ الشاعركمف الشكاى
 

 وكأنمػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػدٌر وصػػػػػػػػػيُؿ ُكَتْيَفػػػػػػػػػةٍ 

 

   (٘)وكأنمػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف عاقػػػػػػػػػؿ أْرَمػػػػػػػػػاـِ  

 :كقكؿ الشاعر

                                                           

شاعر جاىمي مف شعراء بني غساف، كسمي باسـ أمو الرعالء، كالبيت في ىك البيت لعدم بف الرعالء، ك  (ُ)
رصؼ المالقي،  ؛(ِٖ)ص األزىيةاليركم،  ؛(َُٕ)ص المغنيابف ىشاـ،  ؛(ِْْ/ِ)جمالي األ ،الشجرم
 .(ُّٔ،ُْٗ)ص المباني

 .(ُٕ)صما( الزائدة الكافة ) العطية، (ِ)
 .(ُّٖ)صالمالقي، رصؼ المباني  (ّ)
 .[ُُٕالنساء: ] (ْ)
 .(ُّٖ)ص المالقي، رصؼ المباني ؛(ُُٔ)ص البيت المرئ القيس، انظر: الديكاف (ٓ)
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 ربمػػػػػػػػا الط ػػػػػػػػاعُف الُمَؤب ػػػػػػػػُؿ فػػػػػػػػييـ

 

   (ٔ)وعنػػػػػػػػػػػاجيُج بيػػػػػػػػػػػنيف  الِميػػػػػػػػػػػارُ  

 :كقاؿ آخر
 

ـُ لَ َمػػػػػا الحَ ذَ ا َىػػػػػَمػػػػػتَ يْ  لَ أاَل  تْ اَلػػػػػقَ   اَنػػػػػا
 

   دَقػػػػػػػػػو فَ فَ ْصػػػػػػػػػنِ وْ أا َنػػػػػػػػػتِ امَ مَ ى حَ إَلػػػػػػػػػ 

  برفع الحماـ، كبذلؾ تككف )ما( كافة.

 :كمنو قكؿ اآلخر
 

 اَعػػػػػػػػػػػمَ  اؾِ رَ األَ ِبػػػػػػػػػػػ فُ ْحػػػػػػػػػػػا نَ َمػػػػػػػػػػػنَ يْ بَ 
 

   (ٕ)ى َجَمِمػػػػػػػػوَمػػػػػػػػعَ  بٌ اِكػػػػػػػػى رَ تَػػػػػػػػأَ  إذْ  

كذلؾ أف األحرؼ المشبية  ،كىذا القسـ فرع عف القسـ الثاني ،القسـ الثالث : الموطئة
، كال يجكز أف تدخؿ عمى ىك كربَّ مختصة بالدخكؿ عمى الجمؿ االسمية كما  ،بالفعؿ معمـك
كبعضيـ  ،(ّ)كمف ىنا سميت بالمكطئة ،فعندما تمحقيا )ما( تكطئيا لمدخكؿ عمى الفعؿ ،الفعؿ

 ،(ْ)يسمييا مييئة؛ ألنيا تييئ تمؾ األدكات لمدخكؿ عمى ما لـ تكف تدخؿ عمييا االتصاؿ بيا
 .(ٓ)"لكافة، فكؿ مييئة كافة كال ينعكسكالتحقيؽ أف المييئة نكع مف أنكاع ا " يقكؿ المرادم:

فإف جاء  ،كأخكاتيا (إف)حياف   : "... قكلو : ككؼٌّ كتييئة ىي )ما( تمحؽ ك يقكؿ أب
ف جاء بعدىا جممة نحك ،أم مانعة ؛بعدىا جممة اسمية فيي كافة عف العمؿ : إنما زيد قائـ، كا 

ككذلؾ أيضا إذا لحقت  ،: إنما يقكـ زيدكنح ،ألف تجيء بعدىا الجممة الفعميةفعمية فقد ىيأتيا 
ف كلييا الفعؿ  ،: ربما الطاعف المؤبؿ فييـ كانت كافةكنح ،)رب( فإف جاء االسـ غير مجركر كا 

 :، نحككانت مييئة

                                                           

حنظمة ابف الشرقي، كالبيت في أمالي ىك البيت ألبي دؤاد اإليادم، قيؿ اسمو:جارية بف الحجاج، كقيؿ:  (ُ)
 اليركم، األزىية ؛(ُٕٓ)صابف ىشاـ، المغني  ؛(ِٗ/ٖ)ج ؿالمفصالزمخشرم،  ؛(ِّْ/ِ)ج الشجرم

 . (ُّٗ)ص المالقي، رصؼ المباني ؛(ْٗ)ص
 ديكاف جميؿ بثينة، كركايتو فيو: (ِ)

 بينما ىف باألراؾ معان                         إذ بدا راكب عمى جممو
 (َُٓص)انظر: الديكاف 

 .(ِٕ))ما( الزائدة كالكافة العطية،  (ّ)
 .(ُّٖ)صالمالقي، رصؼ المباني  (ْ)
 .(ّّٓ)صالمرادم، الجنى الداني  (ٓ)
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 مػػػػػػػػػػػػا أوَفْيػػػػػػػػػػػػُت فػػػػػػػػػػػػي َعَمػػػػػػػػػػػػـٍ رب  

 

   (ٔ)تَػػػػػػػػػػػػَرف ْعَف ثَػػػػػػػػػػػػْوبي َشػػػػػػػػػػػػماالُت  

( فييأتيا لمدخكؿ عمى الجممة الفعميةفدخمت )ما( عمى  كما تدخؿ )ما( عمى األحرؼ  ،)ربَّ
 ،كلكنما يقكـ زيد ،ككأنما يقكـ زيد ،كعممت أنما يقـك زيد ،فتقكؿ : إنما يقكـ زيد ،المشبية بالفعؿ
اءُ قاؿ تعالى :  ،(ِ)كلعمما يقكـ زيد ٍَ ِ اىُْػيَ َْ ِغَتادِه ٌِ َ ا َُيََْش اَّللٍّ ٍَ إِجٍّ

ا كقاؿ أيضا :  ،(ّ) ٍَ جٍّ
َ
َند

اءِ  ٍَ ُد ِف الصٍّ ػٍّ يَػٍّ
 :كمف الشكاىد الشعرية ،(ْ)

 

 مؤث ػػػػػػػػػؿٍ  دٍ ْجػػػػػػػػػمَ ى لِ عَ ْسػػػػػػػػػا أَ َمػػػػػػػػػن  كِ ولَ 

 

   (٘)ُؾ المجػػػَد الُمؤث ػػػؿ أمثػػػاليرِ دْ وقػػػد ُيػػػ 

 كمنو أيضا قكؿ الشاعر :
 

 ا عبػػػػػَد قػػػػػيٍس لعم مػػػػػارا َيػػػػػَظػػػػػْد نَ ِعػػػػػأَ 

 

   (ٙ)أضػػاءْت لػػؾ النػػاُر الحمػػاَر المقيػػدا 

 .(ٕ)حيث اتصمت )ما( الحرفية بػ)لعؿ( فكفتيا عف العمؿ، كذلؾ لزكاؿ اختصاصيا

 –قؿَّ  –تمؾ التي تدخؿ عمى األفعاؿ اآلتية : كثيرى  ،كمف أنكاع )ما( الكافة المييئة
رى   .(ٖ)كتييئيا لمدخكؿ عمى األفعاؿ أيضا ،فتكفيا عف طمب الفاعؿ ،قاؿى  –شدَّ  –قصي

 : أما قكؿ المرار
 

ػػػػػدود وَقم مػػػػػا  صػػػػػددِت فأطوْلػػػػػِت الص 

 

   وصػػػػاٌؿ عمػػػػى طػػػػوؿ الصػػػػدود يػػػػدـو   

                                                           

الزمخشرم،  ؛(ِّْ/ِ)ج ماليالشجرم، األ ؛(ُّٓ/ِ)جالكتاب سيبكيو، البيت لجذيمة بف مالؾ األزدم،  (ُ)
 .(ُْٗ)صاألزىية اليركم،  ؛(ُٕٓ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(َْ/ٗ)جالمفصؿ 

 .(ُّٗ)صالمالقي، رصؼ المباني  (ِ)
 .[ِٖفاطر:] (ّ)
 .[ُِٓاألنعاـ:] (ْ)
 ؛(ٕٗ/ُ)جالمفصؿ ابف يعيش،  ؛(ِٖٓ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ّٗ)صالبيت المرئ القيس في ديكانو  (ٓ)

 (.َُٗ/ِ)جاليمع السيكطي، 
الزمخشرم،  ؛(ُِْ/ِ)جأمالي الشجرم  ؛(ٖٖ)صاليركم، األزىية  ؛(ُّْ)صالبيت لمفرزدؽ في ديكانو  (ٔ)

 .(ُّٔ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ْٓ/ٖ)جالمفصؿ 
 .(ُّٔ)صابف ىشاـ، المغني  (ٕ)
 .(ِٕ)ص العطية، )ما( الزائدة كالكافةانظر:  (ٖ)
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كقيؿ : إف كجو  ،فإف )ما( دخمت عمى االسـ )كصاؿ( كذكر سيبكيو أف ىذا ضركرة
(  ،كلكف الشاعر أكالىا الفعؿ مقدرا ،الضركرة أف يمييا الفعؿ مظيرا ؼ )كصاؿ( مرفكع ب )يدـك

 .(ُ)المحذكؼ، كفسره الفعؿ المذككر يدكـ

لقد جعؿ ابف ىشاـ )ما( مييئة لدخكؿ حركؼ الجر )الباء كالكاؼ كمف ( عمى الجممة 
ذ ( عمى الجممة الفعميةك حيث ك كلدخكؿ الظركؼ )بيف  ،الفعمية  –إذ  ،حيث –بحيث يضمناف  ،ا 
ًْ رَُشًَٔل  :تعالى -كمثؿ بقكلو ،فيجزماف فعميفالشرطية  (إف)معنى  َِا ذِيُس رَْشيْ

َ
ا أ ٍَ ًْ َن  ٌُِِْس


كمنو قكؿ  ،(ّ)كىيأتيا لمدخكؿ عمى الجممة الفعمية ،ؼ)ما( كفت الكاؼ عف العمؿ ،(ِ)

 :الشاعر
 

ػػػػا نضػػػػرُب الكػػػػبَش ضػػػػربةً  ن ػػػػا لمم   وا 

 

   عمػػػى رأسػػػو ُيْمِقػػػي المسػػػاف مػػػف الفػػػـِ  

 ،كىيأتيا لمدخكؿ عمى الجممة الفعمية ،فدخمت )ما( عمى )مف( الجارة فكفتيا عف العمؿ
 .بعد أف كاف الحرؼ الجار اليدخؿ إال عمى اسـ

المييئة حرفا زائدا ؟ ك : ىؿ يمكف اعتبار )ما( الكافة أىك إف سؤاال يجب أف يطرح ىنا ك 
 .كال يفيد إال التككيد ؟ ،أم : ىؿ ينطبؽ عميو حكـ الحرؼ الزائد بحيث يككف دخكلو كخركجو

ف لـ يكف ليا معنى مف الزكائد ،يقكؿ الرضي : " كلـ يعدكا )ما( الكافة ألف ليا تأثيرا  ؛كا 
كعمى مذىب مف  ،كتييئتو لدخكؿ ما لـ يكف لو أف يدخمو ،منع العامؿ مف العمؿىك ك  ،قكيا

 .(ْ)تككف )ما( زائدة  ،)إنما( كأخكاتيماكأعمؿ )ليتما( 

كذلؾ ألنيا  ؛كيفيـ مف كالـ الرضي السابؽ أف )ما( إذا كانت كافة لـ يجز إلغاؤىا
تككف مع ما اتصمت بو شيئا كاحدا كتضيؼ لما اتصمت بو معنى إضافيا كالحصر في إنما 

فيككف إعرابو مختمفا عما كاف عميو  ،كما أنيا تؤثر في إعراب التركيب الذم دخمت عميو ،مثال
 .كتككف )ما( زائدة إذا كانت غير كافة ،قبؿ دخكؿ )ما(

فيي زائدة في األصؿ عمى  ،كقالكا إنيا الزمة إلصالح المفظ ،زمةالقسـ الرابع :وىي الزائدة الال 
 ،التي ،كقد شبييا المالقي باأللؼ كالالـ في )الذم ،كأفادت فييا معنى يزكؿ بزكاليا ،الكممة

                                                           

 .(ُّ/ُ)جسيبكيو، الكتاب  (ُ)
 .[ُُٓالبقرة: ] (ِ)
 .(ِّْ، َّْ)صانظر: ابف ىشاـ، المغني  (ّ)
 .(ُّٕٓ/ِ)جاإلستراباذم، شرح الرضي  (ْ)
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كافعؿ ذلؾ  ،كدققتو دقا ما ،كاآلف ( كجعؿ مف األمثمة عمييا : ضربتو ضربا ما ،كالالت كالعزل
 .(ُ)يءأم : أكؿ كؿ ش ،أمرا ما

في ىذا المكضع اسـ في معنى  (ما).. عمى أف بعضيـ قد زعـ أف .كقاؿ المالقي : "
ثـ رد ىذا القكؿ بقكلو : "كالصحيح أنيا حرؼ يفيد التككيد كما تفيد  ،"الصفة لمتعظيـ كالتكثير 

ال يخرجو بمجرد التقدير إلى  ،كتقدير الحرؼ مكاف االسـ ،: لتضربٍف كلتكرمفَّ كالنكف في نح
 .(ِ)االسمية " 

: " تسمية ليست مناسبة فيي ليست الزمة؛ ألنو مف الممكف حذفيا فتقكؿكأرل أف ىذه ال
 ،إصالح المفظىك كباإلضافة إلى أف عمة لزكميا  ،كدققتو دقا، كال يختؿ المفظ ،ضربتو ضربا

كال أرل فسادا  ،تي ،قمنا : ذمك إذ يظير فساد المفظ ل ،. إلخ.كىذا سبب كاضح في الذم كالتي
 .قمنا : ضربتو ضرباك في المفظ ل

كقد عرض ليا ابف السيد  ،إف أنسب تسمية أف تككف "منب ية عمى كصؼ الئؽ"
 .كىي عبارة عف ثالثة أقساـ ،(ّ)البطميكسي

 :كمنو قكؿ الشاعر ،يؿ كالتعظيـيك لمت :أكال 
 

 احٍ بَ ذي َصػػػػػػ ةِ اَمػػػػػػقَ ى إِ َمػػػػػػمػػػػػػُت عَ زَ عَ 

 

د مػػػػػػف يسػػػػػػودُ      (ٗ)ألمػػػػػػٍر مػػػػػػا ُيسػػػػػػو 

ؿ : )ألمر ما كمنو قكؿ المث ،يؿيك كدخكليا يدؿ عمى التعظيـ كالت ،ؼ )ما( ىنا زائدة
دىعى قصيره أنفىو ينَّؾ (كمنو قكؿ العرب: ،: ألمر عظيـ؛ أم(جى أم : بعيف عظيمة  ؛) بعيف ما أيرى

 .(ٓ)أرينؾ

كمف ذلؾ قكلؾ لمف سمعتو يفخر بمف أعطاه : ) كىؿ أعطيت إال  ،يراد بو التحقير ثانيا :
 .(ٔ)فينا )ما( أفادت التحقير  ،عطية ما (

                                                           

 .(ُّٕ)صالمالقي، رصؼ المباني  (ُ)
 .(ُّٕ)صالمالقي، رصؼ المباني  (ِ)
 .(ُّٓ،َّٓص)إصالح الخمؿ الكاقع في الجمؿ لمزجاجي  ،انظر: البطميكسي (ّ)
 (ُِ/ّ)جشرح المفصؿ ابف يعيش،  ؛(ِِٕ/ُ)جالكتاب سيبكيو،  :البيت ألنس بف مدركة الخثعمي، انظر (ْ)
 .(ّّْ)صالجنى الداني المرادم،  ؛(ُٗٓ/ُ)جشرح الكافية  ،لرضيا
 .(َُْٕ/ّ)جشرح الكافية الشافية  ،انظر: ابف مالؾ (ٓ)
 .(ّّْ)ص المرادم، الجنى الداني (ٔ)



044 
 

 ،كقكلؾ : ضربتو ضربا ما ،كلكف يراد بو التنكيع ،قسـ ال يراد بو تعظيـ كال تحقيرىك : ك  ثالثا
 .(ُ)أم نكعا مف الضرب 

الرأم األكلى ىك ك  ،منبية عمى كصؼ الئؽ بالمحؿ ،)ما( حرفا زائدا إنو مف األفضؿ أف تعدَّ 
 .(ِ)ر عند ابف مالؾيك عند المرادم، كالمش
 ،: عكض مف فعؿكالعكض ضرباف ،: أف تكوف زائدة عوضا مف محذوؼالقسـ الخامس 

كأصؿ ىذا التركيب :  ،فالضرب األكؿ كقكليـ : أمَّا أنت ذا غنى تعيرني ،كعكض مف اإلضافة
فانفصؿ الضمير المتصؿ بيا  ،كحذفت )كاف( ،فحذفت الـ التعميؿ ،ألف كنت ذا غنى تعيرني

 .(ّ)كجيء ب )ما( عكضا مف )كاف( ،لحذؼ عاممو

 ،كأصميا : انطمقت ألف كنت منطمقا ،ليـ : " أما أنت منطمقا انطمقت "قك ك كفي نح
 ،ثـ حذؼ حرؼ الجر الالـ ،فقدمت العمة عمى المعمكؿ، فأصبحت : ألف كنت منطمقا انطمقت

: أف أنت ت )كاف( فانفصؿ ضمير الرفع فأصبحثـ حذف ،فأصبحت أف كنت منطمقا انطمقت
 ،: أف ما أنت منطمقا انطمقتعف )كاف( المحذكفة ب )ما( فأصبح كعكض ،منطمقا انطمقت

 ؛كال يصح بقاء )كاف( مع )ما( ،نطمقا انطمقتم)ما( فأصبح أما أنت  كأدغمت النكف الساكنة في
 :كمنو قكؿ الشاعر ،(ْ)ألنو ال يصح الجمع بيف المعكض كالمعكض عنو

 

ػػػػػػػا أنػػػػػػػت ذا َنَفػػػػػػػرٍ   أبػػػػػػػا خراشػػػػػػػة أم 

 

ػػػػػػبع  ـْ تػػػػػػأُكْميـ الض     فػػػػػػإف  قػػػػػػومي لػػػػػػ
 .عف )كاف( المحذكفة عكضان حيث دخمت )ما(

ذما ،حيثماكالضرب الثاني كقكليـ :  ألنيما قصد  ؛ؼ)ما( فييما عكض مف اإلضافة ،كا 
كجعؿ بعضيـ في قكؿ امرؤ  ،كجيء ب )ما( عكضا منيما ،قطعا عف اإلضافة ،الجـز بيما

 القيس :
 

 الحٍ َصػػػػػػػ ف  يُ نْ ِمػػػػػػػ ؾَ َلػػػػػػػ ـٍ وْ َيػػػػػػػ ب   رُ اَل أَ 

 

   (٘)ارِة ُجْمُجػػػػػػؿِ دَ ا ِبػػػػػػَمػػػػػػوْ ا يَ مَ يَ ِسػػػػػػ والَ  

  .كنصب )يكما( عمى التمييز ،عكضا مف اإلضافة

                                                           

 .(ّّْ)صالمرادم، الجنى الداني  (ُ)
 .(ّّٓ)صالمرادم، الجنى الداني  (ِ)
 .(ٕٔ)صما الزائدة كالكافة: العطية،  (ّ)
 .(ّّّ)صالمرادم، الجنى الداني  (ْ)
 .(ُُِ)صالبيت المرئ القيس، الديكاف  (ٓ)
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 إفْ  -خامساً 
أف تاتي بعد )ما( النافية لتأكيد النفي، كتدخؿ حينئذ عمى ىك إٌف أكثر ما تزاد فيو )إف( 

منطمؽ مازيد  كما إف انطمؽ زيد، تقديره: ،فتقكؿ : ما إف زيد منطمؽ ،(ُ)الجممة االسمية كالفعمية 
 :كما انطمؽ زيد، قاؿ الشاعر

 

 بشػػػػػيٍء أنػػػػػَت تكرُىػػػػػوُ مػػػػػاإْف أتيػػػػػُت 

 

   (ٕ)فػػػال رفعػػػْت سػػػوِطي إلػػػي  يػػػِديْ  إذاً  

كتدخؿ عمى  ،حيث زيدت )إف( بعد )ما( النافية الداخمة عمى الفعؿ الماضي )أتيت(
 :كتسمى الكافة كما في قكؿ الشاعر االسـ

 

  فٌ بْ ا ُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطب َنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فْ ا إِ َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَ 

 

   ايَنػػػػػػػػرِ ُة آخَ وَلػػػػػػػػا ودَ اَنػػػػػػػػايَ نَ ف مَ ِكػػػػػػػػولَ  

 :القيس كمنو قكؿ امرئ
 

 اجرٍ َة َفػػػػػػَفػػػػػػمْ ا حِ ا ِبػػػػػػَيػػػػػػلَ  تُ ْفػػػػػػمَ حَ 

 

   (ٖ)اؿٍ  َصػاَل وَ  ثٍ يْ دِ َحػ فْ مِ  فْ ا إِ مَ فَ  واامُ لنَ  

كيككف التقدير في البيتيف : فما طبنا، فما مف حديث كال صاؿ، كفي ىذه الحالة تكؼ 
كىي  ،(ْ)فرجع خبرا لممبتدأ ما كاف خبرا ليا ،)إف( عمؿ )ما( الحجازية كما في البيتيف السابقيف

كما يبتدأ الكالـ بعد إنما –عند الحجازييف بمنزلة )ما( في قكلؾ : "إنما" فيبتدأ بعدىا الكالـ 
ألف مف  ؛كال تعمؿ بؿ يبقى ما بعدىا مرفكعا كأف لـ يدخؿ شيء عمييا ،-الكافة كالمكفكفة 

 .فإف زيدت بطؿ عمميا ،شركط إعماؿ )ما( أال تزاد بعدىا )إف(

ى أف أما التميميكف فال يعممكف )ما( زيدت بعدىا )إف( أـ لـ تزد، كذىب الككفيكف إل
بينما ذىب البصريكف إلى  ،فإنيا بمعنى )ما( ،ما إف زيد قائـ :)إف( إذا كقعت بعد )ما( نحك

ا ثبت أنيا تككف .. فإذ.كحجة الككفييف مجيء ذلؾ كثيرا في كتاب ا ككالـ العرب ،أنيا زائدة

                                                           

المالقي، رصؼ المباني  ؛(ِّ)صابف ىشاـ، المغني  ؛(ُّّٕ/ِ)جاإلستراباذم، شرح الرضي  (ُ)
 .(َُٗ)ص

 (.ِّ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ِٓ)صاألزىية اليركم،  ؛(ّْ)صالديكاف  ،البيت لمنابغة (ِ)
المقرب ابف عصفكر،  ؛(ْٓ)ص الرماني، معاني الحركؼ ؛(ُِٓ)ص ديكافال ، البيت المرئ القيس (ّ)

 .(ِْٓ، ٕٕ/ُ)ج التبصرة كالتذكرة ،لصميرما ؛(َِٓ/ُ)ج
 .(ِّ)صابف ىشاـ، المغني  (ْ)
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(  ،جاز أف يجمع بينيا كبيف )ما( لتأكيد النفي ،بمعنى )ما( )الالـ( لتككيد ككالجمع بيف )إفَّ
 .اإلثبات

زائدة أف دخكليا  -ىا ىنا-عمى أنيا  ريكف فاحتجكا بأف قالكا : الدليؿأما البص
فمما  ،ما زيد قائما(كخركجيا، فإنو ال فرؽ في المعنى بيف قكؿ القائؿ )ما إف زيد قائـ( كبيف )

ٍّ َدَْيُهُ  :تعالى -كما قاؿ ،كاف خركجيا كدخكليا تنزلت منزلة )مف( بعد النفي ٰ َْ إَِل ٌِ ًْ ا ىَُس ٌَ 

 .(ِ)ككقكليـ : كما بالربع مف أحد... "،(ُ)

ىك )ما( كحدىا لمنفي ك ،كأرل أف ما ذىب إليو البصريكف مف أفَّ )إٍف( بعد )ما( زائدة
كقياس  ،ألف نفي النفي إثبات ؛كانت )إٍف( لمنفي أيضا لصار المعنى إيجاباك الصكاب؛ ألنو ل

 )  .ألف إثبات اإلثبات ال يصير نفيا؛)الالـ( ليس صحيحاكالككفييف عمى )إفَّ

المكصكلة  (ما)كأكليا بعد  ،أما غير الكافة فيي في أربعة مكاضع كالزيادة فييف قميمة
ًْ ذِيِّ كجعؿ منو قكلو تعالى : ،االسمية ٍِّاُز هٍّ ٌَ ا إِْن  ٍَ ًْ ذِي ُْ ٍِّا هٍّ ٌَ َوىََلْد 

 :كمنو قكؿ الشاعر ،(ّ)
 

ػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػرُء مػػػػػػػػػا إْف ال يػػػػػػػػػراهُ   يرج 

 

   (ٗ)طػػػػػػوبُ اه الخُ َنػػػػػػوتعػػػػػػرُض دوَف أدْ  

كزيدت )أف( بعد )ما( المكصكلة  ،كيككف التقدير : كلقد مكناكـ في الذم مكناكـ فيو
 .(ٓ)لمشابيتيا )ما( النافية

كحقيقتو أف "ما" مع الفعؿ بتأكيؿ  ،(ٔ)قميؿىك ك  ،المصدرية الحينية (ما)كثانييا بعد 
إف جمس القاضي، كمنو  : انتظرني ماكمف ذلؾ قكلنا ،كالمصدر يستعمؿ بمعنى الحيف ،المصدر

 :قكؿ الشاعر
 

 أيتَػػػػػػورَ  ا إفْ َمػػػػػػ رِ ْيػػػػػػورجِّ الفتػػػػػػى لمخَ 

 

ػػػػػفِّ خيػػػػػرًا ال يػػػػػزاُؿ يَ      دُ ْيػػػػػزِ عمػػػػػى السِّ
                                                           

 .[ُٔد: ىك ] (ُ)
 .(َْٔ-ّٔٔ/ِ)جاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ  ،( انظر: ابف األنبارمِ)
 .[ِٔاألحقاؼ: ]( ّ)
كنسبو  ؛(ٕٔٓ/ّ)جالخزانة البغدادم، شاعر جاىمي، كما ذكر ذلؾ ىك قائمو جابر بف رأالف الطائي، ك  (ْ)

ياس بف األرتٌ المرادم في الجنى إلى  السيكطي،  ؛(ّّ)صالمغني ابف ىشاـ، في ىك ك  ؛جابر بف رأالف أكا 
 .(ُُٕ/ِ)جاليمع 

 .(ِّٓ)صجكاىر األدب اإلربمي،  (ٓ)
 .(ُّّٕ/ِ)جاإلستراباذم، شرح الرضي  (ٔ)
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 .حيف رؤيتو ،كيككف التقدير : حيف جمكس القاضي ،)إف( جاءت بعد )ما( زائدةؼ 

 :كمنو قكؿ الشاعر ،: أال إف قاـ زيدكنح ،االستفتاحية كثالثيا بعد )أال( 
 

 ايَبػػػػػػػئِ يِمػػػػػػػي فبػػػػػػػت  كَ ى لَ رَ أال إْف َسػػػػػػػ
 

   (ٔ)وى ِبَغُضػػػوبا ُأحػػػاذُر أف تْنػػػأى الن ػػػ 

 ،كىي كصمة لمكممة إذا كانت الكممة مبنية ،اإلنكار (ياء)كالرابع : أف تزاد )إٍف( قبؿ 
قاؿ سيبكيو : سمعنا رجال مف أىؿ البادية  ،ال يظير فييا اإلعراب كقكليـ في إنكار : أنا إنيوك أ

منكرا لرأيو أف يككف عمى خالؼ أف  ،قيؿ لو : أتخرج إف أخصبت البادية ؟ فقاؿ : أنا إنيو ؟
نما زيدت )إٍف( محافظة عمى آخر كعمة زيادة )إٍف( يكضحي ،(ِ)يخرج  ا المالقي بقكلو : "كا 
 .(ّ)كقد تقدـ معنى اإلنكار " ،الكممة

 –أيضا الزيادة فيو قميمة ىك ك –إف مكضعا خامسا يمكف أف يضاؼ إلى ىذه المكاضع 
تقكؿ : لما أف جمس  ،رةيك لكف زيادة )أٍف( المفتكحة بعدىا ىي المش ،زيادة )إف( مع )لما(ىك ك 

 .ما مٌر معنا سابقاىك ك  ،(ْ)فتحا ككسرا، كالفتح أشير  ،جمستي 

                                                           

، (ُُِ)ص الداني الجنىالمرادم، ، (ّّ)صمف شكاىد ابف ىشاـ، المغني ىك ؿ قائمو ك يك البيت مج (ُ)
 .(ِّٓ)صجكاىر األدب اإلربمي، ، (ُُٖ/ِ)جاليمع السيكطي، 

 .(َِْ/ِ)جسيبكيو، الكتاب  (ِ)
 .(ُُُ)صالمالقي، رصؼ المباني  (ّ)
 .(ُّّٕ/ِ)جاإلستراباذم، شرح الرضي  (ْ)
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 أؿ -سادساً 
 .كزيادة غير الزمة ،لقد قسـ النحاة زيادة حرؼ )أؿ( إلى قسميف :زيادة الزمة

 ،: الذم، مثؿكىي في ألفاظ محفكظة كالزيادة في األسماء المكصكلة ،أوال : الزيادة الالزمة
نما حكـ عمى  ،: اآلفمنياك  ،: الالت اسـ الصنـكمنيا ،كفركعيما مف المكصكالت ،التي كا 

أما المكصكالت فبالعيد  ،ألف تعريفيا بغير األلؼ كالالـ ؛كالالـ في ىذه األلفاظ بالزيادة األلؼ
كأما )اآلف( فقيؿ: تعريفو بالـ مقدرة  ،كأما )الالت( فبالعممية ،الذم في صالتيا عمى المختار

 .(ُ)كتعريؼ اسـ اإلشارة ،يفو بحضكر مسماهكقيؿ تعر  ،كلذلؾ بني ،ضمف معناىا

أما الرماني فقد  ،كاآلف ،لقد جعؿ المرادم في الزيادة الالزمة األسماء المكصكلة، كالالت
 .(ِ)اآلف ،جعؿ في الزيادة الالزمة األسماء المكصكلة

: "إف تعريفيا ، كقاؿأما ابف ىشاـ فقد أكرد في الزيادة الالزمة األسماء المكصكلة
الرتجاليا ك أ ،رنتيا لنقميا كالنضر كالنعماف كالالت كالعزلابالصمة، كفي بعض األعالـ بشرط مق

لغمبتيا عمى بعض مف ىي لو في األصؿ كالبيت لمكعبة، كالمدينة لطيبة، كالنجـ ك أ ،ؤؿكالسم
 .(ّ)لمثريا

المكصكلة ما سبؽ يكضح لنا اتفاؽ النحاة عمى أف الزيادة الالزمة تككف في األسماء 
كىما: الرماني كالمرادم عمى أف الزيادة الزمة في )اآلف(، فيما انفرد ابف  ،كاتفؽ اثناف منيـ

مرتجمة ك كاشترط فييا أف تككف منقكلة أ ،ىشاـ بجعؿ الزيادة الالزمة تختص ببعض األعالـ
 .لغمبتياك أ

 ثانيا : الزيادة غير الالزمة 

صالح ليا مممكح أصمو كحارث كعباس منيا الداخمة عمى عمـ منقكؿ مف مجرد 
أال ترل  ،كيتكقؼ ىذا النكع عمى السماع ،الضحاؾ ،العباس ،فتقكؿ فييا : الحارث ،كضحاؾ

مة عمى يزيد كمنو )أؿ( الداخ ،(ْ): محمد كمعركؼ كأحمد ؟كال يقاؿ مثؿ ذلؾ في نح وأن
 :في قكؿ الشاعرك كعمر 

                                                           

 .(ُٕٗ)صالمرادم، الجنى الداني  (ُ)
 .(ٗٔ-ٖٔ)صالرماني، معاني الحركؼ  (ِ)
 .(ِٔ)صابف ىشاـ، المغني  (ّ)
 .(ّٔ)صابف ىشاـ، المغني  (ْ)
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ـ  الَعْمػػػػػػػر   اىَ رِ يْ ِسػػػػػػػأَ  فْ ِمػػػػػػػ وباَعػػػػػػػَد أ
 

   (ٔ)حػػػػػػر اُس أبػػػػػػواٍب عمػػػػػػى ُقصػػػػػػورِىا 

كمف الزيادة غير الالزمة في نادر الكالـ ما حكاه الككفيكف مف قكؿ العرب : الخمسة 
ىك العدد المركب، بؿ كزادكىا في تمييز العدد ك  جزئيالعشر الدراىـ، حيث دخمت الالـ في 

 .(ِ))الدراىـ( كىذا عند البصرييف شاذ

كزعمكا  ،قكليـ : الثالثة األثكابك نح ،األعداد غير المركبة أيضاكتزاد عند الككفييف في 
 :كرٌد عمييـ ببيت الفرزدؽ ،أف المضاؼ يقترف بأؿ إذا كاف عددا

 

 اه إزاَرهُ دَ َعَقػػػػػػػػَدْت َيػػػػػػػػ ذْ ُمػػػػػػػػ ا زاؿَ َمػػػػػػػػ

 

   (ٖ)َة األشػػػػػبارِ َسػػػػػمْ خَ  ؾَ رَ دْ أَ ا َفػػػػػمَ َسػػػػػفَ  

مثؿ : الحسف  ،مف التعريؼكزعمكا أف ما يجرم عمى الصفة المشبية يجرم عمى العدد 
كريد عمييـ بأف اإلضافة في الحسف الكجو إضافة لفظية ال تفيد تعريفا كتعريؼ العدد  ،الكجو

 .(ْ)إضافة معنكية

 زيادة )أؿ( في مواضع أخرى:

كمنو قكؿ  ،أم ليس اسـ عمـ ؛كحينئذ تككف الزيادة ضركرة في نكرة ،أف تزاد في التمييز -
 الشاعر :

 

ػػػػػػػػػػػػا أف عرفػػػػػػػػػػػػَت وجُ رأيتُػػػػػػػػػػػػَؾ   اَنػػػػػػػػػػػػوىَ لم 
 

   (٘)رومْ عَ  فْ ا قيُس عَ يَ  فَس َت وطْبت الن  دْ دَ صَ  

 .كالتقدير : طبت نفسا ،حيث أدخؿ )أؿ( عمى )النفس( ضركرة

                                                           

ابف ىشاـ،  ؛(ْٓ/ُ)جالمفصؿ  الزمخشرم؛كالبيت في  ؛(ُِِ)صفي الديكاف  البيت ألبي النجـ العجمي، (ُ)
المالقي، رصؼ المباني  ؛(ُّٕ)صاإلنصاؼ ابف األنبارم،  ؛(ْٗ/ْ)جالمقتضب المبرد،  ؛(ّٔ)صالمغني 

 .(ٕٕ)ص
 .(ُٖٗ)صالمرادم، الجنى الداني  (ِ)
 (.ّٖٔ)صابف ىشاـ، المغني  ؛(َّٓ)صالبيت لمفرزدؽ في الديكاف  (ّ)
 .(ّٖٔ)صابف ىشاـ، المغني  (ْ)
 الجنىالمرادم،  ؛(ِٖٕ/ُ)جاليمع السيكطي،  ؛(َُّ)صالبيت لراشد بف شياب اليشكرم، المفضميات  (ٓ)

 .(ُٖٗ)ص الداني
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كمنو قكلو  ،"كجاؤكا الجّـَ الغفير" ،كالكاقعة في قكليـ : ادخمكا األكؿ فاألكؿ ،أف تزاد في الحاؿ -
ٍَّ تعالى : ذَلٍّ َلُْخرَِج

َ
ا اْأ َٓ َغزَّ ٌِِْ

َ
اْأ

 :كيككف التقدير ،(ِ)؛ ألف الحاؿ كاجبة التنكيربفتح الياء (ُ)
 .ليخرجف األعز منيا ذليال ،غفيران  كجاؤكا جمان  ،فأكالن  ادخمكا أكالن 

كال يجكز  ،كيعده الرماني مف أقبح الضركرات ،كتزاد أيضا مع الفعؿ المضارع اضطراران  -
 :كمنو قكؿ الشاعر ،استعمالو في سعة الكالـ

 

 ُض الُعْجػػػـِ ناِطقػػػاً َغػػػا وأبْ َنػػػالخَ  وؿُ قُػػػيَ 

 

   (ٖ)ار الُيَجػػد ُع َمػػت الحِ وْ ا َصػػَنػػبِّ إلػػى رَ  

 :ضا قكؿ الشاعركمنو أي
 

 ى حكومتُػػػوبػػػالَحَكـ اْلترَضػػػ تَ ْنػػػمػػػا أَ 

 

   (ٗ)ؿدَ الَجػػػوَ  يِ أْ ي الػػػر   ذِ وال األصػػػيِؿ واَل  

 ،الرضي إلى أف الالـ الداخمة عمى الفعؿ في المثاليف السابقيف ليست لمتعريؼكذىب 
مع ذلؾ شاذ قبيح ىك بؿ ىي اسـ مكصكؿ دخؿ عمى صريح الفعؿ، لمشابيتو السـ المفعكؿ، ك 

كعمؿ اختصاص الـ التعريؼ باالسـ "لككنيا مكضكعة لتعييف  ،ال يجيء إال في ضركرة الشعر
 .(ٓ)"كالفعؿ ال يدؿ عمى الذات إال ضمنان  ،قة في نفس الداؿالذات المدلكؿ عمييا مطاب

  

                                                           

 . [ٖالمنافقكف:] (ُ)
 .(ْٔ)صابف ىشاـ، المغني  (ِ)
أيضا في ىك ك  ؛(ٕٔص)م، كقد كرد ثاني سبعة أبيات في نكادر أبي زيد، يك البيت لذم الخرؽ الط (ّ)

 .(ِٖٗ)صالضرائر الشعرية البف عصفكر 
ابف ك  ؛(ُِٓ)صاإلنصاؼ ابف األنبارم، غير مكجكد في ديكانو، منسكب إليو في ىك البيت لمفرزدؽ، ك  (ْ)

 (.َٔ/ُ)جالمقرب عصفكر، 
 .(َّ،ِٗ/ُ)جاإلستراباذم، شرح الرضي  (ٓ)
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 عف -سابعاً 
إف األصؿ في )عف( أف تستعمؿ لمعنى المجاكزة، كلـ يرد القكؿ بزيادتيا إال عند بعض 

 :مع تزاد ضركرة، كمثؿ بقكؿ الشاعرالعمماء، فيي عند السيكطي في الي
 

 وِ ا ِبػػػػَمػػػػبِ  عػػػػفْ  وُ حَف ال يسػػػػألنَ بَ ْصػػػػأَ فَ 
 

   (ٔ)ى أـ تصػػوبايػػو ال وأصػػع د فػػي عمػػ 
 :، كمثؿ بقكؿ الشاعركعند ابف ىشاـ تككف )عف( زائدة لمتعظيـ مف أخرل محذكفة

 

 اُميػػػػػػاا ِحمَ اَىػػػػػػْف نفػػػػػػٌس أتَ إِ  عُ زَ ْجػػػػػػتَ أَ 

 

   (ٕ) عُ فَ دْ تَػ ؾَ ْيػبَ نْ جَ  فَ يْ َبػ فْ فيال  التػي َعػ 
 ،كالتقدير : فيال تدفع عف التي بيف جنبيؾ ،حيث زيدت )عف( عكضا عف أخرل محذكفة

 .(ّ)كزيدت بعده  ،فحذؼ )عف( مف أكؿ المكصكؿ
  :)عف( في اآلية الكريمةأما

َ
ًْ فِخٌَِْث أ ُٓ ْن حُِػيتَ

َ
ْمرِهِ أ

َ
َْ أ ََ ُُيَاىُِفَٔن َخ ِي ًْ وفَيْيَْدَذرِ الٍّ ُٓ يُِػيَت

 ًٌ ِل
َ
َغَذاٌب أ

 ،كاألخفش القكؿ بأنيا زائدة عندىما حياف القكؿ عف أبي عبيدةك فقد نقؿ أب ،(ْ)
فقكلو :  ،تقكؿ : خالفت إلى كذا ،فتقكؿ : خالفت أمر زيد، كبإلى ،فالفعؿ )خالؼ( يتعدل بنفسو

 .(ٓ)أعرض( "، فعداه ب )عف(ك "عف أمره" ضمَّف )خالؼ( معنى )صد 

جَْفالِ  :تعالى -كمنو قكلو
َ
َِ اْأ لََُُٔم َغ

َ
يَْصد

قكؿ ىك ك  ،يجكز أف تككف )عف( زائدة ،(ٔ)
 .(ٕ)ال ضركرة إليو عند أبي حياف، كيرل ابف الجكزم أنيا صمة في ىذه اآلية

 ،كاالستعالء،كالتعميؿ ،كالبدؿ ،كىي :المجاكزة ،كتأتي )عف( لتسعة معاف غير الزائدة
 .(ٖ)كاالستعانة ،كمرادفة الباء ،كمرادفة مف ،كالظرفية ،كمرادفة بعد

                                                           

ابف ىشاـ، المغني  ؛ (ِٕٓ/ٗ)جالخزانة البغدادم،  ؛(ُِ)صالبيت لألسكد بف يعفر، انظر: الديكاف  (ُ)
، كفيو : "فالذم ينبغي (ِْْ/ُ)ج شرح أبيات المغنيالبغدادم،  ؛(ُِِ/ّ)جمعاني القرآف الفراء،  ؛(َْٖ)ص

 أف يحمؿ عميو البيت أف الباء زائدة لمتككيد؛ ألف الباء قد عيد بزيادتيا، كلـ يعيد زيادة )عف( ".
كعمى ىذا فال شاىد  بني مر، كركل: فيؿ أنت عما بيف جنبيؾ تدفع،ك البيت لزيد بف رزيف بف الممكح أخ (ِ)

 .(ِْٖ)صالجنى الداني المرادم،  ؛(ِِٖ،ُِٖ/ُ)جالمحتسب ابف جني، فيو، 
 .(ِْٖ)صالمرادم، الجنى الداني  (ّ)
 .[ّٔالنكر:] (ْ)
 .(ّْٕ/ٔ)ج تفسير البحر المحيط  ،حيافك أب (ٓ)
  .[ُاألنفاؿ: ] (ٔ)
حياف، ك أبكانظر: ( ُٕٔص) منتخب قرة العيكف النكاظر في الكجكد كالنظائر في القرآف الكريـ ،ابف الجكزم (ٕ)

 .(ّْٓ/ْ)ج المحيطتفسير البحر 
 .(َُٕ)صابف ىشاـ، المغني  (ٖ)
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 إذ -ثامناً 
آراء ك كىي عبارة عف إشارات أ ،لـ يذىب إلى القكؿ بزيادة ىذا الحرؼ إال قمة مف النحاة

 .مطردك كلـ تكف الزيادة فيو عمى نح ،انفردكا بيا

لقد أشار سيبكيو إلى زيادتيا في باب سماه "ىذا بابه يذىب فيو الجزاء مف األسماء" 
تحدث شيئا  ؛ ألف إذ لـفكأنا قمنا : عبدا منطمؽ ،فيقكؿ : "كما أف إذا قمنا : إذ عبدا منطمؽ

 .(ُ)"لـ يكف قبؿ أف تذكرىا

كقد  ،كفي حديث سيبكيو ىذا إشارة إلى أف دخكليا كخركجيا سكاء، كبالتالي فيي زائدة
َلنَِهثِ إِّنِ تعالى  -كجعؿ منيا قكلو ،عبيدةك ذىب إلى القكؿ بزيادتيا أب ٍَ َجاغٌِو ِإَوذْ كَاَل َربََّم لِيْ

رِْض َخيِيَفثً 
َ
ِف اْأ

كجعؿ منو قكؿ  ،)إذ( مف حركؼ الزكائدك ،قاؿ : "معناه : كقمنا لممالئكة ،(ِ)
 :الشاعر

 

 فػػػػػػػػػػإذا وذلػػػػػػػػػػؾ ال َمَيػػػػػػػػػػاَه لػػػػػػػػػػذكره

 

   (ٖ)ادِ َسػػػػػػفَ بِ  اً حَ الِ ىر ُيْعِقػػػػػػُب َصػػػػػػوالػػػػػػد   
 :آخر قصيدة ىك ؼ بف ًرٍبع اليذلي ك كقاؿ عبد منا ،كمعناه : كذلؾ ال مياه لذكره

 

 دةاِئػػػػػػػتَ ـ فػػػػػػػي قَ وىُ كُ حتػػػػػػػى إذا َأْسػػػػػػػمَ 

 

   (ٗ)الػػػُة الش ػػػُردامَ الجِ  دُ رُ ْطػػػا تَ َمػػػشػػػال  كَ  
 .(ٓ)معناه : حتى أسمككىـ  

فبعد حديثو عف زيادة )إذ(  ،)إذا(ك ،لكنو مف المالحظ أف أبا عبيدة قد خمط بيف )إذ(
 كتحدث في مكضع آخر ،كىذا يحسب عميو ،تحدث عف زيادة )إذا( في بيتي شعر ،في اآلية

ًَ تعالى :  -عف زيادة )إذ( مف قكلو ََ َمْريَ ُ يَا ِغحََس ابْ ِإَوذْ كَاَل اَّللٍّ
: مجازه : كقاؿ يقكؿف ،(ٔ)

 .(ٕ)ك)إذ( مف حركؼ الزكائد ،ا يا عيسى

                                                           

 . (ٕٓ-ْٕ/ْ) سيبكيو، الكتاب (ُ)
 .[َّالبقرة :] (ِ)
 .(ّٕ/ُ)جمجاز القرآف عبيدة، ك أبك  ؛(ُّ)صالديكاف ،البيت لألسكد بف يعفر (ّ)
 .(ّٕ/ُ)جمجاز القرآف عبيدة، ك أب ؛(ِْ/ِ)جفي ديكاف اليذلييف ىك البيت لعبد مناؼ بف ربع اليذلي، ك  (ْ)
 .(ّٕ/ُ)جمجاز القرآف عبيدة، ك أب (ٓ)
 .[ُُٔالمائدة: ] (ٔ)
 .(ُّٖ/ُ)جمجاز القرآف عبيدة، ك أب (ٕ)



053 
 

: أف يككف ظرفا لما مضى مف الزماف، األكؿ ،(ُ)كجممة أقساـ الحرؼ )إذ( ستة أقساـ
، كلكف ذىب كالثاني : أف يككف ظرفا لما يستقبؿ مف الزماف ،كال خالؼ عمى إسمية ىذا القسـ

 ،كالثالث : أف يككف لمتعميؿ ،أكثر المحققيف إلى أف )إذ( ال تقع مكقع )إذا( كالعكس صحيح
ما سبؽ ىك كالسادس : الزيادة ك  ،كالخامس: أف تككف شرطية ،كالرابع : أف يككف لممفاجأة

 .فيو التفصيؿ

ف الخمط بيف )إذ(  ،إف كركد ىذه الشكاىد المعدكدة في بعض بطكف الكتب  ،)إذا(ككا 
 .يجعمنا نميؿ قميال إلى تضعيؼ القكؿ بزيادة )إذ(، كالقكؿ بأصالتيا

  

                                                           

 .(ُُٗ،ُٖٓ)صالمرادم، الجنى الداني  (ُ)
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 في -تاسعاً 
األكؿ : أف تزاد في االختيار  ،لقد أكرد السيكطي في اليمع ثالثة آراء لزيادة )في(

ا :تعالى -كمٌثؿ بقكلو ،كغيره َٓ ٔا ذِي َوكَاَل اْرَنتُ
كالثالث:  ،كالثاني: ال تزاد ضركرة كال اختيارا ،(ُ)

 :كمثؿ بقكؿ الشاعر ،رأم الفارسي أف تزاد ضركرة ال اختياراىك ك 
 

 اَجػػػػػػػدَ  ؿُ ْيػػػػػػػا الم  ذَ إِ  دٍ عْ َسػػػػػػػ وا أُبػػػػػػػأَنػػػػػػػ
 

   (ٕ)واده َيَرْنػػػػػػػػَدَجا يخػػػػػػػػاُؿ فػػػػػػػػي َسػػػػػػػػ 

 .(ّ)كيككف التقدير : يخاؿ سكاده يرندجا

كعند ابف ىشاـ تككف )في( زائدة لغير التعكيض، كتفيد التككيد، كمثؿ ليا ببيت الشعر 
فيي الزائدة عكضا مف )في( أخرل محذكفة كقكلؾ :  –عنده  –السابؽ، أما الزائدة لمتعكيض 

 :ربت مف رغبت فيو كمنو قكؿ الشاعر"ضربت في مف رغبت " أصمو : ض
 

 ثدَ َحػػػ فْ ِمػػػ ابَ ا َنػػػوال ُيَؤاِتيػػػؾ فػػػي َمػػػ
 

   (ٗ)ؽ ِثػػػف تَ َمػػػر بِ ظُ انْ َفػػػ ةٍ َقػػػثِ  وُخػػػإال أَ  

 .(ٓ)كالتقدير : فانظر مف تثؽ فيو 

كتأتي )في( لعشرة معاف بما فييا المعنياف السابقاف، أما الثمانية األخرل فيي : الظرفية 
كاالستعالء، كمرادفة الباء، كمرادفة إلى،  ،زمانية، كالمصاحبة، كالتعميؿك كىي إما مكانية أ

كىي الداخمة بيف مفضكؿ سابؽ كفاضؿ الحؽ، كمنو قكلو المقايسة ىك كالثامف  ،كمرادفة مف
جَْيا ِف اْْلِخَرةِ إَِلٍّ كَيِيٌو تعالى :  خَاُع اْلَيَاةِ اَلَّ ٌَ ا  ٍَ َذ

(ٔ). 

.. إلخ زيادة .الفراء ،سيبكيو: كر المتقدمكف مف النحاة أمثاؿ: لـ يذكخالصة القكؿ
كيظير مف  ،كمثمكا ليا بشكاىد معدكدة كمحدكدة ،إنما ذكرىا بعض المتأخريف ،الحرؼ )في(

    .ذلؾ أف القكؿ بزيادتيا كارد كلكنيا زيادة قميمة

                                                           

 .[ُْد: ىك ] (ُ)
اليمع السيكطي،  ؛(ْٖٔ)صشرح شكاىد المغني السيكطي، البيت لسكيد بف أبي كاىؿ اليشكرم، انظر:  (ِ)

 .(ُِٗ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ُْٗ/ْ)ج
 .(ُْٗ/ْ)جاليمع السيكطي،  (ّ)
 .(ُِٗ)صالمغني ابف ىشاـ، البيت لسالـ بف كابصة بف عبيدة بف قيس األسدم، انظر:  (ْ)
 .(ُِٗ/ُ)جابف ىشاـ، المغني  (ٓ)
 (.ِِٓ، َِٓصالجنى الداني )المرادم، : ، انظر[ّٖالتكبة: ] (ٔ)
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 عمى -عاشراً 
بكيو عمى أف مذىب سيبكيو، كقد نص سيىك ، كىذا ر في )عمى( أنيا ال تزاديك المش

كليس عف كعمى ىاىنا بمنزلة الباء  ،نبئتي زيدان، يقكؿ ذاؾ، أم : عف زيد)عمى( ال تزاد بقكلو: 
 .(ُ))عمى( ال ييفعؿ بيا ذاؾ"كفي قكلنا : ليس بزيد؛ ألف عف 

 كجكَّز ابف جني أف تزاد عكضا عف )عمى( أخرل محذكفة، كاستشيد لذلؾ بقكؿ الراجز:
 

 ْعَتِمػػػػػػػػػػػػػػؿْ يَ  ؾَ ْيػػػػػػػػػػػػػػبِ أَ وَ  ـَ يْ رِ الَكػػػػػػػػػػػػػػ إف  
 

   (ٕ)ؿِكػػت  ف يَ ى َمػػَمػػعَ  اً َمػػوْ د يَ ِجػػيَ  ـْ َلػػ إفْ  

كيحتمؿ أف يككف الكالـ تـ  ،كزاد )عمى( قبؿ )مف( عكضا ،فحذؼ عميو ،أم : مف يتكؿ عميو
 .(ّ)كتككف )مف( استفيامية ،ثـ قاؿ : "عمى مف يتكؿ ؟" ،عند قكلو "إف لـ يجد يكما"

يشيراف إلى زيادة )عمى( تعكيضا، كىما  ىماإلى تأكيميف كالرادم قد نبينا بذلؾ يككف الم
 .(ْ)تأكيالف كافؽ عمييما ابف ىشاـ

نما ىي مقدمة مف ، فعنده أف )عمى( ليست زائدةأما الرضي فكاف لو رأم آخر ، كا 
لـ يجد ، بؿ الكالـ عمى التقديـ كالتأخير، كأصمو : إف تأخير، يقكؿ:" )عمى( ليست فيو زائدة

، كما مر في باب ضمير المجركر الراجع إلى المكصكؿكؿ عميو، فامتنع حذؼ اليكما مف يت
فجاز حذؼ الضمير  ،ؿ، فصار : عمى مف يتكفقد ـ عمى "عمى مف يتكؿ" ،كالتالمكص

  (ٓ).صريحا النتصابو ب )يتكؿ(

 ،إف مضمكف قكؿ الرضي السابؽ يتفؽ مع رأم سيبكيو في القكؿ بعدـ زيادة )عمى(
لعدـ الزيادة، إذ ال يجكز حذؼ الضمير المجركر العائد  مقنعان  كفي رأيي أف الرضي قدـ تفسيران 

ألنو منصكب بالفعؿ  ؛متأخر، فقدـ الجار )عمى( كحذؼ الضمير )الياء(ىك عمى المكصكؿ ك 
 .)يتكؿ(

                                                           

 .(ّٖ/ُ)جسيبكيو، الكتاب  (ُ)
الخصائص ابف جني،  ؛(ُٖ/ّ)جالكتاب سيبكيو، قائمو مف األعراب، كالشاىد مف الخمسيف، انظر:  (ِ)

 .(ُٓٔ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ُّٔ/ْ)جاليمع السيكطي،  ؛(ُٖٔ/ِ)ج ماليالشجرم، األ، (َّٓ/ِ)ج
 .(ْٖٕ)صالمرادم، الجنى الداني  (ّ)
 .(ُٓٔ)صابف ىشاـ، المغني  (ْ)
 .(ُُِٗ/ِ)جالرضياإلستراباذم، شرح  (ٓ)
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رأم نسبو المرادم كابف ىشاـ إلى ابف ىك كالثاني : أف تزاد )عمى( بغير عكض، ك 
 :الشاعرمالؾ، كاستدؿ عمى ذلؾ بقكؿ 

 

 ؾٍ اِلػػػػػػػػػػَة مَ حَ رْ َسػػػػػػػػػػ  أف  ى ا إال  أَبػػػػػػػػػػ
 

   (ٔ)ؽُ وْ رُ تَػػػػ اةِ العَضػػػػ افِ َنػػػػفْ أَ  ؿِّ ى ُكػػػػَمػػػػعَ  

: راقني حسف الجارية، كفي ف راؽ متعدية، مثؿ أعجب، تقكؿحيث زاد )عمى(؛ أل
فرأى غيرىا خيرا منيا فميكفْر عف يمينو، وليفعؿ  ،عمى يميف: " مف حمؼ  حديث رسكؿ ا 

 .(ِ)كاألصؿ : مف حمؼ يمينا خير "ىو الذي 

الفعؿ )تركؽ( ؛ ألف ذىبكا إلى أنو ال حجة في البيتك  ،كقد رد النحاة عمى القكؿ السابؽ
كفي الحديث ضمف الفعؿ )حمؼ( معنى  ،، ك)تشرؽ( تتعدل بػ )عمى(يتضمف معنى ) تشرؽ(

أم إف سرحة مالؾ  ،ترتفعكك تعمىك )جسر(، كمنيـ مف قاؿ إف المراد مف )تركؽ( في البيت 
 .(ّ)كترتفع عمى كؿ أفناف العضاةك تعم

َْٔم َحَػؼَّ  كقد ذىب قمة مف النحاة كالمفسريف إلى أف )عمى( زائدة في قكلو تعالى :  َويَ
 ٰ ًُ لََعَ ِ ال َع الرٍُّشِٔل َشبِيًل اىظٍّ ٌَ َْذُت  يََديِّْ َحُلُٔل يَا َلْتَِن اَتٍّ

قالكا المعنى : يكـ يعض الظالـ  ،(ْ)
، يقكؿ محيي الديف شيخ زاده : " كيجكز أف تككف يديو؛ كذلؾ ألف الفعؿ )عٌض( يتعدل بنفسو

كما ركم أنو يأكؿ يديو حتى يبمغ  ،)عمى( زائدة فيككف المراد بالعض حقيقة العض كاألكؿ
 .(ٓ)مرفقيو "

ليمسكو، كحقو ك كقاؿ ابف عاشكر : " العض : الشد باألسناف عمى الشيء ليؤلمو أ
التعدية بنفسو، إال أنو كثرت تعديتو ب )عمى(؛ إلفادة التمكف مف المعضكض إذا قصدكا عضا 

 .(ٔ)شديدا كما في ىذه اآلية 

تفيد االستعالء، كأف  ،ذه اآلية أصمية غير مزيدةكذىب آخركف إلى أف )عمى( في ى
قاؿ الزمخشرم :"عض اليديف كاألنامؿ  ،المعنى مجازم كالمقصكد منو الداللة عمى شدة الندـ

                                                           

اليمع السيكطي،  ؛(ُٓٔ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ُْ)صالبيت في ديكاف الشاعر حميد بف ثكر الياللي  (ُ)
 .(ْٕٗ)صالجنى الداني المرادم،  ؛(ُٕٖ/ْ)ج
 .(ْٕٖ)صاليمع السيكطي، ك  ؛(ْٕٗ)صالمرادم، الجنى الداني  (ِ)
 .(ْٕٗ)صالمرادم، الجنى الداني  ؛(ُٓٔ)صابف ىشاـ، المغني  (ّ)
 .[ِٕالفرقاف: ] (ْ)
 .(ِٖٓ/ٔجػ)عمى تفسير القاضي البيضاكم  حاشية محيي الديف شيخ زاده ،القكجكم (ٓ)
 .(ُِ/ُٗجػ) تفسير التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (ٔ)
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كالسقكط في اليد كأكؿ البناف كحرؽ األسناف كاألـر كقرعيا كنايات عف الغيظ كالحسرة؛ ألنيا مف 
 .(ُ)ركافدىا "

 ؛)عمى( أصمية غير زائدة يكجو العض عمى المجاز عدَّ كخالصة القكؿ : إف مف 
كأرل أنو القكؿ األنسب؛  ،لمداللة عمى شدة الندـ، كأما مف قاؿ بزيادة )عمى( فعنده العض حقيقة

فكيؼ بو  ،ألف فعؿ العض عمى اليد يقع في الدنيا حقيقة عند ندـ الشخص عمى أمر معيف
 .كاف في اآلخرة حيث الندـ أشد كالمكقؼ أصعبك ل

 معاني )عمى( األخرى :

كأنو يحمؿ  ،" عميو ديفه "كمجازا نحك أ ،"زيد عمى السطح"كإما حقيقة نحىك ك  االستعالء : -ُ
عمى ظيره، كمنو : عمي قضاء الصالة، كعميو القصاص؛ ألف الحقزؿ ك ثقؿ الديف عمى عنؽ أ

 .كأنيا راكبة عمى مف تمزمو
ككأف المعنى أنو  ،كذلؾ مثؿ قكليـ : فالف عمى جاللتو يقكؿ كذا، أم : معيا المصاحبة : -ِ

 .(ِ)يمزميا لزـك الراكب لمرككبو
 :كمنو قكؿ الشاعر المجاوزة : -ّ

 

 رٍ يْ َشػػػػػػػػقُ  وُنػػػػػػػػبّ  ي  َمػػػػػػػػعَ  تْ يَ ِضػػػػػػػػإذا رَ 
 

   (ٖ)ا اىَ َضػػػػػنػػػػػي رِ بَ جَ عْ ؾ أَ ْيػػػػػبِ أَ  رُ ْمػػػػػعَ لَ  
 .أم عني

ًْ : كقكلو تعالى :  التعميؿ -ْ َداُز َْ ا  ٌَ  ٰ َ لََعَ وا اَّللٍّ ُ َوِِلَُهَّبِ
(ْ). 

ا َتخْيُ الظرفية : كقكلو تعالى : -ٓ ٌَ ٔا  انَ َٔواتٍّتَُػ ٍَ ٰ ُميِْم ُشيَيْ ـِنُي لََعَ يَا الظٍّ
(ٓ).  

 .أم باسـ ا ،مكافقة الباء : كمنو قكؿ العرب : اركب عمى اسـ ا-ٔ
ََ إِذَا: كقكلو تعالى :مكافقة مف-ٕ ِي ْٔفُٔنَ  الٍّ ٔا لََعَ الٍّاِس يَْصخَ ُ اْنخَال

(ٔ). 

                                                           

 .(ْْٕ)صتفسير الكشاؼ الزمخشرم،  (ُ)
 .(ُُِٗ –ُُِٖ/ِ)جاإلستراباذم، شرح الرضي  (ِ)
السيكطي،  ؛(ْْٕ)ص الداني الجنىالمرادم،  ؛(ُْٔ)صالمغني ابف ىشاـ، البيت لمقحيؼ العقمي في  (ّ)

 .(ُُّ/ِ)جالخصائص ابف جني،  ؛(ُٖٔ/ْ)جاليمع 
 .[ُٖٓالبقرة: ] (ْ)
 .[َُِالبقرة: ] (ٓ)
 .[ِالمطففيف:] (ٔ)
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 ثـ -أحد عشر
، كفي كؿ حرؼ عطؼ يقتضي ثالثة أمكر: التشريؾ في الحكـ، كالترتيب، كالميمةىك 
 .خالؼ التشريؾىك كما ييمنا في ىذا المقاـ  ،منيما خالؼ

لقد ذكر ابف ىشاـ زعـ األخفش كالككفييف في أف التشريؾ قد يتخمؼ، كذلؾ بأف تقع 
ًُ  )ثـ( زائدة كال تككف عاطفة البتة، كحممكا عمى ذلؾ قكلو تعالى :  ٰ إِذَا َؽاكَْج َغيَيِْٓ َخَّتٍّ

 
َ
ْن ََل َميَْجأ

َ
ٔا أ َِّ ًْ َوَظ ُٓ جُْفُص

َ
ًْ خ ا رَُختَْج وََؽاكَْج َغيَيِْٓ ٍَ ِ رُْض ة

َ
ًْ  اْأ ًٍّ حَاَب َغيَيِْٓ ِ إَِلٍّ إَِلِّْ ُث ََ اَّللٍّ ٌِ (ُ). 

ستراباذم في كىذا قكؿ نسبو الرضي اإل ،تاب ا عمييـ ،كالمعنى ،حيث زيدت )ثـ(
لكف البصرييف ال يقبمكف الزيادة  ،كالسيكطي في اليمع إلى الككفييف كاألخفش ،شرح الكافية

كيؤكلكف ذلؾ بقكليـ : أنو ال منع مف ارتكاب حذؼ المعطكؼ عميو، أم : أليميـ اإلنابة، ثـ 
ال  ،أكلىيك ف ،إف أمكف االعتذار عنو ،كعند الرضي : كؿ ما جاء مف مثمو ،تاب عمييـ كا 

 .(ِ)فميحكـ بزيادة الحرؼ

 :كمنو قكؿ الشاعر 
 

 ىوَ َىػػا ذَ  تُ حْ بَ ْصػػأَ  تُ حْ بَ ْصػػا أَ ي إذَ اِنػػأرَ 
 

     (ٖ)ا َيػػػػادِ غَ  تُ يْ َسػػػمْ أَ  تُ يْ َسػػػػمْ ا أَ ذَ إِ  ـ  ثُ َفػػػ 

 ،كيككف المعنى : فإذا أمسيت ،لحرمة التصدر ؛قيؿ : الفاء زائدة، كقيؿ : بؿ الزائد )ثـ(
كلـ تكف  ،كال بد مف تقدير أحدىما ،أنو ال يجتمع حرفا عطؼ ؛كلعؿ السبب في زيادة )ثـ(

ألنيا تقع في صدر الكالـ، كما كقع في غير صدر الكالـ أكلى بالزيادة مف  ،)الفاء( ىي الزائدة
 .(ْ)الكاقع في صدره، لذا فزيادة )ثـ( أكلى 

أحدىما : أف تككف  ،)ثـ( في الكالـ مكضعيف ػلقد ذكر المالقي في رصؼ المباني أف ل
كجممة عمى جممة؟ كالثاني : أف تككف حرؼ ابتداء عمى  ،عمى مفرد حرؼ عطؼ مفردان 

                                                           

 .[ُُٖالتكبة:] (ُ)
اليمع السيكطي،  ؛(ُّٓ/ُ)جالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ُِِّ/ِ)جشرح الرضي اإلستراباذم، انظر :  (ِ)

 كلـ يشر األخفش إلى ذلؾ في "معاني القرآف".  (،ِّٕ/ٓ)ج
شرح اإلستراباذم،  ؛(ِٕٓ)صرصؼ المباني المالقي،  ؛(َُْ)صالبيت لزىير بف أبي سممى، في ديكانو  (ّ)

 .(ٖٓٓ/ِ)جالرضي 
 .(ُِِّ/ِ)جاإلستراباذم، شرح الرضي  (ْ)
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تترؾ كمنو قكلؾ : "أقكؿ لؾ اضرب زيدا ثـ أنت  ،االصطالح، أف يككف بعدىا المبتدأ كالخبر
ما ابتداء كالـ، كقكلؾ : ،الضرب "  .(ُ)"ذا زيد قد خرج ثـ إنؾ تجمس"ىكا 

، أف تككف عاطفة مكضعاف المذاف تستخدـ فييما )ثـ(، إمافي األصؿ ىذاف ىما ال
ذا ،ابتدائيةك أ ، خصكصا أف ضعيف فيي زائدة، كأرل أنيا تزاد كلكف بقمةك خرجت عف ىذيف الم كا 

يف السابقيف لمداللة كلـ أر غير الشاىد ،الشكاىد القرآنية كالشعرية الكاردة في زيادة )ثـ( قميمة جدا
 ،أكلىيك ، فاالعتذار عنو نظر لمحرؼ فإف أمكف، كفي نظرم إف أنسب اآلراء أف نعمى الزيادة

ال فميحكـ بزيادة الحرؼ  .كا 

  

                                                           

 .(ُٕٓ)صالمالقي، رصؼ المباني  (ُ)
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 إلى  -ثاني عشر
ء كحده، في شاىد كاحد ال ، كلـ يجز زيادتيا إال الفراأحد مف النحاة بزيادة )إلى( ؿلـ يق

ََ الٍّاِس حَ : قراءة مف قرأ فيىك ، ك ثاني لو فْهَِدةً ٌِ
َ
ي إَِلًِْٓٓٔفَاْجَػْو أ

 ، بمعنىالكاك بنصب  (ُ)
قاؿ المرادم في معرض حديثو عف معاني )إلى( : " تككف زائدة، كىذا ال يقكؿ بو  ،اىـيك ت

نما قاؿ بو الفراء، كاستدؿ بقراءة مف قرأ "تيك الجم  .(ِ)الكاك " بفتح ل إلييـيك ر، كا 

ىب بعضيـ إلى القكؿ بزيادة )إلى(؛ ألف لقد اختمؼ العمماء في تخريج ىذه القراءة، فذ
ل فالف قراءة الشعر، قاؿ السميف الحمبي : "كقرأ أمير يك : يبنفسو، فتقكؿالفعؿ يتعدل 

كفيو  ،الكاك كمجاىد بفتح  ،كجعفر بف محمد ،كمحمد بف عمي ،المؤمنيف عمي، كزيد بف عمي
 .(ّ)كالثاني : أنو ضمف معنى تنزع كتميؿ " ،اىـيك أم : ت ،قكالف أحدىما: أف )إلى( زائدة

ل( ضمف معنى يك القكؿ بأصالة )إلى( كعدـ زيادتيا، كأف الفعؿ )تكقد ذىب أغمبيـ إلى 
م ىك ل إلييـ : مف يك قاؿ الزمخشرم : "ت ،قدركه : تنزع كتميؿ كتنزؿ ،فعؿ يتعدل ب )إلى(

 .(ْ)فعدل تعديتو "  ،ل إذا أحب، ضمف معنى )تنزع(يك ي

م( بالكسر، يك ا )تل( بالفتح أصمييك أيو الذم جعؿ فيو )تر لقد نحا ابف مالؾ جانبا آخر ب
قاؿ  ،كبذلؾ تككف اآلية خالية مف الزيادة كالتضميف ،كىذه لغة طيء ،كقمبت الكسرة فتحة

 ،الكاك م( بكسر يك أف يككف األصؿ )تالمرادم : قاؿ ابف مالؾ : كأكلى مف الحكـ بزيادتيا 
كىي لغة طائية  ،كفي ناصٌية : ناصاة ،فجعؿ مكضع الكسرة فتحة، كما يقاؿ في رضٌي : رضا

(ٓ). 

؛ ألف أىؿ طيء ال يبدلكف الكسرة فتحة مطمقا، اعترض ابف ىشاـ عمى ىذا التكجيو كقد
ما ال ىك بؿ يفعمكف ذلؾ في مكاضع مخصكصة، كشرط ىذه المغة تحرؾ الياء في األصؿ، ك 

 .(ٔ)ل( ألف آخرىا ألؼ ساكنة ليس ياء متحركة كما في )رضي(،ك)ناصية( يك ينطبؽ عمى )ت

                                                           

 .[ّٕإبراىيـ: ] (ُ)
 .(ٖٕ/ِ)ج معاني القرآفالفراء،  كانظر:؛ (ّٖٗ)صالمرادم، الجنى الداني  (ِ)
 .(ُُٓ/ٕجػ)الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف  ،الحمبي (ّ)
 .(ْٓٓ)صالزمخشرم، الكشاؼ  (ْ)
 .(ّٖٗ)صالمرادم، الجنى الداني  (ٓ)
 .(ٖٗ)صالمغني ابف ىشاـ، انظر:  (ٔ)



060 
 

م( بكسرىا بمعنى )أحب(، ىك ىي مضارع )الكاك ل( بفتح يك كخالصة المسألة )ت
كعمى ىذه القراءة تككف )إلى(  ،أم تحبيـ ،اىـيك كالمعنى عمى فتحيا : اجعؿ أفئدة مف الناس ت

ل( بفتحيا، ىك م( بالكسر مضارع )يك ل( يتعدل بنفسو، أما القراءة الثانية )تيك ألف )ت ؛زائدة
 ،كىذه يتعدل ب )إلى(، كالمعنى : اجعؿ أفئدة مف الناس تسرع إلييـ ،كتنحطفمعناه : تسقط 

كفي نظرم أف يخرج عمى  ،التضميفك كىذا يعني أف كجكد الحرؼ )إلى( يخرج إما عمى الزيادة أ
كشاىده  ،كلـ يقؿ بالزيادة إال الفراء فقط ،ر النحاة يمنعكف زيادة )إلى(يك إذ جم ،التضميف أكلى

 .أم إف احتماؿ الزيادة فيو ضئيؿ ،رة عف قراءة مف القراءاتعباىك ك  ،كحيد
  (ُ)معاني )إلى( األخرل :

 : عاف ثمانية بما فييا الزائدة كىيترد  )إلى( لم
 .أصؿ معانيياىك ك  ،األكؿ : انتياء الغاية في الزماف كالمكاف

كمنو قكؿ العرب الذَّكد إلى الذكد  ،الثاني : أف تككف بمعنى )مع( إذا ضممت شيئا إلى شيء
، فإف لـ يكف ضّـَ لـ تكف )إلى( ؾ )مع(  .فال يجكز في )إلى زيد ماؿ ( تريد )مع زيد ماؿ( ،إًبؿه

َخبَّ إََِلٍّ الثالث : التبييف كمنو قكلو تعالى : 
َ
َُ أ ْج كَاَل رَّبِ الّصِ

(ِ). 
ْمُر : كمنو قكلو تعالى ،مكافقة الالـ الرابع :

َ
ََ َواْأ ُمرِي

ْ
اذَا حَأ ٌَ إَِلِْم فَاجُْظرِي 

(ّ). 
ثِ ََل َريَْب ذِيِّ كمنو قكلو تعالى :  ،الخامس : مكافقة في ٌَ ِْٔم اىْلِيَا ًْ إََِلٰ يَ ٍُِّس َػ ٍَ َلَْج

(ْ). 
 :كمنو قكؿ الشاعر ،س : مكافقة مفالساد

 

 تقػػػػوؿ وقػػػػد عاليػػػػُت بػػػػالكور فوقيػػػػا

 

   (٘)أُيسقى فػال َيػرَوى إلػي  ابػُف أحمػرا  
 .أم : فال يركل مني

 :كمنو قكؿ الشاعر ،: مكافقة عند السابع
 

 هِ رِ ْكػػػػػػاب وذِ بّ ى الش ػػػػػػأـ ال سػػػػػػبيؿ إَلػػػػػػ
 

ْمَسػػؿِ      (ٙ)أشػػيى إلػػي  مػػف الرحيػػؽ الس 
 .ما سبقت دراستو تفصيالىك ك  ،كالثامف : الزائدة لمتككيد

                                                           

 .(ّٖٗ، ّٖٓ)ص الداني الجنىالمرادم،  ؛(ٖٗ -ٖٖ)صانظر: ابف ىشاـ، المغني  (ُ)
 .[ّّيكسؼ:] (ِ)
 .[ّّالنمؿ: ] (ّ)
 .[ُِاألنعاـ: ] (ْ)
 الداني الجنىالمرادم،  ؛(ٖٗ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ْٖ)صبف أحمد في ديكانو ك عمر ىك قائؿ البيت  (ٓ)

 .(ّٖٖ)ص
 الجنى ؛(َٗ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(ٖٗ/ِ)جقائؿ البيت الشاعر أبي كبير اليذلي، ديكاف اليذلييف  (ٔ)

 . (ّٖٗ)ص الداني
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 إاّل  -ثالث عشر
، كعاطفة الكاك تككف بمعنى )غير(، كبمعنى في )إاٌل( أف تككف لالستثناء، كقد  األصؿ

 .(ُ)تشرؾ في اإلعراب ال في الحكـ عند الككفييف، كزائدة عند األصمعي، كابف جني
ٔفيًِٓ ابف جني بقراءة ابف مسعكد كاألعمش مف قكلو تعالى : كاستشيد  إن ُّك إَل ل

ربم
كقكلؾ : ما  ،أكليما : أف معنى اآلية : ما كؿ إال كا ليكفينيـ ،كذكر فييا كجييف ،(ِ)

أف تككف ىك  ،كيجكز فيو كجو ثاف ،أم : ما زيد إال مستحؽ ألف يقاؿ فيو ىذا ،زيد إال ألضربنو
 :، كقد جاء منو في قكؿ الشاعر(ّ))إٍف( مخففة مف الثقيمة، كتجعؿ )إاٌل( زائدة

 

 وِ ِمػػػػػػػػىْ أَ بِ ا وَنػػػػػػػػنُ جَ نْ ر إال مَ ىْ ى الػػػػػػػػد  أرَ 
 

   (ٗ)ال م ػػػػعَ  مُ إال   اتِ اَجػػػػالحَ  بُ اِلػػػػا طَ وَمػػػػ 

 ،(ٓ)كتارة يخفضيـ  ،فتارة يرفعيـ ،أم يتقمب بيـ ،كيككف المعنى : أرل الدىر منجنكنا بأىمو
 :كعمى ذلؾ تأكلكا قكؿ الشاعر

 

 حػػػػػػػػراجيُج مػػػػػػػػا تنفػػػػػػػػؾ  إال ُمناخػػػػػػػػةً 

 

   (ٙ)قفػراً  نْرمػْي بيػا بمػداً و أ ؼِ عمى الخسْ  

 ؛( عمى خبرىاأخكاتيا ال تدخؿ )إالٌ ك ألف )مازاؿ(  ؛)إاٌل( زائدةك ،ما تنفؾ مناخةأم : 
 ،، فال كجو لدخكؿ )إاٌل(، كىذا القكؿ ضعفو المرادم؛ ألف )إاٌل( لـ تثبت زيادتياألف نفييا إيجاب

 ككىي مطاكع )فكو( إذا خمَّصو أ ،كقد خرج البيت عمى كجييف : أحدىما أف )تنفؾ( تامة

                                                           

، ّٖ)صالمغني ابف ىشاـ،  ؛(َُٓ)صالجنى الداني المرادم،  ؛(ِّٖ/ُ)جالمحتسب ابف جني، انظر:  (ُ)
ٖٔ). 
 .[ُُُد : ىك ] (ِ)
 .(ِّٖ/ُ)جالمحتسب ابف جني،  (ّ)
انظر:  إلى بعض بني أسد، كنسبو محقؽ شرح الرضي إلى القتاؿ الكمبي (َُّ/ُ)جنسبو محقؽ المقرب  (ْ)

المحتسب ابف جني،  ؛(ٕٓ/ٖ)جشرح المفصؿ كالبيت في: ابف يعيش، ، (ْٖٓ/ُ)جشرح الرضي اإلستراباذم، 
 .(ِّٖ/ُ)ج
 .(ِّٖ/)جُالمحتسب ابف جني،  (ٓ)
شرح المفصؿ ابف يعيش،  ؛(ْٖ/ّ)جالكتاب سيبكيو،  ؛(ُّٕ)صالبيت لذم الرمة في ديكانو  (ٔ)

، كحراجيج جمع حرجكج كعصفكر، (ٕٗ/ِ)جاليمع السيكطي،  ؛(ْٗ/ْ)جالخزانة البغدادم،  ؛(َُٔ/ٕ)ج
 الضامرة.ك كىي الناقة السمينة أ
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كمناخة حاؿ  ،كالثاني : أنيا ناقصة كالخبر قكلو "عمى الخسؼ" ،)مناخة( حاؿك ،فصمو
 .(ُ)مف الضمير المستكف في الجار 

كلـ  ،كفي نياية المطاؼ لـ يقؿ بزيادة )إاٌل( أحد مف النحاة سكل األصمعي كابف جني
)إاٌل( حجج كأرل أف حججيما في زيادة  ،يكردا غير ىذه الشكاىد الثالث كدليؿ عمى زياة )إاٌل(

 .في ظؿ كركد تكجييات أخرل تنفي القكؿ بزيادة )إاٌل( ،ضعيفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
                                                           

 .(ُِٓ)صالمرادم، الجنى الداني  (ُ)
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 رابعالفصؿ ال

 الزائدة في عصور حروؼستعماالت الا
 االحتجاج

 )دراسة تطبيقية(
 

  



065 
 

 )دراسة تطبيقية( االحتجاج استعماالت األحرؼ الزائدة في عصور: رابعالفصؿ ال

 األحاديةالحروؼ : المبحث األوؿ
المقحـ عمى نصكص الشعر  كال يتحرج النحكيكف كال المفسركف مف إطالؽ لفظ الزائد أ

عز كجؿ  –النثر العربي، كلكف الكثيريف ينكركف أف يطمؽ لفظ الزائد كالمقحـ عمى كتاب ا ك أ
 كىذا يعني أف الزيادة مكجكدة أصال في عمـ النحك، كحينما نقكؿ إف ىذه الكممة الزائدة ال-

نما ننسب زيادتيا إلى النح الذم نطبقو كنراعيو حيف ك ندعي أنيا زائدة عمى نص القرآف الكريـ، كا 
 نحمؿ النص القرآني.

إف ما سبؽ جعؿ تماـ حساف يبمكر تمؾ الفكرة بقكلو : "إف اإلقحاـ ينسب إلى النحك، كال 
أقحـ ك القرآني، فما زيد أكعميو فال ننسب القائميف باإلقحاـ إلى التزيد عمى النص  ،ينسب لمقرآف

 .(ُ)كاف عمى أصؿ النمط

إف الخالؼ في االحتجاج طاؿ الحديث النبكم الشريؼ بيف مؤيد كمعارض، فمقد 
انصرؼ عف االحتجاج بو المغكيكف كالنحكيكف المتقدمكف إلى األشعار كركايتيا انصرافا استغرؽ 

 دىـ كأكقاتيـ.يك ج

سائر كالـ العرب مف نثر كشعر في باب كاألصؿ في ىذا أف يتقدـ الحديث عمى 
كال يرتفع فكقو في مجاؿ األدب الرفيع إال  ،ألنو الذركة مف البياف ؛االحتجاج في المغة كالنحك

 كتاب ا بالغة كفصاحة كركعة.

كتاب التجريد الصريح ألحاديث ك  ،كبعد، فقد درست سكر القرآف الكريـ كآياتو كاممة
كاني الشاعريف: أكس بف حجر، كالشاعر عمر بف أبي ربيعة، كدي ،الجامع الصحيح لمزبيدم

خطبة مف كنكز الدرر كجكامع الكمـ"،  ْٕٓ مف كتاب "مف خطب النبي كخطب النبي 
خطب الحجاج بف يكسؼ الثقفي، كخطبة زياد بف أبيو، كطبقت الدراسة النظرية عمى مصادر ك 

ت عمى القكؿ بزيادتيا ىي تسعة االحتجاج سابقة الذكر،ككجدت أف عدد الحركؼ التي جاء
عف،  ،ما، اؿ، إٍف، في ،، الالـ، الـ االستغاثة، الالكاك عشر حرفان، كىي: الباء، الفاء، الكاؼ، 

 إذ، مف، أٍف، عمى، ثـ، إلى، إاٌل.

                                                           

 كما بعدىا. (ِٔص) البياف في ركائع القرآف ،انظر: حساف (ُ)
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لة الكصكؿ إلى مكضع الشاىد، فقد ذكرت السكرة كرقـ اآلية، أما في الحديث يك كلس
ـ األكؿ لمصفحة، كالرقـ الثاني لمسطر الذم فيو مكضع كالشعر كالنثر فقد جعمت الرق

 االستشياد.  
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 الباء -أوال
 زيادة الباء في الخبر المنفي -ٔ

كلقد ذكر ابف ىشاـ  ،لمباء الزائدة ستة مكاضع، كمنيا أف تككف زائدة في الخبر المنفي
خبر )ما( سكاء كانت  كتأتي الباء زائدة في ،(ُ)مف باب القياسىك أف زيادتيا في الخبر المنفي 

 حجازية.ك تميمية أ
لقد كرد في القرآف الكريـ مائة مكضع كعشرة لزيادة الباء في الخبر المنفي منيا أربعة 

ًْ كعشركف مكضعا في خبر ليس، كستة كثمانكف في خبر )ما(، كمنو قكلو تعالى :  ُْ ا  ٌَ َو

ْؤٌِِنِيَ  ٍُ ِ ُ ةَِغافٍِو كمنو أيضا : (ِ) ة ا اَّللٍّ ٌَ ئُنَ َو ٍَ ا َتْػ ٍٍّ َخ
كجاء في البحر المحيط : " ، (ّ)

كيجكز أف تككف في مكضع رفع عمى  ،حجازية (ما)في مكضع نصب عمى أف تككف  (بغافؿ)ك
، كمنو أيضا قكلو (ْ)أف تككف ما تميمية، فدخمت الباء في خبر المبتدأ، كسكغ ذلؾ النفي " 

ا تعالى :  ٌَ ََ ْٔ َو زَْخزِِخِّ ٌِ ٍُ ِ رَ ة ٍٍّ ْن ُحَػ
َ
اىَْػَذاِب أ

(ٓ). 
ٔا كمف مكاضع زيادة الباء في خبر ليس في القرآف الكريـ قكلو تعالى : ٍُ ٍٍّ َوََل َتيَ

ًْ ةِآِخِذيِّ  ُّ ُتِْفُِلَٔن َولَْصخُ اْْلَتِيَد ٌِِْ
 ، كمنو أيضا قكلو تعالى : (ٔ)

                                                           

 .(ُِْ)صابف ىشاـ، المغني  (ُ)
 .[ٖالبقرة :] (ِ)
 .[ٖٓ،ْٕالبقرة :] (ّ)
 .(ّّْ/ُ)ج حياف، تفسير البحر المحيطك أب (ْ)
، ُْٗ، ُْٓ، ُْْ، َُْ، َُِالبقرة: ]، كلمزيد مف الشكاىد القرآنية عمى ذلؾ انظر: [ٔٗالبقرة :] (ٓ)

األعراؼ: ]، [ُّْ، ُِّ، َُٕ، َُْ، ِٗاألنعاـ: ]،[ّْ، ّٕ، ِٖالمائدة: ]، [ٗٗآؿ عمراف: ]، [ُٕٔ
يكسؼ: ]، [ُِّ، ٕٗ، ُٗ، ٖٗ، ٖٔ، ّٖ، ّٓ، ّٓ، ّّ، ِٗد: ىك ]، [َُٖ، ٖٕ، ّٓيكنس:  ]،[ُِّ
الحج: ]، [ُٕ، ْٔالنحؿ: ]، [ْٖ، ِِالحجر:]، [ِِ، ِِ، َِ، ُٕإبراىيـ: ]، [ُْالرعد:]، [َُّ، ْْ، ُٕ
، [ِِ، ُِالعنكبكت:]، [ّٗ، ُٖالنمؿ:]، [ُّٖ، ُُْ الشعراء:]، [ْٕالنكر:]، [ّٖ، ّٕالمؤمنكف: ]، [ِ
[ : ، ُْالزمر: ]، [ُِٔ،ٗٓ،ٖٓالصافات:]، [ِِ، ُٕفاطر: ]، [ّٕ، ّٓسبأ: ]، [ُّاألحزاب: ]، [ّٓالرـك

الذاريات: ]، [ْٓ، ِٗؽ: ]، [ِّالجاثية:]، [ّٓالدخاف:]، [ُّ،ٔالشكرل:]، [ْٔفصمت: ]، [ٔٓغافر: ]، [ُٓ
، [ِٓ، ِْ، ِِالتككير:]، [ُْالمعارج:]، [ُْالحاقة:]، [ِالقمـ: ]، [َٔالكاقعة:]، [ِٗالطكر:]، [ْٓ
 .   [ُْالطارؽ:]، [ُٔاالنفطار: ]
 .[ِٕٔالبقرة :] (ٔ)
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 ىَحَْس َ نٍّ اَّللٍّ
َ
ًْ َوأ يِْديُس

َ
ْج خ ٌَ ا كَدٍّ ٍَ ِ ٍم لِيَْػتِيدِ َذٰلَِم ة ةَِظلٍّ

كيككف التقدير: لستـ آخذيو،  (ُ)
 ليس ظالمان لمعبيد.

)ليس( في عدد مف األحاديث النبكية الشريفة، كلقد جاءت الباء زائدة في خبر )ما( 
حديث  -أيضا–منو ك  (ٕ)ئ "ارِ قَ ما أنا بِ : " كمما جاء في خبر )ما( زائدة مثؿ قكؿ الرسكؿ 

مف  عنيا بأعمـَ  وؿُ ئُ سْ " ما المَ حينما سألو جبريؿ عف الساعة فقاؿ لو النبي :  رسكؿ ا 
 منيا قكلو  ،في خبر )ليس(، فقد كقع في كاحد كعشريف مكضعا ، أما ما جاء زائدان (ّ)ؿ "ائِ الس  
قكلو في حديث  -أيضا -كمنو ،، كيككف التقدير : أليس ذا الحجة ؟(ْ)؟ "  أليس بذي الحجة:"

ليو االستحاضة التي ال تطير منياك تشك فاطمة بنت أبي حبيش التي جاءت إلى النبي   ،ا 
 .(٘)ض " يْ حَ بِ  َس يْ ولَ  ،ؽٌ رْ عِ  ؾَ لِ ا ذَ مَ إن   ؛:" ال كسألتو أفأدع الصالة ؟ فقاؿ رسكؿ ا 

أم: السير  ،(ٙ)" اعِ يَ ضْ باإلِ  َس ليْ  البر   ف  إِ ة؛ فِ نَ كيْ الس  ـ بِ ، عميكُ اُس "أييا الن  :  منو أيضا قكلو ك 
 السريع.

سبعيف ك كالشكاىد الشعرية كثيرة في زيادة الباء في خبر )ليس( ك)ما( حيث بمغت اثنيف 
 شاىدا، كمنيا قكؿ الشاعر :

ـٌ ولػػػػػػػ  عمِّقػػػػػػػَت ُنْعَمػػػػػػػاً  وومػػػػػػػا ُنعػػػػػػػ

 

 (ٚ)بجازيػػػػػػػػة الن ػػػػػػػػواؿ وال ُمثيػػػػػػػػُب  
 

 كمنو أيضا قكلو :  ،جازيةى النكاؿكيككف التقدير: كما نعـه 

                                                           

األنعاـ: ]، [ُُٔالمائدة:]، [ُِّالنساء: ]، [ُٖٗالبقرة: ]، كلمزيد مف الشكاىد انظر: [ُِٖآؿ عمراف:] (ُ)
، [ََُالحج:]،[َِالحجر:]، [ُٖد:ىك ]، [ُٓاألنفاؿ:]، [ُِٕاألعراؼ: ]، [ُِِ، ٖٗ، ٔٔ، ّٓ، َّ
الغاشية: ]، [َْالقيامة:]، [َُالمجادلة:]، [ّْ، ِّاألحقاؼ: ]، [ّٕ،ّٔالزمر:]، [ُٖيس:]، [َُالعنكبكت: ]

 .   [ٖالتيف:]، [ِِ
 .(ِ/َُ)الزبيدم، التجريد الصريح  (ِ)
، (َُ/ٕٕ)،(ْ/َُ)،(ّ/ٕ)، كانظر أيضان: (ُِ/ِٓ)الزبيدم، التجريد الصريح:  (ّ)
(ُِّ/ٓ)،(ِٖٔ/ٗ)،(َّٕ/ْ(،ْٖٖ/ُُ)  . 
 .(َُ/َّ)الزبيدم، التجريد الصريح:  (ْ)
 .(ٖ/ُٔ)، المرجع السابؽ (ٓ)
، (ُ/ُِٔ)، (ُ/َُُ): ، كلمزيد مف الشكاىد عمى ذلؾ انظر(ُ/ِٓٓ)الزبيدم، التجريد الصريح:  (ٔ)
(َّْ/ُ) ،(ُِّ/ُِ) ،(ُّٕ/ْ) ،(َْْ/ُ) ،(ُْٓ/ُُ) ،(ُْٓ/ُِ) ،(ُْٓ/ُٓ) ،(َْٓ/ُٔ) ،

ٓٗٔ/ٕ ،ٓٗٔ/ٔ ،َٔٓ/ٕ ،ُٔٓ/ُُ ،ُٔٗ/ِ ،ُٔٗ/ٓ ،ِٔٓ/ُ ،ْٔٔ/ٔ. 
 . (ِ/ُُ)ديكاف الابف أبي ربيعة،  (ٕ)
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 مػػػػػػا روضػػػػػػة جػػػػػػاد الربيػػػػػػع ليػػػػػػا

 

 مولي ػػػػػػػػػػٌة مػػػػػػػػػػا حوليػػػػػػػػػػا َجػػػػػػػػػػْدبُ  
 

 اَنػػػػػػػػػػلَ  وؿُ قُػػػػػػػػػػمنيػػػػػػػػػػا إذا تَ  ذ  بأَلػػػػػػػػػػ
 

رًا أسػػػػػػػػػمـٌ ذاؾ أـ حػػػػػػػػػرُب ِسػػػػػػػػػ 
(ٔ) 

 

حيث زيدت الباء في خبر )ما(، كالتقدير: ما ركضةجاد الربيع ليا ألذ، أما ما جاء زائدان 
 الشاعر :كقكؿ يك في خبر )ليس( ف

ف َسػػػػْممى تول ػػػػْت بُودِّىػػػػا  ولسػػػػُت وا 

 

ػػػبا وأصػػػبح بػػػاقي الػػػودِّ    منيػػػا تَقض 
 

 ُعػػْرٍؼ عمييػػا فمْشػػِمتٍ  بُمػػْثٍف سػػوى

 

 (ٕ)وُغي بػػا داً يو عػػداَة بيػػا حػػولي شػػ 
 

كيككف التقدير في البيت السابؽ: لست مثنيا حيث زيدت الباء في خبر ليس، كمنو 
 أيضا قكؿ الشاعر:

 فقمػػُت لسػػُت بمبصػػرٍ نعػػت النسػػاُء 

 

 (ٖ)ليػػػػػػا أبػػػػػػدًا وال بُمَقػػػػػػرِّب اً يَ ِشػػػػػػبْ  
 

 كمما كرد في ديكاف أكس عمى زيادة الباء في خبر ليس قكلو : ،أم لست مبصران 

 اَيػػػػػػػػػػػلِ وْ تُػػػػػػػػػػػزاد ليػػػػػػػػػػػالي  فػػػػػػػػػػػي طُ 
 

 (ٗ)رهاكِ فميسػػػػػػػػػْت بطْمػػػػػػػػػٍؽ وال َسػػػػػػػػػ 
 

 كيككف التقدير فميست طمقان. ،حيث زيدت الباء في خبر ليس

                                                           

، (ْ/ّْ)، (ُ/ّّ)، (ُٓ/ِٓ)يكاف لشكاىد أخرل: د، كانظر ال(ُٔ/ُٓ) ابف أبي ربيعة، الديكاف (ُ)
(ْٔ/َُ) ،(َٓ/ْ) ،(ٕٓ/ٕ) ،(ٕٔ/ُٓ) ،(ُِٕ/ٓ) ،(ُّٓ/ٗ) ،(ُّٖ/ُٔ) ،(ُْٔ/ُُ) ،(ُٖٓ/ِ) ،
، كانظر: ابف (ِٔ/ُُّ)، (ُٕ/ِِِ)، (ُْ/ُُٗ)، (ُٕ/ُٖٔ)، (َُ/ُْٖ)، (ُٓ/ُْٕ)، (ٗ/ُٔٔ)

 .(ُ/ُِٔ)، (ِ/َُٓ)، (ِ/ٗٗ)، (ّ/ْٗ)، (ّ/ْٗ)، (ٗٓ/ِٓ)حجر، ديكاف أكس بف حجر 
 .(ُٔ/ُٗ) ي ربيعة، ديكاف عمر بف أبي ربيعةابف أب (ِ)
، (ُٗ/ّٖ)، (ُُ/ّّ)، (ٖ/ُّ)، كلمزيد مف الشكاىد انظر: الديكاف: (ُٔ/ِٓ) ،المرجع السابؽ (ّ)
(ْٓ/ٔ) ،(ْٖ/ٓ) ،(ٓٔ/ٖ) ،(ٖٓ/ُٕ)،( َٕ/ٕ)،(ٕٕ/َُ) ،(ٕٖ/ْ) ،(ََُ/ُّ) ،(َُِ/ُٖ) ،
(َُْ/ُٔ) ،(َُٓ/ٕ) ،(َُٖ /ٗ) ،(ُُّ/ٓ) ،(ُُّ/ُُ) ،(ُُٔ /ُّ) ،(ُِِ/ٗ) ،(ُِّ/ُّ) ،
(ُِّ/ُْ) ،(ُِْ/ٗ) ،(ُّْ/ُٗ) ،(ُٓٔ/ُ) ،(ُٖٓ/ُِ) ،(ُٓٗ/ٗ)،( ُّٕ/ٓ) ،(ُّٕ/ٖ) ،
(ُْٕ/ُٔ) ،(ُُٗ/َِ) ،(ُْٗ/ُٗ) /(ُٗٔ/ُ) ،(ِِّ/ٕ) ،(ِِّ/ٗ) . 
، (ّ/ُُٓ)، (ِ/َُِ)، (ُ/ِٗ)، (ٓ/َْ)، (ُ/ُِ)، كانظر أيضان: (ِ/ّْ) ( ابف حجر، ديكاف أكسْ)
(ُُٓ/ْ) ،(ُُٓ/ٔ)،( ُِْ/ٕ). 
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فمقد كردت زيادة الباء، ككانت زيادتيا في خبر  -أيضا -زائدة في النثركجاءت الباء 
ا مَ  "إف  في خطبتو عف طكؿ األمؿ  كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو  ،)ليس( أكثر مف خبر )ما(

ا ا مَ وَ  كمنو قكلو في خطبة أنكاع العذاب في جينـ " ،(ٔ)يف"زِ جِ عْ مُ ـ بِ تُ نْ ا أَ مَ وَ  آلتٍ  وفَ دُ وعَ تُ 
 .(ٕ)يد "بِ عَ مْ لِ  ـٍ ال  بظَ 

ككردت زيادة الباء في خبر )ما( في خطبة زياد بف أبيو في مكضع كاحد مف قكلو " ما  
، كجاء في خطب الحجاج قكلو " كما أنا بالمستكحش (ّ)أنتـ بالحمماء، كلقد اتبعتـ السفياء"

 (.ْ)لعداكتكـ "

 زيادة الباء في المفعوؿ بو -ٕ

بو عمى كثرة، قاؿ ابف ىشاـ :" ككثرت زيادتيا في في المفعكؿ  -أيضا -كتزاد الباء
 .(ٓ)كقمت في مفعكؿ ما يتعدل إلى اثنيف " ،مفعكؿ )عرفت( كنحكه

ًْ كمف الشكاىد القرآنية عمى زيادة الباء في المفعكؿ بو قكلو تعالى: يِْديُس
َ
ٔا ةِد َوََل حُيُْل

ْٓيَُهثِ  إََِل اِلٍّ
زيادة الباء في قكلو : " جذبتي ك نح ، حيث جاء في تفسير الطبرم إنيا زائدة(ٔ)

 .(ٕ)كتعمقتو ،" جذبت بالثكًب" كتعمقت بوكالثكبى " 
 كمنو أيضا قكلو تعالى : 

َ
َِ أ ٌْ َ

ََ اْأ ْمٌر ٌِ
َ
ًْ أ ُْ ٔا ةِِّ وِإَوذَا َجاَء ذَاُغ

َ
اْْلَِْٔف أ

، كيككف (ٖ)
 .(ٗ)كيمكف أف تتضمف اإلذاعة معنى التحدث ،التقدير : أذاعكه، فالباء زائدة

َِ كمنو أيضان قكلو تعالى: ْْ حَجْتُُج ةِاَلَّ
بف العالء، ك عمر ك ، حيث قرأ ابف كثير، كأب(َُ)

 كسالـ، كسيؿ، كركيس، كالجحدرم، بضـ التاء ككسر الباء فقيؿ:
                                                           

 .(ِ/َِِ) خطبة مف كنكز الدرر كجكامع الكمـ ْٕٓ خطب الرسكؿ الخطيب، ( ُ)
 .(ٕ/ِّٓ)، كانظر: (ُٗ/َّٓ)، ( المرجع السابؽِ)
 .(ٔ/ِٖٓص ،ِجػ) ( صفكت، جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرةّ)
 .(ٔ/ِٖٓ)، كانظر: (ٔ/ُِٖ)( صفكت، جميرة خطب العرب: ْ)
 .(َُٗ)ص( ابف ىشاـ، المغني ٓ)
 .[ُٓٗالبقرة:]( ٔ)
 .(ِّٓ/ّ)ججامع البياف الطبرم، ( ٕ)
 .[ّٖالنساء: ]( ٖ)
 . (ٕٖ/ِ)جأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ  ،البيضاكم (ٗ)
، [ْٔ،ٗٓاإلسراء:]، [ْٔ، ٔ،ٔالمائدة: ]، [ّْالنساء: ]، كلمزيد مف الشكاىد انظر: [َِالمؤمنكف:] (َُ)
، [ِٖالمطففيف:]، [ٔاإلنساف:]، [ْٓالحاقة:]، [ُة:الممتحن]، [ِٖؽ: ]، [ِٓ،ُٓالحج: ]، [ِٓمريـ: ]
 .[ُالعمؽ:]



070 
 

 
.(ُ))بالدىف( مفعكؿ، كالباء زائدة  ،كيككف التقدير: تنبت الدىفى
في الحديث الشريؼ قبؿ المفعكؿ بو، كالحظت أف أفعاالن  -أيضان  -كجاءت الباء زائدة

تصؿ إلى مفعكليا دكف الحاجة إلى الباء، قد اتصمت الباء بيا، مثؿ: مسح، كقرأ، كعمـ، كأخبر، 
فالفعؿ )قرأ( يتعدل  ،(ٕ)ال صالة لمف لـ يقرأ بفاتحة الكتاب":" كسمع، كمنو، قكؿ رسكؿ ا 

بنفسو، كالباء زائدة، كاألصؿ فيو أف يصؿ بنفسو، فيقاؿ:قرأت الفاتحة، فزيد حرؼ الجر؛ ألف 
 .(ّ)قرأت بمعنى تمكت

يتكضأ، فغسؿ كجيو كيديو، كمسح ىك حينما جعؿ المغيرة يصب عميو، ك  كمنو فعمو 
 .(ْ)برأسو، كمسح عمى الخفيف

أماـ ىذا االستخداـ لمفعؿ)مسح(، اختمفت اآلراء فقد اقترنت الباء بالفعؿ)مسح(، ك 
ككاف أحد أبرز اآلراء عمى أنو  ،ػ-عزكجؿ -الفقيية، خصكصان في ظؿ كركده في كتاب ا 

مف مسح رأسو كمو، فقد أحسف، كفعؿ ما يمزمو، كالباء مؤكدة زائدة، ليست لمتبعيض، كالمعنى: 
 .(ٓ)كامسحكا رؤكسكـ

في الشكاىد الشعريةن في أربعة كأربعيف مكضعان، فمف ذلؾ كتزاد الباء مع المفعكؿ بو 
 قكؿ الشاعر:
 اؿٍ ر َسػػػػػْيػػػػػغَ  ؽٍ اِشػػػػػعَ  وَبَعثَػػػػْت نْحػػػػػ

 

 ُت ثوابػػػػػػاً مْ دِ  َعػػػػػػاَل َفػػػػػػ مػػػػػػع ثػػػػػػوابٍ  
 

 ـٌ لصػػػػػػػػػبٍ اَل َمػػػػػػػػػ وِ ْيػػػػػػػػػفِ  ثٍ يْ دِ َحػػػػػػػػػبِ 

 

 (ٙ)اجاَبػػػػػأَ ؽ فَ اِشػػػػػمػػػػػب عَ ُموَجػػػػػِع القَ  
 

 
 حديثان، كمنو أيضان قكؿ الشاعر:حيث زيدت الباء قبؿ المفعكؿ بو، كالتقدير: بعثت 

                                                           

 .(ُّٕ/ٔ)جحياف، تفسير البحر المحيط ك ( أبُ)
 .ُٓ/ُْ( الزبيدم، التجريد الصريح: ِ)
 .(َِّ،ِّٗ/ُ)ج عقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكم ،( انظر: السيكطيّ)
، (ٗ/ْٖ)، (ُِ/ّٔ)، (ٖ/ّّ)، (ٕ/َّ)، كلمزيد مف الشكاىد انظر: ٔ/ْٓ( الزبيدم، التجريد الصريح:ْ)
(ْٓ/ُّ)،( ٕٖ/ْ)،(ٖٗ/ِ) ،(َُٗ/ُِ) ،(ُُّ/ٔ) ،(ُِٗ/ّ) ،(ِّٓ/ٕ) ،(ِّٗ/ٔ) ،(ُّٕ/ٗ) ،
(ّّٗ/ٖ) ،(ّٗٔ/ٕ) ،(َْٖ/ٔ) ،(ْْٖ/ُٓ) ،(ِْٔ/ُِ) ،(ْٖٖ/ُٔ) ،(ِْٓ/ٕ) ،(ُٔٔ/ْ) ،
(ِْٔ/ٕ) ،(َْٔ/ُٔ). 
 .(ّّٓ/ٕجػ)الجامع ألحكاـ القرآف كالمبيف لما تضمَّنو مف السنة كآلم الفرقاف  ،القرطبي (ٓ)
 .(ُٖ/َِ) يعة ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمر بف أبي ربٔ)
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 اًيػػػػػػػونِ رُ قُ ًا بِ ذَ ا آِخػػػػػػػاَىػػػػػػػفَمثمػػػػػػػُت فَ 
| 

 (ٔ)جِ رَ ْشػالحَ  ُشْرَب الن زيؼ ببػرد مػاءِ  
 

في خطبتو يكـ غزكة تبكؾ  قكلو ىك كمف مجيء الباء زائدة مع المفعكؿ بو في النثر 
حيث زيدت الباء قبؿ  ،(ٕ)ا..." يؿِ بِ ي سَ فِ  دُ اىِ جَ يُ و فَ سِ رَ فَ  نافِ عَ بِ  آخذٍ  رجؿٍ  :"ما في الناس مثؿُ 

 كالتقدير : ما في الناس مثؿ رجؿ آخذ عناف فرسو. ،المفعكؿ بو
ف  مُ يَ  ـْ لَ أَ  ارِ صَ نْ ر األَ شَ عْ ا مَ يَ كمنو أيضا خطبتو في األنصار يسترضييـ بعد فيء حنيف " 

أم : كسماكـ أحسف  ؛(ٖ)اء"مَ سْ األَ  فِ سَ حَ أَ ـ بِ اكُ وسم   ةِ امَ رَ الكَ ـ بِ كُ ص  وخَ  اإليمافِ ـ بِ يكُ مَ عَ  اُ 
 األسماء.

 زيادة الباء في فاعؿ كفى -ٖ

 –عز كجؿ  –كتزاد الباء كذلؾ في فاعؿ كفى لمتككيد، كقد كرد ىذا كثيرا في كتاب ا 
ِ َُِػًَياتعالى -كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو ِ َوِلًّا َوَكََفٰ ةِاَّللٍّ َوَكََفٰ ةِاَّللٍّ

، كمنو أيضا قكلو (ْ)
تِحًِاتعالى :  ٌُ ا  ًٍ َوَكََفٰ ةِِّ إِثْ

(ٓ). 
عمى شاىدو الباءي فيو زائدة كال النثر،  –عينة التطبيؽ –كلـ أعثر في الحديث الشريؼ 

 قكؿ الشاعر:ىك كلـ أجد سكل بيت شاعر كاحد، ك 
                                                           

، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادة الباء قبؿ المفعكؿ بو (ٓ/ّْ)ربيعة، ديكاف عمر بف أبي ربيعة  ( ابف أبيُ)
، (ُ/َْ)، (ُِ/ّٕ)، (ُ/ّٕ)، (َُ/َّ)، (ُٖ/ِٔ)، (ُٓ/ِٔ)،(ُُ/ٖ)، (ُِ/ٔ)، (ُٕ/ِْ)انظر:

(ِْ/ُٔ) ،(ّْ/ٓ) ،(ِٓ/ٗ) ،(ٕٓ/ٔ) ،(ٕٓ/ٖ) ،(ِٖ/ُٕ) ،(ٖٔ/ٔ) ،(ٖٕ/َِ) ،(ٖٗ/ُِ) ،(َُّ/ٓ) ،
(َُُ/ٗ) ،(ُِٔ/ٓ) ،(ُِٔ/ٕ) ،(ُِٔ/ُِ) ،(ُِٖ/ُٖ) ،(ُِّ/ُٖ) ،(ُّٓ/ُٓ) ،(َُْ/ُ) ،
(ُْٔ/ٖ) ،(ُٔٔ/ُُ) ،(ُٕٔ/ِ) ،(ُّٕ/َُ) ،(ُٕٓ/ِ) ،(ُٕٗ/َِ) ،(ُٖٖ/ُٕ) ،(ََِ/َُ) ،
(َُِ/َِ)  . 
 .(ُٔ/ُٕ) ( الخطيب، خطب النبيِ)
، (ٓ/ٕٗ)، (ٔ/ٕٕ)، (ُٖ/ِٔ)، (ِ/ُٖ)، (ْ/ٗ) ، كلمزيد مف الشكاىد انظر:(ّ/ّْ)( المرجع السابؽ: ّ)
خطب الحجاج: : ، كانظر(ْ/َّٔ)، (ٔ/ِّْ)، (ٕ/ُٔٔ)، (ِ/ُّٖ)، (ٓ/ٓٗ)، (ٓ/ُٗ)، (ْ/ْٖ)
، كانظر: خطبة زياد بف أبيو: (ِ/ِٖٖ)، (ُّ/ِٖٔ)، (ِ/ِّٖ)، (ُْ/ِِٖ)،(ُّ/ِِٖ)، (ٖ/ِْٕ)
(ِٕٓ/َُ). 
 .[ْٓالنساء: ]( ْ)
، ٓٓالنساء: ]، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادة الباء في فاعؿ)كفى( في القرآف الكريـ، انظر: [َٓالنساء: ]( ٓ)

، [ٔٗ، ٓٔ، ُٕ، ُْاإلسراء: ]، [ّْالرعد: ]، [ِٗيكنس:  ]،[ُُٕ، ُٔٔ، ُِّ، ُٖ، ٕٗ، َٕ
، [ٖاألحقاؼ: ]، [ّٓفصمت: ]، [ْٖ، ّٗ، ّاألحزاب: ]،[ِٓالعنكبكت: ]، [ٖٓ، ُّالفرقاف:]، [ْٕاألنبياء:]
 .[ِٖالفتح: ]
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 ووف ِجالِئػػػتُػػػف مُ يو ِمػػػتَ حَ فْ عمػػػى َصػػػ
 

 (ٔ)أْنَعػُت ُمنُصػال و ى بالػذي ُأبمػى فَ كَ  
 

إف كركد ىذه الصيغة في القرآف بشكؿ ممحكظ دكف غيره يثير تساؤال محيرا، يجيب عنو 
ألف االسـ في قكلو كفى با متصؿ  ؛في قكلو : "كالباء زائدة كدخمت لتأكيد االتصاؿ(ِ)السيكطي

كفعؿ ذلؾ إيذانا بأف الكفاية مف ا ليست كالكفاية مف غيره في عظـ  ،بالفعؿ اتصاؿ الفاعؿ
 المنزلة فضكعؼ لفظيا لتضاعؼ معناىا".

لقد جاء الفعؿ )كفى( معدل ب )الباء( في ستة كعشريف مكضعا مف القرآف الكريـ 
بما يمثؿ ظاىرة قرآنية  ،بمعنى حسب، كمف المالحظ أنو لـ تختمؼ الداللة في أسمكب كاحد

ستحؽ النظر، فمقد أتت ىذه الصيغة مقصكدة قصدا معجزا فيما يتعمؽ با تعالى كصفاتو في ت
كذلؾ ممفت إلى أنو ال يحقؽ فعؿ الكفاية في عالـ اإلنساف كالحياة إال إلو عظيـ  ،أكثر األساليب

 كقادر، فالكفاية مف ا ليست كالكفاية مف غيره في عظـ المنزلة.

 الزيادة الالزمة -ٗ

كتأتي الباء زائدة زيادة الزمة، كىي الباء الزائدة بعد فعؿ التعجب، حيث جاءت الباء 
زائدة في القرآف الكريـ في مقاـ التعجب في مكضعيف اثنيف، أحدىما : التعجب مف بمكغ أحكاؿ 
الكافريف مبمغا عظيما في السكء، بحيث ييتعجب مف قدرتيـ عمى سماع آالميـ كمشاىدة 

نكارىـ لميـك الذم ىـ فيومناظرىـ البشعة عراضيـ عف اليدل كاإليماف، كا   ،، نتيجة لضالليـ، كا 

ٍْٔم َغِظيمٍ  يقكؿ تعالى :  ِد يَ َٓ َْ َمْظ ََ َزَفُروا ٌِ ِي يٌْو لَِّلٍّ َٔ حَُٔجَِا     فَ
ْ
َْٔم يَد ةِْصْ يَ

َ
ًْ َوخ ٍِْع ةِِٓ ْش

َ
 أ

تنِيٍ  ٌُ َْٔم ِف َؽَلٍل  َٔن اْلَ ٍُ ِ ال َِ اىظٍّ َلِٰس
(ّ). 

ٔا   كالمكضع الثاني قكلو تعالى :  ا َْلِرُ ٍَ ِ ًُ ة ْغيَ
َ
ُ أ رِْض   كُِو اَّللٍّ

َ
اَواِت َواْأ ٍَ ةِْصْ  َُلُ َديُْب الصٍّ

َ
خ

ٍِعْ  ْش
َ
ةِِّ َوأ

(ْ). 

، يقكؿ عبثان أمران المسمكعات كالمبصرات لـ يأت  -عز كجؿ –ا  إف التعجب مف إدراؾ
 ؛" فأمره في اإلدراؾ خارج عف حد ما عميو إدراؾ السامعيف كالمبصريف الزمخشرم في كشافو:

                                                           

 .ّٗ/ٖٓ)( ابف حجر، ديكاف أكس: ُ)
 .(َُْٖ/ّجػ) اإلتقاف في عمـك القرآف ،السيكطي (ِ)
 .[ّٖ،ّٕمريـ:]( ّ)
 .[ِٔالكيؼ: ]( ْ)
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كيدرؾ البكاطف كما  ،أصغرىا، كما يدرؾ أكبرىا حجما كأكثفيا جرماك ألنو يدرؾ ألطؼ األشياء 
 .(ُ)يدرؾ الظكاىر"

 ،إف صيغة التعجب ىذه نادرة االستعماؿ في الجزء الذم تـ التطبيؽ عميو في الدراسة
في كتاب ا إال ىاتيف اآليتيف، كلـ أعثر في الحديث الشريؼ كال النثر عمى حيث لـ يرد 

 شكاىد ليذه الصيغة، أما في الشعر فقد كردت الزيادة الزمةن في خمسة أبيات منيا قكؿ الشاعر:

 ةٍ بَ حْ ي ُصػػػػػػػا ِفػػػػػػػرَ اِئػػػػػػػزَ  ةُ َمػػػػػػػيْ مَ رُ  تْ زارَ 
 

 (ٕ)ى عْتػػػػػػبِ َمػػػػػػا عَ رَ وْ أْحِبػػػػػػْب بيػػػػػػا زَ  
 

 كمنو أيضا قكلو :

ـٌ إلينػػػػا أف ائتنػػػػا  لقػػػػد أرسػػػػَمت ُنْعػػػػ

 

ػػبؿ ٍ ِسػػرْ فأحبػػْب بيػػا مػػف مُ    (ٖ)متغضِّ
 

 كمنو أيضا قكلو:

ػػِفػػ يَ ِىػػ فْ َمػػ زُ وْ فُػػويَ   شػػعاُره اءِ تَ ي الشِّ

 

 (ٗ)شػػػػعاراً  َأْكػػػػِرـْ بيػػػػا دوف المحػػػػاؼِ  
 

كىكذا تككف )الباء( بداللتيا التعجبية أدؿ عمى الحالة الذىنية كالنفسية التي يككف  
عمييا المحبكف حيف لقاء محبكباتيـ، حيث ال مشاعر أصدؽ مف تمؾ المشاعر التي تصؿ بيـ 

 إلى حد التعجب كاإلعجاب.

ككردت زيادة الباء في القرآف  ،قكلنا : " بحسبؾ درىـ "ك كتزاد الباء أيضا في المبتدأ نح
ْفخُٔنُ قكلو تعالى : ىك الكريـ قبؿ المبتدأ في مكضع كاحد، ك  ٍَ ْ ًُ ال يْيُِس

َ
ةِد

، حيث جاءت الباء (ٓ)
 زائدة قبؿ المبتدأ، كالمعنى : أيكـ المفتكف.

 ،شاىد عمى زيادة الباء في المبتدأ –عينة التطبيؽ  –لـ يرد في الحديث الشريؼ 
 كجاءت الباء زائدة في مكضعيف مف الشعر، كىما قكؿ الشاعر:

                                                           

، (ُُّ،ُُِ/ٔ)جحياف، تفسير البحر المحيط ك ، كانظر: أب(ُٖٔ)ص ( تفسير الزمخشرم، الكشاؼُ)
 .(ِٕٗ/ّ)جتفسير البيضاكم البيضاكم، ك 
 .(ٔ/ِٕ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمر بف أبي ربيعةِ)
 .(ُٓ/ِٖ)( السابؽ: ّ)
 .(ْ/ْٖ)، (ِ/ِٗ)، كانظر ابف حجر، ديكاف أكس: (ُِ/ٖٕ)ابف أبي ربيعة، ديكاف عمر بف أبي ربيعة  (ْ)
 .[ٔالقمـ:]( ٓ)
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ػػػػػػػػػعَ بِ   اؿٌ َيػػػػػػػػػا خَ َيػػػػػػػػػنْ مِ  اؼَ اَف َطػػػػػػػػػم 

 

 (ٔ)ابِ تَػػػػػػنْ ا المُ َيػػػػػػفِ يْ طَ قمػػػػػػُت أىػػػػػػال بِ  
 

 كالمكضع الثاني قكؿ الشاعر :
 وِ ِبػػػػػػمْ ي قَ ِفػػػػػػ ةً ازَ زَ َحػػػػػػ فَ كْ تػػػػػػرَ  دْ َقػػػػػػولَ 

 

 (ٕ)الُمْيػػػرب يثُ دِ َحػػػ وؽٍّ أَ َحػػػا بِ ِيػػػنْ مِ  
 

كيككف المعنى : كعماف طاؼ منيا خياؿ،  ،)حؽ(كفالباء زيدت في المبتدأ )عماف( 
 كحؽ منيا.

عف حرمة دـ  في خطبة النبي ىك ككردت الباء زائدة في مكضع كاحد مف النثر، ك 
حيث زيدت الباء في  ،(ٖ)ـ"مِ سْ المُ  اهُ خَ أَ  رَ قِّ حَ يُ  ر أفْ الش   فَ مِ  ئٍ رِ امْ  " بحسبِ حيث يقكؿ :  ،المسمـ

 يكفيو مف الشر تحقير أخيو المسمـ. ؛كيككف التقدير : حسب امرئ أم ،كممة ) بحسب (
اسـ )ليس(، ككرد في القرآف الكريـ في قراءة ىك كقد تأتي الباء زائدة فيما أصمو المبتدأ ك 

ًْ مف قرأ بنصب الراء قكلو تعالى :  ُس َْ ٔا وُُجٔ ىَّ َٔ ْن حُ
َ
ْغرِبِ ىَحَْس اىَِْبٍّ أ ٍَ ْ ٍَْْشِِق َوال ْ كِتََو ال

(ْ). 
 الشاىد الكحيد في القرآف الكريـ كفي عينة الدراسة المطبقة عمييا.ىك كىذا 

زيادة الباء قبؿ )مثؿ( -٘  

فمف مجيئيا زائدة مع  ،كثيرا ما تقترف )مثؿ( بالباء الزائدة، كقد كرد ذلؾ في القرآف الكريـ
ا)مثؿ( في خبر المبتدأ قكلو تعالى  َٓ ِ ٍِرْي ِ حِّئَاِت َجَزاُء َشحِّئٍَث ة ٔا الصٍّ ََ َنَصتُ ِي َوالٍّ

(ٓ). 
فقيؿ إنيا زائدة، كالتقدير: جزاء  ،)بمثميا(، كاختمؼ في الباءىك فػ)جزاء( مبتدأ، كخبره مثبت ك 

 . (ٔ)سيئة مثميا
ًْ ةِِّ َذَلِد كمنو أيضا قكلو تعالى :   ِْخُ ٌَ ا آ ٌَ ٍِرِْو  ِ ٔا ة ُِ ٌَ ْْخََدْوافَإِْن آ ا

، فالباء مزيدة لمتككيد، (ٕ)
 .(ٖ)كالمعنى : فإف آمنكا با إيمانا مثؿ إيمانكـ بو

                                                           

 .(ْ/ُّ)( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمر بف أبي ربيعة: ُ)
 .(ُٕ/ِٓ)ابف أبي ربيعة، ديكاف عمر بف أبي ربيعة  (ِ)
 .(ِ/ُٗٓ) ( الخطيب، خطب النبيّ)
 .[ُٕٕالبقرة: ]( ْ)
 .[ِٕيكنس: ]( ٓ)
 .(ُُُ/ّ)جتفسير البيضاكم البيضاكم، ، (َُٓ/ٓ)جحياف، تفسير البحر المحيط ك ( انظر: أبٔ)
، [َُٗالكيؼ: ]، [ٖٖاإلسراء: ]، [ُِٔالنحؿ: ]، [ُْٗ البقرة:]، كلمزيد مف الشكاىد انظر: [ُّٕالبقرة: ]( ٕ)
 .[َٔالحج: ]
 .(َُٗ/ُ)ج( البيضاكم، تفسير البيضاكم ٖ)
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كمما جاء في الحديث الشريؼ عمى زيادة الباء مع )مثؿ( )في حديث كيفية بدء الكحي 
 .(ٔ)ي"دِ وْ و إال عُ بِ  تَ ئْ ا جِ مَ  ؿِ ثْ مِ بِ  طُ قَ  ؿٌ جُ رَ  تِ أْ لـ يَ (: "  إلى رسكؿ ا 

 الشكاىد الشعرية عمى زيادة الباء مع )مثؿ( قكؿ الشاعر:كمف 

 ىمَ الػػػػػػػػػػػػػػػػد   اؿِ ثَػػػػػػػػػػػػػػػػمْ أَ وا بِ انُ َبػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػَورُ ًيػػػػػػػػػػػػػػنَ وْ دُ  ؿْ َبػػػػػػػػػػػػػػ   (ٕ)ف  الص 
 

كمنو قكؿ  ،حيث زيدت الباء قبؿ كممة )أمثاؿ( كيككف التقدير: بانكا أمثاؿ الدمى
 الشاعر :

ْف كافَ   احَ َصػ دْ قَ  وأشريَت فاستشرى وا 
 

 (ٖ)اَعػػػػُموز   افَ ا َكػػػػَيػػػػالمَ  مثػػػػاؿِ أَ بِ  ادٌ ؤَ فُػػػػ 
 

 كلـ يرد في النثر شاىد فيو الباء زائدة مع )مثؿ(.

 ،لقد حكـ بزيادة الباء في عدد غير يسير مف الشكاىد القرآنية كالشعرية، كالحديث
كالنثر، كلقد كانت زيادة الباء ممحكظة في كتاب ا بشكؿ أكبر مف باقي مصادر االستشياد، 

تاله  ،حيث كردت الباء زائدة في جميع مكاطف زيادة الباء في مائة كخمسة كخمسيف مكضعا
كأخيرا النثر بستة  ،ثـ الحديث بستة كخمسيف ،شكاىد الشعر بمائة كستة كعشريف مكضعا

 ا.كثالثيف مكضع

لقد أتت الباء في القرآف الكريـ في مقاـ الحديث عف صفات ا جؿ ذكره، كعممو 
المحيط بكؿ األمكر، بؿ كفي مقامات تتعمؽ بأمكر تشريعية، منيا : الكضكء، كمشركعية التيمـ، 
كالطالؽ، كفي مقاـ التكجيو الخمقي الراشد كعدـ المسارعة إلى إذاعة األخبار، كفي مقاـ الحض 

 نفاؽ في سبيؿ ا، كغير ذلؾ.عمى اإل

فالتككيد  ،إف األمكر السابقة ىي أمكر مصيرية، كأساسية لبناء الديف اإلسالمي القكيـ
 كدخكؿ الباء يكسب المعنى قكة كرصانة. ،ضركرم في مقاـ العبادات كالتشريعات

  

                                                           

 .(ُٔ/َُ) ( الزبيدم، التجريد الصريح ُ)
 .(ُّ/َُُ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرِ)
 .(ٗ/ُُٗ) ة، ديكاف عمر( ابف أبي ربيعّ)
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 الفاء : -ثانياً 
: زيدا فاضرب، كعمرا كنحىك ك  ،الفاء الداخمة عمى الفعؿ المقدـ معمولو في األمر والنيي -ٔ

تُٔنِ  -عز كجؿ–فال تيف، ككرد في كتاب ا  َْ ِإَويٍّاَي فَاْر
َوَربٍَّم ، كمنو أيضا قكلو تعالى (ُ)

 ْ ِرْ   فََهَّبِ ّٓ ُْْجرْ   َوثِيَاةََم َذَف ٍُُْنْ تَْصخَْهِثُ   َوالرَّْجَز فَا  .(ِ) َولَِرّبَِم فَاْغَِبْ   َوََل َت
الفاء الداخمة عمى الفعؿ المقدـ معمكلو في الحديث النبكم الشريؼ في ككردت زيادة 

اإلسالـَ فأقبُؿ، وأما في شركط المصالحة مع أىؿ الحرب : "  فقد قاؿ  ،حديث كاحد فقط
 .(ٖ)الماؿ فمست منو في شيء " 

 مثؿ قكؿ الشاعر:يك أما ما كرد منو في الشعر ف

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ مِ مَ اعْ ي فَ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمْ قَ  إف  

 

 (ٗ) يػػػػػػػػػػبِ جِ ي وَ ِفػػػػػػػػػػ ـٍ وْ َيػػػػػػػػػػ ؿّ ُكػػػػػػػػػػ 
 

 كمنو أيضا :

 اُحموُلَيػػػػػ تْ ازَ َجػػػػػأَ  ي إذْ ِمػػػػػيْ مِ خَ  وؿُ قُػػػػػيَ 
 

 (٘)رِ فَ اظْ َفػ رِ بْ الص  بِ  افَ طَ َشوْ  فْ مِ خوارج ُ  
 

 كمنو ايضا:

 فقمػػت أِشػػْر قػػاؿ ائتمػػر أنػػت مػػْؤَيس

 

 (ٙ)ولـ يكُبػروا فوتػا فمػا شػئت َفػْأُمرِ  
 

 كمنو أيضا قكؿ الشاعر :

ـ  امػػػػػرئ   قبػػػػػؿ ُخْبػػػػػرِهال ُتظَيػػػػػَرْف ذ

 

 (ٚ)احَمػِد  وفاذُمـ أ ءِ رْ المَ  بالءِ  دَ عْ بَ وَ  
 

                                                           

 .[َْالبقرة: ]( ُ)
 . [ٔٔالزمر:] :، كانظر[ٕ،ّالمدثر:]( ِ)
 .(ُٖ/ُّٕ) ( الزبيدم، التجريد الصريحّ)
 .(ٓ/ِٖ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرْ)
 .(ُْ/ٕٔ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرٓ)
 .(َُ/ٖٔ)( السابؽ: ٔ)
 .(ّ/ٕ)، كانظر: (ْ/ِٕ) ( ابف حجر، ديكاف أكسٕ)
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بعد  ،بالصبر اظفر، ماشئت اؤمر ،كيككف التقدير في الشكاىد السابقة : إف قمبي اعمميو
 بالء المرئ اذمـ، كلـ يرد في النثر شكاىد عمى زيادة الفاء في ىذا المكضع.

ََ  :كمنو ما كرد في قكلو تعالى، أف تكوف زائدة دخوليا في الكالـ كخروجيا -ٕ ِي ََل َتَْصََبٍّ الٍّ
ََ اىَْػَذابِ  َفاَزةٍ ٌِ ٍَ ِ ًْ ة ُٓ ٍِّ ٔا فََل َتَْصبَ ًْ َحْفَػيُ َ ا ل ٍَ ِ ُدوا ة ٍَ ْن ُيْ

َ
ْٔا َويُِدتََّٔن أ حَ

َ
ا خ ٍَ ِ ًْ َغَذاٌب  ۖ  َحْفرَُخَٔن ة ُٓ َ َول

 ًٌ ِل
َ
أ

(ُ). 

ليست لمعطؼ كال لمجكاب، كالفعؿ  ،فالفاء في قكلو "فال تحسبنيـ " ىي فاء زائدة
 .(ِ)كحسف لما طاؿ الكالـ المتصؿ باألكؿ ،)تحسبنيـ ( تكرير لألكؿ

اٌق كحمؿ عميو الزجاج  قكلو تعالى  ًٌ وََغصٍّ ٔهُ ََحِي َهَٰذافَيْيَُذوكُ
، كريدَّ بأف الخبر )حميـ(،  كما (ّ)

 . (ْ)بينيما معترض

ا البقاء العكبرم في قكلو تعالى ك كأب كالفاء زائدة دخكليا كخركجيا عند أبي حياف ٍَ ِ فَت
ًْ كُئُبَُِا ُغيْ  لِِٓ ْٔ ُْبِيَاَء ةَِغَْيِ َخّقٍ َوكَ

َ
ًُ اْأ ِ َوَرخْيِِٓ ًْ ةِآيَاِت اَّللٍّ ًْ َوُكْفرِِْ ُٓ ًْ ٌِيرَاَر ُ  ٌف   َجْلِؾِٓ تََع اَّللٍّ ـَ ةَْو 

ٌَُِِٔن إَِلٍّ كَيِيًل  ًْ فََل يُْؤ ا ةُِسْفرِِْ َٓ َغيَيْ
(ٓ). 

 .(ٔ)كالتقدير : بما نقضيـ ميثاقيـ... ال يؤمنكف إال قميال، كالفاء مقحمة 

كمف الشكاىد عمى زيادة الفاء بحيث يككف دخكليا كخركجيا سكاء ما كرد في حديث 
فرد  ،قاؿ نعـ ،"أحيق والداؾ "حينما جاءه رجؿ فاستأذنو في الجياد فسألو النبي :  الرسكؿ 

 ،فيْ نَ إلى حُ  في رمضافَ  النبي كمنو أيضا :"خرج  ،(ٚ)"دْ اىِ جَ ا فَ مَ يِ يْ فِ فَ "  يو النبي بقولو :عم
 أم : صائـ كمفطر. ،(ٛ)"رُ طِ فْ مُ وَ  ـٌ ائِ صَ وف فَ فُ مِ تَ خْ مُ  والناُس 

 ككرد في الشكاىد الشعرية عمى زيادة الفاء قكؿ الشاعر:
                                                           

 .[ُٖٖآؿ عمراف: ]( ُ)
 .(ُّٗ/ُ)جالتبياف في إعراب القرآف  ،(العكبرمِ)
 [،ّٔالتكبة: ]، [ْٓاألنعاـ: ]، [ُّالمائدة: ]، [ُٓٓالنساء: ]، كلمزيد مف الشكاىد انظر: [ٕٓص:]( ّ)
  [.ٖٓيكنس: ]
عرابو  ،لزجاجا (ْ)  . (َُُّ/ّ)جاإلتقاف في عمـك القرآف السيكطي، ، كانظر: (ّّٖ/ْ)جمعاني القرآف كا 
 .[ُٓٓالنساء: ]( ٓ)
 .(َْْ/ّ)جحياف، تفسير البحر المحيط ك ، كأب(َْْ/ُ)ج( انظر: التبياف ٔ)
 .(ٗ/ّٖٗ) ( الزبيدم، التجريد الصريحٕ)
 .(ٔ/َٔٓ) ( الزبيدم، التجريد الصريحٖ)
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 مػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػالـ َتُيػػػػػػػػػػذ ُه وبَحْمػػػػػػػػػػؼٍ 

 

 (ٔ)فتَػػػػػػػا مَ حَ  دْ ا َقػػػػػػػَمػػػػػػػب  رُ ي فَ رِ ْمػػػػػػػعَ مَ فَ  
 

 كمنو أيضا قكؿ الشاعر:

 عاشػػري فػػاْخُبري فمػػف شػػـؤ َجػػدِّي

 

 (ٕ)وشػػػػقائي عوشػػػػْرَت ثػػػػـ ُخِبرتػػػػا  
 

 عاشرم فاخبرم.ك أ ،كيككف التقدير : عاشرم اخبرم
 ـَ رَ حَ  ف  ى إِ تّ حَ عند حديثو عف الساعة كعالماتيا حيف يقكؿ : "  ككرد في خطبة النبي 

 .(ٖ)و "مْ تُ اقْ فَ  اؿَ عَ تَ فَ  – قاؿ ىذا كافرٌ و أ – دي  و يُ يَ  اذَ ـ ىَ مِ سْ ا مُ ي : يَ ادِ نَ يُ لَ  طِ ائِ الحَ 

 فتعاؿ اقتمو.ك أ ،أم تعاؿ فاقتمو

الفاء الداخمة عمى )إذا ( الفجائية :-ٖ  

رِْض إِذَا دكف الفاء في قكلو تعالى كقد كردت إذا الفجائية 
َ
ََ اْأ َٔةً ٌِ ًْ َدْغ ًٍّ إِذَا َدََعُز ُث

ًْ ََتْرُُجٔنَ  جْخُ
َ
 .(ْ) خ

ىََْقٰ كىذه الشكاىد دليؿ زيادة الفاء في الشكاىد القرآنية التالية حيث يقكؿ ا تعالى 
َ
فَد

تنِيٌ  ٌُ ََ َغَػاهُ فَإِذَا ِِهَ ُثْػتَاٌن  ٍِّاِظرِي كمنو أيضا قكلو تعالى :  ،(ٓ) َوََُزَع يََدهُ فَإِذَا ِِهَ َبيَْؾاُء لِي
 ُجْفَفٍث فَإِذَا َْ ٍُّا َخيَْلَِاهُ ٌِ

َ
نَْصاُن خ ًْ يََر اْْلِ َ َول

َ
تنِيٌ ْٔ أ ٌُ  ًٌ َخِػي

(ٔ). 

قكلو  ،كمف الشكاىد عمى زيادة الفاء الداخمة عمى إذا الفجائية في حديث النبي 
كالتقدير : ثـ  ،(ٚ)ؤ"لُ ؤْ الم   ايؿُ بَ ا حَ يَ يْ ا فِ ذَ إِ فَ  ةَ ن  الجَ  تُ مْ خِ دْ أُ  ـ  ثُ  "عف رحمة اإلسراء كالمعراج :  ثان دمتح

 أدخمت الجنة إذا فييا حبايؿ المؤلؤ.

                                                           

 .(ُُ/ّٕ) ربيعة، ديكاف عمر بف أبي ربيعةي ( ابف أبُ)
 .(ٔ/ّٖ) ي ربيعة، ديكاف عمر بف أبي ربيعة( ابف أبِ)
 .(ٗ/ّٓ) ( الخطيب، خطب النبيّ)
(ْ )[ : : ]، كانظر: [ِٓالرـك  .[ِّ،ُِيكنس:]، [ْٖالرـك
 .[َُٖ،َُٕاألعراؼ:]( ٓ)
، [ٖٔالزمر:]، [َٖ، ُٓ، ّٕ، ِٗيس:]، [ٕٗ، ُٖاألنبياء: ]، [ٔٔ، َِطو: ]، كانظر: [ٕٕيس: ] (ٔ)
 .[ُْالنازعات: ]
 .(ٔ/ُٖ)، كانظر: (ُِ/ِٖ) ( الزبيدم، التجريد الصريحٕ)
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كلـ أعثر في الشكاىد الشعرية عمى شاىد يبيف ىذا المكضع مف زيادة الفاء، كجاء في 
 .(ٔ)اف "مَ وْ رَ  ِـّ أُ ا بِ نَ ا أَ ذَ إِ فَ  ارَ الد   تُ مْ خَ دَ " فَ النثر في خطب النبي قكلو : 

كلكننا ال نغفؿ عف  ،الشكاىد التي سيقت في ىذه المكاضعإف الفاء الزائدة في كؿ 
كىذه الداللة ال تتحقؽ إال بكجكد الفاء التي تفيد  ،داللتيا المعنكية في بناء الكالـ كالعبارات

ىك  –بحد ذاتو  -التككيد، خاصة في الفاء الداخمة عمى الفعؿ المقدـ معمكلو، فتقديـ المعمكؿ 
 فالمقاـ مقاـ تنبيو قكم. ،ر لالنتباه كاالىتماـكمنبو مثي ،بمثابة نداء قكم

كاضح في  كىذا ،مثؿ : اإلنذار كالتبميغ ،إف ىناؾ أمكران جميةن تستدعي التنبو مع التأكيد
 ،ذر عند التعامؿ مع أىؿ الحرب، كىذا ثابت في حديث رسكؿ ا آيات سكرة المدثر، كالح

 كتقديـ النصح كاإلرشاد كما في أبيات الشعر التي ترشدنا إلى الصبر كعدـ ذـ اآلخريف.

  

                                                           

 .(ُٓ/ِّْ) ( الخطيب، خطب النبيُ)
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 الواو  -ثالثاً 
:في جواب )لما(الواو زيادة   

في القرآف الكريـ كقد زيدت في جكاب )لما( في ثالثة مكاضع، كمنو قكلو الكاك كردت 
ْوُع تعالى: ًَ الرٍّ َْ إِةَْراِْي َب َخ َْ ا ذَ ٍٍّ ِْٔم لٍُٔط فَيَ ٰى َُيَادُِلَا ِف كَ ُّ اىْبُْْشَ ْ وََجاَءح

ا ،كمنو أيضان: (ُ) ٍٍّ فَيَ
ٔهُ ِف َديَاةَِج اْْلُّبِ  ْن ََيَْػيُ

َ
ٔا أ َْجَُػ

َ
ٔا ةِِّ َوأ تُ َْ ذَ

ا :-تعالى  -، كالمكضع الثالث قكلو (ِ) ٍَ ْشيَ
َ
ا أ ٍٍّ فَيَ

ُّ لِيَْجتنِيِ  ْن يَا َوحَيٍّ
َ
َِاهُ أ ًُ َوَُاَدْح إِةَْراِْي

في اآليات الثالثة زائدة، كيككف الكاك ، حيث جاءت (ّ)
التقدير: فمما ذىب عف إبراىيـ الركع جاءتو البشرل، فمما ذىبكا بو أجمعكا، فمما أسمما كتمو 

 لمجبيف ناديناه.

ففي حديث قتؿ  في أربعة مكاضع مف أحاديث النبي الكاك ككرد ىذا النمط مف زيادة 
الكاك حيث زيدت  ،(ٗ)يـ"حِ رْ سَ بِ  اُس الن   احَ رَ ، وَ مُس الش   تْ بَ رَ د غَ قَ و، وَ نْ وا مِ نَ ا دَ فمم  " أبي رافع كرد:

يضان:" أالشمس، راح الناس بسرحيـ، كمنو  في جكاب)لما(، كالتقدير: فمما دنكا منو، كقد غربت
 أم: لما رجع يـك الخندؽ كضع السالح. ،(٘)واغتسؿ" ،حاَل السِّ  عَ ضَ وَ ؽ، وَ دَ نْ الخَ  وـَ يَ  عَ جَ ا رَ لم  

ككركدىا كاف في أحد عشر  ،في جكاب )لما( في الشكاىد الشعريةالكاك ككردت زيادة 
 مكضعا منيا قكؿ الشاعر :

ػػػػػػػػمَ فَ  ػػػػػػػػقَ ا تَ م   وم ػػػػػػػػقَ  أَ إالّ  ؿُ ْيػػػػػػػػم  ى الض 
 

 (ٙ)ابَ و  َصػػػػػتَ فَ  وِ ِمػػػػػجْ ي نَ الِ تَػػػػػ ؽَ َنػػػػػعْ أَ وَ  
 

 إال أقمو أعنؽ، كمنو أيضا :كيككف التقدير : فمما تقضى الميؿ 

 ىوَ َيػػي الي ِفػػدِ ْجػػوَ  رُ ْمػػأَ  ـَ اظَ َعػػا تَ ّمػػلَ 
 

 (ٚ)جِ َعػػػػاألدْ  اؿِ زَ الغَ ِبػػػػ اً قَ وْ ُت َشػػػػمْفػػػػكَ وَ  
 

 كمنو أيضا: ،ل كمفتيك كيككف التقدير : لما تعاظـ أمر كجدم في ال

                                                           

 .[ْٕد: ىك ]( ُ)
 .[ُٓيكسؼ: ]( ِ)
 .[َُْ، َُّالصافات: ]( ّ)
 .(ُِ/ ِْٗ) ( الزبيدم، التجريد الصريحْ)
 .(ٓ/ٕٓ)، (ُِ/َّٖ)، كلمزيد مف الشكاىد انظر: (ٕ/ِّٖ) ( الزبيدم، التجريد الصريحٓ)
 .(ِ/ِِ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرٔ)
 .(ُْ/ِْ) ، ديكاف عمر( ابف أبي ربيعةٕ)
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ػػػػػػلَ   ـِيػػػػػػبِ  تْ ادَ َكػػػػػػ دْ َقػػػػػػا وَ نَ رْ اكَ ذَ ا تَػػػػػػم 
 

 (ٔ)عُ َمػػػطْ تَ  فِ قػػػرْ  فِ طْ بِ ِبػػػ اؿِ َمػػػُبػػػْزُؿ الجِ  
 

 كيككف التقدير : لما تذاكرنا قد كادت بيـ، ككرد منو في ديكاف أكس، قكلو:

ػػػػػػ ـَ قي ػػػػػػد َنػػػػػػيػػػػػػُت الُعػػػػػػأَ ا رَ ولم   يمِ ائِ د
 

 (ٕ)ي خطػػػوٌب تنب ػػػؿُ دِ ْنػػػا عِ َمػػػ ؽَ َمػػػمْ وأَ  
 

كمنو ،(ٖ)ر"بَ نْ ى المِ مَ عَ  بَ طَ ، وخَ ع الناُس مَ تَ واجْ  ،عةمُ الجُ  لما أصبح يوـُ كجاء في النثر: "
كيككف التقدير: لما أصبح  ،(ٗ)ا "نَ تِ مْ مناه أعجبو ما رأى مف سَ " فمما دخمنا عميو وكم  أيضا : 

 فمما دخمنا عميو كممناه. ،يـك الجمعة اجتمع الناس
)إذا( :وفي جواب )حتى إذا( الواو زيادة   

ٰ إِذَا كىذا لـ يرد في كتاب ا منو إال في مكضعيف اثنيف، أحدىما قكلو تعالى :  َخَّتٍّ
ا َٓ َٔاُب ْ ة

َ
ا َوفُخَِدْج خ َْ َجاُءو

، كالثاني كرد في جكاب (ٔ)، أم : حتى إذا جاؤكىا فتحت أبكابيا (ٓ)
جْ )إذا( في قكلو تعالى : اُء انَْظلٍّ ٍَ إِذَا الصٍّ

(ٕ). 

 ،)إذا(كثالث مرات في جكاب )حتى إذا( الكاك كفي الحديث النبكم الشريؼ كردت زيادة 
 بَ نْ ذَ  فيقوؿ : أتعرؼُ  ،رهتُ سْ يَ و وَ فَ نَ كَ  وِ يْ مَ عَ  عُ ضَ يَ فَ  ،فَ مِ ي المؤْ نِ دْ يُ  اَ  " إف  : كمنو قكؿ النبي 

ؾ" مَ و ىَ و أن  سِ فْ بذنوبو ورأى في نَ  هُ رَ ر  ى إذا قَ ت  ي، حَ بِّ رَ  يْ ـ أَ عَ ا   فيقوؿ : نَ ذَ كَ  بَ نْ ذَ  ؼُ رِ عْ تَ ا  أَ ذَ كَ 
(ٛ). 

                                                           

، (ٗ/ٕٓ)، (ِ/ٔٔ)، (ٗ/ٓٔ) ، كلمزيد مف الشكاىد انظر(ٖ/ُِْ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرُ)
(ُّٖ/ُٕ) ،(ُٕٗ/ُٖ) ،(ُْٖ/ٗ) ،(ُٖٔ/ُ). 
 .(ٔ/ْٗ) ديكاف أكس( ابف حجر، ِ)
 .(ُ/ُُ) ( الخطيب، خطب النبيّ)
 .(ِ/ِّّ) ( الخطيب، خطب النبيْ)
 .[ّٕالزمر: ]( ٓ)
 .(ِْٓ/ٕ)جالبحر المحيط حياف، تفسير ك أب( انظر: ٔ)
، فقد أكرد ثالثة أقكاؿ لجكاب إذا، قكالف اثناف ذكر (ُِٖٕ/ِالعكبرم، التبياف )ج، كانظر: [ُاالنشقاؽ:]( ٕ)

 .الكاك فيينا زيادة 
 .(ٕ/ّّٗ) ( الزبيدم، التجريد الصريحٖ)
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:"حتى كمنو أيضا ،رأل في نفسو أنو ىمؾ ،حتى إذا قرره بذنكبوكالتقدير في الحديث : 
يككف التقدير :حتى إذا ك  ،(ٔ)ا مف المدينة "نَ وْ نَ دَ وَ  ؿَ فَ اتو تمؾ وقَ وَ زَ غَ  فْ مِ   اِ  رسوؿُ  غَ رَ إذا فَ 

 مف غزكاتو تمؾ كقفؿ دنكنا مف المدينة. فرغ رسكؿ ا 
يا مَ مَ تَ ، واحْ ةُ ازَ نَ الجَ  تْ عَ ضِ "إذا وُ :  في جكاب )إذا( في قكؿ الرسكؿ الكاك ككردت زيادة 

 .(ٕ)ي " ونِ مُ دِّ : قَ  تْ الَ قَ  ةً حَ الِ صَ  تْ انَ كَ  فْ إِ فِ  ،ـيِ اقِ نَ ى أعْ مَ عَ  الرجاؿُ 

في جكاب )حتى إذا(، )إذا ( قكؿ الكاك كمما كرد في الشكاىد الشعرية عمى زيادة 
 الشاعر:

متحتى إذا ُأمف الرقيُب   (ٖ) اءِ األْعػػػػدَ  رِ ىِ اوَ َسػػػػ وفُ ُيػػػػا عُ ن ػػػػعَ   وُنوِّ
 

 كمنو أيضا قكؿ الشاعر:  ،كيككف التقدير : حتى إذا أيمف الرقيب نكمت

 ا حم قػػػػػتْ وْىَنػػػػػ اءُ زَ وْ ا الَجػػػػػى إذَ حت ػػػػػ

 

 (ٗ)وَقػػػػد مُ  رٍ ْمػػػػجَ ا كَ َيػػػػبُ اكِ وَ وَعَمػػػػْت كَ  
 

مىٍت   ككاكبيا.كيككف التقدير : حتى إذا الجكزاء كٍىنا حمَّقٍت عى

 كمنو أيضا :

 ميػػػػػاع كُ ارِ َصػػػػػوا بِ رُ َسػػػػػحتػػػػػى إذا حَ 

 

 (٘)ْيَيػػػػعُ مُ  ؽٌ ْيػػػػرِ ا طَ َيػػػػنْ مِ  ـْ ُيػػػػا لَ دَ َبػػػػوَ  
 

 كيككف التقدير: حتى إذا حسركا بصارع كميا بدا، كمنو أيضا قكؿ أكس:
ىػػػػػػا حتػػػػػػى إذا ىػػػػػػي أحنَقػػػػػػت  وحأل 

 

 (ٙ)وأشرؼ فوؽ الحالبيف الشراِسػؼُ  
 

 قكؿ الشاعر:ىك كمما كرد زائدا في جكاب )إذا( بيت شعرم كاحد 
 واِئػػػػػػقَ مِ ت بِ َبػػػػػػر  قَ  دْ ى َقػػػػػػَنػػػػػػفػػػػػػإذا المُ 

 

 (ٚ)ءاَل َخػػػػػا وَ َنػػػػػرٍّ لَ ي ِسػػػػػِفػػػػػ ابَ َجػػػػػوأَ  
 

                                                           

 .(ٕ/َّٔ) ( الزبيدم، التجريد الصريحُ)
 .(َُ/َِٔ) ( المرجع السابؽِ)
 .(ْ/ٔ) بي ربيعة، ديكاف عمر( ابف أّ)
 .(ّ/ٔٓ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرْ)
 .(ْ/ُِْ) ربيعة، ديكاف عمر ( ابف أبيٓ)
 .(ّ/ٖٔ) ( ابف حجر، ديكاف أكسٔ)
 .(ُٓ/ٓ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرٕ)
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 كالتقدير : فإذا المنى قد قربت بمقائو أجاب.
 اـَ قَ وَ  ُس مْ الش   حتى إذا مالتِ في النثر في مكضعيف اثنيف كىما : "الكاك كجاءت زيادة 

كمنو أيضا خطبتو في جزاء المرائيف حيث يقكؿ  ،أم حتى إذا مالت الشمس قاـ فييـ (ٔ)فييـ " 
 (ٕ)ا " يَ قوا ريحَ شَ نْ ا واستَ يَ نْ وا مِ نَ ا دَ ى إذَ ة حت  إلى الجن   اسِ الن   فَ مِ  اسٍ نَ ة بِ امَ يَ القِ  ر يوـَ مَ ؤْ يُ : " 

 كيككف التقدير : حتى إذا دنكا منيا استنشقكا ريحيا.
 دخوليا كخروجياالواو زيادة  -ٔ

ا  ليا كخركجيا في قكلو تعالى : ك زائدة دخالكاك كردت  َٓ َ َْ كَْريٍَث إَِلٍّ َول َِا ٌِ ْْيَْه َ
ا أ ٌَ َو

ٔمٌ  ْػيُ ٌَ نَِخاٌب 
كما في  ،بينيماالكاك ىنا زائدة في جممة الصفة، كالقياس أال تتكسط الكاك ، ف(ّ)
َْ قكلو تعالى  ْْيَْهَِا ٌِ َ

ا أ ٌَ ِِْذُرونَ  َو ٌُ ا  َٓ َ كَْريٍَث إَِلٍّ ل
نما تكسطت لتأكيد لصكؽ الصفة (ْ) ، كا 

 .(ٓ)بالمكصكؼ

مع )لك( زائدة كما في قكلو تعالى : الكاك كمف صكر الزيادة في ىذا المكضع أف تقع 
 

َ
ًْ مِْوُء اْأ َخِدِْ

َ
َْ أ َْ ُحْلتََو ٌِ اٌر فَيَ ًْ ُنفٍّ ُْ ٔا َو احُ ٌَ ََ َزَفُروا َو ِي َ إِنٍّ الٍّ تًا َول َْ اْذخََدٰى ةِِّ ٔرِْض ذَ

(ٔ). 

–، ك)لك( الكاك افتدل بو ( دكف ك كقرأ ابف أبي عبمة )ل ،كىي زائدة ،الكاك ر بيك كىي قراءة الجم
ألف )لك( ىنا  ؛ال )لك( التي ىي لما كاف سيقع لكقكع غيره ،ىي بمعنى )إٍف( الشرطية -ىنا

 .(ٕ)بالماضيفمف يقبؿ، كتمؾ معمقة ىك معمقة بالمستقبؿ، ك 

 ـٌ ر حْ ا مُ يَ عَ مَ وال تسافرف  امرأة إال وَ  ،ال يخموف  رجؿ بامرأةكجاء في الحديث الشريؼ : " 
 .(ٜ)" اً وَ بْ حَ  ولَ ا وَ مَ توىُ أَلَ  ،بحي العَتَمة والص  ا فِ موف مَ مَ عْ يَ  ولكمنو إيضا مع )لك(: "  ،(ٛ)" 

                                                           

 .(ُٗ/ُٖ) ( الخطيب، خطب النبيُ)
 .(ِ/ُٕ) ( الخطيب، خطب النبيِ)
 .[ْالحجر: ]( ّ)
 .[َِٖالشعراء:]( ْ)
 .(ِّْ/ٓ)جحياف، تفسير البحر المحيط ك ( أبٓ)
 .[ُٗآؿ عمراف: ]( ٔ)
 .(ّْٓ/ِ)ج تفسير البحر المحيطحياف، ك أب( انظر: ٕ)
 .(ِ/ّٗٗ) ( الزبيدم، التجريد الصريحٖ)
 .(ْ/ّٕٓ)، (ُْ/ُِٖ)، كانظر: (ٖ/ُِْ) ( الزبيدم، التجريد الصريحٗ)
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كالتقدير : ال  ،(ٔ)ا "نَ يْ مَ  عَ اَل ا وَ نَ يْ الَ وَ حَ  " الميـ  :  ظاىرة في قكؿ الرسكؿ الكاك كجاءت زيادة 
 ، أم : ربنا لؾ الحمد.(ٕ)د " مْ ؾ الحَ لَ ا وَ " ربنَ كمنو أيضا :  ،عمينا

 مع )إال( في الشعر في قكؿ الشاعر: الكاك كجاءت زيادة 

 سػػػػػػرق ُأَضػػػػػػم ُنو يدْنػػػػػػعِ  اتَ ا َبػػػػػػَمػػػػػػ

 

ػػػػ   (ٖ)َغَمػػػػُؽ  وُ َنػػػػوْ دُ  رِ دْ إال وفػػػػي الص 
 

 مع )لك( في قكؿ الشاعر: الكاك كجاءت زيادة  ،إال في الصدركالتقدير : 

 تْ اَلػػػػقَ فَ  جمػػػػيالً  عفػػػػواً  الً قمػػػػُت مْيػػػػ
 

 (ٗ)ت ػػػػػػاَؾ مِ يتُػػػػػػأَ رَ  وْ ي وَلػػػػػػِشػػػػػػيْ عَ ال وَ  
 

 كمنو أيضا قكؿ الشاعر:

 ُُ وُ الفُػػػػػػخَ ا نُ ن ػػػػػػكُ  وْ ولػػػػػػ اـِ رَ بػػػػػػالحَ  ـْ َكػػػػػػ

 

 (٘)اً دَ َبػػػى أَ رَ َنػػػ ا اَلْ ن ػػػود  أَ  حٍ اِشػػػكَ  فْ ِمػػػ 
 

  زائدة دخكليا كخركجيا في قكؿ الشاعر:الكاك كجاءت 

 اَيػػػػػػػن  أَ كَ يـ وَ ولَ ُمػػػػػػػيػػػػػػػُت حَ أَ ى رَ ت ػػػػػػػحَ 
 

 (ٙ)ا شػػػػػػماٌؿ َزْعػػػػػػَزعُ َيػػػػػػفُ كِ فْ كَ تُ  ؿٌ نْخػػػػػػ 
 

 كالتقدير : حتى رأيت حمكليـ كأنيا نخؿ.

دخكليا كخركجيا في النثر في أحد عشر مكضعا، كمف ذلؾ قكلو الكاك كقد كانت زيادة         
يومي  دَ عْ بَ  ال يدخمف  رجؿٌ في خطبتو ينيى عف دخكؿ الرجؿ كحده عمى مف غاب زكجيا : " 

يقربكـ إلى النار  : "وال أعمـ مف عمؿٍ  و أيضانكم، (ٚ)رجالف "و أ رجؿٌ  وُ عَ غيبة إال مَ ىذا عمى مُ 
 .(ٛ)و"نْ ـ عَ كُ إال وقد نييتُ 

                                                           

 .(ّ/ُّٔ) الزبيدم، التجريد الصريح(ُ)
 .(ٗ/ُْْ) ( الزبيدم، التجريد الصريحِ)
 .(ٗ/ُْْ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرّ)
 .(ُِ/ّٖ) لمرجع السابؽ،( اْ)
 .(ُٕ/َُِ)، كانظر: (ُٓ/ِٓ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرٓ)
 .(ُٓ/ُِْ) ابف أبي ربيعة، ديكاف عمر (ٔ)
 .(ْ/ُِّ) ( الخطيب، خطب النبيٕ)
، (ٔ/ُِٖ)، (ُٓ/ُّٓ)، (ٔ/ُِّ)، كلمزيد مف الشكاىد انظر: (ٗ/ُّٓ) ( الخطيب، خطب النبيٖ)
(ُٖٓ/َُ) ،(ِّْ/ْ) ،(ُِٕ/ِ) . 
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 .(ٔ)بشؽ تمرة " واتقوا النار ولمع )لك( في قكلو : " الكاك كجاءت زيادة 

ف ككردت زائدة دخكليا كخركجيا في خطبتو التي ينيى فييا عف نكاح المتعة :         " أال وا 
، كمنو أيضا : " أال كمف آذل نسبي كذكم رحمي فقد آذاني (ٕ)ا قد حرميا إلى يـو القيامة"

ليا قياس في كتاب  -ىنا–الكاك كزيادة  ،أال إف ا قد حرميا، أال مف آذل نسبي، كالتقدير (ّ)"
ًْ َيَْزُُٔنَ تعالى: -حيث يقكؿ ا -عز كجؿ-ا  ُْ ًْ َوََل  ِ ََل َخٌْٔف َغيَيِْٓ ْوِلَاَء اَّللٍّ

َ
ََل إِنٍّ أ

َ
خ

(ْ) ،
 .الكاك دكف أم 

ما يككف في الشعر حيث جاءت في الشعر في جميع المكاضع أكثر الكاك لقد كانت زيادة       
يث بثالثة عشر، كجاء القرآف دثـ النثر بستة عشر شاىدا، ثـ الح ،في كاحد كعشريف شاىدا

 بثمانية شكاىد فقط.

( مع )لما( ك)حتى إذا( في الكاك إنو مف المالحظ تكرار نمط يكاد يككف كاحدا حكـ فيو بزيادة )
 لتأمؿ كالكقكؼ.الشعر خصكصا بما يمثؿ نمطا يستحؽ ا

)حتى إذا( صيغتاف فييما داللة التجربة كالتصرؼ في المكاقؼ، لذا فيما كإف النمطيف )لما( 
نمطاف أقرب إلى نفسية الشعراء الذيف يظيركف مكاقفيـ عمى أحسف ما يككف، كىذا جعميـ 

بة ل، كالشكؽ، كتذكر المحبك يك يكثركف مف استعماليا في أشعارىـ، فأظيركا مكقفيـ في ال
كمراقبة سكاىر األعداء، كانتظار النجكـ ليناـ العذاؿ، ككشفيـ لمكاشيف، كلـ يكف ليـ أف يعبركا 

 عف مكاقفيـ ىذه إال بصيغ فييا داللة التجربة كالتصرؼ المناسب كىما )حتى إذا ( ك)لما(.

                                                           

 .(ّ/َُِ) ( الخطيب، خطب النبيُ)
 .(َُ/ُُْ)السابؽ: المرجع ( ِ)
 .(َُ/ِٗٓ) الخطيب، خطب النبي (ّ)
 .[ِٔيكنس: ]( ْ)
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 الالـ  -رابعا
الالـ الزائدة العاممة المطردة : -ٔ  

: أف ؿ بو، كذلؾ بشرطيف اثنيف، أكليماتزاد الالـ مع المفعك  زيادة المطردة ىي أفالك         
 فرعيتو.ك يككف العامؿ متعديا إلى كاحد، كثانييما : أف يككف قد ضعؼ، كضعفو إما بتأخيره أ

ًْ ممو في القرآف الكريـ قكلو تعالى:كمف زيادة الالـ في المفعكؿ المؤخر عا ًْ لَِرّبِِٓ ُْ  ََ ِي لَِّلٍّ
تُٔنَ  َْ يَْر

عف المفعكؿ المقدـ المقترف بالالـ المقكية؛ ألف  حيث جاء العامؿ )يرىبكف( متأخران ، (ُ)
 .(ِ)تأخر الفعؿ عف مفعكلو يكسبو ضعفا، كالتقدير: يرىبكف ربيـ

ْؤيَا َتْػَُبُونَ كمنو أيضا قكلو تعالى : ًْ لِيرَّ إِْن ُنِْخُ
، كلـ يرد غير ىذيف الشاىديف في القرآف (ّ)

 المكضع، ككذلؾ خمت األحاديث النبكية الشريفة مف الزيادة في ىذا المقاـ.الكريـ عمى ىذا 

 كجاءت زيادة الالـ في الشكاىد الشعرية في شاىد كاحد حيث يقكؿ الشاعر:

 اَيػػػػػػمّ عَ لَ  وؿُ قُػػػػػػي أَ ِنػػػػػػيْ إذا َخَمَجػػػػػػت عَ 
 

 (ٗ)ب رِ ْضػػتَ ي وَ ِنػػيْ اُج عَ ْيتَػػا تَ َيػػتِ يَ ؤْ رْ لِ  
 

 عف المعمكؿ المقدـ المقترف بالالـ المقكية.حيث جاء العامؿ ) تيتاج ( متأخرا 

يصارح أىؿ العراؽ بالكراىية، حيث يقكؿ ىك ك  ،كفي النثر جاءت زيادة الالـ في خطبة الحجاج
 كالتقدير : أكره رؤيتكـ. ،(٘)وأنا وا لرؤيتكـ أكره " : "

الغة كالمصدر لقد تكزعت فرعية العمؿ في القرآف الكريـ بيف اسـ الفاعؿ كصيغة المب        
كمف زيادة الالـ في المفعكؿ الفرعي عاممو )اسـ  ،كاسـ الفعؿ في ثمانية كثالثيف مكضعان 

                                                           

 .[ُْٓاألعراؼ: ]( ُ)
حياف، تفسير ك أب ؛(ٔٗٓ/ُ)جالتبياف في إعراب القرآف العكبرم،  ؛(ّٖٗ)ص الكشاؼالزمخشرم، ( انظر: ِ)

 .(ّٔٗ/ْ)جالبحر المحيط 
 .(ُُّ/ٓ)جحياف، تفسير البحر المحيط ك أب ؛(ُٕٓ)ص ، انظر: الزمخشرم، الكشاؼ[ّْيكسؼ:]( ّ)
 .(ٕ/َُ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرْ)
 .(ُْ/ِّٖ) ( صفكت، جميرة خطب العربٓ)
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ًْ الفاعؿ( قكلو تعالى :  ُٓ َػ ٌَ ا  ٍَ ِ ٌق ل ُمَػّدِ
َخافَِظاٌت ، كمنو أيضا قكلو تعالى : (ُ)

لِيَْغيْبِ 
. ،كيككف التقدير : مصدؽ ما معيـ(ِ)  حافظات الغيبى

ٍم لِيَْػتِيدِ كمثمو في صيغة المبالغة في قكلو تعالى :  َ ىَحَْس ةَِظلٍّ نٍّ اَّللٍّ
َ
َوأ

، كيككف التقدير : (ّ)
 ليس بظالـ العبيدى.

ِجّوِ كمف زيادة الالـ إذا كاف العامؿ مصدرا قكلو تعالى  اَء َنَفّيِ الّصِ ٍَ َْٔم َجْفِٔي الصٍّ يَ
لِيُْهخُبِ 

(ْ). 

كىذا كقع في آية كاحدة مف القرآف الكريـ في قكلو  ،في معمكؿ اسـ الفعؿ كقد تأتي الالـ زائدة
خبر كاقع مكقع ىك ك  ،حيث جاءت )ىييات( اسما لمفعؿ ىييات ىييات لما تكعدكفتعالى :

 .(ٓ)أم : بعد ما تكعدكف مف البعث  ؛كالالـ زائدة ،بعيدى، كفاعمو )ما(

الفرعية كذلؾ في ثمانية عشر مكضعا مف القرآف كقد يجتمع الشرطاف التأخر مع         
ٍِّا لِيَْغيِْب َخافِِظنيَ كمف ذلؾ قكلو تعالى :  ،الكريـ ا ُن ٌَ َو

، حيث تأخر العامؿ الفرعي (ٔ)
 )حافظيف ( عمى الممكؿ )الغيب( كجاءت الالـ لتقكية العامؿ الضعيؼ المتأخر.

ًْ كمثمو قكلو تعالى :  ٍِِٓ ٍِّا ِلُْه ََ َوُك ، حيث تأخر العامؿ الفرعي )شاىديف( عمى (ٕ) َطاِِْدي
 كالالـ زائدة. ،المعمكؿ حكميـ

                                                           

، ٕٗ، ُٗ، ُْالبقرة:]، كقد كرد ىذا المكضع مكرران أربع عشرة مرة في كتاب ا، انظر: [ٖٗالبقرة: ]( ُ)
، [َّاألحقاؼ: ]، [ُّفاطر: ]، [ْٖ، ْٔ، ْٔالمائدة: ]، [ْٕالنساء: ]، [ُٖ، َٓ، ّآؿ عمراف: ]، [َُُ

 .[ٔالصؼ: ]
،  [ُُِالنحؿ:]،[ُُِالتكبة:]، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادتيا في معمكؿ اسـ الفاعؿ، انظر: [ّْالنساء:]( ِ)
   [ّٓاألحزاب:]،[ِٕالكيؼ:]
، ُْ، ُْالمائدة: ]، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادتيا في مفعكؿ صيغة المبالغة، انظر: [ُِٖآؿ عمراف: ]( ّ)

، [ُِالقمـ: ]، [ِٓؽ: ]، [ْٔفصمت: ]، [َُالحج: ]، [َُٕد:ىك ]، [ْٕالتكبة: ]،[ُٓاألنفاؿ:]، [ِْ، ِْ
 .[ّٔ، ِٗالمدثر: ]، [ُٔالمعارج: ]
 .(ِٗٗ/ِ)جالتبياف العكبرم، ، انظر: َُْ( األنبياء: ْ)
 .(ْٓٗ/ِ)جالتبياف العكبرم، ( ٓ)
 .[ُٖيكسؼ:]( ٔ)
، [ْٗ، ّٕ، ّٓ، َٓاألنبياء: ]، [ٗالحجر: ]، [ٖٓيكسؼ: ]، كلمزيد مف الشكاىد، انظر: [ٖٕاألنبياء: ]( ٕ)
 .[ِّ، ِٗالمعارج: ]، [ٖٕالزخرؼ: ]، [ِٓٓالشعراء:]، [َٕ، ٗٔ، ْٕ، ٖ،ٓ،ْالمؤمنكف: ]
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كلقد  ،أما بالنسبة لمحديث الشريؼ فقد جاءت الالـ زائدة في المفعكؿ الفرعي عاممو        
شممت فرعية العمؿ في الحديث الشريؼ عمى اسـ الفاعؿ فقط في أربعة مكاضع كمنو حديث 

ممحقة  ،، كيككف التقدير : منفقة السمعة(ُ)"  لمبركة ممحقةٌ  ،الحِمُؼ منفِّقة لمسمعة: "  النبي 
 ،سِ فْ بالن   ُس النفْ كمنو أيضا في حديثو الذم يبيف فيو حاالت حمة دـ المسمـ فيقكؿ :  ،البركة
الالـ زائدة لتقكم العامؿ ، حيث جاءت (ٕ)ة.اعَ مَ لمجَ  يف التارؾُ الدِّ  مفَ  ارؽُ فَ والمُ  ،انيب الز  يِّ والث  

 كيككف التقدير : التارؾ الجماعة. ،الفرعي الضعيؼ )التارؾ(

 ،كقد اجتمع شرطا التأخير مع الفرعية في الحديث الشريؼ في مكضعيف اثنيف مكرريف        
أحدىما كرد في باب ما يقكؿ إذا رجع مف الغزك، كاآلخر في باب ما يقكؿ إذا رجع مف الحج 

 .(ٖ)تائبوف، عابدوف،ساجدوف، لربنا حامدوف "  ،آيبوف: " قكلو ىك العمرة ك ك أ

كجاءت  ،كالشاىد : لربنا حامدكف، حيث تأخر العامؿ الضعيؼ )حامدكف( عمى المعمكؿ )ربنا(
 الالـ زائدة لتقكية العامؿ الضعيؼ المتأخر.

المبالغة، كفي الشكاىد الشعرية قد جاءت الفرعية في العمؿ لتشمؿ اسـ الفاعؿ، كصيغة 
كاسـ الفعؿ في تسعة عشر مكضعا، كمف الشكاىد عمى زيادة الالـ في معمكؿ اسـ  ،كالمصدر

 الفاعؿ قكؿ الشاعر:

ـُ النػػػػػػػاَس مػػػػػػػا بػػػػػػػو والػػػػػػػذي  يكػػػػػػػت

 

 (ٗ)يكػػػػػػػػػتـ بػػػػػػػػػاٍد مبػػػػػػػػػيٌِّف لمبيػػػػػػػػػبِ  
 

لفرعية العامؿ )مبيف( في العمؿ، كالتقدير :  ؛حيث زيدت الالـ في المعمكؿ )المبيب(
 مبيف المبيب، كمف الشكاىد عمى زيادة الالـ في معمكؿ صيغة المبالغة، قكؿ الشاعر:

 وُ َلػػػ اً بَ حِ ْصػػػى مُ وَ َيػػػوكنػػػَت َتبوعػػػًا لم
 

 (٘)ـُ اعِ وَ الن ػػػػػػ اءُ َسػػػػػػالنِّ  ؾَ ْتػػػػػػبَ جَ عْ إذا أَ  
 

                                                           

 .(ٕ/ِٗٗ) لصريح( الزبيدم، التجريد اُ)
 .(ُّ/ِْٗ)، كانظر: (َُ/ٗٓٔ) المرجع السابؽ،( ِ)
 .(ٖ/َْٔ)، كانظر: (َُ/ِْٔ) ( الزبيدم، التجريد الصريحّ)
، (ُ/ٖٗ)، (ُ/ّٓ)، (ُٖ/ّٖ)، كلمزيد مف الشكاىد انظر: الديكاف: (ُٓ/ِٗ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرْ)
 ديكاف أكس ، كانظر: ابف حجر،(ٔ/ُٗٗ)، (َُ/ُْٔ)، (ِ/ُِْ)، (ُٖ/ُّٗ)، (ٓ/ُّٔ)، (َُ/ُّْ)
(َٕ/ُ) ،(ْٕ/ِ). 
، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادة الالـ في معمكؿ صيغة المبالغة، (ِ/ُّٖ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرٓ)

 .(ِ/ُّٖ)، (ْ/ٓٔ)، (ٖ/ّْ)انظر: ابف أبي ربيعة، ديكاف عمر
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 ككرد في ديكاف أكس عمى زيادة الالـ، قكلو: ،ليك كالتقدير : تبكعا ال

ـُ لمِقػػرىَطػػا مَ َجػػيْ ي اليَ ِفػػ فُ يْ اعِ َطػػمَ   اعي

 

 (ٔ)القْرسِ  فَ اء مِ مَ إذا اصفر  آفاُؽ الس   
 

حيث زيدت الالـ في معمكؿ صيغة المبالغة التي جاءت جمعا، كمفردىا: مطعاـ، كالتقدير: 
 مطاعيـ القرل.

 معمكؿ المصدر قكؿ الشاعر: كمف الشكاىد عمى زيادة الالـ في

 ىتَػػػػػػالفَ  وعُ دْ تَػػػػػػي وَ ابِ َصػػػػػػوعػػػػػػيٌف تُ 
 

 (ٕ)دَشػػػػػػػػػرْ ى أَ تَػػػػػػػػػفَ مْ ا َتْرُكػػػػػػػػػو لِ َمػػػػػػػػػلِ  
 

كبيت  ،كالتقدير : لما تركو الفتى ،حيث جاءت الالـ زائدة في معمكؿ المصدر )ترؾ(
 قكؿ الشاعر:ىك كاحد جاءت بو الالـ زائدة في معمكؿ اسـ الفعؿ، ك 

 قػػػػيتَ مْ نَ  ي ةِ ِشػػػػالعَ  دَ ْعػػػػى بَ وقمػػػػَف متَػػػػ

 

 (ٖ) ؿِ ْصػوَ مْ ات لِ َيػيْ يات ىَ يْ ا ىَ نَ ادِ عَ يْ لمِ  
 

.  حيث زيدت الالـ في فاعؿ اسـ الفعؿ )ىييات(، كيككف التقدير: ىييات ىييات الكصؿي

 في ثالثة عشر مكضعا، كمنيا قكؿ الشاعر: كقد اجتمع شرطا تأخير العامؿ كفرعيتو

 ـكُ تُ ْيػػػػقِ ـ لَ وْ مػػػػِت َيػػػػقُ  دْ ي َقػػػػالػػػػذِ  فكػػػػؿ  
 

 (ٗ)شػاغؼ لمقمػبِ  األعػداءِ  عمى حذرِ  
 

 كمنو أيضا قكؿ الشاعر:

 رٍ كْ ْشػػػػػػبِ  اؾَ تَػػػػػػا أَ َمػػػػػػ ـَ وْ ِؿ الَيػػػػػػَبػػػػػػفاقْ 
 

 (٘)واَل مُػػػػػػػػػػػمَ  يػػػػػػػػػػػؿِ مِ خَ مْ ف  لِ نَ وْ ُكػػػػػػػػػػػتَ  الْ  
 

اسـ فاعؿ، ىك حيث جاءت الالـ زائدة في المعمكؿ المتقدـ عمى عاممو المتأخر، ) شاغؼ( ك 
 صيغة مبالغة.كفي البيت الثاني )ممكال( كىي 

                                                           

 .(ْ/ِٓ) ( ابف حجر، ديكاف أكسُ)
 .(ٗ/ْٖ) ،المرجع السابؽ( ِ)
 .(ُْ/ ُْٓ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرّ)
 .(ٖ/ُّْ) ابف أبي ربيعة، ديكاف عمر (ْ)
، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادة الالـ في معمكلي اسـ الفاعؿ (ٖ/ُٕٓ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرٓ)

، (َُ/ُّٕ)، (َُ/ُّٕ)، (ُُ/ُّْ)، (ٗ/ُّْ)، (ِ/ُِٗ)، (ٓ/ُِٓ)كصيغة المبالغة، انظر: 
 .(ُٓ/ُٕٔ)، (ُْ/ُٕٔ )"كردت ثالث مرات"،(ُُ/ُّٕ)
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كقد جاءت الفرعية في العمؿ في النثر لتشمؿ اسـ الفاعؿ، كالمصدر في سبعة عشر 
ا حَ اصِ نَ  تُ حُ بَ صْ ف أَ كِ ولَ مكضعا، كمف ذلؾ خطبتو في تكريـ كائؿ بف جحر، حيث يقكؿ : " 

 عمى شأنو، حافظاً  بزمانو، مقبالً  بصيراً  عمى العاقؿ أف يكوفَ ، كمنو أيضا : "(ٔ)لممسمميف "
 .(ٕ)لمسانو"

حيث جاءت الالـ زائدة في معمكؿ اسـ الفاعؿ؛ لتقكيتو، كالتقدير : ناصحا المسمميف، 
 ةَ مَ دْ خِ  ـَ آدَ  عَ نَ مَ لَ  ،اةصَ عُ لمْ  اً عَ انِ مَ  شيءٌ  افَ كَ كحافظا لسانو، كجاء في خطب الحجاج قكلو : " كل

 ناأَ فَ  ،ميوـ عَ كُ نْ مِ  مف ُنقبَ ؛ أم: مانعا العصاة، كجاء في خطبة زياد بف أبيو البتراء: " (ٖ)ة"ن  الجَ 
، حيث زيدت الالـ في المفعكؿ بو؛ لتقكية العامؿ الضعيؼ اسـ الفاعؿ (ٗ)و"نْ مِ  بَ ىَ ا ذَ مَ ضامٌف لِ 
 )ضامف(.

عمى ما جاء في خطبتو مثنيا ىك كمما جاءت بو الالـ زائدة في معمكؿ المصدر 
، حيث (٘)"ي بيـنِ ومي، فسر  قَ ي لِ بّ حُ  فْ ي مِ بِ مْ ي قَ فِ ا مَ  ـَ مِ ى عَ الَ عَ تَ  اَ  " إف  حيث يقكؿ:  ،قريش

 زيدت الالـ في معمكؿ المصدر، كالتقدير: حبي قكمي.

كقد زيدت الالـ في النثر باجتماع شرطي التأخير كالفرعية، في مكضعيف فقط، كىما 
و طِ خْ لسُ  واونكُ تَ فَ  ،ايَ ابَ نَ منكـ اجتِ  اُ  ادَ رَ أَ  دْ ا، وقَ وىَ مُ اصِ وَ وال تُ قكلو متحدثا عف بالء الدنيا: " 

 .(ٙ)"مستحقيف وِ تِ وبَ قُ متعرضيف، ولعُ 

(،)مستحقيف(، عمى المعمكليف المقترنيف حيث تأخر العامالف الفرعياف )متعرضيف 
 بالالـ الزائدة )سخطو(،)عقكبتو(؛ لتقكية العامميف الفرعييف المتأخريف.

: إما أف تككف مقحمة بيف المضاؼ ، كىي في مكضعيفالالـ الزائدة العاممة غير المطردة -ٕ
ما أف تككف مقحمة بيف الفعؿ كالمفعكؿ، فمف األكؿ مثاؿ  كاحد فقط كرد في كالمضاؼ إليو، كا 

 قكؿ الشاعر:ىك الشعر، كلـ يرد منو في القرآف كال الحديث الشريؼ كال النثر، ك 

                                                           

 .(ُْ/َِّ) ب النبي( الخطيب، خطُ)
، (ُّ/ُٗ)، ("مرتيف"َُ/ٕ)، (َُ/ٕ) ، كلمزيد مف الشكاىد انظر(ُْ/ُِٓ) ( الخطيب، خطب النبيِ)
 .(َُ/ُُٓ)، ("مرتيف"ٓ/ُٗ)، (ٓ/ُٗ)، (مرات" ْ"كردت ُْ/ُٗ)، ("مرتيف"ُّ/ُٗ)
 .(ُّ/ِّٖ)، كانظر: (ُ/ِْٕ) العرب( صفكت، جميرة خطب ّ)
 .(ّ/ِٗٓ) ( صفكت، جميرة خطب العربْ)
 .(ِ/ِْٔ)( الخطيب، خطب النبي: ٓ)
 .َِ/ُّٖ( الخطيب، خطب النبي: ٔ)
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 يِنػػػػػػعْ دَ  ؾَ ا َلػػػػػػأَبػػػػػػ مػػػػػػُت الْ ولقػػػػػػد قُ 
 

 (ٔ)ااَقػػػػقَ الرِّ  ورَ زُ أَ  فْ أَ  يْ ِفػػػػ يَ ِفػػػػتْ إف حَ  
 

كالمضاؼ إليو بعد )ال النافية لمجنس( تككيدان  ،حيث زيدت الالـ في )ال أبا لؾ( بيف المضاؼ
 .(ِ)كاألصؿ )ال أباؾ( ،لمتخصيص

ِي كمف الثاني في القرآف الكريـ قكلو تعالى :  ًْ َبْػُؼ الٍّ ْن يَُسَٔن َردَِف ىَُس
َ
كُْو َغََسٰ أ

تَْصخَْػِجئُنَ 
قدير : ردفكـ  ، حيث زيدت الالـ لمتأكيد، كىي كالباء في "كال تمقكا بأيديكـ "، كالت(ّ)

ٍِْدَك َوُجَلّدُِس لََم ، كمنو أيضا قكلو تعالى:(ْ) َُ نَُصّتُِح ِبَ َوَنْ
 ،كالالـ زائدة ،؛ أم: نقدسؾ(ٓ)

ًْ كمنو أيضا قكلو تعالى :  َ ىَُس ُ ِلُبنَّيِ يُرِيُد اَّللٍّ
فزيدت  ،كأصمو : يريد ا أف يبيف لكـ ،(ٔ)

الالـ مؤكدة؛ إلرادة التبييف، كما زيدت في "ال أبا لؾ"؛ لتأكيد إضافة األب، كالمعنى: يريد ا 
خفي عنكـ مف مصالحكـ، كأفاضؿ أعمالكـ، كييديكـ مناىج مف كاف قبمكـ ىك أف يبيف لكـ ما 

 .(ٕ)مف األنبياء كالصالحيف، كالطرؽ التي سمككىا في دينيـ لتقتدكا بيـ
قكؿ ىك زيادة الالـ بيف الفعؿ كالمفعكؿ في الحديث الشريؼ في مكضع كاحد، ك كجاءت 

حيث جاءت الالـ زائدة بيف الفعؿ)سمع(، كالمفعكؿ)اسـ  ،(ٛ)ه"دَ مِ حَ  فْ لمَ  اُ  عَ مِ سَ النبي:"
 المكصكؿ مىٍف(.

كجاءت زيادة الالـ بيف الفعؿ كالمفعكؿ بو في الشكاىد الشعرية في خمسة مكاضع، كمف 
 قكؿ الشاعر:ذلؾ 

 اً دّ َصػػػػػػ رِ ْجػػػػػػد لميَ ُصػػػػػػتً  تمػػػػػػؾ ىنػػػػػػدٌ 
 

 (ٜ)ُأِجػػػػػػػػػد ا دٍ ىْنػػػػػػػػػ رُ ْجػػػػػػػػػىَ  أـْ  أدالؿٌ  
 

فالالـ زائدة بيف الفعؿ)تصد(، كالمفعكؿ بو)اليجر(، كالتقدير: تصد اليجر، كمنو قكؿ 
 الشاعر:

                                                           

 .(ّ/ُّٕ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرُ)
 .(ِْٓ)ص( المالقي، رصؼ المباني ِ)
 .[ِٕالنمؿ: ]( ّ)
حياف، تفسير البحر ك أب ؛(ُٔٔ/ْ)جالبيضاكم، تفسير البيضاكم  ؛(ٖٕٗ)ص ( انظر: الزمخشرم، الكشاؼْ)

 .(َٗ/ٕ)جالمحيط 
 .(ُِٗ/ُ)جحياف، تفسير البحر المحيط ك ، كلتفسير اآلية، انظر: أب[َّالبقرة: ]( ٓ)
 .[ِٔالنساء:]( ٔ)
زيد ، كلم(ِّٓ/ّ)جحياف، تفسير البحر المحيط ك ، كانظر أيضان: أب(ِّْ)ص( تفسير الزمخشرم، الكشاؼ ٕ)

 .[ٖالصؼ: ]، [ْٔالحج: ]، [ٔٓ، ُِ، ٓيكسؼ: ] ،[ُٔالتكبة: ]، [ُٕاألنعاـ: ]مف الشكاىد، انظر: 
 .(ٔ/ْْٗ) ( الزبيدم، التجريد الصريحٖ)
 .(ُٓ/ُٓ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرٗ)
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 يتِ الَ َقػػػػػي لمَ عِ مَ أنػػػػػت األميػػػػػرة فاْسػػػػػ
 

 (ٔ)َتفيِمػي ـْ ا لَ مَ  ضِ عْ ف بَ وتفي ِمي مِ  
 

 فاسمعي مقالتي، كالالـ زائدة بيف الفعؿ كالمفعكؿ بو، كمنو أيضان:أم: 
 قيميمػػػػػػاع لِ مَ ْسػػػػػػ تَ اَل  فِ يْ وزَ ُجػػػػػػالعَ  دعْ 

 

 (ٕ)واْعَمد إلى سيٍد في الحي َجْحَجاحُ  
 

 أم: ال تسمع قيميما.
 ما كرد في خطبة النبيىك كمف كركد )الالـ( زائدة بيف الفعؿ كالمفعكؿ بو في النثر 

تؤمنوا بو وال تشركوا بو شيئًا،  ربي أفْ لِ  أما الذي أسأؿُ في العقبة يعاىد األنصار حيث يقكؿ:"
أم: أسأؿ ربي، أسأؿ ، (ٖ)الرشاد" سبيؿَ  ـْ كُ تطيعوني، أىدِ  كـ أفْ سي، أسألُ نفْ لِ  أما الذي أسأؿُ 

، رِ دْ ـ بالغَ تُ يْ عَ كر، وسَ ـ المَ تُ مْ حيث رُ ؟ ازىو ألستـ أصحابي باألنفسي، كجاء في خطب الحجاج:" 
حيث زيدت الالـ بيف الفعؿ)استجمعتـ(، كالمفعكؿ بو)الكفر(، كالتقدير:  ،(ٗ)فر"كُ مْ ـ لِ تُ عْ مَ جْ تَ واسْ 

 استجمعتـ الكفر.
 :زيادة الالـ عند الزركشي

لقد أكرد الزركشي في البرىاف أنكاع الالـ، كذكر منيا المؤكدة، كىي الزائدة أكؿ الكالـ، 
، كعرض كىي في مكضعيف  اثنيف، أحدىما: المبتدأ، كتسمى الـ االبتداء، فيؤذف بأنو المحكـك

َٔىٰ مجمكعة مف اآليات كقكلو تعالى: َس لََعَ اِلٍّْل ّشِ
ُ
ْصِجٌد أ ٍَ َ ل

(ٓ). 
إِنٍّ ِف َذٰلَِم ىَػَِْبَةً ثانييما: في باب )إف( عمى اسميا إذا تأخر، نحك:

، كعمى خبرىا، (ٔ)
ٍِرَْغادِ إِنٍّ َربٍَّم نحك: ْ َْلِال

( عنده تككيد لما يمييا، كالالـ لتككيد الخبر(ٕ)  (ٖ)، ؼ)إفَّ

                                                           

 .(ُٔ/ُُٗ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرُ)
، (ُ/ٔ)، كلمزيد مف الشكاىد، انظر: ابف أبي ربيعة، ديكاف عمر: (ٕ/ُْ) ( ابف حجر، ديكاف أكسِ)
(َُِ/ْ). 
 .(ُِ/ٗ) ( الخطيب، خطب النبيّ)
 .(ُ/َٖ) خطب العرب ( صفكت، جميرةْ)
 .[َُٖالتكبة: ]( ٓ)
المؤمنكف: ]، [َُٔاألنبياء: ]، [ٕٓالحجر: ]، [َُّد:ىك ]، كلمزيد مف الشكاىد انظر: [ِٔالنازعات:]( ٔ)

 .[ّٕؽ:  ]،[ّّالشكرل: ]، [َُٗ، ُْٕ، َُّ، ٕٔ، ٖالشعراء: ]، [َّ
األنعاـ: ]،[َُٗ، ٔٗ، ٖٔ، ِٔآؿ عمراف: ]، [ُْٔالبقرة : ]،كلمزيد مف الشكاىد انظر:[ُْالفجر: ]( ٕ)

غافر: ]، [ْٔ، ْٓص: ]، [َُٔ، َٔ، ْالصافات: ]، [ْٓالشعراء: ]، [ٕٓد: ىك ]، [ٔيكنس: ]، [ُّْ
األعمى: ]، [ِِالمطففيف: ]، [ُّاالنفطار: ]، [ٓٗالكاقعة: ]، [ٕالطكر: ]، [ّْالدخاف: ]، [ُْفصمت: ]، [ٗٓ
 .[ِالعصر: ]، [ُُ،ٔالعاديات: ]، [ُٖ
 .(ّّٔ، ّّٓ/ْ)ج ( انظر: الزركشي، البرىافٖ)
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إف ما أكرده الزركشي ظاىر بكثرة في الجزء التطبيقي مف الدراسة، حيث كرد في 
 الحديث الشريؼ كأبيات الشعر كخطب النثر.

ائـ الص   فـِ  موؼُ خَ لَ "  فمف مجيء الـ االبتداء زائدة في الحديث الشريؼ قكؿ الرسكؿ
(:"(ٔ)"ؾِ سْ المِ  حِ يْ رِ  فْ مِ  اِ  دَ عنْ  أطيبُ  ي فِ  اكبُ الر   ، يسيرُ ةً رَ جَ شَ لَ ة ِ ن  في الجَ  إف  ، كجاء في اسـ)إفَّ

 .(ٖ)"عف تعذيب ىذا نفسو لغنيٌ  اَ  :" إف  كجاء في خبرىا، (ٕ)ا"يَ عُ طَ قْ  يَ اَل  اـً ة عَ ائَ ا مَ يَ مِّ ظِ 

خمسة مكاضع، كمف كركد الـ االبتداء في الشكاىد كفي الشعر جاءت الـ االبتداء في 
 الشعرية قكؿ الشاعر:

 ىَصػػعْ تُ  ؼَ وْ أْف َسػػ ـْ َمػػاعْ ي وَ ِنػػبْ نِ واجتَ 
 

 (ٗ)يابِ َنػػػػػػتِ اجْ  ُض ْعػػػػػػبَ  ؾَ َلػػػػػػ ولخيػػػػػػرٌ  
 

حيث جاءت الالـ ابتدائية زائدة عمى رأل الزركشي، كالتقدير: كخير لؾ. كجاءت الالـ زائدة في 
( المتأخر في   قكؿ الشاعر:ىك شاىد كاحد، ك اسـ )إفَّ

ػػػػػؿ القَ   الً َقػػػػػثَ  دةَ مْيػػػػػحُ  مػػػػػفْ  بُ ْمػػػػػحمِّ
 

 (٘)ؤاد لشػػػػػػػغالً فُػػػػػػمْ لِ  ؾَ ِلػػػػػػػي ذَ ِفػػػػػػ ف  إِ  
 

)  قكؿ الشاعر: -كثيرىك ك -كمف مجيء الالـ زائدة في خبر)إفَّ

نِّػػػػػػ  حٌ اِشػػػػػػكَ  اؿَ ْف َقػػػػػػوـٌ أَل رُ ْصػػػػػػمَ ي لَ وا 
 

 (ٙ)َكػَذبْ و أ اؿَ ا َقػَمػ َض ْعػمػًا بَ وْ يَ  ؽَ افَ وَ فَ  
 

                                                           

، (ُْ/ِِْ)، (ُ/ّٕٗ)، (ْ/ّّٔ)، (ُٓ/ُُ)، كانظر: (ّ/ِٖٕ)( الزبيدم، التجريد الصريح: ُ)
(ٓٔٔ/ُُ) ،(ُٖٓ/ُٕ) ،(ُٔٗ/ُِ.) 
 .(ٖ/ُُٔ)، (ُٓ/َُٓ)، كانظر: (ُٔ/ِِْ) ( الزبيدم، التجريد الصريحِ)
، (ْ/ٗٔ)، (ٗ/ّّ)، (ٔ/ُٗ)، (ّ/ُٗ)، (ٗ/َُ)، (ٗ/ٗ)، كانظر: (ِ/ِِٕ) ( الزبيدم، التجريد الصريحّ)
(ِٗ/ٗ) ،(ُُْ/ُٓ) ،(ُُّ/ُُ) ،(ُّٕ/ُ) ،(ُُٔ/ُُ) ،(ُٖٗ/ٔ) ،(َِّ/ّ) ،(َِّ/ْ)،( َِّ/ٕ) ،
(ِِٕ/ِ) ،(ِْٕ/ُْ)،( ّّٖ/ٓ)،( ِّٔ/ِّ) ،(ُْٖ/ٔ) ،(ِْٓ/ُ) ،(ْْٕ/ٔ) ،(ُْٔ/ُٔ) ،
(َّٓ/ُ) ،(َْٓ/ُْ) ،(ِٕٓ/ْ) ،(ِٓٗ/ٗ) ،(ّٖٓ/ٗ) ،(ِْٓ/ّ) ،(ْٕٓ/ٗ) ،(ْٓٔ/ُُ) ،(ٓٔٗ/ٔ) ،
(ِْٔ/ٖ) ،(ُْٔ/ّ). 
 .(ُُ/ُّٓ)، (ٖ/ُِّ)، (ّ/ُٖ)، (ُ/ْٖ)، كانظر: (ٔ/ُّ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرْ)
 .(ُْ/ُٕٓ) المرجع السابؽ،( ٓ)
، (ُٗ/ْٗ)، (ُٔ/ِْ)، (ُٕ/ِٔ)، كلمزيد مف الشكاىد انظر: (ٕ/ِٔ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرٔ)
(ٓٓ/ُُ) ،(ٕٔ/ُْ) ،(َٖ/ّٗ ،(َُٖ/ٓ) ،(َُٗ/ُّ) ،(ُِٓ/ٕ) ،(ُُّ/ُ) ،(ُّْ/ُٕ) ،(ُْْ/ٖ) ،
(ُٔٔ/َُ) ،(ُٔٗ/ِ)،(َُٖ/ُُ)،( َِٗ/ُٖ) ،(َُِ/ُِ) ،(ُِِ/ُُ) ،(ِِٓ/ُِ) ،(ِِّ/َُ). 
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 لوُ  كتاب ا خيرٌ  مفْ  آيةً  عٌ مِ تَ سْ مُ ولَ :" مجيء الالـ زائدة ابتداءن في النثر قكلوكمف 
( المتأخر في قكلو(ٔ)باً"ىَ يٍر ذَ بِ مف صَ  اع بَ وقًا يُ سُ ة لَ ن  في الجَ  :" إف  ، كجاءت زائدة في اسـ )إفَّ

( قكلو(ِ)ور"فييا إال الص   ليَس  ،ىرَ تَ شْ فييا ما ال يُ   عف أشياءَ  ونييتُ  أمرتُ :" ، كفي خبر )إفَّ
 .(ٖ)رآف"ؿ القُ ثْ مِ يا لَ إن  

إف مجمكع الشكاىد القرآنية الكاردة عمى زيادة الالـ في جميع المكاضع ىي مائة كسبعة 
شكاىد، ثـ تميو شكاىد الشعر بستة كستيف شاىدان، ثـ الحديث الشريؼ بثالثة كخمسيف شاىدان، 

 كأخيران النثر بخمسة كأربعيف شاىدان.

بمغ عدد الشكاىد القرآنية التي كردت في العامؿ الضعيؼ المقكَّل، كالالـ المؤكدة لقد 
"الزركشي"، كاحدان كسبعيف شاىدان، كىذاف المكضعاف جعال لمقرآف الكريـ األغمبية في شكاىد 

 الزيادة.

تتبعنا مكاضيع ىذه الشكاىد لكجدناىا مكاضيع تتصؿ بأسماء ا كصفاتو، كنفي ك إننا ل
عف نفسو، كتصديؽ رساالت األنبياء كالرسؿ، كىذه مكاضيع تقتضي أف تؤكد؛ ألنيا تتعمؽ الظمـ 

 بأصؿ العقيدة الراسخة.

  

                                                           

 .(ُّٗ/ُُٖ) :، كانظر(ُّ/ٕٕ) ( الخطيب، خطب النبيُ)
 .(ٖ/ُٕٓ)، (ٕ/ُٕٓ)، (ِ/ُْٓ)، كانظر: (ُٔ/ٔٗ) ( الخطيب، خطب النبيِ)
، (ُُ/ِّٓ )،(ُٓ/ُِٗ )،(ٖ/ِٗ)، (ٓ/ِٗ)، (ٗ/ّٓ)، (ُٓ/ِٓ)، كانظر: (ُّ/ُِ) ،السابؽالمرجع ( ّ)
، (ّ/ِٕٓ)، (ِ/ِٕٓ)، كانظر: خطب الحجاج: (ْ/َّٖ)، (َُ/ِٕٗ)، (ُّ/ِّٖ )،(ٖ/ِْٕ)، (ُ/ِّٕ)
(ِٕٔ/ٖ). 



096 
 

 الكاؼ -خامسا
في أربعة عشر مكضعان، كمنو قكلو  -عز كجؿ–جاءت الكاؼ زائدة في كتاب ا 

 تعالى:
َ
ٰ وأ ٰ كَْريٍَث َوِِهَ َخاوِيٌَث لََعَ ِي َمرٍّ لََعَ اََكلٍّ َٓ ُغُروِط

رأيت مثؿ الذم، ك ، تقدير اآلية: أ(ُ)
فحذؼ؛ لداللة )ألـ تر( عميو، كالكاؼ مزيدة لمتككيد؛ ألف المنكر لإلحياء كثير، كالجاىؿ بكيفيتو 

 (.ِ)الذم مرَّ ك أكثر مف أف يحصى، كيككف التقدير في اآلية: ألـ تر إلى الذم حاج أ

ءٌ و تعالى:كتزاد )الكاؼ( مع )مثؿ( كثيران، كجاء في قكل ٍِرْيِِّ ََشْ ىَحَْس َن
، حيث (ّ)

لـ تكف زائدة، ألفضى إلى ك زيدت )الكاؼ(؛ أم: ليس مثمو شيء، )فمثمو( خبر )ليس(، "كل
المحاؿ، إذ كاف يككف المعنى أف لو مثالن، كليس لمثمو مٍثؿ، كفي ذلؾ تناقض؛ ألنو إذا كاف لو 

محاؿ، كقيؿ: مثؿ زائدة، كالتقدير:  -سبحانو–مع أف إثبات المثؿ  ىك ىك مثؿ، فممثمو مثؿ، ك 
 .(ْ)شيء، كىذا قكؿ بعيد"يك ليس ك

كزيدت الكاؼ في األحاديث النبكية في أحد عشر مكضعان، كمف أمثمة كركد الكاؼ زائدة 
كمنو  ،(٘)..."ثؿ الغيثِ مِ دى والعمـ، كً اليُ  فَ مِ  وِ بِ  ي اُ نِ ثَ عَ ا بَ ؿ مَ ثَ مَ :" مع )مثؿ(، قكؿ النبي

مف ثُديِّيما إلى  مف حديدٍ  افِ تَ ب  ا جُ مَ ييِ مَ ، عَ رجميفِ  كمثؿِ  والمنافؽِ  البخيؿِ  :"مثؿُ  أيضان قكلو
د، والنصارى، كمثؿ رجؿ استأجر يو مثؿ المسمميف، والي، ككرد عنو أيضان قكلو" (ٙ)َترَاقييما"

 (ٚ)..."معموـٍ  قومًا يعمموف لو عماًل عمى أجرٍ 

                                                           

 .[ِٗٓالبقرة: ]( ُ)
حياف، تفسير البحر ك ، أب(ُٔٓ/ُ)ج، البيضاكم، تفسير البيضاكم (ُْٕ)ص ( انظر: الزمخشرم، الكشاؼِ)

 .(َِٖ/ُ)ج العكبرم، التبياف، (َُّ/ِ)جالمحيط 
 .[ُُالشكرل: ]( ّ)
، كلمزيد (ٖٕ/ٓ)ج، البيضاكم، تفسير البيضاكم (ُُُّ/ِ)جالتبياف في إعراب القرآف العكبرم، ( انظر: ْ)

، ٗٓآؿ عمراف: ]، [ِٓٔ، ِْٔ، ُِٔ، ُُٕ، ُٕالبقرة: ]مف الشكاىد عمى زيادتيا مع )مثؿ(، انظر: 
 . [ِّالكاقعة: ]، [ُْالعنكبكت: ]، [ُٕٔاألعراؼ: ]، [ُُٕ

 .(ٗ/ِّ) ( الزبيدم، التجريد الصريحٓ)
 .(ٖ/ِِٓ) ( الزبيدم، التجريد الصريحٔ)
، (ٔ/ٔٔٓ)، (ِ/ّْٖ)، (ٖ/ّٖٕ)، (َُ/ّْٓ)، كلمزيد مف الشكاىد انظر: (ٕ/ُّٔ)المرجع السابؽ، ( ٕ)
(َْٔ/ْ) ،(ُْٔ/ٕ). 
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زائدة في األحاديث، كيككف التقدير: مثؿ ما بعثني ا بو مف اليدل لقد جاءت )الكاؼ( 
د، كالنصارل، مثؿ يك كالعمـ، مثؿ الغيث، مثؿ البخيؿ كالمنافؽ مثؿ رجميف، مثؿ المسمميف، كالي

 رجؿ.

كقد جاءت )الكاؼ( زائدة، دخكليا كخركجيا، في مكضعيف اثنيف مف الحديث الشريؼ، كىي 
حيث زيدت )الكاؼ( قبؿ )ما(، كيككف التقدير: ال  ،(ٔ)ى"وسَ مُ  اؿَ ا قَ مَ كَ   نقوؿُ :" اَل  قكلو  

 نقكؿ ما قاؿ قـك مكسى.

في غزكة أحد:"  كمف زيادة )الكاؼ( أيضان ما كرد في حديث سعد عف فعؿ النبي
 أم: يقاتالف عنو أشد القتاؿ. ،(ٕ)"اؿِ تَ القِ  ، كأشدِّ بيٌض  و، عمييما ثيابٌ نْ الف عَ اتِ قَ يُ  الفِ جُ و رَ عَ مَ وَ 

 كمف الشكاىد الشعرية عمى زيادة )الكاؼ( مع )مثؿ(، قكؿ الشاعر:

 اَيػػػػػاجُ زَ مِ  افَ َكػػػػ رِ ْمػػػػالخَ  ؿِ ْثػػػػمِ ا كَ ن ػػػػكُ 
 

 (ٖ)ال رْنػػػػػػػػػٌؽ وال تكػػػػػػػػػديرُ  اءِ الَمػػػػػػػػػبِ  
 

 حيث زيدت )الكاؼ( في خبر)كاف(، كالتقدير: كنا مثؿ الخمر، كمنو قكؿ الشاعر:

 ت ُفُضػػػػالً َشػػػػا مَ ا إذَ َنػػػػيْ و يُ ي الِشػػػػمْ تَ 

 

 (ٗ)رجَ ي الش ػِفػ وجِ مُ ْسػالعُ  ؿِ وىػي كمْثػ 
 

حيث جاءت )الكاؼ( زائدة في خبر المبتدأ، كالمعنى: كىي مثؿ العسمكج، كأرل أفَّ )الكاؼ( قد 
 زيدت في قكؿ الشاعر:

 اَيػػػػػػامُ يَ قِ  اثَ رَ يَزُتيػػػػػػا َفػػػػػػجِ ثُقمػػػػػػت عَ 
 

 (٘)افِ وَ ْشػػالنَ  بِ ارِ الش ػػ يِ ْشػػمَ كَ  تْ َشػػومَ  
 

حيث زيدت )الكاؼ( في المصدر )مشي(، كالتقدير: مشت مشي الشارب، كدليؿ زيادتيا أنيا 
 قكؿ الشاعر: -أيضان  -، كمف زيادتيا في المصدر(ٔ)طيًرحىت مف البيت الذم يميو

                                                           

 .(ٔ/ْٕٖ) الزبيدم، التجريد الصريح(ُ)
 .(ُٕ/ّْٗ) ( الزبيدم، التجريد الصريحِ)
 .(َِ/ٕٗ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرّ)
، (ٗ/ُُّ)، (ُُ/ُُٗ)، (ِ/َُُ)، كلمزيد مف الشكاىد انظر: (ُُ/ٕٖ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرْ)
، (ّ/َّ)، كانظر ابف حجر، ديكاف أكس: (ُ/ُِٓ)، (ُٓ/ُٖٖ)، (َِ/ُّٕ)، (َُ/ُُٕ)، (ٔ/ُّٓ)
(ّْ/ُ). 
 .(ُّ/ُُِ) ابف أبي ربيعة، ديكاف عمر (ٓ)
 .(ُْ/ُُِ) انظر: ابف أبي ربيعة، ديكاف عمر (ٔ)
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 ـٍ احِ ى َفػػػػػػػػػػػل  دَ تَػػػػػػػػػػػ دْ َقػػػػػػػػػػػ رعٍ َفػػػػػػػػػػػبِ وَ 
 

 (ٔ)الُمْجَتَنػػػػػػى ؿٍ ْخػػػػػػنَ  وكتػػػػػػدل ي ُقْنػػػػػػ 
 

دكف دلي(، كدليؿ زيادتيا، أنيا جاءت الخماسي )تحيث زيدت )الكاؼ( في المصدر 
، فكؿ (ٕ)ف"مِ ؤْ س المُ فْ ف نَ ي عَ دِ د  رَ ، تَ موُ اعِ ا فَ نَ يء أَ شَ  فْ عَ  تُ دْ د  رَ وما تَ :"  )كاؼ( في قكؿ النبي

كقد  مف )تدل ي( ك)تردُّد( مصدر خماسي، عمى كزف )تفعؿ(، لفعميف خماسييف )تدلَّى(، )تردَّد(،
 دكنيا، كىذا يثبت زيادة الكاؼ.جاء أحدىما بالكاؼ، كاآلخر 

كمف صكر زيادة )الكاؼ( في الشكاىد الشعرية، مجيئيا زائدة قبؿ)ما(، كمنو قكؿ 
 الشاعر:

ْف َلػػػ  ْأذنيمػػػِت َفػػػا قُ َمػػػ كَ ف إال  ُكػػػيَ  ـْ وا 

 

 (ٖ)يمِ رِ ْصػػتَ  لِ لػػِت إال  اوَ بصػػْرـٍ ومػػا حَ  
 

ٍف لـ يكف   إال ما قمًت، كالكاؼ زائدة.كيككف التقدير: كا 

في سبعة مكاضع، جميعيا جاءت قبؿ  -أيضان  -كقد جاءت )الكاؼ( زائدة في النثر
حيث زيدت  ،(ٗ)..."ةً عَ يَ مِ و طَ مُ وْ و قَ ثَ عَ بَ  ؿٍ جُ ؿ رَ ثَ مَ اعة كَ ؿ الس  ثَ مَ ي وَ مِ ثَ مَ :" )مثؿ(، كمنو قكلو

 )الكاؼ( في خبر المبتدأ)مىثىؿ(، كالتقدير: مثمي كمثؿ الساعة مثؿ رجؿ بعثو قكمو طميعة.

 (٘)و..."الِ مَ  صِ الِ خَ  فْ ًا مِ دَ بْ ى عَ رَ تَ ؿ اشْ جُ ؿ رَ ثْ مِ كَ  اِ بِ  ؾَ رَ شْ أَ  فْ ؿ مَ ثَ مَ  فإف  :"قكلو -أيضان -كمنو

 وـَ يَ  اـٌ وَ قْ ليجيئف  أَ :"قكلو -أيضان -رجؿ،كمنوكيككف المعنى: فإف مثؿ مف أشرؾ با مثؿ 
، كالتقدير: ليجيئفَّ أقكاـ يكـ القيامة (ٙ)ار"ى الن  ـ إلَ يِ ر بِ مَ ؤْ يُ اؿ، فَ بَ الجِ  اؿِ ثَ مْ أَ كَ  اتٌ نَ سَ ـ حَ يُ ة لَ امَ يَ القِ 

 ليـ حسنات أمثاؿ الجباؿ، كالكاؼ زائدة.

الشكاىد التي كردت فييا إف معظـ الشكاىد التي كردت عمى زيادة )الكاؼ(، ىي 
دة ياأحدىما، كعند النحاة، القكؿ بز  )الكاؼ( مع )مثؿ(، ككالىما لمتشبيو، كىذا يجك ز لنا طرح

                                                           

 .(ٔ/َٕ)، (ُ/ِٗ)، كلمزيد مف الشكاىد انظر: (ٓ/ِّّ) ابف أبي ربيعة، ديكاف عمر (ُ)
 .(ٗ/ّْٔ) ( الزبيدم، التجريد الصريحِ)
 .(ْ/ِٔ)، كانظر: (ٓ/ُُٕ) ( ابف حجر، ديكاف أكسّ)
 .(ّ/ّٕ) ( الخطيب، خطب النبيْ)
 .(ْ/ُّّ) ( الخطيب، خطب النبيٓ)
، (ٕ/ُّْ)، (ٓ/ُّْ)، (ّ/ُّْ)، كلمزيد مف الشكاىد انظر: (ُُ/ُّٖ) ( الخطيب، خطب النبئ)
(ُِٗ/ُُ). 
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، كىذا ما يفسر كثرة زيادة (ُ)الحرؼ أكلى مف القكؿ بزيادة االسـ، بؿ زيادة االسـ لـ تثبت
 )الكاؼ( في ىذا المكضع.

 الـ االستغاثة -سادساً 
نو، كتككف حركتيا المتعجب مك تدخؿ عمى المنادل المستغاث بو، أىي الالـ التي 

 مثؿ قكلؾ: يا لىمَّو ًلممسمميف. مفتكحة، كذلؾ

لقد خمت آيات القرآف الكريـ مف مجيء الـ االستغاثة في نفس تركيب المثاؿ السابؽ، 
 .(ِ)كلكف مكضكع االستغاثة ظاىره في آيات مف القرآف الكريـ، بتراكيب أخرل مغايرة

الشعر،حيث كردت زيادتيا في خمسة مكاضع، ىك كأكثر ما كردت فيو الـ االستغاثة 
 كمف الشكاىد الشعرية عمى ذلؾ قكؿ الشاعر:

 ة التػػػػػػي ُعمِّْقُتيػػػػػػاَمػػػػػػاطِ فَ  تُ رْ َكػػػػػػذَ وَ  

 

 (ٖ)الػػػػػػد ىر ثِ وادِ َغَرَضػػػػػػًا فيػػػػػػا َلَحػػػػػػ 
 

 أيضان:حيث زيدت الـ االستغاثة تككيدان، كالتقدير: يا حكادث الدىر، كمنو 

ػػػػػػـِ يػػػػػػو أال يػػػػػػا َلقػػػػػػوـٍ ِلمْ   ى المتقسِّ

 

 (ٗ)الَعِمػي توِ رَ كْ َسػ اءِ مَ مْ وِلمقمِب في ظَ  
 

، كمنو أيضان:يك حيث زيدت الـ االستغاثة مفتكحة زائدة، كالتقدير: أال يا قكـ ًلمٍ   ل المتقس ـً

 ناً ادِ ااًل َشػػػػػػػػػزَ َغػػػػػػػػػ بُ ْمػػػػػػػػػالقَ  عمِّػػػػػػػػػؽَ 

 

 (٘)فدَ د َشػػػػػػػا َلقػػػػػػػوـٍ لغػػػػػػػزاٍؿ َقػػػػػػػَيػػػػػػػ 
 

ستغاثة في الشكاىد الشعرية المالحظ أف جميع المكاضع التي كردت فييا الـ االكمف 
صرميا، كالحسرة عمى القمب كاألنيف مف بعد المحبكبة، ك  ،ىي مكاضع تحمؿ معاني الشككل

المحبكبة، كىذه المعاني األليمة ك زاؿ معمقان بمف يحب، كالجزع، كعدـ الصبر عمى سيمي  ماالذم 
كبحكادث الدىر؛ مف أجؿ تخميصيـ مف مظاىر  ،كيستغيثكف بأقكاميـجعمتيـ يستنجدكف 

                                                           

 .(َِّ)ص( ابف ىشاـ، المغني ُ)
 .[ُٕاألحقاؼ:]، [ُٓالقصص: ]، [ِٗالكيؼ: ]، [ٗاألنفاؿ: ]( انظر: ِ)
 .(ٖ/ِٗ) بف أبي ربيعة، ديكاف عمر( اّ)
 .(ٗ/ُٖٕ) ( ابف أبي ربيعة، ديكاف عمرْ)
 .(ٕ/ُْٗ)، (ُ/ُْٗ)، كلمزيد مف الشكاىد، انظر: (ُّ/ُِٕ)( السابؽ: ٓ)
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معاناتيـ، لذلؾ كثر في أشعارىـ استخداـ الـ االستغاثة؛ ليؤكدكا عمى صدؽ مشاعرىـ 
 كعكاطفيـ.

واعجبًا ِلوبٍر تدل ى عمينا مف :" كفي الحديث الشريؼ كرد مثاؿ كاحد فقط في قكلو
في)كاعجبا( ىي عكض عف الالـ التي كاف حقيا أف ييٍبدىأ فييا، ، فاأللؼ التي (ٔ)َقُدـو ضأف"

كمف أجؿ أنيا عكض مف الالـ ال يجكز أف يجمع بينيما؛ ألنو ال يجمع بيف العكض كالمعكض 
 (ِ)عنو

ككرد في النثر في خطبة لمحجاج خطبيا؛ ألنو سمع تكبيران في السكؽ، حيث استشيد 
 حيث قاؿ: بف بٌراؽ اليىٍمدىانٌي،ك ببيت شعر لعمر 

 ُتُيـوْ زَ ي َغػػػػِنػػػػوْ زَ ـ غَ وْ ا َقػػػػإذَ  تُ ْنػػػػوكُ 

 

 (ٖ)فيػػؿ أنػػا فػػي ذا يػػا َلَيْمػػَداَف ظػػالـُ  
 

ـي. ( تككيدان، كالتقدير: فيؿ أنا في ذا يا ىىٍمدىافي ظال  حيث زيدت الالـ في )لىيىٍمدىافى

  ٔ الفصؿ
  ٕ الفصل

  

                                                           

 .(ُ/ّّٖ) ( الزبيدم، التجريد الصريحُ)
 .(ّْ/ْ)جأكضح المسالؾ ابف ىشاـ، ( ِ)
 .(ُُ/ِٕٕ) ( صفكت، جميرة خطب العربّ)
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 )في الثنائي وما فوؽ الثنائي(: المبحث الثاني

 أفْ  -أوالً 
القرآف الكريـ في مكاضع منيا: أف تأتي بعد )لٌما( التكقيتية،كىذا كرد تقع )أٍف( زائدة في 

ٰ وَْجِِّٓ عزكجؿ، كىي قكلو تعالى:-في ثالثة آيات مف كتاب ا ىَْلاهُ لََعَ
َ
ْن َجاَء اىْبَِظَُي خ

َ
ا أ ٍٍّ فَيَ

فَاْرحَدٍّ ةَِػًَيا 
ِي ، كقكلو:(ُ) ْن َحتِْفَض ةِالٍّ

َ
َراَد أ

َ
ْن أ

َ
ا أ ٍٍّ ٍَاوَغدُ ْٔ فَيَ ُٓ َ ل

ْن َجاَءْت ، كقكلو:(ِ)
َ
ا أ ٍٍّ َ َول

ًْ ذَرَْعً  ًْ وََؽاَق ةِِٓ ا ِسَء ةِِٓ ـً رُُشيَُِا لُٔ
(ّ). 

حيث جاءت )أٍف( في اآليات الثالثة زائدة بعد )لٌما( التكقيتية؛ لتؤكد كجكد الفعميف 
كجدا في جزء كاحد مترتبان أحدىما عمى اآلخر، في كقتيف متجاكريف، ال فاصؿ بينيما، كأنيما 

، كىذا كالـ فيو إشارة بالغية لفائدة ىذا الحرؼ الزائد الذم ما زيد إال لغرض (ْ)مف الزماف
 التككيد، كتقكية المعنى المراد.

كزعـ األخفش أفَّ )أٍف( قد تنصب الفعؿ المضارع كىي زائدة، كخرَّج عميو قكلو 
َلٍّ ُجَلاحَِو ِف َشبِيِو اتعالى:

َ
ا َلَا خ ٌَ ِ َو ، كىي تزاد عنده في ىذا المعنى كثيران، كمعناه: كما لنا (ٓ)َّللٍّ

 .(ٔ)ال نقاتؿ، فأعمؿ )أٍف( كىي زائدة، كما نعمؿ )مف( كىي زائدة في قكلنا:) ما أتاني مف أحد(

كفي الحديث الشريؼ كردت )أٍف( زائدة بعد )لٌما( التكقيتية في ثالثة مكاضع، فقد كرد 
ا أْف م  مَ اؿ، فَ تَ ى القِ إلَ  اسِ الن   عَ مَ  تُ جْ رَ عْيَنْيف، خَ  اـَ عَ  اُس الن   جَ رَ أْف خَ  في حديث قتؿ حمزة:" فمما

:" فمما أْف أصبحت كفي مكضع آخر كرد، (ٚ)ز "ارِ بَ مُ  فْ مِ  ؿْ ج ِسباٌع فقاؿ: ىَ رَ تاؿ، خَ قِ وا لمِ فُ طَ اصْ 

                                                           

 .[ٔٗيكسؼ: ]( ُ)
 .[ُٗالقصص: ]( ِ)
 .[ّّالعنكبكت:]( ّ)
اإلتقاف السيكطي،  ؛(ُْٗ/ْ)ج تفسير البيضاكمالبيضاكم،  ؛(ُٖٗ)ص الكشاؼالزمخشرم، ( انظر: ْ)

 .(ََُٔ/ّ)ج
 .[ِْٔالبقرة: ]( ٓ)
، [ُُٗاألنعاـ : ]، كلمزيد مف الشكاىد انظر: (ِِّ/ِ)ج، (َُٖ/ُ)ج معاني القرآف ،ألخفشا( انظر: ٔ)
 .[َُالحديد: ]، [ِّالحجر: ]، [ُِإبراىيـ: ]، [ّْاألنفاؿ: ]
 .(ُِ، َُ/ْْٗ) الصريحالتجريد الزبيدم، ( ٕ)
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كالتقدير:فمما خرج الناس عاـ عٍينىٍيف خرجت،فمما اصطفكا لمقتاؿ، فمما أصبحت  ،(ٔ)الغد رجعت"
 الغد رجعت.

أْف ال :" في مثؿ قكؿ النبي -عمى رأم األخفش–ككردت )أٍف( زائدة كىي ناصبة 
ناصبة لمفعؿ، ، حيث جاءت )أٍف( (ٕ)ـ"رِ حْ مُ  وذُ  وا أيَ جُ وْ ا زَ يَ عَ مَ  َس يْ لَ  يفِ مَ وْ يَ  ةَ يرَ سِ مَ  ر امرأةٌ افِ سَ تُ 

ى اضَ ا قَ ا مَ ذَ :" ىَ  عمى رأم األخفش، كالتقدير:ال تسافر امرأة، كمنو أيضان قكلو  كىي زائدة
 د إفْ حَ أَ ا بِ يَ مِ ىْ خرَج مف أَ  يَ اب، وأْف اَل رَ ي القِ دخؿ مكَة سالٌح إال فِ ، ال يَ د اِ عبْ  بفد م  حَ يو مُ مِ عَ 
، كالتقدير: كال يخرج مف (ٖ)ا "يَ بِ  يـَ قِ يُ  أفْ  ادَ رَ و أَ ابِ حَ صْ أف ا مِ دَ حَ ع أَ نَ مْ  يَ اَل  و، وأفْ عَ بَ تْ يَ  اد أفْ رَ أَ 

دكف ء بالفعؿ )يدخؿ( في الحديث نفسو حيث جي ،بأحد إف أراد أف يتبعو كال يمنع أحدان  أىميا
 اقترانو بأف، كىذا دليؿ زيادة )أٍف(.

)لٌما( التكقيتية، أما الشكاىد الشعرية فقد جاءت فييا )أٍف( زائدة في خمسة مكاضع بعد 
 كمنيا قكؿ الشاعر:

ػػػػػػػػػمَ فَ   اَيػػػػػػػػػنْ ف مِ يْ َعػػػػػػػػػمْ ا لِ دَ ا أْف َبػػػػػػػػػم 
 

 (ٗ)ـيْ ِمػػػػي َخْمػػػػٍؽ عَ ّد ِفػػػػيؿ الَخػػػػِسػػػػأَ  
 

 كيككف المعنى:فمما بدا لمعيف منيا، كمنو أيضان:

ػػػػػػػػلَ  لػػػػػػػةِ اَل ي الجَ ا ذِ ُت ِبػػػػػػػػْمػػػػػػػقُ   ام 
 

 (٘)َتصػػػػػُدقينا  اد أفْ ؤَ أْف تَبمػػػػػِت الفُػػػػػ 
 

كالتقدير : لما تبىمت، كقد جاءت )أٍف( ناصبة لمفعؿ  ،زائدة بعد )لما( التكقيتيةحيث جاءت ) أٍف( 
 كىي زائدة، في مثؿ قكؿ الشاعر : ،المضارع بعدىا

 فِمػػػ فيؽُ تَ ْسػػػا يَ مَبػػػؾ َمػػػقَ  حَ ْيػػػا وَ َيػػػفَ 
 

 (ٙ)ُيفيقػػػػػػػػا ا أفْ َمػػػػػػػػٍد وَ ْنػػػػػػػػىِ  رِ ْكػػػػػػػػذِ  
 

كمف الكاضح أنيا زيدت ىنا لمضركرة الشعرية، كالتقدير : ما  ،حيث جاءت )أٍف( زائدة ناصبة
 قكؿ الشاعر : –أيضا  -كمنو  ،ما يفيؽك يستفيؽ 

                                                           

 .(ُّ/ ْْٗ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ُ)
 .(ُِ/ُِٕ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ِ)
 . (ْ/َٓٔ )،(َُ/ُٕٓ)، (ُٓ/َِْ)، كانظر: (ّ-ِ/ّٔٔ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ّ)
 .(ُْ/ُٖٖ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ْ)
 .(ُّ/ُِّ)، (ُُ/ُِٓ)، (ٖ/ٖٗ)، كانظر: (ُٕ/ِّّ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ٓ)
 .(ُّ/َُْ)ديكاف عمرابف أبي ربيعة،  (ٔ)
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 وِ ِبػػػػػ اءَ َفػػػػػ خَ اَل  وعٍ ُشػػػػػنُ  اـُ َقػػػػػا مَ ذَ َىػػػػػ
 

 (ٔ)قُػػػِب والر   اءِ دَ ْعػػػْفػػَف مػػػف األَ  تخَ أاَل  
 

 حيث جاءت )أف( زائدة. ،كالتقدير : ال تخففى 

الشعرية فيو الفعؿ المضارع مرفكع عمى الرغـ مف سبقو كقد جاء شاىد مف الشكاىد 
 )أٍف( الناصبة، كىذا يدلؿ عمى إىماليا كعدـ عمميا، يقكؿ الشاعر:

ـ  أْف َنصػػػػػَرؼَ   ىت ػػػػػب حَ اِسػػػػػنَ المُ  ثػػػػػ
 

 (ٕ)ا وَنػػػنُ اَس يْرُجمػػػوف الظ  َؾ الن ػػػرُ ْتػػػنَ  
 

( مرفكعا كقد سبقو حرؼ نصب غير عامؿ، كىذا دليؿ  ،حيث جاء الفعؿ المضارع )نصرؼي
 زيادتو.

أف تزاد بعد )إذا( كقد زيدت في قكؿ ىك رة لزيادة )أٍف( يك كمف المكاضع غير المش
 الشاعر:

 ون ػػػػػػػػػػػأَ ا أْف كَ ى إذَ ت ػػػػػػػػػػػحَ  مػػػػػػػػػػػوُ يَ مْ أَ فَ 
 

 (ٖ)ؼُ ارِ َغػ اءِ ة الَمػم ػف جِ عاِط يػٍد ِمػمُ  
 

 البيت بكجكد )أٍف(.حيث زيدت )أٍف( بعد )إذا( كالتكمؼ ظاىر في 

أما بالنسبة لمنثر فمـ يرد في النثر إال شاىد يمكف لنا أف نعد فيو )أٍف( زائدة عمى رأم 
 ،ةِ اَل الص   اـِ ى إقَ مَ عَ في خطبتو كقد سألو أحدىـ عالـ نبايعؾ؟ فقاؿ: "قكلو ىك األخفش، ك 

يْ   أم: كال نشرؾ با غيره. ؛(ٗ)غيره " اِ ؾ بِ رِ شْ  نُ اَل  ف، وأفْ كيْ رِ شْ اؿ المُ يَ زِ ، وَ اةِ كَ الز   اءِ تَ وا 

دكف مصادر االحتجاج األخرل،  ،إف زيادة )أٍف( كاضحة ككثيرة في الشكاىد الشعرية
ليذا  ،الكزف الشعرمىك كىذه نتيجة معمكمة كمعركفة لسبب يتعمؽ بطبيعة الشعر كأساسو، أال ك 

السبب يضطر الشعراء في نسج بعض أبياتيـ ليأتكا بالحشك، كالزيادة؛ ليستقيـ بو كزف البيت 
 الشعرم عندىـ، كحينئذ تككف الزيادة ضركرة.

                                                           

، (ٕ/ُِٗ)، (ْ/ُُٕ)، (َِ/ٖٗ)، (ٔ/ْٖ)، (ُٖ/ٓٓ)، كانظر: (ُُ/ِٗ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ُ)
(ُْْ/ٖ) ،(ُٖٖ/ُ) ،(ِِْ/ٖ) ،(ِِّ/ُّ). 
 .(ُُ/ِِْ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ِ)
 .(ْ/ُٕ) ديكاف أكسابف حجر،  (ّ)
 .(ٓ/َِٗ) خطب النبيالخطيب، (ْ)
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كلكف  ،كفي )أٍف( التي حقيا أف تنصب ،كىذا ما رأيناه في )أٍف( الناصبة الزائدة ضركرة
مما ال يكجد في القرآف الكريـ كال ىك ك  ،)إذا( جاء ما بعدىا مرفكعا، كفي )أٍف( التي زيدت بعد

 الحديث النبكم الشريؼ.
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 مف -ثانياً 
كأف تسبؽ  ،كىما : تنكير مجركرىا ،لقد اشترط البصريكف لزيادة )مٍف( شرطيف اثنيف

كلقد  ،دكف شركطاألخفش فإنو يرل أف )مٍف( زائدة إال  ،ما يشبيو مف النيي كاالستفياـك بنفي أ
شرط ينص عمى أف يككف مجركرىا إما ىك شرطا ثالثا فكؽ شرطي البصرييف، ك زاد ابف ىشاـ 

ما مفعكال بو ،فاعال ما مبتدأ. ،كا   كا 

 قبؿ ما أصمو المبتدأ.و زيادة )مْف( قبؿ المبتدأ أ -ٔ

ككانت الزيادة  ،ما أصمو المبتدأك أ ،لقد كردت زيادة )مٍف( في القرآف الكريـ في المبتدأ
 كثيرة كزاخرة، حيث كردت زيادة )مٍف( في ىذا المكضع في ثمانية كعشريف كمائة مكضع.

أما بالنسبة لممبتدأ فقد زيدت )مٍف( قبؿ المبتدأ المنفي ب )ىؿ( في ثمانية عشر مكضعا  
ٍء كمنو قكلو تعالى : َْ ََشْ ْمرِ ٌِ

َ
ََ اْأ ْو َلَا ٌِ َْ

ْمَر ُُكٍّ  ۚ  
َ
ِ كُْو إِنٍّ اْأ ُّ َّلِلٍّ


، حيث جاءت )مٍف( (ُ)

 ،زائدة قبؿ المبتدأ المنفي في سياؽ االستفياـ، كلما أكد كالميـ بزيادة )مٍف( في قكلو )مف شيء(
(، كبكلغ في تككيد العمكـ بقكلو : )كمو  (  .(ِ)فكاف الجكاب أبمغ  ،جاء الرد مؤكدا ب )إفَّ

ًْ كمنو أيضا قكلو تعالى  ْو ِغَِْدُز َْ ٔهُ َلَا كُْو  َْ ِغيٍْم َذخُْخرُِج ٌِ
، فقد زيدت )مٍف( منفية في (ّ)

َْ َرتُْو كالتقدير : ىؿ عمـ عندكـ، كمنو أيضا قكلو تعالى :  ،سياؽ االستفياـ ٔهُ ٌِ ََ نَُص ِي َحُلُٔل الٍّ
َْ ُطَفَػاءَ  ْو َلَا ٌِ َٓ كَْد َجاَءْت رُُشُو َرّبَِِا ةِاْلَّقِ َذ

 كيككف التقدير فييا : فيؿ شفعاء لنا. ،(ْ)

 ،كلقد جاءت )مٍف( زائدة قبؿ المبتدأ المنفي ب )إٍف( في خمسة مكاضع مف القرآف الكريـ
َْ ُشيَْفاٍن ةَِهَٰذاكمنو قكلو تعالى :  ٌِ ًْ إِْن ِغَِْدُز

، حيث زيدت )مٍف( قبؿ المبتدأ المنفي ب (ٓ)

                                                           

 .[ُْٓآؿ عمراف: ] (ُ)
 .(ْٗ/ّ)ج تفسير البحر المحيطحياف، ك أب (ِ)
 .[ُْٖاألنعاـ: ]( ّ)
، ّْيكنس: ]، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادة)مٍف( في سياؽ االستفياـ )ىؿ(، انظر: [ّٓاألعراؼ: ]( ْ)

، ِِ، ُٕ، ُٓالقمر: ]، [ّٔ، َّؽ: ]، [ْْالشكرل: ]، [ُُغافر: ]، [ّفاطر: ]، [َْ، ِٖالرـك : ]،[ّٓ
ِّ ،َْ ،ُٓ]. 
 .[ٖٔيكنس: ]( ٓ)
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ُّ أيضا قكلو تعالى : )إٍف(، كالتقدير: إف سمطاف عندكـ، كمنو  ُِ ِ ٍء إَِلٍّ ِغَِْدَُا َخَزان َْ ََشْ ِإَوْن ٌِ

 ، حيث جاءت )مٍف( زائدة قبؿ المبتدأ المنفي ب)إٍف(، كالتقدير : إف شيء.(ُ)

حيث كردت  ،فقد كانت الزيادة كثيرة ،كأما بالنسبة لزيادة )مف( قبؿ ما أصمو المبتدأ
كمنيا في  ،كاسـ )كاف( المنفي في مائة كخمسة مكاضع)مٍف( زائدة في اسـ )ليس(، كاسـ )ما(، 

َْ َخَلقٍ اسـ )ما( قكلو تعالى :  ٌِ ِ ا َُلُ ِف اْْلِخَرة ٌَ َِ اْطََتَاهُ  ٍَ َ ٔا ل ٍُ َوىََلْد َغيِ
كقكلو تعالى :  ،(ِ)

 ٍَوََل َُِػَي ٍ َْ َوِِلّ ٌِ ِ َْ ُدوِن اَّللٍّ ٌِ ًْ ا ىَُس ٌَ َو
)ما( المنفي ، حيث جاءت )مٍف( زائدة في اسـ (ّ)

 ما كلي كال نصير لكـ. ،كالتقدير : ما خالؽ لو

ِْل ةِِّ ُشيَْفاًُا كمما جاء في اسـ )ليس( قكلو تعالى :  ًْ ُحَنّ َ ا ل ٌَ  ِ َْ ُدوِن اَّللٍّ َويَْػتُُدوَن ٌِ
 ًٌ ًْ ةِِّ ِغيْ ُٓ َ ا ىَحَْس ل ٌَ َو

 ، أم : كما ليس عمـ ليـ بو.(ْ)

ا ََكَن اف( في القرآف الكريـ قكلو تعالى : كمما جاءت بو )مٍف( زائدة في اسـ )ك ٍَ َذ
َْ فَْؾوٍ  ًْ َغيَيَِْا ٌِ ىَُس

كالتقدير : فما كاف  ،حيث جاءت )مٍف( زائدة في اسـ كاف المنفي ،(ٓ)
ْوِلَاءَ كمثمو أيضا : ،فضؿ لكـ عمينا

َ
َْ أ ٌِ ِ َْ ُدوِن اَّللٍّ ٌِ ًْ ُٓ َ ا ََكَن ل ٌَ َو

(ٔ). 

                                                           

 .[ِْفاطر: ]، [ٖٓ، ْْاإلسراء: ]، كالشكاىد األخرل ىي، [ُِالحجر: ]( ُ)
 .[َُِالبقرة: ]( ِ)
 .[َُٕالبقرة: ]( ّ)
 .[ُٕالحج: ]( ْ)
 .[ّٗاألعراؼ: ]( ٓ)
القصص: ]، [ُٗالمؤمنكف:]انظر: ، الشكاىد عمى زيادة )مٍف( في اسـ كاف، كلمزيد مف [َِد:ىك ]( ٔ)

، كلمرجكع لشكاىد [ْٔالشكرل: ]، [ُِغافر: ]، [ٗٔص: ]، [َّالصافات: ]، [ُِسبأ:  ]،[ّٖاألحزاب: ]،[ُٖ
، ُٗ، ِٔ، ٔٓ، ِِآؿ عمراف: ]، [َِٕ، ََِ، َُِالبقرة: ]زيادة )مٍف(في اسـ)ما( ك)ليس( المنفي، انظر: 

، ٓٔ، ٗٓاألعراؼ: ]، [ٗٔ، ِٓ، ِٓ، ُٓ، ّٖاألنعاـ: ]، [ّٕ،ِٕالمائدة: ]، [ُٗٓ، ُٕٓالنساء: ]، [ُِٗ
، ُٔ، ٔٓ، َٓ، ٔد: ىك ]، [ِٕ، ّيكنس: ]، [ُُٔ، ُٗ، ْٕالتكبة: ]، [ِٕاألنفاؿ: ]، [ُْٖ، ٖٓ، ّٕ
، ٓالكيؼ: ]، [ّٕالنحؿ: ]، [ْْ، ِٔ، ِِ، ُِإبراىيـ: ]، [ّٕ، ّْ، ّّ، ُُالرعد: ]، [ُُّ، ْٖ، ٕٗ
العنكبكت: ]، [ٕٓالنمؿ: ]، [ََُالشعراء: ]، [ّْ، َْالنكر: ]، [ِّالمؤمنكف: ]، [ُٕ، ُٖالحج: ]، [ِٔ
ِِ ،ِٓ] ،[ : ، ُٓص: ]، [ّٕفاطر: ]، [ْٔ، ِِ، ِِسبأ: ]، [ْٗاألحزاب: ]، [ْالسجدة: ]، [ِٗالرـك
الجاثية: ]، [َِالزخرؼ: ]، [ْٖ، ْٕفصمت: ]، [ّّ،ّّ، ُٖغافر: ]، [ّٕ، ّٔ، ِّالزمر: ]، [ٓٔ، ْٓ

 . [ُٗالميؿ: ]، [َُالطارؽ: ]، [ْٕالحاقة: ]، [ٕالمجادلة: ]، [ِٖالنجـ: ]، [ٖالطكر: ]، [ٔؽ: ]، [ّْ،ِْ
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جاءت زيادة )مٍف( قبؿ المبتدأ كقبؿ ما أصمو المبتدأ في أما في الحديث الشريؼ فقد 
ثالثيف مكضعان، أما بالنسبة لممبتدأ فقد زيدت قبؿ المبتدأ المنفي ب)ىؿ( في تسعة مكاضع، 

ي دِّ ؤَ ؿ تُ بِ إِ  فْ مِ  ؾَ ؿ لَ يَ ، فَ دٌ يْ دِ ا شَ يَ نَ أْ شَ  ويحؾ، إف  في حديث زكاة اإلبؿ:"  كمنو قكؿ الرسكؿ
 (ٔ)ا "يَ تِ قَ دَ صَ 

 ؿْ ىَ ب)ىؿ(، كالتقدير: ىؿ إبؿه لؾ؟ كمنو أيضان:"  حيث جاءت )مٍف( زائدة قبؿ المبتدأ المنفي
، حيث جاءت )مٍف( زائدة قبؿ المبتدأ المنفي في سياؽ االستفياـ، كالتقدير: (ٕ)ي "دِ ىَ  فْ مِ  ؾَ عَ مَ 

 ىؿ ىدم معؾ؟.

س(، كاسـ )كاف(، أما بالنسبة لزيادة )مٍف( قبؿ ما أصمو المبتدأ فقد كرد في اسـ )لي
ما :" كاسـ )ما( في كاحد كعشريف مكضعان، كجاءت زيادة )مٍف( في اسـ )ما( في قكؿ النبي

ة م  ا أُ يَ ، كمنو أيضان" (ٖ)ار"ة والن  ن  ى الجَ ا، حت  ي ىذَ امِ قَ ف ُأريُتو إال رأيُتو في مَ كُ أَ  ـْ يء لَ شَ  فْ مِ 
 (ٗ)َمُتو"أَ  يَ نِ زْ تَ و ه أدُ بْ عَ  يَ نِ زْ يِ  أفْ  اِ ف مِ  يرُ غْ أَ  دٍ حَ أَ  فْ ا مِ مَ  د، واِ م  حَ مُ 

رًا ابِ ه صَ دِ مَ ي بَ ث فِ كُ مْ يَ وف، فَ اعُ الط   عُ قَ يَ  دٍ حَ أَ  فْ مِ  َس يْ لَ كمما جاء في اسـ)ليس(، قكلو:" 
 ، أم: ليس أحد.(٘)د"يْ يِ شَ  رِ جْ ؿ أَ ثْ مِ  وُ لَ  افَ  كَ ًا... إال  بَ سِ تَ حْ مُ 

و، ف لَ ذَ أْ تَ  ـْ ، ولَ دٌ أحَ  ؾَ اط مع في بيتِ و :" لككردت زيادة )مٍف( قبؿ اسـ)كاف( المنفي في قكلو 
 كيككف التقدير: ما كاف عميؾ، (ٙ)اح"نَ جَ  فْ مِ  ؾَ يْ مَ عَ  افَ ا كَ و، مَ نَ يْ عَ  تَ أْ قَ فَ اة، فَ صَ حَ و بِ تَ فْ ذَ حَ فَ 

                                                           

 .(ِ/ِِٕ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ُ)
ب)ىؿ(،  ، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادة )مف( قبؿ المبتدأ المنفي(ٖ/ِّْ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ِ)

، (ِ/ٕٖٓ)، (ُِ/ْْٗ )،(ٓ/ْٕٓ)، (ٓ/ّْٕ)، (ٖ/ِِْ)، ٗٓ/ْٓ) التجريد الصريحالزبيدم، انظر:
(ٖٕٓ/ّ). 
 .(َُ/ّْ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ّ)
 .(ٔ/ُٕٕ) ،( السابؽْ)
، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادـ )مف( في اسـ)ما( ك)ليس(، انظر: (ٕ/ْْْ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ٓ)

، (ُ/ِِٓ )،(ُِ/ُُِ)، (ُِ/ُُِ)، (ُّ/َُِ)، (ّ/ُٗٗ)، (ّ/ٗٔ)، (ُ/ْٓ) د الصريحالتجريالزبيدم، 
(ِّٓ/ِ) ،(ِْٖ/ُِ) ،(ّّٓ/ِ) ،(ّٖٓ/َُ)،( َّْ/ُْ) ،(ْْٔ/َُ)،( ْٕٗ/ُْ) ،(ُٖٓ/ٖ) ،
(َْٔ/ِ) ،(َْٔ/َُ) ،(ُّٔ/ٔ) ،(َِٔ/َُ) ،(ٔٔٗ/ٓ) ،(ٔٔٗ/ٕ). 
 .(ِ/َٔٔ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ٔ)
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قبؿ اسـ )كاف( المنفي، ، حيث زيدت )مٍف( (ٔ):" ىؿ كاف مف آبائو مف ممؾ "كمنو أيضان ، جناح
 ما كاف ممؾ.  كالتقدير:

كجاءت )مٍف( زائدة في الشعر قبؿ المبتدأ كما أصمو المبتدأ في خمسة كعشريف 
 مكضعان، أما المبتدأ فقد زيدت )مٍف( قبؿ المبتدأ المنفي ب)ىؿ( في خمسة مكاضع، كمنو:

 احُ وَ ّد رَ َجػػػػػػػػػػػػ إذْ  ةَ َمػػػػػػػػػػػػثْ ا أَ حيِّيَنػػػػػػػػػػػػ

 

 (ٕ)احِ رَ ف َسػػػػاٍف ِمػػػػَعػػػػلِ  ؿْ ا َىػػػػىَ الَ َسػػػػوَ  
 

 حيث زيدت )مٍف( قبؿ المبتدأ، كقد سبقت ب)ىؿ(، كالتقدير: ىؿ سراح لعاف. كمنو أيضان:

 كالتقدير: ىؿ أخت لي اليكـ.

ما أصمو المبتدأ في اسـ)ما( ك)ليس(، ك)ال( في عشريف مكضعان، كقد زيدت )مٍف( قبؿ 
 كمنو قكؿ الشاعر:

 اَيػػػػػػػػبِّ حُ بِ  تُ ْفػػػػػػػمِ ا كَ َمػػػػػػػػ ؿُ و  أَ ي وَ نِّػػػػػػػإِ 
 

ػػعَ تَ مُ  فْ ر ِمػػىْ الػػد  ا بِ َمػػَعَجػػٌب وَ    (ٗ)بِ ج 
 

 حيث زيدت )مٍف( قبؿ اسـ)ما(، كالتقدير: ما متعجب بالدىر. كمنو أيضأن قكؿ الشاعر:

ـ    اَيػػػػػػػػػػػتْ عَ رَ  نوَفػػػػػػػػػػػٍؿ إذْ أزَىَقػػػػػػػػػػػت أ
 

 (٘)ابِ تَػػػمَ  فْ ي ِمػػػمِ اتِ َقػػػا لِ ي َمػػػِتػػػجَ يْ مُ  
 

كجاءت )مٍف( زائدة في اسـ  ،حيث جاءت )مٍف( زائدة في اسـ ما كالتقدير : ما متاب لقاتمي
 )ليس( في قكؿ الشاعر:

                                                           

 .(ٔ/ُِ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ُ)
 .(ُّ/ْٓ) يكاف عمردابف أبي ربيعة، ( ِ)
، (ُٔ/ُُِ)، (ّ/َُٕ)، كلمنظر إلى باقي الشكاىد، انظر: (ُُ/ُٕٔ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ّ)
(ُُٓ/ْ). 
 .(ُْ/ِٓ) ،( السابؽْ)
 .(ُِ/ َّ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ٓ)

 ةيَ اِسػػؤَ ت مُ ْخػػأُ  فْ ِمػػ ـَ وْ الَيػػ يَ ؿ ِلػػَىػػوَ 
 

 (ٖ)الَ َعػا فَ َمػ َض عْ ا بَ ييَ إلَ  وكُ شْ منُكف  أَ  
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 ال تحرميػػػػػػػػػو الوصػػػػػػػػػؿ واتخػػػػػػػػػذي

 

 (ٔ)أجػػػػرا فمػػػػيس بػػػػذاؾ مػػػػف بػػػػػأس 
 

قكؿ ىك المبتدأ، كسبقيا حرؼ النفي )ال( في شاىد كاحد، ك كقد جاءت )مٍف( زائدة قبؿ ما أصمو 
 الشاعر :

 ـُ مػػػتُ مِ عَ  دْ ـُ َقػػػكُ نْ ٌر َعػػػبْ ا لػػػَي َصػػػَمػػػوَ 
 

 (ٕ)ـِ زْ  َعػػػاَل وَ  اءٍ زَ َعػػػ فْ ا ِمػػػن ػػػ لػػػِؾ عَ اَل وَ  
 

 حيث جاءت )مٍف( كقد سبقيا حرؼ النفي )ال( كالتقدير : كال عزاءه لؾ عنا.

زائدة في النثر قبؿ المبتدأ، كقبؿ ما أصمو المبتدأ في أما بالنسبة لمنثر فقد جاءت )مٍف( 
 أربعة كعشريف مكضعان.

لقد زيدت )مٍف( قبؿ المبتدأ المنفي ب)ىؿ( في أربعة مكاضع منيا ما كرد في خطبة 
 ؾَ لَ  ؿْ ىَ  اؼُ "يا عك  .، كمنو أيضا : (ّ)"  :"انظروا ىؿ لو مف تطوع   الصالة حيث يقكؿ النبي 

، حيث جاءت )مٍف( زائدة قبؿ المبتدأ المسبكؽ ب)ىؿ(، كالتقدير : ىؿ تطكع لو (ْ)؟ "ةجَ وْ زَ  فْ مِ 
 ىؿ زكجة لؾ ؟. ،؟

فمف زيادتيا في اسـ )ما(  ،ككانت زيادة )مٍف( قبؿ ما أصمو مبتدأ في عشريف مكضعان 
و تِ ئَ يْ يَ ة كَ امَ يَ القِ  ـَ وْ يَ  اءَ  جَ إال   اِ  يؿِ بِ ي سَ ـ فِ مَ كْ يُ  ـٍ مْ ف كَ ا مِ ه مَ دِ يَ بِ  دٍ م  حَ مُ  ُس فْ والذي نَ :"  قكلو 

 ،ومِ ىْ ي أَ يف فِ دِ اىِ جَ المُ  فَ مِ  الً جُ رَ  ؼُ مُ خْ يَ  ديفَ اعِ القَ  فَ مِ  ؿٍ جُ رَ  فْ ا مِ : "مَ  كقكلو، (٘)ـ "مِ كُ  فَ يْ حِ 
 .(ٙ)ـ   " كُ ن  ا ظَ مَ اء، فَ شَ ا يَ ف عممو مَ ذ مِ خُ أْ يَ ة فَ امَ يَ القِ  ـَ وْ يَ  وُ لَ  ؼَ قَ  وَ ـ إالّ يِ يْ و فِ ونَ خُ يَ فَ 

                                                           

، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادة)ًمٍف( في اسـ )ما(ك)ليس( المنفي، (ٕ/ُُِ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ُ)
، (ٔ/ٗٓ)، (ُِ/ٖٓ)، (َُ/ْٓ)، (ُِ/ّٓ)، (ُِ/ّٓ)، (ْ/ّّ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، انظر: 

(ٕٔ/ُٓ) ،(ُٕ/ُٕ) ،(َُٔ/ُُ) ،(ُْْ/َُ) ،(ُّٓ/ُٔ) ،(ُٓٓ/ٖ،) (ُٖٓ/ْ) ،(ُٗٓ/ُٗ) ،
(ُٖٗ/ٖ) ،(ُِٕ/َُ). 
 .(ُ/ُٔٗ) ،ؽبالسا (ِ)
 .(ٕ/ّٗ) خطب النبيالخطيب، ( ّ)
 .(ٗ/ِٕٖ)، (ُُ/َِٗ)، كانظر: (ُّ/ُُِ) خطب النبيالخطيب، ( ْ)
 .(َُ/َِ) خطب النبيالخطيب، ( ٓ)
 .(ِ/ِِ) خطب النبيالخطيب، ( ٔ)
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ي نِ حُ بِّ سَ  يُ يء إالّ شَ  فْ مِ  َس يْ لَ  وُ إن  كمف زيادة )مٍف( في اسـ ) ليس( قكؿ النبي : "
في خطبتو عند دخكؿ مكة  ، كمف زيادة )مٍف( في اسـ )كاف( قكؿ النبي (ُ)ي"رنِ بّ كَ يُ ي وَ نِ مُ مّ يَ يُ وَ 

 .(ٕ)ة "د   شِ ه إالّ دْ زِ يَ  ـْ لَ  ـَ اَل اإلسْ  ف  إِ فِ ة،ي  مِ اىِ في الجَ  ؼٍ مْ ف حَ مِ  افَ ا كَ و مَ اس،إن  ا الن  يَ يّ "يا أَ :عاـ الفتح
 زيادة )مْف(قبؿ المفعوؿ بو   -ٕ

لقد كقعت )مٍف( زائدة في القرآف الكريـ قبؿ المفعكؿ بو المنفي في خمسة كثمانيف 
ًْ منيا خمسة مكاضع لزيادة )مٍف( كىي مسبكقة ب )ىؿ( كىي قكلو تعالى :  ،مكضعا جْخُ

َ
ْو خ َٓ َذ

ْغَُِٔن  ءٍ ٌُ َْ ََشْ ٌِ ِ َْ َغَذاِب اَّللٍّ ٍِّا ٌِ َخ
َخدٍ ، كمنو أيضا قكلو تعالى:(ّ)

َ
َْ أ ٌِ ًْ ُٓ ْ ْو ُتِسَّ ٌِِ َْ


(ْ) ،

)مٍف( قبؿ المفعكؿ بو في سياؽ االستفياـ، كالتقدير : ىؿ أنتـ مغنكف عنا عذاب ا حيث زيدت 
 ىؿ تحس منيـ أحدا. ،شيئا

ا ككقعت )ًمٍف( زائدة كىي مسبكقة بنفي في ثمانيف مكضعا، منيا قكلو تعالى :  ٌَ َو
ا ُحَفّرِكُٔنَ  ٌَ ا  ٍَ ُٓ ْ َٔن ٌِِ ٍُ َُ فِخٌَِْث فََل حَْسُفْر َذَيخََػيٍّ ا َنْ ٍَ ٰ َحُلََٔل إِجٍّ َخٍد َخَّتٍّ

َ
َْ أ اِن ٌِ ٍَ ِ رْءِ  ُحَػيّ ٍَ ْ ةِِّ َبنْيَ ال

ًْ ةَِؾاّرِ  ۚ  َوَزوِْجِّ  ُْ ا  ٌَ َخدٍ َو
َ
َْ أ ََ ةِِّ ٌِ ي

كسبقت بنفي كالتقدير: كما  ،، حيث جاءت )ًمٍف( زائدة(ٓ)
ءٍ  يعمماف أحدا، كما ىـ بضاريف أحدا، كمنو أيضا قكلو تعالى: َْ ََشْ وََُم ٌِ ا يََُضَّ ٌَ َو

(ٔ). 

                                                           

 .(ّ/ُٗ) ،( السابؽُ)
، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادة)ًمٍف( في اسـ )ما(ك)ليس( كاسـ)كاف(، (ٔ/ُٓ) خطب النبيالخطيب، ( ِ)

، (ُِ/َُُ)، (ُِ/ٔٗ )،(ُٕ/ْٗ)، (ٖ/ْٓ)، (ٓ/ْٓ)، (ُْ/َْ)، (ٕ/َْ)خطب النبي: الخطيب، انظر: 
(ُُٓ/ّ) ،(ُُّ/ٖ) ،(ُّٕ/َُ) ،(ُِٕ/ٗ) ،(ُِٕ/ٗ) ،(ُٖٓ/َُ) ،(ِٓٔ/ٕ) ،(ِٕٔ/َِ) ،
(ِِٕ/ُْ). 
 .[ُِإبراىيـ: ]( ّ)
 .[ٖٗمريـ: ]( ْ)
 .[َُِالبقرة: ]( ٓ)
، ٔالمائدة: ]، [ْٔالنساء: ]، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادة )مف( قبؿ المفعكؿ بو، انظر: [ُُّالنساء: ]( ٔ)

، ِٕد: ىك ]، [ِٕ، ُٔ،ُٔيكنس: ]، [ُٖٓ، َُِ، ْٗ، ُٕاألعراؼ: ]، [ُْٖ، ُٗ، ّٖاألنعاـ: ]، [َُّ
، [ُٔ، ْٖ، ّٓ، ّٓ، ِٖالنحؿ: ]، [ْالحجر: ]، [ْإبراىيـ: ]، [َُْ، ٕٔ، ُٓ، َْ، ّٖيكسؼ: ]، [َُُ

، [َِ، ُٖالفرقاف: ]، [ُٗالمؤمنكف: ]، [ٖٕ، ِٓالحج: ]، [ِٓاألنبياء: ]، [ّٓمريـ: ]، [ٖٓاإلسراء: ]
، [ْٖ، ِْ، ُِالعنكبكت: ]، [َٔ، ّٖالقصص: ]، [َِٖ، َُٖ، ُْٔ، ُْٓ، ُِٕ، َُٗالشعراء: ]
[ : ، ُٓيس: ]، [ْٓ، ْْ، ُّفاطر: ]، [ْٕ، ْْ، ْْ، ّٗ، ّْسبأ: ]، [ِٓ، ْاألحزاب: ]، [ّٗ، ّٗالرـك

، ْٓ، ِْالذاريات: ]، [ُٖؽ: ]، [ِٔاألحقاؼ: ]، [ْٖ، ِّالزخرؼ: ]، [ّٔالشكرل: ]، [ٖٔص: ]، [ِٖ
 .[ٗ، ّالممؾ: ]، [ُُالتغابف: ]، [ْالممتحنة: ]، [ٔ، ٓالحشر: ]، [ِِالحديد: ]، [ِّالنجـ: ]، [ٕٓ
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حيث زيدت )ًمٍف( قبؿ المفعكؿ بو كقد سبقت بنفي، ك)ًمٍف( تدؿ عمى العمكـ نصا؛ أم: ال 
 .(ُ)قميال كال كثيرا، كىذا كعد بالعصمة في المستقبؿيضركنؾ 

 ،أما بالنسبة لمحديث الشريؼ فقد جاءت )ًمٍف( زائدة قبؿ المفعكؿ بو في تسعة مكاضع
ؾ عقيٌؿ مف رَ وىؿ تَ : " منيا ثالثة مكاضع لزيادة )ًمٍف(، كىي مسبكقة ب)ىؿ(، كىي قكلو 

كمنو أيضا قكلو  ،دكران ؟ك كالتقدير : ىؿ ترؾ عقيؿه رباعان أ ،، حيث زيدت )ًمٍف((ِ)؟" ُدورو َرَباٍع أ
يمجسانو، كما تُنِتج و ينصرانو، أو دانو أيو ما مف مولود إال يولد عمى الفطرة، فأبواه ي: "

 ؛؛ أم : ىؿ تحسكف فييا جدعاء(ّ)؟"  البييمة بييمة جمعاء، ىؿ تحسوف فييا مف جدعاء
 أم : قطع طرؼ مف أطرافيا.

في الحديث الشريؼ فيو زيادة )ًمٍف( قبؿ المفعكؿ بو، كقد سبقت بأداة كرد مكضع 
، كيككف المعنى حسب سياؽ (ْ)" ما تكمـ مف أجساد ال أرواح لياقكلو : " ىك االستفياـ )ما(، ك 

 ؼ )ما( ىنا بمعنى )كيؼ(. ،الحديث : كيؼ تكمـ أجسادا ال أركاح ليا ؟

منيا قكلو  ،د سبقت بنفي في خمسة مكاضعكقد جاءت )ًمٍف( زائدة قبؿ المفعكؿ بو كق
ذبحوف عمى ا تَ م  مِ  ؿُ آكُ  إني لستُ ، كقكلو مع )ليس( : "(ٓ)"ما رأينا مف فزعمع )ما( : " 

ر باِ أخْ  ال يكتمف مفْ  أفْ  فَ دْ اقَ عَ وتَ ، كقد جاءت )ًمٍف( زائدة مع )ال( في قكلو : " (ٔ)"  أنصابكـ
 .(ٚ)يئا "شّ  ف  يِ أزواجِ 

 

)ًمٍف( في الشكاىد السابقة زائدة قبؿ المفعكؿ بو، كقد سبقت بحركؼ النفي حيث جاءت 
: )ما(، )ليس(، )ال(، كالتقدير فييا: ما رأينا فزعا، لست آكؿ ما تذبحكف، ال يكتمف أخبار 

 أزكاجيف.

                                                           

 .(ِّٔ/ّ)ج تفسير البحر المحيطحياف، ك أب( ُ)
 .(ِْٕ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ِ)
 .(ُِ/ُُْ)، كانظر: (ُٓ/َُِ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ّ)
 .(َُ/ْٖٖ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ْ)
 .(ِ/ّٕٖ) ،( السابؽٓ)
 .(ُُ/ْْٕ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ٔ)
 .(ٔ/ٕٔٓ)، (ِ/ّٕٓ)، كانظر: (ٔ/ٕٔٓ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ٕ)
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كجاءت زيادة )ًمٍف( قبؿ المفعكؿ بو في الشعر في تسعة عشر مكضعا، كقد جاءت 
لـ، فمف زيادة )ًمٍف( قبؿ المفعكؿ بو مسبكقة ب )ال(  ،النفي ما، ال زيادتيا كقد سبقت بحركؼ

 قكؿ الشاعر :

 وبِ  اءَ فَ خَ  شُنوٍع الَ  اـُ قَ ا مَ ذَ ىَ 
 

 (ٔ)ُقِب والرّ  اءِ عدَ األَ  فَ َف مِ فْ خَ تَ  أال   
 

حيث زيدت )ًمٍف( قبؿ المفعكؿ بو، كقد سبقت بحرؼ النفي )ال( كالتقدير: ال تخفف األعداء، 
 زيادتيا كقد سبقت ب )لـ( قكؿ الشاعر:كمف 

 ؼٍ مَ كَ  فْ مِ  ؽَ لْ أَ  ـْ لَ  ت  إذْ ني مِ تَ يْ ا لَ يَ 
 

 (ٕ)ظرُ ا الن  ىَ وَ حْ مفرِّحا وش ني نَ  
 

حيث زيدت )ًمٍف( قبؿ المفعكؿ بو، كقد سبقت بحرؼ النفي )لـ(، كالتقدير : إذ لـ ألؽ كمفي، 
 كمف زيادتيا كقد سبقت ب )ال( قكؿ الشاعر:

 ولَ  جَ يْ جِ الحَ  ج  والذي حَ  الَ  تُ مْ قُ فَ 
 

 (ٖ)ما مج  حب ِؾ مف قمبي وال نَيجا  
 

كقد سبقيا أداة االستفياـ  ،كلقد كرد مكضع في الشكاىد الشعرية فيو زيادة )ًمٍف( قبؿ المفعكؿ بو
 قكؿ الشاعر:ىك )مىٍف(، ك 

 ابِ رْ ع غَ مْ الد   فَ يٍف ُتذري مِ عَ مْف لِ 
 

 (ٗ) اً بَ رْ ضَ وَ  جااِل تِ مْعَمٌؿ َجفُنيا اخْ  
 

حيث زيدت )ًمٍف( قبؿ المفعكؿ بو، كسبقت بأداة االستفياـ )مىٍف(، كالتقدير مف لعيف تذرم 
 الدمع؟.

كجاءت زيادة )ًمٍف( قبؿ المفعكؿ بو في النثر في ثمانية مكاضع، حيث جاءت )ًمٍف( 
ـ مف كِ رِ ف أجْ كـ مِ تُ مْ مَ ظَ  ىؿْ ، ك"(٘)ة   "بَ وْ تَ  فْ ي مِ لِ  دُ جِ ىؿ تَ زائدة مسبكقة ب )ىؿ( في "

                                                           

 .(ٗ/َٖ)، (ُّ/ْٓ)، كانظر: (ُُ/ِٗ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ُ)
 .(ُْ/ُٕٔ)، (ِ/ُُٖ)، كانظر: (ُ/ِٕ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ِ)
، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادة )مف(، كقد سبقت ب)ما(، انظر: (ُْ/ُْ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ّ)
(ِْ/ُ) ،(ِٓ/ُْ) ،(ْٓ/ُّ) ،(ٕٔ/ْ) ،(ٕٔ/ُِ) ،(َٖ/ْ) ،(ُٗ/ُّ) ،(ُِْ/َِ) ،(ُٕٓ/ٗ) ،
(َِِ/ٗ) ،(ُِٕ/ٖ). 
 .(ُْ/ُٕ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ْ)
 .(َُ/ُْٓ) خطب النبيالخطيب، ( ٓ)
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التقدير: ىؿ تجد تكبة لي؟ ك حيث زيدت )ًمٍف( قبؿ المفعكؿ بو كقد سبقت ب )ىؿ(  ،(ٔ)شيء"
 كىؿ ظممتكـ أجركـ ؟.

كجاءت )ًمٍف( زائدة كقد سبقت ب )ما( ك)لـ( ك)ال( في ستة مكاضع، كمما جاء زائدا 
أم: ال تمنعكىا حقيا، حيث جاءت في سياؽ النيي  ؛(ٕ)ا "يَ قِّ ف حَ عوىا مِ نَ مْ "وال تَ مع )ال( قكلو : 

 يشبو النفي.ىك ك 

شاىد لـ يرد ىك ك  ،(ٖ)"جرَ حَ  فْ ا مِ ينَ مَ ؿ عَ عَ جْ يَ  ـْ " ولَ كمف زيادة )ًمٍف( مع )لـ( قكلو :  
 و"نْ كـ عَ تُ يْ يَ نَ  دْ وقَ  ار إالّ ـ إلى الن  كُ ربُ قَ يُ  ؿٍ مَ عَ  فْ مِ  ـُ مَ ما أعْ غيره، كمما جاء زائدا مع )ما( قكلو: "

 .كالتقدير: ما أعمـ عمال ،، حيث جاءت )ًمٍف( زائدة قبؿ المفعكؿ بو، كقد سبقيا ما النافية(ْ)

 زيادة )ِمْف( قبؿ الفاعؿ -ٖ

ما يشبيو في ستة كعشريف مكضعان، منيا ك كردت زيادة )ًمٍف( قبؿ الفاعؿ مسبكقة بنفي أ
َخٍد قكلو تعالى: ىك مكضع سبؽ ب )ىؿ(، ك 

َ
َْ أ ٌِ ًْ ْو يََراُز َْ


، حيث جاءت )ًمٍف( زائدة (ٓ)

 قبؿ الفاعؿ كجاءت في سياؽ االستفياـ مسبكقة ب )ىؿ(، كالتقدير : ىؿ يراكـ أحد ؟.

ُ كمما جاءت بو الالـ زائدة كقد سبقت بنفي قكلو تعالي :  ًْ رَُشُٔلَا يُبنَّيِ كَْد َجاَءُز
 ََ ةٍ ٌِ ٰ َذَْتَ ًْ لََعَ َْ بَِظٍَي َوََل َُِذيرٍ ىَُس ا َجاَءَُا ٌِ ٌَ ٔا  ُ ْن َتُلٔل

َ
الرَُّشِو أ

، حيث جاءت الالـ زائدة قبؿ (ٔ)
ًْ الفاعؿ، كسبقيا نفي، كالتقدير: ما جاءنا بشير كال نذير، كمنو أيضا قكلو تعالى :  تِيِٓ

ْ
ا حَأ ٌَ َو

ْػرِِؽنيَ  ٌُ ا  َٓ ٔا َخِْ ًْ إَِلٍّ ََكُُ َْ آيَاِت َرّبِِٓ َْ آيٍَث ٌِ ٌِ
 ، كالتقدير: ما تأتييـ آية.(ٕ)

                                                           

 .(ُُ/ُّٔ) خطب النبيالخطيب، ( ُ)
 منفيان" ال يقبؿ ا فيو مف أحد".، كقد جاء (ُِ/َُ)، كانظر: (ٗ/ُٓٔ) خطب النبيالخطيب، ( ِ)
 .(ِ/ِْٗ) خطب النبيالخطيب، ( ّ)
 .(َُ/ِٕٗ)، (ْ/ِّْ)، كانظر: (ٗ/ُّٓ) خطب النبيالخطيب، ( ْ)
 .[ُِٕالتكبة: ]( ٓ)
 .[ُٗالمائدة: ]( ٔ)
 .[ْاألنعاـ: ]( ٕ)
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ىك كقد جاءت آية كاحدة في القرآف الكريـ فييا )ًمٍف( زائدة مسبكقة ب)إٍف النافية(، ك 
َْ قكلو تعالى  َخٍد ٌِ

َ
َْ أ ا ٌِ ٍَ ُٓ ْمَصَه

َ
َْ َزاَِلَا إِْن أ ِ ْن حَُزوََل َوىَه

َ
رَْض أ

َ
اَواِت َواْأ ٍَ ٍِْصُم الصٍّ َ ُح إِنٍّ اَّللٍّ

 ِ َبْػِده
(ُ). 

أما في الحديث الشريؼ فقد كردت )ًمٍف( زائدة قبؿ الفاعؿ مسبكقة بنفي في مكضع 
 وؿُ قُ يَ فَ  ،بارَ ؾ يَ يْ دَ عْ سَ وَ  ؾَ يْ ب  " يدعى نوٌح يـو القيامة فيقوؿ : لَ :  قكؿ النبي ىك كاحد فقط، ك 

حيث (ٕ)... " يرٍ ذِ ف نَ ا مِ انَ كـ   فيقولوف : ما أتَ غَ مَ ؿ بَ تو : ىَ فيقاؿ ألم   ،غت  فيقوؿ : نعـم  ؿ بَ : ىَ 
.  زيدت )ًمٍف( قبؿ الفاعؿ كقد سبقت بحرؼ نفي، كالتقدير : ما أتانا نذيره

كفي الشعر كردت )ًمٍف( زائدة قبؿ الفاعؿ مسبكقة بنفي في مكضعيف اثنيف، كىما قكؿ 
 الشاعر:

 (ٖ)رُ َمػػػػو عُ َقػػػػوْ  فَ يَف إال  ب الَعػػػػَجػػػػعْ أَ وَ   ُتسر  بو فَس مف شيءٍ ما وافؽ الن  
 

كمنو أيضا قكؿ  ،كالتقدير : ما كافؽ شيء النفس ،كقد سبقت بنفي ،حيث زيدت )ما( قبؿ الفاعؿ
 الشاعر:

 اَمػػػػػػػفَ  رِ ْيػػػػػػػخَ  فأبَرْحػػػػػػػَت فػػػػػػػي كػػػػػػػؿِّ 
 

 (ٗ) بِ اِلػػػػػػطَ  فْ ِمػػػػػػ َيؾَ عْ َسػػػػػػ رُ اِشػػػػػػعَ يُ  
 

 حيث جاءت )ًمٍف( زائدة قبؿ الفاعؿ كقد سبقت بنفي، كالتقدير: فما يعاشر طالبه سعيىؾ.

كفي النثر كرد شاىداف اثناف لزيادة )ًمٍف( قبؿ الفاعؿ، كقد سبقت بنفي في خطبة النبي 
 يرٍ شِ ف بَ ا مِ نَ اءَ :" يا ربنا ما جَ التي يتحدث فييا عف شيادة األمة اإلسالمية عمى األمـ فيقكلكف 

 .(ٔ)"  اةٍ مف شَ  يمِ نَ ي غَ فِ  يَ قِ بَ  ا" مَ ؛ أم: ما جاءنا بشير كال نذير، كمنو أيضا: (٘)"يرٍ ذِ  نَ واَل 

                                                           

، [ٗٓاألنعاـ: ]، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادة)ًمٍف( قبؿ الفاعؿ كقد سبقت بنفي، انظر: [ُْفاطر: ]( ُ)
الشعراء: ]، [ُِالنكر: ]، [ّْالمؤمنكف: ]، [ٔاألنبياء: ]، [ُُ،ٓالحجر: ]، [ُٔيكنس:]، [ْٗ، َٖاألعراؼ: ]

فصمت: ]، [ْٔ، َّيس: ]، [ْْ، ُُفاطر: ]، [ّالسجدة: ]، [ِٖالعنكبكت: ]، [ْٔالقصص: ]، [ِٓ
 .[ِٓالذاريات: ]، [ّٖؽ: ]، [ٕالزخرؼ: ]، [ْٕ،ْٕ

 .(ِ/ِّٓ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ِ)
 .(ُِ/ْٕ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ّ)
 .(ٓ/ُِ) ديكاف أكسابف حجر، ( ْ)
 .(ٕ/ِّٗ) نبيخطب الالخطيب، ( ٓ)
 .(ُ/ُِّ) خطب النبيالخطيب، ( ٔ)
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 زيادة )ِمْف( عمى رأي األخفش 
 زيادتيا قبؿ المفعوؿ بو -ٔ

فيي تزاد عنده في اإليجاب، كال  ،الحسف األخفش شركطا لزيادة )ًمٍف(ك لـ يشترط أب
يككف مجركرىا نكرة، كلقد كردت عدة مكاضع في القرآف الكريـ عمى زيادة )ًمٍف( حسب رأم 
 ،األخفش، كأكثرىا زيادة )ًمٍف( قبؿ المفعكؿ بو، حيث بمغت أربعيف مكضعا في القرآف الكريـ

ًَ كمنيا قكلو تعالى :  َلاِم إِةَْراِْي ٌَ  َْ ُِذوا ٌِ ُمَػلًّ َواَتٍّ
 ،، حيث زيدت )ًمٍف(، كلـ يسبقيا نفي(ُ)

ًْ كىذا مذىب األخفش، كمنو أيضا قكلو تعالى :  ةَْػارِِْ
َ
َْ خ ٔا ٌِ ٌِِنَِي َحُغؾَّ ْؤ ٍُ ْ كُْو لِي

، كمنو (ِ)
ًْ أيضا قكلو تعالى :  ْختَارُِك

َ
َْ أ ٌِ ُ َُا اَّللٍّ

َ
كَْد َجتٍّد

(ّ). 

الحديث الشريؼ في عشرة مكاضع عمى رأم كقد جاءت )ًمٍف( زائدة قبؿ المفعكؿ بو في 
نما يرحـُ : "  كمنو قكؿ النبي  ،األخفش ، حيث زيدت )ًمٍف( قبؿ (ٗ)" اءَ مَ حَ الر   هِ مف عبادِ  اُ  وا 

كمنو  ،ىذا رأم األخفش كالتقدير : إنما يرحـ ا عباده الرحماءك المفعكؿ بو، كلـ تسبؽ بنفي 
؛ أم : استحممتى (ٓ)" ايَ روجِ مَت مف فُ مَ حْ تَ ا اسْ مَ بِ و يُ ا فَ ييَ مَ َت عَ قْ دَ صَ  تَ نْ كُ  " إفْ أيضا قكلو: 

يا " لقد دكف أف يسبقيا نفي كىذا عمى رأم األخفش، كمنو أيضا: فجاءت )ًمٍف( زائدة  ،فركجى
ى مَ عَ  ؾَ صَ رْ حِ  ؾَ نمِ  تُ يْ أَ ا رَ مَ ؾ؛ لِ نْ أحٌد أوؿ مِ  ا الحديثِ ذَ ىَ  ي عفْ لنِ أَ سْ  يَ اَل  أفْ  ظننُت يا أبا ىريرةَ 

 .(ٙ)"  ثِ يْ دِ الحَ 

                                                           

 . (ِٓٓ/ُ)جتفسير البحر المحيط حياف، ك أب، كلتفسير اآلية، انظر: [ُِٓالبقرة: ]( ُ)
 .(ُُٕٗ/ْ)ج اإلتقاف في عمـك القرآفالسيكطي، ،كلتفسير اآلية، انظر: [َّالنكر: ]( ِ)
، كلمنظر إلى باقي الشكاىد (ّٗ/ٓ)جتفسير البحر المحيط حياف، ك أب، كلتفسير اآلية، انظر: [ْٗالتكبة:]( ّ)

د: ىك ]، [ٗٓالتكبة: ]، [ٔٓاألنفاؿ: ]، [َُُ، ٕٓاألعراؼ: ]سب رأم األخفش، انظر: عمى زيادة )مف(ح
، ُّ، ُٔالكيؼ: ]، [ٖٗ، ٔٔاإلسراء: ]، [ُٗالحجر: ]، [ّٕ، ّْ، َُإبراىيـ: ]، [َُُ، ٔيكسؼ: ]، [َْ
، [ّالقصص: ]، [ّْ،ُْالنكر:]، [ِٕالمؤمنكف: ]، [ٓالحج: ]، [ُُّطو: ]، [ٕٗ، ٖمريـ: ]، [ْٓ
ؽ: ]، [ُّاألحقاؼ: ]، [ْٖالدخاف: ]، [ّٓ، ّْيس: ]، [ٗٓاألحزاب: ]، [ُّ، ُٗلقماف: ]، [ّٓالعنكبكت: ]
 . [ْنكح: ]، [ِٓ، ِٓالكاقعة: ]، [ُٖالنجـ: ]، [ٕ
 .(ُُ/َِِ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ْ)
 .(ٕ/ٕٖٓ) د الصريحالتجريالزبيدم، ( ٓ)
، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادة )مف(، قبؿ المفعكؿ بو، كعدـ سبقيا (َُ/ّٕ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ٔ)

 . (َُ/ٗٓٔ)، (ٖ/ْْٔ)، (ٓ/َٖٓ)، (ْ/ُّٓ) (،ّ/َْٖ)، (َُ/ُٗ)، (ُّ/َُ)بنفي، انظر: 
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كجاءت )ًمٍف( زائدة عمى رأم األخفش قبؿ المفعكؿ بو في ثمانية عشر مكضعا مف 
 الشعر، كمنو قكؿ الشاعر:

 يد إنِّػػػػػَيػػػػػعْ أَ ذ تي وَ ِلػػػػػ فْ أْقػػػػػِض ِمػػػػػ
 

ػػػػدودِ ى ذَ رَ ال أَ    (ٔ)اَلً يْ ِمػػػػجَ  ؾَ ْنػػػػمِ  ا الص 
 

 ،كىذا رأم األخفش ،كالتقدير : أقض لذتي ،حيث زيدت )ًمٍف( قبؿ المفعكؿ بو، كلـ تسبؽ بنفي
 كمنو أيضا قكؿ الشاعر:

 ىت ػػػػػػػػػػػػػػحَ  اؾَ ذَ  فْ وجربػػػػػػػػػػػػػػُت ِمػػػػػػػػػػػػػػ
 

 (ٕ)عرفػػػػُت مػػػػا أتَػػػػَوق ى ومػػػػا َأحَمػػػػدُ  
 

دكف أف تسبؽ بنفي، كىذا رأم األخفش، كالتقدير : ءت )ًمٍف( قبؿ المفعكؿ بو زائدة حيث جا
 كجربتي ذاؾ، كمنو أيضا:

 عػامرٍ بف  ووعمرَ  وورىَط بني عمرٍ 
 

 (ٖ)يِسػفْ يـ نَ ائِ َقػف لِ ْت مِ اشَ جَ وتيمًا فَ  
 

 ،كجاءت زيادة )ًمٍف( في النثر قبؿ المفعكؿ بو عمى رأم األخفش في ثمانية مكاضع
كمنو  ،(ٗ)ه "دَ نْ عِ  افَ كَ  إفْ  بٍ يْ طِ  بِ يَ طْ أَ  فْ ـ مِ كُ دُ حَ " وليمس  أَ  كمنو ما كرد في خطبة النبي 

" لوال ما كمنو أيضا ما كرد في خطب الحجاج :  ،(٘)ؾ "اتِ كَ رَ بَ  فْ ا مِ نَ يْ مَ عَ  طْ سِ بْ أَ  :" الميـ  أيضا
 .(ٙ)ـ"كُ يْ فِ  المؤمنيفَ  أميرِ  نفيذ طاعةِ تَ  فْ مِ  أريدُ 

حيث جاء)ًمٍف( في الشكاىد السابقة زائدة قبؿ المفعكؿ بو، كلـ تسبؽ بنفي، كىذا رأم 
بركاتؾ، كلكال ما أريد تنفيذه  األخفش، كالتقدير: كليمس أحدكـ أطيب طيب، الميـ أبسط عمينا

 طاعة أمير المؤمنيف.

                                                           

 .(ْ/ُٕٓ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ُ)
 .(ٕ/ْٖ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ِ)
الشكاىد عمى زيادة)مف(، قبؿ المفعكؿ بو، عمى رأم األخفش، ، كلمزيد مف (ِ/ُٓ) ديكاف أكسابف حجر، ( ّ)

، (ُٔ/ٕٕ)، (ٖ/ٗٔ)، (ّ/ِٓ)، ديكاف عمر: (ٓ/َُّ)، (ْ/ٖٗ )،(ُ/ُْ) ديكاف أكس ابف حجر،انظر:
(ُُّ/ُُ) ،(ُْٓ/ٕ) ،(ُِٕ/ْ) ،(ُْٕ/ُٕ) ،(ُٖٕ/َُ) ،(ُُٗ/ُٔ) ،(َِِ/ّ) ،(َِْ/ُٔ) ،
(ُِْ/َُ). 
 .(ٓ/ْٕ) خطب النبيالخطيب، ( ْ)
 .(ُٓ/ُٗ) خطب النبيالخطيب، ( ٓ)
، (ُُ/ُّ)، (َُ/ُّ)، (ُْ/ٗ)، كلمزيد مف الشكاىد، انظر: (ُْ/ِّٖ) جميرة خطب العربصفكت، ( ٔ)
(ُُٕ/ُٔ) ،(ُٕٓ/ٕ). 
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 زيادة مف قبؿ المبتدأ عمى رأي األخفش: -ٕ

كتزاد )ًمٍف( عمى رأم األخفش قبؿ المبتدأ، كقد زيدت في ثالثة مكاضع مف القرآف الكريـ 
َراتِ كىي قكلو تعالى :  ٍَ ِ اثلٍّ

َْ ُُكّ ا ٌِ َٓ َُلُ ذِي
ُِل ، كجاء أيضا (ُ) ا َويَُنّ َٓ َْ ِجتَاٍل ذِي اءِ ٌِ ٍَ ََ الصٍّ ٌِ

َْ ةََردٍ  ٌِ
كجاءت  ،كالتقدير : ينزؿ جباال ،، حيث جاءت )ًمٍف( الثانية زائدة في مكضع نصب(ِ)

أم : جباال فييا برد ال حصى فييا كال  ؛)فييا( خبرهك ،)ًمٍف( الثالثة زائدة قبؿ المبتدأ )برد(
 .(ّ)حجر

الحرؼ )ًمٍف( قبؿ المبتدأ عمى رأم األخفش، كجاءت كخمت األحاديث الشريفة مف زيادة 
 زيادة )ًمٍف( قبؿ المبتدأ في مكضعيف مف الشعر، كىما قكؿ الشاعر:

 ووَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػنُ ظُ ه وَ اءَ وا آرَ نُ مَ أْ ال تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ادِ األْمػػػػػػػدَ  فَ ا ِمػػػػػػػَيػػػػػػػلَ  وفَ ُيػػػػػػػالعُ  إف   
 

 وِ ِمػػػػػػػػػاَل قْ أَ  فْ ِمػػػػػػػػ اِ وا ِبػػػػػػػػوذُ ع ػػػػػػػػتَ وَ 
 

 (ٗ)ادِ س ػػػػالحُ  فَ ا ِمػػػػَيػػػػلَ  يوؼَ الس ػػػػ إف   
 

حيث جاءت )ًمٍف( في البيتيف زائدة قبؿ المبتدأ، كلـ يسبقيا نفي، كالتقدير : إف العيكف ليا 
 األمدادي، إف السيكؼ ليا الحسادي، كقد خال النثر مف زيادة )ًمٍف( في ىذا المكضع.

 زيادة )مف( قبؿ الفاعؿ عمى رأي األخفش: –ٖ

قد زيدت في مكضع كاحد مف القرآف كتزاد )ًمٍف( عمى رأم األخفش قبؿ الفاعؿ، ك 
رَْشينِيَ قكلو تعالى :ىك الكريـ، ك  ٍُ ْ ِ ال َْ َجتَإ َوىََلْد َجاَءَك ٌِ

، حيث جاءت )ًمٍف( زائدة قبؿ (ٓ)
 .(ٔ)الفاعؿ، كلـ يسبقيا نفي، كىذا ال يجكز إال عمى مذىب األخفش 

عمى رأم زيادة )مف( قبؿ الفاعؿ  عمى كجاء في الحديث الشريؼ شاىد كاحد أيضا
 ا الَ مَ  بِ رْ الكَ وَ  ِـّ اَس مف الغّ الن   غُ مُ بْ يَ فَ حديثا عف يكـ القيامة : " قكؿ رسكؿ ا ىك ، ك  األخفش

                                                           

 .[ُٓمحمد:] كليـ فييا مف كؿ الثمرات ، ككردت في سكرة محمد:[ِٔٔالبقرة: ]( ُ)
 .[ّْالنكر: ]( ِ)
 .(ِْٔ/ٔ)ج تفسير البحر المحيطحياف، ك أب، (ْٕٗ/ِ)جمعاني القرآف الفراء، ( انظر: ّ)
 .(ِ-ُ/ِٖ) ديكاف أكسابف حجر، ( ْ)
 .[ّْاألنعاـ:]( ٓ)
 .(ُُٖ/ْ)ج تفسير البحر المحيطحياف، ك أب( انظر: ٔ)
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كالتقدير : فيبمغ الناسى الغُـّ  ،، حيث زيدت )ًمٍف( كلـ يسبقيا نفي(ٔ)وف"مُ مِ تَ حْ  يَ واَل  وفَ قُ يْ طِ يُ 
.  كالكربي

قكؿ ىك ك  ،زيادة )ًمٍف( قبؿ الفاعؿ دكف شركطكرد عمى  –أيضا  –كشاىد شعرم كاحده 
 الشاعر:

 اَيػػػػػػػػػػػػػػػػبّ دًا حُ ىْنػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍد إف  ْنػػػػػػػػػػػػػػػػيِ لِ 
 

 (ٕ)يمِ غْ ف ُشػػػػػػػػػػػِمػػػػػػػػػػػ افَ َكػػػػػػػػػػػ دْ َقػػػػػػػػػػػ 
 

حيث جاءت )ًمٍف( زائدة في المكجب قبؿ الفاعؿ؛ ألف )كاف( تامة، كالمعنى: قد كاف 
 ،مف مطر " شغمي، كىذا بيت يشبو ما استدؿ عميو الككفيكف كاألخفش بقكؿ العرب :" قد كاف

، ك)مطر( فاعؿ )كاف( التامة كقد خال النثر مف زيادة )ًمٍف( في ىذا  ،كالمعنى : قد كاف مطره
 المكضع.

يعدُّ الحرؼ )ًمٍف( أكثر الحركؼ التي كردت زائدة، خاصة في القرآف الكريـ، فآيات القرآف الكريـ 
ي القرآف الكريـ عمى زيادة )ًمٍف( زاخرةه بزيادة )ًمٍف( التي يسبقيا نفي، حيث بمغت عدد الشكاىد ف

ثـ  ،كتميو شكاىد الشعر بسبعة كستيف شاىدا ،في جميع المكاضع مائتيف كثالثة كثمانيف شاىدان 
الحديث الشريؼ بكاحد كخمسيف شاىدا، كأخيرا النثر حيث بمغت عدد الشكاىد فيو اثنيف كأربعيف 

 شاىدا.

 ،عمكـ النفيك و إفادتيا االستغراؽ، أشبيك لقد بدا جميا في مكاقع )ًمٍف( بعد النفي أ
شبيو لرأيناىا تتميز بالقكة كالجزالة، كىذا ك تتبعنا المقامات التي أتت فييا )ًمٍف( بعد نفي أك كل

بصفاتو: مف عمـ مطمؽ،   -تعالى –يتناسب مع النفي القائـ، كمف ىذه المقامات: تمجيد ا 
كأساليب الجدؿ التي  ،فضح أىؿ الكفر -ضان أي -كمنيا ،كعظـ قدرة،كداللة عمى ألكىيتو تعالى
 كبعد رؤية العذاب. ،كبعد دخكؿ النار ،اصطنعكىا في اآلخرة عند المحاسبة

ا تَْصُلُؿ قكلو تعالى :  –مثال  –ففي إطار تمجيد ا بصفاتو، كعممو المطمؽ نجد  ٌَ َو
ا َٓ ٍُ َْ َوَركٍَث إَِلٍّ َحْػيَ ٌِ

كأتت  ،عمـ ا المطمع عمى كؿ شيء، فاآلية تنص عمى إحاطة كشمكؿ (ّ)

                                                           

 .(ْ/ّْٓ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ُ)
 .(ٖ/ُِٓ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ِ)
 .[ٗٓاألنعاـ: ]( ّ)
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)ًمٍف( االستغراقية؛ لتستغرؽ كؿ كرقة تسقط مف منبتيا استغراقا يحيط باختالؼ األزمنة 
 كاألمكنة.

ُوا كفي إطار الحديث عف الكفار بعد رؤيتيـ العذاب يقكؿ سبحانو 
َ
ا َرأ ٍٍّ َ ٍِنَي ل ِ ال َوحََرى اىظٍّ

ْو إََِلٰ َمرَ  َْ َْ َشبِيوٍ اىَْػَذاَب َحُلٔلَُٔن  ، أم ال سبيؿ لو؛ ألنو بقكليـ )مف سبيؿ ( استغراؽ (ُ) ّدٍ ٌِ
تكفؿ ليـ الخركج مما ىـ فيو، ك يشمؿ جميع أصناؼ السبؿ كالمخارج، كأجناسيا التي تخمصيـ 

 كلكنو سؤاؿ اليائس البائس.

استعماؿ لـ يأت ىك لقد استعمؿ القرآف الكريـ زيادة الحرؼ )ًمٍف( استعماال حكيما، ك 
 عبثا، فقد جاءت زيادتو لفائدة متناسبة كالمقاـ الذم ذكرت فيو.

  

                                                           

 .[ْْالشكرل: ]( ُ)
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 ال  -ثالثا
 العطؼ :و ال الزائدة بعد وا -ٔ

 ،كما قاـ زيد كال قعد عمرك ،: ما قاـ زيد كال عمرك نحك قكلؾكزيادتيا لتككيد النفي 
 كقاـ زيد كقعد عمرك. ،كالمعنى : ما قاـ زيد كعمرك

العطؼ ك المكضع فقد كردت )ال( زائدة في القرآف الكريـ بعد كاككثرت زيادة )ال( في ىذا 
الِّيفَ في مائة كاثنيف كخمسيف مكضعا، كمنيا قكلو تعالى :  ـْ َواَل الض   َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَمْيِي


، فقد جاءت )ال( زائدة لتأكيد معنى النفي؛ ألف )غير( فيو النفي، كأنو قيؿ: ال المغضكب (ُ)

ِْْو اىِْهخَاِب َوََل تعالى: -قكلو -أيضا -، كمنو(ِ)الضاليفعمييـ كال  َ
َْ أ ََ َزَفُروا ٌِ ِي َٔدَّ الٍّ ا يَ ٌَ

ْْشِكنِيَ  ٍُ ْ ال
َوََل يَُؾارٍّ ََكحٌِب َوََل َطِٓيدٌ ، فجاءت )ال( زائدة لتأكيد النفي، كمنو أيضا (ّ)

(ْ). 

ؼ في مائة كمكضعيف العطك كقد جاءت )ال( في الحديث النبكم الشريؼ زائدة بعد كا
وال  ،" بايعوني عمى أف ال تشركوا با شيئا وال تسرقوا، وال تزنوا اثنيف، كمنو قكؿ النبي 

                                                           

 .[ٕالفاتحة:]( ُ)
 .(َُٓ/ُ)جتفسير البحر المحيط حياف، ك أب( ِ)
 .[َُٓالبقرة: ]( ّ)
، َُِ، َُِ، َُٕالبقرة: ]العطؼ، انظر: ك ، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادة)ال( بعد كا[ِِٖالبقرة:]( ْ)

، ُِّ، ُِّ، ٖٗ ،ّْ، ّٖ، ُٖالنساء:]، [ُّٓ، ُُٔ، ٕٔ، َُ، ٓآؿ عمراف: ]، [ِِٔ، ِّّ، ُّٕ
، ٗٓ، ٗٓ، ُٓ، ّٖاألنعاـ: ]، [َُّ،َُّ،َُّ، ٕٔ، ُٗ، ِ، ِ، ِ، ِالمائدة: ]، [ُّٕ، ُِٕ، ُّْ
، [ُُِ، َُِ، ُُٔ، ِٗ، ُٗ، ْٕ، ٓٓ، ِٗ، ُٔ، ُٔ، ٖالتكبة: ]، [ُٖٖ، ُْٖ، ُْٓ، ُٗ، َٕ، ٗٓ
، [ُُٓ، ّٓالنحؿ: ]، [ّٖ، ُّإبراىيـ: ]، [ّٕ، ُٔالرعد: ]، [ُٔ،ُٔ، ُٔ، ْٗ، ِٔ، ُٖيكنس: ]
، ّٓالنكر: ]، [ٖ، ٖالحج: ]، [ّٗاألنبياء: ]، [ُُِ، َُٕ، ٖٗطو: ]، [ْٗ، ٓالكيؼ: ]، [ٔٓاإلسراء: ]

العنكبكت: ]، [ّٖالقصص: ]، [َُُ، ٖٖالشعراء: ]، [ُٗ، ّ، ّ، ّالفرقاف: ]، [ُٔ،ُٔ، ُٔ، ٖٓ، ّٕ
، [ٓٔ، ٓٓ، ٓٓ، ٓٓ، ٓٓ، ٓٓ، ٓٓ، ّٔ، ُٕاألحزاب: ]، [ْالسجدة: ]، [ّّ، َِلقماف : ]، [ِِ، ِِ
، [ٖٓ، ّْ، ُٖغافر: ]، [َٓ،َْيس: ]، [ْْ، ِِ، ُِ،َِ، ُٗفاطر:]، [ِْ، ّٕ، ِِ، ّ، ّسبأ: ]
، [ُُالحجرات: ]، [ِِ، ُٕ، ُٕالفتح:]، [ِٔاألحقاؼ: ]، [ُّ، ٖالشكرل: ]، [ِْ، ّٕ، ّْ، ِِفصمت: ]
، ٕالمجادلة:]، [ِِالحديد:]، [ُٓ، ْْ، ّّ، ِٓالكاقعة: ]، [ْٕ، ٔٓ، ّٗالرحمف: ]، [ِٗ، ِّالطكر:]

، ُّ، ّالجف: ]، [ِّنكح:]، [ِْ، ُْ، ّٔ، ّٓالحاقة :]، [ٗالمنافقكف:]، [ّالممتحنة:]، [ٔالحشر:]، [ُٕ
 .  [َُالطارؽ: ]، [ّٓ، ِْالنبأ: ]، [ُّ، ٗاإلنساف: ]، [ُِ
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، حيث زيدت (ٔ)" عروؼٍ وا في مَ صُ عْ وال تَ  ،ـْ وأرجمكُ  أيديكـْ  بيفَ  وا ببيتافٍ أتُ وال تَ  ،ـدكُ اَل وْ موا أَ تُ قْ تَ 
 كتسرقكا كتزنكا كتقتمكا كتأتكا كتعصكا. )ال( لتأكيد النفي، كيككف التقدير: ال تشرككا

حيث ، (ٕ)ىامَ دَ  نَ اَل ا وَ ايَ زَ خَ  غيرَ  – بالوفدِ  وأ – بالقوـِ  مرحباً :" كمنو أيضا قكلو 
 جاءت )ال( زائدة بعد النفي ب)غير(، كالتقدير: غير خزايا كندامى.

كمنيا قكؿ العطؼ في أربعة كخمسيف مكضعا، ك كقد جاءت )ال( في الشعر زائدة بعد كا
 الشاعر:

 قالػػػػت ُرميمػػػػُة حػػػػيف جئػػػػُت مودِّعػػػػا

 

 (ٖ)بْنػػػػػػػػػ ذَ واَل  ال ِتػػػػػػػػػرةٍ ا ِبػػػػػػػػػَمػػػػػػػػػمْ ظَ  
 

 كمنو أيضا قكؿ الشاعر: ،أم : بال ترة كذنب
 اَيػػػػػاجُ زَ مِ  افَ َكػػػػ رِ ْمػػػػالخَ  ؿِ ْثػػػػمِ ا كَ ن ػػػػكُ 

 

 (ٗ)يرُ دِ ْكػػػػػػػػػ تَ اَل  رْنػػػػػػػػػٌؽ وَ اَل  اءِ الَمػػػػػػػػػبِ  
 

 كمنو أيضا قكؿ الشاعر: ،تكديرك أم ال رنؽ 

                                                           

 .(ُِ/ُٔ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ُ)
 )،(ُّ/ِْ)، (ُّ/ِْ)، كلمزيد مف الشكاىد عمى ذلؾ، انظر: (ٕ/ِٔ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ِ)

ْٔ/ْ) ،(ْٔ/ْ) ،(ْٔ/ْ) ،(ْٔ/ْ) ،(ْٗ/ٔ) ،(َٓ/ٖ) ،(َٓ/ُُ) ،(ِٗ/ٗ)،( َُُ/ُّ) ،(ُُٖ/ُ) ،
(ُُٖ/ّ) ،(ُِّ/ْ) ،(ُِّ/ْ) ،(ُّٗ/ٓ) ،(َُْ/ٖ) ،(َُْ/ٖ) ،(ُٕٔ/ٖ) ،(ُٕٕ/ْ) ،(ُٕٖ/ٗ) ،
(ُٖٓ/ٖ) ،(ُٖٖ/ٓ) ،(ُٖٗ/َُ) ،(َُٗ/ٖ) ،(ََِ/ّ) ،(َِٖ/ٖ) ،(ِِٗ/ِ)،( ِِٗ/ِ) ،(ِّّ/ٓ) ،
، (مرات" ٓ"ٓ/ِٕٖ)، (ُِ/َِٖ)، (ٖ/ِٕٓ )،(ُُ/ِّٕ)، (َُ/ِّٕ)، (ٗ/ِّٕ)، (َُ/ِْٗ)، (ّ/ِْٕ)
(َّْ/ُ) ،(َّْ/ُ) ،(َّْ/ُ) ،(ُّٕ/ٗ) ،(ّْٖ/ُُ)،( ّْٖ/ُُ) ،(ّْٖ/ُٓ) ،(َّٗ/ُِ) ،
(ّْٗ/ْ) ،(ّٖٗ/ُ) ،(ُُْ/ّ) ،(ُُْ/ّ) ،(ِِْ/ٓ) ،(ِِْ/ٓ) ،(ِِْ/ٓ) ،(ِِْ/ٕ) ،(ِْٓ/ِ) ،
(ِْٓ/ُٗ) ،(ْٕٔ/ٔ) ،(ْٖٗ/ُّ) ،(ّْٗ/ُٕ) ،(ِّٓ/ُُ) ،(ِّٓ/ُُ) ،(ّٕٓ/ِ) ،(َٓٗ/ْ) ،
"، (مرات ٓ"ِ/َْٔ)، (ٖ/ٓٗٓ)، (ٖ/ْٗٓ)، (ٔ/ْٗٓ)، (ٔ/ْٗٓ)، ٗ(ُٓ/ّٗٓ)، (ٕ/َٗٓ)، (ٕ/َٗٓ)
(َٔٓ/ٕ) ،(َٖٔ/ُٓ) ،(َٖٔ/ُٓ) ،(َٔٗ/ّ) ،(َٔٗ/ّ) ،(َٔٗ/ّ) ،(ُٔٓ/ُُ) ،(ِِٔ/ِ) ،
 .(ُِ/ِّٔ)، (مرات" ٓ"ٗ/ِّٔ)، (ٔ/ِّٔ)، (ٔ/ِّٔ)، (ِ/ِِٔ)
 .(ُُ/ِٕ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ّ)
 .(َِ/ٕٗ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ْ)
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نػػػػػاوَنػػػػػبُ وا أَ الُ وا َقػػػػػا ُعمُػػػػػإذا َمػػػػػ  ا وأم 

 

 (ٔ)بُ  أَ اَل وَ  ـ  أُ  فَ يْ الِ ـ َعػػػػػُيػػػػػلَ  َس يْ َلػػػػػوَ  
 

كمنيا قكؿ  ،العطؼ في أربعة كثمانيف مكضعاك كقد جاءت )ال( في النثر زائدة بعد كا
ر جَ شَ  ددِ كـ بعَ لَ  كافَ  وْ ل وا عمي  ردائي، فواِ رد   اُس ا الن  يَ ي  ا أَ " يَ في خطبتو يكـ حنيف:  النبي 

، حيث زيدت )ال( بعد (ٕ)" وال كذوباً  وال جباناً  خيالً وني بَ قُ مْ  تَ اَل  ـ  كـ، ثُ ينَ سمتو بَ قَ نعـٌ لَ  ةَ امَ يَ تِ 
 كالتقدير: ال تمقكني بخيال كجبانا ككذكبا. ،العطؼك كا

يح إلى رِ تَ سْ ـ، وال المُ كُ اوتِ دَ عَ لِ  وحشِ تَ سْ " وما أنا بالمُ كمنو ما كرد في خطب الحجاج : 
كالتقدير: كما أنا بالمستكحش كالمستريح، ليس  ،(ٗ)ـ"نَ  غَ اَل ي إبٍؿ وَ اعِ رَ بِ  َس يْ :" لَ كأيضا، (ٖ)ـ"كُ تِ مود  

 براعي إبؿ كغنـ.

أف تككف شكاىد الشعر في ىذا المكضع أقؿ مف  –عمى غير العادة  –مف المالحظ 
شكاىد الحديث كالنثر، كىذا يرجع بالطبع إلى طبيعة الحديث، كالخطب، كالنثر، التي يكثر فييا 

                                                           

، (ٓ/ّٖ)، (ِ/ّْ)، (ِ/َِ)، (ْ/ُُ)، (ّ/ُُ)، (ْ/ْ)، كانظر: (ُ/ٖ) ديكاف أكسابف حجر، ( ُ)
، (ّ/ّّ)، (ّ/ّّ)، (ّ/ّّ)، (ٕ/َّ)، كديكاف عمر: (ّ/ُُٓ)، (ّ/َُٔ)، (ِ/َُٓ)، (ِ/َُِ)
(ّّ/ِ) ،(ّّ/ٖ) ،(ّْ/ٖ) ،(ُْ/ُْ) ،(ُٓ/ٗ) ،(ُٓ/ُِ) ،(ُٓ/ُّ) ،(ْٓ/ُٖ) ،(ٓٓ/ٗ) ،(ٖٓ/ُٓ) ،
(ٔٗ/ٖ) ،(ٔٗ/ُٖ) ،(َٕ/ٕ) ،(َٕ/ُٔ) ،(ُٕ/ُٕ) ،(ٕٓ/َِ) ،(ٕٔ/ٔ) ،(ٕٗ/َِ) ،(ٕٗ/ُِ) ،
(ٖٓ/ُِ) ،(ِٗ/ُ) ،(ِٗ/ْ) ،(ٖٗ/ُْ) ،(ُُُ/ِ) ،(ُُٓ/ِ) ،(ُُٔ/ُِ) ،(ُُٔ/ُّ) ،(ُُِ/ٗ) ،
(ُّٓ/ُّ) ،(ُٕٓ/ٓ) ،(ُٕٓ/ٔ) ،(ُٓٗ/ُٓ) ،(ُٕٔ/ٖ) ،(ُٗٔ/ُ) ،(َِّ/ُّ) ،(َِٔ/َُ) ،
(ُُِ/ِ). 
 .(ٗ/ُٔ) خطب النبيالخطيب، ( ِ)
 .(ٔ/ُِٖ) جميرة خطب العربصفكت، ( ّ)
خطب الخطيب،  :زيادة )ال(  انظر، كلمزيد مف الشكاىد عمى (ٔ/ِٕٓ) جميرة خطب العربصفكت، ( ْ)

، (ِ/ٓٓ)، (ُ/ٓٓ)، (ٗ/ْٓ)، (ُّ/ّٖ)، (ُّ/ّٖ)، (مرات" ٓ"ٖ/ّٕ)، (مرات" ْ"ُ/َّ)، (ُٔ/ِّ) النبي
، (مرات" ّ"ُ/ْٕ)، (مرات" ْ"ُْ/ّٕ)، (ْ/ِٕ)، (ْ/ِٕ)، (ٖ/ْٔ)، (ٔ/ٗٓ)، (مرات" ْ"ُِ/ٓٓ)
، (ِ/ٕٗ)، (ُٓ/ٔٗ)، (ُٓ/ٔٗ)، (ٖ/ِٗ)، (َِ/ُٗ)، (َُ/ٖٓ)، (ٓ/ّٖ)، (مرات" ّ" ُْ/ُٖ)
" ُُ/ُٖٓ)، (ُٓ/ُّٓ)، (َُ/َُّ)، (مرات" ّ" ُُ/ُُٔ)، (مرات" ْ" ٕ/ُُٓ)، (ُٖ/َُُ)، (ُِ/ٖٗ)
 (،ُ/ُُٗ)، (َُ/ُٖٗ )،(َُ/ُٖٗ)، (مرات" ّ" ُِ/ُٖٕ )،(ٕ/ُٕٓ)، (مرات" ّ" ُ/ُٗٓ)، (مرات" ْ
(ُّٗ/ُ) ،(ُٕٗ/ُِ) ،(َِِ/ُٕ) ،(َِٓ/ٓ) ،(َِٓ/ٓ) ،(َِٖ/َُ) ،(َِٖ/َُ) ،(َِٗ/َُ "ٓ 

، (ّ/ِٗٓ)، (ُٗ/ِْٖ)، (ٔ/ِِّ)، (مرات" ّ" ّ/َِّ)، (ُ/ِِٖ)، (ُٕ/ُُِ)، (ُٕ/ُُِ)، (مرات"
، (ّ/ِٔٗ)، (ٕ/ِّٗ)، (ُٖ/ِٖٗ)، (َُ/ِّٖ)، (مرات" ّ"ُْ/ِٖٕ)، (ِ/ِٖٕ)، (ِ/َِٕ)، (ٕ/ِٓٔ)
 .  (مرات" ّ"ُٗ/ُّّ)
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النفي، كيكثر فييا النيي، فالتعاليـ اإلسالمية، كالشرائع تعمـ اإلنساف ما يترؾ كيتجنب؛ كلذا 
 أساليب النفي كالنيي. كثرت فييا

دكف نيي كالتدابر  ،أف يعرفكا حرمانية التحاسد فكيؼ يمكف لصحابة رسكؿ ا 
دوا، وال اسَ وا، وال تحَ شُ اجَ نَ وا، وال تَ سُ س  جَ  تَ وا، واَل سُ سّ حَ " ال تَ عنو؟ حيث يقكؿ:  الرسكؿ 

 وا ".رُ دابَ ال تَ وَ  ،واضُ اغَ بَ تَ 

القرآف كالنثر كالحديث؛ ألنيا في معظميا تعاليـ أمر كىذا ما جعؿ زيادة )ال( تكثر في 
ما ينقؿ فييا الشاعر إحساسو الخاص  –غالبا  -كنيي كنفي، كتقؿ في الشكاىد الشعرية التي

 بعيدا عف النيي كالنفي.

 )ال( قبؿ القسـ: زيادة – ِ

 جاءت )ال( زائدة قبؿ القسـ في ثمانية مكاضع مف القرآف الكريـ، كمنو قكلو تعالى
: ِٔم َٔاكِِع الَُّج ٍَ ِ ًُ ة كِْص

ُ
فََل أ

)ال( زائدة قبؿ القسـ، مزيدة لمتأكيد، كالتقدير: أقسـ ، حيث جاءت (ُ)
ث، كمنو أيضأن قكلو تعالى: (ِ)بمكاقع النجكـ ٌَ ِْٔم اىْلِيَا ًُ بِيَ كِْص

ُ
ًُ ةِالٍّْفِس   ََل أ كِْص

ُ
َوََل أ

ثِ  ٌَ ا ٍّٔ اليٍّ
(ّ) 

 القسـ في الشعر في سبعة مكاضع، كمنيا قكؿ الشاعر:كجاءت زيادة )ال(  قبؿ 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػوداَد اَل  ؾَ ْنػػػػػػػػػػػػػػػػػخُ لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يَ 

 

 (ٗ)ـِ اِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَ ال وربِّ المَ  
 

، كمنو أيضان:  حيث زيدت )ال(  قبؿ القسـ، كالتقدير: لـ يخنؾ الكدادى كرب  المكاسـً

 ال وقبػػػػػِر النبػػػػػي يػػػػػا عبػػػػػَد والحػػػػػجِّ 

 

 (٘)ومػػػػػػػف كػػػػػػػاف مْحِرمػػػػػػػًا وُمحػػػػػػػاِلً  
 

 كالتقدير: كقبر النبي. ،قبؿ القسـ حيث زيدت)ال(
                                                           

 .[ٕٓالكاقعة: ]( ُ)
 .(ُِٖ/ٓ)جتفسير البيضاكمالبيضاكم، ( ِ)
االنشقاؽ: ]، [ُٓالتككير: ]، [َْالمعارج: ]، [ّٖالحاقة: ]، كلمزيد مف الشكاىد، انظر: [ِ،ُالقيامة: ]( ّ)

 .[ُالبمد:]، [ُٔ
 .(ٕ/ََِ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ْ)
 .(ٗ/ُٗٔ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ٓ)
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 مواضع أخرى لزيادة )ال(   -
َلٍّ تَْصُجدَ لقد قيؿ بزيادة )ال( في مجمكعة مف اآليات، منيا قكلو:

َ
ََِػَم خ ٌَ ا  ٌَ


، أم: (ُ)

َٔك تعالى: -قكلو  -أيضان  -، كمنو (ِ)ما منعؾ أف تسجد ٍُ ٰ ُيَّهِ ا فََل َوَرّبَِم ََل يُْؤٌَُِِٔن َخَّتٍّ ٍَ ذِي
 ًْ ُٓ َطَجَر ةَحَِْ

(ّ). 

لقد قدمت)ال( عمى القسـ اىتماما بالنفي، ثـ كررىا بعد تككيدا لالىتماـ بالنفي، ككاف 
يصح اسقاط )ال( الثانية، كيبقى أكثر االىتماـ بتقديـ األكلى، ككاف يصح إسقاط األكلى كيبقى 

ًْ ،كمنو قكلو تعالى:(ْ)معنى النفي ًْ َغيَيُْس ا َخرٍَّم َربَُّس ٌَ حُْو 
َ
ْٔا خ َ ٔا ةِِّ  ۚ  كُْو َتَػال َلٍّ تُْْشُِك

َ
خ

َطحْئًا
(ٓ.) 

( في خمسة مكاضع دكف باقي مصادر  ،كلقد تفرد القرآف الكريـ بتركيب )ال جـر
 ، كمما جاء زائدان في الشعر لتككيد النفي:(ٔ)االحتجاج

 اَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتِ ائْ  دُ ىْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وؿُ قُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَ 
 

 (ٚ)ؿَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفْ  أَ  اَل اَل  تُ ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقُ فَ  
 

كتزاد )ال( أيضان قبؿ )بؿ(؛ لتككيد اإلضراب، كقد جاء منو في الحديث، كالشعر، 
، كالتقدير: (ٛ)مثؿ السيؼ، ال بؿ مثؿ القمر" :" كاف وجو النبيكالنثر، فمما جاء في الحديث

 مثؿ السيؼ، بؿ مثؿ القمر، كجاء في الشعر: كاف كجو النبي

 تمن ْيػػػػػِت ُمْنيػػػػػةً  ؿْ  َبػػػػػا اَل َيػػػػػلَ  تُ ْمػػػػػقُ فَ 

 

 (ٜ)ك رذَ ى والت ػػوَ َيػػال دَ ْنػػا عِ َيػػبِ  مػػوتِ خَ  
 

                                                           

 .[ُِاألعراؼ: ]( ُ)
 .(ٗٓٓ/ُ)جالتبياف العكبرم، ( ِ)
 .[ٓٔالنساء: ]( ّ)
 .(ِٔٗ/ّ)جتفسير البحر المحيط حياف، ك أب( ْ)
، [ّٗطو:]، [َُٗاألنعاـ:]، [ُّٓآؿ عمراف: ]، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادة)ال(، انظر: [ُُٓاألنعاـ: ]( ٓ)
 [.ِٗالحديد:]، [ِٓالنمؿ: ]
 .[ّْغافر:]، [َُٗ،ِٔ، ِّالنحؿ: ]، [ِِد:ىك ]انظر:  (ٔ)
 .(ٖ/ُٓٓ)، كانظر: (ِ/ُِٓ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة،  (ٕ)
 .(ٖ/ِّٔ)، كانظر: (ٗ/ِْٓ) التجريد الصريحالزبيدم،  (ٖ)
 .(ُٕ/ِِٕ)، (ُ/ّٗ)، كانظر أيضان: (ِ/ٗٔ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة،  (ٗ)
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" أال إنو في بحر كجاءت زيادة )ال( قبؿ )بؿ( في النثر في خطبة النبي عف الدجاؿ : 
 أم: بؿ مف قبؿ المشرؽ.؛ (ٔ)بحر اليمف، ال بؿ مف قبؿ المشرؽ"و الشاـ، أ

  

                                                           

 .(ُّ/ُِٖ) خطب النبيالخطيب،  (ُ)
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 ما -رابعاً 
 زيادتيا كثيرة، كمكاضيع زيادتيا متشعبة كمتعددة، كمنيا: 

فتكفيا عف العمؿ، كىذه  ،كذلؾ عندما تمحؽ )ما( حرفا مف الحركؼ العاممة ،: الكافة -ٔ
 لعؿَّ (. –ليت  –كأفَّ  –أفَّ  –الحركؼ ىي : )إفَّ 

( عف العمؿ كثيرة، حيث بمغت عدد المكاضع في القرآف الكريـ  كمكاضع كؼ )ما( لػ )إفَّ
َُ ُمْػيُِدٔنَ تسعة كستيف مكضعا، كمنيا قكلو تعالى :  ا َنْ ٍَ إِجٍّ

، حيث جاءت )ما( صمة ؿ (ُ)
)  .(ِ)كتكفيا عف العمؿ ،)إفَّ

فقد جاء بعدىا جممة اسمية؛ لذا عدت كافة، أما إذا كلييا فعؿ، كانت مييئة، ككرد ىذا في 

َْ َذيَُهٔنُ أربعة كسبعيف مكضعا مف القرآف الكريـ، كمنو قكلو تعالى :  ا َحُلُٔل َُلُ ُز ٍَ ، (ّ) فَإِجٍّ
( عمى الجممة الفعمية، كمنو أيضا  احيث جاءت )ما( مييئة لدخكؿ )إفَّ ٍَ ٔءِ  إِجٍّ ًْ ةِالصَّ ُمرُُز

ْ
يَأ

َواىَْفْدَظاءِ 
يَْفانُ ، كأيضا (ْ) ًُ الظٍّ ُٓ ٍّ ل ا اْشََتَ ٍَ ٍَْػاِن إِجٍّ َْٔم اِْلَََق اْْلَ ًْ يَ ْٔا ٌُِِْس ىٍّ َٔ ََ حَ ِي إِنٍّ الٍّ

(ٓ). 

                                                           
، ُٕالنساء: ]، [ُٕٓعمراف:  آؿ]، [ِٕٓ، ُُٖ، ُّٕ، َُِ، ُْالبقرة: ]، كانظر أيضان: [ُُالبقرة: ] (ُ)

، [ُٕٖ،ُٕٖ، ُُّاألعراؼ: ]، [ُٗٓ، َُٗ، ُٗاألنعاـ: ]، [َٗ، ٓٓ، ّّالمائدة: ]، [ُُٕ، ُُٕ
، َْالنحؿ: ]، [َْ، ٕالرعد: ]، [ُِد: ىك ]، [ِْ، َِيكنس: ]، [ّٗ، َٔ، ّٕ، ِٖالتكبة: ]، [ِاألنفاؿ: ]

، [ْٗالحج: ]، [َُٖاألنبياء: ]، [ٖٗطو: ] ،[ُٗمريـ: ]، [َُُالكيؼ : ]، [َُُ، ََُ، ٓٗ، ِٖ، ُٓ
األحزاب: ]، [َٓ،َٓالعنكبكت: ]، [ِٗالنمؿ: ]، [ُٖٓ، ُّٓالشعراء: ]، [ِٔ، ْٓالنكر: ]، [ُُٕالمؤمنكف: ]

األحقاؼ: ]، [ِْالشكرل: ]، [ٔفصمت: ]، [ّٗغافر: ]، [َٕ، ٓٔص: ]، [ُٗالصافات: ]، [ِٖيس: ]، [ّٔ
، ِٔالممؾ: ]، [ُٓ، ُِالتغابف: ]، [وَُالمجادلة: ]، [ِّؽ:]، [ُٓ، َُالحجرات: ]، [ّٔمحمد: ]، [ِّ
 .[َُالغاشية: ]، [ْٓ، ُّالنازعات: ]، [ِٔ
 .(ُُٗ/ُ)جتفسير البحر المحيط حياف، ك أب :( انظرِ)
 .[ُُٕالبقرة: ]( ّ)
 .[ُٗٔالبقرة: ]( ْ)
، ُٖٕ، ُٓٓ، ْٕآؿ عمراف: ]،[ُٗٔ، ُُٕالبقرة:]، كلمزيد مف الشكاىد انظر: [ُٓٓآؿ عمراف: ]( ٓ)

، ْٓ، ُٖالتكبة : ]، [َِّ، ُّٕ، ّّاألعراؼ : ]، [ّٔاألنعاـ : ]، [ُٗالمائدة:]، [َُالنساء : ]، [ُٖٓ
، [ِْإبراىيـ : ]، [ّٔ، ُٗالرعد: ]، [ٖٔيكسؼ: ]،[ّّد: ىك ]، [َُٖ، َُٖ، ِّيكنس : ]، [ٖٓ، ٓٔ، ٓٓ
طو:  ]،[ٕٗ، ّٓمريـ : ]، [ُٓ، ُٓاإلسراء: ]، [ُِْ، ُُٓ، َُٓ، َُّ، ِٗالنحؿ : ]، [ُٓالحجر: ]

العنكبكت ]، [ٖٕالقصص: ]، [ِٗ، ُٗ، َْالنمؿ : ]، [ُٓالنكر: ]، [َُٖ، ْٓاألنبياء : ]، [َٗ، ِٕ، ٗٔ
، ُٖ، ُٖ، ٔفاطر: ]، [َٓ، ْٔسبأ : ]، [ّّاألحزاب: ]، [ُٓالسجدة : ]، [ُِلقماف: ]، [ِٓ، ُٕ، ٔ

الفتح : ]، [ّٖمحمد : ]، [ٖٓالدخاف: ]، [ٖٔ، ّٖغافر: ]، [ْٗ، ُْ، َُ، ٗالزمر: ]، [ُُيس :  ]،[ِٖ
 .[ٕالمرسالت : ]، [ٗاإلنساف: ]، [ٕالتحريـ : ]، [ٗالممتحنة : ]، [ُٔالطكر: ]، [َٓالذاريات: ]، [َُ، َُ
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:  كمنو حديث النبي  ،كجاءت )ما( كافة في الحديث الشريؼ في ثالثيف مكضعا
ن  ياتِ اؿ بالنِّ عمَ ا األَ مَ "إن   حيث جاءت )ما( زائدة، كتكؼ الحرؼ إفَّ  ،(ٔ)ى وَ ا نَ مَ  ئٍ رِ امْ  ما لكؿِّ ، وا 

 العامؿ عف عممو.

كقد جاءت )ما( في الحديث النبكم الشريؼ مييئة، كقد تبعيا جممة فعمية في ستة عشر 
 .(ٕ)ريف"سِّ يَ ـ مُ تُ ثْ عِ ا بُ مَ "إن  كمنو قكلو :  ،مكضعا

 تسعة مكاضع، كمنو قكؿ الشاعر:كفي الشعر كردت )ما( كافة في 

 ةٌ َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبْ ِت ظَ ْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أَ َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإن  
 

 (ٖ)بْ ائِ َشػػػػػػػػػػػػػػػػعَ  اـٍ إَكػػػػػػػػػػػػػػػػ فْ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كمنو قكؿ الشاعر :  ،كقد تبعيا فعؿ في ثمانية مكاضع ،كجاءت مييئة

فْ  فِعػػػػػػػػِدي نػػػػػػػػائالً   يمػػػػػػػػينِ ـ تُ َلػػػػػػػػ وا 

 

 (ٗ)إنمػػػػػػا ينفػػػػػػع المحػػػػػػب  الرجػػػػػػاُء  
 

" كفي النثر كردت )ما( كافة زائدة في أربعة عشر مكضعان، كمنو قكلو في خطبتو : 
"  .(ٔ)، كجاءت مييئة داخمة عمى فعؿ في ثالثة عشر مكضعان (٘)إنما أنا وأنتـ با الحي القيـو

                                                           

، (ُُ/ِّ)، (ٓ/ُّ)، (ِ/ِٕ)، (ُ/ِٕ)كلباقي الشكاىد انظر:  ،ُ/ٗالتجريد الصريح: الزبيدم، ( ُ)
(ُٔ/ٖ) ،(ُٗ/ٔ) ،(َُٖ/ُ) ،(ُُْ/ٔ) ،(ُُّ/ُُ) ،(ُْٗ/ُُ) ،(َِِ/ْ) ،(ُِٔ/ُ) ،(ُِٖ/ُٓ) ،
(ُّْ/ٔ) ،(ُّْ/ٕ) ،(ُّٓ/ٔ) ،(ّٖٕ/ّ) ،(َْٖ/ٗ) ،(ُْْ/ِ) ،(ْْٔ/ٖ) ،(ُْٔ/ُٓ) ،(ِّٓ/ُُ) ،
(ٕٓٓ/ِ) ،(ٖٓٔ/ُِ) ،(ُُٔ/ٓ) ،(ُٔٗ/ِ) ،(ِٔٓ/ِ) ،(ِٔٔ/َُ) ،(ّْٔ/ُ). 
، (ّ/ُُٔ)، (ُّ/ُٕٓ)، (ٔ/ٖٕ)، كلباقي الشكاىد انظر: (ٕ/َٔ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ِ)
(ُٗٓ/ُِ) ،(ِّٓ/ٕ) ،(ِْٗ/ٖ) ،(ِِٖ/ُُ) ،(َّٗ/ُِ) ،(ّْٕ/ُ) ،(ّْٖ/ْ) ،(ّْْ/ُُ) ،
(ُْٗ/ٔ) ،(َِٓ/ٔ) ،(ْٓٓ/ِ) ،(ّٔٔ/ُٗ). 
، (ُٓ/ّٓ)، (ٗ/ُّ)، (ّ/ِٔ)، كلمزيد مف الشكاىد، انظر: (ُُ/ُٖ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ّ)
 .(ٔ/ْٔ) ، ديكاف أكس(ُٖ/ُٓٗ )،(ُ/ُِّ)، (َُ/ْٓ)، (َُ/ْٓ)
، (ٗ/ْٓ)، (ُُ/ّٔ)، (ُٔ/ِْ)، كلمزيد مف الشكاىد انظر الديكاف: (ُِ/ٕ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ْ)
(َٕ/ّ) ،(ّٖ/ُٗ) ،(ُُٗ/ٖ) ،(َُٔ/ٓ). 
، (ٓ/ِٕ)، (ُٔ/ّٔ)، (ٕ/ّٔ)، (ٔ/ٕ)، كلباقي الشكاىد، انظر: (ٗ/َُ) خطب النبيالخطيب، ( ٓ)
، كانظر: (ٓ/ِٖٓ)، (ُّ/ُٔٔ)، (ّ/ُْٓ)، (ُُ/ُِٗ)، (ُّ/ُِِ)، (ُ/َُُ)، (ُٓ/ٔٗ)، (ٕ/ٖٓ)

 .(ُٓ/َِٖ) خطب الحجاج
، (ٕ/َُٖ)، (ُٓ/ُٕٔ)، (ُٓ/ُّٔ)، (ُْ/ُّٔ)، (ُُ/َٕ)، (ّ/ّٗ)خطب النبي: الخطيب، ( انظر: ٔ)
 .(َُ/ِٖٖ)، (ٗ/ِٖٖ)، (ٖ/ِٖٕ)، (ٗ/ِٕٕ)، كخطب الحجاج: (ُْ/ِّٕ)، (ُُ/ِّٕ)، (ٗ/ُُٖ)
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( فقد جاءت )ما( كافة لعممو في سبعة مكاضع مف القرآف  أما بالنسبة لمحرؼ )أفَّ
ًْ فِخَِْثٌ الكريـ، كمنو قكلو تعالى :  ْوََلُدُز

َ
ًْ َوأ َٔاىُُس ْم

َ
ا أ ٍَ جٍّ

َ
ٔا خ ٍُ َواْغيَ

، حيث زيدت )ما( بعد (ُ)
( ككفتيا عف عمميا.  )أفَّ

 ،عة مكاضع مف القرآف الكريـكجاءت )ما( مييئة لمدخكؿ عمى الجممة الفعمية في سب
ًْ كمنو قكلو تعالى :  جُْفِصِٓ

َ
ًْ َخَْيٌ ِأ ُٓ َ ٍِْل ل ا ُج ٍَ جٍّ

َ
ََ َزَفُروا خ ِي َوََل َيَْصََبٍّ الٍّ

(ِ). 

( في مكضع كاحد مف الحديث  كجاءت )ما( مييئة لمدخكؿ عمى الجممة الفعمية بعد )أفَّ
 ،(ٖ)"  ةُ دقَ ىا الص  يدِ  انت طوؿُ ما كَ أن   – بعدُ  –ا "فعممنَ ما جاء حديثا عف سكدة : ىك ك  ،الشريؼ

( عمى الجممة الفعمية.  حيث جاءت )ما( مييئة لدخكؿ )أفَّ

( في مكضع كاحد، ك   قكؿ الشاعر:ىك كفي الشعر جاءت )ما( كافة لعمؿ )أفَّ

 اَمػػػػػػػػػػػأن   ـُ َمػػػػػػػػػػػذُرىا وأعْ أْعػػػػػػػػػػػ واآلفَ 
 

ػػػُسػػػ   (ٗ) اـُ َسػػػقْ ى أَ دَ لة والُيػػػاَل ُبُؿ الض 
 

)ما( زائدة كافة لعمؿ )أٌف( عف عمميا، كداخمة عمى الجممة االسمية، كخمت  حيث جاءت
.)  نصكص النثر مف زيادة )ما( مع الحرؼ )أفَّ

عزكجؿ، –يتضح لدينا أف اآليات التي كرد ذكرىا تحمؿ مقامات تتصؿ بقدرة ا 
تككيد، كلذا  كالتحذير مف كيد الشيطاف، ككىـ المشركيف كطكؿ أمميـ، كىذه مقامات تحتاج إلى

( مع )ما( الكافة المؤكدة.  جاء تككيدىا بمؤكديف اثنيف، الحرؼ )إفَّ

كطريؽ )إنما( تككف أقكل مف غيرىا في تأكيد المثبت؛ ألف الكالـ بيا يككف إثباتان لما 
  (ٓ)يذكر بعدىا، كنفيا لما سكاه

                                                           

لقماف: ]، [َُٖاألنبياء: ]، [َُُالكيؼ: ]، [ِٗالمائدة: ]، كلممزيد مف الشكاىد، انظر: [ِٖاألنفاؿ: ]( ُ)
 .[َِالحديد: ]، [ٔفصمت: ]، [ِٕ
، [ُُٓ، ٓٓالمؤمنكف: ]، [ُْاألنفاؿ: ]، [ْٗالمائدة: ]، كلمزيد مف الشكاىد، انظر: [ُٖٕآؿ عمراف: ]( ِ)
 .[ِْص:  ]،[َٓالقصص: ]
 .(ُِ/ِِِ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ّ)
 .(ُِ/َِْ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ْ)
 .(ُِٗص) مفتاح العمـك ،السكاكي (ٓ)
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نما كر  ( لـ ترد )ما( كافة لعممو في القرآف الكريـ، كا  دت مييئة لتدخؿ كمع الحرؼ )كأفَّ
ْجِو َذٰلَِم َنخَبَِْا عمى الجممة الفعمية في ستة مكاضع مف القرآف الكريـ، كمنو قكلو تعالى : 

َ
َْ أ ٌِ

 
َ
َْ َرخََو َجْفًصا ةَِغَْيِ َجْفٍس أ ٌَ  ُّ ٍُّ

َ
انِيَو خ ٰ ةَِن إِِْسَ َْ ولََعَ ٌَ ا َرخََو الٍّاَس ََجِيًػا َو ٍَ جٍّ

َ
رِْض فََهد

َ
فََصاٍد ِف اْأ

 
َ
ْخيَا الٍّاَس ََجِيًػاأ

َ
ا أ ٍَ جٍّ

َ
ا فََهد َْ ْخيَا

( عمى (ُ) ، حيث جاءت )ما( مييئة لدخكؿ الحرؼ )كأفَّ
 الجممة الفعمية.

( عمػى الجممػة الفعميػة فػي  كفي الحػديث الشػريؼ كردت )مػا( مييئػة لػدخكؿ الحػرؼ )كػأفَّ
، (ِ)أىمػػو ومالػػو":" الػػذي تفوتػػو صػػالة العصػػر كأنمػػا ُوتػػَر ثالثػػة مكاضػػع، كمنػػو حػػديث النبػػي 

( عمى الجممة الفعمية.  حيث زيدت )ما( مييئة لدخكؿ الحرؼ )كأفَّ

( في ثالثة مكاضع  كمنو قكؿ الشاعر: ،كجاءت )ما( في الشعر كافة لعمؿ )كأفَّ

 مػػػػان  أَ ى كَ تَػػػػد  حَ ي الش ػػػػيْفػػػػرِ  اؿَ ا زَ َمػػػػفَ 

 

 (ٖ)ؼُ انِ َعػػػػػالز   وِ ْيػػػػػنبَ اِ ي جَ و ِفػػػػػُمػػػػػائِ وَ قَ  
 

( عف دخكليا عمى الجممة اإلسمية، كجاءت )ما( حيث دخمت )ما(  زائدة؛ لتكؼ عمؿ )كأفَّ
 مييئة لدخكؿ كأف عمى الجممة الفعمية في سبعة مكاضع منيا قكؿ الشاعر:

 ُخِبػػػػػػْرُت مػػػػػػا قالػػػػػػت فبػػػػػػت  كأنمػػػػػػا

 

 (ٗ)شػػػػػاب النَ  ذِ واِفػػػػنَ ا بِ َشػػػػػرِمػػػػي الحَ  
 

 الفعمية. حيث جاءت )ما( زائدة لتييء لمحرؼ ) كأف( الدخكؿ عمى الجممة

لقد خمت عينة التطبيؽ جميعيا مف زيادة )ما( مع الحرفيف )لعؿ( ك)ليت(، كلعؿ السبب 
)ليت(، ىك يعكد إلى طبيعة استعماؿ ىذيف الحرفيف، فأحدىما يستعمؿ لمتمني، ك  -في نظرم -

كاآلخر يستعمؿ لمرجاء، كىما معنياف ال يحمالف داللة التحقؽ كالحصكؿ، فكيؼ لنا أف نؤكد ما 
 ليس مكجكدان أصال؟.

 قكؿ الشاعر:ىك كجاءت زيادة )ما( مع )لكف( في شاىد شعرم كاحد فقط، ك  

                                                           

 .[ُّالحج: ]، [ِٕيكنس:  ]،[ٔاألنفاؿ:]، [ِِٓاألنعاـ: ]كلمزيد مف الشكاىد، انظر:  [،ِّالمائدة: ]( ُ)
 .(ُ/ِٖٓ)، (ٕ/ُٔٓ)، كانظر: (ٓ/ُُّ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ِ)
 .(ٕ/َُِ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة،  : ، كانظر(ّ/ُٔ)، كانظر: (ٓ/ِٕ) ديكاف أكسابف حجر، ( ّ)
، (ُٕ/ٖٕ)، (ٔ/ٖٕ)، (ٕ/ُٓ)، كلمزيد مف الشكاىد، انظر: (ُٖ/ِّ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ْ)
(ُُْ/ُ) ،(ُّّ/ُُ) ،(ُِٔ/ّ). 
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 اَمػػػػػػػػػػاـ فَ يَ ِسػػػػػػػػػػبِ  اؿٍ زَ شػػػػػػػػػػبو َغػػػػػػػػػػ
 

 اَمػػػػػػػػػػػػػػػكن  لَ وَ  اهُ مَ يْ ِسػػػػػػػػػػػػػػػ أَ َطػػػػػػػػػػػػػػػخْ أَ  
 

 اَمػػػػػػػػػػم  كُ  وُ اف َلػػػػػػػػػػمَ يْ َسػػػػػػػػػػ عينػػػػػػػػػػاهُ 
 

 (ٔ)ام مَ ا َسػػػػػػػػػػػػَمػػػػػػػػػػػػيِ ي بِ ِمػػػػػػػػػػػػتْ قَ  ادَ رَ أَ  
 

( ككفتو   عف عممو في الجممة اإلسمية.حيث زيدت )ما( بعد الحرؼ )لكفَّ

 حيث (  ،رب ،أيف ،أي ،مف ،عف ،الباء ،كي ،إف الشرطية ،زيادة )ما( بعد )إذا -ٕ

 زيادة )ما( بعد إذا 

َب )ما( في القرآف الكريـ بعد )إذا( في تسعة مكاضع، كمنيا قكلو تعالى : زيدت 
ْ
َوََل يَأ

ٔا ا ُدُغ ٌَ َداُء إِذَا  َٓ الظَّ
 بعد إذا كالتقدير : كال يأب الشيداء إذا دعكا.، حيث زيدت )ما( (ِ)

كجاءت زيادة )ما( بعد إذا في الشعر كثيرة فقد بمغت عدد الشكاىد عمى زيادة )ما( بعد إذا 
كمف زيادة )ما( بعد  ،كلعؿ الضركرة الشعرية ىي السبب في ىذه الكثرة ،ثالثة كسبعيف مكضعا

 )إذا( قكؿ الشاعر:

 اا َمػػػػػػا إذَ َجػػػػػػيْ اليَ  ُس ارِ وَ َفػػػػػػ فُ ْحػػػػػػنَ وَ 
 

 (ٖ) روبِ ُيػػػػمْ لِ  عَ َمػػػػجْ أَ  ـِ وْ الَقػػػػ رئػػػػيُس  
 

 كلـ ترد زيادة )ما( في الحديث الشريؼ كال النثر في ىذا المكضع.

                                                           

 .(ّ،ِ/َِٓ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ُ)
مريـ:  ]،[ُٓيكنس: ]، [ُِٕ، ِٗالتكبة: ]، [ّٗالمائدة: ]، كلمزيد مف الشكاىد، انظر: [و ِِٖالبقرة: ]( ِ)

 .[ُٓالفجر: ]، [ّٕالشكرل: ]، [َِفصمت: ]، [ْٓاألنبياء: ]، [ٔٔ
، (ٕ/ُٔ)، كلمنظر لباقي الشكاىد عمى زيادة )ما( بعد )إذا( انظر: (ُّ/ُُ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ّ)
(ُٗ/ٖ) ،(ُٗ/ُٕ) ،(َِ/ٕ) ،(َّ/َُ) ،(ْٖ/ّ) ،(َٓ/ْ)،( ِٓ/ُٖ) ،(ّٓ/ّ) ،(ٓٔ/ُِ) ،(ٕٓ/ٔ) ،
(ٔٓ/ِِ) ،(ِٕ/ْ) ،(ٕٔ/ّ) ،(ٕٕ/ُٔ) ،(ّٖ/ٕ) ،(ّٖ/ُّ) ،(ٖٖ/ٔ) ،(ٖٖ/ُٓ) ،(ْٗ/ُٔ) ،
(ٗٔ/ُٕ) ،(َُُ/ُٓ) ،(َُِ/ّ) ،(َُٔ/َُ) ،(ُِِ/ُٖ) ،(ُِّ/ٔ) ،(ُُّ/ُُ) ،(ُُّ/ُٓ) ،
(ُّّ/ُٗ) ،(ُْْ/ُّ) ،(ُْٓ/ُِ) ،(ُْٔ/ُّ) ،(ُْٔ/ُْ) ،(ُْٕ/ُ) ،(ُْٖ/ُُ) ،(ُْٖ/ُْ) ،
(ُّٔ/ُٓ) ،(ُٖٔ/ٕ) ،(ُُٕ/ُّ) ،(ُّٕ/ٗ) ،(ُّٕ/َِ) ،(ُٕٓ/ِِ) ،(ُٕٔ/َُ) ،(ُِٖ/ٗ) ،
(ُِٖ/َُ) ،(ُٖٓ/ٗ) ،(ُٖٖ/ُِ) ،(ُٗٓ/ُٗ) ،(ُٖٗ/ٖ) ،(ُِٕ/ُٖ) ،(ُِٖ/ُِ،ُِٖ/ُِ ،
، (ٔ/ّ)، (ّ/ِ)ديكاف أكس: ابف حجر،  :، كانظر(ّ/ِّّ)، (ِ/ِّّ)، (ُ/َِّ)، (ٗ/ِِٗ)، (ٗ/ِٖٖ)
(ٖ/ُ) ،(َِ/ُ) ،(َّ/ِ) ،(ّّ/ِ) ،(ّّ/ْ) ،(ٔٔ/ِ) ،(ٕٓ/ُ) ،(ٕٕ/ّ) ،(ٖٖ/ٓ) ،(ٖٗ/ِ) ،(ُٗ/ُ) ،
(ٗٔ/ْ) ،(ُُّ/ّ). 
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 زيادة )ما( بعد )إْف( الشرطية 

جاءت )ما( زائدة في القرآف الكريـ بعد )إف( الشرطية في ستة عشر مكضعا كمنو قكلو 
ا ََجِيًػا تعالى :  َٓ ٌِِْ ٔا  ْْتُِف َِا ا ْ ًْ َوََل  ۚ  كُي َداَي فََل َخٌْٔف َغيَيِْٓ ُْ َْ حَتَِع  ٍَ ًدى َذ ُْ ًْ ٌِّنِ  ٍُِّس حِحَ

ْ
ا يَأ ٌٍّ ِ فَإ

ًْ َيَْزُُٔنَ  ُْ

ِْٔم ، كمنو أيضا (ُ) َع اىَْل ٌَ يَْفاُن فََل َتْلُػْد َبْػَد اّلِْنَرٰى  ٍَِّم الظٍّ ا يُجِْصحَ ٌٍّ ِإَو

ٍِني ِ ال اىظٍّ
ف  ،، حيث جاءت )ما( زائدة بعد )إٍف( الشرطية(ِ) كالتقدير : فإف يأتكـ مني ىدل، كا 

 ينسيؾ الشيطاف.

كمنو قكؿ  ،)ما( في الشعر زائدة بعد إف الشرطية في خمسة مكاضعكلقد جاءت 
 الشاعر :

ػػػػػػػػ  يدِ َتْعػػػػػػػػا وَ ن ػػػػػػػػي عَ ِضػػػػػػػػرِ عْ ا تُ فإم 
 

 (ٖ)وبِ ذُ َكػػػػػػػ ؽٍ ِمػػػػػػػٍؽ قَ اذِ َمػػػػػػػمُ  ؿِ وْ َقػػػػػػػبِ  
 

 أيضا قكؿ الشاعر:كمنو 

ػػػػػػإِ  اً َبػػػػػػاكِ رَ  اَيػػػػػػ  فْ غَ مِّ بَ َفػػػػػػ تَ ْضػػػػػػرَ ا عَ م 
 

 (ٗ)ؿُ اِئػػػا قَ َنػػػا أَ َمػػػ اِ دِ ْبػػػعَ  فَ َبػػػ دَ ْيػػػزِ يَ  
 

 

كقد خمت  ،إف عرضت ،كيككف التقدير : إف تعرضي ،حيث زيدت )ما( بعد إف الشرطية
 نصكص الحديث الشريؼ كالنثر مف زيادة )ما( في ىذا المكضع.

 زيادة )ما( بعد كي 

كيدت )ما( بعد كي في  ،لـ ترد زيادة )ما( بعد كي في القرآف الكريـ كال الحديث الشريؼ
 كمنو قكؿ الشاعر: ،تسعة مكاضع مف الشعر

                                                           

 .[ّٖالبقرة: ]( ُ)
األنفاؿ: ]، [ََِ، ّٓاألعراؼ: ]، [ٖٔاألنعاـ: ]، [ّٖالبقرة: ]، كلمزيد مف الشكاىد، انظر: [ٖٔاألنعاـ: ]( ِ)

، [ّٗالمؤمنكف: ]، [ُِّطو: ]، [ِٔمريـ: ]، [ِٖ، ِّاإلسراء: ]، [َْالرعد: ]، [ْٔيكنس: ]، [ٖٓ، ٕٓ
 .[ُْالزخرؼ: ]، [ّٔفصمت: ]، [ٕٕغافر: ]
ديكاف أكس: ابف حجر، ، (ٖ/ُُّ)، (ْ/ِٕ)، كانظر أيضان: (ٖ/ُُ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ّ)
(َُٗ/ُ). 
 .(ُ/ٗٗ) ديكاف أكسابف حجر، ( ْ)
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 اَنػػػػػحُ رَ طْ تَ فَ  الً ْيػػػػػا ذَ جػػػػػر  بَنػػػػػا تَ َمػػػػػيْ كَ 
 

 (ٔ)يػػػا مغبػػػر ٌة َسػػػوحُ نَ وْ ى التػػػي دُ َمػػػعَ  
 

 بعدىا منصكبا ب )كي(، كمنو أيضا:حيث زيدت )ما( بعد كي، كجاء الفعؿ 

 كيمػػػػػػػا يقػػػػػػػوَؿ محػػػػػػػدٌِّث لجميسػػػػػػػو

 

 (ٕ)كػػذبوا عمييػػا والػػذي سػػمؾ العػػال 
 

 حيث جاءت )ما( زائدة بعد كي التي نصبت الفعؿ بعدىا.

كقد جاء منو في النثر في مكضع كاحد في خطبتو التي يتحدث فييا عف العمؿ بالقرآف 
لى أولي العمـ مف بعدي كيما  ،فردوه إلى ا وما تشابو عميكـ: "  القرآف حيث يقكؿ  وا 

 حيث زيدت )ما( بعد )كي( التي نصبت الفعؿ بعدىا دكف تأثير )ما(. ،(ٖ)يخبروكـ "

 زيادة )ما( بعد الباء :

ا كجاءت زيادتيا في القرآف الكريـ بعد الباء في ثالثة مكاضع، كىي قكلو تعالى :  ٍَ ِ فَت
ِ ِلَْج  ََ اَّللٍّ ًْ رََْحٍَث ٌِ ُٓ َ ل

؛ أم: فبرحمة، ك)ما( مزيدة لمتأكيد كالتنبيو، كالداللة عمى أف لينو ليـ (ْ)
ًْ تعالى:  -، كمنو أيضا قكلو (ٓ)ما كاف إال برحمة مف ا ُٓ ًْ ٌِيرَاَر ا َجْلِؾِٓ ٍَ ِ فَت

، حيث زيدت (ٔ)
ترد زيادة )ما( بعد )ما( بعد الباء لمتأكيد، كبقيت الباء عاممة، كالتقدير : فبنقضيـ ميثاقيـ، كلـ 

 حرؼ الباء إال في القرآف الكريـ، كخمت باقي المصادر مف زيادتيا.
 زيادة )ما( بعد عف 

قكلو سبحانو ىك ك  ،لـ ترد زيادة )ما( بعد )عف( إال في شاىد كاحد مف القرآف الكريـ
 ََُادٌِنِي ٍَّ ا كَيِيٍو َلُْػتُِد ٍٍّ كَاَل َخ

لتككيد قمة المدة  ؛)عف( ، حيث زيدت )ما( بعد حرؼ الجر(ٕ)
 .(ٖ)كالتقدير : عف قميؿ ليصبحف نادميف  ،قصرىاك 

                                                           

 .(ُ/ْٕ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ُ)
، (ُِ/ُِْ)، (ُٔ/ٕٖ)، (ُٔ/ٕٕ)، (ُٗ/ٔٔ)، كانظر: (ٕ/ٖ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ِ)
(ُِٓ/ُُ) ،(ُٕٓ/ُْ) ،(ُّٖ/ُٔ). 
 .(ُٓ/ٖٕ) النبيخطب الخطيب، ( ّ)
 .[ُٗٓآؿ عمراف: ]( ْ)
 .(ْٓ/ِ)جتفسير البيضاكم البيضاكم،  :( انظرٓ)
 .[ُّالمائدة: ]، [ُٓٓالنساء: ]( ٔ)
 .[َْالمؤمنكف: ]( ٕ)
 .(َٖٕ)صتفسير الكشاؼ: الزمخشرم، ( ٖ)
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في خطبتو عف  قكلو ىك ك  ،كجاءت زيادة )ما( بعد )عف( في شاىد كاحد مف النثر
، حيث جاءت (ُ)وف "عُ اجِ رَ  ا قميؿٍ عم   رٌ فَ سَ  اتِ وَ مْ األَ  فَ ع مِ يّ شَ الذي نُ  كأف   "االعتبار بالمكت : 

حرؼ الجر )عف(؛ لتككيد قمة المدة كقصرىا، كالتقدير: عف قميؿ، كلـ ترد في  )ما( زائدة بعد
 الحديث الشريؼ كال الشعر زيادة )ما( في ىذا المكضع.

 زيادة )ما( بعد )مف( 

قكلو: ىك ك  ،كجاءت زيادة )ما( في القرآف الكريـ بعد )مف( في القرآف الكريـ في مكضع كاحد
 ًْ ا َخِفيئَاحِِٓ ٍٍّ ٔامِ ْغرِكُ

ُ
أ

 .(ّ)، حيث زيدت )ما( بعد )مف( لمتأكيد كالتفخيـ (ِ)

قكؿ النبي ىك ك  ،كجاءت زيادة )ما( في الحديث الشريؼ بعد )مف( في مكضع كاحد أيضا
  : ٌا..." مَ اىُ وَ ا سِ م  مِ  وِ إليْ  أحب   لوُ وُ سُ ورَ  اُ  يكوفَ  اف : أفْ مَ اإليْ  ةَ الوَ حَ  دَ جَ و وَ يْ فِ  ف  ف كُ مَ  "ثالث
، حيث جاءت )ما( زائدة بعد )مف( لمتأكيد كالتقدير : أف يككف ا كرسكلو أحب إليو مف (ْ)

 سكاىما.

 )ما( زائدة في الشعر بعد )مف( في قكؿ الشاعر:كجاءت 

ػػػػػػػػػػػػػػػا َشػػػػػػػػػػػػػػػ  ائي تَعم ْقػػػػػػػػػػػػػػػُتكـقَ لمم 

 

 (٘) دُ َعػػػػقْ كـ مَ دَ ْنػػػػوقػػػػد كػػػػاف لػػػػي عِ  
 

كالتقدير : لمف شقائي تعمقتكـ، كيمكف أف نعتبرىا زائدة في قكؿ  ،حيث زيدت )ما( بعد )مف(
 الشاعر :

ػػمِ  تُ ْبػػجِ ا عَ َمػػ اً َبػػجَ عَ   تَ رْ َصػػأبْ  وْ ا َلػػم 
 

 (ٙ)اتَػػػػػػػػبْ جِ عَ و لَ َنػػػػػػػػوْ ا دُ ي َمػػػػػػػػيَمػػػػػػػػمِ خَ  
 

)ما( بعد )مف(، كخال النثر مف الزيادة في حيث زيدت  ،أبصرتى ك : عجبا ما عجبت مف لأم 
 .ىذا المكضع

 

                                                           

 .(َِ/َُٕ) خطب النبيالخطيب، ( ُ)
 .[ِٓنكح:]( ِ)
 .(َِٓ/ٓ)جتفسير البيضاكم البيضاكم ،  ؛ُُْْالكشاؼ: الزمخشرم، ( انظر: ّ)
 .(ٕ/ُٔ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ْ)
 .(ٖ/ْٗ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ٓ)
 .(ُّ/ّٕ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ٔ)
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 )ما( بعد )أي( زيادة 

ٔا كجاءت زيادة )ما( بعد )أم( في مكضعيف مف القرآف الكريـ، كمنو قكلو تعالى  ا حَْدُغ ٌَ يًّا 
اُء اْلُْصَنٰ  ٍَ ْش

َ
ُّ اْأ فَيَ

َجينَْيِ كََؾيُْج تعالى: -، كقكلو(ُ)
َ
ا اْأ ٍَ حٍّ

َ
خ

، حيث زيدت )ما( بعد )أم( (ِ)
 .(ّ)قضيت (  ،كنصبت )أم ( بالفعميف )تدعكا ،الشرطية لمتككيد

كمنيا قكؿ  ،حيث كردت في ستة مكاضع ،ككثرت زيادة )ما( بعد أم في الحديث الشريؼ
"صَ يُ مْ ة فَ اَل الص   وُ تْ كَ رَ تي أدْ م  ف أُ ؿ مِ جِ ا رَ مَ ي  أَ "فَ :  الرسكؿ   .(ْ) ؿِّ
نما   كجاءت زيادة )ما( بعد أم في الشعر في مكضع كاحد، كلكف )أم( ال تفيد الشرط، كا 

 يؿ، يقكؿ الشاعر:يك التعظيـ كالت
 رٍ ْشػػػػػػػا بِ َبػػػػػػػأَ  بٍ رَ ف َطػػػػػػِمػػػػػػػ تَ ْيػػػػػػكَ بْ أَ 

 َُ 

 (٘)رِ ْكػػػػػػػػا ذِ َمػػػػػػػػي  أَ  ةَ َمػػػػػػػػثْ عَ  تَ رْ َكػػػػػػػػوذَ  
 

 ،أم ذكرت عثمة ذكرا عظيما ،يؿيك حيث زيدت )ما( كدخكليا ىنا يدؿ عمى التعظيـ كالت
 أم أفادت معنى يزكؿ بزكاليا. ،كزيادتيا في ىذا المكضع زيادة الزمة

ؿ جُ ا رَ مَ : "أي   كمنو قكلو  ،كجاءت زيادة )ما( في النثر بعد )أم( في ثمانية مكاضع
ا مَ ار، وأي  الن   ة مفَ رَ محر   اـٍ عظَ  مفْ  اً مَ ظْ و عَ امِ مف عظَ  ـٍ عظْ  كؿِّ  وقاءَ  اُ  ؿَ عَ جَ  سمماً مُ  الً جَ رَ  ؽَ تَ أعْ 

 عظاـٍ  مفْ  اً مَ ظْ ا عَ يَ امِ عظَ  مفْ  عظـٍ  كؿِّ  وقاءَ  جاعؿٌ  اَ  فإف   ،مسممةً  قت امرأةً تَ عْ أَ  مسممةٍ  امرأةٍ 
 .(ٙ)ار"الن   فَ ا مِ ىَ رُ محرِّ 

كىذا  ،إف زيادة )ما( في ىذا المكضع بي نة في شكاىد الحديث الشريؼ، كخطب النبي 
عيد باإلسالـ عف ك شيء متكقع، إذ مف الطبيعي أف تكثر استفسارات الصحابة كمف ىـ حديث

ليـ في إطار عاـ )أيما رجؿ(،  مسائؿ فقيية، كعف حكادث مرت معيـ، فتأتي إجابة النبي 
 )أيما امرأة(؛ ليستفيد مف إجابتو كؿ سائؿ.

                                                           

 .[َُُاإلسراء: ]( ُ)
 .[ِٖالقصص: ]( ِ)
 .ٕٗٗالكشاؼ: الزمخشرم، كانظر:  ؛[ّٖٔ/ِالتبياف: ]( ّ)
، (ْ/ّّٓ)، (ُّ/ُِِ)، (ٕ/ُّٔ)، كلباقي الشكاىد، انظر: (ُّ/ٕٕ) الصريح التجريدالزبيدم، ( ْ)
(ّْٖ/ُ) ،(ّْٔ/ٗ). 
 .(ُْ/َُٔ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ٓ)
، (ْ/ُُٕ)، (ّ/ُُٔ)، (ِ/ُُٔ)، (َُ/ِّ)، كلباقي الشكاىد، انظر: (ٗ/ِّ) خطب النبيالخطيب، ( ٔ)
(ُُٗ/ُٕ) ،(ِٓٔ/ُ). 
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 زيادة )ما( بعد )أيف(
كريـ بعد )أيف( في تسعة مكاضع، كمنيا قكلو جاءت زيادة )ما( في القرآف ال

ُ ََجِيًػاتعالى: ًُ اَّللٍّ ِت ةُِس
ْ
ٔا يَأ ا حَُسُُٔ ٌَ  ََ ْح

َ
خ

ًُ اّلِىٍُّث ، كمنو أيضا قكلو تعالى :(ُ) ُُضِبَْج َغيَيِْٓ
ٔا ا ذُلُِف ٌَ  ََ ْح

َ
خ

، حيث زيدت )ما( بعد )أيف(؛ لتفيد التأكيد عمى عمكـ األمكنة، كجاء الفعالف (ِ)
 بعد )أيف( مجزكميف.

حيث سئؿ النبي  ،كقد جاءت زيادة )ما( في الحديث الشريؼ بعد أيف في مكضع كاحد
 ؛فصمِّو ة بعدُ اَل الص   ؾَ تْ كَ رَ ا أدْ مَ نَ أيْ  ،ةً نَ سَ  عوفَ بَ :" أرْ كـ كاف بيف المسجديف األقصى كالحراـ، فقاؿ 

 .(ٖ)الفضؿ فيو "  فإف  

 بالحؽِّ  نقوؿَ  وعمى أفْ حيث يقكؿ : "  كجاءت زيادة )ما( في النثر في خطبة النبي 
 ، كيككف التقدير: أيف كنا.(ْ)"  ـة الئِ مَ لوْ  في اِ  اؼُ خَ ا ال نَ ن  ا كُ أينمَ 

 كلـ ترد في الشعر زيادة )ما( في ىذا المكضع. 

 زيادة )ما( بعد رب 
ا ئََدَّ قكلو تعالى :ىك )رب( في مكضع كاحد، ك جاءت زيادة )ما( في القرآف الكريـ بعد  ٍَ ُربَ

 َ ََ َزَفُروا ل ِي ٍِنيَ ٔالٍّ ٔا ُمْصيِ ، حيث جاءت )ما( مييئة لدخكؿ الحرؼ )رب( الذم ال يميو (ٓ) ََكُُ
 .(ٔ)فجيء ب )ما( مييئة لمجيء الفعؿ بعدىا ،إال األسماء

:  كمنيا قكلو  ،في ثالثة مكاضع ،كجاءت زيادة )ما( في الحديث الشريؼ بعد )رب(
، (ٚ)وربما لـ يدركو "  ،"فربما أدرؾ الشياب المستمع قبؿ أف يرمي بيا إلى صاحبو فيحرقو

                                                           

 .[ُْٖالبقرة: ]( ُ)
، [ُّمريـ: ]، [ٕٔالنحؿ: ]، [ّٕاألعراؼ: ]، [ِٖٕالنساء: ]، كلباقي الشكاىد انظر: [ُُِآؿ عمراف: ]( ِ)
 .[ٕالمجادلة: ]، [ُٔاألحزاب: ]، [ِٗالشعراء: ]
 .(ٕ/ّْٓ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ّ)
 .(ُٔ/ّٕ) خطب النبيالخطيب، ( ْ)
 .[ِالحجر: ]( ٓ)
 .[ِّْ/ٓ)جتفسير البحر المحيط حياف، ك أب( ٔ)
 .(ّ/ُّٕ)، كانظر أيضان: (َُ-ٗ/ِْٓ)التجريد الصريح:الزبيدم،  (ٕ)
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ألف الحرؼ ال يميو إال  ؛حيث جاءت )ما( مييئة لدخكؿ الحرؼ )رب( عمى الجممة الفعمية
 األسماء.

 كمنيا قكؿ الشاعر : ،كجاءت زيادة )ما( في الشعر بعد )رب( في أربعة مكاضع

 ف َجْفػػفُؿ ِمػػازِ َنػػتػػَؾ المَ اجَ طِربػػَت وىَ 

 

 (ٔ) فِ زْ الحُ ِبػ ؽُ وْ ؾ الش  ادُ تَ عْ ا يَ مَ  رب  أاَل  
 

كخال النثر مف زيادة )ما( في ىذا  ،حيث جاءت )ما( مييئة لدخكؿ رب عمى الجممة الفعمية
 المكضع.

 زيادة )ما( بعد حيث 

ًْ قكلو تعالى : ىك ك  ،جاء ذلؾ في مكضع مف القرآف الكريـ َُْس ٔا وُُجٔ ىَّ َٔ ًْ فَ ا ُنِْخُ ٌَ وََخيُْد 
َطْفَرهُ 

(ِ). 

 قكؿ الشاعر :ىك ك  -أيضا–كجاءت زيادة )ما( في الشعر بعد )حيث( في مكضع كاحد 

 اً دَ ْمػػػػػػػعَ  ـِ وْ بػػػػػػػالم   ؽ  َحػػػػػػػي أَ ِسػػػػػػػفْ نَ مَ فَ 
 

 (ٖ)ارُ َمػػػػلُػػػػؼ  الجِ  ـَ وْ َيػػػػ تَ ْنػػػػا كُ َمػػػػثُ يْ حَ  
 

، كلـ ترد  ،: حيث كنتـحيث، كالتقدير في اآلية)ما( بعد حيث زيدت  كفي الشعر : حيث كنتي
 شكاىد في الحديث كال النثر عمى زيادة )ما( في ىذا المكضع.

شد،  ،قصر ،طاؿ ،قؿ ،كمف أنكاع )ما( الكافة المييئة تمؾ التي تدخؿ عمى األفعاؿ : كثر
( في الشعر قكؿ الشاعر: ،كتييئيا لمدخكؿ عمى األفعاؿ  كمما كرد مع )قىؿَّ

ف نأيػػػػػػػػِت وقممػػػػػػػػا  بألػػػػػػػػذ  منػػػػػػػػِؾ وا 
 

 (ٗ) ابِ ي ػػػػالغُ  ةَ اَنػػػػمَ أَ  اءُ َسػػػػى النِّ َعػػػػرْ تَ  
 

كمييئة لو لمدخكؿ عمى الفعؿ  ،كافةن الفعؿ )قؿ( عف طمب الفاعؿ ،حيث جاءت )ما( كافة مييئة
 كجاء مع الفعؿ )طاؿ( قكؿ الشاعر : ،)ترعى(

                                                           

 .(َُ/ِِٓ)، (ٕ/ُِٓ)، (ُٖ/ُِّ)، كانظر: (َُ/َِٗ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة،  (ُ)
 .[َُٓالبقرة: ] (ِ)
 .(ُّ/ُٖ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة،  (ّ)
 .(ُ/َِٕ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة،  (ْ)
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 اَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَ طَ ي فَ دِ وْ ُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَ  إفْ 
 

 (ٔ)ي داَسػػػػػػػػػػػػػػػػي مُ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػيْ ت  لَ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

(. ،حيث جاءت )ما( كافة الفعؿ )طاؿ( عف طمب الفاعؿ  كمييئة لو لمدخكؿ عمى الفعؿ )بتُّ

 اِ وَ " فَ كجاءت )ما( في الحديث الشريؼ كافة مييئة في ثالثة مكاضع منيا قكلو : 
، كخمت آيات (ِ)"  ايَ يْ عمَ  فَ رْ ثَ  أكْ إال   رٌ ائِ رَ ا ضَ يَ ولَ  ،ايَ بِّ حِ ؿ يُ جُ د رَ يئة عنْ ضِ قط  وَ  أةٌ رَ امْ  تْ انَ ا كَ مَ م  قَ لَ 

 كنصكص النثر مف الزيادة في ىذا المكضع. ،القرآف

  

                                                           

 .(َُ/ُّٗ)، (ْ/ُِٗ)، كانظر: (ُُ/َٔ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة،  (ُ)
 .(َُ/ّّٗ)، (ٓ/ُّٖ)، كانظر: (ُْ/ُّٔ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ِ)
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 إفْ  -خامساً 
تي بعد ما أكقد ت ،لتأكيد النفي ؛أف تأتي بعد ما النافيةىك إف أكثر ما تزاد فيو )إٍف( 

 كتدخؿ )إٍف( زائدة عمى الجممتيف االسمية كالفعمية. ،المكصكلو

تعالى:  -قكلوىك ك  ،كفي القرآف الكريـ كرد مكضع كاحد لزيادة )إٍف( بعد ما المكصكلة
 ِّذِي ًْ ٍِّاُز هٍّ ٌَ ا إِْن  ٍَ ًْ ذِي ُْ ٍِّا هٍّ ٌَ َوىََلْد 

، حيث زيدت )إٍف( بعد ما المكصكلة تشبييا ب )ما( (ُ)
 .(ِ)اىـ في مثؿ الذم مكناكـ فيو نكالتقدير : مك ،النافية

كردت زيادة )إٍف( في الحديث الشريؼ في مكاضع يككف فييا دخكؿ )إٍف( كخركجيا 
وا نُ عَ طْ تَ  "إفْ في مناقب زيد بف حارثة :  كمف ذلؾ قكؿ النبي  ،كلـ تأت زائدة بعد )ما( ،سكاء

ْف كَ ارَ لإلمَ  لخميقاً  إْف كافِ  اِ  ـُ ؿ، وايْ بْ قَ  و مفْ يْ أبِ  ارةِ مَ نوف في إِ عَ طْ تـ تَ نْ د كُ قَ و، فَ تِ ارَ مَ ي إِ فِ   افَ ة، وا 
ف  ىَ الن   بّ حَ ف أَ مِ لَ  ، وا   .(ٖ)عده "إلي  بِ  الناسِ  بِّ حَ ف أَ مِ ا لَ ذَ اس إلي 

ف كاف لمف أحب ،حيث زيدت )إٍف( في قكلو إف كاف لخميقا لإلمارة كالتقدير : كايـ ا كاف  ،كا 
 لخميقا لإلمارة، ككاف لمف أحب الناس إلي.

 كجاءت )إٍف( في الشعر زائدة بعد ما النافية في أحد عشر مكضعا، كمنيا :

 ةٌ اَجػػػػػحَ  ةَ ك ػػػػػمَ  ؿِ ْىػػػػػي أَ ا ِفػػػػػَنػػػػػا إْف لَ َمػػػػػفَ 
 

ػػيِت ِمػػو اؾ وَ ِسػػ  ْف قض   (ٗ)ا األَربْ نَ صػػمِ ف وَ ا 
 

 كمنو أيضا قكؿ الشاعر:

 ا إفْ َمػػػػػػػػػػػػػػػي وَ ِبػػػػػػػػػػػػػػػمْ قَ  تْ دَ َصػػػػػػػػػػػػػػػقْ أَ 

 

 (٘)حِ اَل ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدْتو بِ أقَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

                                                           

 .[ِٔاألحقاؼ: ]( ُ)
التبياف في العكبرم،  ؛(ُُٔ/ٓ)جتفسير البيضاكم البيضاكم،  ؛َُُٓالكشاؼ: الزمخشرم، ( انظر: ِ)

 . (ٓٔ/ٖ)جتفسير البحر المحيط حياف، ك أب ؛(ُُٖٓ/ِ)جإعراب القرآف 
 .(ّ/ِّٗ)، (ُ/ُٕٖ)، (ٗ/ِٓٔ)، (َُ/ُٖٔ)، كانظر: (ٗ/ْٓٔ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ّ)
 .(ٗ/ِٔ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ْ)
، (ِ/ِٗ)ديكاف عمر: ابف أبي ربيعة، ، كلمزيد مف الشكاىد انظر: (ّ/َٓ)ديكاف عمر: ابف أبي ربيعة، ( ٓ)
(ُِٕ/ُ) ،(ُِٕ/ٓ) ،(ُُْ/ٓ) ،(ُْْ/ٗ) ،(ُُٓ/َُ) ،(ُٗٔ/ٔ) ،(َُِ/ُٔ) ،(ِٕٕ/ٗ). 
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 كتُ رَ ي تَ " فإنِّ فقاؿ :  ،ككردت زيادة )إٍف( في النثر بعد )ما( في خطبتو يكـ حجة الكداع
، حيث زيدت )إٍف( بعد ما الشرطية، كالتقدير: ما (ُ)ه "دَ عْ وا بَ م  ضِ تَ  فْ و لَ ـ بِ تُ ذْ أخَ  ا إفْ ـ مَ فيكُ 

 شاىد لـ يرد غيره.ىك أخذتـ بو لف تضمكا، ك 

لقد تصدَّر الشعر مصادر االحتجاج األخرل في زيادة الحرؼ )إٍف( بأحد عشر شاىدا، 
في مقابؿ شاىد كاحد لكؿ مف القرآف الكريـ، كالحديث الشريؼ، كالنثر، كلعؿ السبب في ىذا 

ليستقيـ السبؽ يعكد إلى الضركرة الشعرية، فيضطر الشاعر إلى اإلتياف بالحرؼ زائدا لمتككيد؛ 
 عنده كزف البيت.

  

                                                           

 .(ُ/ْٔ) خطب النبيالخطيب، ( ُ)
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 أؿ -سادسا
تقسـ زيادة )أؿ( إلى زيادة الزمة، كزيادة غير الزمة، كالالزمة ىي الكاردة في لفظي: 

 ألف تعريفيا بحضكر مسماىا. ؛الالت، كالعزل؛ ألنيما عمماف، ك)اآلف(

ًُ قكلو تعالى:ىك كجاء في كتاب ا لفظ كاحد عمى لفظي الالت كالعزل، ك  ْحخُ
َ
فََرخ

َ
أ

ىٰ  َت َواىُْػزٍّ اللٍّ
ٔا كجاء لفظ )اآلف( في ثمانية مكاضع مف القرأف الكريـ، كمنو قكلو تعالى:(ُ) ُ كَال

اْْلَن ِجئَْج ةِاْلَقِّ 
، فاأللؼ كالالـ في الالت كالعزل زائدتاف بالعممية، كزيدت األلؼ كالالـ (ِ)

 .(ّ)اىافي )اآلف( زيادة الزمة؛ ألف تعريفيا بحضكر مسم

:"إني َفَرُطُكـ كجاءت زيادة األلؼ كالالـ في الحديث الشريؼ زيادة الزمة في قكلو 
نِّ كُ يْ عمَ  دٌ يْ يِ وأنا شَ  حيث زيدت األلؼ كالالـ في )اآلف(،  ،(ٗ)ي اآلف"ضِ وْ ر إلى حَ ظُ نْ أَلَ  ي واِ ـ، وا 

ت الال  و: وَ فِ مْ في حَ  اؿَ قَ فَ  ؼَ مَ حَ  مفْ :" كزيادتيا الزمة، كمف زيادتيا مع الالت كالعزل، قكلو 
 .(٘) ا"إال    إلوَ ؿ: اَل قْ يُ مَ ى، فَ والعز  

 كفي الشعر زيدت األلؼ كالالـ في لفظ )اآلف( في ثالثة مكاضع، كمنيا قكؿ الشاعر:

بػػػػػػتْ   فػػػػػػاآلف إذ ُجػػػػػػد  الرحيػػػػػػؿ وُقرِّ

 

 (ٙ)ُبػػػػػػػْزُؿ الجمػػػػػػػاِؿ ِلِطّيػػػػػػػٍة وبعػػػػػػػاد 
 

 :ىك كالعزل في مكضع كاحد مف الشعر، ك  كقد جاءت الزيادة الزمة في لفظي الالت

 انَيػػػيَ دِ  افَ ف دَ َمػػػى وَ والعػػػز   تِ وبػػػالال  
 

 (ٚ)إف ا مػػػػػػػػْنُيف  أكبػػػػػػػػرُ  وبػػػػػػػػاِ  
 

                                                           

 .[ُٗالنجـ: ]( ُ)
، [ُٓيكسؼ: ]، [ُٗ،ُٓيكنس: ]، [ٔٔاألنفاؿ:]، [ُٖالنساء: ]، كلمزيد مف الشكاىد، انظر: [ُٕالبقرة:]( ِ)
 . [ٗالجف:]
 .(ٕٕ/ُ) التبيافالعكبرم، ( ّ)
التجريد الزبيدم،، كلمزيد مف الشكاىد عمى الزيادة في لفظ اآلف، انظر: (ٕ/َِ)التجريد الصريح الزبيدم، ( ْ)

 .(ّ/ْٕٓ)، (ْ/ِْٖ)، (ٖ/ّٖٓ)، (ٕ/ُِّ)، (ُّ/ َِٖ)  الصريح
 .(ُٗ/َُْ)،(ُُ/ُّٕ)، كانظر: (ِ/ٔٓٓ)التجريد الصريح: الزبيدم،( ٓ)
 .(ٓ/ُٕٗ)، (ّ/ٕٓ)، كانظر: (ُٔ/ْٗ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ٔ)
 (.ُ/ّٔ) ديكاف أكسابف حجر، ( ٕ)
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حيث جاءت األلؼ كالالـ زائدتاف زيادة الزمة؛ ألنيما اسماف معرفاف بالعممية، كلـ يرد في النثر 
 زيادة األلؼ كالالـ مطمقان.

كالنكع الثاني مف زيادة األلؼ كالالـ ىي الزيادة غير الالزمة، كىي الداخمة عمى عمـ 
اٍت منقكؿ، ككرد ىذا في خمسة عشر مكضعا مف القرآف الكريـ، كمنو :  ٌَ ًْ  ۚ  وََغَل ُْ  ًِ َوبِالٍّْج

ْٓخَُدونَ  َح
 .(ِ)عمـ منقكؿ بمعنى الثرياىك ، حيث زيدت )أؿ( في )النجـ(، ك (ُ)

اِخيُو كمنو أيضا قكلو تعالى :  ٍَ ََ اْْلَيِْج ِإَوْش َٔاِغَد ٌِ ًُ اىَْل ِإَوذْ يَرَْذُع إِةَْراِْي
، حيث زيدت )أؿ( (ّ)

 .(ْ)عمـ منقكؿ بمعنى الكعبةىك في البيت، ك 

عمى أف تخم وا : "كفي الحديث الشريؼ جاءت الزيادة غير الزمة في لفظ )البيت(، كمنو قكلو 
 .(٘)البيت فنطوؼ بو"بيننا وبيف 

ككردت )أؿ( زائدة في الشعر زيادة غير الزمة في أربعة كعشريف مكضعان، كمنو قكؿ 
 الشاعر:

 ْيػػػػػػػراُت بَ ْمػػػػػػػا قُ َيػػػػػػػحب  وا تُ الُ َقػػػػػػػ ـ  ثُػػػػػػػ

 

 (ٙ)اب رَ الت ػػػوَ اِر َصػػػوالحِ  ـِ جْ الػػػن   دَ دَ َعػػػ 
 

عمـ منقكؿ بمعنى الثريا، كقد زيدت )أؿ( في أسماء األعالـ، ىك حيث زيدت )أؿ( في النجـ، ك 
 :فييا غير الزمة، كمنو قكؿ الشاعرمثؿ: الحباب، الخطاب، الرباب، الحارث، المنذر، كزيادتيا 

 ثارِ ي الَحػػػػػػِنػػػػػػبَ  يَ ْبػػػػػػا ظَ ا َيػػػػػػِبػػػػػػ
 

 (ٚ)ث اِكػػػالن  كَ  دِ ْيػػػالعَ ى بِ َفػػػف وَ َمػػػ ىػػػؿْ  
 

 كجاء منو أيضا: ،)الحارث(، كاألصؿ: حارثحيث زيدت )أؿ( في العمـ المنقكؿ 
                                                           

 .[ُٔ:النحؿ]( ُ)
 .[ّالطارؽ:]، [ٔالرحمف: ]، [ُالنجـ:]، كانظر: (ِٕٗ/ِ)ج التبيافالعكبرم، ( انظر: ِ)
، ِٔالحج: ]، [ّٓاألنفاؿ: ]، [ٕٗ، ِالمائدة: ]، [ٕٗآؿ عمراف: ]،[ُٖٓالبقرة: ]، كانظر: [ُِٕالبقرة: ]( ّ)

 .[ّقريش:]، [ْالطكر:]، [ّّ،ِٗ
 .(ِٔ )ص المغنيابف ىشاـ، ( ْ)
 .(ُٓ/ِّٕ)، (َُ/َِٔ)، (ٕ/َِٔ)، كانظر: (ُٕ/ِّٕ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ٓ)
، (ُٗ/ٓٓ)، كزيدت )أؿ( في كممة )البيت( بمعنى الكعبة في: (ُٖ/َّ)ديكاف عمر: ابف أبي ربيعة، ( ٔ)
(َُِ/َِ) ،(ِِِ/َُ). 
 .(ُ/َْ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ٕ)
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 وارُة أن ػػػػػػرَ ُسػػػػػػْمميٍّ َمػػػػػػ ابػػػػػػفُ  ـَ َعػػػػػػزَ 
 

 (ٔ)ِر ذِ ْنػػالمُ  آؿِ  وفَ دُ  طِ واقِ ى الس ػػلَ وْ َمػػ 
 

 كاألصؿ : منذر، كمنو أيضا : ،حيث زيدت )أؿ( في العمـ المنقكؿ )المنذر(

 ا ُقُطػػػػػؼٍ َيػػػػػلَ  ابٍ رِ ْتػػػػػا أَلَ ي ػػػػػرَ ثُ  تْ اَلػػػػػقَ 

 

 (ٕ) بِ ثَػكَ  مفْ  ابِ ط  ا الخَ قمَف نحيِّ أبَ  
 

قكؿ ىك في شاىد كاحد، ك  –عمى رأم الككفييف–كقد زيدت )أؿ( في العدد، كتمييزه 
 الشاعر:

 ايَ عُ فَ ْشػػػيَ  اءَ َكػػػعْ المِ  المائػػػةَ  والواىػػػبُ 
 

 (ٖ) دِ و يُ جْ ر مَ يْ ى غَ رَ خْ أُ بِ  اؿِ ضَ النِّ  يوـَ  
 

شاذ عند ىك ك  ،كفي تمييزه )المعكاء( كىذا رأم الككفييف ،حيث زيدت )أؿ( في العدد )المائة(
 كلـ ترد زيادة )أؿ( في النثر مطمقا. ،البصرييف

لقد كاف لمشعر النصيب األكفر في الشكاىد عمى )أؿ( الزائدة، كخصكصا في الزيادة 
غير الالزمة التي تحتكم عمى أسماء األعالـ، كعادة ما تكثر مثؿ أسماء األعالـ ىذه في 

أسماء قبائؿ محبكباتيـ، كيذمكف أسماء قبائؿ ك ف بأسماء قبائميـ، أىك شعر؛ ألف الشعراء يباال
مما ال يكجد ىك أعدائيـ، كىذا جعميـ يكثركف مف استخداـ أسماء األعالـ المبدكءة ب)أؿ(، ك 

 في القرآف الكريـ، كال الحديث الشريؼ، كال النثر.

  

                                                           

 .(ِ/ْٕ) :، كانظر(ْ/ْٕ) ديكاف أكسابف حجر، ( ُ)
، (ُٓ/ِٔ)ديكاف عمر: ابف أبي ربيعة، ، كلمزيد مف الشكاىد، انظر: (ٔ/ِٗ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ِ)
(َّ/ٗ) ،(َّ/ُّ) ،(ُّ/َُ) ،(ّٕ/ِ) ،(ّٕ/ّ) ،(ّٕ/ٖ)،( ٔٓ/ُٖ) ،(ٖٔ/ُِ) ،(َٕ/ُ) ،(ٕٓ/ٔ) ،
(ُٗ/ُُ) ،(ّٗ/ّ) ،(ََُ/ِ) ،(ُُٓ/ْ) ،(ُِٕ/ُِ). 
 .(ْ/ِٓ)ديكاف أكس: ابف حجر، ( ّ)
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 عف  -سابعاً 
كىي مف األحرؼ التي لـ يقؿ بزيادتيا إال القميؿ مف العمماء، كلكنيا كردت زائدة في 

ًْ فِخٌَِْث عز كجؿ، كمنو :  –مكضعيف مف كتاب ا  ُٓ ْن حُِػيتَ
َ
ْمرِهِ أ

َ
َْ أ ََ ُُيَاىُِفَٔن َخ ِي فَيْيَْدَذرِ الٍّ

 
َ
ًٌ وأ ِل

َ
ًْ َغَذاٌب أ ُٓ يُِػيتَ

 ،)عف( زائدةك ،فتقكؿ خالفت أمر زيد، فالفعؿ )خالؼ( يتعدل بنفسو، (ُ)
كالتقدير : فميحذر الذيف يخالفكف أمرىه 
(ِ). 

جَْفالِ كمنو أيضا قكلو تعالى :
َ
َِ اْأ لََُُٔم َغ

َ
يَْصد

كالتقدير :  ،، حيث زيدت )عف((ّ)
لى ك كعند أبي حياف أنو الضركرة تدع ،كما تقكؿ : سألت زيدا ماالىك ك  ،يسألكنؾ األنفاؿ ا 

 .(ْ)ذلؾ

يحدث في ىك كمنو قكلو ك  ،كجاءت زيادة )عف( في الحديث الشريؼ في ستة مكاضع
، حيث زيدت )عف(؛ كذلؾ ألف الفعؿ )أخبر( يتعدل (٘)" فأخِبراني عما رأيُت "رؤيا رآىا: 

وا في بُ غِ رَ  فْ مَ  حوا عفْ كِ نْ يَ  ا أفْ يو "فنُ كمنو أيضا :  ،كيككف التقدير : أخبراني ما رأيتي  ،بنفسو
ا أف يك كالتقدير : ن ،، حيث جاءت )عف( زائدة(ٙ)"  طِ سْ القِ  بِ اء إال  سَ ى النِّ امَ تَ في يَ  الوِ وجمَ  مالوِ 

 ينكحكا مف رغبكا.

كفي الشعر جاءت )عف( زائدة في سبعة مكاضع منيا مع الفعؿ )تفتىٌر( بمعنى 
 )تضحؾ(، كمنو قكؿ الشاعر:

 ةٍ َضػػػػػوْ رَ اف بِ وَ حُ قْ األُ َكػػػػػ َوتفتَػػػػػر  عػػػػػفْ 
 

 (ٚ)الوْبػؿِ  فَ ْسػتيؿ ِمػبا والمُ الص   وُ تْ جمَ  
 

 كمنو أيضا: ،كالتقدير : تفتر كاألقحكاف ،حيث جاءت )عف( زائدة

 ااَفيِ ي ِشػػػػاحِ ِقػػػػثػػػػؿ األِ مِ  عػػػػفِ  ر  تَػػػػفْ تَ 
 

ىػػِزـٌ أجػػش  مػػف السِّػػماِؾ مِطيػػُر  
(ٛ) 

 

                                                           

 .[ّٔالنكر: ]( ُ)
 .(ّْٕ/ٔ)ج تفسير البحر المحيطحياف، ك أب( ِ)
 [ُاألنفاؿ: ]( ّ)
 .(ّْٓ/ْ)ج طتفسير البحر المحيحياف، ك أب( ْ)
 .َُ/ُِٓالتجريد الصريح: الزبيدم، ( ٓ)
، (ُِ/ِٓ)، (ٔ/ُّ)، (ِ/ْٕٕ)، كلمزيد مف الشكاىد، انظر: (ْ/ّٔٓ)التجريد الصريح: الزبيدم، ( ٔ)
(ّٔ/ٗ). 
 . (ّ/ُْٓ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ٕ)
 .(ُٔ/ُُٕ)، (ُِ/ٖٔ)، (ِ/ٕٔ)، (ِ/ٕٓ)، كانظر: (ْ/ٕٕ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ٖ)
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 حيث جاءت )عف( زائدة كالتقدير : تفتر مثؿ األقاحي.
 كمنو أيضا:

 يتُػػونَ اجتَ  كػػوفُ يء أَ َشػػ فْ َعػػ اؾَ ا ذَ وَمػػ

 

 (ٔ)ا َعػػاوْلػػُت سػػوًءا فيمنَ ا حَ ؾ وَمػػإلْيػػ 
 

 كالتقدير : كما ذاؾ شيء أككف اجتنيتو.
، كيككف التقدير (ِ)عنو" ـ اُ اكُ يَ ا نَ ـ إال عم  اكُ يَ وال أنْ كفي النثر كرد في مكضع كاحد:" 

 : كال أنياكـ إال ما نياكـ ا عنو.

  

                                                           

 .(ُٔ/ُِِ)ديكاف عمر: ابف أبي ربيعة، ( ُ)
 .(ِ/ُُْ)خطب النبي: الخطيب، ( ِ)
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 إذ -ثامناً 
عبيدة إلى أف )إذ( زائدة في ك كلـ يقؿ بزيادتيا الكثير مف العمماء، كذىب أبكزيادتيا قميمة 

َلنَِهثِ اْشُجُدوا ِْلَدَم قكلو تعالى:  ٍَ ِإَوذْ كُيَِْا لِيْ
، كمعناه : كقمنا لممالئكة، ك)إذ( مف حركؼ (ُ)

 زيادة )إذ(.، كلـ يرد في الحديث كال النثر كال الشعر شيء مف (ِ)حيافك ما رفضو أبىك الزكائد ك 

 في  -تاسعاً 
َوكَاَل قكلو تعالى : ىك ك  ،جاءت زيادة الحرؼ )في( في مكضع كاحد مف القرآف الكريـ

ا َٓ ٔا ذِي اْرَنتُ
 .(ْ)، حيث زيدت )في( كالتقدير: كقاؿ اركبكىا(ّ)

"كيؼ ترى :  ككردت في الحديث الشريؼ زيادة )في( في أربعة مكاضع، كمنو قكلو 
، فالفعؿ )ترل( فعؿ يتعدل بنفسو، ك)في( زائدة، كالتقدير : كيؼ ترل قتاؿى (ٓ)"في قتاؿ الفتنة   

 .الفتنة ؟

 كجاءت زيادة )في( في الشعر في ثمانية مكاضع، كمنو قكؿ الشاعر:

 ةً َلػػػػػػػػػوْ ت قَ اَلػػػػػػػػػقَ ا فَ ذَ  اً ق ػػػػػػػػػقمػػػػػػػػػُت حَ 
 

ػػػىَ  بِ ْمػػػأورثَػػػْت فػػػي القَ    (ٙ)فْ جَ َشػػػوَ  اً م 
 

ما جاء في القرآف الكريـ في قكلو ىك حيث زيدت )في(، كالتقدير: أكرثت القمب، كدليؿ زيادتيا 
ٔأ ٌَ اْلِث خيد نظاء:تعالى ، حيث جاء الفعؿ )أكرث( متعديا (ٕ) وأورذَِا اأرض ُتت

 كمف زيادتيا أيضا : ،لمفعكليف اثنيف

 

                                                           

 .[ّْالبقرة: ]( ُ)
عبيدة إلى ك ، كأشار أب(َُّ/ُ)جتفسير البحر المحيط حياف، ك أبكانظر:  ؛(ّٕ/ُ)جمجاز القرآف عبيدة، ك أب( ِ)

 .(ُّٖ/ُ)جمجاز القرآف عبيدة، ك أب، كانظر: [ُُٔسكرة المائدة، اآلية:]زيادتيا في مكضع آخر مف 
 .[ُْد: ىك ]( ّ)
 .(ُُِّ/ّ)جاإلتقاف في عمـك القرآف السيكطي،  ؛[ِِٓ/ٓ]تفسير البحر المحيط حياف، ك أب( انظر: ْ)
 . (ٓ/َٖٓ)، (ٕ/ُْٗ)، (ٖ/َِْ)، كلمزيد مف الشكاىد، انظر: (ٖ/َْٓ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ٓ)
 .(ِ/ُِْ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ٔ)
 .[ْٕالزمر: ]( ٕ)
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 (ٔ)الػذَِّكرِ ُؽ بِ وْ الش ػ اهُ مَ رَ  اـٍ يَ تَ سْ ي مُ فِ   ابَ سِ تَ يا صاحبي  أقال  الموـَ واحْ 
 

ألف الفعؿ احتسب  ؛أم : شخصا أخذه اليياـ؛كالتقدير : احتسبا مستياما ،حيث زيدت )في(
 يتعدل بنفسو دكف حاجة إلى حرؼ الجر.

ألف  ؛(ٖ)ور"ه في الن  اَل خِ دْ ، "أَ (ٕ)ة "بَ طْ ي الخُ وا فِ زَ جِ " أوْ كجاء في النثر عمى زيادة )في( : 
 ،الفعميف )أكجز(، )أدخؿ( يتعدياف بنفسييما دكف حاجة حرؼ الجر، كالتقدير : أكجزكا الخطبة

 أدخاله النكر.

 عمى  -عاشراً 
لقد ذىب إلى زيادة )عمى( قمة مف النحاة كالمفسريف، كلـ تزد )عمى( إال في مكضع 

َْٔم َحَػؼَّ  -تعالى-قكلو ىك كاحد مف القرآف الكريـ، ك  ٰ يََديِّْ َويَ ًُ لََعَ ِ ال اىظٍّ
، كاعتمدكا في ذلؾ (ْ)

العض حقيقة، كبالتالي يككف التقدير: كيكـ يعض الظالـ ىك عمى أف المراد بالعض في اآلية 
 .(ٓ)يديو

كجاءت زيادة )عمى( في ستة مكاضع مف الحديث الشريؼ، كجاءت زيادتو مع الفعؿ 
، حيث زيدت (ٔ)" فاً وَ جَ ؤلؤ مُ المُ  ابُ بَ اه قِ تَ افَ َير حَ ى نَ مَ عَ  أتيتُ : "  )أتى( في مثؿ قكؿ النبي 

فَاجَْفيََلا تعالى: -)عمى(؛ ألف الفعؿ )أتى( يتعدل بنفسو، كلو مثيؿ في كتاب ا، منو قكلو
َْْو كَْريٍَث  َ

َتيَا أ
َ
ٰ إِذَا خ َخَّتٍّ

حَُٔن اىَْفاِخَظَث ، كقكلو (ٕ)
ْ
حَد

َ
خ

(ٖ). 

                                                           

، (ُٓ/َُٕ)، (َِ/ٖٖ)، (ُٖ/ٖٖ)، كلمزيد مف الشكاىد، انظر: (ْ/ّٕ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ُ)
(ُُٕ/ِ) ،(ُّٕ/ّ) ،(ُٕٓ/ّ). 
 .(َُ/ٗ) يخطب النبالخطيب، ( ِ)
 .(ُْ/ِْٗ) خطب النبيالخطيب، ( ّ)
 .[ِٕالفرقاف: ]( ْ)
 .(ْْٓ/ٔ)جتفسير البحر المحيط حياف، ك أب( انظر: ٓ)
 .(ُّ/ّٔ)، (ِ/ُِٓ)، كانظر: (ْ/ِٔٓ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ٔ)
 .[ٕٕالكيؼ: ]( ٕ)
 .[َٖاألعراؼ: ]( ٖ)
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ذا حَ : "  كقد زيدت )عمى( مع الفعؿ )حمؼ(، في قكؿ النبي   ،فٍ يْ مِ ى يَ مَ عَ  تَ فْ مَ وا 
 .(ٔ)ر"يْ خَ  وَ ىُ الذي  تِ ينؾ، وأْ مِ عف يَ  رْ فِّ كَ ا فَ يَ نْ مِ  راً يْ ا خَ ىَ يرَ غَ  أيتَ رَ فَ 

كمما كرد زائدا، قكؿ  –أيضا –كقد جاءت زيادة )عمى( في الشعر في ستة مكاضع 
 الشاعر:

 ىَمػػػػعَ  فِ وْ ُيػػػػالعُ  ةِ يَ ْشػػػػخَ  مػػػػفْ  فَ يْ نِ دْ ُيػػػػ
 

 (ٕ)ُمػػػػػرا الخَ َيػػػػػانَ زَ  حِ يْ ابِ َصػػػػػؿ المَ مْثػػػػػ 
 

 كمنو أيضا قكؿ الشاعر: 

 رهثَػػػػػف تأكػػػػػؿ أَ َجْفػػػػػ فْ إذا ُسػػػػػؿ  ِمػػػػػ

 

 (ٖ)أكالتَػػ فِ يْ َجػػاة الم  حَ ْصػػؿ مِ ْثػػعمػػى مِ  
 

 ريحاً  دَ جَ وَ فَ  ادٍ ى وَ مَ ى عَ تَ أَ  ـ  ثُ كمنيا : "  ،كجاءت زيادة )عمى( في النثر في ستة مكاضع
ة رَ مْ ى تَ عمَ  اً مَ ائِ ط ر صَ ف فَ مَ  وابَ ا الث  ىذَ  -وجؿ   عز  – ي اُ طِ عْ "يُ أيضا :  ، كمما جاء زائدان (ْ)ة"بَ يِّ طَ 
 .(٘)ف"بَ ة لَ قَ ذْ مِ  وْ اء أة مَ بَ رْ شَ  وْ أ

ـ كُ يِّ بِ ف نَ عَ  رووفَ ـ تَ كُ ني أن  غَ "بمَ كمما جاء عمى زيادة )عمى( في خطب الحجاج قكلو : 
 .(ٙ)و " "قِ نُ ى عُ لَ إِ  اهُ دَ ة يَ ولَ مُ غْ ة مَ امَ يَ القِ  ـَ وْ و يَ يء بِ يف، جِ مِ مِ سْ المُ  مفَ  ابٍ قَ رِ  رِ شْ ى عَ مَ عَ  مؾَ مَ  فْ "مَ 

كيككف التقدير: ثـ أتى كاديا، مف فطر صائما، مف ممؾ عشر رقاب، كتككف )عمى( في الشكاىد 
 زائدة.

                                                           

 .(ٗ/ُّٔ)، (ُ/ّْٓ)، كلمزيد مف الشكاىد عمى زيادة )عمى(، انظر: (ّ/َٓٔ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ُ)
 .(ُٖ/ٖٔ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ِ)
ابف ، كانظر: (ٕ/ُٕٗ)، (ُُ/َُٗ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ، كانظر: (ُ/ٖٓ) ديكاف أكسابف حجر، ( ّ)

 .(ِ/َٔ)، (ُ/ُّ) ديكاف أكسحجر، 
 .(ٓ/َّٔ) خطب النبيالخطيب، ( ْ)
 .(ُِ/ٕٓ) خطب النبيالخطيب، ( ٓ)
، (َُ/ُِٔ)، (ِ/ٕٖ) خطب النبيالخطيب، ، كانظر: (ُ/ُْٖ)جميرة خطب العرب صفكت، ( ٔ)
(َّٓ/ُِ). 
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 ثـ  -حادي عشر
بكقكع )ثـ( زائدة، كحممكا عمى ذلؾ مكضعان لقد ذكر ابف ىشاـ زعـ األخفش كالككفييف 

ا رَُختَْج َوَؽاكَْج قكلو : ىك عز كجؿ، ك  –كاحدان في كتاب ا  ٍَ ِ رُْض ة
َ
ًُ اْأ ٰ إِذَا َؽاكَْج َغيَيِْٓ َخَّتٍّ

 ًْ ًٍّ حَاَب َغيَيِْٓ ِ إَِلٍّ إَِلِّْ ُث ََ اَّللٍّ ٌِ 
َ
ْن ََل َميَْجأ

َ
ٔا أ َِّ ًْ َوَظ ُٓ جُْفُص

َ
ًْ خ َغيَيِْٓ

(ُ). 

ّـَ(، كالمعنى : تاب ا عمييـ، كالبصريكف يؤكلكف ذلؾ ب "أليميـ اإلنابة ثـ تاب  ،حيث زيدت )ث
 .(ِ)إذا المعطكؼ عميو عندىـ محذكؼ ؛عمييـ "

 قكؿ الشاعر:ىك كزيدت )ثـ( في الشعر في مكضع كاحد، ك 

 اَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَ وقِ مَ ا لِ َبػػػػػػػػػػػػػػػػػجَ ا عَ َيػػػػػػػػػػػػػػػػػفَ 
 

 (ٖ)ا حَ َشػػػػػػػػػكَ  فْ َمػػػػػػػػػ ـ  ثُػػػػػػػػػ وغيِّػػػػػػػػػبَ  
 

 كالتقدير: كغي ب مف كشحا، كلـ ترد زيادة )ثـ( في الحديث الشريؼ، كال النثر. ،)ثـ(حيث زيدت 

 إلى  -ثاني عشر
قكلو تعالى ىك ك  ،لـ يجز زيادة )إلى( إال الفراء في شاىد كاحد مف القرآف الكريـ

 َالٍّاِس ح ََ فْهَِدةً ٌِ
َ
ًْ ٓٔ فَاْجَػْو أ ي إَِلِْٓ

اىـ، كما يك بمعنى ت؛ أم: الكاك ، كالقراءة بنصب (ْ)
 .(ٓ)قالكا : نقدت ليا مائة؛ أم: نقدتيا

كزيدت )إلى( في الحديث الشريؼ، كتكررت زيادتيا مع الفعؿ )ترل(، في حديث النبي 
  ى إلى رَ  تَ أاَل  ،ؾبِّ ا إلى رَ نَ لَ  اشفعْ فيقكؿ: " ،ينقؿ صكرة الناس الذيف يبحثكف عف الشفاعةىك ك
 .(ٔ)"  ا  نَ غَ مَ د بَ ا قَ ى إلى مَ رَ فيو  أال تَ  حفُ ا نَ مَ 

                                                           

 .[ُُٖالتكبة: ]( ُ)
 ؛(ِّٕ/ ٓ)جاليمع السيكطي،  ؛(ُّٓ/ُ)جالمغني ابف ىشاـ،  (؛ُِِّ/ِ)ج( انظر: شرح الرضي: ِ)

 .[ِٗٔ/ْ)جالبرىاف الزركشي،  ؛(َُِٗ/ّ)جاإلتقاف في عمـك القرآف السيكطي، 
 .(ٕ/ْْ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ّ)
 .[ّٕإبراىيـ: ]( ْ)
 .(ٖٕ/ِ)جمعاني القرآف الفراء، ( ٓ)
 .(ُِ/ْْٓ)، (ٖ/ْْٓ)، (ْ/ْْٓ)، كتكرر ىذا القكؿ في: (ُٓ/ّْٓ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ٔ)
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يادتيا أنيا كردت في نفس أال ترل ما قد بمغنا ؟، كدليؿ ز  ،كالتقدير : أال ترل ما نحف فيو ؟
، كلـ ترد زيادة )إلى( ال في الشعر (ُ)دكف )إلى( في قكلو : " أال تركف ما قد بمغكـ ؟ "الحديث 

 كال في النثر.

بؽ لفائدة، كىي التأكيد عمى حالة الترقب كجاءت )إلى( زائدة في الحديث الشريؼ السا
كاليمع التي تصيب مف يبحث عف الشفاعة، إذ يحمؿ ىذا الحرؼ بمجيئو ىنا كؿ معاني التكسؿ 
كاالستعطاؼ، كاألمؿ بالحصكؿ عمى الشفاعة، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف تكرارىـ السؤاؿ مع 

 استخداميـ الحرؼ )إلى(.    

 إاّل  -ثالث عشر
( في القرآف الكريـ في قراءة مف قرأ  ـْ َرب ؾَ :زيدت )إالَّ ف  ُكالا إال َلُيَوفَِّين ُي ًْ  َواِ  ُٓ َ ال ٍَ ْخ

َ
أ

(ِ) ،
( زائدة، كىذا رأم ابف جن ي مستشيدا بقراءة ابف مسعكد  حيث جاءت )إٍف( مخففة مف الثقيمة، )إالَّ

 .(ّ)كاألعمش
( في مكضع كاحد مف  :" فإنو مف  قكلو ىك الحديث الشريؼ، ك كجاءت زيادة )إالَّ
( زائدة، كالتقدير : مف فارؽ (ْ)فارؽ الجماعة شبرا، فمات إال مات ميتة جاىمية " ، جاءت )إالَّ

 الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاىية.

( في بيت شعر كاحد:  كجاءت زيادة )إالَّ
ـْ  ال  تَػػػػػػػػػػػػ الفَ ي إال  يُرْعِنػػػػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػػػػ  اة وا 

 

 (٘)َسػػػنيناً  اً حّ َسػػػ اءِ دَ ي الػػػرِّ ا ِفػػػَيػػػعُ مْ دَ  
 

( بعد كا  كالتقدير : لـ يرعني إال الفتاة، كدمعيا في الرداء سحا سنينا. ،االبتدائيةك حيث زيدت )إالَّ
( في النثر في خطبة النبي   ،" ىذه طيبةُ عف الدجاؿ حيث يقكؿ :  ككردت زيادة )إالَّ

 .(ٙ)ؾ   "لِ كـ ذَ تُ ثْ د  حَ  تُ نْ كُ  ؿْ  ىَ ة إال  نَ يْ دِ ي المَ نِ عْ يَ  طيبةُ  ىذهِ 
( زائدة  كيككف التقدير : ىؿ كنت حدثتكـ ذلؾ ؟. ،حيث جاءت )إالَّ

                                                           

 .(ٖ/ّْٓ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ُ)
 .[ُُُد:ىك ]( ِ)
 .(ِٕٔ/ٓ)جتفسير البحر المحيط حياف، ك أب ؛(ِّٖ/ُ)جالمحتسب ابف جنى، ( انظر: ّ)
 .(ْ/ٔٔٔ) التجريد الصريحالزبيدم، ( ْ)
 .(ُُ/ِِّ) ديكاف عمرابف أبي ربيعة، ( ٓ)
 .(ُُ/ُِٖ) خطب النبيالخطيب، ( ٔ)
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 الخاتمة

أحمده حمد معترؼ بالقصكر عف إدراؾ  ،باطنةك الحمد  الذم أسبغ عمينا نعمو ظاىرة 
 .أقؿ مراتب الثناء، كأصمي كأسمـ عمى النبي العربي األمي 

 ،فقد جاء ىذا البحث مكسكما بػػ " زيادة الحركؼ في عصكر االحتجاج " ،أما بعد
تحدثت فييما عف  ،كمقسما إلى ثالثة فصكؿ، حيث جاء الفصالف األكالف فصميف نظرييف

عف  –كذلؾ  –كقضية الزيادة التي شغمت أفكار العمماء، كتحدثت  ،الحركؼ في المغة العربية
كىي  ،قسمتيا إلى قسميف اثنيف، أكليما : الحركؼ األحاديةك  ،جميع الحركؼ التي قيؿ بزيادتيا

 .كثانييما : الحركؼ الثنائية كما فكؽ الثنائي ،ما جاءت عمى حرؼ كاحد

كفي الفصؿ التطبيقي جاءت الدراسة التطبيقية لتشمؿ مصادر االحتجاج مف القرآف 
حيث طبقت ما قيؿ بزيادتو مف الحركؼ عمى القرآف  ،كالنثر ،كالشعر ،كالحديث الشريؼ ،الكريـ

كديكاني الشاعريف :  ،الكريـ كامال، ككتاب التجريد الصريح لمزبيدم مف الحديث النبكم الشريؼ
كخطب الحجاج بف  ،كمف النثر كتاب خطب النبي  ،أكس بف حجر، كعمر بف أبي ربيعة

 .رةيك كخطبة زياد بف أبيو البتراء المش ،يكسؼ الثقفي

كفي ختاـ ىذا البحث يمكنني أف أقدـ خالصة مكجزة ألىـ النتائج التي تكصمت إلييا 
 كىي كالتالي :كسأبدأ بالجانب النظرم، 

: ما دؿ ىك لقد كثرت تعريفات )الحرؼ(، لكف اتفؽ معظـ النحاة عمى أف تعريؼ الحرؼ  -ُ
 .عمى معنى في غيره كخال مف دليؿ االسـ كالفعؿ

كيستخدمكنو كقسـ ثالث مف أقساـ  ،ائؿ كانكا يضعكف مصطمح )الحركؼ(إف النحاة األك  -ِ
لكف الككفييف مالكا شيئا فشيئا إلى مصطمح )األداة(، كيعد الفراء أكؿ مف استخدـ  ،الكالـ

 .ات االستقالؿ عف المدرسة البصريةمصطمح )األداة(؛ ليستكمؿ لممدرسة الككفية كؿ أدك 

فالحرؼ المختص يعمؿ، كالذم ال يختص ال  ،االختصاصىك األساس في عمؿ الحركؼ  -ّ
 .يعمؿ

كيعد  ،إف قضية الزيادة ىي إحدل أىـ القضايا التي عالجتيا أفكار العمماء القدماء ككتبيـ -ْ
 .أكؿ القائميف بكجكد الحركؼ الزائدةىك سيبكيو 
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ـي العمماء إلى ثالث فئات في مكقفيـ مف القكؿ بالزيادة -ٓ كلى يركف كقكع فالفئة األ ،يقسَّ
ماميـ  ،كالفئة الثانية ىـ المضطربكف كالمتقمبكف ،كيقع في مقدمتيـ : سيبكيو كاألخفش ،الزيادة كا 
 .كالفئة الثالثة ىـ المنكركف لكجكدج الزيادة مثؿ الطبرم ،الفراء كابف جنيىك 

كىي  ،ةلقد حرص العمماء عمى مناقشة فائدة الحرؼ الزائد، كذىب أغمبيـ إلى فائدة كاحد -ٔ
 .التككيد

 ،نظرا لحساسية الكممة ،لقد تمنع عدد مف العمماء إطالؽ كممة )الزيادة( عمى النص القرآني -ٕ
 .كما تكحيو مف أف كجكد الحرؼ كعدمو

، الحشك( كىما مصطمحاف استخدمت مصطمحات أخرل لمداللة عمى الزيادة مثؿ: )المغك -ٖ
 .محات ككفيةة، كاإلقحاـ( كىي مصط)الصمة، كمقحمبصرياف، ك

 أما بالنسبة لمجانب التطبيقي فجاءت نتائجو كالتالي :

لقد بمغ عدد الحركؼ التي قيؿ بزيادتيا تسعة عشر حرفا، ككاف كركدىا مف األكثر إلى  -ٗ
، الكاؼ، الكاك كالتالي : مف، ما، ال، الباء، الالـ، أؿ، ىك األقؿ في جانب الدراسة التطبيقي 

ذالفاء، أف، عمى، إٍف،   .عف، في، الـ االستغاثة، إلى، إال، ثـ كا 

نما جاءت متناسبة كمتناسقة مع المقاـ كالمعنى العاـ الذم زيادة الحركؼ لـ تأت عبثان  -َُ ، كا 
 .ذكر فيو الحرؼ زائدان 

حيث كرد في أربعمائة كثالثة كثالثيف شاىدا في  ،يعد الحرؼ )مف( أكثر الحركؼ زيادة -ُُ
إذ لـ يردا زائديف إال في شاىيف  ،ثـك قميما زيادة ىما الحرفاف : إذ كأ ،مصادر االحتجاج كميا

 .اثنيف في مصادر االحتجاج كميا

حيث بمغت عدد  ،لقد تصدر القرآف الكريـ مصادر االحتجاج كميا في عدد الشكاىد -ُِ
تسعة عشر شاىدا، كيميو الشعر بخمسمائة ك الشكاىد في جميع الحركؼ في القرآف الكريـ ألفا 

سبعة شكاىد كأخيرا النثر بمائتيف كأربعة ك مسة كثمانيف شاىدا، ثـ الحديث الشريؼ بأربعمائة كخ
 .كىذا يرجع إلى ضعؼ النثر كقمتو في تمؾ الفترة ،كثمانيف شاىدا

الشعر يأتي في المرتبة األكلى عمى مصادر االحتجاج في عدد الحركؼ التي كردت فييا  -ُّ
، الكاؼ، إٍف، أؿ، الكاك كىي :  ،لصالح الشعر في ثمانية حركؼالزيادة، حيث جاءت الزيادة 

ف كاف عدد شكاىده أكثر–عف، في، أٍف، الـ االستغاثة، بينما جاءت الزيادة لصالح القرآف   -كا 
ما، إذ، كجاءت الزيادة لصالح الحديث  ،ال ،مف ،كىي : الباء، الفاء، الالـ ،في سبعة حركؼ
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فقد جاءت بنسب  ثـ، إال، ،أما الحركؼ : عمى ،إلى :ىك الشريؼ في حرؼ كاحد فقط ك 
 .بيف مصادر االحتجاج -تقريبا -متساكية 

ليؾ ىذا الجدكؿ التفصيمي لحركؼ الزيادة في مصادر االحتجاج   كا 

 مصادر االحتجاج
 الحرؼ

القرآف 
 الكريـ

الحديث 
 الشريؼ

 المجموع النثر الشعر

 ِّٖ ّٔ ُِٔ ٔٓ ُْٔ الباء

 ِْ ِ ٕ ٔ ِٕ الفاء

 ٖٓ ُٔ ُِ ُّ ٖ الكاك 

 ِٓٔ ْٓ ٔٔ ّٓ َُُ الالـ

 ُٓ ٕ ُٖ ُِ ُْ الكاؼ

 ٕ ُ ٓ ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ الـ االستغاثة

 ّٔ ُ ُٖ ٖ ٗ أفٍ 

 ّْْ ِْ ٕٔ ُٓ ِّٖ مف

 ِْٖ ٖٓ ٔٔ َُْ ُّٕ ال

 ّْٔ ّٖ ُِٖ ْٔ َِٔ ما

 ُٖ ُ ُُ ٓ ُ إفٍ 

 ٔٔ ػػػػػػػػػػػػػػػػ ِٗ ُّ ِْ أؿ

 ُٔ ُ ٕ ٔ ِ عف

 ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ إذ
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 ُٓ ِ ٖ ْ ُ في

 ُٗ ٔ ٔ ٔ ُ عمى

 ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ ثـ

 ٓ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ ُ إلى

 ْ ُ ُ ُ ُ إال

 ِِٓٗ ِْٖ ٖٓٓ َْٕ َُُٗ المجمكع

 

 التوصيات : -ثانياً 
ألننا  ؛عدـ التحرج مطمقا مف إطالؽ لفظ )زائد( عمى أم مصدر مف مصادر االحتجاج -ُ

كمف جية أخرل تأتي الزيادة لغرض  ،الذم نراعيو حيف نحمؿ النصكصك ننسب الزيادة إلى النح
 .التككيد كالتثبيت

يا االىتماـ قدر المستطاع بالدراسات النثرية في فترة عصكر االحتجاج، ففي الرغـ مف قمت -ِ
 .فييا خيرا كثيرا أفإال 

ـ األلسنة ايألن ؛النحكية ـكجيو أنظار طالب العمـ إلى العمك ت -ّ ، كييمنع عصب المغة، كبيا تقىكَّ
 .المحف

التركيز كاالىتماـ بكتب تفسير القرآف الكريـ؛ ألف فييا سيال متدفقا مف عمـك المغة كالبالغة  -ْ
 .كاألدب

 .كيكفينا شرفا أنيا لغة القرآف الكريـ ،كالثقافة العربية، كالمغة العربيةاالعتزاز بالتراث العربي  -ٓ
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 المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ 
شرحو: ميدم  .ديكاف األخطؿ التغمبي(. ـُْٗٗ-ىػُُْْ). غكث الٌتغمبي غٌياث بف .األخطؿ

 .دار الكتب العممية :بيركت. ّط .محمد ناصر الديف

. معاني القرآف (.ـُُٖٗ-ىػَُُْ) .سعيد بف مسعدة المجاشعي البمخي البصرم ،األخفش األكسط
 عالـ الكتب. . بيركت:ِط .تحقيؽ د.فائز فارس

شرح كتعميؽ:  .جكاىر األدب في معرفة كالـ العرب (.ـُْٖٗ-ىػَُْْ) .عالءالديف ،اإلربمي
 . المصريةمكتبة النيضة  القاىرة: . )د.ط(.حامد أحمد نبيؿ

: محمد باسؿ حقيؽت .شرح التصريح عمى التكضيح(. ـَََِ-ىػُُِْ) .اخالد بف عبد ،األزىرم
 .دار الكتب العممية :بيركت. ُط .عيكف السكد

: حقيؽت .شرح الرضي لكافية ابف الحاجب(. ـُّٗٗ-ىػُُْْ) .محمد بف الحسف ،اإلستراباذم
 .جامعة محمد بف سعكد اإلسالمية المدينة المنكرة:. ُط .حسف بف محمد بف إبراىيـ الحفظي

ضبطو  .امرئ القيس ديكاف(. ـََِْ-ىػُِْٓ) .حجر بف الحارث بف عمرك، القيس ؤامر 
 .دار الكتب العممية :بيركت .ٓط .كصححو: مصطفى عبد الشافي

أسرار  .(ـُٕٓٗ-ىػُّٕٕ) .عبد الرحمف بف محمد بف أبي سعيد ،البركاتك أب ،األنبارمابف 
 .مطبعة الترقي :دمشؽ .: محمد بيجت البيطارحقيؽت. العربية

اإلنصاؼ (. ـُُٔٗ-قُُّٖ) .دأبي سعي نب دمحم نب نحمرال دعب، البركاتك أب ،األنبارمابف 
 :القاىرةتحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد.  .في مسائؿ الخالؼ بيف البصرييف كالككفييف

 .المكتبة التجارية الكبرل

 .شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات )د.ت(.محمد بف القاسـ بف بشار.  بكر،ك أب ،األنبارم
  .دار المعارؼ :القاىرة. ِط .: عبدالسالـ محمد ىاركفحقيؽت

)رسالة  عمماء المغة العربية مشكمة الحرؼ الزائد في ضكء دراساتـ(. ُٖٗٗ) .فارس ،بطاينة
 جامعة عيف شمس، القاىرة. .(ه غير منشكرةدكتكرا

. إصالح الخمؿ الكاقع في الجمؿ لمزجاجي .(ـُٕٗٗػػ ػػػػىػُّٗٗ) .عبد ا بف السيد ،البطميكسي
  .دار المريخ :الرياض. ُط .: حمزة عبد ا النشرتيحقيؽت
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: حقيؽ، تخزانة األدب كلب لباب لساف العرب(. ـُٕٗٗ–قُُْٖ) .عبد القادر بف عمر ،البغدادم
 .مطبعة المدني :مكتبة الخانجي. القاىرة. ْط .السالـ محمد ىاركف عبد

-ىػُُْٖ) .بف محمد الشيرازم الشافعيف أبي الخير عبد ا بف عمر ناصر الدي ،البيضاكم
إعداد كتقديـ: محمد عبد  .أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ المعركؼ بتفسير البيضاكم. (ـُٖٗٗ

 .إحياء التراث العربيدار  :بيركت. ُط .لرحمف المرعشميا

مجمة  .كاز كقكعيا في القرآف الكريـحركؼ الزيادة كج(. ـُِٕٗ-ىػُِّٗ) .عبد الرحمف ،تاج
 .ِٕ-ُِ(، ِ)َّ ،مجمع المغة العربية

 .ّٓ-ِْ(، ِ)ّٓ ،مجمة مجمع المغة العربية. الزائدةالقكؿ في )ما(  .(ـُٕٓٗ) .عبد الرحمف ،تاج

النجكـ الزاىرة . ـ(ُِٗٗ -ىػ ُُّْ) .جماؿ الديف أبي المحاسف يكسؼ األتابكي ،تغرم بردم ابف
دار  :بيركت. ُط .: محمد حسيف شمس الديفميوقدـ لو كعمؽ ع .في ممكؾ مصر كالقاىرة

  .الكتب العممية

. ِط .قدـ لو: راجي األسمر. أبي تماـ ديكاف(. ـُْٗٗ-ىػُُْْ)حبيب بف أكس.  .تماـك أب
 .الكتاب العربيدار القاىرة: 

دار  كت:. )د.ط(. بير تصحيح كشرح: محمد عزت نصرا .ديكافال)د.ت(.  .حساف ،ثابت ابف
 إحياء التراث العربي.

دار  :مصر .شرح كتحقيؽ: عبدالسالـ ىاركف .مجالس ثعمب(. د.ت) .أحمد بف يحيى ثعمب،
 .المعارؼ

دار  :القاىرة. )د.ط(. الكاقع كدالالتو :االحتجاج بالشعر في المغة . )د.ت(.محمد حسف حسف ،جبؿ
  .الفكر العربي

شرح الشيخ خالد  .العكامؿ المائة النحكية في أصكؿ عمـ العربية (.ـُٖٖٗ) .عبد القاىر ،الجرجاني
 دار المعارؼ.القاىرة: . ِط .تحقيؽ د.البدراكم زىراف .األزىرم الجرجاني

دار  :بيركت .ديكاف جرير(. ـُٖٔٗ-ىػَُْٔ). بف عطية بف حذيفة الخطفيا ،حرزةك أبجرير. 
 بيركت.

. النشر في القراءات العشر(. ـََُٗ) .الحافظ أبي الخير محمد بف محمد الدمشقي ،الجزرم ابف
دار الكتب  :بيركت)د.ط(.  .لممرة األخيرة: عمي محمد الضباع أشرؼ عمى تصحيحو كمراجعتو

 العممية.



257 
 

 .حققو: د.فائز فارس .كتاب الممع في العربية(. ـََُِ) .عثماف النحكم ،الفتحك أب ،جني ابف
 .دار األمؿ لمنشر كالتكزيع :إربد)د.ط(. 

د حسف : محمتحقيؽ .سر صناعة اإلعرابـ(. َََِ -ىػ ُُِْ) . عثماف ،الفتحك أب ،جني ابف
 .دار الكتب العمميةبيركت:  .محمد عمي بيضكف .بيركت. ُط .إسماعيؿ، كأحمد رشدم شحاتو

دار  :بيركت. ُط .: محمد عمي النجارتحقيؽ .الخصائص(. د.ت) . عثماف ،الفتحك أب ،جني ابف
 . اليدل لمطباعة كالنشر

  .َُٕ-ٓٔٔ(، ِ)ٗ، مجمة لغة العرب .اإلقحاـ(. ـُِٖٗ) .مصطفى ،جكاد

نتخب قرة العيكف النكاظر في الكجكد م.. عبد الرحمف بف أبي الحسف عمي بف محمد ،الجكزم ابف
 .دار المعارؼ :سكندريةاإل)د.ط(.  .تحقيؽ محمد السيد الصفطاكم .القرآف الكريـ كالنظائر في

: حقيؽت (ـُٕٗٗ -ىػُّٗٗ. )صحاح العربيةك الصحاح، تاج المغة  .إسماعيؿ بف حماد ،الجكىرم
 .دار العمـ لممالييف :بيركت .ِط .عطار أحمد عبد الغفكر

. ِط .د.محمد يكسؼ نجـ :تحقيؽ .بف حجر ديكاف أكس (.ـُٕٔٗىػ، ُّٕٖ)أكس.  .حجرابف 
  .دار صادر :بيركت

زيادة حرؼ الجر )مف( في التراكيب، كمذىب األخفش  .ـ(ََِٗ) .ياسر محمد خميؿ ،الحركب
 .  َّٓ-ِّٓ(، ُ)ُٕ،مجمة الجامعة اإلسالمية سمسمة الدراسات اإلنسانية. األكسط في زيادتو

 .عالـ الكتب . بيركت:ِط. النحكيةالخالصة (. ـََِٓ-ىػُِْٓ) .تماـ ،حساف

  .الكتب عالـ :القاىرة .ُط. البياف في ركائع القرآف .(ـُّٗٗ) .تماـ ،حساف

: عبد العزيز حقيؽت .الحسحاس ديكاف سحيـ عبد بني(. ـَُٓٗ-ىػُّٗٔ) ، سحيـ.الحسحاس
  .طبعة دار الكتب المصريةم :القاىرةالميمني، 

  .دار المعارؼ اإلسكندرية: .ْط .الكافيك النح)د.ت(.  .عباس ،حسف

الحديث النبكم الشريؼ كأثره في الدراسات المغكية (. ـُِٖٗ-ىػَُِْ) .محمد ضارم ،حمادم
  .المجنة الكطنية لالحتفاؿ بمطمع القرف الخامس عشر اليجرمبغداد: . ُط. النحكيةك 

 لساف العربارتشاؼ الضرب مف  .(ـُٖٗٗ-ىػُُْٖ) .األندلسي محمد بف يكسؼ ،حيافك أب
مكتبة  :القاىرة. ُط .مراجعة د. رمضاف عبد التكاب .حمدتحقيؽ كشرح: د.رجب عثماف م

  .الخانجي
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: اسة كتحقيؽ كتعميؽدر  .تفسير البحر المحيط (.ـُّٗٗ-قُُّْ.)محمد بف يكسؼ ،حيافك أب
عادؿ أحمد عبدالمكجكد، عمي محمد معكض، شارؾ في تحقيقو: د.زكريا عبدالمجيد النكتي، 

 دار الكتب العممية. :بيركت(. ُ)ط .د.أحمد النجكلي الجمؿ

 .خطبة مف كنكز الدرر كجكامع الكمـ ْٕٓ خطب الرسكؿ  (.قُّّٕ) .محمد خميؿ ،الخطيب
 .دار الفضيمة )د.ط(. القاىرة:

مؤسسة  :عماف. كقكاعد العربيةك مدخؿ إلى عمـ النح (.ـَُٗٗآب ) .كتةك محمكد أحمد أب ،الدراكيش
 .زىراف لمخدمات

 :بيركت. ّط .: عباس عبد الساترحقيؽت .ديكاف النابغة(. ـُٔٗٗ-ىػُُْٔ)، النابغة. الذبياني
 .دار الكتب العممية

 .دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر (. بيركت:ُ)ط .التطبيؽ النحكم .ـ(ُُٖٗ) .عبده ،الراجحي

 )د.ط(. .المفردات في غريب القرآف)د.ت(.  .الحسيف بف محمد ،أبي القاسـ ،الراغب األصفياني
 .مكتبة نزار مصطفى الباز الرياض:

 .دار صادر :بيركت)د.ط(.  .ديكاف لبيد العامرم)د.ت(.  ، لبيد.ربيعة ابف

ما جمعو مف كالـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي ىك نيج البالغة ك (. قُّّٖ) .الشريؼ ،الرضي
  .دار إحياء الكتب العربية . القاىرة:ُط .الفضؿ إبراىيـك أب، تحقيؽ: محمد طالب

: حقيؽت .كتاب معاني الحركؼ(. ـُُٖٗ-ىػَُُْ) .عمي بف عيسى النحكم ،الحسفك أب ،الرماني
 .دار الشركؽ :جدة .ِط .عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي

ألحاديث الجامع التجريد الصريح ق(. ُّْْ) .أحمد بف محمد بف عبد المطيؼ الشرجي ،الزبيدم
 ار ابف الجكزم.د ماـ:دال .ُ. طمعاذ طارؽ بف عكض ا بف محمدك : أبحقيؽت. الصحيح

: عبد حقيؽت .تاج العركس مف جكاىر القامكس(. ـُٓٔٗ-ىػُّٖٓ) .محمد مرتضى ،الزبيدم
 .مطبعة حككمة الككيت :الككيت)د.ط(.  .الستار أحمد فراج

سحاؽك أب ،لزجاجا عرابو(. ـََِْ-ىػُِْْ) .إبراىيـ،ا  شرح كتحقيؽ د.عبدالجميؿ . معاني القرآف كا 
 .دار الحديث :القاىرة)د.ط(.  .رج أحاديثو :عمي جماؿ الديف محمدعبده شمبي، خ

سحؽك أب ،الزجاج  الزجاجإعراب القرآف المنسكب إلى  .(ـُِٖٗ ػػػ ىػَُْْ) .إبراىيـ بف السرم ،ا 
  .دار الكتاب المبنانيبيركت:  .الكتاب المصرمدار القاىرة:  .ِط .: إبراىيـ األبيارمحقيؽت
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طبعة مال :دمشؽ . )د.ط(.تحقيؽ : مازف المبارؾ .كتاب الالماتـ(. ُٕٗٗ-ىػُّٖٗ) ،الزجاجي
  .الياشمية

ققو ح. كتاب الجمؿ في النحك (.ـُْٖٗ -ىػَُِْ. )عبد الرحمف بف إسحاؽ ،القاسـك أب ،الزجاجي
 .دار األمؿ :بيركت. ُط .قدـ لو :د.عمي تكفيؽ الحمدك 

: عبد حقيؽت .مجالس العمماء (.ـُٗٗٗ-ىػَُِْ) .عبد الرحمف بف إسحاؽ ،القاسـك أب ،الزجاجي
 .مكتبة الخانجي :لقاىرة. اّط .السالـ محمد ىاركف

تحقيؽ: ، البرىاف في عمـك القرآف(. ـُْٖٗ -ىػَُْْ) .بدر الديف محمد بف عبد ا ،الزركشي
 .مكتبة دار التراث :القاىرة. ّط .الفضؿ إبراىيـك محمد أب

مجمة  .أحرؼ الجر الزائدة في العربية كاستعماالتيا في القرآف الكريـ(. ـََُِ) .كـر محمد ،زرندح
  . ِْٗ-َٓٗ(، ِ)ُٖ، مدرسات اإلنسانيةلالجامعة اإلسالمية 

الكشاؼ . تفسير (ـََِٗ-ىػَُّْ) .جار ا محمكد بف عمر الخكارزمي ،أبي القاسـ ،الزمخشرم
اعتنى بو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: خميؿ . عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ

  .دار المعرفة :بيركت. ّط  .مأمكف شيحا

: يكسؼ حقيؽت .المفضؿ في شرح المفصؿ(. ـََِِ) .عمـ الديف عمي بف محمد ،السخاكم
 .كزارة الثقافة :عماف. ِط .الحشكي

. األصكؿ في النحك .(ـُٖٓٗ-ىػَُْٓ) .محمد بف سيؿ النحكم البغدادم ،بكرك أب ،السراج ابف
  .مؤسسة الرسالة . بيركت:ُط .تحقيؽ د.عبدالحسيف الفتمي

ضبطو كشرحو: . مفتاح العمكـ(. ـُّٖٗ. )يكسؼ بف أبي بكر محمد بف عمي ،يعقكبك أب ،السكاكي
 دار الكتب العممية. :بيركت. ُط .نعيـ زرزكر

 .دار العصماء :. دمشؽُط .أبحاث في المغة (.ـََُِ-ىػُِِْ) .محمد عمي ،سمطاني

 .ُط .، شرح كتعميؽ: عمي حسف فاعكرديكاف زىير(. ـُٖٖٗ-ىػَُْٖابف أبي سممى، زىير. )
 .دار الكتب العممية .بيركت

: حقيؽت.لدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكفا(. ىػَُْٔ. )أحمد بف يكسؼ. السميف الحمبي
  .دار القمـ :دمشؽ)د.ط(.  .محمد الخراط أحمد
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تحقيؽ كتعميؽ :  .الركض األنؼ في شرح السيرة النبكية البف ىشاـ)د.ت(.  .عبدالرحمف ،السييمي
 .دار الكتب الحديثة القاىرة:  .عبدالرحمف الككيؿ

شرح: عبد ك تحقيؽ  .كتاب الكتاب (.ـُٖٖٗ-ىػَُْٖ) .بف عثماف بف قنبرك عمر  ،بشرك أب ،سيبكيو
  .مكتبة الخانجي :القاىرة .ّط .السالـ ىاركف

السيرافي النحكم في ضكء شرحو لكتاب  (.ـُّٖٗ). الحسف بف عبد ا المرزباف .السيرافي
 .دار الفكر :دمشؽ .ُط. تحقيؽ: عبد المنعـ فائز. سيبكيو

: ضبطو كعمؽ عميو .اإلقتراح في أصكؿ النحك(. ـََِٔ-ىػُِْٕ) .اإلماـ جالؿ الديف ،السيكطي
 .دار البيركتي دمشؽ: .ِط .قدـ لو: عالء الديف عطيةك اجعو عبد الحكيـ عطية، ر 

النظائر ك األشباه  .(ـُْٖٗ) .لحافظ أبي الفضؿ جالؿ الديف عبد الرحمف ابف أبي بكرا ،السيكطي
  .دار الحديث :بيركت .في النحك

اإلتقاف في عمـك  .(قُِْٔ) .ابف أبي بكرلحافظ أبي الفضؿ جالؿ الديف عبد الرحمف ا ،السيكطي
مجمع الممؾ فيد  :المممكة العربية السعكدية . )د.ط(.: مركز الدراسات القرآنيةحقيؽت. القرآف

  .لشريؼلطباعة المصحؼ ا

ىمع (. ـُِٗٗ-ىػُُّْ) .لحافظ أبي الفضؿ جالؿ الديف عبد الرحمف ابف أبي بكرا ،السيكطي
 .كمية اآلداب .)د.ط(.يؽ كشرح: د.عبد العاؿ سالـ مكـرتحق .امع في شرح جمع الجكامعيك ال

  .مؤسسة الرسالةالككيت:  .جامعة الككيت

عقكد الزبرجد في (. ـُْٗٗ) .لحافظ أبي الفضؿ جالؿ الديف عبد الرحمف ابف أبي بكرا ،السيكطي
 .دار الجيؿ :بيركت. )د.ط( .: سمماف القضاةحقيؽت .إعراب الحديث النبكم

المزىر في عمكـ  (.ـُٖٔٗ) .لحافظ أبي الفضؿ جالؿ الديف عبد الرحمف ابف أبي بكرا ،السيكطي
: محمد أحمد جاد المكلى بؾ، طو كعنكف مكضكعاتو كعمؽ حكاشيوشرحو كضب .المغة كأنكاعيا

 .ت المكتبة العصريةمنشكرا :صيدا. )د.ط( .الفضؿ إبراىيـ، عمى محمد البجاكمك محمد أب

محمد بف  الجكىر النفيس في شعر المسمىديكاف اإلماـ  . )د.ت(.محمد بف إدريس ،الشافعي
 مكتبة ابف سينا. )د.ط(. القاىرة: .إعداد كتعميؽ: محمد إبراىيـ سميـ .إدريس

 مطبعة اآلداب :بيركت )د.ط(. .ديكاف عنترة بف شداد. (ـُّٖٗابف شداد، عنترة. )

. ُط. خطب العرب في عصكر العربية الزاىرةجميرة (. ـُّّٗ-ىػُِّٓ) .أحمد زكي ،صفكت
 .مكتبة كمطبعة مصطفي البابي الحمبي القاىرة:



260 
 

تبصرة المبتدم كتذكرة (. ـُِٖٗ-ىػَُِْ) .عبدا بف عمي بف إسحاؽ ،محمدك أب ،الصميرم
  .دار الفكر :دمشؽ. ُط .قيؽ د.فتحي احمد مصطفى عمي الديفتح .المنتيي

مطبعة  :القاىرة .دراسة كتحقيؽ: عادؿ سميماف جماؿ .ديكافال)د.ت(.  .حاتـ بف عبدا ،الطائي
 .المدني

تفسير الطبرم جامع البياف عف تأكيؿ  .(ـََُِ-ىػُِِْ) .محمد بف جرير ،أبي جعفر ،الطبرم
 دار ىجر. :القاىرة. ُط .: عبد ا بف عبد المحسف التركيحقيؽت. آم القرآف

الدار التكنسية  )د.ط(. تكنس: .تفسير التحرير كالتنكير ـ(.ُْٖٗ. )محمد الطاىر ،عاشكر ابف
 .لمنشر

مجمة الشريعة كالدراسات  .مة الحرؼ مف الزيادة كالحذؼسال .(ـُٕٖٗ) .فضؿ حسف ،عباس
 . ّٓ-ِٔ، (ٗ)ْ ،اإلسالمية

 :النجؼ األشرؼ)د.ط(.  .ديكاف قيس بف زىير بف جذيمة(. ـُِٕٗ) ، قيس بف جذيمة.العبسي
 .مطبعة اآلداب

 .: محمد فؤاد سزكيفحقيؽت. مجاز القرآف (.ـُُٖٗ-ىػَُُْ) .معمر بف المثنى التيمي ،عبيدةك أب
 .مؤسسة الرسالة :بيركت. ِط

دار بيركت:  .: عزة حسفحقيؽت .ديكاف العجاج(. ـُٓٗٗ-ىػُُْٔ)عبدا بف رؤبة.  العجاج،
  .الشرؽ العربي

مجمة الجامعة اإلسالمية سمسمة الدراسات  .اإلىماؿ في النحك .(ـََِٕ)جياد يكسؼ  ،العرجا
  . ُُِ-ٓٓ(، ِ)ُٓ،اإلنسانية

دار  :بيركت )د.ط(. .جمع كشرح د. إحساف عباس .ديكاف كثير (.ـُُٕٗ-ىػُُّٗ) ، كثير.عزة
 .الثقافة

لستار الجكارم، عبد ا : أحمد عبد اتحقيؽ .المقرب. )د.ت(. عمي بف مؤمف ،عصفكر ابف
 .مطبعة العاني :بغداد . )د.ط(.الجبكرم

مجمة الدراسات  .ما الزائدة كالكافة، استعماليا كداللتيا(. ـََِٗ-ىػَُّْ)أحمد مطر  ،العطية
 . ٕٔ-ٕٔ ،(ِ)ُُ،المغكية
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المباب في عمؿ البناء (. ـُٓٓٗ) .محب الديف عبد ا بف الحسيف بف عبد ا ،البقاءك أب ،العكبرم
 .دار الفكر بيركت:. ُط .تحقيؽ: غازم مختار طميمات .اإلعرابك 

: حقيؽت .التبياف في إعراب القرآف(. ـُٕٔٗ-ىػُّٔٗ) .أبي البقاء عبد ا بف الحسيف ،العكبرم
 .عيسى البابي الحمبي كشركاه . )د.ط(. مصر الجديدة:عمي محمد البجاكم

ضكء عمـ االستشياد في ة ك الركاية كاالستشياد بالمغة، دراسة لقضايا الركاي(. ـُٕٔٗ) ، محمد.عيد
 .عالـ الكتب :القاىرة .المغة الحديث

 :بيركت. ُط .: أحمد بسجتحقيؽ .الصاحبي في فقو المغة العربيةـ(. ُٕٗٗ) .أحمد ،فارس ابف
 .دار الكتب العممية

كتاب الشعر، شرح األبيات المشكمة  (.ـُٖٖٗ-ىػَُْٖ) .الحسف بف أحمد ،عميك أب ،الفارسي
 مكتبة الخانجي. :القاىرة. ُط .الطناحي: د.محمكد محمد حقيؽت اإلعراب

: صالح الديف تحقيؽ .المسائؿ المشكمة المعركفة بالبغداديات(. ـُّٖٗ. )عميك أب ،الفارسي
 كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية. :بغداد)د.ط(. . السنكاكم

ىك حققو كقدـ لو : د.حسف شاذلي فر  .اإليضاح العضدم (.ـُٗٔٗ-ىػُّٖٗ)، عميك أب ،الفارسي
 كمية اآلداب. الرياض: .ُط .د

 .أضكاء السمؼ :الرياض. ِط .العربيك الحديث النبكم في النح(. ـُٕٗٗىػ،ُُْٕ) .محمكد ،فجاؿ

: حمب)د.ط(.  .: الصقاؿ الخطيبحقيؽت .ديكاف عمقمة الفحؿ(. ـُٗٔٗ-ىػُّٖٗ) الفحؿ، عمقمة.
 دار الكتاب العربي.

 .حمد عمى النجار: محقيؽت .معاني القرآف (.ـُّٖٗ-ىػَُّْ) .يحيى بف زياد ،زكرياك أب ،الفراء
 .عالـ الكتب . بيركت:ّط .أحمد يكسؼ نجاتي

براىيـ  .: ميدم المخزكميحقيؽت .العيف(. ـُْٕٗ) .الخميؿ بف أحمد ،عبد الرحمفك أب ،الفراىيدم كا 
 .مؤسسة األعممي لممطبكعات :بيركت (. ِ. )طالسامرائي

ع كضبط كتقديـ جم .الفرزدؽ ديكاف. ـ(ُٔٗٗ-ىػُُْٔ) .ىماـ بف غالب بف صعصعة. الفرزدؽ
  .مؤسسة األعممي لممطبكعات :بيركت. ُط .األستاذ: عمي خريس
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القامكس (. ـََِٓ-ىػُِْٔ) .مجد الديف محمد بف يعقكب الكيميني الشيرازم ،الفيركزآبادم
. ٖط .الة بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسكسي: مكتب التراث في مؤسسة الرسحقيؽت. المحيط
 .مؤسسة الرسالة :بيركت

تحقيؽ:  .أدب الكاتب .(ـُّٔٗ) .عبد ا بف مسمـ الككفي المركرم الدينكرم ،محمدك أب ،قتيبة ابف
  .المكتبة التجارية . القاىرة:ْط .محمد محيي الديف عبد الحميد

القرآف الجامع ألحكاـ (. ـََِٔ-ىػُِْٕ) .بف أبي بكرامحمد بف أحمد  ،عبداك أب ،القرطبي
محمد ك حسف التركي : عبد ا بف عبد المحقيؽت .كالمبيف لما تضمَّنو مف السنة كآلم الفرقاف

 .مؤسسة الرسالة :بيركت. ُط .رضكاف عرقسكسي

حاشية محيي الديف شيخ  (.ـُٗٗٗ-ىػُُْٗ. )محمد بف مصمح الديف مصطفى الحنفي ،القكجكم
 .ضبطو كصححو كخرج آياتو : محمد عبدالقادر شاىيف .عمى تفسير القاضي البيضاكم زاده
 .دار الكتب العممية :بيركت. ُط

: أحمد تحقيؽ .رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني ق(.ُّْٗ.)أحمد بف عبد النكر ،المالقي
 .مطبكعات مجمع المغة العربية :دمشؽ )د.ط(. .اطمحمد الخر 

شرح (. ـُِٖٗ-ىػَُِْ) .جماؿ الديف أبي عبد ا محمد بف عبد ا الطائي الجياني ،مالؾ ابف
 .دار المأمكف لمتراث دمشؽ:.ُط .يدمىك تحقيؽ د.عبدالمنعـ  .الكافية الشافية

محمد بف عبد الخالؽ  :حقيؽت. المقتضب(. ـُٕٗٗ-ىػُّٗٗ) .محمد بف يزيد ،العباسك أب ،المبرد
 .لجنة إحياء التراث اإلسالمي :القاىرة (.ِط) .عضيمة

تحقيؽ: د.فخر  الجنى الداني في حركؼ المعاني(. ـُّٖٗ-ىػَُّْ) .الحسف بف قاسـ ،المرادم
  .فاؽ الجديدة منشكرات دار اآل :بيركت. ِط .الديف قباكه، األستاذ: محمد نديـ فاضؿ

 .الجبكرم: يحيى تحقيؽ .عباس بف مرداس ديكاف(. ـُٖٔٗ-ىػُّٖٖ) .عباس ،مرداس ابف
 مؤسسة الرسالة. :بغداد)د.ط(. 

لساف  .(ـَُٗٗ-ىػَُُْ) .جماؿ الديف محمد بف مكـر االفريقي المصرم ،الفضؿك أب ،منظكر ابف
  .دار صادر :بيركت. ُط .العرب

الشرح الرائد لكتاب نظـ الفرائد كحصر (. ـُٖٓٗ-ىػَُْٔ) .ميمب بف حسف بف بركات ،الميمبي
 .دار الكتب العممية :بيركت .ُط .ناجيك تحقيؽ: محمكد حسف أب .الشكارد
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، مجمة مجمع المغة العربية .مف أسرار الزيادة فى القراف الكريـ( ـُٖٕٗ)عمى النجدم  ،ناصؼ
    . ٖٕ-ِٓص. (ُْ)ِ .مصر

مجمة . معاني حركؼ الزيادة عند النحاة دراسة نحكية دالليةـ(. ََِّ)محمد جمعة حسف  ،نبعة
  .ُِّ-َُّ. ص(ُٓ)ٖ. الدراسات االجتماعية

ققو: محمد كح جمعو كشرحو.  (ـََِٔ-ىػُِْٕ. )الديكاف. الفضؿ بف قدامة ،النجـ العجميك أب
 .مجمع المغة العربية :دمشؽ)د.ط(.  .أديب عبد الكاحد جمراف

رات يك شرح القصائد المش)د.ت(. أحمد بف محمد بف إسماعيؿ المرادم النحكم  ،جعفرك أب ،النحاس
 .دار الكتب العممية :بيركت)د.ط(. . المكسكمة بالمعمقات

إعراب (. ـُٖٓٗ -ىػَُْٓ) .أحمد بف محمد بف إسماعيؿ المرادم النحكم ،جعفرك أب ،النحاس
 .عالـ الكتب :بيركت)د.ط(. . تحقيؽ: زىيرغازم زاىد. القرآف
كتاب (. ـُٓٔٗ-ىػُّٖٓ) .أحمد بف محمد بف إسماعيؿ المرادم النحكم ،جعفرك أب ،النحاس

 .مطبعة العاني د:بغدا )د.ط(: .تحقيؽ: ككركيس عكاد .التفاحة في النحك
غرائب القرآف كرغائب . (ـُِٕٗ-ىػُِّٗ) .نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف ،النيسابكرم

 .المطبعة األميرية :مصر. ِط .الفرقاف بيامش تفسير الطبرم
: مجمع دمشؽ .: نفاع عطكافحقيؽت .ديكاف ابف ىرمة. )د.ت(إبراىيـ بف عمي بف سممة  ،ىرمة ابف

 .المغة العربية
: عبد حقيؽت .األزىية في عمـ الحركؼ .(ـُّٗٗىػ ػ ُُّْ) .عمي بف محمد النحكم ،اليركم

  .مجمع المغة العربية :دمشؽ. ِط .المعيف الممكحي
ـ(. ََِٗ) .عبد ا جماؿ الديف بف يكسؼ بف أحمد األنصارم المصرم ،أبي محمد ،ىشاـ ابف

 .عدة السالؾ إلى تحقيؽ أكضح المسالؾ :معو كتابك  ،أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ
 دار الطالئع. . )د.ط(. القاىرة:تأليؼ: محمد محيي الديف عبد الحميد

 .عبدا جماؿ الديف بف يكسؼ بف أحمد بف عبد ا األنصارم المصرم ،أبي محمد ،ىشاـابف 
تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد  .مغني المبيب عف كتب األعاريب(. ـُُٗٗ-ىػُُُْ)

  .المكتبة العصرية :صيدا. )د.ط( .الحميد
كدم ، صنعو: د. نكرم حمديكاف األسكد بف يعفر (.ـُٖٔٗ-ػىُّٖٖ) .األسكد بف يعفر ،يعفرابف 

 .كزارة الثقافة كاإلعالـ :بغداد )د.ط(. .القيسي
 عالـ الكتب. :بيركت )د.ط(..شرح المفصؿ . )د.ت(.مكفؽ الديف يعيش بف عمي ،يعيش ابف
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 فيرس اآليات القرآنية

 رقـ الصفحة رقـ اآلية رقـ السكرة السكرة اآلية

 ًْ ْغُؾِٔب َغيَيِْٓ ٍَ ْ اىنِّيَ َدَْيِ ال  ُُّ،ْٓ ٕ ُ الفاتحة َوََل الؾٍّ

 ًْ ُ ةُِِٔرِِْ ََْب اَّللٍّ  ٕٖ ُٕ ِ البقرة ذَ

 ا َبُػَٔؽًث ٌَ رًَل  ٌَ ْن يََْضَِب 
َ
َ ََل يَْصخَْدِِي أ إِنٍّ اَّللٍّ

ا َٓ َْٔر ا فَ ٍَ  ُّْ ِٔ ِ البقرة َذ

 رِْض
َ
َلنَِهثِ إِّنِ َجاِغٌو ِف اْأ ٍَ ِإَوذْ كَاَل َربََّم لِيْ

 ُِٓ َّ ِ البقرة َخيِيَفثً 

 ًُْدى ًْ ٌِّنِ  ٍُِّس حِحَ
ْ
ا يَأ ٌٍّ ِ  ُٔ،ٗٓ ّٖ ِ البقرة فَإ

  َاوأ َٓ ٰ ُغُروِط ٰ كَْريٍَث َوِِهَ َخاوِيٌَث لََعَ ِي َمرٍّ لََعَ  ِٔ ُٔ ِ البقرة ََكلٍّ

 ِ َْ َخْظيَثِ اَّللٍّ ْٓتُِؿ ٌِ ا َح ٍَ َ ا ل َٓ  ُِٖ ْٕ ِ البقرة  ِإَونٍّ ٌِِْ

  َا ََل ح ٍَ ِ ًْ رَُشٌٔل ة ا َجاَءُز ٍَ فَُُكٍّ
َ
ًُ ٓٔ أ جُْفُصُس

َ
ٰى خ

 ًْ ُت  ُٔ ٕٖ ِ البقرة اْشخَْهََبْ

  َا يُْؤٌُِِٔن ٌَ  ٖٓ ٖٖ ِ البقرة َذَليِيًل 

  ا ٌَ َر   ْٔ َو ٍٍّ ْن ُحَػ
َ
ََ اىَْػَذاِب أ زَْخزِِخِّ ٌِ ٍُ ِ  ُُٖ ٔٗ ِ البقرة  ة

  ًْٓدا ُدوا َخ َْ ا ََع ٍَ َوُُكٍّ
َ
ًْ أ ُٓ ْ  ُٔ ََُ ِ البقرة َجتََذهُ فَرِيٌق ٌِِ

 ُا َتخْي ٌَ ٔا  انَ َٔواتٍّتَُػ ٍَ ٰ ُميِْم ُشيَيْ ـِنُي لََعَ يَا  ُٕٓ َُِ ِ البقرة الظٍّ

 ًِإَوْن ََكَُْج ىََهتَِيَة البقرة ِ ُّْ ُُْ 

 ًْ ًْ رَُشًَٔل ٌُِِْس رَْشيَِْا ذِيُس
َ
ا أ ٍَ  ُِْ ُُٓ ِ البقرة  َن
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  ىَحَْس ًْ ُس َْ ٔا وُُجٔ ىَّ َٔ ْن حُ
َ
 َٖ ُُٕ ِ البقرة اىَِْبٍّ ةأ

 ًْ َداُز َْ ا  ٌَ  ٰ َ لََعَ وا اَّللٍّ ُ  ُٕٓ،ٗٓ ُٖٓ ِ البقرة َوِِلَُهَّبِ

  ِْٓيَُهث ًْ إََِل اِلٍّ يِْديُس
َ
ٔا ةِد  ٕٔ ُٓٗ ِ البقرة َوََل حُيُْل

  ذََلذََث ٍَّ جُْفِصِٓ
َ
ََ ةِد بٍّْػ َفيٍَّلاُت َحََتَ ٍُ ْ  ٖٔ ِِٖ ِ البقرة كُُروءٍ َوال

 ِ َلٍّ ُجَلاحَِو ِف َشبِيِو اَّللٍّ
َ
ا َلَا خ ٌَ ٔا َو ُ  ُِّ ِْٔ ِ البقرة كَال

 ُ ًَ اَّللٍّ َْ َُكٍّ ٌَ  ًْ ُٓ ْ ٌِِ البقرة ِ ِّٓ ُِٖ 

  ُ ْن آحَاهُ اَّللٍّ
َ
ًَ ِف َرّبِِّ أ ِي َخاجٍّ إِةَْراِْي ًْ حََر إََِل الٍّ َ أل

ٍِيُج كَاَل  ِي ُيِِْي َويُ َ الٍّ ًُ َرّّبِ يَْم إِذْ كَاَل إِةَْراِْي ٍُ ْ ال
ٌِيُج 

ُ
ْخِِي َوأ

ُ
َُا أ

َ
ِِت  ۚ  خ

ْ
َ يَأ ًُ فَإِنٍّ اَّللٍّ كَاَل إِةَْراِْي

ِت 
ْ
ٍَْْشِِق فَأ ْ ََ ال ٍِْس ٌِ ْغرِِب َذتَُِٓج ةِالظٍّ ٍَ ْ ََ ال ا ٌِ َٓ ِ ة

ِي َزَفَر  ٍِنيَ  ۚ  الٍّ ِ ال َْٔم اىظٍّ ِْٓدي اىَْل ُ ََل َح  َواَّللٍّ
 
َ
ٰ كَْريَثٍ وأ ِي َمرٍّ لََعَ  ََكلٍّ

 ُُٔ ِٗٓ-ِٖٓ ِ البقرة

 ا ارِ ِِسًّ َٓ ًْ ةِاليٍّيِْو َوالٍّ ُٓ َ َٔال ْم
َ
ََ ُحِْفُِلَٔن أ ِي الٍّ

 ًْ ُْ ْجُر
َ
ًْ أ ُٓ ًْ وََغَلجِيًَث فَيَ ًْ َوََل َخٌْٔف َغيَيِْٓ ِغَِْد َربِِّٓ

ًْ َيَْزُُٔنَ  ُْ   َوََل 
 ُٓ ِْٕ ِ البقرة

 ُ ًُ اَّللٍّ َ فَاحٍّتُِػِِٔن ُيْتِتُْس ًْ ُتِتََّٔن اَّللٍّ  ٗٗ ُّ ّ آؿ عمراف كُْو إِْن ُنِْخُ

 َع ٌَ ًُ اْرَُِِّت لَِرّبِِم َواْشُجِدي َواْرَنِْع  يَا َمْريَ
انِػنِيَ   َُّ ّْ ّ عمرافآؿ  الرٍّ

  ٍةِلَِِْفار ُّ ِْ ٌَ ْ
َْ إِْن حَأ ٌَ ِْْو اىِْهخَاِب  َ

َْ أ  َٗ ٕٓ ّ آؿ عمراف َوٌِ

 ٔا ِ ََجِيًػا َوََل َتَفرٍّكُ ٔا ِبَتِْو اَّللٍّ ٍُ  ٕٓ َُّ ّ آؿ عمراف  ۚ  َواْخخَِػ
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 ًْ ُٓ َج ْٔ وََلْءِ ُتِتَّ
ُ
ًْ أ جْخُ

َ
اْ خ َْ

 آؿ عمراف ّ ُُٗ ّٓ 

 إِذَا ٰ ْمرِ َخَّتٍّ
َ
ًْ ِف اْأ ًْ َوَتَِازَْخخُ  ٓٓ ُِٓ ّ آؿ عمراف فَِظيْخُ

 ًْ ُٓ َ ِ ِلَْج ل ََ اَّللٍّ ا رََْحٍَث ٌِ ٍَ ِ  ُّٖ ُٗٓ ّ آؿ عمراف فَت

 ِّيِب ََ اىفٍّ ٍِزَي اْْلَتِيَد ٌِ ٰ يَ  ُِٖ ُٕٗ ّ آؿ عمراف َخَّتٍّ

  ٍِم لِيَْػتِيد َ ىَحَْس ةَِظلٍّ نٍّ اَّللٍّ
َ
 ُٖ ُِٖ ّ آؿ عمراف َوأ

  ٰرَْن ٌَ ََ اىجَِّصاءِ  ٌِ ًْ اَب ىَُس ـَ ا  ٌَ ٔا  فَاُِْسُد
 َُْ ّ ْ النساء  َوذَُلَث َوُربَاعَ 

 ًْ َ ىَُس ُ ِلُبنَّيِ  َُٕ ِٔ ْ النساء يُرِيُد اَّللٍّ

 ُْٔت ٍَ ْ ًُ ال ٔا يُْدرِْكُس ا حَُسُُٔ ٍَ ْحَِ
َ
 ُّٖ ٖٕ ْ النساء خ

 َطِٓيًدا ِ  ْٕ ٕٗ ْ النساء َوَكََفٰ ةِاَّللٍّ

  ًْ ُٓ ًْ ٌِيَراَر ا َجْلِؾِٓ ٍَ ِ  ٖٖ، ْٗ ُٓٓ ْ النساء  فَت

 ِّالرٍُّشُٔل ةِاْلَق ًُ  ٖٖ َُٕ ْ النساء كَْد َجاَءُز

 ٌَواِخد ٌّ ٰ ُ إَِل ا اَّللٍّ ٍَ  ُّٗ ُُٕ ْ النساء إِجٍّ

 ًْ ٔا ةِرُُءوِشُس  َٗ ٔ ٓ المائدة َواْمَصُد

 ًْ ُٓ ًْ ٌِيرَاَر ا َجْلِؾِٓ ٍَ ِ ًْ فَت ُْ ٍِّا  ٖٖ ُّ ٓ المائدة ىََػ

 ا ٍَ ُٓ يِْدَح
َ
ٔا خ ارِكَُث فَاْرَفُػ ارُِق َوالصٍّ  ْٗ ّٖ ٓ المائدة َوالصٍّ

 ٍْٔم ُ ةَِل ِِت اَّللٍّ
ْ
َْ دِيِِِّ فََصَْٔف يَأ ًْ َخ َْ يَْرحَدٍّ ٌُِِْس ٌَ

 ُّ ًْ َويُِدتََُّٔ ُٓ  ٗٗ ْٓ ٓ المائدة ُيِتَّ
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  ِٔا ةِاىُْسْفر ٔا ةِِّ َوكَْد َدَخيُ ًْ كَْد َخرَُج ُْ  ٕٕ ُٔ ٓ المائدة َو

 ًَ ََ َمْريَ ُ يَا ِغحََس ابْ  ُِٓ ُُٔ ٓ المائدة ِإَوذْ كَاَل اَّللٍّ

 ِّثِ ََل َريَْب ذِي ٌَ ِْٔم اىْلِيَا ًْ إََِلٰ يَ ٍُِّس َػ ٍَ  ُُٔ ُِ ٔ األنعاـ َلَْج

 ََْيٍ ف
ٍَْصْصَم ِِبَ ٍء كَِديرٌ ٓٔ ِإَوْن َح ِ ََشْ

ٰ ُُكّ  ٗٗ ُٕ ٔ األنعاـ لََعَ

 َرَْشينِي ٍُ ْ َْ َجتَإِ ال  ُِٓ ّْ ٔ األنعاـ َوىََلْد َجاَءَك ٌِ

 ََ انِرِي ًَ ةِالظٍّ ْغيَ
َ
ُ ةِأ ىَحَْس اَّللٍّ

َ
 ّٔ ّٓ ٔ األنعاـ خ

 َْ ًٍّ حَاَب ٌِ اىٍَث ُث َٓ ًٔءا ِِبَ ًْ ُش ٍَِو ٌُِِْس َْ َغ ٌَ  ُّ ٍُّ
َ
خ

 ًٌ ُّ َدُفٌٔر رَِخي ٍُّ
َ
ْغيََح فَد

َ
 ّٗ ْٓ ٔ األنعاـ َبْػِدهِ َوأ

 ِ ًُ إَِلٍّ َّلِلٍّ  ّٖ ٕٓ ٔ األنعاـ إِِن اْلُْس

 ِاء ٍَ ُد ِف الصٍّ ػٍّ ا يَػٍّ ٍَ جٍّ
َ
 ُُْ ُِٓ ٔ األنعاـ َند

 ِ ًْ ِغَِْد اَّللٍّ ُْ انُِر ـَ ا  ٍَ ََل إِجٍّ
َ
 ّْ ُُّ ٕ األعراؼ خ

  ًْ ًْ لَِرّبِِٓ ُْ  ََ ِي ًُْدى َورََْحٌَث لَِّلٍّ ا  َٓ َوِِف نُْصَخخِ
تُٔنَ  َْ  َُٖ ُْٓ ٕ األعراؼ يَْر

  ًْ لَْصُج ةَِرّبُِس
َ
 ُٖ ُِٕ ٕ األعراؼ  ۚ  خ

 ِجَْفال
َ
َِ اْأ لََُُٔم َغ

َ
 ُِٓ ُ ٖ األنفاؿ يَْصد

 َْ ٌَ  ًْ ِدْ ةِِٓ ًْ ِف اْلَرِْب فََْشّ ُٓ ٍِّ ا َترَْلَف ٌٍّ ِ ًْ فَإ ُٓ  ُّٕ ٕٓ ٖ األنفاؿ َخيَْف

 ٍَٔاء ٰ َش ًْ لََعَ ٍْٔم ِخيَاًَُث فَاُْتِْذ إَِلِْٓ َْ كَ ٌِ ٍَّ ا ََتَاَذ ٌٍّ  ِإَو
 

 ْٔ ٖٓ ٖ األنفاؿ

  ٌرِْض َوفََصاٌد َنتَِي
َ
َْ فِخٌَِْث ِف اْأ ٔهُ حَُس  ُِّ ّٕ ٖ األنفاؿ إَِلٍّ َتْفَػيُ
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 جْيَا ِف خَاُع اْلَيَاةِ اَلَّ ٌَ ا  ٍَ  ُٓٓ،ُِٖ ّٖ ٗ التكبة اْْلِخَرةِ إَِلٍّ كَيِيٌو  َذ

 ُ هُ اَّللٍّ وهُ َذَلْد ََُصَ  ُِّ َْ ٗ التكبة إَِلٍّ َتُِْصُ

  نٍّ َُلُ َُاَر
َ
َ َورَُشَُٔلُ فَأ َْ ُيَادِدِ اَّللٍّ ٌَ  ُّ ٍُّ

َ
ٔا خ ٍُ ًْ َحْػيَ َ ل

َ
خ

ا  َٓ ا ذِي ًَ َخاَِلً ٍِّ َٓ  ّٗ،ُٔ ّٔ ٗ التكبة  ۚ  َج

 َانُِدَٔن  اِلٍّانِتُٔن اىَْػاةُِدوَن اْلَاٌُِدوَن الصٍّ
ْػُروِف َوالٍّا ٍَ ْ اِجُدوَن اْْلمُِروَن ةِال انُِػَٔن الصٍّ ْٔ الرٍّ

َِْهرِ  ٍُ ْ َِ ال  َن َغ
 َُُ ُُِ ٗ التكبة

 ًْ ُْ ًْ َوََلْ  ْوِلَاَء اَّللِ ََلْ َخٌْٔف َغيَيِْٓ
َ
أََل إنٍّ أ

ْٔن  ّْ ِٔ َُ يكنس َيَْزُُ

  ََل
َ
ُّ خ ٔا ٌِِْ ًْ ىِحَْصخَْخُف ُْ ًْ يَثَُِْٔن ُغُدوَر ُٓ  ّٓ ٓ ُُ دىك  إِجٍّ

  ًْ تِيِٓ
ْ
َْٔم يَأ ََل يَ

َ
 ّٓ ٖ ُُ دىك  خ

ا َٓ ٔا ذِي  ُٓٓ ُْ ُُ دىك  َوكَاَل اْرَنتُ

 ِْْل َ
َْ أ ُّ َذَلاَل رَّبِ إِنٍّ اةِْن ٌِ  ٖٗ ْٓ ُُ دىك   َوَُاَدٰى ٌُُٔح َربٍّ

 َْ ٌِ ًْ ا ىَُس ٍّ َدَْيُهُ ٌَ ٰ  ُْٔ ُٔ ُُ دىك   إَِل

 ُا يُرِيد ٍَ ِ اٌل ل  َُٖ َُٕ ُُ دىك   إِنٍّ َربٍَّم َذػٍّ

ٔفيًِٓ ربم  ُِٔ،َّ ُُُ ُُ دىك  إن ُّك إَل ل

 ًْ ُٓ ْوفَاً َخِْ ًْ ىَحَْس َمْصُ تِيِْٓ
ْ
َْٔم يَأ َلْ يَ

َ
 ّْ ِِِ ُُ دىك  أ

  ٔهُ ِف َديَاةَِج ْن ََيَْػيُ
َ
ٔا أ َْجَُػ

َ
ٔا ةِِّ َوأ تُ َْ ا ذَ ٍٍّ فَيَ
َِا إَِلِّْ  ۚ  اْْلُّبِ  وَْخيْ

َ
 ََُ ُٓ ُِ يكسؼ َوأ
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 ٍَّخبَّ إََِل
َ
َُ أ ْج  ُُٔ ّّ ُِ يكسؼ كَاَل رَّبِ الّصِ

 ٰ ُّ َخَّتٍّ ٍِّ ُوا اْْليَاِت ىَحَْصُجُِ
َ
ا َرأ ٌَ َْ َبْػِد  ٌِ ًْ ُٓ َ ًٍّ ةََدا ل ُث

 ْٓ ّٓ ُِ يكسؼ ِخني

  َْؤَيا َتْػَُبُون ًْ لِيرَّ  َُٖ ّْ ُِ يكسؼ إِْن ُنِْخُ

 َرتُْو َْ ٌخ َُلُ ٌِ
َ
َق أ ٔا إِْن يَْْسِْق َذَلْد َِسَ ُ  ٗٗ ٕٕ ُِ يكسؼ  كَال

  ُٔشَف ًْ ِف يُ خُ ـْ ا فَرٍّ ٌَ َْ َرتُْو   َٔ َٖ ُِ يكسؼ َوٌِ

 ُىَْلاه
َ
ْن َجاَء اىْبَِظَُي خ

َ
ا أ ٍٍّ ٰ وَْجِِّٓ فَيَ  َُِ ٔٗ ُِ يكسؼ لََعَ

 ِب ََ ْخَص
َ
 ُٗ ََُ ُِ يكسؼ َوكَْد أ

  ًْ ذٍَّن َربَُّس
َ
 ٗٓ ٕ ُْ إبراىيـ ِإَوذْ حَأ

 َالٍّاِس ح ََ فْهَِدةً ٌِ
َ
 ُُٔ ّٕ ُْ إبراىيـ ي إَِلًِْٓٓٔ فَاْجَػْو أ

 ٌٔم ْػيُ ٌَ ا نَِخاٌب  َٓ َ َْ كَْريٍَث إَِلٍّ َول ْْيَْهَِا ٌِ َ
ا أ ٌَ  َُِ ْ ُٓ الحجر َو

 َْٓزِننِي ْصخَ ٍُ ْ  ْٕ ٓٗ ُٓ الحجر إٍُِّا َنَفيَِْاَك ال

  ًا َوزِيَِث َْ  ّٓ ٖ ُٔ النحؿ ىََِتَْنتُٔ

 َالٍّار ًُ ُٓ َ نٍّ ل
َ
 ُّٓ ِٔ ُٔ النحؿ َل َجَرَم أ

 كَْص
َ
ْصِجِد اْأ ٍَ ْ ْصِجِد اْلََراِم إََِل ال ٍَ ْ ََ ال ٌِ اإلسراء ُٕ ُ ُِٖ 

  يًّا
َ
اُء اْلُْصَنٰ خ ٍَ ْش

َ
ُّ اْأ ٔا فَيَ ا حَْدُغ ٌَ  اإلسراء ُٕ َُُ ُّٖ 

 ٔا ٌُِِ ًْ يُْؤ َ ًْ إِْن ل ٰ آذَارِِْ فَيََػيٍَّم ةَاِخٌع َجْفَصَم لََعَ
َشًفا

َ
 ِّ ٔ ُٖ الكيؼ ةَِهَٰذا اْلَِديِد أ
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 ا اًَل َوَوََلً ٌَ كَوٍّ ٌَِِْم 
َ
َُا أ

َ
 ٗٗ ّٗ ُٖ الكيؼ  إِْن حََرِن خ

 ْةِْص
َ
ًْ َوخ ٍِْع ةِِٓ ْش

َ
 ْٕ ّٖ ُٗ مريـ أ

 ًْ  َُُ َُ َِ طو ىََػّلِ آتِيُس

 ِا َهُٰؤََلء ٌَ ٍَْج  ًْ ىََلْد َغيِ ٰ رُُءوِشِٓ ٔا لََعَ ًٍّ ُُِسُص ُث
 ِّ ٓٔ ُِ األنبياء َحِِْفُلٔنَ 

 ِْٔم ََ اىَْل َُاهُ ٌِ  ُِٖ ٕٕ ُِ األنبياء  َوََُصْ

 ًْ ٍِِٓ ٍِّا ِلُْه ََ َوُك  َُٖ ٖٕ ُِ األنبياء َطاِِْدي

 ََ ٰ َخرٍْف  َوٌِ َ لََعَ َْ َحْػتُُد اَّللٍّ ٌَ  ُٗ ُُ ِِ الحج الٍّاِس 

 ِْوذَان
َ
ََ اْأ ٔا الرِّْجَس ٌِ  ُِٖ َّ ِِ الحج فَاْجخَجِتُ

  َِ ْْ  ُٗ،ٕٕ َِ ِّ المؤمنكف حَجْتُُج ةِاَلَّ

 ََُادٌِنِي ٍَّ ا كَيِيٍو َلُْػتُِد ٍٍّ  ُّٖ َْ ِّ المؤمنكف كَاَل َخ

وا اِن فَاْجِِلُ اجِيَُث َوالزٍّ  ِٗ ّ ِْ النكر الزٍّ

 ًْ ُٓ ْن حُِػيتَ
َ
ْمرِهِ أ

َ
َْ أ ََ ُُيَاىُِفَٔن َخ ِي فَيْيَْدَذرِ الٍّ

 
َ
ٌَِث أ ًٌ وفِخْ ِل

َ
ًْ َغَذاٌب أ ُٓ  ُِٓ ّٔ ِْ النكر يُِػيتَ

 ََػام ُزئَُن اىفٍّ
ْ
ًْ َلَأ ُٓ  ُُُ َِ ِٓ الفرقاف إَِلٍّ خجٍّ

 يََديِّْ َحُلُٔل يَا َلْتَِن ٰ ًُ لََعَ ِ ال َْٔم َحَػؼَّ اىظٍّ َويَ
َع الرٍُّشِٔل َشبِيًل  ٌَ َْذُت   ُٔٓ ِٕ ِٓ الفرقاف اَتٍّ

 ْل ةِِّ َختًَِيا
َ
 ٖٗ ٗٓ ِٓ الفرقاف فَاْشأ

  ٍَُٔن  ّٕ ْٗ ِٔ الشعراء فَيََصَْٔف َتْػيَ
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 كَْريٍَث َْ ْْيَْهَِا ٌِ َ
ا أ ٌَ ِِْذُرونَو ٌُ ا  َٓ َ  َُِ َِٖ ِٔ الشعراء إَِلٍّ ل

 ُّ ٍِّ ذَْبَ
َ
ْوَأ

َ
 َْ ُِ ِٕ النمؿ أ

 ََ ُمرِي
ْ
اذَا حَأ ٌَ ْمُر إَِلِْم فَاجُْظرِي 

َ
 ُُٔ ّّ ِٕ النمؿ َواْأ

  ِي ًْ َبْػُؼ الٍّ ْن يَُسَٔن َردَِف ىَُس
َ
كُْو َغََسٰ أ

 َُٕ ِٕ ِٕ النمؿ  تَْصخَْػِجئُنَ 

 َُكَزه َٔ  ٗٗ ُٓ ِٖ القصص ُمَْٔس َذَلَض َغيَيّْفَ

 ٍَّذا إَِل َْ اْ  ٌَ ٔا  ُ َِاٍت كَال ِ ًْ ُمَْٔس ةِآيَاحَِِا ةَح ُْ ا َجاَء ٍٍّ فَيَ
ْفََتَى ٌُ  ّٖ ّٔ ِٖ القصص ِشْدٌر 

ُْٔء ةِاىُػْػتَث ُّ َِلَُِ َفاِتَ ٌَ اْ إِنٍّ  ٌَ
 القصص ِٖ ٕٔ ٕٕ 

 ٍُِو َْ َداةٍٍّث ََل َتْ ٌِ َْ ِ ّح
َ
اَوَكد َٓ  ُُٕ َٔ ِٗ العنكبكت رِزَْر

 ٌِِنَِي اىْلِخَاَل ْؤ ٍُ ْ ُ ال  ّٕ ِٓ ّّ األحزاب  ۚ  َوَكََف اَّللٍّ

  ٍِِّتنَْي ًْ َج ٍِّتَيِْٓ ًْ ِِبَ ُْ ْلَا  ٖٗ ُٔ ّْ سبأ َوبَدٍّ

  ُوَّ َوََل اْلَُرور  ِٔ ُِ ّٓ فاطر  َوََل اىّظِ

 ِِغتَادِه َْ ٌِ َ ا َُيََْش اَّللٍّ ٍَ اءُ إِجٍّ ٍَ  ُُْ ِٖ ّٓ فاطر اىُْػيَ

َبْػًؾا إَِلٍّ ُغُروًرا ًْ ُٓ َٔن َبْػُؾ ٍُ ِ ال  ّٖ َْ ّٓ فاطر ةَْو إِْن يَػُِد اىظٍّ

 َون ْحَِا َُمََْضُ ا ََجِيٌع ََلَ ٍٍّ َ  َّ ِّ ّٔ يس ِإَوْن ُُكٌّ ل

  ًإِْن ََكَُْج إَِلٍّ َغيَْدًث َواِخَدة يس ّٔ ّٓ ّٖ 

  ِي َوىَحَْس الٍّ
َ
رَْض ةَِلادٍِر أ

َ
اَواِت َواْأ ٍَ َخيََق الصٍّ

 ًْ ُٓ ْن َُيْيَُق ٌِرْيَ
َ
ٰ أ  ٖٓ ُٖ ّٔ يس  لََعَ
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  ٍارِد ٌَ ِ َطيَْفاٍن 
َْ ُُكّ  ّٓ ٗ ّٕ الصافات  وَِخْفًظا ٌِ

لِيَْجتنِي ُّ ا َوحَيٍّ ٍَ ْشيَ
َ
ا أ ٍٍّ ًُ  فَيَ ْن يَا إِةَْراِْي

َ
َِاهُ أ  َوَُاَدْح

 
 َُْ-َُّ ّٕ الصافات

ْٔ 
،ٓٓ،ََُ 

  فَاْختُْد َ  ٖٗ ٔٔ ّٗ الزمر ةَِو اَّللٍّ

 ا َٓ َٔاُب ْ ة
َ
ا َفُخَِدْج خ َْ ٰ إِذَا َجاُءو  َُِ ُٕ ّٗ الزمر َخَّتٍّ

 ا َٓ َٔاُب ْ ة
َ
ا وفُخَِدْج خ َْ ٰ إِذَا َجاُءو  ُٔ،َٔ ّٕ ّٗ الزمر َخَّتٍّ

  ِْٔل اىَْػرِْش َْ َخ َلنَِهَث َخافنَِّي ٌِ ٍَ ْ َوحََرى ال
ًْ يَُصّتُِدَٔن  ٍِْد َرّبِِٓ  ْْ ٕٓ ّٗ الزمر ِبَ

 ًْ ُٓ ُػ ٍْ ًْ َش ا َطَِٓد َغيَيِْٓ َْ ا َجاُءو ٌَ ٰ إِذَا  َخَّتٍّ
 ًْ ُْ ًْ وَُجئُُد ُْ ةَْػاُر

َ
 ُّٕ َِ ُْ فصمت َوخ

 ََمِيٍع َْ ٌِ ًْ ُٓ َ ا ل ٌَ ٔا  َِّ  ِّ ْٖ ُْ فصمت  َوَظ

 ٌء ٍِرْيِِّ ََشْ  ُُْ ُُ ِْ الشكرل ىَحَْس َن

 َغيَيَِْا َربَّمَ ِلَْلِؼ الزخرؼ ّْ ٕٕ ُُّ 

 ِّذِي ًْ ٍِّاُز هٍّ ٌَ ا إِْن  ٍَ ًْ ذِي ُْ ٍِّا هٍّ ٌَ  ُْٔ ِٔ ْٔ األحقاؼ َوىََلْد 

  ًْ َْ ذُُُٔبُِس ٌِ ًْ  ُِٔ ُّ ْٔ األحقاؼ َحْغفِْر ىَُس

 رَْض
َ
اَواِت َواْأ ٍَ ِي َخيََق الصٍّ َ الٍّ نٍّ اَّللٍّ

َ
ًْ يََرْوا أ َ َول

َ
أ

َْٔتٰ  ٍَ ْ ْن ُيِِْيَ ال
َ
ٰ أ ٍَّ ةَِلادٍِر لََعَ ًْ َحْْعَ ِِبَيْلِِٓ َ  ٖٓ ّّ ْٔ األحقاؼ  ۚ  َول

ْٔن ِْٔشُػ ٍُ َ ييٍْد ِإَوُِّا ل
َ
ا ةِأ َْ اَء ةَجَيَِْا ٍَ  َْ ْٕ ُٓ الذاريات َوالصٍّ

  ٍوالط ْوِر َوِكتَاٍب َمْسُطور الطكر ِٓ ُ َُْ 
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  َئُن ٍَ ًْ َتْػ ا ُنِْخُ ٍَ ِ ِِحئًا ة َْ ٔا  بُ ٔا َواْْشَ  ٕٔ ُٗ ِٓ الطكر ُُكُ

بَِصَدر ًْ ُْ َِا  ٖٖ ّْ ْٓ القمر َنٍّيْ

 ٌْهُِٔنِ  وَُخٌٔر ِخني ٍَ ْ رَاِل اليَّْؤلُؤِ ال ٌْ َ
 ُُٔ ِِ ٔٓ الكاقعة َنأ

 َنرِيمٍ ََل ةَارٍِد َوََل الكاقعة ٓٔ ْْ ُّّ 

 َمٍ  َْلُِكُٔن َْ زَكَّٔ َْ َطَجٍر ٌِ ا  ٌِ َٓ اِِلَُٔن ٌِِْ ٍَ َذ
ًِ  اْْلُُفٔن ٍِي ََ اْلَ  ٗٗ ْٓ -ِٓ ٔٓ الكاقعة فََظارِبَُٔن َغيَيِّْ ٌِ

 ًْ آُِِ ٍَ ْح
َ
ًْ َوبِد يِْديِٓ

َ
ًْ َبنْيَ خ ُْ  ٖٗ ُِ ٕٓ الحديد  يَْصَْعٰ ُُُٔر

 ًَ ُْْو اىِْهخَابِ ِِلَلٍّ َحْػيَ َ
 ُُّ ِٗ ٕٓ الحديد أ

 ًْ ْغِِيَاءِ ٌُِِْس
َ
 ُُّ ٕ ٗٓ الحشر  ََكْ ََل يَُسَٔن ُدوىًَث َبنْيَ اْأ

  ٍِِّث ْغَداُب اْْلَ
َ
ْغَداُب الٍّارِ َوأ

َ
 ۚ  ََل يَْصخَِٔي أ

ًُ اىَْفانُِزون ُْ ٍِّثِ  ْغَداُب اْْلَ
َ
 ٔٓ َِ ٗٓ الحشر أ

 َْٔت ٍَ ْ ًْ كُْو إِنٍّ ال ُّ ُمَلرِيُس ُّ فَإٍُِّ وَن ٌِِْ ِي حَفِرَّ  ّٗ ٖ ِٔ الجمعة الٍّ

 َِػث ٍُ ِْٔم اْْلُ َْ يَ َلةِ ٌِ  ُِٖ ٗ ِٔ الجمعة إِذَا ُُٔدَِي لِيػٍّ

 ٍّذَل
َ
ا اْأ َٓ َغزَّ ٌِِْ

َ
ٍَّ اْأ  َُٓ ٖ ّٔ المنافقكف َلُْخرَِج

 َُشَػخِِّ وِلُِْفِْق ذ َْ  ُُّ ٕ ٓٔ الطالؽ َشَػٍث ٌِ

  ُْفخُٔن ٍَ ْ ًُ ال يْيُِس
َ
 ٕٗ ٔ ٖٔ القمـ ةِد

 ٔا ْغرِكُ
ُ
ًْ أ ا َخِفيئَاحِِٓ ٍٍّ  ُّٖ ِٓ ُٕ نكح مِ

  َ ْن ل
َ
اًء َٔوأ ٌَ  ًْ ُْ ْشَليَِْا

َ
رِيَلثِ َأ ٔا لََعَ اىفٍّ اْشخََلاُم

 ٕٓ ُٔ ِٕ الجف َغَدكًا
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  ِث ٌَ ِْٔم اىْلِيَا ًُ بِيَ كِْص
ُ
 ُّْ، ٓٓ ُ ٕٓ القيامة ََل أ

 ًِا ِ َخيْ ا ِغتَاُد اَّللٍّ َٓ ِ  َٗ ٔ ٕٔ اإلنساف يَْْشَُب ة

 ٔا إََِلٰ ِظّوٍ ذِي ذََلِث ُطَػٍب ََل َظيِيٍو َوََل  اجَْفيُِل
َٓبِ  ََ اليٍّ  ُُّ َّ ٕٕ المرسالت ُحْغِن ٌِ

 َْٔفُٔن ٔا لََعَ الٍّاِس يَْصخَ ُ ََ إِذَا اْنخَال ِي  ُٕٓ ِ ّٖ المطففيف الٍّ

  ََ ِي ًْ إِنٍّ الٍّ َ ًٍّ ل ٌَِِاِت ُث ْؤ ٍُ ْ ْؤٌِِنَِي َوال ٍُ ْ ٔا ال َذخَُِ
ًْ َغَذاُب اْلَرِيقِ  ُٓ َ ًَ َول ٍِّ َٓ ًْ َغَذاُب َج ُٓ ٔا فَيَ  ّٗ َُ ٖٓ البركج َحخُٔبُ

  َٰولََصَْٔف ُحْػِفيَم َربََّم َذََتَْض الضحى ّٗ ٓ ّٕ 

 ْر َٓ ًَ فََل َتْل ا اْلَتِي ٌٍّ َ
 ّٔ ٗ ّٗ الضحى فَأ

 

 

 

 
 

 

 

 

 فيرس األحاديث النبوية

 رقـ الصفحة نص الحديث

 ٕٙٔ " إف مف أشد الناس عذابًا يـو القيامة المصوروف"
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 ٕٔ "خذىا بما معؾ مف القرآف "

 ٕٔ " زوجُتَكيا بما معؾ مف القرآف "

 ٜٛ "ما يسرني بيا حمر النعـ"

 ٕٔ ممكُتيا بما معؾ مف القرآف " "

فرأى غيرىا خيرا منيا فميكفْر عف يمينو،  ،" مف حمؼ عمى يميف
 خير "ىو وليفعؿ الذي 

ٔ٘ٙ 
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 فيرس األشعار

 قافية اليمزة

 الصفحة القائؿ لبحرا القافية

 َُُ مسمـ بف معبد الكالبي الكافر دكاءي 

 ُّٗ جميؿ بثينة الخفيؼ نجالءي 

 قافية الباء

 َُِ األسكد بف يعفر الكامؿ خىبُّ 

 ٔٗ .......... الكامؿ يتذبذبي 

 َٗ راشد بف عبد ا الطكيؿ  الثعالبي 

 ُْٔ جابر بف رأالف الطائي الكافر الخطكبي 

 َُِ .......... الطكيؿ  أطيبي 

 َٗ عمقمة بف العبد الطكيؿ طبيبي 

 ْٓ أنشده الكسائي لمفراء الطكيؿ خصيبي 

 َُٗ .......... البسيط ذيبي 

 ُٗ ابف ىرمة الكامؿ بالبابً 

 ٖٓ امرؤ القيس الطكيؿ بالمجربً 

 ُُٕ جرير الكافر المصابىا

 ٖٔ، ُِٓ األسكد بف يعفر الطكيؿ تصكبىا
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  ......... الطكيؿ اكبى بغضي 

 ٗٗ ربيعة بف مقرف الكافر التيابىا

 قافية التاء

 ُُْ جذيمة بف مالؾ األسدم المديد شماالتي 

 قافية الجيـ

 ُٗ،َٗ،ٖٕ ذؤيب اليذليك أب الطكيؿ يجي ئت

سيريف أخت مارية  المقتضب حرجً 
 القبطية

ُِٕ 

 قافية الداؿ

 ُّْ أنس بف مدركة الخثعمي الكافر يسكدي 

 ْٗ، ُْٔ ............... الطكيؿ زيدي ي

 ُُِ .............. الطكيؿ لعميدي 

 ُِٕ، ٕٔ النابغة الذبياني البسيط أحدً 

 ٓٗ حاتـ بف عبد ا الطائي الطكيؿ ابعدً 

 ُُٖ قيس بف ذريح الكافر سعدً 

 َُْ، ُّٖ النابغة الذبياني البسيط فقدً 

 ّٓ النابغة الذبياني البسيط الجمدً 

 َُٕ ابف ميادة الرماح بف أبرد الكامؿ معاىدً 
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 ٕٕ ............ المتقارب بالمركدً 

 ُِٓ األسكد بف يعفر الكامؿ  بفسادً 

قيس بف زىير بف خذيمة  الكافر زيادً 
 العبسي

ٕٓ 

 ُِٓ عبد مناؼ بف ربع اليذلي البسيط الشردا

 ُٖ عقيبة األسدم الكافر الحديدا

 ُُْ الفرزدؽ الطكيؿ المقيدا

 قافية الراء

 ُّْ امرؤ القيس المتقارب أفرُّ 

 ِٖ الفرزدؽ الطكيؿ ميتسري 

 َُٔ، ٓٓ جرير البسيط عمري 

ك  ُْٗ راشد بف شياب اليشكرم الطكيؿ عمري

 ُِّ أكس بف حجر الطكيؿ عامري 

 ُُُ تماـك أب الكامؿ المزىري 

 َُِ .......... الطكيؿ أنكري 

 ٓٗ عدم بف زيد الخفيؼ تصيري 

 َُْ داؤد اإليادمك أب الخفيؼ المياري 

 ُِّ بعض بني كالب الطكيؿ الغكابرً 

 َُّ الذئب الثقفيك أب الطكيؿ كسًرم



282 
 

 َُُ األخطؿ التغمبي الطكيؿ البكرً 

 ُْٗ الفرزدؽ الكامؿ األشبارً 

 ُِٔ الرمةك ذ الطكيؿ قفرا

 ُُٔ بف أحمدك عمر  الطكيؿ أحمرا

 ٕٗ األشعر الرقباف المتقارب مضر

 قافية العيف

 ٓٗ، ٕٔ النمر بف تكلب الكامؿ فاجزًعي

 ُُٖ قيس بف ذريح الكافر المطاعً 

 ُّٔ الشماخ الكافر المضيعً 

 ٔٗ عباس بف مرداس السممي البسيط الضبع

 ُِٓ زيد بف زريف الممكح الطكيؿ تدفع

 َُٓ ميك الخرؽ الطك ذ الطكيؿ اليجدَّعي 

 ُّٓ .......... الطكيؿ يتقطعي 

 َُُ .......... الطكيؿ مصرعىا

 ٕٓ .......... الطكيؿ مدفعا

 قافية القاؼ

 ُُٔ عنز بف دجاجة الكامؿ المتنبؽ

 ُِِ المفضؿ النكرم الكافر سحكؽ
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 ُُِ، ٕٓ .......... الكافر العتيؽ

 ُٓٓ سالـ بف كابصة البسيط تثؽ

 ُٔٓ حميد بف ثكر الياللي الطكيؿ  تركؽ

 ِٖ .......... الكافر الخميؽ

 قافية الالـ

 ْٖ الشنفرل الطكيؿ أعجؿي 

 ٕٕ زىير الطكيؿ البقؿي 

 ّٓ ......... الكامؿ يكؿي ف

 ُٖ امرؤ القيس الطكيؿ بنباؿً 

 ُُْ القيسامرؤ  الطكيؿ أمثاًلي

 َُّ تميـ بف أبي مقبؿ الكامؿ بخياؿً 

 َُِ الخنساء الكافر العكالي

 ُْْ امرؤ القيس الطكيؿ جمجؿً 

 ُْٓ امرؤ القيس الطكيؿ صاؿو 

 َُٓ، ُٖ الفرزدؽ البسيط الجدؿً 

 ُُٔ كبير اليذليك أب الكامؿ السمسؿً 

 ُِّ األحكص الطكيؿ غافؿً 

 ُٔ ........ الكافر لـ يفعؿً 
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 ُُِ، َُٖ كثير عزة الطكيؿ سبيؿً 

 ٓٓ امرؤ القيس الطكيؿ عقنقؿً 

 ُِٔ القتاؿ الكمبي الطكيؿ معمالن 

 قافية الميـ

 َُّ زىير البسيط امك غن

ـي   ُُِ المسيب بف عمس الكافر مظم

 ُُْ، ٕٔ المرار الفقعسي الطكيؿ يدكـي 

 ٖٓ الفرزدؽ الطكيؿ بدائـً 

 ٕٔ حساف بف ثابت الكامؿ بساـً 

 ٖٖ زىير الطكيؿ مجثـً 

 ُِّ زىير الطكيؿ بمنسـً 

 َٕ عنترة الكامؿ تحـر

 ُِِ ابف صريـ اليشكرم الطكيؿ السمـً 

 ُُٕ النابغة الجعدم الكامؿ الظمـً 

 ُٗ،ٖٕ عنترة الطكيؿ الديمًمي

 ُِْ .......... الطكيؿ  الفـً 

 قافية النوف

 َُُ عمراف بف حطاف الكافر عساًني
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 ٖٗ الشافعي البسيط الزمفً 

 ٖٗ قريط بف أنيؼ البسيط ركبانىا

 ْٕ كعب بف مالؾ الكامؿ إيانىا

 ُْٓ، ْٗ فركة بف مسيؾ الكافر آخرينا

 ُّٓ جرير البسيط حيف

 قافية الياء

 َٖ ............ المتقارب يديو

 ُّٕ األعشى المتقارب أكدل بيا

 ُٕٓ القحيؼ العقيمي الكافر رضاىا

 ٖٖ لبيد بف ربيعة العامرم الكافر أقداميا

 ٖٔ القحيؼ العقيمي الكافر منتياىا

 ِٖ المتنخؿ اليزلي المتقارب قكاه

 َُْ امرؤ القيس المتقارب مقتفر

 ُّٓ، ٕٔ ،ِٔ عركة بف حزاـ العذرم الطكيؿ قاتمو

 َُْ جميؿ بثينة الخفيؼ جممو

 ٕٔ بف ممقط الطائيك عمر  السريع سرباليو

 ّْ المغيرة بشر بف الطكيؿ مضاربو

 قافية الياء
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 ٕٓ ........... الطكيؿ حباليا

 ُُِ ........... الطكيؿ باديا

 ُٗٓ زىير بف أبي سممى الطكيؿ غاديا

 ُّٕ جعفر بف عمبة الطكيؿ تالقيا

  ُٓ،  ْٕ  سحيـ بني عبد الحسحاس الطكيؿ ناىيا

 ْٗ .......... الطكيؿ كما ىيا
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 فيرس األرجاز

 قافية الجيـ

ا سكيد بف أبي كاىؿ  الرجز يرندجى
 اليشكرم

ُٓٓ 

 ٖٕ النابغة الجعدم الرجز بالفرجً 

 قافية الحاء

سعد بـ مالؾ بف ضبعة  الرجز فاستراحكا
 بف قيس

َُٓ 

 قافية الراء

 ُِّ النجـ العجميك أب الرجز قفندرا

 قافية الكاؼ

 َُٔ رجؿ مف األعراب الرجز ال أبا لكا

 الالـقافية 

 ُُٓ حميد األرقط الرجز مأككؿً 

 قافية الياء

 ُْٗ ......... الرجز قصكرىا

 ُُِ ......... الرجز الرقبو
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 فيرس أقواؿ العرب

 رقـ الصفحة قوؿ العرب

 ُٖٓ اركب عمى اسـ ا

 ُِّ أما أف جزاؾ ا خيران 

يىنَّؾ  ُّْ بعيف ما أيرى

 ُِٖ حدثتو مف فالف

 َُٓ الدراىـالخمسة العشر 

 ُِٔ الذكد إلى الذكد إبؿه 

 ُِٖ ضربتو مف السيؼ

 ُِٔ قد كاف مف مطر

 ُُٕ كمنذ أخذت في حديثؾ

ىز بو كىزه، خذ الخطاـ، كخذ بالخطاـ، كتعمؽ زيدا، كتعمؽ بزيد، 
 كخذ رأسو، كخذ برأسو، كامدد الحبؿ، كامدد بالحبؿ.

ٕٔ 

 

 

  


