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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

  شكر وعرفان
  

  الحمد � والشكر لھ على نعمائھ وفضلھ ، وبفضلھ ونعمائھ تتم الصالحات. 
  لموضوع .....وشكري وعرفاني لمن دلني على اختیار ھذا ا      

وإلى كل من مد یده بالعون والمساعدة في تحضیر المادة ، بالمصادر والمراجع    
... حتى استطعت أن اسبر أغوار ھذه البحور ، وانتقي أثمن الدرر والآللئ من 

  قیعانھا ............
  والشكر لمن أوسع صدره وخلقھ ، وأشرف على ھذا العمل ، حتى خرج     

  في ھذا الثوب القشیب ...........                              
                                                         

  الباحثة                                                                      
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  ظاھرة اإللحاق في الصرف العربي     -ع :اسم الموضو
   -خطة البحث :  

عني بظاھرة اإللحاق ، كما وردت عند علماء الصرف ، منذ ھذا البحث ، ُی  -: التمھید
، من حیث داللتھ علي جھد النحاة  سیبویھ ، الذي أسس لھذه المسألة . فموضوع اإللحاق مھم

ر معظم الظواھر اللغویة ، إن كانت نحویة ،  أو ، في التوصل إلى نظرة شاملة ، تفسِّ 
  ة األوزان والقوافي الشعریةرفیة ، أو صوتیة ، فھذا الموضوع ، كانت تملیھ ، طبیعص
                                                              أخري . ، وتطور األصوات اللغویة تارةً تارةً 

    -أھمیة ھذا البحث : 
ي اإللحاق قدیمة ، لم فالكلمات واألمثلة  معظم لبحث لھ أھمیتھ ، إذ أننا نجد أنَّ ھذا ا           

لتدخل في األسالیب ، ولیس لھا في الزمن الحاضر متسع  ضئیالً  استعماالً  تستعمل إال
ت في فیدة في دراسة ھذا الموضوع المشتَّ أن في ھذا البحث مقترحات م الحدیثة . إال

  صفحات كتب الصرف والنحو القدیمة . 
الكلمات جدید لدراسة موضوع اإللحاق ، واستخدام  وأھم ھذه المقترحات وضع منھج

  المعروفة والمتداولة ، لالستدالل علي صیغھ ، وبیان دراستھ ، وأھدافھا في اللغة العربیة .  

    -:الھدف من البحث  
ھذا البحث یكمل فجوة في مسألة المجرد والمزید من األسماء واألفعال ، وھو              

، لتتبعھا في تصاریفھا بشرط الموافقة والموازنة ،  كثر منھا حروفاً إلحاق كلمة بأخرى أ
بأنھا تتصرف تصرف المجردات ، وھى لیست   -وھى من المزیدات   –وتتمیز الملحقات 

  كذلك ، ولذا جعلت ملحقة بھا . 
   -المشكلة التي عالجھا البحث :  

     فھ اللغویون والصرفیون؟) ما اإللحاق؟ وكیف عرَّ ١(        
  ) ما الفرق بین الملحق والملحق بھ؟ ٢(        

  ) كیف نمیز بین الحرف الزائد لإللحاق والحرف الزائد لغیر اإللحاق؟ ٣(        
  مواطن زیادة حروف اإللحاق؟  ھي) ما ٤(        
  ر الصرفیون ترتیب الحروف الملحقة في الكلمة ؟ كیف فسَّ ) ٥(        
  زیادة لإللحاق ، أم زیادة للتأنیث أم للتعویض؟  ھيء في بنت وأخت ھل ) زیادة التا٦(        
  ) ما الخواص التي تمیز اإللحاق؟ وما عالماتھ؟ ٧(        



  والمزیدة وأوزانھا . الصیغ الثالثیة من األسماء ، ولحاقھا بالرباعیة المجردة  - أ -)٨(        
       ولحاقھا بالخماسیة المجردة وأوزانھا.  الصیغ الرباعیة من األسماء ، - ب -            

                                                                                                                                                                                   

                                     
  

)٢(  
          

بالرباعیة المجردة والمزیدة من األفعال ، وأوزانھا.  ) الصیغ الثالثیة من األفعال ولحاقھا ٩( 
  ) كیف صنف الصرفیون اإللحاق إلي قیاسي وسماعي؟ ١٠(
  وآراؤھم في ھذا التصنیف؟ وما الحدود والقواعد التي اعتقدھا كل فریق منھم؟  

   -منھج البحث :   
ھذا البحث جمع لمالحظات بعض العلماء علي اإللحاق ، وآرائھم في تفسیره                   

؛ ، وبیان أھم األسس التي بنوا علیھا قواعد اإللحاق ، مستندین في ذلك إلي ما قالھ سیبویھ
لسبقھ في ھذه المسألة. إذ كانت آراؤھم وأقوالھم متناثرة وإشاراتھم غیر مكتملة ،  نظراً 

المقصود ، وتزیل  مھا ببعض األمثلة التي تبینأیت أن أجمع ھذه المالحظات، وأدعَّ رف
  الغموض بإذن هللا. 

   -الدراسات : تلك بین وأھمیتھ البحث ومكانة الدراسات السابقة ،  
جاءت صیغ اإللحاق ومفرداتھ متناثرة في كتب الصرف من مؤلفات علمائنا                   

  األقدمین. 
عن الملحقات  من األسماء واألفعال ،  –) ـھ١٧٥(ت  –( الكتاب) تحدث سیبویھ  ففي

  بذلك األساس الذي انطلق منھ الصرفیون في بحث ھذا الموضوع.  واضعاً 
  : بویھ في دراستھ لإللحاق في كتابھال یختلف كثیرا عن سی –) ـھ٢٨٥(ت  –وكان المبرد 
. وكان ینقد سیبویھ في بعض المسائل المتعلقة . وفي مواضع من كتابھ ( الكامل)( المقتضب)

  باإللحاق. 
)، سواء ـھ٣٩٢وممن أسھم بنصیب وافر في بحث ھذا الموضوع ابن جني (ت              

  : فیما نقلھ عن شیخھ أبي علي الفارسي ، أو فیما أضافھ من عنده ، خاصة في كتابھ
   ر صناعة األعراب).( المنصف في شرح تصریف المازني) وفي( الخصائص) و (س

 وكان ممن تناولوا ھذا الموضوع بالبحث والدراسة ( ابن یعیش) في( شرح المفصل) ، 
  والذي كانت معظم آرائھ موافقة لما جاء في كتاب سیبویھ. 

وفي ( كتاب المزھر في علوم اللغة) للسیوطي ذكر للملحقات من األسماء ومن            
  األفعال. 

مصنفات علمائنا األقدمین ممن تناولوا ھذا الموضوع، فقد ألف ابن  وتوالت           
كما عصفور األشبیلي (الممتع في التصریف) ، الذي یحوي فائدة كبیرة عن ھذا الموضوع. 

  في شرح حقیقة اإللحاق في كتابھ :  طولى اً أن للرضي االستراباذي ید
  ( شرح شافیة ابن الحاجب).

ا الموضوع حتى یومنا ھذا لم تنفصل عن دراسة غیرھا من واستمرت دراسة ھذ          
  مواضیع الصرف. واعتمد المتأخرون علي من سبقھم في دراسة موضوع اإللحاق. 



والبحث یشتمل علي كثیر من األمثلة التي وضعھا األقدمون تحت اسم الملحقات          
ي كتاب سیبویھ وكتاب وأوزانھا ، وما ألحقت بھ من كلمات مجردة ، مأخوذة مما ورد ف

وبعض مما ورد عن ابن جني وغیرھم وتعلیقاتھم علي ھذه األمثلة وبعض المقتضب للمبرد 
   الكلمات التي لم یصنفھا سیبویھ ، وال غیره تحت اسم الملحقات.

  
)٣(  

  -ھیكل البحث : 
   ) التمھید.١(        

  ) جھود العلماء في توضیح مفھوم اإللحاق. ٢(        

   - ل األول :الفص  
  المقصود من اإللحاق                     

  یف اإللحاق عند اللغویین والصرفیین. تعر  - المبحث األول         
  اإللحاق التصریفي ، أھمیتھ ومكانتھ والغرض منھ .  -الثاني  المبحث         

   -الفصل الثاني :
  الزیادة واإللحاق                    

   .زیادة اإللحاق  -األول  المبحث       
   . الحرف الزائد لإللحاق  -المبحث الثاني        
   مواطن زیادة اإللحاق .  -المبحث الثالث        
  التاء في بنت وأخت بین اإللحاق والتأنیث والتعویض.   -المبحث الثالث        
  خواص اإللحاق وآماراتھ.   -المبحث الرابع        

   -الفصل الثالث :                 
  أوزان الكلمات الملحقة في األسماء واألفعال .                    

  :أوزان األسماء الثالثیة الملحقة  / األسماء الملحقة :١ المبحث األول       
  الملحق بالرباعي المجرد . - أ                            
  اعي المزید فیھ .الملحق بالرب -ب                          
  الملحق بالخماسي المجرد . -ج                          

  :/ األسماء الملحقة : أوزان األسماء الرباعیة الملحقة ٢                      
  الملحق بالخماسي المجرد. -أ                          
  الملحق بالخماسي المزید فیھ . -ب                         

   المبحث الثاني     
  األفعال الملحقة                       
  األفعال الثالثیة الملحقة بالرباعي المجرد . -
 األفعال الثالثیة الملحقة بالرباعي المزید فیھ .  -

   -الفصل الربع :
  اإللحاق بین القیاس والسماع .                   

   األول المبحث   
  حاق القیاسي في األسماء واألفعال .اإلل                    



  اإللحاق القیاسي في األسماء.  -أ                 
   اإللحاق القیاسي في األفعال . -ب                

   

                                                
)٤(  

                      
   المبحث الثاني    

  اعي في األسماء واألفعال. اإللحاق السم                   
                       لحاق السماعي في األسماء.                                        اإل -أ                 
  اإللحاق السماعي في األفعال . -ب                

   المبحث الثالث   
  الرأي في اإللحاق .                   

  رأي في اإللحاق القیاسي والسماعي .ال -             
  القول بزیادة بال معني غیر ممكن . -             
  غموض صیغ اإللحاق وغرابة األمثلة . -             

  -خاتمة البحث :                  
  ملخص البحث . -
  نتائج البحث . -
 التوصیات . -
                                               المصادر والمراجع والدوریات .  -
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  دالتمھی

         
منذ دت عند علماء الصرف اق في الصرف العربي كما ورھذا البحث یعني بظاھرة اإللح 

  سیبویھ.
د ، فقد تكون األصول د الحروف األصلیة في الكلمات محدّ فاللغة العربیة تتمیز بأن عد       

   وتصل إلى خمسة أصول في األسماء فقط. .ثالثة أو أربعة في األسماء واألفعال
وقد  عدیدة. لقواعد صرفیة ، وضوابط صوتیة ولكن الزیادة على تلك األصول ممكنة وفقاً 

 ىتصل الكلمة بما زید علیھا لغیر إلحاق إلى سبعة أحرف ، فیزاد على الثالثي من واحد إل
  ویزاد على الرباعي ثالثة فأكثر.  أربعة ،

غة أحد وسائل تنمیة مفردات الل ھم في باب الزیادة والصرف ، ویعدُّ واإللحاق بحث م      
بعض األحرف یمكن إنتاج كلمات مختلفة من أسماء طة زیادة اسالعربیة وتنویع كلماتھا ، فبو

      أفعال ضمن صیغ العربیة المعروفة.  

  -جھود العلماء في توضیح مفھوم اإللحاق :
  اإللحاق عند علماء النحو والصرف ، إلحاق نحوي ، وإلحاق تصریفي                

في األعراب. كاإللحاق  واإللحاق النحوي یختص بإلحاق بعض المفردات بغیرھا            
بالمثني كما في (اثنان وكلتا) ، ویجمع المذكر السالم (عشرون وبابھ)، وإلحاق بجمع المؤنث 

 السالم (عرفات وأذرعات).
أما اإللحاق التصریفي : فكما حدده العلماء أن تزید في بناء كلمة لتلحقھ ببناء أكثر            

رف. وھذه الزیادة غیر صالحة لإلسقاط وتجرید منھ وھذا یفھم منھ اختصاصھ بعلم الص
   .االسم منھا ، ما لم تؤثر ھذه الزیادة في معنى الكلمة

وقد جاءت صیغ اإللحاق ومفرداتھ متناثرة في كتب الصرفیین واللغویین والمعاجم          
  لألقدمین. 

ھ ، وأبوابھ ، نجد موضوع اإللحاق متفرقا بین أجزائ – مثالً  –ففي كتاب سیبویھ         
   .وصفحاتھ

وكان المبرد ال یختلف كثیرا عن سیبویھ ، في دراستھ لإللحاق في كتابھ (المقتضب). بل  
   كان یتناول ما تناولھ سیبویھ في كتابھ بالشرح والتحلیل والنقد.

الغامض، ودراستھ بصورة  ولة لتوضیح ھذا الموضوعاابن جني أكثرھم مح ویعدُّ        
أقرب إلى الواقع مما سبق ، وخاصة في شرحھ لتصریف أبي عثمان المازني ، و أكثر جدیة.

   وھو (المنصف في شرح التصریف).
  فتناول فیھ : تعریفھ ، صیغھ وأنواعھا ، وقسمھ إلى إلحاق قیاسي وآخر سماعي.        
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أي  ماعدا ذلك.بتكریر الم الكلمة إللحاقھا بغیرھا. والسماعي  فصار القیاسي عنده مختصاً 
  قیاسي وسماعي. في التقسیم إلى بزیادة بعض أحرف سألتمونیھا. وسیرد ذلك بإذن هللا

معلومات نافعة عن اإللحاق. وكذلك األمر في (سر  ا كتابھ (الخصائص) فقد ضمّ أمّ       
                                     صناعة األعراب). وكذا في (التصریف الملوكي). 

ھا لم تكشف أنّ  إالّ ممن تناولوا دراسة ھذا الموضوع ، ت مصنفات علمائنا األقدمین وتوال
وأنواعھا منذ ض الذي رافقھ في مفرداتھ ، وصیغھ وتزیل عنھ الغمو جمیع جوانبھ.

  كان ابن مالك  وإنْ   ،البدایة . واعتمد المتأخر منھم على من سبقھ 
سبق ، وخاصة في (شرح المیة األفعال) قد درسھ في أغلب مصنفاتھ ، وأوضحھ أكثر مما 

  (الكافیة الشافیة في النحو) وشرحھا.  ، و (تسھیل الفوائد) وشرحھ. ولھ أیضاً 
ا ابن عصفور األشبیلي ، فتناول ھذا الموضوع بالدراسة ، وضرب األمثلة أمّ         

  المتنوعة لتوضیحھ ،ومعرفة أوزانھ ، خاصة في كتابھ (الممتع في التصریف). 
فدرس أكثر جوانبھ ، كذلك فعل الرضي االستراباذي  في شرحھ لشافیة ابن الحاجب.        

  وبین أماراتھ ، وأدلتھ ، وداللة زیادتھ علي معني لم یكن موجودا قبلھا وھكذا. 
وتناول السیوطي اإللحاق في كتابھ ( المزھر في علوم اللغة) خاصة ، یضاف إلیھ ما         

ھ جمع أكثر أقوال علماء الصرف ، والنحو في أنّ  شباه والنظائر). إالّ ذكره في مصنفھ (األ
  .اإللحاق . ولجأ إلى تعداد الصیغ التي یبدو أغلبھا غریباً 

وھكذا استمرت دراسة اإللحاق حتى یومنا ھذا لكنھا لم تنفصل عن غیرھا من          
 إالّ  عربیة المختصة بھا.المصنفات ال  ضمتھا معاً  مواضیع النحو والصرف األخرى ، التي

أكثر اعتمادھا منصب على ما جاء في كتب النحو والصرف لعلمائنا األقدمین ، ولم  أنَّ 
تخرج عن حدودھا. وسلمت بكل ما جاء فیھا ، وخاصة في نفي وجود معنى لزیادة اإللحاق 

   ، أو لغرض لفظي فقط.  التي  سیتضح أن لھا معنى. ولم تكن زیادتھا عبثاً 

  -لحاق عند الصرفیین المحدثین :اإل    
 كانت أم فعالً  اسماً  –اإللحاق عند جماعة الصرفیین المحدثین ھو الزیادة التي تلحق الكلمة  

كما  حتى یصیر بناؤھا اللفظي مطابقا لبناء آخر في عدد األحرف وحركاتھا وسكناتھا. –
ھا لغیر اإللحاق. ى العام فإنْ أضیف إلى المعن أفادت معنى فرعیاً  الزیادة إنْ  وافقوا على أنّ 

  یجاري الملحق بھ في جمیع تصاریفھ.  الملحق یجب أنْ  وأنّ 
) ھو (إضافة صوتیة تلحق االسم ١الجلیل (لحاق عند الدكتور عبد القادر عبد فاإل            
، وتكون بزیادة صوت واحد أو أكثر لیتواءم تركیبھ اللفظي مع تركیب آخر في أو الفعل 
  النوعیة ، (في عدد الصوامت ، والصوائت ، والتراكیب الصفریة).الكمیة و
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ھذه الزیادة الصوتیة  اإللحاقیة ال تخضع لعوامل اإلطراد في اإلفادة الداللیة  كما یرى أنّ 

وب ، تُ كْ ب ، مَ اتِ كَ  التي تؤدي إلى إفادة معنى فرعي أضیف إلى المعنى العام ، كما في (
  .ابة)تَ كِ 

ولذا  ، ىرقیقھا إلحاق صیغة بنائیة بأخفاإللحاق عنده عملیة صوتیة القصد من تح        
ء سباب تتصل بفقدان البنال ، أللَ مْ د ، شَ َد ھْ د ومَ َد عْ قَ یمتنع فیھا اإلدغام الصوتي ، كما في 

اإللحاق یمتنع فیھ  وھنا یتفق مع علماء الصرف في أنّ . اللفظي ھیئة البناء الملحق بھ
كلمة  كلفي أّن ) ١الحمید مصطفى  السید ( اإلدغام. ویوافقھ على ھذا الرأي الدكتور عبد

من  ، فیھا زیادة ال تطرد في إفادة معنى وساوت الكلمة بھذه الزیادة وزناً كانت أم فعالً  (اسماً 
أوزان المجرد في عدد حروفھ وحركاتھ وسكناتھ ، كانت ھذه الكلمة ملحقة بھذا األصل ، 

   وكانت زیادتھا لإللحاق. 
ت التي عالجھا الصرفیون بعض الملحقا رى بعض علماء الصرف المحدثین أنّ وی           

 ) أنّ ٢تلحق بالرباعي. فیرى األستاذ/ محمد ضامر( القدماء تحت باب اإللحاق ال یمكن أنْ 
 مالیست ملحقة وإنّ   لَ َو رْ ، ھَ  لَ أَ رْ ، بَ  لَ ظَ نْ حَ ،  أَ نَ رْ ، یَ  سَ َج رْ بعض األفعال وھى الكلمات نَ 

لیست كما ذكر السیوطي في فعل رباعي مجرد یوزن على فعلل فالنون أصلیة فھي  سَ َج رْ نَ 
  ھا ملحقة توزن على نفعل أنّ 

بكثرة الفعل یرنأ فعل مضارع من رنأ بمعنى تثاقل وثبتت في النسق العربي  وأنّ            
استعمالھا وصارت تعامل معاملة الملحق بالیاء في أولھ ، حالھا كحال (یزید) التي أصبحت 

) رباعي مجرد فالیاء لَ لَ عْ غ بالحناء فوزنھا (فَ ) صبأنَ رْ اسما من فعل. أما إن كان معناھا (یَ 
  فیھا (فاء الكلمة). 

) حسب تحلیل علماء لَ عَ نْ ، ولذا یلزم أن یكون وزنھا على (فَ  لَ ظَ نْ فھي حَ  لَ ظَ مْ ا حَ أمّ          
ا إذا ) بمعنى المنع من التصرف. أمَّ لَ ظَ (حَ الصرف األقدمین إذا كان أصل الفعل الثالثي 

  النون ھنا أصلیة ولیست حرف إلحاق.  ألنَّ  لَ لَ عْ مأخوذة من الحنظل فوزنھا فَ  لَ ظَ نْ كانت حَ 
كانت ھمزة برأل مزیدة  ). فھما من األفعال الرباعیة األصول ، فإنْ لَ َو رْ وھَ  لَ أَ رْ ا (بَ أمَّ   

وحصلنا على كلمة ال وجود لھا في  ، )لَ رَ لإللحاق ، فلو حذفت ھذه الھمزة لصارت (بَ 
  ).  لَ رَ في صورة مادة ثالثیة (ھَ  ، فھي لم تأتكذا الحال في ھرول القوامیس. و

من الكلمات  عدداً  . وأنّ اإللحاق في الفعل الرباعي لیس كلھ وارداً  فھو یرى أنّ         
الرباعیة التي ادعى  الصرفیون العرب القدماء ، أنھا ملحقة بالرباعي لیست كذلك بل ھي 

  رباعیة مجردة. 
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ْعْ◌لََل،  فھو یرى أن ترد كل األفعال التي اّدعى الصرفیون القدماء أنھا ملحقة إلى وزن فَ
م بوجود أما إذا وجدنا كلمات یشترك معناھا مع معنى كلمات ثالثیة فإننا نستطیع أن نسلّ 

في اللغة ، ویكفي  الصیغ ؛ ألنھ مبدأ ینافي التیسیر إلحاق فیھا، إال أنھ یرفض التعدد في
في نظره كي یكون الفعل رباعیاً ، أن یكون مصدره على فعللة ، وصیغتھ فعلل دون 

  باقي الصیغ التي أثبت فیھا القدماء الحروف الزائدة .
الملحق بالرباعي المجرد تُضم إلى أوزان  ) أّن أوزان١كما یرى الدكتور محمد عید(  

الثالثي المزید بحرف. والرباعي المزید بحرف إلى الثالثي المزید بحرفین ، والرباعي 
المزید بحرفین تُضم إلى أوزان الثالثي المزید بثالثة أحرف ، تیسیراً لدراسة الصرف ، 

 بتجمیع مباحثھ ، واختصارھا ، ونفي التشتیت عنھا.         
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  -الفصل األول : 
  المقصود  باإللحاق                      

  یین .تعریف اإللحاق عند اللغویین والصرف  - المبحث األول :
 اإللحاق التصریفي ، أھمیتھ ومكانتھ والغرض منھ .  - المبحث الثاني :               
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  المقصود من اإللحاق
   - فھ العلماء القدماء :اإللحاق كما عرَّ  - أ  

   -: ) اإللحاق لغةً ١(      
ما باإللحاق. وإنْ  خاصاً  ون باباً لم یفرد العلماء النحویون والصرفی                             

نثروه في أبواب كثیرة من مصنفاتھم. ومن تتبعنا لمواطن اإللحاق في كتب األقدمین ، 
في اللغة یراد بھا عدة  كلمة اإللحاق ، وھو أنّ  لغویاً  نستطیع أن نستخلص لإللحاق تعریفاً 

اه. ویأتي اإللحاق بمعنى ھ إیّ بمحموٍد ، إذا أتبعت یقال : ألحقت زیداً  - . منھا اإلتباع :معانٍ 
. والملحق یعني إذا أدرك بعضھم بعضاً إدراك الشئ والوصول إلیھ ، یقال : تالحق القوم : 

) الولد بأبیھ ، (أي أخبره بأنھ ابنھ لوجود شبھ بینھما ١عي الملصق. یقال : ألحق القائف(الدّ 
  یظھر للقائف) 

، والذي یعني : أن تتبع كلمة  البحث فیھومن ذلك باب اإللحاق الذي نحن بصدد          
  ) ٢ألخرى في تصاریفھا وبنائھا(

یتضح من ذلك تعدد معاني كلمة (اإللحاق). وعدم اختصاصھا بمعنى ال تتعداه إلى         
 غیره.    

  -: ) اإللحاق اصطالحاً ٢(      
في بحث المجرد  ف الصرفیون اإللحاق بأنھ مصطلحعرّ                                    

والمزید. وقد أجمعوا على أنھ جعل كلمة تتبع لكلمة أخرى في بنائھا وتصاریفھا ، وذلك 
بزیادة حرف ، أو أكثر على أصولھا. حتى تصیر موازنة ومساویة لھا. والمراد ھو تصییر 

  بھ).لحق وھو(الم لبناء الكلمة األكثر حروفاً  بناء الكلمة األقل حروفا (الملحق) بزیادة مساویاً 
ھو ابن جني. فقد أسھم بنصیب وافر في  دقیقاً  علمیاً  ف اإللحاق تعریفاً وأول من عرّ           

بحث ھذا الموضوع ، وفیما نقلھ عن شیخھ أبي علي الفارسي ، أو فیما أضافھ من عنده. ألن 
بسوق  ف اإللحاق ، واكتفىسار علیھا العلماء بعده ، لم یعرّ سیبویھ الذي وضع األسس التي 

  ). ٣ أمثلة علیھ في مواطن عدیدة ، من مؤلفھ الكتاب(
ویبدو من استقراء أمثلتھ ، أن المسألة قد نضجت في عصره، وقد جاء من بعده من          

  الخاصة باإللحاق. استنبط بعض القواعد والضوابط 
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ھو بزیادة في الكلمة تبلغ بھا ما (واعلم أن اإللحاق إنْ  -یقول ابن جني في تعریف اإللحاق :
، لضرب من التوسع في اللغة ، فذوات الثالثة یبلغ بھا ذوات األربعة الملحق بھ  زنة

  ) ١لك غرض مطلوب)(ذوالخمسة ، وذوات األربعة یبلغ بھا ذوات الخمسة ، وال یبقى بعد 
ویقصد ابن جني (بذوات الثالثة) الكلمات الثالثیة التي تلحق بعد الزیادة بالرباعیة         

إلى الكلمات الرباعیة التي تلحق بعد الزیادة ذوات األربعة) والخماسیة األصول. ویشیر (ب
اإللحاق  یبقى بعد ذلك غرض مطلوب) إلى أنّ  بالخماسیة األصول. ویشیر بقولھ : (وال

ھ ال توجد كلمة خرج من ذلك إلحاق الخماسیة ، ألنّ ینحصر في إلحاق الثالثیة والرباعیة ، وی
  زیادتھا وال غیرھا. سداسیة األصول فتلحق بھا الخماسیة بعد 

فالكلمة التي تشتمل على إحدى  زوائد اإللحاق في قولھ : (بزیادة في الكلمة ) ھي           
المجردة من الزوائد ، كالكلمات الرباعیة والخماسیة ھو الكلمة  )والملحق بھ(الملحق 

فیلحق بھا المجردة من الزیادة ، أو بعض الكلمات الرباعیة المزیدة لتلحق بالخماسیة ، 
) بَ رَ أصولھا (جَ  )لَ َص یْ ) و(فَ بَ رَ وْ ن ومثال الكلمات الملحقة :(جَ المزید بحرفی الثالثي

  .) المجرد ملحق بھلَ لَ عْ ) الرباعي المجرد. فوزن ( فَ لَ لَ عْ ) ثالثیتان ملحقتان بوزن (فَ لَ صَ و(فَ 
لمات جدیدة ویشیر ابن جني بقولھ : (ضرب من التوسع).إلى أنھ تولید لصیغ وك           

لقواعد معینة. من أھمھا قواعد اإللحاق. وال شك أن أكبر أبواب التوسع في اللغة ھو  وفقاً 
  باب الزیادة لغیر اإللحاق في األسماء واألفعال. 

رضي ونظیر ما جاء في كتاب ابن جني عن اإللحاق وتعریفھ تعریف ال           
إللحاق أشمل من التعریف السابق. یقول : تعریف الرضي ل ). إال أنّ ـھ٦٨٦االستراباذي (ت

أو حرفین على تركیب زیادة غیر مطردة  تزید حرفاً  ( ومعنى اإللحاق في االسم والفعل أنْ 
وف في إفادة معنى ، لیصیر بذلك التركیب بتلك الزیادة مثل كلمة أخرى في عدد الحر

  ) ٢وحركاتھا المعینة والسكنات.)(
لزیادة تغیر معنى اللفظ. سواء أكانت ا أن الزیادة غالباً إلى  رولعل الرضي أشا            

ن الزیادة في المبنى زیادة في المعنى ، كما یقول الصرفیون ، لإللحاق ، أم لغیره. حیث إ
لكن ھذه الزیادة في المبنى لیست مطردة في زیادة المعنى. بل لیصیر التركیب على مثال 

الكلمة الملحقة تعامل معاملة  عدد حروفھا. أي أنّ تھا وسكناتھا والكلمة األخرى في حركا
عن ابن الحاجب في شرح الشافیة (ومعنى  الملحقة بھ في تصاریفھا. وھذا ما نقلھ الرضي

جعل مثال على مثال أزید منھ لیعامل معاملتھ فنحو قردد اإللحاق ، أنھا أنما زیدت لغرض 
  ) ٣ملحق.)(
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بعدم تغیر  مي إفادة معنى ) بقولھ : (وال نحتِّ وعقب الرضي على قولھ ( زیادة غیر مطردة ف
بل یكفي أن ال تكون تلك الزیادة في مثل ذلك  --- ممعنى بزیادة اإللحاق على ما یُتَوھال

  ).١الموضع مطردة في إفادة معنى.)(
 لَ اعَ فَ  (فإن قیل : فقد صح إذا أنّ  -قال :، ف آنفاً  وقد أشار ابن جني إلى ما ذكرنا           

تلحق بھ؟ قیل : العلة في ْم لَ  مَ لحقة بھ ، فلِ غیر م – جَ َر حْ كانت بوزن دَ  وإنْ  – َل عَّ وفَ  لَ ْفعَ وأَ 
َ◌نَّ  فلما كانت ھذه الزوائد في ھذه المثل إنما  --- كل واحد من ھذه المثل جاء لمعنى ذلك أَ

أن یقدر أن غرضھم فیھا  –إن ھم جعلوھا ملحقة بذوات األربعة  -.جئ بھا للمعاني حشواً 
--- للمعنى ، فتنكبوا إلحاقھا بھا صوناً  رَ یطَ وبَ  رَ وھَ وجَ  للَ مْ نحو شَ إنما ھو إلحاق اللفظ باللفظ 

)(٢(     
لزیادة في كل وزن تفید ا) ملحقة بالرباعي. ألن َل عَّ وفَ  لَ ْفعَ وأَ  لَ اعَ أي أنھم لم یعدوا (فَ          

من  –) لَ اتَ ) و(قَ سَ الَ نحو : (جَ  –ال یدل علیھا الفعل الثالثي المجرد. ففي (فاعل)  يمعان
َ◌◌َ نحو : (فَ  –) َل عَّ .). وفي (فَ لَ تَ وقَ  سَ لَ في (جَ ما لیس  المشاركة من المبالغة  –) فَ وَّ ) و(طَ تَّح

، إذ معروفة ومتداولة في كتب الصرف  معان). وھذه افَ وطَ  حَ تَ ما لیس في المجرد : (فَ 
فالزیادة في اإللحاق ال یشترط فیھا زیادة  المعنى.  یتحدث معظمھا عن معاني صیغ األفعال.

   ة لغیر اإللحاق ، فاألرجح فیھا إفادة المعنى.بخالف الزیاد
ولعل في ھذه التعریفات بعض الفوائد والشروط ، فیشترط في اإللحاق أن تكون          

الكلمتان (الملحق والملحق بھ) متوازنتین متساویتین. ومعنى الموازنة : الموافقة في 
 َ◌ )، جَ َر حْ ) كوزن (دَ بَ بَ لْ فوزن (جَ ھا توزن كوزنھا نَّ الحركات والسكنات ، وعدد الحروف ألَ

) التي تقابل الم َج ْحرَ كسكون الحاء في (دَ  )،بَ ْلبَ ) ساكنة الالم في (َج ْعللَ فَ كالھما بوزن (
  ).ْعللَ ، وھي عین الفعل في وزن (فَ  بَ بَ لْ جَ 

ا المساواة بین الملحق والملحق بھ : فتعني ثبوت األحكام للملحق بھ، وجریانھا في أمَّ        
أصل  ، والدلیل على أنَّ  أعَل بقلب یائھ ألفاً عالل وقلب فنحو سلقى ملحق من صحة وإال

   (تاء المتكلم). ) عند إسنادھا لضمیر الرفع المتحركیتُ قَ لْ الكلمة معتلة بالیاء ھو قولنا (سَ 
ألن حركة وسكون اآلخر ال  في آخر الكلمة یكون إالوحصول اإلعالل والقلب ، ال          
  ا في وزن الكلمة ، وإنما ھي من اختصاص اإلعراب.مقام لھ
لحرف أصلي في الملحق بھ. ففي  والحرف الزائد لإللحاق یشترط فیھ أْن یكون مقابالً         

ل). َو ْع◌ْ ل) (فَ وَ دْ ر) ومتفق معھ في الحركات والسكنات. فوزن (جَ فَ عْ ل) ملحق (بجَ وَ دْ نحو (جَ 
  فتح في كال الوزنین).ل) (فتح فسكون وْعلَ ) (فَ رْعفَ جَ (ووزن 
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ل) ھي حرف زائد لإللحاق من أحرف (سألتمونیھا). وقد زیدت لإللحاق وَ دْ (واو) (جَ  إال أنّ 
ل) لیست من أصول الكلمة ، وردت وَ دْ تلك الواو في (جَ  ر). وألنّ فَ عْ لتقابل (الفاء) من (جَ 

ل، ْعلَ فَ  بوزن د)َد ْر◌ْ كما في (قَ  مكرراً  بنفس لفظھا في المیزان الصرفي ، ولم تكن أصالً 
في المیزان الصرفي ، ویجري ھذا الوزن  د) مكررة ، لذا لزم تكرارھا الماً ْردَ فالدال في (قَ 

في كل اسم ثالثي كررت المھ مرة واحدة. وال یلزم تكرار الالم في كل الثالثي الملحق 
بالرباعي المجرد. وكذلك الخماسي المجرد یوزن بتكرار المھ مرتین في المیزان الصرفي ، 

  وال یلزم تكرار الالم في كل الرباعي الملحق بالخماسي. 
فیأتي الفعل الملحق أما في األفعال فیشترط موافقة التصاریف في الملحق والملحق بھ.         

  في الماضي والمضارع واألمر واسمي الفاعل والمفعول موافقا للملحق بھ في تصاریفھ. 
  ج) في الملحق بھ.ْحرَ دَ ُم  –ج ْحرِ دَ ُم  – جْ ْحرِ َد  – جْحرِ َد ُی  – َج ْحرَ فنقول : (دَ        
  ب). ْلبَ جَ مُ  –ب ْلبِ جَ مُ  –ب ْلبِ جَ  –ب ْلبِ َج ُی  – بَ ْلبَ ونقول في الملحق : (جَ        

 – اً ابَ ْلبَ جِ  – بَ ْلبَ وفي المصدر یشترط إتحاد الملحق والملحق بھ في التصریف فنقول : (جَ  
الل عْ حیث جاء المصدر على وزني ( الفِ  ).ةً جَ َر حْ دَ  – اً اَج ْحرَ دِ  – َج ْحرَ ) كما في (دَ ةً بَ ْلبَ جَ 

  ) في الملحق والملحق بھ. َل ْعلَ للة) لوزن (فَ عْ والفَ 
ن       في وز ابھویرى ابن جني أن االعتبار ھو االتفاق في الكلمتین الملحقة والملحق       

  للة). عْ الل والفَ عْ الفِ تفاق الكلمتین في وزني (). إال أن الرأي الراجح ھو الةْعلفَ ال(
راج حْ الل نحو : الدِّ عْ أما الفِ  – للة للمصدر الرباعي لكونھ مجرداً عْ ویعلل ابن جني (بأن الفَ  

في الفعللة  ا التاءعلى زیادة وھي ألف المصدر. أمّ  لكونھ مشتمالً  فلیس معتبراً  –ال زَ لْ والزِّ 
. فابن جني یرى أن المیزان )١، من حیث كانت في تقدیر المنفصلة.)( فھي (غیر معتدة

(أصول لألفعال ). وھذا ھو  –كما یقول  –الذي یحتكم إلیھ في اإللحاق ھو المصدر ألنھ 
  البصریین.  مذھب
من األفعال  ما زیدت فیھ الواو والیاء واأللف لإللحاق ال یمكن جعلھ جزءاً  وواضح أنّ       

فالفعل وغیرھا). ألن تصریفھما مختلف – َل عَّ وفَ  - لَ ْفعَ نحو : (أَ  –المزیدة لغیر إلحاق 
) في الحركات والسكنات في المضارع مَ َعلَّ ) ملحق بالرباعي ، فھو یوافق الفعل (نَ َم یْ (ھَ 

فمصدر  –المصدر  والماضي واألمر ، لكنھ یختلف عنھ في تصریفات أخرى خصوصاً 
) في جمیع جَ َر حْ ) یوافق ( دَ  نَ َم یْ (ھَ  یم). إال أنَّ لِ عْ تَ  – مَ لَّ ). ومصدر (عَ ةً نَ َم یْ ھَ -نَ َم یْ (ھَ 

 ةً بَ رَ وْ ى) مصدرھما (جَ قَ لْ سَ  – بَ رَ وْ ). وكذا نحو : (جَ جَ َر حْ ) ب(دَ نَ َم یْ التصریفات. لذا ألحق (ھَ 
ى) ألفھ منقلبة عن یاء. إذ أصلھ قَ لْ ) مصدر (سَ اةً قَ لْ ). وینبغي أن أشیر إلى أن ( سَ اةً قَ لْ سَ  –

 

     ھا وفتح ما قبلھا. لتحرك قلبت الیاء ألفاً  .)ةً یَ ْلقَ (َس
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  الملحق بھ جمیع ق بین الملحق والملحق بھ ، ھو أنّ الفر قة ، یتضح أنّ من األمثلة الساب   
  ، ألنّ  ، ال یجوز فیھ إال أْن یكون مزیداً  كان أو فعالً  ھ أصلیة ، بینما الملحق اسماً حروف    
  اإللحاق ال یحصل إال بزیادة حرف أو عدة أحرف ، على الكلمة التي یراد إلحاقھا بغیرھا   
  .التي أكثر منھا حروفاً    

  ى). زیدتقَ نْ لَ (اسْ ق ، كما في إلحااألصلیة حروف مزیدة لغیر  وقد تكون مع الحروف     
  لزم تسكین أول الفعل (السین) ، لذا جئ لإللحاق. وعند زیادة النون حشواً  األلف آخراً     
   للتوصل إلى النطق بالساكن في أول الكلمة. فالھمزة والنون زیادتان الوصل أوالً  بھمزة   

  لمزید بحرفین. ) الرباعي امَ جَ نْ َر إلحاق. أما زیادة األلف فإللحاقھا ب(احْ  لغیر     
  بعض الكلمات ال ت تجئ الملحقات على أوزانھا. ألنّ وفي اإللحاق البد من وجود كلما      

       ب) لیست ملحقة بل النون زائدة لغیر إلحاق.ْنَد جُ كلمة ( عند سیبویھ أنّ نظیر لھا تلحق بھ. ف   
  لْعلَ ھ ال یجئ على مثال فُ ، ألنّ  ب زائدةْنظَ ل وعُ ْنصَ ب وعُ ْنَد حیث یقول : ( والنون من جُ    

       )    ١وحرف الزیادة الزم لھ. وأكثر ذلك النون ثابتة فیھ)( شئ  إال   
  ). فكان ھذا بمنزلةبَ دُ ب فالنون فیھ زائدة ألنك تقول : (جَ ْنَد ا جُ (وأمّ  ویقول أیضاً       

  ھذا المثال اتھن زوائد ، ألنّ نون الً صَ نْ وعُ  اً بَ ْنَد جعلت جُ اشتقاقك منھ ، ما ال نون فیھ ، وإنما    
  ألنھ ال –زائدة  مَ جَ نْ َر یلزمھ حرف الزیادة. فكما جعلت النونات فیما كان على مثال احْ     
  ).٢كذلك جعلت النون في ھذا زائدة...)( –یكون إال بحرف الزیادة     

  ولم یجعلھ –اعي بفتح الالم األولى في الرب –ل) ْعلَ والسبب في ذلك أنھ لم یعتد بوزن ( فُ       
   ).٣(من أوزانھ    
  )بْنَد د) ملحق ب(جُ ؤَد ) ملحق بھ. ف(سُ اً بَ ْنَد (جُ  وفي موضع آخر یرى سیبویھ أنّ        
  فلم یكن من اإللحاق إلحاق ثالثي مزید ) ثالثي مزید فیھ ،اً بَ ْنَد (جُ  ). إال أنّ ٤المزید بالنون(   
  فیھ بثالثي مزید فیھ.    

  ، وعدم ورود )٥(ب)ْخَد ل). بداللة (جُ ْعلَ كلمات رباعیة مجردة بوزن (فُ  والراجح وجود      
  د)ؤَد ثالثي مزید فیھ ملحق بھ ثالثي مزید فیھ آخر عن العرب من جھة أخرى. ولذا فإن (سُ   

  مجرد رباعي) ٦(ر)طْ مَ قِ (ب) الرباعي المجرد. وكذا ْخَد ب) ملحقان بوزن ( جُ ْنَد و(جُ     
  .ل)لْ عَ ملحق بوزن (فِ     

◌َ عَ (فُ ولم یورد سیبویھ كلمات ملحقة بما كان من الخماسي على وزن           ل) نحو :لِّ
  )٨(.ن)ثِ ْع◌ْ بَ و(خُ  )٧ل)(ْعمِ ذَ (قُ    

  بل أوردھا(وكذلك لم یورد سیبویھ كلمات ملحقة على أوزان الخماسي المزید ؛        
      یسمِ ْلطَ یل) نحو : عَ لِ لَ عْ فَ في كتابھ (المزھر في علوم اللغة).فألحق بوزن ( )٩(السیوطي   

 ْرطَ بھ عَ    ألحق    

ِ

◌َ عَ (فُ على وزنیل. وب  عْ شَ یل) ألحق قُ لِّ

ِ

 زَ یرة ب( خُ ر

ِ

  یل). ْعب
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◌َ عَ رى) على وزن (فَ ثَ عْ بَ رى) ب(قَ تَ نْ فَ شَ (ألحقكما     وط فُ ْضرَ ول) نحو : عَ لُ ْعلَ ووزن (فَ . لى)لَّ
  . لة النون في الكلمتین األخیرتین)وق. على تقدیر أصاقُ ْندَ وت وَح ُب ْنكَ وعَ  وجفُ سَ ْي◌ْ بھ خَ  ألحق

  بمزید الخماسي.  فھذه رباعیة األصول ألحقتْ         

   -اإللحاق أھمیتھ ومكانتھ في علم الصرف والغرض منھ :  - ب   
  ھ یبحث في ھیئة الكلمات ، قبل دخولھاف من أدق أبواب علوم اللغة ، ألنَّ علم الصر           

   .في التراكیب    

   -:الصرف كما یلي  ف العلماءوقد عرَّ            
  كبیراً  جزءاً  لي :(الصرف ھو میزان العربیة ألنَّ ن عصفور األشبییقول اب                     

    م في أنفسھا من لِ یؤخذ بالقیاس ، وبھ نتوصل لمعرفة االشتقاق ، وبھ تعرف أدوات الكَ     
   -غیر تركیب.... ، وھو قسمان :    

  من المعاني.  مختلفة لضروبٍ  أحدھما : جعل الكلمة على صیغٍ           
  على معنى  واآلخر : تغییر الكلمة عن أصلھا ، من غیر أْن یكون ذلك التغییر داالً          

  ) ١قال : یقول.)(طارئ في الكلمة مثل :      
  تعرف بھا أحوال بنیة الكلمة ، ویقول الدكتور عبد الصبور شاھین : (علم بأصولٍ           

  ، لمعانٍ  مختلفةٍ  ل الواحد إلى أمثلةٍ التي لیست بإعراب... أي بالمعنى العلمي تحویل األص    
  )٢بھا)( إال ة ال تحصلمقصود    

  ( یتوفر علم الصرف على تبیان كیفیة تألیف الكلمة ، :ویقول عبد الھادي الفضلي           
  والمراد تبیان وزنھا ، وعدد حروفھا ، وحركاتھا وترتیبھا ، وما یعرض لذلك من تغییرٍ    
  ) ٣)( وزیادةٍ  ةٍ كلمة من أصال، وما في ال وحذفٍ    

  النحو د عمودي النحو). فھو یشیر إلى أنَّ ھ أحوقد صنفھ الدكتور عباس حسن( بأنَّ           
  ، الشیخ مصطفى الغالییني ) وأشار إلى ذلك أیضاً ٤)(یجمع : (الصرف واألعراب معاً    
  )٥الصرف واألعراب یجمعھما اسم النحو)( (إنَّ بقولھ :    

  الصرف ھو تحدید ھیأة الكلمة لتي عرضتھا یمكننا أْن نقول : أنَّ ومن التعریفات ا         
  حركاتھا ، سواء في أحرفھا أو واشتقاقاتٍ  عندما تندرج في أبنیةٍ  وما یطرأ علیھا من تغییرٍ   

  .ولكنھ ال یدخل في تحدید وظیفة الكلمة ، كالتعریف والتنكیر والتأنیث أو في لفظھا.   
  وماالعلماء في التعریفات السابقة ( الزیادة فرع كبیر في الصرف ، على حد قولو        

  ). للكلمة من أصالة وزیادة    
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  . وما یعنینا في ھذه الدراسةوزوائدٍ  وبحسب ھذا القول تنقسم حروف الكلمة إلى أصولٍ    

  وانتقال الكلمة من ھیئةٍ  الزوائد ، وھي : ما زید على األحرف األصول عند التصریف ،   
   أخرى. إلى ھیئةٍ    

   -غرضین ، فھي إما أن تأتي : والزیادة تأتي ألحد        
  ) إلضافة معنى جدید في الكلمة ، كالتي تأتي للداللة على الفاعلیة والمفعولیة ،١(            

  ). بَ تَ من كَ  –وب تُ كَ مَ  –ب اتِ كما في ( كَ     
  -رثَ وْ في الكلمة كالتي تأتي لإللحاق ، كما في (كَ  جدیدٍ  ) أو لغیر إضافة معنىً ٢(            

  حمید). أو للتعویض كما  -ادة حروف اللین ( غفورأو لمد الصوت كما في زی .)رَ ثُ من كَ     
  ى. رَ طَ غْ بَ ى ، ضَ رَ ثَ عْ بَ ت ، أو لتكثیر البنیة كما في قَ خْ ت وأُ نْ في بِ     

  والمقاییس التي وضعھا علماء الصرف لبنیة الكلمة عبروا عنھا باألوزان ، والصیغ        
  فعل) للداللة على –ن والالم والھیئات. واتخذوا من األحرف الثالثة : (الفاء والعی   

  األصلیة في الكلمة ، في مقابل األحرف الزوائد.  الحروف     
    في الكلمات الملحق بھا.  أصلیةً  والزوائد في اإللحاق ھي الحروف التي تقابل حروفاً          

  وتعرف ھذه المقابلة من المیزان الصرفي.    
  ملیھ طبیعةموضوع مھم في علم الصرف ، كانت تُ ھ وتأتي أھمیة اإللحاق من أنَّ          

  أخرى ، ومن أجل ذلك ، وتطور األصوات اللغویة تارةً  األوزان والقوافي الشعریة تارةً    
  ، ولیس لھا ضئیالً  لم تستعمل في الماضي إال استعماالً  قدیمةٌ  نجد أن معظم األمثلة كلماتٌ    
  یمتھ فيھ تبقى لإللحاق قغیر أنَّ  الحدیثة. في الزمن الحاضر متسع لتدخل في األسالیب   
      المصطلحات أو التعریب على نحو ما ھ قد یتیح المجال لوضعالدراسات المعاصرة ، ألنَّ    

    في تولید الكلمات ، وإنماء الثروة اللفظیة ، حیث إن ارتجال  قدیماً   كان یجري   
  إلیھ في بعض ومحتاجاً  ن مستساغاً قد یكو لضوابط اإللحاق أمر مصطلحات جدیدة وفقاً    
  األحیان.   

  ھ ظاھرة مھمة من حیث داللتھا على جھد النحاة فيأھمیة اإللحاق من أنَّ  وتأتي        
    صرفیة ، أو  ، تفسر معظم الظواھر اللغویة ، إن نحویة ، أو شاملةٍ  الوصول إلى نظرةٍ     
  صوتیة.    
      سألة المجرد والمزید، من أبواب الصرف ، حیث أن ھنالك ل فجوة في مفاإللحاق یكمِّ          
  في األسماء واألفعال ما ھو مجرد وما ھو مزید.     

  ھا تتصرف تصرف المجردات ، وھيبأنَّ  –وھي من المزیدات  –وتتمیز الملحقات         
  فھي ا من حیث األصلأمَّ  وكذلك جعلت ملحقة بھا من حیث التصرف فقط.لیست مجردة     
   جنس المزیدات.  من     
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                            فالغرض من اإللحاق لیس ھو التكثیر ألحرف الكلمة الملحقة فحسب ، وإنما زیادتھا    

  كما ذھب إلى ذلك لتتصرف تصرفھا. إلتباعھا وإلحاقھا لكلمة أخرى أكثر منھا حروفاً   
   الصرف.أكثر جمھور علماء النحو ، و   

      للفظٍ  إال إتباع لفظٍ ا زید لإللحاق لیس الغرض منھ ذلك أشار ابن یعیش بقولھ : ( إنَّموإلى      
                بت أنَّ ) إال أنَّ زیادة اإللحاق ث١نى)(یر أْن یحدث معال غیر.... فھو شئ یخص اللفظ من غ  

  على المعنى األصلي بدلیل ي معنى زائداً أن یؤد نى ، فالحرف الزائد لإللحاق البدَّ لھا مع     
  المعنى یعود إلى المجرد. ، فإنَّ حذفھ      
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     الزیادة واإللحاق                                   
   -) زیادة اإللحاق :( أ  

  ربي،زیادة اإللحاق ھي نوع من الزیادات التي تلحق الكالم الع                           
فقط.  ببناءٍ  فتتمیز المعاني ، وتتنوع األغراض ، وتتسع المفردات. وھي زیادة إلحاق بناءٍ 

  . طلب في إفادة معنى إضافيزیادة في مكان حرف أصلي ، فال تُ نھا أویمیز ھذه الزیادة ب

   -والزیادة في الملحق ال تخرج عن ثالثة أنواع :      
بٌّ دَ الكلمة الملحقة كما في خِ  لتضعیف یكون بإدغام الموا -) زیادة بالتضعیف:١            

◌َ س وھَ لَ نحو : عمَّ أو مضعف العین  دتھ أربعة أحرف.فیما عِ  نٌّ ُب وجُ  رش، ملحقتان ّمّ◌
  بالخماسي. 
د الملحق ْھدَ وَم  دْردَ أو یكون التضعیف بفك اإلدغام وتكرار الم الكلمة كما في قَ              

  ل الملحق بالخماسي من األسماء. ْھلَ بَ د وسَ َد عْ فَ بالرباعي. وكما في قَ 
إللحاق. لوكل ما جاء على ھذا النحو ، فإن أحد الحرفین المضعفین زائد            

في الكلمات لكراھیة التضعیف ، وإلى ذلك أشار سیبویھ بقولھ : (وإنما  التضعیف یأتي قلیالً و
  .)١كراھیة التضعیف)(لقلت ھذه األشیاء في ھذا الفصل 

التضعیف باإلدغام یؤدي إلى انكسار وزن الملحق.وإذا لم یحدث انكسار وزن            
إلى  ، فاإلدغام لم یؤدِ  ْطرٍ مَ ملحق بقِ  بٌّ دَ عیف یحصل اإللحاق. ففي نحو : خِ الملحق عند التض

فأولى البائین في  ساكن.المضعفین  انكسار الوزن في الكلمتین ، ألن الحرف األول من
دَ م) الملحق ب(جُ ذا الحال في (ُسلَّ وك ْطر).مَ ) ساكنة كسكون الطاء في (قِ بٌّ دَ (خِ   -ب) ْخ

دَ ساكنة كسكون الخاء في (جُ  م)فالالم األولى من (ُسلَّ  – رباعي األصول وكالھما عین  ب)ْخ
بٌّ  ل).ْعلَ الكلمة. ووزنھما (فُ    ْلل).عَ ْطر) وزنھما (فِ مَ وقِ  كما أنَّ ( ِخَد

كما في األفعال الثالثیة  ال فتأتي الزیادة بالتضعیف بتكرار الم الفعل.أما في األفع         
). ألن اإلدغام یؤدي إلى انكسار وزن الملحق في لَ ْملَ شَ  – بَ ْلبَ الملحقة بالرباعیة نحو : (جَ 

). كررت المھا رَ عَ ). جذرھا اللغوي (صَ َل ْعلَ ) على وزن (فَ َر ْعرَ الفعل. فمثال الفعل (صَ 
 إال أنَّ  ).لَّ عَ ) على وزن (فَ ). فلو أدغمت المھا لصارت (َصَعرَّ جَ َر حْ دَ إللحاقھا بوزن (

◌َ عْ ) بتكریر الالم وزنھا (فَ َر ْعرَ (صَ  مفتوحة الالم  ، ساكنة العین ، مفتوحة الفاء – لَ َل
◌َ ، فوافق وزنھا (فَ  )األولى    – َج ْحرَ وزن دَ  – )َل ْعَل
 ألنَّ  – اء ، مفتوحة العین ، ساكنة الالم األولىمفتوحة الف -) لَّ عَ ) بوزن (فَ أما (َصَعرَّ        

 جَ َر حْ فلم یتم االتفاق بین وزني (دَ  الحرفین المدغمین أولھما ساكن ، والثاني منھما متحرك.
◌َ فَ  – وَصَعرَّ  لتلحق بھا. الختالف مواضع الحركات والسكنات بین الوزنین.  –) لَّ عَ وفَ  َل ْعَل
) َج ْحرَ ) ھي التي تلحق ب(دَ َر ْعرَ ). وإنما (صَ َج ْحرَ ة ب(َد ) ملحقرّ عَ أْن تكون (صَ  نتفىاوبذلك 

  لتمام الموازنة بینھما.
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ت الغرض من اإللحاق. ؛ ألنَّھ یفوّ  والتضعیف باإلدغام ال یقع في الكلمات الملحقة إال نادراً 
  أخرى.  وھو تكثیر حروف الكلمة لتلحق بوزن كلمةٍ 

 ، فال یمكن الجمع بین ثقیلین في كلمٍة  یف باإلدغام واإللحاق كالھما ثقیلٌ التضع كما أنَّ        
  .واحدةٍ 
الل ، مْ والتضعیف في اإللحاق یأتي بتكرار الالم مع دخول زیادة أخرى. كما في شِ        

جاءت بالحرفین  داد. لقول سیبویھ : (فكمانْ رِ د وفِ فِ یْ فَ ل ، وخُ قَ نْ قَ لول ، وَع ھْ ،وبَ یل لِ حْ وزِ 
   )١(. كذلك جعلت أحدھما زائدة وبینھما حرف)فین ولیس بینھمامضع
وقد یكون التضعیف بتكرار حرفین من أصول الكلمة. كتكرار العین والالم كما في       

. بتضعیف حَ َر حْ رَ ، فكما ضوعفت المیم ضوعفت الحاء ، وكذا في ذَ  حَ مَ من صَ  حَ َم حْ مَ صَ 
 ِ◌   ).حَ رَ جذرھا (ذَ  الراء وتضعیف الحاء ألنَّ

  ، المراسة. سَ رَ یس من مَ رِ َم رْ أو یكون بتكرار الفاء مع تكرار العین كما في مَ       
من  فاثنین منھما زائدان لإللحاق كما ھو الحال فیما ذكرتُ فإذا ضوعف الحرفان ،       

  تكرار الحرف الواحد.
◌َ وْ ) زیادة بالواو أو الیاء أو األلف كما في كَ ٢      ى من األسماء. طَ رْ ل وأَ َص یْ ر وفَ َث
ى من األفعال. حیث جاءت الواو والیاء زائدة ثانیة. أما األلف فتزاد قَ لْ وسَ   نَ َم یْ وھَ  بَ رَ وْ وجَ 

اس طَ رْ م وقُ الِ عَ  عدّ ي حشو الكلمة زائدة لإللحاق.فال تُ في آخر الكلمة ، ألن األلف ال تكون ف
ما فاأللف فیھ ن أخرى ،كلمات ملحقة ألن األلف لم تلحق ھاتین الكلمتین وأمثالھما بأوزا

   .زائدة لغیر إلحاق. وھي حرف مدّ 
 –لم یكونا لإللحاق  سبقا بفتح ، فإْن كانا حرفي مّد ُی  ا الواو والیاء فیشترط فیھما أنْ أمّ          

ا. فالضمة تجانس جانس الحركة السابقة للواو والیاء واأللف الحرف الذي یلیھھو أْن تُ  فالمدّ 
ا لى ھذا أشار سیبویھ بقولھ : (فأمَّ نس الیاء ، والفتحة تجانس األلف. وإالواو ، والكسرة تجا

فھو ملحق ببنات الخمسة....إال أْن  لَج رْ فَ بنات األربعة ، فكل شئ جاء منھا على مثال سَ 
، فإنما ھذه كالیاء بعد الكسرة والواو بعد الضمة ، أو  )احَد رْ سِ (، وألف  )رافِ ذَ عَ (تلحقھا ألف 
أللف ، فكما ال تلحق بھن بنات الثالثة ببنات األربعة ، كذلك ال تلحق بھن بنات ھما بمنزلة ا

    ) ٢األربعة بنات الخمسة.)(
الة. فالواو والیاء واأللف زوائد ، سَ یف ، أو رِ غِ وز، أو َر جُ وقال المبرد : (فإْن قلت عَ         

عة ، وما كان من الزوائد ال من أمثلة األرب ولسن بملحقات ؛ ألنھن لم یبلغن بالثالثة مثاالً 
من أمثلة الخمسة  من أمثلة األربعة أو الخمسة ، وال یبلغ ذو األربعة مثاالً  یبلغ بالثالثة مثاالً 

 ٍ

  )٣.)(، فلیس بملحق
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 الواو عندئذٍ  ، لم تكن لإللحاق ؛ ألنَّ  اً ذكر سیبویھ إذا جاءت إحداھما مدّ  فالواو والیاء كما  

 ا إذا سبقھما فتح فإنھما إذ ذاك حرفان صامتان. أمَّ عة ، والیاء كالكسرة المشبعةكالضمة المشب
 ، ویصیران عندئذٍ  اسم). ولیسا بحرفي مدٍّ  –ل یْصَ فعل ، وفَ  – بَ رَ وْ كما في نحو (جَ  ،

   ملحقین.
ُب ) زیادة بأحد الحروف الباقیة من حروف الھجاء. كما في زیادة النون في(سُ ٣       –ل ْن

م) ھْ یَ صِ  –م ْقعِ ) من األفعال. و(دِ َل ْصمَ قَ  – لَ ْمظَ ، كما في (َح ن) من األسماء.وزیادة المیم ْرسَ فَ 
لَ ھَ  – مَ ْلقَ وزیادة الھاء كما في ( ھَ  من األسماء. األفعال. وھذا النوع  ) منلَ ْفعَ ، بوزن ھَ  َع بْ
   .من سابقیھ تردداً  األخیر أقلَّ 

   - الحرف الزائد لإللحاق :   ( ب )   
حرف إلحاق ، فالكلمات الثالثیة والرباعیة  زائدٍ  یس كل حرفٍ ل                             

المزیدة بحرف أو حرفین ، لیس كلھا ملحقة بالرباعیة ، أو الخماسیة المجردة في األسماء 
بغیرھا من الرباعیة فالیاء في (نصیب) والواو في (غفور) ، لیست ملحقة لھاتین الكلمتین 

. ولم ، وھو غیر غرض اإللحاق كما أوردنا سابقاً  المدّ المجردة. وإنَّما جاءت زیادتھا لغرض 
) ، وإنما الھمزة والواو والتضعیف جاءت مَ جَ نْ َر ) ملحقة لھا ب(احْ بَ شَ وْ شَ تكن الواو في (اعْ 

) لیلحق بھ لَ عَ وْ عَ ھ لم یكن ھنالك فعل مجرد على وزن ( افْ یر اإللحاق وھو المبالغة. كما أنَّ لغ
یقول ابن جني : ( وال تجد في بنات األربعة نحو : ). وفي ذلك بَ شِ الثالثي (عَ 

  .)١.....)().....ألنَھ ال مثال لھ رباعیاً مَ جَ وْ َر (احْ 
حرف اإللحاق ال یشترط فیھ أْن یفید  ین الحرف الزائد وحرف اإللحاق أنَّ وأھم فرق ب      
ر لم فَ عْ ق بجَ د) الملحَد ھْ ففي نحو (مَ  في المعني بخالف الحرف الزائد لغیر اإللحاق. شیئاً 

د) لتلحقھا َد ھْ ). فكال الكلمتین بمعنى (موضع). فزیادة الدال في (مَ َد ھْ یتغیر المعنى عن (مَ 
  ر). فَ عْ (بجَ 

) من  رَ یَ ثْ في الكلمة قبل اإللحاق مثال (عَ  وقد تفید الزیادة معنى لم یكن موجوداً           
ا عثر والتراب. أمَّ  ) : أثار الغباررَ یَ ثْ ى (عَ ). ومعنجَ َر حْ ). زیدت فیھ (الیاء) إللحاقھ ب(دَ رَ ثَ (عَ 

غیر المعنى قبل  اإللحاق في ھذه الكلمة أوجد معنى جدیداً  فتعني وجد ضالتھ. أي أنَّ 
، إذا كان تركیب حروف الكلمة بغیر زیادة ال معنى لھا  اإللحاق. ویفید اإللحاق معنى جدیداً 

) ، بَ كَ دناه من حرف الزیادة (الواو). صار (كَ فإذا جر ر.فَ عْ ب) ملحق بجَ كَ وْ . مثل (كَ إطالقاً 
  .والتي ال معنى لھا أصالً 

ر ابن یعیش ذلك وقد تجتمع في الكلمة زیادة لإللحاق ، وزیادة لغیر اإللحاق. وقد ذك         

 

  ،  ى النون فیھا لإللحاق ، واأللف لتكثیر البنیةنَ َض رْ العَ  إنَّ ) (٢)(ىنَ َض رْ بقولھ في (الَع
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 ،، ألنھا لیست لإللحاق  ن) ، فتثبت النون وتحذف األلفیضِ رَ ولذلك نقول في تصغیرھا (عُ 
. فإذا كانت ءت األلف ال توازن بناء فوقھا.)فإذا جا .الكلمة بالنون توازن القمطر وذلك ألنَّ 

ة ، في القول : تعدو الفرس العرضنة نَ َض رْ ذلك ورود العَ  يھ قد یقوّ األلف للتأنیث ، فإن
وإن كان ال اة. نَ َض رْ عَ القول باإللحاق ورودھا باأللف كما في ال يلف. ومما یقوّ بحذف األ

ة مؤنثة بغیر األلف. ولإللحاق باأللف كما قَ لْ ى وردت بالتاء كما في عَ قَ لْ عَ  یقطع بذلك ، ألنَّ 
ب) أو بحرفین كما في كَ وْ اة ، واإللحاق قد یكون بحرف واحد كما في نحو : (كَ قَ لْ في عَ 

، ولیست  دت الیاء لإللحاقإذا عُ  ).١(یس)رِ َم رْ نحو(مَ  ، أو بثالثة حروف كما في ل)قَ نْ قَ (عَ 
   .للمدّ 
كالھمزة  ) قد یزاد في أول الكلمة مع غیره٢( والحرف الزائد لإللحاق عند ابن السراج    

تزاد الیاء لإللحاق في أول الكلمة في یلنجج و  .، أبلم ، ألنجج ، إرزبٌّ وألندد في إْدرون
  ویلندد.

ثة وتزاد رابعة في آخر ال، وتزاد ثانیة وث ساكنةأما األلف فال تزاد في أول الكلمة ألنھا       
إن جاءت منونة وقد تلحق األلف خامسة الكلمة لإللحاق نحو علقى وذفرى وأرطى وسعلى 

  مع غیرھا من الزوائد نحو علندى وعالدى وھذا قلیل .لإللحاق 
وقد تأتي خامسة وبعدھا حرف لیس من الزوائد ، كما في حلبالب على وزن فعلعال    
  فرنداد ، على وزن فعنالل .و

وتزاد الیاء لإللحاق في أول الكلمة في یلنجج ویلندد. على یفنعل. وتلحق ثانیة كما في      
یَْعل  ْعل. وتلحق ثالثة زینب وضیغم على فَ یِْدد وحیفس على فِیَ ْعیَل ، وُخفَ كما في طریم على فِ

ْعیَل ك یِْعل ، وفُ یْفِد على فَُع لِل ، وُخفَ یْ یلما في ُعْلیَب على فَُع ْعلِیل وتلحق رابعة نحو َشْملِ   على فَ
سْ  )٣(وفي ِعْزویت   .)٤(لیناسم والصفة نحو ِعْفریت وعلى فعلین نحو ِغ

) ، وفَُعلیة كما في قلنسیة وتلحق خامسة كما ٥وتلحق خامسة على فعلنیة كما في بلھنیة(     
  .) على فنعلیل٦في مرمریس على وزن فعفعیل ، وفي خنشلیل(

وتزاد الواو ثانیة على وزن فوعل نحو كوكب اسم والصفة نحو حوقل ، وتلحق ثالثة على    
ْسودٌّ  عْولٌّ نحو ِع ْروع فِ ْعول نحو ِخ  فوعل نحو جدول اسم والصفة نحو جھور . وعلى وزن فِ

  .اسم والصفة نحو ِعْثولٌّ وعلى فعوعل نحو عثوثل وعلى فعولل نحو حبونن
ْعلول نحو َحْلُكوك .وتلحق رابعة على فعل       وة نحو عرقوة وعلى فِعَّول نحو ِسنَّْور وعلى فَ

    .وتلحق الواو خامسة فیكون الوزن على فعنلوة نحو قلنسوة
أنھما ال یكونان حرفي إلحاق إذا انضم ما  )٧(زیادة اإللحاق بالواو والیاء یرى ابن السراج

د وقضیب ، أما إذا كان ما قبلھما قبل الواو وكسر ما قبل الیاء نحو عجوز وعمود ، وسعی
مفتوحاً نحو : َحْوقَل وبیطر فھما ملحقتان وھما حینئٍذ یكونان كاأللف، وكذلك إذا سكن ما 

ْھَور وِحْذیَم .   قبلھما فحكمھما حكم الصحیح نحو َج
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  ) وشأمل وشمأل ١أما المیم والھمزة فعنده ال تكونان ملحقتین إال في زرقم وستھم ودالمص(
) وعنكبوت وجبروت وفي بنت وأخت قامت مقام ٢والتاء تكون ملحقة في نحو : سنبتة(

خالف رأي الصرفیین الذین حرف من األصل ، وال تكون السین ملحقة وكذلك الھاء فھو ی
  قالوا : زیادة الھاء في ھبلع وھلقم .

وفي زیادة الھاء یقول ابن الحاجب : ( وأما الھاء فكان المبرد ال یعدھا وال یلزمھ نحو : 
أخشھ ، فإنھا حرف معنى كالتنوین وباء الجر والمھ ، وإنما یلزمھ نحو : أمھات ففي نحو : 

  ).٣أمھتي خندف وإلیاس أبي )(
مٌّ بوزن فُعل بدلیل األمومة ، وتكون أمھة بدلیل تأمھت . یقول الخلیل : (تأمھت فالنة : أي أ

  ). أما المشھور تأممتھا بالمیم. وابن الحاجب یجیز أصالة الھاء حیث یقول : ٤اتخذتھا أماً)(
ّعلة كأبھة ، ثم حذفت الھاء( أي  )٥( وأجیب بجواز أصالتھا ، بدلیل تأمھت ، فتكون أُّمھة فُ

أن أصل األم یجوز أن تكون أمھة فحذفت الھاء التي ھي الم وقدرت تاء التأنیث. ویرى 
الرضي أن مثل ھذا العذر الذي ذكره ابن الحاجب ال یتمشى مع لفظ (أمومة) إذ أن وزنھا 
فعولة بال خالف ، وال یجوز أن یكون بوزن فعوعة بحذف الھاء التي ھي الم ، واألصل 

  ة غیر موجود . أمومھة ، إذ فعوعل
أما ابن السراج یقول في زیادة الھاء في أمھات ، فیذكر األصل : ( فأما أمھات فوزنھا   

فعلھات یدلك على ذلك أنھم یقولون : أّم وأمھات فیجیئون في الجمع بما لم یكون في الواحد ، 
ا وقد حكى األخفش على جھة الشذوذ ، أن من العرب من یقول : ( أمھة ) فإن كان ھذ

صحیحاً فإنھ جعلھا فعلة ، وألحقھا بجخدب ، ومن لم یعترف بجخدب ، ولم یثبت عنده أن 
). ویوافق الرضي ابن ٦في كالم العرب (فعلالً) وجب علیھ أن یقول في أمھة (فعلھة)(

السراج في أصالة الھاء في أمھة فیقول : ( أجاز أبوبكر في قول من قال : أمھة في الواحد 
صلیة وتكون فّعلة ، وھي في قول أبي بكر بمنزلة : ترھة وأبھة وقبرة أن تكون الھاء أ

ویقوي ھذا األصل قول الخلیل : تأمھت أماً....، إال أن قولھم في المصدر الذي ھو األصل 
(أمومة) یقوي زیادة الھاء في أمھة في أن یكون وزنھا فعلھة .. وزیادة الھاء أولى من حذفھا 

  ).       ٧زیادة الھاء في أّم أولى من اعتقاد حذفھا)( ، وعلى ھذا ینبغي أن تكون
نبر وُسنبل على فُنعل وِجْنَدب على فِْنعل وعلى فَْنعل نحو    وتزاد النون ثانیة نحو قُ

ُعنل ١٠) وتلحق ثالثة نحو ضفندد(٩) وعلى فنعلو نحو كندأو(٨َعْنبَس( ) على فعنلل وعلى فُ
ن وفرسن وبلغن تكون رابعة  ، وأما الالم فال )  والنون الملحقة في رعش١١نحو ُعُرند(

  تكون ملحقة إال في عبدل وحده.
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أي أن الكلمة إن كانت ثالثیة فھي على وزن  أما حروف األصل فتكون كلھا ملحقة .       

(فعل). وإن كانت رباعیة األصول فھي على وزن فعلل. فنحو : مھدد ثالثي (مھد) وقعدد 
من (قعد) ، وإن كان في الكلمة حرفان مثالن فال ندغمھ ، فإنھ إنما ضعف لبلغ زنة ما ألحق 

أما احمّر واصفّر فھما مدغمان ؛ بھ فنحو : اقعنسس واسحنكك ال یدغم ألنھ ألحق باحرنجم ، 
ألنھ لیس لھما شئ مثلھما فیلحقان بھ ، وكذلك اطمأّن مدغماً ألنھ لیس لھ مثل فیھ حرفان 

  مثالن فیلحق بھ. 
  - والزیادة بتكریر حرف من األصل في الثالثي : 

  اً. إما أن تضاعف العین ، إما أن تضاعف الالم ، وإما أن تضاعفا جمیع                    
ّعل.١ما ضوعفت فیھ العین نحو : سلّم ، والصفة زّمل( -األول :   ) على فُ
ْعدد على  -الثاني : ما ضوعفت المھ نحو : مھدد على فعلل ، وال یعرف وصفاً ، وُسْردد وقُ

لٌّ .٢فعلل وُعْنبب(   ) على فعلَل وِرمِدد على فِعلِل وِجَدبٌّ وِخَدبٌّ على فَِع
) والصفة نحو : ٣والمھ ومنھ فَعلعل اسم نحو: حبربر(ما ضوعفت عینھ  -الثالث :

) وال یعرف وصفاً وضوعفت الفاء والعین في ٥) وفُعلعل نحو : ذرحرح(٤صمحمح(
موضع واحد في مرمریس . والزیادة في التكریر ال تكون في الثالثي بالفاء ، فلم یقولوا : 

مھا ، وتكریر الالم كما في جلبب ففعیل . فالتكریر یكون في العین ، كتكریر عین قطّع بإدغا
الطاء األولى  –، فالوزن األول ھو فّعل ، والثاني فعلل ، فال نقول : في وزنیھما (فعطل 

جلب على فعل والباء الثانیة المزیدة ) . فالحرف  –عین فعل والثانیة مزیدة) . وال ( فعلب 
د، بل یقال : فعلل ، وإنما وزن المكرر لإللحاق یأتي بوزنھ في فعل ، فال یقال : في قردد فعل

المكرر لإللحاق بأحد حروف فعل ؛ ألنھ في مقابلة الحرف األخیر ، وھذا ینقض القول في 
وزن حوقل وبیطر : فوعل وفیعل حیث یعبر عن الزائد بلفظھا ؛ بل العلة في التعبیر عن 

ھ في الوزن بالحرف المكرر لإللحاق كان أو لغیره عیناً كان أو الماً .. أي المكرر یعبر عن
  الذي تقدمھ عیناً كان ذلك الحرف أو الماً.

أما إن كان الحرف المكرر من حروف الزیادة ( سألتمونیھا ) ال یعبر عنھ بلفظھا بل بما 
) من أحرف سألتمونیھا ال یعبر عنھا بالنون ، بل بالالم ٦تقدمھ ، فالنون من نحو عثنون(

إال إن كان المراد بالحرف الزائد لیس تكریراً كما في الذي تقدمھ ، ووزنھ عندئٍذ فعلول . 
سحنون الذي یكون على وزن فعلون ؛ الن النون األولى ھي الم الكلمة ، والنون الثانیة 

  حرف زائد ال للتكرار فیأتي بلفظھ .
) بتكریر الالم وحینئٍذ تكون ٨) فھي إما على : فعللیل ملحق ببرقعید(٧وأما منجنین(     

  ولى أصلیة ، وإما أن تكون على فنعلیل ملحق بزیادة النون وتكریر الالم بخنشلیل.النون األ
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لحق بعضرفوط بتكرار النون ، فیكون وقد ذكر سیبویھ في منجنون فقال مرة : أنھ م       
رباعیاً ملحقاً بالخماسي ، وقال مرة : إنھ ملحق بعضرفوط بزیادة النون األولى وإحدى 

النونین األخیرین ، فھو إذن ثالثي ملحق بالخماسي . فاألولى الحكم على منجنون بفعللول 
ألولى الحكم بأصالة الحرف وعلى منجنین بفعللیل ، لعدم الدلیل على زیادة النون األولى ، وا

  ) .١ما لم یمنع منھ مانع (
) یحكم فیھ بزیادة أثنین : إما الھمزة والنون فھو من لدد . وإما ٢أما ألندد فالرضي (       

  الھمزة وإحدى الدالین فھو من لند ، والمختار عندھم زیادة الھمزة والنون .
ة جمیع حروفھا فتكون كجردحل. إال أن وفي كنتأو ، سندأو ، قندأو یحكم الرضي بأصال    

الفراء یرى أن الزائد ھو النون وحدھا فھو على فنعل ، وإما النون مع الواو فھو على فنعلو 
  ، والنون مع الھمزة فھو على فنعأل .

ورأي سیبویھ أن الواو مع ثالثة أصول یحكم بغلبة زیادتھا ، وكل واحدة من النون        
األمثلة المذكورة ، والحكم بزیادة النون أولى من الحكم بزیادة الھمزة ، والھمزة وسیلتھا في 

  ).٣وعلى ھذا فوزنھا عند سیبویھ فنعلو(
) : ( أقول : قال سیبویھ : سألت ٤وفي تعیین الزائد من حرفي التضعیف قال الرضي(     

لف یقعن ثواٍن زوائد  الخلیل عن الزائد في نحو : ُسلّم ، فقال األول ؛ ألن الواو ، الیاء ، األ
كفوعل وفاعل وفیعل ، وكذا قال في نحو جلبب وخدبٌّ لوقوع الواو والیاء واأللف زائدة 

). وكذا ٦) لكونھ كفدوكس وعمیثل(٥ثالثة كجدول وعثیر وشمال وكذا في نحو عدبّس (
 قفعدد لكونھ ككنھور ، وغیر الخلیل جعل الزوائد ھي األخیرة ، فجعل السلم كجدول وعثیر

) ، وقفعدد كحبركى ، وقرشبّاً كقندأو ، كما ثبت في نحو قردد ٧ونحو مھدد ، وخدبّاً كخلفنة(
أن الزائد ھو الثاني ألنھ جعل في مقابلة الم جعفر . وحكم سائر المضعفات حكم المكرر 

لإللحاق ، فاألولى الحكم بزیادة الثاني في المكرر لإللحاق . وقد یكون التكرار لإللحاق كما 
) مكرر الالم فیكون ملحقاً بقندیل إن كان وزنھ فعلیالً . وإن لم یقصد ٨نحو حلتیت( في

تكریر المھ وكان القصد إلى زیادة التاء كما في عفریت فیكون على فعلیت . إال أن ابن 
) یرى أنھ ال یجوز أن یكون التاءان أصلیتین في حلتیت ، وال یجوز أن یكون ٩الحاجب(

غیر اإللحاق كما في سؤدد عند سیبویھ ؛ ألن معنى اإللحاق حاصل فیھما تكرار الالم فیھما ل
  . وإنما أمتنع ذلك في سؤدد عند سیبویھ لعدم نحو جخدب عنده.
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) في موضع آخر یرى فیھ أن كلمة سؤدد ملحقة بنحو جندب ، فھو ١إال أن الرضي (    
یقول : ( وال تلحق كلمة بكلمة مزید فیھا ، إال بأن یجئ في الملحقة ذلك الزائد بعینھ في مثل 

ن اعشوشب واجلّوذ ملحقان باحرنجم ؛ ألن الواو فیھما في موضع نونھ ، مكانھ ، فال یقال أ
ولھذا ضعف قول سیبویھ في نحو سؤدد أنھ ملحق بجندب المزید نونھ . وقوي قول األخفش: 

أنھ ثبت نحو جخدب ، وأن نحو سؤدد ملحق بجخدب ، وعند سیبویھ لإللحاق أیضاً بسؤدد 
  وأن لم یأت عنده فعلل ).

نحو سحنون وعثنون فھما مكررا الالم لإللحاق بعصفور على فعلول وال یجوز أن وأما       
  تكون زیادة الواو والنون كما في حمدون.

وإن كان في الكلمة حرفان مثالن فال ندغم ، فإنھ إنما ضعف لیبلغ زنة ما ألحق بھ ،       
فھما مدغمان ، ألنھ  فنحو اقعنسس واسحنكك ال یدغم ألنھ ألحق باحرنجم أما احمّر واصفّر 

لیس لھما شئ مثلھما فیلحقان بھما ، وكذلك اطمأن مدغم ؛ ألنھ لیس شئ فیھ حرفان مثالن 
  فیلحق بھ .

والعرب یستثقلون التضعیف الستثقالھ على اللسان ، ولذا لم یصوغوا من األسماء       
قل البنائین ، وثقل واألفعال رباعیاً أو خماسیاً فیھ حرفان أصلیان متماثالن متصالن ، لث

التقاء المثلین وال سیما مع أصالتھما ، فال نرى رباعیاً من األسماء واألفعال ، وال خماسیاً 
من األسماء فیھ حرفان كذلك إال وأحدھما زائد ، إما لإللحاق أو لغیره ، وإن كان التضعیف 

في قعدد وعوطط  لإللحاق امتنع اإلدغام في االسم كما في قردد وفي الفعل كجلبب ، وكما
  ).      ٢ودخلل وسؤدد ملحقات بجخدب(

وتعرف زیادة الحرف بخروج زنة الكلمة بتقدیر أصالة الحرف ال بتقدیر زیادتھ عن      
األصول ، أي األوزان المشھورة المعروفة ، كما یعرف الحرف الزائد باالشتقاق وعدم 

  ل وشأمل وشمأل نئدل ورعشن وفرسنالنظیر ، وغلبة الزیادة فیھ ، فلذلك حكم بثالثیة عنس
وبلغن ودالمص وقمارص وھرماس وقنعاس وفرناس وترنموت ، فالنون زائدة في عنسل  

وفرسن ورعشن وبلغن وفرناس وقنعاس ، والھمزة زائدة في شأمل وشمأل ونئدل ، والمیم 
  زائدة في دالمص وقمارص وھرماس وزرقم ، والتاء زائدة في ترنموت .
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  فإن لم تخرج فبالغلبة كالتضعیف في موضع أو موضعین مع ثالثة أصول لإللحاق وغیره، 

كقردد ومرمریس وعصبصب وھّمرش. وعند األخفش أن ھّمرش أصلھ ھنمرش كجحمرش 
عَّلِل ، قال : ولذلك لم یظھروا . وھّمرش عند الخلیل وسیبویھ ملحق بجحمرش لعدم فَ 

ْعلَلِل ، واألصل ھنمرش ، ولیس فیھ حرف زائد ،  بتضعیف المیم ، وقال األخفش : بل ھو فَ
قال : النون الساكنة إنما وجب إدغامھا إذا كانتا في كلمتین نحو : مْن مالك ، وأما إن كانتا 

لِل ؛ ألن في كلمة واحدة  نحو : أْنملة فال تدغم ، لكنھ أدغم في ھْنمرش ؛ ألنھ ال یلتبس بفَعَّ
لِالً لم یثبت في كالمھم . قال األخفش : والدلیل على أنھ لیس مضعف العین لإللحاق ألنھ  فَعَّ
لم یوجد من بنات األربعة ملحقاً بجحمرش . فھو یقول : ( لم یلحق من الرباعي بجحمرش 

  ).١لِل وال على غیره )(شئ ال على فَعَّ 
ْعلَلِل . قَع فلم یختلف فیھ أنھ مضعف العین ، ال ھْنمقع لعدم فُ   وأما ھُمَّ

) : ( وأما ھّمقع ، فھما میمان ؛ ألنّا لم نجد ھذا البناء في بنات الخمسة ، ٢قال ابن السراج(
ُدبّخس ،  ونجعلھ من بنات األربعة ؛ ألن بنات األربعة قد جاءت على ھذا البناء نحو :

ش مثل : عدبّس ، وھو من بنات األربعة ، فلو كانت غطّمش من بنات الخمسة؛  وكذلك َغطّم
  ألظھرت النون لئال یلتبس بعدبّس ).  

  وإذا صغرت ھمَّرشاً عند األخفش قلت : ھُنیمر ، وعند سیبویھ ھُمیرش .  
ش ألن النون والمیم ) : ( وقلت مثل ھذا یجوز أن یكون جمعھا ھمار٣قال ابن السراج(    

  من الحروف الزوائد ، وإن لم تكن في ھذا المكان زائدة ، فإنھا تشبھ الزوائد ، فتلغى) .
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  -مواطن زیادة اإللحاق :  ( ج )
  تقع زیادة اإللحاق في الصدر والوسط واآلخر في الكلمة.                    

  -زیادة اإللحاق في صدر الكلمة : )١    
أخرى. كزیادة الھمزة  تقع زیادة اإللحاق في صدر الكلمة إذا كان معھا زیادةٌ                  
 –د دَ نْ لَ ویَ  –ھمزة مع النون  –) ١د(دَ نْ لَ مع النون كما في (أَ  مع النون. أو زیادة الیاء أوالً  أوالً 

). وتأتي الھمزة ).٣(ونرَ دْ ) وإِ ٢ول(مَ زْ زیادة الھمزة مع الواو كما في (إِ  یاء مع النون.). أو
وھذا رأي المبرد الذي ذھب إلى ).) ٥(وٌّ ھَ زَ نْ ) وإِ ٤( بٌّ َز رْ مع تضعیف الم الكلمة كما في (إِ 

(الحرف الزائد إذا وقع في أول الكلمة ، ولم یكن معھ زائد آخر فال تكون زیادتھ لإللحاق  أنَّ 
  ).٦وم)(قُ وم ، أَ قُ وم ، نَ قُ م ، تَ وقُ ، ألنھ یأتي إلفادة المضارعة في أول األفعال. كما في یَ  مطلقاً 

من زیادة حرف آخر  الحرف الزائد لإللحاق في أول الكلمة ، البدّ  المبرد یرى أنَّ              
كما یرى أبو علي الفارسي بوجود زائد آخر ، كما في  .د (ھمزة مع النون)دَ نْ لَ معھ كما في أَ 

لحاق اف ھي حرف اإلفَ جْ لتاء في تِ اف ألحقت بقرطاس ، لوجود األلف في قرطاس وافَ جْ تِ 
األلف ال یصلح أْن یكون  ن جني أنكر علیھ ذلك بقولھ : (أنَّ اب وقعت في أول الكلمة. إال أنّ 

. وزنة إفعال في األصل للمصدر فال یصح أْن تكون وإال كان نحو إعصار ملحقاً  مساعداً 
    . )٧)(وھي ال یكون بھا إلحاق  لمدّ األلف من حروف ا ملحقة. وأیضاً 

ا قول الرضي : (إنَّ             زید في أول الكلمة یصلح لإللحاق، ولو لم  الحرف الزائد إذا أمَّ
  ج). بْرَ د) ملحق ب(ِز ْجرَ ن) ، (وإِ ْرثُ بْلم) ملحق ب(ُب یوجد معھ مساعد لھ. مثال : (أُ 

 یكن مؤدیاً في أول الكلمة إن لم  والراجح ما ذھب إلیھ الرضي بزیادة الحرف منفرداً          
بْلم) اسم ثالثي األصول ، زیدت الھمزة في أولھ لإللحاق بوزن لمعنى المضارعة. (فأُ 

على  )بْلمأُ ھا لإللحاق تكسیر (على أنَّ ن) ولم یكن مع الھمزة حرف زائد آخر. والدلیل ْرثُ (ُب 
ن). یثِ َر یصغر على(ُب ن) واثِ رَ ر على (بَ سَّ َك ن) ُی ثُ رْ (ُب  م). كما أنَّ یلِ بَ ) وتصغیره على (أُ مالِ بَ أَ (

بالحركات  تمت الموازنة بینھما والمساواة ونتیجة لھذا االتفاق في التكسیر والتصغیر 
، وكسر ما قبل  مفتوح األول والثاني ، زید فیھ حرف األلف ثالثاً  –م الِ بَ أَ  أي أنَّ  .والسكنات

ه. وكذا وكسر ما قبل آخر ن الذي فتح أولھ وثانیھ ، وزید األلف ثالثاً اثِ رَ آخره ، فصار مثل بَ 
م قد ضم أولھ ، وفتح ثانیھ ، وزیدت یاء التصغیر ثالثة ساكنة لِ یْ بَ أُ  األمر في مصغریھما ، فإنَّ 

الذي ضم أولھ، وفتح ثانیھ ، وزیدت یاء التصغیر ن ثِ یْ َر وكسر ما قبل آخره .وبذلك شابھ ُب 
  ثالثة ساكنة وكسر ما قبل آخره.
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ن) ، بزیادة الھمزة التي وقعت قبل فائھ. التي انفردت بالزیادة ، ثُ رْ ب(ُب  م) ملحقاً لُ بْ فصار (أُ  

  أحرف الزیادة. ولم یكن معھا غیرھا من
ل) عَ فْ یستثني من ھذا الوزن (إِ  ل)،عَ فْ ج بزنة (إِ َر بْ د بوزن زِ َر جْ والرضي الذي ألحق إِ        
ورد عن العرب من اإلدغام في الھمزة لیست لإللحاق. بدلیل ما  فھو یرى أنَّ  ع.ْصبَ نحو إِ 

على زنتھ، ویجب أْن یعدیھ إلى ما جاء  زٌّ وَ ى حكم إِ وھي على ھذه الزنة. فنراه قد عدَّ  )زٌّ وَ (إِ 
ل ال فارق بینھما إال حركة الھمزة ، وال یترتب عَ فَ ل وأَ عَ فْ ل. وإِ عُ فْ وھو أُ إلى ما ماثل ھذه الزنة 

روا فیھا كلھا على السواء. فالعرب قدَّ فزنة الرباعي  على اختالفھما شئ من جھة اإللحاق.
   لحاق. زیادة الھمزة في ھذا الموضع لغیر اإللحاق مع إمكان اإل

قبل فاء  من المواضع التي زید فیھا حرف الزیادة أوالً  وقد أورد سیبویھ كثیراً              
الكلمة ، ولم یلحقھا بأي أبنیة أخرى. ففي باب ما لحقتھ الزوائد من بنات الثالثة من غیر 

فاالسم نحو لالسم والصفة.  –ل ْفعَ أَ  –فیكون الحرف على  الفعل ، یقول : (فالھمزة تلحق أوالً 
.  وأوجد لھذا الوزن )١(ر)َم حْ أَ  –د َو سْ أَ  –ض یَ بْ ل. والصفة نحو : أَ َد جْ أَ  –ع َد یْ أَ  –ل كَ فْ : أَ 

في أوزان (تفاعیل  ل للحاق التاء في أول الكلمةكما مثَّ  – لحاق الھمزة أوالً  –أمثلة كثیرة 
ع ، ُم رْ ل نحو یَ عُ فْ وزن (یَ  كما في ). ومثل للحاق الیاء أوالً ٢نحو تجافیف ، تفاعل نحو تثاقل)(

 ھا ملحقةٌ . كما أنَّھ لم یبین أنَّ یورد أمثلة ملحقة بھا النون أوالً  لم لكنھ ).٣ین)(طِ قْ یل نحو یَ عِ فْ ویَ 
،  سَ َج رْ نَ  لَ عَ فْ ل السیوطي لما لحقتھ النون قبل الفاء فھو یقول : (وعلى نَ أخرى. ومثَّ  بأبنیةٍ 

    بناء آخر.  ). فھو لم یوضح إلحاقھا بأيّ ٤)(أعجمیاً وال یعلم غیره ؛ قال بعضھم : وأظنھ 
ا زیادة الھاء قبل الفاء فنفاه اق الھاء قبل الفاء بقولھ : (فأمَّ في لحراء أبدى اآلكما            

بْر ، َز ْعل ھِ فَ وأثبتھ بعضھم فقال : یجئ على ھِ  بعضھم ، وجعل ما ورد مما یوھم ذلك أصالً 
ھا مما لحقتھ ه الزیادة قد ذكر في موضع آخر أنَّ ھ بعد لحاق ھذإال أنَّ ). ٥ع....)(ْجرَ ل ھِ ْفعَ وھِ 

ا في األفعال ل ، وفي الموضع األول لم یذكر أنَّھا ملحقة بغیرھا. أمَّ الزیادة في أولھ من األفعا
 سَم رْ ل ، وتَ ْفعَ أ على یَ نَ رْ فقد ذكر السیوطي (ومنھ ما یكون حرف اإللحاق قبل الفاء ، نحو : یَ 

  ).٦ل)(عَ فْ س على نَ َج رْ ل ، ونَ عَ فْ على تَ 

  -زیادة اإللحاق في حشو الكلمة : )٢
ص) ملحق ارِ مَ في خالل الكلمة ومن ذلك (القُ  یقع اإللحاق كثیراً                         

ل). َج رْ فَ ل) ملحقان ب(سَ جَ نْ جَ سَ  –ل ثَ وْ ثَ ب) ، والزائد فیھا المیم. وكذلك (عَ ادِ َخ ب(الجُ 
  النونل. والزائد ھنا لَ عْ ل ملحقة بوزن فَ سَ نْ س). وعَ ْف یَّ ر) وھما ملحقان ب(حِ وْ نَّ سِ  –ل ْو جَّ (وعِ 

ل ،سَ نْ ل) كما عند سیبویھ في عَ ْنعَ على وزن (فَ    
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أخذھا من  .)١س وھما صفة)(بَ نْ ل وعَ سَ نْ ل قالوا : عَ ْنعَ یقول سیبویھ : (ویكون على فَ  
في عنسل  ) : ( والنون زائدة٢وكذا قال ابن السراج ( العسالن أو العسول وھو عدو الذئب.

أقول العنسل : الناقة السریعة ، مشتق من ( ) : ٣ألنھم یریدون العسول ) . ویقول الرضي (
العسالن وھو السرعة . وقال بعضھم : ھو كزیدل من العنس ، وھو بعید لمخالفة معنى 

  عنسل معنى عنس ، وھي الناقة الصلبة . ولقلة زیادة الالم ).
لمن  ألنھا مشتقة من العسالن خالفاً  من زیادة النون ل ھيسَ نْ عَ اإللحاق في  زیادة أنَّ  أي  

     قالوا بزیادة الالم .
أصل الكلمة إلى العسول  یرجع والرأي الراجح رأي سیبویھ في أصالة الالم ، إذ           

ألصالة النون في الكلمة. یقول : (ومما جعلتھ زائدا بثبت : العنسل ألنھم  وال یرى مبرراً 
در. وھذا مما یؤكد ي المصالدلیل على أصالة الالم وجودھا ف ). أّي أنَّ ٤یریدون العسول)(

وإذا كانت  ل.لَ عْ ل : فَ سَ نْ النون مزیدة لإللحاق. فإذا افترضنا زیادة الالم ، فإن وزن عَ  على أنَّ 
  . أكثر من زیادة الالم آخراً  زیادة النون حشواً  ل. كما أنَّ ْنعَ المزیدة النون ، فالوزن فیھا : فَ 

عیف العین مع زیادة أخرى. كما في وقد یكون اإللحاق في حشو الكلمة من تض        
ش) في رِ مَّ ھَ  –د كْ لَّ ل) من الثالثي. أو تضعیف العین كما في (عِ جَ نْ جَ سَ  –ل قَ نْ قَ عَ  –ل ثَ وْ ثَ (عَ 

 سیبویھ على ما حكاه عن الخلیل أنَّھا خماسیة األصول. وأنَّ ش في رأي رِ مَّ ھَ  الرباعي إال أنَّ 
ساكنة في لقاعدة النون ال التي وقعت بعدھا المیم وفقاً المیم األولى منقلبة عن النون الساكنة ، 

المیم األولى  ش) بعد اإلدغام. قولھ : (أنَّ رِ مَّ ش) وصارت (ھَ رِ مَ نْ أصلھا (ھَ  اإلدغام ، أّي أنَّ 
س ، وھي خماسیة لِ بَ ھْ ش بمنزلة قَ رِ مَّ فھَ  –النون  أيّ  –من النون وھي أصیلة  بدالً 

   .)٥األصول.)(
ما مَِّرش فإنَّ ا الھَ س ، یقول : (أمَّ لِ بَ ھْ ش ملحقة بقَ رِ مَّ ھَ  بارات سیبویھ أنَّ في بعض عو         

ك س ، ألنَّ لِ بَ ھْ نون ملحقة بقَ  –ش رِ یعني أولى المیمین في ھَمَّ  –س ، فاألولى لِ بَ ھْ ھي بمنزلة القَ 
  ) ٦ل....)(لِ تجد في بنات األربعة على مثال فَعَّ ال 

في الصفة. قالوا : ل  ِع ْعلَ على فَ  –أي الخماسي  –(ویكون  وعبارة أخرى یقول فیھا :        
  ).٧ش)(رِ . وما لحقھ من األربعة ھَمَّ ق. وال نعلمھ جاء اسماً لِ ْھصَ صَ –ش ِر ْحمَ جَ  –س لِ ْھبَ قِ 

  - ل وَ دْ جَ  –ل سَ نْ فعلى ھذا فاإللحاق في حشو الكلمة یأتي بزیادة منفردة كما في (عَ         
  ملحق بالخماسي في األسماء.  ل)فَ نْ حَ باعي. (وجَ ف) في الملحق بالرَر یْ صَ 

 – َف ْرنَ شَ  – فَ یَ رْ شَ  - رَ طَ یْ بَ  – لَ قَ وْ كما في : (حَ  وفي األفعال جاءت الزیادة حشواً       

 

   ). وھو قلیل في الكالم.لَ ْنبَ سَ  – سَ ْلنَ قَ
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واإللحاق بتضعیف العین یأتي فقط في األسماء الجامدة التي ال تجري في األفعال كما في   
لو قدرتھما فعلین  كفیرى سیبویھ (أنھما ملحقان ، ألنَّ ل قَ نْ قَ ل وعَ ثَ وْ ثَ ا عَ د. أمَّ كْ لَّ ش وعِ رِ مَّ ھَ 

   ).١لكان مصدرھما كمصدر بنات األربعة وإْن كانا خماسیین ، فال یكون منھما فعل.)(
ا تضعیف العین في األفعال فال یحكم لھ باإللحاق ، فھو قد یأتي لتقویة المعنى. فلم وأمَّ        

حاق كما في لإلل بَ شَ وْ شَ ) لإللحاق. ولیست الواو في اعْ بَ شَ وْ شَ یكن التضعیف في (اعْ 
مبالغة. والغرض من الواو ھو المّد. ظاھر فیھ معنى ال بَ شَ وْ شَ التضعیف في اعْ  . ألنَّ بَ رَ وْ جَ 

 تأتي لھا. وأنَّ  ل لھا عدة معاٍن عَّ فَ تَ  ). ألنَّ جَر حْ دَ م) ال یلحقھا ب(تَ لَّ كَ التضعیف في (تَ  كما أنَّ 
فال . جاً رُ حْ دَ ج : تَ َر حْ دَ یم ، ومصدر تَ لِ كْ : تَ  ملَّ كَ ج. فمصدر تَ َر حْ دَ یخالف مصدر تَ  ملَّ كَ مصدر تَ 

  لة). لَ عْ جة ( الفَ َر حْ ج : دَ َر حْ یم ، على مصدر بنات األربعة ، دَ لِ كْ تَ  : ملَّ مصدر كَ  یأتي
. الزیادة ھنا طَ وَّ لَ من الفعل مثال : اعْ  زائدةلواو اوقد أورد سیبویھ على ما ضعفت فیھ ال      

لما كررت عینھ ،  بأي بناء. وذكر مثاالً  ھا ملحقة للفعل، ولم یذكر أنَّ  ھي الواو المضعفة
. ولم یلحقھ بأي بناء آخر. وھذه نَ دَ وْ دَ وفصل بین الحرفین المكررین زائد آخر. كما في : اغْ 

األمثلة وردت في باب ما لزم فیھ الزیادة في تضعیف العین حیث یقول : (تلحق الزیادة من 
  ).٢.)(موضع العین فیلزم التضعیف

:  وفي باب ما الزیادة فیھ من غیر الحروف الزوائد ، ولزمھ التضعیف یقول سیبویھ      
أحدھما زائد ،  فإنَّ  كل كلمة ضوعف فیھا حرف مما كانت عدتھ أربعة فصاعداً  (وأعلم أنَّ 

  ) ٣)(تُ دْ دَ یتبین لك أنھا عین أو الم فیكون من باب مَ  إال أنَّ 
لزائد في الكلمة الملحق بھا ، بیَّن ل الحرف غیر اولموضع الحرف الزائد الذي یقاب      

أول المضعفین ھو الزائد ، قال : (سألت الخلیل  لَّم) مضعف العین. أي أنَّ (سُ  سیبویھ أنَّ 
،  أیتھما الزائدة ، فقال : األولى ھي الزائدة ؛ ألن الواو والیاء واأللف یقعن ثوانٍ  ملَّ فقلت : سُ 
  ل). اعِ فَ  –ل َع یْ فَ  –ل عَ وْ كما في (فَ 

لٌّ ْعلَ وفي فَ         الواو فإنَّ األولى ھي الزائدة؛ ألنَّ  على التوالي ، بٌّ دَ د ، ِخ ْھدَ نحو : مَ  ل وفَِع
ل الباء س جعبَّ دَ شمال. وكذلك في عَ  –ر یَ ثْ عَ  –ل وَ دْ والیاء واأللف یقعن ثوالث ، نحو : جَ 

د) الدال األولى بمنزلة واو َد عْ فَ و(قَ  س).كَ وْ دَ ھا بمنزلة واو (فَ األولى ھي الزائدة ، ألنَّ 
م الالم الثانیة ھي المزیدة. وفي لَّ غیره جعل الزوائد ھي األواخر. ففي سُ  إال أنَّ  ر).َو ھْ نَ (كَ 
  م الثانیة منزلة (واو)لَّ د الدال األخیرة ھي المزیدة ، فأنزل الم سُ ْھدَ مَ 
   ى.َز عْ ى ومِ رَ تْ ى وتَ طَ رْ (ألف) أَ  د جعل الدال األخیرة بمنزلةَد رْ وفي قَ  ر.یَ ثْ ل و(یاء) عَ وَ دْ جَ 
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س بَّ دَ . وجعل الباء الثانیة في عَ ةْفنَ لَ ِخ  )جعل الباء الثانیة األخیرة بمنزلة (نون بٌّ دَ وفي خِ 

و. أَ ْندَ في قَ  بمنزلة (الواو) بّ َش رْ ر. كما جعلوا الباء الثانیة في قِ َو ھْ لَ ر وبَ َو ھْ نَ (واو) كَ 
                                                 س.ْو ْردَ األولى ھي المزیدة وھي بمنزلة (واو) فِ  بّ َش رْ والخلیل جعل باء قِ 

       ).١صواب.)( بّ َش رْ كال الوجھین في قِ  إال أنَّ رأي سیبویھ أنَّ         

  -) زیادة اإللحاق في آخر الكلمة :٣
د) َد رْ یكون اإللحاق في آخر الكلمة بالمثلین المكررین ، كما في (قَ                             

د) إذ َد رْ (قَ الكلمة كما في  ئداً ، واآلخر زا ر). وقد یكون أحد المكررین أصالً فَ عْ ملحق ب(جَ 
، ولم تكن ھذه  ج)بْرِ د) ، فالدال فیھ زیدت إللحاقھ بوزن (زِ ْمدِ ). وكما في (رِ دَ رَ (قَ  أصلھ

  الدال الثانیة من أصل الكلمة. 
) كررت المھ إللحاقھ بوزن سَ سَ نْ عَ وتزاد الالم الثانیة في آخر الفعل ، كما في (اقْ            

كما زیدت ھمزة الوصل  ). زیدت النون حشواً سَ عَ وھي الم (قَ  زیادة السین آخراً )، بمَ جَ نْ َر (احْ 
  ).لَ لَ نْ عَ على وزن (افْ  )مَ جَ نْ َر (احْ قبل الفاء لسكون أولھ وألحقت ب

وردت في آخر االسم والفعل في األمثلة السابقة جاءت بتكرار  اإللحاق التي وزیادة           
باألصل المجرد. ففي األسماء الملحقة بالرباعي نحو  بیھاً الم الكلمة. فصار تكرار األصل ش

فالالم الثانیة في جعفر أصلیة ،  ل.ْعلَ ر. وجمیعھا على وزن فَ فَ عْ د ملحقتان بَج ْردَ وسَ  بْعبَ : دَ 
ب ملحقة لھا بالرباعي المجرد ؛ ألنھا زائدة إذ أصلھا ْعبَ د وَد ْردَ بینما الالم الثانیة في سَ 

  الثالثي سرد .
الفعل  لمجردة التي كررت المھا ، نجد أنَّ وفي األفعال الثالثیة الملحقة بالرباعیة ا        

والسبب  .)لَ لَ عْ فَ (). وكالھما بوزن جَ َر حْ ) مكرر الالم ، ملحق بالرباعي المجرد (دَ لَ ْملَ (شَ 
ھا فإذا أرادوا إلحاق الثالثیة ب الكلمة الرباعیة المجردة جمیع حروفھا أصلیة. یعود إلى أنَّ 

فصار  في كل من االسم والفعل. كرروا أحد أصولھا ، والالم ھو المكرر في الكلمات السابقة
 جَ جَ نْ فَ ، اعْ  رَ َر عْ وصَ  بَ بَ لْ د من األسماء. وجَ دَ نْ د وعَ َد رْ المكرر أشبھ باألصل. كما في قَ 

  من األفعال. سَ سَ نْ عَ واقْ 
وقد  بٌّ َش رْ وقِ  بٌّ دَ ، كما في خِ  بإدغام الحرف المضعف اً وقد تكون زیادة اإللحاق آخر       

یل. أو تكون بالحرفین لِ حْ الل وزِ مْ تكون بفصل الحرفین المضعفین بفاصل ، كما في شِ 
ج جَ نْ فَ كما في عَ حشو أو مجتمعین مع زائد في  د.َد عْ ل وقُ لَ خْ كما في دُ المضعفین مجتمعین 

 

  من األفعال.  مَ جَ نْ َر ملحقان باحْ  جَ جَ نْ فَ واعْ  سَ سَ نْ عَ واقْ  ل من األسماء.فَ نْ حَ د ملحقان بجَ دَ نْ فَ وَض
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ى رَ فْ ذِ  –ى قَ لْ عَ  –ى طَ نْ بَ واأللف ال تزاد إال في آخر الكلمة في موضع الالم. وأمثلة ذلك : حَ   
–  َ◌ ال  ى. من األفعال. وسبب ذلك أنَّ حرف المدَّ بَ نْ َر احْ  –ى طَ نْ بَ واحْ  ى. من األسماء.طَ رْ أَ

الصوت  وإنَّما القصد منھ مدّ لإللحاق ،  . ألن حرف المدَّ في وسط الكلمة ال یعدّ یزاد إال آخراً 
  وإطالتھ ، وبذلك تنتفي زیادتھ لإللحاق.

ى ، ألف لغیر طَ رْ أَ  –ى قَ لْ عَ  –ى رَ فْ ذِ  –ى طَ نْ بَ : حَ  واأللف في األمثلة السابقة من األسماء       
ى األلف فیھا لیست لإللحاق ، َم ھْ بَ  ئدة لإللحاق ، كما یرى سیبویھ أنَّ التأنیث بل ھي ألف زا

ى واأللف لغیر لَ عْ : (وال یكون فَ  السیوطي یقولو اة.َم ھْ وإنما ھي ألف تأنیث ولم یثبت عنده بَ 
  )١اة واحدة ، ولیس ھذا بالمعروف.)(َم ھْ ل : بَ إال أن بعضھم قا التأنیث ،

 إنَّ ق باألربعة. حیث یقول سیبویھ : (ھا تأتي منونة ألفھا ، ولذلك تلحى فألنَّ َز عْ ا مِ أمَّ        
األلف التي تجئ لتلحق الثالثة باألربعة منونة ، كما ینون ما ھو من نفس الحرف ، وذلك 

لحاق ال تأتي في آخر الكلمة عند تأنیث االسم الملحقة واأللف التي تكون لإل ).٢ى)(َز عْ نحو مِ 
ى األلف لحقھا طَ رْ اة. ففي أَ ھَ زْ ى : عُ ھَ زْ ُع  –الة عْ ى : سُ لَ عْ سُ  –اة طَ رْ ى : أَ طَ رْ بھ. فنقول في أَ 

األلف لغیر التأنیث. ولو  على أنَّ اة داللة طَ رْ التنوین وألف التأنیث ال تنون. وفي قولھم : أَ 
  التأنیث ال یدخل على تأنیث.  دخلت علیھا تاء التأنیث ألنَّ لما  كانت للتأنیث

 ى ، فمنرَ تْ ى وتَ رَ فْ ى وذِ قَ لْ ا عَ أمَّ اة.َز عْ ى دخول التاء في الواحدة لتصبح مِ َز عْ وفي مِ         
نھا یجعل ألفھا ینوِّ ألف التأنیث ال تنون. ومن لم  لف فیھا لإللحاق ال للتأنیث. ألنَّ نھا فاألنوَّ 

 –ى ِر یْ فَ ذُ  - ى قِ یْ لَ ى. فنقول : عُ لَ بْ ھي ثابتة في التصغیر ، كألف المؤنث : حُ للتأنیث. ف
                                                                                                 .)٣ى)(ِر یْ تَ تُ 

 -التاء : في بنت وأخت بین اإللحاق والتأنیث والتعویض  :( د ) 
  التاء في كلمتي: یھ في عدة مواضع من كتابھ أنَّ سیبوذكر 

 أو أختٍ  تٍ نْ ببِ  ت لإللحاق ولیست للتأنیث ومن ذلك قولھ : (وإْن سمیت رجالً خْ ت وأُ نْ بِ 
 ة تَ بَ نْ صرفتھ ، ألنك بنیت االسم على ھذه التاء ، وألحقتھا ببناء الثالثة ، كما ألحقوا سَ 

االسم بني  الذي قبلھا...وإنما ھي زیادة في الحرفباألربعة ، ولو كانت كالھاء ، لما اسكنوا 
                          ).                                                                          ٤علیھا..)(

وفي مواضع أخرى یرى أن ھذه التاء للتأنیث ، فیقول في موضع : (وكذلك تاء أخت وبنت 
  .)٥(أنیث ، وبنین بناء ما ال زیادة فیھ من الثالثة).... ألنھن لحقن للت

ل أن ھذه التاء التي ھي للتأنیث ال بَ من قِ  وينَ ا بنت ، فإنك تقول : بَ : (وأمَّ  ویقول           
  .)٦تثبت في الجمع بالتاء...)(
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ھذه التاء التي ھي للتأنیث ال تثبت بل تحذف عند اإلضافة لیاء المتكلم ،  وتعلیل ذلك : أنَّ   

وي ، وأن التاء في الجمع تحذف من بنت وأخت نُ فلو كانت لإللحاق لبقیت كما في إضافة بَ 
  ). فالتاء ھي تاء الجمع ولیست تاء أخت أو بنت. : (بنات وأخواتوفي قولنا في الجمع 

واألقرب أن ھذه التاء للتأنیث من أن تكون لإللحاق ، ألنھا لم توجد إال في حالة           
التأنیث. والدلیل على ذلك قولنا في مذكر بنت : ابن ، فزالت منھا التاء كما زالت التاء من 

كما  .ذلك على أنھا أقرب للتأنیث ، دلَّ  لتاء في ابنةابنة عند تذكیرھا. فلما شابھت تاء بنت ا
أن عالمة التأنیث (التاء المبسوطة) ، وإن لم یوجد لھا نظیر. إال أنھا ارتبطت بالتأنیث. وھي 

  عالمة تأنیث معنویة. 
ة) وھما : لَ عَ ) أو (فَ لَ عَ وأصل بنت وأخت على رأي القائلین بإلحاقھما على وزن (فَ           

وي من جھة. ودلیل خُ وي وأَ نُ بَ  وة). بدلیل إضافتھما فیقال فیھما :خَ وة وأَ نَ و) أو (بَ خَ أَ و ونَ (بَ 
ثم نقلت  من جھة أخرى. وخَ و وأَ نَ اء وھذا الجمع لكلمتي : بَ اء وآخَ نَ بْ التكسیر فیھما فیقال : أَ 

وة خَ وة وأَ نَ حیث حذفت تاء التأنیث من بَ  ْعل)ْعل وفُ ل) إلى (فِ عَ ھاتان الكلمتان من صیغة (فَ 
،  و. وحذفت الواو منھما وھي الم الكلمة. ولما بقیت الكلمتان على حرفین فقطخَ و وأَ نَ مؤنث بَ 

ْعل ْمر. وھما فِ ْدل وعُ عن الواو المحذوفة ، إللحاقھما بوزني : عِ  زیدت التاء فیھما بدالً 
  ْعل. وفُ 

 صاره أنھ الرأي الراجح.وھنالك رأي آخر في التاء المزیدة في بنت وأخت. یرى أن           
                                                       فھي لم تكن للتأنیث وال لإللحاق.

فأما عدم كونھا للتأنیث ، فألن تاء التأنیث إنما تلحق األسماء والصفات على سبیل (          
 -ة رَ ھْ أصول ،  فنحو : زَ االنفصال ، وبعد تمام االسم والصفة ، وأال یقال عن ثالثة أحرف 

فلم یبق في (بنت وأخت) إال أن تكون الصیغة عالمة للتأنیث فیھما. ولم  ة ، وأمثال ذلك.طَّ قِ 
تكن التاء ھي عالمة التأنیث ، ولو كانت ھذه التاء للتأنیث لقلبت (ھاء) في اللفظة الشائعة 

    فاطمھ ، عائده).ْخھ) كما  یقال : (ْنھ وأُ عند الوقوف علیھا ، حیث یقال : (بِ 
، وجود ما یلحق  ماراتھإللحاق ، فألن من شروط اإللحاق وأعدم كون ھذه التاء ل اوأمَّ        

الملحق بھ في األسماء واألفعال رباعي مجرد یلحق بھ. أو رباعي مزید  بھ ، والمعروف أنَّ 
ثالثیة والرباعیة. األسماء ال الثالثیة. أو خماسي مجرد أو مزید فتلحق بھ وتلحق بھ األسماء

  .ا إلحاق اسم ثالثي بآخر ثالثي فلیس معروفاً أمَّ 
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فإن  –على التوالي  –ْمر ْدل وعُ ولو فرض إلحاق كلمتي : بنت وأخت بوزني : عِ  

 الغرض من اإللحاق لم یتحقق ؛ ألن الغرض ھو إلحاق كلمة بأخرى أكثر منھا حروفاً 
وھذا ھو رأي الرضي في أن كلمتي بنت وأخت بوزني ِعدل  .، لتتصرف تصرفھا
دل  وُعْمر ، حیث یقول : ( وكذا إلحاق التاء في بنت وأخت ألن االسمین ألحقا ببناء ِع

   ). ١وُعْمر)(
ل ْعدُ ْدل على أَ ات ، بینما یكسر عِ نَ ت على بَ نْ بِ  ودلیل آخر یمنع إلحاقھما ، وھو تكسیر :    
جمعي  فاختلف وزناً ار. مَ عْ ْمر على أَ وات بینما یكسر عُ خَ ت على أَ خْ ول ؛ وتكسیر أُ دُ وعِ 

یر فیھما. وبذا سقط اإللحاق وامتنع الختالف وزني جمعیھما. وبذا صارت التاء الزائدة التكس
ت لیست لإللحاق ، وإنما لتكثیر أحرف الكلمة لتصبح ثالثیة. وزیدت ھذه التاء خْ ت وأُ نْ في بِ 
  عن المي الكلمتین ( الواو) فیھما المحذوفة. ا عوضاً فیھم
  أنیث ویفسر ذلك بأن ما قبلھا ساكن ، حیث یقول : ویرى ابن جني أن التاء لیست للت      

 –كما یظن من ال خبرة لھ بھذا الشأن  –ت ولیست التاء فیھما بعالمة التأنیث نْ ت وبِ خْ أُ  (
ح في بعض ألفاظھ في سیبویھ.... على أن سیبویھ قد تسمَّ لسكون ما قبلھا ، وھكذا مذھب 

  ).٢ز منھ في اللفظ)(: ھما عالمتا تأنیث ، وإنما تجوُّ  الكتاب ، فقال
في قول آخر للرضي أن تاء أخت وبنت لیست للتأنیث بقولھ : ( وال یوقف على تاء       

، بل فیھا رائحة من أخت وبنت بالھاء ؛ ألنھا بدل من الم الكلمة ، ولیست بتاء التأنیث 
   ).٣التأنیث بكونھا بدل من الالم في المؤنث دون المذكر)(

   ء في بنت وأخت أبدلت من الواو في ( بنو وأخو) . فالرضي یرى أن التا
منھ  غیر أن الزمخشري یرى (أن التاء في األخت والبنت ، أبدلت من الواو ، وذلك ظناً       

فاألخ واالبن من األسماء التي  أن مادتھما (أخو وبنو) ، وأن التاء أصلیة قامت مقام الواو ،
ثة حروف كما ھو معروف في اللغة العربیة. ركبت مادتھما من حرفین فقط ، ال من ثال

   ).٤فالتاء وإن لم تسبقھا فتحة فھي للتأنیث)(

أن أخت أصلھا أخو حذفت المھا اعتباطاً وعوض عنھا التاء مع  )٥( وفي شرح الشافیة
ْعل ) ، وداللة على أن التاء  ْعل إلى فُ قصد الداللة على المؤنث ، وغیرت الصیغة من ( فَ

كسروا فاء الكلمة  موبنت أصلھا بنو ، فُعل بھا ما فُعل بأخت إال أنھ لتأنیث .لیست متمحضة ل
ْعل إ ْعل )( فَ    وفقاً لرأي الزمخشري . لى فِ
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    -خواص اإللحاق وأماراتھ : ( ھـ )

أو  عن الزوائد ، رباعیاً  ) األصل في الملحق بھ أن یكون مجرداً ١                        
ل ، بزیادة النون وأصلھ فَ نْ حَ أصول ، ألحق بھ جَ  میع حروفھل) ، جَج رْ فَ . كما في (سَ خماسیاً 

ل. وقد یلحق بالمزید ، َج رْ فَ حرف الراء في سَ ل ل مقابالً فَ نْ حَ ل رباعي ، فأصبح نون جَ فَ حْ جَ 
النون ج بحرفین ھما : جَ نْ فَ ل. واإللحاق في عَ فَ نْ حَ ج الذي ألحق بجَ جَ نْ فَ كما في إلحاق عَ 

 ، ألحق أوالً  سَ عَ م. إذ أصلھ قَ جَ نْ َر س من األفعال باحْ سَ نْ عَ والتضعیف. وكما في إلحاق اقْ 
  م المزید بالنون لغیر إلحاق. جَ نْ َر باحْ  . ثم ألحق ثانیاً سَ َس عْ فأصبح قَ  جَ َر حْ بدَ 

ا زیادة س جاء من تضعیف الالم فقط وأمَّ سَ نْ عَ اإللحاق في اقْ  ویرى ابن یعیش (أنَّ         
  .، جاءت لتؤدي معنى المطاوعة) مَ جَ نْ َر واحْ  سَ سَ نْ عَ النون فھي في اقْ 

  . سَ َس عْ ، مطاوع في التقدیر لقَ  سَ سَ نْ عَ أي أنھ یعني أن اقْ         
وكل زیادة تحصل في  .ویرى الرضي اشتراط اتحاد الزیادتین ، واتحاد مكانھما        

مفرده  –ر افِ عَ في (جَ  ، فألف الجمع التي زیدت الملحق بھ ، یجب أْن تزاد في الملحق أیضاً 
ل) ملحق بالرباعي. وَ دْ مفردھا جَ  –ل اوِ دَ ر) اسم رباعي ملحق بھ ، لزمت الزیادة في (جَ فَ عْ جَ 

ل).  فاأللف وَ دْ ر ، فصار (جَ فَ عْ ) الثالثي ، زیدت فیھ الواو إللحاقھ بوزن جَ لَ دَ لھ من (جَ أص
ل) ، ووزنھما اوِ دَ ر) ثالثة ، كذلك تزاد ثالثة في (جَ افِ عَ ر لتصبح (جَ فَ عْ التي زیدت في جمع جَ 

  . )١(ل)الِ عَ (فَ 
ى أن الكلمات الثالثیة ، ) أتفق جمیع علماء الصرف والنحو األقدمین عل٢                    

التي استعملت بالزیادة ، ولم یستعمل العرب مجرداتھا التي ال تدل على معنى معین عند 
: اسم  بنَ یْ تجردھا ، وعند دخول الزیادة علیھا لغرض إلحاقھا تصبح ذات معنى. كما في (زَ 

حرف (الیاء)  عن الزیادة ، وھو لشجر طیب الرائحة) ، لم یستعمل العرب ھذا االسم مجرداً 
) منھ معنى في نفسھ. بَ نَ ولیس لألصل الثالثي (زَ  ر ،فَ عْ الساكنة. التي زیدت إللحاقھ بوزن جَ 

: صفة للعظیم البطن) ولم  بَ شَ وْ فیھ، ومثلھا كلمة (حَ  ولم یستعمل في اللغة إال مزیداً 
   ال معنى لھا بعد التجرد. بَ شِ ؛ ألن حَ  )بَ شِ یستعملوا المجرد منھا (حَ 

: صفة  طىبَنْ ) عند حصول اإللحاق مرتین في بعض األسماء ، نحو : (حَ ٣                 
وھي ثالثیة مجردة ، وإن لم تستعمل في اللغة  )طَ بِ حَ (ا للرجل القصیر الكبیر البطن). فأصلھ

ط) ، لتقابل بْنَ ر ، وذلك بزیادة النون ثالثة لتصبح (حَ فَ عْ بوزن جَ  ، فقد ألحقت أوالً  إال نادراً 
ط موازنة بْنَ ر ، فصارت حَ فَ عْ النون المفتوحة الثالثة حرف الفاء المفتوحة التي تقع ثالثة في جَ 

    . وفي عدد الحركات ،الحروف ، فكالھما على أربعة أحرفر في عدد فَ عْ لجَ 
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بوزن  بعد ذلك بزیادة األلف آخراً  ثانیاً  ألحقت إلحاقاً  ر. ثمفَ عْ وفي نفس مواقعھا في جَ 

، حیث فتحت الباء منھا ، ألنھا قابلت  ىْنطَ بَ حَ   ل) وھو خماسي مجرد فصارت :َج رْ فَ (سَ 
ھا. وجاءت ل). وسكنت النون حیث قابلت الراء الساكنة فیَج رْ فَ حرف الفاء المفتوح في (سَ 

الموازنة بین الملحق  ل. وبذلك تمتَج رْ فَ زیادة األلف في آخرھا لتقابل حرف الالم من سَ 
ر ألنھ ال یجوز فَ عْ وحصل اإللحاق وبطل حكم اإللحاق األول ، وھو إلحاقھ بجَ  والملحق بھ.

  إلحاق كلمة ثالثیة مزید فیھا بحرفین بكلمة رباعیة مجردة ، وأخرى خماسیة مجردة في آنٍ 
ل في التصغیر َج رْ فَ طى في ھیئتھا األخیرة ھذه تتصرف تصرف سَ نْ بَ واحد. أي أن كلمة حَ 

اإللحاق الثاني  . وصارر ؛ لكونھا ألحقت بھ أوالً فَ عْ والتكسیر وال یجري علیھا تصرف جَ 
  ل علیھ.للكلمة ھو المعوَّ 

م ، قد حصل فیھ جَ نْ َر زن احْ ملحق بو ى) مثالً طَ نْ بَ ا في األفعال ، فإن الفعل (احْ أمَّ             
  -إلحاقان :

حیث  – طَ بْنَ ، فصار : حَ  جَ َر حْ بزیادة النون بدَ  طَ بِ األول : ألحق المجرد منھ حَ               
وفتحت بقیة  جَ َر حْ كما سكن الثاني من دَ  سكن الحرف الثاني منھ ، وفتحت بقیة أحرفھ.

  األحرف فیھ. وبذلك تمت الموافقة بینھما.
بزیادة األلف في آخره ، وھمزة الوصل في أولھ بوزن  طَ نَ بْ الثاني : ألحق حَ             

، وصارت حركاتھما وسكونھما مقابلة لبعضھما في كلیھما ، المتحرك مقابل  مَ جَ نْ َر احْ 
. ومتصرف تصرف مَ جَ نْ َر ى بوزن احْ طَ نْ بَ وصار احْ للمتحرك ، والساكن مقابل للساكن. 

 ھ في صیاغة المصدر واسمي الفاعل والمفعول والمضارع  ونحو ذلك.مع ، ومتفقاً  مَ جَ نْ َر احْ 
م ، فقد فتح حرف المضارعة ، وسَكن فاء الفعل ، جِ نْ َر حْ ى كما یقال : یَ طِ نْ بَ حْ حیث یقال : یَ 

ولم یدخل  وفتحت عینھ ، وسَكنت النون الزائدة ، وكسرت الم الفعل في كلیھما على السواء.
في ھیئتھ األخیرة ؛ بل اقتصر التصرف  جَ َر حْ تصرف تصرف دَ حكم اإللحاق األول. فلم ی

   ل علیھ. آخر إلحاق لھ ، وھو المعوَّ  یعدُّ  مَ جَ نْ َر فقط. ألن إلحاقھا باحْ  مَ جَ نْ َر على احْ 
، وقد ذكر  ) إن الحرف الزائد لإللحاق ال یسقط ، ما دام الغرض من اإللحاق قائماً ٤          

ف یة ملحقتان. وأن حرف اإللحاق فیھما ھو الیاء. فاأللالنِ ة وعَ یانِ مَ سیبویھ أن كلمتي : ثَ 
  ة.نَ یِّ لَ ة وعُ نَ یِّ مَ وألنھا تقلب یاء عند تصغیرھما. فیقال : ثُ  لیست حرف إلحاق ، ألنھا حرف مدّ 

ة یَ نِ یْ مَ ة وثُ یَ ِر یْ فَ عفاریة ، فأحسنھ تقول : عُ حقرت ثمانیة وعالنیة ، أو یقول سیبویھ : (وإذا
بھا االسم ولیست  ، وإنما مدّ ح ادِ مَ وصَ  رافِ ذَ ل أن األلف ھھنا بمنزلة ألف عَ بَ ة ، من قِ یَ نِ یْ لَ وعُ 

  )١تلحق بناء ببناء ، والیاء ال تكون في آخر االسم زیادة إال وھي تلحق بناء ببناء)(
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ر. والیاء تقابل افِ ذَ ویوافقھ في ھذا الرأي المبرد ، في أن الیاء ملحقة واأللف تقابل ألف عَ  

  ).١(الراء
ھا بمنزلة األصل إللحاق ، ألنَّ ل(یاء ثمانیة وعالنیة  أنَّ  وقد ورد عن الرضي أیضاً              

  ).٢)(في االسم. بمنزلة كاف مالئكة.
جح بعض الصرفیین كابن جني وابن یعیش وابن سیدة ، وفي كتب كثیر من ویر            

في اإللحاق من وجود  ؛ ألنَّھ ال بدَّ  الصرفیین أنھ ال وجود لإللحاق في كلمتي ثمانیة وعالنیة
بناء یلحق بھا ، فلیس في مفردات العربیة بناء یلحق بھ نحو ثمانیة وعالنیة ، فإذا لم یوجد 

  ).٣الزیادة لتكثیر حروف الكلمة ولیست لإللحاق.(ھذا البناء ، كانت 
ھا تسقط في بعض الیاء لإللحاق في ثمانیة وعالنیة ، ألنَّ  عدُّ ولسبب آخر ال تُ            

ھا سیبویھ وغیره ، فسقطت الیاء التي عدَّ  تصاریف الكلمة. حیث یقال في ثمانیة : ثمانٍ 
  .)مالئكة(نزلة كاف ھا بمق. كما لم تبق حجة للرضي الذي عدَّ لإللحا

بحرفین ، أو  مزیداً  یة) : ثالثي مزید فیھ ثالثة أحرف رباعیاً الِ عَ یة (فَ انِ مَ ووزن ثَ          
ة) وزن لجمع التكسیر ، فال یمكن لَ الِ عَ بحرف واحد. ولو فرض أن وزنھما (فَ  مزیداً  خماسیاً 

ة لَ الِ عَ ة بوزن فَ طَ امِ رَ ن قَ لكلمة مفردة نحو : ثمانیة وعالنیة أن توزن بوزن الجمع كما في وز
     ، كما ال تلحق الكلمة المفردة بالجمع. 

ة یَ سِ نْ لَ (قُ  وة ، حیث ذكر سیبویھ أنَّ سُ نْ لَ ة ، وواو قَ یَ سِ نْ لَ في یاء قَ  وھذا االختالف أیضاً          
). وألحق ٤یة)(سِ نْ لَ یة ، وقُ نِ ھَ لَ یة ، وما لحقھا من بنات الثالثة الُب لِّ عَ یة بوزن فُ فِ حْ لَ ملحقة بسُ 

 –الواو  –وة. وھو قلیل في الكالم بقولھ : (وتلحق خامسة لُّ عَ وة على وزن فَ ُد حْ مَ وة بقَ سُ نْ لَ قَ 
   ). ٥وة....)(سُ نْ لَ وة ، ونظیره من بنات الثالثة قَ ُد حْ مَ وة في األسماء. وذلك نحو قَ لَّ عَ على مثال فَ 

یر اإللحاق ، فإنھ ال ینفك عن أن غ إال أنھ إذا كانت حروف الزیادة تفید غرضاً           
  تفید التكثیر مع زیادة في المعنى. یخرج االسم من اإللحاق ؛ ألن زیادة اإللحاق

نحو : الدالین  ) یمكن أن یكون كال المثلین المكررین لإللحاق في آخر الكلمة أصالً ٥       
  لدد وھو شدة الخصومة.ل ، فھي تتصرف على الَج رْ فَ د) وھي ملحقة بوزن سَ دَ نْ لَ في كلمة (أَ 

الواو) لإللحاق فال تجوز زیادتھا إال  –الیاء  –وھي (األلف  ) إذا وردت أحرف المدَّ ٦      
كلمة ، في آخر الكلمة ، إذا لم یكن معھا زائد آخر ؛ ألنھا إذا انفردت بالزیادة في وسط ال

فلیست األلف  الصوت. وبذلك تنتفي زیادتھا لإللحاق ، أصبحت ذات غرض آخر وھو مدَّ 

 ِ

 تَ في (ك

ِ

   .ر) مثالً طْ مَ اب) لإللحاق بوزن (ق
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ومما یدل على أن األلف في اآلخر لإللحاق ، كونھا تقع موقع حرف متحرك ، وھو   

لوقوع  لمات. وھذا خالفاً الحرف األخیر الذي تجري علیھ حركات البناء واألعراب في الك
اب) حرف ساكن ، ولذا ال یصلح تَ ، فإنھا تقع موقع الساكن. فاأللف في (كِ  األلف حشواً 

     حرف األلف في حشو الكلمة ألن یكون حرف إلحاق.   
الزیادة في اإللحاق تبلغ حروفھا أقصاھا على أصول الكلمة الثالثیة المجردة ،  إنَّ ) ٧       

اء) ، وھو مصدر للفعل الثالثي المزید فیھ طَ نْ بِ أحرف ال تتعداھا. نحو : (احْ وصیغتھا أربعة 
نون واأللف األخیرة في ). وحروف الزیادة ھي : الھمزة والطَ بِ ى من حَ طَ نْ بَ ثالثة أحرف (احْ 

ا في المصدر فھمزة الوصل في أول المصدر والنون واأللف الزائدة والھمزة التي الفعل. أمَّ 
اا). وال یكون طَ نْ بِ اء أصلھا احْ طَ نْ بِ ألخیرة بعد األلف الزائدة في المصدر (احْ أصلھا األلف ا

  اب).بَ یْ ھِ ذلك إال في المصادر من الثالثة واألربعة المزیدة كما في (اشْ 
ا الخمسة فال تبلغ بالزیادة إال ستة أحرف ألنھ لیس منھا فعل ، فیكون لھا مصدر أمَّ          

غیرھا من سائر تلحقھا الزوائد كاألربعة من األفعال ، ولكن كمصدر بنات الثالثة أو 
، أو قبل اآلخر. نحو  والخماسي المزید ال تكون زیادتھ إال بأحد حروف العلة آخراً األسماء. 

  .)٣ب(یْ لِ دَ نْ عَ  –) ٢ط(وْ فُ َر ضْ عَ  –) ١ى(رَ ثَ عْ بَ : قَ 
أو الرباعیة ، ستة أحرف ا األفعال فتبلغ بالزیادة على أصول الكلمة الثالثیة أمَّ         

  . وھو یأتي على ضربین كما جاء في قول المبرد : مَ جَ نْ َر إللحاقھا باحْ 
الالمین ل. فالزیادة بالنون وإحدى لَ نْ عَ (أحدھما : أْن تضاعف الالم ، فیكون الوزن افْ       

  .سَ سَ نْ عَ كما في : اقْ  .والً وھمزة الوصل أ
، وذلك نحو  : یَْفَعْنلِي ىلَ نْ عَ لوزن افْ ء بعد الالم فیكون االیا أصلھا ألف واآلخر : أن تزاد      
ْسلَْنقِي ىقَ نْ لَ : اسْ  تقع بین  مَ جَ نْ َر ، ألن النون في احْ  مَ جَ نْ َر احْ ب إال. وال یكون اإللحاق بھ : یَ

) فكما لحقت ببنات ٤الراء والجیم فال یكون فیما ألحق بھ إال كذلك)( –حرفین من األصل 
الثالثیة ، ولیس فیھا إال زیادة واحدة ، كذلك زید فیھا ما یزاد في بنات  األربعة األفعال

  . مَ طَ نْ رَ األربعة. نحو : اخْ 
. ولذا لم یجز إلحاق ما كان من الثالثي ، لزم أن یكون متعدیاً  جَ َر حْ ) كل فعل ألحق بدَ ٨       

من أن  لَ َو رْ و : ھَ فقد امتنع نح .تفق معھ في جمیع تصاریفھ األخرىإالالزم بھ ، حتى وإْن 
لتصبح  جَ َر حْ ا إذا لحقت تاء المطاوعة أول الفعل دَ . أمَّ ، ألنھ فعل متعدٍ  جَ َر حْ بدَ  یكون ملحقاً 

 

  جَ َر حْ . دَ جَ َر حْ دَ الجحر فتَ  ُت جْ َر حْ الزمة. مثال : دَ  جَ َر حْ دَ تَ

ٍ

  .األول من المثال فعل متعد
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، لتخلف  جَ َر حْ بدَ  نَ ھَ رْ بَ  – لَ َو رْ الحجر فھو فعل الزم. وبذا امتنع إلحاق نحو : ھَ  جَ َر حْ دَ ا تَ وأمَّ  

  . جَ َر حْ في التصریف مع دَ  لملحق مع إتفاقھما ھ في اشرط التعدیة إلى مفعول ب
، یشترط فیھا أن تكون الزمة ،  مَ جَ نْ َر وفي األفعال الرباعیة المزیدة بحرفین لتلحق باحْ         

ا مجرد . أمَّ یأتي الزماً  لَ لَ نْ عَ وما كان من الرباعي المزید على وزن افْ  مَ جَ نْ َر وذلك ألن احْ 
إلى مفعول بھ.  فعل متعدٍ  -اإلبل  تُ مْ َج رْ لقولك : حَ  متعدیاً ) فیأتي مَ َج رْ (حَ  مَ جَ نْ َر احْ 

فعل ثالثي  لَ لَ نْ عَ على وزن افْ  اللیل كَ كَ نْ َح والملحق نحو : اسْ  فعل الزم.  - اإلبل  تْ مَ جَ نْ َر واحْ 
مزید بالنون والكاف لإللحاق ، وزیدت ھمزة الوصل في اإلبتداء. فھو فعل الزم ألنھ اكتفي 

ى طَ نْ بَ واحْ  كَ كَ نْ َح ، فاسْ  ىطَ نْ بَ ى نحو : احْ لَ نْ عَ بھ ما كان على وزن : افْ  بمرفوعھ. وكذا یلحق
في جمیع أحوالھ ؛ ألنھما  مَ جَ نْ َر یتصرفان تصرف احْ ى) على التوالي لَ نْ عَ افْ  – لَ لَ نْ عَ بوزني (افْ 
  الزمان.  

) ١ى(دَ نْ َر نحو : اسْ  ، مَ جَ نْ َر ، فال یلحق باحْ  ى متعدیاً لَ نْ عَ إذا كان الفعل بوزن افْ  أما         
 مَ جَ نْ َر ى فال یلحقان بالفعل احْ دَ نْ َر ى النعاس الولد ، ومثالھ اسْ دَ نْ رَ ). في قولنا اغْ ٢ى(دَ نْ رَ واغْ 

اسرندى علّي  –إال أن األصل فیھا أنھما فعالن الزمان ، اغرندى علّي  لتخلف شرط اللزوم.
  قال الراجز :  . س واغرنداه، وأما على قول من قال أنھ متعٍد ، جاء : اسرنداه النعا

   ) ٣إني أرى النعاس یغرندیني  * * * أطرده عني ویسرندیني (                
) ومن خواص زیادة اإللحاق أال تطرد في إفادة المعني ، فالزیادة في الكلمة ال تدل ٩        

ي، ویقابلھا في بسببھا على معنى متعلق بالمعنى األصلي للمادة ، فھي متعلقة بحروف المبان
وال یراد بحروف المعاني الحروف المستقلة ، والتي تعني :  ھذا المقام حروف المعاني.

السین وسوف. وغیرھا ...).  –لعل  –لیت  –(كأن التسویف. –الرجاء  –التمني  –التشبیھ 
. فالھمزة في وإنما المراد الحروف التي دخلت ضمن حروف الكلمة لتزیدھا معني إضافیاً 

 –د عَ قْ فھي لیست لإللحاق. وكذلك المیم في (مَ  ) اطردت في معنى التعدیة ،مَ رَ كْ عل (أَ الف
ما أطرد في إفادة معنى كأنھ كلمة مستقلة ، فال  سبب في ھذا أنَّ والب) لمعنى الظرفیة ؛ تَ كْ مَ 

  یحل محل الحرف األصلي.
ید تحمل علیھ مثل : ) ومن خواص اإللحاق أْن یكون للكلمة نظیر بناء أصلي أو مز١٠      

اس. فإن لم یوجد نظیره في البناء لیلحق بھ ، طَ رْ اط ملحق بقِ طَ سْ س ، وفِ ْو ُب رْ ك ملحق بقَ وْ كُ لْ حَ 
  فالزیادة الخالیة المعنى تأتي لتكثیر بنیة الكلمة فقط.

االسم الملحق یعامل معاملة الملحق بھ في التصغیر  ) ومن أحكام اإللحاق أنَّ ١١     
بالرباعي على وزن واحد مع الرباعي المجرد كما في  صغر ما كان ملحقاً والتكسیر. وی

ر. إال إذا كانت فیھ واو متحركة في التكبیر ، فِ یْ َع د كجُ ِد یْ رَ ر یصغر على قُ فَ عْ د الملحق بجَ َد رْ قَ 
  --ر. ففي تصغیره خیاران :َو سْ ل وقَ وَ دْ كما في جَ 

ْسَود : أَُسْيْ◌ِود كما یقال في َجْدَول :  أ/ إما أْن تظھر الواو كما في التكبیر وذلك قولك   في أَ
یِْور في الملحق. ْسَور : قَُس   ُجَدْیِول ، وفي قَ

یِّر.   ا أْن تقلب الواو یاءاً وتدغم في یاء التصغیر ، وذلك نحو ُجَدیِّل وقَُس   ب/ وإمَّ
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 –ل وَ دْ جَ  –د َد رْ : قَ ر الملحق بالرباعي كالرباعي األصول ، فنقول في نحو ویكسَّ           
ر. على التوالي ، یقول المبرد : (وإنما استجازوا ذلك لما اوِ سَ قَ  –ل اوِ دَ جَ  –د ادِ رَ ر. قَ َو سْ قَ 

  ).١(واحد) رأوا أن التصغیر والجمع على منھاجٍ 
ا إذا لحقت ذوات الثالثة زیادتان مستویتان ، فإن كانتا ملحقتین ، فأنت بالخیار في أمَّ          
ل َج رْ فَ ، لیلحق بسَ  ى ثالثي مزید بالنون واأللف آخراً طَ نْ بَ یھما شئت. نحو قولك : حَ حذف أ

بحذف األلف. وإن شئت حذفت النون قلت :  طنِ یْ بَ الخماسي. فإن شئت قلت في تصغیره : حُ 
وذلك ألن النون واأللف زائدتان لإللحاق  یط.نِ یْ بَ ى بإبقاء األلف ، أو بتعویض بالیاء حُ طَ یْ بَ حُ 

. والذي یدل على زیادتھا ، أن النون اطردت مزیة على األخرى ا ھمرجل ، فال ألحدبسف
وأن األلف فإنھا ال تكون مع ثالثة أحرف  .زیادتھا إذا وقعت ثالثة ساكنة نحو : سجنجل 

أصول فصاعداً إال زائدة ، وسمع فیھا التنوین ، فال تكون للتأنیث وإنما اإللحاق معني 
، إال أنك تقلب  حذفت النون وأبقیت األلف قلت في حبنطى : ُحبیطي فإذا صغرت مقصوداً ،

األلف یاءاً ، النكسار ما قبلھا في التصغیر فتقول : ھذا حبیطي ، ورأیت حبیطیاً. وإن قلت 
   بحذف األلف وإبقاء النون قلت : حبینط 

النون قلت :  یط ، وإن حذفتانِ بَ ط ، وإن عوضت قلت : حَ انِ بَ وكذلك جمعھ نقول : حَ        
  .ياطِ بَ ، وإن عوضت قلت : حَ  اطٍ بَ حَ 

 –الواو وإحدى الالمین  –؛ ألن فیھ زائدتین  لٍّ یْ ثَ على ُع  لٌّ وَ ثْ وكذا في تصغیر عِ        
ول (ألن جمعھا یْ ثَ ل. وكان سیبویھ یختار إبقاء الواو على نحو : ُع حْ َد رْ وكالھما لإللحاق بجَ 

، والالم الزائدة بمنزلة الباء  بٌّ َش رْ وألنھا عنده كشین قِ  .یل للمصغراوِ ثَ ل للمكبر وعَ اوِ ثَ عَ 
في  -الواو –ب ، ویثبت ما ھو بمنزلة الشین أي اشِ رَ ب وقَ ِش یْ رَ فیقال قُ  بٍّ َش رْ الزائدة في قِ 

  ).٢)(َولٌّ ثْ عِ 
من الرباعي لیلحق بالخماسي ، فإن تلك الزیادة تحذف في التصغیر.  ا ما كان مزیداً وأمَّ       

أو یاء في ذلك الموضع فإنھا ال تحذف ، ألنھا تصیر على  رابعة ، أو ألفاً  ْن تكون واواً أإال 
           یس.   ِد یْ رَ وس على كُ ُد رْ یس وكَ بِ یْ رَ وس على قُ ُب رْ یر. كما في قَ نِ یْ نَ مثال : دُ 

ل ؛ ألن النون زائدة. وكذا ما كان نحو ذلك كما في فِ یْ َح ل یصغر على جُ فَ نْ حَ وفي جَ       
ق ؛ ألن األلف ثالثة زائدة. وفي الجمع یجمع الملحق بالخماسي في ِد یْ َر ق : سُ ادِ َر تصغیر سُ 

التي تعوض  ل ، ولیس فیھ إال حذف النون الزائدة.افِ حَ ل على جَ فَ نْ حَ األمثلة السابقة كما في جَ 
 بیاء المد ، فتصبح جحافیل كما یقول ابن جني : ( وكذلك یجمع جحنفل على جحافیل بزیادة

                      ).٣)( المحذوفة یاء المد تعویضاً عن النون الزائدة لإللحاق
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حقتھ زائدتان ، إحداھما ملحقة واألخرى غیر ملحقة ، فإنك تجري الملحق مجرى ا ما لأمَّ  

في  –س اسِ عَ س : قَ سِ نْ عَ قْ ك ، وفي مُ اكِ حَ ك : سَ كِ نْ َح سْ األصل في الجمع والتصغیر. فتقول في مُ 
م ، اجِ رَ م : حَ جِ نْ َر حْ س ، ألنھ یقول : في مُ اعِ قَ س : مَ سِ نْ عَ قْ الجمع. إال أن سیبویھ یرى في مُ 

م.  فإذا كانت كذلك فالمیم فیھا زائدة ، جِ نْ َر حْ س بحذاء المیم في مُ سِ نْ عَ قْ السین الثانیة في مُ ف
  فالسین ملحقة باألصول ، ولیست المیم ملحقة بل ھي المیم التي تلحق األسماء من أفعالھا.

أبي العباس  س ، وھذا تصغیرِس یْ عَ س : قُ سِ نْ عَ قْ ك ، ومُ ِك یْ َح ك : سُ كِ نْ َح سْ وفي تصغیر مُ        
  المبرد.
 ). وأیضاً ١یس بالتعویض)(ِع یْ قَ س ومُ ِع یْ قَ س : مُ سِ نْ عَ قْ وكان سیبویھ یقول في تصغیر (مُ         

م لِ یْ غَ إبقاء المیم داللة على الفاعل ، كما بقیت في مُ  ھذا رأي ابن یعیش الذي یرى (أنَّ 
  )٢ق.)(لِ یْ طَ ومُ 

س فال یبقى منھ إذا حذفت إحدى سِ نْ عَ قْ ا مُ أمَّ ء من قولھ في التكسیر (فوالنص فیما جا       
السینین زائدة خامسة ، تثبت في تكسیرك االسم للجمع ، والتي تبقى ھي النون، أال ترى أنھ 

  ل.نْ اعِ فَ لیس في الكالم مُ 
س ، تحذف النون وإحدى ِع یْ قَ س قلت : مُ سِ نْ عَ قْ وفي التحقیر قولھ : (وإذا حقرت مُ       

في الثالثي إذا لحقتھ ثالث زیادات یحذفھما ألنھما زائدان.  أیضاً  السینین. وابن یعیش
وإلحداھن مزیة على أختیھا ، أبقیت ذات المزیة وحذفت أختیھا في التصغیر. ففي مقعنسس 

إحدى السینین في التصغیر ، فتقول و ن وإحدى السینین ، فتحذف النون الزیادة بالمیم والنو
    مقیعس. وھذا ھو األرجح .   

) ، فال ٤اء (بَ رْ حِ  –) ٣اء (بَ لْ وفي تصغیر ما كان آخره ألفان زائدتان لغیر التأنیث ، نحو : عِ  
ي. ألن األلفین لغیر التأنیث ، وإنما ھما زائدتان بِ یْ َر ي وحُ بِ یْ لَ نقول في تصغیرھما إال عُ 

ي بِ یْ لَ نقول عُ یل كذا لِ یْ مَ یح وشُ ِد یْ َر ، فكما نقول : سُ  اللمْ ) وشِ ٥اح (َد رْ لإللحاق بمثل سِ 
فال یجوز فیھا إال  فیھا لغیر التأنیث. اس وألف المدَّ طَ رْ اء ملحقة بقُ بَ وْ ي. وكذلك قُ بِ یْ َر وحُ 

التذكیر والصرف أي التنوین. لقول سیبویھ : (وأعلم أن كل ما كان على ثالثة أحرف ، 
ة حروفھ مما ، فإن تحقیره كتحقیر الممدود الذي عد متصرفاً  ولحقتھ زائدتان فكان ممدوداً 

من یاء من نفس الحرف ، وإنما صار كذلك ألن ھمزتھ بدل من یاء بمنزلة  فیھ الھمزة بدالً 
  ).٦)(ي.بِ یْ َر ي وحُ بِ یْ لَ اء تقول : عُ بَ رْ اء وحِ بَ لْ التي من نفس الحرف وذلك نحو عِ 

وفي تصغیر الرباعي المزید تحذف منھ كل زائدة ما خال المدة الموصوفة ( األلف والواو 
لیاء ) فإنھا إذا وقعت رابعة فإنھا ال تحذف بل تثبت . فتقول : في سرداح سریدیح ، ألنھ لم وا

جور تقول : عطیمیس سیناء فعیعل . وفي تصغیر علطموس وعیخرج بھذه الزیادة عن ب
واالسم بھما على ستة أحرف ، فلو حذفت الواو لزم ، فالواو والیاء فیھما زائدان  وعسیجیر

؛ ألنھ یبقى على خمسة أحرف ولیس الرابع حرف مد ، فیحذف األول وھو  حذف الیاء أیضاً 
    .الیاء 
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ن آخره ألفاً مقصورة، یقول المبرد : (أما إذا كان آخر الملحق ألفاً وفي تصغیر ما كا       
مقصورة رابعة زائدة لیست للتأنیث ، فإنما قبل األلف یكسر بعد التصغیر ، فتقلب األلف یاءاً 

یِّز)( ْعَزى : ُمَع لِل) وفي ِم یْ یِّط بوزن (فَُع ْرطَى : أَُر   ). ١، وتحذف األلف فنقول في أَ
المصغر یعوض عن األلف المقصورة المحذوفة بالتنوین ، كما في قاٍض أي أن في        

  ومحاٍم.
   -ویقول الرضي : ( وقد یجئ أسماء في آخرھا ألف ، للعرب فیھا مذھبان :     

منھم من یجعل تلك األلف للتأنیث فال یقلبھا في التصغیر یاءاً نحو حبلى ، سلمى ،            
بإبقاء األلف على حالھا . ومنھم من یجعلھا لغیر التأنیث  سلیمى ) –فتصغیرھا ( حبیلى 

فیكسر ما قبلھا ویقلبھا یاءاً ، وذلك نحو : علقى وذفرى وتترى  ، فمن نونھا قال : علیق 
  ) .٢وذفیر وتتیر وھي ملحقة بجعفر ، ومن لم ینونھا قال : علیقي وذفیري وتتیري)(

المتابعة ، فالتاء بدالً من الواو ، وھو بدل و(تترى)  أصلھا (وترى) من المواترة وھي     
غیر قیاسي ، أختلف في ألفھ فمنھم من جعلھا لإللحاق بمنزلة أرطى ومعزى ، ومنھم من 

  یجعلھا للتأنیث بمنزلة سكرى وغضبى .
وابن یعیش ( یرى أن االسم إن كان مختوماً بألف مقصورة رابعة زائدة لإللحاق كما       

ى وذفرى وتترى فعند التصغیر نحذف ھذه األلف فنقول في في أرطى وعلقى ومعز
تصغیرھا أریط وعلیق ومعیز وذفیر وتتیر . والدلیل على أنھا زائدة لإللحاق قولنا : أدیم 

مأروط . ودلیل قولھم أنھا لغیر التأنیث أنھا تنون كما أنھا تقبل تاء التأنیث بعد األلف ، فال 
  حدة .یمكن أن یجتمع تأنیثان في كلمة وا

أما إن كانت غیر منونة فنقول فیھا في أرطى : أریطى وعلقى : علیقى ومعزى : معیزى     
  وذفرى : ذفیرى وتترى : تتیرى . فتبقى ألف التأنیث المقصورة

أما األلف المقصورة إن كانت خامسة تحذف ، فھي إن كانت للتأنیث فإنھا ال تنون ، نحو      
ھما : قریقر وجحیجب ، بحذف األلف ، وإن كانت قرقرى وجحجبى فنقول في تصغیر

األلف زائدة لإللحاق فإننا نقول في التصغیر في حبركى  حبیرك ، وصلخدى صلیخد ، فھذا 
  ). ٣الضرب ألفھ لإللحاق ، ألننا نقول في الواحدة حبركاة وصلخداة)(

اء كانت ) بحذف األلف في التصغیر إن كانت خامسة سو٤كما یرى ذلك ابن السراج(     
  للتأنیث أو لإللحاق .      
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وعند الرضي ( أن أرطى یجوز أن یكون على فعلى الشتقاق آرط ، ومأروط منھ ،   

أرطاة في الواحدة ، وأن یكون على أفعل ، بدلیل راط  واأللف لإللحاق ، لقولھم
  ).١ومرطى)(

وفي موضع آخر یقول : ( إن أرطى وعلقى : أرطاة وعلقاة ، ألن ألفھما لإللحاق ال      
  ). ٢للتأنیث ، ومن العرب من ال ینون علقى ویجعل ألفھا للتأنیث ، فیقول علقى واحدة)(

ى فیھ غالبان ألن األلف مع ثالثة أصول ، والمیم وفي معزى یقول الرضي : ( وكذلك معز 
كذلك ، ولو حكمنا بعدم النظیر لم نحكم بزیادة واحد منھما لكونھما بوزن درھم لكنھ ثبت  

  ).٣معز بمعناه ، فتثبت بزیادة األلف دون المیم )(
  فالرضي یعتد بزیادة األلف آخراً في الرباعي فتثبت أصالة المیم وزیادة األلف .  
أما في بھمى باأللف فیقول بھمى واحدة ، ولم یلحق التاء للواحدة إذ ال تجتمع عالمتا      

التأنیث ، وحكى بھماة . وھذا عند سیبویھ شاذ ؛ ألن األلف فیھ عنده للتأنیث ، واأللف عند 
  األخفش لإللحاق ببرقع ، فبھمى عنده منون منصرف ، وبھماة لیس بشاذ عنده .

ف المقصورة إذا لحقت رابعة ومنعت االسم من االنصراف كان األلف ومن ذلك أن األل   
للتأنیث حیث یقول الرضي : ( الشاھد فیھ ترك صرف علقى ألن آخرھا ألف التأنیث ، 

  ).  ٤ویجوز صرفھا على أن تكون لإللحاق ، ویؤنث واحده فیقال علقاة ........)(
الً ، وأصلھا في نحو أرطى ومعزى واحترز بعضھم فقال : األلف ال تكون لإللحاق أص   

  یاء ، وال دلیل على ما قالوا ؛ وإنما قلبت یاءاً في : رأیت أریطیاً وأراطي لكسرة ما قبلھا .
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فالثالثي إن كان ذا زیادة واحدة لم تحذف كما في زیادة الواو في كوثر وجدول فنقول في 
  تصغیره كویثر  وجدیول ، أو قلب الواو یاء لإلعالل فیھ .

كان الثالثي ذا زیادتین غیر المدة ، لم یمكن بقاؤھما ؛ فتحذف إحداھما عند التصغیر،  وإن 
  فال تحذفھما معاً .

فالزیادتان إما أن تكونا متساویتین ، أو تكون إحداھما الفضلى ، فإن فضلت إحداھما على  
صلي األخرى حذفت المفضولة . ومن أنواع الفضل أن یكون أحد الزائدین مكرر الحرف األ

دون اآلخر ، فالمكرر باإلبقاء أولى ؛ لكونھ  كالحرف األصلي ، فجیم عفنجج ودال غدودن 
د ، فعند سیبویھ( ) تحذف الواو ١أولى بالبقاء وكذا المضعف في خفیدد . فإذا صغرت عطوَّ

  األولى ، ألنھما وإن كانتا زائدتین ، لكن الثانیة أفضل وأقوى لتحركھا وسكون األولى
  عطیِّد . فتقول :  

بزیادة الواو وإحدى الالمین ، فمذھب  –وھو ملحق بجردحل  –وإذا صغرت عثولٌّ     
) ، وقال : ھو قول العرب ، أنك تحذف آخر الالمین دون الواو ٢سیبویھ وحكاه عن الخلیل (

إْن كان تضعیفاً للحرف األصلي ؛ لكونھ طرفاً مع تحرك الواو بخال ف یاء خفیدد ، قیاساً 
لخماسي الملحق بھ . ولعل السر في أن سیبویھ أوجب في تصغیر عثولٌّ حذف آخر على ا

الالمین أنھ قدر زیادة الواو أوالً لإللحاق بالرباعي ، ثم زیادة الالم لإللحاق بجردحل ، فلما 
أراد التصغیر حذف منھ ما ألحق بالخماسي وھو الالم األخیرة ، كما أن الخماسي یحذف منھ 

    حرفھ األخیر .
وإذا صغرت ألندداً فإنك تحذف النون قوالً واحداً ، ألن الدالین أصلیان ، إذ ھما من أللدد ،    

والھمزة تحصنت من الحذف لتصدرھا . فإذا حذفت النون قال سیبویھ : ألیّد باإلدغام كأصیّم 
ملحقاً ، وقال المبرد : بل ألیدد بفك اإلدغام لموافقة أصلھ . وقول سیبویھ أولى ألنھ كان 

بالخماسي ال بالرباعي فلما سقطت النون لم یبق ملحقاً بالخماسي ولم یقصد في األصل 
إلحاقھ بالرباعي حتى یقال ألیدد كقریدد ، فتقول على ھذا في عفنجج : عفیجٌّ كأصیمٌّ باإلدغام 
  ؛ ألنك ال تحذف في تصغیر عفنجج غیر النون ألن إحدى الجیمین تضعیف لحرف أصلي.   

وإن كانت الزیادتان في الثالثي متساویتین من غیر فضل إلحداھما على األخرى ،       
فأنت مخیر في حذف أیتھما شئت ، كالنون والواو في القلنسوة ، ولو قیل إن حذف الواو 

  لتطرفھا أولى لم یكن ببعید .
أفضل  وكذلك الخیار في حذف النون أو األلف في حبنطى إذ ھما لإللحاق ، ولیس أحدھما   

. وكذا بالتخییر بین ألف عفرنى ونونھ إذ ھما لإللحاق بدلیل عفرناة . فدل لحوق التاء على 
  إن األلف في عفرنى لیست للتأنیث .
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مخیر في حنطأو بین حذف الواو والنون ، والواو أولى ، وأما الھمزة فبعید  وأنت      
زیادتھا في الوسط . كما أنت مخیر في حذف واو كوألل أو إحدى الالمین ، وأما الھمزة 
فأصلیة لبعد زیادتھا في الوسط ، فإن رجحنا حذف الالم بكونھا في الطرف ، ووقوعھا 

  بب كون الالم مضعف الحرف األصلي .  كشین جحمرش ، ترجح حذف الواو بس
وفي تصغیر ثمانیة وعالنیة وعفاریة  رجح سیبویھ حذف األلف وقوة الیاء ، ولكون الیاء 
  في مقام الحرف األصلي في نحو : مالئكة وعذافرة ، فھي لإللحاق دون األلف ؛ قال :   

في الطرف الذي ھو  ( وبعض العرب یقول : ثمیّنة وعلیّنة عفیّرة ، بحذف األخیر لكونھ
محل التغییر). ففي تصغیر ذو الزوائد الثالثة غیر المدة تبقى الفضلى من زوائده الثالث 

على ما ذكرنا ذلك في ذي الزیادتین ، ففي نحو : مقعنسس تبقى المیم وتحذف النون وإحدى 
حو : السینین ، لكون المیم أفضل منھما ، وقال المبرد : بل تحذف المیم كما تحذف في ن

محرنجم ؛ ألن السین لإللحاق بحرف أصلي ، وقول سیبویھ أولى ؛ ألن السین وإن كانت 
لإللحاق بالحرف األصلي ، وتضعیف الحرف األصلي ، لكنھا طرف إن كانت الزائدة ھي 

  الثانیة ، أو قریباً من الطرف إن كانت ھي األولى ، والمیم لھا قوة التصدر مع كونھا مطّردة.
نساس واشھیباب تقول في تصغیرھما : قعیسیس وشھیبیب ، بحذف ھمزة وفي اقع    

الوصل؛ ألن ھمزة الوصل تسقط من الرباعي أو الثالثي المزیدان عند تصغیرھما ، ثم 
حذف النون من اقعنساس ، والیاء من اشھیباب ؛ ألن حذف النون والیاء أولى من حذف 

اط : علیّیط ، ب حذف الھمزة وإحدى الواوین ، وأصلھ مضعف األصلي ، وتقول في اعلوَّ
  علیویط .

  وأما تجفاف فیصغر على تجیفیف ، والتاء مزیدة فیھ لإللحاق بقرطاس ،      
  قال ابن جني : سألت أبا علي عن تجفاف ، قال : أتاؤه لإللحاق بباب قرطاس.   
وتقول في تصغیر قمحدوة وسلحفاة : قمیحدة وسلیحفة ، وفي عیضموز وجحنفل :  

) : ( وزعم الخلیل أن ٢) . وفي تصغیر مرمریس ، یقول ابن السراج(١ضیمیز وجحیفل (ع
  مرمریس من المراسة ، ضاعفوا المیم والراء في أولھ وتحقیره مریریس ). 

أما في تصغیر الترخیم فالملحق یصغر بحذف الحروف الزائدة لإللحاق ولغیر اإللحاق ،      
في نحو : مقعنسس : قعیس ، بحذف المیم والنون وإحدى فإن كان ثالثیاً قلت في ترخیمھ 

السینین ؛ ألنھا زوائد لإللحاق بمحرنجم . في نحو : حفیدد : حفید ، حذفت الیاء وإحدى 
  ).  ٣الدالین ألنھما زائدتان لإللحاق بسفرجل بزیادة الیاء والتضعیف. وھذا قول ابن یعیش(

یجوز حذفھ من بنات الثالثة حتى یصیر على  ) : ( كل زائد في التصغیر٤یقول ابن السراج(
یْد. وزعم الخلیل : أنھ یجوز في  یْد ، أسود : ُسَو یْث ، خالد : ُخلَ یْل ، كما في حارث : ُحَر فَُع

صنفندد : صنفید ، وفي خفیدد : خفید ، وفي مقعنسس : قعیس ، وذوات األربعة في الترخیم 
یِْعل ، وال فرق في بنات بمنزلة بنات الثالثة ، تحذف الزوائد ، حتى ی صیر على مثال : فَُع

  األربعة بین الترخیم وغیره .    

                        =================================================================
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) بعض األوزان فنحو ذرحرح جمعھا ذرارح ١وفي تكسیر االسم الملحق یذكر سیبویھ( 

على فعاعل ، كما جاء على فعالى نحو : ذفارى وذفاٍر بحذف األلف من ذفرى ، وعلى 
  ماء ، فعالیل نحو : فساطیط وجالبیب جمعاً لفسطاط وجلباب في األس

  وفي الصفات نحو : شمالیل من شمالل وبھالیل من بھلول .  
  ویكون على فعالل ، فاالسم نحو : قرادد جمع قردد والصفة نحو : قعادد جمع قعدد ،      

  وعلى فعالین نحو : سراحین جمع سرحان ، ولم یأت منھ الوصف .
، علجن ، ضیفن)  ویكون على فعالل نحو : رعاشن ، عالجن ، ضیافن جمعاً ل(رعشن
  ویكون على فعاول في االسم نحو : جداول والصفة نحو : قساور . 

ویكون على فعایل غیر مھموز ، في االسم نحو : العثایر والحثایل ، إذا جمعت العثیر 
  والحثیل .

وعلى فعاویل ، وصفاً نحو : قراویح ، جالویخ  وھي صفة العظام من األودیة ولم یجئ منھ 
  یل .االسم وھو قل

  ویكون على فعالیت في الكالم وھو قلیل نحو : عفاریت لمن جعل عفریت ملحقاً بالتاء .
  ویكون على فناعل فیھا فاألسماء نحو : جنادب ، خنافس وعناظب وعناكب ، والصفة 
  نحو : عنابس وعناسل جمع عنبس وعنسل . 

لبنات األربعة : ( وكل  وابن السراج یقول عن جمع الملحق من بنات الثالثة بزیادة        
شئ من بنات الثالثة ألحق ببنات األربعة وألحق لبنائھا ، فتكسره على مثال مفاعل ، 

والملحق بمنزلة األصلي ، وذلك نحو : جدول : جداول ،  وأجدل : أجادل ، وكل شئ من 
ربعة بنات الثالثة قد ألحق ببنات األربعة فصار رابعھ حرف مد ، فھو بمنزلة ما كان من األ

لھ رابع حرف مد ، كقرطاط یجمع على قراطیط ، وكذلك ما كانت فیھ زائدة لیست بمدة وال 
رابعھ حرف مد ، ولم یبن بناء بنات األربعة والتي رابعھا حرف مد نحو : جمع كلوب على 

  كاللیب ، ویربوع على یرابیع .
سماء التي ھي أصول ) في الخماسي : ( وأعلم أن الخماسي من األ٢ویقول ابن السراج (   

ال یجوز تكسیره ، فمتى استكرھوا حذفوا منھا ، وردوه إلى األربعة ، تقول في سفرجل : 
سفارج فتحذف الالم ، وقالوا في فرزدق : فرازق ، حذفوا الدال ألنھا من مخرج التاء ، 

  والتاء من حروف الزوائد ، والقیاس أن یقولوا : فرازد .
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وما جاء من األسماء ملحقاً بالخمسة فاحذف منھا الزوائد ورده إلى األربعة ، فإن كان فیھ    
فأنت بالخیار في حذف الزوائد حتى ترده إلى مثال : مفاعل ومفاعیل ، زائد  ثاٍن  أو أكثر ، 

فإن كان إحدى الزوائد دخلت لمعنى ، أثبتَّ ما دخل لمعنى ، وحذفت ما سواه . وذلك نحو : 
مقعنسس ، وھو ملحق بمحرنجم ، فالمیم زائدة والنون زائدة والسین األخیرة زائدة ، فتقول : 

فتحذف النون والسین ، وال تحذف المیم ألنھا أدخلت لمعنى  مقاعس ، وإن شئت مقاعیس ،
اسم الفاعل ، وأنت في التعویض بالخیار ، والتعویض أن تلحق یاء ساكنة بین الحرفین 
اللذین بعد األلف فإن كانت الزیادة رابعة فالتعویض الزم ، كما في قندیل : قنادیل ، وال 

ة رابعة ، فإن اضطر شاعر جاز أن یحذف یجوز إال التعویض في قنادیل ؛ ألن الزیاد
  التعویض وربما اضطر وزاد الیاء من غیر تعویض عن شئ ، كما قالوا :

   )١( نفي الدراھم تنقاد الصیاریف                              
  زیادة الیاء في ( الصیاریف ) تشبیھاً لھا بما جمع في الكالم مكسراً على غیر واحٍد .    
  ).٢حرف إشباع من الكسرة على الراء)  (رى أن الیاء في صیاریف المبرد ی  

) : فیما ألحق ببنات األربعة من بنات الثالثة من الصفات : ( وما ٣ویقول ابن السراج(      
كان على وزن فعول : فعاول ، نحو : قسور : قساور ، وما كان على وزن فعلل : فعالل 

  وزن فیعل : فیاعل ، نحو : غیلم : غیالم . نحو : قشعم :  قشاعم ، وما كان على 
عٌل وفعالن ، نحو : أسود : ُسوٌد وسودان ، وأفعل إن كان صفة فھو    وما كان على أفعل : فُ

  غیر ملحق ، ألنھ إن كان ملحقاً لم یجمع نحو األصم ). 
ه وفي جمع الرباعي وما كان على زنتھ یقول صاحب الشافیة : ( الرباعي نحو : جعفر وغیر

  ).٤.. نحو : كوكب ، جدول ، عثیر .)(، على جعافر قیاساً كما كان على زنتھ ملحقاً بھ .
ْرھَم  ویشرح الرضي بقولھ : ( ویعني بغیر جعفر : غیر ھذا الوزن من أوزان الرباعي ك(ِد
ر وبُْرقَع ) على قول األخفش ، جمیعھ على فعالل سواء كان للقلة  ج وبُْرثُن ، وقَِمْط بِْر ، وِز

و الكثرة ، إذ ال یحذف من حروفھ األصلیة شئ حتى یرد بسببھ إلى جمع القلة ، وما كان أ
على زنتھ : أي زنة الرباعي في عدد حروفھ ، وكان مثلھ في الحركات المعینة والسكنات  

قاً بھ فتكسیره ك( جدول ، كوثر ) ، أي أنھ على زنة الملحق بھ ، استثناءاً لما لم یكن ملح
  ). ٥اعي)(كتكسیر الرب
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) أن األلف إن كانت رابعة آخراً ، فھي إما أن تكون ١وفي النسب للملحق عند الرضي (    
) . وإما أن تكون لإللحاق ك(األرطى ، الذفرى ). أو منقلبة عن الالم ك( األعلى ، األعمى 

  للتأنیث ك( حبلى ، بشرى ). أو أصلیة نحو : َكالَّ وَحتّى . أما األلف إن كانت خامسة آخراً 
قد تكون منقلبة ، أو لإللحاق ، أو للتأنیث ك (المصطفى ، الحبنطى ، الحبارى ) . واأللف 

كالمستسقى . أو تكون لإللحاق كالمسلنقى ، واسلنقى  السادسة ، فھي قد تكون منقلبة عن الیاء
  علماً . وقد تكون للتأنیث كحوالیا ، وقد تكون لتكثیر البناء فقط كقبعثرى .

ففي النسب أن األلف إن كانت لإللحاق ، فاألشھر واألجود قلبھا واواًً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ دون    
قبلھا ألفاً آخراً فتقول : الحذف لكونھا ملحقة باألصل ، فتقول : أرطوي ، أو أن تزید 

أرطاوي ، أو أن تحذف األلف كما تحذف ألف التأنیث المقصورة . فتقول : أرطيٌّ ، وإن 
  كان إبقاء الیاء

  فتقول : أراِط وأراطي . 
أما األلف الخامسة فما فوقھا فإنھا تحذف في النسب مطلقاً ، إال أن تكون خامسة منقلبة    

ّري وِزَمّكي . فیونس یجوز القلب والحذف حمالً على وقبلھا حرف مشدد كما في ِعبَ  ّدي وِكفَ
  الرابعة ، وسیبویھ یوجب الحذف اعتداداً بالحرف المشدد بحرفین ). 

) ( إن ما كان آخره ألف رابعة زائدة لإللحاق ، وأسند لیاء النسب ٢ومن قول الرضي(     
فت ، والقلب أحسن ، ألن في مثل أرطى ومعزى ، فأنت مخیر إن شئت قلبت وإن شئت حذ

األلف ھنا بحكم الحرف األصلي إذا كان لإللحاق فتقول : أرطوي ومعزوي . فھنا األلف 
  رابعة في الكلمة .

أما إذا كانت األلف خامسة فصاعداً وكانت األلف لإللحاق فال یجوز إال حذف األلف كما     
  في حبنطى ودلنظى ، نقول عند إسناده  لیاء النسب : حبنطّي ودلنظّي .

  واالسم المنسوب الذي یاؤه رابعة فإنھا تحذف ، وكذا ما كانت یاؤه  خامسة .      
ھا كحنطأْو ، أو مضموم ما قبلھا كقلنسوة ، ألن ما قبل الواو وما كان آخره واواً ساكن ما قبل

  إن كان مفتوحاً قلبت ألفاً ، وإن كان ما قبلھا مكسوراً قلبت یاءاً .
فإن كان ما قبلھا مضموماً ، فالواجب في النسب قلب الواو یاءاً ، والضمة كسرة ، ففي    

واو المضموم ما قبلھا ، وتقول فیما نحو : عرقوة وقمحدوة ، تحذف التاء للنسبة وتتطرف ال
ْحِديٌّ . ْرقِيٌّ قََم   واوه رابعة أو فوقھا في نحو : عرقوة وقمحدوة : َع

وبعض العرب یجعل الیاء قائماً مقام التاء حافظاً للواو من التطرف فیقول : قمحدوي ،    
  فأما الخامسة فما فوقھا فلیس فیھا إال الحذف.

   
========================           =========================================
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وأما الھمزة فإن كانت متطرفة بعد ألف ، فھي إما أن تكون منقلبة عن حرف أصلي     

  ون ملحقة بحرف أصلي ك( علباء وحرباء ).ك(كساء ورداء) وإما أن تك
قلبھا واواً ، وإبقاؤھا بحالھا قبل یاء النسب ، ألنھا   -فإن كانت ملحقة فیجوز فیھا وجھان :   

ملحقة بحرف أصلي ، والقلب في الھمزة الملحقة أولى . فالقول فیھما : علباوي وحرباوي أو 
  علبائي وحربائي .

النسبة إلیھما أخوّي  وبنوّي ، كما یقال في النسبة إلى أخ وابن إما أخت وبنت فتقول في      
، وكان یونس یزید في بنت وأخت مع بنوّي وأخوّي : بنتّي وأختّي أیضاً ، نظراً ألن التاء 

  لیست للتأنیث وھي بدالً عن الالم ).
عن الالم ، ) یقول : أن االسم إن كان آخره مبدالً عن الالم ، كإبدال التاء ١وكان الرضي(   

في أخت وبنت ، فعند سیبویھ تحذف التاء وترد الالم في النسب ، وإن كانت بدالً من الالم ... 
  ..... ولذا ینصرف أخت علماً فتقول في نسب أخت : أخوّي ، كما قلت في أخ . 

  وفي بنت : بنوّي ، كما ینسب إلى ( ابن وبنون) .  
بنت : ( وأعلم إنك إذا حذفت ألف الوصل ، فال بّد ) في النسب إلى ٢ویقول ابن السراج (     

من الرد ، فتقول في بنت : بنوّي ، ولو جاز بنّي ؛ لجاز بنّي في ابن ؛ ألنھ یقول بنون 
  فالزیادة كأنھا عوض عما حذف ) . 
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                                من خالل ما ذكرنا نستطیع أْن نستخلص مقاییس نستعین بھا في -

واضحة عند   غیر ملحقة. وقد كانت ھذه المقاییس الحكم على كلمة بأنھا ملحقة ،أو 
ولكن حكمھ على الكلمات الملحقة ، أو نفیھ  لم ینص علیھا ، وإنْ  الصرفیین منذ سیبویھ ،

كالم من جاء بعده. وھي عنھا سمة اإللحاق ال یعدو ھذه المقاییس المستنبطة من كالمھ و
   -علیھا عالمات أو أمارات اإللحاق وھي :التي نطلق 
/ فك اإلدغام : فمن خواص اإللحاق أال یكون معھ إدغام إذا أجتمع مثالن ١                 

محافظة على زنة ما ألتحق بھ. والسبب في ھذا یعود إلى أن األصل في الملحق بھ أن یكون 
رباعي األصول أو خماسیھا. وھما ال یجري فیھما التضعیف ، فال یجري اإلدغام. فكل كلمة 

 –د دَ نْ لَ ثالثة أحرف في آخرھا مثالن متحركان مظھران ، فھي ملحقة كما في ( أَ زائدة عن 
). فإنھ ال یجوز فكھ إال إذا سكن أَنَّ مَ اْط  – رَّ َم ولنقارن ذلك ب (احْ  د).َد رْ قَ  –د َد ھْ مَ  –د دَ نْ عَ 

سكنا  ).ْنتُ نَ أَ مَ اْط  –ْرن رَ َم ن). وإنما نقول (احْ نْ أَ مَ اْط  –ر رْ َم الحرف الثاني فال نقول (احْ 
  التصالھما بضمیر الرفع المتحرك. 

  . في األفعال).لَ لَ مْ شَ  – بَ بَ لْ جَ  – رَ َر عْ ومما ال یجوز إدغامھ مع اإللحاق ، نحو (صَ        
ألن اإللحاق فیھا بحرف من حروف األصل ، د. في األسماء). َد عْ فَ قَ  –د َد عْ قُ  –ل لَ خْ (دُ و 

ھ حرفان مثالن فال ندغمھ ، فإنھ إنما ضعف فإذا وجدنا شیئاً ملحقاً قد ضعف واجتمع فی
لیبلغ زنة ما ألحق بھ ، فمثل اسحنكك واقعنسس ال یدغم ألنھا ألحقت باحرنجم . وكان 

  ).١لما كان ملحقاً باحرنجم )(ز إدغام اقعنسس ابن السراج یقول : ( كما لم یج
، والخماسي بوزن  بٌّ دَ : ِخ  ) نحولّ عَ بالوزن الرباعي (فِ  اً ، ما كان ملحق ویستثنى من ھذا الحكم 

 ام، ألن أول المثلین في الملحق. فإنھ ال یفك اإلدغبّ َش رْ ) نحو : قِ لّ لَ عْ ، و(فِ  ) نحو : قِْطیَّم لّ یَ عْ (فِ 
 -الطاء –ْطر مَ ساكنة ، تقابل الثالث الساكن والرباعي المجرد قِ  بّ دَ فأولى البائین في خِ ساكن. 

  ْحل.َد رْ ساكنة كالحاء في ِج  بّ َش رْ الباء األولى من قِ ْحل فَد رْ ملحق بِج  بَّ َش رْ وكذا في قِ 
یقول الرضي : ( وما كان من األسماء واألفعال رباعیاً ، أو خماسیاً من األسماء فیھ حرفان 

  أصلیان متماثالن ، إال وأحدھما زائد إما لإللحاق أو لغیره . 
ضعیف یمتنع فیھ اإلدغام  ،  كما في والرباعي بالزیادة ال یخفف باإلدغام إن كان فیھ زیادة بالت    

ویقول  ).٢االسم نحو : قردد ،  أو في الفعل نحو : جلبب ؛ ألن الغرض باإللحاق ھو الوزن )(
ذلك إلى اللبس ، ونعني وفي حالة اإللحاق ال یدغم المتقاربان إذا أدى (  الرضي أیضاً :

ألنھ ال بد ل؛ مَ نْ على وزنھا عَ  لَ مِ ن عَ ن النون الساكنة والمیم في مثل عنسل إذا صغنا مبالمتقاربی
من اإلدغام فیبطل لفظ الحرف الذي ألحق الكلمة بغیرھا ، كما أنھ یجوز في الكالم أال یكون 

 ولئال یلتبس باقشعّر ،الوزن على أفعلّل إال إذا كان أصل الوزن أفعْنلل لئال یبطل وزن اإللحاق 
إدغام   -فعند المازني وحكاه عن النحویین :  –ر وأصلھ قشعر – فإذا بنینا من ضرب مثل اقشعرّ 
وعند األخفش :  نحو : اضربّب ، بباء مشددة بعدھا باء مخففة .الباء األولى الساكنة في الثانیة 

  . )٣)( ، لیكون كالملحق بھ اقشعرّ اضربّب ، بباء مخففة بعدھا باء مشددة 
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ختومة / ومن عالمات اإللحاق. أن یكون االسم الملحق منوناً ، وھذا مختص باألسماء الم٢  
ْعَزى  ْرطَى  –بألف مقصورة لغیر التأنیث ، نحو : ِم ِذْفَرى ، أو مختومة بألف ممدودة لغیر  -أَ

ْربَاء  –التأنیث ، نحو : ِعْلبَاء  قُْوبَاء. ولو كانت األلف للتأنیث لوجب عدم تنوینھا ألنھا  –ِح
  تصیر لغیر اإللحاق ، ویمتنع عندئٍذ صرفھا. 

ْرطَى ، جعلھا ملحقة وقد ذكر المبرد           : ( أن من العرب من ینون فیقول : ِذْفَرى وأَ
ْرھَم ، ومن لم ینون جعل األلف للتأنیث)(   ).١بِد

وقال سیبویھ : (فأما ِذْفَرى فقد اختلفت العرب ، فقالوا : ھذه ِذْفَرى أسیلةٌ ، فنونوا          
ْجَرع.)( ن جعلھا ملحقة بِھ   ).٢وھي أقلھما... فأما من نوَّ

) : ( ومن جعل األلف في علقى بال تنوین جعل ألفھ للتأنیث ، ولم یقل ٣كما یقول الرضي(
في واحده علقاة ، ومن نونھ جعل ألفھ لإللحاق وجعل واحده علقاة ،  والعلقى نبت یكون 

واحداً وجمعاً إن كان ألفھ للتأنیث ، ومفرده إن كان جمعاً : علقةً ، إن نونت  كان ألفھا 
الواحدة علقاة . أي أن األلف إن لحقت علقى ومنعتھ من االنصراف كان األلف لإللحاق و

  -:  یصف ثوراً یرتع بین أصناف الشجر من علقى ومكور للتأنیث وفي قول الشاعر
  )٤.....(* * * بین تواري الشمس والذرور .. فحطّ في علقى وفي مكورٍ            

ف التأنیث ، ویجوز صرفھ على أن تكون الشاھد فیھ ترك صرف علقى ألن آخرھا أل   
  لإللحاق ، ویؤنث واحده  فیقال : علقاة .

وما یثبت أیضاً أن األلف في أرطى مذكر أرطاة لإللحاق ھو ورود  تاء التأنیث معھا ؛   
  -ألنھ ال تجتمع عالمتا تأنیث في كلمة  واحدة ، وشاھدنا في ذلك قول الشاعر : 

  ) .٥ال شبع ............... مال إلى أرطاة حقف فالطجع(فلما رأى أن ال دعھ  و      
  الشاھد دخول تاء التأنیث على ألف اإللحاق في كلمة واحدة . 

والوصف فیما كان آخره ألفاً مقصورة رابعة زائدة لإللحاق ال یأتي إال بالھاء . قالوا : ناقة 
ْعلَى ، ویكون على ْعلَى  نحو : ذفرى   حلباة وركباة من حلبى  وركبى ، على  وزن فَ فِ

ْعلَى واأللف لغیر التأنیث ، إال أن بعضھم  ومعزى ولم یجئ  منھ وصف ، وال یكون على فُ
قال  : بھماة واحدة ، ولیس ھذا بالمعروف  ،  كما قالوا : فعالة بالھاء صفة نحو : امرأة 

  سعالة ورجل عزھاة . 
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األلف  وھذا من قبیل السھو. إذ أنَّ  ى أن األلف فیھما للتأنیث ،طَ رْ ى وأَ رَ فْ المبرد جعل ذِ  إال أنَّ   

دة وجعلھا في كثیر من المواضع زائ ر ، بدلیل تنوینھا ولحاق التاء بھا.فَ عْ زائدة لإللحاق بجَ 
  .لإللحاق

كما تقدم من  لإللحاق.منونة فھي  كانت في اسم مذكر الرابعة إن أن األلف والصحیح        
  تنوین األلف المقصورة في االسم النكرة .  

/ ومن عالمات اإللحاق قبول تاء التأنیث في االسم المختوم بألف اإللحاق المقصورة ٣        
اة ، بدخول التاء ھَ زْ ِع –الة عْ سِ  –اة قَ لْ .  لتصبح : عَ )٢(ىھَ زْ عِ  – )١(ىلَ عْ سِ  –ى قَ لْ نحو : عَ 

ث ، ولو كانت األلف للتأنیث لما قبلت دخول التاء المربوطة علیھا، لئال تجتمع المربوطة للتأنی
  عالمتان للتأنیث في كلمة واحدة. 

تقول في ر ، ولیست ألفھ للتأنیث. أال ترى أنك فَ عْ ملحق بجَ  –ى طَ رْ یقول المبرد : (أَ         
لتأنیث ، ألنھ ال یدخل تأنیث على ھاء ااة ! فلو كانت األلف للتأنیث لم تدخل علیھا طَ رْ الواحدة أَ 
  ). ٣تأنیث.)(

  ى ، من غیر أن تدخل علیھا التاء. َز عْ مِ  –) ٤ى(بَ نْ رَ ومما یصلح أن یكون ألفھ لإللحاق : قَ        
ى. فھذه ال یلحق بھا تنوین ، ویمتنع لَ بْ حُ  –ى مَ لْ أما األلف التي تزاد للتأنیث نحو ألف : سَ       

  لتأنیث فھي غیر ملحقة.لمؤنث حقیقي ا دخول التاء علیھا ألنھا
فمن خالل ما استعرضنا من عالمات اإللحاق ، فإن الفعل ال ینطبق علیھ إال المعیار األول      

ویختص االسم بالثاني ( قبول التنوین) ، والثالث (قبول دخول تاء التأنیث بعد  (فك اإلدغام).
  في األول (فك اإلدغام). كما یشارك االسم الفعل  ألف اإللحاق المقصورة).

أملحقة  –ھو صعوبة الحكم على بعض األسماء  –وربما كان السبب في كثرة معاییر االسم 
          في الحكم على األفعال.  كثیراً  ھي أم ال؟. ولذا صار فیھا االختالف ، ولم نجد اختالفاً 

                                        
  

  
  

  
  

                              / عزھى/ عزھاة : رجل عازف عن اللھو أو بمعنى لئیم. ٢                        / سعلى/ سعالة : الغول.١                            
  / قرنبى : دویبة صغیرة تشبھ الخنفساء. ٤           .٢٥٩/ ص٢/ المبرد/ المقتضب/ ج٣                              

  
  

    



  
  

  
  
  
  
  
  

  -الفصل الثالث : 
  أوزان الكلمات الملحقة في األسماء واألفعال                      

  األسماء الملحقة :  -المبحث األول :    
  أوزان األسماء الثالثیة الملحقة  -       

  الملحق بالرباعي المجرد. -أ              
  الملحق بالرباعي المزید فیھ. -ب             

  الملحق بالخماسي المجرد.  -ج             
  أوزان األسماء الرباعیة الملحقة  -       

  الملحق بالخماسي المجرد. -أ              
  الملحق بالخماسي المزید فیھ. -ب             

  
          

  األفعال الملحقة :  -المبحث الثاني :    
  المجرد.األفعال الثالثیة الملحقة بالرباعي  -            
  األفعال الثالثیة الملحقة بالرباعي المزید فیھ. -            

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
)٥٢(  

                               

  الملحقات من األسماء واألفعال
  - الملحقات من األسماء : - أ 
  -الملحق بھ من األسماء : -  

لنا من ذكر االسم الملحق  زانھا ، ال بدَّ ي ذكر الملحقات وأوقبل االستطراد ف                       
  بھ. ألنھ ھو الطرف اآلخر في اإللحاق ، والعنصر الثاني فیھ. 

 ر)فَ عْ والملحق بھ من األسماء ، ھو االسم المجرد الذي ال زیادة فیھ. فالرباعي (جَ          
 زیادة فیھا. ) الْعلّ جمیع حروفھ أصلیة ، وال زوائد فیھ. كما أن كل كلمة ثالثیة بوزن (فَ 

  ل).ْعلَ فَ  – رفَ عْ ووزن الرباعي (جَ 
ر فمن بنات األربعة ، ال زیادة فیھ ، ألنھ لیس شئ من أمھات فَ عْ یقول سیبویھ : (فأما جَ          

الیاء  –ویعني بأمھات الزوائد  .)١().الزوائد فیھ ، كما أن بنات الثالثة صنف ال زیادة فیھ
ل ، ال یحكم بأن أحد حروفھ زائد ، لَ عْ الذي على وزن فَ  رفَ عْ . فجَ وأختیھا وھما األلف والواو

زائدة  ر) ، وإن كانت الجیمْعلَ فمن زعم أن الراء زائدة ، فینبغي لھ أن یقول : أنھ على وزن (فَ 
ْعَعل) ، وإن جعلت العین زائدة فوزنھ (َجْفَعلیأتي على وزن (   )فَ

ل جمیع حروفھ أصلیة ، َج رْ فَ نحو سَ  ون مجرداً أما الملحق بھ الخماسي ، فھو : إما أن یك       
على صورتھ في الوزن  ق ، ولیس فیھ حرف زائد ، فیبقىدَ زْ رَ وما كان على وزنھ نحو : فَ 

ل). یقول سیبویھ في الملحق بھ الخماسي الخالي من الزوائد : (وكذا الحال في لَّ عَ على (فَ 
ق. فإن جعل حروفھ غیر دَ زْ رَ ي فَ ل ، وما كان على وزنھ وحروفھ أصلیة ، كما فَج رْ فَ سَ 

وإن جعل الزاي  ل).عَ فْ رَ الزوائد زوائد ، فینبغي لھ أن یجعل األولین زائدین ، فیوزن على (فَ 
  ).٢ل) ، وھذا قبیح ال یقولھ أحد.)(دَ زْ عَ والدال حرفین زائدین ، قال : (فَ 

ثالثي المزید بحرفین. كما بحرف واحد لإللحاق ، فیلحق بھ ال مزیداً  وإما أن یكون رباعیاً        
ل الرباعي المجرد  بالنون لیلحق بالخماسي فَ حْ ج. زید جَ جَ نْ فَ ل ألحق بھ عَ فَ نْ حَ ل أو جَ بَ نْ زَ في حَ 

ج جَ فْ ر فأصبح عَ فَ عْ الثالثي المجرد بالرباعي جَ  جَ فَ عَ  ج ألحق أوالً جَ نْ فَ ل. إال أن عَ َج رْ فَ المجرد سَ 
  ل.فَ نْ حَ ج بجَ جَ نْ فَ ، وزیدت فیھ النون لیلحق عَ 

:  ). وقولھ أیضاً ٣ج.)(جَ نْ فَ ل ألحق ببنات الخمسة ، ثم ألحق بھ عَ فَ نْ حَ لقول سیبویھ : (جَ       
(وما كان من بنات الثالثة ، إذا لم یكن فیھ إال زیادة واحدة ، یكون على مثال األربعة. فإنھ إذا 

  ). ٤ملحق بھ.)( ل ملحق بالخمسة ، فیلحق الذي ھوفَ نْ حَ كان بزیادة أخرى على مثال جَ 
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ل). الذي جاء في قول ْعلَ زنھ على (فَ ومن ذلك نستنتج أن الملحق بھ ھو الرباعي المجرد وو
ل) ، فیكون في األسماء والصفات. ْعلَ سیبویھ : (فالحرف من بنات األربعة یكون على مثال (فَ 

م. وال یلحق َع جْ شَ  –م جَ لْ خَ  –ب ھَ لْ ل. والصفات نحو : سَ دَ نْ جَ  –ر یَ ثْ عَ  –ر فَ عْ فاألسماء نحو : جَ 
  .)١بھ غیر الثالثي المزید بحرف اإللحاق.)(

ف من بنات الخمسة غیر حق بھ  یقول فیھ سیبویھ : (والحروالخماسي المجرد المل          
َ◌◌َ عَ فَ  -مزید ، یكون على مثال  ◌ّ◌َ  –ل َج رْ فَ في االسم والصفة ، فاالسم نحو : سَ  –ل َل

  .)٢ل)(ْعدَ نَ َج  –ل ْرجَ مَ ھَ  –ل ْردَ مَ والصفة نحو : شَ  د. وبنات الخمسة قلیلة.َج رْ بَ زَ  –ق دَ زْ رَ فَ 
والملحق بھ الرباعي المزید بحرف لإللحاق بالخماسي ، ذكره سیبویھ بقولھ : (وقد           

  ).٣كما ألحقوا باألربعة ، وھو قلیل. ألن الخمسة أقل من األربعة)( ألحق بھ من الثالثة
  كما أنھ ال یكون ھنالك ملحق بھ ثالثي مزید بحرف ، فیلحق بھ ثالثي آخر.          

  -لملحقات من األسماء فھي ثالث طوائف :أما ا    
  / طائفة األسماء الثالثیة الملحقة بالرباعیة المجردة.١        
  / طائفة األسماء الثالثیة الملحقة بالخماسیة.٢        
  / طائفة األسماء الرباعیة الملحقة بالخماسیة.٣        

ألنھ لیس وراءھا وزن مجرد  ھا لإللحاق ؛دة ، فلیست الزیادة فیأما األسماء الخماسیة المزی     
ألنھا ال فلیست األلف لإللحاق؛ رى : وھو الجمل الضخم كثیر الوبر).ثَ عْ بَ لتلحق بھ. ومثالھ : (قَ 

تنون وال تلحقھا تاء التأنیث ، كما أشرنا إلى ذلك في عالمات اإللحاق. بل الزیادة لتكثیر 
                                             البنیة.  

   -األسماء الثالثیة الملحقة بالرباعي المجرد بعد زیادة حرف اإللحاق ھي كما یلي :
مفتوح الفاء ساكن العین مفتوح الالم األولى). ومنھ األوزان  –ل لَ عْ / الملحق منھا ب(فَ ١     

  -اآلتیة :
زن المزیدة لإللحاق ، وھي ). والالم الثانیة في الو٥د(َد رْ قَ  –) ٤د(َد ھْ ل نحو : َم ْعلَ أ/ فَ      

  الدال األخیرة في الكلمتین. 
والنون األخیرة ھي  ).٩ن(جَ لْ عَ  –) ٨ن(َش رْ حَ  –) ٧ن(شَ عْ رَ  –) ٦ن(فَ یْ ن نحو : َض ْعلَ ب/ فَ      

  المزیدة.
). والنون التي وقعت ثانیة ١١ل(ْندَ حَ  –ل ْندَ جَ  –ل ْنظَ حَ  –) ١٠ل(ْنسَ نحو : عَ  لْنعَ ج/ فَ      

  لإللحاق.ھي المزیدة 
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  .٣٠١/ ص٤/ الكتاب/ ج٣. ٣٠١/ ص٤الكتاب/ ج /٢. ٢٨٨/ ص٤/ سیبویھ/ الكتاب/ ج١
  .١٨٢)/ ص٤٣ -٤٢/ ص(١المنصف/ ج/ قردد : ما ارتفع من األرض/ ٥). ٤٣ - ٤٢/ ص(١/ مھدد : اسم امرأة/ ابن جني/ المنصف/ ج٤
      ھمرجل : واسع الخطو .  - الجنعدل : البعیر القوي والغلیظ من الرجال .      - .   شجعم : نوع من الحیات   -سلھب : طویل .      - 

  / رعشن : مرتعش/ جمل رعشن سریع الھتزازه في السیر. ٧ضیفن : من جاء مع الضیف. /٦
  . ٣٢٨ -٣٢٧/ ص٣مأخوذة من الجمھرة البن درید/ مج )٨)إلى(٦. الكلمات من(حیة  / حرشن : اسم٨



    / حندل ، بالحاء المھملة : قصیر.١١     / عنسل : ناقة قویة سریعة. ١٠ .٣٢١/ ص٤الغلظ/ سیبویھ/ ج/ علجن : من ٩
                                                      

                                         )٥٤(  

  
  ر. الواو جاءت مزیدة لإللحاق ثانیة.ثَ وْ كَ  –ب : اسم ْورَ جَ  –ر ْوھَ ل نحو : جَ ْوعَ د/ فَ     
  ). والواو جاءت مزیدة ثالثة لإللحاق. ٢ر(ْسوَ قَ  –) ١ق(ْروَ بَ  – لْدوَ ل نحو : َج ْعوَ / فَ ـھ   

  اق.ب. الیاء الثانیة ھي المزیدة لإللحیْنَ َز  –ل یْصَ فَ  -ف یْرَ ل نحو : َص یْعَ و/ فَ     
  فاأللف في آخرھا مزیدة لإللحاق.  ى.ْلقَ َع  – )٣ى(ْرطَ ى نحو : أَ ْعلَ ز/ فَ     

من الصفات. فالمیم ھي الزائدة  )٥(مْدقَ من األسماء ، وَش  )٤م(ْرزَ م نحو : َع ْعلَ ح/ فَ      
  لرأي ابن درید.  وفاقاً  لإللحاق.

اكن العین). ومنھ األوزان مضموم الفاء والالم األولى ، س – لْعلُ / الملحق منھا ب(فُ ٢  
  -اآلتیة :

ُب ُد  – )٦(دْرُد ل نحو : سُ ْعلُ أ/ فُ       . )١٠(لْخلُ ُد  – )٩(دْعدُ من األسماء. قُ  )٨(بْرُب شُ  – )٧(بْع
  من الصفات ،والزائد ھھنا ھو الالم األخیرة. 

عُ فُ  ب/    ُب نحو : قُ  لْن ُب سُ  -)١١ر(ْن ُب قُ  –) ١٢ب(ْندُ ل. من األسماء ، خُ ْن  من الصفات، ).١٣ل(ْن
  والزائد لإللحاق ھنا حرف النون التي جاءت ثانیة. 

). والنون الثالثة ھي المزیدة ١٦ب(ْعنُ ُك  –) ١٥س(ْرنُ ُب  –) ١٤ق(ْخنُ ل نحو : ُب ْعنُ فُ  ج/   
  لإللحاق.

ُھ سُ  – )١٧م(ْرقُ ُز  م نحو :ْعلُ د/ فُ        ). والمیم فیھما حرف اإللحاق.١٨م(ْت
ومما ألحق بھ ) من الرباعي). ١٩ع(ْرُش جُ  – بْخُد جُ  – نْرثُ (ُب  ھذه األوزان ملحقة بنحو :ف 

لُ أیضا نحو : أُ  عُ ) بوزن (أُ ٢٠م(بْ   ل). ْف
ومنھ  .مفتوح الالم األولى) –ساكن العین  –مضموم الفاء  –ل ْعلَ / الملحق منھا ب(فُ ٣  

  -- األوزان التالیة :
من الصفات. الالم الثانیة مزیدة  لْخلَ وُد  دْعدَ د من األسماء ، قُ ْندَ ل نحو : ُع ْعلَ أ/ فُ          

  لإللحاق. 
  الزائد ھنا ھو الیاء الثالثة. ) ،٢١ب(ْلیَ نحو : ُع  لْعیَ ب/ فُ        
     ). والزائد ھنا ھو النون الثانیة.٢٣ب(ْنظَ عُ  –) ٢٢ل(ْنصَ عُ  –ر ْنبَ نحو : قُ  لْنعَ ج/ فُ        

ع ْرقَ وھي ملحقة بنحو : ُب  ل).ْعلُ في (فُ  ت سابقاً درقد و – لْعیَ عدا فُ  -وھذه األوزان          
من الرباعي. وھذا الوزن لم یذكره سیبویھ في أوزان الرباعي ، ألنھ لم یصح عنده.  بْخَد وجُ 

  .وھو مما زاده األخفش
  

  
=================================================================

  / أرطى وعلقى : نوع من الشجر دائم الخضرة.٣. أسماء األسد/ قسور : من ٢/ بروق : نبات لین. ١
  / سردد : اسم موضع.٦/ شدقم : واسع الشدق ، بلیغ مفوه. ٥/ عرزم : قوي شدید مجتمع من كل شئ. ٤
  / دخلل : كثیر التدخل.١٠/ قعدد : متقاعس. ٩/ شربب : اسم موضع. ٨/ دعبب : دعابة ومزاح. ٧

  / بخنق : برقع صغیر. ١٤/ قنبل : شدید. ١٣دب : سیئ الخلق./ خن١٢/ قنبر : اسم طائر. ١١
  / زرقم : من األزرق. ١٧/ كعنب : قصیر. ١٦النساك في صدر اإلسالم. قلنسوة طویلة كان یلبسھا / برنس : ١٥
  / علیب : اسم لموضع.٢١/ األبلم : الخوص. ٢٠/ جرشع : عظیم الصدر. ١٩/ ستھم : كبیر عجوز. ١٨
  .٣٤٦ -٣٠١ص/ ٣/ عنظب : ذكر الجراد.(األمثلة معانیھا أخذت من الجمھرة/ ج٢٣بري. / عنصل : نبات ٢٢



   

)٥٥(  
  
مكسور الفاء والالم األولى ، ساكن العین). ومنھ األوزان  –ل ْعلِ / الملحق منھا بوزن (فِ ٤ 

  -اآلتیة :
  ق. )، فالدال الثانیة مزیدة لإللحا٢د(ْندِ صِ  –) ١(دْمدِ ِر  : ل نحوْعلِ أ/ فِ        
  ) ، فالمیم فیھا لإللحاق.٤م(ْقعِ دِ  –) ٣م(ْلقِ م نحو : ِد ْعلِ ب/ فِ       
  ، وھو قلیل في الكالم ، والنون ھنا مزیدة لإللحاق. )٥(نْرسِ ن نحو : فِ ْعلِ ج/ فِ       
).من الصفات. ٧ص(ْنفِ ص وحِ ْنفِ عِ –ر. من األسماء ْنصِ خِ  –) ٦ر(ْنبِ ل نحو : ھِ ْنعِ د/ فِ        

  النون التي جاءت ثانیة لإللحاق. الزائد ھنا
 قْھلِ زِ  ). من األسماء.٩ق(ْشرِ ِع  –) ٨ج(بْرِ فھذه األوزان ملحقة بنحو : (زِ       

  ). من األوصاف.١٠ل(ْرمِ وخِ 
مكسور الفاء ساكن العین مفتوح الالم األولى.) ومنھ األوزان  –ل ْعلَ / الملحق منھا ب(فِ ٥   

  -اآلتیة :
  ى ، األلف ھنا زائدة لإللحاق.ْفرَ ِذ  –ى ْعزَ مِ نحو :  ىْعلَ أ/ فِ       

  .زائدة لإللحاق ولواامنھ الصفة ، و ع ، ولم تأتْروَ ِخ  ل نحو :ْعوَ ب/ فِ     
م في األسماء بمعنى ْریَ وطِ ). في األسماء. ١١ل(ْثیَ حِ  –ر ْمیَ حِ  –ر ْثیَ ل نحو : ِع ْعیَ ج/ فِ     

  لتي جاءت ثالثة.عسل ، وفي الصفة بمعنى طویل والزائد ھنا الیاء ا
  ب.ْنُد ب روایة في جُ ْندَ ب ، والزائد ھنا النون. وجِ ْندَ ل نحو : جِ ْنعَ د/ فِ      
. فھذه األوزان ملحقة بنحو : . والنون ھنا زائد لإللحاق آخراً )١٢(نْلغَ نحو : بِ  نْعلَ / فِ ـھ    

لَ ِھ (م) من األسماء. وملحقة بنحو : ْرھَ دِ  –ع ْفدَ (ضِ    ).) من الصفات.١٤ع(َر جْ ِھ  – )١٣(عبْ
◌َ الملحق منھ ب(فِ  /٦     مكسور الفاء مفتوح العین مضعف الالم). ومنھ األوزان  – لِّ َع

   -اآلتیة:
). من ١٨(بّ قَ ھِ  –) ١٧(فّ جَ ِھ  –) ١٦(بّ دَ ). من األسماء ، وخِ ١٥(نّ جَ نحو : ِم  لّ عَ أ/ فِ         

ات التي جاء اإللحاق فیھا وھي من الكلم األوصاف. والالم الثانیة المتحركة ھي الزائدة ،
  لسبب التضعیف. نادراً 

   ).٢٠(رّ وَ ِز  –) ١٩(رّ وَ جِ  ْعل نحو :وَ فِ  ب/    
  

  
  

  
             الدقعاء وھي أرض ال نبت فیھا./ دقعم : من ٤/ دلقم : ناقة سقطت أضراسھا وأسنانھا لكبر سنھا. ٣/ صندد : جبل. ٢رمدد : رماد ناعم.  /١                   
        / عشرق : نبت لین. ٩/ زبرج : زینة. ٨ / عنفص وحنفص : صغیر الحجم.٧/ ھنبر : من أسماء الضبع. ٦فرسن : مقدم خف البعیر.  /٥                   
  : من البالغة أي رجل بلیغ./ بلغن ١٢ / حثیل : قصیر.١١ خرمل : یطلق على المرأة الرعناء والناقة المسنة. - زھلق : ذو ظھر أملس/١٠                  

  / خدب : ضخم عظیم١٦/ مجن : ترس. ١٥/ ھجرع : ھو األحمق. ١٤/ ھبلع : بلع الطعام. ١٣
  : صلب شدید.  / جورّ ١٩ : طویل ضخم من النعام. / ھقبّ ١٨: طویل ضخم.  / ھجفّ ١٧
  ،)٢٨٩ -٢٦٩(/ ص٤) من كتاب سیبویھ/ج١١) إلى (١: سید رئیس.( األمثلة من ( / زورّ ٢٠

      والجمھرة البن درید.  ) من كتاب سیبویھ والممتع البن عصفور٢٠(- )١٢واألمثلة من ( 

  



                                           

)٥٦(  
    
  .)٣َم(یَ ِص  – )٢ْھم(یَ صِ  –) ١ْفس(یَ ْعل نحو : حِ یَ ج/ فِ  

ْطر). من بَ ِس  –بْر زَ (ھِ  ْطر). من األسماء.مَ قِ  – ْحلطَ فھذه األوزان ملحقة بنحو : (فِ     
وھو أمر ال فكاك منھ ، وال  المیھ مثالن مدغمان. والمالحظ في الوزن األول أنَّ  األوصاف.

فك اإلدغام من عالمات اإللحاق ، ألن اإلدغام ھنا  ، من أنَّ  ینقص ذلك ما قررنا سابقاً 
  یقتضیھ الوزن. 

أسماء رباعیة ،  - ائفتان : أسماء ثالثیة ھ طبالخماسي المجرد ، فقد ذكرنا أنَّ  ا الملحقمَّ أ       
  -أوزان الخماسي وما ألحق بھ من الثالثي : وھاھي أوالً 

  - ویلحق بھ من الثالثي مجموعة من الكلمات ھذه بعض أوزانھا :       
فالعین   .)٧(قْقمَ مَ شَ  –) ٦م(ْمشَ شَ َغ  –) ٥ح(ْحمَ مَ َص  –) ٤ر(ْربَ بَ ل نحو : حَ ْلعَ عَ أ/ فَ             

  انیة ، والالم األخیرة مزیدتان لإللحاق.الث
. فالنون ، والعین الثانیة )٩ر)(ْنزَ زَ خَ  – سْنقَ قَ (عَ  –) ٨ل(ْنقَ قَ ل نحو : عَ ْنعَ عَ فَ  ب/          

  مزیدتان لإللحاق.
  ). فالنون والالم الثانیة مزیدتان لإللحاق.١١د(ْندَ لَ عَ  – )١٠ج(ْنجَ فَ ل نحو : عَ ْنلَ عَ ج/ فَ           

). فالواو والعین الثانیة مزیدتان ١٣ل(ْوكَ كَ عَ  –) ١٢ل(ْوثَ ثَ ل نحو : عَ ْوعَ عَ د/ فَ           
  لإللحاق.
ل نحو : كَ عَ / فَ ـھ           ). فالواو المضعفة مزیدة ١٥ك(وَّ كَ عَ  - روَّ ذَ عَ  –) ١٤س (وَّ رَ وَّ
  لإللحاق.

ن. فالواو ْونَ بَ جعلھا بعضھم حِ ) ، و١٧ن(ْونَ بَ حَ  –) ١٦د(ْودَ لَ ل نحو : صَ ْولَ عَ و/ فَ            
  والالم الثانیة مزیدتان لإللحاق. 

    ) ، وھو صفة. فالیاء والعین الثانیة مزیدتان لإللحاق.١٨د(فَ یْ فَ نحو : َخ  لیْعَ عَ ز/ فَ            
لَ عَ ح/ فَ               ) ، فالیاء والالم الثانیة مزیدتان لإللحاق.١٩د(یْدَ فَ ل نحو : َح یْ

  ) ، فالیاء المشددة مزیدة لإللحاق.٢٠خ(یَّ بَ ھَ ل نحو : یَّ عَ فَ  ط/           
د (ھمزة مع نون) ، وثانیا ْندَ لَ د. والزیادة في أَ ْندَ لَ ، یَ  دْندَ لَ ل نحو : أَ ْنعَ فَ ل ، یَ ْنعَ فَ ي/ أَ            

  وكالھما الزیادة فیھ لإللحاق. (یاء مع نون).

             

  لإللحاق. واأللف آخراً  ) ، زیدت فیھا النون حشواً ٢١ى(ْنطَ بَ ى نحو : حَ ْنلَ عَ ر/ فَ

  
=================================================================

  سبطر : سریع السیر وجري .  -فطحل : ضخم واسم للسیل .   – / صیم : صلب شدید. ٣/ صیھم : قصیر. ٢/ حیفس : ضخم آدم. ١
  صمحمح : شدید قصیر أو غلیظ قصیر./٥  نفي فقط.ھ حبربرا أي شیئا ویستعمل عند ال/ حبربر : یقال ما أصبت من٤
  خزنزر : كالھما بمعنى سیئ الخلق. -/ عقنقس ٩ / عقنقل : كثیب من الرمل.٨/ شمقمق : طویل. ٧/ غشمشم : غشوم ظالم. ٦ 

  / عكوكل : قصیر١٣ / عثوثل : كثیر اللحم رخو.١٢غلیظ شدید. ندد : / عل١١ / عفنجج : ضخم أحمق.١٠
                           . / خفیفد :سریع، وكذا خفیدد١٨. لواٍد بالیمامة / حبونن : اسم١٧ صلودد : شدید./ ١٦/ عكوك : قصیر. ١٥س : ضخم شدید. / كرو١٤
                                                                    قصیر كبیر البطن. / حبنطى : ٢١/ ھبیخ : غالم (بلغة حمیر) ، أو الرجل ال خیر فیھ. ٢٠/ حفیدد : ذكر النعام السریع. ١٩

  ). ٣٠٢- ٢٩٧)، (٢٩٢ -٢٩٠/ ص ص(٤( ھذه األمثلة مأخوذة من الكتاب/ ج

                           

  



  
)٥٧(  

  
. من لَد رْ مَ ق ، شَ دَ زْ رَ ل ، فَ َج رْ فَ ل). ملحقة بنحو : سَ لَّ عَ فھذه األوزان الثالثیة الملحقة بوزن (فَ  

  الخماسي المجرد.
) من الرباعي (مفتوح الفاء والعین والالم الثانیة ، ساكن الالم لَ لْ عَ ا ما یلحق بوزن (فَ أمَّ     

  -األولى) فمنھ ما یأتي :
ي ف . فالزائد) ٤س(لَّ مَ َع  –) ٣ل(ْھلَ بَ َس –) ٢د(ْعدَ فَ قَ  –) ١د(ْھدَ مَ ل نحو : سَ لْ عَ أ/ فَ            

ا الالم الوسطى م، فالزائد فیھ ان األخیرتانتا الكلمم األخیرة ، أمَّ ھو الال األولیین كلمتینال
  الوزن بثالثة المات).ھذا  نَّ (أل

  )،٩س(ْندَ رَ عَ  – )٨ر(ْنزَ شَ عَ  –) ٧ل(ْنبَ زَ حَ  –) ٦ر(ْنفَ ضَ غَ  –) ٥ل(ْنفَ حَ ل نحو : جَ ْنلَ عَ ب/ فَ       
  فالنون فیھا زائدة لإللحاق.    

  ) ، ١٢ر(ْوبَ نَ صَ  –) ١١س(ْوكَ دَ فَ  –) ١٠ر(ْوكَ بَ ل نحو : حَ ْولَ عَ ج/ فَ        
  ). فالواو فیھا زائدة لإللحاق.١٤ر(َو ھْ لَ بَ  –) ١٣ر(َو ھْ نَ ل نحو : كَ ْلوَ عَ وعلى فَ           

لَ عَ د/ فَ         فَ مَ َس  –) ١٧ع(یْسَ مَ ھَ  –) ١٦ل(یْثَ مَ َع  –) ١٥ع(یْدَ مَ ل نحو : َس یْ في ) ، فالیاء ١٨ع(یْ
  ھذه الكلمات ، وأمثالھا مزیدة لإللحاق.

  ).١٩ل(َد رْ مَ ق ، شَ دَ زْ رَ ل ، فَ َج رْ فَ سَ  :  واألمثلة المتقدمة رباعیة مزیدة لإللحاق بنحو      
  (مكسور الفاء ، ساكن العین والالم الوسطى ، مفتوح الالم األولى). –) لّ ْعلَ الملحق ب(فِ       

   -من الكلمات ھذه أوزانھا ، وأمثلة لھا : یلحق بھ من الثالثي مجموعة        
  .) ، فالیاء وإحدى المیمین مزیدتان لإللحاق٢٠(مّ یَ طْ نحو : قِ  لّ ْعیَ أ/ فِ         

  ھمزة وإحدى البائین مزیدتان لإللحاق.ال) ، ف٢١(بّ ْردَ إِ  –بّ َز رْ نحو : إِ  لّ ْفعَ إِ  ب/       
  ، فالھمزة والواو مزیدتان لإللحاق. نوْ ْدرَ إِ  – ْولْزمَ ْول نحو : إِ ْفعَ ج/ إِ         

  ) ، فالواو والالم األخیرة مزیدتان لإللحاق.٢٢(لّ ْثوَ نحو : ِع  لّ ْعوَ د/ فِ          
ل(جَّ ْول نحو : ِع عَّ / فِ ـھ           وزیادة العین فاإللحاق ھنا بتضعیف) ، ٢٤ْور(نَّ سِ  –) ٢٣ْو

  الواو.             
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)٥٨(  
  
). وھذا ما ألحقھ سیبویھ من بنات الثالثة ٢اخ(ْلوَ ِج ) ١ال(ْریَ جِ  –اب ْلبَ ْعالل نحو : جِ و/ فِ       

 –) ٣اح(ْردَ ر إلحاق من األسماء ، وسِ دة باأللف لغیار المزیْنطَ ْعالل بقِ على وزن فِ 
  .في الصفات.)٤اج(ْلبَ ھِ 

یدة باأللف الل وكل كلمة فیھا مزعْ اط وھما ملحقتان بوزن فِ ْسطَ اط وفِ ْمطَ وكذا ألحق شِ         
   ، وزیادة الالم لإللحاق . إلحاق لغیر 
     لغیر إلحاق.  ، زیدت فیھا المیم لإللحاق واأللف حشواً  )٥(اسْرمَ ال نحو : ِھ ْعمَ فِ ز/       
   لغیر إلحاق. ) ، زیدت فیھا النون لإللحاق ، واأللف حشواً ٦اس(ْرنَ ال نحو :  فِ ْعنَ ح/ فِ       

   والواو لإللحاق. ، زیدت فیھ النون حشواً  )٧(أوْنطَ لو نحو : حِ ْنعَ ط/ فِ       
  ان ، النون األخیرة لإللحاق واأللف جاءت لغیر اإللحاق.ْرَح ْعالن نحو : سِ ي/ فِ       
      ، مزیدة باأللف أوال والنون قبل فاء الكلمة لإللحاق.)٨(ْھوّ زَ نحو : اْن  ْعلّ فَ نْ ك/ إِ       

   -) من الرباعي كلمات منھا :لّ ْعلَ زن (فِ ویلحق بو
  .، فالحرف األخیر من المضعف زائد لإللحاق)١٠(ّم ْرشَ ِھ  –) ٩(بّ ْرشَ نحو : قِ  لّ ْعلَ أ/ فِ         
  ) ، فالنون زائدة لإللحاق.١١ْخر(ْنفَ نحو : قِ  لّ ْنعَ ب/ فِ        
س(ْردَ ْول نحو : فِ ْعلَ ج/ فِ         ن(ْرذَ بِ  –) ١٢ْو ) ، ١٥ْوس(ْلطَ عِ  –) ١٤ْون(َذ رْ حِ  –) ١٣ْو

  فالواو في الكلمات مزیدة لإللحاق.
  )).١٧ْحل(ْردَ ِج  –) ١٦ْعب(ْرطَ ول والرباعیة ملحقة ب(قِ فھذه الكلمات من الثالثیة األص      
ل فھوْعلَ یقول سیبویھ : (وكل شئ من بنات األربعة على مثال فِ        ْحل من ْردَ ملحق بجِ  ْو

  ).١٨بنات الخمسة)(
سُ لَ قَ  وة) في األسماء.لّ عَ ومن األوزان التي ألحق بھا سیبویھ الثالثي وزن (فَ        وة ملحقة ْن
یة بلزوم الھاء في األمثلة كما لزمت ْحفِ لَ یة ، ملحقة بسُ ْنسِ لَ قُ  –یة ْھنِ لَ ة : ُب یَ لِّ عَ ووزن فُ  وة.ْحدُ مَ بقَ 

  وة.ْحدُ مَ في قَ 
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)٥٩(  
  
ل) كما لِ ْعلَ حة في الملحق بالخماسي ، وھي أوصاف وزن (فَ ومن أمثلة األوزان الصحی  

◌َ ل). أدغمت النون في عین الكلمة كما في ھَ لِ ْنعَ ) ذلك. أو (فَ ١یرى ابن السراج( ش. عند رِ مَّ
ش أدغمت المیم في النون الساكنة ، ولیس فیھا حرف زائد ، رِ ْنمَ األخفش األصل فیھا ھَ 

  ش.ِر ْحمَ حقھا ابن السراج بجَ ل ، ویللِ عَّ ش بوزن فَ رِ مَّ فأصبحت ھَ 
في موضع  س ، كما ذكرنا ذلكلِ ْھبَ إال أن سیبویھ یرى أنھا من بنات األربعة ألحقت بقَ      

  سابق.
ى) وما لحق بھا من بنات الثالثة نحو لَ ْعلَ ومن األوزان التي وردت ملحقات بھا : وزن (فَ     

نھ أخطأ في الملحق بھ حیث ذكر أنھا ى ونظیراتھا ، على حد قول سیبویھ. إال ألَ یْزَ : الخَ 
فاإللحاق ال یكون في األسماء التي لحقھا ى مختومة بألف مقصورة للتأنیث ، بَ ْحجَ ملحقة بجَ 

  ).٢ألف التأنیث.(
  ).٣ى ولم یلحقھا بأي من األوزان.(لَ یْعَ ى على فَ لَ یْزَ وفي موضع آخر یوزن الخَ     
  ى).ْركَ بَ ى) ملحقة ب(حَ ْنظَ لَ دَ  –ى طَ نْ بَ ى) نحو (حَ لَّ عَ كما جاء على وزن (فَ     
ار. وھو ثالثي مزید بالنون ْنبَ حِ اد ، ثالثي ملحق بجِ ْندَ رِ ْنالل) نحو : فِ عِ وما لحق بوزن (فِ     

  واأللف والتضعیف ، ألحق بالخماسي المزید بألف.
  ).٤اء.(بَ ْندِ اء ملحق بھِ یَ ْربِ الء) نحو : ِج ْعلِ ووزن (فِ     
یل من بنات الثالثة ْندِ یل ، ملحق بقِ ْحلِ ِز  –یم ْھمِ یل) نحو : ِص ْعلِ (فِ وما كان على وزن    

   ). ٥الملحق بمزید الرباعي.(
ربما ألحقوه بأبنیة كالمھ وربما لم یلحقوه ،  في االسم المعرب على العجم : ( )٦(قال سیبویھ

،  ، ابریسم رندف ومما لم یلحق نحو : آجر ، وذكر مما ألحق بأبنیتھم قولھم : درھم ، بھرج .
ال تخلو من أن تكون مغیرة بنوع تصرف من تبدیل وتغییر تلك الكلمة المعربة  فحقیقة أن

  أو ال ال تخلو من أن تكون ملحقة بأبنیتھم أو ال تكون مغیرة أصالً ، وعلى كلٍّ  حركة ،
   -وعلى ھذا فھنالك أربعة أقسام :  تلحق . 

  .          ما لم تتغیر وكانت ملحقة ، كخّرم -ب  . انتتغیر ولم تكن ملحقة ، كخراس ما لم -أ  
  ، كدرھم    ما تغیرت وكانت ملحقة بھا -، كآجر. د ت ولكن لم تكن ملحقة بھاما تغیر -ج 

   . وصعفوق     
وصعفوق ، یرى بعضھم أنھا لیست فارسیة أعجمیة ؛ إذ الصاد والقاف حرفان مھجوران 

                                            ھذه الكلمة دخیلة في لغتھم .في اللغة الفارسیة ، إال إن كانت 
: ( وأعلم أن العرب إذا عّربت كلمة  )٧(وفي إلحاق األعجمیة بالعربیة قال الرضي  

بل قد تلحقھا وھو األكثر ، وقد تتركھا على حالھا فال  أعجمیة ، ال تلتزم إلحاقھا بأوزانھا ؛
    ) .تلحقھا

====================================================
  . ٢٦١/ ص٤ج/ الكتاب/ ٣   . ٢٩٦/ ص٤/ سیبویھ/ الكتاب/ ج٢    .١٨٥/ ص٣/ ابن السراج/ األصول في النحو/ ج١
  .٢٩٣ص/ ٤/ الكتاب/ ج٥         ).٢٩٦ -٢٩٥ص(/ ٤(فعلالء) من كتاب سیبویھ/ ج –/ األوزان من (فعللى)٤
   . ٦/ ص٤ابن الحاجب/ للرضي/ ج )/ من شرح شافیة٧و٦(

  صعفوق : ضرب من الكمأة وھو نبات في باطن األرض . –   جحجبى : حي من أحیاء األنصار .  –دلنظى : شدید الدفع .    -   



  
)٦٠(  

) : ھو ما بني من حروف الصحة ، وألحق بما ھو غیر ١والملحق عند أبي بكر بن السراج(
  مضاعف .

  -یة المجردة الملحق بھا عند ابن السراج ھي : وأبنیة األسماء الرباع 
ْعلُل ، فَِعلٌّ ، واألبنیة المذكورة ألحق بھا .          ْعلَل ، فُ ْعلِل ، فِ ْعلَل ، فِ   فَ

ْعلَل ، االسم نحو : جعفر ، والصفة نحو : سلھب. وألحق بھا حوقل وزینب وجدول  األول : فَ
  ومھدد وعلقى ورعشن وسنبتة وعنسل .

بِْرج ، ومن الصفات نحو : ِعْنفِص ،  الثاني : ْعلِل ، من األسماء نحو : ِز ما كان على وزن فِ
ْرِمل .   وألحق بھا ِح

ْجَرع ، وألحق بھ  ْرھَم ، ومن الصفات نحو : ھِ ْعلَل ، من األسماء نحو : ِد الثالث : ووزنھ فِ
  ِعْثیَر.

ْرتُم ، ومن الصفات نح ْعلُل ، من األسماء نحو : تُ ع ، وألحق بھ ُدْخلُل.الرابع : فُ   و : ُجْرُش
بْر، وألحق بھ ِخَدبٌّ .  ْحل ، والصفة نحو : ھَِز الخامس : ووزنھ فَِعلٌّ ، االسم نحو : فِطَ

ْعلِل.   ْعلُل وال فُ   وخدبٌّ من بنات الثالثة ألنھ لیس في الكالم من بنات األربعة على مثال : فَ
) أضاف بناءاً ٢یھ أربعة ، إال أن ابن السراج(أما أبنیة األسماء الخماسیة فھي عند سیبو     

   -خامساً لم یذكره سیبویھ وھي : 
األول : فََعلَّل ، االسم نحو : فرزدق ، والصفة نحو : شمردل ، وما لحق ھذا لم یذكره  

) ألحق بھ من بنات الثالثة  نحو : عثوثل ، حبربر ، عقنقل ، ٣سیبویھ ، إال أن ابن السراج(
  نات األربعة ألحق بھ جحنفل .ألندد . ومن ب

ْعلَلِل ، صفة  نحو : جحمرش ، ولحقھ من األربعة : ھمرش .    الثاني : فَ
الثالث : فَُعلِّل ، قال سیبویھ یكون في االسم والصفة ، وذلك نحو : قذعمل وخبعثن ، قال : 

  اسم.واالسم نحو : قذعمل ، یقال : ما في بطنھ قذعملة ، فھو ھنا اسم ، وكذلك خذعبلة 
ْعب ، والصفة نحو : جردحل وحنزقر ، وما ألحق بھ من  ْرطَ ّل ، االسم نحو : قِ ْعلَ الرابع : فِ

  بنات الثالثة نحو : إزمول وإرزّب . وما لحق بھ من بنات األربعة نحو : فردوس ، قرشّب .
ل ، نحو : ھُْنَدلِع( ْعلَلِ   لكلمات.   ) ولم یلحق بھ أي من ا٤الخامس : كما ھو عند ابن السراج فُ

  ) : ٥وفي ما لحقتھ الزوائد من بنات األربعة لإللحاق بذوات الخمسة یقول ابن السراج(
( وأعلم أن ذوات األربعة ال یلحقھا شئ من الزوائد أوالً إال األسماء من أفعالھن ، وكل شئ 

ق من بنات األربعة لحقتھ زیادة ، فكان على مثال الخمسة ، فھو ملحق بالخمسة ، كما تلح
ببنات األربعة بنات الثالثة ، إال ما جاء أن جعلتھ فعالً خالف مصدره مصدر بنات األربعة ، 

ق ، وُسلُّم . ولو جعلت ھذا فعالً ما كان إال ثالثیاً ، وما كانت  نحو : فَاِعل ، وفُعُّل : في طَابِ
ببنات مصادره إال ثالثیة .  وكل شئ جاء من بنات األربعة على مثال سفرجل فھو ملحق 

الخمسة ؛ ألنك لو أكرھتھا حتى تكون فعالً ؛ التفق االسم والفعل . ولو قلت من فرزدق 
وسفرجل مستكره  ذلك ،  لكان القیاس : فرزدقت وسفرجلت ، فیكون على وزن تكلمت في 

  متحركاتھ وسواكنھ ، وعلى وزن تدحرجت ).
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  والرباعي تلحقھ الزیادة بالواو والیاء واأللف والنون لإللحاق .  

) ، والصفة نحو : ١ومن زیادة الواو في الرباعي ما كان على فََعْولل ، فاالسم نحو : حبوكر(
  ) . ونظیره من بنات الثالثة : حبونن . ٢عشوزن(

  على فََعْلول ، نحو : بلھور ، وبلھوق ، وكنھور .     وما كان  
ُحوط( ول ، نحو : ُعْصفُور ، والصفة نحو : ُشْن ْعلُ   ). ونظیره من بنات الثالثة بُْھلُول .٣وفُ

ْعلُول ، االسم نحو : زرجون وقربوس ، والصفة نحو : قرقوس( ) ، وألحق بھ حلكوك ٤وفَ
  من بنات الثالثة . 

ْعلَول ، نحو : فِ    ْرَدوس ، وألحق بھ من بنات الثالثة نحو : ِعْذیَوط . فِ
وتلحق الواو خامسة على فعلّوة نحو : قمحدوة ، والھاء الزمة لھ ونظیره من بنات الثالثة  

  قلنسوة. 
لِل ، صفة نحو : عمیثل(     یْ ) ، وألحق ٥وتزاد الیاء في الرباعي حیث تلحق ثالثة ، على فَُع

  : خفیدد .بھ من بنات الثالثة نحو 
ْعلِیل ، االسم نحو : قندیل وبرطیل( ) ٧) ، والصفة نحو : شنظیر(٦وتلحق الیاء رابعة على فِ

  ) .٩) . وألحق بھ من بنات الثالثة : زحلیل(٨و حربیش(
ووزن فَُعلِّیة بلحاق الیاء خامسة ، نحو : سلحفیة ، وال یعرف وصفاً . وألحق بھ من الثالثي 

  البلھنیة . 
ل ، نحو : ُجَخاِدب(واأللف تلح  ) ، والصفة نحو : ١٠ق ذوات األربعة فتأتي ثالثة على فَُعالِ

  ). ١٢) . وما لحقتھ من ذوات الثالثة دواسر (١١ُعَذافِر (
ْعالل ، نحو : ِحْمالق(    ْرَداح ، وألحق بھ ١٣وتلحق األلف رابعة على فِ ) ، والصفة ِس

  ُجْلبَاب.
) ، وألحق بھ من بنات الثالثة ١٤نحو : حبركى(وتلحق األلف خامسة على فََعلّى ،  

  الحبنطى.
  ).  ١٦) ، ولحقھ من بنات الثالثة فِِرْنَداد(١٥وعلى فِِعْنالل مع زیادة النون ، نحو : ِجِعْنبار( 

) ، وألحق بھ من بنات ١٨) ، والصفة نحو : ِطِرمَّاح(١٧وفِِعالل ، نحو : ِسنِمَّار وِجنِبَّار(    
  اب .الثالثة ِجلِبَّ 

ْرِمساء(      ْعلِالء ، نحو : ِط ْربِیاء(١٩فِ   ) .٢٠) ، وألحق بھ من بنات الثالثة ِج
یَْزلَى .       َ◌نَى ، وألحق بھ من بنات الثالثة الَخ ْرَت ْعلَلَى ، نحو : فَ   فَ
  فِْنَعلٌّ ، نحو : قِْنفَْخر ، ألحق بجردحل .     

  حو : َحَزْنبَل ،ألحق بھ عفنجج .وتلحق النون ثالثة في الرباعي على فََعْنلَل ، ن
ّل ، اسم نحو :   ْعلَ وما جاءت الزیادة فیھ بتكرار في الرباعي لیلحق بالخماسي في فِ

ْربَّد(

ِ

ْسَوّد(٢١ع

ِ

ّب ، وألحق بھ من بنات األربعة ع ْرَش

ِ

  ) . ٢٢) ، والصفة نحو : ق
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 )٦٢(  
  ) رباعي وخماسي یقول فیھ :  ١والملحق بھ عند ابن الحاجب(

، زبرج ، برثن ، درھم ، قمطر ، وزاد األخفش نحو  ( وللرباعي خمسة : جعفر          
جخدب ، أما جندل وعلبط ، فتوالى حملھما على باب جنادل وعالبط . وللخماسي أربعة : 
 -سفرجل ، قرطعب ، جحمرش ، قذعمل ، فللمزید فیھ أبنیة كثیرة ، ولم یجئ في الخماسي

  قبعثرى ، خندریس ) . إال عضرفوط ، خزعبیل ، قرطبوس ، –ویعني الخماسي المزید 
) على الخماسي المجرد خامساً ھو الھندلع . إال أن ٢وزاد محمد ابن السري(          

الرضي یرى الحكم بزیادة النون ؛ ألنھ إذا تردد الحرف بین األصالة والزیادة ، فاألولى 
  الحكم  بالزیادة لكثرة ذي الزیادة . 

  اق :) في الزیادة واإللح٣أما قول الرضي(    
( واعلم أن الزیادة قد تكون لإللحاق بأصٍل ، وقد ال تكون . ومعنى اإللحاق في           

االسم والفعل أن تزید حرفاً أو حرفین على تركیب ، زیادة غیر  مطّردة في إفادة معنى ؛ 
لیصیر ذلك التركیب بتلك الزیادة مثل كلمة أخرى في عدد الحروف وحركاتھا المعینة 

، كل واحد في مثل مكانھ في الملحق بھا ، وفي تصاریفھا : من الماضي والسكنات 
والمضارع واألمر ، والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول ، إن كان ملحق بھ فعالً رباعیاً 

  وفي التصغیر والتكسیر إن كان الملحق بھ اسماً رباعیاً ال خماسیاً .
لكلمة إلى مثل ذلك التركیب في شعر أو سجع . وفائدة اإللحاق إنھ ربما یحتاج في تلك ا       

وال نحتّم بعدم تغیر المعنى بزیادة اإللحاق على ما یتوھم ، كیف إن معنى حوقل مخالف 
لمعنى حقل ، وشملل مخالف لشمل معنى ، وكذا كوثر لمعنى كثر ، بل یكفي أن ال تكون تلك 

أن زیادة الھمزة في أكبر وأفضل الزیادة في نحو ذلك الموضع مطّردة في إفادة معنى ، كما 
  للتفضیل ، وزیادة میم مفعل للمصدر أو الزمان أو المكان ، وفي مفعل لآللة ، فمن ثمة 

ال نقول أن ھذه الزیادات لإللحاق ، وإن صارت الكلم بھا كالرباعي في الحركات والسكنات 
للمعاني المذكورة ،  المعینة ، ومثلھ في التصغیر والجمع ، وذلك لظھور زیادة ھذه الحروف

فال نحیلھا على الغرض اللفظي مع إمكان إحالتھا على الغرض المعنوي ، ألحد أن یرتكب 
كون الحرف المزید إلفادة معنى اإللحاق أیضاً ، ألنھ لو كان كذلك لم یدغم نحو : أشّد ونرّد؛ 

كما لم یدغم  لئال ینكسر وزن جعفر ، وال نحو مسلّة وال مخّدة ؛ لئال ینكسر وزن درھم ،
مھدد وقردد محافظة على وزن جعفر ، وذلك أن ترك اإلدغام في نحو قردد لیس لكون أحد 

الدالین زائداً ، وإال لم یدغم نحو : قُُمدٌّ ، لزیادة أحد دالیھ ، ولم یظھر نحو ألندد ویلندد 
دغم نحو : ألصالة الدالین ، بل ھو للمحافظة على وزن الملحق بھ ، فكان ینبغي أیضاً أال ی

) : ھمزة ألندد ویاء یلندد كلتاھما ٤أشّد ومرّد ومسلّة ، لو كانت ملحقة . قال ابن جني(
لإللحاق . فإن قلت : إذا كان الزائد وقع أوالً لم یكن لإللحاق ، فكیف ألحقوا الھمزة والیاء في 

ون بالزائد ألندد ویلندد ، والدلیل على صحة اإللحاق ظھور التضعیف ؟ قیل : أنھم ال یلحق
من الكلمة إال أن یكون معھ زائد آخر ؛  فلذلك جاز اإللحاق بالھمزة والیاء في ألندد ویلندد 

  لما أنضم إلى الھمزة والیاء من النون .  
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ذھب جمھور النحاة إلى أن الرباعي والخماسي صنفان غیر الثالثي ، فالرباعي جعفر 

ْعلَل ، والخماسي سفرجل یوزن على فََعلّل ، وأصلھما الثالثي ، قال الفراء :   یوزن على فَ
الكسائي : الزائد في الرباعي حرفھ األخیر ، وفي الخماسي الحرفان األخیران ، وقال 

الزائد في الرباعي الحرف الذي قبل آخره ، وال دلیل على ما قاال ، التفاقھما في وزني 
ْعلَل وفََعلَّل ، مع اتفاق الجمیع على أن الزائد إذا لم یكن تكریراً یلزم بلفظھ . وأبنیة  فَ

ْعلَالً بفتح الالم كجخدب ، وأن قعدداً  ودخلالً  الرباعي خمسة متفق علیھا ، وزاد األخفش فُ
  وسؤدداً وعوططاً ملحقات بجخدب ، ولوال ذلك لوجب اإلدغام .

ویكون بُْھَمى ملحقاً ؛ لقولھم بھماة على ما حكى ابن اإلعرابي ، وال تكون األلف كما 
  ذھب إلیھ سیبویھ .  

وربما ال یكون ألصل الملحق معنى في كالمھم ، مثل ( كوكب وزینب ) ، فإنھ ال معنى  
  وزنب . وفي قولھ : ( أن تزید حرفاً ) ، نحو : كوثر وقعدد ، وقولھ :لتركیب ككب 

  ( أو حرفین ) ، نحو : ألندد ویلندد وحبنطى ، فإن الزیادتین في كل واحد منھما لإللحاق . 
وأما اقعنسس واحرنبى فقالوا : لیس الھمزة والنون فیھما لإللحاق ، بل إحدى سیني  

فقط ، وذلك ألن الھمزة والنون فیھما في مقابلة الھمزة  اقعنسس وألف احرنبى في اإللحاق
  والنون الزائدتین في الملحق بھ أیضاً .

وال یكون اإللحاق إال بزیادة حرف في موضع الفاء أو العین أو الالم ، ھذا ما قالوا ، وأنا    
ذا زیادة ،  ال أرى منعاً من أن یزاد لإللحاق ال في مقابلة الحرف األصلي، إذا كان الملحق بھ

  فنقول : زوائد اقعنسس كلھا لإللحاق باحرنجم .
وقد تلحق الكلمة بكلمة ، ثم یزاد على الملحقة ما یزاد على الملحق بھا ، كما ألحق شیطن    

وسلقى بدحرج ، ثم ألحقا بالزیادة  فقیل : تشیطن واسلنقى ، كما قیل : تدحرج واحرنجم ، 
  اقعنسس كذلك ؛ إذا لم یستعمل قعسس . فیسمى مثلھ ذا زیادة الملحق ولیس 

  وال تلحق كلمة بكلمة موقوف فیھا إال بأن یجئ في الملحقة ذلك الزائد بعینھ في مثل   
  مكانھ ، فال یقال : أن اعشوشب واجلّوذ  ملحقان باحرنجم ألن الواو فیھما في موضع نونھ؛    

المزید نونھ ، وقوي قول  ولھذا ضعف قول سیبویھ في نحو سؤدد : إنھ ملحق بُجْنَدب
  األخفش أنھ ثبت نحو : جخدب ، وإن نحو : سؤدد ملحق بھ . 

قیل : ال یكون حرف اإللحاق في األول ؛ فلیس أبلم ملحق ببرثن ، وال إْثِمد بزبرج ؛ وال    
 أرى منھ مانعاً ، فإنھا تقع أوالً لإللحاق مع مساعد اتفاقاً ، كما في ألندد ویلندد وإدرون ، فما

  المانع أن یقع بال مساعد .
وال یقع األلف لإللحاق في االسم حشواً ؛ ألنھ یلزمھا في الحشو الحركة في بعض     

المواضع ، وال یجوز تحریك ألف في موضع حرف أصلي ؛ وإنما وجب تحریكھا كأن 
الثاني یتحرك في التصغیر ، وكذا الثالث والرابع الوسط یتحرك أیضاً في التصغیر 

یر إذا حذف الخامس وأما اآلخر فقد ال یتحرك ، واحترز بعضھم من ھذا فقال : والتكس
األلف ال تكون لإللحاق أصالً ، وأصلھا الیاء قلبت ألفاً ، وال دلیل على ما قال . كما لم یقم 

دلیل على امتناع كون األلف في الوسط لإللحاق ، ولذا جاز أن یحكم في نحو : سآسم وخاتم 
  إللحاق بجعفر ، وبكونھا في نحو : ُعالبِط لإللحاق بقذعمل ) . وعالم بكونھا ل



  
)٦٤(  

یْنَب ، ١ثم یقول الرضي(       یَْعل كَز   ) : ( االسم الملحق بالرباعي كثیر ، فَْوَعل كَكْوثَر ، وفَ
ْعلَن كَرْعَشن ، وفِ  ْرطَى ، وفَ ْعلَى كأَ ْھَدد ، وفَ ْعلَل مضعف الالم كَم ْعَول كَجْدَول ، وفَ ْعلَنة وفَ

ُعل كُخْنفُس .  ّل كِخَدّب ، فُْن ْعلَتَة كَسْنبَتَة ، وفَْنَعل كَعْنَسل ، وفَِع ْرِسن ، وفَ ْعلِن كفِ ْرَضنة ، وفِ كِع
بْلُم ،  ُعل كأُ َدب كُسْؤَدد ، وال یمتنع أن یكون أُْف ل مضعف الالم ملحق بُجْخ ْعلَ وعند األخفش فُ

ْجَرد لإللحاق . وكذا یكون یَْفعَ    ل لإللحاق كیَْلَمع لإللحاق ، وكذا فَاَعل كَعالَم .وإِْفَعل كإِ
ویقول : وكذا الملحق بالخماسي من الثالثي والرباعي كثیر . فمن الثالثي الملحق     

بسفرجل نحو : صمحمح وعفنجج وكرّوس وعملّس وعثوثل وھبیخ وعقنقل وحفیدد وحفیفد 
  وألندد ویلندد وحبنطى ، ومن الرباعي جحنفل وحبوكر . 

ومن الملحق بقرطعب من الثالثي ، إردّب وفردوس وإدرون وانقحل ، ومن الرباعي      
قرشب وعلكد ، وقولھم ھمرش عند سیبویھ ملحق بجحمرش ، وعند األخفش أن ھمرش 

  لیس فیھ زائد وأصلھ ھنمرش .
ویضیف الرضي قائالً : فیجوز على ما ذھبنا إلیھ أن یكون سرداح ملحقاً بجردحل ،     

بط ملحق بقذعمل ، وكنابیل ملحقاً بقذعمیل ، وأن خالفتھا في التصغیر والتكسیر ؛ ألن وعال
  ذلك ال یعتبر إال في الرباعي .

ویذكر الرضي أن كل كلمة زائدة على ثالثة أحرف في آخرھا مثالن متحركان مظھران      
أصل ) ، أو أحدھما  فھي ملحقة ، سواًء كان المثالن أصلیین كما في ألندد ( الدالین كالھما

زائداً كما في مھدد أصلھا ( مھد ) . ألن الكلمة ثقیلة ، وفك التضعیف ثقیل ، فلوال قصد 
مماثلتھما بالرباعي والخماسي ألدغم الحرف طلباً للتخفیف ، فلھذا قیل : أن مھدد ملحق 

حق بجعفر دون معّد ( مضعف اآلخر باإلدغام ) . وبھذا قال سیبویھ : نحو : سؤدد مل
ْعلَل بفتح الالم عنده ) .   بجندب، مع عدم كون النون في جندب زائدة ، لعدم ثبوت فُ

فإن أحد المثلین إن كان في الكلمة المضعفة مع ثالثة أصول أو أربعة ، فإنھ زائد إذا لم      
یكن بین المثلین حرف أصلي ، كقِنَّب أو زھلول ، فإن كان بینھما حرف أصلي فلیس بزائد، 

  ودردبیس وسلسبیل ، وقال بعضھم : ھو زائد أیضاً ؛ فحدرد وسلسبیل عنده  بوزن   كحدرد
فعلع وفعفلیل ؛ واألولى الحكم باألصالة . وكذا إذا كان حرفان متباینان بعد مثلیھما ، 

فاألوالن أو األخیران زائدان ، وبشرط أن یبقى دونھما ثالثة أصول أو أكثر ، فمرمریس 
على فعلعل . وأما نحو : زلزل وصرصر فلیس فیھ زائد إذا ال  على فعفعیل ، وصمحمح

  یبقى بعد الحرفین ثالثة ، ومن قال  سلسبیل : فعفلیل ، قال زلزل : فعفل .  
) : ( في نحو زلزل وصرصر إن الثالث زائد لشھادة االشتقاق فزلزل من ٢قال الكوفیون(   

مح إنھ فعللیل ، فعلل ، قال : لو زلَّ وصرصر من صرَّ . وقال الفراء في مرمریس وصمح
  كان فعفعیالً ، وفعلعالً ، لكان صرصر وزلزل فعفع ) . 

) : ( إما أن یكون مكرر الالم لإللحاق بزلزال ، أو یكون زید فیھ األلف ٣وفي سمنان(   
والنون ال للتكریر بل كما زید في سلمان ویمنع صرف سمنان على كونھ فعالن ، ولجواز 

؛ ألنھ ال یجوز أن یكون مكرر الالم لإللحاق ؛ ألن فعالالً نادر كخزعال ، وال  كونھ فعالالً 
  یلحق بالوزن النادر ) .  
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  -) وأوزانھ ھي : ١أما الملحق بھ وما ماثلھ من الملحق عند السیوطي(
ْعلَل ، ْعفَر ، ألحق بھا جوھر وضیغم بزیادة ثانیة ، وجدول بزیادة ثالثة ، ورابعاً  ( فَ نحو : َج

  مثل رعشن ، وبالتضعیف نحو : مھدد . 
ل ، نحو : بُْرثُن ، ألحق بھ دخلل ، ولم یجئ إال بالتضعیف ، أو بزیادة في اآلخر  ْعلُ   وفُ

  نحو : ُحْلُكم .  
بِْرج ، ألحق بھ     ْعلِل ، نحو: ِز   ِزْمِرد ، وِدْلقِم عند من جعل المیم زائدة . وفِ
ْرَوع     ْرھَم ، ألحق بھ ِعْثیَر وِخ ْعلَل ، نحو : ِد   وفِ
ّب .      وفعّل ، نحو : قَِمْطر ، ألحق بھ ِخَد◌َ
َدد وُسْؤَدد وُعْوطَط .    ع ، ألحق بھ ُعْن ل عند من أثبتھ ، نحو : ُجْرَش ْعلَ   وفُ

  اعي .فھذه ثالثیة األصول ألحقت بالرب 
  وفََعلّل ، نحو : فََرْزَدق ، ألحق بھ عثوثل ، عقنقل ، حبربر .    
ْھبَلِس ، ألحق بھ نَْخَوِرش على الصحیح .    ْعلَلِل ، نحو : قَ   وفَ

ْحل وإِْدَرْون .  ْرَدّب وإِْنقَ ْعب ، ألحق بھ إِْزَمْول وإِ ْرطَ ّل ، نحو : قِ ْعلَ     وفِ
  فھذه ثالثیة األصول ألحقت بالخماسي .

  ومن المزید الرباعي األصل : 
  فََعْولَل ، نحو : َحبَْوَكر ، ألحق بھ َحبَْونَن .    
ور ، ألحق بھ بُْھلُول .     ول ، نحو :  ُعْصفُ ْعلُ   فُ
بُوس ، ألحق بھ َحلَُكوك .       فََعلُول ، نحو : قََر
ْرَدوس ، ألحق بھ ِعْذیَوط .     ْعلَول ، نحو : فِ   فِ
ْحدوة ، ألحق بھ على من جعل ذلك وزنھا قَلَْنسوة .فعلوة ، نحو  : قَ        َم
بُوت .     بُوت ، على قول من جعل ذلك وزنھ ، ألحق بھ نَْخَر ْعلَلُوت، نحو : َعْنَك   فَ
ْحلِیل ، وألحق بھ ابن السراج (     ْرِطیل ، ألحق بھ إِ ْعلِیل ، نحو  : بِ   ) زحلیل .٢فِ
ْحفِیة ، أل     یّة ، نحو  : ُسلَ   حق بھ بلھنیة .فَُعلِ
ر ُدالمص .     ب ، ألحق بھ ُدَواِس ل ، نحو  : ُجَخاِد   فَُعالِ
ْریَال وِخْلواخ وِعْلبَاء .     ْرَداح ، ألحق بھ ِجْلبَاب وِج ْعالل ، نحو : ِس   فِ
ْرطاط .     ْرطاس ، ألحق بھ قُ ْعالل ، نحو  : قُ   فُ
ْرَكى ، ألحق بھ َحبَْنطَى .       فََعلّى ، نحو   : َحبَ
داد .    

ِ

ْرن

ِ

بَار ، ألحق بھ ف

ِ

ْعن

ِ

الل ، نحو : ج

ِ

ْعن

ِ

  ف

      =================================================================
  ) . ٤١ – ٤٠/ ص (  ٢/ جمیع األمثلة من كتاب المزھر في علوم اللغة للسیوطي / ج١                             

  . ٢١٦/ ص ٣/ ابن السراج / األصول في النحو / ج٢                              
  القربوس : السرج . –نخربوت : الناقة الخیار الفارھة .    –نخورش : كثیر الخرش .       -                                  
  وكر : داھیة عظیمة .حب –الحبركى : القوم الھلكى / القراد الطویل .      -                                  
    قرطاط : داھیة .  -                                  

  
  



  
  

  
)٦٦(  

  
بّاب .       بّار ، ألحق بھ ِجْل ْعالل ، نحو : ِخْن   فِ
ْربِیَا.         فِعلِلَى ، نحو : ِجْلِحطَى ، ألحق بھ ِج
یَْزلى وَخْوَزلى .       ْحَجبى ، ألحق بھ َخ ْعلَلى ، نحو : َج   فَ

  فََعْنلَل ، نحو : َعبَْنقَس ، ألحق بھ َعفَْنَجج .      
  فََعلّل ، نحو  : َعَدبّس ، ألحق بھ َزَونّك على خال ف ما في وزنھ .      
ْربَّد ، ألحق بھ ِعْلَوّد .       ّل ، نحو  : ِع ْعلَ   فِ

  فھذه ثالثیة األصول ألحق في المزید الرباعي .
  - ومن المزید الخماسي األصل : 

ْرطَبِیل .       ْعلَلِیل ، نحو : َعْلطَِمیس ، ألحق بھ َع   فَ
ْعِریر .         فَُعلِّیل ، نحو : ُخَزْعبِیل ، ألحق بھ قَُش
ْعثَرى ، ألحق بھ َشفَْنتَرى .         فََعلّلى ، نحو : قَبَ
بُوت وَحْنَدقُوق .       یَْسفُوج وَعْنَك ْعلَلُول ، نحو : َعْضَرفُوط ، ألحق بھ َخ   فَ

  ذه رباعیة األصول ألحقت بالمزید الخماسي ). فھ
وعند عقد المقارنة بین األوزان التي أوردھا سیبویھ ومن جاء بعده ، نجد أن ھنالك        

تشابھاً كبیراً بین األوزان والصیغ التي استعملوھا. فالصیغ الرباعیة وما ألحق بھا أتت على 
  اءت على خمسة أبنیة .خمسة أبنیة ، والصیغ الخماسیة والملحق بھا ج

ْعلَل، ولم یذكر من الخماسي ما         إال أن سیبویھ أستثنى من الرباعي ما كان على وزن فُ
ل نحو : ھُْنَدلِع ، إال أن أبنیة المزید فیھما كثیرة . قال ابن الحاجب :  ْعلَلِ   كان على وزن فُ

عي خمسة وأربعون بناء ، ) ، وكان ینبغي أن یكون للربا١( والمزید فیھ أبنیة كثیرة )(
ْعلَالً على وزن جخدب .  اقتصر الصرفیون على خمسة أبنیة للرباعي وزاد األخفش وزن فُ

وكان حق أبنیة الخماسي أن تكون مائة وأحداً وسبعین ، فاقتصروا على أربعة أبنیة مع 
ْعلَلِل .          زیادة فُ
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  الملحقات من األفعال - ب   
  -الملحق بھ من األفعال : -       

والملحق بھ ھو  من األفعال.قبل أْن نتناول الملحقات من األفعال نتعرف على الملحق بھ  
قد  .َج ْحرَ ) نحو : دَ َل ْعلَ ووزنھ في الرباعي المجرد ھو (فَ  الفعل المجرد الخالي من الزیادة ،

وتزاد ھذه التاء في كل فعل  .َل ْعلَ فَ على وزن تَ  جَ َر حْ دَ في أولھا فتصبح تَ  َج ْحرَ تلحق التاء دَ 
  ).١(.عَ ْدرَ مَ وتَ  َن ْسكَ مَ في تَ  ) كمالَ ْفعَ مَ وقد جاء (تَ  .َج ْحرَ ملحق بالرباعي دَ 

. َم ْرجَ وقد تلحق الملحق بھ من األفعال النون ثالثة في الرباعیة األصل ، نحو : حَ        
ولم تزد ھذه النون إال في ما كان وزنھ على  والنون تقع ثالثة بین حرفین أصلیین في الكلمة.

ى ، فیكون بَ نْ َر ه ألف زائدة كما في احْ أو كان آخر .مَ ْنَج نحو : اْحرَ ) من الرباعي ، َل ْعلَ (فَ 
،  )رَّ عَ نحو : اْقَش  – لَّ لَ أو یكون الملحق بھ على وزن (اْفعَ  ى).ْنلَ عَ و(افْ  )لَ ْنلَ عَ الوزن على (افْ 

) ، بتضعیف الالم األولى سَ مَّ نحو اْخرَ  – لَ لَّ بتضعیف الالم األخیرة وإدغامھا. أو (اْفعَ 
  وإدغامھا.

في جمیع  لَ عَ تَْف ) ، تجري مجرى اسْ لَّ لَ اْفعَ  –ى ْنلَ عَ افْ  – لَ ْنلَ عَ (افْ  سابقاً  فاألوزان التي وردت     
  .)٢()قَ لَ طَ بمنزلة النون في انْ  مَ ْنَج ما صرف فیھ والنون في اْحرَ 

 فیلحق بھ الثالثي ، وال یكون فعالً  ، مجرداً  والملحق بھ من األفعال ال یكون إال رباعیاً      
ل خماسیة األصول لكي تلحق بھا ، عند زیادة حرف أو أكثر على لعدم وجود أفعا خماسیاً 

بأحد حروف الزیادة ، فیلحق بھ الرباعي بزیادة  مزیداً  أصول الرباعیة ، بل یكون رباعیاً 
  حرف ، أو الثالثي بزیادة حرفین.

  .سداسي ھ ال یوجد فعلكما أنَّ           

  -الملحق من األفعال :    
  ال الثالثیة المزید فیھا لإللحاق بالرباعیة المجردة والمزید فیھا.اختصت األفع          

أي أنَّ الملحق من األفعال ، ھي األفعال الثالثیة التي تحققت فیھا شروط اإللحاق، ونورد  
  - ) :٣فیما یأتي ھذه األفعال وأوزانھا ونمثل لكل منھا (

ویتداخل ھذا الوزن مع   یدة ھي الالم الثانیة.: والمز لَ ْملَ وشَ  بَ ْلبَ نحو : جَ  َل ْعلَ أ/ فَ           
فالالم الثانیة في الوزن األول مزیدة  ).َل ْسمَ وبَ  َج ْحرَ نحو : دَ  – َل ْعلَ وزن الرباعي المجرد (فَ 

في  أصلیاً  أصلیة ؛ ألنھا تقابل حرفاً لإللحاق بالتكریر ، بینما الالم الثانیة في الوزن الثاني 
  الكلمة.
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  ، فالواو فیھا مزیدة لإللحاق. بَ ْولَ قَ  – عَ ْومَ صَ  - بَ ْورَ نحو : جَ  لَ ْوعَ ب/ فَ           
  ، فالیاء فیھا ھي المزیدة لإللحاق. َن یْمَ ھَ  – َر یْطَ سَ  – َر یْطَ نحو : بَ  َل یْعَ ج/ فَ           
  لحاق ھو الواو.، والزائد لإل َر ْھوَ جَ  – َل ْروَ نحو : ھَ  َل ْعوَ د/ فَ           
  ى ، واأللف فیھا كلھا لإللحاق.ْلسَ قَ  –ى ْعبَ جَ  –ى ْلقَ ى نحو : َس ْعلَ ه/ فَ           
، فالنون مزیدة فیھا لإللحاق ، وھذا الوزن قلیل في الكالم كما  سَ ْلنَ نحو : قَ  َل ْعنَ و/ فَ           

  .)١(ذكر ذلك سیبویھ
المصدر كالمصدر من  ، والدلیل على ذلك أنَّ  َج ْحرَ ْت مجرى دَ یَ ْجرِ وھذه األوزان أُ        

  .ْمالالً ة وشِ لَ ْملَ : شَ  لَ ْملَ ، شَ  اً ابَ ْلبَ ة وجِ بَ ْلبَ : جَ  بَ ْلبَ بنات األربعة ، نحو : جَ 
  ى.سَ لْ قَ ھ فتَ تَ یْ سَ لْ ، كما في قولك : قَ  َج ْحرَ دَ وقد تلحقھا التاء في أوائلھا ، كما لحقت في تَ       
  وھذا قول سیبویھ. (بزیادة التاء ). عَ ْدرَ مَ وتَ  َن ْسكَ مَ قالوا تَ  وھو قلیل لَ ْفعَ مَ وقد جاء تَ      

  ).لَ ْفعَ ، بزیادة المیم لإللحاق بوزن (مَ  عَ ْدرَ مَ  – َن ْسكَ وھذه األفعال من مَ 
      َ◌ ن قبیل (ھي م ) :٢المیم زیادتھا لغیر اإللحاق ، یقول الرضي( یرى أنَّ  الرضي إال أنَّ

. لھذا میم مندیل ومسكین فاء الكلمة. كقاف قندیل ، ودال دْرھم.) وا أنَّ التوھم والغلط ، وظن
الذي وقد خرج الرضي بذلك عن األصل  جعل الرضي ھذا الوزن في غیر أبنیة اإللحاق.

اإللحاق ھو زیادة حرف أو  حیث ذكر في تعریفھ لإللحاق : أنَّ  إللحاقوضعھ في تعریفھ ل
وھذا  ة أخرى في عدد الحروف والحركات والسكنات.حرفین لیصیر بتلك الزیادة مثل كلم

  ستثنائھا.على ھذه األمثلة وال مسوغ ال ماماً ینطبق ت
  ، ولم یورد سیبویھ ھذا الوزن ، وال المبرد. )٣(َف ْریَ نحو : شَ  َل ْعیَ فَ  ز/       

). َف ْرنَ ، شَ  َف ْریَ ) ، وجاء في الصحاح بالیاء. (شَ َف ْرنَ وقد جاء في اللسان بالنون (شَ    
وكثر وخشي فساده، بزیادة الیاء بعد إذا طال  كالھما بمعنى قطع شْریاف الزرع ، أي ورقھ

  العین.
الدیك ، بزیادة الھمزة بعد العین ، بمعنى (نفش برائلھ ، وھو ما  َل ْرأَ نحو : بَ  َل ْعأَ ح/ فَ       

  استدار حول عنقھ من الریش).
(أي افتقر ، ومنھ فقر مدقع ، أي ملصق الرجل ،  عَ ْنقَ ل الزرع ، دَ ْنبَ نحو : سَ  لْنعَ ط/ فَ        

  بالدقعاء باألرض والتراب)، بزیادة النون ثانیة.
:  الرجل َن ْحزَ وقَ  القطع). رص وھوفالشئ (أي قطعھ ، من ال َن ْرصَ نحو : فَ  َن ْعلَ ي/ فَ        

  .ضربھ فصرعھ (من القحز وھو اإلھالك) ، والمزیدة لإللحاق ھي النون
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  بزیادة المیم ثانیة.  ، ل)ْنظَ ل ، وھو الحَ ْمظَ الحَ  الرجل : جني لَ ْمظَ نحو : حَ  لَ ْمعَ ك/ فَ        

شعره إذا حلقھ ، من الجلط  طَ ْلمَ : من القصل وھو القطع ، وجَ  َل ْصمَ نحو : قَ  َل ْعمَ ل/ فَ         
  ، بزیادة المیم ثالثة لإللحاق.

الشئ ، أي قطعھ من الفرص وھو القطع. والزیادة ھنا المیم  َم ْرصَ نحو : فَ  َم ْعلَ م/ فَ        
   .األخیرة

لَ نحو ھَ  لَ ْفعَ ن/ ھَ         ادة الھاء بزی ، أي ابتلعھ ولقمھ من البلع واللقم على التوالي. مَ ْلقَ ھَ  – َع بْ
لَ ھَ ) یرى أن الھاء في أول ، ١(ابن جني في أول الفعل ، إال أنَّ    ،  َع ْجرَ ھَ  –مَ ْلقَ ھَ  –  َع بْ

َجَرَع ) فالھاء لیست  –ولَقََم  –الرأي األرجح أن أصول ھذه األفعال ھي ( بَلََع و ھاء أصلیة.
   أصل في الكلمة.

)، ذیلھ تبختراً  (جرَّ  َل ْرفَ ا غیبھ في الرمس : القبر) ، وتَ (إذ َس ْرمَ نحو : تَ  لَ ْفعَ تَ / س      
  ).٢.(لحاق ھنا من زیادة التاء أوالً واإل
). فإنَّ بقیة األوزان یمكن َل ْعیَ وھذه األوزان التسعة األخیرة مختلف فیھا ، باستثناء (فَ     
                            ).   ٣.(لَ ْلجَ وجَ  َج ْحرَ كدَ ھا رباعیة أصلیة عدَّ 

وھو  باعي لھ حكم الملحق بھ من حیث التصریف واالشتقاق .الفعل الملحق بالر         
واسم الفاعل منھ واسم المفعول والمصدر  ات مضارعھ وماضیھ وأمره ،یطابقھ في حرك

  .كما ذكرنا ذلك سابقاً 
أو إْن كانت  .بَ ْورَ جَ وتَ  َج ْحرَ دَ ویقبل الملحق بالرباعي الزیادات كالرباعي فنقول ، تَ   

  ى.ْنقَ لَ اسْ  – سَ ْنسَ عَ اقْ  – مَ ْنجَ َر الزیادة بحرفین في الرباعي نحو : احْ 
  .)٤(ل) بل ھذا الوزن لألسماءْعیَ بالرباعي وزن (فِ  ولیس في الملحق

  -: والملحق من بنات الثالثة بالرباعي المزید من األفعال یكون على ضربین
، إحدى الالمین ھي  لَ ْنلَ عَ أ/ أحدھما : أْن تضاعف الالم فیكون الوزن على افْ      

  .سَ ْنسَ عَ اقْ  – كَ ْنكَ َح الزائدة لإللحاق نحو : اسْ 
 –ى ْنقَ لَ وذلك نحو اسْ  ى.ْنلَ عَ وجھ اآلخر أْن تزاد ألف بعد الالم فیكون افْ ب/ وال    

  .مَ ْنَج ى ، وال یلحق إال اْحرَ ْنبَ اْحرَ 
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حرفین  وھذان الموضعان ھما من زیادة الالم الثانیة ، أو الیاء مع زیادة النون بین
ما كانت زیادتھ من موضع  یقول سیبویھ : (وقد تلحق النون ثالثة من ھذا أصلیین وھي ثالثة.

 الالم ، وما كانت زیادتھ آخرة ، ویسكن أول حرف ، فتلزمھ ألف الوصل في االبتداء ،
 ُت یْ ْنقَ لَ نحو : اسْ  ُت یْ لَ نْ عَ افْ  .جَ ْنجَ فَ واعْ  سَ ْنسَ عَ نحو : اقْ  لَ ْنلَ عَ فافْ  .ُت یْ لَ نْ عَ وافْ  تُ لْ ْنلَ عَ ویكون افْ 

وكما لحقتا لبنات األربعة ، ولیس فیھا إال زیادة واحدة ، كذلك زید فیھا ما یزاد  ى ،بَ ْن واْحرَ 
  ). ١)(مَ ْنطَ واْخرَ  مَ ْنَج في بنات األربعة نحو اْحرَ 

، فیكون  ، ویسكن أولھا فتلحقھا ألف الوصل أوالً  وتلحق الزیادة بنات األربعة آخراً 
، بتضعیف لَّ حَ َم . ویلحق بھ نحو اضْ رَّ عَ فیدركھ اإلدغام ، وذلك نحو : اْقَش  لَّ لَ عَ فعل افْ بناء ال

ار ، َر عْ : اْقِش  رَّ عَ الالم األخیرة في الوزن ومصدره كمصدره ، ألن الوزن واحد فنقول اْقشَ 
  الل.حْ ِم : اضْ  لَّ حَ َم ومثلھ اضْ 

  األفعال . من الملحقات مناألمثلة السابقة ھي ما جاء عند سیبویھ 
  :  بنات الثالثة من األفعال واألسماء ببنات األربعة في إلحاق  یقول )٢(والمبرد

ْعلَل) ، وذلك نحو : دحرج وھملج و سرھف .      ( فمثال بنات األربعة التي ال زیادة فیھا ( فَ
ق اسماً وتلحق  بھ الثالثة بالواو ثانیة ، فیكون على فَْوَعل ، وذلك نحو : َحْوقَل ، كما تلح

  نحو : كوثر وجورب .
ْعَول ، نحو : جھور كالمھ جھورة ، كما یلحقھ اسماً ،      وتلحق الواو ثالثة فیكون على فَ

  وذلك قولك جدول ، والمصدر كالمصدر .
یَْعل وذلك نحو : بیطر ، كما یلحقھ اسماً ،      فتلحق الیاء ثانیة فیكون الفعل على فَ

  والمصدر كالمصدر تقول : بیطر : بیطرة .إذا قلت : رجل جیدر وصیرف ،  
ْعلَى ، والمصدر كالمصدر    ْعبَى على فَ ، ونظیره من وتلحق الیاء رابعة نحو : َسْلقَى وَج

ویدلك على أن األلف لیست للتأنیث أنك تقول في الواحدة : أرطاة  . األسماء أرطى وعلقى
ولیس في األفعال شئ على ه ، وكل ما كان ملحقاً بشئ من الفعل فمصدره كمصدر .وعلقاة 

ْریَع وِحْثیَل ْجَرع ، ومن ذلك : ِھ ْعیَل في األسماء ملحق بِھ ْعیَل ، ولكن فِ   . فِ
ْعلَلَ     ْعلٍَل  . فالفعل من بنات األربعة بغیر زیادة ال یكون إال على فَ واألسماء تكون على فَ

ْعلُل ْرتُم  نحو : جعفر ، وفُ ُجل، والنحو : التُ ْعلٍِل ، ویكون  ُجْل .  وِخْمِخمٍ  نحو : ِزْھلٍِق  على فِ
ْعلَلٍ  ْرھَم ، لتمكن األسماء وتقدمھا األفعال . ویكون على فِ ْجَرع وِد   نحو : ھِ

لٍّ           . )ر وِسبَْطرطْ مَ نحو قِ  ویكون في األسماء على فَِع

                            

====================================================
      .٢٨٧/ ص٤/ سیبویھ/ الكتاب/ ج١
  . ١٠٧/ ص ٢/ المبرد / المقتضب / ج٢
  سرھف : أحسن تغذیة الصبي وتربیتھ  -      اضمحَل : نقص وقارب النفاذ.  -       اخرنطم : غضب.   - 
   خمخم : نبت لھ شوك .  -          الجلجل : الجرس الصغیر .  -     الترتم : بقیة الثرید .  - 
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فالفعل الثالثي الملحق بالرباعي یوافق بنات األربعة في متحركاتھ وسواكنھ ، فالملحق 
ْعالل ) . فالملحق حوقل  ْعلَلَة وفِ مصدره یوافق مصدر الرباعي بغیر زیادة ، یجئ على ( فَ

  حوقلة وحیقاالً كما جاء في قول الراجز : 
  )  ١موت (وبعض حیقال الرجال ال                              

بیطر : بیطرة : بیطاراً ، شملل : شمللة : شمالالً ، سلقیتھ : سلقاة : سلفاًء ، كما نقول : 
  دحرج : دحرجة : دحراجاً ، سرھف : سرھفة : سرھافاً .

) أن تاء الفعللة تلحق الملحق بالرباعي من المصادر نحو : الحوقلة ٢كما یذكر ابن جني(     
  قاة ، كأنھا عوض عن ألف حیقال ، بیطار ، سلقاء .والبیطرة والجھورة والسل

ْعلِل : ٣وعند ابن السراج (    ْعلَلُت : أُفَ ) ما ألحق بالرباعي من األفعال ما جاء على وزن فَ
ْعلَلةً نحو : جلببُت الرجل أجلببھ : جلببةً ، إذا ألبستھ الجلباب ، والفاعل ُمَجْلبِب ، فأجروه  فَ

یِْعل : مجرى دحرجُت ، وعلى فَْوعَ  ل : یُفَ یَْع ل : یُفَْوِعل : فَْوَعلةً ، حوقل : یحوقل : حوقلةً ، فَ
ْرِول  ل : یُھَ ْعَول : یفعول : فعولةً ، ھَْرَو یَْعلَةً نحو : بیطر : یبیطر : بیطرةً ، فَعَّل : بَْوطَر ، فَ فَ

  ل سلقیة مثل دحرجة    : َھْرَولَةً ، فعلیت : أفعلي : فعالة ، سلقیتھ : اسلقیھ : سلقاة ، وكان األص
قلبت الیاء ألفاً النفتاح ما قبلھا ، ومعنى سلقاه : رمى بھ على قفاه ، افعنلى : إذا أرادوا فعل   

الرجل بنفسھ قالوا : اسلنقى : یسلنقي : اسلنقاء ، فعنلتھ یقول بعضھم : قلسنتھ ، وبعضھم 
  یقول : قلنستھ : اقلنسھ : قلنسةً .

الرباعي دحرج : یدحرج : دحرجة على فعلل : یفعلل : فعللة ، مكرر فھذه األفعال الملحقة ب
  الالم في الوزن . 

تفعلى وقالوا : قلستھ  فتقلسى  یتقلسى  تقلسیاً نظیراً لدحرجتھ : فتدحرج : تدحرجاً ، بزیادة 
التاء في أول الرباعي ، وكان األصل تقلُسواً ، ولكن الواو إذا كانت طرفاً في االسم وقبلھا 

مة قلبت یاءاً ، فیعلتھ : شیطنتھ فتشیطن تشیطناً ، تفعول : سھوكتھ : فتسھوك : تسھوكاً، ض
والمتسھوك : المدبر الھالك ، افعنلل ، قالوا : تفنجج : یتفنجج :اتفنجاجاً ، ملحقاً باحرنجم ، 

وھي تجري مجرى استفعل في جمیع ما تصرفت فیھ ، فھذا جمیع ما بنت العرب من 
  نات الثالثة .األفعال من ب
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  / ھذا الرجز ینسب لرؤبة العجاج بقولھ : ١
  یا قوم قد حوقلت أو دنوت                                        
  وبعض حیقال الرجال الموت                                     

  .  ١١٤/ ص ٣وقل الرجل : كبر وضعف . / أنظر األصول / ابن السراج / جح -   
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  . ٢٣٠ – ٢٢٩/ ص٣/ ابن السراج/ األصول في النحو/ ج٣
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مدرع من المدرعة ، ویتمدرع تََمْفَعل ، وقد جاء حرفان شاذان ال یقاس علیھما ، قالوا : ت 

تمدرعاً ، وأكثرھم : تدرع : یتدرع : تدرعاً ، وھو القیاس ، وھو أكثرھما وأجودھما ، 
وقالوا : تمسكن : یتمسكن : تمسكناً ، للمسكین ، وأكثرھم یقول : تسّكن : یتسّكن : تسّكناً ، 

ندالً ؛ إذا مسح یده وھو أجودھما ، وھو القیاس ، وقال : تمندل بالمندیل ، یتمندل : تم
  بالمندیل ، وأكثرھم یقول : تندل : یتندل : تندالً ، وھو أجودھما ، في ذلك اثنا عشر بناء .

 –حوقل  –) فھي ما ألحق بدحرج نحو : شملل ١أما الملحقات من األفعال عند الرضي (
 –تشیطن  –تجورب  –قلسى ، وملحق بتدحرج ، نحو : تجلبب  –قلنس  –جھور  –بیطر 

تكلم . وقد تقدم أن تغافل لیس بملحق ألن األلف ال تأتي  –تغافل  –تمسكن  –ترھوك 
لإللحاق في حشو الكلمة ، وأما تكلّم بتضعیف العین ، فقد ذكرنا أن اإلدغام یفوت الغرض 

  من اإللحاق وھو تكثیر بنیة الكلمة .
میع التصاریف ؛ وفي تمدرع وتمندل وتمسكن نظٌر أیضاً ، وإن وافقت تدحرج في ج     

ألن زیادة المیم فیھا لیست لقصد اإللحاق ، بل من قبیل التوھم والغلط . عّد النحاة أن میم 
 –أي أن المیم حرف أصلي في الكلمة  –مندیل ومسكین ومدرع  كقاف قندیل ودال درھم 

ي والقیاس تدرع وتندل وتسّكن ، أما تمدرع وتمندل وتمسكن وإن كانت في الحقیقة ، لكن ف
 -توھمھم على تفعلل ، أي إن وزنھا تمفعل ملحقة بتفعلل . ومن الملحقات بفعلل : شریف  

  فنعل على الترتیب ، وكذا أوزان :  –فعأل  –دنقع ، وھي على أوزان : فعیل  –برأل 
فعلم : فرصم ، لكنھا لم تعّد لغرابتھا ،  –فعمل : قصمل  –فمعل : حمظل  –فعلن : فرصن 

  افعنمل : اھرنمع ، ونحو ذلك من النوادر .            –ذ ؛ وكذا جاء تھفعل : تھلقم وكونھا من الشوا
وفي وزن افعنمل في أن النون زائدة بال خالف ، وأما المیم فمنھم ما قال : إنھا زائدة ،      

ومنھم من قال : ھي أصلیة  فوزنھا افعنلل .ومن الملحق باحرنجم : اقعنسس واحرنبى . من 
من قال : لیس الھمزة والنون فیھما لإللحاق ، بل إحدى سیني اقعنسس واحرنبى النحاة 

لإللحاق فقط ، وذلك ألن الھمزة والنون فیھما في مقابلة الھمزة والنون الزائدتین في الملحق 
  أیضاً .  –احرنجم  –بھ 
ف ) منھ ما كان ملحقاً بالرباعي ، ویكون حر٢والملحق من األفعال عند السیوطي (   

اإللحاق قبل الفاء على وزن یفعل نحو : یرنأ ، أو تفعل نحو : ترمس بمعنى رمس ، ترفل 
بمعنى رفل ، وعلى نفعل نحو : نرجس الدواء ، ھفعل نحو : ھلقم ، سفعل نحو : سنبس 

بمعنى نبس ، مفعل نحو : مرحب ، ومنھ ما كان مزیداً قبل العین ، على فیعل نحو : بیطر ، 
، فاعل نحو : تابل ، فنعل نحو : فرنص بمعنى فرص ، فھعل نحو :  فوعل نحو : حوقل

  دھبل ، ومنھ ما كان مزیداً قبل الالم على فعمل نحو : طرمح ، قلنس على فعنل ، وھو 
  قلیل ، وفعھل نحو : غلھص ، فعیل نحو : طشیأ .

=================================================================  
  .٦٩ - ٦٧/ ص ١ي / شرح شافیة ابن الحاجب / ج/ الرض١
  . ٤١ -٤٠/ ص٢/ السیوطي / المزھر في علوم اللغة / ج٢
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وبعد الالم على فعلى : قلسى وھو قلیل ، وعلى فعلم غلصم ، فعلن ، نحو : قطرن البعیر ،   
  فعلس ، نحو : خلبس ؛ أي خلب ، فعلل نحو : جلبب .  

الرباعي ملحق باحرنجم ، وجاء على افعنلى ، نحو : اسلنقى ، والملحق بالمزید          
  وافعنلل ، نحو : اقعنسس ، وافعنأل ، نحو : احبنطأ ، وافونعل ، نحو : احونصل .

وملحق بتدحرج ، وجاء على تفعلى ، نحو : تقلسى ، وتفعلت ، نحو : تعفرت ، وتفعنل ،      
ل ، نحو : تشیطن ، وتفوعل ، نحو : تجورب نحو : تقلنس ، وتفعلل ، نحو : تجلبب ، وتفیع

ب وتكبّر ، وتفاعل   ، وتفعول ، نحو : ترھوك ، وتمفعل ، نحو : تمسكن ، وتفّعل ، نحو : تأّد
  ، نحو : تضارب وتباعد . 

ّض  ، ألحق باقشعّر .        وملحق بافعلّل وھو نادر ، نحو : ابیَض
لحركة والسكون مع مصدر تدحرج ، مصادر األفعال التي جاءت من تفعلل متساویة في ا 

  كما استوت أفعالھا مع تدحرج .  
وما كان بزیادتین ، زیادة لإللحاق أخرى لغیر اإللحاق ، كزیادة الھمزة أوالً كما في :    

اشھَابَّ ، ملحق باحَمارَّ ، ومصدره كمصدره ، فیقال : احمیرار ، كما یقال اشھیباب بفك 
  ي استواء الحركة والسكون .اإلدغام ، وقد مضى ذكر ذلك ف

أو زیادة الھمزة مع النون كما في احرنجم ومصدره احرنجام ، یوافقھ في وزن ھذا    
  المصدر على افعنالل كل فعل مزید بالھمزة والنون كما في اقعنسس : اقعنساس . 

  )،١راج(لكنھ ال یمكن أن یأتي الفعل من احرنجم على وزن تفعنلل . لكن وجدنا ذلك عند ابن الس 
حیث ألحق تفنجج باحرنجم وجعل وزنھا افعنلل  ، والتاء تفید المطاوعة ، وكذا النون دخلت 
على حرجم لتفید المطاوعة ، فیمكننا أن نقول : تحرجم على نحو : تدحرج ، وتقعسس على 

نحو : تجلبب ؛ ألنھ ال یمكن أن نجمع بین أداتین للمطاوعة في كلمة واحدة ، وھي التاء 
ن . كما ال یمكن أن تكون نون احرنجم حشواً في دحرج ، إذ أنھا لو أتت حشواً لوجب والنو

  ألن النون حین ذاك تكون ساكنة .  –النون تلیھا الراء  –إدغامھا في الحرف الذي  یلیھا 
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  .٢٣٠/ ص ٣/ ابن السراج / األصول في النحو / ج١
  ترھوك : اضطرب في مشیھ . -   
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األفعال الملحقة جمیعھا ثالثیة األصل ، سواًء كانت ملحقة بالرباعي المجرد أو بالرباعي 
  المجرد المزید بالتاء في أولھ لإللحاق ، أو بالثالثي المزید بحرفین لإللحاق باحرنجم .

  - لى ثالث مجموعات : وھي ع
أ/ األفعال الثالثیة المزیدة بحرف ، الشاذة إلحاقیاً إللحاقھا بالرباعي المجرد على          

ْعلََل .   وزن فَ
ْعلََل .           ب/ األفعال الثالثیة المزیدة بحرفین ، الشاذة إلحاقیاً إللحاقھا بوزن تَفَ
  روف ، الشاذة إلحاقیاً إللحاقھا بوزن اْفَعْلَل . ج/ األفعال الثالثیة المزیدة بثالثة ح        
          

  -/ المجموعة ( أ ) : ١
  أفعال ثالثیة مزیدة بحرف ، شاذة الزیادة بحروف اإللحاق لھا بالرباعي المجرد :                    

   
  وزن الماضي             األصل                                                                          

  حروف اإللحاق         الماضي            المضارع           الثالثي                   الشاذ
  
  

الباء رابعة            
  

  الدال رابعة 
  الراء رابعة
  الالم رابعة
  المیم أولى

  النون ثانیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  َجْلبَبَ 

  رعبب
  رعدد
  ثعرر
  شملل

  َمْنطَق 
  َدقبَنْ 

  ثنطب
  جندر
  حنبس
  حنبل

  حنجر 
  حندق
  حنظل
  حنكل

  خندق 
  خنزر
  خنفس

  
بُ    یَُجْلبِ

  یرعبب
  یرعدد
  یثعرر
  یشملل
  یَُمْنِطق
  یُبَْنِدق

  یثنطب
  یجندر
  یحنبس
  یحنبل

  یحنجر
  یحندق 
  یحنظل
  یحنكل

    یخندق 
  یخنزر
  یخنفس

  
  َجلَبَ 

  رعب
  رعد
  ثعر

  شمل
  نَطَقَ 
َقَ    بَد

  ثطب    
  جدر 
  حبس
  حبل 
  حجر
  حدق 
  حظل
  حكل
  خدق
  خزر
  خفس

  
ْعلَلَ    فَ

  
  
  
  

  َمْفَعلَ 
  فَْنَعلَ 
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األصل            وزن الماضي                                                         حروف     
  اإللحاق               الماضي             المضارع            الثالثي                الشاذ    

  
  ثانیةالنون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  دنقس 

  دنقع
  زنجر
  زنھر
  سنبل
  سندر
  سنفر
  شنتر

  صنبر
  طنبل
  طنثر
  عنتر 
  عنجد
  عندل

  عنكش
  فنجل
  قنبع
  قنبل

  قندس
  قندل
  قنطر
  كنفس
  كنھف
  ھنبص

  ھنبع
  ھنبل
  ھندر

  ھندس
  ھندم

  
  یدنقس
  یدنقع

  یزنجر
  یزنھر
  یسنبل
  یسندر
  یسنفر
  یشنتر

  یصنبر
  یطنبل
  یطنثر
  یعنتر
  یعنجد
  یعندل

  یعنكش
  یفنجل
  یقنبع
  یقنبل

  یقندس
  یقندل
  یقنطر
  یكنفس
  یكنھف
  یھنبص

  یھنبع
  یھنبل
  یھندر

  یھندس
  یھندم

  
  دقس
  دقع

  زجر
  زھر
  سبل
  سدر
  سفر
  شتر

  صبر
  طبل
    طثر
  عتر
  عجد
  عدل

  عكش
  فجل
  قبع
  قبل

  قدس
  قدل
  قطر
  كفس
  كھف
  ھبص

  ھبع
  ھبل
  ھدر

  ھدس
  ھدم

  
  فَْنَعلَ 

  
  
  



)٧٦(  
  

  وزن الماضي  األصل                                                                         
  الشاذ  حروف اإللحاق        الماضي             المضارع           الثالثي

  
  النون ثالثة

  
  
  
  
  
  
  
  

  األلف رابعة
  
  

  الواو ثانیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بَْخنَقَ 
  برنق
  بھنس

  زعنف
  غرنق
  قرنس
  قعنب
  كعنب

  نفھر
  َسْلقَى
  علبى

  عنظى
  بَْوتَقَ 
  بودق

  جورب
  حورف
  حوتك

  حوجب
  حوصل

  حوفز
  حوقل
  حولق
  دوقل
  رودن

  روذف
  روذم
  روذن
  زوبر

  
  یُبَْخنِق
  یبرنق
  یبھنس

  یزعنف
  یغرنق
  یقرنس
  یقعنب
  یكعنب
  یھرنف
  یَُسْلقَى
  یعلبى

  یعنظى
  یُبَْوتِق
  یبودق

  یجورب
  یحورف
  یحوتك

  یحوجب
  یحوصل

  یحوفز
  یحوقل
  یحولق
  یدوقل
  یرودن

  یروذف
  یروذم
  یروذن
  یزوبر

  
  بََخقَ 
  برق
  بھس

  زعف
  غرق
  قرس
  قعب
  كعب
  ھرف
  َسلَقَ 
  علب
  عنظ
  بَتَقَ 
  بدق

  جرب
  حرف
  حتك

  حجب
  حصل

  حفز
  حقل
  حلق
  دقل
  ردن

  رذف
  رذم
  رذن
  زبر

  

  
ْعنَلَ    فَ

  
  
  
  
  
  
  
  

ْعلَى   فَ
  
  

  فَْوَعلَ 
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  األصل          وزن الماضي                                                                              
  حروف اإللحاق        الماضي            المضارع              الثالثي               الشاذ 
  

  الواو ثانیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الواو ثالثة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       
  
  
  
  

  
  زورق
  زوزك

  زىزو
  سودل

  صومع
    عومر
  كودن
  نودأ

  نودل
  نورج
  نورز
  ھوبج
  ھوبر
ْرَوزَ    بَ
  بلور

  جلوز
  جھور
  دروش
  دھور
  رخود
  زحول
  شعوذ
  علون
  عنون
  قسور
  قعول
  لعوق
  لھوج
  لھوق

  ھرول
  ھروز

  
  یزورق
  یزوزك
  یزوزي
  یسودل

  یصومع
  یعومر
  یكودن
  ینودئ
  ینودل
  ینورج
  ینورز
  یھوبج
  یھوبر
ْرِوز   یُبَ
  یبلور

  یجلوز
  یجھور

  دروشی
  یدھور
  یرخود
  یزحول
  یشعوذ
  یعلون
  یعنون
  یقسور
  یقعول
  یلعوق
  یلھوج
  یلھوق
  یھرول
  یھروز

  
  زرق
  ززك
  ززى
  سدل

  صمع
  عمر
  كدن
  ندأ

  ندل
  نرج
  نرز
  ھبج
  ھبر
  بََرزَ 
  بلر

  جلز
  جھر
  درش
  دھر
  رخد
  زحل
  شعذ
  علن
  عنن
  قسر
  قعل
  لعق
  لھج
  لھق

  ھرل
  ھرز

  

  
  فَْوَعل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ْعَولَ    فَ
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  األصل             وزن الماضي                                                                           

  حروف اإللحاق       الماضي              المضارع            الثالثي                 الشاذ
  

  الیاء ثانیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الیاء ثالثة
  
  

  
یَْدرَ    بَ
  بیطر
  بیقر

  حیجم
  سیطر
  شیطن
  صیدل
  عیدن
  غیدق
  نیرب
  نیرج
  نیسب
  ھیمن
  ھینم
  َرْھیَأَ 
  فنیخ

  
یِْدر   یُبَ
  یبیطر
  یبیقر

  یحیجم
  یسیطر
  یشیطن
  یصیدل
  یعیدن
  یغیدق
  ینیرب
  ینیرج
  ینیسب
  یھیمن
  یھینم

  یَُرْھیِئ
  یفنیخ

  
  بََدرَ 

  بطر 
  بقر

  حجم
  سطر
  شطن
  صدل
  عدن
  غدق
  نرب
  نرج
  نسب
  ھمن
  ھنم
  َرھَأَ 
  فنخ

  
یَْعلَ    فَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ْعیَلَ    فَ

  
من األمثلة السابقة األفعال األكثر وروداً المزیدة بالنون ثانیة وثالثة ، یلي ذلك المزیدة  

  بالواو ثانیة وثالثة .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
)٧٩(  

  



  - / المجموعة (ب) :٢
ْعلَلَ        . األفعال الثالثیة المزیدة بحرفین الشاذة الزیادة إلحاقیاً ، ألنھا ملحقة بوزن : تَفَ

  
األصل            وزن الماضي                                                                              

  حروف اإللحاق        الماضي             المضارع             الثالثي                الشاذ
  

  الدال خامسة
  الذال خامسة
  الالم خامسة

  المیم ثانیة
  
  
  
  
  
  
  
  

  النون ثالثة
  
  
  
  
  
  
  
  

  النون الرابعة
  
  

  الواو ثالثة
  
  
  

  
دَ  َ   تَبَْغد
  تخنذذ
  تثألل

ْجلَسَ    تََم
  تمدرس
  تمدرع
  تمدھن
  تمسكن
  تمقعد

  تمنطق
ْرأى   تََم
  تمولى
  تََحْنبَلَ 

  تحندس
  تزنتر
  تزندق

  تصندل
  تعنكش
  تقنسر
  تقنفذ

  تھنبس
  تَبَْخنَقَ 
  تبرنس
  تبھنس

  تََجْوَربَ 
  تزورق
  تقوصر
  تكوثر

  تكوسج

  
  تَبَْغَددُ یَ 

  یتخنذذ
  یتثألل

سُ  ْجلَ   یَتََم
  یتمدرس
  یتمدرع
  یتمدھن
  یتمسكن
  یتمقعد

  یتمنطق
ْرأَى   یَتََم
  یتمولى
  یَتََحْنبَل

  یتحندس
  یتزنتر
  یتزندق

  یتصندل
  یتعنكش
  یتقنسر
  یتقنفذ

  یتھنبس
  یَتَبَْخنَق
  یتبرنس
  یتبھنس

  یَتََجْوَرب
  یتزورق
  یتقوصر
  یتكوثر

  یتكوسج

  
  بََغدَ 
  خنذ
  ثأل

  َجلَسَ 
  درس
  درع
  دھن
  سكن
  قعد

  نطق
  َرأَى
  ولي
  َحبَلَ 

  حدس
  زتر
  زدق

  صدل
  عكش
  قسر
  قفذ

  ھبس
  بََخقَ 
  برس
  بھس

  َجَربَ 
  زرق
  قصر
  كثر

  كسج

  
ْعلَلَ    تَفَ

  
  

  تََمْفَعل
  
  
  
  
  
  

  تََمْفَعى
  

  تَفَْنَعلَ 
  
  
  
  
  
  
  
  

ْعنَلَ    تَفَ
  
  

  تَفَْوَعلَ 

  
  



)٨٠(  
  

األصل           وزن الماضي                                                                                 
  حروف اإللحاق          الماضي           المضارع              الثالثي               الشاذ

  
  الواو رابعة

  
  
  
  
  
  

  الیاء ثالثة
  
  
  
  
  
  

  الیاء رابعة
  

  األلف خامسة
  
  

  
  تَبَْلَورَ 

  تدروش
  تدھور

  ترھوك
  تزحول
  تسرول

  قتلھو
یْطَرَ    تَبَ

  تشیطن
  تشیظم
  تفیلق
  تفیلم

  تفیھق
  تھیعر
  تََحْمیَرَ 
  تلھیع

ْعبَى   تََج
  تسلقى

  
  یَتَبَْلَور

  یتدروش
  یتدھور

  یترھوك
  یتزحول
  یتسرول
  یتلھوق
یْطَر   یَتَبَ

  یتشیطن
  یتشیظم
  یتفیلق
  یتفیلم

  یتفیھق
  یتھیعر
  یَتََحْمیَر
  یتلھیع

ْعبَى   یَتََج
  یتسلقى

  
  بَلَرَ 

  درش
  دھر

  رھك
  زحل
  سرل
  لھق
  بَطَرَ 

  شطن
  شظم
  فلق
  فلم

  فھق
  ھعر
  حمر
  لھع

  َجَعبَ 
  سلق

  
ْعَولَ    تَفَ

  
  
  
  
  
  

یَْعلَ    تَفَ
  
  
  
  
  
  

ْعیَلَ    تَفَ
  

ْعلَى   تَفَ
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  -/ المجموعة (ج) :٣
األفعال الثالثیة المزیدة صوغاً بثالثة حروف ، والشاذة إلحاقیاً ؛إللحاقھا تصریفیاً بوزن :    

             اْفَعْنلََل .   
  

  األصل             وزن الماضي                                                                          
  حروف اإللحاق        الماضي             المضارع           الثالثي                  الشاذ

  
  الدال سادسة

  السین سادسة
  األلف سادسة

  
  
  

  
َدَ    اْقَعْند

  اقعنسس
  اْحَرْنبَى
  اعلنبى
  اقعنبى

  
  یَْقَعْنِددَ 

  یقعنسس
ْحَرْنبَى   یَ
  یعلنبى
  یقعنبى

  
  قََعدَ 

  قعس
  َحَربَ 
  علب
  قعب

  
  اْفَعْنلَلَ 

  
  اْفَعْنلَى

  
من األمثلة السابقة لألفعال الثالثیة الملحقة نستخلص أن الفعل الثالثي المزید بحرف لإللحاق 

  لالم كما في جلبب وشملل ورعبب وثعرر ورعدد.بوزن فعلل الرباعي المجرد ، مكرر ا
والثالثي الملحق بحرف وزیادة التاء في أول الفعل بوزن تفعلل تكرر المھ أیضاً ، كما في 

تبغدد وتثألل تخنذذ . وما كان من الثالثي ملحقاً بثالثة حروف على وزن افعنلل ، فھو مكرر 
  عده الصرفیون من اإللحاق القیاسي .الالم كما في اقعندد واقعنسس واسحنكك ، وھذا ما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

  

  

  -الفصل الرابع :  
  اإللحاق بین القیاس والسماع                    

  اإللحاق القیاسي في األسماء واألفعال - المبحث األول :                  
  اإللحاق القیاسي في األسماء. -أ                           

  اإللحاق القیاسي في األفعال. -ب                         
  

  اإللحاق السماعي في األسماء واألفعال -المبحث الثاني :   
  اإللحاق السماعي في األسماء. -أ                           

  اإللحاق السماعي في األفعال. -ب                         
  

  اقالرأي في اإللح  - المبحث الثالث :   
  الرأي في اإللحاق القیاسي والسماعي. -أ                          

  القول بزیادة بال معنى غیر ممكن. - ب                        
  غموض صیغ اإللحاق وغرابة األمثلة. -ج                         
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  لسماع ق بین القیاس وااإللحا                         
طراد ، إذ فإن الغالب ھو عدم اال طراده والقیاس علیھ ،إذا نظرنا إلى اإللحاق من حیث ا  
 مطرد وغیر مطرد. -ھ سماعي ، لكن ابن جني تابع المازني ، وجعل اإللحاق قسمین :أنَّ 

  والمطرد ھو القیاسي وغیر المطرد ھو السماعي.

   -: : اإللحاق القیاسي أوالً      
  -أ/ في األسماء :            

یعد تكریر الالم في الكلمة الثالثیة الملحقة ھو القیاس في إلحاقھا بالصیغ                       
وذلك عند بعض علماء الصرف األقدمین ، كأبي عثمان المازني ، وأبي علي الرباعیة ، 

فإذا  لرباعي المجرد أصول ،جمیع أحرف ا وابن جني. وسبب ذلك یعود إلى أنَّ  الفارسي
فصار تكریر األصل  ، أرادوا إلحاق الثالثي بھ كرروا أحد أصولھ ، وھو الم الكلمة غالباً 

  بأصل الرباعي المجرد الذي یقع في آخره. شبیھاً 
 ج).ِر بْ ، وھي المھا إللحاقھا بوزن (زِ  د). كرروا الدال فیھاْمدِ ففي نحو : (رِ              

الثانیة زائدة  دْمدِ دال رِ  إال أنَّ  ج).بْرِ د) شبیھة بالجیم من (زِ ْمدِ ثانیة من (رِ فصارت الدال ال
  ج حرف أصلي في الكلمة الرباعیة.بْرِ لإللحاق ، وجیم زِ 

ل) ، فأتفق الوزنان في ْعلِ ج) بوزن (فِ بْرِ (زِ  كما أنَّ  ل).ْعلِ د) على وزن (فِ ْمدِ و(رِ              
وھذا ھو  ج رباعي مجرد.بْرِ د ھي مزیدة ملحقة بزِ ْمدِ رِ  على أنَّ  الملحق والملحق بھ مما دلَّ 
إذا كرر األصل الثالثي فیھا لتلحق بالكلمة  –دون استثناء  –القیاس عندھم في أي كلمة 

  الرباعیة وتكون موازنة ومساویة لھا في التصریف.

   -ب/ في األفعال :      
بتكریر الالم ،  لمازني ومن تابعھ من األفعال أیضاً عند ا یكون اإللحاق قیاسیاً                   

، اتفق الوزنان فیھما ،  َج ْحرَ )الملحق بدَ َل ْعلَ على وزن (فَ  َر ْعرَ ففي نحو : صَ  وھي أصل.
وعدوا ھذا االتفاق  ).َج ْحرَ ) تقابل الحرف األصلي الجیم في (دَ َر ْعرَ فالراء المكررة في (صَ 

عال، والقیاس ھنا یخص كل فعل ثالثي ، كررت الالم داللة على قیاسیة ھذا النوع في األف
كما أنھم عدوا جمیع حروف الھجاء  –دون استثناء عندھم  –فیھ لیلحق بالرباعي المجرد 

صالحة لزیادة اإللحاق القیاسي. ما عدا الواو والیاء. أما األلف فال تكرر ألنھا ال تأتي إال في 
  اآلخر ساكنة.

(إنك لو احتجت أْن تشتق من ضرب  اس المقصود بقولھ :وشرح ابن جني سبب ھذا القی 
  .)١()بَ رَ وأنت ترید ضَ  عمراً  زیدٌ  َب ْربَ أو غیر ذلك لجاز ، وكنت تقول : ضَ  أو فعالً  اسماً 

=================================================================
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یجوز التوسع فیھ والقیاس علیھ ، فیجوز  –لرأي المازني وابن جني  وفاقاً  -وھذا النوع  
ارة ابن االشتقاق في األفعال واألسماء والصفات ، على نحو مقید وغیر مقید كما تفید عب

) َب ْربَ غیر واضح ، فكیف یقول : (ضَ  )َب ْربَ طراد في مثال (ضَ مقیاس االجني السابقة ؛ ألن 
، كان أوضح وأسھل من أْن نقول  عمراً  زیدٌ  بَ رَ ألنھ إذا قلنا : ضَ ونحن ال نحتاج لھذا الفعل. 

  ودوران استعمالھا. .......  . ولربما یقصد بذلك إلى كثرة تردد مثل ھذه األمثلة.َب ْربَ : ضَ 
لقیاسي ، ما زیدت فیھ النون واأللف وأدخل أبو علي الفارسي على ھذا النوع ا        

) ، فھو یقول : (لو اضطر بَ رَ الذي اشتقھ من الفعل (ضَ  ى).بَ نْ رَ لإللحاق. ومثل لذلك ب(ضَ 
فیقول :  ، وصفة ، وما شاء من ذلك. وفعالً   اسماً  )بَ رَ شاعر اآلن ، لجاز أْن یبني من (ضَ 

، طردألنھ إلحاق م جٌ ْرجَ أفضل من َخ  بٌ بَ رْ ، وضَ  ٍب ْربَ ضَ  برجلٍ  ُت رْ رَ مَ  – عمراً  زیدٌ  َب ْربَ ضَ 
  .)١(ھذا اإللحاق مطرد) ى ؛ ألنَّ بَ نْ رَ َض  وكذلك كل مطرد من اإللحاق ، نحو : ھذا رجلٌ 

ى ، ویقاس علیھ ْنظَ لَ ى ودَ ْنطَ بَ بالنون واأللف  نحو : حَ  ومما سمع عن العرب مزیداً           
  .ى الذي ال یعلم لھ أصل في االشتقاقْندَ لَ نحو عَ 

اتفق علیھ المازني وأبو علي الفارسي ،  –أي القیاس في اإللحاق  –وھذا الرأي           
المعتبر في اإللحاق المصادر ألنھا ھي  أنَّ  (وابن جني ، والذي ذكر في موضع سابق ،

           . )٢.)(، وھي أصول لألفعال المیزان الذي یحتكم إلیھ
یاسي في األفعال : ( أن الملحق إن كان فعالً یجري ) في اإللحاق الق٣یقول ابن السراج (

مجرى دحرج في جمیع أحوالھ ، وھو المطّرد الذي ال ینكسر أن یكون موضع الالم من 
   ) .الثالثة مكرراً لإللحاق

، ) : ( وأما مثال حوقل الرجل حوقلة ، وبیطر الدابة بیطرة ٤بو عثمان المازني (ویقول أ
أي أن اإللحاق القیاسي كررت المھ ، أما  -مطّرد إال أن یسمع بیتھ ، فلیس بوسلقیتھ وجع

ولكنك إن سئلت عن مثالھ في جوابك ، جعلت زائداً بإزاء  – السماعي فلیس فیھ تكرار للالم
، وجعلت البناء كالبناء الذي سئلت عنھ ، فإذا قیل لك : ابن من ضرب مثل جدول ، الزائد 

، ومثل جیأل ، قلت : ضیرب ، وإن كان فعلل  قلت : ضروب ، ومثل كوثر قلت : ضورب
       فكذلك ) .

كیفیة  –ابن الحاجب في الشافیة فھو یشرح مسائل التمرین التي ذكرھا  )٥(أما الرضي                     
ما یقتضیھ القیاس التصریفي وعند وھو یرى أن ھذه الزنة المركبة  –البناء من كذا مثل كذا 

بناء ما لم تبنھ العرب لمعنى كضربب ونحوھا ؛ ألن بناء مثلھ لیس ال یجوز  )٦(الجرمي
 بت ، بل ھو لإلمتحان والتدریب. لیستعمل في الكالم لمعنى ، حتى یكون إثباتاً لوضع غیر ثا

صوغ وزناً ثبت في كالم العرب ، فتقول ضربب على وزن جعفر ،  وقال سیبویھ :  یجوز
   یثبت في كالمھم . ، بخالف ما لم وضرنبب على وزن شرنبث
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) صوغ  وزن لم یثبت في كالمھم ، لإلمتحان والتدریب ، بقولھ : ( لو ١وأجاز األخفش(

كالمھم ، كیف كان ینطق بھ ؟ فیمكن أن یكون مثل ھذا الوزن المصوغ ثبت مثل ھذا في 
  فائدة ، وھي التدریب والتجریب ) .

ر قلت : ُعْنَملٌّ ٢وابن السراج(  ) یقول في ھذا : ( إذا أردنا أن نصوغ من َعِمَل ، مثل : قُْنفَْخ
ر بُعلّْكد ، ومن مثل عنسل من باع : بَْنیَع ، فتبین النون ؛ لئال یلتبس ما كان م  –ن قُْنفَْخ

ویقصد بھ اإلدغام وفي بَْنیَع النون وقعت ساكنة بعدھا یاء . وتقول في جحنفل من علمت : 
  َعلَْنَمم ، فتبین النون ؛ لئال یلتبس بغطمَّش) . 

) ،( ومثل عنسل من َعِمَل : َعْنَمَل ، ومن باع : بنیع ، ومن مثل ٣ویضیف الرضي(   
ِعْنَمَل ، وال یبني مثل جحنفل من كسرت أو جعلت ، لرفضھ مثل ھذا ، لما قِْنفَْخر من َعِمَل : 

  یلزم من ثقل أو لبس ). 
أي أنھ في حالة اإللحاق ال یدغم المتقاربان ، إذا أدى ذلك إلى اللبس ، ویعني بالمتقاربین :     

  إلدغام ھنا واجب .     النون الساكنة والمیم ، والنون الساكنة والیاء ، في األمثلة السابقة ؛ ألن ا
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   -ثانیاً : اإللحاق السماعي :       
عند زیادة أحد أحرف سألتمونیھا  –عندھم أیضاً  –یكون اإللحاق سماعیاً                      

قاس علیھ ، وإنَّما یركن فیھ إلى السماع ، فقط في األسماء واألفعال عموماً وھذا النوع ال ی
  ومنھ اإللحاق بأحد الحروف الثالثة ، الواو والیاء واأللف.

ْعَزى  -أ/ في األسماء :         ْرطَى ، ِم یْنَب ، أَ یَْرف ، َز ملحقة  –نحو : َكْوثَر ، َجْوھَر ، َص
ْعفَر  األسماء الرباعیة األصول.  ال تعّد ھذه الزیادة قیاسیة في إلحاقھا بغیرھا من –بوزن َج

وسبب كونھا غیر قیاسیة : أنَّ الحرف الذي زید لإللحاق لم یكن أصالً وكرر ، بل ھو حرف 
من خارج أصول الكلمة الثالثیة. إضافة إلي ذلك فإنَّ ھذا النوع لم یكثر كثرة اإللحاق 

ْرطَ  ْعَزى ھي حرف بالتكریر ، خاصة تكریر الم الكلمة الملحقة ، واأللف األخیرة في أَ ى وِم
ْعفَر كما ذكرنا في مواضع سابقة ، ھو اتفاقھا في التصریف مع  اإللحاق. وسبب إلحاقھا بَج

ْعفَر.   وزن َج

ب ، رَ وْ ر ال یقاس علیھ أفعال نحو : ضَ طَ یْ ل ، سَ َو رْ ل ، ھَ قَ وْ نحو : حَ  -ب/ في األفعال : 
ھذا النوع لیس بكثیر بقولھ :  بأنَّ ویعلل ابن جني  بزیادة الواو والیاء. –ب َر یْ ب ، ضَ َو رْ ضَ 

ألنھ لم یكثر كثرة ما یكون إلحاقھ بتكریر المھ ....  –یعني المازني  –(وإنما لم یطرد عنده 
   .)١(ما سمع منھ.) ملما لم یكثر كثرتھ لم یقسھ ، وسلَّ ف

إال في األلف ال تجئ  ألنَّ  باأللف ؛ ومن ألفعال ما ال تكون زیادة اإللحاق فیھ حشواً        
ى ، ملحقة باأللف وھذه األلف منقلبة عن یاء سَ لْ قَ  –ى قَ لْ فنحو : سَ  آخر الفعل كما في األسماء.

األلف إلى أصلھا  تْ دَّ رُ ھ. تَ یْ سَ لْ قَ  – ُت یْ قَ لْ نحو : سَ  بداللة إسنادھا إلى ضمائر الرفع المتحركة.
ق والتي تنقلب إلى الواو مثلھا في ذلك مثل األلف لغیر اإللحا –عند اتصالھا بتاء المتكلم 

  ).ُت یْ مَ رَ  –ى مَ ) ، ( رَ تُ وْ دَ غَ –ا دَ (غَ والیاء عند اتصالھا بالضمائر كما في
من األفعال المزیدة ما زیدت فیھ الواو أو الیاء أو األلف جزءاً  نا ال نجعل كلكما أنَّ         

وذلك ألن  ) ،وغیرھما.فَ وَّ نحو :  طَ  َل عَّ ) و(فَ مَ رَ كْ نحو : أَ  لَ عَ فْ كما في (أَ  لغیر اإللحاق.
  .َج ْحرَ تصاریفھما مختلفة عن تصاریف األفعال الملحقة بدَ 

: ( وھذا اإللحاق بالواو والیاء واأللف ال یقدم علیھ إال أن یسمع ، فإذا  )٢(فالمازني یقول
سمع قیل : ألحق ذا بكذا بالواو والیاء واأللف ، ولیس بمطّرد، فأما المطّرد الذي ال ینكسر ، 

سردد ،  –عندد  –قردد  –لإللحاق مثل : مھدد أن یكون موضع الالم من الثالثة مكرراً ك
  جلببة ، فإذا سئلت كیف تبني من ضرب مثل جعفر ، –یجلبب  –واألفعال نحو : جلبب 

وإن كان فعالً فكذلك ، ومن ظرف قلت : ظرفف ، قلت : ضربب ، ومن علم قلت : علمم   
: ( ومعنى قولھ : )٣(وقال أبو الفتح عثمان ابن جني ).حوالھتجریھ مجرى دحرج في جمیع أ

وجلبب مطّرد ، وباب جھور وكوثر غیر مطّرد : أنك لو احتجت في شعر أو ن باب مھدد إ
     : ضربب زیٌد عمراً ، سجع أن تشتق من ضرب اسماً أو فعالً أو غیر ذلك ؛ لجاز أن تقول
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وال ھذا رجل ضورٌب ، ألن وھذا ضربٌب ، ولم یجز لك أن تقول : ضورب زیٌد عمراً ، 
  ھذا اإللحاق لم یطّرد فال تقیسھ ).

واإللحاق المطّرد لیس لك أن تقول فیھ : ھذا رجل ضیرب ، وال ضورب ؛ ألن ھذا   
  اإللحاق لما أطّرد صار كاطراد رفع الفاعل).

  وحاصل ھذا أن اإللحاق عندھما ضربان قیاسي وسماعي ،    
  - ضعین : فأما القیاسي فقد ذكروا لھ مو 

  األول : ما كان بتكریر الالم مع الثالثي.          
  الثاني : ما كان بزیادة النون في وسط الكلمة .          

وأما السماعي فما كان بزیادة الواو أو الیاء أو باأللف آخراً ، إال أنھم ال یعدون من اإللحاق 
ل ، وأرید إلحاقھ بالرباعي في األسماء قیاسیاً ، إال ما كان ثالثیاً ، سواًء كان ثالثي األصو

واألفعال ، أو إن كان رباعي األصول وأرید إلحاقھ بالخماسي ، فلیس لك أن تزید لإللحاق 
أي حرف ما لم یكن من جنس الالم ، إال أن ترید التمرین كأن تقول : ابن من خرج على 

  .    ) ١مثال : كوثر أو جھور أو بیطر أو جعبى أو عنسل أو نحو ذلك (
عند المازني وابن جني ومن على نھجھم.  –وعند المقارنة بین القیاسي والسماعي         

نجد أَنَّھ من الصعب التفریق بین القیاسي والسماعي. فما جعلھ المازني وابن جني سماعیاً 
 أقرب إلى القیاسي ، فالمزید بالواو ال یقل عن المزید بالتكریر. وقد وردت في المعاجم كثیر

  من األمثلة على ذلك في األفعال واألسماء ، والتي اخترنا منھا األمثلة في ھذا البحث.  
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  -ي في اإللحاق :الرأ
  - ویتضمن ثالثة أمور ھي :              

  / رأي في اإللحاق القیاسي والسماعي :١
         علي الفارسي، وابن جني من  تھینا من عرض آراء المازني ، وأبيبعد أْن ان                   

    ،  رجح ما نراه  مقبوالً لنا أْن ن لحاق بین القیاس والسماع. ال بدَّ علمائنا األقدمین في اإل     
  على ما ورد عن العرب وفي كالمھم.  ، متوقفاً  سماعیاً  وھو أن اإللحاق بنوعیھ یعدُّ      

ق فیھا لحاولو أخذنا اإللحاق في األفعال ، وأمعنا فیھ النظر ، لرأینا أْن اإل                  
  ت المھ ، أووكذلك في األسماء ، ویشمل ذلك ما تكرر مقصور على السماع.

       أحرف (سألتمونیھا) لغرض اإللحاق دون تفریق بینھما.  أحد ما زید فیھ  
عن العرب ، لم یرد لھ نظیر مما تكررت المھ ، )َر ْعرَ فعندما ورد الفعل (صَ                  
) أصلھ َر ْعرَ فالفعل (صَ  ).َب ْربَ فلم یقل العرب (ضَ  .بَ رَ ) من نحو ضَ َج ْحرَ إللحاقھ ب(دَ 

یزداد معناه ، حیث یقال :  َج ْحرَ وعند تكریر الم الفعل إللحاقھ بدَ  ).١)(َر عُ لثالثي (صَ ا
د) ، الذي كرروا المھ ْمدِ عندما جاء في كالمھم (رِ  فاستدار. ھَج ْحرَ الحجر إذا دَ  َر ْعرَ صَ 

   ج).بْرِ ب) ملحق ب(ِز ْربِ ج) ، لم یرد عنھم قولھم (ِض بْرِ إللحاقھ بوزن (زِ 
 ا اقتصر اإللحاق بتكریر الالم على أفعال وأسماء معینة معروفة ومحفوظة ،فلم            

ھا ، وال یمكن القیاس علیھا ، أو عدَّ ، ونقلت بالسماع فقط من العرب  حفظت ھذه المفردات
  مقیسة.

  اإللحاق إلى قیاسي وآخر     على ذلك ال یمكن قبول ما ذھب إلیھ القائلون ، بتقسیم وبناءاً       
  .سماعي

 واألمر المھم اآلخر ، وھو ما یتعلق بإیجاد كلمات ملحقة غیر مستعملة في كالم العرب ،     
  ، قیاسیاً  –ومن معھ  المازني - على نوع واحد من الكلمات الملحقة ، والذي عدوه  قیاساً 

  ب،ْربَ : ضَ  بَ رَ ر من ضَ فَ عْ في مثل جَ : ( وھو ما تكررت المھ لإللحاق. یقول ابن جني 
  بكالم العرب ،   ألحقتھ عندنا كلھ ، إذا بنیت شیئا منھ ، فقدفھذا  

  ).٢منھ.....)(وادعیت بذلك أنھ 
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في كالم العرب ، فلم یقولوا :  ، لم ترد قول ابن جني السابق یشیر إلى مفردات مخترعة إنَّ   

ولم یرد عنھم ذلك في شعر أو نثر، والذي دعاه إلى  ل) في األسماء واألفعال.ْخلَ ب وَد ْربَ ضَ (
مقیسة ھا كلمات ملحقة مما كررت المھا ، ظنَّ أنَّ القول بذلك إمكان القیاس في نظره ، على 

  في كالم العرب.
رغبتھم في القیاس ، وشدة تمسكھم بھ ھي التي دعتھم إلى إیجاد تلك  ویتضح أنَّ           

على افتراضھم بوجود تلك  یقول الدكتور محمد عید معلقاً  للغة.الكلمات غیر المستعملة في ا
، ولكنھ  ا عربي أصالً الكلمات لم ینطق بھ الكلمات : (والعجب أنھم یعترفون بأن تلك

   .)١القیاس.)(
ونستخلص مما سبق أن الكلمات التي أوجدھا بعض علماء الصرف لم تكن من          

بل كان الھدف منھا تمرین الطالب على اإلبداع والتوسع  ةولم تؤد أیة فائد اإللحاق في شئ ،
     عمرھا من وقت إیجادھا إلى دخولھا في بعض كتب الصرف والنحو ،  امتدَّ في اللغة ، و

وشرح المفصل البن ) البن جني ،  كالخصائص وشرح التصریف في كتاب المنصف (
ن جني في تقسیم اإللحاق إلى یعیش ، وغیرھا من كتب المتأخرین ، الذین انتھجوا نھج اب

سلموا بطریقة اإلیجاد ، أو االستحداث لبعض األسماء  مَّ ومن ثَ  قیاسي وآخر سماعي.
◌َ  –على أوزان اإللحاق القیاسیة في نظرھم  إْن صحت قیاساً  –واألفعال  ت ھذه وظلَّ

سة في دراالكلمات قابعة في بطون الكتب ولم تخرج إلى االستعمال اللغوي ، أو الدخول 
مھا من كالم العرب ، دعِّ ھا لیست ذات أھمیة ، ولم یكن لھا ما یاللغة. وھذا یدل على أنَّ 

  یلھا منھم مباشرة.قبل تسج ومفرداتھم
 ولم یبق منھا إال ردھا. ي زمن استحداثھا.ى الجدل حول تلك الكلمات فنتھوبذا ا         

أننا نقلل من أھمیة اإللحاق في یعني وھذا ال  وعدم قبولھا ، لمخالفتھا استعماالت العربیة.
اإللحاق یجب أْن یقتصر على السماع عن  أننا نؤید الرأي الذي یقول : إنَّ  إال اللغة العربیة ،

العرب بأمثلتھ كما ھي ،  دتھ كتب الصرف التي اعتمدت على ما سمع عندروما  العرب ،
  یمة.ذا ق فال یضیف المتأخرون عن المتقدمین لھذه األمثلة شیئاً 

  -/ القول بزیادة بال معنى ، غیر ممكن :٢   
زیادة اإللحاق ، لغرض لفظي  ذھب جمھور الصرفیین العرب إلى أنَّ                          

، وھذه الزیادة   منھ لیتصرف تصرفھ فحسب ؛ ألن اإللحاق : إتباع لفظ آلخر أكثر حروفاً 
ما ھو بزیادة في كلمة تبلغ أنَّ اإللحاق إنَّ علم فقط ، فیقول ابن جني : ( ا ضرب من التوسع

  .)٢()، لضرب من التوسع في اللغة ... وال یبقى بعد ذلك غرض مطلوب الملحق بھبھا زنة 
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  الزائد لإللحاق ،، بعدم زیادة أي معنى في الحرف  ابن یعیش أكثر تمسكاً  ویعدّ   
فھو شئ  ال غیر،..... للفظٍ  منھ إال إتباع لفظٍ  ید لإللحاق لیس الغرضما زِ  حیث یقول : (إنَّ  

  ).١(ن غیر أن یحدث معنى.)یخص اللفظ م
ومنھا زیادة اإللحاق یجب ویلزم أْن تؤدي  –ة زیادة أیَّ  –لكن الراجح أن الزیادة              
فإذا كانت زیادة المعنى تحصل من زیادة الحركات في كثیر من المفردات  .معنى معیناً 

كما ال یمكن إنكار إلى زیادة الحركات معھا.  لزائدة ، إضافةالعربیة ، فكیف باألحرف ا
 المعنى الحاصل من زیادة اإللحاق للكلمات التي كانت تدل على معنى قبل ھذه الزیادة.

 ، فالغرض من اإللحاق لیس ھو تكثیر بنیة الكلمة الملحقة بغیرھا مما ھو أكثر منھا حروفاً 
ملحقة ، ولم أن یحقق زیادة في المعنى بقدر األحرف التي تزاد على أصول الكلمة ال بل ال بدَّ 

، لعادت الكلمة للداللة على ، ألننا لو حذفنا الحرف الزائد لإللحاق  تكن ھذه الزیادة عبثاً 
لذلك بعض األمثلة التي تثبت  ونذكر المعنى األصلي الذي كانت تؤدیھ قبل ھذه الزیادة.

  -:ذلك
یھ الواو ) بمعنى : صغرت أذنھ ، زیدت فعَ مَ ) وھو فعل ماض أصلھ من(صَ عَ مَ وْ فالفعل(صَ 

وبذا ویكون معناه دقة الشئ وتناھیھ في الصغر.  عَ مَ وْ ) ، لیصبح صَ جَ َر حْ (دَ لیلحق بالرباعي 
والدلیل على أن الواو زیدت  ).٢سمیت صومعة النصارى بھذا االسم ؛ ألنھا دقیقة الرأس.(
) ، یعود الفعل عَ مَ وْ صَ (لإللحاق ، ولتدل على زیادة في المعنى ، ھو عند حذفھا من

  ) ، وتعود معھ الداللة على معناه األصلي. وھو صغرت أذنھا.عَ مَ ى(صَ إل
 جَ َر حْ ) ثالثي یدل على شدة الفرح ، فإذا زید فیھ الیاء لیلحق بدَ رَ طَ وكذا الفعل(بَ            
  )٣) بمعنى عالج الحیوانات.(رَ طَ یْ أصبح (بَ 
فالكوثر ھو الكثیر الملتف  و فیھما .) ، بزیادة الوا لوَ دْ جَ   –ر ثَ وْ كَ  وكذا الحال في(           

) الثالثي منھ یدل  رَ ثُ كَ  (اسم نھر في الجنة ؛ إال أنَّ  من الغبار إذا سطع وزاد ، وھو أیضاً 
  .)٤(على زیادة الشئ ونمائھ. وبزیادة الواو أصبح یدل على المبالغة والتأكید علیھا

  أنظر إلى قول الشاعر : 
یٌِّب  * * * وكان أبوك ابَن وأنت كثیٌر یا ابَن                العقائل كوثرا مرواَن طَ

ولعل الشاعر بھذه الزیادة اإللحاقیة أقام الوزن ، وأجرى نھر القافیة فالزیادة ھنا ال تعدو 
      الجانب اللفظي ، لیس غیر .          

ویقصد بھ شدة ل دَ أو من الجَ  : شدة الفتل. ْدل بمعنىل) : فإن كانت من الجَ وَ ْد ا (جّ أمَّ        
ر) ، وأصبح معناھا النھر الصغیر حیث زاد فَ عْ فقد زیدت فیھا الواو لتلحق ب(جَ  الخصومة.

ل والتلوي ، ولكنھ زاد على دْ معناھا على المعنى األصلي ، فالجدول راجع إلى معنى الجَ 
  ).٥وھذه الزیادة في المعنى نتیجة لزیادة الواو.( ذلك بداللتھ على النھر الصغیر.
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  -غموض صیغ اإللحاق وأمثلتھا : /٣
  عرض موضوع اإللحاق وتوضیح جوانبھ ، ومعرفة أوزانھ ،  مَّ بعد أْن تَ                

، حیث لم  خفیاً  لنا من ذكر بعض األمور المھمة التي جعلت ھذا الموضوع غامضاً  ال بدَّ 
وسیطر على كل من ھذا الغموض الذي أحاط بھ ،  تكشف الدراسات التي تناولتھ كثیراً 

  - صغیرة وكبیرة من صیغھ وأجزائھ. ولعل أھم أسبابھ :
فیھا مما یدل على  وظھور التكلف واضحاً  أ/ غرابة األوزان والمفردات الملحقة ،             

   موضوع.على ھذا ال أنھا أقحمت إقحاماً 

  الملحقة للداللة على خترنا بعض النماذج من الصیغ والمفرداتوقد ا
  -ما ذكرناه وھي : 

) ، حیث أبدلت فیھ لَ ْنظَ ) وأصلھ (حَ لَ ْمظَ ) ومثلوا لھ بالفعل (حَ لَ ْمعَ وزن (فَ                      
) لَ ْنعَ (فَ  –ء حسب تحلیل العلماء القدما –، وكان األولى أْن یكون وزنھا على  النون میماً 

بالرجوع إلى األصل. فإذا كان األصل ھو النون ، فلماذا أوجدت ھذه الغریبة؟ ولماذا صنع 
وھو  ) ،طَ ْعمَ ) فھذا الوزن أوجدوا لھ (جَ َل ْعمَ وكذا في (فَ لھا ھذا الفعل الغریب المصنوع. 

لمستدل بھ فعل ماضي یدل على الشره البخیل من الناس ، وبناء على غرابة الصیغة والفعل ا
والنون  – )َس ْرجَ ) ومثلوا لھ بالفعل (نَ لَ عَ فْ . وكذا صیغة (نَ علیھا، صار كل منھما غامضاً 

وھذه الكلمة  ) ، فعل ثالثي ملحق بالرباعي.َس ْرجَ لیست للمضارعة ، حیث افترضوا أن (نَ 
مأخوذة من  أجنبیة دخیلة س) ، وھو اسم لنوع من الزھور وھي كلمةِج رْ مأخوذة من (النَ 

) كلمة سیئة التكوین سَ َج رْ حب النفس واإلعجاب بھا ، و(نَ  –وتعني  (نارسیس) األعجمیة ،
ا ل ھذوإذا حصل مث بعدھا راء لصعوبتھا. ، الذي ال یقبل نوناً فھي ال توافق النسق العربي  ،

) النون متحركة ؛ سَ َج رْ وفي (نَ ھا نون ساكنة بعدھا راء ، فإنھ یتخلص منھ باإلدغام ؛ ألنَّ 
نھ ال یقبل في اللغة العربیة أن یبتدأ بالساكن في الكلمة ، ولما كان األمر كذلك وأن النون أل

كما  جَ َر حْ لتلحق بدَ  ) ، زیدت فیھا النونسَ جَ (رَ حرف زائد ، فإن األصل الثالثي لھذه الكلمة 
  ذكر ذلك السیوطي.

من سوء التكوین. إال انتباھا إلى أصلھا. فتحلیلھم سلیم من حیث أنھم تخلصوا روا یعیولم  
) ألن َس ْرجَ ) ، والفرع (نَ سَ جَ أنھم أخطأوا من ناحیة أخرى ، ألنھم لم یربطوا بین األصل (رَ 

  ) تعني تعطر برائحة النرجسَس ْرجَ ، و(نَ  قبیحاً  ) تعني عمل عمالً سَ جَ (رَ 
  وھو زھر طیب الرائحة.

ھذه  نھ واضحة. ومن ھنا تعدّ لذي أخذت م، واالسم الدخیل ا َس ْرجَ فالعالقة المعنویة بین نَ  
بة رباعیة األصول بوزن ة ، وھي كلمة معرَّ ما النون أصلیوإنَّ  الكلمة دخیلة ، ولیست ملحقة.

   ).لَ ْفعَ ) ، ولیس (نَ َل ْعلَ (فَ 
) ، سَ بَ نْ وسَ  سَ بَ ا إذا وجدت كلمات رباعیة ، تشترك في معناھا مع الثالثیة ، كما في (نَ أمَّ       

) ، فاللحمة المعنویة ظاھرة بین الكلمة الثالثیة والمزیدة صَ نَ رْ وفَ  صَ رَ ، (فَ )سَ َم رْ وتَ  سَ مَ (رَ 
  م بوجود إلحاق فیھا.وھذه الكلمات تسلَّ  بحرف ، وتشترك في ثالثیة الحروف ،
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فھذا  .)١()سَ ْھمَ ھ بالفعل (رَ ) ومثلوا لَل ْھعَ ومن األفعال واألوزان المصنوعة ، صیغة (فَ 
أي ستره في القبر. ) سَ مَ یعني رَ  – سَ ْھمَ و(رَ الفعل صنع لتأكید وجود مثل ھذا الوزن ، 

العین المكررة  ، وھو مما كررت عینھ ، إال أنَّ  )٢()مَ ْھدَ ) ومثلوا لھ بالفعل (دَ لَ ْفعَ وصیغة (عَ 
الصیغة مصنوعة ال جدال  البناء وھذهتعني : ھدم  مَ ْھدَ لإللحاق جاءت متقدمة على الفاء. ودَ 

والوارد أن الفاء أو العین أو  في ذلك. فلم یكن من صیغ العربیة مما تقدمت عینھ على الفاء.
أو ل) ، یْعَ عَ ل) ، أو بعد العین كما في (فُ یْ ِع ْعفَ الالم إذا كررت تكون بعد الفاء والعین نحو : (فَ 

ف المكرر یأتي بعد الفاء أو بعد العین أو الالم الحر أي أن ل).ْلعَ عَ بعد الالم كما في (فَ 
ألن ھذا غیر  ق العین المكررة العین األصلیة في الكلمة ،بكما ال یمكن أن تسوھكذا...... 

، ومخالف لتسلسل وترتیب األحرف األصلیة للكلمات من جھة  مسموع عند العرب من جھة
  أخرى.

) ، وذكروا أن معناھا ٣)(سَ ْنكَ لَ ) وفعلھا (اعْ سَ ْنلَ عَ ومن الصیغ الغریبة التي مثلوا لھا (افْ       
سواد الشعر. فالصیغة غریبة ، كما أن الفعل المستدل بھ علیھا أغرب ، وغیر  : اشتدَّ 

  متداول. 

   -بة :العربیة الفصیحة بالكلمات المعرَّ  ب/ إلحاق الكلمات    
أن الكلمات األعجمیة ، بعد تعریبھا ، وھذا ال یجوز ؛ بل المتعارف علیھ                         

،  بفإذا لم یوافقھا یعرَّ  إذا وافقھا ، یلحق قسم منھا لبعض الصیغ العربیة المستعملة فعالً 
  ویستعمل في الكالم دون إلحاقھ بشئ من الصیغ.

ألحق بعض المفردات العربیة  لكن الذي حصل في اإللحاق أن بعض علماء العربیة ،         
   - بة التي بقیت على صیغتھا األعجمیة ، بعد تغیر طفیف فیھا ومن ذلك : المعرَّ  بالكلمات

معربة. وقد نقلت ھذه الكلمة  م) ، وھي أعجمیةْرھَ ل : ومثلوا لھذه الصیغة بكلمة (ِد ْعلَ / فِ ١
على ذلك ما  بصیغتھا إلى العربیة ، حیث لم توجد مثل ھذه الصیغة في كالم العرب ، یدلُّ 

). أي بكسر الفاء وتسكین العین وفتح الالم ٤ل)(ْعلَ : (ألنھ لیس في كالمھم فِ  قالھ سیبویھ
م) بعد نقلھا، ألحق بھا سیبویھ في الملحق  ببنات الخمسة ْرھَ األولى. ولكن لكثرة استعمال (دِ 

 ).٥ر)(ْثیَ من بنات األربعة ، فألحق بھا (عِ 
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بھا سیبویھ بعض حق أل بة.وس). وھي أعجمیة معرَّ ْردَ ول : ومثلوا لھ بكلمة (فِ ْعلَ / فِ ٢   
وس..... وما ألحق بھ ْردَ ول في االسم نحو : فَ ْعلَ بة فقال : (ویكون على وزن فَ الكلمات المعرَّ 

  ).١وط)(یَ ذْ من الثالثة نحو عَ 
وس. ْردَ س من فِ ْردَ فَ مُ وقد عاب أبو بكر بن السراج على أبي بكر الزبیدي اشتقاقھ كلمة        

ا على قول القائلین بأنھا أمَّ  بة تلك.وس المعرَّ ْردَ مشتق من فِ س على أنھ ْردَ فَ فال یقال : صدر مُ 
  . )٢(عربیة ، فیجوز اإللحاق بھا

مھما في غرابة الصیغ الملحقة وھو : أن كثرة الصیغ الثالثیة  وھناك سبب یعدّ  ج/   
كما أن  المجردة والمزید فیھا ، لم یكن اإللحاق بمنأى عن صنع بعض تلك الصیغ ومفرداتھا.

بإیجاد مجرد لكل مزید أو  األسباب التي أدت إلى صنع الصیغ والمفردات ، القولمن 
فدخلت ھذه الصیغ المصنوعة مع المفردات العربیة األصلیة ، وصار من الصعب  عكسھ.

  التفریق بینھا وإخراجھا منھا.
ت مجرد لكل مزید أو عكسھ ، أن أقحمت بعض المفرداد جایونتیجة لتمسكھم بالقول في إ    

المجردة أو المزیدة ، إلثبات بعض الصیغ المصنوعة التي لم یكن لھا وجود بین الصیغ 
ي بعض الصیغ أو العربیة التي تكلم بھا العرب. وأدى ذلك كلھ إلى الغموض واالضطراب ف

ر ذلك إلى اإللحاق وزاد في غموضھ ، والقول ما لیس فیھ ، وإخراج المفردات. أمتد أث
والواقع اللغوي الصحیح ؛ مما دعا بعض علماء العربیة كالمازني  بعض صیغھ عن المعقول

سیة وسماعیة ، وابتكار إلى تقسیم الصیغ الملحقة إلى قیا وأبي علي الفارسي وابن جني
 وقالوا : إن ھذه الكلمات بعض الكلمات التي لم یدر بخلد العرب أن یذكروھا أو ینطقوا بھا.

د ذلك في غموض اإللحاق، وصعوبة التفریق بین فزاجئ بھا على سبیل التمرن فقط ، 
   صیغھ ومفرداتھ الحقیقیة ، وبین ما زید علیھ مما لیس منھ في شئ.

  
  
  
  
  
  

  
  

 ====================================================
  .٢٩٢/ ص٤ج سیبویھ/ الكتاب / ١
  .٣٩/ ص٢/ ابن السراج/ األصول في النحو/ ج٢

  
   
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -اتمة البحث :خ    
  ملخص البحث.    - أ          
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  ملخص البحث
  ھذا البحث یعني بظاھرة اإللحاق ، كما وردت عند علماء النحو والصرف العرب. منذ

سیبویھ الذي وضع أسس ھذه المسألة. ویشتمل على بیان مكانة اإللحاق وأھمیتھ في بحث 
ي الصرفیین للمجرد والمزید من األسماء واألفعال. ثم یعرض لتعریف اإللحاق كما ورد ف

المعاجم اللغویة ، وبعض كتب النحو والصرف التي عنیت بھ. ویتناول زیادة اإللحاق 
والحرف الزائد وأنواع زیادة اإللحاق ومواطنھا ، وھل ھي زیادة في صدر الكلمة ، أم في 

  حشوھا ، أم في آخرھا؟ 
اء ویعرض بعد ذلك لخواص اإللحاق وعالماتھ ، ثم یناقش الملحقات من األسم          

  واألفعال بأمثلتھا وأوزانھا.
بعض العلماء قسَّم اإللحاق إلى قیاسي وسماعي ، ومنھم من رده جمیعاً إلى ما سمع          

عن العرب ، وال قیاس في ذلك. لذلك عرضت ھذا التقسیم ، وعرضت آراء العلماء في  
  القیاسي والسماعي.

، تناولت ھذه الغرابة وھذا  وفي بعض صیغ اإللحاق وأمثلتھ غرابة وغموض        
الغموض بشرح بعض األمثلة التي تدل على ذلك. كما أن بعض األمثلة ردت إلى أصول 

  أعجمیة ، فالرأي فیھا ھل ھي ملحقة أم ملحق بھا؟ 
وختام البحث إبداء لبعض المالحظات والمقترحات التي رأیت أنھا مفیدة ، فیما          

  صرف.       یخص دراسة اإللحاق في علم ال
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  نتائج البحث
   -، وإن لم یزد معھ غیره : / ال مانع من زیادة حرف اإللحاق أوالً ١

عند عرض ودراسة الحرف الزائد لإللحاق ، وجدنا أن حرف اإللحاق عند             
م یكن معھ زائد آخر ، ویكون لإللحاق بشرط جمھور الصرفیین یقع في صدر الكلمة وإن ل

ة) سَ رَ دْ مَ  –ب تَ كْ متصدرة نحو : (مَ  ب) ، أو میماً تُ كْ نحو الھمزة في (أَ عدم كونھ للمضارعة ، 
فكما یقع في حشو الكلمة وآخرھا ، أو لغرض آخر من أغراض الزیادة التي سبق ذكرھا. 

 وھو اسم زیدت فیھ الھمزة أوالً  م)لُ بْ : (أُ  لإللحاق. نحو أیضاً  لإللحاق ، یقع في األول منفرداً 
  ن) ولم یكن مع الھمزة زائد غیرھا.ثُ رْ لإللحاق بوزن (ُب 

  -: / یجب أن تحقق زیادة اإللحاق معنى معیناً ٢
على  ال تفید معنى زائداً  أن زیادة اإللحاق –فیما سبق  –قال بعض علماء الصرف            

  ا لفظي فحسب.المعنى األصلي ، وإنما الغرض منھ
) عَ مَ وْ والمرجح ھو ثبوت معنى  معین لزیادة اإللحاق على المعنى األصلي ففي (صَ           

لتأكید المبالغة ،  زیادة الواو دلت على معنى دقة الشئ وتناھیھ في الصغر ، فزیادة الواو
ول الواو في الفعل قبل زیادة الواو ، وھذا االختالف بعد دخ وھذا المعنى لم یكن موجوداً 

  ). عَ مَ وْ صَ  – عَ مَ یمثل المعنى المعجمي لكل من (صَ 
إلى مفعول  ) بعد زیادة الواو متعدیاً عَ مَ ا داللة الزیادة الوظیفیة فقد أصبح الفعل (صَ أمَّ           

  الرجل الثرید (فعل متعد). عَ مَ وْ ، أما صَ  (فعل الزم)أذنھ  تْ عَ مَ صَ  .الزماً  بھ بعد أن كان فعالً 

   -أن یتفق الملحق والملحق بھ من األفعال في الدالالت الوظیفیة : / البدَّ ٣
على أن  -)١وعلى رأسھم سیبویھ والمبرد من األقدمین( –اتفق جمھور الصرفیین          

عندھم إلحاق  دي واللزوم فیھا ، فصحَّ اإللحاق في األفعال یحصل بغض النظر عن التع
 جَ َر حْ الشیخ إذا كبر وضعف، ودَ  لَ قَ وْ یقال : حَ  فعل متعد. وھو جَ َر حْ وھو فعل الزم بدَ  لَ قَ وْ حَ 

  فعل متعد. جَ َر حْ فاعلھ إلى مفعولھ ، بینما دَ  لَ قَ وْ فلم یتعد حَ  .جَ َر حْ الولد الحجر فتدَ 
ھو اتفاق الملحق والملحق  بھ في جمیع التصاریف ، فیلحق  لكن الذي نراه مرجحاً         

كل ثالثي مزید فیھ  جَ َر حْ لرباعي المجرد الالزم ویلحق بدَ ) انَ ھَ رْ ) الالزم ب(بَ لَ قَ وْ (حَ 
  .لإللحاق متعدیاً 
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  -اقھا األخیر :/ إذا حصل اإللحاق مرتین في الكلمة ، فإنھا تأخذ حكم إلح٤
 ى) ، وھو فعل ماضٍ طَ نْ بَ تتعرض بعض المفردات لإللحاق مرتین نحو : (احْ               

) بعد أن كان طَ بْنَ فصار (حَ  -في بادئ األمر –، فقد زیدت فیھ النون مفتوحة  مَ جَ نْ َر ملحق باحْ 
الرباعي  مَ جَ نْ َر باحْ  ثانیاً  ، بل ألحقوه إلحاقاً  جَ َر حْ بدَ  ملحقاً  ) ، لكنھم لم یتركوه طَ بِ مجرده (حَ 

وسكنت النون  ، واأللف في آخره ن ، فزادوا ھمزة الوصل قبل فائھ ،المزید فیھ حرفا
في  )لَ ْنلَ عَ بوزن (افْ  مَ جَ نْ َر ، إال أنھ اتفق مع احْ  ى)ْنلَ عَ (افْ  ى) على وزنطَ نْ بَ ، فصار (احْ الزائدة

  .الحركات والسكنات ، وبنفس مواقعھا
تصرف ى) ، أصبحت صورتھ األخیرة تجعلھ یتصرف طَ نْ بَ لحاق الثاني (احْ وبعد اإل         

 جَ َر حْ بدَ  وبعد أن كان الفعل المذكور ملحقاً  ویؤدي ما یؤدیھ من دالالت وظیفیة.،  مَ جَ نْ َر احْ 
وسبب ذلك  .فلم یبق متعدیاً  مَ جَ نْ َر لزوم احْ  ، إال أنھا بعد اإللحاق الثاني أصبح الزماً  متعدیاً 
ت الوظیفیة والتصریف خاصة في الدالالإللحاق األول بعد حصول اإللحاق الثاني وانتفاء ا

وال یمكن اعتبار اإللحاق األول لھذا  ، والسكنات ، وصارت ھي المعول علیھ والحركات
  الفعل بعد تلك األمور.

  -/ صیغ اإللحاق وتصنیف مفرداتھ :٥
   -فین :صنف أبو عثمان المازني اإللحاق إلى صن              

  أحدھما : قیاسي.                    
  واآلخر : سماعي.                    

   .بن جنياوتابعھ في ذلك أبو علي الفارسي و            
د) ، وفي األفعال ْمدِ أما القیاسي فھو ما تكررت المھ لإللحاق في األسماء نحو : (رِ             
  ).بَ ْلبَ نحو : (جَ 
وھو  ).رَ ْھوَ نحو : (دَ  السماعي فھو ما زید فیھ حرف من أحرف (سألتمونیھا). وأما          

  .لھذا التصنیف أوردناھا سابقاً  وذكروا أسباباً  جَ َر حْ فعل ماض ألحق بدَ 
على  قیاساً  على ذلك أجازوا إیجاد بعض الملحقات التي لم ترد في كالم العرب. وبناءاً         

، وألحقوه )جَ َج رْ خَ  – لَ لَ عْ ) على وزن (فَ جَ رَ حو إیجاد فعل من (خَ . ناإللحاق الذي سموه قیاسیاً 
   ر.فَ عْ جَ حقوه بوزن وأل ج)َج رْ خَ  –ل لَ عْ ) على وزن (فَ جَ رَ وإیجاد اسم من (خَ  .جَ َر حْ بدَ 

والمرجح ھو عدم وجود إلحاق قیاسي ، وإنما جمیع الصیغ تعتمد على ما سمع عن          
         نوعة للداللة على القیاس.وال مكان للصیغ المصالعرب ، 
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  التوصیات 
  وأخیراً أقترح لجعل اإللحاق موضوعاً مھماً واضحاً مفھوماً محققاً للھدف الذي              

   -وضع من أجلھ وھو زیادة وإثراء مفردات العربیة وتنمیتھا ما یأتي :  
الكلمات الواضحة من أسماء وأفعال  وضع منھج جدید لدراسة موضوع اإللحاق ، واعتماد

لالستدالل على الصیغ العربیة الملحقة ، وبیان األغراض التي حققھا اإللحاق في العربیة 
  ویعتمد ذلك على دراسة وحل المشكالت التي تعوق تطبیقھ وإظھاره باباً نافعاً من أبواب    

  -حسب أسس جدیدة في : الصرف العربي ویتمثل حل المشكالت التي تعوق دراسة اإللحاق 
  إبعاد الصیغ الغریبة المصنوعة عن صیغ اإللحاق التي وردت فعالً في كالم العرب.  -أ      
  إلغاء فكرة تقسیم صیغ اإللحاق إلي قیاسیة وسماعیة ، وعّدھا جمیعاً مسموعة كما -ب     

  جاءت عن العرب .        
  ماء العربیة عن طریق القیاس الذي توھموه       عدم األخذ بالصیغ التي أوجدھا بعض عل -ج     

  في اإللحاق ، وكان ھدفھم ھو التمّرن والریاضة العقلیة فحسب . حیث لم یؤیدھا نقل            
  في لغة العرب ولم یستخدمھا ساجع وال ناثراً ؛ فاإلیجاد مرفوض وال یمكن قبولھ .           

  عجمیة وإن كان ذلك بعد تعریبھا بل المفروض إلحاق   امتناع اإللحاق بالصیغ األ - د      
  المعّربة منھا بالصیغ العربیة الفصیحة .         

  تجنب التأویالت والتخریجات التي تؤدي إلى الغموض ، وإبدالھا بتوضیح معنى   -ھـ     
  ھا في   اإللحاق من خالل تعریفھ ، وعالقتھ بغیره من صیغ العربیة األخرى ، ودخول         
  مختلف استعماالت الناطقین باللغة العربیة وجعلھ باباً وموضوعاً نافعاً كما أرادوه لھ.                  
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  فھرس الشواھد الشعریة الواردة في البحث
  
  )١(............................. * * * وبعض حیقال الرجال الموت ....)  ١
  )٢(أطرده عني ویسرندیني     * * *   النعاس یغرندیني   )  إني أرى ٢
  یا ابن مروان طیب ) وأنت كثیٌر ٣

  )٣(وكان أبوك ابن العقائل كوثراً                                                 

  )٤(بین تواري الشمس والذرور   * * *   فحط في علقى وفي مكور ) ٤
  )٥(........... * * * نفي الدراھم تنقاد الصیاریف .......................  )٥
  )٦(فلما رأى أن ال دعھ وال شبع * * * مال إلى أرطاة حقف فالطجع ) ٦
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  یروى أیضاً : ١١٣/ ص ١وفي الشافیة ج  - ٣٨/ أنظر ص٢        
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  والدوریات المصادر والمراجع                                
  -المصادر والمراجع :

  م . ١٩٢٢أساس البالغة / الزمخشري / القاھرة / طبعة دار الكتب المصریة /  -١   
  م .١٩٧٨أصول النحو العربي / للدكتور محمد عید / القاھرة / عالم الكتب /  -٢   
  یدر آباد األشباه والنظائر / جالل الدین السیوطي / دائرة المعارف العثمانیة / ح -٣   

    ھـ .١٣٥٩الدكن بالھند /  -      
  األصول في النحو / أبوبكر محمد بن سھل السراج / تحقیق الدكتور عبد الحسین -٤   

  الفتیلي / مؤسسة الرسالة بیروت .         
  تاج العروس في شرح جواھر القاموس / أبوبكر محمد بن الحسین الواسطي الزبیدي  -٥   

  ھـ .١٣٠٦القاھرة /        
  تاج اللغة وصحاح العربیة / الجوھري إسماعیل بن حماد / تحقیق أحمد عبدالغفور      -٦   

  م .١٩٥٦عطار / طبعة دار الكتاب العربي / القاھرة /       
  تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد / ابن مالك / تحقیق محمد كامل / القاھرة / دار الكتاب   -٧   

  م . ١٩٦٧عة والنشر / العربي للطبا      
  تصریف المازني / أبو عثمان المازني / تحقیق إبراھیم مصطفى وعبدهللا أمین /     -٨   

  مطبعة البابي الحلبي .      
  جامع الدروس العربیة / الشیخ مصطفى الغالییني / طبعة شریف عبدالرحمن     -٩   

  م . ١٩٨٥األنصاري / الطبعة الثامنة عشر /       
  مطبعة  –حیدر آباد  –جمھرة اللغة / أبوبكر محمدین درید / دائرة المعارف العثمانیة  -١٠ 

  ھـ .١٣٤٤دار السعادة /       
  الخصائص / أبو الفتح عثمان بن جني / تحقیق محمد علي النجار / دار الكتب -١١ 

  م .١٩٥٢المصریة / القاھرة /       
  مان بن جني / تحقیق مصطفى السقا وآخرین /سر صناعة األعراب / أبو الفتح عث -١٢ 

  م .        ١٩٥٤القاھرة /       
  شرح التصریف الملوكي / أبو البقاء بن یعیش / تحقیق فخر الدین قباوة / حلب /  -١٣ 

  م .١٩٧٣        
  شرح الكافیة الشافیة في النحو / ابن مالك / تحقیق عبدالمنعم ھریري / طبعة مكة    -١٤ 

  م . ١٩٦٢المكرمة / مركز البحث العلمي وإحیاء التراث اإلنساني /       
  شرح المفصل / أبو البقاء بن یعیش / إدارة الطباعة المنیریة / القاھرة .  -١٥ 
 شرح شافیة ابن الحاجب / الرضي محمد بن الحسن االستراباذي / تحقیق محمدنور     -١٦ 

  بیروت –دار الكتب العلمیة  –لدین عبدالحمید الحسن / محمد الزفزاف / محمد محي ا      
  .  م١٩٧٥ھـ / ١٣٩٥ –      

  شرح المیة األفعال / جمال الدین بن محمد بن مالك / القاھرة / المطبعة األزھریة -١٧ 
  ھـ . ١٣١٣المصریة /       

  
  

)٩٩(  



  
  علوم / جامعةالصرف الواضح لبنیة الكلمات العربیة / الدكتور محمد عید / كلیة دار ال -١٨ 

  م .١٩٩٣مكتبة الشباب /  –القاھرة / الناشر       
  –علم الصرف الصوتي / الدكتور عبدالقادر عبدالجلیل / جامعة آل البیت / عمان  -١٩ 

  م .١٩٩٨األردن / أزمنة للنشر والتوزیع /       
  ل إبراھیم     الكامل في اللغة واألدب / محمد بن یزید المبرد / تحقیق محمد أبو الفض -٢٠ 

  م .١٩٥٦والسید شحاتھ / القاھرة /       
  الكتاب / سیبویھ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر / تحقیق عبدالسالم محمد ھارون /  -٢١ 

  م .  ١٩٨٣جامعة الكویت /       
  ھـ.١٣٠٧ -ھـ ١٣٠٠لسان العرب / ابن منظور األفریقي المصري / مطبعة بوالق /  -٢٢ 
  / أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیدة / المطبعة األمیریة / بوالق / المخصص -٢٣ 

  ھـ .١٣١٦      
  مختصر الصرف / عبدالھادي الفضلي / دار العلم للمالیین / بیروت . -٢٤ 
  المزھر في علوم اللغة / جالل الدین السیوطي / تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم -٢٥ 

  الكتب العربیة / مطبعة البابي الحلبي .  وأحمد جاد المولى / إحیاء       
  المغني في علم الصرف / الدكتور عبدالحمید مصطفى السید / كلیة العلوم واآلداب / -٢٦ 

  األردن . –الجامعة الھاشمیة / عمان       
  المقتضب / أبو العباس محمد بن یزید المبرد / تحقیق الشیخ محمد عبدالخالق عضیمة   -٢٧ 

  م .١٩٦٣الكتب / لجنة إحیاء التراث اإلسالمي / بیروت / عالم       
  الممتع في التصریف / ابن عصفور أبو الحسن علي بن عبدالمؤمن / -٢٨ 

  م .١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩تحقیق فخر الدین قباوة / بیروت / دار اآلفاق الجدیدة /       
  یق إبراھیمالمنصف في شرح تصریف المازني / أبو الفتح عثمان بن جني / تحق -٢٩ 

  م . ١٩٥٤مصطفى وعبدهللا أمین / القاھرة /       
  النحو الوافي / الدكتور عباس حسن / دار المعارف بمصر / القاھرة / الطبعة الخامسة. -٣٠

  
  -الدوریات :

  م .١٩٩٠ھـ / ١٤١٠) / ٢مجلة جامعة الملك سعود / المجلد الثاني / اآلداب ( -١         
  كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة / الرباط / جامعة الملك محمد الخامس /     منشورات  -٢         

  الكلیات والوسائط . –مجاالت لغویة  –) ٣١سلسلة ندوات ومناظرات رقم (            
  مؤسسة الرسالة / مقال المنھج الصوتي للبنیة العربیة / الدكتور عبدالصبور   -٣         

  م .    ١٩٨٠شاھین /             
            

  
  
  

)١٠٠(  

  



  محتویات البحث 
  الصفحة                                                                                                                 

  اإلھداء . -أ     
  الشكر والعرفان . -ب    

  )١..............................................(خطة البحث . ............................ -ج     
  )٥التمھید . ................................................................................( - د      
  )٥جھود العلماء في توضیح مفھوم اإللحاق .........................................( -ھـ     

   -الفصل األول :
  المقصود من اإللحاق                  

  )٩تعریف اإللحاق عند اللغویین والصرفیین .................(  -المبحث األول            
  )    ١٤أھمیتھ ومكانتھ والغرض منھ......( –اإللحاق التصریفي  -المبحث الثاني            

  -الفصل الثاني :
  لحاق الزیادة واإل                 

  )١٧زیادة اإللحاق ...................................................( –المبحث األول          
  )١٩الحرف الزائد لإللحاق ........................................( –المبحث الثاني          
  )٢٦.....................(مواطن زیادة اإللحاق .................... –المبحث الثالث          
  ) ٣١التاء في بنت وأخت بین اإللحاق والتأنیث والتعویض....( –المبحث الرابع          
  )٣٤خواص اإللحاق وأماراتھ ..................................( –المبحث الخامس          

   -الفصل الثالث :
  سماء واألفعال أوزان الكلمات الملحقة في األ                  

  ) ٥٢األسماء الملحقة ..................................................( –المبحث األول         
  أوزان األسماء الثالثیة الملحقة . -                          

  الملحق بالرباعي المجرد . - أ                      
  رباعي المزید فیھ .الملحق بال - ب                     
  الملحق بالخماسي المجرد . - ج                     

  أوزان األسماء الرباعیة الملحقة  -                         
  الملحق بالخماسي المجرد . - أ                      
  الملحق بالخماسي المزید فیھ . - ب                     

  )٦٧فعال الملحقة ..................................................(األ –المبحث الثاني         
  األفعال الثالثیة الملحقة بالرباعي المجرد . - أ                      
  األفعال الثالثیة الملحقة بالرباعي المزید فیھ . - ب                     

  
  
  
  

  
)١٠١(  



  
  الصفحة                                                                                                                   

                                                                                  - الفصل الرابع :
  اإللحاق بین القیاس والسماع                   

  )٨٢حاق القیاسي في األسماء واألفعال ..........................(اإلل –المبحث األول          
  اإللحاق القیاسي في األسماء . -أ                       
  اإللحاق القیاسي في األفعال .  -ب                      

  )٨٥..(اإللحاق السماعي في األسماء واألفعال ...................... –المبحث الثاني          
  اإللحاق السماعي في األسماء . -أ                       
  اإللحاق السماعي في األفعال . -ب                      

  ) ٨٧الرأي في اإللحاق .................................................( –المبحث الثالث          
  القیاسي والسماعي .الرأي في اإللحاق  -أ                       
  القول بزیادة بال معنى غیر ممكن . -ب                      

  غموض صیغ اإللحاق وغرابة األمثلة . -ج                       
  

   -خاتمة البحث :
  )٩٣ملخص البحث .............................................................( - أ                   

  )٩٤نتائج البحث  ...............................................................( -ب                 
  )٩٦التوصیات .................................................................( - ج                  

  )٩٧...............................(المصادر والمراجع والدوریات ......... -د                   
  )٩٩محتویات البحث . .......................................................( -ھـ                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     
  سیرة ذاتیة أكادیمیة

  
  

  عائشة إبراھیم المھدي عبدالرحمن . -االسم :       
  ة / الحالوین / محافظة الحصاحیصا / الجزیرة.كتفی -مكان وتاریخ المیالد :      

  م.١٩٥٦عام                                   
   -المراحل الدراسیة :      

  م.١٩٦٧ -١٩٦٣ -مدرسة صافیة األولیة للبنات  -
 م.١٩٧٢ -١٩٦٧ -الكاملین المتوسطة للبنات مدرسة  -
 م.١٩٧٥ -١٩٧٢ -مدرسة رفاعة الثانویة للبنات   -
  م. ١٩٧٩ -١٩٧٥ - درمان اإلسالمیةجامعة أم  -

 .وآدابھا بكالوریوس اللغة العربیة         
  بتقدیر عام ( جید جداً ).             

  دراسات نحویة ولغویة. -تمھیدي ماجستیر  -              
  بتقدیر ( جید ).                          

  م.٢٠٠٠ -١٩٩٩ –جامعة أم درمان اإلسالمیة                 
   -الحالة االجتماعیة :     

  متزوجة.                                  
   -العمل :      

  م.١٩٨٤ -١٩٧٩ –المدارس الثانویة السودانیة  -                
  كلیات التربیة المتوسطة للبنات بالمملكة العربیة السعودیة -                

  م.١٩٨٩ -١٩٨٤                    
  
  
  
  
  

   
                                                                                                                                   


