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 الملخص
 دراسة وصفية تحليلية استقرائيةالدراسة : آراء الصرفيين في اإللحاق   هذهتناولت 

واألسماء  والمزيد في األفعالهدفت إلى  التعرف باإللحاق في الثالثي والرباعي والخماسي والمجرد 
من تغييرات في بنيتها وإبراز وجهات النظر التي اتفق واختلف فيها العلماء مع توضيح سبب 
الموافقة أوالمخالفة إنُ وجد ، من أجل الوصول الي حجج واضحة وأقوال فاصلة بصورة ميسرة 

في الدراسة المنهج الوصهذه  ليسهل استيعابها على طالب العلم والمعرفة ، ولقد ُاستخدم في
التحليلىي االستقرائي في تناول هذه األفكار ، وخلصت إلى عدة نتائج منها: اتفاق علماء الصرف 
في مسألة زيادة إلحاق الثالثي ومجرد ومزيد الرباعي والخماسي في األفعال واألسماء من خالل 
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 مطروحة في أجزاء متفرقة األمثلة والشواهد التي وردت ، معظم قضايا اإللحاق في علم الصرف
بكتب األبنية الصرفية وغير مكتملة مما ُيضطر إلى االستعانة ببعض أمهات الكتب لتكملة الدرس 
المطلوب ، أكدت الدراسة على أهمية اإللحاق في األبنية الصرفية لبيان الفرق بين زيادة اإللحاق 

 دد أشكالها ودالالتها بما يتكفلذلك لما لها من خصوصية في تعوالزيادة في المجرد والمزيد و 
 السياق بالتفسير األمثل لها .

ُتوصى الدراسة بضرورة تكثيف الدراسات الصرفية و بخاصًة في الفعل المتعدي والالزم وغيره من 
األبنية وملحقاتها  بما يكفل فهمها للدارسين ألجل إحياء التراث العربي وحفظه من الضياع واالندثار 

 جدون عنتًا ومشقة في دراسة الصرف أكثر من النحو . وال سيما أنهم ي
 الكلمات المفتاحية :

   .الملحق بالخماسي—الملحق بالرباعي —الملحق بالثاللثي  —المزيد  —المجرد  —اإللحاق
 

Abstract. 

This study dealt with the views of the morphologists in appending , a 

descriptive, analytical and inductive study  .It aimed to define the 

appending  in the triple quatrain and abstract pentagon , and more verb 

s and nouns and the changes that occur to them in their morphological 

structure , and to highlight the points of view that scholars agreed and 

disagreed with  clarifying the reason for approval or disagreement ., if be 

found . in order to reach clear arguments and articulated statements in 

an easy way top facilitate their absorption by students of science and 

knowledge .On the issue of increasing the appendix of triple and abstract 

and more than the quadrilateral and the quintuple in verbs and nouns  , 



 

3 

through the examples and evidence that were received .  Most of the 

issues of appendix in morphology and raised in separate parts in the 

books of morphological structures and are incomplete , which forces the 

help of some important references  to complete   the  required lesson . 

The study emphasized the importance of appending in morphological 

structures the difference between the increase in the appendix and the 

increase in the abstract and more because of the specificity of these 

structures in the multiplicity of their forms and connotations , including the 

context of the optimal interpretations of them The study recommended 

that  Morphological studies should be intensified specially in the transitive 

and  intransitive verb and other forms that are attached to them , in order 

to ensure their understanding for students in order to revive the Arab 

heritage and preserve it from loss and extinction specially they find 

stubbornness and hardship in studying morphology than grammar . 

Key words :  

Appendix-  Abstract - more    

Appendix to triple   -   Appendix to quadrilateral – appendix to quintuple     

 

 مقدمة: 
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا 

  :أما بعد، ر الميامين غ  المحمد وعلى آله وصحبه 

بطريقة ميسرة ليسهل   اإللحاق آلراء الصرفيين في ةحاوي دراسةال ههذ تجاء

رد في المج، وهدفت إلى التعريف باإللحاق  على طالب العلم والمعرفة استيعابها

  والخماسي جعله بناًء من أبنية الرباعيفى الثالثي على بنية الكلمة  و والمزيد

 ..(1)المجرد أو المزيد ؛ ليجري في تصريفه مجراه

ف خر الكلمات ، فعلم الصرآإذا كان علم النحو يهتم بوضع الحركات اإلعرابية على ف 

 وأ أكان ذلك بالزيادة أو النقصاناًء يهتم ببنية الكلمة وما يطرأ عليها من تغيير سو

تزويد علم يره ، فكالهما وجهان لعملة واحدة ، ثم اإلعالل واإلبدال وغ وأ اإللحاق

 ذلك ربطبوية أو أقوال العرب الفصحاء. والصرف بالشواهد القرآنية أو األحاديث الن

رد مج اإللحاق في في أنه تناول دراسةوتكمن أهمية ال ،بفروع العربية األخرى كله

 فصيلية. استقرائية بطريقة توصفية  دراسة صرفية الثالثي والرباعي والخماسي مزيدو

 سة في الحصول على المعلوماتيثون في دراستهم على المصادر الرئوقد اعتمد الباح 

، وشمل ذلك مصادر اللغة العربية التراثية والمراجع في مجال علم الصرف. 

استخدموا المنهج االستقرائي والوصفي لمادة الصرف ؛ من أجل الوصول إلى أهم 

 ..النتائج المرجوة 

ف اإللحاق في الصر فقد وجد الباحثون مجموعة من الصعاب تتمثل في صعوبة فهم 

، ثم قلة الدراسات المتعمقة في علم الصرف خاصة والفرق بينه وبين المجرد والمزيد 

في كثير من المكتبات الخاصة بدراسة علم الصرف. أيضاً قلة األمثلة التي أوردها 

علماء الصرف في مكتبتهم مما يصعب تداولها. فكان دور الباحثين تذليل تلك الصعاب 

 لطالب العلم.

 تمهيد: 

هلل رب العالمين الذي تقدست أسماؤه وعظمت صفاته عن الشبيه والمثال. الحمد  

ً على رسولنا  نحمده  حمداً ال يبلغه القائلون ، وال يحصيه العادون. وصالة وتسليما

الكريم أفصح العرب لساناً وأبينهم نطقاً ، فالصرف يحتاج إليه جميع  أهل العربية ؛ 

ل كالم العرب من الزوائد الداخلة عليها أو ألنه ميزان العربية ، وبه ي عرف أصو

                                                           
انظر. د. خديجة الحديثي ، أبنية الصرف في كتاب سيبويه ، )العراق: بغداد ، منشورات مكتبة النهضة ، ساعدت جامعة بغداد  (1)

 .403م( ، ص1965هـ / 1385 1، ط على نشره
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وصل إلى معرفة االشتقاق مثالً  إال به , وقد ي ؤخذ جزٌء النواقص المحتاج إليها ، وال ي  

من اللغة كبير بالقياس ، وال ي وصل إلى ذلك إال عن طريق التصريف ؛ وذلك نحو 

ين ، أال ترى أنك لو قولهم: إن المضارع من فَع ل ال يجيء إال على يَْفع ل بضم الع

م يكَرم بفتح الراء من المضارع ، لقضيت بأنه تارك لكالم  ً يقول: كر  سمعت إنسانا

م أو لم تسمعهم ؛ ألنك إذا صح عندك أن العين مضمومة  العرب , سمعتهم يقولون: يكر 

من الماضي قضيت بأنها مضمومة في المضارع أيضا قياساً على ما جاء. ولم تحتج 

في هذا , وإن كان السماع مما يشهد بصحة قياسك. ومن ذلك أيضاً قولهم إلى السماع 

فْ  الً ـــ بضم الميم وفتح عَ : إن المصدر من الماضي إذا كان على مثال أَْفعََل يكون م 

ْخَرجاً ، أال ترى أنك لو أردت المصدر من  ْدَخال، وأخرجته م  العين ـــ نحو: أدخلته م 

ْكَرما قياساً ، ولم تحتج فيه إلى السماع ، وكذلك قولهم: أكرمته على هذا الحد لقلت: م  

كل اسم كانت في أوله ميم زائدة مما ي نقَل وي عَمل به فهو مكسور األول ، نحو ِمْطَرقة 

وِمْرَوحة ، إال ما است ثني من ذلك. فهذا ال يعرفه إال من يعلم أن الميم زائدة ، وال يعلم 

 .(2)ونحوه مما ي ستدرك من اللغة بالقياس ذلك إال عن طريق التصريف ، فهذا

 ومن ذلك أصل اسم الجاللة ) هللا ( فقد قالوا: إن له أصلين:

ــ أحد هما ) اله ( ثم أ ْدِخلت عليه األلف  والالّم  وف ّخمت الالّم  إالَّ أْن ينكسَر ما قبلها وال 

 حذَف فيه على هذا.

ل من ) أله يَأْله ( إذا ع بِد فإاله فِعَال بمعنى ــ القول  الثَّاني أصل ه ) إاله ( وهو فِعَا

َمْعب ود ثم أ لقيت حركة  الهمزةِ على الم التعريف فالتقِت الالّمان فس ّكنِت  :َمفعول أي

ِذفت الهمزة  من غيِر نَْقٍل وعلى  مْت ، وقال أبو علّي ح  األ ولى وأ ْدِغمت في الثّانية وف ّخِ

ل اهذا يكون  العمل  أقلَّ ألنَّ الَم التعريف تبقى على س كونها ثم ت ْدَغم ، فوزن ه اآلن ) الع

ولذلك جاَز قطع  الهمزةِ في النداء ؛ ( وصار لزوم األلِف والالم ِعَوضاً من المحذوف 

ِل بََدٌل من أصٍل وهو ياء ألنَّهم قالوا في َمْقل وبِه لهي أب وك  واأللف  على القول األوَّ

 .(3)وعلى القول الثاني هي زائدة

                                                           
 .1، ص 1( ، ج1ابن جني . أبو الفتح عثمان ، المصنف ، تحقيق إبراهيم مصطفى وآخرون ، )مصر: القاهرة ، ط (2)
أبو البقاء محب الدين أحمد ابن عبد هللا ,. اللباب في علل البناء واإلعراب  , تحقيق غازي طليمات , )لبنان: بيروت ،  العكبري. (3)

 .226ص 1( , ج1995 1ار الفكر , طد
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ِريِف رها. قال تعالى: )َوتَصْ التغيير , ومنه تصريف الرياح أي: تغيي هوالصرف لغةً:   

ِر( َسّخِ يَاحِ َوالسََّحاِب اْلم  الّرِ
 .(5)وكذلك تصريف السحاب أي: تغييرها، (4)

َف الشيَء أَْعمله في غير وجه كأَنه يَصِرف ه عن وجهٍ  َف هو  وَصرَّ إلى وجه ، وتََصرَّ

ياحِ والسَّحابِ  ياحِ الليث تَْصريف  الرِّ  وتَصاِريف  األ موِر تَخاِليف ها ، ومنه تَصاِريف  الّرِ

 .جهٍة. لسان العرب مادة: ) ص , ر , ف (َصْرف ها من جهة إلى 

ْفَرَدةَ ، فَتَتََولَّد و   َف الكلمةَ الم  ْرِف ، وهو أْن ت صّرِ اعلْم أنَّ التصريَف "تَْفعيٌل" ِمَن الصَّ

تَفَاِوتَة. ْختَِلفَةٌ ، ومعاٍن م   منها أْلفَاظ م 

الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعاني كالتصغير  تحويل هو اصطالحاً:

و أ أو هو تغيير الكلمة إما بالزيادة والتكسير واسم الفاعل ، واسم المفعول وغير ذلك.

أو هو العلم بأحكام  .وغير ذلك أو الحذف أو اإلبدال والقلب والنقل واإلدغام اإللحاق

 وذكر ابن جنيوإعالل وشبه ذلك.  بنية الكلمة بما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة

أّن علم التصريف ميزان العربية ، وبه تعرف أصول كالم العرب من الزوائد الداخلة 

عليها ، وال يوصل إلى معرفة االشتقاق إال به.  وذكر في موضع الحق أن التصريف 

 إنما هو أْن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى. 

ب أن التصريف علم بأصول ت ْعَرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست وذكر ابن الحاج  

 بإعراب. 

وذكر ابن عصفور أنه كان ينبغي أن يقَدَّم علم التصريف على غيره من علوم العربية   

  .(6)، إذ هو معرفة ذوات الكلم في أنفسها من غير تركيب

 المبادئ األساسية لهذا الفن:

 يبنى عليها بعض الحقائق وقد نظمها الصبان بقوله:وهي المقاصد المهمة التي 

                                                           
 (. 5( ، والجاثية ) 164سورة البقرة )  (4)
 . 330، ص 4هـ ( ، ج1417 1الصبان. محمد علي ، حاشية الصبان ، )لبنان: بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط (5)
هـ(. أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي ،  المفتاح في الصرف ، تحقيق د. علي توفيق 471الجرجاني)ت: ( (6)

 1, ج 1م( ، ج1987هـ / 1407 1الحمد ، كلية اآلداب ـ جامعة اليرموك ـ إربد ـ عمان ، لبنان: بيروت ، مؤسسة الرسالة للنشر ، ط
 . 27ص

ـ(. علي بن مؤمن بن محمد ، الحضرمي ، اإل شبيلي  ، أبو الحسن ، الممتع الكبير في التصريف ، ه669انظر. ابن عصفور)ت:

 .33، ص 1م( ، ج1996هـ / 1417،  1)لبنان: بيروت ، مكتبة لبنان للنشر ، ط
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إِنَّ َمبَـــــاِدَئ ك ــــــّلِ فـــــٍَن َعَشــــــــــــــــــَره *** الحدُّ والمـــــــــــــــوضوع  ثم 

 الثَّمرة

ونسبـــــــــــــةٌ وفضـــــــــــله  والـــــــواضـــــــْع ***واالسم  واْستمداد  حـــكم  

 لشارعْ ا

   (7)مسائٌل والبعض  بالبعض اكتفى *** وَمن درى الجميَع حاز الشرفاْ 

 معنى اإللحاق:

هو نوع من أنواع الزيادات ، والمزيد هو كل كلمة زيد على حروفها األصلية حرف  

زان مزيد من األسماء أولا ذكر الباحثون أنفاً أن لأو أكثر حسبما تقتضيه الكلمة ، وكم

عليها بعد سيبويه نيفاً وثمانين ، وال يتجاوز االسم بالزيادة ستة أحرف كثيرة ، وزيد 

 ، وقد اهتم العلماء بالحديث عن أنواع الزيادات.

ً أو حرفين على تركيب زيادة غير  اإللحاقف نإذ   في االسم والفعل أن تزيد حرفا

عدد  ، مثل: كلمة أخرى في مطردة في إفادة معنى ؛ ليصير ذلك التركيب بتلك الزيادة

سكناتها ؛ ولتتبعها في االشتقاق ، فإذا كانت فعالً يساوي وحروف ، حركاتها المعينة  

در المص فه من الماضي ، المضارع ، األمر بعد اإللحاق الفعل الملحق به في تصاري

سماً االملحق ، اسم الفاعل ، واسم المفعول إن كان الملحق به فعالً رباعياً ، وإن كان 

إن لم يكن الملحق ، (8)النسب ، وغيرهاوالتكبير ، التصغير ، في فإنه يتبع الملحق به 

ً ؛ ألنه وأن كان كذلك يلحقه في وزنه عند الجمع والتصغير ، إال أن  به خماسيا

حذف خامسه خماسياً ي   الملحق به ، فإذا كان فيالمحذوف منه يختلف عن المحذوف 

ضعها ، بينما ال يحذف من امن أحرف الزيادة ، أو من مو ، أو ما قبل خامسه إن كان

 .(9)الملحق إال أحد أحرفه الزائدة ، وال يحذف خامسه إال إن كان من أحرف الزيادة

ل فإنه يجع هو سماعي إال عند المازنيفاإللحاق في األسماء واألفعال ، عندما يكون و

َجْلبَْب ، وَشْملَْل في  ، نحو: في الثالثي الملحق بالرباعي المجرد (10)تضعيف الالم

                                                           
( ، تحقيق إبراهيم بن هـ1250الرائقي الصعيدي المالكي. حمد بن محمد ، فتح المتعال على القصيدة المسماة بالمية األفعال )ت: (7)

 .169، ص 1م( ، ج1997هـ/ 1418هـ ـ 1417سليمان البعيمي ، )السعودية: المدينة المنورة ، مجلة الجامعة اإلسالمية للنشر ، 
هـ( ، شرح شافية ابن الحاجب ، تحقيق محمد نور الحسن ، ومحمد الزفزاف ، 686االستراباذي. رضي الدين محمد بن الحسن )ت (8)

 .52، ص 1م(  ، ج1998هـ/ 1419م ، ط 1982هـ/ 1402حي الدين ، )لبنان: بيروت ، دار الكتب المصرية للنشر ، ط ومحمد م
 انظر. المصدر نفسه والصفحة. (9)
هـ( ، تحقيق إبراهيم مصطفى ، 247هـ( ، المنصف لكتاب التصريف للمازني أبو عثمان )ت392ابن جني. أبو الفتح عثمان )ت (10)

 71م( ، ص.1954هـ/1373مين ، )مصر: القاهرة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ، دار إحياء التراث القديم ، ط وعبد هللا أ
 وما بعدها.
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َدْحَرْج" ، وَمْهَدد في اإللحاق بـ"َجْعَفر". وفي الرباعي الملحق بالخماسي اإللحاق بـ"

المجرد ، نحو: قَفَْعَدْد ، وَسَبْهلَْل "إذا جاء وذهب من غير شيء" في اإللحاق 

ـ بـ"َسفَْرَجْل"  ون الم مع زيادة النالمطرد في اإللحاق ، وكذلك تضعيف ال وهو القياســ

ثالثة ـــ وهو القياس المطرد أيضاً في إلحاق الثالثي بالخماسي المجرد نحو: َعَفْنَجْج 

 .(11)"الضخم األحمق" ، وَحَبْنَطى ، أي الغليظ قصير البطين

 فائدته: 

ربما يحتاج في تلك الكلمة إلى مثل ذلك التركيب في شعٍر أو سجع ، إضافة  هو أنه 

 .(12)إلى ما في اإللحاق من إيجاد أوزان جديدة لالستخدام اللغوي

 شروطه:

 ويشترط في تحقيق اإللحاق ثالثة أشياء: 

ذلك يقول الباحثون: إن زيادة  أال تطرد زيادة اإللحاق في إفادة معنى ؛ ولبيان أوالً ــ

األلف في نحو: قَاتَل ، وَشاَكر ، وَسائَل ــ أفادت معنى ، وهو الداللة على َمْن قام 

وإن زيادة الميم والواو في نحو: َمْقت ول ، وَمْشك ور ،  بالفعل "اسم فاعل الثالثي".

 الفاعل "اسم مفعول وَمْسئ ول ــ أفادت معنى أيضاً ، هو الداللة على َمْن وقع عليه فعل

 .الثالثي"

وإن تضعيف العين في نحو: َكسَّر ، وَقتَّل ، وَقطَّع ــ أفادت معنى ، هو الداللة على   

ها ، ثالمأن هذا اللون من الزيادات في الكلمات السابقة وأ التكثير في الفعل. وبهذا نجد

ا لإللحاق ، ولكننا  إذيطرد في إفادة معان ؛ ولهذا يكون الحكم على أن الزيادة لم تكن 

 تأملنا قول الشاعر:

َوأَنَت َكِثيٌر يَاْبَن َمْرَواَن َطيٌّب *** َوَكاَن أَب وَك اْبن  العَقَائِل َكْوثَرا
(13)   

نجد أن كلمة "كوثر" بمعنى كثير ، واألصل اللغوي لهذه الكلمة "ك ، ث ، ر" والواو 

ً  زائدة ، ورغم أنها زائدة إال أنها لم تؤِد معنى زائداً على معنى الكثرة ، والغاية  فرعيا

من زيادتها ال تعدو أن تكون زيادة لفظية ، هي أن تكون على مثال وزن اسم آخر 

                                                           
 .54، ص 1اإلستراباذي ، شرح الرضي على الشافية ، ج (11)
 .52، ص 1انظر. المصدر نفسه ، ج (12)
 .35، ص 1االستراباذي ، شرح الرضي على الشافية ، ج (13)

هـ(، 247هـ( ، المنصف البن جني ، شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازني )ت392ابن جني. أبو الفتح عثمان الموصلي )ت

 .35، ص 1م( ، ج1954هـ / 1373 1)مصر: القاهرة ، دار إحياء التراث القديم ، ط
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: "َمْهَدَد ، وقَْرَدَد" ، لم ت ؤِد معنى فرعياً زائداً مجرد ، نحو: "َجْعفََر" وأمثالها. ولو قلت

 .(14)سكناتها فعالً آخر ، نحو: َدْحَرجَ على معنى "َمْهَدَد ، وقَْرَدَد" في عدد حروفها و

وعلى هذا يمكن القول: إن كل كلمة اسماً كانت أم فعالً فيها زيادة ال تطرد في إفادة   

، حركاته  معنى ، وساورت الكلمة بهذه الزيادة وزناً من أوزان المجرد في عدد حروفه

 تها لإللحاق.، وسكناته ، كانت هذه الكلمة ملحقة بهذا األصل ، وكانت زياد

أن يجاري الملحق به في تصاريفه ، فإن كان فعالً جرى مجراه في الماضي  ثانياً ــ

 ، َطـَرةً ، المضارع ، األمر ، اسم الفاعل واسم المفعول ، نحو: َسْيَطَر ــ ي َسْيِطر  ــ َسيْ 

ـ  ـ ي َدْحِرج  ـ َسْيِطر ، ع ومل معاملة الملحق به ، نحو: َدْحَرج ـ َدْحَرجفهو م   َدْحَرجة فهو م 

َسْرَهفَ   .(15)، وَسْرَهَف ي سرهف  َسْرَهفةً فهو م 

    ً  ، وإذا قلنا: إنَّ  َضْربَب ملحق بالفعل "َدْحَرج" ، أجريناه على تصاريفه جميعا

َضْرَبب ــ ي َضْرِبب ــ َضْربَبةً  فنقول: َضْربَبَ  ، كما تقول: َدْحَرج ــ ي َدْحِرج  (16)فهو م 

َدْحَرج ةً جَ ــ َدْحرَ  وإن كان الملحق اسماً جرى مجرى الملحق به في التصغير  .فهو م 

: " ملحق بـ"َجْعفَر" ي صغر كتصغيره نحووفي جمع التكسير إن كان رباعياً ؛ فـ"َضْيغَمَ 

عَْيِفر"  يَْيِغم ــ كما تقول: "ج   ، ويكسر كتكسيره نحو: "َضيَاِغم" كما تقول: َجعَِافر."ض 

بالخماسي فال ي عامل معاملته في التصغير والتكسير ؛ ألن تكسير أما الملحق   

 الخماسي المجرد وتصغيره يكون بحذف خامسه نحو: س فَْيِرج ، وَسفَاِرج  في َسفَْرَجل.

رف علة حأما ما فيه زيادة وهو على خمسة أحرف فيحذف زائده ، إال إذا كان الزائد 

ً ، فتحذف زيادته سواًء أكانت الزيا دة لإللحاق أو لغيره ، تقول: في تصغير رابعا

ع فَْيِجيَج ، وَعفَاِجيَج ، فتحذف النون وهي زائدة لإللحاق  وتكسير "َعفَْنَجج"

 .(17)بـ"َسفَْرَجل"

                                                           
 .53، ص 1انظر. شرح الرضي على الشافية ، ج (14)
أبوبكر محمد بن السري بن سهل النحوي ، األصول في النحو ، تحقيق عبدالحسين الفتلي ، )لبنان: بيروت هـ(. 316ابن السراج)ت: (15)

هـ( ، المقتضب ، تحقيق عبد الخالق عضيمة ، 285ـ  210. المبرد. أبو العباس محمد بن يزيد )230، ص 3، مؤسسة الرسالة( ، ج

. ابن جني ، الخصائص ، 95، ص 2( ، ج2، القاهرة ، دار الكتاب المصري ، ط)لبنان: بيروت ، عالم الكتب ، دار الكتاب اللبناني 

تحقيق محمد النجار ، و د. عبد الحميد هنداوي ، )لبنان: بيروت ، دار الهدى للطباعة والنشر ، دار الكتب العلمية ، منشورات محمد 

. ابن الشجري.هبة هللا بن علي بن  41، ص 1. ابن جني ، المنصف ، ج222، ص 1( ، ج1م ط2000هـ/ 1421 2علي بيضون ، ط

هـ( ، أمالي ابن الشجري ، تحقيق ودراسة د. محمود محمد الطناجي ، )مصر: القاهرة ، 542ـ  450محمد بن حمزة الحسيني العلوي )

ب ولب لباب هـ( خزانة األد1093ـ  1030. البغدادي. عبد القادر بن عمر )294، ص 2م( ، ج1992هـ/ 1413 1مكتبة الخانجي ، ط

. ابن سيدة أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي 245، ص 1( ، ج1لسان العرب على شرح الكافية ، )لبنان: بيروت دار صادر ، ط

 1هـ( ، ج1320 1هـ بحضرة دانية( ،  المخصص ، )مصر المحمية: بوالق ، المطبعة الكبرى األميرية ، ط458اللغوي األندلسي )ت
 .272، ص

 .53، ص 1رح الرضي على الشافية ، جانظر. ش (16)
 .60، ص 1انظر. شرح الرضي على الشافية ، ج (17)
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َدْحَرج" د َحْيِرج وَدَحاِرج ، فتحذف الميم وهي زائدة   وتقول في تصغير وتكسير "م 

 لغير اإللحاق.

الملحقة ما زيد في الكلمة الملحقة بها ؛ فالفعل "اْحَرْنَجم" كلمة أن ي َزاد في ال ثالثاً ــ

مزيد بالنون ، وهي لمطاوعة الفعل "َحْرج" المجرد ، تقول: َحْرَجْمت  الناس 

وا ، أي: جمعتهم فاجتمعوا عََس" " من الفعل "قَ ، وقد ألحقوا به الفعل "اْقعَْنَسسَ  فاْحَرْنَجم 

ً  الذي يعني التراجع والتأخر ، المزيد   .(18)بالنون أيضا

عل ا ذإو  ً ج  لمثال أزيد منه بزيادة حرف أو أكثر ليعامل معاملته في جميع  مثال مساويا

ً  مثالً ، هنا يكون في الفعل كما هو المراد ها ذلك قدف ؛ هيفراتص  يجعل شمل مساويا

في جميع  جَ رَ حْ فيعامل معاملة دَ  لَ لَ مْ ، فيصير شَ  بزيادة حرف وهو الالم جَ رَ حْ بدَ 

ال: ، كما يق ةً لَ لَ مْ ل شَ لِ مْ شَ ي   لَ لَ مْ ، فيقال: شَ  ه من الماضي والمضارع وغيرهمافيراتص

، وقد يكون في  ، فالمثال األول الملحق والثاني الملحق به جةرَ حْ ج دَ رِ حْ دَ ي   جَ رَ حْ دَ 

ً  َدارْ يجعل قَ  االسم مثالً  و ، وه ددَ رْ بزيادة حرف وهو الدال فيصير قَ  رَ فَ عْ بجَ  مساويا

د دَ رَ : قَ ، فيقال ر في التصغير والتكبير وغيرهمافَ عْ المكان الغليظ فيعامل معاملة جَ 

ت: ، فإن قل افر وجعيفر هذا هو حقيقة اإللحاقعَ فر وجَ عَ ، كما يقال: جَ  ريددرادد وقِ ـوقِ 

ما الفرق بين منشعبة الثالثي وبين الملحق بالرباعي مع أن أصلهما ثالثي زيد فيه 

؟ وشملل ثالثي زيد فيه الالم، ثالثي زيد فيه األلف  ، فإن فاعل مثالً  ثرحرف أو أك

 في الملحق المنشعبة لقصد زيادة معنى كما مر ذكرهقلت: الفرق أن زيادة الحرف 

، وعلى هذا سائر  ؛ ليعامل معاملته ال لزيادة معنى لقصد موافقة لفظ للفظ آخر

، وهو ما زيد فيه حرف  نوع واحد جَ رَ حْ ، وهذه هي الستة التي هي ملحق دَ  الملحقات

؛  ةً لَ قَ وْ ل" حَ قَ وْ "وحَ  .(19)زائدة فيه الالم الثانية ، ؛ أي أسرع ةً لَ لَ مْ " شَ لَ لَ مْ واحد "نحو شَ 

؛ أي عمل البيطرة من البطر وهو  رةطَ يْ ر" بَ طَ يَ "وبَ  .الواو زائدة ، أي ضعف وهرم

 :؛ أي ةً سَ نَلْ " قَ سَ نَلْ "وقَ  .الواو زائدة،  رَ هَ ؛ أي جَ  ةرَ وَ هْ ور" جَ ه  "وجَ  .الباء زائدة، الشق 

ياء بعد وة أيضا زيدت الس  نْ لِ ؛ أي لبس القِ  اةسَ لْ ى" قِ سَ لْ النون زائدة "وقَ ، وة س  نْ لِ لبس القِ 

ية سِ لْ ة قَ سَ لْ وأصل قَ ، في محل التغيير  ؛ ألنه ، ثم قلبت ألفا ولم يبطل اإللحاق به الالم

خمسة" "و :شرع في ملحق تدحرج فقال،  جَ رَ حْ من ملحق دَ  ، ولما فرغ فقلبت الياء ألفا

 "بَ بَ لْ جَ "تَ نحو: وهو نوع واحد وهو ما زيد فيه حرفان ، " جَ رَ حْ دَ أبواب منها "لملحق تَ 

ً بَ ب  لْ جَ تَ  " بَ رَ وْ جَ تَ و " .دتانئ؛ أي الملحقة التاء والباء األخيرة زا اببَ لْ ؛ أي لبس الج   ا

                                                           
 .54انظر. المصدر نفسه والجزء ، ص (18)
هـ(. شمس الدين أحمد ، شرحان على مراح األرواح في علم الصرف ، )مصر: القاهرة ، مكتبة 855ديكنقوز أو دنقوز)ت: (19)

 .23، ص 1م( ، ج1959هـ / 1379ده ، ط ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوال
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ً ر  وْ جَ تَ  ً ط  يْ شَ " تَ نَ طَ يْ شَ التاء والواو زائدتان "وتَ ، ؛ أي لبس الجورب  با  فعالً  ؛ أي فعل نا

 ً ً ه  رْ وك" تَ ه  رْ "وتَ  .والتاء والياء زائدتان،  مكروها دتان زائالتاء والواو ، ؛ أي تبختر  وكا

ً ك  سْ مَ " تَ نَ كَ سْ مَ "وتَ  م ، وينبغي أن يعل التاء والميم زائدتان، ؛ أي أظهر الذل والحاجة  نا

إنما دخل لمعنى ف، وأما التاء  إنما هو بتكرار الباء بَ بَ لْ جَ اإللحاق في تَ أن تحقق 

، وفي  ؛ ألن اإللحاق ال يكون من أول الكلمة جرَ حْ دَ المطاوعة كما كانت كذلك في تَ 

اق ، وأما تحقق اإللح وك بالواو والياء ال بالتاء بعين ما ذكرناه  رْ وتَ  نَ طَ يْ شَ وتَ  بَ رَ وْ جَ تَ 

ولذلك قال في شرح الهادي: إنه شاذ ولما فرغ من ملحق  ؛ ففيه إشكالن كَ سْ مَ في تَ 

" وهو نوع مَ جَ نْ رَ فقال: "واثنان" منها "لملحق احْ  ، مَ جَ نْ رَ شرع في ملحق احْ  جَ رَ حْ دَ تَ 

ً سَ نْ عِ " اقْ سَ سَ نْ عَ وهو ما زيد فيه ثالثة أحرف "نحو اقْ ، واحد  ؛ أي تأخر ورجع إلى  اسا

، وهو خروج الصدر ودخول الظهر ضد الحدب زيدت في أوله  خلف من القعس

اء قَ نْ لِ ى" اسْ قَ نْ لَ "واسْ  .والزائد هو الثاني، وبين العين والالم نون وكررت الالم ، همزة 

 وبعد الالم ياء ،وبين العين والالم نون ، زيدت في أوله همزة ، وقع على القفا  :أي

عها في لوقو؛ ر وقلبت الياء في مصدره همزة وال يبطل اإللحاق به لما م ، فقلبت ألفا

وعلى ،  مَ جَ نْ رَ بأنه ملحق باحْ  سَ سَ نْ عَ ، وإنما حكمنا على اقْ  الطرف بعد ألف زائدة

اإللحاق ا لم نعن بن؛ ألن هيفرابأنه غير ملحق به مع أنه يوافقه في جميع تص جَ رَ خْ تَ اسْ 

عها والالم في الفرع موق مجرد صورة حركات وسكنات بل عنينا به وقوع الفاء والعين

 جَ رَ خْ تَ واسْ  يادة فال بد من مماثلة في الملحق.كان ثمة ز ا، وإذ في األصل الملحق به

  .(20)في األصلية الباحثون هخالف ما ذكر مَ جَ نْ رَ بالنسبة إلى احْ 

 

 

 واإللحاق نوعان:    

ويجيء من بين جميع . دَ دَ ؤْ ، س   ، َدْخلَلَ  ، نحو: قَْعَددَ  اإللحاق بالتضعيف األول ــ

 .(21)حروف الهجاء إال األلف ؛ فإنها التكرر

. ويجيء ، وَبْيَطرَ  لَ وَ اإللحاق بغير التضعيف ، نحو: أْرَطى ، ِمْغزًى ، َهرْ  الثاني ــ

ً  فومن حروف "سألتمونيها" إال حر   .  (22)المد فإنها ال تكون لإللحاق إال طرفا

                                                           
 .24المرجع نفسه ، ص (20)
 .48انظر. مرجع سابق ، ص (21)
 .42انظر. د. عبد الحميد مصطفى ، المغني في علم الصرف ، ص (22)
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م إال إذا كان فيها حرف وال يقع في أول الكالويزاد حرف اإللحاق طرفاً وحشواً ،  

في حشوها ، نحو: أَلَْنَدد ِمن اللََّدد ، يقال: عدٌو لدود إذا كان عنيداً ، فالهمزة في  دزائ

والزيادة  .(23)في حشوها دة"َسفَْرَجل" ؛ ألن النون فيها زائدة لإللحاق بـأولها زائ

األولى أي: الزيادة بالتضعيف "تضعيف الالم" قياسية مطردة ، والثانية سماعية ال 

تطرد. ومعنى اطراد األولى وعدم اطراد الثانية أن الشاعر أو الساجع أو المتسع لو 

لكان ذلك ؛ شاء أن يزيد في الكلمة الماً أخرى ، نحو: َضْرَبَب أو َكْرَمَم أو نحو ذلك 

ً "جَ جائزاً ، و " أو بَ لَ وْ كان من كالم العرب ، ولكنه ال يستطيع أن يقول قياسا

 .(24)"بَ رَ يْ "ضَ 

 اإللحاق: معاني

اإللحاق مما سبق ذكره أن لكل زيادة في الكلمة ال تطرد في إفادة معنى  معاني أهم أ ــ

ً من أوزان المجرد في عدد حروفه وحركاته  الزيادة ، وساورت الكلمة بهذه وزنا

وسكناته ، كانت هذه الكلمة ملحقة بهذا األصل ، وكانت زياتها لإللحاق ، كزيادة 

 .(25)نحو: َكْوثَر وقَْعَدد ، أو حرفين في نحو: أَلَْنَدد ويَلَْنَدد وَحَبْنطىحرف في 

الن متحركان نحو: ثْ فك اإلدغام: فكل كلمة زائدة عن ثالثة أحرف وفي آخرها مِ  ب ــ

وأَلَْنَدد فهما ملحقات ؛ ألن اإللحاق عملية لفظية ، الغاية منها بناء لفظ على مثال  ق ْعد د

لفقد البناء اللفظي شكل البناء الملحق لفظ آخر ، فلو أدغمت "ق ْعد د" وقلت: "ق ع ّد" ، 

 .(26)به

اإللحاق الخاصة باأللف المقصورة في التنكير  معانيلحاق التنوين والتاء: من  ــج 

 .(27)نحو: قََرْنبًَى "دويبة" ، ِمْعَزًى ، وأَْرَطىً 

ْبلى ، فهذه ال يلحق بها تنوين ويمنع لْ أما األلف التي تزاد للتأنيث نحو: سَ     مى وح 

وإن نونت الكلمة في لغة ولم تنون في لغة أخرى ؛ فهي للتأنيث  دخول التاء عليها.

عند من لم ينون ، ولإللحاق عند من ينون ، نحو: تَتَْرى من المواترة ، وهي المتابعة 

 .(28)، وِذْفَرى وهي الموضع الذي يعرق من اإلبل خلف األذن

                                                           
 .56، ص 1انظر. شرح الرضي على الشافية ، ج (23)
 .42المغني في علم الصرف ، ص (24)
 وما بعدها. 53، ص 1، ج انظر. شرح الرضي على الشافية (25)
 .64، ص 1انظر. شرح الرضي على الشافية ، ج (26)
 .58، ص 1المصدر نفسه ، ج (27)
 وما بعدها. 43المغني في علم الصرف ، ص د. عبد الحميد ، (28)
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 الرباعي:أوزان الملحق بمجرد 

جعله كالرباعي المجرد في تصريفه تكون  إن كل فعل ثالثي زيد فيه حرف بغرض 

 ه على النحو التالي:تأبني

 .ــ ي َحْوقِل   ، وَحْوقَلَ  ــ ي َصْوِمع   َصْوَمعَ نحو: (: ــ ي َفْوِعل   )فَْوَعلَ 

اًء . وقد اعتبره المازني بنب  بِ لْ جَ ــ ي   بَ بَ لْ ، وجَ  ل  لِ مْ شَ ــ ي   لَ لَ مْ (: نحو: شَ ــ ي فَْعِلل   )فَْعلَلَ 

 .(29)في اإللحاقمطرداً 

(: نحو: َجْهَوَر ــ ي َجْهوِ   ر.)فَْعَوَل ــ ي فَْعِول 

. (: نحو: َبْيَطَر ــ ي َبْيِطر  ، وَشْيَطَن ــ ي َشْيِطن     )فَْيَعَل ــ ي فَْيِعل 

.ل(: نحو: نِ عْ فَ ــ ي   لَ نَ عْ )فَ   قَْلنََس ــ ي قَْلِنس 

 .(30))فَْعلَى ــ ي فَْعِلي(: نحو: قَْلَسى ــ ي قَْلِسي

" نحو: شَ وقد زيدت على هذه األبنية  َ يَ هْ رَ ، و ف  يِ رْ شَ ــ ي   فَ يَ رْ : "فَْعَيَل ــ ي فَْعيِل  ــ  أ

أ ، نَرْ نحو: يَ  "لَ عَ فْ . و"يَ ع  قِ نْ دَ ــ ي   عَ قَ نْ ل ، ودَ بِ نْ سَ ــ ي   لَ بَ نْ " نحو: سَ ل  عِ نْ فَ ــ ي   لَ عَ نْ . و"فَ ئ  يِ هْ رَ ي  

إذا  مَ قَ لْ " نحو: هَ لَ عَ فْ و"هَ  الدواء. سَ جَ رْ نَ  " نحو:لَ عَ فْ . و"نَلَ فَ رْ وتَ  ، سَ مَ رْ " نحو: تَ لَ عَ فْ و"تَ 

" نحو: لَ عَ يْ . و"فَ بَ حَ رْ " نحو: مَ لَ عَ فْ ، و"مَ  سَ بَ بمعنى نَ  سَ بَ نْ " نحو: سَ لَ عَ فْ كبر اللقم. و"سَ أ

 .مَ صَ لْ م" نحو: غَ لَ عْ . و"فَ صَ لَ بمعنى غَ  صَ هَ لْ " نحو: غَ لَ هَ عْ اللقمة أي: عظمها. و"فَ  لَ بَ هْ دَ 

ى بمعن قَ زَ هْ " نحو: زَ لَ فَ عْ . و"فَ بَ لَ أي خَ  سَ بَ لْ " نحو: خَ سَ لَ عْ . و"فَ نَ رَ طْ " نحو: قَ نَ لَ عْ و"فَ 

 .(31)قَ هَ زْ أَ 

 أوزان الملحق بمزيد الرباعي:

وهو كل فعل ثالثي زيد فيه حرفان أو أكثر لغرض اإللحاق بأبنية المزيد الرباعي.   

    وهو نوعان:

 الملحق بالرباعي المزيد بحرف واحد ، وتكون أبنيته على النحو التالي: أوالًــ

                                                           
 . 41، ص 1. انظر. ابن جني ، المنصف ، ج403انظر. د. خديجة الحديثي ، أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،  ص (29)
 .335ـ  334، ص 2انظر. سيبويه ، الكتاب ، ج (30)
انظر. الزبيدي. محمد بن حسن أبوبكر األندلسي ، كتاب االستدراك على سيبويه في كتاب األبنية والزيادات على ما أورده فيه مهذباً  (31)

 . 40م( ، ص1987 1، تحقيق حنا جميل حداد ، )المملكة العربية السعودية: الرياض ، دار العلوم للطباعة والنشر ، ط

وأنواعها ، شرح وضبط محمد أحمد جاد المولى بك ، وعلي محمد البجاوي ، ومحمد أبو الفضل  السيوطي. المزهر في علوم اللغة

 . 41، ص 2، لبنان: بيروت ، دار الجيل ، بدون طبعة( ، ج 3إبراهيم ، )مصر: القاهرة ، مكتبة التراث ، ط
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 ب.بَ لْ جَ تَ ــ يَ  بَ بَ لْ جَ ل ، تَ لَ مْ شَ تَ ــ يَ  لَ لَ مْ شَ : نحو: تَ لَ لَ عْ فَ تَ 

 ن.كَ سْ مَ تَ ــ يَ  نَ كَ سْ مَ ع ، تَ رَ دْ مَ تَ ــ يَ  عَ رَ دْ مَ تَ  : نحو:لَ عَ فْ مَ تَ 

 ى.بَ عْ جَ تَ ى ــ يَ بَ عْ جَ ى ، تَ سَ لْ قَ تَ ى ــ يَ سَ لْ قَ ى: نحو: تَ لَ عْ فَ تَ 

 ب.رَ وْ جَ تَ ــ يَ  بَ رَ وْ جَ ل ، وتَ قَ وْ حَ تَ ــ يَ  لَ قَ وْ حَ : نحو: تَ لَ عَ وْ فَ تَ 

 ك.وَ هْ رَ تَ ــ يَ  كَ وَ هْ رَ ك ، وتَ وَ هْ سَ تَ ــ يَ  كَ وَ هْ سَ : نحو: تَ لَ وَ عْ فَ تَ 

 .(32)نطَ يْ شَ تَ ــ يَ  نَ طَ يْ شَ : نحو: تَ لَ ْيعَ فَ تَ 

َ يَ هْ رَ نحو: تَ " لَ يَ عْ فَ وزيد على هذه األبنية: "تَ   تَ رَ فْ عَ " نحو: تَ تَ لَ عْ فَ ، و"تَ  أ
. وهو (33)

 " في كل بناء منها.لَ لَ عْ مطاوع للملحق بـ"فَ 

 ، وهو نوعان: الملحق بالرباعي المزيد بحرفين ثانياًــ

،  س  سِ نْ عَ قْ ــ يَ  سَ سَ نْ عَ " نحو: اقْ ل  لِ نْ عَ فْ ــ يَ  لَ لَ نْ عَ " وابنيته هي: "افْ لَ لَ نْ عَ ملحق بـ"افْ  ــأ

ـ يَْحَرْنِجم   ج  جِ نْ فَ عْ ـ يَ  جَ جَ نْ فَ واعْ  ـ يَ لَ نْ عَ . و"افْ ، و اْحَرْنَجَم ـ ـ يَ قَ نْ لَ ي" نحو: اسْ لِ نْ عَ فْ ى ـ ي قِ نْ لَ سْ ى ـ

  ي.بِ نْ رَ حْ ى ــ يَ بَ نْ رَ ، واحْ 

َ طَ نْ بَ " نحو: احْ َلَ نْ عَ وهي: "افْ وذكر غير سيبويه أبنية أخرى    ألحق بـ )اْفعَْنلََل( كـ  أ

 .(34)لَ صَ نْ وَ " نحو: احْ لَ عَ نْ وَ ، و"افْ  )اْحَرْنَجَم(

زن " ، ونرى أن ولَ لَ نْ عَ ى لإللحاق بـ"افْ قَ لْ تَ ى" نحو: اسْ لَ عْ تَ وقد زاد بعضهم بناء: "افْ  

حمد م" كما يرى لَ لَ نْ عَ " ، وليس لإللحاق بـ"افْ يَ قِ الفعل "لَ  " منلَ عَ فْ تَ ى" ــ "اسْ قَ لْ تَ "اسْ 

بالمزيد أن يزاد على الملحق األحرف  الحميد ؛ ألن من شروط اإللحاق محي الدين عبد

  .(35)التي زيدت على الملحق به نفسها

: نحو". لَّ عَ وَ " لم يذكر سيبويه بناًء به. وقد ذكر من جاء بعده "افْ لَّ لَ عَ ملحقق بـ"افْ  ــب 

(  دَّ هَ وَ اكْ  ( كـ )اْسبََطرَّ الرجل أي: قصر.  لَّ أَ وَ ، وإكْ الفََرخ  إذا ارتعَد ؛ ملحق بـ )اْفعَلَلَّ

  .(36)ضَّ ضَ يَ : ابْ ا فيهقالوف" وهو نادر ، لَّ لَ عَ و"افْ 

                                                           
 335ـ  334، ص 2انظر. الكتاب ، ج (32)
 .41، ص 2انظر. المزهر ، ج (33)
 .41، ص 2المزهر ، ج انظر. (34)
 .86انظر. دروس التصريف ، ص (35)
 .27، ص 2. والمزهر ، ج40انظر.االستدراك " ، ص (36)
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نحو: "فَْوَعل" مثل: َكْوثَر ، و"فَْيعَل"  أوزان كثيرة فله السم الملحق بالرباعيأما ا 

و"ف ْعلَى" ، و"َفْعلَل" مضعف الالم كـ"َمْهَدد" ،  كـ"َجْدَول" ل"وَ عْ كـ"َزْينَب" ، و"فَ 

ر في السي كـ"َرْعَشن" ، و"فِعَْلنَة" كـ"ِعَرْضنَة" أي: اإلعتراض كـ"أ ْرَطى" ، و"فَْعلَن" ،

من النشاط ، و"فِْعِلن" كـ"فِْرِسن" أي طرف خف البعير ، و"فَْعلَتَه" كـ"َسْنَبتَة" أي: 

ْنف س" أي: دويبة سوداء أصغر من  م الجافيالضخم والشيخ والعظي ، و"ف ْنع ل" كـ"خ 

 .(38)"ف ْعل ول" نحو: "ب ْهل ول" ألحق بـ "ف ْعل ول" كـ "ع ْصف ور" .(37)الجعل منتنة الريح

حو ."ِفْعَيْول" نـــ ألحق بـ "فَعَل ول" كـ "قََرب وٍس" شديد السواد "َحلَك وٍك" "فَعَل ول" نحو:

. و"أ ْفع ول" من ي ْحِدث  عند الجماع ؛ ألحق بـ "فِْعلَول" كـ "فِْرَدْوٍس" "ِعْذَيْوٍط" وهو

نحو "أ ْمل وٍد" وهو النّاعم ؛ ألحق بـ "ف ْعل وٍل" كـ "ع ْسل وجٍ" وهو الغضُّ النَّاعم. "إْفِعيل" 

ً ــ ألحق بـ "فِْعِليٍل" كـ "قِْطِميٍر". ل" نحو: و"إْفَعوْ  نحو "إِْمِليٍد" وهو النَّاعم ــ أيضا

 .  (39)، ألحق بـ "فِْعَلوٍل" "إْدَرْوٍن" وهو أصل الّشيء

 .(40)وهو الّداهية َحبَوَكٍر""فَعَْولَل" نحو: "َجَبْونٍَن" ــ اسم واٍد ــ ألحق بـ "َفعَْولٍَل" كـ " 

ـ "، وغيرها  وهو الّداهية اٍط"ق ْرطَ " " نحو:و"ف ْعاَللٍ  ـ ألحق ب ـ "ق ْرَطاٍس"ف ْعاَل ـ  .(41)ٍل" ك

ْخَدب" كـ"س ْؤَدد"  وال يمنع على ما  وعند األخفش "ف ْعلَل" مضعف الالم ملحق بـ"ج 

ذكر أن يكون "أَْفع ل و إِْفِعل" كـ"أَْبل م و إِْجِرد" أي: نبت يدل على الكماة واحدته إجردة 

، قال النضر: "ومنهم من يقول إجرد بتخفيف الدال مثل: إثمد ، وهو الذي عناه الشارح 

ل" يكون لإللحاق ، وكذا "يَْفعَ  لإللحاق ، وأما إِْفعَل كإِْصبَع فال ؛ إلدغام نحو: إِوزّ 

"مٌ الَ كعَ  لٌ اعَ ع ، وكذا فَ مَ لْ كيَ 
(42). 

 أوزان الملحق بالخماسي:

أوزان كثيرة ، فمن الثالثي الملحق للخماسي لالسم الملحق من الثالثي والرباعي  

وَعفَْنَجج أي  ، بَسفَْرَجل نحو: َصَمْحَمح أي: الشديد القوي ، واألنثى منه َصَمْحَمَحة

وَكَرْوس أي: الشديد ، وَعَملَّس أي: القوي الشديد على السفر ،  ، "الضخم األحمق"

 والذئب والكلب الخبيثان. قال عديُّ بن الرقاع يمدح عمر بن عبد العزيز:

                                                           
 .60، ص 1انظر. شرح الرضي على الشافية ، ج (37)
عمادة البحث عبد الرزاق بن فراج الصاعدي ، تداخل األصول اللغوية وأثره في بناء المعجم ، )السعودية: المدينة المنورة ،  (38)

 .230، ص 1م( ، ج2002هـ / 1422 1العلمي بالجامعة اإلسالمية للنشر ، ط
 230، ص 1انظر. تداخل األصول اللغوية وأثره في بناء المعجم ، ج (39)
 .214، ص 3انظر. ابن السراج ، األصول في النحو ، ج (40)
 .230ص،  1انظر. تداخل األصول اللغوية وأثره في بناء المعجم ، ج (41)
 المصدر نفسه ، والصفحة. (42)
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ر النَّاِر لَْم يَتَلَثَّمَعَملَّ  وٌم َكحَّ   (43)س  أَْسفَاٍر إذا اْستَْقبَلَْت لَه  *** َسم 

 وقال الطرماح يصف كالب الصيد:  

  (44)ناحِ وَ الشَّ  رَ يْ غَ  دَ يَّ الصَ  اتِ مَ عِ طْ الم   نَ مِ ***س لَّ مَ عَ  لَّ ك   اِس رَ ـــمْ ع باألَ زِّ وَ ي  

 ، الرجل الذى ال خير فيهل أي: جَ رْ فَ كسَ خ يَّ بَ هَ ، وكثير اللحم الرخو أي:  لثَ وْ ثَ عَ و

رة ، والهبيخة: الجارية التا الغالم الممتلئحمق المسترخى. والهبيخ في لغة حمير واأل

تكم بعضه ر"الكثيب العظيم من الرمل إذا ا أي:كسفرجل ل قَ نْ قَ عَ . والممتلئة بلغتهم أيضا

يل: ، وق الخفيف الظليم "ذكر النعام" أي:كسفرجل  ". َوَخفَْيَدد َوَخفَْيفَدعلى بعض

د فَ ، وخَ  داً خف ح ــرِ كفَ ــ  دفِ ، وتقول: خَ  قيل للظليم خفيدد لسرعته، و الطويل الساقين

" ددَ نْ فَ خَ د "فَ يْ فَ وفى بعض النسخ مكان خَ ، ، إذا أسرع في مشيته  داً فَ خَ  ــب رَ كضَ  ــ

بفتح أولهما وثانيهما وسكون ،  لندٌد ويلنددٌ أ. اه صاحب المال الحسن القيام عليهومعن

تركت ، و ومعنى يلندٍد وألندٍد واحد، حذفت النون كما حذفتها من عفنججٍ النون فيهما ، 

 (45)وهو الشديد ألنَّهما من نفس الحرف. ويدلّك على ذلك أنَّ المعنى معنى ألدَّ  الدَّالين ؛

 ل الطرماح:منه قو. و

ذوِل كأنه *** خْصم  أبرَّ على الخصوم ألَنَدد   يوفي على ِجْذم الج 
(46)  

كذلك حبنطًى ، إن شئت حذفت النون فقلت: حبيٍط ، وإن شئت حذفت األلف فقلت: 

و من ه وذلك ألنَّهما زائدتان ألحقتا الثالثة ببناء الخمسة ، وكالهما بمنزلة ما ؛ حبينطٌ 

، فإنَّما حبنطَّى وأشباهه  نفس الحرف ، فليس واحدةٌ الحذف ألزم لها منه للخرى

ْلحق بسفرجل بالنُّون َواأْللف . (47)بمنزلة قلنسوةٍ  َوإِنََّما َمنعه من الّصْرف ، وحبنطى م 

يَاَدة فِي اْلمعرفَة  ْبلَى فِي الّزِ َوائِد ، أَن آِخره كآخر ح  فأشبهها من َهِذه اْلِجَهة َولَِكن الزَّ

ْبلَى   فَإِن قلت َما بَال حرباء وعلباء .فَلَذِلك لم يْنَصرف فِي اْلمعرفَة؛ يكن كزوائد ح 

دتين ئكالزا، وقوباء ينصرفن فِي اْلمعرفَة والنكرة والزائدتان فِي آخر كل َواِحد ِمْنَها 

                                                           
 .60، ص 1شرح الرضي على الشافية ، ج (43)
 ، والصفحة. 1المصدر نفسه ، ج (44)
هـ(. أبو بشر عمرو عثمان بن قنبر ، الكتاب ، تحقيق عبد السالم محمد هرون ، )مصر: القاهرة ، مكتبة 180سيبويه)ت:  (45)

 .420، ص 3م( ، ج1988هـ / 1408 3الخانجي ، ط

هـ(. خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي ، شرح التصريح على التوضيح 905انطر. األزهري زين الدين المصري)ت: 

 .556، ص 2م( ، ج2000هـ / 1421 1أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو ، )لبنان: بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط
 
محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد هللا بن المرزبان ، شرح أبيات سيبويه ، تحقيق د. محمد هـ( ، أبو 285السيرافي)ت:  (46)

علي الريح هاشم ، مراجعة طه عبد الرءوف سعد ، )مصر: القاهرة ، مكتبة الكليات األزهرية ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 
 .348، ص 2م( ، ج1974هـ / 1394ط 
 .436، ص 3تاب ، جسيبويه ، الك (47)
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فِي آخر َحْمَراء هال ترك صرفهن فِي اْلمعرفَة َكَما ترك صرف َما ذكرنَا من الملحقات. 

ة من وألفات َهِذه منقلب، فالفصل بَينهَما أَن اأْلََواِئل الَّتِي َوصفنَا ألفاتها غير منقلبة 

نتها. َوالدَِّليل ء فقد بايياءات قد باينت ألفات التَّأْنِيث أِلَن تِْلَك اَل تكون إِالَّ منقلبة من َشيْ 

إِنََّما ِهَي فعالية فَلَو ذكرت قلت درحاء َكَما ترى َكقَْوِلك سقاء ، على َذِلك قَْولهم درحاية 

 .(48)وغزاء يَا فَتى

أِلَن النُّون َزاِئَدة َوَكَذِلَك َما ؛ ل فِ يْ حَ ل جَ فَ نْ حَ َوفِي جَ ومن الرباعي َجَحْنَفل أي: الغليظ ،  

عَاِويَة فَمن بَنَات الثَّاَلثَة وسنشرح لَك أَْحَكامَها لتقف َعلَْيَها إِن ، َكاَن مثل َذِلك  َوأما م 

اْعلَم أَن َذَوات الثَّاَلثَة إِذا لحقتها زائدتان مستويتان فَأَنت ِفي اْلَحذف بِاْلِخيَاِر  .َشاَء هللا

ْلحقَة لم يجز حذفَها وحذفت اأْل ْخَرى، حذفت أَيهَما ِشئْت  أِلَن  ؛ فَإِن َكانَت إِْحَداهَما م 

َخيّر  َنتَا غير َوِإن َكا، الملحق كاألصلي فَإِن َكاَنتَا ملحقتين فَأَنت فِي حذف أَيهَما ِشئْت م 

لَها يعلم أج ْلَمْعنى مني لَيست للمعنى وأبقيت الَّتِي لملحقتين وإحداهما للمعنى حذفت الَّتِ 

َوَذِلَك  ؛فَأَما َما اْستََوت فِيِه الزيادتان فقولك فِي حنبطي حبيط فَاْعلَم َوإِن ِشئْت حبينط ، 

ن قلت فَإِن حذفت النُّو ، أِلَنَّه  من الثَّاَلثَة َوالنُّون َواأْللف فِيِه زائدتان ملحقتان بسفرجل

 ، ن حذف النُّون قلت حبيطيَوإِن عوضت فِيمَ ، حبيط َوإِن حذفت اأْللف قلت حبينط 

انيط َوإِن عوضت قلت حب، فَاْعلَم وفيمن حذف اأْللف حبينيط َوَكَذِلَك جمعه تَقول حبانط 

فعلى َهَذا يْجِري َولَو حقرت  ؛عوضت قلت حباطي َوإِن ، ن حذفت النُّون قلت حباط فَإِ 

َوإِن عوضت قلت مغيسيل اَل يكون ِإالّ ، مغيسل  :مثل مغتسل لَقلت
(49). 

"البستان" فإنهم نصوا على أنه ال  ْرَدّب وفِْرَدْوسإ ومن الملحق بِِقْرَطْعب من الثالثي 

واالنقحل  ،(50)وإْدَرْون وإْنَقْحل زائد فيه إال الواو ؛ فيكون رباعياً ملحقاً بالخماسي ،

ومن كَجْرَدَحل ، أي الرجل الذي يبس جلده على عظمه من البؤس والكبر والهرم ، 

كَجْرَدَحل ، أي: الضخم الطويل من الرجال ، وقيل السيء الحال ،  الرباعي قِْرَشبّ 

، أي: الغليظ الشديد العنق والظهر من اإلبل وغيرها ، وقيل: هو الشديد مطلقاً  َوِعلَّْكدٌ 

ِرشٌ ، الذكر واألنثى فيه سواء ،  كَجْمَرش "العجوز المضطربة الخلق" عند  وقولهم َهمَّ

 ، ، وعند األخفش ليس فيه زائد وأصله َهْنَمِرش بَجَحْمِرش بالتضعيف ةسيبويه ملحق

ً  الباحثون إليه ويجوز على ما ذهب ً بِ ال، وع   لحْ دَ رْ بجَ  أن يكون ِسْرَداح ملحقا  ط ملحقا

 "اسم موضع" ، قال الطرماح ابن حكيم ، وقيل قائله ابن مقبل: ، وك نَاِبيل بق َذْعِمل

                                                           
هـ(. أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالي األزدي ، المقتضب ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، 285المبرد)ت:  (48)

 .4، ص 4)لبنان: بيروت ، عالم الكتب ، ج
 .60، ص 1. انظر. شرح الرضي على الشافية ، ج245، ص 2المصدر نفسه ، ج (49)
 60، ص 1فسه ، جالمصدر ن (50)



 

18 

ْكب  َراِئح  َدَعتْنَا ِبَكْهٍف ِمْن    (51)ك نَابَِيل َدْعَوةً *** َعلَى َعَجٍل َدْهَماَء والرَّ

 ؛ يرخالفتهما في التصغير والتكس ، وإن بق َذْعِميل ويقال فيه كنابين. وك َنابل ملحقة   

واعلم أنه ال يكون في الرباعي  .نا ذكرنا أن ذلك ال يعتبر إال في الرباعينأل

لثقلهما وثقل التضعيف: أما إذا كان أحد حروفهما  ؛ والخماسي األصليين تضعيف

 ً د ، فعلى هذا أح تضعيفاً زائداً فإنه ي ْحتََمل لعروض الزيادة وإن صار العارض الزما

 .(52)المثلين في كلمة مع ثالثة أصول

هذه هي أبنية األفعال المجردة ، والمزيدة لإللحاق وغيره ، كما جاءت في الكتاب     

ينا بعد أن استدركت على سيبويه أبنية جديدة. وقد ذكرها الباحثون ، وكما وصلت إل

في مواضعها ، وأضافوا إليها المعاني الزائدة على معانيها عند سيبويه ، ولم تتعرض 

 ً   .لما جاء منها متعدياً أو الزما

 

 

 الخاتمة:

 عفوالمض، الرباعي والخماسي مزيدلحاق في الثالثي ومجرد وتم بحمد هللا دراسة اإل 

 وما يحدث فيهما من تغيير في ب نية الكلمة ، فكانت دراسة ،واألسماء  في األفعال 

وصفية استقرائية ، آملين من المولى عز وجل أن يجد فيها كل باحث ضالته  صرفية

م في تناوله —عليها  وان في مجال علم الصرف ، والتي أضفبعد أن جال الباحثو

كون مرجعاً حتى تللباحثين تناوالً مبسطاً  ليسهل استيعابها  —لهذه المادة العلمية الثرة

علم الصرف ؛ وذلك إلبراز براعة العبارات والمعاني التي تناولتها المادة للكل دارس 

الصرفية ، وإبراز وتقريب وجهات النظر التي اتفق عليها الباحثون واختلفوا فيها مع 

ن أجل الوصول إلى نتائج مرجوة غيرهم ممن سبقوهم من األسالف والمحدثين ؛ م

 .، وتم التوصل إلى النتائج اآلتية: تفيد الباحثين في هذا المضمار

اإللحاق في الفعل الثالثي ومجرد ومزيد الفعل  زيادةفي  ــ اتفق علم الصرف1

وغيره في األمثلة الواردة في االستشهاد الرباعي والخماسي ، واألسماء ، والمضعف 

 مق من فهم المادة الصرفية.إال ما ندر مما يع

                                                           
ئح  اِ رَ  لَّيلوال اءَ مَ هْ دَ  لٍ جَ ى عَ لَ * عَ ** ةً وَ عْ ل دَ يَ ابِ نَك   نْ مِ  فٍ هْ كَ ا بِ نَتْ عَ دَ .وي روى البيت برواي)61،ص1شرح الرضي على الشافية ، ج ( (51)

) 
 ، والصفحة. 1المصدر نفسه ، ج (52)
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ب كت فيإن معظم قضايا زيادة اإللحاق في الصرف مطروحة في أجزاء متفرقة ــ 2

 األبنية الصرفية وغير مكتملة مما اضطر الباحثون إلى االستعانة ببعض أمهات الكتب

 . ؛ لتكملة الدرس المطروح

دة ح الفرق بين زياتأكيد أهمية دراسة اإللحاق في األبنية الصرفية ؛ لتوضي ــ3 

هذه األبنية من خصوصية في تعدد لاإللحاق والزيادة في المجرد والمزيد ؛ وذلك لما 

 .التها بما يتكفل السياق ببيان التفسير األمثل لهاأشكالها ودال

 توصيات:

دراسة صرفية متعمقة ؛ إلحياء هذا الجانب الذي  اإللحاق دراسةب وصي الباحثوني   /1

 . زيادة المجرد والمزيد في األبنية الصرفيةال ينفصل عن 

 ثين.بر غور التخصص الدقيق للباحسبة العربية بمادة صرفية قيمة ؛ لالمكت إثراء/ 2

 / ربط الصرف بنوادر من اللغة وجميل المعنى والبالغة والصور البيانية والبديعية.3

الذي  اث العربي/ تسهيل وتبسيط دراسة علم الصرف لطالب المعرفة ؛ إلحياء التر4

 وتلمالى وإحياء كلمات ماتت أو في طريقها  ، كاد أن يندثر أو في طريقه لالندثار

 .يجدون عنتاً ومشقة في دراسة الصرف أكثر من النحوأنهم  خاصة

 المصادر والمراجع:

 / القرآن الكريم.1
هـ(. خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن 905/ األزهري زين الدين المصري)ت: 2

محمد الجرجاوي ، شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح 
 .2م( ، ج2000هـ / 1421 1في النحو ، )لبنان: بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط

هـ( ، شرح شافية ابن الحاجب 686االستراباذي. رضي الدين محمد بن الحسن )ت/ 3
محي الدين ، )لبنان: بيروت  ، تحقيق محمد نور الحسن ، ومحمد الزفزاف ، ومحمد

م(  ، 1998هـ/ 1419م ، ط 1982هـ/ 1402، دار الكتب المصرية للنشر ، ط 
 .1ج
هـ( خزانة األدب ولب لباب لسان 1093ـ  1030/ البغدادي. عبد القادر بن عمر )4

 .1( ، ج1العرب على شرح الكافية ، )لبنان: بيروت دار صادر ، ط
كر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي ،  هـ(. أبو ب471الجرجاني)ت: /5

المفتاح في الصرف ، تحقيق د. علي توفيق الحمد ، كلية اآلداب ـ جامعة اليرموك ـ 
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م( ، 1987هـ / 1407 1إربد ـ عمان ، لبنان: بيروت ، مؤسسة الرسالة للنشر ، ط
 . 1ج
محمد النجار ، و هـ(  ، الخصائص ، تحقيق 392/ ابن جني. أبو الفتح عثمان )ت6

د. عبد الحميد هنداوي ، )لبنان: بيروت ، دار الهدى للطباعة والنشر ، دار الكتب 
 .1( ، ج1م ط2000هـ/ 1421 2، ط العلمية ، منشورات محمد علي بيضون

هـ( ، تحقيق 247، المنصف لكتاب التصريف للمازني أبو عثمان )تني ابن ج/ 7
)مصر: القاهرة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي إبراهيم مصطفى ، وعبد هللا أمين ، 

 م(.1954هـ/1373وأوالده ، دار إحياء التراث القديم ، ط 
عبد الحميد مصطفى السيد بكلية العلوم واآلداب بالجامعة الهاشمية ، المغني في / 8

 م(.1998هـ / 1418علم الصرف ، )األردن: عمان ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، 
هـ(. شمس الدين أحمد ، شرحان على مراح األرواح 855ديكنقوز أو دنقوز)ت: (/ 9

في علم الصرف ، )مصر: القاهرة ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده 
 .1م( ، ج1959هـ / 1379، ط 
/ الرائقي الصعيدي المالكي. حمد بن محمد ، فتح المتعال على القصيدة المسماة 10

هـ( ، تحقيق إبراهيم بن سليمان البعيمي ، )السعودية: 1250)ت:بالمية األفعال 
م( ، 1997هـ/ 1418هـ ـ 1417المدينة المنورة ، مجلة الجامعة اإلسالمية للنشر ، 

 .1ج
/ عبد الرزاق بن فراج الصاعدي ، تداخل األصول اللغوية وأثره في بناء المعجم 11

 1العلمي بالجامعة اإلسالمية للنشر ، ط، )السعودية: المدينة المنورة ، عمادة البحث 
 .1م( ، ج2002هـ / 1422
/ الزبيدي. محمد بن حسن أبوبكر األندلسي ، كتاب االستدراك على سيبويه في 12

كتاب األبنية والزيادات على ما أورده فيه مهذباً ، تحقيق حنا جميل حداد ، )المملكة 
 . 40م( ، ص1987 1والنشر ، ط العربية السعودية: الرياض ، دار العلوم للطباعة

. أبو بكر محمد بن سهل ، األصول في النحو ، تحقيق عبد الحسين السراج ابن/ 13
 .3الغنلي ، )لبنان: بيروت ، مؤسسة الرساالة للنشر ، بدون( ، ج

هـ(. أبو بشر عمرو عثمان بن قنبر ، الكتاب ، تحقيق عبد 180/ سيبويه)ت: 14
م( 1988هـ / 1408 3القاهرة ، مكتبة الخانجي ، طالسالم محمد هرون ، )مصر: 

 .420، ص 3، ج
هـ 458/ ابن سيدة أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي )ت15

بحضرة دانية( ،  المخصص ، )مصر المحمية: بوالق ، المطبعة الكبرى األميرية ، 
 .1هـ( ، ج1320 1ط
بن أبي سعيد الحسن بن عبد هللا بن هـ( ، أبو محمد يوسف 285السيرافي)ت: / 16

المرزبان ، شرح أبيات سيبويه ، تحقيق د. محمد علي الريح هاشم ، مراجعة طه عبد 
الرءوف سعد ، )مصر: القاهرة ، مكتبة الكليات األزهرية ، دار الفكر للطباعة والنشر 

 .2م( ، ج1974هـ / 1394زيع ، ط والتو



 

21 

/ السيوطي. المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، شرح وضبط محمد أحمد جاد 17
المولى بك ، وعلي محمد البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، )مصر: القاهرة ، 

 . 2، لبنان: بيروت ، دار الجيل ، بدون طبعة( ، ج 3مكتبة التراث ، ط
ـ  450يني العلوي )/ ابن الشجري.هبة هللا بن علي بن محمد بن حمزة الحس18
هـ( ، أمالي ابن الشجري ، تحقيق ودراسة د. محمود محمد الطناجي ، )مصر: 542

 .2م( ، ج1992هـ/ 1413 1القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ط
الصبان. محمد علي ، حاشية الصبان ، )لبنان: بيروت ، دار الكتب العلمية ،  /19
 .4هـ ( ، ج1417 1ط
علي بن مؤمن بن محمد ، الحضرمي ، اإل شبيلي  هـ(. 669ابن عصفور)ت: /20 

، أبو الحسن ، الممتع الكبير في التصريف ، )لبنان: بيروت ، مكتبة لبنان للنشر ، 
 .1م( ، ج1996هـ / 1417،  1ط
ابن عقيل. بهاء الدين عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري  /21
هـ( ، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ، )مصر: القاهرة ، دار مصر 769)ت:

 .4م( ، ج1980هـ /1400 20للطباعة ، سعيد جودة السحار وشركاه ، ط
لباب في علل البناء العكبري. أبو البقاء محب الدين أحمد ابن عبد هللا ,. ال /22

( , 1995 1واإلعراب  , تحقيق غازي طليمات , )لبنان: بيروت ، دار الفكر , ط
 .1ج
هـ( ، المقتضب ، تحقيق عبد 285ـ  210/ المبرد. أبو العباس محمد بن يزيد )23

الخالق عضيمة ، )لبنان: بيروت ، عالم الكتب ، دار الكتاب اللبناني ، القاهرة ، دار 
 .4، ج 2( ، ج2صري ، طالكتاب الم


