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هيدف البحث ٕاىل الوقوف عند مفهوم الكسع 

، مبينا معناه اللغوي يف اللغة العربية وصوره
و`صطال^، واملصطلحات املرادفة X، مث عرض 

للكسع من  تصور الرتاث اللغوي وا7رس اللغوي احلديث
خالل اسـتعامالته وشواهده اليت وردت يف املعجامت 

وذv اعuدًا عىل املهنج . اللغوية واملؤلفات النحوية
لل الوصفي التحلييل ا|ي يتتبع وصف املصطلح، مث حي

ٔان  وقد خلص البحث ٕاىل. مناذجه اللغوية والنحوية
أاللفاظ اليت وردت مرتبطة مبفهوم الكسع جاءت قلي� يف 

توسع اللغويون املعارصون يف  الرتاث اللغوي ويف املقابل
دال� مفهوم الكسع وصوره، ؤاظهرت مناذجه ٔانه ٔاقرب 
ٕاىل الز�دة اللغوية، وعىل وجه اخلصوص يف املعجامت، 

يقترص يف بعض احلاالت عىل ما زيد يف آخر اللكمة  ؤانه
وقد اختص اسـتعامX عند النحويني مع . من احلروف

�سـتثناء ريض ا7ين أالسرتا�ذي،فقد ذكر " الت"
وحرف التوكيد يف الفعل املضارع " حي�"الكسع مع 

ويويص البحث بأمهية دراسة املصطلحات ".ٔالرضبن"
هتا ومناذ¤ا؛ ملعرفة املراد اللغوية والوقوف عند اسـتعامال
والوقوف عىل الفروق . مهنا،ورضورة ضبط اسـتعاملها

  .ا7قيقة الفاص� بيهنا وبني غريها من املصطلحات املرادفة
 -التذييل -اللواحق–الز�دة  -الكسع ::::اللكامت ا7ا�اللكامت ا7ا�اللكامت ا7ا�اللكامت ا7ا�
  الرتاث اللغوي 

 

 

 

Abstract : 
This paper aims at dealing with the 

notion of al-kasa’ (a special type of 

suffixing) in Arabic and its types. It 

clarifies both its lexical and technical 

meaning. It alsodiscusses its terms relating 

to this notion as well. Then it introduces 

the conception of both linguistic tradition 

and modern linguistic studies about this 

notion through its uses and examples in the 

lexicon and grammar. The paper uses the 

analytical descriptive method by tracing 

the term descriptions and analyzing the 

lexical and grammatical examples of the 

studied notion. The paper concluded that 

while the linguistic tradition used this term 

with few lexical words, modern linguistic 

studies stretched the notion and introduced 

many types of it. Modern linguistic study 

introduced examples closer to language 

affixing which has no meaning especially 

in lexicon and after the final letters of 

words. This notion has been used in 

linguistic tradition with the particle of 

negation “laat ت�”. However Radheyu Al-

Deen  Al-Istrabadhy used it with 

“haythoma حيثما   ” and ‘ladhrebanna 

 The paper recommend studying .’�ضربنَّ 

the linguistic terms and exploring their 

different uses and examples as it. In 

addition this would clarifies the subtle 

technical differences between any term 

and the others relating to it. 

Key word: al-kasa‘- Suffixes-  increase- 

appendix- linguistic hertage  
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  مقدمةمقدمةمقدمةمقدمةــــالالالال

اسـتعامX مج� من التساؤالت املهمة، كام  يعاجل هذا البحث مفهوم الكسع ا|ي يسـتدعي
لغة العربية،مفن ينعم النظر يف كتب اللغة جيد ٔان الكسع مل يّطرد حياول الوقوف عىل صوره يف ال

اسـتعامX مع أاللفاظ الورادة X عند اللغويني؛ ٕاذ يسـتخدمون مع اللفظة املعجمية الواحدة الكسع مرة، 
وغريه يف مرات ٔاخرى، كام مل يّطرد اسـتعامX عند النحاة ا|ين مجعوا بينه وبني مصطلحات ٔاخرى يف 

وتتأكد ٔامهية دراسة هذا . وهو ما يدعو ٕاىل رضورة مناقشة `صطالح اخلاص به. لواحداملوضع ا
ٔامر �لغ أالمهية، ورضورة ملحة لفهم  املوضوع فيأن الوقوف عند املصطلحات �7راسة والتحليل

  . املعاين املرادة، وحتديد داللهتا بدقة، ومعرفة الشواهد الواردة علهيا
مبا وجد الباحث من اختالف يف اسـتعامل الكسع بني  وضوعاملوقد تعزز اختيار هذا 

د بشلك دقيق،ٔادى ٕاىل  Éاللغويني القداىم واملعارصين؛ مما جعل داللته ُملِْبسة، ومفهومه غري ُمحد
  . الز�دة، وإالحلاق، والتذييل: تداخÐ مع مصطلحات ٔاخرى، مثل

للغوي من خالل اسـتعامالته عىل مفهوم الكسع يف الرتاث ا من هنا حاول الباحث الوقوف
يف ا7رسني املعجمي والنحوي، متبًعا املهنج الوصفي التحلييل؛لبيان صوره، وحتليل مسائÐ، واملقارنة 

  .بيهنا
وتظهر مثرة دراسة هذا املوضوع يف اسـتجالء مفهوم الكسع وبيان صوره من خالل 

   .  الشواهد اللغوية والنحوية اليت ورد فهيا يف اللغة العربية
بق البحث احلايل بدراسـتني مسـتقلتني، وÕلثة عرضت X مع غريه عىل حد عمل  -وقد سـُ

  : ومل تقترص عليه، ولكها ٔالنسـتاس الكرميل، ويه -الباحث
، حبث منشور يف جم� لغة العرب العراقية، "حروف الكسع يف  أاللفاظ العربية واملعر�ت" -

  .م1926اجلزءأالول، السـنة الرابعة، متوز 
، حبث منشور يف جم� لغة العرب العراقية، اجلزءأالول، السـنة "ا7واخل والكواسع يف العربية" -

  .م1930الثامنة، اكنون الثاين 
  . ت. مكتبة الثقافة ا7ينية، د: ، القاهرة"نشوء اللغة العربية ومنوها واكهتالها"  -

  .وسـيقف الباحث عند هذه ا7راسات �لعرض والتحليل
  :وا7راسات السابقة فتتضح يف عدة ٔامور، ويه بني البحث احلايلٔاما الفوارق 
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الباحث رضورة التوسع يف اسـتعامل الكسع كام تراه ا7راسات السابقة اليت توسعت يف  ال يرى .1
اسـتعامX يف أاللفاظ العربية واملعربة؛ ٕاذ قرصه البحث احلايل عىل أاللفاظ العربية يف اسـتعامالت 

 .حمددة
إالحلاق، والز�دة، : قارن بني الكسع وغريه من املصطلحات ذات الص�، مثلٕان هذا البحث ي .2

 .والتذييل، وإالتباع، وإاللصاق
ٕاضافته لبعض مناذج الكسع بعد اسـتقراء ما ورد منه يف الرتاث،فقد ٔاضاف أاللفاظ اللغوية ا7ا�  .3

X، واقترصت  عىل الكسع، وبّني اسـتعامX عند اللغويني والنحويني وشواهده، واملرادفات
ا7راسات السابقة عىل الكسع يف املعجامت اللغوية، ومل تتطرق ٕاىل ما ورد حوX يف املؤلفات 

 .النحوية
وقد رمس الباحث خطة لهذا العمل ليمتكمنن إالحاطة جبوانبه اليت يسـتدعهيا البحث والتتبع، 

  :فاكنت عىل النحو التايل
  :مفهوم الكسع: ٔاوال
  .الغة واصطالحً : الكسع. 1
  .الكسع واملصطلحات ذات الص�. 2

  :مسائل الكسع يف الرتاث اللغوي: Õنًيا
  .أاللفاظ املكسوعة يف املعجامت اللغوية .1
 .املسائل النحوية اليت ذكر فهيا الكسع .2
  .الكسع بني املعجم والنحو .3

  .اللغوي احلديث الكسع يف ا7رس: Õلثًا
        ::::مفهوم الكسعمفهوم الكسعمفهوم الكسعمفهوم الكسع: : : : ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال
    لغة واصطالًحا لغة واصطالًحا لغة واصطالًحا لغة واصطالًحا : : : : الكسعالكسعالكسعالكسع ....1111
، هو رضب دبر اليشء ٔاو مؤخرته �ليد ٔاو 1تدور معاين الَكْسع يف العربيةعىل نوع من الرضب::::غةغةغةغةلللل. . . . أ أ أ أ 

ٔاي رضهبا به، ومنه احلديث الرشيف فì روي عن : كسع ٔاد�رمه �لسـيف: ومنه قول العرب. القدم
من  كنا يف غزاة، فكسع رجل من املهاجرين رجالً : "قوX –ريض هللا عهنام  - جابر بن عبدهللا 

صىل - � للمهاجرين، فسمع ذv رسول هللا : � لٔالنصار، وقال املهاجري: أالنصاري: أالنصار، فقال
� رسول هللا، كسع رجل من املهاجرين رجًال من : قالوا. ما �ل دعوى اجلاهلية: فقال -هللا عليه وسمل
  . 2"دعوها فٕاهنا منتنة: أالنصار، فقال
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ليجف لبهنا، ويرتاّد يف ظهرها، ومنه قول احلارث بن حلزة رضب رضعها �ملاء : وكسع الناقة
  :اليشكري

ْوَل باòْغباِرها  Éاِتجُ    ال تَْكَسعِ الشÉَك ال تَْدِرى َمِن النÉ ن ô
  3ا
Xنشد ٔاليب شـبل أالعرايب قوöوا:  

  .4ٔاْن ُلكّها يَْكَسُعها ِبُغِربهِ   ٔاكُرب ما نعلَمُه من ُكْفِرِه 
ٔان ينضح رضع الناقة �ملاء، مث يلوث "ناقة صورة معينة،يه واكنت لرفع اللنب من رضع ال 

الرجل يده �لرتاب مث يكسع الرضع كسًعا حىت يدفع اللنب ٕاىل فوق، مث يأخذ بذنهبا فيجتذهبا به اجتذاً� 
  . 5"شديًدا مث يكسعها به كسًعا شديًدا، وُختّىل، فٕاهنا تذهب حينئذ عىل و¤ها ساعة

كسعته : ، تقول6ع، والطرد، والريم مبا يسوءمن ال�م، والغلبويسـتعمل جماًزا يف إالتبا
بكذا، ٕاذا ٔاتبعتَه به

، ووردت اخليل يكسع بعضها بعًضا، ٔاي يَتْبَُعه، ومّر فالن يكسعهم، ٔاي يطردمه، 7
. ، وكسعُته مبا ساءه ٕاذا تلكم فرميته عىل ٔاثر قوX بلكمة تسوءه فهيا8وكسع فالن فالً� وكسحه ٕاذا طرده

، 9"سقطت من �حية مؤخرهتا: كسع السفينة يف البحر، واكتسعت عرقوب الفرس: "قول العامة ومنه
: ُكَسُع، والُكْسَعةُ : ويه ريش ٔابيض جيمتع حتت ذنب العقاب وحنوها من الطري، ومجعه"ومنه الُكسعة، 

قة واخليل ٕاذا ٔادخلت امحلري وا7واب لكها، مسيت ُكسعه؛ ٔالهنا تُْكَسُع من خلفها، وُكِسَعِت الظبية والنا
  : ، ومنه قول معرو بن معد يكرب10"ٔاذ�هبا بني ٔارجلهاوهن كواسع

  11يَْوَم فَّرْت بَُنو تَمٍمي وولّْت       خيلُهم يَْكتَسعَن �ٔالذ�ِب 
ٔان يكون البياض يف طرف الث�نّة يف الّرْجل، : والكسع يف شـيات اخليل من وحض القوامئ"

، والكسء اكلكسع، واهلمزة فيه منقلبة عن 12"ذيه فذv `كتساعوٕاذا خطرف الفحل فرضب بني خف
مّر فالن : ٔاي تبعته، ويقال للرجل ٕاذا هزم القوم مفّر وهو يطردمه: العني ٔاو العكس، يقال كسأته
ً "، 13أالد�ر: واالٔكساء... يكسؤمه ويكسعهم، ٔاي يتبعهم غلهبم يف اخلصومة : وَكَساò القوم يَْكَسُؤمه َكَسأ

ويسمى ٔادىن الناس وا7واب ُكسعه؛ ٔالهنم جيعلون آخرا، من . 14"وكسأه �لسـيف ٕاذا رضبهوحنوها، 
  . 15الرقيق: امحلري، وقيل: والكسعة" ٔاليس يف الُكسعة صدقة: "حيث الرتبة، ومنه احلديث الرشيف

وجعل الثعاليب الكسع والصفع ). كسح(و) كسأ (و) كسع(ونرى ٔان هناك ترادفًا بني مصطلح 
ضفن مبعىن، فهـي لكها تعين الرضب، وٕامنا ختتلف حبسب موقع الرضب، والعضو ا|ي والنخس وال

يرضب به، فهو صفع، ٕاذا اكن �لراحة عىل مقدم الرٔاس، وخنس ٕاذا اكن عىل الَعُجز، وكسع ٕاذا اكن 
الرضب (ورمبا اكن هذا هو أالصل يف الكسع . 16عىل الّرضع، وضفن ٕاذا اكن عىل `ست بظهر القدم

ُتعمل فì سواه اتساعا عىل سبيل ا�از)ععىل الرض  وال خيفى ٔان لك ما قد رٔاينا من معاين . ، لكنه اسـْ
الكسع يف العبارات السابقة يتعلق بأواخر أالشـياء، رضً�، ٔاو طرًدا، ٔاو متابعة، ٔاو ٕالصاقًا، ٔاو ٕاحلاقًا، 
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معاجلة ملؤخر، ٔاو اقرتاب  والعالقة بينه وبني رضب الرضع ال ختفى؛ فٕان الرضع يف مؤخر ا7ابة، ولك
منه ميكن ٔان تسمى كسعا عىل سبيل ا�از، فا7ابة ٕاذا جعلت ذنهبا بني رجلهيا رضبت رضعها، ولك 
رضب يف العجز، ٔاو متابعة هام نيل من املؤخر، ٔاو لصوق به ٔاو دنو منه، ال خيفى وجه الشـبه بينه 

  .7ابةوبني رضب الرضع، فٕان الغالب ٔان يكون رضب الرضع من خلف ا
        : وردت عدة تعريفات للكسع، مهنا    ::::اصطالًحااصطالًحااصطالًحااصطالًحا. . . . بببب

 .17اسـتعارة لز�دة احلرف آخر اللكمة، ٔاوٕاتباع اللكمة حرفا يف آخرها -

) الالحقة(ز�دة احلروف عىل آخر اللكمة ويقابÐ يف ا7رس اللغوي احلديث مصطلح  -
)Suffixe(18.  

 . 19يزيد اللفظة أالوىل ما يزاد من احلروف عىل آخر اللكمة ل'ال� عىل معىن جديد -

 . 20"الالحقة واملذي�: "حرف يوضع يف آخر اللكمة ٕالنشاء معىن جديد يف تركيهبا ويسمى -

 .Suffixe(21(الز�دة يف آخر حريف الهجاء، وأالداة يه الاكسعة  -
        : : : : الكسع واملصطلحات ذات الص�الكسع واملصطلحات ذات الص�الكسع واملصطلحات ذات الص�الكسع واملصطلحات ذات الص� ....2222

اكنت ال تطابقه،  مصطلحات، يسـتعملها بعض ٔاهل اللغة مبعىن قريب من معىن الكسع، وٕان مثة
  :مهنا
، ويف 22تدور املعاين اللغوية لٕالحلاق حول معىن إالدراك، وإاللصاق �لغري وإالتباع::::إالحلاقإالحلاقإالحلاقإالحلاق -أ 

ٔان يزاد عىل احلروف أالصلية يف `مس ٔاو الفعل، حرف ٔاو حرفان ز�دة غري مطردة "`صطالح 
مهنا، يف عدد حروفها، وحراكهتا،  يف ٕافادة معىن؛ ليصري املزيد بتD الز�دة مثل لكمة ٔاخرى ٔاكرب

وسكناهتا، عىل الرتتيب ويف تصاريفها من املايض واملضارع وأالمر واملصدر وغريها ٕاذا اكن امللحق به 
جلبب جلببة : من أالفعال24ومن ٔامث� امللحق23"فعًال ومن التثنية وامجلع وغريها ٕان اكن امللحق به اسامً 

اجلدول : من الر�عي ا�رد، ومثاX من أالسامء" فَْعلَلَ "زن وسـيطر سـيطرة؛ فهذه أالفعال ملحقة بو 
  ). من جمرد امخلايس" ِفْعلَلّ "اöحلق بوزن (، وإالنقحل )من جمرد الر�عي"فَْعلَل"اöحلق بوزن (

يف ٔاحد معانيه اللغوية وهو إاللصاق وإالتباع، " إالحلاق"يتقاطع مع " الكسع"وال خيفى ٔان 
  .فال تقاطع بني املصطلحنئاما يف معناه `صطال^ 

ٕاحلاق اللكمة ما ليس مهنا ٕالفادة معىن، ٔاو لرضب من التوسع يف "وتعين  ::::الز�دةالز�دةالز�دةالز�دة- - - - بببب
والزوائد يه ما يضاف ٕاىل ٔاصول اللكمة؛ لغرض معنوي ٔاو لفظي مما يسقط حتقيقًا ٔاو "25"اللغة
  . 26"تقديراً 
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ولكن الكسع ال يكون ٕاال يف آخر ويظهر تقاطع الكسع مع الز�دة يف ٔاهنام ٕاحلاق حروف �للكمة، 
  .اللكمة، وال تتقيد الز�دة بذv، وقد يشرتاكن يف اسـتعامهلام لرضب من التوسع يف اللغة

ِّل تذييال ::::التذييلالتذييلالتذييلالتذييل -جججج Éَل : التذييل: "يقول الزركيش. التذييل يف اللغة مصدر ذيّل يذي مصدر َذي
. 28ا|يل آخر لك يشء): ذيل( العرب ويف لسان. 27"جعل اليشء ذيًال لالٓخر: للمبالغة، وهو لغة

اكلتمتة  ذيّل كتابه ٔاو -مه ٔاردفه ب�م: جعل X ذيًال وطّوX، ويقال): ذيÐ"(ويف املعجم الوسـيط 
تعقيب مج� : حلق الكتاب، ويف عمل املعاين:X، وذيّل يف -مه، ٔاي تبّسط فيه غري حمتشم، التذييل

تعقيب مج� جبم� مشـمت� :" ويعّرف التذييل اصطالحًا ٔانه  .29"بأخرى تشـمتل عىل معناها؛ تأكيدًا لها
مج� والثانية تشـمتل عىل املعىن  ٔان يؤىت جبم� عقب: "، وعرفه السـيوطي30"عىل معناها للتوكيد

وعرفه ابن ٔايب . 31"أالول، لتأكيد منطوقه ٔاو مفهومه؛ ليظهر املعىن ملن مل يفهمه، ويتقرر عند فهمه
X32"ٔان يُذيّل املتلكم -مه جبم� يتحقق فهيا ما قبلها من ال�م"ل هو التذيي: إالصبع بقو.  

رضب من "يف �ب عمل املعاين وهو  مصطلح بالغي يدخل وهبذا يعرف التذييل بأنه
رضوب إالطناب، الشـXu عىل تقرير معىن امجل� أالوىل ويزيد عليه بفائدة جديدة لها تعلّق بفائدة 

  .33"ها، فتكون مبزن� ا7ليل ٔاو احلجةامجل� أالوىل اليت قبل 
ويبدو تقاطع الكسع مع مصطلح التذييل يف ٔاهنام يأتيان يف آخر اليشء، مع `فرتاق يف 

كام ٔاهنام يفرتقان يف ٔان التذييل يكون .داللهتام؛ ٕاذ ٕان التذييل مصطلح بالغي، والكسع مصطلح لغوي
ة حرف عىل آخر اللكمة، وال يصل الكسع ٕاىل ٔاما الكسع فيكون بز�د، بز�دة مج� يف آخر ال�م

كذv يفرتقان يف الغرض من الز�دة، فالغرض من الز�دة يف التذييل هو . ٔان يكون بز�دة مج�
vالتوكيد فقط، ٔاما الغرض من الز�دة يف الكسع فيكون لغري ذ .  

: ونقل عن أالخفش قوX، 34تبعه ٕاذا مىش خلفه: مبعىن) ٔاتبع(يف اللغة هو مصدر للفعل  ::::إالتباعإالتباعإالتباعإالتباع    - - - - دددد
تتبع اللكمة اللكمة عىل وزهنا ٔاو روهيا :"ويعرف اصطالحا بأن.35مبعىن ردفه ؤاردفه) تبعه ؤاتبعه(

  .36"ٕاشـباعًا وتأكيًدا
ويتقاطع الكسع مع مصطلح إالتباع يف املعىن اللغوي هلام يف ا7ال� عىل آخر اليشء، ؤاهنام 

  .  لٕالتباع عن مفهوم الكسعيأتيان للتوكيد، مع بُعد املعىن `صطال^
.  37وهو ما يُلحق بصدر اللكمة ٔاو حشوها ٔاو جعزها من ز�دات ذات معىن رصيف: إاللصاقإاللصاقإاللصاقإاللصاق    - - - - هــهــهــهــ

ويتفق هو والكسع يف ٔاهنام ز�دة يف اللكمة، فالكسع ز�دة حرف يف آخرها، وال تطرد دالالت احلرف 
        .امللحق عىل معىن رصيف

ارنهتا �لكسع ٔان الز�دة وإاللصاق ٔاّمع من ونسـتنتج من عرض هذه املصطلحات ومق
  . الكسع، وهو رضب من إالحلاق والتذييل،  ٔاما إالتباع فهو كسع دون انفصال
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        ::::مسائاللكسع يف الرتاث اللغويمسائاللكسع يف الرتاث اللغويمسائاللكسع يف الرتاث اللغويمسائاللكسع يف الرتاث اللغوي: : : : ÕنًياÕنًياÕنًياÕنًيا
        : : : : أاللفاظ املكسوعة يف املعجامت اللغويةأاللفاظ املكسوعة يف املعجامت اللغويةأاللفاظ املكسوعة يف املعجامت اللغويةأاللفاظ املكسوعة يف املعجامت اللغوية ....1111

رتيب هذه ورد الكسع ل'ال� عىل حرف معّني يف بعض اللكامت، وقد راعى الباحث يف ت
اللكامت قدم ورودها حسب وفيات من وردت عندمه بدء من اخلليل وانهتاء �لزبيدي، وذv عىل 

  :النحو التايل
ٔاول ما وقف عليه الباحث من اسـتعامل الكسع يف حروف اللكمة عند اخلليل بن ٔامحد ::::َدِددَدِددَدِددَدِدد    ----1111

        :38الفراهيدي يف معجمه العني، حيث استشهد بقول الطرماح
Éا اْحَزٔالÉ ِهبمواسـتَْطَربْت ظُ  َحى، �ِشطًا مْن داعياِت َددِ   ْعُهنُم، مل   آُل الض�

وملا جعÐ نعتًا ل'اعب كسعة بدال Õلثة؛ ٔالن . من داعب ددد: ويروى ٔايضاً : "يقول اخلليل
نعتًا ل'اعب الالعب، فٕاذا ٔارادوا ) َدِددِ (النعتاليمتكن حىت يمت عىل ثالثة ٔاحرف مفا فوق فصار 

َدٔاَدَد يُدٔاِدُد، وٕامنا :ل مهنمل يَْنقَْد لكرثة ا7`ت، فيفصلون بني حريف الصدر هبمزة فيقولوناشـتقاق الفع
هذا : اختاروا اهلمزة ٔالهنا ٔاقوى من سائر احلروف اجلوفية، وحنوه كذv يف ا7ِّد ثالث لغات، تقول

  .39"دٌد، وهذا َددا، وهذا َدُدن
: قال الليث): "من داعب ددد(بق برواية يقول الزبيدي بعد ٔان ٔاورد بيت الطرماح السا

َدِدِد؛ ٔالنه ملا جعÐ نعتًا 7اعب، كسعه، ٔاي ٔاتبعه بدال Õلثة، وٕامنا عّرب �لكسع ٕاغراً� وٕامياًء : وٕامنا قال
قاX شـيخنا؛ ٔالن النعت ال يمتكن حىت يمت ثالثة . ٕاىل وقوع مثÐ يف -م بعض أالقدمني من الرصفيني

ؤاراد �لناشط الشوق النازع . وفيه نظر: قال شـيخنا. ر َدِددًا، انهتـى نص الليثٔاحرف مفا فوقها، فصا
  .40"من داعبات ددِ : ويُروى: قال الصاغاين. ٔاي اجلاذب وهذا من مج� ما قاX الليث

) دد(ونلحظ يف هذا النص ٔان الزبيدي فّرس معىن الكسع هنا �ٕالتباع، ٔاي ٕاتباع لفظة 
والسبب يف هذا إالتباع؛ ٔالنه نعت 7اعب قبÐ، والنعت ال يكون ) ددد(دال Õلثة، فتصبح اللفظة 

  . ٕاال عىل ثالثة ٔاحرف
قوv رجل ولكة، ٕاذا اكن يتلك عىل صاحبه جعزًا وبالدة، مل جييء عىل هذا :" يقول الفارايب: : : : ُوَلكةُوَلكةُوَلكةُوَلكةٌٌٌٌ        ----2222

تزاد كثريا ليعوض  ؛ ٕاذ ٕان التاء42عوض من الواو" ولكة"فالتاء يف . 41"املثال يشء ٕاال مكسوعًا �لهاء
  . ٕاخل... هبا عن بعض احلروف احملذوفة من اللكامت الثالثية، مثل عدة، وحقة، وسـنة، وشفة

وجعلته ر�عيًا ٔالن ٔاصÐ العندل، مث مّد : "هو طائر ٔاصغر من العصفور، يقول أالزهري: : : : العندليبالعندليبالعندليبالعندليب    ----3333
  .43"بياء، وكسعت بالم مكررة مث قلبت �ء
عند أالزهري مث بعد إالضافة ٕاليه صار " عندل"هو " دليبعن"ومعىن هذا ٔان ٔاصل لكمة 

ٕ�ضافة الياء للمد والالم يف آخره، ٔاي ٔاهنا كسعت �لالم، مث قلبت الالم املكسوع هبا ٕاىل " عندليل"
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والعندليب طائر ... عصفور يصوت ٔالوا�ً : العندليل: "يقول الزبيدي".عندليب"�ء، ؤاصبحت اللكمة 
X 44"وامجلع العنادل...يف الصحاح، والباء مقحمةالهزار كام : يقال.  

العندبيل، طائر :"، بقوX"العندليب"و" العندبيل"ويوّحض الصاحب بن عباد معىن لفظيت 
وجيعل الفريوزا�دي العندبيل لغة يف العندليب، . 45"العندليب طائر يصوت ٔالوا�ً . ٔاصغر من ابن تُّمرةَ 

  .46"تُّمرة، ٔاو لغة يف العندليب طائر ٔاصغر من ابن: الَعْنَدِبيل: "فقال
ٔان املعىن اللغوي " عندليب"وا|ي نسـتنتجه من خالل احلديث عن الكسع يف لفظة 

لللكمة يدور حول نوع من الطيور سواء اكن ٔاصغر من العصفور ٔاو امسه الهزار، فال فرق بني 
ندليب لغة يف عندبيل مث ٕانه ورد يف املعجامت ٔان ع . العندليل والعندليب يف املعىن ومجعها عنادل

للكسع هنا عىل معىن حمدد؛  ورمبا حصل قلب ماكين يف حروف اللكمة، وال دال�. ويه بنفس املعىن
وكذv مل يتضح مدلول الكسع املسـتعمل مع هذه .ٕاذ ٕان الكسع ال يدّل عىل ٔاكرث من إالتباع هاهنا

و ال، ومل يتضح ع� قلب الالم املكسوع اللفظة ٕاذا مل يتغّري املعىن سواء اكنت اللفظة مكسوعة �لالم أ 
ٕاىل �ء حيث ال يوجد تقارب بني خمر< الباء والالم؛ ٕاذ ٕان خمرج الباء من " عندليل"هبا يف لفظة 

الشفتني مع الواو واملمي، والالم من ٔادىن حافيت اللسان ٕاىل منهتاهام ؤاقرب X خمرجًا الضاد ٕاذ ٕانه من 
باء ٔالصقت �للكمة ٔالن من معانهيا إاللصاق فهـي خترج من انطباق ٔاقىص حافيت اللسان، ويظهر ٔان ال 

  . والتصاق الشفتني مع بعضهام، مث ٕاهنا ليست من حروف الز�دة ليقال ٕاهنا زيدت يف لكمة عندليب
موضع اتفاق عند اللغويني؛ فقد جعلها سيبويه من " عندليب"وليس الكسع يف لفظ 

ليس "، وهو ما رّجحه عبدالرزاق الصاعدي حي@ ذكر ٔانه47"خندريس" كـ" فعلليل" امخلاسـيعىل زنة 
يصوت، وعندل الهدهد، فليس : يعندل البلبل، ٔاي: ما يدّل عىل معناه، ٔاما قوهلم" عندل"يف مادة 

عىل حد سواء؛ ٔالن " العندليل"ٔاو " العندليب"فيه دليل قاطع ٔانه حيمتل ٔان يكون مشـتقًا من 
ٕان الباء مبد� من الالم ليس : عىل طريقهتم، وقوهلم"عندل"و" يعندل: "اخلامس حمذوف يف قوهلم

عليه دليل قاطع، ولو اكن بيهنام تبادل لاكن أالوىل ٔان تكون الباء يه أالصل والالم يه البدل ملشاركة 
  .48"الالم أالوىل

ٔاخذ املرمريس ) فعفعيل(أالملس، ذكره ٔابو عبيد يف �ب : واملرمريس: "يقول أالزهري    ::::مرمريمرمريمرمريمرمريسسسس    ----4444
: واملرمريس. أالرض اليت ال تنبت: من املرمر، وهو الرخام أالملس، وكسعه �لسني تأكيدًا، واملرمريس

        . 49"ا7اهية وا7ردبيس، وهو فعفعيل، بتكرير الفاء والعني
ونرى يف هذا النص ٔان الكسع جاء �لسني والغرض من ذv التأكيد، ويظهر ٔان معىن 

Xالز�دة؛ ٕاذ <ء هبذا احلرف للز�دة، ومل يُذكر ٔان ٔاصل اللكمة " ًداوكسعه �لسني تأكي: "التأكيد بقو
ٔاال ترى ٔان تكرير الفاء مل : "يقول ابن جين. املرمر مث مّدت بياء وكسعت �لسني، كام قيل يف عندليب
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يأت به ثبت ٕاال يف مرمريس وحىك غري صاحب الكتاب ٔايضًا مرمريت، وليس �لبعيد ٔان تكون التاء 
فٕا� جند للمرمريت ٔاصًال حيتازه ٕاليه وهو : فٕان قلت... لسني، كام ٔابدلت مهنا يف ستبدًال من ا
ٕانه قد جيوز ٔان تكون التاء يف مرمريت بدًال من سني : هذا هو ا|ي دعا� ٕاىل ٔان قلنا: املرت، قيل

سّت، والنÉاِت ٕان التاء بدل من السني البتة، كام قلنا ذv يف : ولوال ٔان معنا َمْرC لقلنا فيه. مرمريس
  .50"ؤاْكَيات

الرْخَوّد، الّرِخو، زيدت فيه دال وشددت، مكسوعًا هبا، : قال ٔابو الهيمث: "يقول الزبيدي    ::::الرخودّ الرخودّ الرخودّ الرخودّ     ----5555
، ويه هباء: كام يقال ة: فَْعٌم وفَْعَمد� Éمعة: �ُمعه، وامرٔاة ِرْخوّدة: رجل ِرْخود� الشـباب: ويقال. رْخَود� .
        .51"رخاويد: لعظام مسني كثري اللحم، ومجع رخوّدةلني ا: رجل رخودE : وقيل

املمتلئ، وزيدت علهيا الالم فصارت : ظهر ٔاهنا تعين" فعم"وعند الرجوع ٕاىل معىن لفظة 
ومهنا الالم : "، ومل يرد الكسع مع هذه الز�دة، يقول أالزهري عند حديثه عن الالم الزائدة"فعمل"

vالفعمل كجعفر، والالم "وقد ذكر الزبيدي ٔان . 52"للفعم"مل فع: الزائدة يف أالسامء وأالفعال، كقو
  . 53"فيه زائدة

ويه من غري حروف الز�دة العرشة خمالفة " الرخو"ٕان القول بز�دة ا7ال عىل لفظة 
وا|ي ٔاراه ٔان ز�دة ا7ال هنا ز�دة لغوية وليست ز�دة رصفية، ويؤيد . لقاعدة الز�دة عند الرصفيني

يف ٔان الز�دة ليست حمصورة يف هذه احلروف العرشة، فاكن ثعلب يعد� الباء يف  ذv رٔاي العلامء
  .54من حروف الز�دة ورّد مذهبه ابن جين" زغدب"

وميكن ٔان نعلل تسمية الكسع هنا ز�دة بأنه مسي ز�دة ٔالن احلرف ا|ين ٔاحلق �للكمة 
مسي مزيدا؛ ٔالن ا7ال ٔاخت التاء، ليس من ٔاصلها، فهو زائد عىل أالصل، فسمي زائدا |v، ٔاو ٔانه 

: وكذv ا7ال، يقال):" رخو(ويه من حروف الز�دة، كام قال ُكراع المنل يف ز�دة ا7ال يف لفظة 
توّجل ودوجل لرسب الوحش، وتقصار : وٕامنا زادوها؛ ٔالهنا ٔاخت التاء، ولهذا قالوا... رْخٌو وِرْخودٌ 

  .55"ودقصار للقالدة القصرية
ن ا|ي ذكره ُكراع المنل ليس من الزوائد، وٕامنا يه ٔاصول تشاهبت معانهيا، وتقاربت ويرى ابن جين أ 

  . 56ٔالفاظها، وهو من املرتادفات،ويرد ذv ٕاىل تداخل أالصول
ابن فارس يرى ٔان حروف املعجم مجيعها قاب� ٔالن تكون زائدة، "ويذكر عبدالرزاق الصاعدي ٔان 

د، والظاء، الاليئ مل يردن يف معجمه زوائد، ولعÐ ال ميتنع عنده الثاء، والصا: �سـتثناء ثالثة مهنا ويه
وقد حلّل الصاعدي الزوائد يف معجم املقاييس، فوجد ٕاحدى عرشة لكمة مزيدة .57"ز�دهتن ٔايضاً 
  .59، وكذv ذكر سامل امخلاش يف دراسـته ٔالصول اجلذور الر�عية يف لسان العرب58حبرف ا7ال
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من خمرج يقارب خمرج التاء، وملا اكن هذا احلرف من ٔاحرف الز�دة، "ٔالهناوذكر الكرمليأن ا7ال تزاد 
  .60"جاز ٔان تزاد ا7ال لهذه الع� 

واملعول عليه يف ا7رس الرصيف هو مذهب امجلهور يف الزوائد، الطراد ذv وكرثة 
املعجامت هذا ما وقف عليه الباحث من ٔالفاظ وردت عند اللغويني القداىم يف .الشواهد ا7ا� عليه

  .ددد، ولكة، والعندليب، ومرمريس، والرخود: مسـتعمًال معها الكسع، ويظهر يف مخسة ٔالفاظ يه
عبارة عن ز�دة : ويتضح مما سـبق ٔان الكسع يف أاللفاظ الواردة يف املعجامت اللغوية هو

احلروف لغوية يف آخر اللكمة غري حمصورة يف حروف الز�دة العرشة؛ بل تأيت مهنا ومن غريها من 
؛ عن طريق ٕالصاق حرف واحد يف هناية اللكمة، وال يعطي هذا احلرف امللصق دال� جديدة لللكمة

  .بل يزيد يف مبناها دون معناها
        : : : : املسائل النحوية اليت ذكر فهيا الكسعاملسائل النحوية اليت ذكر فهيا الكسعاملسائل النحوية اليت ذكر فهيا الكسعاملسائل النحوية اليت ذكر فهيا الكسع ....2222
خرب ما : عند حديث النحاة يف �ب" الت"ٔاكرث ما اسـُتعمل الكسع يف املؤلفات النحوية مع : : : : التالتالتالت    ----1111

هو الزخمرشي يف القرن السادس  –فì اّطلع عليه الباحث  - ملشـهبتني بليس، ؤاوّل من اسـتعمÐوال ا
اليت يكسعوهنا �لتاء يه املشـهبة بليس بعيهنا، ولكهنم ٔابوا ٕاال ٔان يكون " ال"و:"يقول. الهجري

وقد . 61"ٔاي ليس احلني حني مناص) 3: ص(}}}}َوالَت ِحَني َمنَاٍص {{{{:قال تعاىل. املنصوب هبا حينا
  .62اسـتعمل الزخمرشي الكسع ٔايًضا مبعناه اللغوي يف كتابه ٔاساس البالغة

Xوٕامنا ... ٔاي يدفعوهنا: يكسعوهنا �لتاء: "ورشح اخلوارزيم -م الزخمرشي السابق بقو
شـبه صورة كام لها هبا شـبه معىن، فيحسن فهيا ٕاضامر امسها؛ ٕاذ " ليس" ٔاردفت �لتاء ليصري لها بــــ

  .63"مس ال يكون يف احلروف، ٕامنا يكون يف أالفعالٕاضامر `
 Xيدفعوهنا:"ففي هذا النص اسـتعمل اخلوارزيم مصطلحني لتفسري الكسع هام قو "

يف " ليس"حىت تشـبه صورة " ال"ويعلل اخلوارزيم سبب ا�يء هبذه التاء مع . �لتاء" ٔاردفت"و
ا يف املعىن، فتحمتل هبذا الكسع ٕاضامر امسها الشلك؛ ٕاذ تكون مثلها عىل ثالثة ٔاحرف؛ ٔالنه لها شـبه هب

ومن املعروف ٔان احلروف ال يزاد علهيا؛ ٕاذ ٕان الز�دة مقصورة عىل أالسامء وأالفعال . ملشاهبهتا ليس
                                                                    .فقط

" يكسعوهنا: "السابق ٔايًضا، بقوX وجاء بعد اخلوارزيم ابن يعيش ليرشح نّص الزخمرشي  
  .64"ٔاي رضبه من خلف وهذه اسـتعارة لز�دة التاء آخر: ٔاي يتبعوهنا يف آخر اللكمة، يقال كسعه
عند تفسريه ل�م الزخمرشي عام ذكره  65"إالقليد رشح املفصل"ومل يزد Cج ا7ين اجلندي يف كتابه 

  . اخلورازيم وابن يعيش
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" ٕان"وتلحق هبا : "القرن السابع الهجري عند ابن ماv،فقال يف" الت"مث ورد الكسع مع 
كثًريا، ورفعها معرفة �در، وتكسع �لتاء فتختص �حلني ٔاو مرادفه، مقتًرصا عىل " ال"النافية قليًال، و 

بليس راًحجا عىل " الت"ومقتىض النظر ٔايًضا ٔان يكون ٕاحلاق ... منصوهبا بكرثة، وعىل مرفوعها بق�
يف اللفظ؛ ٕاذ صارت " ليس"؛ ٔالن اتصال التاء هبا جعلها خمتصة �المس، وشبهية بــ"ٕان"و  "ما"ٕاحلاق 

" ٕان"، ٕاال ٔان `سـتعامل اقتىض تقليل إالحلاق يف "ليس"هبا عىل ثالثة ٔاحرف ٔاوسطها ساكن كــ
  . 66"مكسوعة �لتاء عىل احلني ومرادفه" ال"جمردة، وقرصه يف " ال"وكرثته يف 

، وكذv عّرب عنه "ال"اv عام يدّل عىل الكسع �التصال، ٔاي ٔان التاء اتصلت بــوقد عّرب ابن م 
  ". ال"�ٕالحلاق ٔايضا؛ فالتاء ملحقة بــ
، 70، والبغدادي69، والشاطيب68، و�ظر اجليش67ٔايب حيان أالندليس: ونقل عن ابن ماv لك من

  . مسـتعملني الكسع مبعناه اللغوي كام ورد سابًقا
ؤاما الت فال نسمل ٔان : "لكمة واحدة ال ز�دة فهيا؛ ٕاذ يقول" الت"باري ٕاىل ٔان وقد ذهب ابن أالن 

  .71"التاء مزيدة فهيا؛ بل يه لكمة عىل حيالها
تَقْت من  ٔادوات ٔاخرى للنفي، ال " ال"ويذكر براجتسرتارس عند حديثه عن النفي يف العربية، ٔاهنا اشـْ

الت، ويه �درة ال تاكد ٔان توجد ٕاال يف القرآن  "ال"توجد يف سائر اللغات السامية، ومما يشـتق من 
: ويقابل هذه العبارة يف العربية"،72الكرمي وبعض الشعر العتيق ويه مقصورة عىل نفي وجود احلني

lōʿēt hēʿāsēf hammiknēالت حني مجع املال، فالت يقابلها هنا: ، ٔاي) :lō (ال"املطابقة لـ "
" ال"فيحمتل ٔان تكون ، ٔاشـباه امجل�، كنفي اجلنس يف العربيةوالعبارة يف العربية من .  بدون التاء

  .73"شـبه مج� ال مج�" الت حني"، فـ"اكن"حرف نفي، وال تكون فعًال من ٔاخوات 
ال "فصارت يف العربية " ال ايث"ورمبا اكنت من " ليس"ال ختتلف عن " الت"ويرى السامرايئ ٔان 

  . 74"الت"مث اسـتفادت من النحت فصارت " ايت
فطرحت اهلمزة ؤالزقت الالم " ال ٔايس"لكمة حجود ٔاصلها " ليس"يشري اخلليل الفراهيدي ٕاىل ٔان و 

  . �75لياء
هو فعل الكينونة يف " ٔايس"، و"ٔايس"و " ال"ٔان ٔاصلها " ليس"ويف : "يقول عيل عبدالواحد وايف

  . 76"كثري من اللغات السامية وٕان اكن قد انقرض يف العربية
: ربت ومثت، فيقول: ويلحق ٔالفاظًا ٔاخرى هبا مثل" الت"مع ويسـتعمل الريض الكسع 

للتأنيث، كام يف ) الت(والتاء يف ... الت فتختص بلفظ احلني مضافًا ٕاىل النكرة: وتلحق التاء حنو"
فٕاذا ولهيا حني فنصبه ) عالمة(ٔاو ملبالغة النفي، كام يف ) ال(ٕاما لتأنيث اللكمة ٔاي : ربت ومثت، قالوا
ٔاي الت احلني حني مناص، وتعمل معل ليس : ويكون امسها حمذوفًا، وحني خربهأاكرث من رفعه 
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ملشاهبهتا لها بكسع التاء؛ ٕاذ تصري عىل عدد حروفها ساكنة الوسط، وال جيوز ٔان يقال ٕ�ضامر 
  .77"امسها

للتأنيث ٔاو للمبالغة يف النفي، مث " ال"ونلحظ يف هذا النص ٔان التاء الاكسعة <ء هبا مع 
ومل يقف الباحث عىل اسـتعامل الكسع مع تD . مثّت وربّت: ٔالفاظًا مشاهبة لها، ويه ٕان هناك

  .عىل وجه التحديد" الت"أاللفاظ عند الرجوع ٕاىل ذv يف املراجع النحوية؛ بل ٔاشري ٕاليه مع 
وز�دة التاء هنا : "بقوX" رب"و " مث"دون " ال"ويفضّل خا7 أالزهري ز�دة التاء مع 

) ال(محمو� عىل ليس، وليس تتصل هبا التاء، ومن مث مل تتصل بــ) ال( مثّت وربّت؛ ٔالن ٔاحسن مهنا يف
  .78"احملمو� عىل ٔان

. زائدة، ومل يشريوا ٕاىل ٔاهنا اكسعة" الت"وقد نّص بعض النحويني عىل ٔان التاء يف لفظة 
  . 82، وأالمشوين81، والسـيوطي80، وخا7 أالزهري79ابن هشام: ومهنم

ف العلامء يف الت والقول يف ز�دة التاء فهيا عىل مذاهب شـىت، وقد وهبذا يتضح خال
  .83اöفردت دراسات لها

، وÕنية "الت"عدم اطراد اسـتعامل الكسع عند النحاة، مفرة يذكرونه مع  ويرى الباحث
يسـتعملون مصطلح الز�دة بدًال منه، وÕلثة مصطلح إالحلاق، فمل يسـتقر مكصطلح عندمه يك حتدد 

تضح مفهومه، كام ٔان القول به يف موضع وعدم ذكره يف نفس املوضع مع اللفظ نفسه ٔاو صورته وي 
موضع آخر مشابه X اللفظ املسـتعمل، وعند العامل نفسه ٔاحيا� يُلبس املعىن، ويُهبم املراد منه،فقد اكن 

؛ ٔالهنا لكها النحاة يسـتعملونه ل'ال� عىل ما تدل عليه لكامت من قبيل إالتباع والز�دة، وإالحلاق
  . مرتادفة

: قوX: "عند رشحه ل�م ابن احلاجب فيقول" حي�"انفرد الريض يف اسـتعامل الكسع مع ::::حي�حي�حي�حي� - 2
حيث زيًدا جتده فأكرمه، ولكن : يف الزمان، حنو) ٕاذا(دا� عىل ا�ازاة يف املاكن، كـ ) حيث(وحيث، 

، فٕاهنا تدخل عىل `مسية اليت جزآها اسامن )ٕاذا(اسـتعاملها اسـتعامل لكامت الرشط ٔاقّل من اسـتعامل 
حي� فهـي وسائر أالسامء اجلوازم : حنو) ما(اجلس حيث زيد جالس، ٔاما ٕاذا كسعت بـ: اتفاقًا، حنو

  .84"مىت ؤاي@ ال يفصل بيهنام وبني الفعل ٕاال عند الرضورة: املتضمنة معىن الرشط، حنو
بعد كسعها " حي�"لتصبح " حيث"مع  ونرى يف النص السابق ٔان الريض اسـتعمل الكسع

وجنده يف موضعني يذكر ٔان . مع ٔاهنا اöضيفت ٕالهيا" ما"كسعت بــ" ٔاين"و " مىت"ومل يقل ٕان" ما"بــ
ما : ؤاما حي� فنقول: "ويف موضع Õلث يقول. 85لكام وحي� فهيام راحئة الرشط ومل يذكر الكسع معهام

اكنت الزمة )حيث(وذv ٔان ) ٕاّما(و) مىت ما: (دة كام يفعن إالضافة ال زائ) حيث(فهيا اكفة لـ 
عن طلب إالضافة؛ لتصري مهبمة كسائر ) ما(لٕالضافة؛ فاكنت خمصصة بسبب املضاف ٕاليه، فكفهتا 
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و ) حي�(ؤاما يف " مىت"و) ٔا�ن(و) ٔاي(و ) ٕان(الزائدة  بــ ) ما(وجيوز اتصال .. .لكامت الرشط
  .86"فاكفة كام ذكر�) ٕاذما(

مع امجلع بيهنا يف عدة ٔامور، وهذا " ما"لكام ؤاي@ وكيفام كسعت بــ:  يرش الريض ٕاىل ٔانومل  
؟ مع "رب"و " مث"، ومل يسـتعمÐ مع هذه اللكامت ومع "حي�"حمّل تساؤل، ملاذا اسـتعمل الكسع مع 

.  معها لكنه مل يرصح �لكسع" الت"ٔان التاء واملمي من حروف الز�دة، وهذه أاللفاظ مقيسة عىل 
ٕاىل ٔان الكسع عنده مل يكن مصطلحا، فvf اكن يسـتعمÐ حينا،  -فì ٔارى -ويعود السبب 

Xويسـتعمل مرادفه اللغوي حينا آخر، كام يفعل غريه بلك لفظ هذه حا .  
: قوv" ٕاذما"وا�ازاة بــ: "ومل يذكر الكسع، يقول" ما"مع " حيث"وقد ٔاشار املّربد ٕاىل 

ىل " ما"بغري " حيث"وال يف " ٕاذ"وال يكون اجلزاء يف .. .ٕاذما تأتين آتك
ô
ٔالهنام ظرفان يضافان ا

ضافة فعملتا
ô
  .87"أالفعال وٕاذا زدت عىل لك واحد مهنام ما منعتا اال

، "ماما: "فٕان ٔاصلها" gام"ؤاّما :"تزاد مع حروف اجلزاء؛ ٕاذ يقول" ما"ويرى الفراهيدي ٔان 
الثانية يه " ما"اجلزاء، و " ما"أالوىل يه " ما"فـــ. لف اللفظولكن ٔابدلوا من أاللف أالوىل هاء ليخت

وا7ليل عىل ذv ٔانه ليس يشء من حروف . ٔاي@ ومىت ما وكيفام: اليت تزاد تأكيًدا حلروف اجلزاء مثل
  .88"تزاد فيه" ما"اجلزاء ٕاال و 

" ما" يه: وسألت اخلليل عن gام فقال:" يقول سيبويه نقًال عن اخلليل يف هذا املوضع
ٕان ما : مىت ما تأتين آتك، ومبزنلهتا مع ٕان ٕاذا قلت: ٕاذا قلت" مىت"لغوًا، مبزنلهتا مع " ما"ٔادخلت معها 

ولكهنم ...ومبزنلهتا مع ٔايّ )78: النساء(}َما اòصابََك َما اòصابََك َما اòصابََك َما اòصابََك {:تأتين آتك، ومبزنلهتا مع ٔاين،كام قال سـبحانه وتعاىل
وقد جيوز ٔان . فأبدلوا الهاء من أاللف اليت يف أالوىل ماما،: اسـتقبحوا ٔان يكّرروا لفظًا واحدًا فيقولوا

        ....89"ّمض ٕالهيا ما" ٕاذ"كـ" مه"يكون 
ويتضح من النصني السابقني ٔان الفراهيدي يسـتعمل التوكيد مبعىن الز�دة، وسيبويه يسـتعمل اللغو 

  . للتعبري عن الز�دة
د الريض بذكره معها وقد انفر " حيث"ٕاذن يظهر عدم اطراد اسـتعامل الكسع عند النحاة مع 

، مع التشابه بيهنام، ولعل هذا `سـتعامل خري برهان عىل ٔان الكسع ليس "ٕاذما" دون إالشارة ٕاليه مع 
توصل بلكامت كثرية، وٕاذا قيل ٕان اللكمة اليت " ما"مبصطلح، يراد ختصيصه مبفهوم بعينه، وٕاال فٕان 

ليس مبصطلح عند اللغويني " الوصل" ٔان قبلها تكسع هبا، فليس معىن ذv ٕاال ٔاهنا توصل هبا، وكام
وجدير �|كر ٔان ٔاكرث اللكامت اليت يوصل . والنحويني، بعكس البالغيني، ليس الكسع مصطلحا ٔايضا

  .بعضها ببعض، ٔاو يكسع بعضها ببعض ال يكون للكسع فهيا ٔاثر حنوي وال رصيف، وال تغيري يف املعىن
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ل الريض الكسع عند حديثه عن ٔاحرف القسم، اسـتعم":  ٔالرضبنٔالرضبنٔالرضبنٔالرضبن""""نون توكيد الفعل، مثل نون توكيد الفعل، مثل نون توكيد الفعل، مثل نون توكيد الفعل، مثل  - 3
وٕان اكنت امجل� فعلية، فٕان اكن الفعل مضارعًا مثبتًا فأالكرث تصديره �لالم وكسعه �لنون، : "فيقول
وَن {:ٔالرضبن، ٕاال ٔان تدخل الالم عىل متعلق للمضارع مقّدم عليه، كقوX تعاىل: حنو وَن َالٕىل ِهللا ُحتَرشُ وَن َالٕىل ِهللا ُحتَرشُ وَن َالٕىل ِهللا ُحتَرشُ } َالٕىل ِهللا ُحتَرشُ
وهللا لسوف : يه الالم فقط، وكذا ٕان دخل عىل حرف التنفيس، حنو، فٕان ف )158: آل معران(

ٔاخرج، فال يؤىت �لنون اكتفاء ٕ�حدى عالميت `سـتقبال عن أالخرى وقّل خلو املضارع من الالم، 
  .90"اكتفاء �لنون

جند الريض يسـتعمل الكسع للحرف يف آخر اللكمة ويقابÐ �لتصدير، وهو ٔان يكون 
. ٔالرضبنّ : ة، ومثّل |v يف الالم تصديرًا مقابل النون كسعًا يف الفعل املضارعاحلرف يف ٔاول اللكم

  . وقد انفرد الريض �سـتعامل الكسع مع هذه اللفظة، ومل يرش ٕاىل ذv غريه من النحويني
  : وذكر ابن ماv يف منظومته

  كويف ويونس أاللف          �لنون ذات خفة حمك عرف91وكسع
لكسع اسـتعمل عند الزخمرشي وابن ماv والريض، واسـتعمÐ غريمه ويظهر مما سـبق ٔان ا

ؤاحلقت هبا ٔالفاظ ٔاخرى، " ال"الالحقة لــ" التاء"من النحاة نقًال عهنم، وقد اقترص عند النحويني عىل 
ربت ومثت ولعلت، وقد توسع الريض يف اسـتعامX مع حي� وتلحق هبا عدة ٔالفاظ ٔايًضا، ومع : مثل

  .ٔالرضبنّ : املؤكد �لنون، مثلالفعل املضارع 
        ::::الكسع بني املعجم والنحوالكسع بني املعجم والنحوالكسع بني املعجم والنحوالكسع بني املعجم والنحو. . . . 3333

ٔالفاظه، ومعانيه، وحروفه، ومرادفاته، اليت وردت يف : تتضح مقارنة اسـتعامالت الكسع
  : ال@ذج اللغوية والنحوية، من خالل اجلدول التايل
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  إالتباع  النون

  السني  مرمريس
  

      التذييل 

  
  

  ا7ال
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  :نسـتنتج من اجلدول السابق امللحوظات التالية
  . ق� أاللفاظ اليت ورد معها الكسع عند اللغويني والنحويني القدايم: ٔاوال
 �ل�م اليسء عىل حني تنحرص دال� املعاين اللغوية للكسع يف الرضب وإالتباع والطرد والريم: Õنيا

ا7فع، وإالرداف، وإالتباع، واسـتعارة الز�دة، واتصال : تتسع املعاين يف النحو عىل سبيل ا�از  ٕاىل
التاء، وا�يء هبا يف دبر ال، والرضب يف جعز اللكمة، فٕاذا اكن أالصل يف الكسع هو الرضب عىل 

النحويني مشـتقة لكها من هذا املعىن، وٕامنا تنتقل الرضع، فٕان املعاين اليت وردت هبا عند اللغويني و 
  .مهنا ٕالهيا عىل سبيل ا�از

يف موضعني، ومل تتكرر بقية " ا7ال"تكررت حروف الكسع يف أاللفاظ اللغوية يف حريف : Õلثا
اللغوية والنحوية يف ارتباطه  احلروف، وذv يف ثالثة ٔالفاظ، وقد اشرتك حرف التاء يف الشواهد

  . واسـتقل النحو يف دال� املمي والنون عىل الكسع�لكسع، 
ٔان احلروف اليت ورد معها الكسع يف املعجامت جاء بعضها من حروف الز�دة املقررة عند : رابعا

ا7ال يف : الرصفيني، ويه الالم والهاء والسني، وبعضها االٓخر من غري حروف الز�دة، ويه
  .موضعني

ت ارتبط يف ٔاغلب ٔامثلته حبرف من حروف الز�دة وهبذا يتضح ٔان الكسع يف املعجام  
ٔاما ٔامث� الكسع يف النحو . العرشة، وعىل رٔاي ُكراع المنل وابن فارس مجيع ٔامثلته من حروف الز�دة

التاء واملمي والنون، وٕان مل ترد ز�دهتا يف : جفاءت مجيع حروفها من حروف الز�دة العرشة، ويه
وقد جاءت ٕاشارة ٕاىل مقاب� الكسع �لتصدير يف النحو مع عدم . هذه املواضع املقررة حلروف الز�دة
تكون يف 92ٕاذن الكسع يف املعجامت اللغوية عبارة عن ز�دة لغوية. ورود ذv يف املعجامت اللغوية

  . مجيع حروف الهجاء عىل حني ٔانه يف النحو ز�دة حمددة يف حروف الز�دة العرشة
ٕالصاق حرف يف آخر اللكمة، وال : ن الكسع عبارة عنومما سـبق دراسـته ميكن القول بأ 

دال� من حيث املعىن لهذا احلرف؛ ٕاذ ٕانه ز�دة لغوية ال تقتيض ز�دة يف املعىن، وهذا يظهر يف 
أاللفاظ املكسوعة يف املعجامت اللغوية، فمل يتضح املعىن لهذا احلرف وملاذا <ء به؟  وهذا خيالف 

فقد زيد يف بنية اللكمة ولكن مل تأت هذه " يف املبىن ز�دة يف املعىنلك ز�دة : "القاعدة الرصفية
  . الز�دة مبعىن جديد

يف املعجامت،  ٔاما يف املسائل النحوية فيظهر اختالف تعريف الكسع عنه يف شواهده
" الت"ويبدو ٔانه تطور مدلوX واتسع؛ ٕاذ تقتيض هذه الز�دة تغيًريا يف نوع اللكمة ووظيفهتا، ففي 

غّريت تصنيف اللكمة من " حيث"لت الز�دة اللكمة من كوهنا حرفًا ٕاىل مشاهبة الفعل، ويف نق
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ٔاثرت يف الفعل حيث نقلته من إالعراب ٕاىل البناء، فظهر تأثري "ٔالرضبن"الظرفية ٕاىل الرشطية، ويف 
  . الكواسع عىل دال� اللكمة الوظيفية

        ::::احلديثاحلديثاحلديثاحلديث    الكسع يف ا7رس اللغويالكسع يف ا7رس اللغويالكسع يف ا7رس اللغويالكسع يف ا7رس اللغوي: : : : ÕلثًاÕلثًاÕلثًاÕلثًا
ا7راسات احلديثة ٕاىل الكسع، وٕان اختلفت يف معاجلته، مفهنا ما اكتفى  عرضت بعض

، ومهنا ما ٔافرده �7راسة �93ٕالشارة ٕاىل تعريفه اللغوي كام ورد يف املعجامت اللغوية يف الرتاث
Ðف املعجم الوسـيط واملعجم املفصل يف مصطلحات اللغة وأالدب . 94والتحليل، ومهنا ما جتاه Éفقد عر

" املعجم املفصل يف فقه اللغة"، وعرفه 95ا قد رٔاينا من معناه اللغوي، ومل يزد عليه شيئا ذا �لالكسع مب
ز�دة احلروف يف آخر اللكمة، وقال ٕانه من املصطلحات اليت ٔافادت مهنا مقو� شليكيل يف : بأنه

رتمج مبصطلح وي97، واملترصفة التحليلية96الوصلية -تصنيف اللغات، ويوجد يف اللغات اللصقية
suffixe)(98.  

ٕان بعض اللغات جتمع بني الطبيعة `شـتقاقية وإاللصاقية، فميكن ٔان تعمتد يف التاكثر 
الرصيف وتوليد املورفìت عىل `شـتقاق اعuًدا كبًريا، كام ميكن ٔان تعمتد عىل نظام إاللصاق ٔايًضا، 

شـتقاق؛ ٕاذ ال ميكن صناعة معجم لها اعuًدا وهنا موقع اللغة العربية؛ فهـي لغة اشـتقاقية تعمتد آلية `
عىل أالداء املبارش لللكمة؛ بل البد من النظر ٕاىل اجلذر الصاميت للمفردة، وٕادراج اشـتقاقاته اoتلفة 
حتته، وهو ما فعÐ املعجميون العرب، ومضن التصنيف حتت اجلذر، ميكن ٕاضافة مجيع أالداءات 

إاللصاق ٔايًضا دون نظر ٕاىل املورفمي اللكي؛ ٕاذ يبقى اجلذر الصاميت هو اللغوية القامئة عىل اعuد نظام 
  .99أالصل، يف ترتيب املواد املعجمية

Xوكسع الغالم ا7ائرة من :"وجند يف قاموس املنجد ٔانه ٔاضاف ٕاىل تعريف الكسع اللغوي قو
  . 100"احلديد ٔاو اخلشب ساقها وجرى وراءها يلعب هبا

اللغوية  يف بعض املعجامت) suffixes(بÐ إالجنلزيي وقد ورد مصطلح اللواحق ومقا
صوت ٔاو مجموعة من : احلديثة ل'ال� عىل مايدّل عليه الكسع من معىن، وتعّرف اللواحق بأهنا

الياء الالصقة اليت : أالصوات متثلها حروف تضاف ٕاىل هناية اللكمة فتغّري معناها ٔاو وظيفهتا، مثل
" er-"قة اليت تشري ٕاىل التأنيث، كام تعرف إالجنلزيية الالحقة تشري ٕاىل النسـبة، والتاء الالص

لتعطي دالالت خمتلفة، تدّل مثال،  learn""اليت تلصق �لفعل " ed-"والالحقة " - ing"والالحقة 
  .101امس الفاعل، وامس الفعل، والفعل يف الزمن املايض: عىل

اللكمة، حنو ز�دة أاللف يف الز�دة يف آخر : "وعّرف ٕاميل يعقوب الكسع يف الرصف بأنه
التذييل، وتسمى الزوائد اليت تزاد �لكسع اللواحق : ٔارطى، والنون يف رعشن، ويسمى ٔايضا

  .102"والكواسع
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وختتلف دال� هذه اللواحق عن مدلول الكسع يف الرتاث اللغوي وحتديدا يف املعجامت؛ ٕاذ 
 اللكمة ٔاو وظيفهتا؛ بل تبقى كام يه، ولكن ٕان الالحقة يف أاللفاظ الواردة يف املعجامت ال تغّري معىن

مدلول اللواحق قد يتقاطع مع الكسع يف املسائل النحوية حيث ٔاثر احلرف املكسوع فيه يف أاللفاظ 
  . املسـتعمل معها الكسع

وميكن القول ٕان الكسع مل يكن مصطلًحا يف الرتاث اللغوي لٔالسـباب اليت سـبق ذكرها؛ 
، يزيده يف اللكمة، وٕامنا صار مصطلحا يف العرص احلديث؛ ٔالنه جعل ؤالنه مل يكن يدّل عىل معىن

؛ ٔالهنا تدل عىل مفهوم Õبت، هو ز�دة تزاد يف آخر )suffixes(مقابال للكمة ٔاجنبية يه مصطلح 
  .اللكمة، ملعىن بعينه

وقد ٔاشار رمسيس جرجس ٕاىل وجود الاكسعة يف ٔاخوات العربية، العربية والبابلية، وهو 
ليس يف العربية ٕاعراب ٔالواخر ال�م، :" ن ٕاضافة حرف ٔاو حروف ٕاىل آخر اللكمة، فقالعبارة ع

الالم واملمي : لكهنا ويه ربيبة البابلية يتكون فهيا بعض أالسامء ٕ�ضافة حرف ٔاو حروف اكسعة، مهنا
يت تتكون وليس للكامته مدلول خاص، ٔاما ال. والنون، غري ٔان عدد ما تدخÐ الالم واملمي قليل للغاية

كرمل من كرم وهو الكرم،  وسالم من : مث ذكر ٔامث� لهذه الكواسع،  مثل103"ٕ�ضافة النون فعدة
  . سلل، وعليون من أالعىل

  :ومن ا7راسات اليت تناولت الكسع �7راسة والتحليل، ما ييل

وف ذكر ٔان املراد حبر .حروف الكسع يف أاللفاظ العربية واملعر�ت، ٔالنسـتاس الكرميل: حبث  -
الكسع ما يزاد مهنا آخر ال�م ل'ال� عىل معىن جديد يزيد اللفظة أالوىل، وتسمى حروف إالحلاق 

مث ذكر ٔان اللغة  suffixe.وتسمى ٔايضًا احلروف املذي�؛ ٔالهنا تزاد يف ٔاواخر اللكم ويه �ٕالنلكزيية
عية؛ ٕالحداث معىن مل يكن يف العربية من اللغات القدمية اليت كسعت بعض أاللفاظ الثالثية فصريهتا ر�

Cء التأنيث الالحقة يف ٔاواخر أالسامء والصفات، ؤالف التثنية يف : ومن ٔامث� الكواسع. أالصل الثاليث
الرفع، و�ء التثنية يف النصب واجلر، وواو امجلع يف مجع املذكر السامل املرفوع وتقلب �ء يف النصب 

كربيتاه :طبيعية وطبية وكميوية، ومن ذv قوهلم: عربة مثلواجلر، وكذv الكواسع يف بعض أاللفاظ امل
  .وخالة ولميو�ة

حتدث يف البدء عن شـيوع الزوائد يف .ا7واخل والكواسع يف العربية، ٔالنسـتاس الكرميل: حبث  -
اللغات االٓرية اكلهندية واليو�نية والالتينية ومجيع بناهتا، وخلص ٕاىل ٔان دواخلهم وكواسعهم من ٔاصل 

ٔاو ) متوسطة(مث عرض ٕاىل ٔامث� الزوائد سواء اكنت دواخل ٔاو حمشـية . من ٔاصل آريعريب الٔ 
كواسع، وقد ذكر ٔان مجيع حروف الهجاء قد تزاد فتكون دواخل وكواسع وحمشـيات، ومثّل للكواسع 

وخلص ٕاىل .الباء، واحلاء، والعني، والفاء، والقاف ومل يرش ٕاىل الضامئر يف دراسـته: بعدة حروف، يه
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للغة العربية من ٔارىق اللغات ومن ٔامتها وضًعا ؤاحسـهنا تركيًبا، وفهيا ا7واخل والكواسع واحملشـيات ٔان ا
ا7واخل والكواسع واحملشـيات من مصطلحات السلف يف سابق : كام يف اللغات اليافثية، ؤان أاللفاظ

  .العهد

الكسع ٔاو التذييل يف اسـتعمل . نشوء اللغة العربية ومنوها واكهتالها ٔالنسـتاس الكرميل: كتاب -
" نبّ : "واليت ٔاصلها" نبأ "ما زاد يف آخر اللكمة، وذكر X ٔامث�، مهنا لكمة : مواضع متعددة وعرفه بأنه

  .واقترص عىل ذكر أاللفاظ املكسوعة حبرف ٔاو حرفني ومل يرش ٕاىل الضامئر يف كتابه. ومسعمع

ربط بينه وبني التذييل اسـتعماللكسع و . 104دراسات يف فقه اللغة لصبحي الصاحل: كتاب  -
حبث، وضرب،  -برث : وإالحلاق وإاللصاق، ومن أاللفاظ املسـتعم� عنده مع الكسع، اللكامت التالية

  . ولقم، فينشأ من خالل الكسع مثل الفعل اجلديد

املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث لٔالمري مصطفى : كتاب -
نّب، ونبس، ونرب، : مفهنا" نَْب "بينه وبني التذييل، ومثّل X مبادة  اسـتعمل  الكسع وربط.105الشهايب

ويف لك هذه أالفعال تبدلت احلروف الكواسع، ٔاما املعاين فقد لبثت متقاربة "ونبص، ونبح، ؤانبض، 
وقد اسـتعمل الشهايب الكسع ومجعها كواسع مقابل اللواحق .106"تدل عىل أالصل الثنايئ لتD أالفعال

صيغة مِفعال لللكامت املنهتية �لاكسعة "للكامت أالجعمية املرتمجة ٕاىل العربية، مفثًال وضع اليت تلحق ا
"Scope "وِمَفْعل للمنهتية بـــــ"Metre". ..  وعىل هذا وجب ٔان نقول ِجمهار"Microscope " ال

وجيا، فكرول: وحتّدث عن ّمض كواسع ٔاجعمية ٕاىل ٔالفاظ عربية يف مثل. 107"ِمْجهَر وال َمْجهَرة
  . 108ؤاسطورلوجيا، وجاملوجيا وغريها

فا7راسات الثالثة أالوىل ٔالنسـتاس الكرميل وهو من اللغويني املعارصين ا|ي توسع يف 
اسـتعامل الكسع يف عدة ٔالفاظ،ومرد ذv ٕاىل توسعه يف تعريفه للكسع، والتوسع يف أاللفاظ الواردة X؛ 

 آخر ال�م ل'ال� عىل معىن جديد يزيد اللفظة ٕاذ ذكر ٔان املراد حبروف الكسع ما يزاد مهنا يف
حرف يوضع يف مؤخر : "حروف إالحلاق واحلروف املذي�؛ وينص عىل ٔان الاكسعة: أالوىل، ويقال لها

ٔان َكَسَع لغة يف كسأ ٔاو ٔان .. .اللكمة ٕالنشاء معىن جديد يف تركيهبا وقد مسيناها ٔايضًا الالحقة واملذي�
فيكون معىن كسأه تبعه ٔاو اتبعه،  –االٓخر، وكسء هبمزة بعد السني ٔاصل كسع كسأ هبمزة يف 

  . 109"فالاكسعة ٔاداة تتبع آخر حروف اللكمة ٔاو تكون يف مؤخرها
مث يذكر الكرميل ٔان من الكواسع املطردة  يف اللغة العربية Cء التأنيث الالحقة يف ٔاواخر 

حسـنة وحلوة وعربية يف : ويف الصفاتمع وخال ؤاخ، معة وخا� ؤاخت، : أالسامء والصفات كام يف
تأنيث حسن وحلو وعريب، وكذv ٔالف االثنني يف الرفع و�ء التثنية يف النصب واجلر، ومن أالدوات 
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املذي� واو امجلاعة يف مجع املذكر السامل املرفوع وتقلب �ء يف النصب واجلر، ويف بعض أاللفاظ املعربة 
  .110الن عىل خالصة تسـتخلص من املادة اليت تكسع هبافيتامني فٕان حريف هذا الكسع يد: مثل

  :111وقد ٔاورد الكرميل ٔامث� للكسع يف بعض حروف اللكمة مهنا

العقرب، ؤاصÐ العقر ٔاي العض مث كسعت �لباء ز�دة ملعىن أالمل، : ٔامث� الكسع �لباء يف مثل -
، ويف وخذعب اليشء ؤاصÐ خذعه، والسعابيب من السعب، وجرع كسعت فأصبحت جرعب

  . ا7عب ٔاي ا7عابة ا7عبب ٕاىل غريها

 .دبيح، وجزح ؤاصÐ جز: ٔامث� الكسع �حلاء، مثل -

 .جزع من جز، وجرع من اجلر، وجدع من اجلد، وقطع من قط: ٔامث� الكسع �لعني مثل -

 .نشف الغدير مأخوذة من نش، وخطرف البعري من خطر: ٔامث� فاء الكسع، مثل -
نبأ، :  يف لفظة من ٔاصل واحد، والكواسع حروف خمتلفة، مثلوقد يكون الكسع عند الكرميل

وهذا مبين عىل نظريته حول أالصول .112"نبّ "ٕاخل وأالصل يف ذv لكه من .. ونبت، ونبج، ونبح
 .الثنائية لللكمة يف العربية

وا مسعمع عىل وزن فََعلَْعٌل؛ ٕاذ ينص عىل ٔان العلامء اختلف: وقد تكسع اللفظة حبرفني عىل رٔايه مثل
"Ðأالحرف الثالثة أالوىل، مث كسعت حبرفني يف جعزها من : يف تعليل هذا الوزن، مفهنم من جعل ٔاص

جنس احلرفني أالخريين من صدر اللكمة، وهذا رٔاي الليث، صاحب كتاب العني، فقد قال يف 
 .113"يف -مه عن العنطنط، اشـتقاقه من عنط، ولكنه ٔاردف حبرفني يف جعزه" ع ن ط" تركيب

كسعت حبرفني، ٔاما " مسعمع" ٕاىل ٔان لفظة  –فì اطلّع عليه الباحث  –ترش املعجامت  ومل
ومل . 114ؤاردف حبرفني يف جعزه" عنط"فقد وردت يف املعجامت ٔاهنا مشـتقة من " العنطنط" لفظة 

 .يذكروا الكسع يف هذا املوضع، وهذا نوع من التكرار حيث كرر احلرف الثاين والثالث من اللكمة
  : مللحوظات اليت يوردها الباحث عىل ما ذكر الكرميل عن الكسع، ما ييلومن ا

أاللفاظ اليت ٔاوردها الكرميل ٔامث� للكسع يف بعض احلروف مل ينّص اللغويون القداىم عىل  - 1
 Dالكسع عند ذكرها، وقد احنرص الكسع عندمه يف ٔالفاظ حمدودة، ويبدو ٔان الكرميل قاس عىل ت

ومرد توسعه يعود ٕاىل نظريته . ملعجامت اللغوية شواهد ٔاخرى توسع فهياالشواهد اليت وردت يف ا
ٔان ٔاوّل ما وضعت عليه ٔاصول هذه اللغة اكن "حول أالصول الثنائية لللكمة يف العربية؛ ٕاذ ينص عىل 

  .115"يتقّوم من حرفني، مث ُكسع حبرف Õلث للتثبت من حتقيق لفظ احلرف الثاين من اللكمة
: الهجاء حرفًا، فصار هجاءين ٔاو ثالثة ٔاو ٔاربعة مسي ما زاد عىل ٔاوX ٕاذا زاد"مث ذكر ٔانه 

 ،)SUFFIXEاكسعًا (وما زاد يف آخره ) INFIXEحشوًا : (وما زاد يف قلبه) PREFIXEتصديرًا (
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مف�ً : (وما زاد يف ٔاي موضع اكن ُمسي) AFFIXEمطرفًا : (وما زاد يف ٔاوX ٔاو آخره
PARTICULE AUGMENTATIVE  (ٔايضاً . صدر التفئميوامل X 116"الضم والتوسع : ويقال.  

وقد ذكر عبدالرزاق الصاعدي ٔان لنظرية تطور أالصول الثنائية عند املتأخرين ٔانصاًرا يف 
ٕان الثاليث ٕامنا يتو7 عن الثنايئ عن طريق التصدير ٔاو احلشو ٔاو الكسع : الرشق والغرب فهم يقولون

مزيد �هلمزة يف آخره، وهو ما يسمى الكسع ٔاو التذييل، ؤاصوX ؤاما نبأ وحنوه فثاليث .. .)التذييل(
Ð117اخل.. .نبت ونبث، ونبج، ونبذ: يف الثنائية النون والباء، ومث.  

رمبا خيتلف شأهنا يف العربية عنه يف لغة ) suffixes(ٔان املصطلحات اليت جعلها الكرميل مقاب� لـ  - 2
Õ بتة، ويه فهيا قياس مطرد، وليس يف العربية قياس مطرد يف ٔاخرى، فٕان اللواحق يف إالجنلزيية مثال

الكسع الرصيف، وٕامنا يه ٔامور سامعية، ٔاما الضامئر وما شالكها من الزوائد اليت تكون عالمات 
ٕاعراب، ٔاو تأنيث، ٔاو مجع، ٕاخل، فهـي مطردة، ٕاال ٔان هذه ال تغّري املعىن، وال تصنع صيغا جديدة، 

ا، ٔاو عالمات ٕاعراب، وذv خبالف اللواحق اليت تقلب اللكمة ٕاىل ضدها، وٕامنا يه لكامت قامئة بذاهت
من الصفة  darkالحقة، وقد قلبت  nessفـ  careless، و darknessٔاو تنقلها ٕاىل معىن آخر، حنو 

  ). الظالم(ٕاىل املصدر ) مظمل(
ه اللغويون القداىم؛ ٕاذ ٕاهنم ذكر الكرميل ٔان هناك كواسَع مطردًة يف اللغة العربية، وهذا ٔايضًا مل يذكر  - 3

ومن ٔامث� الكواسع املطردة عنده Cء . اسـتعملوا الكسع مع ٔالفاظ حمدودة، وليس لها معاٍن حمددة
التأنيث اليت تدل عىل ٔان `مس مؤنث، ؤالف االثنني اليت تدل عىل تثنية `مس، وكذv الواو اليت 

.  من هذه املعاين عند اللغويني القداىم واملعارصينتدل عىل مجع املذكر السامل، وال يقابل الكسع ٔا�� 
ومن مث مل يذكر الكرميل يف حبثه ا7واخل والكواسع يف العربية ويف كتابه نشوء اللغة، ٔان الضامئر وCء 

حروف الكسع يف أاللفاظ العربية : التأنيث من الكواسع وٕامنا اقترص عىل ذكرها يف حبثه أالول
  .واملعر�ت

فيتامني، ومل : مسعمع، وأاللفاظ املعربة، مثل: رميل �لقول ٕان اللكمة تكسع حبرفني مثلانفرد الك - 4
  .يقل ٔاحد من اللغويني بذv، فلك ما جاء من ٔالفاظ ارتبطت مبفهوم الكسع تكون حبرف واحد

ال ينطبق تعريف حروف الكسع عند الكرميل عىل الشواهد الواردة عليه يف املعجامت اللغوية،  - 5
  .الاكسعة دا� عىل معىن جديد يزيد اللفظة أالوىل عىل حد تعبريه فليست

ٔاما ا7راسة الرابعة لصبحي الصاحل، وهو من اللغويني املعارصين، فقد اسـتعمل الكسع يف 
Xمن قو vيه الراء :" ٔالفاظ حمددة ومل يتسع يف ٔامثلته مثل ماورد عند الكرميل، ويتضح ذ Dت

البايق عىل صورته الثالثية، ) حبث(بآخر فعل  suffixeزتل، كسعت ٕاحلاقا اo) برث(الرامزة ٕاىل فعل 
  . 118"مبعىن بّدد) حبرث(فنشأ هبذا الكسع مثل الفعل اجلديد 
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بْطر(ٔانشأت وصف ) ضرب(والراء من : "ويقول يف موضع آخر للرجل الشديد، حني ٔاحلقت بـ ) الّضِ
للشديد العض، 7ى ) الصلقم(كونت وصف )قمل(عىل سبيل الكسع والتذييل، ومثلها املمي يف ) ضبط(

  . 119"عىل ٔاسلوب الكسع والتذييل ٔايضا) صلق(ٕالصاقها بــ
ونرى يف هذين النصني ٔان صبحي الصاحل اسـتعمل ثالثة مصطلحات تدل عىل الكسع، 

   . نشأ به مثل الفعل اجلديد" حبث"ويه التذييل وإالحلاق وإاللصاق، مث ٕان احلرف ا|ي كسع به الفعل
ن فارس الز�دة يف مثل اللكامت اليت ذكرها صبحي الصاحل ٕاىل النحت؛ ٕاذ ينص عىل ٔان اب 
ضبطر للرجل الشديد من : ٔان أالشـياء الزائدة عىل ثالثة ٔاحرف فأكرثها منحوت، مثل"مذهبه يف 

  . 120"ضبط وضطر، والص'م من الص' والصدم
هذا فهو ص' ُذيّل �ملمي خدمة  رمبا اكن يف الص'م قول غري"ويذكر ٕابراهمي السامرايئ ٔانه 

وقد دخل النحت ... يريدون به ٔاي يشء" ايش: "ومن املركبات املنحوتة قوهلم. للمتيمي مقاب� للتنوين
  . 121"..."درج"و " دحر" يف أالفعال غري الثالثية فالر�عي دحرج مؤلف من 

ٕاضافة ممي : "فقال وقد ٔاورد السامرايئ الكسع مرادفا للتذييل عند حديثه عن الفعل حرمج،
  . 122"حرمج: كقولنا... ذيًال ٔاو كسًعا

ٕاىل رٔاي ابن فارس يف ٔان اللكامت الر�عية وامخلاسـية ٔاكرثها 123ويشري عيل عبدالواحد وايف
ويف حبث ٔاو بعرث ٔان ٔاصلها " هرب ووىل"وهرول ٔاصلها " دحر جفرى"منحوت، مفثال دحرج ٔاصلها 

  ".حبث ٔاو بعث ؤاÕر"
        ةةةةــــامتامتامتامتــــاخلاخلاخلاخل

  :يف اللغة العربية وصوره عند القدماء واحملدثني، ظهرت النتاجئ التالية" الكسع"دراسة  بعد
يظهر ٔان الكسع مل يكن مصطلًحا يف الرتاث العريب؛ ٔالن املفهوم ا|ي يُفَرض ٔانه يدّل عليه مل يكن ----1111

ذv ٔان بعض أاللفاظ X وجود يف ٔاذهان العلامء القداىم، وٕامنا اكن اسـتعامهلم ٕا�ه مبعناه اللغوي، وآية 
اليت نُقلت عهنم اكنت ٔافعاًال، ومعلوم ٔان املصطلح ال يكون ٕاال اًمسا، وٕامنا صار الكسع مصطلًحا يف 
ا7رس اللغوي احلديث، حني اّطلع اللغويون عىل اللغات أالجنبية اليت يوجد فهيا سوابق ولواحق، 

حنوها ورصفها ومقيسة علهيا، واحتاجوا بعد واكنت دراسـهتم للعربية متأثرة مبا علموا من تD اللغات و 
ذv ٔان يرتمجوا املصطلحات أالجنبية، فوجدوا يف الكسع وما شاهبه من أاللفاظ ما يعيهنم عىل 

ولو اكن العلامء أالولون . ٕاخل مصطلحات.. ."التفئمي"و " الالحقة"و" السابقة"الرتمجة، كام غدت 
7رسوا الضامئر، وعالمات إالعراب الفرعية،  وعالمات  يفهمون الكسع كام يفهمه اللغويون احملدثون

  .معىن التأنيث،  وامجلع والتثنية، ونون التوكيد، ولعنوا بلك زائد يدّل عىل
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جاءت أاللفاظ اليت وردت مرتبطة مبفهوم الكسع قلي� سواء يف املعجامت اللغوية ٔاو املؤلفات ----2222
  . توسعوا يف دال� مفهوم الكسع وصوره املعارصينالنحوية يف الرتاث اللغوي،عىل حني ٔان اللغويني 

ٔاظهرت ال@ذج الواردة للكسع ٔانه ٔاقرب ٕاىل الز�دة اللغوية بال معىن،ويقترص عىل ما زيد آخرا، ال ----3333
وقد اقترص الكسع يف الرتاث اللغوي عىل ٕاحلاق آخر اللكمة حرفًا واحًدا، يف حني . ٔاوال، وال وسطا

  . احلديث اللغوي يف ا7رس اتسعت صورته ٕالحلاق حرفني
اقترص الكسع يف الرتاث اللغوي عىل احلروف فقط عىل حني ٔانه اتسع يف ا7رس اللغوي احلديث  ----4444

        .  ليشمل الضامئر وأاللفاظ املعربة
بدٔا اسـتعاماللكسع يف ا7رس النحوي يف القرن السادس الهجري عند جارهللا الزخمرشي     ----5555
  ). 538ت(
ٕاضافة ٕاىل " ٔالرضبن"و" حي�"يف اسـتعامل الكسع مع ) هـ686ت(سرتا�ذي توسع ريض ا7ين االٔ  ----6666
  . وقد انفرد يف ذv ومل يقل ٔاحد من النحويني �لكسع معهام".  الت"
  .تداخل مفهوم الكسع مع مصطلحات الز�دة والتذييل وإالحلاق يف ا7رس اللغوي احلديث    ----7777

        ::::ومن مث نقدم التوصيات التاليةومن مث نقدم التوصيات التاليةومن مث نقدم التوصيات التاليةومن مث نقدم التوصيات التالية
 .املصطلحات اللغوية والوقوف عند اسـتعامالهتا ومناذ¤ا،ورضورة ضبط اسـتعامالهتأامهية دراسة - - - - 
ٕان الوقوف عند مثل هذه املصطلحات حيتاج ٕاىل قراءة متأنية وفاحصة ملعرفة املعىن املراد مهنا،  - - - - 

وبيان الصور اليت اسـتعملت لها؛ملعرفة الفروق ا7قيقة الفاص� بيهنا وبني غريها من املصطلحات 
  .ملرادفةا
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    ::::واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر     الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
                                                                        

دار الفكر، : عبدالسالم هارون، القاهرة: ابن فارس، ٔابو احلسني ٔامحد، مقاييس اللغة، حتقيق1
 5/177م، 1979 - هـ1399

دار طـوق النجـاة، : محمد زهري النارص، بـريوت: البخاري، محمد بن ٕاسامعيل، حصيح البخاري، حتقيق2222
ــاىل  ،هـــ1422، 1ط ــوX تع ــاب التفســري، �ب ق ــمــمــمــم{:كت ــهيم ٔاســـتغفرت هلهلهلهل ــهيم ٔاســـتغفرت ســواء عل ــهيم ٔاســـتغفرت ســواء عل ــهيم ٔاســـتغفرت ســواء عل ،  )4905(، رمق }ســواء عل
6/154     
دار : مروان العطية، دمشق: ديوان احلارث بن حلزة اليشكري، حتقيق: البيت من الرسيع، ينظر يف3333

  111م، ص 1994 -هـ1415، 1إالمام النووي ودار الهجرة، ط
واحمليط أالعظم، ابن سـيده، ٔابو احلسن عىل بن ٕاسامعيل، احملمك : البيت من الرجز، ينظر يف4444

  1/261 ،م2000 -هـ1421دار الكتب العلمية، : ، بريوت1عبدامحليد هنداوي، ط: حتقيق
  442/ 5املرجع السابق، 5555
gدي اoزويم : الفراهيدي، اخلليل بن ٔامحد،  كتاب العني، حتقيق: ينظر يف املعجامت التالية6666

، وابن دريد أالزدي، ٔابوبكر 1/192، )عكس(ت .دار ومكتبة الهالل، د: وٕابراهمي السامرايئ، بريوت
، )كسع(م 1987دار العمل للماليني، : ، بريوت1رمزي بعلبيك، ط: محمد، مجهرة اللغة، حتقيق

دار ٕاحياء : ، بريوت1محمد مرعب، ط: ، وأالزهري، ٔابو منصور محمد، هتذيب اللغة، حتقيق2/658
ٕاسامعيل، الصحاح Cج اللغة وحصاح  ، واجلوهري، ٔابو نرص1/195، )كسع(م 2001الرتاث العريب، 
م 1987 -هـ 1407دار العمل للماليني، : ، بريوت4ٔامحد عبدالغفور عطار، ط: العربية، حتقيق

: ، بريوت2زهري سلطان، ط: ، وابن فارس، ٔابو احلسني ٔامحد، مجمل اللغة، حتقيق3/1276، )كسع(
، )كسع(احملمك واحمليط أالعظم ، وابن سـيده، 1/784، )كسع(م 1986 -هـ 1406 ،مؤسسة الرسا�

محمد قامس، : ، والزخمرشي، محمود بن معر، ٔاساس البالغة، تقدمي ورشح177: 8، 261 - 1/260
، وابن منظور، محمد بن مكرم،  لسان 731، ص )كسع(م2009 - هـ1430املكتبة العرصية، : بريوت

جمد ا7ين ٔابو طاهر،  ، والفريوز�دي،3/264، )كسع(هـ 1414دار صادر، : ، بريوت3العرب، ط
 ،)كسع(م 2005 -هـ 1426مؤسسة الرسا�، : ، بريوت8مكتب الرتاث، ط: القاموس احمليط، حتقيق

1/519    .  
، 1حامت الضامن، ط: أالنباري، ٔابوبكر محمد بن القامس، الزاهر يف معاين لكامت الناس، حتقيق7777

  1/492م، 1992مؤسسة الرسا�، : بريوت
  1/195لغة، أالزهري، هتذيب ال8888
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: مجموعة من احملققني،  الكويت: الزبيدي، محمد بن محمد، Cج العروس من جواهر القاموس، حتقيق9999
  22/128دار الهداية، 

، 196، 1/195وأالزهري، هتذيب اللغة،  1/192الفراهيدي، كتاب العني، : ينظر يف10101010
والزبيدي، Cج  ،8/311وابن منظور، لسان العرب،  ،731والزخمرشي، ٔاساس البالغة،  ص

  28/85العروس، 
  731الزخمرشي، ٔاساس البالغة، ص : البيت من اخلفيف، وهو بال نسـبة يف11111111
  8/311وابن منظور، لسان العرب،  196، 1/195أالزهري، هتذيب اللغة، 12121212
 67/ 1اجلوهري، الصحاح، 13131313
  199/ 1الزبيدي،  Cج العروس، 14141414
طاهر الزاوي : يف غريب احلديث وأالثر، حتقيق ابن أالثري، جمد ا7ين ٔابو السعادات، الهناية11115555

  4/173م، 1979 - هـ 1399املكتبة العلمية، : ومحمود الطنا<، بريوت
: ،  بريوت1عبدالرزاق املهدي، ط: الثعاليب، عبداملD بني محمد، فقه اللغة ورس العربية، حتقيق16161616

  142/ 1م، 2002-هـ1422ٕاحياء الرتاث العريب، 
  116/ 2ت، .عامل الكتب، د: ين يعيش بن عيل، رشح املفصل، بريوتابن يعيش، موفق ا111177777
 -هـ1422دار الكتب العلمية، : ، بريوت1معن، مشـتاق عباس، املعجم املفصل يف فقه اللغة، ط18181818

-: "ٕاضافة عنرص لفظي يف هناية اللكمة لتكوين مشـتق، مثل): suffix(، وتعىن 140م،  ص 2001
ation,-fy, -ing,-itis "ينظر:  

H.W. Fowler and F.G. Fowler, The Concise Oxford Dictionary of Current 
English,Oxford University Press, 1964, p. 1219 

الكرميل، ٔانسـتاس، حروف الكسع يف  أاللفاظ العربية واملعر�ت، حبث منشور يف جم� لغة 19191919
  33م، ص 1926العرب العراقية، اجلزءأالول، السـنة الرابعة، متوز 

الكرميل، ٔانسـتاس، ا7واخل والكواسع يف العربية، حبث منشور يف جم� لغة العرب العراقية، 20202020
  27م، ص1930اجلزءأالول، السـنة الثامنة، اكنون الثاين 

: ، دمشق2الشهايب، أالمري مصطفى، املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث، ط21212121
  14م، ص1965 - هـ1384ا�مع العلمي العريب، 

، وأالصفهاين، ٔابو القامس 1549/ 4، واجلوهري، الصحاح، 2/181ابن دريد، مجهرة اللغة، 22222222
هـ، 1381مطبعة مصطفى البايب، : محمد كيالين، مرص: احلسني، املفردات يف غريب القرآن،  حتقيق

 ،3/289،  والفريوزا�دي، القاموس احمليط، 10/326، وابن منظور، لسان العرب، 448ص 
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مكتبة الرشد، : ، الر�ض1القرين، gدي، ٔابنية إالحلاق يف الصحاح دراسة وحتليل، ط: وينظر
  .16ص ،هـ1420
ابن : ، وينظر413ص  ،هـ1376جلنة التأليف والرتمجة، : ٔامني، عبدهللا، `شـتقاق، القاهرة23232323

مطبعة البايب  :ٕابراهمي مصطفى وعبدهللا ٔامني، القاهرة: جين، ٔابو الفتح ع�ن، املنصف، حتقيق
: ، وابن ماv، محمد بن عبدهللا، تسهيل الفوائد وتمكيل املقاصد، حتقيق1/34 - هـ 1373احلليب، 

  298م، ص 1976 -هـ1387دار الكتاب العريب، : محمد اكمل براكت، القاهرة
امعة اجل: ، املدينة املنورة1الصاعدي، عبدالرازق، تداخل أالصول اللغوية ؤاثره يف بناء املعجم، ط24242424

       1/223 ،م2002 - هـ 1422إالسالمية، 
املكتبة : خفر ا7ين قباوة، حلب: ابن يعيش، موفق بن يعيش، رشح امللويك يف الترصيف، حتقيق22225555

  101هـ، ص 1393العربية، 
26262626 ،vبرشح ٔالفية ابن ما vاملرادي، ٔابو محمد بدر ا7ين حسن ابن ٔام قامس، توضيح املقاصد واملسا

  .234، 5/223م، 2001 -هـ 1422دار الفكر العريب، : ، القاهرة1ن سلìن، طعبدالرمح: حتقيق
محمد ٔابو الفضل ٕابراهمي، : الزركيش، ٔابو عبدهللا محمد هبادر، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق22227777

 3/68هـ،  1391دار املعرفة، : بريوت
260  
  /11ابن منظور، لسان العرب، 28282828
  ا1/318ت، .املكتبة إالسالمية، د: الوسـيط، تركيامصطفى، ٕابراهمي وآخرون، املعجم 29292929
مكتبة : محمد ٔابو العباس، القاهرة: جلرجاين، السـيد الرشيف عيل، التعريفات، ضبط وتعليق30303030

  61م، ص2003القرآن، 
مركز ا7راسات القرآنية، : السـيوطي، جالل ا7ين عبدالرمحن، إالتقان يف علوم القرآن،  حتقيق31313131

  199-2/198ت، .ع املD فهد، دمجم: املدينة املنورة
ابن ٔايب إالصبع، ٔابو محمد زيك ا7ين، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنرث وبيان ٕاجعاز القرآن، 32323232

  387/  1ت، .ا�لس أالعىل للشؤون إالسالمية، د: حفين رشف، القاهرة: حتقيق
جم� د�يل، : وم وأالثر، العراقالفهد، �مس واجلبوري، مزهر، قسام التذييل يف ا7رس البالغي املفه33333333

  40م، ص 2014، 64العدد 
  1190/ 3اجلوهري، Cج اللغة وحصاح العربية،  34343434
  115/ 9ابن منظور، لسان العرب، 33335555
  209/ 1ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة العربية، 36363636
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  92ص ،2004-هـ1425عامل الكتب، : اهرة، الق4حسان، متام، اللغة العربية معناها ومبناها، ط33337777
وزارة : ، القاهرة1الطايئ، الطرماح بن حكمي، ديوان الطرماح، ط: البيت من البسـيط، ينظر يف38383838

  157م، ص 1968 -هـ1388الثقافة والسـياحة، 
ٔايب منصور أالزهري : ، ونقل هذا النص بuمة عن اخلليل لك من8/91كتاب العني،  ،الفراهيدي39393939

عبدالكرمي خليفة : إال�نة يف اللغة العربية، حتقيق، وسلمه الُصحارى يف 2/48يف هتذيب اللغة، 
، وابن منظور يف 3/87م، 1999 -هـ 1420وزارة الرتاث القويم، : ، سلطنة عامن1وآخرون، ط

، والزبيدي يف Cج العروس، 1/280،  والفريوزا�دي يف القاموس احمليط، 13/152لسان العرب، 
8/68.  
  .8/68الزبيدي، Cج العروس، 40404040
مؤسسة دار : ٔامحد خمتار معر، القاهرة: يب، ٔابو ابراهمي ٕاحساق، معجم ديوان العرب، حتقيقالفارا41414141

، وقد انفرد الفارايب يف اسـتعامل الكسع هذا املوضع، ومل 3/219م، 2003 -هـ 1424الشعب، 
، وابن منظور، لسان 2/201ابن سـيدة، اoصص، : ينظر يف. يُسـتعمل عند غريه مع هذه اللفظة

  2/81العرب، 
أالنصاري، ٔابو محمد عبدهللا بن هشام، رشح قطر : ، وينظر10/81أالزهري، هتذيب اللغة، 42424242

  64ت، ص .دار امليثاق، د: املوصل ،محمد حميي ا7ين: الندى وبل الصدى، حتقيق
  3/226أالزهري، هتذيب اللغة، 43434343
  30/67الزبيدي، Cج العروس، 44444444
، 1الشـيخ محمد آل �سني، ط: يف اللغة، حتقيقابن عباد، الصاحب ٕاسامعيل بن عباد، احمليط 44445555

  1/151م، 1994 -هـ1414عامل الكتب، : بريوت
  1/1030الفريوزا�دي، القاموس احمليط، 46464646
ت، . دار اجليل، د: عبدالسالم هارون، بريوت: سيبويه، معرو بن ع�ن، الكتاب، حتقيق44447777
4/303  
  627 – 2/626الصاعدي، تداخل أالصول اللغوية،  48484848
، ونقل -م أالزهري بنصه ابن منظور، لسان العرب، 13/106هري، هتذيب اللغة، أالز 49494949
  16/499، والزبيدي، Cج العروس، 6/217

دار الكتب : ، بريوت2عبدامحليد هنداوي، ط: ابن جين، ٔابو الفتح ع�ن، اخلصائص، حتقيق55550000
  431 - 1/430م، 2003 -هـ 1424العلمية، 
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�لقول ٕان ا7ال اليت   -فì نقÐ عن ٔايب الهيمث - انفرد الزبيدي ، و 8/88الزبيدي، Cج العروس، 55551111
زيدت عىل الرخو مشددة مكسوعًا هبا؛ ٕاذ اسـتعمل مصطلح الكسع يف هذا املوضع نقًال عن ٔايب 
الهيمث، وعند الرجوع ٕاىل نص ٔايب الهيمث عند أالزهري وابن منظور جندهام مل يوردا الكسع يف نص ٔايب 

  3/172، و ابن منظور، لسان العرب، 7/121زهري، هتذيب اللغة، االٔ : الهيمث، ينظر
  15/298أالزهري، هتذيب اللغة، 55552222
  30/187الزبيدي، Cج العروس، 55553333
  1/428ابن جين، اخلصائص، 55554444
محمد : الهنايئ، ٔابو احلسن عىل املعروف بكراع المنل، املنتخب من غريب -م العرب، حتقيق55555555

  وما بعدها 2/700م، 1989 -هـ1409كز ٕاحياء الرتاث إالساليم، مر : ، جامعة ٔام القرى1العمري، ط
  وما بعدها 1/425ابن جين، اخلصائص،  55556666
  1/202الصاعدي، تداخل أالصول اللغوية، 57575757
 –الصاعدي، عبدالرازق، حروف الز�دة اللغوية أالحفورية، مقال منشور يف جريدة املدينة 55558888

  م2012/ 11/ 30ملحق الرسا�، بتارخي
دراسة داللية معجمية، جامعة املD : سامل، ٔاصول اجلذور الر�عية يف لسان العرب امخلاش،55559999

  184، 136، 135م، ص ص 2010 -هـ1431مركز النرش العلمي، : عبدالعزيز
ت، ص . مكتبة الثقافة ا7ينية، د: الكرميل، ٔانسـتاس، نشوء اللغة العربية ومنوها واكهتالها، القاهرة60606060
  )1(، حاشـية 39
مكتبة : ، بريوت1عيل بو ملحم، ط: ي، ٔابو القامس محمود، املفصل يف عمل العربية، حتقيقالزخمرش 61616161

  1/112 ،م1993الهالل، 
  731الزخمرشي، ٔاساس البالغة، ص62626262
: اخلوارزيم، القامس بن احلسني، رشح املفصل يف صنعة إالعراب املوسوم �لتخمري، حتقيق63636363

  1/524م، 1990ٕالساليم، دار الغرب ا: ، بريوت1عبدالرمحن العثميني، ط
  117 - 116/ 2ابن يعيش، رشح املفصل،  64646464
جامعة : ، الر�ض1محمود ا7راويش، ط: اجلندي، Cج ا7ين ٔامحد، إالقليد رشح املفصل، حتقيق66665555

  633/ 2م، 2002 -هـ1423إالمام محمد بن سعود إالسالمية، 
  57/ 1ابن ماv، تسهيل الفوائد وتمكيل املقاصد،  66666666
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حسن : ٔابو حيان محمد بن يوسف، التذييل والتمكيل يف رشح كتاب التسهيل، حتقيقأالندليس، 66667777
، ومهنج الساv يف ال�م عىل ٔالفية ابن ماv، 287/ 4ت،.دار القمل، د: ، دمشق1هنداوي، ط

  1/252م، 2015عامل الكتب احلديث،: ، أالردن1رشيف النجار و�سني ٔابو الهيجاء، ط: حتقيق
، محمد بن يوسف، رشح التسهيل املسمى متهيد القواعد برشح تسهيل "�ظر اجليش"احلليب68686868

  1224 - 3/1223 ،هـ1428دار السالم : ، القاهرة1ط ،عيل محمد وآخرون: الفوائد، حتقيق
، 1محمد البنا، ط: الشاطيب، ٔابو ٕاحساق ٕابراهمي، املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الاكفية، حتقيق69696969

  2/260م،  2007 -هـ1428معهد البحوث العلمية،  - رىجامعة ٔام الق: مكة املكرمة
عبد السالم : حتقيق ورشح، ، ، ، البغدادي، عبد القادر بن معر خزانة أالدب ولب لباب لسان العرب77770000

  171-170/ 4، ، ، ، م1997 -هـ  1418 ،مكتبة اخلاجني،: القاهرة ، ، ، ، 4محمد هارون، ط
محمد حميي ا7ين : الف، حتقيقأالنباري، ٔابو الرباكت كامل ا7ين، إالنصاف يف مسائل اخل77771111

  107/ 1ت، .دار الفكر، د: عبدامحليد، القاهرة
: رمضان عبدالتواب، القاهرة: براجتسرتارس، ج، التطور النحوي للغة العربية، ٕاخراج وتصحيح77772222

، وقد ٔاشار اخلليل ٕاىل ٔانه لوال ٔان 169ص  ،م1982هـ 1402دار الرفاعي، : مكتبة اخلاجني والر�ض
: ، ينظر"ال"يف القرآن �لتاء لاكن الوقوف علهيا �لهاء؛ ٔالهنا هاء التأنيث ٔانثت هبا  الت ُكِتبَ 

  8/369الفراهيدي، كتاب العني، 
  173براجتسرتارس، التطور النحوي للغة العربية، ص77773333
  69م، ص 1983دار العمل للماليني، : ، بريوت3السامرايئ، ٕابراهمي، فقه اللغة املقارن، ط77774444
  7/300اب العني، الفراهيدي، كت75757575
، وقد ٔاشار 145م، ص 2004هنضة مرص، : ، القاهرة3وايف، عيل عبدالواحد، فقه اللغة، ط77776666

السامرايئ، فقه :  ، ينظر"ما"كوهنا مبزن� : ٕابراهمي السامرايئ ٕاىل `ختالف يف تركيهبا وعدمه، ٔاي
  69، 68اللغة املقارن، ص

دار : احلاجب، حتقيق ٕاميل بديع يعقوب، بريوتأالسرتا�ذي، ريض ا7ين محمد، رشح اكفية ابن 77777777
، وقد ذكر الريض ٔان Cء التأنيث تلحق بعض 229-2/228 ،م2007 -1428الكتب العلمية، 

لكن ٕاحلاق Cء : "معها، يقول" ال"احلروف ومل يذكر ٔاهنا اكسعة مع هذه احلروف حىت عندما ذكر 
الت، ومثت، : تلحق بعض احلروف ٔايضًا، كـ  التأنيث ٔاهون من ٕاحلاق عالميت التثنية وامجلع؛ ٔالهنا

أالسرتا�ذي، : نعام رجلني، ونعموا رجاًال، ينظر: نعمت املرٔاة، ومل يطرد: وربت، ولعلت، فvf اطرد
  4/247رشح اكفية ابن احلاجب، 



 العدد الثاين والعرشون                                                         جم� لكية االٓداب و اللغات

 2018جانفي                                      42                           لكية االٓداب و اللغات

                                                                                                                                                                        

-1/199ت،  .أالزهري، خا7 بن عبدهللا،  رشح الترصحي عىل التوضيح، القاهرة، دار الفكر، د77778888
200  
محمد حميي ا7ين : صاري، ٔابو محمد عبدهللا بن هشام، ٔاوحض املساv ٕاىل ٔالفية ابن ماv، حتقيقأالن77779999

  1/253 ،م2004عبدامحليد، القاهرة، دار الطالئع، 
  200-1/199أالزهري، الترصحي مبضمون التوضيح، 80808080
ل مكرم، عبدالعا: السـيوطي، جالل ا7ين عبدالرمحن، مهع الهوامع يف رشح مجع اجلوامع، حتقيق81818181

  120م، 2001 - هـ 1421عامل الكتب، : القاهرة
دار : ، بريوت1أالمشوين، ٔابو احلسن نور ا7ين عيل، رشح أالمشوين عىل ٔالفية ابن ماv، ط82828282

  1/272م، 1998 - هـ 1419الكتب العلمية 
ا حقيقهت: يف العربية" الت"الكفاوين، منصور، ٔاداة النفي :  ينظر املزيد من التفصيل عن الت يف83838383

واخلالف حولها بني القدماء واحملدثني، دراسة لغوية مقارنة، حبث منشور يف ا�� أالردنية يف اللغة 
وما بعدها، وزيك،  139م، ص 2011ترشين ٔاول  -هـ1432، ذو القعدة 4، ع 7العربية وآداهبا، مج 

، ع 5نسانية، مج محمد ٔامحد، اخلالف اللغوي يف الت، حبث منشور يف جم� جامعة �بل للعلوم االٕ 
  ومابعدها 1016م، ص 2008، 3
  1/421أالسرتا�ذي، رشح اكفية ابن احلاجب، 84848484
  4/9، 283/ 3املرجع السابق، 88885555
  96-4/95املرجع السابق، 86868686
  47/ 2ت، .بريوت، د: محمد عضمية، عامل الكتب:  املربد، محمد بن يزيد، املقتضب، حتقيق88887777
  358/ 3الفراهيدي، كتاب العني، 88888888
  189/ 1، الكتاب، سيبويه89898989
  319/  4 ،أالسرتا�ذي، رشح اكفية ابن احلاجب90909090
ابن ماv، محمد بن عبدهللا، : ذكر احملقق يف احلاشـية ٔان معىن الكسع إالحلاق من االٓخر، ينظر91919191

/ 3ت، .جامعة ٔام القرى، د: ، مكة املكرمة1عبداملنعم هريدي، ط: رشح الاكفية الشافية، حتقيق
  )3(حاشـية  1413
ٔا ت س م ن و (ز�دة رصفية قياسـية وحروفها مثانية : بدالرزاق الصاعدي ٔان الز�دة نوعانيرى ع 92929292
الصاعدي، : وز�دة لغوية سامعية معجمية  ٔاحفورية، وحروفها احلروف مجيعا، ينظر ،)ا ي

ملحق الرسا�،  –عبدالرازق، حروف الز�دة مثانية وليست عرشة، مقال منشور يف جريدة املدينة 
  .م2012/ 11/ 23بتارخي
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املعجم يف اللغة والنحو والرصف وإالعراب واملصطلحات، واملعجم : ينظر عىل سبيل المتثيل يف93939393
عريب، واملنجد / الصايف يف اللغة العربية،  والوايف معجم وسـيط اللغة العربية، واملعمتد قاموس عريب

  )كسع(يف اللغة وأالعالم وغريها، مادة 
عجم املفصل يف اللغة وأالدب،  وقاموس املصطلحات اللغوية وأالدبية، امل: ينظر عىل سبيل املثال94949494

ومعجم اللغة العربية املعارصة، واملعجم العريب أالسايس، وقاموس اللسانيات، ومعجم اللسانيات 
احلديثة، ومعجم مصطلحات عمل اللغة احلديث، ومعجم املصطلحات اللغوية لبعلبيك رمزي، ومعجم 

خلليل ٔامحد خليل، ومعجم املصطلحات اللغوية وأالدبية لعلية عزت عياد، واملعجم املصطلحات اللغوية 
املوحد ملصطلحات اللسانيات، ومعجم املصطلحات العربية يف اللغة وأالدب �دي وهبة واكمل 

  .املهندس وغريها
يعقوب، ٕاميل، املعجم املفصل يف  ،2/787مصطفى وآخرون، املعجم الوسـيط، : ينظر99995555

  606م،  ص 2012جّروس بّرس، : ، لبنان1للغة وأالدب، طمصطلحات ا
؛ ٕاذ حتدد هذه املورفìت "متتابعة"اللغات اليت تتكون فهيا اللكمة من مورفìت متتالية: تعين96969696

العالقة القواعدية لرتكيب بنية اللكمة بربط العنارص بعضها ببعض، وتعد� اللغات السامية من اللغات 
ظاظا، : دال� اللكمة تتغري فهيا ٕ�ضافة سابقة ٔاو الحقة ٕاىل جذر ما، ينظراللصقية بشلك عام؛ ٔالن 

ت، .دار القمل، د: حسن، الساميون ولغاهتمتعريف �لقرا�ت اللغوية و احلضارية عند العرب، دمشق
م، ص ص 2009دار دج�، : ، أالردن2، والنجار، ٔاشواق، دال� اللواصق الترصيفية، ط21ص 
60 ،62  
غات اليت تدّل عىل العالقات النحوية بقبول السوابق واللواحق، والتغيريات ا7اخلية يف الل: تعين99997777

اللغة : بنية اللكمة، فهذه الفصي� من اللغات تتضمن لغات ترصيفية واشـتقاقية يف آن واحد، ومثالها
  63النجار، املرجع السابق، ص : العربية، ينظر

 140معن، املعجم املفصل يف فقه اللغة،  ص 98989898
دار الكتاب الثقايف، : ، ٕاربد1عبابنة، حيىي، الرصف العريب التحلييل، نظرات معارصة، ط99999999

  17-16م، ص 2016
زهري فتح هللا، : الكريم، حسن والعالونة، ٔامحد، قاموس املنجد الهادي ٕاىل لغة العرب، ٕارشاف100100100100

  1050م، ص 2014هـ 1435درا لبنان، : ، بريوت1ط
مكتبة لبنان، : ، بريوت)عريب -ٕانلكزيي(سانيات احلديثة حنا، سايم وآخرون، معجم الل 101101101101
  134م، ص 1997
  606يعقوب، املعجم املفصل يف مصطلحات اللغة وأالدب، ص 102102102102
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جرجس، رمسيس، المتيمي والتنوين، مقال ٔالقي يف اجللسة الثانية ملؤمتر مجمع اللغة العربية �لقاهرة 103103103103
، 53م، ص ص1961ة العربية، اجلزء الثالث عرش، مجمع اللغ: م، القاهرة1957/ 1/ 31املنعقد يف 

54  
م، 1960 - هـ1379دار العمل للماليني، : ، بريوت1الصاحل، صبحي، دراسات يف فقه اللغة، ط104104104104
1 /256 ،257  

  وما بعدها 14الشهايب، املصطلحات العلمية يف اللغة العربية، ص 101010105555
  15املرجع السابق، ص 106106106106
  67املرجع السابق، ص101010107777
  196، صاملرجع السابق108108108108
  27الكرميل، ا7واخل والكواسع يف العربية، ص 109109109109
  وما بعدها 34الكرميل، حروف الكسع يف أاللفاظ العربية واملعر�ت، ص 110110110110
  وما بعدها 23الكرميل، ا7واخل والكواسع يف العربية، ص 111111111111
  7 -5ص  ،الكرميل، نشوء اللغة العربية ومنوها واكهتالها112112112112
  2/15الفراهيدي، كتاب العني، : ، وينظر117املرجع السابق،  ص 113113113113
، 2/104، وأالزهري، هتذيب اللغة، 2/15الفراهيدي، كتاب العني، : ينظر يف املعجامت التالية114114114114

  4/158وابن فارس، مقاييس اللغة، 
  107الكرميل، نشوء اللغة العربية، ص 111111115555
  3املرجع السابق، ص 116116116116
  1/158الصاعدي، تداخل أالصول اللغوية، 111111117777
  257، 256/ 1 فقه اللغة، الصاحل، دراسات يف118118118118
  257/ 1املرجع السابق، 119119119119
  401، 350/ 3، واملقاييس، 210/ 1ابن فارس، الصاحيب، 120120120120
        73السامرايئ، فقه اللغة املقارن، ص 121121121121
        .  املرجع السابق122122122122
  145وايف، فقه اللغة، ص 123123123123

  


