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 وتوجيهه النحوي اللواحق الحرفية وأثرها في صيغة الفعل
 د. موسى حسين مشهد الموسويأ.م.

 جامعة بغداد/كلية التربية األساسية
 المقدمة :

لعل البحث األكاديمي في مثل هذه الموضوواا  الرويفي/ ا الوحويو/ يعود موم األهميو/ بمكوام أذا موا لديكووا الرو / بويم      
، ال تقوي أليهوا ذهوم بعور دايلوي العيبيو/وحو وما يتيتب ا ى هذه الر / مم توجيها  وحويو/ ي مباحث الريف ومباحث ال

لووويما ة بووو/ لللوووال ال ةووو/ العيبيووو/، و ألجووول هوووذا تووولتي هوووذه الديالووو/ التوووي يلمووول الباحوووث موووم   لهوووا ل ووو  االوتبووواه ألوووى هوووذه 
ولثوي هوذه ال واحوق ا وى بويو/ ال عول اوود  ،م هومواالموضوا/ ال ةوي/ التي تعتمد ا ى مهاية التةبيق ودل/ الوظي، مرة حا و 

اتروووالها بووول موووم الواحيووو/ الرووويفي/ واألثوووي الوحووووة لهوووا ومع وووول لم ال حقووو/ الرووويفي/ ا وووى لوووووا ، فموهوووا ال واحوووق الضووومييي/ 
 يووو/المترووو / المتحيكووو/ وال واحوووق اللووواكو/، وموهوووا ال واحوووق الحيفيووو/ وهوووي موضوووو  هوووذا البحوووث وموووا تتيكووول موووم لثوووي ا وووى البو

 .الريفي/ والتيكيبي/
 وفيما ي ي التةبيقا  الريفي/ لهذه ال واحق .     

 ا ـ تاء التأنيث الساكنة :
ذكوووي الوحووواة لم توووا  التلويوووث اللووواكو/ موووم ال واحوووق الحيفيووو/ التوووي تترووول بال عووول الماضوووي وتعووود موووم ا موووا  ال عووول      

 يجو   وضوعععوووع   )، مثول توا  فعول المثووث تكووم جزموا لبوداو لوال ال  يول ) ) ،(2)وزيد  لتدل ا ى تلويث ال ااول ،(1)الماضي
، فتقول) ( ولام   ولعد    وتحييكها بالكلي يعد ت  را مم التقا  اللاكويم  (3)(ْ   يجِ  الميلة)فإذا للتقب ها ألف والل كوُلي  

لالوِ  اموويلةُ  العزيووز ا م ) ) حووو لولول تعووالىو (4)، ُحووي   ل   ور() )وكول مجووزول ولواكم أذا ُحووي   ، لوال ابووم روقيي الوحوووة
 . 51حرحص الحق( يولفا

وتترل هذه ال حق/ الحيفي/ بال عل الماضي لتدل ا ى لم ميفو  ال عل فاال، لو وائب فاال مثوث، فقود ذهوب الوحواة      
ا  المتحيكوو/، وحجووتهل فووي ذلوو  لم التوو (6)ويقووول بعضووهل بالووميتها كالتووا  المتحيكوو/ (5)اموو/ ألووى القووول بحيفيوو/ هووذه ال حووقا

ل مووتك ل ، لو ال ةوواب ، والتووا  اللوواكو/ ل ةائبوو/ ، كمووا لوهووا تقابوول ووووم التلويووث فهووذه لافووياد، وت وو  ل جموو ، ف مووا كاووو  ووووم 
 .(7)التلويث الحق/ ضمييي/ كاو  التا  مث ها

/ اللوواكو/، لووال لبووم ويبودو لم هووذا المووذهب لوواي ا ووى وهوول ، ومموا يثبوو  وهموول مجووي  ال ااوول الظوواهي بعود هووذه ال حقوو     
، فتيت و  ) لوو  تقوول) هوودر ضويب  جاييتووُهايعيش) )والتا  مثذو/ بلم ال عل مثوث ، والذة يدل لوها ليل  الما لريا ، وموها

، وا  وي ل عول ال ييفو  فواا يم لحودهما مضومي، ألم االما لل يُجز  يفو  االلول الظواهي الجايي/ بلوها فاا / ، ولو كاو  التا 
، وموهوا لوو  ، فقد لدم  المضمي ا ى المظهي، وذلو  ال يجووزالما لكو  أذا ل  ) لام   هودُ  وها لوها لو كاو ظاهي ، وم

 .(8)) لامتا ، فتجم  بيم التا  وضميي التثوي/، في زل مم ذل  لم يكوم ال عل  بيا ام ث ث/ مم غيي ارتيا تقول في التثوي/
التلويث ، فهوو واهول ليضوا ، فتوا  التلويوث تلوتعمل ل م ويد والمثووى والجمو  ، فوي لما مم لال بلم ووم التلويث جم  لتا       

، ومووول لولوول تقووول ) لالوو   ِهو ووُد ، ولالوو  الةالبتووام، ولالوو  الةالبووا ُ  ،(9)حوويم ال تلووتعمل ووووم التلويووث أال لجمااوو/ ا ووواث
 . 14) لال  األاياب آمووّا ( الحجيا  ا  تعالى)
اكو/ بال عل الماضي لد ال يوثثي فوي الماضوي الروحيب فيبقوى اللوالل والمهمووز مبويويم ا وى ال وتب، أم اترال التا  الل     

( لموووا الماضووي ا ، ول ووذ   (، والماضوووي المعتوول ألمضووّعف فيجووب فيووول ا دغووال ، وحووو )وحووو )ضوويب   ، لو م كووام مثووواالمووْد  
، ولالو   ب، وحوو) )لجوف ف  يحدث فيل أاو ل، وال يتةيوي فيول البووا  فيظول مبويوا ا وى ال وت ودع   (، لموا أذا كوام والروا، لو وعاع

، وواووى( فتحووذف الل الك موو/ ل ووت  ص مووم وحووو )روعكوووعا، وبعكوووعى ، م كووام معتوول ا  ووي بوواأللفل ي ووا ، فيحوودث فيوول أاوو ل ، فووا
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(، و التقووا  اللوواك وو   ، ووعاع ، وبكوو   م كووام الماضووي ويم، فتكوووم بوووزم ) فوووععع   ( وحووو )رووك     ا 
ِضوويع )وحوو  موم (فوعِعلع ( لو )لعُيوع مم وحو ) (فوعُعلع زم )الوالص ا ى و  ( فو  يحودث فيول لة يع

، ويعضوِيع   تةييي اود اترالل بالتا  وحو   .(10)()لعُيوع  
 ب ــ نونا التوكيد:

ذكووووي الوحوووواة لم وووووووي التوكيوووود مووووم حوووويوف المعوووواوي التووووي ت ووووتص بال عوووول ، وهمووووا لوووواكو/      
. وهمووا لروو م اووود البروويييم،  32ا  ) )لُيلجووووعْم وليكووووا   مووم الروواغييم ( يولووفلوول تعووالىولوود اجتمعتووا فووي لو  (11)وثقي وو/

كييوي الوووم بموزلو/ ، ومعواهما التوكيد ، والتوكيد بالثقي و/ لرود و لب ون موم التوكيود بال  ي و/ ، ألم توالثقي / لرل اود الكوفييم
 . (12)، وزيادة تدل ا ى لوة المعوىتكييي التوكيد

) )اا وول لم هوواتيم الووووويم الرووديدة وال  ي وو/ مووم بووم يعوويش، لووال الثيهمووا فووي ال عوول الووذة يتروو م بوول ولوووووّي التوكيوود     
، وتووثثيام فيهمووا توولثيييم) توولثييا فووي ال الملووتقب /  اروو/، وال توود  م أال ا ووى األفعووالمعوواوي، والمووياد بهمووا التوكيوود حوويوف

، يي المعووى أ و ص ال عول ل لوتقبال، وتولث  ظ ألى البوا  بعد لم كام معيبواأ ياج ال، فتلثيي ال  ظ ي معواهال ظها، وتلثييا ف
 فتلكيد ال عل بهذا الوو  مم ال واحق لل تلثييه في ال عل مم الواحي/ الريفي/ والوحوي/)   ،(13)بعد لم كام ير ب لهما(

 التأثير الصرفي:
 األمي، لوا  لكام ال عل رحيحا لل معت  .يترل هذا الوو  مم ال واحق بال عل المضاي , لو      

وحوو لولول  ،(14)، اتراال مباريا ُبووي ال عول ا وى ال وتب حق/ ) الووم ( بالمضاي  الرحيب، لو األميوو فإذا اتر   هذه ال 1
 (. ووحو )احتيمعْم ام   57ابيا ( لوية األوْم لروامكلوتاهلل ألكيدع ) )تعالى

يكوو/ التووي لبوول الووووم ، فموووهل مووم يلح لم الحيكوو/ حيكوو/ التقووا  اللوواكويم وكاووو  فتحوو/ ة بووا وا ت ووف الوحويوووم فووي الح     
ل ت  يف، ألم الحيك/ زيادة ، والزيادة البد لها مم دليل ، وموهل مم لال ) أم الحيك/ حيك/ بوا  ألول لربل بالميكوب، بودليل 

 ،(15)والع و/ الموجبو/ لحذفول لود زالو  وهوي التقوا   اللواكويملم حيك/ التقا  اللاكويم حيكو/ اايضو/، والعواير ال ُيعتوّد بول ، 
( فتحذف ووم اليف    الم اةب/، وحو ) تضيبومع ( و)تضيبيمع ولد تترل ووم التوكيد بال عل الملود ألى واو الجماا/، لو يا

لضوميي اللتقوا  اللواكويم ، ثول يحوذف ا ،(16)لتوالي األمثال ، لال ليبويل) )ألول اجتمع  فيل ثو ث ووووا  فحوذفوها الوتثقاال(
ومووم ثوول يبقووى مووا لبوول الووووم مضووموما فووي حالوو/ ا لووواد ألووى واو الجمااوو/ ، فتكوووم الضووم/ دالوو/ ا ووى الووواو المحذوفوو/، وحووو 

هُبمْ )لوع  ( ويبقى ما لبل الووم مكلويا في حال/ ا لواد ألى يا  الم اةب/، وحو ) لوعتضِيبْم (تذ    
(17). 

م كوووام ال عووول الرووو      لوووود أال ألوووى وووووم التوكيووود الثقي ووو/، لوووال حيب المضووواي  لو األموووي ملوووودا ألوووى للوووف االثوووويم ، فووو  يوا 
ذا كووام فعوول االثووويم ميفواووا و لُ د  ووِ  الووووم الثقي وو/ ُحوولوويبويل ، ولوول توووُحذف األلووف ذف  ووووم االثووويم الجتمووا  الوووووا ) )وا 

، ألوهوا بتها لل ُيع ل لو  تييد االثوويم، ولول تكوم ال  ي و/ هوا هوواهللكوم الووم، ألم األلف تكوم لبل اللاكم المدغل ، ولو لذ
( فوووي )، فال عووو(18)لووواكو/ ليلووو  مدغمووو/ فووو  تثبووو  مووو  األلوووف و ال يجووووز حوووذف األلوووف في توووب  بالواحووود( هووول ل )تضووويبام 

؟( + ووم التوكيد )م  ، لر ل ) تضيبام، والترالل بووم التوكيد الثقي / )م+م( اجتمع  ث ث وووا  )ووم ا ايابتضيبام 
لرويية  + م( فحذف  ووم ا اياب وكلي  ووم التوكيد تمريا م  االتجاه العال فوي ال ةو/، وهوو أبودال ال تحو/ القرويية كلوية

 .(19)، تجوبا ل وةق بمجموا/ مروتا  متحدة الةاب اود مجاويتها ل تح/ ةوي /
(، عول الملوود ألوى وووم التلويوث وحوو )تضويب مع لموا ال  ،(20)الما ا / الحذف اود جمهوي الوحواة ، فو م ال عول رواي مبويو     

، لووال (تضيب وام  ، وحووو )لوووع وووو التوكيوود كياهوو/ اجتمووا  األمثووالفيثكوود بووالووم الثقي وو/ ثوول يووتل وضوو  للووف فايلوو/ بوويم ووووم التلويووث و 
   لحرول الولوو  فيموا فووُْي ُحوذف، ف وو ألوهوا مجت بو/ ل  رول بويم الووووا  ) لضيب وام  ( ف ول تحوذف ، اليضي) )ولما األلف في

 .(21)(مول



 م2009/آب                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             1/ العدد
  م5/5/2008عدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية التربية األساسية   

 19 

أم اترووال ال عوول الملووود ألووى للووف االثووويم ، لو ووووم الولوووة بووووم التوكيوود الثقي وو/ ملوولل/      
واأليجب  ،(22)  في/ ، فالكوفيوم يقولوم بالتوكيد بالووم ال  ي / ، والبرييوم يوكيوم ذل 

، ألم األلف ال يجم  بيوها وبيم لاكم أال بالووم ال  ي / في هذيم الموضعيمادل التوكيد 
 .(23)لم يكوم مدغما

، فووإم كووام االترووال لتوكيوود لوووا  لكووام مضوواياا لل لموويا  وووو ويتروول ال عوول المعتوول ا  ووي بووووم ا2
ْم يا زيُد ؟ ( و أم كام حيف الع / لل ا يق ب يوا   ثول مبارية ُيبمع حيف الع / ا ى ال تب ما لل يكم لل ا وحو ) هل تدُاوع

( و) ايميعْم يا يجُل( ) وايمعيْم يا اميلةُ (ت روعيعْم يا  الدُ  يحي  بال تب وحو )لال
لما ال عل المعتل ا  ي الملود ألوى  ،(24)

 )الووم يحدث فيل التةيييا  ا تي/الضمائي فتوكيده ب
لووا  لكوام مضواياا، لل لمويا ا وى الوحوو  ال واحوق بوالووم) يثكد ال عل المعتل ا  وي بواأللف الملوود ألوى  ا ــ المعتل باأللف

 )ا تي
األلف يا ، وحذف ووم ا اياب وحو وو يثكد المضاي  المعتل ا  ي باأللف الملود ألى للف االثويم بووم التوكيد بعد ل ب 1

قوووول ( وفوووي األموووي وييضوووى + للوووف االثوووويم + وووووم ا اوووياب + وووووم التوكيووود الثقي ووو/ المكلووووية( لرووو ها ) )لووووعييضيام  )
( ، فلر ل ) )اير + األلف المحذوف/ ول بها يا  + ووم التوك)  .(25)(يدايضيام 

بالضوووم/ التوووي  ووووو يثكووود المضووواي  الملوووود ألوووى واو الجمااووو/ بوووووم التوكيووود ، بعووود حوووذف وووووم اليفووو  وتحييووو  واو الجمااووو/ 2
ُوْم( ا ووووى وزم )توع ووووو ععُوْم(توالوووبها ، وحووووو )لوعتوووووعي ضع

، واووووود ألووووواده ألووووى واو الجمااوووو/ روووواي يضووووى(فاألروووول فيووول) )ت (26)
مْ ) ُوو  مع ، فلرووبب )تقووا  اللوواكويم حووذف  الل ال عوول(، و اللتوووعي ضع و  ( وم حووذف  ا موو/ اليفوو  )مع ( واووود التوكيوود بووالوتوووعي ضع

ُومْ لوع واو الجمااوو/ بالضووم/ فكووام ) وُحّيكوو  ُوْم الجحوويل( لوووية التكوواثيا(، لووال تعووالى )توووعي ضع فووي األمووي بعوود  . ويقووال6لوووعتيع
وووُوْم ( بإبقووا  واو الجمااوو/، ألم حوووذفها يولوو  فووي ال وووب  ، وُحّيكوو  بالضوول ل وووت  ص مووم التقوووا   ضع ألووواده وتوكيووده ) اي 

 .(28)اللاكويم ، وبقي ما لب ها م توحا ل دالل/ ا ى لم ال عل معتل ا  ي باأللف
فلروو ل  لوعتوعيضوعيووِوْم(،) بووالووم بعوود حووذف ووووم اليفوو  وحووو وووو أذا كووام المضوواي  لو األمووي ملووودا ألووى يووا  الم اةبوو/، فيثكوود 3

ِضي ووعْم( فحذف  ووم اليف ، فالتقى اللاكوام، يا  الم اةب/ والووم األولى مم ، و ال يمكوم االلوتةوا  الوووم المروددة )توعي 
ويووِومْ ال عوول ) اووم احوودهما، فحيكوو  يووا  الم اةبوو/ بالكلووية التووي توالووب اليووا  فلرووبب ضع ( ب ووتب العوويم وكلووي اليووا ، لوعتي 

يِوْم مم البري لحدا ( للال تعالى )وترديد الووم الم توح/  ( ب تب العويم ، وفي األمي يقال) )ايِضيمْ 26اوية مييلفإما توعيع
 .(29)، وترديد الووم، وبقا  يا  الم اةب/ وتحييكها بالكلي  وفا مم الولو  في ال ب وكلي اليا 

ي وام  مووم الولوة يثكد بووم التوكيد بق ب األلف يا  ، وزيادة للف فايلو/ بويم الووووي وو المضاي  الملود ألى 4 ، (، وحوو )ِلتووعي ضع
وكلووي وووووم  (30)، وزيوووادة للووف فايلوو/ بووويم الووووويمذوف أة الل ال عوول ، ثووول ل بهووا يووا ( بووويد المحووايضووي وام  واألمووي مووول )

 .التوكيد
، يثكدام ي الملوديم ألى ال واحق الضمييي/ل ع يم المضاي  و األمي ، معت ّوي  ا  ) ذهب الوحاة ألى لم اب ــ المعتل بالواو

 )التوكيد ، وذل  ا ى الوحو ا تي بووم
، واودئوذ تووُحّي  الوواو بال تحو/ لتوالوب ي بوالواو الملوود ألوى للوف االثوويم، بوووم التوكيودوو يثكد ال عل المضواي  المعتول ا  و 1

( في حيم يثكد فعل األمي بيد لتدُاوعام  ، وتكلي ووم التوكيد المرددة وحو )ف  لتوالي األمثالل تحذف ووم الي األلف ، ث
 .(31)ال ل المحذوف/ ، ثل زيادة ووم التوكيد وكليها مرددة

، فتحووذف ووووم اليفوو  لتوووالي األمثووال ،بووووم التوكيوودوووو يثكوود ال عوول المضوواي  المعتوول ا  ووي بووالواو الملووود ألووى واو الجمااوو/  2
ُاْم(لوعتووع ، والتعووير اوهوا بالضوم/، وحوو )وتحذف واو الجماا/ اللتقا  اللاكويم يم وتروديد الوووم، لموا فعول ، بضول العود 

ُامْ ، وحو )واو الجماا/، ويعور اوها بالضم/، فتحذف مول األمي  .(32)(اد 
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لتوووالي وووو يثكوود المضوواي  المعتوول ا  ووي الملووود ألووى يووا  الم اةبوو/ ، بحووذف ووووم ا اووياب  3
األمثال، ثل حذف يا  الم اةب/ اللتقا  اللاكويم والتعوير اوها بكلية تودل ا يهوا ، وحوو 

ِاْم(، لروو ل) )توودِايومْ )لوعتوووع  كوو  العوويم وحووذف  اليووا  وُحي  (يمْ تدِاووواي )، فرووفحووذف  الووووم (د 
ِاْم(لتوعوبالكلي فلربح  الك م/ ) ، لوووم الم توحو/كلوي العويم وتروديد ا( باألموي فيول )ادِاومْ ، و د 

، ثوول لووية التووي كاووو  لب هووا دلووي  ا يهووا، وبقيوو  الك  يووا  الم اةبوو/ اللتقووا  اللوواكويمأة ) حووذف
 .(33)زيد  ووم التوكيد

وة وووووو التوكيووود المروووددة وحوووو وووو يثكووود المضووواي  المعتووول ا  وووي الملوووود ألوووى وووووم الولووووة بزيووادة للوووف فايلووو/ بووويم وووووم الولووو 4
ُاووام  لوع ) داد للوووف فايلووو/ بووويم الوووووويم وحوووو ، وتوووز ، بووويد حووويف الع ووو/ المحوووذوفي األمووويلوووي وووووم التوكيووود، وفووو( مووو  كتعووووعد 

 . (34)()ادُاووام  
 ) ت ــ المعتل بالياء 

لتووالي األمثوال وكلوي وووم وو المضاي  المعتول األ وي باليوا  الملوود ألوى للوف االثوويم ، يثكود بوالووم بعود حوذف وووم اليفو   1
، وفوي األموي تويد الو ل (يود المروددة( فلر ل ) )تجية + للف االثوويم + وووم اليفو  + وووم التوكييام  لتوعج  ، وحو )التوكيد

 .(35)(اجييام  ، وحو )د ووم التوكيد المكلوية، ثل تزاألى لر ها
يم، تحوذف اللتقوا  اللواكو، و ي األمثوالوو وم  واو الجماا/ يثكود المضواي  المعتول األ وي باليوا  وتحوذف وووم ا اوياب لتووال 2

ُيْم(، وفي األمي تحذف واو الجماا/)لوعتوع واو الجماا/، ثل يعور اوها بالضم/ وحو  ، وتبقى الضم/ دلي  ا يها وحوو ج 
ُيمْ )  .(36)(اج 

لب هوا ل داللو/  وو وم  يا  الم اةب/ تحذف ووم اليف  لتوالي األمثال ، ثل تحذف يا  الم اةب/ اللتقا  اللاكويم م  كلي ما 3
ِيْم(، وحووو )ا يهووا ف يووا  الم اةبوو/ اللتقووا  اللوواكويم، وتبقووى الكلووية دلووي  بكلووي وترووديد الووووم ، وفووي األمووي تحووذ لوعتوووعج 
ِيْم(ا يها  .(37)، وحو )اج 

ييوام  ، وحوو )لووع المكلوويةوو وم  ووم الولوة توض  للف فايل/ بيم وووم الولووة ووووم التوكيود  4 (، وفوي األموي تويد الو ل ألوى تج 
ِييوام  ، وحو )األلف ال ار / بيم الووويم لر ها ثل تلود ألى ووم الولوة ثل تزاد  .(38)(اج 

 التأثير النحوي :
المعووة  ، واألثيليضا لثيا معوويا ووحوياأذا كام الترال ووم التوكيد بال عل المضاي  و األمي لثي ريفي ، فام لهما      

 ) تييتمثل في ا
 وو ت  يص المضاي  ل زمم الملتقبل وتمحيرل لل . 1
 وو تلكيد معوى الحدث وتقويتل بللري ل ظ . 2
 .(39)وو أفادة الرمول والعمول، أذا كام الك ل لةيي الواحد 3

 وذكي الوحاة لم لوووي التوكيد تلثييهما الوحوة ، وذل  ا ى الوحو األتي )
يترول بوووم التوكيود ) تحوي ول موم فعول معويب ألوى فعول مبووي ا وى ال وتب، بروية لم أة بوا  ال عل المضاي  ا ى ال وتب، ا.

( لوووية ْم فووي الُحةموو/ِ وحووو لولوول تعووالى) )كوو  لوووعُيو بعذ ع  ،(40)، فيكوووم متجوويدا مووم ال واحووق الضوومييي/ البووايزةاتروواال مباروويا
ذا كام فعل الواحد ميفواا ثل لحقتل الال ليبويل 54االهمزة ب  الواحد ، لئ  ي تّيي  الحيف الميفو  م توحالووم ر) )وا 
يُ  هل ت عع وعم  ذا ؟) )، وذل  في لول بالجم  م  يا زيدوهل ت    .(41)؟(جع

 .(42)، ومول لول الراايووي التوكيد اتراال مبارياب وو بوا  فعل األمي ا ى ال تب بدل البوا  ا ى اللكوم، اود اترالل بو
 و ثب   األلدال ع أم الليوا           فلوو ِزلوعم  لكيو/   ا يوا  
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الووم المحذوفوو/ ، لتوووالي   ووو أاووياب ال عوول المضواي  الملووود ألووى ال واحوق الضوومييي/ البووايزة بو
، وحوووو ) للوتموووا ت هموووام  ؟ ( و) للووووتل ت وووو هعُمْم ؟ ( فهوووذه ثابووو ، والمحوووذوف لع ووو/ كالاألمثوووال

 . (43)األفعال ميفوا/ بثبو  الووم المحذوف/
يوووا ا وووى اللوووكوم ، وحوووو ووووو التوكيووود بوووالووم يجعووول المضووواي  الملوووود ألوووى وووووم التلويوووث مبو 1

ولوذا اك و  لغ وب كتوب  ،(44)( لما ووم التلويث فمبوي/ ا ى ال تب في محول يفو  فااولب وام  )لوعيعضي 
 )ال التي تثكد بالووم فرو تها ألىالريف والوحو ا ى تحديد األفع

 ا دال/ ا ى االلتقبال ومول الة ب و األمي .ا وو لفعال تثكد مة قا لكووه
 ب وو لفعال يجوز توكيدها وفق حاال  معيو/ وبريوة  ار/ .

 .(45)  وو لفعال يمتو  توكيدها وهي األفعال الماضي/
( ْم لرووامكل) )وتواهلل ألكيودع وحوو لولول تعوالى ،تحقيوق لموي وجوودهفالملتقبل يثكد ألول حدث غيي موجوود ُلييود حروولل و      

، ف  معوى لة ب حرول ما هوو ، ألوهما حدثام موجودام حار مم، ف  يثكدا، ولما الماضي والحاضي57الوية األوبيا 
، والقييووب موووم المضووواي  المجوويد موووم الل األمووي، هوووي) التوكيوود الواجوووبوذكوووي القوودما  لووو  حوواال  يثكووود فيهووا  ،(46)حاروول

 .(47)والق يل واأللل والممتو  الواجب والكثيي
ويوويح بعوور المحوودثيم لم هووذا التقلوويل يووداو لاةالوو/ وال لوويما مووا يوعوو  بالق يوول ، لو األلوول لوود يرووتي  فووي الكثووية التووي      

 )، وهيث/ لحكال لتوكيد المضاي  بالووميمكم لم يباح القيا  ا يها ، فال ايق ولبي ال ضابة لل ، لذا حددوا ث 
 ) توفي  فيل الريوة ا تي/ مجتمع/ وةها ، أذاا وو يجب توكيد المضاي  بالووم ، و ال يجوز لق

 وو لم يكوم جوابا ل قلل . 1
 وو لم يترل ب ل القلل اتراال مباريا . 2
 وو لم يكوم مثبتا . 3
 .(48)وو لم يكوم ملتقب  4

 ب وو يجوز توكيد المضاي  وادل توكيده في مواض  ، وهي ) 
ْمووا ت افوووعْم موومالزائوودة، وحووو لولوول تعووالىمووا( )وووو ولواوول روويةا بعوود لداة رووية مرووحوب/ بووو  1 لووول  ياووو/ فاوبووذ ألوويهل ا ووى  ) )وا 

وحووو  ،(49)وتوكيوود ال عوول هوووا كثيووي، لووذا وجوود بعوور الوحوواة يمووو  ألووقاة الووووم أال فووي ضوويوية الرووعي 58ا( األو وواللوووا 
 لول الرااي )

 (50)ريمي يا راحِ  أّما تجد وي غييع ذة جوِدعٍة       فما الت  ي ام ا  وام مم
، لو  عوول) أموا وجووود ال) )ثول الة ووب ا وى ضوويبيم ووو يجوووز توكيود المضوواي  بكثوية أم كووام داال ا وى الة ووب ، لوال اليضوويّ  2

، وحوو ، كموا فوي االلوت هالوالتموي لو اللثال ام حروول ال عولادمل كما في األمي والوهي ، والتحضير والعير ، 
؟( وكووووذا جميوووو  لدوا  االلووووت هال لٍلوووومي/ كاووووو  لو هوووول ت عع وووووعمْ ( و))ليتوووو  ت عع وووووعمْ ( و عع وووووعمْ فو عع وووووعْم( و)ال ت عع وووووعْم( و)لال تا)

ْم ( المثكد بالووم بعد االلت هال ،(51)حيفي/(  ) ، كقول الراايومول ال عل ) توعمدعحع
ْم لبي  لال   فُوةي مع/ُ  حْل رعُي ع معدُحُل      لفبع دع ِكودةع توعمدعحع
(52) 

واتقوووا فتووو/ ال تووُوريبعْم الووذيم ظ موووا موووكل ال ( الوافيوو/ وحووو لولوول تعووالى ) )يجوووز توكيوود المضوواي  بق وو/ ، أذا ولوو  بعوود ) وووو  3
 . (53)، لما الجمهوي فممتو  لديهلب لجازه ابم جوي ولثبتل ابم مال . وهو مذه 25 ار/ ( األو ال ا 

ذا ول  بعد )        ة رية كقول الرااي )( الزائدة التي لل تلبق بلداماوا 
ْم ركيُيها  (54)أذا ما  موهل ليدر ُليقع ابوُل        مم اّض/ ما يعوو بوُتوع ع

 )ة جزا  غيي ريةي/ وحو لول الراايولجاز بعر الوحاة توكيد المضاي  بق / حيم يق  بعد ) لل ( لو بعد لدا     
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 (55)عّممايحلعُبُل الجاهل ما لل يعع  وعما        ري ا ا ى كيلّيُل م
يتضووب ممووا لووبق لم اترووال ال واحووق ضوومييي/ كاووو  لل حيفيوو/ يعوود مووم لهوول المعووالل التووي 

 تحقق ا ل/ اليبة بيم الملتوييم الريفي والوحوة .
 استنتاجات الدراسة 

  أم ل واحووق لثوويا فووي تقويوو/ الروو / بوويم الملووتوييم الروويفي والوحوووة ، لوووا  لكاووو  هووذه
وها وحدا  ريفي/ ال معوى لها  وايج وظي تهوا المتمث و/ فوي   وق ا لو/ الويبة بويم ال واحق ضمييي/ لل حيفي/ ، أل

الملوووتوييم فتلثييهوووا واضوووب فوووي البويووو/ الرووويفي/ بموووا تحدثووول موووم حوووذف ، لو ل وووب ، لو تةييوووي ، وموووا تحدثووول ا وووى 
جعول المضواي  الملتوح الوحوة أذ بها يتحول المبوي ا ى ال تب ألى البوا  ا وى الضول ، لو ا وى اللوكوم ، كموا ت

 معيبا بع ما  فياي/ ، لو تجع ل مبويا بعد لم كام معيبا .

  وتبعووا لووذل  فووإم ديالوو/ التيكيووب الوحوووة يجووب لم تقتوويم بديالوو/ الملووتوح الروويفي، ألم التيتيووب الموةقووي يقتضووي
م جميوو  مووا يلوومى  بالمعوواوي ذلوو  ، فمعيفوو/ ذا  الرووي  الثابتوو/ يوبةووي لم يكوووم لروو  لمعيفوو/ حالوول المتوق وو/ ، وا 

الوحويوو/ ابوواية اووم وظووائف ل مبوواوي المتعووددة فووي اللووياق ذا  الم وواهيل الروويفي/ التووي يتحقووق مووم   لهووا المعوووى 
 الوحوة .

 الهوامش:
 . 35ا  1يوظي ) ريح األرمووي  .1

 . 255يوظي ) ريح الترييف  .2

 . 292الجمل في الوحو ، ل   يل  .3

 . 253المح ى ) وجوه الورب (  .4

 . 517ا  4وريح كافي/ ابم الحاجب  88ا  3يوظي ) ريح الم رل  .5

 . 103ا  1يوظي ) مةوي ال بيب  .6
 . 49ا  1يوظي ) معاوي الوحو  .7

 . 88ا  3ريح الم رل  .8
 . 50ا  1يوظي ) معاوي الوحو  .9

ولووامو  ترووييف األفعووال  62وموود ل ألووى ديالوو/ الروويف العيبووي  192يوظووي ) ) المةوووي فووي ترووييف األفعووال  .10
 .   24واأللما  

 . 334والوحو التةبيقي  50ا  2مةوي ال بيب  يوظي ) .11

 . 37ا  9ريح الم رل  .12

 . 519-518ا  3يوظي ) كتاب ليبويل  .13

 . 510ا  2يوظي ) ريح جمل الزجاجي  .14

 . 519ا  3كتاب ليبويل  .15

 . 531ا  4يوظي ) ريح كافي/ ابم الحاجب  .16

 . 519ا  3كتاب ليبويل  .17

 . 74يوظي ) مد ل ألى ديال/ الريف العيبي  .18

 . 227ا  2ريح كافي/ ابم الحاجب  يوظي ) .19
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 . 534ا  4ريح كافي/ ابم الحاجب  .20

 ( . 94المللل/ )  650ا  2يوظي ) األوراف في ملائل ال  ف  .21

 . 369يوظي ) المقّيب  .22

 . 1138ا  2يوظي ) المقترد في ريح ا يضاح  .23

 . 223وفي ترييف األفعال  359يوظي ) الجمل في الوحو ، ل زجاجي  .24

 . 222ا  3وحاري/ الرّبام  201ا  2ي الوحو يوظي ) األرول ف .25

 . 1139ا  2يوظي ) المقترد في ريح ا يضاح   .26

 . 224وفي ترييف األفعال  531ا  4يوظي ) ريح كافي/ ابم الحاجب  .27

 . 526ا  3يوظي ) كتاب ليبويل  .28

 . 194وو  193ا  4والوحو الوافي  201ا  2يوظي ) األرول في الوحو  .29

 . 194ا  4يوظي ) الوحو الوافي  .30

 . 223وو  222ا  3يوظي ) حاري/ الربام  .31

 . 360يوظي ) الجمل في الوحو ، ل زجاجي  .32

 . 223ا  3يوظي ) حاري/ الربام  .33

 . 224يوظي ) في ترييف االفعال  .34

 . 196ا  4يوظي ) الوحو الوافي  .35

 . 197ا  4يوظي ) الوحو الوافي  .36

 . 169وو  167ا  4والوحو الوافي  37ا  9يوظي ) ريح الم رل  .37

 . 105وريح رذوي الذهب  209ا  1يوظي ) ريح المقدم/ المحلب/  .38

 . 519ا  3كتاب ليبويل  .39

 . 5ا  2مم رواهد مةوي ال بيب  .40

 . 189ا  4يوظي ) الوحو الوافي  .41

 . 298ا  3يوظي ) ريح ابم اقيل  .42

ةووي وم 508ا  2ورويح جمول الزجواجي  41ا  9ورويح الم رول  1129ا  2يوظي ) المقترد في ريح ا يضاح  .43
 . 291ا  3وريح ابم اقيل  5ا2ال بيب 

 . 279ا  2يوظي ) ا يضاح في ريح الم رل  .44

 . 170ا  4يوظي ) الوحو الوافي  .45

 . 337والوحو التةبيقي ، هادة وهي  356يوظي ) الجمل في الوحو ، ل زجاجي  .46

 . 525ا  4وريح كافي/ ابم الحاجب  515ا  3يوظي ) كتاب ليبويل  .47

 . 497ا  2وريح االرمووي  128ا  3  مم رواهد لوضب الملال .48

 . 524ا  4ريح كافي/ ابم الحاجب  .49

 . 524ا  4وريح كافي/ ابم الحاجب  514ا  3البي  مم رواهد كتاب ليبويل  .50

 . 292ا  3وريح ابم اقيل  304ا  1يوظي ) ايتراف الضيب  .51

 . 22ا  4و زاو/ االدب  517ا  3مم رواهد كتاب ليبويل  .52

 . 528ا  4وريح كافي/ ابم الحاجب  516ا  3مم رواهد كتاب ليبويل  .53
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 . 22ا  4و زاو/ االدب  517ا  3مم رواهد كتاب ليبويل  .54

 . 528ا  4وريح كافي/ ابم الحاجب  516ا  3مم رواهد كتاب ليبويل  .55

 المصادر والمراجع
هوو ( تحقيوق  745ايتراف الضيب مم للام العيب و ألبي حيوام االودللوي )    .1

 ل . 1989القاهية  1المدوي ة لحمد الوما  و مةبع/ 

هووو ( تحقيووق ابوود الحلوويم ال ت ووي وووو  316األرووول فووي الوحووو ، البووم اللووياج ) لبووو بكووي محموود بووم لووهل )    .2
 ل . 1988وو بييو   3مثلل/ اليلال/ ة 

( تحقيق هو577يكا  ابد اليحمم بم محمد )  ا وراف في ملائل ال  ف ، ل وباية ) كمال الديم لبي الب .3
 ل.1965 ل مي . مري محيي الديم ابد الحميد داي أحيا  التياث امحمد 

هووو( 761لوضووب الملووال  ألووى لل يوو/ بووم مالوو  البووم هرووال األوروواية لبووي محموود ابوود اهلل بووم جمووال الووديم )   .4
 ل.1980بييو   6لودوة الجديدة وو ة ، داي احقيق محمد محيي الديم ابد الحميدت

 .لع ي ي وو مةبع/ العاوي وو بةدادهو تحقيق مولى بواة ا 646حاجب   ، البم الا يضاح في ريح الم رل .5

هوووو ووووو 1416ووووو  5هوووو ( تحقيوووق ف وووي الوووديم لبووواوة ة 175الجمووول فوووي الوحوووو ووووو ل   يووول بوووم لحمووود ال ياهيووودة )    .6
 ل.1995

مود ووو هوو ( .تحقيوق ا وي توفيوق الح 340الجمل في الوحو وو ل زجاجي ) لبي القالل ابد الويحمم بوم ألوحاق     .7
 ل . 1984هو وو  1404وو مثلل/ اليلال/ ، بييو   1ة 

، داي أحيووا  هووو( وووو القوواهية1206  حارووي/ الرووبام ا ووى روويح االروومووي وووو ل رووبام )محموود بووم ا ووي الرووبام   .8
 الكتب العيبي/ .

يوم وو ( تحقيق ابد الل ل هاهو1093  ابد القادي بم امي ل بةدادة )  زاو/ االدب ولب لباب للام العيب وو .9
 مكتب/ ال اوجي بالقاهية وو ب  تاييخ.

( تحقيووق يولووف هووو769بووم اقيوول    . روويح ابووم اقيوول ا ووى لل يوو/ بووم مالوو ، البووم اقيوول )بهووا  الووديم ابوود اهلل 10
 ل.1994هو و 1414و مةبع/ بالية   الريخ محمد البقااي

( تحقيق حلم حمد وو ة هو929مد   حلم ووي الديم ا ي بم مح. ريح االرمووي ا ى لل ي/ بم مال  ) لبي ال11
 ل.1998هو وو 1419وو داي الكتب الع مي/  1

هوو( مةبعو/ االلوتقام/ و 905. ريح الترييب ا ى التوضيب ، ل زهية )  الد بم ابد اهلل الجيجاوة األزهوية  12
 . 1ة 

ووو  1 يمام البعيمووي ةهووو ( تحقيووق ابووياهيل بووم لوو 242. روويح الترووييف ل ثموواويوي ) امووي بووم ثابوو  الثموواويوي   13
 ل.1999هو و 1419مكتب/ اليرد و الييار

( تحقيوق رواحب لبوي هوو669رو وي )ا وي بوم موثمم بوم ا وي  . ريح جمل الزجاجي و الريح الكبيوي و البوم ا14
 ل.1999هوو وو  1419بييو   1جواح وو االل الكتب وو ة 

) محمود وووي هوو( تحقيوق686بوم الحلوم   يضوي الوديم محمود. ريح رافي/ لبم الحاجوب و ل يضوي االلوتيبادة )15
 .ل1982اي الكتب الع مي/ و بييو  الحلم و ومحمد الزفزاف و ومحمد محي الديم د

 .و بييو ( االل الكتب هو643موفق الديم بم يعيش الوحوة  و البم يعيش ). ريح الم رل 16
 .هو1419داي الكتب بييو   1قوب ة هو (تحقيق اميل بدي  يع 686. ريح كافي/ ابم الحاجب ل يضي )   17



 م2009/آب                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             1/ العدد
  م5/5/2008عدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية التربية األساسية   

 25 

هو( تحقيق  الد ابد الكييل 469بم بابراذ )ةاهي ابم لحمد  ، ال. ريح المقدم/ المحلب/18
 .ل1976و الكوي   1و ة
مرووووي  1. فوووي ترووووييف األفعووووال وووووو ابوووود الوووويحمم محمووود روووواهيم وووووو مكتبوووو/ الرووووباب ة 19

 ل .1993
 .ل1998لبوام  3ب و حيو  بي  و ة . لامو  ترييف األفعال واأللما  و لميل بدي  يعقو 20

ووو اوالل الكتوب  3هو ( تحقيق ابد اللو ل هوايوم ة180. كتاب ليبويل ) ألبي بري امي بم اثمام بم لوبي   21
 ل .1983هو وو 1403وو بييو  

( تحقيوق فوائز فواي  و هوو317  لحمود بوم الحلوم بوم روقيي   لبوي البيكواى )وجووه الوروب( البوم روقيي ). المح ووّ 22
 .ل1987و هو 1408 1ثلل/ اليلال/ و بييو  و داي االمل و ايبد  ةم

. مد ل ألى ديال/ الريف العيبي في ضو  الديالا  ال ةوي/ المعارية وو مرة ى الوحا  وو مكتب/ ال  ح وو ة 23
 ل.1981هو وو 1401وو الكوي  1

 ل.1990/ . معاوي الوحو وو فاضل رالب اللاميائي وو جامع/ بةداد وو بي  الحكم24
 . المةوي في ترييف األفعال وو محمد ابد ال الق اضيم/ وو داي الحديث وو مري .25
) لبووي هوو( تحقيوق761 بوم جموال الوديم   ، البوم هروال )لبووي محمود ابود اهللتوب االااييوب. مةووي ال بيوب اوم ك26

 ل .2001هو و 1421و بييو   1ابد اهلل ا ي ااروي الحوووي و داي أحيا  التياث العيبي ة
( تحقيوق ) هوو471لبي بكي بم ابد الويحمم بوم محمود  . المقترد في ريح ا يضاح وو ل جيجاوي ) ابد القاهي 27

 ل.1982كاظل بحي الميجام وو داي اليريد بةداد 
هو ( تحقيق لحمد ابد اللتاي الجواية وو وابود اهلل الجبووية 669. المقيب ، البم ار وي ) ا ي بم مثمم وو   28

 ل.1986وو بةداد  1ع/ العاوي ة وو مةب
 .ل2000هو وو 1420المك   1  وو ة . الوحو التةبيقي وو هادة وهي وو داي حضيمو 29
 ل .1961. الوحو الوافي وو ابا  حلم وو داي المعايف ، مري 30
 
 
 
 
 
 


