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" درادة صوتوة: "حروف الزوادة يف بنوة ادلفردة العربوة

 خالد حازم عودان. م.م

 21/1/2009: تاروخ القبول 15/7/2008: تاروخ التقدوم

 ادُلَقدِّمــــة

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى محمد النبي األميف وعمى 
 ... لو وصحبو  أمعيفن  مَّما بعدُ 

فال تزاؿ كمية اآلداب ترفد المأتمع العممي بعطائيا الزاخرن وتحفؿ بكؿِّ 
ما ىو مفيد و أديد استقطابًا لمأيود البنَّماءةن ومف تمؾ العطاءات ما تَُتوُِّج بو ُكؿَّم 

وسعيًا منا في المشاركة بيذا المحفؿ العريؽن . عاـ دراسي بمؤتمرىا العممي السنوي
 . والسعي نحو الرقي العممين أاء ىذا البحث المتواضع

وكانت فكرة البحث تدور حوؿ الدراسات المسانية التي ُتَعدُّ محورًا  ساسيًا 
مف محاور المأتمعاتن إذ ال يمكف  ف يكوف ىنالؾ مأتمٌع دوف لغةن وكاف 

محور ىذه - الذي ُيَعدُّ  حد عناصر الدراسات المسانية - الأانب الصوتي 
دراسة - حروؼ الزيادة في بنية المفردة العربية "الدراسةن فاخترُت  ف  دُرَس 

ن وأاء البحث ُمْشَتِماًل عمى تمييد يبيف معنى الزيادة في المغة -"صوتية 
ُؿ يتناوؿ عرض حروؼ الزيادة عرضًا صرفيًان : واالصطالحن ومبحثيف األوَّم

كالتعريؼ بتمؾ الحروؼن والأمؿ واألبيات والصيغ التي أمعت تمؾ الحروؼ عمى 
 . لسف النحوييف والصرفييفن ودراسة األدلَّمة عمى معرفة الزائد

 مَّما المبحث اآلخرن الذي ُيَعدُّ المحور األساس ليذا البحثن فيدور حوؿ 
دراسة الخصائص الصوتية ليذه الحروؼن ويسبؽ ىذه الدراسة وقفة مع بعض 

المقوالت التي كاف يذكرىا الدارسوف عف تمؾ الحروؼ و سبب اختيارىا مف  أؿ 
توضيحيا والتعميؽ عمييا وبياف سبب الزيادة مف خالؿ االستشياد بأقواؿ العمماء 

                                                 
 أامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ المغة العربية .
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المتقدِّميف والمحدثيفن والسيما تمؾ التي  ولت لمأانب الصوتي اىتمامًا ممحوظًان 
وبعد تمؾ الوقفة تأتي دراسة كؿِّ حرٍؼ مف حروؼ الزيادة عمى حدة وكشؼ األوأو 

 . الصوتية التي أعمتيا تدخؿ في ىذا الباب
ِؿ إلييا مف  وفي نياية البحث تأتي الخاتمة ُمَتوَِّأًة لو بأىـ النتائج الُمَتَوصَّم

ما كاف في ىذا البحث مف صواب : خالؿ ىذه الدراسةن و خيرًا وليس  خرًا  قوؿ
فمف اهلل وما فيو مف غير ذلؾ فمف نفسين فألتمس مف القارئ العذَر فالكماؿ هلل 

ـُ بالشكر لكؿِّ مف  عانني عمى إنأازه وهلل الفضؿ والمنَّمة و خر دعوانا  .وحَدُهن و تقدَّم
 . ف الحمُد هلل رب العالميف

: متهوــــد

النمون وكذلؾ )):  الزيادة في المغة:تعريف حروف الزيادة في المغة واالصطالح
وادة خالؼ النقصافن زاد الشيء يزيُد َزْيدًا وزيادًة و زيادًا ومزيدًا : والزيادة. الزُّ

ْيدُ . ازداد: ومزادًان  ي ْيُد والزِّ وزْدُتو  نا َ ِزْيُدُه زيادًة َأَعْمُت فيو ... الزيادة: والزَّم
فيناؾ  كثر مف تعريؼ لحروؼ الزيادةن منيا ما :   مَّما في االصطالح(1)(.(الزيادةَ 

ذكر ابف عقيؿ تعريؼ ابف مالؾ ألحرؼ . ىو أامع مانعن ومنيا ما ىو غير ذلؾ
الحرؼ الذي يمـز تصاريؼ الكممة ىو الحرؼ األصمين والذي )) :الزيادة فقاؿ

واعترض ابف ىشاـ عمى التعريؼ . (2)((يسقط في بعض تصاريؼ الكممة ىو الزائد
وفي التعريفيف نظرن  مَّما األوؿن فألفَّم الواو )): في التوضيح لخالد األزىري بقولو

مع  نيما ال يسقطافن و ما الثاني؛ فألفَّم ... مف كوكب والنوف مف قرنفؿ زائدتاف
يعدن وقؿن : الفاء مف وعد والعيف مف قاؿ والالـ مف غزان  صوؿ مع سقوطيف َّم في

وذكر األزىري  ف المرادي قد  أاب عف ابف مالؾ فيما اعترض . (3)((ولـ يغزُ 

                                                 

ىػن دار صادرن 711لساف العربن  بو الفضؿ أماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظور ت  (1)
 ". ز ي د" باب 198ص3ـن ج1994-ىػ1414بيروتن الطبعة الثالثةن 

ىػن الطبعة الثالثة عشرةن مطبعة السعادةن 769شرح ابف عقيؿن  عبد اهلل بف عقيؿ  ت (2)
 .  421ص4ن ج1962مصرن 

شرح التصريح عمى التوضيحن لإلماـ خالد بف عبد اهلل األزىرين دار إحياء الكتب العمميةن  (3)
 . 359ص 2مطبعة عيسى البابي الحمبي وشركائون ج 
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إفَّم األصؿ إذا سقط لعمَّمة فيو مقدَّمر الوأود بخالؼ الزائدن )): عميو ابف ىشاـ بقولو
الزائد ما ىو ساقط في  صؿ الوضع : والزائد إذا لـز فيو مقدَّمر السقوط؛ ولذلؾ يقاؿ

 .(2)وىو ما ذىب إليو األشموني في شرحو لأللفية. (1)((تحقيقاً   و تقديرا ً 
الحاؽ الكممة مف الحروؼ )): في حيف نأد ابف يعيش يعرِّؼ الزيادة بقولو

مَّما لضرب مف  ما ليس منيان إمَّما إلفادة معنًىن كألؼ ضاربن و واو مضروبن وا 
وتعريفا ابف . (3)(("سعيد"و ياء " عمود"و واو " حمار"التوسع في المغةن نحو  لؼ 

يعيش والمرادي يؤدياف المعنى نفسون وكالىما أامع مانع لمعنى الزيادةن وقد 
يعترض  حد عمى عدـ تحديد حروؼ الزيادة في التعريؼ بتمؾ المتعارؼ عمييا 

التي ىي مأموعة - عمى ما سيأتي إف شاء اهلل - والتي قد أمعوىا بصيغ عدة 
والأواب عمى ذلؾن  نيا ال تقع الزيادة مف ىذه األحرؼ " سألتمونييا: "في قوليـ

الزائد )): في بعض الحاالت فمنيا تكرار األصؿ؛ و لذلؾ أاء في التصريح
فاألوؿ وىو تكرار األصؿ ال يختص بأحرؼ بعينيان . نوعافن تكرار األصؿ وغيره

بؿ يكوف في أميع الحروؼن إال األلؼ فإنَّميا ال تقبؿ التضعيؼ وسواًء كانت مف 
 ـ الن والزائد لتكرار  صؿ شرطو  ف يماثؿ الالـ كأمبب بزيادة " سألتمونييا"حروؼ 

 . (4)((الباء الثانية لإللحاؽ بػ دحرج
 

                                                 

 . المصدر السابؽ نفسو (1)

حاشية الصباف عمى شرح األشموني عمى  لفية ابف مالؾن دار إحياء الكتب العمميةن : ينظر (2)
 . 250ص4ن ج.ت.د. ط.عيسى البابي الحمبي وشركاؤه د

ؿن تأليؼ موفؽ الديف  بي البقاء يعيش بف عمي بف يعيش الموصمي المتوفى  (3) شرح المفصَّم
-إميؿ يعقوبن دار الكتب العمميةن بيروت. ىػن قدـ لو ووضع ىوامشو وفيارسو د643

شرح المموكي في : وينظر. 314 ص5ـن ج2001 ىػ ػ1422لبنافن الطبعة األولى 
فخر الديف . ىػن تحقيؽ د643التصريؼن موفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش النحوي ت 

 . 101ـن ص1973-ىػ1393حمب الطبعة األولى -قباوهن المكتبة العربيةنسوريا
 .251 ص4حاشية الصباف ج: ن وينظر359 ص2شرح التصريحن األزىرينج (4)
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 ادلبحـث األوَّل

  ما عف ذكر ىذه الحروؼن فقد ذكر سيبويو في :عرض صرفي- حروف الزيادة 
اليمزة واأللؼ والياء والياء والنوف : كتابو  فَّم عدد  حرؼ الزيادة عشرة  حرؼن وىي

 وقد زعـ بعضيـ (2) وكذلؾ ىي عند المبرِّدن(1).والتاء والسيف والميـ والواو والالـ
 نَّمو قد  خرج الياء مف حروؼ الزيادة وسيأتي الردُّ عمى ذلؾ في الكالـ عف 

 أاء في التصريؼ (3)وىي كذلؾ عند ابف أنين. خصائص ىذه الحروؼ
القوؿ عمى حروؼ الزيادة وىي عشرةن األلؼن والواون والياءن واليمزةن )): المموكي

ن "اليـو تنساه: "والميـن و التاءن والنوفن والياءن والسيفن والالـن ويأمعيا قولؾ
 عف ]يعني المازني [ويحكى  فَّم  با العباس سأؿ  با عثماف " سألتمونييا: "ويقاؿ

:  حروؼ الزيادة فأنشده
 هـِويُت السِّماَن َفشّيبـنني   وما ُكْنُت ِقْدمًا هـويُت الّسماَنا

ىويت : "قد  أبتؾ دفعتيفن يعني قولو: الأواب؟ فقاؿ: فقاؿ  بو العباس
  (4)(.("السماف

وقد أمعت ىذه الحروؼ بصور عدةن منيا ما ىو منظوـن ومنيا ما ىو 
منثور ليسيؿ حفظيان فمف تمؾ الصيغ ما يؤثر عف ابف مالؾ األندلسي  نَّمو قد 

 : أمعيا  ربع مرَّماٍت بقولو
َ مـَانٌن وَتْسِمْي ٌن تال يـَْوَ  ُ ْنِسِ            َهَنـااٌن َوَتْسِمْي ٌن ِنَ اَيُة َمْســووِ 
(5) 

                                                 

ىػن 1361مصرن -ىػن مطبعة بوالؽ180الكتابن  بو بشر عمرو الممقب بسيبويو ت : ينظر (1)
 . 313-312 ص2ج

عبد الخالؽ . ىػن تحقيؽ د284المقتضبن  بو العباس محمد بف يزيد المبرِّد ت : ينظر (2)
 . 56ص1بيروتن ج-عضيمةن مطبعة عالـ الكتب

 حمد فريد . ىػن تحقيؽ د392سر صناعة اإلعرابن  بو الفتح عثماف بف أني ت : ينظر (3)
 . 69 ص1 حمدن المكتبة التوفيقيةن مصرن الطبعة األولىن ج

 . 100شرح المموكين ابف يعيشن ص (4)
الصرؼ الواضحن عبد الأبار عمواف النايمةن دار الكتب لمطباعة والنشرن أامعة : ينظر (5)

 . 26ص. ط.ـن د1988 ىػ 1408الموصؿن 
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سأؿ شيخو عف حروؼ )) فَّم تمميذاً : وذكر الرضي في شرحو لمشافية
سألتمونييان فظفَّم  نَّمو لـ يأبو إحالة عمى ما  أابيـ بو قبؿ ىذان : الزيادةن فقاؿ

واهلل ال  نساهن : اليـو تنساهن فقاؿ: ما سألتؾ إال ىذه النوبةن فقاؿ الشيخ: فقاؿ
". اليـو تنساه"و " سألتمونييا: "في قولو:   ي(1)((.قد  أبتؾ يا  حمؽ مرتيف: فقاؿ

وقد أمع المقري في كتابو نفح الطيب في باب ضوابط حروؼ الزيادةن ما يزيد 
عمى مئة صيغة والتي تأمع ىذه الحروؼن وذكر منيا ما أمعو ابف خروؼ ت 

ىػ مف صيغ التي زادت عمى العشريف صيغةن وذكر  فَّم  فضؿ تمؾ التراكيب 609
 : قوؿ ابف مالؾ

 (2)سسَْلُت الحُروَف الزاِاداِت َعِن اْسِم ا         َفَ اَلْت َوَل  َتْبَ ْو َ َمانٌن و َتْسِ ْيوُ 

ومعنى  نيا حروؼ زيادة ال يعني  نيا ال تكوف  صواًلن بؿ يعني  نيا ال 
تأتي الزيادة إال مف ىذه الحروؼن إال في باب تكرار األصؿ فإنَّمو يأتي مف الحرؼ 

وليذا قاؿ ابف عصفور في - كما تقدـ في تعريؼ حروؼ الزيادة- األصمي نفسو 
َيْت حروؼ الزيادةن وىي قد تكوف  صواًل؟ فالأواب)): الممتع ـَ ُسمِّ  فَّم المراد : وِل

بذلؾ  نيا الحروؼ التي ال تكوف الزيادة إال منيان  ال ترى  نَّمو متى ُوِأَد حرٌؼ في 
 وقاؿ ابف يعيش في شرحو (3)(.(كممة زائدًا البدَّم  ْف يكوف  حد ىذه الحروؼ؟

حروؼ : "كأفَّم صاحب الكتاب خاؼ  ف ُيفيـ مف قولو)): لمتصريؼ المموكي
:  نَّميا تكوف زوائد حيث تكوفن فأوضح  مرىان وعرَّمؼ الغرض مف قوليـ" الزيادة

؛ وذلؾ  نَّمو إذا احتيج إلى حرؼ يزيدونو لـ يكف إال مف ىذه "حروؼ الزيادة"

                                                 

ىػن تحقيؽ 686شرح الشافيةن ابف الحاأب رضي الديف محمد بف الحسف االسترباذي ت  (1)
محمد نوري حسفن محمد الزفَّماؼن محمد محيي الديف عبد الحميدن دار الكتب العمميةن 

 . 331ص2ـن ج1975لبنافن-بيروت
نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب وذكر وزيرىا لساف الديف بف الخطيبن : ينظر (2)

ىػن تحقيؽ يوسؼ الشيخ محمد البقاعين 1041لمشيخ  حمد بف محمد المقري التممساني ت 
 . 9-7ن ص5ـن ج1986- ىػ1406لبنافن الطبعة األولى -دار الفكر بيروت

فخر الديف قباوةن . ىػن تحقيؽ د669الممتع في التصريؼن ابف عصفور األشبيمي ت  (3)
 . 201ص1ـن ج1979-ىػ1399منشورات دار اآلفاؽ الأديدةن بيروتن الطبعة الرابعة 
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ولو كاف المراد بيا  نَّميا ال تكوف إال زائدةن لـ ُيحتج إلى المثاؿ . الحروؼ العشرة
: المصوغ العتبار األصؿ مف الزائدن بؿ كاف تحديدىا وحصرىا كافيًان وكاف يقاؿ

وىذا بيِّف الفسادن . إذا وأد حرؼ مف ىذه الحروؼ فاقِض بزيادتو مف غير توقؼ
ىذا باب : "وما  حسف ما  باف ابف عثماف عف ىذا المعنى في ترأمة البابن فقاؿ

 (2)((.(1)"ما تأعمو زائداً  مف حروؼ الزيادة 
 :  األدلَّة على معرفة الزائد

ىناؾ طرٌؽ وضعيا الدارسوف لمعرفة الزائد مف األصؿن وذلؾ عف طريؽ 
االستقراء وأعموىا  دلَّمًة عمى زيادة الحرؼن ذكرىا بعضيـ عمى سبيؿ اإلأماؿ 

االشتقاؽن والمثاؿن و : يعمـ بيا األصؿ مف الزائد))فأعموىا قائمة في ثالثة  سباب 
الكثرةن فأمَّما االشتقاؽ فأقواىا دليالً  و عدَّمىا شاىداً  والعمـ الحاصؿ بداللتو 

  (3)(.(قطعي
في حيف  وصميا بعضيـ إلى عشرة  دلَّمةن ذكروىا عمى سبيؿ التفصيؿن 

 مَّما األدلة التي يعرؼ بيا الزائد مف األصمي )): ومنو قوؿ ابف عصفور في الممتع
االشتقاؽن والتصريؼن والكثرةن والمزوـن ولزـو حروؼ الزيادة البناءن وكوف : فيي

الزيادة لمعنًىن والنظيرن والخروج عف النظيرن والدخوؿ في  وسع البابيف عند لزوـ 
عشر وىي - عمى ما ذكرىا ابف عصفور -  فأدلَّمة الزيادة (4)(.(الخروج عف النظير
 : مع التمثيؿ كما يأتي

فيي تسقط في األصؿ الذي " ضارب"سقوط الحرؼ مف األصؿ كما في  لؼ  .1
 ".ضرب"ىو 

 ".ُكُتب"في أمعو عمى " كتاب"سقوطو مف فرعن نحو سقوط  لؼ  .2

                                                 

عبد اهلل . إبراىيـ مصطفى و د. ىػن تحقيؽ د392المنصؼن  بو الفتح عثماف بف أنَّمي ت  (1)
 . 98ص1ـن ج1954 ميفن مطبعة مصطفى البابي الحمبين القاىرةن الطبعة األولى 

 . 118-117شرح المموكين ابف يعيشن  (2)
 . 28الصرؼ الواضحن النايمةن ص: ن وينظر119المصدر السابؽن ص (3)
 .40-39 ص1الممتع في التصريؼن ابف عصفورن ج (4)
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الخاصرةن ويمـز " األيطؿ"و "  طؿ"في "  يطؿ"سقوطو مف نظيرهنكسقوط ياء  .3
في " وعد"واو : ىذا األصؿ  ف يكوف سقوطو لغير عمَّمةن فإف كاف لعمَّمة نحو

 . لـ يكف دليالً  عمى الزيادة" يعد"

كوف الحرؼ مع عدـ االشتقاؽ في موضع يمـز فيو زيادتو مع االشتقاؽن وذلؾ  .4
 . ن وىو الشر"ورنتؿ: "كالنوف إذا وقعت ثالثة وبعدىا حرفافن نحو

كونو مع عدـ االشتقاؽ في موضع يكثر فيو زيادتو مع االشتقاؽن كاليمزة إذا  .5
ف لـ يعمـ  وقعت  والً ن وبعدىا ثالثة  حرؼ فإنَّميا يحكـ عمييا بالزيادةن وا 

االشتقاؽن فإنَّميا قد كثرت زيادتيا إذا وقعت كذلؾن فيما عمـ اشتقاقون وذلؾ 
يحكـ بزيادة اليمزة حماًل عمى ما عرؼ اشتقاقون نحو "  فكؿ"و "  رنب"نحو 

 ".  حمد"

" نتأو"اختصاصو بموضع ال يقع فيو إال حرٌؼ مف حروؼ الزيادةن كالنوف مف  .6
 .وىو الرأؿ الوافر المحية

لزـو عدـ النظير بتقدير األصالة في نظير الكممة التي ذلؾ الحرؼ منيان  .7
بفتح التاء األولى وضـ الفاء وىو ولد الثعمبن فإفَّم تاءه زائدة؛ " َتْتُفؿ: "نحو

 . وىو مفقود" َفْعُمؿ"ألنَّميا لو ُأعمت  صاًل لكاف وزنو 

لزـو عدـ النظير بتقدير األصالة في نظير الكممة التي ذلؾ الحرؼ منيان  .8
عمى لغة ضـ التاء والفاءن فإفَّم تاءه  يضًا زائدة عمى ىذه المغةن " تُْتُفؿ: "نحو

ف لـ يمـز مف تقدير  صالتو عدـ النظيرن فإنَّميا لو ُأعمت  صاًل كاف وزنو  وا 
لكف يمـز عدـ النظير في نظيرىان  عني لغة " ُبْرُثف: "وىو موأوٌد نحو" ُفْعُمؿ"

الفتحن فممَّما ثبت زيادة التاء في لغة الفتحن ُحِكـ بزيادتيا في لغة الضـ  يضاً  
 .إذ األصالة اتحاد المادة

 .داللة الحرؼ عمى معنًىن كحرؼ المضارعة و لؼ اسـ الفاعؿ .9
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فإفَّم " َكَنْيُبؿ"الدخوؿ في  وسع البابيف عند لزـو الخروج عف النظيرن وذلؾ في  .10
بضـ الأيـن وىو مفقود عمى " َسَفرُأؿ"كػ " َفَعمُّؿ"وزنو عمى تقدير  صالة النوف 

  (1).ن وىو مفقوٌد  يضًا ولكف  بنية المزيد فيو  كثر"َفَعنُمؿ"تقدير زيادتيا في 

                                                 

-251ص4حاشية الصبافن ج: ن و364ػ362ص2شرح التصريحن األزىرين ج: ينظر (1)
شذا العرؼ في فف الصرؼن الشيخ  حمد الحمالوين دار األرقـن : ن و252

 .132-130ن.ت.د.ط.د
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 ادلبحـث الثانـي

 : اخلصائص الصوتوة حلروف الزوادة

ىناؾ مأموعة مف الخصائص الصوتية تتمتع بيا حروؼ الزيادة أعمتيا 
دوف غيرىا منتقاًة لتدخؿ ىذا البابن و يعمد  غمب الدارسيف ليذا الباب  ثناء 

الكالـ عف ىذه األصوات إلى اإلشارة إلى ىذه الخصائص بعبارة يكتنفيا الكثير 
 صؿ حروؼ الزيادة حروؼ المد والميف التي ىي )): مف الغموضن وىي قوليـ

الواو والياء واأللؼ؛ وذلؾ ألنيا  خؼ الحروؼن إذ كانت  وسعيا مخرأًا و  قمَّميا 
ُخصت ىذه األحرؼ بالزيادة دوف غيرىا )):  وأاء في شرح التصريح(1)(.(كمفةً 

الف  ولى ما زيد حروؼ المد والميف؛ ألنَّميا  خؼ الحروؼ وغيرىا مف األحرؼ 
 وفيما يأتي التوضيح لتمؾ العبارة مف  أؿ الوصوؿ إلى (2)(.(العشرة يرأع إلييا

 . تمؾ الخصائص والوقوؼ عمييا
لمَّما كانت الحروؼ العربية  غمبيا صامتًة وىي التي تحمؿ داللة المفردة 

قبؿ كؿِّ شيء في األصوات ىو ))إفَّم ما ُيميِّز المغات الأزرية : كما يقوؿ بروكمماف
رأحاف األصوات الصامتة عمى األصوات المتحرِّكةن ويرتبط المعنى الرئيسي في 

الكممة في ذىف السامييف باألصوات الصامتةن  مَّما األصوات المتحرِّكة فيي ال 
تعبِّر في الكممة إال عف تحويؿ ىذا المعنى وتعديمو؛ وليذا السبب نفسو يقع الثقؿ 
الرئيسي في النطؽ عمى األصوات الصامتة مطمقاً ن  مَّما األصوات المتحركة فإنَّميا 

  (3)(.(تتأثَّمر في صفتيا بتمؾ األصوات
فكاف عمى المتكمـ بيا  ف يأتي بالحروؼ الساكنة كما ىي؛ وذلؾ يحمؿ 
مف الثقؿ في النطؽ ما يحمؿن وقد يصؿ األمر في ذلؾ إلى االستحالةن فاحتاأوا 

                                                 

ؿن ابف يعيشن ج (1)  .101شرح المموكين ابف يعيشن ص: ن وينظر315 ص5شرح المفصَّم
 . 360ص2شرح التصريحن األزىرين ج (2)
رمضاف عبد التوابن . فقو المغات الساميةن المستشرؽ األلماني كارؿ بروكممافن ترأمة د (3)

 . 15ػ14ـن ص1977أامعة الرياض 
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إلى ما يخفُِّؼ النطَؽ بيا ممَّما أعميـ يستعينوف في كالميـ بالحركات ليتَّمصَؿ 
" رحمو اهلل " الكالـُ وال يحدث فيو انقطاعن ونأد ذلؾ واضحاً  في قوؿ الخميؿ 

زعـ الخميؿ  فَّم الفتحة والكسرة والضمَّمة زوائدن وىفَّم يمحقف )): الذي نقمو سيبويو
الحرؼ لُيوصَؿ إلى التكمـ بون والبناء ىو الساكف الذي ال زيادة فيون فالفتحة مف 

  (1)(.(األلؼ والكسرة مف الياء والضمَّمة مف الواو فكؿُّ واحٍد شيٌء ممَّما ذكرُت لؾ
فممَّما أاؤوا بيذه الحركات لتخفيؼ النطؽ باألصوات الساكنةن  صبح وأود 

الحركات داخؿ بنية المفردة متتابعًة مأنوسًان وتمؾ المؤانسة أعمتيا  أدر مف 
: عندما تكمـ عف زيادة األلؼ والواو والياء- غيرىا بالزيادة ليذا قاؿ ابف يعيش 

فإنَّميا مأنوٌس بزيادتيان إذ ُكؿُّ كممة ال تخمو منيان  و مف بعضيان  ال ترى  فَّم كؿَّم ))
مَّما : كممٍة خمت مف  حد ىذه الحروؼن فمف تخمَو مف حركة مَّما ضمَّمةن وا  إمَّما فتحةن وا 

كسرة؟ والحركات  بعاض ىذه الحروؼن وىي زوائد ال محالةن فممَّما احتيج إلى 
حروٍؼ يزيدونيا في كمميـ ألغراض ليـن كانت ىذه الحروؼ  ولىن إذ لو زادوا 

  (2)(.(غيرىان لـ ُتْؤَمْف َنْفَرُة الطبع واالستيحاش مف زيادتيان إذ تكف زيادتو مألوفة
 فَّم الحركات  بعاض حروؼ المدِّ - وبعض المحدثيف - ويؤكَّمد ابف أني 

اعمـ  فَّم الحركات  بعاض حروؼ المدِّ والميف وىي األلؼ والياء والواون )): إذ يقوؿ
فكما  فَّم ىذه ثالثة فكذلؾ الحركات ثالثن وىي الفتحة والكسرة والضمَّمةن فالفتحة 

  (3)(.(بعض األلؼ والكسرة بعض الياء والضمَّمة بعض الواو
ويأتي في موضع  خر فيستدؿُّ فيو عمى  فَّم الحركات  بعاض حروؼ المدَّم 

ويدلُّؾ عمى  فَّم الحركات  بعاض ليذه الحروؼن  نَّمؾ متى  شبعت واحدًة )): بقولو
فإنَّمؾ إْف " َعَمر"منيفَّم حدث بعدىا الحرؼ الذي ىي بعضون وذلؾ نحو فتحة عيف 

إْف  شبعتيا " ِعَنب"وكذلؾ كسرة عيف ". عامر: " شبعتيا حدث بعدىا  لؼن فقمت
لو  شبعتيا " ُعَمر"وكذلؾ ضمَّمة عيف " عينب: "نشأت بعدىا ياٌء ساكنةن وذلؾ قولؾ

ن فموال  فَّم الحركات  بعاض ليذه "عوَمر: "ألنشأت بعدىا واواً  ساكنًةن وذلؾ قولؾ
                                                 

 . 315 ص2الكتابن سيبويون ج (1)
ؿن ابف يعيشن ج (2)  .315ص5شرح المفصَّم
إبراىيـ  نيسن . األصوات المغويةن د: ن وينظر28ص1سر صناعة اإلعرابن ابف أنين ج (3)

 . 37ن ص1975مكتبة األنأمو المصريةن الطبعة الخامسة 
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 وىنا إشارٌة بديعة في (1)(.(الحروؼ و وائؿ ليا لما نشأت عنيا وال كانت تابػعًة ليا
َّـم ُمدَّمت "  وائؿ ليا: "كالمو وىي قولو فإنَّمو يشير إلى  فَّم الحركَة ىي األصؿ ث

إفَّم حروؼ : ومف ىنا  ذىب مع مف يقوؿ. الحركة فنشأ عنيا  صوات المِد والميف
 بؿ ذىب بعضيـ إلى  بعد مف ذلؾن (2).المدِّ والميف عبارة عف حركتيف متتاليتيف

نما حرؼ الميف ىو : فقاؿ ال وأود لمحركة عمى الحرؼ الذي يسبؽ حرؼ الميفن وا 
نفسو الحركةن لعمَّمو فقط زيد في كمية الصوت في الثانية عف األولى فأعؿ القدماء 

 .  فالحركة  صؿ  صوات الميف وليس العكس(3).يتوىَّمموف وأود حركات قصيرة
وتمؾ المؤانسة التي في  صوات المدِّ والميف أعمتيا الوحيدة التي ُتزاد داخؿ 
 حرؼ بنية المفردة العربية ومعيا النوف وسيأتي بياف خصوصية حرؼ النوف بيذا 
الشأف  ثناء الكالـ عف ىذا الحرؼن ومثاؿ ذلؾ بالنسبة لحروؼ المدَّم والميف تقوؿ 

وال تأد غير ىذه ". عأوز" "َعُأزَ "وفي " عميـ" "عِمـ"ن وفي "ضارب" "ضرب"في 
األحرؼ تندرج بيف حروؼ المفردة األصمية إال تاء االفتعاؿن فإنَّميا تأتي بعد فاء 
الفعؿن والسبب في ذلؾ  فَّم ىناؾ قمباً  مكانيًا بيف فاء الفعؿ وتاء االفتعاؿن كما 

في العربية ناتٌج " افتعؿ"إفَّم وزف )): يفسِّر ذلؾ دارسو فقو المغة المقارفن حيث قالوا
 صمو - كما ُيْسَتَدؿُّ بالمقارنة - فيذا الوزف . عف القمب المكانّي بيف الفاء والتاء

فَّم ..... بتقديـ التاء عمى الفاءن وىو باٍؽ عمى  صمو في بعض المغات السامية وا 
قبؿ : الموقع الذي تطر  فيو  حرؼ الزيادة في الغالب ىو قبؿ  صوؿ الفعؿن  ي

" افتعؿ"؛ ولذلؾ يستوقفنا وزف "استفعؿ"و " َتَفعَّمؿ"و " تفاعؿ"و"  فعؿ: "فائون في نحو
 فالسبب الرئيس الذي أعؿ  صوات المدِّ والميف  صؿ (4)(.(لوقوع تائو بعد فائو

                                                 

 .29ص1المصدر السابؽن ج (1)
تن .د. ط.دراسات في عمـ  صوات العربيةن داؤد عبدهن مؤسسة الصباحن الكويتن د: ينظر (2)

 . 39ص-33ص
 .39ػص37األصوات المغويةن إبراىيـ  نيسن ص: ينظر (3)
دراسة في  صوات العربية وصرفيا ونحوىا عمى ضوء المغات السامية -فقو العربية المقارف (4)

: وينظر. 83ن ص1999رمزي منير البعمبكين دار العمـ لممالييفن الطبعة اأُلولى . ن د-
عبد الصبور شاىيفن دار . العربية الفصحى نحو بناء لغوي أديدنىنري فميشن ترأمة د

 .  146ـن ص1986.ط.لبنافن د-المشرؽ بيروت



 خالد حازم عودان. م.م"                      درادة صوتوة: "حروف الزوادة يف بنوة ادلفردة العربوة

 200 

 صوات الزيادة؛  نَّميا موأودة  ساساً  داخؿ بنية المفردة وتمثِّميا الفتحة والضمَّمة 
إنَّمما أيء بيا لوصؿ الكالـن فإذا ُمدَّمت نشأ عنيا - كما تقدـ - والكسرة التي 

األلؼ والواو والياء عمى الترتيبن السبب اآلخر  نَّميا  خؼُّ األصوات كما يصرِّح 
 مَّما بقية  حرؼ الزيادة فألنَّميا . بيا الدارسوف؛ إذ كانت  وسعيا مخرأاً  و  قميا كمفةً 

تحمؿ صفتيف  ساسيتيفن األولى مشابيتيا ألحد  صوات المدَّم بوأٍو مف الوأوه 
 : واأُلخرى الخفة في النطؽن وفيما يأتي بياف ذلؾ

ذكر ابف عصفور  فَّم إدراج اليمزة ضمف  حرؼ الزيادة كونيا تشبو حروؼ : ال مزة
في -  وقاؿ ابف يعيش (1)العمة مف أية كثرة تغييرىا بالتسييؿ والحذؼ والبدؿن
فمف ذلؾ اليمزةن فإنَّميا )): معرض كالمو عف ورود اليمزة ضمف  حرؼ الزيادة

تشبو حروؼ المدَّم والميف مف حيُث إنَّميا بصورتيانيدخميا التغيير بالبدؿ والحذؼن 
وىي مأاورة األلؼ في المخرج؛ فممَّما اأتمع فييا ما ُذكر مف شبو حروؼ المدَّم 

فيي تشبو حروؼ )):  وزاد في شرح المموكي(2)(.(والميف اأتمعت معيا في الزيادة
المدَّم والميف مف حيُث كانت ُتَصوَّمُر صورتيان فتكوف تارة  لفًان وتارًة واوًان وتارًة ياًءن 

وىي كثيرة االعتالؿ والتغيير ومأاورة األلؼ في ... وصورتيا في األصؿ  لؼٌ 
المخرجن فممَّما اأتمع فييا ما ُذكرن مف شبو حروؼ الميف اأتمعت معيا في 

 فيي كما تقدَّمـ قد اأتمع فييا  كثر مف مناسبة صوتيةن منيا اإلبداؿ (3)(.(الزيادة
 .  بينيا وبيف  صوات المّد وقرب مخرأيا مف مخرج األلؼ

 شبيت الواو مف أية تقارب مخرأييما؛ ولذلؾ ))ُتعدُّ مف  حرؼ الزيادة فقد : التاا
فأمَّما التاء )): وقاؿ ابف يعيش بخصوص ىذا الحرؼ( 4)".تراث"ُ بدؿ منيا في مثؿ 

فمشبيٌة حروؼ المدِّ والميف  يضًا؛ ألنَّميا حرٌؼ ميموسن فناسب ىمُسيا ليف حروؼ 
المدِّ والميفن ومخرأيا مف ر س المساف و صوؿ الثنايان وىو قريٌب مف مخرج النوفن 

فممَّما ُتُصرَِّؼ فييا ىذا التصرؼن وُ ْبِدلت ىذا اإلبداؿ  َتْت ... وقد ُ بِدلت مف الواو

                                                 

 . 208 ص1الممتع في التصريؼن ابف عصفورن ج: ينظر (1)
ؿن ابف يعيشن ج (2)  . 315 ص5شرح المفصَّم
 . 360ص2شرح التصريحن األزىرين ج: ن وينظر103-102شرح المموكين ابف يعيشن ص (3)
 .208 ص2الممتع في التصريؼن ابف عصفورن ج (4)
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فالمناسبة قائمة في المخرج والصفة ( 1)(.(مع حروؼ المدِّ والميف في الزيادة
 . ألصوات المدِّ والميف

تشبو التاءن ليمسيا وتقارب )) فَّم السيف: ذكر ابف عصفور في الممتع: السين
 مَّما السيف فيو حرٌؼ ُمْنَسؿ ميموٌس يخرج مف )): ن وقاؿ ابف يعيش(2)((مخرأييما

طرؼ المساف وبيف الثنايان قريب مف التاءن ولتقاربيما في المخرج واتفاقيما في 
 (3)(.(فممَّما كاف بينيما مف القرب والتناسب ما ُذِكرن ِزيَدت معيا... اليمسن تبادال

نَّمما شابيت التاء التي  فيي لـ تقترب مف  صوات المدِّ والميف بصورٍة مباشرٍةن وا 
 مَّما القوؿ الذي ذىب إليو خالد . بدورىا تقترب مف الواو في المخرج والصفة

 فأظنُّو قد ابتعد كثيرًا عف (4)األزىري مف  فَّم المناسبة في قرب مخرأو مف الياءن
والذي ساعد ىذا الحرؼ  ْف يكوف مف  حرؼ الزيادة كونو ال يحمؿ . وأو المناسبة

 (5).((احتكاكي  سنانيٌّ لثويٌّ ميموٌس مَرقَّمؽ: فالسيف صوتٌ ))صفة تثُقُؿ في نطقون 
 ".استفعؿ"ولـ ُيزْد إال في صيغة 

 وعمَّمؿ (6)شبَّمو ابف عصفور النوف بأصوات العمَّمة مف أية الغنَّمة التي فييان: النون
إذا كانت ساكنًة -  مَّما النوفن ففييا  يضًا الغنَّمة ومخرأيا )): ذلؾ ابف يعيش بقولو

مف الخيشوـن بدليؿ  فَّم الماسؾ إذا  مسؾ  نفو لـ يمكنو النطؽ بيان وليس ليا - 
فيو مخرج معيفن بؿ تمتدُّ في الخيشوـ امتداد األلؼ في الحمؽن ولذلؾ حذفوىا 

 :اللتقاء الساكنيف مف قولو

                                                 

ؿن ابف يعيشن ج (1)  . 104شرح المموكين ابف يعيشنص : ن وينظر316ص5شرح المفصَّم
 . 209ص1الممتع في التصريؼن ابف عصفورن ج (2)
ؿن ابف يعيشن ج (3)  . 106شرح المموكين ابف يعيشن ص: ن وينظر316ص5شرح الُمَفصَّم
 . 360ص 2شرح التصريحن األزىرين ج: ينظر (4)
األردفن الطبعة -فوزي حسف الشايبن نشر وزارة الثقافةن عمَّماف. محاضرات في المسانياتن د (5)

 . 75األصوات المغويةن إبراىيـ  نيسن ص: صن وينظر195ـن 1999األولىن 
 .209ص1الممتع في التصريؼن ابف عصفورن ج (6)
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 (1)فَمْسُت بــتيِ  وال  سَتِطْيُعُ           والاِل اْسِ ِني  ْن كان ماـاَل  ا َفْ وِ 

". يعطي ابنؾ"و " رمى القوـ: "كما يحذفوف حروؼ المدِّ والميف مف نحو
شبَّمييا في )):  وقاؿ الشنتمري(2)(.(فممَّما  شبيتيا فيما ذكرنان شركتيا في الزيادة

و " يغُز العدوَّم : "الحذؼ بحروؼ المدِّ والميف إذا سكنت وسكف ما بعدىان نحو
 فالشبو واضٌح مع  صوات المدِّ والميف مف أية (3)(.("يخَش اهلل"و " يقِض الَحؽَّم "

امتداد الصوت بيا الناتج مف الغنَّمة التي فييا فيي ممتدَّمة كامتداد الصوت مع 
بأفَّم :  صوات الميفن بؿ إفَّم ىذا الشبو أعؿ بعض الدارسيف يذىب إلى القوؿ

الالـ والنوف "كانتا في األصؿ  حد األصوات الثالثة  [المدِّيَّمتاف  ]الواو والياء ))
وقد  دَّمْت عوامؿ التطور المغوي إلى ىذا االنقالب لما بيف ىذه األصوات " والميـ

 بؿ إفَّم ىذا التشابو الصوتي الكبير بيف (4)(.(وبيف الواو والياء مف شبو صوتي
النوف و صوات المدِّ أعميا دوف غيرىا تندرج معيا مقحمًة داخؿ الكممة في حيف 

نَّمما تأتي لواحؽ  و لواصؽ ومف ىنا كانت . بقية حروؼ الزيادة ال تندرج مقحمًةنوا 
 . أديرًة باإللحاؽ بأحرؼ الزيادة

تستطيؿ في مخرأيان حتى ))المشابية قائمٌة بيف الالـ والنوف مف حيُث إنَّميا : الال 
ْف كاف  - [صوت الالـ :  ي ]فإنَّمو )):  قاؿ ابف يعيش(5)ن((تمحؽ بمخرج النوف وا 

                                                 

: ن وينظر9ص1الكتابن سيبويون ج: ن وينظر111البيت لمنأاشي الحارثين في ديوانو ص (1)
ارن دار . ىػن تحقيؽ د392الخصائصن  بو الفتح عثماف بف أني ت محمد عمي النأَّم

سر : ن وينظر311ص1ـن ج1990العراؽن -الشؤوف الثقافية العامةن الطبعة الرابعةن بغداد
خزانة األدب ولب لباب لساف العربن : ن وينظر11ص2صناعة اإلعرابن ابف أنين ج

ـن تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاروفن 1093- ىػ1030عبد القادر بف عمر البغدادي ت 
شرح : ن وينظر419ػ418ص10ـن ج1983-ىػ1403مطبعة المدني الطبعة األولى 

 .196ص1التصريح األزىرين ج
ؿن ابف يعيشن ج (2) شرح المموكين ابف يعيشن ص : ن وينظر316-315ص5شرح الُمفصَّم

103-104 . 
 ". اليامش"ن 10-9 ص1الكتابن سيبويون ج (3)
ن 15ـن ص1998كماؿ بشرن دار غريب لمطباعة والنشر القاىرة . دراسات في عمـ المغةن د (4)

 . اليامش
 . 209ص1الممتع في التصريؼن ابف عصفورن ج (5)
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فيو يشبو النوفن وَقُرَب في المخرج؛ ولذلؾ يدغـ فيو النوفن نحو قولو - مأيورًا 
وقد يحذفوف معيا نوف  (40: النساء) َوُيْؤتي ِمف لَّمُدنو َ ْأرًا َعِظْيماً  : تعالى

 فيي (1)ن(("إنِّي وكأنِّي: "ن كما قالوا"َلَعمِّي: "الوقايةن كما يحذفونيا مع مثميان قالوا
نَّمما  شبيت النوف التي بدورىا كانت  لـ تشبو  صوات المدِّ والميف بصورة مباشرٍةن وا 

فحاؿ الالـ والنوف مع حرؼ الزيادةن . قريبًة مف  صوات المدِّ والميفن كما تقدَّمـ
 . كحاؿ السيف والتاء معيا

و مَّما الميـ فمضاِرعٌة لمواو  يضًان مف أية تقاربيما في )): ابف عصفور: المي 
المخرج ومضارعة لحروؼ العمَّمِة كمِّيا مف أية الغنَّمة التي فييان فالتشابو بالميف 

الذي في حروؼ العمَّمة؛ ألفَّم الغنَّمَة َفْضؿ صوٍت في الحرؼن كما  فَّم الميف 
 وذكر ابف يعيش  فَّم المشابية قائمة  يضًا في القرب مف مخرج الواو (2)(.(كذلؾ

  (3).مف أيةن ومف أية الغنَّمة التي تشبو المدَّم في  صوات الميف
الياء قريبة مف مخرج اليمزة فيي تشبو حروؼ الزيادة بصورة غير مباشرة؛ : ال اا

فكاف حظُّيا مف الزيادة . ألنَّميا  شبيت اليمزةن واليمزة تشبو  صوات المدِّ والميف
قمياًل ىي وُ ختاىا الالـ والسيفن والمتاف  شبيتا  صوات المدِّ والميف بصورة غير 

مباشرةن كما ىي الحاؿ مع الياء؛ وليذا قاؿ ابف عصفور في معرض حديثو عف 
و مَّما الياء فمشبية لميمزةن مف أية تقارب مخرأييما؛ ألنَّميا مف حروؼ )): الياء
لـ تشبو حروؼ  [السيف والالـ والياء : يعني ]ولمَّما كانت ىذه الحروؼ . الحمؽ

العمَّمة؛ بؿ  شبيت المشبَّمية بيان لـ تأيء مزيدًة إال في  لفاظ محفوظة و ماكف 
:  وليذا قاؿ بعضيـ(4)(.(فيي  قؿُّ الحروؼ زيادًة لذلؾ. مخصوصة ال تتعدَّماىا

ولكؿِّ حرٍؼ مف ىذه الحروؼ موضع تكثُر فيو زيادتيان وموضع تقؿُّ فييان وربَّمما ))

                                                 

ؿن ابف يعيشن ج (1)  . 317ص5شرح الُمَفصَّم
 . 209-208ص1الممتع في التصريؼن ابف عصفورن ج (2)
ؿن ابف يعيشن ج: ينظر (3) شرح المموكين ابف يعيشن : ن وينظر315ص5شرح المفصَّم

 . 360ص2شرح التصريحن األزىرين ج: ن وينظر103ص

 . 209ص1الممتع في التصريؼن ابف عصفورن ج (4)
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 (1)(.(اختصَّم الحرؼ بموضٍع ال يوأد زائدًا إال فيو كسيف االستفعاؿ وما يشتؽُّ منو
 مَّما الياءن فحرٌؼ خفيٌّ ميموسن فناسبت )): وذكر ابف يعيش غير ذلؾ فقاؿ

بيمسيا وخفائيا ليف حروؼ المدِّ والميفن وىي مف مخرج األلؼن كيؼ و بو الحسف 
فممَّما ... َيدَّمعي  فَّم مخرج األلؼ ىو مخرج الياء  لبتة [األخفش األوسط : يعني ]

 (2)(.(ُوِأَد فييا ما ُذكر مف شبو حروؼ المدِّ والميفن وافقتيا في الزيادة
فأعؿ الشبو بينيا وبيف  حرؼ المدِّ والميف مباشرًان وليس كما قاؿ ابف 

عصفورن واألرأح عندي قوؿ ابف عصفور؛ وذلؾ مف وأيتيفن األولى كونيا مف 
احتكاكي ))مخرج األلؼ ىذا ال يعني  نيا بعيدة عف مخرج اليمزة فالياء صوت 

 وكذلؾ مخرج اليمزة  يضًا مف الحنأرة وليذا  طمؽ (3)(.(حنأري ميموس ُمَرقَّمؽ
 وىي (5)ن في حيف إفَّم األلؼ تُْنَسُب إلى الأوؼن(4)"الوقفة الحنأريَّمة"عمييا بعضيـ 

قريبة مف مخرج الياء واليمزةن وقد استأَنَس سيبويو ليذا التقارب في المخرج؛ ليذا 
 (6)ن((اليمزة واأللؼ والياء)): عندما تكمَّمـ عف  صوات العربية عدَّمىا  واًل بقولو
فقدَّمـ الياء  ((اليمزة والياء واأللؼ))وعندما تكمَّمـ عف ترتيب مخارج األصوات عدَّم 

في الثانية عف األلؼ في األولى إشارًة منو إلى التقارب في المخارجن حتى تكاد 
حساـ النعيمي أعمو مف عمؿ . تكوف مف مخرج واحدن في حيف نأد  فَّم د

 قؿُّ مف  خواتيا في ورودىا زائدًةن وىذا ما - كما تَقدَّمـ -  واأُلخرى  نَّميا (7).النسَّماخ

                                                 

 . 26الصرؼ الواضحن النايمةن ص (1)

ؿن ابف يعيشن ج (2) ن 105-104شرح المموكين ابف يعيشن : وينظر. 316ص5شرح الُمَفصَّم
 . 360ص2شرح التصريحن األزىرين ج: وينظر

 . 189محاضرات في المسانيَّماتن الشايبن ص (3)
 . 159المصدر السابؽن ص (4)
محمود السعرافن دار النيضة العربيةن بيروتن . عمـ المغة مقدِّمة لمقارئ العربين د (5)

 . 116-115األصوات المغويَّمةن إبراىيـ  نيسن ص: ن وينظر160ن ص.ت.د.ط.د
 . 404ص2الكتابن سيبويون ج (6)
حساـ سعيد النعيمين دار الطميعة . الدراسات الميأية والصوتية عند ابف أنين د: ينظر (7)

 .301ن ص1980لمطباعة والنشرن بيروت 
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( 1).أعؿ  غمب الدارسيف ينسبوف إلى الُمَبرِّد  نَّمو قد  خرأيا مف بيف  حرؼ الزيادة

وقد  خرأيا  بو العبَّماس مف حروؼ الزيادة واحتجَّم )): وكاف الذي ُينسب إليو قوليـ
 والحقيقة  نَّمو لـ يخرأيان وقد صرَّمح (2)(.(بأنَّميا لـ ُتَزد إال في  واخر الكمـ والوقؼ

ولـ ُيؤثر " الُمقتضب"بنسبتيا إلى حروؼ الزيادة في  كثر مف موضع مف كتابو 
وىي )): عنو  نَّمو زعـ ذلؾ سوى ما ذكره النحويوفن إذ قاؿ في باب حروؼ الزيادة

األلؼ والياء والواو واليمزة والتاء والنوف والسيف والياء والالـ : عشرة  حرؼ
 (4).((فالياء زائدٌة؛ ألنَّميا مف حروؼ الزوائد)):  وقاؿ في موضع  خر(3)(.(والميـ

والمتأمِّؿ في حروؼ الزيادة يأد نفسو  ماـ مأموعة مف األصوات الموزَّمعة عمى 
- أميع مدارج النطؽن وفي ذلؾ إشارة إلى  فَّم العربي عندما انتقى ىذه الحروؼ 

كاف يقصد الأمع بيف مدارج النطؽ لَيَتَسنَّمى لو - فضاًل عمَّما تقدَّمـ مف  سباب 
اختيار الحرؼ المناسب مع الذي يميو ليقع نطقو دوف نفرًة  و استيحاش فكاف تنوع 

 .مدارج النطؽ عاماًل ميمَّمًا في تنوِّع ىذه الحروؼ
 :اخلامتــــة

بعد ىذا العرض المتواضع ليذه الدراسةن ُ قدَّمـ بيف يدي القارئ  ىـ النتائج 
َؿ إلييا البحث وىي كما يأتي  : التي توصَّم

  إفَّم كوف حروؼ المدِّ والميف ىي األساس في حروؼ الزيادةن ليس لخفَّمِتيا فقط
نَّمما كانت كذلؾ كونيا مستأنسًا بوأودىا داخؿ بنية -  كما يذكر الدارسوفن وا 

 .المفردة

                                                 

ؿن ابف يعيشن : ن و ينظر118ص2سر صناعة اإلعرابن ابف أنين ج: ينظر (1) شرح الُمَفصَّم
شرح األشمونين : ن و ينظر105شرح المموكين ابف يعيشن : ن و ينظر316ص5ج
 . 262ص2شرح التصريحن األزىرين ج: ن و ينظر251ص4ج

 . 105شرح المموكين ابف يعيشن ص (2)
 . 56ص1المقتضبن المبرِّدن ج (3)

 .169ص3المصدر السابؽن ج (4)
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  ِّمَّمة والكسرة ىي األساس الُمسوِّغ لمزيادة قبؿ  حرؼ المد إفَّم الفتحة والضَّم
فَّم تمؾ الحركات ىي  صؿ حروؼ المدِّ والميف  . والميفن وا 

  مقحمًة - إفَّم حروؼ المدِّ والميف والنوف تنفرُد بورودىا مزيدًة داخؿ الكممة -
دوف غيرىا؛ ِلما تحممو مف ِخفَّمٍة و مؤانسٍة صوتيةن في حيف بقية األصوات ال 

 . تأتي إال لواحؽ  و لواصؽ

  فَّم ىذه الصيغة قد حصؿ فييا " اتفعؿ " ىي " افتعؿ " إفَّم األصؿ في صيغة وا 
 . قمٌب مكانٌين بحسب ما تثبتتو الدراسات المقارنة

  إفَّم ما ُنِسَب إلى الُمَبرِّد مف  نَّمو قد  خرج الياء مف حروؼ الزيادةن عاٍر عف
نَّمو ُيْثبتيا حرفًا مف حروؼ الزيادة ة وا  حَّم  .الصِّ

  كمَّمما كاف الحرؼ الزائد خفيفًا في النطؽ كاف وروده مزيدًا  كَثر مف غيرهن 
 .                                     وىذا ما أعؿ بعض الحروؼ ال تأتي إال في  ماكف معيَّمّنٍة وبصورٍة محدودةٍ 
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Affix in The Arabic Lexeme Phonological Study 

Khalid Hazim Idan 

Abstract 

Affixation in Arabic is one of issues in which 

grammarian a time when phonology was one of the subjects 

that should tackled in grammar book. 
The present paper studies affixes Being a phonological 

lexical issue in Arabic it is also related to the sentence 

structure which is syntactically studied.  
To achieve the goal of uncovering the phonological 

relationships among these affixes, the plan of the paper falls 

into two directions. The first one introduces these affixes 

lexical meaning and technical meaning, the number of the 

affixes pattern. These affixes are previewed morphologically.  
The second one deals with the phonological features 

which make them called affixes through studying each one 

separately. 
It was found out that the harmony of “Alef, waw, and 

ya”, and their softness made the as affixes. The softer the 

letter, the more recurrent as an affix it is. 

Almubarid did not exclude “alhaa” from the affixes in 

Arabic.  
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