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  المقدمة

دراسة ظاھرة من ظواھر اللغة العربية تعني الوقوف على وجه من وجوه اعجاز ھ��ذه اللغ��ة الكريم��ة، الت��ي   
(ا;يجاز) ابرز سمات ھذه اللغ��ة، ف��العرب ال��ى ا7يج��از أمي��ل، وع��ن  شّرفھا ّهللا تعالى، فأنزل بھا كتابه الكريم، ويعدّ 

ا;كثار أبعد، وقد اخترت إحدى طرائق الوصول الى ھذا ا;يجاز موضوعاً لھذا البحث، وھو (حذف الحروف لكثرة 
الم��وجز  ا;ستعمال)، وعلة (كث��رة ا;س��تعمال) واح��دة م��ن أَب��رز الوس��ائل الت��ي اعتم��دھا العرب��ي وص��و;ً ال��ى الك��Lم

الخفيف على اللسان، وكانت ھذه العلة حاضرة في تفسير كثير من ظواھر اللغة، وأساليب الكLم، و; يستطيع بحث 
في مثل ھذه الصفات أَْن يحيط بجزيئات مثل ھ��ذا الموض��وع كلھ��ا، فم��ا ح��ذف، كم��ا ي��رى س��يبويه، لكث��رة اس��تعمالھم 

)، وم��ا يح��ذف، عن��د اب��ن جن��ي، أَكث��ر م��ن أَْن يُ��ذكر (س��ر ٣/٣٨٩، ٢/١٢٩كثير، وھو أكثر من أن يحصى (الكتاب: 
)، ولھذا فقد اقتصر ھذا البحث على ما يحذف من الحروف من بين أقس��ام الك��Lم، و7نھ��ا ٢/١٨٥صناعة ا;عراب: 

أوسع ا7قسام حذفاً، وعلى نماذج مختارة من حذف (حروف المباني)، و (حروف المعاني) ، موزعة على مجموعة 
  ت، وأساليب الكLم. من المفردا

اقتض��ت طبيع��ة البح��ث أن يق��وم عل��ى مقدم��ة، وتمھي��د: يتن��اول عل��ة (كث��رة ا;س��تعمال) ف��ي الت��راث اللغ��وي   
العرب��ي. وأثرھ��ا ف��ي ص��ور التغيي��ر ف��ي المبن��ى والمعن��ى م��ن الك��Lم العرب��ي،ومبحثين ا7ول: الح��ذف ف��ي (ح��روف 

  المباني)، والثاني: الحذف في (حروف المعاني). 

د الباحث على أمھات كتب النحو و اللغ��ة، ف��ي مق��دمتھا: كت��اب س��يبويه، والمقتض��ب، وكت��ب اب��ن جن��ي، اعتم  
والرضي، وغيرھا، ولم ينس الباحث الرجوع الى بعض كتب المحدثين، وصو;ً الى اlحاط��ة بجوان��ب الموض��وع، 

ھ��د المتواض��ع، ف��ي خدم��ة ھ��ذه اللغ��ة ومذاھب النحاة في المسائل المطروحة. وما يتمناه الباحث ھو أَْن يساھم ھذا الج
الكريمة، وأَن يكون قد قّدم لمحبي العربية ما يقربھم اكثر الى لغتھم، ويكشف لھم عن وجه عزيز م��ن وج��وه اعج��از 

    ھذه اللغة، وّهللا الموفق. 

  الباحث                                    

  التمھيد

  كثرة ا;ستعمال في التراث اللغوي العربي

عروف أَنَّ العرب الى اlِيجاز أميل، وعن اlِكثار أبعد، وا;شارة عندھم أبلغ من العب��ارة، وك��انوا ي��أتون لما  
بالحرف الواحد فيغني عن الكLم الكثي��ر المتن��اھي ف��ي الط��ول، فج��اءوا بح��روف ا;س��تفھام، والش��رط، والعط��ف، م��ا 

ي��ق ھ��ذه الغاي��ة (7ن الك��Lم اذا ط��ال ك��ان الح��ذف وك��ان الح��ذف أح��د س��بلھم لتحق)١(ي��دلل عل��ى إيث��ارھم ق��وة ا;يج��از،
يقول ابن جني في العرب: (... إنھم الى ا;يجاز أميل، وبه أعنى، وفيه أرغب أ; ترى الى ما في القرآن،  ،)٢(اجمل)

وفصيح الكLم من كثرة الحذوف، كحذف المضاف، وحذف الموصوف، وا;كتفاء بالقليل م��ن الكثي��ر، فھ��ذا ونح��وه، 
وا;يجاز، الذي )٣( ل ايراده وشرحه، مما يزيل الشك عنھم في رغبتھم فيما خفَّ وأوجز، ّعما طال وأمّل...)ّمما يطو

، عن��دما يك��ون بالح��ذف يك��ون ش��بيھاً )٤(يعّرفه ابن ا7ثير بأنه (ھو د;لة اللفظ على المعنى، م��ن غي��ر أن يزي��د علي��ه)
ن ا;ف��ادة أزي��د ل}ف��ادة، وتج��دك أنط��ق م��ا تك��ون اذا ل��م بالسحر، يكون فيه ترك الذكر أفصح من الذكر، (والصمت ع

والحذف عند الرماني: (إسقاط كلمة بخل��ٍف منھ��ا يق��وم مقامھ��ا... والمح��ذوف )٥( تنطق، واتم ما تكون مبيناً اذا لم تبن)
زء وعند الزركش��ي: (اس��قاط ج��)  ٦(الذي ; يجوز اظھاره ھو الذي يكثر حتى يصير بمنزلة المذكور في فھم المعنى)

، ولما كان أھم اسباب الحذف تحقيق ا;يجاز الذي ھو (ُجلُّ مقصود الع��رب، وعلي��ه مبن��ى )٧(من الكLم أو كله لدليل)
فإنھم اشترطوا فيه أ;ّ يؤدي الى اللَْبس في المعنى، أو ا7ِخLل في المبنى، في��ؤدي ال��ى تش��ويھه، أو ) ٨( اكثر كLمھم)

ھا، كما يرى ابن ا7ثير، أن يكون ف��ي الك��Lم م��ا ي��دل عل��ى المح��ذوف، وا;ّ إھماله، 7ن ا7صل في المحذوفات جميع
، وفي ذلك يقول ابن جني: (قد ح��ذفت الع��رب الجمل��ة، والمف��رد، والح��رف، والحرك��ة، ول��يس )٩(فانه لغٌو من الحديث

(كثرة ا;ستعمال) وعلة  )١٠(شيء من ذلك ا;ّ عن دليل عليه، وا;ّ كان فيه ضرٌب من تكليف علم الغيب في معرفته)
واحدة من أَبرز العلل التي اعتمدت في تفسير الكثي��ر م��ن الظ��واھر اللغوي��ة، وكان��ت أح��د ا7ص��ول الثابت��ة ف��ي وض��ع 
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، وكان لھا أَثٌر في تغيير الكثير م��ن )١١(القواعد، وقد اعتُمِدت، كما يرى السيوطي، في كثير من أبواب النحو العربي
)١٢(الصيغ والتراكيب، 

بويه عن العرب: (وھم مّما (بمعنى ربما) يغيرون ا7كث��ر ف��ي كLمھ��م،  ويجس��رون بقول سي 
)١٣(عليه، اذ صار عندھم مخالفاً)

وھو القائل ايضاً: (7ن الشيء اذا كثر في كLمھم كان له نحٌو ليس لغي��ره ّمم��ا ھ��و  
)١٤(مثله)

 .  

ة ا;س��تعمال، وكأنھ��ا حقيق��ة فس��يولوجية، يق��ول ويبدو أن النحويين قد ادركوا العLقة بين ما يخّف على ا7لس��ن وكث��ر
ابن يعيش (واذا ثبت أَنَّه أكثر في الكLم، كان أكثر استعما;ً، واذا كثر استعماله، خفَّ على ا7لسنة لكثرة تداوله، أ; 

ج��م ك��ان ترى أن العجمي اذا تعاطى كLم العرب ثقل على لسانه لقلة استعماله له، وكذلك العربي اذا تعاطى كLم الع
، وھذا يتفق وما يراه الدرس الصّوتي الحديث م��ن أَنَّ الكلم��ات الكثي��رة الت��ردد ك��ل ي��وم، )١٥(ثقيLً عليه لقلة استعماله)

ومن احتفاء العرب بعلة (كثرة ا;ستعمال) أَنَّھم كثيراً م��ا يغلّب��ون م��ا )١٦(تتّحمل تأثيرات صوتية اكثر من كلمة نادرة.
ماله عل��ى القي��اس نفس��ه، إذ إّن ا;س��تعمال اذا كث��ر ف��ي ب��اب م��ن أب��واب اللغ��ة ص��ّح القي��اس شذَّ من كLمھم لكثرة استع

عليه، يقول ابن جني: (وأعلم أَنَّك اذا أّداك القياس الى ش��يء م��ا، ث��م س��معَت الع��رب ق��د نطق��ت في��ه بش��يء آخ��ر عل��ى 
: (وإن شذَّ الش��يء ف��ي ا;س��تعمال، ، وبعبارة اكثر صراحة يقول)١٧(قياس غيره، فدْع ما كنت عليه، الى ما ھم عليه)

وَمْن يتصفح )١٨(وقوي في القياس كان استعمال ما كثر استعماله أَولى، وإِْن لم ينته قياسه الى ما انتھى إليه استعماله)
كتب التراث النحوي واللغوي يجد أَنَّ علة (كثرة ا;ستعمال) كانت وراء كثيٍر ّمما أصاب تراكيب وصيغاً من تغيير، 

كثرة دورانھا في الكLم سبباً في إلحاق الحذف والزيادة، والتقديم والتأخير بھا، وما يتبع ذلك من صور التغيير، كان 
فقد كانت علة (كثرة ا;ستعمال) وراء بناء (أيَن، وكيَف، وليَت) على الفتحَّ إذ ل��و ُحرك��ت بالكس��ر عل��ى أص��ل إلتق��اء 

ت��ي قب��ل ا�خ��ر م��ن (أَي��ن، وكي��ف، ولي��ت)، وھ��ذه ا7لف��اظ مم��ا يكث��ر الساكنين، �نض��اف ثق��ل الكس��ر ال��ى ثق��ل الي��اء ال
استعماله، فكان ذلك يؤدي الى كثرة استعمال الثقيل، في حين ترك العرب استعمال (جير) مكسورة على أصل التقاء 

ل ابن يعيش: (فان الساكنين، واحتملوا ثقل الكسرة والياء، وذلك لقلة استعمالھا ، إذ ; تستعمل إ;ّ في نادر القسم. يقو
قيل: فما بالھم فتحوا في (أيَن وكيَف وليَت، وكسروا (جير) وفيھا من الثقل ما في (ليت) واخواته، قي��ل: عل��ى مق��دار 
كثرة استعمال الحرف يختار تخفيفه، فلما كثر استعمال (أَيَن وكيَف وليَت) مع العلة التي ذكرناھا من اجتماع الكسرة 

ومثل ذلك )١٩(لك، ولما فلَّ استعمال (جير) لم يحفلوا بالثقل، وآتوا فيه بالكسر الذي ھو ا7صل)والياء، آثروا الفتحة لذ
يُقال في فتح نون (ِمْن) عند اجتماعھا مع ألف التعريف ف��ي مث��ل (ِم��َن هللا، ِم��َن الرج��ل) إِذ اس��تثقلوا ت��والي كس��رتين، 

)٢٠(ف م��ع ;م التعري��ففحرك��وا الن��ون ب��الفتح طلب��اً للخف��ة، ولكث��رة اس��تعمال ھ��ذا الح��ر
وُعلِ��ّل اختي��ار الفتح��ة، وھ��ي  

الحركة الخفيفة، لنصب المفعول به، والض��مة لرف��ع الفاع��ل، لكث��رة دوران المفع��ول ب��ه ف��ي الك��Lم، وقل��ة الفاع��ل ف��ي 
ذلك، وانما كان ذلك للفرق بينھما، و; يكون العكس، (وذلك أن الفعل ; يكون له أكثر من فاعل واحد وق��د يك��ون ل��ه 

فعو;ت كثيرة، فرفع الفاعل لقلته، ونُِصب المفعول لكثرته، وذلك ليَقلَّ في كLمھم ما يستثقلون، ويكثر ف��ي كLمھ��م م
كما ُغلّبت علة (كث��رة ا;س��تعمال) عل��ى القي��اس ف��ي كثي��ر م��ن مواض��ع الك��Lم، منھ��ا: تج��ويز النح��اة )٢١(ما يستخفون)

م��ا ت��دخل علي��ه ھ��ذه ا7فع��ال أ;َ يك��ون خبرھ��ا ماض��ياً، ف��L دخول (كان واخواتھا) على ما خبره ماض، وكان ش��رط 
يقال: (صار محمٌد َعلَِم) 7َنَّ ھذه ا;فعال تفيد الدوام على الفعل، أو اتصاله بزمن ا7خبار، والماضي يفيد ا;نقط��اع، 

)٢٢(فتعارض ا;ثنان، إذ (; يحسن وقوع الفعل الماضي في خبر (كان) 7ن أحد اللفظين يغني عن ا�خر)
لكنَّ كثرة  

  ورود أخبارھا ماضيةً، نظماً ونثراً، أوجبت قياسه، وعليه جمھور البصريين، ومنه في القرآن الكريم: 

إِن ُكنُت قُْلتُ��هُ فَقَ��ْد َعلِْمتَ��هُ تَْعلَ��ُم َم��ا فِ��ي () وقوله تعالى: ٢٦(يوسف من ا�ية/ )إِن َكاَن قَِميُصهُ قُدَّ ِمن قُبُلٍ (قوله تعالى: 
)١١٦(المائدة / )َو;َ أَْعلَُم َما فِي َنْفِسَك إِنََّك أَنَت َعLَُّم اْلُغيُوبِ نَْفِسي 

)٢٣(
وقد كان للدكتور فاضل السامرائي رأٌي آخر  

في ھذا الموضوع، إذ يرى أَن في كون خبر ھذه ا;فعال فعLً ماض��ياً د;ل��ةً ; تحص��ل ف��ي ح��ال ك��ون خبرھ��ا اس��ماً، 
ٌد كاتباً) وقولنا (كان محمد كتَب في ھذا ا7مر) فا7ولى وصف دائٌم، والثاني��ة لم��ن ق��ام فثمة فرٌق بين قولنا (كان محم

وكان��ت عل��ة (كث��رة ا;س��تعمال) وراء ادغ��ام ;م التعري��ف ب��الحروف الشمس��ية (الثLث��ة عش��ر) )٢٤(بالفعل مرة واحدة.
يق��ول س��يبويه: (فلّم��ا اجتم��ع  لقرب مخرج الLم من مخارج ھذه الحروف، وھو طرف اللسان، ولكثرتھ��ا ف��ي الك��Lم،

فيھا ھذا وكثرتھا في الكLم، لم يجز ا;ّ ا;دغام، كما لم يجز في (يرى) اذ كثر في الكLم، وكانت الھم��زة تس��تثقل ا;ّ 
واذا كان ھناك خياٌر بين الضمة والكسرة اختاروا الكسرة فيما يكثر اس��تعماله، 7نھ��ا أخ��ف عل��يھم، يق��ول )٢٥(الحذف)

ت الخليل عن قوله: فداٍء لك، فقال: بمنزلة أَْمِس، 7نھا كثرت في كLمھم، والجرُّ كان أَخ��فَّ عل��يھم م��ن سيبويه: (سأل
ومن آثار كثرة ا;ستعمال أَنَّ العرب جعلوا ا7ل��ف عLم��ة رف��ع التثني��ة، ب��د;ً م��ن )٢٦(الرفع، إذ اكثروا استعمالھم إيّاه)

كثر في ا;ستعمال من الجمع، فكل ما يجوز جمعه جمع س��Lمة يج��وز الواو المستعملة في الجمع، وذلك 7ن التثنية أ
تثنيته، وليس كل ما يجوز تثنيته يجوز أَن يجمع جمع سLمة (فجعلت ا7لف فيما يكثر استعماله لخفتھا، 7نھم يعتنون 

ويق��ّل ف��ي الخماس��ي؟  واذا ما سئل: لماذا يكثر التّصرف في الفعل الثLثي بالزي��ادة،)٢٧(بتخفيف ما يكثر على ألسنتھم)
فان الجواب: إِنما يكثر في ا7ول لكثرته في الكLم، ويق��ّل ف��ي الث��اني لقلت��ه، (واذا ل��م تكث��ر الكلم��ة ل��م يكث��ر التّص��رف 
  فيھا، أ; ترى أَّن كل مثال من أمثلة الثLثي له أبنية كثيرة في التكثير للقلة، والكثرة، وليس للرباعي ا;ّ مثال واحد، 
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ير منه سواء، وھو (فعال��ل)، ول��م يك��ن للخماس��ي مث��ال ف��ي التكس��ير ;نحطاط��ه ع��ن درج��ة الرب��اعي ف��ي القليل والكث 
)٢٨(التّصرف... ولذلك كثرت الزيادة في الثLثي، وتوسطت في الرباعي، وقلّت في الخماسي...)

  

الفع��ل، م��ن حي��ث إِنَّ ك��ل  واعتماداً على مبدأ (كثرة ا;ستعمال) ُعّدت ا7فعال أثقل من ا;سماء، 7ن ا;س��م اكث��ر م��ن
فعل ;بّ��د ل��ه م��ن فاع��ّل اس��م يك��ون مع��ه، وق��د يس��تغني ا;س��م ع��ن الفع��ل، (واذا ثب��ت أَن��ه اكث��ر ف��ي الك��Lم، ك��ان أكث��ر 

)٢٩(استعما;ً، واذا كثر استعماله خّف على ا7لسنة لكثرة تداوله)
وقد يكون لكثرة ا;ستعمال أَثر في تغليب د;لة على  

لفاظ التي تحمل د;لتين، فيحصل الترادف بين ا7لفاظ، إذ من المعروف أن التطور ال��د;لي ال��ذي د;لة أُخرى في ا7
يحدث لLلفاظ في اطوار حياتھا سبٌب رئيس في حدوث الترادف في ا7لفاظ، ف��ان كثي��راً م��ن ألف��اظ اللغ��ة ق��د ترادف��ت 

، فلفظ��ة )٣٠(ت��دل عل��ى مع��ان كلي��ة، أو عام��ة)بس��بب التط��ور، و;س��يما ا7لف��اظ المتقارب��ة ف��ي المعن��ى، وا7لف��اظ الت��ي 
(المھند) التي تحمل د;لتين، د;ل��ة رئيس��ة، وھ��ي الس��يف، ود;ل��ة ثانوي��ة، وھ��ي ص��فته، م��ن النس��به ال��ى ب��Lد الھن��د، 
(وبمرور الزمن أخذت الد;لة الثانوية تضعف، ولكثرة ا;ستعمال، 7ن التركيز بالدرجة ا7ساسية يك��ون ف��ي الد;ل��ة 

وفي ھذا المعنى يذھب الف��راء ال��ى أَنَّ ا7ص��ل ف��ي )٣١(ُغلّبت الرئيسة الثانوية، فحصل الترادف بين ا7لفاظ)الرئيسة، 
معنى تركيب: (; جرَم) ھو معنى: ؛;ب��دَّ) و (; محال��ةَ)، فمعن��ى: ; ج��رَم أَنَّ��ك ق��ادٌم: ; ب��دَّ أَنَّ��ك ق��ادٌم، (فج��رت عل��ى 

)٣٢((حقاً)، أ; ترى أَنَّ العرب تقول: ; ج��رم �تينَّ��ك) ذلك، وكثر استعمالھم إياه حتى صارت بمنزلة
وعن��دما كث��رت  

ھذه الد;لة في (; جرم) لكثرة استعماله في ھذا المعنى، غلب عل��ى معن��اه ا7ص��لي حت��ى ص��ارت بمنزل��ة (حق��اً) ف��ي 
ردات، فض��Lً ع��ن دوره أدائه لمعنى التأكيد والقََسم، وھكذا يلعب (كثرة ا;ستعمال) دوراً آخر ف��ي تغيي��ر مع��اني المف��

في تغير بنيتھا. وقد امتد اعتماد مبدأ (كثرة ا;ستعمال) ال��ى ا;م��Lء العرب��ي، فق��د دف��ع ھ��ذا المب��دأ الع��رب ال��ى زي��ادة 
حرف على كلمة، فرقاً بينھا وبين كلمة اخرى، يجمع بينھما الشكل، (كما فعلوا في كلمة (مئة) اذ زادوا فيھا (ا7لف) 

بينھ��ا وب��ين (من��ه)، ول��م يزي��دوا ھ��ذه ا7ل��ف ف��ي كلم��ة (فئ��ة) فرق��اً بينھ��ا وب��ين (في��ه)، وذل��ك لكث��رة  فقالوا (مائ��ة) فرق��اً 
)٣٣(استعمال (مئة)

كما علّل ابن قتيبة حذف الLم المشدّدة من (الذي، والتي، والذين) بكثرة ا;ستعمال، اذ يقول: (كل  
ن، نحو قولك: (اللھم، واللحم، واللبن، واللحام، ا;ّ: ال��ذي، اسم كان أوله ;ماً ثم أدخلت عليه ;م التعريف كتبته بLمي

، وق��د تق��ام (ا7ل��ف وال��Lم) مق��ام (ال��ذي) لكث��رة ا;س��تعمال، )٣٤(والتي، فانھم كتبوا ذلك بLم واحدة لكثرة ما يس��تعمل)
)٣٥(ومتهما أَنت بالحكم الترضى حك طلباً للتخفيف، كما في (ا�ن) على رأي الكوفيين، ومنه قول الشاعر: 

  

وبالتعليل نفسه علّلوا حذف ا7لف من (بسم هللا) طلباً للخف��ة بع��د أن ش��اع اس��تعمالھا، وكث��رت عل��ى ا7لس��نه،   
يقول ابن قتيبة: (تكتب (بسم هللا) اذا افتتحت بھا كتاباً، أو ابتدأت كLماً، بغير ألف؛ 7نھا كثرت في ھ��ذه الح��ال عل��ى 

، )٣٦(ع والجزع، وعن��د الخي��ر ي��رد، والطع��ام يؤك��ل، فح��ذفت ا7ل��ف اس��تخفافاً)ا7لسنة في كل كتاب يُكتب، وعند الفز
ولكثرة ا;ستعمال يعزو اب��ن جن��ي ح��ذف ا7ل��ف ف��ي (بس��م ّهللا) فيق��ول: (أ; ت��رى أَنَّ��ه لم��ا كث��ر (بس��م ّهللا) ح��ذفت من��ه 

م الخLق، وباس��م رب الع��زة، ا7لف، وما يحذف لكثرة استعماله أكثر من أَن اذكره، .... وكتبوا: باسم المھيمن، وباس
، كم��ا ح��ذفت ايض��اً م��ن (الس��لم عل��يكم) و ) ٣٧(وغير ذلك مما لم يكثر استعماله كثرة (بس��م ّهللا) ب��ا7لف عل��ى ا7ص��ل)

(عبد السلم) و (سبحن هللا) و (اسحق) و (ھرون) و (اسمعيل) و (سليمن) والعلة في ذلك، كما يقول السيوطي، كثرة 
ستمرينا في تقصي المواضع التي كان لكثرة ا;ستعمال أثٌر ف��ي ص��يغھا ومعانيھ��ا، ف��ان الك��Lم واذا ما ا)٣٨(ا;ستعمال

سيطول بنا كثيراً، مما يؤكد لنا أَنَّ العربية اعتمدت (كثرة ا;ستعمال) في كثير من ابوابھا، وعليه فانه من الممكن أن 
واقع اللغة، ويستجيب لداعي التطور والتغيير، الذي يُع��ّد م��ن  يقال: إِنَّ اعتمادھا ھذا يعّد منھجاً سليماً، يتفق تماماً مع

  سنن اللغات الحية، ورافداً مھماً لدخول صيغ وتراكيب جديدة، تثري اللغة، وتغني أساليبھا في التعبير الدقيق. 

 و7ن الع��رب يح��ذفون م��ن الك��Lم م��ا يكث��ر اس��تعماله، طلب��اً للتخفي��ف، و7نھ��م يفض��لون م��ا خ��فَّ م��ن الك��Lم،  

، )٣٩(ويستثقلون الثقيل، ويتجنبونه، و (الشيء اذا كثر في كLم العرب خّصوه بما يخف عليھم استعماله، ; م��ا يثق��ل)
كل ذلك كان قد دفعنا أَْن نخّص ما يطرأ من تغيير على الحروف بالحذف بسبب كث��رة ا;س��تعمال بھ��ذا البح��ث، دون 

ت، و7ن ف��ي دراس��ة ھ��ذه الظ��اھرة تجلي��ة لص��ورة م��ن ص��ور غي��ره م��ن وج��وه التغيي��ر ا;خ��رى، ل}ھمي��ة الت��ي تق��ْدم
عبقرية ھذه اللغة الخالدة الحية، القادرة على التط��ور والتغيي��ر، بم��ا ينس��جم وحرك��ة الحي��اة، ول��يس ببعي��د م��ن ھ��ذا م��ا 

ي ذھن��ه يدعو له علم اللغة الحديث من ا7َخذ بقانون ا;قتصاد اللغوي، الذي يعني أَنَّ الم��تكلّم يح��اول أن يوص��ل م��ا ف��
)٤٠(من أفكار، أو ما في نفسه من إحساس مع أقّل جھد عضلي مبذول
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  المبحث ا"ول

  الحذف في (حروف المباني)  

قسمت الحروف العربية على قسمين: حروف مباٍن، وحروف معاٍن، وھو تقسيم ق��ائم عل��ى م��دلول الح��رف،   
غويون العرب ھذه الحروف ضمن مباحثھم وعنوا بحروف المباني حروف الھجاء، أو حروف المعجم، وقد درس الل

النحوية والصرفية والمعجمية، ولم تجد ھذه الحروف َمْن يُعنى بھا عناية خاصة، بوصفھا علماً قائم��اً بذات��ه ا;ّ عل��ى 
ھـ) وفي كتابه (سر صناعة ا;عراب)  اذ حظيت باھتمام كبير، كونھا مادة اللغة ا7ساس��ية، وف��ي ٣٩٢يد ابن جني (
ا;عراب) وقف ابن جني وقفات طويلة عند مخارج ھذه الحروف، وما يتمتع به كل حرف من صفات (سر صناعة 

النطق به، مما يجعل مباحثه في ھذا المجال (ذات صلة واضحة بعلم الصوتيات الحديثة، مع بعض الفروق البسيطة، 
ي��د مخ��ارج الح��روف، وبع��ض اذ يدرس ھذا العلم السمات الممي��زة للوح��دات الص��وتية ع��ن طري��ق أم��رين: ھم��ا: تحد

وھ��ذه مجموع��ة م��ن ح��روف المب��اني )٤٠(صفات النطق، وقد تّحدث عنھما ابن جني منذ ما يزيد على العش��رة ق��رون)
التي طالھا الحذف كثيراً لكثرة استعمالھا، ودورانھا في الك��Lم العرب��ي، واستس��اغ العرب��ي ح��ذفھا طلب��اً للخف��ة، ونأي��اً 

  بلسانه عما يثقل عليه. 

  : حذف الھمزةأَو;ً 

حرف الھمزة في اللغة العربي��ة م��ن أش��ّق الح��روف وأَثقلھ��ا، وأعس��رھا عن��د النط��ق بھ��ا، فھ��ي (ح��رف ش��ديٌد   
مستثقل، يخرج من أقصى الحلف، إذ كان أدخل الحروف في الحلق، فاس��تثقل النط��ق ب��ه، إذ ك��ان إخراج��ه ك��التھّوع، 

ا الثق��ل ال��ى أَنَّ ص��وتھا يتك��ون م��ن انفج��ار التي��ار الھ��وائي ، ويُع��زى ھ��ذ)٤٢(فلذالك من ا;ستثقال س��اغ فيھ��ا التخفي��ف)
المندفع من الرئتين الى الفم، بعد انحباسه إنحباساً تاماً، ;نغLق فتحة المزمار، ثم انفتاحھ��ا بش��دة، مم��ا يس��بب ان��دفاع 

عن��ي: العص��ر، 7نھ��ا ويبدو أَنَّ العLقة واضحة بين أس��مھا وطبيع��ة ص��وتھا، ف��الھمز، عن��د الخلي��ل، ي) ٤٣(الھواء بشدة.
)٤٤(تھمز، فتھّت، ويقصد بالھت: شبه العصر للصوت.

   

ولم��ا كان��ت الھم��زة عل��ى ھ��ذا المس��توى م��ن الثق��ل، وأن النط��ق بھ��ا يس��تدعي جھ��داً كبي��راً، فق��د وق��ف عن��دھا   
وت��أليف اللغويون القدامى وقفات طويلة، وُعنوا بھ��ا عناي��ة كبي��رة، ا7م��ر ال��ذي دفعھ��م ال��ى وض��ع القواع��د 7حوالھ��ا، 

الكت��ب الخاص��ة بھ��ا، وتأسيس��اً عل��ى ذل��ك فق��د س��لك الع��رب ال��ى ال��تخلص م��ن ثقلھ��ا طرائ��ق م��ن التخفي��ف، يق��ول اب��ن 
الجزري: (ولما كان الھمز أثقل الحروف نطق��اً، وأبع��دھا مخرج��اً تن��ّوع الع��رب ف��ي تخفيف��ه ب��أنواع التخفي��ف، كالنق��ل 

)٤٥(ھل الحجاز اكثرھم له تخفيفاً)والبدل، وبين بين، وا;دغام وغير ذلك، وكانت قريش وأ
  

وطلباً للتخفيف في نطقھا كثر بھا النقص والتغيي��ر والح��ذف، ولھ��ذا الس��بب ل��م يب��دأ الخلي��ل معجم��ه ب��الھمزة،   
وان كانت عنده أول الحروف مخرجاً، بسبب تغيّر صورتھا، وميل العرب للتخفيف من ثقلھا، فھو لم يبدأ بھا (7نھ��ا 

، ولكثرة تغيّرھا، وعدم ثبوتھا عل��ى ح��ال، ع��ّدھا )٤٦(رفه عنه إنقلب الفاً أو واواً أو ياء)حرف مضغوط، مھتوت، اذ 
، مما يعنى أّّن ھناك تباد;ً وتداخLً بين )٤٧(الخليل حرفاً معتLً، لما يدخل عليھا من التليين والسقوط في مواضع كثيرة

السياقات من غير أن يتغير المعنى، فضLً عما يLحظ الھمزة وأصوات المد، سببه تبادل المواقع معھا في طائفة من 
)٤٨(من عLئق صوتية بينھا وبين اصوات المد الطويلة، منھ��ا أَنَّ م��دَّ الص��وت بھ��ذه ا;ص��وات ق��د ي��ؤدي ال��ى الھم��زة

 

وھذا ھو المعنى نفسه الذي استلھمه سيبويه من استاذه الخليل، وھو في معرض تعليله ا;ب��دال الحاص��ل ب��ين الھم��زة 
واصوات المد، اذ يقول: (فانما تبدل مكان كل ھم��ّزة س��اكنة الح��رف ال��ذي من��ه الحرك��ة الت��ي قبلھ��ا، 7ن��ه ل��يس ش��يٌء 

)٤٩(أقرب منه و; أولى منھا)
   

وكما كثر حذف حروف المد كثر ح��ذف الھم��زة حيثم��ا يكث��ر اس��تعمالھا ف��ي الك��Lم العرب��ي طلب��اً للخف��ة، وق��د   
فاظ كانت علة كثرة ا;ستعمال وراء حذفھا، اصلية كانت ھذه الھمزة ام زائدة، وفي اخترنا منھا ھذه النماذج، وفي ال
  فاء الكلمة، أو عينھا، أو ;مھا. 

  

    حذفت الھمزة من ا7فعال: (ُخْذ،وُكْل، وُمْر)

القياس في صياغة فعل ا7مر من فعل مضارع ُسّكن فيه ما بعد حرف المضارعة نحو (يْض��رب، ويْخ��رج،   
ن يحذف منه حرف المضارعة، ويبقى ما بعده ساكناً، وھي (الضاد، والخاء، والعين) من ا7فعال المذكورة، ويَْعلَم) أ

ولما كان العرب يبدؤون بالساكن يؤتى بالھمزة توصLً الى النطق بالس��اكن، فيق��ال: (إِْض��رْب) و (أُْخ��رْج) و (إِعل��ْم) 
رب) و (إْعلم) أما في ا7فعال التي يكون ثالثھا مض��موماً ف��ان وتكسر ھذه الھمزة ;لتقاء الساكنين كما في الفعل (إِض

ف��ان كان��ت ف��اء الفع��ل ھم��زة نح��و (أَت��ى)، )٥٠(الھم��زة تك��ون مض��مومةً إتباع��اً، كراھي��ة الخ��روج م��ن كس��ر ال��ى ض��م
ِتِ◌) و والمضارع منه (يأتي) أو الفعل (أَثِم) والمضارع منه (يأثم)، وأُريد صياغة ا7مر منه، فا7صل أن يقال: (إِئ

(إِئثم)، ا;ّ أَنَّ العرب، وفراراً من ثقل الجمع بين الھمزتين يبدلون الھمزة الثانية ياء خالصة، إن كانت ھمزة الوصل 
  ھذا ھو )٥١(مكسورة، فيقولون في ا7مر من الفعلين السابقين: (إبِت) و (إيثم)، وان كانت مضمومة قلبت واواً خالصة
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ال الثLثية المھموزة الفاء، ا;ّ أَنّه شذَّ عن ھذا القي��اس ثLث��ة أفع��ال ھ��ي: (أَخ��ذ) و القياس في صياغة ا7مر من ا7فع 
، وكان )٥٢((أكل) و (أمر)، فقيل: (خْذ، وكْل، ومْر)، وھي أفعال تُسمع و; يُقاس عليھا، لخروجھا عن قياس نظائرھا

ا يقول ابن يعيش: (حذفوا الھمزة التي ھي فاء تخفيفاً، القياس فيھا أَن يقال: (أُوخْذ) و (أُوكل) و (أُومر)، ا; أَنّھم، كم
;جتماع الھمزتين فيما يكثر استعماله، فحينئذ استغني عن ھمزة الوصل لزوال الس��اكن، وتح��ّرك م��ا يبت��دأ ب��ه، وھ��و 
الخاء في (خذ) والكاف ف��ي (ك��ل) والم��يم ف��ي (م��ر) فح��ذفوھا، ووزن��ه م��ن الفع��ل (ع��ل) ، مح��ذوف الف��اء، ول��زم ھ��ذا 

ف لكثرة ھذه الكلم، و7َنَّ كثرة استعمال ھذه ا7فعال في الكLم متفاوتة، فقد ألزم��وا الح��ذف ف��ي الفعل��ين (خ��ذ) و الحذ
Lَِة َواْصَطبِْر َعلَْيھَا َ; نَْسأَلَُك ((كل) دون الفعل (مر) فأنه يقال فيه: (ُمْر) و (أُمْر)، ومنه قوله تعالى  َوْأُمْر أَْھلََك بِالصَّ

) فانه (جاز فيه ا7مران، إ;ّ أَنَّ الح��ذف أَكث��ر، كأنّ��ه لنقص��ه ١٣٢(طه من ا�ية / )ُن نَْرُزقَُك َواْلَعاقِبَةُ لِلتَّْقَوىِرْزقاً نَّحْ 
ولعّل من ھذا الباب ايضاً ح��ذفھم الھم��زة م��ن مض��ارع (أَْفَع��َل) واس��م ) ٥٣(عن مرتبة (خْذ، وُكْل) في كثرة ا;ستعمال)

رع (أَك��رم) بع��د ح��ذف الھم��زة عن��دھم (يُك��رم) وأس��م الفاع��ل (ُمك��ِرم) واس��م المفع��ول فاعله، واسم مفعوله، ف��ان مض��ا
، والعلّ��ة )٥٦((ُمكَرم)، وا7صل، كما يقول ابن حيان، (يُؤكرم) وثبت في الضرورة ف��ي قول��ه: فإنّ��ه أھ��ٌل 7ْن يؤكرم��ا)

لكLم، وفي تحليل للخليل ينقله في ھذا الحذف كما ھي في الحذف السابق ثقل الھمزة، وكثرة دوران ھذه الصيغ في ا
سيبويه إِذ يقول: (وزعم الخليل أَنَّه كان القياس أَن تثبت الھمزة في (يُفِعل) و (يُْفَعل) وأخواتھما، كما تثب��ت الت��اء ف��ي 
ْلُت) و (تفاعلت) في كل حال، ولكنَّھم حذفوا الھمزة في باب (أفع��ل) م��ن ھ��ذا الموض��ع ف��آطّرد الح��ذف في��ه، 7ن  (تفعَّ

م��زة تثق��ل عل��يھم، ... وكث��ر ھ��ذا ف��ي كLمھ��م، فح��ذفوه، واجتمع��وا عل��ى حذف��ه، كم��ا أجتمع��وا عل��ى ح��ذف (ُك��ْل) و الھ
واذا كان ح��ذف الھم��زة ف��ي الحال��ة ا;ول��ى ج��ديراً، والھم��زة في��ه أص��لية، ف��اّن ح��ذفھا م��ن مض��ارع (أَفع��ل) )٥٥((ترى)

در أن يحذف حيث حذف ذلك الذي من نفس الح��رف، ومشتقاته أجدر ، 7نھا فيه زائدة، يقول سيبويه: (وكان ھذا أَج
ومن باب حذف الھم��زة ف��راراً )٥٦(7نه زيادة لحقته زيادة، فاجتمع فيه الزيادة، وأَنه يستثقل، وان له عوضاً اذا ذھب)

من ثقلھا، ولكثرة ا;س��تعمال، َح��ْذفُھا م��ن ع��ين الفع��ل المض��ارع م��ن الفع��ل (رأى)، فق��الوا: (ي��رى) و (أرى) باس��قاط 
ھمزة، فان ا7صل فيه: (يَْرأى) و (أَْرأَى)، 7ن الماضي منه (رأى)، والمضارع (يرأى) بالفتح، بعد الق��اء حركتھ��ا ال

على ما قبلھا، يقول سيبويه: (ومما حذف التخفيف 7نَّ ما قبله ساكن قوله: أََرى، وتََرى، َويرى، ونرى، غير أَّن كل 
(رأي��ُت) فق��د اجتمع��ت الع��رُب عل��ى تخفيف��ه لكث��رة اس��تعمالھم  ش��يٍء ك��ان ف��ي أَول��ه زائ��دة س��وى أل��ف الوص��ل م��ن

)اياه
واذا كان الكLم العالي في كل ذلك، كما يرى ابن سيدة، ھو الھمز، ا; أَنَّ العرب اجتمعت، م��ن يھم��ز م��نھم، )٥٧(

 )ْوَم فِيھَ��ا َص��ْرَعىفَتَ��َرى اْلقَ��(ومن ; يھمز، على ترك الھمز في ا7مثلة السابقة، وبھا نزل الق��رآن، نح��و قول��ه تع��الى 

 )َويََرى الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْل��َم....() وقوله تعالى ١٠٢(الصافات من ا�ية / )إِنِّي أََرى فِي اْلَمنَامِ () وقوله تعالى ٧(الحاقة/

) وقد خرج  عن ھذا ا;جماع العربي (تيُم الرباب)، فأنَّھم يھمزون مع حروف المضارعة، فتقول: ٦(سبأ من ا�ية /
يَ��ْرأى، وتَ��ْرأى، ونَ��ْرأى، وأرأى، وھ��و ا7ص��ل، ف��اذا ق��الوا: مت��ى ن��راك؟ ق��الوا: مت��ى نَ��ْرآك، مث��ل: نرع��اك، ويق��ول 

  شاعرھم: 

)٥٨(وَمْن يتملَّ الدھَر يَْرأَ ويسمعِ     ألم تَْرأَ ما ;قيت، والدھُر أعصرُ   
   

أْرآھم، يجئ بالفعل من (َرأْيُت)على  وينقل سيبويه ايضاً فيقول: (وحدثني أبو الخطاب أَنَّه سمع من يقول: قد  
)٥٩(ا7صل، من العرب الموثوق بھم)

   

  

  -ويعزو ابن يعيش ھذا الحذف الى واحد من أمرين:

  

أن يكون الحذف لكثرة ا;ستعمال تخفيفاً، 7ن في اجتماع ھمزتين ثقLً واضحاً، يحتاج ال��ى جھ��د عن��د النط��ق  ا"ول:
ه ف��ي الك��Lم، ف��اذا قي��ل: (أَْرأَى) (اجتم��ع ھمزت��ان، بينھم��ا س��اكن، والس��اكن به، مع كثرة اس��تعمال ھ��ذا الفع��ل ودوران��

حاجز غير حصين، فكأنھما قد توالتا، فحذفت الثانية على حّد حذفھا في (أُكرم)، ثم أُتبع س��ائر الب��اب، وفتح��ت ال��راء 
)٦٠(ُرفض)لمجاورة ا7لف، التي ھي ;م الكلمة، وغلبت كثرة ا;ستعمال ھا ھنا ا7صَل حتى ھُجر و

  

وا�خر: أن تكون الھم��زة ق��د ح��ذفت م��ن ب��اب (التخفي��ف القياس��ي)، وذل��ك ب��أن تُلق��ى حركتھ��ا (الفتح��ة) عل��ى   
(الراء) قبلھا، ثم حذفت، فصار (يرى) و (يُرى) و (أرى)، ولزم ھذا التخفيف لكثرة ا;ستعمال، وعل��ى ھ��ذا الح��ذف 

) وق��راءة ورش وحف��ص ٢٥(النم��ل م��ن ا�ي��ة/ )ْخ��ِرُج اْلَخ��ْبءَ يُ (جاءت قراءة عبد ّهللا بن مسعود وغيره لقوله تع��الى 
)٦١()١(المؤمنون من ا�ية/ )قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُونَ (لقوله تعالى 

 .  

  وللعلة نفسھا، علة كثرة ا;ستعمال، تحذف الھمزة الواقعة في عين الفعل الماضي (رأى) جوازاً، اذا ما ُسبق الفعل 



 ِ�� ف �� ا���وف �� ا������ ���ة ا������ل�� ُ

 ٢٥

  

  التاء والنون، فھم يقولون في (أَرأيت) (أَريت)، ومنه قول أبي ا;سود الدؤلي: بھمزة ا;ستفھام واتصل به  

)٦٢(أَتاني فقال اتَّْخذني خليLً       أََرْيَت امراً كنُت لم أَْبلُهُ   
  

وينقل الرضي أَن الكسائي قرأ بحذف الھمزة من الفعل في المواضع التي فيھا ھذا الموقع في القرآن الكريم،   
ْخَرةِ (لى منھا قوله تعا )٦٣(الكھف من ا�ية/ )قَاَل أََرأَْيَت إِْذ أََوْينَا إِلَى الصَّ

)٦٣(
  

ومن مواضع ح��ذف الھم��زة ا;خ��رى، تخفيف��اً، لكث��رة ا;س��تعمال، ح��ذفھا ش��ذوذاً م��ن بع��ض ص��يغ التفض��يل،   
)وأفع��ل التفض��ل (ھ��و الوص��ف المص��وغ عل��ى زن��ة (أفع��ل) دا;ً عل��ى زيادت��ه ف��ي مح��ل بالنس��بة ال��ى مح��ل آخ��ر

)٦٤( ،
ويص��اغ بثب��وت الھم��زة ف��ي أول��ه، م��ن فع��ل ثLث��ي مج��رد، ت��ام، مثب��ت، متص��رف، قاب��ل معن��اه للكث��رة، غي��ر مبن��ي 

) ٦٥(للمجھول، فيصاغ من: َكتََب، َوَعلَِم، َوظُرف، ھو أكتب منه، وأعلم وأظرف.
  

ا م��ن ھ��ذا القي��اس، ھذا ھو القياس في بناء صيغة التفضيل، إ;ّ أَنَّ كثرة استعمال بع��ض ھ��ذه الص��يغ أخرجھ��  
فجاءت وقد حذفت منھا ھمزة (أفعل)، وھي ثLث صيغ: (خير، وشّر، وحّب) يقول اب��ن مال��ك: (ولم��ا كث��ر اس��تعمال 
صيغة التفضيل من الخير والشّر، اختصروھا، فحذفوا الھمزة وقالوا في الم��دح وال��ذم: ھ��و خي��ٌر م��ن ك��ذا، وش��رٌّ م��ن 

  در، كقول الراجز: كذا، وُرفض: أَخيُر، وأَشّر، اّ; فيما ن

  بLٌل خيُر الناس وابن ا7َخير  

  

) في التفضيل، كقول ا7حوص:    وشذَّ حذف ھمزة (أَحبُّ

)٦٦(وحبُّ شيٍء الى ا;نسان ما ُمنعا)    وزادني كلفاً في الحّب أَْن منعت  
  

َواْلبَاِقيَاُت (الى: وقد لزم الحذف في صيغتي (خير وشّر) لكثرة استعمالھما، وبه جاء ا;ستعمال القرآني، قال تع
 ًLالَِحاُت َخْيٌر ِعن��َد َربِّ��َك ثََواب��اً َوَخْي��ٌر أََم�� َوابِّ ِعن��َد ّهللا () وقول��ه تع��الى: ٤٦(الكھ��ف/ )الصَّ ِ◌ (ا;نف��ال م��ن )إِنَّ َش��رَّ ال��دَّ

) )، وفي ھ��ذه ا�ي��ة يق��ول اب��ن النح��اس: (ش��ر: أص��لھا (أش��ر) ح��ذفت الھم��زة لكث��رة ا;س��تعمال، وك��ذا (خي��ر٢٢ا�ية/

) فأكثر ما تستعمل بالھمز، ومنه قوله تعالى: )٦٧(ا7صل (ا7خير) ��ْجُن أََح��بُّ إِلَ��يَّ (، أما الصيغة الثالثة (أَحبُّ َربِّ السِّ
ا يَْدُعونَنِي إِلَْيهِ    ). ٣٣(يوسف من ا�ية/ )ِممَّ

ن، ;فع��َل وينسب عباس حسن في النحو ال��وافي ال��ى بع��ض اللغ��ويين الق��ول ب��أن (خي��ر وش��ّر) إس��مان جام��دا  
لواح��ٍد منھم��ا، و; ي��رى ف��ي ھ��ذا ال��رأي ص��واباً، وا7رج��ح عن��ده أَنَھم��ا ش��ذا ع��ن قي��اس ص��ياغة اس��م التفض��يل لكث��رة 
استعمالھما، بسقوط الھمزة منھما، بدليل أَنَّ لك��ٍل منھم��ا فع��Lً، ومجيئھم��ا عل��ى ا7ص��ل أحيان��اً، كم��ا ف��ي ق��ول الراج��ز 

اُب ا7َِْشرُ سَ (المتقّدم، وقراءة من قرأ قوله تعالى:  ِن اْلَكذَّ )٦٨() بفتح الشين، وتشديد الراء.٢٦(القمر/ )يَْعلَُموَن َغداً مَّ
  

والقول الصحيح في ھذه ا7مثلة أَنَّھا نوادر، وشوارد، وصلت الين��ا م��ن العربي��ة القديم��ة، ول��يس ف��ي العربي��ة   
  الحديثة حاجة الى القياس عليھا. 

الھمزة في الكلمات التي يكثر دورانھا في الكLم العربي، فان الكLم واذا ما أردنا أن نستقصي حا;ت حذف   
  سيطول بنا، غير أَنّنا سنكتفي بما قدمنا، ونشير الى بعض النماذج ا7خرى، التي ; يسع البحث فيھا. منھا: 

ء)، وح��ذفت كلمة (أشياء) فھي على مذھب الفراء، جمعت على (أَفعLء) مثل: (بيّن) و (أبيناء) فأصبحت (أُشيئا -١
)٦٩(الھمزة من وسطھا، لكثرتھا في ا;ستعمال، فأصبحت (أَشياء)، وللخليل في (أشياء) رأٌي آخر.

  

(لن): أصلھا عند الخليل: (; أَْن)، وكثر استعمالھا، فح��ذفت الھم��زة تخفيف��اً، فالتق��ت أَل��ف (;) ون��ون (أَْن) وھم��ا  -٢
، يق��ول س��يبويه: (فأم��ا الخلي��ل )٧٠(دھا، فص��ارت (لَ��ْن)ساكنتان فحذفت ا7لف من (;) لسكونھا وسكون الن��ون بع��

)٧٢(، ولغير الخليل رأي آخر  في (لن))٧١(فزعم أَنھا (; أَْن) ولكنَّھم حذفوا لكثرته في كLمھم)
. 

قولھم: (اللھّم)، أصلھا عند الفراء: يا أّ� أَّمنا بالخير، فخفف بحذف الھمزة، وھو عند الرضي ل��يس بوج��ه، 7نن��ا  -٣
)٧٣((اللھّم ;تؤّمھم بالخير)نقول: 

 . 

لفظ الجLلة (أّ�)، يرى سيبويه في أحد قولي��ه: أَنَّ أص��لھا (إ;هٌ) عل��ى زن��ة (فِع��ال) م��ن ق��ولھم: (أَلَ��هَ الرج��ُل يأل��ه  -٤
إ;ھة) أي: عبادة، (وحذفوا منه الھمزة تخفيفاً لكثرة وروده وآستعماله، ثم أُدخلت) (ا7لف والLم) كالعوض من 

)٧٤(محذوفة)الھمزة ال
 . 

 

  ثانياً: حذف حروف العلة

حروف العلة في العربية ثLثة، ھي: ا7لف والواو والياء، سّماھا الخليل (بالحروف الھوائية) 7نھا ليس لھ��ا   
حيّز تنسب اليه سوى الھواء، كم��ا س��ّماھا (ب��الحروف الج��وف) 7نھ��ا تخ��رج م��ن (الج��وف) ف��L تق��ع ف��ي مدرج��ة م��ن 

مدارج الحلق، و; من مدارج اللھاة، إنّما ھي ھاوية في الھواء، فلم يكن لھ��ا حيّ��ز تنس��ب الي��ه  مدارج اللسان، و; من
)٧٥(ا;ّ الجوف

   

    



 

 ..............................����ا���م ا������� ....
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٢٦

  

��عة لھ��واء الص��وت، ول��يس م��ن الح��روف أوَس��ِعَ◌ مخ��ارج منھ��ا، و; أَم��دَّ  ومخ��ارج ھ��ذه الح��روف عن��د س��يبويه (متسَّ
)٧٦( َحلٍق، كضّم غيرھا)للصوت، فاذا وقفَت عندھا لم تضّمھا بشفٍة، و; لساٍن، و;

  

   ً;Lثة (ا7لف وال��واو والي��اء) أكث��ر ا;ص��وات اللغوي��ة اع��تLوقد وجد اللغويون أَنَّ ھذه ا7صوات اللغوية الث
، وأنھا أّشد ا7صوات تأثيراً بما يكتنفھا من أصوات، فتخض��ع م��ن ج��راء ذل��ك للتغيي��ر والس��قوط )٧٧(وانقLباً وسقوطاً 

صيب ا;عتLل، وھو تغيير حرف العلة للتخفيف، بالقلب، والحذف، وا;سكان، ھذه الحروف وا;نقLب، وأكثر ما ي
عندما تكون متطرفة، فالياء والواو، كما يرى سيبويه، تنزعان أشّد ما تنزعان الى ا;عتLل اذا تطرفتا، وذھ��ب ال��ى 

، )٧٨(اءات أقوى منھما عينات و;مات)أَنھما (كلما بعدتا عن آخر الحرف كان أقوى لھما، فھما عينات أقوى، وھما ف
بل قد يكون تطرفھا واح��داً م��ن عوام��ل تس��اعد عل��ى س��قوط ھ��ذه ا7ص��وات، إذ إِنَّ ھ��ذا التط��رف ق��د يجعلھ��ا عرض��ةً 

)٨٠(، فضLً عن أَنَّ الحذف قليٌل في الوسط، لتحصنه من الحوادث، كما يذھب الى ذلك الرضي.)٧٩(للحذف والسقوط
  

ل من أشار الى أن سبب اعتLل ھذه الحروف بالحذف إنما ھو كث��رة اس��تعمال الع��رب وكان سيبويه من أوائ  
لھا، وكثرة دخولھا في الكLم، الى الحد الذي تكاد ; تخلو كلمة من بعضھا، يق��ول ف��ي ذل��ك: (إِنَّم��ا ھ��ذا ا;ع��تLل ف��ي 

ى منھما، ومن ا7ل��ف  الياء والواو لكثرة ما ذكرت لك من استعمالھم إياھا، وكثرة دخولھما في الكLم، وأنه ليس يَُعرَّ
)٨١(أو من بعضھن)

  

  

  حذف ا7لف

حرف ا7لف حرف ليّن (اتَّسع لھواء الصوت، ُمْخَرُجه أَشّد م��ن إتس��اع ُمْخ��َرج الي��اء وال��واو، 7َنَّ��ك ث��د تّض��م   
وألينھ��ا، وعن��د  ، وھو عن��د اب��ن جن��ي أوس��ع الح��روف الثLث��ة)٨٢(شفتيك في الواو، وترفع في الياء لسانك قبل الحنك)

، وق��د ُح��ذفت ف��ي )٨٣(النطق بھا نجد الحلق والف��م معھ��ا منفتحت��ين، غي��ر معترض��ين عل��ى الص��وت، لض��غط أو حص��ر
  مجموعة من الكلمات تخفيفاً لكثرة استعمالھا، ھذه بعضھا: 

  (َھلُمَّ): 

تع��ال، وھ��و م��ن ب��ين أس��ماء (ھَلُمَّ) بصيغته الحالية الت��ي اس��تقّر عليھ��ا آس��م م��ن أس��ماء ا7فع��ال، ومعن��اه: إِب��ِت و
) وھو ھنا ١٨(ا;حزاب من ا�ية/ )ھَلُمَّ إِلَْينَا(ا7فعال التي جاءت متعدية و;زمة، إذ يتعدى بـ (الى) نحو قوله تعالى: 

   )ق����������ل ھَلُ����������مَّ ش����������ھداءكم (بمعن����������ى: أَقب����������ل، وف����������ي ا;خ����������رى ج����������اء ف����������ي نح����������و قول����������ه تع����������الى: 

)٨٤((                   ) وھو ھنا بمعنى: احضر،
(وھو مبني لوقوعه موقع الفعل المبني، وأصله أن يكون ساكناً على  

ك آخره ;لتقاء الساكنين، وھما الميمان في آخره، وفتح تخفيفاً لثقل التضعيف) )٨٥(أصل البناء، وإنّما ُحرِّ
  

) مركب باجماع النحاة، البصريين والكوفيين، وإْن اختلفوا في طبيعة ھذا التركيب،   )٨٦(و(ھَلُمَّ
فالخلي��ل ي��رى  

، ومعه جمھور البصريين أَنَّ أَصل (ھَلُمَّ): (ھا) للتنبيه، والفعل (لُمَّ) فعل أمر، من قول العرب: (لَ��مَّ هللاُ ش��عثه)، أي: 
جمع��ه، ث��م كث��ر اس��تعمال الص��يغة، فح��ذفت ا7ل��ف تخفيف��اً، وبھ��ذا التركي��ب تغيّ��ر معناھ��ا، وص��ار بمعن��ى: (أَقب��ل) أو 

، يقول س��يبويه ف��ي (ھَلُ��مَّ): )٨٧((اجمع) وصار كسائر اسماء ا7فعال المنقولة عن إصولھا(احضر) بعدما كان بمعنى 
)٨٨((والھاء فضٌل، إنما ھي (ھا) التي للتنبيه، ولكنَّھم حذفوا ا7لف لكثرة استعمالھم ھذا في كLمھم).

  

:  وفي ا;شارة الى حذف ا7لف لكثرة ا;ستعمال، وما أَفاده الحذف من معن��ى التوكي��د   يق��ول اب��ن جن��ي: (ھَلُ��مَّ
إنَّما ھو أَّول (ھا) التنبيه، لحقت مثال ا7مر للمواجه توكيداً، وأصلھا: ھا لُمَّ، فكثر اس��تعمالھا، وُخلط��ت (ھ��ا) ب��ـ (ل��مَّ) 

)٨٩(توكيداً للمعنّى، لشدة ا;تصال، فحذفت ا7لف لذلك).
  

ند الفراء مركبة من (ھل) الت��ي للزج��ر، و (أُمَّ) أما الكوفيون فلھم رأٌي آخر في تركيب صيغة (ھَلُمَّ)، فھي ع  
، ونقل اب��ن جن��ي أَنَّ )٩٠(بمعنى: أقصد، حذفت الھمزة من الفعل بعد أن أُلقيت حركتھا على الساكن قبلھا، فقيل: (ھَلُمَّ)

عند ابن جن��ي  استاذه أبا علي الفارسي أَنكر على الفراء ھذا التركيب بقوله: (; مدخل ھنا لLستفھام)، وھذا ا7نكار،
)٩١(وغيره، ضعيف ; يلزم الفراء، (7نه لم يّدع أن (ھل) ھنا حرف استفھام، وانما ھي عنده زجر وحث).

  

وينسب الرضي الى الكوفيين قو;ً آخ��ر ف��ي أص��ل تركي��ب (ھَلُ��مَّ)، وكأن��ه يري��د أن يبع��د ع��ن التركي��ب معن��ى   
 َLَو (ھ (َّأُم Lھ) كلمة استعجال، فغيرت ال��ى (ھَ��ل) لتخفي��ف التركي��ب، ونقل��ت ا;ستفھام، فھو يرى أن أصله عندھم (

)٩٢(ضمة الھمزة الى الLم، وحذفت، كما ھو القياس في نحو (قََد ْفلََح) ا; أَنَّه الزم ھذا التخفيف ھا ھنا لثقل التركيب)
  

قرب الى واقع اللغة، واذا كان ;بَّد من قبول أحد التراكيب المذكورة فان ا7رجح ھو تركيب الخليل، 7َنَّه ا7  
  و7َنَّه تركيب يخلو من معاني ا;ستفھام. 

  قولھم: (لم أُبَل):
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ومن الشواھد التي كثر ذكرھا في كتب النح��اة عل��ى الح��ذف لكث��رة ا;س��تعمال ق��ول الع��رب: (ل��م أُبَ��ل)، إذ أس��قطوا    
رة ا;س��تعمال، ف��ي الكت��اب يق��ول (ا7لف) م��ن الفع��ل (أُب��الي) بع��د دخ��ول (ل��م) علي��ه، وعللّ��وا ھ��ذا الح��ذف ش��ذوذاً بكث��

سيبويه: (وسألته عن قولھم: ام أُبَْل، فقال: ھي م��ن (بالَْي��ُت) ولك��نَّھم لم��ا أس��كنوا ال��Lم ح��ذفوا (ا7ل��ف)، 7ن��ه ; يلتق��ي 
ساكنان، وإنَّما فعلوا ذلك في الجزم، 7نه موض��ع ح��ذف، فلم��ا ح��ذفوا (الي��اء) الت��ي ھ��ي م��ن نف��س الح��رف بع��د ال��Lم، 

كنون (يُكْن) حيث أسكنت الLم ھنا، بمنزلة حذف النون من (يُكْن) وإنما فعلوا ھذا بھذين حي��ث َكثُ��را  صارت عندھم
)٩٣(في كLمھم).

  

وھذا الحذف من الشواذ الذي ; يقاس عليهُ عند المبرد، الذي يق��ول: (وأم��ا ق��ولھم: (ل��م أُب��ل) ... فانم��ا ح��ذف   
ا يحذفون ما يكث��ر ف��ي كLمھ��م، ويغيرون��ه ع��ن ح��ال نظرائ��ه، ... وھ��ذه ھذا لكثرة استعمالھم إياه في كLمھم، وھم ممّ 

)٩٤(ا7حرف من الشواذ، ومما ; يقاس عليه).
  

  

  حذف (الف) ما ا;ستفھامية: 

ومن ھذا الباب ايضاً حذف (ألف) ما ا�ستفھامية، دون الموصولة والشرطية والمصدرية، عل��ى ال��رغم م��ن   
ك��Lم العرب��ي، يق��ول اب��ن يع��يش: (اعل��م أَن��ه لم��ا كث��ر اس��تعمال ھ��ذه الكلم��ة (م��ا)، كث��رة اس��تعمال (م��ا) بأنواعھ��ا ف��ي ال

وتشعبت مواضعھا، وأوقعوھا على ما ; يعقل، وعلى صفات َمْن يعقل، وربّما إتسعوا فيھا وأوقعوھا على ذواتھم... 
)٩٥(إجترؤوا على ألفھا، تارة بالقلب، وتارة بالحذف).

  

مية اذا دخل عليھا حرف جار، لفظاً وخطاً، فيقال: (فيَم) و (بَم) و (عLَم) و وتحذف ا7لف من (ما) ا;ستفھا  
) و (لَِم) و (حتَّام)، وحذفوا ا7لف من (ما) ا;ستفھامية، 7ن ا;ستفھام ل��ه ص��در الك��Lم، ول��ذلك ; يعم��ل في��ه م��ا  (عمَّ

ل في اسماء ا;ستفھام دون غيرھا م��ن قبله من العوامل اللفظية ا;ّ حروف الجر، (وإنّما وجب لحروف الجر أَن تعم
)٩٦(الحروف لتنّزلھا ما دخلت عليه منزلة الجزء من ا;سم).

  

ووج��ه الح��ذف م��ن (م��ا) ا;س��تفھامية دون غيرھ��ا، كم��ا ي��رى النح��اة، وأنھ��ا كان��ت أول��ى بھ��ذا الح��ذف دون   
س��تقLلھا، بخ��Lف الش��رطية فانھ��ا ، و;)٩٧(ا7خري��ات، أو;ً للتخفي��ف لكث��رة ا;س��تعمال، وثاني��اً 7نھ��ا مس��تبدة بنفس��ھا

،  والصلة م��ن تم��ام الموص��ول، فك��أن أَلفھ��ا وقع��ت )٩٨(متعلقة بما بعدھا، وبخLف الموصولة فانھا والصلة اسم واحدٌ 
)٩٩(حشواً، غير متطرفة، فتحصنت عن الحذف.

ولھذا ; يحذف ا7لف مع الموصولة، فيقال: مررُت بما مررَت به،  
: بما تفرح أفرح، و; مع المصدرية، فيقال: عجبُت مما تضرب، ف��L يح��ذف أل��ف ش��يء م��ن و; مع الشرطية، فيقال

  ذلك. وقد اشترط النحاة لھذا الحذف:

أن تكون (ما) ا;ستفھامية مجرورة بحرف جر، أو إِضافة، ووقع الحذف في ا7لف 7نه حرف ض��عيف، إذ ل��م او�ً: 
ن، لكون��ه حرف��اً ص��حيحاً، و; آخ��ر (أي) لجري��ه مج��رى يح��ذف آخ��ر (َم��ْن) و (ك��ْم) ا;س��تفھاميتين مج��رورتي

  ، والى ھذا الحذف يشير ابن مالك في الفيته بقوله: )١٠٠(الصحيح في تّحمل الحركات.

ْت ُحذف    )١٠١(الفُھا، وأولھا الھاء إْن تَقِفْ وما في ا;ستفھام إِْن ُجرَّ
  

فِ��يَم () وقوله تعالى: ١(النبأ من ا�ية/ )يَتََساءلُونَ َعمَّ (ومن شواھد ھذا الحذف في القرآن الكريم قوله تعالى:   
  )٥(الصف من ا�ية/ )لَِم تُْؤُذونَنِي() وقوله تعالى: ٤٣(النازعات من ا�ية/ )أَنَت ِمن ِذْكَراھَا

أَ;ّ تركب (ما) ا;ستفھامية مع (ذا)، فان ركبت معه ل��م تح��ذف ا7ل��ف، وإِْن ج��ّرت بح��رف الج��ر، نح��و، بم��اذا  ثانياً:
تشتغل؟، أو: عن ماذا تسأل؟، وعلة ذلك كما يرى الرضي، (7ن (ذا) لّما لم تثب��ت زيادت��ه، و; كون��ه موص��و;ً، 
ا;ّ مع (ما) صار (ما) مع (ذا) ككلمة واحدة، فصار ا7لف كأنه وسط الكلمة، والحذف قليل في الوسط، لتحصنه 

)١٠٢(من الحوادث).
  

ن (ما) ا;ستفھامية، فان الكLم العربي لم يخل م��ن مجيئھ��ا وھ��ي واذا كان ھذا ھو القياس في حذف ا7لف م  
  مثبتة فيھا، وقد ُعّد ذلك شذوذاً، وقيل إِنَّه لغة لبعض العرب، منه قولھم: 

َغ في َرَمادِ     على ما قام يَْشتُُمني لئيٌم    )١٠٣(ِكْخنزيٍر، تمرَّ
  

ج قوله تعالى:    ةَ قَاَل يَا لَْيَت قَْوِمي يَْعلَُم��وَن* بَِم��ا َغفَ��َر لِ��ي َربِّ��ي َوَجَعلَنِ��ي قِيَل اْدُخِل اْلَجنَّ (وعلى ھذه اللغة ُخرِّ
، كم��ا ج��اءت ا7ل��ف محذوف��ة لغ��ةً م��ع (م��ا) الموص��ولة لكث��رة )١٠٤() أي: ب��أّي ش��ي؟٢٧-٢٦(ي��س/ )ِم��َن اْلُمْك��َرِمينَ 

م��ن الع��رب يق��ول: س��ل ع��ّم ش��ئت، ا;ستعمال ، إذ ذكر أبو حيان في ا7رتشاف والتذكرة أن أبا زي��د زع��م (أَنَّ كثي��راً 
)١٠٥(حذفوا الفھا وھي موصولة لكثرة ا;ستعمال، وقال المبرد: ھي لغة)

  

ما تقّدم من أمثلة ح��ذفت فيھ��ا (ا7ل��ف) لكث��رة ا;س��تعمال بع��ٌض م��ن كثي��ر، إذ إنَّ ھن��اك امثل��ة كثي��رة ; يتس��ع   
  لذكرھا ھذا البحث، نشير الى بعضھا بايجاز: 

  لم: حذف ا7لف من نداء الع
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  ينس������������ب ھ������������ذا ال������������رأي ال������������ى الف������������راء، فا7ص������������ل عن������������ده ف������������ي (ي������������ا زي������������ُد): يازي������������دا،      

أو: يازيداه، ا;سم بين صوتين مديدين، فلما كثر في كLمھم استغنوا بالصوت ا7ول وھ��و (ي��ا) ف��ي أول��ه ع��ن الث��اني 
)١٠٦(وھو (ا7لف) في آخره، فحذفوھا، وبنوا ا7سم على الضّم تشبيھاً بـ (قبُل وبعُد).

   

  ذف ا7لف من (حاشا):ح

قد يحذف ا7لف من (حاشا)  فيقال (حاَش)، والعلة في ذلك التخفيف وكثرة ا;ستعمال، يق��ول الم��القي: (وق��د   
وذلك  )حاَش � ما علمنا عليه من سوء(و  )حاَش � ما ھذا بشرا(يجوز حذف الفھا ا7خير اختصاراً، كقوله تعالى: 

)١٠٧(لكثرة ا;ستعمال).
   

ذفت ا7لف لفظاً في المواضع التي ذكرت لكثرة ا;ستعمال، فقد ح��ذفت ا7ل��ف خط��اً ايض��اً م��ن (ھ��اء وكما ح  
التنبيه) مع اسم ا;شارة، فا7صل في ھذا): (ھاذا): ھ��ا: كلم��ة تنبي��ه، وتس��تخدم عن��د تعظ��يم ا7م��ر، والمبالغ��ة، و (ذا) 

)١٠٨(ظاً).اسم اشارة، (وتسقط الفه في الخط لكثرة ا;ستعمال، وھي ثابتة لف
  

  حذف الياء: 

، وعن��د النط��ق بھ��ا تك��ون ا;ض��راس معھ��ا س��فLً وعل��واً، (وق��د )١٠٩(الياء حرف ثقي��ل، واذا تّح��رك ك��ان أَثق��ل  
، )١١٠(الحنك عن ظھر اللسان، فج��رى الص��وت متص��عداً ھن��اك) -أي تباعد -اكتنفت جنبتي اللسان، وضغطته، وتفاج

  وردت فيھا، حذفت (الياء) من مجموعة من المواضع، نذكر بعضھا:  ولھذا الثقل، وكثرة استعمال الكلمات التي

  قولھم: ; ادِر: 

من المواضع التي ذك��رت ف��ي ھ��ذا المج��ال ح��ذف (الي��اء) م��ن الفع��ل: (ادري) بع��د إدخ��ال (;) علي��ه ش��ذوذاً،   
7ن��ه رف��ع .... ك��ل ذل��ك فق��الوا: (; أدِر)، يق��ول س��يبويه: (الع��رب تق��ول: ; أدِر، فيح��ذفون الي��اء، والوج��ه (; أدري) 

)١١١(يفعلونه تخفيفاً، لكثرته في كLمھم).
  

��ا    ويبقى ھذا الحذف، الخارج عن القياس، مما ; يقاس عليه، ينقل ذلك المب��رد ع��ن أب��ي عثم��ان فيق��ول: (وأَمَّ
م��ا) م��ا يكث��ر ف��ي قولھم ... و; أدِر، ... فإِنّما حذف ھذا الكثرة استعمالھم إياه في كLمھ��م، وھ��م مم��ا يح��ذفون (أي: رب

)١١٢(كLمھم، ويغيّرونه عن حال نظائره، وھذه ... مما ; يقاس عليه).
   

، ويا ابن  : ومن أشھر المواضع التي تُذكر في ھذا الباب حذف الياء من قولھم: (يا ابَن أُمَّ ، ويا ابن عمِّ قولھم: يا ابن أُمِّ
) في النداء، قال سيبويه: (وقالوا: يا ابَن أُمَِّ◌،  ويا ابَن عمَّ، فجعلوا ذلك بمنزلة اسم واحد، وقد قالوا ايض��اً: ي��ا اب��َن عمِّ

، ويا ابَن عمِّ ... وإْن شئَت قلت: حذفوا الياء لكثرة ھذا في كLمھم) أُمِّ
ويفھم من ن��ص س��يبويه أن ھن��اك أكث��ر م��ن )١١٣(

ھا خف��ض با;ض��افة، ويج��وز فيھ��ا وجه في تحريك: (أُّم) و (عّم)، فقد تفتح الم��يم فيھم��ا إتباع��اً لن��ون (اب��ن)، وموض��ع
، واللغت��ان، كم��ا ي��رى اب��ن مال��ك، فص��يحتان، وبھم��ا )١١٤(الكسر، ;نھما ُجعL كآسم واحد، حذفت الياء وبقيت الكسرة

ق��ال اب��َن أَمَّ ; تأخ��ذ ()، وقوله تع��الى: ١٥٠(ا;عراف من ا�ية/ )قال آبَن أُمِّ إنَّ القوَم استضعفوني(قرئ قوله تعالى: 
)، قرأھما بالفتح نافع وابن كثير، وأبو عمرو، وحف��ص، وقرأھم��ا بالكس��ر: اب��ن ع��امر، ٩٤(طه/ ); برأسيبلحيتي و

وابو بكر، وحمزة والكسائي، (وا7صل: يا ابَن أُمي، ويا آبَن أّما، بابدال الباء الفاً لكن الزم غالباً، لكث��رة ا;س��تعمال، 
والعم) عند اضافتھما الى ياء المتكلم، اذا أضيف إِليھا (أب��ن  وانما حصر حذف الياء في (ا7م)١١٥(حذف حرف اللين)

أو بنت) في حالة النداء، دون غيرھما ما أُضيف الى ياء المتكلّم، 7نه كثر استعمالھما في الك��Lم العرب��ي، ول��م يكث��ر 
في كLمھم كان (باب  وحصر ھذا الحذف في النداء، لكثرة النداء في كLم العرب، و7نَّه كثيرٌ )١١٦(نحو: ياغLم أخي.

، يقول سيبويه: (وصار حذفھا ھنا لكثرة النداء في كLمھم، حيث آستغنوا بالكسرة ع��ن الي��اء، ول��م )١١٧(حذف وتغيُّر)
ولتحقي��ق التخفي��ف فيم��ا يكث��ر م��ن كLمھ��م، وق��د كث��ر الن��داء عل��ى ألس��نتھم، )١١٨(يكون��وا ليثبت��وا ح��ذفھا ا;ّ ف��ي الن��داء).

ضعين السابقين، الى حذفھا من ا;سماء التي تغلب عليھ��ا ا;ض��افة ف��ي كLمھ��م، فق��الوا: (ي��ا تجاوزوا في (الياء) المو
قوِم) و (يا صاحِب)، ينقل صاحب ا;رتشاف عن كتاب النھاية: (َمْن قال: يا غLُم، بضم الميم، فمّما يفعل��ون ل��ك ف��ي 

ا يض��يفونه كثي��راً، ... فلم��ا ك��انوا يض��يفونه ا;سماء التي تغلب عليھ��ا ا;ض��افة، كقول��ك: (ي��ارّب) و (ي��اقوِم)، 7ن ھ��ذ
وحذف الياء والبناء على الضم في نح��و (ي��ا غ��Lُم) عل��ى ني��ة ا7ض��افة )١١٩(جعلوه معروفاً بالقصد، فبنوه على الضم)

َ◌ أجودھا: حذف الياء، وا;لكتفاء منھا بالكسرة، نحو: ياقوِم، وياغLِم، وفي القرآن الكري م واحدة من اللغات، غير أَنَّ
)١٢٠() إذ لم تثبت الياء، وبقيت الكسرة، دليLً عليھا.١٦(الّزمر من ا�ية/ )يَا ِعبَاِد فَاتَّقُونِ (قوله تعالى: 

  

قولھم: (استحيُت): ونختم الكLم على حذف الياء، تخفيفاً، لكثرة ا;ستعمال، ب��ذكر ھ��ذا الموض��ع، إذ ينس��ب ال��ى تم��يم 
تجبُت) وفروع��ه، يق��ول س��يبويه: (أس��كنوا الي��اء ا7ول��ى منھ��ا كم��ا س��كنت ف��ي أَنَّھا تحذف إحدى الياءين من الفعل (اس��

  (بعُت)، وسكنت الثانية 7نھا ;م الفعل فحذفت ا;ولى لئL يلتقي ساكنان، وإنما فعلوا ھذا حيث كثر في كLمھم، وقال 
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وا (ي��رى) الح��ذف، وكم��ا غيره: لما كثرت في كLمھم، وكانت ياءين حذفوھا، وألقوا حركتھا على (الحاء) كم��ا ألزم��
)١٢١(قالوا: لم يك، و; أدِر)

  

كان ھذا في لغة بني تميم، أَم��ا أھ��ل الحج��از ف��ان الفع��ل عن��دھم بي��اءين، يق��ال: اس��تحيا يس��تحيي، عل��ى وزن:   
انَّ هللا يس��تحي أن (، وعلى لغة بني تم��يم ق��رأ اب��ن كثي��ر واب��ن مح��يص ويعق��وب قول��ه تع��الى: )١٢٢(استرعى يسترعي

 ًL١٢٣() بياء واحدة.٢٦(البقرة من ا�ية/ )...يضرب مث(
   

  ثالثاً: حذف النون: 

)١٢٤(النون من ا;صوات الذلقية، 7ن مبدأھا من ذلق اللسان، ومخرجھا، كما حّدد سيبويه من حاف��ة اللس��ان،  
 

يعن��ي أن  وھو من ا7صوات المتوسطة بين الشّدة والرخاوة، وھي بذلك تلتق��ي م��ع حرف��ي العل��ة: الي��اء وال��واو، وھ��ذا
ھناك صلة بينھا وبين اصوات المد واللين، وتتجلّى ھذه الصلة ف��ي أم��ور، منھ��ا: زيادتھ��ا م��ع ح��روف العل��ة ف��ي أول 

)١٢٥(الفعل المضارع (حروف المضارعة)، (7ن النون أقرب حروف الزيادة الى حروف المد واللين)
  

ا;عراب في ا7فعال الخمسة، كما تكون كما تشارك النون حروف المد واللين في كونھا عLمة من عLمات   
حروف المد واللين إِِ◌عراباً في ا;سماء الس��تة، وقب��ل ھ��ذا وبع��ده ف��النون ح��رٌف ض��عيف، كم��ا أن أص��وات الم��د ف��ي 

)١٢٦(أقوى أحوالھا ضعيفة
  

ذه وكما وقع الحذف كثيراً في حروف المد واللين، فقد وقع في النون ايضاً، تخفيف��اً، ولكث��رة ا;س��تعمال، وھ��  
  بعض مواضع حذفھا: 

  (لم يُك): 

ما تختص به (كان) دون غيرھا م��ن ا7فع��ال أَنَّ ;م مض��ارعھا وھ��و الن��ون يج��وز حذف��ه، ف��ي حال��ة وقوع��ه   
مجزوماً ب��ـ (ل��م) فيق��ال: (ل��م ي��ُك) ب��د;ً م��ن (ل��م يك��ن)، وعل��ة ذل��ك عن��د س��يبويه وجمھ��ور النح��اة ھ��و التخفي��ف، لكث��رة 

في كLمھم كان ل��ه نح��ٌو ل��يس لغي��ره مم��ا ھ��و مثل��ه، أ; ت��رى أَنَّ��ك تق��ول: ل��م أُك، و;  ا;ستعمال، (7ن الشيء اذا كثر
)١٢٧(تقول: لم أَُق، اذا أردت: (أَقُْل) ... فالعرب ّمما يغيرون (أي: ربما) ا7كثر في كLمھ��م ع��ن ح��ال نظ��ائره.)

وف��ي  
  الفيته يقول ابن مالك:

)١٢٨(ٌن، َوْھَو َحْذٌف ما آلتُِزمْ تُحَذُف نُو    وِمَ◌ن ُمضارٍع لِكاَن ُمْنجِزْم   
  

وللمب��رد لھ��ذا الح��ذف عل��ةٌ أُخ��رى، ھ��ي مض��ارعة الن��ون لح��روف الم��د ف��ي الس��كون والح��ذف، ولتّعرض��ه   
، وتابعه في ذلك أبو حيان إذ يذھب الى أَنَّ العلة ھي كثرة ا;ستعمال م��ع ش��به الن��ون )١٢٩(للتخفيف كا;دغام وا;بدال

وى ما يجمع ب��ين الن��ون وح��روف الم��د، ھ��و الس��كون، وتعرض��ھما للح��ذف (م��ن قب��ل أَنَّ ، ولعل أق)١٣٠(بحروف العلة
و; جديد في ھذه العلة، وقد ) ١٣١(الحذف ضرب من اlعLل الى السواكن لضعفھا أسبق منه الى المتحركات لقوتھا)

ثر في كLمھم، فھو شاذ، كم��ا ق��الوا: سبقھم اليھا سيبويه إذ يقول في سباق تعليله لحذف (الياء) من (; أَدِر) : (7نَّه ك
)١٣٢(لم يك، ُشبّھت النون بالياء، حيث ُسكنت)

  

ولعل أبرز َمْن أَضاف جديداً الى ما تقدَّم من تعليل لحذف النون في ھذا الموضع ھو الطبرسي، فعلة الحذف   
ل��م يت��وافر ف��ي غي��ره م��ن  عنده تعود الى ق��وة الفع��ل (ك��ان) بتحقيق��ه الك��ون والص��يرورة ف��ي أفع��ال العربي��ة وھ��و أم��ر

 )َذلَِك بِأَنَّ ّهللاَ لَْم يَُك ُمَغيِّراً نِّْعَمةً أَْنَعَمھَا...(ا7فعال التي جاءت على بنيته الصرفية، يقول في كLمه على قوله تعالى: 

 ) يق��ول: (ل��م ي��ك: أص��له (يك��ون) فح��ذفت ال��واو للج��زم، ث��م ح��ذفت الن��ون اس��تخفافاً، لكث��رة٥٣(ا;نف��ال م��ن ا�ي��ة/

ا;ستعمال، مع أَنَّه ; يقع بالحذف إخLل بالمعنى، 7ن (كان يكون) أم ا7فعال، أ; ترى أَنَّ كلَّ فعل فيه معناھا، 7نك 
اذا قلت: َضَرب، فمعناه: كان َضَرب، ويضرب معناه: يكون يضرب، فلما قوي��ت بأنھ��ا أم ا7فع��ال، وكث��ر اس��تعمالھا 

)١٣٣(مثل: لم يصن)احتمل الحذف، ولم يحتمل نظائرھا ذلك، 
  

ومن النحاة المحدثين، لم يقتنع الدكتور فاضل السامرائي أَن يكون التخفيف علة لھذا الح��ذف، 7ن (البلي��غ ;   
، ولتعزي��ز ھ��ذا التعلي��ل ذھ��ب ال��ى الق��رآن الك��ريم )١٣٤(يحذف لمجرد التخفيف، وانم��ا لغ��رض بLغ��ي يقتض��يه المق��ام)

) ٥٧) موض��عاً، ول��م تح��ذف، م��ع إمك��ان الح��ذف ف��ي (١٧وق��ع ف��ي (وج��رد مواض��ع ھ��ذا الح��ذف، فوج��د أن الح��ذف 

  موضعاً، وخلص الى أن أغراض الحذف متعددة، يقتضيھا المقام منھا: 

  ا7ِسراع، فان المقام قد يقتضي ا7سراع، و; يقتضي ا7طالة في الكLم، شأنه شأن التحذير وا;غراء.  -١

 الكLم لما فيه من الضعف، أو لرغبته في الحديث.  ا7شارة الى أَنَّ المتكلّم ; يقوى على إِتمام -٢

ا يَْمُكُرونَ (النھي عن الشيء بقّوة، كقوله تعالى:  -٣ مَّ  ). ١٢٧(النحل/ )َو;َ تَُك فِي َضْيٍق مِّ

 ). ٢٠(مريم من ا�ية/ )َولَْم أَُك بَِغيّاً (الوغول في نفي حصول الشيء، ومنه قوله تعالى:  -٤

��ْن َخ��ْرَدٍل...(ارته، كقوله تعالى: التنبيه على مبدأ الشيء ، وحق -٥ (لقم��ان م��ن  )يَا بُنَيَّ إِنَّھَا إِن تَُك ِمْثقَ��اَل َحبَّ��ٍة مِّ
)١٦ا�ية/

)١٣٥(
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و7ن الذي يجمع بين النون في (لم يك��ْن) وح��روف الم��د والل��ين ھ��و س��كونھا، و7نھ��ا ل��و وقع��ت متحرك��ة فانھ��ا 
فقد اشترط النح��اة لح��ذفھا ف��ي ھ��ذا الموض��ع أن ; يليھ��ا ا;ّ تقوى بالحركة فتخرج بذلك عن شبه حروف المد واللين، 

ك، فلم يُشبَّه بـ (; ادِر) )١٣٦(متحرك، يقول سيبويه: (و; يقولون: لم يُك الرجل، 7نھا في موضع تحرُّ
وعلى ھذا قبح  

  قول الشاعر: 

  رسُم داٍر قد تعفَّى بالَسَرر    لم يُك الحُق سوى أن ھاجه   

)١٣٧(ه الحرف7نه موضع يتّحرك في
  

وّمما سھل حذف النون في ھذا الموضع، كما يرى ابن جني، ھو وقوعھا ساكنة، ومضارعتھا لحروف المد   
واللين في الغنّة التي فيھا، فضLً عن وقوعھ��ا متطرف��ة، كم��ا تح��ذف ح��روف الم��د اذا وقع��ن ;م��ات للج��زم، نح��و: ل��م 

ك��ت ل��م تح��ذف، 7ن  يغُز، ولم يرِم، ولم يخَش (أشبھت حروف اللين لسكونھا، حتى ح��ذفن، كم��ا ُح��ذفت، أَنَّھ��ا اذا تحرَّ
)١٣٨(الحركة أخرجتھا من شبه حروف اللين)

  

، )١٣٩(واذا كان قد امتنع حذف النون من (لم يكن) عند سيبويه اذا وليھا ساكن، فان ذلك لم يمتن��ع عن��د ي��ونس  
  عر: إذ أجاز حذفھا في الكLم إن لقيت ساكناً بعدھا، واحتّج بقول الشا

ـى بالَسَرر    لم يك الحقُّ سوى أَْن ھاجه      رسُم داٍر قد تعفـَّ

  وقول آخر: 

  فقد أَبدت المرآةُ جبھةَ َضْينغمِ     فاlّتُك المرآةُ أَبدْت وسامةً   

  وقول ا�خر: 

)١٤٠(فليس بمغٍن عنهُ عقُد الرتائم  اذا لم تُك الحاجاُت من ھّمِة الفتى   
  

ذا التجويز، وقال بقوله، (7ن ھذه النون إنّم��ا ح��ذفت للتخفي��ف، وثق��ل اللف��ظ وقد شارك ابن مالك يونس في ھ  
بثبوتھا قبل ساكن أشّد من ثقله بثبوتھا دون ذلك، فالحذف حينئذ أولى، ا;ّ أَنَّ الثبوت دون ساكن، ومع ساكن اكثر من 

مع م��ا ذھ��ب الي��ه الجمھ��ور،  واذا ما وجب الترجيح بين مذھب يونس ومذھب جمھور النحاة، فان الحقَّ )١٤١(الحذف)
7ن ماجئ به من شواھد ھي شواھد شعريّة، وقد تُلجئ الضرورة الشاعر ال��ى ح��ذف الن��ون، أم��ا الموق��ف مم��ا ذھ��ب 
اليه الدكتور فاضل السامرئي الذي ; يرى في التخفيف علة للحذف في ھذا الموضع، وعلى الرغم من أھمية تعليل��ه 

ة 7غ��راض التخفي��ف وا;يج��از تق��ع فيھ��ا عل��ى نط��اق واس��ع، وتع��دُّ م��ن وس��ائل ودقته، فان ظاھرة الحذف ف��ي العربي��
التأويل النحوي التي يستعين بھا النحاة في تصحيح النصوص التي تتعارض وما تفرضه القواعد النحوية من أحكام، 

  كما عّدھا علماء العربية باباً من أبواب بLغة العربية وشجاعتھا. 

  حذف نون الوقاية: 

)١٤٢(نون تلحق الفعل لتقيه من الكسر، ھذا ھو رأي سيبويه،ھي    
وعند ابن مالك سميت بنون الوقاية 7نَّھا تقي من  

التباس أمر المذكر بأمر المؤنث لو قيل: أَْكِرَمني، ومن التباس ياء المتكلّم بي��اء المخاطب��ة وم��ن التب��اس الفع��ل با�س��م 
، وي��رجح أن يك��ون )١٤٤(ن��ون الوقاي��ة)، كم��ا س��ميت (بن��ون العم��اد)، ك��ل ذل��ك وراء تس��ميتھا (ب)١٤٣(في نحو: ضربني

)١٤٥(المبرد أول من استعمل ھذه التسمية، ثم تداولھا النحاة من بعده.
  

تلحق ھذه النون ثLثة مواضع من الكLم العربي، أولھا الفعل، لتقيه من الكسر، وثانيھا: الحروف، اذ ت��دخل   
ق الياء المجرورة بـ (من) و (عن)، زادوھ��ا ھن��ا ليس��لم م��ا قبلھ��ا عل��ى س��كونه، في الحروف المشبھة بالفعل، كما تلح

  ، وثالثھا: اسماء ا;فعال نحو (دراكني) بمعنى (ادركني). )١٤٦(كما سلم الفعل على فتحه

وقد تعرضت ھذه النون للحذف في المواض��ع الثLث��ة، ا;ّ أَنَّ الك��Lم ھن��ا س��يكون عل��ى وجودھ��ا وح��ذفھا ف��ي   
) وأَخواتھ��ا م��ن الح��روف المش��بھة الحروف،  7ن البحث يضيق بأكثر من ذلك: أدخل الع��رب (ن��ون الوقاي��ة) م��ع (أَنَّ

بالفعل، فقالوا: (إنّني) و (أنَّني) و (كأَنَّني) و (لكنَّني) و (لعلَّني) و (ليتني)، 7ن الح��روف مش��بھات بالفع��ل، مفتوح��ة 
لم حركتھ��ا، ولھ��ذه الن��ون م��ع ھ��ذه الح��روف أكث��ر م��ن وظيف��ة ا7واخر زيدت فيھا (النون) كم��ا زي��دت ف��ي الفع��ل لتس��

لغوية، فضLً عن وظيفتھا في الحفاظ على سLمة حركاتھا، فأنھا تفيد في زيادة التوكيد بھذه الحروف، فقولنا: (إننّي 
وظيفتھ��ا ف��ي  مسافٌر غداً آكد من قولنا (إنّي مسافٌر غداً)، وھذه الوظيفة في تقدير الدكتور فاضل الس��امرائي أھ��م م��ن

وقد جاءت ھذه النون محذوفة في ھذه الح��روف، فق��الوا: (إنّ��ي) و (أَنّ��ي) و (لكنّ��ي) و )١٤٧(وقاية الحروف من الكسر.
ْن��هُ ((كأني)، وبا;ثبات والحذف جاءت في القرآن الكريم، فمن أمثلة ا7ثبات قوله تعالى:  أَ;َّ تَْعبُُدوْا إِ;َّ ّهللاَ إِنَّنِي لَُكم مِّ

  )، ٤٥(طه من ا�ية/ )قَالَوا َربَّنَا إِنَّنَا نََخاُف أَن يَْفُرَط َعلَْينَا أَْو أَن يَْطَغى...()، وقوله: ٢(ھود من ا�ية/ )يٌر َوبَِشيرٌ نَذِ 
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َن اْلُمنتَِظِرينَ (وبالحذف جاء قوله تعالى:  ِض��يُع أَْج��َر إِنَّا ;َ نُ (وقوله: ) ٧١(ا;عراف من ا�ية/ )َفانتَِظُروْا إِنِّي َمَعُكم مِّ
  ). ١٧٠(ا;عراف من ا�ية/ )اْلُمْصلِِحيَن...

) خاصةً، يتضح أن ھذا الحذف شائع جداً، فقد    ومن خLل استقراء ھا النون في القرآن الكريم مع (إَن وأََ◌نَّ
كم��ا  ) م��رات،٦) م��رة، مقاب��ل ثبوتھ��ا ف��ي (إنَّن��ي) (١٤٤أحصى باحث حذفھا، فوجد أَنَّھا جاءت محذوفة ف��ي (إنّ��ي) (

ويكاد النحاة يجمعون على أَنَّ أبرز ا;سباب التي سّوغت )١٤٨() مرة في مقابل (أَنَّنا) مرة واحدة.٣٣وردت فيه (أَنَّا) (
ھذا الحذف الثقل الذي تحدثه ھذه النون مع ھذه الحروف، مع كثرة استعمالھا في الكLم العربي، يقول سيبويه: (ف��ان 

ي وك��أنّي، ولعلّ��ي، ولكنّ��ي، فان��ه زع��م أن ھ��ذه الح��روف اجتم��ع فيھ��ا أَنّھ��ا كثي��رة ف��ي قلت: ما بال العرب ق��د قال��ت: إنّ��
كLمھم، وأنھم يستثقلون في كLمھم التض��عيف، فلم��ا كث��ر اس��تعمالھم إيّاھ��ا، م��ع تض��عيف الح��روف ح��ذفوا الت��ي تل��ي 

)١٤٩(الياء)
الح��ذف فتق��ول: إِنّ��ي، وك��أنّي، وليس بعيداً من ھ��ذا لمعن��ى م��ا ذھ��ب الي��ه المب��رد، اذ يق��ول: (ويج��وز ف��يھنَّ  

) ثقيلة، وھ��ي م��ع ذل��ك مش��بھة بالفع��ل، وليس��ت بأفع��ال، فح��ذفت كراھي��ة  ولكنّي، وإنّما جاز، 7نَّ النون في (إنَّ وكأنَّ
)١٥٠(التضعيف).

وتتقّدم علة (كثرة ا;ستعمال) علLً أُخر، عند ابن يع��يش، س��وغت ح��ذف الن��ون ف��ي ھ��ذه الح��روف،  
ونات في آخرھا، والعرب يستثقلون التضعيف، فضLً عن أن النون المحذوفة لم تك��ن اص��Lً ف��ي التي منھا: اجتمع الن

ول��م تك��ن الدراس��ات الص��وتية ) ١٥١(الحرف، وانما بالحمل على ا7فعال، فLجتماع ھذه ا;سباب سّوغوا حذف الن��ون.
موض��وع اجتم��اع النون��ات ف��ي ھ��ذا الحديث��ة بعي��دة ع��ن ھ��ذا التس��ويغ المتق��دم فق��د رك��ّز علم��اء اللغ��ة المح��دثون عل��ى 

الموضوع، إذ إِنَّ العربية تك��ره ت��والي ا7َمث��ال ف��ي أَبنيتھ��ا، وت��ذھب ال��ى ال��تخلص م��ن ت��والي المق��اطع المتماثل��ة مت��ى 
آجتمع��ت، فتح��ذف واح��داً، أو تغيّ��ره ال��ى ص��وت مخ��الف، والس��بب ف��ي ذل��ك يع��ود ال��ى ص��عوبة النط��ق با;ص��وات 

توالى مقطعان، اصواتھما الصامتة متماثلة، أو متشابھة جداً، .... فان��ه يكتف��ى بواح��د  يقول بروكلمان: (اذا -المتماثلة
)١٥٢(منھما، بسب ا;رتباط الذھني بينھما.

ولعل حذف النون مع ھ��ذه ا7ح��رف م��ن أب��رز ا7مثل��ة عل��ى كراھ��ة ت��والي  
ف��ي (ل��م ي��ك) المتقدم��ة، فانّ��ه ھن��ا  ا7مثال في العربية. وكما لم يقتنع الدكتور فاضل الس��امرائي بعل��ة الح��ذف للتخفي��ف

)١٥٣(أيضاً ; يظّن (أَنَّ البليغ يرجح استعما;ً على استعمال بL س��ب، ب��ل ;ب��دَّ ل��ذلك م��ن س��بب)
والس��ب كم��ا ي��راه أن  

ھناك اغراضاً بLغية تكمن وراء ا;ثبات والحذف، فقد (وقع ا;ستعما;ن في كتاب هللا (إن��ي وإنّن��ي)، و (إنّ��ا وإنّن��ا) 
ء نون الوقاية ثابتة مع ھذه الحروف لغرض الزيادة في التوكيد، إذ إِنَّ اجتماع ثLث نونات يزيد ف��ي التأكي��د، أو فابقا

أن يكون 7لحاقھا غ��رض آخ��ر، ھ��و مراع��اة مق��ام ا7طال��ة، فق��د يقتض��ي المق��ام ا7طال��ة والتفص��يل، في��ؤتى بھ��ا، وق��د 
)١٥٤(يقتضي ا;يجاز فL تلحق)

  ذلك مجموعة من ا�يات. وقد ساق لLستد;ل على 

وقبل أن يختم ھذا المبحث في حذف النون ;بَّد من ا7شارة الى أَنَّ  ھن��اك مواض��ع كثي��رة تس��تحق الوق��وف،   
يحول دون ذكرھا خشية ا7طالة، وضيق البحث، وأكتفى با7شارة، بايجاز، الى أحدھا، وھو حذف النون من قولھم: 

اسم معرب، قد غيرته العرب ضروباً من التغيير، واتسعوا فيه بالح��ذف والتغيي��ر م��ا  (أَْيمن هللا) في القسم، و (أَيْمن)
)١٥٥(لم يتسعوا في غيره، فقالوا: أَيمن هللا، وأَيُم هللا، وإِيُم هللا، وُم هللاِ،

وعلة ھذا الحذف والتغيير، كم��ا ي��ذكر س��يبويه،  
...) وكذلك: أَيُم هللا، وأَيمُن هللا، ھو كثرة وروده في كLمھم، يقول في ذلك: (وبعض العرب تول: أَ  ْيُمُن الكعبة 7ْفَعلَنَّ

)١٥٦(إ;ّ أَنَّ ذا كثر في كLمھم، فحذفوه كما حذفوا غيره، و أكثر من أَن أصفه لك).
  

  حذف التنوين: 

اة ، وكان حظه من اھتمام النح)١٥٧(التنوين من ظواھر العربية التي انفردت بھا، ولم تشاركھا فيه لغةٌ اخرى  
واللغويين كبيراً، تجلّى َذلك واضحاً فيما أَفردوا له في مصنفاتھم النحوية واللغوية والص��وتية م��ن مس��احات واس��عة، 
وأطالوا الكLم على أَقسامه، وأنواعه، وما له من آثار صوتية على بنية الكلمة، ولم يخُل، شأنه شأن ظواھر العربي��ة 

    نحو واللغة.ا;خرى، من مسائل خLفية، سجلتھا كتب ال

: نون ساكنة زائدة، تتبع حركة ا�خر، و; يؤتى بھا لتأكي��د الفع��ل، وتثب��ت لفظ��اً ;خط��اً، والتنوين كما يعّرفه النحاة 
وتكون له صورة في حال��ة النص��ب، دون حال��ة الرف��ع والج��ر، (7ن الكتاب��ة مبني��ة عل��ى الوق��ف، والتن��وين يس��قط ف��ي 

)١٥٨(النصب الفاً، 7نه يقلب الفاً فيه). الوقف رفعاً وجراً، فلذا كتب في حال
والتنوين عند المحدثين ; يعدو أن يكون  

)١٥٩(حركة قصيرة، بعدھا نون، وأن ھذه الحركة والنون خاضعتان لنظام المقاطع في الكLم الموصول.
  

ز علل ھذا وقد حذف التنوين في أكثر من موضع من الكLم العربي، وكان (كثرة ا;ستعمال وطلب الخفة) ابر
الحذف الى جانب علل صوتية أخرى، ويعزو المبرد وقوع الحذف في التنوين الى مضارعته لحروف الم��د والل��ين، 
فكما يقع الحذف في ھذه الحروف وقع في التنوين، ومن وجوه المضارعة بينھما: أن التنوين كثيراً م��ا يق��ع ب��د;ً م��ن 

ي��ه، فلم��ا اش��بھھا التن��وين، وج��رى معھ��ا، أُج��ري مجراھ��ا ف��ي ھ��ذه الح��روف، وأنھ��ا ت��زاد ف��ي الموض��ع ال��ذي ت��زاد ف
)١٦٠(الحذف.

و7ن التنوين حرف ساكن، والحروف الساكنة أَضعف من الحروف المتحركة، فان الحذف يستوطنھا،  
  )١٦١(7ن الحذف (ضرٌب من ا7عLل، وا7عLل الى السواكن لضعفھا اسبق منه الى المتحركات لقوتھا)
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  -لتنوين في العربية لكثرة ا;ستعمال:ومن مواضع حذف ا 

  حذف التنوين من ا7سم الموصوف بـ (آبن): 

يحذف التنوين، لكثرة ا;ستعمال، من العلم الموصوف بـ (آبن) أو (بنت) مضافاً الى علم، نحو: (جاءني زيُد   
ُت بزي��ِد ب��ِن عم��رو)، أو بُن عمرو) في حالة الرفع، ويقال في حالتي النصب والجر: (رأيت زيَد بَن عمرو)، (ومرر

مضافاً الى كنيته، نحو: (ھذا زيُد بُن أبي بكر)، إذ تجري الكنية من ا7َعLم مجرى ا7سماء المضافة، نحو: عبد هللا، 
وعبد الواحد، وكان القياس في ا;سماء الموصوفة في ا7مثلة السابقة أن تنّون، لكّن التنوين حذف منھ��ا لكث��رة ورود 

  (آبن) صفة لھا. 

ويأتي سيبويه ف��ي طليع��ة َم��ْن أَّش��ر ھ��ذا الح��ذف، وعبّ��ر ع��ن اھتمام��ه ب��ه، إذ خّص��ه بب��اب مس��تقل ف��ي كتاب��ه،   
عنوانه (ھذا باب ما يذھب التنوين في��ه م��ن ا;س��ماء، لغي��ر إِض��افة، و; دخ��ول ا7ل��ف وال��Lم، و; 7َنّ��ه ; ينص��رف، 

)١٦٢(وكان القياس أن يثبت التنوين فيه)
  

ھا الحذف، وعلت��ه، يق��ول: (وذل��ك ك��لُّ اس��م غال��ب، وص��ف (ب��آبن) ث��م أُض��يف ال��ى اس��م  وفي تحديده لشروط  
غالب، أو كنية، أو أم وذلك قولك: ھذا زيُد بُن محمد، وإنما حذفوا التنوين من ھذا النحو حيث كثر في كLمھم، و7ن 

س��اكنان،... وھ��م مّم��ا (بمعن��ى: التنوين حرف ساكن، وقع بعده حرف ساكن، ومن كLمھم أن يحذفوا ا7ّول إذا التقى 
)١٦٣(ربما) يحذفون ا7كثر في كLمھم).

  

رو بن العLء، كما يقال: ھذا زيُد ب��ُن أَب��ي عم��رو، 7ن الكني��ة وتجري الكنية مجرى ا;سم، يقال: ھذا ابو عم  
كا;سم الغالب، ويحذف التن��وين من��ه كم��ا يح��ذف م��ن نح��و: ھ��ذا زي��ُد ب��ُن عم��رو، ويستش��ھد س��يبويه عل��ى ذل��ك بق��ول 

  الفرزدق في أبي عمرو بن العLء: 

  حتى أتيُت أبا عمرِو بن عّمار    وما زلُت أُِغلُق أبواباً وأفتُحھا   

  ول ا�خر: وق

) ١٦٤(يمّمت بھا أبا صخر بن عمرو    فلم أَجْبْن، ولم أَنُكْل، ولكْن   
  

ويفھم من كLم سيبويه أن وراء ھذا الحذف سيبين: ا7ول: كثرة ا;ستعمال، وا�خر: إلتقاء الساكنين، وتابعه   
ل��م أو كني��ة أو لق��ب، ف��ان التن��وين في ھذا التعليل ابن جني بقوله: (ومما ح��ذفوا في��ه التن��وين أن يك��ون (اب��ن) وص��فاً لع

، ف��ي ح��ين قص��ر الرض��ي العل��ة عل��ى (كث��رة )١٦٥(يُح��ذف م��ن ا;س��م ا7ول لكث��رة ا;س��تعمال، و7لتق��اء الس��اكنين)
)١٦٦(ا;ستعمال).

  

ومن النحاة َمْن يذھب الى أَنَّ علة حذف التنوين في ھ��ذا الموض��ع م��ن الك��Lم إِنَّم��ا تع��ود ال��ى طبيع��ة تركي��ب   
صوف، إذ وقع التنوين وسطاً، فُحذف، وبقي نون (ابن) حرف اع��راب، وال��دال م��ن (زي��د) تابع��اً للن��ون الصفة والمو

تبعية (الم��يم) م��ن قولن��ا: ام��ُرؤ، وام��ِرئ، واَم��رأَ، وق��د نس��ب اب��ن مال��ك ف��ي ش��رح التس��ھيل ھ��ذا ال��رأي ال��ى أب��ي عل��ي 
نع��ت، ف��ي غي��ر الن��داء، مرك��ب، وأَنَّ حرك��ة الفارسي، اذ قال: (وزعم الفارسي أَنَّ نحو (زيد بن عمرو، عن��د قص��د ال

)١٦٧(المنعوت حركة إتباع كحركة ميم (مرء) على لغة من قال: ھذا آمرؤ، ورأيت آمرءاً، ومررت بمِرئ).
  

ونسبة ابن مالك ھذا الرأي 7بي علي الفارسي غي��ر دقيق��ة، فق��د س��بقه ال��ى ذل��ك المب��رد ف��ي المقتض��ب، وھ��و   
تجعل وما قبلھا بمنزلة شيء واحد، فيح��ذف التن��وين م��ن الموص��وف، وذل��ك قول��ك  الذي يقول: (ھذا باب الصفة التي

(ھذا زيُد بُن عبد هللا) و (ھذا عمرُو بُن زيد)، والكنية كا;سم، ... فھذا الباب والوج��ه، فأم��ا أكث��ر النح��ويين في��ذھبون 
، وق��د اخت��ار ال��دكتور )١٦٨(ش��يء واح��د) الى أَنَّ التنوين انما حذف ;لتق��اء الس��اكنين، وك��ان ھ��ذا ;زماً،7نھم��ا بمنزل��ة

فاضل السامرائي رأي المبرد ھذا، رافضاً القول بعلة التقاء الساكنين، 7نه قد يلتقي ساكنان في غي��ر الوص��ف نح��و: 
)١٦٩((خالٌد ابن سعيد).

   

خف��ة، لكث��رة ولما كان ا7صل في ھذه المسألة إثبات التنوين في مثل ھذا الموضع، وھم إِنّما يحذفونه، طلباً لل  
دورانه في الكلمات، ا; أَنّنا لم نعدم من الشعراء من يثبت التنوين في ھذا الموض��ع عل��ى ا7ص��ل، عن��دما يض��طرون 

)١٧١(، أو م��ن ب��اب الض��رورة)١٧٠(الى ذلك، وقد عّده بعضھم من باب ما شّذ ع��ن ا;س��تعمال اللغ��وي الش��ائع
م��ن ھ��ذه  

  الشواھد قول الشاعر ا7غلب العجلي: 

  كأَنَّھـــا ِحليةُ سيٍف ُمْذھَبَهْ     من قيٍس بن ثعلبة  جاريةٌ   

  وقول الحطيئة: 

ه    )١٧٢(سيأتي ثنائي زيداً ابَن ُمھَْلھلِ     إ;ّ يكْن ماٌل يثاُب فإنـَّ
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  ولم يترك النحاة ھذه المسألة دون أن يضعوا لھا من الضوابط ما يجعلھا محصورة في تراكيب معينة، منھا:      

;سم الذي يحذف منه التنوين َعلَماً موصوفاً بـ (ابن)، ومضافاً الى علم، نحو: جاءني زيد ب��ن عم��ر، أَن يكون ا او�ً:
فتكون (ابن) قد وضعت بين علمين صريحين، أو ما يقارب العلمين، وھو الكنية، إذ تجري مجرى ا;سم العل��م، 

، ف��إن ل��م يض��ف (اب��ن) )١٧٣(بن قطن��ةنحو: ھذا أبو جعفر بن ابي محمد، أو بين لقبين مشھورين، نحو: ھذا كرز 
الى علم، نحو: (ھذا زيٌد ابن أَخينا)، لم يحذف التن��وين، 7ن��ه ل��م يكث��ر اس��تعماله كثرت��ه ال��ى العل��م، يق��ول المب��رد: 
(ولو قلت: (ھذا زيٌد ابن أخيك) ل��م يك��ن ف��ي (زي��د) ا; التن��وين، 7ن قول��ك: (اب��ن أخي��ك) ل��يس بعل��م، و7ن��ك إنم��ا 

)١٧٤(علم، اذا كان منسوباً الى علٍم مثله).تحذف التنوين من ال
  

أَْن تقع (ابن) صفة للعلم قبلھا، فان وقعت خبراً لم يحذف التنوين، وان وقعت بين علمين، نحو قولنا: زي��ٌد اب��ُن  ثانياً:
اب��َن عمرو، فيكون (زيد) مبتدءاً، و (ابن عمرو) الخبر، ومثله أن يقال: (إنَّ بكراً اب��ُن جعف��ر) و (ظنن��ُت محم��داً 

علي) فL يحذف التنوين منھا لوقوع (ابن) خبراً، وليس صفة، والعلة في ذلك قلة استعمال (ابن) خبراً مع العلم، 
يضاف الى ذلك أَنَّ التنوين (إنّما حذف ف��ي الموص��وف لكون��ه م��ع الص��فة كآس��م واح��د، والتن��وين عLم��ة التم��ام، 

)١٧٥(وليست ھذه العلة موجودة في المبتدأ وخبره).
  

(التوب��ة م��ن ا�ي��ة  )َوقَالَِت اْليَھُوُد ُعَزْي��ٌر اْب��ُن ّهللاِ (في ضوء ھذه المسألة وقع الخLف في قراءة قوله تعالى: و  
) فقرئت (عزير) قراءتين، ا;ولى بتنوين (عزير)، قرأ بھا عاصم والكسائي، اذ جعل (عزيراً) مبتدءاً، و (ابن) ٣٠/

الثانية بحذف التنوين من (عزي��ر)، وبھ��ا ق��رأ اب��ن كثي��ر ون��افع وغيرھم��ا، اذ خبراً، حكاية عن مقال اليھود، والقراءة 
جعل (ابن) وص��فاً ل��ـ (عزي��ر)، عل��ى تق��دير مبت��دأ مح��ذوف، أي: ھ��و عزي��ز ب��ن هللا، فيك��ون (ھ��و) مبت��دأ، و (عزي��ر) 

يتق��دم ل��ه ذك��ر فيكن��ى وقد ضّعف بعض النحاة تخريج القراءة الثانية، 7ن (عزيراً) لم ) ١٧٦(الخبر، و (ابن هللا) صفته.
)١٧٧(به، فھو عند المبرد وابن جني وجه بعيد

وا7َْوجه عند النح��اة أن يك��ون (اب��ن) خب��راً، ا; أَنّ��ه ح��ذف من��ه التن��وين  
;لتقاء الساكنين من قبيل الضرورة، ومثل ھذا الحذف، كما يرى اب��ن جن��ي، ل��ه نظ��ائر كثي��رة، (تك��اد كثرتھ��ا تجعلھ��ا 

ف التنوين من العلم الموصوف بـ (آبن) طلباً لخفة، لكث��رة اس��تعماله، ح��ذف أل��ف (آبن)خط��اً وقد ;زم حذ)١٧٨(قياساً).
حيثما وجب حذف التنوين، تثبت بثبوته، وتسقط بسقوطه، إذ بوقوع (ابن) صفة بين عملين، وبالشروط التي تق��دمت 

آب��ن)، ف��ان فق��د ش��رط أو يتحقق حذفان: ا7ول: لفظي، وھو حذف التنوين، وا�خر: خط��ي، وھ��و ح��ذف ا7ل��ف م��ن (
أكثر ثبت ا7صLن: ا7لف والتنوين، فمثال ثبوت ألف (آبن) مع التنوين، لفقدان شروط حذفھما، قولنا: (إنَّ زيداً ابُن 

)١٧٩(أخي��ك) و (ج��اءني زي��ٌد اب��ن أخي��ك)،
يق��ول اب��ن يع��يش: (إنّ��ه لم��ا كث��ر إج��راء (اب��ن) ص��فة عل��ى م��ا قبل��ه م��ن  

; ينف��ك م��ن أن يك��ون مض��افاً ال��ى (أب) أو (أم) وكث��ر اس��تعماله، اس��تجازوا في��ه م��ن  ا7ع��Lم، .... ولم��ا ك��ان (اب��ن)
التخفيف ما لم يستجيزوه مع غيره، فحذفوا أل��ف الوص��ل م��ن (اب��ن) 7ن��ه ; يق��وى فص��له عم��ا قبل��ه، اذ كان��ت الص��فة 

ن ف��ي أَنَّ ح��ذف وعل��ة ح��ذف ا7ل��ف ف��ي (اب��ن) كم��ا يراھ��ا اب��ن جن��ي، تكم��)١٨٠(والموصوف عندھم كالش��يء الواح��د).
التنوين من ا;سم الموصول بـ (آب��ن) ق��د جع��ل ا;س��مين اس��ماً واح��داً، وعن��د ذل��ك انتف��ت الحاج��ة ال��ى ا;بت��داء (ب��ابن) 

)١٨١(فيحتاج الى ا7لف، فكان حقھا أن تحذف خطاً، كما حذفت لفظاً،
في موضع أخر يقول: (و7نَّك جعل��ت ا;س��مين  

ذوف���ة م���ن الخ���ط، وذل���ك 7نَّ���ك ; تق���در الوق���ف عل���ى ا7ول او ا;بت���داء كا;س���م الواح���د، ف���ا7لف ف���ي (اب���ن) مح
واذا ما آعترض على ھذا التعليل بأن نحو: (قُم فآضرب زيداً) و (آقعد وآشتم خالداً) ا7لف في (آضرب )١٨٢(بالثاني).

وليس اتصال (اب��ن) بم��ا  وأشتم) من المثالين ثابتة، وان كان قبلھما حرفان ; ينفصLن بأنفسھما، وھما الفاء والواو،
قبله بأشّد من اتصال الفعلين بالفاء والواو، والجواب، عند ابن جن��ي، (أَنَّ ب��ين الموض��عين فرقاً،وذل��ك أن ا;س��تعمال 
في (فآضرب)، (وآش��تم) ل��م يكث��ر كثرت��ه ف��ي إج��راء (اب��ن) ص��فة عل��ى م��ا قبل��ه، .... ول��و كث��ر اس��تعمال ذل��ك لُح��ذفت 

)١٨٣((بسم هللا) حذفت منه ا7لف). ا7لف، أ; ترى أَنه لما كثر
  

  حذف الحروف في باب (الترخيم): 

  الترخيم لغةً: التليين، والترقيق، والتسھيل، يقال: صوٌت رخيٌم، إذا كان ليناً ضعيفاً، ومنه قول الشاعر:   

  رخيُم الحواشي، ;ھُراٌء و; نَْزرُ     لھا بََشٌر مثُل الحرير ومنطٌق   

)١٨٤(بة المنطق، ولين الكLم.يصف الشاعر امرأةً بعذو
  

واصطLحاً عند سيبويه: (الترخيُم حذف أَواخر ا;س��ماء المف��ردة تخفيف��اً، كم��ا ح��ذفوا غي��ر ذل��ك م��ن كLمھ��م   
)١٨٦(، وعند آخرين: (حذف اواخر ا;سماء في الن��داء))١٨٥(تخفيفاً)

والت��رخيم بھ��ذا المعن��ى، كم��ا ي��رى اب��ن عص��فور،  
ن في حذف ا�خر من الكلمة تسھيLً للنطق بھا وتلييناً له، و; يك��ون ھ��ذا الح��ذف ا;ّ تسمية مناسبة للوضع اللغوي 7

)١٨٧(في النداء.
  والى ھذا المعنى أشار ابن مالك في ألفيته:  

)١٨٨(كياُسعا، فيمن دعا ُسعادا    ترخيماً آحذف آخر المنادى   
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  لماذا الحذف في الترخيم؟ ولَِم ; يكون ا;ّ في النداء؟ : 

ك��ان س��يبويه م��ن أوائ��ل م��ن أج��اب ع��ن ھ��ذا الس��ؤال ف��ي تعلي��ل ظ��اھرة الح��ذف ف��ي ھ��ذا الب��اب م��ن العربي��ة،   
وحصره في النداء، بأن ذلك يعود الى كثرة استعمال العرب 7سلوب النداء في حياتھم، ودورانه في كLمھ��م، ول��ذلك 

ح��ذف التن��وين، وي��اء الم��تكلّم م��ن نح��و كثرت ف��ي ھ��ذا الب��اب وج��وه الح��ذف ب��دءاً بح��ذف الفع��ل الناص��ب ل��ه وانتھ��اء ب
(ياقوم)، يقول سيبويه: (واعلم أَنَّ الترخيم ; يكون ا;ّ في النداء، إ;ّ أَْن يض��طرَّ ش��اعر، وإنّم��ا ك��ان ذل��ك ف��ي الن��داء، 

، ويتس��اءل )١٨٩(لكثرته في كLمھم، فحذفوا ذلك كما حذفوا التنوين، وكما حذفوا الياء من (قومي) ونح��وه ف��ي الن��داء)
ابن عصفور عن علة حصر الترخيم في (باب الن��داء)، دون غي��ره م��ن اس��اليب الك��Lم العرب��ي. ث��م يجي��ب (إنّ��ه كثي��ر 

ويش��اركه ف��ي ھ��ذا ) ١٩٠(ا;ستعمال، ...، فلما كثر استعماله خفّفوا اللفظ، (7ن ما دار على ا7لس��نة ج��ديٌر ب��أن يخف��ف)
داء ف��ي كLمھ��م، (والكلم��ة اذا كث��ر اس��تعمالھا ج��از فيھ��ا م��ن التعليل اب��ن يع��يش، اذ يع��زو ذل��ك ال��ى س��عة اس��تعمال الن��

)١٩١(التخفيف ما لم يجز في غيرھا، فلذلك رّخموا المنادى ، وحذفوا آخره)
  

و7ن النداء باب حذف، كما يرى ابن الوراق، فL يكون الترخيم ا;ّ في ھذا الباب، فالمنادى المفرد قد يحذف   
حذف التنوين منه وا7عراب، جاز ايضاً حذف بعض حروفه، استخفافاً، لد;لة ما  منه التنوين وا7عراب، (فلما جاء

، ولشّدة ارتباط الترخيم بباب النداء حت��ى ع��ّد م��ن خصائص��ه، 7ن الت��رخيم المط��ّرد  ; يك��ون ا;ّ ف��ي )١٩٢(بقي عليه)
)١٩٣(رورة.النداء، وما جاء منه في غير النداء، فإنّما يكون على سبيل الندرة أو من قبيل الض

  

  و; تحذف الحروف في الترخيم، عند النحاة، ا;ّ بشروط، نذكر اھّمھا، وما يتعلق منھا بموضوع البحث:   

ا7ول: أَن يكون المنادى علماً، 7ن ا7َعLم كثيرة في كLم العرب، وھم لھا أكثر استعما;ً وما كثر استعماله جاز فيه 
بويه: (وآعلم أَنَّه ليس من أسم ; تكون في آخره ھاء يحذف منه شيء، اذا الحذف للتخفيف، وفي ھذا الشرط يقول سي

لم يكن اسماً غالباً، نحو: زيد، وعمرو، من قبل أن المعارف الغالبة أكث��ر ف��ي الك��Lم، وھ��م لھ��ا أكث��ر اس��تعما;ً، وھ��م 
، ول��م يقول��وا: ھ��ذا زي��ُد ب��ن لكث��رة اس��تعمالھم إيّاھ��ا ق��د ح��ذفوا منھ��ا ف��ي غي��ر الن��داء، نح��و قول��ك: ھ��ذا زي��ُد ب��ُن عم��رو

وإنَّما وجب الترخيم في ا7عLم، 7ن ا7َعLم منقولة في ا7كثر عن وضعھا اللغوي الى وضع ثاٍن،والنقل )٩٤(أخيك).
تغيير، وكذلك الترخيم ھ��و تغيي��ر، ذل��ك م��ا ي��راه اب��ن عص��فور بقول��ه: (إنَّ ا7َع��Lم أكث��ر تغيّ��راً، أ; ت��رى أَنَّ ا7َع��Lم 

إرتجال فيھا، في مذھب، وإ;ّ فمنھم َمْن أَنكر فيھا ا;رتجال جملة، فلما كانت اشّد تغيّراً، كان الحذف إليھا  منقولة، ;
)١٩٥(أسرع، 7ن التغيير يأنس بالتغيير).

  

مضاف، الثاني: أن يكون المنادى مفرداً، أي: أَ;َّ يكون جملة، لعدم تأثير النداء فيھا، وأ;ّ يكون مضافاً، و; شبيھاً بال
لكونھما معربين، و7ن المضاف والمضاف اليه جريا مجرى الكلمة الواحدة م��ن وج��ه، ومج��رى الكلمت��ين م��ن وج��ه 
آخر، فلو رخم المضاف لرخم ما ليس بآخر الكلمة على الوجه ا7ول، ولو رخم المضاف اليه لرخم م��ا ل��يس بمن��ادى 

نَّ ا;سم المفرد قد أثّر فيه النداء، وأَوجب له البناء، بعد على الوجه ا;خر، وكذلك حكم الشبيه بالمضاف فضLً عن (أَ 
أَن كان معرباً، والمض��اف والمض��اف الي��ه ل��م ي��ؤثر فيھم��ا الن��داء، ب��ل حالھم��ا بع��د الن��داء ف��ي ا7ع��راب كحالھم��ا قب��ل 

)١٩٦(النداء)
المراد: ياح��ارُث، يضاف الى ذلك أنَّ ما ورد عن العرب مرخماً ھو المفرد، فقالوا: (ياجاِر) و (ياعاِم) و 

  وياعامُر، ومنه قول مھلھل: 

)١٩٧(إنَّا ذوو السَّوراِت وا7حLم    ياجاِر، ; تجھل على أشياخنا   
  

وف��ي ھ��ذا الش��رط يق��ول س��يبويه: (وآعل��م أَنَّ الت��رخيم ; يك��ون ف��ي مض��اف الي��ه، و; وص��ف، 7نھم��ا غي��ر   
ٌن في النداء،  )١٩٨(من قبل أَنَّه جرى على ا7صل، وسلم من الحذف).مناَديين، و; يُرّخم مضاٌف و; اسٌم منوَّ

  

وللك��وفيين موق��ٌف آخ��ر م��ن ھ��ذه المس��ألة، فق��د أَج��ازوا ت��رخيم المض��اف، ويوقع��ون الح��ذف ف��ي آخ��ر ا;س��م   
المضاف اليه، وذلك نحو: (يا آل عاِم) ف��ي (ي��ا آل ع��اِمر)، وحج��تھم ف��ي ذل��ك م��ا ورد م��ن ش��واھد ش��عرية، ُرّخ��م بھ��ا 

  ھا قول زھير بن أبي سلمى: المضاف اليه، من

حم بالغيِب ْتذكرُ   خذوا َحظَّكْم يا آَل ِعْكرَم، وآذكروا      أواصرنا، والرَّ

)١٩٩(أراد: ي��ا آل عكرم��ة.  
وخ��ّرج س��يبويه م��ا ورد م��ن ھ��ذا الن��وع م��ن الت��رخيم ف��ي غي��ر الن��داء م��ن ب��اب  

) ٢٠٠(اليه.الضرورة، وحذف آخر المنادى المضاف نادر، وأندر منه ما يحذف من المضاف 
  

واذا كان المنادى العلم مفرداً، فانَّ منه ما يحذف منه حرف واحد، ومنه ما يحذف من��ه حرف��ان، وم��ا يح��ذف   
منه حرف واحد نحو قولنا: في (عامر) و (حارث): (ياعاِم) و (ياحاِر)، اذ يج��وز في��ه الض��م والكس��ر، عل��ى اللغت��ين 

  فھو نوعان، ا7ول: ما كان في آخره حرفان زائدان، زيدا معاً،  المعروفتين، أما ما يحذف منه في الترخيم حرفان،
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 ٣٥

  

  

  من ذلك ما كان في آخره ألٌف ونون، نحو: (مروان) و (سعدان) فيقال فيھما: (ياَمْرَو) و (ياَسْعَد) ومنه قول الشاعر:

)٢٠١(ترجو الِحباَء، وربُّھا لم يَْيأِسِ◌◌ِ     ياَمْرَو، إنَّ مطيتي محبوسة   
  

ي آخره ألف التأنيث، نحو: (حمراء) و (صحراء) اذا ُسّمي بھما، فيقال: (ي��ا َحْم��َر أَقبل��ي)، و ومثله ما كان ف  
  (يا َصْحَر). 

وا�خر: ّما يحَذف منه حرفان، ما كان آخر ا;سم منه حرفاً اصلياً، وقبله حرف مّد زائد، فانه يحذف من��ه الحرف��ان، 
)٢٠٢((منصور): (ياعمَّ) و (يامنص).ويجريان معاً مجرى الزائدين، فيقال في (عّمار) و 

  

الثالث: أن يكون المنادى زائداً على ثLثة أحرف، وكان كذلك 7ن الغرض من الترخيم التخفي��ف، و7ن الثLث��ي أق��ل 
وينسب السيرافي القول بھذا الشرط ال��ى أھ��ل البص��رة ) ٢٠٣(ا7صول وأخفھا، فلو رخم الثLثي للتخفيف لكان اجحافاً،

لكس��ائي ومتبع��وه م��ن أھ��ل الكوف��ة، فھ��م مجمع��ون عل��ى أن ا;س��م اذا ك��ان عل��ى ثLث��ة أح��رف، ول��يس كلھ��م، ومعھ��م ا
)٢٠٤الحرف الثالث ھاء تأنيث لم يرخم.(

  

ا ما كان على ثLثة أحرف، والثالث منه ھاء التأنيث، فانه جاز ترخيمه، 7ن الھاء ليست م��ن بن��اء ا;س��م،    أَمَّ
، و; يشترط في ترخيم ما كان فيه )٢٠٥(، فلما كانت في المعنى منفصلة جاز حذفھاوإنّما ھي بمنزلة اسم ُضّم الى اسم

ھاء التأنيث الَعلَّمية، وانما ساغ ذلك، وإْن ل��م يك��ن علم��اً، فق��الوا: (ياثُ��َب) و (ي��اعَض) ف��ي: (ش��بة) و (عض��ة)، وذل��ك 
م ُض��ّم ال��ى اس��ٍم، و7ن ت��اء التأني��ث تُب��دل (لكثرة ما فيه ھاء التأنيث، فانه يكثر في شيء ككثرته، لما تقّدم من أنه كاس��

ھاء في الوقف أبداً، مطرداً، ودخولھا في الكLم أكثر من دخول ألفي التأنيث، ...، فلما كانت الھاء كذلك ساغ ح��ذفھا 
 وكان أولى لما يحصل بذلك من الخفة، مع عدم ا7خLل ببنية الكلمة، 7ن التغيير الLزم لھ��ا م��ن نقلھ��ا م��ن الت��اء ال��ى

)٢٠٦(الھاء يُّسھل تغييرھا بالحذف، 7ن التغيير مؤنٌس بالتغيير).
  

وتحذف تاء التأنيث في الكلمة للترخيم سواء أَقلّت حروف الكلمة أم كثرت، وسواء أكانت ش��ائعة أم خاص��ة،   
قبل��ي) يري��دون فق��الوا ف��ي (س��لمةَ) (ياَس��لََم أَقب��ل)، وف��ي (مرجان��ة): (يامرج��ان أقبل��ي)، وف��ي النك��رة ق��الوا: (ياع��اذَل أ

، واذا ُوق��ف عل��ى الم��رخم بح��ذف الت��اء، فالغال��ب أن تلحق��ه ھ��اء س��اكنة، فيق��ال ف��ي ت��رخيم (طلح��ة): )٢٠٧((عاذل��ة)
، ويج��وز، عل��ى )٢٠٨((ياطلحْه)، وسميت ھذه الھاء بـ (ھاء السكت)، وقيل ھي التاء المحذوفة، أُعي��دت لبي��ان الحرك��ة

)٢٠٩() والمراد (ياحرملة).قلّة، الوقوف بغير ھاء، فيقال: (ياَحْرَملْ 
  

  

  حركة الحرف الذي يلي الحرف المحذوف:

يكون المرخم م��ن حي��ث حرك��ة الح��رف ال��ذي يل��ي الح��رف المح��ذوف عل��ى لغت��ين: ا7ول��ى: لغ��ة َم��ْن ينتظ��ر   
ف ، وعلى اللغة ا7ولى يحذ)٢١٠(الحرف، وا7خرى: لغة َمْن ; ينتظر، وقد يطلق عليھما: لغة (ياحاِر) ولغة (ياحاٌر)

أخ��ر ا;س��م، ويك��ون المح��ذوف م��راداً ف��ي الحك��م، كالثاب��ت المنط��وق ب��ه، ويت��رك م��ا قب��ل المح��ذوف عل��ى حال��ه، ف��ي 
حركت��ه، وس��كونه، إي��ذاناً وإش��عاراً بإرادت��ه، وض��مة البن��اء الت��ي يح��دثھا الن��داء تك��ون مق��درة عل��ى ح��رف ا;ع��راب 

)٢١١(لذلك يبقى على حاله من الحركة .المحذوف، اذ ليس الحرف الذي يسبق الحرف المحذوف بحرف إعراب، ف
  

وھ��ذه اللغ��ة ھ��ي ا7غل��ب وا7ع��رف وا7كث��ر، ول��ذلك كث��ر ف��ي الت��رخيم تق��دير ثب��وت المح��ذوف، فيق��ال ف��ي   
(حارث، وجعفر) (ياحاِر) و (ياجعَف)، وقد اختار سيبويه ھذه اللغة بقوله: (وآعل��م أنَّ الح��رف ال��ذي يل��ي م��ا ح��ذفَت 

فيه قبل أن تحذف، إن كان فتحاً أو كسراً أو ضماً، أو وقفاً، 7نك لم ت��رد أن تجع��ل م��ا  ثابٌت على حركته، التي كانت
بقي من ا;سم اس��ماً ثابت��اً ف��ي الن��داء، وغي��ر الن��داء، ولكن��ك ح��ذفت ح��رف ا7ع��راب تخفيف��اً ف��ي ھ��ذا الموض��ع، وبق��ي 

)٢١٢(الحرف الذي يلي ما ُحذف على حاله).
  

ا اللغة الثانية، لغة من ; ي   م، ويبق��ى ا�س��م قائم��اً برأس��ه، أَمَّ نتظر، فيحذف فيھا الحرف من آخر ا;س��م الم��رخَّ
غير منقوص منه، ويعامل معاملة ا;سماء التامة من البناء على الضّم، فيقال في (ح��ارث): (ياح��اُر) وف��ي (جعف��ر): 

فيق��ال ف��ي (طلح��ة): (ي��ا طل��ُح،  (ياجعُف). أَمَّا حركة ما رّخم ّمما حذف منه (تاء التأني��ث)، فانّ��ه يج��وز عل��ى اللغت��ين،
  وياطلَح)، ومن العرب من يفتح (التاء) فيقول: (ياطلحةَ)، ومنه قول الشاعر النابغة الذبياني: 

)٢١٣(وليٍل أُقاِسيه، بطيِء الكواكبِ     ِكلِيني لِھٍّم، يا أَُمْيَمةَ، ناصٍب   
  

ذھ��ب ال��ى أَنّ��ه المن��ادى، منص��وب عل��ى وللنحاة، كما يقول ابو حيان، كLم كثير ف��ي ھ��ذه الفتح��ة، فم��نھم م��ن   
أصله، ولم ينّون، 7نه غير منصرف، وھو ما يميل اليه ابو حيان، وذھب آخرون الى أن ا;سم بُني على الفتح، 7َنَّھا 

)٢١٤(حركة تشاكل حركة إعرابه، لو أعرب لجرى مجَرى: ; رجَل في الدار.
  

ا7سھل في تعليل فتحة التاء ھذه، إذ يرى أَنَّھا إتباع لفتحة و;بن مالك في شرح التسھيل رأي، نراه معه، أَنه   
ما قبلھا، كما كان��ت فتح��ة المنع��وت ف��ي نح��و: (يازي��د ب��ن عم��رو) إِتباع��اً لفتح��ة (اب��ن)، و (وإتب��اع الث��اني ا7ول أح��ق 

)٢١٥(بالجواز، ; سيما في كلمة واحدة).
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  المبحث الثاني

  الحذف في (حروف المعاني)

الحروف، كما يقرر النحاة، وانَّ أَعدل أحوالھا أَْن تستعمل غير محذوفة، وحجتھم في ذل��ك: الحذف ; يليق ب  
أَنَّ الغ��رض م��ن الح��روف إِنَّم��ا ھ��و ا;ختص��ار، ول��و ح��ذفت الح��روف تخفيف��اً، لك��ان ف��ي ذل��ك إف��راط ف��ي ا7يج��از 

)٢١٦(وا;ختصار، و7َنَّ اختصار المختصر، كما يرى ابن جني، إجحاف.
يش أَنَّ الح��ذف ف��ي الح��روف ويرى ابن يع 

بعيد جداً، (7َنَّه نوٌع من التصّرف، والحروف ; تصّرف لھا لعدم اشتقاقھا، وا7مر ا�خر: أَنَّ ھذه الحروف وضعت 
آختصاراً، نائبة عن ا7َفعال، دالة على معانيھا، ...، فلو آختصرت ھذه الحروف، وحذفت منھا شيئاً، لكان آختصاراً 

)٢١٧(جحاف، ولذلك بَُعد الحذف فيھا).لمختصر، وذلك إِ 
  

  حذف حروف الجر: 

كثرة حروف الجر في العربية، وكثرة دورانھا، واستعمالھا في الكLم العربي كان مدعاة لحذفھا في مواضع   
)٢١٨(قياسية وسماعية من كLمھم، تخفيفّاً، (7َنَّ الشيء  اذا كثر ف��ي كLمھ��م ك��ان ل��ه نح��ٌو ل��يس لغي��ره مم��ا ھ��و مثل��ه)

 

وعلى الرغم من عدم تجويز النحاة لمثل ھذا الحذف في حروف الجر ا; أنّه لم يكن أَمامھم، وھم يواجھون كثرة ھذا 
الح��ذف ف��ي الم��أثور اللغ��وي، إِ;ّ أن يض��طروا ال��ى ا;عت��راف بوج��وده، وكان��ت حج��تھم ف��ي ع��دم التج��ويز أَنَّ الج��ار 

يُض��مر، 7ن المج��رور داخ��ل ف��ي الج��ار، فص��ار عن��دھم بمنزل��ة  والمجرور بمنزلة الكلمة الواحدة، إذ (ليس كلُّ ج��ار
)٢١٩(حرٍف واحد).

  

) و    ومن أبرز مواضع حذف حروف الجر القياسية حذفھا من مفعول ا7فعال المتعدية بھذه الحروف مع (أَنَّ
ن يس��وق ع��دداً م��ن (أَْن)، لكثرة استعمال ھذين الحرفين مع حروف الجر، ولعل سيبويه أول َمْن نبّه الى ذلك، فبع��د أَ 

  ا�يات القرآنية التي وقع فيھا مثل ھذا الحرف، ومنھا قوله تعالى: 

  )١٠(القمر/)فََدَعا َربَّهُ أَنِّي َمْغلُوٌب فَانتَِصرْ (

بِينٌ (   )٢٥(ھود/ )َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه إِنِّي لَُكْم نَِذيٌر مُّ

) Lََف ِ ِ أََحداً َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ِ�َّ   )١٨(الجن/ ) تَْدُعوا َمَع هللاَّ

ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدونِ ( تُُكْم أُمَّ   )٩٢(ا;نبياء/ )إِنَّ ھَِذِه أُمَّ

إذ المراد من ھذه ا�يات: بأَني مغلوب فانتصر، وبأَنّي لكم ن��ذير مب��ين، و7َنَّ المس��اجد �ِ ف��L ت��دعوا م��ع هللا   
) في موض��ع ج��ر ف��ي احدا، و7نَّ ھذ ه امتكم..، بعد أن سرد ھذه ا�يات، وما يراد بھا، يقول: (ولو قال إنسان إِنَّ (أَنَّ

ھذه ا7شياء، ولكنّه حرٌف كثر استعماله ف��ي كLمھ��م، فج��از في��ه ح��ذف الج��ار، ...، لك��ان قوي��اً، ... ويق��ّوي ذل��ك قول��ه 
) ويبتدئو )٢٢٠(نھا، ويعملون فيھا ما بعدھا)(وأَنَّ المساجد �) 7نھم ; يقّدمون (أَنَّ

في موضع آخر من الكتاب يق��ول:  
)، جعلوھ��ا بمنزل��ة المص��در، ح��ين  (وآعلم أَنَّ الLم ونحوھا من حروف الجر قد تحذف من (أَْن) كم��ا ح��ذفت م��ن (أَنَّ

)٢٢١(أي: 7ن تكرمه). قلت: فعلُت ذاك َحَذَر الشر، أي: لحذر الشر، ...، ومثل ذلك قولك: إنّما انقطع إليك أَْن تكرمه،
  

  ومن ورود ھذا الحذف في الشعر قول الفضل بن العباس بن عتبة: 
  ; تطمع������������وا أَْن تھينون������������ا ونك������������رمكم

  
  وأَْن نَك����������فَّ ا7ذى ع����������نكم وتؤذون����������ا  

  
  هللا يعل����������������������م أَنَّ����������������������ا ;نُح����������������������بُّكم

  
  و; نل����������������������وُمُكُم أَْن ; تحبَُّون����������������������ا  

  

)٢٢٢(، وعلى أَْن ; تحبوناوتقدير المعنى: في أَْن تھينونا، وفي أَْن نكفَّ 
  

، وفي ھذا )٢٢٣(وقد اشترط النحاة لصحة ھذا الحذف لحروف الجر أَمن اللبس، فان خيف اللبس آمتنع الحذف  
المعنى يقول أَبو حيان في ا;رتشاف، (وآطرد ح��ذف ح��رف الج��ر المتع��يّن م��ع (أَنَّ وأَْن) نح��و: غض��بُت أَْن تخ��رَج، 

ن تخرج، ومن أَنَّك تقوم، فأن أَتيت بصريح المصدر لم يجز الحذف، نح��و: عجب��ت م��ن وعجبُت أَنك تقوم، أي: َمْن أَ 
قيامك، فان لم يتعيّن الجر لم يجر الحذف، وذلك بأن يكون الفعل يتع��ّدى بح��رفين مختلف��ي المعن��ى، نح��و: رغب��ُت ف��ي 

  ، والى ھذا الشرط اشار ابن مالك بقوله: )٢٢٤(أَنَّك تقوم، ورغبُت عن أَْن تقوم)

) و (أَْن) يط�������������ّرد   نق�������������Lً، وف�������������ي (أَنَّ
  

)٢٢٥(م����ع أَْم����ن ل����بٍس: كعجب����ُت أَْن يَ����دوا  
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وقد أَضاف النحاة الى علة (كثرة ا;ستعمال) التي أشار اليھا سيبويه في نّصه المتق��دم، عل��ة اخ��رى، تلتق��ي م��ع 
)٢٢٦(يس��تدعي التخفي��فعلة (كثرة ا;ستعمال) في طلب الخفة، أعني بھ��ا: ط��ول (أَنَّ وأَْن) بص��لتھا، والط��ول 

ولخل��و  
المصدر الصريح من ا�ستطالة ; يحذف معه حرف الجر، إذ ; يُقال: رغبُت لقاءك، والمراد: في لقائك، فL مسّوغ 

 )قُ��ْل إِنَّ ّهللاَ ;َ يَ��أُْمُر بِاْلفَْحَش��اء(ھنا لعدم الط��ول، وم��ن أمثل��ة إثب��ات ح��رف الج��ر م��ع المص��در الص��ريح قول��ه تع��الى: 

وْا ا7ََمانَ��اتِ () وقد حذف مع الفعل نفسه في قوله تعالى: ٢٨من ا�ية/(ا;عراف  (النس��اء م��ن  )إِنَّ ّهللاَ يَأُْمُرُكْم أَن تُ��ؤدُّ
)ويرى الباحُث أن العلّة التي اعتّل بھا سيبويه لمثل ھذا الحذف، وھي كثرة استعمالھا مع حروف الج��ر ف��ي ٥٨ا�ية/

ى التعلي��ل اللغ��وي، وان كان��ت ا�خ��رى غي��ر بعي��دة ع��ن معن��ى ا7ول��ى، وھ��و الكLم العربي ھي ا7رجح، وا7قرب ال
طلب ا;ستخفاف، غير أَنَّ عدم حذف حروف الجر مع ا;سماء الموصولة (الذي) و (َم��ْن) وق��د طال��ت الص��لة بھم��ا، 

نَّ وأَْن) يجعل القول بأن علة الح��ذف ھ��و ط��ول ص��لة (أَنَّ وأَْن) ق��و;ً ض��عيفاً. وق��د خلّ��ف ح��ذف ح��روف الج��ر م��ع (أَ 
مسآلة خLفية بين النحاة، ; نرى بأساً من المرور عليھا بايج��از، فق��د اختلف��وا ف��ي إع��راب المص��در الم��ؤول م��ن (أَنَّ 
وأَْن) وصلتھما بعد حذف حرف الجر، منھم َمْن يرى أَنَّه في محل نص��ب، وم��نھم َم��ْن ي��رى أَنَّ��ه ف��ي مح��ل ج��ر، وق��د 

ى أَنَّه في محل نصب، وأَنَّ الفعل بعد ح��ذف ح��رف الج��ر وص��ل ال��ى المفع��ول تزعم الخليل وسيبويه الفريق الذي ير
، يق��ول س��يبويه: (وس��ألت )٢٢٧به، فعمل فيه، وتابعھما في ذلك كل من الفراء وا7خف��ش ا7وس��ط، والمب��رد والزج��اج(

ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّك��مْ (الخليل عن قوله جّل ذكره:  تُُكْم أُمَّ ) فق��ال: إنّم��ا ھ��و ٥٢(المؤمن��ون م��ن ا�ي��ة/ )فَ��اتَّقُونِ  َوإِنَّ ھَِذِه أُمَّ
) فھ��و نص��ب) ، ول��م يعت��رض )٢٢٨(على حذف الLم، كأنه قال: و7َنَّ ھذه أمتكم امة واح��دة، ف��ان ح��ذفت ال��Lم م��ن (أَنَّ

) في موضع جر ... لكان قو;ً  )٢٢٩( قوياً).سيبويه على ھذا الرأي، وإنّما علق عليه بقوله: (ولو قال إنساٌن: إِنَّ (أَنَّ
   

وتزعم الكسائي الفريق ا�خر الذي يعرب المصدر المؤول منھما بعد حذف حرف الجر في محل جر، ينقل   
) ھي في موضع خفض) )٢٣٠(الفراء عن الكسائي، وھو ; يقول به، (وكان الكسائي يقول في (أَنَّ

وقد أَنكر عليه ھذا  
الفريق ظھور الجر في المعطوف على المصدر المؤول الذي حذف ، وحجة ھذا )٢٣١(القول بقوله: (و; اعرف ذلك)

  منه حرف الجر في قول الفرزدق: 

  وم��������ا زرُت س��������لمى أَْن تك��������وَن َحبيب��������ةً 
  

، و; َدي�����ٍن بھ�����ا، أن�����ا طالب�����ه   )٢٣٢(إل�����يَّ
  

  

  بجر (دين) عطفاً على (أَن تكون).

من المحدثين ا;ستاذ عب��اس حس��ن، ، واختاره )٢٣٣(وكان السھيلي أبرز َمن ارتضى ھذا المذھب، ودافع عنه  
وعلّل اختياره بأنه ; داع��ي 7ن يك��ون المص��در الم��ؤول ف��ي مح��ل نص��ب، 7ن ح��رف الج��ر المح��ذوف مLح��ظ بع��د 

ويجد الباحث نفسه أَقرب الى المذھب ا7ول القائل بأن المصدر المؤول بع��د ح��ذف ح��رف الج��ر ف��ي مح��ل )٢٣٤.(حذفَه
لضعف حرف الجر عن أَْن يعمل مضمراً، 7ن الفعل يصل الى مفعوله دون واسطة  نصب، إذ إنَّه ا7َقيس وا7َْولى ،

)٢٣٥(ظاھرة، فL مسّوغ لتقدير عامل مضمر، سواءاً أَكان ھذا المضمر ضعيفاً أم قوياً.
  

ومن صور الحذف السماعي لحروف الجر توسعاً لكثرة ا;ستعمال، حذفھا مع ظروف المكان المختصة، إذ   
روف المكان من حيث تعدية الفعل اليه أو عدم تعديته على قسمين: المبھم، وھو ما لم يكن له نھاية و; قّسم النحاة ظ

أقطار تحصره، و; تعرف حقيقته بنفسه، بل بما يُضاف اليه، نحو: مكان، ناحية، أمام، خل��ف، ف��وق ... ال��خ، وغي��ر 
ا7فعال على ھذا النوع من الظروف فان��ه يتع��دى  ذلك من ا;سماء المبھمة غير المشتقة من لفظ الفعل، وما دخل من

إليھ��ا مباش��رة، وبغي��ر ح��رف ج��ر، فيق��ال: جلس��ت مجلس��اً، ووقف��ت ق��دامك، ووراءك، وتنص��ب ھ��ذه ا;س��ماء عل��ى 
الظرفية. والقسم الثاني من ظروف المكان ھو ما كان مختصاً، وھ��و عك��س الم��بھم، أي م��ا ك��ان ل��ه أَقط��ار تحص��ره، 

ر، والمسجد، والسوق/ وكما أَنَّ الفعل الLزم ; يتعدى الى مفعول ب��ه ا;ّ بح��رف ج��ر، نح��و: ونھايات تحيط به، كالدا
، يقول ابن عصفور: (إعل��م أَنَّ ا7فع��ال كلَّھ��ا تتع��دى )٢٣٦((وقفت في الدار) و (أَقمت في المسجد) و (جلسُت في مكة)

ظ��روف المك��ان المختص��ة، ف��ان الفع��ل ; الى جميع المصادر والظروف من مبھم ومختص ومح��دود .... بنفس��ھا ا;ّ 
)٢٣٧(يصل إليھا إ;ّ بواسطة، نحو: قمُت في الدار، وقعدت في المسجد، وكذلك حكم كل ظرف مكان مختص).

  

غير أَنَّ من ا7فعال الLزمة الداخلة على ظرف المكان المختص ما جاء شاذاً عن القاعدة المتقدمة، فنصبت   
وقد حذف منھا ح��رف الج��ر، توس��عاً، لكث��رة اس��تعمال ھ��ذه ا7فع��ال م��ع ظ��روف المك��ان اسماء المكان، الداخلة عليھا 

ا َدَخْلتُه دخو;ً، وولجته  المختصة، ويذكر النحاة من بين ھذه ا7فعال: (دخل، سكن، نزل، ذھب)، يقول سيبويه: (وأَمَّ
قالوا: نبئت زي��داً، وانم��ا يري��د: نبئ��ت ع��ن  ولوجاً، فانّما ھي: ولجت فيه، ودخلت فيه، ولكنَّه أُلقي (في) استخفافاً، كما

) يقول الفراء: (العرب تقول: ال��ى اي��ن ت��ذھبون، ٢٦(التكوير/ )فأين تذھبون(وفي تعليقه على قوله تعالى: )٢٣٨(زيد).
واين تذھبون، ويقولون: ذھبُت الشاَم، وذھبُت السوَق، وخرجت الشام، ... واستجازوا في ھذه ا7ح��رف إلق��اء (ال��ى) 

)٢٣٩(استعمالھم إي��اه)لكثرة 
وف��ي ھ��ذا المعن��ى يق��ول الرض��ي: (اعل��م أن (دخل��ُت) و (س��كنُت) و (نزل��ُت) تنص��ب عل��ى  

  الظرفية كلَّ مكان دخلت عليه، مبھماً كان أو;، نحو: (دخلت الدار) و (نزلت الخاَن) و (سكنت الغرفة)، وذلك لكثرة 
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من قول الرضي أَنَّ كثرة حذف حروف الجر مع ھذه  ويفھم)٢٤٠(استعمال ھذه ا7فعال الثLثة، فحذف حرف الجر).  
ا7فعال كان مدعاة 7ن تتجاوز دخولھا على أس��ماء ا7م��اكن المختص��ة، ال��ى المبھم��ة، حت��ى ُع��دَّ الح��ذف م��ع م��ا كث��ر 

وعل��ى ھ��ذا ا;س��اس، كان��ت عل��ة (كث��رة )٢٤١(حذف��ه قياس��ياً، وم��ع م��ا ل��م يكث��ر فان��ه يقب��ل، ويقتص��ر في��ه عل��ى الس��ماع.
) وراء حمل بعض اسماء المك��ان المختص��ة عل��ى الم��بھم م��ن المك��ان ف��ي ا;س��تعمال، فج��اءت مج��ردة م��ن ا;ستعمال

حرف الجر، منھا لفظ (مكان)، يقول الجامي: (وكذا حمل على المبھم من المكان لفظ (مكان) وان كان معين��اً، نح��و: 
ماء المكان منصوبة بعد ھذه ا7فعال اختلف وما جاء من اس)٢٤٢(جلسُت مكانك، لكثرته في ا;ستعمال ... ; 7بھامه).

في ناصبھا، ھل ھو النصب فيھا على المفعولية، أو على الظرفية، ولعّل منشأ الخLف في ھذه المسألة يع��ود ال��ى أَنَّ 
ھذه ا7فعال تستعمل مرة بحرف الجر، ومرة بغيره، نحو دخلُت البيت. ودخل��ت ال��ى البي��ت. فم��ذھب س��يبويه أَنَّ ھ��ذه 

اء منص��وبة عل��ى الظرفي��ة، وأَنَّ ا7ص��ل ف��ي المس��ألة أَنَّ ظ��رف المك��ان المخ��تص ; تص��ل إليھ��ا ا7فع��ال ا;ّ ا7َس��م
بواسطة، نحو: قمُت في الدار، وقعدت في المسجد، فL يقال: قُمُت الدار، و; قعدُت المسجد، ا;ّ أن العرب شدت من 

ع ھ��ذه الظ��روف، ومنھ��ا (ذھب��ت ودخل��ت) نََس��ب ھ��ذا ذلك، فحذفت ح��روف الج��ر م��ع ا7فع��ال الت��ي كث��ر اس��تعمالھا م��
، يقول ابو حي��ان ف��ي ا;رتش��اف: (وقال��ت الع��رب: )٢٤٤(، ووافقه عليه جمھرة النحاة)٢٤٣(المذھب الى سيبويه الرضي

ذھبُت الشاَم، وھذا عند سيبويه ظرف مختص، انتصب على إسقاط (ف��ي) تش��بيھاً بغي��ر المخ��تص، و; يج��وز نص��ب 
)٢٤٥(ذھب).(الشام) ا;ّ مع 

وينسب القول بأن ھذه ا;سماء منصوبة آنتصاب المفعول به، وأنَّ الفعل (دخل) في نحو:  
)٢٤٦(دخلُت المسجد، فعل متعد، فما بعده مفعول به، ; مفعول فيه، الى كل من المبرد وا7خفش والجرم��ي.

إذ ينس��ب  
: (ھو من ا7فعال التي تعدى تارة بنفسھا، وت��ارة ابن يعيش الى المبرد قوله في الفعل (دخل) في نحو: (دخلُت الدار)

بح��رف الج��ر، نح��و (نص��حت زي��داً، و (نص��حت لزي��د) (وش��كرته وش��كرت ل��ه) فك��ذلك: (دخل��ت ال��دار) و (دخل��ت 
)٢٤٧(فيھا).

  

أما موقف ا7خفش فينقله لنا ابن عصفور بأن الفعل (دخلُت) في نحو: (دخلت الدار) متعدية الى مفعول ب��ه،   
واشباھھا منصوبة بعدھا على أَنَّه مفعول، وال��ذي حم��ل عل��ى ذل��ك اط��راد وص��ول (دخل��ت) ال��ى م��ا بع��دھا  وأَنَّ الدار

)٢٤٨(بنفسھا، نحو: (دخلت المسجد).
  

وقد وق��ف ع��دد م��ن النح��اة م��ع م��ذھب س��يبويه، ودافع��وا عن��ه، م��نھم الرض��ي ال��ذي ي��رى أن ا;ص��ّح أن ھ��ذه   
)٢٤٩(ا7فع��ال ;زم��ة،

ي��ه ا7خف��ش خاص��ة بأن��ه فاس��د، وس��اق م��ن ا7دل��ة م��ا يثب��ت ويص��ف اب��ن عص��فور م��ا ذھ��ب ال 
)٢٥٠(ذلك،

والصواب عند ابن يعيش أن (دخل) من قبيل ا7فعال الLزمة، وإِنّما يتعدى بحرف الجر، نحو: دخلت الى  
)٢٥١(البيت، وانما حذف منه حرف الجر توسعاً لكثرة ا;ستعمال.

  

ى رأي س��يبويه، إذ ي��رى أَنَّ ھ��ذه ا;س��ماء نُص��بت بن��زع ولعباس حسن في النحو الوافي رأي آخ��ر، اق��رب ال��  
الخافض، 7ن ذل��ك (أَول��ى م��ن الق��ول بأنھ��ا مفع��ول ب��ه، وأن الفع��ل قبلھ��ا نص��بھا ش��ذوذاً، 7َنَّ نص��بھا عل��ى المفعولي��ة 

فيقع  أن الفعل قبلھا متعٍد بنفسه، وأن المعنى ; يحتاج الى المحذوف، -خطأً -مباشرة، ولو على وجه الشذوذ قد يوحي
و; يجد الباحث نفسه، بعد استعراض ھذه المذاھب في نصب أسماء )٢٥٢(في الوھم إباحة تعديته مباشرة في غيرھا).

المكان بعد ھذه ا7فعال، ا;ّ أن يقف موقف س��يبويه وجمھ��ور النح��اة، وي��ذھب ال��ى أن ح��ذف م��ا ك��ان موج��وداً لكث��رة 
نه فعLً ;زماً، وأن ا7سماء باقية على ظرفيتھا، وقد نًصبت بعد ا;ستعمال، ; يلغي حكم الفعل وما دخل عليه من كو

حذف ح��رف الج��ر إتس��اعاً لكث��رة دورانھ��ا ف��ي الكLم.وم��ن ھ��ذا الب��اب ايض��اً ق��د يحم��ل عل��ى ھ��ذا الن��وع م��ن الح��ذف، 
غي��ر إتساعاً، وطلباً للخفة، حذف حرف الجر م��ن ا7فع��ال الت��ي تتع��دى ال��ى مفع��ولين، تتع��دى ال��ى ا7ول بنفس��ھا م��ن 

واسطة، والى الثاني بواسطة حرف الجر، وعلى قاعدة أَن (الطول يستدعي التخفيف) فق��د ُس��مع ح��ذف ح��رف الج��ر 
)٢٥٣(مع أَفعال معدودة، تحفظ و; يُقاس عليھا،

وھذه ا7فع��ال ھ��ي: (اخت��ار، واس��تغفر، وّس��مى، وكنّ��ى، وأم��ر) نح��و:  
(ا;ع��راف م��ن  )َواْختَ��اَر ُموَس��ى قَْوَم��هُ َس��ْبِعيَن َرُج��Lً (الى: اخترت الرجال زيداً، والمراد: من الرجال، ومنه قوله تع

  ، ومنه قول الشاعر: )٢٥٤() والمعنى: من قومه١٥٥ا;ية/

  رّب العباد، اليه الوجهُ والعملُ     استغفر هللا ذنباً لسُت ُمحصَيَ◌هُ   

  ، ومنه قول الفرزدق: )٢٥٥(يريد: من ذنب

  وجوداً، إذا ھبَّ الرياح الزعازعُ      ومنّا الذي اختير الرجال سماحةً   

وا7صل: من الرجال، وھو المفعول الثاني المقيد بحرف الجر (;ختار)، والمفعول ا7ول ھن��ا نائ��ب فاع��ل،   
  وھو الضمير العائد الى (الذي)، ويعلق صاحب خزانة 7دب على ھذا الحذف بقوله: (وھذا الحذف كثير 
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زيداً، والمراد: بزيد، وكنيتك أبا عبد هللا، والمراد: بأبي عبد هللا، ويق��ال ايض��اً: ويقال ايضاً: سميتُك )٢٥٦(ا;ستعمال).
  أمرتك الخير، والمراد: بالخير، ومنه قول الشاعر: 

)٢٥٧(قد تركتَُك ذا ماٍل وذا نََشبِ     أمرُتُ◌َك الخيَر فافعْل ما أُمرَت به   
  

يتعدى بحرف الجر، وانما حذف حرف الجر استخفافاً، يقول ابن الوراق: (اعلم أَنَّ ا7ولى في ھذا الباب أَن   
)٢٨٥(و; يقاس عليه)

وفي موضع آخر يقول: (ومنه ما يحذف استخفافاً، لكثرته في كLمھم، كقولھم: ... سميتُك زيداً،  
 و; يح��ذف ح��رف)٢٥٩(وكنيتك أبا عبد هللا، 7ن ھذه ا7شياء قد كثرت في كLمھم، فأستخفوھا، فحذفوا ح��رف الج��ر).

الجر مع ھذه ا7فعال ا;ّ اذا كان في الفعل ما يدل عليه، ففي مثل: اخترت الرج��ال زي��داً، ف��ان لف��ظ ا;ختي��ار يقتض��ي 
تبعيضاً، فجاز حذف حرف الجر (من) لد;لة الفعل عليه، وعليه فقد ترتب على ھذا الح��ذف ش��رطان: ھم��ا: م��ا ي��دل 

رطان، أو أحدھما، لم يّجوز النحاة حذف حرف الجر على الحرف المحذوف، وموضع الحذف، (فان نقص ھذان الش
.(ًLأص)٢٦٠(

وما عد ذلك لم يجوز النحاة حذف حرف الجر من مفعول��ه ا;ّ ف��ي ض��رورة الش��عر، ومن��ه ق��ول الش��اعر  
  جرير: 

)٢٦١(كLمُكُم عليَّ إذْن حرام    تمرون الدياَر، ولم تعوجوا   
  

  يريد: على الديار، فحذف (على). 

ھ��ـ) ال��ى أبع��د مم��ا ذھ��ب الي��ه النح��اة، إذ جع��ل ح��ذف ح��رف الج��ر، اذا تع��يّن ٣١٥الصغير (ويذھب ا7خفش   
موضع الحذف والمح��ذوف ح��ذفاً قياس��ياً ف��ي ك��ل فع��ل ;زم، فق��د أج��از الح��ذف ف��ي نح��و: بري��ُت القل��َم الس��كيَن، يري��د: 

يُمن��ع ھ��ذا الح��ذف اذا م��ا بالسكين، 7نّه قد تعيّن حرف الجر المحذوف وھو (الباء) وموضع الحذف، وھو الس��كين، و
اختّل الشرطان أو أحدھما، فقد منع الحذف ف��ي نح��و: رغب��ُت ا7م��َر، 7ن��ه ; يُعل��م ن��وع الح��رف، فق��د يحتم��ل الك��Lم: 

)٢٦٢(رغبُت في ا7مر، أو عن ا7مر.
  

ر والصحيح عند النحاة عدم جواز ذلك، 7ن ما ورد منه قليل، ; يسّوغ قياسية ھذا الحذف، وإنما ھو محصو  
)٢٦٣(في أفعال قليلة مسموعة.

  

قولھم: (;ِه أَبوك):ومن صور الحذف السماعي لحرف الجر قولھم: (;ِه أَبوك) ولعّل سيبويه كان أول من اشار ال��ى 
ھذا الحذف في ھذا الموضع، ناسباً القول فيه الى الخليل، فقال: (وزعم الخليل أَنَّ قولھم: (ْ;ِ◌ أَبوك ... إنما ھو على 

بوك)، ولكنھم حذفوا الجار، وا7لف والLم، تخفيفاً على اللس��ان، ... يحذفون��ه فيم��ا كث��ر م��ن كLمھ��م، 7َنَّھ��م ال��ى (ِ� أ
)٢٦٤(تخفيف ما أكثروا استعماله أحوج)

  ومن الشعر يستشھد النحاة لھذا الحذف بقول الشاعر ذي ا;صبع العدواني:  

َك، ; أَْفَضْلَت في َحَسٍب      )٢٦٥(عنّي، و; أَنَت ديَّاني فتخزوني  ْ;ِ◌ه ابُن عمِّ
  

واذا كان النحاة قد اتفقوا على أَنَّ ف��ي ق��ول الع��رب: (;ِه أب��وك) ح��ذفاً، علت��ه التخفي��ف وكث��رة ا;س��تعمال، إ;َّ   
أَنھ��م ق��د اختلف��وا ف��ي المح��ذوف م��ن ھ��ذا ا;س��لوب فالمح��ذوف عن��د س��يبويه: ;م الج��ر، و;م التعري��ف، وبقي��ت ال��Lم 

و ما يفھم من نّص سيبويه المتقدم. والمحذوف عن��د المب��رد ھ��و ;م التعري��ف، وال��Lم ا7ص��لية، والباقي��ة ا7صلية، وھ
ھي ;م الجر، وكان أصلھا مكسوراً، وإن فتحت لئL ترجع ا7لف الى الياء، وحجة المبرد أَنَّ ح��رف الج��ر ; يج��وز 

لمعن��ى، وفتح��ت ;م الج��ر، 7نھ��ا ف��ي ا7ص��ل أَن يح��ذف، وھ��ي عن��ده أول��ى بالبق��اء ف��ي ھ��ذا الموض��ع، 7نھ��ا دخل��ت 
، م��نھم اب��و  عل��ي الفارس��ي، ال��ذي ي��رى أَنَّ ح��ذف ال��Lم )٢٦٧(، وھ��و بھ��ذا يخ��الف م��ذھب جمھ��ور النح��اة)٢٦٦(مفتوح��ة

ا7صلية يؤدي بالمتكلّم الى ا;بتداء بالساكن، وقبله ذھب ابن الشجري، فأنكر أن تكون الLم ف��ي (;ِه اب��وك) ھ��ي ;م 
وكما ) ٢٦٨(حت لمجاورتھا ا7لف، وا7صل عنده (ِ�) حذف ;م الجر، واعمل محذوفاً، كما قيل: هللاِ 7فعلّن.الجر، وفت

قالوا: (;ِه أَبوك) تخفيفاً لكثرة استعماله، قالوا ايضاً (لَْھَي أبوك) بد;ً من (�ِ أبوك)، مبنياً على الف��تح بن��اء الظ��روف 
حذوفين: ;م الجر، و;م التعريف، كما بن��ي (أم��ِس) و (ا�َن)، إذ قلب��وا ;م الكلم��ة المبنيّة، لتضمنه معنى الحرفين الم

الى موضع العين، وأَبدلوا من ا7لف ياء، يقول الرضي: (وقريٌب من الظروف المبنية ق��ولھم: (لَْھ��َي أب��وك) أي: (ِ�ِ 
لكث��رة ا;س��تعمال، وق��ّدر ;م أب��وك)، 7ن أص��له الج��ار والمج��رور، وحكم��ه حك��م الظ��روف، عن��دھم ح��ذف ;م الج��ر 

)٢٦٩(التعريف).
وي��رى الباح��ث ف��ي خ��Lف النح��اة ح��ول الح��رف المح��ذوف ف��ي ق��ولھم: (;ِه أب��وك) أَنَّ م��ا ذھ��ب الي��ه  

سيبويه، ووافقه جمھور النحاة من أن المحذوف ھو حرف الج��ر، ول��يس ا7ل��ف ا7ص��لية، ھ��و ا7رج��ح، إذ إِنَّ ح��ذف 
ستخفافاً أَمٌر سائغ في العربية، خاصة اذا ك��ان ف��ي اللف��ظ م��ا ي��دل عليھ��ا (فتج��ري حروف الجر من اللفظ اختصاراً وا

)٢٧٠(لقوة الد;لة عليھا مجرى الثابت الملفوظ، وتكون مرادةً في المحذوف منه)
وأمام كثير من شواھد حذف حروف  

مھا الفري��ق ا�خ��ر الجر في الكLم العربي، وفي القرآن خاصة، تكون حجة ع��دم ج��واز ح��ذف ح��رف الج��ر، الت��ي ق��دّ 
ضغينةً، والقول بحذف الLم ا7صلية أَمراً غير مقبول. وبالكLم عل��ى الح��ذف ف��ي ق��ولھم: (;ِه أب��وك) نك��ون ق��د أتين��ا 
على آخر ما في ھذا البحث، الذي قدمنا فيه جھداً متواضعاً، نرجو أَن يك��ون نافع��اً لمحب��ي العربي��ة، والمتطلع��ين ال��ى 

  لى سر اعجازھا وبLغتھا، إِْن وفقنا فيه فذلك من توفيق هللا ونعمه، وإن كانت ا;خرى معرفة اسرارھا، والوقوف ع
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فحسبنا أَننا بذلنا ما في وسعنا من جھد، وأَخلصنا النيةَ في خدمة لغة كتاب هللا العزيز، وآخر دعوانا أَن الحمُد � رب 
  العالمين. 

  

  خاتمة البحث

رز العلل في العربية، علة (كثرة ا;ستعمال) التي اعتمدت في تفسير بعد ھذه الجولة في دراسة واحدة من اب  
  الكثير من الظواھر اللغوية والنحوية والصرفية والد;لية، من الحكمه أن نسجل النتائج ا�تية. 

ي��ق أن العرب أُمةٌ تميل الى ا7يجاز، وتنأى عن ا;كثار في الكLم، وكان الحذف في الح��روف أح��د س��بلھم لتحق او�ً:
  ھذه الغاية، 7نَّ الكLم، عندھم، اذا طال كان، الحذف أجمل. 

أن اللغة العربية لغة حيّة، تنمو وتتطور بفعل الزمن، ومن أوج��ه نمّوھ��ا أنھ��ا تحي��ا عل��ى ألس��نة المتكلم��ين بھ��ا، ثانياً: 
ا7لفاظ وا7ساليب، وكانت علة (كثرة ا;ستعمال) وراء الكثير من التطورات والتغييرات التي شھدتھا الكثير من 

  تيسيراً لنطقھا. 

أظھر البحث أن علة (كثرة ا;ستعمال) كانت حاض��رة ف��ي تفس��ير الكثي��ر م��ن ظ��واھر اللغ��ة، وأس��اليب الك��Lم،  ثالثاً:
وكان أحد ا7صول الثابتة في وضع القواعد، إِْذ إنھا، كما ي��رى الس��يوطي، اعتم��دت ف��ي كثي��ر م��ن أب��واب النح��و 

  العربي. 

احتفاء العرب بعلة (كثرة ا;ستعمال)كان كبيراً جداً. تمثل ذلك فيما احتلت من مساحات واسعة في مؤلفات  أَنَّ  رابعاً:
النحو واللغة والصرف، وخاصة في (كت��اب س��يبويه)، ا7م��ر ال��ذي دف��ع ص��احب الكت��اب أن يق��ول: إنَّ م��ا ح��ذف 

  لكثرة ا;ستعمال كثير، وھو، عند ابن جني، أكثر من أن يذكر. 

 ً : أَنَّ علة (كثرة ا;ستعمال) علة قوية، امتدت في تعليل الكثير م��ن الظ��واھر اللغوي��ة، وق��د بلغ��ت م��ن الق��وة م��ا خامسا
جعل العرب يقدمونھا على (القياس)، فاذا ما تعارض القياس، وكثرة ا;ستعمال، قّدم ما كثر استعماله، وإْن كان 

  شاذاً في القياس.

ة (كثرة ا;س��تعمال) ف��ي تفس��ير الكثي��ر م��ن الظ��واھر اللغوي��ة، ك��انوا س��بّاقين ال��ى أَّن العرب في اعتمادھم عل سادساً:
ادراك حقيقة علمية، مفادھا أَن التراكيب اللغوية، مفردات وأساليب، حين يكثر استعمالھا، ودورانھا عل��ى ألس��نة 

  يف في اللفظ. المتكلمين، تدخلھا تغييرات، من حذٍف، أو قلب، أو وقف، لتحقيق نوع من التسھيل والتخف

أََ◌نَّ الظاھرة التي أطلق عليھا اللغوي��ون المح��دثون ب��ـ: (ق��انون ا;قتص��اد اللغ��وي)، الت��ي تعن��ي: أَنَّ المف��ردة،  سابعاً:
والجملة، التي يكثر استعمالھا ودورانھا على ا7لسنه، تكون معروفه ومفھومه، ا7مر الذي يدفع المتكلمين الى 

ق��د وض��عوا لبنانھ��ا وأَسس��ھا ف��ي آعتم��ادھم عل��ة (كث��رة ا;س��تعمال) ف��ي تحلي��ل  ا;قتصاد في لفظھا، كان العرب
  ظاھرة الحذف خاصة، وكان باب (الحروف) اوسع ا7بواب التي شملھا مثل ھذا الحذف. 

أظھر البحث أن كثيراً من العلماء كانوا حريصين على التأكيد على أَن ما يحصل من تغيير لكثرة ا;ستعمال، ثامناً: 
ھو مقصور على (السماع)، و; ينبغي انسحابھا على استعما;ت اخرى؛ 7ن للغتنا العربية ما يميّزھا عن إنما 

اللغات ا;خرى، وھي أنھا لغة القرآن الك��ريم، كت��اب العربي��ة الكبي��ر، وأَنَّ القي��اس عل��ى م��ا يحص��ل م��ن تط��ور 
د م��ن العوام��ل الت��ي كف��ل للعربي��ة أن تبق��ى وتغيير لكثرة ا;ستعمال اللغوي قد يمسُّ اصولھا الثابت��ة، وھ��ذا واح��

  حية، وأَْن يبقى القرآن الكريم اساس ديمومتھا وحيويتھا، وأن تبقى العربية الفصحى رمز وحدة ھذه ا7مة. 

تاسعاً: استقّر في ذھن الباحث أن ظاھرة الحذف لكثرة ا;س��تعمال ل��م تك��ن محص��ورة ف��ي (ب��اب الح��روف) وإْن ك��ان 
واب الك��Lم، وأن جھ��داً كبي��راً يج��ب أن يب��ذل ف��ي دراس��ة الح��ذف ھ��ذه ف��ي اب��واب: ا7فع��ال حظه من الحذف أوس��ع اب��

  وا;سماء،  والحركات، وھو عازم على أن يبذل مثل ھذا الجھد في بحث قادم، ان شاء هللا، ومنه التوفيق. 

  الباحث                                                         
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  الھوامش:

  

  

  .  ٨٣-١/٨٠ينظر: الخصائص:  - ١

 . ١/٦٠٢المقتضب:  - ٢

 . ١/٨٦الخصائص:  - ٣

 .٥٩-٢/٥٨المثل السائر:  - ٤

 . ٦٢-٢/٦١المصدر نفسه:  - ٥

 . ٤٠/٤٢الحدود في النحو العربي:  - ٦

 . ٣/١١٥البرھان في علوم القرآن:  - ٧

 . ١/٢٢ا7شباه والنظائر في النحو:  - ٨

 . ٢/٦١ينظر: المثل السائر:  - ٩

 . ٢/٣٦٠الخصائص:  - ١٠

 . ١/٢٦٦لنحو: ينظر: ا7شباه والنظائر في ا - ١١

 . ٣/١٣٠ينظر: شرح المفصل ;بن يعيش:  - ١٢

 . ٤/١١الكتاب:  - ١٣

 . ٢/١٩٦المصدر نفسه:  - ١٤

 . ١/١٦٥شرح المفصل ;بن يعيش:  - ١٥

 . ٣٢٢ينظر: دراسة الصوت اللغوي:  - ١٦

 .  ١٢٦-١/١٢٥الخصائص:  - ١٧

 . ١/١٢٤المصدر نفسه:  - ١٨

 . ٥/٥٧شرح المفصل ;بن يعيش:  - ١٩

 . ١/٢٦٦لنظائر في النحو: ، وا7شباه وا٥/٣٠٠ينظر: المصدر نفسه:  - ٢٠

 . ١٣٧، وينظر: المدارس النحوية/ شوقي ضعيف: ١/٤٩الخصائص:  - ٢١

 . ٤/٣٤٤شرح المفصل: ;بن يعيش:  - ٢٢

 . ١/٣٦١ينظر: ھمع الھوامع:  - ٢٣

 .  ٢٢٧-١/٢٢٦ينظر: معاني النحو:  - ٢٤

 . ٤/٤٥٧الكتاب:  - ٢٥

 . ٣/٣٠٢المصدر نفسه:  - ٢٦

 . ٣/١٨٧شرح المفصل: ;بن يعيش:  - ٢٧

 . ٣/١٥٩المصدر نفسه:  - ٢٨

 . ١/١٦٥المصدر نفسه:  - ٢٩

 . ٨١-٨٠ينظر: الترادف في اللغة:  - ٣٠

 . ١٠٩دور الكلمة في اللغة: ستيفن اولمان:  - ٣١

 . ٩-٢/٨معاني القرآن/ للفراء:  - ٣٢

 . ١٧٥صبح ا;عشى:  - ٣٣

 .  ٢٠٠-١٩٩أَدب الكاتب: ;بن قتيبة:  - ٣٤

 . ٢/٥٢٠، ٧١ينظر: ا7نصاف في مسائل الخLف: م/ - ٣٥

 . ١٨٤أَدب الكاتب ;بن قتيبة:  - ٣٦

 . ٢/١٨٥ر صناعة ا7عراب: س - ٣٧

 . ٣/٤٧٩ينظر: ھمع الھوامع:  - ٣٨

 . ١٠٤المترجل/ ;بن الخشاب:  - ٣٩

 . ١١٤ينظر: اصول النحو العربي:  - ٤٠

/  ٨/١٩٨٤الح��روف وا;ص��وات اللغوي��ة ف��ي مباح��ث الق��دماء والمح��ديثين ، بح��ث لل��دكتور ھ��ادي نھر/مجل��ة آداب المستنص��رية/ الع��دد/  - ٤١

٢٠٨-٢٠٧  . 

 . ٥/٢٦٥ شرح المفصل/ ;بن يعيش: - ٤٢

 .  ٧٨ينظر: ا;صوات اللغوية:  - ٤٣

 . ٤/١٧،  ٣/٣٤٩ينظر: العين للخليل:  - ٤٤

 . ١/٤٢٨النشر في القراءات العشر:  - ٤٥

 . ١/٥٢العين:  - ٤٦

 . ٤/٣٠٢المصدر نفسه:  - ٤٧

 . ٧٢-٧١ينظر: في ا;صوات اللغوية، دراسة في حروف المد:  - ٤٨

 . ٣/٥٤٤الكتاب:  - ٤٩

 . ٥/٢٧٦ينظر: شرح المفصل/;بن يعيش:  - ٥٠

 . ٥/٢٧٦در نفسه: ينظر: المص - ٥١

 . ٥/٢٧٦ينظر: المصدر نفسه:  - ٥٢

 . ١/٢٦٦، وينظر: الكتاب: ٥/٢٧٦المصدر نفسه:  - ٥٣

 . ١/٢٤٣ارتشاف الضرب:  - ٥٤
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 . ٤/٢٧٩الكتاب:  - ٥٥

 .٤/٢٧٩المصدر نفسه:  - ٥٦

 . ٣/٥٤٦المصدر نفسه:  - ٥٧

 . ١٠٩٣ينظر: لسان العرب: (رأى)،  - ٥٨

 . ٣/٥٤٦الكتاب:  - ٥٩

 . ٥/٢٧٠شرح المفصل/;بن يعيش:  - ٦٠

 . ٥/٢٧٠نفسه:  ينظر: المصدر - ٦١

 . ٣/٣٧ينظر: شرح الشافية/ للرضي:  - ٦٢

 . ٣/٣٧ينظر: المصدر نفسه:  - ٦٣

 .  ٥/٢٣١٩ارتشاف الضرب:  - ٦٤

 . ٢/٣٨ينظر: شرح التسھيل:  - ٦٥

 . ٥/٢٣١٩، وينظر: ارتشاف الضرب:  ٢/٣٨٢شرح التسھيل:  - ٦٦

 .١/٦٧٢إعراب القرأن/للنحاس:  - ٦٧

 . ٣/٣٢٤ينظر: النحو الوافي:  - ٦٨

 .  ٣٢٢-٣١٢ي القرآن للفراء: ، ومعان٤/٣٨٠ينظر: الكتاب:  - ٦٩

 . ١/٣١٤ينظر: سر صناعة ا;عراب:  - ٧٠

 . ٣/٥الكتاب:  - ٧١

 . ٣/٣٣١، وشرح التسھيل،;بن مالك:٥/٣٨ينظر: شرح المفصل/;بن يعيش:  - ٧٢

 . ١/٣٥٠ينظر: شرح الكافية/للرضي:  - ٧٣

 . ١/٤١شرح المفصل/;بن يعيش:  - ٧٤

 . ١/٥٧ينظر: العين:  - ٧٥

 . ١/٦اب: ، وينظر: سر صناعة ا;عر٤/١٧٦الكتاب:  - ٧٦

 . ٣١٦ينظر: الخليل بن أحمد الفراھيدي: د. مھدي المخزومي :  - ٧٧

 . ٤/٣٨١الكتاب:  - ٧٨

 . ١٨-١٧ينظر: في ا;صوات اللغوية، دراسة في حروف المد:  - ٧٩

 . ٣/١٣٣ينظر: شرح الكافية للرضي:  - ٨٠

 . ٤/٣٣٩الكتاب:  - ٨١

 . ٤٣٦-٤/٤٣٥المصدر نفسه:  - ٨٢

 . ١/٢١ينظر: سر صناعة ا;عراب:  - ٨٣

 . ٣/١٨٤فية للرضي: ينظر: شرح الكا - ٨٤

 . ٣/٢٩شرح المفصل/;بن يعيش:  - ٨٥

 . ٢٥-٤/٢٤: ، وشرح الكافية للرضي: ٣/٣٥ينظر: الخصائص:  - ٨٦

 . ٣٦٧تذكرة النحاة: ٢٥-٤/٢٤ينظر: العين: (ھلم)، وشرح الكافية للرضي:  - ٨٧

 . ٣/٥٢٩الكتاب:  - ٨٨

 . ١/٢٧٨الخصائص:  - ٨٩

 . ٦/٢٩٥، وخزانة ا7دب: ٤٢-٤/٤المفصل ;بن يعيش: ، وشرح ٣/٣٥، والخصائص: ١/٢٣ينظر: معاني القرآن/ للفراء:  - ٩٠

 . ٤٢-٤/٤١، وينظر: شرح المفصل/;بن يعيش: ٣٦-٣/٣٥الخصائص:  - ٩١

 . ٣/١٨٤شرح الكافية للرضي:  - ٩٢

 . ٤/٤٠٥الكتاب:  - ٩٣

 . ٢/٢٢٧المقتضب:  - ٩٤

 . ٤٠٧-٢/٤٠٦شرح المفصل/;بن يعيش:  - ٩٥

 . ٢/٤٠٩المصدر نفسه:  - ٩٦

 . ٣/٤٢١ينظر: ھمع الھوامع:  - ٩٧

 . ٤/١٨ا7شموني:  ينظر: شرح - ٩٨

 . ٢/٤١ينظر: شرح المفصل/;بن يعيش:  - ٩٩

 . ٣/١٣٣ينظر: شرح الكافية/للرقضي: -١٠٠

 . ٤/١٦ينظر: شرح ا7شموني:  -١٠١

 . ١/٢٤٩، وينظر: ارتشاف الضرب: ٣/١٣٣شرح الكافية/للرضي:  -١٠٢

 . ٤/٩، وشرح المفصل/;بن يعيش: ٣/١٣٣ينظر: المصدر نفسه:  -١٠٣

 . ٣/٤٢٠لھوامع: ، وھمع ا٧/٢١٦ينظر: البحر المحيط:  -١٠٤

 . ٧١٨، وتذكرة النحاة:١/٢٤٩ينظر: ارتشاف الضرب:  -١٠٥

 . ١/٣٢٣، ٤٥، ا7نصاف في مسائل الخLف: م/١/٣١٤ينظر: شرح الكافية/للرضي:  -١٠٦

 . ٣٧، وينظر: ا7نصاف في مسائل الخLف: م/١٨٠-١٧٩رصف المباني/للمالقي:  -١٠٧

 . ٢/٣٦٧شرح المفصل/;بن يعيش:  -١٠٨

 . ٩٥ة: ينظر: في ا;صوات اللغوي -١٠٩

 . ١/٢١سر صناعة ا7عراب:  -١١٠

 . ٤/١٨٤الكتاب:  -١١١
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 . ٢/٢٢٧المقتضب:  -١١٢

 . ٢/٢١٤الكتاب:  -١١٣

 . ٢/٢١٤ينظر: ھامش السيرافي على كتاب سيبويه:  -١١٤

 . ٤/٢٢٠٧، وينظر: ارتشاف الضرب: ٣/٢٦٢شرح التسھيل:  -١١٥

 . ١/٣٥٩ينظر: شرح الكافية/للرضي:  -١١٦

 . ١/٣٤٩شرح المفصل/;بن يعيش:  -١١٧

 . ٢/١٠٤ينظر: شرح جمل الزجاجي: ، و٢/٢٠٩الكتاب:  -١١٨

 .  ٤/١٨٥٣ارتشاف الضرب:  -١١٩

 . ١/٣٤٩ينظر: شرح المفصل/;بن يعيش:  -١٢٠

 . ٤/٣٩٩الكتاب:  -١٢١

 . ١/١٢١ينظر: البحر المحيط:  -١٢٢

 .١١٤-١/١١٣، وا;رتشاف: ٢٠٣-١/٢٠٢ينظر: إعراب النحاس:  -١٢٣

 .  ٤/٤٣٣، والكتاب: ١/٥٨ينظر: العين:  -١٢٤

 . ٥/٣٣٥شرح المفصل ;بن يعيش:  -١٢٥

 . ٣٤٨-٢/٣٤٧ر: المصدر نفسه: ينظ -١٢٦

 . ٥/٧٣، وينظر ايضاً: اعراب النحاس: ٢/١٩٦الكتاب:  -١٢٧

 . ١/٢٩٨ينظر: شرح ابن عقيل:  -١٢٨

 . ٣/١٦٧ينظر: المقتضب:  -١٢٩

 . ٣٢٥، المدارس النحوية/لشوقي ضيف: ١/٣٨٨ينظر: ھمع الھوامع:  -١٣٠

 . ٩٠-١/٨٩الخصائص:  -١٣١

 . ٤/١٨٤الكتاب:  -١٣٢

 . ٤/٥٥١مجمع البيان للطبرسي:  -١٣٣

 . ١/٢٤٨النحو:  معاني -١٣٤

 . ٢٥٢-١/٢٤٨ينظر: المصدر نفسه:  -١٣٥

 . ٤/١٨٤الكتاب: -١٣٦

 . ٥/٣٤١٢، وارتشاف الضرب: ١/٩٠ينظر: الخصائص:  -١٣٧

 . ٢/٢٢٨المنصف/;بن جني:  -١٣٨

 . ٥/٤٣١٢، وارتشاف العرب: ١/٣٤٨ينظر: شرح التسھيل:  -١٣٩

 . ١/٢٥١شموني: ، وشرح ا;١/٣٤٨وشرح التسھيل:  ٢/١٩٥، سر صناعة ا;عراب: ١/٩٠ينظر: الخصائص:  -١٤٠

 . ١/٣٤٨شرح التسھيل:  -١٤١

 .  ٢٦٩-٢/٣٦٨ينظر: الكتاب:  -١٤٢

 . ١/٦٤ينظر: ھمع الھوامع:  -١٤٣

 . ١/٣٨٠ينظر: مغني اللبيب:  -١٤٤

 . ١/٢٦٣ينظر: المقتضب:  -١٤٥

 .  ٢/٢٤٤، ومغني اللبيب: ١/٢٧٧ينظر: المصدر نفسه:  -١٤٦

 .  ٧٥-١/٧٣ينظر: معاني النحو:  -١٤٧

 .  ٣٢١-٣١٩ينظر: الدراسات الصوتية في كتاب العين:  -١٤٨

 . ٢/٣٦٩الكتاب:  -١٤٩

 .١/٢٧٦المقتضب:  -١٥٠

 . ٢/٣٤٨ينظر: شرح المفصل/;بن يعيش:  -١٥١

 .  ٧٩فقه اللغات الساميّة/لبروكلمان: -١٥٢

 . ١/٣٨٧معاني النحو:  -١٥٣

 . ١/٣٨٧المصدر نفسه:  -١٥٤

 . ١/٤٧،٤٦٩ينظر: شرح جمل الزجاجي:  -١٥٥

 . ٣/٦٩، وشرح التسھيل: ١/٤٧، وينظر ايضاً: شرح جمل الزجاجي: ٥٠٣-٣/٥٠٢الكتاب:  -١٥٦

 ينظر: ظاھرة التنوين في اللغة العربية: مقدمة الكتاب.  -١٥٧

 . ٢/٦٧، وينظر: ارتشاف الضرب: ٤/٥٢٠شرح الكافية/للرضي:  -١٥٨

 .  ١٠ينظر: ظاھرة التنوين في اللغة العربية:  -١٥٩

 . ٢/٥٧٩ينظر: المقتضب:  -١٦٠

 . ٩٠-١/٨٩الخصائص:  -١٦١

 . ٣/٥٠٤الكتاب:  -١٦٢

 . ٥٠٥-٣/٥٠٤المصدر نفسه:  -١٦٣

 . ٣/٥٠٦: ينظر: المصدر نفسه -١٦٤

 .٢/١٨٢سر صناعة ا7عراب:  -١٦٥

 . ٤/٥١٢ينظر: شرح الكافية/للرضي:  -١٦٦

 . ٣/٢٥١شرح التسھيل:  -١٦٧

 . ٢/٥٧٩المقتضب:  -١٦٨

 . ١/٩٤ينظر: معاني النحو:  -١٦٩

 . ٣٣٨ينظر: اصLح الخليل:  -١٧٠

 . ٤/٢١٨٩ينظر: ارتشاف الضرب:  -١٧١
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 . ٣٣٨، والحلل في اصLح الخلل: ٢/١٨٥ينظر: شر صناعة ا7عراب:  -١٧٢

 . ٣٣٨، والحلل في اصLح الخلل: ٣/٥٠٤تاب: ينظر: الك -١٧٣

 . ٢/٥٨٢المقتضب:  -١٧٤

 . ٤/٥٢١شرح الكافية: للرضي:  -١٧٥

 . ١/٣٣٤وشرح المفصل/;بن يعيش:  ١١٨، التيسر في القراءات السبع: ٢/٥٨٢ينظر: المقتضب:  -١٧٦

 . ٢/١٨٧، وسر صناعة ا;عراب: ٢/٥٧٩ينظر المقتضب:  -١٧٧

 . ٢/١٨سر صناعة ا7عراب:  -١٧٨

 . ٢/٧٤١ن الحاجب: ينظر: أمالي اب -١٧٩

 . ١/٣٣٣شرح المفصل/;بن يعيش:  -١٨٠

 . ٢/١٨٤ينظر: سر صناعة ا7عراب:  -١٨١

 . ٢/١٨٢المصر نفسه:  -١٨٢

 . ٢/١٨٤سر صناعة ا7عراب:  -١٨٣

 . ٥/٢٢٢٧، إرتشاف الضرب: ٢/١١٣، شرح جمل الزجاجي: ٤/٢٦ينظر: العين:  -١٨٤

 . ٢/٢٣٩الكتاب:  -١٨٥

 . ٥/٢٢٧، وينظر: ارتشاف الضرب: ٢/١١٣شرح جمل الزجاجي:  -١٨٦

 . ٢/١١٣ينظر: المصدر نفسه:  -١٨٧

 . ٣/٦٢ينظر: شرح ا7شموني:  -١٨٨

 . ٢/٢٣٩الكتاب:  -١٨٩

 . ٢/١١٣شرح جمل الزجاجي:  -١٩٠

 . ١/٣٤٧شرح المفصل/;بن يعيش:  -١٩١

 . ٢٠٩العلل في النحو:  -١٩٢

 . ١/٣٧٤ينظر: شرح المفصل/;بن يعيش:  -١٩٣

 . ٢/٢٥٦الكتاب:  -١٩٤

 . ٢/١١٣شرح جمل الزجاجي:  -١٩٥

 . ١/٣٧٤شرح المفصل/;بن يعيش:  -١٩٦

 . ١/٣٨٠ينظر: المصدر نفسه:  -١٩٧

 . ٢/٢٤٠الكتاب:  -١٩٨

 .٥/٢٢٢٧، وارتشاف الضرب:١/٣٤٧، ٤٨ينظر: ا7نصاف في مسائل الخLف: م/ -١٩٩

 . ٢/٢٦٩الكتاب:  -٢٠٠

 . ١/٣٨٠ينظر: شرح المفصل/;بن يعيش:  -٢٠١

 . ٣٨١-١/٣٨٠ينظر: المصدر نفسه:  -٢٠٢

 . ١/٣٨٦، وشرح المفصل/;بن يعيش: ٢٠٩ينظر: العلل في النحو:  -٢٠٣

 . ٢/٢٥٦ش كتاب سيبويه: ھام -٢٠٤

 . ٢١٠ينظر: العلل في النحو:  -٢٠٥

 . ٣/٢٨٠، وينظر شرح التسھيل:٣٧٧-١/٣٧٦شرح المفصل/;بن يعيش:  -٢٠٦

 . ١/٣٧٧ينظر: المصدر نفسه:   -٢٠٧

 . ٣/٦٤ينظر: شرح ا7شموني:  -٢٠٨

 . ٢/٢٤٤ينظر: الكتاب:  -٢٠٩

 .  ٥/٢٢٣٦ينظر:إِرتشاف الضرب:  -٢١٠

 . ١/٣٧٩ينظر: شرح المفصل/;بن يعيش:  -٢١١

 . ٢/٢٣٩اب: الكت -٢١٢

 . ٢/٤٦٩، وشرح ا7شموني: ٢/١٠٤ينظر: شرح المفصل/;بن يعيش:  -٢١٣

 . ٥/٢٢٣٩ينظر: إِرتشاف الضرب:  -٢١٤

 . ٣/٢٨٥شرح التسھيل:  -٢١٥

 . ١/٢٧١ينظر: صناعة ا7عراب:  -٢١٦

 . ٤/٥١٦شرح المفصل/;بن يعيش:  -٢١٧

 . ٢/١٩٦الكتاب:  -٢١٨

 . ٢/١٦٣المصدر نفسه:  -٢١٩

 . ٣/١٢٨المصدر نفسه:  -٢٢٠

  .٣/١٥٤المصر نفسه:  -٢٢١

 . ١/٧٥ينظر: ديوان الحماسة 7بي تمام/شرح التبريزي:  -٢٢٢

 . ٢/٧٣ينظر: شرح الكافية/للرضي:  -٢٢٣

 . ٢/٨٠، وينظر: شرح التسھيل: ٤/٢٠٨٩ارتشاف الضرب:  -٢٢٤

 . ١/٥٣٨ينظر: شرح ابن عقيل:  -٢٢٥

 .٣٠٥-٣٠٤، شرح جمل الزجاجي: /٣٧-٢/٣٥ينظر: المقتضب:  -٢٢٦

 . ٢/٣٤٢والمقتضب:  ١/١٤٨ء: ، ومعاني القرآن/للفرا٢٨-٣/١٢٧ينظر: الكتاب:  -٢٢٧

 .  ١٢٧-٣/١٢٦الكتاب:  -٢٢٨



 ِ�� ف �� ا���وف �� ا������ ���ة ا������ل�� ُ

 ٤٥

 . ٣/١٢٧المصدر نفسه:  -٢٢٩

 . ١٤٨، ١/٥٨معاني القرآن/للفراء:  -٢٣٠

 . ١/١٤٨المصدر نفسه:  -٢٣١

 . ٣/٢٩ينظر: الكتاب:  -٢٣٢

 . ٣/٢٣١الروض ا7نف للسھيلي:  -٢٣٣

 . ٢/١٣٦ينظر: النحو الوافي:  -٢٣٤

 . ٢/٢٧٣ينظر: شرح الكافية/للرضي:  -٢٣٥

 . ٣/١٤٣٠وارتشاف الضرب:  ١/٣٢٧، شرح جمل الزجاجي: ٤٢٧-١/٤٢٦عيش: ينظر: شرح المفصل/;بن ي -٢٣٦

 . ١/٣٢٨شرح جمل الزجاجي:  -٢٣٧

 . ٤/١٠الكتاب: -٢٣٨

 . ١٩/١٤٢، وينظر: تفسير القرطبي: ٣/٢٤٣معاني القرآن/للفراء:  -٢٣٩

 . ٢/١٥شرح الكافية/للرضي:  -٢٤٠

 . ٤/٢٠٨٩، وارتشاف الضرب: ٢/٨١ينظر: شرح التسھيل: -٢٤١

 . ١/٢٧٠الفوائد الضيائية:  -٢٤٢

 . ٢/١٥شرح الكافية/للرضي:  -٢٤٣

 . ٣/١٤٣٦وارتشاف الضرب:  ١/٣٢٨، وشرح جمل الزجاجي: ١/٤٧ينظر: شرح المفصل/;بن يعيش: -٢٤٤

 .٣/١٤٣٦ارتشاف الضرب:  -٢٤٥

 . ٣/١٤٣٥، وارتشاف الضرب: ١/٣٢٨ينظر: شرح جمل الزجاجي:  -٢٤٦

 . ١/٤٢٧شرح المفصل/;بن يعيش:  -٢٤٧

 . ١/٣٢٨ينظر: شرح جمل الزجاجي:  -٢٤٨

 . ٢/١٥رح الكافية/للرضي: ينظر: ش -٢٤٩

 . ١/٣٢٩ينظر: شرح جمل الزجاجي:  -٢٥٠

 . ٤/٢٩٦نظر: شرح المفصل/;بن يعيش:  -٢٥١

 . ٢/١٣١النحو الوفي:  -٢٥٢

 . ١/٣٠٥ينظر: شرح جمل الزجاجي:  -٢٥٣

 . ١/٣٠٥ينظر: المصدر نفسه:  -٢٥٤

 . ٢٧/٦٧٢وخزانة ا;دب:  ٤/٢٩٦، وشرح المفصل/;بن يعيش: ١/٣٠٦ينظر: المصدر نفسه:  -٢٥٥

 . ٧/٦٧٢دب: خزانة ا; -٢٥٦

 . ١/٣٠٥ينظر: شرح جمل الزجاجي:  -٢٥٧

 . ١٨٥العلل في النحو:  -٢٥٨

 . ١٨٥المصدر نفسه:  -٢٥٩

 . ١/٣٠٦شرح جمل الزجاجي:  -٢٦٠

 . ٣/٧٦١وخزانة ا;دب/ ١٤٦-١٤٥، وضرائر الشعر/;بن عصفور: ١/٣٠٦ينظر: لمصر نفسه:  -٢٦١

 . ٢/٢٧٣، وشرح الكافية/للرضي: ١/٣٠٧ينظر: شرح جمل الزجاجي:  -٢٦٢

 دران السابقان. ينظر: المص -٢٦٣

 .  ١٢٨-٣/١٢٧، ٢/١١٥، وينظر منه: ١٦-٢/١٦٢الكتاب:  -٢٦٤

 . ٣/٣١٣، وشرح الكافية/للرضي: ٥/٢٦١ينظر: شرح المفصل:/;بن يعش:  -٢٦٥

 . ٢/١١٥ينظر: ھامش السيرافي على كتاب سيبويه:  -٢٦٦

 . ٣/٢٢٢وخزانة ا;دب:  ٤/١٧٦٣، ارتشاف الضرب: ٥/٢٦١ينظر: شرح المفصل/;بن يعيش:  -٢٦٧

 . ٣/٢٢٢خزانة ا7دب: ينظر:  -٢٦٨

 . ٣/٢٢٢وخزانة ا7دب:  ٤/١٧٦١وارتشاف الضرب:  ٥/٢٦١، وينظر: شرح المفصل/;بن يعيش: ٣/٣١٣شرح الكافية/ للرضي:  -٢٦٩

 . ٤/٥١٦شرح المفصل/;بن يعيش:  -٢٧٠
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  مصادر البحث ومراجعه

  

  القرآن الكريم •

-ھ��ـ١٣٨٢، مطبع��ة الس��عادة، مص��ر، ٤محمد محيي ال��دين عب��د الحمي��د، طھـ)، تح، ٢٧٦أدب الكاتب،  أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة (ت  •

 م. ١٩٦٢

ھـ) تحقيق ودراس��ة ال��دكتور رج��ب عثم��ان محم��د، مراجع��ة ال��دكتور رمض��ان ٧٤٥إرتشاف الَضَرب من لسان العرب: أبو ّحيان ا7ندلسي (ت  •
 م. ١٩٩٨-ھـ١٤١٨، مكتبة الخانجي/ القاھرة/ ١عبد التواب، ط

ھ��ـ) ت��ح: ط��ه عب��د ال��رؤوف س��عد، مكتب��ة ٩١١في النحو: أبو الفضل عب��د الرحم��ان الكم��ال اب��و بك��ر ج��Lل ال��ين الس��يوطي (ت ا7شباه والنظائر  •
 م، شركة الطباعة الفنية. ١٩٧٥-ھـ١٣٩٥الكليات ا7زھرية/القاھرة، 

 م. ١٩٧٩، مكتبة ا;نجلو المصرية، ٤ا7صوات اللغوية: الدكتور ابراھيم أنيس، ط •

 م، الLذقية، سوريا. ١٩٧٩ي: الدكتور محمد خير حلواني، جامعة تشرين، اصول النحو العرب •

ھ��ـ) ت��ح: ال��دكتور زھي��ر غ��ازي زاھ��د، مطبع��ة العاني/بغ��داد، وزارة ٣٣٨إعراب القرآن: أبو جعف��ر أحم��د ب��ن محم��د ب��ن اس��ماعيل النح��اس (ت  •
 ا7وقاف، إحياء التراث ا;سLمي (د.ت). 

ھـ)، دراسة وتحقيق: الدكتور فخر صالح سليمان ق��داره، دار الجي��ل/ بي��روت، ودار ٦٤٦بن الحاجب (ت أمالي ابن الحاجب: ابو عمرو عثمان  •
 م. ١٩٨٩عّمار/ عّمان، 

ھ��ـ)، ت��ح: محم��د محي��ي ال��دين عب��د الحمي��د، ٥٧٧ا7نصاف في مسائل الخLف: الشيخ ا7مام كمال الدين ابو البركات عبد الرحمن ا7نباري (ت  •
 م. ١٩٨٢دار الجيل/

 م، دار الفكر للطباعة والنشر. ١٩٧٨-ھـ٢/١٣٩٨ھـ) ط٧٤٥حر المحيط: محمد بن يوسف الشھير بأبي حيان ا7ندلسي (الب •

، مطبعة عيس��ى الب��ابي الحلب��ي ١ھـ) تح: محمد أبو الفضل ابراھيم، ط٧٩٤البرھان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركشي (ت  •
 م. ١٩٥٨وشركاه، القاھرة، 

 م. ١٩٨٦ھـ)، تح: عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة/٧٤٥رة النحاة: أثير الدين ابو عبد هللا محمد بن يوسف بن حيان ا7ندلسي (ت تذك •

 م. ١٩٨٠-ھـ١٤٠الترادف في اللغة: حاكم مالك لعيبي، الجمھورية العراقية، وزارة الثقافة وا;عLم، دار الرشيد للنشر،  •

ھ��ـ)، عن��ي بتص��حيحيه، أوت��وبرتزل، اس��تانبول، مطبع��ة الدول��ة: ٤٤٤أب��و عم��رو عثم��ان ب��ن س��عيد ال��داني، (ت  التيس��ير ف��ي الق��راءات الس��بع: •
 م. أعادت صبغة مكتبة المثنى/بغداد. ١٩٣٠

ھ��ـ، ١٣٨٣، دار الكات��ب العرب��ي، ٣ھ��ـ)، ط٦٧٠الجامع 7حكام القرآن (تفسير القرطبي): أبو عبد هللا محمد بن أحم��د ا7نص��اري القرطب��ي (ت  •
 م. ١٩٦٧

ھـ) ضمن كتاب (رسائل في النحو واللغة) تح: الدكتور مصطفى ج��واد، ٣٨٤الحدود في النحو العربي: أبو الحسن علي بن عيسى الرماني (ت  •
 م. ١٩٦٩-ھـ١٣٩٩ويوسف يعقوب مسكوني، وزارة الثقافة وا;عLم، دار الجمھورية/ بغداد 

، ١٩٨٤ن: ال��دكتور ھ��ادي نھ��ر، بح��ث ف��ي مجل��ة، آداب المستنص��رية، الع��دد الث��امن، الحروف وا7صوات اللغوية في مباحث الق��دماء والمح��دثي •
 .  ٢١٢-٢٠٨ص

ھ��ـ)، ت��ح: س��عيد عب��د الك��ريم س��عودي، ٥٢١الحلل في اصLح الخلل م��ن كت��اب الحم��ل: أب��و محم��د عب��د هللا ب��ن محم��د ب��ن الس��يد البطليوس��ي (ت  •
 م. ١٩٨٠الرشيد للنشر  منشورات وزارة الثقافة وا;عLم، الجمھورية العراقية، دار

 ھـ. ١٢٩٩ھـ) مطبعة بو;ق، ١٠٩٣خزانة ا7دب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر البغدادي (ت  •

 م. ١٩٥٢-ھـ١٣٧١الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني، تح: محمد علي النجار، الناشر دار الكتاب العربي/بيروت/لبنان،  •

 م. ٩٦٠الدكتور مھدي المخزومي، مطبعة الزھراء، بغداد، الخليل بن أحمد الفراھيدي، أعماله ومنھجه:  •

 م. ١٩٧٦دراسة الصوت اللغوي: الدكتور أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاھرة،  •

الدراس���ات الص���وتية ف���ي كت���اب الع���ين ف���ي ض���وء عل���ى اللغ���ة الح���ديث: موق���ف علي���وي خض���ير، رس���الة ماجس���تير، عل���ى ا�ل���ة الطابع���ة،  •
 .  م١٩٨٥المستنصرية/ا�داب، 

 م. ١٩٧٥، القاھرة،٤دور الكلمة في اللغة: ستيفن أولمان، تعريب الدكتور كمال محمد بشر، ط •

 ھـ)، مكتبة النوري/دمشق/(د.ت). ٥٠٢ديوان الحماسة 7بي تمام: شرح العLمة التبريزي (ت  •

الخ��راط، مطبوع��ات مجم��ع اللغ��ة  ھ��ـ)، ت��ح: أحم��د محم��د٧٠٢رصف المباني ف��ي ش��رح ح��روف المع��اني: أََ◌حم��د ب��ن عب��د الن��ور الم��القي، (ت  •
 م. ١٩٧٥-ھـ١٣٩٥العربية بدمشق، 

 م. ١٩٧٠ھـ) تح: عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب الحديثة، ٥٨١الروض ا7ُنف في شرح السيرة النبوية ;بن ھشام: عبد الرحمن السھيلي (ت  •

ھ��ـ، ١٤٢١، ١اس��ماعيل، وأحم��د رش��دي ش��حاتة، ط ھـ)، تح: محمد حسن محمد حسن٣٩٢سر صناعة ا;عراب: أبو الفتح عثمان بن جني (ت  •
 م، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان. ٢٠٠٠

م، الكت��ب ١٩٩٨-ھ��ـ١٤١٩، ١شرح ا7شموني على ألفية ابن مالك: قدم له ووضع فھارسه: حسن محمد، اشراف الدكتور إميل بديع يعق��وب، ط •
 العلمية، بيروت/لبنان. 

، ١٩٦٤، ١٤ھ��ـ) ت��ح: محم��د محي��ي ال��دين عب��د الحمي��د، ط٧٦٩د هللا ب��ن عقي��ل العقيل��ي الھم��داني المص��ري (ت شرح ابن عقيل: بھ��اء ال��دين عب�� •
 مطبعة السعادة/مصر. 

ھ��ـ)، ق��ّدم ل��ه ووض��ع حواش��يه وفھارس��ه ال��دكتور: ٦٤٣شرح المفصل للزمخشري: موقف الدين ابو البقاء يعيش بن عل��ي يع��يش الموص��لي (ت  •
 م، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان. ٢٠١-ھـ١٤٢٢، ١إميل بديع يعقوب، ط

ھ��ـ) ش��رحه وعل��ق علي��ه: محم��د حس��ن ش��مس ال��دين، دار الكت��ب للطباع��ة ٨٢١صبح ا;عشى في صناعة ا;نشا: أحم��د ب��ن عل��ي القلقش��ندي (ت  •
 والنشر، بيروت/لبنان. 



 ِ�� ف �� ا���وف �� ا������ ���ة ا������ل�� ُ

 ٤٧

 م. ١٩٨٢-ھـ١٤٠٢ا7ندلس للطباعة والنشر والتوزيع،  ، دار٢ھـ) تح: السيد ابراھيم محمد، ط٦٦٩ضرائر الشعر: ابن عصفور ا;شبيلي (ت  •

 م. ١٩٨٢-ھـ١٤٠٣، مكتبة الخانجي بالقاھرة، ودار الرفاعي بالرياض، ١ظاھرة التنوين في اللغة العربية: الدكتور عوض المرسي جھادي، ط •

م، دار الفك��ر ٢٠٠٠-ھ��ـ١٤٢١، ١ن مب��ارك، طھ��ـ) ت��ح: مھ��ا م��از٣٨١العلل في النحو: ابو الحسن محمد بن عبد هللا المعروف بابن الوراق (ت  •
 المعاصر، بيروت لبنان. 

ھـ)، تح: الدكتور مھ��دي المخزوم��ي، وال��دكتور اب��راھيم الس��امرائي، وزارة الثقاف��ة ١٧٥العين: ابو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراھيدي (ت  •
 م. ١٩٨٢وا;عLم، دار الرشيد للنشر، 

 م.١٩٧٧-ھـ١٣٩٧، ترجمة: رمضان عبد التواب، مطبوعات جامعة الرياض، فقه اللغات السامية: كارل بروكلمان •

ھـ) دراسة وتحقي��ق: ال��دكتور أس��امة ط��ه الرف��اعي، مطبع��ة ٨٩٨الفوائد الضيائية، شرح كافية ابن الحاجب: نور الدين عبد الرحمن الجامي (ت  •
 م. ١٩٨٣-ھـ١٤٠٣وزارة ا7وقاف والشؤون الدينية، 

س��ة ف��ي أص��وات الم��د العربي��ة: ال��دكتور غال��ب فاض��ل المطلب��ي، منش��ورات وزارة الثقاف��ة وا;ع��Lم، الجمھوري��ة ف��ي ا;ص��وات اللغوي��ة، درا •
 م. ١٩٨٤العراقية، دار الشؤون الثقافية والنشر: 

، مكتب���ة الخ���انجي/ ٣ھ���ـ) تحقي���ق وش���رح: عب���د الس���Lم محم���د ھ���ارون، ط١٨٠كت���اب س���يبويه: اب���و بش���ر عم���رو ب���ن عثم���ان ب���ن قنب���ر (ت  •
 م. ١٩٨٨القاھرة/

ھـ)، قّدم له: العLمة الشيخ عب��د هللا  العLيل��ي، اع��داد وتص��نيف: يوس��ف خي��اط ون��ديم مرعش��لي دار ٧١١لسان العرب: العLمة ابن منظور (ت  •
 لسان العرب/ بيروت/ لبنان. 

يخ كام��ل محّم��د محّم��د عويض��ة، ھ��ـ)، حقق��ه وعل��ق علي��ه: الش��٦٣٧المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين نصر هللا ب��ن ا7ثي��ر (ت  •
 م. ١٩٨٩، دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان/١ط

 ھـ.١٣٧٩ھـ) دار إحياء التراث العربي، بيروت/لبنان/٥٤٨مجمع البيان في تفسير القرإن: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت  •

 م. ١٩٧٦المدارس النحوية/شوقي ضيف، دار المعارف/ القاھرة/ •

 م. ١٩٧٢-ھـ١٣٩٢ھـ)، تح: علي حيدر، منشورات دار الحكمة، دمشق، ٥٦٧د عبد هللا بن أحمد الخشاب (ت المرتجل: أبو محم •

 ھـ)، عالم الكتب / بيروت/ لبنان، (د.ت). ٢٠٧معاني القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت  •

 م. ١٩٨٧لمي، جامعة بغداد، بيت الحكمة، معاني النحو: الدكتور فاضل صالح السامرائي، وزارٮة التعليم العالي والبحث الع •

، دار الكت���ب ١ھ���ـ)، ت���ح: حس���ن محم���د، ومراجع��ة ال���دكتور إمي���ل ب���ديع يعق���وب، ط٢٨٥المقتص��ب: اب���و العب���اس محم���د ب���ن زي��د المب���رد (ت  •
 م. ١٩٩٩العلمية/بيروت/لبنان/

ي البصري، تح: ابراھيم مص��طفى، وعب��د هللا أم��ين، المنصف: شرح ا7مام أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصريف لLمام أبي عثمان المازن •
 م. ١٩٥٤، شركة مصطفى البابي الحلبي/ القاھرة/١ط

ھ��ـ) مراجع��ة: عل��ى محم��د الض��باع، ٨٣٣. ب��ابن الج��زري (ت ٠النشر في القراءات العشر: الحافظ أبو الخير محمد بن محم��د الدمش��قي، الش��ھي •
 مطبعة مصطفى محمد، مصر. 

، منش��ورات دار الكت��ب ١ھ��ـ) ت��ح: أحم��د ش��مس ال��دين، ط٩١١الجوام��ع: ج��Lل ال��دين عب��د ال��رحمن الس��يوطي (ت  ھمع الھوامع في شرح جمل •
 م.١٩٨٩العلمية/ بيروت/ لبنان/

  

  

 


