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 الحـــذف نســـیا فـــي النحـــو العربـــي)( ظـــاهرة تعـــد

لمـا  ؛النحـاة  المستحسـنة لـدىمن الظواهر النحویـة 

 ، فهـــي فیهـــا مـــن التیســـیر بعـــدم التقـــدیر أو التأویـــل

عبثـــــا بالتراكیـــــب أو البنـــــى، وٕانمـــــا لعلـــــة أو  تلیســـــ

الحـــــذف ســـــنة مـــــن ســـــنن ن أل،  مقـــــتض یقتضـــــیه

ـــة ومقصـــد مـــن مقاصـــدها، وقـــد عـــول ع لیـــه العربی

العـــــرب كثیـــــرا فـــــي كالمهـــــم، رغبـــــة فـــــي اإلیجـــــاز 

 والتخفیف، حتى جعلـه ابـن جنـي ضـربا مـن اتسـاع

 .اللغة 

متـأخري بـدعا مـن هرة الحذف نسـیا اظلم تكن و 

ال  االمتقـــــــدمون بوصـــــــفه ا، بـــــــل اســـــــتعملهالنحـــــــاة 

مـــا ورد، وال  العمـــل بهـــا عنـــدیتوقـــف لكـــن ، ابلفظهـــ

یین اخـــتالف ألفـــاظ النحـــو ویعـــد یقـــاس علیـــه غیـــره، 

علـــى اتســـاع  فـــي التعبیـــر عـــن هـــذه الظـــاهرة دلـــیال

جنــــي یعبــــر عنهــــا فــــي  ابــــناللغــــة ومرونتهــــا فنجــــد 

لغــة مــن ال ینتظــر الحــرف)، َنْحــو َقْولــك (بـــ التــرخیم

ِفـــي َحـــاِرث : َیـــا َحـــاُر ، و یعبـــر عنهـــا فـــي حـــذف 

ــ مــــا ال یعتــــد بــــه)، ( متعلــــق الظــــرف الواقــــع خبــــرا بـــ

رح، وابـــن والزمخشـــري یعبـــر عنهـــا بـــالمتروك المطـــ

ــ الحـــذف غیـــر المقصـــود)، (الحاجـــب یعبـــر عنهـــا بــ

ــ معرضــا عنــه البتــة)، و (وابــن یعــیش یعبــر عنهــا بـ

 غیر منوي) (اإلمام الرضي یعبر عنها بـ

 :احیة المفتالكلمات 

 المتروك المطرح ـ بال دلیلنسیا ـ  المحذوف .

 

Research Summary 

The phenomenon(omission is 

forgotten in Arabic grammar) is one of 

the grammatical phenomena that are 

favorable to grammarians, because of 

its ease of discretion or interpretation, it 

is not in vain with the structures or 

structures, but rather for a cause or a 

requirement required by the 

composition, because the omission is a 

year of the Sunnah of the Arabic and 

one of its purposes, and has The Arabs 

relied on him a lot for their words, in a 

desire to be brief and mitigating, until 

Ibn Geni made it a form of broadening 

the language. 

The phenomenon of deletion was not 

forgotten because of her late 

grammarians. Rather, it was used by the 

applicants, as it is not in its wording, 

but work with it stops at what is stated, 

and no other is measured against it. 

The difference in grammatical terms 

in expressing this phenomenon is 

evidence of the breadth and resilience 

of the language, and we find Ibn Jenni 

expressing it in the marbling of(the 

language of one who does not wait for 

the letter), towards your saying in 

Harith: " O Har, " and expresses it in 

deleting the related circumstance. It is 

not recognized), and Al-Zamakhshari is 

expressed in Al-Matrook Al-Mutrah, 

and Ibn Al-Hajib expresses it 

as(unintended deletion), and Ibn Aish 

expresses it as(exhibiting it at all), and 

Imam Al-Radhi expresses it as(not 

intended) 
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الحــــذف ســــنة مــــن ســــنن العربیــــة ومقصــــد مــــن 

مقاصــــــدها، وقــــــد عــــــول علیــــــه العــــــرب كثیــــــرا فــــــي 

كالمهـم، رغبــة فـي اإلیجــاز والتخفیـف، حتــى جعلــه 

ابـن جنــي ضـربا مــن االتســاع
)١(

فــي بــاب ، وأدرجـه 

العربّیــــة شــــجاَعة
)٢(

إنهــــم إذا كــــانوا "  حیــــث قــــال : 

ــــــه  ــــــدهم مستوحشــــــین من فــــــي حــــــال إكثــــــارهم وتوكی

أنهــم إلـى اإلیجــاز أمیــل، وبــه علــم  ،مصـانعین عنــه

أال تــــرى إلــــى مــــا فــــي القــــرآن  ؛أعنــــى وفیــــه أرغــــب

كحـــــــذف  ،وفصـــــــیح الكـــــــالم مـــــــن كثـــــــرة الحـــــــذوف

المضـــاف، وحـــذف الموصـــوف، واالكتفـــاء بالقلیـــل 

مـــن الكثیـــر كالواحـــد مـــن الجماعـــة وكـــالتلویح مـــن 

ممــــــــا یطــــــــول إیــــــــراده -التصــــــــریح، فهــــــــذا ونحــــــــوه 

فیمـــا ممـــا یزیـــل الشـــك عنـــك فـــي رغبـــتهم  -وشـــرحه

خف وأوجـز عمـا طـال وأمـّل، وأنهـم متـى اضـطروا 

إلــى اإلطالــة لــداعي حاجــة أبــانوا عــن ثقلهــا علــیهم، 

واعتــــــدوا بمــــــا كلفـــــــوه مــــــن ذلـــــــك أنفســــــهم وجعلـــــــوه 

كالمنبهـــــة علـــــى فــــــرط عنـــــایتهم وتمكـــــن الموضــــــع 

عنــدهم، وأنــه لــیس كغیــره ممــا لیســت لــه حرمتــه وال 

النفس معنیة به.
)٣(

 

هــــو "  القــــاهر:وفــــي قیمــــة الحــــذف یقــــول عبــــد 

بـــاٌب دقیـــُق المســـلك لطیـــُف المأخـــذ عجیـــُب األمـــر 

شبیه بالسِّحر فِإنَّك تـرى بـه تـرك الـِذْكر أفصـَح مـن 

وتجــُدك  ،الــذكر والصــمت عــن اِإلفــادة أزیــَد لِإلفــادة

                                                 

االتســـــاع النحـــــوي یشـــــمل كـــــلُّ صـــــنوِف التغییـــــر فـــــي أصـــــل  )١(

ـــدیم وتـــأخیٍر، وحمـــٍل علـــى  التركیـــب مـــن حـــذٍف، وزیـــادٍة، وتق

 المعنى.

 .٤٤٩/ ٢، ٣٦٢/ ٢لخصائص ا )٢(

 .٨٧/ ١المرجع السابق  )٣(

وأتــمَّ مــا تكــون بیانــًا  ،أنطــَق مــا تكــوُن ِإذا لــم تنِطــقْ 

"  إذا لم تُِبن
)٤(

 

وتتـرك نسـیا  تحـذففـي اللغـة أشـیاء  نجـدقد لذا 

ممـــا یفــــتح بـــاب االجتهــــاد أمــــام  ،،علــــةللغـــرض أو 

لــى هــذا الغــرض أو إمــن أجــل الوصــول  ،الدارســین

علـــــى الـــــرغم مـــــن اهتمـــــام الدارســـــین و  ،تلـــــك العلـــــة

إال أن أحـــدا مـــنهم لــــم  ،الحـــذفكثیـــر مـــن صـــور ب

ولعـــل  ،فیمـــا أعلـــملـــى ظـــاهرة الحـــذف نســـیا إینتبـــه 

فـــي خلـــط بعضـــهم بـــین الحـــذف  نیكمـــســـبب ذلـــك 

علــى الــرغم مــن ظهــور  ،العتبــاطي والحــذف نســیاا

العلــة فــي الحــذف نســیا، وخفائهــا أو عــدم الوصــول 

اعتمــادهم علــى كمــا یكمـن فــي إلیهـا فــي االعتبــاط، 

 علـــةلـــیس للحـــذف نســـیا امـــن أن  الـــبعضمـــا ذكـــره 

. الرضياإلمام  كالم وهو ظاهر ،مطردة
)٥(

 

وهذا النوع من الحـذف وٕان لـم یطـرد فـي نظـائره 

كالنیابــة أو الثقــل وغیرهمــا ، ض اقتضــاه فثمــت مقــت

ـــل التـــي ســـوغت هـــذا النـــوع مـــن الحـــذف  ،مـــن العل

                                                 

ــ تحقیــق: محمــود محمــد شــاكر أبــو فهــر ـ  دالئــل اإلعجــاز )٤( ـ

ــ الثالثـــــــة  -مطبعـــــــة المـــــــدني بالقـــــــاهرة  دار المـــــــدني بجـــــــدة ـــــــ

 .١٢١صـ  م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣

ــــور  )٥( ــــق محمــــد ن ــــى الشــــافیة .تحقی ینظــــر : شــــرح الرضــــي عل

الـــدین عبـــد الحمیـــد الحســـن ومحمـــد الزفـــزاف و محمـــد محیـــى 

 ٦٣/ ٢م ١٩٧٥لبنـــــــان  -دار الكتـــــــب العلمیـــــــة بیـــــــروت  -

ــــول (وإِن كــــان المحــــذوف المــــًا فــــِإن كــــان الحــــذف  ــــث یق حی

للســاكنین كمــا فــي َعًصــا وَعــٍم، فــال كــالم فــي رده فــي النســبة، 

لـــزوال التنـــوین قبـــل یـــاء النســـب فیـــزول التقـــاء الســـاكنین، وإِن 

كالمــه مــا یــدل علــى أن  كــان َنْســیًا ال لعلــة مطــردة...) وفــي

التقــاء الســاكنین نفســه علــة، كمــا حــدث فــي الحــذف فــي نحــو 

(یــــد ودم)، إذ اقتضــــته علــــة التقــــاء الســــاكنین كمــــا جــــاء فــــي 

كتـــاب العـــین، أو علـــة اســـتثقال الحركـــات علـــى حـــرف العلـــة 

ینظـــر : شـــرح الرضـــي علـــى  كمـــا قـــال صـــاحب االنصـــاف .

ـــ ج م ١٩٧٥الكافیـــة .تحقیـــق د. یوســـف حســـن عمـــر  امعـــة ـ

 .١/١٥٣قار یونس . لیبیا 
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ـــــــي اقتضـــــــت وســـــــوغته  مجـــــــاال لهـــــــذه الدراســـــــة الت

 تتكون من تمهید ومبحثین : أنطبیعتها 

حیــــث  )الحــــذف نســــیا(فیبحــــث فـــيتمهیــــد أمـــا ال

واأللفـــاظ التـــي عبـــر بهـــا  ،فطبیعـــة الحـــذیعـــرض ل

ـــهمتقـــدمو النحـــاة  ـــاهو  ،عن مـــع ذكـــر  ،عریفـــهوت ،معن

 الحــــذف فــــي كتــــب النحــــاةهــــذا  رصــــو فــــة مــــن ئطا

 . مصحوبة بعلة الحذف فیها

 عــــنفیــــه كــــان الحــــدیث ف ،المبحــــث األول أمــــاو 

 كمـا فـي :، المفردات والتراكیـب  من الحذف نسیا

حـــذف مفعــــول ،  حـــذف حركـــة ا لعـــین من(لســـت)

حـــــذف  ، حـــــذف عامـــــل المصـــــدر،  نحـــــو أعطـــــى

حـــرف الجـــر  حـــذف،  متعلـــق الظـــرف الواقـــع خبـــرا

 حـذف الموصـوف فـي نحـو األبطـح ، في اإلضافة

 المحذوف من آخر المنادى، 

 كـان الحـدیث فیـه عـن فقـدوأما المبحث الثـاني، 

حــذف الم  كمــا فــي :، األبنیــة  مــنالحــذف نســیا 

حــذف الم ،  حــذف الم نحو(یــد ودم)،  نحو(بنــون)

حــذف ، فــي التصــغیر حــذف الیــاء الثالثــة،  (عــُل)

،  تــرك النســب نســیا ، تصــغیرألــف العــوض فــي ال

 . لف(اسم)أحذف 

وقـــد انتهـــى البحـــث إلــــى مجموعـــة مـــن النتــــائج 

ثــم فهرســت لمصــادر  ،الخاتمــةفــي هــا رصــدت أبرز 

 .ثم موضوعاته  ،البحث ومراجعه

یجعـــــل عملـــــي خالصـــــا لوجهـــــه واهللا أســـــأل أن 

 . یلهمني التوفیق والسدادالكریم ـ وأن 

 

 

 

 

 

 )اف م( 

الحــــــــذف ثیــــــــر مــــــــن النحــــــــاة إلــــــــى أن أشــــــــار ك

 مستحسن في الصـناعة اللفظیـة
)١(

إن لـم یـؤد إلـى  

كقولـــك  ،وكـــان المحـــذوف معلومـــا ،اخـــتالل الكـــالم

زیــــدًا) أي : أعــــط زیــــدًا (لمــــن رأیتــــه یعطــــي النــــاس:

یقــول  ،وٕان أظهــر تــم الكــالم بــه ،فتحذفــه وهــو مــراد

ــــع، لكــــن "  الشــــاطبي: ــــي الجمی ــــاُت ف األصــــل اإلثب

ــالقرائن عــن النطــق فــي عــادة العــرب أن هــا َتجتــزئ ب

كثیر من كالمها، فـإذا كـان اللفـظ معلومـا، ولـم یـؤدِّ 

ــــــه إلــــــى اخــــــتالل الكــــــالم، بــــــل یســــــتقلُّ اللفــــــظ  حذُف

جاز ذلك -والمعنى بما بقى 
)٢(

، 

وهنــاك محــذوف ال حاجــة بــالقول إلیــه، بــل هــو 

."  تــــــامٌّ دونــــــه، وٕان ظهــــــر كــــــان عبثــــــاً 
)٣(

، وهـــــــو 

                                                 

وضـــــــع ابـــــــن هشـــــــام قانونـــــــا للحـــــــذف عنـــــــد النحـــــــاة حیـــــــث  )١(

قــال :(الحــذف الَّــِذي یْلــزم النَّْحــِوّي الّنظــر ِفیــِه ُهــَو َمــا اقتضــته 

ـــَناَعة َوَذِلـــَك بِـــَأن یجـــد َخبـــرا بِـــُدوِن ُمْبتَـــدأ َأو بِـــاْلَعْكِس َأو  الصِّ

ْعُطوًفــــا ِبــــُدوِن َمْعُطــــوف شــــرطا ِبــــُدوِن َجــــَزاء َأو ِبــــاْلَعْكِس َأو مَ 

ــوُلنَّ اللَّــهُ} [العنكبــوت:  ــُدوِن َعامــل َنْحــو {َلَیُق ــِه َأو َمْعُمــوال ِب َعَلْی

ــــًرا} [النحــــل: ٦١ ــــاُلوا َخْی ] َوَنْحــــو خیــــر عافــــاك ٣٠] َوَنْحــــو {َق

} [النحــل:  ــیُكُم اْلَحــرَّ ــي َنْحــو {َســَراِبیَل تَِق ] ٨١اهللا َوأمــا قَــْولهم ِف

ــــِدیر َوا ــــك ِإن التَّْق ــــا َذِل ــــي فــــن النَّْحــــو، َوإِنََّم ْلبــــرد ... ففضــــول ِف

للمفســر َوَكــَذا َقـــْولهم یحــذف اْلفَاِعــل لعظمتـــه وحقــارة اْلَمْفُعـــول 

ــــهُ َوَنْحــــو  ــــِه َأو ِمْن ــــِه َأو للخــــوف َعَلْی ــــل ِب ــــاْلَعْكِس َأو لْلَجْه َأو ِب

َذِلـــك فَِإنَّـــهُ تطفـــل ِمـــْنُهم علـــى صـــناَعة اْلَبَیـــان . مغنـــي اللبیـــب 

 .٨٥٣األعاریب صـ  عن كتب

وغالبـــــــا مــــــا یكـــــــون ذلــــــك فـــــــي  ٦٨٩/ ٤المقاصــــــد الشــــــافیة  )٢(

االطــراف َال ِفــي اْلَوَســِط ِألَنَّ َطــَرَف الشَّــْيِء َأْضــَعُف ِمــْن َقْلِبــِه 

ـــا نـــأتي األرض ننقصـــها  ـــَرْوا َأنَّ ـــْم َی ـــاَلى: {َأَوَل ـــاَل َتَع َوَوَســـِطِه، َق

مـــــــن أطرافهـــــــا} . ینظــــــــر : شـــــــرح الرضــــــــي علـــــــى الكافیــــــــة 

 .١١٥/ ٣، والبرهان في علوم القرآن ٢/١٢٤

ــ دار  )٣( الــرد علـــى النحـــاة . تحقیـــق: الـــدكتور محمـــد إبـــراهیم البناــ

، ٧١م صـــــــــ  ١٩٧٩ -هـــــــــ  ١٣٩٩االعتصــــــــام . األولــــــــى، 

٧٢. 



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٤٢

زیــدا مــثال قــد حــذف  فنحــو : ضــربا ،الحــذف نســیا

لنیابتــــه عنــــه بعــــد تناســــي االســــمیة  ؛عاملــــه نســــیا 

فلــو ظهــر العامــل فــي  ،وٕاشــرابه معنــى الــزمن ،فیــه

 اللفظ وقلنا : اضرب ضربا زیدا لكان عبثا .

الحــذف علــى مـــا یبــدو مــن كالمهــم غیـــر وهــذا 

ــه مــا حــذف منــه ،مطــرد  ،حیــث ال یحــذف مــن مثل

فـي  سـهیليقـول الیثبتـه  ،وال یطرد في غیره الحذف

فهــذه فــي "  : األبطــح)(الموصــوف مــن نحــوحــذف 

األصـــول نعـــوت، أال تـــراهم ال یصـــرفونها ویقولـــون 

فــي المؤنــث: بطحــاء، وجرعــاء، وبرقــاء، ولكــنهم ال 

مــا وقفـــوا  یجرونهــا نعتـــًا علــى منعـــوت، فنقــف عنـــد

."  ونترك القیاس إذا تركوا
)١(

 

ستحســـن وٕان كـــان غیـــر مطـــرد موهـــذا الحـــذف 

التأویـــــــل  من فیـــــــه تیســـــــیرا بعـــــــدأل ؛فـــــــي الصـــــــنعة 

 .  والتقدیر فیما یتم المعنى بدونه

 :التعریف اللغوي واالصطالحي

بدایـــة إذا حاولنـــا تعریـــف الحـــذف نســـیا الحظنـــا 

لونــــــا مــــــن اإلهمـــــال المتعمــــــد، أخــــــذا مــــــن  أن فیـــــه

إذ النســـي علـــى ضـــربین:  ؛المعنـــى اللغـــوي للنســـي

مـا  :ما تقـادم عهـده حتـى ینسـى، واآلخـر: أحدهما 

ه أهلـــــــــــــــه فیطلـــــــــــــــب ویطمـــــــــــــــع فیـــــــــــــــهأضـــــــــــــــل
)٢(

 ،

وهـــو مصـــدر  ،و(النســـیان) :نقـــیض الـــذكر والحفـــظ

نســي ینســى، ومعنــاه: اإلغفــال وٕاتیــان الشــيء علــى 

 ،ویكـــون النســـیان التـــرك ،غیـــر قصـــد، فهـــذا أصـــله

{َوتَْنَســــــــْوَن َأْنُفَســــــــُكْم}ومنــــــــه قولــــــــه تعــــــــالى: 
)٣(

أي  

                                                 

 .١٦٦نتائج الفكر في النحو صـ  )١(

 .٨٥/ ٣الكامل في اللغة واألدب  )٢(

 .٤٤سورة البقرة:  )٣(

ولــــــیس كــــــل تــــــارك  ،تــــــارك وكــــــل نــــــاسٍ ، تتركــــــون

نـــاس
)٤(

{َوِقیـــَل فـــي قولـــه تعـــالى  )اُكمْ َننَســـ(كـــذلك، و 

ــْوَم َنْنَســاُكْم } اْلَی
)٥(

نتــرككم فــي العــذاب كمــا تــركتم  :

ـــْوِمُكْم  عـــدة ـــاء َی وهـــي الطاعـــة، أو نجعلكـــم  ،َذاَهـــِلَق

. كالشيء الذي یطرح نسیًا منسیاً 
)٦(

 

قــال الفــراء  ،َنْســیًا بفــتح النــون وكســرها لغتــان و

ا َمْنِسـی�ا }{َوُكْنـُت َنْسـیً عند تعرضه لقولـه تعـالى 
)٧(

: 

النـون. وسـائر  نسـیا) بفـتح(قـرأواب عبد اهللا أصحا" 

وهمــــا لغتــــان مثــــل الجســــر  ، العــــرب تكســــر النــــون

ــَوْتر والــِوْتر والنِّْســي:  ،والجســر واْلَحْجــر واْلِحْجــر وال

إذا ُرمــي  ألنــه ؛مــن خــرق اعتاللهــا مــا تلقیــه المــرأة

ولــو  ،ســيوهــو النَّ ، وهــو اللَّقــي مقصــور ،ِبــِه َلــْم ُیــَردّ 

."  أردت بالنَّْسي مصدر النسیان َكاَن صواًبا
)٨(

 

فمـــــــن خـــــــالل صـــــــطالح وأمـــــــا تعریفـــــــه فـــــــي اال

ألوائـــــل النحـــــاة  بعـــــض النصـــــوص الوقـــــوف علـــــى

 هـا قـولمنو  ،یمكننا أن نقف على حـد الحـذف نسـیا

حـذفت الثـاء وجعلـت "  حـارث) :(رخیمفي تسیبویه 

                                                 

 . ٦٢٤/ ٢ي إسفار الفصیح للهرو  )٤(

 .٣٤سورة الجاثیة:  )٥(

، قـــــال الجــــــاحظ : " وســــــألت ٢٩٦/ ٤الكشـــــاف للزمخشــــــري  )٦(

تقـــــول العـــــرب إذا "یــــونس عـــــن قولـــــه: (نســـــیا منســــیا)، قـــــال: 

ارتحلــوا عــن المنــزل ینزلونــه: انظــروا أنســاءكم. وهــي العصــا، 

ــــت هــــذه  ــــي ظنن ــــت: إن ــــال فقل ــــل. ق والقــــدح، والشــــظاظ، والحب

هــا إال ألنهــا أهــون المتــاع علــیهم. قــال األشــیاء ال ینســاها أرباب

لــــیس ذلــــك كــــذلك، المتــــاع الجــــافي یــــذكر بنفســــه، وصـــــغار 

 .٤٤/ ٣المتاع تذهب عنها العیون " البیان والتبیین 

 .٢٣سورة مریم:  )٧(

ــ) تحقیـــــق: أحمـــــد یوســــــف ٢٠٧معـــــاني القـــــرآن للفـــــراء (ت )٨( هــــ

ــــــــألیف والترجمــــــــة   –النجــــــــاتي وآخــــــــرین . دار المصــــــــریة للت

 .١٦٥، ١٦٤/ ٢ولى مصر .األ



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٤٣ 
 

البقیــة بمنزلــة اســم یتصــّرف فــي الكــالم علــى ثالثــة 

"  أحرف، وذلك حین قلت یا حاُر.
)١(

   

ــــــه  وكــــــذلك ــــــاء الثالثــــــة مــــــن قول ــــــي حــــــذف الی ف

اعلـــم أنَّـــه إذا كـــان "  فـــي التصـــغیر : )عطـــاء(نحـــو

بعـــد یـــاء التصـــغیر یـــاءان حـــذفت التـــي هـــي آخـــر 

عیــــــٍل، الحــــــروف، ویصــــــیر الحــــــرف علــــــى مثــــــال فُ 

وذلــــــك قولــــــك فــــــي  ،ویجـــــري علــــــى وجــــــوه العربیــــــة

"، وسقایٍة سقّیةٌ ضىٌّ طىٌّ، وقضاٍء: قُ عطاٍء: عُ 
)٢(

 

قولــــــه عنــــــد تعرضــــــه لالزمخشــــــري  ومثلـــــه قــــــول

تعــــالى :{ َوتَــــَرَكُهْم ِفــــي ظُُلَمــــاٍت َال ُیْبِصــــُروَن}
)٣(

  "

ال یبصـــــرون) مــــــن قبیــــــل (والمفعـــــول الســــــاقط مــــــن

المتــــــروك المطــــــرح الــــــذي ال یلتفــــــت إلــــــى إخطــــــاره 

منــــوي، كــــأّن الفعــــل بالبــــال، ال مــــن قبیــــل المقــــدر ال

."  غیر متعّد أصال
)٤(

 

قـــول الرضـــي فـــي معـــرض حدیثـــه عـــن حـــذف و 

والهمــزة فــي األســماء العشــرة "  الهمــزة فــي األســماء:

إذ هــــي ثالثیــــة  ؛عــــوض ممــــا أصــــابها مــــن الــــوهن

الماتهــا نســیًا،  تفتكــون ضــعیفة الِخْلقــة، وقــد حــذف

أو هي في حكـم المحـذوف، وهـو وهـن علـى َوْهـن، 

"  ألن المحذوف نسیًا كالعدم،
)٥(

 

ـــــــــدو ممـــــــــا ســـــــــبق أن ا فـــــــــي لحـــــــــذف نســـــــــیا یب

 بعض الحــروفهــو : الحــذف العمــد لــاصــطالحهم 

یـــدل دلیـــل  دونظ افـــأو لـــبعض األل ،دون تعـــویض

                                                 

 .٢٧٤/ ٢الكتاب لسیبویه  )١(

 .٤٧١/ ٣المرجع السابق  )٢(

 .١٧سورة البقرة:  )٣(

 .٧٥/ ١الكشاف  )٤(

 . ٢/٢٥١شرح الرضي على الشافیة  )٥(

لغــــرض أو علــــة  ،علــــى غیــــر نیــــة التقــــدیر ،علیهــــا

تقتضیه .
)٦(

 

الحــذف وٕان وقــع بعضــه لمجــرد التخفیــف هــذا و 

كما یـرى بعضـهم
)٧(

یقـول  ،معتبـرة، فـالتخفیف علـة 

مـــا لـــم یكـــن یعنـــون بالحـــذف للتخفیـــف "  الرضـــي :

وعصــا، وٕاال  لــه موجــب، كمــا كــان فــي بــاب قــاضٍ 

فكـل حـذف ال بـد فیـه مـن تخفیـف، ویقولـون حــذف 

بــال علــة، وحــذف االعتبــاط مــع أنــه ال بــد فــي كــل 

حـــــــذف مـــــــن قصـــــــد التخفیـــــــف، وهـــــــو علـــــــة فهـــــــذا 

" . اصطالح منهم
)٨(

 

التعبیــر عــن هــذه النحــاة فــي  وقــد اختلفــت ألفــاظ

ــــا مــــن مالحظــــة األ ،الظــــاهرة صــــل اللغــــوي انطالق

ـــد اســـتعمله ،فیهـــا المتـــروك (بعـــض النحـــاة بلفـــظ افق

المطـــــــرح) كالزمخشـــــــري
)٩(

ا ابـــــــن أطلـــــــق علیهـــــــو  ،

عنــد وقوفــه علــى  )الحــذف غیــر المقصــود(الحاجــب

                                                 

العلــل نوعــان : علــة موجبــة، وعلــة مجــوزة، قــال ابــن جنــي : "  )٦(

اعلــــــم أن أكثــــــر العلــــــل عنــــــدنا مبناهــــــا علــــــى اإلیجــــــاب بهــــــا 

 ضــلة أو مــا شــابه فــي اللفــظ الفضــلة، ورفــع المبتــدأكنصــب الف

والخبــر، والفاعــل، وجــر المضــاف إلیــه، وغیــر ذلــك. فعلــل ؛ 

تصـــــر بهـــــا علـــــى هـــــذه الداعیـــــة إلیهـــــا موجبـــــة لهـــــا، غیـــــر مق

اد كـــــالم العـــــرب، وضـــــرب آخـــــر فـــــوعلـــــى هـــــذا م؛  تجویزهـــــا

یســمى علــة، وٕانمــا هــو فــي الحقیقــة ســبب یجــوز وال یوجـــب. 

 ١٦٥/ ١الخصائص ینظر:

ـــــق   ـــــا مـــــا تكـــــون فـــــي الحـــــذف نســـــیا المتعل ـــــل الموجبـــــة غالب والعل

بالتراكیــب كحــذف عامــل المصــدر نســیا لنیابــة المصــدر عنــه 

ـــق الظـــرف نســـیا  فـــي انتصـــاب المعمـــول بعـــده، وحـــذف متعل

لنیابــة الظـــرف عنـــه، أمــا العلـــل المجـــوزة فغالبــا مـــا تكـــون فـــي 

 المفــردات (البنیــة) كحــذف الیــاء الثالثــة فــي التصــغیر، وحــذف

 الم (ید ودم).

ینظــر : شــرح شــافیة ابــن الحاجــب . ركــن الــدین االســتراباذي  )٧(

٣٤٠، ٣٣٩/ ١. 

 .٣٩٣/ ١شرح الرضي على الكافیة البن الحاجب  )٨(

 .٧٥/ ١الكشاف  )٩(



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٤٤

ــي ِفــي  ــه تعــالى: {َوَأْصــِلْح ِل حــذف المفعــول فــي قول

ُذرِّیَِّتي}
)١(

هـذا مـن بـاب قـولهم: فـالن "  حیث قـال: 

اســـتعمل فیـــه یعطـــي ویمنـــع، ویصـــل ویقطـــع، ممـــا 

الفعل المتعـدي محـذوفًا مفعولـه حـذفًا غیـر مقصـود 

بـــه مفعـــول مـــراد، كأنـــه قیـــل: یفعـــل العطـــاء والمنـــع 

والصــلة والقطــع، مــن غیــر قصــد إلــى مفعــول مــراد 

ــــغ فــــي  ــــى نحــــو خصــــوص أو عمــــوم. وهــــو أبل عل

المــــــدح مــــــن القصــــــد إلــــــى مفعــــــول، علــــــى طریقــــــة 

."  خصـــوص أو عمـــوم
)٢(

ا ابــــن عبـــر عنهـــ وقــــد، 

"  : حیـــث قـــال )معرضـــا عنـــه البتـــة(:ولـــهبق یعـــیش

ـــُة  ـــا كـــان فضـــلًة تســـتقّل الجمل اعلـــم أن المفعـــول لّم

ـــــد الكـــــالُم مـــــن الفعـــــل، والفاعـــــل بـــــال  دونـــــه، وینعِق

مفعـــــول، جـــــاز حذُفـــــه وســـــقوُطه، وٕان كـــــان الفعـــــُل 

ـــــــى ضـــــــربین: أحـــــــدهما: أن  ـــــــه عل یقتضـــــــیه، فحذُف

ُیحــذف وهــو مــراٌد ملحــوٌظ، فیكــون ســقوُطه لضــرب 

ــــــف،  ــــــه، مــــــن التخفی ــــــي حكــــــم المنطــــــوق ب وهــــــو ف

"  والثاني: أن تحذفه ُمعِرًضا عنه ألبتّةَ 
)٣(

 

مهما یكـن مـن أمـر المصـطلح المعبـر بـه عـن و 

 بعـــــــض قـــــــع فـــــــيفقـــــــد وجـــــــدناها ت ،هـــــــذه الظـــــــاهرة

 ،األبنیــة بعــض فــي كــذلك و  ،المفــردات والتراكیــب 

: فممــا یتعلــق بالتراكیــب ،اقتضــیهت لعلــغــرض أو ل

، تــــه(الجمود)وعل حــــذف حركــــة ا لعــــین من(لســــت)

وعلته(التوكیــد والمبالغــة  حــذف مفعــول نحــو أعطــى

                                                 

 .١٥سورة األحقاف:  )١(

ـــي بكـــر بـــن  أمـــالي ابـــن الحاجـــب )٢( ـــن عمـــر بـــن أب ــــ عثمـــان ب

ـــــدین ابـــــن الحاجـــــب ـــــونس، أبـــــو عمـــــرو جمـــــال ال الكـــــردي  ی

ــ) تحقیــق: د. فخــر صــالح ســلیمان قــدارة ـ ٦٤٦المــالكي ( هـ

ــــــــل  -دار عمــــــــار  ــــــــروت  –األردن، دار الجی هـــــــــ  ١٤٠٩بی

١/٢٥١. 

 .٤١٩/ ١شرح المفصل البن یعیش  )٣(

ــــــق غــــــرض بــــــذكره) حــــــذف عامــــــل ،  أو عــــــدم تعل

ــــرا ، المصــــدر ــــق الظــــرف الواقــــع خب ،  حــــذف متعل

، وعلتهمــــا االســـــتغناء(النیابة فـــــي المعنـــــى والعمـــــل)

وعلته(النیابــــة ،  حــــذف حــــرف الجــــر فــــي اإلضــــافة

حــذف الموصــوف فــي نحــو ، ) فــي المعنــى والعمــل

 ،وعلته(النیابــــــة فـــــــي المعنــــــى والعمـــــــل) ، طــــــحاألب

وعلته(االختصــــار  ، المحـــذوف مـــن آخـــر المنـــادى

 .والتخفیف)

 ، (بنــون) حــذف الم نحــو :األبنیــةیتعلــق بوممـا 

(حمــل الفــرع علــى  وعلتــهممــا ألحــق بجمــع المــذكر 

األصــــل، والثقــــل فــــي المفــــرد)
)٤(

 حــــذف الم نحــــو ،

ــــــــــــد ودم) ــــــــــــه،  (ی (االســــــــــــتثقال أو اجتمــــــــــــاع  وعلت

(االســتثقال  وعلتــه،  حــذف الم (عــُل) ، كنین)الســا

ــــة ، أو اجتمــــاع الســــاكنین) ــــاء الثالث ــــي  حــــذف الی ف

حــــذف ألــــف  ، والعلــــة فیها(االســــتثقال)، التصــــغیر

 (اجتمـاع السـاكنین) وعلتـه ، العوض فـي التصـغیر

حـذف  .(كثـرة االسـتعمال) وعلتـه ،ترك النسب نسیا

 . لف(اسم)أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ثقــــل الحركــــة علــــى حــــرف العلــــة فــــي المفــــرد، وثقــــل اجتمــــاع  )٤(

 الساكنین في الجمع.



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٤٥ 
 

 ا اول

ف ما  دات وا اا 
 

 ا  ف)( 

لعــل منشــأ الخــالف فــي فعلیــة لــیس هــو شــبهها 

فمعنــــى "  قــــال ســـیبویه: ،مـــا) فــــي المعنـــى(الحـــرف

"  لـــــیس النفـــــُى كمـــــا أّن معنـــــى كـــــان الواجـــــبُ 
)١(

 ،

ذلــــــك ألن ســــــلب  ؛فخالفــــــت بــــــذلك بقیــــــة األفعــــــال 

وهـــي عنـــد مـــن ، المعــاني لـــیس أصـــال فـــي األفعــال

فلفظهـــا مـــاض ومعناهـــا  ؛لیتهـــا ال تتصـــرفقـــال بفع

. نفي الحال
)٢(

 

و الضـمائر  ،ودلیل فعلیتهـا اتصـال تـاء التأنیـث

 ،تقــول لســتَ "  قــال ســیبویه : ،المرفوعــة البــارزة بهــا

وعبــُد اهللا لــیس ذاهبــا، فتَْبِنــى علــى ولیســوا،  ،ولســتِ 

ـــــــــــه أالمبتـــــــــــد "  وُتْضـــــــــــِمُر فی
)٣(

ـــــــــــ  س یِ وأصـــــــــــلها ل

بكســـر العـــین)فِعـــل(بـــوزن
)٤(

ســـكنت یـــاؤه  ،دصـــیِ  ـكـــ 

 ،تخفیفـــا لكثـــرة االســـتعمال ؛إســـكان الـــالم فـــي َعْلـــم 

 ،ولزمهــا الســكون حتــى صــارت فــي حكــم یــاء لیــت

                                                 

وذهـــــب اْبـــــن الســـــراج  (بتصـــــرف)، ٥٩/ ١الكتـــــاب لســـــیبویه  )١(

ألنهـــا ال تتصـــرف، ؛  والفارســـي إلـــى أن لـــیس حـــرف ال فعـــل

أي: ال یـــأتي منهـــا المضـــارع واألمـــر، ینظـــر: األصـــول فـــي 

 . .٢١٩)، والمسائل الحلبیات صـ ٢٧/ ١النحو (

قــال ابــن هشــام : " لــیس كلمــة َدالَّــة علــى نفــي اْلَحــال وتنفــي  )٢(

ــْیَس خلــق ــِة َنْحــو َل ــ  َغیــره بِاْلَقِریَن ــه " مغنــي اللبیــب (صـ اهللا مثل

، و ٩٣) و ینظــر: شــرح ابــن النــاظم علــى األلفیــة ص ٣٨٦

 . ١/٤٢٢همع الهوامع 

 .٥٧/ ١الكتاب لسیبویه  )٣(

ــــى أن العــــین كانــــت مكســــورة أن فتحــــة العــــین ال  )٤( ــــدلیل عل وال

تحــذف، فــال یقــال فــي ضــَرب: َضــْرب، كمــا یقــال فــي َعِلــم: 

یجـــئ فیـــه األجـــوف الیـــائي  ال -بالضـــم  -َعْلـــم، وبـــاب ُفعـــل 

ـــــؤ، وهـــــو شـــــاذ. ینظـــــر: شـــــرح شـــــافیة ابـــــن الحاجـــــب  إال َهُی

٣/١٥٠. 

"  قــال ســیبویه فــي بــاب مــا الــواو والیــاء فیــه ثانیــة :

وأمـا لــیس فإنهــا مســكنة مـن نحــو قولــه: صــید، كمــا 

ــم یجعلــوا اعتاللهــا ِلــذاك فــي عَ َعْلــم قــالوا  م ذاك، فل

إذ كثـــــرت فـــــي كالمهـــــم ولـــــم  ؛ســـــكان إال لـــــزوم اإل

یغیــروا حركــة الفــاء، وٕانمــا فعلــوا ذلــك بهــا حیــث لــم 

وفیمــــا مضــــى مــــن الفعــــل، نحــــو  لُ َعــــفْ تكــــن فیهــــا یَ 

قولــك: قــد كــان ثــم ذهــب، وال یكــون منهــا فاعــٌل وال 

ف مصـــــدر وال اشـــــتقاق، فلمـــــا لـــــم تصـــــرف تصـــــرُّ 

أخواتهــــا جعلــــت بمنزلــــة مــــا لــــیس مــــن الفعــــل نحــــو 

ها، ففعــل بهــا مــا فعــل بمــا هــو لیــت، ألنهــا ضــارعت

"  بمنزلة الفعل ولیس منه.
)٥(

 

 ،)الس(لـــیس) ولـــم یقولـــوا(لـــذا خـــالفوا بهـــا فقـــالوا

عــــــــن كســــــــر الیــــــــاء عنــــــــد حدیثــــــــه قــــــــال ســــــــیبویه 

وقــالوا: یحــب كمــا قــالوا: یئبــى، فلمــا "  :ِیحــب)(مــن

جـــاء شـــاذًا علـــى بابـــه علـــى یفعـــل خولـــف بـــه كمـــا 

وا الس، فكــذلك قــالوا: یــا اهللا، وقــالوا: لــیس ولــم یقولــ

"  یحب
)٦(

 

ـــائال : ـــیِ "  ووضـــحه الســـیرافي ق ـــم وقـــالوا: ل س ول

ــــــوا الس ــــــال ،یقول ــــــه فعــــــل  ؛وكــــــان حقــــــه أن یق ألن

ماضـــي وثانیـــه یـــاء وهـــو علـــى فِعـــل، وٕاذا تحركـــت 

الیــــاء وقبلهــــا فتحــــة قلبوهــــا ألفــــا، كمــــا قــــالوا: هــــاب 

"  س شاّذافقولهم لیِ  ،ونال، وأصله: هیب ونیل
)٧(

   
)٧(

   

                                                 

، وینظـــــر: شـــــرح الســـــیرافي ٣٤٣،٣٤٤/ ٤الكتـــــاب لســـــیبویه  )٥(

 .٥/٢٣٦على الكتاب 

 .١٠٩/ ٤الكتاب لسیبویه  )٦(

.وینظـــــــــر: أدب ٤٨٦/ ٤شـــــــــرح الســـــــــیرافي علـــــــــى الكتـــــــــاب  )٧(

 رب وأخبارهـــابائـــل العـــالخـــواص فـــي المختـــار مـــن بالغـــات ق

وأنســابها .الحســین بــن علــي بــن الحســین، أبــو القاســم الــوزیر 

 .١١٨هـ) صـ ٤١٨المغربي (ت 



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٤٦

ال ،فُعـــــل)(ألن بـــــاب ؛الضـــــم فُعـــــل) ب(وال یكـــــون

جـاء  ،یجئ فیه األجوف الیـائي إال َهُیـؤ، وهـو شـاذ

وألن  ؛وال تكـــون مضـــمومة لتعـــدیها"  فـــي التـــذییل :

." هذا المثال ال یكون في المعتل العین بالیاء
)١(

   

ومـــــع التســـــلیم بكســـــر عینهـــــا وجـــــدناها تخـــــالف 

ــة العــین عنــد إســنادها إلــى  األفعــال الماضــیة المعتل

فاألفعــال نحــو: ُجــدت وطُلــت،  ،لمرفوعــةالضــمائر ا

أصـــله جـــودت وُطولـــت بضـــم الـــواو، فســـكن آخـــر 

المســـند ونقلـــت ضـــمة مـــا قبلـــه وهـــو الـــواو إلـــى فـــاء 

وحـذف حـرف العلـة، فقیـل: جـدت وطلــت، ، الفعـل 

وكـذا القــول فـي ِخفــت وِهبـت بكســر الخـاء، والهــاء، 

بكســـر  ل)فِعـــ(فـــإن أصـــلهما خوفـــت وهیبـــت، علـــى

وأهــاب، ففعــل فیهمــا مــا تقــدم العــین بــدلیل: أخــاف 

من اإلسكان والنقل والحذف
)٢(

   

وٕان كانـــــت حركـــــة العـــــین فتحـــــة أبـــــدلت حرفـــــا  

یجـــــانس المحـــــذوف ثـــــم ینقـــــل، وذلـــــك نحـــــو: ُقلـــــت 

ــُت، وَبَیْعــُت، فنقلــت وِبعــت، فأصــلهما  )قولــت(: َقَوْل

 )َبَیعــت(ألن الضــمة مـن الــواو، ونقلــت ؛)َقُولــت(إلـى

لیـاء، ثـم قلبـت العـین ألن الكسـرة مـن ا؛ )َبِیْعـت(إلى

لتحركهــــــا وانفتــــــاح مــــــا قبلهــــــا، فصــــــارت ألفــــــا فــــــي 

التقـــــــدیر، وبعـــــــدها الم الفعـــــــل ســـــــاكنة التصــــــــالها 

 التــاء)، فســقطت العــین، فنقلــت حركتهــا(بالضــمیر،

ـــــى الفـــــاء قبلهـــــا، فصـــــارت ـــــة لهـــــا إل ـــــت، (المجتلب قل

ـــاء  ؛)وبعـــت ـــك ألنهـــم أرادوا أن یغیـــروا حركـــة الف ذل

اللـــة علـــى حـــذف لیكـــون ذلـــك د ؛عمـــا كانـــت علیـــه

العین وأمارة للتصرف.
)٣(

 

                                                 

 .١١٨/ ٤ینظر: التذییل والتكمیل  )١(

 .٣٣/ ٢تعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد  )٢(

 .٢٣٤ینظر: المنصف البن جني صـ  )٣(

معتلــة  لــتُ عُ وأمــا قلــت فأصــلها فَ "  قــال ســیبویه :

مــن فَعلــت، وٕانمــا حولــت إلــى فُعلــت لیغیــروا حركــة 

فلــــو لــــم یحولوهــــا  ؛الفــــاء عــــن حالهــــا لــــو لــــم تعتــــل

ت لكانـت الفـاء إذا هـي ألقـي ْلـوَ وجعلوها تعتل من قَ 

ــم علیهــا حركــة العــین غیــر متغیــرة عــن حالهــا لــو  ل

تعتــــل، فلــــذلك حولوهــــا إلــــى فُعلــــت فجعلــــت معتلــــة 

ـــت أولـــى  ـــواو مـــن فعَ بِ منهـــا. وكانـــت فُعل ـــت مـــن ال ل

ــة مُ  ــة الحركــةوّ حَ فعِلــت ألنهــم حیــث جعلوهــا معتل  ،ل

كمـا أن یغـزو حیـث  ،بـهجعلوا ما حركته منه أولـى 

اعتــل لزمــه یفعــل، وجعــل حركــة مــا قبــل الــواو مــن 

"  الواو، فكذلك جعلت حركة هذا الحرف منه.
)٤(

   

فلــم یجــر علــى قیــاس نظــائره بنقــل  )لــیس(و أمــا

إلــى الــالم منــه عنــد اتصــاله قبــل حــذفها حركــة یائــه 

ــم ،بضــمائر الرفــع المتحركــة یقولــوا فیــه :(ِلســت)  فل

ـــل أبقـــوا  ـــاء ب ـــى فتحهـــاالكلمـــة ف وحـــذفوا حركـــة ، عل

ـــالوا ،العـــین نســـیا ـــم حـــذفوا العـــین وق لســـت) بفـــتح (ث

ــة ذلــك أوضــحها الرضــي ب ،الــالم ولــم "  : قولــهوعل

أي: لـم یكسـروا الـالم مـع أنـه یـائي  یفعلوه في َلْستُ 

مــــن بــــاب َفِعــــل المكســــور العــــین، وأحــــدهما یكفــــي 

للكســـر كِبعـــت وِخفـــت، فكیـــف بهمـــا جمیعـــًا؟ وذلـــك 

ألنـه لمــا لــم َیَتَصـرَّف حــذفت الكســرة نسـیًا ولــم تنقــل 

لــــم و  ،)تلیْ ـ(كــــ )سلــــیْ (إلــــى مــــا قبــــل الیــــاء، فصــــار

ألن ذلــــك تصــــرف، كمــــا أن نقــــل  یقلبــــوا الیــــاء ألفــــاً 

حركـة الیـاء إلـى مـا قبلهـا تصـرف، فلمـا كـان الفعـل 

غیــر متصــرف لــم یتصــرف فیــه بقلــب وال نقــل، بــل 

"  حذفت الحركة نسیاً 
)٥(

   

                                                 

ــــاب لســــیبویه  )٤( ــــة علــــى الكتــــاب ٣٤٠/ ٤الكت ، وینظــــر: التعلیق

٥/٢٢. 

 (بتصرف)١٥٠/ ٣شرح الرضي على الشافیة )٥(



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٤٧ 
 

لســت) (عــدم النقــل فــيابــن عصــفور وقــد جعــل 

ـــــا"  حیـــــث قـــــال: ،أصـــــال یقـــــاس علیـــــه ـــــت، (وأمَّ َظْل

وا فــي لغــة مــن فــتح المــیم فحــذفوا، ولــم ینقلــ )وَمســت

ــا كــان ال )َلْســتُ (فیهمــا الحركــة، تشــبیًها لهمــا بـــ ، لمَّ

ُیســــتعمل لهمــــا مضــــارع إذا ُحــــذفا كمــــا ال یســــتعمل 

ــ وألنَّ المشــــبََّه بالشــــيء ال یقــــوى  ؛مضــــارع )َلــــیَس (لــ

."  قوَّة ما ُیشبَّه به
)١(

 

ـــد  ـــم یـــرتض ابـــن الحاجـــب نقـــل الحركـــات عن ول

بـل یـرى  ؛إسناد الفعل األجوف إلـى ضـمائر الرفـع 

هـــــا حركـــــات اجتلبـــــت لمناســـــبة حـــــرو ف العلـــــة، أن

ونحــــــوه للداللــــــة علــــــى الــــــواو،  ُقلــــــت)(فالضــــــم فــــــي

ونحــــوه للداللــــة علــــى الیــــاء ال  )ِبعــــت(والكســــر فــــي

وأّمـــــــــا "  للنقـــــــــل، وجـــــــــزم بصـــــــــحته حیـــــــــث قـــــــــال :

سدته) فالّصـحیح أّن الّضـّم لبیـان بنـات الـواو، (باب

بعتـــــــــه)، وراعـــــــــوا فـــــــــي (ال للّنقـــــــــل، وكـــــــــذلك بـــــــــاب

"  البنیةخفت) بیان (باب
)٢(

 

وٕانما لم یفرقـوا بـین ذوات الـواو والیـاء فـي ِخْفـت 

ألنــــه كــــان یمكــــنهم مراعــــاة البنیــــة والداللــــة  ؛وِهْنــــت

ألن كســرة فــاء الفعــل تــدل علــى  ؛علیهــا فــي ِخفــت

ألن الكســــرة فیهــــا نقلــــت إلــــى الفــــاء،  ؛كســــرة العــــین

ال  )ُقلــت(يفــألن الضــمة  ؛وفرقــوا فــي قلــت وبعــت

، )ِبْعـــت(الفـــاء فـــي: ةســـر تـــدل علـــى فـــتح العـــین، وك

تدل على الیاء المحذوفة. ال )ِهْنت(و
)٣(

 

                                                 

الممتــع الكبیـــر فــي التصـــریف . علــي بـــن مــؤمن بـــن محمـــد،  )١(

الَحْضـــَرمي اإلشـــبیلي، أبـــو الحســـن المعـــروف بـــابن عصـــفور 

ــــــــــــــــــى ٦٦٩(ت  ــــــــــــــــــان .األول ــــــــــــــــــة لبن ــ) . مكتب  ١٩٩٦هـــــــــــــــــ

 .٤١٩. ٤٢٠ـص

 .١٠٣، ٦٣الشافیة في علمي التصریف والخط صـ  )٢(

 .٢٤٨/ ١دین على الشافیةشرح ركن ال )٣(

وحجتــه لــذلك : أنــه لــو لــم یجعــل للداللــة وجعــل 

للنقـــل كمـــا قـــالوه، لـــزم نقـــل بـــاب أصـــلي إلـــى بـــاب 

فرعــــي وهــــو خــــالف األصــــل، والغــــرض المــــذكور 

یحصل بدون النقل من بـاب إلـى بـاب، َوَبـاُب َفُعـَل 

ر العـین فـي األغلـب المضموم العین َوَفِعـَل المكسـو 

یخــــتص كــــل منهمــــا بمعنــــى مخــــالف لمعنــــى َفَعــــَل 

المفتــوح العــین، وال ضــرورة ملجئــة إلــى هــذا النقــل، 

أمــا المعنــى فألنــه ال یــدعي  ؛ ال لفظیــة وال معنویــة

ــــا علیــــه مــــن  ــــُت َتَغیَّــــَرا عمــــا كان أحــــد أن ُقْلــــُت َوِبْع

المعنــى، وأمــا اللفــظ فــألن الغــرض قیــام داللــة علــى 

واوي واآلخــــــر یــــــائي، ویحصــــــل هــــــذا أن أحــــــدهما 

مــن أول األمـــر  )بــاع(وكســر فــاء ،)قــال(بضــم فــاء

بعد إلحاق الضمیر المرفـوع المتحـرك بهمـا وسـقوط 

ألفهمـــا للســـاكنین مـــن غیـــر أن ُیْرَتكـــب َضـــمُّ العـــین 

ثم نقل الحركة من العین إلى الفاء. ،وكسرها
)٤(

   

یعتـرض علـى ذلـك :بأنـه لـو كانـت الكسـرة وقد  

 خفت)( لیاء، لدلت علیها فيدالة على ا

أن بنیــــة الفعــــل ُیَبقَّــــى علیهــــا وتراعــــى  :والــــرد علیــــه

بقــدر مــا یمكــن، وذلــك یحصــل بتحریــك الفــاء بمثــل 

ألن  ؛الحركــة التــي كانــت فــي األصــل علــى العــین

اخـتالف أوزان الفعـل الثالثــي بحركـات العـین فقــط، 

ولــم یمكــن هــذا التنبیــه فــي َفَعــل المفتــوح العــین نحــو 

ألن حركتـــــــــي الفـــــــــاء والعـــــــــین فیـــــــــه  ؛َوَبَیـــــــــعَ  قَــــــــَولَ 

متماثلتـــــان، فتركـــــوا هـــــذا التنبیـــــه فیـــــه وَنبَّهُـــــوا علـــــى 

َفِعـــَل َوَفُعـــل) فقــط، فقـــالوا فـــي فِعـــل نحـــو (البنیــة فـــي

ــــُت، َوَســــوَّوا بــــین الــــواوي  خــــاف وهــــاب: ِخْفــــُت َوِهْب

                                                 

 .١/٧٩شرح الرضي على الشافیة  )٤(



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٤٨

ــــائي  ــــا أن المهــــم هــــو التنبیــــه علــــى ؛ والی لمــــا ذكرن

 .البنیة

كـة فـاء الفعـل األجـوف مهما یكـن مـن أمـر حر و 

نقــــــل أم (،المســــــند إلــــــى ضــــــمائر الرفــــــع المتحركــــــة

 قـل فیهـافالن، وخفـتُ  ، وبعـتُ  ،: قلـتُ  نحـو )مناسبة

ــ وعدمـــه  ،دلیــل علـــى تصـــرفها ـــ عنـــد مـــن قــال بـــه ـــ

"  قــال ابــن جنــي: ،دلیــل علــى جمودهــا )لســت(فــي

وِبْعــت إلــى  )َفُعلــت(إلــى )ُقْلــت(فــإن قیــل: وِلــَم ُنقلــت

نهـــم أرادوا أن یغیـــروا حركـــة الفـــاء قیـــل: أل ،َفِعلـــت؟

لیكـــون ذلـــك داللـــة علـــى حـــذف  ؛عمـــا كانـــت علیـــه

لمـــا "  لـــیس"  أال تـــرى أن ،وأمـــارة للتصـــرف ،العــین

ـــم یغیـــروا حركـــة الفـــاء  ـــم یریـــدوا فیهـــا التصـــرف، ل ل

."  وذلك قولهم: َلستُ 
)١(

 

 حركـــة العـــین مـــن (لســـت) حـــذفن فـــي أعلـــى 

 لـــیس)(فكمـــا خالفـــت ،أنســـت بمخالفـــةنســـیا مخالفـــة 

 ِعلــْت)فَ (خالفـت كـذلك فـي ،َفِعـل)(فـيسـائر األفعـال 

یقول سیبویه في باب ما شـذ مـن المضـاعف فشـبه 

ــم یقولــوا فــي فعلــت ِلســت البتــة"  ببــاب أقمــت :  ؛ول

ألنــه لــم یــتمكن تمكــن الفعــل، فكمــا خــالف األفعــال 

ــة فــي فْعــل كــذلك یخالفهــا فــي  المعتلــة وغیــر المعتل

"فعلت
)٢(

   

 ضــــم الــــالم فــــي ُلســــتُ  هــــذا و قــــد حكــــى الفــــراء

"  َقـــــاُلوا: ُلْســـــتُم ُیریـــــدون َلســـــتُم"  فقـــــال :
)٣(

، بنقـــــل 

حركــــة الیــــاء إلــــى الـــــالم منهــــا عنــــد إســــنادها إلـــــى 

فدل ذلـك علـى أنهـا بنیـت مـرة علـى  ،ضمائر الرفع

                                                 

ـــي المنصـــف )١( ـــن جن ـــن یعـــیش ١/٢٣٤ الب ، وینظـــر : شـــرح اب

 . ٤/٣٨٣فصل معلى ال

 .٢٤٦/ ١وینظر: المقتضب  ٤٢٢/ ٤الكتاب لسیبویه  )٢(

 .٣/٦٢معاني القران  )٣(

 ،)بضــم العــین(ومــرة علــى فُعــل )بكســر العــین(فِعــل

وقـــد نقـــل الفـــراء أن بعضـــهم "  وجـــاء فـــي التـــذییل:

"  ر الالمقال: ِلست بكس
)٤(

 
 

أ  ل ف: 

لّمــا كـــان المفعـــول فضـــلًة تســـتقّل الجملـــُة دونـــه، 

وینعِقــــد الكــــالُم مــــن الفعــــل، والفاعــــل بــــال مفعــــول، 

ــــه وســــقوُطه، وٕان كــــان الفعــــُل یقتضــــیه،  جــــاز حذُف

وحذفه على ضـربین : األول أن یحـذف لفظـا لكنـه 

مـــراد معنـــى وتقـــدیرا، فیكـــون ســـقوُطه لضـــرب مـــن 

وهــو فــي حكــم المنطــوق بــه، وهــو الــذي  التخفیــف،

الحـذف اختصـارا) وال یحـذف إال (یسمیه النحویـون:

{ َذْرنِـي َوَمـْن َخَلْقـُت َوِحیـًدا}لدلیل كقولـه تعـالى: 
)٥(

 

لطـــــول  ؛وحـــــذفها تخفیفـــــا  ،علـــــى إرادة الهـــــاءفهـــــو 

 . بالصلة الكالم

 ،یجعــــل بعــــد الحــــذف نســــیا منســــیاوالثــــاني :أن 

كمــا  ،غیــر المتعدیــةكــأن فعلــه مــن جــنس األفعــال 

؛ ینســى الفاعــل عنــد بنــاء الفعــل بــه 
)٦(

وذلــك مثــل  

ــــــع،  ــــــع، ویُضــــــّر وینَف ــــــالن ُیعِطــــــي ویمن ــــــولهم : ف ق

، والمــــــــــــــراد: یعطــــــــــــــي َذِوي "  ویِصــــــــــــــل ویقطــــــــــــــع

االســـتحقاق، ویمنـــع غیـــَر َذِوي االســـتحقاق، وینفـــع 

اَألوّداَء، ویضــّر األعــداَء، إّال أّنــه ُحــذف، ولــم یكــن 

راجًعـــا، ولــــم یكـــن المــــراُد إّال ثـــمَّ موصـــوٌل یقتضــــى 

اإلخبــاَر بوقــوِع الفعــل مــن الفاعــل ال غیــُر، فصــار 

                                                 

، وینظــــــــــر: همــــــــــع الهوامـــــــــــع ١١٨/ ٤التــــــــــذییل والتكمیــــــــــل  )٤(

١/٤٢٢. 

 .١١ة المدثر: سور  )٥(

و شــرح ابــن یعــیش علــى المفصــل  ٧٩ینظــر: المفصــل ص  )٦(

، ١/١٣٨، والبــــــــــدیع فــــــــــي علــــــــــم العربیــــــــــة ٤١٩و  ١/٤١٨

 .١/١٦٠والكناش في فني النحو والصرف 



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٤٩ 
 

كالفعــــــل الــــــالزم فــــــي اإلخبــــــار بوقــــــوع الفعــــــل مــــــن 

 الفاعل.

وحـذف المفعــول بـه كثیــر. "  ل الزمخشــري :و قـی

وهــــو فــــي ذلــــك علــــى نــــوعین: أحــــدهما أن یحــــذف 

لفظـــًا ویـــراد معنـــى وتقـــدیرًا. والثـــاني أن یجعـــل بعـــد 

ًا منســیًا، كــأن فعلــه مــن جــنس األفعــال الحــذف نســی

غیــر المتعدیــة كمــا ینســى الفاعــل عنــد بنــاء الفعــل 

ْزَق ِلَمــْن  بــه. فمــن األول قولــه عــز وجــل {َیْبُســُط الــرِّ

َیَشاُء َوَیْقِدُر }
)١(

...ومـن الثـاني قـولهم فـالن یعطـي 

ــــــع ویصــــــل ویقطــــــع "  ویمن
)٢(

ــــــه عــــــز  ، ــــــه قول ومن

ـــــــ یَِّت ـــــــي ِفـــــــي ُذرِّ ي}وجل:{َوَأْصـــــــِلْح ِل
)٣(

، وقـــــــول ذي 

الرمة:
)٤(

 

َ�ْ� �� ذي �ُ�و���   و�ْن ����رْ ����

�ْ� َ��ْ�ْح �� ��ا����� �َْ��ِ�    إ�� ا�ّ��

                                                 

 .٣٠سورة اإلسراء:  )١(

 . ٧٩المفصل للزمخشري صـ  )٢(

 .١٥سورة األحقاف:  )٣(

بتحقیــق عبــد  البیــت مــن الطویــل، وهــو لــذي الرمــة فــي دیوانــه )٤(

ـــــــ األولـــــــى  المصــــــطاوي . دار المعرفـــــــة . بیــــــروت الــــــرحمن

، ١٢٨/ ٢خزانـــــــــة األدب للبغـــــــــدادي و ، ٢١٩م صــــــــــ ٢٠٠٦

، و شــــرح المفصــــل البــــن یعــــیش ١٧٦٣/ ٤وتمهیــــد القواعــــد 

، والَمْحـــــــل: انقطـــــــاع ٥٥/ ٧، والتـــــــذییل والتكمیـــــــل ٤١٨/ ١

المطــر، ویــبس األرض مــن الكــأل. وعراقیــب: جمــع عرقــوب، 

لدابــة مــا یكــون فــي رجلهــا بمنزلــة الركبــة فــي یــدها. وهــو مــن ا

ــــــه.  ــــــاه فــــــي یدی ــــــه وركبت ــــــاه فــــــي رجلی ــــــع عرقوب وكــــــل ذي أرب

 والنصل: حدیدة السیف والسكین والرمح والسهم.

والشـــــــاهد فیـــــــه قولـــــــه: " َیْجـــــــَرْح " ، والمـــــــراد: یجرْحهـــــــا، فـــــــأجري  

مبالغــة فــي إثبــات ؛  المتعــدي مجــرى الــالزم فحــذف المفعــول

د جعلــه بعضــهم :علــى أنــه مــن بــاب التضــمین و قــ؛  المعنــى

فحــذف مفعــول یجــرح لتضــمنه معنــى یــؤثر بــالجرح . وقیــل : 

ضـــمن معنـــى یعـــث أو یفســـد فـــإن العیـــث الزم یتعـــدى بفـــي، 

 یقال عاث الذئب في الغنم أي : أفسد .

ــَرَكُهْم أیضــا عنــدي وقــال  توجیــه قولــه تعــالى {َوَت

ِفــي ظُُلَمــاٍت َال ُیْبِصــُروَن }
)٥(

والمفعــول الســاقط "  ،

) مــن قبیـل المتــروك المطـرح الــذي َال ُیْبِصـُرونَ (مـن

لتفــت إلــى إخطــاره بالبــال، ال مــن قبیــل المقــدر ال ی

"  المنــوي، كــأّن الفعــل غیــر متعــّد أصــال
)٦(

وذلــك  ؛

ألن المحــــذوف ال یظهــــر بــــاإلعراب، وٕانمــــا یظهــــر 

 .من تصفح المعنى

أن حـــــــــذف "  وجـــــــــاء فـــــــــي شـــــــــرح الرضـــــــــي : 

المفعــولین معــا فــي بــاب أعطیــت، یجــوز بــال قرینــة 

تقـــول: دالـــة علـــى تعینهمـــا فتحـــذفهما نســـیا منســـیا، 

إذ یسـتفاد مـن مثلـه فائـدة مـن  ؛فالن یعطى ویكسـو

"  دون ذكــــر المفعــــولین
)٧(

وهــــي: كونــــه أبلــــغ فــــي  

المــــــدح مــــــن القصــــــد إلــــــى مفعــــــول، علــــــى طریقــــــة 

خصـــوص أو عمـــوم.
)٨(

، إضــــافة إلـــى أن التعبیــــر 

بلفــــــظ المضــــــارع غیــــــر مقیــــــد بمفعــــــول، یفیــــــد دوام 

ـــــــــول الشـــــــــاطبي : ـــــــــر "  الحـــــــــدث، یق والعـــــــــرب تعب

د بــــــه الــــــدوام مــــــن غیــــــر انقطــــــاع بالمضــــــارع وتریــــــ

كقــولهم: فــالن یعطــى ویمنــع، أي: شــأنه هــذا ودأبــه 

."  أبًدا
)٩(

   

 ؛ال یـــرى فـــي مثـــل ذلـــك حـــذفا نـــاظر الجـــیشو  

وفــرق بــین حــذف الشــيء  ؛للفعــل مفعــول لــم یــذكرف

ــــد  ؛وعــــدم ذكــــره ــــق فیتقی ــــدر المتعل ــــإن الحــــاذف یق ف

ألن المقــدر فــي حكــم المــذكور، أمـــا إذا  ؛الفعــل بــه

بــل قصــد اإلخبــار بوقــوع  ؛المــتكلم متعلقــا لــم یقصــد

الفعل دون نظـر إلـى متعلـق، فـال شـك أنـه ال یقـدر 
                                                 

 .١٧سورة البقرة:  )٥(

 . ٧٥/ ١الكشاف  )٦(

 . ١/٣٤٤وینظر:  ١٥٤/ ٤شرح الرضي على الكافیة  )٧(

 .٢٥١/ ١أمالي ابن الحاجب  )٨(

 .١/٢٨٢المقاصد الشافیة  )٩(



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٥٠

شیئا، وٕاذا لم یقدر فـال حـذف، ولهـذا قـال أصـحاب 

علــم المعــاني: إنــه إذا كــان الغــرض إثبــات المعنــى 

فــي نفســه للفاعــل مطلقــا، أو نفیــه عنــه كــذلك ینــزل 

عــول فــال یــذكر لــه مف ؛المتعــدي حینئــذ منزلــة الــالزم

ألن المقـــــــــــــدر فـــــــــــــي حكـــــــــــــم  ؛وال یقـــــــــــــدر أیضـــــــــــــا

المذكور .
)١(

   

وعلیــــه یكــــون المعنــــى فــــي جمیــــع ذلــــك، علــــى  

إثبــــاِت المعنــــى فــــي نفســــِه للشــــيء علــــى اإلطــــالِق 

وعلــــــى الجملـــــــة مـــــــن غیـــــــر أن یتعـــــــرََّض لحـــــــدیِث 

ــــَت: ــــه الَحــــلُّ "  المفعــــوِل، حتــــى كأنــــك قل صــــار إلی

وأمــٌر  والَعْقــُد، وصــار بحیــُث یكــون ِمنــه َحــلٌّ وعْقــٌد،

، وعلى هذا القیاس."  وَنْهٌي، وَضرٌّ وَنْفعٌ 
)٢(

   

ـــــه  ـــــى فی ـــــاب الـــــذي یســـــتقیم المعن ومـــــن هـــــذا الب

بحذف المفعول قوله: {ُهـَو الَّـِذي ُیْحیِـي َوُیِمیـُت}
)٣(

 

وقولـه: {َوَأنَّــُه ُهــَو َأْضــَحَك َوَأْبَكـى * َوَأنَّــُه ُهــَو َأَمــاَت 

َوَأْحَیـــــــا }
)٤(

اء المعنـــــــى : هـــــــو الـــــــذي منـــــــه اإلحیـــــــ 

واإلماتــــة واإلضــــحاك و اإلبكــــاء، ومنــــه قولــــه { َلــــْم 

َیِلــْد َوَلــْم ُیوَلــْد}
)٥(

فلــم یــذكر مــا یلــد، ولــو ذكــر لفســد  

 المعنى. 

وهكـــذا كـــلُّ موضـــٍع كـــان القصـــُد فیـــه أن تثبـــت 

المعنى فـي نفسـه فعـًال للشـيء، وأن تخبـر بـأنَّ ِمـن 

شــــأِنه أن یكــــوَن منــــه، أْو ال یكــــوُن إالَّ منــــه، أْو ال 

                                                 

 .٤/١٧٦٤تمهید القواعد  )١(

معـــــاني النحـــــو للســـــامرائي  ١/١٢٧ینظـــــر: دالئـــــل اإلعجـــــاز )٢(

 .٩٦/ ٢و ٢/٩٤

 .٦٨سورة غافر:  )٣(

 .٤٤، ٤٣سورة النجم:  )٤(

 .٣سورة اإلخالص:  )٥(

منه، فـإنَّ الفعـَل ال ُیعـدَّى هنـاك، َألنَّ تعدیتـه  یكونَ 

.تَْنُقُض الغرَض وتُغیِّر المعنى
)٦(

   

الخـــالف فـــي الحـــذف "  جـــاء فـــي التصـــریح : 

وعدمـه، مجـرد اصـطالح عنـد النحـویین ولـیس مـن 

ـــــانیین ـــــد البی ـــــي شـــــيء عن ألن غـــــرض  ؛الحـــــذف ف

ــــه تــــارة  ــــادة المخاطــــب، ألن ــــف فــــي إف المــــتكلم یختل

الحدث مـن غیـر تعلـق بمفعـول،  یقصد مجرد وقوع

فیسند الفعل إلى مصدر فیقـول: وقـع ظـن أو علـم، 

ــــر تعلــــق  ــــه مــــن غی ــــى فاعل ــــارة یقصــــد نســــبته إل وت

ــم، فینــزل الفعــل  بمفعــول فیقــول: فــالن یظــن أو یعل

فـــي هـــاتین الحـــالتین منزلـــة القاصـــر، وحینئـــذ، فـــال 

ـــــال إنـــــه حـــــذف منـــــه شـــــيء كمـــــا ال یقـــــال فـــــي  یق

."  القاصر أنه حذف منه شيء
)٧(

   

ــــوم أن المتعــــدي   ــــك : فمعل ــــى خــــالف ذل واألول

مــن األفعــال مــا یتعــدى بنفســه إلــى المفعــول ال مــا 

لــم یــذكر لــه مفعــول، و لكــن قــد یعــرض لــه الحــذف 

 ؛فــــي اللفــــظ والتقــــدیر) فــــي بعــــض مواضــــع (نســــیا

ــــدار وتحكــــیم  ــــدا، ومبالغــــة ُتشــــعر بكمــــال االقت توكی

االختیار، والمعنى أن هذا شأنه
)٨(

 . 

بـاب ظـن  فـي اقتصـارا)(:لحـذف نسـیا أيوأما ا 

جمــــــاع علــــــى عــــــدم وأخواتهــــــا، فــــــذكر بعضــــــهم اإل

َوأمــــا حــــذف المفعــــولین "  جــــوازه، قــــال الســــیوطي :

اقتصارا َفَال یجـوز بِـَال خـالف ِألَن َأصـلهَما اْلُمْبتَـَدأ 

."  َواْلَخَبر َوَذِلَك غیر َجاِئز فیهَما
)٩(

   

                                                 

 .١/١٢٨دالئل اإلعجاز  )٦(

 . ١/٣٧٧لتوضیح التصریح بمضمون ا )٧(

ــــك  )٨( ــــن مال واالرتشــــاف  ،١ ٦٢/ ٢ینظــــر: شــــرح التســــهیل الب

٣/١٤٨٢. 

 ٥٥٠/ ١همع الهوامع  )٩(



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٥١ 
 

حیـــث وظـــاهر كـــالم ســـیبویه یفیـــد أنـــه یجیـــزه،  

ــا ظننــُت ذاك فإنمـا جــاز الســكوُت علیــه "  :قـال  وأمَّ

ألنك قد تقول ظننـت، فتقصـر كمـا تقـول ذهبـت، ؛ 

ثم تعملـه فـي الظـن كمـا تعمـل ذهبـت فـي الـذهاب. 

، كأنــــك قلــــت: ظننــــت ذاك  فــــذاك ههنــــا هــــو الّظــــنُّ

ویــــَدلُّك علــــى أنَّــــه  ،وكــــذلك ِخلــــُت وحِســــبت ،الظــــن

ـــــُت زیـــــدا وُأَرى ز  یـــــدا لـــــم الظـــــنُّ أّنـــــك لـــــو قلـــــَت خل

"یجز
)١(

   

ظــــن) (ظننــــت ذاك) یشــــیر إلــــى إعمــــال(قولــــه :

األفعـــــال التـــــي ال فیـــــه كمـــــا تعمـــــل  ،فـــــي المصـــــدر

تتعدى في المصدر إذا قلت: قمت قیاًما
)٢(

   . 

بـــین ذلـــك) مـــن (حدیثـــه عـــن عنـــد الفـــراء وعبـــارة

قوله تعالى : {َعـَواٌن َبـْیَن َذِلـَك}
)٣(

تفیـد عـدم حـذف  

 ،یـدل علیهمــاولكــن ینـوب عنهمـا مــا  ،مفعـولي ظـن

ال تصــلح إال مــع اســمین فمــا  )َبــْینَ ("  : قــال حیــث

ــــكَ «زاد، وٕاّنمــــا صــــلحت مــــع  ــــي » ذِل ــــه ِف وْحــــَده ألن

 )ذلـــــك(مـــــذهب اثنـــــین، والفعـــــالن قـــــد یجمعـــــان ب

أال تـــــرى أنـــــك تقـــــول: أظـــــنُّ زیـــــدا أخـــــاك،  )ذاك(و

وكــان زیــٌد أخــاك، فــال بــد لكــان مــن شــیئین، وال بــد 

تقـــول: قـــد كـــان ألظـــن مـــن شـــیئین، ثُـــمَّ یجـــوز أن 

وٕانمــــــا المعنــــــى ِفــــــي االســــــمین ، ذاك، وأظــــــنُّ ذلــــــك

."  اللذین َضمَّهما ذلك: بین الهرم والشباب
)٤(

   

                                                 

 .٤٠/ ١الكتاب لسیبویه  )١(

وحـــذف البـــدل فـــي :  ١٨١/ ١ینظـــر : األصـــول فـــي النحـــو  )٢(

ظننـــــت ذاك، فقـــــد جعـــــل ذاك مفعـــــوال مطلقـــــا علـــــى تقـــــدیر: 

 ظننت ذاك الظن.

 .٦٨سورة البقرة:  )٣(

 .٤٥/ ١معاني القرآن للفراء  )٤(

 وقــد ارتضــاه بعــض المتــأخرین، كــابن مالـــك

حیث قال في النظم:
)٥(

   

  ِ   �ِ��َ دَ���ِ ��ْ �ُ��وَ��َ ُ��

ْو �َ��ُ�لِ                   َ�ْ�ِ أ�  ُ��ُ�َط �َْ��ُ��

اعلــــــــم أن حـــــــــذف "  ث قــــــــال :الرضــــــــي حیــــــــو 

المفعــولین معــا فــي بــاب أعطیــت، یجــوز بــال قرینــة 

دالــة علــى تعینهمــا فتحــذفهما نســیا منســیا، بخــالف 

مفعــــولي بــــاب علمــــت وظننــــت، فإنــــك ال تحــــذفهما 

 ؛معــا نســیا منســیا، فــال تقــول: علمــت، وال ظننـــت 

 ؛وذلــك لعــدم الفائــدة، مــن حــذف مفعــولي ظــن نســیا

ســان ال یخلــو فــي األغلــب ألنــه مــن المعلــوم أن اإلن

مــن علــم أو ظــن، فــال فائــدة فــي ذكرهمــا مــن دون 

المفعـــولین، وأمـــا مـــع القرینـــة، فـــال بـــأس بحـــذفهما، 

: یخــــــل مســــــموعه  نحــــــو: مــــــن یســــــمع یخــــــل، أي

صادقا
.)٦(

 

اســــتعمال هــــذه مــــراده أن الحــــذف اقتصــــارا فیــــه 

ــــى خــــالف وضــــعها األصــــلي  ألنهــــا  ؛األفعــــال عل

لنســـبة بـــین المبتـــدأ موضـــوعة إلفـــادة اإلعـــالم بـــأن ا

، كمـا دلـت علیـه هـذه األفعـال مـن والخبر حاصـلة 

ــــــم أو ظــــــن أو نحوهمــــــا، فــــــإذا قطعــــــت عنهمــــــا  عل

إذ مـن المعلـوم أن اإلنسـان ال  ؛عریـت عـن الفائـدة 

أو ظن في غالب أوقاته.یخلو من علم 
)٧(

 

المفعــول نســیا  یبــدو ممــا ســبق أن مســوغ حــذف

ات مبالغــــة فــــي إثبــــالتوكیــــد و الفــــي نحــــو أعطــــى 

 اســتقامة المعنــى تقتضــي الحــذفعلــى أن المعنــى، 

                                                 

 .٢٤ینظر: ألفیة ابن مالك ص  )٥(

 .١٥٤/ ٤ینظر: شرح الرضي على الكافیة  )٦(

 .٢٩٢إیضاح المبهم صـ  )٧(



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٥٢

كـــما فــي قولــه تعــالى { َلــْم َیِلــْد َوَلــْم ُیوَلــْد} ،أحیانــا
)١(

 

{َوَأنَّـُه ُهـَو َأْضـَحَك َوَأْبَكـى } وقوله تعالى :، 
)٢(

فقـد  

َأْضــــــَحَك َوَأْبكــــــى َال "  :هــــــاقــــــال الــــــرازي تعلیقــــــا على

نَُّهَمــــا َمُســــوَقتَاِن َمْفُعــــوَل َلُهَمــــا ِفــــي َهــــَذا اْلَمْوِضــــِع ِألَ 

ــــــى  ــــــَال َحاَجــــــَة ِإَل ــــــُدوِر، َف ــــــاِن اْلَمْق ــــــْدَرِة اللَّــــــِه َال ِلَبَی ِلُق

اْلَمْفُعــوِل. َیقُــوُل اْلَقائِــُل: فُـــَالٌن ِبَیــِدِه اْألَْخــُذ َواْلَعَطـــاُء 

"  ُیْعِطي َوَیْمَنُع وََال ُیِریُد َمْمُنوًعا َوُمْعًطى
)٣(

 

یقــول ذف األولى جــواز الحـوأمـا فــي بـاب ظــن فـ

وســواء كــان مفعــوال واحــدا أو اثنــین "  ابــن األثیــر :

أو ثالثــــة، فلــــك حــــذفها إذا شــــئت، وكــــان غرضــــك 

إعــــالم المخاطــــب بصــــدور هــــذه األشــــیاء منــــك ال 

غیــر، تقـــول: ضـــربت وأعطیــت وظننـــت وأعلمـــت، 

"  فال تذكر مع واحد منها مفعوال
)٤(

 
 

 :ف  ار

األصــــل عــــدم حــــذف عامــــل المصــــدر المؤكــــد 

لعاملـه
)٥(

ألن هـذا المصـدر مسـوق لتأكیـد معنـى  ؛ 

                                                 

 .٣سورة اإلخالص:  )١(

 .٤٣سورة النجم:  )٢(

مفاتیح الغیـب. ألبـي عبـد اهللا محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن  )٣(

ـــــب بفخـــــر  ـــــن الحســـــین التیمـــــي الـــــرازي الملق ـــــدین الـــــرازي ب ال

ــ) . دار إحیـــــاء التـــــراث العربـــــي ٦٠٦خطیـــــب الـــــري (ت  –هــــ

 . ٢٩/٢٧٩هـ  ١٤٢٠ -بیروت ـ الثالثة 

، وینظـــر: حاشـــیة الصـــبان ١٣٨/ ١البـــدیع فـــي علـــم العربیـــة  )٤(

٢/٤٨. 

وهــــو علــــى نــــوعین: واقــــع فـــــي الطلــــب، وواقــــع فــــي الخبـــــر،  )٥(

" فــــي فــــاألول: هــــو الواقــــع أمــــرا أو نهیــــا " كنــــدال اللــــذ كانــــدال 

ــــدل الثعالــــب،  ــــق المــــال ن ــــل " : فنــــدال زری ــــه " مــــن الطوی قول

والثـــاني: مـــا دل علـــى عاملـــه قرینـــة وكثـــر اســـتعماله، كقـــولهم 

عنــــد تــــذكر النعمــــة: " حمــــدا وشــــكرا ال كفــــرا " ، وعنــــد تــــذكر 

الشــدة: " صــبرا ال جزعــا " ، وعنــد ظهــور معجــب: " عجبــا " 

شــمونى ، وعنــد االمتثــال: " ســمعا وطاعــة . ینظــر :شــرح األ

 . ٤٧٥ـ ٤٧٣/ ١أللفیة ابن مالك 

عاملــــه فــــي الــــنفس، وتقویتــــه، وتقریــــر المــــراد منــــه، 

ولبیــان أن معنــاه حقیقــي ال  ،أي: إلزالــة الشــك عنــه

فالحـــذف منـــاف لتلـــك الـــدواعي، معـــارض  ،مجـــازي

للغرض من اإلتیان به
)٦(

   

ولكنهم قـد التزمـوا حذفـه فـي بعـض مواضـع لمـا 

مــع إعطــاء معنــى التوكیــد فــي ذلــك مــن االختصــار 

كــــأن یكــــون المصــــدر نائبــــا عــــن فعلــــه  ،المصــــدري

ــــى األمــــر فالمصــــدر  ،نحــــو: ضــــربا زیــــدا ،داال عل

حینئــــذ ال یكــــون مؤكــــدا، وهــــو مــــع ذلــــك منصــــوب 

وفاعــــل المصــــدر  ،بفعــــل األمــــر المحــــذوف وجوًبــــا

النائـب مســتتر وجوًبــا
)٧(

تقــدیره :أنــت وقــد انتقــل إلیــه 

.هذا الفاعل بعد حذف فعل األمر
)٨(

   

وقـــد اختلفـــوا فیمـــا ینتصـــب بعـــد هـــذا النـــوع مـــن 

ســیبویه :أن النصــب بعــد ظــاهر كــالم ف ،المصــادر

المصـــــــــادر المـــــــــذكورة بهـــــــــا أنفســـــــــها ال باألفعـــــــــال 

وذلــك لنیابتهــا عــن األفعــال فــي المعنــى ؛ المضــمرة،

قــــال فــــي بــــاب مــــا جــــرى فــــي حیــــث واالســــتعمال، 

وممـــا ُأجـــرى ُمجـــرى "  االســـتفهام ...مجـــرى الفعـــل:

عل من المصادر قول الشاعر:الف
)٩(

 

                                                 

 .٢١٩/ ٢النحو الوافي  )٦(

ألنــه واقــع بــدال مــن فعلــه فــي ؛  هــذا الضــمیر واجــب االســتتار )٧(

 واألمر یستتر معه الضمیر وجوبا. األمر،

 . ١٢٩/ ٣شرح التسهیل البن مالك  )٨(

، والبیتــان مــن بحــر الطویــل، وهمــا ١١٦/ ١الكتــاب لســیبویه  )٩(

دان فـــــــي الكامـــــــل فـــــــي اللغـــــــة واألدب للمبـــــــرد ألعشـــــــى همـــــــ

، ولألحـــــــــــوص أو ٢/٢٦٢، والحماســـــــــــة البصـــــــــــریة ١/١٤٩

، والــدهناء: رملــة مــن ٣/١٠٤١لجریــر فــي المقاصــد النحویــة 

بـــــالد تمـــــیم. عیـــــابهم: جمـــــع عیبـــــة مـــــا یجعـــــل فیـــــه الثیـــــاب. 

داریــن: اســم ســـوق ینســب إلیـــه المســك بالشـــام، وبجــر: جمـــع 

رة. ونـــدال: األخـــذ بالیـــدین أبجـــر، وأصـــل بـــالجرة نتـــوء فـــي الســـ

بســـــرعة (خطـــــف) .زریـــــق: اســــــم قبیلـــــة ویریـــــد أن الحقائــــــب 

 مملوءة جدا. والثعلب یضرب به المثل في األخذ.



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٥٣ 
 

 ْ��ُ���ِ� ً�����ِ ��ْ�  ���ون ����ّ�

�َ� ُ��ْ�َ ا������                وَ��ْ�ُ�� �� دارِ

��رِ�ْ� �ْ�َ� ا���َس �ُّ�� أ�  ��� ِ���َ أ�

                  ِ�ِ��� �ّ  ��َْ���ً زُرَ�ُ� ا���لَ �َ�لَ ا��

"  كأّنه قال: أندلْ 
)١(

:وقال المّرار األسدي 
)٢(

 

�� ��� ِ�ّ�َ مّ� ا��� �َ����ً أ�   أ�

               ِ�ِ�ْ�ُ ّ���ِم ا�� ���� �َ�ِ �ْ��نُ رأ�  أ�

نـــدال) مصــــدر (فقولـــه :(كأنـــه قـــال انــــدل) یفیـــد :أن

انــدل) فــي الداللــة (نــاب عــن فعــل األمــر المخاطــب

 الطلب)وفي نصبه الظاهر بعده . (على معناه

 وال یمنـع مــن ذلــك كــون الفعــل ال یســتغنى عــن 

ولكنـه  تقدیر عاملّیته بالنسـبة إلـى نصـب المصـدر،

غیر صالح لإلظهار، حیـث صـار نسـیا منسـّیا
)٣(

 ؛

 ؛وعــــن النطــــق بصــــیغته ،اســــتغناء بالمصــــدر عنــــه

فـــال یـــذكر  ؛لقیامـــه مقامـــه فـــي المعنـــى واالســـتعمال

 معه لئال یجمع بین البدل والمبدل منه. 

                                                 

 لـــــم یكـــــن المعنـــــى الـــــذي قصـــــد إلیـــــه مســـــاوًیا تماًمـــــا لمعنـــــى )١(

ـــا فیـــه " ـــذلك معنـــى إفصـــاحی�ا آخـــر انفعالی� ـــدل" ، وٕانمـــا أراد ب ان

فــة فــي محاولــة الهــرب مــن الحــث والحــض علــى العجلــة والخ

مـــا عـــززه الشـــاعر بقولـــه: " نـــدل الثعالـــب " ، وهـــي معـــاٍن ال 

توجــــد فــــي صــــیغة األمــــر المجــــردة،. (ینظــــر: اللغــــة العربیــــة 

 .٢٥٥معناها ومبناها د تمام حسان ص

البیـــــــت مـــــــن الكامـــــــل وهـــــــو للمـــــــرار األســـــــدي فـــــــي الكتـــــــاب  )٢(

،وشـــــرح الســـــیرافي علـــــى ٤١وٕاصـــــالح المنطـــــق صــــــ ١/١١٦

، ٦٨/ ٥وشـــــــرح المفصـــــــل البـــــــن یعـــــــیش  ١/٤٤٧الكتـــــــاب 

والعالقــــــة: عالقـــــــة الخصـــــــومة  ٢٨٦٤/ ٦وتمهیــــــد القواعـــــــد 

وعالقـــة الحـــب، والفـــنن: الغصـــن وهـــو الخصـــلة مـــن الشـــعر، 

والثغــــام: نبــــات إذا یــــبس ابــــیض لونــــه، والمخلــــس: المخــــتلط. 

 ینظر : الصحاح (علق، ثغم)

ـــــن الحاجـــــب  )٣( ، و شـــــرح التســـــهیل ٣٦٢/ ١ینظـــــر: أمـــــالي اب

 .٢٨٦٧/ ٦،و تمهید القواعد ٣/١٢٩

فعلـه  بعـد حـذفلمصـدر لعمل جعل الو الفراء ی

 شـرط عـدم تقـدیم معمولـه علیـه حیـث یقـول:ب ،نسـیا

ــه تَقُــوُل: ضــرًبا زیــًدا، "  واالســم ال َینصــب شــیًئا قبل

وال تَقُـوُل: زیــًدا ضــرًبا. فــإن قلتــه نصــبت زیــًدا بفعــل 

وذلــك ألن المصــدر فــرع فــي العمــل  ؛)مضــمر قبلــه

فــال  ،والفــرع یــنحط عــن درجــة األصــل ،علــى الفعــل

"  یتقدم معموله علیه
)٤(

   

لــــــه عنــــــد بعضــــــهم إضــــــافته إلـــــــى ودلیــــــل إعما

معمولـه فـي قولـه تعــالى: {َفَضـْرَب الرِّقَـاِب}
)٥(

، فلــو 

 لم یكن معموًال له، ما جازت إضافته إلیه. 

وقــوم یجیــزون "  وقــد قبحــه ابــن الســراج بقولــه.:

ضـــرب زیـــٍد، وأنـــت تریـــُد: ضـــرًبا زیـــًدا ثـــم تضـــیف، 

اضــرْب)، (ألن ضــرًبا قــاَم مقــامَ  ؛وهــذا عنــدي قبــیٌح 

"  ال یضافواضرْب 
)٦(

 

ویجــاب عنــه بأنــه وٕان كــان المصــدر نائبــا عــن 

فعلــــه فــــي الداللــــة علــــى معنــــاه، فلــــم یكــــن المعنــــى 

ـــــى الفعـــــل،  ـــــه مســـــاویا تمامـــــا لمعن ـــــذي قصـــــد إلی ال

فــــــاألمر للطلــــــب المحــــــض، والمصــــــدر لإلفصــــــاح 

فالمصــــــدر شــــــبیه بــــــاألمر مــــــن مادتــــــه االشــــــتقاقیة 

اضـرب "  شـبیًها بقولـك: )ضـرًبا زیـًدا(فیصیر نحـو:

ــــه لــــیس هــــو هــــو، فهــــو یشــــبهه مــــن "  زیــــًدا ، ولكن

ــــى مخاطــــب. وهــــذا المخاطــــب ال  حیــــث إســــناده إل

.یظهر في الكالم
)٧(

   

                                                 

 .٣٢٣/ ١معاني القرآن للفراء  )٤(

 .٤سورة محمد:  )٥(

و ینظـــر: شـــرح شـــذور الـــذهب ١٧٢/ ٢األصـــول فـــي النحـــو  )٦(

، وتمهیــــد ٢/١٧٦، وشــــرح ابــــن عقیــــل ٦٨١/ ٢للجــــو جــــري 

 .٦/٢٨٦٧القواعد 

ــــــــة معناهــــــــا ومبناهــــــــا. تمــــــــام حســــــــان  )٧( ینظــــــــر: اللغــــــــة العربی

 .٢٥٥و٢٥٤ـص



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٥٤

وقــــــد جعـــــــل ابـــــــن یعــــــیش انتصـــــــاب المعمـــــــول 

ـــه عـــن العامـــل المحـــذوف ال بحكـــم  بالمصـــدر نیابت

وذلـــــك تنظیـــــرا بإعمـــــال الظـــــرف فـــــي  ،المصـــــدریة

"  الحــال لنیابتــه عــن متعلقــه المحــذوف حیــث قــال :

"  یبعد عندي أن یكون هـذا المصـدر عـامًال فـيال 

لِنیابتــــه عــــن الفعــــل، ال بحكــــِم أّنــــه مصــــدر، "  زیــــد

، فالعامــــُل فـــــي "  زیــــٌد فـــــي الــــدار قائًمـــــا"  كقولــــك:

ـــــه  ؛الحـــــال الظـــــرف الموجـــــود ال الفعـــــل العامـــــل فی

كــذلك هاهنــا، ویكــون فیــه  ؛وذلــك لنیابتــه عــن الفعــل

ر ضـــمیُر فاعـــل ُنقـــل إلیـــه مـــن الفعـــل، وهـــو ضـــمی

ـــــى  المخاطـــــب، كمـــــا نقـــــل الضـــــمیر مـــــن الفعـــــل إل

."  زیــــــٌد فــــــي الــــــدار قائًمــــــا"  الظــــــرف فــــــي
)١(

بــــــل  

 ؛ناصـــــب الظـــــرف أحـــــق بـــــأن ینســـــب العمـــــل إلیـــــه

لكونـــه صـــالحا لإلظهـــار قریـــب العهـــد باإلضـــمار، 

بخـــالف عامـــل المصـــدر المشـــار إلیـــه، فإنـــه غیـــر 

صـــالح لإلظهـــار وال قریـــب العهـــد باإلضـــمار، فقـــد 

 " صار نسیا منسیا
)٢(

 

اْضـــــِرب َضـــــرًبا "  ولـــــو أظهـــــر الفعـــــل، وقلـــــت:

إالَّ الفعــَل دون "  زیــًدا"  ، لــم یكــن العامــل فــي"زیــًدا

ــــــي  ــــــو أظهــــــرت العامــــــل ف ــــــك ل المصــــــدر، كمــــــا أّن

، "  زیـــد اســـتقرَّ فـــي الـــدار قائًمـــا"  الظـــرف، وقلـــت:

لــم یكــن العامــل فــي الحــال إالَّ الفعــَل دون الظــرف، 

وكان خالًیا من الضمیر
)٣(

   

                                                 

، وینظــر :شــرح التســهیل ٧٤/ ٤المفصــل البــن یعــیش شــرح  )١(

، وتوضــــیح المقاصــــد والمســــالك بشــــرح ١٢٧/ ٣البــــن مالــــك 

 . ٧١١/ ٢ألفیة ابن مالك 

، وشـــرح الكافیـــة الشـــافیة ١٢٩/ ٣شـــرح التســـهیل البـــن مالـــك  )٢(

 .٣/٦٤،وهمع الهوامع ٢/٦٥٩

 .٧٤/ ٤شرح المفصل البن یعیش  )٣(

وتبعــه ابــن الســراج وجماعــة ، هــب المبــرد وقــد ذ

، إلـــى أن العامـــل المحـــذوف فـــي حكـــم الملفـــوظ بـــه

ـــه المصـــدر واالســـم  ؛ولـــیس منســـیا  ـــذا ینتصـــب ب ل

وعلیه یكون المصـدر قـد نـاب عـن  ؛المذكور بعده 

فعله في الداللة على المعنى دون العمل.
)٤(

 

ـــــي معنـــــى َأن "  قـــــال المبـــــرد : َفـــــِإن لـــــم یكـــــن ِف

ــــه وصــــلتها أعملتــــه  ــــل ِإْذ َكــــاَن نكــــَرة مثل عمــــل اْلِفْع

َوإِن  ،ضــربا زیــدا:َوَذِلــَك َقْولـك  ،َفقـدمت ِفیــِه وأخـرت

ــْیَس ِفــي معنــى َأن  ؛زیــدا ضــربا:ِشــْئت قلــت  ــُه َل ِألَنَّ

ــَو َأمــر ــا ُه فقولــك ضــربا زیــدا یْنَتصــب بِــاْألَمر  ،ِإنََّم

َكَأنَّـــك قلـــت اْضـــِرب ِإالَّ َأنـــه َصـــار َبـــَدال مـــن اْلِفْعـــل 

."  ذفتهلما ح
)٥(

   

ــــي  ــــأن األصــــل ف ــــذلك: ب وقــــد احــــتج العكبــــري ل

العمل لألفعال، وٕانما یعمل مـن المصـادر مـا یشـبه 

الفعـــل، والمصـــدر فـــي نحـــو ضـــربًا زیـــدا، ال یشـــبه 

ألنــــه ال یقــــدر بــــأن والفعــــل؛ الفعــــل 
)٦(

ثــــم قــــال: ؛  

ضـــربا) (وربَّمـــا َوقـــع ِفـــي َكـــَالم بعـــض النحـــویّین أنَّ 

َك تجّوز من َقاِئله.َهَذا ُهَو اْلَعاِمل َوَذلِ 
)٧(

   

نــــدال وعالقــــة) (وقــــد یضــــعف هــــذا بــــأن إعمــــال

وأشـــبهاهما أولـــى مـــن إعمـــال ضـــرب وشـــبهه، ألن 

فـي: نـدال وعالقــة مـا فــي ضـرب مــن وجـود أصــالة 

                                                 

 .٤٦، ٢/٤٥شرح السیرافي على الكتاب  )٤(

وینظــــــــــر: األصــــــــــول البــــــــــن الســــــــــراج  ١٥٧/ ٤المقتضــــــــــب )٥(

١/١٣٩. 

المصــدر المقــدر بــأن والفعــل یشــبه الفعــل المشــتق منــه فــي أنَّ  )٦(

ُحُروفــه ِفیــِه وأنَّــه ُیَشــاِركهُ ِفــي الّدَالَلــة علــى اْلَحــدث وأنَّــه یكــون 

لألزمنـــــــــة الثََّالثَـــــــــة جـــــــــرى مجـــــــــرى اســـــــــم الفاعـــــــــل، فعِمـــــــــل 

 .٤٤٨/ ١ل البناء واإلعراب عمَله، .اللباب في عل

 .٤٤٨/ ١اللباب في علل البناء واإلعراب  )٧(



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٥٥ 
 

القـــة) واقعـــان موقـــع فعلـــین نـــدال وع(الفعـــل، إال أن

بضــــــْرب واقــــــع موقــــــع حــــــرف وفعــــــل. یمحضــــــین، 

عامـــل ونســـبة العمـــل إلـــى مـــا هـــو بمعنـــى مـــا هـــو ال

نفســه أولــى مــن نســبته إلــى مــا هــو بمعنــى جــزءین 

أحدهما عامل واآلخر جزء غیر عامل.
)١(

   

وظاهر عبارة السـیرافي فـي شـرحه علـى الكتـاب 

اعلــــــــم أنــــــــك إذا "  :یل حیــــــــث قــــــــال لتفصــــــــتفیــــــــد ا

 اضــرب ضــربا زیــدا)(، فتقــدیره:ضــربا زیــدا)(: قلـت

فضـــــرب منصـــــوب بالفعـــــل المضـــــمر، فینبغـــــي أن 

بــذلك الفعــل أیضــا، وقــد جــرت  منصــوبا) زیــد(یكــون

ـــــأن یقولـــــوا: إنعـــــادة ا ـــــدا(لنحـــــویین فـــــي هـــــذا ب  )زی

منصــوب بالضــرب، وحقیقتـــه مــا ذكرتـــه لــك. غیـــر 

أنهـــم توســـعوا لمـــا نـــاب المصـــدر عـــن الفعـــل الـــذي 

هــو عامــل أن یقولــوا: إنــه عامــل، ولــو أضــمرنا فــي 

ــــــــا: ــــــــدا"  قولن ــــــــر أضــــــــرب، "  ضــــــــربا زی فعــــــــال غی

، عـــل ضـــربا زیـــدا)(اف، و)أوقـــع ضـــربا زیـــدا(كقولنـــا:

حتــى یكــون الضــرب مفعــوال لــذلك الفعــل المضــمر 

فكـان یصـیر  ،ضـربا)(ـبـ زیدا)(ال مصدرا، النتصب

فعلــــــى هــــــذا  ،رأیــــــت ضــــــربا زیــــــدا)(بمنزلــــــة قولــــــك:

 هو على وجهین: )فندال رزیق المال(قوله:

، )انـــدل نـــدال المـــال(إمـــا أن یكـــون علـــى قولـــك:

ــــــة ) الالمــــــ( فیكــــــون ــــــى الحقیق ــــــدل عل منصــــــوبا بان

نـــــــــدال) (نائـــــــــب عنـــــــــه، وٕامـــــــــا أن یكـــــــــون )نـــــــــدالو(

منصــوبا  )المــال(، فیكــون)أفعــل(أو )بــأوقع(منصــوبا

.ندال)(ب
)٢(

 
                                                 

 .١٢٩/ ٣شرح التسهیل البن مالك  )١(

 .٤٤٧، ٤٤٦/ ١شرح السیرافي على الكتاب  )٢(

انتصــاب المعمــول بالمصــدر النائــب : األظهــرو 

ــــه ــــد حــــذف  ،واســــتغناء اقتصــــارا عــــن فعل فالفعــــل ق

یقـــــول  ،وال أثـــــر لـــــه فـــــي المعنـــــى أو العمـــــل ،نســـــیا

"  المحذوف نسیًا كالعدم"  الرضي :
)٣(

 
 

 اف اا ا ف 

لمــــــا قویــــــت داللــــــة ظــــــرف المكــــــان والمجــــــرور 

بحـــــرف أصـــــلي التـــــامین
)٤(

 المتعلـــــقعلـــــى معنـــــى  

فعـال العامـةلكونـه مـن األ؛ (االستقرار) 
)٥(

التـي ال  

ــــو منهــــا كــــل مكــــان حــــذفوه ،یخل
)٦(

؛ ،نســــیا منســــیا 

استغناء
)٧(

عنه بالظرف الذي نـاب عنـه فـي الداللـة 

                                                 

 . ٢/٢٥١شرح الرضي على الشافیة  )٣(

معنــــى التمــــام :أن یفهــــم منــــه متعلقــــه المحــــذوف، وذلــــك بــــأن  )٤(

یــد عنــدك، وزیــد فــي الــدار. أو یكــون المتعلــق عامــا، نحــو: ز 

وقــد قامــت القرینــة الدالــة علیــه، كــأن ، یكــون المتعلــق خاصــا 

یقـول لـك قائـل: زیـد مسـافر الیــوم وعمـرو غـدا، فتقـول لـه: بــل 

 .١/٢١٠عمرو الیوم وزید غدا، شرح ابن عقیل هـــ

ــــــدیر : مــــــا وضــــــعوه مــــــن أن  )٥( ــــــى ذلــــــك التق ــــــداعي لهــــــم إل وال

لجــر الداخلـة علیهــا زائـدة فــال المجـرورات إذا لـم تكــن حـروف ا

بــد لهــا مــن عامــل یعمــل فیهــا إن لــم یكــن ظــاهرًا كقولنــا (زیــد 

ــة ؛  قــائم فــي الــدار) كــان مضــمرا كقولنــا (زیــد فــي الــدار) وعل

وٕانمــــا  ذلــــك أنهمــــا ال یــــدالن بنفســــهما علــــى شــــيء مســــتقل،

یـــدالن علـــى معنــــى بارتباطهمـــا بحـــدث . ینظــــر: الـــرد علــــى 

 .٧٩صـ  النحاة البن مضاء

 وقد صرح به شذوذا في قوله: )٦(

 لك العز إن موالك عز وإن یھن       
 فأنت لدى بحبوحة الھون كائن         

وقـــد أجـــازه ابـــن جنـــي فـــي الســـعة، حیـــث قـــال : " وأنـــت مـــع      

هــذا لــو شــئت ألظهرتــه، فقلــت: زیــد مســتقر خلفــك.) و لــیس 

بوجــــه، الن األمــــرین: أي الداللــــة علــــى تعــــین الخبــــر والســــد 

يء آخــر مســده حاصــالن فوجــب الحــذف " . ینظــر: ســر بشــ

ــــة ٣٨٢/ ٢صــــناعة اإلعــــراب  ــــى الكافی ، وشــــرح الرضــــي عل

٢٨٤/ ١. 

حقیقـــة االســـتغناء أن ُیتـــرك القیـــاُس المطَّـــرِد فـــي الكـــالم، فـــال  )٧(

ُیســتعمل فــي الموضــع الــذي، شــأُنه أن ُیســتعمل فیــه، اســتغناًء 



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٥٦

المســـتتر الداللـــة علـــى معنـــاه، وفـــي تحمـــل ضـــمیره 

الــذي كــان فــاعال لــه، و أعربــوا الظــرف خبــرا عـــن 

   .ومحمد عندك ،المبتدأ في نحو : زید في الدار

ـــارة ظـــاهرو  ـــاب مـــا شـــبه مـــن  فـــيســـیبویه  عب ب

ـــا و "  قـــال :حیـــث فیـــد ذلـــك األمـــاكن المختصـــة ت أمَّ

ـــــَف دارك فرَســـــخاً  فانَتصـــــب ألنَّ  ؛قـــــولهم: دارى َخْل

ِمــَل بعُضــه فــى وهــو كــالٌم قــد عَ  َخْلــَف َخَبــٌر للــدار،

...وٕاْن شــــئت قلــــت: دارى خلــــَف بعــــض واســــَتغنى،

ــــى فیهــــا إذا  ــــَف كمــــا تُلِغ ــــى خل دارك فرســــخاِن، تُْلِغ

"  قلت: فیها زیٌد قائمٌ 
)١(

 

وتقــــول: مــــا كــــان فیهــــا أحــــٌد "  و قولــــه أیضــــا :

خیــٌر منــك، ومــا كــان أحــٌد مثُلــك فیهــا، ولــیس أحــٌد 

م َتجعْلــه فیهــا خیــٌر منــك، إذا جعلــَت فیهــا مســتَقرَّا ولــ

فیهـــا زیـــٌد قـــائم، َأجریـــَت الصـــفة علـــى  :علـــى قولـــك

 فـــــإن جعلَتـــــه علـــــى قولـــــك فیهـــــا زیـــــٌد قـــــائمٌ  ،االســـــم

."  نصبتَ 
)٢(

 

مــــــــراده: أن الظــــــــرف أو المجــــــــرور بــــــــالحرف  

أو الناســــخ ســــمي  ،األصــــلي إذا وقــــع خبــــرا للمبتــــدأ

أمــــا إذا لــــم تجعلــــه  ؛ألنــــه بمعنــــى اســــتقر؛ مســــتقرا 

قـــائم، فـــال محـــذوف فـــي  مســـتقًرا، وقلـــت: فیهـــا زیـــدٌ 

الكـــــالم، وال إرادة فـــــي اســـــتقرار، لكـــــن یكـــــون علـــــى 

ظاهره
)٣(

   

                                                                      

ـــألوَّل، كـــان المســـَتْغَنى ـــه مـــن مـــادة اللفـــظ  بغیـــره، واطَِّراحـــًا ل ب

ــ (َلْمَحـــة) عـــن َمْلَمحـــة  ــ ـــره، كمـــا اســـتغَنْوا ب المهمـــَل أو مـــن غی

 .٣٧٩/ ٤اآلِتي علیه (َمَالمح) . ینظر :المقاصد الشافیة 

و ینظـــــــر: االنتصـــــــار لســـــــیبویه  ٤١٧/ ١الكتـــــــاب لســـــــیبویه  )١(

ــ  ومشـــــــكل إعـــــــراب القـــــــرآن لمكـــــــي ١٣٧علـــــــى المبـــــــرد صــــــ

١/٢٨٨. 

 .٥٦، ٥٥/ ١الكتاب لسیبویه  )٢(

والتعلیقــــــة  ٣٢٠/ ١ الســــــیرافي علــــــى الكتــــــابینظــــــر: شــــــرح  )٣(

١/٩٢. 

المتعلـق علـى األصـل یقـیس حـذف وابن جنـي  

ـــــه فـــــي نحـــــو: مفـــــرد  ـــــذي ال ینطـــــق ب المرفـــــوض ال

وٕاذا كـــان مـــا ینطـــق بـــه فـــي كثیـــر (عبادیـــد فیقـــول :

مــن الكــالم قــد تصــّیره إلــى أن یجــري مجــرى مــا قــد 

بــه، فمــا ال یظهــر ســقط حكمــه وصــار غیــر معتــد 

على وجه مـن الوجـوه أولـى بـأن یلغـى وال یعتـد بـه، 

وذلــك قولــك: زیــد خلفــك، فأصــل هــذا: زیــد مســتقر 

فحـــــذف اســـــم الفاعل(مســـــتقر)للعلم بـــــه، و ، خلفـــــك

قیـــام الظـــرف مقامـــه، وانتقـــال الضـــمیر الـــذي كـــان 

فـي اسـم الفاعـل إلیــه، وصـار موضـع الظـرف رفعــا 

حتـى صـار ال "  مسـتقر"  ألنه خبر المبتـدأ، وألغـي

 حكم له وال اعتداد به .

ونحـوه فـي نحـو  )مسـتقر(والدلیل على أن حكـم 

املــة اللفــظ اآلن هــذا قــد ســقط عنــدهم، وصــارت مع

امتنــاعهم مــن تقــدیم الحــال علــى إنمــا هــي للظــرف 

ــــو  ــــا، فل ــــد خلفــــك واقف الظــــرف فــــي نحــــو قــــولهم: زی

ـــا خلفـــك لـــم یجـــز، فلـــوال أن نصـــب  ـــت: زیـــد واقف قل

ا وجــــب بـــالظرف ال باســــم الفاعــــل الحـــال اآلن إنمــــ

المحـــذوف لكـــان یجـــوز تقـــدیم الحـــال علـــى الظـــرف 

بغیـــر اســـم الفاعـــل، كمـــا كـــان یجـــوز تقـــدیمها علیـــه 

مـــع اســـم الفاعـــل فـــي قولــــك: زیـــد واقفـــا فـــي الــــدار 

ــ اآلن منصــــــــوب بمســــــــتقر ال  )واقفــــــــا(مســــــــتقر، فـــــــ

بالظرف، ولذلك جـاز تقدیمـه علـى الظـرف، فكـذلك 

، نصــبت الحــال بــالظرف إذا قلــت: زیــد خلفــك واقفــا

ال باسم الفاعل.
)٤(

   

وقــــد نقــــل عــــن ابــــن كیســــان 
)٥(

أن الخبــــر فــــي  

وأن تســـــــمیة  ،الحقیقــــــة نفــــــس المتعلـــــــق المحــــــذوف

                                                 

 .٣٨٢/ ٢سر صناعة االعراب  )٤(

 .٥٤/ ٤والتذییل والتكمیل  ،٣/١١٢٢ینظر: االرتشاف  )٥(



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٥٧ 
 

 الظــرف خبــرا مجــازا، وهــو ظــاهر كــالم ابــن الســراج

"  :ابــن الســراج قــال حیــث ،وجماعــة مــن المتــأخرین

وخبــــر المبتــــدأ الــــذي هــــو األول فــــي المعنــــى علــــى 

ظهـــــر فیـــــه االســـــم الـــــذي هـــــو ضـــــربین، فضـــــرب ی

قولك: زید أخـوك، وضـرب یحـذف منـه  الخبر نحو

نحـــو قولـــك: زیـــد  ،الخبـــر، ویقـــوم مقامـــه ظـــرف لـــه

ــــــى  ــــــدار. والمحــــــذوف معن ــــــي ال خلفــــــك، وعمــــــرو ف

االســتقرار والحلــول ومــا أشــبههما، كأنــك قلــت: زیــد 

مســـتقر خلفــــك، وعمـــرو مســــتقر فـــي الــــدار، ولكــــن 

علیـــــه  لداللـــــة الظـــــرف ؛هـــــذا المحـــــذوف ال یظهـــــر

"  واستغنائهم به في االستعمال
)١(

 

واعلـــــم أّنـــــك لّمـــــا حـــــذفت "  قـــــال ابـــــن یعـــــیش :

، وأقمــت الظــرف )ُمْســتَِقرٌّ ()اســتقرَّ (الخبــر الــذي هــو

مقامــه علــى مــا ذكرنــا، صــار الظــرُف هــو الخبــَر، 

ـــُة معـــه، وهـــو ُمغـــاِیُر المبتـــدأ فـــي المعنـــى،  والمعامل

ــــى  ونقلــــَت الضــــمیر الــــذي كــــان فــــي االســــتقرار، إل

الظــرف، وصــار مرتفًعــا بــالظرف كمــا كــان مرتفًعــا 

باالســــتقرار، ثــــّم حــــذفَت االســــتقرار، وصــــار أصــــًال 

مرفوًضـــــــــا ال یجـــــــــوز إظهـــــــــاره لالســـــــــتغناء عنـــــــــه 

ــــي بجــــواِز إظهــــاره.  بــــالظرف. وقــــد صــــّرح ابــــُن ِجنِّ

والقــوُل عنــدي فــي ذلــك أن بعــد حــذف الخبــر الــذي 

هـــــو االســـــتقرار، ونقـــــل الضـــــمیر إلـــــى الظـــــرف، ال 

ألنـــــه قـــــد صـــــار  ؛إظهـــــاُر ذلـــــك المحـــــذوفِ یجـــــوز 

زیــــــٌد (أصــــــًال مرفوًضــــــا، فــــــِإن ذكرتــــــه أوًّال، وقلــــــت:

.، لم یمنع منه مانعٌ )استقّر عندك
)٢(

 

ویغنــي عــن الخبــر بــاطراد "  وقــال ابــن مالــك : 

ظــــرف، أو حـــــرف جـــــر تــــاٌم معمـــــول فـــــي األجـــــود 

                                                 

 بتصرف.٦٣/ ١، ٦٢/ ١األصول في النحو  )١(

 .٢٣٢/ ١شرح المفصل البن یعیش  )٢(

...، ومـا یعـزى للظـرف مـن مطلقـاالسم فاعل َكْوٍن 

ــــــة وعمــــــل ونــــــه لعاملــــــه، وربمــــــا فاألصــــــح ك ،خبری

اجتمعا لفظا.
)٣(

 

المــراد: أن الظــرف أ والمجــرور قــد وقــع موقــع  

فــالخبر  ؛لكــن لــیس هــو الخبــر فــي الحقیقــة  ،الخبــر

وألن المتعلــــق إذا  ؛هــــو المتعلــــق المحــــذوف وجوبــــا

كــان خاصــا فهــو الخبــر وحــده، ســواء أكــان مــذكورا 

أم كــان قــد حــذف لقرینــة تــدل علیــه، وهــذا الخــالف 

ــیكن مثــل الخــاص، إنمــا هــو فــ ي المتعلــق العــام، فل

طردا للباب على وتیرة واحدة.
)٤(

 

ولعلهــــم اعتمــــدوا فــــي رأیهــــم هــــذا علــــى مــــا أقــــره 

فأمـا الـذي ُیبنـى "  :فـي بـاب االبتـداء  بقولهسیبویه 

علیه شيء هو هو فإن المبنـى علیـه یرتفـع بـه كمـا 

 ؛ارتفع هـو باالبتـداء، وذلـك قولـك: عبـد اهللا منطلـق

ألنـــه ُذكـــر لُیبنـــى علیـــه المنطلـــق، ؛ هللا ارتفـــع عبـــد ا

ــــــــــدأ  ــــــــــى المبت ــــــــــى عل ــــــــــق ألن المبن ــــــــــع المنطل وارتف

بمنزلته.
)٥(

 

بنحـــو : زیـــد ضـــربته، فقـــد وقـــع  ذلـــك ویضـــعف

كمـا یمكـن القـول  ؛الفعل خبرا عن المبتـدأ ولـیس بـه

ــــق المقــــدر، بأ نــــه إذا كــــان الخبــــر هــــو نفــــس المتعل

 َفَهـــــــال َجـــــــاَز تَْقـــــــِدیم اْلَحـــــــال علـــــــى الّظـــــــْرف، فـــــــي

ـــد َخلفـــك َضـــاِحكا ـــي  ؛قولنـــا :زی ـــل ِف ـــك ِألَن اْلَعاِم ذل

 اْلَحِقیَقة َلْیَس ُهَو الّظْرف؟

ویجــــاب عنــــه: بـــــأن َهــــَذا اْلِفْعــــل َال یجـــــوز َأن  

یْجـــــــِري مْجـــــــرى َغیـــــــره مـــــــن اْألَْفَعـــــــال ِفـــــــي َجـــــــَواز 

ــِإن ؛ التََّصــرُّف  ــَذا َف ــَع َه ــُه قــد َخلفــه الّظــْرف، َوَم ِألَنَّ

                                                 

 .٣١٣/ ١شرح التسهیل البن مالك  )٣(

 .١/٢١٠: شرح ابن عقیل على األلفیة  ینظر )٤(

 .١٢٧/ ٢الكتاب لسیبویه  )٥(



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٥٨

ـــَذا اْلِفْعـــل حكمـــه مْســـ ـــَأن َال یجـــوز ِإْظهَـــاره، َه قًطا ِب

َفَلمَّـا َصـار ِفـي حكـم اْلمْســقط، وأقـیم مَقامـه َمـا َلــْیَس 

ِبفعل، ضعف علمه.
)١(

 

 وأنــــه متــــى حــــذف عامــــل الظــــرف أ :واألولــــى

العــام)، َونقــل َضــِمیره ِإَلــى الّظــْرف، یتــرك (المجــرور

اســــتغناء عنــــه بــــالظرف،  ؛نســــیا منســــیا بــــال تقــــدیر

مــــن التخفیـــف والتیســــیر ولمـــا فـــي إعمــــال الظـــاهر 

بغیـــــر إفســـــاد، فالعامـــــل المقَّـــــدر وٕان كـــــان صـــــالحا 

لإلظهـــار، لكنـــه لـــم یظهـــر أصـــًال فـــي موضـــٍع مـــن 

المواضـــــع، وٕانمـــــا تقـــــدیُره تقـــــدیٌر صـــــناِعيٌّ لضـــــبط 

القــــوانین فقــــط، فلمــــا كــــان كــــذلك ُجِعــــل الظــــرُف أو 

ألنــــه هــــو الــــذي َمَعنــــا فــــي  ؛المجــــروُر بنفســــه خبــــًرا

ــــٍت إلیــــه،الیــــد، وأمــــا ذلــــك المقــــدّ  ُر فغیــــُر ُمْلتََف
)٢(

إذ  

ـــى  لـــیس خاصـــا بالمبتـــدأ المـــذكور، بـــل یصـــدق عل

 ،ألن التقــدیر علــى خــالف األصــل"  ؛كــل موجــود 

إذا أمكــــن العمــــل  ،فــــال یصــــار إلــــى األمــــر الخفــــي

"  بالظاهر الجلي
)٣(

 

علـــــى أن هـــــذا الحـــــذف تقتضـــــیه الصـــــنعة مـــــن 

تخفیفـا  ،االقتصار علـى شـيء دون شـيءو  اإلیجاز

ـ تَقـــــول زیـــــد َخلفـــــك فـــــ"  ابـــــن جنـــــي: قـــــال ،اوتیســـــیر 

 ،َمْرُفوع ِباِالْبتِـَداِء، والظـرف بعـده خبـر َعنـهُ  ) زید (

َوالتَّْقــــِدیر زیــــد ُمْســــتَقر َخلفــــك َفحــــذف اْســــم اْلَفاِعــــل 

ـــــِه وأقـــــیم الّظـــــْرف مَقامـــــه فانتقـــــل  ،َتْخِفیًفـــــا وللعلـــــم ِب

ــِمیر الَّــِذي َكــاَن ِفــي اْســم اْلَفاِعــل ِإَلــى الّظــْرف  ،الضَّ

                                                 

 .٣٧٢ینظر: علل النحو للوراق صـ  )١(

ــ  )٢( ـــــــرد صــــــ ـــــــى المب ، و ١٣٦ینظـــــــر: االنتصـــــــار لســـــــیبویه عل

 .٤/ ٢المقاصد الشافیة للشاطبي

 . ٢/٣٧٩شرح الرضي على الكافیة ینظر :  )٣(

ِمیر بـالظرف َكَمـا َكـاَن یْرتَفـع باسـم  وارتفع َذِلك الضَّ

.اْلَفاِعل َوَمْوِضع الّظْرف رفع بالمبتدأ
)٤(

 

إذا وقــع الخبــر ظرفــا أو "  وقــال نــاظر الجــیش :

مجـــــرورا تعلـــــق بمحـــــذوف ال یجـــــوز ذكـــــره. وكـــــأن 

وســــهولة الكــــالم الموجــــب لــــذلك طلــــب االختصــــار 

علیـــه ل بحـــذف مـــا ال فائـــدة لـــذكره مـــع وجـــود مـــا د

."  وسد مسده
)٥(

 

 

ا  ف ا ف: 

قــــــال  ،مقتضــــــى القیــــــاس جــــــر المضــــــاف إلیــــــه

نمـا یكـون فـي كـّل اسـٍم مضـاٍف والجـرُّ إ"  سیبویه :

"  إلیـــه
)٦(

واألصـــل فـــي اإلضـــافة أن تكـــون علـــى  ،

معنــى حــرف مــن أحــرف الجــر
)٧(

أو  ،الــالم(الثالثــة 

وهـــذا خـــاتم  ،هـــذا غـــالم زیـــد(فأصـــل، )مـــن، أو فـــي

: هــذا غــالٌم لزیــد، وهــذا خــاتٌم  )ضــة، ومكــر اللیــلف

ثــــم حــــذف حــــرف  ؛ومكــــٌر فــــي اللیــــل  ،مــــن فضــــة

 ؛وصــــــار شـــــــریعة منســـــــوخة ،الجــــــر نســـــــیا منســـــــیا

لغـــرض التخصـــیص أو  ،اســـتغناء عنـــه بالمضـــاف

ــــف  فاالســــم األول كــــان نكــــرة ومبهًمــــا مــــع ؛ التعری

                                                 

 .٢٨اللمع في العربیة البن جني صـ  )٤(

 . ١٠٠٥ ، ١٠٠٤/ ٢تمهید القواعد  )٥(

 .٤١٩/ ١الكتاب لسیبویه  )٦(

وعلــى معنــى ؛  تكــون اإلضــافة علــى معنــى " الــالم " بأكثریــة )٧(

"مــن" بكثــرة، وعلــى معنــى " فــي " بقلــة .وضــابط التــي بمعنــى 

ــِل} ؛  " فــي " : أن یكــون الثــاني ظرفــا لــألول نحــو: {َمْكــُر اللَّْی

ـــــي بمعنـــــى " مـــــن "٣٣[ســـــبأ:  : أن یكـــــون المضـــــاف  ]، والت

ــ " خـــاتم  بعـــض المضـــاف إلیـــه وصـــالحا لإلخبـــار بـــه عنـــه كــ

فضـــــة، فـــــإن انتفـــــى الشـــــرطان معـــــا، نحـــــو " ثـــــوب زیـــــد " أو 

نحـــو: " ؛  األول فقـــط، نحـــو: " یـــوم الخمـــیس أو الثـــاني فقـــط

فاإلضـــــــافة بمعنـــــــى الم الملـــــــك واالختصـــــــاص ؛  یـــــــد زیـــــــد "

 ٧٢،٧٣/ ٣أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك 



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٥٩ 
 

صـــار األول معرًفـــا  ،وجـــود حـــرف الجـــر، فلمـــا زال

إلــى المعرفــة مثــل: غــالم زیــٍد ، بالثــاني إذا أضــیف 

أو مختصــــــا إذا أضــــــیف إلــــــى نكــــــرة مثــــــل: غــــــالم 

حیــث  ،رجــٍل، وقــد نــاب عنــه المضــاف وقــام مقامــه

فهــــم منـــــه معنـــــى الحـــــرف الـــــذي جـــــيء باإلضـــــافة 

جـر  ،مبنیة علـى معنـاه، فلمـا قـام مقـام حـرف الجـر

،كمـــا یعمـــل حـــرف الجـــر ،االســـم
)١(

هـــذا ظـــاهر و  ،

 ولـــو ســـّمیته قـــط " كـــالم ســـیبویه فـــي بـــاب الحكایـــة

، حتَّـــى زیــدٍ  زیــٍد، ومــررت بقــطِ  قــطُ  لقلــت: هــذا یــدٍ ز 

ــــة حْســــی ــــه، بُ كــــون بمنزل ــــه وغیرت ــــك قــــد حولت ك، ألنَّ

ل الغـالم إذا قلــت : هــذا وٕانمـا عملــه فیمـا بعــده كعمــ

"  غــالم زیــدٍ 
)٢(

 ،یضــاف إلــى مــا بعــدهقــط  ي أنأ ،

، مــــن زیــــد)(فــــي )غــــالم(كعمــــل ویعمــــل فیــــه الجــــر

.ٍ  قولنا : غالم زید
)٣(

   

واعلــــم أّن المضــــاف "  و قـــال فــــي بــــاب الَجـــّر:

إلیــــه ینجــــر بثالثــــة أشــــیاء: بشــــيء لــــیس باســــم وال 

ظــــــرف، وبشــــــيء یكــــــون ظرفــــــا، وباســــــم ال یكــــــون 

ــــًا فنحــــو  ــــا الحــــروُف التــــي تكــــون ظرف ظرفــــا... وأّم

َخلــــــَف وَأمــــــاَم،... ومــــــا أشــــــبه هــــــذا مــــــن األمكنــــــة 

وأّمـا واألزمنة. وذلـك قولـك: أنـت خلـف عبـد اهللا ...

، ...ومثـــُل ذلـــك أیضـــًا وَغیـــر ســـماُء فنحـــُو: ِمثـــلاأل

ـــُة نحـــُو: ِحمـــاٍر، وِجـــداٍر، ومـــاٍل،  األســـماُء المختصَّ

وَأفَعـــَل نحـــَو قولـــك: هـــذا َأْعَمـــُل النـــاس، ومـــا أشـــبه 

هذا من األسـماء كلَّهـا، وذلـك قولـك: هـذا ِمْثـُل عبـِد 

ـــ وهـــذا كـــلُّ  ،اهللا ، وهـــذا حمـــار قومـــك ك وبعـــضماِل

                                                 

 .٢٥١توجیه اللمع صـ  )١(

 .٣٣٠/ ٣الكتاب لسیبویه  )٢(

 .١٤٥/ ٣ینظر: التعلیقة على كتاب سیبویه  )٣(

عمــــــرو. وهــــــذا َأَشــــــدُّ  مــــــالُ أخیــــــك، و  وجــــــدارُ  زیــــــدٍ 

"الناسِ 
)٤(

   

وٕامــا أي أن عامــل الجــر فــي االســم إمــا حــرف  

 ،مثـل) و(غیـر)(مضاف تغلب علیـه اإلضـافة نحـو

 ،: جـدار أخیـكوٕاما مضاف لیس مالزمـا لهـا نحـو 

 ومال عمر.

"  :ابـــن الخشـــاب وفـــي إعمـــال المضـــاف یقـــول 

فـاألول مـن االسـمین المضـاف أحـدهما إلـى اآلخــر 

)لثاني الجرعامٌل في ا
)٥(

 

وٕاذا حـــــــــذف ألجـــــــــل "  ابـــــــــن مالـــــــــك:یقـــــــــول و  

اإلضــــافة مــــا فــــي المضــــاف مــــن التنــــوین والنــــون 

وجـــب جـــر المضـــاف إلیـــه بالمضـــاف  ،المـــذكورین

 )مــــــــن(لمــــــــا فیــــــــه مــــــــن معنــــــــى الــــــــالم، أو معنــــــــى

." )في(أو
)٦(

 

اتصـــــــــــال الضـــــــــــمیر وقـــــــــــد احتجـــــــــــوا لـــــــــــذلك ب 

والضمیر إنما یتصل بعامله. ،بالمضاف
)٧(

 

ب العمــــــل االقتضــــــاء، فــــــإذا فموجــــــ"  وأیضــــــا :

فــالحرف  ؛اقتضــى شــيء شــیئا وجــب أن یعمــل فیــه

اقتضــــى اســــما یباشــــره لیوصــــل إلیــــه معنــــى الفعــــل 

الذي تعلق به، واالسم الـذي هـو المضـاف اقتضـى 

اســما یضــاف هــو إلیــه لیتخصــص بــه، فوجــب أن 

ــــي مــــا اقتضــــاه وكــــان  یكــــون كــــل منهمــــا عــــامال ف

" العمل الجر
)٨(

   

                                                 

 .١/٤١٩،٤٢٠الكتاب لسیبویه  )٤(

 .٢٦١المرتجل في شرح الجمل البن الخشاب صـ  )٥(

 .٢/٩٠٢شرح الكافیة الشافیة  )٦(

 .٣٥٥/ ١حاشیة العالمة الصبان  )٧(

 .٧/٣١٦٢تمهید القواعد  )٨(



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٦٠

بـأن مـن َشـرط اْلَعاِمـل : قد یعترض على ذلـك و 

ِألَنَّــُه َلــو َكــاَن مــن  ؛َأال یكــون مــن نــوع اْلَمْعُمــول ِفیــهِ 

َنوعــه لــم یكــن أحــدهما ِبــَأن یْعمــل ِفــي اآلخــر أولــى 

من اآلخر َأن یْعمل ِفیِه.
)١(

   

ن أصــل اْلَجــّر إ:واإلنصــاف فــي ذلــك أن یقــال  

 ِإنََّمـا ُهـَو بــالحروف دون اْألَْسـَماء، ولكــن لمـا حــذف

و لغــــــــرض التخصــــــــیص أ ؛لجــــــــر نســــــــیا حــــــــرف ا

ـــد، وغـــالم  ـــالم فـــي نحـــو :غـــالم زی التعریـــف مـــع ال

 ،فـي نحـو: خـاتم فضـة )مـن(أو التخفیف مع ،رجل

ــــه  ــــاَم المضــــاف مَقامــــَه، َفبقــــى جــــر المضــــاف إلی َق

على َما َكاَن َعَلْیِه .
)٢(

 

ــــــي   ــــــى الزجــــــاج : أن العامــــــل ف وقــــــد نســــــب إل

هــــو الحــــرف الــــذي تقــــدر اإلضــــافة المضــــاف إلیــــه 

.ألن االسم ال یخفض ؛عناه بم
)٣(

   

و ظـــاهر كــــالم الزمخشــــري فــــي اإلضــــافة یفیــــد 

ـــــال : ـــــد ق ـــــك، فق ال یكـــــون االســـــم مجـــــرورًا إال "  ذل

باإلضــافة، وهــي المقتضــیة للجــر، كمــا أن الفاعلیــة 

والمفعولیــــــــة همــــــــا المقتضــــــــیان للرفــــــــع والنصــــــــب، 

، وهــــو ةثمــــأن والعامــــل هنــــا غیــــر المقتضــــي كمــــا 

ــــاه فــــي  ــــك: مــــررت حــــرف الجــــر، أو معن نحــــو قول

.بزید، وزید في الدار، وغالم زید، وخاتم فضة
)٤(

   

ألّن المعــاني  ؛تســاُمٌح  )(أو معنــاه فــي قولــه : 

وذهــــب إلــــى أن  ،قالــــه ابــــن یعــــیش ،ال تعمــــل جــــر�ا

عامـــل الجـــر فـــي المضـــاف إلیـــه هـــو حـــرف الجـــر 
                                                 

 .٢٠٥علل النحو للوراق صـ  )١(

 .٢٠٥و  ٢٠٤علل النحو للوراق صـ  )٢(

ــــــــــد القواعــــــــــد  )٣( ، وحاشــــــــــیة الصــــــــــبان ٧/٣١٦١ینظــــــــــر :تمهی

٢/٣٥٧. 

 .١١٣المفصل في صنعة العربیة ص )٤(

ذلـــك  ؛ین االســـمین، إمــا الــالم، وٕامـــا مــن المقــدر بــ

مضــــاف إلیــــه ألجــــل ألن معنــــى اإلضــــافة قــــائم بال

العامــــُل فــــي المضــــاف "  إن قــــال:حیــــث  ،الحــــرف

"  إلیه حرُف الجّر المراُد، ال معناه
)٥(

 

ــــیس بوجــــه  ألن عمــــل حــــروف الجــــر فــــي  ؛ول

علــى أن حــذفها صــار نســیا  ،حــال حــذفها ضــعیف

ــتأت  ،فلـــو كانـــت مـــرادة مقـــدرة للعمـــل ،منســـیا لـــم یــ

فرق
)٦(

.وغالم لزید ،زید بین غالم 
)٧(

   

                                                 

، وربمـــا قصــــد بمعنــــاه ١٢٥/ ٢شـــرح المفصــــل البـــن یعــــیش  )٥(

تضـــــمن االســـــم معنـــــى الحـــــرف، وهـــــذا التضـــــمین علـــــى مـــــا 

إذ كــان أحــد علــل بنــاء األســماء تضــمن ؛  یــاأصــلوا یكــون مبن

 .٢٦١معاني الحروف . ینظر: المرتجل ص 

الفـرق بـین قولــك (هـذا غــالم زیـد وهــذا غـالم لزیــد)إذا كنـت قــد  )٦(

أضـــفته فـــي الـــوجهین إلـــى زیـــد قیـــل لـــه الفـــرق بینهمـــا أنـــك إذا 

قلــت هــذا غــالم زیــد فقــد عرفتــه بزیــد، وٕانمــا تخاطــب بهــذا مــن 

اه وشــهر بــه عنــده وٕاذا قلــت هــذا غــالم قــد عــرف ملــك زیــد إیــ

لزید، فـإن مـا تشـیر إلـى غـالم منكـور ثـم عرفـت مخاطبـك أن 

 .٦٢زیدا ینظر: الالمات صـ 

ینظــر: إیضــاح المــبهم مــن المیــة العجــم . أبــو جمعــة ســعید  )٧(

ــ تحقیـــق د. محمـــد مســـعود ١٠١٧بـــن مســـعود الماغوســـي  هــ

م ٢٠٠٩جبـــــــــــــران . دار المـــــــــــــدار اإلســـــــــــــالمي . األولـــــــــــــى 

، وأبـــــــــــو جمعـــــــــــة، هـــــــــــو ســـــــــــعید بـــــــــــن مســـــــــــعود ١٠٠صــــــــــــ

ــــ ١٠١٦ - ٩٥٠الماغوســــي، ــ ویعــــرف ب أبــــي جمعــــة (أو  ـهـــ

ابـــن أبـــي جمعـــة) فاضـــل مــــن أهـــل مـــراكش. لـــه تصــــانیف، 

منهـــــــا (شـــــــرح المیـــــــة العـــــــرب) ســـــــماه (إتحـــــــاف ذوي األرب 

ورقــــة فــــي األحمدیــــة بتــــونس  ١٦٨بمقاصــــد المیــــة العــــرب) 

) ومنـــــه نســـــخة جمیلـــــة بخـــــط مغربـــــي مشـــــكول فـــــي ٤٧٦٧(

ــْعدي (أحمــد  ١١٧زانــة الربــاط (خ جــالوي) أمــره المنصــور السَّ

) بشـــرح (درر الســـمط فـــي مناقـــب الســـبط) ١٠١٢بـــن محمـــد 

البــن األبــار، فوضــع لــه شــرحا ســماه (نظــم الفرائــد الغــرر فــي 

ســــــلك فصــــــول الــــــدرر) ولــــــه (إیضــــــاح المــــــبهم مــــــن المیــــــة 

العجــم) . األعــالم ـ خیــر الــدین بــن محمــود بــن محمــد بــن 

ــ) . دار العلـــم ١٣٩٦الزركلـــي الدمشـــقي ( علـــي بـــن فـــارس، هــ

 م ٢٠٠٢أیـــــــــار / مـــــــــایو  -للمالیـــــــــین . الخامســـــــــة عشـــــــــر 

١٠٣، ٣/١٠٢ . 



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٦١ 
 

كان كذلك لجـاز أن یقـال: غـالٌم زیـد، وألنه لو  

ألن التقـــــدیر: غـــــالٌم لزیـــــد،  ؛وثـــــوٌب خـــــز بـــــالتنوین

ــم یكــن فــي  وثــوٌب مــن خــز، ولــو ظهــر الحرفــان، ل

.إظهار التنوین منازعة
)١(

   

ولم ینكر الرضي عمـل حـرف الجـر مقـدرا، وٕان 

، فــي قــول رؤبــة)خیــر(ضــعف مثلــه فــي نحــو
)٢(

 ؛ 

ــــــذي  ــــــه بالمضــــــاف ال ــــــدال علی ــــــوة ال ــــــك لق هــــــو وذل

.مختص بالمضاف إلیه أو متبین به
)٣(

 

وظــاهر كــالم ابــن جنــي یفیــد : أن عامــل الجــر 

وتجـــــر الثَّـــــاِني "  فقـــــد قـــــال: ،هـــــو معنـــــى اإلضـــــافة

"  ِبِإَضاَفة األول ِإَلْیهِ 
)٤(

   

لــم (وهـو مـا ذهـب إلیـه ابـن بابشـاذ حیـث قـال : 

یجـــز فــــي االســـم الثــــاني غیـــر الجــــر، ســـواء ظهــــر 

أظهرتـــه كـــان الجـــر  حــرف الجـــر أولـــم یظهـــر. فـــإذا

بحـــرف الجـــر. وٕاذا لـــم تظهـــره وأضـــیف كـــان الجـــر 

باإلضــــافة التــــي هــــي نائبــــة عــــن الحــــرف، فعملــــت 

عمله.
)٥(

   

االضــــــــــافة هــــــــــي  هــــــــــذا بــــــــــأن ضــــــــــعف وقــــــــــد

المقتضــى
)٦(

ولــو ســلم بادعــاء العامــل المعنــوي ال  ،

وال ضرورة هنا . یصار إلیه إال لضرورة
)٧(

 

                                                 

 .٢٥١و توجیه اللمع صـ  ٢٢٩ینظر: أسرار العربیة صـ  )١(

حكــى أبــو العبــاس أن رؤبــة قیــل لــه: كیــف أصــبحت؟ فقــال:  )٢(

خیــــر، عافــــاك اهللا! أي بخیــــر، فحــــذف البــــاء، ینظــــر: : ســــر 

 .١/٢٧٢، ومغني اللبیب١٤٣/ ١إلعراب صناعة ا

 . ٧٢/ ١ینظر: شرح الرضي على الكافیة  )٣(

 .١٢اللمع في العربیة البن جني صـ  )٤(

 . ٢/٢٣١شرح المقدمة المحسبة  )٥(

 .١/٧٣شرح الرضي على الكافیة  )٦(

 . ١٠٠یضاح المبهم صـ إ )٧(

ر :ومهما یكن من خـالف فـي عامـل الجـ أقول 

فحــرف الجــر هــو األصــل فــي  ،فــي المضــاف إلیــه

ـــى "  : قـــال ابـــن الخبـــاز ،الجـــر البـــد مـــن النظـــر إل

"  حرف الجر ألنه هو األصل في الجر
)٨(

   

ــــه  ــــد یعــــرض ل ــــه ق ــــر أن الحــــذف نســــیا فــــي  غی

ــــــــــه  ؛اإلضــــــــــافة المحضــــــــــة  ــــــــــك اســــــــــتغناء عن وذل

 ،نـــه تضـــمنهال أ ؛الـــذي قـــد نـــاب عنـــه  ،بالمضـــاف

 وأیضـــا ؛دیر فوجـــود عامـــل ظـــاهر یغنـــي عـــن التقـــ

 فهـــو ،لســـرعة اتجـــاه الخـــاطر إلـــى العامـــل الظـــاهر

صــــاحب العمــــل ال المقــــدر
)٩(

وألن معنــــى كــــون ؛  

الثاني مضـافا إلیـه حاصـل لـه بواسـطة األول، فهـو 

الجار بنفسه .
)١٠(

   

والـــــــدلیل علـــــــى ذلـــــــك: امتنـــــــاعهم مـــــــن حـــــــذف 

وذلــك ألنـك حـذفت حــرَف  ؛المضـاف وٕابقـاء عملـه 

ـــه، ودلـــیًال علیـــه،  الجـــّر، وبقـــي المضـــاُف نائًبـــا عن

فقــد أجحفــَت بحــذِف النائــب، و  ؛فــإذا أخــذَت تحذفــه

.المنوب عنه
)١١(

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

 .٢٥١توجیه اللمع صـ  )٨(

 .٣/٤٣٣النحو الوافي  )٩(

 .٧٣الرضي على الكافیة/ شرح )١٠(

 .١٩٧/ ٢ینظر: شرح المفصل البن یعیش  )١١(



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٦٢

  فف ا)ا(: 

القیاس 
)١(

عدم حذف الموصوف لمـا فـي ذلـك  

مـــن اإلبهـــام واإللبـــاس، فـــإذا قلنـــا : جـــاءني طویـــل، 

لـــم یتضـــح مــــن ظـــاهر هـــذا اللفــــظ مـــا الموصــــوف 

ظهـــــر أمـــــُر الموصـــــوف،  ورّبمـــــا"  ؛بهـــــذه الصـــــفة 

وُعــرف موضـــعه، فُیســـتغنى عـــن ذكـــره ألبتّـــَه، وتقـــع 

الُمعاَملُة مع الصـفة، وتصـیر الصـفُة كاسـم الجـنس 

ــى الموصــوف، وذلــك نحــُو قــولهم:  الــداّل علــى معَن

مكـــاٌن َســْهٌل ُمْســـَتٍو ال واألْبَطـــُح، فــاألجرُع:  األْجــَرعُ 

المكـــــــان المتَِّســـــــع، ثـــــــّم غلبـــــــت :األْبَطـــــــُح و  ،ُیْنبـــــــت

"  الصفُة، وصارت كاسم الجنس
)٢(

 

ـــة دواب إذا أردت "  قـــال ســـیبویه : وتقـــول: ثالث

المــذكر ألنَّ أصــل الدابــة عنــدهم صــفة، وٕانمــا هــي 

مــــن دببـــــت، فأجروهــــا علـــــى األصــــل وٕان كـــــان ال 

یـــتكلم بهـــا إالَّ كمـــا یـــتكلم باألســـماء، كمـــا أنَّ أبطـــح 

"  صفة واستعمل استعمال األسماء
)٣(

   

الصــفة تــدل علــى الــذات  ألن ؛وقــد صــح ذلــك 

ــــــــار  التــــــــي دل علیهــــــــا الموصــــــــوف بنفســــــــها باعتب

ألنهــــا تابعــــة للموصــــوف فــــي  ؛التعریـــف و التنكیــــر

ذلك.
)٤(

 

                                                 

وذلــك ألن الصــفة فــي الكــالم علــى ضــربین: إمــا " للتخلــیص  )١(

والتخصـــیص " وٕامـــا للمـــدح و الثنـــاء. وكالهمـــا مـــن مقامـــات 

اإلســـــهاب واإلطنـــــاب ال مـــــن مظـــــانِّ اإلیجـــــاز واالختصـــــار. 

ـــم یلـــق الحـــذف بـــه وال تخفیـــف ا ـــه. وٕاذا كـــان كـــذلك ل للفـــظ من

 .٣٦٨/ ٢الخصائص 

 .٢٥٦/ ٢ینظر : شرح المفصل البن یعیش  )٢(

، ٦٤٤، ٤٨٣/ ٣وینظــــــــــــر:  ٥٦٣/ ٣الكتــــــــــــاب لســــــــــــیبویه  )٣(

 .٢٩٨/ ٤وشرح السیرافي على الكتاب 

 .٢/٨٣٥أمالي ابن الحاجب  )٤(

هـــذا بــــاب مـــا كــــان مـــن أفعــــل "  وقـــال أیضــــا :

فـــــــي بعـــــــض اللغـــــــات واســـــــما فـــــــي أكثـــــــر  ،صـــــــفة

وأمـــا أدهـــم إذا عنیـــت القیـــد، واألســـود إذا ... الكـــالم

یـة، واألرقـم إذا ع نیـت الحیـة، فإنـك ال عنیت به الحَّ

لـــم تختلـــف فـــي ذلـــك  ؛تصـــرفه فـــي معرفـــة وال نكـــرة

 العرب.

فــإن قــال قائــل: أصــرف هــذا ألنــي أقــول: أداهــم 

وأجــــارع  وأراقــــم. فأنــــت تقــــول: األبطــــح واألبــــاطح،

. وممـــــا یقـــــوي إنـــــه ..وأبـــــارق وٕانمـــــا األبـــــرق صـــــفة

صــفة قــولهم: بطحــاء وجرعــاء، وبــرق، فجــاء مؤنثــه 

"  كمؤنث أحمر
)٥(

 

ه كمــــــا نــــــرى یمنــــــع هــــــذه األلفــــــاظ مــــــن فســــــیبوی

ال  ،الصـــرف بحســـب أصـــلها الـــذي وضـــعت علیـــه

وذلـــك  ،بحســـب حالتهـــا الجدیـــدة التـــي انتقلـــت إلیهـــا

 ،ألنهــا صــفات اســتغني بهــا عــن ذكــر الموصــوفات

 ففیستصـــحب منـــع صـــرفها كمـــا استصـــحب صـــر 

   .أرنب) (

وقـــد یجـــوز صـــرف هـــذه األســـماء علـــى اعتبـــار 

قـــــد زالـــــت بســـــبب قة أن وصـــــفیتها األصـــــیلة الســـــاب

.االسمیة الطارئة
)٦(

 

والــدلیل علــى انســالخ الوصــفیة عنهــا : أنهــا ال 

تجــــري صــــفات علــــى موصــــوف، وال تعمــــل عمــــل 

الصفات، وال یضمر فیها.
)٧(

   

                                                 

 .  ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠/ ٣الكتاب لسیبویه  )٥(

 .٢٢٠/ ٤النحو الوافي  )٦(

وحاشــــــــیة الصــــــــبان ،  ٤٨٤/، ١شـــــــافیةینظـــــــر: المقاصــــــــد ال )٧(

١/٢٣٩. 



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٦٣ 
 

وأمـــا أبطـــح وأبـــرق وأجـــرع "  وقـــال أبـــو حیـــان :

وٕان اســـــــتعملت اســـــــتعمال األســـــــماء فلـــــــوحظ فیهـــــــا 

 ؛معنـــــى الوصـــــف، فمنعـــــت الصـــــرف وهـــــو أولـــــى 

جـــــاء تأنیثهـــــا بطحـــــاء، وبرقـــــاء، وجرعـــــاء، ولـــــذلك 

"  ولوحظ كونها استعملت أسماء فصرفت
)١(

   

الوصـــــفیة األصـــــیلة التـــــي زالـــــت وحـــــل "  فهـــــذه

فیصـــــــح أن  ؛محلهـــــــا االســـــــمیة الطارئـــــــة المجـــــــردة

یالحـــــــظ كـــــــل منهمـــــــا عنـــــــد منـــــــع الصـــــــرف أو ال 

عنــد وجـود إحــداهما مــع  ـبمعنــى أنـه یجوزــ ؛یالحـظ

نعــه مــن الصــرف، صــرف االســم وم ـ العلــة الثانیــة

وهــــــو أال یكــــــون "  بشــــــرط تحقــــــق الشــــــرط الثــــــاني.

"  تأنیث الوصف بالتاء
)٢(

 

دمــه فــي هــذه مــر الصــرف وعأومهمــا یكــن مــن 

فــي لیهــا االســمیة المجــردة ـ فإاأللفــاظ التــي انتقلــت 

یجــــــاز حــــــذف موصــــــوفها نســــــیا وقیامهــــــا مقامــــــه إ

فهــــذه فــــي "  یقــــول الســــهیلي : ،واقتصــــار ال یطــــرد

 تــراهم ال یصــرفونها، ویقولــون األصــول نعــوت، أال

فــي المؤنــث: بطحــاء، وجرعــاء، وبرقــاء، ولكــنهم ال 

یجرونهـــا نعتـــًا علـــى منعـــوت، فنقـــف عنـــدما وقفـــوا 

."  ونترك القیاس إذا تركوا
)٣(

   

 

 

 

 
 

                                                 

، وینظــــــر: ٨٦٠/ ٢ارتشــــــاف الضــــــرب مــــــن لســــــان العــــــرب  )١(

٤/١٩٣٩. 

 .٢٢١/ ٤النحو الوافي  )٢(

 .١٦٦نتائج الفكر في النحو صـ  )٣(

 :آ ادى اوف 

یحـذف آخـر االسـم
)٤(

تخفیفـا لكثـرة  ؛فـي النـداء  

ــــــى  ــــــي كالمهــــــم عل ــــــداء، و یجــــــيء ف اســــــتعمال الن

أحـــــدهما: وهـــــو األكثـــــر أن تحـــــذف مـــــن  ؛ربینضـــــ

آخــر االســم المنــادى مــا یجــوز حذفــه، ویبقــى ســائر 

االســـــم علـــــى حالـــــه، فـــــي حركتـــــه وســـــكونه، إیـــــذاًنا 

ــــرخیم ــــك فــــي ت یــــا (:)حــــارث(وٕاشــــعاًرا بإرادتــــه، كقول

وفــي هرقــل : یــا  ،: یــا حنظــل)حنظلــة(وفــي ،)حــارِ 

هرق بتسكین القاف .
)٥(

 

ة: جــــوار، فهــــذا شــــبیه بقــــولهم فــــي جمــــع جاریــــ 

ـــیال علـــى ثبـــوت الیـــاء تقـــدیرا، وأن  ـــاء الكســـرة دل ببق

   )٦(اإلعراب منوي فیها.

واعلــم أن الحــرف الــذي یلــي مــا "  :قــال ســیبویه

حــذفت ثابــٌت علــى حركتــه التــي كانــت فیــه قبــل أن 

 ؛تحـــذف، إن كـــان فتحـــا أو كســـرا أو ضـــما أو وقفـــا

ألنـــك لـــم تـــرد أن تجعـــل مـــا بقـــي مـــن االســـم اســـما 

داء وغیــر النــداء، ولكنــك حــذفت حــرف ثابتــا فــي النــ

اإلعـــراب تخفیفـــا فـــي هـــذا الموضـــع وبقـــي الحـــرف 

ألنــه لــیس عنــدهم  ؛الــذي یلــي مــا ُحــذف علــى حالــه

یــــا حــــارث: یــــا فــــي وذلــــك قولــــك  ،حــــرَف اإلعــــراب

                                                 

قــــــال ســــــیبویه : " التــــــرخیم حــــــذُف أواخــــــر األســــــماء المفــــــردة  )٤(

تخفیفـــا، كمـــا حـــذفوا غیـــر ذلـــك مـــن كالمهـــم تخفیفـــا " الكتـــاب 

 .٢٤١/ ٢وینظر:٢٣٩/ ٢یبویه لس

و الكافیــة فــي  ٢٠٧/ ١ الســیرافي علــى الكتــابینظــر: شــرح  )٥(

ــ  ــــــم النحــــــو صـــــ ــــــة  ٢١عل ــــــم العربی ــــــدیع فــــــي عل  ١/٤١٤والب

 .١٧٠/ ١والكناش في فني النحو والصرف 

 .٤٢٤/ ٣شرح التسهیل البن مالك  )٦(



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٦٤

، وفـــي ُبـــرُثن: یـــا ُبـــرُث، ، وفـــي ســـَلمة: یـــا َســـَلمَ حـــارِ 

"  وفي هرقل: یا ِهَرْق.
)١(

   

تــرخیم مــا یجــوز والضــرب الثــاني: أن تحــذف لل

وتجعــــل المحــــذوف نســــیا منســــیا اختصــــارا،  ؛حذفـــه

وتخفیفــا، جــاء فــي فقــه اللغــة وســر العربیــة :(ومــن 

الحـذف لالختصــار، حــذف أواخــر األســماء المفــردة 

 المعرفـة فــي النــداء دون غیــره كقـولهم فــي یــا حــارث

یــا مــاُلِ، و یــا  و یــا مالــك و یــا صــاحبي : یــا حــارُ 

صـــاحُ 
)٢(

ة قبلهـــا، ثـــم اجتلبـــت حـــذفت الثـــاء والكســـر  

ضــمة النــداء كســائر األســماء المنــاداة المفــردة غیــر 

المرخمـــة
)٣(

، وأعطـــي آخـــر مـــا بقـــي مـــا حـــق لمثلـــه 

الكــائن آخــرا فــي أصــل الوضــع، كمــا كــان ذلــك فــي 

، وعبــــارة ســــیبویه فــــي الكتــــاب تفیــــد )َیــــٍد، ودمٍ (نحــــو

حــذفت الثــاء (ذلــك، حیــث قــال فــي تــرخیم حــارث :

یتصــــّرف فــــي الكــــالم  وجعلــــت البقیــــة بمنزلــــة اســــم

ــــــــت یــــــــا  ــــــــك حــــــــین قل ــــــــة أحــــــــرف، وذل ــــــــى ثالث عل

حاُر.)
)٤(

: وعلیه قول ُزَهْیر
)٥(

 

ْر�َ�َْ� ���� �ِ�ا�ِ�َ�ٍ   �� ��رُ �� أ�
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وینظــــــر: شـــــرح الســــــیرافي علــــــى  ٢٤١/ ٢الكتـــــاب لســــــیبویه  )١(

 . ٢٠٧/ ١الكتاب 

 بتصرف.٢٣٦فقه اللغة وسر العربیة صـ  )٢(

، و إعــــــراب القــــــرآن ١/٣٦٣ینظــــــر: األصــــــول فــــــي النحــــــو  )٣(

وشـــرح الكافیـــة  ١/٣٧٩، وشـــرح ابـــن یعـــیش ٨٠/ ٤للنحـــاس 

 .٧/٣٦٤٥، وتمهید القواعد ٣/١٣٦٤الشافیة 

 .٢٧٤/ ٢الكتاب لسیبویه  )٤(

 البیـــت مـــن البســــیط وهـــو لزهیــــر بـــن أبـــي ســــلمى فـــي دیوانــــه )٥(

بتحقیـــــق حمـــــدو طمـــــاس . دار المعرفـــــة . بیـــــروت . الثانیـــــة 

/ ١وشـــــــــرح المفصـــــــــل البـــــــــن یعـــــــــیش ؛  ٤٤م ص  ٢٠٠٥

، واللمــع ١٦٢، وبــدون نســبة فــي الجمــل فــي النحــو صـــ ٣٨٠

، والداهیــــــة: المصــــــیبة الكبیــــــرة. الســــــوقة: الشــــــخص ١/١١٥

 العادى من عامة الناس.

ومثله َقول عنترة :
)٦(

 

 �َ � ��ّ   ����نَ ���� وا����ح �َ��

 ��د��أ���ن �ِ�ْ� �ِ� ���ن ا            

مِّ على النداء "  ِفیَمن َرَواُه عنتر ِبالضَّ
)٧(

 

ومثـل ذلــك فــي التـرخیم والحــذف كلمة(عمرویــه) 

فالنحــاة یجرونهــا مجــرى مــا فیــه تــاء التأنیــث فــي  ؛

"  التــــرخیم، ویحــــذفون العجــــز منهــــا، قــــال ســــیبویه:

بـاب التـرخیم فــي األسـماء، التــي كـل اســم منهـا مــن 

إلــــى صــــاحبه،  شــــیئین كانــــا بــــائنین فُضــــّم أحــــدهما

...  ،وحلكـــوك فُجعــال اســما واحــدا بمنزلــة َعنتــریس

ومثـــل رجـــل اســـمه خمســـة عشـــر، ومثـــل عمَرَویـــه. 

فــــزعم الخلیــــل رحمــــه اهللا أنــــه تحــــذف الكلمــــة التــــي 

ُضـــــــّمت إلـــــــى الصـــــــدر رأســـــــا وقـــــــال: أراه بمنزلـــــــة 

"الهاء
)٨(

   

وبعد حـذف العجـز منهـا فـي التـرخیم یبـین ابـن  

إذا رخــم عمرویــه "  :الحاجــب كیفیــة كتابتهــا، قــائال

كیـف یكتــب علــى لغــة یــا حــاِر و یــا حــاُر؟ إن كــان 

المحـــذوف مـــرادًا كتـــب بغیـــر واو ألنهـــا زیـــدت فیـــه 

 )ویــــــه(فرقــــــًا بینــــــه وبــــــین عمــــــر، وٕاذا اتصــــــلت بــــــه

ســقطت الــواو، فــإذا كانــت مــرادة، كــان حكمهــا حكــم 

الموجــود، وٕان كــان المحــذوف نســیًا منســیًا، فتثبــت 

م یــــذكره أحــــد إال أن هــــذا الــــواو، قــــال: وهــــذا وٕان لــــ

"  فقهه لجریه على القواعد
)٩(

   

                                                 

ان عنتــره البیــت مــن الكامــل وهــو لعنتــرة العبســي فــي شــرح دیــو  )٦(

للخطیـب التبریـزي. تحقیـق مجیـد طـراد ـ دار الكتـاب العربـي ـ 

 . ١٨٢م صـ ١٩٩٢األولى 

 .٥٤١، ٥٤٠مغني اللبیب عن كتب األعاریب صـ  )٧(

وینظــــــر: األصــــــول فــــــي النحــــــو  ٢٦٧/ ٢الكتــــــاب لســــــیبویه  )٨(

١/٣٦٣. 

 .٤٤٩، ٤٤٨/ ١أمالي ابن الحاجب  )٩(



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٦٥ 
 

أنـــــه وٕان كـــــان األكثـــــر عنـــــدهم حـــــذف  :والحـــــق

أمر فــنیــة التقــدیر ولــیس نســیا،  علــىآخــر المنــادى 

اســــــــتعمال أحــــــــدهما متــــــــروك للمــــــــتكلم، ومراعاتــــــــه 

ــــبس  ــــام، وأمــــن الل ــــادى یلحقــــه ؛ المق وذلــــك أن المن

ــا، واختصــارا الســمه إذا طــال وذلــك  ؛التــرخیم تخفیًف

فكثــرة االســتعمال یطلــب  ؛لكثــرة النــداء فــي كالمهــم

معها التخفیف .
)١(

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .٥/٤٠٥ینظر: المقاصد الشافیة  )١(

ما ا 

 ف ما  ا 

 

 ف ن : 

 فــي إعرابــه أســماء یلحــق بجمــع المــذكر الســالم 

 ؛ ابــن)(جمــع وذلــك نحـو: بنــون ،لیسـت مــن شــرطه

وٕانمـــــا  ،وصـــــلبهمـــــزة ال )ابنـــــون(وذلـــــك ألن قیاســـــه

 بحــذف الــالم فقیــل: بنــون، ابــن)(جمــع علــى أصــل

جمـع  )بنـون("  قـال الشـیخ خالـد : ،منه نسیا منسیا

جمـــــــع  )أحـــــــرون(باعتبـــــــار أصـــــــله وهـــــــو: بنـــــــو، و

ـــــار أصـــــله وهـــــو ، فصـــــار مـــــن جمـــــع )أحـــــرة(باعتب

الســالمة بــال تكســیر، ویجــاب بــأن ذلــك األصــل قــد 

"  ترك وصار نسیا منسیا
)٢(

 

 ؛ني(علـــى خــالف بیـــنهم)أصــل ابـــن: بنــٌو أو بو 

ـــــــة فحـــــــذف حـــــــرف لثقـــــــل حركـــــــات اإلعـــــــراب  العل

علیـــه
)٣(

ـــار " جـــاء فـــي المخصـــص ، واألخفـــش یْخَت

ــــَواو َأن یكــــون اْلَمْحــــُذوف مــــن اْبــــن اْل
)٤(

ــــاَل: ِألَن   َق

ــَواو لثقلهــا، َقــاَل َأُبــو ِإْســَحاق:  ــا تحــذف اْل اْلَعــَرب ِممَّ

. َواْلَیاء تحذف َأْیضا ِألَنََّها تَثقل
)٥(

 

                                                 

وٕاحــرون " كأنــه جمــع  ٧٠/ ١التصــریح بمضــمون التوضــیح  )٢(

َحــــرَّة، بفــــتح الحــــاء، والحــــرّة : أرض ذات حجــــارة ســــود نخــــرة 

كأنهــا أحرقــت بالنــار، والجمــع : الحــرار والحــرّات، وربمــا جمــع 

 (حــــرر) بــــالواو والنــــون فقیــــل : حــــّرون . الصــــحاح للجــــوهري

٢/٦٢٦. 

التســـهیل البـــن  ، وشـــرح٢/٩١ینظـــر: البـــدیع فـــي علـــم العربیـــة )٣(

 .٩٦/ ١مالك 

یقـــــول الرضـــــي : " والم ابـــــن واو لقـــــولهم فـــــي المؤنـــــث بنـــــت  )٤(

وٕابــدال التــاء مــن الــواو أكثــر منــه مــن الیــاء وأیضــًا البنــوة یــدل 

 .٢٥٧/ ٢علیه " . شرح الرضي على الشافیة

 . ١٢٦/ ٤المخصص  )٥(



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٦٦

ف نســـــیا فـــــي المفـــــرد لـــــم یعتبـــــر فـــــي ومـــــا حـــــذ

 غالبـــــا مـــــا یحمـــــل علـــــى الجمـــــع)( فـــــالفرع ،الجمـــــع

أصـل  : جـاء فـي حاشـیة الصـبان ،المفـرد)(األصـل

ابــن بنــو حــذفت المــه تخفیًفــا وعــوض عنهــا الهمــزة 

بنــوان وبنون)ألنهمــا یــردان األشــیاء (وتثنیتــه وجمعــه

إلـــــى أصـــــولها فـــــأرادوا مناســـــبتهما للمفـــــرد كمناســـــبة 

ففعــل بهمــا مــا فعــل بــالمفرد مــن حــذف هــراو لهــراوة 

الهمزة، لكــــن اســــتثقال االنتقــــال بــــتعــــویض الالــــالم و 

مــــن كســــرة الهمــــزة فــــي الجمــــع إلــــى ضــــمة النــــون 

أوجــب حــذف الهمــزة والفاصــل بینهمــا لكونــه حــاجًزا 

غیر حصین كال فاصل.
)١(

   

هـــذا الجمـــع فیمـــا ال تكســـیر لـــه مـــن  شـــاع و قـــد

ــــي عــــوض مــــن ــــاء الت األســــماء الت ــــث الماتهــــا ت أنی

ــــروا بعــــض تلــــك الجمــــوع ؛  المفتــــوح مــــا قبلهــــا، فغی

 ،تنبیهــا علــى أنهــا لیســت فــي الحقیقــة بجمــع ســالمة

فقـــالوا فـــي المفتـــوح الفـــاء نحـــو َســـنة :ِســـنون بكســـر 

،الفاء
)٢(

وكـذلك  ،بضـمها وهـو قلیـل ،وجاء ُسـنون، 

ــــاة ــــت المــــه ألفــــا كاالضــــاة والقن فتحــــذف  ،فیمــــا قلب

فیقـــــال: المـــــه نســـــیا منســـــیا حتـــــى یصـــــیر كالســـــنة 

 . أضون وقنون

ألن َلــُه مزّیــة علــى َغیــره  ؛وجمعــت هــذا الجمــع 

فُجعـل عوضـا  ،لكونـه خاصـا بالعلمـاء ؛من الجموع

،مــن اْلنقصــان بالحــذف نســیا
)٣(

"  قــال ابــن جنــي : 

فــإذا أدخــل فــي جمــع الــواو والنــون شــيء ممــا لــیس 

                                                 

 .١٢٨/ ١حاشیة الصبان على شرح األشمونى  )١(

أصــــالن اْلــــَواو َواْلَهــــاء قــــال ســــیبویه :ومــــن  الم ســــنة یجتــــذبها )٢(

قـــال فـــي ســـنٍة: ســـانیت قـــال ســـنّیةٌ، ومـــن قـــال: ســـانهت قـــال: 

وینظــــــــر: المقتضــــــــب  ٤٥٢/ ٣ســــــــیبویه ســــــــنیَّهةٌ. الكتــــــــاب ل

٣/١٧٠، ٢/٢٤١. 

 .٣/٣٨٢ینظر: شرح الرضي على الكافیة  )٣(

مــذكًرا عـــاقال فهـــو حـــظ نالـــه، وفضـــیلة خـــص بهـــا، 

بـالواو والنـون تعویًضـا نحو سـنة،  فلهذا صار جمع

وذلـــك عـــادة  لهــا مـــن الجهــد والحـــذف الالحـــق لهــا،

مـــــــــنهم متـــــــــى أرادوا أن یعلمـــــــــوا اهتمـــــــــامهم بـــــــــأمر 

وعنـــایتهم بـــه أخرجـــوه عـــن بابـــه، وأزالـــوه عمـــا علیـــه 

"  نظائره
)٤(

 

و التـــي كـــان  )أرض(الهـــاء المقـــدرة فـــي وكـــذلك

مجــرى الــالم األصـــلیة،  یجرونهـــا ؛ القیــاس یوجبهــا

أن یجمــع االســم أرض) (حــذفها مــنمــن  فیعوضــون

ــــون فــــي كمــــا عــــوِّض مــــن "  أْرُضــــون"  بــــالواو والن

"  فـــي قـــولهمأرض) (و فتحـــت راء ،حـــذف الم ســـنة

 ؛لیــــــدخل الكلمــــــة ضـــــرب مــــــن التغییــــــر"  أَرضـــــون

استیحاشـــا مـــن أن یوفـــوه لفـــظ التصـــحیح
)٥(

ـــه ؛  وألن

:الشاعر رد في مقام االستعظام، كقولی قد
)٦(

 

 م �ِْ� ������ ��ّ� ا��ْر��ن إذ ��

 َ��وٍس ���ٌ� ��ق أ��ادِ �ِ�ْ��ِ       

.إال أنه سكن الراء للضرورة
)٧(

   

ممــــا نســــیا بنــــون) (المحــــذف  فــــيوالــــذي یبــــدو 

فـي  الحـذففیـه  اعتبـرأنه قـد  ؛ألحق بجمع المذكر

فـــــي المفـــــرد بهمـــــزة  عـــــوض عنهـــــاو  ،)ابـــــن(المفـــــرد

ــــــــي الجمــــــــععــــــــوض عنهــــــــا و  ،الوصــــــــل ــــــــالواو  ف ب

                                                 

 .٢٥٩و ٢/٢٥٨سر صناعة اإلعراب  )٤(

 . ٣/٢١٧شرح المفصل البن یعیش  )٥(

البیـــــت مـــــن بحـــــر الطویـــــل، وهـــــو بـــــال نســـــبة فـــــي المقاصـــــد  )٦(

، ٧٠/ ١والتصـــــریح بمضــــمون التوضـــــیح  ١٨٦/ ١الشــــافیة 

 . ١/١٧١، وهمع الهوامع ٣٢١/ ١والتذییل والتكمیل 

، وكــــــان تســــــكین راء ١/٧٠التصــــــریح بمضــــــمون التوضــــــیح  )٧(

ـــــي جمـــــع أرض تحریـــــك  األرضـــــون ضـــــرورة ألن األصـــــل ف

 ة القاعدة في هذا اللفظ .الراء، تنبیها على مخالف



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٦٧ 
 

والنــــون
)١(

ــــیس هــــذا مطــــر  ، ــــه  ،داول ــــل یقتصــــر فی ب

فهــم ال یقولــون فــي جمــع: شــمس  ؛ علــى المســموع

ــْدُرون وال فــي جمــع ِقــْدر ،شمســون ِق
)٢(

قــال عبــدا  ،

ـــــــم تـــــــدخل الـــــــواو والنـــــــون فیمـــــــا "  هللا القیســـــــي : ول

"  إال فیما تكلموا به )الهاء(فیه
)٣(

 
 

  ف)ود (: 

قد یجيء مـن األسـماء المتمكنـة مـا یكـون علـى 

 ،نحـــو: یـــد، ودم ،مـــن أصـــل بنائـــهحـــرفین محـــذوفا 

عـــدة مـــا یكـــون علیـــه  فـــي بـــاب قـــال ســـیبویه ،وغـــد

مـــا یكــون علـــى حــرفین، وقـــد تكــون علیهـــا "  :الكلــم

واألفعــــال المتصــــرفة،  ،األســــماء المظهــــرة المتمكنــــة

ألنــه إخــالل عنــدهم بهــن، ألنــه حــذٌف  ؛وذلــك قلیــل

فمـــــن األســـــماء التـــــي ، مـــــن أقـــــل الحـــــروف عـــــددا ً 

...)وصــــفت لــــك: یــــٌد، ودمٌ 
)٤(

مــــا (فــــي بــــابوقــــال  

فمـن ذلـك دٌم. تقـول: دمـىٌّ، یـدلُّك "  :ذهبت المـه) 

ومــن ذلــك  دمــاٌء علــى أنَّــه مــن الیــاء أو مــن الــواو،

علـــى أنَّـــه مـــن  )أیـــدٍ (أیضـــًا یـــٌد، تقـــول: یدّیـــٌة، یـــدلك

بنــات الیــاء أو الـــواو، ودمــاٌء وأیـــٍد دلــیالن علـــى أنَّ 

"  ذهب منهما الم ما
)٥(

   

ـــــــوا  ـــــــالم ال ـــــــى خـــــــالف فهـــــــذه ال ـــــــاء عل و أو الی

بیــنهم
)٦(

 ،علــى غیــر تقــدیر)(نســیا منســیا قــد حــذفت 

                                                 

التعــویض هنـــا جـــائز ال واجــب، حیـــث إنـــه ال یطــرد فـــي كـــل  )١(

 ما حذفت المه نسیا .

 .٣٧/ ١ینظر: اإلنصاف  )٢(

 .٤١٨/ ١إیضاح شواهد اإلیضاح  )٣(

 .٢١٩/ ٤الكتاب لسیبویه  )٤(

 . ٤٥١/ ٣ینظر: الكتاب لسیبویه  )٥(

قــول أو َدْمــٌي علــى قــول  یــٌد أصــله َیــْدٌي، َدٌم أصــله َدْمــٌو علــى )٦(

والصــــحاح للجــــوهري ١/٢٩٢،٢٩٣آخــــر ینظــــر: اإلنصــــاف 

 دما. ٦/٢٣٤٠

ــ التقـــاء  وعلـــة الحـــذف كمـــا جـــاء فـــي كتـــاب العـــین ـــ

ـــــة) :(الســـــاكنین ـــــوین وحـــــرف العل َوقـــــد َجـــــاَءت (التن

ـــة  ـــى َثَالَث ـــى حـــرفین، وتماُمهـــا عل أســـماٌء لفُظهـــا عل

أحــرف، مثــل َیــد َودم وفــم، َوإِنََّمــا ذهــب الثَّاِلــث لعلَّــة 

ــــاء َأنَّ  َهــــا َجــــاَءت ســــواكن وِخلقتهــــا الّســــُكون، مثــــل َی

ـا َجـاَء التَّْنـِوین  َیْدٍي ویاء َدْمـٍي ِفـي آخـر اْلَكِلَمـة، َفَلمَّ

ـــــُه  ،َســـــاِكنا لـــــم یْجَتمـــــع ســـــاكنان ـــــت التَّْنـــــِوین ِألَنَّ َفثَب

ِإْعَراب، َوذهب اْلَحْرف السَّاِكن.
)٧(

   

 الحركـــةنبـــاري اســـتثقالهم علـــة الحـــذف عنـــد األو 

وفــراًرا  ،فحــذفوها طلًبــا للتخفیــف ؛ ف العلــةعلــى حــر 

فبقیت یٌد ودمٌ  ،من االستثقال
)٨(

   . 

یــد ودم) فــي تثنیـــة وال (وال یــرد المحــذوف مــن نحــو

 إضــــــــــــافة إال فــــــــــــي أمــــــــــــاكن شــــــــــــاذة
)٩(

كقــــــــــــول  ،

الشاعر
)١٠(

 : 

 ٍ  �َ�َ��ِن �َ�ْ��واِن ��� ��َ�ِّ�

َ��َ���َِ� أن ���مَ و�ُ�ْ�َ�َا          � �� 

"  َیـــَدیان"  ٍق. والشـــاهد فیـــه قولـــه:وُیـــروى: مَحـــرِّ 

والقیــــــــاس َیــــــــدان بــــــــدون َردِّ الــــــــالم  ،بــــــــرّد الســــــــاقط

ألن هــذه الــالم لــم تــرد عنــد اإلضــافة إذا  ؛المحذوفـة

                                                 

،والمفتــــاح ١/٣٦وینظـــر: تهــــذیب اللغـــة  ١/٥٠كتـــاب العــــین  )٧(

 .١٠١في الصرف صـ 

، وٕامـــــالء مـــــا مـــــن بـــــه الـــــرحمن ٢٩٣/ ١ینظـــــر: اإلنصـــــاف  )٨(

 . ١/١١١للعكبري

ــ  )٩( ، ١/١٧١والخصـــائص ٥٥٢ینظـــر: علـــل النحـــو للـــوراق صــ

 . ٣/٢٠٥وشرح ابن یعیش 

البیـــت مـــن بحـــر الكامـــل، وهـــو بـــال نســـبة فـــي الجمـــل فـــي  )١٠(

ــ  ، والمفصـــل ١/٦٤، والمنصـــف البـــن جنـــى ٢٤١النحـــو صــ

ــ  ، وحاشـــیة العالمـــة الصـــبان ٢٣١فـــي صـــنعة اإلعـــراب صــ

علـــى شـــرح الشـــیخ األشـــموني: علـــى ألفیـــة اإلمـــام ابـــن مالـــك 

١٦٧/ ٤. 



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٦٨

ولغــة العـــرب  ،وذلــك لـــئال یتزایــد الثقـــل ؛قلــت: َیـــُده 

مبنیة على التخفیف ما أمكن
)١(

 . 

 ،ض العــربقــد ذكــر بعضــهم أن هــذا لغــة لــبعو 

وبعــض العــرب یقولــون للیــد "  :جــاء فــي الصــحاح 

 یدى، مثل رحى. قال الراجز:

 �ا�� رُّب� ��رٍ ��َت �� �����

 ىإ�� ذراع ا���� أو �ّ�� ا��َ�َ      

"  وتثنیتها على هذه اللغة َیَدیاِن، مثل َرَحیانِ 
)٢(

 

نســـیا  حـــذف الم نحـــو : یـــد ودم أنواإلنصـــاف 

 ؛وٕان كــان علــى خــالف القیــاس  ،علــى غیــر تقــدیر

ألن  ؛لــــــــك ألن القیــــــــاس یقتضــــــــي أن ال یحــــــــذفذ

حــــرف العلــــة إذا كــــان متحرًكــــا فــــال یخلــــو: إمــــا أن 

ــا، فــإن كــان ســاكًنا  یكــون مــا قبلــه ســاكًنا أو متحرًك

 ،فینبغــــي أن ال یحــــذف كمــــا ال یحــــذف مــــن َظْبــــيٍ 

ألن الحركــــات إنمــــا تســــتثقل علــــى حــــرف  ؛وَغــــْزٍو 

ن العلــة إذا كــان مــا قبلــه متحرًكــا ال ســاكًنا، وٕان كــا

مــا قبلــه متحرًكـــا فینبغــي أن یقلـــب ألفًــا وال یحـــذف، 

.كقولهم: رًحى، وقًفا
)٣(

   

بعـــض  الحركـــات علـــي قـــد اســـتثقلوا هـــمأن غیـــر

 فحــذفوا الــالم منهــا ؛ )یــد، ودم، وغــد(كلمــات نحــو:

قــال األنباري:(إنمــا حــذفوا الیــاء والــواو مــن  ،تخفیفــا

ألن  ؛یــــــد، وغــــــد، ودم الســــــتثقال الحركــــــات علیهــــــا

َیــَدٌي، وَغــَدٌو، وَدَمــٌو) األصــل فیهــا
)٤(

أو فــرارا مــن  ،

قــــــال  )التنــــــوین وحــــــرف العلــــــة(اجتمــــــاع الســــــاكنین

                                                 

رح الشــیخ األشــموني: علــى حاشــیة العالمــة الصــبان علــى شــ )١(

 .٧٧/ ١ألفیة اإلمام ابن مالك 

شـــرح الرضـــي علـــى  . وینظـــر :٢٥٤٠/ ٦ (یـــدي) الصـــحاح )٢(

 .٤/١١٣الشافیة 

 .٢٩٤/ ١اإلنصاف في مسائل الخالف  )٣(

 .١٧٩أسرار العربیة صـ  )٤(

الجرجاني:(وفي: َغـٍد وَحـٍم وأٍب وأٍخ وَهـٍن، أصـلها: 

فحــــــــذفت  ،َغـــــــْدٌو، وَحَمـــــــٌو، وأَبــــــــو، وأَخـــــــٌو، وَهَنـــــــوٌ 

الَجتماع الساكنین، وهمـا: التنـوین والـواو، و حـذف 

ــــــْدٌي، الیــــــاء، فــــــي نحــــــو: َیــــــٍد وَدٍم وذُ  و، أصــــــلها: َی

) وَذَوٌي، لما مّر آنفًا.٩(وَدْمي
)٥(

   

بـــأن حـــذف  همبعضـــینـــدفع قـــول التعلیـــل وبهـــذا 

بـن افقـد ذكـر  ،علـةاعتباطا لغیـر ید ودم) (الم نحو

وٕان تقــدمت "  تخصــیص العلــل أنهــافــي بــاب جنــي 

علـــــل الفقـــــه فإنهـــــا أو أكثرهـــــا إنمـــــا تجـــــري مجـــــرى 

"  التخفیــف والفــرق
)٦(

ال بــد فــي  " قــال الرضــي:و ، 

"  .التخفیف، وهو علة كل حذف من قصد
)٧(

   

الحكــم بالحــذف هنــا إشــارة إلــى أن فــي علــى أن 

الكلمـــات العربیـــة المعربـــة ال تكـــون إال علـــى ثالثـــة 

 كانت ثنائیة في اللفظ .وٕان  ،أحرف
 

 ف )(ُ : 

التزمــــوا  ،بــــالم َخِفیفَـــة اْســــم ِبَمْعنـــى َفــــوق (عـــل)

ـــــه َعـــــن اإل ـــــن وَقطَع ضـــــاَفةِ َجـــــّره بِم
)٨(

ـــــَال یقـــــاُل  ، َف

.َأَخْذته ِمن َعِل السَّْطح 
)٩(

   

                                                 

 .١٠١المفتاح في الصرف ص )٥(

 .١٤٥، ١٤٤/ ١الخصائص  )٦(

 .١/٣٩٣شرح الرضي على الكافیة  )٧(

أجـــاز الجـــوهري إضـــافتها حیـــث قـــال :(یقـــال: أتیتـــه مـــن عـــل  )٨(

ـــاج  ـــالم، أي مـــن عـــال). ینظـــر : الصـــحاح ت ـــدار بكســـر ال ال

(عــال)، وهــو ظــاهر كــالم  ٢٤٣٥/ ٦اللغــة وصــحاح العربیــة 

 ابن مالك في األلفیة، فقد قال : 

 واضمم بناًء غیراً  إن عدمت ما        

 یاً ما عدمالھ أضیف ناو                   

 قبُل كغیُر بعُد حسُب أّوُل        

 والجھاُت أیضاً وعلُّ  )دون(و              

 .٢٠٥ینظر: مغني اللبیب عن كتب األعاریب صـ  )٩(



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٦٩ 
 

ـــــي  ـــــْوِلِهم ِف ـــــا، َكَق ـــــه نكـــــَرة كـــــان معرب وٕاذا أریـــــد ب

النكَرة: من فوٍق َومن عـِل،ِ إذا لـم تـرد أمـرا َمْعُلومـا، 

ــــم  ــــى الضَّ ــــاَن َمْبِنیــــا عل ــــِه اْلمعرفَــــة َك ــــى ُأِریــــد ِب ومت

ـــه بالغایـــات ـــِبیها ل َتْش
)١(

ـــد حدیثـــ قـــال ســـیبویه ، ه عن

قیاســا  ؛عــن علــة بنــاء الفعــل الماضــي علــى حركــة 

"  المــه : فعلــى الضــم عنــد حــذ )عــل(علــى بنــاء

ــــَل ألّن فیهــــا بعــــض مــــا فــــي  اولــــم یســــكنو  آِخــــر َفَع

المضــارَعة، تقــول: هــذا رجــٌل َضــرَبَنا، فَتصــف بهــا 

النكـــرة، وتكـــون فـــي موضـــع ضـــارٍب إذا قلـــت هـــذا 

وتقــول: إن َفَعــل فعلــُت، فیكــون فــي ، رجــٌل ضــارب

عنـى إن َیْفَعــْل أفعــْل، فهــي فْعــٌل كمــا أنَّ المضــارع م

ِفْعــــٌل وقــــد وقعــــْت موقعهــــا فــــي إْن، ووقعــــت موقــــَع 

ــــع المضــــارَعة فــــي  ــــي الوصــــف كمــــا تق األســــماء ف

مـن األسـماء  االوصف، فلم یسـّكنوها كمـا لـم یسـكنو 

مــا صــُیرِّ مــن المــتمكَّن فــي  مــا ضــارع المــتمكَّن وال

ضـــــارع: ِمـــــْن موضـــــٍع بمنزلـــــة غیـــــر المـــــتمّكن. فالم

"نهو ر كوه ألّنهم قد یقولون من َعٍل فیجحرَّ  ؛َعلُ 
)٢(

 

مــن عـــُل)، (وســألت الخلیــل عــن"  وقــال أیضــا:

: ألنهَّـــم قـــالوا: مـــن عـــِل، الـــالم؟ فقـــال هـــال جزمـــتْ 

فجعلوها بمنزلة المتمّكن، فأشـبه عنـدهم مـن معـاٍل، 

ــة قبــُل وبعــُد حرَّكــوه كمــا  فلمــا أرادوا أن یجعــل بمنزل

لُ  ، كمــــا قــــالوا: یــــا فقــــالوا: ابــــدأ بهــــذا أوَّلُ  حركــــوا أوَّ

                                                 

ألنـــه ؛  لـــم یـــبن علـــى الســـكون الـــذي هـــو األصـــل فـــي البنـــاء )١(

یـــا فتـــى)،  ضـــارع المـــتمكن منـــه فـــي النكـــرة نحـــو: (مـــن عـــلٍ 

بـــاب فـــي جنـــي فـــي الخصـــائص فـــي  وفیـــه لغـــات ذكرهـــا ابـــن

الفصــیح یجتمــع فــي كالمــه لغتــان فصــاعدا: كقــولهم: " جئتــه 

ومـن ِعـل، ومـن عـال، ومـن َعلـُو، ومـن َعلـَو، ومـن  من عـُل،

َعلـــو، ومـــن ُعلُـــّو، ومـــن عـــال، ومـــن معـــال. فـــإذا أرادوا النكـــرة 

 .٣٧٥، ٣٧٤/ ١قالوا: من عٍل " . الخصائص 

 .١٦/ ١الكتاب لسیبویه  )٢(

ا لمــــا كانــــت أســــماء ألنهَّــــ ؛أقبــــل فــــي النــــداء حكــــمُ 

 ،متمكنـــة كرهـــوا أن یجعلوهـــا بمنزلـــة غیـــر المتمكنـــة

"  فلهذه األسماء من التمكن ما لیس لغیرها
)٣(

   

ومــــن العــــرب مــــن "  قــــال موضــــع آخــــر :قــــد و 

" وبعـدُ  ، یشـبهه بقبـلُ ومـن تحـتُ  یقول: من فوقُ 
)٤(

 

قال أبو النجم:و 
)٥(

 

 أ�ّ�� �ِْ� َ��ُْ� ���ٌ� �ِْ� �َ�ُ  

ــ إذ المــــراد  ،عـــُل) بالبنـــاء علــــى الضـــم معرفـــة(فــ

ــ فــــوق  ،ال فوقیــــة مطلقــــةفوقیــــة معینــــة  فــــي فهــــو كـــ

 یقـول ،فوقـه مـنألن معنـاه ههنـا  ،بنائه على الضم

ـــــت: ـــــى البی ـــــا عل ـــــي تعلیق ـــــن جن هـــــو محـــــذوف "  اب

بنـــي ألنــه معرفــة، وفــي موضــع الم ؛المضــاف إلیــه

علـــى الضـــمِّ، أال تـــراه قابـــل بـــه مـــا هـــذه حالـــه وهـــو 

فــي هــذا  )َعِلــي(قولـه: مــن تحــت. وینبغــي أن یكتـب

"  بالیاء
)٦(

 

عـل) علـى الضــم (فـإذا بنیـت"  الرضـي : ویقـول

ـــو  ؛وجـــب حـــذف الـــالم أي الیـــاء، نســـیا منســـیا إذ ل

قلــــت: علــــي، الســــتثقلت الضــــمة علــــى الیــــاء، ولــــو 

                                                 

وینظـــــــر: األصـــــــول فـــــــي ٢٨٨، ٢٨٧/ ٣رجـــــــع الســـــــابق الم )٣(

 .١/٥١النحو 

وینظـــــر : الخصـــــائص  ٢٩٠/ ٢٨٩،٣/ ٣الكتـــــاب لســـــیبویه  )٤(

وخزانــة ٢/١٦٧وشــرح األشــمونى أللفیــة ابــن مالــك  ٣٦٥/ ٢

 . ٣٥٠/ ٢األدب ولب لباب لسان العرب 

والبیــت مــن الرجــز المشــطور، وهــو ألبــي الــنجم العجلــي فــي  )٥(

طبعــة مجمــع اللغــة العربیــة بدمشــق  وصــف فرســه فــي دیوانــه

ــ ٢٠٠٦ ، بروایـــة ٣٥٧م تحقیـــق د. محمـــد أدیـــب جمـــران صــ

(مــن عــل) بكســر الــالم، محــذوف (الیــاء)،و ضــمة البنــاء فیــه 

ـــــدفع  ـــــة : ین ـــــة نســـــیا، وبهـــــذه الروای مقـــــدرة مـــــع الیـــــاء المحذوف

االعتــــراض علــــي َمــــن أنشــــده بالبنــــاء علــــى الضــــم، والقــــوافي 

لقبـــب دقـــة الخصـــر وضـــمور كلهـــا مجـــرورة . واألقـــب: مـــن ا

 البطن.

 .   ٣٦٦، ٣٦٥/ ٢الخصائص  )٦(



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٧٠

كونهـــا مبنیـــة  ، لـــم یتبـــینحـــذفتها وقلـــت: مـــن علـــيُ 

."  على الضم كأخواتها
)١(

 

مـــن (وظـــاهر كـــالم الفارســـي یفیـــد أن حـــذف الم

ــــة ،عــــل) ــــر عل ــــال : ،لغی ــــث ق ــــُل) المــــه واٌو (حی َع

َغـــٍد) ال كمـــا ُیحـــذف مـــن (ذفت المُ فحـــذفت كمـــا ُحـــ

 ).َعٍم َوَرٍد اللتقاء الساكنین

مــن َعــُل) بالبنــاء علــى (والــدلیل علــى ذا قــولهم: 

ِمــــــــْن َعــــــــِل) مثــــــــل (إذ لــــــــو كــــــــان قولــــــــك: ؛الضــــــــم

ِمـــــْن (لوجـــــب أن یكـــــون فـــــي قولـــــك: ؛عـــــٍم)(قولـــــك:

ألنــه لـیس فیــه  ؛ِمـْن َعــال)، فتثبـت الُم الفعـل(َعـُل)،

شــــــيء یجــــــب أن یســــــقط لــــــه مــــــن ســــــاكن اجتمــــــع 

.معه
)٢(

 

والــــذي نــــراه و أثبتنــــاه مــــن قبــــل: أن حــــذف الم 

نحــو غــدٍ 
)٣(

 بــلاعتباطــا،  لــیس )مــن عــلُ (، وكــذلك

العلـــة منهـــا، ثقـــل الحركـــات علـــى حـــرف هـــي علـــه ل

لـــو قلـــت: علـــُي، الســـتثقلت الضـــمة (الرضـــي:قـــال 

لـم یتبـین  ولو حذفتها وقلـت : مـن علـي ،على الیاء

)كونها مبنیة على الضم كأخواتها
)٤(

 

ن فــي هــذا الحــذف إلحاقــا للنظیــر بنظیــره أعلــى 

فـي إثبــات الیــاء مــع تــرك و  ؛فـي البنــاء علــى الضــم 

   الضم إبهام ولبس .

 

 

                                                 

 .١٦٩/ ٣شرح الرضي على الكافیة  )١(

 .٣/٩٨،٩٩ینظر: التعلیقة  )٢(

 . ٤٠٥، ٢١٩/  ٤ینظر: الكتاب  )٣(

 . ١٦٩/ ٣ینظر: شرح الرضي على الكافیة  )٤(

ء اف ا )(ا : 

إذا اجتمـــــــع ثـــــــالث یـــــــاءات عنـــــــد التصـــــــغیر،  

وكانــــــت یــــــاء التصــــــغیر أولــــــى الیــــــاءات، و الیــــــاء 

 ؛الواقعـــة بعـــدها زائـــدة، حـــذفت الثالثـــة نســـیا منســـیا 

تخفیفـــــا مـــــن الثقـــــل باجتمـــــاع ثـــــالث یـــــاءات قبلهـــــا 

فـإن "  كسر، قال ابـن الحاجـب فـي بـاب التصـغیر:

ـــرة ن ـــاءات حـــذفت األخی ـــق اجتمـــاع ثـــالث ی ســـیا اتّف

على األفصح، كقولـك فـي عطـاء، وٕاداوة، وغاویـة، 

ــــــــــــــة)، و(عطــــــــــــــّي)، و(ومعاویــــــــــــــة: ــــــــــــــة)، (أدّی غوّی

"معّیة)(و
)٥(

 

ُعَطــــّي)(فأصــــل
)٦(

ــــو قلبــــت الــــواو التــــي  ؛: ُعَطیِّ

هي بـدل عـن الهمـزة یـاء، فاجتمعـت ثـالث یـاءات: 

األولـــى یـــاء التصـــغیر، و الثانیـــة هـــي المبدلـــة عـــن 

جـــَب قلُبهـــا ألنهـــا كـــألف كتـــاب وقـــد و  ؛ألـــف عطـــاء

المبدلة من الـواو التـي كانـت همـزة فـي  یاء، والثالثة

المكّبـر فاجتمـاع ثـالث یــاءات مـع كسـر المتوســطة 

بحــذف الثالثــة  ؛مــنهن، فیــه ثقــل، یتطلــب التخفیــف

                                                 

 .٤١٣، ٦٩الشافیة في علمي التصریف والخط ص )٥(

ــــٍل، وقعــــت  تصــــغیر " َعطــــاٍء " : )٦( " ُعَطــــيٌّ " علــــى زنــــة " ُفَعْی

ـــُف یـــاءً  ألّن ؛  یـــاُء التصـــغیر ثالثـــةٌ قبـــل األلـــف، فانقلبـــت األل

یــاء التصــغیر ال تكــون إالَّ ســاكنة، واأللــُف ال یكــون مــا قبلهــا 

إالَّ مفتوًحــــا، وادُّغمــــت فــــي الیــــاء المنقلبــــة عــــن األلــــف. ولّمــــا 

؛  و الـــواوانقلبــت األلــف یـــاًء، عــادت الهمـــزة إلــى أصـــلها، وهــ

ـــه مـــن " َعَطـــا، َیْعُطـــو " وذلـــك أّنهـــا إّنمـــا كانـــت انقلبـــت ؛  ألّن

ـــاًء،  ـــدة، فلّمـــا صـــارت ی ـــف الزائ ـــا بعـــد األل همـــزةً لوقوعهـــا طرًف

؛  عــادت إلــى أصــلها، وهــو الــواو، ثــم ُقلبــت یــاء للكســرة قبلهــا

ـــاجتمع  ألن یـــاء التصـــغیر ال یكـــون مـــا بعـــدها إالَّ مكســـوًرا، ف

ُء التصــــغیر، وهــــي األُولــــى، والیــــاء حینئــــذ ثــــالُث یــــاءات: یــــا

المبدلة مـن األلـف المـّدَغم فیهـا، والیـاء المبدلـة مـن الـواو التـي 

ــــالم، وصــــار تصــــغیرُه  ــــر، فُحــــذفت ال كانــــت همــــزة فــــي المكّب

كتصـــغیر بنـــات الثالثـــة، نحـــو قولـــك فـــي " قًَفـــا " : " قَُفـــيٌّ " . 

 .٤١٣/ ٣شرح المفصل البن یعیش 



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٧١ 
 

ُفَعْیــــل)، ویــــدور (نســــیا، فیبقــــى ُعَطــــّي، علــــى مثــــال

 .اإلعراب على الثانیة

اع اجتمــــ عنــــدحــــذف وعلــــة ســــیبویه لوجــــوب ال 

قیاســا علــى الحــذف فــي  ؛الثقــل ات هــي ثــالث یــاء

 حیـثالواحـدة للكسـرة حذفت المـه  الذينحو قاض 

اعلـــــم أنَّـــــه إذا كـــــان بعـــــد یـــــاء التصـــــغیر و "  قـــــال :

یـــاءان حـــذفت التـــي هـــي آخـــر الحـــروف، ویصـــیر 

الحـــــرف علـــــى مثـــــال فعیـــــٍل، ویجـــــري علـــــى وجـــــوه 

وذلــك قولــك فــي عطــاٍء: عطــىٌّ، وقضــاٍء:  ،العربیــة

... وذلــك ألن هــذه الــالم إذا ٌة قضــىٌّ، وســقایٍة ســقیّ 

كانــت بعــد كســرة اعتلــت، واســتثقلت إذا كانــت بعــد 

ــا كانــت بعــد كســرة فــي  كســرة فــي غیــر المعتــل، فلمَّ

یـاء قبـل تلـك الیــاء یـاء التحقیـر ازدادوا لهـا اســتثقاًال 

."  فحذفوها
)١(

 

یفهـــم منـــه  )قولـــه :(ویجـــري علیـــه وجـــوه العربیـــة

إجـــراء وجـــوه بـــدلیل  ،أن مـــا حـــذف نســـیا كالمعـــدوم

كمـا یفهـم مـن  ،اإلعراب على مـا تبقـى بعـد الحـذف

إذا كــــان بعــــد یــــاء التصــــغیر یــــاءان) اشــــتراط (قولــــه

وذلـــك ألنهـــا  ؛كـــون یـــاء التصـــغیر أولـــى الیـــاءات 

حینمـــــــا تقـــــــع أولـــــــى یلزمهـــــــا كســـــــر مـــــــا بعـــــــدها
)٢(

 

ــــاء التصــــغیر ( ــــع بعــــد ی ــــد وق المتوســــطة) فیكــــون ق

ـــاءان أوالهمـــا مكســـورة، والقاعـــدة تقتضـــي أنـــ ه إذا ی

اجتمــــــع فــــــي آخــــــر االســــــم ثــــــالث یــــــاءات ثانیتهــــــا 

مكسورة مدغم فیهـا، وجـب حـذف الیـاء الثالثـة منهـا 

 ؛وجعــــل اإلعــــراب علــــى مــــا قبلهــــا  ؛نســــیا منســــیا 
                                                 

وینظـــــر : المســـــائل البصـــــریات  ،٤٧١/ ٣الكتـــــاب لســـــیبویه  )١(

١/٣١٥ . 

ألنها لو فتحت انقلبت الثالثة ؛  واشترط كسر المتوسطة )٢(

ألفا، ولو سكنت جرت الثالثة مجرى الصحیح. تمهید 

 .١٠/٥١٠٨القواعد 

ســـواء  لیـــاءات مـــع الكســـرة الثانیـــة،وذلـــك اســـتثقاال ل

 أكان التطرف حقیقة كعطاء، أم حكما ك إداوة . 

أمــا عنــدما تكــون یــاء التصــغیر ثانیــة الیــاءات،  

فــــال حــــذف، وذلـــــك كمــــا فـــــي تصــــغیر حـــــٍيِ◌ٍ◌ّ◌، 

وذلــك ألنهــا ؛ ومــّي :ُحیــّي، وُمیــّي، بــثالث یــاءات 

تكــون ســاكنة مدغمــة فــي الثالثــة واألولــى التــي هــي 

عــین الكلمــة متحركــة بــالفتح، وهــذا یقلــل مــن الثقــل 

 ویعطي الكلمة خفة في النطق . 

فــــي حــــذف الثالثــــة نســــیا بویه وال فــــرق عنــــد ســــی

، وعــدم ) عطــاء(زیــادة الثانیــة كمــا فــي تصــغیر بــین

)أْحــَوى(زیادتهــا كمــا فــي
)٣(

الســتواء اللفظــین فــي  ؛ 

الثقـــــــل لـــــــو جـــــــاءا تـــــــامَّین، فتقـــــــول فـــــــي تصـــــــغیر 

ــِويُّ (غیــر مصــروف، واألصــل: )ٌأَحــيُّ (أْحــَوى: ) ُأَحْی

بقلـــــــب الـــــــواو یـــــــاء وٕادغـــــــام یـــــــاء التصـــــــغیر فیهـــــــا 

، فیجتمــــــــــع فیــــــــــه مــــــــــا اجتمــــــــــع )ُأَحیــــــــــيِّ (فتصــــــــــیر

قبـــــل أن یخفـــــف بالحـــــذف، فتحـــــذف  )ُعَطّیـــــيّ (فـــــي

الیــاء الثالثــة نســیا،
)٤(

فقــد قــال فــي بــاب تحقیــر كــل  

أمــا مــا كانـــت العــین فیـــه "  اســم كانــت عینـــه واوًا :

ثالثــــــة ممـــــــا عینـــــــه واٌو فـــــــإنَّ واوه تبـــــــدل یـــــــاًء فـــــــي 

التحقیــــر، وهــــو الوجــــه الجیــــد ... وذلــــك قولــــك فــــي 

وفـــي أحـــوى: أحـــيُّ، وفـــي مهـــوًى: أســـود: أســـید ... 

مهـــىٌّ، واعلـــم أنَّ مـــن العـــرب مـــن یظهـــر الـــواو فـــي 

جمیــع مــا ذكرنــا، وهــو أبعــد الــوجهین، یــدعها علــى 

"  حالها قبل أن تحقَّر
)٥(

 

                                                 

الُحــــــوَّةُ ُحْمــــــَرةٌ تضــــــرب إلــــــى الســــــواد. الصــــــحاح تــــــاج اللغــــــة  )٣(

 .٢٣٢٢/ ٦وصحاح العربیة 

وشــرح  ١٤٣فــي علــم التصــریف صـــ ینظــر: إیجــاز التعریــف  )٤(

 .٢٣٣/ ١الرضي على الشافیة 

 .٤٦٩/ ٣و  ٤٦٨/ ٣الكتاب لسیبویه  )٥(



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٧٢

ـــاء )أحـــوى(مـــراده : أن األجـــود فـــي واو إبـــدالها ی

الجتماعهــــا مــــع الیــــاء، ثــــم إدغــــام  ؛فـــي التصــــغیر 

یا، كمــــا فـــــي الیــــاء فــــي الیــــاء، وحــــذف الثالثــــة نســــ

 ؛أســّید .و مــن قــال أَســْیود قــال فــي أحــوي ُأَحْیــوى 

إذ لــم یجتمــع ثــالث یــا آت حتــى تحــذف الثالثــة، و 

ــــواو بالحركــــة،  ــــه ســــوغه قــــوة ال هــــذا الوجــــه مــــع قلت

وبعـــــدها عـــــن اآلِخـــــر، الـــــذي هـــــو محـــــل التغییـــــر، 

 وكون یاء التصغیر عارضة. 

وكــان ســیبویه بعــد حــذف الیــاء الثالثــة مــن أحــّي 

ألنــــه وٕان زال َوْزُن الفعــــل لفظــــًا  ؛لصــــرف یمنعــــه ا

وتقدیرًا أیضـًا بسـبب حـذف الـالم َنْسـیًا، لكـن الهمـزة 

وأمــــا یــــونس "  فیــــه ترشــــد إلیــــه وتنبــــه علیــــه. قــــال:

فقولـــه: هـــذا أحىُّ(بمنـــع الصـــرف) كمـــا تـــرى، وهـــو 

"  القیاس والصواب.
)١(

   

وأمـــا عیســـى "  وقـــد نقـــل ســـیبویه قـــول عیســـى :

وهــو خطــأ. لــو جــاز  ،ففكــان یقــول: أحــىٌّ ویصــر 

"  .لصرفت أصمَّ ألنَّه أخف من أحمرذا 
)٢(

 

 بــــــأنوقــــــد ضــــــعف الســــــیرافي تخطئــــــة ســــــیبویه 

ألن حركــــة المــــیم  ؛(أصــــم) لــــم یــــذهب منــــه شــــيء

.أصم) قد ألقیت على الصاد (األولى في
)٣(

   

ألن ســیبویه إنمــا أراد الخفــة  ؛ولــیس هــذا بشــيء

مـــع ثبـــوت الزائـــد، والمـــانع مـــن الصـــرف ال یوجـــب 

أخف مـن أصـمم الـذي هـو األصـل  رف، وأصمّ ص

ولــم یجـــب صــرفه وكـــذلك لــو ســـمیت رجــال بیضـــع 

                                                 

 .٤٧٢/ ٣المرجع السابق  )١(

 .٤٧٢/ ٣المرجع السابق  )٢(

 .٢٠٩/ ٤شرح السیرافي على الكتاب  )٣(

ویعــــد، لــــم تصــــرفه وٕان كــــان قــــد ســــقط حــــرف مــــن 

وزن الفعل .
)٤(

   

أحـــوى) یـــاء (وأمـــا أبـــو عمـــرو فیقلـــب واو نحـــو 

في التصـغیر، ولـم یحـذفها نسـیا، بـل یحـذفها معتـدا 

فــــــــــــي الرفــــــــــــع  )قــــــــــــاض(بهــــــــــــا، فیعلهــــــــــــا إعــــــــــــالل

وذلـــك ألن فـــي أول  ؛الســـاكنین)  اللتقـــاء(والخفـــض

الكلمـــــة الزیـــــادة التـــــي فـــــي الفعـــــل وهـــــي الهمـــــزة، و 

و إنمـــا فعـــل  ؛یردهــا مـــع الـــالم واإلضـــافة كـــاُألَحیيِّ 

ذلـــك لمشـــابهته فـــي اللفـــظ الفعـــل، فكأنـــه اســـم جـــار 

ـــــل المحیـــــى، وكـــــذا یلزمـــــه أن یقـــــول فـــــي  علیـــــه مث

.تصغیر َیْحیى ُیَحيٍّ 
)٥(

 

ز لقلــــت فــــي ولــــو جــــا ه :وقــــد رده ســــیبویه بقولــــ

طٍي ألنَّهـا یـاء كهـذه الیـاء، وهـي بعـد یـاء عطاٍء: عُ 

مكســــــــورة، ولقلــــــــت فــــــــي ســــــــقایٍة: ســــــــقیِّیة وشــــــــاٍو: 

.شٍوى
)٦(

 

ـــــد ضـــــعفه الرضـــــي ـــــأن فـــــي أول  وق  )أحـــــوى(ب

ـــــي الفعـــــل وهـــــي الهمـــــزة، بخـــــالف  ـــــي ف ـــــادة الت الزی

تصغیر عطاء. )عطىّ (
)٧(

   

جــــواز حــــذف كــــل یــــاء تطرفــــت لفظــــًا أو  :واألولــــى

یــاء مكســورة مــدغم فیهــا أخــرى فــي غیــر تقــدیرًا بعــد 

اســــــتثقاال الجتمــــــاع  ؛فعــــــٍل أو اســــــم جــــــاٍر علیــــــه 

واجتمـــــاٌع ثـــــالِث "  الیـــــاءات، قـــــال ابـــــن الســـــراج :

                                                 

، وینظـــــــر: شـــــــرح ٢٠٩/ ٤شـــــــرح الســـــــیرافي علـــــــى الكتـــــــاب  )٤(

ضــي علــى الكافیــة وشــرح الر  ٤١٥/ ٣المفصــل البــن یعــیش 

 . ١٥٥/ ١البن الحاجب 

،و شــــــرح الرضــــــي علــــــى الكافیــــــة ٣/٣٢٧ینظــــــر: التعلیقــــــة  )٥(

 ٢٣٤و١/٢٣٣وشرحه على الشافیة  ١/١٥٥

 .٤٧٢/ ٣الكتاب لسیبویه  )٦(

 .١٥٥/ ١شرح الرضي على الكافیة  )٧(



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٧٣ 
 

"  یـــاءاٍت مرفـــوٌض إذا ســـكنِت األُولـــى
)١(

وال فـــرق  

في ذلك بین زیـادة الثانیـة كمـا فـي تصـغیر عطـاء، 

الســــتواء  ؛وعــــدم زیادتهــــا كمــــا فــــي تصــــغیر أْحــــَوى

ــــي  اللفظــــین ــــامَّین، فنقــــول ف ــــو جــــاءا ت ــــل ل فــــي الثق

فـــــإذا "  تصـــــغیر أْحـــــَوى: ٌأَحـــــيُّ، قـــــال أبـــــو علـــــي :

ــــت:  حقَّــــرت أْحــــَوى علــــى قــــول مــــن قــــال: أَســــیِّد قل

أَحــــــــــيٌّ، فحــــــــــذفت الم الفعــــــــــل الجتمــــــــــاع ثــــــــــالث 

"یاءات
)٢(

   

فــي كالمهــم كلمــة فیهــا ثالثــة أحــرف مــن فلــیس 

جــنس واحــد لــیس ذلــك مــن أبنیــتهم اســتثقاال إال فــي 

وهــو حكایــة الصــوت  ،الغــالم الســمین )َببَّــه(،فینحــر 

الــذي كانــت ترقصــه علیــه، ولــیس باســم، وٕانمــا هــو 

ــ للضــحك،  )ِطــیخ(لصــوت وقــع الســیف، و )َقــبْ (كـ

ـــه صـــوت الشـــيء إذا تـــدحرج فإنمـــا هـــذه  )َدَددْ (ومثل

أصـــــــــــوات لیســـــــــــت تُـــــــــــوَزُن، وال تمثـــــــــــل بالفعـــــــــــل، 

ونحوهما.) صه ومه(بمنزلة
)٣(

 

نســـیا، الیـــاء الثالثـــة ومـــن الیـــاءات التـــي تحـــذف 

فــــي اإللحــــاق، كــــأن یبنــــى مــــن َحــــَوى وَقــــِوَي علــــى 

فیصــیر َحــيٌّ وقــيٌّ، فتحــذف الیــاُء  ــــبالكســر  ــــَفْیِعــل 

الثالثة نسیًا كما في ُمَعیَّة
)٤(

   

فـإذا قلـت فیعـٌل قلـت حـيٌّ وشـيٌّ "  قال سیبویه :

 ؛وقــيٌّ، تحــذف منهــا مــا تحــذف مــن تصــغیر أحــوى

                                                 

وینظـــر: إیجـــاز التعریـــف فـــي  ٣٦٥/ ٣األصـــول فـــي النحـــو  )١(

 .١٤٣علم التصریف صـ 

 .٣٢٧/ ٣لتعلیقة على كتاب سیبویه ا )٢(

، والمزهـــر فـــي علـــوم ٢٤٧، ٢٤٦/ ٢ســـر صـــناعة اإلعـــراب  )٣(

 .٨٤/ ٢اللغة وأنواعها 

 .٣٠٧/ ٣شرح الرضي على الشافیة  )٤(

ــــه إذا كــــان آخــــره كــــآخر  ــــك ألن ــــي قول ــــه ف ه فهــــو مثل

."  أحٌي، إال أنك ال تصرف أحي
)٥(

   

 

 :  ا ف أ اض

 فحقهـااألصل تصغیر المعربـات، أمـا المبنیـات 

لغلبـــــــة شـــــــبه الحـــــــرف علیهـــــــا، ؛ عـــــــدم التصـــــــغیر 

ـــــتَْثنى مـــــن لكـــــن والحـــــروف ال تصـــــغر، وَ  ذلـــــك یْس

َشــــــاَرة و  اءْســــــمأ الموصــــــولةاألســــــماء اْإلِ
)٦(

جــــــوز فی 

ِألَنَّــُه َصــار فیهَــا شــبه باألســماء ذلــك و  ؛ هار یصــغت

"  وصــف ویوصــف بهــا،نََّهــا تالمتمكنــة مــن َحْیــُث إ

ــــد ذا،  ــــون: مــــررت بهــــذا الرجــــل، ومــــررت بزی فیقول

وكـــذلك یقولـــون: مـــررت بالـــذي قـــام أخـــوه الطویـــل، 

ــــدا الــــذي قــــام أخــــوه الكــــریم، فلمــــا قربــــت  ولقیــــت زی

الموصـــــولة مـــــن  األســـــماء المشـــــار بهـــــا واألســـــماء

المتمكنـة، صـیغت لهـا أسـماء التثنیـة علـى  األسماء

"  نحو تثنیة األسماء المتمكنة
)٧(

 

یرهـــا علـــى خـــالف األصـــل لمـــا كـــان تحقلكـــن وَ 

ُخوِلــَف بهــا َقاِعــَدة التصــغیر ِحــین أُْبِقــي َأولَهــا علــى 

ـا فَـاَت مـن  ؛اْلَفْتح َوزید ِفي آخرهـا ألـف  عوضـا َعمَّ

 ضــم األول، وفتحــت الیــاء التــي بعــد یــاء التصــغیر

.لتسلم ألف العوض ؛فیها 
)٨(

   

                                                 

و ینظـــــر: األصـــــول فـــــي النحـــــو  ٤٠٩/ ٤الكتـــــاب لســـــیبویه  )٥(

 .٥/٣٣٦و شرح السیرافي على الكتاب  ٣/٣٨٥

 تقــرب مــن األســماء المتمكنــة، لــم تحقــر المضــمرات، ألنهــا ال )٦(

فهـــي ال توصـــف وال یوصـــف بهــــا . ســـر صـــناعة اإلعــــراب 

٢/١٣٤ 

 )١٣٤/ ٢، ١٣٣/ ٢سر صناعة اإلعراب ( )٧(

وهمــــــــع ، ٢٨٨ /١ینظــــــــر: شــــــــرح الرضــــــــي علــــــــى الشــــــــافیة  )٨(

 . ٣/٣٩٠الهوامع



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٧٤

هــــذا "  :حیــــث قــــال ســــیبویهوهــــذا ظــــاهر كــــالم 

اعلــــم أن التحقیــــر ، بــــاب تحقیــــر األســــماء المبهمــــة

هــذه األســماء، فإنــه یتــرك ال إاألســماء یضــم أوائــل 

وذلـــك ألنَّ لهـــا  ؛أوائلهـــا علـــى حالهـــا قبـــل أن تحقـــر

ــــأرادوا أن یكــــون  ــــیس لغیرهــــا، ف ــــي الكــــالم ل نحــــوًا ف

وذلــك قولــك  ،غیــر تحقیــر مــا ســواهاتحقیرهــا علــى 

وٕانَّمــا لیَّــا، وفــي أال: أُ  ،اكا، وذاك: ذّیــفــي هــذا: هــذیَّ 

ألحقــــوا هــــذه األلفــــات فــــي أواخرهــــا لتكــــون أواخرهــــا 

غیــر حــال أواخــر غیرهــا، كمــا صــارت أوائلهــا  يعلــ

اللــذیَّا  : ومثــل ذلــك الــذي والتــي، تقــول..علــى ذلــك.

واللتّیَّا
)١(

قال العجاج: 
)٢(

 

 �ّ � وا������ ا�� �ّ ّ�� وا��ّ�� �� 

هذه األلفـات كمـا تحـذف ألـف حذفت وٕاذا ثنَّیت 

لكثرتها في الكـالم، إذا ثنیَّـت. وتصـغیر ذلـك  ؛ذواتا

فـــي الكـــالم ذیَّـــاك وذیالـــك، وكـــذلك اللَّـــذیا إذا قلـــت: 

اللذیُّون، والتـي إذا قلـت: اللَّتیـات، والتثنیـة إذا قلـت: 

"  الّلذیَّان واللَّتیَّان وذیَّان
)٣(

 

 حــــذفالأن علــــة  فقــــد نقــــل عنــــه األخفــــش أمــــاو 

َوَكــاَن اْألَْخَفــش قــال المبــرد :  ،التقــاء الســاكنین هــي

َیـــــاَدة َكاَنـــــت ِفـــــي  َیقُــــول اللـــــذیین یـــــذهب ِإَلـــــى َأن الزِّ

اْلَواِحـــد ثـــمَّ ذهبـــت لمــــا َجـــاَءت َیـــاء اْلجمـــع اللتقــــاء 

ـــُه ِبَمْنِزلَـــة مصـــطفین ـــْیَس َهـــَذا ، الســـاكنین، َفَیْجَعل َوَل

ِألَن ِزَیـــــاَدة التَّْثِنَیـــــة  ؛ل بمرضـــــّي عنـــــد المبـــــرد الَقـــــوْ 

                                                 

 .٤٨٨، ٤٨٧/ ٣الكتاب لسیبویه  )١(

لســطلي . الرجــز للعجــاج فــي دیوانــه تحقیــق د. عبــد الحفــیظ ا )٢(

وشـــــرح كتـــــاب ســـــیبویه ؛  ٤٢٠/ ١مكتبـــــة أطلـــــس . دمشـــــق 

 .٥٥٤للرماني صـ 

ــــاب لســــیبویه  )٣(  ،٦/٢٤٧٩، وینظــــر : الصــــحاح ٤٨٧/ ٣الكت

٢٤٨٠. 

الكلمـــة كالمصـــطَفون،  َواْلجمـــع لیســـت مـــن أصـــول

"  بل ُمْلحَقة
)٤(

   

یحــــذف فســــیبویه كمــــا هــــو واضــــح مــــن كالمــــه 

ــــي المثنــــى والمجمــــوع َنْســــیًا، كمــــا  ــــف العــــوض ف أل

یــاء الــذي فــي المثنــى، واألخفــش ت ألــف ذو و حــذف

نـــى وال فـــي المجمـــوع، ال یحـــذفها َنْســـیًا، ال فـــي المث

بفــــتح الیــــاء) (فیقــــول فــــي الجمــــع: اللَّــــَذیُّوَن َواللَّــــَذیِّینَ 

كالَمصــَطَفْوَن َوالُمْصــَطفیَن فیكــون الفــرق عنــده بــین 

المثنـــى والمجمـــوع فـــي النصـــب والجـــر بفـــتح النـــون 

 ،وكسـرها، والمسـموع فـي الجمــع ضـم الیـاء وكســرها

نمــا اطــرد فــي المصــغر إ كمــا هــو مــذهب ســیبویه و 

."  َذیُّون رفعًا َواللََّذیَّیَن نصبًا وجرااللَّ 
)٥(

 

المفـرد حـذف ألـف العـوض المزیـدة فـي  الـراجحو 

المصـــغر نســـیا قبـــل لحـــاق عالمتـــي التثنیـــة المبنـــي 

ــــــي  ؛لمعاقبتهــــــا لهمــــــا  ؛والجمــــــع  وألن المســــــموع ف

فــي  وكســرهاالمشــددة قبــل الــواو، الجمــع ضــم الیــاء 

كـان  إذ لـو ؛كما یفعل فـي الصـحیح الجر والنصب

الحــذف علــى نیــة التقــدیر، لبقــي الفــتح دلــیال علــى 

.األلف المحذوفة
)٦(

   

ولعـــــل فــــــي حــــــذف هــــــذه األلــــــف إعالمــــــا بــــــأن 

فـي كـذلك كما یقـع فـي األصـول یقـع  ،الحذف نسیا

فــي تصــغیر المفــرد فهــذه األلــف قــد زیــدت  ،الزوائــد

؛ ســـماء اإلشـــارة واألســـماء الموصـــولة أالمبنـــي مـــن 

 رف األول .عما فاتها من ضم الحعوضا 

                                                 

، وینظــر : شــرح ابــن یعــیش علــى ٢/٢٩٠ینظــر: المقتضــب  )٤(

 .٤٣٧/ ٣المفصل 

 .٢٨٨/ ١شرح الرضي على الشافیة  )٥(

 .٢٨٨/ ١ینظر: شرح الرضي على الشافیة  )٦(



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٧٥ 
 

ــــا، بضــــم  هــــذا وقــــد حكــــى بعضــــهم اللُّــــَذیَّا واللُّتَیَّ

األلـــــــف) والمعـــــــوض (األول جمعـــــــًا بـــــــین العـــــــوض

ـــع قیاســـا (منـــه ـــه) وهـــو ممتن إذ ال معنـــى ؛ ضـــم أول

.للتعویض عن شيء موجود
)١(

 

ــــري: ــــي "  یقــــول الحری ــــا َوالَِّت ــــوَن: بعــــد اللتی َوَیُقوُل

م الثَّاِنَیـة مـن اللتیـا َوُهـوَ  لحـن فَـاحش،  فیضمون الـالَّ

م  ؛َوغلــــط شــــائن ــــَواب ِفیَهــــا اللتیــــا ِبَفــــْتح الــــالَّ ِإْذ الصَّ

ِألَن اْلَعـــَرب خصـــت الَّـــِذي َوالَّتِـــي ِعْنـــد تصـــغیرهما 

ــِإْقَرار َفْتحــة أوائلهــا علــى  َشــاَرة ِب وتصــغیر َأســَماء اْإلِ

صــیغتها، َوِبــَأن َزاَدت ألفــا ِفــي آخرَهــا، عوضــا َعــن 

ــاُلوا ِفــي تَ  ــا، َفَق ــي: اللــذیا ضــم َأولَه ْصــِغیر الَّــِذي َوالَِّت

"ِغیر َذاك َوَذِلَك: ذیاك وذیالكواللتیا، َوِفي َتصْ 
)٢(   

 

م ك ا: 

فعـاّلي) مـا كـان مختومـا (القاعدة أال یجمع علـى

للداللــة علــى النســب المتجــدد، نحــو ؛ بیــاء مشــددة 

مصـــرّي ومكـــّي، وینقـــاس فیمـــا كـــان مختومـــا بیـــاء 

كرسـّي وكراسـّي، وكـذلك مشددة لغیر النسـب، نحـو 

فیمــا كــان مختومــا بیــاء مشــددة زیــدت فــي األصــل 

ــــم أهمــــل هــــذا الغــــرض  ــــرة ؛ لغــــرض النســــب، ث لكث

االســتعمال، وصــار معنــى النســب فیــه نســیا منســیا 

وقـــد تكــون الیـــاء فــي األصـــل "  قــال الشـــیخ خالــد :

للنســــب الحقیقــــي ثــــم یكثــــر اســــتعمال مــــا هــــي فیــــه 

و كالمنســــي، حتــــى یصــــیر النســــب نســــًیا منســــی�ا، أ

فیعامــــل االســــم معاملــــة مــــا لــــیس منســــوًبا كقــــولهم: 

                                                 

واالرتشـــــاف  ٣٤٤/ ٥ینظـــــر: شـــــرح المفصـــــل البـــــن یعـــــیش  )١(

١/٣٩٢. 

 .١٦درة الغواص في أوهام الخواص صـ  )٢(

مهــــري ومهــــاري، وأصــــل المهــــري: بعیــــر منســــوب 

، قبیلـــة مـــن قبائـــل الـــیمن. ثـــم بـــن حیـــدان إلـــى مهـــرة

كثـــــر اســـــتعماله حتـــــى صـــــار اســـــًما للنجیـــــب مـــــن 

." اإلبل
)٣(

 

ـــــا النَّصـــــارى فإنـــــه جمـــــاع "  قـــــال ســـــیبویه : وأمَّ

ونــدامى، وفــي  نصــرٍى ونصــران، كمــا قــالوا: نــدمان

وٕانَّمـــا شـــبَّهوا هـــذا ببخـــاتي، ولكـــنَّهم مهـــرٍي مهـــارى، 

حذفوا إحدى الیاءین كمـا حـذفوا مـن أُثفیـة، وأبـد لـوا 

مكانها ألفاً 
)٤(

"  كما قالوا صحارى. 
)٥(

   

ألحقــوا بخــاتى ومهــارى ببــاب صــحارى  أي أنهــم

فجـوزوا فیهمـا  ،وٕان لم یكن في المفـرد ألـف التأنیـث

، رّي، ومهـــــــــاٍر، ومهـــــــــاَرى)مهـــــــــا(األوجـــــــــه الثالثـــــــــة

والتشـــدید أولـــى، وال یقـــاس علیهمـــا، فـــال یقـــال فـــي 

أُثِفیَّـــــة وَعاِریَّـــــة: أثـــــافي وعـــــواري بـــــاأللف
)٦(

وٕانمـــــا  ،

ــــى  حــــذفوا ــــاء األول ــــافّي الی ــــا فصــــار  ؛مــــن أث تخفیف

كمــا  ،، وال یكــادون یقلبونهــا ألفــا فیقولــون أثــافىةأثافــ

فعلـــــوا ذلـــــك بمهـــــارى، وٕانمـــــا شـــــبه ســـــیبویه مهـــــارى 

ثافي بالتخفیفبأ
)٧(

   

                                                 

وینظـــر:  ٥٥٢/ ٢التصـــریح بمضـــمون التوضـــیح فـــي النحـــو  )٣(

 .١٨٧٠/ ٤،وشرح الكافیة الشافیة ٢٥٠/ ٣التعلیقة 

األلــف فــي (مهــارى) لیســت للتأنیــث، بــل هــي بــدل مــن الیــاء  )٤(

ي بــدل مــن ألــف التأنیــث . ینظــر شــرح الرضــي علــى التــي هــ

 . ١/٢٥٧الشافیة 

 .٤/٢٥٤، ٣/٤٣٨، وینظر : ٤١١/ ٣الكتاب لسیبویه  )٥(

 .١٦٤/ ٢ینظر: شرح الرضي على الشافیة  )٦(

والتعلیقــــــة  ١٦٦/ ٥ینظــــــر: شــــــرح الســــــیرافي علــــــى الكتــــــاب  )٧(

، والمهــــــارى: إبـــــــل مــــــن نتـــــــاج مهــــــَرة، َوِهـــــــي َقبیَلـــــــة ٣/٢٥٠

ــال: َناَقــة مهریــة، ونــوق مهــاري،ثم كثــر اســتعماله قضــاعة. یُ  َق

حتــى صــار اســًما للنجیــب مــن اإلبــل .ینظــر: كفایــة المــتحفظ 

ونهایــة المــتلفظ فــي اللغــة العربیــة . إبــراهیم بــن إســماعیل بــن 



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٧٦

الحــذف نســیا كمــا یكــون فــي وعلیــه نقــول : إن 

یكـــــون كـــــذلك فـــــي المعـــــاني، التراكیـــــب مفـــــردات و ال

لكثــرة  ؛تــرك معنــى الوصــفیة فــي المنســوب بوذلــك 

یســـــــتعمل المنســـــــوب اســـــــتعمال حیـــــــث  ،هاســـــــتعمال

األســـــــــماء، ویجـــــــــري علـــــــــى قیـــــــــاس الجمـــــــــع فـــــــــي 

ـــك : ،فعـــالى) ال الصـــفات(األســـماء "  قـــال ابـــن مال

تكـــون الیـــاء فـــي األصـــل للنســـب الحقیقـــي ثـــم  وقـــد

یكثـــر اســـتعمال مـــا هـــي فیـــه حتـــى یصـــیر النســـب 

منسًیا أو كالمنسي، فیعامـل االسـم معاملـة مـا لـیس 

 و )مهـــــارٍ (و )مهـــــاري(و )مهـــــري(منســـــوًبا كقـــــولهم:

، فأصــل مهــري: بعیــر منســوب إلــى مهــرة )مهــاري(

قبیلــــة مــــن قبائــــل الــــیمن، ثــــم كثــــر اســــتعماله حتــــى 

"  للنجیب من اإلبلصار اسًما 
)١(

   

 

 ) :ا) أف 

ـــَل الكثیـــر  وألن مـــن شـــأن العـــرب اإلیجـــاز وتقلی

إذا ُعـــِرف معنـــاه، وجـــدناهم یلتزمـــون حـــذف بعـــض 

األلفـــــاظ أو الحـــــروف نســـــیا ،كحـــــذفهم األلـــــف مـــــن 

وذلـــك أنهـــم لمـــا حـــذفوا  ؛ )بســـم اهللا(كلمـــة اســـم فـــي

ســـمو) نســـیا(الـــالم مـــن كلمـــة
)٢(

، ســـكنوا أولـــه ، ثـــم 

                                                                      

أحمــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد اهللا اللـــــــــواتي اَألْجـــــــــَدابي، أبـــــــــو إســـــــــحاق 

ــ تحقیـــــق: الســــائح علــــي حســـــین .دار ٤٧٠الطرابلســــي .ت هـــ

الجماهیریـــــة  -طـــــرابلس  -طباعـــــة والنشـــــر والترجمـــــة اقـــــرأ لل

 . ٤/٣١٧، والمحكم والمحیط األعظم ٩١اللیبیة صـ 

و ینظـــر: المحكـــم والمحـــیط  ١٨٧٠/ ٤شـــرح الكافیـــة الشـــافیة  )١(

ــــــــه م، هـــــــــ ٤/٣١٧األعظــــــــم  ر)، ولســــــــان العــــــــرب  ، (مقلوب

 المـــــــیم، والتصـــــــریح بمضـــــــمون التوضـــــــیح (فصـــــــل)٥/١٨٦

٢/٥٢٢ . 

 ٢٥٩/ ٢ ى الشافیةشرح الرضي عل )٢(

اسـم)،ثم (ا همـزة الوصـل عوضـا عنهـا فصـاراجتلبـو 

ـــــــــة حـــــــــذفوها نســـــــــیا ـــــــــرة  ؛ مـــــــــن البســـــــــملة كامل لكث

 االستعمال .

هــــذا وقــــد نقــــل الفــــراء إجمــــاع القــــراء ، وكتــــاب  

فــــأول ذلــــك "المصـــاحف علــــى حــــذفها حیــــث قــــال :

اجتمـــــاع القـــــراء وُكتّـــــاِب المصـــــاحف علـــــى حـــــذف 

واتح ِبْســِم اللَّــِه الــرَّْحَمِن الــرَِّحیِم)، وفــى فــ(األلــف مــن

َفَسـبِّْح ِباْسـِم َربِّـَك ( الكتب، وٕاثباتهم األلف في قولـه:

 اْلَعِظیِم)
)٣(

 

وٕانمـــا حـــذفوها "  ثـــم بـــین ســـبب الحـــذف بقولـــه :

أول الســــــــور  ِبْســـــــِم اللَّـــــــِه الـــــــرَّْحَمِن الـــــــرَِّحیِم)( مـــــــن

ألنهـــــا وقعـــــت فـــــي موضـــــع معـــــروف ال  ؛والكتـــــب

ــــــى قراءتــــــه،  ــــــاه، وال یحتــــــاج إل یجهــــــل القــــــارئ معن

ّف طرُحهــــا ألن مــــن شــــأن العــــرب اإلیجــــاز فاســــُتخِ 

ــَل الكثیــر إذا ُعــِرف معنــاه. وأثبتــت فــي قولــه:  وتقلی

ــَك } {َفَســبِّْح ِباْســِم َربِّ
)٤(

ألنهــا ال تلــزم هــذا االســم،  ؛

وال تكثـــر معـــه ككثرتهـــا مـــع اهللا تبـــارك وتعـــالى، أال 

عنـــد ابتــداء كـــل فعـــل » بســـم اهللا«تــرى أنـــك تقــول: 

رب أو ذبیحــة، فخــّف تأخــذ فیــه: مــن مأَكــٍل أو مشــ

ــــــــــه...وال َتحــــــــــِذفّن  ــــــــــیهم الحــــــــــذف لمعــــــــــرفتهم ب عل

اسـم) إذا أضـفته إلـى غیـر اهللا تبـارك وتعـالى، (ألف

ــــاء مــــن الصــــفات ، وٕان  وال َتحــــِذَفّنها مــــع غیــــر الب

كانت تلك الصـفُة حرفًـا واحـدا، مثـل الـالم والكـاف. 

فتقــول: الســـم اهللا حــالوة فـــي القلــوب ، ولـــیس اســـم 

أللـــــف فـــــي الـــــالم وفـــــي الكـــــاف كاســـــم اهللا فتثبـــــت ا

                                                 

 .٧٤سورة الواقعة:  )٣(

 .٧٤سورة الواقعة:  )٤(



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٧٧ 
 

ألنهما لم یستعمال
 )١(

كما اسـتعملت البـاء فـي اسـم  

اسم اللَّه.)
)٢(

 

ظـــاهر كـــالم الفـــراء یفیـــد : أن فـــي حـــذف ألـــف 

التنبیــه علــى االنفــراد وعلــو  )اســم(الوصــل مــن كلمــة

حیــث ال تحــذف هــذه األلــف مــن لفــظ اســم  ؛الرتبــة 

ــــــــول  ــــــــارك وتعــــــــالى ، یق ــــــــر اهللا تب إذا أضــــــــیف لغی

ــــف مــــن":المراكشــــي ــــِه) تنبیهــــا (حــــذفت األل ِبســــِم الَل

ــــة األســــماء وانفــــراده، وأن  ــــى علــــوه فــــي أول رتب عل

عنــه انفصــلت األســماء ، یــدلك علیــه إضــافته إلــى 

اســــم اهللا الــــذي هــــو جــــامع األســــماء كلهــــا وأولهــــا. 

ولـــــذلك لـــــم یتســـــم بهـــــذا االســـــم غیـــــر اهللا. قـــــال اهللا 

ـــُه َســـِمی�ا }  ـــُم َل تعـــالى: {َهـــْل َتْعَل
)٣(

أســـماء  ، وســـائر

اهللا ظهـــرت التســــمیة بهـــا فــــي المخلوقـــات، فــــأظهر 

تنبیهـا علـى ظهـور التسـمیة فـي  ؛ألف االسم معهـا 

"  الوجود
)٤(

 

وظـــاهر عبـــارة األخفـــش فـــي معانیـــه تفیـــد : َأن 

ــــاء َال ُیوقــــف َعَلْیَهــــا َفَكَأنََّهــــا  َســــَبب حــــذفَها َكــــون اْلَب

وحــذفت األلــف "  َواِالْســم َشــْيء َواِحــد ، حیــث قــال:

ـــــرة االســـــتعمال (مـــــن بســـــم) مـــــن الخـــــط تخفیفـــــا لكث

واســـتغناء عنهـــا ببـــاء اإللصـــاق فـــي اللفـــظ والخـــط. 
                                                 

القســم بالــدخول علــى لفــظ الجاللــة  إشــارة الــى اختصــاص بــاء )١(

ألنَّ فعــل اْلقســم یتعــدَّى بَهــا دون ؛  وهــي أصــل حــروف القســم

َغیرَهــا َولــَذِلك َجــاَز اْلجمــع َبــین اْلِفْعــل َواْلَبــاء َولــم یجــز ِإْظَهــار 

،واللبـــاب ١٢٢/ ٣َع الـــواو َوالتَّـــاء . ینظـــر :الكشـــاف اْلِفْعـــل َمـــ

 .٣٧٣/ ١في علل البناء واإلعراب 

، وینظـــر عمـــدة الكتـــاب ألبـــي  ١،٢/ ١معـــاني القـــرآن للفـــراء  )٢(

ــ  ــــر النحــــاس صـــ ، ٣٥وأدب الكتــــاب للصــــولي صـــــ  ٦٨جعف

، والشـــــــــافیة فـــــــــي علـــــــــم  ٤١/ ١ومعـــــــــاني القـــــــــران للزجـــــــــاج 

 .١٤٤/ ١التصریف والوافیة نظم الشافیة 

 ٦٥سورة مریم:  )٣(

ــ  )٤( ــــل صـــ ــــدلیل مــــن مرســــوم خــــط التنزی ــــوان ال ، وینظــــر ٦٧عن

 .٣٩٠/ ١البرهان في علوم القرآن 

باســم (باسـم القــادر) أو(باسـم الــرحمن) أو(فلـو كتبــت

اســم) ألــف (القـاهر) لــم تحــذف األلــف ، واأللــف فــي

ســـمّي) وحـــذفت ألنهـــا لیســـت (ألنـــك تقـــول: ؛وصـــل

من اللفظ.
)٥(

 

ائــل: إنمــا فــإن قـال ق"  ویـرد ذلــك الفـراء بقولــه : 

ألن البــاء ال ُیســكت  ؛بســم اهللا) (حــذفنا األلــف مــن

علیهـــا، فیجـــوز ابتـــداء االســـم بعـــدها. قیـــل لـــه: فقـــد 

كتبــــــت العــــــرب فــــــي المصــــــاحف {َواْضــــــِرْب َلهُـــــــْم 

َمـــَثًال}
)٦(

بـــاأللف والـــواو ال ُیســـكت علیهـــا فـــي كثیـــر 

"  من أشباهه. فهذا یبطل ما اّدعى.
)٧(

   

 )ســــم(علــــى وقیــــل: حــــذفوا األلــــف ألنهــــم حملــــوه

وهـــي لغـــة فـــي اســـم، َواْألَْصـــل ِبســـم اهللا، ثـــمَّ خفـــف 

على حد َقْولهم ِفي إبل بل َواْلتزم التَّْخِفیف
)٨(

 

یقــــول المراكشــــي :(كــــل ألــــف تكــــون فــــي كلمــــة 

لمعنــى لــه تفصــیل فــي الوجــود إذا اعتبــر ذلــك مــن 

جهــة ملكوتیــة أو صــفة حالیــة أو أمــور علویــة ممــا 

فـــــي الخـــــط ال یدركــــه الحـــــس فــــإن األلـــــف تحــــذف 

عالمة لذلك.)
)٩(

 

الَلـــَه) (وحـــذف األلـــف التـــي قبـــل الهـــاء مـــن اســـم

فیــــه داللــــة علــــى أنــــه الظــــاهر مــــن جهــــة التعریــــف 

 .والبیان والباطن من جهة اإلدراك والعیان

                                                 

 (مقدمة الفاتحة). ١٥معاني القرآن لألخفش صـ  )٥(

 .٣٢سورة الكهف:  )٦(

 ٢/ ١معاني القرآن للفراء  )٧(

 ٥١١ ، ٥١٠/ ٣و همع الهوامع  ١/٣التبیان  )٨(

أبـو العبـاس أحمـد بـن  ــ ان الـدلیل مـن مرسـوم خـط التنزیـلعنو  )٩(

محمـــد بـــن عثمــــان األزدي المعـــروف بــــابن البنـــاء المراكشــــي 

 .٦٥ ـص هـ)٧٢١ت(



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٧٨

وقـد ذكــر النحـاس فــي حـذفها خمســة أقــواٍل:
)١(

 ،

ــــو  منهــــا أنــــه كتــــب علــــى لغــــة مــــن قــــال، أنشــــده أب

 عبیدة:

 ا��ّٰ� �� ��ء ��ٌ� ��ء �� أ��  

 ����� ا������د ��د ا����                     

والقــــول الثــــاني: أن األلــــف األولــــى تكفــــي مــــن 

ـــــث: أنهـــــم كرهـــــوا أن یشـــــبه النفـــــي ،  ـــــة، والثال الثانی

والرابـــــع: أنــــــه قـــــد عــــــرف معنـــــاه، والخــــــامس وهــــــو 

: أنهــم حــذفوا األلــف ألنــه اســٌم مخصــوٌص، اأحســنه

 .فلما لم یلتبس بغیره حذفت منه األلف

وكـــذلك العلـــة فـــي حـــذف األلـــف مـــن الـــرحمن،  

ألنـــــه ال یكـــــون لغیـــــر اهللا عـــــز وجـــــل، ولـــــیس كـــــذا 

ـــال: فـــالٌن  ـــال: فـــالٌن رحـــیٌم، وال یق ـــه یق ـــرحیم، ألن ال

رحمــاٌن، وال معنــى لكثــرة االســتعمال هــا هنــا، ألنــه 

 مخصوٌص ال یتجاوز به موضٌع واحٌد.

وقـــد قیـــل: بـــل حـــذفت منـــه األلـــف ، ألن مـــا قبلهـــا 

ألن حــــذفها ال  ات تكفــــي دونهــــا. وقیــــل:مــــن األلفــــ

 یشكل. 

وقد اعترض أبو جعفـٍر علـى مـن اعتـل لحـذفها 

وقـد سـئل بعضــهم: "  بكثـرة االسـتعمال حیـث قـال :

لــــم حــــذفت األلــــف مــــن الــــرحمن؟ فلــــم یــــدر، وقــــال 

 بعض رؤسائهم: حذفت لكثرة االستعمال.

ألنــه ال یقــع إال هللا  ؛وهــذا عجیــٌب مــن الجــواب 

 كثرة االستعمال؟ عز وجل، فما معنى

                                                 

ــ  )١( ـــــي جعفـــــر النحـــــاس صــــ ـــــاب ألب ، وســـــم ٦٨،٦٩عمـــــدة الكت

بكســـر الســـین وضـــمها واســـم بكســـر الهمـــزة وضـــمها وســـمى 

مــن وجــوه اإلعــراب مثــل ضــحى . إمــالء مــا مــن بــه الــرحمن 

 .١/٣وینظر التبیان  ١/ ١والقراءات

وقــــال آخــــر: حــــذفت فرقـــــًا بینهــــا وبــــین األلـــــف 

الثانیة.
)٢(

 

ولعـــــــــــل ســـــــــــر الحـــــــــــذف یظهـــــــــــر فـــــــــــي قـــــــــــول 

حــــذفت األلــــف التــــي قبــــل النــــون مــــن (المراكشــــي :

ــم حقــائق ؛ اســمه الــرحمن حیــث وقــع بیانــا  ألنــا نعل

ـــا  ـــه فـــي الوجـــود فـــال نفـــرق فـــي علمن تفصـــیل رحمت

میة بـــین الوصـــف والصـــفة. وٕانمـــا الفرقـــان فـــي التســـ

واالســـــم ال فـــــي معـــــاني األســـــماء المـــــدلول علیهـــــا 

بالتســــمیة بــــل نــــؤمن بهــــا إیمانــــا مفوضــــا فــــي علــــم 

ــــي نفوســــنا  ــــى مــــا یرتســــم ف ــــى اهللا ال عل حقیقتهــــا إل

ــالوهم الكــاذب والخیــال الشــعري ألنــه ال یعلــم اهللا  ؛ب

ألنــــه لــــیس كمثلــــه شــــيء ، وال  ؛نشــــبه  إال اهللا فــــال

الســـمیع ألنـــه هـــو اللطیـــف الخبیـــر، وهـــو  ؛نعطـــل 

ـــى  ؛البصـــیر ـــم ال عل ـــى العل ـــذلك كتـــب االســـم عل فل

التسمیة.
)٣(

 

وتحـــــذف األلـــــف كـــــذلك مـــــن هـــــاء التنبیـــــه فـــــي 

هـــــذا ،وهـــــذه ،وهـــــؤالء ، و ذلـــــك ، (أســـــماء اإلشـــــارة

ـــدین : ـــركن ال "  وأولئـــك)، جـــاء فـــي شـــرح الشـــافیة ل

لكثــرة  ؛هــا) فــي: هــذا، وهــذه، وهــؤالء(ونقصــوا ألــف

"  استعمالها وجعلها كلمة واحدة
)٤(

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .٤٥ ـعمدة الكتاب ألبي جعفر النحاس ص )٢(

 .٦٨، ٦٧عنوان الدلیل من مرسوم خط التنزیل صـ  )٣(

ركـــــــن الـــــــدین االســـــــتراباذي  ــــــــ حاجـــــــبشـــــــرح شـــــــافیة ابـــــــن ال )٤(

٢/١٠٣٢. 



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٧٩ 
 

ا 

الحـذف نســیا فـي النحــو ( فـي ظــاهرة خلـص البحــث

 :   لى ما یأتيإ )العربي

 ــــــــــیس بــــــــــدعا مــــــــــن  أن الحــــــــــذف نســــــــــیا ل

بــــــل اســــــتعمله المتقــــــدمون بوصــــــفه ال  ،المتــــــأخرین

نحــو تــرخیم فــي  وهــو إمــامهم یقــولســیبویه فبلفظــه، 

ــــى لغــــة مــــن ال ینتظــــر : حــــذفت الثــــاء (حــــارث عل

ف فــــي الكــــالم وجعلــــت البقیــــة بمنزلــــة اســــم یتصــــرّ 

علــى ثالثــة أحــرف، وذلــك حــین قلــت یــا حــاُر)
)١(

، 

ــه "  فــي تصــغیر نحــو عطــاء : ومثلــه قولــه اعلــم أنَّ

إذا كــان بعــد یــاء التصــغیر یــاءان حــذفت التــي هــي 

آخــر الحــروف، ویصــیر الحــرف علــى مثــال فعیــٍل، 

ویجـــــري علــــــى وجــــــوه العربیــــــة. وذلــــــك قولــــــك فــــــي 

عطــــــــــاٍء: عطــــــــــىٌّ، وقضــــــــــاٍء: قضــــــــــىٌّ، وســــــــــقایٍة 

." قّیةٌ س
)٢(

 

 ب أو أن الحـــذف نســـیا لـــیس عبثـــا بالتراكیـــ

ــــــة أو مقــــــتض ،البنــــــى ــــــك  ،یقتضــــــیه وٕانمــــــا لعل وذل

كالتیســیر بعــدم التكلــف فــي تقــدیر العامــل مــع نیابــة 

مبالغــة أو  ،الظــرف أو المصــدر عنــه معنــى وعمــال

 ،عطــىأكمــا فــي حــذف مفعــول نحــو  ،بتــرك التقییــد

ـــــرة االســـــتعمالل اتخفیفـــــو  ااختصـــــار أو   كحـــــذف ،كث

كمـا فـي حـذف الم نحـو  اسـتثقاالأو  ،آخر المنادى

أو معاملـــة الصـــفات معاملـــة  ،عـــلوبنـــون و یـــد ودم 

ــــي حــــذف الموصــــوف فــــي األ ــــك كمــــا ف ســــماء وذل

 وترك النسب نسیا .  ،)األبطح(نحو

                                                 

 . ٢/٢٧٤الكتاب  )١(

 . ٣/٤٧١ السابق )٢(

  وال یقـاس ال یطرد الحذف نسیا ، ومـن ثـم

ال یقــاس "  یقــول أبــو جعفــر النحــاس : ،علیــه غیــره

"  تســلم فــي مواضـــعهاعلــى المحــذوفات، وٕانمــا 
)٣(

 

الســـــــــهیلي عنـــــــــد الحـــــــــدیث عـــــــــن حـــــــــذف ویقـــــــــول 

فهـــذه فــــي "  الموصـــوف نســـیا فـــي نحـــو األبطـــح :

األصــول نعــوت، أال تــراهم ال یصــرفونها، ویقولــون 

فــي المؤنــث: بطحــاء، وجرعــاء، وبرقــاء، ولكــنهم ال 

یجرونهـــا نعتـــًا علـــى منعـــوت، فنقـــف عنـــدما وقفـــوا 

"  ونترك القیاس إذا تركوا
)٤(

   

 فــي التعبیــر عــنالنحــویین  ف ألفــاظالاخــت 

 تســاع اللغــة ومرونتهــاافیــه دلیــل علــى  ه الظــاهرةهــذ

لغــة مــن (بـــ التــرخیمفــي یعبــر عنهــا ابــن جنــي فنجــد 

َیــــا : َنْحــــو َقْولــــك ِفــــي َحــــاِرث  ،)ال ینتظــــر الحــــرف

َحــارُ 
)٥(

فــي حــذف متعلــق الظـــرف یعبــر عنهــا  و ،

ــــرا  ــــه(ـبــــالواقــــع خب ،)مــــا ال یعتــــد ب
)٦(

 الزمخشــــريو ، 

 یعبـر ابـن الحاجـبو  ،یعبر عنهـا بـالمتروك المطـرح

ــ عنهــــا ابــــن یعــــیش و  ،)الحــــذف غیــــر المقصــــود( بـــ

ــ عنهــــــا یعبــــــر اإلمــــــام  و ،)معرضــــــا عنــــــه البتــــــة(بـــــ

)غیر منوي(بـ عنها یعبرالرضي 
)٧(

   

                                                 

ــــاس أحمــــد بــــن محمــــد بــــن  عمــــدة الكتــــاب . أبــــو )٣( جعفــــر النَّحَّ

ــ) تحقیــــق ٣٣٨إســــماعیل بــــن یــــونس المــــرادي النحــــوي (ت هـــ

الجفــان والجــابي  -بســام عبــد الوهــاب الجــابي .دار ابــن حــزم 

 .٦٨م صـ  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥للطباعة والنشر .األولى 

 .١٦٦نتائج الفكر صـ  )٤(

ــ  )٥( ، وشــرح ابــن ١١٥ینظــر: اللمــع فــي العربیــة البــن جنــي صـ

ـــــل  ، ٢/٢١٠، والتصـــــریح بمضـــــمون التوضـــــیح ٣/٢٩٣عقی

 . ٣/٣٨٠وهمع الهوامع 

 .٢/٣٨٢سر صناعة االعراب  )٦(

 .١/٣٤٤شرح الرضي على الكافیة  )٧(



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٨٠

 در وااا 

 ن الحسین، أبو أدب الخواص في المختار من بالغات قبائل العرب وأخبارها وأنسابها .الحسین بن علي ب

هـ)أعده للنشر: حمد الجاسرـ دار الیمامة للبحث والترجمة والنشر، ٤١٨ت (القاسم الوزیر المغربي

 م ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠الریاض

  . ارتشاف الضرب من لسان العرب ألبي حیان األندلسى. تحقیق وشرح ودراسـة الدكتور رجب عثمان

 م ـ مطبعة المدني .١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨مراجعة الدكتـور رمضان عبد التواب ـ األولى 

 هـ) ـ ٥٧٧(أسرار العربیة ـ عبد الرحمن بن محمد بن عبید اهللا األنصاري، أبو البركات، كمال الدین األنباري

 م.١٩٩٩ -هـ١٤٢٠دار األرقم بن أبي األرقم ـ األولى 

 سعید بن محمد ـ تحقیق: أحمد بن  هـ)٤٣٣تـ (إسفار الفصیح: محمد بن علي بن محمد، أبو سهل الهروي

قشاش . عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة ـ األولى، 

 هـ ١٤٢٠

 هـ) تحقیق ـ عبد ٣١٦(األصول في النحو ـ أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج

 .بیروت –الحسین الفتلي ـ مؤسسة الرسالة، لبنان 

 هـ) . دار العلم ١٣٩٦(األعالم ـ خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي

 ٣م ٢٠٠٢أیار / مایو  -للمالیین . الخامسة عشر 

  أمالي ابن الحاجب ـ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو جمال الدین ابن الحاجب الكردي

 ١٤٠٩بیروت  –األردن، دار الجیل  -الح سلیمان قدارة ـ دار عمار هـ) تحقیق: د. فخر ص٦٤٦(المالكي

 م ١٩٨٩ -هـ 

  أمالي ابن الشجري ضیاء الدین أبو السعادات هبة اهللا بن علي بن حمزة، المعروف بابن

 ـة هـ ١٤١٣الطبعة األولى سنـ هـ) تحقیق: محمود محمد الطناحي . مكتبة الخانجي القاهرة/٥٤٢ت(الشجري

 هـ) دراسة  ٣٣٢تـ (سیبویه على المبرد: أبو العباس، أحمد بن محمد بن والد التمیمي النحوياالنتصار ل

 م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦وتحقیق: د. زهیر عبد المحسن سلطان ـ مؤسسة الرسالة . الطبعة: األولى، 

  أوضح المسالك ـ عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا ابن یوسف، أبو محمد، جمال الدین، ابن

 هـ) . تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعي . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع٧٦١تـ(هشام



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٨١ 
 

  هـ تحقیق د. محمد مسعود ١٠١٧إیضاح المبهم من المیة العجم . أبو جمعة سعید بن مسعود الماغوسي

  م٢٠٠٩جبران . دار المدار اإلسالمي . األولى 

 هـ) دراسة وتحقیق: الدكتور محمد بن ٦تـ ق (بد اهللا القیسيـ أبو علي الحسن بن ع إیضاح شواهد اإلیضاح

 م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨لبنان ـ األولى،  –حمود الدعجاني ـ دار الغرب اإلسالمي، بیروت 

 هـ)تحقیق: ٧٩٤تـ (البرهان في علوم القرآن / أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي

م ــ دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي  ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦ولى، محمد أبو الفضل إبراهیم .األ

 وشركائه

 ـ دار القلم، دمشق، الدار  هـ)١٤٢٥تـ (ـ عبد الرحمن بن حسن َحَبنََّكة المیداني الدمشقي البالغة العربیة

 م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦الشامیة، بیروت ـ األولى، 

 هـ) ٢٥٥تـ (الكناني بالوالء، اللیثي، أبو عثمان، الشهیر بالجاحظ البیان والتبیین .عمرو بن بحر بن محبوب

 هـ . ١٤٢٣ــ دار ومكتبة الهالل، بیروت . 

 . التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل ـ أبو حیان األندلسي . تحقیق د حسن هنداوي ـ دار القلم دمشق 

 ت (الطائي الجیاني، أبو عبد اهللا، جمال الدین تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ـ محمد بن عبد اهللا، ابن مالك

 م .١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧هـ) تحقیق :محمد كامل بركات ـ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ـ ٦٧٢

  التصریح بمضمون التوضیح ـ خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوّي األزهري، زین الدین

 م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١لبنان ـ األولى -بیروت-الكتب العلمیة  هـ) ـ دار٩٠٥(المصري، وكان یعرف بالوقاد

  تعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد .محمد بدر الدین بن أبي بكر بن عمر الدمامیني ـ تحقیق د . محمد بن

 م ١٩٨٣عبد الرحمن المفدي ـ األولى . 

 هـ) تحقیق ٣٧٧تـ (بو عليالتعلیقة على كتاب سیبویه ـ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي األصل، أ

 م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠األستاذ المشارك بكلیة اآلداب) ـ األولى، (د. عوض بن حمد القوزي

  هـ) ــ دار الكتاب ٥٣٨تفسیر الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا تـ

 هـ ١٤٠٧ -بیروت ــ الثالثة  –العربي 

 ـ أبو محمد عز الدین عبد العزیز  وهو اختصار لتفسیر الماوردي)(القرآن تفسیر العز ابن عبدالسالم تفسیر

هـ) تحقیق ٦٦٠ت (بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء

 م١٩٩٦هـ/ ١٤١٦بیروت ـ األولى،  –د.عبد اهللا بن إبراهیم الوهبي ـ دار ابن حزم 



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٨٢

 الفوائد ــ محمد بن یوسف بن أحمد، محب الدین الحلبي ثم المصري، المعروف  تمهید القواعد بشرح تسهیل

هـ) ــ دراسة وتحقیق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرین ــ دار السالم للطباعة والنشر  ٧٧٨تـ (بناظر الجیش

ــ األولى،  -والتوزیع والترجمة، القاهرة   هـ ١٤٢٨جمهوریة مصر العربیة ـ

 ك بشرح ألفیة ابن مالك ـ أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علّي توضیح المقاصد والمسال

هـ) تحقیق: عبد الرحمن علي سلیمان، دار الفكر العربي، األولى ٧٤٩ت(المرادي المصري المالكي

 م.٢٠٠٨

 هـ) ـ دار ١٢٠٦تـ (حاشیة الصبان على شرح األشمونى : أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي

 م١٩٩٧-هـ  ١٤١٧لبنان ـ األولى -الكتب العلمیة بیروت

 هـ) ـ الهیئة المصریة العامة للكتاب ـ الرابعة.٣٩٢(الخصائص ـ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 

  ،دالئل اإلعجاز في علم المعاني ـ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األصل

دار المدني  -ـ مطبعة المدني بالقاهرة  ق: محمود محمد شاكر أبو فهرهـ) تحقی٤٧١تـ (الجرجاني الدار

 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣بجدة ــ الثالثة 

 م٢٠٠٦ـ تحقیق د. محمد أدیب جمران . طبعة مجمع اللغة العربیة بدمشق  دیوان أبي النجم العجلي 

 .دیوان العجاج تحقیق د. عبد الحفیظ السطلي . مكتبة أطلس . دمشق 

  م٢٠٠٦مة بتحقیق عبد الرحمن المصطاوي . دار المعرفة . بیروت ـ األولى دیوان ذي الر 

  م  ٢٠٠٥دیوان زهیر بن أبي سلمى بتحقیق حمدو طماس . دار المعرفة . بیروت . الثانیة 

  الرد على النحاة ـ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد، ابن َمَضاء، ابن عمیر اللخمي القرطبي، أبو

 -هـ  ١٣٩٩وتحقیق: الدكتور محمد إبراهیم البنا ـ دار االعتصام . األولى،  هـ) ـ دراسة٥٩٢ت(العباس

 م ١٩٧٩

  لبنان -هـ) ـ دار الكتب العلمیة بیروت٣٩٢ت (أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي -سر صناعة اإلعراب

 م٢٠٠٠ـ األولي 

 شافعي، أبو الحسن، علم سفر السعادة وسفیر اإلفادة ــ علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري ال

 م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥هـ) ـ المحقق: د. محمد الدالي ــ دار صادر ـ الثانیة،  ٦٤٣ت (الدین السخاوي



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٨٣ 
 

  الشافیة في علمي التصریف والخط عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو جمال الدین ابن

القاهرة ــ  –ظیم الشاعر ــ مكتبة اآلداب هـ) تحقیق: الدكتور صالح عبد الع٦٤٦ت (الحاجب الكردي المالكي

 م ٢٠١٠األولى، 

  شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ ابن عقیل، عبد اهللا بن عبد الرحمن العقیلي الهمداني

هـ)المحقق : محمد محیي الدین عبد الحمید الناشر : دار التراث .القاهرة، دار مصر ٧٦٩ت(المصري

 م.١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠كاه الطبعة العشرون للطباعة، سعید جودة السحار وشر 

  شرح األشمونى أللفیة ابن مالك ـ علي بن محمد بن عیسى، أبو الحسن، نور الدین اُألْشُموني

 مـ ١٩٩٨ -هـ١٤١٩لبنان ـ األولى  -هـ) ـ دار الكتب العلمیة بیروت٩٠٠تـ(الشافعي

 كتور/عبد الرحمن السید، والدكتور محمد شرح التسهیل ـ جمال الدین محمد بن عبد اهللا ابن مالك.تحقیق الد

 م١٩٩٠بدوي المختون ـ هجر للطباعة والنشر ـ القاهرة . األولى 

 هـ) تحقیق وشرح ودراسة وتقدیم: أ. د. هادي نهر  ٦٨١ت (شرح التعریف بضروري التصریف ـ ابن إّیاز- 

 م. ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢ـ األولى،  األردن –أ. د. هالل ناجي المحامي ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

  هـ  ٦٨٦شرح الرضي على الكافیة البن الحاجب ـ الشیخ رضي الدین محمد بن الحسن االستراباذي النحوي

 لیبیا  –م ـ جامعة قار یونس  ١٩٧٥ - ١٣٩٥ـ تحقیق د. یوسف حسن عمر ـ 

  هـ) ٦٧٢ت (عبد اهللا، جمال الدینشرح الكافیة الشافیة ـ محمد بن عبد اهللا، ابن مالك الطائي الجیاني، أبو

تحقیق د عبد المنعم أحمد هریدي ـ جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وٕاحیاء التراث اإلسالمي كلیة 

 الشریعة والدراسات اإلسالمیة مكة المكرمة ـ الطبعة األولى.

 لبقاء، موفق الدین شرح المفصل للزمخشري ـ یعیش بن علي بن یعیش ابن أبي السرایا محمد بن علي، أبو ا

هـ) قدم له: الدكتور إمیل بدیع یعقوب ـ دار ٦٤٣تـ (األسدي الموصلي، المعروف بابن یعیش وبابن الصانع

 م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢لبنان ـ األولى،  –الكتب العلمیة، بیروت 

 ـ أبو زید عبد الرحمن بن علي بن صالح  شرح المكودي على األلفیة في علمي النحو والصرف

 -هـ  ١٤٢٥لبنان ـ  –ـ المكتبة العصریة، بیروت  هـ) تحقیق د. عبد الحمید هنداوي ٨٠٧ت(يالمكود

٢٠٠٥ . 

  هـ) تحقیق محمد نور ٦٨٦ت (محمد بن الحسن الرضي اإلستراباذي، نجم الدین -شرح شافیة ابن الحاجب

 م ١٩٧٥لبنان  -دار الكتب العلمیة بیروت  -الحسن ومحمد الزفزاف و محمد محیى الدین عبد الحمید 



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٨٤

  شرح شذور الذهب ـ شمس الدین محمد بن عبد المنعم بن محمد الَجوَجري القاهري

ـ عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة  هـ)تحقیق نواف بن جزاء الحارثي٨٨٩ت(الشافعي

 م٢٠٠٤هـ/١٤٢٣أصل الكتاب: رسالة ماجستیر للمحقق) ـ األولى، (المنورة، المملكة العربیة السعودیة

 الهیئة المصریة  شرح كتاب سیبویه ألبى سعید السیرافى . تحقیق الدكتور/ رمضان عبد التواب .وآخرین ـ

 م١٩٩٠العامة للكتاب 

  الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمها. أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني

 م١٩٩٧-هـ١٤١٨حمد علي بیضون . الطبعة األولى هـ). منشورات م٣٩٥ت (الرازي، أبو الحسین

 هـ) تحقیق: أحمد ٣٩٣(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ـ أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي

 م. ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧بیروت ـ الرابعة  –عبد الغفور عطار ـ دار العلم للمالیین 

 هـ) تحقیق محمود جاسم محمد الدرویش ـ ٣٨١(وراقعلل النحو ـ محمد بن عبد اهللا بن العباس، ابن ال

 م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الریاض / السعودیة ـ األولى،  -مكتبة الرشد 

 اس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي النحوي هـ) ٣٣٨ت(عمدة الكتاب . أبو جعفر النَّحَّ

 -هـ  ١٤٢٥ة والنشر .األولى الجفان والجابي للطباع -تحقیق بسام عبد الوهاب الجابي .دار ابن حزم 

 م ٢٠٠٤

 تـ نحو (فتح المتعال على القصیدة المسماة بالمیة األفعال ــ حمد بن ُمَحمَّد الرائقي الصعیدي اْلَماِلِكي

 -هـ ١٤١٧هـ) ــ تحقیق: إبراهیم بن سلیمان البعیمي ــ مجلة الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة ــ ١٢٥٠

 هـ١٤١٨

  الرد على ابن السیرافي شرح أبیات سیبویه . أبو محمد الحسن بن أحمد األعرابي الملقب فرحة األدیب في

 م١٩٨١هـ) ـ تحقیق د. محمد علي سلطاني . دار النبراس ٤٣٠ت (باألسود الغندجاني

 ـ ابن الحاجب جمال الدین بن عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري اإلسنوي  الكافیة في علم النحو

تحقیق د/صالح عبد العظیم الشاعر . تحقیق الدكتور صالح عبد العظیم الشاعر ـ مكتبة  هـ) ٦٤٦(المالكي

 م ٢٠١٠القاهرة . ـ األولى،  –اآلداب 

 هـ) تحقیق :محمد أبو الفضل إبراهیم ـ ٢٨٥ت (الكامل في اللغة واألدب ـ محمد بن یزید المبرد، أبو العباس

 م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧ القاهرة ـ الطبعة الثالثة –دار الفكر العربي 



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٨٥ 
 

 هـ) تحقیق ـ عبد السالم ١٨٠(الكتاب ـ عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سیبویه

 م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨محمد هارون ـ مكتبة الخانجي، القاهرة ـ الثالثة، 

 یق: عبد اهللا بن هـ) ـ تحق٤٥٨تـ (كتاب العدد في اللغة ـ أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي

 م١٩٩٣هـ ١٤١٣الحسین الناصر / عدنان بن محمد الظاهر ـ األولى، 

  كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ـ محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي

هـ) تقدیم وٕاشراف ومراجعة: د. رفیق العجم تحقیق: د. علي دحروج نقل ١١٥٨تـ بعد (الحنفي التهانوي

 –نص الفارسي إلى العربیة: د. عبد اهللا الخالدي الترجمة األجنبیة: د. جورج زیناني ـ مكتبة لبنان ناشرون ال

 م.١٩٩٦ -بیروت ـ األولى 

 ـ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل

 بیروت . -زاق المهدي ـ دار إحیاء التراث العربي هـ) تحقیق: عبد الر ٥٣٨ت (الزمخشري جار اهللا

  كفایة المتحفظ ونهایة المتلفظ في اللغة العربیة . إبراهیم بن إسماعیل بن أحمد بن عبد اهللا اللواتي

هـ تحقیق: السائح علي حسین .دار اقرأ للطباعة والنشر والترجمة ٤٧٠اَألْجَدابي، أبو إسحاق الطرابلسي .ت

 هیریة اللیبیةالجما -طرابلس  -

 ـ أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر  الكناش في فني النحو والصرف

هـ) دراسة وتحقیق د.ریاض بن حسن الخوام ــ  ٧٣٢ت (بن شاهنشاه بن أیوب، الملك المؤید، صاحب حماة

 م. ٢٠٠٠لبنان  –المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت 

 ـ أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا العكبري البغدادي محب  في علل البناء واإلعراب اللباب

 م.١٩٩٥دمشق ـ األولى،  –هـ) تحقیق د. عبد اإلله النبهان ـ دار الفكر ٦١٦ت(الدین

  م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧اللغة العربیة معناها ومبناها ـ تمام حسان عمر ــ عالم الكتب ــ الخامسة 

 هـ) تحقیق فائز فارس ـ دار الكتب الثقافیة ٣٩٢ت (ي العربیة ـ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلياللمع ف

 الكویت. –

 هـ) ــ تحقیق: ٦٣٧تـ (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ــ ضیاء الدین بن األثیر، نصر اهللا بن محمد

 زیع، الفجالة ـ القاهرةأحمد الحوفي، بدوي طبانة ــ دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتو 

 هـ) تحقیق :خلیل إبراهم جفال ـ دار ٤٥٨ت (المخصص ـ أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي

 م .١٩٩٦هـ ١٤١٧بیروت ـ األولى،  –إحیاء التراث العربي 



وف ما ا ا       /د م  

 

 ٤٨٦

 فؤاد هـ) . تحقیق: ٩١١ت(المزهر في علوم اللغة وأنواعها ــ عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي

 م١٩٩٨هـ ١٤١٨بیروت ـ األولى،  –علي منصور ــ دار الكتب العلمیة 

  ّهـ) ـ تحقیق: د. حسن هنداوي، دار القلم للطباعة  ٣٧٧المتوفى (المسائل الحلبیات ـ أبو علي الفارسي

 م. ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧دار المنارة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ـ األولى،  -والنشر والتوزیع، دمشق 

  مشكل إعراب القرآن لمكي . أبو محمد مكي بن أبي طالب َحّموش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني

بیروت .  –هـ) تحقیق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة ٤٣٧تـ (ثم األندلسي القرطبي المالكي

 ١٤٠٥الطبعة: الثانیة، 

 هـ)تحقیق ـ أحمد یوسف ٢٠٧(منظور الدیلمي الفراءـ أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد اهللا بن  معاني القرآن

مصر ـ  -ـ دار المصریة للتألیف والترجمة  النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعیل الشلبي

 األولى

 هـ  ١٤٢٠األولى، األردن ـ  –ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ د.فاضل صالح السامرائي معاني النحو

 م٢٠٠٠-

  ـ عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا ابن یوسف، أبو محمد، جمال  اللبیب عن كتب األعاریبمغني

دمشق ـ  –هـ) تحقیق د. مازن المبارك/ محمد علي حمد اهللا ـ دار الفكر ٧٦١ت (الدین، ابن هشام

 م ١٩٨٥السادسة، 

 لرازي الملقب بفخر الدین الرازي مفاتیح الغیب. أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي ا

 هـ ١٤٢٠ -بیروت ـ الثالثة  –هـ) . دار إحیاء التراث العربي ٦٠٦ت(خطیب الري

 شرح ألفیة ابن مالك)ـ أبو إسحق إبراهیم بن موسى (المقاصد الشافیة في شرح الخالصة الكافیة

 هـ) ٧٩٠المتوفى (الشاطبي

 هـ)تحقیق ـ ٢٨٥(األزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد المقتضب ـ محمد بن یزید بن عبد األكبر الثمالى

 بیروت. –محمد عبد الخالق عضیمة ـ عالم الكتب 

 هـ) ٣٣٢ت(المقصور والممدود البن والد ـ ابن والد أبو العباس أحمد بن محمد بن الولید التمیمي المصري

 م  ١٩٠٠تحقیق: بولس برونله . مطبعة لیدن، 

  علي بن مؤمن بن محمد، الَحْضَرمي اإلشبیلي، أبو الحسن المعروف بابن الممتع الكبیر في التصریف .

 م. ١٩٩٦هـ) . مكتبة لبنان .األولى ٦٦٩ت (عصفور



 ٢٠١٩ وان اد ا        ا ا رة 

 

٤٨٧ 
 

 ـ أبو الفتح عثمان بن جني ي المنصف البن جني، شرح كتاب التصریف ألبي عثمان المازن

أغسطس سنة  -هـ ١٣٧٣ هـ) ـ دار إحیاء التراث القدیم ـ األولى في ذي الحجة سنة٣٩٢ت(الموصلي

 م١٩٥٤

  المنصف البن جني، شرح كتاب التصریف ألبي عثمان المازني ـ أبو الفتح عثمان بن جني

أغسطس سنة  -هـ ١٣٧٣هـ) ـ دار إحیاء التراث القدیم ـ األولى في ذي الحجة سنة ٣٩٢ت(الموصلي

 م.١٩٥٤

 بیروت  –هـ) ـ دار الكتب العلمیة ٥٨١تـ (لينتائج الفكر أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد السهی

 م ١٩٩٢ - ١٤١٢الطبعة األولى: 

 هـ)دار المعارف ـ الطبعة الخامسة عشرة ١٣٩٨(النحو الوافي ـ األستاذ .عباس حسن 

 هـ) تحقیق ـ ٩١١(همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ـ عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي

 مصر –مكتبة التوفیقیة عبدالحمید هنداوي ـ ال
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 ٤٨٨

 اتس 

 ا اع

 ٤٣٩ ملخص البحث

 ٤٤٠ المقدمة

 ٤٤١ )الحذف نسیا(التمهید

  المبحث األول

 ٤٤٥ المفردات والتراكیب  من الحذف نسیا

 ٤٤٥ حذف حركة ا لعین من(لست)

 ٤٤٨ حذف مفعول نحو أعطى

 ٤٥٢ حذف عامل المصدر

 ٤٥٥ متعلق الظرف الواقع خبرا حذف

 ٤٥٨ حذف حرف الجر في اإلضافة

 ٤٦٢ حذف الموصوف في نحو األبطح

 ٤٦٣ المحذوف من آخر المنادى

  المبحث الثاني

 ٤٦٥ األبنیة  منالحذف نسیا 

 ٤٦٥ حذف الم نحو(بنون)

 ٤٦٧ حذف الم نحو(ید ودم)

 ٤٦٨ حذف الم (عُل)

 ٤٧٠ صغیرفي الت حذف الیاء الثالثة

 ٤٧٣ حذف ألف العوض في التصغیر

 ٤٧٥ ترك النسب نسیا

 ٤٧٦ اسم)(لفأحذف 

 ٤٧٩ الخاتمة

 ٤٨٠ قائمة المصادر والمراجع

 ٤٨٨ فهرس الموضوعات

 


