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 ظاهرُة اإلجحاِف يف الدَّرِس الصَّريفِّ والنَّحويِّ  
 اوتطبيق   امفهوم  

 
 كلية الرتبية للبنات د. دمحم ذنون يونس

 كلية اآلداب  د. أمحد صاحل يونس
 جامعة املوصل   

 
إىل دراسة ظاهرة اصطبلحية شاعت يف الدرس  اكاف هذا البحث اللغومُّ منتمين   ػمَّال

مر التوف  عند دراسة اصمططل  اصموووع ذهذ  الااهرة، غغية الترٌرؼ اللغوم القدمي، استوجب األ
على مفهومه االصطبلحي كداللته الطرفية كالنحوية، كلكن فبل ذلك ال غٌد من مررفة داللته 
اللغوية للوفوؼ على فهم دفيق للمططل  كمررفة الربلفات غُت اصمرٌت اللغوم كالداللة 

 .االصطبلحية
 اإلجحاف لغة: 
: أٍجحى ى غه، أم: ذهبى كاشتدَّ يف اإلوراًر غه، كأجح ى ابألمًر: فاربى قاؿي

ًحفةه: ميًضرَّةه ابصماًؿ، كمنه أٍجحى ى هبم الدهري استأصلىهيم، كأٍجحى ى هبم  اإلخبلؿى غه، كسنةه ُمي
الفقري أذهبى أمواذهىم

ا فرىٍوتي  لقىـو و أىٍجحىفى ))  :-هنع هللا يضر- ، كمنه حديث عمر(1)     ٍت هًبًمي إسمَّ
اجليم )) : "هػ395ت " ، أىٍم أفٍػقىرىهتم اْلٍىاجىةي، كأذهىبىٍت أمواذهىم، فاؿ اغن فارس(2)(( الفىافةي 

                                                 

م الوسيط، ُممع ) جح  (، كاصمرج 4/1334لغة كصحاح الررغية (، اجلوهرم: ينار: الطحاح ) اتج ال -1
  ) جح  ( .   1/108اللغة الررغية: 

  ) جح  (.   1/241ريب اْلديث كاألثر، اغن األثَت:ينار: النهاية يف غ -2



                                          اإلجحاف يف الدرس الصريف والنحوي  ظاهرة                           العدد الثالث - جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

65 

 

سىٍيل جيحىاؼه إذا جىرىؼى كلَّ  ا، يقاؿ:يء ميٍستػىٍوعىبن كاْلاء كالفاء أصله كاحده، فياسيهي الذَّهابي ابلشَّ 
 :  (2)، فاؿ  الشاعر(1)(( شيءو كذهىبى غه

 .ًل أغٍػرىزى عىنها جيحاؼه ميًضرٍ ػػػ  ػػػًسيػصما عىجي ه كىطىفىاًة اذهى 
كسًٌيت اجلحفة؛ ألفَّ السَّيلى جىحى ى أهلىها، كهي مووعه ابْلجاز، كهي ميقاتي أهل 

 .(3)مطرى كالشاـ
، يقاؿاكاجًلحىاؼي أيضن  ، يىذهبي غكلًٌ ش :: اصموتي  .(4)يءموته ًجحىاؼه
، كاجلحوؼي  : مىٍشيي اكاجًلحىاؼي أيضن  الدَّلو اليت  :البطًن من ٗتيٍمىةو، كالرجلي ُمحوؼه

 .(5)ٕتيًٍح ي اصماءى، أم أتخذي ، كتذهبي غه
، فقاؿ:  كذكر اغني فارس أىٍصبلن   ، )) آخىر ذهذ  اصمادة، كىهيوى اٍلمىٍيلي كىاٍلريديكؿي كىأىٍصله آخىري

.....  وى أىٍف ييًطيبى الدٍَّلوي فىمى اٍلًبٍئًر ًعٍندى ااًلٍسًتقىاءً فىًمنػٍهىا اجلًٍحىاؼي كىهي  ،كىهيوى اٍلمىٍيلي كىاٍلريديكؿي 
كىجىاحى ى الذٍَّنبى ًإذىا  ،كىٕتىىاحى ى اٍلقىٍوـي يف اٍلًقتىاًؿ: مىاؿى غػىٍرضيهيٍم عىلىى غػىٍرضو اًبلسُّييوًؼ كىاٍلًرًطيًٌ 

: ًإذىا مىاؿى مىرىهي عى  فو فه صميًٍح ي لًفيبلى ، كما ذكر  اغن فارس من كجود (6)(( لىى غىٍَتً ً مىاؿى ًإلىٍيًه، كىفيبلى
ما يرجراف إىل أصلو كاحدو، ألٌف الذهابى صورةه من صور اصميل كاالرمراؼ.   أصلىًُت للمادة يبدك أَّنَّ

 :ااإلجحاُف اصطالح  
، فقد نبَّهى ر إىل اصمرٌت االصطبلحي لئلجحاؼأكَّؿي من أشا "هػ180"يبدك أٌف سيبويه 

ل مٍت  ))  "ما": إٌف "أما أنت ذا نفر"ر الروض عن احملذكؼ، فقاؿ يف رمو: عليه عند ل ـك ذك
حًفوا كراهيةى أف ىف ا من ذىهاًب الفرل، كما كانت اذهاءي كاألل ي عوون  اهبا؛ لتكوف عوون  صمي

                                                 

 )جح (. 1/428مقاييس اللغة:  -1

 .107ص ينار: ديواف امرئ القيس: -2

 )جح (. 9/21ينار: لساف الررب، اغن مناور:  -3

 .()جح  1/1334طحاح: ينار: ال -4

 .جح () 1/1335ينار: اصمطدر نفسه:  -5
 )جح (. 1/428مقاييس اللغة:  -6
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، كذلك أبف تقع اذهاء "ال اندفة" :، كيرٍت غذلك ل كـى التاء يف رمو(1)(( ال َّاندفة كاليىماِن من الياء
، فتقوؿ يف اجلمع: زانديق، فإٍف من ايء حمذكفة، فبل غدَّ منها أك من الياء ايف اجلمع عوون 

 . (2)حذفتى الياء فلت: زاندفة
اْلرؼ الذم ييضارىعي غه حرؼه من مووره كاْلرؼ الذم يضارعي غه "كفاؿ يف ابب 

الذم من خمرًجًه فأما الذم ييضارىعي غه اْلرؼي ))  :ما نطُّهي  "ذلك اْلرؼي كليس من مووره
فالطَّادي الساكنة إذا كانت غردها الذاؿ، كذلك رمو: مطدرو، كأصدر، كالتطدير؛ ألَّنما فد 

فلم تدغم الطاد يف  "افترلى "صارات يف كلمة كاحدةو، كما صارت مع التاء يف كلمة كاحدة يف 
ا ليست ٔت كهي من " اصطبى "ن لة التاء ْلاذها اليت ذكرت لك، كمل تدغم الذاؿ فيها كمل تبدؿ؛ ألَّنَّ

نفس اْلرؼ، فلمَّا كانتا من نفس اْلرؼ أجريتا ُمرل اصمضاع  الذم هو من نفس اْلرؼ من 
لآلخر، فضارعوا غه أشبهى اْلركؼ ابلذاؿ من مووًرًه كهي  ا، فجرلوا األكؿ اتغرن "مىدىٍدتي "ابب 

ا ُمهورةه غَت مطبقة، كمل يبدلوها زااين   .(3)(( هبا لئلطباؽ اإلجحاؼ خالطةن كراهيةى  ال ام، ألَّنَّ
ذها ابإلجحاؼ يف غَت مووعو  اهذ  الااهرة مسٌمين  "هػ392ت "كفد تناكؿ اغن جٍت 

حذؼ اْلركؼ ليس )) ، نقل أٌف: "زايدة اْلركؼ كحذفها" :، ففي ابب"اخلطائص"من كتاغه 
ا دىخىلىًت الكبلـى لضىٍربو من االختطار، فلو  ذهبتى ٖتذفيها كنتى  ابلقياس، كذلك أفَّ اْلركؼ إسمَّ

، مث فٌسرى اغن جٍت كبلـى شيخه عن (4)(( ، كاختطاري اصمختطًر إجحاؼه غهاذها هي أيضن  اخمتطرن 
اإلجحاؼ أك اختطار اصمختطر الوافع يف اللغة ابسترماؿ اْلركؼ أبَّنا تنوب عن مجلة أك عن  

مجلة فرل كفاعل، ؛ كهي "أنفي"عن  "ما"إذا فلت: ما فاـ زيد، فقد أغنت قاؿ: )) كلمة، ف
: فاـ القـو إالَّ زيدناك  : فاـ كهي فرل كفاعل، كإذا  "،أستثٍت"عن  "إالٌ "فقد انغت  ،إذا فلتى فلتى

: ليتى يل ماالن  "،أعط ي "فقد انغًت الواك عن  ،زيده كعمرك عن  "ليت"فقد انغت  ،كإذا فلتى
                                                 

 .295-1/294الكتاب: -1

 .409-2/408األصوؿ يف النحو، اغن السراج:  -2

 .4/478الكتاب:  -3

 .2/275اخلطائص:  -4
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ـى أخوؾ"أ٘تٌت" : هل فا : ليس زيده ، ك "أستفهمي "عن  "هل"فقد انغت  ؟، كإذا فلتى إذا فلتى
: "غَت ذم شكٌو "، ك"البتَّةى "ك "حقِّا"عن  "الباءي "فقد انغت  ،غقائمو    ، كإذا فلتى       

    ... 
: فبنقًضهم ميثافىهم فرلنا كذا حقِّ  (1) : اأك يقينن  افكأنَّك فلتى ، كإذا فلتى

له كمبلصقةن يدم له، كإذا  اكتيهي مباشرن عن فولك: أمس "الباءي "فقد انغت  ،أمسكتي ابْلبل
: أكلتي من الطٌراـ ، ككذلك  "،البرض"عن " من"فقد انغت  ،فلتى أم: أكلتي غرضى الطَّراـً

 . (2)(( غقيَّةي ما مل نسمًٌه
كانت هذ  اْلركؼي نوائبى عمَّا هو أكثري ))  لػمَّاكانتهى اغن جٍت دمَّا فدَّمىه إىل أنَّه 

كابصمثل  ،(3)(( هبا ٕتح ي فتنتهكيها ك  ،غَتًها مل صم  من غرد ذا أف تتخٌرؽى عليهامنها من اجليمىًل ك 
عند هذ  الااهرة يف شرًحًه لتطري  الرٌ ًم، كأشارى  "هػ791ت"كف ى سرد الدين التفتازاِن 

ـى اْلذؼ مع كجود يف ترليله عد "اإلجحاؼ"إليها أبكثرى من مططل ، فنبَّهى عليها ٔتططل  
 إٍف شاء هللا. ا، كسنتناكؿ هذا اصمثاؿ غشيءو من التفطيل الحقن (4)"يوسر" رمومقتضا ي يف 

يف مواوعى كثَتة، من ذلك  "هػ761ت "كهذ  الااهرةي ذكرىها اغني هشاـ األنطارمُّ 
أنَّهي إذا كف  على اصمنقوص كجبى إثباتي ايئًًه يف ثبلًث مسائلى، منها: أف يكوف حمذكؼى الفاء،  

ابإلثبات؛ ألفَّ  "هذا يري"ك "هذا يفي" :ٔتضارع كىىفى أك كىعىى، فإنَّك تقوؿي كما إذا سَّيتى 
المىهما لكاف إجحافنافحيًذفىٍت فاؤشما، فلو حذفتى  "يػىٍويف، كيػىٍوًعي"أصلهما 

(5). 
كتطغَت الًتخيم أف تىرمىدى إىل )) فقاؿ:  اإلخبلؿي ابلوزف،ابسم آخرى كهو  اكذكرها أيضن 

ة للبقاء فتحذفىها، مثَّ تيوًفعى التطغَتى على أصولًه، كمن مثىَّ اليتأتَّى يف رمو ذم ال ايدة الطَّاْل

                                                 

  .155سورة النساء:  -1
  .276-2/275: اخلطائص -2
  .2/276اصمطدر نفسه:  -3
  .162صشرح تطري  الر م:  -4
 .4/344  اصمسالك إىل ألفية اغن مالك: أكو -5
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م"؛ لتجرًُّدشما، كال يف رمو "جرفر، كسفرجل" ؛ المتناع غقاًء ال ايدة فيهما؛ "ميتىدىٍحرًج، كحميٍرىذمًٍ
 .(1)(( إلخبلذها ابل نة

ـى من األمثلة ذمدي أٌف النحويُت كالطرفيُت ك انوا يسترملوف أكثرى من مططل و كدمَّا تقدَّ
؛      للداللة على هذ  الااهرة، اليت أتيت ٔترٌت سلًب غرض أحرؼ الكلمة، كفد رىفىضىٍتهي الرربي

، إاٌل أٌف اصمططل  (2)(( حرفافً  ايذهبى من أفلًٌ الكبلـ عددن  إجحاؼه أفٍ كذلك ألنَّهي عندهم )) 
 .   "اإلجحاؼ"عندهم هو مططل ي  األغلبى كاألكثرى استرماالن 

أاٌل يؤدًٌمى اْلذؼي إىل  :، منها(3)لتجوي  ظاهرة اْلذؼ اكأكردى أحدي الباحثُتى شركطن 
 حذؼ الروض، كأاٌل يؤدًٌمى إىل اختطار اصمختطر.

كمن اجلدير ابلذًٌكًر أٌف النحويًٌُتى متَّفقوفى على أٌف اختطار اصمختطر كاجتماعى حذفىًُت 
 ، لكنَّ اخلبلؼ ليس يف األصل كالقانوف الكلي، غل يف خطوًص يف البنية كالًتكيب ال صموزي

انطباؽ هذا األصل على الوافع االسترمايلًٌ الًفٍرًليًٌ للُّغىًة، كمن هنا ينشأ اخلبلؼي يف انطباؽ 
الفركع اجل ئية على اصمسألة الكليًَّة، كهو أشبه ما يكوف ابلقوانُت كاصمواد القانونية اليت ال طمتل ي 

ا ضمدثي اخلبلؼ يف مدل انطباؽ تلك القوانُت على الااهرة ااةي ًصحَّةن كاطٌرادن عليها القض ، كإسمَّ
ـي خمتلفةن، فما يرا  اغني جٍت إجحافن  نتيجةى إخضاًعًه  امووًع النقاش، كمن هنا أتيت األحكا

؛ ألٌف له ٖتليبلن  االااهرةى على األصل الكليًٌ يرا ي غَتي ي خاورن  ى اختطاًر ال يقوـي عل ألصلو آخرى
 عند عرًض اصمسائل التطبيقية. ااصمختطر، كسيتَّض ي ذلك جليِّ 

، تلك "اْلذؼ"خاورةه لباب أكسعى يف اللغة كهو اببي  "اإلجحاؼ"إٌف ظاهرةى 
، كنتيجةى إخضاع هذ  الااهرة للدرس كاف  الااهرة اللغويَّةي الكبَتة اليت تررضي على الكبلـ الرربًٌ

ينتهي  جوي  اْلذؼ يف مواوعى كامتناعه يف مواوعى أيخىر، فاإلجحاؼي ال غدَّ من ذكر شركطو لت
يىًغ  صما؛ إىل منًع ظواهرى حذفيَّةو  يؤدًٌيًه من اختبلؿ أك التباس أك عدـ توازفو غنيومٌو يف الطًٌ

                                                 

 .4/429 :  اصمسالك إىل ألفية اغن مالكأكو -1
 .4/218 الكتاب: -2
 .134-101صينار: ظاهرة اْلذؼ يف الدرس اللغوم، د. طاهر سليماف محودة:  -3



                                          اإلجحاف يف الدرس الصريف والنحوي  ظاهرة                           العدد الثالث - جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

56 

 

 كاصمفردات، أك عدـً توازفو تركيبٌو يف اجلمل الررغية.
ٌه عن مررفة كنرٍت ابلتوازف إعطاءى كلًٌ ظاهرةو حقَّها من غَت ، كهو انش  زايدةو أك نقصو

    حقائق هذ  الاواهر على ما هي عليها، كمررفًة أصوذًها كغاايهًتا، كهو اْلكمة اليت نبَّهنا هللا 
  ...  :-تراىل-عليها يف فوله  -عٌ  كجل-             (1)،  كالتوازفي

، فليس هناؾ تطويله يؤدًٌم إىل حشوو، كليس هناؾ حذؼه يؤدًٌم إىل يف الكبلـ مطلوبه 
ـي توازفو  "اْلذؼ"اختبلؿ، فرفضي اإلجحاؼ رفضه للتطرًُّؼ يف استرماؿ فانوف  ْتيث ضمطلي عد

 عليها. كارمراؼه عن الوسطية اليت ينبغي أف يكوف الكبلـي جاراين 
اتضحت الربلفة غُت الداللة  اطبلحن لغةن كاص "اإلجحاؼ"كغرد هذ  اجلولة الترريفيَّة لػ

اللغوية كاالصطبلحية، فاإلجحاؼ ذهابه غبنية الكلمة أك اجلملة إىل حد اإلورار كاإلخبلؿ، 
ٌي القوؿى يف التحديد  فهو ذهاب إىل جهة االختبلؿ كفقداف التوازف كاالعتداؿ، كسنرج

عو مانعو ذها ًة، غغيةى اشتقاًؽ ترري و جاماالصطبلحيًٌ ذهذ  الااهرًة إىل النماذج الطَّرفيَّة كالنَّحويَّ 
 من الفركع كالنطوص.

 اإلجحاف يف الدرس الصريفأوَّال: 
يف ووء تتبرنا ذهذ  الااهرة كاستقرائها يف كتب الطرؼ كجدان مجلة من األسباب اليت 

 تؤدم إىل كفوعها، كهي:
 اجتماع إعاللني: -1

 اظ مع كجود مسٌوغات اإلعبلؿ فرارن لقد جلأ أهل الررغية إىل التطحي  يف غرض األلفا
من توايل اإلعبللُت، كتطحي : اذهول كاْلول، مطدر حىوىمى إذا اسوٌد، فأصل البلـ فيهما هو 

لذلك صححت الرُت؛ ألَّنا لو أيًعٌلت  ؛لتحرٌكها كانفتاح ما فبلها االياء فأيًعلٍَّت غقلبها ألفن 
حديشما، كاصمقطود ابجتماع إعبللُت: أف ، كعندئذ سيلتقي ألفاف ساكناف فيحذؼ أالقلبت ألفن 

                                                 

  .19سورة اْلجر:  -1
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يتتاغع يف كلمة كاحدة إعبلالف، فإذا كاف يف كلمة كاحدة حرفا علةو، ككلُّ كاحد منهما متحٌرؾه 
؛ إذ إنه يؤدم إىل امفتوح ما فبلىه، أم: كيًجدى فيه شرط اإلعبلؿ، مل صم  إعبلذهيما مرن 

 .(1)ابلكلمة" اإلجحاؼ"
ا، أعًملى اإلعبلؿ أك المن  ا، عينن امنهما ص  أف يقلب ألفن  كإذا اجتمع حرفا علة ككلّّ 

االشتغاؿ إبعبلؿ األطراؼ أسبقي من )) كاألطراؼي حملُّ التغيَت؛ كألفَّ:  الكوَّنا طرفن  يف البلـ؛
ا، يقوؿ كفرت حشون ، فقد ؛ ألفَّ الرُت فد ٖتطَّنت عن التغيَت (2)(( االشتغاؿ إبعبلؿ الوسط

، ككلّّ )) : "هػ 749ت"اصمرادم  إذا اجتمع يف الكلمة حرفا علة كاكاف أك ايءاف أك ايءه ككاكه
لتحرٌكه كانفتاح ما فبلىه، فبل غد من تطحي  أحدشما؛ لئبل صمتمع  امنهما مستًحقّّ ألفَّ يقلب ألفن 

مطدر حىوىمى إذا اسوٌد،  "اْلىوىل"، فاجتماع الواكين رمو: (3)(( إعبلالف، كاآلخر أحق ابإلعبلؿ
منقلبة عن كاك فوذهيم يف التثنية: حىوىكىاًف، كيف مجع أحول: حيوّّ،  "اْلىوىل"على أٌف أل  كالدليل 

، فكلُّ كاحدة من الواكين تستحقُّ االنقبلب، فإٍف فلبناشما  كيف مؤنثه: حٌواء، فأصل اْلول حىوىكه
         :اللتقى ألفاف فيجب حذؼي أحًدشما اللتقاء الساكنُت، مث حذؼ اآلخر صمبلفاة التنوين

فيبقى اسمه متمٌكنه على حرؼ كاحد، كذلك دمتنعه، كما أفضى إىل اصممتنع دمتنعه، فلما امتنع )) 
كجب إعبلؿي أحًدشما، ككاف الثاِن أحقَّ غذلك؛ ألفَّ الطرؼ حملُّ التغيَت، كالرُت  اإعبلذهما مرن 

نة غوفوعها حشون  يػىٍيتي "أصله مثاؿه الجتماع ايءين؛ ألفَّ  "اْليا"ك (4)(( امتحطًٌ ، فأيًعلَّت الياء "حى
، أصله هىوىمه، فأيًعلَّت الياء على ما ذكر يف "اذهول"الثانية، كمن أمثلة اجتماع الواك كالياء: 

 اْلول.

                                                 

 .4/231 ينار: شرح اغن عقيل، اغن عقيل: -1

 .3/113 شرح شافية اغن اْلاجب، الروي االسًتآابدم: -2

 .3/1601شرح ألفية اغن مالك، اصمرادم: تووي  اصمقاصد كاصمسالك غ -3
فية اغن مالك، كينار: شرح األمشوِن على أل، 3/1601اصمسالك غشرح ألفية اغن مالك: تووي  اصمقاصد ك  -4

 .4/118 األمشوِن:
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، فقد اجتمع ايءاف كل  غاية، أصلها: إعبلؿي الرُت كتطحي ي البلـ رمو كفد يشذُّ  غىيىيى
علت ، فقد أ(1)األكىل، فحكم عليه أبنه من الشواذ منهما كيًجدى فيه شرطي اإلعبلؿ، هنا أيًعلَّت

ية"يف ذلك  "غاية"، كمثل االياء األكىل كصحَّت الثانية، كسهَّل ذلك كوفي الثانية مل تقع طرفن  ، "َثى
 .(2)كهي السط  "طاية"الراعي عند متاعه فيثوم عندها، ككهي حجارة صغار يضرها 

يف  ااؼ ما جاء من إغداؿ الياء كاكن كمن صور اجتماع اإلعبللُت اصمؤدم إىل اإلجح
جلمع تكسَت، صحي  البلـ، كفبلها كسرة  ا، فقد اشًتطوا ذهذا اإلغداؿ أف تقع عينن "ًفرىاؿ"كزف 

ركاء كجواء، كاألكؿ: نقيض  فيقاؿ يف مجع: رايف كجٌو: ،كهي مرتلة فيجب تطحي  الواك
لهما: "رًكىامه، كأصواك غغَت فلب، الرطشاف، كالثاِن: كهو ما غُت السماء كاألرض، فهنا يًتؾ ال

"، أغدلت الياء كالواك شم ةن لتطٌرفهما إثر أل  زائدة، كال صموز مع ذلك إعبلؿي عينهما، كًجوىاكه 
لئبل يتواىل إعبلالف، إعبلؿي الرُت إبغداذها ايءن غسبب الكسرة اليت فبلها، كإعبلؿي البلـ إبغداذها 

و: "كساء، كرداء"، فافتطر على إعبلؿ البلـ، ألنٌه حملي غرد أل  زائدة رم اشم ةن لوفوعها طرفن 
حىت فيه الرُتي   .(3)التغيَت، ككذلك ما أشبههما دما اعتلَّت فيه البلـي  إبغداذها شم ةن، كصيحًٌ

يف مجع:  "،رًكاء"كإسما ص َّ )) هذا التطحي  غقوله:  "هػ686ت "كعلَّل الروي 
لكراهة اجتماع اإلعبللُت؛ ألفَّ اذهم ةى يف  ميرىبلِّ  ،رايف، مع ُميء مفرد  كهو ال"رىًكم"راٌيف؛ من 

فلب كشما  ،مقلوغةه عن الياء، فلو فيًلبىت الواك ايء لكسرة ما فبلىها لـ  اجتماعي اإلعبللُت "ركاء"
تطحي   "اصمتوىف يف القرف الثاِن عشر اذهجرم"، كنام النيسارم (4)(( الواك ايءن كفلب الياء شم ةن 

 :(5)غقوله "ركاء"

                                                 

 .368صيف التطري ، اغن عطفور: كبَت ينار: اصممتع ال -1
 .1/148 :ينار: تووي  اصمقاصد كاصمسالك غشرح ألفية اغن مالك -2

 :، أكو  اصمسالك إىل ألفية اغن مالك123صطري ، اغن مالك: لتينار: إصماز الترري  يف فن ا -3
 .715/ 2 وي ، خالد األزهرم:شرح التطري  على التو  ،4/387

 .4/462 رح اصمفطل، اغن يريش:، كينار: ش785 -2/784شرح شافية اغن اْلاجب:  -4

 .71صة نام الشافية، النيسارم: الوافي -5
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فى ًلمىا   .يٍل ـي ًمٍن صىٍرفػىٍُتً فٍليىٍسلىما     صى َّ ركاءه مٍجعى رىايَّ
أف تكوف الرُت مضرَّفةن يف اصمفرد، فرندئذ لن تنقلب الواك يف اجلمع، كاشًتط اغن جٍت 

 ةن؛ فيقاؿ: رًكىاءه كًجوىاءه، كاألصل فيهما رًكىامه كًجوىاكه على زنة رًجىاؿ فأيًعلَّت البلـي غقلبها شم
حىت الرُت، لئبل يتواىل  عبلالف، كشما إغداؿ الرُت ايءن لكسر ما إلتطٌرفها غرد أل  زائدة كصيحًٌ

 .(1)فبلها، كالبلـ شم ةن لتطٌرفها غرد أل  زائدة
ال مجع  "رىًكمّّ "ػػػلػ اصموز أف تكوف مجرن  "ركاء"إىل أٌف  "هػ669ت " كذهب اغن عطفور

 .(2)"طىوًٍيله كًطوىاؿه "ػػػد كػع لتحريكها يف اصمفر ، فتكوف صحة الواك يف اجلم"رايف"
كشرطي اجتماًع اإلعبللُت اصمؤدم إىل اإلجحاؼ أف يكوف اإلعبلالف متواليُت يف 

هما غل غينهما فاصله أك غين ؛حرفُت أصليًَُّت فيلـ  إجحاؼه ابلكلمة، أما إٍف مل يكوان متواليُت
؛ فبل (3)ًفيي غضم الياء، فأيًعٌل ابْلذؼ كاإلسكافًقي، أصله: يػىوٍ كسطه، جاز اإلعبلالف رمو: يى 

ألنٌه ال يلـ  )) يضرُّ اجتماع إعبللُت فيه لردـ تواليهما، غل غينهما فاصله، كإسٌما جاز ذلك؛ 
إجحاؼه مثلى إجحاؼ اصمتواليُت؛ ألفَّ الترليل سريعي الن ع عند ٗتلُّل فاصل، كيتضاع  ورفه 

 . (4)(( إذا تواىل عليه علتاف من غَت فاصل
 فوات الغرض: -2

كنرٍت غذلك فوات اْلكمة اليت من أجلها كوع اللفظ احملذكؼ، فيؤدم إىل وياع 
اصمرٌت اصمقطود، كمن صور اإلجحاؼ اليت تؤدم إىل ذلك ما ذكر  الطرفيوف من حذؼ التاء 

اء الساكن ، فقد حذفوا الواك من مطدر  اصمكسور الف"ًعدىةي األمر"؛ إذ أصله: "كىٍعدي األمرً "من 
غكسر فسكوف، فنقلت   "ًكعده "الرُت، كعٌوووا عنها ابلتاء يف آخر ، رمو: ًعدىةه، فإٌف أصلها 

كسرة الواك إىل الرُت مث حذفت الواك لسكوَّنا اغتداءن ، أم غرد النقل، كعوض عنها ابلتاء يف 
                                                 

 .319صكاصممتع الكبَت يف التطري :  ،1/160 اخلطائص: ينار: -1
 .319صاصممتع الكبَت يف التطري :  ينار: -2

 .238صاجلاكم:  اْلق غن عبد اْلنافينار: تدريج األداِن إىل فراءة شرح التفتازاِن، عبد  -3
 .125صشرح اصمراح، اغن كماؿ ابشا:  الفبلح -4
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رع رمو: كعد يرد، آخر ، كما حذفت يف الفرل؛ إذ إٌف فاء اصمثاؿ الواكٌم اصمكسور الرُت يف اصمضا
كاصمراد ابلروض حذؼي ، (1)كأصله: يػىٍوًعدي، ٖتذؼ لوفوعها غُت الياء كالكسرة اللتُت شما وداف

، كسواءه حٌل الروض يف أك مرتبلِّ  اكاف ذلك اْلرؼ؛ صحيحن   حرؼو كاالستغناء عنه آبخر أايِّ 
ت "كبم ، فاؿ أغو البقاء الرمكاف احملذكؼ نفسه أـ يف غَت مكانه الذم حذؼ منه

كل فرلو حيذفت كاك  لوفوعها غُت ايء ككسرة حيذفت يف مطدر ، كعيوًٌض منها  )): "هػ616
اتء التأنيث، رمو ًعدىةه كزًنةه، كاألىصل ًكٍعدىةه، فحذفت الواك هنا كما حذفت يف الفرل، كالوجه 

زمها، ككانت يف ذلك أىٌف الواك هنا مكسورةه، كفد أيًعٌلت يف الفرل فأيًعٌلت يف اصمطدر ليبل
الكسرة فيها كالياء فبلها يف الفرل، إالَّ أنَّه عيٌوض منها اتء التأنيث لئىبلَّ يدخل الوهن ابلكلًٌيَّة 

للتطري ، فإف حىذىٍفتى التاء أعدتى الواكى مفتوحةن  اعلى األساء اليت هي األصوؿ كليست موورن 
: كىٍعده ككىٍزفه؛ ل كاؿ عٌلة اْلذؼ (2)(( فقلتى

.
 

فرند سيبويه صموز حذؼ التاء  ،"التاء"ل  الطرفيوف يف جواز حذؼ الروض كفد اخت
 :(4)رمو فوؿ الشاعر، (3)االيت هي عوض عن الواك يف الردة مطلقن 

 .كاعدي كأٍخلفوؾ ًعدى األٍمر اٌلذم كى        ا البُتى فاذمردكا إفَّ اخلليطى أجدُّك 
ال من األمور الواجبة، فبل يلـ  من ألفَّ الترويض من األمور اجلائ ة عند  ْتذؼ التاء؛ 
ال صموز حذؼ التاء يف حاؿو من األحواؿ؛  "هػ207ت"، كعند الفراء (5)حذؼ الروض حمذكره 

مل يبقى ما يدؿُّ على  اكهو الواك، فلو حيًذؼ الروضي أيضن  "الردة"ألٌَّنا عوضه عن احملذكؼ يف 
فيها؛ ألفَّ اإلوافة تقـو غسبب  احملذكؼ، فيلـ  اإلجحاؼ إاٌل يف حاؿ اإلوافة، فإنه صموز

                                                 

   .50ص ، كشذا الررؼ يف فن الطرؼ، اْلمبلكم:4/149األمشوِن على ألفية اغن مالك:  ينار: شرح -1
 .2/356 اللباب يف علل البناء كاإلعراب، أغو البقاء الركبم: -2
الرأم  ، كمل أعثر على هذا116 ص كؼ غديكنقوز:ينار: شرح مراح األركاح، مشس الدين أمحد اصمرر  -2

 إىل سيبويه يف غَت هذا اصمطدر. منسوابن 
ينار: شرح شافية اغن  البيت للفضل غن الرباس غن عتبة غن أب ذهب، أحد شرراء الدكلة األموية، -3

 .2/122 ، كشرح األمشوِن على ألفية اغن مالك:1/158اْلاجب: 
 .117صفبلح شرح اصمراح: ، كال3/171 ينار: اخلطائص: -4
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، فالفراء يرل أف حذؼ التاء يف (1)استل امها اصمضاؼ إليه مقامها، أم مقاـ التاء فيجوز حذفها
 .  االبيت الشررم إسما هو يف حاؿ اإلوافة، يف حُت يرل سيبويه جواز اْلذؼ مطلقن 

 لطغَت، حىت الكهو النهر ا "جدكؿ"عدـ إعبلذهم رمو  اكمن أمثلة فوات الغرض أيضن 
ملحقه ّترفر، فيرامل مراملته يف األحكاـ الطرفية كافة،  "جدكؿ"يبطل اإلْلاؽ، يرٍت أٌف 

ٍيًوؿه كجىدىاًكؿ، كما يقاؿ:جىٍرفىره كجيرىٍيًفره كجىرىاًفر، فلو أيًعلَّ فات الغرض من  فيقاؿ: جىٍدكىؿه كجيدى
زايدةه يف الكلمة تبلغ هبا )) ْلاؽ: ، كألدل ذلك إىل اإلجحاؼ ابلكلمة، كاصمراد ابإل(2)اإلْلاؽ

زنة اصملحق غه لضرب من التوسع يف اللغة، فذكات الثبلثة يبلغ هبا األرغرة كاخلمسة، كذكات 
؛  ألفَّ ذكات اخلمسة غايةي األصوؿ،  األرغرة يبلغ هبا اخلمسة، كال يبقى غرد ذلك غرضه مطلوبه

 دكؿو ككوثرو، كشما من: اجلدؿ كالكثرة.ج ، رمو(3)(( فليس كراءىها شيءه يػيٍلحىقي غه شيءه 
كجهُت يف تطغَت ؛ األكؿ: جديٌل ابإلغداؿ كاإلدغاـ  "جدكؿ"كفد أجاز الطرفيوف يف 

على القياس؛ الجتماع الياء كالواك كسبق األكىل منهما ابلسكوف، كالثاِن: جديوؿ ابلتطحي ، 
أك  اأك حذفن  اتغيَت  فلبن  غل إغقائه على حاله رغم توافر شركط ؛أم: عدـ تغيَت حرؼ الرلة

ٍيًوؿ؛ ألٌَّنا )) : "هػ285ت "إسكاان، فاؿ اصمبد  :جيدى يًٌله، كإٍف شئت فلتى كيف جدكؿ: جيدى
ٍيًوده، كالقلبي أجودي؛ ألفَّ كاك جدكؿ  متحركةه، كإف كانت زائدة كما فلت يف أىٍسوىد: أيسىيًٌده كأيسى

 .(4)(( جداكؿ كما تقوؿ: أساكدملحقةه، كللملحق حكمي األصلي، أال ترل أنك تقوؿ: 
 اإلضرار ابلكلمة:. 3

كذلك أبف صمتمع حذؼ حرفُت َثغتُت من الكلمة، دمٌا يؤدم إىل اإلجحاؼ هبا، من 
كهو األصل -اسمى فاعل من: أىٍرأىل  "ميرو "ذلك أٌف االسم اصمنقوص إذا كاف حمذكؼ الرُت، مثل: 

يرئي، أصله: ميٍرًئيه على  -ييرًل غضم اصمضارعة غَت اصمسترمل يف هذا الفرل، كاصمسترمل هو: أىرىل
                                                 

 .116صشرح مراح األركاح: ينار:  -5
 .127صينار: الفبلح شرح اصمراح:  -2
 .1/34 اصمنط  لكتاب التطري ، اغن جٍت: -3
 .150ص ، كينار: إصماز الترري  يف علم التطري :1/118اصمقتضب، اصمبد:  -4
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فإذا كف  عليه )) ْتذؼ عينه كهي اذهم ة غرد نقل حركتها،  "فاضو "كزف ميٍفًرله، يػيرىلُّ إعبلؿى 
كإال لـ  غقاء االسم على أصل كاحد كهو الراء، كذلك إجحاؼه ابلكلمة، كمثله لـ  ردُّ الياء، 

، كإىل (1)(( لىمنا فتقوؿ: هذا ميرًم كيىًفي، كمررت ٔتيرًم كيىًفيعى  "يىًفي"يف ذلك حمذكؼ الفاء كىػ 
 :  (2)غقوله "هػ672"ت هذا أشار اغن مالك 

 .رمىٍو ميرو لي يكـي رىدًٌ اٍليىا افتيًفي       كىغىيػٍري ًذم التػٍَّنوًيًن اًبلرىٍكًس، كىيف 
ردُّ الياء، فتقوؿ:  ، ككف  عليه كجبى "ميرو " اصمنقوص إذا كاف حمذكؼ الرُت رموفاالسم 

نقلت  "ميٍرًئيه "هذا ميرًم كمررت ٔتيرًم، كإسما كجب ردُّ الياء لكثرة ما حذؼ منه، إذ إٌف أصله 
كرمو  من  "فاضو "حركة عينه كهي اذهم ة إىل الراء كحذفت اذهم ة، كفيًرل ابلياء ما فيًرل غياء 

، كمل يبقى من أصوؿ الكلمة حذؼ حركته غرد دخوؿ التنوين عليه للتخلص من التقاء الساكنُت
 .هبا "اإجحافن "إال الراء، فلو سٌكنوها يف حالة الوف  لكاف ذلك 

جب "كفد عب اصمرادم عن هذ  اْلالة للتخلص من اإلجحاؼ ابرتكاب ما أسا  
 "أرأل يػيٍرًئيي "اسم فاعل من  "ميرو " إٌف ما كاف من اصمنقوص حمذكؼ الرُت رمو)) ، فقاؿ: "الكلمة
، كحذؼ عينه كهي اذهم ة غرد نقل حركتها، فإذا كف  عليها  "رًئيه م"أصله  فأيًعلَّ إعبلؿ فاضو

   للكلمة؛ ألٌَّنا لو حيذفت لـ  غقاءي االسم على أصل كاحد يف حالة الوصل الـ  رد الياء جبن 
 .(3)(( اأيضن 

ؿ ما جاء يف ابب أفرل من اليائي، أم دما فاؤ  ايء، رمو: أيسر، نقو  اكمن ذلك أيضن 
لسكوَّنا كانضماـ ما فبلها، مع أفى الواك غُت عدكَّيها: الياء  ايف اصمضارع: ييوًسري غقلب الياء كاكن 

ذؼ مع ح- "يػيٍوًسري "كالكسرة، مل ٖتذؼ مع كجود مقتضى اْلذؼ؛ ألفَّ حذؼ الواك من 
 .(4)إجحاؼه  -اذهم ة؛ إذ األصل: يػيؤىٍيًسري 

                                                 

 .4/8ألمشوِن على ألفية اغن مالك: شرح ا -1
 .4/7 نفسه: ينار: اصمطدر -2

 .3/1474الك غشرح ألفية اغن مالك: تووي  اصمقاصد كاصمس -3

 .162ص شرح تطري  الر م: ينار: -4
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غل غُت  ؛ليست كافرةن غُت الياء كالكسرة يف حُت ذكر فريق آخر من الطرفيُت أٌف الواك
، النضماـ )) اذهم ة كالكسرة يف اْلقيقة؛  ألفَّ احملذكؼ يف حكم الثاغت، كأبٌف الثقل ههنا منت و

، كمن مث ينتفي القوؿ ابإلجحاؼ يف هذا اصمووع غناءن على هذا التوجيه، أما (1)(( ما فبل الواك
فَّ القاعدة أفَّ كل ايءو ساكنةو كفرت إثرى وٌم و يف حالة حذؼ اذهم ة فاإلجحاؼ حاصله؛ أل

 .اكجب فلبيها كاكن 
فإف فيل: )) كعٌللى اغن عطفور عدـ حذؼ الواك لوفوعها غُت اذهم ة كالكسرة، فقاؿ: 

مضارعى  "ييوًعدي "لو كاف كفوع الواك غُت ايء ككسرة ييوًجب حذؼ الواك لوجب حذفيها يف 
ا كفرت يف التقدير غُت شم ة ككسرة ؛ فاجلواب: أفَّ األصل يف"أكعىدى "  ،ييوًعدي: يػيؤىٍكًعدي، فالواك إسمَّ

 .(2)(( فثػىبىتٍت لذلك، كمل ييلتفىت إىل ما اللفظي اآلف عليه
فإٍف فيل الواك يف يػيٍوًعدي فد كفرٍت )) كأجاب الركبم عن عدـ حذؼ الواك غقوله: 
ذؼ؟ فيل عنه جواابف: أحديشما ما تقدَّ  ـ من أفَّ فبلىها ومةن، كالثَّاِن أىٌف األصل فبل الكسرًة كمل ٖتي

 .(3)(( يػيؤىٍكًعدي هبم ة، كفد حيذفت فلو حذفت الواك أليجًح ى ابلكلمة
 اإلجحاف املؤدي إىل اللبس:. 4

إذ كانوا غدافع اْلرص على  ؛أٍمني اللبس من الرلل اليت توٌخاها الررب يف كبلمهم
موز اللغوية لدفع اخللط غُت اصمراِن، كيرٌللوف األحكاـ اإلابنة كالوووح يتحاشىوف اخللط غُت الر 

سب إىل ، كيتض  هذا السبب يف حالة الن(4)هذا اخللط من االطرفية اليت يلجأكف إليها فرارن 
ألفَّ ايء النسب ال ييسٌكني ما فبلىها كاألل ي ال تكوف إاٌل ؛ امقطورو ثبلثٌي، فحينئذ تقلب ألفه كاكن 

ا مع ايء النَّسب أخ ُّ من )) غَت سواءه كاف أصلها الواكى أك غَتىها؛  ال اساكنةن، كفلبت كاكن  ألَّنَّ

                                                 

  .162ص شرح تطري  الر م: ينار: -1
 .280ص اصممتع الكبَت يف التطري : -2
 .2/355 اللباب يف علل البناء كاإلعراب: -3

، رسالة ماجستَت، كلية الًتغية )اغن رشد( جامرة غغداد، علة أمن اللبس يف اللغة الررغية، ُميد خَت هللا -4
 .3ص ـ:1997
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ذًؼ ا ل  اللتقاء الساكنُت؛ ألفَّ االسم الثبلثٌي أفلُّ األصوؿ، فاْلذؼ منه ألالياء كمل ٖتي
كًإف كانت )) كفد غٌُت الروي كجه اللبس هنا، فقاؿ:  ،(1)(( إجحاؼه غه كمؤدٌو ًإىل الٌلبس

الفىت "، كًإسما مل ٖتذؼ األل  للساكنُت كما ٖتذؼ يف رمو امطلقن  اةن فلبت كاكن األل  َثلث
؛  ألٌَّنا لو حذفت كجب غقاءي ما فبلى األل  على فتحته داللةن على األل  احملذكفة؛ "الاري 

 "افاضو كعطن "ألفَّ ما حذؼ لرلة ال نسبا تبقى حركةي ما فبل احملذكؼ فيه على حاذها، كما يف 
: عىطىيّّ كىفػىيتىّّ ابلفت ، ًإذ لو كيًسر ما فبل الياء اللتبس  اؿ يف النسبة ًإىل عطن تقو  فكنت كفىتن

، فكاف ًإذف ينخـر أىصلهم اصممهد، كهو أىٌف ما فبل ايء النسبة   اابحملذكؼ المه نسبن  كىيًدمٌو كدىًميٌو
  افد ال يكوف مكسورن  يف اللفظ ليناسبها، ٓتبلؼ ما فبل ايء اإلوافة، فًإنه اال يكوف ًإال مكسورن 

 .(2)(( كميٍسًلمىامى كفػىتىامى كميٍسًلمييٌ 
؛ ألفَّ ما فبل ايء النسبة ال يكوف إال افاألل  إذف يف االسم الثبلثي اصمقطور تقلب كاكن 

لردـ الثقل يف االسم يف ))  بوؿ األل  اْلركة كامتناع حذفها؛ابلكسر مع امتناع ف امتحركن 
؛  فؤلٌَّنا إٍف كانت منقلبةن عن كاك كاف ان األصلي، كأما فلبها كاكن م التلفظ هبا مع كوَّنا غدالن 

ا إىل الواك أكىل لرجوعها إىل األصل، رمو:   يف الثبلثي، ك"مىٍلهىًوٌم" "اعىطن "يف  "عىطىًومٌ "انقبلهبي
" ، ك  ايف الرابعي، كأل   عىطن  يف "مىٍلهىن إف  كمىٍلهىن مقلوغةه عن كاك، يدؿُّ عليها عىطىٍوتي كاللٍهوي

 "رىحىًومٌ "أكىل؛ لئبل صمتمع ثبلث ايءات، رمو  اكانت منقلبةن عن ايء كاف انقبلهبا إىل الواك أيضن 
عن ايء،  مىى مقلوغةه اصمرٍ ك"مىٍرمىًوٌم"يف "مىٍرًمٌي"يف الرابعي، كأل  الرَّحىى ك  ،يف الثبلثي "ىرىحن "يف 

 .(3)(( كالرٍَّمي يدؿُّ عليه الرَّحىياف
م إىل حطوؿ اللبس ما ضمطل يف الفرل النافص عند كمن اإلجحاؼ الذم يؤدٌ 

إسناد  إىل كاك اجلماعة كايء اصمخاطبة، رمو الفرل اصمضارع: يرعوم فنقوؿ: يػىٍرعىويٍكفى كتػىٍرعىوًٍينى، كمل 
                                                 

 .2/147 اللباب يف علل البناء كاإلعراب: -1
  .2/38 شرح شافية اغن اْلاجب: -2
 .1/386 اصمطدر نفسه: -3
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إذ األصل  ؛ ألنه فد حذفت الـ الفرل؛"يػىٍرميٍوفى كتػىٍروىٍُتى "ٖتذؼ هذ  الواك كما حذفت يف 
 اابلكلمة، كالتباسن  الكاف إجحافن ))  اكتػىٍرعىوًًكينى، فلو حذفت الواك أيضن  األصيلي: يػىٍرعىوًكيٍكفى 

يطَت الفرل غرد حذؼ تينك الواكين تػىٍرعىٍوفى فبل يرلم هو مضارع )) ؛ ألنٌه (1)(( ابلثبلثي اجملرد
 .(2)(( ارعول أك رعى؟

الثبلثة، فإٌف  ما جاء يف ابب ما ْلقته ال كائد من األفراؿ اصمرتلة من غنات اكمنه أيضن 
وَّؿ حركتيه  اكال كاكن  ايف األصل كمل يكن ألفن  ااْلرؼ اصمرتل إذا كاف ساكنن  كال ايءن فإَّنا تيسكَّن كٖتي

، إاٌل أٌَّنم صٌححوا كمل ييرلوا ما جاء على غناء (3)على الساكن، كذلك مطٌرده يف كبلـ الررب
؛ "فاعلت"كال يرتٌل يف )) ؿ سيبويه: من األفراؿ اصمرتلة، فا "فاعلت كتفاعلت كفٌرلت كتفٌرلنا"

ألٌَّنم لو أسكنوا حذفوا األل  كالواك كالياء يف فاعلت، كصار اْلرؼي على لفظ ما ال زايدة فيه 
؛ ألٌنك لو "تفاعلت"من ابب فلت كغرت، فكرهوا هذا اإلجحاؼ ابْلرؼ كااللتباس، ككذلك 

كذلك فوذهم: فاكلت كتقاكلنا،  أسكنت الواك كالياء حذفت اْلرفُت، ككذلك فٌرلت كتفٌرلت،
 .(4)(( كعٌوذت كترٌوذت، كزيٌلت كزايلت، كابيرت كتبايرنا، كزيٌنت كت يٌنت

تطحي  فاعلت كتفاعلنا كفٌرلت كتفٌرلنا كمطادرهن كعدـ "سا   كعقد اغن جٍت ابابن 
فراؿ  إسما صحَّت هذ  األ)) من األمثلة علل التطحي  هنا غقوله:  ا، كغرد سرد  عددن "إعبلذهن

فلو فلبت الياء كالواك يف: فاكلت، كابيرت كما  ،كٌلها لسكوف ما فبل الواك كالياء اصمتحركتُت
 .(5)(( فلبتهما يف: فاـ، كابع كفبلهما أل  ساكنة؛ لوجب حذؼ إحداشما كل اؿ البناء

عند الطرفيُت  "اإلجحاؼ"ننتهي من هذ  اجلولة يف كتب الطرؼ كمباحثه إىل أٌف 
اجتماع حذفُت متقارنُت يف أصوؿ كلمة كاحدة، ْتيث يؤدم إىل االختبلؿ يف "هو عبارة عن: 

                                                 

 .194ص شرح تطري  الر م: -1
 .211ص تدريج األداِن إىل فراءة شرح التفتازاِن: -2
 .4/345 ينار: الكتاب: -3
 .4/245اصمطدر نفسه:  -4
 .1/302 اصمنط  لكتاب التطري : -5
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البنية"، كال فيمة حينئذ للقرينة الدالة على تردُّد اْلذؼ؛ صما ضمدث من اوطراب يف الطيغة 
صمرلي من الرسَت رغطيها أبصوذها، كفد استرمل  اطمرجيها عن كورها األصلي كيبرديها عنه غردن 

ل فواعد صرفية تتأٌتى يف الطيغة كمل صمًر استرماذها؛ فرٌللوا ذلك أبٌف عدـ لترلي "اإلجحاؼ"
، فاإلجحاؼ هو: ٖتريري اصمراد "اإلجحاؼ"جرايَّنا يف االسترماؿ مع جرايف القاعدة فيها غل ـك 

ـي استجاغتها للقواعد الطرفية اصمستنبطة، كأٌَّنا خارجة عن تلك  يف صيغو ياٌن يف ظاهرها عد
عند  "اإلجحاؼ"يورث الانَّ غضر  القاعدة كنقض جرايَّنا، فيكوف الترليل غل ـك  القواعد، دما

 تطبيق القاعدة ٔتثاغة ٖترير اصمراد من القاعدة، كغياف عٌلة عدـ اجلرايف يف تلك األمثلة.
طريقه ييلجىأي إليه لدفع فسادو أك  ابإلجحاؼ: أٌف القوؿ اكدمَّا توصل إليه البحث أيضن 

، فيردؿ إىل ما يندفع غه، كضمطل غه الغرض، كإف كاف فيه ارغوبو فيه لفان حطوؿ شيء غًَت م
منافاةه لقاعدة صرفية، من أجل رعاية اللفظ كحفاه من طركء اإلخبلؿ عليه، فكلُّ إجحاؼ يف 

 الطيغة الطرفية يستل ـي اللبسى أك اإلشكاؿى كاالختبلؿى اصمرنوم، كال ينركس.
 اإلجحاف يف الدرس النحوياثني ا: 

الذم دار على  ،"اإلجحاؼ"غرد جولةو دفيقةو يف كتب النحويُت ظهر أمامىنا مططل ي 
ألسنتهم، كاسترمل يف كتاابهتم عند رصدهم ظاهرة اْلذؼ، تلك الااهرة الكبَتة يف الًتاكيب 
النحوية، اليت تدٌؿ على رغبة اصمتكلم يف اختطار الرموز اللغوية الدالة على اصمراِن من دكف 

، مع االتكاء على القرائن الدالة على احملذكؼإخبلؿو د ، لكٌنهم رأكا أٌف تكثٌر اْلذؼ فد (1)اليلٌو
طمرج الكبلـ عن اإلفادة، كيؤٌدم إىل الوفوع يف االختبلؿ الًتكيب لنااـ اجلملة الررغية، فرٌبكا 

ااـ اجلملة عن كثرة احملذكؼ كال ايدة يف االختطار كالتقنُت اخلارجىًُت عن حدكد االنسجاـ مع ن
أخرل، لكن  "فحش اْلذؼ"أك  "التوهُت"أك  "االختبلؿ"ك أ "اإلجهاد"اترةن أك  "اإلجحاؼػ"غػ

اصمططل  الذم شاع عند اجتماع حذفُت فأكثر غشكلو طمرج النااـ الًتكيب عن اصمرتاد هو 
، الذم استرملو  يف ترليل ظواهر مل تقع يف كبلـ الررب، أك عند كفوع "اإلجحاؼ"مططل  

                                                 

 .1/153ائج الفكر يف النحو، السهيلي: ، كنت70ص، كمنازؿ اْلركؼ، الرماِن: 2/179ينار الكتاب:  -1
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اخلبلؼ النحوم كترٌدد اآلراء يف التحليل النحوم للًتاكيب الواردة، أك عند التفرفة غُت اْلالة 
 األصلية للًتكيب كما يطرأ عليها عند االسترماؿ من تبٌدالت.

على هذا كلقد انتخبنا سماذج تركيبية رموية من أغواب رموية خمتلفة تلقي الضوء 
االسترماؿ يف استدالالت النحويُت كخبلفاهتم كمواطن ذلك  اصمططل ، كطرؽ استرماله،

 كترليبلهتم، فقٌسمنا  ابلنار إىل تلك األغواب كاصمباحث إىل ما أييت:
اعتمد النحويوف القانوف الطريف القائل أبٌف أفٌل أكزاف االسم األصلية  الرتخيم:  -1

كيكوف  ، كحرؼ يوف  عليها، حرؼه يبتدأ غه كيكوف متحركن (1)أٍف تكوف على ثبلثة أحرؼ
؛ ليسٌهل عملية اأك ساكنن  ا، كفد يكوف هذا الواسطة متحركن (2)، كحرؼ كاسطة غينهمااساكنن 

االنتقاؿ من اْلرؼ اصمبتدأ غه إىل اْلرؼ اصموفوؼ عليه، كأٌف ما جاء من الكلمات الثنائية مثل 
يةه ثنائ اغل هي ثبلثيةه كورن  ؛اليست ثنائيةن كورن  "خلإ...  يد كدـ كغد كأب كأخ كحم"

، ٔترٌت أٌَّنا تتكوف من ثبلثة أحرؼ يف األصل، لكن حيذؼ اْلرؼ األخَت منها، استرماالن 
، كاستدلوا على ذلك أبٌف النسب يرٌد األشياء إىل (3)"يدىمه كدمىيه كغٍدكه "فأصلها فبل اْلذؼ 

ًكٌم كدمىًومٌ "أصوذها، فنقوؿ:  ٌينوا أٌف ، كأثبتوا أٌف هذ  الكلمات ثبلثية األصوؿ كالووع، كغ"يدى
، كذلك الستثقاؿ حركات حركؼ الرلة، فحذفت  حذؼ اْلرؼ األخَت منها سببيه التخفي ي
اْلركة أك نقلت إىل ما فبلها، فالتقى ساكناف، أعٍت حرؼ الرلة كالتنوين، فحذؼ حرؼ الرلة 
لدفع التقاء الساكنُت، فقد استثمر النحويوف هذا التناَت الطريف يف ترليل عدـ جواز ترخيم 

، كأييت متحٌرؾى الوسط مثل "زٍيد" :السم الثبلثي، لكن االسم الثبلثي أييت ساكنى الوسط مثلا
، كمنتهيا "ىظٍب كرحن " :ْترؼ علة مثل اْترؼ صحي  كما سبق، كمنتهين  ا، كأييت منتهين "عنيق"

، فذهب البطريوف كالكسائي من الكوفيُت إىل عدـ جواز ترخيم االسم "ثبة"هباء التأنيث مثل 

                                                 

 .2/259ينار الكتاب:  -1
         اب يف علل البناء كاإلعراب:، كاللب1/32، كاصمنط  لكتاب التطري : 1/56ينار اخلطائص:  -2
2/211. 
 .396ص، كاصممتع الكبَت يف التطري : 3/358ينار الكتاب:  -3
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هباء التأنيث، كعلٌلوا ذلك أبٌف االسم الثبلثي أفٌل األصوؿ،  ا، إال ما كاف منتهين االثبلثي مطلقن 
فبٌينوا أٌف االسم الثبلثي يف غاية اخلٌفة، فلو ذهبنا  يلحقه اإلجحاؼ،لئبل  ؛فبل ضمتمل اْلذؼ

غوجه الركبم ذلك  ، كعٌلل(1)اإلجحاؼ غهإىل  إىل ٗتفيفه ْتذؼ آخر  لكاف ذلك مؤداين 
آخر، فلم ينار إىل أٌف االسم الثبلثي أفٌل أكزاف االسم، كاْلذؼ منه يؤدم إىل إخراجه عن 

غل رأل أٌف حذؼ آخر الثبلثي يلـ  منه  ؛يف غنيته ألغلب اْلركؼ اأصل كوره، كجرله مشبهن 
، فيلـ  اجتماع حذفُت ا، كحرؼ اإلعراب أيضن حذؼ شيئُت، شما حركة اإلعراب لو كاف مررابن 

، (2)اْلذؼ إجحاؼمكافو كاحدو يف الكلمة، غسبب علةو كاحدةو، كهي إرادة الًتخيم، كذلك يف 
كغٌُت أفَّ هذ  اْلجة غَتي حجة األٌكلُت اصمرتمدين على أٌف الثبلثٌي أفٌل األصوؿ، فحذفه 
إجحاؼ، كمل يىرًد غه ساعه يسوغ األخذ غه، فتبُت أٌف البطريُت كالكسائي ظمنروف ترخيم الثبلثي 
غَتى اصمنتهي ابذهاء ألمور ثبلثة، هي عدـ ساع الًتخيم للثبلثي عن الررب، كْتجتُت عقليتُت 

اهراف سرَّ عدـً جلوء الررب إىل هذا النوع من الًتخيم، أبنه يلـ  منه اإلجحاؼ، سواء ظهر يي 
احد اإلجحاؼ من خبلؿ إخراج الكلمة عن أفٌل أكزاَّنا اصمألوفة، أك الجتماع حذفُت يف مكاف ك 

 يدؿُّ على اْلذؼ "الًتخيم"لرلة كاحدة، كما أٌف البطريُت احتجوا ابإلمجاع على أٌف مططل  
للتخفي ، كاالسمي الثبلثي يف غاية اخلفة،  االداخل على االسم اصمنادل إذا كثرت حركفه، طلبن 

ثي اصمنتهي ٓتبلؼ الرابعٌي كاخلماسٌي القاغلُت للحذؼ كالتخفي ، كإسما أجازكا ترخيم االسم الثبل
؛ غدليل أٌف ما فبلها ال يكوف )) ؛ ألٌف: (3)"ثػيبىة"هباء التأنيث كػ اتء التأنيث كاسمو ريكًٌب مع اسمو

                                                 

 -1/287مسائل اخلبلؼ، اغن األنبارم:  ، كاإلنطاؼ يف117صينار: اللمع يف الررغية، اغن جٍت:  -1
292. 

 .1/348لباب يف علل البناء كاإلعراب: ال -2
ٌف ألغرفة( محبلن على أخواهتا؛ )ػػػن الواك، كأصلها ثػيبػٍوىة كفاؿ اغن غرل: كاالختيار عند احملققُت أٌف )ثبة( م -3

...، فاؿ اجلوهرم:  ساء الثنائية أف تكوف المها كاكنا، رمو ًع ىة كًعضىة، كلقوذهم: ثبوت له خَتناألأكثر هذ  ا
،   كالثبة كسط اْلوض الذل يثوب إليه اصماء، كاذهاء هاهنا عوض من الواك الذاهبة من كسطه، الٌف أصله ثػىوىبه

كما فالوا: أفاـ إفامةن، كأصله إفواما، فرٌوووا اذهاء من الواك الذاهبة من عُت الفرل، ينار: هامش شرح شافية 
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        ، فتحذؼ كما ضمذؼ الثاِن من اصمرٌكب، فكأٌف الًتخيم مل ضمذؼ من االسماإال مفتوحن 
بيل حذؼ ال ائد غل هي زائدة فيكوف حذفها من ف ؛، فليست التاء أصلية يف الكلمة(1)(( اشيئن 

ال األصلي، فليس الًتخيم داخبل على اْلركؼ األصوؿ كهو الثبلثي حقيقةن، كإسما دخل على 
، كسقوط التاء ل ايدهتا، فليست يف حمل الن اع، الذم هو سقوط االثنائي كمل ضمذؼ منه شيئن 

عن البلـ لكن فد يقاؿ: إٌف هذ  التاء عوضه  ؛اْلرؼ الثالث األصلي من الكلمة عند التخفي 
احملذكفة، فيكوف حذفها حذفا من الثبلثي، كاجلواب: أبٌف حذؼ الروض ال يلـ  منه جواز 
 احذؼ اصمرٌوض عنه، كالذم يدٌؿ على نارهتم لتاء التأنيث أَّنا زائدة، أنه مىت جاء االسم خمتومن 

اكزي  ثبلثةى هبا جاز ترخيمه من دكف فيد أك شرط، ٓتبلؼ غَت اصمختـو هبا، فيشًتط علىميٌػتيه كٕت
على  ا جاز التفريط هبا من دكف شركط، فبل ينهض حذفيها دليبلن صم، فلو مل تكن زائدة (2)أحرؼ

 جواز ترخيم الثبلثي.
عنيق كحجىر "يف حُت ذهب الكوفيوف إىل جواز ترخيم الثبلثي احملٌرؾ الوسط رمو 

، "يد كدـ كغد"س على فتقوؿ: اي عيني كاي حىجى كاي ًكًت، مستدٌلُت على ذلك ابلقيا "ككًت 
، فكما جاز التخفي  من الثبلثي يف هذ  افقالوا: إٌف أصوذها ثبلثيةه، كفد حذفت الماهتا ٗتفيفن 

األمثلة فليج  التخفي  عن طريق الًتخيم يف االسم الثبلثي احملٌرؾ الوسط، كأجاهبم البطريوف 
ته االسترمالية فؤلٌَّنا كلماته أبف اصمقيس عليه فليله يف االسترماؿ غريده عن القياس، كأما فلٌ 

مردكدة يسَتة، كأما غردها القياسي فؤلٌف القياس أف ال ٖتذؼ المات هذ  الكلمات؛ ألٌف هذ  
، كفياس األكؿ "عطىوه "أك متحرؾ مثل  "ظٍبه "البلمات حركؼي علة، كما فبلىها إما ساكن مثل 

فنقوؿ  ا كعدـ اْلذؼ،فلبها ألفن أٍف ال ضمذؼ لردـ االستثقاؿ لسكوف ما فبلها، كفياس الثاِن 

                                                                                                                        

ثر  يف غناء اصمرجم، ، كتداخل األصوؿ اللغوية كأ2/115دمحم حميي الدين عبد اْلميد:  -اغن اْلاجب
 .1/333الطاعدم: 

 .2/642يف شرح اصملحة، اغن الطائغ: ، اللمحة 348 -1/347لباب يف علل البناء كاإلعراب: ال -1
 .214صينار: شرح فطر الندل، اغن هشاـ:  -2
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يد كدـ "، كظمكن أف ذميب عن ذلك: ابلتفرفة غُت اصمقيس كاصمقيس عليه، أبف رمو (1)"الرطا"
على  حيًذؼ منه حرؼه كنقلت حركة اإلعراب إىل الرُت، فطارت دليبلن  "خلإ ... كأب كأخ كغد

 احذفن  افت الواك للثقل ٗتفيفن نقلت حركة الضمة إىل اصميم، كحذ "دمىوه "حذؼ البلـ؛ إذا األصل 
، كفامت اْلركة مقاـ احملذكؼ، ككذا يف حاليت النطب كاجلٌر، ٓتبلؼ الًتخيم الداخل ااعتباطيِّ 

م على لغة مىن ال  "حجىر" على رمو مثبل، فإنه يؤٌدم إىل حذؼ البلـ كاْلركة اإلعراغية، كلو رخًٌ
من خبلؿ  "اإلجحاؼ"ـ، كغذلك يتحٌقق ينتار فإٌف الضمة ُمتلبةه ال أٌَّنا منقولةه من البل

اجتماع حذفُت على أصوؿ كلمةو كاحدةو يف مكافو كاحد غرٌلةو كاحدة، كفد نٌبه إليه الركبم فيما 
 تقٌدـ.

كاْلاصل أٌف هنالك نارتُت يف ٖتٌقق اإلجحاؼ يف صورة الًتخيم، فقٌرر فريقه أبٌف 
أفٌل أصوله، كذلك إجحاؼه غه، كآخركف الًتخيم يف الثبلثي يؤٌدم إىل إخراجه عن أصل كوره ك 

إىل أتديته إىل اجتماع حذفُت يف أصوؿ الكلمة من مووعو كاحد غرٌلةو كاحدة، كهو إجحاؼ 
أيضا، كالذم سميل إليه هو الترليل الثاِن؛ ألٌف ٖتوُّؿ االسم من البناء الثبلثي إىل الثنائٌي دمكنه 

اسمه على أفلَّ من حرفُت، كذلك عند حديثه عن ككثَتي الوفوع، كفد صرٌح سيبويه أبنه ال يكوف 
أساء ُمهودةه، ال يكوف اسمه على أفلَّ ))  :النسب إىل رمو يد كدـ، فقد عٌلل رٌد احملذكؼ أبَّنا

: دميّّ، كيف يدو: يدمّّ ...  من حرفُت، ، ٓتبلؼ اجتماع حذفُت يف (2)(( فمن ذلك فوذهم يف دـو
؛ ألٌف فيه اجتماع حذؼ حرؼ كحركة إعراب ال مكاف كاحد لرلة كاحدة، لكٍن فيه ور ه 

 حذؼ حرفُت، كما هو الشائع يف اإلجحاؼ على مستول الطيغة الطرفية.
فلة  على ظاهرة اإلجحاؼ لترليللقد استند النحويوف حذف العاطف:   -2

استرماؿ حذؼ الراط  غُت اصمتراطفُت فأكثر، فإٌف الغالب يف االسترماؿ الررب عدـ حذؼ 
، كىجيًرلى فػيرَّةي عىٍيًٍت يًف )) ا، مثل فوله ملسو هيلع هللا ىلص: الراط  غينه نٍػيىا النًٌسىاءي كىالطًٌيبي حيبًٌبى ًإيلىَّ ًمنى الدُّ

                                                 

 .1/288ار: اإلنطاؼ يف مسائل اخلبلؼ: ين -1
 .3/358ينار: الكتاب:  -2
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ةً  ثىةى: اٍلبػىرىازى يف اٍلمىوىارًًد، كىفىارًعىًة الطَّرًيًق، كى )) ، كفوله ملسو هيلع هللا ىلص: (1)(( الطَّبلى ًعنى الثَّبلى  الاًٌلًٌ اتػَّقيوا اٍلمىبلى
، كلكٍن كرد يف غرض النطوص الفطيحة حذؼي الراط ، كحكم عليه النحويوف اصمانروف (2)((

عن أب  "هػ392ت " اغن جٍت    ابلشذكذ لندرته، كأنه ال ينبغي ألحدو أف يقيس عليه، فركل 
 حكى عن أب زيد األنطارم "هػ249ت "  أف أاب عثماف اصمازِن "هػ371ت "علي الفارسي 

ت " ، كأنشد أغو اْلسناك٘ترن  اكسكن  ا" يريد: ْلمن ا٘ترن  اسكن  افوذهم: "أكلت ْلمن  "هػ215ت "
 :"هػ215

 .ؤاد الكرميً ػػػػػػودُّ يف فػػػػػي رعي ال    كي ى أصبحتى كي ى أمسيتى دمٌا   
 :"هػ231ت " كأنشد اغن األعراب

 .صبائحي غبائقي فيبليت    ككي  ال أغكي على عبٌليت    
، كلكٍن أكرد الربلئي (3)(( كهذا كله شاذّّ كلرله مجيعي ما جاءى منه)) فاؿ اغن جٍت: مث 

رين (4)أخرل انطوصن  "هػ761ت"    ، كذكر أنه ذهب أىغو عىلٌي اٍلفىارًًسي كىمجىىاعىة من اٍلميتىأىخًٌ
فىيد  اٍلميحىقًٌقيوفى كىرمىٍوشمىا ًإىلى جىوىاز ذىًلك، كى  "هػ669ت " كىاٍغن عيٍطفيور "هػ672" كىاٍغن مىالك

        ذلك، كأٌكؿ تلك النطوص احملتٌج هبا، أبٌف: "هػ581ت " غفهم اٍلمىٍرٌت، كمنع السهيلي
اًبلنًٌٍسبىًة  ااألغيات كىًإف تىضىمَّنت ًإٍومىار حرؼ اٍلرىط  فىًفيهىا كبلماف، أىحدشمىا: أىنػَّهىا فىليلىةه جدِّ )) 

ـ فىبلى يػىٍقتى  ًفي اٍلكىبلى بىًغي أىف اًضي ذىًلك جىوىازنا عىامِّ ًإىلى ابى ، كىالثَّاِن: أىنػَّهىا كىًإف افٍػتىضىت اجلٍىوىاز فػىيػىنػٍ
يٍقتىطر ًغًه على مىا كىافى مثلهىا، حىٍيثي يكوف اصمرطوفاف متجاكريًن غَت مًتاخو غرضيهما عىن غرض،  

رن "كىمىا ركل أىغيو زيد من فػىٍوذهم  منا لىبػىننا ٘تى لىةن ظىاًهرىة على تػىٍقًدير ؛ ليدؿَّ "اأكلت ْلٍى ذىًلك دالى

                                                 

 .8/149ينار: سنن النسائي:  -1
 .1/7ينار: سنن أب داكد:  -2
 .2/282، 1/292ينار: اخلطائص:  -3
، كفت  اصمتراؿ، 3/1260ح الكافية الشافية، اغن مالك: ، كشر 1/126فطوؿ اصمفيدة، الربلئي: ار: الين -4

يف شرح مجع اجلوامع، ، كشمع اذهوامع 2/399األمشوِن على ألفية اغن مالك: ، كشرح 1/194الطريدم: 
 .3/640، كالنحو الوايف، عباس حسن: 3/226السيوطي: 
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لىةه على تػىٍقًدير  ـ دالى ؼ مىا ًإذا ٗتىٌلل فطله، فىًإنَّهي الى يٍبقى يًف فػيوَّة اٍلكىبلى ، (1)(( الراط ، ًٓتًبلى
كا عند منع ؤ جاز ذلك اْلذؼ أـ مل صم ، فإٌف اصمانرُت من ذلك كاغن جٍت كالسهيلي جلأكسواءه 

       ، فذكر اغن جٍت كجهى ور  هذا االسترماؿ أبٌف:"اإلجحاؼ"هذا االسترماؿ إىل علة 
حرؼ الرط  فيه وربه من االختطار، كذلك أنٌه فد أفيم مقاـ الرامل؛ أال ترل أٌف فولك: )) 

، فحذفت  ، أصله: فاـ زيده كفاـ عمركه الثانية، كغقيت الواك كأٌَّنا عوضه  "فاـ"فاـ زيده كعمركه
اك النائبة عن الفرل ٕتاكزتى حٌد االختطار إىل مذهب االنتهاؾ منها، فإذا ذهبتى ٖتذؼ الو 

، فقد اجتمع حذفاف يف الًتكيب كهو حذؼ الفرل كالراط ، مع أٌف (2)(( كاإلجحاؼ
إىل اإلخبلؿ غرملية اإلغبلغ  دٌو الراط  فد انب عن الفرل كأدل دكر  كفاـ مقامه، كذلك مؤ 

دة اصمنوب عنه، كلذلك رفض هذا االسترماؿ، كاخلطاب؛ لتأديته إىل حذؼ النائب مع عدـ عو 
كالذم يهٌمنا من هذا أٌف اغن جٍت ذكر مع اإلجحاؼ مططل  االنتهاؾ، كالااهر أٌف الرط  
تفسَتمه، فيكوف غينهما ترادؼه اصطبلحي، فكبلشما يداٌلف على ارتكاب حذكفات تترٌلق 

رته األصلية ككوره األصلي، ابصمستول اللفاي من الًتكيب، يؤدم إىل إخراج الًتكيب عن طبي
كهنا تتض  اإلشكالية غُت اصمستول الووري كاصمستول االسترمايل، فإٍف كاف اخلركج عن 

ُت، فإٌف ذلك قلتحقيق كظائ  داللية أك للتخفي  على الناط ااألكواع األصلية للًتاكيب جائ ن 
على  ايع ضمدث ارتباكن اخلركج ال غٌد أف ال يكوف مبتور الطلة ابألصل، ْتيث يؤدم إىل خرؽ شن

مستول اللفظ كالًتكيب غتشكيلهما األصلٌي، كالذم يدٌؿ على أٌف االنتهاؾ كاإلجحاؼ يترٌلقاف 
ابجلانب اللفاٌي من الكبلـ أٌف اغن جٍت سردى علةن مرنوية غرد ذلك صمنع هذا االسترماؿ، فقاؿ: 

ؼ إىل كيلفة كشيءه آخر، كهو أٌنك لو حذفت حرؼ الرط  لتجاكزتى فب  اإلجحا)) 
اإلشكاؿ، كذلك أٌنك لو حذفت الواك يف رمو فولك: ورغت زيدنا كأاب عمرك، فقلت: ورغت 

ا أاب عمرك، ألكشمتى أٌف  ، "أب عمرك"غَت  "ازيدن "، كمل ييرلىم من هذا أٌف "أغو عمرك"هو  "زيدنا"زيدن

                                                 

 .1/127 الفطوؿ اصمفيدة: -1
 .2/280اعة اإلعراب، اغن جٍت: سر صن -2
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ن جٍت مططل  ، فقد أكرد اغ(1)(( افلما اجتمع إىل اإلجحاؼ اإلشكاؿي فبي  اْلذؼي جدِّ 
اإلشكاؿ كهو يترٌلق ابجلانب الداليل من الًتكيب، فاإلجحاؼ يترٌلق ابجلانب اللفاي 
كالتشكيل الًتكيب اصممٌثل للووع األصلي، كاإلشكاؿ يترٌلق ابصمرٌت كفهمه، كما يؤدم إليه من 

 االلتباس اصمضٌر.
جحاؼ كالستكماؿ اصموووع ينبغي القوؿ: إٌف ما ذكر  اغن جٍت من ل ـك اإل

كاإلشكاؿ عند حذؼ الراط  ال يىلـ  اجملي ين، فقد فٌرر اجملي كف أٌف ذلك اْلذؼ مقيده غردـ 
كفوع االلتباس كعند انفهاـ اصمرٌت، كأما اإلجحاؼ كاالنتهاؾ الذم ذكر  للًتكيب الفرلي كهو: 

، فإٌف اجملي ين للحذؼ ال صمٌوزكف اْلذؼ فيه؛ غبدؿ الغلط أك صما فيه من التباس  فاـ زيده كعمركه
، كإسما أجازكا ذلك اْلذؼ عند (2)التوهم أك اإلوراب لو حذؼ الراط ، كفيل: فاـ زيده عمركه 

الترداد كزكاؿ االلتباس كما مٌر يف النطوص الفطيحة اصمستشهد هبا، فالذم سميل إليه هو جواز 
هذا األمر هو  ذلك االسترماؿ عند أمن االلتباس، أم التجوي  اصمقيد، لكن الذم يهمُّنا من

ترليل اغن جٍت اصمنعى غل ـك اإلجحاؼ اصمترلًٌق ابصمستول اللفاي، كاإلشكاؿ اصمترلق ابصمستول 
الداليل، كأٌف اإلجحاؼ هو اجتماع أكثرى من حذؼو طمرج الًتكيب عن كوره األصلٌي كغنائه 

 اصمرتاد دما يؤكؿ إىل هدمه كتكسَت  كانتهاكه.
من اصمرلـو يف تركيب النداء جوازي  ني:حذف حرف نداء اسم اجلنس املع  -3

          ، كذلك كثَت يف االسترماؿ، فقد كثر حذؼ حرؼ النداءاحذؼ حرؼ النداء مطلقن 
  : -تػىرىاىلى -اٍلقيٍرآف كىقىٍولًه  يف       ... 

 : -تراىل-فوله ك  ،(3)    

      ... 
ءن غتضٌمن اصمنادل مرٌت اخًلطاب، اكتفا(4)

، لكنهم اختلفوا يف جواز حذؼ (1)

                                                 

 .2/280سر صناعة اإلعراب:  -1
 .1/89ينار: اللمع يف الررغية:  -2
  .29: يوس سورة  -3
  .8: آؿ عمرافسورة  -4
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، ٓتبلؼ اسم اجلنس غَت اصمرُت "اي رجلي "حرؼ النداء إذا كاف اصمنادل اسمى جنسو صمرٌُتو أعٍت 
، كأما اسم اجلنس اصمرُت (2)فقد كادكا صممروف على عدـ جواز اْلذؼ يف الثاِن "اي رجبلن "أعٍت 

حذؼ حرؼ النداء منه ال صموز إاٌل يف شذكذ نثرم أك وركرة شررية،  فمذهب البطريُت: أفٌ 
إىل موافقة فوؿ الكوفيُت  "هػ672ت " كهو عند الكوفيُت فياسه مطٌرده، كذهب اغن مالك

، كالذم يهٌمنا من هذا دليلي اصمانرُت من البطريُت، فقد ذكركا أٌف تريُت (3)لوركد  عن الررب
؛ إذ ال "أؿ"عن  "اي"، كيف ندائه انغت "أؿ" أبداة تريُت كهي ال ضمطل إال ااسم اجلنس مطلقن 
النائبة  "اي"كاجلمع غينهما، فتوف  تريُت اسم اجلنس على ذكر  "أؿ"مع  "اي"ظمكن التطري  غػ

يقوؿ  ،"اإلجحاؼ"عند النداء لـ   "أؿ"، فلو حذفت هي أيضا كما ترٌُت حذؼ "أؿ"عن 
الدالة على القطد كاإلشارة،  "ايػػ"نكرة فإَّنا ال تترٌرؼ هنا إال غػأما ال)) : "هػ616ت " الركبم

  ، فلو حذفوا لىلىًحقى "يهاأيػػ"فإذا مل تكن غقي على تنكَت ، كلذلك إذا أرادكا ترريفه ابلبلـ جاؤكا غػ
، فاإلجحاؼ هنا هو اجتماع حذؼ النائب كاصمنوب عنه، كيف ذلك هدـه (4)((اإلجحاؼي 

لقطدية من اسم اجلنس اصمرُت، كالذم سميل إليه أٌف حذؼ حرؼ النداء مع اسم لداللة التريُت كا
للكوفيُت غقٌلته، كأٌف ذلك صموز عند  ااجلنس اصمرُت جائ ه لكٌنه فليله، كفد صرٌح اغن مالك موافقن 

أطرؽ  "من فوذهم -فهم داللة اخلطاب كفطدية اسم اجلنس، فالنطوص اليت سافها الكوفيوف 
، كأصب  ليلي كرا، كافتًد خم مرتبطةه غقرائنى  -كغَتًها (5)(( ثوب حجري  )): -ملسو هيلع هللا ىلص-، كفولًه "نوؽي

تدٌؿ على إرادة النداء كتريُت اصمنادل، فاألمثلة الثبلثة األكىل جاء اسمي اجلنس غرد فرل األمر، 
ا، مثل يضن كمنادلن أ اكغقرينة توجيه اخلطاب غفرل األمر إىل خماطب يكوف اسم اجلنس خماطبن 

                                                                                                                        

، 68ص، كاصمفطل، ال خمشرم: 108ص، كينار: اللمع يف الررغية: 348صعلل النحو، اغن الوراؽ:  -1
 .1/840اللبيب،  اغن هشاـ: ، مغٍت 627-2/625 اللمحة يف شرح اصملحة:

 .2/207ار: شرح التطري  على التووي : ين -2
، كشرح 3/256، كشرح اغن عقيل: 4/11، كأكو  اصمسالك: 3/1291ينار: شرح الكافية الشافية:  -3

 ، 3/20األمشوِن على ألفية اغن مالك: 
 .1/340لباب يف علل البناء كاإلعراب: ال -4
 .2/135، مسند أمحد: 4/1841ي  مسلم: ، صح4/305صحي  البخارم:  -5
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  :فوله تراىل        ... 
فقد دٌؿ األمر على أٌف يوس  عليه السبلـ  ،(1)

كوع ثوغه على اْلجر كهرب  صمافإف ُمرايت فطة موسى عليه السبلـ  -ملسو هيلع هللا ىلص-منادل، كأما فوله 
 شاذٌو اتكاءن على عناصر اخلطاب اْلجر ابلثوب يفهم منه أٌف اْلجر منادل، فاجملي كف يركنه غَت

القولية كالاركؼ اخلارجية احمليطة غرملية التواصل الكبلمٌي، كمع ذلك يطٌرحوف غقٌلته، كعند 
عدـ كجود فرينة النداء كاخلطاب فبل ظمكن فبوؿي ذلك صما فيه من اإللباس ابخلب، فلو فاؿ 

: اسلو أٌف اصمراد اإلخباري، كيف ذلك ألكهمى  "اي رجلي "ب رجلي ابلوف ، كهو يريد  شخصه
 االلتباس.

غداللة مرنوية، كإًف استل مىها، لكنه  اكزمتم هذ  اصمسألة أبٌف اإلجحاؼ مل يرد مترلقن 
خلركج الًتكيب نتيجة تردد اْلذؼ عن غايته ككظيفته، فالتريُت السم اجلنس ضمطل  اجاء كصفن 

فقاـ حرؼ النداء مقامه يف الداللة على ، كفد امتنع دخوذها هنا غسبب إرادة النداء، "أؿػػػ"غػ
التريُت كالقطدية، فلو حذؼ حرؼ النداء منه أيضا خلرج الًتكيب كاختٌل نتيجة تردد اْلذؼ 
كتكثر  اصمتمثل ْتذؼ النائب كاصمنوب عنه، فبل فرينة تدؿ على إرادة التريُت كالقطدية من اسم 

ي كغَت اصمرُت فيجب نط خذ  اي رجبلن " :بيه حينئذو، كما يقوؿ األعمىاجلنس حينئذ، فيكوف اصمرُتَّ
، كظمكن لنا أف ندفع اإلجحاؼ أبٌف االتكاء على القرائن اللفاية كغَت اللفاية يقـو مقاـ "غيدم

حرؼ النداء يف الداللة على القطدية، فرندما حذؼ حرؼ النداء استقٌر التريُت يف اصمنادل 
غه من مرُت إىل غَت مرُت، فبل إجحاؼ يف حذؼ لتضمُّن اصمنادل مرٌت اخلطاب، فلم يلـ  انقبل

حرؼ النداء، علما أٌف اإلجحاؼ إسما يتحقق ابجتماع أكثر من حذؼ يف الًتكيب، كهنا مل 
، كإسما امتنع دخوذها أصبل غسبب اصمرٌرًفة فلم ٖتذؼ أصبلن  "أؿ"، كأما "اي"ضمذؼ من الًتكيب إال 

كمل تدخل أصبل؟، كيف ذلك داللة على أَّنم  عدـ جواز كفوعها يف تركيب النداء، فكي  ٖتذؼ
استرملوا اإلجحاؼ مع ٗتيل الدخوؿ كالضركرة اصمؤٌدية إىل حذفه، فيكوف فيه اجتماعي حذفُت، 

ذلك اصمنع  "هػ381ت " لكنه ال يلـ  اجملي ين كالكوفيُت كاغن مالك، يف حُت عٌلل اغن الوراؽ
، كىاأٍلىٍصل: ايى أىيهىا الرجل، فػىلىو "أىمػػ"ا يكوف نرتا لػالى صموز أىف تىقوؿ: رجلي أفبٍل، دمَّ )) غقوله: 

                                                 

  .29: يوس سورة  -1
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، فقد غٌُت أٌف (1)((ًمٍنهي، لىكيٍنت فد أجحفتى ًغًه، ْلذؼ اٍلمىٍوصيوؼ كحرؼ النداء  "ايى "أسقطت 
ألٌف أصل  ؛كحرؼ النداء "أمٌ "حطوؿ اإلجحاؼ يف هذا الًتكيب يكوف عند حذؼ اصموصوؼ 

فيل: اي  "أمٌ "، فلما حذؼ اصموصوؼ "اي أيٌها الرجل أفبلٍ "هو  "اي رجلي أفبلٍ "هذا الًتكيب 
لـ  اإلجحاؼ،  ا، فلو حذؼ النائب أيضن "أمٌ "رجلي أفبٍل، كيكوف حرؼ النداء فد انب مناب 

ضمتاج إىل ٗتطيص  "أمٌ "؛ ألٌف نداء النكرة "يٌها الرجلأي"عن  اكإسٌما جرل هذا الًتكيبى متفٌرعن 
 "أم"له، فلو حذؼ اصموصوؼ  اكمدخوذها كلذا يررب كصفن  "أؿػػػ"ػليترُت، كتريينه يكوف غ

ْتذؼ اصموصوؼ كحرؼ النداء كغقاء الطفة من دكف  كحذؼ حرؼ النداء لـ  اإلجحاؼ
لتريُت موصوفها، كفد حذؼ اصموصوؼ فبل  اليت دخلت أصبلن  "أؿ"موصوؼ منادل، فتحذؼ 

لذم نرا  أف نداء اسم اجلنس إذا أريد حاجة إليها، فيقع اإلجحاؼ ابجتماع ثبلثة حذكفات، كا
، كال ظمكن إدخاذها غسبب إرادة النداء؛ لردـ جواز اجتماع "أؿ"تريينه فالسبيل إليه إبدخاؿ 

دكف  "أمٌ "ليقع النداء على  فاصبلن  "أمٌ ػػػ"حريف الترري  كالنداء، كإذا أريد اجلمع غينهما أييتى غػ
، فليس أصل "أؿ"ك "اي"من فب  اجلمع غُت  ارٌت؛ ٗتٌلطن ، كإٍف كاف هو نفسه يف اصمااصمررَّؼ لفان 

إذا أريد إدخاؿ  "اي رجلي "، كإسما هو متفرًٌع عن "اي أيها الرجلي "هذا الًتكيب ما ذكر  اغن الوراؽ 
 .عليه، كال ائد فرع اصم يد عليه، فاإلجحاؼ الذم ذكر  اغن جٍت هو الوافع فربلن  "أؿ"

انغت  "اي"ء تتكوف من ويوف أف مجلة الندالقد فٌرر النح حذف مجلة النداء:  -4
للنداء كهي األساء، ٓتبلؼ األفراؿ كاْلركؼ  ايكوف صاْلن  "منادل"ك "أدعو" مناب الفرل

، أهي حرؼ نداء فد حذؼ "اي"كاجلمل، فإذا كفع غرد النداء شيءه من ذلك اختلفوا يف حكم 
ثبلثة أفواؿ، فقد ذهب اجلمهور كهو منه اصمنادل، أـ هي حرؼه جملٌرد التنبيه، كهم يف ذلك على 

ت " ، كذهب اغن جٍت كأغو حياف(2)للنداء، كفد حذؼ اصمنادل منه "اي"فوؿ سيبويه أٌف 
للتنبيه، كليست للنداء، كحٌجتيهم يف ذلك ل كـي اإلجحاؼ،  "اي"كمن كافقهما إىل أٌف  "هػ745

                                                 

 .348صعلل النحو:  -1
 .1/38كالتطري  ٔتضموف شرح التووي : ، 2/24، كشرح اصمفطل: 2/220ينار: الكتاب:  -2
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حذؼ فرل النداء ، ألٌف حذؼ اصمنادل ك "اإلخبلؿ"مططل   "هػ749ت " كأواؼ اصمرادم
، كفٌطل اغن مالك يف القوؿ (1)حذؼه جلملة النداء أبسرها كذلك إجحاؼه كإخبلؿه  "أدعو"

 .(2)إف كليها دعاء أك أمره فإٌَّنا للنداء، كإال فهي للتنبيه "اي"الثالث غُت 
 "اي"ال غٌد من القوؿ أف اغن جٍت رٌد كوف  حقيقة اإلجحاؼكفبل الدخوؿ يف تووي  

، كالرجبي (3)، فله يف ذلك رأايف"شجاعة الررغية"، كأجاز  يف ابب "خلع األدلة"ب للنداء يف اب
مع أٌف سيبويه كاصمبًٌد أجازا النداء، كجربل  من حذؼ اصمنادل يف  "عندان"منه أنه رٌد القوؿ غلفظ 

 :(4)فوؿ الشاعر
راف من جارً     م   ػاي لرنةي هللًا كاألفواـً كلًٌه  .كالطاْلُت على سى

، فكاف الدعاء كالنداء "لرنةي هللا على سراف"على اجلملة االسية  "اي"يث دخلت ح
فىاؿى أىغيو حىيَّاف كىالًَّذم )) ، كفد كو  السيوطي ذلك فقاؿ: مثبلن  "اي فوـً "صمنادلن حمذكؼو تقدير  

، كىمل يرد إجحاؼه  يػىٍقتىًضيًه الٌنار أىنه الى صموز؛ أًلىٌف اجٍلمع غىُت حذؼ فرل النداء كىحذؼ اصمنادل
اعه من اٍلرىرىب فىيقبلي، ك غن مىالك: حقُّ اصمنادل أىف ظمٍنىع اللتٌػٍنًبيه، كىفىاؿى  يف اٍلبػىٍيت "ايى "غذلك سى

دىلًيبل عىلىٍيًه،  "ايى "، ًإالَّ أىٌف اٍلرىرىب أجازت حذفه كالت مت إغٍػقىاء احذفيه؛ أًلىٌف عىامله حيًذؼ لي يكمن 
أىك ديعىاءن؛ أًلىنػَّهيمىا داعياف ًإىلى توكيد اٍلمىٍأميور كاصمدعٌو، فىاٍستػيٍرمل النداء فبلهمىا   اكىكىوف مىا غرد  أمرن 

       فىحسينى حذفه  "ايى "على اصمنادل ًإذا حذؼ، كىغقيت  ا، حىىتَّ صىار اٍلمووعي منبًٌهن اكثَتن 
 .(5)(( لذىًلك

                                                 

، كاخلطائص: 1/357اصمرادم: ، كاجلٌت الداِن يف حركؼ اصمراِن، 489-1/488ينار: مغٍت اللبيب:  -1
 .7/69احمليط ، أغو حياف: ، كالبحر 2/198
 .6-4ص، شواهد التووي  كالتطحي ، اغن مالك: 179صتسهيل الفوائد، اغن مالك:  -2
 .2/377، 2/198ينار: اخلطائص:  -3
، كاإلنطاؼ يف 72ص، كاصمفطل: 37ص، كالبلمات، ال جاجي: 1/354ينار: األصوؿ يف النحو:  -4

 .3/1337، كشرح الكافية الشافية: 1/97مسائل اخلبلؼ: 
 .2/43شمع اذهوامع:  -5
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هو أغو حياف، كفٌسر  كيبدك أٌف أٌكؿى مىن أطلق مططل  اإلجحاؼ على هذا الًتكيب 
لى أنٌه حطوؿي ، كالذم يهٌمنا من هذا األمر أٌف مىن منعى ذلك تطٌور  ع"إخبلالن ػػػ"اصمرادم غػ

 ؛ْتذؼ شيئُت أساسيُت من مجلة النداء، دمٌا يؤٌدم إىل زكاؿ اجلملة أبسرها اختبلؿ يف الًتكيب
ألٌف عامل اصمنادل  ؛ي مرهمغل إٌف اغن مالك الذم جٌوز حذؼ اصمنادل غٌُت أٌف القياس الرقل

، فلو حيًذؼ اصمنادل ل ـى حذؼي اجلملة غتمامها، لكنه جٌوز ذلك "أدعو"حذؼ كجواب كهو 
غدليل السماع، كغقاء القرائن الدالٌة على كجود مجلة النداء، ك٘تثٌلت تلك القرائن غبقاء حرؼ 

اء، ككبلشما يستدعياف ، كالقرينة األخرل أٌف الكبلـ مشتمله على األمر كالدع"اي" النداء
على كجود النداء  كيقتضياف توكيد اصمأمور كاصمدعٌو، فكاف ذلك االستدعاء كاالفتضاء دليبلن 

، فجاز حذؼ "اي زيد اسجد"ألٌنك إٍف أردت توكيد اصمأمور أتيت ابلنداء فبله، فقلت:  ؛فبلهما
اسيُت يف اجلملة يؤدم اصمنادل لوجود القرينتُت، كياهر من هذا التوجيه أف اْلذؼ لشيئُت أس

، كغذلك خٌطص اغن مالك اإىل اإلجحاؼ كاالختبلؿ، إال أٌف القرينة فد ٘تنع ذلك كٕترله سائغن 
؛ ألٌف ما سٌا  نداءن رآ  اغن جٍت كأغو حياف  فاعدة اإلجحاؼ، كأما دليله السماعيُّ فبل يثبتي

كاف   "أدعو"مناب  "اي"انغت  ػمَّالكلذا أعقبىه هبذا الدليل الرقلي، كظمكن القوؿ: أبنه  ؛اتنبيهن 
، االفرل كأنٌه َثغته لثبات ما انب عنه، فبل إجحاؼى ْتذؼ ركنُت مرا، فرًل النداء كاصمنادل مرن 

كإسما هنالك حذؼه كاحده ٘تٌثل ْتذؼ اصمنادل فقط، كهذا ما سميل إليه؛ ألٌف اإلجحاؼ صورة 
ؿ ابلًتكيب، كال يبقى للقرينة دكر من صور اْلذؼ اصمتمثل غتردد اْلذؼ اصمؤدم إىل اإلخبل

 انفعه حينئذو؛ ألف اصمرٌت كإف فهم إال أف الًتكيب اختٌل كانكسر، كهو اإلجحاؼ.
لقد فٌرر النحويوف أنه إذا اجتمع شرط كفسم  حذف جواَبي الشرط والقسم:  -5

قد تقٌدـ ، ف"كهللا إٍف ت ٍرِن ألكرمٌنك"فاجلواب للمتقدـ منهما كيستغٌت غه عن اآلخر، كقولنا: 
القسم على الشرط فوجب مراعاة اصمتقدـ، فجاء جواب القسم كاستغٍت غه عن جواب الشرط، 

فقد ركعي الشرط لتقدُّمه، فافتطر ّتواغه عن  "إف ت رِن كهللا أكرٍمك"كيركس األمر يف رمو: 
وطئة جواب القسم، لكن القسم عند تقدُّمه فد ال يذكر غلفظ يدٌؿ عليه، كإسٌما يؤتى ابلبلـ اصم

" البلـػػ"فاستغٍت عن مجلة فرل القسم غ "لئن زرتٍت ألكرمٌنك"جلواب القسم نياغةن عنه، فنقوؿ: 
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، كاستغٍت غه "إفٍ "الدالة على كجود القسم، كلذا ركعي القسم ّتواغه لتقدمه على أداة الشرط 
فىسىمو عن جواب الشرط، كهذ  البلـ اصموطئة للقسم فد أتيت زائدة، أم ال تدٌؿ على كجود 

 يتقٌدميها، كذلك يف فوؿ الشاعر:
 .فلَّ الثواءي لًئٍن كاف الرحيلي غدا       غ ينبى إٌف البُتى فد أًفدا ٍلًممأ

غل  ؛مل يتقدٍَّمها فسىمه دٌلت عليه :ليست موطئةن للقسم، أم "إف"فالبلـ الداخلة على 
لشرط حمذكؼ دٌؿ عليه على زايدهتا أبٌف جواب ا "هػ761ت " هي زائدة، كاستدٌؿ اغن هشاـ

موطئةن للقسم كفد حذؼ جواب القسىم لـ  حذؼ  "البلـ"، فلو كانت "فٌل الثواء"اصمتقدًٌـ أعٍت 
       ، كذلك إجحاؼه للًتكيب اصمرهود يف مثل هذا التربَت، يقوؿ اجواب الشرط كالقسم مرن 

، فػىلىو كىافى مثَّ فسىمه "ًإفٍ "ًه ٔتىا فبلى عىلىيٍ  أما الثَّاًلث فىؤًلىف اجلٍىواب فد حذؼ مدلوالن  ))اغن هشاـ: 
ت " كاغن مالك "هػ207ت " ، كهو رأم الفراء(1)(( ميقىٌدر لـ  اإلجحاؼ ًْتىٍذؼ جواغُت

، إال أٌف اغن هشاـ انفرد عنهما غذكر ل ـك اإلجحاؼ عند القوؿ غردـ ال ايدة، كهذا (2)"هػ672
كألٌف  ؛الستحالة تقدـ اجمل ـك على جازمه ؛الشرط مبٍتّّ على منع تقدُّـ اجلواب على أداته كفرل

أزكريؾ إٍف "، فإٍف تقدَّـ داؿُّ اجلواب كجبى رفريه، رمو: (3)أدكاًت الشرط ذها الطدارةي يف الكبلـ
، كخال  الكوفيوف يف ذلك فرأكا جوازى تقدُّـ اجلواب على الشرط، فبل يكوف على "زرتىٍت

، لكن يلـ  الكوفيُت أف (4)ب الشرط اصمتقدًٌـ عليهمذهبهم إجحاؼه يف الًتكيب لوجود جوا

                                                 

 .1/312مغٍت اللبيب:  -1
 .2/897، كشرح الكافية الشافية: 1/67ينار: مراِن القرآف:  -2
كالنحو  ،2/515، كاإلنطاؼ يف مسائل اخلبلؼ: 2/390، كاخلطائص: 2/68ينار: اصمقتضب:  -3

 .4/452الوايف: 
، كائتبلؼ النطرة: 4/96افية، الروي: ، كشرح الك2/623ر: اإلنطاؼ يف مسائل اخلبلؼ: ينا -4

 .130ص
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يكوف اصمتقٌدـ جوابى شرط، مع تقدُّـ القسم على أداة الشرط، كلرل الفراء أجاز مع تقدـ القسم 
 .(1)للجمهور امراعاة الشرط للتخلُّص من ذلك اإليراد، كتبره على ذلك اغن مالك خمالفن 

ـي أجاز النحويوف حذؼى اصم حذف املفعول به:  -6 فروؿ غه؛ ألنٌه فضلةه يستغٍت ٘تا
اإلسناد عنه، لكنهم منروا حذفه يف غرض اصمواوع اليت ال غٌد من ذكر  فيها ألمور خارجة عن 

...، كمن تلك  غه منه أك ُماابن  احقيقته، كأف يكوف انئب فاعل؛ ألنٌه صار عمدةن، أك مترٌجبن 
 النا كشرِّ  اخَتن "، رمو: اعامليه حمذكفن اصمواطن اليت ال صموز فيها حذؼي اصمفروؿ غه أف يكوف 

، حيث يؤٌدم حذؼ اصمفروؿ غه يف هذا الًتكيب الذم (2)؛ كعٌللوا ذلك غل ـك اإلجحاؼ"لردٌكان
حيًذؼى عامليه إىل حذؼ اجلملة غرٌمتها، كيف ذلك إجحاؼه ابجلملة، حيث ال يبقى منها شيءه، 

لة غرٌمتها دكف أف يبقى دليله فيها على كالذم يبدك لنا أٌف ارتكاب هذا اْلذؼ ألركاف اجلم
ًدثي إجحافن  عن غقاء  كاوحُت يؤٌدايف إىل فساد اصمرٌت كعدـ فهمه، فضبلن  كاختبلالن  ااحملذكؼ ضمي

أصل اصمرٌت، فحذؼي الفرل كحدى  كنطبي اصمفروؿ غه يكوف فرينةن على تقدير الفرل، كأما حذؼ 
يع عناصر اجلملة كتبلشيها، فقد استرملى فإنٌه يؤٌدم إىل غياب مج االفرل كاصمفروؿ مرن 

يطلق على اْلذؼ  "اإلجحاؼ"هنا ٔترٌت وياع عناصر اجلملة غرٌمتها مع أٌف  "اإلجحاؼ"
الكثَت الذم يؤدم إىل االختبلؿ يف الًتكيب اصمتبقي، كهنا ال يوجد متبقو يف الكبلـ حىت طمتٌل 

 ابْلذؼ.
على االسم  إحذؼى الرائد اصمبتد: أجاز النحويوف غشركطو حذف العائد بعد لوال  -7

جاء الذم "، رمو: االمتناعية "لوال"غرد  ااصموصوؿ، كمن تلك الشركط أف ال يكوف الرائد كافرن 
، فبل صموز حذؼ هذا الرائد، كعٌللوا ذلك ابإلجحاؼ يف نااـ اجلملة، "لوال هو ألكرمتك

بتدأ الرائد لـ  حذؼ ركٍت ، فلو حذؼ اصم"موجود"كتقدير   حمذكؼه كجوابن  "لوال"حيث إف خب 

                                                 

اصمسالك غشرح ألفية ، كتووي  اصمقاصد ك 2/131، كمراِن القرآف، الفراء: 1/312ينار: مغٍت اللبيب:  -1
 . 3/1290اغن مالك: 

 .2/12امع: ينار: شمع اذهو  -2
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، كمن شواهد ذلك (1)اإلسناد، كيف ذلك إجحاؼ ابجتماع حذفُت مؤدٌو ْلذؼ اجلملة أبسرها
 الكسائي عن غٍت أسد ك٘تيم كفيس: هيٍو فػىرىلى ذلك، إبسكاف الواك، كأنشد لربيد:)) ما حكا : 

 [:من الطويل]
 (2)(( .أىعاداي افد جاكٍزتى فومن  فأصبٍحتى     كركضيك لوال هيٍو لقيتى الذم لقيوا     

 "لوال"كنبلحظ هنا عدـ االتكاء على فانوف القرينة الدالة على احملذكؼ، كهي كجود 
الرائد كاخلب احملذكؼ، مع أنه فد ضمذؼ  إكجواهبا كاالسم اصموصوؿ، الدكاؿ على كجود اصمبتد

 "نرم"مىن فاؿ: هل زيده فائم: عند كجود ما يدٌؿ عليهما كقولنا يف جواب  ااصمبتدأ كاخلب مرن 
لوجود ما يدٌؿ عليهما، كغقرينة السؤاؿ، كلرل السٌر  ا، فقد حذفا مرن (3)"نرم زيده فائمه "كالتقدير: 

، فكاف ال غٌد من  يف ذلك هنا: أفَّ االسم اصموصوؿ مفتقره إىل مجلة الطلة افتقارى تووي و كغيافو
إىل شركط عدة لتجوي  ، فلو حذفت  احمتاجن  ذكرها، كاْلذؼي مناؼو ذهما، فكاف حذؼ الرائد

جاء الذم لوال "مجلة الطلة غكماذها أٌدل إىل خلٌو االسم اصموصوؿ من صلته، فلو فلنا: 
، لكٌن صٌحة اصمرٌت شيءه كخلوُّ الًتكيب من "هو موجود"، صٌ  اصمرٌت؛ ألف التقدير "ألكرمتك

لًتكيبية جلمليت اصموصوؿ كصلته، كهذا ما أج ائه كاملةن شيءه آخر، فيحدث اختبلؿه يف البنية ا
يؤٌكد على أٌف مططل  اإلجحاؼ مرتبطه ابجلانب اللفاي من الًتكيب كالتشكيل البنيوم له، 
دكف االرتباط ابجلانب الداليل كاصمرنوٌم منه، كإٍف أثٌر عليه؛ ألٌف االختبلؿ يف الًتكيب اختبلؿ 

 يف اصمرٌت.
لغَت  ال صموز اختطار ، كأف  اا كوع اختطارن فٌرر النحويوف أٌف م حذف احلروف:  -8

 اْلرؼ خمتطره عن الفرل، ٔترٌت أنه يؤدم كظيفة النياغة عن الفرل، ٔترٌت أٌف اْلرؼ يؤتى غه غدالن 
من ذكر الفرل، كليس أٌف اْلرؼ يدٌؿ على مرٌت الفرل من اْلدث كال ماف، فلو ترٌرض اْلرؼ 

                                                 

ح ألفية اغن مالك: اصمسالك غشر ، كتووي  اصمقاصد ك 1/247شية الطباف على شرح األمشوِن: ينار: حا -1
 .1/395، كالنحو الوايف: 1/190كحاشية اخلضرم على اغن عقيل:  ،1/452
 .2/558ار: اإلنطاؼ يف مسائل اخلبلؼ: ين -2
 كما غردها. 1/213ينار: أكو  اصمسالك إىل ألفية اغن مالك:  -3
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رمحه -أخبان أغو علي )) حاؼه غه، فاؿ اغن جٍت: للحذؼ لً ـى اختطاري اصمختطر، كيف ذلك إج
فاؿ: فاؿ أغو غكر: حذؼ اْلرؼ ليس ابلقياس، فاؿ: كذلك أفَّ اْلركؼ إسٌما دخلت  -هللا

، كاختطار اذها هي أيضن  االكبلـ لضربو من االختطار، فلو ذهبتى ٖتذفيها لكنت خمتًطرن 
فأٌما كجه القياس يف امتناع حذفها ))  ، كيوو  اغن جٍت ذلك غقوله:(1)(( اصمختطر إجحاؼه 

فًمن ًفبىل أٌف الغرض من اْلركؼ إسٌما هو االختطار، أال ترل أٌنك إذا فلت: ما فاـ زيده، فقد 
، فوفوع اْلرؼ "ستفهمأ"عن  "هل"كإذا فلت: هل فاـ زيده؟ فقد انغت  ؟"أنفي"عن  "ما"انغت 

ـى الفرل كفاعًله غايةي االختطار، فلو ذهبتى ٖتذؼ  ألفرطتى يف اإلصماز؛ ألفَّ  ااْلرؼى ٗتفيفن مقا
، فاْلركؼ الراغطة غُت أركاف اإلسناد أنفسها كمع فضبلهتا (2)(( غهاختطار اصمختطر إجحاؼه 

كورت الختطار الكبلـ كعدـ تطويله، فهي تؤٌدم كظيفة االختطار، فلو حذفت هي أيضنا 
له مع حذفها، كيف ذلك حذؼي لـ  اإلجحاؼي هبا، كهو اجتماع حذفُت: ما كورت اختطارنا 

اصمدلوؿ كالداٌؿ عليه مرنا، كفد أشار اغن هشاـ إىل فاعدة اختطار اصمختطر عند حديثه عن 
أاٌل يؤٌدم حذفيه إىل اختطار اصمختطر، فبل )) شركط اْلذؼ، فقد ذكر أٌف من مجلة شركطه: 

اسم الفرل انئبنا مناب ، فلٌما كاف (3)(( ضمذؼ اسم الفرل دكف مرموله، ألنٌه اختطاره للفرل
فرله يف الذكر كخمتطرنا عنه، فلو حذؼ لـ  اإلجحاؼ غه، ألنه يؤٌدم إىل اختطار اصمختطر، 

 حذؼ الفرل اصمدلوؿ عليه كحذؼ اسم الفرل الداٌؿ عليه. :أم
ْتجة أٌَّنا تؤٌدم إىل اختطار -كمن اجلدير ابلذكر هنا أٌف منع اْلذؼ يف هذ  اصمواطن 

أمره مبٍتّّ على األصوؿ الوورية، كأٌف  -إجحاؼه كاختبلؿه غنااـ اجلملة اصمختطر، كيف ذلك
ذلك هو األصل، كيدٌؿ عليه غرضه من استرماالهتم الواردة اليت عيٌلل عدـ اْلذؼ فيها 
ابإلجحاؼ، كإاٌل فقد يرد يف االسترماؿ حذؼي حركؼ اصمراِن عند النطب على ن ع اخلافض، 

حذؼي الضمائر اصموووعة لبلختطار كحذؼ  اء، غل يردي أيضن كحذؼ النواصب كاجلواـز كالندا

                                                 

 .2/275اخلطائص:  -1
 .1/269سر صناعة اإلعراب:  -2
 .1/794مغٍت اللبيب:  -3
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، فبل ينافضي ذلك الترليلى؛ ألٌف مبٌت (1)ومَت الشأف كالرائد اصمرفوع كاصمنطوب كاجملركر غشركطها
الترليل فائمه على النار إىل األصل، كهذ  اْلذكفات اصمرتكبة خارجة عن ذلك األصل، كإسما 

وف فرائن تدٌؿ على كجود الرنطر احملذكؼ، كالااهرة ترٌلل جازت صمراعاة شركط مرينة؛ تك
لؤلصل الووري ال الوافع االسترمايل، مع أٌف الكثَت من استرماالهتم يرٌلل عدـ اْلذؼ فيها 

 ابلتأدية إىل اختطار اصمختطر.
ال خبلؼى غُت البطريُت كالكوفيُت يف صرؼ  منُع املنصرِف من الصَّرف:  -9

، فإذا اصممنوع من الطرؼ للضرك  رة؛ ألنٌه إرجاعه له إىل أصًلًه، فاألصلي يف األساًء االنطراؼي
اوطرَّ شاعره فطرؼى اصممنوعى من الطَّرًؼ فبل حرجى عليه يف ارتكاًب هذ  الضركرًة؛ ألنَّهي ردَّ 
الشيءى إىل أصًلًه، لكنَّ الذم كفعى فيه الن اعي غينهم هو منعي اصمنطرًؼ للضركرًة من الٌطرًؼ، 

، كعٌللوا ذلك ابإلجحاؼ يف الكلمة؛ ككجهي اإلجحاؼ أٌف (2)البطريوف ي الكوفٌيوفى كمنرىهي فأجاز 
، فإذا منرىهي الٌطرؼى فقد اجتمع على الكلمًة حذفاف، شما حذؼي  اصمنطرؼ يقبلي التنوينى كاجلرَّ

ك ، كمن دكف هذا التوجيه ال يكوف هنال"التنوين"كعبلمًة الطَّرًؼ  "الكسر"عبلمًة اجلٌر 
 إجحاؼه ابلكلمة؛ ألنٌه تغيَته كاحده كهو منعي اصمنطرًؼ من الٌطرؼ.

ل اآلخر يررب رتمن اصمرلـو أف الفرل اصمضارع اصم جزُم املضارع املعتّل اآلخر:  -11
، كعلى الواك كالياء حالة الرفع، كاترة تاهر الفتحة ااترة ابْلركات اصمقدرة على األل  دائمن 

مل طمشى كمل يغ ي "اجلـ  فتحذؼ األل  كالواك كالياء، كيقاؿ فيها: عليهما حالة النطب، كأما يف 
، كهنا فد يبدك ألكؿ كهلة حطوؿ اإلجحاؼ ابلكلمة؛ حيث إف اجلاـز حذؼ اْلركة "كمل يرـً 

اصمقدرة، مث حذؼ حرؼ الرلة، فقد اجتمع حذفاف متقارانف على كلمة كاحدة لرٌلة كاحدة، 
رأل أف اجلاـز عندما دخلى على اصمضارع اصمررب ْتركة كهنا توف  الروٌي لربلج ذلك، فقد 

                                                 

، كاللمع يف 190ص، كعلل النحو: 2/397، كشمع اذهوامع: 387صنار: اصمفطل يف صنرة اإلعراب: ي -1
 .1/292، كشرح الكافية الشافية: 190صالررغية: 

اغن عقيل على ألفية ، شرح 3/404ية الطباف على شرح األمشوِن: ، كحاش1/132ينار: شمع اذهوامع:  -2
 ، 3/304اغن مالك: 
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مقٌدرة كانت يف حكم الردـ، فلم صمد إال اْلرؼ اجملانس ذها، فحذفه فلم صمتمع حذفاف 
، يف حُت اكانت مقٌدرة كانت عدمن لىمَّا غل اجلاـز حذؼ اْلرؼ فقط، كاْلركة  ؛أحدثهما اجلاـز

، فرفن رأل سيبويه أٌف اجلاـز حذؼى اْلركة فقط ال   اغَت، كإسٌما حيًذؼى اْلرؼي عند اجلاـز ال ابجلاـز
 ؛، كغذينك التوجيهُت ال يكوف هنالك اجتماعي حذفُت لرٌلةو كاحدة(1)غُت صورة اصمرفوع كاجمل ـك

، كاْلرؼ عند  غل احملذكؼي على رأم الروي كاحد كهو اْلرؼ، كعلى رأم سيبويه اْلركة ابجلاـز
، كحذؼ اْلركة لئلعراب  .(2)، كحذؼ اْلرؼ للتفرفة الشكليةاجلاـز

 
 :نتائج البحث

عند النحويُت منذ غداية الدرس النحوم، كظهر  "اإلجحاؼ"لقد ظهر مططل    -1
غتسميات مًتادفة منها: اإلجهاد، كاإلخبلؿ، كاالنتهاؾ،  ايف كتاب سيبويه، كسي أيضن 

 كالتوهُت، كفحش اْلذؼ.
ع إعبللُت أك حذفُت متقارنُت عبارة عن اجتما  "اإلجحاؼ"يرل الطرفيوف أف   -2

يف أصوؿ البنية دكف زكائدها صمرل البنية الطرفية خارجة عن ناامها اصمرركؼ كطريقتها اصمرتادة، 
فيحدث اختبلؿ يف التكوين الطريف ذها، كيرل النحويوف أف اإلجحاؼ عبارة عن اجتماع 

صمرهودة كناامه اصمرتاد، حذفُت فأكثر على تركيب كبلمي يؤدم إىل إخراج الًتكيب عن حالته ا
لقانوف الرلة اليت أغـر اللغويوف الررب هبا كابلترليل لنااـ  اككاف اإلجحاؼ عند الفريقُت خاورن 

لغتهم كطرائق استرماذها، فهو علة مانرة من كركد الًتاكيب كالبنيات على هيئات ٗترجها عن 
 اصارخن  الكنه صما كاف خركجن القبوؿ كاالنسجاـ، كإف كانت هنالك فرائن دالة على احملذكؼ، 

                                                 

       ، شرح شافية اغن اْلاجب، الروي: 342ص، اصممتع الكبَت يف التطري : 1/23ينار الكتاب:  -1
4/406-407. 
شية الطباف على شرح األمشوِن: ، حا1/87التووي : ، شرح التطري  على 1/203ينار شمع اذهوامع:  -2
1/151. 
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عن القوانُت الشكلية كزل لةن عميقةن فيها ريفض، كسوغ أبفَّ الررغية ال تفرليه، كالفطحاء ال 
 يرتكبونه.

لااهرة اْلذؼ يف الكبلـ الررب، لكنه اْلذؼ اصمرفوض  "اإلجحاؼ"ينتمي   -3
الذكر، كلذا  :أعٍت ،لصمخالفته الشركط اصمرتبة يف ٕتوي  ارتكاب اْلذؼ الذم هو خبلؼ األص

 :من موانع اْلذؼ نتيجة عدـ االلت اـ غشرط جواز ارتكاغه، أعٍت اظمكن جرل اإلجحاؼ مانرن 
اختطار اصمختطر أك حذؼ الروض مع اصمرٌوض أك طركء إعبللُت على البنية متقارنُت ظمٌساف 

 ت اصمتقارغة مرها.أصوؿ الكلمة دكف زكائدها دما يؤدم إىل ارتباؾ يف البنية كتداخل مع البنيا
يف الدرس النحوم على أنه نوعه مرفوض من ظاهرة اْلذؼ  "اإلجحاؼ"دٌؿ   -4

اجلائ ة غشركطها، حيث صمتمع أكثر من حذؼ على تركيب كاحد يؤدم إىل إحداث إخبلؿ 
لكثرة االنتهاؾ  ؛يف البنية الًتكيبية للجملة، تقتضي عدـ فائدة القرائن الدالة على اْلذؼ حينئذو 

من فبل مسترملي اللغة، كفد كفع اإلجحاؼ عند حذؼ ركٍت الكبلـ، أك اجلملة  الطارخ
٘تٌرده على شركط  "اإلجحاؼػػػ"غرمتها، أك حذؼ الراغط الذم تتماسك عناصر اجلملة غسببه، ف

اْلذؼ تتضاءؿ غسببه دكر القرينة الدالة على احملذكؼ، نتيجة الشلل الذم يطيب الًتكيب، 
على التماسك داخل اجلملة، ْتيث ضمدث فجوات يف النص يطرب كاالختبلؿ الذم يطرأ 

 ترفيرها.
عند النحويُت يف مقاـ ترليل الاواهر اللغوية اليت مل تسترمل  "اإلجحاؼ"يقع   -5

إىل ارتكاب  ايف كبلـ الررب، عندما يفًتض النحوم االسترماؿ، فيجيب ابمتناع ذلك مستندن 
 اخلايل من اخلركج الطارخ عن نسقية الًتاكيب حينئذ دما يدٌؿ على ذكؽ الررب "اإلجحاؼ"

 كانسجامها الطبيري.
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عند النحويُت يف مقاـ اخلبلؼ النحوم، حيث يلجأ  "اإلجحاؼ"يرد مططل    -6
يف كبلـ الررب إىل علة  اصمناظركف النحويوف إىل منع غرض االسترماالت الواردة فليبلن 

للتوازف يف الًتاكيب  اهبهم النحوية كٖتقيقن للتوهُت من فيمة االستدالؿ، نطرةن صمذا "اإلجحاؼ"
 الواردة اصمترٌروة للحذؼ كاالختطار.

يرتمد النحويوف على مططل  اإلجحاؼ لرغط اْلالة الفرلية ابْلالة اإلمكانية   -7
للًتاكيب، فيسترملوف اصمططل  يف مقاـ ٗتٌيل أصل الًتكيب، كإف الًتكيب اْلايٌل مردكؿ عنه، 

، فقد استرمل الًتكيب اصمردكؿ لـ  اختطار اصمختطر كاْلذؼ ُمددن فلو كفع االختطار يف ا
النحويوف اصمططل  غداللة جديدة، هي عبارة عن اجتماع حذفُت أحدشما حذؼ من اْلالة 

 ."اإلجحاؼ"األصلية للًتكيب كحذؼ من اْلالة اصمردكلة عنه، فيتحقق واغط 
فووة من حاالت ال طمتل  الطرفيوف كالنحويوف على أف اإلجحاؼ حالة مر   -8

اْلذؼ، كخركج عن الطورة اصمنتامة اليت تليق غبنية الكلمة كالًتكيب، ك٘تٌرده من اصمسترمل يف 
اْلفاظ على هيئة الكلمة كالًتكيب إبخراجها عن طور القبوؿ نتيجة االنتهاؾ الطارخ لبنيتها 

ي ترفض الطور كفواعد تركيبها، كغذلك تتحقق مقولة إف اللغة ٖتافظ على ذاهتا غذاهتا، فه
االسترمالية اليت ال تليق غبنائها ككياَّنا، لكٌن النحويُت طمتلفوف يف مدل انطبافها على النماذج 

رملة، فمنهم من يرل أف هذا األسلوب ُمح ، كتلك الطيغة أصاهبا اإلجحاؼ، كمنهم ستاصم
األصل على  من يرل غَت ذلك، فهم ال طمتلفوف يف األصل التناَتم كإسما طمتلفوف يف انطباؽ

لكن  ؛مرفوض من اجلميع كفانوانن  أصبلن  "اإلجحاؼػػػ"الوافع االسترمايل الفرلي للغة، كلذا ف
 الطورة اليت تقع يف االسترماؿ تكوف مووع الن اع كالنقاش.
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 املصادر واملراجع
: الكتب املطبوعة:  أوال 

أب غكر الشرجي ال غيدم  ائتبلؼ النطرة يف اختبلؼ رماة البطرة كالكوفة، عبد اللطي  غن -1
 .ـ1987-ق1407، 1: ت : د. طارؽ اجلناب، عامل الكتب اصموصل، ط "هػ802ت "
ت : عبد اْلسُت الفتلي، مؤسسة  "هػ316ت "األصوؿ يف النحو، أغو غكر السراج  -2

 ."تط، د. "الرسالة، غَتكت، لبناف، 
ت "يُت، أغو البكات األنبارم اإلنطاؼ يف مسائل اخلبلؼ غُت النحويُت البطريُت كالكوف -3

 ، ، "د. ط".ـ2007-هػ1428صمكتبة الرطرية، صيدا، غَتكت، ا "هػ577
يوس   :ت  "هػ761ت "أكو  اصمسالك إىل ألفية اغن مالك، مجاؿ الدين غن هشاـ  -4

 ."تط، د. "الشيخ دمحم البقاعي، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، 
 :، ت "هػ672ت "تطري ، أغو عبد هللا مجاؿ الدين اغن مالك إصماز الترري  يف علم ال -5

: السرودية، طدمحم اصمهدم عبد اْلي، عمادة البحث الرلمي ابجلامرة اإلسبلمية، اصمملكة الررغية 
 ـ.2002-هػ1422، 1
، ت : عادؿ أمحد عبد اصموجود، "هػ745"البحر احمليط يف التفسَت، أغوحياف األندلسي  -6

 ـ.2001-ق1422، لبناف، غَتكت، 1: الرلمية، طض، دار الكتب كعلي دمحم مرو 
تداخل األصوؿ اللغوية كأثر  يف البناء اصمراجم، عبد الرزاؽ غن فراج الطاعدم، عمادة  -7

 ـ.2002-هػ1422، 1: البحث الرلمي، اصمملكة الررغية السرودية، ط
، "هػ1324ت" اجلناف اجلاكم عبد اْلق غن عبدتدريج األداِن إىل فراءة شرح التفتازاِن،  -8

 ."تط، د. "، اسطنبوؿ، تركيإاصمكتبة اذهامشية، 
تسهيل الفوائد كتكميل اصمقاصد، اغن مالك، ت : دمحم كامل غركات، دار الكاتب الررب  -9

 ، "د. ط".، ـ1967للطباعة كالنشر، لبناف، غَتكت، 
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غدر الدين غن حسن غن فاسم  غو دمحمأتووي  اصمقاصد كاصمسالك غشرح ألفية اغن مالك،  -10
، 1: عبد الرمحن علي سليماف، دار الفكر الررب، القاهرة، ط :، ت "749ت "اصمرادم 
 ـ.2008 -ق 1428

د. فخر الدين فباكة كدمحم ندمي فاول، دار  :اجلٌت الداِن يف حركؼ اصمراِن، اصمرادم، ت  -11
 ـ.1992-هػ1413، 1: الكتب الرلمية، غَتكت، لبناف، ط

، "هػ1288 ت"حاشية اخلضرم على شرح اغن عقيل على ألفية اغن مالك، دمحم اخلضرم  -12
 ، "د. ط".ـ1953اصمكتبة التجارية الكبل، القاهرة، 

ت "حاشية الطباف على شرح األمشوِن أللفية اغن مالك، أغو الررفاف دمحم غن علي الطباف  -13
 ـ.1997-هػ1417، 1: رلمية، غَتكت، لبناف، ط، دار الكتب ال"هػ1206

دمحم علي النجار، عامل الكتب،  :، ت "هػ293ت "اخلطائص، أغو الفت  عثماف غن جٍت  -14
 ."تط، د. "غَتكت، لبناف، 

، 2: ديواف امرئ القيس، اعتٌت غه: عبد الرمحن اصمططاكم، دار اصمررفة، غَتكت، لبناف، ط -15
 ـ.2004-هػ1425

-ق1421، 1: الكيت الرلمية، غَتكت، لبناف، طسر صناعة اإلعراب، اغن جٍت، دار  -16
 ـ.2000

ت : شريب  "هػ 275ت "كد سليماف غن األشرث السجستاِن سنن أب داكد، أغو دا -17
 ـ. 2009-هػ 1430، 1: ر الرسالة الراصمية، طاألرانؤكط، كدمحم كامل فرة غللي، دا

   ت : عبد الفتاح "هػ303ت "سنن النسائي، أغو عبد الرمحن أمحد غن شريب النسائي  -18
 ـ.1986-هػ1406، 1: أغو غدة، مكتبة اصمطبوعات اإلسبلمية، حلب، ط

مكتبة الرشد،  "هػ1351ت "شذا الررؼ يف فن لطرؼ، أمحد غن دمحم اْلمبلكم  -19
 ."تط، د. " الرايض،

، ت : "هػ769ت "  هباء الدين عبد هللا غن عقيلشرح اغن عقيل على ألفية اغن مالك،  -20
 ـ.1980-هػ1400، 20:  حميي الدين عبد اْلميد، دار الًتاث، القاهرة، طدمحم
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       شرح األمشوِن على ألفية اغن مالك، أغو اْلسن نور الدين علي غن دمحم األمشوِن  -22
 ـ.1998-هػ1419، 1: ، دار الكتب الرلمية، غَتكت، لبناف، ط"هػ900 ت"

    ٔتضموف التووي  يف النحو، خالد األزهرم شرح التطري  على التووي  أك التطري  -23
 ، "د. ط".ـ2000-هػ1421دار الكتب الرلمية، غَتكت، لبناف،  "هػ905 ت"

دار اصميثاؽ، دمشق،  "،هػ791 ت"شرح تطري  الر م، سرد الدين التفتازاِن  -24
 ، "د. ط".ـ2009-هػ1430

 "هػ686 ت"سًتآابذم ألا شرح شافية اغن اْلاجب، ذمم الدين دمحم غن اْلسن الروي -25
دمحم حميي الدين عبد اْلميد، كدمحم نور اْلسن، كدمحم ال ف اؼ، دار الكتب الرلمية، غَتكت،  :ت 

  ، "د. ط".ـ1975-هػ1395لبناف، 
شرح فطر الندل كغل الطدل، اغن هشاـ األنطارم، دار الطبلئع للنشر كالتوزيع،  -26

 ، "د. ط".ـ2009القاهرة، 
ية الشافية، اغن مالك، ت : عبد اصمنرم أمحد هريدم، مرك  البحث الرلمي شرح الكاف -27

 ."تط، د. "، 1: كإحياء الًتاث اإلسبلمي، مكة اصمكرمة، ط
            "ديكنقوزػػػ"رؼ، مشس الدين أمحد اصمرركؼ غػشرح مراح األركاح يف علم الط -28

 ، "د. ط".ـ1959-هػ1379، مطبرة الباب اْللب كأكالد ، مطر، "هػ855 ت"
فدـ  "هػ643ت "شرح اصمفطل، موفق الدين أغو البقاء يريش غن علي غن يريش اصموصلي  -29

، د.إميل غديع يرقوب، دار الكتب الرلمية، غَتكت، لبناف :له ككوع هوامشه كفهارسه
 ، "د. ط".ـ2001-هػ1422

د. طه حمسن،  :شواهد التووي  كالتطحي  صمشكبلت اجلامع الطحي ، اغن مالك، ت  -30
 هػ. 1422، 1: مكتبة اغن تيمية، ط

 "هػ393ت "، أغونطر إساعيل غن محاد اجلوهرم "اتج اللغة كصحاح الررغية"الطحاح  -31
 ـ.1087-هػ1407، 4: أمحد عبد الغفور عطار، دار الرلم للمبليُت، غَتكت، ط :ت 
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           غن اصمغَتة البخارمغن إغراهيم صحي  البخارم، أغو عبد هللا دمحم غن إساعيل  -32
 هػ.1422، 1: ط ،دمحم زهَت غن انصر الناصر، دار طوؽ النجاة :، ت "هػ256 ت"

 :، ت "هػ261ت "صحي  مسلم، أغو اْلسن مسلم غن اْلجاج القشَتم النيساغورم  -33
 . "تط، د. "دمحم فؤاد عبد البافي، دار إحياء الًتاث الررب، غَتكت، 

سكندرية، إليف الدرس اللغوم، طاهر سليماف محودة، الدار اجلامرية، اظاهرة اْلذؼ  -34
 ، "د، ط".ـ1998مطر، 

حممود  :ت  "هػ538ت "علل النحو، أغو اْلسن دمحم غن عبد هللا غن الرباس اغن الوراؽ  -35
 -هػ1420، 1: كة الررغية السرودية، طجاسم دمحم الدركيش، مكتبة الرشد، الرايض، اصممل

 ـ.1999
فت  اصمتراؿ على القطيدة اصمسماة غبلمية األفراؿ، محد غن دمحم الرائقي الطريدم اصمالكي  -36

، 1: إغراهيم غن سليماف البريمي، ُملة اجلامرة اإلسبلمية، اصمدينة اصمنورة، ط :ت  "هػ1250"
 ـ. 1418-هػ1417

 :، ت "هػ761ت " الفطوؿ اصمفيدة يف الواك اصم يدة، صبلح الدين أغو سريد خليل الرلئي -37
 ـ.1990-هػ1441، 1: حسن موسى الشاعر، دار البشَت، عماف، ط

، مطبرة مططفى الباب اْللب "هػ940ت "الفبلح شرح اصمراح، اغن كماؿ الباشا،  -38
 ـ.1959-هػ1379، 3: كأكالد ، مطر، ط

سبلـ دمحم عبد ال :ت  "هػ180ت " "سيبويهػػػ"أغوغشر عمرك غن عثماف اصملقب غػ الكتاب، -39
 ـ.1988 -هػ1408، 3: هاركف، مكتبة اخلاذمي، القاهرة، ط

، دار صادر، "هػ711ت "لساف الررب، مجاؿ الدين أغو الفضل دمحم غن مكـر غن مناور  -40
 هػ. 1414، 3: غَتكت، ط

، ت : د. مازف اصمبارؾ، دار الفكر، "هػ337"البلمات، عبد الرمحن غن إسحاؽ ال جاجي  -41
 ـ. 1985-هػ1405، 2: دمشق، ط
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  ت :  "هػ616ت "اللباب يف علل البناء كاإلعراب، حمب الدين أغو البقاء الركبم  -42
 ـ.1995-هػ1416، 1: د.عبد اإلله نبهاف، دار الفكر دمشق، ط

 "اغن الطائغػػػ"دمحم غن حسن اصمرركؼ غػمشس الدين  اللمحة يف شرح اصملحة، أغو عبد هللا -43
راهيم غن سامل الطاعدم، عمادة البحث الرلمي ابجلامرة ، ت : إغ"هػ720ت "

 ـ.2004-هػ1424، 1: اإلسبلمية،اصمملكة الررغية السرودية، ط
ط،  د."د. فائ  فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت  :اللمع يف الررغية، اغن جٍت، ت  -44
  ".ت

، "هػ241 ت"بل الشيباِن مسند اإلماـ أمحد غن حنبل، أغو عبد هللا أمحد غن دمحم غن حن -45
 ـ.1995-هػ1416، 1: ت : أمحد دمحم شاكر، دار اْلديث، القاهرة، ط

أمحد يوس  النجايت، كدمحم  :ت  "هػ207"مراِن القرآف، أغو زكراي ضمِت غن زايد الفراء  -46
      ، 1: علي النجار، كعبد الفتاح إساعيل الشلب، دار اصمطرية للتألي  كالًتمجة، مطر، ط

 ."تط، د. "
 ."تط، د. "اصمرجم الوسيط، ُممع اللغة الررغية، دار الدعوة، القاهرة،  -47
د. مازف اصمبارؾ، كدمحم علي عبد هللا،  :مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، اغن هشاـ، ت  -48

 ـ.  1985، 6: دار الفكر، دمشق، ط
ت "مرك غن أمحد ال خمشرم اصمفطل يف صنرة اإلعراب، أغو القاسم جار هللا حممود غن ع -49

 ـ.1993، 1: ، ت : د. علي غو ملحم، مكتبة هبلؿ، غَتكت، ط"هػ538
عبدالسبلـ دمحم هاركف، دار  :ت  "هػ395ت "مقاييس اللغة، أغواْلسُت أمحد غن فارس  -50

 ، "د. ط".ـ1979-هػ1399الفكر، دمشق، 
ت : دمحم عبد اخلالق  "هػ285ت"اصمقتضب، أغو الرباس دمحم غن ي يد اصمرركؼ ابصمبد  -51

 . "تط،  د."عضيمة، عامل الكتب، غَتكت، 
، ت : إغراهيم السامرائي، دار "هػ385"منازؿ اْلركؼ، أغو اْلسن علي غن عيسى الرماِن  -52

 . "تط، د. "الفكر، عماف، 
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 -هػ1373، 1: اصمنط  لكتاب التطري ، اغن جٍت، دار إحياء الًتاث القدمي، ط -53
 ـ. 1954

 ت" "اغن عطفورػػػ"غو اْلسن علي غن مؤمن اصمرركؼ غػاصممتع الكبَت يف التطري ، أ -54
 ـ.1996، 1: مكتبة لبناف، ط "،هػ669
 ."ت د."، 5: دار اصمرارؼ، مطر، ط "،هػ1398"النحو الوايف، عباس حسن  -55
، ت : "هػ581ت "نتائج الفكر يف النحو، أغو القاسم عبد الرمحن غن عبد هللا السهيلي  -56

، 1: عادؿ أمحد عبد اصموجود، كعلي محد مروض، دار الكتب الرلمية، غَتكت، لبناف، ط
 ـ. 1992-هػ1412

    النهاية يف غريب اْلديث كاألثر، أغو السرادات ُمد الدين اصمبارؾ غن دمحم اغن األثَت -57 
ية، غَتكت، لبناف، طاهر أمحد ال اكم كحممود دمحم الطناحي، اصمكتبة الرلم :، ت "هػ606 ت"

  ، "د.ط".ـ1979-هػ1399
، ت : عبد اْلميد "هػ911 ت"شمع اذهوامع يف شرح مجع اجلوامع، جبلؿ الدين السيوطي  -58

 . "تط، د. "اذهنداكم، اصمكتبة التوفيقية، مطر، 
ت : حسن أمحد الغلماف،  "تويف يف القرف الثاِن الرشر"الوافية يف نام الشافية، النيسارم  -59

 "د، ط". ـ.1995-هػ1415صمكتبة اصمكية، مكة اصمكرمة، ا
 

 اثني ا: الرسائل اجلامعية: 
اغن "علة أمن اللبس يف اللغة الررغية، ُميد خَتهللا راهي، رسالة ماجستَت، كلية الًتغية  -1

  ، "د. ط".ـ1997، جامرة غغداد، "رشد


