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  میالد عبد السالم السلیني  /د                                        

  كلیة اللُّغة العربیة والدراسات اإلسالمیة                                        

  الجامعة األسمریة اإلسالمیة                                               

         

 :ُمَقدَمُة الَبْحث

، فكتب لها من لعربیة بإنزال القرآن الكریم بهامُد هللا الذي َشرَّف اللغة االح

ْفع َمن عربیة في كل زماٍن قیََّض لل ، ونشكره عزَّ وجلة والبقاء ما لم یكتُْبُه لغیرهاالرِّ

على َأْفَصِح َمْن َنَطَق بها،  یهتمُّ بها، والصالة والسالمُیِحبُّها، وَیغاُر علیها، و 

  . ن ُأوتيَ َجوامَع الَكِلِم فیهاوأْبَلغِ مَ 

یف في العربیة دراسة صرفیة التخف: فهذا بحٌث ُلغويٌّ بعنوان بعُد، أما

زًة في ، وهي میزةُ التخفیف التي ُتَعدُّ میمیزًة ِمن مزایا ُلغِتنا العربیة ، یتناولنحویة

  .َأيِّ ُلَغٍة من اللُّغات

  :التالیةو تتمثل أهمیَُّة موضوع هذا البحث في النقاط 

ــــزًة مُ  -1 ــــِرُز هــــذا البحــــُث می ــــا ُلغتنــــا العربیــــةُیب ــــًة مــــن َمزای ، وهــــي میــــزة المیــــل همَّ

ــــْیَن الحــــین واآلخــــرإلــــى التخفیــــف، وتحاشــــي الثقــــل، ویــــدفُع عنهــــا ُتهَمــــ ، ًة ُتْســــَمُع َب

، ذاهبـــــیَن هـــــاحیـــــُث یتَِّهُمهـــــا بعـــــُض أبناِئهـــــا بأنهـــــا ُلغـــــٌة ثقیلـــــٌة فـــــي مفرداتهـــــا وُحروفِ 

ــــــــول بــــــــ ــــــــى الَق ــــــــٌة بالِخفَّــــــــةأن اللَّهجــــــــَة العامیــــــــة إل ، وأن الُفْصــــــــحى ال وُجــــــــود حافل

، ولكــــنَّ هــــذا البحــــث ُیبِطــــُل َزْعَمُهــــم، ویــــْدَحُض ُشــــْبَهَتُهْم، وهــــذا مــــن للتخفیــــف فیهــــا

  .هم  أسباب اختیاري لهذا الموضوعأ
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 لیل، وَیـــــــْدَعم الشـــــــعارَ ، وُیؤیِّـــــــُد الُحْكـــــــَم بالـــــــدُه َیـــــــرْبُط الُعنـــــــواَن بالمضـــــــمونإنَّـــــــ -2

، فــــالُحكم علــــى اللغــــة العربیــــة  بأنهــــا لغــــة التخفیــــف لــــیس مجــــرَّد كــــالٍم بــــالتطبیق

ٌز بالتطبیق العَملي   .في هذا البحث، بل هو ُحكم معزَّ

إنَّــــُه َیَضــــع بــــین أیــــدي ُمِحبِّــــي اللغــــة العربیــــة دلــــیًال قوی�ــــا وجواًبــــا ُمقنًعــــا للــــرد  -3

ــــــن ُیحــــــاولون التقلیــــــَل مــــــ ــــــَس َخصائصــــــها، وطَ ، ن شــــــأن اللغــــــة العربیــــــةعلــــــى َم ْم

أن القـــــرآَن   للغـــــة العربیـــــة ســـــوى  وٕاخفـــــاَء محاِســـــنها، حیـــــث یزعمـــــون أنـــــه ال میـــــزة

  .الكریَم نزَل بها

ــــه یفــــتح البــــاَب أمــــام المتخصِّصــــین فــــي مجــــال اللغــــ - 4 ة العربیــــة لیْنُحــــوا هــــذا إنُّ

، ویحـــــُذوا هـــــذا الحـــــْذَو مـــــن أجـــــل الكشـــــف عـــــن مزیـــــٍد مـــــن مزایـــــا ُلَغتنـــــا المْنَحـــــى

 .ة الجمیلةالعربی

لمبـــــذول فـــــي ویكتســـــب هـــــذا الموضـــــوع أهمیتـــــه أیًضـــــا مـــــن مقـــــدار المجهـــــود ا -5

ــــــة، ــــــِه العلمی ــــــع مادت ، شــــــواهدِه فــــــي كــــــالم العــــــرب الُفَصــــــحاءوالبحــــــث عــــــن  تجمی

ــــك واســــتقراء الكــــالم الفصــــیح مــــن خــــالل المعــــاجم اللغویــــة بُ  ــــى تل ــــَة الُوصــــول إل ْغَی

معـــــــاجم اللغـــــــة لغویـــــــة فـــــــي ، وال َشـــــــك أن االســـــــتقراء والتتبـــــــع لظـــــــاهرة الشـــــــواهد

  .، وٕالى مجهوٍد كبیریحتاج إلى وقٍت طویل

ــــــمول  مــــــن -، فهــــــو موضــــــوع البحــــــث قیمتَــــــُه مــــــن ِجدَّتــــــهِ ویســــــتِمدُّ  -6 حیــــــُث الشُّ

ــــــمَّ  ــــــي ت ــــــُه بهــــــا  والطریقــــــة الت ــــــى  -تناُوُل ــــــَد عل ــــــُه اعتَم ــــــًدا؛ ألن ــــــدُّ موضــــــوًعا جدی ُیَع

ــــع الكــــالم االســــتقراء الكامــــل لمظــــاهر التخفیــــف فــــي اللغــــة العربیــــة مــــ ن خــــالل تتبُّ

العربـــــي فـــــي أهـــــم المعـــــاجم اللغویـــــة كلســـــان العـــــرب، وتـــــاج العـــــروس، والمصـــــباح 

  .المنیر

ــــد اقتضــــْت طبیعــــُة الب ــــى ســــبعة  مباحــــَث وبعــــد المقدمــــة فق حــــِث تقســــیَمه إل

 :هي
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  .تخفیُف الهمزة: المبحث األول -1

  :لبانتحرِّك أو فْتِحِه، وفیه مطالتخفیف بتسكین المُ : المبحث الثاني -2

   .التخفیف بتسكین المتحرِّك: المطلب األول -أ

  .التخفیف بتغییر الحركة: المطلب الثاني -ب

  :رف من الكلمة، وفیه ثالثُة مطالبالتخفیف بحذف ح -3

  .حذف حرف من أول الكلمة: المطلب األول -أ

  .حذف حرف من وسط الكلمة: المطلب الثاني -ب

  .الكلمةحذف حرف من آخر : ب الثالثالمطل –ج 

   .التخفیف بقلب الحرف إلى حرٍف َأَخفَّ : المبحث الرابع  -4

التخفیـــــــــف بتـــــــــرك تشـــــــــدید الحـــــــــرف الُمَضـــــــــعَّف آخـــــــــَر : المبحـــــــــث الخـــــــــامس -5

  .الكلمة

ـــــــــع الفعـــــــــل المضـــــــــارع  :المبحـــــــــث الســـــــــادس -6 ـــــــــف بحـــــــــذف عالمـــــــــة رف التخفی

  .المرفوع

  .التخفیف بحذف كلمة أو ُجْمَلة: المبحث السابع -7

ـــــوقـــــد ُخـــــِتَم   ل إلیهـــــا َبْعـــــَد البحـــــُث بخاتمـــــٍة تضـــــمَّنْت أهـــــمَّ النتـــــائج التـــــي تَـــــمَّ التوصُّ

، وَبْعــــــَد الخاتمـــــــة تَــــــمَّ بیــــــاُن َأَهـــــــمِّ المصــــــادر و المراجــــــع التـــــــي الَبْحــــــث والدراســــــة

  .استعاَن بها الباحُث أثناَء تجمیع المادة العلمیة  لهذا الموضوع 
  

  تخفیف الهمزة: المبحث األول 

  : توطئة

   ،ًفاـُیَخفُِّفُه إذا جعَلُه َخفی وهو مْصَدر َخفََّف الشيءَ ،التثقیل ضدُّ :غةً لُ  التخفیف

  َف منـــــــــــأزاَل عنُه َمَشقًَّة، وخفَّ  :وخفََّف عنهُ  َرقََّق نْسَجُه،: خفََّف الثوب، أي: ویقال
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  .)1(َأزاَل بعَضُه لیِقلَّ ثقُلهُ : الشيء

 وٕازالُة الثقلِ  ُنْطِق الكلمِة العربیةِ  ُیراد به تخفیفُ : والتخفیف في االصطالح

، أو بتغییر قْلبِه إلى حرف آخَر َأخفَّ منه، أو بِ عنها ِبحْذِف َحرف من ُحروِفها

أو بترِك تضعیِف  ،حركِة حرٍف من ُحروفها إلى ُسكون، أو حركٍة أخرى أخفّ 

  .)2(الحرف المضعَّف

حرًفا آخر، وٕاما  والمراد من تخفیف الهمزة في هذا المبحث إما إبدالها

فها وتخفی: "قال ابن یعیش عن الهمزة، )3(تْسهیلها بین الهمزة وبین الواو أو الیاء

  كما ُذِكَر 

  .)4("باإلبدال و الحذف، وأن ُتجعَل بیَن بینَ 

حرٌف شدیٌد "ها، فهي وٕانَّما اْحِتیَج إلى تخفیف الهمزة نظًرا لثقِل َمْخَرجِ 

  از فیها ــــــــــ، ولذا جدرــــــرة في الصــــــها نبـــــــوألنَّ  .)5("ق، َیخرج من أقصى الَحلْ ُمْستثقلٌ 

                                                 
)1(

غفور عطَّار، أحمد عبد ال: ه، تحقیق393الصحاح، إسماعیل بن حماد الجوهري، ت : ینظر 

یر، أحمد بن ، والمصباح المن1/175) خ ف ف(ت ،. ط. دار العلم للمالیین، بیروت، د

، والمعجم الوسیط، 1/175) خ ف ف(، المكتبة العلمیة، بیروت، محمد بن علي الفیومي

  .1/247)خ ف ف(غة العربیة بالقاهرة، مجمع الل تألیف أحمد الزیات وآخریَن،

)2(
كلسان   هذا التعریف استنبطُتُه من خالل استقراء مظاهر التخفیف في بعض المعاجم العربیة 

  .العرب، والمصباح المنیر

)3(
عنوانه التخفیف بحذف  نها فإنه یندرج في مبحٍث آخرَ لهمزة بحذفها والتخلُّص مَأمَّا تخفیف ا 

  .حرف من الكلمة

)4(
 1قوب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، طإمیل بدیع یع: یعیش، تحقیقبن ل، الشرح المفص 

  .5/265م 2001

)5(
  .5/265شرح المفصل البن یعیش  
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  .)1(التخفیف

  .)2(الحجاز الهمزة هو ُلغُة قریش وأكثر أهلِ وال بدَّ من التنبیه إلى أن تخفیَف 

سهیل ال یشمل الهمزة المبتدأ بها؛ والجدیر بالذكر أن تخفیف الهمزة بالت

، فلْم یبتِدئوا بُمَقّرب ِمْن ساكن، كما أنهم ال ن الساكنألنها تْقُرب بالتخفیف م"

  .)3("یبتدئون بساكن

؛ ألن ذلك یدل على أصلها من في تخفیف الهمزة تسهیلها بین بینواألصل 

لوا تسهیَلها ب ؛ ِلئالَّ تدخل في بنات الیاء ین بین وكِرُهوا تخفیَفها بالبدلالهمز، ففضَّ

 .)5("تخفیُفها بین بین، وساَغ البدلُ  ل إذا امتنعَ وٕانما ُتخفف بالبد" ،)4("والواو

، وٕاال كان إال إذا امتنَع تخفیُفها بین بینوْلُیْعَلْم أنَّ الهمزة ال ُتَخفَُّف بالحذف 

  .)6(تخفیُفها شاذ�ا ال ُیقاس علیهِ 

  .الهمزة المتحركةیف الهمزة یشمل الهمزة الساكنة و والكالم على تخف

  :اكنةتخفیف الهمزة الس - أوالً 

                                                 
)1(

محمد عبد الخالق عضیمة، : ید المبرد، تحقیقألبي العباس محمد بن یز ، المقتضب: ینظر 

  .1/292م ، 2010القاهرة، 

)2(
  .5/265شرح المفصل البن یعیش،  :ینظر 

)3(
ن البادش، بخلف الغرناطي المعروف با، أحمد علي بن أحمد بن اإلقناع في القراءات السبع 

  .1/211هـ، دار الصحابة للتراث، 540ت 

)4(
  .1/211، لسبعاإلقناع في القراءات ا :ینظر 

)5( 
  .السابق

)6(
  .السابق: ینظر 
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، فتقلب على )1(تتأثر الهمزة الساكنة عند إرادة تخفیفها بحركة ما قبلها

 ،حركَة ما قبَلها مفتوًحا َتِبَعتْ فإن كان الحرُف الذي قبلها  ،)2(حسب حركة ما قبلها

كانت الهمزة وٕاذا : "عاًة لفتحة ما قبلها، قال سیبویهفتُقَلب عند التخفیف ألًفا؛ مرا

ومن أمثلة ذلك كلمة  ،)3("، فأردَت أْن ُتخفَف أبدلَت مكاَنها ألًفاساكنًة وقبلها فتحةٌ 

ُتخفَّف ) َفْأٌس (َراس، وكذلك كلمة : قال، فإنها ُتخفَّف بإبداِل َهمَزِتها ألًفا، فیُ )َرْأس(

َقراُت : یقال فیها) َقرْأتُ (اٌس، وكذلك ف :ألًفا النفتاح ما قبلها، فُیقال همزُتها بإبدالها

  .)4(ها الساكنة ألًفا مراعاًة لفتحِة ما قبلهابإبدال همزتِ 

لضمة وٕان كان ما قبل الهمزة مضموًما جاز تخفیُفها بإبدالها واًوا مراعاًة ل

وٕاذا كان ما قبلها مضموًما فأردَت أن ُتخفَف َأبدْلَت : "التي قبلها، قال سیبوبه

حیث یقال فیها  ،)ُرؤیة(و) ُیْؤِتي(و) مؤَتَمر(و ) ُمْؤِمنٌ (، ومثال ذلك )5("مكانها واًوا

، وُیوِتي، وُروَیة، وذلك بإبدال الهمزة الساكنة ُموِمٌن، وُموَتَمر: فیها بعد التخفیف

  .فیها إلى واو

وٕان كان ما : " َفت بإبدالها یاًء، قال سیبویهوٕان كان ما قبلها مْكُسوًرا ُخفِّ 

ِبیٌر، وفي : بئرٍ  یٌب، وفيذِ : ، فتقول في ِذئب)6("قبلها مكسوًرا أبدْلَت مكانها یاءً 

ِجیُت، بإبدال الهمزة الساكنة المكسور ما قبلها یاًء، وهو قیاس مطَّرٌد في : ِجئتُ 

                                                 
)1(

  .5/266البن یعیش،  ،شرح المفصل: ینظر 

)2(
  .1/294،المقتضب: ینظر 

)3(
  .3/543ت. ، د1/عبد السالم  محمد هارون، دار الجیل، بیروت، ط: كتاب سیبویه، تحقیق 

)4(
  .5/266شرج المفصل البن یعیش، : ینظر 

)5(
  .3/543الكتاب  

)6(
  .3/544 ابقسال 
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  .)1(كل ما كان بهذه الصفة، فالهمزة إذا سكنْت وانكسَر ما قبلها ُقِلَبْت یاءً 

  تخفیف الهمزة المتحركة الساكن ما قبلها -ثانًیا

ًكا أو ساكًنان یكالهمزة المتحركة ال َیْخُلو حاُلها من أ ، ون ما قبلها متحرِّ

أو حرًفا من حروف المدِّ َیْخلو من أن یكون حرًفا صحیًحا،فإن كان ساكًنا فال 

  .واللین

جاز تخفیُفها بقلِبها من ) ، یاءواو( متحركة مسبوقًة بحرِف َمدٍّ فإن كانت الهمزة ال

ساكنة، ویاًء بعد الیاء بعَد الواو ال جنس حرف اللِّین الذي قْبَلها، فتُْقلب واًوا

، )2(أن تخفف الهمزة في هذه الحالة بأن تقلَبها كالحرف الذي قبلها: ، أيالساكنة

في یاء  ، وكذلك ُتدَغم الیاُء المنقلبة عن الهمزةدغم الواو المبدلة في واو المدِّ ثمَّ تُ 

توحة بإبدالها الهمزة المف ، حیث ُتخفَّف)َمْقُروَءة(َلها، وذلك كما في الَمدِّ التي قبْ 

  .یقال َشُنوَّة) َأزد َشُنوَءة( ، وفي)َمْقُروَّة( الساكنة، فَتِصیرُ  ، ثُم تُدَغم في واو المدِّ واًوا

َخِطیَّة، بإبدال الهمزة المفتوحة : یقال فیها بعد تخفیف الهمزة )ةَخِطیئَ (وكما في  

رف المد الذي یاًء النكسار ما قبلها، ثم إدغاِم الیاء المنقلبة عن الهمزة في ح

نبيٌّ : -إذا َخففَت الهمزة  -)َنِبيء( وتقول في: "، قال المبرد في المقتضب)3(قْبَلها

  .)4("كما ترى هكذا یجرى فیما لْم تُكن حروف لینِه أصلیة أو كاألصلیة

  وٕان كانت الهمزة المتحرِّكة مسبوقًة بحرٍف صحیح ساكٍن فإنها ُتخفَّف بإلقاء 

                                                 
)1(

  .5/297شرح المفصل، البن یعیش، : ینظر 

)2( 
  .1/266المقتضب، : ینظر

)3(
  .5/267شرح المفصل البن یعیش : ینظر 

)4(
  .1/298المقتضب  
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ًكا بحركة الهمزةذي قْبلهاحركِتها على الساكن ال ، ثُمَّ ُتحَذف الهمزُة، ، فیصیر ُمتحرِّ

، فأردَت أن ُتخفَِّف ة متحركة كان قْبَلها حرٌف ساكنٌ اعلْم أنَّ ُكلَّ همز : "قال سیبویه

َمْن ( :، وذلك كما في قولك)1("وألقیَت حركَتهاعلى الساكن الذي قبلها حذْفَتها،

ن تخفیف الهمزة هنا یلزم مف )َمَن ُبوَك؟: (همزة تخفیف الحیث تقول بعد ) َأُبوَك؟

 إلى الساكن الذي قبلها، فیصیر متحرًكا - وهي الفتحة –ناقًال حركتها  أن َتحِذفها

  .)2(بحركة الهمزة

، فإنها ُتخفَّف )الَمْرَأة(و ) الَكْمَأة(و) المْسَألة(و ) یْجَأر(و )َتْسَأل(وكما في 

تقول فیها على طریقة لى الساكن الصحیح قْبَلها، فبحْذِف همزتها ونْقِل حركِتها إ

، بنقل فتحة الهمزة الى َتَسل، و َیَجر، والمَسَلة، والَكَمة، والَمَرة: الهمزة تخفیف

وذلك ألن الحذَف أبلُغ في التخفیف، وقد بِقيَ " ؛كن الصحیح قْبَلها، ُثمَّ بحذفهاالسا

  .)3("لة إلى الساكن قْبَلها، وهو حركُتها المنقو ها ما یدلُّ علیهامن أعراض

  :تخفیف الهمزة المتحركة المتحرك ما قبَلها -ثالثًا

 یخلو ، فالن الحرف الذي قبلها متحرًكا كذلك، وكاإذا كانت الهمزة متحركةً 

  .، أو مضمومةً الحال من أن تكون مفتوحًة، أو مكسورةً 

  :لمتحرك ما قبلهاالهمزة المفتوحة ا -1

  ل َبْیَن بین، أي ــــ، وقبلها حرف مفتوح ُخفَفْت بالتسهیإذا كانت الهمزة مفتوحةً 

  اعلم أن كلَّ همزٍة مفتوحٍة كانت َقْبلها " :، قال سیبویه)4(متوسطة بین الهمزة واأللف

                                                 
)1(

  .3/545الكتاب  

)2(
  .1/296المقتضب : ینظر 

)3(
  .5/269شرح المفصل، البن یعیش،  

)4(
  .5/273شرح المفصل، البن یعیش، : ینظر 
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 فیقال مثًال  ،)1("، فإنك تجعلها إذا أردَت تخَفیفها بین الهمزة و األلف الساكنةفتحة

في لغة أهل ) سأل(األلف والهمزة، وكذلك بتسهیل الهمزة بین َبَدا : )َبَدأ(في 

لمفتوحَة المفتوح ما قبلها ألًفا، فیقول في ومن العرب َمْن ُیبدل الهمزَة ا، )2(الحجاز

  .)3(ِمْنَساة) ِمْنَسَأة(، وفي َقَرا) َقَرَأ(ساَل، وفي ): لَ َسأَ (

فِّفْت وٕاذا كانت الهمزة مفتوحًة وقبلها حرٌف مضموم أو مكسور خُ     

وٕان كانت الهمزة مفتوحًة، : "یاًء بعد الكسرة، قال سیبویهِ ، و لها واًوا بعد الضمةبإبدا

، كما أبدلَت مكاَنها یاًء حیث ُتَخفَِّف أبدلَت مكاَنها واًوا ، وأردَت أنوقبلها ضمةٌ 

ُغالم : وتقول"َدة، وفي ُجَؤن ُجَوٌن، كان ما قبلها مكسوًرا، وذلك قولَك في التَُّؤدة ُتوَ 

حیُث یقال فیها ُسَوال، بقلب ) ُسَؤال(، وكما في )4("ذا أردَت ُغالم أبیكَ َوبیَك إ

  .)5(الهمزة واًوا طلًبا للتخفیف، وقد أجاز َمجمُع  اللغة العربیة هذ االستعمال

، فإذا ُأریَد )6()ِمَئر( ها بكلمةـــــــــة المكسور ما قبلــــــــزة المفتوحــــــــوقد َمثَّلوا للهم

      ل أیًضا ــومن هذا القبی زة یاًء خالصًة،ـــِمَیر، بإبدال الهم: لَ ـــهمزة قیُأریَد تخفیف ال

                                                 
)1(

  .3/541لكتاب، ا 

)2(
  . 3/542الكتاب، : ینظر 

)3(
  .5/274شرح المفصل البن یعیش،  :ینظر 

)4(
  .3/543الكتاب،  

)5(
  .1،2008/232، طعالم الكتب،القاهرةأحمد مختار عمر،. د معجم الصواب اللغوي،: ینظر 

)6( 
ُت بین القوم َمْأًرا  َمَأرْ : معناها الَعداوة، تقول –وسكون الهمزة  بكسر المیم -ِمَئر جمع ِمْئرة 

الصحاح، إلسماعیل بن حماد الجوهري، ت : عادْیُت بینهم وأفسدُت، ینظر: رًة ، أيوُمماء

  .2/816م، 1987، 4الیین، طأحمد عبد الغفور عطَّار، دار العلم للم: ه، تحقیق393
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ولكنَُّهْم تخلَُّصوا من الهمزة تخفیًفا ِلكثرة  وأْصُلها الخاِبَئة، ،)1()الخاِبیة( مـقْوُله

حْت تُنَطق ، فأصب، وكاَن التخلُص منها باإلبدال، ثُمَّ تَرُكوا الهمز فیها)2(االستعمال

أنَّ العرَب قد تَركوا الهمزة فیها تخفیًفا، فأصبحْت همزُتها كأنَّها : بال همزة، أي

  .ْسٌي َمْنِسيٌّ نِ 

ومن أمثلة الهمزة المفتوحة المكسور ما قبلها التي یعتریها التخفیُف بإبدالها یاًء    

ما قْبَلها، فقالوا فإنها ُتخفَّف بقلب همزتها یاًء؛ النكسار ) ِذئابٌ ( خالصًة كلمة 

امُلوا ع وحًة وكون ما قبلها مكسوًرا، كماِذیاب، بإبدال الهمزة یاًء؛ لكونها مفت: فیها

یرید أن ُیقرَیَك، حیُث َأبَدلوا : ُیریُد أن ُیقِرَئَك، فقالوا :الهمزة بالتخفیف في قولهم

 ):مررُت بُغالِم أبیكَ ( الهمزَة المفتوحَة یاًء مراعاًة ِلكسرِة ما قبَلها، وكذلك یقال في

  . )3(قبلها ، بإبدال الهمزة المفتوحة یاًء مراعاًة للكسرة التيمررُت بغالِم َیبیكَ 

أـو یاًء، ولم  اً َكْسٍر بإبدالها واو  وٕانما ُخفَِّفت الهمزة المفتوحُة المسبوقة ِبَضمٍّ أو

، واأللف ال یُكون ما ة؛ ألنَّها لو ُسهِّلْت القتربْت من األلف الساكنُتَسهَّل بین بین

  .)4(قبَلها مضموًما أو َمكسوًرا

  :الهمزة المكسورة المتحرك ما قبلها -2

واء ـسورة المتحرك ما قبلها عند إرادة تخفیفها ُتَسهَُّل بیَن بین، سالهمزة المك

د، أكانت حركُة ما قبلها فتحًة أم ضمَّة أم كسرة وكذلك المكسورة ُینَحى : "قال المبرِّ

                                                 
)1(

یط، مجمع اللغة العربیة المعجم الوس: ، ینظراٌء ُیحفُظ فیه الماُء أو الزیتُ ِوع: الخابئة 

  .1/213 "خ ب ء" ، بالقاهرة

)2(
  .163/ 1" ب خ ء" ، المصباح المنیر: ینظر 

)3(
  .5/273شرح المفصل البن یعیش، : ینظر 

)4(
  .5/274، السابق :ینظر 
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م بالتسهیل بین الیاء َسی) َسِئمَ (، فتقول في )1("بها نحو الیاء مع كل حركٍة تقُع قْبَلها

خالًفا لألخفش الذي  ُسیل بالتسهیل بیَن الهمزة والیاء،) لَ ُسئ(تقول في والهمزة، و 

ُمعاملًة  یرى أن الهمزة المكسورة المضموم ما قبلها قیاُسها أن تُبدَل یاًء خالصًة؛

لها معاملَة الهمزة المضمومة المكسور ما قبلها، وأما الهمزة المكسورة المكسور ما 

قال  ،)2(بین الهمزة و الیاء بال خالف: ، أيقبلها فتخفیفها َیُكون بتسهیلها َبیَن بینَ 

زة والیاء وٕاذا كانت الهمزُة منكسرًة وقبلها فتحة صارْت بین الهم" :سیبویه

  .)3("الساكنة

  :لهمزة المضمومة المتحرك ما قبلهاا -3

بین الهمزة و الواو، سواء أكان : ، أيف هذه الهمزة بتسهیلها بیَن بینَ تخفَّ 

وٕاذا كانت الهمزُة مضمومًة وقبلها ضمٌَّة أو : "، قال سیبویه ضمٌَّة أم كسرةٌ قبلها 

ِد ُأمَِّك، وهو ، وِمْن عنهذا ِدْرهُم َأِخیكَ : إنََّك ُتصیُِّرها َبْیَن َبْیَن، وذلك قولكَ َكسرٌة، ف

  .)4("، وقول الخلیلقول العرب

أنَّ أْصَلها ؛ ِلُیْعَلَم ومُة المتحرك ما قبلها بیَن بینَ وٕانما ُسهلْت الهمزُة المضم

َلت عن بابها ، بیَد أنَّ األخفش یرى أن )5(الهمز؛ وألنها لو ُأبِدلْت حرَف علٍَّة َلَتحوَّ

عند إرادة تخفیفها، حیُث الهمزة المضمومة المسبوقة بحرٍف مكسور تُقلُب یاًء 

 ؛ ألنه لیَس في الكالم واٌو قْبَلهالهمزة و قبلها كسرة قلبَتها یاءً إذا انضمت ا: "یقول

                                                 
)1(

  .1/293المقتضب  

)2(
  .5/274شرح المفصل البن یعیش : ینظر 

)3(
  .3/542الكتاب  

)4(
  .3/543 السابق 

)5(
  .3/542 السابق :ینظر 
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ا إذا ُأریَد تخفیُف الهمزة فیه )یستهِزُئون(، فمثًال یرى األخفُش أن كلمة )1("َكْسرٌة 

، مخالًفا في ذلك َمْن قالوا بتسهیل الهمزة في ُأبِدلْت همزُتها یاًء، فتصیُر یستهزُیون

فتْقُرب حینئٍذ مَن الواو الساكنة، سواء كان ما "، )2(الواوحالة بیَن الهمزة و هذه ال

 .)3("مفتوًحا أو مضموًما أو مكسوًرا قبَلها

  

  المبحث الثاني

  التخفیف بتسكین الحرف المتحرك  أو فْتِحِه أو نقل َحَرَكتهِ  

ربیة هي من المعلوم أنَّ عالمات الضبط التي ُتضبط بها حروف الكلمة الع

  .الَفتحة، والَضمَّة، والَكْسَرة: ، هيالسكون، وثالُث حركات

، فأثَقلها حركات الثالثة تتفاوت في خفَّتهاإلى أن تلَك ال وتْجُدُر اإلشارُة هنا

  .)4(الضمَّة، ثم الكسرة، ثُمُّ الفتحة، والسكون َأَخفُّ من الجمیع

  :التخفیف بتسكین المتحرك: المطلب األول

 َتْلجُأ في - أحیاًنا –، كانت العرب كاَن السكون أخفَّ ِمَن الحركات لمَّا

ة العرب إلى ، فقد یلجأ الُمتكلُم ِبلغمتحرك؛ طلًبا للخفةكالمها إلى تسكین الحرف ال

  : تسكین الحرف المفتوح؛ ألنَّ السكون أخفُّ من الفتحة، ومن أمثلة ذلك

  ق من ـــــالمشتدر ـــــ، مثل المصادرـــــــــــلمصالمفتوح في بعض ا تسكین الحرف -أ

                                                 
)1(

  .1/294المقتضب  

)2(
  .السابق: ینظر 

)3(
  .5/274شرح المفصل البن یعیش  

)4(
  .191ألشقر، مؤسسة الرسالة، بیروت،محمد سلیمان ا. معجم علوم اللغة العربیة، د  
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، )حرف الباء(فتح عین الكلمة ، فمصدر هذا الفعل هو اللَبُث بِ )َلِبَث یلَبثُ (الفعل 

    باحـــــــــــ، ورد في المصلْبٌث طویٌل مثالً : كن یجوز تسكین هذه الباء تخفیًفا، فیقالول

 .)1("وجاء في المصدر السكون للتخفیف:  "المنیر

ء المفردة، مثل كلمة المفتوح في بعض األسماتسكین الحرف الثاني  - ب

َلع( أو  ،واحد الضلوع، أو األضالع لإلنسانل الحجاز بفتح الالم ِبلغة أه) الضِّ

، وٕالى هذه اللغة )2(، وأما بُنو تمیٍم فإنهم ینطقون هذه الكلمة بتسكین الالمالحیوان

) في غریب الحدیث واألثر النهایة( أشار ابُن األثیر في -لغة بني تمیم : أي -

ُحكِّیِه ): "لمصلَّى اهللا علیه وس: (ا عن كلمة ِضلع الواردة في قولهمتكلمً 

، كأنه أراد أن ُیبیَِّن أنَّ ُعدوَل )4(وقد ُتسكن الالُم تخفیًفا: "حیث قال عنها)3("ِبِضلع

  .م إلى تسكینها كان ألجل التخفیفبني تمیٍم عن فتح الال

، كما في قولهم في المفتوح في االسم المنسوب تسكین الحرف الثاني –ج 

، واألصل َخرَ النسب إل ثاني وهو الراء ، ولكن تسكین الحرف الفيى خریف َخْرفيٌّ

  .)5(، وهو تخفیف غیر قیاسيكان ألجل التخفیف

  ا، كما في قراءة طلحة بن فً ـــــــــــــــــــآخَر الكلمة تخفی وحـــــــتسكین الحرف المفت -د

                                                 
)1(

  .8/206) ل ب ث(المصباح المنیر  :ینظر 

)2(
  .الضلع كعنب لغة الحجاز، وكجذع لغة تمیم): ض ل ع(جاء في تاج العروس  

)3( 
عبد  حسن: هـ ، تحقیق303السنن الكبرى للنسائي، أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، ت 

  .1/183، 1روت، طالمنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بی

)4(
  .3/96 والطناحي،تحقیق طاهر أحمد الزاوي،  النهایة في غریب الحدیث واألثر، ابن األثیر، 

)5(
  .3/42) خ ر ف( المصباح المنیر: ینظر 
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 َسْوَءةَ  َفُأَواِريَ  اْلُغَرابِ  َهَذا ِمْثلَ  ونَ ـَأك َأنْ  َأَعَجْزتُ ﴿:زوانـغالفیاض بن مصرف و 

  فیحتمل أن یكون  ،)2(بسكون الیاء ﴾َفُأَواِري﴿حیث قرَأ طلحُة وغیُره  ، )1(﴾يخِ أَ 

القطع على  التسكیُن للتخفیف في موضع النصب، ویحتمل أن یكون على إرادة

قًِّبا على هذه شري ُمع، فیكون الفعُل المضارعُ مرفوًعا، قال الزمخ)فأنا ُأواِري(معَنى 

أو على التسكین في موضع النصب ) فأنا ُأواري(السكون على وُقرَئ ب: "اآلیة

  .)3("للتخفیف

مضموم، ألن السكون أخفُّ من وأحیاًنا یلجأ المتكلُم إلى تسكین الحرف ال -ه

  :، ومن أمثلة ذلكالضم

، )ُفُعل( الحرف الثاني المضموم في جمع التكسیر الذي على وزنتسكین 

هي في األصل مضمومة الحرف ، ف)4(وتوهي جمع َبهُ ) ُبْهتٌ ( كما في كلمة 

ألن هذا الجمع على وزن  ، وهو حرف الهاء الذي ُیمثِّل عین الكلمة،الثاني

  . )5(، ولكنَّهم َسكَّنوا َعْیَن الكلمة التي كانت مضمومًة طلًبا للتخفیف)ُفُعل(

  ، )6(َسنََّدٌة ﴾﴿ َكَأنَُّهْم ُخُشٌب مُ :عالىـــــــفي قوله ت) خشب(ل ذلك كلمــــــــة ــــومث

                                                 
)1(

  .31المائدة من اآلیة  

)2(
هـ 1420صدقي محمد جمیل، دار الفكر، بیروت، ط : البحر المحیط، ألبي حیان، تحقیق :ینظر 

4/235.  

)3 (
هـ، 1407، 3هـ، دار الكتاب العربي، ط 538الكشاف، محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، ت 

1/626.  

)4 (
  .الَبُهوت هو المباهت، وهو الذي َیبهت السامَع، وُیْدِهُشُه بما یفتریِه علیهِ 

)5(
  .1/165النهایة في عریب الحدیث واألثر، :ینظر 

)6(
  . 4منافقون من اآلیة ال 



 مجلة العلوم الشرعیة

 1لعدد ا                                    "دراسة صرفیة نحویة"التخفیف في العربیة 

 -167-

بإسكان : أي ف،ـر بالتخفیـرو وابن كثیـوأبي عمائي ـث قرأها بعُض الُقرَّاء كالكسیـح

  . )1(الشِّین

، )2(ا َعَلى آثَاِرِهْم ِبُرُسِلَنا﴾ثُمَّ َقفَّْینَ ﴿ :وكما في كلمة ُرُسل في قولِه تعالى

استثقاًال ِلَتوالي  )3()ُرسِلنا(حیث َقرأ أبو عمرو بن العالء بتسكین السین في كلمة 

المذكورة في قوله ) ُجُدر( وكما في كلمة  ،)4(أربع متحركات، فُسكَِّنت السیُن تخفیًفا

َنةٍ  ُقرىً  ِفي ِإالَّ  َجِمیعاً  ُیَقاِتُلوَنُكمْ  ال﴿ :قوله تعالى ، )5(﴾ُجُدرٍ  َوَراءِ  ِمنْ  َأوْ  ُمَحصَّ

في  ، وكما)6(تخفیًفا) رُجدُ ( حیث قرَأها بعُضهم كأبي رجاء بإسكان الدال في كلمة 

 حیث قرأها أُبو َعمرو)7(﴾ِبَثَمِرهِ  َوُأِحیطَ ﴿ :في قوله تعالى) ُثُمر( في كلمة 

  .)8(واألعمُش بإسكاِن المیم تخفیًفا

 وقد یلجٌأ المتكلُم إلى تسكین الحرف المكسور طلًبا للِخفَّة، كما في كلمة

  )َكِبد( ، وكما في )10(رهاــــــــزة و َكسْ ــــــــفتح الهمف مع ــــــــفقد ُتسكَّن القاُف للتخفی )9()َألِقطّ ا(

                                                 
)1(

  .1/582م، 2000أحمد محمد مفلح القضاة، دار الفرقان األردن، : لجزري، تحقیقل، رتحبیال :ظرین 

)2( 
  .27الحدید من اآلیة 

)3( 
  .317تیسیر التحبیر في القراءات العشر  :ینظر

)4( 
  .1/489هـ،1400صدقي محمد جمیل، : قیقتح ،ن، ألبي حیاالبحر المحیط: ینظر

)5(
  .14الحشر من اآلیة  

)6(
  .164/  10البحر المحیط : نظری 

)7(
  .42الكهف من اآلیة  

)8( 
  .175/ 2البحر المحیط : ینظر

)9(
  .17/ 1" أ ق ط " المصباح المنیر : ینظر 

)10(
  .السابق: ینظر 
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بإسكان : أي ف،ـر بالتخفیـرو وابن كثیـوأبي عمائي ـث قرأها بعُض الُقرَّاء كالكسـیح

  . )1(الشِّین

، )2(ا َعَلى آثَاِرِهْم ِبُرُسِلَنا﴾ُثمَّ َقفَّْینَ ﴿ :وكما في كلمة ُرُسل في قولِه تعالى

والي استثقاًال ِلتَ  )3()ُرسِلنا(حیث َقرأ أبو عمرو بن العالء بتسكین السین في كلمة 

المذكورة في قوله ) ُجُدر( وكما في كلمة  ،)4(أربع متحركات، فُسكَِّنت السیُن تخفیًفا

َنةٍ  ُقرىً  ِفي ِإالَّ  َجِمیعاً  ُیَقاِتُلوَنُكمْ  ال﴿ :تعالى ، حیث )5(﴾ُجُدرٍ  َوَراءِ  ِمنْ  َأوْ  ُمَحصَّ

في كلمة  ا، وكم)6(تخفیًفا) ُجُدر( قرَأها بعُضهم كأبي رجاء بإسكان الدال في كلمة 

واألعمُش بإسكاِن  حیث قرأها أُبو َعمرو)7(﴾ِبَثَمِرهِ  َوُأِحیطَ ﴿ :في قوله تعالى) ُثُمر( 

  .)8(المیم تخفیًفا

 ر طلًبا للِخفَّة، كما في كلمةوقد یلجٌأ المتكلُم إلى تسكین الحرف المكسو 

  ) َكِبد( كما في ، و )10(فقد ُتسكَّن القاُف للتخفیف مع فتح الهمزة و َكْسرها )9()َألِقطّ ا(

                                                 
)1(

  .1/582م، 2000فلح القضاة، دار الفرقان األردن، أحمد محمد م: لجزري، تحقیقل، رتحبیال :ینظر 

)2( 
  .27الحدید من اآلیة 

)3( 
  .317تیسیر التحبیر في القراءات العشر  :ینظر

)4( 
  .1/489هـ،1400صدقي محمد جمیل، : قیقتح ،ن، ألبي حیاالبحر المحیط: ینظر

)5(
  .14الحشر من اآلیة  

)6(
  .164/  10البحر المحیط : ینظر 

)7(
  .42ن اآلیة الكهف م 

)8( 
  .175/ 2البحر المحیط : ینظر

)9(
  .17/ 1" أ ق ط " المصباح المنیر : ینظر 

)10(
  .السابق: ینظر 
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  .)1(حیث تسكَّن الباُء والخاء تخفیًفا) َفِخذ( و
  

  التخفیف بتغییر الحركة : المطلب الثاني

إلى أنَّ حركات الضبط الثالثة  لقد سبقت اإلشارة في بدایة المبحث الثاني

  م ـــــــث مةــــــل الحركات الضــــ، فأثقل والِخفةـــــتتفاوُت في الثق) لكسرةالضمة، او  الفتحة(

             .)2(الكسرة ثم الفتحة

وَلمَّا كانت الفتحُة أخفَّ الحركات كُثَر في اللغة العربیة تغییر الضمَّة 

  .والَكسرة إلى فتحٍة، طلًبا للتخفیف في النطق

  :فمن أمثلة تغییر الضمة إلى فتحة ما یلي 

، فتُفَتح )ُعلفُ ( وزن  الذي على تغییر الضمة إلى فتحة في جمع التكسیر -1

َجْمع َذلیل، فقیاس ) ُذُلل(، وَجْمع َجِدید) ُجُدد(الكلمة طلًبا للخفَّة، كما في  َعْینُ 

هما، ِبضمِّ الحرفیِن األول و الثاني فی) ُفُعل( هذیِن الجمعین أن یُكونا على وزن 

لى، ، بفتح الدال في الكلمة األو ُجَدٌد، وُذَللٌ : ولكْن یُجوز فیهما التخفیُف، فیقال

واستثقَل بعُض : "لًبا للتخفیف؛ حیث قال ابُن مالكوفتح الالم في الكلمة الثانیة ط

: في المضاعف، فجعُلوا مكانها فتحًة، فقالوا التمیمیین والكلبیین ضمَة عین ُفُعل

إذ ُكلُّ جمع تكسیر على وزن ُفُعل بضمتین، وعیُنُه " )3("، وُذَلل بدَل ُجُدد وُذُللُجَدد

   ِه ـــة تخفیُفُه ِبَجْعلِ بیل العر ـِجنٍس واحٍد، فإنُه َیُجوُز عنَد بعِض القبائ وعیُنُه والُمُه ِمن

                                                 
)1( 

  .529/ 2" ك ب د "  السابق :ینظر

)2(
  .191 معجم علوم اللغة العربیة: ینظر 

)3(
أم  حمد حریري، منشورات جامعةعبد المنعم أ: شرح الكافیة الشافیة، البن مالك، تحقیق 

  .4/1837ت .، د 1/القرى، ط
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لِه وفتح ثانیهِ    .)1("على وزن ُفَعل ِبضمِّ َأوَّ

) ُفْعُلل(الذي یكون على وزن فتح الالم اُألولى في االسم الرباعي المجرد  -2

، )2(ُطْحُلب(في وَلى، وذلك كما ِبَضمِّ الفاء وٕاسكان العین وضم الالم األُ 

في هاتین الكلمتین ألجل التخفیف، جاء  فَیُجوز فتُح الحرف الثالث) )3(وُعْصُعص

الُعْصُعص ِبضمِّ األول، وأما الثالث فُیضم وقد ُیفتح " ):المصباح المنیر(في 

  .)4("َعْجُب الذََّنب: -مثل ُطْحُلب  -تخفیًفا

لحرف الثاني في االسم تغییر كسرة ا ى فتحةومن أمثلة تغییر الَكْسرة إل

مفتوحًة، أم مضمومًة، أم الثالثي المنسوب إلى فتحة سواء أكانت فاُء الكلمة 

َمَلِكيٌّ بفتح الالم تخفیًفا، ویقال في : )َمِلك(قال مثًال في النسبة إلى ، فیمكسورةً 

ها ُدَؤليٌّ بفتح عین الكلمة، وهي الهمزة التي كانت مكسورة، ولكنَّ ): ُدِئلٌ (النسبة إلى 

بفتح عین الكلمة )5(ِإَبليٌّ : )ِإِبل(ا، ویقال في النسبة إلى ُفِتحْت بعد النسب تخفیفً 

ت الكسرة فتحًة طلًبا وهي حرف الباء الذي كان مكسوًرا قبل النسب، ُثم ُأبِدل

ألن العرب تستثقل استیالء الكسرة على َأكَثر حروف الكلمة المختومة "للتخفیف؛ 

، فتفرُّ العرُب من هذا بعد كسرتین متوالیتین أو ثالثة ذه الیاءُ بیاء النسبة، إذ تقع ه

  .)6("الثقل بقلب الكسرة األولى فتحةً 

                                                 
)1(

  .4/593عباس حسن، دار المعارف بمصر،  ،النحو الوافي 

)2(
  .تي تْعُلو الماَء من طول الُمْكث، ویقال ُطْحَلب بفتح الالمالُخْضرة ال: الطُّْحُلب 

)3(
  .، والجمع َعصاعصَعْجُب الذَنب: الُعْصُعص 

)4(
  .6/192" ع ص ع ص"لمنیر المصباح ا 

)5(
، أيی    .صاحب إبل كثیرة: قال فالٌن إبليٌّ

)6(
  .4/671النحو الوافي  
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  المبحث الثالث

 التخفیف بحذف حرف من الكلمة 

    :حذف حرف من أول الكلمة: المطلب األول

  رًفا ــ، وٕاما أن یكون حل الكلمة إما أن یكون همزةً الحرف الذي ُیحَذف من أو 

  .غیر الهمزة آخرَ 

  :حذف الهمزة من أول الكلمة تخفیًفا –أوًال 

ا ، بسبب تباُعد َمخرجها عن مخارج كانت الهمزُة ثقیلًة في ُنْطقها َلمَّ

، فجاَز ن جرَّاء ُخروجها من أقصى الَحلقالحروف أصبحت ُمستثقلًة عند المتكلم م

  :ذلك ما یلي، ومن أمثلة ُفها ابتغاًء للخفَّةوساَغ حذ ،)1(فیها التخفیفُ 

یًفا بعد دُخول أل التعریف علیها، فتِصیر تخف )ِإَله(حذف الهمزة من كلمة  - 1

: اُهللا أصلُه إلٌه على وزن ِفَعال بمعنى مْفُعول؛ ألنَّه َمْأُلوٌه، أي: "اهللا، قال الجوهري

تخفیًفا لكثرِة  ُحِذَفت الهمزةُ  فلما دخلْت علیه األلُف والالمُ ..... َمْعُبود 

  .")2(تعمالاالس

) َخْیرٌ ( ل كلمَتيحذف الهمزة من أول اسم التفضیل في بعض الكلمات، مث - 2

الهمزة  ، فُحِذفتا في الكالمألنَّ هاتین اللفظتین كُثَر استعماُلهم"؛ )َشرٌّ (و

  .")3(تخفیًفا

                                                 
)1(

  .1/292المقتضب : ینظر 

)2(
  .7/73" أ ل هـ"الصحاح  

)3(
السید : أیبك الصفدي، تحقیق ، صالح الدین خلیل بنتصحیح التصحیف وتحریر التحریف 

  .1/106م، 1987، 1الشرقاوي، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ط
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  يــــــق من فعل ثالثــــــر المشتـــــــحذف همزتي الوصل والقطع من أول فعل األم - 3

حیث یقال فیه ُخْذ، وأصُلُه ) َأَخذَ ( من  ، كما في فعل األمرموز الحرف األولمه 

  .)1(، فَحَذفوُهما تخفیًفااْؤُخْذ، إالَّ أنهم استثقُلوا الهمزتین

   :َحْذُف حرف غیر الهمزة من أول الكلمة -ثانًیا

قول جاَز حذُف إحداهما تخفیًفا، ی )2(إذا توالْت في أول المضارع  تاءانِ 

، وٕان شئَت َحذفَت إن ِشئَت أثبتَُّهما بالخیار، فأنتَ : "ویِه عن هاتین التاءینسیب

  .)3("إحداهما

في قوله ) َتَنزَّلُ (مضارع ومما ُحِذَفْت منُه إحدى التاءین تخفیًفا الفعل ال

وحُ  اْلَمالِئَكةُ  َتَنزَّلُ ﴿ :تعالى أصل الفعل ف ،)4(﴾َأْمرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َربِِّهمْ  ِبِإْذنِ  ِفیَها َوالرُّ

ُل بتاءیِن، ولكْن ُحِذَفْت إحدى التاءین ، وقد َأْوَضَح ابُن جنِّي أنَّ الغرَض من تَتََنزَّ

كراهة اجتماع المثلیِن و  ،من أول الفعل المضارع هو التخفیفحذف إحدى التاءین 

 ُف الثاني منهما طلًبافُیحذَ  ،كَرُه اجتماُع المثلین الزائدینیُ " :، حیُث قالالزائدینِ 

  .)5("للخفة بذلكَ 

                                                 
)1(

  .2/559" أ خ ذ"لصحاح ا: ینظر 

)2(
التاء األولى هي تاء المضارعة، والتاء الثانیة هي التاء التي قد یبدأ بها الفعُل في حالة  

  .الُمِضيِّ قبل دخول حرف المضارعة

)3(
  .4/476الكتاب  

)4(
  .4القدر  

)5(
ي علي النجد: جني، تحقیقبن جوه شواذ القراءات واإلیضاح عنها، الالمحتسب في تبیین و  

  .2/111م،  1969، ون اإلسالمیة، القاهرة، المجلس األعلى للشئناصف، وعبد الفتاح شلبي
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  غ ــــــالث صیٍغ من صیــــــفي ث دى التاءین یتمُّ ـــــر بالذكر أنَّ حذَف إحـــــوالجدی

  .)1(تَتََفْعَللُ تَتََفعَّل، وتَتَفاَعُل، و : المضارع هي

  :َحْذف حرف من وسط الكلمة: المطلب الثاني

مة، ومن األخیر من الكلالكلمة هنا سوى الحرفین األول و  المقصود بوسط

  :أمثلة التخفیف بحذف حرف من وسط الكلمة ما یلي

ا، كحذف األلف من حذف حرف المد الزائد من وسط الكلمة تخفیفً  -1

 : ، فصارْت َقَتُمه في قول الشاعر)َقَتاُمه(كلمة

  )2(ال ُیْشَتَرى كتَّاُنُه و َجْهرُمهْ         ِمْلُء الِفَجاِج َقَتُمهْ  َبْل َبَلدٍ 

  .بحذف األلف منها) َقتاُمه( كلمة لشاعُر حیُث خفََّف ا

، فصارْت الُخُطب في )الُخُطوب(واَو الَمدِّ من كلمةوكما حذف شاعٌر آخُر 

  : قوله

  َیْنُدْبَن ِضْرَس بناِت الدهِر والُخُطب   ُمسلَّبة َكَلْمِع َأْیدي َمثاكیل 

وب فَحَذَف الُخطُ  إنَّما أرادَ " :بعد ِذكر هذا البیت) لسان العرب(حیث جاء في 

  .)3("َتْخفیًفا

  ، وتكون )تَْفعیل(  نون على وز ـــــــــــدر عندما یكُ ـــــوكحذف یاء المد من المص

                                                 
)1( 

  216دار المصریة اللبنانیة،، الأحمد عفیفي .ظاهرة التخفیف في النحو العربي، د: ینظر

)2(
: تحقیقلعجاج، في شرح أبیات مغني اللبیب، للبغدادي، ، وهو لرؤبة بن االبیت من الرجز 

  .3/3م 1991/ 2ف دقاق، دار الثقافة العربیة، طالعزیز رباح، أحمد یوسعبد 

، وهو الطریق الواسع :الِفجاج      جْهَرُمه، والَقتام هو الُغبار، وأصله َقتاُمه: َقَتُمه، وجمع فجٍّ

وهو َبلد  ،الِبساط المنسوب إلى َجْهَرم: َجْهَرِمیُّه، ُحذَفت منه یاء النسب، والَجْهَرم: أْصلهُ 

  .بفارس

)3(
  .1/360" خ ط ب"ت . د  ،، دار صادر بیروت1بن منظور، طاللسان العرب،  
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جل التخفیف ُتحَذف یاء التفعیل والم الكلمة، فأل: حیُث تجتمُع یاءانِ  ،الُمُه یاءً 

ُض عن الیاء المحذو  إحدى الیاءین؛ ء التأنیث فة بتاالجتماعهما َبْعَد َكْسر، ثُمَّ ُیّعوَّ

 ، َتْقِذیًة، فقیاس)1()َقذَّیُت َعیَنهُ (ومثال ذلك قولهم في مصدر الفعل ، المربوطة

ا كانت ؛ ألنَّ ِفعَلُه ُمضعَّف العین، ولكْن َلمَّ المصدر هنا أن یكون على التفعیل

ُضوا عنها بتاء التأنیثاجتمَع یاءان الُمه یاءً    ، وكذا ، فَحَذفوا إحدى الیاءین، ُثمَّ َعوَّ

، مثلُیفَعل ف   .)2(، وتحلیةٍ َتْعِزیة، وتوصیةٍ : ي مصدر ُكلِّ ِفعٍل ُمعتلٍّ

 :في قوله تعالى) اسطاُعوا(حذف تاء االفتعال ألجل التخفیف، كما في كلمة  -2

) اسطاُعوا(، فقد ُحِذفت تاء االفتعال من كلمة )3(﴾َیْظَهُروهُ  َأنْ  اْسَطاُعوا َفَما﴿

) اسطاعوا(ُء من ، وٕانما ُحِذَفْت التا)4("بُة المخرج من الطاءألن التاء قری" للخفة؛

كلمتین تفنًُّنا في فصاحة ؛ ألنَّ في الجمع بین هاتین ال)استطاعوا(ولم ُتحذف من 

وِلَیُه الهمُز، وهو حرٌف  ؛ ألنهكراهیة إعادة الكلمة، وابُتدَئ باألخفِّ منها ؛الكالم

ُم وهو خفیفٌ ، بخالف الثانيثقیٌل؛ لكونِه من الحلق   .)5(؛ إذ َوِلَیُه الالَّ

  :حذف حرف من آخر الكلمة تخفیًفا: المطلب الثالث  

، وٕامَّا أن نها تخفیًفا إمَّا أن تكون اسًماالكلمة التي یحذف الحرُف األخیُر م

  .تكوَن فعًال 

                                                 
)1(

  .أو َألَقیَته فیها ،ًة، إذا َأْخرْجَت منها القذىَقذَّیُت َعیَنُه َتْقِذیَ : یقالُ  

)2(
أحمد بن : هـ، تحقیق433إسفار الفصیح، لمحمد بن علي بن محمد الهروي، ت : ینظر 

  .1/523ه 1420، 1البحث العلمي بالمدینة المنورة، طة ، عمادسعید بن قشاش

)3(
  .97الكهف  

)4(
  .2/748الكشاف  

)5(
  .16/38التحریر والتنویر: ینظر 
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  :أمثلة حذف آخر الكلمة عندما تُكون اسًما - أوًال 

) َدمٌ (، وِحٌر، فأمَّا َدم، وشَفة: لسماء مثحْذُف الم الكلمة من بعض األ

، فصارْت المیُم ُحِذفت الیاُء تخفیًفا بال تعویض، ُثمَّ بُسكون المیم )1(ها َدْميٌ ـفأصلُ 

َكْت بذلكَ َرًفا وَمَحال� لحركات اإلعرابطَ  ؛ ألنَّ ، والشفة أصلها َشَفَهة)2(، فتحرَّ

َض عنها تاُء هاء تخفیفً ، ثم ُحِذفت الا ُشفْیهة والجمع ِشَفاُه بالهاءتصغیره ا، وُعوِّ

  .)3(، وُفِتَح ما قبُلهاالتأنیث

؛ ألنَّ جمَعها أْیٍد وَأَیاٍد فتحركت ها َیْدٌي على َفْعل ساكنة العینوَیٌد أصل

طرًفا وَمَحال�  ، ثم ُحِذفت الیاء منها تخفیًفا بال تعویض فصارت)4(ألجل ذلك

  .لحركات اإلعراب

، ء من آخر كلمة الِحْرُح، وهو َفْرج المرأةحرف الحا ومن ذلك أیًضا حذف

لراء اُألولى التي هي عین وَبعد حذف الحاء عوَّضوا عنها راًء وًأدِغمت في ا

، وشدَُّدوا نطق بالحاء بعد حرف ساكن فحذفوها، أي أنَّ العرب استثقلت الالكلمة

والذي دلَّ ، )6(، وقد تستعمل هذه الكلمة استعمال یٍد وَدٍم من غیر تعویض)5(راءال

  ،َجْمُعها على أْحَراحاء المهملة من هذه الكلمة هو الحدلَّ على أنَّ الحرف المحذوف 

                                                 
)1(

  .وقیل أصلها َدموٌ  

)2(
  .2، هامش4/679و الوافي ح، والن261/ 3) د م ي(المنیر المصباح  :ینظر 

)3(
  .3، هامش4/679، والنحو الوافي 6/2237) ش ف هـ(الصحاح  :ینظر 

)4(
  .1، هامش4/679، والنحو الوافي 7/389) ي د ي(الصحاح : ینظر 

)5(
  .1/573) ح ر ر(، وتاج العروس 1/90) ح ر ر(المصباح المنیر : ینظر 

)6(
  .1/90)ح ر ر(المصباح المنیر : ینظر 
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  .)1(، والجمع والتصغیر َیُردَّاِن الكلمَة إلى ُأُصولهاوتصغیرها على ُحَرْیح

، مثل ُعْرَوة ،ُلْغَوة: فأْصُلها" ُلَغة"منه الُم الكلمة تخفیًفا كلمة  ومما ُحِذفتْ 

، ُثمَّ ُحِذَفْت منها الواُو تخفیًفاي النَّسب إلیها ُلَغِويٌّ الوا فولذلك ق
)2(.  

، فقد ُتْحَذُف منه النوُن، "الَّذینَ "الحرُف األخُیر تخفیًفا َلْفُظ وممَّا ُحِذَف منه 

  هب ـــــــــــألشفیصیر على صورة المفرد المذكَّر، ُمراًدا به جمع الذُُّكور، كما في قول ا

  :بن ُرَمْیلةا

  ُكلُّ القوِم یا ُأمَّ َخاِلدِ  ُهُم القومُ        ِدماؤُهمُ  الِذي حانْت ِبَفْلجٍ  وٕانَّ 

ومن أمثلة حذف الحرف األخیر من  .)3(فَحذَف النون تخفیًفا) الذین(فإنَّه إنما أراد 

، حیث إنَّ ترخیَم منادى عند ترخیمه وٕارادة تخفیفهِ االسم تخفیًفا حذف آخر االسم ال

  :كما في قول امرئ القیس )4(ره تخفیًفااالسم هو حذف آخ

  )5(وٕان ُكنِت قد أْزمْعِت َصْرِمي فأْجِملي       َأفاطُم مْهًال بعَض هذا التدلُّلِ 

الحرَف األخیَر، وهو تاء   - وهو كلمة فاطمة -حیث َحذَف الشاعُر من المنادى 

  .نیث المربوطة؛ وذلك ألجل التخفیفالتأ

  :بن شدادومن ذلك أیًضا قول عنترة    

  )6(َأْخَشى على َعْیَنیِك َوقَت ُبَكاكِ     ُل ال أْخَشى الِحمام وٕانَّما  یا َعبْ 

                                                 
)1(

  .مصباح المنیرال: ینظر 

)2(
  .39/462) ل غ و(، وتاج العروس 1/211إسفار الفصیح : ینظر 

)3(
  .15/245) ل ذ ل(لسان العرب : ینظر 

)4(
  .3/379 )ر خ م(المصباح المنیر  :ینظر 

)5(
  .12محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، : دیوان امرئ القیس، تحقیق 

)6(
  .143، دار المعرفة، بیروت، طمَّاس حمدو: دیوان عنترة  بن شداد، بشرح 
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، ولكنَّه َحَذَف التاَء من آخِر االسم المنادى ترخیًما قاصًدا یا َعْبَلة: واألصل

 لكثرة دورِه في الكالم؛: قیل، فِلم ُخصَّ الترخیُم في النداء: التخفیف؛ فإْن قیل بذلكَ 

  .)1(ف طلًبا للتخفیففُحذِ 

ما  ومن أمثلة حذف الحرف األخیر من االسم تخفیًفا حذف ألف

، أصلُه حتى ما" َحتَّامَ : "علیها حرُف َجرٍّ كما في قولهم االستفهامیة إذا َدَخلَ 

، ومثل ذلك في وبقیت الفتحُة دلیًال علیها )2(ألف ما االستفهامیة تخفیًفا َفُحذفتْ 

، وَعمَّ ، وبَم، وِلَم، وِممَّ إالَم، وَعالَم، وِفیمَ 
)3(.  

  :ْعالً أمثلة حذف حرف من آخر الكلمة عندما تكون فِ : ثانًیا 

المجزوم ، حیث یُجوز حذُف النون الساكنة " كان"ف النون من مضارع حذ

  .)4(من مضارع كان المجزوم تخفیًفا لكثرة االستعمال

اكٌن ، فإن وقَع بعدها وقد اشترَط سیبویه لحْذف النون هنا أالَّ یقع بعَدها س

ال یقولون َلم َیُك الرُجُل ؛ ألنه وقَع و : "یرى جواَز حذفها، حیث قالَ  ساكٌن فال

ُك  بعدها ساكٌن ، وهو أل التعریف ، فالنون في هذه الحالة ال ُتحَذف ، َبْل ُتَحرَّ

  ُمتعاصیًة على ، وتحریُكها بالكسر یجعلها نـــــقاء الساكنیــــــتص من الــــــبالكسر للتخلُّ 

                                                 
)1(

  .1/214فخر صالح قدارة، دار الجیل،  ق،  تحقینباريأللالعربیة، أسرار  

)2(
  .1/52 )ح ت ت(لرازي، تحقیق محمود خاطر، مكتبة لبنان لینظر مختار الصحاح،  

)3(
بینها وبین االستفهامیة هي التفریق ) ما (وهناك من یرى من علماء اللغة أن علة حذف ألف  

ألفها إذا ُجرت بحرف أو  وٕانما ُحذفت: "الشیخ خالد األزهري ، قالما الموصولة والشرطیة

سألُت عما سألَت : ي مثلالشرطیة فوبین ما الخبریة وهي الموصولة و  بمضاف فرًقا بینها

  .2/634على التوضیح  حشرح التصری" كلما جئَتني أكرمُتكبما یفرح أفرْح، و : ونحو ...عنه

)4(
لمكتبة العصریة مد عزوز ، اأحمد مح: تحقیق لمرادي ، ل ،توضیح المقاصد والمسالك: ینظر 

  .1/186بیروت، 
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تها بالحركة   .)1(الحذف لُقوَّ

، وقد أشاَر )2(وقد خالَف في ذلك یونُس بن حبیب فأجاَز َحْذَفها مَع الساكن

  : المجزوم، فقال) كان(ذف النون من مضارع ابُن مالك إلى جواز ح

  ، وهو َحْذٌف ما اْلُتِزمْ ُتحَذُف ُنونٌ        ُمنجِزمْ  لكانَ  وِمْن ُمضارعٍ 

) كان(مضارع  هد التخفیف بحذف النون الساكنة من آخرومن شوا

َوإِْن َیُك َكاِذبًا َفَعَلْیِه َكِذُبُه َوإِْن َیُك َصاِدقًا ُیِصْبُكْم َبْعُض ﴿  :المجزوم قوله تعالى

  .)4(﴾َیْمُكُرونَ  ِممَّا َضْیقٍ  ِفي َوالَتكُ ﴿  :وقوله تعالى ،)3(﴾الَِّذي َیِعُدُكمْ 

  

  المبحث الرابع

  ف بَقْلب الحرف إلى حرٍف أخفَّ منهُ التخفی 

الحروُف الهجائیة في اللغة العربیة تََتفاوُت في الثِّقل والِخفَّة على حسب 

اختالف َمخرِجها، والمتأمُِّل في ُلغة العرب َیْلَحظ أنَّهم في الغالب ُیبِدلون الحرَف 

  : حرٍف َأخفَّ منه، ومن أمثلة ذلك الثقیَل إلى

اٌث، ُور : نَّ أصلهاأُتراث، ُتَخمة، ُثَكلة، إذ : ا في، كممة تاءً قلب الواو المضمو  -1

  .فأْبَدُلوها تاًء طلًبا للتخفیف ، فاستثَقلوا النطَق بالواو المضمومة)5(، ُوَكَلةُوَخَمة

                                                 
)1(

  .138قطر الندى و بل الصدى، البن هشام األنصاري، : ینظر 

)2(
م 1998، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط، دار حسن حمد: شرح األشموني تحقیق: ینظر 

1/251.  

)3(
  .28غافر من اآلیة  

)4(
  .127النحل من اآلیة  

)5( 
  .3/411ح المفصل البن یعیش شر : ینظر
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ل" ، كما في كلمة إبدال الهمزة واًوا تخفیًفا -2   فأْصلها عند الكوفیین َأْوَأل على " َأوَّ

  .)1(الهمزُة الثانیُة التي ُتمثِّل عیَن الكلمة واًوا تخفیًفا وزن أْفَعل فُأبِدلت

  : ابن َهْرمةالهمزة یاًء كما في قول  إبدال-3

 )2(والناُس لیس ِبهاٍد َشرُّهْم َأَبًدا       َع َلَتْهَدا َعْن َفرائِسهاإنَّ السِّبا

وذلك  اًال صحیًحالیس بهادئ، فأبَدَل الهمزة إبد فقد أراد به" بهادٍ " :والشاهد في قوله

 .)3()وقاضٍ  رامٍ (ملَة االسم المنقوص كـــ ، ثم عامَل الكلمَة معاأنه جعلها یاءً 

" ِإْرثٌ "كلمة  إبدال الواو المكسورة في أول الكلمة همزة تخفیًفا كما في أول -4

الكلمة منقلبة عن الواو  ، فالهمزة المكسورة في أول هذهِوْرثٌ : حیث إنَّ أصلها

 الً كسورة الواقعة أوَّ لك مطرٌد في لغة ُهذیل، حیُث ُیبدلون من الواو الم، وذتخفیًفا

وقد أشار سیبویه إلى الباعث ، )4(ِإشاح وٕاسادة: فیُقوُلون في ِوشاح وِوسادة ،زةهم

: ثقل، فقال، وهو كراهة اللمكسورة همزة عند َمْن ُیبدلونهامن وراء إبدال الواو ا

، فیهمزون الواَو إذا كانت مكسورة ُمجَرى المضمومةاَو ولكنَّ ناًسا كثیًرا ُیجرون الو "

 إال أنَّ همز الواو المكسورة وٕان"، )5("نت أوًَّال، كِرهوا الكسرة فیهاالمكسورة إذا كا

   .)6("قیاًسا ِمن همز الواِو المضمومة كُثَر عنَدهم فهو أضعفُ 

   ال عنهم ــورث فقد ق: وفي نحزًة ــأما غیر ُهذیل ممن ال ُیبدلوَن الواَو المكسورَة هم

                                                 
)1(

  .1/207عدنان درویش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، : لكفوي، تحقیقل ،الكلیات: ینظر 

)2(
  .3/152جني في الخصائص،  نالبیت من شواهد اب 

)3(
  .1/62 )ه د أ(تاج العروس : ینظر 

)4(
  .6/306البحر المحیط، : ینظر 

)5( 
  .4/331كتاب سیبویه 

)6(
  .5/358شرح المفصل البن یعیش  
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  .)1("ا فإنهم َترُكوا الحرَف على أصلهوأما الذین لم یهمزو : "سیبویه

الكلمة همزًة كما في كلمة َأَحد، في العدد أحَد  إبدال الواو المفتوحة في أول -5

  .)2("أْصُلُه َوَحٌد؛ ألنه من الَوْحدةِ ، و فالهمزة فیه ُمبدلٌة من الواو"عشَر، 
  

  سالمبحث الخام

  التخفیف بترك تْشدید الحرف المضعَّف في آخر الكلمة 

من المعلوم أنه إذا توالى في آخر الكلمة حرفان من جنٍس واحٍد فإنه ُیدَغم 

ِلهما وتحریُك  أحُدهما في اآلخر، فیترتَّب على إدغام هذین المثلین تسكیُن أوَّ

َغم في مثلِه، وذلك بحذف تشدیُد الحرف الُمد ، ولكنَّه طلًبا للتخفیف قد ُیتركهماثانی

 َعَلى اْسَتَوتْ وَ ﴿ :لقوله تعالى )3(المثلین الُمدَغَمیِن كما في قراءة األعمش ثاني

، حیث َیُجوز )7()َبخاِتيٌّ (وكما في كلمة  .)6(، وذلك جائز للتخفیف)5(،)4(﴾اْلُجوِديِّ 

     )8(يــافِ ــــــال األثـــــــ، كما یقاِتيـــَبخال: قالـــــّدَدة، فیــــــــــــــــــالیاء المش فــــــــفیها تخفیَیُجوز 

                                                 
)1(

  .4/331بویه كتاب سی 

)2(
  .5/359شرح المفصل البن یعیش  

)3(
  .75ط ، . ت . مختصر في شواذ القرآن، البن خالویه، دار المتنبي، القاهرة، د: ینظر 

)4(
  .44هود من اآلیة  

)5(
  .أي بجعل الیاء حرف َمد ساكن تنتهي به الكلمة 

)6(
  .7/531 )ج و د(تاج العروس : ینظر 

)7(
، وهي اإلبُل الُخراسانیة الطویلة األعناق، تُنَتج من بین عربیة وفالج، جمع ُبْخت: الَبخاتيُّ  

  .غیر مصروفة؛ ألنها بزنة جمع الجمع) َبخاتيٌ ( وكلمة 

)8(
  .جمُع ُأْثِفیٌَّة، وهي الحجرة التي ُیوَضع علیها الِقْدرُ : اَألثافيُّ  
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  .)2(بإسكان الیاء )1(اريـــالمهو 

  ، ونــــَكأْن بإسكان الن: ، فتصیرُ ونالمشدَّدة الن) َكأنَّ (ومن ذلك تخفیف كلمة 

  .)3(كأْن زیٌد أسدٌ : ا فیما بعدها على األرجح واألجود، فیقالویبُطل عمُله

، )4(ل الجواز، فتحذف إحدى نُونیها، فتصیر َلِكنْ وتخفف نون لِكنَّ على سبی

صبح حرَف ابتداء ُیفید ، وتُ زوُل اختصاُصها بالُجمل االسمیة، ویَ َویبُطل عَمُلها

  .)5(﴾الظَّاِلِمینَ  ُهمُ  َكاُنوا َوَلِكنْ  َظَلْمَناُهمْ  َوَما﴿ :، كما في قوله تعالىاالستدراك

  

  المبحث السادس 

  من المضارع المرفوع التخفیف بحذف عالمة الرفع

في األفعال  ، وینوب عنهاعالمة الرفع األصلیة هي الضمَّة من المعلوم أنَّ 

، فهي ُترفع بثبوت النون نیابًة عن الضمَّة، وُتْجَزم وتُنصب الخمسة ثُبوُت النون

  .)6(بحذفها نیابًة عن السكون والفتحة

، سواء ا للتخفیفلمرفوع طلبً وقد ُتْحذف عالمُة الرفع من الفعل المضارع ا

  .أكانْت هذه العالمة ضمًة أصلیًة أم نوًنا نائبًة عنها

   ُقلْ ﴿ :ًفا قراءة أبي عمروـــــــــالمرفوع تخفی ومن شواهد حذف ضمة المضارع 

                                                 
)1(

  .  ان، أو إلى حيٍّ من أحیاء عَرب الیمنجمع َمْهریَّة، إبل منسوبة إلى َبْلدة َمْهرة ِبُعم: المهاِري 

)2( 
  .4/437 )ب خ ت(تاج العروس : ینظر

)3( 
  .5/567شرح المفصل البن یعیش : رینظ

)4( 
  .7/34 )ل ك ن(محكم والمحیط األعظم ال: ینظر

)5(
  .67الزخرف  

)6(
  .55 شرح قطر الندى وبل الصدى: ینظر 
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ري ــرو البصـــث قرأ أبو عمـــ، حی)1(﴾ُمْؤِمِنینَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  ِإیَماُنُكمْ  ِبهِ  َیْأُمُرُكمْ  َما ِبْئَس 

  : ومن ذلك قول الشاعر. )2(عن الدوري بسكون الراء بُخْلفٍ 

  وَنهُر تیري وال تعرْفُكُم الَعَربُ       َعمِّ، فاألهواُز َمنِزُلُكْم ِسیُروا بني ال

، وذلك مع أنه فعٌل مضارع مرفوع" ْفُكمَتْعرِ "ث أسكَن الشاعُر الفاء في قوله حی

  .)3("اًفا لثقل الضمة مع كثرة الحركاتاستخف"

شواهد حذف عالمة الرفع األصلیة من الفعل المضارع المرفوع ومن 

 َأنََّها ُیْشِعُرُكمْ  َوَما﴿ :بي عمرو بن العالء في قوله تعالىواستبدالها بالسكون قراءة أ

 لف عن الدُّوري بإسكان الراء فيحیث قرأ أبو عمرو ِبخُ ، )4(﴾ُیْؤِمُنونَ  ال َجاَءتْ  ِإَذا

 ِمن َیْنُصُرُكمْ  الَِّذي َذا َفَمنْ  َیْخُذْلُكمْ  َوإِنْ ﴿ :قوله تعالىوكذلك في  ،)5(﴾ُیْشِعرُكمْ ﴿ في

، ووجه اإلسكان على قراءة أبي )َیْنُصركم(في الفعل حیث أسَكَن الراء، )6(﴾َبْعِدهِ  ِمن

الضمة في األفعال هذا وَیُجوز حذُف ُنوِن الرفع النائبة عن  .)7(أبي عمرو التخفیف

ال َتْدُخُلوا الَجنََّة " :-ى اهللا علیه وسلمَ صلَّ  -األفعال الخمسة تخفیًفا، ومن ذلك قوله 

                                                 
)1(

  .93البقرة من اآلیة  

)2(
راءات العشر ـــــــــــرة في القـــــــــه، والبدور الزا287رـــــــیسیر في القراءات العشبیر التتح:  ینظر 

  .1/47تاح بن عبد الغني بن محمد القاضي، دار الكتاب العربي، بیروت، ، عبد الفالمتواترة

)3(
  .1/123المحتسب  

)4(
  .109األنعام من اآلیة  

)5(
  .1/108ینظر البدور الزاهرة  

)6(
  .160ران من اآلیة آل عم 

)7(
  .1/190شرح طیبة النشر: ینظر 
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ى ـــَة حتـــلوَن الجنَّ ـــال تدخُ  ، واألصـــل)1("واـــى تحابُّ ـــحتَّ وا ـــوا، وال ُتؤمنـــحتَّى ُتْؤمنُ 

مل شیًئا في الفعل الذي وال ُتؤمنون حتى تحابُّوا؛ ألنَّ ال نافیة ال تع ،واـــتؤمن

وا على أن ذلك قلیٌل ونادٌر م ، إالَّ أنَّ أئمةَبْعَدها ا لم یقترن الفعُل بنون النحو َنصُّ

  :في الكافیة متكلًما عن نون الرفعمالك  ابن الوقایة، قال

  نثــــًرا ونظمــًا نادًرا وَقـــــْد َرَوْوا        ها َحَكْواوُدون ِني في الرفع حذفَ 

  :ومنه قول الشاعر    

    )2(وْجَهِك بالَعْنَبر والِمْسك الذَِّكي        ـُت أْســـــِري وتبــــیتـــي تْدلـــــكيأبیــــ

  . ُنوَن الرفِع من الفعلین تخفیًفا، ولكنَُّه حذَف تبیتیَن تْدُلِكینَ  :ریدیُ 

، وذلك ل الخمسة إذا تلْتها نون الوقایةوقد ُتحذف نوُن الرفع جواًزا من األفعا   

  .)4(وكراهة توالي نونین زائدتین، )3(تخفیًفا

هُ ﴿ :ومن شواهد ذلك قوله تعالى ونِّي َقالَ  َقْوُمهُ  َوَحاجَّ  َوَقدْ  اللَّهِ  ِفي َأُتَحاجُّ

وٍن ــــــــــِبنُ  )ونيـــــــــــأتحاج(وان وهشام ـــــــــٌع وابُن ذكــــــــــث قرأ نافـــــحی، )5(﴾انِ ــــذَ هَ 

                                                 
)1(

 ،4/664أحمد شاكر وآخریَن، : ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، تحقیقسنن الترمذي 

  .1/26محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العربیة، بیروت، : تحقیق ،وسنن ابن ماجة

)2(
، والمحكم والمحیط األعظم 426/ 10 )ك د ل(الرجز وهو بال نسبة في اللسان  البیت من 

  .3/209، والبحر المحیط 6/753 )د ل ك(

)3(
، كما ذف إحداهما أو إدغامها في األخرىویجوز أیًضا إثبات النونین على حالتهما دون ح 

  .1/284النحو الوافي  :، ینظرغام النونین وجعلهما نوًنا واحدةیجوز إد

)4(
  .7/12ح بن محمد العثیمین، محمد بن صال، للشیخ ابن مالك شرح ألفیة :ینظر 

)5(
  . 80األنعام من اآلیة  
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نها الزائدة التي بها ، إمَّا نون الوقایة؛ ألدى النونینحذف إح، أي عَلى )1(خفیفة

، وٕاما نون الرفع ؛ ألن الحاجة دعت إلى ُنوٍن مكسورةٍ من أجل یاء االستثقال

، فكانت َأوَلى بالحذف، )2(، وُنون الرفع ال ُتكَسرما قبلها المتكلم التي تستلزم كسرَ 

َح ابُن هشام األنصاري مذهَب جمهور البصر  یین في أن المحذوف في لذلك رجَّ

د )3(، ال ُنون الوقایةمثل الشاهد المذكور هو نون الرفع ، بینما ذهب األخفش والمبرِّ

والفارسي إلى أنَّ المحذوف نون الوقایة محتجین بأن التَّكرار إنما َحَصَل ِبُنون 

  .)4(الوقایة

  

  المبحث السابع 

  التخفیف بحذف كلمة أو ُجملة 

، مٌة إذا دلت القرینُة علیها، وأرشَد السیاُق إلیهالة كلقد ُتحذف من الجم

ثلة ذلك من الكالم ، ومن أمیف في اللفظ واإلیجاز في العبارةوذلك من باب التخف

  : الفصیح ما یلي

 َوُأْشِرُبوا﴿ :كما في قوله تعالى المضاف وٕاقامة المضاف إلیه مقامه، حذف -1

قامة على حذف المضاف وإ " ،ُحبَّ الْعجل: أي ،)5(﴾ِبُكْفِرِهمْ  اْلِعْجلَ  ُقُلوِبِهمُ  ِفي

                                                 
)1(

د عبد الغني ألحمد بن محمد أحم ،ء البشر في القراءات األربعة عشرإتحاف فضال :ینظر 

  .1/267، 2006، 3ب العلمیة، بیروت طأنس فهوة، دار اللبی: الدمیاطي، تحقیق

)2(
  .1/513بقاء العكبري، تحقیق على محمد البجاوي ن ألبي الالتبیان في إعراب القرآ: ینظر 

)3(
  .1/348شوقي ضیف، . المدارس النحویة، د: ینظر 

)4(
  .1/339المدارس النحویة  :ینظر 

)5(
  .93البقرة اآلیة  
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، لفرط َشغفهم به هم ُحبُُّه ورسخ في قلوبهملَ تداخَ  :المضاف إلیه مقامه للمبالغة، أي

  ما ــــــوك ،)1("البدن الصبغ الثوب والشراب أعماقوِحرصهم على عبادته كما یتداخل 

  ریة التي كنا واسأل أهل الق :، أي)2(﴾یَهافِ  ُكنَّا الَِّتي اْلَقْرَیةَ  اْسَألِ وَ ﴿ :وله تعالىفي ق

 .الِعیر فیها وأصحاب

یٍف في وال شك أن حذف المضاف من الموضعین السابقین أدَّى إلى تخف

  .اللفظ وٕایجاٍز في العبارة

السم مشتق  وقد ُیحذف من الكالم الجار والمجرور الذي یُكون صلًة ومكمالً  -2

، أذْنُت للعبد في التجارة، فهو مأذون له: تقول"): المصباح المنیر(  قْبَله، جاء في

: العبد المأذون، كما قالوا: تخفیًفا، فیقولون) له(ون الصلة ولكن الفقهاء یحذف

 .)3("واألصل محجوٌر علیه لفهم المعنى ،بحذف الصلة"محجور 

 - رضيَ اُهللا عنهُ  –، كما في قول أبي ذرٍّ جملٌة تخفیًفاوقد ُیحذف من الكالم  -3

َك على َكنٍز من أال َأدلُّ : بعد أن سألهُ  –علیِه وَسلََّم  صلَّى اهللاُ  –اطًبا الرسوَل مخ

المحذوف ِفْعل وفاعله : ، قیل)4("وُأمِّي یا رُسوَل اللَّه، بأبي أنتَ  َبَلى" :ُكُنوز الَجنَّة؟

ستعمال ، وُحِذَف هذا المقدَّر تخفیًفا لكثرة االفَدْیُتَك بأبي وُأمي: ومفعوله، والتقدیر

  .)5(وِعْلم المخاطب

                                                 
)1(

  .1/131تفسیر أبي السعود، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  

)2(
  .82یوسف من اآلیة  

)3(
  .1/54، )أ ذ ن(المصباح المنیر  

)4(
، 1ألبي بكر أحمد بن الحسن البیهقي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ،شعب اإلیمان 

  .3/291ي زغلول، محمد السعید بسیون: هـ ، تحقیق1410

)5(
  .1/20النهایة في غریب الحدیث واألثر، : ینظر 
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  خاتمة البحث

الحمُد ِهللا الذي ِبَعْوِنِه َتِتمُّ األعمال، وبَفْضلِه تتحقَُّق اآلمال، والصالة 

  .الم على خاتم األنبیاء والمرسلینوالس

َص أهمَّ النتائج التي َتمكَّن       ُت ــــــــأمَّا بعُد ، فإنِّي أَودُّ في نهایة هذا البحث أن ُأَلخِّ

  :من الوصول إلیها بعَد البحث والدراسة، وهذه النتائج ُیمكن تلخیُصها فیما یلي

  .التخفیُف َمقِصٌد ِمْن َمقاصد المتكلِّم باللسان العربي -1

كثرة : التخفیف في الكالم غالًبا ما یكون الدافع إلیه كثرة االستعمال، أي -2

  . الكلمة التي یَقُع فیها التخفیف استعمال

، كما في االسم الثالثي أن یكون جائًزا، وقد یكون واجًبافي التخفیف  األصل -3

  .إذا ِزیَدْت علیِه یاُء النََّسبالمكسور العین 

، كما في حذف همزة یُكون تخفیًفا في الخط والكتابة التخفیُف في الكلمة قد – 4

  .الوصل من كلمة اسم في الَبْسملة الكاملة

ى حذف الهمزة من أول لكلمة اقتصَر علالتخفیف بحذف حرف من أول ا - 5

  .ن من أول المضارع المبدوء بتاءین، وحذف إحدى التاءیبعض الكلمات

، وهي میزة الِخفَّة، فهي ُلغٌة میزًة من مزایا ُلغتنا العربیة ُیبِرُز هذا البحثُ  - 6

  .، وتْنَأى عن الثَِّقِل في ُمفرداِتهاألفاظها تمیُل إلى التخفیف في

هذا البحُث عن ِسرٍّ ِمن أسرار اإلبدال في ُلغِتنا العربیة أال وهو َطَلُب یكشُف  - 7

  .الِخفَّة

 ، فإن كنتُ هذا خالصة جهدي، ونهایة بحثي: ولوفي ختام هذا البحث أق

، وٕان كانت األخرى فإن من طبیعة العمل قد ُوفِّقُت في ذلك فبفضل اهللا وتوفیقه

، البحث أني بذلُت فیه ُقصارى جهديالبشري النقص والُقُصور، وحسبي في هذا 
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یُت فیه األمانَة العلمیَة، وقصدُت به ِخدمَة واقتطعت له جزًءا كبیًرا من وقتي ، وتحرَّ

أن یكتب  –عز وجلَّ  –، سائال المولى بیة التي امتزَج ُحبُّها ِبَدِميلغتي العر 

ن حسناتي، إنه هذا القبول، وأن ینفع به ُعّشاَق العربیة، وأن یجعله في میزا حثيلب

  .وليُّ ذلك والقادُر علیهِ 
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  قائمة المصادر و المراجع

  .القرآن الكریم بروایة حفص

د بن محمد بن عبد إتحاف ُفضالء البشر في القراءات األربعة عشر، أحم -1

  م 2006وة، دار الكتب العلمیة، بیروت، أنس قه: ، تحقیقالغني الدمیاطي

فخر صالح قدارة، دار : األنباري، تحقیق، عبد الرحمن بن سعید ةأسرار العربی -2

  . الجیل، بیروت

أحمد : ، تحقیقهـ433بن علي بن محمد الهروي، ت  ، محمدإسفار الفصیح -3

  .هـ14210، 1، طة البحث العلمي بالمدینة المنورةبن سعید قشاش، عماد

خلف الغرناطي  ، أحمد بن علي بن أحمد بناإلقناع في القراءات السبع -4

  .ط. ت. ، د هـ، دار الصحابة للتراث 540ش، ت المعروف بابن الباد

تاح بن عبد الغني بن ، عبد الفهرة في القراءات العشر المتواترةالبدور الزا -5

  .ط.، د ت عربي، بیروت، دار الكتاب الهـ 1403محمد القاضي، ت 

علي : هـ ، تحقیق616ت  ، ألبي البقاء العكبري،التبیان في إعراب القرآن – 6

  .محمد البجاوي

شر، محمد بن محمد بن یوسف الجزري، تحبیر التیسیر في القراءات الع -7

   .م 2000 ،مفلح القضاة، دار الفرقان األردنأحمد محمد : ، تحقیقهـ833

  .ط.د 

بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، محمد الطاهر  ،ر والتنویرالتحری -8

  .ط. م ، د1984تونسیة للنشر ، الدار اله1393ت

صالح الدین خلیل بن أیبك الصفدي،  ،تصحیح التصحیف و تحبیر التحریف -9

رمضان عبد التواب، . د: السید الشرقاوي، مراجعة: ه، تحقیق764ت 

  .م1987، 1/، القاهرة، طمكتبة الخانجي
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ه، دار 982ت ، تفسیر أبي السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي -10

  .، بیروتیاء التراث العربيإح

 ،صدقي محمد جمیل: تفسیر البحر المحیط، لبي حیان األندلسي، تحقیق - 11

  .ط.ه، د1420، بیروت دار الفكر

حسین بن قاسم المرادي، توضیح المقاصد و المسالك، بدر الدین ال -12

  .أحمد محمد عزوز، المكتبة العصریة، بیروت: ه، تحقیق749ت

: لمحمد بن عیسى الترمذي، تحقیق) الترمذي ى سنن ( الجامع الصحیح -13

  .،  دار إحیاء التراث العربي، بیروتأحمد شاكر وآخرینَ 

  .، دار المعارف مصرمحمد أبو الفضل إبراهیم: دیوان امرئ القیس، تحقیق –14

  . ، بیروتن عنترة بن شداد، بشرح حمدو طماس، دار المعرفةدیوا -15

: ه، تحقیق 273بد اهللا محمد بن یزید القزویني، تع ، ألبيسنن ابن ماجة –16

  .محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العربیة، بیروت

 ،ه303لخراساني، ت، أحمد بن شعیب بن علي االسنن الكبرى للنسائي -17

  .، بیروتحسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة: تحقیق

عبد العزیز : ادي، تحقیقشرح أبیات مغني اللبیب، عبد القادر محمد البغد -18

  .م1991، 2رباح، أحمد یوسف دقاق، دار الثقافة العربیة، ط

إمیل .د:  حمد، إشرافحسن : شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، تحقیق – 19

  .م1،19981بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  .ه 1420شرح ألفیة ابن مالك، لمحمد بن صالح بن الُعثیمین، ت  - 20

ه، دار 905شرح التصریح على التوضیح، خالد بن عبد اهللا األزهري،  – 21

  .م2000الكتب العلمیة، بیروت، 
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عبد المنعم أحمد هریدي، : تحقیق، الشافیة، البن مالك شرح الكافیة -22

   .ت. ، د1منشورات جامعة أم القرى، ط

: یقه، تحق643بن یعیش الموصلي، ت  ، لیعیش بن عليشرح المفصل  -23

  .م2001، 1یعقوب، دار الكتب العلمیة بیروت، ط إمیل بدیع

محمد السعید : تحقیق، ألبي بكر أحمد بن الحسن البیهقي، شعب اإلیمان  -24

  .ه1410، 1بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

مد عبد حأ: ه، تحقیق393حماد الجوهري، ت  الصحاح، إسماعیل بن -25

  .ط. ت . لعلم للمالیین، بیروت، دالغفور عطار، دار ا

  .، الدار المصریة اللبنانیةأحمد عفیفي.عربي، دظاهرة التخفیف في النحو ال  -26

  . ط. ت . ، دقطر الندى و بل الصدى، البن هشام األنصاري - 27

عبد السالم محمد : ر، تحقیق، ألبي عمرو عثمان بن قنبكتاب سیبویه - 28

  .هارون، دار الجیل، بیروت

دار الكتاب  ،ه538بن عمرو بن أحمد الزمخشري، ت ، محمد الكشاف - 29

  .ه1407 ،3العربي، ط 

  .الكلیات، أیوب موسى الكفوي، دار الكتب العلمیة، بیروت - 30

، علي النجدي ناصف: المحتسب، ألبي الفتح عثمان بن جني، تحقیق - 31

  .ط.ت . ، دقاهرةون اإلسالمیة، ال، المجلس األعلى للشئوعبد الفتاح شلبي

محمود : قیق، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحمختار الصحاح – 32

  .خاطر، مكتبة لبنان

  .دار المعارف، القاهرة .شوقي ضیف. ، د المدارس النحویة – 33

، یر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي، المكتبة العلمیةالمصباح المن -34

  .بیروت
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، عالم الكتب، القاهرة، أحمد مختار عمر. غوي، دمعجم الصواب الل - 35

  .م2008

  .األشقر، مؤسسة الرسالة، بیروت ، محمد سلیمانمعجم علوم اللغة العربیة - 36

  .أحمد الزیات وآخریَن، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة: المعجم الوسیط، تألیف -37

الخالق  محمد عبد: بي العباس بن یزید المبرد، تحقیق، ألالمقتضب -38

  .عضیمة

  .، دار المعارف بمصرالنحو الوافي، عباس حسن - 39

طاهر : ه، تحقیق606ت النهایة في غریب الحدیث و األثر، ابن األثیر،  - 40

  .، محمود الطناحيأحمد الزاوي

  

  

  

                                         

      

  


