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 ظذ غر ققاس يف إفعال حذف حرف ادبـىطاهرة 

 

 حسن حمؿود هـداوي

 أشتاذ بؼسؿ افؾغة افعربقة وآداهبا ـ ـؾقة أداب ـ جامعة افؽقيت

 

 (هـ11/3/1333وؿبؾ ذم  هـ،73/3/1333)ؿدم فؾـؼ ذم 

 

  .ذم إؾعال ،إصعرف احلاحلذف،  الؽؾامت ادػتاحقة:

ا ٓ دراشة حذف احلرف إصع ذم إؾعال ذم افؾغة افعربقة حذًؾا صاذ   يتـاول هذا افبحث:مؾخص البحث

إول: حذف احلرف إصع إول: وتبغ أكف حدث ذم افػعؾغ:  يؼاس ظؾقف ؽره، ويؼع ذم ثالثة مباحث:

عال وطفر أكف وؿع ذم إؾفثاين: حذف احلرف إصع افثاين:ا ادايض، وإمر، ومل يؼع ذم افػعؾ ادضارع.

افثافث: حذف احلرف إصع افثافث: وؿد حدث ذم افػعؾغ: ادايض،  افثالثة: ادايض، وادضارع، وإمر.

 وؿد طفر بعد إحصاء إؾعال افتل وؿعت ؾقفا هذه افظاهرة أن   وادضارع، ومل يرد مـف رء ذم ؾعؾ إمر.

ضاظػ، يؾقفا افػعؾ ادحذوف، وأما حذف أـثر إؾعال افتل ُحذف أحد أصقهلا ـاكت مـ افػعؾ افثالثل اد

 حرف افعؾة ؾؽان ؿؾقاًل، وأؿؾ مـف حذف احلرف افصحقح ذم ؽر ادضعػ، ؾؾؿ ُيعَرف مـف شقى ؾعؾ واحد.

وؿام افباحث بعرض آراء افـحقيغ ادتؼدمغ وادتلخريـ وادحَدثغ ذم ؿضقة حذف أحد إحرف إصؾقة 

بعض إؾعال  ع أن   بعد افتتب  وتبغ   ودرشفا دراشة تـاشب ضبقعة افبحث.،افػعؾ حذًؾا ٓ يؼاس ظؾقف ؽره ذم

افعرب، وبعضفا وؿع احلذف ؾقفا ذم بعض افؾفجات افعربقة، وبعضفا ـان احلذف  ؿد افتزم احلذَف ؾقفا ـؾ  

  وـان احلذف ذم بعضفا كادًرا. ؾقفا مؾَتَزًما، ذم حغ ـان جيقز ذم بعضفا احلذف واإلثبات،
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 توضئة

ذم ـؾ  بارزة ذم افؾغة افعربقة، كجدها احلذف طاهرة ُيَعد  

ريػ، وهل أكقاع ـثرة، ـباب مـ أبقاب افـحق وافتص

تؽقن ذم  تؽقن ذم ادػرد اشًًم وؾعاًل وحرف معـًك، ـًم

اجلؿؾة، وتؼع أيًضا ذم حرف ادبـك ؾاء وظقـًا وًٓما. 

ا قاشق  كقع مـ هذه إكقاع تارة يؽقن ؿ ـؾ واحلذف ذم

، اومؼايقس معّقـة، وأخرى يؽقن صاذ  جيري وؾؼ ؿقاظد 

ى بف ُيؼتَك ؾقف ظذ ما ُروي ظـ افعرب، وٓ ُيتَعد  

وؿد اخست مـ ذفؽ )طاهرة حذف حرف  مقوعف.

 بحرف ادبـك وأخصادبـك ذم إؾعال ظذ ؽر ؿقاس(، 

واهلدف مـ هذا افبحث  افػاء وافعغ وافالم. إصقل

ال افتل ورد ؾقفا حذف أحد أحرف ادبـك حُك إؾع

صذوًذا5 وافقؿقُف ظذ كقع إؾعال افتل حدث ؾقفا 

ذفؽ، ومعرؾُة كسبة احلذف ذم ـؾ مـ افػاء وافعغ 

افعرب، وما ـان  وافالم، وتبقُغ ما افتزم احلذَف ؾقف ـؾ  

وما جاز ؾقف إمران احلذف  هلجة خاصة بنحدى افؼبائؾ،

فرضورة افشعر، وما جرى احلذف وما ُحذف  واإلثبات،

ذم صقغة واحدة مـ صقغف، وما وؿع ذم صقغتغ أو 

 ودرُس أؿقال افـحقيغ ذم هذه ادسلفة. ثالث،

وؿد ؿسؿت افبحث إػ ثالثة مباحث، تـاوفُت ذم 

إول إؾعال افتل ُحذؾت ؾاؤها، وخصصت افثاين 

فألؾعال افتل حذؾت ظقـفا، وظروُت ذم افثافث 

ل حذؾت ٓمفا، وووعت ذم أخر خامتة إؾعال افت

 خلصت ؾقفا كتائج افبحث. 

وذم ـؾ مبحث مـ ادباحث افثالثة ذـرُت أؿقال 

ؼت افـحقيغ، وكاؿشُتفا مـاؿشة ظؾؿقة مقوقظقة، ووث  

 ـؾ ادذاهب وافـصقص.

 

 حذف الػاء ادبحث إول:

ُحذؾت افتاء  :فؼط يف ادايض ما حذفت فاؤهأوًٓ: 

، اْفَتَعَل ط ذم ؾعؾغ، أحدمها ظذ وزن ذم ادايض ؾؼ

 ، ومها:اِشَتْػَعَل وأخر ظذ وزن: 

َ  ؿال بعض افعرب: حذف فاء اْفَتَعَل  -1 َف: ذم ادم 

هَ  مـ افقاو افتل ادـؼؾبة  افساــة ، حذؾقا افتاء إوػََتَ

ك ما بعدها، مهزة افقصؾ فتحر هل ؾاء، ؾاشتغـل ظـ

 (:131: ص 1431)أبق زيد  ؿال مرداس بـ ُحَصغ

ْفـا ُت فف افَؼبقؾَة إْذ دَمَ  َؿَكْ

تِِف ِذراظل                                       وما واؿْت بِِشد 

َف( بػتح اجلقؿ رواية إصؿعل، جعؾف ابـ جـل ؾ) دَمَ

َ  افشاظر ظذ أن   وكص   مما ُحذؾت ؾاؤه، ْفـا، أراد: ادم 

َيتَِجُف، ومثافف ؾفق مثؾ َتَؼك، ووزكف َتَعَؾ، ومضارظف 

 .(144: 1: 1433 افصـاظةه )ابـ جـل:  َيَتِعُؾ.

افػارد إػ أكف يـبغل أن تؽقن افتاء أصؾقة، وذهب 

وٓ  مل ُُيذف مـف رء، ظذ َؾَعَؾ، ؾفق ؾعؾ ثالثل جمرد
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افػارد: ] ؿؾقؾ وصاّذ. هذا مثؾ َتَؼك َيتَؼل5 ٕن   جُيعؾ

  [.31: 3 :1432احلجة فؾؼراء افسبعة 

 : ثالثة أمقر افػاردا ذهب إفقف د أؿقل: يشفدو

افػاء ذم هذه  حذف إول: ذـره افػارد، وهق ؿؾة

 افصقرة.

 أيًضا، وهق صذوذ هذا احلذف. وافثاين: ذـره

احلذف ظذ  إصؾ ظدم احلذف، وأن   وافثافث: أن  

فؽـ يدؾعف ؿقهلؿ ذم مضارظف: َيتَِجُف،  .خالف إصؾ

ـالم افعرب َؾَعَؾ َيَػِعُؾ. فذا ـان بػتح افتاء5 ؾؾقس ذم 

  .بـ جـل أوػ مما ذهب إفقف افػاردما ذهب إفقف ا

بعض  : حؽك شقبقيف أن  حذف فاء اْشَتْػَعَل  -2

َ  اْشتََخَذ افعرب ؿال:  َذ. وأجاز ؾقف ؾالٌن أرًوا، أي: اّت 

بدفت مـ افتاء إوػ ذم افسغ أُ  وجفغ: أحدمها: أن  

 َ وهذا ٓ حذف ؾقف.   وزن اْؾتََعَؾ،ؾقؽقن ظذ َذ،اّت 

وافثاين: أن يؽقن أصؾف اْشَتتَْخَذ ظذ وزن اْشَتْػَعَؾ، 

ـراهقة ؾُحذؾت افتاء افثاكقة افساــة افتل هل ؾاء 

وػ مـ َطؾِْؾُت، افالم إ اجتًمع متًمثؾغ، ـًم حذؾقا

ؿؾت: .(333: 1: 1422 ؾؼافقا: َطْؾُت )شقبقيف

 اْشَتَخَذ ُحذؾت مـف ذم أن   اْشَتَخَذ خيتؾػ ظـ َطْؾُت 

، وَطْؾُت ُحذؾت ؾقف افساــة، وهل ؾاء افثاكقة افتاء

، وفقس بقـفًم رء مـ ادتحرـة، وهل ظغ افالم إوػ

افتشابف شقى دماور ادتًمثؾغ5 فذفؽ ـان احلذف ذم 

ذم آشتعًمل، وأؿقى ذم  َطْؾُت أصَقع مـف ذم اْشَتَخذَ 

حرك أثؼؾ مـ افساــ، ؾفق احلرف ادت افؼقاس5 ٕن  

  .أوػ مـف باحلذف

ُحذؾت افتاء  :ثاكًقا: ما حذفت فاؤه يف ادضارع فؼط

 ، ومها:َيْػَتِعل  ذم ادضارع ؾؼط ذم ؾعؾغ ظذ 

 بتاء ،َيَتِسع  : ؾقف ؿال بعض افعرب : ؾؼدِسع  َيت   -1

حذؾقا افتاء إوػ افساــة ادـؼؾبة ظـ  خمػػة، مػتقحة

 هذا افػعؾ ؿا ـُثر اشتعًمهلؾاء دَ  افقاو افتل هل 

 :7113 افسراذم .333 ـ 333: 3 :1423 )شقبقيف

 احلذف ذم ماوقف ومل ُيسؿع .(371 ـ 313ص 

ووجُف   .(743: 3 :1423 قةذح افشاؾ)افبغدادي: 

 َوِشعَ  ا حذؾقا واوظـد اجلارَبْردّي أهنؿ َد   احلذف ؾقف

، يد ظذ َيَسُع ادجردِسُع ادزَيت   َيَسُع محؾقا مضارظف ذم

حاصقة ظذ ذح باكت )افبغدادي:  ؾحذؾقا افتاء ؾقف

 .(731: 1: 1431شعاد 

افقاو ذم  بف5 ٕن   ؿؾت: هذا وجف وعقػ، ٓ ُيعتد  

ِسُع ؿد ُأبدفت تاء، وُأدؽؿت ذم تاء َيْػَتِعُؾ، ؾؾؿ يعد َيت  

 هلا وجقد ذم افؾػظ.

 : َيَتِخُذ،ل ؾقفبعضفؿ ؿا أن   : ذـر افريض  ِخذ  َيت   -2

وذفؽ فؽثرة آشتعًمل، وهق مع  بتاء مػتقحة خمػػة،

فؽ صاّذ، ومل جيئ احلذف ذم ماوقف )افبغدادي: ذح ذ

  .(743: 3: 1423افشاؾقة 



  حسـ حمؿقد هـداوي: طاهرة حذف حرف ادبـك ذم إؾعال ظذ ؽر ؿقاس 1

أرُضب:  ةذف فؽثرة آشتعًمل ظذ ثالثما ُُي 

أحدها: ما يؽثر اشتعًمفف حتك يغؾب إصؾ، وهذا 

فف معف. وافثاين: ما ُُيجر إصؾ ؾقف، وٓ جيقز اشتعًم

يصر مقازًيا فألصؾ، وهذا ٓ َيغؾب ؾقف احلذُف 

إصَؾ، ؾؾذفؽ جازا مجقًعا. وافثافث: ما يـؼص ظـ 

مرتبة إصؾ، وهذا ٓ يليت إٓ ذم رضورة صعر. وربًم 

)ابـ يعقش: ذح ادؾقـل  خرج بعض ذفؽ ظذ أصؾف

 .(312 ـ 311ص  :1423

ُحذؾت افػاء ذم : فؼطثالًثا: ما حذفت فاؤه يف إمر 

َأَخَذ، وَأَكَل، صقغة إمر ؾؼط ذم أربعة أؾعال، هل: 

 .وَأَمَر، وَأَتى

: افتزم افعرب حذف حذف مهزة )َأَخَذ( و)َأَكَل( -1

َؾ، ؾؼافقا:  ـَ ْل اهلؿزة ذم إمر مـ َأَخَذ، وَأ ْذ، وك  . خ 

ْؾ(5 ٕهنًم مـ إَْخذ،  ـُ وإصؾ ؾقفًم: )ُاْؤُخْذ(، و)ُاْؤ

ـ  وإَ  ؾ، وـان حؼفًم أن خُيرجا ظذ أصؾفًم، فؽ اهلؿزة  ـْ

ن، مها: اشبب فاذؾحلُحذؾت مـفًم ظذ ؽر ؿقاس. و

اجتًمع مهزتغ، وـثرة آشتعًمل، ؾخػػقمها بحذف 

ذؾت اهلؿزة اهلؿزة إصؾقة افتل هل ؾاء افؽؾؿة، ودا ُح 

افساــة اشتُغـل ظـ مهزة افقصؾ5 ٕهنا إكًم دُمتََؾب 

إػ افـطؼ بافساــ، ؾنذا شؼط افساــ افذي  الً تقص  

 افصـاظة: ه )ابـ جـل ٕجؾف دُمتََؾب اشتُغـل ظـفا.

  .(144: 7، 1447ابـ افشجري  .117: 1: 1433

ومل جيعؾ شقبقيف هلذا احلذف ظؾة ))ؿال أبق حقان:

: افتذيقؾ)أبق حقان:  .((شقى افسًمع ادحض

 ./أ(133: ق 3إشؽقريال: 

ن يؽقكا ؿد خرجا ظذ أصؾفًم، ومل وكػك شقبقيف أ

جُيز أن يؼاشا ظذ ؿقل بعض افعرب ذم ُمْر: ُاْوُمْر، 

وٓ ُيؿؾفؿ إذا ـاكقا ))ؾقخرجا ظذ إصؾ مثؾف، ؿال: 

ُيثبتقن، ؾقؼقفقن ذم ُمْر: ُاْوُمْر، أن يؼقفقا ذم ُخْذ: 

ْؾ، ؾؼػ ظذ هذه إصقاء حقث  ـُ ْؾ: ُاْو ـُ ُاْوُخْذ، وذم 

هذا كصف، فؽـف  .(711: 1: 1422 يف)شقبق ((وؿػقا

بعض افعرب ٓ ُيذف مهزة  ذـر ذم مقوع آخر أن  

ْؾ(، ؿال:  ـُ ْؾ، ؾُقتِؿّ ))) ـُ  ((وبعُض افعرب يؼقل: ُاْو

ًبا ظذ وؿال افسراذم معؼ   .(714: 3 :1423 )شقبقيف:

وٓ أظؾؿ أحًدا حؽاه ؽر شقبقيف ذم هذا ))ؿقفف هذا: 

ول افؽتاب بقًتا ؾقف ادقوع، وؿد ــت ذـرُت ذم أ

ص  :1433افسراذم افـحقي افسراذم: ) .((ُاْوُخذْ 

371.] 

إًذا حؽل ذم هذيـ افػعؾغ إخراجفًم ظذ إصؾ، 

: افتذيقؾ)أبق حقان:  وذـر ذفؽ أيًضا افػارد

)ابـ جـل:  ابـ جـل، .(أ/133: ق 3إشؽقريال، 

بنبدال اهلؿزة افثاكقة  ،(117: 1: 1433: افصـاظةه 

 ًوا ٓكضًمم اهلؿزة افتل ؿبؾفا.وا

ْؾ( ابـ ؿتقبة ظذ أن   وكص   ـُ  ،هذا هق ادسَتعَؿؾ ذم )
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ؾاء، ؾؼال:  صؾ بقاو ؿبؾف أوشقاء ابُتدئ بف أم ات  

ؾ( احلذف ذم ـؾ  )) ـُ حال، اتصؾ بقاو  وادستعَؿؾ ذم )

)ابـ ؿتقبة  .((أو ؾاء أو مل يتصؾ، ومل ُيسَؿع ؽر ذفؽ

ح أبق جعػر وس   .(731- 731ص  :1433

ْؾ ٓ ُيستعؿالن إٓ  افػعؾغ: ُخذْ  افـحاس بلن   ـُ و

: 1441)افـحاس: صـاظة افؽّتاب  باحلذف

 .(134ص

احلذف ؿقُل إـثر وإؾصُح.  وذـر ابـ خافقيف أن  

ْؾ،  ـُ وِمـ افعرب مـ يثبت اهلؿزة، ؾقؼقل: ُاْؤُخْذ، وُاْؤ

صر واًوا، افثاكقة، ؾت ؾقؽره اجلؿع بغ مهزتغ، ؾقؾغ  

ْؾ، ُاْوُمْر، ؾنذا تؼدمفًم ـالم امتـع هذا  ـُ ؾقؼقل: ُاْو

 :1437 اإلثبات )ابـ خافقيف: إفػات افقجف، وتعغ  

 [.31ص 

 احلذف أجقد ظذ أن   ،(تسفقؾ)اف ابـ مافؽ ذم وكص  

وزظؿ ذم  ،( 313: ص 1412 افتسفقؾ)ابـ مافؽ: 

َؿال ظذ افػعؾغ مل ُيستع هذيـ أن   (إجياز افتعريػ)

 ـ 143 : ص1377)ابـ مافؽ: إجياز افتعريػ  إصؾ

بعض افعؾًمء  أن   (ذح افؽاؾقة افشاؾقة)وذـر ذم  .(141

بعطػ وبغر ظطػ، ومل ))زظؿ أكف ؿد ورد تتؿقؿفًم 

)ابـ  ((يستشفد ظذ ذفؽ بقء مـ افشعر وٓ ؽره

وذـر (. 7112: 3: 1437مافؽ: ذح افؽاؾقة افشاؾقة 

افػاء هق افؽثر، واإلثبات ؿؾقؾ )أبق  حذف أبق حقان أن  

 .(733: 1: 1443حقان: ارتشاف افرضب 

ؿؾت: روي بقت ثبتت ؾقف اهلؿزة ذم )ُخْذ( مع واو 

 أن    ُخْذ، ؾؼد كؼؾ أبق ظبقد افبؽريافعطػ، ؾؼقؾ: وأْ 

بعض افـحقيغ روى:  افسراذم ذـر ذم )اإلؿـاع( أن  

يح بـ إشًمظقؾ افثؼػل ُاْؤُخْذ، ذم ُخْذ، وأكشد ؿقل ُضرَ 

 أو ؽره ذم إحدى افروايتغ:

 َّتَؾ  بِحاجتل ، وْأُخْذ ُؿقاها

قاعِ                                          ؾؼد َأْوَحْت بِؿـْزفِة افض 

ؾؼد روي أيًضا: )واْصُدْد ُؿقاها(، وهبا يػقت 

م . وؿد تؼد  (213: 7: 1433)افبؽري:  آشتشفاد

فسراذم أكشد ذم ذح ـتاب شقبقيف بقتًا ؾقف ا ؿريًبا أن  

 . )ُاْوُخْذ(

اهلؿزة ذم بقت ضريح  وجعؾ افثًمكقـل إثبات

 ؿالو .(343: ص 1444)افثًمكقـل:  رضورة صعرية

حذف اهلؿزة ذم إمر مـ هذيـ  ن  إبرجشساه 

 افعربقة ظـ بؼقة افؾغات افسامقة افػعؾغ مما اكػردت بف

ويرى افدـتقر ـًمل  .(43: ص 1437)برجشساه 

حذف اهلؿزة ذم كحق ُخْذ وبابف طاهرة سؾقة )) بؼ أن  

 ((ٓ صقتقة، تؼتضقفا بـقة افصقغ ذم هذه إؾعال

اشتعًمل هذه  وَيػسض أن   .(113: ص 1431بؼ: )

إؾعال بال مهزة يعّد تطقًرا حلؼفا، بدفقؾ ؿقل 

 فخ.إ أصؾفا ُاوُخْذ: افـحقيغ إن  
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ا اختالف افـحقيغ ذم إثبات اهلؿزة ؿؾت: فؼد رأيـ

رد اشتعًمًٓ وإن ا، ؾحذؾفا مط  ذم ُخْذ، وهق كادر جد  

ؿقفـا: )تعاَل وُخْذ(  ا ؿقاًشا، وٓ ِمْرية ذم أن  ـان صاذ  

 مـ )تعاَل وْأُخْذ(. أخػ  

حذؾت اهلؿزة ذم إمر مـ  :حذف مهزة )َأَمَر( -2

رْ َأَمَر، ؾؼقؾ:  : ُاْؤُمْر5 ٕكف مـ ؾالًكا بؽذا، وإصؾ م 

إَْمر، وـان حؼف أن خيرج ظذ أصؾف، فؽـف حذؾت 

ْؾ5  ـُ مهزتف ظذ ؽر ؿقاس، ووؿع ؾقف ما وؿع ذم ُخْذ و

ف بعض افعرب ظذ خرجأفؾعؾة ادذـقرة ؾقفًم. وؿد 

: 1: 1422)شقبقيف  ْر، حؽاه شقبقيفل: ُاْومُ أصؾف، ؾؼا

هلؿزة إوػ. بنبدال اهلؿزة افثاكقة واًوا ٓكضًمم ا (711

احلذف هق افؽثر، واإلثبات  ظذ أن   أبق حقان وكص  

: 1443رب ـ)أبق حقان: ارتشاف افض ؾقف ؾصقح ـثر

 فف اشتعًمفغ: ؾ بعضفؿ ؾقف، ؾذـر أن  وؾص   .(733: 1

 .(731: ص 1433)ابـ ؿتقبة 

أحدمها: أن ُيبتدأ بف، ؾادستعَؿؾ ؾقف أن حتذف 

بؽذا. وجيقز: ُاوُمْر ؾالًكا، فؽـف مهزتف، ؾتؼقل: ُمْر ؾالًكا 

 مل ُيستَعَؿؾ.

احلذف ؿقُل إـثر  ابـ خافقيف ظذ أن   وكص  

بعض افعرب ٓ ُيذف اهلؿزة، وإكًم  وإؾصُح، وأن  

ـفا ـراهة اجلؿع بغ مهزتغ: مهزة افقصؾ، واهلؿزة يؾق  

)ابـ خافقيف:  افتل هل ؾاء، ؾتصر واًوا، ؾقؼقل: ُاْوُمرْ 

ابـ  وهذا خالف ما ذـره .(31: ص 1437إفػات 

 ؿتقبة.

 ـ 343: ص 1444)افثًمكقـل  وذهب افثًمكقـل

: 7: 1447)ابـ افشجري  وابـ افشجري (343

افعرب ذم هذا افػعؾ ؾريؼان: ؾريؼ  إػ أن   (144

ْؾ.  ـُ يؼقل: ؿد ـثر اشتعًمل هذا افػعؾ ـؽثرة ُخْذ و

زتف، ؾفمٓء يعامؾقكف معامؾتفًم، ؾقؾتزمقن حذف مه

 ؾقؼقفقن: ُمْر.

وؾريؼ يرى أكف مل يؽثر اشتعًمفف ـثرة اشتعًمهلًم، 

سؽقهنا ؾفمٓء ٓ ُيذؾقن مهزتف، فؽـفؿ يبدفقهنا واًوا ف

، ؾقؼقفقن: ُاْوُمْر، ؾنذا واكضًمم مهزة افقصؾ ؿبؾفا

شؼطت مهزة افقصؾ رجعت افقاو إػ اهلؿزة5 ٕكف مل 

عؾ بعد حرف هذا إذا مل يؼع هذا افػ يتجاور مهزتان.

افعطػ، ؾنذا دخؾ ظؾقف حرف افعطػ ؾافػريؼان 

  ڇ   ﮲   ۓ ۓ ڇ يرّدان اهلؿزة، ـًم ؿال اهلل تعاػ: 

وأخر: أن يتصؾ بقاو ؿبؾف أو ؾاء،  . [137]ضف: 

َؾْلُمره. وإفقف ذهب  ؾتثبت مهزتف، ؾتؼقل: َوْأُمْر ؾالًكا،

 .(31: ص 1437)ابـ خافقيف: إفػات  ابـ خافقيف

 إظادة افعرب أمجعقا ظذ ابـ افشجري ظذ أن   وكص  

: 7: 1447ابـ افشجري ) مهزتف إفقف ذم هذه احلال

 وبف جاء افتـْزيؾ مع افقاو، ؿال اهلل تعاػ: .(144

  [،133]إظراف:    ڇ ڦ ڦ ڦ ڤڇ
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ومل  [.137]ضف:   ڇ   ﮲   ۓ ۓ ڇ وؿال شبحاكف:

 ػاء.افيرد هذا افػعؾ ذم افؼرآن بعد 

مهزتف حتذف ذم  عػر افـحاس أن  وذـر أبق ج

: أوافآبتداء، وتثبت إذا ـان ؿبؾف واو أو ؾاء، و

 ((وفق جاءوا بلحدمها ذم مقوع صاحبف جلاز))

 [.133ص  :1441)افـحاس: صـاظة افؽتّاب 

)ابـ مافؽ:  (افتسفقؾ)ابـ مافؽ ذم  وكص  

)أبق حقان:  نوأبق حقا (313: ص 1412افتسفقؾ 

اإلثبات  ظذ أن   (733: 1: 1443ارتشاف افرضب 

احلذف فقس  وهذا يعـل أن   ،ؾقف ذم هذه احلال أجقد

ؾ ظؾقف. وذـر ابـ مافؽ ذم ممـقًظا، وإكًم اإلثبات مػض  

بعض افعؾًمء زظؿ أكف ؿد  )ذح افؽاؾقة افشاؾقة( أن  

بعطػ وبغر ظطػ، ومل يستشفد ظذ ))ورد تتؿقؿف 

ذح فؽ: )ابـ ما ((ذفؽ بقء مـ افشعر وٓ ؽره

 .(7112: 3: 1437 افؽاؾقة افشاؾقة

حذف اهلؿزة ذم إمر مـ هذا  ن  إبرجشساه  وؿال

 ؾغات افسامقةافػعؾ مما اكػردت بف افعربقة ظـ بؼقة اف

 .(43: ص 1437)برجشساه 

: حذف بعض افعرب مهزة حذف مهزة )َأَتى( -3

ْؾ  ـُ )أتك( ذم إمر ّتػقًػا، تشبقًفا بحذؾفا ذم ُخْذ و

، ِت زيًداُمْر، وإن مل يؽـ مثؾفـ ذم افؽثرة، ؾؼافقا: و

وأصؾف: اْئِت زيًدا، ؾلشؼطقا اهلؿزة افتل هل ؾاء، 

جلء  ل ظـ مهزة افقصؾ فزوال افسبب افذيؾاشُتغـ

 هبا ٕجؾف، وهق شؽقن ما بعدها. ؿال صاظرهؿ:

 ِت يل آَل زيٍد، ؾاْكُدُهْؿ يل مجاظةً 

 َيضُرها                                  
ٍ
 وَشْؾ آَل زيٍد أي  رء

، وتؼقل ظذ هذه افؾغة فالثـغ: تَِقا، وفؾجًمظة: ُتْقا

 افصـاظة)ابـ جـل: ه  وفؾؿمكث: يِت، وتَِقا، وتِْغَ 

ص  :1423. ذح ادؾقـل 373 ـ 377: 7 :1433

وحذف مهزة )اْئِت( صاّذ ؿقاًشا  .(314 ـ 313، 313

: 1: 1443حقط )أبق حقان: افبحر اد واشتعًمًٓ 

َرح، وٓ وما ـاكت هذه حافف ؾحؼف أن ُيط   .(737

وأكشد ابـ ظصػقر افبقت، ومحؾف ظذ  .ُيؾَتَػت إفقف

 افرضورة، وأكشد أيًضا ؿقل افشاظر:

ؿْ  ـُ ـُ مل َكـَْفْض فؽؿ ؾـَبُز   ؾنْن كح

 ؿِ ـزائـَؾُتقكا ؾُؼقدوكا إًذا باحل                                          

)ابـ ظصػقر:  ((ذم افشعر ـثر أكف ذهب إػو

 .(111: ص 1431رضائر افشعر 

روجفا ظـ وٓ يؼاس ظذ هذه إؾعال ؽُرها خل

)ابـ يعقش: ذح ادؾقـل  رورةـكظائرها إٓ ذم افض

 افتسفقؾابـ مافؽ:  .311 ـ 313ص  :1423

  .(313: ص 1412

 :رابًعا: ما حذفت فاؤه يف ادايض وادضارع وإمر

ذم افصقغ افثالث ذم ؾعؾ واحد، وهق  ػاءاف تحذؾ
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ؿاية. مـ افقِ  َؼك( ظذ وزن اْؾَتَعَؾ ات  ؾ)، ِق ؼي ات  َؼى َيت  ات  

، ؾحذؾقا افتاء َتَؼى: ذم ادايض ؾؼد ؿال بعض افعرب

ا ـان ادـؼؾبة مـ افقاو افتل هل ؾاء َد   افساــة إوػ

ظ بف هذا افػعؾ مما ـثُر ذم ـالمفؿ5 فقخّػ افؾػ

بافتخؾص مـ افتضعقػ، ـًم حذؾقا افعغ مـ 

ادضاظػ، ـؼقهلؿ ذم َمِسْسُت: َمْسُت، وشؼطت أفػ 

ك ما بعدها. وـاكقا ظذ حذف افتاء أجرأ افقصؾ فتحر  

افتاء واؿعة مقؿع افػاء  مـ حذف افسغ ذم َمْسُت5 ٕن  

ـثًرا، ؾقؼع ؾقفا احلذف ذم ادضارع ذم  افتل تعتؾ  

وُتبدل افقاو ذم هذا ادقوع تاء إذا ؿؾت:  ؿقفؽ: َيِؼل،

اظتالل  َعَد، وافعغ ٓ تعتؾ  َزَن، وات  َؼك، ـًم تؼقل: ات  ات  

باب ))افػاء. وهذا احلذف صاّذ، ؾؼد أورده شقبقيف ذم 

 ((ا خػػقا ظذ أفسـتفؿ وفقس بؿطردا ممما ـان صاذ  

 . (333: 3: 1423)شقبقيف 

قاؿعة مؽان افػاء ٓ وافتاء ادحذوؾة هل إوػ اف

افتاء افثاكقة 5 وافدفقؾ ظذ ذفؽ ؿقهلؿ ذم ادضارع: 

َيَتِؼل، بػتح افتاء، وفق ـاكت ادحذوؾة هل افزائدة 

فؼافقا: َيْتِؼل، بتسؽغ افتاء، مثؾ َيْرمل، وـان يؾزم أن 

)ادرجع  يؽقن إمر مـف: اْتِؼ، ـًم يؼال ذم َيرمل: اْرمِ 

 ؿ ؿافقا: َتَؼك اهللَ رجٌؾ . وحؽك شقبقيف أهنافسابؼ(

يؼال: َتَؼقتُف بؽذا ))و .(117: 3: 1423)شقبقيف 

 (.711: ص 1431)أبق زيد:  ((وـذا

 .(1111: 3: 1413)افسؽري:  وهذه فغة هلذيؾ

 (،113: 1: 1433)افؼرضبل:  وكسبت إػ متقؿ وأشد

: 1424وس بـ حجر )ديقان أ جرؿال أوس بـ ح

 (:41ص 

هُ َتؼاَك بَؽعٍب واحٍد وتَ   َؾذ 

 َيداَك إذا ما ُهز  بافؽػ  َيْعِسُؾ                                    

زائدة افباؿقة ظقًوا مـ وجعؾ ابـ جـل افتاء اف

 .(731: 7: 1437)ابـ جـل: اخلصائص  ادحذوؾة

ا تعؾقؾفؿ احلذف بطؾب اخلػة هرًبا مـ ثؼؾ أم  

ا5 افتضعقػ ؾفق تعؾقؾ صقيت مؼبقل، فؽـل أراه وعقػً 

افتاء إوػ مدؽؿة ذم افثاكقة، وظـد اإلدؽام يـبق  ٕن  

افؾسان ظـ احلرؾغ كبقة واحدة، ؾقؽقن افؾػظ هبًم 

ؿ ـاكقا ظذ ظاء أهن  ا اد  مـف ظـد ؾؽ اإلدؽام. وأم   أخػ  

حذف هذه افتاء أجرأ مـفؿ ظذ حذف افعغ ذم 

َمِسْسُت وأمثافف5 فقؿقظفا مقؿع افػاء افتل يؼع ؾقفا 

 حلذف واإلبدال ـثًرا، ؾفق تعؾقؾ ظؼع، وأرى أن  ا

حذف افعغ ذم حال افػّؽ أوَجف مـ حذف افػاء ظـد 

افؾػظ بادثؾغ ظـد افػؽ أثؼؾ مـف ظـد  اإلدؽام5 ٕن  

، ؾحذؾقا أيًضا َيَتِؼي: ادضارعوؿال همٓء ذم  اإلدؽام.

 حذؾقها ذم افتاء ادـؼؾبة مـ افقاو افتل هل ؾاء ـًم

ومـف ؿقل شاظدة  ،(333: 3: 1423)شقبقيف:  ادايض

 ة اهلذيل:بـ ُجَمي  ا
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ؾ  َظش ـُ  ق ةٍ ــ ََتؼل بف َكَػقاَن 

 ؾاداُء ؾقَق ُمتقكِف َيتََصب ُب                                             

ؼل، وهل فغة ؿقفف َيَتؼل، يريد: َيت  ))ؿال افسؽري: 

 ؿال ُخػافو . (1111: 3: 1413)افسؽري  .((هلؿ

 (:73: ص 1421بـ َكدبة )ابـ افسؽقت 

قَْؼؾقَن، ؾَلْخَؾُصقها  َجالها افص 

ؾ فــِخػ                                       ـُ  ا َيَتؼل بَلْثرِ ـــاًؾا، 

ا حذؾقا افقاو ذم َيؼل ووجُفف ظـد اجلارَبْردّي أهنؿ َد  

: حاصقة )افبغدادي ؼل ظؾقف، ؾحذؾقا افتاء ؾقفمحؾقا َيت  

 .(731: 1: 1431ظذ ذح باكت شعاد 

ؼل ؿد افقاو ذم َيت   بف5 ٕن   ؿؾت: هذا تقجقف ٓ ُيعتد  

ُأبدفت تاء، وُأدؽؿت ذم تاء َيْػَتِعُؾ، ؾؾؿ يعد هلا وجقد 

 اهللَ، َتِق ، ومـف ؿقهلؿ: َتِق مـف:  إمروؿافقا ذم  ذم افؾػظ.

ف: وأصؾ ،(314: ص 7113اإلدؽام  ـتاب )افسراذم:

ِؼ اهللَ، ؾحذؾقا افتاء إوػ ادـؼؾبة مـ افقاو افتل هل ات  

ؾاء محالً ظذ حذؾفا ذم ادضارع. وذم كقادر أيب زيد: 

: 1431)أبق زيد  ((ٓ ُيػَعؾ هذا بؽؾ ما أصبفف ))و

 ؾقيلبـ مّهام افس  اؿقل  ومـ أمثؾتف .(711، 132ص 

 :(143: 1: 1433 افصـاظة)ابـ جـل: ه 

 ـ ُكعًمُن ـ ٓ َتـَْسَقـ فاِزيادَتـا 

 تؼ اهللَ ؾقـا وافؽتاَب افذي َتتُؾق                             

اإلدؽام ـتاب )افسراذم:  وؿال ِخداش بـ زهر

 :(314: ص 7113

ا افِػتقـاِن، إين    َتُؼـقُه، أُي 

 َب اجلُدوداــرأيُت اهللَ ؿد َؽؾَ                                 

 *   *  * 

 

 ادبحث الثاين: حذف العغ

جاء ذفؽ ذم  :أوًٓ: ما حذفت ظقـه يف ادايض فؼط

، ، وهل: َفِعَل أربعة مـفا ظذ ، اثـل ظؼ ؾعالً  طْؾت 

. ، َحْست  ، َوْدت  ،  وهل: ،َفَعَل ظذ  وأربعة مْست  َطـْت 

، ، مَهْت  َل ، وواحد ظذ َمَرْت  َحْست  ، َلْبت  ، وهق َفع 

، َأَرْيَت وهل:  ،َأْفَعَل وثالثة ظذ  ، َأَحْبت    .َأَحْست 

: 1423)شقبقيف  حذف ظغ َفِعَل من ادضاظف-1

 افػارد. 311: 3: 7113. افسراذم 377: 3

إذا اتصؾ  (:131 ـ 134: احلؾبقات ص 1432

بافػعؾ ادايض تاء افػاظؾ أو كقن افـسقة أو )كا( 

: َطؾِْؾُت وَمس   افػاظؾغ شؽـ آخره، ؾتؼقل ذم َطؾ  

ـ  ومَ  بعض افعرب حذؾقا  ِسْسُت، هذا هق إصؾ، فؽ

، افعغ مـ هذيـ افػعؾغ ذم هذه احلال، ؾؼافقا:  طْؾت 

. وهق حذف ؽر مؾتَزم ؾقفًم، واشتعًمهلًم ظذ ومْست  

ؾريؼ حذف  إصؾ ظريب ـثر. وافذيـ حذؾقا ؾريؼان:

افعغ وحرـتفا، وترك افػاء مػتقحة، ؾؼال: َطْؾُت 

 َفْسُت(، ومـف ؿقل اهلل تعاػ:ب)وَمْسُت، صبفقها 
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]ضف:     ڇ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئڇ

، [13]افقاؿعة:  ڇ  ہ ہ    ۀ ڇ ، وؿقفف: [42

 ومل ُيؼرأ ذم افسبع إٓ بػتح افظاء.

كزع حرـتفا وؾريؼ كؼؾ حرـة افعغ إػ افػاء بعد 

، ؾؼال: طِْؾُت وِمْسُت، ـًم تؼديًرا، ثؿ حذف افعغ

ابـ مسعقد وؿتادة وإظؿش ؿافقا: ِخْػُت، ومـف ؿراءة 

 ۆئ ۆئ ۇئڇ وأيب حققة وابـ أيب ظبؾة وابـ يعؿر: 

)أبق حقان:  (1)بؽن افظاء ڇ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 (. 732: 1: 1443افبحر ادحقط 

/ب 133: ق 2 افتذيقؾ)أبق حقان:  وذـر أبق حقان

ـن افظاء مـ طْؾُت فغة  أبا افػتح ذـر أن   أن  ـقبريع( 

ومـف ؿقل أوس بـ َمغراء احلجاز وؾتحفا فغة متقؿ. 

: 1: 1431)إخػش  افذي أكشده إخػش

ًمَء َؾـِؾـاها وضاهَلُؿُ :(731  ِمْسـا افس 

 حتك رَأْوا ُأُحًدا َُيقي وَثْفالكا                                

شقبقيف ظذ أكف ٓ يعؾؿ صقًئا مـ  وؿد كص  

ادضاظػ ادجرد وؿع ؾقف احلذف إٓ هذيـ افػعؾغ، 

افباؿل مـ ادضاظػ جاء ظذ إصؾ، كحق: و

 َظِضْضَت وَمؾِْؾَت.

ذم ( 712: 1: 1433)افػراء وحؽك افػراء 

                                                 
  ڇ  ہ ہ    ۀ ڇ

، وحؽاها أيًضا ابـ إظرايب ظـ أيب َوْدت  َوِدْدُت: 

)ابـ  وَحْست  احلسـ، وحؽك ظـف أيًضا َحِسْسُت 

: 3: 1413. إزهري ((حسس)): 1311مـظقر 

 رُجؾغ، ؾؼؾت: هؾ ؾفجؿُت ظذ))، وذم إثر: (313

؟
ٍ
، 333: 1: 1424)ابـ إثر  ((َحْسُتًم مـ رء

)أبق حقان:  . واحلذف ذم َحْسُت فغة متقؿ(332

 .(733: 1:  1443ارتشاف افرضب 

وإكًم ُحذؾت ظغ افػعؾ هـا تشبقًفا هلا بحرف 

، وِخْػـا،  افعؾة، ؾؽًم حذؾقا ـَ افعغ ذم ِخْػُت، وِخْػ

ؾقف ـراهقة احلرؾغ مـ هـا. وظؾة احلذف  حذؾقها

جـس واحد طاهريـ ؽر مدؽؿ أحدمها ذم أخر ؾقًم 

ـثر ذم ـالمفؿ، ومل يؿؽـفؿ اإلدؽام فسؽقن افالم 

شقبقيف ) باتصاهلا بافضؿر افذي يسؽـ فف آخر افػعؾ

: 3: 7113. افسراذم 373 - 377: 3: 1423

ادحذوف افعغ دون افالم  ظذ أن   ويدل   .(334

مها: ؿقُل َمـ ؿال طِْؾُت وِمْسُت بؽن صقئان: أحد

افػاء، ؾلفؼك حرـة افعغ ادحذوؾة ظذ افػاء، ـًم 

ُأفؼقت ذم ِخْػُت. وأخر: شؽقن احلرف ؿبؾ افضؿر 

ـًم شؽـ ذم رضْبُت، وفق ـان ادحذوف افالم ٓ افعغ 

: 1: 7113)افػارد: اإلؽػال  يسؽـ ك وملفتحر  

 أول ادثؾغ فغُة ُشَؾقؿحذف  وذـر ابـ مافؽ أن   .(11

. وهذا ُيتؿؾ (711: ص 1412 افتسفقؾ)ابـ مافؽ: 
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وجفغ: أحدمها أهنؿ ٓ جيقزون ؽره. وأخر أهنؿ 

: ق 3: خمطقط: افتذيقؾ)أبق حقان:  جيقزون ؽره

هذا جائز ذم فغتفؿ،  . وذـر ذم مقوع آخر أن  /أ(132

وجيقز ظـدهؿ حذف افعغ وحرـتفا، وإفؼاء حرـتفا 

)ابـ  افػاء ثؿ حذؾفا إن مل تؽـ حرـة افعغ ؾتحة ظذ

 . ؾفذا يدل ظذ أن  (313: ص 1412 افتسفقؾمافؽ: 

 ذفؽ فقس ظذ جفة افقجقب، بؾ هق مـ باب اجلائز

. وأيًضا /أ(132: ق 3: خمطقط: افتذيقؾ)أبق حقان: 

هذا احلذف  يظفر مـ ـالمف ذم ادقوع افثاين أن  

فالم ذم فغة همٓء، مـؼاس ذم ـؾ مضاظػ افعغ وا

وجيقز ذم فغة ُشَؾقؿ حذف ظغ افػعؾ ))ؾؼد ؿال: 

 .((ادايض ادضاظػ ادتصؾ بتاء افضؿر أو كقكف

وهذا احلذف ؾقفًم صاّذ ظـ ؿقاس كظائره وإن ـان 

باب ما ))مطرًدا ذم آشتعًمل، وؿد ذـره شقبقيف ذم 

 ـ 371: 3: 1423)شقبقيف  ((مـ ادضاظػ صذ  

ا مما خػػقه ظذ باب ما ـان صاذ  ))، وذم (377

 . وكص  (331: 3)كػسف:  ((أفسـتفؿ وفقس بؿطرد

)إخػش راده أيًضا، ـإخػش آخرون ظذ ظدم اض  

)افػارد: احلؾبقات  وافػارد(، 732: 1: 1431

 . (131: ص 1432

أبا ظع افشؾقبغ  أبق حقان إكدفز ظذ أن   وكص  

أمثال هذه إؾعال مـ هذا احلذف مطرد ذم  زظؿ أن  

: 1: 1443)أبق حقان: ارتشاف افرضب  ادضعػ

732) . 

: حؽك ابـ حذف ظغ َفَعَل من ادضاظف -2

، بحذف افـقن افتل هل ظغ َطـْت  إظرايب ذم َطـَـُْت: 

مُت، روى مع حرـتفا، ـًم ُحذؾت ذم )َطْؾُت( ـًم ؿد  

ؾ، ًفا بادعتذفؽ ابـ جـل ؾقًم جاء مـ ادضاظػ مشب  

)ابـ جـل: اخلصائص  ظذ أكف ٓ يؼاس ظؾقف وكص  

 .(714: 1: 1331. ادحتسب 334: 7: 1437

ْؿُت  ، 712: 1: 1433)افػراء  ومَهْت  وحؽك افػراء مَهَ

وحؽاها ابـ إظرايب ظـ أيب احلسـ،  (.141: 7

)ابـ مـظقر  وَحْست  وحؽك ظـف أيًضا َحَسْسُت 

 (.313: 3: 1413. إزهري ((حسس)): 1311

وؿرأ ُيقك بـ  وصلهنًم ذم احلذف صلن َطـُْت ادتؼدمة.

، بتخػقػ [134]إظراف:   ڇ  ڍ ڍ ڇ يعؿر: 

ؾة، ، مثؼ    ڇ  ڍ ڍ ڇأصؾف: ))افراء، ؿال ابـ جـل: 

ـؼراءة اجلًمظة، ؽر أهنؿ ؿد حذؾقا كحق هذا ّتػقًػا 

: 1: 1331)ابـ جـل: ادحتسب  ((فثؼؾ افتضعقػ

 ء إوػ افتل هل ظغ. ، أي: حذؾقا افرا(714

ُت،  وأؿقل: هذا خيتؾػ ظـ ؿقهلؿ َطـُْت، ومَهْ

هذه إؾعال شؽـت ٓماهتا ٓتصاهلا  وَحْسُت، ؾنن  

بتاء افػاظؾ، وهل متحرـة، و)َؾَؿَرْت( حترـت ٓمف 

تاء افتلكقث، وهل شاــة، وشؼط ذم هذا ٓتصافف ب
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ع أول ادثؾغ، وهق شاــ، وـؾ إمثؾة افتل وؿ افػعؾ

ؾقفا هذا افـقع مـ احلذف إكًم ـاكت إؾعال ؾقفا 

كف، شقاء أـاكت ظقـاهتا متصؾة بتاء افػاظؾ أو كق

مؽسقرة، واحلذف ذم هذا افػعؾ ٓ أظؾؿ فف  مػتقحة أم

ما  ف فقس َثؿ  كظًرا، وهق كادر وعقػ مستؽَره5 ٕك  

ابـ  غ، وؿد كص  يؿـع مـ اإلدؽام ؾقف، وفقس فف مسق  

احلذف ذم افعغ ادؽسقرة أشقغ5 ٕكف )) جـل ظذ أن  

 ((اجتؿع ؾقف مع افتضعقػ افؽنة، وـالمها مؽروه

 .)ادصدر افسابؼ(

: مثال َؾُعَؾ ذم حذف ظغ َفع َل من ادضاظف -3

ْرَت،  ادضاظػ كادر، وأصفر ما ذـروا مـف: َفُبْبَت، وَذُ

. ابـ جـل: ادـصػ 32: 3: 1423)شقبقيف  وَدمُمَْت 

. ومل أظؾؿ أحًدا مـ (317: 7، 731 :1: 1433

افعغ حذؾت ؾقف، فؽـ افريض ذـره  ادتؼدمغ ذـر أن  

حقث حتدث ظـ ؿقهلؿ ذم َطؾِْؾُت: َطْؾُت، وطِؾُت، 

: 1423)افريض  ((َلبْت  ول ْبت  وـذا ذم َفُبْبُت: ))ؾؼال: 

، أي: إذا حذؾت افباء إوػ افتل هل ظغ (733: 3

فؼاء حرـتفا ظذ افالم جاز حذؾفا مع حرـتفا، وإ

 ؿبؾفا ثؿ حذؾفا.

 : ذـر شقبقيف أن  حذف ظغ َأْفَعَل من ادضاظف -4

: َأَحْست  افعرب ؿافقا ذم َأْحَسْسُت:  ـَ ، وذم َأْحَسْس

، ؾحذؾقا افسغ إوػ، وأفؼقا حرـتفا ظذ َأَحْسنَ 

ا ـُثر ذم افساــة ؿبؾفا، ـراهقة افتضعقػ َد  احلاء 

ف ذم ذفؽ بًم ـان ظذ َأْؾَعَؾ معّؾ ـالمفؿ5 وهق مشب  

افعغ، كحق َأَؿْؿُت. وهق حذف ؽر مطرد، وإكًم هق 

صاّذ، ومل يعؾؿ شقبقيف صقًئا مـ ادضاظػ ظذ هذا 

أول  افقزن صّذ ؽر هذا افػعؾ. وشبب هذا احلذف أن  

شاــة ذم ؿقهلؿ  ـوهق افسغ افقاؿعة ظقـًا   ـادثؾغ 

بتاء افػاظؾ أو كقن افـسقة ، ؾؾًم اتصؾ افػعؾ َأَحس  

شؽـت افسغ افثاكقة افتل هل ٓم، وؿد ـاكت افسغ 

إوػ مدؽؿة ذم أخرة، ؾؽرهقا حتريؽ إحدامها، 

ؾحذؾقا إوػ ٓفتؼاء افساــغ، ـًم حذؾقا افعغ ذم 

ا شؽـت افالم فدخقل تاء افػاظؾ أو كقن )َأؿاَم( َد  

ضاظػ بعقـفا ذم فْت ظغ افؽؾؿة ذم ادافـسقة، وُصب  

ادعتؾ. وهذا احلذف ؽر مؾتزم، وأصؾف تستعؿؾف 

ـَ  )شقبقيف  افعرب ـثًرا، ؾقؼقفقن: َأْحَسْسُت، وَأْحَسْس

: 3: 7113 . افسراذم337، 377 ـ 371: 3: 1423

]دار افؽتب افعؾؿقة[، وـتاب اإلدؽام  311 ـ 313

 . (313 ـ 317: ص 7113

فػراء )ا وروى افػراء: هؾ َأَحْسَت صاحبؽ

هذه فغة  مـا ؿريًبا أن  . وؿد ؿد  (337، 141: 7: 1433

هذا احلذف مؼقس ٓ  ُشَؾْقؿ، وذـركا مـ ذهب إػ أن  

 صاّذ. 

)ابـ جـل:  ومـ إمثؾة ظذ ذفؽ ؿقل أيب ُزبقد
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: 1: 1331، وادحتسب 333: 7: 1437اخلصائص 

714): 

ـَ اَدطايا   َخال أن  افِعتاَق ِم

ـ  إفقِف ُصقُس                                          ـَ بف، َؾُف  َأَحْس

، ؾفذا وإن ـان مػتقًحا، ؾنكف ازداد  ـَ أراد: َأْحَسْس

)ابـ جـل  ثؼؾ افتضعقػ ؾقف بزيادة اهلؿزة ذم أوفف

  .(714: 1: ادحتسب 1331

ذاك،  َأَحْبت  وحؽك افؾحقاين ظـ بـل ُشَؾْقؿ: ما 

 .(337: 7: 7111دحؽؿ )ابـ شقده: ا أي: ما َأْحَببُْت 

شبب احلذف هق ـراهقة  ا ما ذـره شقبقيف مـ أن  أم  

افتضعقػ ؾقًم ـثر اشتعًمهلؿ فف، وتعّذر ّتػقػف 

ا تعؾقؾف فف باإلدؽام، ؾفق تػسر صقيت شؾقؿ. وأم  

 باحلؿؾ ظذ إجقف ؾفق تعؾقؾ ظؼّع ؽر مؼـع

 313: ص 7113)افسراذم: ـتاب اإلدؽام 

 .]احلاصقة[(

 هذا احلذف بؼاكقن  ظؾؿ افؾغة احلديث يػن  وذم

صقيت، هق ؿاكقن ادخافػة، ومعـاها أكف إذا اجتؿع 

أحدمها  ا ذم ـؾؿة واحدة ؾنن  صقتان متًمثالن متاثاًل تام  

ؿد يتغر إػ صقت مـ أصقات افعؾة افطقيؾة5 أو إػ 

)ظبد  صقت مـ إصقات ادائعة، ـافـقن وافالم

، هرًبا مـ ثؼؾ افـطؼ (31: ص 1412افتقاب 

باحلرؾغ ادتًمثؾغ ذم هذه احلال. وما طاهرة حذف 

افعغ ذم ادضاظػ إٓ شبقؾ مـ شبؾ افتخؾص مـ 

 ثؼؾ تتابع أحرف متشاهبة ذم افؽؾؿة افقاحدة، بؾ إن  

افؾجقء إػ احلذف ؿد يؽقن أؾضؾ مـ إبدال أحد 

ادتًمثؾغ حرًؾا آخر، ؾفق يمدي إػ تؼؾقؾ ظدد أحرف 

فؽؾؿة، ؾقؽقن افـطؼ هبا ذم هذه احلال أخّػ مـف ظـد ا

 تغقر أحد احلرؾغ ادتشاهبغ إػ حرف آخر.

: إذا دخؾت اهلؿزة حذف ظغ أْفَعْؾَت ادفؿوزة -5

: 13: 1412)إزهري  ظذ رأيت ؾؾؾعرب ؾقف فغتان

إوػ: حتؼقؼ اهلؿز، وهل فغة أهؾ احلجاز،  :(314

اهلؿز مـ ـالمفؿ، ؾنهنؿ ُيؿزوهنا وإن مل يؽـ 

ؾقؼقفقن: َأرَأْيَت ؾالًكا ما ـان مـ أمره، وَأَرَأْيتؽؿ 

ـ   ؾالًكا. وبافتحؼقؼ ؿرأ مجفقر  ؾالًكا، وَأَرأيتؽ

افؼراء.وافثاكقة: ترك اهلؿز، وهل فغة ظامة افعرب، 

ؽؿ. وباحلذف ؿرأ ب، َأَرْيتَ افذي يؽذ   َأَرْيَت ؾقؼقفقن: 

 ٓشتػفام ذم: َأَرْيَت افؽسائل ذم مجقع ما ذم أوفف أفػ ا

: 7: 1432. افبـا 113: 13: 7111)افسراذم 

حذف اهلؿزة هذا  . وؿد كص ابـ جـل ظذ أن  (711

 ((وعقػ ذم افؼقاس وإن ؾشا بعضف ذم آشتعًمل))

. ومـف ؿقل (171: 1: 1331)ابـ جـل: ادحتسب 

: افػارد 131: 7: 1413)افسؽري  رجؾ مـ هذيؾ

ابـ جـل: اخلصائص  .31: احلؾبقات ص 1432

1437 :3 :131): 
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 َأَرْيَت  إْن  ِجئُت  بِف  ُأْمُؾقدا

اًل،  وَيْؾبَ                                    وداـــُمَرج   ُس  افُزُ

احلذف ذم )أرأيَت( إكًم جاء  وذهب افػارد إػ أن  

ذم )رأيُت( افؼؾبقة، ومل يعؾؿف جاء ذم افتل معـاها إدراك 

 .(32: ص 1432ارد: احلؾبقات )افػ احلاشة

ـ   )ابـ مـظقر  َبْرّي اق افد  اض بـ أب  ومـف ؿقل َر

 :(((رأى)): 1311

الَم ُحب ك ـَ  َأَرْيَتَؽ إْن َمـَعَت 

 ذ فقَذ افُبؽاءَ ــأمَتْـَُعـِل ظ                                     

ومل يشسط افسراذم حلذف هذه اهلؿزة أن تؽقن 

 ػفام افداخؾة ظذ هذا افػعؾ هل اهلؿزة، ؿالأداة آشت

ؾفذه اهلؿزة ُضرحت )): (113: 13: 7111)افسراذم 

فؽثرهتا ذم افؽالم، وأـثر ما يػعؾقن ذفؽ إذا ـان ؿبؾفا 

 اشتػفام، ـًم ؿال أخر:

 صاِح هؾ َرْيَت أو َشؿعَت بِراعٍ 

 ِب رِع ما َؿرى ذم افِعالـ َرد  ذم افض                        

 ؾحذف مهرة )رأيَت( افذي شبؼتف )هؾ( ٓ اهلؿزة.

: ورد هذا ثاكًقا: ما حذفت ظقـه يف ادضارع فؼط

روى  ، ؾؼدَيـَْحطْنَ احلذف ذم ؾعؾ واحد ؾؼط، وهق: 

مـ اجلبؾ،  َيـَْحطْنَ ا مـ بـل ُكؿر ؿال: أظرابق   افػراء أن  

ـَ  . أبق حقان: 337: 7: 1433)افػراء  يريد: َيـَْحطِْط

 .(732: 1: 1443تشاف افرضب ار

جاء هذا  :ثالًثا: ما حذفت ظقـه يف إمر فؼط

 .، وماوقف َشَلَل َشْل : احلذف ذم ؾعؾ واحد ؾؼط، هق

 :حآن ذم آشتعًمل هلذا افػعؾ

: أن ُيبتدأ بف: وؿد اختُؾػ ذم إثبات اهلؿزة إحدامها

 وحذؾفا ذم هذه احلال: 

حذؾفا،  افعرب ؿد افتزمت بعضفؿ ظذ أن   ؾـص  

وافعرب ؿاضبة حتذف مهزة ))ؾػل ـتاب افعغ ما كصف: 

. وؿال افػراء: (311: 2: 1433)افػراهقدي  ((َشْؾ 

ـ افؼرآن5 ٕهنا فق مُهزت ـاكت ٓ هُتؿز ذم رء م))

 .(173: 1: 1433)افػراء  ((ْشَلْل بلفػا

وذهب آخرون إػ جقاز احلذف واإلثبات، ؾنن 

ـذا، وإن صئَت ؿؾت: َشْؾ  صئَت ؿؾت: اْشَلْل ؾالًكا ظـ

افػعؾ ُرشؿ ذم  َؾ ابـ ؿتقبة احلذف5 ٕن  ؾالًكا. وؾض  

: ص 1433)ابـ ؿتقبة  أفػ ؿبؾ افسغ ادصحػ بال

]افبؼرة:     ڇ  ٻ ٻ ٱ ڇ ، ـؼقفف تعاػ: (731

  ڇ  ىث مث جث يت ىت ڇ ، وؿقفف شبحاكف:[711

 .[31]افؼؾؿ: 

 ٱ ڇ وأؿقل: ؿرأ أبق ظؿرو ذم رواية ظباس ظـف: 

)ابـ ظطقة  ، بنثبات اهلؿزة ذم آبتداء    ڇ  ٻ ٻ

. أبق 71: 3: 1433. افؼرضبل 733: 1: 1443

. افؽرماين 133: 3: 1443حقان: افبحر ادحقط 

وؿد هتؿزه افعرب. )). وؿال افػراء: (34: ص 7111
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: 1433)افػراء  ((ا ذم افؼرآن ؾؼد جاء بسك اهلؿزؾلم  

ؾنن صئَت أتقَت هبا )). وؿال ابـ خافقيف: (173: 1

)ابـ خافقيف: إفػات  ((ظذ إصؾ، ؾؼؾ: اِْشَلْل 

 .(37: ص 1437

حذف اهلؿزة  وإفقف ذهب ابـ افشجري، فؽـف ظد  

اشتعًمفف ظذ شبقؾ اجلقاز، وهق حذف  ا5 ٕن  ؾقف ؿقاشق  

ؽر مؾتَزم، حذؾت ؾقف اهلؿزة بعد إفؼاء حرـتفا ظذ 

)ابـ  ْسَلُل: َيَسُؾ شاــ ؿبؾفا، وجعؾ مـف ؿقفؽ ذم يَ 

 .(713، 711: 7: 1447افشجري 

: أن تقصؾ بػاء أو واو: وفؾـحقيغ ؾقفا وإخرى

 ذم هذه احلال مذهبان: 

: 2: 1433)افػراهقدي  : وجقب اهلؿزإول

731). 

: ص 1433)ابـ ؿتقبة  : جقاز افقجفغوالثاين

: اهلؿز، واحلذف، ؾنن صئت أحلؼت هبا أفػ (،731

ا، ومهزت، ؾؼؾت: واْشَلِل اهلل، ؾاْشَلِل افقصؾ ذم أوهل

اهلل، وإن صئت حذؾت أفػ افقصؾ واهلؿزة، ؾؼؾت: 

َوَشِؾ اهلل، َؾَسِؾ اهلل. وافقجفان وردا ذم افؼراءات 

 ڭ ڭ ڭ ڇ افسبع، ؾؼرأ ابـ ـثر وافؽسائل: 

  ڇ  ﮲ ۓ ۓ ڇ   ، و[37]افـساء: ڇ  ۇ

 وما ـان مثؾف مـ إمر ذم حافة، [111]اإلهاء: 

اخلطاب وؿبؾف واو أو ؾاء بغر مهز. وؿرأ بؼقة افسبعة 

. (737: ص 1427)ابـ جماهد  باهلؿز ذم ذفؽ ـؾف

 وُرشؿ افػعؾ ذم افؼرآن بال أفػ وصؾ.

وكسب افػراء مهز افػعؾ بعد افقاو وافػاء إػ محزة 

ذه فعدم إثبات أفػ افقصؾ ذم افزيات ؾؼط، ومل ُيب  

تفل ذفؽ5 ٕهنا وفست أص))أوفف ذم ادصحػ، ؿال: 

فق ـاكت مفؿقزة فُؽتبت ؾقفا إفػ، ـًم ـتبقها ذم 

 ٻ ٱ ڇ ،[22]ضف:  ڇ ڀ پ پ ڇ ؿقفف:

: 1: 1433)افػراء  ((بإفػ[ 13]يس:   ڇ  ٻ

173). 

اهلؿزة حتذف ذم  وذـر أبق جعػر افـحاس أن  

بت إذا ـان ؿبؾف واو أو ؾاء، وأجاز احلذف آبتداء، وتث

)افـحاس: صـاظة افؽّتاب  واإلثبات ذم احلافتغ

 .(133: ص 1441

كاًشا  إخػش حؽك أن   وروى افػارد أن  

يؼقفقن: اَِشْؾ، ظذ كؼؾ حرـة اهلؿزة إػ افسغ 

حرـة  وحذؾفا. ؾفمٓء مل ُيسؼطقا مهزة افقصؾ5 ٕن  

)افػارد:  افسغ ظاروة، ؾفل ذم تؼدير افسؽقن

با أ . وذـر ابـ جـل أن  (173: 1: 1433احلجة 

، (21: 1: 1433)ابـ جـل: ادـصػ  احلسـ أجازه

)ابـ  ومل يؼؾ: إكف حؽاه. وهذه فغة فعبد افؼقس

ما  . وأكؽر ادازين  (37: ص 1437خافقيف: إفػات 

)افػارد:  حؽاه إخػش، ؿال: وٓ جيقز ظـدي اَِشْؾ 
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قا: . وؿد ؿرأ هبا ؿقم مل ُيَسؿ  (174: 1: 1433احلجة 

. 733: 1: 1443طقة )ابـ ظ  ڇ  ﮲ ۓ ۓ ڇ

. أبق حقان: افبحر ادحقط 71: 3: 1433افؼرضبل 

وهذا صاّذ ٓ )). ؿال ابـ خافقيف: (133: 3: 1443

أفػ افقصؾ ٓ تدخؾ إٓ ظذ  ُيؼاس ظؾقف5 ٕن  

 . (37: ص 1437)ابـ خافقيف: إفػات  ((شاــ

ظغ افػعؾ مهزة،  وـؾ هذه إؿقال مبـقة ظذ أن  

 ْسَلل.وأكف مـ شَلَل يَ 

وفؾـحقيغ ذم ادحذوف مـ هذا افػعؾ ذم ؿقل مـ 

، 331: 3: 1423)شقبقيف  ؿال )َشْؾ( ؿقٓن

، وأبق حقان: افبحر 131: 13: 7112وافسراذم 

 :(133: 3: 1443ادحقط 

: أكف مهزة، وأصؾف اْشَلْل5 ٕكف مـ افسمال، أحدمها

وظغ افؽؾؿة مهزة، ُكؼؾت ؾتحة اهلؿزة إػ افسغ 

ة ؿبؾفا وحذؾت، ؾسؼطت أفػ افقصؾ فتحرك افساــ

 افسغ بعدها، وأـثر افعرب يؼقفقن: شلَل يسلل

. ابـ شقده: 713: 7: 1433)افػارد: احلجة 

 .(13: 13: 1371ادخصص 

)ابـ  بعض افعرب يؼقل : أكف واو، ؾنن  وأخر

: شاَل َيساُل، مثؾ (13: 13: 1371شقده: ادخصص 

ال ذم افتصغر: ُشَقْيؾ، خاَف خَياف، ؾال ُيؿزه، ويؼ

وذم اشؿ ادػعقل: َمُسقل. وحؽك أبق ظثًمن ظـ أيب 

 زيد أكف شؿع: مها َيتساوٓن، وهل فغة ؿؾقؾة

. وهبذه (312: 1، 713: 7: 1433)افػارد: احلجة 

 ڭ ڭ ڇ افؾغة ؿرأ كاؾع وابـ ظامر ذم شقرة افقاؿعة: 

: 1427)ابـ جماهد  [1]ادعارج:   ڇ  ۆ          ۇ ۇ

 ؽر مفؿقز مثؾ ؿال. (131ص 

ؿؾت: إذا ـان ادحذوف مهزة ؾفق حذف ظذ ؽر 

ؿقاس، وأصؾف: اِْشَلْل، أفؼقت ؾتحة اهلؿزة ظذ افسغ، 

افؽؾؿة ـثرة  ًة5 ٕن  وُحذؾت اهلؿزة ذم إمر خاص  

)افػراء  افدور ذم افؽالم، ؾخػػقها بحذف مهزهتا

ـة، هبذه احلر ، واْظُتد  (173 ـ 173: 1: 1433

)ابـ  ؾحذؾت مهزة افقصؾ ؿبؾفا فتحرك احلرف بعدها

 . (331: 7: 1433 افصـاظةجـل: ه 

وإكًم ؾعؾ افعرب ذفؽ ٕهنؿ ـاكقا يستثؼؾقن 

خمرجفا مـ أشػؾ احلؾؼ وأؿصاه ويصقب  اهلؿزة5 ٕن  

ع اإلكسان ظؾقفا ـافتفق 
. 333: 3: 1423)شقبقيف  (1)

جـل: ه . ابـ 37: ص 1437ابـ خافقيف: إفػات 

. وهل ظـد ادتؼدمغ حرف (31: 1: 1433 افصـاظة

. ابـ جـل: ه 333: 3: 1423)شقبقيف  جمفقر صديد

 (. ومعـك ادجفقر14، 11، 11: 1: 1433 افصـاظة

َػس أن أكف حرف ُأصبع آظتًمُد ذم مقوعف، ومـع افـ  ))
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ل آظتًمد ظؾقف، وجيري ـجيري معف حتك يـؼض

. ابـ جـل: ه 333: 3 :1423)شقبقيف  ((افصقت

ومعـك افشديد: أكف )). (11: 1: 1433 افصـاظة

)ادرجعان  ((احلرف افذي يؿـع افصقت أن جيري ؾقف

. وؿد وصػ افدـتقر إبراهقؿ أكقس افسابؼان أكػسفًم(

اهلؿزة بلهنا صقت صديد، ٓ جمفقر وٓ مفؿقس، 

. وهل (22)أكقس بال تاريخ: ص  خمرجف مـ ادزمار

ؼ صقت صامت حـجري ــًمل ب ظـد افدـتقر

: 1431ر: ـ)بش اكػجاري، ٓ بادجفقر وٓ بادفؿقس

 . وافذي يعـقـا هاهـا أن كعرف أن  (111، 114ص 

ا ـبًرا، وهل اهلؿزة حرف يبذل كاضؼف جفًدا ظضؾق  

حرف ثؼقؾ مستؽره5 وهذا ما دظا أـثر افعرب إػ 

 افتخؾص مـف. 

)شقبقيف  (1)صقاءوـان فؾفؿزة ذم ـالم افعرب ثالثة أ

: 13 :7111وما بعدها. افسراذم  331: 3: 1423

 افتحؼقؼ، وافتخػقػ، وافبدل. (:23

 (37ص  :1432)افػارد: احلؾبقات  ؾافتحؼقؼ

أن ُّترجفا َكْزة ٓ تـحق هبا كحق حرف مـ حروف 

 افؾغ، ـؼقفؽ: رْأس، وَشَلَل، وَفُمَم، وأصباهفا. 

اهلؿزة ؾقف بَغ  : تصر)ادرجع افسابؼ( وافتخػقػ

                                                 
 

اهلؿزة وبغ  بغ، ومعـك )بَغ َبَغ(: أن دمعؾ اهلؿزة بغ

احلرف افذي حرـتفا مـف. ؾنذا ـاكت مػتقحة جعؾتفا 

متقشطة ذم إخراجفا بغ اهلؿزة وبغ إفػ، ؾتؼقل ذم 

ّتػقػ َشَلَل: َشَال. وإذا ـاكت مضؿقمة أخرجتفا 

َفُمَم: َفُقَم.  متقشطة بغ اهلؿزة وافقاو، ؾتؼقل ذم ّتػقػ

وإذا ـاكت مؽسقرة جعؾتفا بغ افقاء وبغ اهلؿزة، 

ؾفل وعقػة، فقس هلا ))ؾتؼقل ذم ّتػقػ ؿائؾ: ؿاِيؾ. 

 ((متؽـ ادحؼؼة وٓ خؾقص احلرف افذي مـف حرـتفا

 . (34: 1: 1433 افصـاظة)ابـ جـل: ه 

وافبدل ـؼقفؽ ذم ّتػقػ َرْأس، وِذْئب، وُفْمم: 

 ْقم، تؼؾبفا أفًػا، أو ياء، أو واًوا.راس، وِذْيب، وفُ 

ْل من ادضاظف -2 : مل ُيسؿع ذم حذف ظغ اْفع 

ـالم افعرب حذف افعغ ادضؿقمة مـ ادضاظػ ذم 

. و ـَ ذهب ابـ مافؽ إػ فؽـ مثال إمر، كحق: اْؽُضْض

ْضنَ أكف فق ؿقؾ ؾقف   ؾؽ   ٕن  ))ؿقاًشا ظذ ِؿْرَن جلاز5  غ 

ادػتقح  ؽسقر، وإذا ـان ؾؽ  اد ادضؿقم أثؼؾ مـ ؾؽ  

مـف إػ احلذف ذم َؿْرَن ادػتقح افؼاف ؾِػْعُؾ ذفؽ  ؿد ُؾر  

)ابـ مافؽ: ذح افؽاؾقة  ((باجلقاز بادضؿقم أحؼ  

 .(7121: 3: 1437افشاؾقة 

روي هذا  :: ما حذفت ظقـه يف ادضارع وإمررابًعا

ذـر د ، ؾؼَيِؼْرَن، وقْرنَ احلذف ذم ؾعؾ واحد ؾؼط، وهق: 

، ؾفذا أفؼك حرـة افراء َيِؼْرنَ ابـ مافؽ أكف يؼال ذم َيْؼِرْرَن: 
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 .(7121: 3)كػسف  ظذ افؼاف افساــة، ثؿ حذؾفا

ؿال  قْرَن،وؿافقا ذم إمر ظـد اتصافف بـقن افـسقة: 

، ؿرأ [33]إحزاب:   ڇ  ڃ ڃ ڃ ڇ اهلل تعاػ: 

 وؿرأ بؼقة ،بػتح افؼاف  ڇ  ڃ ڇكاؾع وظاصؿ: 

 ـ 371: ص 1427)ابـ جماهد  هابؽن ةافسبع

، وهل . ؾؿـ ؾتحفا ؾفق مـ َؿِرْرُت ذم ادؽان َأَؿر  (377

: 1433)افػراء  فغة صحقحة حؽاها بعض افبغداديغ

فؼقت حرـة افراء ، ؾقؽقن أصؾف: اْؿَرْرَن، أُ (337: 7

، ثؿ ُحذؾت، وشؼطت مهزة افقصؾ فتحرك ظذ افؼاف

 . وذـر ابـ مافؽ أن  اما بعدها، ؾقؽقن احلذف صاذ  

)ابـ مافؽ: ذح افؽاؾقة افشاؾقة  احلذف إذ ذاك ؿؾقؾ

1437 :3 :7121). 

 ومـ ؿرأ بؽن افؼاف احتؿؾ وجفغ:

، وهل أحدمها: أن يؽقن مـ َؿَرْرُت ذم ادؽان َأِؿر  

ذم هذا ادعـك، ؾقؽقن أصؾف:  أؾصح مـ َؿِرْرُت َأَؿر  

، ُؾعؾ بف ما ُؾعؾ ذم ؿراءة مـ ؾتح، ويؽقن اْؿِرْرنَ 

  ا أيًضا. احلذف إذ ذاك صاذ  

 ر ذم افبققت، وأٓ  وافثاين: أن يؽقن مـ افتقؿ  

خيرجـ مـفا، يؼال: َوَؿَر َيِؼُر، مثؾ َوَظَد َيِعُد، ؾقؽقن 

ِؿْرَن مثؾ ِظْدَن وكحقه مما حُتذف مـف افػاء، وهل واو، 

)افػراء  ل واو ؿقاًشاؾقؽقن مما حذؾت ؾاؤه افتل ه

 ـ 323: 3: 1447. افػارد: احلجة 337: 7: 1433

 ـ 732: 1: 1443. أبق حقان: ارتشاف افرضب 321

733) . 

: 3: 1437)ابـ مافؽ: ذح افؽاؾقة افشاؾقة  وؿقؾ

: إكف مـ ؿاَر َيؼاُر بؿعـك اجتؿَع، مثؾ خاف (7121

خياف، ؾقؽقن مما حذؾت ظقـف افتل هل حرف ظؾة 

 وـقكف مـ ادضاظػ أوػ ظـد ابـ مافؽ .ؿقاًشا

 .)ادرجع افسابؼ(

: ما حذفت ظقـه يف ادايض وادضارع خامًسا

َرَأى، ُشؿع هذا احلذف ذم ثالثة أؾعال، هل:  :وإمر

 وَأْفَعَل من رَأى، واْشَتْحقا.

: ؿال بعض افعرب ذم َرَأى: حذف مهزة َرَأى -1

ومـف ؿقل ، ؾحذف اهلؿزة صذوًذا ضؾًبا فؾتخػقػ، را

. ابـ 32: ص 1432)افػارد: احلؾبقات  افشاظر

 :(((رأى)): 1311مـظقر 

ـِ َُيقك  َمـ َرا ِمثَؾ َمعداَن ب

ق فْ                                       
 إذا ما افـ ْسُع ضاَل ظذ اَدطِ

 افصـاظة)ابـ جـل: ه  وؿال آخر أراد: َمـ رَأى.

1433 :7 :371): 

ُة إَؿراِب َُيْسُبفاَوْجـاُء ُمْؼقَ   ر 

ـْ َؿبُؾ راها رْأيًة مَجَال                                   َمـ مل َيُؽ

 أراد: رآها، ؾحذف اهلؿزة.

واجتؿعت افعرب ظذ ّتػقػ مضارع )رَأيت( مـ 
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، ؾؼافقا ؾقف: )ادرجع افسابؼ( رؤية افعغ ذم ادضارع

وإصؾ . َأَرى، وَتَرى، وَيَرى، وكذا يف وفروظفن

ؾقفـ: َأْرَأى، وَتْرَأى، وَيْرَأى، ؾـؼؾقا ؾتحة اهلؿزة افتل 

هل ظغ إػ افراء افتل هل ؾاء افػعؾ، وحذؾقا اهلؿزة 

فسؽقهنا وشؽقن ٓم افػعؾ بعدها، ؿال ابـ افشجري: 

)ابـ افشجري  ((وافتزمقا حذؾفا، وافتزامف صاذّ ))

افعرب ؿد  شقبقيف ظذ أن   . وكص  (711: 7: 1447

جتؿعت ظذ ّتػقػ ادضارع مـ رَأيُت، شقاء أـان ا

مبدوًءا باهلؿزة أم بافـقن أم بافتاء أم بافقاء، وأفزمقه 

افتخػقػ وحذف اهلؿزة اشتثؼآً فؾفؿزة مع ـثرة 

ما ؿبؾ اهلؿزة ؾقف شاــ، جعؾقا  اشتعًمهلؿ إياه5 ٕن  

مهزة َأَرى افتل فؾؿضارظة ظقًوا مـ اهلؿزة افتل هل 

 وجرى شائر حروف ادضارظة ظذ اهلؿزة ظغ افػعؾ،

 32: 13: 7111. افسراذم 331: 3: 1423)شقبقيف 

. ابـ 173: 1: 1331. ابـ جـل: ادحتسب 33 ـ

: 1437. ابـ خافقيف: إفػات 733: 1: 1432 دريد

 .(33ص 

احلذف ذم هذا ُيتؿؾ  وذهب ابـ يعقش إػ أن  

 ـ 321: ص 1423)ابـ يعقش: ذح ادؾقـل  أمريـ

 (:711 ـ 714: 4: 7113، وذح ادػصؾ 327

أحدمها: أن تؽقن اهلؿزة حذؾت فؽثرة آشتعًمل 

افساــ  بسبب اشتثؼال إصؾ، وهق: َأْرَأى5 ٕن  

حاجز ؽر حصغ، ؾؽلكف اجتؿع مهزتان متحرـتان، 

حذؾفا ذم:  ػ بحذف اهلؿزة مع حرـتفا، ظذ حد  ؾخػ  

ِرُم، وُأجري احلذف مع بؼقة أ ـْ حرف ادضارظة جمراه ُأ

 مع اهلؿزة، وؾتحت افراء دجاورة إفػ بعدها.

وأخر: أن يؽقن حذف اهلؿزة فؾتخػقػ افؼقاد، 

ُأفؼقت حرـتفا ظذ افراء، وُحذؾت، ظذ حّد افتخػقػ 

، [73]افـؿؾ:    ڇ    ڄ ڄ ڇ  ذم ؿقفف تعاػ:

ذم )ذح  فسقبقيف . وكسبف[13]ضف:   ڇ  مئ حئڇو

: 4: 7113ش: ذح ادػصؾ )ابـ يعقادػصؾ( 

وهق أوَجُف ))ثؿ اختار افقجف افثاين، ؾؼال:  . (714

ابـ جـل فف مع  رَ ـْ ؾ ذِ . وظؾ  ((ظـدي فؼربف مـ افؼقاس

افتخػقػ  ٕن  ))افتخػقػ ؽر افؼقاد بلكف ؾعؾ ذفؽ 

فزم ظذ ؽر ؿقاس، حتك ُهجر إصؾ، وصار 

 .((اشتعًمفف ـافرضورة

ؾقًم ذهب إفقف، ؾؾقس وأؿقل: ؿد وهؿ ابـ يعقش 

افشذوذ هاهـا ذم ضريؼة ّتػقػ اهلؿزة، إكًم هق ذم 

حذف اهلؿزة، شقاء أـان ّتػقػفا ظذ افؼقاس أم ظذ 

ؽر افؼقاس5 إذ مل حتذف افعرب اهلؿزة مـ مضارع ما 

أصبف )رأى(، أٓ ترى أهنؿ مل يؼقفقا ذم َأْكَلى: َأَكك، وٓ 

َيَبك، وٓ ذم َيْدَأى: َيَدى، ذم َيْشَلى: َيَشك، وٓ ذم َيْبَلى: 

رَأى( ؿد خرَج ظـ كظائره ذم افتزام حذف مهزتف ذم ؾ)

شؼقط مهزتف حذًؾا ظذ ؽر  أمثؾة ادضارع، وفذفؽ ُظد  
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وِمـ افعرب َمـ يستعؿؾ هذا افػعؾ ظذ  افؼقاس.

إصؾ، ؾُقثبت اهلؿزة ذم ادضارع ـًم أثبتفا ذم ادايض، 

َتْرَأى، وَيْرَأى، ؿال شقبقيف: ؾقؼقل: َأْرَأى، وَكْرَأى، و

ثف أكف شؿع مـ أبا اخلّطاب حد   وكؼؾ شقبقيف أن  ))

افعرب ادقثقق هبؿ َمـ يؼقل: ؿد َأْرآُهؿ، ؾقجلء 

: 3: 1423)شقبقيف  ((ؾبافػعؾ مـ رأيُت ظذ إص

حذف اهلؿزة ؾقف أـثر  ابـ جـل ظذ أن   . وكص  (331

: 1: 1331)ابـ جـل: ادحتسب  فغات افعرب

173). 

)افبغدادي: ذح أبقات مغـل وذـر افبغدادي 

أبا حقان كؼؾ ذم  أن  (. 131: 3: 1423افؾبقب 

مـ ـتاب )فغات افؼرآن( فؾػراء أكف حك  (1))تذـرتف(

حتؼقؼ اهلؿزة ذم مضارع رأى ذم بـل أشد وتقؿ افرباب، 

وأكشد بقت إظؾؿ وبقت هاؿة افتافقغ، وبقتًا آخر 

 ـل أشد، وهق:أكشده إياه بعض ب

 أٓ  تِؾَؽ  جارُتـا  بافَغضا

 تؼقل: َأَترَأيـَُف  فـ  َيضقػا                                         

 وُكسبت ذم )هتذيب افؾغة( إػ تقؿ افرباب

وطاهر ؿقل ابـ دريد  .(314: 13: 1412)إزهري 

                                                 

ـ

 

إثبات اهلؿزة ٓ يؽقن إٓ ذم افرضورة، ؾؼد ؿال:  أن  

)ابـ دريد  (( احتاجقا إػ مهزه، ؾفؿزوهًمورب  ))

. واشتشفد ظذ ذفؽ بؼقل (733 ـ 733: 1: 1432

. 342:ص 1431)أبق زيد إظؾؿ بـ جرادة افسعدي

. ابـ جـل: ه 33: ص 1432احلؾبقات افػارد:

 :(22: 1: 1433 افصـاظة

هُر َأْظُكٌ   َأمَلْ َتَر ما َٓؿقُت وافد 

 وَمـ َيَتَؿؾ  افَعقَش َيْرَأ وَيسَؿعُ                                 

)أبق  ؾلثبت اهلؿزة ذم: َيْرَأ، وؿقل ُهاؿة افبارؿّل 

: 1432. افػارد: احلؾبقات 341: ص 1431زيد 

 :(22: 1: 1433 افصـاظة. ابـ جـل: ه 33ص 

 ُأري  َظقـَل   ما  مل  َتْرَأياهُ 

هـاِت ـِـ                                            الكا  ظـامِلٌ  بافس  

ؼ اهلؿزة ذم َتْرَأياه، وأخرجفا ظذ أصؾفا. ؾحؼ  

 وروي: ما مل َتَرياه، وٓ صاهد ؾقف حقـئذ. 

)أبق زيد  ومثؾف حتؼقؼفا ذم َيْرآَك ذم ؿقل افشاظر

: ص 1432. افػارد: احلؾبقات 343: ص 1431

 :(22: 1: 1433 افصـاظة. ابـ جـل: ه 33

 ر  هبا َصقحاُن ُمبَْتِجٌح ُثؿ  اشَتؿَ 

 بافَبِغ ظـَؽ بًِم َيْرآَك َصـآكا                                         

: ص 1432)افػارد: احلؾبقات  وذهب افػارد

: 1421)ابـ ظصػقر: ادؿتع  وابـ ظصػقر( 33 ـ 33
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 إثبات اهلؿزة ربًم جاء ذم افشعر. إػ أن  ( 171: 7

اهلؿزة ذم هذه إبقات مـ ابـ جـل إثبات  وظد  

افتحؼقؼ ادرؾقض ذم هذه افؽؾؿة ذم ؽافب إمر ))

: 1433 افصـاظة)ابـ جـل: ه  ((وصائع آشتعًمل

ومل يلت افتحؼقؼ ذم ادضارع ))وؿال أيًضا:  (.22: 1

ار بـ شعقد وؿال ادر    .(371: 7)كػسف  ((اإٓ صاذ  

 :(((ضريػة)): 1424)احلؿقي  افَػْؼَعّز 

 َعؿُرَك  إك ـل  ُِٕحب   َكْجَدافَ 

 وما  َأْرَأى  إػ  َكْجٍد  َشبقال                                       

 :(713: 7: 7113)ابـ إكباري  وؿال آخر

ـ   إذا  رأيُت  باِلَد  َكْجدٍ   َأِح

 وٓ  َأْرَأى  إػ  َكْجٍد  َشبقال                                        

وأؿقل: هذا احلذف مطرد ذم آشتعًمل صاذ ذم 

 افؼقاس.

)ظبد افتقاب: وذهب افدـتقر رمضان ظبد افتقاب 

ما ورد ذم افشعر  إػ أن  ( 41 ـ 31: ص 1444 ؾصقل

مـ افظقاهر افؾغقية وافـحقية افشاذة ُيتؿؾ ثالثة 

 أمقر:

تؾؽ إبقات هل بؼايا مما كسؿقف إدب  إول: أن  

ؼبقؾة(5 إذ ـان فؾعرب افؼدماء أدبان: افشعبل )أدب اف

إدب ادعروف، وأدب صعبل يعرض فػؽاهاهتؿ 

ودظابتفؿ، وهذا إثر ؿد اكؼرض، وبؼقت مـف بعض 

افشقاهد افشعرية افتل تضؿـت طقاهر فغقية وكحقية 

 ّتافػ طقاهر افؾغة افعامة فؾعرب.

وافثاين: أهنا مما ُكظؿ ظذ افؾغة ادشسـة، فؽـف 

أفسـة افـاس أثـاء تـؼؾف ذم أكحاء اجلزيرة  اكحرف ظذ

 افعربقة.

افشقاذ افتل وردت ذم هذه افشقاهد  وافثافث: أن  

مرجعفا افتصحقػ وافتحريػ ظذ أفسـة افرواة، 

 وافدفقؾ ظذ ذفؽ تعدد افروايات ذم مقوع افشاهد. 

ؿؾت: ٓ أشتبعد أن يؽقن ما ورد ظذ إصؾ ذم 

ذم ؽابر افزمان5 ثؿ تطقر هذا افػعؾ إكًم ـان ُيستعؿؾ 

ظذ أفسـة افعرب، ؾحذؾقا مهزتف، واشتؿر بعضفؿ 

باشتعًمل ذفؽ إصؾ ادرؾقض ـًم يسؿقف افـحقيقن 

 ادتؼدمقن.

مـ )رَأى( فغتان: ترك اهلؿز،  إمرفؾعرب ذم و

وهق فغة أهؾ احلجاز، واهلؿز، وهق فغة متقؿ، 

 رَ ُد ؾاحلجازيقن يؼقفقن ذم أمر افقاحد ادذـر: يا زي

ؾاضؿَة،  َريْ جعػًرا، وذم أمر ادػردة ادمكثة: يا زيـُب 

، َرْوا، وذم أمر افرجال: َرَياوذم أمر آثـغ وآثـتغ: 

 َ. وافتؿقؿققن يؼقفقن: اْرَأ، اْرَأْي، َرْينوذم أمر افـسقة: 

، وهذا أصؾ فغة أهؾ احلجاز،  ـَ اْرَأَيا، اْرَأْوا، اْرَأْي

افراء افساــة ؿبؾفا،  ؾُلفؼقت حرـة اهلؿزة ظذ

 وُحذؾت، ثؿ ُحذؾت مهزة افقصؾ فتحرك ما بعدها
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: 1447. ابـ افشجري 314: 13: 1412)إزهري 

أي: أصبُت رئتف  ـ ا ؿقهلؿ رأيُت افصقدَ وأم   .(711: 7

مهزتف تثبت ذم إمر، ؾقؼال: اْرَأ، واْرَأْي، واْرَأَيا،  ؾنن   ـ

ـَ  : 7: 1433 افصـاظة )ابـ جـل: ه واْرَأْوا، واْرَأْي

371). 

: حذف افعرب اهلؿزة : حذف ظغ َأْفَعَل من رَأى2

، ـؼقل اهلل َأَرىافتل هل ظغ َأْؾَعَؾ مـ )رَأى(، ؾؼافقا: 

]افـساء:     ڇ  ۇئ وئ       وئ ەئ ەئ ائ ڇ شبحاكف: 

)ابـ جـل: ادحتسب  ، وأصؾف: َأْرآَك اهللُ [113

، (711: 7: 1447. ابـ افشجري 173: 1: 1331

َأفَؼقا ؾتحة اهلؿزة ظذ افراء افساــة ؿبؾفا، وحذؾقها، 

ـؼقفؽ: َأَريُت زيًدا اهلالَل. وؿال افعرب: َأَرى اهللُ 

 بػالن، أي: َأَرى اهللُ افـاَس بػالٍن افعذاَب واهلالكَ 

 .(377: 13: 1412)إزهري 

ؾنذا ـان َأْرَأى فغر هذا ادعـك حؼؼقا مهزتف، ومـ 

رت ُرؤاه، أي: ، أي: ـثُ افرجُؾ ذفؽ ؿقهلؿ: َأْرَأى 

ْأوة ذم وجفف، وهل ـت افر  أحالمف. وَأْرَأى، أي: تبق  

 احلًمؿة. وَأْرَأى: َتراءى ذم ادرآة. وَأْرَأى: صار فف َرئِل  

، وهق افتابع. وَأْرَأى: اصتؽك رئتف. وَأْرَأى:  ـّ مـ اجل

ك بعقـقف ظـد افـظر رَضُع صاتف. وَأْرَأى: حر   اشقد  

 .(371: 13)كػسف  ا ـثًراحتريؽً 

هذا افـقع مـ احلذف مـ  ن  إبرجشساه  ؿالو

أؿدم ما حدث ذم افؾغة افسامقة إم ؿبؾ اؾساق 

افشعقب افـاضؼة هبا، وأرجع ذفؽ إػ ؿاكقن صقيت، 

هق أكف إذا وؿع مهزتان ذم أول مؼطعغ متتافقغ، وـان 

ـ، ادؼطع إول مرـًبا مـ اهلؿزة ادتحرـة وحرف شاـ

خػػت افثاكقة، وافتخػقػ هـا ـان بحذؾفا، ؾاحلذف 

وؿع ذم َأْرَأى، فقؿقع اهلؿزتغ ظذ افصقرة ادذـقرة، 

ؾصار َأَرى، ومـف هى احلذف إػ بؼقة افصقغ. وشببف 

)برجشساه  تسفقؾ افـطؼ باهلؿزة فصعقبة افـطؼ هبا

، ؾفذا افـقع مـ احلذف هق مما (37 ـ 34: ص 1437

غة افعربقة مما ـان صائًعا ذم افؾغة احتػظت بف افؾ

 افسامقة.

ّتػقػ اهلؿز ذم افؾغة  ويرى ظؾؿ افؾغة احلديث أن  

افعربقة يـدرج وؿـ افتطقر افؾغقي افذي يؼع ذم 

عروة فؾتطقر، وهل مافؾغة طاهرة اجتًمظقة  افؾغة5 ٕن  

ن هذا افتطقر ـذم تطقرها ّتضع فؼقاكغ حمددة، وتػ

 هبا حذف اهلؿز ذم افتل يػن   ظدة كظريات. وافـظرية

مسلفتـا هذه وما يًمثؾفا هل كظرية افسفقفة وافتقسر، 

افؾغة متقؾ ذم تطقرها كحق افسفقفة  ومعـاها أن  

افـطؼ بافؽؾؿة بال مهزة أخّػ  وافتقسر، ؾال ريب ذم أن  

افـطؼ باهلؿزة ُيتاج إػ جفد ظضع  مـف باهلؿزة5 ٕن  

اهلقاء خؾػ إوتار افصقتقة ـبر5 ٕكف يتؿ باكحباس 

ثؿ اكػراج هذه إوتار ؾجلة. وبـاء ظذ ؿاكقن افتطقر 
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افؾغقي يؽقن اشتعًمل هذا افػعؾ بحذف اهلؿزة تطقًرا 

)ظبد افتقاب: حلـ  أصاهبا فتصبح خػقػة ذم افؾػظ

 .(33 ـ 33: ص 1412افعامة 

افتزمت افعرب حذف اهلؿزة افتل هل  ادضارعوذم 

، أ ِري، وت ِري، وي ِري)َأَرى(، ؾؼافقا:  ظغ َأْؾَعَؾ مـ

، وإصؾ: ُأْرئل، وُتْرئل، وُيْرئل، فروظفنوـذا ذم 

ؾلفؼقت ـنة اهلؿزة ظذ افراء افساــة ؿبؾفا، 

  ڇ  ﮳ ﮲   ۓ ۓ ے ڇ وُحذؾت، ـؼقل اهلل شبحاكف: 

]ضف:   ڇ  ے ے ھ ھ ھ ڇ ، و[74]ؽاؾر: 

   ڇ ڇ ڇ چ چ   چ                چ ڃ ڇ ، و[73

  ڇ  ائ ائ ى ى ڇ و ،[43]ادممـقن: 

  ڇ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ڇ ،[17]افرظد: 

 .[112]افبؼرة: 

حمؿقل ظذ ادضارع5 فذا حذؾقا مهزة )َأَرى(  وإمر

افتل هل ظغ ذم أمثؾتف محاًل ظذ حذؾفا ذم ادضارع، 

وا، وَأِريازيًدا اهلالَل،  َأرِ ؾؼافقا ذم أمر ادذـر:  ، وذم وَأر 

، وَأْرئِل، وَأِرْينَ ، وَأِريا ،َأِريادمكث: 
ِ
. وإصؾ ؾقفـ: َأْرء

، أفَؼقا حرـة اهلؿزة ظذ افراء  وَأْرِئقا، وَأْرُؤوا، وَأْرئِْغَ

 افساــة ؿبؾفا، وحذؾقها، وافتزمقا حذؾفا، وافتزامف صاذّ 

 .(711: 7: 1447)ابـ افشجري 

: ؿال أهؾ حذف ظغ اْشَتْػَعَل )اْشَتْحقا( -3

د هذا افػعؾ إػ وؿر يسؽـ فف احلجاز ظـد إشـا

، وؿال بـق  آخره: اْشَتْحَققُْت، واْشتَْحَقْقـا، واْشَتْحقَْغَ

، واْشَتَحْقـا، واْشَتَحْغَ متقؿ:  : 1423شقبقيف  اْشتََحْقت 

. ابـ 313: 3]افعؾؿقة[:  7113. افسراذم 344: 3

. ابـ ظصػقر: 711 ـ 713: 7: 1433جـل: ادـصػ 

. أبق حقان: ارتشاف 332 ـ 333: 7: 1421ادؿتع 

5 ٕكف ـثر ذم (734ـ  733: 1: 14443افرضب 

. وُكسبت هذه (344: 3: 1423)شقبقيف  ـالمفؿ

)افـحاس: إظراب افؼرآن  افؾغة إػ بؽر بـ وائؾ أيًضا

1433 :1 :717). 

افقاءيـ حذؾت: ؾذهب  واختؾػ افـحقيقن ذم أي  

 إػ أن   اخلؾقؾ وشقبقيف وادازين وابـ ظصػقر وؽرهؿ

ادحذوف هق افقاء افتل هل ظغ. وؿقؾ: ادحذوف 

 .  (734: 1: 1443)أبق حقان: ارتشاف افرضب  افالم

واختؾػقا أيًضا ذم شبب احلذف، ؾذهب اخلؾقؾ إػ 

أكف افتؼاء افساــغ، وـلكف ـان ذم إصؾ ؿبؾ دخقل 

افزوائد ظؾقف حاَي مثؾ باع، ثؿ دخؾت افزوائد، ؾصار: 

مثؾ اْشَتباَع، ثؿ دخؾت افتاء، ؾسؽـت افالم، اْشَتحاَي، 

ؾاجتؿع شاــان: إفػ، وافقاء، ؾُحذؾت إفػ 

. افسراذم 344: 3: 1423)شقبقيف  ٓجتًمع افساــغ

 . (314 ـ 313: 3]افعؾؿقة[:  7113

وذهب شقبقيف وادازين إػ أهنؿ اشتثؼؾقا اجتًمع 

ا ـراهقة ياءيـ ذم اْشَتْحَققُْت، ؾحذؾقا إوػ ّتػقػً 
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افتؼاء ياءيـ، وَأفَؼقا حرـتفا ظذ احلاء افساــة ؿبؾفا، 

. 344: 3: 1423)شقبقيف  وأفزمقها افتخػقػ

. ابـ جـل: 314: 3]افعؾؿقة[:  7113افسراذم 

 . (711 ـ 713: 7: 1433ادـصػ 

ما ذهب إفقف شقبقيف وادازين هق  ويساءى يل أن  

أـثر ثؼالً مـف  افتضعقػ ذم أحرف افعؾة افصقاب5 ٕن  

ذم احلروف افصحقحة، وإذا ـاكقا يستثؼؾقن افتضعقػ 

ذم احلرف افصحقح، ؾقحذؾقن أحد ادتًمثؾغ ضؾبًا 

فالشتخػاف، ؾإوػ أن يؽقن اشتثؼال افتضعقػ ذم 

، ادضارعوـذا ؾعؾت متقؿ ذم  افقاء هق شبب احلذف.

. وـًم اختُؾػ ذم افقاء ادحذوؾة ذم َيْستَِحيؾؼافقا: 

افالم، ـذفؽ اختُؾػ ذم ادضارع.  مأ هل فعغآايض اد

ـُ حُمَقصـ،  ـُ ـثر ذم رواية صبؾ، واب وبؾغتفؿ ؿرأ اب

 ـ 717: 1: 1433)افـحاس: إظراب افؼرآن  ويعؼقب

 ـ 713: 1: 1443. أبق حقان: افبحر ادحقط 713

بقاء ، [71]افبؼرة:   ڇ  چ چ چ چ ڇ : (713

: )ادػضؾ تغؾبلاف ، وؿال جابر بـ ُحـَل  واحدة

 :(711ص  :1413ادػضؾقات 

 أٓ َتْسَتحل ِمـ ا ُمُؾقٌك، وَتت ؼل

مِ                                       ُم بِافد   حَماِرَمـا، ٓ َيبُْقُؤ افد 

 اْشتَِح وهؿ يػعؾقن افقء ظقـف ذم مثال إمر، ؾقؼقفقن: 

 .(734: 1: 1443)أبق حقان: ارتشاف افرضب  مـ اهلل

 ادبحث الثالث: حذف الالم

ذفت ٓمه يف ادايض فؼط ورد هذا  :أوًٓ: ما ح 

ذم ؿقل  ، وذفؽَوّص   احلذف ذم ؾعؾ واحد ؾؼط، وهق:

. افػارد: 132: ص 1431)ابـ افعجاج  رؤبة

 :(373: 1: 1443احلجة 

ـِل اُج ؾقًم َوص   َوصا يِنَ افَعج 

قاء افتل ايِن، ؾحذف إفػ ادـؼؾبة ظـ افيريد: َوص  

 اين.هل ٓم، وأصؾف: َوص  

حذف إفػ مـ آخر  ابـ ظصػقر ظذ أن   وكص  

افؽؾؿة وآـتػاء بافػتحة مـفا ؿؾقؾ، ومـف ؿقل رؤبة 

افراجز إكًم ؾعؾ ذفؽ  هذا، وجعؾف رضورة صعرية، وأن  

: 1431)ابـ ظصػقر: رضائر افشعر  بإفػ خلػتفا

رؤبة  إن  . وذم ظؾؿ افؾغة احلديث يؼقفقن (177ص 

)ظبد افتقاب:  ؿَك احلرـَة افطقيؾة فؾرضورة افشعرية

 .(122 ـ 121: ص 1444 ؾصقل

ذفت ٓمه يف ادضارع فؼط روي هذا  :ثاكًقا: ما ح 

، وٓ أْدِر، افـقع مـ احلذف ذم أربعة أؾعال، هل:  مل َيك 

ِف  ْ ْعِط، وُت    .وت 

: حذف افعرب حذف كون )كان( يف ادضارع -1

ادضارع ادجزوم حذًؾا جائًزا مع أحرف  كقن )ـان( ذم

 )ـان( ادضارظة ـؾفا، ويستقي ذم ذفؽ مضارع

افـاؿصة وافتامة، وهق ذم افـاؿصة ـثر فؽثرة تكؾفا 
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]مريؿ:  ڇ  ہ ہ ہ ۀ ڇذم افؽالم، ـؼقفف تعاػ: 

 ،[33]اددثر:  ڇ  حص  مس خس  حس   جس مخ ڇ و ،[71

]افـحؾ:    ڇ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئڇ

 ،[33]ؽاؾر:   ڇ  وئ ەئ ەئ ائ ڇ ، و[172

)ابـ جماهد  ذفؽ ذم افتامة، ـؼراءة ابـ ـثر وكاؾع ويؼؾ  

 ڇ  ڇ ڇ ڇ چ ڇ : (733: ص1427

. وإثبات افـقن وحذؾفا ـُثرا ذم افؼرآن [31]افـساء: 

 وافشعر.

 جلقاز حذؾفا أربعة واصسط مجفقر افـحقيغ

ذوط، هل: أن يؽقن ادضارع جمزوًما، وأن تؽقن 

 يتصؾ بضؿر متصؾ، وأٓ   فسؽقن، وأٓ  ظالمة جزمف ا

 ڍ ڇ  يؾقف شاــ. ؾنن ؾؼد أحدها امتـع احلذف، كحق:

 حئ ڇ ،[133]إكعام:   ڇ  ڎ ڎ ڌ ڌ

 ں ڇ ٓكتػاء اجلزم، [ 23]يقكس:    ڇ  ىئ مئ

جزمف  ٕن   5[4: يقشػ]  ڇ  ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ

فعؿر بـ  ـ  ـبحذف افـقن، وكحق ؿقل افـبل 

اد، وـان ظؿر ؿد حسبف ابـ صق  ذم صلن  ـ  ـاخلطاب 

َط )إْن َيُؽـُْف ؾؾـ ُتَسؾ   ادسقخ افدجال، ؾلراد أن يؼتؾف: 

)افبخاري  (ظؾقف، وإن مل َيُؽـْف ؾال خَر فؽ ذم َؿتؾف

: 3: 1433. افـقسابقري 1117: 3، 333: 1: 1432

 ہ ہ ۀ ڇ ٓتصافف بضؿر كصب، وكحق 5(7733

)أبق  افساــٓتصافف ب[ 132]افـساء:    ڇ ہ   ہ

. ابـ هشام 733 ـ 733: 3: 7111 افتذيقؾحقان: 

1411 :1 :141). 

افؼقاس ؾقف إثبات افـقن،  افـحقيقن ظذ أن   وكص  

افـقن حرف مـ كػس  احلذف صاّذ ذم افؼقاس5 ٕن   وأن  

، وٓ جيقز  ـْ ـْ ومل َُيُ افؽؾؿة، وهل ـافـقن ذم مل َيُص

: مل َيُص، ؿقاس مثؾف ظؾقف، ؾال جيقز أن يؼال ذم ـْ  مل َيُص

: مل َيُف.  ـْ  وذم مل َُيُ

وٓ أظؾؿ أهنؿ ذـروا حؽؿ حذؾفا إذا مل يؽـ بعدها 

،رء، ـؼقفؽ ـْ مـ شلفؽ: هؾ ـان  ذم جقاب : مل يؽ

  ـذا؟

وجًفا،  حغ تستقذم هذه افؼوط وافتؿسقا حلذؾفا

غ ذفؽ أمران اجتؿعا ذم هذا ؾذهبقا إػ أكف ؿد شق  

ذا اكػرد أحدمها امتـع احلذف، افػعؾ دون شقاه، وإ

 وهذان إمران مها: 

 افػعؾ )ـان( ـثر اشتعًمهلؿ إياه، وصار إول: أن  

ظبارة ظـ ـؾ ما ـان ويؽقن، وافعرب يغّرون إـثر 

 ذم ـالمفؿ ظـ حال كظائره. 

( وؿعت آخًرا شاــة،  وافثاين: أن   ـْ افـقن ذم )مل َيُؽ

ة افتل ؾقفا، فُغـ  وهل مضارظة ٕحرف ادد وافؾغ با

ؾحذؾقها ـًم ُيذؾقن أحرف ادّد إذا وؿعـ ٓمات 

، ويدّل ظذ فؾجزم، كحق: مل َيغُز، ومل َيرِم، ومل خَيَش 
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شؽقهنا أهنا إذا حترـت مل  صبففا أحرف افؾغ حغ

. افسراذم 133: 3، 711: 1: 1423)شقبقيف  حُتذف

 افصـاظة. ابـ جـل: ه 33: 3، 22 ـ 21: 7: 1441

 - 772: 7: 1433، وادـصػ 331: 7: 1433

، 113: ص 1431. ابـ ظصػقر: رضائر افشعر 773

 .(731: 3 افتذيقؾ: 7111. أبق حقان 111 ـ 113

وخافػ يقكس، ؾلجاز حذف افـقن وإن شؽـ ما 

ثبقهتا دون شاــ ومع  ا بلن  بعدها. وتابعف ابـ مافؽ مؼر  

: ص 1412 افتسفقؾ)ابـ مافؽ:  شاــ أـثر مـ احلذف

 ؾ ذفؽ بلن  . وظؾ  (311: 1: 1441. وذح افتسفقؾ 31

افـقن إكًم حذؾت ضؾبًا فؾتخػقػ، وافؾػظ هبا ؿبؾ شاــ 

هذه  وبؼقفف أؿقل5 ٕن  ))أثؼؾ مـف ؿبؾ متحرك، ؿال: 

افـقن إكًم ُحذؾت فؾتخػقػ، وثَِؼُؾ افؾػظ بثبقهتا ؿبؾ 

ذ مـ ثَِؼؾف بثبقهتا دون ذفؽ، ؾاحلذُف حقـئ شاــ أصد  

افثبقت دون شاــ ومع شاــ أـثُر مـ  َأوَػ، إٓ أن  

)ابـ  ((احلذف، ؾؾذفؽ جاء افؼرآن بافثبقت مع افساــ

 .(311: 1: 1441مافؽ: ذح افتسفقؾ 

افعرب ؿد  إػ أن  ( 312 ـ 311)كػسف ص وذهب 

ظؾقف  اشتعؿؾت احلذف ؿبؾ افساــ ـثًرا، واشتدل  

 :(741: ص 1431د )أبق زي بؼقل ُحَسْقؾ بـ ُظْرُؾطة

 مَلْ َيُؽ احلَؼ  ِشقى أْن هاَجفُ 

رْ                                          َ ك بِافن   َرْشُؿ داٍر، ؿد َتَعػ 

)ابـ جـل: ه  وؿقل اخلَـَْجر بـ صخر إشدي

 :(337: 7: 1433 افصـاظة

 ؾنْن مل َتُؽ ادِرآُة َأْبَدْت َوشامةً 

 ؾؼد َأْبَدِت ادِرآُة َجبفَة َوْقَغؿِ                                  

 وؿقل افشاظر:

ِة افَػتك  إذا مل َتُؽ احلاجاُت ِمـ مِه 

ـٍ ظـُف َظؼُد افت ًمئؿِ                                   ؾَؾقَس بُِؿْغ

ـُ جـل حذف افـقن ذم بقت ُحسقؾ وبقت  وظد   اب

5 اخلـجر ؿبؾ افسؽقن ؿبقًحا، وؾقف إجحاف بافؽؾؿة

ـْ أصؾف يؽقن، ؾؾًم   ٕن    جزم حذؾت مـف افقاو يؽ

ٓفتؼاء افساــغ، ؾنذا حذؾت افـقن أيًضا ٓفتؼاء 

افساــغ أجحػت بف فتقايل إظالفغ ظذ افؽؾؿة 

افقاحدة، ومها حذف افقاو وحذف افـقن ٓ شقًم مـ 

، 331: 7: 1433 افصـاظة)ابـ جـل: ه  وجف واحد

ه مـ . وظد  (774 ـ 773: 7: 1433، وادـصػ 337

 َفف تقجقًفا ؽريًبا، ؾذهب إػ أن  رضورة افشعر، ووج  

ؿد حذف افـقن ؿبؾ دخقل ( ذم )مل يُؽ احلؼ  افشاظر 

، ثؿ جاء افالم ظذ )حّؼ(، وـلكف ؿال: مل يُؽ َحؼ  

مـ ظادتف أن  بإفػ وافالم، ؾسـف ظذ حافف5 ٕن  

: 7 1433)ابـ جـل: ادـصػ  يؼقل: مل يُؽ زيدٌ 

. وتابعف ذم جعؾ هذا مـ رضائر افشعر ابـ (773

: 1431)ابـ ظصػقر: رضائر افشعر  ظصػقر
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 شقبقيف ظذ أن   وؿد كص   .(111 ـ 113، 113ص

ذم افػقاصؾ  حذف افـقن ؿبؾ افساــ ٓ جيقز إٓ

. أبق حقان: 133 ـ 133: 3: 1423)شقبقيف  وافؼقاذم

 .(733: 3: 7111 افتذيقؾ

أن يؽقن حذف افـقن ذم إبقات وكػك ابـ مافؽ 

افشاظر يؿؽـف أن  هبا رضورة صعرية5 ٕن   افتل اشتدل  

)ابـ مافؽ: ذح  يغّر افعبارة دون أن خيتّؾ افقزن

 أبق حقان بلن   ظؾقف ورد   .(312: 1: 1441افتسفقؾ 

ة حلذف افـقن5 ٕكف ٓ ثؼؾ ذم فػظ: افتخػقػ فقس ظؾ  

، وإكًم ُحذؾت افـقن ف ـْ ؽثرة آشتعًمل، وفشبففا مل يؽ

ا كػل ابـ مافؽ أن ُُيؿؾ شاــة بلحرف افعؾة. وأم  

حذؾفا ذم تؾؽ إبقات ظذ افرضورة ؾؾقست 

 افرضورة افشعرية ما ذهب إفقف، ؾذفؽ يعـل أن  

افرضورة ما فقس فؾشاظر ظـف مـدوحة5 وفق ـاكت 

ـذفؽ َدَا ـان ذم صعر افعرب رضورة5 ٕكف ما مـ 

عر إٓ ويؿؽـ تبديؾفا وكظؿ رء رضورة ذم افش

 .(733: 3: 7111 افتذيقؾ)أبق حقان:  مؽاهنا

)شقبقيف : ذـر شقبقيف : حذف ياء )َأدري(2

1423 :73 - 73 ،7 :141 ،713 ،731 ،3 :311 ،

افعرب ربًم ُيذؾقن بعض أحرف افؽؾؿة  أن  ( 344: 3

ٓ وإن ـان أصؾفا ذم افؽالم ؽر ذفؽ، ومـف ؿقهلؿ: 

ٓ( فؾـػل، ؾؼقاشف أن يؼال: ٓ َأدري، بافقاء، ؾ)، َأْدرِ 

ذم  ؾحذؾقا افالم افتل هل ياء مـ افػعؾ ادرؾقع. وكص  

)باب ما ُيذف مـ أواخر إشًمء ذم افقؿػ وهل 

ٓ َأْدْر، افقاء ٓ حُتذف ذم إؾعال إٓ ذم:  افقاءات( أن  

، وأهنا إكًم حذؾت ؾقف ٕكف ـُثر ذم ـالم افعرب، وما َأْدرْ 

 ، وٓ يؼاس ظؾقف(133: 3)كػسف  وحؽؿ بشذوذه

)افسراذم: افسراذم  : ٓ َأْرمْ ؽره، ؾال يؼال ذم ٓ َأْرمل

 .(333: ص 1433افـحقي 

افـاضؼ هبذا ـان ُيذف افقاء ذم  وذهب ادزد إػ أن  

)ادزد  افقؿػ، ؾلجراه ذم افقصؾ جمراه ذم افقؿػ

1337 :3 :114). 

هلذا ( 23: 7: 1441ذم )افسراوافتؿس افسراذم 

ا ُحذؾت وؿتفا هذه افقاء َد   احلذف وجًفا، ؾذـر أن  

ًم حُتذف  ـ  ٓشتثؼاهلا أصبفت بسؽقهنا ادجزوم، ؾحذؾقها

ثرة افؽالم هبا، ودٓفة افؽنة ظؾقفا.  مـ ادجزوم معـ 

 إػ أن  ( 24- 23: 7) كػسف ذهب افسراذم و

  أن  د أن يبغ  هذا افػعؾ بافشذوذ ٕكف أرا خص   شقبقيف

احلذف ؿقل ـثر مـ افعرب، وهمٓء فغتفؿ إثبات 

افقاء ذم مثؾ هذا، ؾفؿ يؼقفقن: ٓ َأرمل، وٓ َأمق، 

قا هذا افػعؾ باحلذف فؽثرتف وٓ َكشَسي، فؽـفؿ خص  

ذم ـالمفؿ، وإن ـان مـ فغتفؿ اإلثبات. أو أكف أـثر 

 مـ ؽره ذم احلذف.

إػ ( 737: 7 :1433)ابـ جـل وذهب ابـ جـل 
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           ڃ ڃ ڄ ڇ أهنؿ حذؾقا افقاء ؾقف ظذ حد ؿقفف تعاػ:

  ڇ  ڀ  ڀ ڀ پ ڇ ، وؿقفف: [13]افؽفػ:    ڇ  ڃ

  .[3]افػجر: 

وأورد افدـتقر رمضان ظبد افتقاب بقًتا ٕيب 

ه مما ُؿَكْت ؾقف خراش اهلذيل ؾقف )ٓ َأْدِر(، وظد  

د افتقاب: )ظب رورة افشعريةـاحلرـة افطقيؾة فؾض

 . (122 ـ 121: ص 1444 ؾصقل

ن  أؿقل: و افـحقيغ ادتؼدمغ مل خيصقا  هذا شفق مـف5ٕ 

 افدـتقر ، وٕن  حذف افقاء ذم هذا افػعؾ بافرضورة افشعرية

ثُر ؿد س   ـ  ح ذم مقوع آخر مـ افؽتاب كػسف بلكف ؿد

 اشتعًمل افعرب هذه افؽؾؿة ذم افـثر هبذه افصقرة، وأس  

ـ  أن   ؾقف ظذ افشعر هق ادسمول ظـ كشقء هذه افصقغة م

 .(773)كػسف ص  صقغ افؽالم ذم افعربقة

: مما ُحذؾت : حذف ياء تعطي وُتػي بغر جازم3

ؾقف افقاء افتل هل ٓم ذم ادضارع صذوًذا بغر ظامؾ 

: 1431)ابـ ظصػقر: رضائر افشعر فرضورة افشعر 

آخر ذم  ، وؿقلت ْعطِ ؿقل بعضفؿ ذم ُتعطل: ( 171ص 

ِف ُّتْػل:  ْ  ، ؿال افراجز:ُت 

ػ  ٓ ُتؾقُؼ ِدْرمَه  ـَ اَك  ػ   اـــــَ

ما                      قِػ افد   ُجقًدا وُأخرى ُتْعِط بافس 

ؾؼال: ُتْعِط، بحذف افقاء، ومل يتؼدم جازم. وؿال 

 افشاظر:

 يَس َّتػك َيساريِت َؿْدَر يقمٍ 

 ُّتِْػ ِصقؿتِل إْظساِري وفؼدْ                                

ؾحذف ياء )ُّتػل( بغر جازم. وؿد كص شقبقيف 

 حذف ما ٓ ُُيذف ٓ جيقز إٓ ذم افشعر ظذ أن  

 .(71: 1: 1423)شقبقيف 

 ا حذؾفا ذم رشؿ ادصحػ ذم ؿقفف تعاػ:وأم  

]افـساء:   ڇ  ۇئ ۇئ               وئ وئ ەئ ەئ ائڇ

  ڇ  ﮴   ﮳ ﮲ ۓ ۓ      ے ڇ و   ،[131

 ، [13]افعؾؼ:   ڇ  ۇئ    وئ وئ ڇ ، و[113قكس: ]ي

 ڇ ڇ ڇ ، [11]اإلهاء:    ڇ  چ چ چ ڇ

ؾال ُيعَسَض بف ظذ جعؾ  ،[73]افشقرى:    ڇ ڍ

حرف ادّد إكًم ُحذف ذم  حذؾفا رضورة صعرية5 ٕن  

ساــ ذم افؽؾؿة ب ٓفتؼائف ذم افقصؾهذه أيات 

 ل ابـ خافقيفظذ افقصؾ، ـًم ؿا افتافقة، ؾَبـَُقا اخلط  

 .(131)ابـ خافقيف: إظراب ثالثغ شقرة: ص 

ذفت ٓمه يف ادايض وادضارع حؽل هذا  :ثالثًا: ما ح 

  :ذم ؿقفف تعاػ وذفؽ ،رَأى: ؾعؾ واحد، هقاحلذف ذم 

، ؾؼد ذم بعض افؼراءات[ 2]افعؾؼ:   ڇ  ڱ ڱ  ڱ ڳ ڇ

 ؿرأ ابـ ـثر ذم رواية ُؿـُْبؾ، وهل رواية ابـ جماهد ظـف

: 1443. وافػارد: احلجة 147: 1427ابـ جماهد )

ؿًكا بغر أفػ بعد اهلؿزة ذم وزن  (رَأه  أْن ): (373: 1

 . ((وهق ؽؾط)): ؾقفا َرَظُف. وؿال ابـ جماهد
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أصاَب ))وُحذؾت ذم مضارظف بال جازم ذم ؿقهلؿ: 

 . ذـره افػارد((ما أهؾ مؽة ولو َترَ افـاَس َجفٌد 

 ـ 373: 1، 373، 321: 3: 1441)افػارد: احلجة 

، (121: 1: 7113، وافشرازيات 131: 1، 373

حذف إفػ صاذ ٓ جيقز افؼقاس ظذ ما  وذهب إػ أن  

إفػ تثبت  وهق وعقػ ٕن   ،ـفذا افؼقلورد مـف، 

 حذف إفػ ذم هذا وظؾتف حقث حتذف افقاء وافقاو.

 .(43: 1: 1433)افػارد: احلجة  ظـده ـثرة آشتعًمل

رأى أبق حقان ظذ ابـ جماهد تغؾقطف فؼـبؾ، و د  ور

فف  ب فف وجًفا، واحتج  طف، بؾ يتطؾ  يغؾ   جيب أٓ  أكف 

، وبؼقل افعرب: وفق َتَر ما أهؾ ـل(: )َوص  بؼقل رؤبة

وهق حذف ٓ يـؼاس، فؽـ إذا ))مؽة، ثؿ ؿال: 

صحت افرواية بف وجب ؿبقفف، وافؼراءات جاءت ظذ 

)أبق حقان: افبحر ادحقط  ((صاّذهافغة افعرب ؿقاشفا و

1443 :3 :334). 

 ؟ما ؾالنٌ  ولو َترَ إكف خلبقٌث  وحؽك افؾحقاين:

ما  ولو َترَ  وؿافقا:(، 371: 13: 1412)إزهري 

 . (313: ص 1412 افتسفقؾ)ابـ مافؽ:  بقانافص  

وافُتِؿس حلذؾفا ذم هذه اجلؿؾة وجف، وهق 

)ترى( ـًم إن( اجلازمة، ؾحذؾت أفػ ب)تشبقف)فق( 

خمطقط:  افتذيقؾ)أبق حقان:  حُتذف فق وؿعت بعد )إْن(

 ./أ(133: ق 3

ذفت ٓمه يف ادايض وادضارع وإمر : رابًعا: ما ح 

 ، ؾؼدجاَء وشاءَ  روي هذا احلذف ذم ؾعؾغ ؾؼط، ومها:

افعرب صذوًذا مهزة جاَء وشاَء ذم ادايض  حذف بعض

و، جا ََيي، وشا ؾؼافقا: وادضارع وإمر،  بال مهز َيس 

، وادحتسب 113: 1: 1433 افصـاظة)ابـ جـل: ه 

وكو ،(171: 1: 1331 أجرومها ذم و .ََيِقك، وَيس 

اإلظراب جمرى َيػل، ؾؼافقا ذم افـصب: يريد أْن جَيَِقَؽ 

بعض  وَيُسَقَك، وذم اجلزم: مل َيِج، ومل َيُس، وروي أن  

ـْ أراَد أْن يلتَقـا َؾْؾَقِج ))افعرب ؿال:  )افسراذم  ((م

، ، وٓ َتُسَقن  . وذم افبـاء: ٓ دَمَِغ  (117: 13: 7111

ـ   جَيَِغ، وَيُسْقَن، وذم افتثـقة: جَيَِقاِن، وَيُسَقاِن، وذم  وه

: ِج يا إمرتؼقل ذم مجع ادذـر: جَيُْقَن، وَيُسْقَن. و

 رجُؾ، وِجَقا، وُجْقا، وِجل يا امرأة، وِجقا، وِجْغَ 

 افصـاظة. ابـ جـل: ه 331: 3: 1423)شقبقيف 

. أبق حقان: 372، 373، 247: 7، 113: 1: 1433

. وذم ـالم (733: 1: 1443رب ـارتشاف افض

هذا احلذف فقس مؼصقًرا ظذ  ظذ أن   افسراذم ما يدل  

هذيـ افػعؾغ، إذ ذـر أكؽ تؼقل ذم )يشاء( ذم حال 

افسراذم ) يا هذا َصهيا هذا، وذم إمر:  مل َيَش اجلزم: 

7111 :3 :117) . 

وظذ ـؾ حال ))ذم هذا احلذف:  وؿال ابـ جـل

ؾحذف اهلؿزة هؽذا اظتباًضا شاذًجا وعقػ ذم 
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)ابـ جـل:  ((افؼقاس، وإن ؾشا ذم بعضف آشتعًمل

 .(171: 1: 1331ادحتسب 

*   *   * 

 

 اخلامتة: كتائج البحث

إوػ: بؾغ ظدد إؾعال افتل حذف ؾقفا حرف 

 مخسة وثالثغ ؾعاًل. ادبـك

افثاكقة: حدث حذف افػاء ذم تسعة أؾعال، اثـان 

مـفا ذم ادايض ؾؼط، واثـان ذم ادضارع، وأربعة ذم 

 إمر، وواحد ذم ادايض وادضارع وإمر.

افثافثة: وؿع حذف افعغ ذم ثًمكقة ظؼ ؾعاًل، اثـا 

ر ذم ادايض وحده، وواحد ذم ادضارع ؾؼط، ـظش

ٕمر فقس ؽر، وواحد ذم ادضارع وإمر، وواحد ذم ا

 وثالثة ذم ادايض وادضارع وإمر.

افرابعة: جرى حذف افالم ذم ثًمكقة أؾعال، واحد 

ذم ادايض ؾؼط، وأربعة ذم ادضارع وحده، وواحد ذم 

 ادايض وادضارع، واثـان ذم ادايض وادضارع وإمر.

فا اخلامسة: أـثر مـ كصػ إؾعال ادحذوف مـ

 ـان مما حذؾت ظقـف.

: أـثر ما ـان احلذف ذم افػعؾ افثالثل افسادشة

 ادضاظػ جمرًدا ومزيًدا ؾقف.

: افتزم احلذَف ذم بعض إؾعال ـؾ افعرب، افسابعة

 وبعض إؾعال ـان احلذف ؾقفا هلجة بعضفؿ.

: بعض إؾعال حذف أحد أصقهلا ذم افشعر افثامـة

 ؾؼط، وبعضفا ورد ذم ؿراءة صاذة.

: بعض إؾعال وؿع احلذف ؾقفا ظـد تقؾر افتاشعة

 ذوط معقـة، وبعضفا فقس فؾحذف ؾقف ذط.

افتل حدث ؾقفا حذف : بعض إؾعال افعاذة

ُهجر ؾقفا إصؾ، وبعضفا صار احلذف ؾقفا مقازًيا 

 فألصؾ ذم آشتعًمل.

*   *   * 

 

 قائؿة ادصادر وادراجع

افـفاية ذم ؽريب ، ريابن إثر، ادبارك بن حمؿد اجلز

، ط. افثاكقة، بروت، دار افػؽر، احلديث وإثر

 م.1424 ـه 1344

افزاهر ذم ، ابن إكباري، أبو بؽر حمؿد بن الؼاشم

، حتؼقؼ د. حاتؿ افضامـ، ط. معاين ـؾًمت افـاس

 م.7113 ـه 1373افثافثة، دمشؼ، دار افبشائر، 

إصالح ، قت، أبو يوشف يعؼوب بن إشحاقؽ  ابن الس  

، حتؼقؼ أمحد صاـر وظبد افسالم هارون، ادـطؼ

م، 1421رف، ط. افثافثة، افؼاهرة، دار ادعا

 ص. 313
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، أمايل ابـ افشجري، ابن الشجري، هبة اهلل بن ظع

حتؼقؼ د. حمؿقد افطـاحل، ط. إوػ، افؼاهرة، 

 م.1447 ـه 1313مؽتبة اخلاكجل، 

، تصحقح ةديقان رؤب، ابن العجاج، رؤبة بن العجاج

وفقؿ بـ افقرد، ط. افثاكقة، بروت، دار أؾاق 

 ص. 147م، 1431 ـه 1311اجلديدة، 

، حتؼقؼ اخلصائص، ي، أبو الػتح ظثامن بن جـيابن ِجـ  

حمؿد ظع افـجار، ط. إوػ، افؼاهرة، دار افؽتب 

 م وما بعدمها.1437 ـه 1327ادكية، 

حتسب ذم تبقغ اد، ي، أبو الػتح ظثامن بن جـيابن ِجـ  

، حتؼقؼ كاصػ وافـجار وجقه صقاذ افؼراءات

وصؾبل، ط. إوػ، افؼاهرة، ادجؾس إظذ 

 ه. 1334 ـه 1331فؾشمون اإلشالمقة، 

ادـصػ ذح ، ي، أبو الػتح ظثامن بن جـيابن ِجـ  

، حتؼقؼ إبراهقؿ مصطػك ـتاب افتكيػ فؾًمزين

تبة وظبد اهلل أمغ، ط. إوػ، افؼاهرة، مؽ

 م. 1433 ـه 1323مصطػك افبايب احلؾبل، 

ه صـاظة ، ي، أبو الػتح ظثامن بن جـيابن ِجـ  

، حتؼقؼ د. حسـ اإلظراب )ه افصـاظة(

 ـه 1313هـداوي، ط. إوػ، دمشؼ، دار افؼؾؿ، 

 ص.  414م، 1433

، ديقان أوس بـ حجر، ابن حجر، أوس بن حجر

روت، حتؼقؼ د. حمؿد يقشػ كجؿ، ط. افثافثة، ب

 ص. 143م، 1424 ـه 1344دار صادر، 

، إظراب ثالثغ شقرة، ابن خالويه، احلسغ بن أمحد

 ص. 731م، 1433بروت، دار اهلالل، 

، افرياض، إفػات، ابن خالويه، احلسغ بن أمحد

حتؼقؼ د. ظع افبقاب، افرياض، مؽتبة ادعارف، 

 ص. 117م، 1437 ـه 1317

، حتؼقؼ مجفرة افؾغة، حلسنابن دريد، أبو بؽر حمؿد بن ا

د. رمزي بعؾبؽل، ط. إوػ، بروت، دار افعؾؿ 

 ص. 1231م، 1432فؾؿاليغ، 

، ادحؽؿ وادحقط إظظؿ، ابن شقده، ظع بن إشامظقل

حتؼقؼ ظبد احلؿقد هـداوي، ط. إوػ، بروت، 

 م.7111دار افؽتب افعؾؿقة، 

 ، حتؼقؼ حمؿدادخصص، ابن شقده، ظع بن إشامظقل

ر، مطبعة بقٓق ـحمؿقد افسـزي افشـؼقطل، مص

 ه.1371

، ادؿتع ذم افتكيػ، ابن ظصػور، ظع بن مؤمن

حتؼقؼ د. ؾخر افديـ ؿباوة، ط. إوػ، حؾب، 

 ص. 333م، 1421 ـه 1341ادؽتبة افعربقة، 

، حتؼقؼ رضائر افشعر، ابن ظصػور، ظع بن مؤمن

دار  افسقد إبراهقؿ حمؿد، ط. إوػ، افؼاهرة،

 ص. 312م، 1431إكدفس، 
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ادحرر افقجقز ذم تػسر ، ابن ظطقة، ظبد احلق بن غالب

، حتؼقؼ ظبد افسالم حمؿد، ط. إوػ، افؽتاب افعزيز

 م.1443 ـه 1313بروت، دار افؽتب افعؾؿقة، 

تقبة، ظبد اهلل بن مسؾم ، حتؼقؼ د. أدب افؽاتب، ابن ق 

ة افرشافة، حمؿد افدايل، ط. افثاكقة، بروت، ممشس

 ص. 241م، 1433 ـه 1313

إجياز افتعريػ ، ابن مالك، مجال الدين حمؿد بن ظبد اهلل

، حتؼقؼ د. حمؿد ادفدي شامل، ط. ذم ظؾؿ افتكيػ

إوػ، ادديـة ادـقرة، اجلامعة اإلشالمقة، 

 ص. 712، ه1377

تسفقؾ ، ابن مالك، مجال الدين حمؿد بن ظبد اهلل

، حتؼقؼ د. د )افتسفقؾ(افػقائد وتؽؿقؾ ادؼاص

حمؿد ـامؾ برـات، افؼاهرة، دار افؽاتب افعريب، 

 ص. 371م، 1412 ـه 1332

ذح ، ابن مالك، مجال الدين حمؿد بن ظبد اهلل

، حتؼقؼ د. ظبد افرمحـ افسقد ود. حمؿد افتسفقؾ

بدوي ادختقن، ط. إوػ، اجلقزة، دار هجر، 

 م.1441 ـه 1311

ذح افؽاؾقة ، ؿد بن ظبد اهللابن مالك، مجال الدين حم

، حتؼقؼ د. ظبد ادـعؿ هريدي، ط. إوػ، افشاؾقة

 ـه 1317مؽة ادؽرمة، جامعة أم افؼرى، 

 ص. 7731م، 1437

، افسبعة ذم افؼراءات، ابن جماهد، أبو بؽر أمحد بن موشى

حتؼقؼ د. صقؿل وقػ، بال رؿؿ افطبعة، افؼاهرة، دار 

 ص. 231م، 1427ادعارف، 

، مصقرة ظـ فسان افعرب، ـظور، حمؿد بن مؽرمابن م

، ه1313 ـ 1311ضبعة بقٓق ادطبقظة شـة 

 افؼاهرة، افدار ادكية فؾتلفقػ وافسمجة.

أووح ، ابن هشام، ظبد اهلل بن يوشف إكصاري

، حتؼقؼ حمؿد حمقل ادسافؽ إػ أفػقة ابـ مافؽ

افديـ ظبد احلؿقد، ط. اخلامسة بروت، دار إحقاء 

 م.1411اث افعريب، افس

، حتؼقؼ د. ذح ادػصؾ، ابن يعقش، يعقش بن ظع

إبراهقؿ ظبد اهلل، ط. إوػ، افؼاهرة، دار شعد 

 م.7113ه 1333افديـ، 

، ذح ادؾقـل ذم افتكيػ، ابن يعقش، يعقش بن ظع

حتؼقؼ د. ؾخر افديـ ؿباوة، ط. إوػ، حؾب، 

 ص. 337م، 1423 ـه 1343ادؽتبة افعربقة، 

ارتشاف افرضب مـ فسان ، أبو حقان، حمؿد بن يوشف

، حتؼقؼ د. ظثًمن حمؿد، ط. إوػ، افؼاهرة، افعرب

 ص. 7122م، 1443 ـه 1313مؽتبة اخلاكجل، 

، حتؼقؼ افبحر ادحقط، أبو حقان، حمؿد بن يوشف

جمؿقظة مـ إشاتذة، ط. إوػ، بروت، دار 

 م. 1443 ـه 1313افؽتب افعؾؿقة، 



33 هـ(1331م/7113، جامعة ادؾؽ شعقد، افرياض ) 1، ع72جمؾة أداب، م

افتذيقؾ ذم ذح ـتاب ، ، حمؿد بن يوشفأبو حقان

، حتؼقؼ د. حسـ هـداوي، ط. إوػ، افتسفقؾ

دمشؼ وافرياض، دار افؼؾؿ وــقز إصبقؾقا، 

م، وما بعدمها. وكسخة خمطقضة 1442 ـه 1313

، وكسخة بؿؽتبة 33بؿؽتبة إشؽقريال برؿؿ 

 .1331ـقبريع برؿؿ 

قؼ د. ، حتؼتذـرة افـحاة، أبو حقان، حمؿد بن يوشف

ظػقػ ظبد افرمحـ، ط. إوػ، بروت، ممشسة 

 ص.   333م، 1431 ـه 1311افرشافة، 

. د، حتؼقؼ افـقادر ذم افؾغة، أبو زيد، شعقد بن أوس

، دار بروت ط. إوػ، حمؿد ظبد افؼادر أمحد،

 .ص 214 ،م1431ـ ه 1311 افؼوق،

معاين ، إخػش إوشط، أبو احلسن شعقد بن مسعدة

حتؼقؼ د. ؾائز ؾارس، افؽقيت، ط. افثاكقة،  ،افؼرآن

 ص. 112م، 1431 ـه 1311

، هتذيب افؾغة، إزهري، أبو مـصور حمؿد بن أمحد

حتؼقؼ ظبد افسالم هارون وآخريـ، افؼاهرة، افدار 

 ـه 1333افؼقمقة افعربقة فؾطباظة وؽرها، 

 م وما بعدمها.1413

اهرة، ، افؼإصقات افؾغقية، أكقس، د. إبراهقم أكقس

 مؽتبة هنضة مك، بال تاريخ.

صحقح ، البخاري، أبو ظبد اهلل حمؿد بن إشامظقل

، حتؼقؼ د. مصطػك ديب افبغا، ط. افبخاري

 م.1432ه 1312افثافثة، بروت، دار ابـ ـثر، 

افتطقر افـحقي فؾغة ، برجشسارس، ج. برجشسارس

، أخرجف د. رمضان ظبد افتقاب، بال رؿؿ افعربقة

ؼاهرة وافرياض، مؽتبة اخلاكجل ودار افطبعة، اف

 .731 صم،1437 ـه 1317افرؾاظل، 

، ترمجة ؾؼف افؾغات افسامقة، بروكؾامن، كارل بروكؾامن

د. رمضان ظبد افتقاب، افرياض، جامعة افرياض، 

 .123صم، 1422 ـه 1342

، ط. دراشات ذم ظؾؿ افؾغة، برش، د. كامل حمؿد برش

 ص.731م، 1431 فؼاهرة، دار ادعارف،افتاشعة، ا

حاصقة ظذ ذح باكت ، البغدادي، ظبد الؼادر بن ظؿر

، حتؼقؼ كظقػ حمّرم خقاجف، شعاد ٓبـ هشام

 م.1431 ـه 1311بروت، دار صادر، 

ذح أبقات مغـل ، البغدادي، ظبد الؼادر بن ظؿر

، حتؼقؼ ظبد افعزيز رباح وأمحد دؿاق، ط. افؾبقب

 ـه 1343 إوػ، دمشؼ، دار ادلمقن فؾساث،

 م وما بعدمها.1423

شؿط افميل ، البؽري، أبو ظبقد ظبد اهلل بن ظبد العزيز

، حتؼقؼ ظبد افعزيز ادقؿـل، ط. ذم ذح أمايل افؼايل

م، 1433 ـه 1313افثاكقة، بروت، دار احلديث، 

 ص. 427
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ربعة ـإحتاف ؾضالء افبش، ا، أمحد بن حمؿدالبَـ   ر بافؼراءات ٕا

بان إشًمظقؾ، ط. إوػ، بروت، ، حتؼقؼ د. صعظؼ

 ص. 1713م، 1432ـ ه 1312ظامل افؽتب، 

، حتؼقؼ د. ريػـذح افتص، الثامكقـي، ظؿر بن ثابت

إبراهقؿ افبعقؿل، ط. إوػ، افرياض، مؽتبة 

 ص. 133م، 1444 ـه 1314افرصد، 

، بال رؿؿ معجؿ افبؾدان، احلؿوي، ياقوت بن ظبد اهلل

ء افساث افعريب، افطبعة، بروت، دار إحقا

 م.1424 ـه 1344

، الريض، ريض الدين حمؿد بن احلسن إشساباذي

، حتؼقؼ حمؿد كقر احلسـ وحمؿد ذح افشاؾقة

افزؾزاف، وحمؿد حمقل افديـ ظبد احلؿقد، بروت، 

 م.1423 ـه 1343دار افؽتب افعؾؿقة، 

ذح أصعار ، السؽري، أبو شعقد احلسن بن احلسغ

بد افستار أمحد ؾراج، ومراجعة ، حتؼقؼ ظاهلذفقغ

ه 1333حمؿقد حمؿد صاـر افؼاهرة، دار افعروبة، 

 ص. 1231م، 1413 ـ

، حتؼقؼ ظبد افؽتاب، شقبويه، أبو برش ظؿرو بن ظثامن

افسالم هارون، ط. افثاكقة، افؼاهرة، اهلقئة ادكية 

 م وما بعدها.1422افعامة فؾؽتاب، 

ذح ـتاب ، السرايف، أبو شعقد احلسن بن ظبد اهلل

، حتؼقؼ جمؿقظة مـ إشاتذة، افؼاهرة شقبقيف

وبروت وافرياض، اهلقئة ادكية افعامة فؾؽتاب 

م وما 1431ودار افػؽر ومرـز ادؾؽ ؾقصؾ، 

 بعدها.

حتؼقؼ أمحد ، ادػضؾقات، ل بن حمؿدّي، ادػض  ب  الض  

، ط. افسادشة، صاـر وظبد افسالم هارون

 ص. 333، 1413افؼاهرة، دار ادعارف، 

ؾصقل ذم ؾؼف  ظبد التواب، د. رمضان ظبد التواب،

، ط. افسادشة، افؼاهرة، مؽتبة اخلاكجل، افعربقة

 ص. 331م، 1444 ـه 1371

حلـ افعامة  ظبد التواب، د. رمضان ظبد التواب،

، ط. إوػ، افؼاهرة، دار وافتطقر افؾغقي

 ص. 371م، 1412ادعارف، 

 د.حتؼقؼ  ،اإلؽػال ،أمحد بن ، أبو ظع احلسنالػارد

أبق طبل،  ط. إوػ، ،ظبد اهلل احلاج إبراهقؿ

 ص. 1134، م7113 ـ ه1373 ادجؿع افثؼاذم،

تاب  ،بن أمحد ، أبو ظع احلسنالػارد ـ  افتعؾقؼة ظذ

ط. إوػ، افؼاهرة،  ،ظقض افؼقزي د.حتؼقؼ  ،شقبقيف

ماكة،  وما بعدمها. م1441 ـ ه1311 مطبعة ٕا

احلجة فؾؼراء  ،بن أمحد أبو ظع احلسن ،الػارد

 ،بدر افديـ ؿفقجل وبشر جقجيايتحتؼقؼ  ،افسبعة

 ـ ه1313 ط. إوػ، دمشؼ، دار ادلمقن،

 وما بعدمها. م1433



32 هـ(1331م/7113، جامعة ادؾؽ شعقد، افرياض ) 1، ع72جمؾة أداب، م

 ،ادسائؾ احلؾبقات ،بن أمحد ، أبو ظع احلسنالػارد

، دار دمشؼ ط. إوػ، حسـ هـداوي، د.حتؼقؼ 

 ص. 313، م1432 ـ ه1312 افؼؾؿ،

 ،ادسائؾ افشرازيات ،بن أمحد ، أبو ظع احلسنالػارد

افرياض، دار  ط. إوػ، حسـ هـداوي، د.حتؼقؼ 

 ص. 213، م7113 ـ ه1373 ــقز إصبقؾقا،

، حتؼقؼ حمؿد معاين افؼرآن، الػراء، حيقى بن زياد

يقشػ كجايت وحمؿد ظع افـجار، ط. افثافثة، 

 م.1433 ـه 1313بروت، ظامل افؽتب، 

، حتؼقؼ ـتاب افعغ، الػراهقدي، اخلؾقل بن أمحد

جمؿقظة مـ إشاتذة، بغداد، مطبعة افعاين ودار 

 م وما بعدمها.1412 ـه 1331افرصقد، 

، ط. اجلامع ٕحؽام افؼرآن، الؼرضبي، حمؿد بن أمحد

 ـه 1313إوػ، بروت، دار افؽتب افعؾؿقة، 

 م.1433

، حتؼقؼ د. ؼراءاتصقاذ اف، الؽرماين، حمؿد بن أيب كرص

صؿران افعجع، ط. إوػ، بروت، ممشسة 

 ص. 331م، 7111 ـه 1377افبالغ، 

، حتؼقؼ ادؼتضب، ادزد، أبو العباس حمؿد بن يزيد

حمؿد ظبد اخلافؼ ظضقؿة، بال رؿؿ افطبعة، 

افؼاهرة، ادجؾس إظذ فؾشمون اإلشالمقة، 

 ه.1333 ـ 1337

، إظراب افؼرآن، الـحاس، أبو جعػر أمحد بن حمؿد

حتؼقؼ د. زهر زاهد، ط. افثاكقة، بروت، ظامل 

 م.1433 ـه 1313افؽتب، 

، ابصـاظة افُؽت  ، الـحاس، أبو جعػر أمحد بن حمؿد

حتؼقؼ د. بدر وقػ، ط. إوػ، بروت، دار 

 ص. 347م، 1441 ـه 1311افعؾقم افعربقة، 

، حتؼقؼ صحقح مسؾؿ، الـقسابوري، مسؾم بن احلجاج

د ؾماد ظبد افباؿل، ط. إوػ، إشتاكبقل، حمؿ

م، 1433-ه 1323ادؽتبة اإلشالمقة، 

 ص.7373
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