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 مقــــدمــــة 
 

على مستوى البنٌة  –لجأت اللؽة العربٌة       
إلى مجموعة وسائل للوصول بها إلى  –الصرفٌة 

درجة عالٌة جدا فً طلب االستخفاؾ الذي رأٌنا أن 
متكلم اللؽة العربٌة ٌطلبه حثٌثاً ، حٌنما ٌشعر 
بصعوبة ما فً لفظة معٌنة ، والوسائل التً 

، التسكٌن ، اإلبدال الصرفً ، والحذؾ  اعتمدها هً
. وكنا قد تطرقنا فً دراسة سابقة إلى اإلبدال 
الصرفً والتخفٌؾ ، وفً هذه الدراسة نتطرق إلى 
دراسة الحذؾ فً الصٌػ الصرفٌة واثر ذلك فً 
االستخفاؾ ، لما رأٌناه من وجود أثر ذلك فً الصٌػ 

ان الصرفٌة ؛ إذ حقق الحذؾ درجة من االستخفاؾ ك
سببا فً تحوٌل الصٌؽة الصرفٌة من شكل إلى أخر 
مراعاة لطبٌعة الجهاز النطقً الفسلجً . مما أدى 
إلى انحراؾ فً القواعد الصرفٌة عن مسارها 
القٌاسً إلى مسارات أخرى للمواضع التً تعرض 
فً هذه الدراسة ، فراح اللؽوٌون ٌبحثون عن علل 

فصلٌن ، ذلك قدٌما وحدٌثا تارة مجملٌن وأخرى م
 بما سٌتضح الحقا . 

ومثلما تأمل الدراسة أن تنال الرضا والقبول ، تتقبل 
 .د الهنات التً ترافق عمل اإلنسانكل نقد ٌس

عالجت الدراسة الحذؾ فً الصٌػ الصرفٌة      
الفعلٌة بما ٌؤدي الى طلب الخفة فً النطق بها 

 المواضع االتٌة :
 -مثال :اوال / حذؾ الواو من مضارع الفعل ال

مثل قولنا : ٌعد من وعد واالصل ٌوعد ، وٌهب من 
وهب واالصل ٌوهب فلما وقعت الواوبٌن ٌاء 
مفتوحة وكسرة تالٌة لها سقطت الواو ومبدأ ذلك 

وٌرى  ( ، 0االستثقال والكراهة عند سٌبوٌه) 
المبرد ان سبب ذلك وقوعها فً مكان تمتنع فٌه ولم 

( وعندما نصل  2ٌفصل الحدٌث فً ذلك االمتناع ) 
الى ابن عصفور نراه ٌسهب فً الحدٌث عن الحذؾ 
موضحا سبب عدم حذؾ الواو اذا وقعت بٌن الٌاء 
والضمة مثل قولنا : فً )وضؤ( )ٌوضؤ( ، )وطؤ( 
)ٌوطؤ( ذلك انها وقعت بٌن مجانس ومنافر بخالؾ 
وقوعها بٌن الٌاء وكسرة فأنهما ٌنافرانها فتكون فً 

 قال الحالة االخٌرة اشد ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من حالة وقوعها بٌن ٌاء وضمة  ٌقول : ) فذلك 
كان وقوعها بٌن ضمة أخؾ من وقوعها بٌن ٌاء 

( ولم ٌخرج عن ذلك الرضً 3وكسرة ()
االستراباذي فً شرحه الشافٌة اال انه ٌعد اكثر 
إفاضة من سابقة وٌبدو ذلك من خالل المقدمة التً 

ول فٌها ساقها فً بداٌة الموضوع والتً حا
الموازنة بٌن الفعل واالسم كمدخل للموضوع 

 ( . 4واستؽرق ذلك صفحات متعددة) 
وٌرى برجشتراسر ان من المواضع التً انفردت بها 
العربٌة عن اخواتها السامٌات حذؾ الواو من 
األفعال المثال عند إرادة المضارع على خالؾ العادة 

ً فٌصبح مضارعها بالكسرة نحو : )ورث  ٌرث ( ف
حٌن كانت من االفعال الواوٌة السالمة فً العبرٌة 
واآلرامٌة كوجل ٌوجل ، ثم حذفوا واوها فً 

(  5المضارع واالمر ، على قٌاس : )ٌجد( واخواتها)
  . 

 ٌتضح من حدٌث برجشتراسر السابق ما ٌأتً :
أنه درس الظاهرة فً العربٌة على اساس  -أ 

 عالقتها باخواتها السامٌات 
ر الٌها نظرة اللؽوٌٌن العرب القدماء من لم ٌنظ -ب

 حٌث أسبابها ونتائجها 
القٌاس الذي افترضة لم ٌكن خاصا دقٌقا فلو  -جـ

قال على قٌاس )ٌعد( او ؼٌره لما كان ٌحمل فرقا  
والذي الجأه الى ذلك كما نعتقد ارادة  عن ) ٌجد ( ،

 الوصؾ للظاهرة ال ؼٌر .
 

وش وجدناه ٌرى ان واذا وصلنا الى الطٌب البك      
النزعة هنا نحو الحذؾ للتخلص من الواو سواء 
كانت عٌن الفعل مكسورة او مفتوحة وانها ال تثبت 

 ( ، ثم ٌقول :6اال فً ) فعل  ٌفعل ( لؽاٌة تمٌزٌة)

)والشك ان كسرة عٌن المضارع سبب من االسباب 
فً اسقاط الواو باطراد ، فللواو خصائص الضمة 

علها منافرة للكسرة لذلك تسقط الحلقٌة وهو ما ٌج
( وكالمه االخٌر متفق تماما 7الواو فتخؾ الصٌؽة()

مع كالم االستراباذي المتقدم من ناحٌة تنافر الواو 
مع الكسرة فتسقط الواو فٌترتب على ذلك مبدأ 
التخفٌؾ الذي ٌصاحب سقوط الواو وهو مبدأ اكد 

 علٌة القدماء اٌضا .
 

 احلذف يف الصيغ الصرفية الفعلية و أثره يف االستخفاف   
 

 عبود ا.م.د. رعد هاشم    
 ا.م.د. رياض يونس كريم  

 جامعة ذي قار / كلية التربية
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اٌضا عند  د. ؼالب المطلبً ونجد مبدأ التنافر        
، اذ ٌعتقد ان سقوط نصؾ المد )الواو( الساكنة اذا 
وقعت بٌن ٌاء مفتوحة وصامت متلو بكسرة فً 
االفعال المضارعة ، وهذا الحذؾ بسبب التنافر بٌن 
اصوات المد وانصاؾ المد فـ)ٌوزن( جعله 
االستعمال )ٌزن( وكذلك )وعد( قٌاس مضارعة 

بٌن فتحة وكسرة وهً ساكنة )ٌوعد( وقعت الواو 
(  لم ٌختلؾ تحلٌل المطلبً 8فأصبحت ) ٌعد ()

للظاهرة وفً سبب سقوط حرؾ الواو من الضارع 
للفعل المثال ، اال انه اشارة الى ضرورة تعامل 
اللؽوي مع انصاؾ المد تعامال ٌفصلها عن كونها 
حروفا صحٌحة من جانب او انها اصوات مد من 

انها صنؾ منفرد ٌنبؽً ان  جانب اخر ، اذ ٌعتقد
 ٌعامل على وفق هذه النظرة . 

ثانٌا/ حذؾ الهمزة من الفعل المزٌد بها  )أفعل  
 ٌفعل( عند ارادة الفعل المضارع منه : 

تطرق الى ذلك سٌبوٌه وجعل سبب الحذؾ ارادة 
التخفٌؾ ، الن فً وجود الهمزة ثقل ، فقٌاس أكرم 

بسب الثقل ان نقول : ٌؤكرم ولكن الهمزة حذفت 
ٌقول : ) ولكنهم حذفوا الهمزة فً باب افعل من هذا 
الموضع فأطرد الحذؾ فٌه ، الن الهمزة تثقل علٌهم 
كما وصفت لك . وكثر هذا فً كالمهم فحذفوه 
واجتمعوا على حذفه كما اجتمعوا على حذؾ كل 

 ( .   9وترى()
ٌتضح من تعلٌل سٌبوٌه السابق انه اشار الى مبدا 

تج عن اجتماع همزتٌن حٌنما ٌخبر عن الثقل النا
نفسه ، ثم اطرد ذلك فً بقٌة صٌػ المضارع وقٌاس 

 ذلك على االمر من )أكل( والمضارع من )رأى( . 
افاد المبرد من هذا المعنى حٌنما قال :)النه كان 
ٌلزمه اذا اخبرعن نفسة ان ٌجمع بٌن همزتٌن وذلك 

( ثم علق عله الكراهه على اجتماع 01ممتع()
( ، وأشار الى هذا المعنى ثعلب فً            00الهمزتٌن)
( ، 03( وابن الناظم فً شرحه االلفٌة )02مجالسه)

وعدها برجشتراسر ظاهرة سامٌة االصل ، وهً 
مثل الشٌن  فً االكدٌة التً تقابل الهمزة فً العربٌة 
، اذا ٌعتقد ان الهمزة الثانٌة حذفت مع حركتها 

هذه الصٌؽة حذفت الهمزة من  وعلى قٌاس          
 -سائر الصٌػ . اٌضا ، اذا قالوا ٌفعل بدل ٌؤفعل  

 ( .  04وهكذا بقٌة الصٌػ)
 

 -ثالثا / حذؾ الهمزة من مضارع )رأى(:
ٌربط سٌبوٌه بٌن حذؾ الهمزة من مضارع ) رأى  

( وقٌاسه ) أرأى ( وبٌن ما قبل الهمزة ، اذ ٌعتقد 
ي سوغ هذا ان سكون ما قبل الهمزة هو الذ

( ٌتضح ذلك المبدأ ، ونعنً به مبدأ 05الحذؾ)
التخفٌؾ ، فً موضع اخر من الكتاب ؛ اذ ٌقول : 
)واعلم ان كل همزة متحركة كان قبلها حرؾ ساكن 
فأردت ان تخفؾ حذفتها وألقٌت حركتها على 

( ، وهذا ٌعنً ان الهمزة 06الساكن الذي قبلها()
هذا المبدأ اقره الثانٌة هً التً حذفت من الصٌؽة و

ابن عصفور ، فً قولهم من ) رأى ( ) ٌرى( و) 
( . وعلل الرضً ذلك 07ترى( فالزموها التخفٌؾ)

بكثرة االستعمال شرٌطة اسكان رائه والحذؾ عندها 
 ( . 08ٌكون واجبا)

ٌؤٌد برجشتراسر رأي سٌبوٌه السابق القائل :       
أٌت أن الهمزة الثانٌة هً المحذوفة ، اذ االصل أر

ومنه سرى الحذؾ الى الصٌػ االخرى فقالوا : ٌرى 
ونرى ، وعده مما كان المقطع االول فٌه مكونا من 
همزة متحركة وحرؾ ساكن ، ومنه اٌضا ) أسل ( 
فً ) أسأل ( ومنها سرى الحذؾ الى الصٌؽة 

 ( .09االخرى)
 

رابعا / حذؾ همزة الفعل الثالثً المبدوء بها عند 
  -ارادة االمر منه :

من ذلك قولنا فً االمر من : أكل . وأخذ ، مثال : كل 
، وخذ  وكان القٌاس ان تقول أأكل  وأأخذ ، فلما 

( وٌرى 21استثقلوا ذلك حذفوا فقالوا : كل ، وخذ)
المبرد انهم لما امنوا االلتباس بؽٌر ذلك من الصٌػ 

( ، ولم ٌضؾ ابن 20فروا من اؤكل ومن أؤخذ)
 ( .22ٌبوٌه او المبرد)عصفور شٌئا على ما قاله س

وٌعتقد الرضً ان االقٌس ان تقلب الهمزة      
الثانٌة واواً النضمام ما قبلها لكن خففت بؽٌر قلب ،  
ٌقول : ) وذلك بأن حذفت الثانٌة لكثرة استعمالها ، 
وعلى كل حال فالحذؾ أوؼل فً التخفٌؾ من قبلها 

 ( .23واوا ()
ن المٌل الى ان التخلص من الهمز ) نوع م       

السهولة والبعد عن التزام التحقٌق فً النطق 
 (24باالصوات()

ٌتضح مما سبق انهم جمٌعا اشاروا الى مبدأ 
التخفٌؾ فً هذا الحذؾ لكنهم اختلفوا فً االسلوب 
الذي عرضوا فٌه ذلك المبدأ بٌن مقتصد فً كالمه 
وبٌن من أوضح وفصل نوعاً ما . ومثلما كان 

مادة السابقة بٌن اللؽوٌٌن التفاوت فً عرض ال
القدماء كان كذلك لدى المحدثٌن منهم ، اذا اقتصر                     

د. عبد الصبور شاهٌن على ذكر الظاهرة فقط ، دون 
(  ،                    25االشارة الى فائدة هذا الحذؾ)

وراها ) برجشتراسر ( مما انفردت فٌه العربٌة عن 
(  لكن ) البكوش ( اشبع 26اخواتها السامٌات)

المسألة بحثا اذ ٌعتقد ان القٌاس ) أأ كل ( ولم 
ٌقولوا )أوكل( ، النه ٌحتوي ثقال بالقٌاس الى لفظة 
)أٌسر( من  )أسر، ٌأسر( ، النه على ٌفِعل ، بخالؾ 
ٌفُعل ، هذا من الناحٌة الصوتٌة ، اما من جهة 

عندما المعنى فال ٌوجد التباس او ٌندر هذا االلتباس 
نقول )كل( االمر من )اكل( مع االمر من االجوؾ 
الواوي ، اذ ال  ٌوجد كال او خاذ الذي ٌقابله قٌاسا 
فً االمر )كل( و)خذ( ، بٌنما ٌوجد خطر االلتباس 
بكثرة نسبٌا فً المكسور العٌن ، مع االجوؾ الٌائً 

 ( .27مثل : سار ، سر)
من ان التوضٌح السابق ، وان لم نجده عند ؼٌره 

اللؽوٌٌن من ناحٌة التوسع فً عرض المادة ، لكننا 
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وجدنا ما ٌشٌر الٌه عند المبرد ولو انه جاء 
 ( .28مجمال)

وفٌما سبق اتضح أن اللؽوٌٌن قد حددوا للمسألة      
 -بعدٌن اثنٌن هما: 

الثقل الذي ٌرافق نطق تكرار همزتٌن فً األفعال  -0
 لهمز.فٌلجأ المتكلم الى التخفٌؾ بحذؾ ذلك ا

 أمن االلتباس . -2
اال ان البكوش ٌعطً للظاهرة بعداً  ثالثا ٌقوم على 
اساس الوصؾ اللؽوي ، الن االستعمال ٌرتبط 
بالواقع اللؽوي  ، والوصؾ ٌقوم على أساس ما 
موجود فً الواقع اللؽوي ، فالذي ٌستعمله الناس 
بكثرة وٌكون اكثر تداوال من ؼٌره ، الرٌب ٌكون 

ؼٌره ، ٌقول فً ذلك البكوش : ) وما  اكثر ٌسر من
كثر استعماله ٌنزع الى الخفة بحكم المٌل الى 

 (  .29المجهود األدنى ()
خامسا / حذؾ عٌن الفعل األجوؾ الواوي أو الٌائً 
عند إسناده إلى ضمائر الرفع المتحركة أو إرادة 

  -األمر منه :
ٌرى سٌبوٌه ان حذؾ عٌن الفعل الماضً       

ند إسناده الى ضمٌر رفع متحرك ٌكون األجوؾ ع
من باب التخفٌؾ لكثرة االستعمال ، ٌقول ) وانما 
دعاهم الى هذا االعتالل ما ذكرت لك من كثرة هذٌن 
الحرفٌن ، فلو لم ٌفعلوا ذلك وجاء على االصل 
ادخلت الضمة على الٌاء والواو والكسرة علٌهما فً 

ٌكثر هذا فعلت وفعلت  وٌفَعل وٌفعل ، ففروا من ان 
فً كالمهم مع كثرة الٌاء والواو فكان الحذؾ 

( . وعندما ٌعرض 31واالسكان اخؾ علٌهم ()
المبرد الى االمر من    ) قال ، وباع ( ٌقول : ) فاذا 

( . 30أمرت قلت : قل ،  وبع ، النهما متحركتان()
ٌعنً بذلك تحوٌل حركة العٌن الى الفاء وان اللفظٌن 

د ارادة االمر منهما ، ثم قد خرجا عن االصل عن
ٌشٌر الى االصل ، قائال : )ولو كانتا على االصل 
لقلت : )قول ، وبٌع( على مثال  قتل ، وضرب ، 
ٌقول ، وٌبٌع على مثال ٌقتل ، وٌضرب ، ولقلت : 
أقول ، كما تقول أقتل ، وقلت ابٌع كما تقول : 

( . وٌعتقد ابن عصفور 32أضرب لسكون الحرؾ()
(  او عند ارادة االمر ، 33االسناد ) ان الحذؾ عند

انما ٌكون بسب التقاء الساكنٌن بعد نقل حركة العٌن 
 الى الساكن السابق لها .

وٌقصد بالساكنٌن حرؾ العلة مع ما بعده  فاالصل 
فً )قم( ، )بع( : )أقوم( و )أبٌع( ثم نقلت حركة 
العٌن الى ما قبلها فتحرك ، فذهبت همزة الوصل ، 

أتً بها الجل الساكن ، فزالت بزواله ثم  النها انما
سكنوا االخر ، وحذفوا حرؾ العلة اللتقاء 

( . ٌتضح مما سبق ان سٌبوٌه 34الساكنٌن)
والمبرد عوال على مسألتً الخروج على االصل 
والتخفٌؾ لكثرة االستعمال ، فً حٌن عد ابن 

 عصفور ذلك من باب الحذؾ اللتقاء الساكنٌن . 
ة الحدٌث مبدأ التقاء الساكنٌن فٌما واعتمد علم اللؽ

ٌسمى بكراهة العربٌة للمقطع المدٌد المؽلق الذي 

ٌتكون من )حرؾ صحٌح وحرؾ مد وحرؾ صحٌح( 
( . وهذا  35من مثل لفظه)باب( عند الوقؾ علٌها)

( ، 36ما اشار الٌه الدكتور الطٌب البكوش)
( والدكتور ؼالب 37والدكتور عبد الصبور شاهٌن)

(  ، ٌقول د. عبد الصبور شاهٌن فً 38المطلبً)
 حالة االمر من االجوؾ : 

) وقد كان من الممكن قٌاسا ان ٌكون فعل االمر من 
هذٌن الفعلٌن : قول  وبٌع ، لوال ان الشكل المقطعً 
فً هذه الصٌؽة ال ٌنقسم فً حالة الوصل ، النه 
مقفل أبداً ، فالسكون فٌه لٌس عارضا للوقؾ ، بل 

 (.39اء للجزم()هو عالمة بن
وٌبدو الدكتور ) احمد الحمو( مضادا فً رأٌه 
للدكتور ؼالب المطلبً ، فً مسألة عٌن الجوؾ ، 
ففً الوقت الذي ٌرى فٌه الثانً أن أحد عناصر 
الجذر وهو الواو ، تلك التً أطلق علٌها األصول قد 
تحول تحت ضؽط المقطع المدٌد المؽلق المكون من 

، وحرؾ صحٌح  )حرؾ صحٌح ، وصوت مد 
ساكن( الى صوت مد قصٌر ، وبات االخٌر مؤدٌاً 
لوظٌفة ذلك الحرؾ ، وهو أمر ٌختلؾ عن نظرة 
اللؽوٌٌن القدماء الذٌن ٌرون أن فً االمر حذفا 
والحركة اجتلبت للداللة على المحذوؾ ، وهذا ٌتعلق 
بنظرتهم للحروؾ وإنها مكونة من أصول وزوائد 

( نجد االول قد 41نهما)وٌعتقدون بالفصل التام بٌ
توصل نتٌجة تصرؾ األجوؾ مع الضمائر الى أن 
لألجوؾ جذرٌن ، أحدهما للماضً )قل( واآلخر 
للمضارع )قول( ، ولذا ٌعتقد أن االلؾ فً )قال( و 
)باع( لم تنشأ عن االنقالب عن واو او ٌاء ، وانما 
هً دخٌلة على الفعل من الخارج للداللة على 

نه حٌث ٌوجد ما ٌدل على الشخص الؽائب ، ال
الشخص بتضمن الفعل على ؼٌرها من الضمائر 
النجد لأللؾ حضورا فٌه ، وهو ٌلؽً فكرة اإلعالل 

 بالقلب فً الفعل األجوؾ تماما  . 
وعلى هذا االساس الٌكون لمبدأ الحذؾ من الفعل 
االجوؾ واوا كان ام ٌاء الذي قال به القدماء 

 ( . 40مسوؼا بنظر الباحث)
ولعل الباحث قد افاد مما عرضه )هنري فلٌش( فً 
)العربٌة الفصحى( عندما أشار الى موقفٌن تجاه 
)الواو( او )الٌاء( فً االفعال الجوفاء اذ ٌعتقد فً 
احدهما: ان )الواو( او )الٌاء( عبارة عن اشباع 

( ، 42للضمة او الكسرة وعلٌه فهذه االفعال ثنائٌة)
اصلٌن للفعل االجوؾ           ٌزاد على ذلك انه قد افترض

) قال ( مثال بدال من اصل مفترض واحد لدى 
القدماء ، واذا كان اصل الفعل الماضً ) قال ( هو  
) قل ( والمضارع ) قول ( فما األمر منه ؟ لم ٌعط 
لذلك صورة ، او فلنقل لم ٌمٌز الباحث بٌن االمر 
والمضارع فً جدول اإلسناد الى الضمائر او 

 ( .43ته االخرى)تحلٌال
 

سادسا / حذؾ الواو أو الٌاء أو النون من األفعال 
 عند اإلسناد أو التوكٌد:
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ٌرى ابن عصفور ان )الواو او الٌاء( التً ٌنتهً 
بهما الفعل ٌحذفان منه فً مثل ) رضٌوا ( ، اذا 
تكون ) رضوا ( )وسرووا( تكون ) سروا ( ، بسبب 

( وٌعتقد 44استثقال الضمه فً الٌاء او الواو)
الرضً االستراباذي ان كل من الواو اوالٌاء قد 
حذفتا من ) ٌؽزون ( و)ٌرمون ( بسب التقاء 

 .(الساكنٌن اذ األصل فٌهما ) ٌؽزوون ( و)ٌرمٌون
وٌبدو د. عبد الصبور شاهٌن  قد افاد من رأي      

ابن عصفور عندما علل ذلك الحذؾ معتقدا ان 
ه قد حذؾ من المزدوج )و( او )ٌـ( بكال عنصرٌ

الصٌؽة عند اتصالها بالواو والنون اوالٌاء والنون ، 
موضحا ان الفعل كان بال الم حتى قبل االسناد ، بل 
كان الموجود قبل االسناد هو العنصر االول من 
المزدوج ، وحركت عٌن الفعل بحركة الضمٌر 

 ( .45الحركً نفسها)
 واشارت الدراسات اللؽوٌة الى كراهة العربٌة    

للواو المحركة بضمة )و( والٌاء المحركة بكسرة 
)ٌـ( فجرى التخلص من ذلك عن طرٌق االبدال او 

( ، وعلل عباس حسن  46الحذؾ او تقصٌر الحركة)
حذؾ )الواو( من )ترجوون( الذي فعله )ترجو( 
فأصبح )ترجون( باستثقال الضمة على الواو، لكنه 

فً مثل ) لم ٌتطرق الى ما انتهى الفعل فٌه بالٌاء 
تجري ( أذ ٌصبح عند االسناد )تجرٌون( فتحذؾ 
الٌاء وتنتقل حركتها الى الحرؾ السابق  للٌاء 
وتكون الصٌؽة ) تجرون ( ؛ وانما حصل هذا الحذؾ 

 ( .47لثقل الضمة على الٌاء)
وجعل ) الطٌب البكوش ( وقوع الواو بٌن ضمه 
قصٌرة وضمة طوٌلة او ضمة طوٌلة و فتحة 

ون الحركتان حركة مزدوجة ) ــَ و ( قصٌرة ، فتك
فً مثل : )هم دنووا( فنقول : ) دنوا ( ، سببا 
لحذؾ الواو مما سبق ، فً مثل ) ٌدنوون ( نقول : 

 ) ٌدنون ( .
كذلك تسقط الواو اذا وقعت بٌن ضمة قصٌرة 
وكسرة طوٌلة فتدؼم الضمة فً الكسرة الطوٌلة ) 

 (  .48انت تدنوٌن تصبح انت تدنٌن ()
 

ولعل التحلٌل السابق قد اعتمد ما قاله ابن      
عصفور من ثقل الضمه على الواو او الكسرة تحت 
الٌاء مما ٌشكل مزدوجا صوتٌا ٌثقل على اللسان 
فٌلجأ االنسان الى استعمال البنٌة الصرفٌة االخؾ اذا  

 أمن االلتباس .
اما حذؾ النون من االفعال الخمسة عند توكٌدها      

وكٌد الثقٌلة او الخفٌفة فقد كانت بسبب بنون الت
توالً االمثال الذي ٌسبب ثقال فً النطق ، ٌقول 
سٌبوٌه فً ذلك )واذا كان فعل الجمٌع مرفوعا ثم 
أدخلت فٌه النون الخفٌفة او الثقٌلة حذفت نون 
الرفع ، وذلك قولك : اتفعلن ذاك ولتذهبن ، النه 

ال اجتمعت فٌه  ثالث نونات فحذوفوها استثقا
( ، وتسقط الواو او الٌاء من هذه االفعال 49…()

 (.51اٌضا اللتقاء الساكنٌن)

وعندما ٌدرس علم اللؽة الحدٌث هذه الظاهرة       
نعنً بذلك حذؾ النون عند توكٌد االفعال الخمسة 

( 50ٌربطها بكراهة العربٌة للمقطع المدٌد المؽلق)
الذي ٌتكون من )صامت وصوت  مد وصامت( من 

) باب ( ، فلفظة )ٌسألون( عندما ٌزاد علٌها   نحو
نون التوكٌد تصبح )ٌسألون  ن( ثم تكون )ٌسألُن( 
عن طرٌق تحوٌلٌه الى مقطع من النوع الثالث 
بتقصٌر صوت المد فٌه ، والمقطع الثالث ٌتكون من 
) صامت ، و صوت مد قصٌر ، وصامت ( مثل 

ٌن  ( ، وهذا ما اكده  د. عبد الصبور شاه52)من()
وهو ٌتحدث فً حذؾ الواو من هذه االفعال ، اذ 
عده من باب اختصار الواو ولٌس حذفها مما ادعى 

 (    .   53الصرفٌون            القدماء)
وٌبدو حذؾ الواو او الٌاء لٌس اللتقاء الساكنٌن ، 
الن الساكنٌن ٌلتقٌان احٌانا وال ٌحذؾ احدهما  من 

لفعل المسند الٌها عند مثل بقاء ) الؾ االثنٌن ( فً ا
توكٌده ، وكذلك بقاء اللفظ بـ)شابة( عند الوقؾ 

( ، وٌضعون )الفا( فاصلة بٌن )نون 54علٌها)
النسوة( عندما تتصل بفعل معٌن و)نون التوكٌد( 
مما ٌمثل مقطعا مؽلقا واستعملت العرب ذلك المقطع 

(. اذن فلٌس التقاء 55عندما نطقت صٌؽة )أفعال()
الذي سبب ذلك الحذؾ وال كراهة الساكنٌن هو 

العربٌة للمقطع المدٌد الذي اصطلحه المحدثون على 
التقاء الساكنٌن فً كلمة واحدة مما مثل له سابقاً ، 
لكن الحذؾ انما جرى للثقل الحاصل بوجودهما عند 
ارادة التوكٌد ، ٌزاد على ذلك عدم وجود االلتباس 

 جراء هذا الحذؾ .
 
 -نتائج البحث  -
 

 -لت الدراسة الى ما ٌأتً :توص
ان الحذؾ من الصٌػ الصرفٌة الفعلٌة ٌقوم على  -0

اساس ارادة االستخفاؾ ، وان اتخذ اشكاال متعددة 
من االصطالحات ، من مثل الحذؾ لكثرة االستعمال 
او اللتقاء الساكنٌن ، او لكراهة العربٌة المقطع 
المدٌد المؽلق ، او لكراهة المزدوج المكون من 

واو المحركة بضمة )و( او الٌاء المحركة بكسرة ال
)ٌـ( ، وان كل ذلك ال ٌكون إال بشرط )أمن االلتباس( 
، الننا وجدنا ما ٌهًء االساس اللتقاء الساكنٌن ، 
فٌكون هناك اساس للحذؾ ، لكنه ال ٌحدث ، الن 
حدوثه ٌشكل التباسا ، من مثل )االلؾ( فً المضارع 

بنون التوكٌد ، او وضع المسند الٌها عند توكٌده 
الفا فاصلة بٌن نون النسوة فً الفعل المتصل بها 
وبٌن نون التوكٌد ، لعدم استساؼة نطق الصٌؽة 

 بثالث نونات . 
ان التطور فً نظرة اللؽوٌٌن المحدثٌن لبعض  -2

ظواهر الحذؾ من الصٌػ الصرفٌة الفعلٌة كان بسب 
 دراسة اللؽات السامٌة ، مثلما حصل فً دراسة

)برجشتراسر( فً كتابه )التطور النحوي( مما جعله 
ٌصؾ انفراد العربٌة ببعض الخصائص عن أخواتها 
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السامٌات ، فً مثل حذؾ الواو من الفعل المثال عند 
ارادة المضارع منه ، ٌزاد على ذلك ما اعطته 
الدراسات الوصفٌة القائمة على أساس االستقراء 

سبب شمولها من نتائج على ؼاٌة من األهمٌة ، ب
ودقتها ، وهذا ما وجدناه فً دراسة )الدكتور الطٌب 
البكوش( فً كتابة )التصرٌؾ العربً من خالل علم 
االصوات الحدٌث( ، ٌتضح ذلك فٌما قاله بصدد 
حذؾ )الواو( من المضارع )وجد( وامثال له لٌكون 
)ٌجد( ، وان ذلك ملمح عام فً مضارع الفعل المثال 

او اال لؽاٌة تمٌٌزٌة ، وٌتضح ، وال تبقى تلك الو
اٌضا فٌما سطره من افكار بخصوص حذؾ الهمزة 
من مضارع )أكل( ، )أخذ( ، اذ اعطى لمسألة )أمن 
اللبس( بعداً اضافٌا توصل  الٌه عن طرٌق استقراء 
ما موجود من أفعال جوفاء مضارعها بالٌاء مثل 
)سار  ٌسٌر( ، نقول فً االمر )سر( ، لذلك كان 

ال لالمر من )أسر( هو )أٌسر( ، فلم ٌحذفوا االستعم
منه كما حدث فً )أكل ، أخذ( ، ألمن  االلتباس 
باالمر من االجوؾ ، بٌنما لم ٌراع ذلك بان ٌبقوا 
الهمزة فً )اكل  وأخذ( ، النه لم ٌكن منها اجوُؾ اذ 
لم ٌقولوا : )خاذ( ، او )كال( ٌرٌدون االخذ او االكل 

. 
 

--------- 

 

 
 الهوامش:

 
   54-4/53( ٌنظر الكتاب   0) 
 88/  0( ٌنظر المقتضب  2) 
 429/  2(  الممتع فً التصرٌؾ  3) 
 92-88/  3(  ٌنظر شرح الشافٌة   4) 
 95(  ٌنظر التطور النحوي  /  5) 
 029(   ٌنظر التعرٌؾ العربً /  6) 
  028(   التعرٌؾ العربً /  7) 
  269(  ٌنظر فً االصوات اللؽوٌة /  8) 
 279/  4(  الكتاب   9) 
   72/  0(  المقتضب   01) 
   97(  ٌنظر بنفسه /  00) 
   48(  ٌنظر مجالً ثعلب  /  02) 
 867(   ٌنظر شرح ابن الناظم /  03) 
 40(   ٌنظر التطور النحوي /  04) 
  546/  3(   ٌنظر الكتاب   05) 
 545/  3(   الكتاب    06) 
  620 - 2/621  (   ٌنظر الممتع  07) 
  40/  3(   ٌنظر شرح الشافٌة   08) 
   40(   ٌنظر التطور النحوي  /  09) 
  266/  0(    ٌنظر الكتاب   21) 
  97/  2(   ٌنظر المقتضب   20) 
 609/  2(   ٌنظر الممتع    22) 
   51/  3(   شرح الشافٌة    23) 
   77(   فً اللهجات العربٌة  /  24) 
   79ٌظهر المنهج الصوتً  /  (   25) 
  94(   ٌنظر التطور النحوي   /  26) 
 002(   ٌنظر التصرٌؾ العربً   /  27) 
   97/  2(   ٌنظر المقتضب   28) 

   003(  التصرٌؾ العربً  /  29) 
 345 - 344/  4(  الكتاب   31) 
   83/  0(  المقتضب  30) 
  83/  0(  نفسه   32) 
 439/  2لممتع  (  ٌنظر ا 33) 
   449/  2(  ٌنظر الممتع   34) 
(   ٌنظر فً عدد  المقاطع فً العربٌة ، المحٌط فً  35) 

 242، والوجٌز فً فقه اللؽة  /  48/ 0أصوات العربٌة  
  040(  ٌنظر التصرٌؾ العربً   /  36) 
  85( ٌنظر المنهج الصوتً /  37) 
  241( ٌنظر فً األصوات اللؽوٌة /  38) 
 85( المنهج الصوتً  /  39) 
 242( ٌنظر فً األصوات اللؽوٌة /  41) 
 742 - 740( ٌنظر محاولة السنٌة فً االعالل  /  40) 
 212 – 210( ٌنظر فً ذلك العربٌة الفصحى   /  42) 
  742 – 741( ٌنظر محاولة السنٌة فً االعالل  /  43) 
  528/ 2( ٌنظر الممتع   44) 
  92منهج الصوتً  / ( ٌنظر ال 45) 
 48 -46( ٌنظر العربٌة الفصحى /  46) 
  096 – 094/ 4( ٌنظر النحو الوافً   47) 
  058( ٌنظر التصرٌؾ العربً /  48) 
  509/ 3( الكتاب   49) 
/  3، وشرح الشافٌة   520– 521/  3( ٌنظر الكتاب   51) 

، وعمدة  الصرؾ  096/  4، والنحو الوافً   086 – 085
 034-033والمهذب فً علم التصرٌؾ / 86/

  092( ٌنظر دروس فً علم أصوات العربٌة  /  50) 
 239( ٌنظر فً األصوات اللؽوٌة  /  52) 
  010( ٌنظر المنهج الصوتً  /  53) 
   41 -39( ٌنظرالمنهج الصوتً /  54) 
   79 – 78( ٌنظر التصرٌؾ العربً /  55) 
 

----------- 
 

 :فهرست المصادر 
 

* التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات الحدٌث / د. الطٌب 
م  0987،   2البكوش تونس ، المطبعة العربٌة ،             ط

    . 
* التطور النحوي للؽة العربٌة / برجشتراسر ، أخرجه 
وصحصحة وعلق علٌة الدكتور رمضان عبد  التواب ، مكتبة 

اض ، مطبعة المجد ، الخانجً بالقاهرة ودار الرفاعً بالرٌ
 م .0982

* دروس فً علم اصوات العربٌة / جان كانتٌنوا ، نقله الى 
العربٌة وذٌله بمعجم صوتً ، صالح  القرمادي ، نشرٌات 

مركز الدراسات والبحوث االقتصادٌة واالجتماعٌة ، الجامعة                      
 م .0966التونسٌة ،

هـ (  686ٌن بن مالك    ) ت * شرح الفٌة ابن مالك / بدر الد
حققه وضبطه ، وشرح شواهده ، ووضع فهارسه ، الدكتور : 

 عبد الحمٌد السٌد محمد عبد الحمٌد ،  دار الجٌل _ بٌروت .
* شرح شافٌة ابن الحاجب / رضً الدٌن االستراباذي ) ت 

هـ ( تحقٌق محمد نور الحسن  ومحمد الزفزاؾ ومحًٌ  686
دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبنان ،  الدٌن عبد الحمٌد  ، 

 م . 0975
* العربٌة الفصحى نحو بناء لؽوي جدٌد / هنري فلٌش ، 

 -تعرٌب وتحقٌق الدكتور عبد الصبور شاهٌن ، دار المشرق 
 م .0983،   2بٌروت ، ط

 -دار الكتب للطباعة والنشر  -* عمدة الصرؾ / كمال ابراهٌم 
 جامعة الموصل .
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اللؽوٌة ، دراسة فً اصوات المد العربٌة / د. * فً االصوات 
ؼالب المطلبً ، الجمهورٌة العراقٌة ، منشورات وزارة الثقافة 

 م .0984( ،  364واالعالم ، سلسلة دراسات ) 
* فً اللهجات العربٌة / د. ابراهٌم انٌس ، مطبعة لجنة البٌان 

 م .0952،   2العربً  ط
ـ( تحقٌق وشرح / عبد ه 081* كتاب سٌبوٌه / سٌبوٌه ) ت 

 م . 0983،  3السالم هارون ، بٌروت ، عالم  الكتب ، ط
هـ( ، تحقٌق :عبد السالم  290* مجالس ثعلب / ثعلب ) ت 

 م .0961هارون ، دار المعارؾ ، القاهرة ،
* محاولة السنٌة فً االعالل / احمد الحمو ، ضمن )االلسنٌة( 

، العدد الثالث ،  فً مجلة )عالم الفكر( ، المجلد العشرون
 م .0989

* المحٌط فً اصوات العربٌة ونحوها وصرفها / محمد 
 م . 0972االنطاكً ، مكتبة دار الشرق ، بٌروت، ط ، 

هـ( ، تحقٌق : محمد عبد  285* المقتضب / المبرد )ت 
 الخالق عضٌمه ، عالم الكتب ، بٌروت .

هـ(  669* الممتع فً التصرٌؾ / ابن عصفور االشبٌلً ) ت 
تحٌق  ، الدكتور فخر الدٌن قباوه ، الدار العربٌة للكتاب ، 

 م . 0983،  5تونس ، ط
* المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة ، رؤٌة جدٌدة فً الصرؾ 
العربً / د. عبد الصبور شاهٌن ، مؤسسة الرسالة ، بٌروت 

 م .0981
* المهذب فً علم التصرٌؾ / د. هاشم طه شالش ، و.د 

فرطوسً و د.عبد الجلٌل العانً ، وزارة التعلٌم صالح مهدي ال
بٌت الحكمة ، مطبعة التعلٌم العالً فً  -العالً والبحث العلمً 

 م .0989الموصل ، 
،  4دار المعارؾ بمصر ، ط -* النحو الوافً / عباس حسن 

 م .0981
* الوجٌز فً فقه اللؽة / محمد االنطاكً ، مكتبه الشهباء ، 

 م .0969حلب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


