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Abstract
This study examines the relationships between Al (1 (أand (Nunnation, Interjection, and
Addition= Idhofah) and explicitly explains the role of these relationships in facilitating Arabic
language. This is done through discussing issues such as omission and mitigation with the
emphasis on the descriptive inductive method as well as referring to traditional and modern
scientists of syntax. The purpose is to extract their ideas regarding the existing relationships
between Al ( (أand the three well-known noun signs. The main purpose is to draw a real form
of network of these relationships, in order to discover the truth behind these connections and
to simplify and facilitate the oral use of the language. The obtained results show that in
addition to the external relationships (the relationship between Al ( (أ, from one side and the
Nunnation and Addition cases from the other side) and the substitutional relationships (the
relationship between Al ( (أand Interjection case), there is another relationship which is
called Mitigation relationship. To explain that, if the Nunnation is omitted from a word added
with the Al ( (أ, or if the Al ( (أis omitted from the possessive case or Interjection case, this
omission is, in fact, in order to mitigate and simplify word performance in the language. Also,
what the study reveals on the Mitigation of the Idhofah case, in addition to assigning or
defining, is that the Mitigation feature can add to the Idhofah spiritual benefits.
Keywords: Al ( (أ, Facilitation, Nunnation, Omission, Mitigation.
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تيسري اللغة الناجتة عن احلذف والتخفيف يف العالقات القائمة
بني "ال" والتنوين والنداء واإلضافة
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امللخّص
تتناول هذه الدراسة العالقات القائمة بني الْ وبني التنوين والنداء واإلضافة وتُبيّن دور هذه العالقات وتأثريها يف تيسري اللغة العربية ضمن
البحث حول ظاهرتي احلذف والتخفيف ،معتمدة على املنهج االستقرائي ـ الوصفي ،مشرية إىل آراء علماء النحو قدمية وحديثة ،تهدف
إىل استخراج آرائهم بالنسبة إىل العالقات القائمة بني "الْ" وثالث من العالئم املشهورة لالسم .واهلدف الرئيس ترسيم شكل حقيقي من
خفِيت وراء تلك العالقات ،واليت جتلب التيسري والتسهيل للغة واألداء النطقي .تدلُّ النتائج
شبكة هذه الرتابطات للكشف عن حقيقةٍ قد ُ
احلاصلة على أنّـه هناك عالقة أخرى بني عالقة التخارج (العالقة القائمة بني "الْ" والتنوين ،و"الْ" واإلضافة) ،وعالقة البدلية (العالقة
القائمة بني "الْ" واملنادى)؛ وهي عالقة التخفيف بأنّه عندما نقوم خبروج التنوين من الكلمة املُحالّة بـ"الْ" أو حنذف "الْ" التعريف من
املضاف أو ما يتعرّض للنداء ،يف احلقيقة حذفناها ختفيفاً وتيسرياً لعملية أداء الكلمة يف اللغة ،وأيضاً مبا كشفنا عنه من دراسة التخفيف يف
اإلضافة؛ ميكننا أن نضيف صفة التخفيف إىل فوائد اإلضافة املعنوية ،عالوة على التخصيص أو التعريف.
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1ـ املقدمة
اللغة وعاء احلكمة وظرف الفكرة ،وهي املرآة املصوّرة ألحوال اجلماعات البشرية .واللغة العربية تقوم على أساس دراسة لغة
القرآن :قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ( الزمر  .)88 :31تكون هذه الرسالة على عاتق باحثي اللغة العربية والعلوم
القرآنية .وكما رأى تشومسكي أنّ« :اللغة إمنا هي جهاز حمكوم بقواعد معينة ينبغي اكتشافها ،وأنّ العالقات بني أجزاء اجلملة الواحدة أعمق

بكثري من تلك العالقات الظاهرة على السطح» (ياقوت1185 ،م ،ص  04ـ  .)31جمال هذا البحث هو دراسة العالقات بني "الْ" والتنوين
والنداء واإلضافة ،ودورها يف تيسري اللغة .ويقصد بدراسة العالقات هنا الكشف عما يكون وراءها من التخفيف والتيسري يف
األداء اللغوي.
هذه املقالة تنقسم إىل مبحثني:
املبحث األول :يقوم الباحث بدارسة "الْ" وعالقتها مع التنوين والنداء واإلضافة؛
املبحث الثاني :تُعالَج مسألةُ احلذف والتخفيف يف إطار البحث؛ وهي تكوّن من ستة أوجه :حقيقة احلذف وأغراضه أوالً،
وأسباب احلذف وصوره ،وحذف "الْ" التعريف ،ثمّ حذف التنوين ،ثمّ اإلضافة واحلذف والتخفيف ،ويستمرّ إىل دراسة املنادى
واحلذف والتخفيف .وأخرياً نتائج البحث واملصادر واملراجع.
أما أهمية املقالة فرتجع إىل أنّها أول دراسة مدوَّنة جتمع بني العالقات القائمة لـ"الْ" والتنوين والنداء واإلضافة اليت تكون يف
عامل التجريد وبني خصيصة التخفيف الذي يلعب بدوره التيسري والتسهيل لعملية األداء النطقي يف اللغة.
وتهدف هذه الدراسة إىل استخراج آراء العلماء بالنسبة إىل العالقات القائمة بني "الْ" وعالمات االسم الثالثة املشهورة التنوين
والنداء واإلضافة .واهلدف هو البحث عما تقدم هذه العالقات من تعريفات .وأمّا اهلدف الرئيس الذي كان وراء اختيار املوضوع
فهو ترسيم شكل حقيقي من شبكة هذه الرتابطات العالمية للوصول إىل أنّ هذه العالقات جتلب التخفيف والتيسري يف اللغة.
2ـ منهج البحث
أما منهج البحث فهو املنهج االستقرائي الوصفي الذي يقوم بعرض أقوال العلماء وأدلتهم واستدالالتهم ،ثمّ االستقراء
والوصف يف تلك األقوال ،وعلى قول آخر؛ هذا املنهج يقوم على تتبع أمور جزئية مستعاناً على ذلك باملالحظة والتجربة
وافرتاض الفروض الستنتاج أحكام عامة ثم يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ،ويهتمّ بوصفها وصفاً دقيقاً.
والباحث حينما يستخدم املنهج الوصفي ،ال يقوم حبصر الظواهر ووصفها مجيعاً ،وإمنا يقوم بانتقاء الظواهر اليت ختدم غرضه
من الدراسة ثم يصفها ليتوصل بذلك إىل إثبات احلقيقة العلمية.
3ـ أسئلة البحث
ـ ما هي العالقات القائمة بني "الْ" والتنوين والنداء واإلضافة؟
ـ ما هو دور هذه العالقات وتأثريها يف تيسري اللغة؟
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4ـ خلفية البحث
قد تناول علماء النحو والبالغة كسيبويه يف كتابه وابن اخلشاب يف املرجتل ،وابن يعيش يف شرح املفصل ،موضوع العالقة وخاصة
العالقة بني عالمات االسم ،ومنهم املربِّد يف املقتضب ،وابن هشام يف شرح شذور الذهب ،وابن احلاجب يف شرح املفصل؛
واجلرجاني يف كتابه املقتصد ،ورضي الدين األسرتآباذي يف شرح الكافية ،واخلطيب القزويين يف اإليضاح يف علوم البالغة؛

ولكن مل يعثر الباحث على أيّ حبث منهجي جديد يف ظاهرة احلذف والتخفيف سوى كتاب ظاهرة التخفيف يف النحو العربي
ألمحد عفيفي ،والذي حيتوي على أقسام التخفيف وعالقاته.

كذلك ورد مصطلح التيسري يف عنوان العديد من املؤلفات اللغوية ،حنو :تيسري النحو التعليمي قدميا وحديثا وتيسريات لغوية
لشوقي ضيف والتيسر ألمحد عبد الستار اجلواري وتيسري البالغة ألمحد مطلوب وكتاب تيسري العربية بني القديم واحلديث لعبد
الكريم خليفة .ولكن هذه الدراسات كلّها مل جتعل لتيسري اللغة باباً خاصّاً ،وإمنا جاء التيسري اللغوي عرضاً يف ثنايا دراساتهم.
فلذا لفت الباحث انتباهه إىل تدوين مقال علميّ مركز حول هذا البحث.
5ـ املبحث األول" :الْ" وعالقتها مع التنوين والنداء واإلضافة
5ـ1ـ العالقة بني "الْ" التعريف والتنوين
كثريٌ من النحاة يرون أنّه يتقابل التعريف والتنكري .وهذا التقابل تقابل سليب داللي ،وله أثر لفظي بوجود عالمة التعريف وعدم
وجودها ،وهناك ثالثة اجتاهات:
5ـ1ـ1ـ الالم للتعريف والتنوين من دالئل التنكري
"الْ" ُتعرِّف االسم وتنفي عنه صفة اإلبهام .إذا كانت الكلمة نكرة ،حنو" :مشس" وأردنا تعريفها ندخل عليـها "أل" ،فنقول:
"الشمس" ،ونعين عني الشمس وهي اليت يف جمموعتنا الشمسية .والتنوين (التمكن) يدل على التنكري يف بعض املواضع كما يف
ٍّ و ،...ولذلك ،حصل تضادّ بني مدلوليهما فال جيمع بينهما للتضادِّ« .اعلم أنّ التضادّ يف هذه اللـغة جارٍ جمرى
سيبويهٍ وخالويهٍ وصه
التضـادّ عند ذوي الكالم ،فإذا ترادف الضدّان يف شيء منها كان احلكم منهما للطارئ ،فـأزال األوّل .وذلك كـ(الم التعريف) إذا دخلت على املنوّن
ُحذِف هلا تنوينه؛ كرجل والرجل ،وغالم والغالم .وذلك أنّ الالم للتعريف ،والتنوين من دالئل التنكري .فلمّا ترادفا على الكلمة تضادّا ،فكان
احلكم لطارئهما ،وهو الالم» (ابن جين7002 ،م ،ج  ،3ص .)28

5ـ1ـ8ـ كل منهما عالمة مميزة من عالمات االسم
"الْ" قد تكون للمعرفة مبعنى إذا وُجدتْ "الْ" يف كلمة عُرفت أّنها معرفة ،وهذه خاصة باالسم وهي العالمة الرابعة اليت
ذكرها ابن مالك:
بِــــــــــــ ـالْ جَرِّ وَالتَّنْــــــــــــــوين وَالنِّــــــــــــ ـدَا وَالْ

وَمُسْــــــــ ـنَدت لِالِْــــــــــم تَمْيِيــــــــــز حَ َــــــــــلْ
(بال تا ،ص.)8

ومثال ذلك:
اخلَيْـــــــــلُ َواللّيْـــــــــلُ َوالبَيْـــــــــدَاءُ َتعْرفُنِـــــــــى

َوالسَّـــــ ـيْفُ َوالـــــــرُّمْحُ َوالقِرْطَـــــ ـاسُ وَال َقلَـــــ ـمُ
(املتنيب1183 ،م ،ص .)338
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التعريف زيادة طارئة على أول االسم ،ألنّ أصل األمساء التنكري ،وهلذا مُنع اجتماع "الْ" والتنوين يف االسم؛ ألنّ كالً
منهما عالمة مميزة من عالمات االسم (سيبويه8811 ،م ،ج  ،8ص 811؛ املربِّد8881 ،م ،ج  ،8ص  ،)812وعند اإلضافة بغري
حرف ،فيكون االسم األول نكرة وهو معرفة بالذي بعده وال تدخل يف األول ويُحذَف منه التنوين؛ «وذلك أنّ التنوين زائد يف االِم
وكذلك اإلضافة واأللف والالم ،فال حيتمل االِم زيادتني» (املربِّد8881 ،م ،ج  ،1ص .)811

5ـ1ـ3ـ كل منهما يكفي عن صاحبه يف التمكّن
"الْ" والتنوين هما زيادتان جتريان جمرى واحداً يف متكني االسم ،وقد بيّنه الزجاجي بأنّ« :األلف والالم ميكِّنان االِم فهما دليل
متكّنه ،وكذلك التنوين دليل متكّن االِم ،أال ترى أنّ ما ال يتمكّن ال يدخله التنوين ،وما دخلته األلف والالم متكّن ،والنون ليست كذلك ،ألنها
ليست دليل متكّن ،فجاز اجلمع بينهما لذلك ،ومل جيز اجلمع بني التنوين واأللف والالم؛ ألنّ يف ك ّل منهما كفاية عن صاحبه يف التمكّن» (1171م،

ص  .)111فإذا كان التنوين ال يقابل التعريف إال يف األمساء املتمكّنة من اإلعراب ،فالتنوين املقصود عند النحاة هو التنوين

«التمكّن» أو «التمكني»؛ وأُشريَ إىل ذلك يف شرح

س
املفصل« :ومن خواص االِم ،التنوين واملراد ههنا تنوين التمكني حنو رجلٍ وفر ٍ

وزيدت» (ابن يعيش ،بال تا ،ج  ،1ص  .)85فبني عالميت "الْ" والتنوين تقابلٌ يظهر يف الشكل التالي:

وبهذه التفاصيل ،ثبتت أنّ العالقة بني "الْ" التعريف والتنوين ،عالقة التخارج؛ وهذا يعين أنّه ال توجَد العالمتان معاً يف اسم
اجلنس ،ودخول الالم يعين خروج التنوين وبالعكس.

__________________________________________
 .1كما يقول ابن يعيش« :واالِم على ضربني :نكرة ومعرفة ،والنكرة هي األصل واألخفّ عليهم واألمكن عندهم واملعرفة فرع ،فلما كانت النكرة أخ ّ
ف
عليهم ،أحلقوها التنوين دليال على اخلفة» (بال تا ،ج  ،8ص .)72
« .8التنوين :الدال على خفة االِم وهو املذكور» (ابن اخلشاب7082 ،م ،ص .)8
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5ـ8ـ العالقة بني "الْ" التعريف والنداء
النداء خصيصة من خصائص األمساء ،تساهم عند ارتباطها بالتعريف اللفظي يف متييز االسم عن غريه .فالبصريون ذهبوا إىل عدم
اجلواز لنداء ما فيه األلف والالم ،وأما الكوفيون فقالوا جبوازه واحتجّوا بالنقل وأنّه قد جاء ذلك يف كالمهم ،حنو:
فَيـــــــــــا الغُـــــــــــــالَمان اللـــــــــــ ـذَان فَـــــــــــــرَّا

إيَّاكمَــــــــــــــــا أنْ تُعْقِـــــــــــــــــب انا شَـــــــــــــــــرَّا
(عبداحلميد1184 ،م ،ص .)820

وحنو:
مِــــــنْ أجْلــــــكِ يـــــــا الّــــــيت تَيَّمْــــــتِ قَلبِـــــــي

وَأنْـــــــــ ـ تِ بَخِيلَـــــــــــة بِالوَصْـــــــــ ـل عَنِّـــــــــــي
(ابن يعيش8441 ،م ،ج )308 ،1

وحنو قوهلم« :إنّا نقول يف الدعاء يا أهللُ».

وهناك مسائل بالنسبة إىل احتجاج الكوفيني جتدر باإلشارة:
أوالً :يف نداء لفظ اجلاللة ،وفيه َنظْرة من ثالثة أوجه:
أحدها :قوهلم أنّ األلف والالم عوض عن همزة «إله» ،وهي نازلة منزلة حرف من نفس الكلمة فيجوز دخول حرف النداء
جلُ»؛ فلما مل جيز أن يقال ذلك ،فهو دليل على
عليه ولو مل يصحّ ذلك ،لكانوا يقولون «يا أيّها اهلل» ،كما يقولون« :يا أيّها الرَّ ُ
صحة هذه النظرة؛
الوجه الثاني :كثرة االستعمال يف هذه الكلمة جتعل هلا شأنا ال يُقاس عليها غريها؛
الوجه الثالث :لفظ اجلاللة عَلَم غري مشتق ينزل منزلة سائر األمساء األعالم ،فيجوز دخول حرف النداء عليه كما جيوز
دخوله على سائر األمساء األعالم.
الثاني :يف قوهلم« :فَيا الغُـالَمان اللـذان فَـرَّا»؛ التقدير فيه« :فيا أيُّها الغُالمان» وحذف املوصوف وأقام الصفة مقامه.
الثالث :قوهلم« :مِنْ أجْلِكِ يا الّيت َتيَّمْتِ قَلبِي»؛ كذلك حُذف املوصوف وأقام الصفة مقامه ،ومبا أنه هذا قليل فيجيء يف
الشعر فقط وال يكون فيه حجّة ومن جهة أخری ،أنّ األلف والالم من «اليت» ال تنفصل منها وهي من حروفها األصلية اليت
تسهلُ دخولَ حرف النداء عليها.
ِّ
وجاء يف «الشرح» سببان لعدم اقرتان حرف النداء مبا فيه "الْ" ،أحدهما إفادة التعريف لكل منهما وكفاية أحدهما عن اآلخر
يف التعريف ،والثاني االختالف يف نوع التعريف بني حروف النداء و" الْ " ،بأنّ تعريف األلف والالم بالعهد الذي يتضمن معنى
الغيبة؛ ألنّ العهد يكون بني اثنني يف ثالث غائب ،وأنّ تعريف النداء باخلطاب احلاضر ولو جُمِع بينهما لتنايف التعريفان (عبد
احلميد8810 ،م ،ج  ،1ص .)761

هذا ،وقد علّل ابن يعيش عدمَ اجتماع "الْ" التعريف وحرف النداء مشرياً إىل إفادة األلف والالم بالتعريف والنداء
بالتخصيص وصريورة حرف النداء بدالً من األلف والالم يف املنادى ،بقوله« :وصار حرف النداء بدالً من األلف والالم يف املنادى،

فاِتُغين به عنهما ،وصارت كاألمساء اليت لإلشارة ،حنو «هذا» وشِبهه» (7008م ،ج  ،8ص  .)111وهذا ما صرّح سيبويه عن اخلليل
بالعالقة القائمة بني النداء واأللف والالم مصطلحاً "بالبدل" ،حيث يقول« :وصار هذا بدالً يف النداء من األلف والالم ،واِتُغين به
ب عن لِتَضربْ ،وكما صار اجملرورُ بد ًال من التنوين» (8811م ،ج  ،7ص .)882- 881
ت بقولك اِضر ْ
عنهما كما اِتَغني َ
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فالتقابل بينه وبني التعريف بالالم هو تقابل التخارج متاماً كتقابل التعريف بالالم والتنوين ،والعالقة بني "الْ" التعريف والنداء
عالقة بالبدلية.
وأمّا ما استثنى البصريون جلواز دخول حرف النداء عليه فعلى أربع صور :يف لفظ اجلاللة واجلمل احملكيّة واسم اجلنس املشبّه
به والضرورة ،تقول :يااهللُ ،ويَا ا ُملنْطَلِ ُق َزيْدٌ أقِبلْ ،على طريق احلكاية فيمن امسه ذلك ،ويا اخلَليفَةُ َهيْبَةً ولالضطرار.
وقد علّل سيبويه جواز نداء لفظ اجلاللة ،بأنّ "الْ" ال تفارقها ،وهي عوض من همزة إله ،فصارت بذلك كأنّها من نفس
الكلمة (8811م ،ج  ،7ص  .)887وهذا التعليل يناسب إثبات ألف اجلاللة يف النداء كما أنّ الفعل املبدوء بهمزة الوصل .إذا
صرْ واِضرِبْ ،بضم اهلمزة يف األول وكسرها يف الثاني .وكذلك يف حنو :يا ا ُملنْطَلِقُ َزيْدٌ؛
سُمِّي به قطعت همزته؛ نقول :جاءني اُن ُ
نصَّ عليه سيبويه بأنّه مبنزلة "تأبَّط شراً" ،ألنّه ال يتغري عن حاله ،وأنّه قد عمل بعضُه يف بعض (8811م ،ج  ،1ص  .)111وأمّا
االضطرار فهو اجلمع بني "يا" و"الْ" يف الشعر ضرورةً ،وال جيوز ذلك يف النثر ،حنو قول الشاعر:
عبَّــــــ ـاسُ يَــــــ ـ ا امللِــــــ ـكُ املتــــــــوَّجُ وَالــــــ ـ ِذي

َع َرفَــــــ ـتْ لَــــــ ـهُ َبيْــــــ ـتَ العُــــــ ـال عَــــــ ـدْنَانُ

1

(سيوطي8887 ،م ،ج  ،1ص .)12

وإىل هذه الصور الثالثة أشار ابن مالك بقوله:
وَبِاضْــــــــ ـ طِرَارٍ خُــــــــ ـ َّ جَمْــــــــ ـعُ يَــــــــــا وَالْ

إال مَـــــــــــــ ـعَ اهللِ وَمَحْ كـــــــــــــــيِّ اجلُمَـــــــــــــــل
(بال تا ،ص .)31

وأمّا يف حنو" :يا اخلَلِيفَةُ َهيْبَةً" ،فقال ابن مالك يف شرح التسهيل بأنّ تقديره" :يا مثل اخلليفة" ،فلذلك حَسُن دخول "يا" عليه،
ألنّها يف التقدير داخلة على غري "الْ" (1114م ،ج  ،3ص .)318

5ـ3ـ العالقة بني "أل" التعريف واإلضافة
سبق عند مبحث العالقة بني "الْ" التعريف والتنوين ،أنّ االسم إذا أُضيف ،ال تدخل فيه األلف والالم و ، ...وأنّ ابن احلاجب
اشرتط على املضاف جتريده من التعريف .ويف البحث عن عدم اجتماع "الْ" واإلضافة يوجَد بيانٌ يف شرح مجل الزجاجي؛ بأنّه
مل يُجمَع بني األلف والالم واإلضافة ،لعدم االجتماع على االسم تعريفان ،مثل :الغالم زيدٍ ،ومل جيمع بني اإلضافة إىل النكرة
وبني األلف والالم ،لعدم اجتماع التعريف والتنكري يف حال واحد؛ ألنّه يكتسب من املضاف إىل النكرة ختصيصاً (خفيفاً) ،ومن
األلف والالم تعريفاً (قوياً) (ابن عصفور8881 ،م ،ج  ،7ص  .)828ويرى أبو حيان أنّ اإلضافة ال تفيد إال ختصيصاً وأعلى
مراتب التخصيص التعريف؛ إذ يقول« :وقسَّم النحاة اإلضافة إىل إضافة خت ي  ،وهي اإلضافة إىل نكرة ،وإىل إضافة تعريف وهي اإلضافة
إىل معرفة ،فجعلوا القسم قسيماً ،وذلك أنّ التّعريف خت ي  ،و هو قسم من التخ ي  ،واإلضافة إمنا تفيد التخ ي  ،لكن أقوى مراتبه التّعريف،

وإذا أُضيف إىل معرفة ،اقتضى التخ ي التام من اإلضافة» (8881م ،ج  ،1ص  .)8108وذلك ألنّ النحاة العرب وضعوا مبدأ لتحديد
مراتب النكرة واملعرفة ،وهو «كلّما كان االِم أخ  ،كان أعرف» (املربِّد8881 ،م ،ج  ،1ص 718؛ ابن يعيش ،بال تا ،ج  ،7ص

« .1البيت جمهول القائل ويظهر أنّ قائله متأخر جدا ،فاخللفاء حتى نهاية بين أميّة ليس منهم من تسمّى أو تلقّب بعباس ،والطبقة العالية من خلفاء بين

العباس ،حتى املعت م ليس فيهم من كان امسه عباِا ولست متأكدا من املتأخرين ألنهم عرفوا بألقابهم» (شُرّاب7002 ،م ،ج  ،1ص .)761
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)12؛ وكذلك « :بعض النكرات أنكر من بعض ،فما كان أكثر عموماً كان أوغل يف التنكري» (ابن يعيش ،بال تا ،ج  ،7ص  .)11هلذا جاء
يف املقتضب« :رَجُل ظريف أخَ ُّ مِن رَجُلٍ» (املربِّد8881 ،م ،ج  ،1ص .)710

جلٌ" مع أنّها أقلُّ
ومن الواضح أنّ الرتكيب الوصفي "رَجُلٌ ظريفٌ" ال يتساوى دالليّا مع املوصوف "رَجُل"؛ فكلمة "رَ ُ
جلٌ ظريف" .ويبدو أنّ احلكم على «أقلُّ
الكلمات تنكرياً كما أشار إليه األزهري عن قول الشاطيب1؛ ولكنه أكثر تعميماً من "رَ ُ
ص" ،وحنو قوله تعاىلَ  :ولَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ( البقرة )778 :7؛
جلٌ" ،جعل املربِّد يقول" :أخَ ُّ
تنكرياً» بالنسبة إىل "رَ ُ
«ألنّ الوصف خي

املوصوف النكرة ،فتح ل به فائدة ليست للعبد الذي مل يوصف» (املكي الفاكهي7001 ،م ،ص  .)786وهذا

التخصيص ذلك املعنى اجلديد الذي غيّر النكرة وأعطى هلا قدرةً ومسوّغاً ليكون مبتدأ.
جلٍ ،فإنّه
وكذلك العنصر املخصص ميكن أن يكون باإلضافة وهو النكرة املضافة إىل نكرة يف اإلضافة املعنوية مثل :غالمُ رَ ُ
أخصّ من (غالمٍ) ،لكنه مل يتميز بعينه كما يتميز غالمُ زيدٍ ،وهو نوع من التخصيص الذي مل يبل درجة التعريف كما أشار إليه
بعض النحاة (املصدر نفسه7001 ،م ،ص .)171

فبذلك حتتلّ مرحلة وسطى بني التعريف والتنكري ،واختلف النحاة حول هذا التخصيص الداللي ،فمنهم من يرى أنّه أول
درجات التعريف وأنّ زيادة االختصاص معناه الوصول إىل أعلى درجات التعريف ،فكلُّ إضافة مفيدة لالختصاص ،غري أنّ
جلٍ ،وأمّا إضافة النـكرة إىل معرفة ،فتوصل االسم إىل
إضافة النكرة إىل نكرة تفيد االختصاص العام (غري التام) مثل غالمُ رَ ُ
أقصى درجات التعريف.
على هذا األساس ،إذا أضيف إىل املعرفة نوعٌ من التخصيص فإنّ ذلك يزيدها تعريفاً أو جيعلها أكثر تعريفاً .وإذا أضيف إىل
النكرة نوعٌ من التخصيص فإنّ ذلك يبعدها عن التعميم املطلق ،وكذلك يبعدها عن التوغّل يف التنكري ،بل يقربها من التعريف
دون أن تدخل يف إطاره ،فاالسم من حيث داللته قسّم إىل ما جاء يف هذا الشكل:

« .1أنكر النكرات شيء (*) ،ثم موجود ،ثم حمدث ،ثم جسم ،ثم نام ،ثم حيوان ،ثم إنسان ،ثم بالغ ،ثم ذكر ،ثم رَجُل» ( األزهري ،بال تا،
ج  ،8ص .)81
(*) شيء أ نكر من جسم؛ ألنّ كل جسم شيء وليس كل شيء جسماً ،وجسم أنكر من حيوان؛ ألنّ كل حيوان جسم وليس كل جسم حيواناً
وحيوان أنكر من إنسان وإنسان أنكر من رَجُلٍ وامرأة (ابن يعيش ،بال تا ،ج  ،7ص .)11
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ويكون التخصيص غري التام واقعا يف حيّز املعرفة وإن كان يف أوهلا .والزجاجي قد علّل يف امتناع اجتماع األلف والالم
واإلضافة« :أنّ األلف والالم تعرّفان االِم بالعهد ،واإلضافة (إىل املعرفة) تعرّف االِم بامللك واالِتحقاق وحمال مجع تعريفني خمتلفني يف اِم

واحد» (8817م ،ص  .)78ومن املعلوم أنّ املقصود من اإلضافة هنا ،اإلضافة إىل املعرفة.
وصرّح ابن هشام بأنّه من مالمح اإلضافة أنّها تطالب جتريدَها من التنوين واأللف والالم وجوباً« :وكما أنّ اإلضافة تستدعي
وجوبَ حذف التنوين والنّون املشبّهة له ،كذلك تستدعي وجوبَ جتريد املضاف من التعريفِ ،واءً كان التعريف بعالمة لفظيّة ،أم بأمر معنوي»
(7001م ،ص .)111

لإلضافة حالة وحيدة ،وهي أن يكون املضاف صفة مشبهة أو اسم فاعل مما يكون قائما مقام الفعل كقوهلم" :هذا احلَسَنُ
الوجهِ"؛ ويف هذه احلالة ،ال تكون الالم مُعرِّفة ،بل التعريف يتلقى ويستقي من اإلضافة« .واعلم أنّه ليس يف العربية مضاف يدخل
عليه األلف والالم غريُ املضاف إىل املعرفة يف هـذا الباب 1وذلك قولك :هذا احلَسَنُ الوَجهِ ،أدخلوا األلف والالم على حسن الوجـهِ؛ ألنّه مضاف إىل
معرفة ال يكون بها معرفةً أبداً ،فاحتاج إىل ذلك حيث مُنع ما يكون يف مثله الب ّت َة وال يُجاوَزُ به معنى التنوين» (سيبويه8811 ،م ،ج  ،8ص
 700ـ .)888

وتنتج هذه التعابري أنّ العالقة بني هاتني العالمتني ،عالقة بالتخارج .فاملضاف ال تدخله الالم ،ألنّه باإلضافة إىل غريه ،يكون
يف حكم املعرفة؛ ولذلك قال النحاة :إنّ من شرط اإلضافة احلقيقية جتريد املضاف من التعريف.
2ـ املبحث الثاني :احلذف والتخفيف وما يربط إليهما يف هذا البحث
قد تناول قدماء العلماء وحديثهم ظاهرة احلذف ،عرّفوها وشرحوها مبينني ومعللني أغراضها واألهداف منها ،فقد عدّها
سنّةً من سنن العرب قائالً« :ومن ِنن العرب احلذف واالخت ار ،يقولون" :واهلل أفعلُ ذلك" ،تريد" :ال أفعلُ"» (7001م ،ص
السيوطي ُ

 .)168ومن الواضح أنّ احلذف يف اللغة سواء كان قياسيّاً أم مساعيّاً ،هو نوع من التخفيف ،وهناك عالقة بينهما بأنّه غرض
التخفيف هو أهمّ األغراض اليت فسَّر به النحويون والبالغيون ظاهرة احلذف .فكثرة االستعمال تستلزم احلذف رغبةً يف
التخفيف ،والتقاء الساكنني لصعوبة النطق بهما أيضاً يستلزم احلذف بقصد التخفيف ،ويف نزع اخلافض مثالً ،حذف حرف اجلر
للتخفيف وكذلك حذف اهلمزة أو أحد احلروف املماثلة بقصد التخفيف.
يقع كالمنا يف احلذف والتخفيف كما سبق من ستة أوجه:
2ـ1ـ حقيقة احلذف وأغراضه
اللغة العربية لغة اإلجياز ،ومن أصوهلا داللة احلركات على املعاني ،يقول إبراهيم مصطفى« :العرب كانوا يتخففون يف القول ما
وجدوا من السبيل؛ حيذفون الكلمة إذا فُه َمت ،واجلملة إذا ظهر الدليل عليها ،واألداة إذا مل تكن احلاجة ملجئة إليها» (8887م ،ص .)11

واحلذف يُراد به يف النحو إسقاط كلمة من بناء اجلملة .وقد تكون هذه الكلمة ركناً من أركانها كاملبتدأِ أو اخلرب أو الفعل أو
الفاعل ،وقد تكون حرفًا ،وقد تُحذف اجلملة ...؛ ويراد به يف الصرف إسقاط حرف أو أكثر ،أو حركة من الكلمة .هذا ما جاء

 .1يعين باب الصفة املشبهة.
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يف معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض (عبادة8411 ،م ،ص  148ـ  .)141يعاجل البحث يف هذا املقام غرض التخفيف
الذي قد أثّر يف اللغة العربية تأثريا واضحاً وهو جُلُّ عناية الباحث ،وابتداءً تعريف الغرض.
غرَض {مفرد} :ج أغراض ،أهدافٌ يُنصَب فيُرمَى إليه «أصاب الغرضَ» .بُغية وحاجة ،قصد وهدف (خمتار7001 ،م ،ص
َ
 .)8608و« الغرض ،مق د يظهر فيه وجه احلاجة إليه واملنفعة به وله أِباب تطلب من أجله ،فالغرض يف النحو تبيني صواب الكالم من خطأت على

مذهب العرب بطريق القياس» (الرماني ،بال تا ،ص  27و .)28فأغراض احلذف اليت قد عدَّها الدارسون حنو أربعة عشر غرضاً
(محودة7008 ،م ،ص )88؛ هي األهداف املقصودة للناطقني عندما حيذفون وقد علّل بها كثري من النحويني كسيبويه وابن جين
وابن يعيش والسيوطي لبعض مظاهر االستعمال اللغوي.
ال يكاد يوجَد من النحاة وعلماء البالغة من يعرض للحذف ومواضعه يف كتبه دون حماولة تفسريه بالتخفيف ،وهو على قول
الرماني« :تسهيل ما يثقُل على اللسان أو يف الطباع» (بال تا ،ص  .)28فالتخفيف خصيصة قائمة على رفض الثقل النطقي واللجوء
إىل نقيضه ،أي اخلفّة ،وهو موضوع متجسّد يف الواقع العملي للغة العربية نطقاً واستخداماً وأهمّ أغراض احلذف الذي اعتُمِد
ك أنّ هذه اخلصيصة ترتبط ارتباطا وثيقاً بالثقل.
عليه يف تفسري الكثري من الظواهر اللغوية والنحوية والصرفية والداللية والش ّ
وخلصيصة التخفيف يف اللغة العربية صور خمتلفة ،منها :التخفيف يف بناء الكلمة وهو بالتسكني وبالقلب وباحلذف،
والتخفيف عن طريق احلذف كثريٌ ومتشعّبٌ على املستويات املختلفة ،يف اإلفراد والرتكيب.
هناك نقطة وهي أنّ احلذف ـ سواء كان حلرف أم لكلمة أم جلملة ـ ال بدّ أن يكون قائماً على عدة شروط منها ومن الشروط
اليت قد وضع ابن هشام للحذف؛ أنّه ال يؤدي احلذف إىل نقض الغرض ،كأنْ يقعَ احلذفُ والتوكيد معاً؛ ويف تبيني هذا الشرط

يرى صاحب كتاب ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي،

بأنّ الغرض من احلذف هو التخفيف واالختصار غالبا ( ...محودة،

7008م ،ص .)811

2ـ 8ـ أسباب احلذف وصوره
إنّ احلذف يف اللغة ويف مستوى الكلمة ،سواء كان حلركة أم حلرف ،إمنا يتمّ يف كثري من أحواله طلباً للخفة ،بشرط أن ال يكون
ال بشكل الكلمة أو اجلملة مع وجود قرينة لعدم اإلخالل باملعنى ،وظهر أنّ كثرياً من أسباب حذف احلروف يرتبط ارتباطاً وثيقاً
خم ً
بفكر اخلفة والثقل ،مثل :احلذف لثقل التقاء الساكنني ،أو الوقف ،أو عدم التجانس بني احلروف واحلركات ،أو ثقل تتابع
املتحركات ،أو ثقل التقاء املتماثلني ،أو طول العنصر اللغوي بإضافة بعض احلروف إلفادة معنىً مل يكن موجوداً من قبل،
فيمكن القول إنّ « أول ما يتبادر إىل الذهن عند البحث يف األِباب اليت تدفع إىل احلذف ،التخفيف ،وإن كان التخفيف هو نتيجة من نتائج
احلذف والنفس البشرية متيل إىل اإلجياز واحلذف طلب ًا للتخفيف وهروبا من التعقيد واإلطالة» (اخلوالدة7001 ،م ،ص .)78

ومبا أنّ احلذف ال يتيسّر يف كل موضع ،بل يف بعض املواضع دون البعض اآلخر؛ فجدير أن ُيعرَض هنا اثنان من أسباب
احلذف ،يرتبطان مبوضوع املقالة.
2ـ8ـ1ـ كثرة االستعمال
كثرة االستعمال هي أكثر األسباب اليت يفسّر النحاة يف ضوئها ظاهرة احلذف واعتمدوا عليها يف كثري من أبواب اللغة العربية،
ويقول سيبويه عند التحدث عن احلذف يف "مل أَُبلْ" والنون الساكنة من مضارع "كان" « :إمنا فعلوا هذا بهذين حيث كثُرا يف كالمهم؛
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إذ كان من كالمهم حذف النون واحلركات .وذلك حنو :مُذْ ،ولَدُ ،و َقدْ عَلْمَ؛ وإمنا األصل ،مُنْذُ وَلدُنْ و َقدْ عَلِمَ .وهذا من الشواذّ وليس مما يُقاس

عليه ويطّرد» (8811م ،ج  ،1ص  .)107وبهذا يُنبِّهنا بأنّ كثرة االستعمال ليست سببا قياسياً يطّرد معه احلذف دائماً ،بل هو
مساعي ،أو موقوف على نقل العرب ،وعلى هذا «ليس كل ما كثُر اِتعماله يقع فيه احلذف ،ولكن كل ما وقع فيه احلذف – على هذه
الشاكلة – ميكن تفسريه بكثرة االِتعمال» (محودة7008 ،م ،ص  .)16ما قال به ابن احلاجب يضيء الطريق وهو« :ليس املعنى بكثرة
االِتعمال يف ذلك ويف مثله أنّهم تكلموا به على األصل ثمّ خفّفوه؛ ألنّ ذلك يستلزم وجوده يف كالمهم كذلك كثرياً ،وإنّما املعنى أنّهم عَلِموا أنّه
يكثُر اِتعماله ففعلوا ذلك به من أوّل مرّةت» (8817م ،ج  ،8ص .)777

وهي سبب قويّ هامٌّ يف جنوح اللغة إىل احلذف؛ ألنّ فيه نوعاً من التخفيف الذي مييل إليه الناطقون بطبيعتهم ما ال يؤدي
األمر إىل اللَّبْس وألنّه للكلمة يف كثرة استعماهلا جوازٌ مل يكن يف غريها« .إنّ الشيء إذا كثُر يف كالمهم ،كان له حنْو ليس لغريه مما هو
مثلُه .أال تری أنّك تقول :مل أكُ ،وال تقول :مل أقُ ،إذا أردت :أقُل ،وتقول (ال أدْر) كما تقول :هذا قاضٍ» (سيبويه8811 ،م ،ج  ،7ص .)886
كثرة االستعمال تقدم على القياس؛ ألنّها علة قوية يف تعليل الظواهر اللغوية لذلك يقول ابن جين« :وإن شـذّ الشيء يف
االِتعمال وقوي يف القياس ،كان اِتعمال ما كثر اِتعماله أوىل ،وإن مل ينته قياِه إىل ما انتهى إليه اِتعماله .من ذلك ،اللغة التميمية يف
(ما) ،1هي أقوی قياِ ًا وإن كانت احلجازية أيسر اِتعماالً» (8447م ،ج  ،1ص  185ـ .)180

هذا ،وميكن أن تُعَدَّ هذه الظاهرة من قانون االقتصاد اللغوي الذي حياول املتكلم فيه أن يوصل ما يف ذهنه من أفكار أو ما يف
نفسه من إحساسات مع أقلِّ جهد عضليّ يبذله ،وهو الذي قد عبّر عنه القدماء باالستخفاف؛ ألنّ كثرة االستعمال جتعل العبارة
اللغوية معروفة مفهومة ال جيد املتكلم حرجاً يف أن يقتصد يف لفظها ،فعلى سبيل املثال ،املتكلم العربي يكثر يف استعمال النداء
ولذلك قد حيذف من املنادى احلرف األخري ،فيقول" :يا فاطمُ" ،وكذلك الشأن يف حذف الفعلني يف قوهلم" :مرحباً ،وأهالً"،
أي" :نزلت مرحبا ولقيت أهالً" ،فحذفوا الفعلني لكثرة استعماهلم.
ومما تقدّم ،يتبيّن أنّ النحويني قد أدركوا العالقة بني ما خيفّ على األلسن وكثرة االستعمال ،وكأنّها حقيقة نفسية .يقول ابن
يعيش « :وإذا ثبت أَنّه أكثر يف الكالم ،كان أكثر اِتعماالً ،وإذا كثُر اِتعماله ،خفَّ على األلسنة لكثرة تداوله ،أال ترى أنّ العجميّ إذا تعـاطى
كالم العـرب ثقُل على لسانه لقلة اِتعماله له ،وكذلك العربي إذا تعاطى كالم العجم كان ثقيالً عليه لقلة اِتعماله» (8441م ،ج  ،1ص .)125

2ـ8ـ8ـ ثقل العنصر اللغوي
ن «امل ري من األثقل إىل
ال غرو أنّ نظام العربية يعمل على التخلص من كل ثقل ،كذلك الناطق يتخلص نشداناً لألخف؛ أل ّ

األخفِّ هو القياس» (نقره كار8411 ،م ،ص  .)02والثقل ناتج عن طبيعة احلروف والكلمات وطريقة نظمها داخل اجلملة .فمن
احلروف ذات الطابع اخلاص حرف اهلمزة وهو أوضح مثال على ثقل بعض احلروف ومن أجل هذا الثقل ،ال جند كتاباً من كتب
الصرفيني واألصواتيني القدامي واحملدثني إالّ وتناول اهلمزة معاجلاً هلا جلانب من جوانبها.
فاهلمزة حرف شديد مستثقل خيرج من أقصى احللق ،فلذلك االستثقال شاع فيها التخفيف الذي فيها نوع من االستحسان
وهلذا الثقل يقول صاحب كتاب شرح الشافية يف التصريف« :وإمنا ُتخَففُ لكونها حرفاً ثقيالً ،هلا خشونة ونبوة جارية جمری التهوع من
أق ى احللق مع تعان» (املصدر نفسه ،ص .)152
 .1استشهد أ بو حيان على ما قال بلغة احلجاز (هلجتها) اليت تقوى على هلجة متيم ألنّها أكثر استعماالً منها ،وبها نزل القرآن الكريم ،وإن كانت
التميمية أقوى قياساً ،قال تعاىل :ما هَذَا بَشَراً( يوسف  ،)18 :87وقال جلّ جالله :ما هُنَّ أُمَّها ِتهِم( اجملادلة  .)7 :71فـ"ما" يف اآليتني
حجازية ،وقال الزخمشري« :وإعمال (ما) عمل ليس ،هي اللغة القدمي احلجازية» (8881م ،ج  ،7ص .)101
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وبعض الكلمات ثقيلة يف طبيعتها ،وعندما تتضام إىل بعض العناصر اللغوية األخرى ،قد حيدث تغيريا فيها كاحلذف حّتى
ف على اللسان ،مثل" :إ ّن ،لكنّ ،لعلّ" ،عندما تدخل عليها الضمائر تكون "إنّين ،لكنّين ،لعلّين" ،وهنا
يعتدل الكالم وخيِ ّ
ثقل ينتج عن التماثل والتضعيف .وجاء يف الكتاب « :فإن قلت :ما بال العرب قد قالت :إنّي ،وكأنّي ،ولعلّي 1ولكنّي؟ فإنه زعم أنّ هذه
احلروف اجتمع فيها أنّها كثرية يف كالمهم ،وأنّهم ي ستثقلون يف كالمهم التضعيف ،فلما كثر اِتعماهلم إيّاها ،مع تضعيف احلروف ،حذفوا اليت
تلي الياء» (1188م ،ج  ،8ص .)321

وهناك عالقة بني كثرة االستعمال والثقل ،بأنّه من املواضع اليت يتحمّل فيه الثقل أن يكون استعمال اللفظ قليال عندهم،
وذلك مثل بناء (جَريِ ) على الكسر بعد الياء وبناء (قطُّ) على الضم مع التضعيف وبناء (قبلُ وبعدُ) على الضم عند قطعها عن
اإلضافة؛ فقد علّلوا ذلك كلّه بقلّة استعمال هذه الكلمات ألنّه" :على مقدار كثرة اِتعمال احلرف خيتار ختفيفه ،فلما كثُر اِتعمال (أين
وكيف وليت) مع العلة اليت ذكرناها من اجتماع الكسرة والياء ،آثروا الفتحةَ لذلك ،وملّا قلّ اِتعمالُ (جَري) مل حيفلوا بالثقل وأتوا فيه بالكسر
الذي هو األصل» (ابن يعيش7008 ،م ،ج  ،7ص .)72

2ـ8ـ3ـ صور احلذف
تتعدّد صور احلذف يف النحو العربي ،من حذف عالمات اإلعراب ،وحذف الكلمة أو أجزاءها ،وحذف األدوات ،وأجزاء
الرتاكيب ،واجلمل .واحلذف على مستوي الكلمة ينقسم إىل قسمني:
أوالً :حذف احلروف؛
ثانياً :حذف احلركات .وسوف نقتصر كالمنا على حذف احلروف .ومنها ومن حروف املعاني ما ترتبط بدراستنا هي "الْ"
التعريف والتنوين.
6ـ3ـ حذف "الْ" التعريف
وَحَـــــــــ ـذْفُ الْ ذِي إنْ تُنَـــــــــــادِ أوْ تُضِـــــــــ ـفْ

أوْجِــــــــبْ وَيف غَيْ رهِمَــــــــا قَــــــــدْ تَنْحَــــــــذِف
(ابن مالك ،بال تا ،ص .)15

حلذف حرف التعريف موضعان قياسيان ،وهما اإلضافة املعنوية والنداء .يتحدث ابن هشام عن حذف "الْ" قائالً« :حتذف
لإلضافة املعنوية وللنداء حنو :يا رمحن ،إالّ من اِم اهلل تعاىل ،واجلمل احملكية ،قيل واالِم املشبهة به ،حنو :يا خليفة هيبةً والتقدير :يا مثل
اخلليفة ،والسمع :يف ِالم عليكم بغري تنوين» (الدسوقي7008 ،م ،ج  ،1ص  110ـ .)178

وميتنع اجتماع اإلضافة املعنوية بالتعريف و"الْ" ،كما امتنع اجتماعها بالتنوين والنون ،وهلذا جيب يف االسم عند إضافته
إضافة معنوية حمضة ،أن جيرّد من التعريف و"الْ"؛ ألنّ املضاف نكرة ،وإمنا يعرفه أو ينكره ما يضاف إليه بعده كما سبق عن قول
ابن هشام بأنّه استدعاء املضاف وجوبَ جتريده من التعريف كاستدعائه وجوبَ حذف التنوين والنون املشبهة له منه .فالفائدة أنّ

 .1وهو يقول عن لعلّي ،بأنّه ليس فيها نون« :فإنّه زعم أن الالم قريب من النون ،وهو أقرب احلروف إليه (قريبة من النون ،وهي أقربُ احلروف من
النون) .أال ترى أن النون {قد} تُدغَم مع الالم حتى تُبْ َد َل مكانَها الم ،وذلك لقربها منها ،فحذفوا هذه النون كما حيذفون ما يكثر اِتعماهلم إياه»
(1188م ،ج  ،8ص .)321
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العرب ال جتمع يف االسم الواحد بني اإلضافة والتعريف؛ ألنّهما عالمتان لشيءٍ واحد ويستغنون بإحداهما عن األخرى وذلك
بتجريد االسم املضاف من التعريف.
وقد ورد حذفه على غري قياس وعلّل بكثرة االستعمال يف قوهلم" :سالمُ عليـكم" ،بضم امليم دون تنوين ،فالتقدير" :السالمُ
عليكم" ،وتأويل العبارة على حذف "الْ" أوىل من تأويله على حذف املضاف إليه وأنّ األصل فيها "سالمُ اهلل عليكم"؛ ألنّ
العبارة األكثر استعماالً بني الناطقني واألبسط يف الرتكيب هي" :السالمُ عليكم" (محودة7008 ،م ،ص  .)718وقال ابن هشام:
«وحيتمل عندي كونه على تقدير املضاف إليه ،واألصلِ :المُ اهلل عليكم» (الدسوقي7008 ،م ،ج  ،1ص  034ـ .)081
هذا ،وميكن أن تُحذَف "الْ" مقدَّراً ،قال سيبويه « :زعم اخلليل أنّ :الهِ أبوك ولقيتُه أمس ،إمنا هو على :هلل أبوك ،ولقيتُه باألمس،
ولكنهم حذفوا اجلارَّ واأللفَ والالمَ ختفيفاً على اللسان .وليس كلُّ جار يُضمَرُ؛ أل ّن اجملرور داخل يف اجلارّ ،ف ارا عندهم مبنزلة حرفت واحدت ،فمن
ثَمَّ قَبُح  ،ولكنّهم قد يُضمِرونه وحيذفونه فيما كثُر من كالمهم ،ألنّهم إىل ختفيف ما أكثروا اِتعمالَه أحوَجُ» (8811م ،ج  ،7ص - 861
.)867

2ـ0ـ حذف التنوين( :التنوين عالمة اخلفة)
من احملذوفات اليت استمر حذفها وكثُر يف ضروب من الكالم ،التنوين؛ وهذا من ألوان ختفيف اللفظ ،فحذفوه أو ما يقوم
مقامه ،ألنّ نون ساكنة تظهر لفظاً ال خطّاً« ،وإمنا أفادتْ ختفيفَ اللّفظ حبذف التنوين والنون .فإنّ قولَك( :هذا ضاربُ زيدت) و(هؤالءِ مُكرمو

عمروٍ) ،أَخفُّ من قولك( :هذا ضارب زيداً) و(هؤالء مُكرمون عمراً)» (ابن مالك8817 ،م ،ص ُ .)880- 888يحذَف التنوين لإلضافة يف
حنو" :غالمُك وغالمُ عمرٍو"؛ وملعاقبة الم التعريف له ،وحيذفونه اللتقاء الساكنني وهو على ضربني :الزم وغري الزم:
ـ الالزم أن يُحذَف لسكونه وسكون الباء من "ابن" ،بشروط هي أن يكونَ يف اسم عَلَم ،وتكونَ "ابن" مضافاً إىل عَلَمٍ،
ٍّ .وذلك
وتكونَ "ابن" صفةً لالسم ال خرباً عنه .قال سيبويه «:وذلك كلُّ اسمٍ غالبٍ وُصف بِابنٍ ،ثم أضيف إىل اسمٍ غالب ،أو كنية ،أو أم
قولك :هذا زيدُ بنُ عمرٍو .وإمنا حذفوا التنوين من هذا النحو حيث كثُرَ يف كالمهم؛ ألنّ التنوين حرفٌ ساكن وقع بعدَه حرفٌ ساكن» (8811م،
ج ،1ص .)701

هذا ما ذكر املربِّد باسم الصفة اليت تُجعَل وما قبلها مبنزلة شيءٍ واحد .يالحَظ أنّ يف العَلَم حال كونه موصوفا بابن ،حال كون
االبن مضافاً إىل عَلَم آخر ،حنو" :جاءني زيدُ بنُ عمرو" ،ختفيفني لفظاً وخطّاً؛ فالتخفيف لفظاً حبذف التنوين وخطّاً حبذف
األلف من ابن.
ـ غري الالزم ،وحذفه على هذا الوجه متّسعٌ يف الشعر ،حنو قول أبي األسود الدؤلي:
فالْ فَيْتُـــــــــــــــ ـهُ غَيْـــــــــــــــ ـرَ مُسْـــــــــــــــ ـتَعْتِبت

وَال ذَاكـــــــــــــــــــــــــرَ اهللَ إال قَلِـــــــــــــــــــــــــيال
(احلسين العلوي8887 ،م ،ج  ،7ص .)861

ففي التقديرَ " :غيْرَ مُسْتَعِْتبٍ وَال ذَاكرٍ" .وحذفوه يف الوقف بعِوَضٍ ،حنو" :رأيت زيداً" ،وبغري عِوضٍ يف اللغة يف حنو" :هذا
زيدْ ،ومررت بزيدْ"؛ وحذفوه من االسم العَلَم يف النداء كقولك" :يا زيدُ" ويا نُوحُ اهْبِطْ( هود )11 :88؛ ومن النكرة
املقصودِ قصْدُها يف حنو :يا غالمُ هَلُمَّ ويا جِبالُ أَوِّبي مَعَهُ( سبأ  .)80 :11وحذفوه وحذفُه عَلَمٌ لثقل االسم يف حنو" :رأيت
أمحدَ ومررت بأمحدَ" ،ووَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ( الصف  ،)6 :68كما جعلوا إثباته عالمةً خلفة االسم،

تيسري اللغة الناجتة عن احلذف والتخفيف يف العالقات القائمة ...
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يف حنو" :رُبَّ أمحدٍ غريك أكرمته" .ويقول سيبويه« :التنوين عالمة لألمكن عندهم واألخفِّ عليهم وتركه عالمة ملا يستثقلون» (8811م،
ج  ،8ص .)77

2ـ5ـ اإلضافة واحلذف والتخفيف
ميّز النحاة بني اإلضافتني :إضافة معنوية حمضة وإضافة لفظية غري حمضة .وما عثر عليه الباحث عن عالقة اإلضافة واحلذف
والتخفيف هو أنّ الغرض من اإلضافة ،التعريف أو التخصيص أو التخفيف .يف إفادة اإلضافة اللفظية؛ حكم النحاة القدامي،
(األسرتآباذي1112 ،م ،ج  ،1ص 141؛ ابن هشام ،بال تا ،ج  ،3ص 18؛ األندلسى 8413 ،م ،ص  ،)825واحملدثون (ياقوت8817 ،م،
ص ،)77- 71بأنّ اإلضافة اللفظية تنحصر فائدتها يف التخفيف فقط ،ويؤكد ابن يعيش أنّ «اإلضافة اللفظية ،إمنا تضاف لضرب من
التخفيف ،والنية غري اإلضافة» (بال تا ،ج  ،7ص .)876

وهناك ختفيف آخر يف منع اجتماع اإلضافة املعنوية بالتعريف كما ذُكر سابقاً عند حذف "الْ" التعريف بأنّه مينتع اجتماع
اإلضافة املعنوية بالتعريف و"الْ"  . ...ومن الواضح أنّه يف هذا الوجه الواجب ،ختفيفٌ بالنسبة إىل الثقل الواقع يف الوجه املمتنع
حبذف "الْ" التعريف.
2ـ2ـ املنادی واحلذف والتخفيف
سبق 1أنّ من مواضع حذف حرف التعـريف قياسياً ،النداء« :حتـذف لإلضافة املعنوية وللنداء حنـو :يا رمحن ( »...الدسوقي7008 ،م،

ٍّ منها:
ج  ،1ص  .)110- 178أمّا ما يلي فهي مظاهر احلذف والتخفيف اليت عدّها النحاة يف املنادى وال جمال هنا ملعاجلة كل
ـ التخفيف من طول الكالم بنصب املنادى املضاف والشبيه باملضاف والنكرة ويف املنادى العلم املوصوف بـ"ابن" بني علمني؛
اللبْس؛
ـ التخفيف حبذف العامل يف املنادى وإقامة حرف النداء مقامه لكثرة يف كالمهم وأمن َّ
ـ جواز حذف حرف النداء ختفيفاً لقوة الداللة عليها وكثرة االستعمال؛
ـ التخفيف وحتمّل الثقل يف نداء لفظ اجلاللة لكثرة االستعمال؛
اللبْس وكثرة االستعمال؛
ـ التخفيف حبذف ياء املتكلم من املنادى املضاف إليها ألمن َّ
اللبْس؛
ـ التخفيف بقلب ياء املتكلم املتصلة باملنادى ألفاً الرتفاع َّ
اللبْس فيه (تواتي7006 ،م ،ص .)818- 811
ـ الرتخيم ،ختفيف خاص باملنادى لكثرة استعماله وأمن َّ
فكثري من النحاة قالوا بأنّ النصب يف املنادى املضاف والنكرة لطـول الكالم وكثرته (سيـبويه8811 ،م ،ج  ،7ص - 811
817؛ األسرتآباذي8886 ،م ،ج  ،8ص  .)188قال الدكتور مهدي املخزومي« :الفتحة هي احلركة اخلفيفة اليت يهرء إليها العربي ما وجد
إىل اخلفة ِبيال ،وهو رأي اخلليل يف كثري من املن وبات؛ كاملنادی املضاف ،وما يسمونه بالشبيه باملضاف ،وما يسمونه بالنكرة املق ودة»
(8816م ،ص .)10
وقال سيبويه عن التخفيف حبذف العامل يف املنادى« :وحذفوه لكثرة اِتعماهلم هذا يف الكالم ،وصار «يا» بد ًال من اللفظ بالفعل،

 .1الرقم 6ـ.1
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كأنّه قال :يا ،أُريدُ عبدَ اهلل ،فحذَف «أُريدُ» وصارت «يا» بدالً منها ألنك إذا قلت :يا فالنُ ،عُلِمَ أنّك تريده» (8811م ،ج  ،8ص .)788
ويقول ابن احلاجب « :فالوجهُ ما ذكره النحويون يف أنه من وب بفعلٍ مقدّرٍ دلّ عليه هذا احلرفُ املسمّى حرفَ النداء ،وأنّه كان األصلُ يا
أدعوا زيداً ،وأُنادي زيداً ... ،فلمّا كثُر اِتعماله حذفُوا الفعلَ ختفيفاً واقت روا عليه فكان املوجبُ حلذفه كثرةَ اِتعماله ،ووقوعَ حرفت يدلُّ عليه
يف حملّه» (8817م ،ج  ،8ص  .)777- 778وقال الرضي يف شرح الكافية« :فحذف الفعل حذفاً الزماً لكثرة االِتعمال ،ولداللة حرف
النداء عليه وإفادته فائدته» (األسرت آباذي8886 ،م ،ج  ،8ص .)102

اخلامتة
ـ عندما نقوم خبروج التنوين من الكلمة املُحالة بـ"الْ" أو حنذف "الْ" التعريف من املضاف أو ما يتعرض للنداء؛ يف احلقيقة حذفناها
ختفيفاً وتيسرياً ألداء الكلمة يف اللغة؛
ـ كثرة االستعمال اليت كانت شائعة يف الكلمات احملالة بـ"الْ" واملضاف واملنادى ،تتيح لنا التخفيف فيها بنحوٍ كان مقتضاها ،وهذا
هو الغاية اليت يتيسّر لنا التسهيل يف األداء النطقي؛
ـ هناك فرق بني السبب (العلة ،الدليل) والغرض؛ بأنّه السبب عمل يؤدي إىل الغرض والغرض أول والطلب آخر يف السبب،
فالغرض مقصد ذو أسباب تُطلب من أجله؛
ـ تَعداد التخفيف غرضـاً للحذف ،أول ما يتبادر إىل الذهن .ولكنّ كثرة االستعمال وثقل العنصر اللغوي سببان حلذف "الْ"
التعريف ،والتخفيف يكون هدفاً هلذه الظاهرة يف العالقات املذكورة السابقة؛
ـ َسبْقُ كثرةِ االستعمال على القياس ،وكون أغلبية األمساء منكّراً واحلاجة إىل تعريفها بـ"الْ" ،وحاجة اللغة الوفرية إىل استخدام
الرتاكيب اإلضافية وأسلوب النداء ،كلّها ما تؤدي إىل ظاهرة كثرة االستعمال وما يرتتب عليها من التخفيف؛
ـ قبل ذا ،ما كان قد ربط النحاة بني منع اجتماع التنوين واإلضافة املعنوية وبني التخفيف ،وإمنا كانت تدور الدالئل حول اكتساب
املضاف معنى التعريف أو التخصيص والفرق بني النكرة واملعرفة‘ إال أن الباحث رأى أنّ هذا املنع ال خيلو من غرض التخفيف
أيضاً على النحو الذي ذُكر يف اإلضافة اللفظية؛ إذ كيف يكون حذف التنوين هناك للتخفيف وال يكون هنا؟
ـ ويظهر أنّ حذف التنوين يف حدِّ ذاته ختفيف ،وأنّ يف اجتماع التنوين أو النون واإلضافة ثقالً واضحاً؛ فلذا هناك ختفيف ظاهر يف
عدول العرب يف اإلضافة بنوعيها عن التنوين إىل احلذف؛ هذا وبالنظر إىل ما ذهب إليه النحاة من إفادة التخفيف يف حذف
التنوين عند اإلضافة؛ فكيف يكون حذف التنوين عند اإلضافة عالمة للتخفف وال يكون حذفه عند إجتماعه مع "الْ" التعريف؟
ـ كل ما يف ختصيص النحاة التخفيفَ يف اإلضـافة اللفظية دون املعنوية أنّ تعليـل النحاة يف هذا النوع من اإلضـافة قد غلب عليه
جانب املعنى واكتفوا بها ورأوا أنّ هذه الفائدة واضحة يف اإلضافة املعنوية وافتقدوها يف اإلضافة اللفظية وجعَلهم يبحثون عن
علّة أخرى غري معنوية والتفتوا إىل اجلانب الصوتي واللفظي فوجدوها يف التخفيف؛
ـ احتياج االسم إىل التخفيف عند اإلضافة والرتكيب حبذف التنوين والنون ،حيقّق غرضني:
األول :لفظيا وهو بتخفيف املركب اإلضايف وقد حصل يف النوعني معاً؛
الثاني :معنويا وهو بأمن التباس معنى التنكري املستفاد من عالمة التنوين ومعنى التعريف املستفاد من عالمة اإلضافة؛
ـ عند االستغناء بواحدة من عالمات التعريف يف االسم املركب إضافياً ،يظهر من إجياز احلـذف وتقصري العنصر اللغوي ما ال
خيفي عند أدنى تأمُّل ،ولكن غلبة التفسري املعنوي واملنطقي لظواهر النحو على النحاة جعَلهم يكتفون مبا ذكروه من التعاليل،

تيسري اللغة الناجتة عن احلذف والتخفيف يف العالقات القائمة ...
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فأنساهم القولُ مبنع اجتماع الضّدين ومنع اجتماع عالمتني للشيء الواحد يف ما نبّه الباحثُ إليها من العلل اليت أدت إىل حـذف
"الْ" التعريف من املضاف ،وال يدفعهم بالنظر إىل خصيصة التخفيف اليت نتجت من العالقة القائمة بني "الْ" واإلضافة املعنوية؛
ـ العالقة البدلية بني "الْ" واملنادى ،وآراء النحويني عن احلذف والتخفيف فيه ،تكشف بأنّ حذف األلف والالم من املنادى من
مظاهر التخفيف الذي نتج عن كثرة االستعمال والتجنّب من طول الكالم؛
ـ وأخرياً ،ميكننا أن نضيف صفة التخفيف إىل فوائد اإلضافة املعنوية ،عالوة على التخصيص أو التعريف؛ وبعبارة أخرى ،إنّ
اإلضافة اللفظية واملعنوية تفيدان التخفيف ،وإنّ اإلضافة املعنوية فضالً عن ذلك ،تفيد التخصيص أو التعريف.

املصادر واملراجع
القرآ ن الكريم
 .8ابن جين ،ابو الفتح عثمان7002( .م) .اخلصائص( .حتقيق حممد علي النجار)( .ج  .)1- 7- 8لبنان :املكتبة العلمية.
 .7ابن احلاجب8817( .م) .اإليضاح يف شرح املفصل( .حتقيق موسى بناي العليلي)( .ج  .)8بغداد :مطبعة العاني.
 .1ابن اخلشاب ،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد8417( .م) .املرجتل( .حتقيق علي حيدر) .دمشق :جممع اللغة العربية.
 .1ابن عصفور اإلشبيلي8881( .م) .شرح مجل الزجاجي( .حتقيق فواز الشعار)( .ج  .)7بريوت :دار الكتب العلمية.
 .7ابن مالك ،حممد بن عبد اهلل( .بال تا) .ألفية .بريوت :املكتبة الشعبية.
 .6ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1114( .م) .شرح التسهيل( .حتقيق عبد الرمحن السيد وحممد بدوي املختون)( .ج  .)1هجر للطباعة
والنشر.
 .2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8817( .م) .شرح الكافية الشافية( .حتقيق عبد املنعم أمحد هريري) .مكة :دار املأمون للرتاث.
 .1ابن هشام ،ابو حممد عبد اهلل( .بال تا) .أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك( .ج  .)1بريوت :املكتبة العصرية.
 .8ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7001( .م) .شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب .القاهرة :دار الطالئع.
 .80ابن يعيش ،يعيش بن علي( .بال تا) .شرح املفصل( .ج 7و .)7مصر :إدارة الطباعة املنريية.
 .88ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7008( .م) .شرح املفصل للزخمشري( .حتقيق إميل بديع يعقوب)( .ج 8و .)7بريوت :دار الكتب
العلمية.
 .87األزهري ،خالد بن عبد اهلل( .بال تا) .شرح التصريح على التوضيح( .ج  .)8دار الفكر.
 .81األسرتآباذي ،رضي الدين حممد بن احلسن8886( .م) .شرح الرضي على الكافية( .حتقيق حسن بن حممد إبراهيم احلفظي وحييى
بشري مصري)( .ج  .)8اململكة العربية السعودية :سلسلة نشر الرسائل اجلامعية.
 .81األندلسي ،أبو حيان8881( .م) .ارتشاف الضرب( .ج  .)1القاهرة :مطبعة املدني .املؤسسة السعودية مبصر.
 .87ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8413( .م) .منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك( .حتقيق علي حممد فاخر) .القاهرة :دار الطباعة
احملمدية.
 .86ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1113( .م) .تفسري البحر احمليط( .ج  .)5بريوت :دار الكتب العلمية.
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 .17تواتي ،عبد القادر7086( .م) .دفع الثقل ورفع اللبس وأثرهما يف الدرس النحوي( .أطروحة لنيل درجة الدكتوراه) .اجلزاير:
جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.
 .81اجلرجاني ،عبدالقاهر8817( .م) .املقتصد يف شرح اإليضاح( .حتقيق كاظم حبر املرجان) .اجلمهورية العراقية :دار الرشيد للنشر.
 .11محودة ،طاهر سليمان8881( .م)( .إضافات 7008م) .ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي .إسكندرية :الدار اجلامعية.
 .70احلسين العلوي ،هبة اهلل8887( .م) .أمالي ابن الشجري( .حتقيق حممود حممد الطناحي)( .ج  .)7القاهرة :مكتبة اخلاجني.
 .78اخلطيب القزويين ،حممد بن عبد الرمحن7001( .م) .اإليضاح يف علوم البالغة .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .77خليفة ،عبد الكريم8816( .م) .تيسري العربية بني القديم واحلديث .عمان :جممع اللغة العربية األردني.
 .83اخلوالدة ،ماجد أمحد8448( .م) .احلذف يف القراءات القرآنية يف تفسري الطربي .رسالة لنيل درجة املاجستري .جامعة مؤتة.
 .71الدسوقي ،مصطفى حممد عرفة7008( .م) .حاشية الدسوقي على مغين اللبيب( .ج  .)1بريوت :دار ومكتبة اهلالل.
 .77الرماني املعتزلي ،علي بن عيسى( .بال تا) .رسالة احلدود( .حتقيق إبراهيم السامرايي) .عمان :دار الفلك.
 .76الزجاجي ،أبو القاسم1171( .م) .اإليضاح يف علل النحو( .حتقيق مازن املبارك)( .ط  .)1بريوت :دار النفائس.
 .72الزجاجي ،عبد الرمحن ابن اسحاق8817( .م) .كتاب الالمات( .حتقيق مازن املبارك)( .ط  .)7دمشق :دارالفكر.
 .71سيبويه ،عمرو بن عثمان8811( .م) .الكتاب( .حتقيق عبد السالم حممّد هارون)( .ط ( .)1ج 8و7و1و .)1القاهرة :مكتبة
اخلاجني.
 .78سيوطي ،جالل الدين7001( .م) .املزهر يف علوم اللغة وأنواعها( .ط ( .)1ج  .)8القاهرة :مكتبة دار الرتاث.
 .10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8887(.م) .همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع( .حتقيق عبد العال سامل مكرّم)( .ج  .)1بريوت :مؤسسة
الرسالة.
ُ .18شرّاب ،حممد حممد حسن7002( .م) .شرح الشواهد الشعرية يف أُمات الكتب النحوية( .ج  .)1بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .17ضيف ،شوقي8880( .م) .تيسريات لغوية .القاهرة :دار املعارف.
 .11ــــــــــــــــــــــــــــ 8881( .م) .تيسري النحو التعليمي قدميا وحديثا( .ط  .)7القاهرة :دار املعارف.
 .30عبادة ،حممد إبراهيم8411( .م) .معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية .القاهرة :مكتبة اآلداب.
 .35عبد احلميد ،حممد حمي الدين8810( .م) .شرح ابن عقيل( .ط ( .)84ج  .)8القاهرة :دار الرتاث.
 .16عفيفي ،أمحد8886( .م) .ظاهرة التخفيف يف االنحو العربي .القاهرة :الدار املصرية اللبنانية.
 .12املربِّد ،أبو العباس8881( .م) .املقتضب( .حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة)( .ج8و .)1القاهرة :جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي.
 .11املتنيب ،أبو الطيّب8811( .م) .ديوان املتنيب .بريوت :دار بريوت للطباعة والنشر.
 .18خمتار ،عمر أمحد7001( .م) .معجم اللغة العربية املعاصرة( .ج  .)8القاهرة :عامل الكتب.
 .10املخزومي ،مهدي8816( .م) .يف النحو العربي( .ط  )1بريوت :دار الرائد العربي.
 .18مصطفى ،إبراهيم8887( .م) .إحياء النحو( .ط  .)7القاهرة :مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر.
 .17مطلوب ،أمحد8188( .هـ)« .تيسري البالغة» .اجمللة اللغة العربية بدمشق .ج ،21ع  .1صص .168- 111
 .11املكّي الفاكهي ،عبداهلل بن أمحد7001( .م) .جميب النِّدا يف شرح قطر الندى .عمان :الدار العثمانية للنشر.
 .11نقره كار ،عبد اهلل بن حممد7080( ،م) .شرح الشافية يف التصريف .إسطنبول :املطبعة العامرة.
 .05ياقوت ،أمحد سليمان1185( .م) .يف علم اللغة التقابلي .إسكندرية :دار املعرفة اجلامعية.

