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:شكــــر و عـــرفــــان   

 الحمد ہلل و الّصالة و الّسالم على رسول ّهللا 

 یسّرني و أنا في ھذا المقام أن أتقّدم بخالص الّشكر و الّتقدیر إلى كل من مّد ید العون

 بإسداء نصیحة أو بإرشاد و توجیھ ؛ إلى كّل من أسھم من قریب أو من بعید في إنجاز 

الّذي تحّمل مسؤولیة " بلخّوان محّمـد كمـال : " ھذا البحث ، و ال سّیـما األستاذ الفاضل  

.ھ و توجیھاتھ اإلشراف على بحثي وتتّبـع خطواتھ ، و الّذي أفادني بمالحظات   

:كمـا أتــقـّدم بجزیـل الّشـكـر إلـى أساتـذة قسـم األدب العربّي ، و أخــّص بالّذكـــر  

اتھ،ـھ و اقتراحـر بنصائحـادني ھو اآلخـالّذي أف" شھري محّمد " ل ؛ األستاذ شیخنا الفاض  

امتنانا لما قّدمھ لنا من دروس " لزعر مختار " واألستاذ   

كتب التي خدمت ھذا البحث بشكل كبیربمجموعة من الدني الّذي زوّ " عبد هللا معّمر " و األستاذ   

"فلوح " و " زیتوني : " األستاذتین كما ال یفوتني أن أشكر كّال من   

زاء ــر جــي خیــع عنّ ـھ الجمیـلّـ زى الـو ج  

 

 

 

 

 

 

 

 منــــى ناسـي
 



 إھداء

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 صدق اهللا العظيم )) عملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنوناقل  ((

  بذكرك حظات إّال والتطيب اللّ ، بطاعتك  هار إّال واليطيب النّ ،يل إال بشكرك هي اليطيب اللّ ـإل

  ــك اللـج لّ ـج ،ة إال برؤيتك ـوك  وال تطيب الجنّ ــوال تطيب اآلخرة إال بعف

 ة   إلى نبي الرحمة ونور العالمينغ الرسالة وأدى األمانة  ونصح األمّ ـإلى من بلّ 

  مد صلى اهللا عليه وسلّ ـدنا محمّ ـسيّ 

 العطاء بدون انتظار مني إلى من علّ ، الوقار بالهيبة و اّتصف إلى من 

   العزيـز  إلى أبــي...إلى قدوتـي  ،سمه بكل افتخاراإلى من أحمل 

 إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة ال حدود لها،  ، ظلمة حياتي ت ر ـانمن أإلى 

 .ي الحنونةـأمّ  ...إلى من عرفت معها معنى الحياة

 "نسريـن " أسـامـة و معّمــر  ، وإلى أختي المحبوبة : ّي و ــخأإلى 

 نباإلخاء وتميز  معهن الحياة ، إلى من تميزن ي  إلى من تحلوـدهن أمّ ـإلى األخوات اللواتي لم تل

في دروب الحياة  نبرفقته سعدت  ن ينابيع الصدق الصافي إلى من معه إلى ،بالوفاء والعطاء

                         عالية و زوال  سهير، نـورة، فــاطمة، زينب ، عبير، حنان ، إلى   



 :قّدمـة ـم

 ر األلفاظ ، غیر أّن اللغة وفق سیاقاتھا اللّغوّیة ـذكـاألصل في الّنظام اللّغوّي أن ت          

 .الـل المثـلى سبیـو أنظمتھا البالغّیة تلجأ إلى ضروب من الفنون البالغّیة ، كالحذف ع

 في اللّغة بوضوحجلى تموجودة في العدید من اللّغات ، و تفالحذف ظاھرة لغوّیة       

 العربّیة ، إذ تظھر بشكل بارز في الّنـص القـرآنـي، وفي كالم العرب ـ في شعرھم و نثرھم

 .و أمثالھم وحكمھم ـ 

 ك عـنـذلـر بـات ، فتعبّ ـى الحذف في كثیر من الّسیاقـفمن المالحظ أّن العربّیة تلجأ إل      

 دیـر بالـّذكــر أّن  ـّینـة ، والجـّیـة معـدالل ق أغراضاـارة أخرى تحقّ ـة أو بعبـدالالت معّین 

  لّ ـحظیت باھتمام كد ـن األبواب ، فقـر مـر كثیـھا عبـّد فروعـة تمتـالحذف ظاھرة واسع 

 ،وغیرھا من العلومبذلك مجال الّنحو و البالغة و الّداللة دخلت ف من النحوّیین و البالغّیین ،

 ومن المالحظ أّن ھذه اآلراء تتقارب حّق وقفة مطّولـة، وم آراء تستلوكان لكّل علم من الع 

 ، فقّدروا في تقدیر المحذوفات  أحیـانا و تختلف أحیانا أخرى ، فقد تنّوعت طرائق الّنحوّیین

 ؛الثالثة فشمل بذلك أقسام الكلمة الحذف فیما كان عمدة من الكالم كما قّدروه فیما ھو فضلة،

 رورات ـوبات و المجـات والمنصـّدروه في المرفوعـاالسم والفعل والحرف، وبالّتالي ق 

 وا في ذلك حّتـى أوشكوا ـعــوتوسّ  ...ك ـن ذلـو المجزومات وفي أجزاء الجملة وأكثر م

 .دة من قواعدھمـھم وقاعـولـأصال من أصأن یجعلوه 

 ذف والمقاصد الّتي یعنیھا الّناطق حین یجنحبینما اھتّم البالغیون باألغراض الّتي یحّققھا الح

 ؛ ذلكبھا بھذه األغراض تفوق عنایـة النحاةذه األغراض ـن بھـنایة البالغّییـإلى الحذف ، فع

 ).البیانّي ( ّدرس اللّغوّي عن الّدرس البالغّي ـن ذكرھا فصال للـأّن الّنحاة یعرضون ع 

 ـ في الجـمـلة االسمّیةداللة الحذف في المرفوعات " وقع اختیاري على موضوع  وقــد      

 من خالل ھذا البحث الّربط بین الّدراسات الّنحوّیة والّدراسات ت ـ، إذ حاول" نمـوذجـا 

 ورـالبالغّیة لھذه الظاھرة ؛ فاألولى تعنى بالحذف ألّنـھ یرتبط بالّتراكیب الّتي ھي مح



 حوّیـة ، والّثانیة تھتّم باألغراض و الّدالالت التي یحّقـقھـا الحذف ، معتبرة الّدراسات النّ  

 ذف ـإّیـاه نوعـا من أنواع المجـاز ،فیما یخرج البحـث عن حدود الحـذف الّصوتّي و الح

 .ول البحثالّصرفي اللّـذین یتعامالن مع المحذوفات داخل بنیة الكلمات وصّیغھا حتى ال یط

 مقّدمـة و فصـلـین وخـاتمة ، جاء الفصل األّول : البحث أن تكون كالتالي  واقتضت صورة  

 وھو عـبـارة عـن حدیث عـاّم حـول ظاھــرة  ؛ "دراسة استقصائیة لظاھرة الحذف"بعنـوان 

 اٍن ـّدة معـة على عـ، فلفظ الحذف اُستعمل للّدالل تطرقت فیھ إلى تعریف الحذفف الحذف،

 وبیان موقف العلماءالمعاني التي لھـا صلـة بموضوع البحث ،ذكر وسأقتـصـر علـى 

 ورفضا ،ثـّم أشـرت إلى أبرز المصطلحـات الّتي تداخلت أمن ھذه الظـاھرة قبوال  

 ى أغراض الحذف الّتـي حّددھا الّنحـاة ، كمـا أشـرت إل مع مصطلح الحذف ، و الّظواھر

 أّمـا الفصل الّثـانـي فكـان تطبیقّیـا . مـة وخاّصـة إلى عا حّددھا البالغیون مقّسمین إّیاھاكمـا 

 ة ـذف الجملـ، إذ یعتري الح" فـي الجمـلـة االسمّیـة داللـة الحـذف : " والّذي جاء بعنوان

 وتوقفت عند الغرض من حذف كـّل مـن ، إّمـا المبتدأ وإّمـا الخبـر ،فیصیب أحـد ركنـیـھـا 

 ثّم انتقلت إلى الحذف في الجملة المنسوخة الّنـوعیـن ، ل ـو ما یحتم ،المبتدأ و الخبـر

 . استنباط الحكمة من ھذا الحذف و

 في المـرفـوعـات ،   یقوم ھذا البحث أساسا على محاولة الكشف عن أثر دالالت الحذف      

  . وفي الجملة االسمّیـة بالّتحدیـد 

 ،وــحـد للنّ ـمیلي الشدی ھــو اختیاري لھذا الموضوع أسباب مّ ــن أھـن بیـّل مـولع     

، كما د وجدت في القرآن الكریم مادة غزیرة ذات دالالت عمیقة ومتجددة المعانيـوق   

.أّن  بعض أسـرار إعجـازه یعـود إلى الحـذف ومـا یحّقـقـھ من أغراض بیانّیة   

.شعرّیة بآیات من القرآن و بأبیات ـ في الغالب ـ  لھذا استشھدت   

قاسة ھذا الموضوع على أمل أن أوفّ في در قد وجدت في نفسي الرغبة الملّحة و   

.ذا البحثفي ھ   



 ما ھو الحذف ، وما ھو اإلضمار ؟ : انطلقت في بحثي من اإلشكالیة التالّیة وقد       

 فرق بین ھذین اللّفظین ؟ و ماعالقة التقدیر بظاھرة الحذف ؟ و ھل ھناك 

؟و لغرض اإلیجاز صود أم ھو لمجّرد تجّنب التكرار ھل للحذف معنى مق   

ھـاللـوالذي حاولت من خ ،وصف والتحلیلال ا یقوم علىـمنھجاعتمدت في بحثي ف       

.العناصـر  أھـمّ   على فالوقو   

جھود علماء النحو والبالغة  لظاھرة الحذف ، فقـد كانـت كانت ھناك دراسات سابقة      

د ـدیـھ العـاعتمدت علیھا ومن ثّمة كان لھا األثر في توجی بمثابة لبنة وعلماء التفسیر  

.أثــرت ھذا البحـث  من األفكار التي  

   ت دراستھمـفقد اھتم بعض الباحثین بدراسة موضوع الحذف ـ قدیما وحدیثا ـ فشمل    

.ة والجانب األصولي في الفقھ ـب الّنظري في اللّغـفي األغلب الجان   

:واعتمـدت في بحثي على مجموعة من المصـادر والمـراجع ، من أھّمـھا       

 مغني اللّبیب البن ھشام األنصاري ، الكتـاب لسیبویـھ ، الحذف والّتقدیـر في الّنحـو العربيّ 

.ل لعلي أبي المكـارم ، والحذف في الّنحـو العربّي لتمـام حمـد عیـد المنیز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 : الفصــل األّول 

 دراسـة استقصـائّیة لظاھـرة الحـذف 

 

 اصطالحـا لغـة و: تعـریـف الحـذف  *

 ن ظـاھرة الحذف ـموقف الّنحاة م *

 ـة و المجـاز ـقـن الحقیـالحذف بی *

 ـة ــداخـلـات متـاصطالح *

 ذف ـــــحـــاب الــــبــأس *

 ـذف ـــحــروط الــــــــــش *

 ـذف ـــالح راضـــــأغ *

 اّمــة ـالعـ     

       الخـاّصـة     
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 :تعریف الحذف 
   :لغــــــــة 

 ،ربـان العـاء في لسـجھا ما أذكر منة للحذف ، ّدة تعریفات لغویّ ـوردت ع        

 ... قطعھ من طرفھ  حذف الّشيء یحذفھ حذفا ؛: " بقولھ منظور الحذفابن  إذ یعّرف

 1"ما حذف من شيء فطرح  الُحذافة  و

 ...حذف ذنب فرسھ إذا قطع طرفھ): " ح ذ ف ( وورد في أساس البالغة في مادة       

 ة ،ـو حذف رأسھ بالّسیف ؛ ضربھ فقطع منھ قطع. و زّق محذوف ؛أي مقطوع القوائم 

  2"و حذف األرنب بالعصا ؛ رماھا بھا 

 ھ ـیـن نواحـذت مـ، إذا أختھ ـزه و تسویّ ـتطری رـالّشعف ـذیـحت: ري ـویقول األزھ       

 .ھ ـتـفقد حّذف ھ ـب ھـما تسّوی

 ...و أذن حذفاء ، كأّنـھا ُحِذفت أي قُِطَعت ، و الِحذفة القطعة من الّثوب 

 ة ـ، ومنھ حذفت من شعري ومن ذنب الّدابإسقاطھو یذھب الجوھري إلى أّن حذف الّشيء 

 3.؛ و ھو تخفیفھ و ترك اإلطالة فیھفي الّصالة سّنةحذف الّسالم : وفي الحدیث . إذا أخذت 

 

 ا ـھو داللتھ) ح ذ ف( ادةـوّي لمـات أّن األصل اللّغـویتّضح لنا من ھذه التعریف          

 زءـذ جـان أخـما یعنیـد ألّنھـنى واحـھ بمعـيء أو قطعـاط الشّ ـإذ أّن إسق ،على  اإلسقاط

 .أو إلـغــاؤه ـيءن شــم 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 65، د ـ ت ، ص  1ـ  ابن منظور ، لسان العرب ، المجلّد الرابع ، دار صادر ، بیروت ـ لبنلن ، ط ـ  1
 ، 1998،  1الّسود ، دار الكتب العلمّیة ، بیروت ـ لبنان ، ط ـ محّمد باسل عیون : ، تح  1ـ الّزمخشري ، أساس البالغة ، ج  2

 . 177ص 
 .  65نفسھ ، ص  صدر، المـ ابن منظور  3
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 : اصطالحــا 
 اظ أیضا ـرھا من اللّغات تخضع لقوانین الّتطّور ، فإّن األلفـالعربّیة كغیغة ـبما أّن اللّ         

 ، ومن الّتجسید إلى المجازي) يالماد( من المعنى الحقیقي  نتقل، لذا توفق ھذا التطّور تسیر

 رـد أن كانت تقتصـازي بعـال المجـإلى االستعم) حذف ( رت لفظة د تطوّ ـ، وقإلى الّتجرید 

 ـل ـلتـدخ، رس أو غیرھمـاـب الفـعر أو ذنـاط الشّ ـل في إسقـال الحّسـّي المتمثّ ـلى االستعمـع

 الم ــن الكــزء مــاط جــني إسقـذف یعــح الحـ؛ إذ أصب المـت الكـوّي فمسّ ـغـال اللّ ـاالستعم

 .بھ ـینھ و تھذیـتحس ّم ـو من ث

 حیث أورد  عن الحذف في مواضع متفّرقة من الكتاب )ھـ  180ت ( سیبویھ تكلّم وقد      

 ان ـاللّسذف تكمن في طلب الخفة على ـرورة الحـو یرى أّن ضفھ ،األمثلة و ألـّم بأسبابھ لھ 

 دة ،ـة واحـلم یبق على تسمیّ ذه الّظاھرة ـاء تناولھ لھـھ أثنـإال أنّ  ،أو لسعة الكالم واالختصار

  : قول ـی ، إذ حینا و إضمـارا حینا آخـر استغناًء   سّمیھفی

 ا ـھ مسقطـغنى عنـر المستـيء حتى یصیـعن الشّ  بالشيء يـغنـقد تستعرب ـم أّن الـواعل" 

 ،) وذر( و ) ودع( ن ــع) ترك (م بـ ــاؤھـنــك استغـن ذلــ، ومة ـتّ ـم البـھـن كالمــم

 . 3الّضحى ـ  ﴾﴾لىـك و ما قـما ودعك ربّ  ﴿﴿: باستثناء قولھ عّزو جّل 

 1.ة شاذة ـلغ سیبویھ  اـبرھـو اعت، " ھ ـحّتى ودع: " ود ــي األسـول أبــو ق

 2 )فیھ المبتدأ مضمرا و المبنّي مظھرا باب یكون ( ا  ـابـھ بـابـي كتـوقد خّصص ف

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الحمید ھنداوي ، منشورات محّمد علي بیضون ، دار الكتب :  ، تح  1أبو الفتح عثمان بن جني ، الخصائص ، ج  :ینظر ـ 1

 . 278، ص  2003،  3بیروت ـ لبنان ، ط ـ  العلمّیة،
 إمیل بدیع یعقوب ، منشورات محّمد علي بیضون ، دار الكتب العلمّیة ،: ، الكتاب ، الجزء الثاني ، تعلیق سیبویھ : ینظر ـ  2

 . 129، ص  1999،  1بیروت ـ لبنان ، ط ـ 
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 : ول ـیقـة فـة العربیّ ـاب الّشجاعـذف في بـن الحـع) ھـ 392ت ( ویتحّدث ابن جني        

 ن ذلك إال ــيء مـس شـركة ، ولیـرف و الحـرد و الحـة و المفـرب الجملـت العـقد حذف" 

 1 "ان فیھ ضرب من تكلیف  علم الغیب ـ ك، وإّال ل ـن دلیـعـ

 الحذف ھو باب دقیق " :بقولھ  الحذف ) ھـ 471ت ( عبد القاھر الجرجاني فیما یعّرف    

 ح ـر أفصـبالّسحر ، فإّنك ترى بھ ترك الّذكر ، شبیھ ـالمسلك ، لطیف المأخذ  عجیب األم

 ق ، ـم تنطـون إذا لـتك ـادة أزیـد لإلفادة ، وتجدك أنطـق مامت عن اإلفمن الّذكر ، و الصّ 

 2 "بیانا إن لم تبــن  و أتّم ما تكون

 فقد استفاد عبد القاھر الجرجاني من جھود العلماء الّسابقة الّتي عنیت بظاھرة الحذف      

   .للكشف عن أسرار الّنظم و اعتبره وجھا من وجوھھمن الحذف وسیلة  لیجعل

 دّل ـف من الكالم ما یمن محاسن لغة العرب أّنھا تحذ: " )ھـ 728ت(یقول ابن تیمّیة و     

 3" ولكن ال یسوغ اّدعاء الحذف إال إذا دّل علیھ دلیل ... المذكور علیھ اختصارا و إیجازا 

 .ذفـة على وجود حـل أو قرینة دالـاك دلیـأن یكون ھن ھو اآلخـر ابن تیمّیةرط ـفـقـد ِاشت

 

 ھو إسقاط لصّیغ داخل الّنّص الّتركیبّي في بعض ": بقولھو یعّرفھ علي أبو المكارم         

 ا ـقـركیب و تطبیـالمة التّ ـا ، لسـا نحویّ ـرض وجودھـاللّغوّیـة ، وھذه الّصـّیـغ یفت المواقف

 4"واعد ، ثــّم ھي موجودة أو یمكن أن توجد في مواقف لغوّیة مختلفة ـللق
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  140، ص  2الخصائص ، ج ابن جني ، ـ  1
 عبد الحمید ھنداوي ، منشورات محّمد علي بیضون ، دار الكتب : في علم المعاني ، تح عبد القاھر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز  ـ  2

 . 100، ص  2001،  1العلمّیة ، بیروت ـ لبنان ، ط ـ 
 ة ، بیروت ـ أحمد فرحان ، الّدراسات اللّغوّیة و الّنحوّیة في مؤلفات شیخ اإلسالم ابن تیمّیة ، دار البشائر اإلسالمیھادي  ـ  3

 .  384، ص  2001،  1لبنان  ، ط ـ 
 ،،القاھرة ـ مصر ـ علي أبو المكارم ، الحذف و الّتقدیر في النحو العربي ، دار غریب للطباعة و الّنشر و الّتوزیع  4
  .200، ص  2007،  1ط ـ  
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 ذف یدّل على إسقاط أحد عناصر الجملة إن لم تكن جملةـا سبق أّن الحـویتبّین لنا ممّ       

 ة، ـ، وھذا ما یضیف إلى الّسیاق الكالمّي قیمة فنیّ شرط وجود ما یدّل على الحذفبأكملھا  

 ا ـذوف ومقارنتھـدیم المحـة بتقـورتھا األصلیّ ـة الحذف إلى صـالل إعادة بنیـتظھـر من خ

 .ة الحذف ـمع بنی

 أّنھ ال یجوز ذكرویعنون بالحذف الّالزم  یقّسم الّنحاة الحذف عادة إلى الزم وجائز،و       

 أّنـھ ذف الجائزـدون بالحـواعد الّنحوّیة ، ویریـالمحذوف،وإن كان یتحّتم تقدیره لسالمة الق

 دة ـة القاعـواء من حیث سالمـره سـدم ذكـوع رهـذك عدم ذكره،وأنّ  یجوز ذكره كما یجوز

 ة نحوّیـة،ـة ال لغویّ ـة كالمیّ ـطقیّ س منـإلى أسود ـم یعـذا الّتقسیـرّد ھـّل مـولع... النحوّیـة 

  1.ما یدّل على تأّثرھم بالّتقسیم المنطقّي لألشیاء والعالقات إلى موجود و معدوم

 :موقف الّنحاة من ظاھرة الحذف
 ،وجب علینا في ھذا المقام اإلشارةوذكرنا أقسامھ وبعدما عّرفنا الحذف كظاھرة لغوّیة      

 ة ـن قضیّ ـرھم مـات نظـت وجھـد اختلفـو الباحثین من ھذه الظاھرة؛ فق إلى موقف العلماء

 :أثناء تحلیلھم ودراستھـم للّنصوص وانقسمت إلى ثالثة مذاھب الحذف 

 ھو مذھب اإلفراط ، ومن أھـّم ما یتمّیز بھ ھذا المذھب المغاالة والمبالغة: المذھب األّول    

 ،ة ـیقـفي تحلیلھم للّنصوص دون ضوابط موضوعّیة دق واإلكثار من اّدعاء الحذف والّتـقدیر

 رة ـذه الّدائـث دخل في ھـع ، حیـوتوسیعھم دائرة الحذف بشكل كبیر یخالف الحقیقة و الواق

 دة ــف القاعـا خالـك أّن كّل مـما یتطلّبھ المعنى و الّتركیب وما ال یتطلّبھ ، و حّجتھم في ذل

 2.ینسجم مع ھذه القاعدة العامة من نصوص وجب تأویلھ حّتى

 ومن أصحاب ھذا االتجاه ابن مضاء الّذي ینكر وجود الحذف ، ویرى أّن الّنحاة قّدروا        

 تبعا لمقتضیات األحكام الّنحوّیة الخاّصة بالّتراكیب دون أن یكون المعنى في حاجة الحذف

 3تقدیراتھم ،ورّبما یكون تقدیرھم مخال بالمعنى إلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .245علي أبو المكارم ، المرجع نفسھ، ص : ـ ینظر 1
 مصطفى  شاھر خلوف ، أسلوب الحذف في القرآن الكریم و أثره في المعاني و اإلعجاز ، دار الفكر للنشر والّتوزیع ،  : ینظر – 2

 . 35،36، ص  2009،  1ـ األردن ، ط ـ  عّمان
 الدار الجامعّیة للطباعة والّنشر والتوزیع،اإلسكندریة ـ مصر،سلیمان حمودة ، ظاھرة الحذف في الّدرس اللّغوّي، طاھر: ـ ینظر 3
 .26، ص 1998ـ ط ،  د
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 رة ـمذھب الّتفریط ، وقد اّتجھ أصحاب ھذا المذھب إلى نفي ظاھ: المذھب الثاني        

 تھم الحذف وإنكارھا كلّیة في تحلیل الّنصوص ودراستھا، سواًء تطلّبھ الّنّص أم ال، وحجّ 

 ود ــا وجـس لھـیـل ّص،ـر في النّ ـود عناصـى افتراض وجـوم علـذف یقـي ذلك أّن الحـف

  بذلك أّن فكرة الحذف والتقدیر الّتي اّدعاھا الّنحاة ھي فكرة خاطئة  في الواقع،وھم یرون

 قادھم إلیھا منھجھم الفلسفي، وما زعموا أّنھ محذوف من األفعال أو األسماء أو الحروف 

 . العربّیة وتحمیل إّیاھا ما لیس فیھـا افتئات على الجملة

 اّتجاه وسط بین المذھبین الّسابقین، مذھب االعتدال، فھذا المذھب : المذھب الّثالث        

 إثبات الحذف في المواطن الّتي یحتاج إلیھا المعنى و الّتركیب في الّنّص، یرى أصحابھ

 في المواطن الّتي ال یحتاج إلیھا المعنى و الّتركیب، وكان من نتیجة ذلك ونفي الحذف 

 الحذف الّذي یتطلّبھ الّتفسیر اللّغـوّي،أن ضاقت دائرة الحذف وأصبح مقصورا على 

  1. طلّبھ التفسیر اللّغوّي وخرج منھا الحذف الّذي ال یت

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

. 36، 35شاھـرخلـوف ، المرجع نفسھ ، ص مصطفى : ینظر -1  
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 :اصطالحات متداخلـة 
 كانت لھا قد تداخلت في الّنظرّیة الّنحوّیة العربّیة عّدة مصلحات ذات مفاھیم دقیقة و       

 ا ـفیماإلضمار ، االستغناء ، االّتساع ، االختصار، : ، نذكر منھا 1صلة بظاھرة الحذف 

 د ـطالحات لتحدیـذه االصـدرس ھـغي أن تـذا ینبـل...  الّتأویل  والّتقدیر بظاھرتي  یرتبط

 .ا بظاھرة الحذف ـصلتھ 

 :تّي اآلعلى شكل  ثنائیات على النحو صطالحات ذكر ھذه االو یمكن  

 : أوال ـ  الحذف واإلضمار  
 ا ـإذ خلطوا بینھما خلط بین الحذف و اإلضمار خیط رفیع قلّـما وقف علیھ الّنحاة،     

 .ارا، و اإلضمار حذفـا ـم إضمـھـن مقوالتـع مـواضـي مـذف فـفصار الح ،اـواضح

 ھذا باب یكون فیھ " : إذ یقول ذوف بالمضمر ، ـوقد ثبت عن سیبویھ أّنھ وصف المح

 ة ـت صورة شخص ، فصار آیــك إذا رأیـالمبتدأ مضمرا و المبنّي مظھرا ؛ و ذلك أنّ 

 ، »ذاك عبد هللا  «: ، كأّنك قلت  »عبد هللا و رّبي «: لك على معرفة الّشخص فقلت 

 ك ـار آیة لـب الّصوت ، فصـ، أو سمعت صوتا فعرفت صاح »ھذا عبد هللا  «: أو 

  2... "  »زید و رّبي  «:تھ ، فقلتـعرفـلى مـع

 وّي،ـذف واإلضمار صارا بمنزلة المترادفین، ال سّیما في الّتطبیق الّنحـفالمالحظ أّن الح

 إذ یوّحد بعض الّدارسین الحذف و اإلضمار ، ویرون أّن اإلضمار ال یختلف عن الحذف 

  3في شيء، ألّن في كّل منھما تقدیر ما ال وجود لھ في ظاھر الّنّص اللّغوّي 

 كما یضمرون : " حین یقول ھو اآلخر یخلط بین الحذف واإلضمار  وھا ھو عبد القاھر

  4" لفعل فینصبون فیرفعون، فقد یضمرون االمبتدأ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلیلة مزوز، األحكام النحوّیة بین النحاة وعلماء الّداللة ـ دراسة تحلیلّیة ـ عالم الكتب الحدیث للّنشر والتوزیع،األردن، د ـ ط ،  ـ 1

 .389، ص  2011
 . 129ص  ، مرجع نفسھـ سیبویـھ ، ال 2
 .389المرجع نفسھ ، ص ـ دلیلة مزوز،  3
 .100المرجع نفسھ ، ص ـ عبد القاھر الجرجاني ،  4
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 ، ینا آخـرار حـظلّت المسألة على حالھا حیث عّبـر الّنحاة بالحذف حینا و باإلضمو      

 یثبتوا غیر أّنھم لمبین الحذف و اإلضمار ، قیق وكأّنھم أحّسوا بحدسھم اللّغوّي الفارق الدّ 

  1ذلك في الّتطبیق 

 ار ـتـار أو االستـفاإلضم ؛ رق بین الحذف و اإلضمار ـاة المتأخرون الفـفقد أدرك الّنح      

 ھو أن یوجد في الّصیغة ما یدّل على المضمر أو المستتر ، أّما في حالة الحذف فال یشترط

 2.من الّسیاق على المحذوف ، بل یمكن أن یفھم أن یوجد في الصیغة ما یدّل 

 و علیھ فاإلضمار أدّق درجات الحذف ؛ إذ یخرج من الّترادف إلى الّتدرج في الوظیفة ،

 3.إذ أّنـھ درجة علیـا من الحذف 

 : ومن بین الفروق الّتي ذكرھا بعض الدارسین بین الحذف و اإلضمار ما یلي        

 ار ــھ ، أّمـا اإلضمـالم بدونـقالل الكـو الّنّیة الستذف ما ترك ذكره من اللّفظ ــ  أّن الح

 .فما ترك ذكره من اللّفظ و ھو مراد بالّنـّیة 

 ، فتقتصر على المفعول األّول " أعطیت زیدا :" ـ الحذف ما ال أثر لـھ في الكالم كقولك 

 : و یحذف المفعول الّثاني ، أّما اإلضمار فما لـھ أثر في الكالم كقولھ تعالى 

 ، فترك ذكـر األھل وھو مراد ، ألّن سؤال ا ـلھـ؛ أي أھ 82یوسف ـ  ﴾﴾ة واسأل القری ﴿﴿

  4 القریة محــال 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 389ـ دلیلة مزوز ، المرجع نفسھ ، ص   1
 .202علي أبو المكارم ، المرجع نفسھ، ص :ینظر ـ  2
 . 389ص دلیلة مزوز، المرجع نفسھ، ـ  3
 . 34، 33مصطفى شاھر خلوف، المرجع نفسھ ، ص ـ  4
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 ، فالحذف الفرق واضحا، وجدنا لھذین المصطلحین ةریف اللّغویّ اوإذا ما عدنا إلى التع       

 .یعني القطع و اإلسقاط ، في حین یعني اإلضمار اإلخفاء 

 یعكس بین المنطوق والمخفّي في الّنفس ، فاإلضمار ما فما بین اإلضمار و الحذف       

 ن ، ــھ ظاھـر بیـّ ـھ أنّ ـتـقـذف فحقیـس ، أّمـا الحـي في الّنفـل بقـھ بـلشيء لم یلفظ ب حذف 

 .1على حذفھ ألغراض بالغّیــة ن ـّم اُستعیـث

 

 :الحذف و االستغناء  ثـانـیـا ـ 
 حاة بین ھذین المصطلحین،، إذ خلط النّ االستعمالفي بالحذف لفظ االستغناء  ارتبط قد و    

 .2ما استغنت العرب عن لفظ بلفظ  رایـكث، و ء باب واسعاالستغنافـ

 و اعلم أّن  «: سیبویھ  یستشھد بقولوقد عقد ابن جني في خصائصھ بابا لالستغناء إذ      

 م ـناؤھـن ذلك استغـو م...  قطا ـر المستغنى عنھ مسـالعرب بالّشيء عن الّشيء حّتى یصی

 ھ ـ، و علی) َمْشَبھ(عن ) ِشْبھ (، و بـ ) ح المِ ـمَ (وعلیھا كّسرت ) َمْلَمَحة ( عن ) َحة َلمْ ( بـ 

 فلم یأِت إّال مقلوبا ، و من ذلك ) قُُووس (عن ) قُسّي (و كذلك استغنوا بـ ) ... ھ ُمَشابِ ( جاء 

 ...فلم یأتوا بجمع الكثرة " أرجل : " استغناؤھم بجمع القلّة عن جمع الكثرة ؛ نحو قولھم 

  3») ...َفـقـرَ ( و ) َشـدَّ (عن ) ِافتقر( و ) ِاشتّد ( و منھ أي أیضا ِاستغناؤھم بـ 

 عند إجرائھ مقاربة بین الحذف و االستغناء ، كان في معظمویتبّین لنا مّما سبق أّن ابن جني 

 ذف ـق بالحـاألمثلة مستشھدا بمفردات استغنت بھا العرب عن مفردات أخرى ، وھذا ال یتعلّ 

 م الّصرف ؛ إذ أّنـھ ـق بعلـا یتعلّ ـدرمـھ  الدراسة النحوّیة وال حّتى البالغیة ، بقـالّذي تعنى ب

 .2.أورد أوزانا استغنى بھا العرب عن أوزان أو صّیـغ أخرى

  

 

 
 

                                                            
 . 390ـ دلیلة مزوز ، المرجع نفســھ ، ص  1
 . 200ـ  علي أبو المكارم ، المرجع نفســھ ، ص  2

280،  278، ص  2ابن جنـي ، الخصائص ، ج :  ـ ینظر  3  
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 بین صّیـغ أخرى أو األوزان الّتي لم ترد ومحور ھذا الّتسویغ ھو الّربط بین الّصّیغ و     

 :و ھنا یمكن تحدید الفارق بین الحذف واالستغناء . وردت في اللّغـة 

 ف ـفي بعض المواقـ الحذف ـ كما سبق وأشرت ـ ھو إسقاط  لصّیغ داخل الّنّص الّتركیبّي 

 ة ـة لتبریر عدم وجود صّیغ معّینة أو أوزان خاصّ ـھو محاول ناءـاللّغوّیة ، بینما االستغ

 .في اللّغـة 

 ؤدي الصّیغ المحذوفة  دورا في الّتركیب في حالتي الّذكر أو اإلسقاط ، أّمـا في االستغناء ـ ت

 فال وجود لتلك الّصّیغ فضال عن أن تقوم بدور ما ، فال نجد في االستغناء أّي تأثیر 

 1.یغة المھملة أو الوزن غیر المسموع في الّتركیب للصّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .201، 200علي أبو المكارم ، المرجع نفسھ ، ص : ـ ینظر 1
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 : االّتساع الحذف و ثـالثـا ـ  
 روب ـضمن  اـضربل االّتساع ـوقد جع ، اعـّتساال وذف ـعن الح ّراج ـابن السّ  یتحّدث     

 ل ـثّم ذكر الفرق بینھما ، فابن الّسّراج یجعل الحذف مختّصا بحالة حذف العامالحذف ، 

 بعد المحذوف لیتناسب حكمھ و إبقاء المعمول على حالھ ، أّما في االّتساع فیتغّیر الباقي 

 :ع مواضع فّصلھا في ثالث نقاط اإلعرابي مع وضعھ الجدید ، و ھو ما یّتسق م

 ـ في المصادر  1

 ـ بین المصادر و المضاف إلیھ  2

 .المفعول لھ و المفعول معھ : ومن بینھا ـ في عدد المفاعیل ،  3

 ؛ وھي حالة إسقاط العامل مع  بقاء المعمول  فالحذف عند ابن الّسراج یتضّمن حالة واحدة 

 على ما كان علیھ، أو باألحرى ما كان لھ من حكم إعرابّي ؛ أي حذف العامل مع بقاء أثره 

 ، الفعل و المتمّثل في ، فقد حذف العامل" صبرا : " فعلى سبیل المثال قولك.  1اإلعرابي 

 إذ یحّددھم الّسیاق لیتبّین والّذي غالبا ما یكون فعل أمر مسندا إلى ضمائر المخاطبین 

 .أو المثنى أو الجمع   الفعل موّجھا إلى المفرد  إن كان

 .على ما كان لھ من حكم إعرابّي و المتمّثل في نصبھ) صبرا ( وبقي المعمول 

 ابن الّسراج من قبیل االّتساع، إذ یتغّیـر  جعلھا وتخرج عن الحذف تلك المواضع الّتي     

  82یوسف ـ )) واسأل القریة : (( ، مثل قولھ عّز وجلّ فیھا المعمول لیأخذ حكما جدیدا 

 من الجّر إلى الّنصب ، وقد سبق التفصیل في ھذا ) القریة ( الحكم اإلعرابّي لـ  إذ تغّیـر

 .المثال 

 و مع ھذا یمكن االستغناء عن التفرقة الّتي ذكرھا ابن السّراج بین الحذف واالستغناء      

 م ـكـن حـا كان لـھ مـھ على مـر المعمول أو بقائـل حالتي تغیّ ـل الحذف یشمـوذلك بأن نجع

 " االّتساع ضرب من الحذف  : "رف بذلك ، حیث یقولـھ یعتـھ ھو نفسـ، إذ أنّ  إعرابيّ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 202،  201 ـ علي أبو المكارم ، المرجع نفسھ، ص 1
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 : رابعـا ـ الحذف و االختصار 
 ، إذ ھو جّل مقصود عدد من الّظواھر اللّغوّیة أساسا لتفسیر االختصاریجعل الّنحوّیون       

 : واھر ـرز ھذه الظّ ـرى الّسیوطي أّن من أبـویو علیھ مبنى أكثر كالمھم ،   العرب ،

 الّضمائر أخصر من الّظواھروجود الّضمائر مع إمكان الّتعبیر باألسماء الّظاھرة ، ألّن  •

  . وب مناب جملتینوغیرھما ،ألّن الجملة فیھ تن) إّنما(و  )إال(الحصر بـ  •

 .العطف ؛ ألّن حروفھ وضعت لالستغناء عن إعادة العامل  •

 .الّتثنیة والجمع ألّنھما یغنیان عن العطف  •

 و من النحوّیین من یجعل االختصار غرضا من أغراض الحذف، أمثال سیبویھ الّذي      

 .طلب الخفة على اللّسان أو لسعة الكالم واالختصارضرورة الحذف تكمن في یـرى أّن  

 أّن من بین الّظواھر الّتي قام االختصار بدور رئیسّي ) ھـ911ت (ویرى الّسیوطي      

 ،)لم أبل (و) لم یك(فیكون تارة بحذف حرف من الكلمة كـ في وجودھا ظاھرة الحذف ؛ 

 وتارة ألكثر من ذلك ،ولھذا تجد الحذف و تارة بحذف كلمة ،وتارة بحذف جملة بأسرھا 

 كثیرا عند االستطالة كحذف عائد الموصول فإّنـھ كثیر عند طول الصلة قلیل عند عدم

 .االستطالة 

 وجود عدد من الّظواھر اللّغوّیة المختلفة ، ولكن صحیح أّن االختصار كان سبًبا في      

 ئیس في ظاھرة الحذف الّنحوّي ؛ذلك أّن االختصار موقف االختصار لم یكن الّسبب الرّ 

 ال لغوّي قد یؤثر في اللّغة من جوانب عّدة ،في حین ینبع الحذف من محاولة الّنحاة نفسيّ 

  2 .النحوّیة تعلیل االختالف بین الظواھر اللّغوّیة والقواعد

 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .203ـ علي أبو المكارم، المرجع نفسھ ، ص 1
 .204المرجع نفسھ ، ص : ـ ینظر 2
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 : سا ـ الحذف و الّتأویل خام

 شروط الّصحـة نحوّیـاالّتأویل ھو محاولة إرجاع الّنصوص الّتي لم تتوافر فیھا        

 تتّسم فیھ بالّسالمة الّنحوّیة، فنلجأ إلى الّتأویل في الحذف والّتقـدیم والّتأخیـر  إلى موقف 

 تبریر االختالف: جل إثبات صّحة القاعدة الّنحوّیة؛ أيمن أا من الّظواھر اللّغوّیة ـیرھـغو

 .الحاصل بین الواقع اللّغوّي والقاعدة الّنحوّیـة  

 حاة علیھ فإّن الحذف أسلوب من أسالیب الّتأویل الّنحوّي و أحد طرقھ الّتي استخدمھا النّ و    

 1.لتسویغ ھذا االختالف،ویكون ھدف الّنحاة بذلك إثبات سالمة الّنصوص مع صحة القواعد

 
 :سادسـاـ  الحذف والّتقدیر

 الّنحو العربّي،ھرا من مظاھر الّتأویل ،وھو یتخّذ صّورا شتى في یعتبر الّتقدیر مظ

 :وقد حاول بعض الباحثین تحدید صّور الّتقدیر فذكروا

 ـ الجمل التي لھا محّل من اإلعراب 

 46فصلت ـ )) وما رّبك بظّالم للعبید: (( ـ حكم المجرور بحرف الجّر الزائد،مثل قولھ تعالى

 ذهـن ھـنحوّیة تترّتب عأحكاما ـ تأویل المعاني الشكلّیة لتوافق المعاني الّداللّیة مّما یجعل 

 .المعاني المفترضة 

 وفي مثل ھذه المواضع نرى أّن الّتقدیر مقصور على الحركة اإلعرابّیة و إن اّتخذ صورا 

 .مختلفة إذ یتّم الّتقدیر في الجمل لتأخذ حكما إعرابّیـا 

 وما یتّصل  كما أّن الّتقدیر یرتبط بالحركات اإلعرابّیة ؛ إذ تقّدر الحـركة في حالة البناء

 2.بــھ مــن شـبـھ

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 204ـ علي أبو المكارم، المرجع نفسھ ، ص  1
 .206،  205المرجع نفسھ ، ص : ـ ینظر 2
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 ، وإّنما یفترض ال یھدف إلى تصحیح الحركة اإلعرابّیة  من الّتقدیر وثّمة نوع آخر     

 د ـافتراضھا بحكم التزامھ بالقواعال وجود لھـا فعال ، ولكّنھ مضطر إلى  تراكیبوجود 

 1جملـة بأسرھا أو بعض أجزائـھا  سواًء افترض 

 : یكون الحذف على صورتینوعلیھ     

  جواب القسم أوجملة جواب الشرطجملة تقدیر ك،تقدیر الجملة  :الصورة األولى 

 سواًء كان على أحد عناصر الجملة یقتصرفـ؛ تقدیر أجزاء الجملة : الّصورة الّثانّیة

 االسم،: یقّدر الّنحاة أّن الحذف یتناول أقسام الكلمة الثالثة " اسما أو فعال أو حرفـا، إذ 

 الفعل والحرف ، و أّن الحذف یتناول االسم والفعل في مواقعھما المختلفة ،كما أّنھ یشمل

 .   2 الحـروف على تنّوعھـا

 :توّصلوا إلى عّدة نتائج، منھالّما تناول الّنحاة ظاھرة الحذف بالّدرس و الّتحلیل       

 ـ أّنھ ینبغي أن یقّدر الّشيء في مكانھ األصلّي ؛ وذلك كیال یخالف األصل، من وجھي

 . الحذف ووضع الشيء فـي غـیر مـوضعھ

 .ـ ینبغي أن یقّدر المقّدر من لفظ المذكور إذا أمكن 

 . 3ـ ینبغي تقلیل المقّدر ما أمكن لنقل مخالفة األصل 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 206علي أبو المكارم، الحذف و الّتقدیر في النحو العربي، ص  : ینظرـ 1
 .287ـ المرجع نفسھ، ص  2
 . 207،  206ـ المرجع نفسھ ، ص  3
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 من ھذا كلّھ إلى تحدید الّصلة بین الحذف والّتقدیر ، فھما یلتقیان في أّن كّال  ننتھي        

 .منھما أسلوب من أسالیب الّتأویل الّنحوّي للّنصوص اللّغوّیة المخالفة للقواعد الّنحوّیة

 و یتفقان أیضا في بعض مواضع الحذف إذ یتحّتم تقدیر المحذوف دون أن یكتفي بإعادة 

 .إعادة صیاغة المفردات جود أو افتراض سبك الّنّص المو

 أّن الحذف یقتصر على حالة حذف العامل سواًء بقي معمولھ: ویختلفان في نقاط نذكر منھا 

 على ما كان علیھ من حكم إعرابّي أو تغـّیر لیّتسق مع وضعھ التركیبّي الجدید، أّما الّتقدیر

 حذف المعمول وحذف الجملة فإنھ یتناول محذوفات أخرى غیر العامل ، فھو یتناول 

 حذف مقصور على حالة افتراض سقوط أجزاء معّینة منوغیرھما  ، إضافة إلى أّن ال

 حاالت الحذف الّنصوص اللّغوّیة المؤّولة و المتمّثلة في العوامل، فیما یشتمل الّتقدیر على 

 .وحاالت أخرى ال حذف فیھا 

 وبالّرغم من ھذا الخالف إال أّنھ یمكن أن نجد بینھما أرضا مشتركة كفیلة بأن تعید       

 تشكیل الّظاھرة فتحّدد أبعادھا معـًا ككّل متكامل ال كاصطالحین یختلف مضمونھما بـل

 تنبع في جوھرھا من التالزم بین الحذف و الّتقدیر ؛ إذ أّن الحذفكظاھرة واضحة األبعاد 

 تقدیر ما ال وجود لـھ في اللّفظ، كما أّن الّتقدیرـ في مجالـھ الّرئیس ـ لیس إّال حذف  لیس إّال 

 . 1بعض أجزاء الّنـّص الكالمي في نظر الّنحــاة 

 
 
 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 209،  208علي أبو المكارم ، المرجع نفسـھ، ص : ـ ینظـر 1
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 :مجـازال الحقیقة وبین الحذف 
 من المجاز  أواختلف العلماء والباحثون في اعتبار الحذف من الحقیقة            

 :مشترك بینھما على ثالثة مذاھب  أو

 اعتبار الحذف  إلىمذھب الحقیقة ،حیث اتجھ أصحاب ھذا المذھب :المذھب األول 

 الحذف  أنعن بعضھم )ھـ478ت(الحرمین  إماممن الحقیقة وداخل دائرتھا ،وقد نقل 

 ھو استعمال اللفظ في غیر موضعھ والحذف لیس كذلك لیس بمجاز ،الن المجاز 

 استعمال   ألنھإلى أن حذف المضاف لیس من المجاز ،)ھـ794ت(ویذھب الزركشي 

 ینسب  أنالتجوز في  وإنمااللفظ فیما وضع لھ ،والن الكلمة المحذوفة لیست كذلك ، 

 .المضاف  إلىما كان منسوبا  إلیھالمضاف  إلى

 . 1بعضھم جعل الحذف من أنواع الحقیقة أن)ھـ911ت( السیوطيوذكر 

 اعتبار الحذف  إلىمذھب المجاز ،حیث اتجھ فریق من العلماء والباحثین :المذھب الثاني 

 :من المجاز وداخل دائرتھ ،ونذكر منھم 

 .المجازالحذف داخل في دائرة  أنیرى  الذي)ھـ463ت(ابن رشیق 

  أنالحذف من المجاز ،ویذكر السیوطي  أنالمفھوم المشھور ھو  أنویذكر الزركشى 

 .یجعل الحذف من أنواع المجاز بعضھم 

 الحذف منھ ما ھو أناعتبار  إلى آخرذھب فریق  االشتراك، إذمذھب : المذھب الثالث

  الجرجانياخل في دائرتھ ،فقد ذكر حقیقة وداخل في دائرتھا ،ومنھ ما ھو مجاز ود

 ویكون الحذف داخال في الحقیقة عندما مجاز،ھو حقیقة ومنھ ما ھو  الحذف منھ ما أن

 "زید منطلق وعمرو:"ما بقي منھ نحو  أحكامیتجرد التركیب بعد الحذف عن تغیر حكم من 

 الحذف  الحقیقة، ویكونھو باق على  المجاز، بلفحذف الخبر ھنا ال یدخل الكالم في دائرة 

 :،نحو قولھ تعالى 2تغیر بعد الحذف حكم ما بقي من التركیب  إذاداخال في دائرة المجاز 

 .82-یوسف  ))القریة  واسأل((

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .37مصطفى شاھر خلوف ،المرجع نفسھ ص-1

 38ینظر المرجع نفسھ ،ص-2
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 یـرى عبد القاھـر الجرجانـي أّن الكلمة كمـا توصف بالمجـاز لنقلـك لھــا               

 .عـن معنـاھـا، فقد توصف بـھ لنقلھـا عن حكم كان لھا إلى حكـم لیس ھو بحقیقة فیھا 

 : و مثل ذلـك أّن المضاف إلیھ یكتسـي إعراب المضاف ، في نحو قولـھ تعـالى 

 . 82یوسف ـ  ))و اسأل القریة (( 

 واسأل أھل القریة ؛ فالحكم الّذي یجب للقریة في األصل وعلى الحقیقة :  إذ أّن األصل

 ) .أھل ( ألّنھ منقول إلیھ عن المضاف المحـذوف ... ھو الجـّر ، والنصب فیھا مجاز 

 وجـھإّن : " لرأي األول ، إذ یـذھب إلـى أّنـھ ال ینبغي أن یقـال ل برأي مخالفیأتي  ثّم 

 ، فإّن الحذف إذا تجّرد عن  تغّیـیـر حكم من أحكام ما بقي " المجاز في ھـذا ھو الحذف 

 ال یعتبر  " زید منطلق و عمرو " بعد الحذف لم یسّم مجازا ، أال ترى أّن حذف الخبر في 

 مجازا ؛ فال توصف جملة الكالم من أجل ذلك بأّنھا مجاز ، ذلك أّن الحذف فیھا لم یـؤد 

 . 1تغّیـیر حكم فیما بقي من الكالم إلى

 

 

 

 

 

 

 
3 
. 

 

 

 

                                                            
 حمید ھنداوي ، منشورات محّمد علي عبد ال: عبد القاھر الجرجاني ، أسرار البالغة في علم البیان ، تح : ـ ینظر  1

 .292، 291، ص  2001،  1، دار الكتب العلمّیة ، بیروت ـ لبنان ، ط ـ   بیضون
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 :أسباب الحـذف 
 رـا تفسیـاة بھـاب الّتي حاول الّنحـر أھـّم األسبـث على ذكـسـأقتصر في ھذا المبح       

 وبعض ھذه األسباب یكون مطردا تماما، بحیث"ظاھرة الحذف في مواضعھا المختلفة ، 

 كما أّن ھذه األسباب لیست علال عقلّیة بعیدة عن الواقع ،تبدو ھذه األسباب بمثابة قوانین

 يّ ـراء الوصفـاللّغـوّي وإّنما ھي عبارة عن أحكام أو نتائج استخلصھا القدماء من االستق

 للّغـة ومن معرفتھم بخصائص الّصّیغ و الّتراكیب العربّیة ،وھي بمثابة وصف تقریريّ 

 ."وتفسیرّي في آن واحد للظاھرة في مواضعھا المختلفة 

 یطرد في كل موضع ، كالحذف لكثرة االستعمال أو لطول وبعض أسباب الحذف ال      

 ـلل فیھا بأكثر من سبب ، كأسلوب القسم الّذي یعلّ ـالكالم ، وبعض المواضع یحسن أن یعلّ 

 الحذف الوارد فیھ بطول الكالم و بكثرة االستعمال، وفي مواضع أخرى ال یصّح التعلیل 

 .   إال بسبب واحــد

 رـدو أكثـكثیرا ما علّل الّنحاة الحذف بكثرة االستعمال ،بحیث یب: ـ كثرة االستعمال1

 الحذف، ، فسیبویھ یعلّل بھا أنواعا مختلفة من1األسباب الّتي یفّسرون بھا ھذه الّظاھرة

 حیث یذكر أّن ما حذف في الكالم لكثرة استعمالھم كثیر ومن ذلك حذفھم لیاء المتكلم 

 ع ـذف الواقـل الحـال یعلّ ـرة االستعمـوفي ضوء كث ''یا ابن عمّ ''و ''یا ابن أمّ ''في نداء

  :وـنحفي )یكن(، وحذف النون من لف ، وھو حذف األ" ال تبل"و "أبل"في قولھم لم 

 2.الـا و أھـم مرحبـوحذف الفعل في قولھ، )لم یك(

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 32، ص ـ طاھر سلیمان حمودة ، المرجع نفسـھ 1
 .214، ص  2ـ  سیبویھ ، الكتاب ،ج  2
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 یعتري الكلمات من تغّیـیـر، وّي لماـب قـن سیبویھ أّن كثرة االستعمال سبو یبیّ          

 ذا كثر في كالمھم كان لھ نحو ما لیس لغیره مّما ھو يء إروا ھذا ألّن الشّ ـوغیّ ''ذ یقول إ

 .''.....لم أك و ال تقول لم أق '' أال ترى أنك تقول مثلھ ، 

 ال ـعـة فـعلى الكینونة المطلق ذف ما یدلّ ـب حركیـة في التّ ـومن خصائص العربیّ       

 ھل لك في ذلك ؟،:" من قولھم) حاجة(تعمال حذفت كلمة رة االسـولكثال أو اسما ،كان الدّ 

 "لھ في ذلك؟ومن 

 ذف ـھ الحـرد معـا یطـا قیاسیّ ـثرة االستعمال لیس سببلى أّن كینـّبـھ سیبویھ إ مّ ـث       

 ما كثر استعمالھ فلیس كلّ أي موقوف على الّنـقل عن العرب ، ؛عيّ ما ھو سمانّ و إدائما ، 

 1.یقع فیھ الحذف 

 ویعتبر سیبویھ صاحب نظرّیة الحذف لكثرة االستعمال ،حیث فّسر في ضوئھا أنواعا     

 ـذه ـشتى من الحذف في الّصّیغ و الّتراكیب في مواضع كثیرة من كتابھ وإن كانـت ھ

 2.، و قد تبعھ في ذلك سائر الّنحاة الّتفسیرات منسوبة إلى الخلیل 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  33، ص  نفسھطاھر سلیمان حمودة ، المرجع : ـ ینظر 1
 .35، ص  نفسھـ المرجع  2
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 یرجع بعض الّنحاة والبالغیین سبب الحذف في بعض المواضع : ـ الحذف لطول الكالم2

 یعتري الّتراكیب وجنوحا  الحذف في الكالم تخفیفا من الّثقل الّذيإلى طول الكالم ،فیقع 

 .الّذي یمنحھا شیئا من القّوة  إلى اإلیجاز

 ولذلك یعلّلون بھ مواضع تستطیل فیھا الّتراكیب ویقع فیھا الحذف كجملة الّصلة إذا     

 وابعھـا ،قد تستطیـل إحداھما بتاستطالت ، وأسلوب الّشرط الّذي یترّكب من جملتین 

 . 1وكذلك أسلوب القسـم 

 في مـواضـع كثیـرة إلى اعتبار طول الكالم سببـا  ) ھـ 285ت (و یشیـر المبّرد      

 ثـالم ،حیـفقد تحذف جملة أو أكثر إذا دّل علیھا دلیل واستطال الك... من أسباب الحذف 

 اعتبار اإلیجاز سببـاإلى )ھـ 207ت (قبلھ الفّراء  وقد أشار... صارا یحسن الحذف اخت
 .2من أسباب الحذف 

 تبدو علّـة مقبولة لتفسیر وقوع الحذف) طول الكالم (ومّما سبق یتبّین لنا أّن االستطالة       

 .ى الحذف حرفا أو أحد عناصر الجملة أو جملة بأكملھا فیـھ سواء اعتر

 ع ــالّضرورة ھي ما وقیذھب جمھور الّنحاة إلى أّن : ـ الحذف للّضرورة الّشعرّیـة 3

 ویرون أّن الضرورات سماعّیـة ؛ بمعنـى أّنـھ ال یجـوز... في الّشعر مّما ال یقع في الّنثـر

 .من الشعراء الحجج المحدثین إال ما كان على األمثلة الّتي وضعھا الّسابقون منھا في شعر

 ى بالموسیق والحذف في الّضرورة حذف صوتّي تقتضیھ مقتضیات صوتّیة تتّصل      

 الخارجّیة للبیت وھي الوزن والقافیة ، و بالتالي ھو حذف ال یترّتب علیھ تغّییر دالليّ 

   3.أو صـرفّي أو إعـرابّي 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 43ـ طاھر سلیمان حمودة ، المرجع نفسھ ، ص  1
 .44،45ـ المرجع نفسھ ، ص  2
 . 50،  47ـ المرجع نفسھ ، ص  3
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  یتصل بالصیغ  ال بالتراكیب،لنا مّما سبق أّن معظم الحذف المعلل بالضرورة و یتبّین       

 شأن ما ھو معھود فغالبا ما یعتري الحذف آخر الكلمة .الحروف أو الحركات  تحذفحیث   

 في الظاھرة بصفة عامة 

المقّدر الّذي تجلبھ في آخراالسم  الظاھر أوویعني بھ الّنحاة ذلك األثر  :لإلعراب الحذف -4  

عتري الحذف الفعل المضارع في حالو في مثل ھذه الحالة ی المتمّكن و الفعل المضارع،  

حذف ھنا یتمثل في صائتو ال...و لم أقلْ  ْب،لم أغض:حیث یحذف الضم في نحو ،الجزم   

...الخمسة جزم بحذف النون و إذا كان من األفعال  قصیر   

و لھذا الحذف داللتھ المعنویة و الموقعیة حیث یفید وقوع الفعل بعد نفي یقلب زمنھ       

،)یكون بالم األمر (أو بعد أمر  ") لما "و " لم"یكون بـ (إلى الماضي  

أو بعد شرط یكون الفعل بعد محتمل الوقوع و یكون ھذا") ال" ـیكون ب(أو بعد نھي   

رط بأدوات جازمة معروفة  ـالشّ  1 

،تركیب إسنادي ،تركیب مزجي:راكیب في العربیة ثالثة أنواع من الت :الحذف للتركیب -5  

.و تركیب إضافي    

وقد علّل الّنحاة أنواعا من، ألسباب قیاسیة تركیبیة  اإلسناديلتركیب الحذف في ا یكون و  

قوانین وھذه العلل مطردة مؤّثرة ؛ بحیث تعّد بمثابة .. الحذف بالّتركیب المزجي اإلضافيّ   

.أساسّیة ألنواع معّینة من الحذف 2  

:یخضع الحذف الذي یعتري الصیغ ألسباب ،نذكر منھا :الحذف ألسباب قیاسیة صرفیة  -6  

الحذف حذف الھمزة استثقاال، حذف حروف العلة استثقاال، توالي األمثال، ،التقاء الساكنین  

صیغ الجمع وصّیغ الّتصغیر للوقف،  3. 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

64،65ـ طاھر سلیمان حمودة ، المرجع نفسھ ، ص 1  
.66، 65ـ المرجع نفسھ، ص 2  
  .79،82، 73،76ـ المرجع نفسھ ، ص 3
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ویكون إّما بحذف كلمة أو أكثر من الجملة،): نحویة(تركیبیة ف ألسباب قیاسیة الحذ -7  

.أو حذف جملة أو أكثر من الكالم وھو أمر خاّص بالّتراكیب اإلسنادّیة وأحكامھا  

حذف األسماء ،: وأنواع الحذف في الّتراكیب یمكن أن تدرج في أربعة أقسام وھي  

    .لحروف وحذف الجملحذف األفعال، حذف ا

كیب ھنا البّد لـھ من دلیل حالي أو مقالّي یدّل على العنصر المحذوفالّتراوالحذف في   

، أو یدّل على معنى الجملة المحذوفة إذا شمـلمن الجملة فعال كان أو اسمـا أو حرفـا   

 . 1الحذف جملـة برمتـھـا 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 94،95حمودة، المرجع نفسھ ، ص ـ طاھر سلیمان  1
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 :شروط الحذف
 الّشرط ھو ما ال یتّم الشيء إال بـھ وإال سیكون ھذا الشيء خارجا عن حقیقتھ،       

  امـن ھشـقد وضع ابف لذا عني الّنحاة بشروط الحذف من أجل إثبات ھذه الظاھرة ،

 :سأذكرھا بإیجاز، ،فأجملھا في ثمانیة شروط و فّصل فیھا  اشروط للحذف 

 :ھذا الّدلیل یكون إما حالیاً ، كقولك لمن رفع سوطا: وجود دلیل على المحذوف -1

 "زیدا" :" من أضرب :" ، أو مقالّي كقولك لمن قال " اضرب"بإضمار " زیدا" 

  30الّنحل ـ )) وقیل للّذین اّتقوا ماذا أنزل رّبكم قالوا خیرا:(( ومنھ قولھ تعالى

 المحذوف جملة  مقالي إذا كان أو) حالي(تاج الحذف إلى دلیل مقاميوإّنما یح     

 .بأسرھا أو أحد ركنیھا 

 أّمـا إذا كان المحذوف فضلة فال یشترط لحذفھ وجود الّدلیل، ولكن یشترط أّال     

 1. یكون في حذفھ ضرر معنوّي أو صناعي

 وینقسم إلى حالّي ومقالّي،غیر صناعّي : أحدھما: ثّم ینّبھ إلى أّن دلیل الحذف نوعان    

      2. صناعي؛ و یختّص بمعرفتھ الّنحوّي؛ألّنھ إّنما عرف من جھة الّصناعة: و الّثاني

 ، وقد خالفھ في ھذه3وال مشبھھ أال یكون ما یحذف كالجزء ، فال یحذف الفاعل و نائبھ  -2

 الّنقطة الكسائي و السھیلي اللّذان أجازا حذف الفاعل ، ویذھبان إلى أّن الفاعل محذوف 

 . ال مضمر، و سیأتي التفصیل في ھذا في موضعھ

  فتبعھ في ذلك ،  أّول من أشار إلى ھذا الشرط؛ و یعتبر األخفش  أال یكون مؤّكدا -3

 :لعائد المحذوف في نحوذا الّشرط ، حیث منع أن یؤّكد اھ ابن ھشام  وفّصل في

 .؛ ألّن التأكید مرید للطول والحذف مرید لالختصار" نفسھ: "بقولك " الّذي رأیُت زیدٌ " 

 .   4و یرى أّن الحذف و الّتوكید متنافیان

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2002، 1عبد اللّطیف محّمد الخطیب، الكویت ،طـ: ، تح6األعاریب، جابن ھشام األنصاري، مغني اللّبیب عن كتب :ینظرـ  1

 . 319، 318، 317ص 
 .325المرجع نفسھ ، ص  ـ2
 .336المرجع نفسھ ، ص  ـ 3
 .339، 338المرجع نفسھ، ص ـ 4
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 ال یجوز حذف عامل المصدر المؤّكـد: " ویذھب ابن مالك إلى نفس الّرأي إذ یقول

 ألّن المقصود بھ تقوّیـة عاملـھ وتقریر معناه ، والحذف منافٍ ؛ "ضربُت ضربـًا "كـ 

 1" لـذلـك

 ؛فال یحذف اسم الفعل دون معمولھ؛ ألّنھـ أال یؤدي حذفھ إلى اختصار المختصر 4

 .اختصار للفعل 

 لالسم، والجازم والناصب للفعل، إال  ـ أال یكون عامال ضعیفا؛ فال یحذف الجارّ  5

 ّداللة ، وكثر فیھا استعمال تلك العوامل ، و ال یجوز القیاسقویت فیھا ال في مواضع

  2. علیھا

 أّما أنت منطلقـاً "في ) أّمـا ( من ) ما ( أّال یكون عوضا عن شيء فال تحذف  -6

 )كان(ِألَْن كنت منطلقا انطلقُت، فحذفت : ؛ ال یجوز حذفھا ألّن األصل" انطلقتُ 

 .وانفصل الضمیر) ما ( في میم ) أن(، فأدغمت نون ) ما ( وعّوض عنھا بـ 

 3" افعل ھذا إّما ال : " من قولھم ) ال(وال تحذف 

 لـال العامـھ عنھ،وال إلى إعمـأال یؤدي حذفھ إلى تھیئة العامل للعمل و قطع  - 8و 7

 الضعیف مع إمكان إعمال العامل القوّي؛ ولألمر األّول منع البصرّیون حذف المفعول 

  ثّم یقطع عنھ برفعھ" زید" كیال یتسلّط على " ضربني وضربتھ زیٌد " :الّثاني في نحو 

 :بالفعل األّول، والجتماع األمرین امتنع عند البصرّیین حذف المفعول بھ في نحو 

 . 4 مع قطعھ عنھ) زید(على العمل في )  ضرب( ؛ ألّن في حذفھ تسلیط " زیٌد ضربتـھ"

 أن یكون في الحذف غرض من األغراض" ومن الّنحاة من یضیف شروطا أخرى مثـل     

 غرض یدعو إلى القول بوجود حذف في الّنص ، كان الّتي تدعو للحذف ،فإذا لم یكن ھناك 

 5القول بــھ عبثـا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .340، ص 6ب، جـ ابن ھشام األنصاري، مغني اللبیب في كتب األعاری 1
 .343ـ المرجع نفسھ، ص 2
 .345المرجع نفسھ، ص :ـ ینظر3
  .347المرجع نفسھ، ص :ـ ینظر4
 .77مصطفى شاھر خلوف ، المرجع نفسھ، ص  – 5
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 :أغراض الحـذف 
 االھتمام باألغراض لیس من عمل الّنحاة وحسب، فقد تناولھا البیانیون والمفّسرون        

 .ةخاصّ الّنحوّي اللّغوّي عامة وما یدّل على وصل العلماء للّدراسات البالغیة بالّدرس 

 فلیس علم المعاني المشھور بضّمھ إلى علوم البالغة إال دراسة لغوّیة تدخل في إطار       

 علم الّنحو بمعناه الّدقیق ، وقد نعتھ البعض بالّنحو العالّي ، وعلم البیان في بعض أبوابھ 

 یدخل في نطاق الّدرس اللّغوّي الحدیث الّذي یرى أّن وظیفة الّنحو أوما یسمى بعلم الّتركیب

 ال تقتصر على البحث في اإلعراب ومشكالتھ ، إّنما تمتّد لتشمل أشیاء أخرى كالموقعّیة 

 بین الوحدات المكّونة للجملة أو العبارة وما إلى ذلك من مسائل لـھـا واالرتباط الّداخلي 

 1.عـالقة بنظم الكالم وتألیفھ 

 

 في كالم العرب عند تأّمل الّصّور الّتي یأتي علیھا الحذف سواًء كان في الّتنزیل أو         

 .ـ  شعرا أو نثرا ـ  لوجدنا وراء كّل صورة غرضا من األغراض

 أغراض الحذف متعّددة منھا العامة ومنھا الخاّصة ، وقد یعزى الحذف في موضعو      

 واحد إلى أكثر من غرض ، و جانب كبیر من ھذه األغراض أو المقاصد یتّصل بالمعنى 

 .2ویؤّثر فیھ ، وبعضھا یتّصل باللّفظ حیث تقتضیھا الّصناعة اللّفظّیة في الّشعر و الّنثـر

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــ

 . 98ـ طاھر سلیمان حمودة ، المرجع الّسابق ، ص  1

  165المرجع نفسـھ، صوف، ـ مصطفى شاھر خل 2
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 : أوالً ـ األغراض العامـة      
 إذا حذف عنصر من الّنّص فإّنھ لم یحذف اعتباطا بل حذف لغرض  : ـ الغرض البیانّي  1

 طرح فضول الكالم و تحصیل المعنى الكثیرلأو  ،االختصارما یحذف لإلیجاز وإ ، فھوبیاني

 .ھا و صیانتھا من التمدد الثقیل العبارة و تصفیت، أو لترویق باللفظ القلیل الیسیر

 یجاز إلة العرب ادعااعلم أّن من : ")ھـ 436ت(ریف المرتضى وفي ھذا الصدد یقول الشّ 

 طراح فضولھ و االستغناء بقلیلھ عن إو الحذف طلبا لتقصیر الكالم و و االختصار،

 ..."، ویعّدون ذلك فصاحة و بالغة كثیرة

 بالقلیـل من الكـالم ا االستغناء ـون فیھـنص القرآني مواضع كثیرة یكو نجد في ال      

 فھو یعّبرو االختصار دون أن یخل بالمعنى،  ق اإلیجازو یكون بذلك قد حقّ  ،كثیرهعن 

 ة ـخاصّ ـ ة معان على عدّ  فظة الواحدة تدلّ فاللّ من األلفاظ عن كثیر من المعاني،  بقلیل 

 یجازومن أغراض الحذف طلب اإل" :ـ ، وھنا یقول  الزركشي فسیر والتّ  یلأوالتّ في باب 

 "...فظ القلیل واالختصار و تحصیل المعنى الكثیر في اللّ  

  .بإیجاز لى األفھامإ تقلیل الكالم و تقریب معانیھ  تكمن في  ذفائدة الحـففـ     

  ))نا لصادقونالّتي أقبلنا فیھا و إ ھا و العیرو اسأل القریة الّتي كناّ فی:((وجلّ  یقول عزّ 

 82-یوسف

 فحذف المضاف و اإلبقاء على المضاف   وأصحاب العیر،... وأسال أھل القریة :والتقدیر

 .یجاز و االختصارإلیھ كان من أجل اإل

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   155، 154خلوف ، المرجع نفسھ ،ص  ـ مصطفى شاھر1

 157ـ المرجع نفسھ ، ص  2
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 تیھم م و ما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأیدیكإذا قیل لھم اتقوا ما بین أو:((و یقول أیضا 

  1 46و 45 -سـی)) ال كانوا عنھا معرضینھم إمن آیة من آیات ربّ 

  )إذا(؛ ذلك أّن ...)وإذا قیل لھم اّتقـوا( فموضع الحذف ھنا واقع في أسلوب الّشرط 

  :ھي ھنا فجملة الشرط  ،جملة جواب الشرط رط  وـلى جملة الشّ رطیة تحتاج إالشّ 

 لیلوالدّ ،  )أعرضوا(:و تقدیرھا  ،رط فمحذوفةأما جملة جواب الشّ  ،)....قیل لھم(

 )). كانوا عنھا معرضینّال إ((:  اآلیـة الّتي تلیھا على ھذا 

 دراك ل إلو التأمّ  رلى التفكّ یدفع الحذف السامع أو القارئ إ كذلك :الغرض العقلي -2

 دراك المعنى المراد بالتعویل على النفس في إ؛وذلك  للفكر و الحسّ  ةثار،فھو إالمحذوف 

 .لینال أجر االجتھاد و ھو طریق لتقریب الفھم و تسھیل الحفظ بسبب قلة المذكور

 ما كلّ و ،باط الذھن للمحذوف نتة بسبب اسمن أغراض الحذف زیادة لذّ و:"یقول الزركشي

 ."االلتذاذ بھ أشد و أحسن،كان كان الشعور بالمحذوف أعسر 

 ضرب من ضروب االنقطاع الّذي یحمل الحذف  إلى أنّ ) ـھ1393ت(الجواري  ذھبو 

 ،ولو اّتصل الكالم لما أثار قدرا من االنتباهالّسامع أو القارئ على توّقع أمر ذي بال 

 ..." واالھتمام مثل الّذي یثیره االنقطاع

 حذف إثارة الفكر و الحّس بالّتعویلأّن من أغراض ال) ھـ1394ت ( و یرى أبو موسى 

 بناء العبارة على إثارة الحّس و الفكر حین :" على الّنفس في إدراك المعنى ،حیث یقول

  2"تعّول على الّنفس و الخیال في ملء جزء المعنى الّذي لم یذكر لفظ دال علیھ 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 158المرجع نفسھ ،صـ  1

 15المرجع نفسھ ،ص ـ  2
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 كَ ـلِ ي ذَ ـفِ  لْ ـھَ  رِ ـسْ ا یَ ذَ إِ  لِ ـیْ اللَّ ر وَ ـتْ الوَ وَ  عِ ـفْ ر والشَّ شْ عَ  الٍ ـیَ لَ ر وَ جْ والفَ (( مثل قولھ تعالى 

 1 5 -1الفجر )) رـجْ حِ  يذِ لِ  مٌ ـسَ قَ 

 التي  جواب القسم محذوف یفھم من الصورة أنالكریمة  اآلیاتفنالحظ في ھذه        

 القسم ،ویفھم أیضا من السیاق الذي وردت فیھ، وسبب نزول السورة وذلك ورد فیھا 

 .التفسیر  ىلإبالعودة 

 لى الجواب وتضل النفسإبعثا للنفس على التفكیر لتھتدي  وان في ھذا الحذف      

 ن یكون شیئا أا تستوحي منھا الجواب الذي البد یات یتلو بعضھا بعضه اآلتتبع ھذ

 ن الحدیث في ھذا المقام عن لتستخلص في األخیر أ... تعالى یقسم علیھ هللا عظیما

 .البعث ،فھذا القسم وارد لتأكیده وانھ سیكون ال محالة 

 ر ــاثـس و استـفـالنّ ما شغل لشدة  فحذف الجواب ھنا داللة على مثولھ في الذھن      

 .1.بعمیق تفكیرھا 

 مام السامعلغرض نفسي ،فھو یفتح المجال أ -ضاأی–یأتي الحذف :الغرض النفسي -3

 .و القارئ لتذوق النصوص واالستمتاع بجمالھا أ

 ن یفھم المعنى ویلحظ من غیر لفظ ق بین أوكم ھناك من فر"قال الشریف المرتضى 

 .2"فیھ لفظ مصرح  یأتي أنصریح ،وبین 

 فعل أوفما من اسم ...جوید حذف ھو قالدة الجید وقاعدة التّ  ربّ :"...ویقول الجرجاني  

 ینبغي أن یحذف فیھا ،إال وأنت حذف ، ثم أصیب بھ موضعھ وحذف في الحال تجده قد 

 .3..."ھ ـتجد حذفھ ھناك أحسن من ذكره وترى إضماره أولى وآنس من النطق ب

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . 160مصطفى شاھر خلوف ،المرجع نفسھ ،ص-1

 .103،104عبد القاھر الجرجاني المرجع نفسھ ص-2

 . 160مصطفى شاھر خلوف ،المرجع نفسھ ،ص -3 
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 :األغراض الخاصة  –ثانیا 
 :خاصة نذكر منھا  أغراضاتتفرع ومن األغراض العامة        

 قد یحذف الفاعل أو یسند الفعل إلى نائبھ ؛الن الفاعل معلوم للمخاطب :العلم بالمحذوف -1

 ففاعل الخلق معلوم عند جمیع ))خلق اإلنسان من عجل ((بالقرینة العقلیة مثل قولھ تعالى 

 المخاطبین

 تجسد في بعض قد یكون الجھل بالمحذوف سببا للحذف وھو ما ی:الجھل بالمحذوف  -2

 1الفعل لنائب الفاعل  إسنادمواضع 

 المراد لیس تقدیرا او صیغة او نوعا  أنللداللة على :العموم  أوقصد التعمیم  -3 

 المراد جمیع التقدیرات و الصیغ و األنواع التي تصلح  وإنماعددا معینا  أوكمیة  أو

 2ان تكون مرادا لھذا الحذف 

  فیأتيتعداد األشیاء یكون في تعدادھا طوال و سآمة الن المراد : المعانيتكثیر  -4 

 الحذف كوسیلة لتحقیق ھذا الغرض لتذھب نفس السامع او القارئ بعد الحذف في تصور

 3المحذوف وتقدیره كل مذھب ممكن  

 هللا سبحانھ وتعالى لعباده المؤمنین في أعدهمثل الترغیب بما :الترھیب  أوالترغیب  -5

 اآلخرة من نعیم والذي یقصر الخیار عن تصوره وتعجز العقول عن ادراكھ ویاتى الحذف  

 ھنا وسیلة لتحقیق ھذا الغرض ،تاركا للعقل و الخیال ان یذھبا في تصوره وادراكھ 

  4نكل مذھب ممك

 لى المستقبل التالي التعجیل في إیصال المعنى إوب: المساءة  أوتعجیل المسرة  -6

  5طریقة بسبب ضیق المقام بأسرع

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  110طاھرسلیمان حمودة المرجع نفسھ ،ص  -1

 169مصطفى شاھر خلوف ، المرجع نفسھ ، ص -2

 171المرجع نفسھ ، ص -3

 173المرجع نفسھ ، ص -4

 181المرجع نفسھ ، ص -5
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 ؛أي صیانة المحذوف عن الذكر في مقام معین  واإلعظامالتعظیم ؛أي التفخیم  -7

 1تشریفا لھ 

  2مراعاة األدب في الخطاب ؛أي التلطف في الخطاب أو العتاب – 8

 ھمالھ حذف العنصر لقصد احتقار مدلولھ وإھانتھ وإفقد ی:تحقیر شأن المحذوف  -9

  مٌ كْ بُ  مٌّ صُ ((یتنزه عن ذكره اللسان مثل قولھ تعالى لى موصل ألّنـھ قد وصل في الحقارة إ

   3 18  -البقرة))  ونَ عُ جِ رْ  یَ َال  مْ ـھُ فَ  يٌ ـمْ عُ 

 ن ینالھ سند إلى نائبھ حین یخشى المتكلم أقد یحذف الفاعل وی:الخوف منھ أو علیھ  -10

 ض عن الذكر، او یخشى على الفاعل إذا سماه أن ینالھ مكروه ذا ذكره فیعرإمكروه 

 4ذى فیعرض عن الذكرأ و یلحق بھ أ

 ،فكثیرا من أنواع الحذف و االختصار في الكالم  اإلیجازأو بعبارة أخرى التخفیف  -11  

 ال ـضـاز فـیجاإل نّ كلّـم في اإلیجـاز واالختصار ؛ ذلك أفي التراكیب تنتج عن رغبة المت

 5عّما فیھ من تخفیف یكسب العبارة قوة ویجنبھا ثقل االستطالة 
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 178مصطفى شاھر خلوف ، المرجع نفسھ، ص -1

 186المرجع نفسھ،ص -2

 179المرجع نفسھ، ص -3

 110طاھرسلیمان حمودة المرجع نفسھ، ص -4

 100لمرجع نفسھ ، صا -5
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 ن نوع ـھ ینتج عـولكنّ  ،وھو نوع من الحذف لإلیجاز واالختصار:ساع االتّ  -12  

 1 .لى حكم لیس بحقیقة فیھاكان لھا إمن المجاز بسبب نقل الكلمة من حكم 

 قد ال یتعلق مراد المتكلم بتعیین المحذوف ؛ الن تعیین غیر مفید ،:قصد اإلبھام  -13

  2. حتى ال ینصرف انتباه السامع الى أمور ال یقصدھا المتكلّمفیعتمد الحذف 

 حیث حذف المفعول ))ولو شاء لھداكم ((وذك نحو قولھ تعالى :قصد البیان بعد اإلبھام  -14

 . 3م ـم لھداكـلو شاء ھدایتك :التقدیر نّ لداللة جواب الشرط علیھ ؛إذ أ) شاء( بھ للفعل

 من یتقاصر عن ذكر المحذوف الزّ  نّ اإلشعار باللھفة وأبیان وتصویر سرعة الحدث ؛  -15

 فظ على تناسب الفاصلة ذ یحاجلى ھذا الغرض في القرآن الكریم إویت :حسن الفاصلة -16

  األسلوب البیاني مستقال بنفسھ ألنّ  غیرھا في الصورة وھذا الغرض ال یأتيوتناسقھا مع 

 یھا كون الحذف فیھ ألغراض معنویة تقوّ ما ینّ رآن ال یقوم على أساس لفظي محض وإفي الق

 4.ةـاألغراض اللفظیّ 

  5.ر ـعـبالشّ  خاصّ  وھو :رـعة على الوزن في الشّ المحافظ -17

 أي المالءمة بین الشكل والمضمون وبالتالي التناسق :المطابقة بین المبنى و المعنى 

  6 .والحدث الواقع البیانيیة ؛ المقابلة بین األداء بین الصورة البیانیة والصورة الواقع

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  102طاھر سلیمان حمـودة ، ظاھرة الحذف في الّدرس اللّغوّي ، ص  ـ 1

  108ـ المـرجع نفـسـھ ، ص  2

 .  107ـ المـرجع نفـسـھ ، ص  3

 .  189ـ  مصطفى شـاھـر خلـوف ، المـرجع نفـسـھ ، ص  4

 . 111طاھر سلیمان حمـودة ، المـرجع نفـسـھ ، ص ـ  5

 .  178ـ مصطفى شـاھـر خلـوف ، المـرجع نفـسـھ ، ص  6
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 : الفصل الّثــانــي

 الحـذف في الجمـلــة االسمّیــةداللـة 

 دأ ـــتـبـذف المــح  *

 جــوازا       

 وجــوبـا       

 أغـراض حــذف المبتـدأ *

 حــذف الخـبـر  *

 جــوازا       

 وجــوبـا      

 أغـراض حـذف الخبر *

 الحذف في الجمـلـة المنسوخـة   *

 الحذف في جمـلة كان و أخواتھـا :  أوال       

 الحذف في جمـلة إّن و أخواتھــا : ثـانّیـا      

 الحذف في جمـلة ال الّنـافّیة للجنس  : ثـالثـا       

 

 أغــراض الحـذف فـي الجمـلـة المـنـسـوخـة  *
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 :الحذف في الجملة االسمّیة داللـة 
 ال یكون اإلسناد إّال في الجملةحیث ، أّن الجملة تركیب إسنادّي یرى البالغّیون            

 القاتـي عـالقة فـّم عـر أھـیعتبو ـھـا ، فـاس فیھمـھ األسـة ، ألنّ ـة الفعلیّ ـو الجمل االسمّیة  

 رى ، ـات األخـالقـّل العـور كـحـة و مـملـواة الجـو نـفھ" ة ـة  العربیّ ـي الجملـف  اطـاالرتب 

 1" ة ذات معنى داللّي متكامل ـوحده تكوین جملة تام ھـتـألّن في استطاع

 ویعتري الحذف الّتراكیب اإلسنادّیـة ، حیث یكون العنصر المحذوف اسما ، فیستغنى       

 ،رةـالّتراكیب یرد فیھا الحذف بكث وبعض... بقرینة دالة علیھ ، وبشروط مخصوصة  عنھ 

 2یندر في بعضھا اآلخر و أحیانا یمتنع  بینما  

 و بما أّننا في صدد الحدیث عن الحذف في الجملة االسمّیة فإّنھ تجدر اإلشارة إلى ركنیھا 

 دة ، ـالمبتدأ والخبر جملة مفی" رى الّنحاة أّن ـث یـالمبتدأ و الخبر ، حی: ا ـن وھمـالّرئیسّیی

 ة ـتوجد قرین دـّم ال بّد من وجودھما معا ، إّال أّنھ قـ، ومن ثوالفائدة إّنما تحصل بھما معاً 

 3"لفظّیة أو حالّیة  تغني عن الّنطق بأحدھما ، فیجوز حذفھ بشروط 

 .وعلیھ یكون العنصر المحذوف في الجملة االسمّیة إّما مبتدأ أو خبرا 

 بدون لفظ فإذا فھم المعنى ،و إّنما جاز الحذف ألّن األلفاظ إّنما جيء بھا للّداللة على معنى 

 4جاز أّال تأتي بھ ، ویكون مرادا حكما و تقدیرا 

 وكثیرا ما یقع الخالف بین البالغّیین و الّنحوّیین ، بل بین النحوّیین أنفسھم حول تقدیر       

 المحذوف في مواضع تحتمل وجھین و أكثر ، ولعّل ھذا الخالف یعود إلى اختالف التفاسیر

 بالّتالي تعّدد التأویالت ، إضافة إلى میل الّنحاة  بین مذھب و آخر، و اختالف القراءات ، و

 .إلى اإلكثار من األوجھ اإلعرابّیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 2013، ـ علي فّراجي ، اآلراء النحوّیة و الوظائف اإلسنادّیة من خالل مفتاح العلوم للّسكاكي ، دار الكوثر ـ الجزائر ،د ـ ط  1

 . 315ص 

 ، ص طاھر سلیمان حمودة ، ظاھرة الحذف في الّدرس اللّغوّي : ـ ینظر  2

 .  249ـ علي أبو المكارم ، الحذف والّتقدیر في الّنحو العربّي ، ص  3

 .  249المرجع نفسھ ، ص ـ  4
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 :حذف المبتدأ 
 

 المبتدأ ھو االسم العاري عن العوامل اللّفظّیة غیر الّزائدة ، مخبرا " یرى الّنحاة أّن       

 1"  *أو وصفا رافعا لمستغنى بھ  عنھ 

 2" المسند إلیھ الّذي لم یسبقھ عامل " فالمبتدأ ھو 

 ما جّرد من عوامل األسماء ومن األفعال و الحروف ،" و ھناك من یرى أّن المبتدأ ھو 

 3..." وكان القصد فیھ أن تجعلھ أّوال لثاٍن ، مبتدأ بھ دون الفعل ، یكون ثانیھ خبره 

 لیس لفظّیا ، فال یرتفع باألفعال كما ھو الحال مع الفاعل ، المبتدأ العامل في أي أّن 

 .یتمّثل في االبتداء ، وإّنما العامل في رفعھ عامل معنوّي وال یتأّثر باألسماء 

 

 : وقد سمعت أمثلة عدیدة ورد فیھا المبتدأ محذوفا ، فعلى سبیل المثال قول أحدھم      

 : و نحو قول المستھّل ،ھذا المسك وهللا ، أو ھو المسك وهللا : المسُك و ّهللا ؛ أي 

 4.ھذا الھالل و هللا : الھالل وهللا ؛ أي 

 

 فحذف المبتدأ في المثالین السابقین ، و في مثل ھذه الحاالت یمكن تقدیره إّمـا باسم      

 .)  منفصلضمیر (  الّشأنأو بضمیر  ،شارة اإل

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 136 فاضل السامرائي ، معاني الّنحو، ص ـ  1

 أي أّنھ یرفع ما یستغنى بھ عن الخبر ؛ أي ما یسّد مسّد الخبر ، فیصف المخبر عنھ ویرفعھ ، إذ یرفع : لمستغنى بھ وصفا رافعا   *

 : أقائم الزیدان ؟ ، و یرفع نائب الفاعل إذا كان على وزن اسم المفعول نحو : الفاعل إذا كان المبتدأ على وزن اسم الفاعل نحو 

  . عملھ أن یسبق بنفي أو استفھام  ما معاقب المجتھد ، ویشترط في

 . 308 ص  مصطفى الغالییني ، جامع الّدروس العربّیة ، ـ 2

 .  58عبد الحمید الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، د ـ ط ، د ـ ت ، ص : األصول في النحو ، الجزء األّول ، تح ابن الّسراج ،  ـ 3

 . 249علي أبو المكارم ، المرجع نفسـھ ، ص ـ  4
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 ا أدرك ـعلى الّسماع و حسب ، بل یجوز حذف المبتدأ كلّم في ذلك   یقتصر األمرو ال"

  اـھَ یْ لَ عَ فَ  اءَ سَ أَ  نْ مَ وَ  ھِ ـسِ فْ نَ ـلِ ا فَ حً الِ صَ  لَ مِ عَ  نْ مَ  ﴿﴿: ، نحو قولھ عّز و جّل  1لفظھ  دون  معناه 

 "  15 الجاثّیة ـ  ﴾﴾ ون عُ جَ رْ تُ   مْ كُ بِّ ى رَ لَ ّم إِ ثُ  

 فقد حذف المبتدأ في موضعین ، و في كال الموضعین كان الخبر عبارة عن شبھ        

 ّدرـفعملھ لنفسھ ، و نق: ، فنقول ) عملھ ( ، فنقّدر األّول بـ المحذوف المبتدأ جملة ،أّما 

  عملھمن عمل صالحا ف: فإساءتھ علیھا ، لیكون الّتصّور: فنقول ، ) إساءتھ ( ي بـ ـالثان 

 .علیھا  ھـإساءتُ أساء فو من  لنفسھ،

 

 یحّدد العنصر المحذوف ، فقد اعتمدنا  الّـذياق ھو ـیو في مثل ھذه الحالة ، السّ        

 .في تقدیر المبتدأ المحذوف  على السیاق 

 ارة ، ـاء اإلشإّمـا باسمـدأ المحذوف ـن تقدیر المبتـیمكویتبّین لنا مّما سبق أّنـھ        

 .أو بالضمائر أو بألفاظ معّینة یحّددھا الّسـیاق 

  . بـااجـزا أو وـئاذفھ إّمـا جــالمبتدأ لدلیل یدّل علیھ ، وبالّتالي یكون حیحذف فـ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  249ـ علي أبو المكارم ، المرجع نفسـھ ، ص  1
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 :أوال ـ حذف المبتدأ جوازا 

 :ليـا یـم دأ ـتـائز للمبـالجذف ـحواضع الـم ـنـوم ،وازاـج تدأـذف المبــحر ـثـكی           

 :فقد بّیـن سیبویھ ھذا الموضع بقولھ: 1وتغني عن ذكره وجود قرینة حالّیـة تدّل علیـھ  ـ  1

 :لت ـص فقـرفة الّشخـلى معـك عـة لـص ، فصار آیـورة شخـت صـك إذا رأیـوذلك أنّ  « 

 ، أو سمعت صوتا فعرفت"ھذا عبد هللا : " أو" ذاك عبد هللا : "كأّنك قلت" هللا ورّبـي عبدُ " 

 دا ـست جسـأو مس،  "ي ـوربّ  دٌ ـزی: " لتـقـھ فـلى معرفتـة لك عـوت فصار آیـصاحب الصّ 

 2»"...المسك : " أو" زید : "  ریحـا ، فـقلت أو شممت

 كثیرا في الّالفتات اإلرشادّیة على جوانب الّطرقات على سبیل المثال نجدویحذف المبتدأ 

 3) الوجھـة : (أو ) الّطریق: (ّدر بــیقذوف ـدأ محـتـ؛ فالمب) إلى الجامعـة( ارة ـبـع

 .ى ھذا الحذف األمثلة الّسـابقة لوجود قرینة تدّل علفحـذف المبتدأ في 

 یقع الحذف كثیرا في جملـة  الجواب ، وھـو نوع من الحـذف: ـ في جواب االستفھام  2

 وما أدراك: (( لقرینة لفظّیـة ؛فھو حذف جائز یناط باختیاره المتكلّم ، ومنھ قولھ تعالى 

  11ـ  10القارعة )) ماھي نار حامیة

 4ھو النـار "أي . 72الحّج ـ )) أفأّنبئكم بشّر من ذلكم الّنــار: (( حو قولھ تعالىون

 ، ومثال ذلك5یكثر في ھذا الموضع حذف المبتدأ : عد الفاء الّداخلة على جواب الّشرط بـ 3

 15الجاثیةـ )) من عمل صالحا فلنفسھ ومن أساء فعلیھا ثّم إلى رّبكم ترجعون: ((قولھ تعالى

 ، ) عملـھ(ّدر األّول بـ ـقـنـن؛ فـي موضعیـة فـذه اآلیـدأ في ھـتـذف المبـد حـفق     

 لنفسھ، ومن أساء    لھُ مَ عَ من عمل صالحا ف: ،فیكون الّتصّور بذلك) إساءتھ(ونقّدر الثاني بـ 

 .علیـھا  ھُ تُ اءَ إسَ ـف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 70ـ تمام حمد عید المنیزل، المرجع نفسھ ، ص 1

 . 129، ص 2سیـبویـھ ، الكتاب ، ج ـ  2

 . 70حمد عید المنیزل، المرجع نفسھ ، ص  تمامـ  3

 . 249ص  المرجع نفسھ،و علي أبو المكارم،  71تمام حمد عید المنیزل، المرجع نفسھ،ص :ـ ینظر  4

 . 249ص  ، المرجع نفسھ، و علي أبو المكارم  71جع نفسھ،ص تمام حمد عید المنیزل، المر:ـ ینظر  5
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 ر حذف المبتدأ بعد القول ومشتقاتھ من أفعال و أسماء ، وذلك اعتمادا ـیكث  :ـ بعد القول  4

 قالوا أضغاث أحالم وما نحن: ((على قرینة لفظّیة في سیاق لفظّي سابق ، نحو قولھ تعالى 

 1ھو أضغاث :  ، فالتقدیر 44یوسف ـ  ))بتأویل األحالم بعالمین 

 َوَال َتْحَسَبنَّ الِّذیَن قُِتلُوا ِفي َسِبیِل َهللاِ أَْمَواًتا َبلْ ((: كقولھ تعالى : التي لالبتداء ) بل ( ـ بعد  5

ِھْم ُیرَزقُوَن   ھنا حرف ابتداء، ولیست عاطفة؛ ) بل ( فـ . 169آل عمران ـ )) أَْحَیـاٌء ِعْنَد ربِّ

 .بل ھم أحیاء عند رّبھم : ، ولیس مفردا ، والّتقدیر ألّن الّذي تالھا جملة

 ، 1النور ـ )) ا اھَ ـنَ لْ زَ ـنْ أَ  ةٌ ورَ سُ : (( نحو قولھ تعالى : دوء بنكرة موصوفة في كالم مبـ  6

 ى ـلـعدّل ـظ یـفـ، ولم یتقّدم ل) ھذه ( وحذف مبتدؤه و الذي یقّدر بـ )  سورة( فذكر الخبر 

 .ذوف ـحـالم

 مَ وْ ـیَ  مْ ـھُ أنَّ كَ : (( نحو قولھ تعالى : ظاھرھا االنقطاع عّمـا قبلھا ـ في كالم متلو بنكرة  7

  35األحقاف ـ ))  غٌ اٍر َبَال ـَ ھـْن نَ ـًة مِ اعَ  سَ ّال وا إِ ـثبَ لْ یَ  مْ ـلَ  ونَ دُ وعَ ـا یُ مَ  نَ وْ رَ ـیَ  

 2.ھذا بالغ : فالتقدیر 

 ]:الرجز [ كقول الّشاعـر : ـ حذف المبتدأ إذا كان موصوفا اكتفاًء بصفتھ 8

 3 مــسَ یْ ـمَ  وَ  بٍ ـسَ ـي حَ ـا فِ ھَ ـلضُ ـفْ یَ        مِ ـثَ ـیْ ـتَ  مْ ـا لَ ھَ مِ وْ ـي قَ ا فِ مَ  تُ لْ قُ  وْ لَ 

 .، فحذف المبتدأ اكتفاًء بداللة صفتھ علیھیفضلھا  ما في قومھا أحدٌ : فالتقدیر 

 

 ویرى الّنحاة أّن حذف المبتدأ ال یقتصر على األمثلة السابقة و ال یقف عند حدود      

 .ى الوجوبـواز إلـّدى الجـیھا ویتعـف رـواضع یكثـلة إلى مـ، بل یتعّدى األمثالجواز

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .71ص  ـ تمام حمد عید المنیزل، المرجع نفسھ، 1

 . 72ـ ینظر المرجع نفسھ ، ص  2

 . 73ـ ینظر المرجع نفسھ ، ص  3
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 :ثـانیـا ـ حذف المبتدأ وجوبا 

 : یحذف المبتدأ وجوبا في المواضع الّتالّیة 

 ومن ... یضمرون المبتدأ فیرفعون :" یقول عبد القاھر الجرجاني :القطع واالستئنافـ  1

 ل ـر الّرجـدؤون بذكـ، فیب) القطع واالستئناف (ذف المبتدأ ـالّتي یطرد فیھا ح المواضع

 ویستأنفون كالما آخر، وإذا فعلـوا ذلـك أتـواثـّم یدعون الكالم األّول  ویقّدمون بعض أمره،

 ] :من مجزوء الكامل [ غیر مبتدأ ، نحو قول عمرو بن معد  بخبر من في أكثـر األمر

 داـھْ نَ  وَ  باً ـعْ كَ  لٌ ازِ ـنَ مُ  ا       كَ ذَ  مَ وْ ـي یَ ـِ أنّ  تُ مْ لِـ عَ  وَ 

          1 ادَّ ــقِ  وَ  اًـ قـلـَ وا حَ رُ ـمَّ ـنَ تَ  یـ      دَ دِ وا الحَ ـسُ بِ ـا لَ ذَ إِ  مٌ وْ ــقَ 

 .ھـم قـوٌم، فحذف المبتدأ اعتمـادا على ذكره سابقا : فالّتقدیر 

 الّنعت المقطوع إلى الّرفع ؛ أو بعبارة أخرى المبتدأ الّذي خبره في األصل نعت ، ـ  2

 ،  )  بالّرفع ( رحم ّهللا زیداً المسكیُن : ثّم ترك األصل و صار خبرا  نحو 

                   2ھو : ، تقدیره وجوبا خبرا لمبتدإ محذوف  )المسكین( فیكون 

 في محّل نصب ) المكّونة من المبتدإ المحذوف و الخبر ( و بذلك تكون الجملة االسمّیة 

 . ـت ـعـن

 ، )بئس(و ) نعم( بالّذّم ، بعدو أبالمدح  امخصوصإن كان الخبر : ـ في باب المدح والّذّم  3

 ، فـكـّل مـن " بئس الرجل أبو لھـب " و " نعم الّرجل أبو طالب: "مؤّخـراً عنھما ،نحو

 3)ھـو(ذوف تقدیره ـدإ محـبتـر لمـخب) أبو لھـب(و ) أبو طالب( 

 ھناك خالف فیما یخص كال من الممدوح والمذموم ، فمن الّنحوّیین من یعتبر و          

 ة ـّونـة مكـلة فعلیّ ـن جمـبارة عـرا ، خبره عـؤخّ ـدأ مـتـبـالّذّم مدح أو ـالمخصوص بالم

 ] الفاعل  + ّذّم  ـمدح أو الـفعل ال[ ن ـم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  101ـ عبد القاھـر الجرجاني، دالئل اإلعجاز ، ص   1

 . 250ـ علي أبو المكارم ، المرجع نفسـھ، ص  2

 .311مصطفى الغالییني ، جامع الدروس العربّیة ، ص ـ  3
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 ؛1"نّ ـي ألفعلـفي ذّمت "یكون الخبر صریحا في القسم نحو ف :إن دّل علیھ جواب القسمـ  3

 . د ـھـاق أو عـن أو میثـي  یمیـي ذمتـف : أي 

 :خبر لمبتدإ  محذوف وجوبا مقّدر بأحد ھذه األلفاظ ) ّمتي في ذ( فشبھ الجملة 

  ) یمین، عھد ، میثاق ( 

 : ظ بـھ ، نحو ـلفـن التّ ـي عـھ ، و یغنـلـنى فعـعـؤدي مـدرا یـر مصـون الخبــ أن یك 4

 .  لٌ ـجمی رٌ ـصب: ، و  و طاعـةٌ  سمعٌ 

 في المثال ذوف ، إذ أّن األصل األصیل ـدإ محـخبر لمبت) صبر ( و ) سمع ( ن ـّل مـفك

 ، ثّم حذف الفعل ) ِاصبر ( را جمیال ، و المصدر مفعول مطلق لـ ـاصبر صب: الثاني 

 ـع ـون أوقـع المصدر لیكـّم ارتفـوجوبا لالستغناء عنھ بالمصدر الّذي یؤدي معناه  ، ث

 ة ـلـّول الجمـذلك تتحـدإ محذوف ، و بـھ خبر لمبتـفي الّتعبیر ، و یخرج نحوّیا على أنّ 

 2. وت ـبـّدوام و الثّ ـد و الـة لتفیـة إلى اسمیّ ـن فعلیّ ـم

 

 في المثال أمري سمع و طاعة : أمري ، فنقول : ا نقّدر المبتدأ المحذوف بلفظة و ھنـ

 ) صبر( و ) سمع ( أمري صبر جمیل ، فیكون كّل من : األّول ، وفي المثال الّثاني 

 ) . أمري : ( خبرا لمبتدإ محذوف مقّدر بـ 

 ھ ـل فیصّ دأ أوخبـرا ، سأفـتقدیر المحذوف إن كان مبتو للنحاة في ھذا أقوال حول 

 .فیما بعد 

 الء ـو العـون أبـأحب الّشعراء ال سّیما أبو العالء ، فیك: نحو ) ال سّیما (ـ بعد  5 

 أحّب الّشعراء ال سّي الّذي ھو: ، فیكون تقدیر الكالم ) ھو ( خبرا لمبتدإ محذوف 

  3.أبو العالء  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 311ـ مصطفى الغالییني ، جامع الدروس العربّیة ، ص 1 

 . 251ـ علي أبو المكارم ، المرجع نفسھ ، ص  2

 . 251ـ المرجع نفسھ ، ص  3
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 ، فالمصدر نائب 1سقیـًا لك و رعیـًا لك : ـ بعد المصدر الّنائب عن فعل األمر ، نحو  6

 ) الجار و المجرور ( و عن معناه ، و جاءت  بعده شبھ الجملة عن لفظ فعل األمر 

 .خبًرا لمبتدإ محذوف ؛ إذ ال یصّح تعلّق الجار و المجرور بالمصدر 

 محّمد ؟ من أنت : ماعي قول العرب ـ و من السّ  7

 .ورك ـمذك: خبر لمبتدإ محذوف تقدیره ) محّمد (  فـلفظ 

ث عنھ ، فأشبھ األمثال   و ھو أسلوب ورد عن العرب لتحقیر المخاطب و تعظیم المتحدَّ

 .أجري مجرى األمثال فلم یصح تغّییره و من ثّم في أدائھ لمعنى محـّدد، 

 خبر لمبتدإ محذوف وجوبا ) سواء ( واء ، عند الموازنة بین شیئین ، فـ ـال س: ونحو 

 .  2ذان ــھ: ا ، أو ـمـھ: تقدیره 

 ى ، ـنـر مثـي الخبـأتـر ، فیـھ في خبـرك المضاف و المضاف إلیـما إذا اشتــ  فی 8

 طلیحان ،  والّناقةُ  الّناقةِ  راكبُ : ، و األصل 3راكب الّناقة طلیحان : كقول بعض العرب 

 . فحذف المعطوف لوضوح المعنى ، و لتجّنب التكرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .251ـ علي أبو المكارم ، المرجع نفسھ ، ص  1

 .  251ـ المرجع نفسھ ، ص  2

 . 34ـ طاھر سلیمان حمودة ، ظاھرة الحذف في الّدرس اللّغوّي ، ص  3
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 : أغراض حذف المبتدأ
 ث ـن العبـراز عـلمجّرد االختصار واالحتا ـھ فإمّ ـأّما حذف"  :یقول الخطیب القزویني       

 ادة ـ، وإّما لذلك مع ضیق المقام ، وإّما لتخییل أّن في تركھ تعویال على شھعلى الظاھربناًء 

 امعـھ السّ ـار تنبّ ـ، وإّمـا الختبن حیث الّظـاھر ـادة اللّفظ مـالعقل، وفي ذكره تعویال على شھ

 انك ، ـلس نـھ عـرا لـھ تطھیـركـام أّن في تـ، وإّمـا إلیھ دار تنّبھـھـد القرینة ، أو مقـلـھ عن

 لیكـون لك سبیـل إلى اإلنكـار إن مّسـت الحاجـة إلیـھ ،انك عنھ، و إّمـا ـللس اتطھیر وأ

 1..." و إّمــا ألّن الخبر ال یصلح إّال لــھ حقیـقـة أو اّدعـاءً 

 

، ومن بین ھذه األغراض عند حذفھا للمبتدأ داللّیة عدیدةأغـراضا تحّقـق العربّیـة ف         
 :ما یلي

 ویحصل ذلك عند حذف المبتدأ ألّنھ مقصد الفائدة ، : ـ توجیھ اھتمام المخاطب إلى الخبر 1

 فإّن المتكلّم یرید إظھار " دُل رحم هللا عمَر العا" عند قطع المنعوت عن نعتھ ، فعندما نقول 

 ، ألّن الّسیـاق سیاق مدح ؛ لذلك وجب على المتكلّـم أن یقـف عـلـى ) عمر(صفة العدل في 

 .؛ ألّن ثّمـة كالم جدید، یجب أن یشعـر المخاطب بـھ ) عمـر ( كلمة 

 وینبغي على المتكلّـم أن یستخدم القطع واالستئـنـاف عند نطق الجملة السابقة لتحقیق ھذا  

 . 2الغرض 

 ّنعت عن منعوتـھ في سیـاق المدح أو الّذم أو الّتـرحـم یدّل على توجیھ اھتمام فقطع ال    

 یقف على المنعوت المقطوع عن نعتھ كي یتوّجـھ اھتمام المخاطب إلى الخبر؛ ألّن المتكلّم 

 .المخاطب إلى ما بعد القطـع 

  : ؛ أي" خاتم النبّیین : " كقولك : ـ اختبار تنّبھ السامع عند القرینة أو مقدار تنبھھ لھ 2

   3. –صلى هللا علیـھ وسلّـم  –محـّمـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النشرالقادر الفاضلي، شركة أبناء شریف األنصاري للّطباعة ومحّمد عبد : تحزویني ، اإلیضاح في علوم البالغـة ، ــ الخطیب الق 1

 .45ص  ، 2009ط ،  –صیدا ، بیروت ـ  لبنان، د  -والتوزیع ،المكتبة العصرّیة 

 . 76زل ، الحذف في الّنحو العربّي ، ص  ـ تمام حمد عید المنی 2

 .  80المرجع نفسـھ، ص  – 3
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 ـر المبتدأ ألّنـھ معروف ضمنا لدى فال داعي لذك: ى المخـاطـبدـھ لــ وضوح 3

   1. مخاطـبال

 یذكـر ما یدّل على المبتدأذلك أّنـھ عندما : ـ حذفـھ اختصارا واحترازا من العبث 4

   . المحـذوف ال یحتاج إلى التكریر و الّتطویل 

 ، ومثال ذلك 2كالم في بعض السیاقات ذكـر المبتدأ ال یحتمل ال: ـ ضیق المقـام 5

 .یكتب على الّالفتات اإلرشادّیـة كما سبق وأن أشـرتمـا 

ُ ال إَِلـَھ إِّال ھـو: (( ، نحو قولھ تعالى ھو القصد إلى تعظـیـم الخبـر: ـ الّتعظیـم 5  هللاَّ

 .3 )هللا(، فحذف المبتدأ قصـدا إلى تعظیـم لفظ الجاللة   2ـ  آل عمران)) الحـّي القیـوم 

 ألّنـھ قد وصل في الحقارة قد یحذف المبتدأ لقصد احتقار مدلولھ وإھانتھ : ـرـیـقـالتح – 6

 ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُھـْم ال : (( إلى موصل یتنّزه عن ذكـره اللّـسـان ، ومنھ قولـھ تعالى

 فقد حـذف المبتدأ ھنـا، وسبب ھذا الحذف في ھذا الّشاھـد.  18 –البقرة )) َیـْرِجُعوَن 

  4.اللّسان عن ذكـر المحذوف تحقیراً لـھ صیانة ھو 

 .5الّداللة على التوكید وكمال  الّتحّقـق ـ  7

 ذلك أن تجد مواقف یصرح فیھا المتكلم بذكر: ـ تیسیر اإلنكار إن مّست الحاجة إلـیـھ 8

 :شيء، ثّم تدعوه اعتبارات خاصة إلى إنكارھا ، و مثال ذلك أن یذكر شخص ،فتقول 

 . 6لقامت البینة، ولم تستطیع اإلنكار) زید فاسق(،فتخشى منھ ،فتنكره،فلو قلت )فاسق( 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 77تمام حمد عید المنیزل ، الحذف في الّنحو العربّي ، ص ــ  1

 . 77المرجع نفسھ ، ص  – 2

 .  77المرجع نفسھ ، ص  – 3

 . 180، 179شاھر خلوف ، المرجع نفسھ ،ص ینظر مصطفى  – 4

 .   78تمام حمد عید المنیزل ، المرجع نفسھ ، ص  – 5

   . 78 المرجع نفسھ ، ص – 6
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   ]: من الكامل[مثل قول المتبني   :زنةـة محـنفسیّ اللة على صدمة الدّ  -9

  امِ وَّ ـاللّ  رِ اثُ كَ ـتَ ـا كَ ـھَ اتِ صَ رَ ــعَ    ي   ـفِ  يَّ لً عَ  ومُ مُ ـالھُ  تْ رَ ـاثَ كَ ـ، تَ نٌ مْ دِ 

 رام التي ذكرھا في البیت السابق لھذا إلى مرابع أو مراتع اآلیشیر  فالّشاعر ،ھي دمن: أي

 لى صدمة نفسیة محزنة أحاطت بھ عند و قوعھ إمنھ  یماءً ،إ)ھي(البیت لذا فحذف المبتداء 

 1. )ار دار المحبوبـثوھي آ(من ،على ھذا الدّ 

 :] من الخفیف[ مثل قول المتنبي :مة نفسیة مفرحةالداللة على صد -10

  اَال بَ جْ األَ  لُ ـلقَ ـقَ یُ  زّ ـعِ وَ  قیــ      ـــھِ وْ رَ ـبِ  ومَ ـجُ ـالنّ  حُ ـطَ نْ یَ  فٌ رَ ـشَ 

 ولة في بداره سیف الدّ ما فعلھ  إلى"و یرید بذلك المعالي ، مشیرا بھا  ،ھي شرف:أي 

 .لھم مما كانوا علیھ من حصار الحدث  و انھزامھم من بین یدیھ ،ومنعھ جیوش الرومإلى 

 بھا شرف سیف الدولة الذيـة مفرحة سبّ صدمة نفسیّ  إلى منھ  ًء یما، إ) ھي( المبتدأ فحذف

   2. هوّ ـالنجوم في عل یزاحم  

 18-البقرة )) يٌ مْ عُ  مٌ كْ بُ  مٌّ صُ : ((مثل قولھ تعالى : صیانة اللسان عن التلفظ بالمحذوف -12

 ،تعود )ھم(تقدیرھا  ت محذوفة ،في ھذه اآلیة أخبار لمبتدآ) بكٌم ، عمٌي صّم ، ( فالكلمات 

 ، للكفار  سیاق تقریع وذمّ القرآني ألّن السیاق  ر المبتدأ ھنا ـم یذكـعلى الكافرین ،ول

 ،ال موضع اھتمام ، ویتبّین المحذوف موضع ازدراء و ذم  نّ و ال یلیق إعادة  ذكرھم ،أل

 نـاَطبیـذوف ؛ ألّن المخـر المحـیب ذكلتغیّ  اآلیـة الّسابقة ھو تعّمدأّن حذف المبتدأ في 

 تغییب ذكرھم فتعّمـد الّنّص القرآني وا تغییب حواسھم في معرفة الحّق، تعّمد) الكّفـار (  

 3 .لّمـا تعّمدوا تغّییب حواسھم

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 78المنیزل ، الحذف في الّنحو العربّي ، ص ـ تمام حمد عید  1

 . 79المرجع نفسـھ ، ص  : ینظر ـ 2

 . 80،  79المرجع نفسـھ ، ص :  ینظرـ  3
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 . ـ الّداللة على الّتھویل و الّتخویف  13

 . ھذا أخي : ؛أي" أخـي " كقولك : ـ تعجیل المسرة بالسند  14

 ]:من الخفیف [ ّنبي مادحا سیف الدولة مثل قول المت: ـ التحّبب والقرب الّنفسيّ  15

 َوَمـِعـي أَْیـَنـَما َسـَلـْكـُت َكأَّنـي       ُكلُّ َوْجــٍھ َلـُھ ِبَوْجِھـي َكفِیـلُ 

 و ھـو معـي أینما سلكت ، فحذف المیتدأ ؛ لبیان المحّبة التي یكّنھا في نفسھ: أي

  1.لھـذا الممـدوح 

 ل حّسان بن ثابت في مدح أّم المؤمنین عائشة مثل قو: ـ الداللة على التنزیھ  16

 ] :من الّطویل [ ـ رضي هللا عنھا ـ  

 َحَصاٌن َرَزاٌن َمــا ُتـِزنُّ ِبّرْیَبـٍة      َو ُتْصِبُح َغْرَثى ِمْن لُُحـوِم الَغَوافِـِل 

 عن فعل ھي حصاٌن ،ھي رزاٌن ؛ فحذف المبتدأ إیماًء منھ إلى تنزیھ أّم المؤمنین : أي 

 2. ل ـّرذائـال

 ، تمّسھ ألسن الجاھلین بكلمة سوءاالت صیانة لھ كیالفیحذف المبتدأ في مثل ھذه الح     

 3.ي الحدیث ـم فـرن معھـارفة أو یقـل الّنماذج المنحـي مقابـر فــا لھ كیال یذكـوتشریف 

 :عجیل واإلسراع في فعل الخیر من غیر فاصل لفظّي ـ الداللة على التّ  17

 . 21 –محّمد ))  َطاَعٌة َوَقْوٌل َمْعُروفٌ : (( قولھ عّز وجلّ مثل 

 ؛ إیماًء إلى إسراع المؤمنین ) أمري ( أمري طاعٌة و قوٌل معروٌف ،فحذف المبتدأ : أي

 .لفعل الخیر امتثاال ألوامره 

 4" .غزال: " الخوف من فوات فرصة سانحة ؛ كأن یقال للّصّیاد المترّقب – 18

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 80، 79تمام حمد عید المنیزل ، الحذف في الّنحو العربّي ، ص :   ینظر – 1

 .80المرجع نفسـھ ، ص :  ینظر – 2

 . 178مصطفى شاھـر خلوف  المرجع نفسـھ ، ص  : ینظر – 3

 . 80المرجع نفسـھ ، ص   تمام حمد عید المنیزل، :   ـ  ینظر 4

 



 جملة االسمیّـة الحذف في ال داللـة                                           :            الفصل الثّانــي 
 

13 
 

 

 :بــر ـحذف الخ
 إلى المبتدأ ؛ إذ أّنـھ یخبر عن حال  سندمصطلح أطلقھ الّنحاة على ما ی الخبر ھو       

 المبتدأ وبھ تتـّم الفائدة ، ومن ثّمـة فذكره واجب ، إال أّنـھ قد یحذف إن دلّـت علیھ قرینة ؛ 

  1" . یحذف الخبر من الجملة االسمّیة ،ویكون ھذا الحذف إّما جائزا وإّمـا واجبـاف"

 

 :وازا ــر جـذف الخبـأّوال ـ ح
 :فیما یلـيـھـا حذف الجـائز للخـبـر فیمكـن بیــانأّمـا مواضع ال        

 من عندك ؟ : یكثر حذف الخبر في األجوبة ، كأن یقول القائل :  في سیاق االستفھامـ  1

 م بھ ـلـھ للعـزید عندي ؛ إال أّنك تركت: عندي زید ، أو : و المعنى  ـد ؛ـزی: ول ـفتق

 إذا ذكرت جملة مكّونة من مبتدإ  وخبـر،ثـّم عطف : ـ في العطف على مبتدإ ذكر خبره  2

 :، نحو قولھ تعالى ھ بالخبر الّسابـق جاز حذف الخبـرعلى المبتدإ نظیر لھ یصّح اإلخبار عن

    ، فالخبر مذكور في الجملة األولى  35الرعد ـ )) أُْكلَُھـا َداِئٌم َو ِظلَُّھـا (( 

 ـ إذا كان المبتدأ موصوال واقعا بعد ھمزة استفھام إنكارّي، وكان الخبر على عكس 3

 ))أفمن ھو قاِئـٌم َعَلى ُكلِّ َنْفٍس ِبَمـا َكَسَبْت (( : المبتدإ في الّصفـة ؛ مثل قولھ عّز وجّل 

 .               كمن لیس كذلك : وتقدیره، فالخبر محذوف  33 –الّرعد 

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 250علي أبو المكارم ، المرجع نفسھ ، ص   – 1

 . 251المرجع نفسھ ، ص  – 2

 . 84تمام حمد عید المنیزل ، المرجع نفسـھ ، ص  – 3

 .  84ـ المرجع نفسـھ ، ص  4
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 خرجت فإذا ": الت الّتي یحذف فیھا الخبر قولھممن بین الحاف  :الفجائّیة) إذا ( بعد ـ  4

 ھنا فجائّیـة ، ) إذا ( ؛ فـ 1خرجت فإذا الّسبع حاضر أو موجود : ، و الّتقدیـر  "الّسبعُ 

 واالسم الّذي یلیھا یكون مبتـدأ ، وبما أّن االسم ) من حروف المعاني ( الي ھي حرفّیة وبالتّ 

 مبتدأ فإّنـھ یحتاج إلى خبر ؛ إذ أّن كّل مبتدأ ال بّد لھ من خبر ، و ال یوجد خبر الّـذي تالھـا

        2. ھـنـا ، لذا وجب أن یكون مقّدرا عند الّنحـاة  ظاھر 

 ، فقد قّدر النحاة شبھ الجملة  " زیٌد في البیت : " نحو قولك  :بشبھ الجملة ـ في اإلخبار  5

       3. زیٌد كائٌن في البیت : متعلّقا بكون أو استقرار محذوف، إذ أّن الّتقدیر 
 

 :وجوبـا  حذف الخبـر

 :بالكون ؛ والمراد  4) عاّمـا ( إذا كان الخبر كونـا مطلقـا : بعد لوال االمتنـاعّیة  – 1

 .      الوجود ، و باإلطالق عدم الّتقّیـید بأمر زائد على الوجود

 صددتمونا  أنتملوال : ، والّتقدیـر 31 –سبـأ )) َلْوَال أَْنُتْم َلُكّنـا ُمْؤِمِنیَن : (( نحو قولھ تعالى 

 أََنْحُن َصَدْدَناُكـْم َعـْن الُھـَدى َبْعـَد : (( عن الھدى لكّنـا مؤمنیـن ، بدلیـل اآلیـة الّتي بعدھا 

                 5.  32 –سبــأ )) إِذ َجاَءُكـْم 
  

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 84الحذف في النحو العربي ، ص  ـ تمام حمد عید المنیزل، 1

 . 250الحذف والّتقدیر في النحو العربي ، ص  ـ على أبو المكارم ، 2

 . 85المرجع نفـسـھ ، ص  ـ تمام حمد عید المنیزل، 3

 . 251المرجع نفـسـھ ، ص  ـ على أبو المكارم ، 4

 ، 1963، 1 –محي الّدین ، مطبعة الّسعادة ـ مصر  ط محّمد : ـ  ابن ھشام األنصاري ، شرح قطر الّندى و بّل الّصدى ، تح 5

 . 125ص  
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 لوال زید حاضـر أو موجـود لخرج محّمد،: ، والّتقدیر ھنا  لخرج محّمـدٌ  لوال زیدٌ :  ونحو 

 ھ ـومعناه أّن الّثـاني امتنع لوجود األّول ، و لیست الجملة الثانّیة خبرا عن المبتدأ ؛ ألنّ 

 .زید ، والجملة إذا وقعت خبرا ال بّد لھا من عائـد، وھذا رأي البصرّیین ال عائـد منھا إلى 

 :؛ لنیابتھا عن الفعل ، و الّتقدیر) لوال ( و یرى الكوفّیـون أّن االسم الواقع بعد لوال یرتفع بـ 

 ھا ھنا فاعل ولیس مبتدأ) زید ( وعلى رأي الكوفّییـن فإّن ... لخرج محّمـد  لوال یمتنع زیدٌ 

     1 .في ھذه الجملة بدل الخبر ، وھذا الرأي ضعیف) العامـل ( لّتـالي یكون حذف الفعل وبا

 ؛ بمعنى و ھو أن یكون المبتدأ صریحا في القسم : فـي القسـمأن یكون لفظ المبتدأ نّصـا ـ  2

 ))َسْكـَرِتِھـْم َیْعَمُھوَن َلَعْمُرَك إِّنُھـْم َلفِي : (( أّنـھ ال یستعمل إال في القسـم ، نحو قولھ تعالى 

           2.قسمي أو  یمینيلعمُرك : أي.  72 –الحجر 

 قسمي ، فقسمي خبر لمبتدإ ، محذوف  هللاِ  لعمرُ : ألبذلـن جھدي ، والّتقدیر  هللاِ  لعمرُ : و نحو 

 وجوبـا ، وال یصّح أن یكون المحذوف ھنا ھو المبتدأ بـل یتحّتـم أن یكـون الخبـر؛ لوجـود 

  3.الالم الّداخلـة على المبتدأ في أّول المذكور

 مبتدأ جاء على وزن اسم الفاعل ) قائم ( الزیدان ؟ ، فـ  ائمٌ نحو أق: ـ إذا سـّد مسّده الفاعل  3

 رتفع بھ، فیعرب فاعال السم الفاعـل ؛ و قـد سـّد مسـّد الخبـر ، و الزیدان م)قـام ( من الفعل 

  4أیقوم الزیدان ؟ : من حیث أّن الكالم قد تّم بھ ؛ إذ المعنى 

 ؛ تـّم باسم الفـاعل و فـاعـلـھ) مسند و مسند إلیھ ( والفاعل  فكمـا تـّم الكالم بوجود الفعـل

 ا اسم من جھة اللّفظ وفعل من جّھـة المعنى ؛ھن مـائــقـألّن اسم الفاعل یعمل عمل فعلـھ ، ف

 .أي أّنـھ أّدى معنى الفعـل
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 252علي أبو المكارم ، المرجع نفسـھ، ص : ینظر   – 1  

. 126ابن ھشام األنصاري ، المرجع نفسھ ، ص   – 2  

.  252علي أبو المكارم ، المرجع نفسـھ، ص   – 3  
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.  252المرجع نفسـھ، ص    – 4  

 

 لیس ثّمة خبر محذوف ، بل ھو مجّرد افتراض : " ثّم یعلّـق علي أبو المكارم بقولـھ         

 وھو یذھب ھنا إلى ما ذھب إلیھ ابن یعیش ".  ال أصل لـھ مـن واقـع الّتعبیر اللّغوّي  نحويّ 

  1"  لیس ثّمـة خبر محذوف على الحقیقـة" یرى أّنـھ الّذي 

 ضیعَتـھ ، كلُّ رجٍل و: ، نحو ) واو المصاحبة الّصریحة ( ـ إذا سّدت مسّده واو المعّیـة  4

 والّذي دّل على االقتران ھنا ھو ما في الواو  مع ضیعتـھ مقرونـان ؛كّل رجل : و الّتقدیر  

 )مـع(؛ ألّن معنى الواو ھنا كمعنى ھنـا اكتفاًء بالمعطوفحذف الخبر ف ،2من معنى المعّیـة 

 3.كّل رجل مع ضیعتھ : وكّل رجل وضیعتھ بمعنى   

 : أي قبل الحـال الّتي یمتنع كونھا خبرا عن المبتدأ كقولھم:  ـ إذا سّد مسّده الحال  5

 4.  اقائمً  حاصٌل إذا كان زیدٌ ضربي زیدا : ، أصـلـھ " ضربي زیدا قائما " 

 ضربت زیدا: " أخطُب مـا یكون األمیر قائمـًا، والمعنى في  المثال األّول: و نحـو

 ضرب زیدا قائمـا ، فالكالم قام باعتبار المعنى ، إال أنھ ال بـّد من توجیھ اللّفظقائمـا أو أ

 ) زیدا ( مبتدأ وھو عبارة عن مصدر مضـاف إلى الفاعل و  )ضربي ( فـ . نحـوّیـا

 .حال ، وھي الّتي سّدت مسّد الخبر) قائـما ( للمصدر ، و مفعول بھ 

 ؛ ألّن الخبر إذا كان مفردا یكون ھو األّول خبرا فیرتفع ) قائـما ( صّح أن یكون یو ال 

 5.و المصدر الّذي ھو الّضـرب لیس القائـم 

 

 

 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 253، 252علي أبو المكارم ، المرجع نفسـھ ، ص : ینظر  – 1  

 .126ابن ھشام األنصاري ، المرجع نفسھ ، ص    – 2

.  253علي أبو المكارم ، المرجع نفسـھ ، ص : ینظر  – 3  

 .126ام األنصاري ، المرجع نفسھ ، ص  ابن ھش – 4

.  253علي أبو المكارم ، المرجع نفسـھ ، ص : ینظر  – 5  
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 و ال یصّح أن یكون حاال من زید ؛ ألّنھ لـو كان حاال منھ كان العامل فیھ المصدر الّذي

 ولو كان المصدر عامال . ؛ ألّن العامل في الحال ھو العامل في صاحبھ ) ضربي ( ھو 

 لكـان من صلتھ، وإذا كان من صلتھ لم یصح أن یسّد مسّد الخبر ؛ ألّن الّساد مسدّ  فیـھ

 الخبر یكون حكمھ حكم الخبر ، فكما أّن الخبر كان جزءا غیر األّول فكذلك ما سّد مسّده

 . ینبغي أن یكون غیر األّول 

 ،)صاحب الحال(د إذا كان األمر كذلك كان العامل فیھ فعال مقّدرا فیھ ضمیر یعود إلى زیـو

 ضربي زیدا إذا : و الخبر ظرف زمان مقّدر مضاف إلى ذلك الفعل و الفاعل ، و التقدیر 

 ل ـامـذف العـذوف ،ثّم حـإذن فالحال في موضع نصب متعلّقـة باستقرار محكان قائـمـا، 

 ، ونقل الضمیر من الفعل إلى الّظرف ، و صار الظرف و ما ارتفعلداللة الظرف علیھ 

  ، وإذا أریـد) إذ (فإذا أرید المضي قـّدر بـ . ؛ ألّنـھ خبر المبتدأ  ھ في موضع مرفوعبـ

 .1) إذا ( المستقبل قّدر بـ 

 .و األمر نفسھ بالّنسبة للمثال الّثـاني؛ إذ أّن توجیھھ كتوجیھ المثال السابق 
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 :أغــراض حـذف الخـبـر
 :ّقـق العربّیة أغراضـا داللّیة عند حذفھا للخبر، وفیما یلي بیان لھـا حت     

 ] : من الوافر [ مثل قول المتنبي : ـ الّداللة على كمال التحّقق  1

 َواِرِس َو الُخُیـولِ ــَتَحـُن الفَ ـي        َوُممْ ـالَقـَوافِ َوَمْیـَداُن الَفـَصاَحـِة َو 

 وكائٌن عندك میداُن الفصاحة والقوافي، وكائٌن عندك ممتحن الفوارس والخیول؛: أي

 لیدّل على كمال تحّقـق ھذین األمرین لدى سیف الّدولة ،) عندك ( فحذف الخبر و متعلّقـھ 

 1.مجلسھ، والّتسابق للخیل وفرسانھا عنده وھمـا التباري بالفصاحة والّشعر في

 ِبَبْعٍض ُھْم ضَ عْ الّنـاس بَ  هللاَِ  عُ فْ  دَ َال وْ لَ : (( مثل قولھ تعالى : الّداللة على شّدة الحاجة  ـ  2

 لوال دفُع هللا الّنـاَس موجوٌد ؛ فحـذف الخبـر: فالتقدیر  . 251 –البقرة )) َلـَفَسـَدْت األَْرُض 

  2.الحاجـة إلى فضل هللا حّتى ال تفسد األرض للّداللة على شّدة

َلْت َلُكْم أَْنفُُسُكْم أَْمـًرا َفَصْبرٌ : (( مثال ذلك قولـھ تعالى : ـ الّداللة على الّتكثیر 3  َقاَل َبْل َسوَّ

 ، فیدّل الحذف ھنـا على إرادة إكثار الفائدة و تشحیذ الھمم ، للبحث  83 –یوسف )) َجِمـیـٌل 

 .عن المعاني الّتي یحتملھا ھذا الحذف الّدقـیـق 

 3 .ـ الّداللة على االزدراء و اإلھمال  4

   :] مـن الكامـل [  مثالھ قول المتنبي: ـ الّتـوّجع  5

ـَدْت َفـأََجْبُتـَھـا الُمَتَنِھـدُ    4 قالت و قد رأت اصفَراِري َمْن ِبــِھ        َو َتَنھَّ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 85ـ  تمام حمـد عیـد المنیزل، الحـذف في الّنحـو العربّي ، ص  1

 . 85ـ المـرجع نفســھ ، ص  2

 . 86ـ المـرجع نفســھ ، ص  3

 . 86ـ المـرجع نفســھ ، ص  4
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 : مثل قول المتنبي: الّتأّدب و الّصیانة من االبتذال ـ الّداللة على  6

ِخیــِل ُشـْرِب الّشًمـوِل       تُرنـ نْ ـمِ   دِ ـعْ ـالبُ  دُ ـیدِ شَ   1ُج الِھْنـِد أَْو َطـْلـُع النَّ

 ترنُج الھند لدیك ؛ فحذف الخبر أو ما في معناه ، فدّل بذلك على الّتـأدب بحضرة : أي

 .ممـدوحـھ

 )) فلوال فضل هللا علیكم و رحمتھ: ((مثل قولھ تعالى: التفحیم و التعظیمـ الّداللة على  7

 فلوال فضل هللا موجوٌد ، فحذف الخبر حّتى یشعر المخاطب بعظمة : ؛ أي  64البقرة ـ 

 2. هللا ،و كثیر مّنـھ و إحسانھ

 ویكـون إّمـا بضیـق المقـام :ـ االختصار و االحتراز عن العبث بناًء على الّظـاھر 8

 .                      كما بّینھ القزویني 3أو بدون ضیق المقام 

 ] :من البسیط [ مثل قول المتنبي : ـ تجنب الّتكرار واإلمالل  9

ْوُم والفِـطـُر واألًْعَیـاُد و الُعُصـُر      ُمِنیـَرةٌ ِبـَك َحّتى الشَّْمُس والَقـَمـرُ   الصَّ

 تجّنبا للتكرار وما یصاحبھ من حّتى الّشمس و القمـُر منیران بك ؛ فحذف الخبـر : أي

         4. تطویل تمّج من سماعھ األذان 

  . وھو غرض لفظّي كما سبق وأن أشرت: ـ المحافظة على الوزن في الّشعـر 10

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 87تمام حمـد عیـد المنیزل، الحـذف في الّنحـو العربّي ، ص  ـ  1

 . 87المـرجع نفســھ ، ص  ـ 2

 .  46، 45الخطیب القزویني ، المرجع نفسھ ، ص ـ  3

 .88تمام حمـد عیـد المنیزل، المـرجع نفســھ ، ص ـ  4
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 : مـا یحتمـل الّنوعیـن
 إذا دار األمر بین كـون المحـذوف وكونھ خبرا فأّیھما أولى؟ 

 :، و قال العبدي"كون المحذوف المبتدأ ألّن الخبر محط الفائدة األولى : " قال الواسطي 

 1..." األولى كونـھ الخبر ؛ ألّن الّتجـّوز في آخـر الجملة أسھـل " 

  92الّنساء ـ ))  ةٍ بـَ قَ رَ  یرُ رِ حْ تَ فَ : (( و غالبا ما یكثر بعد الفاء، نحو قولـھ تعالى

 ))ةٍ رَ سَ یْ ى مَ لَ إِ  ةٌ رَ ظِ نَ فَ : (( ، و قولھ 184البقرة )) ـر خَ أُ   امٍ ـیَ أَ  نْ مِ   ّدةٌ عِ فَ : (( ونحو قولھ أیضا

 . 280البقرة ـ 

 ب كذا ، أو فعلیھـفالواج: ب ، أي ـالواج: في ھذه اآلیـات بـ و یقّدر المبتدأ المحذوف     

 .فعـلیكم كـذا كـذا أو 

 : ؛ و الّتقدیر18یوسف ـ )) َفَصْبٌر َجِمیـٌل : (( عّزوجـّل ھ ویـأتي في غیـره نحو قول   

 .دأً ـفـأمري صبـٌر جمیـٌل ؛ فیكـون العنصـر المحـذوف مبت

 .فصبر جمیٌل أمثـُل ؛ فیكون العنصـر المحـذوف خبـرا : أو 

 .طاعة و قول معروف  مرناأ: ؛ أي 21محّمد ـ )) ٌل َمْعـُروٌف َطـاَعـٌة َوَقـوْ : (( ومثلھ

 2 .لُ ـأمـثـطاعة و قول معروف : أو 

 ة ـم طاعـ؛ أي الّذي یطلب منك 53الّنور ـ )) َطاَعــٌة َمْعـُروَفـٌة : (( ومثلـھ قولھ عّز وجـلّ 

 .طاعة معروفة أمثل بكم من ھذه األیمان الكاذبة: معلومة ال یرتاب فیھـا ، أو 

 على القول بأّنھما) نعم الرجُل زیٌد (عرض ما یوجب التعیین ُعِمل بـھ ، كمـا في  و لو     

 إذا حـمـل ) حّبـذا زیٌد : ( لھـوبـا إذا سـّد شيء مسـّده ، ومثـجملتـان؛ إذ ال یحذف الخبر وج

 )أیمن ّهللا ألفعلن ( و ) عمرك ألفعلن ( على الحـذف ، وجـزم كثیر من الّنحوّیـیـن في نحو 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 383، ص  2ـ ابن ھـشام األنـصاري،  مغني اللّبیب ، ج  1

 . 406،  405المرجع نفسـھ ، ص :  ـ ینظر 2

 . 383ـ  المرجع نفـسـھ ،  ص  3
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 یما یجب فیھ بأّن المحذوف ھو الخبر ، وجّوز ابن عصفور كونھ المبتدأ ، ولذلك لم یعّده ف

 ن ـأیم: أیمن ّهللا ، أو قسميو الّتقدیر إّمـا : " حذف الخبر ، لعدم تعّیینھ عـنـده ، لذلك قال 

 لـم یمتنع ؛ إذ المعرفة المتأّخرة عن معرفة  ) قسميأیمن هللا ( : ، ولو قّدرت  لي قسمٌ هللا 

  1  "یجب كونھا الخبر على الّصحـیـح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  383، ص  2، ج ـ ابن ھشـام األنصـاري ، مغنـي اللّبـیـب  1
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:الحذف في الجملة المنسوخة   
تدخل الّنواسـخ على الجملـة االسمّیة فتحّولھـا إلى جملة منسوخـة ، سواًء أكانت              

مشّبھة بالفعل ، فتحصل تحّوالت في الجملة المنسوخةأو أحرفـا ) كان و أخواتھا (أفعاال   

 تركیبـا و داللـة، ولكّنھا تحافظ على الّنظام العـام للجملة االسمّیة ،فھي تتكـّون من مسنـد

اسمھا و خبـرھـا ، ویصیب الحذف أركان الجملة المنسوخة : ، وھمـا ھومسنـد إلی 1. 

، ومنھا ما یبقي األّول مرفوعا وینصب ني وینصب الثاومن الّنواسخ ما یرفع األول        

  .والّثـاني خبره الّثـاني ، وفي كاتا الحالتین یكون األّول اسم ذلك الّناسخ

:بحـث إلـى ثالثة أقـســام ـھـذا المذا قّسـمت ــل        

 .ھـا ـواتــخملة كـان و أـالحذف في ج: أّوال 

 .ا ـھـواتـة إّن وأخـلـمــذف في جـالح :ثانیـا 

. الّنافیة للجنـس) ال ( ذف في جملة ــالح :ثالثـا   

 اسم كان وأخواتھا  وخبر  إّن : فـي ھذه الجمـل وقــد اقتصرت علـى المرفوعات     

 .وأخواتھـا  و خبر ال الّنافیة للجنـس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  90ـ  تمام حمـد عیـد المنیزل، الحـذف في الّنحـو العربّي ، ص  1
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 :أّوالً ـ  الحذف في جملـة كان و أخواتھـا
 یقع الحذف في جملة كان وأخواتھا فیصیب إّما فعلھا أو اسمھا أو خبرھـا ، وسأقتصـر

 .جملـة في ھذا المبحث على حذف كاان مع اسمھـا وحذف اسمھـا باعتباره المرفوع في ال

 )إن(و ) لـو(تحذف كان مع اسمھا باطراد ویبقى الخبر، بعد : ـ حذف كان مع اسمھـا  1  

 ] :من البسیط[ الّشـرطیتیـن جوازا ، كقول الّشـعر 

 قـد قیـل إْن حّقـًا وإِْن َكـِذبـًا      َفمـا اعتذارك من شيٍء إذا قیـال 

 :، والّتـقـدیـر ) إن كـذبـا ( و ) إن حّقـا (  :مـع اسمھـا في الجملتیـن  )كان ( فقذ حذفت   

 1.إْن كان قولك حّقـا ، و إْن كـان قـولك كـذبـا ؛ فحذفـت كان مع اسمـھا و أبقي على الخبـر

 .واسمـھ ) كان (وھما الفعل الّنـاسخ  فقـد أصـاب الحذف ركـني الجمـلة المنسـوخـة ؛    

 الّناس مجزیون بأعمالھم إْن خیرا فخیر : " ومثلـھ قول الّرسـول ـ صلى هللا علیھ و سلّـم ـ 

 2"وإْن شـّرا فشـرّ 

 خیرا فجزاؤھم خیر، كان عملُھمإن : مع اسمھـا ؛ إذ أّن الّتقدیر ) كان (فقـد حذفـت    

 .شـّرا فجزاؤھم شـّر  كان عملھموإن  

 التمس ولـو: " قول الّرسول ـ صلى هللا علیھ و سلّـم ـ ) لـو( ومـن أمثلـة حذفـھ بعـد      

  3" خـاتمـا من حدیـد 

 . خاتما من حدید كان الملتمـسُ التمس و لـو : مع اسمـھا ، و الّتقدیـر ) كان ( فقـد حذفـت    

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  90تمام حمد عید المنیزل ، الحذف في الّنحو العربي ، ص ـ  1

 .  91ـ المرجع نفسـھ ، ص  2

 .  91المرجع نفسـھ ، ص ـ  3
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 : ـ حذف اسم كان وأخواتـھا  2   

 ذھـب أبـو حّیـان إلى عدم جواز حذف اسم كان وأخـواتـھا ألّنـھ مشّبـھ بالفاعل ،       

 .ـثـر الّنـحوّیـیـن إلى جواز حذف اسمھـا فقـد ذھب أك) الت ( أّمــا 

 :وقـد ذھـب الّنـحـاة في جواز عملـھـا فـي مذھـبـیـن 

 تعمـل : المذھب األّول 

 ال تعمـل  ؛ وھي فیمـا ذكـر مھمـاـة ، واالسم الّذي بعدھا إن كان مرفوعـا : المذھب الّثـانـي 

 .الت حین منـاص: الفعل مثلفھو مبتدأ ، وإن كان منصوبـا فھو منصوب على إضمار 

 .الت أرى حیَن مناٍص : فقـّدروا المحذوف  بقولھـم 

 ومّمن أثبت عملھـا نذكر سیبویـھ، وقد نقل ابن ھشام إجمـاع العـرب على عملـھا ،إال أنّ  

 .الّنحاة اختلـفـوا في ذلك 

 فقـد ذكر الّرازي أّن الت ال تدخل إال على األحیان ، وال یبرز إال أحد جزأیـھا ، إّمـا االسم 

 :، واسمھـا محذوف وتقدیره ) لیس(عمل ) الت(تعمل : و إّمـا الخبـر ، وقال سیبویھ 

 .الت الحیُن حیـَن منـاص : ، فیكون الّتصـّور بذلك ) الحیُن ( 
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 : ف في جملـة إّن وأخواتھـاالحذ: ثـانیـا 
 و أخواتھا أو خبرھا، )كان(یعـّد حذف اسم إّن و أخواتـھـا أقّل إذا قورنت بحذف اسم     

 : ، فالتقدیـر ) زید ( برفع " إّن بك زیـٌد مأخوٌذ : : " و منھ مـا حكـاه سیبویھ من قولھـم 

 خفـى أّن المحذوف ال یتوقف إّنـھ زیٌد بك مـاخوذ ، والمحذوف ھنا ضمیر الّشـأن ، وال ی

 1.علیـھ إدراك المعنـى دون الّتـقـدیـر المذكـور 

 

 رـأن خبـو شـھا ھـر إّن و أخواتـأن خبـإلى أّن ش) ھـ 646ت ( وقد ذھب ابن الحـاجب    

 ، متحـّدا أو متعّددا ، مثبتا أو محذوفـا، وال یحذف جمـلة المبتدأ من حیث كونھ مفـردا أو 

 . ـم ـلـإذا ع إال 

 إّن الّذیـن كفروا ویصّدون عن سبیل هللا: (( ویحذف خبـر إّن في مثل قولـھ تعالـى   

 ، فقـد 25الحّج ـ )) والمسجد الحرام الّذي جعلناه للّنـاس سواء العاكف فیھ و البـاد   

 2.وحذف الخبر وترك تقدیره للفھم ) الّـذین ( ذكـر االسم و ھـو 

 

 ] :من الطویل [ المخففة أو خبرھا ، كقول الّشـاعر ) أّن ك( وورد حذف اسم      

 3.بـوجـھ مقّسـم     كـأن ظبیـة تعطـو إلى وارق الّسـلـم ویـوما تـوافـیـنـا 

 .ھو المحذوف ) كأّن ( كأّنـھـا ظبیـة ، و ھنـا یكون اسم : والّتقدیـر  

 .وخبرھا محذوف) كأنّ ( اسم  بالّنـصب ، وعلى ھذه الّروایـة فإّن ظبیـة) ظبیـة ( ورویـت 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 96ـ تمـام حمـد عیـد المنیـزل ، الحذف في الّنـحـو العربي ، ص  1

 . 96ـ المرجـع نفسـھ ، ص 2

 .  97المرجـع نفسـھ ، ص   ـ  3
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 أّمـا حذف خبر إّن و أخواتھـا ، فھو جائز ، ولـكـن شریطة وجود قرینة تدّل علیـھ ، 

 1.إّن لنـا : ؛ أي " إّن زیـًدا وإّن عمـرا : " بقولـھ وبّیـن ذلك سیبویھ 

 

 ] :من المنسـرح [ في قـول األعشـى ) إّن (فقـد ورد حذف خبر     

 إّن محال وإّن مرتحال     و إّن في الّسفـر إذا مضـوا مھال  

 ) .إّن لنا محال وإّن لنـا عنھـا مرتحـال : و الّتقدیر 

 ] :من الّطـویـل [ في نحـو قول الفرزدق ) لكـّن ( وورد حذف خبر 

 عظیم المشافـرفلو كنت ظبیـا عرفـت قرابتي      ولـكـّن زنجّیـا 

 ، )زنجیـا عظیُم المشافر( و منھم من یرفع ) . زنجیـا ال یعرف قرابتي ولكن : ( فالّتقدیـر

 ) .و لكّنـك زنجّي : " ویجوز الّرفـع ، وتضمـر االسم ؛ كأّنـھ قال 

 ]:من الوافر [ اكتفاًء بداللـة صفتـھ علیـھ  ، كقول الّنـابغة الذبیاني) كأّن ( وحذف خبـر    

 ھ بشـّن ع خلف رجلیـكأّنـك من جمـال بني أقیش     یقعق

 اكتفاء ) جمـل(، وھـو ) كـأّن ( كأّنـك جمٌل من جمـال بني أقیش ، فحذف خبـر : فالّتقـدیـر 

 3). من جمـال ( بداللـة صفتـھ علیـھ ، وھي شبـھ الجمـلـة 

 ] : من الّطـویـل [ في قول معـن بن أوس المزنـي ) لـعـلّ ( و حذف خبـر 

 إذا قلـت سیـري إن لیلى لعلّـھـا     جرى دون لیلى مـائل القـرن أعضب 

 إّن جمـیـع أنمـاط الحذف التـي وردت سـابقـا ھي حذف جـائـز ،ولكـن قد یكـون الحـذف    

 :سیبویھ واجـبـا إذا وقعت بعد االسم واو المصاحبـة ، ومثال ذلك مـا حكـاه 

 ھنـا زائـدة ، و الكاف اسم إّن ، والخبر محذوف وجـوبا ، )مـا ( ، و " إّنـك ما و خیـرا " 

 .إّنـك مع خیــر : ، فیكـون تقدیـر الكالم  3)  مقتـرنـان( :تـقـدیـره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 97ص  تمام حمد عید المنیزل ، الحذف في الّنـحـو العـربّي ،ـ  1
 .  98المـرجع نفسـھ ، ص  ـ 2

 .  99ـ المـرجع نفسـھ ، ص  3
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 ] :من البسیط [ إذا سّدت مسّده حـال ، كقـول الّشـاعر ) إنّ ( ویجب حذف خبر   

 إّن اختیـارك مـا تبغیھ ذا ثقـة    باہلل مستظھـرا بالحزم و الجـلّد 

 الّـذي سـّد ) ذا ثـقـة ( اسم إّن ، وخبرھـا محذوف ، لوجـود الحـال ) اختیار ( فكلمـة     

  1 .مسّد الخبـر

 : ثالثـا ـ الحذف في جملـة ال الّنـافّیـة للجنـس 
 ال الّنـافّیـة للجنـس جـوازي عند الحجازّیینو لزومي عند التمیمّیین و الّطائّیین حذف خبر   

 . 50الّشعراء ـ )) ال ضـیـر : (( المثـال قولـھ عـّز و جـّل على سبیل 

 . 51سبـأ ـ )) فال فـوت : (( ونحو قولـھ 

 ال عدوى وال طیرة ، ومن شـواھـد : ال ضرر وال ضرار ، وقولھم : ومنـھ قول العـرب     

 إال ھـو الّرحمـن  و إلـھكم إلـھ واحـد ال إلـھ: (( حذف خبر ال الّنـافّیـة للجنـس قولـھ تعـالى 

 وفي ھذه اآلیـة أقوال، فقد اختلف الّنحـاة و المفسـرون في تأویـل ھذه اآلیـة ،)) .  الّرحـیـم 

 .المحذوف ) ال (حّتـى أّن الّنحـاة قد اختلـفوا فیما بینھم في تقدیر خبر 

 : فمن الّنـحـاة من یرى أّن الكالم فیھ حذف وإضمـار ، والّتقدیـر    

 .ال إلـھ في الوجود إال هللا : لنـا إال هللا ، أو  ال إلـھ

ال الّنـافّیـة  جـار ومجـرور في محّل رفـع خبر) فب الوجود ( أو ) لنـا( فشبھ الجملـة    
 .للجنـس 

 أّن الـّرازي یرى أّن االفتـراض أو الّتـقدیر األّول غیـر مطابق للّتوحیـد الحّق ، ذلك إال    

 ال إلـھ لنـا إال هللا ، لكان ھذا توحیـدا إللـھنـا ، ال توحیدا لإللـھ : ألّننـا لو قلـنـا أّن الّتقدیر 

 )ال إلـھ إال ھـو: (و بین قولھ   )و إلـھكم إلـھ واحـد : ( مطلقـا ، فحینئٍذ ال یبقى بین قولـھ 

 ول أّنـھ ال یمكن أن یجتمع فـرق، فیكون ذلك تكرارا محضـا وإّنـھ غیـر جـائـز، وقد سبق الق

 .في نفس الّتـركیب أو في الجمـلـة حذف زیـادة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 99 ص تمام حمد عید المنیزل ، الحذف في الّنـحـو العـربّي ، ـ 1
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 :أغـراض الحذف في الجملـة المنسـوخـة 
 الحذف في الجملـة  تعّددت أغراض الحذف في الجمـلـة المنسوخـة ، وأكثـر أغراض    

 :و لعـّل من أبرزھـا ... المنسـوخـة ھي أغـراض حذف المبتدأ و الخبـر ذاتھـا 

 یحذف للّتخفیف واالكتفاء بعلـم ) كأّن ( ، فـذكـر أّن خبر بّیـن سیبویھ ذلك : ـ الّتخفیف  1

 ] : من الوافـر [ المخـاطـب بالمعـنـى ، نحو قول الّنـابغـة 

 كأّنـك من جمـال بني أقیش     یقعقع خلف رجلیـھ بشـّن 

 اكتفاء ) جمـل(، وھـو ) كـأّن ( كأّنـك جمٌل من جمـال بني أقیش ، فحذف خبـر : فالّتقـدیـر 

  1). من جمـال ( بداللـة صفتـھ علیـھ ، وھي شبـھ الجمـلـة 

 .) لدن ( كحذف كان واسمھـا شذوذا بعـد : ـ الضرورة الّشعرّیـة  2

 التمس ولـو خاتـما :" كقول الرسول ـ صلى هللا علیھ وسلّـم ـ : ـ العلم الواضح بالمخـاطب 3

 . ، وقد سبق التفصیل في ھذا المثال " من حدیـد 

 :الّشـاعـر كقول : ـ االختصار واالحتراز عن العبث بناًء على الّظـاھـر  4

 إّن محال وإّن مرتحال     و إّن في الّسفـر إذا مضـوا مھال 

  2.إلى اآلخـرة  إّن لنا محال في الّدنیـا و إّن لنا عنھـا مرتحال: والّتقدیـر 

 " ال إلـھ إال هللا :" مثال ذلك حذف خبـر ال الّنافیة للجنس كما في قولنا : ـ الّتعظیم  5

 موجود ؛ فالوجود والكینونة المطلـقة : فالخبر محـذوف في المثال الّسـابق ، وتقدیره 

 3 . وحده من صفـات هللا

 ویتبّین أّن حذف الخبر یدّل على التعظیم ، عندمـا یكون تقدیـره موجود أو كائن سواًء   

 .في الجملـة االسمّیـة أو في الجمـلـة المنسـوخـة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 102ـ تمـم حمـد عید المنیـزل  ، الحذف في النحو العربّي ، ص  1

 . 103،  102ـ المـرجع نفسـھ ، ص  2

 .103ـ المـرجع نفسـھ ، ص  3
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:الحذف في الجملة الفعلّیـة   

الفعل والفاعل ؛ إذا كان الفعل الزماً ، :ھماتتكّون الجملة الفعلّیة من ركنین أساسیین   

باإلضافة إلى الّركنین الّسابقین إذا كان الفعل ) فضالت ( و تتكّون من مفعول بھ أو أكثر   

الجملة الفعلّیة ، سواًء كانت أركاناً یصیب الحذف عناصر " ّیـاً ؛ حّتى یتّم المعنى ، و متعد  

"أم فضالت  1 

:و علیھ فإّن الحذف الّذي یقع في الجملة الفعلّیة یكون على أربعة أوجھ    

ـ حذف الفعل  1  

ـ حذف الفعل و الفاعل معاً  2  

ـ حذف الفاعل  3  

ـ حذف المفعول بھ  4 2 

ل لوحده ، ثّم حذف على حذف الفاعوبما أّنني تناولت الحذف في المرفوعات سأقتصر   

 الفعل والفاعل معاً ، فیما یخّص الجملة المبنّیة للمعلوم ، وحذف نائب الفاعل في الجملة 

 المبنّیة للمجھول ، مبّینـة مواضع حذف كل من الفاعل ونائب الفاعل و أسباب الحذف 

.واألغراض الّتي حققھا ھذا األخیر ، مقّسمة ھذه العناصر على مبحثین   

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31ـ تمام حمد عید المنیزل ، الحذف في الّنحو العربي ، ص  1  

32المرجع الّسابق ، ص : ـ ینظر 2  
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:ملة المبنّیة للمعلوم الحذف في الج  

:حذف الفاعل : أّوال ً   

الفاعل ركن رئیسّي في الجملة الفعلّیة ال بّد منھ ، سواًء كان اسماً صریحاً أو ضمیرا    

.راجعاً إلى مذكور ، وقد یكون مضمرا إن دلّت علیھ قرینة حالّیة  1 

اسم دّل على من قام بالفعل أو اّتصف بھ ، وسبق بفعل مبنّي للمعلوم " فالفاعل ھو كّل   

*" أو شبھـھ  2 

"المسند إلیھ بعد فعل تام معلوم أو شبھھ " الّشیخ مصطفى الغالییني بأّنھ و یعّرفھ  3 

 

لم یعد كافیا تحدید الّنحاة للفاعل بأّنھ االسم المرفوع الواقع " أّنھ إّال أّن ھناك من یرى   

"بعد الفعل المتّصف بالحدث ، إذ أّن ھذا الحّد ال یمّثل إّال وصفا شكلّیـا للفاعل  4 

صھا الّنحاة لنا تعریف الفاعل بدّقـة وجب علینا ذكر بعض أحكامھ ، إذ یلخّ و إذا ما حاو  

.في سبعة أحكام ، إّال أّنني سأكتفي بذكر أربعة أحكام   

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

190سعید األفغاني ، الموجز في القواعد ، ص : ینظر ـ  1  

185ـ سعید األفغاني ، المرجع السابق ، ص  2  

اسم الفاعل ، المصدر ، الصفة المشبھة ،: تقات الّتي تعمل عمل الفعل المبني للمعلوم و ھي شبھ الفعل ؛ نقصد بھ المش  * 

 اسم الّتفضیل ، إضافة إلى اسم الفعل 

295ـ مصطفى الغالییني ، جامع الّدروس العربّیة ، ص  3  

  404الداللة ـ دراسة تحلیلّیة ـ ص  مزوز ، األحكام الّنحوّیة بین النحاة و علماءـ دلیلة  4
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:فمن أحكام الفاعل ما یلي   

"ـ الّرفع لوقوعھ عمدة الكالم ؛ أي دخولھ في دائرة اإلسناد 1  1  

: و بالّتالي یكون رفعھ واجبا ،إّال أّنھ قد یجّر لفظا إّما بإضافتھ إلى المصدر نحو   

ما جاءني من أحٍد ، : إكرام المرِء أباه فرٌض علیھ ؛أو بحروف الجّر الّزائدة ، نحو   

79الّنساء ـ "" و كفى باہلّل شھید "" : جلّ نحو قولھ عّزو و  

ـ وجوب وقوعھ بعد المسند ، إذ یرّتب بعد الفعل عند الجمھور ، فإن تقّدم على معمولھ  2  

.ع خبراً لھ فاعلھا ضمیر مستتر یعود علیھ صار مبتدأُ ، و الجملة الّتي بعده تق  

ـ وجوب الحضور اللّفظّي أو الّتقدیرّي للفاعل ، حّتى تكتمل معادلة اإلسناد ال بــّد  3  

.محكوم علیھ ) فاعل( و مسند إلیھ ) حكم ( من مسند  3 

  أّنھ ال بّد  منھ في الكالم ، فإن ظھر في اللّفظ فذاكحیث یرى الّشیخ مصطفى الغالیینی

 ھو وإّال فھو ضمیر راجع إّما لمذكور أو لما دّل علیھ الفعل ، ویستشھد بقولھ ـ صلى هللا 

ال یزني الّزاني حین یزني وھو مؤمن ، و ال یشرب الخمر حین یشربھا " علیھ و سلّم ـ   

" و ھو مؤمن  4 

ى تّم فیھا حذف الفاعل لوجود قرائن ، سأفّصل فیھا في مواضع و أورد أمثلة أخر  

 حذف الفاعل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

404ـ دلیلة مزوز ، األحكام الّنحوّیة بین الّنحاة و علماء الّداللة ـ دراسة تحلیلّیة ـ  ص  1  

296مصطفى الغالییني ، جامع الدروس العربّیة ، ص : ـ ینظر  2  

دلیلة مزوز ، األحككام الّنحوّیة بین الّنحاة : ، و  296الغالییني ، المرجع السابق ، ص مصطفى : ـ ینظر  3  

  404و علماء الداللة ، ص 

  297مصطفى الغالییني ، جامع الدروس العربّیة ، ص : ینظرـ  4
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ـ تحقبق شرط المطابقة بین الفعل و الفاعل في اإلفراد والتثنّیة والجمع والّتذكیر  4  

*.الّتأنیث و  1  

:مواضع حذف الفاعل   

:یحذف الفاعل في المواضع الّتالیة   

] : من الطویل ) [ كثیر عّزة ( ـ یحذف إلشعار مقابلھ بھ ، مثل قول الشاعر  1  

ا ما الّطیر مّرت سحیقة         لعلّك یوما فانتظرت أن تنالھا  أقول إذ  

ا خّبرتني الطیر أم أتى لھا ـبھ   ــة         م غبطـأأدرك من أّم الحكی  

 ؛ ألّن ذكر (أم) بعد ھمزة االستفھام الّتي ولیھا أن ال أدرك و الّتقدیر : أم أتى لھا 

 2أحد الّضدین یشعر بأّن ثانیھا ھو المراد 

قد دّل علیھ ) أّال أدرك ( فنالحظ أّن الفاعل المحذوف كان عبارة عن مصدر مؤّول   

الواقع بعد استفھام ، لذا فال حاجة لذكره لتجّنب تكرار بما أّن مقابلھ ) الفعل أدرك( مقابلھ   

.ق إیجاز العبارة وقد أسھم أیًضا في المحافظة على الوزن علیھ ،كما أنھ حقّ قد دلّ   

یجوز حذف الفاعل عند استحضاره في الذھن لذكر فعل ناصب ال یصلح إال لھ ـ  2  

:] المتقارب  من[ كقول الشاعر   

 3لقد علم الضیف والمرملون      إذا اغبّرأفٌق وھّبت شماالً 

، وأغنى عن ذكره استحضاره ) الّریح : ( والّذي یقـّدر بـ ) ھّبت( فقد حذف فاعل الفعل   

فكان ذلك بمثابة الّتصریح بالّریح ) شماال (و ذكر الحال ) ھّبت ( في الّذھن عند ذكر الفعل   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 404دلیلة مزوز ، األحكام الّنحوّیة بین الّنحاة و علماء الّداللة ـ دراسة تحلیلّیة ـ  ، ص ـ  1

50،  49الحذف في الّنحو العربّي ، ص تمام حمد عید المنیزل ،ـ  2  

50المرجع نفسھ ، ص ـ  3  
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ھل جاء : " الكالم ، و ذلك كاإلجابة عن األسئلة ، كقولك في جواب  ـ إذا دّل علیھ 3  

. نعم ، جاء سلیم : أي ؛  " نعم ، جاء " : " سلیم ؟ 1 

" ھل حضر أخوك ؟ : " لمن سألك " لم یحضر : " وكقولك  2 .ال ، لم یحضر أخي : ، أي   

. فقد دّل علیھ الكالم  ھ معلوم ؛ألّنـ ،فحذف الفاعل في كال المثالین   

  26القیامة ـ ) كّال إذا بلغت الّتراقي : ( ـ إذا دّل علیھ المقام ،نحو قولھ عّز و جّل  4

. إذا بلغت  الّروُح الّتراقي : أي   

] :من الّطویل [ ونحو قول الّشاعر   

 إذا ما أعــرنا سّیداً من قبیلة           ذرا منبر صلى علینـا وسلّـمـا

ھتكنا حجاب الّشمس أو قطرت دما  غضبنا غضبة مضریة إذا ما  3  

قطرت الّسیوف: ؛ والتقدیر " قطرت دما : " موضع الحذف في ھذین البیتین، قول الّشاعر  

.دما    

ال یزني الّزاني حـین یزني : " نحو قولھ ـ صلى ّهللا علیھ و سلّم ـ :ـ إذا دّل علیھ الفعل  5  

" ن یشربھا وھو مؤمن وھو مؤمن ، وال یشرب الخمر حی 3 

"و ال یشرب الشارب الخمر : "... فحذف الفاعل لّما دّل علیھ الفعل ، و تقدیر الكالم   

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.297ـ مصطفى الغالّییني ، جامع الّدروس العربّیة ، ص  1  

.  50تمام حمد عید المنیزل ، الحذف في الّنحو العربّي ، ص:  ینظر ـ  2  

 . 297 مصطفى الغالّییني ، جامع الّدروس العربّیـة ، صـ  3 
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] : من الّطویل ) [ سوار بن مضرب ( نحو قول الّشاعر : ھ الحال ـ إذا دلّت علی 6  

یا إذا كان ال یرضیك حّتى ترّدني     إلى قطرّي ، ال أخالك راض  

اسم كان لّما دلّت علیھ الحال،إذا كان ما تشاھده مّني ال یرضیك ؛ فحذف : تقدیر الكالم   

ضمیر یعود إلى ما دلّت علیھ الحال )یرضیك ( الفعل فاعل وكذلك  1 . 

 ام ٌ ـعَ طْ إِ  وْ أَ : ( ـ إذا كان الفاعل فاعل مصدر ، فإّنھ یحذف وجوبا ، نحو قولھ عّزو جّل  7

15،  14البلد ـ ) ة ـبَ رَ قْ ا مَ ا ذَ یمً ـتِ ة یَ ـبَ غَ سْ مَ ي ذِ  مٍ وْ ـي یَ فِ   

. محذوف ) ام ـإطع( ففاعل المصدر   

 

 ما قام إّال فاطمة ، ألّن الفاعل في الحقیقة ھو المستثنى منھ : نحو :ـ في االستثناء  8

  الفعل لما بعدإّال فاطمة ، فلّما حذف الفاعل تفّرغ ما قام أحد : المحذوف ؛ إذ الّتقدیر 

، فرفع ما بعدھا على أّنھ فاعل في اللّفظ ال في المعنى ) إّال (  2 

أو ضمیر) أنِت ( خاطبة ى ضمیر الممسند إل فاعل فعلكان یحذف في حالة إذا ـ  9  

ةان المضارع مسنداً إلى یـاء المخاطبك، فإذا ون ـنّ ـبال اً مؤّكد) أنتم ( المخاطبین    

 أو واو الجماعة 

 

 

 

 

 

 

 



 

:خــاتــمــة   

:  ھاـأھمّ من  إلى مجموعة النتائج ، مـن خـالل ھـذا البـحث لت توصّ   

الكریـم ن ، كما یبرز في القرآیتمیز بھا كالم العرب شعرا ونثراالحذف ظاھرة لغویة  نّ ـ أ  

.الّنبـوّي الشریف  والحدیث  

ق ـلیحقّ  ،كثر من ذلكا أو كلمة أو جملة أو أقط المتكلم من كالمھ حرفسن یـ الحذف ھو أ  

.أو قرینة على المحذوف دلیل  ن یدلّ ا بالغیة بشرط أأغراض  

.ار واالستغناء مع الحذف في االستعمال كاإلضم أخرىداخلت مصطلحات ـ ت  

الحذف فیما كان عمـدةـ تنـّوعت طرائق الّنحـوّییـن في تقدیـر المحذوفات ، فقّدروا   

.من الكالم ، كما قّدروه فیما ھـو فضلـة    

. حالة وجوب وحالة جواز : ـ للحذف حالتان   

وشروط ،  أسبابللحذف ـة عناصر مقامیة ومقالیة تسھم في تحدید العنصر المحذوف؛ فـ ثمّ   

.)مقالي(جل الكالم وبعضھا یكون من أ) مقامي( رض المتكلمبعضھا یعود إلى غ  

.عة الكالم و االختصارـة على اللسان  وسلب الخفــ تكمن ضرورة الحذف في ط  

أنواعثر من غیرھم بما یحققھ الحذف من دالالت باعتباره نوعا من ـكـ اھتمام البالغیین أ  

ب ـھ یرتبط بالتراكیـنّ صیب وافر في الدراسات النحویة ؛ ألنللحذف  نّ المجاز ، كما أ   

.التي ھي محور الدراسة النحویة  

  .صر المحذوف على التقدیر في معرفة العن النحاةـ اعتماد 

:ـ من أھـّم األغـراض التي یحّققـھـا الحذف في المرفوعـات مـا یلـي   

العلـم الـواضح بالمحـذوف      

 الجھل بالمحـذوف      

.ن عن الّتلفظ بالمحذوف صیـانة اللّسا      



      

    .مفرحـة أو مـحزنـة  الّداللـة علـى صدمـة نفسّیـة ،    

   .الّداللـة علـى الّتكثـیر   

.الّداللـة على الّتحقیـر     

.الّداللـة علـى االزدراء و اإلھمـال     

.الّداللـة علـى الّتھویل و الّتخویـف    

 .   الّداللـة علـى الّتنـزیـھ  

.الّداللـة علـى الّتعجیل و اإلسـراع    

 .االختصار و اإلیـجاز  

.الّتـخفیـف      
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 .  2013دار الكوثر ـ الجزائر ، د ـ ط ، 



 

 

 ـ فاضل صالح الّسامرائي ، معاني الّنحو ـ الجزء األّول، شركة العاتك لصناعة الكتاب ـ  21

 .د ـ ط ، د ـ ت  القاھرة ،

 حمادة للّدراسات ـ تمام حمد عید المنیزل ، الحذف في الّنحو العربي ّ ، مؤسسة  22

 .2012الجامعّیة للّنشر و التوزیع ، دار الیازودي ، األردن ـ عمان ، الّطبعة األولى ، 

 محّمد عبد القادر الفاضلي، : ـ الخطیب القزویني ، اإلیضاح في علوم البالغة ، تحقیق  23

 ـ صیدا ، للّطباعة و الّنشر والّتوزیع ، المكتبة العصرّیة شركة أبناء شریف األنصاري 

 .   2009بیروت ـ لبنان ، د ـ ط ، 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 :الفــھــرس 

 ــداءــــــــإھ  *

 شـكـــر و عــرفــان   *

 مقــّدمــة   *

  ئّیــة لظـاھرة الحــذف  دراسة استقصـا: الفصــل األّول   *

 02.......... .............................................. : تعـریـف الحـذف -  

 02...................................................................... لـغـــة      

 03................................................................. اصطالحـا      

 05............................................موقف الّنحاة مـن ظـاھرة الحذف  ـ 

 07..............................................ـة و المجـاز ـقـن الحقیـالحذف بی ـ 

  09   .....................................................ـة ــات متـداخـلـاصطالح ـ 

  18........................................................ـذف ـــحــــبـــــاب الـأس  ـ

   23......................................................ــذف ـحـــروط الــــــشـــــ  

  25..........................................................ـذف ــــراض الحـــأغــ  

 26  ........................................................األغراض العـامـة         

 29  ......................................................... األغراض الخـاّصة      

  الحـذف في الجمـلة االسمّیـة : الفصـل الثـاني    *

 34  ............................................................حــذف المـبـتـــدأ  •  

 36.....................  ............................................... جــوازا       

   38..  ..................................................................وجــوبـا       



 41........................................................ أغـراض حــذف المبتـدأ -

 45...................................................................حــذف الخـبـر  •

 45...................................................................... جــوازا       

 46...................................................................... وجــوبـا      

 50.......................................................... أغـراض حـذف الخبر -

 52............................................................ ـ ما یحتمل الّنـوعـیـن 

 54........................... ....................الحذف في الجمـلـة المنسوخـة   •

 55........  ..........................الحذف في جملـة كـان و أخواتھـا : أّوال      

 57............. .......................الحذف في جملـة إّن و أخواتھـا : ثـانـیـا     

 59......... ........................الحذف في جملـة ال الّنـافیـة للجنس : ثـانـثـا    

  61............ ............................أغراض الحذف في الجمـلـة المنسوخـة ـ 

 62..................................................................... خــاتــمـــة   *

 65.................................................. قـائـمـة المصـادر والمـراجـع  *

 69.......................  ..............................................ـھـــــــــرسالف
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