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٢٤/٦/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٢/٥/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
اللغة العربیة كغیرها من اللغات الحیة ، تنمو وتتطور وفق حتمیة التطور الذي تتصف 

ألن اللغة ظاهرة اجتماعیة  تخضع لناموس الحیاة في نظامها اللغوي ، ولذلك تشبه به اللغات ؛ 

بالكائن الحي. كما توصف اللغة العربیة بأنها من أفصح اللغات ، وبالغتها أتم البالغات فهي 

أوسع اللغات بمفرداتها ، وأقدرها على تلبیة حاجات الناس  وأحسنها استعدادٌا لإلبداع .

نظام اللغوي أن تذكر األلفاظ ، بید أن اللغة وفق سیاقاتها اللغویة وأنظمتها واألصل في ال

البالغیة،  تلجأ أحیانٌا إلى ضروب من الفنون البالغیة ، على سبیل االختصار واإلیجاز. واللغة 

العربیة من هذا الطراز اللغوي الذي یتفنن في أسالیب البیان عن طریق المجاز ، كما یذكر ذلك 

؛ إذ یقول : إن اللغة العربیة أكثر وسائلها في التعبیر هو المجاز . ومن ذلك أیضٌا ابن جني

الحذف الذي هو ضرب من ضروب اإلیجاز ، وهذا هو دیدن لغة الضاد التي توصف بأنها لغة 

الفصاحة والبیان واإلیجاز.

، فإنك والحذف في اللغة العربیة دقیق المسلك ،لطیف المأخذ عجیب األمر شبیه بالسحر

ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزید في اإلفادة . وال یكون الحذف 

اعتباطٌا ، بل األصل في المحذوفات جمیعها أن یكون في الكالم ما یدل علیها، من قرائن داللیة 

م منها في كأن تكون تلك القرائن سیاقیة لفظیة أوعقلیة ، كما هي الحال في األدلة التي ذكر قس

التمهید ، فإن لم یكن هناك دلیل على المحذوف ، فإنه یعد لغوٌا من الكالم وال یجوز بأي وجه 

من الوجوه .

ویأتي الحذف في اللغة على عدة ألوان ؛إذ بدأ البحث بحذف الجملة ؛ ألن حذف الجملة 

نه حذف جملة من الكالم هو أظهر أنواع الحذف ، فهو األكثر من بین األنواع األخرى ، وم

الشرط وحذف الجملة في القسم ، وحذف الجملة الفعلیة ، والجملة االسمیة وما إلیها . وجاء دور 

حذف الكلمة الذي یتضمن طرفي الكلمة وهما:الفعل واالسم      ، وكان األبرز في هذا المجال 

یأتي هو حذف األسماء ، مثل : حذف الصفة والموصوف وكذلك المضاف والمضاف إلیه ، و 

حذف المبتدأ تارة وحذف الخبر تارة أخرى ، ومنه أیضٌا حذف خبر إن وخبر كان ، وحذف 

المفاعیل وحذف الحال وما إلیها. وحذف الحرف كان له نصیب في البحث ؛ إذ ورد فیه حذف 
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قسم من حروف الجر ، وحروف أخرى كحذف األلف  وحذف أن الناصبة وال النافیة ، وحذف 

، وحذف النون والتنوین ، وحذف الصوائت التي هي : الحركات :(الفتحة حرف النداء (یا) 

والضمة والكسرة) ، وحروف المد :(األلف والواو والیاء) .

وكان المنهج في البحث هو االعتماد على األشیاء الرئیسة في الحذف ، وأخذ نماذج 

ه ؛ لذا اكتفیت بهذه عنها ؛ ألن هذا الموضوع طویل وال یتسع المجال لكل جزئیاته وتفاصیل

النماذج التي تعطي صورة واضحة لهذا الموضوع. فإن وفقت في ذلك فهو بفضل من اهللا تعالى 

، وٕان كان فیه شيء من الخلل والنقصان فهذا هو حال  اإلنسان ، وحسبي أنني بذلت فیه جهدٌا 

أحتسبه خالصا لوجهه تعالى ، ومنه نستمد العون والتوفیق .

Omission Deletion in Arabic

Assist. Prof. Dr.
Younis Hamsh Khalaf,

Teachers Training Institute- Nineveh

Abstract:
Arabic is like asea and atreasure of Knowledg and secrets, No

wonder. Some say that the language of Arabs con't be grasped but by

prophets. So, some researchers take the meaning which can't be over,

hoping that serving language and promoting it.

Since then and I am prospection to this subject. Something draws

my atteution in abook called Figh al Lugha and Sir Al-Arabia by Tha'labi,

especiaily he tackled this subject. After reading this subject, I belive I

have found cehat is missing. So I began my research, depending on some

other books which are enough to write on this subject. To shed light on

this subject and some simslar subjects which are Omission and Deletion

in Arabis.

I made use of some books in Arabic in general especially

dictionaries and some books which deal with rhetorics, the books which

explain the neanings of the Holy Quran those books all are handy. I

depended also on the traditions of Bukhari and Muslim and I depended on

some Verses.
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During my research, I gathered some matevials which are bosic,

they can be seen in three different points, First, the omission of a sentence

Second, the omission of a word which can be seen in verbs and nouus.

Third, the omission of letters. All these things can be preceded by an

introduction of the word omission linguistieally.

Finally, I doint mean that I did something rare or perfect, but I did

something what can be done by a researcher. If I succeed It is something

great if not, God forbid, it is dueto my soul and God is the most

benevolent.

:المقدمة
الحمد هللا رب العالمین، نحمده حمد الشاكرین، ونشكره شكر الذاكرین ، فله الحمد أن علم 

مین، ، ولــه الشـــكر علــى مـــا أنعــم ، والصـــالة والســالم علـــى رســوله األمـــین، المبعــوث رحمـــة للعـــال

وعلى آله وأصحابه أجمعین، الذین كانوا أئمة وكانوا هم الوارثین.

اللغـة العربیـة بحـر زّخـار، وكنــز مـن كنـوز المعرفـة واألسـرار، وال غــرو فـي ذلـك، فقـد قــال 

فــي حقهــا الشــافعي فــي الرســـالة:  ال یحــیط باللغــة إال نبــي. ومثــل هـــذا القــول حــري بــه أن یكـــون 

میـــة األطـــراف، وال یمكـــن ألحـــد أن یـــدعي حفظهـــا أو اإلحاطـــة بهـــا. صـــحیحا، فاللغـــة العربیـــة مترا

ولذلك فإن الدارسین والباحثین ینهلون من معینها الذي ال ینضب، یحدوهم  األمـل فـي خدمـة هـذه 

اللغة ورفعة شأنها.

ومنذ مدة وأنا أتطلع  إلى موضوع للبحث والدراسة، ومما لفت نظري_ وأنا أتصـفح كتـاب 

موضــوع الحــذف، وبعــد أن قــرأت مــادة الكتــاب، أیقنــت أنــي قــد -عربیــة للثعــالبيفقــه اللغــة وســر ال

وجدت ضـالتي فیـه، فشـرعت فـي تـدوین مـادة البحـث مـن كتـب اللغـة األخـرى، حتـى تجمعـت لـدي 

مـــادة أحســـبها كافیـــة لتســـلیط الضـــوء علـــى هـــذا الموضـــوع. ومـــن ثـــم كـــان هـــذا البحـــث الموســـوم: 

(الحذف في اللغة العربیة).

هــذا الموضــوع عنـد ابــن جنــي فــي كتابــه الخصـائص، وذكــره تحــت بــاب شــجاعة وقـد جــاء

اللغة العربیة؛ألنه یشجع على الكالم، وأورد عدة موضوعات من اللغة العربیـة، ذكـر منهـا الحـذف 

وجعلـــه علـــى رأســـها، إذ یقـــول: اعلـــم أن معظـــم ذلـــك إنمـــا هـــو الحـــذف والزیـــادة والتقـــدیم والتـــاخیر 

حریف.والحمل على المعنى والت

وأفدت من كتب اللغة بشكل عام، كالمعاجم اللغویة وال سیما األصول منها كمعجـم العـین 

وكتـاب الجــیم ودیــوان األدب والصــحاح للجــوهري ومعجــم المقــاییس ومــا إلیهــا. وألن هــذا الموضــوع 
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یتصـل ببالغـة الكـالم؛ لـذا فقــد اعتمـدت علـى قسـم مـن كتــب البالغـة مثـل: أسـرار البالغـة ودالئــل 

عجاز والطراز واإلیضاح وغیرها مما له صلة بالموضوع. ونالت كتب معاني القـرآن حظـا وافـرا اإل

من البحث مثل: مجاز القرآن ومعاني القرآن لألخفش والزجاج وما إلیها.

وكــذلك كتــب التفاســیر ممــا هــو واقــع منهــا تحــت متنــاول الیــد. ومثــل ذلــك: كتــب الحــدیث 

ال سـیما صـحیح البخـاري وصـحیح مسـلم. ووثقـت مـا جـاء الصحیحة؛ إذ خرجت األحادیث منها، و 

في البحث من أبیات شعریة من كتب دوواین الشعر التي حاولت الوصـول  إلیهـا بشـتى الوسـائل. 

فضال عن كتب اللغة األخرى مما لها صلة بالموضوع و التي أشرت إلیها في هوامش البحث، ثم 

أودعتها في قائمة المصادر والمراجع.

هـذه الجولـة فـي بسـاتین  الكتـب وریاضـها الوارفـة الظـالل، تجمعـت لـدي مـادة ومن خالل 

بحثیــة تالئــم طبیعــة البحــث، وقــد اقتضــت هــذه المــادة أن تنــتظم فــي ثالثــة مباحــث هــي: المبحــث 

األول: حـذف الجملـة، والمبحـث الثـاني: حـذف الكلمـة: وهمـا الفعـل واالسـم، وكـان المبحـث الثالــث 

ان: حروف الجر، وبقیة الحروف األخرى، ویسبق ذلك كله تمهیـد من نصیب  الحروف وهي قسم

تضمن الداللة  اللغویة للحذف وأدلته.

وال یمكــن للمــرء أن یــأتي بعمــل متكامــل مــن جمیــع جوانبــه بحیــث ال تشــوبه شــائبة إذ البــد 

ألي عمــل بشــري أن یكــون فیــه شــيء مــن النقصــان وهــو یتماشــى مــع الطبیعــة البشــریة، وهــذا مــا 

یه اإلمام الشافعي وهـو علـم مـن أعـالم هـذه األمـة وأحـد أئمتهـا إذ یقـول عـن مؤلفاتـه: البـد أشار إل

َوَلْو َكاَن ِمـْن ِعنـِد َغْیـِر اللّـِه َلَوَجـُدوْا ِفیـِه اْخِتَالفـًا أن یقع فیها اختالف كثیر، بدلیل قوله تعالى: 

واالقتــداء بمنهجــه، لمــا لــه مــن ومــا ســقت هــذا القــول إال لالســتئناس بــه ٨٢: لنســاء) (اَكِثیــرًا 

مكانــة بــین األمــة اإلســالمیة، ولعــل مــا یســعفني فــي هــذا المجــال مــا قالــه أبــو عثمــان المــازني، إذ 

یقول: (وٕاذا قال العالم قوال متقدما فللمتعلم االقتداء به واالنتصار له).

لعلـم أوسـع ومهما أوتي المرء من العلم وسعة االطالع، فال بد أن یفوتـه شـيء منـه، ألن ا

مـن أن یحــیط بـه أحــد، ومـن أجــل ذلـك كــان الجـاحظ محقــا عنـدما ذهــب إلـى القــول: (إنـه مــا علــى 

الناس شـيء أضـر مـن قـولهم: مـا تـرك األول لآلخـر شـیئا). فمـا یتركـه األول قـد یكـون فـي مسـالة 

ئي قلیال، بید أنه في أحیان أخرى یكون كثیرا. ولذلك جاءت هذه المقولة عن حبیب بن أوس الطـا

منسجمة مع رؤیة الجاحظ لها إذ یقول:

ُل لآلِخرِ َیٌقوُل َمْن َتطُرُقُه أسَماعه َكْم َتَ◌رَك األوَّ

وهذا الموضـوع طویـل اقتصـرت فیـه علـى األشـیاء الرئیسـة؛ إذ لـم أسـتقص جزئیاتـه خـوف 

با وبعیـد المنـال، اإلطالة. وال أدعـي أننـي بلغـت فیـه الغایـة مـن التمـام والكمـال؛ ألن ذلـك یعـد صـع

إن لم یكن من قبیل المحال. وحسبي أنني حاولت وبذلت فیه طـاقتي، فـإن وفقـت فیـه فـذلك فضـل 

من اهللا تعالى، وٕان لم یكن األمر كذلك فمرده إلى نفسي التي من شأنها التقصیر. ربنا ال تؤاخذنا 
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ــ ب ، وهــو حســبنا فــنعم إن نســینا أو أخطأنــا، ومنــه تعــالى نســتمد العــون،  علیــه توكلــت  وٕالیــه أنی

المولى ونعم النصیر.              

التمھید
الحذف وأدلتھ

. الداللة اللغویة للحذف:١
األصــل اللغــوي لمــادة (ح ذ ف) هــو داللتهــا علــى إســقاط الشــيء، وهــو مــأخوذ مــن قــول 

. وتــأتي هــذه المــادة بمعنــى قطــع طــرف (١)العــرب: حــذفت مــن شــعري ومــن ذنــب الدابــة أي أخــذت

، فیقال: حذف ذنب فرسه إذا قطعه من طرفه، وزق محـذوف إذا كـان مقطـوع القـوائم، وفـي الشيء

هذا یقول األعشى:

(٢)ـفكُّ ُیؤَتى بُموكٍر محُذوفِ َقاعدًا َحولُه النَّداَمى َفَما ینـ

وٕاسقاط الشيء أو قطعه هما بمعنى واحد، ألنهما یعنیان أخذ جـزء مـن الشـيء أو إلغـاؤه، 

ذه المادة یطلق علیها مجازا التسویة والتهذیب، ومنه قولهم: حذف الصانع الشيء إذا ولذلك فإن ه

. وممـا جـاء (٣)سواه تسویة حسنة، كأنه حذف كل ما یجب حذفه حتـى خـال مـن كـل عیـب وتهـذب

في الشعر بهذا المعنى قول امرئ القیس یصف فرسه وخروجه إلى الصید:

انُع الُمقَتِدْر حذَّفهُ لَها جبَهٌة َكسَراِة المجنِّ  (٤)الصَّ

وتعد اللغة العربیة كغیرها من اللغات الحیة ظاهرة اجتماعیـة تخضـع لقـوانین التطـور، لـذا 

فإن األلفاظ تسیر فیها من المعنـى المـادي  إلـى المجـازي ومـن التجسـید إلـى التجریـد. وهـذه المـادة 

صــل یقتصـر  علـى االســتعمال تطـورت إلـى االسـتعمال المجــازي، فالحـذف فـي الكــالم كـان فـي األ

الحسي، وهو إسقاط الشعر سواء كان مـن اإلنسـان  أم مـن ذنـب الدابـة. وكـذلك الحـال مـع إسـقاط 

أو قطع أي شيء مادي من الزق أو غیره، ثم استعملت مجازا بمعنى التسویة والتهذیب.

م، ثــم انتقــل االســتعمال اللغــوي إلــى الكــالم، فصــار الحــذف یعنــي: إســقاط جــزء مــن الكــال

ومن ثم تحسینه وتهذیبه، وهـو مـا یـدخل ضـمن علـوم البالغـة العربیـة التـي تعنـى بضـروب الكـالم 

  .٢١٨ینظر: الصحاح:  )١(

  .١٧٨؛ والعین: ١٢٤الدیوان:  )٢(

  .١١٨األساس:  )٣(

  .١٠٨الدیوان:  )٤(



یونس حمش خلف محمد

٢٧٨

. فالحذف في االصطالح: یكون بحذف شيء من العبارة ال یخل بـالفهم، عنـد وجـود مـا (١)وأفانینه

.(٢)یدل على المحذوف من قرینة لفظیة أو معنویة

ث رسـول اهللا (صــلى اهللا علیــه وســلم) إذ وبهـذا المعنــى االصــطالحي ورد الحـذف فــي حــدی

.(٣)یقول: (حذف السالم في الصالة سنة) وهو تخفیف وترك اإلطالة فیه

والمحذوف إذا دلت علیه  الداللة  كان في حكم الملفـوظ بـه، والمعـروف أن اللغـة العربیـة 

حــین تمیــل إلــى اإلیجــاز واختصــار الكــالم، وممــا یوضــح ذلــك مــا جــاء عــن أبــي عمــرو بــن العــالء

سئل: أكانت العرب تطیل؟ فقـال نعـم لتبلـغ، قیـل: أفكانـت تـوجز؟ قـال: نعـم لـیحفظ عنهـا. فـالعرب 

. ومــا  الحــذف فــي اللغــة العربیــة إال ضــرب مــن ضــروب  (٤)إلــى اإلیجــاز أمیــل وعــن اإلكثــار أبعــد

ى اإلیجاز.قال عنه الجرجاني:إنه دقیق المسلك،لطیف المأخذ،عجیب األمر،شبیه بالسحر،فإنك تر 

.)٥(به ترك الذكر أفصح من الذكر،والصمت عن اإلفادة أزید لإلفادة

وٕاذا لـــم یكـــن فـــي الكـــالم قرینـــة تـــدل علـــى المحـــذوف، فـــإن ذلـــك یعـــد ضـــربا مـــن ضـــروب 

التعمیة في الكالم واإللغاز، لذا یجب أن یكون هناك دلیل على المحذوف عند حذفه من الكالم.

مار فـي اللغـة العربیـة مصـدر علـى وزن (إفعـال) ومما له صلة بالحذف اإلضمار، واإلض

وهو مأخوذ من الفعل الرباعي أضمر علـى وزن (أفعـل). واألصـل فـي هـذه المـادة (ض م ر) هـو 

داللتها على دقة في الشيء، وهو مأخوذ من قول العرب: ضمر الفـرس وغیـره ضـمورا، وذلـك مـن 

.) ٦(خفة اللحم وقد یكون من الهزال

لــى الضــمور الــذي فیــه نقصــان وزن الجســم نتیجــة الضــعف والهــزال، وداللــة هــذه المــادة ع

یــدل علــى إســقاط أو تـــرك أو حــذف شــيء منــه، ومـــن هنــا فــإن اإلضــمار یلتقـــي مــع الحــذف فـــي 

الداللة على إسقاط شيء ما، وهكذا یتبین االتفـاق فـي الداللـة بـین الحـذف واإلضـمار، ولـذلك فـإن 

صطلحین، فأحیانا یقولون: یوجد في الكـالم حـذف، وفـي قسما من علماء اللغة  ال یفرقون بین الم

حین آخر یقولون: یوجد إضـمار،ومما یؤكـد ذلـك قـول الجرجـاني:اعلم أن ههنـا بابـا مـن اإلضـمار 

والحـــذف،وما مـــن محـــذوف تجـــده قـــد حـــذف إال وأنـــت تجـــد حذفـــه هنـــاك أحســـن مـــن ذكـــره، وتـــرى 

.)٧(تـذهب إن أنــت رمـت الــتكلم بــهإضـماره فــي الـنفس أولــى مـن النطــق بـه ، وتــرى المالحـة كیــف

  .٣٦٢: أسرار البالغة: ینظر )١(

  .٢٢٤٠جواهر البالغة:  )٢(

  .٢/٣٦٧اللسان:  )٣(

  .١/٨٤الخصائص:  )٤(

.١٣١دالئل اإلعجاز: )٥(

.٥٧٨ینظر:المقاییس: )٦(

.١٣٥. و:١٤١دالئل اإلعجاز: )٧(
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وذهــب ابــن فــارس إلــى القــول بــأن العــرب تســمي  اإلضــمار  الكــف، إذ یقولــون: وهــذا هــو الــذي 

.)١( یسمى في سنن العرب (باب الكف)

أدلة الحذف
أدلة الحذف كثیرة منھا:

(أن یدل العقل على الحذف والمقصود األظهر على تعیین المحذوف، كما في قوله تعالى: .١

ـــرِ  ـــدَُّم َوَلْحـــُم اْلِخْنِزی ـــُة َوال ـــْیُكُم اْلَمْیَت ـــْت َعَل َم ـــدة: )ُحرِّ ـــى الحـــذف، ٣(المائ )، فـــإن العقـــل یـــدل عل

والمقصود األظهر یرشد إلى أن التقـدیر: حـرم علـیكم تنـاول المیتـة والـدم ولحـم الخنزیـر، ألن 

الغرض األظهر من هذه األشیاء هو تناولها.

(َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلكُ لتعیین، كما ورد في قوله تعالى: (أن یدل العقل على الحذف وا.٢ لفجر: ا)

)، أي أمـــــــر ربـــــــك أو عذابـــــــه أو بأســـــــه.ألن العقـــــــل دل علـــــــى اســـــــتحالة مجـــــــيء الـــــــرب ٢٢

تعالى،وعلى أن الجائي أمره.حیث یسـتحیل صـحة  الكـالم عقـال إال بتقـدیر محـذوف،ألن اهللا 

تعالى لیس كمثله شيء.

الحــذف: والعــادة علــى التعیــین، كقولــه تعــالى حكایــة عــن امــرأة العزیــز: أن یــدل العقــل علــى .٣

) فــدل العقــل علــى الحــذف فیــه، ألن اإلنســان إنمــا ٣٢(یوســف: )َفــَذِلُكنَّ الَّــِذي ُلْمُتنَِّنــي ِفیــهِ (

)œººčŕÉš�œÈƌÈŽÈźººÈŬ�Ì®ººÈſیــالم علــى كســبه، فیحتمــل أن یكــون التقــدیر: (فــي حبــه)، لقولــه تعــالى: (

أن یكــون فــي شــأنه وأمــره فیشــملهما. ودلــت العــادة علــى تعیــین المــراودة  ، ). و ٣٠(یوســف: 

ألن الحب المفرط ال یالم االنسان علیه في العادة لقهره صاحبه وغلبته إیاه. وٕانما یالم على 

المراودة الداخلة تحت كسبه التي یقدر أن یدفعها عن نفسه.

لـرحیم) عنـد الشـروع فـي القـراءة أو أي الشروع فـي الفعـل، كقـول المـؤمن: (بسـم اهللا الـرحمن ا.٤

عمل، فالمحذوف یقدر بما جعلت التسمیة مبتدأ له قراءة كان أوفعال.فإن كانت عنـد الشـروع 

في القراءة قدرت(أقرأ)،أو األكل قدرت (آكل).ویدل على صحة األول: التصریح به فـي قولـه 

، و جـاء )٤١هـود)(َوُمْرَساَها ِإنَّ َربِّي َلَغُفوٌر رَِّحیٌم َوَقاَل اْرَكُبوْا ِفیَها ِبْسِم الّلِه َمْجَراَها(تعالى:

.٢(في الحدیث قوله صلى اهللا علیه وسلم :( باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه) (

.)٣(اقتران الكالم بالفعل: فإنه یفید تقدیره  ، كقولك لمن أعرس: بالرفاء والبنین أعرست.٥

.١٨٣ :الصاحبي )١(

اسمك اللهم أموت . وروایة البخاري هي : ( ب٣/١٣٢، و اإلتقان :  ٤/١٤٢ینظر : صحیح البخاري :  )١٣(

وأحیا ...).

.١/١٩٣اإلیضاح:  )٣(
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الحذف:
فــنن فــي أســالیب التعبیــر، وهــي فــي ذلــك تراعــي أحــوال الكــالم. تلجــأ اللغــة العربیــة إلــى الت

فاللغـــة تعنـــى بمطابقـــة  المقـــال لمقتضـــى الحـــال، ولـــذلك فهـــي تمیـــل أحیانـــا إلـــى حـــذف شـــيء مـــن 

الكالم، كأن یكـون المحـذوف جملـة أو كلمـة بأنواعهـا كاالسـم أو الفعـل أو الحـرف ومـا إلـى ذلـك.

أن یكـون فـي الكـالم مـا یـدل علـى المحـذوف،فإن  واألصل في المحـذوفات علـى اخـتالف ضـروبها 

لم یكن هناك دلیل على المحذوف،فإنه لغو من الحـدیث ال یجـوز بوجـه  مـن الوجـوه. ویتجلـى فـي 

الحذف اإلیجاز واالختصار،فهو باب دقیق في غایة البالغة وحسن االختیـار، لكـي یظهـر الكـالم 

بأسلوب بالغي رفیع.

المبحث األول: حذف الجملة:
حذف الجملة من الكالم هـو أظهـر أنـواع الحـذف، ألنـه األكثـر مـن بـین األنـواع األخـرى، 

لــذا وضــعناه علــى رأس الموضــوعات التــي یحصــل فیهــا الحــذف. ویــأتي حــذف  الجملــة علــى عــدة 

أنواع:

. حذف جملة الشرط:١
اء إن حذف جملة الشرط یأتي كثیرا في اللغـة العربیـة، وهـو مطـرد بعـد الطلـب نحـو مـا جـ

ــُتْم ُتِحبُّــوَن اللَّــَه َفــاتَّ فــي كتــاب اهللا العزیــز، وهــو قولــه تعــالى: ( ــْبُكُم اللَّــهُ ُقــْل ِإْن ُكْن (ال )ِبُعوِني ُیْحِب

.(١)). أي فإن تتبعوني یحببكم اهللا٣١عمران: 

نزلــت هــذه االیــة فــي الیهــود لقــولهم: نحــن أبنــاء اهللا وأحبــاؤه علــى دینــه، ولمــا نزلــت قــال 

ي: یأمرنا محمـد أن نتخـذه ربـا حنانـا، كمـا اتخـذت النصـارى عیسـى حنانـا، فـأنزل اهللا عبداهللا بن أب

.(٢)في قولهم هذه االیة

ومــن ذلــك مــا جــاء فــي اي الــذكر الحكــیم علــى لســان إبــراهیم علیــه الســالم، مخاطبــا أبــاه 

ي َقْد َجـاَءِني ِمـَن َیا َأَبِت ِإنِّ بأسلوب یتجلى فیه أدب االبن البار ألبیه المشفق علیه إذ یقول فیه: (

œčƒÊÂººÈŪ�œÅ¶¦È°ºº
ÊŮ �È½Ê®ººÌƋÈ¢�ƑÊƈÌŶÊŕċřœººÈż�È½ºº

ÊřÌŋÈƒ�Ì¿ººÈƃ�œººÈƆ�
Ê¿ººÌƄÊŶÌƃ¦( :مــریم)أي فــإن تتبعنــي أهــدك صــراطا ٤٣ .(

. ومما ورد في كالم العـرب مـن حـذفهم لجملـة الشـرط، قـولهم: النـاس مجزیـون بأفعـالهم إن (٣)سویا

یرا جزي خیرا، وٕان فعل شرا جزي شرا، ومن ذلك ما خیرا فخیرا وٕان شرا فشرا، أي إن فعل المرء خ

جاء في شعر عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته إذ یقول:

  .٢/٢٧١مغني اللبیب:  )١(

  .٧٢أسباب النزول: الواحدي:  )٢(

  .٢/٢٧١مغني اللبیب:  )٣(
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(١)إَذا َما الَماُء َخالَطَها َسِخیناً ُمشعَشعًة َكأنَّ الَحَصى ِفیَها 

أي فشربنا سخینا.

فــي قولــه وحــذف جــواب الشــرط فــي عــدة مواضــع مــن كتــاب اهللا الكــریم، ومــن ذلــك مــا ورد 

ْمـُر َوَلـْو َأنَّ ُقْرآًنـا ُسـیَِّرْت ِبـِه اْلِجَبـاُل َأْو ُقطَِّعـْت ِبـِه اْألَْرُض َأْو ُكلِّـَم ِبـِه اْلَمـْوَتى َبـْل ِللَّـِه اْألَ تعـالى: (

) فحذف جواب لو الشرطیة وال بد لها من الجواب، والتقدیر فیه: ولـو أن قرآنـا ٣١(الرعد: ) َجِمیًعا

ــــال أو  ــــه الجب ــــا لإلیجــــاز ســــیرت ب ــــه توخی ــــم ب ــــرآن، فحذفــــه للعل قطعــــت بــــه األرض لكــــان هــــذا الق

ــُروَن ِبــالرَّْحَمنِ واالختصــار. وذهــب ابــن هشــام إلــى أن التقــدیر فیــه: لمــا آمنــوا بــدلیل  َوُهــْم َیْكُف

. وهـذا رأي وجیـه لوجـود (٢))، والنحویون یقدرون: لكـان هـذا القـرآن، ومـا قدرتـه أظهـر٣٠(الرعد: )

فهو أرجح من غیره.الدلیل علیه،

وهــذا الضــرب مــن المحــذوفات أظهــر الضــروب المــذكورة وأوضــحها؛لعلم المخاطــب بــه ، 

{قَـاَل لَـْو َأنَّ ِلـي ِبُكـْم قُـوًَّة َأْو آِوي ِإلَـى ُرْكـٍن َشـِدیٍد ألن قوله تعالى ـ حكایة عن لوط علیه السالم ـ :

َوَلـْوَال وكـذلك قولـه تعـالى: ().٣(جـواب،یتسارع الفهـم فیـه إلـى أن الكـالم یحتـاج إلـى)٨٠: هود(}

) فحــذف جــواب لــوال والتقــدیر: لــوال ٢٠(النــور:)َفْضــُل اللَّــِه َعَلــْیُكْم َوَرْحَمُتــُه َوَأنَّ اللَّــَه َرُءوٌف َرِحــیمٌ 

. وقـــد یكـــون (٤)فضـــل اهللا علـــیكم ورحمتـــه لفضـــحكم بمـــا ترتكبـــون مـــن الفاحشـــة ولعـــاجلكم بالعقوبـــة

.(٥)عذبكمالتقدیر: لهلكتم أو ل

ــــا لإلیجــــاز  ــــرآن الكــــریم، وكــــالم العــــرب كثیــــرا، توخی وجــــاء حــــذف جــــواب الشــــرط فــــي الق

واالختصــار. وحــذف الجــواب أبلــغ فــي المعنــى مــن إظهــاره، فلــو قلــت للمخاطــب: (واهللا لــئن قمــت 

إلیــك)، وســكت عــن الجــواب، ذهــب فكــره إلــى أنــواع مــن العقوبــة والمكــروه مــن القتــل والضــرب ومــا 

تمثلت في فكره أنواع العقوبات، وتكاثرت عظمت الحال فـي نفسـه ولـم یعلـم أیهـا یتقـي، إلیها، فإذا 

فكـان أبلــغ فــي ردعـه وزجــره عمــا یكـره منــه. ولــو قلـت: (واهللا لــئن قمــت إلیـك ألضــربنك)، فــأظهرت 

الجــواب لــم یــذهب فكــره إلــى نــوع مــن المكــروه ســوى الضــرب، فكــان ذلــك دون حــذف الجــواب فــي 

فسه له فیسهل ذلك علیه. قال كثیر عزة:نفسه؛ ألن قد وطن ن

(٦)إَذا ُوطَِّنْت َیومًا لَها النَّفُس َذلَّتِ َوُقْلُت لَها َیا َعزَّ ُكلُّ ُمِلمَّةٍ 

  .٢/٣٦٥؛ والخصائص: ١٦٥شرح المعلقات السبع:  )١(

  .٢/٢٧٢مغني اللبیب:  )٢(

.٢/٨٧المثل السائر :  )٣(

  .٣٨٠ن: ؛ وتفسیر الجاللی٢/٢٦١اإلنصاف:  )٤(

  .١٣٦تأویل مشكل القرآن:  )٥(

  .٩/٣٤٣، واللسان: ٤٦٢/ ٢اإلنصاف:  )٦(
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وكذلك حذف جواب لو الشرطیة، وهو ما جاء في الشعر عند امرئ القیس إذ یقول:

(١)ْم َنِجْد َلَك َمْدفَعاِسَواَك َولِكْن لَ َوجدََّك َلو َشيٌء أَتاَنا َرُسوُلهُ 

أي لرددناه.

َوِسیَق الَِّذیَن اتََّقْوا ومن حذف جواب الشرط، حذف جواب إذا الشرطیة في قوله تعالى: (

ْبُتْم ْم طِ َربَُّهْم ِإَلى اْلَجنَِّة ُزَمرًا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها َوُفِتَحْت َأْبَواُبَها َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتَها َسَالٌم َعَلْیكُ 

)،وحذف جواب الشرط لعظمة المشهد،ولكي تذهب النفس في ٧٣(الزمر: )َفاْدُخُلوَها َخاِلِدینَ 

.وألن الجواب في صفة ثواب أهل الجنة فدل بحذفه على أنه شيء التؤدیه (٢)تصوره كل مذهب

. فالمعنى في الجواب: حتى إذا كانت هذه األشیاء (٣)التؤدیه الكلمات وال یحیط به الوصف

. وقال أبو عبیدة عن جواب الشرط: مكفوف عن خبره والعرب تفعل مثل (٤)إلى السعادةصاروا 

هذا، قال عبد مناف بن ربع الهذلي في آخر قصیدة:

±É̄Ê§حتَّى إَذا أْسَلُكوُهْم ِفي ُقَتاِئدةٍ 
čŮƅ§�ÊřƅŕČƈŠƅ§�Ê̄Ê±· Éś�ŕÉƈÉƄ�

ĎƜÉŮ
(٥)

لتقدیر فیه: حتى إذا أسلكوهم في قتائدة ولم یذكر الجواب ألن هذا البیت آخر القصیدة، وا

شلوا شال، فحذف للعلم به لإلیجاز واالختصار.

  .١٠/٨٤، وخزانة األدب: ١٢٦الدیوان:  )١(

  .١/١٨٨ینظر: االیضاح: )٢(

  .٩٤٨الكشاف:  )٣(

  .٤/٢٧٤معاني القرآن واعرابه:  )٤(

  .٢٤٧مجاز القرآن:  )٥(
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. حذف الجملة في القسم:٢
ورد في كالم العرب حذف الجملة في القسم، ومن ذلك قولهم: (باهللا) أي: أحلف باهللا 

القسم: ألفعلن فحذفوا أحلف للعلم به واالستغناء عن ذكره. وقد یحذف القسم وجوابه، ومثال حذف

) َوالشَّْفِع َواْلَوْتِر ٢) َوَلَیاٍل َعْشٍر (١َواْلَفْجِر (أي: واهللا ألفعلن. ومثال حذف جوابه قوله تعالى: (

). فجواب القسم هنا ٥- ١الفجر: ()) َهْل ِفي َذِلَك َقَسٌم ِلِذي ِحْجرٍ ٤) َواللَّْیِل ِإَذا َیْسِر (٣(

. وحذف الجواب فیه من البالغة في التعبیر ما ال (١)نحوهمحذوف تقدیره: لنعذبن الكافرین أو 

یتحقق عند ذكر الجواب. ألنه لما لم یتعین المقسم علیه ذهب الوهم إلى كل مذهب. فكان أدخل 

.(٢)في التخویف. فلما جاء بعده بیان عذاب الكافرین دل على أن المقسم علیه أوال هو ذلك

في الكالم بعده ما یدل على الجواب قوله تعالى: ومما ورد من القسم بال جواب إذا كان 

أَِإَذا *بَبْل َعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َفَقاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َشْيٌء َعِجی*ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجیدِ (

. قال (٣)ون) أي: ال یك٣(ق:  َذِلَك َرْجٌع َبِعیدٌ ) نبعث، ثم قالوا: ٣ -١(ق: وكنا ترابا)ِمْتَنا

.(٤)األخفش: كأنه قیل لهم إنكم ترجعون فقالوا: (أإذا كنا ترابا ذلك رجع بعید)

) ٢) َوالنَّاِشَطاِت َنْشًطا (١َوالنَّازَِعاِت َغْرًقا (وكذلك الحال في قوله عز وجل: 

َیْوَم ) ثم قال: ٥- ١لنازعات: (ا ) َفاْلُمَدبِّرَاِت َأْمرًا٤) َفالسَّاِبَقاِت َسْبًقا (٣َوالسَّاِبَحاِت َسْبًحا (

)، ولم یأت الجواب لعلم السامع به؛إذ كان فیما تأخر من قوله ٦(النازعات: َتْرُجُف الرَّاِجَفةُ 

أَِإَذا ُكنَّا ِعَظاًما َنِخَرةً تعالى دلیل علیه كأنه قال: والنازعات وكذا وكذا، لتبعثن، فقالوا: 

األقسام محذوف لداللة ما بعده علیه من ذكر القیامة، . فجواب هذه (٥)) نبعث؟١١(النازعات: 

.(٦)والمعنى: لتبعثن یا كفارمكة

. حذف الجملة الفعلیة:٣
یحصـــل حـــذف الفعـــل علـــى ضـــربین أحـــدهما أن تحذفـــه والفاعـــل فیـــه، فهـــو حـــذف جملـــة، 

نحو: زیدا ضربته ألنك أردت ضربت زیدا، فلما أضمرت فسرته بقولك: ضربته، ومن ذلك قولهم: 

القرطـاس واهللا، أي أصـاب القرطــاس، فأصـاب اآلن فــي حكـم الملفـوظ بــه وٕان لـم یوجــد فـي اللفــظ، 

  .١١٩٩الكشاف:  )١(

  .٣١/١٦٥التفسیر الكبیر:  )٢(

  .١٤٢تأویل مشكل القرآن:  )٣(

  .٢٨٧معاني القرآن:  )٤(

  .١٤٢تأویل مشكل القرآن:  )٥(

  .٥/٢١٦ینظر: معاني القرآن وٕاعرابه:  )٦(
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غیر أن داللة الحال علیه نابت مناب اللفظ به. وكذلك قولك للقادم من الحج: مبرورا مـأجورا، أي 

.(١)قدمت مبرورا مأجورا

ها في القرآن الكریم، وتحذف الجملة الفعلیة في كالم العرب كثیرا، ومن الشواهد على حذف

(البقرة: َفُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنتَا َعْشَرَة َعْیًناما جاء في قوله تعالى: 

). (فانفجرت) متعلقة بمحذوف أي فضرب فانفجرت أو فإن ضربت فقد انفجرت، ألنه تعالى ٦٠

عله لصار الرسول عاصیا، وألنه إذا انفجر من غیر لو أمر رسوله بشيء، ثم إن الرسول ال یف

ضرب صار األمر بالضرب بالعصا عبثا كأنه ال معنى له، وألن المروي في األخبار تقدیره: 

.(٢)فضرب فانفجرت

) ١٩٦(البقـرة: َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِریًضا َأْو ِبِه َأًذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْدَیةوكذلك قوله تعالى: 

.(٣)في اإلحرام فعلیه فدیةأي فحلق

نزلــت هــذه االیــة فــي كعــب بــن عجــرة، فــإن رســول اهللا (ص)، قــال لــه لعلــك آذاك هوامــك 

قـــال: نعـــم یـــا رســـول اهللا، فقـــال رســـول اهللا (ص): (احلـــق راســـك وصـــم ثالثـــة أیـــام أو أطعـــم ســـتة 

.(٤)مساكین أو أنسك بشاة)

ویأتي حذف الجملة الفعلیة على عدة أنواع منها:

ذف جملة القول:أ. ح
تحذف العرب فعل القول من قال ویقول استغناء عنه، وورد هذا في كالم اهللا تعالى 

) ١٠٦(آل عمران: َفَأمَّا الَِّذیَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتْم َبْعَد ِإیَماِنُكمكثیرا، ومنه قوله تعالى: 

.(٥)فاء، فلما أضمر القول أضمر الفاءأي فیقال لهم أكفرتم، ألن أما البد لها في الخبر من 

َسَالٌم ، َواْلَمَالِئَكُة َیْدُخُلوَن َعَلْیِهْم ِمْن ُكلِّ َبابومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: 

.(٦)) أي یقولون٢٤ -٢٣(الرعد:  َعَلْیُكمْ 

ا َنْعُبُدُهْم ِإالَّ َوالَِّذیَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَیاَء مَ ومثل ما تقدم ورد في قوله تعالى: 

ُبوَنا ِإَلى اللَِّه ُزْلَفى ، َوَتَرْكَنا َعَلْیِه ِفي اْآلِخِرینَ ) أي یقولون. وكذلك قوله تعالى: ٣(الزمر: ِلُیَقرِّ

  .١/٢٨٦.؛ والخصائص: ٩١مجالس ثعلب:  )١(

  .٣/٩٣التفسیر الكبیر:  )٢(

  .٢/٣٦٣الخصائص:  )٣(

  .٥٦٤؛ وصحیح مسلم: ١/٤٢٣صحیح البخاري:  )٤(

  .٣٨٦وسر العربیة:  فقه اللغة )٥(

  .٢٧٤تفسیر الجاللین:  )٦(
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) أي یقال له في االخرة. والعرب تحذف هذا الفعل ١٠٩ -١٠٨(الصافات: َسَالٌم َعَلى ِإْبرَاِهیمَ 

.(١)من قال ویقول

) أي ١٠٣(األنبیاء: َوَتَتَلقَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة َهَذا َیْوُمُكُم الَِّذي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ ومثله:

یقولون: هذا یومكم. وقال الشنفرى:

ّ◌مٌ  (٢)َعَلْیُكْم َولِكْن َخاِمِري أمَّ َعاِمِريَفال َتْدفُنوِني إنَّ َدفِني ُمحرَّ

أي أتتركوني للتي یقال لها خامري.

ثر ما یكون الحذف في كالم العرب هو حذف القول، حتى قال أبو علي: حذف وأك

. ویأتي حذف القول لغرض بالغي یقول عنه الجواري: (٣)القول من حدیث البحر قل وال حرج

دون العنایة بذكر القول ،وهوأشبه مایكون بلوحة ومما یكثر في العبارة القرآنیة ، حكایة القول

.)٤(من خطوط ابتغاء التنویه بجوهرالموضوعأسقط منها ماالحاجة به

ب. حذف جملة الفعل الناقص:
ورد حذف الجملة المبدوءة بالفعل الناقص في  كـالم العـرب سـواء أكـان ذلـك فـي النثـر أم 

ا فسـیف، في الشعر، ومن ذلك قولهم: أزیدا مـررت بـه، وقـولهم: المـرء مقتـول بمـا قتـل بـه، ان سـیف

وٕان خنجــرا فخنجــر، أي إن كــان الــذي قتــل بــه ســیفا فالــذي یقتــل بــه الســیف. فكــان واســمها وٕان لــم 

.(٥)تكن مستقلة، فإنها تعتد اعتداد الجملة

والفعـــل المضـــمر اذا كـــان بعـــده اســـم منصـــوب بـــه، ففیـــه فاعلـــه مضـــمرا، وٕان كـــان بعـــده 

المرفوع والمنصوب جمیعا نحو قولهم: المرفوع به فهو مضمر مجردا من الفاعل، وربما جاء بعده

ألن كنت منطلقا انطلقت معك، فحذف الفعل فصار تقـدیره: ألن أنـت منطلقـا، وكرهـت مباشـرة أن 

االسم فزیدت ما فصارت عوضا عـن الفعـل. وممـا جـاء فـي حـذف الفعـل النـاقص مـا قالـه العبـاس 

بن مرداس السلمي:

ُبعُ أَبا ُخَراَشَة َأمَّا أْنَت َذَ◌ا َنَفرٍ  (٦)َفإنَّ َقَ◌ْوِمي َلْم َتْأُكْلُهُم الضَّ

والتقدیر فیه: ان كنت ذا نفر، فحذف الفعل وزاد ما على أن عوضا عن الفعل.

  .١/٢٥٢الكامل:  )١(

  .١٧٨؛ والصاحبي: ٤٨الدیوان:  )٢(

  .٢/٢٥٨مغني اللبیب:  )٣(

  .٣٨نحو القران: )٤(

.٢/٣٨١الخصائص :  )٥(

.١/٢٩٧، وشرح ابن عقیل : ١/١٤٨الكتاب :  )٦(
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ج. حذف جملة االبتداء:
ومما یقع فیه الحذف في الكالم هو االبتداء، ومنه قولهم: باسم اهللا أي: ابتدئ باسم 

.(١)اهللا

هو أن الجملة تتكون من الفعل والفاعل، وهي بذلك تشبه ولعل السبب في حذف الجملة،

المفرد، ألن الفاعل في كثیر من األمر بمنزلة الجزء من الفعل، نحو ضرب ویضربان، وقامت 

.(٢)هند وحبذا زید وما أشبه ذلك، مما یدل على  شدة اتصال الفعل بالفاعل وكونه كالجزء الواحد

.(٢)الواحد

عل واالسم)المبحث الثاني: حذف الكلمة (الف
أوال: حذف الفعل:

ذكرنا في حذف الجملة أن حذف الفعل مع الفاعل اذا وقع فإنه حذف جملة، أما النوع 

اآلخر أن یحذف الفعل وحده، وهذا هو غرض هذا الموضع وذلك أن یكون الفاعل مفصوال عنه 

ل مضمر مرفوعا بفعل محذوف یفسره المذكور، وذلك نحو قولك: أزید قام، فزید مرفوع بفع

محذوف خال من الفاعل، ألنك ترید أقام زید، فلما أضمرته فسرته بقولك: قام.وكذلك ما ورد في 

). فالفعل فیه مضمر ١(االنشقاق: ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّتْ القرآن الكریم، منها قوله عز وجل: 

فاء بما علم في وحده، أي اذا انشقت السماء. فحذف جواب إذا لیذهب المقدر كل مذهب، أو اكت

مثلها من سورتي التكویر واالنفطار، وقیل: جوابها ما دل علیه فمالقیه أي: إذا السماء انشقت 

(النساء: ِإِن اْمُرٌؤ َهَلكَ وكذلك قوله تعالى: ).٣(القى اإلنسان كدحه، ومعناه إذا انشقت بالغمام

ومن ذلك ما .)٤(عده ) فالتقدیر وٕان هلك امرؤ، فامرؤ مرفوع بفعل یفسره الفعل ب١٧٦(النساء: 

َرتْ جاء في قوله تعالى:  ) فالشمس فاعل لفعل مضمر یفسره ١(التكویر: ِإَذا الشَّْمُس ُكوِّ

الفعل الذي جاء بعده وهو (كورت)، فیكون التقدیر:إذا كورت الشمس، ألن إذا یطلب الفعل لما 

وعلیه قول ذي الرمة: ).٥(فیه من معنى الشرط 

).٦(َفَقاَم ِبَفأٍس َبْیَن ُوْصَلْیِك َجاِزرُ ى ِبالٌل َبَلْغِتهِ إَذا اْبُن أِبي ُموسَ 

أي إذا بلغ ابن أبي موسى.

.٣٨٦فقه اللغة وسر العربیة : )١(

.٢/٣٦٣الخصائص :  )٢(

.١١٨٩الكشاف :  )٣(

.١٣١تفسیر الجاللین :  )٤(

.١١٨١الكشاف :  )٥(

.١/٤٥٠، والخزانة :١/٤٢، والكتاب :١١٩الدیوان : )٦(
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ثانیا. حذف االسم:
ورد حذف االسم في اللغة العربیة كثیرا، ویتجلى ذلك في عدة أحوال منها:

. حذف الصفة والموصوف:١
أ. حذف الموصوف:

ه، وأكثر ذلك في الشعر، وانما كانت كثرته وكثر حذف الموصوف وأقیمت الصفة مقام

فیه دون النثر من حیث كان القیاس یكاد یحظره، وذلك أن الصفة في الكالم على ضربین: إما 

للتخلیص والتخصیص، وٕاما للمدح والثناء، وكالهما من مقامات االسهاب واالطناب، ولیس من 

به وال تخفیف اللفظ منه. وكلما استبهم مظان اإلیجاز واالختصار، وٕاذا كان كذلك لم یلق الحذف 

الموصوف كان حذفه غیر الئق بالحدیث. ومما یؤكد ضعف حذف الموصوف وٕاقامة الصفة 

مقامه، أنك تجد من الصفات ما الیمكن حذف موصوفه، وذلك أن تكون الصفة جملة، نحو 

یت وجهه حسن مررت برجل قام أخوه، ولقیت غالما وجهه حسن، فلو قلت: مررت بقام أخوه ولق

.(١)لم یحسن

وقد أقیمت الصفة مقام الموصوف المبتدأ في قول الشاعر:

(٢)َیْفُضُلَها ِفي َحَسٍب َوَمْیَسِم◌ِ َلو ُقْلُت َما ِفي َقْوِمَها َلْم تَْیَثمْ 

أي ما في قومها أحد یفضلها.

ومثله قول سحیم:

ُع الثََّناَیا ِع الِعَمَامَة َتْعِرُفوِنيَمَتى َأضَ أَنا اْبُن َجَال َوَطالَّ

وتقدیره: أنا ابن رجل جال األمور، وقیل: جال علم محكي على أنه منقول من نحو قولك: 

.(٣)(زید جال)

َوَما َأْمُرَنا ومن حذف الموصوف لالختصار ما جاء في محكم التنزیل قوله عز وجل: 

حدة ،وقد یكون التقدیر: إال كلمة واحدة ). أي إمرة واحدة، أو مرة وا٥٠(القمر: ِإالَّ َواِحَدةٌ 

.(٤)سریعة التكوین

اِلُحوَن َوِمنَّا ُدوَن َذِلكَ وكذلك ما ورد في قوله عز من قائل:  (الجن: َوَأنَّا ِمنَّا الصَّ

.(٥)) أي ومن قوم دون ذلك فحذف الموصوف١١

  .٢/٣٦٨الخصائص:  )١(

  .٢/٣٧٢، والخصائص: ١/٣٧٥الكتاب:  )٢(

  . ٢/٢٥٢مغني اللبیب:  )٣(

  .٥٣٠،و تنویر المقباس: ٢/٣٧٣ینظر: الخصائص: )٤(

  .١١٤٦الكشاف:  )٥(
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اْعَمْل َأنِ ومما حذف فیه الموصوف وأقیمت الصفة مقامه ما جاء في قوله تعالى: 

.(١)) أي: دروعا سابغات، وقد ذكر الصفة التي یعلم منها الموصوف١١(سبأ: َساِبَغاتٍ 

). أي ولدار الساعة اآلخرة، ١٠٩(یوسف: َوَلَداُر اْآلِخَرِة َخْیرومثل ذلك قوله تعالى: 

َیاُة الدُّْنَیا ِإالَّ َوَما اْلحَ وهو قول المبرد، وقال ابن الشجري: (الحیاة اآلخرة، بدلیل قوله تعالى: 

َوَذِلَك ِدیُن .      والموضع اآلخرهو قوله تعالى: (٢))١٨٥(آل عمران: َمتَاُع اْلُغُرورِ 

.)٣()، أي: وذلك دین األمة القیمة بالحق، فیكون ذلك دین الملة المستقیمة٥(البینة: اْلَقیَِّمة

ب. حذف الصفة:
دل علیها دلیل، فأما إن عریت من الداللة علیها یمكن أن تحذف الصفة من الكالم، إذا 

من اللفظ أو من الحال فإن حذفها ال یجوز، فلو قلت: وردنا البصرة فاجتزنا األبلة على رجل، أو 

رأینا بستانا وسكت لم تفد بذلك شیئا، ألن هذا ونحوه مما ال یعرف منه ذلك المكان، وٕانما المتوقع 

لم تفعل كلفت علم ما لم تدل علیه، وهذا لغو من أن تصف من ذكرت أو ما ذكرت. فإن

.(٤)الحدیث وجور في التكلیف

ومما وقع في القرآن الكریم من حذف للصفة عدة مواضع منها ما ورد في قصة أصحاب 

) أي كل سفینة ٧٩(الكهف:  َوَكاَن َورَاَءُهْم َمِلٌك َیْأُخُذ ُكلَّ َسِفیَنٍة َغْصًباالكهف، قال تعالى: 

أو صالحة، وجاء ذلك مذكورا في بعض القراءات قال سعید بن جبیر: كان ابن عباس صحیحة

.(٥)(رضي اهللا عنه) یقرأ: یأخذ كل سفینة صالحة غصبا

)، أي: سلطت علیه، بدلیل قوله ٢٥(األحقاف: ُتَدمُِّر ُكلَّ َشْيءٍ وكذلك قال تعالى: 

  ).٤٢الذاریات: (َما َتَذُر ِمْن َشْيٍء َأَتْت َعَلْیهِ تعالى: 

)، أي الواضح، ٧١(البقرة: َقاُلوا اْآلَن ِجْئَت ِباْلَحقِّ ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: 

.(٦)وٕاال لكان مفهومه كفرا

ومما جاء في حذف الصفة ما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: سیر علیه لیل، وهم 

ل من الحال على موضعها، وذلك ، وكان هذا إنما حذفت فیه الصفة  لما د(٧)یریدون لیل طویل

  .٢٥/٢١٥ینظر: التفسیر الكبیر:  )١(

  .٢٥٢ینظر: مغني اللبیب:  )٢(

  .١/١١٣، واالنصاف: ٥/٢٦٧معاني القرآن وٕاعرابه:  )٣(

  .٢/٣٧٣الخصائص:  )٤(

  .٥/١١١، وتفسیر القرآن العظیم: ١/١٨٧االیضاح:  )٥(

  .٢/٢٥٣مغني اللبیب:  )٦(

  .١/١١٥الكتاب:  )٧(
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أنك تحس في كالم القائل لذلك من التفخیم والتعظیم ما یقوم مقام قوله: طویل، أو نحو ذلك، 

وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته.

ومن ذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء علیه، فتقول: كان واهللا رجال، أي رجال فاضال 

وكذلك نقول: سألناه فوجدناه إنسانا، فتستغني بذلك عن وصفه أو شجاعا أو كریما أو نحو ذلك، 

بقولك: إنسانا سمحا أو جوادا أو نحو ذلك. فعلى هذا وما یجري مجراه تحذف الصفة من 

.(١)الكالم

. حذف المضاف والمضاف إلیھ:٢
أ. حذف المضاف:

م العرب یكون حذف المضاف في اللغة العربیة بشكل كثیر وواسع، ومنه ما ورد في كال

وشعرهم، وكذلك الحال في كالم الخالق سبحانه وتعالى. ومنه قولهم: اللیلة الهالل أي طلوع 

الهالل. ألن ظروف الزمان ال تكون إخبارا عن الجثث. ومثله ما جاء عن العرب أیضا، قولهم: 

.(٢)أنت مني فرسخان، أي ذو مسافة فرسخین

القیس اذ یقول:ومن حذف المضاف ما ورد في الشعر عند امرئ 

(٣)بَناِظَرٍة ِمن َوْحِشِ◌ َوْجَرَة ُمْطِفِل◌ِ َتُصدُّ َوتُْبِدي َعن َأِسیٍل َوتَتَِّقي

وقوله من وحش وجرة، أي من نواظر وحش وجرة فحذف المضاف، وأقام المضاف إلیه 

ومن ذلك ما جاء في شعر األعشى إذ یقول:مقامه.

ِلیَم الُمَسهََّداَأْرَمَداأَلْم َتْغَتِمْض َعْیَناَك َلْیَلةَ  (٤)َوَعاَدَك َما َعاَد السَّ

فحذف المضاف إلى لیلة والمضاف إلیه لیلة، وأقام صفته مقامه، أي: اغتماض لیلة 

وكذلك قال الحطیئة:رجل أرمد.

(٥)َكُهلِك الَفَتاِة َأیَقَظ  الَحيَّ َحاِضُرهْ َوَشرُّ الَمَناَیا َهاِلٌك َوْسَط َأْهِلهِ 

المعنى وشر المنایا هلك هالك.

  .٢/٣٧٣ینظر: الخصائص:  )١(

  .٢/٣٦٥الخصائص:  )٢(

  .٤٢الدیوان:  )٣(

  .٦٨الدیوان:  )٤(

  .١/٦١، واالنصاف: ٦٢الدیوان:  )٥(
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َوَجاَء َربَُّك وقد ورد حذف المضاف في القرآن الكریم، ومنه ما ورد في قوله تعالى: 

œčŽÈŮ �œ
čŽÈŮ �É½ÈƄÈƆÌƃ¦ÈÂ :أي أمره ،بمعنى عذابه ؛ألن العقل دل على استحالة مجيء ٢٢(الفجر ،(

.(١)الرب تعالى،وعلى أن الجائي أمره 

(یوسف: َواْسَأِل اْلَقْرَیَة الَِّتي ُكنَّا ِفیَها َواْلِعیَر الَِّتي َأْقَبْلَنا ِفیَهاسمه: ومنه قوله عز ا

.)٢(  إذ الیصح إسناد السؤال إلیها)، أي أهل القریة وأهل العیر ؛٨٢

) ٩٦(طه:  َفَقَبْضُت َقْبَضًة ِمْن َأَثِر الرَُّسولِ ویجوز حذف مضافین نحو قوله تعالى: 

تراب أثر حافر فرس الرسول، أو أكثر من مضافین، أي حذف ثالث متضایفات نحو أي من 

أي فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب )٩النجم)(َفَكاَن َقاَب َقْوَسْیِن َأْو َأْدَنى قوله تعالى: (

قوسین،فحذف ثالثة من اسم( كان) وواحد من خبرها. وقد قال العلوي: وال یكاد یوجد إال حیث 

.(٤).  وسماه ابن األثیر حذف المضاف مكررا(٣)كالم علیهداللة ال

َیْنُظُروَن ِإَلْیَك َتُدوُر َأْعُیُنُهْم َكالَِّذي ُیْغَشى َعَلْیِه ِمَن اْلَمْوتِ وكذلك قوله عز وجل: 

.(٥)) أي: كدوران عین الذي یغشى علیه من الموت١٩(األحزاب: 

)، معناه ٩٣(البقرة: ِرُبوا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِعْجلَ َوُأشْ وجاء في القرآن الكریم قوله تعالى: 

.(٦)سقوا حب العجل، فحذف حب وأقیم العجل مقامه

واألصل في الحذف أنه إذا حذف المضاف استغني بأن الظاهر یبینه، وقام ما أضیف 

إلیه مقامه في اإلعراب، فالعرب تقول بنوفالن یطؤهم الطریق، ترید أهل الطریق فحذفت أهل 

رفعت الطریق ألنه في موضع مرفوع والمحذوف من اللفظ إذا دلت الداللة علیه، كان بمنزلة ف

(٧)الملفوظ، ومنه قولهم: صلیت الظهر، أي: صالة الظهر؛ وكذلك سائر الصلوات األربع

ب. حذف المضاف إلیھ:
اَل قَ یكثر حذف المضاف الیه في یاء المتكلم مضافا الیها المنادى نحو قوله تعالى: 

(طه:  َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلًما)، وكذلك قوله تعالى: ١٥١(األعراف:  َربِّ اْغِفْر ِلي َوِألَِخي

١١٤.(  

  .١/٤٣٣، وكشاف اصطالحات الفنون:٦٥١تفسیر الجاللین: ینظر:)١(

.  ١٦٣غریب القرآ ن : السجستاني :  )٧٠(

  .١/٤٢٦، وكشاف اصطالحات الفنون:٣/١٤٦، وینظر: اإلتقان:٢/١٠٧الطراز:  )٣(

  .٢/٧٩المثل السائر:  )٤(

  .٢/٣٦٥الخصائص:  )٥(

  .٣١مجاز القرآن:  )٦(

  .٣٨٥فقه اللغة وسر العربیة:  )٧(
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)، أي ٤(الروم:  ِللَِّه اْألَْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعدُ وحذف المضاف الیه في قوله تعالى: 

.(١)وغلبة الروم ثانیا بأمر اهللامن قبل غلب الروم ومن بعده، والمعنى: أن غلبة فارس أوال 

وجاء حذف المضاف إلیه في كالم العرب، ومن ذلك قولهم: أبدأ بهذا أول ما تفعل، وٕان 

شئت یكون تقدیره: أول من غیره، ثم شبه الجار والمجرور هنا بالمضاف إلیه لمعاقبة المضاف 

.(٢)حذف المضاف إلیهإلیه إیاهما، وحكى الكسائي عن العرب قولهم: أفوق تنام أم أسفل؟ ف

. حذف المبتدأ والخبر:٣
أ. حذف المبتدأ:

یحذف المبتدأ في كالم العرب، وال یكون حذفه إال مفردا، واألحسن حذف الخبر، ألن 

منه ما یأتي جملة. ومن المواضع التي یحسن فیها حذف المبتدأ على طریق االیجاز قولهم: 

.(٣)الهالل واهللا، أي هذا الهالل واهللا

قد حذف المبتدأ تارة، نحو هل لك في كذا وكذا ،أي هل لك فیه حاجة أو أرب. وكذلك و 

)، ٣٥(األحقاف: َكَأنَُّهْم َیْوَم َیَرْوَن َما ُیوَعُدوَن َلْم َیْلَبُثوا ِإالَّ َساَعًة ِمْن َنَهارٍ قوله عز وجل: 

.(٤)أي ذلك، أو هذا بالغ وهو كثیر

) َناُر اللَِّه ٥َوَما َأْدرَاَك َما اْلُحَطَمُة (تفهام، نحو: ویكثر حذف المبتدأ في جواب االس

َوَما ). أي: هي نار اهللا. ومثل ذلك ما جاء في عدة آیات أخرى منها: ٦- ٥(الهمزة: اْلُموَقَدةُ 

)، أي هي نار حامیة. وقوله تعالى: ١١-١٠(القارعة:  ) َناٌر َحاِمَیةٌ ١٠َأْدرَاَك َما ِهَیْه (

ِفي ِسْدٍر َمْخُضودٍ ٢٧ُب اْلَیِمیِن َما َأْصَحاُب اْلَیِمیِن (َوَأْصَحا (  :الواقعة)أي: هم في ٢٨- ٢٧ (

، فالنار بالرفع على أنه خبر َأَفُأَنبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلُكُم النَّارُ سدر مخضود، وكذلك قوله تعالى: 

.(٥)لمبتدأ محذوف

َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه و قوله تعالى: ویقع حذف المبتدأ بعد فاء جواب الشرط، نح

َفِإْن َلْم )، أي فعمله لنفسه وٕاساءته علیها، وقوله تعالى: ٤٦(فصلت: َوَمْن َأَساَء َفَعَلْیَها

َفِإْن َلْم )، أي فمطر خفیف یصیبها. ومثله قوله عز وجل: ٢٦٥(البقرة: ُیِصْبَها َواِبٌل َفَطلٌّ 

)، أي فالشاهد رجل، فرجل خبر لمبتدأ محذوف. ٢٨٢(البقرة: ِن َفَرُجٌل َواْمرََأتَانِ َیُكوَنا َرُجَلیْ 

وهناك مواضع كثیرة من القرآن الكریم حذف فیها المبتدأ في جواب الشرط نكتفي بما ذكرناه.

  .٤٣٥تفسیر الجاللین:  )١(

  .٣٦٧، ٢/٣٦٥الخصائص:  )٢(

  .١٩٤البالغة والتطبیق: ، و٢/٨٩ینظر : المثل السائر :  )٣(

  .٢/٣٦٤الخصائص:  )٤(

  .٢/٢٥٥مغني اللبیب:  )٥(
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وهناك مواضع أخرى یحذف فیها المبتدأ كثیرا بعد القول، وبعد ما الخبر صفة له في 

.(١)ذلك من  المواضع، یطول المقام بذكرهاالمعنى، وغیر 

ب. حذف الخبر:
هناك مواضع یحذف فیها الخبر من الكالم، كما هي الحال في قولهم: في جواب من 

َقاُلوا َال َضْیَر ِإنَّا ِإَلى َربَِّنا عندك؟ زید، أي: زید عندي، وكذلك ما جاء في كتابه العزیز: 

)، فخبر ال النافیة للجنس محذوف تقدیره: أي: علینا أو كائن، ومثل ٥٠(الشعراء: ُمْنَقِلُبونَ 

) فوت: اسم ال النافیة للجنس، وخبرها ٥١(سبأ: َوَلْو َتَرى ِإْذ َفزُِعوا َفَال َفْوتَ ذلك قوله تعالى: 

.وقد كثرحذف خبر ال النافیة للجنس حتى قیل:انه الیذكر.(٢)محذوف أي: لهم

)، ٣٥(الرعد:  ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظلَُّهافیه حذف الخبر ما جاء في قوله تعالى: ومما وقع 

َوَطَعاُم الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ . وكذلك قوله تعالى: (٣)أي: دائم ال خلل فیه

)، ٥(المائدة: ِمَن الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِمْن َقْبِلُكمْ َلُهْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت 

.(٤)أي: حل لكم، فالمحصنات مبتدأ خبره محذوف أي حل لكم

النوعین:ما یحتمل.ج
ویكثر ذلك بعد الفاء، ومن المواضع التي یحتمل أن یكون المحذوف فیها إما المبتدأ وٕاما 

)، فیحتمل أن یكون المبتدأ محذوفا وتقدیره: ١٨(یوسف: یلٌ َفَصْبٌر َجمِ الخبر، قوله تعالى: 

.(٥)فأمري صبر جمیل، ویحتمل أن یكون من باب حذف الخبر وتقدیره: فصبر جمیل أجمل

)، تحریر خبر لمبتدأ محذوف أي: ٩٢(النساء: َفَتْحِریُر َرَقَبةٍ ومن ذلك قوله تعالى: 

َطاَعٌة ف، أي علیه تحریر رقبة. ومثله قوله تعالى: العقاب أو المسؤولیة، أو مبتدأ خبره محذو 

) فإن شئت على طاعة وقول معروف أمثل من غیرهما، وٕان شئت ٢١(محمد: َوَقْوٌل َمْعُروفٌ 

كان على: أمرنا طاعة وقول معروف، وعلیه قول عمر بن أبي ربیعة:

ّ◌دِ َوإِْن ُكْنُت قَ َفَقاَلْت َعَلى اْسِم اَللِه َأْمُرَك َطاَعةٌ  (٦)ْد ُكلِّْفُت َما َلْم ُأَعوَّ

  .٢/٢٥٦بیب: مغني الل )١(

  .٤٣٤، ٣٦٩إعراب القرآن:  )٢(

  .٢٥٤تنویر المقباس:  )٣(

  .٢/٢٥٦مغني اللبیب:  )٤(

  .١٩٤البالغة والتطبیق:  )٥(

  .٢/٣٦٤، والخصائص: ٩٠الدیوان:  )٦(
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د. حذف خبر إن:
یحذف خبر إن مع النكرة خاصة، كما جاء في قول األعشى:

(١)وٕانَّ في السَّْفِر ما َمَضى َمَهالإنَّ َمَحًال وٕانَّ ُمْرَتَحال

ى أي ان لنا محال وان لنا مرتحال، والمعنى: وان لنا محال في الدنیا ومرتحال عنها ال

اآلخرة.

ویجیز البصریون حذف خبر إن مع المعرفة، ویحكون عنهم أنهم إذا قیل لهم: إن الناس 

ألب علیكم فمن لكم؟ قالوا: إن زیدا، وٕان عمرا؛ أي: إن لنا زیدا، وٕان لنا عمرا، والكوفیون یأبون 

.(٢)وا ذلكحذف خبرها إال مع النكرة، اذا كانت همزتها مكسورة، فأما مع أن المفتوحة فلم یمنع

ھـ. حذف خبر كان:
وحذف خبر كان في كالم العرب أیضا، في نحو قول الفرزدق یهجو جریرا:

(٣)َتِمیمًا ِبَبْطِن الشَّاِم َأْم ُمَتَساِكرُ َأسكَراُن َكاَن اْبُن الُمَراَغِة ِإْذ َهَجا

هرة وخبر كان والتقدیر: أكان سكران ابن المراغة،. وابن المراغة الظاهر خبر كان الظا

المضمرة محذوف معها، ألن الثانیة دلت على األولى، وكذلك الخبر الثاني الظاهر دل على 

الخبر األول المحذوف.

. حذف الفاعل:٤
َوُسیَِّرِت *{َوُفِتَحِت السََّماء َفَكاَنْت َأْبَوابًا ومن حذف الفاعل ما ورد في قول اهللا تعالى :

) ؛ إذ حذف فاعل الفعلین : فتح ، وسیر وقام مقامهما ٢٠ـ ١٩:النبأ()اً اْلِجَباُل َفَكاَنْت َسَراب

).٤(المفعول به فیهما؛ ألن الفعل  معلوم علما ال تقربه جهالة

.٤/٣٨١، والخزانة: ١٦٧الدیوان:  )١(

  .٢/٣٧٥ینظر: الخصائص:  )٢(

  رزدق..  لم أجد البیت في دیوان الف٢/٣٧٧الخصائص:  )٣(

.٢٩/ ٢ینظر : مصطلحات علوم القرآن :  )٤(
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. حذف المفاعیل:٥
أ. حذف المفعول بھ:

یحذف المفعول به من الكالم، إذا دل علیه دلیل، لغرض بالغي، وجاء ذلك في القرآن 

َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَیَن َوَجَد َعَلْیِه ُأمًَّة ِمَن النَّاِس َیْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن قوله عز وجل: الكریم، ومنه 

) ٢٣ِبیٌر (ُدوِنِهُم اْمرََأَتْیِن َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلتَا َال َنْسِقي َحتَّى ُیْصِدَر الرَِّعاُء َوَأُبوَنا َشْیٌخ كَ 

- ٢٣(القصص: ا ُثمَّ َتَولَّى ِإَلى الظِّلِّ َفَقاَل َربِّ ِإنِّي ِلَما َأْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْیٍر َفِقیرٌ َفَسَقى َلُهمَ 

). وقد حذف المفعول به في أربعة مواضع ،إذ المعنى:وجدعلیه أمة من الناس یسقون ٢٤

هما غنمهما.ألن غرض أغنامهم أومواشیهم وامرأتین تذودان غنمهما،وقالتا النسقي غنمنا، فسقى ل

.(١)الحدیث عن موسى (علیه السالم) ال عن كون السقي غنما أو إبال أو غیر ذلك

ویحذف المفعول به إذا كان معلوما، ویأتي هذا بعد فعل المشیئة كثیرا، كقوله تعالى: 

 ََوَلْو َشاَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعین :أي ولو شاء هدایتكم، وقوله تعالى: ٩(النحل ،( َوَلْو َشاَء اللَُّه

) أي: لو شاء اهللا أن یذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها. ٢٠(البقرة: َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوَأْبَصارِِهمْ 

ومما جاء على مثال ذلك شعرا قول البحتري:

َكَرَمًا َوَلْم َتْهِدْم َمآثَر َخاِلدِ َ◌َلو ِشْئَت َلْم تُْفِسْد َسَماَحَة َحاتمِ 

في ذلك لو شئت اال تفسد سماحة حاتم، لم تفسدها فحذف ذلك من األول فاألصل

.(٢)استغناء بداللة الثاني علیه

) َوَأنَُّه ُهَو َأَماَت ٤٣َوَأنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوَأْبَكى (وكذلك حذف المفعول به في قوله تعالى: 

منه سبحانه الضحك )، فترك المفعول به أفضل لیشمل كل مخلوق،ف٤٤- ٤٣(النجم: ایَوأحْ 

واإلبكاء واإلماتة واإلحیاء لكل دابة على األرض،وجاءت  هذه العمومیة من حذف المفعول به. 

وهكذا كل موضع كان القصد فیه أن یثبت المعنى في نفسه فعال للشيء، فبعد كل فعل مفعول 

 ألن في به محذوف،وٕانك لم تجد لحذف المفعول في هذا النحومن الروعة والحسن ما وجدت،إال

.(٣)حذفه وترك ذكره فائدة جلیلة

َفَمْن َلْم َیِجْد وحذف المفعول به في مواضع أخرى من القرآن الكریم كقوله عز وجل: 

)،أي فمن لم یجد الرقبة، بأن فقدها وما یحصلها به. ومثله ما جاء ٩٢(النساء: َفِصَیاُم َشْهَرْینِ 

  .١٨٨البالغة والتطبیق: ،  و٢/٧٧، والمثل السائر:١٤٠ینظر:دالئل اإلعجاز:)١(

  .٢/١٠٤.    ، والطراز: ٢/٧٨ینظر: المثل السائر:  )٢(

  .١٨٨البالغة والتطبیق: ،  وینظر:٢/٧٧المثل السائر:)٣(
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)، أي: فمن لم یستطع ٤(المجادلة: َفِإْطَعاُم ِستِّیَن ِمْسِكیًناَفَمْن َلْم َیْسَتِطْع في قوله تعالى: 

.(١)الصیام

ب. حذف أحد مفعولي ظننت:
یحذف أحد مفعولي ظننت، كما ورد ذلك في كالم العرب، نحو قولهم: أزیدا ظننته 

قولك: منطلقا، أال ترى أن تقدیره: أظننت زیدا منطلقا ظننته منطلقا؟ فلما أضمرت الفعل فسرته ب

ظننته، وحذفت المفعول الثاني من الفعل األول المقدر اكتفاء بالمفعول الثاني الظاهر في الفعل 

.والسبب في حذف المفعول به یرجع إلى أن الحاجة إلى (٢)بقیة أخوات ظننتاآلخر. وكذلك

حذفه أمس، وهو ما نحن بصدده أخص،  واللطائف كأنها فیه أكثر،وما یظهر من الحسن 

).٣(ق فیه أعجب وأظهروالرون

ج. حذف المفعول فیھ (الظرف):
یحذف الظرف في كالم العرب، إذا دل علیه دلیل، نحو قول طرفة بن العبد في معلقته:

(٤)َوُشِقي َعَليَّ الَجْیَب َیا اْبَنَة َمْعَبدِ َفِإْن ُمتُّ َفاْنِعیِني ِبَما أَنا َأهُلهُ 

ء في قول نصیب:أي: إن مت قبلك. ومثله أیضا ما جا

ُأَوِكُل ِبَدْعٍد َمْن َیِهیُم ِبَها َبْعِديَأِهیُم ِبَدْعٍد َما َحیْیُت َفِإْن َأُمتْ 

.(٥)أي: فإن أمت قبلها، البد أنه یرید هذا

. حذف الحال: ٦
َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم یحذف الحال إذا وجد الدلیل علیه، ولذلك جاز حذفه في قوله تعالى: 

) أي فمن شهده صحیحا بالغا. فطریقه أنه لما دلت الداللة علیه ١٨٥(البقرة: َر َفْلَیُصْمهُ الشَّهْ 

من اإلجماع والسنة جاز حذفه تخفیفا. وأما لو عریت الحال من هذه القرینة، وتجرد األمر دونها 

)..٦)لما جاز حذف الحال على وجه(

  .٥٨٤، ١١٧تفسیر الجاللین:  )١(

  .٢/٣٧٦الخصائص:  )٢(

  .١٣٦ینظر:دالئل اإلعجاز: )٣(

  .٩٣شرح المعلقات السبع:  )٤(

  .٢/٣٨٥الخصائص:  )٥(

  .٢/٣٨٠الخصائص:  )٦(
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. حذف المنادى٧
دل علیه دلیل ، ومن ذلك ما أنشده أبو زید من قول وقد یحذف المنادى في الكالم إذا

الشاعر :

ُب َقاَل َیاالَفَخْیٌر َنحُن ِعْندَ  الَّناِس ِمْنُكْم         ِإَذا الدَّاِعي الُمَثوِّ

  ).١( أراد : یا لبني  فالن ونحو ذلك

المبحث الثالث: حذف الحروف
أوال: حروف الجر:

. إلى:١
اللغة العربیة، الذي یفید انتهاء الغایة، كما قال جل جالله یحذف حرف الجر (إلى) في 

)،أي إلى سیرتها األولى، ٢١(طه:  َسُنِعیُدَها ِسیَرَتَها اْألُوَلىفي عصا موسى (علیه السالم) : 

.(٢)التي تعرف قبل ذلك

.(٣)ومما جاء في كالم العرب من حذف إلى قولهم: اشتقتك أي: اشتقت إلیك

. من:٢
الجر (من) في كالم العرب، الذي یفید ابتداء الغایة في الزمان أو المكان. یحذف حرف

َواْختَاَر ُموَسى َقْوَمُه َسْبِعیَن َرُجًال ِلِمیَقاِتَناومن حذف (من) ما ورد في قوله تعالى: 

وجاء حذف من في قول .(٤))، أي اختار من قومه، فلما نزع (من) عمل الفعل١٥٥(األعراف: 

قول الشاعر:

(٥)َربَّ الِعَباِد ِإَلْیِه الَوْجُه َوالَعَملُ َأْسَتْغِفُر اَهللا َذْنَبًا َلْسُت ُمْحِصَیهُ 

أي أستغفر اهللا من ذنب.

. الباء:٣

.٣٧٧/ ٢ینظر : الخصائص :  )١(

  .٥/١٦٣تفسیر القرآن العظیم:  )٢(

  .١٧٧الصاحبي:  )٣(

  .١٩٩معاني القرآن: األخفش:  )٤(

  .١٠٤٤، والمقاییس: ١/١٧الكتاب:  )٥(
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یحذف حرف الجر الباء من الكالم، إذا دل علیه دلیل، وهو معروف في كالم العرب، 

اهللا ،أي بخیر بحذف الباء لداللة وكان رؤبة إذا قیل له: كیف أصبحت؟ یقول: خیٍر عافاك 

الحال علیها بجري العادة والعرف بها.

َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه وعلى هذا تتوجه قراءة حمزة، وهي قوله سبحانه: 

فلم یحمل األرحام على العطف على المجرور المضمر، بل على (١))١(النساء: َواْألَْرَحامَ 

كون فیه باء ثانیة، حتى كأنك تقول: (وباألرحام)، ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها، كما االعتقاد أن ت

حذفت لتقدم ذكرها في نحو قولك: بمن تمرر أمر، وعلى من تنزل أنزل، ولم تقل أمرر به وال 

أنزل علیه، لكن حذفت الحرفین لتقدم ذكرهما. فكان حذف الباء في األرحام لمشابهتها الباء في 

.(٢)عا وحكما أجدر(به) موض

َأَیِعُدُكْم َأنَُّكْم ِإَذا ِمتُّمْ ویكثر حذف الباء ویطرد مع (أّن) و(أْن) نحو قوله تعالى: 

َیُمنُّوَن َعَلْیَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل َال َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْسَالَمُكْم ) أي: بأنكم. وقوله تعالى: ٣٥(المؤمنون: 

). فالمصدران المؤوالن: (أن أسلموا) و(أن هداكم) ١٧(الحجرات: ْم َأْن َهَداُكمْ َبِل اللَُّه َیُمنُّ َعَلْیكُ 

َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن َیْغِفَر ِلي. ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: (٣)في محل جر بباء محذوفة

.(٤))، أي أطمع بأن یغفر لي٨٢(الشعراء: 

. الالم:٤
ماعا، فینتصب المجرور بعد حذفه تشبیها له یحذف حرف الجر الالم من الكالم س

َوإَِذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم بالمفعول به، ویسمى المنصوب على نزع الخافض، كقوله تعالى: 

). أي: إذا كالو الناس أو وزنوهم، ألن أهل الحجاز یقولون: كلت زیدا ٣(المطففین: ُیْخِسُرونَ 

.(٥)ووزنته، أي كلت له ووزنت له

(٦)َیِصیُدَك َقاِفًال َوالُمخُّ َرا رُ من ذلك ما جاء في قول خفاف: و  

أي یصید لك، فحذف الالم.

وكذلك حذفت الالم في قول الشاعر:

(١)َوَلَقْد َنَهْیُتَك َعْن َبَناِت اَألْوَبرِ َوَلَقْد َجَنْیُتَك َأْكُمَؤًا َوَعَساِقالً 

  .١٨٥تقریب النشر:  )١(

  .٢٨٧ -١/٢٨٦ینظر: الخصائص:  )٢(

  .٥١٧إعراب القرآن:  )٣(

  .٢/٢٦٥مغني اللبیب:  )٤(

  .٣٠٧معاني القرآن: األخفش:  )٥(

، ورار: ذاهب فاسد.٢٨٧مجاز القرآن:  )٦(
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أي جنیت لك.

ثانیا: حذف الحروف األخرى:
. حذف األلف:١

تحذف األلف من الكالم في مواضع خاصة، فمن سنن العرب أن تحذف األلف من (ما) 

إذا استفهمت، ودخل علیها أحد حروف الجر، فیقولون: بم، ولم، ومّم، وعالم، وفیم، وعّم، قال 

اهللا عز وجل: ). وكما قال٤٣(النازعات: ِفیَم َأْنَت ِمْن ِذْكرَاَهااهللا تعالى في كتابه العزیز: 

) َعِن النََّبِإ اْلَعِظیم١َعمَّ َیَتَساَءُلوَن ( :النبأ)أصله عن ما یتساءلون، فأدغمت النون ٢-١ .(

. ولذلك حذفت األلف.(٢)في المیم، ألن المیم تشرك النون في الغنة مع األلف

وقد یكون السبب في حذف األلف هو اتصال ما بحرف الجر، حتى صارت كالجزء منه 

لتنبئ عن شدة االتصال، أو أن السبب هو التخفیف في الكالم، فإنه لفظ كثیر التداول على 

. واالستعمال الكثیر على الحذف واألصل قلیل، ومعنى هذا االستفهام تفخیم الشأن كأنه (٣)اللسان

قال: عن أي شأن یتساءلون ونحوه ما في قولك: زید ما زید ؟وقد أكثرت أم زرع من هذا من هذا 

التفخیم في قولها : وأبو زرع ما أبو زرع ؟ إلى آخر حدیثها . وكان أهل مكة یتساءلون فیما 

).  وحذفت األلف التي هي الم الفعل من كلمة ٤بینهم عن البعث وا لنشورعلى طریق االستهزاء( 

وّصى في قول رؤبة بن العجاج:

اجُ  اِنَي الَعجَّ ِني                َوصَّ ِفیَما َوصَّ

.(٥)أراد فیما وصاني فحذف األلف من أجل القافیة

. حذف ھمزة االستفھام:٢
یجوز حذف همزة االستفهام ،وال یكون ذلك إال بداللة القرائن ،ومنها قرینة السیاق ، سواء 

حذفها قد ورد في الشعر. تتقدمها . وذهب سیبویه وابن جني إلى أن تقدمت على (أم)،أم لم

ذلك قول عمر بن أبي ربیعة :).   ومن  ٦(وحذفها تخفیفا في غیر الشعر یعد ضعیفا عند ابن جني

  ؟ )١(فواهللا ما أدري وٕان كنت داریًا        بسبٍع رمیُت الجمَر َأْم بثمانِ 

  .١/٤٧مغني اللبیب:  )١(

  .٥/٢١١معاني القرآن وٕاعرابه:  )٢(

  .٣/٣١ینظر: التفسیر الكبیر:  )٣(

.١١٧١، والكشاف : ١٢٢٣ینظر : صحیح مسلم : )٤(

  .٩/٣٢٤اللسان:  )٥(

.٢/٢٥٤، والمحتسب :٣/١٧٤ینظر: الكتاب:  )٦(
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أراد أبسبع.

. حذف (كي) المصدریة :٣
ي ، وٕانما یقدر الجمهور هنا (أن) بعینها ،أجاز حذفها السیرافي نحو : جئت لتكرمن

).٢(ألنها أم الباب؛ فهي أولى بالتجوز

. حذف (أن) الناصبة:٤
تحذف أن في الكالم، حیثما وجد الدلیل على ذلك، وحذفها مطرد في مواضع معروفة 

).٣(وشاذ في غیرها، نحو: خذ اللص قبل یأخذك، ومره یحفرها، وال بد من تتبعها

ن العربیة اإلضمار إیثارا للتخفیف وثقة بفهم  المخاطب. ومن ذلك إضمار أن ومن سن

ُقْل َأَفَغْیَر اللَِّه تَْأُمُرونِّي َأْعُبُد َأیَُّها اْلَجاِهُلونَ وحذفها من مكانها، كما قال اهللا عز وجل: 

.(٤)). فاألصل تأمرونني أن أعبد فحذف أن ورفع الفعل٦٤(الزمر: 

(الروم:  َوِمْن آَیاِتِه ُیِریُكُم اْلَبْرَق َخْوًفا َوَطَمًعافي قوله تعالى: وكذلك جاء الحذف

. فأضمر (أن) وأنزل الفعل منزلة (٥)). فلم یذكر فیها (أن) ألن هذا یدل على المعنى٢٤

المصدر، وبهما فسر المثل: (تسمع بالعیدي خیر من أن تراه). وهو األشهر في بیت طرفة بن 

العبد:

َ◌ُ◌َهَذا الزَّاِجِري َأْحُضَر الَوَغىَأَال أ (٦)َوَأْن َأْشَهَد اللََّذاِت َهْل َأْنَت ُمْخِلِدييَّ

فأضمر أن أوال، ثم أظهرها ثانیا في بیت واحد. وتقدیره: أال أیهذا الزاجري أ ن أحضر 

:(٧)الوغى. وفي ذلك یقول بعض أدباء الشعراء

تُ َتَفكَّْرُت ِفي النَّْحِو َحتَّى َمِللْ 

َفُكْنُت ِبَظاِهِرِه َعاِلماً 

َخال َأنَّ َبابًا َعَلْیِه الَعَفا

ِإَذا ُقْلُت ِلْم ِقیل ِلي َهَكَذا

َوَأْتَعْبُت َنْفِسي َلُه َوالَبَدنْ 

َوُكْنُت ِبَباِطِنِه َذا ِفَطنْ 

ُء ِفي النَّْحِو َیا َلْیَتُه َلْم َیُكنْ 

َعَلى النَّْصِب؟ ِقیَل ِبِإْضَماِر َأنْ 

. وروایة الدیوان : فو اهللا ما أدري وٕاني لحاسٌب.١/١٢، ومغني اللبیب : ٣٠٦الدیوان :  )١(

.٢٦٤/ ٢مغني اللبیب :  )٢(

.٢/٢٦٦مغني اللبیب:  )٣(

  ٩٤٦ الكشاف: )٤(

  .٢٦٦معاني القرآن: األخفش:  )٥(

  . ٤٦الدیوان:  )٦(

  .٣٨٥فقه اللغة وسر العربیة:  )٧(
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. حذف ال النافیة وغیرھا:٥
تحذف ال من الكالم والمعنى إثباتها، ومن سنن العرب الحذف واالختصار، یقولون: واهللا 

أفعل ذاك، ترید ال أفعل، وأتانا عند مغیب الشمس أو حین كادت تغرب، قال ذو الرمة:

َبتْ  (١)اِنَها َوْهَو َجاِنحُ َلُه ِمْن َخَذا آذَ َفلمَّا َلِبْسَن اللَّْیَل َأو ِحْیَن َنصَّ

ویأتي حذف ال مع الیمین كثیرا، ویطرد ذلك في جواب القسم إذا كان المنفي مضارعا 

) أي: ال تزال تذكر یوسف، وجواب القسم ٨٥(یوسف: َقاُلوا تَاللَِّه َتْفتَُأ َتْذُكُر ُیوُسفَ نحو: 

.(٢)(ال) المضمرة التي تأویلها تاهللا ال تفتأ

)، أي لئال تضلوا، وكذلك ١٧٦(النساء:ُیَبیُِّن اللَُّه َلُكْم َأْن َتِضلُّوا  عالى:ومنه قوله ت

.(٣))، أي: لئال تزوال٤١(فاطر:  ِإنَّ اللََّه ُیْمِسُك السََّماَواِت َواْألَْرَض َأْن َتُزوالَ قوله تعالى: 

وعد حذف (ال) فلقوة المعرفة بالموضع، أال ترى الى قول امرئ القیس:

(٤)َوَلَ◌و َقطَُّعوا َرأِسي َلَدْیِك َوَأوَصاِليَفُقْلُت َیِمیُن الَلِه َأْبَرُح َقاِعداً 

أي: ال أبرح قاعدا، فحذف ال.

وقال ابن الخباز: وما رأیت في كتب النحو إال حذف (ال)، وال یجوز حذف (ما)، ألن 

.(٥)التصرف في (ال) أكثر من التصرف في (ما)

لتنوین:. حذف النون وا٦
أ. حذف النون:

تحذف نون التثنیة والجمع عند اإلضافة وشبهها، ومن ذلك حذف نون التثنیة عند النفي 

كقولهم: ال غالمي لك، وال یدي لزید، وقمیص ال كمي له، إذا لم یقدر الالم مقحمة، ومن ذلك 

.(٦)أیضا حذف نون الجمع عند اإلضافة في قولهم: هؤالء ساكنومكة، ومسلموالقوم

وجاء حذف النون لإلضافة في القرآن الكریم، فحذفت نون التثنیة في قوله عز وجل: 

 َوَتبَّ َتبَّْت َیَدا َأِبي َلَهٍب :ووررد حذف نون الجمع في قوله تعالى: ١(المسد .( ِإنَّا ُمْرِسُلو

.(٧))٢٧(القمر: النَّاَقةِ 

  .٣٣١/ ١، والمزهر: ٥٥الدیوان:  )١(

  .٨١غریب القرآن: السجستاني:  )٢(

  .٢/٣٦٣مغني اللبیب:  )٣(

  .٣٢الدیوان:  )٤(

  .٢/٢٦٣مغني اللبیب:  )٥(

  .٣٨٥فقه اللغة وسر العربیة:  )٦(

  .٢/٢٦٨ي اللبیب: مغن )٧(
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ب. حذف التنوین:
لإلضافة وشبهها، ولمنع الصرف، وللوقف في غیر یحذف التنوین لزوما؛ لدخول (ال) و 

النصب، والتصال الضمیر ،ولكون االسم علما موصوفا بما اتصل به ، وأضیف إلى علم آخر 

ُقْل ُهَو اللَُّه (:موصوف بابن  أو ابنة اتفاقا، ویحذف اللتقاء الساكنین قلیال،وعلیه قريء

نوین مضاف بغیر مذكور باطراد،إال إن أشبه ، بترك تنوین أحد. وال یحذف ت)١اإلخالص)(َأَحدٌ 

في اللفظ المضاف ،نحو:قطع اهللا ید ورجل من قالها. ویحذف التنوین أیضا ،لكثرة االستعمال في 

كالم العرب، كقولهم: هذا زید بن عمرو، وكذلك حذف التنوین مع العلم المؤنث، بدلیل حذفه من 

.(١)ة الصحیحة المطردة في الجمیعهند بنت عاصم على لغة من صرف هندا، وهذه العل

.حذف حرف النداء (یا) :٧
یحذف حرف النداء في كالم العرب إیثارا للخفة واالختصار، كقولهم :زید تعاَل وعمرو 

{ُیوُسُف َأْعِرْض َعْن َهـَذا َواْسَتْغِفِري ِلَذنِبِك اذهْب :أي یا زید ویا عمرو. وجاء في القرآن الكریم : 

{َسَنْفُرُغ َلُكْم َأیَُّها الثََّقَالِن }،أي: یا یوسف، ومنه قوله تعالى : )٢٩یوسف(َن اْلَخاِطِئیَن}ِإنَِّك ُكنِت مِ 

  ).  ٢، فحذفوا حرف النداء (یا) للعلم به  واالستغناء عن ذكره ()٣١الرحمن(

. حذف الصوائت:٨
الحركات:و  الصوائت في اللغة العربیة ستة:هي أحرف المد:(األلف والواو والیاء)،

(الفتحة والضمة والكسرة).

حذف أحرف المد:أ. 
.حذف األلف:١

ورد عن بعض القبائل حذفهم أللف المد، فقد أثر عن بني أسد أنهم یقولون: العظمة، 

.(٣)ویقول غیرهم: العظامة

. حذف الواو:٢
جاء عن العرب حذفهم لحرف المد الواو، وذكر سیبویه أن بني أسد وقیس جنحوا الى 

.(٤)حذف واو الجماعة، ویاء المخاطبة اذا وقعتا حرف روي، وذلك في حالة الوقف على القوافي

. ومن حذف الواو ما جاء عند الشاعر:(٤)القوافي

(١)َكَما ِقیَل َنْجٌم َقْد َخَوى ُمتَتَاِبعُ َفَألَحْقُت ُأخَراُهْم َطِریَق ُأَالُهمْ 

  .١/٤٣٠، وكشاف اصطالحات الفنون:١١٤، و االقتراح:  ٣٠٣ینظر: الجمل :  )١(

.٢/٢٦٧، ومغني اللبیب :٣٨٤ینظر :فقه اللغة وسر العربیة : )٢(

  . ١١٦، ولهجة قبیلة أسد: ١/١٧٤دیوان العرب:  )٣(

  .٤/٢١١الكتاب:  )٤(
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. حذف الیاء:٣
جاء ذلك في عدة ألفاظ ورد عن العرب أنهم حذف حرف المد الیاء في كالم العرب، 

. واستشهد سیبویه على حذفهم للیاء بقول الخزر (٢)یقولون: الزمل بدال من الزمیل بمعنى الردیف

بن لوذان:

(٣)ِإْن ُكْنَت َساِئِلي َغُبوَقًا َفاْذَهبْ َكَذَب الَعِتیُق َوَماُء َشنٍّ َباِردٍ 

فحذف الیاء واألصل: فاذهبي.

َقاَل الیاء طلبا للتخفیف اذا دل علیها دلیل، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: وتحذف

)، فحذفت الیاء لداللة الكسرة علیه، كان القیاس أن ال تحذف، ٦٤(الكهف:  َذِلَك َما ُكنَّا َنْبغ

ألنهم إنما یحذفون الیاء في االسماء وهذا فعل، إال أنه یجوز حذفها مع الساكن  الذي یكون 

.(٤)دها، لذلك حذفت مع غیر الساكنبع

وقد یكون سبب حذف الیاء، یرجع  الى أن نسیان الحوت لیس هو ما یبغیه موسى علیه 

السالم على وجه الحقیقة، وٕانما یبغي الشخص الذي یرید موسى أن یتعلم منه وهو العبد الصالح. 

لى عدم ا رادة هذا الحدث فلما كان في االیة لیس هو ما یبغون حذف الیاء من الحدث، اشارة ا

.(٥)على وجه التمام، وٕانما هو عالمة  على الموضع الذي یجدون فیه بغیتهم

وتوجد عدة مواضع في القرآن الكریم حذفت فیها الیاء من الكالم لكثرة االستعمال، ومن 

(الفجر: ْسرِ َواللَّْیِل ِإَذا یَ ذلك ما جاء في حفظ التوازن بین االیات القرآنیة، كقوله عز ذكره: 

)، وكان األصل یسري، فخزلوا الیاء ألنها تشبه  اآلي التي قبلها، فمن القراء من یثبت الیاء ٤

.(٦)على األصل، ومنهم من یحذفها اتباعا للمصحف

)، وكذلك قوله ٩(الرعد:  َعاِلُم اْلَغْیِب َوالشََّهاَدِة اْلَكِبیُر اْلُمَتَعالِ ومثل ذلك قوله تعالى: 

). ومن حذفهم للیاء ما ورد من حذفهم ایاها في (الذي)، ١٥(غافر:  ِلُیْنِذَر َیْوَم التََّالقِ تعالى:

الستطالتهم ایاه بصلة مع كثرة االستعمال خففوه من غیر وجه فقالوا: اللذ بحذف الیاء ثم اللذ 

فعلوا في بحذف الحركة (الكسرة)، ثم حذفوه رأسا واجتزوا بالم التعریف الذي من أوله وكذا 

. وكل ما جاء من حذفهم للیاء في كالمهم إنما حصل ذلك لكثرة االستعمال من جهة (٧)التي

وللتخفیف من جهة أخرى.

  .٢/٣١٨الخصائص:  )١(

  .٢/٥٩الجیم:  )٢(

  .٤/٢١٣تاب: الك )٣(

  .١٩٠،وینظر:الكافي في علم الصرف:٢١/١٣٥التفسیر الكبیر:  )٤(

  .٢١بالغة الكلمة:  )٥(

  .٨٣إعراب ثالثین سورة:  )٦(

  .١١٤االقتراح:  )٧(
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ب. حذف الحركات:
تسمى الحركات في علم اللغة الحدیث بأصوات المد القصیرة، والحروف بأصوات المد 

الطویلة، ویحصل ذلك من أجل الطویلة. وحذف أصوات المد القصیرة یشبه حذف أصوات المد 

  ).١( التخفیف. وساق ابن جني طائفة من الشواهد على ذلك

وبعد االطالع على قسم من هذه الشواهد،تبین أنها غیر صالحة لالستشهاد بها،ومن ذلك 

ما ورد عند امرئ القیس:

(٢)ِإْثَمًا ِمَن الَلِه وََال َواِغلِ َفالَیوَم َأْشَرْب َغْیَر ُمْسَتْحِقبٍ 

فاألصل: أشرب، ولكنه حذف الضمة وجعل محلها السكون، ولكن روایة الدیوان لم تكن 

كذلك؛ إذ جاءت كلمة أسقى بدل أشرب، إذ یقول:

)٣(ِإْثَمًا ِمَن الَلِه َوَال َواِغلِ َفالَیوَم ُأْسَقى َغْیَر ُمْسَتْحِقبٍ 

ومثل ذلك ما جاء في شعر جریر إذ یقول:

(٤)َوَنْهُر ِتیَرى َوَال َتْعِرْفُكُم الَعَربُ مِّ َفاَألهَواُز َمْنِزُلُكمْ ِسیُروا َبِني العَ 

فكلمة تعرف جاءت ساكنة وحقها الرفع، ولكنها في الدیوان وردت مجزومة على األصل، 

فبطل االستشهاد بمثل هذا البیت أیضا، ففي الدیوان یقول جریر:

(٥)َوَنْهُر ِتیَرى َفَلْم َتْعِرْفُكُم الَعَربُ ِزُلُكمْ ِسیُروا َبِني الَعمِّ َفاَألهَواُز َمنْ 

ومن ذلك ما جاء عند العرب من إسكانهم: رسل وعجز، وكبد وكتف. واستمرار ذلك في 

.)٦(المضموم والمكسور دون المفتوح

:الخاتمة
هذه جولة في ربوع لغتنا العربیة الجمیلة وال سیما موضوع الحذف، الذي تمخض عن 

ج طیبة لعلها ترفد المكتبة العربیة بما یفید أبناء لغة الضاد. لقد بدأ البحث بالتمهید الذي نتائ

تحدث عن الحذف وأدلته، ففي شقه األول: جرى بیان الداللة اللغویة للحذف، فتتبع البحث داللة 

في  هذه المادة في اللغة التي تعني إسقاط الشيء أو قطعة، ونتیجة للتطور اللغوي الذي یحصل

اللغات الحیة، استعملت المادة مجازا بمعنى إسقاط جزء من الكالم ومن ثم تحسینه وتهذیبه، وهو 

  .٢/٣١٩الخصائص:  )١(

.١/٧٥الخصائص:  )٢(

  .١٤١الدیوان:  )٣(

  .٢/٣١٩الخصائص:  )٤(

  .٤٢الدیوان:  )٥(

  .١/٧٦الخصائص:  )٦(
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ما یعني في اللغة الحذف.وما من محذوف تجده قد حذف إال وأنت تجد حذفه أحسن من 

ذكره،وترى إضماره في النفس أولى وانس من النطق به.فالواجب في حكم البالغة أن الینطق 

، أیكون دلیل أوضح من هذا وأبین وأجلى  في صحة ذلك،  فإنك ترى ترك الذكر بالمحذوف 

أفصح من الذكر، وأن مأخذه یشبه السحر ویبهر الفكر.

وال یمكن أن یكون الحذف جزافا من غیر وجود دلیل علیه، وٕاال یكون األمر ضربا من 

لحذف على ضروب منها: حذف الرجم بالغیب أو التعمیة أو األلغاز التي ال یدعمها البرهان. وا

الحركة أو الحرف أو المفرد أو الجملة.

واستقر المنهج في البحث على أن یكون المبحث األول: حذف الجملة ألنه أظهر في 

الحذف واألكثر من بین األنواع األخرى، ولذلك وضعناه على رأس الموضوعات التي یحصل 

یحصل فیها الحذف مثل: حذف جملة الشرط فیها الحذف، وهناك أنواع كثیرة من الجمل التي 

وجواب الشرط، وجملة القسم، والجملة الفعلیة بأنواعها المختلفة مثل: حذف جملة القول، وجملة 

االبتداء والفعل الناقص.

وتناول البحث في مبحثه الثاني: حذف الكلمة، وهي اما فعل وٕاما اسم، فاذا كان حذف 

حذف الجملة، وأما اذا حذف الفعل وحده فیدخل في هذا الفعل مع الفاعل فیكون هذا من باب

الباب، ویحصل ذلك عندما یكون الفاعل مفصوال عن الفعل مرفوعا بفعل محذوف یفسره الفعل 

المذكور.

ویأتي حذف االسم كثیرا في اللغة  العربیة، ویتمثل ذلك في حذف الصفة أو الموصوف، 

لمبتدأ حینا وحذف الخبر حینا آخر بحسب وحذف المضاف أو المضاف الیه. وكذلك حذف ا

طبیعة الكالم. ومن حذف االسم أیضا حذف خبر كان وحذف خبر إن مع النكرة خاصة. وأجاز 

البصریون حذف خبر إن مع المعرفة، وأما الكوفیون فلم یجیزوا ذلك إال مع النكرة. ومنه حذف 

وحذف الحال.المفاعیل: كالمفعول به والمفعول فیه، وحذف أحد مفعولي ظن،

وجرى بحث الحروف في المبحث الثالث ، وهي إما حروف معان، كما هي الحال في 

حذف حروف الجر مثل: الباء ومن وٕالى، وأما بقیة الحروف فبحثت تحت عنوان حروف أخرى 

كاأللف والنون وما الیها. وجاء عن العرب حذفهم للصوائت وهي ستة: أحرف المد: (األلف 

والحركات وهي: (الفتحة والضمة والكسرة).والواو والیاء)،

ومن الجدیر بالمالحظة أن بعضا من علماء اللغة یحاول تطویع كالم العرب لكي یتالءم 

مع ما یذهب إلیه من آراء أو قواعد، ومن ذلك ما وجدناه عند ابن جني حین استشهد بقول 

لى الدیوان لم نجد من ذلك امريء القیس على حذف الضمة وجعل بدلها السكون. وعند الرجوع إ

شیئا، بل إن روایة الدیوان فیها ضمة مقدرة ولیست محذوفة. ومثل ذلك ما جاء في شعر جریر، 
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إذ جاءت الكلمة ساكنة وحقها الرفع، ولكن روایة الدیوان وردت فیها الكلمة مجزومة على حقیقتها 

ردهما ابن جني.فال مجال لالستدالل على الحذف في الشاهدین  المذكورین كما أو 

ومن ذلك یتبین أن كالم العرب هو فوق ما توضع من ضوابط أو قواعد تحاول تطویع 

الكالم لها. ألن اللغة العربیة أوسع من تلك القواعد، وفضال عن ذلك فإن كثیرا من كالم العرب 

 أقله ولو لم یصل إلینا، بدلیل ما قاله أبو عمرو بن العالء: ما انتهى إلیكم مما قالت العرب إال

جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثیر.

والحذف في اللغة العربیة یعني االیجاز وهو یتفق مع نظریة السهولة في اللغات، التي 

تفید أن اللغة تمیل في تطورها نحو التسهیل بالحذف تارة وباإلبدال الصوتي تارة أخرى، وما إلى 

ي اللغات. كما أن الحذف یتماشى مع ما وصفت به ذلك مما یتفق والقوانین اللغویة التي تتحكم ف

هذه اللغة من أنها لغة الفصاحة والبیان الذي یؤدي الغرض من الكالم بكل یسر وسهولة 

ووضوح.

وٕاذا كانت البالغة تعني مراعاة المقال لمقتضى الحال، فباإلطناب تارة وباإلیجاز تارة 

. وهذا ما أكده أبو عمرو بن العالء حین سئل أخرى، فإن اإلیجاز أقرب إلى روح اللغة وطبیعتها

عن اللغة العربیة: أكانت العرب توجز؟ فأجاب بقوله: نعم لكي یحفظ عنها، وهي إلى اإلیجاز 

أمیل وعن اإلكثار أبعد.

وال غرو في ذلك فإن هذه اللغة الكریمة، قد اختارها الخالق لتكون وعاء لكتابه العزیز 

غ كالم، ذلك هو كالم اهللا تعالى الذي لیس كمثله كالم، وصدق الذي احتوى أعظم وأعجب وأبل

�ÈÀÂÉƄÊƀÌŶÈř�Ì¿ÉƂاهللا عز وجل إذ یقول: 
ċƄÈŶÈƃ�œčƒÊŕÈ°Èŵ�œÅƈ¡Ì°Éſ�ÉƉœÈƈÌƃÈ±ÌƈÈ¢�œ

ċƈÊ¤ :ثم وصفه باإلبانة ٢(یوسف ،(

لحمد هللا رب ). وآخر دعوانا أن ا١٩٥(الشعراء: ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبینٍ والوضوح بقوله تعالى: 

العالمین الذي بفضله وكرمه تتم الصالحات.
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م.٢٠٠٧

م.١٩٦٢دیوان ابن مقبل: تمیم بن مقبل، وزارة الثقافة دمشق، .٣٤

، ٤شرح ابن عقیل: تحقیق: محمد محیي الدین عبدالحمید، دار الكتاب العربي لبنان، ط.٣٥

م.١٩٦٤ -هـ١٣٨٤

م.١٩٧٢لقات السبع: الزوزني، مصطفى البابي الجلبي القاهرة، شرح المع.٣٦

م.٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨، ٢الصاحبي: ابن فارس، دار الكتب العلمیة لبنان، ط.٣٧

ت).-صحیح البخاري: البخاري، المكتبة التوفیقیة بمصر، (د.٣٨

ت).- صحیح مسلم: مسلم، مكتبة االیمان بالمنصورة، (د.٣٩

م.١٩١٤ - هـ١٣٣٢الطراز: العلوي، القاهرة، .٤٠

هـ.  ١٤٢٥ - م٢٠٠٤، ١فقه اللغة وسر العربیة: الثعالبي، دار المعرفة لبنان، ط.٤١

الكافي في علم الصرف:د.فراس عبدالعزیز عبدالقادر الكداوي،ود.عبدالوهاب محمدعلي .٤٢

م.٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩ابن األثیر للطباعة والنشر جامعة الموصل، العدوان

م.٢٠٠٤- هـ١٤٢٥، ١لمعرفة لبنان، طالكامل في اللغة واألدب: المبرد، دار ا.٤٣

م.١٩٨٢ - هـ١٤٠٢الكتاب: سیبویه، دارالجیل للطباعة بالقاهرة، .٤٤

م.١٩٧٥ -هـ١٣٩٥كتاب الجیم: أبو عمرو الشیباني، القاهرة، .٤٥

م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦، ٢كتاب العین: الفارهیدي، دار احیاء التراث العربي لبنان، ط.٤٦

- م ٢٠٠٦تب العلمیة،بیروت،الطبعة الثانیة،كشاف اصطالحات الفنون: التهانوي،دار الك.٤٧

هـ.١٤٢٧

م.٢٠٠٣- هـ١٤٢٣لسان العرب: ابن منظور، دار الحدیث القاهرة، .٤٨

م.١٩٨٩، ١لهجة قبیلة أسد: على ناصر غالب، دار الشؤون الثقافیة، ط.٤٩

، ١المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن األثیر، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان،ط.٥٠

م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩



یونس حمش خلف محمد

٣٠٨

م.٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧، ١مجاز القرآن: أبو عبیدة، دار الكتب العلمیة بیروت، ط.٥١

م.١٩٥٦مجالس ثعلب: أحمد بن یحیى، دار المعارف بمصر، .٥٢

ت).-المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السیوطي، عیسى البابي الحلبي وشركاه، (د.٥٣

م عویس ، دار الوفاء للطباعة مصطلحات علوم القرآن : رئیس التحریر الدكتور عبد الحلی.٥٤

م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨، ١والنشر ، ط

م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ١معاني القرآن: األخفش، دار الكتب العلمیة لبنان، ط.٥٥

م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، دار الحدیث القاهرة، .٥٦

م.٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ١معجم الصحاح: الجوهري، دارا لمعرفة لبنان، ط.٥٧

م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢، ١یس اللغة: ابن فارس، دار احیاء التراث العربي لبنان، طمعجم مقای.٥٨

، ة المجمع العلمي العراقي ، بغداد، مطبعور أحمد عبد الستار الجواريالدكت:نحو القران.٥٩

م.١٩٧٤


