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 ناجزًا، فكان نعم األستاذ والمشرف.
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 دالالت عمق يعكس بحق فيو الشريفة، األحاديث معاني عن الكشف في الحذف موضوع
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     The researcher used (Sahih Muslim) as a field to study the 

phenomenon of deletion grammatically and semantically.   

This study consists of preamble and five chapters. In the preamble, the 

writer talked about Imam Muslim, his life and scientific 

accomplishments. The first chapter, talked about the phenomenon of 

deletion by the grammarians. The second chapter, talked about deleting 

letters in Sahih Muslim and its semantics. The third chapter, talked about 

deleting subject and predicate. The fourth chapter highlighted the deletion 

of the complement of the sentence in Sahih Muslim and its semantics. 

The fifth chapter included deleting the answers in Sahih Muslim and its 

semantics. 

The researcher aimed to collect all of the Hadiths that faced deletion and 

stating it. The researcher adopted descriptive, analytical, and statistical 

approach. To apply this approach, he extracted the Hadiths of prophet 

Mohammed (PBUH) from Sahih Muslim, and then showed what was 

applied to the Hadiths in regards to the matter of deletion, justifying the 

significance of the role that the subject of deletion occupied in exploring 

the meanings of Hadiths. So it reflects the depth of semantics of the  

Hadiths and the accuracy of its expressions 
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 انًقذيت

الحمد  رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف الخمق والمرسمين سيدنا محمد وعمى    
 آلو وصحبو ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين .

 أما بعد ،
فإن غيرة المسمم عمى دينو وحرصو عمى لسانو العربّي سميمًا ال تعكره األخطاء، ليو الدافع    

الكشف عن أسرارىا، كما أنَّ النحو ال ُيستغنى عنو، وال يوجد بدٌّ لمبحث عن درر ىذه المغة، و 
منو، ومن َجِيَمُو فبضاعتو من العموم مزجاة، وفيمو عقيم، وصدق إسحق بن خمف البيرانّي 

 حين قال :
 نِ ــِن          والَمرُء ُتْكِرُمو إذا َلْم َيْمحلكَ النحُو َيبسُط من ِلساِن األَ 

ذا طمْبَت من الُعم    1ــــا          َفَأجمُّيا منيا ُمقيُم اأَللســنِ ـوِم أجمَّيـوا 

 أواًل: أىمية البحث :
تتعمق بفصاحة األسموب العربّي وبالغتو، إذ إنَّ الحذف غالبًا ما يرتبط  لمحذف أىميةً  إنّ    

باألسموب البميغ، حيث يكون الحذف في بعض المواضع َأبمَغ من الذكر، ويتحقق بواسطتو 
اإليجاز واالختصار، لذلك يمجأ إليو الكاتب في كتابتو، والمتكمم في كالمو، ويمكن إجمال أىمية 

 البحث باآلتي :
دُّ الحديث النبوي الشريف المصدر الثاني لمتشريع بعد القرآن الكريم، حيث يتضمن أحكام * يع

الدين اإلسالمي وأموره، التي عمى المسممين االلتزام بيا وتطبيقيا، لذلك ال يخفى عمى أحد ما 
تحممو ىذه األحاديث من أساليب لغوية وبالغية، وجوانب فنية، وعناصر جمالية تساعد عمى 

نتباه المسممين إلى ما فييا من أحكام وتعاليم دينية، وحثيم عمى االلتزام بيا، وأبرز جذب ا
ىذه العناصر واألساليب الحذف، حيث إن ىذا البحث يسمط الضوء عمى ظاىرة الحذف في 
األحاديث النبوية الشريفة، وداللتو، ووظائفو المتعددة ، التي ال تتحقق بظيور الكالم 

 المحذوف .
______________________________ 

 . 536، ينظر: المبّرد، الكامل،  سحق بن خمف البيرانيّ إل قاليما أبو العباس المبّرد في كاممو نسبة 1
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مسألة  ى* تسميط الضوء عمى األحاديث التي تتناول قضية فقيية ، أو عقائدية تتوقف عم
الحذف، إضافة إلى الوقوف عمى ما قد يعتبره بعض النحاة شاذًا، أو مقتصرًا عمى الشعر، وقد 

 ثبت بعضو في األحاديث . 
 

 ثانيًا: سبب اختيار الموضوع :
  الحذف ظاىرٌة من الظواىر التي تسري في شرايين المغة العربية، ولو وجوده الذي

لمخفة، لذلك اتجيت إلى بيان ىذه الظاىرة، يكشف عن عبقرية ىذه المغة مراعاة 
 والوقوف عمى حقيقتيا في كتب النحاة .

  صحيح مسمم من الكتب التي تضمُّ مصدر التشريع الثاني في اإلسالم بعد القرآن
 الكريم، أال وىو الحديث الشريف .

     . رغبتي في إقامة دراستي عمى أصل راسخ متين 
 

 ثالثًاً : منيج الدراسة :
 ب أن الدراسة تقتضي اتباع المنيج التكاممي، ويتألف من الخطوات اآلتية :وأحس

 _ استقراء األحاديث النبوية الشريفة .1
 حصاء مواطن ظاىرة الحذف في صحيح مسمم .إ_ 2
 _ تحميل الظاىرة نحويًا ودالليًا .3
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 التمييد

 : ترجمة اإلمام مسمم

 :والمقباالسم 

مسمـ بف الحجاج بف مسمـ  ،أبك الحسيف ،الحافظ المجٌكد الحجة الصادؽ بيرىك اإلماـ الك    
 . 3كأحد أركاف الحديث ،حافظ صاحب الصحيحال ،2النيسابكرمٌ  1القشيرمٌ ، شاذكٍ د بف كي رٍ بف كى 

 :المولد والنشأة

بنيسابكر، ككاف مسكنو بيا، كاتفؽ المؤرخكف أنو قشيرم  كلد اإلماـ مسمـ في أعمى الزمجار    
النسب إلى بني قشير، كىي إحدل القبائؿ العربية المعركفة، فيك بيذا عربي خالص النسب، كقد                              

                                                      
القشيرّي : بضم القاف وفتح الشين وسكون الياء تحتيا نقطتان، وفي آخرىا راء، ىذه النسبة إلى قشير بن  1

؛ ابن األثير، المباب في تيذيب 10/152السمعانّي، األنساب،  كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، ينظر :
 . 144الفضل المبين، ؛ الدمشقّي،  3/37األنساب، 

 . 144النيسابورّي : نسبة إلى نيسابور بفتح النون، أشير مدن خراسان، ينظر : الدمشقّي،  م. ن،  2
 الجوزّي، المنتظمابن  ،246، الفّراء، طبقات الحنابمةابن  ؛15/121البغدادّي،  تاريخ بغداد،  ينظر : 3

 المزّي، تيذيب الكمال ،5/194؛ابن خمكان، وفيات األعيان،  187؛الجزرّي، جامع األصول، ، 12/171
 ىبّي، الكاشف؛الذ 2/588؛الذىبّي، تذكرة الحفاظ،  12/557الذىبّي، سير أعالم النبالء،  ،27/499
 ؛ ؛ابن كثير، البداية والنياية 25/285؛الصفدّي، الوافي بالوفيات،  375؛الذىبّي، العبر، 2/258
؛ ابن العماد، شذرات 264السيوطي، طبقات الحفاظ، ، 4/67يذيب التيذيب، العسقالني، ت ؛2/1643

 . 144؛الدمشقّي، م. س، 3/270الذىب،
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كمنيـ مف قاؿ  ،1فمنيـ مف قاؿ سنة أربع كمئتيف ،في تاريخ كالدة اإلماـ مسمـ المؤرخكف ختمؼا
 . لد بعد المئتيف كا أعمـلكف المؤكد أنو كي  ،2كمئتيف ستو  سنة

ككاف لو دكر كبير في تعميمو ، حيث كاف كالده مف المشيخة، نشأ رحمو ا في بيت عمـ   
 . كنشأتو العممية

كأكؿ سماعو ، سمع الحديث كىك صغير، راساف كالعراؽ كالشاـ كمصر كالحجازرحؿ إلى خي    
  . كحٌج سنة عشريف كىك أمرد، 3عشرة مف يحيى بف يحيى التميميٌ  سنة ثمافً 

ثـ ارتحؿ بعد أعكاـ ، كأسرع إلى كطنو، كسمع بالككفة مف جماعة، 4فسمع بمكة مف القعنبيٌ     
 . 5كسمع بالعراؽ كالحرميف، قبؿ الثالثيف

 :شيوخو وتالميذه

 . 6القعنبيٌ ، يحيى التميميٌ  يحيى بف، سحؽ بف راىكيوإ، أحمد بف حنبؿ :مف أبرز شيكخو   

 
                                                      

 2258الذىبّي، الكاشف، ؛  12/558؛ الذىبّي، سير أعالم النبالء،  27/507المزي،  م. س،  ينظر : 1
 ، م. سالدمشقيّ  ؛ 4/67س، العسقالنّي،  م.  ؛2/1644ابن كثير،  م. س،  ؛25/285م. س، الصفدّي، 

 . 14، طوالبة، اإلمام مسمم ومنيجو في صحيحو،  144
 . 5/195ابن خمكان،  م. س،  ؛187م. س،  ،ينظر : الجزريّ  2
ىو يحيى بن يحيى بن بكر التميمي النيسابوري أبو زكريا، أحد األعالم، إمام في الحديث،  ورع ثقة،  مات  3

 ؛الزركمي 2/378الذىبّي،  م. س،  ؛  2/159تيذيب األسماء والمغات، النووّي،  ىـ. ينظر : 266سنة 
 . 7/176األعالم، 

القعنبي : أبو عبد الرحمن عبد ا بن مسممة بن قعنب الحارثّي المدنّي القعنبّي الزاىد، سكن البصرة ثم  4
 ؛الصفدّي، م. س 383ظ، ، تذكرة الحفا؛الذىبيّ  301ىـ. ينظر :الذىبّي، العبر،   221مّكة وبيا توفي سنة 

 ؛5/202؛الزركمي،  م. س،  17/331
 م.س   ابن خمكان، ؛3/38؛ ابن األثير، م. س، 187م. س، ؛الجزرّي، 15/121م. س، البغدادّي،  :ينظر 5
 . 270/ 3ابن العماد، م. س،  ؛ 12/558الذىبّي، سير أعالم النبالء،  ،5/194 
   187الجزرّي، جامع األصول،  ؛12/171الجوزّي،  م. س، ابن  ؛15/121البغدادّي،  م. س،  ينظر : 6

 الذىبّي،  م. س ؛27/500، المزي، م.س، 5/194ابن خمكان،  م. س،  ؛ 3/38ابن األثير،  م. س، 
 25/285؛ الصفدّي، م. س، 2/258ف، ؛ الذىبّي، الكاش 2/588؛الذىبّي، تذكرة الحفاظ،  12/558

  .   264؛السيوطي،  م. س،  4/67العسقالني،  م. س، 



5 

 

 . 2 1محمد بف مخمد، اجزاعة السرٌ ابف خي ، الترمذمٌ  :مف أبرز تالميذه

  :وفاتو

سنة  ،ثنيف مف شير رجباال ، كدفف يكـعشية يكـ األحد -ارحمو -تكفي اإلماـ مسمـ    
 . 3إحدل كستيف كمئتيف في بغداد

  :أقوال العمماء فيو

كمسمـ بف  ، محمد بف يحيى ، إنما أخرجت نيسابكر ثالثة رجاؿ": الحافظقاؿ أبك عبد ا     
براىيـ بف أبي طالب ، الحجاج  . 4"كا 

 . 5"مسلم من كتابِ  أصحُ  كتاب   السماءِ  ما تحت أديمِ "  :قال أبو علي النيسابوري الحافظ    

معرفة الصحيح عمى  رأيت أبا زرعة كأبا حاتـ يقدماف مسمـ بف الحجاج في" :قاؿ أحمد بف سممة
 . 6 "مشايخ عصرىما

 

                                                      
 ديث، كان معروفًا بالثقة والصالحمحمد بن مخمد بن جعفر، أبو عبد ا الدوري العطار، من رجال الح 1

 ؛ابن العماد،  م. س 2/40العبر،  ىـ. ينظر : الذىبي، 331واالجتياد في الطمب، ولو تصانيف، توفي سنة 
 . 7/93؛الزركمي،  م. س،  4/178
  الذىبّي،  سير أعالم النبالء ؛ 505-27/504؛المزّي،  م. س،  3/38بن األثير،  م. س، ا ينظر : 2

  .264السيوطي،  م. س،  ؛2/258؛ الذىبّي، الكاشف،  2/588؛الذىبّي، تذكرة الحفاظ،  562-563/ 12
ابن  ؛ 3/38؛ ابن األثير،  م. س، 246 ،الفّراء،  م. سابن  ؛ 15/125البغدادّي،  م. س،  ينظر : 3

 ؛ الذىبيّ  12/580أعالم النبالء، الذىبّي،  سير  ؛ 27/507المزّي،  م. س،  ، 5/195خمكان،  م. ن، 
  . 265؛ السيوطي،  م. س،  2/258الذىبّي، الكاشف،  ؛ 2/590تذكرة الحفاظ، 

  . 12/565ينظر :الذىبّي،  سير أعالم النبالء،  4
 187الجزرّي، جامع األصول،  ؛ 12/171الجوزّي،  م. س، ابن  ؛ 15/121البغدادّي،  م. س،  ينظر : 5
   م.س الصفدّي،،27/500 المزّي، م.س،؛5/194 ؛ ابن خمكان، م.س،3/38 س،م. األثير، ابن؛

  2/258؛ الذىبّي، الكاشف،  2/588؛الذىبّي، تذكرة الحفاظ،  12/558الذىبّي،  م. س،  ،25/285
 . 264السيوطي،  م. س،  ؛ 4/67؛العسقالني،  م. س، 

 12/563الذىبّي،  سير أعالم النبالء،  ؛  187الجزرّي،  م. س،  ،246الفّراء،  م. س، ابن  ينظر : 6
 . 264؛السيوطي،  م. س،  2/1643، ؛ ابن كثير،  م. س 2/589؛الذىبّي، تذكرة الحفاظ، 
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 . 1"كاف مف كبار العمماء كأكعية العمـ  " :قاؿ عنو ابف الجكزمٌ 

 . 2"اظ مف الحفٌ  كاف مسمـ ثقةن  " :قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ

 . 3"مف األئمة  القدرً  ثقة جميؿي  " :قاؿ مسممة بف قاسـ

 :مصنفاتو

 العمؿ  التمييز ،األسامي كالكنى ،عمى األبكاب الجامع ،رالمسند الكبي ،صحيح مسمـ    
 نتفاع بأىب السباعاإل ،عمرك بف شعيب ،سؤاالتو أحمد بف حنبؿ ،األقراف ،األفراد ،الكحداف

أكالد  ،المخضرميف ،مف ليس لو إال راكو كاحد ،مشايخ شعبة ،مشايخ الثكرم ،مشايخ مالؾ
 . 4الشامييفأفراد  ،الطبقات ،أكىاـ المحدثيف ،الصحابة

 :سبب التأليف

فإنؾ يرحمؾ ا بتكفيؽ أما بعد  " :في مقدمة صحيحو –رحمو ا  -قاؿ مسمـ بف الحجاج     
عف رسكؿ ا صمى ا ؼ جممة األخبار المأثكرة عف تعرٌ بالفحص  أنؾ ىممتى  خالقؾ ذكرتى 
كالعقاب، كالترغيب، كالترىيب في سنف الديف كأحكامو، كما كاف منيا في الثكاب، عميو كسمـ 

- قمت كتداكليا أىؿ العمـ فيما بينيـ، فأردتى كغير ذلؾ مف صنكؼ األشياء باألسانيد التي بيا ني 
، كسألتني أف ألخصيا لؾ في التأليؼ بال تكرار محصاةن  قؼ عمى جممتيا مؤلفةن أف ت -أرشدؾ ا

 كاالستنباط منيا، كلمذم سألتى  ،فيـ فيياالتٌ  مف تى ا لو قصدٍ عمٌ  ؾى مما يشغمي  قيمتى  ذلؾى  ر، فإفٍ يكثي 
 كمنفعةن  محمكدةن  عاقبةن  ػػػػػػ إف شاء اػػػػػ كؿ بو الحاؿ ؤي حيف رجعت إلى تدبره كما تى  -أكرمؾ ا  -

ضي لي تمامو كاف أكؿ مف ـز لي عميو كقي عي  لكٍ  أفٍ  ،ذلؾ ـى ش  جى ني تى حيف سألتى  ، كظننتي مكجكدةن 
 بذكرىا الكصؼ، إال أفٌ  يطكؿي  كثيرةو  قبؿ غيرم مف الناس ألسبابو  خاصةن يصيبو نفع ذلؾ إيام 

تقانو أيسري  القميؿً  ضبطى  ذلؾ أفٌ  جممةى  كال ، عمى المرء مف معالجة الكثير منو مف ىذا الشأف كا 

                                                      
 . 12/171يتظر : الجوزّي،  م. س،  1
 . 4/68العسقالني،  م,س، ، 12/564الذىبي، سير أعالم النبالء،  2
 . 4/67العسقالني،  م. س،  3
؛ الذىبي، تذكرة  12/579؛  الذىبّي، سير أعالم النبالء،  171/ 12م. س،  ،الجوزي ابن ينظر : 4

 . 7/221؛ الزركمي،  م. س،  265م. س،  ،؛  السيوطي 25/287الصفدّي، م. س،  ،2/590 ،الحفاظ
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فإذا كاف األمر في ىذا  ،هي يكقفو عمى التمييز غيري  سيما عند مف ال تمييز عنده مف العكاـ إال بأفٍ 
 . 1"منو إلى الصحيح القميؿ أكلى بيـ مف ازدياد السقيـ  فالقصدي  ،ناكما كصفٍ 

 :مكانة الصحيح

ف بعض إبحيث  ،مثمو لـ يحصؿ ألحدو  مفرطه  عظيـه  حصؿ لمسمـ في كتابو حظه " :قاؿ العسقالنيٌ 
ع اختص بو مف جمكذلؾ لما  ،البخارمٌ  مو عمى صحيح محمد بف إسماعيؿيفضٌ  الناس كاف

 ،كالمحافظة عمى أداء األلفاظ كما ىي مف غير تقطيع كال ركاية بمعنى ،كجكدة السياؽ ،الطرؽ
 منيـ أكثر مف عشريف إمامان  فمـ يبمغكا شأكه كحفظتي  ،ف النيسابكرييفممنكالو خمؽ كقد نسج عمى 

 . 2"اب ممف صنؼ المستخرج عمى مسمـ فسبحاف المعطي الكىٌ 

اتفؽ العمماء رحميـ ا عمى أف أصح الكتب بعد القرآف العزيز الصحيحاف  " :قاؿ النككمٌ 
 . 3"البخارم كمسمـ 

 :ترتيب مسمم لمصحيح

ا أسند مف األخبار عف رسكؿ إلى جممة م مدي عٍ إنا نى  " :قاؿ اإلماـ مسمـ في مقدمة صحيحو    
الناس عمى غير تكرار، كثالث طبقات مف  فنقسميا عمى ثالثة أقساـ، ا صمى ا عنو كسمـ

فيو عف ترداد حديث فيو زيادة معنى أك إسناد يقع إلى جنب  ستغنىيأتي مكضع ال يي  إال أفٍ 
إسناد؛ لعمة تككف ىناؾ؛ ألف المعنى الزائد في الحديث الميحتاج إليو يقكـ مقاـ حديث تاـ، فال بد 

المعنى مف جممة الحديث  مف إعادة الحديث الذم فيو ما كصفنا مف الزيادة، أك أف يفصؿ ذلؾ
 ،عمى اختصاره إذا أمكف، كلكف تفصيمو ربما عسر مف جممتو فإعادتو بييئتو إذا ضاؽ ذلؾ أسمـ

 . ان مف إعادتو بجممتو مف غير حاجة منا إليو فال نتكلى فعمو إف شاء ا تعالىدٌ فأما ما كجدنا بي 
أسمـ مف العيكب مف غيرىا كأنقى مف أف قدـ األخبار التي ىي فإنا نتكخى أف ني  :فأما القسـ األكؿ

تقاف لما نقمكا لـ يي  ،يككف ناقمكىا أىؿ استقامة في الحديث كجد في ركايتيـ اختالؼ شديد، كال كا 
ينا فإذا نحف تقصٌ  ،فيو عمى كثير مف المحدثيف، كباف ذلؾ في حديثيـ رى ثً تخميط فاحش، كما قد عي 

                                                      
  .1، صحيح مسمم،  مسممينظر :  1
 . 4/67ينظر : العسقالني،  م. س،  2
 .24ينظر : النووّي،  صحيح مسمم بشرح النووّي،  3
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يقع في أسانيدىا بعض مف ليس بالمكصكؼ  أخبار ىذا الصنؼ مف الناس أتبعناىا أخباران 
ف كانكا فيما كصفنا دكنيـ، فإف  بالحفظ كاإلتقاف، كالصنؼ المقد   اسـ الستر  ـ قبميـ عمى أنيـ كا 

 د بف أبي زياد، كليث بف أبي سميـب، كيزيائً كالصدؽ كتعاطي العمـ يشمميـ كعطاء بف الس  
ف كانكا بما كصفنا مف العمـ كالستر عند أىؿ  ،اؿ األخبارق  اؿ اآلثار كني م  كأضرابيـ مف حي  فيـ كا 

العمـ معركفيف فغيرىـ مف أقرانيـ ممف عندىـ ما ذكرنا مف اإلتقاف كاالستقامة كالركاية يفضمكنيـ 
  1"صمة سىًنية في الحاؿ كالمرتبة؛ ألف ىذا عند أىؿ العمـ درجة رفيعة كخى 

 :في أكؿ مقدمة صحيحو أنو يقسـ األحاديث ثالثة أقساـ -رحمو ا-ذكر مسمـ  " :قاؿ النككمٌ 
 كالثاني ما ركاه المستكركف المتكسطكف في الحفظ كاإلتقاف، األكؿ ما ركاه الحفاظ المتقنكف

كأما الثالث فال ، كأنو إذا فرغ مف القسـ األكؿ أتبعو الثاني ، كالثالث ما ركاه الضعفاء كالمتركككف
 . 2"ج عميو عرٍّ يي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 . 1،  م. س،  مسممينظر :  1
 . 32ينظر : النووّي،  م. س،  2
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 ظاىـــــــــــــرة الحـــــــــــــذف: الفصــــــل األول

 فِ ذْ ظاىرة الحَ تعريــــف : المبحث األول

  :غةً لُ 

مف  ؼى ذً ما حي  :افةذى كالحى  ،1ابةذنب الد   ؼً ذٍ كحى  ،قطعو مف طرفو :فان ذٍ فو حى ذً حذؼ الشيء يحٍ    
ضربو فقطع منو  :رأسو بالسيؼؼ كحذى ، ؼ ذنب فرسو إذا قطع طرفوقاؿ حذى كيي ، حى رً طي فى  ءشي
 . 2طعةقً 

 . 3أم أخذتي  ؛ابةعرم كمف ذنب الد  مف شى  قاؿ حذفتي يي ، سقاطوإ :ؼ الشيءكحذٍ   

   . كترؾ اإلطالة فيو، ىك تخفيفو ؛4" ةه ن  سي  حذؼ السالـ " :الحديث كفي  

ذىٍفتي كعف الحذؼ يقكؿ الزركشي: "    ًمٍنوي حى ٍسقىاطي، كى ٍذتي ًمٍنوي ىيكى ليغىةن اإٍلً الشٍٍّعرى ًإذىا أىخى
5 . 

  :اصطالحاً 

 كىك أيضان عبارة عف حذؼ بعض المفظ لداللة  . 6الحذؼ ىك إسقاط جزء الكالـ أك كمو لدليؿ   

ا فٌَِها{ :كقكلو تعالى 1الباقي عميو َة الَّتًِ ُكنَّ ٌَ بحذؼ شيء مف  -أيضان –كيككف . 2}َواْسأَِل اْلَقْر
 . 3المحذكؼ يفي عً مع قرينة تي ، بالفيـ ؿ  خً العبارة ال تي 

                                                      
  9/39؛ابن منظور، لسان العرب،  3/69المحيط في المغة، ؛ ابن عّباد، 1/297ينظر : الفراىيدّي، العين،  1
 . 9/40؛ ابن منظور،  م. س،  177؛ الزمخشري، أساس البالغة، 4/1341ينظر : الجوىري، الصحاح،  2
 الزركشي، البرىان في عموم القرآن؛  9/40؛ابن منظور،  م. س،  4/1341ينظر : الجوىري،  م. س،  3
3/102 . 
 . 1/355لمستدرك عمى الصحيحين،  ينظر : الحاكم ا 4
5
 . 102/ 3انضسكشً، انبشْاٌ فً عهٕو انقشآٌ،  
 . 102/ 3ينظر : الزركشي،  م. س،  6
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شبيو ، عجيب األمر، لطيؼ المأخذ، ىك باب دقيؽ المسمؾ :"عف الحذؼ يقكؿ الجرجانيٌ    
كتجدؾ ، لإلفادة دي يى أزٍ ، كالصمت عف اإلفادة، أفصح مف الذكر، فإنؾ ترل بو ترؾ الذكر، رحٍ بالسٍّ 

ـ  ما تككف بيانان إذا لـ تيًبٍف ، أنطؽ ما تككف إذا لـ تنطؽ   . 4"كأت

اييعرفو الزركشي ك  حن ـً أىٍك كيمًٍّو ًلدىًليؿو  بقكلو: ىك " اٍصًطالى ٍزًء اٍلكىالى  . ًإٍسقىاطي جي

 شمكالن ، كأقكل تعبيران ، إضافةن إلى كيرل الباحث إٌف تعريؼ الجرجانٌي لظاىرة الحذؼ أكثر   
 بميغ .صياغتو في قالب جميؿ ، كأسمكب 

ارنا، فىالى النحك كىأىم ا قىٍكؿي     ييسىم ى اٍقًتصى ، كى ٍذؼي ًلغىٍيًر دىًليؿو ٍذؼى ًفيًو  ؛تىٍحًريرى ًفيوً يٍّيفى اٍلحى أًلىن وي الى حى
ازي  يجى ٍضمىاري كىاإٍلً ا يىٍمتىًبسي ًبًو اإٍلً  . ًباٍلكيمٍّي ًة كىمىا سىنيبىيٍّنيوي ًفيمى

ٍذًؼ[ ثىـ  ميقىد ره  :كىاٍلفىٍرؽي بىٍينىييمىا    اًز أىٍف يىكيكفى ]ًفي اٍلحى يجى ٍذًؼ كىاإٍلً }َواْسأَِل  نحك:،  أىف  شىٍرطى اٍلحى

َة{ ٌَ ًف الم ٍفًظ اٍلقىًميًؿ الجامع لممعاني الجمة بنفسو5اْلَقْر اًز فىًإن وي ًعبىارىةه عى يجى ًؼ اإٍلً  . ًبًخالى

ٍضمىارً     بىٍيفى اإٍلً ٌُْدِخلُ َمن  نحك:،  أىف  شىٍرطى اٍلميٍضمىًر بىقىاءي أىثىًر اٍلميقىد ًر ًفي الم ٍفظً  :كالفرؽ بينو كى {

الِِمٌَن أََعدَّ لَُهْم َعَذاًبا أَلًٌِما{ َشاء فًِ َرْحَمتِِه َوالظَّ ٌَ
6 .  

َب اْلُمَنافِقٌَِن { ٌَُعذِّ ًرا لَُّكْم { . 7} َو ٌْ ٍيران  ان اٍئتيكا أىٍمر  :أىمً ؛ 8} انَتُهوْا َخ ـٍ كىىىذىا الى ييٍشتىرىطي ًفي  خى لىكي
ٍذؼً   . اٍلحى

  

                                                                                                                                                        
،القزوينّي، اإليضاح في عموم البالغة المعاني والبيان  2/275ينظر : الحموّي، خزانة األدب وغاية األرب،  1

 . 241والبديع ،
 . 82/  12يوسف،  2
 . 199الياشمي، جواىر البالغة، ينظر :  3
 . 146ينظر : الجرجاني، دالئل اإلعجاز،  4
 . 82 ،12يوسف، 5
 . 31اإلنسان،  6
 . 24األحزاب،  7
 . 171النساء،  8
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ظىًة اٍلميقىد ًر بىابي ااًلٍشًتقىاًؽ فىًإن وي ًمٍف أىٍضمىٍرتي    حى اًر ًمٍف ميالى ٍضمى مىى أىن وي الى بيد  ًفي اإٍلً يىديؿ  عى  الش ٍيءى كى
 . 1" أىٍخفىٍيتيوي 

 :عدد الزركشي آراء العمماء في ذلك، بقولوفقد ضمار، وعن الفرق بين الحذف والمجاز واإل

ًليىذىا قىاليكا"   اًر كى ٍضمى ًؼ اإٍلً ذىٍفتي الش ٍيءى قىطىٍعتيوي كىىيكى ييٍشًعري ًبالط ٍرًح ًبًخالى ٍذؼي فىًمٍف حى ]أىٍف[  :كىأىم ا اٍلحى
ميٍضمىرىةن   . تىٍنصيبي ظىاًىرىةن كى

ـي . المشيكرفي أف الحذؼ نكع مف أنكاع المجاز عمى ك ...  كىى ًإمىا ازه كىحى ٍذؼى مىجى اٍلمىٍشييكري أىف  اٍلحى
ٍيًف ًفي ]الت ٍمًخيًص[ عىٍف بىٍعًضًيـٍ  مى رى ٍيًر  :اٍلحى ازو ًإٍذ ىيكى اٍسًتٍعمىاؿي الم ٍفًظ ًفي غى ٍذؼى لىٍيسى ًبمىجى أىف  اٍلحى

ٍذؼي لىٍيسى كىذىًلؾى  ٍكًضًعًو كىاٍلحى  . مى

قىاؿى اٍبفي عىًطي ةى فً  اًز أىٍك ميٍعظىميوي كىىىذىا  :ي تىٍفًسيًر سيكرىًة ييكسيؼى كى اًؼ ىيكى عىٍيفي اٍلمىجى ٍذؼي اٍلميضى كىحى
ٍيًرًه ًمٍف أىٍىًؿ الن   ٍيًو كىغى ٍذؼو مجازمىٍذىىبي ًسيبىكى لىٍيسى كيؿ  حى  . ظىًر كى

ازنا ًإذىا تىغىي رى بسببو حكـ :كقاؿ الزبخاني ًفي ]اٍلًمٍعيىاًر[ ا يىكيكفي مىجى ٍكـه ، ًإن مى ـٍ يىتىغىي ٍر ًبًو حي فىأىم ا ًإذىا لى
ا بىًقيى ًمفى  ـي مى ٍك ـٍ يىتىغىي ٍر حي ازنا ًإذىا لى بىًر فىالى يىكيكفي مىجى ٍذًؼ اٍلخى ك ًبحى ٍيده ميٍنطىًمؽه كىعىٍمره ـً كىقىٍكًلؾى زى  .  اٍلكىالى

ٍيًر مىٍكًضًعًو فىاٍلمىٍحذيكؼي لىٍيسى كذلؾ لعدـ كىالت ٍحًقيؽي أىن   اًز اٍسًتٍعمىاؿي الم ٍفًظ ًفي غى وي ًإٍف أيًريدى ًباٍلمىجى
ٍيًرًه  ف أريد بالمجاز ًإٍسنىاًد اٍلًفٍعًؿ ًإلىى غى ازي اٍلعىٍقًمي   -استعمالو كا   . فالحذؼ كذلؾ -كىىيكى اٍلمىجى

مىيٍ  ؼي اأٍلىٍصًؿ كىعى ٍذؼي ًخالى  :ًو يىٍنبىًني فىٍرعىافً كىاٍلحى

ـي  :َأَحُدُىَما مىى عىدىًمًو أىٍكلىى أًلىف  اأٍلىٍصؿى عىدى ٍمؿي عى ٍذًؼ كىعىدىًمًو كىافى اٍلحى ًإذىا دىارى اأٍلىٍمري بىٍيفى اٍلحى
 . الت ٍغًييرً 

مىى ًقم ًتًو أىٍكلىى :َوالثَّاِني ٍمؿي عى ًتًو كىافى اٍلحى كىٍثرى  . 2" ًإذىا دىارى اأٍلىٍمري بىٍيفى ًقم ًة اٍلمىٍحذيكًؼ كى

 

                                                      
 . 102/ 3الزركشي، البرىان في عموم القرآن،  1
 . 104 -103/ 3الزركشي، م س،  2
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 :فوائد الحذف

  التفخيـ كاإلعظاـ، لما فيو مف اإلبياـ لذىاب الذىف في كؿ مذىب كتشكفو إلى ما ىك "
المراد فيرجع قاصرا عف إدراكو فعند ذلؾ يعظـ شأنو كيعمك في النفس مكانو أال ترل أف 

 المحذكؼ إذا ظير في المفظ زاؿ ما كاف يختمج في الكىـ مف المراد كخمص لممذككر. 
اط الذىف لممحذكؼ ككمما كاف الشعكر بالمحذكؼ أعسر كاف زيادة لذة بسبب استنب  -

 االلتذاذ بو أشد كأحسف. 
زيادة األجر بسبب االجتياد في ذلؾ بخالؼ غير المحذكؼ كما تقكؿ في العمة  -

 المستنبطة كالمنصكصة. 
 طمب اإليجاز كاالختصار كتحصيؿ المعنى الكثير في المفظ القميؿ.  -
 اه ابف جني: ]شجاعة العربية[. التشجيع عمى الكالـ كمف ثـ سم -
مكقعو في النفس في مكقعو عمى الذكر كليذا قاؿ شيخ الصناعتيف عبد القاىر  -

الجرجاني: ما مف اسـ حذؼ في الحالة التي ينبغي أف يحذؼ فييا إال كحذفو أحسف مف 
ف سكتت جاءت بكؿ مميح "  . 1ذكره.  ك در القائؿ: إذا نطقت جاءت بكؿ مميحة كا 

 
 

 
 
 

 

 

                                                      
1
 . 105 -104/ 3الزركشي، م س،  
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 : ــذفحأسبـاب ال: المبحث الثاني

نحكه ليس لغيره مما  الشيء إذا كثر في كالميـ كاف لو إفٌ  :"يقكؿ سيبكيو :كثرة االستعمال -
حذؼ حرؼ ، كمثمو أيضان 1أال ترل أنؾ تقكؿ: لـ أؾي كال تقكؿ: لـ أؽي، إذا أردت أقيؿٍ  ،ىك مثمو

ٌُوُسُف أَْعِرْض َعْن  :النداء في قكلو تعالى الحذؼ لكثر " :مؿ األنبارٌ ك كعف ذلؾ يق ، 2{َهـَذا}
؛ فحذؼ  :االستعماؿ إنما يختص بما يكثر في االستعماؿ، أال ترل أنيـ قالكا في "لـ يكف" لـ يىؾي

ٍف" ، كال في "لـ يىييٍف" :النكف لكثرة االستعماؿ، كلـ يقكلكا في "لـ يىصي لـ يىوي، ألنو لـ يكثر  :لـ يىصي
 . 3"استعمالو

يعكس حديث النحاة كالبالغييف عف تعميؿ الحذؼ في بعض المكاضع  :الحذف لطول الكالم -
كأف الحذؼ يقع فييا تخفيفان مف ، بطكؿ الكالـ إدراكيـ ما يعترم التراكيب مف ثقؿ إذا طالت

جممة الصمة إذا حذؼ صدر كمف ذلؾ  ،كجنكحان إلى اإليجاز الذم يمنحيا شيئان مف القكة، الثقؿ
بعد سائر األسماء المكصكلة ما عدا "أم" نحك " جاء الذم ىك ضاربه زيدان " حيث يجكز  طالت

َرْت بِِه :كحذؼ جكاب الشرط كقكلو تعالى حيث يجكز حذؼ "ىك" فتقكؿ: ٌِّ }َولَْو أَنَّ قُْرآًنا ُس

َعْت بِِه األَْرُض أَْو ُكلَِّم بِِه { )لكاف ىذا كتقدير الحذؼ  حيذؼ جكاب الشرط في اآلية 4اْلِجَبالُ أَْو قُطِّ
 . القرآف(

يأتي ىذا النكع مف الحذؼ في حرؼ كاحد مف الكممة أك أكثر  :الحذف لمضرورة الشعرية -

 :أمثمتو ، كمف مف حرؼ، كما أٌنو يأتي في حركات االشباع في آخر الكممة

 . المنازل :واألصل "المنا  "ُحذف حرفين في كلمة  5"َدَرَس الَمَنا بُِمَتالٍِع َفأََباَنا  " :قول لبيد 

الفتحة  "كالقصيرة  "، ك، م ا "حيث تيحذؼ الحركات الصكائت الطكيمة  :الحذف لإلعراب -
مسة، يقكؿ ابف ، كحرؼ النكف في حالة جـز كنصب المضارع في األفعاؿ الخ"كالضمة كالكسرة 

                                                      
 ؛العفيفي، ظاىرة التخفيف في النحو العربي 3/106س، ؛الزركشي،  م  2/196يو، الكتاب، ينظر : سيبو  1

281 . 
 . 29/  12يوسف،  2
 . 439/ 2يين البصريين والكوفيين، اف في مسائل الخالف بين النحو األنباري، اإلنص 3
 . 31/  13الرعد،  4
 . 206ينظر : لبيد،  ديوانو،   5
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ٍزـ كىالٌنصب قىٍكلو تىعىالىى "  :ىشاـ ًمثىاؿ اٍلجى }لـ تىفعميكا{ جاـز  ػػػػػػف 1َتْفَعلُوْا َولَن َتْفَعلُوْا{}َفإِن لَّْم كى
ا ٍزـ كىالٌنصب فييمى لٍف تىفعميكا{ ناصب كمنصكب كعالمة اٍلجى اٍلًفٍعؿ ... حذؼ الن كف كمجزكـ }كى

تَِّق َوٌِْصبِْر{ ، نحك: فىًإن وي يٍجـز بحذفو كى  المعتؿ اآلخر كيغزك كيخشى كيرمى ٌَ ُه َمن   2} إِنَّ

لـ يـر ... مؤكؿ لـ يٍخش كى رىكىة تىقكؿ لـ يغز كى ٍرؼ اأٍلىخير ًنيىابىة عىف حذؼ اٍلحى ٍذؼ اٍلحى فىًإن وي يٍجـز ًبحى
ٌَه{قىاؿى ا تىعىالىى  ْدُع َناِد ٌَ }َفْل

ـ اأٍلىمر كيدع فعؿ مضارع مجزكـ كعالمة جزمو حذؼ  3 ـ الى الال 
الفتحة عمى المنقكص لخفتيا كىالت ٍقًدير فىميدع أىؿ  اٍلكىاك ك }نىاًديو{ مفعكؿ كمضاؼ ًإلىٍيًو كىظىيىرت

قىاؿى ا تىعىالىى ، نىاًديو أىم أىؿ مىٍجًمسو ْخَش إاِلَّ ّللّاَ {كى ٌَ َن اْلَماِل { 4} َولَْم  ٌُْؤَت َسَعًة مِّ  5} َولَْم 

 . فيذاف مثاالف لحذؼ اأٍللؼ

قىاؿى ا تىعىالىى  ْقِض َما كى ٌَ ا  قىمبو ماضي}لما{ حرؼ ج 6أََمَره{}َكالَّ لَمَّ ارع كى ا أىف لـ  ان ـز لنفي اٍلميضى كىمى
ًميع أكامره كىىىذىا  لـ كىذىًلؾ ت ى يخرج مف جى ٍنسىاف لـ يٍقض بعد مىا أمره ا تىعىالىى ًبًو حى كىاٍلمٍعنىى أىف اإٍلً

 7" ًمثىاؿ حذؼ اٍليىاء

سنادم ، مثؿ التركيب اإلالعربيةكيأتي في صيغ التركيب لمجمؿ في المغة  :الحذف لمتركيب -
د عشر "  :كغيره، كقاؿ ابف ىشاـ عف تركيب المزج مىا ركب تركيب المزج مف اأٍلىٍعدىاد كىىيكى اأٍلىحى

اءىًني أحد عشر كىرىأىٍيت أحد عشر كمررت  كاإلحدل عشرىة ًإلىى التٍٍّسعىة عشر كىالتسع عشرىة تىقكؿ جى
كىذىًلؾى القىٍكؿ ًفي اٍلبىاًقي ًإال  اثنى عشر كاثنتي عشرىة فىًإف ًبأحد عشر ًبًبنىاء الجزأيف عمى اٍلفى  ٍتح كى

ٍزء األكؿ ًمٍنييمىا ميعرب ًإٍعرىاب اٍلمثنى ًباأٍللؼ كبالياء جرا كنصب  . ااٍلجي

مىا ركب تركيب المزج مف الظركؼ زمانية كىانىت أىك مكانية ًمثىاؿ مىا ركب مف ظركؼ الز مىاف ك 
ف  مىسىاء فىحذؼ العاطؼ ، يأتينا صباحقىٍكلؾ فالى مىسىاء أىم ًفي كؿ صباح كى مسىاء كىاأٍلىٍصؿ صباحا كى

ٍمسىة عشر   1" كىركب الظرفيف قصدا لمت ٍخًفيؼ تركيب خى
                                                      

 . 24/ 2البقرة،  1
 . 90/ 12يوسف،  2
 . 17/ 96العمق،  3
 . 18/ 9التوبة،  4
 . 247/ 2البقرة،  5
 . 23/ 80عبس،  6

 . 82 -81 -80 -79/ 1األنصاري، شرح شذور الذىب في معرفة كالم العرب، ينظر،  7
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فضي إلى كأف االشتغاؿ بذكره يي ، التنبيو عمى أن الزمان يتقاصر عن اإلتيان بالمحذوف -
   اى  اى ، كالطريؽ الطريؽ، إياؾ كالشرٌ  نحك:، ، كىذه ىي فائدة باب التحذير، تفكيت الميـ

اَها{ :كقد اجتمعا في قكلو تعالى، مد بوحىك لزكـ أمر يي ك كباب اإلغراء  ٌَ ِ َوُسْق عمى  2}َناَقَة ّللاَّ
سيٍقيىاىىا  "، التحذير ؛أم احذركا ناقة ا فال تقربكىا  . 3سقياىا إغراء بتقدير الزمكا  "كى

االختصاص يشبو النداء لكف  " :عثيميفاليقكؿ كعف الحذؼ في االغراء كالتحذير كاالختصاص، 
 . يمتنع أف يجيء فيو حرؼ النداء، كيككف المخصكص منصكبان بفعؿ محذكؼ

كاإلغراء كالتحذير مف األساليب البميغة في المغة العربية، كالمحذر منو أك المغرل بو يككف 
 4"بان، كقد يككف الحذؼ جائزان منصكبان بفعؿ محذكؼ كجك 

  كالتي يراد بيا التعجب كالتيكيؿ عمى النفكس ،يستعمؿ في مكاضع عدة :التفخيم واإلعظام -
ت ى ًإذىا جى }"ة كمنو قكلو تعالى في كصؼ أىؿ الجن   ٍت أىٍبكىابييىاحى فيًتحى ذؼ الجكاب ؛إذ فحي  5"{اءيكىىا كى

ؽ الكالـ عف يٍ فجعؿ الحذؼ دليالن عمى ضً ، ما يجدكنو كيمقٍكنو عند ذلؾ ال يتناىى ؼي صٍ كاف كى 
، كال يبمغ مع ذلؾ عنو ما ىنالؾ، لقكلو عميو وكتيًركت النفكس تقدٍّر ما شأني ، كصؼ ما يشاىدكنو

مىى قىٍمًب بىشىرو  السالـ: طىرى عى   . 6(  ) مىا الى عىٍيفه رىأىٍت كىالى أيذيفه سىًمعىٍت كىالى خى

َك َوَما َقلَى{ نحك: ،:رعاية الفاصمة - َعَك َربُّ ٌَْسر{. 7}َما َودَّ ِل إَِذا  ٌْ حذؼ الياء في  فمثالن ، 8}َواللَّ
القرآف الكريـ في الفكاصؿ ألنيا عمى نية الكقؼ، كىي في ذلؾ كالقكافي التي ال يكقؼ عمييا 

  . 1بغير ياء

                                                                                                                                                        
 . 95 -94/ 1ينظر، األنصاري، م س،  1
 . 13/  91الشمس،   2
 . 105/ 3ينظر : الزركشي،  م. س،   3
 . 1/ 59العثيمين، شرح ألفية ابن مالك،  4

 . 73/  39الزمر،   5

  . 105/ 3ينظر : الزركشي،  م. س،   6

 . 3/  93الضحى،   7
 . 4/  89الفجر،   8
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َماَواِت  * فِْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعالَِمٌن}َقالَ كقكلو تعالى  :الحذف صيانة لو - َقالَ َربُّ السَّ

وقِنٌِن َنُهَما إن ُكنُتم مُّ ٌْ ُكْم َوَربُّ آَبائُِكُم *  َقالَ لَِمْن َحْولَُه أاَلَ َتْسَتِمُعون* َواألَْرِض َوَما َب َقالَ َربُّ

لٌِن ُكْم لََمْجُنونَقالَ إِنَّ َرُسولَُكُم الَِّذي أُْرِسلَ *  األَوَّ ٌْ َنُهَما *  إِلَ ٌْ َقالَ َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما َب

ا . السماكات أم ىك رب  ، قبؿ ذكر الربٍّ  :مكاضع ةحذؼ المبتدأ في ثالث ؛ 2إِن ُكنُتْم َتْعقِلُون{
قدامو عمى-عميو السالـ -ألف مكسى  المشرؽ ؛ كا رب  . كـرب   السؤال  استعظـ حاؿ فرعكف كا 

فه أنه ليس كمثله  ، به من أفعاله الخاصة به تدل  سْ يُ ما فاقتصر عمى ، باً وتفخيماً تهي   ليعرِّ

شيء وهو السميع البصير
3

 . 

ًٌ { :كقكلو تعالى :صيانة المسان عنو -   . 5أم ىـ، 4}ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْم

ِب  :كقكلو تعالى :كونو ال يصمح إال لو - ٌْ َهاَدِة {} َعالُِم اْلَغ ٌُِرٌد{. 6َوالشَّ الٌ لَِّما  } َفعَّ
7 . 

كيؼ أصبحت ؟  :جكاب مف قاؿ، خيرو  :كقكؿ رؤبة :شيرتو حتى يكون ذكره وعدمو سواء -
 . 8فحذؼ الجار

 

فحذؼ المبتدأ   أم ىذا، كا اليالؿي  نحك:، :عمى الظاىر االختصار واالحتراز عن العبث بناءً  -
 . 9عبثان مف القكؿ ذكره مع ذلؾ لكاف لكٍ  إذٍ ، عنو بقرينة شيادة الحاؿ استغناءن 

ًرب سعيد نحك:، :الخوف منو أو عميو -   . 10ضي

                                                                                                                                                        
 . 107/ 3،   البرىان في عموم القرآنينظر : الزركشي،   1
 . 28 – 23/  26الشعراء،   2
 . 107/ 3،  نينظر : الزركشي،  م.  3
 . 18/  2البقرة،   4
 . 107/ 3،  نينظر : الزركشي،  م.  5
 . 92/  23المؤمنون،   6
 . 16/  85البروج،   7
 . 108/ 3،  نينظر : الزركشي،  م.  8
 . 105/ 3،  نينظر : الزركشي،  م.  9

 . 104،  نينظر : الياشمي،  م.  10



17 

 

 . 2جميؿه  أم فأمرم صبره ، 1} َفَصْبٌر َجِمٌلٌ { نحك:، :تكثير الفائدة -

 :أو صوتيةٍ  صرفيةٍ  الحذف ألسباب قياسيةٍ  -

 .  كخىؼٍ ، كًبعٍ ، قيؿٍ  نحك:، :اكنيفالتقاء السٌ  -أ

 سمييي بثالث ياءاتسماك، سمييك، كأصمو ، غير في سمٌيةصٍ الت   نحك:، :تكالي األمثاؿ -ب
 . الثالثة لتكالي األمثاؿ حذفتٍ في 

 . ًزفٍ  في زً يى  فى زى كى  نحك:، :ة استثقاالن حركؼ العمٌ  حذؼي  -ج

 . فيك مكـر بكسر الراء كفتحيا ـي رً كٍ يي  ـى رى كٍ أى  نحك:، :حذؼ اليمزة استثقاالن  -د

 . كحذؼ الضمة كالكسرة عند الكقؼ في ىذا زيد كمررت بزيد :الحذؼ لمكقؼ -ىػ

 . أنيث عند جمع فاطمة كقائمةكحذؼ تاء الت   :صيغ الجمع -ك

 . 4سفيرج كزنيا في التصغير "فعيؿ""  3"، سفيرج :فيقاؿ في سفرجؿ"  :صيغ التصغير -ز

ية اسمان أك فعالن النحك كيأتي في كافة التراكيب  ": يةنحو ، "الحذف ألسباب قياسية تركيبية  -
 . أك حرفان أك جممة

 : شــــــــــــــروط الحـــــــــــذف: المبحث الثالث

 كمنو ، كجكد دليؿ حالي كقكلؾ لمف رفع سكطان " زيدان " بإضمار اضرب :الشرط األول   

أك لفظان ،مىٍف أضرب ؟ " زيدان "  :كقكلؾ لمف قاؿ ،أك مقاليٌ ، أم سم منا سالمان  1َسالًما{} َفَقالُوْا 
كأما إذا كاف المحذكؼ فضمة ، أم ال تفتأ 2} َتاهلل َتْفَتأُ{ نحك:، يفيد معنى فييا ىي مبنية عميو
 . كلكف يشترط أال يككف في حذفو ضرر معنكم أك صناعي، فال يشترط لحذفو كجداف الدليؿ

                                                      
 . 18/  12يوسف،    1
 . 104ينظر : الياشمّي،  م. س،   2
 . 696/ 4الوافي،  حسن،  النحو 3
 . 229/ 4النجار،  ضياء السالك إلى أوضح المسالك،  4
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 . حذؼ الفاعؿ كال نائبو كال مشبيوفال يي ، حذؼ كالجزءأال يككف ما يي  :الثاني الشرط
" الذم رأيت زيد " أف  نحك:،  كىذا الشرط أكؿ مف ذكره األخفش، كدان ؤى أال يككف مي  :الشرط الثالث

 . كالحاذؼ مريده لالختصار، ألف المؤكد مريده لمطكؿ ؛يؤكد العائد المحذكؼ بقكلؾ " نفسو "

ـ الفعؿ دكف معمكلو ؛ألنو فال يحذؼ اس ؛ال يؤدم حذفو إلى اختصار المختصرأ :الشرط الرابع
  . لمفعؿاختصار 

إال في ، أال يككف عامالن ضعيفان ؛فال يحذؼ الجار كالجاـز كالناصب لمفعؿ :الشرط الخامس
 . القياس عميياكال يجكز ، فيو استعماؿ تمؾ العكامؿ رى ثي فييا الداللة ككى  تٍ يى كً مكاضع قى 

فػػػػال يجػػػػكز أف يحػػػػذؼ لفػػػػظ جػػػػيء  ؛محػػػػذكؼ عػػػػف شػػػػيء أال يكػػػػكف عكضػػػػان  :الشــــرط الســــادس
الزائػػػػػػدة التػػػػػػي عػػػػػػكض بيػػػػػػا عػػػػػػف "كػػػػػػاف"  حػػػػػػذؼ مػػػػػػايجػػػػػػكز فػػػػػػال  بػػػػػػو عكضػػػػػػان عػػػػػػف محػػػػػػذكؼ، 

ػػػػػا أٍنػػػػػتى ميٍنطىًمقىػػػػػان اٍنطىمىٍقػػػػػتي "  نحػػػػػك   فػػػػػي المحذكفػػػػػة كحػػػػػدىا مػػػػػف ، كمػػػػػا ال يجػػػػػكز حػػػػػذؼ "ال" " أم 
ػػػػػٍؿ  ػػػػػا ال "قػػػػػكليـ " اٍفعى ًعػػػػػدىة  التػػػػػاء مػػػػػف يجػػػػػكز حػػػػػذؼ كال ، أم: إف كنػػػػػت ال تفعػػػػػؿ غيػػػػػره،ىىػػػػػذىا إم 
قامة كاستقامة  منيا .ألنيا عكض عف حرؼ محذكؼ في كؿ  كا 

 ؼى ذٍ البصريكف حى  عى نى كقد مى ، أال يؤدم حذفو إلى تييئة العامؿ لمعمؿ كقطعو عنو :الشرط السابع
" لئال يتسمط عمى زيد ثـ يقطع عنو برفعو  زيده  وي تي بٍ رى ي كضى ربنً " ضى  نحك:، المفعكؿ الثاني مف

 . بالفعؿ األكؿ

، أف ال يؤدم حذفو إلى إعماؿ العامؿ الضعيؼ مع إمكاف إعماؿ العامؿ القكم :الشرط الثامن
ٍذؼي المفعكؿ في السابع كالثامف كاجتماع األمريف ٍبتيوي "  نحك:، امتنع عند البصرييف حى رى ٍزيده ضى " ى
عماؿ االبتداء مع التمكف مف ، تسميط ضرب عمى العمؿ في زيد مع قطعو عنوألف في حذفو  كا 
 . 3إعماؿ الفعؿ

لك ظير  :، بؿ أقكؿيككف بحذؼ ما ال يخؿ بالمعنى، كال ينقص مف البالغة"  :يقكؿ العمكم
مسترؾ مسترذؿ، كلكاف مبطال  شيءالمحذكؼ لنزؿ قدر الكالـ عف عمك بالغتو، كلصار إلى 

لما يظير عمى الكالـ مف الطالكة كالحسف كالرقة، كالبد مف الداللة عمى ذلؾ المحذكؼ، فإف لـ 
يكف ىناؾ داللة عميو فإنو يككف لغكا مف الحديث، كال يجكز االعتماد عميو، كال يحكـ عميو بككنو 

                                                                                                                                                        
 . 69/ 11ىود،   1
 . 85/  12يوسف،   2
 . 700 – 693األنصارّي، مغني المبيب , 3
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اإلعراب عمى معنى أف الداؿ محذكفا بحاؿ، كيظير المحذكؼ مف جيتيف؛ إحداىما مف جية 
أىال كسيال، فإنو البد ليما مف ناصب  :عمى المحذكؼ ىك مف طريؽ اإلعراب، كىذا كقكلؾ

 :المعنى، كثانييما ال مف جية اإلعراب، كىذا كقكلنا يينصبيما يككف محذكفا ألنيما مفعكالف ف
نما يككف فالف يعطى كيمنع، كيصؿ كيقطع، فإف تقدير المحذكؼ ال يظير مف جية إع رابو، كا 

 . 1" ظاىرا مف جية المعنى

الحذؼ مف خصائص العربية، كىك سمة مف سمات فصاحتيا كبالغتيا، إذ "  :يقكؿ ابف الشجرم
 :ال يصار إليو كال يستحسف إال باجتماع شيئيفك ... كاف بيانيا قائما عمى اإليجاز كاالختصار

أف تدعك إليو ضركرة فنية، مبناىا عمى ما اختصت بو العربية مف اإليجاز كطرح فضكؿ  :أوليما
بعض أنكاع  يف يالكالـ، كاالكتفاء بالممحة الدالة، كطمب الخفة كاليسر، رعاية لالنسجاـ الصكت

تقدير  يذلؾ كمف بعده إمتاع الذىف بما تذىب إليو النفس ف الكممة كالكالـ، ثـ مف قبؿ كؿ
 . 2" أف يدؿ عمى المحذكؼ دليؿ :والثانى . ثنايا الكالـ يف مٌ المطك  المحذكؼ

 

 

 

 

 

 : أدلــــــــة الحــــــــــذف: المبحث الرابع

كقكلو تعالى ، أف يدؿ عميو العقؿ حيث تستحيؿ صحة الكالـ عقالن إال بتقدير محذكؼ"  -
َة{ ٌَ  . 3}َواْسأَِل اْلَقْر

                                                      
 . 51/ 2العموي، الطراز ألسرار البالغة وعموم حقائق اإلعجاز،  1
 . 83 -82/ 1ابن الشجري، أمالي ابن الشجري،  2
 . 82/  12يوسف،   3
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َتَة{كقكلو تعالى ، أف تدؿ عميو العادة الشرعية - ٌْ ُكُم اْلَم ٌْ َم َعلَ َما َحرَّ فإف الذات ال تتصؼ  1}إِنَّ
فعمـ أف المحذكؼ ، إنما ىما مف صفات األفعاؿ الكاقعة عمى الذكات، بالحؿٍّ كالحرمة شرعان 

 . التناكؿ

 :مى تعييف المحذكؼ، كقكلو تعالىكتدٌؿ عادة الناس ع، أف يدٌؿ العقؿ عمى أصؿ الحذؼ -
نًِ فٌِِه{}َقالَْت  ف أف يككف ؛فإف يكسؼ عميو السالـ ليس ظرفان لمكميف  ؛فتعي   2َفَذلُِكنَّ الَِّذي لُْمُتنَّ

 . ، كىك مراكدة يكسؼ عميو السالـ العقؿ عمى أصؿ الحذؼ غيره ؛فقد دؿ  

كالمراد ، أم مكاف قتاؿو ، 3} لَْو َنْعلَُم قَِتاالً {كقكلو تعالى ، أف تدؿ العادة عمى تعييف المحذكؼ -
لك نعمـ حقيقة  :ف يريدكاألنيـ كانكا أخبر الناس بالقتاؿ ؛كالعادة تمنع أ، مكانان صالحان لمقتاؿ

 . 4"القتاؿ

فإف ، "ًبٍسـً ا  "كالشركع في الفعؿ عمى تعييف الحذؼ كقكلو ، المفظ عمى الحذؼ أف يدؿٌ  -
كدٌؿ الشركع عمى تعيينو ؛كىك ، متعمؽألٌف حرؼ الجر ال بد لو مف ، عمى أف فيو حذفان  المفظ يدؿٌ 

في كؿ  ري كيقد  ، هنحك ، أك أكؿ أك شرب أك، الفعؿ الذم جعمت التسمية في مبدئو ؛مف قراءة
 . مكضع ما يميؽ

فإف المغة قاضية أٌف الفعؿ المتعدم ال بٌد لو مف مفعكؿ ؛نعـ ىي تدؿ عمى  ؛تبكضر  ،المغة -
 . المبتدأ كالخبرككذلؾ حذؼ  . أصؿ الحديث ال تعيينو

ٌُْبِصُرون{ :كقكلو، تقدـ ما يدٌؿ عمى المحذكؼ كما في سياقو -  . 5}َوأَْبِصْر َفَسْوَف 

الِة{ :كما في قكلو تعالى، بسبب النزكؿ هادي ضى تً اعٍ  - فإنو ال بٌد فيو مف ، 6 } إَِذا قُْمُتْم إِلَى الصَّ
 . 1كقاؿ غيره: إنما يعني إذا قمتـ محًدثيف –يعني النكـ  - عً اجً ضى مف المى  ـٍ تي مٍ قي  أمٍ  :تقدير

                                                      
 . 115/  16النحل،   1
 . 32،  12يوسف،   2
 . 167،  3آل عمران،   3
  385؛الكفوي، الكميات،   150؛القزويني، اإليضاح في عموم البالغة،  3/108ينظر : الزركشي،  م. س،  4
 . 179/  37الصافات،   5
 . 6/  5المائدة،   6
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 : حذف الحروف في صحيح مسممالفصـــــل الثـــــــاني

 :توطئة

، بمعنى أن و ال يعطي معنى في نفسو إن ما في سياؽ ك ال تكالنحك كالحركؼ في   ف اسمنا كال فعالن
في مؤلفاتيـ معاني كؿ  تكثقتٍ  النحاة في قكاعدى  جى رى دٍ ما، كقد أى  ثو دى الجممة، كما أن و ال يدؿ عمى حى 

                                                                                                                                                        
 385؛الكفوي، الكميات،   150؛القزويني، اإليضاح في عموم البالغة،  3/910ينظر : الزركشي،  م. س،  1
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لمسياؽ  ان ى الحرؼ الكاحد تبعحرؼ كداللتو التي يدؿ عمييا في سياؽ الحديث، حيث يختمؼ معن
عمى معنى  (ىؿ)كداللة  ، 1"ما دؿ عمى معنى في غيره"  :فمثالن الحرؼ ،التي تكضع فيو

كالحركؼ  في ضكء ما ذكر  . (حرؼ المعنى)عمى معنى النفي، كيسمى كذلؾ  (ـ)لاالستفياـ، ك
عمى ثالثة أضرب، حركؼ المعجـ التي ىي أصؿ مدار األلسف، عربييا كعجمييا، كحركؼ "

 العيف مف جعفر، كالضاد مف ضرب، ك نحك:،  األسماء كاألفعاؿ، كالحركؼ التي ىي أبعاضيا
"مع األسماء كاألفعاؿ لمع تجيءـ مف لـ، كحركؼ المعاني التي النكف مف أىف، كالال نحك:  . 2افو

في كتابو إلى مفردة كعددىا ثالثة عشر مثؿ حركؼ المعاني  ،جممة الحركؼ كقد قسـ المالقيٌ 
ذا  :ثناف كثمانكف مثؿكمركبة كعددىا ا ،اليمزة كالباء كالتاء كالكاؼ كالالـ كالميـ كالنكف ذ كا  أجؿ كا 
ٌما كثـٌ كحتى ك  لى كأـ كأٌما كا  ال كا  ذف كال كا   . إلخ . . خال كلك كلكالكا 

 

 

 

 

:  حــــــــذف حــــــــروف المبــــــــاني في صحـــــــيح مســــــمم ودالالتــــــو المبحث األول:
 :حروف المباني

تيسمى بالحركؼ اليجائية، " كىي حركؼ اليجاء التي ترمز إلى األصكات ىذه الحركؼ     
كآخرىا الياء كىذه الحركؼ ال عمؿ ليا مف حيث  كتستعمؿ في تركيب الكممات، أكليا األلؼ

                                                      
 . 45، ونحليضاح في عمل االزجاجي، اإل 1
 . 4، صف المباني في شرح حروف المعاني المالقّي , ر  2
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التأثير اإلعرابي فيي المادة الرئيسة لمكممات كالمكٌكف البنيكم لممفردات كالتراكيب كبدكنيا ال 
 . 1كجكد لمتعبير بأم شكؿ مف األشكاؿ مطمقان "

 الصكتيةكاع عدة كفقنا لمخارجيا ىي الحركؼ التي ييبنى منيا الكالـ المفيد، كتنقسـ ألن   
كية أك شفكية أك دكلفية، كىناؾ ميمكسة كانت أك مجيكرة، شجرية أك حمقية، أسمية أك مقمقمة، لث

  2ف عمميا فيما بعدىا، فتينسب إلييافي معنى كاحد ييستدؿ عمييا م تشترؾبعض مف ىذه الحركؼ 

 :3وتسمياتيا المباني حروف أنواع

  ح ، ج ، ث ، ت ، ب ، ا) :كىي رسميا تشابو ضكء في المرتبة اليجائية، الحركؼ .1
  ـ ،ؾ، ؿ ، ؽ ، ؼ ، غ ، ع ، ظ ، ط ، ض ، ص ، ش ، س ، ز ، ر ، ذ ، د ، خ
 (م ، ك ، ق ، ف

  زام ، راء ، ذاؿ ، اؿد ، خاء ، حاء ، جيـ ، ثاء ، تاء ، باء ، أىًلؼ) :فيي أسماؤىا أىما
  ميـ ، الـ ، كاؼ ، قاؼ ، فاء ، غيف ، عيف ، ظاء ، طاء ، ضاد ، صاد ، شيف ، سيف
 . (كاك، ياء ، ىاء ، نكف

  كممف ، حطي ، ىكز ، أبجد" كىي "أبجد" كممة مف جاءت كتسميتيا األىبجدية، الحركؼ
 :اآلتي   النحك عمى ترتيبيا فيككف "ضظغ ، ثخذ ، قرشت ، سعفص

 ؽ ، ص ، ؼ ع ، س ، ف ، ـ ، ؿ ، ؾ ، م ، ط ، ح ، ز ، ك ، ق ، د ، ج ، ب ، أ)
 . " غ ، ظ ، ض ، ذ ، خ ، ث ، ش ، ر

 : ( ٤١ " الشمسية الحركؼ .2

                                                      
 . 80/ 2ناصر، الواو عند األصوليين وبعض تطبيقاتيا الفقيية،  1
 . 82 ينظر : الخطيب، المعجم العربي بين الماضي والحاضر،  2
 . 38/ 1ابن جني، الخصائص،  3
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 ليا، مثؿ المجاكر الحرؼ إلى تقمب أف بعد (ؿأ) مف الالـ بيا تدغـ التي الحركؼ كىي
  ص ، ش ، س ، ز ، ر ، ذ ، د ، ث ، ت) :كىي ،" ذئب ذ ا" الٌذئب ،"دار د ا" الدار
 .  (ف ، ؿ ، ظ ، ط ، ض

 : ( ٤١ ) القمرية الحركؼ  .3

 كىي الباب، ، القمر :مثؿ بيا، تدغـ فال ،(ؿأ) مف الالـ معيا تظير التي الحركؼ كىي

اآلتية  العبارة في جمعت كقد (م ، ك ، ق ، ـ ، ؼ ، ؽ ، غ ، ع ، خ ، ح ، ج ، ب)
 .  (عقيمو كخؼ حجؾ، ابغ)

 ال حرفان  حرفيف، كاليمزة المينة، األلؼ فمجمكع ،( ٨٢ ) العربية المغة حركؼ مجمكع فيككف
 . حرفان  ( ٨٢ ) فالمجمكع كاحدان،

 : ( ٣ ) المينة األحرؼ كىي العمة، أحرؼ  .4

 . المد أحرؼ كتسمى ،(الياء ، الكاك ، األلؼ)

 . عؿى فى  :(ؿ ، ع ، ؼ) الصرفي الميزاف أحرؼ  .5
كىي  ( د ، ج ، ب ، ط ، ؽ) (جد قطب) عبارة في جمعت كقد ،(٥ ) القمقة أحرؼ  .6

 . التالكة أحكاـ مكضكعات مف
 . (التاء ، الياء ، الٌنكف ، اليمزة) ، "أىنيت" كممة في المجمكعة المضارعة، أحرؼ  .7

 . (تكتب ، يكتب نكتب، أىكتب،)

  ز ، ذ ، خ ، ج ، ث ، ت ، ب) :كىي المنقكطة، الحركؼ كىي المعجمة، الحركؼ  .8
 . (حرفان ٤١ ) كعددىا "ف ، ؽ ، ؼ ، غ ، ظ ، ض ، ش

  ط ، ص ، ر ، د ، ح ، أى ) :كىي ،( ٤٣ ) كعددىا (المنقكطة غير) الميممة الحركؼ. 11
 . (كاك ، ق ، ـ ، ؿ ، ؾ ، ع

  ذ ،د ، أى ) :كىي يمييا، الذم بالحرؼ تتصؿ ال التي الحركؼ كىي :المنفصمة الحركؼ. 11
 . (ك ، ز ، ر
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 . الباقية ىيك  المتصمة، الحركؼ. 12

 التالكة، أىك أحكاـ أك أىصكاتيا كفؽ عمى ذكرت التي غير مسميات ليا أخرل حركؼ كىناؾ     
 . 1مظانيا" إلى الرجكع يمكف كغيرىا، القافية

 :معنى حروف المباني

ربما ليذه الحركؼ مف اسميا داللة عمييا فيي تيشكؿ بناء الكممة بمختمؼ مستكياتيا      
 الكممات منيا تتألؼ التي الحركؼ أنيا المباني حركؼ مف يفيـ الكالمية، كبيذا فإف  " ما

 كالحاء الميـ :التكالي عمى كىي ،(مف)ك ،(كتب)ك ،(محمد) نحك: ، كاألفعاؿ، كالحركؼ األسماء،
 كقد لمكممة أصكالن  ىذه الحركؼ تككف كقد. كالنكف كالميـ، كالباء، كالتاء، كالكاؼ، كالداؿ، كالميـ
 يحذؼ كقد "تفيـ"ك ،(أفيـ)ك (فيـ)ك ،(استخرج)ك( أخرج)ك (خرج) نحك: ، مزيدان  بعضيا يككف
  . يؾ كلـ يكف، كلـ كاسطاع، استطاع، نحك:،  جديدة لمعاف األصكؿ ىذه مف

 ككسر ،"أىيف" في النكف فتح نحك:، المبنية األسماء في كاحدة تالـز حركة التي كالحركؼ     
 الداؿ نحك:، غيره مف أك اإلعراب، أثر مف المختمفة، الحركات ذات ، كالحركؼ"ىؤالء" في اليمزة
 كىي خالدان، شاىدت نحك:، في مفتكحة جاء خالد، كىي نحك:، في فيي مضمكمة خالد في

 ثركأ (أنسانيو)ك ،(عميو)ك( كحده) نحك: ، اإًلعراب غير كمف . بخالد مررت نحك:، في مكسكرة
 . 2المعاني كاضح" في ذلؾ

فىذا      مف البنية عمى داللة ذك الكاحدة الكممة في مكاضعيا في الحركؼ ىذه اختالؼ " كا 
اشتقاؽ  مف ذلؾ شابو كما كاكتتب، ب،ككاتى  كمكتكب، ب،ككاتً  كتب، نحك:، كمعناىا حيث اسميا

 ( الكاؼ ) األحرؼ ىي كاحدة تقدـ ما في الكممات فجذكر المختمفة، المعاني ذات الكممات
 فاعؿ اسـ صيغة كالثانية ماضو  لفعؿ فعمية داللة ذات األكلى صكرتيا كلكف (الباء)ك (التاء)ك

 الصكرة الخامسة ككذلؾ األكؿ، الفعؿ معنى غير عمى فعؿ كالرابع مفعكؿ، اسـ صيغة كالثالثة
 المسمى في حتى المختمفة كالمشتقات بيف الصيغ المعاني في الفركؽ  تعالى ا شاء فإ  كستجد
 جمع في القمة كجمع السالـ، المؤنث غير جمع السالـ المذكر فجمع ،"الجمع" نحك:، الكاحد

                                                      
 . 13 -12 -11لفباء المغة العربية، أالورد،  1
 . 2007الحركة والمعنى في القرآن الكريم، الجنابي،  2
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فظة، حافظيف، كحافظات، نحك: ، الكثرة جمع في غيره التكسير  كذكراف كذككر، كحٌفاظ، كحى
 . 1األخر" الجمكع كأكزاف كضعفاء، كضعاؼ،

   . 2ذات داللة اران كحركؼ المباني ال تيشكؿ أبعادنا منطقية، كال تؤدم كظائفيا أدك 

 مباني األفعالب الحذف المتعمق: 
 :تاء المضارعحذف  .1

لمتخمص مف الحرفيف المتتاليف المتشابييف، حيث  ان صكتي ان حذؼ تاء المضارعة حذف دعيي      
ر في معنى العبارات، فيك " مف أنكاع الحذؼ الصكتي الذم يكثر ال يغيٌ  ان تخفيفي ان يعتبر حذف

المضارع، في  كقكعو في العناصر الفعمية كذلؾ حذؼ تاء المضارعة التي تككف في أكؿ الفعؿ
 . ر في الداللةكىك حذؼ صكتي ال يترتب عميو تغيٌ  ، حاؿ مباشرتيا تاءن مثميا في أكؿ الفعؿ

كلعؿ الغرض مف ىذا الحذؼ كأمثالو ىك االقتصاد في الجيد العضمي المبذكؿ في إنتاج ىذه     
العرب في األصكات، كتقميؿ حركات النطؽ في االنتقاؿ مف صكت إلى آخر، ككثيران ما يميؿ 

 . 3لغتيـ إلى الحذؼ تخفيفان لمنطؽ كىركبان مف الثقؿ "

كالعرؼ في ىذا . اء كالتاء المحذكفةتيف زائديف في أكؿ الفعؿ، كىما ال" حذؼ التاء الجتماع حرف
كف"، كاألصؿ  نحك:،  أنو إنما تحذؼ التاء إذا كاف حرؼ المضارعة قبميا تاء كف" ك"تىذىٌكري "تىفىك ري

كليس . لمخفة بذلؾ كتتذكركف؛ فيكره اجتماع المثميف زائديف، فيحذؼ الثاني منيما طمبان تتفكركف 
مثالف فيحذؼ أحدىما، لكنو شبو حرؼ مضارعة بحرؼ مضارعة، أعني شبو الياء  "يتكقد"في 
في في تىًعد كنىًعد بالياء بالتاء األكلى في تتكقد؛ إذ كانا زائديف، كما شبيت التاء كالنكف  "يتكقد"في 
 . 4"معيما كما حذفت مع الياء في يعد فحذفت الكاك يىًعد

 :كمف ىذه األحاديث قكلو صمى ا عميو كسمـ، داللة حذف تاء المضارعة -

 5" وال يبع حاضٌر لبادٍ . وال تناجشوا. وال يبع بعضكم عمى بيِع بعضٍ . ال ُيتمقَّى الركباُن لبيعٍ " 

                                                      
 . 130 -129السامرائي، معاني األبنية في العربية، ينظر،  1
 . 20، الشعر وتأنيث العمم قراءة في تجربة الشاعر شوقي بزيع، ينظر : شرتح 2
 .   51/ 3،  ظاىرة الحذف في الحديث النبوي الشريف فايد،  3
 . 111/ 2ابن جني، المحتسب،  4
 . 1515صحيح مسمم، حديث رقم  مسمم،  5
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)ال تمقكا الركباف( بفتح قكلو: )ال ييتمقى( كفي ركاية )ال تمقكا( فييا حذؼ لمتاء، يقكؿ األنصارم: " 
التاء كالالـ كالقاؼ المشددة، كأصمو: ال تتمقكا، أم: ال تستقبمكا الذيف يحممكف المتاع إلى البمد 

 .1" لالشتراء منيـ قبؿ معرفتيـ السعر

ل التاءيف، أم: كال تتناجشكا، مف النجش: كىك أف يزيد في )كال تناجشكا( بحذؼ إحدكالفعؿ " 
 2" الثمف ال لرغبة؛ بؿ ليخدع غيره

 . ، كحذفت تخفيفان "3"3تتناجشكا مف التناجش :محذكؼ التاء، كاألصؿ "تناجشكا  "الفعؿ  كبيذا فإف  

 " ِِ َِْز ُشقَتِ  َيا بَاُل  ًْ انُُّ
4
َٓا نَكَ  :؟ فَقَانَجْ   ٌْخُ َْا ، اْشخََش ُذ عَّ َٕ حَ َٔ َٓا  ٍْ  ،5" حَْقُعُذ َعهَ

 ، كبٌيف األنصارم لؾ بقكلو ، كحذفت تخفيفان تتكس دىا :محذكؼ التاء، كاألصؿ "تكس دىا  "كالفعؿ 
 .6" )كتكسدىا( أم: كتتكسدىا، فحذؼ إحدل التاءيف تخفيفنا "

ُأ إلى جانِب قصٍر "   . 7"َبْينا أنا نائٌم رَأْيتُني في الجنَِّة فإذا امرأٌة توضَّ

 . ، كحذفت تخفيفان "تتكضأ  "كاألصؿ 

 " ِّٔ ا نِقَاَء اْنَعُذ ْٕ َُّ ًَ ُْْى فَاْصبُِشٔا، ََل حَ ٕ ًُ  ،8" فَئَِرا نَقٍِخُ

)ال تمنكا لقاء العدك( بحذؼ إحدل التاءيف كفي ، إذ " ، كتحذؼ لداللة التخفيؼ"تتمنكا  "كاألصؿ 
نما نيى عف تمني لقاء العدك مع أنو جياد كىك طاعة؛ لما فيو مف  نسخة: "ال تتمنكا" بإثباتيا، كا 

 9" اإلعجاب كاالتكاؿ عمى القكة، كألف المرء ال يدرم ما يؤكؿ إليو الحاؿ

                                                      
 . 4/568األنصاري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري،  1
 . 559/ 4األنصاري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري،  2
 . التناجش: الزيادة في السمعة أو المير، وىو ال يريد شراءىا؛ ذكر في لسان العرب، مادة )نجش( 3
الرِّْحل النُّْمُرُق والنُّْمُرقة والنِّْمِرقة، بالكسر: الوسادة، وقيل: وسادة صغيرة، وربما سموا الطِّْنِفسَة التي فوق  4

 .  ُنْمُرقة، معجم المسان، مادة )نمرق(
 . 4057، حديث رقم م.ن،  مسمم 5
 . 4/533األنصاري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري،  6
 . 2395، صحيح مسمم، حديث رقم  مسمم 7
 . 3378، م.ن، حديث رقم  مسمم 8
 . 6/138األنصاري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري،  9
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" أنت  :و عف تاء المضارعةككما ىك مالحظ أف الحذؼ ىنا جائز ال كاجب كما قاؿ سيبكي
ف شئت حذفت إحداىما "  1بالخيار، إف شئت أثبتيما، كا 

 

 " ًًِ ا بِاْع ْٕ ًَّ ََل  ، حََغ ا َٔ ْٕ ٍَُْخًِ حََكَُّ  2" بُِك

 تذفحي إذف  3" أصمو: تتكنكا فحذفت إحدل التاءيف. )بكنيتي( أم: بأبي القاسـالفعؿ تكنكا " 
 . ، كتحذؼ لمتخفيؼ" تتكنكا " كاألصؿ "تكنكا  " الفعؿ مف التاءيف إحدل

 

 ومما يصيبو حذف عند اإلسناد لممخاطب، فاء الفعل الميموز .2

قالوا يا رسوَل المَِّو إنَّا ىذا الحيَّ من ربيعَة وقد حاَلت بيننا وبيَنَك كفَّاُر ُمضَر فال نخُمُص إليَك " 
 . 4" وراءناإالَّ في شيِر الحراِم فُمرنا بأمٍر نعمُل بِو وندعو إليِو َمن 

ذفت فاؤه عند اإلسناد جكازان؛ ألجؿ  "ميرنا"فالفعؿ   . ؤمرنا، كاألصؿ االتخفيؼحي

 

 

ٍْ أَْجمِ "  - ٍْخُُكْى ِي َٓ ا ََ ًَ حََصذَّقُٕا ، َدفَّجْ  انَّخًِ انذَّافَّتِ  إََِّ َٔ ادَِّخُشٔا  َٔ  5" فَُكهُٕا 
 6" حتَّى تسمعوا تأذيَن ابَن أمِّ مكتومٍ  ، فكموا واشربوا ، إنَّ بالاًل يؤذُن بميلٍ "  -
 لمنع اجتماع اعالليف في كممة كاحدة،  ، فالحذؼالفعؿ )أكؿ( محذكؼ اليمزة عند اإلسناد -

 

                                                      
 . 476/ 4س،  سيبويو، م 1
 . 4094حديث رقم ، م.ن،  مسمم 2
 . 223/ 6األنصاري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري،  3
 . 17، م.ن، حديث رقم  مسمم 4
 . 3757حديث رقم ،  صحيح مسمم ،،  مسمم 5
 . 1690، م. ن، حديث رقم  مسمم 6
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 حذف عين الميموز .3
 . 1" سمو ا لي الوسيمة فإنيا منزلة في الجنة " -

 .بو مضارعولعمة نحكية بأف األمر يبنى عمى ما يجـز (، كالحذؼ جاء اسألكا  )كاألصؿ 

 فاء المثال الثالثي، الواوي الفاء .4
 . 2" أصحابَوُُ يقُتلُُ محمًَّدا أفَُّ النَّاسُُ يتحدَّثُُ لَُ دْعوُُ"  -

استغناء بترؾ، إذف  إال بقمة ال يستخدـ في الماضي "كدع  "كلكف الفعؿ  "كدع  "األصؿ 
 . "ترؾ  "بكثرة المستخدـ ف

 –المفيف المفروق  –حذف فاء الفعل المعتل مع المو  .5
 . 3"يلونهم الَّذين ثمَُّ ،يلونهم الَّذين ثمَُّ قرني خيرُكم" -

 . لفيؼ مفركؽ، حذؼ الفاء كالالـ "كلي  "األصؿ 

 سنادحذف عين المضارع المعتل عند اإل .6
 . 4" والمروةُِ وبالصَّفا بالبيتُِ فطفتُُ"  -

بغض النظر عف أصؿ ىذه األلؼ، كسبب  "طاؼ  " محذكؼ العيف كاألصؿ فيو "طفت  "الفعؿ 
 . فيحذؼ الساكف األكؿ تخفيفان الحذؼ ىك التقاء الساكنيف 

 ما حذفت المو عند اإلسناد .7
-  " ًًِ ا بِاْع ْٕ ًَّ ََل  ، حََغ ا َٔ ْٕ ٍَُْخًِ حََكَُّ  5" بُِك

 . 6" شيطافٍُ ِبقْرَنيُْ َتطُلعُُ فإنَّها ،ُغروَبها ول،ُالشمسُِ طُلوعَُ بصالِتكمُْ َتَحرَّوا ل"  -

                                                      
 . 384 رقم حديث ، م. ن، مسمم 1
 . 2584 رقم ، حديث، م. ن مسمم 2
 . 2535 رقم ،  حديثم. ن  ، مسمم 3
 . 1221،  حديث رقم م. ن ، مسمم 4
 .  4094حديث رقم ، مسمم، م. س 5
 . 828، حديث رقم ، م. س مسمم 6
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- ُ ُفماُ" ُالسَّكيَنُة ُوعليكُم َُتمشوَف ُوأتوىا َُتسَعوَف ُتأتوىا ُفال ُالصَّالُة ُأُقيَمِت إذا
 .1ُ"أدرَكُتمُفصلُّواُوماُفاَتُكمُفأتمُّواُ

 . 2" مَعك وجبريلُُ ىاِجهم أو اىُجهمُْ"  -

 تسمى، تحرل "، معتمة الالـ، كاألصؿ فييا "تكىا، فصمكا، اىجيـ تسمكا، تحركا، أ "فاألفعاؿ 
حذفت الميا في حالة إسنادىا لممفرد كالمذكر، كالمؤنث كذلؾ ما لـ تتصؿ  "أتى، صٌمى، ىجا 

جـز بو مضارعو، كحذفت في حالة ي ألنو يبنى عمى ما  " ائتً  "بو ياء المخاطبة، كفي األمر 
سناد لمجمع، لئال يمتقي ساكناف، بغض النظر عف ثبكت النكف أك حذفيا، يحذؼ حرؼ العمة اإل

 . ان كأمر  ان كمضارع لكاك الجماعة في كؿ األزمنة ماضيان  إسنادىا الفعؿعند 

 حذف الفاء من جواب أمَّا .8

ُيشترطوفُشروطًاُليستُفيُكتاِبُاهلِلُُ.ُثمُقاؿُ"ُأماُبعدُُ " - 3ُ؟ُ"ماُباُؿُأقواـٍ

 تخفيفنا، إذ مف النادرأما بعد فما باؿ، فحذفت الفاء،   :بحذؼ الفاء، كاألصؿ "ما باؿ  "قكلو 
 . إسناد الفاء بعد أٌما

 

  : الحذف الذي يصيب األسماءالمبحث الثاني 
 ما يصيب االسم المنقوص .1
 . 4"رعّيتوُِ عن مسئوؿٌُ وكّلُكم،ُراعٍُ ُكّلُكم"  -

 . تقاء الساكنيفان اللمنع، فحذفت الياء لككنيا نكرة حذفت المو، اسـ منقكص " راعو  "االسـ 

 :االستفيامية )ما(حذف ألف  .2

                                                      
 . 602، حديث ، م. س مسمم 1
 . 2486، حديث ، م. س مسمم 2

 . 1504، حديث رقم  ، م.س مسمم 3
 . 1829حديث رقم ، م. ن،  مسمم 4



31 

 

 . 1"وَسلَّم عليو اهلل صلَّى النبيُُّ بو أَىلَُّ بما :قاؿ ؟أْىَلْلتَُ بمَُ" -

ـى  "ركاية كفي  كقد اختمؼ العمماء في أييما أقكل حذؼ األلؼ أـ ثباتيا، فيجكز حذؼ األلؼ كا   "ب
ـى   . اثباتيا في ب

 فإف المغة الفصيحة حذفيا إذا جرت ما االستفيامية بحرؼ جر" بـ بغير ألؼ فقاؿ األلكسي عف 
 . 2" عـ يتساءلكف نحك:

فإثبات األلؼ جائز في الضركرة  ،بـ أخذت كذا :مما يجرم مجرل لـ في الحذؼ قكليـ"  :كقيؿ
ثباتيا ىك األصؿ  . 3" كا 

ٌر ليفرؽ كبيذا فإف  "  كؼ اٍلجى ا ال ًتي لالستفياـ تحذؼ ألفيا مىعى حيري ـى أىىمىٍمت " ًبغىٍير ألؼ؛ أًلىف مى ًب
ا  بىيف مى  4" الخبرية أىم ال ًتي ًبمىٍعنى ال ًذمبىينيىا كى

 "بينا  "، واستخدمت "بينما  "مما حذفت ميمو من األسماء ميم  .3
 . 5" أمشي أنا فبينا ،ُفترةًُ الَوْحيُُ عنّْي فترَُ ثم"  -

 
 . 6" واليْقظافُِ النائمُِ بين البيتُِ عند أنا بينا"  -

ا"، حيث " "بينما  "كاألصؿ  ًمٍنيىا  - "بىٍينىمى ٍذًؼ الًميـً  "بىٍينىا"كى مىٍت "بىٍيفى " :، كىأىٍصمييىا-ًبحى ، لىًكٍف دىخى
مىٍييىا  افىةً  "بىٍيفى "الكىاف ةي ال ًتي تىكيؼ   )ما(عى  . 7" عىًف اإًلضى

 الحذف من االسم المرخم .4
 . 1" السالـَُ عليك يقرأُُ جبريلُُ ىذا ! عائشُُ يا"  -

                                                      
 . 1216، م. ن، حديث رقم  مسمم 1
 401/ 11األلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  2
 . 109المعري، الالمع العزيزي شرح ديوان المتنبي،  3
 . 114العكبري، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث،  4
 . 161، م س،، حديث رقم  مسمم 5
 . 164، م س، حديث رقم مسمم  6
 . 70أبو البياء، إيناس الناس بتفاحة أبي جعفر النحاس،  7
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 . لمتخفيؼ، فداللة الحذؼ في الترخيـ "يا عائشة  "كاألصؿ 

 حذف اليمزة من االسم أو الفعل تحقيقًا  .5

 4" َفَأوَمت ِبَرأِسَيا " -

كاألصؿ ) أكمأت ( بمعنى أشارت ، فحذفت اليمزة لمتخفيؼ، كىك جائز كىي 
 لغة أكثر أىؿ الحجاز .  

 

 

 

 :ودالالتو مسمم صحيح في المعاني حروف حذف :المبحث الثاني

الحركؼ التي يستخدميا  كذلؾ، ككأن يا تشمؿ كثيرة المعاني كحركؼ :المعاني حروف أنواع
 ان رئيس ان حيث تعتبر مككن ،، كمعنى ذلؾ أف  ىذه الحركؼ ال يمكف االستغناء عنياكافة المتكمـ

  كالشرط ، كالتفسير ، كالجكاب ، كالنفي ، كالعطؼ ، الجر :"حركؼ :كىي لمجممة العربية،
  كالتمني ، كاالستفياـ ، كالتككيد ، كاالستقباؿ ، كالمصدرية ، كالعرض ، كالتنديـ كالتحضيض،

مة ، كالتشبيو ، كاإًلشفاؽ ، كالترجي   كالبعد ، كاالبتداء ، كالزجر ، كالردع ، كالتعميؿ ، كٌالصى
المشبية ، كاٌلنيي، كاألمر ، كالجـز، كالنصب ، كالنداء ، كالتنكيف ، كالطمب ، كالتأنيث، السكت

 . 2التنبيو" ، ليس عمؿ العاممة ، بالفعؿ

الحرؼ الذم ىك ، بقكلو: ىك " باب حركؼ المعاني كحصرىاؼ أبك حياف األندلسي في كيعرٌ 
قسيـ االسـ كالفعؿ: رسـ كممة تدؿ عمى معنى في غيرىا فقط، )فكممة( جنس يشمؿ االسـ كالفعؿ 
                                                                                                                                                        

 . 974 ، م س، حديث رقممسمم  1

 . 1425ط ، دذٌث سقى .، ومسمم  4

 . 49أسير، جندي، الشامل )معجم في عموم المغة العربية ومصطمحاتيا(،  2



33 

 

يخرج كالحرؼ، ك )تدؿ عمى معنى في غيرىا( فصؿ يخرج بو أكثر األسماء، كالفعؿ. ك )فقط( 
بو ما دؿ عمى معنى في نفسو، كفي غيره كذلؾ أسماء الشرط، كأسماء االستفياـ. كالحرؼ بسيط 

 كمركب، البسيط أحادم، كثنائي، كثالثي، كرباعي، كخماسي:

 األحادم: الكاك، كالفاء، كالباء، كالتاء، كالالـ، كالكاؼ، كاليمزة، كالسيف، ك )ـ(، ك )ـ(.

ف، كأف، كلف، كمف، ك كالثاني: أـ، كأك، كبؿ، ك )ال  اعف، كفي، كمذ، كلك، كلـ، كأم، ك (، كما، كا 
 كيا، ك )كا(، كقد، كىؿ، كىا، ككي، كمع، ك )أؿ(.

ف، ك  لى، كرب، كعدا، كخال، كمنذ، كا   أف، كليت، كسكؼ، كأم، كأيا، كىياكالثالثي: عمى، كا 
ذف، كأال، كأجؿ، كبجؿ، كنعـ، كبمى، كثـ.  كا 

ال ما، كأما، كلعؿ، ككال.كالرباعي: حتى، كحاشا، كا   ، كا 

ا، كغال، كىال، ك )إذما( عمى مذىب سيبكيو، ك : لكف. كالمركب: كأف، كلكال، لكمكالخماسي
)لما( عمى مذىب سيبكيو أنيا حرؼ ال ظرؼ، كذىب أبك القاسـ حسيف بف العريؼ: إلى أف 

 1" )لما( ك )ربما( مركبة ال بسيطة

 :حركؼ المعاني عمى خمسة أقساـ " :أقساـ حركؼ المعاني ان يقكؿ األفغاني مكضحك     
اليمزة كاأللؼ  :"أما األحادية" فثالثة عشر كىي. أحادية، كثنائية، كثالثية، كرباعية، كخماسية

 . كالباء كالتاء كالسيف كالفاء كالكاؼ كالالـ كالميـ كالنكف كالياء كالكاك كالياء

{أََقِرٌٌب أَْم َبِعٌٌد ما ُتوَعُدونَ } نحك:، داء"فاليمزة" لالستفياـ كلمتسكية كلمن   
ِهْم } ، 2 ٌْ َوَسواٌء َعلَ

ٌُْؤِمُنونَ  {أَأَْنَذْرَتُهْم أَْم لَْم ُتْنِذْرُهْم ال 
 . أجارتىنا إنا مقيماف ىا ىنا ، 3

"يا يزيدا  نحك:، ك"األلؼ" لالستغاثة كلمتعجب كلمندبة كلمفصؿ بيف النكنيف كلمداللة عمى التثنية   
 . "كقد أسمماه مبعده كحميـ". آلمؿو نيؿ بر"، يا ماءا كيا عشبا! كاحسينا، اضرٍبناف يا نساءي 

                                                      
 . 2363/ 5ينظر: أبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب،  1
 . 109/ 21األنبياء،  2
 . 6/ 2البقرة،  3
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َفبِما َنْقِضِهْم ِمٌثاَقهُْم }أمسكت بأخي،  نحك:، ك"الباء" لإللصاؽ كلمسببية كلمقسـ كلالستعانة  

ُ بِكاٍف َعْبَدهُ } نحك:، "أقسـ با كآياتو"، كتبت بالقمـ، كتجيء زائدة ، 1{لَعّناُهمْ  َس ّللاَّ ٌْ  3"2{أَلَ

اك     ِ لََقْد } ، 4{قالَِت اْمَرأَةُ اْلَعِزٌزِ } نحك:، "التاء" لمتأنيث كلمقسـ"  :مف حركؼ المعاني أيضن َتاهللَّ

نا ٌْ ُ َعلَ  . 5{آَثَرَك ّللاَّ

 . ستبدم لؾ األياـ ما كنت جاىالن  نحك: ، ك"السيف" لالستقباؿ

إِْن ُكْنُتْم }دخؿ عند الخميفة العمماء فاألمراء،  نحك: ، مع التعقيب كلربط الجكاب"الفاء" لمترتيب 

بُِعونًِ َ َفاتَّ  .  خذ سبعة فقط نحك: ، كتجيء زائدة لتحسيف المفظ . 6{ُتِحبُّوَن ّللاَّ

 نحك: ، كتجيء زائدة، 7{إِنَّ فًِ َذلَِك لَِعْبَرةً }العمـ كالنكر،  نحك: ، ك"الكاؼ" لمتشبيو كلمخطاب
ءٌ } ًْ َس َكِمْثلِِه َش ٌْ {لَ

8 . 

ٌُْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِهِ } نحك: ، ك"الالـ" لألمر كلالبتداء كلمقسـ كلالختصاص {لِ
ٌُوُسُف }، 9 لَ

{َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبٌِنا ِمّنا
ْخُرُجوَن َمَعُهمْ }. 10 ٌَ {لَئِْن أُْخِرُجوا ال 

 . الجنة لمطائعيف، 11

 12{بِما ُكْنُتْم َتْسَتْكبُِروَن فًِ األَْرِض } نحك: ، عمى جمع الذككر ك"الميـ" لمداللة

الةِ } نحك: ، ك"النكف" لمكقاية مف الكسر كلمتككيد ٌَةِ }، 13{َوأَْوصانًِ بِالصَّ   .1{لََنْسَفعاً بِالّناِص

                                                      
 . 13/ 5المائدة،  1
 . 36انضيش،  5
 . 388/ 1األفغاني، الموجز في قواعد المغة العربية،  3
 . 51/ 12يوسف،  4
 . 91/ 12يوسف  5

 . 31، 3آل عمران،  6
 . 26/ 79النازعات،  7
 . 11/ 42الشورى،  8
 . 7/ 65الطالق،  9

 . 8/ 12يوسف،  10
 . 12/ 59الحشر،  11
 . 20/ 46األحقاف،  12
 . 31/ 19مريم،  13
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ياىـ، فإف الضمير ىك  نحك: ، ًلمىٍو كقٍو كلمغيبة نحك: ، ك"الياء" لمسكت في الكقؼ  )أيا(إياه كا 
ياكـ، أك عمى  فقط، كما بعده لكاحؽ تدؿ عمى الغيبة كما ىنا، أك عمى الخطاب كما في إياؾ كا 

يانا  . التكمـ كما في إيام كا 

 

 يسكد الرجؿ بالعمـ كاألدب نحك: ، ك"الكاك" لمطمؽ الجمع كلالستئناؼ كلمحاؿ كلممعية كلمقسـ
َن لَُكْم َوُنقِرُّ فًِ األَْرحاِم ما نَ } ٌِّ ، ،3{َخَرُجوا ِمْن ِدٌاِرِهْم َوُهْم أُلُوفٌ }}، 2{شاءُ لُِنَب  ًسرتي كالجبؿى
ُتونِ } ٌْ ٌِن َوالزَّ  . 4{َوالتِّ

 . إيام نحك: ، ك"الياء" لممتكمـ

م كبؿ كعف كفي كقد ككي  :كىي ،ك"أما الثنائية" فستة كعشركف ف كأك كأم كا  ذ كأؿ كأـ كأف كا  آكا 
 . "ككا كيا كالنكف الثقيمةكال كلـ كلف كلك كما كميذ كًمٍف كىا كىؿ 

 . 5" آعبدى ا نحك: ، "آ" لمنداء

 نحك: ، ك"إذ" لممفاجأة بعد بٍينىا كبينما، كلمتعميؿ" 

ذ ما مثمييـ بشر،نعمتيـفأصبحكا قد أعاد ا ، فبينما العسري إذ دارت مياسيري   إذ ىـ قريش كا 

إِنَّ }الرجؿ خير مف المرأة،  نحك: ، ك"أؿ" لتعريؼ الجنس أك جميع أفراده أك فرد منو معيفو 

ُسولُ َفُخُذوهُ }، 6{اإلِْنساَن لَفًِ ُخْسٍر "*" إاِلّ الَِّذٌَن آَمُنوا  نحك: ، كتجيء زائدة ،7{َوما آتاُكُم الرَّ
{أََقِرٌٌب أَْم َبِعٌٌد ما ُتوَعُدونَ } نحك:، "أـ" لممعادة بعد ىمزة االستفياـ أك لمتسكية. اآلف كالنعماف

8  

                                                                                                                                                        
 . 15/ 96العمق،  1
 . 5/ 22الحج،  2
 .243/ 2البقرة،  3
 . 1/ 95التين،  4
 . 389األفغاني، م س،  5
 . 3 -2/ 103العصر،  6
 . 7/ 59الحشر،  7
 . 109/ 21األنبياء،  8
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ِهْم أَأَْنَذْرَتُهْم أَْم لَْم ُتْنِذْرُهمْ } ٌْ {َوَسواٌء َعلَ
ْسَتِوي األَْعَمى } نحك:، كتجيء بمعنى بؿ ، 1 ٌَ َهلْ 

لُماُت َوالنُّورُ َواْلَبِصٌُر أَْم َهلْ َتسْ   .2{َتِوي الظُّ

ٌر لَُكمْ } نحك:، تككف مصدرية كمفٌسرة كزائدة كمخففة مف أىف )أف(ك ٌْ نا } ، 1{َوأَْن َتُصوُموا َخ ٌْ َفأَْوَح

ِه أَِن اْصَنِع اْلفُْلكَ  ٌْ  . 2{إِلَ

ـ نحك: ، لمشرط كلمنفي كتجيء زائدة كمخففة مف إف   )إف(ك   إف ىـ إال في غركر  ،إف ترحـ تيٍرحى

َك لَِمَن اْلكاِذبٌِنَ }  . 3{َوإِْن َنُظنُّ

العدد إما زكج أك  نحك:، كتجيء في مقابمة إما . خذ ىذا أك ذاؾ نحك: ، ك"أك" ألحد الشيئيف
ِزٌُدونَ } نحك: ، فرد، كبمعنى بؿ ٌَ  . 4{َوأَْرَسْلناهُ إِلَى ِمَئِة أَْلٍف أَْو 

 . ذىب :أم ؛أٍم رب، ىذا عسجد نحك: ، ك"أم" لمنداء كلمتفسير

ْسَتْنبُِئوَنكَ } نحك: ، ك"إم" لمجكاب كيذكر بعده قسـ دائمان  ٌَ ُه لََحقٌّ  َو  . 5{أََحقٌّ ُهَو قُلْ إِي َوَربًِّ إِنَّ
 . 6" كالغالب كقكعيا بعد االستفياـ كما رأيت

ا ك"بؿ" لإلضراب عف المذككر قبميا كجعميا في حكـ المسككت "  :كمف حركؼ المعاني أيضن
 . كجيو بدر بؿ شمس . ما ذىب خالد بؿ يكسؼ نحك: ، عنو

ئاً }خرجتي عف البمد  نحك: ، ةلبدليٌ كاك"عف" لممجاكزة  ٌْ   .7{ال َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َش

 . 184/ 2البقرة،  1

 . 27/ 23المؤمنون،  2

 . 186/ 26الشعراء،  3

 . 147/ 37الصافات، 4

 . 53/ 10يونس،  5

 390 -389األفغاني، الموجز في قواعد المغة العربية ،  6
                                                      

 . 6/ 1انبقشة،  8

 . 16/ 13الرعد،  2
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 . 48/ 2البقرة،  7

ادخمكا في أمـ، "دخمت امرأةه النار . في البمد لصكص نحك:، كلمسببيةك"في" لمظرفية كلممصاحبة 
بىستيا"  . في ىرة حى

قد يجكد البخيؿ، قد يقدىـ المسافر  ،1{َقْد أَْفلََح َمْن َزّكاها} نحك:، ك"قد" لمتحقيؽ كلمتقميؿ كلمتكقع
 . الميمةى 

أخًمصكا النيات كي تنالكا  نحك:، )أف(ك"كي" لممصدرية كىذه مع ما بعدىا في تأكيؿ مصدر كػ
 . جٌد ًلكىي تجد . أعمى الدرجات

ِ } نحك:، ك"ال" تككف ناىية كزائدة كنافية  ، 3{ما َمَنَعَك أاَلّ َتْسُجدَ } . 2{ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة ّللاَّ
َق َوال َصلَّى} قالكا أتصبر؟  نحك: ، كقد تقع النافية جكابان كعاطفة كعاممة عمؿ إفٍ  ، 4{َفال َصدَّ

 . أكـر الصالح ال الطالح، ال سمير أحسف مف الكتاب  ال :قمت

ٌُولَدْ } نحك:، ك"لـ" لنفي المضارع كجزمو كقمبو إلى المضيٌ  لِْد َولَْم  ٌَ  . 5{لَْم 

برا:  نحك اؿك"لف" لنفي المضارع كنصبو كتخميصو لالستقب  لف تبمغ المجد حتى تمعؽ الص 

ُر أَْلَف }. لك أنصؼ الناس استراح القاضي نحك:، ك"لك" لمشرط كلممصدرية ٌَُعمَّ َودُّ أََحُدُهْم لَْو  ٌَ

 أم انتفاء الجكاب النتفاء الشرط ؛المثاؿ األكؿ حرؼ امتناع المتناع نحك:، كيقاؿ ليا في 6{َسَنةٍ 
 . 

___________________________________ 

 . 9/ 91الشمس،  1

 . 53/ 39الزمر،  2

 . 12/ 7األعراف،  3

 . 31/  75القيامة، 4

 . 3/ 112اإلخالص،  5

 . 192/ 2البقرة،  6



38 

 

َفبِما َرْحَمٍة ِمَن } ، 1{ما َهذا َبَشراً } نحك:، تككف نافية كزائدة ككافة عف العمؿ كمصدرية )ما(ك

ِ لِْنَت لَُهمْ  ٌُساقُوَن إِلَى اْلَمْوتِ } ، 2{ّللاَّ ِهُم األَْرُض بِما َرُحَبتْ ضاَقْت } ، 3{َكأَنَّما  ٌْ كقد يمحظ  ،4{َعلَ
كاِة ما ُدْمُت } نحك:، الكقت مع المصدرية فيقاؿ ليا مصدرية ظرفية الِة َوالزَّ َوأَْوصانًِ بِالصَّ

اً  ٌّ   .5{َح

ك"مف" لالبتداء  . ما كممتيو مذ سنة كال قابمتو مذ يكمنا نحك: ، ك"مذ" لالبتداء أك الظرفية
الً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم إِلَى اْلَمْسِجِد } نحك:، كلمتبعيض كلمتعميؿ ٌْ ُسْبحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَ

كتجيء زائدة بعد النفي كالنيي ، 8{ِمّما َخِطٌئاتِِهْم أُْغِرقُوا}، 7{}ِمْنُيْم َمْن َكمََّم المَّوُ  6{األَْقَصى
9 8{ما ِمْن َشِفيعٍ } نحك، كاالستفياـ

1 . 

ىا  نحك:، كالجمؿ ،الضمائر كيأنذا كىأنتـ، كيذا كىذه ،لمتنبيو تدخؿ عمى أسماء اإلشارةك"ىا" " 
ىؿ طمع النيار؟ كتفارؽ اليمزة في أنيا ال تدخؿ  نحك:، ك"ىؿ" لالستفياـ . إٌف صاحبؾ بالباب

كلمندبة ك"يا" لمنداء . كاحسيناه نحك:، ك"كا" لمندبة.  عمى نفي كال شرط كال مضارع حالي كال إف  
ْعلَُموَن بِما َغَفَر لًِ َربًِّ َوَجَعلَنًِ ِمَن } . يا حسيناه . "يأيها الّناس" نحك:، كلمتنبيو ٌَ َت َقْوِمً  ٌْ ٌا لَ

ٌُْسَجَننَّ } نحك:، ك"النكف الثقيمة" تدخؿ عمى الفعؿ لتككيده. 10{اْلُمْكَرِمٌنَ  كال تمحؽ الماضي  {لَ
 .أبدان 

                                                      
1
 . 31/ 12ٌٕعف،  

2
 . 159/ 3آل عًشاٌ،  

3
 . 6/ 8األَفال،  

4
 . 118/ 9انخٕبت، 

5
 . 31/ 19يشٌى،  

6
 . 1/ 17اإلعشاء،  

7
 . 253/ 2انبقشة،  

8
 . 3ٌَٕظ،  

9
  . 391 -390األفغاًَ، و ط،  

10
 . 26/ 36ٌظ،  
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ف  كأٌف كأيا كبمى كثـ  :كىي ،ك"أما الثالثية" فخمسة كعشركف  لى كأما كا  ذٍف كأال كا  ذا كا  ٍؿ كا  آم كأجى
ـٍ كىىيىا ؿ  كعمى كالتى كليت كمنذ كنىعى ٍيًر كخال كريب  كسكؼ كعدا كعى مىٍؿ كجى " لمنداء. كجى  نحك، ك"آمى

ندم يقكلكف لي صٍفيا فأنت بكصفيا خبيره أجؿ ع نحك:، ك"أجؿ" لمجكاب. آمى صاعدى الجبؿ
ـي بأكصافي  نحك، ظننتو غائبان إذا إنو حاضر كتربط الجكاب بالشرط نحك:، ك"إذا" لممفاجأة.  ا ًعٍم

ْقَنُطونَ } ٌَ ِدٌِهْم إِذا ُهْم  ٌْ َمْت أَ َئٌة بِما َقدَّ ٌِّ إذٍف تبمغى  نحك:، ك"إذف" لمجكاب كالجزاء .1{َوإِْن ُتِصْبُهْم َس
كاالستفتاح كلمطمب برفؽ كىك العىٍرض، أك بحث ك"أىال" لمتنبيو . القصد في جكاب "سأجتيد" مثالن 

ِهمْ } نحك:، كىك التخصيص ٌْ ِ ال َخْوٌف َعلَ  . أال تحؿ  بنادينا، أال تجتيد ،2{أاَل إِنَّ أَْولٌِاَء ّللاَّ

الً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم إِلَى } نحك:، ك"إلى" لالنتياء ٌْ اْلَمْسِجِد ُسْبحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَ

 3"{األَْقَصى

ا" لمتنبيو كيكثر بعدىا القسـ"   . أمىا كا ألعاتبنو نحك:، ك"أمى

فتنكؼ عف العمؿ كتفيد  )ما(أعطيتو ألنو مستحؽ، كتمحقيا  نحك:، لمتككيد كالمصدرية )أف(ك
ما إِلَُهُكْم إِلٌَه واِحدٌ } نحك:، الحصر ًَّ أَنَّ   .4{ٌُوَحى إِلَ

ٍء َقِدٌرٌ } نحك:، لمتككيد (إف  )ك ًْ َ َعلَى ُكلِّ َش
 ،فتنكؼ أيضان كتفيد الحصر )ما(كتمحقيا  5{إِنَّ ّللاَّ

ُر أُولُو األَْلبابِ } نحك َتَذكَّ ٌَ ما  ؾ كقد كبرت كيقيٍمف شيبه قد عال نحك:، كقد تجيء لمجكاب  ،6{إِنَّ
 إٌنوٍ  :فقمت

  نحك: ، لمنداء )أيا(ك

 أيا جبمٍى نيعمافى با خمٌيا

7يمياسبا يخميص إلٌي نالصٌ  نسيـ  
3 

   

                                                      
 . 36/ 21الروم، 1
 . 62/ 11يونس،  2
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ُكْم قالُوا َبلَى} نحك:، لمجكاب )بمى(ك كأكثر ما تقع بعد االستفياـ كيجاب بيا بعد  1{أَلَْسُت بَِربِّ
 . النفي كما رأيت

 . خرج الشباف ثـ الشيكخ ، نحك: ، لمترتيب مع التراخي (ثـ)ك

مىؿٍ )ك مىؿٍ  :، نحك: ، لمجكاب كنعـ (جى  . قالكا نظمت عقكد الدٌر قمت جى

ٍيرً )ك ٍيرً  :، نحك: ، لمجكاب أيضان  (جى  . قالكا أتقتحـ المىنيكفى فقمت جى

 . 2" رافؽ الناس خال المضميف ، نحك: ، لالستثناء (خال)ك

كقد تحذؼ بعد  . ريٌب ساعو لقاعد . ريٌب أمنيةو جمبت منية ، نحك: ، لمتقميؿ كلمتكثير (ريبٌ )ك" 
 كليؿو كمكج البحر أرخى سدكلو . :، نحك: ، كيبقى عمميا الكاك

 
   

 كاك رب :كيقاؿ لمكاك

 سكؼ يرل نحك اؿك"سكؼ" لالستقب

 . حسٍّف الظف بالناس عدا الخائنيف نحك:، ك"عدا" لالستثناء

" لمترجي كالتكقع م ؾ أف تركع يكمان كالٌدىري قد رفىعىوٍ  نحك:، ك"عؿ   . كال تيييفى الفقير عى

ها َوَعلَى اْلفُْلِك ُتْحَملُونَ } نحك:، ك"عمى" لالستعالء كالمصاحبة ٌْ {َوَعلَ
َك لَُذو َمْغفَِرٍة } 3 َوإِنَّ َربَّ

 4{لِلّناِس َعلَى ُظْلِمِهمْ 

" لمنفي كميس  .ك"ليت" لمتمني، ك"التى

 . ما كممتيو منذ سنة كال قابمتو منذ يكمنا نحك:، لالبتداء أك الظرفية كمذ (منذ)ك

عالمان لمسائؿ تقكؿ (نعـٍ )ك  :"نعـ" في جكاب :لمجكاب فتككف تصديقان لممخبر ككعدان لمطالب كا 
ٍيرً  ، 1{اْفَعلْ ما ُتْؤَمرُ }البغي آخره ندـ، ك  ٍؿ كجى  كىؿ أديت ما عميؾ، كمثميا في ذلؾ أجى

                                                      
 . 172، 7األعراف،  1
 . 392 -391األفغاني، م س،  2
 . 80/ 40غافر،  3
 . 6/ 13الرعد،  4
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 ىيا رب نا ارحمنا نحك:، لمنداء (ىيا)ك

ٌما كحاشا كحتى ككأف ككال كلكٍف كلعٌؿ  (الرباعية كأما) اٌل كأٌما كا  فخمسة عشر كىي إذما كأاٌل كا 
 كلٌما كلكال كلكما كىال  

 2" إذ ما تىٌتًؽ تىٍرتىؽً  نحك:، لمشرط (إذما)فػ

كة نحك:، لمتخصيص (أىال  )ك"   . أاٌل راعيتـ حؽ األخي

 . لكؿ داء دكاء إال المكت نحك:، لالستثناء (إال)ك

 . 3{فىأىٌما ال ًذيفى آمىنيكا فىيىٍعمىميكفى أىن وي اٍلحىؽ  } نحك:، لمشرط كالتفصيؿ كالتككيد (أما)ك

ٌما كىفيكران } نحك:، لمتفصيؿ (إٌما)ك  . 4{ًإٌنا ىىدىٍيناهي الس ًبيؿى ًإٌما شاًكران كىاً 

 . أقدمكا عمى البيتاف حاشا كاحد نحك:، لالستثناء (حاشا)ك

ٌَضُ } ، 5{َحتَّى َمْطلَِع اْلَفْجرِ } نحك:، تقع حرؼ جر النتياء (حتى)ك ُط األَْب ٌْ َن لَُكُم اْلَخ ٌَّ َتَب ٌَ  6{َحتَّى 
حتى كميبه  فكاعجبان  نحك:، قدـ الحاج حتى المشاة، كحرؼ ابتداء نحك:، كحرؼ عطؼ لمغاية

 . تسٌبني

َكأَْن } نحك:، لفظو الدر المنثكر، كأنو ظىًفر ببيٍغيتو، كقد تخفؼ كأفٌ  نحك:، لمتشبيو كلمظف (كأفٌ )ك

 . 7{لَْم َتْغَن بِاألَْمسِ 

ها َكلَِمٌة ُهَو قائِلُها} نحك:، لمردع كالزجر (كال)ك  نحك:، كقد تجيء لمتنبيو كاالستفتاح 8{َكالّ إِنَّ
ُهمْ } ْوَمئٍِذ لََمْحُجوُبونَ  َكالّ إِنَّ ٌَ ِهْم    .9{َعْن َربِّ

                                                                                                                                                        
 . 102/  37الصافات،  1

 . 393 -392األفغاني، ، الموجز في قواعد المغة العربية ،  2
 . 26/ 2انبقشة، 3
 . 3/ 76اإلَغاٌ، 4
 . 5/ 97انقذس، 5
 . 187/ 2انبقشة، 6
 . 11/24ٌَٕظ،  7
 . 111انًؤيٌُٕ،  1
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 . ما قاـ زيد لكف عمركه  نحك:، لمعطؼ كاالستدراؾ (لكفٍ )ك

 . لعؿ الجك يعتدؿ نحك:، لمترجي كالتكقع (لعؿ)ك

كتجيء . أشكقان كلما يمض لي غير ليمة نحك:، لنفي المضارع كجزمو كقمبو إلى المضي (لٌما)ك
كيقاؿ ليا حينئذ حرؼ كجكد لكجكد،  1{َولَّما َفَتُحوا َمتاَعُهْم َوَجُدوا بِضاَعَتُهمْ } نحك:، لمشرط

 . ىذا أنيا ظرؼ بمعنى حيف نحك:، كاألشير في

َ } نحك:، لمتحضيض كلمشرط (لكال)ك
ِ الّناَس َبْعَضُهْم } ، 2{لَْوال َتْسَتْغفُِروَن ّللاَّ َولَْوال َدْفُع ّللاَّ

 كيقاؿ ليا حينئذ حرؼ امتناع لكجكد أم انتفاء الجكاب لكجكد الشرط 3{بَِبْعٍض لََفَسَدِت األَْرضُ 
"4 . 

 5{لَْو ما َتأْتٌِنا بِاْلَمالئَِكةِ } نحك:، كمكال في معنيييا المذككريف (لكما)ك" 

 لكما اإلصاخة لمكشاة لكاف لي

 مف بعد سخطؾ في رضاؾ رجاءي 

 . ىاٌل ترسؿ إلى صديقؾ نحك:، ك"ىال" لمتحضيض

 

فالف عالـ لكنو جباف، كاالستدراؾ  نحك:، الخماسية" فمـ يأت منيا إال لكف كىي لالستدراؾك"أما 
َ َقَتلَُهمْ } نحك:، رفع كىـ نشأ مف الكالـ السابؽ، كقد تخفؼ فتيمؿ كجكبان   6{َفلَْم َتْقُتلُوُهْم َولَِكنَّ ّللاَّ

اشتركت في معنى أك عمؿ كمما تقٌدـ يعمـ أف الحركؼ تنقسـ إلى أصناؼ فكؿ طائفة منيا 
 :تنسب إليو فيقاؿ

                                                      
 . 65/ 12يوسف،  1
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فٌ  ٍيًر كا  ٍؿ كجمىٍؿ كجى م كأجى ـٍ كبمى كا   "أحرؼ الجكاب" ال كنعى

 ك"أحرؼ النفي" لـ كلٌما كلف كما كال كالت

ذما كلك كلكال كلكما كأٌما  ك"أحرؼ الشرط" إٍف كاً 

 ك"أحرؼ التحضيض" أال كأاٌل كىاٌل كلكال كلك ما

 ف ككي كلك كماك"األحرؼ المصدرية" أٌف كأ

ٍف كلف كىؿ  ك"أحرؼ االستقباؿ" السيف كسكؼ كأٍف كا 

ما كىا كيا  ك"أحرؼ التنبيو" أال كا 

 ك"أحرؼ التككيد" إٌف كأٌف كالنكف كالـ االبتداء كقد

 كمف ذلؾ حركؼ الجر كالعطؼ كالنداء كنكاصب المضارع كجكازمو كقد مر بيانيا

 . ر عاممة كأحرؼ الجكابكتنقسـ الحركؼ إلى عاممة كأف  كأخكاتيا كغي

كتنقسـ أيضان إلى مختصة باألفعاؿ كأحرؼ التحضيض، كمختصة باألسماء كحركؼ الجر، 
 . 1" كمشتركة كما كال النافيتيف كالكاك كالفاء العاطفتيف

 

 

 :حروف المعاني العاممة

فإن يا تغير كذلؾ ر مف معنى الجممة الكاقعة فييا، كالسياؽ الدالة عميو ككما أف  الحركؼ تغيٌ    
ر مف إعراب الجممة عند مف أثرىا اإلعرابي عمى الكممات في الجممة، فالحركؼ العاممة تغيٌ 

 النفي ففي إعرابي، أثر ليا التي ىي المعنى حركؼ مف العاممة الحركؼ " إفٌ  إذدخكليا عمييا، 
 كفعؿ، كىك" غير" كىك اسـ منيا ككاحد حركؼ، منيا مختمفة أدكات النحك مف مكضكعات

                                                      
 . 394 -393األفغاني، م س،  1
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 لف ا،لمٌ  لـ،" :منيا، كىي العاممة ؼ عاممة، غير كأخرل عاممة فمنيا النفي حركؼ كأما ،"ليس"
 الحركؼ كمف ،"الت"ك "ال"ك )إف(ك " ما" :كىي ،"ليس"ب المشبية كالحركؼ لمجنس النافية كال

 أىيضان  كمنيا ،"كأفٌ  ،لعٌؿ، لكفٌ  ،ليتى  ،أىفٌ  ،ًإفٌ ) :كىي "بالفعؿ المشبية األحرؼ" أىيضان  العاممة
 مذ منذ، مف، الالـ، في، الكاؼ، عف، عمى، ،ب  ري  حتى، التاء، الباء، إلى،" :كىي "الجر حركؼ"

 خال نحك: ، كأىفعاؿ حركؼ حرفان منيا العشركف كىذه ،(متى لعٌؿ، كي، عدا، حاشا، خال، الكاك،
ذما ،ًإفٍ " الشرط حرفا الحركؼ العاممة كمف، كاسميتيا حرفيتيا في مختمؼ كمنيا كعدا،  ككاك ،"كا 

 أك التعميؿ كالـ الجازمة الناىية كال األمر كالفاء، كالـ كحتى، كأك، القسـ، ككاك بٌ ري  ككاك المعية،
 يعدىا مف كمنيـ بعدىا، مضمرة )أف(ب بعضيـ أنيا تعمؿ يرل مف الحركؼ ىذه كمف. الـ كي
 1" المكسكرة ـالكال كأك كحتى، كالكاك، الفاء نحك: ، بنفسيا عاممة

، أىٍف،" نحك:، الحرفيٌ  المكصكؿ أىيضان  العاممة كمف  ". ككي كأف 

كحػػػػػػػػػركؼ الجػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػكاع حػػػػػػػػػركؼ المعػػػػػػػػػاني العاممػػػػػػػػػة، كبػػػػػػػػػذلؾ تغيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف 
كىػػػػػػػػي  اقي حػػػػػػػػركؼ العربيػػػػػػػػة،إعػػػػػػػػراب الجممػػػػػػػػة  فػػػػػػػػي حالػػػػػػػػة دخكليػػػػػػػػا عمييػػػػػػػػا، مثميػػػػػػػػا مثػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػ

. 2ليػػػػػػػػا حركػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػدة ال تتغيػػػػػػػػر بتغيػػػػػػػػر المكقػػػػػػػػع المتكاجػػػػػػػػد ليػػػػػػػػا فػػػػػػػػي الجممػػػػػػػػة مبنيػػػػػػػػة دائمػػػػػػػػان 

                                                      
 . 649ينظر : الياللّي، الحروف العاممة في القرآن الكريم،  1
 . 26ي، واعد والتطبيق النحو ينظر : موسى، الخوالدة، الق 2
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 :حروف المعاني غير العاممة

 مف القسـ ىذا أف ىذه الحركؼ ال تغير مف إعراب الجممة إذا دخمت عمييا، " مع       
 االستخداـ في المعاني في أثران بارزان  ليا أف   إال   اإلعرابي أثرىا حيث مف تعمؿ ال التي الحركؼ
 "ال" ك ،كذلؾ النافية ()إفٍ ك العاممة غير النافية )ما( :ىي العاممة غير المعاني كحركؼ القرآني

 فالمعنى جديدان، معنى تفيد كلكنيا زائدة، ىنا فيي "خالد كال زيد جاء ما" :قكلؾ نحك:  يضان أ
 . "زيد كخالد جاء ما" :قكلؾ كبيف مختمؼ بينيا

كىي  العطؼ، كأحرؼ "كىؿ اليمزة،" االستفياـ حرفا :أيضان  العاممة غير الحركؼ كمف       
ف ،"ال بؿ، لكف، ، أك أـ، حتى، ثـ، الفاء، الكاك،" عمى  ىي العطؼ ثالثة قسامان أ لمعطؼ كا 

 ككاك كاك االستئناؼ، الحركؼ، ىذه كمف التكىـ، عمى كالعطؼ المحؿ، عمى كالعطؼ المفظ،
  1" حرفيان  مكصكالن  ككنيا عند "الذم"ك الحرفي، :كال ذم خاضٍكا الحاؿ، كخيضتـي

 جمؿ ًإم، إف، كاٌل، بمى، نعـ، أجؿ،" :كىي الجكاب، أحرؼ كذلؾ العاممة غير الحركؼ " كمف
 كأحرؼ كأك، المنقطعة، كأـ في اإًلضراب، األصؿ كىك بؿ" :اإًلضراب، كىي كأحرؼ ،"جيرً 

 . 2" كالتنبيو كالعرض التخصيص

 ، كىي جارة كجازمة كناصبةعاممة :كقد فٌصؿ المرادم في حرؼ الالـ كقسميا إلى قسميف     
 . 3الـ االبتداء، كالفارقة، كالجكاب، كالمكطئة، كالتعريؼ :، كىي خمسة أقساـوغير عاممة

" مف حؽ حركؼ المعاني التي جاءت عمى  :ككض ح الجرجانٌي حؽ حركؼ المعاني فقاؿ     
 . حرؼ كاحد أف تيبنى عمى الفتح التي ىي أخت السككف

مف حؽ حركؼ المعاني، أراد بيا ما يقابؿ األسماء كاألفعاؿ فإن يا مكضكعة لممعاني، كأما  :قكلو
  4األلفاظ المبسكطة التي يتركب منيا الكالـ فتسمى حركؼ المباني"

ال تيبنى عمى كيرل الباحث في ذات السياؽ أف  الحركؼ التي تأتي مف حرؼ كاحد       
 . مظنة أف تقع في بداية الكالـ، كالعربية ال تبدأ بساكفالسككف، 

 
                                                      

 . 300ينظر، الدقر، معجم القواعد العربية،  1

 . 16ينظر : الجنابي، الحرف والمعنى في القرآن الكريم،  2
 . 95ينظر : المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني،  3

 . 147ينظر : الجرجاني، الحاشية عمى الكشاف لمزمخشري،  4
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 :حذف حروف المعاني في صحيح مسمم

 حذف ىمزة االستفيام .1

 يستقيـ إال بتقديرىاحذفت منو ال " كقد كثر حذؼ اليمزة إذا كاف معنى ما  :قاؿ ابف مالؾ     
كحذؼ اليمزة قبؿ ما النافية عند قصد التقرير، كتحذؼ اليمزة في الكالـ الفصيح، كتحذؼ كذلؾ 

ًَّ {كقكلو تعالى كمثاؿ ذلؾ: " . 1لظيكر المعنى" َها َعلَ }َوتِْلَك نِْعَمٌة َتُمنُّ
2

قاؿ أبك الفتح كغيره  
 أك تمؾ نعمة(. )أراد

ِهْم أَأَنَذْرَتُهْم{محيصف  كمف ذلؾ قراءة ابف ٌْ }إِنَّ الَِّذٌَن َكَفُروْا َسَواٌء َعلَ
3
 .4" بيمزة كاحدة 

عند الحديث عف ظاىرة الحذؼ تيالحظ أسمكب االستفياـ، حيث االستفياـ أسمكب خطاب ك     
قائـ عمى داللة االختصار عندما تتكفر قرينة دالة عمى ما حيذؼ، كيتضح ذلؾ في األحاديث 

 :النبكية

 . 5" ُضعفاُؤُىم َبل :قُلتُُ :قاؿ ُضعفاُؤُىم؟ أـَ النَّاسُِ َأشراؼُُ"  -
 الحذؼ في ىذا الحديث داللة، كال يجكز غير اليمزة لكجكد أـ المعادلة، ك "أأشراؼ  "كاألصؿ 
 . االختصار

ُدخَلُالجنََّةُقلتُُُ:ماُمنُعبٍدُقاؿَُ"ُ - ُاهلُلُثمَُّماَتُعلىُذلَكُإلَّ وإفُزنىُُ:لُإلَوُإلَّ
 .6ُ"وإفُزنىُوإفُسرؽُُ:وإفُسرَؽُ؟ُقاؿَُ

ٍف  :" احتج بو ابف ىشاـ إلثبات جكاز حذؼ ىمزة االستفياـ، عمى التقدير أىكى إٍف زنى كا 
 االستفياـ ىك المقصكد في الحديث سرؽ األكلى، ألنيا ىي الجممة االستفيامية، كتقدير

جكاز حذفيا، سكاء تقدمت عمى   :كاأللؼ أصؿ أدكات االستفياـ، فاختصت بأحكاـ منيا
فٍ ، كقكلو: " كاالستفياـ ىنا لمتقرير، ، كحذفت اليمزة لالختصار7أـ أك لـ تتقدميا "  )كا 

                                                      
 . 147 -146ينظر : ابن مالك، شواىد التوضيح،  1
2
 . 22 /26، انشعشاء 
3
 . 6 /2، انبقشة 
4
 . 164/ 1ٌُظش: انجٍاًَ، شٕاْذ انخٕضٍخ ٔانخصذٍخ نًشكالث انجايع انصذٍخ،  
 . 1773، صحيح مسمم ، حديث رقم مسمم 5

 . 94، حديث رقم .ن، م مسمم 6
 . 94العطار، االستشياد  بالحديث النبوي الشريف،  7
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فٍ  فٍ  زنى كا  ف سرؽ؟ )قاؿ كا  ف زنى كا  زنى  سرؽ( فيو استفياـ مقدر، أم: يدخؿ الجنة كا 
فٍ  غير المؤمف ال  سرؽ( أم: فيدخميا، كفيو: أف الكبيرة ال تسمب اسـ اإليماف، فإفٌ  كا 

 يدخميا، كأربابيا ال يخمدكف في النار، كاقتصر مف الكبائر عمى الزنا كالسرقة؛ ألف الحؽٌ 
 1" إما ، أك لمعباد فأشار بالزنا إلى األكؿ، كبالسرقة إلى الثاني

 

ُفيقوؿ - َُقْدُوَكَُّإُ:"ُإّفُاهللُعزُوجلُقدُوَكَِّلُبالرحمَُمَلَكاً، َُوَجلَّ َُعزَّ ُاللََّو َلُبِالرَِّحِمُفَّ
َُأرَُُ:فَػيَػُقوؿَُُُُمَلًكا ُُمْضَغٌةُ؟ُفَِإَذا ُ؟َُأْيَُربّْ َُعَلَقٌة ُ؟َُأْيَُربّْ ُنُْطَفٌة َُأْفَُأْيَُربّْ ُاللَُّو اَد

َُأْوَُسِعيٌدُ؟َُفَماُالرّْْزُؽُُ:قَاَؿُاْلَمَلكُُُ:قَاؿَُُُاًُيَػْقِضَيَُخْلق ُذََكٌرَُأْوُأُنْػَثىُ؟َُشِقيّّ َأْيَُربّْ
َُكَذِلَكُِفيَُبْطِنُأُمِّْوُ" 2ُ؟َُفَماُاْْلََجُلُ؟ُفَػُيْكَتُب

 "سعيد؟  أشقي أك "، كاألصؿ "أك  "ؼ ىمزة االستفياـ المالزمة ؿ حذ "سعيد  شقي أك "قكلو 
 . لمجكاب مف ا تعالى طمبان  التقريرك  كداللة الحذؼ في ىذا الحديث االختصار

 سعيد( كفي قكلو: )أ ك،قدرة في )شقي( بقرينة أ)شقي كسعيد( كىمزة االستفياـ مكعميو فإف  " 
 كمعنى الشقي: العاصي ، كمعنى السعيد: المطيع لو.

 فيوالذم عمـ ا أف الشخص يمكت )فما الرزؽ( ىك ما ينتفع بو. )ك( ما )األجؿ( ىك الزماف 

 أك مدة حياتو؛ ألنو يطمؽ عمى المدة كعمى غايتيا. 

 تابة حقيقة)فيكتب( أم: ا بمعنى: فيأمر، أك الممؾ، كفي نسخة: "فيكتب" بالبناء لممفعكؿ، كالك
أك مجاز عف التقدير، فإف قمت: التقدير أكلى، فكيؼ قاؿ: )في بطف(؛ قمت: الحاصؿ في البطف 

 ،  3"، كاألزلي أمره عقميٌّ محض، كيسىم ى: قضاءن، كالبطف: ظرؼه لمكتابةقدران  ىكيسم  تعمقو بالمحؿٍّ

 3"لمكتابة
 "أن، لن، كي، إذن  "أدوات نصب المضارع  .2

                                                      
1
 . 310/ 3األَصاسي، يُذت انباسي بششح صذٍخ انبخاسي،  
 . 2646، م س، حديث رقم مسمم 2
3
 . 645/ 1األَصاسي، يُذت انباسي بششح صذٍخ انبخاسي،  
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 . نعم، فأقامني وراءه :فقمت "  1" ؟ تنظُرينَُ تشتهينَُ"  -

، فحذؼ النكف كبالتالي حذؼ عمميا في حذؼ النكف "النظر  "كالتقدير تشتييف أف تنظرم 
 . تخفيفان 

ُ.2ُ"كتابًاُلنُتِضلُّواُبعدهُُُ-صلَّىُاهللُُعليوُوسلَّمَُ-قرّْبواُيكتبُلكمُرسوُؿُاهلِلُ"ُ -

ىا جكاب شرط، بمعنى ، كيمكف اعتبار "حتى ال تضمكا  "أك  "كي ال تضمكا  " كتقدير المحذكؼ
 .  كتبت لكـ كتابان فمف تضمكا، عمى أنيا كاقعة في جكاب الطمب إفٍ 

 

 :نون األفعال .3
 :المضارعة في حالتي النصب والجزماألفعال  . أ

- ُ ُإلُاهللُُ" ُأفُلُإلَو ُالناَسُحتىَُيشهدوا ُجئُتُبوُِ.ُأُِمْرُتُأفُأُقاِتَل ُبيُوبما ُويُؤمنوا
 .3ُ"وحسابُػُهمُعلىُاهلِلُ.ُفإذاُفعلواُذلَكُعصمواُمنّْىُدماَءىمُوأمواَلهمُإلُبحقّْها

يا حذؼ بأف المضمرة، كعالمة النصب فيكبة أفعاؿ مضارعة منص "يشيدكا، كيؤمنكا  "فاألفعاؿ 
 .  التخفيؼية كىي نحك ، النكف، ألنيا مف األفعاؿ الخمسة، فداللة الحذؼ إعرابية

 

 . 4" النَّارَُ يِلجُِ عليَُّ يكذبُْ من فإنو عليَُّ تكِذبوا ل"   -

مضارع جـز بال الناىية، كعالمة جزمو حذؼ النكف، ألنو مف األفعاؿ  "تكذبكا  "فالفعؿ    
 . "تكذبكف  "كاألصؿ  ، التخفيؼ كداللة الحذؼ في ىذا الحديثالخمسة، 

: عدـي مطابقة الخبًر لمكاقًع سكاءن طابؽ االعتقادى أـ ال، كقيؿ: عدـ ك"  ( الكذبي )ال تكذبكا عمي 
قتًو ليما، كال فرؽ بيف الكذًب عميو، كالكذب لو، فمعنى قكلو مطابقتو لالعتقاًد، كقيؿ: عدـي مطاب

(: نسبةي الكالـً إليو كذب  . 1" كاف عميو أـ لو ، سكاءان )عمي 
                                                      

 . 892، م س، حديث رقم مسمم 1

 . 1637، م س، حديث رقم  مسمم 2
 . 21 حديث رقم ،، م س مسمم 3

 . 1حديث رقم  ،، م س مسمم 4
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 2" تُراعوا َلم تُراعوا لم"  -

، ألف الجـز  :يكرد المبارؾ رأم الزجاجي بقكلو  " جعمت النكف عمـ الرفع، فكجب حذفيا عند الجـز
 3يسكف المتحرؾ كيحذؼ الساكف "

"  التخفيؼ توكالجـز في الفعؿ المضارع، دالل كبذلؾ يتضح أف  حذؼ النكف في حالتي النصب 
 " الجـز أداة لدخكؿ،  جـز الفعؿ إعرابي كىك حكـ عمى لمداللة" تراعكا  " الفعؿ مف النكف حذفت

 . ، كداللتو التخفيؼ ، فأصؿ الكممة تراعكف فحذفت النكف4عميو "" لـ 

 

ُاللَُّوُ - ُإلَّ ُأفُلُإلَو ُقاَؿُشهادُة ُأعلُم ُورسولُُو ُاللَُّو ُقالوا ُباللَِّو ُاإليماُف ُما "ُىلُتدروَف
ـُُالصَّالِةُوإيتاُءُالزَّكاِةُوصوـُُرمضاَفُوأفَُّتؤدُُّ واُُخُمًساُمَنُوأفَُّمحمًَّداُرسوُؿُاللَِّوُوإقا

 .5ُالمغنِم"

 ىك الذم الحكـ اإلعرابي عمى الثاني داللة الحديث في" تؤدكا  " الفعؿ مف كذلؾ النكف حذفت" 
المضارع، كحذفت النكف تخفيفان لمنع التقاء الساكنيف بيف حرؼ  لمفعؿ الناصبة" أف  " ب النصب

، فأصؿ الكممة تؤدكف فحذفت النكف.  "الكاك  "العمة الساكف   كحرؼ النكف الذم سيكف بسبب الجـز

 كمسألة قاعدة مطردة، النصب، أك لمجـز اإلعراب نكف حذؼ – المسألة ىذه أف فيو شؾ ال كمما
 ما ىذه القاعدة، عف ليس بمعزؿ النبكم كالحديث،  العربي النحك   في مشيكرة كلغة شائعة،
 لغة في كجد أنو إلى نشير أف تبقى  بمكاف الصعكبة مف أمران  كحصرىا الشكاىد سرد يجعؿ

 . القاعدة المشيكرة ىذه يخالؼ ما الشريؼ النبكم الحديث

                                                                                                                                                        
1
 . 342/ 1األَصاسي، يُذت انباسي بششح صذٍخ انبخاسي،  
2
 . 2307 ، م س، حديث رقممسمم  

 . 65ي، نحو المبارك، الزجاجي حياتو وأثاره ومذىبو ال 3

 . 46 ذي،ية داللية في سنن الترمو نح دراسةفايد، ظاىرة الحذف في الحديث النبوي الشريف  4
 . 17، م س،  حديث رقم مسمم  5



51 

 

 

 

يبنى عمى ما يجزم بو  " ةذا اتصمت بو ألف االثنين وواو الجماعإنون فعل األمر  . ب
 "مضارعو 

 . 1" فاذَىبي ":قاؿ،ُنعم :قلتُُ؟ُ"ُحسُبكُِ ":قاؿ مَلْلتُُ إذا حتى"   -
 )مممت( بكسر الالـ أم، ك" ، كداللة الحذؼ في ىذا الحديث التخفيؼ "فاذىبيف  "كاألصؿ 

 2" مقدر أم: كافيؾ ىذا القدر سئمت. )حسبؾ( أم: أحسبؾ؟ كاالستفياـ

 . 3" أكبرُكما وْليؤمَُّكما َأقيَما، ثم فَأذّْنَا، الصالةُُ َحضرتُِ إذا"  -
 . حذفت النكف لبناء فعؿ األمر عمى ما يجـز بو مضارعو، لمنع التقاء الساكنيف "أقيما  "قكلو 

 الالم الواقعة في جواب لوال .4
 .4ُ"لولُآيتافُأنزَلهماُاهللُُفيُكتاِبوُماُحدَّثُتُشيًئاُأبًداُ"ُ -

 . جائز ػػػػػػ ىناػػػػػػ كالتقدير لما حدثت شيئان، كالحذؼ 

)لكال( كىي جائز، كالمعنى: لكال أف ا ذـ  كاتـ العمـ لما حدثتكـ فإف حذؼ الالـ مف جكاب إذ " 
 5" كتماف العمـ حراـ

 حذف الموصول .5

َُكالَِّذيُيُػْهِديُُيُهديُالبدنةَُ الَّذي الُمهجّْرُِ ومثلُُ"  َُكَمَثِلُالَِّذيُيُػْهِديَُبَدنًَة،ُثُمَّ َوَمَثُلُالُمَهجِّْر
َُكْبًشا،ُثُمَُّ   .6"َُدَجاَجًة،ُثُمَُّبَػْيَضةًُبَػَقَرًة،ُثُمَّ

                                                      
 . 892، م س، حديث رقم مسمم  1
2
 .  25 -24/ 3األَصاسي، يُذت انباسي بششح صذٍخ انبخاسي،  
 . 674، م س، حديث رقم مسمم  3
 . 2429، م س، حديث رقم مسمم  4
5
 . 361/ 1األَصاسي، يُذت انباسي بششح صذٍخ انبخاسي،  
 . 850، م س، حديث رقم مسمم  6
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" جكاز حذؼ المكصكؿ لداللة صمتو أك بعضيا، كفي الحديث أحسف ما يستدؿ بو عمى ىذا 
 . ثـ كالذم ييدم كبشان  :أم "ثـ كبشان  "، فمكضع االستدالؿ في الحديث 1الحكـ "

 

 حذف رابط جممة الحال .6

ُيليُالوجوَُ"  ُمما ُاللحيةُِثمُ.ُحتىُمسَّْتُإبهاَموُطرَؼُاْلذِف ُعلىُالصدِغُوناحيِة لُُ،
 . 2" يقصُرُولُيبطُشُبشٍيء

)حت ى مست إبيامو طرؼ األذف( برفع إبيامو عمى الفاعمية كنصب )طرؼ( يقكؿ األنصارم: " 
عمى المفعكلية، كفي نسخة: ]إبياميو[ ]بالتثنية[ بالنصب عمى المفعكلية، كرفع )طرؼ( عمى 

)طرؼ( المذكرة الكتسابو التأنيث مف المضاؼ إليو. )عمى الفاعمية، كأنث )مست( المسند ك 
)كال  ،الصدغ( بضـ الصاد. )ال يقصر( بقاؼو فميممة مشددة مكسكرة: مف التقصير أم: ال يبطئ

 3" يبطش( أم: كال يستعجؿ

 . يبطش كىك ال يقصر كال :التقديرف

 حذف واو العطف .7

 كمما يجكز عند بعض النحكييفلقد أجاز النحكيكف حذؼ كاك العطؼ فقد قاؿ القيركاني: "    
حذؼ كاك العطؼ؛ فأجاز أف يقكؿ الشاعر إذا اضطر: رأيت زيدان عمران، عمى غير البدؿ، كلكف 

 عمى معنى: رأيت زيدان كعمران، ثـ يحذؼ الكاك، كأنشدكا في ذلؾ:

د  في فؤاًد الكريـً كيؼ أصبحتى كيؼ أمسيتى مم ا .  .. ييٍثًبتي الكي

. ثـ حذؼ الكاك  4" يريد: كيؼ أصبحتى ككيؼ أمسيتى

ُو،ُِمنَُثوِبو،ُِمنُصاِعُبُػرّْهتصدَّؽُرجٌلُِمنُدينارِه،ُِمنُِدرَىمُِ"ُووردُفيُالحديثُالشريفُ
 . 5" ِمنُصاِعَُتمرِه

                                                      
 . 26ابن مالك، شواىد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح،  1

 . 642، م س، حديث رقم مسمم  2

3
 . 287/ 2األَصاسي، يُذت انباسي بششح صذٍخ انبخاسي،  
4
 . 264انقٍشٔاًَ، يا ٌجٕص نهشاعش فً انضشٔسة،  
 . 1017، م س، حديث رقم مسمم  5
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كتقدير الباحث لذلؾ أم أم كمف درىمو إف كاف ذا درىـ، كمف ثكبو إف كاف ذا ثياب، كىكذا، 
 . ليتصدؽ مف ىذا أك ىذا، كيرل الباحث أف داللة الحذؼ لمنع التكرار لكضكح المعنى المقصكد

 
 

 : حذف حرف النفي .8

 1ُ"فُْفالُإذَُُ:قاؿ.ُلىَبُُ:اء،ُقاؿوَُسَُُكونواُفيُالبرُّيُأفُُْؾَُسرُّ"ُأيَُ

قبميا، فيي مخصصة بجكاب ، فبمى معناىا الجكاب بإثبات نفي قد تقدـ أما يسرؾ :تقدير الكالـ
كالحديث  –إٌف بمى ال يجاب بيا اإليجاب ما كقع في كتب الحديث  ،النفي ألنيا نقيضة ال

كال إشكاؿ في ذلؾ، فيـ أجابكا النبي صمى ا عميو كسمـ باإلضراب، لككنو نزليـ منزلة  -السابؽ
نما حذؼ حرؼ النفيك  النافي فكبخيـ منبيان كمذكران ليـ،  . 2ران ااختص ىنا ا 

 حذف أداة النداء .9

ُ ُقدُسَقطُ" ُعليوُوسلَّمُوىوُمضطِجٌع، ُاهلِلُصلَّىُاهلُل ُفجاءُرسوُؿ ُراقٌد، ىوُفيُالمسجِد
ُتراٌب،ُفجَعلُرسوُؿُاهلِلُصلَّىُاهلُلُعليوُوسلَّمُيمسُحوُعنوُويقوؿُُ ُ:ِرداُؤهُعنُِشقّْو،ُوأصابَو

 . 3"ُقْمُأباُتراٍب،ُُقْمُأباُتراٍبُ

"  كيكضح األنصارم ذلؾ بقكلو ،لممالطفة كالقرب "يا"فحذؼ أداة النداء يا أبا تراب،  :كتقدير ذلؾ
 )أبا تراب( أم: يا أبا تراب.

كفي الحديث: المالطفة باألصيار، كنـك غير العزب في المسجد. كدخكؿ الكالد بيت ابنتو بغير 
يغضبو، كالفضيمة العظمى إذف زكجيا، كالممازحة لمغاضب بالتكنية بغير كنيتو إذا كاف ذلؾ ال 

 4" لعمي

 5" َحَجرُُ َثوبي َحَجرُُ َثوبي"  نداء سيدنا مكسى لمحجر

                                                      
 . 1623 ، م س، حديث رقم مسمم 1
 . 86، مصابيح المغاني في حروف المعاني، صالموزعيينظر :  2
 . 2409 ، م س، حديث رقم مسمم 3
4
 . 149/ 2األَصاسي، يُذت انباسي بششح صذٍخ انبخاسي،  
 . 339، م س، حديث رقم  مسمم 5
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لدىشة سيدنا مكسى عندما أخذ  لعدـ اإلطالة في الكالـ "يا"حذؼ حرؼ النداء يا حجر،  :بمعنى 
ًلًفٍعمًو )ثكبي( مفعكؿ فعؿ محذكؼ، أم: ريٌد. )يا حجر( نز لو منزلةى مف يعقؿ ك "  1الحجر ثكبو
 2" ًفٍعمىوي فناداه

 

 

 وــد إليـــنـسـد والمــسنـي المـذف فـالح: الفصـــــــل الثـــالث

   

يتككف الكالـ مف جمؿ إما اسمية بركنييا أك فعمية بركنييا، كبذلؾ ال بد مف انتماء الكالـ      
 " الكالـف ألثر داللتو في السياؽ، كبيذا فإف  اكيب في الجيمؿ، فيحذؼ أحد الركنيإلحدل ىذه التر 

 الجممة كىك كاسـو  فعؿو  أك مف ، الجممة االسمية كىك اسميف مف األصؿً  في يتألؼ معمكـ ىك كما
عٌبر سيبكيو عف أىمية المسند كقد  ،3" في الكالـ عمدهة كم يا الفعؿ االسماء كىذا كىذه ، الفعمية

 فمف ، بدان  يجد المتكمـ منو كال اآلخر، منيما عف كاحد يغنى ال ما كىما"  :كالمسند إليو بقكلو
 أخكؾ، كمثؿي  كىذا، أخكؾ ا عبد :قكلؾ كىك ،"يعني الخبر " عميو كالمبني المبتدأي  االسـ ذلؾ
 في اآلخر مف بد األكؿً  لالسـً  يكف لـ كما ، االسـً  مف بد لمفعؿً  فال ، عبد ا يذىب :ذلؾ

 إف دٌؿ دليؿ عمى الحذؼ، كما كٌضح معان  كمييما أك اإلسنادً  طرفي أحد حذؼي  يجكزك  ،4" االبتداء
ال ، عميو دليؿو  عف إالٌ [  الحذؼ مف أم]  ذلؾ مف شيء كليس"  :ابف جني بقكلو فيو  كاف كا 

 بأف " األلفاظ الحذؼ عف جكاز يعيش ابف كقاؿ ، 5" معرفتو في الغيب عمـ تكميؼ مف ضرب

                                                      
 . 253يين والبالغيين، م س، صنحو ينظر : عبيد، الحذف بين ال 1

2
 . 593/ 1، .ط األَصاسي، و 
 . 174ابن مالك، شرح عمدة الحافظ  وعدة الالفظ،  3
 . 23/ 1سيبويو، م س،  4
 . 362/ 2ابن جني، الخصائص،  5
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 مرادان  حذفيو، كيككف جاز، المفظ ذكر دكف مف المعنى فييـ فإف ، المعنى عمى لمداللة بيا جيء
 . 1كتقديران" حكمان 

كأرادكا  "المسند إليو  "ك  "المسند  "" لكحظ أٌف عمماءنا القدماء أطمقكا مصطمحي كليذا فقد   
 المبتدأ، كالفاعؿ، كنائب الفاعؿ " :باألكؿ الفعؿ، كالخبر، كبالثاني مرفكعات األسماء، كتشمؿ

 . 2" "كاسـ كاف كأخكاتيا، كخبر إف كأخكاتيا، كأسماء أفعاؿ المقاربة كالرجاء كالشركع 

كقاؿ سيبكيو إٌف " ىذا باب المسند كالمسند إليو، كىما ال يغني كاحد منيما عف اآلخر، كال يجد 
" فأراد سيبكيو بذلؾ أٌف ىناؾ ركنيف . 3" المتكمـ منو بيدان، فمف ذلؾ االسـ المبتدأ كالمبني عميو

 فعمية؛ ىما المسند كالمسند إليوكحيديف البد مف كجكدىما في الجممة العربية اسمية كانت أـ 
 "المبتدأ كالفاعؿ "كالمسند إليو عمى  "الفعؿ كالخبر  "كيعني المبتدأ كالخبر، كالمسند يطمؽ عمى 

"4 . 

شاعا لدل النحاة كال سيما سيبكيو؛ لمداللة  "المسند كالمسند إليو  "" غير أٌف ىذيف المصطمحيف 
"  :قاؿ الزمخشرم. 5عمى مبحثي المبتدأ كالخبر، إذا ما قيسا باستعماليما عمى الفعؿ كالفاعؿ "

أف المبتدأ مثمو في أنو مسند إليو كالخبر جزء ... سناد ال يتأٌتى بدكف طرفيف مسند كمسند إليواإل
" فأراد ىنا بالمسند إليو المبتدأ، كىك في مكضع آخر يعٌرؼ الفاعؿ مف غير  ، 6مة "ثافو مف الجم

" الفاعؿ ىك ما كاف المسند إليو مف فعؿو أك شبيو مقدمان  :يقكؿ ، 7غير أف يسميو مسندان إليو "
 . 8ضرب زيد، كزيد ضارب غالمو، كحسفه كجيو " :عميو أبدان، كقكلؾ

                                                      
 . 239/ 1ابن يعيش، شرح المفصل،  1
 . 89/ 6العربي دراسة نقدية،  مبروك، في اصطالح النحو 2

 . 78/ 2سيبويو، م س،  3
 . 85، 1/ عدد 26السامرائي، الجممة العربية تأليفيا وأقساميا، ج 4
 . 85/ 1السمطاني، إشكاليات مصطمح الفاعل بين القديم والحديث،  5
 . 22/ 1الزمخشري، المفصل في صنعة اإلعراب،  6
 . 85السمطاني، إشكاليات مصطمح الفاعل بين القديم والحديث،  7
 . 22/ 1، .نالزمخشري، م 8
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التي تعبٍّر عف أبسط الصكر الذىنية التامة التي يحسف السككت " كلما كانت الجممة التامة ىي 
ف مف كىناؾ نكعا ، 1المسند كالمسند إليو كاإلسناد " :عمييا تتألؼ مف ثالثة عناصر رئيسة ىي

 :الجمؿ بحسب اإلسناد

" المبتدأ ىك االسـ المجرد مف العكامؿ المفظية  :بقكلو العكبرم كضحو سمياإلسناد اال :األول
 . 2المسند إليو خبر أك ما يسد مسده "ك لفظان كتقديران، 

ييف االسـ المسند إليو الفعؿ النحك " الفاعؿ عند  :كضحو العكبرم بقكلو  اإلسناد الفعمي :الثاني
كالعامؿ في الفاعؿ الفعؿ ... أك ما قاـ مقامو، مقدمان عميو سكاء كجد منو حقيقة أـ لـ يكجد

اإلسناد معنى، كالعامؿ ىنا  العامؿ إسناد الفعؿ إليو؛ ألف :المسند إليو، كىذا أسد مف قكليـ
 . 3"لفظي

 أن الخبر يجب حذفو في أربعة مواضع:ويقول ابن عقيل: " 

  لمبتدأ بعد لكال نحك لكال زيد ألتيتؾ التقدير لكال زيد مكجكد  األكؿ: أف يككف خبران المكضع
 كقكلو: عما كرد ذكره فيو شذكذان  ألتيتؾ كاحترز بقكلو غالبان 

 لكال أبكؾ كلكال قبمو عمر ... ألقت إليؾ معد بالمقاليد

 .فعمر مبتدأ كقبمو خبر

  ف التقدير لعمرؾ لعمرؾ ألفعم :نحك ،في اليميف المكضع الثاني: أف يككف المبتدأ نصان
قسمي فعمرؾ مبتدأ كقسمي خبره كال يجكز التصريح بو قيؿ كمثمو يميف ا ألفعمف 
التقدير يميف ا قسمي كىذا ال يتعيف أف يككف المحذكؼ فيو خبرا لجكاز ككنو مبتدأ 

ا بخالؼ لعمرؾ فإف المحذكؼ معو يتعيف أف يككف خبرا ألف الـ  كالتقدير قسمي يميف
 ء قد دخمت عميو كحقيا الدخكؿ عمى المبتدأ.االبتدا

                                                      
 . 3-2/ 16ي عند أبي البقاء العكبري، ثر قرينة اإلسناد في التحميل النحو العبيدي،  نعيم، أ 1
 . 124/ 1العكبري،  المباب في عمل البناء واإلعراب،  2

 . 151 -148/ 1، .نم العكبري،  3
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في اليميف لـ يجب حذؼ الخبر نحك عيد ا ألفعمف التقدير عيد ا  فإف لـ يكف المبتدأ نصان 
 عمي فعيد ا مبتدأ كعمي خبره كلؾ إثباتو كحذفو.

  المكضع الثالث: أف يقع بعد المبتدأ كاك ىي نص في المعية نحك كؿ رجؿ كضيعتو فكؿ
دأ كقكلو كضيعتو معطكؼ عمى كؿ كالخبر محذكؼ كالتقدير كؿ رجؿ كضيعتو مبت

مقترناف كيقدر الخبر بعد كاك المعية كقيؿ ال يحتاج إلى تقدير الخبر ألف معنى كؿ رجؿ 
كضيعتو كؿ رجؿ مع ضيعتو كىذا كالـ تاـ ال يحتاج إلى تقدير خبر كاختار ىذا 

 المذىب ابف عصفكر في شرح اإليضاح.

 . زيد كعمرك قائماف :نحك في المعية لـ يحذؼ الخبر كجكبان  تكف الكاك نصان  فإف لـ

  كبعده حاؿ سدت مسد الخبر كىي ال تصمح أف  المكضع الرابع: أف يككف المبتدأ مصدران
  لسد الحاؿ مسده كذلؾ نحك ضربي العبد مسيئان  فيحذؼ الخبر كجكبان  تككف خبران 

 : حاؿ سدت مسد الخبر كالخبر محذكؼ كجكبان كمسيئاو ، لو فضربي: مبتدأ كالعبد معمكؿ
ف أردت المضي فالتقدير  كالتقدير ضربي العبد إذا كاف مسيئان  إذا أردت االستقباؿ كا 

ذا  فمسيئان  ضربي العبد إذ كاف مسيئان  حاؿ مف الضمير المستتر في كاف المفسر بالعبد كا 
  .1" كاف أك إذ كاف ظرؼ زماف نائب عف الخبر

مسند إذا كجدت قرينة تدؿ عمى المحذكؼ، بحيث يككف داعي الحذؼ أقكل مف مكجب ييحذؼ ال
 :ومن الدواعي البالغية لحذف المسند، اآلتيالذكر، 

 إذا كقع جكابنا لسؤاؿ محقؽ . 
 ستفياـإذا جاء بعد جكاب اال . 
 يحذؼ المسند احترازنا عف العبث بعدـ ذكر الذم ال ضركرة لذكره . 
 2يحذؼ بقصد االختصار . 

                                                      
1
 . 254 -248/ 1، ششح ابٍ عقٍم عهى أنفٍت ابٍ يانك ابٍ عقٍم،  
ينظر: الغول، البالغة )البيان والمعاني( في كتاب الفائق في غريب الحديث لمعالمة جار ا الزمخشري،  2
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 و، كيترجح حذفو عندما يأتي مبتدأإذا دؿ عمى المسند إليو قرينة مف المفظ أك الحاؿ جاز حذف
 :ومن دواعي حذفو البالغية اآلتي

 ظيكره بداللو القرائف عميو 
 في مقاـ المدح كالتمجيد كقكعو 
 االحتراز عف العبث بترؾ ما ال ضركرة لذكره 
 1يحذؼ المسند إليو إذا كاف معمكمنا حقيقة 
  

  ــوحذف المســــند في صحـــــيح مســـــمم ودالالتــ: ث األولالمبحـــ

 حذف الخبر .1

 :في صحيح مسمـحذؼ الخبر مف مما جاء 

ماُالمسؤوُؿُعنهاُبأعَلَمُِمنُالسَّائِل،ُولكنُُ:ياُرسوَؿُاهلِل،ُمتىُالسَّاعُةُ؟ُقاؿُ:قاؿ"ُ -
ُثَكُعنُأشراِطها ُكاَنِتُالُعراُةُُ:سُأحدّْ إذاُوَلَدِتُاَْلَمُةُربَّها،ُفذاَؾُِمنُأشراِطها،ُوإذا

الُحفاُةُُرؤوَسُالنَّاِس،ُفذاَؾُِمنُأشراِطها،ُوإذاُتطاَوؿُرِعاُءُالبَػْهِمُفيُالُبنياِف،ُفذاَؾُ
ُاهللُُ ُإلَّ إِنَّ ﴿  :ثمُتالُصلىُاهللُعليوُوسلمُ،2"ُِمنُأشراِطها،ُفيَُخْمٍسُلُيعَلُمهنَّ

 َ
اَذا َتْكِسُب ّللاَّ ْعلَُم َما فًِ األَْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس مَّ ٌَ َي َو ٌْ لُ اْلَغ ٌَُنزِّ اَعِة َو  ِعنَدهُ ِعْلُم السَّ

َ َعلٌٌِم َخبٌِر  . 3﴾ َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس بِأَيِّ أَْرٍض َتُموُت إِنَّ ّللاَّ

 ػػػػػب متعمؽ أك جممة خمس، في الساعة كقت عمـ :أم محذكؼ مبتدأ ىك خبر "في خمس  " :قكلو
نما تيعرب ، كقيؿ أنيا "أعمـ  "  . حاالن ال تيقدر بذلؾ كا 

ُ"َُمنُُْ:اؿَُ؟ُقَُرٌُيػُّخَُُموفَُسلُِالمُُُأيُُّ؛اهللُصلىُاهللُعليوُوسلمُوؿَُسُُرَُُؿَُأَُاًلُسَُجُُرَُُ"ُُإفُّ -
 . 4" هُِدَُِيُوَُُوُِسانُِنُلُِمُُِالمسلموفَُُمَُلُِسَُ

                                                      
 . 94: الغول، البالغة )البيان والمعاني( في كتاب الفائق في غريب الحديث، م س، ينظر 1

 . 9، حديث رقم مسممصحيح ،  مسمم 2
 . 34/ 31لقمان،  3

 . 40، حديث رقم .ن، م مسمم 4
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خبر مبتدأ  "مىف سمـ "، كيجكز أف يككف "مف سمـ المسممكف  "مبتدأ خبره قكلو  "المسمـ  "قكلو 
 . "المسمـ ىك مف سمـ  " :محذكؼ فالجممة خبر المبتدأ األكؿ، كالتقدير

حقيقة  المسمـ الكامؿ، كسبب الحذؼ أف المقاـ ليس لبياف :كيالحظ الباحث أف تقدير الحذؼ ىك
األخالؽ بالنسبة لممسمـ، كحذؼ الصفة داللة عمى التحضيض لألمة أىمية ب شرعية، إن ما لإلشادة

 . عمى منع اإليذاء

 :أف يككف التقدير :أحدىما :كلؾ فيو تقديراف :ال بد في الحديث مف تقدير :قاؿ أبك البقاءكقد " 
 كال بد مف ذلؾ ليككف الجكاب  . خصمة مف سمـ :مف سمـ، أم :أم خصاؿ اإلسالـ أفضؿ؟ فقاؿ

 .  كفؽ السؤاؿ

 . غير محتاج إلى تقدير "مف سمـ" :أٌم ذكم اإلسالـ؟ فيككف قكلو :أف يككف التقدير :كالثاني

لـ جٌرد أفضؿ  :فإف قمت :قاؿ "أم المسمميف أفضؿ؟" :كيؤيد الثاني ركاية مسمـ :قاؿ ابف حجر
 1" رهأفضؿ مف غي :بأف الحذؼ عند العمـ بو جائز، كالتقدير :ىينا عف العمؿ؟ أجيب

ُُ:بُِنَيُاإِلْسالـُُعلىُخمسٍُ"  - وأفَُّمحمًَّداُعبُدهُورسولُو،ُوإقاـِ ُاهللُُ شهاَدِةُأْفُلُإلَوُإلَّ
َُرَمضافَُ  . 2" الصَّالِة،ُوإيتاِءُالزَّكاِة،ُوَحجُّْالبَػْيِت،ُوَصْوـِ

أحدىا  " تقديره، أك " شيادة ىي "، مرفكع عمى أنيا خبر مبتدأ محذكؼ كالتقدير "شيادة  "قكلو 
 . يجاز، كحذؼ الخبر لداللة اإل"شيادة 

ُوَرسوِلوُ"  - ُاهلِل ُإلى ُكانتُِىجرتُو ُفمن ُنوى، ُما ُلمرٍئ ُوإنَّما ُبالنيَِّة، ُاْلعماُؿ إنَّما
ُفِهجرتُوُ ُيتَزوَُّجها ُأوُامرأٍة ُيصيُبها ُلدنيا ُكانتُِىجرتُو ُإلىُاهللُورسوِلو،ُومن فِهجرتُو

 . 3" إلىُماُىاجَرُإليو

ىجرتو إلى ما  :إٌما أف يككف متعمقان باليجرة، كالخبر محذكؼ أم "إلى ما ىاجر إليو  "قكلو 
ٌما أنو خبر  كالجممة خبر المبتدأ الذم ىك  ،"فيجرتو  "ىاجر إليو غير صحيحة أك غير مقبكلة، كا 

 . أك فيي ىجرة قبيحة "فال ثكاب لو عند ا  "، كالخبر محذكؼ كىك "مف كانت  "

                                                      
1
بَْشَجِذ عهى ُيْغُذ اإِلَياو أَْدًذ،  انغٍٕطً،   . 410/ 2ُعقُٕد انضَّ
 . 16، م س، حديث رقم  مسمم 2
 . 1907، م س، حديث رقم  مسمم 3
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كمحؿ . ما نكاه :صمتيا، كالعائد محذكؼ، أم "نكل"مكصكلة ك . "ما نكل" :في قكلو )ما(" 
. كيجكز أف يككف مكصكفة، أم شيء نكاه. الصمة مع المكصكؿ مبتدأ، كالخبر في المجركر

 1" لكؿ امرئ جزاء نيتو :كيجكز أف تككف مصدرية كالتقدير

- ُ ُقَاؿَُ" َُعاِزٍب، ُْبِن ُاْلبَػَراِء ُبَػْيِتُُ:َعِن ُِإَلى َُوَسلََّم َُعَلْيِو ُاهلُل َُصلَّى ُالنَِّبيّْ َُمَع َُصلَّْيُت "
ُالَِّتيُِفيُاْلبَػَقَرةُِ َُحتَّىُنَػَزَلِتُاْْليَُة َُشْهًرا َُعَشَر ُِستََّة ُي َما ُكنُتْم َفَولُّوْا ﴿  اْلَمْقِدِس ٌْ َوَح

ُ 2﴾ُوُجِوَهُكْم َشْطَرهُ  َصلَّىُاهللَُُعَلْيِوَُوَسلََّم،ُفَاْنطََلَقُرَُجٌلُِمَنُفَػنَػَزَلْتُبَػْعَدَماَُصلَّىُالنَِّبيُّ
ثَػُهْم،ُفَػَولُّواُُوُجوَىُهْمُِقَبَلُاْلبَػْيتُِ ُبَِناٍسُِمَنُاْْلَْنَصاِرَُوُىْمُُيَصلُّوَف،َُفَحدَّ َُفَمرَّ  . 3" اْلَقْوـِ

 .  كٌلكا عمى الحاؿ الذم ىـ كانكا عميو :محذكؼ كتقديره الخبر

ُالنبي - ُرأوا ُفلّما ُقاؿُ:صلىُاهللُعليوُوسلمُقالواُ" ُ:محمدُواهللُمحمدُوالخميس،
ُاءَُسَُفَُُـٍُوُْقػَُُةُِساحَُاُبُِنَُزلُْاُإذاُنَُيبر،ُإنُّخَُُبتُْرُُخَُُ"رسوؿُاهللُصلىُاهللُعليوُوسلمُُ:وقاؿ
 . 4"نذرينالمُُُباحُُصَُ

)محمد( أم: جاء، أك ىذا محمد )كالخميس( بالرفع عطؼ عمى )محمد( كبالنصب عمى أنو "  
نقسامو كما مر  إلى خمسة: س. )كالخميس الجيش( سمي خميسنا؛ ال معو. )قاؿ( أم مفعكؿ
 5" كميسرة، كقمب، كمقدمة، كساقة ميمنة

 . (ىذا محمد  )خبر مبتدأ محذكؼ، كالتقدير أم  إذف محمد

ُفيُبئرٍُ - ُخصومٌة ُرُجٍل ُكاَنتُبَينيُوبيَن ُعَليِوُ. ُصلَّىُاللَُّو ُاللَِّو ُإلىُرسوِؿ فاخَتصمنا
 . 6 " "ُشاِىداَؾُأوُيميُنوُُُ:َمُفقاؿَُوسلَّ

" لؾ إقامة شاىديؾ أك طمب يمينو، فحذؼ اإلقامة كالطمب كأقيـ المضاؼ إلييما مقامو  :كالتقدير
 . 7" ، كحذؼ الخبر لمعمـ بوفارتفع

                                                      
1
 . 165/ 2انغٍٕطً، و ط،  
 . 144/ 2البقرة،  2

 . 525، م س، حديث رقم  مسمم 3
 . 1365، م س، حديث رقم  مسمم 4
5
 . 18 -17/ 3األَصاسي، يُذت انباسي بششح صذٍخ انبخاسي،  
 . 138، م س، حديث رقم  مسمم 6
 . 116/ 1السيوطي، عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي،  7
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ُكثيًراُولضحياُأُمَةُمحمٍدُ!ُواهلِلُ!ُلوُت"ُ - ألُىلُ.ُكُتمُقلياًلُعلموفُماُأعلمُلبكيُتم
 . 1" ؟غُتُبلُّ

 بمغت( بتخفيؼ أال أم: أال يا قـك)أال ىىٍؿ ، كقكلو " شبو جممة متعمؽ بالفعؿ أقسـ "كا  "قكلو 
 2" غتبمٌ  ىؿٍ 

 . 3" فَأْكثرواُالدُّعاءَُ،َُوىَوُساجدٌُ،ُأقرُبُماَُيكوُفُالعبُدُمنُربّْوُِ"ُ -

 . مسد الخبر "كىك ساجد  "مبتدأ حذؼ خبره كجكبان، لسد جممة الحاؿ في قكلو  "أقرب  "قكلو 

ا، التزمت "كىك ساجد" :قكلو "  ، جممة حالية سدت مسد خبر المبتدأ، كنظيره ضربي زيدنا قائمن
 في مفسر صاحب الحاؿ ، كجعمت المبتدأ عامالن "ان قائم"العرب حذؼ خبر ىذا المبتدأ، كتنكير 
ا"نكير حاؿ مف فاعمو، التزاـ العرب ت "ان قائم"كيشيد بأف تنكير كاف المقدرة تامة، ك  يقاع "قائمن ، كا 

الجممة االسمية المقركنة بكاك الحاؿ مكقعو في ىذا الحديث، فالمبتدأ فيو مؤكؿ بمفسر صاحب 
  . أقرب الككف ككف :ما يككف مؤكؿ بالككف، كالتقدير لفظوالحاؿ، يعني بالمصدر المقدر، ألف 

إف لمعبد حالتيف  :محذكؼ، كتقديره :أيف المفضؿ عميو كمتعمؽ أفعؿ في الحديث؟ قمت :فإف قمت
حالة ككنو ساجدنا  تعالى، كحالة ككنو متمبسنا بغير السجكد، فيك في حالة سجكده  :في العبادة

 4" أقرب إلى ربو مف نفسو في غير تمؾ الحالة

ُكلُّْصالةٍُ"ُ -  . 5" لولُأفُأشقَُّعلىُأمَّتيُْلمرتُهمُبالسّْواِؾُعنَد

 أم بمصدر دخمت عميو كما )أف( أكلت أف بعد كذلؾ ،"مكجكدةه "  كتقديره ىنا الخبر حذؼ " كقد
 . 6الكالـ " في يذكر أف يجكز ال كاجبه  حذؼه  كىك ،مكجكدةه  أمتي عمى المشقة لك

                                                      
 . 901، م س، حديث رقم  مسمم 1
2
 . 341/ 1األَصاسي، يُذت انباسي بششح صذٍخ انبخاسي،  
 . 482، م س، حديث رقم  مسمم 3

4
بَْشَجِذ عهى ُيْغُذ اإِلَياو أَْدًذ،    . 459/ 2انغٍٕطً، ُعقُٕد انضَّ
 . 252، م س، حديث رقم  مسمم 5

 . 26، ظاىرة الحذف في الحديث النبوي الشريف فايد،  6
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نافية، فدؿ الحديث  "ال"كممة تدؿ عمى انتفاء الشيء لثبكت غيره، ك  "لكال""  :كمعنى الحديث
 1" عمى انتفاء األمر لثبكت المشقة، ألف انتفاء النفي ثبكت، فيككف األمر منفيًّا لثبكت المشقة

 . 2ف العبث بترؾ ما ال ضركرة لذكرهلغاية بالغية، كىي االحتراز م داللة حذؼ الخبرك 

 حذف الفعل .2

فإذا كقع ذلؾ . أف تحذفو كالفاعؿ فيو :أحدىما"  :ف لحذؼ الفعؿ، فقاؿكضح ابف جني ضربي
فمم ا أضمرت "ضربت"  ،ان ضربت زيد :ضربتو؛ ألنؾ أردت ان زيد نحك:، كذلؾ ،فيك حذؼ جممة

 ان سيف إفٍ  ،المرء مقتكؿ بما قىتىؿ بو :كقكليـ ،مررت بو ان أزيد :ككذلؾ قكلؾ ،ضربتو :فس رتو بقكلؾ
فٍ  ،فسيؼ ميا فكاف كاس ،كاف الذم قىتىؿ بو سيفنا فالذم ييقتؿ بو سيؼ إفٍ  :أم ،فخنجر خنجران  كا 

ف لـ تكف مستقم  . فإنيا تعتد اعتداد الجممة ة،كا 

قكلؾ  نحك، كذلؾ ،بو ان عنو مرفكع كذلؾ أف يككف الفاعؿ مفصكالن  أف تحذؼ الفعؿ كحده :واآلخر
فمم ا أضمرتو  ،أقاـ زيد :فزيد مرفكع بفعؿ مضمر محذكؼ خاؿو مف الفاعؿ؛ ألنؾ تريد ،أزيد قاـ

 . 3" قاـ :فس رتو بقكلؾ

فإنو مرفكع  "إذا  "أك  "إف  "" كؿ اسـ مرفكع كقع بعد  :كمف حاالت حذؼ الفعؿ، قاؿ التميمي
 . بفعؿ محذكؼ كجكبان 

دع امرأ، كعمة الحذؼ في  :امرأ كنفسو أم :يحذؼ عامؿ المفعكؿ معو كجكبان كما في قكلنا
سقيان كرعيان كجدعان  :السماعيات كثرة االستعماؿ، فحذؼ عامؿ المصدر السماعي كجكبان مثؿ

كيحذؼ . كشكران كعجبان؛ كذلؾ الستعماليـ المصدر بدؿ الفعؿ فصار لدييـ كأنو تكرار لمفعؿ ذاتو
؟ ك "لمف قاؿ  "سير زيد  "عامؿ المصدر غير المؤكد جكازان لمداللة عميو كقكلؾ   "أم سيرو سرتى

 . "ضربتو ضربتيف  "ك  "سرتي سيرى زيدو  " :كالتقدير "كـ ضربتى زيدان  " :لمف قاؿ "ضربتيف 

يـك  " :فيقكؿ "متى جئت؟  " :أف يقاؿ نحك:، كما يجكز حذؼ عامؿ أسماء الزماف كالمكاف
 "سرت فرسخيف  "ك  "جئت يكـ الجمعة  " :كالتقدير "فرسخيف  "فنقكؿ  "كـ سرت؟  "ك  "الجمعة 

                                                      
1
 . 20/ 3، .ٌانغٍٕطً، و  
 . 93 -92/ 51ينظر، التميمي، الحذف والتقدير رؤية في األسموب القرآني،  2

3
 . 381/ 2ابٍ جًُ، انخصائص،  
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عتممنا في حذؼ المبتدأ أك الخبر، فالحذؼ جائز ألف المجيب غير السائؿ كىنا يصح عمييا ما ا
فال تكرار يكجب الحذؼ، كىك جائز ألنو مفيكـ مع الحذؼ، كالضمائر المستترة فالمضمرات إذا 

تصالن منيا عمى حرؼ كاحد، كىي جيء بيا لإليجاز كاالختصار فقٌمت حركفيا فجعؿ ما كاف م
 .  جكازان االستتار ك  كجكبان  االستتار :نكعاف

اتسعكا في حذؼ الفعؿ بعد كقاؿ ابف يعيش عف حذؼ الفعؿ كآراء العمماء في ذلؾ كأنيـ قد " 
، كتقكؿ: (لما)كبعد  (قىدٍ )  (فىعىؿى )؛ ألنيما لتكقيًع فعؿ؛ ألنؾ تقكؿ: "قد فعؿ" ًلمف يتكقع ذلؾ الخبرى

لتقدـ ما قبميما، كلـ يسغ ذلؾ في  (قىدٍ )، ك(لما)مبتًدئنا مف غير تكقعو، فساغ حذؼي الفعؿ بعد 
نما شبيكا  "، إذ لـ يتقٌدـ شيءى يدؿ عمى المحذكؼ. كا  ـٍ  . 1" ، كحذفكا الفعؿ بعدىا(لىما)بػ  (لـٍ )"لى

 :ح مسمميحذف الفعل وجوبًا بعد أدوات الشرط، وفي سياق االستفيام، ومن ذلك في صحي

ُكلُّْ"ُ - ُىوُناـُثالثُعقد،ُيضربُمكاف يعقدُالشيطافُعلىُقافيةُرأسُأحدكمُإذا
ُانحلَّتُعقدة،ُفإفُتوضأُُ:عقدة ُفإفُاستيقظُفذكرُاهلل، عليكُليلُطويل،ُفارقد،

ُوإلُأصبحُ ُطيبُالنفس، ُفأصبحُنشيطًا ُفإفُصلَّىُانحلَّتُعقده، انحلَّتُعقدة،
 2" خبيثُالنفسُكسالف

بقي عميؾ  :باؽ عميؾ، أك فاعؿ فعؿ محذكؼ، أم :خبره، أم :مبتدأ، كعميؾ "ليؿ"" حيث إف  
 3" يضرب كؿ عقده قائالن ىذا الكالـ :ليؿ، كالجممة مقكؿ القكؿ محذكؼ، أم

ُاْمرئُُمْسِلمُبَيمينوَمنُاْقت"ُ - َُعَليِوُالَجنََّةُ"ُُ،َُفقْدُأْوَجَبُاهلُلَُلُوُالنَّارَُُ،َُطَعَُحقَّ ـَ َوَحرَّ
َُكاَفَُشْيئاًَُيسيراًُيَاَُرُسوؿُاهللُ؟ُفَػَقاؿَُُ:فَػَقاَؿُرَُجلٌُ َُكاَفَُقضيباًُِمْنُأرَاؾُ:وإْف  . 4"ُ"ُوإْف

فٍ  :تقديركال خبر كاف المحذكفة،، "قضيبان  "قكلو  و مفعكؿ لفعؿ أك أنٌ  مف أراؾ، قضيبان  كاف كا 
فٍ  :محذكؼ كتقديره  5" ان قضيب اقتطعى  كا 

                                                      
1
 . 36/ 5ابٍ ٌعٍش، ششح انًفصم،  
 . 776، م س، حديث رقم  مسمم 2
3
 . 497/ 2انغٍٕطً، و ط،  
 . 137، م س، حديث رقم  مسمم 4
5
 . 261/ 2، ، و.ط انغٍٕطً 
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- ُ "ُ:ُ ُقَاَلْت َُيْضَحُكُ، َُوُىَو ،ُ َقَظ ُاْستَػيػْ ُثُمَّ ،ُ َُوَسلََّم َُعَلْيِو َُصلَّىُاللَُّو ُاللَِّو َُرُسوُؿ ـَ فَػَنا
ُُغَزاًةُِفيَُسِبيِلُ فَػُقْلُتَُوَماُُيْضِحُكَكُيَاَُرُسوَؿُاللَِّوُ،ُقَاَؿُ:ُنَاٌسُِمْنُأُمَِّتيُُعِرُضواَُعَليَّ

 1" ثَػَبَجَُىَذاُاْلَبْحِرُُمُلوًكاَُعَلىُاْْلَِسرَّةُِاللَِّوُيَػرَْكُبوَفُ

 في الجممة، فمـ ييذكر  ان ي ناس مف أمتي، كعدـ ذكر الفعؿ لذكره سابقييضحكن :كتقدير ذلؾ
 .لإلطالة كالتكرار ان منع

 

 

 : حذف اليمزة من الفعل تحقيقاً 

 . 2" برأِسها فأومتُْ"  -

بمعنى أشارت، فحذفت اليمزة لمتخفيؼ كىك جائز كىي لغة أكثر أىؿ  "أكمأت  "كاألصؿ 
 .3" أم: أشارت )برأسيا( أم: نعـ... )فأكمت(، " الحجاز

 : داللة حذف الفعل

مـ مف الكالـ حذؼ الففييـ مف النص، حيث " يي  حذؼ الفعؿ إفٍ يي       عؿ كيبقى المفعكؿ بو إذا عي
قرأت صحيفة، فالحذؼ  :ما قرأت؟ كالتقدير :جكابان لمىف سألؾ ،صحيفةن  :، نحككدٌؿ عميو دليؿ

 :كالتقدير 4﴾ماذا أنزل ربكم قالوا خٌراً ﴿  :جائز كيستدؿ عميو مف السياؽ، كمنو قكلو تعالى
زيدان ضربتو، حيث  نحك:،  أنزؿ خيران، كيحذؼ عامؿ المفعكؿ كجكبان؛ كذلؾ في باب االشتغاؿ

نابت  "النداء  ياء "لمتأخر، ككذلؾ يحذؼ في أسمكب النداء؛ ألف حذؼ الفعؿ الذم فٌسره العامؿ ا
الصبر  نحك:، م باعد كأحذر النار، كفي اإلغراءالنار، أإياؾ ك  نحك:كفي التحذير،  عنو

، ك كالصالة، ًرا لَُّكْم ﴿ قكلو تعالى  ، نحك: أم الـز ٌْ . 1ران لكـ "اعممكا خي :كالتقدير 5﴾انَتُهوْا َخ
                                                      

 . 2533، م س، حديث رقم  مسمم 1
 . 1672 ، م س، حديث رقم مسمم 2
3
 . 182/ 5األَصاسي، يُذت انباسي بششح صذٍخ انبخاسي،  
 . 30/ 16النحل،  4

 . 171/ 4النساء،  5
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أتي الحذؼ كال ي ،ىما، إن ما يحذؼ أحدان مف الفعؿ كالفاعؿ ال ييحذؼ ركناىا معة المككنالجممة 
جيز ىذا الحذؼ لقرينة تعطي داللة عمى ما كجب كربما تي إن ما لو حاالت تي  ان عفكي ان عشكائي ان اعتباط

 .  يتـ حذفو

اآلخر أف يحذؼ " حذؼ الفعؿ مع الفاعؿ إذا كقع فإنو حذؼ جممة، أما النكع كبيذا إف        
 عنو مرفكعان بفعؿ مفصكالن  الفاعؿ يككف أف كذلؾ المكضع ىذا غرض ىك الفعؿ كحده، كىذا

 مف خاؿ مضمر محذكؼ بفعؿ مرفكع فزيد قاـ، أزيد :قكلؾ نحك:، كذلؾ المذككر، يفسره محذكؼ
 القرآف الكريـفي  كرد ما ككذلؾ . قاـ :بقكلؾ فسرتو أضمرتو فمما زيد، أقاـ تريد ألنؾ الفاعؿ،

َماء انَشقَّت﴿  :منيا قكلو عز كجؿ  مضمر كحده، أم إذا انشقت السماء فالفعؿ فيو 2﴾ إَِذا السَّ
فحذؼ جكاب إذا ليذىب المقدر كؿ مذىب، أك اكتفاء بما عمـ في مثميا مف سكرتي التككير 

كمعناه  السماء انشقت القى اإلنساف كدحو إذا :جكابيا ما دؿ عميو فمالقيو، أم :كاالنفطار، كقيؿ
ف ىمؾ امرؤ، فا ، 3﴾إِِن اْمُرٌؤ َهلََك ﴿  :ككذلؾ قكلو تعالى ،إذا انشقت بالغماـ مرؤ فالتقدير كا 

 مرفكع بفعؿ يفسره الفعؿ بعده .

َرت﴿  :كمف ذلؾ ما جاء في قكلو تعالى  ْمُس ُكوِّ  نائب فاعؿ لفعؿ مضمر فالشمس 4﴾ إَِذا الشَّ
إذا ككرت الشمس، ألف إذا يطمب الفعؿ  :، فيككف التقدير"ككرت  "يفسره الفعؿ الذم جاء بعده 

 . 5لما فيو مف معنى الشرط "

 

 

 

 
                                                                                                                                                        

 . 100، ، الحذف والتقدير رؤية في األسموب القرآني ينظر، التميمي،  1
 . 1/ 84االنشقاق،  2

 . 176/ 4النساء،  3

 . 1/ 81التكوير،  4

 . 286/ 2، عدد10خمف، الحذف في المغة العربية،  5
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  ــــــوـيح مســــمم ودالالتـحـــــذف المســــند إلـــيو في صح: ــانيالث المبحـــث

كداللة لمنص، كحذؼ أحدىما يمنح النص المسند كالمسند إليو ركنا الجممة التي تعطي معنى     
سن ان تعبير  في السياؽ، كتزيؿ رتابة النص المعتاد الذم يبعث عمى  ان يحمؿ داللة جديدة، تزيد حي

تالفي المتمقي لمنص، كتغير في أسمكب الكاتب أك المتكمـ، كتيعًمؿ الفكر كتبيف المبيـ كتكضح 
 المتكمـ إليو يعمد ما إلى التراكيب مف كثير في العبارة حسف يرجع :" الحذؼمكنكف الرمكز، إف  

نما القصد، كراءه يمتكم كال المعنى، بو يغمض ال حذؼ مف  العبارة، بو تصفى تصرؼ ىك كا 
 الجيد، بالكالـ أشبو كتصير مبناىا، كيمتمئ إيحاؤىا، كيتكاثر حبكيا، كيقكل أسرىا، بو كيشتد
 كصحة البياف كقدرة النفس، قكة عمى دليؿ أخرل جية مف كىك الطبع، أىؿ كالـ إلى كأقرب
 .  الفطرة كصدؽ الذكاء،

 أنطؽ كتجدؾ لإلفادة، أزيد فادةاإل عف كالصمت الذكر، مف أفصح الذكر ترؾ بو ترل إنؾ      
 النادر الكالـ مف ألنو النص؛ ىذا كتأمؿ ،"تبف لـ إذا بيانان  يككف ما كأتـ تنطؽ، لـ إذا تككف ما

إذف إٌف المحذكؼ ييفيـ مف سياؽ الكالـ، أك داللة الحاؿ، أك تيفيـ . 1يحسنكنو " مف ذىب الذم
، كتأتي حاالت المسند إليو  مف قرينة المفظ، كفي ذلؾ إثارة لذكاء القارئ كالسامع كتنشيط فكره

 في المبتدأ كالفاعؿ كنائب الفاعؿ .

كفي داللة الكالـ المحذكؼ كالمصرح كالميكنى عنو، فإف  اختالؼ داللتو باختالؼ طريقة       
فقد يمجأ لمحذؼ بشكؿ مقصكد، كقد يتخذه مسمكنا في سياؽ  ،بنائو التي يعمد إلييا المتكمـ

 :نكعاف الحديث دكف القصد الستخدامو، كبذلؾ يأتي " الحذؼ

،: يعني ر،التقدي في منكٌيان  يككف ما: األكؿ  األعماؿ إنما": وينكي يعني المتكمـ يقدٍّره مراعىن
 محذكؼ ىذا الخبر، ىك المحذكؼ بمحذكؼ، ميتعٌمؽ مجركر جار:  ، الحمد: نقكؿ "بالنيات

 . نعـ ال؟ أك مقد ر مىنكم، ال؟ أك مىٍنكم لكنو ،ال أك
                                                      

 . 154 -153/ 1أبو موسى، خصائص التراكيب دارسة تحميمية لمسائل عمم المعاني،  1
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نما النية، جية مف ييراعى ال: يعني ،ان منسي ان نسي يككف ما: الثاني  ال إليو ييمتىفىت كال ميسقىطان  يككف كا 
 يجب التي المكاضع مف حذفيوي  يجبي  ىذا المصدر، بفاعؿ لو مث مكا المراعاة، عند كال ،التقدير عند

 .  ان مصدر  يككف أف الفاعؿ حذؼي 

ًذؼ، إذا فحينئذو   كذلؾ ال، :نقكؿ نذكره؟ اإلعراب عند ىؿ. . ال نقدٍّره؟ ىؿ. . ال ننكيو؟ ىؿ حي
ًربى  :الفاعؿ نائب أنو عمى ارتفع، إذا بو المفعكؿ فاعؿي  رىبى  :أصميا زيده، ضي ًذؼ زيدان، عمركه  ضى  حي

ًذؼ ال؟ أك حذؼ ىذا. . كذلؾ أليس الفاعؿ، ذؼي  إليو، المسند حي  التركيب ىذا في إليو المسند حى
ًعؿ تيًرؾى  أنو أـ مقدر، منكم ىك ىؿ ًربى  تقكؿ كلذلؾ الثاني، منسيان؟ نسيان  كجي  ميغىي ر فعؿه  :ضي

، :تقكؿ كال فاعؿ، نائب :كزيده  الصيغة، ًربى  أليس كذا، أك عمرك تقديريهي  محذكؼ كالفاعؿ ضي
ال ىكذا، تعربو ال كذلؾ؟  يعني التقدير، جية مف ييراعى  لـ الحذؼ ىذا ألف لماذا؟ أعجميان، كنت كا 
ذىؼى  الفصيح العربي  . المٍنكم حكـ في يجعميا كلـ الكممات بعض أك إليو، المسند بعضى  حى

ًعؿ فإذا ،... ميقد رنا مىنكيان  يككف محذكؼو  كؿ   ليس :إذان   عنو نبحث الذم ىك حينئذو  ميقدران  مىنًكيان  جي
ًعؿ ما كأما المكضع، ىذا في  .  1 أصالن  ييذكر لـ كأنو فيذا منسيان  نسيان  جي

فنا :إذان   المسند حذؼ في :يعني حذفو، في األكؿ البحث الذكر، عمى الحذؼ بحث قٌدـ لماذا عرى
 بد ال بؿ إليو، المسند أحكاؿ مف يككف حذؼو  كؿ   ليس :يعني أمريف، عمى يتكقؼ كحذفيوي  إليو،
  :أمريف كجكد مف

 مػػػػػػف ميتمىكٍّنػػػػػػان  بمتىعىم قػػػػػػو،: يعنػػػػػػي بػػػػػػو، عاًرفػػػػػػان  السػػػػػػاًمعي  يكػػػػػػكف بػػػػػػأف المقػػػػػػاـ قابميػػػػػػة: األكؿ األمػػػػػػر
 إال الحػػػػذؼ يجػػػػكز ال. المحػػػػذكؼ عمػػػػى تػػػػدؿٌ  قرينػػػػةو  ًذكػػػػرً  مػػػػف بػػػػدٌ  ال: يعنػػػػي المحػػػػذكؼ، معرفػػػػة
ػػػػذؼي : فقػػػػاؿ كمٍّيػػػػا، النحػػػػك أبػػػػكاب فػػػػي. النحػػػػك  فػػػػي قاعػػػػدة مالػػػػؾ ابػػػػف قىع ػػػػدى  كلػػػػذلؾ بقرينػػػػة، ػػػػا كحى  مى
ـي  ىػػػػػػذه القاعػػػػػػدة عمػػػػػػى المبتػػػػػػدأ، إنمػػػػػػا تػػػػػػأتي فػػػػػػي كافػػػػػػة أبػػػػػػكاب النحػػػػػػك  .  كال تقتصػػػػػػر جػػػػػػائزه  ييعمىػػػػػػ

 

___________________________ 
 . 12/2الحازمي، شرح الجوىر المكنون في صدف الثالثة فنون،  1
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كيرل الباحث أف  الحذؼ في أركاف الجممة بأنكاعيا اسمية كانت أك فعمية كحتى شبو الجممة      
حذؼ أحد العناصر المككنة لمجممة، كقد يأتي بشكؿ ينكم فيو المتكمـ  يأتي في إطارو  منيا،

، حيث تكجد دكاعي أك عمدان  ان جيز ذلؾ الحذؼ الكاقع قصدب كتي كجً عفكم، كفي كؿو دالالتو التي تي 
 .  عند المتمقي ان معركف يككف عندما يتكرر، أك ذؼ الفاعؿ مثالن لح

 :أغراض حذف المسند إليو

ك ٍت ﴿  :القرائف عميو، فذكره يعد حينئذ عبثا في الظاىر كقكلو تعالىظيكره بداللة "  .1 فىصى
ًقيـه  كزه عى قىالىٍت عىجي  . أنا :أم 1﴾ كىٍجيىيىا كى

 . ضيؽ المقاـ عف إطالة الكالـ بسبب التكجع كالتضجر .2
 . المسألة المعيكدة بينكما :"انتيت"، أم :إخفاء األمر عف غير المخاطب، كما تقكؿ .3
 . طيار :مقبالن  فرصة سانحة، كقكؿ مف رأل طياران خكؼ فكات  .4
حمد  :مف طابت سريرتو حمدت سيرتو، أم نحك:، المحافظة عمى سجع أك قافية، فاألكؿ .5

 أف ترد الكدائع كال بد يكمان ... كما الماؿ كاألىمكف إال كدائع نحك:، كالثاني. الناس سيرتو
 . إذ لك قيؿ أف يرد الناس الكدائع الختمفت القافية .6
ىذه رمية، أك  :رمية مف غير راـ، أم :اتباع االستعماؿ الكارد بالحذؼ كقكليـ في المثؿ .7

الكارد عمى ترؾ نظائره، كما في الرفع عمى المدح، أك الذـ أك الترحـ، فإف المسند إليو ال 
 . يكاد يذكر في ىذه المكاضع

الؽ لما يشاء، أم خ :تعيينو كعدـ احتماؿ غيره، إما بحسب الحقيقة كالكاقع، كما تقكؿ .8
ما بحسب المبالغة كاالدعاء، كما يقكؿ المادح كىاب األلكؼ أم  . الممدكح :ا تعالى، كا 

 :، أم2﴾ َفَصْبٌر َجِمٌل﴿  :قكلو تعالى نحك:،  تكثير الفائدة باحتماؿ أمريف عند الحذؼ. 9
 . فأمرم صبر جميؿ، أك فصبر جميؿ أجمؿ بي كأكلى

 

                                                      
1
 .  29/ 51انزاسٌاث،  
2
 . 18/ 12ٌٕعف،  
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اٍء بَِنِمٌمٍ ﴿ :عند الحاجة إلى ذلؾ، كما يقاؿتأتي اإلنكار .  11      اٍز َمشَّ إذا قامت  1﴾َهمَّ
 .  القرينة عمى أف المراد خالد مثالن 

إيياـ العدكؿ إلى أقكل الدليميف، كىك الدليؿ العقمي دكف المفظي، فإف االعتماد عند . 11
نما قيؿ إليياـ؛ ألف  ،الذكر عمى داللة المفظ كعند الحذؼ عمى داللة العقؿ كىي أقكل كا 

كيؼ أنت؟  :الداؿ في الحقيقة عند الحذؼ ىك المفظ المدلكؿ عميو بالقرينة كيحتممو قاؿ لي
 2" عميؿ :قمت

 :حذف المبتدأ .1

كفي جكاب االستفياـ، كبعد  يحذؼ المبتدأ أك الخبر إذا كاف في الكالـ داللة عمى المحذكؼ     
" يحذؼ المبتدأ في كالـ العرب، كال يككف حذفو :ككذلؾ يقكؿ خمؼ عنو، فاء الجكاب كبعد القكؿ

 حذؼ فييا يحسف التي المكاضع كمف. جممة يأتي ما ألف منو الخبر، حذؼ كاألحسف مفردان، إال
 نحك:  تارة المبتدأ حذؼ كا، كقد اليالؿ ىذا أم كا، اليالؿ :قكليـ يجازاإل طريؽ عمى المبتدأ
َرْوَن ﴿ ككذلؾ قكلو عز كجؿ . أرب أك حاجة فيو لؾ ىؿ أم، ككذا كذا في لؾ ىؿ ٌَ ْوَم  ٌَ ُهْم  َكأَنَّ

َهارٍ  ن نَّ ْلَبُثوا إاِلَّ َساَعًة مِّ ٌَ ٌُوَعُدوَن لَْم  ٌُْهلَُك إاِلَّ َباَلٌغ  َما   أك ذلؾ، أم 3﴾ اْلَقْوُم اْلَفاِسقُونَ  َفَهلْ 
 َوَما أَْدَراَك َما اْلُحَطَمة﴿  نحك: ، االستفياـ جكاب في المبتدأ حذؼ كثير كيكثر كىك بالغ ىذا

ِ اْلُموَقَدة  .  ىي نار ا :أم 4﴾ َناُر ّللاَّ

َمْن َعِملَ َصالًِحا َفلَِنْفِسِه َوَمْن ﴿  :قكلو تعالى نحك:،  كيقع حذؼ المبتدأ بعد فاء جكاب الشرط

َها  ٌْ  . 6ساءتو عمييا "أم فعممو لنفسو كا   ، 5﴾أََساء َفَعلَ

الجممة ال بد  مف مراعاة صحة بناء الجممة، ككذلؾ معناىا، فقد يختمؼ  حذؼ أحد ركنيكعند 
المعنى بالحذؼ منو عف الذكر، كفي حالة تشابو المعنى في كال الحالتيف أصبح األمر يجيز 

                                                      
1
 . 11/ 68انقهى،  
2
 . 91 -90انًشاغً، عهٕو انبالغت انبٍاٌ، انًعاًَ، انبذٌع،  
 . 35/ 46األحقاف،  3

 . 4/ 104، اليمزة 4
 . 46/ 41فصمت،  5

 . 291خمف، الحذف في المغة العربية،  6
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عميو  دؿٌ  إفٍ  "المبتدأ أك الخبر  "" كقد يحذؼ أحدىما لممتكمـ الذكر كالحذؼ لمككنات الجممة، 
، فحذؼ ان عمى حذؼ المبتدأ أك الخبر كجكب كىذا ينطبؽ. ليؿ شريطة أال يتأثر المعنى بحذفود

عميو دليؿ بشرط أال يتأثر المعنى بحذفو، ككاف األفضؿ أف  المبتدأ أك الخبر كجكبان يككف إذا دؿٌ 
ذا تأث "أال يتأثر المعنى بحذفو أك بذكره  "يقاؿ  ر المعنى فإذا تأثر المعنى بحذفو كجب ذكره، كا 

ذا لـ يتأثر بكمييما جاز الحذؼ كالذكر، كالمقصكد بتأثر المعنى بالذكر  بذكره كجب حذفو، كا 
 . اإلطالة بدكف فائدة

ذا  أما العمة المناسبة لككف ىذا الحذؼ جائزان فيي أف المبتدأ إذا حذؼ فحذفو ال يخؿ بالمعنى، كا 
كر، كاألكؿ أكلى ألنو أكجز يجكز الذذكر فال يحدث تكراران مخالن بالبالغة، فيجكز الحذؼ ك 

 . 1"كأبمغ

 نحك، أك ذـٌ  الحمد  الحميدً  نحك:،  فإذا أخبر عنو بنعت مقطكع لمجرد مدح حذفو كجكبان " أما 
أك بمصدر جيء بو  مررت بعبدؾ المسكيفً  نحك:، المؤمنيف أك ترحـ أعكذ با مف إبميس عدكٌ 

 2" كطاعةه  سمعه  نحك:،  مف المفظ بفعمو بدالن 

كقد يمتنع حذؼ المبتدأ أك الخبر، كذلؾ فيما إذا "  :ابف ىشاـ حالة امتناع الحذؼ، قائالن  يذكر
 . 3" الجزأيف عف ضمير شأف، فإنو يجب ذكر كقعت الجممة خبران 

 ويحذف المبتدأ وجوبًا في المواضع اآلتية:

  الكريـ أك ذـ نحك األكؿ: النعت المقطكع إلى الرفع في مدح نحك مررت بزيد " المكضع
مررت بزيد الخبيث أك ترحـ نحك مررت بزيد المسكيف فالمبتدأ محذكؼ في ىذه المثؿ 

 كنحكىا كجكبا كالتقدير ىك الكريـ كىك الخبيث كىك المسكيف.
 الرجؿ زيد كبئس  ـى عٍ نً  نحك: أك بئسى  ـى عٍ نً بً  ان المكضع الثاني: أف يككف الخبر مخصكص

كالتقدير ىك زيد أم الممدكح زيد  لمبتدأ محذكؼ كجكبان  الرجؿ عمرك فزيد كعمرك خبراف
 كىك عمرك أم المذمـك عمرك.

                                                      
 . 407، الحذف الواجب والحذف الجائز في النحو العربيعبدالجميل نقي،  1
 . 214/ 1ابن ىشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،   2

 . 213/ 1، م.ن ابن ىشام،  3
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  المكضع الثالث: ما حكى الفارسي مف كالميـ في ذمتي ألفعمف ففي ذمتي خبر لمبتدأ
محذكؼ كاجب الحذؼ كالتقدير في ذمتي يميف ككذلؾ ما أشبيو كىك ما كاف الخبر فيو 

 صريحا في القسـ.
 مناب الفعؿ نحك صبر جميؿ التقدير  نائبان  ع: أف يككف الخبر مصدران المكضع الراب

صبرم صبر جميؿ فصبرم مبتدأ كصبر جميؿ خبره ثـ حذؼ المبتدأ الذم ىك صبرم 
 1" كجكبان 

 :في صحيح مسمم ومما جاء من حذف المبتدأ

َرِةُعَلىُأْفُيُػتَػوُّْجوُهُ"ُ - فيُػَعصُّْبونُوُبالِعَصابَِة،ُفَػَلمَّاُأَبىُاللَّوَُُلَقِدُاْصطََلَحُأْىُلُىِذهُالُبَحيػْ
 . 2" ذلَكُبالَحقُّْالذيُأْعطَاَؾُاللَُّوَُشِرَؽُبذلكَُ

و، أك فإذا نفيـ يعصبك  :أف يككف في الكالـ مبتدأ محذكؼ تقديره "ونفيعصبك "الكجو في رفع إف  " 
 كىك صحيح المعنى. "يتٌكجكه"بحذؼ النكف لكاف معطكفان عمى  "يعصبكه"كلك ركم . ونىـ يعصبك 

"3 

- ُ ُآثَارَُىَماُ:قَاؿَُ" ُيَػُقصَّاِف ُالصَّْخَرةَُُ، ُأَتَػَيا َُحتَّى ُبِثَػْوبٍُُ، َُعَلْيِو ُُمَسجِّى ُرَُجاًل ُ،ُفَػَرَأى
ـُُُ:فَػَقاَؿَُلُوُاْلَخِضرُُُ،َُفَسلََّمَُعَلْيِوُُموَسى قَاَؿُُ،ُأَنَاُُموَسىُ:قَاؿَُُ،ُأَنَّىُبَِأْرِضَكُالسَّاَل

ُ،َُعلََّمَكُوُاللَّوُُُ،ُِإنََّكَُعَلىُِعْلٍمُِمْنُِعْلِمُاللَّوُُِ:قَاؿَُُ،ُنَػَعمُُْ:قَاؿَُُ،ُبَِنيُِإْسَرائِيلَُُ:ُموَسى
َُأْعَلُموُُ ُاللَّوَُُُِل ُِعْلِم ُِمْن َُعَلىُِعْلٍم َُوأَنَا َُعلََّمِنيوُُِ، ُتَػْعَلُموُُُ، َُل ُُموَسىَُعَلْيِوُُ، َُلُو قَاَؿ
ِإنََّكَُلْنَُتْسَتِطيَعَُمِعَيُُ:َعَلىَُأْفُتُػَعلَّْمِنيُِممَّاُُعلّْْمَتُُرْشًداُ؟ُقَاؿََُىْلُأَتَِّبُعَكُُ:السَّاَلـ
ًرا ًراُ،َُصبػْ ُُخبػْ َُصاِبًراُ،ُوََكْيَفَُتْصِبُرَُعَلىَُماَُلْمُُتِحْطُبِِو ُاللَُّو ُ،ُقَاَؿَُسَتِجُدِنيُِإْفَُشاَء

ُاْلَخِضرُُُ،َُوَلَُأْعِصيَُلَكَُأْمًرا َحتَّىُُ،َُفاَلَُتْسأَْلِنيَُعْنَُشْيءٍُُ،ُِإِفُاتػَّبَػْعَتِنيفَُُ:قَاَؿَُلُو
ُِذْكًرا ُِمْنُو َُلَك ُنَػَعمُُْ:قَاؿَُ  ُأْحِدَث ُاْلَخِضرُُُ، ُفَاْنطََلَق َُعَلىَُساِحِلُُ، َوُموَسىَُيْمِشَياِف

                                                      
1
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َفَحَمُلوُىَماُُ،ُفَػَعَرُفواُاْلَخِضرَُُ،َُفَكلََّماُىْمَُأْفَُيْحِمُلوُىَماَُُفَمرَّْتُِبِهَماَُسِفيَنةٌُُ،ُاْلَبْحرُِ
 . 1" ...ِبَغْيِرُنَػْوؿٍُ

، فالمبتدأ محذكؼ، كقكـ خبره :"قكـ حممكنا  " :كقكلو ، أك ىـ قـك  (قاؿ أنا) . ك"أم ىؤالء قـك

 2" )مكسى بني إسرائيؿ( خبر مبتدأ محذكؼ أم أنت مكسى؟

ُجاءَُُ"ُ - ُكنٍزُلُيفعُلُفيِوُحقَُّوُإلَّ  . 3" كنُزُهُيوـَُالقيامِةُشجاًعاُأقرعَُولُصاحِب

كشجاع خبر مبتدأ محذكؼ، كالجممة في مكضع الحاؿ، أم جاء كىك  "جاء  "فاعؿ  (كنزه  )" 

 . 4شجاع، أك صكرتو شجاع، كال بعد فيو، ألف فيو حذؼ المبتدأ كالكاك "

 . 5الناس " يتكففون عالةً  تذرىم أن من خيرٌ  أغنياءَ  ورثـََتك َتَذرْ  ِإنْ  " إنك -

، يالحظ الباحث مف الحديث 6الشرط " جكاب مف كالمبتدأ الفاء حذؼ جكاز إف تذر، "قكلو 
كرثتؾ  إٌنؾ إٍف تىذىٍر  :كالمبتدأ كالىما مف جكاب الشرط، فاألصؿ في الجممة (الفاء) الشريؼ حذؼ

 . أغنياء فيك خير أك فذلؾ خير

ُقيلَُ - ُالموبقاِت ُالسَّبَع ُاجتِنبوا ُقاؿُ:" ُ؟ ُىنَّ ُوما !ُ ُاهلِل ُرسوَؿ ُباهللُُِ:يا ُ،ُالشّْرُؾ
ُبالحقُُُّْوالسّْحرُُ ُإلَّ ُاهلُل ـَ ُالَّتيُحرَّ ُالنَّفِس ُوقتُل ُالَيتيمُُِ، ُماِؿ ُوأكُل ُالرّْباُ، ُ،ُوأكُل

ُ.7ُوَقذُؼُالُمحَصناِتُالغاِفالِتُالمؤِمناِتُ"ُ،ُوالتػََّولّْيُيوـَُالزَّحفُِ

 . قاؿ ىف   :ذلؾ فالمحذكؼ المبتدأ، كالتقدير في

                                                      
 . 2380 ، م س، حديث رقم  مسمم 1
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ىي  :كرفعو، ككذا ما بعده، فالرفع عمى خبر مبتدأ مضمر، أم "الشرؾ"يجكز نصب كذلؾ " 
 1" أك منيا، كالنصب عمى البدؿ

ُإلىُثالثَِةُمساِجدَُ"  - ،ُُومسُ:لَُتُشدُّواُالرّْحاَؿُإلَّ سِجِدُمجديُىذا،ُوالمسِجِدُالحراـِ
 . 2" اْلقصى

 3"بالجر عمى البدؿ مف ثالثة، كبالرفع مبتدأ محذكؼ :الكرماني، قاؿ "المسجد الحراـ" :قكلو" 

 3"محذكؼ
 :داللة حذف المبتدأ

" كلحذؼ المبتدأ غاية بالغية، كىي االحتراز مف العبث بترؾ ما ال ضركرة لذكره، كىذا الترؾ 
 . 4يكسب الكالـ قكة كتأثيران كجماالن، كتكثير الفائدة "

 

  ّحذف اسم إن: 

 .5ُ"ُروفالمصوُُّ،ُعذابًاُ،ُيوـَُالقيامةُُِ،ُمنُأشدُّْأىِلُالنارُُِإفُّ"ُ -

لة السياؽ عميو فال فحذؼ ضمير الشأف اسـ إف، لدال "إنو مف  " :، كاألصؿ"إف مف  "قكلو 

كالجممة  شبو الجممة " مف أشد أىؿ النار" مبتدأ مؤخر كخبره  "المصكركف  "ضركرة لذكره، ك

 االسمية في محؿ رفع خبر إٌف .

 

 

                                                      
1
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 حذف اسم كان: 
ًوا"ُ -  . 2" 1ولوُيعلموَفُماُفيهماُْلَتَػْوُىماُولوَُحبػْ

، فحذؼ لفيمو مف 3لك كاف إتيانيـ حبكان " :يث عمى حذؼ كاف كاسميا، أمد" استشيد بالح
 . السياؽ تخفيفان لمنع تكرار المعنى المفيكـ

 حذؼ كاف كاسميا بعد لك كىك كثير يحتًمؿ أف يككف مف باب"  :ككذلؾ ذكرىا السيكطي بقكلو
 4" كلككاف اإلتياف حبكنا :كالتقدير

 . 5"ياُنساَءُالمسلماِتُلَُتحقرفَُّجارٌةُلجارتِهاُولوُِفرِسَنُشاٍةُ"ُ -

لداللة السياؽ عميو ، "شاة  6فرسف لك كاف احتقار ىيئتيا " :محذؼ كاف مع اسميا، كالتقدير أ
ال تحقرف جارة ىدية ميداة  :متعمؽ بمحذكؼ أم "لجارتيا" :كقكلوأيضان " . لذكرهفال ضركرة 

 7" لجارتيا

 :حذف الفاعل .2

، فالفاعؿ تتعدد أشكالو كمسمياتو ممة لكنيما ال يحذفاف معان ييحذؼ الفاعؿ أك الفعؿ مف الج    
ف كاف الفاعؿ ان ككجكب ان حاالتو بيف الظاىر كالمستتر جكاز ك  كالمستتر  ان كضكح الظاىر أكثر، كا 

ؿ ك يقي إيضاح لفظ النص كداللة معناه، ، كمع ذلؾ ال يمكف االستغناء عنو لدكره فان أكثر إييام
 ذلؾ يككف كما الفعؿ مع حذفو امتنع فمذلؾ البياف، معتمد الفاعؿ أف   " كاعمـ :في ذلؾ العكبرمٌ 

 العرفاف، بعد إال يككف ال فالضمير ،كمضمران  ظاىران  الفاعؿ يككف مانٌ كا   كخبره، في المبتدأ
 كالخبر المبتدأ أف كالفاعؿ، كالفعؿ كالخبر، المبتدأ بيف كالفرؽ، البياف في قد أغنى كالظاىر

                                                      
1

ٍّْ، ٔقٍَم : عهى انًْقعَذِة، ٔقٍَم :   ٌّْ ُٔسْكبَخَ ٌّْ ٔبَْطُِّ(،  أَٔ عهى ٌََذ ُجُم( َدْبٕاً : )َيَشى عهى ٌََذ عهى )ٔ( َدبَا )انشَّ

َكِب، انضبٍذي، حاج انعشٔط يٍ جٕاْش انقايٕط، يادة )دبا(،  شافِِق ٔانشُّ ًَ  . 392/ 37ان
 . 651، م س، حديث رقم مسمم 2
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 . 251/ 1، عدد13ية، ، نحو العاتكي دراسة
4
 . 95/ 1انغٍٕطً، عقٕد انضبشجذ،  
 . 1030، م س، حديث رقم  مسمم 5
6
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7
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نما سـ،اال دكف بالكجكد يستقؿ ال كالفعؿ بالكجكد، االستقالؿ فيو مقدر كاالسـ اسماف  يتبع كاٌ 
 . 1المتبكع " دكف التابع فاستحاؿ كجكد االسـ، كجكد كجكده

في حالة ؿ بناء الجممة أكثر تماسكان، فإف  بناء الفعؿ لممجيكؿ جاء مف األىمية بمكاف لجع     
إذا بني الفعؿ لممجيكؿ، كذكر  " يحذؼ الفاعؿ كجكبناالفعؿ ىذه ييحذؼ الفاعؿ الظاىر، كبيذا 

كتكسع الجرجاني في تكضيح حذؼ . 2فاعؿ مع نائبو تناقض األمر لذا كجب حذؼ الفاعؿ "
 ألجؿ الظاىر، ترؾ فقد محذكؼ الفاعؿ إف قاؿ كمف" " :اعؿ حالة بناء الفعؿ لممجيكؿ، فقاؿالف
 إٌنو :يقاؿ أف مف أكلى التفسير شريطة عمى مضمر ٌإنو :يقاؿ فاعؿ فأف مف لو الفعؿ البد أف

 . 3يحذؼ " كال فيضمر المفعكؿ عمى يحافظ ال ما عميو يحافظ أف الفاعؿ حؽ كمف. . محذكؼ

كىرىد  اٍبفي "  :الزركشي آراء العمماء في  القكؿ بإضمار الفاعؿ بدالن مف القكؿ حذفو، يقكؿعدد 
اةً  ٍيميكفو قىٍكؿى الن حى كىابي  :مى قىاؿى الص  ييٍضمىري كىالى  :أىٍف ييقىاؿى  :ًإف  اٍلفىاًعؿى ييٍحذىؼي ًفي بىاًب اٍلمىٍصدىًر كى

ـً   . ييٍحذىؼي أًلىن وي عيٍمدىةه ًفي اٍلكىالى

اًطًري اًتًو[ قىاؿى اٍبفي ًجنٍّي ًفي ]خى ٍفتىوي  :كى اًؿ اٍلفىاًعًؿ ًباٍلًفٍعًؿ أىن ؾى تيٍضًمريهي ًفي لىٍفظو ًإذىا عىرى  :نحك، ًمفى اتٍّصى
رى  ٍز ًعٍندىنىا مىا ذىىىبى ًإلىٍيًو اٍلًكسىاًئي  ًفي ضى ـٍ يىجي ًليىذىا لى ٍذًؼ اٍلميٍبتىدىًأ كى ـٍ كىالى تىٍحًذفىوي كىحى بىًني كضربت قي

 . 4" قكمؾ

 : أسباب حذف المسند إليو إذا جاء فاعل

فمف الدكاعي "  :تعددت أسباب حذؼ الفاعؿ بيف المفظية كالمعنكية، كقد ذكرىا عتيؽ، بقكلو
ٍف عاقىٍبتيـٍ فىعاًقبيكا ًبًمٍثًؿ  :قكلو تعالى نحك: ،القصد إلى اإليجاز في العبارة :المفظية لحذؼ الفاعؿ كىاً 

بمثؿ ما عاقبكـ المعتدم بو، كلما كاف في الكالـ قرينة تدؿ عمى الفاعؿ، فقد  :ما عيكًقٍبتيـٍ ًبًو، أم
قامة المفعكؿ مقامو اقتضت البالغة حذفو  . مراعاة لإليجاز كا 

                                                      
 . 41/ 1العكبري، شرح الممع،  1
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إذ  سريرتو حمدت سيرتو مف طابت :قكليـ نحك:، المحافظة عمى السجع في الكالـ المنثكركمنيا 
 . «سريرتو كسيرتو»الختمؼ إعراب الفاصمتيف « حمد الناس سيرتو»لك قيؿ 

 . 1" المحافظة عمى الكزف في الكالـ المنظكـكمنيا 

 :ومن الدواعي المعنوية لحذف الفاعل

ًمؽى  :قكلو تعالى نحك:، لممخاطب حتى ال يحتاج إلى ذكره لو ككف الفاعؿ معمكمان "  – 1 كىخي
ًعيفان، أم ٍنسافي ضى  . خمؽ ا اإلنساف ضعيفان  :اإٍلً

لممتكمـ فال يستطيع تعيينو لممخاطب، كليس في ذكره بكصؼ مفيـك  ككف الفاعؿ مجيكالن  - 2
، ألنؾ ال تعرؼ ذات السارؽ، كليس في قكلؾ «سرؽ متاعي» :مف الفعؿ فائدة، كذلؾ كما تقكؿ

 . «سرؽ متاعي»في اإلفياـ عمى قكلؾ  فائدة زائدة« سرؽ السارؽ متاعي»

كا ًفي اأٍلىٍرًض كىاٍبتىغيكا ًمٍف فضمو، أم :كقكلو تعالى أيضا فإذا قضيتـ  :فىًإذا قيًضيىًت الص الةي فىاٍنتىًشري
 .  الصالة

 . تصٌدؽ بألؼ دينار :رغبة المتكمـ في اإلبياـ عمى السامع، كقكلؾ - 3

كذلؾ بصكف اسمو عف أف يجرم عمى لسانو، أك  :مفاعؿكرغبة المتكمـ في إظيار تعظيمو ل - 4
 . خمؽ الخنزير :بصكنو عف أف يقترف بالمفعكؿ بو في الذكر، كقكلؾ

بصكف لسانو عف أف يجرم بذكره، كمف يقكؿ في  :رغبة المتكمـ في إظيار تحقير الفاعؿ - 5
 . «يياف كيذؿ فال يغضب» :كصؼ شخص يرضى اليكاف كالذؿ

منو  قتؿ فالف، فال يذكر القاتؿ خكفان  :ف الفاعؿ أك خكفو عميو، كمف يقكؿخكؼ المتكمـ م - 6
 . عميو أك خكفان 

ًإن مىا اٍلميٍؤًمنيكفى الذم ﴿  :قكلو تعالى نحك:،  عدـ تحقؽ غرض معيف في الكالـ بذكر الفاعؿ - 7
مىٍييً  ًإذا ذيًكرى الم وي كىًجمىٍت قيميكبيييـٍ  ذا تيًميىٍت عى ـٍ ًإيمانان ـٍ آياتيوي كىاً   .﴾  زادىٍتيي

 
                                                      

1
 . 126عخٍق، عهى انًعاًَ،  
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 . 1" لممجيكؿ لعدـ تعمؽ الغرض بشخص الذاكر كالتالي " ذكر كتمي "قد بني الفعالف 

 :ومما جاء من حذف الفاعل في صحيح مسمم

ُكافُُيصلّْيُجالًساُ،ُفيقرُأُوىوُجالٌسُ،ُفإذاُبقيُُ"ُ - ُصلَّىُاهلُلُعليوُوسلَّم ُالنَّبيَّ أفَّ
ُثمُ ُركع، ُثمَّ ،ُ ُقائٌم ُوىو ُفقرأ ،ُ ُقاـ ُأربعينُآيًة ُثالثينُأو ُيكوُف ُما ُقدُر منُقراءتِو

 . 2" سجدُ،ُثمَُّيفعلُفيُالرَّكعِةُالثَّانيِةُمثَلُذلك

 فاعؿ  "قراءتو  " ػػػ، ففإذا بقى قراءتو قدر :تقديرزائدة، يككف ال "مف  "اذا كانت 

 بقي قدر مف قراءتو قدر  فإذا :كالتقدير "بقي  "صفة لفاعؿ  "مف قراءتو  "أك أف تككف . "بقي  "
 . " يبق "لمفعؿ  "قراءتو  "، فالفاعؿ ىنا كذا

وىَوُمؤمٌنُولُلُيَزنيُالزَّانيُحيَنُيَزنيُوىَوُمؤمٌنُولَُيسرُؽُالسارُؽُحيَنُيسرُؽُ"ُ -
 . 3" يشرُبُالخمَرُحيَنُيشربُهاُوىَوُمؤمنٌُ

كفي ذلؾ يكرد الدماميني قكؿ ، "اربيا شال يشرب الخمر  "تقديره محذكؼ، ك  "يشربيا  "فاعؿ 
حذؼ الفاعؿ بعد النفي فالضمير إذف ال يرجع لمزاني، إنما لمفاعؿ كىك مقدر يدؿ عميو  الزركشي

 . ، فاستتر الفاعؿ الضمير العائد إلى الشارب4ما سبقو، بمعنى كال يشرب الشارب

ىذا مف باب حذؼ الفاعؿ، فإف الضمير ال يرجع إلى الزاني، بؿ الفاعؿ مقدر دؿ عميو ما قبمو " 
 . كال يشرب الشارب :أم

 5" فال يفعؿ ان إذا كاف مؤمن :كركاه بعضيـ بكسر الباء عمى النيي بقكلو :قاؿ الزركشي

ُفإذاُ"  - ُعلىُوجهِو، ُوسلََّم،ُطِفقُيطرُحُخميصًة ُاهلِلُصلَّىُاهلُلُعليِو ُنزؿُبرسوِؿ لما
ُكذلك ُكشفهاُعنُوجهِو،ُفقاؿُوىو لعنُةُاهلِلُعلىُاليهوِدُوالنصارى،ُاتخذواُُ"ُ:اغتمَّ

 . 6" قبوَرُأنبيائِهمُمساجدَُ

                                                      
1
 . 127عخٍق، و ط،  
 . 731، م س، حديث رقم  مسمم 2

 . 57، م س، حديث رقم  مسمم 3
 . 119الدين الدماميني في كتابو مصابيح الجامع الصحيح،  بدر  تعقبات العالمة ، حكميال :ُينظر 4
5
 . 11/ 3 و.ط، انغٍٕطً، 
 . 531، م س، حديث رقم  مسمم 6
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لما نزؿ  :، أم(المكت  )مفعؿ نزؿ المستتر ل فاعؿالعمى صيغة المعمكـ فتقدير  (لما نىزىؿى  )قكلو 
 . المكت

 :داللة حذف الفاعل

 الجيؿ بو :إف  الفاعؿ عندما ييحذؼ مف الجممة يدؿ عمى أغراض لـ تكف عند ظيكره، كمنيا   

لممجيكؿ حينما ال " يحذؼ الفاعؿ في باب المبني أك تحقيره، أك تعظيمو كالخكؼ منو، إذف 

ا معيننا في الكالـ كأف يككف الجيؿ بو أك التحقير أك الخكؼ منو أك عميو كغيره  يحقؽ ذكره غرضن

َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاقُِبوْا بِِمْثِل َما ﴿  :مف الدكاعي كاألسباب التي يقتضييا المقاـ، كمنو قكلو تعالى

جع في بمثؿ ما عاقبكـ المعتدم بو، كيحذؼ أيضان لممحافظة عمى الس :كالتقدير 1﴾ ُعوقِْبُتم بِهِ 

 َوُخلَِق اإلِنَساُن َضِعًٌفا﴿  :قكلو تعالى نحك:،  النثر كعمى الكزف في الشعر، أك أف الفاعؿ معمكـ

 . 3كالتقدير خمؽ ا اإلنساف ضعيفان " 2﴾

كمف حذؼ الفاعؿ ما كرد  ف عمى لغة أكمكني البراغيث كذلؾ،كقد يرد في الجممة الكاحدة فاعال

َماء َفَكاَنْت أَْبَواًباَوفُتَِحِت ﴿  :في قكلو تعالى َرِت اْلِجَبالُ َفَكاَنْت َسَراًبا السَّ ٌِّ ؛ إذ حذؼ  4﴾ َوُس

 فاعؿ 

 5ال تقربو جيالة " ان عؿ معمكـ عممابو فييما؛ ألف الف فتح كسير كقاـ مقاميما المفعكؿ :الفعميف

 

                                                      
 . 126/ 16النحل،  1

 . 28/ 4النساء،  2

 . 95 -94التميمي، م س،  3

 . 20 -19/ 78النبأ،  4
 . 29/ 2عويس، مصطمحات عموم القرآن،  5
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 ــوودالالت مســمم صحــيح فــي الجمـمة مكمـالت حـذف : رابعالـ الفصــل

 : ودالالتو االسمية الجممة مكمالت حذف :األول المبحث

 حذف المجرور بالحرف: 

فيجكز حذفو، بينما  بالكصؼفال يحذؼ، كيأتي  باإلضافةالعائد المجركر أنكاع منو يأتي      
كمعنى كتعمؽ  ان اتفاؽ الجار لمعائد كلممكصكؿ لفظفإن و يحذؼ في حالة  بالحرؼالعائد المجركر 

ٍف كانت حركؼ الجر ال ذا استكفى الشركط أك لـ يستكفيا، ك بو، كقد يحذؼ المجركر بالحرؼ إ ا 
في معناىا، فمعرفة  ان في مككنات الجممة، ككذلؾ تيشغؿ حيز  ان ، فإٌنيا تترؾ أثر ان إعرابي ان تيشغؿ كاقع

" كالبحث عف معاني  :قاؿ الزركشيمعاني الحركؼ تيسيـ في فيـ داللة السياؽ، كبذلؾ 
كأطمؽ السيكطي عمى الحركؼ عنكاف . 1الحركؼ، مما يحتاج إليو المفسر الختالؼ مدلكليا "

" كأعني أف معرفة ذلؾ مف الميمات المطمكبة الختالؼ  :دكات التي يحتاج إلييا المفسر، يقكؿاأل
فالحرؼ الكاحد تتعدد معانيو كفقنا لمكانو  ، 2مكاقعيا كليذا يختمؼ الكالـ كاالستنباط بحسبيا "

 ان ثر تمؾ الحركؼ تعددنا في معناىا ىي حركؼ الجر خالفالسياقي في الخطاب الكالمي، كأك
مف أكسع تمؾ الحركؼ مف حيث لغيرىا مف حركؼ االستفياـ كالشرط كالنفي كغيرىا، لذلؾ " 

تعدد معانييا، حركؼ الجر، إذ أثرت دالالت تمؾ الحركؼ في تكجيو النص القرآني مف جيات 
مختمفة، كقد نبو عمى ذلؾ أكثر المفسريف إذ اختالؼ المفسريف في تحديد دالالت حركؼ الجر 

إلى اختالفيـ في تكجيو النص، فإذا كاف النص القرآني مشتمالن عمى أحكاـ شرعية أدل  فضو مي 
 . 3ذلؾ إلى اختالفيـ في بياف تمؾ األحكاـ "

                                                      
 . 175/ 2الزركشي، البرىان في عموم القرآن،  1
 . 145/ 1السيوطي، االتقان في عموم القرآن،  2
 . 137 /3، عدد8السادة، توجيو النص القرآني في ضوء حروف المعاني حروف الجر مثااًل،  3
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االسـ بعد حذؼ حرؼ الجر قد خرج عف اإلضافة، فمـ يكف ىناؾ ما يدعك إلى جره، كىك " ف
كالعربي يمجأ إلى الفتحة لخفتيا ما غير داخؿ في اإلسناد لييرفع، فمـ يبؽى إال النصب فنيًصب، 

كربما كٌجيكا النصب بتحميؿ الفعؿ معنى فعؿ آخر، ينتصب الفعؿ بعده مف . كجد إلى ذلؾ سبيالن 
كمف ذلؾ ما قيؿ في قكلو . دكف القكؿ بحذؼ حرؼ الجر، فيتداخؿ المفظاف كما تداخؿ المعنياف

ف عزمكا الطالؽ ﴿  :تعالى ، فتعدل بنفسو كنصب ما "نكل  " :عمى معنى "عـز  "فحممكا  ﴾كا 
 . 1بعد عمى المفعكلية "

ال يىٍشتىًرم ... بؿ بمد مؿءي الفجاًج قىتىميوٍ "  :كفي إعماؿ ريب  بعد بؿ يقكؿ أبك البركات األنبارم   
ٍيرىميوٍ  بؿ رب بمد، فأعممتـ "رب" في ىذه المكاضع مع الحذؼ، كىي حرؼ خفض  :أم؛ كىتٌانيوي كجى

رة؛ فدؿ عمى أف حرؼ الخفض قد يعمؿ مع الحذؼ، عمى أنو قد حكى نىقىمىةي كىذه مناقضة ظاى
بخير، فيعمؿ  :خيرو عافاؾ ا، أم :كيؼ أصبحت، يقكؿ :المغة عف رؤبة أنو كاف إذا قيؿ لو

 . ]حرؼ[ الخفض مع الحذؼ

ـٍ إعماؿ حرؼ الجـز مع الحذؼ ال يستقيـ أيضا عمى أصمكـ، فإنكـ     ٍنعيكي  ككذلؾ أيضا مى
األمر، كالنيي، كالدعاء،  :تذىبكف إلى أف حرؼ الشرط يعمؿ مع الحذؼ في ستة مكاضع، كىي

ال تفعؿ يكف خيرنا لؾ،  :ايتني آتؾ، كالنيي نحك:، كاالستفياـ، كالتمني، كالعرض، كاألمر
 أال ماء أشربو، :أيف بيتؾ أزرؾ، كالتمني :الميـ ارزقني بعيرنا أحج  عميو، كاالستفياـ :كالدعاء
 أال تنزؿ أكرمؾ، فأعممتـ حرؼ الشرط مع الحذؼ في ىذه المكاضع كميا لتقديره فييا :كالعرض

"2 . 

منعكـ إعماؿ سائر "  :كقاؿ األنبارم أيضان عف إعماؿ أف الخفيفة كمنع إعماليا بعد الفاء، بقكلو
الخفيفة  عكامؿ األفعاؿ مع الحذؼ ال يستقيـ أيضا عمى أصمكـ؛ فإنكـ تذىبكف إلى أف أف

المصدرية تعمؿ مع الحذؼ بعد الفاء إذا كانت جكابا لمستة األشياء التي جكزتـ فييا إعماؿ أف 
ايتني فآتيؾ، كال تفعؿ يككف خيرا لؾ، كالميـ ارزقني بعيرا  نحك:،  الخفيفة الشرطية مع الحذؼ

ممكنيا مع الحذؼ فأحج عميو، كأيف بيتؾ فأزكرؾ، كأال ماء فأشربو، كأال تنزؿ فأكرمؾ، ككذلؾ تع
ما أنت صاحبي فأعطيؾ، ككذلؾ أيضا تعممكنيا مع الحذؼ  نحك:، بعد الفاء في جكاب النفي

ألشككنؾ أك تيٍعًتبىًني، كبعد الـ  نحك:، ال تأكؿ السمؾ كتشرب المبف، كبعد "أك" نحك:، بعد الكاك

                                                      
 . 137، في دراسة حروف الجر في كتابو االقتضاب في شرح أدب الكّتابمنيج البطميوسي عبدا،  1

2
 . 431/ 2األنباري، م س،  
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سرت  نحك:، حتىما كنت ألفعؿ ذلؾ، كبعد  نحك:، جئتؾ لتكرمني، كبعد الـ الجحكد نحك:، كي
ِ ﴿ :حتى أدخميا، قاؿ ا تعالى ْسَمَع َكالَم ّللاَّ ٌَ ذا جاز لكـ أف تعممكا أف الناصبة لمفعؿ  1﴾َحتَّى  كا 

ف الجازمة لمفعؿ في المكاضع التي بٌيناىا  بعد ىذه األحرؼ مع الحذؼ كىي مف عكامؿ األفعاؿ كا 
مع الحذؼ كىي مف عكامؿ األفعاؿ جاز أف تعمؿ الالـ الجازمة لمفعؿ مع الحذؼ لكثرة 

ف كانت مف عكامؿ األفعاؿ  . 2" االستعماؿ كا 

 :في صحيح مسمم ن حذف حرف الجرم اءومما ج

  أّن  "و  "أْن  "حذف حرف الجر مع" 
- ُ ُاهللُِ" ُرسوُؿ ُمحمًدا ُوأفَّ ُاهلُل ُإل ُإلَو ُل ُأف ُيشهدوا ُحتى ُالناَس ُأقاتَل ُأف .ُأُمرُت

.ُفإذاُفعلواُعصمواُمنىُدماَءىمُوأمواَلهمُإلُبحقّْها.ُويُؤتواُالزكاةَُ.ُويُقيمواُالصالةَُ
 ،3" وحسابُهمُعلىُاهللُِ

 .  ، حذؼ حرؼ الجر الباء مع أف"بأف أقاتؿ  " :، التقدير"أف أقاتؿ  " :قكلو

ُيَدهُ"ُ - ُيكفيُأحدَكمُأفُيضَع ُُشُمٍس؟ُإنما ُأذناُبُخيٍل ُكأنها عالـُتوِمئوفُبأيديكم
 . 4" علىَُفِخِذهُثمُُيسلَّْمُعلىُأخيوُمنُعلىُيميِنوُوشماِلو

 . "بأف يضع  " :، حذؼ الحرؼ مع أف، كالتقدير"أف يضع  "قكلو 

علي5َُُّلماُانقضتُعدَُّةُزينَبُقاؿُرسوُؿُاهلِلُصلَّىُاهلُلُعليوُوسلََّمُلزيٍدُ"ُفاذكْرىا"ُ -
ُقاؿ ُعجيَنهاُ:" ُُتخمُّْر ُوىي ُأتاىا ُحتى ُزيٌد ُفانطلق ُفيُُ:قاؿ. ُعُظَمْت ُرأيُتها فلما
 .6" وسلََّمُذكَرىاحتىُماُأستطيُعُأفُأنظَرُإليهاُأفَُّرسوَؿُاهلِلُصلَّىُاهللُُعليوُ.ُصدري

  

                                                      
1
 . 6/  9انخٕبت،  
 . 434/ 2األنباري، م س،  2

 . 22 ، م س، حديث رقممسمم 3
 . 430 ، م س، حديث رقم مسمم 4
5
َٓا، انغٍٕطً، انذٌباج عهى صذٍخ يغهى بٍ انذجاج،   ًّ أَي اخطبٓا نً يٍ ََفغ  . 42/ 4فاركشْا َعه
 . 1428 ، م س، حديث رقم مسمم 6
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 كسمـ عميو ا ألف رسكؿ ا صمى "، أم "ذكرىا  كسمـ عميو ا أف رسكؿ ا صمى "قكلو 
 1" ، كتقديره ألف النبي صمى ا عميو كسمـ ذكرىاـ قبؿ أف  ، فحذؼ حرؼ الجر الال" ذكرىا

ُمنُوَُمخاَفَةُأْفُ"ُ - ُإَليَّ  . 2" َيُكبَُّوُاهللُُفيُالنارُِإنّْيُُْلْعطيُالرجَلُوغيُرُهُأَحبُّ

 . حذؼ حرؼ الجر مف "مف أف يكبو  خكفان  "، أم "أف  مخافة "قكلو 

 در أف يككف الرباعي بيمزة الزمان )يىكيب و( بضـ الكاؼ أم: يمقيو منككسنا كىك مف النكاك الفعؿ " 
إذا  إيمانو مخافة كفرهإلعطاًء؛ لضعؼ كالثالثي بدكنيا متعدينا، كالمعنى: أني أتألؼ قمب الرجؿ با

لـ يعط، بخالؼ مف قىكمى إيمانو، كىذا كناية؛ ألف الكب  في النار لمكفر الزـه لمكفر مساك لو، ال 
مجاز مف إطالؽ الالـز عمى الممزكـ ألف المشركط فيو امتناع اجتماع معنى الحقيقة كالمجاز 

 3" ًر كالكبٍّ كما عمـبخالؼ الكناية، كىنا ليس كذلؾ؛ إذ ال امتناع في اجتماع الكف

  اآلتي ومما جاء في صحيح مسمم أمثمة عمى ىذا النوع من الحذف، حرف الجرحذف: 
- ُ ُفلَيذَىبُبَثالثةٍُ" ُاثَنيِن ـُ ُطعا ُعنَدُه ُكاَف ُمن ُفليذَىبُُ، ُأربَعٍة ـُ ُطعا ُعنَدُه ُكاَف وَمن

 . 4" ِبخاِمٍسُبساِدسٍُ

ٍف  :كالتقدير  قاـ بأربعة فميذىب بخامس أك سادسمف كاف عنده طعاـ اثنيف فميذىب بثالث، كا 
 . بأربعة :كالتقدير "الباء  "فحذؼ حرؼ الجر 

 . 5" صالُةُالرَُّجِلُفيُالجماعِةُتزيُدُعلىُصالتِِوُوحَدهُسبًعاُوعشرينَُ"  -

 . بسبع كعشريف :أم، "الباء  "حيذؼ حرؼ الجر ، "سبع كعشريف  "قكلو 

 

 
                                                      

1
 . 176/ 1انغٍٕطً، و ط،  
 . 150 ، م س، حديث رقم مسمم 2

3
 . 178/ 1األَصاسي، يُذت انباسي بششح صذٍخ انبخاسي،  
 .2057 ، م س، حديث رقم مسمم 4

 . 650 ، م س، حديث رقم مسمم 5
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 المحذوف عمى نزع الخافض: 
ـَُصلَّىُاهلُلُعليوُوسلَّم،ُفيقولوف"ُ - ـُُأُ:فَيأتوفُآَد ُبوُالَخلِق،ُخَلَقكُاهلُلُبَيِدهأنتُآَد

ونَفخُفيكُِمنُُروِحو،ُوأَمرُالمالئكَةُفَسَجدواُلك؛ُاشَفْعُلناُعندُربّْكُحتَّىُيُريَحناُ
ُتيُأصاب،ُفَيسَتْحييُربَّوُمنهالسُتُُىناُكم،ُفَيذُكُرَُخطيئَتوُالَُّ:ِمنُمكانِناُىذا،ُفيقوؿُُ

 1" فيأتوفُنُوًحاُ:ولكِنُاْئتواُنوًحا،ُأوََّؿُرسوٍؿُبَعثوُاهللُ،ُقاؿ

 . حذؼ لإليجاز كاالختصارال، ف"فيستحي مف ربو  " :كالتقدير، "فيستحي ربو  "قكلو 

- ُ "ُ ُاهلِلُصلىُاهللُعليوُوسلمُإذا ُالخالءَُكافُرسوُؿ أفُُ:وفيُحديِثُُىَشْيمٍُ.ُدخَل
ُكافُإذاَُدَخَلُالَكِنيَفُقاؿ اللهمُإنيُأعوُذُبكُِمنُُ:رسوَؿُاهلِلُصلىُاهللُعليوُوسلم

 . 2" والخبائثُُِالُخْبثُِ

 . دخؿ في الخالء، دخؿ في الكنيؼ :، أم"دخؿ الكنيؼ  ، دخؿ الخالء "قكلو 

 باإلضافة حذف المجرور 

قامة المضاؼ إليو مكانو يكف أنو النحك " يرل   يجكز حذؼ المضاؼ لقياـ قرينة تدؿ عميو، كا 
 . 3فيعرب إعرابو "

كجكد قرينة تدؿ عمى المفيكـ تجعؿ مف الحذؼ لممضاؼ إليو أمرنا متطمبنا، فالمضاؼ إليو يتكاجد 
" يكثر لتكضيح المعنى فإذا كضح المعنى أضحت الحاجة غير ماسة لو فاألكلى حذفو، كبذلؾ 

 : كجكد القرينة التي تدؿ عمى حذفو مف السياؽ، كذلؾ في حاالت ىي معحذؼ المضاؼ إليو 

يحذؼ المضاؼ إليو كييبنى المضاؼ عمى الضـ، كذلؾ عندما ينكم المتكمـ معناه دكف  .1
وم﴿  :قكلو تعالى نحك:،  لفظو ن َبْعِد َغلَبِِهْم  ُغلَِبِت الرُّ فًِ أَْدَنى األَْرِض َوُهم مِّ

ْغلُِبون ٌَ ِ األَْمُر ِمن َقْبلُ َوِمن َبْعُد  فًِ بِْضعِ  َس كيخص ىذا الحكـ كممات  ،4﴾ِسنٌَِن هلِلَّ
                                                      

 . 193 ، م س، حديث رقم مسمم 1
 . 375 ، م س، حديث رقم مسمم 2

  297/ 2عدد/ 11ية في الديباج عمى صحيح مسمم بن الحجاج لجالل الدين السيوطي، نحو  فتاح، مباحث 3
 . 2/ 30الروم،  4
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حسب، دكف، أماـ، خمؼ، كراء قٌداـ، تحت، فكؽ، أسفؿ،  قبؿ، بعد، غير "محددة كىي 
 . يميف، شماؿ

 التنكيفناه عمى حالة مف غير رٌد يحذؼ المضاؼ إليو إذا نكل المتكمـ لفظو دكف مع .2
ِهْم ﴿  :قكلو تعالى نحك:،  كمف ذلؾ القراءة الشاذة البف محيص ٌْ   1﴾َفالَ َخْوٌف َعلَ

 . فال خكؼ شيء عمييـ :كالتقدير
يحذؼ المضاؼ إليو مف الكالـ لفظان كمعنى دكف أف ينكم لفظو كال معناه، كفي ىذه  .3

أتيتؾ  نحك:،  التنكيفالحالة يرد إلى المضاؼ كٌؿ ما كاف عميو قبؿ اإلضافة كمف ذلؾ 
 . 2أتيتؾ بعدان " :بعد الغركب، أم

 :صحيح مسمم فيحذف المضاف  منما جاء و 

- ُ ُاثنَتينُِ" ُإلُعلى ُالكتابَُُ:لُحسَد ُىذا ُاهلُل ُآتاه ُرجٍل ُوآناَءُ. ُالليِل ُآناَء ُبو فقاـ
 . 3" فتصدَّؽُبوُآناَءُالليِلُوآناَءُالنهارُِ.ُورجٍلُآتاهُاهللُُماًلُُالنهارُِ

إحدل االثنتيف خصمة  :يجكز فيو األكجو الثالثة مف اإلعراب، الرفع عمى تقدير "رجؿ  "" قكلو 
رجؿ، فمٌما حذؼ المضاؼ اكتسب المضاؼ إليو إعرابو، كالنصب عمى إضمار أعني رجالن، 

فيك بدؿ أيضان  "اثنتيف  "، كأٌما عمى "اثنيف  "كىي ركاية ابف ماجو، كالجر عمى أنو بدؿ مف 
 . 4خصمتيف " :قدير حذؼ المضاؼ أم خصمة رجؿ؛ ألٌف االثنتيف معناهعمى ت

 . 5" منُأدرؾُركعًةُمنُالصالِةُفقدُأدرؾُالصالةَُ"ُ -

 .  كأجرىا ثكاب صالة الجماعةفقد أدرؾ  :، حذؼ المضاؼ، كالتقدير"أدرؾ الصالة  "قكلو 

صار تاالخداللة الحذؼ لممضاؼ فييا ضرب مف يرل الباحث مف األحاديث السابقة بأف  ك 
 . يجازكاإل

 . 1" كنُتُأغسُلُوُِمنُثوِبُرسوؿُاهللُصلَّىُاهللُُعليو"ُ -

                                                      
 . 38/ 2البقرة،  1
 . 99-98/ 51التميمي، الحذف والتقدير رؤية في األسموب القرآني،  2

 . 815 ، م س، حديث رقم مسمم 3

 . 57/ 2شرح صحيح البخاري،  يالعيني، عمدة القار  4
 . 607 ، م س، حديث رقم مسمم 5



84 

 

 . "أغسؿ أثر الجنابة  " :، حذؼ المضاؼ، كتقديره"أغسمو  "

َُعِظيًماُ:ِإنَّاُفَػَتْحَناَُلَكُفَػْتًحاُُمِبيًناُلِيَػْغِفَرَُلَكُاهلُلُإلىُقوِلوُ:لماُنزلت"ُ - ُوُُعَُمرجُِ.ُفَػْوزًا
لقدُُ"فقاؿُ.ُوقدُنحَرُالهدَيُبالحديبيةُِ.ُمنُالحديبيِةُوىمُُيخالطُهمُالحزُفُوالكآبةُُ

ُإليَُّمنُالدنياُجميًعاأُنزلتُعليُآيٌةُ  . 2" ىيُأحبُّ

 زلت عميو كقت رجكعو، فحذؼ المضاؼن :بالنصب مصدر مثؿ الرجكع، كالتقدير "مرجعو  " 
 . 3كأقاـ المضاؼ إليو مقامو "

 . 4" إنّْيُْلعِقُلَُمجًَّةُمجَّهاُرسوُؿُاللَِّوُصلَّىُاللَُّوُعليِوُوسلََّمُمنَُدلٍوُفيُدارِنا"ُ -

 . "مف ماء دلك  "، أم "مف دلك  "قكلو 

ُإلىُثالثَِةُمساِجدَُ"  - ُُوُ:لَُتُشدُّواُالرّْحاَؿُإلَّ سِجِدُممسجديُىذا،ُوالمسِجِدُالحراـِ
 . 5" اْلقصى

 . "مسجد المكاف األقصى  " :، أم"ى مسجد األقص "قكلو 

ضافة داللة إلى التضمف مف إضافة المسبب إلى  قامة المضاؼ إليو مقامو كا  فحذؼ المضاؼ كا 
 . التضميفأف داللة حذؼ المضاؼ في ىذه األحاديث ىك  الباحث لير  إذان ، "6"6السبب

ُكنُيصلينُ"ُ - ُالمؤمناِت ُنساَء ُصلَّىُاهلُلُعليِوُوسلَّمَُأفَّ ثمُيرجعَنُ.ُالصبَحُمعُالنبيّْ
ُ.7ُ"لُيعرفهنُأحٌدُ.ُمتلفّْعاٍتُبمروطِهنَُّ

 . كالمراد  نساء األنفس المؤمنات أك الجماعة المؤمنات

                                                                                                                                                        
 . 289 ، م س، حديث رقم مسمم 1
 . 1786 ، م س، حديث رقم مسمم 2
 . 84العكبري، إعراب الحديث النبوي،  3

 . 33 ، م س، حديث رقم مسمم 4
 . 827 ، م س، حديث رقم مسمم 5

 . 68ينظر : القويسني، شرح القويسني عمى متن السمم في المنطق لمشيخ عبد الرحمن األخضري،  6

7
 . 645 ، م س، حديث رقم مسمم 
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ُأْفَُتكونواُباكيَنُفإْفُلمَُتكونواُباكيَنُفالُ"ُ - ُالُمَعذَّبيَنُإلَّ لَُتدُخلواُعلىُىؤلِءُالقوـِ
 . 1" عليهمُأْفُُيصيَبكمُِمثُلُماُأصابهمَُتدُخلوا

 . مخافة أف يصيبكـ، أك لئال يصيبكـ :كالتقدير

- ُ ُاهللُُِ:قلتُُُ:قاؿ" ُرسوَؿ ُيا ُقاؿُ، ُ؟ ُأوَُّؿ ُفيُاْلرِض ُُوِضَع ُمسجٍد المسجُدُُ:أيُّ
ـُُ ُ؟ُقاؿُ:قلتُُُالحرا .ُكمُبينهماُ؟ُقاؿُأربعوفُسنةًُُُ:قلتُُ.ُالمسجُدُاْلقصىُ:ثمُأيُّ

 .2ُ"وأينماُأدرَكْتكُالصالُةُفَصلُّْفهوُمسجٌدُ

 . "أكؿ كؿ شيء  " :، كالتقدير"أكؿ  " :قكلو

ُبيِدهُ!ُْلنيُتوُُ:قلتُُ"ُ - ُالحوِضُ؟ُقاؿُ"ُوالذيُنفُسُمحمٍد ياُرسوَؿُاهلِلُ!ُماُآنيُة
ُالسماِءُوكواكِبهاُ ُ.3ُ"أكثُرُمنُعدِدُنجوـِ

بالجكاب بأف عددىا غير محصكر بؿ  ، كجاء"ما عدد نجكـ السماء  " :حذؼ المضاؼ، كالتقدير
 . ىي أكثر مف نجـك السماء

 حذف النعت 

 النعت أحد التكابع التي تيشكؿ مساحة ال ييستياف بيا في مضمار المغة، حيث  يعد     

  . 4مررت برجؿ كريـ " نحك:، " ىي التابع المكمؿ متبكعو ببياف صفة مف صفاتو

م تيمحقو الصفة في تحسيف السياؽ كاالرتقاء بالنص إال أن يا تتعرض لحاالت كرغـ الدكر الذ    
" حذؼ الصفة كالمكصكؼ عقالن ال يجكز كىك مف أسباب المبس في يفضؿ فييا الحذؼ، إف  

أك  الكالـ عند كثير مف المغكيف، ذلؾ ألف الصفة فضمة جيء بيا لتكضيح أحد أركاف الجممة
لزيادة أحد العمد أك أحد أنكاع الفضالت إيضاحان كتخصيصان فحذفيا أك حذؼ مف  :، أمغيره

                                                      
 . 2980 ، م س، حديث رقم مسمم 1

 . 520 ، م س، حديث رقم مسمم 2

3
 . 2300 ، م س، حديث رقم مسمم 

 . 81/ 13ي في استنباط الحكم الفقيي لمقرطبي في تفسيره، نحو ، أثر التأويل الخمف 4
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مجيء الصفة في الكالـ مف اإلطناب  لمراد كفيو لبس في الكالـ، كما أفٌ جاءت ألجمو عكس ا
كىما ال يجتمعاف عقالن في غرض كالمي  ،كاإلطالة في الكالـ، كحذفيا مف اإليجاز كاالختصار

 ؼ مكصكفيا أيضان لدليؿ يدؿ عميياكحذ ،كجد في العربية حذؼ الصفةكاحد، لكف مع ذلؾ 
 :ككجدنا أف المحذكؼ يظير كيبيف أك يستدؿ عميو مف جيتيف

إٌف الذم يدؿ عمى  :جية اإلعراب، أم :يككف االستدالؿ مف جية الصناعة، أم :الجية األولى
 . النحاة في صنعتيـية كقكانينيا التي سٌنيا النحك المحذكؼ ىك اإلعراب أك الصناعة 

 

مف غير اإلعراب كيككف  :يككف االستدالؿ عمى المحذكؼ مف جية المعنى، أم :الجية الثانية
الصكتية كال سيما القرائف الحالية كالمقالية، ك  بالنظر في مالبسات المكقؼ الكالمي، كتشترؾ فيو

 . 1كغيرىا "النبر كالتنغيـ كالقرائف العقمية كاالجتماعية كقرينة اإلشارة 

 

- ُ"ُ ُتْكثرَفُاللَّعَن،ُوَتْكُفرَفُالَعشيَر،ُماُرأيُتُمنُناِقصاِتُعقٍلُوديٍنُأغَلَبُلذيُُلبٍّ
 . 2"منكنَُّ

 . "ناقصات  ما رأيت مف مخمكقات " :صفة مكصكؼ محذكؼ أم "مف ناقصات  "قكلو 

كاَفُأوَُّؿُماُبُدَئُبِوُرسوُؿُاللَِّوُصلَّىُاللَُّوُعليِوُوسلََّمُمَنُالوحِيُالرُّؤياُالصَّادقَةُفيُ"ُ -
ُجاَءتُمثَلُفلِقُالصُّبِحُ َُفكاَفُلُيرىُرؤياُإلَّ ُ.3ُ"النَّوـِ

شبو لضياء  :أم "إال جاءت مجيئان مثؿ فمؽ الصبح  " :صفة لمصدر محذكؼ أم "مثؿ  "
 . الصبح

 

                                                      
 . 255/ 17ية والقرائن السياقية، النحو عواد، الحذف في الصفة والموصوف بين الصناعة  1
 . 79 ، م س، حديث رقم مسمم 2

 . 160 ، م س، حديث رقم مسمم 3
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ُآنًفاُسورةٌُُ:أْضَحَكَكُياُرسوَؿُاهلِلُ؟ُ!ُقاؿماُ"ُ - فقرأُبسمُاهللُالرحمنُ.ُأُْنزَِلْتُعليَّ
َناَك اْلَكْوَثر﴿  الرحيم ٌْ ا أَْعَط َك َواْنَحر إِنَّ ُ:ثمُقاؿ، 1﴾ إِنَّ َشانَِئَك ُهَو األَْبَتر َفَصلِّ لَِربِّ

ُوَجلَُُّ:قاؿ.ُاهللُُورسولُوُأعلمُُُ:أََتْدروفُماُالكوثُرُ؟ُفقلنا   .2"فإنوُنهٌرُوَعْدنِيوُربيُعزَّ

 . "آنفان  "، كأقاـ الصفة مكانو "زمنان  "زمنان أنفان، فحذؼ المكصكؼ  :، أم"آنفان  "قكلو 

 .3ُ"إنكَُسلَّمَتُآنًِفاُوأناُُأصلّْيُ"ُ -
ُأبيُ" - ُإلى ُبهذه ُفُاذىبوا ُآنفًا ُألهتني ُفإنها ُبأنبجانية ُوائتوني ُحذيفة، ُبن يُجهنم

 .4ُ"صالتي
 .5ُ"أينُالمحَتِرُؽُآنًفاُ"ُ -

ُ.6ُ"أينُالذيُسألنيُعنُالعمرِةُآنًفاُ"ُ -
- ُ ُقتالًُ" ُقاتلُاليـو ُفإنو ُمنُأىلُالنار، ُإنو ُآنفا ُرسوؿُاهللُالرجلُالذيُقلتُلو يا

وقدُمات،ُفقاؿُالنبيُصلىُاهللُعليوُوسلم إلىُالنار،ُفكادُبعضُالمسلمينُُ:شديداًُ
إنوُلمُيمت،ُولكنُبوُجراحًاُشديداً،ُفلماُُُ:أفُيرتاب،ُفبينماُىمُعلىُذلكُإذُقيل

فأخبرُالنبيُصلىُاهللُعليوُوسلمُ.ُكافُمنُالليلُلمُيصبرُعلىُالجراحُفقتلُنفسو
ُ.7ُ"ُبذلك،ُفقاؿُاهللُأكبر،ُأشهدُأنيُعبدُاهللُورسولو

زمنان  "، حذؼ المكصكؼ كأبقى الصفة، كالتقدير "آنفان  "كفي األحاديث السابقة جميعيا، في قكلو 

 . "آنفان 

                                                      
 . 3 -1/ 108الكوثر،  1
 . 400 ، م س، حديث رقم مسمم 2
 . 540، حديث رقم صحيح مسمم ،  مسمم 3
 . 556، حديث رقم صحيح مسمم،  مسمم 4
 .1112، حديث رقم ن، م  مسمم 5

 . 1180، حديث رقم ن، م  مسمم 6
 . 111، حديث رقم ن، م  مسمم 7
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- ُ ُاإليمافُِ" ُحالوَة ُفيوُوجدُبهنَّ ُكنَّ ُثالٌثُمن ُإليوُممَّاُ. ُأحبَّ ُكافُاهلُلُورسولُو من
ُهللُِ.ُسواُىما ُالمرَءُلُيحبُّوُإلَّ وأْفُيكرَهُأْفُيعوَدُفيُالكفِرُبعدُأْفُأنقَذهُ.ُوأْفُيحبَّ
 . 1" كماُيكرُهُأْفُيُقَذَؼُفيُالنَّارُُُِ،ُاهللُُمنو

 . "ثالث خصاؿ  " :صفة لمكصكؼ محذكؼ، كالتقدير "ثالث  "قكلو 

 حذف العطف 
- ُ ُآَذنْػُتمونى" ُكنُتم ُأفال ُُ:قاؿ. ُأمَرىا ُُ"فكأنهمَُصغَّروا ُ"أوأمَره ُدلُّونيُعلىُُ:فقاؿ.

وإفَُّاهللَُ.ُثمُقاؿُإفَُّىذهُالقبوَرُمملوءٌةُظُلمًةُعلىُأىِلها.ُفصلَّىُعليها.ُقبرِىاُفَدلُّوه
ُوجلَُّيُنوّْرُىاُلهمُبصالتيُعليهمُ  .2ُ"عزَّ

حتى أصمي عميو، فحذؼ المعطكؼ  ،أدفنتـ فال أعممتمكني بمكتو :، أم"أفال آذنتمكني  "قكلو 
 . المقدر بعد اليمزة

 

ُالسالـُُ - ُىو ُإفُاهلَل ُفْليَػُقلُُْ، ُأحدُكمُفيُالصالِة ُقَػَعَد ُوالصلواُتُُ:فإذا التحياُتُهلِل
ُاهلِلُوبركاتُوُ،ُوالطَّيّْباتُُ ُورحمُة ُالنبيُّ ُعليكُأيها ُعليناُوعلىُعباِدُُ،ُالسالـُ السالـُ

ُكلَُّعبٍدُهلِلُصالٍحُفيُالسماِءُواْلرضُِ.ُاهلِلُالصالحين أشهُدُأفُُ،ُفإذاُقاَلهاَُأصاَبْت
ُ.3ُ"ثمُيَػَتَخيػَُّرُِمنُالمسألِةُماُشاَءُ.ُلُإلَوُإلُاهللُُوأشهُدُأفُمحمًداُعبُدهُورسولُو

 . الكممات الطيبات :أم "الطيبات  "قكلو 

 كالطيبات كالصمكات التحيات " :بدكف عطؼ، كالتقدير "التحيات الصمكات الطيبات  "كفي ركاية  
 . كحذؼ حرؼ العطؼ الكاك لالختصار "

 

 

                                                      
 . 43، حديث رقم ن، م  مسمم 1

 . 956، م س، حديث رقم  مسمم 2

 . 402، م س، حديث رقم  مسمم 3
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 حذف البدل 

ىك التابع المقصكد "  معو في إطار المعنى، إذفيعرؼ البدؿ بأن و إحالؿ شيء محؿ آخر يتفؽ  

بدؿ كؿ، كبدؿ بعض، كبدؿ اشتماؿ، كبدؿ مبايف، أما بدؿ  :بالحكـ بال كاسطة، كىك أربعة أقساـ

 . 1البعض فيك ما كاف مدلكلو جزءان مف األكؿ "

ُاهلُلُوأنّْيُرسوُؿُاهلِلُإلَُّ"ُ - ـُُامرٍئُمسلٍمُيشَهُدُأْفُلُإلَوُإلَّ ُ:ُبإحدىُثالثٍُلُيِحلُُّد

 . 2"الثػَّيُّْبُالزَّانيُوالنَّفُسُبالنَّفِسُوالتَّارُؾُلِديِنوُالمفارُؽُالجماعَةُ

 (.ثيكبة الزاني كالتارؾ لدينو المفارؽ لمجماعة  )أم بإحدل ثالث 

 

 
 

 

 

 : حذف مكمالت الجممة الفعمية ودالالتو: المبحث الثاني

 :بو المفعول

                                                      
 . 92، م س، خمف 1
 . 1676، م س، حديث رقم  مسمم 2
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التخفيؼ يعتبر حالة لحذؼ أم عنصر مف الجممة، كلذلؾ ييعتبر مف مميزات كسمات المغة     
العربية، فيك سبب حذؼ العنصر الثالث لمجممة الفعمية التي يقع عميو فعؿ الفاعؿ كىك المفعكؿ 

َ ﴿  :قكلو تعالى نحك:،  لطكؿ الكالـ بالصمة يجكز حذؼ المفعكؿ بو كذلؾ تخفيفنا" بو، حيث  ّللاَّ

ْقِدُر  ٌَ َشاء َو ٌَ ْزَق لَِمن  ْبُسُط الرِّ ُ َرُسوالً ﴿  :أم كيقدره، كقكلو تعالى 1﴾ٌَ أم  2﴾ أََهَذا الَِّذي َبَعَي ّللاَّ
 . 3يبعثو "

كيرل عبد الجميؿ بأف  المفعكؿ في أصمو زائد فمف األكلى حذفو إذ ال يؤثر عمى معنى الجممة     
 في الجممة ضمة حيث إنو ال يؤدم معنى أساسيناالمفعكؿ بو ف" ييعد  :سكاء ذيكر أك حيذؼ، يقكؿ

فمذلؾ يمكف االستغناء عنو، كيحذؼ فينزؿ فعمو المتعدم منزلة الالـز لعدـ تعٌمؽ غرض المتكمـ 
ْعلَُموَن ﴿  :بالمفعكؿ بو فال يذكر بو كال يقٌدر، كمف ذلؾ قكلو تعالى ٌَ ْسَتِوي الَِّذٌَن  ٌَ قُلْ َهلْ 

ْعلَُموَن  َوالَِّذٌَن الَ  ككذلؾ يحذؼ حتى لك كاف غرض المتكمـ متعمقان بو بشرط كجكد الدليؿ  ، 4﴾ٌَ
كما قالؾ، كالقيمة البالغية  :كالتقدير ، 5﴾ما كٌدعؾ ربؾ كما قمى ﴿  :قكلو تعالى نحك:،  عميو

لمحذؼ ىي المحافظة عمى تناسب الفكاصؿ لما فييا مف شدة كجفكة، فقد تماشى خطابو تعالى 
 . مى مف الطرد كاإلبعاد كشدة البغضما قالؾ لما في الق :لحبيبو المصطفى

ُ ألَْغلَِبنَّ ﴿  :كقد يككف معنكيان، كما في قكلو تعالى ، كقد يككف الحذؼ لفظيان كما تقٌدـ    َكَتَب ّللاَّ

أم الكافريف، كحذؼ المفعكؿ بو لغرض احتقار الكافريف، كما يحذؼ مفعكؿ  :كالتقدير ، 6﴾
 :قكلو تعالى نحك:،  فيويـ الحذؼ مف خالؿ السياؽ المذككر أفعاؿ القمكب إذا دٌؿ عميو كأف يف

ًَ الَِّذٌَن ُكنُتْم َتْزُعُمون﴿  َن ُشَرَكائِ ٌْ تزعمكىـ شركائي، كقد يحذؼ المفعكؿ لقصد  :كالتقدير ، 7﴾ أَ
َك ﴿  :االختصار كمنو قكلو تعالى ٌْ أرني ذاتؾ، كيككف الحذؼ  :كالتقدير ، 8﴾أَِرنًِ أَنُظْر إِلَ

                                                      
 . 37/ 30 الروم، 1

 . 41/ 25الفرقان،  2
 . 414نقي، الحذف الواجب والحذف الجائز في النحو العربي،  3
 . 9، 39الزمر،  4
 . 3/ 93الضحى،  5

 . 21/ 85المجادلة،  6
 . 62/ 28القصص،  7

 . 143/ 7األعراف،   8
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َفلَْو َشاء ﴿  :قكلو تعالى نحك:،  ألغراض بالغية منيا البياف بعد اإلبياـ كما في فعؿ المشيئة

 . 2فمك شاء ىدايتكـ ليداكـ " :كالتقدير 1﴾ لََهَداُكْم أَْجَمِعٌن

رساء دكره، فيك ييشكؿ  وإىمالبو ال يمكف المفعكؿ  كيرل الباحث أف        كالتقميؿ مف شأنو كا 
بشكؿ مطمؽ دكف تقيد كال  حديثالحيث يأتي في لمسياؽ الخطابي،  لمفعؿ الكاقع، كمجمالن  ان مكقع

، فيأتي دكف تكمـ في إيجادهتمقائي ال يحتاج لعناء الميندرج في العبارات بشكؿ ك تدقيؽ إليراده، 
 . تكمؼ 

 أحدىماكالحذؼ فيو قد يككف عمى كجييف، "  :، فقاؿبو كقد بٌيف العمكم أكجو حذؼ المفعكؿ     
أف يحذؼ عمى جية االٌطراد، كينسى فعمو، كيجعؿ كأنو مف جممة األفعاؿ الالزمة، ألف الغرض 

، كمف ىذا قكليـ فالف يعطى كيمنع، كيصؿ كيقطع، كيحؿ كيعقد، ىك ذكر الفعؿ دكف متعٌمقو
، كينفع كيضر، فمما كاف المقصكد ذكر الفعؿ عمى جية اإلطالؽ لـ يحتج إلى  كينقض كيبـر

ُه ُهَو أَماَت ﴿  :ذكر مفعكلو كمتعٌمقو، كعمى ىذا كرد قكلو تعالى ُه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبكى َوأَنَّ َوأَنَّ

 3 ﴾َوأَْحٌا

أف يحذؼ مف جية المفظ كيراد مف طريؽ المعنى كالتقدير، كىذا كقكلو تعالى فى قصة  ييماوثان
َن َوَجَد ﴿  :أربع جمؿ، فقاؿفي مكسى مع بنتى شعيب، فإنو حذؼ المفعكؿ  ٌَ ا َوَرَد ماَء َمْد َولَمَّ

ِن  ٌْ ٌَْسقُوَن َوَوَجَد ِمْن ُدونِِهُم اْمَرأََت اِس  ًة ِمَن النَّ ِه أُمَّ ٌْ َتُذوداِن قالَ ما َخْطُبُكما قالَتا ال َنْسقًِ َعلَ

ٌخ َكبٌٌِر  َفَسقى لَُهما ٌْ عاُء َوأَُبونا َش ٌُْصِدَر الرِّ التقدير يسقكف مكاشييـ، كامرأتيف تذكداف  4 ﴾َحتَّى 
 . 5" أغناميما فسقى ليما مكاشييما، بعد قكليما ال نسقى مكاشينا

 

 :أغراض حذف المفعول بو

                                                      
 . 149/ 6األنعام،  1

 . 96 -95، الحذف والتقدير رؤية في األسموب القرآني ينظر، التميمي،  2
3
 . 44 -43/ 53انُجى :  
4
 . 23 -22/ 28انقصص :  
5
 . 57 -56/ 2، انطشاص ألعشاس انبالغت ٔعهٕو دقائق اإلعجاص انعهٕي،  
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  " كقكلؾ.  اإلبياـ كما في فعؿ المشيئة إذا لـ يكف في تعمقو بمفعكلو غرابةلمبياف بعد: 
لك شئت جئت أك لـ أجئ، أم لك شئت المجيء أك عدـ المجيء، فإنؾ متى قمت "لك 
شئت" عمـ السامع أنؾ عمقت المشيئة بشيء، فيقع في نفسو أف ىنا شيئنا تعمقت بو 

 .  ت أك لـ أجئ" عرؼ ذلؾ الشيء"جئ :مشيئتؾ بأف يككف أك ال يككف، فإذا قمت
 نحك رادة شيء غير المراد لدفع أف يتكىـ السامع في أكؿ األمر إ: 

 كسكرة أياـ حززف إلى العظـ ، عني مف تحامؿ حادث 1ككـ ذدت

إذ لك قاؿ حززف المحـ لجاز أف يتكىـ السامع قبؿ ذكر ما بعده أف الحز كاف في بعض المحـ    
 .  ذكر المحـ كلـ ينتو إلى العظـ، فترؾ

  عمى كجو يتضمف إيقاع الفعؿ عمى صريح لفظو، إظيارنا لكماؿ  كأما؛ ألنو أريد ذكره ثانيان
 .  العناية بكقكعو

  ما لمقصد إلى التعميـ في المفعكؿ، كاالمتناع عف أف يقصره السامع عمى ما يذكر معو كا 
الشرط في مثمو أف "قد كاف منؾ ما يؤلـ" أم ما  :كما تقكؿ.  دكف غيره، مع االختصار
الم ﴿ :قكلو تعالىك. يؤلـ كؿ أحد ككؿ إنساف ْدُعو إِلَى َداِر السَّ ٌَ  ُ يدعك كؿ  :أم 2﴾ َوّللاَّ

 . أحد
 َعَك ﴿  :لمرعاية عمى الفاصمة كقكلو سبحانو كتعالى ِل إَِذاَسَجى َما َودَّ ٌْ َحى، َواللَّ َوالضُّ

َك َوَما َقلَى  . أم كما قالؾ 3 ﴾ َربُّ
  ما رأيت منو كال رأل  :ذكره كما ركم عف عائشة رضي ا عنيا أنيا قالتالستيجاف"

 . مني" تعني العكرة
 4" أذني "أصغيت إليو" أم :لمجرد االختصار، كقكلؾ . 

أف يككف الغرض إثبات  :األول"  :كقد كٌضح الصعيدم غرضيف لحذؼ المفعكؿ بو، بقكلو
مف غير  :"عمى اإلطالؽ" أم :عنو كذلؾ، كقكلناالمعنى في نفسو لمفاعؿ عمى اإلطالؽ، أك نفيو 

                                                      
1
راد : دفع، عٕسة األٌاو : شذحٓا ٔصٕنخٓا. كى خبشٌت يفعٕل "ردث". ٔيًٍضْا قٕنّ "يٍ حذايم". ٔحذايم  

أي : دضصٌ انهذى إنى انعظى  "دضصٌ إنى انعظى" نى ٌعذل. دضصٌ : قطعٍ. ٔانشاْذ قٕنّ : فالٌ عهى فالٌ إرا

 . 156/ 2غٍش انًشاد، انقضًٌُٔ، و ط، فذزف انًفعٕل ْٕٔ انهذى نذفع انغايع فً أٔل األيش إلسادة شًء 
2
 . 25/ 10ٌَٕظ،  
3
 . 3-1/ 93انضذى،  
4
 . 158 -157 -156 -154/ 2ٌُظش، انقضًٌُٔ، و ط،  
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 ككف المتعدم حينئذ بمنزلة الالـزاعتبار عمكمو كخصكصو، كال اعتبار تعمقو بمف كقع عميو، في
فال ييذكر لو مفعكؿ؛ لئال يتكىـ السامع أف الغرض اإلخبار بو باعتبار تعمقو بالمفعكؿ، كال يقدر 

أف يككف الغرض إفادة تعمقو بمفعكؿ، فيجب تقديره  :انيالث، أيضا؛ ألف المقدر في حكـ المذككر
إما لمبياف بعد اإلبياـ، كما في فعؿ المشيئة إذا لـ يكف في  :ثـ حذفو مف المفظ، بحسب القرائف

 . 1" تعمقو بمفعكلو غرابة

 :في حذف المفعول بو في صحيح مسمم ومما جاء

- ُ "ُ ُوسلََّم ُعليِو ُاهلِلُصلَّىُاهلُل ُرسوُؿ ُمريٌضُلُأعقلُُدخلُعليَّ ُوأنا فصبُّواُ.ُفتوضأَُ.
ُوضوئِو ُمن ُعليَّ ُفعقلتُُ. ُكاللةًُُ:فقلتُُ. ُيرثني ُإنما !ُ ُاهلِل ُرسوَؿ ُيا ُآيُةُ. فنزلت

 .2ُ"الميراِثُ

ال أفيـ كحذؼ مفعكلو إٌما لمتعميـ، أم ال أعقؿ شيئان أك  :أم "ال أعقؿ  " :" قكلو :قاؿ الكرماني 
 . 3ليجعمو كالفعؿ الالـز "

ُمنُوَُمخاَفَةُأْفَُيُكبَُّوُاهللُُفيُالناِرُ"ُ - ُإَليَّ  .4ُ"إنّْيُُْلْعطيُالرجَلُوغيُرُهُأَحبُّ

 :محذكؼ، كالحذؼ إٌما لمتعميـ أم "أعطيت  "" كالمفعكؿ بو الثاني مف باب  :قاؿ الكرماني
الحقيقة كجد ىذه أ :أعطيت أٌم شيء كاف، أك يجعؿ المتعدم إلى اثنيف كالمتعدم إلى كاحد أم

 . 5، كالفائدة فييما لممبالغة "يعني إعطاء الرجؿ

أنو ليس مف باب الحذؼ، بؿ المقصكد مف ، " كما قدره الكرماني في ىذه األحاديث الثالثة

الحديث األكؿ مجرد اإلنفاؽ، كمف الحديث الثاني مجرد فقداف العقؿ، كالحديث الثالث مجرد 

 ىعميو كسمـ بأنو يعطي دكف تحديد الشيء المعطاإلعطاء، كاالقتصار عمى كصفو صمى ا 

                                                      
1
 . 200 -197انصعٍذي، بغٍت اإلٌضاح نخهخٍص انًفخاح فً عهٕو انبالغت،  
 . 1616، م س، حديث رقم  مسمم 2

  . 42/ 3شرح صحيح البخاري،  الكرماني، الكواكب الدراري 3

4
 . 150 ، م س، حديث رقم مسمم 
 . 131/ 1الكرماني، م س،  5
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فالف يحٌؿ كيعقد، كيأمر كينيي، كيضٌر  :الذم ىك المفعكؿ بو ال لفظان كال تقديران كقكؿ الناس

كينفع، كالمعنى في ذلؾ عمى إثبات المعنى في نفسو لمشيء عمى اإلطالؽ كعمى الجممة مف 

ار إليو الحٌؿ كالعقد، كصار بحيث يككف ص :ر أف يتعرض لحديث المفعكؿ، حتى كأننا قمنايغ

 . 1منو حٌؿ كعقد كأمر كنيي كضر كنفع "

 2" ُمِصحٍُّ على ُمْمِرضٌُ يُوَردُُ ل" 

ال يكرد إبمو المراض، كلعمو حذؼ لمتعميـ ليشمؿ النيي عف القدـك  :فمفعكؿ يكرد محذكؼ، أم
 3بأم مريض سكاء كاف مف البشر أـ غيرىـ عمى غير المريض؛ تجنبنا لمعدكل"

 :ومما جاء في حذف المفعول الثاني

 :قول أم المؤمنين خديجة بنت خويمد لمرسول محمد صمى ا عميو وسمم

لُُيخزيَكُاللَُّوُأبًداُواللَِّوُإنََّكُلتِصُلُالرَّحَمُوتصُدُؽُالحديَثُوتحمُلُالكلَُُّاللَّوُِفُو"  -
 . 4" وُتْكِسُبُالمعدوـَُوَتقريُالضَّيَفُوتُعيُنُعَلىُنوائِبُالحقُّْ

بفتح التاء أكثر الركاية فيو كأشيرىا كأصٌحيا فتح التاء، كمعناه تكسبو  :"تكسب المعدكـ  "" 
 . 5كسبت ماالن ككسبت غيرم ماالن الـز كمتعٌد " :يكسبو غيره كيؤتيو إٌياه، يقاؿ :لنفسؾ، كقيؿ

تعطي  :المشيكر بفتحو، كركم بضٌميا كمعنى المضمكـ، تكسب الماؿ المعدكـ، أم "تكسب  "" 
 . 6الماؿ المعدـك فحذؼ أحد المفعكليف "

ُكانتُأُبِيَنْتُليُليلُةُالَقْدرُِياُأَيُّهاُالناسُُ"ُ -  .1ُ"وإنيُخرجُتُِْلُخبرَكمُبهاُُ:!ُإنها

                                                      
 . 154الجرجاني، دالئل اإلعجاز،  1

 . 2221، م س، حديث رقم مسمم 2
 . 139 -138يين والبالغيين دراسة تطبيقية، صعبيد، الحذف بين النحو  3

 . 160 ، م س، حديث رقم مسمم 4

 .562/ 1مبارق األزىار في شرح مشارق األنوار، ابن الممك،  5
 . 36/ 1الكرماني، م س،  6
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محذكفاف، أك  :اإلخبار متعٌد إلى ثالثة مفاعيؿ فأيف األخيراف منيا؟ قمت "ألخبركـ ليمة القدر  "" 
 لفالنيةأخبركـ بأف ليمة القدر ىي الميمة ا :ىك بمنزلة المفعكليف، إذ التقدير "بميمة القدر  "لفظة 

ال، مفعكلو  :ثاني مفعكالت كالثالث محذكؼ؟ قمت "بميمة القدر  "ىؿ يجكز أف يككف  :فإف قمت
 . 2" "عممت  "، كالثاني كالثالث كمفعكلي "أعطيت  "األكؿ كمفعكؿ 

 المطمق المفعول 

كقكع المصدر بدالن  :حذؼ عامؿ المفعكؿ المطمؽ كجكبنا في حاالت منياأسباب كٌضح النحاة    
كقد يحذؼ بعد االستفياـ مع مراعاة سياؽ الحاؿ كعناصره مف متكمـ كمخاطب كداللة  ،مف فعمو
حيث  ذاتو مف السياؽ كفسركا دالاللتو "المفعكؿ الطمؽ" تطرؽ العمماء لحذؼ المصدرك حاؿ، 

 . التكرار لداللة النص عميو ييحذؼالعربية  كفيفي السياؽ،  ان ف ظاىر ك يك

أك  تككيدان لعاممو، أك بيانان لنكعويكف المفعكؿ المطمؽ بأٌنو المصدر المنتصب، النحك يعٌرؼ " و 
عدده، كيعٌرضكف في باب النيابة عف المصدر بحذفو كال يصٌرحكف بو، كلـ ييعمـ المصدر حيذؼ 
في مكضع، كذلؾ أٌف الغرض فيو إذا تجٌرد مف الصفة، أك التعريؼ، أك عٌدد المرات فإٌنما ىك 

يكف أٌنيا تنكب عف   النحكؿ، كحذؼ المؤكد ال يجكز، كمف األشياء التي يرل لتككيد الفع
 . 3المصدر صفتو "

 

 :ومما جاء في حذف المفعول المطمق في صحيح مسمم، اآلتي

ُكَهيَئِتوُيوـََُخَلَقُاهللُُالسََّمواِتُواْلرَضُ"ُ -  .4ُ"إفَُّالزَّماَفُقدُاستداَر

 

                                                                                                                                                        
 . 1167 ، م س، حديث رقم مسمم 1
 . 4/ 2الكرماني، الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري،  2

 . 88 -87الفيدي، م س،  3

 . 1679 ، م س، حديث رقم مسمم 4
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استدار استدارةن مثؿ حالتو يكـ خمؽ ا السمكات  :صفة مصدر محذكؼ، أم "كييأتو  "" قكلو 
 . 1كاألرض "

ُبجنازٍةُفأُثِنَيُعليهاُخيًرا"ُ - ُاهلِلُصلَّىُاهلُلُعليوُوسلََّمُ"ُوَجبْتُوَجبْتُ.ُُمرَّ فقاؿُنبيُّ
ُبجنازٍةُفأُثنَيُعليهاُشرِّا.ُوَجَبْتُ" عليوُوسلََّمُ"ُوَجَبْتُ.ُوُمرَّ ُاهلِلُصلَّىُاهللُُ فقاؿُنبيُّ

ُ.2ُ"وَجَبْتُوَجَبْتُ

 . بالنصب صفة لمصدر محذكؼ "خيران  "قكلو 

ُ.3ُ"طلََّقهاُالبتََّةُ"ُ -

كاحدة دكف تردد، كىك مفعكؿ مطمؽ  قطعة بو كجزمت بالفعؿ قطعت :، كالتقدير"البتة  "قكلو 
 . بيانان لمنكع

  فيو المفعول: 

" الظرؼ ىك كؿ اسـ المفعكؿ فيو ىك الظرؼ مكانينا كاف أك زمانينا، المتضمف لألشياء، إف      
أمكث ىنا  نحك:، فعؿ أك شبيولكاقع فيو مف  لككنو مذككرنا "في  "ف مضمف معنى زماف أك مكا

اقع ألنيما مذككراف لك  "في  "، فينا اسـ مكاف، كأزمنان اسـ زماف، كىما متضمناف معنى أزمننا
ا ا، كمبيمن قبؿ  نحك:، فالمبيـ ما لـ يكف معركفان بالتحديد فييما كىك المكث، كيككف ظرفنا مختصن

 . 4يـك الجمعة كشير رمضاف كغيرىا " نحك:، كبعد كغيرىا، كالمختص

بما أف  الظركؼ تككف في بناء يشابو األسماء فإنيا تنتقؿ بداللة السياؽ مف العاـ إلى      
 ضافةاإل ألف   ؛ األفعاؿ إلى اإلضافة تجكز " الالخاص، كمف الشمكؿ إلى التخصيص، كلذلؾ 

 ال كاألفعاؿ ، التخصيص إلى بياـاإل مف بيا المضاؼ يخرج أفٍ  أك ، المضاؼ تعرٍّؼى  أفٍ  ينبغي
 إلى الزماف أسماء أضافكا قد أٌنيـ إال ، فائدتيا إلييا لعدـ اإلضافة نكرات، فامتنعت إال تككف

                                                      
 . 325/ 8ينظر، العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  1
 . 949 ، م س، حديث رقم مسمم 2

 . 1480 ، م س، حديث رقم مسمم 3
 . 67، أثر التأويل النحوي في استنباط الحكم الفقيي لمقرطبي في تفسيره ، خمف 4
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اِدقٌَِن ِصْدقُُهْم ﴿  :تعالى قكلو نحك:، األفعاؿ كذلؾ نَفُع الصَّ ٌَ ْوُم  ٌَ ٌنما ، 1﴾َهَذا   إضافة جازت كا 
 بمنزلة أسماء األفعاؿ تككف كبيذا لمزماف، متضمنة األفعاؿ ألف ؛ األفعاؿ إلى الزماف أسماء
 لفظيا ذلؾ كمف أشبو كما ، كانطمؽ ذىب :كقكلؾ المضي عمى يدؿ   ما لفظيا في كاف إذ الزماف،

 ماضو كمضارع، إلى لفظو فانقسـ ، كينطمؽ يذىب :كقكلؾ كالحاؿ ، االستقباؿ عمى يدؿ   ما
، " بمنزلة كالحاؿ ،"أمس  " بمنزلة الماضي الفعؿ فصار  . "غدان  " بمنزلة كالمستقبؿ ،" كاآلف اليـك

 إلى البعض كإضافة إليو الزماف أسماء إضافة صارت ثالزماف كالحد عمى دؿ   لما الفعؿ   
 . 2" "خاتـ حديد  " :قكلؾ نحك:، كذلؾ ، الكؿ

 :ومما جاء من حذف المفعول فيو في صحيح مسمم

َُكِسلُأوُفَػَترُقعدُ"ُ -  .3ُ"ليصلُّْأحدكمُنشاطو،ُفإذا

 4" نشاطو، فحذؼ الظرؼ كأقاـ المصدر مقاموأم مدة " 

والذيُنفسيُبيدهُْلنيتوُأكثرُمنُعددُُ:قلتُياُرسوؿُاهللُماُآنيةُالحوض؟ُقاؿ"ُ -
ُالسماءُوكواكبهاُألُفيُالليلةُالمظلمةُالمصحيةُآنيةُالجنةُمنُشربُمنهاُلمُ نجـو

ُ.5ُ"ُيظمأُآخرُماُعليو

 . "لـ يظمأ أبدان  " :كالتقديرب عمى الظرؼ، ك ، منص"آخر ما عميو  "قكلو 

  ألجمو المفعول 

لفعؿ الفاعؿ، فإف  المفعكؿ لو المشيكر بالمفعكؿ ألجمو يرد  ان بو مكقععندما ييشكؿ المفعكؿ    
ك االسـ " باب المفعكؿ ألجمو كىفي مكقع سبب القياـ بالفعؿ كدكافع الفاعؿ لفعمو، إف  

                                                      
 . 119/ 5المائدة،  1
 . 215 -214/ 6الدليمي، مسائل خالفية متفرقة بين السيرافي والنحاة،  2

 . 784، م س، حديث رقم  مسمم 3
4
 . 215/ 1انغٍٕطً، و ط،  
  . 2300، م س، حديث رقم  مسمم 5
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قكلؾ قاـ زيده إجالالن لعمرك، كقصدتؾ  نحك:،  لسبب كقكع الفعؿ ان كر بيانذالمنصكب، الذم ي
 فضمة اسـ كىك أجمو، مف المفعكؿ أك لو المفعكؿ أك ألجمو المفعكؿ ىك ابتغاء معركفؾ، ىذا

 كطبعان  منصكب، أنو حكموك  عنو، االستغناء يمكف ألنو كفضمة، اسـ غير يككف فال ،منصكب
 . 1التعميؿ  " بحرؼ مجركران  ألجمو المفعكؿ يككف األحياف، بعض في لكف الغالب، ىك ىذا

 :المفعكؿ ألجمو كما جاء في حذؼ

- ُ ُمنُ" ُتأكُل ُأرسَلْتها ُىي ُول ُأطعَمتها ُِىَي ُفال ُربطَتها ُىرٍَّة ُفي ُالنَّاَر دَخَلتُامرأٌة
 .2ُ"َخشاِشُاْلرِض،ُحتىُماتتُىزلًُ

  .  ألجؿ حبس ىرة :أمألجمو،  مفعكؿ نصب محؿ في كمجركر، ، جار"ة ىرٌ في  "قكلو 

  معو المفعول 

مصاحبة في أداء الفعؿ، المعنى الذم معنى الل تأتي أيضان لمعطؼ فقط، إنما  لـ ترد الكاك    
" االسـ الذم ينتصب بأنو أخرل، فيك يعرؼ بأن و  ان أحيان كحقيقة ان ييستخدـ في القكؿ مجازان أحيان

 . 3بتكسط الكاك، كما كانت فيو الكاك بمعنى المصاحبة "مفعكؿ معو يعمؿ فيو الفعؿ الذم قبمو 

لـ  منو مثؿ فعمؾ أك سكاء تأتى" ىك مف صاحبتو في فعمؾ  :يعرفو ابف األثير بقكلوكذلؾ ك     
 . 4إٌنما شرطو أف يككف مصاحبان " كاألكؿ، ، كال يمـز أف يككف فاعالن تأتى ي

تالية لجممة ذات فعؿ أك اسـ  "مع  "لكاك بمعنى  " اسـ فضمة تاؿو  :كيعرفو ابف ىشاـ، بقكلو    
 . 5" سائر كالنيؿى  اكأن ،كسرت كالطريؽى  ،فيو معناه كحركفو

ائِمُثمَُّيغتسُلُمنُوُ"ُ - ُ.6ُ"لُيبولنَُّأحدُكمُفيُالماِءُالدَّ

                                                      
 . 1/281الحفظي، شرح األجرومية،  1
 . 2619، م س، حديث رقم  مسمم 2
 . 213، المفعول معو في العربية، نعمةينظر،  3
 . 147/ 1ابن األثير، البديع في عمم العربية،  4
 . 262، شرح شذور الذىب في معرفة كالم العرب، ابن ىشام  5
 . 282، م س، حديث رقم  مسمم 6
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مقاـ كاك  "ثـ  "فجاءت  "ثـ  "حرؼ العطؼ عمى تقدير أف المحذكفة بعد  "ثـ يغتسؿ فيو  "قكلو 
 . "كأف يغتسؿ فيو  " :المعية، كالتقدير

عمى "يبكلف" ألنو مجزـك  ان ز في "ثـ يغتسؿ" الجـز عطفيجك "  :كقاؿ ابف مالؾ في تكضيحو
 . المكضع ب "ال" التي لمنيى كلكنو بني عمى الفتح لتككيده بالنكف

عطاء  )أف(كيجكز فيو النصب عمى إضمار  ،يغتسؿ فيو ثـ ىك :كيجكز فيو الرفع عمى تقدير كا 
 1" "ثـ" حكـ كاك الجمع

  الحال 

 د في الجممة لكٌنو ميحسف لبنائيا، إن و في إطار الزكائلكيؼ ىك الحاؿجكاب سؤاؿ الحاؿ ىك    
مفصؿ لمعارفيا، كيرل الباحث بأف  إيراده في الجممة أفضؿ مف حذفو، لدكره في الكصكؿ لمبيـ 

" ىك الكصؼ الفضمة المسكؽ لبياف ىيئة  :العبارة كالكشؼ عف داللة كناياتيا، كيعرؼ بأٌنو
جاء زيد راكبان، كيأتي الحاؿ جممة اما  نحك:، صاحبو أك تأكيد عاممو أك مضمكف الجممة قبمو

 . 2سمية أك فعمية "ا

كيستند الباحث في رأيو الذم يشيد بأىمية الحاؿ كأفضمية ذكره عف حذفو، بقكؿ السيكطي      
؛ ألف الغرض مف الحاؿ إنما ىك تككيد الخبر، كما كاف الغرض منو حذؼ الحاؿ ال يحسف" إف  

َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ﴿  :تعالىالتككيد فميس الحذؼ الئقان بو كأنو نقضه لمغرض، أما ما جاء في قكلو 

ٌَُصْمُه  ْهَر َفْل فإنما جاز؛ ألف الداللة دلت عميو مف إجماعو كسنة، كغير ىذا ال يجكز،  ؛ 3﴾الشَّ
أم  :كالتقدير في اآلية. 4كقد أيجيز حذؼ الحاؿ بشرط أف يككف الحاؿ قكالن أغنى عنو المقكؿ "

 . مف شيد دخكؿ الشير أك شاىد ىالؿ رمضاف

فٍ       دليؿ عمى ما سيكضحو كجكد الحاؿ فيجكز حذفو مف باب األفضمية منعنا لمتكرار  دؿٌ  كا 
، كأكثر ما حذفيا إذا كجدت قرينة تدٌؿ عميو" الحاؿ فضمة لذا يجكز كجذبنا لمتخفيؼ، حيث إف  

يككف حذفيا إذا كاف الحاؿ قكالن أغنى عف ذكرىا المقكؿ عمييا، كقد كرد ىذا الحذؼ في قكلو 

                                                      
1
انخَّ   َٔ ضٍخ  ِْذ انخَّٕ ا َٕ ذٍخ، ابٍ يانك، َش  . 220صذٍخ نًشكالث انجايع انصَّ
 . 76عمي، م س،  2
 . 185/ 2البقرة،  3

 . 297ينظر، السيوطي، م س،  4
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ن ُكلِّ َباب﴿  :تعالى ِهم مِّ ٌْ ْدُخلُوَن َعلَ ٌَ ُكم  َوالَمالَئَِكُة  ٌْ فحذؼ الحاؿ لمجيئيا قكالن  ، 1﴾َسالٌَم َعلَ
" قد تحذؼ  :كنبو األشمكني فقاؿ. 2سالـ عميكـ " :يدخمكف قائميف :أغنى عف ذكرىا، كالتقدير

 3كأكثر ما يككف ذلؾ إذا كانت قكالن أغنى عنو المقكؿ " الحاؿ لمقرينة

ُ.4ُ"لُتحِقَرفَُِّمنُالمعروِؼُشيًئاُولوُأْفُتلقىُأخاؾُبوجٍوُطَْلٍقُ"ُ -

ال تحقرف مف المعركؼ شيئان عمى  :، الكاك لعطؼ حاؿ عمى حاؿ محذكفة، كالتقدير"كلك  "قكلو 

 . كؿ حاؿ كائنان ما كاف

  االستثناء 

 أك بما معناىا بشرط الفائدة "إال  "" ىك المخرج تحقيقان أك تقديران مف مذككر أك متركؾ ب 

 فيك ما كاف المستثنى فيو بعضان مف المستثنى منو :كاالستثناء متصؿ كمنقطع، فأما المتصؿ

 نحك:، مف المستثنى منو ان فيك ما ال يككف المستثنى بعض :قاـ القكـ إال زيدان، أما المنقطع نحك:

 . 5قاـ القكـ إال حماران كسيمي منقطعان؛ ألف المستثنى مف غير جنس المستثنى منو "

ُرسوُؿُاهلِلُصلَّىُاهلُلُعليوُوسلََّمُبيِدهُامرأًةُقطُُّ"ُ - فإذاُ.ُإلُأفُيأخَذُعليها.ُماُمسَّ

ُ.6ُ"قاؿُاذَىبيُفقدُبايعُتِكُُ،ُأخذُعليهاُفأعطَْتو

ما مس امرأة قط، لكف يأخذ عمييا البيعة بالكالـ، فإف أخذىا  :كىذا استثناء منقطع، كالتقدير
 . اذىبي فقد بايعتؾ :بالكالـ، قاؿ

                                                      
 . 23/ 13الرعد،  1
 . 99التميمي، م س،  2
 . 2/44األشموني، شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك،  3

 . 2626، م س، حديث رقم  مسمم 4
 . 71 -70عمي، م س،  5
 . 1866، م س، حديث رقم  مسمم 6
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ُكلّْهاُولُتشَربواُُمسِكًراُ"ُ - ُفيُسقاٍءُفاشَربواُفيُاْلسقيِة ُ.1ُ"نَهْيُتكمُعنُالنَّبيِذُإلَّ

 . كحذفت لالستثناء "إال التي  " :، التقدير"إال في السقاء  " :قكلو

ماُضربُرسوؿُاهللُصلىُاهللُعليوُوسلمُشيًئاُقطُبيده،ُولُامرأًةُولُخادًماُإلُ"ُ -
ُنيلُمنوُشيءُقطُفينتقمُمنُصاحبو،ُإلُأفُينتهكُ أفُيجاىدُفيُسبيلُاهلل،ُوما

ُوجلَُّ ُاهللُتعالى،ُفينتقمُهللُعزَّ  .2ُ"شيءُمنُمحاـر

إذا انتيكت حرمة ا انتصر ا تعالى لكف  :، استثناء منقطع، كالتقدير"إال أف ينتيؾ  " :" قكلو
 . 3كانتقـ ممف ارتكب ذلؾ، كانتياؾ حرمتو تعالى ىك ارتكاب ما حرمو"

 4"إنكُلنُتنِفَقُنفَقًةُتبَتغيُبهاُوجَوُاهلِلُإلُُأِجرَت،ُحتىُماُتَجعُلُفيُفيُامرأِتكُ"ُ

لف تنفؽ نفقة تبتغي بيا كجو ا إال  :المستثنى محذكؼ، ككف الفعؿ ال يأتي استثناء، كتقدير ذلؾ
 5تعتبر صفة لممستثنى "أجرت بيا"نفقة أجرت بيا، كبذلؾ فإف  

إاٌل في حالة أجرت عمييا، أم لف تنفؽ نفقة تبتغي بيا كجو ا في حاؿ فتقدير االستثناء ىك " 
 فالمستثنى اسـ. إاٌل نفقة أيًجٍرت عمييا :مف األحكاؿ إاٌل كأنت في حاؿ مأجكريتؾ عمييا، أك تقديره

 . 6" كاالستثناء متصؿ

 

 

 

                                                      
 . 1977، م س، حديث رقم  مسمم 1

 . 2328، م س، حديث رقم  مسمم 2
 . 992 مم ، م س،مس 3
 . 1628، م س، حديث رقم  مسمم 4
 . 157، صينظر : عبيد، الحذف بين النحويين والبالغيين دراسة تطبيقية 5
6
 . 434/ 1انغٍٕطً، و ط،  
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 حذف الجوابات في صحيح مسمم ودالالتو: ــل الخـــــامسصالف

 ودالالتو : مسمم صحيح في الشــــرط جواب األول: حذف المبحث

 : أسموب الشرط وحذف جوابو

جممة الشرط تتككف مف أداة الشرط كفعمو كجكابو، فحذؼ جكابو يأتي في سياؽ كجكد دليؿ     
كجممة الشرط مف الجمؿ التي ال محؿ يدؿ عميو، ككضكح مغزاه كما يرـي إليو ذكره في الجممة، 

 . جازمة، كغير جازمة :ليا مف اإلعراب، كأدكات الشرط منيا نكعاف

النافية عمى جممة الشرط، أك جاء بعدىا جممة تفسرىا فإف  جممة الشرط  "ال"الكالـ ك إذا دؿٌ   
  1ان جكاز  تحذؼ

الت محددة ككفقنا لدالالت متكافقة مع ط ال يكف عشكائينا إنما يأتي في دالحذؼ جكاب فعؿ الشر 
 :لمشرط الجازم؛ ومنيا الحذف ةأحكام الجممة الجوابي" حذفو، كمف 

تككف اسمية مقترنة "بالفاء" الزائدة لمربط، أك "بإذا" الفجائية التي كيصح أف . أف تككف فعمية -1
 :كمف أمثمة الفعمية . تحؿ محميا في بعض الحاالت لمربط

 فعى يي  يكمان  فٍ عً كمف يي  ، دلر سي ىب الخيٍ ال يذٍ 

 فً نى ء عمى سي ر المرٍ سً يى  إفٍ  :كقكليـ. فالجزاء خير حيثما تصنع خيران  :كمف أمثمة االسمية قكليـ
 . وي كفيؽ حميفي التٌ  دل إذان اليي 

إف  :فال يصح -لسالفةا كاألمثمة–ال يفيـ مف جممة الشرط  ال بد مف إفادتيا معنى جديدان  -2
تسأؿ عف الغائب تسأؿ؛ ألف ىذه الجممة الجكابية لفظيا كمعناىا مثؿ الشرطية فييما؛ فال جديد 

                                                      
 . 51قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل،  1
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لكؿ ... " :؛ كقكلو عميو السالـجاز كقكعيا جكابان  في معنى الجكاب، فإف تضمنت معنى جديدان 
فيجرتو  :"، أم... امرئ ما نكل؛ فمف كانت ىجرتو إلى ا كرسكلو فيجرتو إلى ا كرسكلو

بالرغـ مما بينيا كبيف الجممة الشرطية  جديدان  فالجممة الجكابية أفادت مرادان  ،مقبكلة، أك مباركة
  . مف اشتراؾ لفظي

كال  زائيا كمعمكالتيا عمى أداة الشرطتأخيرىا؛ فال يجكز تقديميا كال تقديـ شيء مف أج جكبك  -3
 :إال في حالتيف ،عمى الجممة الشرطية

فيجكز تقديـ معمكؿ الجكاب عمى  :، مضارعيا مرفكعةأف يككف الجكاب جممة مضارعي :األكلى
 . إف تستمع تستفيد ان خير  ، نحك:  األداة؛ بشرط مراعاة البياف كالتفصيؿ الخاص بيذا

ككذا غيرىا مف . لجكابيا "إذا" الشرطية عند مف يعربيا ظرفان  :أف يككف المعمكؿ ىك :الثانية
سكغ مك .  ناسخان األسماء الشرطية األخرل التي ال تككف معمكلة لفعؿ الشرط حيف يككف فعالن 

الحقيقة؛ ألف الجكاب التقديـ في الصكرة األكلى أف المضارع المرفكع ليس ىك الجكاب في 
أما في الصكرة الثانية فألنيا أداة . ؿمحذكؼ، كتسمية المذككر جكابا تساىؿ لكحظ فيو األص

 1" شرطية كاجبة الصدارة

 :حذف جواب الشرط

المكاضع التي يجب فييا حذؼ " ح الزعبالكم مكاضع حذؼ جكاب فعؿ الشرط، حيث يكضٌ     
فإف قكلؾ ألكرمنو، –ف جاءني ألكرمنو إكا – نحك:، قسـيتقدـ عمى الشرط أف  ":جكاب الشرط"

كيدلؾ عمى أف . جكاب القسـ، فيك في نية التقديـ إلى جانبو، كحذؼ جكاب الشرط لداللتو عميو
كيدلؾ . المذككر جكاب القسـ، فيك في نية التقديـ إلى جانبو، كحذؼ جكاب الشرط لداللتو عميو

ولئن  ﴿ :قكلو تعالى ، نحك: المثاؿ، ك نحك:، الفعؿ فيعمى أف المذككر جكاب القسـ تككيد 

َولُّنَّ األدبار ٌَ ﴾ نصروهم ل
ٌُنصرون ﴿ :كرفعو في قكلو تعالى 2 لئن  ﴿ذلؾ أف نص اآلية  ﴾ ثم ال 

أُخرجوا ال ٌخرجون معهم ولئن قوتلوا ال ٌنصرونهم ولئن نصروهم لٌولّنَّ األدبار ثم ال 

. ف تقـ كا أقـإ نحك:، يجب العكس في. قسـ المتقدـكما كجب االستغناء بجكاب ال. ﴾ ٌُنصرون

                                                      
1
 . 450 -4/449الوافي،  حسن، النحو 

 . 59/12الحشر  2
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ف إزيد كا  نحك:،  ط تقدـ أك تأخرـ عمييما شيء يطمب الخبر كجبت مراعاة الشر دكأنو إذا تق
 . يقـ أقـٍ 

لتقدمو لشرط إذ أثبت فيو جكاب ا ، "وكرمٍ إف جاءني زيد كا أي "القسـ  مف أمثمة حذؼ جكاب    
إذ أثبت جكاب  ، "ألكرمٌنو يدكا إف جاءني ز "ذؼ الشرط قكلو مف أمثمة حك  كحذؼ جكاب القسـ،

 1" القسـ لتقدمو كحذؼ جكاب الشرط

فإذا كاف  ف لمشرط فإف  الجكاب ألحدىما عمى اختالؼ صيغة الفعؿ زمنينا،إذا تكاجد فعال    
ف كانا الفعالف مضارعيف  ، كا  ف كاف أحدىما  ما عمى التقدير،زً ف جي ماضييظير عمييما الجـز كا 

خؿ عمى الشرطٌيةى تد )إف(" حيث ، ان ، ككاف اآلخر ماضيان فإن و يعتبر معربفإن و يجـز ان مضارع
ؽ إحداىما باأليخرل، كتربط كؿ  كاحدة منيما بصاحبتيا حتى ال تنفرد مٌ جممتىيف فعمٌيتىيف، فتيع
ٌنما كجب أف . إحداىما عف األيخرل تككف الجممتاف فعمٌيتيف مف قبؿ أف الشرط إنما يككف بما كا 

د كأف ال يكجد، كاألسماءي ثابتةه مكجكدة ال يصح تعميؽي كجكد  ليس في الكجكد، كيحتمؿ أف يكجى
 . غيرىا عمى كجكدىا

كال يخمك ىذاف الفعالف مف أف يككنا مضارعيف، أك ماضييف، أك أحدىما ماضينا كاآلخر     
ف . "إف تقـ أقـ" :كانا مضارعيف، كانا مجزكميف، كظير الجزـي فييما، كقكلؾفإف . مضارعنا كا 

" :قكلؾ نحك:،  كاف ماضييف، كانا ميٍثبىتىٍيف عمى حاليما، ككاف الجـز فييما مقٌدرنا  "إف قمتى قمتي
 . "إف تقـ أقـ" :كالمعنى

  ان في مكضًع مجزكـ، كالثاني معرب ، فيككف األكؿان كالثاني مضارع ان فإف كاف األٌكؿ ماضي     
كال يحسف عكسي ىذا الكجو بأف يككف األٌكؿ مضارعنا معربنا كالثاني . "إف قمتى أقـ" :قكلؾ نحك:

لـز  ان حدىما أٌف الشرط إذا كاف مجزكمأ :كذلؾ ألمريف. "إف تقـ قمت" :قكلؾ نحك:،  ماضينا مبنيًّا
ٌكؿ، كنت قد أرىفتىو لمعمؿ غايةى اإلرىاؼ، فترؾي أف يككف جكابو كذلؾ؛ ألٌنؾ إذا أعممتو في األ

إعمالو في الثاني تراجع عٌما اعتزمكه، كصار بمنزلًة "زيده قائـه ظننتي ظىنًّا"؛ ألف تأكيد الفعؿ 
، كذانؾ معنياف متدافعاف لغاؤيه إىماؿه كاطراحه ، إذا )إف(الثاني أٌف . إرىاؼه كعنايةه بالفعؿ، كا 

                                                      
 . 462، صنحوفي ال، دراسات الزعبالوي 1
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، كجزمييا يتعٌمؽ بفعميفمجزكمنا  جزمٍت، اقتضتٍ  . بعدىا؛ ألٌنيا بجٍزميا ما بعدىا يظير أٌنيا تجـز
ذا لـ يظير جزمييا، صارت بمنزلًة حرؼ جاـز ال يؤتى لو بمجزكـ  1" كا 

 ودالالتو: مسمم صحيح في الشرط جواب حذف  
تمؾ اأٍلىٍشيىاء اأٍلىمر كىالن ٍيي كاالستفياـ كىالت مىنٍّي  كتقاـحذؼ الش ٍرط ي    مىٍيًو كى أىٍشيىاء مقىامو دىال ة عى

كىالد عىاء كىاٍلعرض
2 . 

 جاء في ما نحك:، الطمب بعد مطرد كىك العربية، المغة في كثيران  يأتي الشرط جممة حذؼ " إف
ُ  قُلْ  ﴿: تعالى قكلو كىك العزيز، ا كتاب

بُِعونًِ ٌْحبِْبُكُم ّللاَّ َ َفاتَّ
﴾إِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن ّللاَّ

 فإف أم 3
 . 4ا " يحببكـ تتبعكني

إذا لـ يكف في الكالـ ما يصمح ألف يككف جكابان كذلؾ بأف فحذؼ جكاب الشرط جكازان        
ُكْم يشعر الشرط نفسو بالجكاب، نحك: قكلو تعالى: ﴿  ْرَنا بُِكْم لَئِن لَّْم َتنَتُهوا لََنْرُجَمنَّ ٌَّ ا َتَط َقالُوا إِنَّ

ا َعَذاٌب أَلٌِم نَّ ُكم مِّ نَّ َمسَّ ٌَ ْسِرفُون َولَ ْرُتم َبلْ أَنُتْم َقْوٌم مُّ فقد حذؼ  5﴾ َقالُوا َطائُِرُكْم َمَعُكْم أَئِن ُذكِّ
 "أم  "كجدت الكتاب كأردت أف تستعيره  إف "الجكاب كتقديره أإف ذكرتـ تطيرتـ؟ كمثؿ ذلؾ قكلؾ 

ذا "إف أحببت فافعؿ أك فزرني  "كالتقدير:  "فأستعره  . إف ىذا حسف ككذلؾ حسف إف نقكؿ: كا 
ذكر الجكاب فال بأس ألنو ال يكرر حرفيان األلفاظ المذككرة، فيك ال يخؿ بالكالـ بالغيان كال يحدث 

ذا حذؼ فذلؾ جيد ألنو إ يجاز كيبقى الكالـ كاضحان ال غمكض فيو مع الحذؼ فيو حشكان زائدان، كا 
"6 . 

 : ومما ورد في صحيح مسمم عمى حذف جواب الشرط

 . 7" واحًداُطوافًا طافوا إنما والعمرةَُ الحجَُّ جمعوا كانوا الذين وأما"  -
                                                      

 . 108/ 5، شرح المفصل لمزمخشري، ابن يعيش 1
 . 135ينظر : ابن جني : الممع في العربية،  2
 . 31/ 3آل عمران،  3
 . 280/ 2/ عدد10محمد، الحذف في المغة العربية،  4
 .18/ 36يس،  5
 . 413 -412نقي، م س،  ينظر، 6
 . 1211 رقم حديث م س، ،مسمم 7
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 . 1" "أما  "" حذؼ الفاء مف الجممة الكاقعة جكابان ؿ 

ُكافُرسوُؿُاهلِلُصلَّىُاهللُُُ"ُلماُقدـُالحجاُجُالمدينَةُفسألناُجابرَُ - بَنُعبِدُاهلِل.ُفقاؿ:
ُشمُسُنقيٌة.ُوالمغرَب،ُُإذاُوجبتعليِوُوسلََّمُيصليُالظهَرُبالهاجرِة.ُوالعصَر،ُُوال

ُكافُإذاُرآىمُقدُاجتمعواُعجََّل.ُوإذاُرآىمُ والعشاَء،ُُأحيانًاُيُؤخّْرىاُوأحيانًاُيُعجّْل.
ُكانواُ ُصلَّىُاهلُلُعليِوُوسلََّمُيصليهاُقدُأبطأواُأخََّر.ُوالصبَح،ُ ُكافُالنبيُّ أوُ"ُقاؿُ"

 .2ُبَغَلٍسُ"
كاف يؤخر الصمكات عف  لما قدـ الحجاجي المدينةى جكاب لما محذكؼ، كتقديره:  "لما قدـ  "قكلو 

 . 2فسألنا جابر بف عبد ا، أم: عف أكقات الصالة "أكقاتيا 

 33"داودَُ آؿُِ مزاميرُِ من ِمزمارًا ُأوتيتَُ لقد ،ُالبارحةَُ قراَءَتك أستِمعُُ أنا و رأيُتني لو" -
 .  4، الكاك فيو لمحاؿ، كجكاب لك محذكؼ، تقديره: أم ألعجبؾ ذلؾ"لك رأيتني كأنا أستمع  "قكلو 

أنيُسمعُتُرسوَؿُاهلِلُصلَّىُاهلُلُعليوُوسلََّمُيقوؿُ"ُمنُحلفُعلىُيميٍنُثمُُل"ُلُو -
5رأىُخيًراُمنها،ُُفليأِتُالذيُىوُخيٌرُ"

4 . 
 ، كالتقدير: ما أعطيتؾ. "سمعت  أني لك" قكلو 

 داللة حذف جواب الشرط:

 لإليجاز كاالختصار تكخيان  كثيران، العرب ككالـ الكريـ، القرآف في الشرط جكاب حذؼ " كجاء
6إظياره " مف المعنى في أبمغ الجكاب كحذؼ

5 . 

                                                      
 . 511ي، لنبوي الشريف من مصادر الدرس النحو الحديث االنايمة،  1

 .  646 رقم حديث م س، ،مسمم 2
2
 . 461،  شرح النووي عمى مسممالنووي،  
 .  793س، حديث رقم . ، م مسمم 3
 . 534م. س ،النووي،  4
 . 1649، م س، حديث رقم  مسمم 5
 . 281يونس خمف محمد، م س، 6
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 : ودالالتو مسمم صحيح في القســــــــــــم جواب حذف: الثاني المبحث
 :جوابو وحذف القسم أسموب

ـ عميو، كربما لنفيو، كربما لتحقيقو، فإذا فييمت داللة النص ستخدـ أسمكب القسـ لتككيد المقسيي    
 الكالـ، في يككف أف  عميو المقسـ في " الغالبفي السياؽ فإن و مف األفضؿ حذؼ جكابو، إف  

 النفس لتذىب أك ، بو لمعمـ :إما ، "لك" جكاب يحذؼ كما يحذؼ كقد ، بالتحقيؽ المقصكد ألنو
 ، محذكؼ لك فجكاب ، " اليقيف عمـ تعممكف لك كال" :تعالى قكلو مثؿ في كما. مذىب كؿ فيو

 رأكا إذا كالميـ في العرب عادة كىذه. بو اشتغمتـ ما التفاخر عاقبة اليقيف عمـ تعممكف لك :تقديره
 . عنيا الغائب بيا يخبركا أف كأرادكا ، عجيبةن   أمكران 
 فإف ، عميو المقسـ عمى داللة بو المقسـ نفس في كاف إذا :القسـ جكاب يحذؼ ما كأكثر   

 قكلو في كما ، كأكجز أبمغ عميو المقسـ حذؼ فيككف ،"بو المقسـ أم" بذكره يحصؿ المقصكد
 ذك بأنو ككصفو ، القرآف تعظيـ مف بو المقسـ في فإف  "،الذكر ذم كالقرآف. ص" :تعالى
 كتقدير ، مفترل غير ا عند مف حقا ككنو كىك ، عميو المقسـ عمى يدؿ ما ، كالقدر ، الشرؼ
   "المجيد كالقرآف ؽ" :تعالى كقكلو ، ذلؾ شابو ما كؿ في يطرد كىذا ،لحؽ الفرقاف إف :الجكاب
 1" -كسمـ عميو ا صمى -ا برسكؿ مكة كفار آمف ما :الجكاب كتقدير
ىٍفعىمىف  أىك  كثير جدان  اٍلقسـحذؼ جممىة إف  "  ٍيثي قيؿ ألى كؼ اٍلقسـ كىحى ـز مىعى غير اٍلبىاء مف حيري كىىيكى الى

لـ يتىقىد ـ جممىة قسـ فثـ جممىة قسـ مقدرىة نىٍحك  ُه َعَذاًبا َشِدًٌدا{لقد فعؿ أىك لىًئف فعؿ كى َبنَّ  2}ألَُعذِّ
ْخُرُجوَن َمَعُهْم {}لَئِْن أُخْ  3}َولََقْد َصَدَقُكُم ّللّاُ َوْعَدهُ{ ٌَ نىٍحك  4ِرُجوا الَ  كىاٍختمؼ ًفي نىٍحك لزيد قىاًئـ كى

كىابا لقسـ أىك الى   .ًإف زيدا قىاًئـ أىك لقائـ ىىؿ يجب كىكنو جى
 حذف َجَواب اْلقسم

ًمٍنو ًإف كاب فىاأٍلكؿ نىٍحك زيد قىاًئـ كىا كى ا ييغني عىف اٍلجى مىٍيًو أىك اكتنفو مى اءىًني زيد  يجب ًإذا تقدـ عى جى
كىا أكرمتو كىالث اًني نىٍحك زيد كىا قىاًئـ فىًإف قمت زيد كىا ًإن و قىاًئـ أىك لقائـ اٍحتمؿ كىكف اٍلميتىأىخر 

بىر كىابو اٍلخى ٍممىة اٍلقسـ كىجى كىابا كىجي مىٍيًو كىاٍحتمؿ كىكنو جى برا عىف اٍلميتىقىٌدـ عى  5" عىنوي خى

                                                      
 . 12القرآن الكريم  بالغتو وأغراضو، ، أسموب القسم الظاىر في حسن 1
2
 . 21/ 27،انًُم:  
3
 . 152 /3، آل عًشاٌ 
4
 . 12/ 59، انذشش 
5
 . 846ٌُظش: ابٍ ْشاو، يغًُ انهبٍب عٍ كخب األعاسٌب،  
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  :القسم من " الغرض
ثبات نفي مف عميو يقسـ ما تككيد      نزؿ كالقرآف "،كتحقيقو، تككيده بالقسـ يراد :عميو كالمقسـ كا 
 المغات في مستعمال القسـ نجد كقمما، أمرا تؤكد أف أرادت إذا القسـ عاداتيا كمف، العرب بمغة

 . كآدابيا األخرل
 في كبخاصة منو، يصدر كعد تكثيؽ أك يسكقو، خبر تأكيد إلى المتكمـ يحتاج ما ككثيرا    

 القسـ ككاف، مختمفة صيغ العرب عند لمتأكيد ككاف كالمعاىدات، كالمحالفات، الميمة األمكر
  عندىـ القسـ شأف مف بمغ كقد، بصدقو كالقطع بصحتو، الجـز يفيد ألنو ؛كتحقيقان  تأكيدان  أقكاىا
  صاحبيا عمى شؤـ أنيا كيعتقدكف ، الكاذبة األيماف مف حترازاال كؿ يحترزكف كانكا  أنيـ

 عندىـ اليميف كانت ىذا أجؿ كمف ، كالخيانة الغدر مف فييا لما ، بالقع كتدعيا  ،الديار تخرب
 . الحقكؽ إثبات في قاطعة

 فغير، تشريفو أك، بو المقسـ تقديس أما ،عميو المقسـ تأكيد القسـ مف األصمي فالغرض     
ف، أصالة مقصكد   . تبعان  أتى كا 

  :أنواع والقسم 
 . التقديس فيو يمـز نكع  -1
عزاز تشريؼ فيو كنكع  -2   . بو لممقسـ كا 
 1االستداللي" القسـ كييسمى ، بالبياف المقصكد ىك ثالث كنكع - 3

 :القسم بالغة" 
 :البالغة وجوه من القسم دالالت أسموب

 العرب كلعؿ ، مشاعره فيمتمؾ ، السامع عمى ييجـ كليذا ، بإيجازه القسـ أسمكب يمتاز  -1
 ىنا كمف ، كنثرىـ شعرىـ في أميؿ اإليجاز إلى كىـ ، لكجازتو فيو فتتنكاكا  ،منو أكثركا
  الجاىمي العصر بعد فيما كالتكقيعات ـي كن الحً  كذاعت ، كشاعت بينيـ األمثاؿ راجت

 . بيا كاالحتفاظ  ،تجديدىا إلى كتسابقكا

                                                      
 . 25 -24 ينظر : حسن، م س، 1
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 في لو كجو كال ، بو اإلقرار مف لمخصـ مناص ال اإلنشائي، األسمكب مف ضرب القسـ  -2
 ألف ، نفسو القسـ عمى ال ، القسـ جكاب عمى إنكاره انصب  ينكر، أف شاء فإف ، إنكاره

       . إنشاء ال خبر الجكاب
 

  المكعكد كاليكـ المجيد بالقرآف كالقسـ كالكصؼ، القسـ بيف الكريـ القرآف يجمع كقد      
 النفس في أعظـ االستدالؿ ليككف ، بو لممقسـ ككصؼ قسـ، كأشباىو ىذا ففي صفا، كالصافات

 . كأكقع
 آخر كالـ إلى القسـ بعد فينتقؿ ، عميو المقسـ كىك، القرآف في القسـ جكاب يحذؼ قد -3

 طريؽ المنكر المخاطب عمى يسد أنو ىذا في كالسر . المحذكؼ بالجكاب مرتبط لكنو
 في المنكر يجارم لئال خبر، كىك الجكاب إلى ، إنشاء كىك القسـ مف ينتقؿ فال ، الفرار

 أذنيو فيرىؼ ، المخاطب سمع فيسترعي  ،كالتنبيو كالتمييد القسـ ليككف ثـ ، الجكاب
 كقكلو ، نفسو القسـ مف المقصكد االستدالؿ يؤيد ما يسمع بو فإذا ، القسـ بعد ما ليستمع
 مف بحرؼ فأقسـ  ، " كشقاؽ عزة في كفركا الذيف بؿ الذكر ذم كالقرآف ص" :تعالى
  اإلعجاز عمى كالتنبيو التحدم سبيؿ عمى ، القرآف منيا يتككف التي اليجاء حركؼ
 الذكر ذم كالقرآف :قاؿ كأنو ، عميو التحدم لداللة الجكاب كحذؼ ، بالقرآف بالقسـ كأتبعو

 .  ككذبكه الرسكؿ فعارضكا  ،إليو يذعنكا كلـ استكبركا الكفار كلكف ، معجز كالـ إنو
 الكفار كلكف، ربؾ عف تبمغ فيما لصادؽ إنؾ، العظيـ الشرؼ ذم بالقرآف أقسـ :قاؿ كأنو أك

 ىؤالء يزعـ كما ليس األمر أف بالقرآف أقسـ أك . العناد عمى كأصركا، لمحؽ يذعنكا كلـ استكبركا
 . لمحمد كعداكة ،كمخالفة استكبار في ىـ بؿ، الكفار
 جمؿ في أك، كاحدة جممة في أدلة عدة بيف الجمع يسيؿ أنو القسـ مزايا مف إف  -4

 اإليجاز مع كالفجر، ،كالميؿ ،كالشمس ،كالطكر، كالبمد ،التيف :سكر في كما، متالحقة
 .  كتأثيره ركعتو الكالـ لفقد ،القكؿ فييا كبسط فصمت األدلة أف كلك

 
 فيشعر، كخصامو عناده مف كيخفؼ ،الدليؿ استنباط في السامع االستداللي القسـ يشرؾ -5

 األساليب مف اجتذابا أكثر كميا اإلنشائية األساليب كانت كليذا كتأمؿ، تعرؼ أنو
 كالخبر اإلنشاء بيف كيراكح ،أساليبو ينكع المبؽ الحاذؽ أف في السبب ىك كىذا . الخبرية
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 الذم ىك أنو ليتكىـ حتى، كاالستنباط ،كالبحث ،الفيـ في كيشركو ،المخاطب لينشط
 . بنفسو الحؽ إلى اىتدل

 أذني يقرع ألنو الدعكل، ذكر قبؿ الصدؽ لتكثيؽ تقديـ أنو القسـ بالغة ضركب كمف  -6
 فكجئ إذا كلكنو، ليا قياده فيسيؿ الدعكل تجيء ثـ، بعده ما كيترقب فيصغي ،المخاطب
 بنعمة أنت ما" :قكلؾ بيف ما كشتاف . منيا كنفر عنيا انصرؼ ،ينكرىا التي بالدعكل

 أنت ما يسطركف كما كالقمـ ف" :تعالى كقكلو ، "يسطركف كما بالقمـ أقسـ . بمجنكف ربؾ
 1"  " بمجنكف ربؾ بنعمة

 
 
 
 مسمم: صحيح في القسم جواب ومن حذف 

 
"ُفقاؿ:ُإنّْيُُمعِسٌر،ُفقاؿ:ُآهلِل؟ُقاؿ:ُآهلِل،ُقاؿ:ُفإنّْيُسمعُتُرسوَؿُاهلِلُصلَّىُاهللُ -

ُأفُيُنجَيوُ ُالقيامِة،ُفلينفّْْسُعنُُمعِسٍر،ُعليوُوسلََّمُيقوؿ:َُمنُسرَُّه ُُكَرِبُيوـِ اهلُلُمن
 .2ُأوَُيضْعُعنُوُ"

ذا حذؼ  "فقاؿ: آ؟، قاؿ: أ  "  األكؿ قسـ سؤاؿ، أم أبا؟ كباء القسـ تضمر كثيران مع ا، كا 
القسـ األصمي، أم الباء، فالمختار النصب بفعؿ القسـ، كيختص لفظة ا لجكاز الجر مع حذؼ 

 . 3الجار، بال عكض، كقد يعكض عف الجار فييا ىمزة االستفياـ أك قطع ىمزة ا "

 

 

 

                                                      
 . 38 -37، القرآن الكريم  بالغتو وأغراضو ، أسموب القسم الظاىر فيحسن 1
 . 1536، م س، حديث رقم  مسمم 2
  . 617، م س، ص  مسمم 3
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 ودالالتو: مسمم صحيح في الطمــب جواب الثالث: حذف المبحث

 أسموب الطمب وحذف جوابو :

 الطمب أنكاع مف غيرىا أك استفياـ أك نيي أك أمر المضارع عمى يتقدـ بأف كذلؾ :" الطمب
دي  "الفاء" مف المضارع كيتجرد المتقدمة،  كناتج متسبب المضارع ىذا أف :بمعنى الجزاء، بو كييٍقصى

 :أربعة فالشركط. الطمب ذلؾ عف

 . الطمب عمى داؿ لفظ يتقدـ أف :األكؿ

 . الفاء مف مجرد مضارع بعده يقع أف :الثاني

 . الجزاء يقصد أف :الثالث

 كفعؿ الشرطية )إف( بكضع المعنى صحة :فشرطو كاألمر النيي بغير الطمب كاف إف :الرابع
ف الطمب، مكضع السياؽ مف مفيكـ  "ال" بحذؼ المعنى يستقيـ أف :فشرطو بالنيي الطمب كاف كا 
 . الناىية "ال" محؿ النافية "ال" كبعدىا الشرطية )إف( ككضع الناىية

 ألنو النكف حذؼ جزمو كعالمة مجزكـ "يألفكؾ" فالفعؿ يألفكؾ، بالحسنى الناس عامؿ :ذلؾ مثاؿ
 جكاب في كقكعو ىك لو كالجاـز ، "عامؿ" األمر كىك طمب، عميو تقدـ كقد الخمسة، األمثمة مف

 . 1الطمب "

 ودالالتو: مسمم صحيح في الطمب جواب حذف  
 

سالـٌُُ:بسِمُاهلِلُالرحمِنُالرحيِم،ُمنُمحمٍدُعبِدُاهلِلُورسوِلوُإلىُِىَرْقَلُعظيِمُالروـُِ"ُ -
،ُأسِلْمُتسَلْم،ُيُؤِتَكُاهللُُ علىُمنُاتَبَعُالهَدى،ُأماُبعُد،ُفإنيُأدعوؾُبِدعايَِةُاإلسالـِ

ُاْلرِيِسيّْين،ُو ُِإَلىُُُ:أجَرؾُمرتين،ُفإفُتَولَّْيَتُفإفُعليكُإثَم ُتَػَعاَلْوا ُاْلِكَتاِب َُأْىَل يَا

                                                      
 . 64، 63/ 1الفوزان، تعجيل الندى بشرح قطر الندى،  1
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ُنَػْعُبَدُإُِ َكِلَمةٍُ َنُكْمَُألَّ نَػَناَُوبَػيػْ ُاللََّوَُوَلُُنْشِرَؾُِبِوَُشْيًئاَُوَلُيَػتَِّخَذُبَػْعُضَناُبَػْعًضاَُسَواٍءُبَػيػْ لَّ
  .1"َأْربَابًاُِمْنُُدوِفُاللَِّوُفَِإْفُتَػَولَّْواُفَػُقوُلواُاْشَهُدواُبِأَنَّاُُمْسِلُموَفُ

ـى يىٍسمىـ  )بفتح الالـ فعؿ مضارع مف  (تسمىـ ) أمر ك  (أسًمـ  )"  ًم كىك مجزكـ الميـ؛ ألنو  (سى
إف أسممت تبؽى سالمان، كىي آية في البالغة المفظية كالمعنكية، كىك مف باب  :جكاب األمر أم

 . 2جكامع الكمـ "

- ُ ُفوقَعُ" ُىَي ُفحدّْثونيُما ُالمسلِم َُمثُل ُوإنَّها ُلُيسقُطُورُقها ُشجرًة ُالشَّجِر ُمَن إفَّ
ُفاستحيَػْيُتُثمَُّ ُالنَّخلُة ُفيُنفسيُأنَّها ُووقَع ُاللَِّو ُالبواديُقاؿُعبُد النَّاُسُفيُشجِر

ثناُماُىَيُياُرسوَؿُاللَِّوُقاؿُفقاؿُىَيُالنَّخلُةُ  . 3"قالواُحدّْ
 . إف عرفتمكىا فحدثكني :أمان لشرط محذكؼ، الفاء جاءت جكاب

 . 4" خبر كالجممة قائمة مقاـ المفعكليف لمتحدث "ىي"مبتدأ ك  )ما(كما أف  " 

 . 5" حتىُيلقاىاُربُّهاُ،معهاُِسقاُؤىاُوحذاؤىاَُتِرُدُالماَءُوتأكُلُالشجرَُُ،ماَُلكُولها"ُ -
مف الفعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ بو، كاقعة في  "ذرىا  "، كجممة "رىا حتى يمقاىا ربيا فذ "كفي ركاية 

 . إذا األمر كذلؾ فذرىا :أمجكاب شرط محذكؼ، 

ُخمَسُمرَّاٍتُىلُيَبقىُمنُدرنِِوُ"ُ - ُكلَُّيوـٍ ُنَػْهًراُبباِبُأحدُِكمُيغتِسُلُمنُو أرأيُتْمُلوُأفَّ
فذِلَكُمثُلُالصَّلواِتُالخمِسَُيمحوُاللَُّوُُ:قاؿَُ.ُلُيَبقىُمنُدرنِِوُشيءٌُُ:شيٌء؟ُقالوا

 . 6"ِبِهنَُّالخطاياُ
 

                                                      
 . 1773، م س، حديث رقم  مسمم 1
 . 62/ 1الكرماني، م س،  2
 . 2811، م س، حديث رقم  مسمم 3
4
 . 44/ 2انغٍٕطً، و ط،  
 . 1722، م س، حديث رقم  مسمم 5

 . 667، م س، حديث رقم  مسمم 6
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إذا أقررتـ ذلؾ كصح عندكـ فيك مثؿ  :الفاء فيو جكاب شرط محذكؼ، أم "فذلؾ  "" قكلو 
 . 1الصمكات "

)أرأيتـ( بيمزة االستفياـ التقريرم، أم: أخبركني، كفي نسخة: "أرأيتكـ". "كـ" حرؼ ال كبيذا فإف  " 
( أم: لك ثبت أفمحؿ لو مف اإلعراب، كسبؽ مع زيادة في باب: السمر في العمـ ؛ ألف . )لك أف 

)لك( ال تدخؿ إال عمى فعؿ. كجكابيا محذكؼ: لما بقي الدرف. )نيرنا( بفتح الياء، كسككنيا: كىك 
 مـ بالنيار لسعة ضكئو. )خمسنا( أما بيف حافتي الكادم، سمي بذلؾ لسعتو؛ كلذلؾ سمي اليك 

خمس مرات. )ما( استفيامية في مكضع نصب بػ )ييبقي( اآلتي، كقدـ عميو؛ ألف االستفياـ لو 
صدر الكالـ. )تقكؿ( أم: أييا السامع، فالمخاطب عاـ، فيناسب خطاب الجماعة بقكلو: "أرأيتـ" 
كجرل القكؿ مجرل الظف، فيتعدل إلى مفعكليف: األكؿ: ذلؾ، كالثاني: )ييبقي( بضـ أكلو ككسر 

صمى ا عميو  -ثانيو، أم: يبقي شيئنا. )مف درنو( بفتح الراء: كسخو. )قاؿ( أم: رسكؿ ا 
 التمثيؿ: التأكيد ، أم: إذا عممتـ ذلؾ، كفائدةحذكؼ)فذلؾ مثؿ الصالة( جكاب شرط م -كسمـ 

كجعؿ المعقكؿ كالمحسكس، حيث شبو حاؿ المقترؼ لبعض الذنكب المحافظ عمى أداء الصمكات 
بحاؿ المغتسؿ في نيرو عمى باب داره كؿ يكـ خمس مرات، بجامع أف كالًّ منيما يزكؿ  الخمس

 كفي نسخة بفعمو األقذار كىي الذنكب في األكؿ، كاألكساخ في الثاني. )بيا( أم: بالصمكات،
 .2" "بو" أم: بأدائيا. )الخطايا( أم: الصغائر

 

 

 

 

 

                                                      
 . 16/  5شرح صحيح البخاري،  في عمدة القارئ العيني، 1
2
 . 249/ 2نبخاسي، 9األَصاسي، يُذت انباسي بششح صذٍخ ا 
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 الفصل السادس: ظاىرة الحذف في صحيح مسمم وأسبابيا 

 

قاـ بو الباحث ما ك بشكؿ إحصائي  ظاىرة الحذؼ في صحيح مسمـ دراسةيكضح الجدكؿ اآلتي 
  كسبب الحذؼ فييا: ليرصد الظاىرة

 

  الفصؿ الثاني تحدث عف الحذؼ في حركؼ المباني كالمعاني كدالالتيا ، كتـ التطبيؽ
 حديثان مف الصحيح .  (45)عمى 

 عمى  التطبيؽ كتـ المسند كالمسند إليو كدالالتو، في الحذؼ عف تحدث الثالث الفصؿ
 الصحيح.  مف حديثان  (26)

 كدالالتو، كتـ  مسمـ صحيح في الجممة مكمالت في الحذؼ عف تحدث الرابع الفصؿ
: كدالالتو االسمية الجممة مكمالت األكؿ: تناكؿ فيو الباحث حذؼ تقسيمو إلى: المبحث

 كالمبحث "البدؿ العطؼ، التككيد، النعت،"التكابع  باإلضافة، المجركر بالحرؼ، المجركر
 المطمؽ، المفعكؿ بو، المفعكؿ كىي: كدالالتو الفعمية الجممة مكمالت الثاني: حذؼ

 (49)االستثناء، كتـ التطبيؽ عمى  الحاؿ، معو، المفعكؿ ألجمو، المفعكؿ فيو، المفعكؿ
 حديثان. 

  الفصؿ الخامس تحدث فيو عف حذؼ جكابات الجمؿ الطمبية كالقسـ كالشرط، كتناكؿ
 أحاديث. (9)
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 سبب الحذف المسألة
 الفصل الثاني

 ودالالتــــــو مســــــمم صحـــــــيح والمعاني في المبــــــــاني حــــــــروف حــــــــذف
 التخفيؼ المضارعة تاء حذؼ

 لممخاطب، اإلسناد عند حذؼ يصيبو مما
 الميمكز الفعؿ فاء

 لمنع اجتماع اعالالف في كممة كاحدة

لعمة نحكية بأف األمر يبنى عمى ما  الميمكز عيف حذؼ
 يجـز بو مضارعو

 لعمة صرفية ككثرة االستعماؿ الفاء الكاكم الثالثي، المثاؿ فاء
 طمبان لمتخفيؼ االسناد عند المعتؿ المضارع عيف حذؼ

 لمنع التقاء الساكنيف اإلسناد عند المو حذفت ما
 كجكد أما أم ا جكاب مف الفاء حذؼ 

 لمنع التقاء الساكنيف المنقكص االسـ يصيب ما
  :االستفيامية( ما) ألؼ حذؼ

 ،" بينما"  ميـ األسماء مف ميمو حذفت مما لمتخفيؼ            
 " بينا"  كاستخدمت

 المرخـ االسـ مف الحذؼ
 مسمـ صحيح في المعاني حركؼ حذؼ

 االختصار االستفياـ ىمزة حذؼ
 إذف كي، لف، أف،"  المضارع نصب أدكات

" 
 لعمة نحكية، كلمتخفيؼ

 لمنع التقاء الساكنيف كالجـز النصب حالتي في المضارعة األفعاؿ
 االثنيف ألؼ بو اتصمت إذا األمر فعؿ نكف

 بو يجـز ما عمى يبنى"  الجماعة ككاك
 مضارعو

 التخفيؼ كمنع التقاء الساكنيف

 عمة نحكية لكال جكاب في الكاقعة الالـ
 داللة السياؽ عمى المحذكؼ المكصكؿ حذؼ

 الحاؿ جممة رابط حذؼ
 لمنع حدكث التكرار العطؼ كاك حذؼ
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 لالختصار النفي حرؼ حذؼ
 لممالطفة كالقرب كعدـ اإلطالة النداء أداة حذؼ

 الفصل الثالث
 ودالالتـــــــــــــــــو مســــــــــــــمم صحــــــــــيح في المســـــــــــند والمسند إليو حذف

 المسند حذؼ
 الخبر حذؼ

 بياف الحقيقة
 التحضيض
 االيجاز

 منعان لإلطالة كالتكرار الفعؿ حذؼ
 لمتحفيؼ تحقيقان  الفعؿ مف اليمزة حذؼ

 ضركرة ال ما بترؾ العبث مف االحتراز المبتدأ حذؼ
 لذكره

 لداللة السياؽ عميو :إف اسـ حذؼ
 لمنع تكرار المعنى المفيـك :كاف اسـ حذؼ
 ألف الفاعؿ معركؼ مف خالؿ السياؽ :الفاعؿ حذؼ

 الــــــــــــرابع الفصـــــــــل
 ودالالتــــــــو مســـــــــمم صحـــــــــيح فــــــي الجمــــــــمة مكمــــــــالت حــــــــــذف

 عمة نحكية " أفٌ "  ك"  أفٍ "  مع الجر حرؼ حذؼ
 لإليجاز الخافض نزع عمى المحذكؼ

 لداللة السياؽ عمى المحذكؼ باإلضافة المجركر حذؼ
 النعت حذؼ
 التككيد حذؼ
 لالختصار العطؼ حذؼ
 لداللة السياؽ عميو البدؿ حذؼ
 لبياف اإلبياـ بو المفعكؿ حذؼ
 بياف النكع المطمؽ المفعكؿ حذؼ

 لإليجاز فيو المفعكؿ حذؼ
 إمكانية االستغناء عنو حذؼ المفعكؿ ألجمو
 لمنع التكرار كااليجاز كطمبان لالختصار حذؼ المفعكؿ معو

 حذؼ الحاؿ
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 االستثناء
 الخــــــــــــــــــامس الفصـــــــــــــــــل

 ودالالتو مسمم صحيح في الجوابات حذف
حذفو أبمغ  4 الشرط جكاب حذؼ

مف إظياره 
طمبان 

لالختصار 
 كالتخفيؼ

 1 حذؼ جكاب القسـ
 4 حذؼ جكاب الطمب
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 الخاتمة

 عمى الدراسة الشريؼ كقفت الحديث في، كالدراسة البحث مف المتكاضع الجيد ىذا كبعد    
المعاني الدفينة التي تتكاجد في خبايا  عف يعبٍّر الذم الحذؼ في صحيح مسمـ، مف محطات

 التي كعمؽ دالالتيا كدقة عباراتو ملسو هيلع هللا ىلصكدالالت األلفاظ الظاىرة، كالذم ينـ عف بالغة حديث النبي 
 إلعالء المسمميف نفكس في يجب الكشؼ عنيا كتعمميا، لمعرفة كقع الحديث كمعانيو الجمية

 . -كجؿ عز- ا كممة

 نتائج الدراسة:

في الكشؼ عف معاني األحاديث  مكضكع الحذؼ يؤديو الذم الكبير الدكر عف الدراسة كشفت
 ما إلى الدراسة تكصمت كقد عمؽ داللة الحديث الشريؼ كدقة تعبيراتو، يعكس بحؽ فيك الشريفة،

 :يأتي

  ٌكالبالغيكف كالمغكيكف النحاة تناكلو لذا كبيران  حيزان  أخذ العرب كالـ في الحذؼ إف 
 . المكضكع ىذا مف دلكه دلىأ منيـ ككؿ

  ٌعنيا االستغناء يمكف ال ثركة كىي ةيٌ ثىر  لغكية مادة عمى يحتكم النبكم الحديث إف 
 . مفرداتيا عمى الكقكؼ الكاجب كاف لذا األشكاؿ مف شكؿ بأم

  ملسو هيلع هللا ىلص النبي أقكاؿ في الحذؼ مكاضع عمى كقكؼال عند كذلؾ ميمة نحكية جكانب ؿناكي تى . 
 يجاد المحذكؼ إلى التكصؿ يمكف  . السياؽ خالؿ مف لو المناسب التقدير كا 
  في دراستي لظاىرة الحذؼ في صحيح مسمـ ، حذفت الكممة بأقساميا الثالثة ، ففي

مجاؿ األسماء حيذؼ المبتدأ كخبره بكثرة في صحيح مسمـ ، كالمفعكؿ بو أيضان كثر 
ع حذفو بعد حذفو في الصحيح ، أما المكصكؼ كالصفة فمـ يحذفا بكثرة ،كالبدؿ قد شا

اسـ اإلشارة ، أما في مجاؿ األفعاؿ فقد حذؼ فعؿ الشرط ، كلكف كثر حذؼ جكابو 
ذكر ، أما في مجاؿ الحركؼ ، فقد كثر حذفيا و . أما جكاب "لك" قميالن ما كاف يي بمقارنة 

 ىمزة االستفياـ كبعض حركؼ الجر .ك بشكؿ الفت ، مثؿ ياء النداء 
 ، يا قد ترد نا ، لكفينالؾ مكاضع تسرد تحت مبحثي مكاضع الحذؼ متداخمة كمتشعبة

كقد  ،ضمف مبحث آخر ، فمثالن حذؼ المبتدأ بعد القكؿ ييدرج تحت حذؼ المسند إليو
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يرد في حذؼ جممة القكؿ ، كحذؼ رابط الحاؿ يمكف إدراجو تحت حذؼ المبتدأ في 
 عمى ذلؾ فقس ..ك مبحث المسند إليو ، 

  فييا إال بعد تفسيرىا ، كاالستعانة بكتب  هتقدير فان ال يظير تحمؿ حذبعض األحاديث
 شرح الحديث النبكم الشريؼ .

 التغيير الكمي في ى الكصكؿ لدالالت جمة، منيا: يؤدم استخراج مكضع الحذؼ إل
المعنى الظاىر لمحديث، كالكشؼ عف معاني مستكحاة مف المعنى الباطف لمفظ 

. الكشؼ عف الغمكض  لمعنى الحديث كمكضكعو التكضيح كزيادة التفسير . المحذكؼ
   .  الذم قد يتكاجد في داللة األلفاظ العميقة

 

الممزكجة بالمتعة  ة البحث المضنيةثمرة رحم نتائج التي تكصؿ إلييا البحث إالكما تمؾ ال
فقت كمف ثـ المغة العربية، فإف كي  ملسو هيلع هللا ىلصالعممية، فعسى أف يككف الجيد الذم بذلتو خدمةن لسنة النبي 

ال فحسبنا شرؼ المحاكلة كالغاية، كحي  ياية فبعكف ا، ثـ بفضؿ أساتذتلتمؾ الغ سف الكراـ، كا 
ة، كما الكماؿ إال  كحده، فيك نعـ المكلى النية الخالصة كثكاب التكجو لمبحث بإخالص كىمٌ 

 . كنعـ النصير، كلو الحمد أكالن كآخران عمى فضمو كنعمو

 

 : الدراسة توصيات

 يتـ فأرجك أف المفسريف كالنحاة، أقالـ مختمؼ عند األحاديث النبكية تنقمت بيف دالالت    
 تدرج لـ األحاديث عف تحدثت التي الكتب فمعظـ الدراسة، محؿ ككضعيا كتب األحاديث اختيار

 . الرسالة في األحاديث الكاردة

  عمى فينبغي العمى، الدرجات إلى يسمك كالـ ملسو هيلع هللا ىلص يالنب ألفاظ كبالتحديد النبكية نةالس 
 . الكمـ جكامع أكتي قد ملسو هيلع هللا ىلص النبيف ،بو يستشيدكا أف المغة أىؿ

  عيفبصكرة خاصة ب ملسو هيلع هللا ىلصكألفاظ النبي  ،ةؤخذ السنة النبكية بصكرة عامينبغي أف تي 
 . االعتبار في الدراسات النحكية كالمغكية

 األكائؿ النحك عمماء عند الشريؼ النبكم الحديث شكاىد دراسة  . 
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  ٌيث النبكم جميعو مكضكع كاسع لذا يجب اإلتياف بما يشمؿ الحد مكضكع الحذؼ إف
 . مف جكانبو حتى ال يفكت شيء

 بالغة الحذؼ في العربية كأثرىا  مف الحقبة ىذه عمى دراساتيـ بتركيز الباحثيف أكصي
 .  عمى األحاديث النبكية

 كنشرىا الدراسات ىذه بجميع االىتماـ كاألىمية الرسمية الثقافية المؤسسات أكصي  . 
  أكصي المجنة المسؤكلة عف المناىج الدراسية المدرسية، بتزكيد مناىج التربية اإلسالمية

كبياف أكجو الحذؼ، لتنبيو طالب العمـ عمى  ،كالمغة العربية باألحاديث النبكية الشريفة
لمحذكؼ، مدل أىمية التعميؽ في العبارة كمعناىا الضمني، كالكصكؿ لممعنى المراد ا

 كعدـ االقتصار عمى ظاىر النص، كتنبيييـ كتعممييـ كارشادىـ لفيـ بالغة الحذؼ. 

 

 

 

 

 اآليات القرآنية الكريمة  فيــــــــــــرس

 رقم اآلية اسم السورة اآلية
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 24 البقرة }َفإِن لَّْم َتْفَعلُوْا َولَن َتْفَعلُوْا{
َن اْلَماِل { ٌُْؤَت َسَعًة مِّ  247 البقرة } َولَْم 

ُر أَْلَف َسَنةٍ } ٌَُعمَّ َودُّ أََحُدُهْم لَْو   192 البقرة {ٌَ
} ًٌ  18 البقرة }ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْم

ٌُْؤِمُنونَ } ِهْم أَأَْنَذْرَتُهْم أَْم لَْم ُتْنِذْرُهْم ال  ٌْ  6 البقرة {َوَسواٌء َعلَ
ِ الّناَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لََفَسَدِت األَْرضُ }  251 البقرة {َولَْوال َدْفُع ّللاَّ

ٌر لَُكمْ } ٌْ  184 البقرة {َوأَْن َتُصوُموا َخ
 243 البقرة {َخَرُجوا ِمْن ِدٌاِرِهْم َوُهْم أُلُوف}

 ُ
 253 البقرة 7{}ِمْنُهْم َمْن َكلََّم ّللاَّ

ُي َما ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرهُ ﴿  ٌْ  144 البقرة ﴾َوَح
ِهْم ﴿  ٌْ  38 البقرة ﴾َفالَ َخْوٌف َعلَ

ُصْمُه ﴿  ٌَ ْهَر َفْل  185 البقرة ﴾َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
 26 البقرة {َفَأّما الَِّذيَن آَمُنوا َفَيْعَمُموَن َأنَُّو اْلَحقُّ }

ئاً } ٌْ  48 البقرة {ال َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َش
ٌَضُ } ُط األَْب ٌْ َن لَُكُم اْلَخ ٌَّ َتَب ٌَ  187 البقرة {َحتَّى 

 167 آل عمران لَْو َنْعلَُم قَِتاالً {} 
بُِعونًِ} َ َفاتَّ  31 آل عمران {إِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن ّللاَّ
ِ لِْنَت لَُهمْ }  159 آل عمران {َفبِما َرْحَمٍة ِمَن ّللاَّ

 152 آل عمران }َولََقْد َصَدَقُكُم ّللّاُ َوْعَدهُ{
ًرا لَُّكْم { ٌْ  171 النساء } انَتُهوْا َخ

 176 النساء ﴾إِِن اْمُرٌؤ َهلََك ﴿ 
 28 النساء ﴾ َوُخلَِق اإلِنَساُن َضِعًٌفا﴿ 

الِة{  6 المائدة } إَِذا قُْمُتْم إِلَى الصَّ
 31 المائدة {َفبِما َنْقِضِهْم ِمٌثاَقُهْم لَعّناُهمْ }
اِدِقينَ  َينَفعُ  َيْومُ  َىَذا﴿   119 المائدة ﴾ ِصْدُقُيمْ  الصَّ

 149 األنعام ﴾ لََهَداُكْم أَْجَمِعٌن َفلَْو َشاء﴿ 
ُكْم قالُوا َبلَى}  172 األعراف {أَلَْسُت بَِربِّ

 12 األعراف {ما َمَنَعَك أاَلّ َتْسُجدَ }
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ٌُساقُوَن إِلَى اْلَمْوتِ } ما   6 األنفال {َكأَنَّ
َ َقَتلَُهمْ }  17 األنفال {َفلَْم َتْقُتلُوُهْم َولَِكنَّ ّللاَّ

ِ َحتَّى ﴿ ْسَمَع َكالَم ّللاَّ  6 التوبة ﴾ٌَ
ْخَش إاِلَّ ّللّاَ { ٌَ  18 التوبة } َولَْم 

ِهُم األَْرُض بِما َرُحَبتْ } ٌْ  118 التوبة {ضاَقْت َعلَ
الم﴿  ْدُعو إِلَى َداِر السَّ ٌَ  ُ  25 يونس ﴾ َوّللاَّ

ُه لََحقٌّ } ْسَتْنبُِئوَنَك أََحقٌّ ُهَو قُلْ إِي َوَربًِّ إِنَّ ٌَ  53 يونس {َو
ِهمْ } ٌْ ِ ال َخْوٌف َعلَ  62 يونس {أاَل إِنَّ أَْولٌِاَء ّللاَّ

ْقَنُطونَ } ٌَ ِدٌِهْم إِذا ُهْم  ٌْ َمْت أَ َئٌة بِما َقدَّ ٌِّ  36 يونس {َوإِْن ُتِصْبُهْم َس
 24 يونس {َكأَْن لَْم َتْغَن بِاألَْمسِ }

 3 يونس {ما ِمْن َشفٌِعٍ }
 69 ىود } َفَقالُوْا َسالًما{

ٌُوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبٌِنا ِمّنا}  8 يوسف {لَ
ٌُوُسُف أَْعِرْض َعْن َهـَذا{  29 يوسف }

ا فٌَِها{ َة الَّتًِ ُكنَّ ٌَ  82 يوسف }َواْسأَِل اْلَقْر
ِق َوٌِْصبِْر{ تَّ ٌَ ُه َمن   90 يوسف } إِنَّ

 18 يوسف } َفَصْبٌر َجِمٌلٌ {
 85 يوسف } َتاهلل َتْفَتأُ{

 31 يوسف {ما َهذا َبَشراً }
نًِ فٌِِه{  32 يوسف }َقالَْت َفَذلُِكنَّ الَِّذي لُْمُتنَّ

 51 يوسف {قالَِت اْمَرأَةُ اْلَعِزٌزِ }
نا} ٌْ ُ َعلَ ِ لََقْد آَثَرَك ّللاَّ  91 يوسف {َتاهللَّ
{ ِ  31 يوسف {ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة ّللاَّ

 65 يوسف {َوَجُدوا بِضاَعَتُهمْ َولَّما َفَتُحوا َمتاَعُهْم }
 18 يوسف ﴾ َفَصْبٌر َجِمٌل﴿ 

ا إًِذا لََّخاِسُرون﴿  ْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة إِنَّ  14 يوسف ﴾ َقالُوْا لَئِْن أََكلَُه الذِّ
َعْت بِِه األَْرُض أَْو ُكلَِّم بِِه { َرْت بِِه اْلِجَبالُ أَْو قُطِّ ٌِّ  31 الرعد }َولَْو أَنَّ قُْرآًنا ُس

لُماُت َوالنُّورُ } ْسَتِوي األَْعَمى َواْلَبِصٌُر أَْم َهلْ َتْسَتِوي الظُّ ٌَ  16 الرعد {َهلْ 
َك لَُذو َمْغفَِرٍة لِلّناِس َعلَى ُظْلِمِهمْ }  6 الرعد {َوإِنَّ َربَّ
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ُر أُولُو األَْلبابِ } َتَذكَّ ٌَ ما   19 الرعد {إِنَّ
 7 الحجر {لَْو ما َتأْتٌِنا بِاْلَمالئَِكةِ }

َتَة{ ٌْ ُكُم اْلَم ٌْ َم َعلَ َما َحرَّ  115 النحل }إِنَّ
ٍء َقِدٌرٌ } ًْ َ َعلَى ُكلِّ َش  77 النحل {إِنَّ ّللاَّ

 126 النحل ﴾ َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاقُِبوْا بِِمْثِل َما ُعوقِْبُتم بِهِ ﴿ 
الً ِمَن اْلَمْسِجِد } ٌْ اْلَحراِم إِلَى اْلَمْسِجِد ُسْبحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَ

 {األَْقَصى
 1 اإلسراء

اً } ٌّ كاِة ما ُدْمُت َح الِة َوالزَّ  31 مريم {َوأَْوصانًِ بِالصَّ
ًَّ أَنَّما إِلَُهُكْم إِلٌَه واِحدٌ }  108 األنبياء {ٌُوَحى إِلَ

 109 األنبياء {أََقِرٌٌب أَْم َبِعٌٌد ما ُتوَعُدونَ }
َن لَُكْم َوُنقِ } ٌِّ  5 الحج {رُّ فًِ األَْرحاِم ما َنشاءُ لُِنَب

َهاَدِة { ِب َوالشَّ ٌْ  92 المؤمنون } َعالُِم اْلَغ
ِه أَِن اْصَنِع اْلفُْلكَ } ٌْ نا إِلَ ٌْ  27 -23 المؤمنون {َفأَْوَح

 100 المؤمنون {َكالّ إِنَّها َكلَِمٌة ُهَو قائِلُها}
َماَواِت َواألَْرِض َوَما  َقالَ  * }َقالَ فِْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعالَِمٌن َربُّ السَّ

وقِنٌِن َنُهَما إن ُكنُتم مُّ ٌْ ُكْم َوَربُّ *  َقالَ لَِمْن َحْولَُه أاَلَ َتْسَتِمُعون* َب َقالَ َربُّ

لٌِن ُكْم لََمْجُنون*  آَبائُِكُم األَوَّ ٌْ َقالَ َربُّ *  َقالَ إِنَّ َرُسولَُكُم الَِّذي أُْرِسلَ إِلَ

َنُهَما إِن ُكنُتْم َتْعقِلُون{اْلَمْشِرِق  ٌْ  َواْلَمْغِرِب َوَما َب

 28 - 23 الشعراء

} ًَّ َها َعلَ  22 الشعراء }َوتِْلَك نِْعَمٌة َتُمنُّ
َك لَِمَن اْلكاِذبٌِنَ }  186 الشعراء {َوإِْن َنُظنُّ

ُه َعَذاًبا َشِدًٌدا{ َبنَّ  21 النمل }ألَُعذِّ
{ َ

 46 النمل {لَْوال َتْسَتْغفُِروَن ّللاَّ
ْسقُوَن َوَوَجَد ِمْن ﴿  ٌَ اِس  ًة ِمَن النَّ ِه أُمَّ ٌْ َن َوَجَد َعلَ ٌَ ا َوَرَد ماَء َمْد َولَمَّ

عاُء  ٌُْصِدَر الرِّ ِن َتُذوداِن قالَ ما َخْطُبُكما قالَتا ال َنْسقًِ َحتَّى  ٌْ ُدونِِهُم اْمَرأََت

ٌخ َكبٌٌِر  َفَسقى لَُهما ٌْ  ﴾َوأَُبونا َش

 23 -22 القصص

ْعلَُم َما فًِ األَْرَحاِم َوَما ﴿  ٌَ َي َو ٌْ لُ اْلَغ ٌَُنزِّ اَعِة َو َ ِعنَدهُ ِعْلُم السَّ إِنَّ ّللاَّ

 َ اَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس بِأَيِّ أَْرٍض َتُموُت إِنَّ ّللاَّ َتْدِري َنْفٌس مَّ

 ﴾ َعلٌٌِم َخبٌِر

 34 لقمان

وم﴿  ْغلُِبونفًِ أَْدَنى  ُغلَِبِت الرُّ ٌَ ن َبْعِد َغلَبِِهْم َس فًِ بِْضِع  األَْرِض َوُهم مِّ

ِ األَْمُر ِمن َقْبلُ َوِمن َبْعُد   ﴾ِسنٌَِن هلِلَّ
 2 الروم

َب اْلُمَنافِقٌَِن { ٌَُعذِّ  24 األحزاب } َو
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ْعلَُموَن بِما َغَفَر لًِ َربًِّ َوَجَعلَنًِ ِمَن اْلُمْكَرِمٌنَ } ٌَ َت َقْوِمً  ٌْ  26 يس {ٌا لَ
ا َعَذاٌب أَلٌِم﴿  نَّ ُكم مِّ نَّ َمسَّ ٌَ ُكْم َولَ ْرَنا بُِكْم لَئِن لَّْم َتنَتُهوا لََنْرُجَمنَّ ٌَّ ا َتَط  َقالُوا إِنَّ

ْسِرفُون ْرُتم َبلْ أَنُتْم َقْوٌم مُّ  ﴾ َقالُوا َطائُِرُكْم َمَعُكْم أَئِن ُذكِّ
 18 يس

ٌُْبِصُرون{  179 الصافات }َوأَْبِصْر َفَسْوَف 
 102 الصافات {اْفَعلْ ما ُتْؤَمرُ }

ِزٌُدونَ } ٌَ  147 الصافات {َوأَْرَسْلناهُ إِلَى ِمَئِة أَْلٍف أَْو 
ُ بِكاٍف َعْبَدهُ } َس ّللاَّ ٌْ  36 الزمر {أَلَ

ها َوَعلَى اْلفُْلِك ُتْحَملُونَ } ٌْ  80 غافر {َوَعلَ
َهاَمْن َعِملَ َصالًِحا َفلَِنْفِسِه َوَمْن أََساء ﴿  ٌْ  46 فصمت ﴾َفَعلَ

ءٌ } ًْ َس َكِمْثلِِه َش ٌْ  11 الشورى {لَ
 20 األحقاف {بِما ُكْنُتْم َتْسَتْكبُِروَن فًِ األَْرِض }

َهارٍ ﴿  ن نَّ ْلَبُثوا إاِلَّ َساَعًة مِّ ٌَ ٌُوَعُدوَن لَْم  َرْوَن َما  ٌَ ْوَم  ٌَ ُهْم  َباَلٌغ َفَهلْ  َكأَنَّ

 ﴾ اْلَقْوُم اْلَفاِسقُونَ  ٌُْهلَُك إاِلَّ 
 35 األحقاف

ُه ُهَو أَماَت َوأَْحٌا﴿  ُه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبكى َوأَنَّ  34 -33 النجم ﴾َوأَنَّ
ْخُرُجوَن َمَعُهمْ } ٌَ  12 الحشر {لَئِْن أُْخِرُجوا ال 

ُسولُ َفُخُذوهُ }  7 الحشر {َوما آتاُكُم الرَّ
ْخُرُجوَن  ٌَ  12 الحشر َمَعُهْم {}لَئِْن أُْخِرُجوا الَ 

ٌُْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِهِ }  7 الطالق {لِ
اٍء بَِنِمٌمٍ ﴿ اٍز َمشَّ  11 القمم ﴾َهمَّ

 25 نوح {ِمّما َخِطٌئاتِِهْم أُْغِرقُوا}
 20 نوح ﴾ ُسُبالً فَِجاًجا﴿ 

َق َوال َصلَّى}  31 القيامة {َفال َصدَّ
َشاء فًِ َرْحَمتِِه  ٌَ ٌُْدِخلُ َمن  الِِمٌَن أََعدَّ لَُهْم َعَذاًبا أَلًٌِما{}  31 اإلنسان َوالظَّ

ّما َكُفوراً }  3 اإلنسان {ِإّنا َىَدْيناُه السَِّبيَل ِإّما شاِكرًا َواِ 
َماء َفَكاَنْت أَْبَواًبا﴿  َرِت اْلِجَبالُ َفَكاَنْت َسَراًبا َوفُتَِحِت السَّ ٌِّ  20 -19 النبأ ﴾ َوُس

 26 النازعات {لَِعْبَرةً إِنَّ فًِ َذلَِك }
ْقِض َما أََمَره{ ٌَ ا   23 عبس }َكالَّ لَمَّ

َرت﴿  ْمُس ُكوِّ  1 التكوير ﴾ إَِذا الشَّ
ْوَمئٍِذ لََمْحُجوُبونَ } ٌَ ِهْم  ُهْم َعْن َربِّ  15 المطففين {َكالّ إِنَّ
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َماء انَشقَّت﴿   1 اإلنشقاق ﴾ إَِذا السَّ
ٌُِرٌد{ الٌ لَِّما   16 البروج } َفعَّ
ٌَْسر{ ِل إَِذا  ٌْ  4 الفجر }َواللَّ

 22 الفجر }َوَجاء َربَُّك{
اَها{ ٌَ ِ َوُسْق  13 الشمس }َناَقَة ّللاَّ

 9 الشمس {َقْد أَْفلََح َمْن َزّكاها}
َعَك َربَُّك َوَما َقلَى﴿  ِل إَِذاَسَجى َما َودَّ ٌْ َحى، َواللَّ  3 -1 الضحى ﴾َوالضُّ

ُتونِ } ٌْ ٌِن َوالزَّ  1 التين {َوالتِّ
ٌَةِ }  15 العمق {لََنْسَفعاً بِالّناِص

ُه ( ٌَ ْدُع َناِد ٌَ  17 العمق ) َفْل
 5 القدر {َحتَّى َمْطلَِع اْلَفْجرِ }

 3 -2 العصر {إِنَّ اإلِْنساَن لَفًِ ُخْسٍر "*" إاِلّ الَِّذٌَن آَمُنوا}
ِ اْلُموَقَدة َوَما أَْدَراَك َما اْلُحَطَمة﴿   4 اليمزة ﴾ َناُر ّللاَّ

َناَك اْلَكْوَثر﴿  ٌْ ا أَْعَط َك َواْنَحر إِنَّ  -2 -1 الكوثر ﴾ إِنَّ َشانَِئَك ُهَو األَْبَتر َفَصلِّ لَِربِّ
3 

ٌُولَدْ } لِْد َولَْم  ٌَ  3 اإلخالص {لَْم 

فيرس األحاديث النبوية الشريفة

 رقم الصفحة الحديث  الرقم
 79 اجتنبكا السبع المكبقات  (1)
 32تمشكف، كعميكـ السكينة، فما أدركتـ فصمكا كما إذا أقيمت الصالة فال تأتكىا تسعكف.  كأتكىا   (2)
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 فاتكـ فأتمكا
 54 إذا حضرت الصالة فأذنا ثـ أقيما كليؤمكما أكبركما  (3)
 97 اذىبكا بيذه إلى أبي جينـ بف حذيفة، كائتكني بأنبجانية فإنيا أليتني آنفان في صالتي  (4)
مرات، ىؿ يبقى مف درنو شيء؟ قالكا: أرأيتـ لك أف نيران بباب أحدكـ يغتسؿ منو كؿ يكـ خمس   (5)

 ال يبقى مف درنو شيء، قاؿ: فذلؾ مثؿ الصمكات الخمس، يمحك ا بيف الخطايا
128 

 51 أشراؼ الناس أـ ضعفائيـ؟ قاؿ: قمت: ضعفائيـ  (6)
أفال آذنتمكني، قاؿ: فكأنيـ صغركا أمرىا " أك أمره "، فقاؿ: دلكني عمى قبرىا، فدلكه، فصمى   (7)

 عمييا
98 

 66 أقرب ما يككف العبد مف ربو كىك ساجد، فأكثركا الدعاء  (8)
أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يشيدكا أف ال إلو إال ا كأف محمدان رسكؿ ا، كيقيمكا الصالة،   (9)

 كيؤتكا الزكاة، فإذا فعمكا عصمكا مني دماءىـ كأمكاليـ إال بحقيا، كحسابيـ عمى ا
52 

 52 يدكا أف ال إلو إال ا، كيؤمنكا بي كبما جئت بوأمرت أف أقاتؿ الناس حتى يش  (11)
 116 إف الزماف قد استدار كييئتو يـك خمؽ ا السمكات كاألرض  (11)
 93 إف ا جميؿ يحب الجماؿ، الكبر بطر الحؽ كغمط الناس  (12)
 51 إف ا عز كجؿ قد ككؿ بالرحـ ممكان، فيقكؿ: أم رب! نطفة. أم رب! عمقة. أم رب! مضغة  (13)
 98 إف ا ىك السالـ، فإذا قعد أحدكـ في الصالة فميقؿ: التحيات  كالصمكات كالطيبات  (14)
 31 إف بالالن يؤذف بميؿ، فكمكا كاشربكا حتى تسمعكا تأذيف ابف أـ مكتـك  (15)
إف رجالن سأؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: أم المسممكف خير؟ قاؿ: " مىف سمـ المسممكف مف   (16)

 لسانو كيده
64 

 81 إف مف أشد أىؿ النار، يكـ القيامة، عذابان، المصكركف  (17)
نيا مثؿ المسمـ، فحدثكني ما ىي؟ فكقع الناس في شجر   (18) إف مف الشجر شجرة ال يسقط كرقيا، كا 

 البكادم، قاؿ عبد ا: ككقع في نفسي أنيا النخمة
127 

أف نساء المؤمنات كف يصميف الصبح مع النبي صمى ا عميو كسمـ، ثـ يرجعف متمفعات   (19)
 بمركطيف، ال يعرفيف أحد

94 

 79 إنؾ ًإٍف تىذىٍر كرثػىتىؾ أغنياءى خيره مف أف تذرىـ عالةن يتكففكف الناس  (21)
 97 إنؾ سممت آنفان كأنا أصمي  (21)
نما ألمرئ ما نكل  (22)  65 إنما األعماؿ بالنية، كا 
 31 إنما نييتكـ مف أجؿ الدافة التي دفت، فكمكا كادخركا كتصدقكا  (23)
 91 إني ألعطي الرجؿ كغيره أحب إلي منو، مخافة أف يكبو ا في النار  (24)
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 94 إني ألعقؿ مجة مجيا رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ مف دلك في دارنا  (25)
 32 اىجيـ، أك ىاجيـ، كجبريؿ معؾ  (26)
 97 العمرة آنفان أيف الذم سألني عف   (27)
 97 أيف المحترؽ آنفان   (28)
 127 بسـ ا الرحمف الرحيـ مف محمد رسكؿ ا إلى ىرقؿ عظيـ الركـ سالـه عمى مف اتبع اليدل  (29)
 33 بما أىممت؟ قاؿ: بما أىؿ بو النبي صمى ا عميو كسمـ  (31)
يتاء بني اإلسالـ عمى خمس، شيادة أف ال إلو إال ا كأف محمدان عبده   (31) قاـ الصالة كا  كرسكلو، كا 

 الزكاة، كحج البيت، كصـك رمضاف
65 

 34 بينا أنا عند البيت بيف النائـ كاليقظاف  (32)
 31 تسمكا باسمي كال تكنكا بكنيتي  (33)
 56 تصٌدؽ الرجؿ مف ديناره، مف درىمو، مف ثكبو، مف صاع بره، مف صاع تمره  (34)
 96 ناقصات عقؿ كديف أغمب لذم لب منكفتكثرف المعف، كتكفرف العشير، كما رأيت مف   (35)
 97 ثالث مف كف فيو كجد بيف حالكة اإليماف، مف كاف ا كرسكلو أحب إليو مما سكاىما  (36)
 33 ثـ قاؿ: أما بعد، فما باؿ أقكاـ يشترطكف شركطان ليست في كتاب ا  (37)
 54 حتى إذا مممت قاؿ: " حسبؾ " فقمت: نعـ قاؿ: فاذىبي  (38)
إبيامو طرؼ األذف مما يمي كجيو ثـ عمى الصدغ كناحية المحية، ال يقصر كال حتى مست   (39)

 يبطش بشيء
55 

 31 خذكا عني، خذكا عني، قد جعؿ ا ليف سبيال  (41)
 31 خذكا ما كجدتـ، كليس لكـ إال ذلؾ  (41)
 32 خيركـ قرني، ثـ الذيف يمكنيـ، ثـ الذيف يمكنيـ  (42)
 114 مريض ال أعقؿ، فتكضأ، فصبكا عمي مف كضكئو دخؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كأنا  (43)
دخمت امرأة في ىرة ربطتيا، فال ىي أطعمتيا، كال ىي أرسمتيا تأكؿ مف خشاش األرض، حتى   (44)

 ماتت ىزالن 
119 

 31 دعو. ال يتحدث الناس أف محمدان يقتؿ أصحابو  (45)
 31 سمك ا لي الكسيمة فإنيا منزلة في الجنة  (46)
 91 الجماعة تزيد عمى صالتو كحده سبعا كعشريفصالة الرجؿ في   (47)
 65 صميت مع النبي صمى ا عميو كسمـ إلى بيت المقدس ستة عشر شيران   (48)
 117 طمقيا كزجيا البتة  (49)
 91عالـ تكمئكف بأيديكـ كأنيا أذناب خيؿ شمس؟ إنما يكفي أحدكـ أف يضع يده عمى فخذه، ثـ   (51)
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 يسمـ عمى أخيو مف عمى يمينو كشمالو
 71 فأكمت برأسيا  (51)
 32 فطفت بالبيت كبالصفا كالمركة  (52)
فقاؿ: إني معسر، فقاؿ: آ؟ قاؿ: أ، قاؿ: إلني سمعت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يقكؿ:   (53)

 مف سره أف ينجيو ا مف كرب يـك القيامة فمينفس عف معسر، أك يضع عنو
126 

 51 عمى ذلؾ إال دخؿ الجنة فقاؿ: ما مف عبد قاؿ: ال إلو إال ا ثـ مات  (54)
 33 فكمكـ راع. ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو  (55)
فمٌما رأكا النبي صمى ا عميو كسمـ قالكا: محمد كا محمد كالخميس، قاؿ: كقاؿ: رسكؿ ا   (56)

 صمى ا عميو كسمـ " خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قكـ فساء صباح المنذريف "
66 

 115 ا أبدافكا! ال يخزيؾ   (57)
 91 فيأتكف آدـ صمى ا عميو كسمـ فيقكلكف: أنت آدـ أبك الخمؽ، خمقؾ ا بيده كنفخ فيؾ مف ركحو  (58)
 78 قاؿ يقصاف آثارىما حتى أتيا الصخرة فرأل رجالن مسجى عميو بثكب، فسمـ عميو مكسى  (59)
 64 السائؿقاؿ: يا رسكؿ ا متى الساعة؟ قاؿ: ما المسؤكؿ عنيا بأعمـ مف   (61)
 52 قربكا يكتب لكـ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كتابا لف تضمكا بعده  (61)
قمت يا رسكؿ ا ما آنية الحكض؟ قاؿ: كالذم نفس محمد بيده! آلنيتو أكثر مف عدد نجكـ   (62)

 السماء كككاكبيا
118 

في النكـ، فكاف ال كاف أكؿ ما بدئ بو رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ مف الكحي الرؤيا الصادقة   (63)
 يرل رؤيا إال جاءت مثؿ فمؽ الصبح

96 

 92 كاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ إذا دخؿ الخالء  (64)
كانت بيني كبيف رجؿ خصكمة في بئر، فاختصمنا إلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، فقاؿ: "   (65)

 شاىداؾ أك يمينو
66 

 93 كسمـكنت أغسمو مف ثكب رسكؿ ا صمى ا عميو   (66)
 32 ال تحركا بصالتكـ طمكع الشمس كال غركبيا، فإنيا تطمع بقرني شيطاف  (67)
 111 ال تحقرف مف المعركؼ شيئان، كلك أف تمقى أخاؾ بكجو طمؽ  (68)
ال تدخمكا الجنة حتى تؤمنكا، كال تؤمنكا حتى تحابكا، أكال أدلكـ عمى شيء إذا فعمتمكه تحاببتيـ؟   (69)

 أفشكا السالـ بينكـ
53 

تدخمكا عمى ىؤالء القـك المعذبيف، إال أف تككنكا باكيف، فإف لـ تككنكا باكيف فال تدخمكا عمييـ، ال   (71)
 أف يصيبكـ مثؿ ما أصابيـ

94 

 81 ال تشدكا الرحاؿ إال إلى ثالثة مساجد، مسجدم ىذا، كالمسجد الحراـ، كالمسجد األقصى  (71)



129 

 

 52 ال تكذبكا عمي فإنو مف يكذب عمي يمج النار  (72)
 31 تمنكا لقاء العدك، فإذا لقيتمكىـ فاصبركاال   (73)
 93 ال حسد إال في اثنيف: رجؿ آتاه ا ىذا الكتاب، فقاـ بو آناء الميؿ كآناء النيار  (74)
 92 ال يتمقى الركباف لبيع كال يبع بعضكـ عمى بيع بعض كال تناجشكا كال يبع حاضر لباد  (75)
 99 ا، كأني رسكؿ ا، إال بإحدل ثالثال يحؿ دـ امرئ مسمـ، يشيد أف ال إلو إال   (76)
 32 ال يرث المسمـ الكافر، كال يرث الكافر المسمـ  (77)
ال يزني الزاني حيف يزني كىك مؤمف، كال يسرؽ السارؽ حيف يسرؽ كىك مؤمف، كال يشرب الخمر   (78)

 حيف يشربيا كىك مؤمف
84 

بالعصابة فمما أبى ا ذلؾ بالحؽ الذم لقد اصطمح أىؿ ىذه البحيرة عمى أىف يتكجكه فيعصبكنو   (79)
 أعطاؾ ا شىًرؽى بذلؾ

78 

 53 لـ تراعكا، لـ تراعكا  (81)
لما انقضت عدة زينت قاؿ رسكؿ ا عميو كسمـ لزيد فاذكرىا عمي، قاؿ فانطمؽ زيد حتى أتاىا   (81)

 كىي تخمر عجينيا، فمما رأيتيا عظمت في صدرم، حتى ما أستطيع أف أنظر إلييا أف رسكؿ
 ا صمى ا عميو كسمـ ذكرىا

91 

لما قدـ الحجاج المدينة فسألنا جابر بف عبد ا، فقاؿ: كاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ   (82)
 يصمي الظير بالياجرة

125 

لما نزؿ برسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، طفؽ يطرح خميصة لو عمى كجيو، فإذا اغتـ كشفيا   (83)
 " لعنة ا عمى الييكد كالنصارل، اتخذكا قبكر أنبيائيـ مساجدان  عف كجيو، فقاؿ: كىك كذلؾ:

84 

 94 لما نزلت ﴿ إنا فتحنا لؾ فتحان مبينا ليغفر لؾ ا ﴾ إلى قكلو فكزان عظيما، مرجعو مف الحديبية  (84)
لك أني سمعت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يقكؿ: مف حمؼ عمى يميف ثـ رأل خيران منيا،   (85)

 الذم ىك خيرفميأت 
126 

 125 لك رأيتني كأنا أستمع لقراءتؾ البارحة، لقد أكتيت مزماران مف مزامير آؿ داكد  (86)
 67 لكال أشؽ عمى أمتي ألمرتيـ بالسكاؾ عند كؿ صالة  (87)
 118 ليصؿ أحدكـ نشاطو، فإذا كسؿ أك فتر قعد  (88)
الرحمف الرحيـ ﴿ إنا أعطيناؾ ما أضحؾ يا رسكؿ ا! قاؿ: أنزلت عمي آنفان سكرة، فقرأ بسـ ا   (89)

 الككثر
96 

 29 ما باؿ ىذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتيا لؾ، تقعد عمييا كتكس دىا  (91)
 112 ما ضرب رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ شيئان قط بيده، كال امرأة كال خادمان   (91)
 128 ما لؾ كليا؟ معيا سقاؤىا كحذاؤىا، ترد الماء كتأكؿ الشجر، حتى يمقاىا ربيا  (92)
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ما مس رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ بيده امرأة قط، إال أف يأخذ عمييا، فإذا أخذ عمييا   (93)
 فأعطتو، قاؿ: اذىبي فقد بايعتؾ

111 

 117 مر بجنازة فأثنى عمييا خيران، فقاؿ نبي ا صمى ا عميو كسمـ: كجبت كجبت كجبت  (94)
 31 مركا أبا بكر فميصؿ بالناس  (95)
 93 الصالة فقد أدرؾ الصالة مف أدرؾ ركعة مف  (96)
ف   (97) مف اقتطع حؽ امرئ مسمـ بيمينو، فقد أكجب ا لو النار، كحـر عميو الجنة، فقاؿ لو رجؿ: كا 

ف قضيبان مف أراؾ  كاف شيئان يسير، يا رسكؿ ا؟ قاؿ: كا 
69 

 91 مف كاف عنده طعاـ اثنيف، فميذىب بثالثة كمف كاف عنده طعاـ أربع فميذىب بخامس، بسادس  (98)
 111 نييتكـ عف النبيذ إال في السقاء، فاشربكا في األسقية كميا، كال تشربكا مسكران   (99)
ىؿ تدركف ما اإليماف با؟ قالكا: ا كرسكلو أعمـ، قاؿ: شيادة أف ال إلو إال ا كأف محمدان   (111)

يتاء الزكاة، كصكـ رمضاف، كأف تؤدكا خمسان مف المغنـ  رسكؿ ا، كاقاـ الصالة كا 
54 

 125 كأما الذيف كانكا جمعكا الحج كالعمرة، فإنما طافكا طكافان كاحدان   (111)
 98 كذاؾ أني كنت أكثر أسمع رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يقكؿ: جئت أنا كأبك بكر كعمر  (112)
 81 كلك يعممكف ما فييا ألتكىما كلك حبكا  (113)
 55 كلكال آيتاف أنزليما ا في كتابو ما حدثت شيئان أبدا  (114)
 55 كمثؿ الميجر الذم ييدم البدنة  (115)
 66 يا أمة محمد! كا ! لك تعممكف ما أعمـ لبكيتـ كثيران كلضحكتـ قميالن، أال ىؿ بمغت  (116)
ني خرجت ألخبركـ بيا  (117)  115 يا أييا الناس! إنيا كانت أبينت لي ليمة القدر كا 
 97 يا رسكؿ ا الرجؿ الذم قمت لو آنفان إنو مف أىؿ النار  (118)
 34 يا عائش! ىذا جبريؿ يقرأ عميؾ السالـ  (119)
 81 يا نساء المسممات! ال تحقرف جارة لجارتيا، كلك فرسف شاة  (111)
يعقد الشيطاف عمى قافية رأس أحدكـ ثالث عقد إذا ناـ، بكؿ عقدة يضرب عميؾ ليؿ طكيؿ، فإذا   (111)

 استيقظ، فذكر ا انحمت عقدة
69 

 المصادر والمراجع 
 قائمة المصادر 

 القرآن الكريم
   مكتبة المثنى، بغدادالمباب في تيذيب األنساب (،ىػ631ت )ابف األثير، عز الديف  ، 
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 )د. ط(، )د. ت(.  
 

   فتحي أحمد عمي  :، تحقيؽالبديع في عمم العربية، ق(616ت )ابف األثير، مجد الديف
 . 1، ج1مطبعة جامعة أـ القرل، ط. ، الديف

 
   ق(911)تبف عيسى أبك الحسف نكر الديف األشمكني الشافعياألشمكني، عمي بف محمد 

 ـ.1998، 1لبناف، ط -، دار الكتب العممية، بيركتشرح األشموني أللفية ابن مالك
 

  ،المعاني في تفسير  روح، (ق1271ت)شياب الديف محمكد بف عبد ا الحسيني األلكسي
بيركت،  ،دار الكتب العممية البارم،، تحقيؽ: عمي عبد القرآن العظيم والسبع المثاني

1415. 
 

   األنبارم، عبد الرحمف بف محمد بف عبيد ا األنصارم أبك البركات كماؿ
، يين: البصريين والكوفييننصاف في مسائل الخالف بين النحو اإل  (ق577ت)الديف

 ـ.2113، 1المكتبة العصرية، ط
  

  ،زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف أبك يحيى السنيكي  األنصارم
منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى تحفة ، (ق926ت)المصرم الشافعي 

 ـ.2115، 1،  تحقيؽ: سميماف بف دريع العازمي، مكتبة الرشد، الرياض، طالباري
 

   تحقيؽ بشار مدينة السالمتاريخ ، (ىػ463ت)البغدادم، أبك بكر أحمد بف عمي ،
 .2111معركؼ، دار الغرب اإلسالمي، تكنس، 

 
   ميؿ إ قدـ لو يعقكب ،شرح المفصل لمزمخشري، (ق643ت)يعيش بف عمي ،أبك البقاء

 ـ2111، 1دار الكتب العممية، بيركت، ط بديع، 
   ،(ق471ت )الجرجاني، أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الفارسي : 

 تحقيؽ محمكد شاكر، )د. ط(، )د. ت(.  دالئل اإلعجاز ، 
 1، ج1982تحقيؽ: كاظـ بحر المرجاف، بغداد،  ،المقتصد في شرح اإليضاح. 

 

  الحاشية عمى الكشاف لمزمخشري، (ق816ت)الجرجاني، أبك الحسف السيد الشريؼ ،
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 ـ. 2116تحقيؽ رشيد بف عمر، دار الكتب العممية، 
 

   تحقيؽ عبد القادر جامع األصول في أحاديث الرسول، ق(616ت)الجزرم، مجد الديف ،
 .1969األرناؤكط، مكتبة الحمكاني، 

 
   (ق392ت)ابف جني، أبك الفتح عثماف المكصمي :  

 مطبعة دار الشؤكف الثقافية العامة،  ، تحقيؽ محمد عمي النجار، الخصائص
 .2ج، 4الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط

 ،تحقيؽ فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الككيت.   الممع في العربية 
 كزارة األكقاؼ،  ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا

 ـ.1999المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية، 
 

   تحقيؽ ، المنتظم في تاريخ المموك واألمم، (ىػ597ت)ابف الجكزم، أبك الفرج عبد الرحمف
 محمد عطا، درا الكتب العممية، بيركت.

 
   ىػ(، 393)ت:  سماعيؿ بف حماد،إالجكىرم، أبك النصر 

 تحقيؽ أحمد عطار، دار العمـ لممالييف، بيركت، )د. ط(، )د. ت(.الصحاح ، 
 ـ.2111 ، د.ط، د.ب، منتخب من صحاح الجوىريال  

 
  شواىد التوضيح والتصحيح ، ق(672)تالجياني، محمد بف عبد ا ابف مالؾ الطائي

 ق. 1415مكتبة ابف تيمية، تحقيؽ طو محيسف، ، لمشكالت الجامع الصحيح
 

   تحقيؽ مصطفى المستدرك عمى الصحيحين، (ىػ415ت)الحاكـ، محمد بف عبد ا ،
  ، د،ت.1عطا، دار الكتب العممية، بيركت، ط. 

   تحقيؽ عصاـ شعيتك، مكتبة خزانة األدب وغاية األرب ،(ىػ837ت)الحمكم، تقي الديف ،
 .  1987، 1اليالؿ، بيركت، ط. 

  745بف يكسؼ بف حياف أثير الديف )ت األندلسي، محمد بف يكسؼ بف عمي أبك حياف 
تحقيؽ: رجب عثماف محمد، مراجعة: رمضاف  ،ارتشاف الضرب من لسان العربىػ(، 

 ـ.1998، 1بالقاىرة، ط مكتبة الخانجي عبد التكاب، 
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   تحقيؽ إحساف وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان (،ىػ681ت)ابف خمكاف، ابك العباس ،
 عباس، دار صادر، بيركت، )د. ط(، )د. ت(.

 
   تحقيؽ الفضل المبين عمى عقد الجوىر الثمين (،ىػ1323ت)الدمشقي، محمد جماؿ ،

 .1983عاصـ البيطار، دار النفائس، بيركت، 
 

   ( :ىػ748ت  )الذىبي، شمس الديف  
 11، تحقيؽ شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط سير أعالم النبالء ،

1996. 
 تحقيؽ محمد زغمكؿ، دار الكتب العممية، بيركت، )د. العبر في خبر من غبر ،

 ت(.  
 اإلسالمية، ، دار القبمة لمثقافة الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة

 .1992جدة،
  
  الزبيدم، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى 

 . دار اليداية ،تاج العروس من جواىر القاموس (،1215ت)
 

   اإليضاح في عمل النحو  ، تحقيؽ: د.  مازف المبارؾ، (ق ٣٣٣ت )الزجاجي، أبك القاسـ
 ـ. ٤٢٢١، دار النفائس، 

  ،البرىان في ، (ىػ794ت)أبك عبد ا بدر الديف محمد بف عبد ا بف بيادر  الزركشي
 . 1957، تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار التراث، القاىرة، )د. ط(، عموم القرآن

 
   ( :ىػ538ت )الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، جار ا 

 1، تحقيؽ محمد الٌسكد، دار الكتب العممية، بيركت، ط. أساس البالغة ،
1998 . 

 1، تحقيؽ: عمي ممحـ مكتبة اليالؿ، بيركت، طالمفصل في صنعة اإلعراب ،
 .1ـ، ج1993

   تحقيؽ عبد الفتاح الحمك، مكتبة ابف تيمية، األنساب (ىػ562ت)السمعاني، أبك سعد ،
 .1981القاىرة، 
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   تحقيؽ عبد السالـ ىاركف، مكتبة الكتاب، (ىػ181ت)سيبكيو، عمرك بف عثماف ،
 .1988، 3الخانجى، القاىرة، ط. 

 
   ( :ىػ911ت )السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف  

 1، المكتبة الثقافية، بيركت، جتقان في عموم القرآنإل ا 
 دار ابف   ،تحقيؽ: أبك اسحؽ الحكيني، الديباج عمى صحيح مسمم بن الحجاج

 ـ.1996، 1المممكة العربية السعكدية، ط -عفاف لمنشر كالتكزيع 
 1983، دار الكتب العممية، بيركت، طبقات الحفاظ. 
 َبْرَجِد عمى ُمْسند اإِلَمام َأْحمد اة، دىار الجيؿ، ُعقوُد الزَّ ، تحقيؽ: سمماف القضى

 ـ.1994لبناف،  ػػػػػبىيركت 
 تحقيؽ: سمماف القضاة دار الجيؿ،  ،عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي

 .1994،  3، ج1بيركت، ج

 

  ،أمالي  ،ق(542)ت سعادات ىبة ا بف عمي بف حمزةضياء الديف أبك ال ابف الشجرم
 ـ.1991، 1مكتبة الخانجي، القاىرة، ط ، الطناحي محمكد محمد تحقيؽ ابن الشجري

 
   تحقيؽ أحمد األرناؤكط، دار إحياء ، الوافي بالوفيات، (ىػ764ت)الصفدم، صالح الديف

 .2111التراث العربي، بيركت، 
 

   :ديوان لبيد بن ربيعة العامريىػ(، 41العامرم، لىًبيد بف ربيعة بف مالؾ، أبك عقيؿ )ت ،
 ـ.2114،  1اعتنى بو: حمدك طٌماس، دار المعرفة، ط

 

   تحقيؽ محمد حسف آؿ ياسيف، عالـ المحيط في المغة، (ىػ385ت)ابف عباد، إسماعيؿ ،
 .  1994، 1الكتب، بيركت، ط

 
  دار الكتاب اإلسالمي، تيذيب التيذيب، (ىػ852)العسقالني، شياب الديف أبك الفضؿ ،

 القاىرة.
 

  تحقيؽ شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك، ق(769)تابف عقيؿ، بياء الديف عبد ا ،
 .2115مكتبة دار التراث، القاىرة، )د. ط(، محمد محيي الديف عبد الحميد، 
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   ت )الديف  ييبف عبد ا العكبرم البغدادم محالعكبرم، أبك البقاء عبد ا بف الحسيف

 (ىػ616
 دار الفكر، دمشؽ، ، ، تحقيؽ عبد اإللو النبيافالمباب في عمل البناء واإلعراب

 . 1ـ، ج1995، 1ط. 
 ـ.1989اإللو نبياف، بيركت، ، تحقيؽ عبد إعراب الحديث النبوي 
 تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، مؤسسة  ، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث

 ـ.1999، 1المختار، ط
 

   ،الككيت،  ،تحقيؽ: فائز فارس ،شرح الممع، ق(456ت )بف برىاف عبد الكاحد العكبرم
 .1، ج1984

 
   الطراز ألسرار ، ق(745)تالطالبيالعمكم، يحيى بف حمزة بف عمي بف ابراىيـ الحسيني

 ق. 1423، 1، المكتبة العنصرية، بيركت، طالبالغة وعموم حقائق اإلعجاز
   تحقيؽ عبد شذرات الذىب في أخبار من ذىب (ىػ1189ت)ابف العماد، شياب الديف ،

 .1986القادر األرناؤكط، دار ابف كثير، بيركت، 
 

   دار إحياء التراث، القاري شرح صحيح البخاريعمدة ، (ىػ855ت)العيني، بدر الديف ،
 .5بيركت، ج

  تحقيؽ أحمد طبقات الحنابمة، (ىػ527ت) بف أبي يعمى ابف الفراء، أبك الحسيف محمد ،
 .1931عبيد، المكتبة العربية، دمشؽ، 

 
   تحقيؽ عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العين، (ىػ171ت)الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد ،

 .2112العممية، بيركت، 
 

   ،ق(739ت) محمد بف عبد الرحمف بف عمر، أبك المعالي، جالؿ الديف القزكيني ،
بيركت،  –دار الجيؿ  محمد عبد المنعـ،  تحقيؽ: خفاجي،  ،اإليضاح في عموم البالغة

 .3ط
 

  عمى متن السمم في المنطق  شرح القويسني ،ق(1254)ت القكيسني: حسف دركيش
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، تحقيؽ محمد العزازم دار الكتب العممية، بيركت،  لمشيخ عبد الرحمن األخضري
1971 . 

  ىػ(، تحقيؽ: 412ت د ا التميمي )القيركاني، محمد بف جعفر القزاز القيركاني أبك عب
العركبة، ، دار ما يجوز لمشاعر في الضرورةرمضاف عبد التكاب، صالح الديف اليادم، 

 الككيت، د.ت.

 

   تحقيؽ حساف المناف، بيت األفكار البداية والنياية (،ىػ774ت)ابف كثير، عماد الديف ،
 . 2114الدكلية، بيركت، 

 
  الكواكب الدراري شرح صحيح  ق(،787ت )الكرماني، محمد بف يكسؼ بف عمي بف سعيد

 . 3ػػػ ج1، بيركت، جالبخاري
 

  رصف المباني في شرح حروف المعاني (،ىػ712ت)، أحمد بف عبد النكر المالقي ،
 تحقيؽ أحمد الخراط، مجمع المغة العربية، دمشؽ، )د. ط(، )د. ت(.

 
  (ىػ672ت)ابف مالؾ،  جماؿ الديف محمد : 

 تحقيؽ عدناف الدكرم، مطبعة العاني، بغداد  شرح عمدة الحافظ  وعدة الالفظ ،
 )د. ط(، )د. ت(. 

 تحقيؽ: طو محسف،   ،شواىد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح
 .1415، 1مكتبة ابف تيمية، ط

، تحقيؽ: محمد الٌدالي ، مؤسسة  الكامل، (ق286ت)المبٌرد، أبك العباس محمد بف يزيد 
 ـ .1997، 3الرسالة، بيركت، ط

  دار الكتب المعانيالجنى الداني في حروف ، ق(749ت) المرادم، الحسف بف قاسـ ،
 .1992، 1العربية، لبناف، ط

، تحقيؽ بشار معركؼ، تيذيب الكمال في أسماء الرجال، (ىػ742ت)المٌزم، جماؿ الديف
 .1992مؤسسة الرسالة، بيركت، 

   ،الالمع العزيزي شرح ديوان المتنبي ،(449ت) بك العالء أحمد بف عبد اأالمعرم، 
، 1مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالمية، ط ،تحقيؽ: محمد سعيد المكلكم

 ـ.2118
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   ،مبارق األزىار في شرح مشارق األنوار  ، ق(797ت)عز الديف عبد المطيؼ ابف الممؾ
 .1986، 1تحقيؽ، خميؿ الميس، ط في الجمع بين الصحيحين لمصغاني، 

  تحقيؽ: يسرم عبد ، ديوان قيس بن المموح مجنون ليمى(، ق688ابف الممكح، قيس، )ت
 ـ.1999الغني، دار الكتب العممية، 

، خرج أحاديثو محمد بف مختصر صحيح مسمم، ق(656)ت، حافظ عبد العظيـالمنذرم
 ـ .2115، 1عبد الحميـ ، مكتبة الصفا، القاىرة ، ط

   دار صادر، بيركت، )د. ط(، )د. لسان العرب (،ىػ711ت)ابف منظكر، جماؿ الديف ،
 ت(.

، تحقيؽ مصابيح المغاني في حروف المعاني،  ق(825ت)، محمد بف عمي المكزعي
  جماؿ طمبة، دار الفجر اإلسالمية ػػػػػػ المدينة المنكرة، د.ط ، د.ت .

   دار الكتب العممية، تيذيب األسماء والمغات، (ىػ676ت)النككم، أبك زكريا محيي الديف ،
 بيركت

 
  ( :ىػ261ت) بف مسمـ بف كرد بف ككشاذ القشيرممسمـ بف الحجاج  ،النيسابكرم 

 صححو أحمد رفعت، محمد عزت، راجعو محمد شكرم، دار  ،صحيح مسمم
 . 4النكادر، مجمد

  المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول ا
 .صمى ا عميو وسمم المشيور بـ صحيح مسمم

 
   ،تحقيؽ يكسؼ الصميمي، في المعاني والبيان والبديعجواىر البالغة الياشمي، أحمد ،

 المكتبة العصرية، بيركت، )د. ط(، )د. ت(.
 

  ت )، أبك محمد، جماؿ الديف، كسؼ بف أحمد بف عبد ا ابف ىشاـ، عبد ا بف ي
 (:ق761
 تحقيؽ: يكسؼ البقاعي،   دار الفكر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،

 كالتكزيع  )د. ت(.لمطباعة كالنشر 

 تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة مغني المبيب عن كتب األعاريب ،
 .1991العصرية، بيركت، )د. ط(، 
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   قدـ لو ككضع شرح المفصل،  ق(643ت )ابف يعيش، مكفؽ الديف يعيش بف عمي ،
 .1ـ،  ج2111، 1ىكامشو كفيارسو إميؿ بديع يعقكب،  دار الكتب العممية، لبناف، ط. 

 
  
  قائمة المراجع 
   ،دار العكدة،  الشامل "معجم في عموم المغة العربية ومصطمحاتياأىسبر، محمد سعيد ،"

 ٨،  بيركت، ط ٤٢٢٥، 2ط
 

   ،دار الفكر، بيركتالموجز في قواعد المغة العربيةاألفغاني، سعيد بف محمد بف أحمد ،- 
 ـ.2113لبناف، 
 

  ،د.طإيناس الناس بتفاحة أبي جعفر النحاسحاـز أحمد حسني خنفر،  أبك البياء ، ،
  ـ.2112

 
   ،جامعة أسموب القسم الظاىر في القرآن الكريم  بالغتو وأغراضوحسف، سامي عطا ،

 آؿ البيت، عماف.

 
   ،4، ج15، دار المعارؼ، طالنحو الوافيحسف، عباس. 

 
   ،1، )د. ط(، د،ت، جشرح األجرومية الحفظي، حسف بف محمد. 

 

تعقبات العالمة بدر الدين الدماميني في كتابو مصابيح   ،عمي بف سمطاف ،الحكمي
الجامع الصحيح عمى اإلمام بدر الدين الزركشي في كتابو التنقيح أللفاظ الجامع 

دار البخارم لمنشر كالتكزيع، المدينة   ،الصحيح في القضايا النحو  ية والصرفية والمغوية
 ـ. 1995المنكرة، 

 

   ،2، مكتبة لبناف ناشركف، طالمعجم العربي بين الماضي والحاضرالخطيب، عدناف ،
 ـ.1994

    ـ.2113، دار المنياؿ لمنشر، يو القواعد والتطبيق النحالخكالدة،  باسـ مكسى 
 



139 

 

   ،1، دار القمـ، دمشؽ، ط. النحو والتصريف معجم القواعد العربية فيالدقر، عبد الغني ،
1986. 

 

 .1981، 5، دار العمـ لممالييف، بيركت، ط. األعالمىػ"، 1392الزركمي، خير الديف "ت
 

  السامرائي،  فاضؿ صالح 
 2117، دار الفكر، عماف، الجممة العربية تأليفيا وأقساميا. 
 ـ.1981، ٤، جامعة بغداد، ط معاني األبنية في العربية 

 
 

، دار الخميج، الشعر وتأنيث العالم قراءة في تجربة الشاعر شوقي بزيعشرتح، عصاـ، 
 ـ.2118، 1األردف، ط -عماف

 
   ،مكتبة بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عموم البالغةالصعيدم، عبد المتعاؿ ،

 ـ.2115، 17اآلداب، ط

 

، 2دار عمار، األردف، ط، اإلمام مسمم ومنيجو في صحيحوطكالبة، محمد عبد الرحمف، 
 ـ .211

   ،دار الكتب يين والبالغيين دراسة تطبيقيةالحذف بين النحو عبيد، حيدر حسيف ،
 ـ.1971العممية، بيركت، 

 

 ـ.2119، 1لبناف، ط -، دار النيضة العربية، بيركتعمم المعانيعتيؽ، عبد العزيز، 

 
   :د.ط،  ألفية ابن مالكشرح ق(، 1421العثيميف، محمد بف صالح بف محمد، )ت ،

 ـ.2113د.ب، 

   ،1، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، ط. ظاىرة التخفيف في النحو العربيعفيفي، أحمد ،
1996. 

   ،أسموب القسم واجتماعو مع الشرط في رحاب القرآن الكريمعكف، عمي أبك القاسـ ،
 . ـ1992بنغازم،   منشكرات جامعة قار يكنس

   ،2، ج2117، 1دار الكفاء، ط :مصطمحات عموم القرآنعكيس، عبد الحميـ 
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   ،البالغة "البيان والمعاني" في كتاب الفائق في غريب الغكؿ، عطية نايؼ عبد ا
 ـ.2115، دار الجناف لمنشر، الحديث لمعالمة جار ا الزمخشري

 
   ،دار ابف ، بشرح قطر الندىتعجيل الندى الفكزاف، عبد ا بف صالح بف عبد ا

 .1، ج2111الجكزم، السعكدية، 
 

  ـ.1989، 5، دار القمـ العربي، حمب، طإعراب الجمل وأشباه الجمل، قباكة، فخر الديف 

 
   ،دار الزجاجي حياتو وآثاره ومذىبو النحوي من خالل كتابو االيضاحالمبارؾ، مازف ،

 ـ.1984، 2الفكر، دمشؽ، ط
 

    ،مكتبة : خصائص التراكيب دارسة تحميمية لمسائل عمم المعانيأبك مكسى، محمد
 1، ج7كىبة، ط 

 
   ،1، مؤسسة الرسالة طضياء السالك إلى أوضح المسالكالنجار، محمد عبد العزيز ،

 ـ.2111
 

   ،جامعة القادسيةالمفعول معو في العربيةنعمة، عمار ، 
 

   ،عالـ الكتب، مكتبة العاممة في القرآن الكريم الحروفالياللي، ىادم عطيو مطر ،
 ـ.٤٢٢١، 1النيضة العربية، ط

 
   ،1988مطبعة العاني، بغداد،  ،الفباء المغة العربيةالكرد، جكاد أىميف. 

 
  

 قائمة المجالت 
  جامعة البصرة، الحذف والتقدير رؤية في األسموب القرآني، التميمي، عبد الكريـ خالد :

 .ـ2111، 51البصرة، عدد مجمة آداب 
 



141 

 

   ،مجمة البحكث كالدراسات اإلسالمية الحركة والمعنى في القرآن الكريمالجنابي، سميـ ،
 ـ.2117ديكاف الكقؼ السني، العدد التاسع 

  مجمة الجامعة الواو عند األصوليين وبعض تطبيقاتيا الفقييةعميكم ناصر، ، جميؿ :
 . 2، ج27العراقية، عدد 

 
  

   ،ي في استنباط الحكم الفقيي أثر التأويل النحو خمؼ، محمد عزيز عمي، ىدلة حماش
 . 1433، 13، مجمة العمـك اإلسالمية، عدد لمقرطبي في تفسيره

 

  نبار لمغات مجمة اال ،مسائل خالفية متفرقة بين السيرافي والنحاة، الدليمي، عمي جرك
 ـ2112، 6كاآلداب، عدد

 

 ، مكقع اتحاد كتاب العرب. دراسات في النحوالزعبالكم: صالح الديف،  
 

  مجمة كمية التربية إشكاليات مصطمح الفاعل بين القديم والحديثزينب ، ، السمطاني :
 . ـ2115، 1، عدد26لمبنات، جامعة القاىرة، مجمد 

 

   ،الككفة، مجمة : جامعة حروف المعاني في ديوان اليذليينالشاعر، حسف عبد المجيد
 .3جامعة الككفة، عدد 

 

   في دراسة حروف الجر في  521منيج البطميوسي " ت براىيـ، إعبد ا، عبد اإللو "
، 119الجامعة المستنصرية، مجمة اآلداب، عدد  ،كتابو االقتضاب في شرح أدب الكتّاب

 ـ2114
 

  المعاني حروف الجر ، توجيو النص القرآني في ضوء حروف عبد السادة، أحمد حسيف
 . 8 ، مجمد3، جامعة المثنى، مجمة اكركؾ، العدد مثاالً 

 

   ،ي عند أبي البقاء قرينة اإلسناد في التحميل النحو أثر العبيدم؛ نجاح، عبد نعيـ؛ آالء
، 16: جامعة كربالء، مجمة الرؾ لمفمسفة كالمسانيات كالعمكـ االجتماعية، عدد العكبري
 ـ.2114

 
 

  ية والقرائن و الحذف في الصفة والموصوف بين الصناعة النحخمؼ،  عكاد، صكر



142 

 

 ـ2111، 7، عدد17مجمة جامعة تكريت لمعمـك االنسانية، مجمد  ،السياقية
 

  الشواىد النحوية في كتاب الفضة المضية في شرح الشذرة ، عيسى، رحاب جاسـ
أبحاث التربية األساسية، ، مجمة الذىبية في عمم العربية ألبي زيد العاتكي دراسة، نحوية

 ـ.2114، 1، عدد13مجمد 
 

   ،مباحث، نحوية في الديباج عمى صحيح مسمم بن الحجاج لجالل فتٌاح، بشير محمكد
 . 2، عدد11، المكصؿ، مجمة أبحاث كمية التربية األساسية، مجمد الدين السيوطي

 

  مجمة المجمع العممي، : في اصطالح النحو العربي دراسة نقدية، مبركؾ، عبد الكارث
 . 6القاىرة، ج

 
   ،دار الكتب العممية، عموم البالغة البيان، المعاني، البديعالمراغي، أحمد بف مصطفى ،

 ـ.1993، 3لبناف، ط -بيركت
 

   ،مجمة الجامعة الواو عند األصوليين وبعض تطبيقاتيا الفقييةناصر، جميؿ عميكم :
 . 2، ج27العراقية، عدد 

 
   ،مجمة الحديث النبوي الشريف من مصادر الدرس النحويالنايمة، عبد الجبار عمكاف ،

 ـ.1981، جامعة المكصؿ، 13أدب الرافديف، عدد 
 

  مجمة جامعة العربي الواجب والحذف الجائز في النحو الحذف، نقي، عبد الجميؿ تركي :
 .ـ2116، 8، عدد 13تكريت لمعمـك اإلنسانية، مجمد 

   ،ي بالحديث النبوي عند اإلمام بدر الدين االحتجاج النحو ىنادم، محمد عبد القادر
، جامعة المدينة المنكرة، مجمة بحكث كدراسات العيني في ضوء كتابو عمدة القاري

 . المدينة المنكرة

 
   ،نينكل، مجمة أبحاث كمية التربية الحذف في المغة العربيةيكنس، حمش خمؼ محمد :

 2111، 2، عدد11مجمد األساسية، 
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الحمد هلل الذي بنعمته تتم 

 الصالحات

 

 

 الرسائل العممية 
   ،ظاىرة الحذف في الحديث النبوي الشريف دراسة نحوية داللية فايد، عمي محمد عمي

، إشراؼ إبراىيـ آدـ ، رسالة ماجستير، جامعة أـ درماف اإلسالمية، في سنن الترمذي
 ـ .2114السكداف ،

   ،إشراؼ طو محسف العاني، رسالة الشريفالتأويل النحوي، في الحديث الفيدم، فالح ،
 ـ .2116دكتكراة، جامعة بغداد، 

 
  وصفية تحميمية، االستشياد بالحديث النبوي الشريف دراسة العطار، محمد محسف ،

 ـ ,2114إشراؼ محمكد العامكدم، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، 


