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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، 
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 . 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 
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