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 شكر و تقدير

 وسيئات أنفسنا شرور من به ونعوذ به تستعين و نحمده الذي هلل الحمد

 هللا بفضل أعمالنا

 في تبعث و كليتنا أفق لتعمر المذكرة هذه أتممنا قد تعالى و سبحانه
 السرور و األمل كل قرائها نفس

 تمسون وحين تصبحون حين هلل الحمد

 وارق المعنى روائع من حملت مهما الكلمة إن
 بحر في الهائمة الروح به تهمس بما التعبير عن عاجزة تبقى المشاعر

 والشكر الحمد وتحفظ وحفظ إخالص وبكل صدق بكل بقولها الوجود

 يا لك
 . شيء كل وبعد قبل رب

 المشرف ألستاذنا بالشكر نتوجه أن العمل هذا مستهل في ويسعدنا

 .خويلد أمين محمد : الدكتور
 التقدير و الشكر كل منا له ف البحث هذا على اإلشراف تفضله على

 بالجميل إن العرف و

 لنا تشجيعه وعلى في المقدمة والنصائح التوجيهات على
 . البحث هذا وتمام إتمام أجل من

 بنصائحهم أدونا أف الذين الكرام أساتذتنا إلى بالشكر نتوجه كما

 . . العلمي مشوارنا في وتوجيهاتهم
 قريب من سواء العمل هذا إلتمام ساعدنا من كل إلى بالشكر نتقدم كما

 بعيد من أو

 طيبة بكلمة لو و



 إهـــــــــــــــــــــــــداء

 ،بسم هللا الرحمن الرحيم إهدائي إلى من أراهما نعمة من الرحمان

  الحنان  والداي الغاليان و والحب نبٌع للعاطفة ،وسبيٌل لدخولنا الجنان

  إلى جميع إخوتي ، وبهم يكمل معنى األسرة ، إلى منهم مصدر الفرحة

إلى   وإلى كل من رفقتني طيلة المشوار الدراسي ، إلى جميع صديقاتي 

وإلى كل من يعرفني وأعرفه  ،كل من أحمل له مشاعر المحبة الصادقة 

 ، وما وصلت إليه ،إلى كل من ساهم فيما أنا عليه  . من قريب أو بعيد

 ،سواء في المشوار الدراسي أو اإلجتماعي. لهم جزيل الشكر والعرفان

على  ،كما ال أنسى أن أشكر األستاذ المشرف د خويلد محمد األمين 

مساعدته لنا في إنجاز هذا العمل . كما أتمنى له المزيد من النجاح 

  .وتوفيق

 

 

 



 أ
 

 مقدمة :

ل كتاب هللا تعد اللغة العربية أكثر تميزا عن غيرها من اللغات األخرى ، وذلك بتشريفها بحم       

سعا ة بحرا واالعزيز الحكيم ، إنه القرآن الكريم ، الذي جاء بلسان عربي فصيح ، و تعد اللغة العربي

نحو، الذي العربية من علوم نجد علم الال نفوذا له لما تحمله من علوم شتى ، ومن أهم ما جاءت به 

ة تفرع هو بدوره إلى علوم أخرى ولدت عنه ، فهو كذلك علم واسع حيث اختص هذا العلم بدراس

د تعترض قالكلمة و الجملة وما تتعرض إليه كالهما من عوامل مختلفة ، فمن بين هذه العوامل التي 

 ة في اللغةأسلوب من األساليب البالغية المنتشرالكلمة أو الجملة نجد ما يعرف بالحذف ، الذي يعد 

ل بير من قبالعربية ، فهو سبب من أسباب بالغتها و جمالها ودقة معناها ، وقد حظي الحذف باهتمام ك

هو  النحاة و البالغيين ، إذ حددوا مواضع الحذف و أسبابه و الغرض منه ، و لعل أهم غرض له

ف ا ، فالحذل الكالم ،  فهذا ما إشتهرت به العرب في جل كالمهاإليجاز و اإلختصار ، و البعد عن ثق

 الالم الذي يكون في ما ال قد يخل بالمعنى أو التركيب ، بل يحذف ما قد يوقعنا في اللغو وكثرة الك

 فائدة منه .

 دي للجملةو لقد تناولنا في هذه الدراسة التي كانت بعنوان : دالالت الحذف في المركب اإلسنا    

ن اإلخالل فلقد عرفنا أنا الحذف هو إسقاط جزء من الكالم ، دو   -سورة القمر أنموذجا  –عربية ال

 بالمعنى ، و هو ظاهرة شائعة و بارزة في اللغة العربية تحديدا .

جاالت مواألسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع هي : الميول الشديد للنحو ، عن غيره من     

 ذه الظواهركذلك حب التعمق في الظواهر النحوية ، و التي يعد الحذف واحدا من هاللغة العربية ، و 

 التي جاء بها علم النحو .

 .ل ، خاتمةولقد أدت بنا طبيعة هذا الموضوع إلى تقسيم عملنا إلى : مقدمة ، مدخل ، ثالثة فصو    

عتمد ، خطة و المنهج المفي المقدمة تناولنا التعريف بالموضوع ، أسباب إختيارنا للموضوع ، ال

ما مالمصادر و المراجع المعتمدة في هذا العمل ، ذكر الصعوبات التي إعترضتنا ، و غير ذلك 

 يتطلبه جميع مقدمات الرسائل الجامعية .

م ، و أقسا أما عن المدخل فلقد تحدثنا فيه عن الجملة ككل ، من تعريف ، الفرق بينها و بين الكالم

 التي قد تعترض الجملة في اللغة العربية . الجملة ، و العوارض

ول أما الفصل األول الذي كان بعنوان ماهية الحذف و يحتوي على ثالثة مباحث ،في المبحث األ

ف نواع الحذتحدثنا في مفهوم الحذف ، و عالقته بالمفاهيم األخرى ، في المبحث الثاني  تحدثنا في أ

 دثنا في شروط و أسباب الحذف .وأدلته ، أما المبحث الثالث و األخير تح

الفصل الثاني الذي كان بعنوان حذف العنصر اإلسنادي للجملة العربية و تضمن مبحثين ،األول كان 

بعنوان حذف العنصر اإلسنادي اإلسمي للجملة العربية ، فيه تحدثنا عن المبتدأ و الخبر، حذف المبتدأ 

قد يتعرض لها كل من المبتدأ و الخبر في الجملة ،  و الخبر و جوبا و جوازا ، و كافة الحاالت التي



 ب
 

أما المبحث الثاني كان بعنوان حذف العنصر اإلسنادي الفعلي للجملة ، الذي فيه عرفنا الفعل و حاالت 

حذفه جوازا ووجوبا ، و كذلك تعريف الفاعل و حذفه جوازا ووجوبا ، إظافة الفعل و حاالت حذفه 

الفاعل و حذفه جوازا ووجوبا ، إظافة الفعل و حاالت حذفه جوازا  جوازا ووجوبا ، و كذلك تعريف

 ووجوبا ، و كذلك تعريف الفاعل و حذفه جوازا ووجوبا ، إظافة لى حاالت حذفهما معا .

سنادي أما الفصل الثالث و األخير الذي خصص للجانب التطبيقي ، دراسة تطبيقية لحذف العنصر اإل

األول و  و بيان الغرض البالغي منه ، و الذي تضمن مبحثين المبحث -سورة القمر أنموذجا –للجملة 

فيه وصف للمدونة أي ؛ التحدث عن سورة القمر ، سبب التسمية ، أسباب النزول  و محور 

مع  ،مواضيعها . أما المبحث الثاني ففيه إستخالص لجميع حاالت حذف العنصر اإلسنادي بنوعيه 

 نه .ذكر و إستخالص الغرض البالغي م

 نا هذا .وفي النهاية وككل عمل أدرجنا الخاتمة ، التي تضمنت النتائج المتوصل إليها من عمل    

لى منهج إوقد إعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي نراه مناسبا لهذه الدراسة، إظافة      

ادي لعنصر اإلسنحذف ا–اإلحصاء ، كما حاولنا رصد بعض األمثلة و الشواهد ، المتعلقة بالحذف 

 مع محاولة شرحها ، و التعليق عليها ، و على ما جاء فيها . –للجملة العربية 

بالغة، وحتى ننجز عملنا هذا إعتمدنا على بعض المصادر والمراجع ، في األدب و النحو و ال     

جاز عنذكر منها نقطتين الكتاب لسيببويه ، الخصائص إلبن جني ، المفصل للزمخشري ، دالئل اإل

 الل الدينلعبد القاهر الجرجاني ، البرهان في علوم القرآن للزركشي ، اإلتقان في علوم القرآن لج

ق النحوي السيوطي ، وكذلك كتاب البالغة العربية و أسسها و فنونها اعبد الرحمان حنبكة ، التطبي

ابان ودة ، و الكتلعبده الراجحي ، كتاب ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ل د.الطاهر سليمان حم

ادر ه من المصالجملة العربية و المعنى/ والجملة العربية تأليفها و أقسامها لفاضل السامرائي ، وغير

 و المراجع التي تصب في نفس القالب .

ريقته طلقد تفضل باحثون قبلنا بدراسات لها صلة بهذا الموضوع ، إال أنه يبقى لكل باحث       

 وضوع .الخاصة في دراسته لكل م

 حثه ، فمنبوككل بحث ال يخلو من العوائق و الصعوبات و العقبات ، التي تواجه الباحث أثناء       

رتيبها ، تبين الصعوبات التي إعترضتنا أثناء إنجازنا لهذا العمل ، صعوبة جمع المادة العلمية و 

هذا  الممنوح إلنجاز صعوبة الحصول على المصادر و المراجع ، و األهم من ذلك عامل ضيق الوقت

 العمل.

 أن نشكر  و في األخير الحمد و الشكر هلل الذي بفضله و فقنا إلنجاز هذا العمل كما ال ننسى     

 ثراء هذااألستاذ المشرف على مساعدته و إرشاده لنا ، كما نشكر كل من ساهم في تقديم المساعدة إل

 العمل ولو بدعم معنوي حتى بكلمة .

 



 ت
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 : مدخل
الكشف عن الظواهر اللغوية إذ نجد علم النحو يبحث  إلىلكل علم من العلوم مجال محدد يهدف      

في الكالم العربي حيث يبدأ بدراسة المفردات وإعرابها ،ومعرفة عمل كل عنصر من عناصر 
الجمل وبيان أقسامها وأنواعها من حيث هي جمل مفيدة وجمل غير مفيدة ،وما  إلىالجملة ،منتهيا 

يجوز وما يحب في تراكيبها من حيث التقديم و التأخير والتذكير ـوالتعريف والحذف والذكر ،مع 

ومشتقاتها ،أما علم البالغة فيهتم  واألفعالتحديد أصول المعاني التي تدل عليها صيغ األسماء 
 العربية والمعاني الذي يهتم بأحوال األلفاظ من حيث سالمتها وسالستها ، والجملةمة بدراسة الكل

بعض الظواهر النحوية كالتقديم والتأخير والذكر والحذف  إليهاالبالغية التي تهدف  واإلغراض

كل  األحوالوالبحث وعالقتها بالجمل األخرى في السياقات الواردة فيها ،وفي  واإليجاز واإلضمار
 1صر من عناصر الجملة و استعمالها في المقام المناسب إذا ان لكل مقام مقال.عن

ولعل الغاية من دراسته هذا العلم هي فهم وتحليل وبناء الجمل تحليال لغويا يكشف عن أجزائها     

،ويوضح عناصر ترابط العناصر بعضها  مع البعض األخر ،بحيث تؤدي معنى مفيدا، وبين 
 2ووسائل الربط بينهم والعالمات اللغوية الخاصة لكل وسيلة من هذه الوسائل عالئق هذا البناء

البعض  بعضهابوالجملة ميدان علوم النحو ،ألن العلم الذي يدرس الكلمات في العالقة        

،وحيث تكون الكلمة في جملة يصبح لها نحو ،أي تؤدي وظيفة معينة تتأثر بغيرها من الكلمات 
 3. أيضاوتؤثر في غيرها 

كانت  وإال الجملة البد أن تفيد معنى ما ، إن» ومن بين التعريفات التي عرفتها الجملة نجد ،      

إفادة معني ما ،لم يكن ذلك كالما فلو قلت  إلىعبثا فلو رتبت كلمات ليس بينها ترابط ال يؤدي 
 4«شيئا  )سوف محمد حضر ( أو )سمع نام لم(، أو )ما خالد منطلق أبوك( لم يعد ذلك

 

 5«قول مركب مفيد ؛أي دال على معنى يحسن السكوت عليه» وتعرف الجملة كذلك بأنها 

 6«هذا الكالم لم يكن كالما  وأشباهأال ترى انك لو قلت )أن يضرب يأتينا ( :»وقال سيبويه 
الكالم هو المركب من كلمتين »  : أما الجملة في اصطالح النحاة فهي كما يقول الزمخشري     

كقولك :زيد أخوك وبشر صاحبك ،أو  اسميينفي  إالاألخرى  وذاك ال يأتي  إلىإحداهما  أسندت

 7« في فعل واسم نحو قولك :ضرب زيد وأنطلق بكر .و تسمى الجملة
 إذن الجملة عند النحو البد أن يتوفر فيها شرطان هما:

 لسكوت عليه .استقالل اللفظ بنفسه ،أي يحسن ا -1
 المعنى.إفادة  -2

اعلم » ابن يعيش قال:  مثل:وقد اختلف النحاة في التميز بين الجملة والكالم فمنهم من يسوي بينهما 

زيد أخوك  نحو:أن الكالم عند النحويين عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه ويسمى الجملة 
 8«،وقام بكر

                                                             
 1138_137،ص1،1996ط،الدار النامية ،بيروت 1،جالبالغة العربية أسسها وفنونها وعلومها   عبد الرحمان حنبكة،

 2 19،ص2003،دار غريب للطباعة ،القاهرة، العربية،بناء الجملة عبد اللطيف حماسة 

 13.3ص2،2000،دار المعرفة الجامعة ،االسكندرية ،طالتطبيق النحوي عبده الراجحي، 

 4.   7،ص 2000، 1،دار بن حزم ،لبنان ،طالجملة العربية والمعنى فاضل صالح السامرائي : 
 احمد مختار عمر وآخرون: النحو األساسي ،منشورات دار السالسل ، الكويت ط4 ،1994،ص5.11

 فاضل صالح السامرائي: المرجع نفسه،ص76
 فتحي عبد الفتاح البخي: الجملة النحوية نشأة وتطورا و إعرابا ،مكتبة الفالح ،الكويت ط1 ،1987،ص 7.17

 إبن ييعش : الشرح المفصل، إدارة الطباعة المنبرية ، ج1، مصر، ص8.20
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 .«لجمل ستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو الذي يسميه النحويين اكل لفظ م» وجاء في لسان العرب   

 9«ه وهو الذي يسميه النحويين الجملكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعنا»و عرف ابن حي الكالم بأنه 
 إلىإحداهما  أسندتالكالم المركب من كلمتين » ونجد كذلك الزمخشري سوي بينهما إذ يقول 

وبشر صاحبك أو في فعل و أسم  أخوككقولك : قولك :زيد  اسميينوذلك ال يأتي أال في  األخرى

 10«نحو قولك : ضرب زيد و انطلق بكر وتسمى الجملة 
الكالم هو القول المفيد بالقصد ،والمراد بالمفيد :ما :» ومنهم من ميز بينهما كإبن هشام حيث قال 

كقام زيد ،والمبتدأ و خبره دل على معنى يحسن السكوت عليه ،والجملة عبارة عن الفعل وفاعله 

اللص ( أو ) قام الزيدان ( ،أو )كان زيد قائما )  ضربوما كان بمنزلة أحدهما نحو)  كزيد قائم ،
ظننته قائما ( ،وبهذا يظهر لك أنهما ليس مترادفين كما يتوهمه كثير من الناس وهو ظاهر قول 

 11«صاحب المفصل 

األصلي  اإلسنادحيث قال : أن الجملة ما تتضمن  ( ىالرضوقد تبعه في ذلك صاحب ) شرح      
ذكر من الجمل فيخرج  كالجملة التي هي خبر والمبتدأ ،وسائر ما أوالسواء كانت مقصودة لذاتها 

مع ما استندت إليه ،والكالم ما  الضرف ، فاعل والمفعول و الصفة الشبهة و اسماالمصدر ، و 
 12كل كالم جملة ، وال ينعكس... تضمن اإلسناد األصلي وكان مقصودا لذاته ف

لية، وهناك فع أواسمية  إنهاتقسيمات مختلفة حيث  إلىالجملة فقد خضعت الجملة  أقسامعن  أما     

التقسيمات  أنها خبرية و إنشائية وليست هذه كل إلىوهناك من قسمها  وناقصة،من قسمها أنها تامة 
 هذه.بل هناك من أضاف أقسام أخرى غير 

موضوعية إلخبار  سميةالافالجملة  »أسمية نجد :  أخرىفعلية و  إلىومن بين الذين قسموا الجملة 

،والجملة الفعلية موضوعية لبيان عالقة  استمرار،بال داللة على تجدد و  إليهثبوت المسند والمسند 
استمرار  إلىالماضي أو الحاضر أو المستقبل كما تشير  فياإلسناد مع داللة زمنية على حدث 

 13«وتجدد

 أيو الفعلية والظرفية  االسميةوهي :  أقسامثالثة  إلىوقد قسم ابن هشام وتبعه السيوطي الجملة 

صدرها  التيالكفيون ، والفعلية هي  أضاف الظرفية ،وقام الزيدان ،عن من جوزه وهو االخشف و

فعل كفام زيد ،وضرب اللص ،كان زيد قائما ،ظننته قائما يقوم زيد ،قُْم. أما الظرفية فهي المصدرة 

    إال كانت الجملة فعلية إذ قدرنا المحذوف  المحذوف، وباالستقرار  مجرور، البظرف وجار و 

 14تدأ مخبر عنه بهما .زيد( مب لم يعرف ) إذاأو اسمية إذ قدرنا المحذوف استقر وإال  ( ، استقر )

الجملة األصلية » أنواعثالثة  إلىتقسيمه  إلىوهناك تقسيم آخر للجملة حيث ذهب فريق من النحاة 

تقتصر على الفعل وفاعله  أو خبره ، أو: وهي التي تقتصر على ركني اإلسناد أي ؛على المبتدأ 

،15 

                                                             
 ابن جني  : الخصائص ، ج1 ،ص 17. 9

 الزمخشري :المفصل ،ص10.6
 143،ص1991،تحقيق محمد الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيروت ، مغني اللبيب في كتب اإلعاريبابن هشام : 11

الثقافة لنشر والتوزيع بالجامعة ، السعودية  إدارة، 1،ج الحاجب ابن،شرح الرضى لكفاية حسن محمد الحفظي : 12

 .18،ص1،1993،ط
،جدارا للكتاب العلمي ،عمان المصطلحات األساسية في لسانيات النص والتحليل والخطاب دراسة معجمية نعمان بوقرة : 13

 103،ص2009، 1،األردن ،ط
 ابن هشام :معنى اللبيب فى كتب األعاريب،مرجعسابق،ص 14.43

ب س  3،  دار المعارف للنشر ،مصر ،ط1،جالنحو الوافي مع ربطه باألساليب الرفعية  والحياة اللغوية المتجددة حسن عباس :15

 .16،ص 
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 . التي خبرها  جملة نحو :زيد قائم أبوه ، وزيد أبوه قائم ةاالسميالجملة الكبرى : هي 

والجملة الصغرى : هي المبنية على المبتدأ كالجملة المخبر بها في المثالين ، وقد تكون جملة 
منطلقا( فمجموع هذا الكالم جملة كبرى ال غير  عالمة أبوهكبرى وصغرى باعتبارين نحو ) زيد 

عالمة منطلق(كبرى بإعتبار عالمة منطلق  وأبوهنها خبر )منطلق( صغرى ال غير ،أل عالمة)

 «16صغرى وصغرى بإعتبار جملة كالم
تامة وناقصة  إلىتنقسم »أما عبد الهادي الفضلي فلم يتبع هذا التقسيم وقسمها عدة تقسيمات ، فقال 

،والتامة :هي المفيدة فائدة ال يحسن السكوت عليها نحو ) السماء صافية ( وخلق اإلنسان ضعيفا ( 

... و قسمها أيضا 17والناقصة هي المفيدة تامة يحسن الكوت عليها نحو ) إن جاء أخي ( و إنه زيدا 
 ( تلميذ أنت مثل ) لذاتها ، : خبرية وإنشائية ،الخبرية :هي الجملة التي تحتمل الصدق والكذبإلى

معلم ( ، اإلنشائية :وهي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها مثل ) أقرأ  أنا ( و ) أنت تلميذ و )

 18الكتاب( ) وال تشرب الخمر( 

اب النحاة القدامى بدراسة عناصر الجملة العربية نجد ) صاحب الكتاب(يخصص له ب اهتموقد 

من فمنه بدا  اآلخر وال يجد المتكلم وهما ماال يفي واحد منهما عن» سماه باب المسند والمسند إليه

 . هللا والمبتدأ و المبني عنه ،وهو قولك : عبد االسمذلك 

األول من  لالسمفالبد للفعل من اسم كما لم يكن  هللا،يذهب عبد  ذلك:ومثل  أخوك، وهذا ،أخوك

 19االبتداءاآلخر في 

،  إليهإن الجملة العربية تتكون من ركنين أساسين ومن متممات ،والركنان هما المسند والمسند      

عام  وخاص فالعام هو نسبة »قسمين  إلىالكالم أو النواة ، وقسم بعض النحاة اإلنشاء وهما عمدة 

السكوت  األخرى بحيث يصح إلىاألخرى ، والخاص هو نسبة إحدى الكلمتين  إلىإحدى الكلمتين 

 20«عليها

  

 

 

                                                             
 ابن هشام :معنى اللبيب فى كتب األعاريب،مرجع سابق،ص.3116

 عبداالهادي الفضلي  : مختبر النحو ، دار الشروق ، السعودية ،ط7 ،1980، ص1917
 .نفس المرجع ،ص 19 – 18.20

 سبويه :الكتاب ،ج1 ،ص19.23
 بن محمد  بدارو: ألفية  النحو العربي ،ج2 ، دار المعرفة ، الجزائر ، 2009، ص 20.10
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 . األخرىالحذف وعالقته بالمفاهيم  مفهوم المبحث األول:

 الحذف:مفهوم  / أوال

فرس محذوف الذنب ،وورق محذوف أي »حذف الشيء يحذف حذفا يقال :  : الحذف لغة -1
حذافه وشرب فما  أبقىمقطوع القوائم ، يقال الحذف بالعصا والرمي بالحصى ، تقول :أكل فما 

حذفه ،حتى خال من  ما يجب، وحذف الصانع الشيء سواه تسوية حسنة كأنه حذف  ترك نفافة
 1«العيب وتهذب ومنه محذوف الكالم .. 

بالعصا رماه بها مشيته  وأحذ وحذفهحذف يحذفه أسقطه وحذفه من شعره » وفي القاموس      
 « 2 حّرك جنبه ولم يصل القول به وحذفه تحذفًا هيئة

الحذافة  الحّجام يحذف الشعر ، و و حذف الشيء حذفا ، قطعه من طرفه ،» وفي لسان العرب      

ما حذف من شيء فطرح .... وفي الحديث حذف الالم في الصالة سنه ، وهو تفيفه وترك اإلطالة 
من  ومن خالل التعريفات اللغوية نستنتج أن نعني الحذف هو إسقاط أو قطع أو إخفاء جزء   3«فيه

 الكالم دون أن يخل ذلك المعنى .

هو باب دقيق المسلك ،لطيف المأخذ ،عجيب األمر ، شبيه » عرفه الجرجاني :  : اصطالحا -2

بالسحر فإنك ترى به ترك الذكر، فأصبح من الذكر والصمت عند اإلفادة ،أو زيد لإلفادة  وتجدك 
 4«تبينما تكون ، بيان إذا لم  أتمأنطق ما تكون إذا لم تنطق ، 

 تلك الخفة احمد الفراهيدي خفة الكالم التي تنشأ عنها الحذف ويري أن ابنوقد الحظ الخليل      
ما حذف  لبس المعنى في ذهن السامع ، وكان المخاطب يعلم إلىيجب أن تلتزم مادام ذلك ال يؤدي 

ذف ،ذلك الحالحذف  من كالم ، ونجد األمر ذاته عند الشريف الرضي الذي يرى أن البالغة في
 الذي يفضله سائر العرب فهو في كالمه كثير ،لحب

د وتاارة للضارورة ألن الانفس تاذهب فياه كال ماذهب ورّب حاذف هاو قاالدة الجيا ،تارةاالستخفاف 
 التجويد وقاعدة 

ومن شجاعة العرب ، فقد حذفت العرب الجملة والفرد والحذف »ويتضح عند )ابن البختي ( :      

ليس شيء من ذلك إال عن دليل علياه ، وإال كاان فياه ضارب مان تكلياف علاى والحركة والسكون و
 5«الغيب في معرفته 

وقد وقع الحاذف  التخفيف، إلىوالحذف ظاهرة تشيع في لغة العرب وتهدف في كل مواقعها  »     
 6«في الجملة والمفرد والحرف والحركة 

 ركة والجمليكون في الحرف  في اللغة الحإذا فالحذف ال يشمل العناصر اإلسنادية فقط بل قد      
. 

                                                             
 .118، ت إبراهيم قالتي ، دار الهدى ، عين ميلة الجزائر، صأساس البالغة الزمخشري : 1

 الفيروز بادي : القاموس المحيط ، دار الكتب العلمية ، بيروت  ، لبنان ،ج3 ،ص ص 169 - 2.170
 إبن منضور: لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ،ط1، ج9 ، ص ص40-39 3

 .146، ص 2004، 5ذجي ، القاهرة ، ط، مكتبة  الخا دالئل اإلعجازعبد القاهر الجرجاني ، 4
 إبن جني : الخصائص، ص 5.360

 .65،ص  1985، 1، دار الفرقان ، بيروت ، ط : معجم المصطلحات  النحوية  والصرفيةمحمد سميو نجيب اللبدي  6
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إسااقاط جاازء ماان الكااالم لاديل ، والمحااذوف يفهاام بالقرينااة اللفأيااة أو العقليااة أو » ويعارف بأنااه     
 7«السياق

حاذف  إلاىوالحذف ظاهرة لغوية عامة ، تشترك فيهاا اللغاات اإلنساانية ، حياث يميال النااطقون     

علاى  اعتمااداحاذف ماا يمكان للساامع أو القااره فهماه  إلاىأو بعض العناصر المكررة في الكالم ، 
 8القرائن المصاحبة حالية كانت أو عقلية أو لفضية.

 لمتلقاياويخفار  ومتاناة،وقارة  ورونقاا،وهاو كساب الكاالم بالغاة  لإليجااز،إذن فالحذف وسيلة      
 لم يخل بالمعنى. الحذف إذاويجوز  المحذوف،على استحضار الجزء 

 

 

 

 

 

 

 عالقة الحذف ببعض المفاهيم األخرى /نياثا

إسقاط جزء من الكالم دون اإلخالل  بأنهكما سبق الذكر وعرفنا الحذف »  الحذف و اإلضمار: -1
أخفيته،  الشيء،وأضمرت  قلبك،اإلضمار من الضمير وهو الشيء الذي تضمره في  بالمعنى، فإن

 9«هو اإلخفاء  فاإلضمار

المصطلحين فمنهم من اخلط بينهما على مترادفين ومنهم من فرق  استعمالوقد اختلف النحاة في 

َو ْسئَِل اْلقَْريَةَ ﴾  ﴿  :قال تعالى  :أن شرط الحذف أن يكون فيه مقدر نحو »فنجد مثال قال الزركشي 

[ والفرق بينه وبين اإلضمار أن شرط المضمر بقاء األثر ، و أثر المقدر في اللفظ ، 82]يوسف
نسان اآلية إلتعالى ﴿يُدِْخُل َمن يََشاُء فِي َرْحَمتِِه َو الأَّاِلِميََن أََعدَّ لـَُهْم َعذَابًا أَِليًما ﴾ ]سورة ا نحو قوله

[ وقوله تعالى ﴿َويُعَذََّب الُمنَافِِقيَن﴾ ]  [ وقوله  نتهوا خيرا لكم  أي انتهوا خيرا لكم ، وهذا ال 30

البد من مالحأة المقدر )باب االنشقاق( ألنه من  يشترط في الحذف ،ويدل على  في اإلضمار
أضمرت الشيء أي أخفيته ،وأّما الحذف فمن حذفت الشيء أي قطعته ، وهو يشعر بالطرح 

 10بخالف اإلضمار

 11«كما يضمرون المبتدأ فيرفعون ،فقد يضمرون الفعل فينصبون»كما يقول )الجرجاني( 

                                                             
 بن عيسى بن الطاهر ، البالغة العربية ،مقدمات وتطبيقات ، دار الكتاب الجديد المتحدة  ط1، 2008، ص7.121

 .251، ص 2000، الدار الجامعية كلية األدب الجامعية ، االسكندرية ،  أسس اإلعراب ومشكالتهطاهر سليمان حمودة: 8
،  2،1996،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط  1البديع والبيان والمعاني ،ج المعجم المفصل في علوم البالغة،انعام عكاوي: 9

 .178ص 
 الزركشي: البرهان في علوم القرآن ،محمد ـبو الفيصل إبراهيم ،دار الجيل ، بيروت ط1 ، 1988، ص 102.  10

 عبد القاهر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز ، ص 178. 11
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 مثال ذلك قول )ذي الّرمة(:

 «مثلها عجم و ال عرب وال يريمية إذ مي تساعفنا         يا ر»           

 «12 أذكر ديار مية ديار( على إضمار فعل ،كأنه قال : أنشد بنصب )» 

لمضمر ( عن المحذوف باوهناك من أخلط بينهما وجعلهما مترادفان ومن أمثلة ذلك تعبير )سبويه

ت هذا باب يكون المبتدأ فيه مضمرا ويكون المبني عليه  مضمرا وذلك أنك رأي» حيث قال: 
 صورة شخص فصار أية لك على معرفة الشخص فقلت : عبد هللا وربى ،كأنك قلت ذاك عبد هللا

 . «وربي.. لك معرفته فقلت: زيد أيةفصار  أو مع صوتا فعرفت صاحب الصوت ، ،أو عبد هللا ،

يستعمله  أخرنجد لمصطلح الحذف مرادف (»  األعراب ب ومشكالته أسس وكذلك في كتاب )

 إلىمضاء القرطي  ابنالنحاة هو اإلضمار وال توجد تفرقة دقيقة عند القدماء بينهما ،وهو مل دعي 

يخطئوا كل واحد منهما بما يميزه عن  نأطريقة استخدام النحو للمصطلحين دون  إلىتوجيه النقد 
الراقع أن النحويين _ كما تبين لنا _ يستخدمون كال منهما في موضع آخر ، وال ترد  و اآلخر ،

 13«التفرقة في استعمالها أال في انتشار الفاعل حيث يسمونه إضمارا ال حذفا 

حذوف دليل يدل على المالحذف هو القطع من الشيء مع عدم اللبس ووجود  إنبفهم من كل هذا  و
 في حين أن اإلضمار بعيد عن مفهوم الحذف بل هو اإلخفاء مع وجوب نقاء األثر.

واالختصار  اإليجاز ومن شروط الفصاحة والبالغة ، (»ألبن سنان  يقول ) :اإليجاز والحذف  2

يعبر عن المعاني الكثيرة باأللفاظ القليلة ، وهذا الباب من أشهر دالئل  وحذف فصول الكالم ، حتي
الفصاحة وبالغة الكالم عند أكثر الناس حتي أنهم إنما يستحسنون من كتاب هللا تعالى وكذلك في 

أن  »:  اإليجازوالحذف هناك من جمع بينهما وهناك من فرق حيث نجد الزركشي قال عن  اإليجاز

[بخالف اإليجاز 82ْسئَِل اْلقَْريَةَ ﴾ ]يوسف و ﴿ يكون فيه مقدر ، نحو قوله تعالى يشترط الحذف أن
 14«الذي هو عبارة عن اللفظ القليل الجامع للمعاني الجمة بنفسه 

 إلىوهناك من يرى أن الحذف هو قسم ونوع من اإليجاز فقد قسم البالغيون اإليجاز 

 قصر وحذف. :قسمين

 الجنة تحت أقدام نحو:هو عبارة عن قصر العبارة من غير أن يحذف منها  القصر: إيجاز -
  األمهات

حذف جزء من  إلىوهو التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة وذلك باللجوء  أيجاز الحذف : -
 15أجزاء التركيب مع عدم اإلخالل بتلك المعاني . 

فيكون إيجاز القصر إذا كانت العالقة بينهما قائمة على الطول والقصر ، أي طول المعنى      
 16يمون إيجاز الحذف إذ جمعت بينهما عالقة الذكر والحذف . وقصر اللفظ ، و

                                                             

 ديوان ذي الرمة  : شرح مطيع سمعي ، المكتب اإلسالمي بيروت ، 1963 ،ص 7312

 عبد القاهر الجرجاني :دالئل اإلعجاز ، ص 17813
 سيبويه: الكتاب ، ص 130 14

 طاهر سليمان حمودة: أسس اإلعراب ومشكالته ، ص 15.126

 مختار عطية : االيجاز في كالم العرب ونص االنجاز ، ص 4216
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ا أن يشرط الفرق بينهم إن البالغة، إاليتضح من خالل هذا أن كل منهما أسلوب من أساليب  و     

معنا لالجامع  حذف،في حين أن اإليجاز هو عبارة عن اللفظ القليل من غير  دليل،الحذف ووجود 
 كثيرة مع اإليضاح ليسهل حفأها.
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  الحذف وأدلته أنواع : الثانيالمبحث 

 : الحذف أنواع /أوال 

للحذف أنواع كثيرة حسب تقسيم العلماء له ، وهذا التعدد والتنوع يدل على ثراء هذه الظاهرة      

النحاة والبالغيون بدراستها فنجد الواجب والجائز والممتنع  اهتمامودورها في اللغة العربية ، و 

 1انعدم الدليل أمتنع الحذف  ىفهو الذي لم تتوفر فيه القرينة والدليل على العنصر المحذوف فمت

: وهو حذف يمس بعض حروف الكلمة تخفيفا على مخارج الحروف وتسهيل النطق ،  االقتطاع -1

[  38" في قوله تعالى ﴿لكن هو هللا ربي﴾]الكهف إن للضرورة الشعرية كحذف همزة " أو يمون

 2فاألصل هو " لكن أناط حذفت الهمزة وأدغمت النون تخفيفا للنطق

 ومن أمثلة هذا النوع قول الشاعر:   

 خظاتا كما      أكب على ساعديه النمر لهما متنتان               

 3فحذفت النون للضرورة خاظتان ، في : األصل و

... ويختص غالبا باالرتباط ارتباطا.وهو أن تقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تالزما »  االكتفاء -2

[ ؛أي البرد ، وخفض الحر بالذكر ألن 81الحر﴾ ] النحل ، تقيكمسرابيل  العاطفي ، كقوله تعالى﴿ و

 4«م ، ألنه أشد عندهم من البرد الخطاب للعرب ، وبالدهم حارة والوقاية عندهم من الحر أه

ي بعض فيكون ف االكتفاءبينما  فقط،من خالل هذا يفهم أن االقتطاع يشمل بعض الحروف الكلمة  

 الحروف والكلمة بأكملها 

 

اإلحتباك : الشد بإحكام اإلحكام وكل شيء » : جاء في المعجم في علوم البالغة ( :   اإلحتباك-

 5« إحتبكتهأحكمته وأحسنت عمله فقد 

(  إسقاطهالذي نجد الزركشي يسميه بالحذف المقابلي وهو أن يجتمع الكالم متقابالن ، فيحذف) بعد 

في الشطر األول ، و اكتفى بذكر مقابلة في اآلخر، ويحذف من اآلخر ما هو مقابله في األول ، 

: هزة بعد ي؛ أالقطر كما انتفض العصفور بلله  مثال قول الشاعر : وإني لتعروني لذكراك هزة    

انتفاضة ،كم انتفض العصفور عندما بلله القطر ، ثم اهتز ، فحذف )بعد انتفاضة ( في الشطر 

 6األول ، واكتفى بذكر مقابلة في الشطر الثاني وهي كلمة "انتفض" 

                                                           
 زاهر بن مرهون  الداودي : الترابط النصي بين الشعر والنثر ، دار جرير عمان ، ط1 ،2010 ،ص 1.107

 .1620ط( ، ص، ، السعودية ، )د 5،ت: مركز الدراسات القرآنية ،جاإلتقان في علوم القرآن ابو الفضل جالل الدين السيوطي : 2
 امرؤ القيس : الديوان ، دار صادر ، بيروت ،ط3 ، 2007، ص 3.112

 السيوطي : المرجع نفسه ،ص 16214

 انعام عكاوي: المعجم المفصل في علوم البالغة،ج1 ،ص335

 الزركشي: البرهان في علوم القرآن ،ص 7036
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، والفعل والحرف وحذف الجملة  االسم: وهو ليس واحد مما سبق ، ألنه يشتمل حذف  االختزال -4

[ والتقدير :حرمت عليكم نكاح 23﴿حرمت عليكم أمهاتكم ﴾]النساء: دة جمل ، فمثال قوله تعالىأو ع

 7)نكاح(  االسمأمهاتكم ، فقد حذف 

 ومثال حذف الفعل قول الشاعر :

 8زارك يدعو الربا     يسأل ماال ويخاف ذنبا أخإذا      

 رك أخ يدعو از إذاتقديره: و (إذا  ) فحذف الفعل بعد

الحذف القياسي والسماعي ، فالقياسي أو المطرد وهو الذي » نذكر منها  أخرىوهناك أنواع      

ذف جواب حذف جواب الشرط والقسم فيحالشرط والقسم في اجتماعله مواطن معلومة كما في نحو 

[ فحذف جواب الشرط 12يخرجون معكم ﴾]الحشر إال أخرجوالئن  ﴿:المتأخر منها قال تعالى 

القسم ، وإما الحذف السماعي فهو الذي ليس له ضابط معين بل ورد مسمرعا بالحذف كما لتقديم 

 9«في األمثال.

 

 الحذف:أدلة  /ثانيا 

قد حذفت العرب بالجملة » ( جنيقال )بن  المحذوف،اشترط النحاة للحذف وجود دلل على الجزء 

وإال لكان فيه ضرب من  عليه،ذلك إال عن دليل من وليس شيء  والحرف،والمفرد والحركة 

 «10تكليف علم الغيب في معرفته

 منها:ذف أدله كثيرة نذكر حولل

ليكم العقل فمن المستحيل صحة المالم عقال من غير تقدير محذوف نحو قوله تعالى ﴿حرمت ع -1

 إلىضاف ي[ فإن العقل يدل على أنها ليست هي المحرمة ، ألن التحريم ال 03الميتة﴾ ] المائدة، 

م أكل األفعال فبالعقل  عرف أنه هناك جزء محذوف وتقدير حرمت عليك إلىاإلجرام وإنما يضاف 

 الميته .

أن يدل العمل على الحذف والعادة على التعين ، محو قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز »  -2

عنى للوم م ال إذا[ فإن العقل يدل على ألن فيه محذوف 32-﴿فذلكن الذي لمتنني فيه ﴾ ]يوسف

 11«فعل من أفعاله األعلىيالم الشخص اإلنسان على ذات الشخص ، إذ ال 

أن  إالنحو ﴿ هل ينتظرون  أقواها، وهو  أخرىوتارة يدل على التصريح به في مواضع  »3 -

 12[33-] النحل  بدليل ﴿ أو يأتي أمر ربك ﴾ أمره، أي  [210، ]البقرةيأتيهم هللا ﴾ 

                                                           

 السيوطي : االتقان في علوم القرآن ، ج5، ص16257
 ،، شرحه محمد بن ابراهيم الحضرمي ، ت، أنور أبو سويلم ، علي الهروط ، دار عمار  الديوانبن العجاج :  روبة 8

 15،ص1991االردن،
 فاضل صالح السامرائي : الجملة العربية تأليفها وأقسامها ، ص 9.89

 إبن جني :الخصائص، ج2، ص36010
 السيوطي : اإلتقان في علوم القرآن ، ج5، ص 11.1607

 عبد العزيز عرفة ، من بالغة النظم العربي دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، ج2، عالم الكتب ، بيروت ط2 ،1984 ، ص232. 12
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عيين على الحذف أو على العنصر المحذوف "نجد العادة "على الحذف والت أيضامن األدلة  و -4

 كانوا على همإن[ مع 167عمران، كقوله تعالى ﴿لو نعلم قتاال التبعناكم ﴾ ] آل 

 الكالم:هناك محذوف تقدير  نستنتج، أنمن هنا  ال يعرفونها ؟ و أنهمخبر بالحرب فكيف يقولون 

 13التبعناكم. صالحامكان ال يصلح لقتال فإن كان  فيتلون أنكم تقا أي: للقتال،مكان صالح 

الكالم بالفعل فإنه يفيد تقريره ،كقولك لمن أعرس : بالوفاء والبنين فإنه يفيد بالوفاء  اقترن »-5

 « 14والبنين أعرست

فإن المحذوف يقدر ويحسب نوعية العمل الذي  هللا،بسم  قولك:الشروع في الفعل ومن ذلك  -6

فإن كانت التسمية عند الشروع في القراءات قدرت المحذوف ب: أقرأ أما إذ كانت في  سيقوم به ،

 15الشروع في األكل قدرت بأكل 

 السامرائي قد ذكر عدة أدلة تدل على الحذف منها :  كما نجد

ان اء لمات إلنسذلك : لوال الم أمثلهذلك ، ومن  أصلهأو ما  له ، ألخبرأن يكون في الكالم مبتدأ  -1

 نا بخير أالك فيجيب ، كيف ح تقديره لوال الماء موجود ، وقولك فقد حذف الخبر وذكر المبتدأ و،

 اإلعرابوإنما يعرف من خالل  منصوب وال وجود للناصب لفضا ، اسمأن يمون في الكالم  -2

و سهال ، وتقديره جئت أهال ونزلت سهال ، فحذفت الفعل الناصب وبقي االسم  أهاللفضا ،نحو 

 16نصوب للداللة عليهالم

يفهم فذكر بعضا وحذف بعضا  أنه،أن يجتمع الكالم في ما يصلح إجراء مذكور واحد عليه غير -3

 نحو:المحذوف مما ذكر وذلك 

 نحن بما عندنا راضون    عند راض والرأي مختلف                    

 17أي نحن بما عندنا راضون

في  كبير من طرف النحاة والبالغين لما ل من فوائد باهتمامومن كل هذا نجد أن الحذف حظي 

 وفصاحة في القول ،كما أنه يشوق المتلقي إيجاز و اختصارالبالغة وفي كالم العرب من 

 ضاره.استحاالجتهاد في البحث عنه و  إلىلمعرفة الجزء المحذوف والمفقود والمخفي مما ِيدي  

                                                           
 السيوطي : االمرجع نفسه  ، ص 13.1609

 احمد مطلوب كامل حسن البصير: البالغة والتطبيق، جمهورية العراق، ط 2 ،1999 ،ص 186.   14

 السيوطي : اإلتقان في علوم القرآن ، ج5، ص ص1609 -161015

 فاضل صالح السامرائي :الجملة العربية تأليفها وأقسامها  ، ص  80- 82- ص8116
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 : وأسبابهشروط الحذف  الثالث:المبحث 

 شروط الحذف: /أوال 

قد ووضع النحاة شروطا للحذف الذي ال يحدث لبسل أو ضرار بالتركيب اللغوي وكذلك بالمعني 
 لحذف وهي:ا هشام عدة شروط ابنوضع 

أو مقالي كقولك لمن  (، اضرب لمن رفع سوطا )زيد( بإضمار ) كقولك:وجود الدليل الحالي  -1
[ وإنما 30ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ﴾ ]النحل،  اتقوا)ويدا(؟ ومنه﴿وقيل للذين  قال من اضرب

﴿ قوله تعالى:    كما مثلنا ، أو احد ركنيها نحو : بأسرهاذلك أذا كان المحذوف الجملة  إلىيحتاج 
 1سالم عليكم انتم قوم مذكرون .... أي [ ؛ 30 ] الذريات ، فقالوا سالم ما قال سالم قول منكرون ﴾

 يإلأن ال يكون المحذوف مؤكدا و أول من ذكر هذا الشرط) االخفش ( ، حيث منع في قولهم "  -2

العائد مريد للطول الحاذف مريد  ألنأن يؤكد العائد المحذوف بقولك ) نفسه( ، رأيت زيدا "
حذف الشيء لدليل وتوكيده ال تنافي بينهما  ر ( خالفه في ذلك ففي رأيهئالضما نأإال  ،  لالختصار

 2، ألن المحذوف دليل كالثابت 

الفعل دون معلومة :ألنه  اسمالمختصر ، فال يجوز حذف  اختصار إلىأن ال يؤدي حذفه  -3

الفعل وإنما تقدر  باسمالمحذوفة  األجزاءللفعل ،وبالتالي ال يجوز عندهم في الحذف تقدير  اختصار
 3بالفعل .

في مواضع قويت فيها  للفعل، إالفال يحذف الجار والجازم والناصب  ضعيفا،أن يكون عامال  – 4
 4تلك العوامل وال يجوز القياس عليها  استعمالالداللة وكثر فيها 

 نحو:استعماله وقويت داللته  مثال ذلك فال يحذف مثال الناصب للفعل إال لذا كثر و

 :فوق ، والتقدير :اجتهدت حتي أتفوق وكذلك قولك تإإضمار أن المصدرية مثل اجتهدت ختي 
 صمت كي آخذ األجر ، فحذفت "أن "بعد "كي" تقديره صمت كي أن اخذ األجر .

وال كلمة "ال" في  فانطلقت،فال تحذف "ما" أما أنت منطلقا  شيء،أن ال يكون عوضا عن »  -5
 5« ةاستقامهذا أما ال ، وال التاء من عدة وإقامة و  افعلقولهم : 

) أن( ، وما حرف  إلى(  ما ( ، فصمت ) ما أن ( و ) ( أصلها ) أما ومعني هذا ن قولهم ) -6

( ألنه ال يجوز ذكره  أما ال ( عوضت عن الفعل المتروك بعد ) ألن ) حذفها ، ال يمكنتوكيد لذلك 
لهذا فكأنه  لافع( عوضا عن الفعل كقولك  أما بعدها و أصبحت العرب يذكرون ) الالم ( بعد )

 6هذا و إن كنت ال تفعل افعليقول : 

إعمال العامل الضعيف مع إمكان  إلىتهيئة العامل وقطعه عنه ، وال  إلىحذفه  ال يؤديأن  -6

إعمال العامل القوي ، واألمر األول منع البصريون حذف المفعول الثاني في نحو " ضربني 
                                                             

 إبن هشام األنصرى : مغني اللبيب في كتب األعاريب. ص ص693_6971
 إبن هشام ألنصري:  المرجع نفسه ص ص 698 _699 2

 طاهر سليمان الحمودة : ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، الدار الجامعية ،1998،ص 163
4 

 إبن هشام :مغني اللبيب في كتب االعاريب،  ، ص 5.699
 سبويه الكتاب :ج1 ،ص 6.294
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برفعه بالفعل األول ، واجتماع األمرين أمتنع عند وضربته زيدا " لئال يسلط على زيد ثم يقطع عنه 

ضربته " الن الحذف تسليط ضرب  أيضا حذف المفعول في نحو " في نحو " زيد ما البصريين
 7على العمل في زيد مع قطع عنه وإعمال االبتداء مع التمكين في إعمال الفعل

 ال متشبهه الفاعل وال نائبه وأن ال يكون ما حذف كالجزء ، فال يحذف كالجزء ، فال يحذف »  -7
»8 

لما كانت هذه األسماء كالجزء بالنسبة ألفعالها فال حذف فيها إال مع األفعال ، أما  » حيث قيل
وحده ، وقد ذهب  االسمفال خالف فيه بين النحويين وإنما الخالف في حذف  األفعالحذفها مع 
 9«جواز حذف الفاعل لدليل المبتدأ أو الخبر  إلىالكسائي : 

صر يؤدي حذف عن أالينغي  إذوهو عدم البس » وقد أضاف ) سليمان حمودة( شرطا آخرا وهو : 
 اللبس إلىمن الكالم  أكثر أومن عناصر الجملة أو حذف الجملة  أكثر أو

ة المصاحبة للكالم ألن الحالية والعقلي أوكان اشتراط القرينة اللفظية  المخاطبات ولذلكعلى 
 «10المخاطب بها العناصر المحذوفة

 الحذف: اببأس /ثانيا 

و  الإوما من شيء يحذف من كالم العربية  الحذف،مما تميزت به اللغة العربية عن غيرها نجد 
 نذكر:الحذف في الجملة العربية  أسبابكان لسبب ما، ومن بين 

هذا  وأصبححيث أن العرب تعتمد دائما على التحقيق والختصار  :الحذف لكثرة االستعمال -1
 11السبب عند النحاة من أكثر األسباب التي يفسرون في ضوئها ظاهرة الحذف

 المواقع لطوليعكس حديث النحاة والبالغين عن تعليل الحذف في بعض  :الكالمالحذف لطول  -2

 إليوألن الحذف يوقع فيها تخففا من الثقل وجنوحا  طالت،الكالم وإدراكهم ما يعتري من ثقل إذ 
 12اإليجاز الذي يمنحها من القوة 

ف من وحروف ذلك كله من أجل تخفي وأفعالالحذف يقع في عناصر الجملة كلها من أسماء  إنأي  
 .واإليجاز االختصار إلىالثقل في الكالم فمن صفات العرب العدول عن الثقل وطول الكالم 

ر فالشاع النشر،والضرورة هي ما يقع في الشعر مما ال يقع في  رورة الشعرية:الحذف للض-3

كلمة يحذف حرف من ال العروضية، فقدالحفاظ على القواعد  لغيره، من اجليجوز له ماال يجوز 
 نحو قول الشاعر 

 .األغاللقتال الملوك وفككا  عمي اللذا ابنابني كليب      

 13لضرورة الشعرية وتقديره :"اللذان " فكلمة "اللذا" حذفت منها النون

                                                             

 إبن هشام : المرجع نفسه ،ص 7007
 طاهر سليمان الحمودة : ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، الدار الجامعية ،1998،ص697. 8

 طاهر سليمان الحمودة :المرجع نفسه ص 136. 9
 طاهر سليمان: الحمودة : ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، الدار الجامعية ،1998،ص141 10

 طاهر سليمان:المرجع نفسه، 1998، ص3111
 طاهر سليمان:المرجع نفسه، 1998، ص 12.43
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عراب هو األثر الظاهر المقدر الذي تجلبه العوامل في أواخر األ و :يمخالترالحذف لإلعراب أو  -

األفعال (، وحذف النون من  ) لم يكتبالجزم نحو:منه حذف حركة المضارع في حالة  الكلمات،
 14(.) لم يلعبوا ( و )لم يلعبا الخمسة:

على ن للزمان تيقاصر عن اإلنسان بالمحذوف ، فإذا ذكرناه ضيعنا فرصة ذكر  للتنبيهويحذف  -5
التحذير واإلغراء ، نحو: الكذب الكذب  وتقديره إياك والكذب ،  أسلوبيالمهم ، ونجد ذلك في 

[ ففي هذه اآلية حذف الفعل في باب التحذير 13وقوله تعالى :﴿ ناقة هللا وسقياها ﴾]سورة الشمس،
 15إحذرو ناقة هللا فال تقربوها " يره : "وتقد

 نحو:»  للذم:من دواعي الحذف كذلك  -6

 حريص على الدنيا مضيع لدينه        وليس لما في بيته بمضيع   

 16« لبخله استنكار) المذموم (  أيحذف المبتدأ؛ 

 أمور[  أي في 05نستعين ﴾ ]الفاتحة ، إياكإرادة العموم ، مثل قولنا في الفاتحة  خطابا لربنا :﴿  -7
 17آخرتنا  وأموردنيانا 

عن  االستغناء: أو مقدار تنبيه عند إمكان  الملتقىمن الدواعي البالغية كذلك : اختبار تنبيه  -8
داللة صريح اللفظ على المراد ، فمن جماليات الحذف أن يحفز المتلقي باستحضار النص الغائب ، 

الوارد على ترك ذكره ،  االستعمالوهذا ما يدل على مقدار تنبيه بالغته وفهمه ، وأيضا : إتباع 

رام ماهر من غير  مصيبةكاألمثال وما يجرى مجراها نحو : )رميت من غير رام ( وتقديره رمية 
يحسن الرماية ، ومنه ضيق المقام في إطالة الكالم بسبب التوجع أو التضجر، كأن تقول: لمريض 

 18كيف ؟ حالك فيقول مريض .

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
 طاهر سليمان حمودة :المرجع نفسه ،1998،ص،47، األخطل :الديوان شرحه محمد ناصر الدين ، دار الكب13

246،ص/ 1994، 2العلمية، بيروت ،ط   
 طاهر سليمان حمودة :المرجع نفسه ،1998،ص 14.64

 الزركشي : البرهان في علوم القرآن  ، ص687. 15
، مراجعة خير الدين اللباب في قواعد اللغة و االت األدب ، النحو والصرف، البالغة والعروض واللغة والمثل حمدعليالسيراج : 16

 .164، ص  19983،  1شمسي ، دار الفكر ،ط
  عبد الرحمان حنبكة : البالغة العربية اسسها وفنونها ، ج2، ص 17.42

 عبد الرحمان حنبكة :مرجع سابق ، ج2، ص  ص 337- 18.338
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 للجملة العربية. االسمي إلسناديأالمبحث األول : دالالت الحذف في المركب 

 :حذف المبتدأ /أوال

الزما ت ، وتتكون من ركنين أساسين و متالزمين  باسمهي كل جملة ابتدأت  االسميةالجملة      

د ند و المسنالمسسبويه ( كأنهما كلمة واحدة ، وهما المبتدأ و الخبر ؛ أي  مطلقا ، حتى اعتبرها )
 إليه .

 تعريف المبتدأ:-1

تجعله أوال لثان ، مبتدأ به  إنالعقد فيه  لكام وهو ما جردته من عوامل األسماء والحروف و»  

دون الفعل ، ويكون ثانيه خبر ، ال يستغني واحد منها عن اآلخر ، وهما مرفوعان أبدا فالمبتدأ ال 

لمل يعمل في األسماء نحو كان وأخواتها ، وما أشبه ذلك يكون كالما تاما إال بخبره ، وهو معرض 
 1«من العوامل  

 يسبقه؛لم  باالبتداء،مرفوعا  مفردا، االسمية ويكونجاء في أول الجملة  اسمإذا فالمبتدأ هو كل »
التي تدخل على األسماء فتغير حركتها اإلعرابية وهو  الجر،أي عامل من عوامل النصب أو 

 2«الجزء األساسي في الجملة ألن الكالم يبني يبنى عليه 

 : حذف المبتدأ جوازا -2

ة قرينة ه ، وداللجاء في كالم العرب المبتدأ محذوفا فأقام النحاة عليه الدليل المتمثل في العلم بي  
نجد  : حذفه جوازا و حذفه وجوبا وفي حذف الخبر جوازاتعني النطق لبه ، وجعلوهم في ضربين 

ر ع عدم تأث: والشرط في ذلك العلم بالمحذوف حيث ال يكون معلوما إال إذا وجد الدليل على حذفه م
 المعنى بيه ويكون على النحو التالي :

[ أي :هي نار 11-10نار حامية ﴾] القارعة  هي ما أدراككقوله تعالى :﴿وما   االستفهامجواب  -
 و: نار خبر لمبتدأ تقديره  هي.3حامية 

طعون الحديث عن شيء ما  ثم يقطعون كالمهم و يق في أتبد: فالعرب  واالستئناففي القطع  -2

 ﴿اه تعالى كالمهم  ويأتون بمعنى آخر ، فيحذفون المبتدأ ويذكرون الخبر فقط ، ومن أمثلة ذلك فو
ل هم عباد ب[ وتقدير الكالم : 26-الرحمان ولدا سبحانه بل عباد مكرمون﴾ ]األنبياء  اتخذ اوقالو

 فحذف المبتدأ .

[ 5-ن] الفرقا موضح هذا بالمثال اآلية ﴿ وقالوا أساطير األولين﴾ و فقط:بعد القول فيذكر الخبر  -3
 أساطير.وهو  هذا:وتقدير 

[ و 6220 ن اآلية ﴿ وإن تخالطوهم فإخوانكم ﴾ ]لبقرةبعد فاء الجواب : ونوضح ذلك بالشاهد م -4
 إخوانكمإخوانكم : خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم 

نحو قوله  المعني،بعد شيء وقع خبره صفة له في » وجاز حذفه أيضا في هذا الموضع  -5

هذا سحر  محذوف أي؛خبر لمبتدأ  ، سحر: حر مستمر﴾ستعالى:﴿ إن يرو آية يعرضوا ويقولوا 
 4مر مست

                                                             
 .58،ص  1996،  3، بيروت ، ط الرسالة، مؤسسة 1، ت : عبد الحسين الفتلي ، جألصول في النحو إبن السراج : ا1
 .55،ص  2009، 1، عمان ، ط البدايةبركات سلمي : اللغة العربية مستوياتها وأداؤها الوظيفي وقضاياها ، دار 2

 صبح التميمي :هداية السالك إلى ألفية بن مالك ، دار البعث ، قسنطينة الجزائر ، ط2 ،1990، ص553
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 حذف المبتدأ وجوبا:  -3

من غيره ، لذلك فإن ذكره  اسميةجزأ مهما في الجملة وال تتصور جملة  باعتبارهوالمبتدأ       

ضروري إالّ انه قد يحذف في مواضع معينة وهو حذف مقرر موجود في الذهن ، وال تتم أال إذا 
 5أذا دل عليه دليل 

 التالي:مواضع حذفه وجوبا على النحو 

الرفع رأيت الرجل الكريم ب نحو: ،الترحمالرفع في المدح أو الذم أو  إلىالنعت المقطوع  -1

 .المسكين() رحم هللا عبد  هو ن ونحو تقدير: وجربا،فالكريم خبر لمبتدأ محذوف 

المدح أو  هنا، إنشاءوذلك ألن القصد من النعت  فيهما،بالرفع  (،و ) أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 
 6.اإلخبار المبتدأ ألوهمولو ظهر  الترحم،الذم أو 

اب  فجاء والمعروف أن النعت يتبع المنعوت ، في اإلعراب : أما هنا فقد قطع عنه في اإلعر     
 خبر لمبتدأ محذوف غرضه المدح أو الذم أو الترحم . ألنهمرفوعا 

غني يالخبر مصدرا يؤدي معنى الفعل، أن يكون  أيأن يكون الخبر مصدرا نائبا عن فعله ؛  -2

 مراَ فصبرأعن التلفظ به ويرفع بعد أن كان منصوبا  ومنة قوله تعالى ﴿ قال بل سولت لكم أنفسكم 
["صبر جميل " إذا األصل أصبر صبرا جميال ، ثم حذف الفعل لنيابة 18-جميل ﴾ ]يوسف

ر فيه: يل : صبر جميل ، والتقديالرفع فق إلى( ثم عدل  المصدر عنه فقيل :) أصبر صبرا جميال
 صبري صبر جميل .

 7.حذف المبتدأ وجوبا كما حذف الفعل وجوبا ألن المعنى واصح لذلك وجب عدم التلفظ به

حيثما كان المذكور من  أخرى القسم، وبعبارةإن دل عليه جواب القسم أي ما اخبر عنه بصريح  -3
 8)يمين أو قسم (  تقديره:ا لمبتدأ محذوف حيث تعرب شبه جملة خبر الجملة،جملة القسم شبه 

 القول:ره فالجار والمجرور متعلق بالمبتدأ المحذوف تقدي العهد.بحياتي ألحافظن على  تقول:كأن 
 بحياتي يمين ألحافظن على العهد

بئس الصديق الكاذب   أن يكون الخبر مخصوص ببئس ونعم نحو: نعم الرجل محمد و -4

( ، إذا تقدم المخصوص بالذم أو الذم على نعم أو بئس ،فإنه  هو الكاذب والتقدير) هو محمد ( و)
( يجب  بئس نعم ، و الرجل ، وهذا يعني أن مخصوص ) مون مبتدأ ال غير نحو : محمد نعكي

 9حذف المبتدأ فيه ، شرط أن يكون مؤخرا فإن تقدم فال حذف فيه .

أي إن كان المستثنى بها مرفوعا نحو أكرم أن يكون المبتدأ لالسم المرفوع بعد ال )سيما(؛  – 5
 10هو ( سعد  الزعماء ال سيما سعد ؛ أي )

                                                                                                                                                                                                          
 محمود سليمان الياقوت:إعراب القرآن الكريم، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية )د-ط( ص44834

 عبده الراجحي، التطبيق النحوي، ص 5.94
 علي أبو المكارم : الجملة اإلسمية  ، مؤسسة المختار ، القاهرة ، ط1، 2007، ص6.62

 طاهر سليمان الحمودة  :  ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، ص 7.205
 .142مرجع نفسه ،ص : الالحمودة طاهر سليمان8

 أحمد مصطفي المراغي ، محمد سالم : تهذيب التوضيح ، ج1 ، المكتبة األزهرية ، ط2 ، 1921، ص 61. 9
  أحمدا لهاشمي : الفوائد األساسية للغة العربية دار الكتب العلمية ، بيروت ، )د،س( ، ص 10.132
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؟ أو هل  من أنت السؤال:أيضا يكثر حذف المبتدأ وجوبا في غير المواقع المذكورة سالفا وذلك عن 
 ؟ جةلتركيب وتقديره : هل لك فيه حالك في ذلك حاجة ؟ ومن له في ذلك ؟ فالمبتدأ حذف من ا

واجب سبق يتوضح لنا أن النحاة بنوا مواضع الحذف وجوبا وأن الحذف الجائز يختلف عن المما 

الحذف  فحيث أن المحذوف جوازا يمكن ذكره في الكالم دون اإلخالل بالمعني ، على خال
 ه التأويلبالواجب ، فال يمكن الذكر للجزء المحذوف بل حذفه القطع وعدم اإلظهار وإنما يجوز في

 الجزء المحذوف .أي تأويل 

 حذف الخبر :/ثانيا 
 ف الخبر: يتعر -1

تدأ المب إلى اسي للمبتدأ ، وهو العنصر المسندالخبر هو الركن األساسي واللفظ المتمم للمعنى األس
 وهو المكمل للفائدة .

واضع وكما رأينا في حذف المبتدأ جوازا أو وجوبا فإن الخبر أيضا يحذف جوابا و جوازا في م
  التالية:دل عليه دليل ويرد حذف الخبر جوازا في المواضع  أذامعينة 

مكن ( حيث ما أ أي ( أو  ) ما ) أو(  من في اإلجابة عن السؤال ب : ) -جواز رحذف الخب -2

 لتقدير:ا و سمير. فتجيب:مبتدأ في جمله السؤال  ، نحو ك من المسافر ؟   الستفهام اسماإعراب 
 سمير المسافر 

ملة أيهم عندك ؟ يذكر في ج نحو:وفي االستفهام ب أي  حذفها،ر لفظة مسافر أو فيجوز لك ذك
مبتدأ و يجوز ذكر الخبر أو حذفه ، وفي نحو ما عندك يذكر في جملة أيضا ال المبتدأ،الجواب 

 ويجوز ذكر الخبر والتقدير : عندي كتاب 

 [20-الفجائية : والحذف هنا قليل نحو: ﴿فإذا هي حية تسعى ﴾]طه  إذابعد  -2

 وذكر الخبر أكثر من حذفه المطر،أو نحو: خرجت فإذا 

في العطف على المبتدأ : فإذا ذكرت جملة مكونة من مبتدأ أو خبر ثم عطف على المبتدأ نظيرا  -3

جزء المحذوف من خالل القرينة له يصح اإلخبار عنه بالخبر السابق ،جاز حذف الخبر إذ يفهم ال
 11الدالة عليه في السياق نحو: محمد قائم وزيد قائم 

 

 

 

 :حذف الخبر وجوبا  -3

 األصل فيهفومن المتفق عليه أن الخبر هو العنصر األساسي الذي تتم به الفائدة و المعني ،      
 الذكر ال الحذف إال انه يحب حذف في المواقع التي بينها النحاة 

                                                             
 طاهر سليمان الحمودة  :  ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، ص 21211
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فيجب 12أن يكون المبتدأ مصدر وبعده حال سدت مسد الخبر   ، وهي ال تصلح أن تكون خبر -1

ضربني العبد مسيئا ( ، فال يجوز ذكر الخبر في هذا  حذف الخبر في هذا الموضع ومثاله )
الموضع ، ألن الحال ال تصلح أن تكون خبرا ألن الحال ال تصلح أن تكون خبرا فتقدير الكالم : ) 

 ( عبد إذ كان مسيئاضربني ال

كل رجل وواجبه ( ، والواو  للعطف و عد  يقع بعد المبتدأ وال تصلح إال بمعنى مع ،مثل  :) أن -2

في  االشتراك، نحو قولنا كل مسلم وأيمانه . ويقتضي هذا التالزم و 13(  مع الواو التي هي بمعنى )

( ، وهنا ال يمكننا ذكر الخبر ألن  كل ومسلم وإيمانه مثال زمان الحكم والتقدير في الجملة : )
 الواجب فيه الحذف ال الذكر إنما يمكن تأويله 

ف الخبر ويجب حذف الخبر وذلك في مواقع المبتدأ بعد لوال  نحو: ) لوال زيد كان كذا..( حذ -3
 عائد وال يمكن  جملة بالموجود ( لسد الجواب مسده ، وال يصلح خبر ألنه  وهو )

لوال ( فقد ذهب بعض النحاة الى أنه  هناك خالف في وجوب حذف الخبر بعد)ولكن , 14تقديره 
ليس حذفا مطلقا ، فإن ؛فإن كان الخبر كونا عاما ؛ أي يمكننا أن نقدر الخبر بكلمة كائن أو موجود 

إذا كان  ) لوال اإليمان موجود ( ، وجب الحذف ومثال ذلك :) لوال األيمان  لهلك اإلنسان ( وتقديره

لوال التعليم ينحدر  ر كونا خاصا أو بحذفه يختل المعني فال يجوز حذفه بل يجب  ، ومثال :  )الخب
مستواه لتحسنت األمور (  فوجب ذكر الخبر هنا فيجب ذكر الخبر هنا ل ال نجد ما يدل عليه وبذلك 

 15نقع في اللبس

إل في معرض القسم ،  تستعمل أن يكون المبتدأ من األلفاظ الصريحة في القسم ؛ أي التي ال -4

نحو : ) لعمري ، لعمرك ، يمين هللا ،أيمن هللا (  نحو : ) لعمري ألنصفن الحق دائما ( .والتقدير 

فال يجوز ذكر الخبر ألنه مبتدأ جاء صريحا في القسم ويمكننا تأويل الجزء  16لعمري قسمي 
 المحذوف .

سمية ، سواء بالجواز أو بالوجوب ، السبق نستنتج أن الحذف يكون في ركني الجملة ا من خالل ما

حذف الخبر » ولكننا نالحظ أن حذف الخبر أكثر من حذف المبتدأ ، ويؤكد ذلك صاحب الطرار

معرفة الخبر ، فإذا كان الخبر  إلىأكثر من حذف المبتدأ ، ووجود ذلك هو أن المبتدأ طريق 
يدل عليه ، ألن  بتدأ لم يكن للكالم مامحذوفا ففي الكالم ما يدل عليه ،وهو المبتدأ  وإذا حذف الم

 17«الخبر ال يكون دليال على المبتدأ

 ال وخبرها : اسمحذف -4

ال النافية للجنس وهي التي تدخل على الجملة فترفع المبتدأ  وتنصب الخبر ، وال النافية للجنس هي 
؛ أي يراد بها نفيه عن جميع  االستغرابالتي تدل على نفي الخبر عن الواقع بعدها على سبيل 

                                                             
 352، ص 1998ط( –، ت: محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية بيروت ، )د  شرح الفية  بن عقيلبن عقيل : 12

 محمدأيوب عبد الرحمان : دراسات نقدية في النحو العربي  ، مؤسسة الصباح ، الكويت ، )د،ط( ،ص14613
  شمس الدين سليمان: أسرار النحو ت: احمد حسن حامد ، دار الفكر ، ط2 ، 2002 ، ص114.  14

 علي ألبو المكارم : الجملة االسمية ، ص6415
  هادي النمر: نحو التطبيقي، ج1، دار الكتاب العالمي، عمان، ط1، 2008، ص16.150

،  2،دار الكتب الجديوية ، ج  البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز : الطراز المتضمن ألسراربن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي  17

 .118ص
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"تبرئة" المتكلم وتنزيهه إياه عن  أيضاوتسمي " ال " » االحتمالأفراد الجنس أيضل ال على سبيل 
 18« االلتصاق بالخبر

 )       ويمكن أن يحذف اسمها ولكن في جمل نادرة كقولك حين تخفف األسى عن صديق لك :» 

عليك ولكنك  بأس المحذوف جوازا وتقديره بإنشاء كأنك تريد أن تقول  اسمها ( ،  عليك البأس
 19«( الخبر محذوف جوازا  تقديره : عليك.  بأس ال ،) االسميمكن أن تقول حاذفا الخبر وذاكرا 

 الكالم  قوهنا الحذف جائز وذلك لإليجاز واالختصار ويفهم الجزء المحذوف من سيا

 

 

 

 

 : اسمهاحذف كان مع  -5

 20«وينصب الخبر  االسمكان فعل ناقص متصرف يرفع »  كان من الفعال الناقصة 

و ( المصدرية وهذا ه أن وبقاء خبرها ) اسمهاوخبرها ، أو تحذف كان مع  اسمهاوقد يحذف 

م حذفت الاّلإما أنت ذا مال تفتخر( واألصل أن كنت ذا مال تفتخر ف الشائع عند العرب نحو قولهم )
 ) و(  إن ) دون خبرها بعد اسمهامع  أيضاكان وعوض عنها ما الزائدة وتحذف ثم حذف الناسخ 

كنت  سر مسرعا إن راكبا أو ماشيا ( والتقدير هو سر مسرعا إن لو ( الشرطيتين نحو قولهم )
 راكبا أو ماشيا  .

هو :  قدير( والت أحذر اإلرهاق ولو برهة قصيرة لو ( في قولنا : ) خبر غن لكان المحذوفة وبعد )
 ( فقد حذف الناسخ هنا وبقي الخبر لداللة عليه  أحذر اإلرهاق وكان برهة قصيرة )

 : إنحذف خبر  -6

وترفع الخبر  اسمهاالناسخ إن فتنصب المبتدأ فيسنى  االسميةمن النواسخ التي تدخل على الجملة 

أو خبرها  اسمها األحيانتحذف في بعض  ألنها،  اسمهاويسمي خبرها ، واألصل فيها أن نذكر مع 
 «21إن( إذا سد مسده واو المعية  فقد يجب حذف خبر )» مع وجود دليل يدل عليهما 

 و إنوالشاهد في قوله تعالى ﴿ إنا لفي ضالل وسعر﴾ في ضالل  وسعر، متعلقان بمحذوف خبر 
المتقين في جنات ونهر﴾ حذف خبر ان، ويتضح لنا من خالل ما يدرس  إنفي قوله تعالى :﴿ أيضا

، في منهما  إليهالمسند  والمسند »  األساسيينيذكر فيها العنصرين  أنالجملة االسمية تقتضي  إن

إال أن هناك مواضع توجب علينا خرق القاعدة  اإلفادة يحتاج اآلخر ، ويكمله في صحة التركيب و

                                                             
  مصطفى الغاليني ، جامع الدروس العربية ، ط  20، 1993 ،ج2 ،ص 329. 18

 محمود حسيني مغالسة ، النحو الشافي ، دار المسيرة عمان األردن  ط1 ،2007، ص19.323
 السيوطي : االتقان في علوم القرآن ،ص 20.1141

 3، دار المعارف ، مصر  ، طالنحو الوافي مع ربط األساليب  الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة عباس :حسن 21

 .614)د،ت(  ، ص  
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جاز  وجوبا ، أو قد يحذفا معا وهذه األغراض بالغية كاإلي آوجوازا  أماوالعدول عن األصل 
 و لفصاحة والبيان . االختصار
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 : دالالت الحذف في المركب االسنادي الفعلي للجملة العربية  الثانيالمبحث 

 حذف الفعل : /أوال
هما  ساسينأمن ركنين  تتكون هي الجملة التي تبدأ بفعل ، وهي التي مسندها فعال و الفعليةالجملة 

جملة إل الذكر واإلظهار في ال أصلها  األجزاءالفعل والفاعل ، وأجزاء اهري تسمى متمات وهذه 
 تخضع للحذف أحيانا   إنها

 :تعرف الفعل – 1

والفعل يحذف  1«الزمان إما ماض إما حاضر إما مستقبل  ذاكمادل على معنى وزمان  هو» 
 جوازا ووجوبا 

 حذف الفعل جوزا :- 2

وماذا  ( ، ) قرأت كتاب( ، أي :)  كتابا ) ( فنقول : ماذا قرأت؟ إذا دلت عليه قرينة  ،مثل : ) -1

ل فهنا يجوز لك حذف الفعل دون اإلخال( فعلت خيرا ) أي  (؛ ) فعلت خيرا ( فنقول فعلت ؟
 بالمعنى 

ونجد ذلك عند اإلجابة  الكالم،معرفة الفعل من سياق  أمكنكإذا  به،كما يجوز لك حذف الفعل  و -2
ومن الشائع عند العرب  حذف  .( فتجيب ) محمد (، ) من زارك ؟ مثل:عن السؤال ب ) من ( 

( ويجوز لك ذكر  ) أتيت أهال وسهالا  الفعل ، من عبارة  الترحيب نحو ) أهال وسهال ( ، والتقدير 

الفعل وحذفه وأنت مخير فيه فإن حذفته فلإليجاز واالختصار  وإن أظهرته فلتأكيد  والبيان ، 
فيهما  جمعأ) اللهم ضبعا و ذئبا ( والتقدير : اللهم في كالم العرب، وأمثاله : نحو : ويحذف أيضا
 2ضبعا وذئبا 

 أوقلت  أويقدر ب:قال  إذومن المواضيع التي يحذف فيها الفعل، حذفه بعد القول،  -3

﴿ وقد راودوه عن ضيفه  تعالى:ذلك في قوله  :فيحذف فعل القول ويذكر المقول نحو .الخ..يقولون.

الفعل محذوف في جملة مقول القول ، الفعل محذوف  وهنا ونذر﴾عذابي  أعينهم فذوقوامسنا فط

 .3عطوف على طمسنا ؛ أي فطمسنا فقلتم

 تغناءاالسم أن يذكره ويظهره كما يمكنه لرض للحذف جوازا ، حيث يمكن للمتكنرى أن الفعل يتع
 عنه لوجود قرينة تدل عليه 

 حذف الفعل وجوبا:  -3

)نحن  نحو:فالمختص منصوب بفعل محذوف تقديره أخص ) أخص(  االختصاص: أسلوبفي  -1
 .العرب أخص ؛(العرب كرماء 

و أو منصوب لفضا أو محال بفعل محذوف وجوبا تقديره ) أدع اسمحذف عامل منادى فالمنادى  -2
 ننادي ( 

                                                             
 ابن سيراج : األصول في النحو ،ج1 ، ص 1.38

 محمود حسيني المغالسة: النحو الشافي الشامل ، ص 81 2
  سليمان محمود الياقوت  : إعراب القرآن الكريم ، ص 3.4493
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ر في المعني على عامل قد نصب ضمي هو مفعولويحذف في تراكيب االشتغال حيث يتقدم ما  -3

أيتها ( وجوبا و ) ) ر ( المحذوفةا المفعول مثل قولك ) دارك رأيتها ( فالناصب هنا )رأيت هذ
 رة للمحذوفة سالمذكورة مف

روه مك أمرمخاطب على البيه نفي التحذير فإفادته ت أما غراءإلاويحذف أيضا التحذير أو  -4

أما  نار والسيفإذا عطف ، نحو ، ال، فالتقدير : احذر النار ، ويجب حذفه ليتجنبه مثل : النار النار
و )الصدق فعل اإلغراء فيجب حذفه إذا كان معطوفا ، أو كرر نحو قولنا : ) الصديق واألمانة ( أ

 واألمانة (

 حذف الفاعل :  /ثانيا
 :تعرف الفاعل -1
 4«الفعل أو شبهه وقدم عليه على جهة قيامه به نحو :قام  زيد وزيد قائم إليه ما اسندهو »

ون كالفاعل هو الذي يفعل الفعل وحكمه في العربية الرفع ، وهو ال يكون حملة بل البد  أن ي»      
 5«مصدرا مؤوال  آوصريحا  اسماكلمة واحدة ، وهذه الكلمة إما أن تكون 

ة صحيحة  تكون الجمل حتىوبما أن الفاعل هو الركن األساسي في الجملة الفعلية فاألصل فيه الكر 
وهذا  للحذف ، في مواضع معينة عددها النحاة في كتبهم أحياناليا إال أنه يتعرض نحويا ودال

 . قياسالحذف إما هو جائز أو واجب على حسب وجوده في ال

 حذف الفاعل جوازا :  -2

النحاة في حذف الفاعل فمنهم من يري أنه ال يجوز حذف الفاعل أو نائبه  ومنهم ألن هذه  اختلف
األسماء كجزء بالنسبة ألفعالها ، فال يمكن حذفها إال مع أفعالها  ومنهم من يري أنه يجوز حذفه  

د الفاعل شرط وجود دليل عليه  ألنه كالمبتدأ والخبر وق حذفجواز  إلىفقد ذهب ) الكسائي ( 
 6مضاء( ال ابنوافقه في رأيه ) السهيلي ( و ) 

ان في اإلجابة عن السؤال : اإلجابة عن السؤال إذا كان ثمة سبب بالغي للحذف له صورت -1

قاتل ( أ،األولى أن يحذف الفعل مع فاعله  ويرد ذلك في اإلجابة عن السؤال ب: )من(نحو : )من 

يجوز لك  فار ( وهنا يجوز لك ذكره ، مع فعله، كما( ، وتقديره : ) قاتل الك الكفار فيجيب : )

 التخلي عنهما ، دون حدوث لبس في الكالم ، والصورة

ماذا فعل  سألك:نجح ( لمن  مثال ذلك قولك: ) عليه،لداللة  فعله،أن يحذف الفاعل ويبقى  ، الثانية
 7محمد.نجح  الكالم:محمد ( وتقدير 

 السماءوال يذكرون  (،)جاء المطر  يريدون:في قول العرب ) أرسلت ( و هم  أيضاويحذف  -2

 المطر،قد شاع فيما بينهم أن هذه الكلمة تقال عند مجيء  ....... ، و(. السماءوهم يريدون ) أرسلت 
 . 8وال في كالهم المنشور أشعارهم، ولم ترد في شيء من

                                                             
 230ص  ،2011 ،3ط  بيروت، ما،ت قاسم موشي دار  ،النحوالغني في علم يوسف:أبو المكارم عز الدين أحمد بن الحسن بن  4

  عبده الراجحي :التطبيق النحوي ،ص174 .5
 طاهر سليمان حمودة : ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، ص 6.136

 علم أبو المكارم،  الجملة الفعلية، مؤسسة المختار، القاهرة، ط1، 2007، ص 7.80
، دار  2، علق عليه أحمد الحوضي بدوي ) ط ،ت( ، ج تب والشاعركاالعرب  ال أدبالمثل السائر في األثير :  ابنضياء الدين 8

 .184 -283ص  2النهضة  ، مصر ، ط 
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حيث  ( أنتالباب إال  جتازا االمفرع فيقال : ) م االستثناء أسلوبفي  أيضاويحذف الفاعل  -3

الباب  تازاج: ) ما بعد إظهار الفاعل محذوف الجملةمحذوف  تقديره : احد ، وتقدير  اجتازالفاعل 
 أنت ( وهذا على رأي من يقول أن ) أنت ( هي فعل في األصل بدل من أحد (  إالأد 

 أيمن دعاء الخير ﴾    اإلنسانعالى﴿ ال يسئم حو قوله تنويحذف جوازا في فاعل  المصدر :  – 4
 .9دعائه الخير

ال  عليه حتىدل ي دليل،نستنتج مما سبق أنه يجوز حذف الفاعل في مواضع متعددة يشترط وجود 
 المعنى.يبهم 

 حذف الفاعل وجوبا :  -3

 يحذف الفاعل وجوبا في المواضع التالية 

ئب فاعل أن يكون عامله مبني للمجهول أي يبني الفعل للمجهول فيحذف الفاعل ويقام مقامه نا -1

م الجمع قال تعالى ﴿ سيهز نحو:نائب فاعل  إلىوكثير عند النحاة ألننا أسندنا الفعل المجهول 

 ذف الفاعل ألن الفعل بنيح[ أذا 45-ويلوون الدبر﴾ ]القمر

خفائه الرغبة في إ منها،ويأتي على عدة أسابا  مقامه،لمفعول للمجهول فيحذف الفاعل فيقوم ا
  إظهاره.أال أنك لم ترد  المراكب،إذا عرفت  الحصان،لإلبهام مثل ركب 

ذي فيه التعظيم كما في قوله تعالى :﴿ قضي األمر ال أيضا و) سرق البيت (  نحو:أو الجهل به 
 الذي قضاه عظيم القدر كما   ن[ ، إذا كا41-تستفتيان﴾ ] يوسف 

م : ) بحذف فاعل )أفعل( في التعجب  ،إذا تقدم له ديحذف الفاعل في التعجب إذا دل عليه مق -2
بهم فحذفت بهم من  أبصر، أي   10[ 32-﴾] مريم  أبصر ونظير نحو قوله تعالى ﴿ أسمع بهم 

 ، الثانية لداللة األولى عليهما ، وهي في موضع رفع على الفاعلية 

بهما ماء الزائدة حيث تكفهما عن العمل  اتصلتإذا  (،وطال  كثر، قل،) 11فاعل أيضايحذف  و -3
 قلما أو طالما نحو:في الفاعل 

ن :  )لتنصرإسناد الفعل  المضارع الى واو الجماعة : أو باء المخاطبة ودخول نون التوكيد نحو -4
 . تفرحكا ( واألصل : تسمعين أخبار ) ولتسمعن   في المعركة  ( واألصل تنصرون  في المعرك

إنما ومن خالل ما سبق يتوضح أن الفاعل ال يمكن إظهاره في هذه المواضع ألن الحذف واجب ،و
 بالدليل  دل على الجزء المحذوف دليل ، إذ ال حذف إال   إذاجاز التأويل في فال يصح الحذف إال 

 

 

 :حذف الفعل والفاعل معا  /ثالثا 

                                                             
 السوطي : اإلتقان في علوم القرآن ، ص 16- 27 9

 طاهر سليمان حمودة  :  ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، ص 137. 10
 طاهر سليمان حمودة  المرجع نفسه ،ص 137 11
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لمن قال أقام  نعم، كقولك: مقامها،وذلك عند قيام القرينة وشيء يقوم  معا،يحذف الفعل والفاعل 

وهنا يحذف الفعل والفاعل   12اسمية فعلية أو مع جملةونعم ال يفيد إال  زيد.نعم قام  تقديره:زيد ؟ 
 معا ؟ أي عند الجواب ) نعم ( عن سؤال ما .

 له المقدرفاعحيث يقدر النحاة فعال محذوفا مع  النداء،كأسلوب  األساليبكما نجد حذفها في      

)       كالم:الوتقدير  .الفعل والفاعل هللا، فحذفيا عبد  قولنا:نحو  المخاطب، أو المتكلم،بضمير 
لنحاة ايجوز ،إظهاره  ويعلل هذا الحذف من قبل  ال ( وهو محذوف وجوبا ، و ىناد أدعو ( أو )

 فلذلك تتعرض عناصره للحذف بكثرة  استعمالهبأن أسلوب النداء يكثر 

 ق (الصد مالزإ ) (،نحو قولك ) العمل العمل  والتحذير:في أسلوبي اإلغراء  أيضا يحذف و -

 13عليهما  للداللةالنار ، وهنا وجب حذفهما معا , يبقى المفعول به  احذرلنار النار ؟ ، وتقديره : 

في  ث لبسيحدإال  بوجود دليل يدل عليهما حتى ال  معا،منه ال يجوز حذف الفعل والفاعل  و      
 المعنى

 

 

                                                             
  شمس الدين بن سليمان:أسرار النحو، ت: أحمد حسن حامد، دار الفكر، ط1 ،2002 ،ص 12.98

، راجعه جورج متري  عبد المسيح ، مكتبة لبنان معجم لغة النحو  ،موسوعة الدحداح ، في علم العربيةإنطوان الدحداح : 13

،1994 ،233. . 
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 وصف المدونة "سورة القمر" األول:المبحث 

﴾ اآلية فيها خالف  إال آية واحدة ﴿ سيهزم الجمع وخمسون,سورة القمر مكية وآياتها خمسة 
 . 1مكية  إنها والجمهور أيضا

ي القران فوترتيبها  كلمة, أربعون وعدد آياتها ثالثة مائة واثنان  طارق,ورة سنزلت السورة بعد 
 الخمسون. والرابعة 

 ﴾ وفعل ماضي المالحظ  اْقتََربَِت السَّاَعة   بدأت السورة بجملة فعلية ﴿

 .«هللا»ان السورة لم يذكر فيها لفظ الجاللة 

ناصر % من الع66وكانت ما يقارب , جملة من المركبات االسنادية في المدونة  أحصيناوقد -
 %.34وما تبقى فهو مركبات اسنادية فعلية حوالي  , االسميةاإلسنادية 

ورد  ففي السورة, التكرار منها : من الظواهر البالغية نذكر  كما تحتوي السورة على مجموعة

دَِّكر   ِمنْ  فََهلْ  ﴿تكرار اآلية  ا أكسبها طابعا مم,[51 -40 32 -22- 15] : ﴾ ست مرات في اآليات  م 

فََكْيَف  ﴿ :يضا اآليةوأ, وهي التنبيه لذكر هللا و االتعاظ  ,وأبرز فيها الداللة المعنوية ,إيقاعيا سجعيا
سة أتبعت والخام, [  30 -21 -18 -16مواضع في اآليات ] أربعة﴾ وهي في  َون ذ رِ  َكاَن َعذَابِي

لترهيب لجاء هذا و, [   من السورة  39 – 37﴾ في اآليتين ] فَذ وق وا َعذَابِي َون ذ رِ بقوله تعالى ﴿ 
  والوعيد واالتعاظ  وأخذ العبرة مما حل باألقوام الكافرة التي سبقتهم من عذاب لهم .

اد رة تكفالحظنا أن هذه الظاهالذي تطرقنا له , ظاهرة الحذف والتي هي موضوع الدراسة  أيضا* 
 , سورة القمر(في المدونة ) وردت هو  ن نسبة األساليب التي% م24تكون قليلة  وهي بنسبة 

ورة مرات في الس نحو ما يقارب وجود أربع يصأحبحسب ما  االسميةفحذف العناصر  اإلسنادية 

 يسناداإلعلى خالف عناصر المركب , و الخبر دون إحصاء اآليات  المكررة من حذف المبتدأ 
 .فكان في ستة مواضع في المدونة وهذا ليس إحصاًءا دقيقا , الفعلي 

صيحا في لكالم صيغة اإليجاز و االختصار وهذا ما جعله بليغا فاورة أعطى سي الوأثر الحذف ف  
 .د الكالميلحذف يعد كطريقة لالقتصاو جمالية في التركيب و المعنى , و اعباراته وأكسبها رونقا 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، دار كرداده ، بوسعادة ، الجزائر  ألطالبي، ت ح د عمار  الجواهر الحسان في تفسير القرآنالشيخ عبد الرحمان الثعالبي : 1

  319، ص  1،ج 2013،
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  التسمية: -
ما لوحظ ا وهذ ا ,األولى منهوذلك في اآلية ,سميت السورة بسورة القمر لوجود لفظة القمر فيها 

 ليتساءإالّ أن هناك من ...الذاريات و ص و ق في بعض سور القرآن كسورة يس والصافات و: 

يرها من غ[ مثل ] نوح ولوط ...ك : أحد من األنبياء الذين ذكرو فيها باسملماذا لم تسم السورة 
ا أن السورة محور موضوعه إلىوربما يعود سبب التسمية [, ..وهود.السور ]إبراهيم ويونس 

 ا.أحداثهالسورة يعتبر منطلقا لجميع  القمر, وبدايةاقتراب الساعة الذي مهد له بانشقاق 

 سبب النزول :   -2

كريم جاء القرآن ال ذلك, باعتبارسبب في  امن المعلوم أن كل سورة وكل آية نزلت في القرآن له

 ﴾  َمر  اْقتََربَِت السَّاَعة  َواْنَشقَّ اْلقَ آية ومعجزة للناس وسبب نزول سورة القمر ﴿ 

ى عهد عوانة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد هللا قال  : إنشق القمر عل ابنوأخبرنا »      

د قالوا نعم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت قريش : هذا سحر ابن أبي كيشة سحركم فإسألو  فق

إِنَّ ﴿ وقوله ﴾آَيَةً ي ْعِرض وا يََرْوا َوإِنْ  )1( اْقتََربَِت السَّاَعة  َواْنَشقَّ اْلقََمر   ﴿رأيناه فأنزل هللا عز وجل 
ْجِرِميَن فِي َضََلل  َوس ع ر   ج   ي ْسَحب ونَ  يَْومَ  )47(اْلم  إِنَّا  )48( وِهِهْم ذ وق وا َمسَّ َسقَرَ فِي النَّاِر َعلَى و 

 ﴾ َخلَْقنَاه  بِقََدر   ك لَّ َشْيء  

إِنَّ قال: جاءت قريش يختصمون في القدر فأنزل هللا تعالى ﴿ » عن أبي هريرة رضي هللا عنه 

ْجِرِميَن فِي َضََلل  َوس ع ر   وِهِهْم ذ وق وا َمسَّ َسقَرَ  ي ْسَحب ونَ  يَْومَ  )47(اْلم  ج  إِنَّا  )48 (فِي النَّاِر َعلَى و 

 « 2﴾ك لَّ َشْيء  َخلَْقنَاه  بِقََدر  

                                                             
 الشيخ اإلمام أبو حفص علي بم أحمد الواحدي -- : اسباب النزول  ، ص 2.47
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الرسول صلى  سآلومكة  أهل: أن رضي هللا عنه(لبخاري و مسلم وابن جرير عن انس)واخرج ا

 3«بينهم -آية فأراهم القمر شقين ، حتى رأو هللا عليه وسلم ،
القمر ورسول هللا بمكة قبل ألن يهاجر فقالوا  انشقاقوأخرج بن منذر عن الضحاك قال: كان      

 كسف القمر ضربوا بطساسهم ، وعما أصفر  إذكون سحر أسحر السحرة فأقلعوا كما فعل المشر

ْستَِمر   ي ْعِرض وا َويَق ول وا آيَةً  َوإِن يََرْوا ﴿، وذلك قوله أخبارهم ، وقالوا هذا فعل السحر  4﴾ ِسْحٌر مُّ

 

 محور مواضيع السورة: -3

باقتراب  إذ نرى في بدايتها تذكير , سورة القمر من السور التي عالجت أصول العقيدة اإلسالمية

ة عن إنذار عبارة نهايال إلىة بدايالمن  في مجملها  والسورة, الساعة الذي يبدأ  بانشقاق القمر 

إِن وَ  ﴿أهواءهم  وأتبعواووعيد للمكذبين لمن أعرضوا  وقالوا أن ما أوتي من  اآليات سحر 

ْستَِمر  ِسْحٌر  ي ْعِرض وا َويَق ول وا آيَةً  يََرْوا نبياء عليهم  السالم في حيث عرض جملة من قصص األ﴾ مُّ

﴿ الوعيد وهذه السورة وذلك إلبراز العبرة بأقوامهم وما حل بهم من عذاب وهذا في سبيل التهديد 

يتعط وفي اآلية  ي فهل من معتبرأ ﴾ د ِجرَ َكذَّبَْت قَْبلَه ْم قَْوم  ن وح  فََكذَّب وا َعْبَدنا َوقال وا َمْجن وٌن َوازْ 

 لكفار قريش.... التي تليها تذكير بعاقبة وإنذار قال تعالى  توقيف

ترغيب في القرآن  وأيضا ،5القوم  أيهاعاقبة إنذاري لمن لم يفعل به كأنتم  كان والمعنى كيف

دَِّكر   ِمنْ  َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلق ْرآََن ِللِذِّْكِر فََهلْ  ﴿ وحفظه قال تعالى : ؛ أي سهلناه وقربناه و الذكر الحفظ ﴾ م 

َمْقعَِد  فِيبترغيب ومجازات المتقين بجنات ونهر ومقام القربة﴿  وختمت السورة6عن ظهر قلب 
ْقتَِدر   ِعْندَ  ِصْدق    ﴾ َمِليك  م 

 

 
 

 

 
 

 

                                                             
 ابو بكر السيوطي : الدرر المنشور في تفسير المأثور ، ص 3.3122

  السيوطي المرجع نفسه ، ص 4.3123
 الثعالبي: الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، ج 4 ، ص 322. 5

 المرجع نفسه ص 6.322
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  :: دراسة تطبيقية للحذف على آيات السورة وبيان غرضها البالغي المبحث الثاني

وتبدو مظاهرها في بعض اللغات , يعد الحذف ظاهرة لغوية تشترك فيها كل اللغات اإلنسانية "
 1"أكثر ، ونحن نرى أن ثبات هذه الظاهرة في العربية ووضوحها يفوق غيرها من اللغات 

الحذف رغبة في اإليجاز و االختصار شرط أن ال يؤثر ذلك في المعنى ويخل به  إلىفالعربي يميل 

ألمة عرفت بفصاحتها في هذه اللغة التي ميزت شعرهم  ، والن القرآن الكريم أنزل كإعجاز
إليجاز بأعلى درجات مما افالبد أن يوجد فيه   -اللغة العربية–هم فيها في للهم د حوت الفصيح البليغ,

عند العرب لتذهلهم هذه المعجزة ، إذ لن يكون باستطاعتهم أن يعيبوا على القرآن إيجازه ، 

فالمعروف عن العرب عادة اإليجاز واالختصار طلبا لتقصير الكالم وطرح فضوله و االستغناء 
ومطابقته لمقتضى حالهم تلبية لمقاصدهم الحذف لما فيه من  إلىا ؤفلج, بالقليل عن الكثير منه 

 في الكالم.فصاحة البالغة ووتوصل إلى ال

ياتها لتطبيق ما درس من الحذف على آل موذجانفي سورة القمر التي اخترناها  ك وقد ورد     
 ,على النحو التالي : والفعلي االسميريمة في  مركبيها الك

  :اوال-

 حذف المبتدأ : -1

إالّ  ,ة اإلسميةال الحذف باعتباره ركن أساسي في الجمل فيه المبتدأ الذكروكما قلنا سابقا األصل في 

 ونجد حذفه في سورة القمر في موضع القطع ,ةحذف ألغراض بالغية في مواضع معينيقد أنه 
 واالستئناف وذلك بغرض :

ِحْكَمةٌ بَاِلغَةٌ فََما ( 4ُمْزَدَجٌر )َولَقَْد َجاَءهُْم ِمَن اْْلَْنبَاِء َما فِيِه ﴿ تعالى:نحو قوله  :والتوقيرالتعظيم 
,والحكمة هي تنزيل : "هو" أي هو حكمة  2﴾ فحكمة هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره تُْغِن النُّذُرُ 

 الشيء منزلة الئقة به .

وح عليه ن﴾ فقوم  َواْزُدِجرَ  فََكذَّبُوا َعْبَدنَا َوقَالُوا َمْجنُونٌ  ﴿تعالى:قال  :التحقير والسخرية رضغأو ل
 تقديره : "هو "ومجنون هنا خبر لمبتدأ محذوف  ،منهالسالم في هذا المقام يسخرون 

ْستَِمر   يُْعِرُضوا َويَقُولُوا آيَة   يََرْوا ﴿ َوإِنفي اآلية  أيضا إليهوحذف المسند  سحر هنا خبر ﴾ ِسْحٌر مُّ
ما عاإلنكار  والتمادي في اإلعراض لمبتدأ محذوف قدر ب "هذا "أي هذا سحر ويأتي في مقام 

 أوتي به والحذف هنا جاء للتخفيف و االختصار

 حذف الخبر :  -2

أو ما حكمت به على شيء , المفهوم المحكوم به أو المخبر بهالمسند هو ما نخبر به عن الذات أو "

3"وهو كالوصف للذات 
 . 

وحذف لغرض الترغيب والتحفيز واالتعاظ وذلك في قوله تعالى  , وحذف الخبر في المدونة قليل  -

دَِّكر   ِمن فََهلْ  َولَقَد تََّرْكنَاَها آيَة  ﴿:  ﴾مُّ

                                                             
 طاهر سليمان حمودة : ظاهرة الحذف ، ص 1.10

 محمود محمد سليمان الياقوت :إعراب القرآن الكريم ، ص 2.4484
لخيار دار الكتب ، علوم البالغة البديع والبيان ، تح إبراهيم محمد الحمداني وأمين لقمان ا أحمد قاسم : علوم البالغة البديع والبيان3

 .65ص ،2011، 1،ط العلمية ، بيروت
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 لتوضيح:ذلك  كاآلتي ووأعراب اآلية هو 

 في جواب قسم مقدر وقد للتحقيق . وإالمولقد : الواو استئنافية   -

فية سم استئناالقسم المقدرة ، وجملة أسلوب الق تركناها آية : أي تركنا السفينة ، والجملة جواب -
 وآية حال أي آية يعتبر لها .

فهل من مذكر : الفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي كانت السفينة أية فهل  و )هل( حرف استفهام  
 حرف بحركةو )من( زائدة و )مذكر( مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة الشتغال المحل بحركة حرف 

دَِّكر   ِمن فََهلْ  ﴿ وهذه اآلية 4موجود تقديره محذوف والخبر الزائد الجر ﴾  مكررة عدة مرات في  مُّ
 السورة .

 

 

 

 

 :ثانيا-

 حذف الفعل و الفاعل:/1

 ل ذلك في معانيهم المقصودةخجاز واالختصار في كالمهم إذ لم ييلجأ العرب لإلي

ا دل على المحذوف ذوالحذف ال يتم إال إ, فيعتمدون الحذف بوصفه وسيلة لتحقيق وتسهيل النطق  

ما المسند والمسند هأساسيين  ن ركنينفكل جملة تتكون م ,وتساعد على معرفته,قرينة تدل عليه 

هما أحدف حذتم يفاألصل في الجملة الفعلية ذكر ركنيها إال انه قد ,  أو فعلية  اسميةجملة  سواءإليه 

أي أن  إليجاز واالختصار و االحتراز عن العبثحذف الفعل يكون ل , ولغرض ما قد وجد فيه

آو لالبتعاد  ولكونه واضح فال داعي لذكره وأيضا إذ وجدت قرائن تدل عليه ذكره يعد عبثا بالقول 

﴿ إذا ذكر في الكالم ما يفسره كقوله تعالى :  ال يكون ذكره ثقيال ، ويحذف عن تكراره كي 

نَّا فَقَالُوا ا ِمّ ﴾ فبشر مفعول به لفعل محذوف فسره ما بعده   نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذ ا لَِّفي َضاَلل  َوسُعُر َواِحد ا أَبََشر 

﴾ فكل هنا تعرب: على  بِقََدر   َخلَْقنَاهُ  ُكلَّ َشْيء   إِنَّا ﴿في اآلية  وأيضا( فالتقدير أنتبع بشرا منا  ُنَّتَّبِعُه )

 ﴾ َخلَْقنَاهُ  ﴿ المذكورأنها مفعول به لفعل محذوف فسره وجود الفعل 

ا فالمصدر ينتصب بالفعل وهو أحد المفعوالت فهن: يحذف الفعل بحذف عامل المفعول المطلق

نْ ﴿ يجوز إظهاره أو حذفه نحو قوله  تعالى : ِلكَ ۚ   ِعنِدنَا نِّْعَمة  ِمّ ﴾ فنعمة قد َشَكرَ َمن  نَْجِزي َكذََٰ
 .عم "ينتعرب مفعوال ألجله أي إنعاما أو مفعوال مطلقا لفعل محذوف " 

                                                             
 محمود سليمان ياقوت:إعراب القرآن الكريم، ص44874
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﴾ فََطَمْسنَا أَْعيُنَُهْم فَذُوقُوا َعذَابِي َونُذُرِ  َضْيِفهِ  لَقَْد َراَودُوهُ َعنو﴿وحذف الفعل أيضا ف اآليتين -

فطمسنا ...  الجملة أسلوب شرط مقدر ) مقول القول(  لفعل محذوف معطوف على طمسنا أي
 وحذف الفعل هنا كي ال يكون موضعه ثقيال في العبارة. 5فقلت

  :وإعراب اآلية لإليضاح﴾قَرَ ذُوقُوا َمسَّ سَ  َعلَٰى ُوُجوِهِهمْ  النَّارِ  فِي يُْسَحبُونَ  ﴿ يوم ىتعالوفي قوله 

 6"رف زمان منصوب بالفتحة متعلق بفعل محذوف والتقدير يوم تقول لهم خزنة جهنم ظ"يوم  -
 وحذف الفعل لالختصار  وأيضا كي ال يكون موضعه ثقيال واقتصادا في الكالم .

لحذف ألنه اأّما حذف الفاعل في الجملة الفعلية في السورة فهو قليل ألن األصل فيه الذكر ال  -2

ي فويتعرض الفاعل للحذف بعض األحيان  ودالليا،ركن أساسي وبه تكون الجملة صحيحة نحويا 
 معينة:مواضع 

بُ  َسيُْهَزُم اْلَجْمُع َويَُولُّونَ  إذا بني الفعل للمجهول :"قال تعالى : ﴿- ا فالفاعل هن ﴾ رالدُّ

ه نائب الفاعل والتقدير " سيهزم هللا "وحذف في هذا الموضع من لمح لمحذوف وح

ا ِمنَّا َواِحد ا نَتَّبِعُهُ ﴿ اآلية في قوله تعالى  مفعول به لفعل محذوف ﴾ أبشر هنا  فَقَالُوا أَبََشر 

 .حذف الفاعل أيضا هنا لثقله في العبارة  و ( نَتَّبِعُهُ  فسره ما بعده   )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 محمود سليمان ياقوت:إعراب القرآن الكريم، ص44935

 محمود سليمان ياقوت:المرجع نفسه ، ص44876
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 : خـــــــــاتمة

 ,ة العربية البالغية البارزة في اللغ األسلوبيةالحذف ظاهرة من الظواهر  وفي األخير نستنتج إن:

جزء من الكالم لوجود قرينة دالة عليه فهو مجال  إسقاطوهو  اإليجازوهو ضرب من ضروب 

لخفة اومن ميزاته  ,الكالم وإطالة اإلطنابلالختصار واالقتصاد والنفور من الملل الذي سببه 
 في القران جماليات العبارة ...، و ظاهرة الحذف مطردة وإظهارواالبتعاد عن الثقل لتسهيل النطق 

سورة  تحليل ودراسة على السورة المختارة )نا من خالل في بحث إليهوهذا ما تطرقنا  ,الكريم

مة هذه قي إبراز, وأيضا سنادية للجملة العربية إلدالالت الحذف في المركبات االقمر( لتوضيح 
 نواعأجملة من اعتمدنا على طريقة اإلحصاء للرصد  وقد وإغراضهاالبالغية  األسلوبيةالظاهرة 

ذا لم هوبحثنا -سورة القمر -في المركب االسنادي للجملة في المدونة المدروسة  وأقسامهالحذف 

ة االسمية والمسند في الجمل إليهبل اقتصر على حذف المسند , الحذف  أنواعيكن دراسة شاملة لكل 
المدروسة  من محذوفات للعناصر في الجملتين االسمية والفعلية في السورة أحصيناهوالفعلية ومما 

 كاألتي :كان 

هي و عدة نتائج إلىهذا البحث  أفضىوقد  والفاعل،، وحذف الخبر، وحذف الفعل المبتدأحذف -1
 .اإلخفاءهو  واإلضمار ءهو القطع قطع الشيمفهومين مختلفين فالحذف  واإلضمارالحذف :

قليلة  ألفاظ الثانية عبارة عن أماشرطه وجود دليل يدل على المحذوف  واإليجاز:األولىلحذف ا -2
 .                             لمعاني كثيرة دون حذف

 لحذف ظاهرة مرتبطة بالمعنى قبل ارتباطها بالشكل ا -3

ديره على العنصر المحذوف حتى يسهل تق ما يدلالحذف فيه قسمان الواجب والجائز مع وجود  -4
 .الكالم لغوا  أصبح وإال

 .اختل التركيب والمعنى وإاللتقيد بها للحذف شروط ضبطها النحاة البد منها وا -5

 .اغلب حاالت الحذف في سورة القمر جاءت في المركب االسمي على الفعلي -6

 .كن تأويل الجزء المحذوف من خالل السياقيم -7

ر فقط وبحثنا هذا كما ذكرنا اقتص أنواعهاالجملة العربية وجميع  أجزاءالحذف يشمل جميع  -8

 . دية في الجملة االسمية والفعلية فقطعلى حذف العناصر االسنا
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