جامعة آؿ البيت
كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية
قسـ المغة العربية كآدابيا

رسالة ماجستير بعنكاف
نموذجا لمتطبيق
الحذف اإلسنادي في المغة العربية :كتاب "حديث األربعاء" لطو حسين
ً

Predicative ellipsis in Arabic : Taha husain’s " hadith ’al’arbi‘a’ " as a
Model for Application

إعداد
محمد عبد جاسم العيساوي
ََََُُِّّٔ

إشراؼ الدكتكر
محمود رمضان الديكي
قدمت ىذه الرسالة استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في المغة العربية وآدابيا
عمادة الدراسات العميا
جامعة آل البيت
الفصل األول
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أ
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سورة المجادلةٔٔ :

ب 

تفويض
أفكض جامعة آؿ البيت بتزكيد نسخ مف رسالتي
أنا الطالب محمد عبد جاسم ٌ

لممكتبات ,أك المؤسسات ,أك الييئات ,أك األشخاص ,عند طمبيـ حسب التعميمات
النافذة في الجامعة.

التكقيع:
التاريخ:

ج 

اإلقرار
الرقـ الجامعي:

أنا الطالب :محمد عبد جاسـ
ََََُُِّّٔ

الكمية :اآلداب كالعمكـ اإلنسانية

التخصص :قسـ المغة العربية كآدابيا

أقر َّ
التزمت بقكانيف جامعة آؿ البيت كأنظمتيا كتعميماتيا كق ارراتيا السارية المفعكؿ
بأنني قد
ي

قمت شخصيان بإعداد رسالتي بعنكاف:
المتعمقة بإعداد رسائؿ الماجستير كالدكتكراه عندما ي

نموذجا
الحذف اإلسنادي في المغة العربية :كتاب "حديث األربعاء" لطو حسين
ً
لمتطبيق

كذلؾ بما ينسجـ مع األمانة العممية المتعارؼ عمييا في كتابة الرسائؿ كاألطاريح العممية.
كما أقر بأف رسالتي ىذه غير منقكلة أك مستمٌة مف رسائؿ الماجستير أك أطاريح الدكتكراة أك كتب
كتأسيسا عمى ما
أك أبحاث أك أم منشكرات عممية تـ نشرىا أك تخزينيا في أم كسيمة إعالمية,
ن
تقدـ ,فإنني أتحمؿ المسؤكلية بأنكاعيا كافة فيما لك تبيف غير ذلؾ بما فيو حؽ مجمس العمداء في

جامعة آؿ البيت بإلغاء قرار منحي الدرجة العممية التي حصمت عمييا ,كسحب شيادة التخرج
مني بعد صدكرىا ,دكف أف يككف لي أم حؽ في التظمٌـ أك االعتراض أك الطعف بأم صكرة
كانت في القرار الصادر عف مجمس العمداء بيذا الصدد.

تكقيع الطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:التاريخَُِٔ /ُ / َُ :ـ

د 

ه 

اإلىداء
ميُالذيُعلّمُهذهُاألمة ُ
أُهديُهذاُالجهدُالمتواضعُإلىُاأل ِّ
كلُمعانيُالتزكيةُوالهداية ُ
ُالكريمينُ...براُوإحسانًا ُ
ي
ً
وإلىُوالدَ ّ
اءً ُ
إلىُأشق ائيُ...حباًُووف ُ

وإلىُكلُمنُعلمنيُحرفًاُ...عرف انًاُبالجميل ُ

وإلىُكلُمنُشجعنيُوكانُملهماًُليُفيُإنجازُهذاُالعمل ُ
وإلىُمنُأضاؤواُُليُالطريقُوساندونيُإخوتيُاألعزاء ُ
أهديُهذاُالجهدُالمتواضعُبتقديرُواحترام ُ

و 

الشكر والتقدير
كمنو ,لو الشكر عمى جزيؿ ما أعطى ,كالصالة كالسالـ
الحمد هلل المنعـ عمى خمقو بتكفيقو ٌ

عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.

مف الكاجب إثبات الفضؿ ألىؿ الفضؿ ,لذا يسعدني كيشرفني أف أتكجو بخالص شكرم
كتقديرم إلى الدكتكر ( محمود رمضان الديكي ) الذم أشرؼ عمى ىذا العمؿ ,كلما أبداه لي
مف نصح كارشاد ,ككاف خير معيف بقمب مخمص كركح طيبة ,فػمو مني كؿ الشكر كالتقدير.
كما أتقدـ بالشكر الكبير إلى أساتذتي في قسـ المغة العربية في جامعة آؿ البيت الذيف
تعممت عمى أيدىـ كاالستفادة منيـ ,فميـ كؿ المحبة كاالحتراـ.
كيطيب لي أف أتقدـ بالشكر كالتقدير لمف كاف لو الفضؿ في اختيار مكضكع رسالتي
األستاذ الدكتكر ( حسن خميس الممخ ) ,بارؾ اهلل في عمره.
كأتقدـ بخالص شكرم كتقديرم إلى أعضاء لجنة المناقشة الكراـ لتفضميـ بقراءة البحث
كرفده بممحكظاتيـ كآرائيـ السديدة التي ستيغني ىذه الرسالة.
مد لي يد العكف كأىداني مف ثمار معرفتو كصدؽ دعكاتو.
كالشكر مكصكؿ إلى كؿ ىمف ٌ
كالحمد هلل رب العالميف

ز 

قائمة المحتويات
الموضوع

الصفحة

اآلية الكريمة

ب

التفكيض

ج

اإلقرار

د

قرار لجنة المناقشة

ق

اإلىداء

ك

الشكر كالتقدير

ز

قائمة المحتكيات

ح

الممخص بالمغة العربية

ؾ

المقدمة

ُ

التمييد

ّ

أكنال :التعريؼ بػ ( طو حسيف )

ْ

ثانيا :التعريؼ ب ػ ( كتاب حديث األربعاء )
ن

ٕ
ٗ

ثالثنا :أىمية كتاب حديث األربعاء

الفصل األول

َُ

ظاىرة الحذف في النحو العربي
المبحث األكؿ :مفيكـ الحذؼ في المغة كاالصطالح

ُُ

أكنال :الحذؼ في المغة

ُُ

ثانيا :الحذؼ في االصطالح
ن

ُِ

المبحث الثاني :أحكاـ الحذؼ

ُْ

المطمب األكؿ :شركط الحذؼ كأقسامو

ُْ

أكنال :شركط الحذؼ

ُْ

ثانيا :أقساـ الحذؼ
ن

ُٗ
ُِ

المطمب الثاني :أسباب الحذؼ
ح 

المبحث الثالث :الحذؼ بيف النحكييف كالبالغييف

ِٖ

المطمب األكؿ :الحذؼ عند النحكييف

ِٖ

المطمب الثاني :الحذؼ عند البالغييف

َّ

المبحث الرابع :مفيكـ اإلسناد في المغة كاالصطالح كأىميتو

ُّ

أكنال :اإلسناد في المغة

ُّ

ثانيا :اإلسناد في االصطالح
ن

ِّ
ِّ

ثالثنا :أىمية اإلسناد

المبحث الخامس :الحذؼ كالنظرية التكليدية التحكيمية
الفصل الثاني

ّٓ
َْ

الحذف اإلسنادي في الجممة االسمية وتطبيقاتو في كتاب حديث األربعاء
المبحث األكؿ :حذؼ المبتدأ ( المسند إليو )

َْ

المطمب األكؿ :تعريؼ المبتدأ

َْ

از
المطمب الثاني:حذؼ المبتدأ ( المسند إليو ) جك نا

ّْ

كجكبا
المطمب الثالث :حذؼ المبتدأ ( المسند إليو )
ن

ْٕ

المبحث الثاني :حذؼ الخبر ( المسند )

ّٓ

المطمب األكؿ :تعريؼ الخبر

ّٓ

از
المطمب الثاني :حذؼ الخبر( المسند ) جك نا

ّٓ

كجكبا
المطمب الثالث :حذؼ الخبر( المسند )
ن

ٖٓ

المبحث الثالث :حذؼ الجممة اإلسنادية االسمية
الفصل الثالث:

ٕٔ
ٖٕ

الحذف اإلسنادي في الجممة الفعمية وتطبيقاتو في كتاب حديث األربعاء
المبحث األكؿ :حذؼ الفعؿ ( المسند )

ٕٗ

المطمب األكؿ :أىمية الفعؿ في بناء الجممة

ٕٗ

از
المطمب الثاني :حذؼ الفعؿ ( المسند ) جك نا

ُٖ

كجكبا
المطمب الثالث :حذؼ الفعؿ ( المسند )
ن

ّٖ
ط 

المبحث الثاني :حذؼ الجممة اإلسنادية الفعمية

ٖٗ

المطمب األكؿ :الحذؼ في جكاب االستفياـ

ٖٗ

المطمب الثاني :حذؼ جممة فعؿ القسـ

َٗ

المطمب الثالث :الحذؼ في سياؽ النداء

ْٗ

المطمب الرابع :حذؼ الفعؿ إذا كاف عامالن في المفعكؿ المطمؽ

ٕٗ

أكنال :المصادر التي تدؿ عمى الدعاء

ٕٗ

ثانيا :المصادر التي تدؿ عمى األمر
ن

ٖٗ
ٗٗ

ثالثنا :المصادر المراد منيا اإلرشاد

ٗٗ

ابعا :المصادر التي ال أفعاؿ ليا مف لفظيا
رن

خامسا :المصادر المسمكعة التي كثر استعماليا في أسمكب الخبر كدلت القرائف عمى ََُ
ن
عامميا

المطمب الخامس :الحذؼ في سياؽ اإلغراء

َُُ

المطمب السادس :الحذؼ في سياؽ التحذير

َُِ

المبحث الثالث :حذؼ الفاعؿ أك نائبو ( المسند إليو )

َُْ

المطمب األكؿ :تعريؼ الفاعؿ

َُْ

المطمب الثاني :أسباب حذؼ الفاعؿ

َُْ

المطمب الثالث :حذؼ الفاعؿ ( المسند إليو )

َُٓ

أكنال :الحذؼ في صيغة المبني لممجيكؿ

َُٔ

ثانيا :الحذؼ في ثالثة أفعاؿ ال فاعؿ ليا إذا اتصمت بيا ( ما ) الكافة
ن

َُٕ

المطمب الرابع :حذؼ نائب الفاعؿ ( المسند إليو )

َُٗ

المبحث الرابع :مكقؼ النحاة مف حذؼ الفاعؿ كاستتاره

َُُ

الخاتمة

ُُٓ

قائمة المصادر كالمراجع

ُُٔ

الممخص بالمغة اإلنجميزية

ُِٖ

ي 

الممخص في المغة العربية
نموذجا لمتطبيق
الحذف اإلسنادي في المغة العربية :كتاب حديث األربعاء لطو حسين
ً
إعداد

محمد عبد جاسم العيساوي
إشراف
الدكتور محمود رمضان الديكي
اىتمت ىذه الدراسة بتتبع ظاىرة الحذؼ اإلسنادم في كتاب حديث األربعاء لطو حسيف؛
ذلؾ أنو احتكل عمى نماذج مف الحذؼ اإلسنادم ,يمكف أف تككف ممثمة لظاىرة الحذؼ في المغة
العربية ,حيث إف ظاىرة الحذؼ تحتؿ مكانة بارزة في المغة العربية ,كتعد مف السمات البالغية
الميمة ,فإف كجكدىا في الكالـ يحتمؿ أكثر مف تأكيؿ أك تقدير ,كىي داللة عمى سعة العربية
كتعدد أكجييا.
كىدفت ىذه الدراسة إلى بياف الحذؼ اإلسنادم في كتاب حديث األربعاء ,معتمدة في
ذلؾ المنيج التحميمي ,كذلؾ بتحميؿ التراكيب كفؽ النظرية التكليدية التحكيمية؛ ألف كتاب حديث
األربعاء اشتمؿ عمى جكانب نحكية كبالغية متعددة ,كلـ يحظى بدراسة كافية كفؽ ىذا المنيج.
كلعؿ مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة ,أف الحذؼ اإلسنادم في كتاب حديث
األربعاء لـ يستكؼ كؿ أنكاع الحذؼ اإلسنادم التي كضعيا النحاة .
كاقتضت طبيعة الدراسة تقسيميا إلى تمييد كثالثة فصكؿ ,أما التمييد ,فقد تحدثت
الدراسة فيو عف حياة طو حسيف ,كالحديث عف كتابو حديث األربعاء ,كفي الفصؿ األكؿ تناكؿ
الجانب النظرم في الحذؼ اإلسنادم ,كأما الفصؿ الثاني ,فقد تناكلت الدراسة فيو عف الحذؼ في
الجممة اإلسنادية االسمية ,كفي الفصؿ الثالث تحدثت الدراسة عف الحذؼ اإلسنادم في الجممة
الفعمية ,ثـ ختمت الدراسة بأىـ نتائجيا.
كممات مفتاحية :الحذؼ ,اإلسناد ,طو حسيف ,حديث األربعاء.

ك 

المقدمة
الحمد هلل الذم تتـ بنعمتو الصالحات ,كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ الخالئؽ أجمعيف,
و
محمد كعمى آؿ بيتو الطيبيف الطاىريف ,كصحبو الغر المياميف .
خاتـ األنبياء كالمرسميف ,سيدنا
أما بعد:
فيعد الحذؼ مف الظكاىر المُّغكية الشائعة بيف المغات اإلنسانية ,كالحذؼ اإلسنادم مف
المباحث المغكية الميمة التي ليا دكر كبير في بناء الجممة ,إذ إف الكممة تتعرض لمحذؼ ,إما
طمبا لمخفة كاإليجاز؛ ألف المتكمـ يميؿ إلى الخفة كاإليجاز في كالمو,
لكثرة استعماليا ,كاما ن
كينفر مف اإلطالة كالثقؿ أحيانان ,كاف قمة المفردات تعطي معنى خاصان ليس في الذكر ,كيختمؼ

الحذؼ باختالؼ السياؽ ,فقد ً
العرب حرفنا أك كممةن أك جمالن بشرط استقامة الكالـ ,كعدـ
ؼ
تحذ ي
ي
اختالؿ تكازنو.

أما ما تيعنى بو ىذه الدراسة فيك الحديث عف الحذؼ اإلسنادم في كتاب حديث األربعاء
لطو حسيف ,كىك يعد مف الكتب األدبية الميمة الغنية في مضمكنيا ,التي لـ تحظ باىتماـ
الباحثيف في دراستيا مف الجانب النحكم ,كالذم يعني الباحث ىك الحذؼ اإلسنادم الذم يبحث
تقسيميا إلى اسمية كفعمية ,بعنصرييا؛ المسند كالمسند إليو كعالقة اإلسناد
في الجممة مف حيث
ي
بينيما ,كىما ركنا الجممة ,التي ال بد مف كجكدىما ,فإف غاب أحدىما مف الجممة فال بد مف
تقديره.
تصكر عف أسمكب الحذؼ في
نا
إف دراسة الحذؼ اإلسنادم في كتاب حديث األربعاء تعطي

المغة العربية ,كبيانان لقيمتو البالغية ,كىي تمقي الضكء عمى أساليب الحذؼ في العربية ,ىكٍفؽ ما
المحدثكف ,كسأيحاكؿ تطبيؽ أنظار النحاة عمى ىذه الظاىرة في كتاب حديث
تناكلو القدماء ك ي
األربعاء.
كقد اعتمدت في دراستي ليذا المكضكع المنيج التحميمي ,كذلؾ بتحميؿ التراكيب كفؽ
النظرية التكليدية التحكيمية مستعينان باألمثمة التي كردت في كتاب ( حديث األربعاء ).
كاقتضت طبيعة البحث أف ييقىسَّـ إلى تمييد كثالثة فصكؿ

أما التمييد فقد اختص بالحديث عف حياة طو حسيف ,مشتمالن عمى مكلده ,كنشأتو,

كمنجزاتو في مجاؿ التعميـ ,كآثاره العممية ,كأىمية كتابو (حديث األربعاء).
1

كأما الفصؿ األكؿ فتناكلت فيو الدراسة الجانب النظرم لمفيكـ الحذؼ في المغة
كاالصطالح ,ثـ بياف أحكاـ الحذؼ متضمنة شركطو كأقسامو كأسبابو ,كالحديث عف الحذؼ عند
النحكييف كالبالغييف ,ثـ تناكلت تعريؼ اإلسناد في المغة كاالصطالح كأىميتو ,كالحديث عف
النظرية التكليدية التحكيمية.
كفي الفصؿ الثاني تناكلت الدراسة الحذؼ اإلسنادم في الجممة االسمية ,كتطبيقاتو عمى
كتاب حديث األربعاء ,إذ تضمف الحذؼ في ىذا الفصؿ حذؼ المبتدأ ( المسند إليو ) ,كالخبر (
كجكبا كجك نازا.
المسند )
ن

كأما الفصؿ الثالث فتطرقت فيو الدراسة إلى الحذؼ اإلسنادم في الجممة الفعمية,

كتطبيقاتو عمى كتاب حديث األربعاء ,إذ تضمف الحذؼ في ركني الجممة الفعمية كحكـ حذؼ
الفعؿ ( المسند ) ,كحذؼ الفاعؿ ,أك نائبو ( المسند إليو ) ,ثـ الحديث عف مكقؼ النحاة مف
حذؼ الفاعؿ كاستتاره.
كختمت ىذه الدراسة بخاتمة تضمنت أىـ النتائج.

2

التمييد

3

التمييد
التعريف بـــ ( طو حسين )
اسمو ,ومولده ,ونشأتو
الممىقب بعميد األدب العربي كلد عاـ ُٖٖٗـ ألب
ىك طو بف حسيف بف عمي بف سالمة ,ي
مصرم مف قرية في صعيد مصر عمى مقربة مف مدينة مغاغة ,ككاف كالده الشيخ حسيف مكظفىا
كلدا مف أخكتو
صغي انر في شركة السُّكر ,ككاف ترتيب طو حسيف االبف السابع بيف ثالثة عشر ن
كعمى الرغـ مف العدد الكبير ألسرتو إال أنو ح ًظي بمكانة خاصة امتاز بيا عف بقية إخكتو ,فكاف
لينا كرفقنا ,فىقى ىد طو بصره كعمره ال يتجاكز ثالث سنكات ,إذ
يحس مف أمو رحمة كرأفة ,كمف أبيو ن

تأثير
أياما ,فدعي الحالؽ لمعالجتو؛ لكنو ذىب بعينيو ,فأثرت ىذه المحنة نا
أصابو الرمد فأىمؿ ن
حادا كذاكرة قكية ,كحدد فقد بصره الطريؽ الذم يسمكو
مممكسا في حياتو ,كلكف اهلل َّ
ذكاء ن
عكضو ن
ن
في حياتو ,كىك طريؽ التعميـ الديني فالتحؽ بال يكتٌاب ,ثـ حفظ القرآف الكريـ ,كأخذ يسعى إلى

استعدادا لدخكؿ األزىر ,ككاف لمبيئة
حفظ المتكف العممية ,كقراءة بعض الكتب كاألشعار القديمة
ن
شجعو كالده
التي عاش فييا طو حسيف دكر كبير في حياتو األدبية ,كبناء شخصيتو العممية ,كقد ٌ

عمى االلتحاؽ باألزىر؛ ليككف مف عممائو ,فصحبو أخكه الذم يكبره ,ككاف عمره آنذاؾ ثالثة
عاما ,كقد شارؾ في صقؿ نفسيتو كتككينيا ًح َّدة طبعو ,كتحديو ,كاص ارره عمى المكاصمة
عشر ن

برغـ فقده لبصره ,ىكرغـ االنفتاح الذم عاشو في فرنسا إال أف عكامؿ البيئة األكلى ظمت حاضرة
في نفسو(ٔ).

(ُ)

ينظر :طو حسيف ,األيام ,مركز األىراـ لمترجمة كالنشر -القاىرة ,الطبعة األكلىُِٗٗ ,ـ ,ص (ٗ)ُِٓ-؛

كالزركمي :خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الدمشقي( ,تُّٗٔ :ىػ) ,األعالم ,دار العمـ
لممالييف ,الطبعة الخامسة عشرََِِ ,ـ ,جّ ,صُِّ؛ كشكقي ضيؼ ,األدب العربي المعاصر في مصر,
(تُِْٔ:ىػ) ,دار المعارؼ ,الطبعة الثالثة عشر ,ص (ِٕٕ.)ِٕٖ -
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سيرتو العممية
ألـ بكثير مف متكف العربية العممية التي تؤىمو أف
ٌ
لما أتـ طو حسيف حفظ القرآف الكريـ ك ٌ
مميز بيف أقرانو ,كاصؿ دراستو في األزىر ,حيث انتسب عاـ َُِٗـ إلى األزىر الذم
يككف نا
كاف يعده منبع العمـ الذم ال حدكد لو ,فحضر دركس المبتدئيف لمدة ثالث سنكات سمع فييا آخر

درسيف ألقاىما الشيخ اإلماـ محمد عبده قبؿ كفاتو في عاـ َُٓٗـ ,كما حضر (بيف عامي
ََُُٕٓٗٗ-ـ ) دركس المتكسطيف في الفقو كالنحك ,ليبدأ بعدىا الدرس مع الطمبة المتقدميف,
ثـ فتحت الجامعة األىمية أبكابيا عاـ َُٖٗـ ,فالتحؽ بيا منذ البداية ,كفي عاـ ُُْٗـ تقدـ
طو حسيف إلى درجة الدكتك ارة برسالة عف أبي العالء المعرم المسماة (تجديد ذكرل أبي العالء),
كبعدىا قررت الجامعة األىمية إرسالو في بعثة إلى فرنسا ,فالتحؽ ىناؾ بجامعة (مكنبمييو) ,ثـ
حدث تحكؿ في حياتو عاـ ُُٕٗـ عمى المستكل العممي كاالجتماعي ,إذ حصؿ عمى الميسانس
في اآلداب مف جامعة السكربكف ,ثـ اقترف بالفرنسية (سكزاف بريسك) التي كاف ليا أثر كبير في
حياتو إذ مكنتو مف دراسة الالتينية ,كقرأت عميو كثي انر مف عيكف األدب الفرنسي(ُ).

أبرز أعمالو :
تعددت األماكف التي عمؿ فييا طو حسيف ,كقد كاف ليا دكر كبير في تعدد كتاباتو؛ ألنو
مما ساعده عمى القياـ بعدة أعماؿ مف أبرزىا :
كاف يم ن
جدا ن
ذكيا ٌ
أوًال :التدريس
حارة إلى
عندما عاد طو حسيف مف فرنسا تكلى تدريس مادة التاريخ القديـ ,ككانت دعكتو ٌ

بعث التاريخ ( اليكناني كالركماني ) ,ثـ يعٌيف في الجامعة األىمية أستا نذا في كمية اآلداب ,ثـ

مدير لجامعة اإلسكندرية ,حتى
مستشار لك ازرة المعارؼ ,كعمؿ نا
نا
عميدا حتى عاـ ُّٖٗـ ,كانتدب
ن

مدير لمثقافة في ك ازرة المعارؼ ,كبعدىا أيحيؿ إلى المعاش عاـ ُْٗٗـ(ِ).
ختـ عممو نا
(ُ)

ينظر :مصطفى ,عبد الغني ,تحوالت طو حسين ,الييئة المصرية العامة لمكتاب -القاىرةَُٗٗ,ـ ,صُٖ-

ِِ؛ كشكقي :ضيؼ ,األدب العربي المعاصر في مصر ,ص ِٖٕ.
(ِ)

ينظر :الجندم ,أنكر ,طو حسين حياتو وفكره في ميزان اإلسالم ,دار االعتصاـ -القاىرة ,الطبعة الثانية,

ُٕٕٗـ ,صٕٓ.
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ثانيا :الصحافة
ً

بدأ طو حسيف الكتابة في الصحؼ منذ كقت مبكر ,ككانت بدايتو عندما كاف يدرس في

مقدما مقالو إلى
مطالبا بحرية الرأم
األزىر حيف كتب مقالو الذم ىاجـ فيو األزىر كشيكخو,
ن
ن
حسنا فيو كثير مف العطؼ عميو مف مخالفيو(ُ).
مدير الجريدة ,فتمقاه لقاء ن

ثالثًا :التأليف
أثرل طو حسيف المكتبة العربية بعدد مف المؤلفات التي ظير فييا أسمكبو األدبي كفكره
الناقد المتفحص ,كمف أشير مؤلفاتو :
رسالة ( تجديد ذكرل أبي العالء ) التي قدميا إلى الجامعة األىمية عاـُُْٗـ لمحصكؿ
عمى شيادة الدكتكراة ,كتعد أكؿ كتاب طبعو كنشره عاـ ُُٓٗـ ,ثـ صدر لو كتاب عاـُِٔٗـ
( في الشعر الجاىمي ) أثار ضجة كبيرة ألسباب دينية ,كعممية عمى إثرىا سحب مف السكؽ,
كصدر لو ( مستقبؿ الثقافة في مصر ) ,كىك مؤلؼ في الفكر النظامي االجتماعي ,قى ٌكىـ فيو
نكعية الحياة المصرية الكطنية.
كنشرت لو ركاية ( األياـ ) التي سرد فييا حياتو ,كما كاجيو مف صعاب منذ نشأتو في
القرية ,كانتقالو إلى القاىرة ,كسفره إلى فرنسا؛ كألىمية ما احتكتو ىذه الركاية ترجمت لعدة لغات
أجنبية ,كأما كتابو ( حديث األربعاء ) فكاف مجمكعة مقاالت نشرىا في صحيفتي ( السياسة,
كالجياد ) ,كأما كتابو ( نقد كاصالح ) الذم صدر عاـ ُٔٓٗـ ,فكاف مجمكعة مقاالت نشرىا
في صحيفة الجميكرية ,ثـ صدرت لو مجمكعة مف الركايات مثؿ :دعاء الكركاف ,كأحالـ شيرزاد,
كالمعذبكف في األرض ,كالقصر المسحكر ,كشجرة البؤس ,ككانت لو مجمكعة مف المؤلفات
التاريخية كاإلسالمية ,كالكعد الحؽ ,كعمى ىامش السيرة ,كالفتنة الكبرل ,كمرآة اإلسالـ,
كالشيخاف(ِ).

(ُ)
(ِ)

ينظر :طو ,حسيف ,األيام ,صِْٗ.
ينظر :عبد العزيز ,شرؼ ,طو حسين وزوال المجتمع التقميدي ,مطبكعات مركز الدراسات السياسية

كاالستراتيجية باألىراـ ,الناشر :الييئة المصرية العامة لمكتابٜٔٚٚ ,م ,ص (ْٓ)ّٓ-؛ كالجارية ,رمضاف,
محمد ,رمضاف ,االتجاه اإلسالمي في أدب طو حسين ,تقديـ :إبراىيـ عبد الرحمف محمد ,الطبعة األكلى,
ُُٓٗٗٗٗٔ-ـ ,صِْ.
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وفاتو :
عاش طو حسيف حياة مميئة بالمعاناة كالتعب كالحسرة كاأللـ منذ صباه إلى أف غادر
الحياة الدنيا إلى الحياة اآلخرة في الثامف كالعشريف مف شير أكتكبر عاـ ُّٕٗـ ,كبكفاتو يككف
بارز مف أعمدة الثقافة كالفكر كاألدب ,ككانت كتاباتو مدعاة لنيكض
عمكدا نا
األدب العربي قد فقد
ن
ثقافي في تمؾ َّ
المدة(ُ).

كتاب حديث األربعاء
كتاب حديث األربعاء في بداية أمره كاف مجمكعة مقاالت عف الشعر العربي نشرت في
صحيفتي السياسة ,كالجياد كؿ يكـ أربعاء ,ليقرأىا الناس كينتفعكا بيا ,ثـ جمعت فيما بعد في
كتاب مف ثالثة أجزاء بعنكاف حديث األربعاء ,ككاف نشرىا في أعكاـ متفاكتة ,فالجزء األكؿ نشر
عاـ ُِٓٗـ ,كالجزء الثاني نشر عاـ ُِٔٗـ ,ثـ الجزء الثالث نشر عاـ ُْٓٗـ ,أما الجزءاف
األكؿ كالثاني :فقد نش ار في صحيفة السياسة ,كأما الجزء الثالث فنشره في صحيفة الجياد
كيعد كتاب حديث األربعاء مدكنة أدبية تناكؿ فييا طو حسيف األدب العربي منذ
الجاىمية كحتى العصر الحديث ,تحدث عف شاعر أك أكثر مف شعراء المراحؿ الثالث ,الجاىمي,
كاألمكم ,كالعباسي ,ثـ تكمـ عف بعض الجكانب الفنية لعدد مف الشعراء ,آخ نذا قصائدىـ بالشرح
كالتحميؿ ,كبياف مكاقع الجماؿ ,ثـ تناكؿ الحديث عف القديـ كنقده لبعض العصكر كالشعراء غير
و
متأثر بآراء مف سبقو؛ ألنو يرل أف النقد العممي ينبغي أالٌ يتأثر بالعكاطؼ ,فيك ال يقدس القديـ,
كانما يرل أف أقكاؿ القدماء ال يؤخذ بيا بالضركرة ,بؿ مف حقنا أف نخالفيا ,أك نعترض عمييا؛
ألنيا ليست آراء مقدسة ,كىك يريد أف يستخمص فكرة تؤيد التجديد في األدب العربي مع المحافظة
عمى التراث القديـ ,كضركرة اإلفادة مف اآلداب األخرل .ثـ أشار في مقدمة كتابو إلى أىمية ىذه
غمكضا كاف يكتنؼ ناحية مف نكاحي األدب العربي لـ تكف كاضحة ,كأف
الفصكؿ ,إذ إنيا أزالت
ن

ليا قيمة أدبية كبيرة ,ستثرم المكتبة العربية إذا استخرجت كنكزىا التي جيميا الناس(ِ).

(ُ)

ينظر :عبد العزيز ,شرؼ ,طو حسين وزوال المجتمع التقميدي ,صِٔ.

(ِ)

ينظر :طو حسيف ,حديث األربعاء ,دار المعارؼ -القاىرة ,الطبعة الخامسة عشر ,جُ ,ص ٖ.
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الجزء األول :تناكؿ فيو طو حسيف األدب الجاىمي كشعراءه ,كأصحاب المعمقات بأسمكب شيِّؽ
يجعؿ المستمع يتابع كالمو بشغؼ ,محاكنال تقريب األدب الجاىمي لمقارئ ,فيك يتحاكر مع
صاحبو المتخيؿ الذم يسأؿ كيعارض كيكره الشعر الجاىمي؛ ألنو في نظره كعر كصعب ال يفيـ
شيئا ,كيشير طو حسيف إلى أصؿ ىذه األحاديث إذ يقكؿ" :األصؿ في ىذه األحاديث أنيا
منو ن
أحاديث حكار بيف رجميف يختمفاف في حب الشعر القديـ كتقكيمو ,فإذا اتفؽ ىذاف الرجالف فقد
يحسف أف ينقطع الحكار بينيما فيما اتفقا عميو"(ُ) ,كىك في ىذا كمو يحاكؿ إقناع صاحبو الذم
يكره الشعر الجاىمي ,كينفر منو ,ثـ شرع في الكالـ عف الشاعر بأخذ بعض قصائده بالشرح
كالتحميؿ ,كبياف جمالية أسمكبو في استخداـ تصكيره لمحدث مف خالؿ ألفاظو كمعانيو ,ثـ تحدث
بعد ذلؾ عف الشعر الغزلي كالغزلييف ,كعرض صكرة كاضحة لمشعر العربي ,ككيؼ كانت
أغراض الغزؿ في الجاىمية إذ كانت تدكر حكؿ جسد المرأة ,ثـ تطكرت في العصر األمكم,
كصارت تتحدث عف العاشؽ نفسو ,كأخذ يقارف بيف الشعراء الغزلييف في تمؾ العصكر ,ثـ أنيى
حديثو في ىذا الكتاب بالشاعر األمكم عمر بف أبي ربيعة ,إذ قارف بينو كبيف الناثر ( بيير لكتي)
يسير بينيا ,ىك أف
كبير في األسمكب ,لكف يبدك أف ثمة فرقان نا
الفرنسي ,كأثبت أف بينيما تشابيا نا

نثرا ,لكف في نياية األمر كالىما
ابف أبي ربيعة كاف ينظـ الشعر ,ك( بيير لكتي) كاف يكتب ن
أكصؿ إحساسو كمشاعره لمقارئ مف خالؿ ما كتب.

الجزء الثاني  :قدـ فيو كصفنا لمحياة األدبية عند طائفة مف شعراء المجكف كالدعابة في الدكلة
فتحدث عف القدماء كالمحدثيف ,أك عف
العباسية ,كأثر ذلؾ عمى الحياة االجتماعية كالسياسية,
ٌ
القديـ كالحديث ,كأفرد ليما مساحة كاسعة في كتابو ,ثـ تحدث عف الصراع بيف القدماء كالمحدثيف
أنصار كمؤيديف ,مما ساعد عمى تجديد الشعر
نا
في العصريف األمكم كالعباسي ,كأف لكؿ مذىب

كمكضكعا ,ككاف لو دكر كبير في تطكر الشعر العباسي كتكسعو ,فبعد أف كاف
كمعنى
ظا
لف ن
ن
ن
مقتصر عمى أغراض تقميدية كأكزاف محددة ,تكسع إلى فنكف كمكاضيع جديدة ,كرغـ ذلؾ فقد عاد
نا

مقياسا لمحكـ عميو ,مف خالؿ دراستو لعدد مف
لكصفو بأنو عصر شؾ كمجكف ,كاتخذ مف شعرائو
ن

تمثيال صادقنا ,كليذا يقكؿ " :كاذا أردنا
الشعراء أمثاؿ بشار بف برد ,كأبي نكاس ,إذ جعميـ يمثمكنو
ن

(ُ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,ص ٕٗ.
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مثاالن يختصر ىذا العصر كيشخصو ,فيذا المثاؿ ىك أبك نكاس"(ُ) ,كأشار في كتابو إلى النقد
الشديد الذم تعرض لو لتشكيكو بالقرف الثاني اليجرم ككصفو لو بأنو كاف عصر شؾ كمجكف,
كقد أنيى الجزء بالحديث عف القديـ كالحديث ,كأشار إلى الخصكمة التي جرت بيف مصطفى
صادؽ الرافعي الذم كاف يؤيد المذىب القديـ ,كيدافع عنو كسالمة مكسى الذم كاف يؤيد المذىب
الجديد كيدافع عنو.
الجزء الثالث  :تحدث فيو عف األدب العربي المعاصر ,كعف المساجالت كالرسائؿ النقدية التي
جرت بينو كبيف خصكمو مف نقاد عصره ,ثـ أكمؿ حديثو عف الخصكمة التي جرت بيف الرافعي,
كسالمة مكسى حكؿ قضية القديـ كالحديث ,كأخذ يتحدث عف أنصار القديـ كالحديث ,كذكر أف
المغة ىي معيار المقارنة بيف القديـ كالحديث ,كتحدث عف المغة الرسمية في مصر ,كذىب إلى
الحديث عف أخالؽ األدباء ,ثـ تناكؿ بعض األدباء كالشعراء في الدكؿ العربية ,تحدث عنيـ,
كأخذ ينقد بعضيـ ,ثـ أنيى حديثو في ىذا الكتاب عف قضية نزاىة األدب.

أىمية الكتاب
ضمف كتابو حديث األربعاء آراء
تظير أىمية الكتاب في أنو يمثؿ رؤية أدبية لطو حسيف الذم ٌ
نقدية مف خالؿ ما أكرده مف نقاشات كاف بعضيا محؿ اتفاؽ بيف األدباء ,بينما كاف بعضيا اآلخر
ضا خصبة لمخالفيو ,كأكضح و
مثاؿ عمى ىذا كصفو القرف الثاني بأنو عصر شؾ كمجكف ,فرد عميو
أر ن
بعض األدباء ,كعمى رأسيـ مصطفى الرافعي الذم لـ يكافقو القكؿ .ثـ إف لو أىمية أخرل ,ذلؾ أنو عاد
بنا إلى األدب الجاىمي كحاكؿ أف ييسر لمقارئ ىذا األدب فيحببو لو؛ ألنو يممؾ أسمكب المحاكر القادر
عمى اإلقناع ,الذم قمٌما نجده عند أديب غير طو حسيف ,ثـ كاف رأيو جر نيئا في و
كثير مف القضايا التي
و
متأثر بآراء الذيف سبقكه كال بنقدىـ ,متمس نكا برأيو ثابتنا عميو في القضايا التي يتناكليا.
يطرحيا غير
ميسرة مكافقة لمغرض األساسي مف تأليؼ
كقد صاغ المؤلؼ كتابو ىذا بمغة كاضحة سيمة ٌ
أسبكعيا ,كبعد االطالع عمى كتاب حديث األربعاء ,لـ
الكتاب كىك محاكرات كدركس يمقييا في الجريدة
ن
يجد الباحث دراسة لغكية تناكلت ىذا الكتاب األدبي ,كجاءت ىذه الدراسة لتكشؼ عف جانب ميـ مف
جكانب المغة ,كىك ظاىرة الحذؼ اإلسنادم.

(ُ)

طو حسيف ,حديث األربعاء :جِ ص َْ.
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الفصل األول
ظاىرة الحذف في النحو العربي
ظاىرة الحذؼ في النحك العربي ظاىرة بارزة في شكاىد العربية ,المسمكعة كالمقيس
عمييا ,كىي تأتي ألغراض لغكية كبيانية ,كاإليجاز ,كاالختصار ,كالتخفيؼ ,أك مف أجؿ القافية
في الشعر ,أك الفاصمة في النثر ,أك التحبب في النداء كغيرىا.
المبحث األول :مفيوم الحذف في المغة واالصطالح
أوًال :الحذف في المغة
تأتي مادة حذؼ في المغة دالة عمى معاني القطؼ ,كالقطع ,كاإلسقاط ,كغيرىا ,قاؿ
الخميؿ " :قطؼ الشيء مف الطرؼ كما يحذؼ طرؼ ذنب الشاة "

(ُ)

عبر عنيا ابف دريد في الجميرة بقكلو " :حذفت ىرأسو
كداللة الحذؼ المراد بيا القطع ٌ
ً
طعة "(ِ)  ,فالحذؼ أطمؽ عمى عممية قطع الشيء,
ضربتو بً ًو فىقطعت ًمنوي ًق ٍ
بًالس ٍَّيؼ حذفنا إًذا ى
كالقطؼ كالقطع متقارباف في المعنى.

أما مدلكؿ الحذؼ المراد بو اإلسقاط فقد قاؿ عنو الجكىرم" :حذؼ الشيء إسقاطو .يقاؿ:
لدابة ,أم أخذت"
ىح ىذ ٍف ي
ت مف ىش ٍعرم كمف ىذ ىن ًب ا ى

(ّ)

فالحذؼ ىنا أريد بو اإلسقاط " :كمف ذلؾ ىسقطى

(ُ)

الفراىيدم :أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ البصرم( ,تَُٕ :ىػ) ,كتاب العين ,تحقيؽ:

(ِ)

ابف دريد :أبك بكر محمد بف الحسف األزدم( ,تُِّ :ىػ) ,جميرة المغة ,تحقيؽ :رمزم منير بعمبكي ,دار

ميدم المخزكمي ,إبراىيـ السامرائي  ,دار مكتبة اليالؿ( ,مادة حذؼ)

العمـ لممالييف  -بيركت الطبعة األكلىُٖٕٗ ,ـ( ,مادة حذؼ) ؛ كينظر :ابف منظكر :محمد بف مكرـ بف عمي
جماؿ الديف( ,تُُٕ:ىػ) ,لسان العرب ,دار صادر -بيركت ,الطبعة الثالثةُُْْ ,ىػ( ,مادة حذؼ).

(ّ)

الجكىرم :أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الفارابي (تّّٗ :ىػ) ,الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ,تحقيؽ:

أحمد عبد الغفكر ,دار العمـ لممالييف  -بيركت عطار ,الطبعة الرابعة َُْٕ ,ىػ ُٖٕٗ -ـ( ,مادة حذؼ) ,

كينظر :الفيركزآبادل :مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب (تُٖٕ :ىػ) ,القاموس المحيط ,تحقيؽ :مكتب

قسكسي ,مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر ,كالتكزيع,
تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ,بإشراؼ :محمد نعيـ العر ي
بيركت  -لبناف الطبعة الثامنة ُِْٔ ,ىػ  ََِٓ -ـ ( ,مادة حذؼ).

 11

طا السيف كالقاؼ كالطاء أصؿ كاحد يدؿ عمى الكقكع "(ُ) .كمف الكاضح أف
الشيء يسقيطي يسقك ن
ي
السقكط لو عالقة بالمعنييف ( القطؼ ,كالقطع )؛ كذلؾ ألف الشيء بطبيعة الحاؿ إذا قطفتو ,أك

قطعتو سكؼ يؤدم بو إلى اإلسقاط ,كلذلؾ فإف الحذؼ في المغة يدكر حكؿ ىذه المعاني الثالثة.
ثانيا :الحذف في االصطالح
ً

و
حرؼ ,أك كممة أكثر أك
معناه عند النحاة كأىؿ المعاني كالبياف بأنو إسقاط حركة ,أك

مكجزا ,كلذا فإف ىذا المعنى أعـ مف معنى الحذؼ عند
أقؿ ,كقد يككف الكالـ المساكم بو
ن
الصرفييف(ِ) ,كعرؼ الرماني الحذؼ بأنو " :إًسقىاط كممة بخمؼ ًمنيىا يقكـ مقىاميىا "(ّ)  ,كبعض
حدا إذ يقكؿ " :ىك باب دقيؽ المسمؾ,
عرفو تعريفنا أقرب منو كصفنا ال ن
عمماء البالغة كالجرجاني ٌ
لطيؼ المأخذ ,عجيب األمر ,شبيو بالسحر ,فإنؾ ترل بو ترؾ الذكر أفصح مف الذكر ,كالصمت

تككف إذا لـ تنطؽ ,كأتـ ما تككف بيانان إذا لـ تيبًف"(ْ).
يد لإلفادة,
ى
عف اإلفادة أز ى
كتجدؾ أنطؽ ما ي

كعرؼ العمكم الحذؼ بقكلو " :إنما يككف بحذؼ ما ال ييخؿ بالمعنى ,كال ينقص مف
ٌ
ً
ً
لدليؿ"(ٔ) أم :إسقاط
الكالـ أك كمِّو
البالغة"(ٓ) كأما تعريؼ الزركشي فقاؿ إنو " :إسقاطي يجزًء

(ُ)

ابف فارس :أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني ,أبك الحسيف الرازم( ,تّٗٓ :ىػ) ,معجم مقاييس المغة,

تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاركف ,دار الفكرُٕٗٗ ,ـ( ,مادة سقط).
(ِ)

ينظر :التيانكم :محمد عمي( ,تُُِٗ:ىػ) ,موسوعة كشاف اصطالح الفنون والعموم ,تحقيؽ :عمي

دحركج ,مكتبة لبناف ناشركف ,بيركت -لبناف ,الطبعة األكلىُٗٗٔ ,ـ  ,جُ ,صِّٔ.
(ّ)

الرماني :عمي بف عيسى بف عمي بف عبداهلل ,أبك الحسف( ,تّْٖ:ىػ) ,رسالة الحدود ,تحقيؽ :إبراىيـ

السامرائي ,دار الفكر -عماف ,صَٕ.
(ْ)

الجرجاني :أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف ( ,تُْٕ :ىػ) ,دالئل اإلعجاز في عمم المعاني ,تحقيؽ:

محمكد محمد شاكر أبك فير ,مطبعة المدني بالقاىرة  -دار المدني بجدة ,الطبعة الثالثةُِٗٗ ,ـ ,ص ُْٔ.
(ٓ)

العمكم :يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ ,الحسيني ,الممقب بالمؤيد باهلل( ,تْٕٓ:ىػ) ,الطراز ألسرار

البالغة وعموم حقائق اإلعجاز ,المكتبة العصرية -بيركت ,الطبعة األكلىُِّْ ,ىػ,جِ ,صُٓ.
(ٔ)

الزركشي :أبك عبد اهلل ,بدر الديف محمد بف عبد اهلل( ,تْٕٗ:ىػ) ,البرىان في عموم القرآن ,تحقيؽ :محمد

أبك الفضؿ إبراىيـ ,دار إحياء الكتب العربية ,عيسى البابي الحمبي كشركائو ,الطبعة األكلىُٕٗٓ ,ـ ,جّ,
صَُِ.
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جممة ,أك كممة ,أك حرؼ .كعرفو أحد عمماء البالغة المتأخريف ,ىك الكطكاط(ُ) ,حيث يقكؿ" :
كتككف ىذه الصنعة بأف يطرح الشاعر أك الكاتب حرفا أك أكثر مف حركؼ المعجـ مف نثره أك
نظمو "(ِ).
كيقكؿ أحمد عفيفي " :ال شؾ أف الحذؼ في المغة سكاء كاف الحذؼ قياسيان أك سماعيان
ىك نكع مف التخفيؼ مف الثقؿ النطقي لمفظ ,أك التخفيؼ مف بعض عناصر الجممة في حاؿ
طكليا"(ّ).
فالحذؼ في االصطالح أخذ معناه مف المعنى المغكم ,كىك اإلسقاط ,كأف ىذا اإلسقاط
في المغة يككف لمتخفيؼ سكاء أكاف في الجممة أك الكممة أك الحرؼ ,كىك ما يعطي جماالن كبالغة
في العربية ,كأف القرآف استخدـ ىذا األسمكب مف غير إخالؿ بالمعنى أك تركيب الكالـ .

(ُ)

الكطكاط :محمد بف محمد بف عبد الجميؿ البمخي ,رشيد الديف ,أبك بكر الكطكاط ,أديب ,كاف ينظـ الشعر

بالعربية كالفارسية .مكلده ببمخ ,ككفاتو بخكارزـ ,لو عدة كتب منيا( :تحفة الصديؽ ,مف كالـ أبي بكر الصديؽ)
ك(فصؿ الخطاب ,مف كالـ عمر بف الخطاب) ,ينظر  :الزركمي :األعالم ,جٕ ,صِٓ.
(ِ)

أحمد :مطمكب ,معجم المصطمحات البالغية وتطورىا ,المجمع العممي العراقيُٖٗٔ ,ـ ,جِ ,ص (ِْٓ-

ِْٔ).
(ّ)

أحمد :عفيفي ,ظاىرة التخفيف في النحو العربي ,الدار المصرية المبنانية  ,الطبعة األكلىُٗٗٔ ,ـ ,ص

ُِٕ.
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المبحث الثاني :أحكام الحذف
نص عمييا النحاة ,كالمطمب
يتناكؿ الباحث في ىذا المبحث شركط الحذؼ كأقسامو كما ٌ

األكؿ الحديث في شركط الحذؼ كأقسامو ,كأما المطمب الثاني ففي أسباب الحذؼ:
المطمب األول :شروط الحذف وأقسامو
أوالً :شروط الحذف

الحذؼ سمة كاضحة في العربية ,إذ نستعممو في كالمنا اليكمي ,فنسقط حرفنا ,أك كممة,
أك جممة ,كىذا مف الطبيعي؛ ألف اإلنساف يميؿ إلى االختصار كاإليجاز في الكالـ مف غير
تى ٍكرار ,لكف ال بد لممحذكؼ مف كجكد قرينة تدؿ عميو سكاء أكانت حالية أـ مقالية؛ ألف كجكده
ليس اعتباطنا ,كانما يككف ىكٍفؽ شركط ,كقد كضع ابف ىشاـ في كتابو المغني مجمكعة مف ىذه
الشركط ىي عمى النحك اآلتي(ُ):
يدا ,بإضمار ( اضرب ) ,كالتقدير:
الشرط األول :كجكد دليؿ حالي كقكلؾ :لمف رفع سكطان :ز ن
سالما ,أك مقالي كقكلؾ:
يدا .كمنو قكلو تعالى :ﭽ ﯚ ﯛ ﭼ [ىكد ,] ٔٗ :أم سممنا
اضرب ز ن
ن
يدا .كىذا الشرط مف أىـ الشركط إذ ال بد مف كجكد قرينة تدؿ عمى
لمف قاؿ :مف أضرب؟ ز ن

المحذكؼ الذم قصده المتكمـ.

الشرط الثاني :أال يككف ما يحذؼ كالجزء ,فال يحذؼ الفاعؿ ,كال نائبو ,كال مشبيو أم اسـ كاف
رد ابف ىشاـ عمى ما ذىب إليو بف عطية لتقدير فاعؿ في قكلو تعالى :ﭽ ﮖ
كأخكاتيا .لذا قد ٌ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [الجمعة ,]٥ :كالتقدير :بئس المثؿ مثؿ القكـ.
كلما كانت ىذه
كيرل جميكر النحاة أف ىذه األسماء ال تحذؼ ,كانما تستتر في الفعؿٌ ,

األسماء كالجزء مف الفعؿ فال حذؼ فييا إال مع األفعاؿ ,كحذفيا مع األفعاؿ ال خالؼ فيو بيف

(ُ)

ينظر :ابف ىشاـ ,عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل ابف يكسؼ ,أبك محمد ,جماؿ الديف( ,ت:

ُٕٔىػ) ,مغني المبيب عن كتب األعاريب ,تحقيؽ :مازف المبارؾ ,محمد عمي حمد اهلل ,دار الفكر– دمشؽ,
الطبعة السادسةُٖٗٓ ,ـ ,ص (ٖٕٔ.)ٕٕٗ-
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النحكييف ,كانما الخالؼ في حذؼ االسـ كحده دكف الفعؿ ,كذىب الكسائي إلى جكاز حذؼ
الفاعؿ لدليؿ كالمبتدأ كالخبر ,كرجحو السييمي كابف مضاء

(ُ)

.

مؤكدا؛ ألف الغرض مف الحذؼ التخفيؼ ,كاالختصار,
الشرط الثالث :أال يككف المحذكؼ
ن
كاإليجاز في حيف يستدعى التككيد التفصيؿ كاإلطالة ,لذا منع األخفش حذؼ العائد في نحك:

كرد أبك عمي الفارسي قكؿ الزجاج
نفسو ) ٌ
الذم ر ي
أيت زيد ,فال يؤكد العائد المحذكؼ بقكلؾ ( :ى
في ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [طه ,]٣٦ :التقدير :إف ىذاف ليما ساحراف ,كقاؿ الفارسي :الحذؼ
كالتككيد متنافيافِ ,كذكر ابف جني أف " :كؿ ما حذؼ تخفيفنا ,فال يجكز تككيده لتدافع حاليو بو
مذىبا
مف حيث التككيد لإلسياب ,كاإلطناب ,كالحذؼ لالختصار كاإليجاز ,فاعرؼ ذلؾ
ن

لمعرب"

(ّ)

الشرط الرابع :أال يؤدم الحذؼ إلى اختصار المختصر ,فال يحذؼ اسـ الفعؿ دكف معمكلو ,ألنو
اختصار لمفعؿ ,كأما قكؿ سيبكيو في ( زيدان فاقتمو ) عمى تقدير :عميؾ زيدان ,فقالكا :إنما أراد
تفسير المعنى ال اإلعراب ,كانما التقدير :الزـ زيدان ,كىذا ما ذىب إليو ابف جني حيف خصص بابان
في زيادة الحركؼ كحذفيا جاء فيو ما يؤكد عف بعض شيكخو أف " حذؼ الحركؼ ليس بالقياس؛
مختصر ليا
نا
كذلؾ أف الحركؼ إنما دخمت الكالـ لضرب مف االختصار ,فمك ذىبت تحذفيا لكنت

أيضا ,كاختصار المختصر إجحاؼ بو"(ْ).
ىي ن

كالذم يعنيو ابف جني ىك أف الحرؼ قد ينكب عف الكممة أك عف الجممة كما لك قمت :

ما قاـ زيد ,فقد أغنت ( ما ) عف جممة ( أنفي ) كىي جممة مككنة مف فعؿ كفاعؿ ,كاذا قمت:

(ُ)

ينظر :السيكطي ,جالؿ الديف ,عبد الرحمف بف أبي بكر( ,تُُٗ:ىػ) ,ىمع اليوامع في شرح جمع

الجوامع ,تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ,المكتبة التكفيقية -مصر ,جُ ,ص (ٕٔٓ)ٕٕٓ -؛ كينظر :حمكدة
طاىر سميماف ,ظاىرة الحذف في الدرس المغوي ,الدار الجامعية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,االسكندرية – مصر,
صُّٔ.
(ِ)
(ّ)

ابف ىشاـ :مغني المبيب ,صّٕٗ.

ابف جني :أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي( ,تِّٗ:ىػ) ,الخصائص ,الييئة المصرية العامة لمكتاب,

الطبعة الرابعة ,جُ ,صَِٗ.
(ْ)

المصدر نفسو ,جِ ,ص ِٕٓ.
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أيضا مف فعؿ
قاـ القكـ إال ز ن
يدا فقد أغنت ( إال ) عف جممة ( أستثني ) كىي جممة مككنة ن
كفاعؿ(ُ).

عامال ضعيفنا فال يحذؼ الجار مع بقاء عممو ,ككذلؾ ال
الشرط الخامس :أال يككف المحذكؼ
ن
يجكز حذؼ الجازـ كالناصب لمفعؿ إال في مكاضع قكيت فييا الداللة ,ككثر فيو استعماؿ تمؾ
العكامؿ كال يجكز القياس عمييا.
كالباحث يرل أف ىناؾ مكاضع قياسية في لغتنا العربية كقع فييا الحذؼ مع بقاء العمؿ عمى
سبيؿ المثاؿ حذؼ حرؼ الجر (رب) مع بقاء عمميا.
كقكؿ الشاعر:
ً
رسـ و
كقفت في طىمىمً ٍو
دار
ي

الغداةى مف ىجمىمً ٍو
كدت أقضي ى
ي

ِ

الشاىد فيو :جر كممة ( رسـ ) بػ ػ بحرؼ الجر ( رب ) المحذكفة كلـ يتقدميا كاك كال فاء .فحذؼ
رب كأبقى عممياّ.
أما أنت
الشرط السادس :أال يككف المحذكؼ
ن
عكضا عف شيء ,فال تحذؼ ( ما ) في نحك ( ٌ
منطمقان انطمقت )؛ ألف أصؿ الكالـ ,ألف كنت منطمقنا انطمقت ,فحذؼ الفعؿ ( كاف ) ,فصار
عكضا مف
تقديره :ألف أنت منطمقنا انطمقت ,ككراىية مباشرة ( أف ) االسـ زيدت ( ما ) فصارت
ن

الفعؿ كمصمحة لمفظ لمباشرة ( أف ) االسـ .كعميو قكؿ الشاعر عباس بف مرداس(ْ):
أنت ذا ىنفى ور
أىبا يخ ار ىشةى أ َّ
ىما ى

(ُ)
(ِ)
(ّ)

فًإ ٌف قك ًم ىى لـ تىٍأ يكٍميي يـ الضي
َّبعي

(ٓ)

ينظر :ابف جني ,الخصائص ,جِ ,ص ( ِٕٓ.)ِٕٔ -
جميؿ بثينة ,الديوان ,دار بيركت لمطباعة كالنشر -بيركتُِٖٗ ,ـ ,صِٓ

ينظر :المرادم ,أبك محمد بدر الديف حسف بف قاسـ( ,تْٕٗ:ىػ) ,الجنى الداني في حروف المعاني,

تحقيؽ :فخر الديف قباكة ,كمحمد نديـ فاضؿ ,دار الكتب العممية -بيركت ,الطبعة األكلىُِٗٗ ,ـ ,صْٓٓ.

(ْ)

ىك العباس بف مرداس بف أبي عامر السممي ,مف مضر ,أبك الييثـ :شاعر فارس ,مف سادات قكمو ,أمو

الخنساء الشاعرة .أدرؾ الجاىمية كاإلسالـ ,كأسمـ قبيؿ فتح مكة ,ككاف مف المؤلفة قمكبيـ .الرزكمي :األعالم ,جّ
 ,صِٕٔ.
(ٓ)

كرد ىذا البيت في كتاب ابف ىشاـ ,مغني المبيب ,ص ْٖ ,كفي كتاب ,حنا جميؿ حداد معجم شواىد النحو

الشعرية ,دار العمكـ لمطباعة كالنشر -الرياض -السعكدية ,الطبعة األكلىُْٖٗ ,ـ ,ص َُٓ.
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كلزمت كراىيةى أف ي ً
جحفكا بيا
ض َّمت إلييا ( ما ) كىى ما التككيًد,
ٍ
فًإَّنما ىي ( أ ٍ
ي
ىف ) ي
لتككف عكضان مف ىذ ً
افعؿ ى ىذا ًإ َّما ىال ,أم :افعؿ ىذا
ىاب الفعؿ ,كال يجكز حذؼ ( ال ) مف قكليـ ى
إف كنت ال تفعؿ غيره(ُ).

الشرط السابع :أال يؤدم الحذؼ إلى تييئة العامؿ لمعمؿ كقطعو عنو ,لذا منع البصريكف حذؼ
يد ) ,فال تحذؼ الياء المفعكؿ الثاني لئال يتسمط
المفعكؿ الثاني مف نحك ( :ضربني كضربتو ز ه
عمى زيد ثـ يقطع عنو برفع الفعؿ.
الشرط الثامن :أال يؤدم الحذؼ إلى إعماؿ العامؿ الضعيؼ مع إمكاف العامؿ القكم ,لذا منع
أيضا الضمير؛ ألنو
البصريكف حذؼ المفعكؿ في نحك ( :ز ه
يد ضربتو ) ,فال يحذؼ المفعكؿ ن
يؤدم إلى إىماؿ الفعؿ كاعماؿ المبتدأ.

كأما عباس حسف فيرل " :أف الحذؼ جائز في كؿ ما يدؿ الدليؿ عميو؛ بشرط أال يتأثر
المعنى أك الصياغة بحذفو تأث انر يؤدم إلى عيب كفساد لفظي أك معنكم .كيريدكف بالدليؿ :القرينة
الحسية كمنيا ( المفظية ) ,أك العقمية ( المعنكية ) التي ترشد إلى لفظ المحذكؼ كمعناه كالى
مكانتو في جممتو ,كيريدكف بعدـ تأثر المعنى بقاءه عمى حالو قبؿ الحذؼ ,فال ينقص كال يصيبو
(ِ)

لبس ,أك خفاء أك تغيير"

.

كعمؽ طاىر حمكدة عمى شركط ابف ىشاـ بقكلو " :بيد أف ما كضعو ابف ىشاـ مف
شركط يحتاج إلى مزيد مف الدراسة كالتفصيؿ ,كتتبع الظاىرة المغكية في مكاضعيا في المغة دكف
االقتناع باألقيسة العقمية التي تخالفيا المغة في كثير مف الحاالت ,كقد تبيف لنا أف جانبان كبي انر مف

(ُ)

ينظر :سيبكيو ,عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي ,أبك بشر( ,تَُٖ:ىػ) ,الكتاب :تحقيؽ :عبد السالـ محمد

ىاركف ,مكتبة الخانجي -مصر ,الطبعة الثالثةُٖٖٗ ,ـ ,جُ ,صِّٗ؛ كابف جني ,الخصائص ,جِ ,ص
(ِّٖ)ّّٖ-؛ كابف ىشاـ ,مغني المبيب ,ص ْٕٗ؛ كابف عقيؿ ,عبد اهلل بف عبد الرحمف العقيمي اليمداني,
(تٕٔٗ :ىػ) ,شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك ,تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ,دار التراث -
القاىرة ,دار مصر لمطباعة ,سعيد جكدة السحار كشركاه ,الطبعة العشركفَُٖٗ ,ـ ,جُ ,ص (ِٕٗ)ِٖٗ -؛
كالمرادم :الجنى الداني في حروف المعاني ,صِٖٓ.
(ِ)

عباس :حسف ,النحو الوافي ,دار المعارؼ – مصر ,الطبعة الثالثة ,جُ ,صَٕٓ.
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ىذه الشركط غير مسمٌـ بو مف مالحظة الظاىرة المغكية ,كبالتالي ال يصمح أف يذكر باعتباره
(ُ)
أيضا عمى كجكد شرطيف ميميف ال بد مف كجكدىما في الحذؼ.
شرطان لمحذؼ"  ,ثـ نبو ن

ُ -ال بد عند كقكع كؿ حذؼ مف دليؿ يدؿ عمى المحذكؼ ,يتمثؿ في قرينة أك قرائف
مصاحبة حالية أك عقمية أك لفظية.
(ِ)

ِ -أال يؤدم الحذؼ إلى لى ٍبس في المعنى

(ُ)

حمكدة ,ظاىرة الحذف في الدرس المغوي ,صُُٓ.

(ِ)

ينظر :المصدر نفسو ,صُُٓ.

.
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ثانيا :أقسام الحذف
ً
قسـ عمماء النحك كعمكـ القرآف الحذؼ إلى عدة أقساـ في كتبيـ ,أال إف أئمة عمكـ القرآف
كانكا أكثر تناكنال مف عمماء النحك فقد قسمكا الحذؼ إلى عدة أقساـ ,كىي كاآلتي .
أوًال :االقتطاع :كىك حذؼ بعض حركؼ الكممة ,كحذؼ ىمزة ( أنا ) في قكلو تعالى ﭽ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﭼ [الكيؼ ,]ّٖ :إذ األصؿ ً
(لك ٍف أنا) ,حذفت ىمزة ( أنا ) تخفيفنا ,كأدغمت النكف
الساكنة مف كممة ( لكف ) في نكف الضمير لممتكمـ ,كمنو قكؿ الشاعر:
ىد ىر ىس اٍل ىم ىنا بً يمتىالً وع فىأ ىىب ً
اف

بالح ٍب ً
ُّكباف
اد ىم ٍ
ىكتىقى ى
س فالس ى
ت ي

(ُ)

التقدير :المنازؿ(ِ).
كذكر الميداني أف االقتطاع  ":ىك حذؼ بعض حركؼ الكممة أك ىك بمنزلة الكممة
الكاحدة ,تخفيفنا عمى مخارج الحركؼ ,أك لداعي السرعة ,أك ألجؿ القافية في الشعر ,أك الفاصمة
(ّ)

في النثر ,أك التحبب في النداء ,أك نحك ذلؾ مف دكاعي البالغة "

ثانيا :االكتفاء :كىك أف يقتضي المقاـ ذكر شيئيف بينيما تالزـ كارتباط ,فيكتفي بأحدىما عف
ً
غالبا باالرتباط العطفي كقكلو تعالى :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [النحؿُٖ :
اآلخر ,كيختص ن
مكجو لمعرب ,كبالدىـ حارة كالكقاية مف الحر
] ,أم :كالبرد كخصص الحر بالذكر؛ ألف الخطاب ٌ
أىـ؛ ألنو أشد عندىـ مف البرد(ْ).

(ُ)

الكليد بف أبي ربيعة في ديوانو ,اعتنى بو ,حمدك طماس ,دار المعرفة ,بيركت -لبناف ,الطبعة األكلى,

ََِْـ ,صُِّ.
(ِ)

ينظر :الزركشي ,البرىان في عموم القرآن ,جّ ,صُُٕ؛ كالسيكطي ,عبد الرحمف بف أبي بكر ,جالؿ

الديف( ,تُُٗ:ىػ) ,اإلتقان في عموم القرآن ,تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ,,الييئة المصرية العامة لمكتاب,
ُْٕٗـ ,جّ ,صَِِ.
(ّ)

الميداني :حبنكة  ,عبد الرحمف بف حسف الدمشقي( ,تُِْٓ :ىػ) ,البالغة العربية ,دار القمـ -دمشؽ ,الدار

الشامية -بيركت ,الطبعة األكلىُٗٗٔ ,ـ ,جِ ,صْٔ.
(ْ)

ينظر :الزركشي ,البرىان في عموم القرآن ,جّ ,صُُٖ.
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ثالثًا :االحتباك :كقد ٌسماه الزركشي بالحذؼ المقابمي :كىك أف يجتمع متقابالف في الكالـ,
فيحذؼ مف أحدىما مقابمةن لداللة اآلخر عميو ,كمف أمثمة ىذا النكع مف الحذؼ قكلو تعالى :ﭽﯦ
ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ [ىكد ,] ّٓ :أم :إف افتريتو
مء مما تي ً
جريمكف(ُ) .كأشار السيكطي إلى أف
اء منو كعميكـ إجرامكـ كأنا ىبر ه
فعمي إجرامي كأنتـ يبر ه
ٌ
االحتباؾ أخذ تسميتو" :مف الحبؾ الذم معناه الشد كاإلحكاـ ,كتحسيف أثر الصنعة في الثكب,
سد ما بيف خيكطو مف الثكب كشده كاحكامو بحيث يمنع عنو الخمؿ مع الحسف
فحبؾ الثكب ٌ
كالركنؽ"(ِ).

ابعا :االختزال :كيقصد بو القطع يقاؿ " :اختزلو عف القكـ مثؿ اختزعو؛ كاختزؿ فالف الماؿ إذا
رً

(ّ)
احدا مما سبؽ ,كىك أقساـ؛ ألف المحذكؼ إما اسـ ,أك فعؿ ,أك حرؼ,
اقتطعو"  .ىك ما ليس ك ن

كمف أمثمتو حذؼ االسـ كما في قكلو تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪﭼ [األنبياء ] ِٔ :كالتقدير:
ىـ عباد ,كيدخؿ فييا حذؼ الفعؿ كقكلو تعالى :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [الحشر] ٗ :
التقدير :كاعتقدكا اإليماف ,كمنو ما يدخؿ في حذؼ الحرؼ ,كقكلو تعالى :ﭽ ﮫ ﮬ ﭼ
[المؤمنكف ,]ّٓ :التقدير :بأنكـ حذؼ حرؼ الجر(ْ) .كمف األمثمة الكاردة في الشعر عمى ىذا
النكع مف الحذؼ قكؿ الشاعر:
الر ٍح ىؿ ىع ٍنيا ىك ًاردا
ت َّ
لما ىحطى ٍ
طي
ن
التقدير :كسقيتيا ماء.

(ُ)

ً
اء ً
باردا
ىعمى ٍفتييا ت ٍبنان ىك ىم ن

(ٓ)

ينظر :الزركشي ,البرىان في عموم القرآن ,جّ ,صُِٗ؛ كالسيكطي ,اإلتقان في عموم القرآن ,جّ,

صَِْ.
(ِ)

السيكطي ,معترك األقران في إعجاز القرآن ,دار الكتب العممية -بيركت -لبناف ,الطبعة األكلىُٖٖٗ ,ـ,

جُ ,صِْْ.
(ّ)

ابف منظكر :لسان العرب ,جُُ ,صَِْ.

(ْ)

ينظر :الزركشي ,البرىان في عموم القرآن ,جّ ,ص (ُِْ)ُِٓ-؛ كالسيكطي :اإلتقان في عموم القرآن,

جّ ,ص (َُِ.)ُُِ-
(ٓ)

ذك الرمة :غيالف بف عقبة بف نييس التميمي ,الديوان ,شرح ,الخطيب التبريزم ,دار الكتاب العربي -بيركت,

الطبعة األكلىُّٗٗ ,ـ ,صِٔٔ.
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خامسا :أن يقتضي الكالم شيئين فيقتصر عمى أحدىما ألنو المقصود :كقكلو تعالى حكايةن عف
ً
فرعكف :ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ [طو ,]ْٗ :كلـ يقؿ :كىاركف؛ ألف مكسى ىك المقصكد
المتحمؿ أعباء الرسالة(ُ).
سادسا :أن ُيذ َكر شيئان ثم يعود الضمير إلى أحداىما دون اآلخر ,نحك قكلو تعالى :ﭽ ﭸ ﭹ
ً
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [الجمعة ,] ُُ :كذكر الزركشي قكؿ الزمخشرم إف التقدير :إذا أركا
ليكا انفضكا إليو ,فحذؼ أحدىما لداللة المذككر عميو(ِ).
تجارة انفضكا إلييا ,أك ن
المطمب الثاني :أسباب الحذف
بالغيا يفيـ بو
حاكؿ النحاة تفسير ظاىرة الحذؼ بذكر أسبابيا التي تعد عندىـ ممحظنا
ن

جماال كركعةن ,كبعض ىذه األسباب يتصؿ بالمعنى ,كبعضيا اآلخر يتصؿ
تراكيب الكالـ ,كيزيده
ن
بالمفظ حسب ما تقتضييا الصناعة المفظية في الشعر كالنثر؛ لذا فإف ىذه األسباب كردت في
تصكر عف بدايتو األكلى ,فتناكؿ بعض أئمة
نا
كتب النحاة متناثرة ,لكنيا في نياية األمر أعطتنا
عمكـ القرآف ىذه األسباب بشكؿ أكسع ,كىي عمى النحك اآلتي:

ُ .مجرد االختصار واالحتراز عن العبث لظيوره:
كىك أف المتكمـ يرغب باإليجاز؛ ألف العرب تميؿ إلى االختصار في الكالـ كىذه سمة في
از نحك قكلؾ :اليالؿ كاهلل ,التقدير :ىذا اليالؿ ,فحذؼ المبتدأ
العربية ,فمثالن حذؼ المبتدأ جك نا

استغناء عنو بقرينة شيادة الحاؿ ,إذ لك ذكره لكاف عبثنا مف القكؿ(ّ).

(ُ)

ينظر :الزركشي ,البرىان في عموم القران ,جّ ,ص ُِٔ.

(ِ)

ينظر :المصدر نفسو ,جّ ,ص ُِٔ؛ كالزمخشرم :أبك القاسـ ,محمكد بف عمرك بف أحمد جار اهلل,

(تّٖٓ:ىػ) ,الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ,دار الكتاب العربي -بيركت ,الطبعة الثالثةَُْٕ ,ىػ ,جْ,
صّٕٓ.
(ّ)

ينظر :الزركشي ,البرىان في عموم القرآن ,جّ ,صَُٓ؛ كالسيكطي ,اإلتقان في عموم القرآن ,جّ,

صَُٗ.
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ٕ .التنبيو عمى أن الزمان يتقاصر عن اإلتيان بالمحذوف وأن االشتغال بذكره ُيفضي إلى تفويت
الميم :كىذه ىي فائدة باب التحذير كاإلغراء ,كقد اجتمعا في قكلو تعالى :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈﭼ
ُ

[الشمس ]ُّ :التقدير :اح ىذ يركا ناقة اهلل عمى التحذير ,كالزمكا سقياىا عمى اإلغراء(ُ).
ّ .التفخيم واإلعظام لما فيو من اإلبيام:
(ِ)

في منياج البمغاء أنو قاؿ :إنما يحسف الحذؼ لقكة الداللة

ذكر السيكطي قكؿ حازـ

عميو ,أك يقصد بو تعديد أشياء ,فيككف في تعدادىا طكؿ كسآمة ,فيحذؼ كيكتفي بداللة الحاؿ
كتترؾ النفس تجكؿ في األشياء المكتفي بالحاؿ عف ذكرىا ,قاؿ :كليذا القصد يؤثر في المكاضع
التي يراد بيا التعجب كالتيكيؿ عمى النفكس ,كمنو قكلو تعالى في كصؼ أىؿ الجنة :ﭽ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [الزمر ] ّٕ :فحذؼ الجكاب إذا كاف كصؼ ما يجدكنو كيمقكنو عند
دليال عمى ضيؽ الكالـ عف كصؼ ما يشاىدكنو كتركت النفكس
ذلؾ ال يتناىى ,فجعؿ الحذؼ ن
تقدر ما شاءتو ,كال تبمغ مف ذلؾ كنو ما ىنالؾ(ّ).
ْ .التخفيف لكثرة دورانو في الكالم:
شائعا عند العرب ,قد يحذؼ منو الكممة ,أك الحرؼ ,كذلؾ كما
إف الكالـ إذا كثر كأصبح ن
في حذؼ حرؼ النداء في قكلو تعالى :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ [يكسؼ ,] ِٗ :التقدير :يا
(ْ)

يكسؼ ,ثـ حذؼ حرؼ النداء تخفيفنا

.

(ُ)

ينظر :السيكطي ,اإلتقان في عموم القرآن ,جّ ,صَُٗ.

(ِ)

حازـ بف محمد بف حسف بف محمد بف خمؼ بف حازـ القرطاجني ,القرطبي ,النحكم ,أبك الحسف ,شيخ

البالغة كاألدب( ,تْٖٔ:ىػ) ,ينظر :السيكطي :بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة ,تحقيؽ :محمد أبك
الفضؿ إبراىيـ ,المكتبة العصرية -لبناف -صيدا ,جُ ,ص (ُْٗ)ِْٗ-؛ كالزركمي :األعالم ,جِ ,صُٗٓ.
(ّ)

ينظر :الزركشي :البرىان في عموم القرآن ,جّ ,ص (َُٓ.)َُٔ-

(ْ)

ينظر :السيكطي :اإلتقان في عمم القرآن ,جّ ,صُُٗ.
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ٓ .كون المحذوف ال يصمح إال لو تعالى:
جاء ىذا النكع في القرآف الكريـ ,كما في قكلو تعالى :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ [المؤمنكف:
ِٗ] ,كقكلو تعالى :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ [ىكد ]َُٕ :التقدير :ىك؛ كألف ىاتيف الصفتيف ال
تصمحاف إال هلل تعالى دكف غيره مف العباد(ُ).
ٔ .شيرة المحذوف حتى يكون ذكره وعدمو سواء:
كذكر السيكطي قكؿ الزمخشرم كىك نكع مف داللة الحاؿ التي لسانيا أنطؽ مف لساف
كح ًمؿ عميو قراءة حمزة
المقاؿ ,ي

(ِ)

لقكلو تعالى :ﭽ

ﭼ

(ّ)

[النساء]ُ :

بالجر؛ ألف ىذا المكاف شير بتكرير الجار فقامت الشيرة مقاـ الذكر كأنو قيؿ :تساءلكف بو
كباألرحاـ(ْ).
 .ٚصيانة المحذوف عن الذكر تشريفاً لو:
أحيانا ما لو مكانة خاصة في نفسو تشريفنا لو ,كقكلو قكلو تعالى :ﭽ ﭭ
يحذؼ المتكمـ
ن
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ إلى قوله تعالى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ

كقكلو تعالى :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [الشعراء ,]ِٖ – ِّ :في اآليات
رب ) ( ,اهلل ربُّكـ )( ,اهلل
التي كردت حذؼ المبتدأ في ثالثة مكاضع :قبؿ ذكر َّ
الرب ,أم ( :ىك ٌ
(ُ)

ينظر :السيكطي :اإلتقان في عمم القرآن ,جّ ,صُُٗ.

(ِ)

ىك أبك عمار ,حمزة بف حبيب بف عمارة بف إسماعيؿ الزيات ,القارئ ,الككفي مكلى بني تيـ اهلل مف ربيعة,

أحد القراء السبعة ,كعنو أخذ الكسائي القراءة ,كقيؿ لو الزيات ,ألنو كاف يجمب الزيت مف الككفة إلى حمكاف ,تكفي
سنة ُٔٓىػ ,ينظر :البخارم :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة ,أبك عبداهلل( ,تِٓٔ:ىػ) التاريخ الكبير,
دار المعارؼ العثمانية -حيد آباد -الدكف ,طبع تحت مراقبة :محمد عبد المعيد خاف ,جّ ,صِٓ؛ كابف خمكاف,
أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر( ,تُٖٔ:ىػ) ,وفيات األعيان وأنباء أبناء
الزمان ,تحقيؽ :إحساف عباس ,دار صادر -بيركت ,ََُٗ ,جِ ,صُِٔ.
(ّ)

ينظر :ابف مجاىد ,أحمد بف مكسى بف العباس التميمي ,أبك بكر (تِّْ:ىػ) ,كتاب السبعة في القراءات,

تحقيؽ :شكقي ضيؼ ,دار المعارؼ -مصر ,الطبعة الثانيةََُْ ,ىػ ,صِِٔ.
(ْ)

ينظر :الزركشي ,البرىان في عموم القرآن ,جّ ,صَُٖ.
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رب المشر ً
ُّ
تعظيما
ؽ )؛ ألف مكسى استعظـ حاؿ فرعكف كاقدامو عمى السؤاؿ ,فأضمر اسـ اهلل
ن
كتفخيما(ُ).
ن
تحقير لو:
ًا
 .ٛصيانة المسان عن ذكر المحذوف

كرد ىذا النكع في القرآف الكريـ نحك قكلو تعالى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭼ [البقرة ]ُٖ:أم :ىـ أك

تحقير لشأنيـ(ِ).
نا
المنافقكف ,فمـ يذكر المبتدأ
 .ٜقصد البيان بعد اإلبيام:

كما في فعؿ المشيئة نحك قكلو تعالى :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [النحؿ ,]ٗ :حيث حذؼ
المفعكؿ بو لمفعؿ شاء ,كدؿ عمى المحذكؼ جكاب الشرط ,فالتقدير :كلك شاء ىدايتكـ ليداكـ,
شيئا تعمقت بو المشيئة لكنو
كسر حذفو ىك البياف بعد اإلبياـ؛ ألنو لما قيؿ لك شاء عمـ أف ىناؾ ن
مبيـ ,فمما جيء بجكاب الشرط كضح ذلؾ الشيء ,كعمـ أنو اليداية كأكثر كقكعو بعد أداة شرط؛
ألف المفعكؿ مذككر في جكابيا(ّ).
ٓٔ .قصد العموم:
كجاء ىذا النكع المراد بو العمكـ في قكلو تعالى :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ [ يكنس:
ِٓ] ,التقدير :أم يدعك كؿ كاحد(ْ).
ٔٔ .مراعاة الفاصمة:
كقد ككرد ىذا النكع مف الحذؼ مراعاة لمفاصمة ,كما في كقكلو تعالى :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭼ [الضحى ,]ّ :التقدير :كما قالؾ ,فحذؼ المفعكؿ مراعاة لمفاصمة(ٓ).

(ُ)

ينظر :السيكطي :اإلتقان في عموم القرآن ,جّ ,صُُٗ.ُِٗ-

(ِ)

ينظر :المصدر نفسو ,جّ ,صُِٗ.

(ّ)

ينظر :السيكطي :اإلتقان في عمم القرآن ,جّ.ُِٗ ,

(ْ)

ينظر :المصدر نفسو ,جّ ,صُِٗ.

(ٓ)

ينظر :الزركشي ,البرىان في عموم القرآن ,جّ ,صَُٕ.
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ٕٔ .كثرة االستعمال(ُ):
كىك الشائع الذم يستخدمو النحاة لتعميؿ الحذؼ ,كأف كثرة االستعماؿ سبب ىاـ كقكم في
نكعا مف التخفيؼ الذم يميؿ إليو الناطقكف بطبيعتيـ ,كىذا أمر
جنكح المغة إلى الحذؼ؛ ألف فييا ن
طبيعي إذ إ ف الناس إذا أكثركا مف استعماؿ الشيء مالكا إلى التخفيؼ فيحذفكف جزء مف الكالـ,

كمف ىنا كاف لكثرة االستعماؿ دكر كبير في ظاىرة الحذؼ حتى أف سيبكيو يذكر أف كثير مف
أنكاع الحذؼ سببو كثرة االستعماؿ إذ يقكؿ ":كما يحذؼ في الكالـ لكثرة استعماليـ كثير"(ِ) ,كعمؿ

عـ ) بأنو حذفت ياء المتكمـ بسبب كثرتو في
حذؼ ياء المتكمـ في نداء ( يا ابف أـ ) ,ك( يا ابف ٌ
(ّ)
بابا يقكؿ "ىذا باب يحذؼ منو الفعؿ لكثرتو في كالميـ,
كالميـ  .كما أفرد سيبكيو ليذه الظاىرة ن
حتى صار بمنزلة المثؿ ,كذلؾ قكليـ ( :ىذا كال زعامتؾ ) ,أم :ال اتكىـ زعامتؾ"(ْ) ,ثـ نبو

دائما ,كانما ىك سماعي
سببا
ن
سيبكيو عمى أف كثرة االستعماؿ ليست ن
قياسيا يطرد معو الحذؼ ن
مكقكؼ عمى النقؿ عف العرب ,فميس كؿ ما كثر استعمالو يقع فيو الحذؼ ,إال أنو يشير إلى أف

كثير مف مما يعترم الكممات مف تغير سببو كثرة االستعماؿ ,إذ يقكؿ ":كغيركا ىذا ألف الشيء إذا
نا

كثر في كالميـ كاف لو نحك ليس لغيره مما ىك مثمو ,أال ترل أنؾ تقكؿ :لـ أؾ كال تقكؿ :لـ أؽ,

و
قاض ,كتقكؿ لـ أبؿ كال تقكؿ لـ أرـ تريد أيراـ,
إذا أردت أقؿ ,كتقكؿ ال أدر كما تقكؿ :ىذا
فالعرب مما يغيركف األكثر في كالميـ عف حاؿ نظائره "(ٓ) .كمف أمثمة الحذؼ لكثرة االستعماؿ
حذؼ خبر( ال ) النافية لمجنس مثؿ قكلؾ :فال بأس أم :ال بأس في ىذه الدعكل(ٔ).

(ُ)

ينظر :حمكدة :ظاىرة الحذف في الدرس المغوي ,ص( ُّ)َْ-ّٔ -

(ِ)

سيبكيو :الكتاب ,جِ ,ص َُّ.

(ّ)

ينظر :المصدر نفسو ,جِ ,ص ُِْ.

(ْ)

المصدر نفسو ,جُ ,ص َِٖ

(ٓ)

المصدر نفسو ,جِ ,ص ُٔٗ.

(ٔ)

ينظر :العكبرم ,أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل البغدادم محب الديف (تُٔٔ :ىػ) ,إعراب ما

يشكل من ألفاظ الحديث النبوي  ,تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ,الناشر :مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع – مصر-
القاىرة ,الطبعة األكلىُٗٗٗ ,ـ ,صْٖ.
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ُّ .الحذف لطول الكالم:
كذلؾ عندما تطكؿ التراكيب يقع الحذؼ فييا تخفيفنا مف الثقؿ؛ ألف اإلنساف يميؿ إلى
التخفيؼ في أكثر األحياف ,كمف ذلؾ حذؼ جممة الصمة إذا طالت ,كأسمكب الشرط ,كأسمكب
القسـ ,أك في سياؽ العطؼ ,كمف أمثمة الحذؼ في جممة الصمة حيث يجكز حذؼ صدرىا إذا
طالت بعد سائر األسماء المكصكلة ما عدا ( أم ) نحك ( جاء الذم ىك ضارب زيدان) ,حيث
يجكز حذؼ (ىك) فتقكؿ :جاء الذم ضارب زيدانُ.
ُْ .الحذف لإلعراب:
كيقصد بو الحذؼ الذم يعترم أكاخر الكممات ,سكاء أكاف المحذكؼ حركة ,أـ حرفنا,
كالحذؼ في حالتي الجزـ ,كالنصب ,كمنو قكلو تعالى :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ [البقرة.]ِْ :
ف ػ { ﯸ ﯹ } حرؼ جزـ ,كبعده مجزكـ { ﯺ ﯻ } حرؼ نصب ,كبعده منصكب كعالمة
الجزـ كالنصب في كمييما حذؼ النكف ,ككذلؾ الفعؿ المعتؿ اآلخر فإنو يجزـ بحذؼ أخره كػ (
يغزك كيخشى كيرمى )(ِ) .أم بحذؼ حرؼ العمة في آخره.
٘ٔ .ظيور المعنى:
إف ظيكر المعنى يغني عف ذكر المحذكؼ؛ ألف المعنى كاضح مف غير إطالة في
الكالـ ,كىذه أحد السمات البالغية المحمكدة ,نحك قكلو تعالى :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭼ [الرعد:
(ّ)

ّٓ]  ,كالتقدير :كظميا دائـ

(ُ)
(ِ)

.

ينظر :حمكدة ,ظاىرة الحذف في الدرس المغوي ,صّْ.

ينظر :ابف ىشاـ ,عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل ابف يكسؼ ,أبك محمد ,جماؿ الديف( ,ت:

ُٕٔىػ) ,شرح شذور الذىب في معرفة كالم العرب ,تحقيؽ :عبد الغني الدقر ,الشركة المتحدة لمتكزيع -سكريا,
ص (ٕٗ.)َٖ-
(ّ)

ينظر :السامرائي :فاضؿ ,صالح ,الجممة العربية تأليفيا وأقساميا ,دار الفكر -عماف ,الطبعة الثانية,

ََِٕـ ,صٔٗ.
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 .ٔٙالحذف لمضرورة الشعرية:
أغمب النحاة يذىبكف إلى إف الضركرة الشعرية ىي ما كقع في الشعر مما ال يقع في
حد الضركرة ,فقاؿ ابف مالؾ " :ىك ما ليس لمشاعر عنو مندكحو"
النثر ,كقد أختمؼ بعضيـ في ٌ

ُ

كمف ذلؾ قكؿ األعشى:
ً2

اء يب ىع ٍي ىد ًكىداد
ىكىي يك ٌف أ ى
ىعد ن

نخك الغوان ىمتى ىيشأ ىي ً
كأ ي
صرٍم ىنوي

حيث حذفت الياء الساكنة مف لفظ ( الغكاني ) كىك مف المكاضع التي أجازكا فييا
لمشاعر في الضركرة أف يحذؼ الياء الساكنة األخيرةّ.
كىناؾ أغراض أخرل كردت في كتب القدماء كالمحدثيف كثيرة منيا الحذؼ لمتركيب,
كالحذؼ ألسباب قياسية صرفية أك صكتية ,كالحذؼ ألسباب قياسية تركيبية نحكية ,كمنيا التكثير
كالمبالغة ,كغيرىا(ْ).
كاإليجاز مف السمات العربية الحسنة التي يقصدىا المتكمـ ,كيميؿ إلييا في كالمو,
كألىميتو في الكالـ أشار إليو ابف جني بقكلو " :كاعمـ أف العرب  -مع ما ذكرنا -إلى اإليجاز
أميؿ ,كعف اإلكثار أبعد ,أال ترل أنيا في حاؿ إطالتيا كتكريرىا مؤذنة باستكراه تمؾ الحاؿ
(ٓ)

كمالليا "

(ُ)

السيكطي :االقتراح في أصول النحو وجدلو ,تحقيؽ :محمكد فجاؿ ,دار القمـ -دمشؽ ,الطبعة األكلى,

ُٖٗٗـ ,صْٓ.
( )2األعشى :ميمكف بف قيس بف جندؿ الكائمي ,الديوان ,شرح :يكسؼ شكرم فرحات ,دار الجيؿ -بيركت,
الطبعة األكلىُِٗٗ ,ـ ,صٕٕ.
(ّ)
(ْ)

ينظر :حمكدة ,ظاىرة الحذف في الدرس المغوي ,صّٓ.ْٓ-
ينظر :حمكدة ,ظاىرة الحذف في الدرس المغوي ,ص(ْٕ)ّٗ-ّٕ-ٔٓ-؛ كالسامرائي الجممة العربية تأليفيا

وأقساميا ,صَُٓ.
(ٓ)

ابف جني :الخصائص ,جُ ,صْٖ.
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المبحث الثالث :الحذف بين النحويين والبالغيين
المطمب األول :الحذف عند النحويين
إف الحذؼ ظاىرة شائعة في المغة العربية كغيرىا مف المغات األخرل ,كقد كجد ىذا
مما
األسمكب كاستعمؿ في الشعر كالنثر العربي منذ القدـ ,كاستعممو القرآف في تراكيب آياتو ٌ
يعطي المعنى أكثر قكة كداللة.

كقد عنى النحكيكف في ظاىرة الحذؼ منذ البدايات األكلى ,ككاف ليـ دكر كبير في بياف
صكرتو ,لذلؾ فإف النحاة قد نبيكا عميو ,كذكركا أسباب ىذه الظاىرة كشركطيا؛ كذلؾ لتعمقيا
بأبكاب النحك العربي ,فالحذؼ عندما يدخؿ عمى جممة ما فإف اإلعراب يقتضي معرفة المحذكؼ,
كمكقعو قبؿ الحذؼ ,كمعمكـ أف اإلعراب ال يتـ إال بعد فيـ المعنى ,كذكر سيبكيو الحذؼ بقكلو":
ىذا باب ما يككف المفظ مف األعراض :اعمـ أنيـ مما يحذفكف الكمـ ,كاف كاف أصمو في الكالـ
كيستغنكف بالشيء عف الشيء الذم أصمو في كالميـ أف
غير ذلؾ ,كيحذفكف
كيعكضكف ,ى
ٌ
عارضا يعرض في
يستعمؿ حتٌى يصير ساقطنا "(ُ) ,كالمقصكد بكالـ سيبكيو ىك أنو يعد الحذؼ
ن

الكالـ ,كأف األصؿ أف يرد الكالـ بغير حذؼ(ِ).

كالمتأمؿ في كتاب سيبكيو يرل أف ىناؾ مكاضع كثيرة عمؿ فييا ضركرة الحذؼ كذلؾ
عالما بو ,إذ يقكؿَّ ":إنما
طمبا لمخفة كاإليجاز ,كانما يككف ىذا الحذؼ
ن
ن
صحيحا إذا كاف المخاطب ن
طب يعمـ ما يعنى ,فجرل بمنزلة المثؿ ,كما
أضمركا ما كاف يقىع يمظيى ار استخفافنا ,كألف المخا ى
ي
ٍس عميؾ"(ّ).
ؼ
تقكؿ :ال
ى
عميؾ ,كقد ىع ىر ى
ي
المخاطب ما تعنى ,أٌىنو ال بأ ى

سيمقى الكالـ
كحينما تحدث المبرد عف الحذؼ أخذ بعيف االعتبار مكانة السامع الذم ي
إليو فقاؿ ":كلك قمت عمى كالـ يمتىقندـ عبد اهلل ,أك منطمؽ أك صاحبؾ أك ما أشبو ىذا لجاز أف

تضمر االبتداء إذا تقدـ مف ً
جماعة يتكقعكف اليالؿ,
ذكره ما ىيفيموي السَّامع ,فمف ذلؾ أف ترل
ى
رجال فقمت زيد جاز عمى
نا
فقاؿ قائؿ منيـ :اليالؿ كاهلل ,أم :ىذا اليالؿ ,ككذلؾ لك كنت
منتظر ن

ما كصؼ لؾ ,كنظير ىذا الفعؿ الذم يضمر أف السَّامع مستغف عف ذكره نحك قكلؾ :إذا رأيت

(ُ)

سيبكيو :الكتاب ,جُ ,صِْ. ِٓ-

(ِ)

ينظر :حمكدة ,ظاىرة الحذف في الدرس المغوي ,صَِ

(ّ)

سيبكيو :الكتاب ,جُ ,ص ِِْ.
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قكما يتكقعكف
يما فسمعت صكتنا:
ن
ى
القرطاس كاهلل ,أم :أصاب القرطاس ,أك رأيت ن
رجال قد سدد ىس ن
(ُ)
اليالؿ كاهلل ,أم :أركا اليالؿ"
تكبير قمت:
ىالال ,ثـ سمعت نا
ن
ى
سماه " باب في شجاعة العربية "(ِ),
كأما ابف جني فقد تحدث عف الحذؼ كأفرد لو ن
بابا ٌ
كسمي بيذا االسـ؛ ألف الشجاعة ىي اإلقداـ ,كذاؾ أف الرجؿ الشجاع يركب ما ال يستطيعو

غيره ,كيتكرد ما ال يتكرده غيره(ّ) ,كبيف السيكطي أف سبب تسميتو أيضان بيذا االسـ بقكلو" :

سمى ابف جني الحذؼ شجاعة العربية؛ ألنو يشجع عمى الكالـ"(ْ) ,كعمؿ ابف عاشكر سبب

تسميتو بشجاعة العربية؛ ألف ذلؾ التغيير يجدد نشاط السامع(ٓ) .كقد ذكر ابف جني أف الحذؼ

الذم يعترم أجزاء الكالـ ال بد فيو مف كجكد دليؿ عمى المحذكؼ ,كيقكؿ :قد حذفت العرب

الجممة كالمفرد كالحرؼ كالحركة ,كليس شيء مف ذلؾ ٌإال عف دليؿ عميو ,كاال كاف فيو ضرب مف
تكميؼ عمـ الغيب في معرفتو "(ٔ).

كأما ابف ىشاـ األنصارم فقد ذكر الحذؼ الذم تقتضػيو صػناعة اإلعػراب ,فقػاؿ :الحػذؼ

خبر بدكف مبتػدأ أك بػالعكس
الذم يمزـ النحكم النظر فيو ىك ما اقتضتو الصناعة ,كذلؾ بأف يجد نا
أك شػػرطنا بػػدكف جػزاء أك بػػالعكس ,أك معطكفنػػا بػػدكف معطػػكؼ عميػػو ,أك معمػكنال بػػدكف عامػػؿ قكلػػو
تعالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﭼ [لقماف ,]ِٓ :كنحك قكلو تعالى :ﭽ ﮐ ﮑ ﭼ[ النحؿ ,] َّ :كنحك قكلؾ:
خير عافاؾ اهلل ,كأما قكليـ في قكلو تعالى :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [النحؿ ,] ُٖ :إف التقدير:
كالبػػرد ,كنحػػك قكلػػو تعػػالى :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [الشػػعراء ,]ِِ :إف التقػػدير :كلػػـ
تعب ػػدني ,ففض ػػكؿ ف ػػي ف ػػف النح ػػك ,كانم ػػا ذل ػػؾ لممفس ػػر ,كك ػػذا ق ػػكليـ :يح ػػذؼ الفاع ػػؿ لعظمت ػػو كحق ػػارة

المفعكؿ ,أك بالعكس ,أك لمجيؿ بو أك لمخكؼ عميو أك منو كنحك ذلؾ ,فإنو تطفؿ منيـ عمى صناعة

البياف"
(ُ)

(ٕ)

المبرد :محمد بف يزيد بف عبد األكبر الثمالي األزدم ,أبك العباس ,المعركؼ بالمبرد( ,تِٖٓ:ىػ),

المقتضب ,تحقيؽ :محمد عبد الخالؽ عضيمة ,عالـ الكتب -بيركت ,جْ ,صُِٗ.
(ِ)

ابف جني :الخصائص  ,جِ ,ص ِّٔ.

(ّ)

ينظر :ابف األثير :ضياء الديف ,نصر اهلل بف محمد( ,تّٕٔ:ىػ) ,المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر,

تحقيؽ :أحمد الحكفي ,كبدكم طبانة ,دار نيضة مصر لمطباعة -القاىرة ,جِ ,صُّٓ.
(ْ)

السيكطي :معترك األقران في إعجاز القرآن ,جُ ,ص ِّْ.

(ٓ)

ينظر :ابف عاشكر ,محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر( ,تُّّٗ:ىػ) ,التحرير والتنوير ,الدار

التكنسية لمنشر -تكنسُْٖٗ ,ـ ,جُ ,صَُٗ.
(ٔ)

ابف جني :الخصائص ,جِ ,صِّٔ.

(ٕ)

ابف ىشاـ :مغني المبيب ,صّٖٓ.
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المطمب الثاني :الحذف عند البالغيين
إف تقصي ظاىرة الحذؼ اإلسنادم عند البالغييف تفضي بنا إلى تممس األبكاب التي
أفردكىا ليذه الظاىرة ,إذ "درس البالغيكف حذؼ جزء الجممة في باب المسند إليو ,كالمسند
كمتعمقات الفعؿ ,كما درسكا حذؼ الجممة كأكثر منيا في باب اإليجاز بالحذؼ ,كلـ يمتفتكا إلى
حذؼ جزء الكممة ,كاف كاف فيو مف اإلشارات ما يكجب عمى المشتغؿ بأسرار المغة كبالغتيا أف
(ُ)

ينبو إلييا "

كلقد تركز جيد البالغييف عند تناكليـ ليذه الظاىرة عمى بكاعث الحذؼ كأغراضو,

فضالن عف جمالياتو كاثره في النفس ,إذ َّ
عد ابف سناف الخفاجي اإليجاز كالحذؼ مف شركط
البالغة إذ يقكؿ" مف شركط الفصاحة كالبالغة :اإليجاز كاالختصار كحذؼ فضكؿ الكالـ حتى
يعبر عف المعاني الكثيرة باأللفاظ القميمة"(ِ) .كلعبد القاىر الجرجاني كقفة مطكلة عند الحذؼ,
غير" أنو أخمص في تناكلو لمجانب التطبيقي ,بكصفو متابعة كصفية لمصيغة اإلبداعية دكف
الدخكؿ في دكائر التقنيف"(ّ) ,إذ نجد أف دراسة ىذه الظاىرة اقتصرت عمى تحميؿ النصكص
كالكقكؼ عند جمالياتيا ,مف دكف التنظير ليا ,فعمى سبيؿ المثاؿ كفي معرض تعميقو عمى
حاؿ الح ٍذ ً
ت ىذه الجممةى مف ً
ؼ في المبتدأ,
الحذؼ في المبتدأ ( المسند إليو ) يقكؿ " :كاذ عرٍف ى
كؿ شيء ,فما ًمف و
اسـ أك و
أف ذلؾ سبيميو في ِّ
مكضعو,
يصيب بو
جده قد يحًذ ى
فعؿ تى ي
فاعمـ ٌ
ؼ ,ثـ أ ى
ي
ٍ
إضماره
تجد ح ٍذفىو ىناؾ أىحسف مف ذكرًه ,كترل
ؼ فييا ,إالٌ كأنت ي
ؼ في الحاؿ ىينبغي أف ييح ىذ ى
كحًذ ى
ي
ى
(ْ)
النط ً
آنس ًمف ُّ
ؽ بو"
في النفس أىكلى ك ى
كألبي يعقكب يكسؼ السكاكي نظرات في الحذؼ فقد ذكر في أغراض الحذؼ أف الحاؿ

التي تقتضي طي ذكر المسند إليو أك المسند ىي إذا كاف السامع مستحض ار لو عارفان منؾ
القصد إليو عند ذكر المسند كالترؾ راجع ,إما لضيؽ المقاـ ,كاما لالحتراز عف العبث بناء عمى

(ُ)

أبك مكسى  :محمد محمد ,خصائص التراكيب دارسة تحميمية لمسائل عمم المعاني ,مكتبة كىبة ,الطبعة

السابعة ,ص ُْٓ
(ِ)

الخفاجي :أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف سعيد بف سناف( ,تْٔٔ :ىػ) سر الفصاحة ,دار الكتب العممية,

الطبعة األكلىُِٖٗ ,ـ ,صَِٓ.
(ّ)

عبد المطمب محمد ,البالغة العربية قراءة أخرى ,الشركة المصرية العالمية لمنشر -لكنجماف ,الطبعة األكلى

ُٕٗٗـ ,ص ِِِ.
(ْ)

الجرجاني :عبد القاىر ,دالئل االعجاز في عمم المعاني ,ص ُِٓ
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الظاىر ,كاما لتخييؿ أف في تركو تعكيالن عمى شيادة العقؿ كفي ذكره تعكيال عمى شيادة المفظ
(ُ)

مف حيث الظاىر ككـ بيف الشيادتيف,

كقد أشار السكاكي إلى معنى دقيؽ لحذؼ المسند إليو

كالمسند ,كىك تخييؿ العدكؿ إلى أقكل الدليميف مف العقؿ كالمفظ ,أم أنؾ حيف تذكر المسند إليو,
أك المسند ,تككف قد عكلت في الداللة عمى المفظ المذككر ,كحيف تحذؼ أحدىما تككف قد عكلت
في الداللة عمى العقؿ؛ ألنو ليس ىناؾ لفظ يدؿ عميو ,كداللة العقؿ أقكل ,كأمكف مف داللة
المفظ(ِ).
المبحث الرابع :مفيوم اإلسناد في المغة واالصطالح ,وأىميتو
أوًال :اإلسناد في المغة:

ً
أف" السيف كالنكف ك ُّ
الشيء
الداؿ أص هؿ كاح هد يدؿ عمى انضماـ
جاء في معجـ المقاييس ٌ
ً (ّ)
إلى الشيء"
ً
الجبؿ كعال عف
الس ىن يد كىك  " :ما قابمؾ مف
كجاء في الصحاح ٌ
أف مادة سند تأتي مف ى

دت
ند ,أم
السفح .كفالف ىس ه
ىسن ي
ندت إلى الشيء أسند سنكدا ,كاستندت بمعنى ,كأ ى
كس ي
معتمد ,ى
ى
اإلسناد في الحديث :رٍف يعو إلى قائمو"(ْ) ,كلـ تخرج داللة اإلسناد في المغة عف معنى
غيرم .ك
ي

الضـ كاإلضافة إلى الشيء(ٓ).

(ُ)

ينظر :السكاكي :أبك يعقكب يكسؼ بف أبي بكر بف محمد بف عمي( ,تِٔٔ:ى ػػ) ,مفتاح العموم  ,ضبطو

ككتب ىكامشو كعمؽ عميو :نعيـ زرزكر ,دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة :الثانية َُْٕ ,ىػ -
ُٕٖٗ ـ ,ص(ُٕٔ.)َِٔ-
(ِ)

ينظر :أبك مكسى  :محمد محمد ,خصائص التراكيب دارسة تحميمية لمسائل عمم المعاني ,ص ُُٔ.

(ّ)

ابف فارس :معجم مقاييس المغة ( ,مادة سند ).

(ْ)
(ٓ)

الجكىرم :أبك نصر إسماعيؿ بف حماد( ,تّّٗ :ىػ) ,الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ( ,مادة سند ).
ينظر :الفراىيدم ,كتاب العين ,ج ٕ,ص ِِٖ؛ كابف منظكر :لسان العرب ,جّ ,صَِِ.
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ثانيا :اإلسناد في االصطالح:
ً

" اإلسناد في اصطالح النحكييف ضـ شيء إلى شيء عمى جية أف يقع بمجمكعيما

استقالؿ فائدة ,أك يككف أصمو ذلؾ"

(ُ)

كعرؼ الشريؼ الجرجاني اإلسناد بقكلو " :اإلسناد في عرؼ النحاة عبارة عف ضـ إحدل
الكممتيف إلى األخرل عمى كجو اإلفادة التامة ,أم عمى و
كجو يحسف السككت عميو"(ِ).
ثالثًا :أىمية اإلسناد
تجدر اإلشارة إلى أف اإلسناد في المغة العربية يتككف مف ركنيف أساسيف ىما المسند
كالمسند إليو ,المبتدأ كالخبر ,أك الفعؿ كالفاعؿ كما ينكب عنو ( نائب الفاعؿ ) كما يعمؿ عمؿ
سماه ( باب المسند كالمسند إليو ),
الفعؿ ,كألىميتو في الجممة العربية نرل سيبكيو عقد لو ن
بابا ٌ

قاؿ فيو  ":كىما ما ال يغنى كاحد منيما عف اآلخر ,كال يجد المتكمـ منو بدان ,فمف ذلؾ االسـ
المبتدأ كالمبني عميو ( يعني ال خبر ) ,كىك قكلؾ عبد اهلل أخكؾ  ,كىذا أخكؾ .كمثاؿ ذلؾ :
يذىب عبد اهلل ,فال بد لمفعؿ مف االسـ ,كما لـ يكف لالسـ األكؿ بد مف اآلخر في االبتداء"(ّ),
قائال " :ىذا باب المسند كالمسند إليو,
كتابع المبرد سيبكيو حيف تحدث عف أىمية ركني اإلسناد ن
(ْ)
حد اإلسناد بقكلو " :اإلسناد عبارة
كىما ما ال يستغني كؿ كاحد مف صاحبو "  .كذكر ابف مالؾ ٌ

عف تعميؽ خبر بمخبر عنو ,أك طمب بمطمكب منو "(ٓ).

كيعد اإلسناد أىـ معنى نحكم في النظـ ,كال يتمكف المتكمـ مف تأليؼ أم جممة ما لـ تبف
عمى اإلسناد ,كمف ىنا جاءت تسمية النحاة لركني اإلسناد المسند ,كالمسند إليو (العمدة) أم أنيما

(ُ)

أبك حياف األندلسي :محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف( ,تْٕٓ:ىػ) ,التذييل والتكميل

في شرح كتاب التسييل ,تحقيؽ :حسف ىنداكم ,دار القمـ -دمشؽُٗٗٔ ,ـ ,جُ ,صِّ.
(ِ)

الجرجاني :الشريؼ ,عمي بف محمد بف عمي الزيف( ,تُٖٔ :ىػ) ,كتاب التعريفات ,دار الكتب العممية,

بيركت – لبناف ,الطبعة األكلىَُّْ ,ىػُّٖٗ -ـ ,صِّ.
(ّ)

سيبكيو :الكتاب ,جُ ,صِّ.

(ْ)

المبرد :المقتضب ,جّ ,صُِٔ.

(ٓ)

ابف مالؾ :محمد بف عبداهلل ,ابف مالؾ الطائي ,أبك عبد اهلل جماؿ الديف (تِٕٔ:ىػ) ,شرح تسييل الفوائد,

تحقيؽ :عبدالرحمف السيد ,كمحمد بدكم المختكف ,ىجر لمطباعة كالنشر ,الطبعة األكلىَُٗٗ ,ـ ,جُ ,صٗ.
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يما
العماد في الجممة ,كالدليؿ عمى ذلؾ أف المتكمـ ال يصؿ إلى التعبير عف أم جزء آخر يراه يم ن
مما يدخؿ في بناء الجممة ما لـ
غير المسند كالمسند إليو ,كالمفعكالت ,أك الحاؿ ,أك غير ذلؾ ٌ
يفكر فيو باإلسناد ,كيعمؽ الجزء الميـ عنده بالمسند كىك أحد ركني اإلسناد ,كىذا في الحاالت

التي يككف فييا المفعكؿ أىـ ما يريد المتكمـ إيصالو إلى السامع ,فإنو ال يتمكف أف يعبر عف
المفعكؿ إال إذا عقد اإلسناد المتمثؿ بالمسند كالمسند إليو بناء الجممة ,فيقدـ المفعكؿ ,كىك متعمؽ
بالمسند ,كالمسند أىـ ركف في اإلسناد نحك ( :الكاجب أديت ) (ُ).
كقد أكضح عبد القاىر الجرجاني أىمية اإلسناد عندما تحدث عف بيت الفرزدؽ
أع َّ ً
الجاني ىعمى ٍييا ًى ىجائًىيا
ؽ م ىف ى
ى

ضمي ً
ت أ ُّيـ ً
كعيىا
ىكما ىح ىممى ٍ
امرئ في ي
قيؿ " :فإنؾ إذا نظرت لـ تشؾ في أف األصؿ كاألساس ىك قكلو :كما حممت أـ امرئ,
(ِ)

كأف ما جاكز ذلؾ مف الكممات إلى آخر البيت مستند إليو كمبني عميو ,كانؾ إف رفعتو لـ تجد
(ّ)

بيانا ,كال رأيت لذكرىا معنى ,بؿ ترل ذكرؾ ليا إف ذكرتيا ىذيانا "
لشيء منيا ن

كعمؿ الجرجاني أىمية اإلسناد بقكلو :إف " معاني الكالـ كميا ال تتصكر إال فيما بيف
(ْ)

شيئيف ,كاألصؿ األكؿ ىك الخبر"

كيقصد بالخبر :الحكـ ,أم المسند.

كأشار الزمخشرم إلى أىمية اإلسناد بأنو ذلؾ الرابط الذىني بيف المسند كالمسند إليو
بحيث لك جردا منو لكانا في حكـ األصكات التي حقيا أف ينعؽ بيا غير معربة؛ ألف اإلعراب ال
معا
يستحؽ إال بعد العقد كالتركيب .كككنيما مجرديف لإلسناد ىك رافعيما؛ ألنو معنى قد تناكليما ن

احدا مف حيث إف اإلسناد ال يتأتى بدكف طرفيف ىما :المسند كالمسند إليو(٘).
تناكنال ك ن

(ُ)

ينظر :البياتي ,سناء حميد ,قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ,دار كائؿ لمنشر ,عماف  -األردف,

الطبعة األكلى ,ََِّ ,ص (ِّ.)ّّ -
(ِ)

الفرزدؽ :ىماـ بف غالب بف صعصعة التميمي ,الديوان ,قدـ لو كشرحو ,مجيد طراد ,دار الكتاب العربي-

بيركت -الطبعة األكلىُِٗٗ ,ـ ,جِ ,صُّْ.
(ّ)

الجرجاني :عبد القاىر ,دالئل اإلعجاز في عمم المعاني ,صْْٓ.

(ْ)

الجرجاني :دالئل اإلعجاز في عمم المعاني ,ص(ِٔٓ.)ِٕٓ -

(ٓ)

ينظر :الزمخشرم ,أبك القاسـ محمكد بف أحمد ,جار اهلل( ,تّٖٓ:ىػ) ,المفصل في صنعة اإلعراب ,تحقيؽ:

عمي أبك ممحـ ,مكتبة اليالؿ -بيركت ,الطبعة األكلىُّٗٗ ,ـ ,صّْ؛ كالبياتي :قواعد النحوي العربي في
ضوء نظرية النظم ,صّّ.
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فالمتكمـ ال ينطؽ بفعؿ إال كىك يريد إسناده إلى شيء ظاىر في النظـ ,أك غير ظاىر
لداللة النظـ عميو فعندما نقكؿ ( :حضر محمد ) نككف قد فكرنا أكنال :بأف نسند الفعؿ ( حضر )
إلى ( محمد ) كلك لـ يكف في الذىف تفكير ,باإلسناد يسبؽ النطؽ بالمسند ,كالمسند إليو لكانت
(ُ)

ظا ليس ليا سكل داللتيا المعجمية
ىذه الكممات ألفا ن

.

كاإلسناد ركف أساسي في تركيب الجممة كتحدث عنو بقاعيف بقكلو " :إذا كاف الخالؼ
حادثنا بيف النحاة في مفيكـ الجممة كمدلكليا ,فإنو ال خالؼ بينيـ في أف األساس الذم تقكـ عميو
الجممة إنما ىك اإلسناد ,كركناه المسند كالمسند إليو "(ِ).
إف " لمعالقة السياقية قرائف معنكية تفيد في تحديد المعنى النحكم
كيقكؿ تماـ حساف ٌ

(الباب الخاص كالفاعمية مثالن) فعالقة اإلسناد مثالن ,كىي العالقة الرابطة بيف المبتدأ كالخبر ثـ
(ّ)

بيف الفعؿ كالفاعؿ ,أك نائبو ,تصبح عند فيميا ,كتصكرىا قرينة معنكية "

ثـ ذكر بقاعيف أىمية اإلسناد بقكلو " :كلإلسناد دكر رئيس في التراكيب المغكية ,كيعني
كضع الصيغ المغكية في صكر مخصكصة "(ْ) ,كأشار إلى العالقة بينيما حيث يقكؿ " :فالعالقة
إذف بيف المسند كالمسند إليو عالقة لزكمية إلفادة معنى ,كتكليد داللة ,كقكاـ ىذه العالقة بيف
المسند كالمسند إليو ,ىك اإلسناد ,ىذه العالقة الذىنية التي ينبثؽ منيا عالقة لفظية "(ٓ),
رص الكالـ كيفما
كقد ح ٌ
دد بقاعيف الغاية مف اإلسناد بقكلو " :ليس الغاية مف اإلسناد ٌ
ً
المقصد منو انعقاد الكالـ بحيث يككف ثمة عالقة تحصؿ بيا
ضـ كممة إلى أخرل ,إنما
اتفؽ ,أك ٌ
فائدة ,كبذا يككف اإلسناد مف أىـ كسائؿ الربط في العربية ,بو تأتمؼ التراكيب كتتسؽ ,كليس ىك
أيضا؛ إذ ال تكاصؿ مف دكف إسناد ,كال نظـ مف دكف
كسيمة ربط كحسب ,كانما كسيمة ضبط ن

إسناد ,أم ال لغة دكف إسناد"

(ٔ)

.

(ُ)

ينظر :البياتي ,قواعد النحوي العربي في ضوء نظرية النظم ,ص ّّ.

(ِ)

بقاعيف :عادؿ سمماف ,الوصل والفصل في التركيب العربي وأثره في الداللة ,رسالة دكتكراه ,إشراؼ :سمير

شريؼ استيتيو ,جامعة اليرمكؾََِّ ,ـ ,صٓٗ.
(ّ)

تماـ حساف :المغة العربية معناىا ومبناىا ,دار الثقافة -المغربُْٗٗ ,ـ ,ص (ُُٗ.)ُِٗ-

(ْ)

بقاعيف :الوصل والفصل في التركيب العربي وأثره في الداللة ,ص ٓٗ.

(ٓ)

المرجع نفسو ,صٔٗ.

(ٔ)

بقاعيف :الوصل والفصل في التركيب العربي وأثره في الداللة ,ص (ٔٗ.)ٕٗ -
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المبحث الخامس :الحذف والنظرية التوليدية التحويمية
نشأت النظرية التكليدية التحكيمية في الخمسينات ,فقد كاف أكؿ ظيكرىا عاـ ُٕٓٗـ,
عندما نشر المغكم األمريكي نعكـ تشكمسكي كتابو المشيكر ( التراكيب المغكية ) " syntactic
 , "structuresثـ تبعو عدد مف المغكييف الذيف طكركا نظريتو كأعطكىا أشكاالن متعددة(ُ).
أثر في النظريات المغكية الحديثة ,كتكصؼ
كيعد كتاب تشكمسكي مف أكثر الكتب نا

نظريتو بأنيا ثكرية بالنسبة لمسار الدرس المغكم قبؿ تشكمسكي ,ككثير مف أفكاره كاف قد أشير
إلييا في كتابات زيمنج ىاريز أستاذ تشكمسكي ,كفي كتابات بعض الدارسيف الذيف جعمكا يكتبكف
(ِ)

إطار نظرنيا كالذم نجده في النظرية التحكيمية
دكف أف يضعكا نا

.

كميما يكف مف خالؼ بينيا كبيف المناىج التقميدية في التحميؿ كالتقدير فإنيا تقكـ عمى

أساس ميـ كىك االعتراؼ بكجكد بً ٍنية عميقة لكؿ جممة ,ىذا التركيب ىك الذم يعطي المعنى
المقصكد لمجممة ,أما ما ينطؽ بالفعؿ أك يرسـ بالكتابة فيسمى عندىـ بالتركيب الظاىرم أك البنية

السطحية(ّ).
اإلنساف عند تشكمسكي ليس آلة ,كانو ال يختمؼ عف الحيكاف بقدرتو عمى التفكير كالذكاء
فحسب ,كلكنو يفترؽ عنو بقدرتو عمى المغة ,إذ إف المغة عنده ىي أىـ الجكانب الحيكية في
النشاط اإلنساني ,كليس مف المعقكؿ أف تككف ليا ىذه األىمية ثـ تتحكؿ إلى مجرد تراكيب شكمية
يسعى الكصفيكف إلى تجريدىا مف ( المعنى ) كمف ( العقؿ ) في ىذا الكصؼ السطحي الذم
صكره دم سكسير أكؿ ىذا القرف ,لذا فإف دراسة المغة ينبغي أال تتكقؼ عند ىذا المنيج الكصفي
مستقال ) ال يتجاكز حدكد المادة البشرية ,كانما ينبغي أف تعيننا الدراسة المغكية عمى
باعتباره (
ن
فيـ الطبيعة البشرية ,ثـ يشير إلى أف ثمة أصكنال عميقة في التركيب اإلنساني تجعمو منذ طفكلتو
يتميز بالقدرة عمى نطؽ مئات مف الجمؿ لـ يسمعيا مف قبؿ ,كأنو يفيـ ما يقاؿ لو مف كالـ لـ
يسمعو مف قبؿ ,كأف ثمة مبادئ مشتركة أك كمية  universalsفي كؿ المغات اإلنسانية تمثؿ
(ُ)

الخكلي :محمد عمي ,قواعد تحويمية لمغة العربية ,دار الفالح لمنشر كالتكزيع -األردف ,طبعة ُٗٗٗـ,

صْ.
(ِ)
(ّ)

ينظر :حمكدة ,ظاىرة الحذف في الدرس المغوي ,ص ُُ.
ينظر:الخكلي ,قواعد تحويمية لمغة العربية ,ص(ٔ)ٕ-؛ كحمكدة :ظاىرة الحذف في الدرس المغوي,

ص(ُُ.)ُِ -
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جزنء مما نسميو الطبيعة البشرية ,كعمى المغكم أف يضع في حسبانو أكنال :قدرة اإلنساف عمى
شيئا ,بؿ ال يعتبر
المغة كمف ثـ فإف كصؼ البنية السطحية ( )surface structureال يقدـ ن

شيئا ,كلكف األىـ ىك أف يصؿ إلى البنية التحتية أك العميقة ( deep or
عمما ,ألنو ال يفسر ن
ن
)underlying structure؛ ألنيا ىي التي تكقفنا عمى قكانيف الطبيعة البشرية(ُ).
إف الطريقة التي يقدميا النحك التحكيمي في تفسير ظاىرة الحذؼ شبيية بما قدمو النحك
العربي ,كما يسميو التحكيميكف بقكاعد الحذؼ اإلجبارم شبيية بما سماه نحاة العرب القدماء
نحكيا إذا ظير المحذكؼ المقدر في الكالـ أم
بالحذؼ الكاجب حيث ال تككف الجممة صحيحة
ن
في بنية السطح عمى حد تعبير التحكيمييف ,كىناؾ بعض األمثمة التي تناكليا التحكيميكف بالنسبة

لمغة اإلنجميزية المتمثمة لظاىرة الحذؼ ,قد تنطبؽ أك تتشابو مع قكاعد الحذؼ في غيرىا مف
المغات.
المثاؿ األكؿ خاص بحذؼ االسـ الثاني في الجممة التي تحتكم عمى فعميف ,كذلؾ إذا كاف فاعؿ
الفعؿ األكؿ ىك نفس فاعؿ الفعؿ الثاني كتسمى ىذه القاعدة ( الحذؼ التبادلي لالسـ ) كما
يتضح مف الجممتيف اآلتيتيف:
ُMarvin expects Sylvia to win the game -
مفيا بالمعبة
مارفف يأمؿ أف تفكز س ن

ِMarvin expects to win the game -
مارفف يأمؿ أف تفكز بالمعبة
فالجممة الثانية احتكت فعميف حذؼ فاعؿ الفعؿ الثاني منيما ,كنسكؽ التعميؽ بنصو
ليتضح مدل التشابو بينو كبيف منيج القدماء في تقدير المحذكفات :في كمتا الجممتيف (
سمفيا ,كفي الثانية
 ) expectsىك الفعؿ نفسو؛ كلكف فاعؿ (  ) winفي الجممة األكلى ىك ن
فاعؿ (  ) winىك مارفف ىذه الحقيقة ال يمكف المنازعة فييا مف قبؿ المتكمـ األصمي لإلنجميزية,
كمع ذلؾ ففي البنية السطحية لمجممة الثانية يبدك مارفف كحده فاعؿ الفعؿ (  ) expectsكما في
الجممة األكلى .كيؼ إذف نعرؼ أف مارفف ىك فاعؿ الفعؿ ( ) win؟ أف التكضيح يتمثؿ مرة
أخرل في البنية العميقة أكثر مف السطح ,ففي العمؽ لمثانية تكمف بنية يككف فييا مارفف
(ُ)

ينظر :عبده الراجحي :النحو العربي والدرس الحديث ,دار النيضة العربية -بيركت ُٕٗٗ ,ـ ,ص(ُُِ-

ُُّ).
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فاعؿ(  ,) winكما لـ تكجد قاعدة التحكيؿ الخاصة بحذؼ االسـ فإف ىذه البنية العميقة ستظير
عمى السطح عمى الشكؿ اآلتي:
ّMarvin expects to Marvin win the game -
ىذا التركيب غير نحكم بالنسبة لمبنية السطحية في اإلنجميزية ,فمارفف يجب أف يذكر
فاعالن لػ (  ) winنتيجة محتكمة أف المتكمميف في اإلنجميزية يعرفكف أف الجممة ( ِ ) ليا نفس
معنى الجممة ( ّ ) ,مع أف األخيرة ( ّ ) غير نحكية فمارفف ال يمكف أف يظير فاعالن لمفعؿ (
 ) winفي بنية السطح ,كعميو فإف تحكيالن إجباريان يجب أف يقع حتى تتحكؿ البنية العميقة إلى
نحكيا(ُ).
بنية سطحية صحيحة ن

يؤكد تشكمسكي أف ثمة " :جانبيف ال مناص مف االىتماـ بيما معان لفيـ المغة

اإلنسانية ,أما الجانب األكؿ :فيك األداء المغكم الفعمي ( ) actual linguistic performance
كىك الذم يمثؿ ما ينطقو اإلنساف فعالن ,أم يمثؿ ( البنية السطحية ) لمكالـ اإلنساني .كأما
الجانب الثاني :فيك (الكفاءة ) التحتية ( )underlying competenceعند ىذا ( المتكمـ
(ِ)

السامع المثالي ) كىي التي تمثؿ ( البنية العميقة ) لمكالـ"
كلمقكاعد التحكيمية أربعة أنماط

(ّ)

:

ُ .قكانيف التركيب األساسي (  ) phrase- structure rulesأك قكانيف التركيب الباطني :كىي
قكانيف تجريدية ذات صبغة شمكلية.
ِ .قكانيف مفرداتية (  :) lexical rulesكىي القكانيف التي يتـ بكساطتيا كصؼ مفردات المغة مف
حيث معناىا كمبناىا.
ّ .قكانيف تحكيمية :كىي القكانيف التي يتـ بمكجبيا تحكيؿ التراكيب الباطنية إلى تراكيب ظاىرية.
ْ .قكانيف مكرفيمية صكتية :كىي القكانيف التي تضع الكممات التي في التراكيب الظاىرية بصيغتيا
النيائية مف ناحية صكتية.

(ُ)

ينظر :حمكدة ,ظاىرة الحذف في الدرس المغوي ,ص (ُْ.)ُٓ -

(ِ)

عبد الراجحي ,النحو العربي والدرس الحديث ,صُُٓ.

(ّ)

الخكلي :محمد عمي ,قواعد تحويمية لمغة العربية ,صٕ.ٖ -
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كمف الجدير بالذكر أنو لتكليد جممة ما يتـ تطبيؽ ىذه القكانيف بصكرة تسمسمية,
فبكساطة قكانيف التركيب األساسي ,يتـ اختيار التركيب الباطني المنكم استعمالو ,كبعد ذلؾ
يكسي العظـ لحمان بكساطة اختيار الكممات المراد استعماليا ضمف ذلؾ التركيب الباطني عف
طريؽ تطبيؽ القكانيف المفرداتية ,كبعد ىذا يجرم تطبيؽ القكانيف التحكيمية التي تحكؿ التركيب
الباطني إلى تركيب ظاىرم ,كبعد ذلؾ يتـ تطبيؽ القكانيف المكرفيمية الصكتية إلعطاء الجممة
شكميا النيائي.
كيختمؼ المغكيكف في الكيفية التي يجب أف تؤدم بيا القكانيف التحكيمية كظيفتيا حصر
بعضيـ العمميات التحكيمية بأنماط عديدة منيا :التعكيض ,كالتمدد ,كالتقمص ,كاإلضافة ,كالتبادؿ,
 + Øب) .في ىذه العممية تحكؿ أ  +ب إلى

كالحذؼ )deletion( :مثالن ( أ  +ب

ب فقط أم أف " أ " حذفت ,كمف المالحظ أنو في القكانيف التحكيمية يستعمؿ السيـ المزدكج ,في
حيف يستعمؿ السيـ المفرد في القكانيف الباطنية كذلؾ مف أجؿ التمييز(ُ).
تحكيمي ػػا ى ػػك ذل ػػؾ ال ػػذم يس ػػجؿ ف ػػي
ػر
كيق ػػكؿ ارب ػػح ب ػػكمعزة  " :كالح ػػذؼ ال ػػذم يع ػػد عنص ػ نا
ن

الجممػػة ,أك الكحػػدة اإلسػػنادية التكليديػػة االسػػمية ,أك الفعميػػة لغػػرض فػػي المعنػػى ,كتبقػػى معػػو ىػػذه
الجممة ,أك الكحدة اإلسنادية الكظيفة حاممة معنى ما ,فالحذؼ قد يمس المسند ,كلحذؼ المسند ال
بػد مػف كجػكد قرينػػة دالػة عميػو؛ ألف الحػذؼ خػػالؼ األصػؿ ,فػال يعػدؿ إليػػو إال لسػبب يقتضػيو مػػع
قياـ قرينة دالة عميو ,سكاء أكانت ىذه القرينة حالية أـ مقالية ,إذ المحذكؼ بدكنيا ال يعمـ بالنسبة
إلى السامع ,فيخؿ الحذؼ بالنسبة لممقصكد"(ِ).
عناصر التحويل:
إف لمتحكيؿ عناصر ينبغي تكافرىا فيو ,كىي عمى النحك اآلتي:

كضكحا؛ ألف المتكمـ يعمد إلى مكرفيـ حقو
ُ) الترتيب :كىك مف أبرز عناصر التحكيؿ ,كأكثرىا
ن
طمبا إلظيار ترتيب المعاني في النفس
التأخير فيقدمو ,أك إلى ما حقو التأخير ,فيؤخره ن

(ُ)
(ِ)

(ّ)

.

ينظر :الخكلي ,قواعد تحويمية لمغة العربية ,ص(ِّ.)ِْ -
رابح بكمعزة :التحويل في النحو العربي ,مفيكمو -أنكاعو -صكره ,دار كمؤسسة رسالف ,دمشؽ -سكريا,

ََِٖـ ,ص (ُٕ.)ِٕ-
(ّ)

ينظر :عمايرة ,خميؿ أحمد ,في نحو المغة وتراكيبيا ,منيج كتطبيؽ ,عالـ المعرفة  -جدة  ,الطبعة األكلى,

ُْٖٗـ ,صٖٖ.
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عنصر مف عناصر التحكيؿ ,أم :كؿ ما يضاؼ إلى الجممة النكاة
نا
ِ) الزيادة :كيقصد بيا
مف كممات يعبر عنيا النحاة بالفضالت ,أك التتمات ,أك غير ذلؾ ,كيعبر عنيا
(ُ)

البالغيكف بالقيد

.

ّ) الحذؼ :كي ً
نقيضا لمزيادة ,كأنو يعنػي أم نقػص فػي
عنصر مف عناصر التحكيؿ
نا
قصد بو
ن
ى
الجممة النكاة التكليدية االسمية ,أك الفعمية ,لغرض في المعنى ,كتبقى الجممة تحمؿ معنى

يحسػف السػػككت عميػػو ,كتحمػػؿ اسػػميا الػػذم كػاف ليػػا قبػػؿ أف يجػػرم عمييػػا التحكيػػؿ .مثػػاؿ
ػائال :مػػف حضػػر؟ كأجيػػب :خالػ هػد :فػػإف كممػػة ( خالػ هػد ) فػػي
عمػػى ذلػػؾ  :فػػإف سػػأؿ أحػػدىـ قػ ن
سياقيا ,تحمؿ معنػى يحسػف السػككت عميػو ,فيػي جممػة ,كلكنيػا جممػة قػد حػذؼ ركػف مػف
أركانيػػا كىػػك ( حضػػر ) فيػػي جممػػة تحكيميػػة القصػػد مػػف تحكيميػػا اإليجػػاز الػػذم تيػػتـ بػػو
العربيػػة كتسػػمى لتحقيقػػو ,كىػػك عنصػػر مػػف عناصػػر بالغػػة المػػتكمـ ,فيػػي جممػػة تحكيميػػة
فعمية ,أما في اإلجابة عػف السػؤاؿ :مػف القػادـ؟ خال هػد ,فكممػة ( خالػد ) جممػة تحمػؿ معنػى
يحسف السككت عميو ,كقد حذؼ منيا ركف رئيس مف أركانيا ,فأصميا:
عمػػي قػػادـ

القػػادـ عمػػي ي جممػػة تحكيميػػة اسػػمية التحكيػػؿ

عمػػي القػػادـ

فييا لإليجاز بالحذؼ(ِ).
ْ) الحركة اإلعرابية (ّ):
ٓ) التنغيـ :يع ٌرؼ في االصطالح بأنو" :مكسيقى الكالـ ,فالكالـ عند إلقائو تكسكه ألكاف
مكسيقية ال تختمؼ عف المكسيقى إال في درجة التكاؤـ كالتكافؽ بيف النغمات الداخمية التي
تصنع كال متناغـ الكحدات كالجنبات ,كتظير مكسيقى الكالـ في صكرة ارتفاعات,
كانخفاضات ,أك تنكيعات صكتية ,أك ما نسمييا نغمات الكالـ"

(ْ)

(ُ)

ينظر :عمايرة ,في نحو المغة وتراكيبيا ,صٔٗ.

(ِ)

ينظر :المرجع نفسو ,ص(ُّْ.)ُّٓ -

(ّ)

المرجع نفسو ,صُْٗ.

(ْ)

كماؿ :بشر ,عمم األصوات ,دار غريب لمطباعة كالنشر -القاىرةَََِ ,ـ ,ص ّّٓ.
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الفصل الثاني
الحذف اإلسنادي في الجممة االسمية وتطبيقاتو في
كتاب حديث األربعاء
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الفصل الثاني
الحذف اإلسنادي في الجممة االسمية وتطبيقاتو في كتاب حديث األربعاء
إف الجممة اإلسنادية ال تقكـ إال بركنيف ,المسند ,كالمسند إليو ,كالمبتدأ كالخبر يمثالف
الركف األساس في الجممة اإلسنادية ,كلكنيما في الكقت نفسو قد يحذؼ أحدىما ,كلكنو يبقى
مكجكدا في المعنى.
ن

المبحث األول :حذف المبتدأ (المسند إليو)
يتناكؿ الباحث في ىذا المبحث الحذؼ في المبتدأ ( المسند إليو ) ,الذم يعد أحد
عناصر الجممة ,كلو دكر كبير في بنائيا؛ لكنو قد يحذؼ لكجكد ما يدؿ عميو؛ كلذا فإف الباحث
ككجكبا.
از
يقكـ بتعريؼ المبتدأ ,ثـ الحديث عف حذؼ المبتدأ جك نا
ن
المطمب األول :تعريف المبتدأ

كعريتو مف العكامؿ
تناكؿ النحاة تعريؼ المبتدأ في كتبيـ فيك عندىـ  " :كؿ اسـ ابتدأتو ٌ
المفظية ,كعرضتو ليا ,كجعمتو أكنال و
خبر عف األكؿ "(ُ) ,أك ىك االسـ الذم تجرد
لثاف يككف الثاني نا
عف العكامؿ المفظية لإلسناد(ِ) ,أك أف المبتدأ ىك " :اسـ صريح ,أك بمنزلتو مجرد عف العكامؿ

المفظية ,أك بمنزلتو ,أم :بمنزلة المجرد ,مخبر عنو ,أك كصؼ رافع لمكتفى بو عف الخبر ,أك
بمنزلة الكصؼ"(ّ)  ,كاالسـ الصريح ما ال يككف مصد انر مؤكالن ,كأما غير الصريح فيك ما يككف
فعرفو بقكلو " :ىك االسـ العارم عف
مصد انر مؤكالن مف حرؼ مصدرم كًفعؿ .أما أميف عمي السيد ٌ

العكامؿ المفظية غير الزائدة كشبييا مع ككنو مخب انر عنو ,أك كصفان مكتفيان بمرفكعو"(ْ) ,ثـ ذكر
شكقي ضيؼ أف " :المبتدأ ىك االسـ المرفكع في أكؿ الجممة االسمية ,كلذلؾ سمي ( المبتدأ ),

(ُ)

ابف جني :أبك الفتح عثماف المكصمي( ,تِّٗ:ىػ) ,الممع في العربية ,تحقيؽ :فائز فارس ,دار الكتب

الثقافية -الككيت ,صِٓ.
(ِ)

ينظر :ابف ىشاـ ,شرح قطر الندى وبل الصدى ,تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ,القاىرة ,الطبعة

الحادية عشرُّّٖ ,ىػ ,صُُٔ.
(ّ)

األزىرم :خالد بف عبد اهلل بف أبي بكر( ,تَٗٓ:ىػ) ,شرح التصريح عمى التوضيح ,دار الكتب العممية-

بيركت ,الطبعة األكلىَََِ ,ـ ,جُ ,صُٖٗ.
(ْ)

أميف عمي السيد :في عمم النحو ,دار المعارؼ -القاىرة ,الطبعة السابعةُْٗٗ ,ـ ,جُ ,صَُٕ
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يد عاقؿ"(ُ) ,كيأتي المبتدأ أما
كىك مكضكع الجممة كمحكرىا ,كيتمـ جممتىو خبر مرفكع مثؿ ز ه
يحا ,أك مؤكنال ,فالصريح نحك قكلؾ ( :اهلل ربنا ) ,أك ما ينكب منابو ,كالضمير كأسماء
صر ن
اإلشارة ,كالمكصكلة ,كالشرط ,كاالستفياـ ,كأما المؤكؿ نحك قكلو تعالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
خير
بالم ىعيدم ه
ﭼ [البقرة ,]ُْٖ :التقدير :صكمكـ خير لكـ ,كمنو قكلو في المثؿ العربي" :تسمعى ي

(ّ)
(ِ)
أف تراهي"  ,التقدير :سماعؾ بالمعيدم  .كيقكؿ ابف يعيش " :اعمـ أف المبتدأ كالخبر جممةه
مف ٍ

بد منيما ,إال
مفيدةه تحصؿ الفائدة بمجمكعيما ,فالمبتدأ
الخبر محؿ الفائدة ,فال ٌ
معتم يد الفائدة ,ك ي
ى
حالية تيغنًي عف ُّ
ألف األلفاظ
أنو قد تكجد قرينة لفظية ,أك ٌ
فيحذؼ لداللتيا عميو؛ ٌ
النطؽ بأحدىما ,ي

جيء بيا لمداللة عمى المعنى ,فإذا فييـ المعنى بدكف المفظ ,جاز أف ال تأتي بو ,كيككف مر نادا
ٌإنما
ى

كتقدير "(ْ).
نا
كما
يح ن

(ُ)

شكقي ضيؼ :تجديد النحو ,دار المعارؼ -القاىرة ,الطبعة الثالثة ,صُّٕ.

(ِ)

الميداني :أبك الفضؿ أحمد بف محمد بف إبراىيـ ,النيسابكرم( ,تُٖٓ:ىػ) ,مجمع األمثال ,تحقيؽ :محمد

محيي الديف عبد الحميد ,دار المعرفة -بيركت -لبناف ,جُ ,صُِٗ.
(ّ)

ينظر :ابف ىشاـ :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ,جُ ,صُٖٔ؛ كابف الصائغ ,محمد بف حسف بف

سباع ,أبك عبداهلل شمس الديف( ,تَِٕ:ىػ) ,الممحة في شرح الممحة ,تحقيؽ :إبراىيـ بف سالـ الصاعدم,
عمادة البحث العممي -المدينة المنكرة ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة األكلىََِْ ,ـ ,جُ ,صِٔٗ؛
كالغالييني ,مصطفى ,جامع الدروس العربية ,راجعة كنقحو :عبد المنعـ خفاجة ,منشكرات المكتبة العصرية-
صيدا -بيركت ,جِ ,ص ِٗٓ.
(ْ)

ابف يعيش :عمي بف يعيش ابف أبي السرايا محمد بف عمي( ,تّْٔ :ىػ) شرح المفصل لمزمخشري ,قدـ لو,

إميؿ بديع يعقكب ,دار الكتب العممية -بيركت -لبناف ,الطبعة األكلىََُِ ,ـ ,جُ ,ص ِّٗ.
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از
المطمب الثاني :حذف المبتدأ (المسند إليو) جو ًا
سبؽ القكؿ أف المبتدأ ركف أساس في الجممة ,لكنو في الكقت نفسو قد يحذؼ جك نازا ,كىذا

دؿ
الحذؼ يجب أال يككف في كؿ الحاالت ,بؿ ال بد لو مف ضكابط ,كمف ىذه الضكابط أنو يحذؼ إف ٌ
عميو دليؿ ,كفيـ المعنى المراد إيصالو لممتمقي بطريقة كاضحة مف غير إخالؿ
فمثال إذا " :رأيت صكرة شخص فصار آية لؾ عمى معرفة الشخص فقمت:
بالعبارة ,أك الكالـ ,ن
عبد اهلل كربي ,كأنؾ قمت :ذاؾ عبد اهلل ,أك ىذا عبد اهلل"

(ُ)

از في سياق االستفيام(ِ):
أوًال :حذف المبتدأ جو ًا
مما يحذؼ فيو المبتدأ ,كجاء حذؼ المبتدأ في ىذا السياؽ في القرآف
إف سياؽ االستفياـ ٌ

الكريـ ,كفي كالـ العرب النثرم كالشعرم ,كمثاؿ ذلؾ ,قكلؾ :بخير ,في جكاب مف سأؿ :كيؼ
زيد؟ كالتقدير :ىك بخير.

از في مكاضع متعددة كالسيما
أما في كتاب (حديث األربعاء) فقد جاء حذؼ المبتدأ جك نا

قاصدا اإليجاز في كالمو,
غالبا ما يحذؼ
ن
في سياؽ االستفياـ ,لذا نجد المتكمـ في ىذا السياؽ ن
كبمغ الحذؼ في ىذا السياؽ ثماني مرات:

أعرضيا
فأحببت أف
رضت لي
منيا قكلو  " :فقاؿ لو أبكىا :ما ٌ
ي
ى
ردؾ؟ قاؿ :ثالثة أبيات ىع ى

اختصارا ,لكيال يطيؿ الكالـ عمى
عميؾ"(ّ) ,كالتقدير :ردم ثالثة أبيات .ىنا حذؼ المبتدأ
ن

أيضا ,فال داعي لذكر المحذكؼ ( المبتدأ ) ,كعمى
السامع؛ كألف المعنى المراد إيصالو كاضح ن

(ُ)

سيبكيو :الكتاب ,جِ ,صَُّ؛ كينظر :ابف يعيش ,شرح المفصل ,جُ ,ص ُّٗ؛ كابف السراج :أبك بكر

محمد بف السرم بف سيؿ النحكم( ,تُّٔ :ىػ) ,األصول في النحو ,تحقيؽ :عبد الحسيف الفتمي ,مؤسسة
الرسالة -بيركت ,جُ ,ص ٖٔ.
(ِ)

ينظر :ابف جني :الممع في العربية ,صَّ؛ كابف مالؾ :شرح التسييل ,جُ ,ص ِٖٔ؛ كابف ىشاـ :أوضح

المسالك إلى ألفية ابن مالك ,جُ ,ص ُِْ؛ كابف عقيؿ :شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك ,جُ ,ص
ِْٔ؛ كاألشمكني :نكر الديف ,عمي محمد بف عيسى( ,تََٗ:ىػ) ,شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك ,دار
الكتب العممية -بيركت ,الطبعة األكلىُٖٗٗ ,ـ ,جُ ,ص َِٓ.
(ّ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صََِ.
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داللة فأخذكا يسألكنيا
ىذا النحك جاء الحذؼ في سياؽ الحكار في نص آخر ,نحك قكلو " :كأقبمت ٌ
عف أمرىـ ,فقالت :كـ أنتـ؟ قالكا :أربعة "(ُ).
از كال
فقكلو ( :أربعة ) خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره :نحف أربعة .فينا حذؼ المبتدأ جك نا
اختصار لمكالـ .
نا
داعي لذكره؛ ألف المعنى قد فيـ مف خالؿ السياؽ ,كجاء حذفو
كفي مكضع آخر كرد حذؼ المبتدأ جكا انز ,قكلو ":كفد عمى الميدم ,فأنشده قصيدة يمدحو
(ِ).

فييا ,فسألو الميدم :مف أنت؟ قاؿ :شاعرؾ كعبدؾ ,مركاف بف أبي حفصة"

ىنا حذؼ المبتدأ

اختصارا ,كىذا أسمكب بميغ كجد عند العربي الذم يحاكؿ اإليجاز في كالمو ,كتقدير
بعد السؤاؿ
ن

الحذؼ :أنا شاعرؾ كعبدؾ ,فالمتكمـ في ىذه المكاضع يجكز لو حذؼ المبتدأ ,كذكره لكف حذفو

أكلى؛ ألف سياؽ الكالـ كاضح لدل السامع ,فال داعي لذكر المبتدأ.
كمف األمثمة األخرل في أسمكب المحاكرة ,كالسؤاؿ بيف الميدم كمركاف قكلو  ":فمما فرغ
(ٖ)

مف إنشاده سأؿ الميدم عف القصيدة كـ ىي؟ قاؿ مركاف :مئة بيت"

التقدير :ىي مئة بيت.

كؿ ىذه النصكص التي كردت ىي حكارات كردكد بيف شخصيف كالىما حاضر
إيجازا ,كىذا مف
(المتكمـ ,كالمخاطب) ,فيك خطاب مباشر بينيما ,لذا جاء الرد بحذؼ المبتدأ
ن
خصائص العربية التي يكثر فييا اإليجاز مع الحكار المباشر.

عما نص عميو النحاة
كلـ تختمؼ النظرية التكليدية التحكيمية في ىذا النكع مف الجمؿ ٌ

العرب القدماء ,فالجمؿ السابقة جمؿ تحكيمية ط أر عمييا تحكيؿ بالحذؼ ففي قكلو ( :أربعة )
البنية العميقة ليا ( نحف أربعة ) فحذؼ أحد أركانيا ,كىك المبتدأ الضمير( نحف ) فأصبحت بعد
الحذؼ جممة تحكيمية ,الغرض مف الحذؼ في ىذا المقاـ اإليجاز؛ ألف المحذكؼ معمكـ لدل
السامع.

(ُ)

طو حسيف :حديث األربعاء :جِ ,صِْ.

(ِ)

المصدر نفسو :جِ ,صِّّ.

(ّ)

المصدر نفسو :جِ  ,ص(ِّّ.)ِّْ-
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از في سياق القول(ُ):
ثانيا :حذف المبتدأ جو ًا
ً
جاء حذؼ المبتدأ في ىذا السياؽ في القرآف الكريـ ,نحك قكلو تعالى :ﭽ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭼ [الفرقاف ,]ٓ :أم :ىي أساطير.
كجاء حذؼ المبتدأ جكا انز بعد القكؿ في الشكاىد الشعرية التي كردت في كتاب حديث
األربعاء في مكضع كاحد ,كىك قكؿ أبي نؤاس:
اسًـ َّ
كؽ
الن ًار ىم ٍخمي ي
لى ىما تىفى َّكهى بً ٍ

(ِ)

لى ٍك َّ
أف ىم ٍف قى ى
ىح ىرقى ٍ
اؿ ( ىن هار) أ ٍ
ت فى ىموي

الشاىد فيو :كممة ( نار ) حيث حذؼ المبتدأ لغرض الضركرة الشعرية؛ ألنو مع كجكد
المحذكؼ ال يستقيـ البيت الشعرم ,كلما برزت جمالية البيت ,باإلضافة إلى اإليجاز ,كاالختصار
الذم يقصده الشاعر ,لذلؾ حذؼ المبتدأ جك نازا ,كالتقدير في ىذه البيت ( ىي نار ) ,فكممة نار

طر عمييا تحكيؿ بالحذؼ ,فحذؼ أحد أركانيا( المبتدأ ) فأصبحت تحكيمية ,كالبينية
جممة اسمية أ
العميقة ليا ( ىي نار )
األصؿ التكليدم

ىي نار

تحكيؿ بالحذؼ

نار

از في العناوين:
ثالثاً :حذف المبتدأ جو ًا
أغمب العناكيف في العربية يحذؼ فييا المبتدأ جك نازا ,كىذا األسمكب مف الحذؼ يمكف

تقديره في كؿ عنكاف ,كتقدير المبتدأ يككف بحسب الخبر ,كيحتمؿ أف يككف الخبر محذكفنا؛ لكف
األرجح ككف المبتدأ ىك المحذكؼ؛ ألف الخبر محط الفائدة ,كعمى سبيؿ المثاؿ ( حديث األربعاء
اختصارا ,كتقدير الكالـ ( ىذا
) ,فإف لفظة ( حديث ) خبر لمبتدأ محذكؼ جك نازا ,كجاء حذفو
ن
حديث األربعاء ).

كجاء حذؼ المبتدأ ( المسند إليو ) في سياؽ العناكيف في كتاب حديث األربعاء إذ بمغ
ستنا كخمسيف مرةن :
(ُ)

ينظر :السيكطي ,ىمع اليوامع ,جُ ,ص َّٗ

(ِ)

أبك نؤاس :الحسف بف ىانئ الحكمي( ,تََِ -ُٖٗ :ىػ) ,الديوان ,تحقيؽ :سميـ خميؿ قيكجي ,دار الجيؿ

 -بيركتََِّ ,ـ ,صِٓٔ؛ كطو حسيف :حديث األربعاء :جِ ,صُُٕ.
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كذلؾ عندما تحدث عف أحد الشعراء الجاىمييف ,كجعؿ عنكاف المكضكع" :ساعة مع
از لكجكد ما يدؿ
شاعر جاىمي"(ُ) ,كالتقدير :ىذه ساعة مع شاعر جاىمي ,فحذؼ المبتدأ جك نا
عميو ,كىك الخبر ,فال داعي لذكر المحذكؼ؛ كي ال يطيؿ الكالـ ,كىذا أحد األساليب البالغية

التي يقصدىا المتكمـ في حديثو عف العناكيف إذ ال بد فييا مف اإليجاز كاالختصار.
از في ىذا السياؽ ذكره أحد العناكيف " :الغزلكف
كشاىد آخر عمى حذؼ المبتدأ جك نا

كاخبارىـ"(ِ)  ,كتقدير الكالـ ىؤالء الغزلكف كأخبارىـ ,فحذؼ المبتدأ ىنا؛ ألنو في سياؽ عنكاف,
فال داعي لذكر المسند إليو ,كىذا مف السمات الجمالية في العربية.
از في أحد العناكيف ,كىك
كمثاؿ آخر عمى غرار األمثمة السابقة جاء حذؼ المبتدأ جك نا

قكلو " :خاتمة القكؿ في الغزليف"(ّ) ,كتقدير الكالـ :ىذه خاتمة القكؿ في الغزليف ,ككذلؾ حذؼ
إيجاز في الكالـ.
نا
از لكجكد ما يدؿ عميو ,كىك الخبر ,فجاء حذفو
المبتدأ جك نا

كمف الشكاىد األخرل عمى حذؼ المبتدأ في سياؽ العناكيف قكلو " :القدماء

كالمحدثكف"(ْ) ,كتقدير الكالـ :ىؤالء القدماء كالمحدثكف ,حذؼ المبتدأ جك نازا ,لغرض اإليجاز.

از في أحد العناكيف قكلو " :عمـ األخالؽ "(ٓ),
كمف األمثمة األخرل في سياؽ حذؼ المبتدأ جك نا

كتقدير الكالـ :ىذا عمـ األخالؽ ,فجاء حذؼ المبتدأ لغرض بالغي ,كىك اإليجاز كاالختصار
كي ال يطيؿ عمى السامع في العنكاف مما يجعمو ينفر منو.
أما مف الناحية التكليدية ,كالتحكيمية في كؿ العناكيف التي كردت في كتاب حديث

از إذ ط أر عمى ىذه األمثمة تحكيؿ بالحذؼ ,فحذؼ
األربعاء جاء حذؼ المبتدأ ( المسند إليو ) جك نا
أحد أركاف الجممة اإلسمية ,كىك ( المبتدأ ) لغرض اإليجاز في العناكيف مما يعطي جمالية

لمعنكاف ,فاألصؿ التكليدم قبؿ الحذؼ في أغمب األمثمة التي كردت ىك ( ىذا ,أك ىذه ,أك
ىؤالء).

(ُ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صُٖ.

(ِ)

المصدر نفسو :جُ ,صُّٗ.

(ّ)

المصدر نفسو  :جُ ,صَّٓ

(ْ)

المصدر نفسو :جِ ,صّ

(ٓ)

المصدر نفسو ,جّ ,صْٕ.
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األصؿ التكليدم

ىذه ساعة

تحكيؿ بالحذؼ

ساعة

غير أف األمر ال يخمك مف تعدد إمكانات التقدير ,فالعناكيف تنفتح عمى تأكيالت متعددة.

وجوبا
المطمب الثالث :حذف المبتدأ (المسند إليو)
ً

إف المبتدأ ىك أحد يركني الجممة االسمية ,كلو دكر كبير في بناء الجممة ,كقد يحذؼ إف

كجد ما يدؿ عميو كفؽ حاالت يجب فييا حذفو مع بقاء الكالـ عمى معناه دكف فساد المعنى ,كىذا
الحذؼ الكجكبي لو شركط ,كمف ىذه الشركط:
بدال من فعمو (ُ) ,قيؿ " :األصؿ في ىذا النكع النصب؛ ألنو جيء
أوًال :أن يكون خبره مصد ارً ً
بو بدالن مف المفظ بفعمو ,فالتزـ إضمار ناصبو لئال يجتمع بدؿ كمبدؿ منو في غير إتباع ,ثـ يحمؿ
فصبر
المرفكع عمى المنصكب في كجكب حذؼ الرافع الذم ىك المبتدأ "(ِ) ,كذلؾ نحك( :
ه

صبر.
جميؿ) ,ىذا مف المكاضع التي تحتمؿ أف يككف المبتدأ محذكفان فيككف التقدير :فأمرم ه
كمنو قكؿ الشاعر :

أذك نسب أـ أ ٍىنت بالحي ىع ًارؼ

(ّ)

حناف ىما أىتىى بؾ ىىييىنا
فىقىالىت :ه
التقدير :أمرم حناف .

كلـ يجد الباحث عمى ىذا النكع مف التراكيب في كتاب حديث األربعاء سكاء في النثر أك
في الشكاىد الشعرية التي كردت في كتابو.

(ُ)

ينظر :ابف مالؾ ,شرح التسييل ,جُ ,صِٕٖ؛ كاألشمكني :شرح األشموني  ,جُ ,ص ُُِ.

(ِ)

ابف مالؾ :شرح التسييل ,جُ ,ص (ِٕٖ.)ِٖٖ-

(ّ)

البيت منسكب إلى المنذر بف درىـ الكمبي في  :خزانة األدب ,البغدادم ,عبد القادر بف عمر( ,تَُّٗ:ىػ),

تحقيؽ :عبد السالـ ىاركف ,مكتبة الخانجي -القاىرة ,الطبعة الرابعةُٕٗٗ ,ـ ,جِ ,ص (ُُِ .)ُُّ-كقد
كرد في :الكتاب ,لسيبكيو ,جُ ,ص َِّ؛ كالمقتضب ,لممبرد ,جّ ,ص ِِٓ.
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خبرا ,نحك:
ً
ثانيا :أن يكون خبر المبتدأ مخصوص ( نعم ,وبئس ,وحبذا ,ال حبذا ) ,إف يجعؿ ن
يد(ُ) ,فإف قيًدـ المخصكص عمى ( نعـ ) فيك مبتدأ ال غير(ِ),
يد ,كالتقدير :ىك ز ه
نعـ الرج يؿ ز ه
يد نعـ الرجؿ.
نحك ز ه
(ّ)

كاختمؼ النحاة في إعراب المخصكص بالمدح أك الذـ عمى النحك اآلتي

:

ُ -المخصكص بالمدح أك الذـ مبتدأ ,كالجممة التي قبمو خبر كأنؾ قمت :زيد نعـ الرجؿ.
ِ -المخصكص بالمدح أك الذـ مبتدأ خبره محذكؼ كجكبان ,كىذا ما ذىب إليو ابف عصفكر.
ّ -المخصكص بالمدح أك الذـ خبر كالمبتدأ محذكؼ.
ْ -المخصكص بالمدح أك الذـ بدؿ مف الفاعؿ ,كىك ما ذىب إليو ابف كيساف ,كرد بأنو الزـ
كليس البدؿ بالزـ.
كالباحث يميؿ إلى إعراب المخصكص بالمدح أك الذـ في ىذا النكع مف الجمؿ
أخر المخصكص كاف مف باب تأخير المبتدأ
مبتدأ ,كجممة المدح بعده خبر لو ,فإف ٌ
جك نازا ,فإف لـ يذكر في الجممة كاف محذكفنا جك نازا.

كقد جاء ىذا النكع مف الحذؼ في الشكاىد الشعرية التي كردت في كتاب حديث

األربعاء في سبعة مكاضع:
منو قكؿ الحطيئة:
فىنً ٍع ىـ اٍلفىتىى تى ٍع يشك إلى ضكًء نارًه

(ْ)

جديب
كاف
يح ىىب ٍ
ي
إذا الر ي
الم ي
َّت ىك ى

(ُ)

ينظر :ابف مالؾ ,شرح التسييل ,جُ ,ص ِٖٖ؛ كاألزىرم :شرح التصريح  ,جُ.ِِِ ,

(ِ)

ينظر :ابف ىشاـ ,أوضح المسالك ,جُ ,صُِٔ؛ كاألشمكني :شرح األشموني ,جُ ,صُُِ؛ كاألزىرم:

شرح التصريح ,جُ ,صِِّ.
(ّ)

ينظر:العكبرم :أبك البقاء ,عبداهلل بف الحسيف بف عبداهلل ,محب الديف البغدادم( ,تُٔٔ:ىػ) ,المباب في

عمل البناء واإلعراب ,تحقيؽ :عبد اإللو النبياف ,دار الفكر -دمشؽ ,الطبعة األكلىُٗٗٓ ,ـ ,جُ ,صُٖٓ؛
كابف عقيؿ :شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك ,جّ ,ص ُٕٔ؛ كالصباف ,أبك العرفاف محمد بف عمي
الشافعي( ,تَُِٔ :ىػ ) ,حاشية الصبان عمى شرح األشمونى أللفية ابن مالك ,دار الكتب العممية بيركت-
لبناف ,الطبعة األكلى ُُْٕ ,ىػ ُٕٗٗ-ـ ,جّ ,ص (ِٓ.)ّٓ-
(ْ)

الحطيئة :جركؿ بف أكس بف مالؾ ,الديوان ,دراسة كتبكيب ,مفيد محمد قميحة ,دار الكتب العممية -بيركت,

الطبعة األكلىُّٗٗ ,ـ ,صُٓ؛ كطو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صُّٔ.
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كالتقدير :ىك نعـ الفتى.
كمنو قكؿ عبيد اهلل بف قيس الرقيات:
(ُ)

العي ي
ىحَّب ىذا ٍ
ش ى
قكمي جميعه
حيف ٍ
التقدير :ىك حبذا.

اء
كرىا األ ٍ
ىى ىك ي
يم ى
لى ٍـ تيفىِّرؽ أ ي

أيضا:
كمنو قكلو ن

ط ٍرًفيىا ىد ىع يج
ىكاالتي في ى

ىحَّب ىذا َّ
الدال يؿ كاٍل يغين يج

(ِ)

التقدير :ىي حبذا َّ
الدال يؿ.

كمنو قكؿ سكيد بف أبي كاىؿ:
ىف ىيغتابنًي
بً ٍئ ىس ما ىي ٍج ىمع أ ٍ

ع
ىم ٍ
اء يي َّد ىر ٍ
ط ىع هـ ىك ٍخ هـ ى
كد ه

(ّ)

التقدير :ىك بئس ما يجمع أف يغتابني.

كمنو ما كرد في النثر قكلو " :بئست -كاهلل  -الدار ىذه في كانكف الثاني"(ْ).
التقدير :ىي بئست الدار ىذه.
حذؼ المبتدأ في ىذه الشكاىد؛
قاصدا اإليجاز؛ كألنو معمكـ لدل السامع ,فأصبحت جمالن
ن

تحكيمية حيث ط أر عمييا تحكيؿ بالحذؼ ,إذ كاف أصؿ الجمؿ التكليدية قبؿ الحذؼ (ىك حبذا
العيش ).
كيمكف أف تككف الجممة كما ط أر عمييا مف تحكيالت عمى النحك اآلتي:
 حبذا العيش ىك ىك حبذا العيش -حبذا العيش

(ُ)

فكاؿ بابتي ,دار الجيؿ -بيركت ,الطبعة األكلىُٗٗٓ ,ـ,
عبيد اهلل بف قيس الرقيات :الديوان ,تحقيؽ :عزيزة ٌ

(ِ)

عبيد اهلل بف قيس الرقيات :الديوان ,صُٗ؛ كطو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صِٖٓ.

(ّ)

سكيد بف أبي كاىؿ اليشكرم :الديوان ,تحقيؽ :شاكر العاشكر ,بغداد -العراؽ ,الطبعة األكلىُِٕٗ ,ـ,

صِْ؛ كطو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صِٖٓ.

صُّ ,كطو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صُِٔ.
(ْ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جِ ,صََِ.
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وجوبا إذا أخبر عنو بنعت مقطوع عن متبوعو ,لمجرد المدح ,نحك:
ثالثًا :يحذف المبتدأ
ً

عدك المؤمنيف ,أو الترحم ,نحك :مررت
الحمد هلل
الحميد ,أو الذم ,نحك :أعكذ باهلل مف إبميس ُّ
ي
عدك ) ,ك( المسكيف ) ,عمى أنيا أخبار لمبتدآت
بعبدؾ المسكيف ,برفع ( الحميد ) ,ك( ٌ
عدك المؤمنيف ,ىك المسكيف(ُ) .
محذكفة كجكبان ,كالتقدير :ىك الحميد ,ىك ٌ
كلـ يجد الباحث حذؼ المبتدأ المخبر عنو بنعت مقطكع سكاء في كالـ طو حسيف النثرم

أك في الشكاىد الشعرية التي كردت في الكتاب.
عيد أك
صريحا :نحك قكلؾ :في ذمتي
ابعا :أن يكون الخبر قسما
ألفعمف ,كالتقدير :في ذمتي ه
ٌ
ً
رً
(ِ)
َّ
يحا في القسـ في كتاب حديث
يميف
ألفعمف  ,كلـ يجد الباحث حذؼ المبتدأ إذا كاف الخبر صر ن

األربعاء بخالؼ المبتدأ الصريح في القسـ فإنو كجد بنسب متفاكتة.

وجوبـا مسـموعة عـن العـرب منيػا قػكؿ العػرب:
خامسا :وثمة مواضع أخرى يحذف فييا المبتـدأ
ً
ً
(ّ)
يد(ْ) ,كرأل ابف ىشاـ
يد  ,كسيبكيو يقدره :كالمؾ ز ه
يد ,أم :مذككرؾ ز ه
مف أنت؟ ز ه

(ٓ)

كاألزىػرم(ٔ),

كاألزىػػرم(ٔ) ,عمػػى أف األكؿ ( مػػذككرؾ زيػػد ) ,أكلػػى مػػف تقػػدير سػػيبكيو ( كالمػػؾ زيػػد ) ,ثػػـ عمػػؿ
و
بكالـ لعدـ تركيبو "(ٕ).
يدا ليس
األزىرم ذلؾ بقكلو ":ألف المعاني ال يخبر عنيا بالذكات؛ كألف ز ن

كجكبا في ىذا السياؽ مف الحذؼ في كتاب حديث األربعاء.
"(ٕ) .كلـ يجد الباحث حذؼ المبتدأ
ن

(ُ)

ينظر :ابف ىشاـ ,أوضح المسالك ,جُ ,صُِْ.

(ِ)

ينظر :ابف مالؾ ,شرح التسييل ,جُ ,ص ِٖٖ؛ كابف عقيؿ :شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك ,جُ,

ص ِٔٓ؛ كالسيكطي :ىمع اليوامع ,جُ ,صُّٗ.
(ّ)

األزىرم :شرح التصريح ,جُ ,صِِّ؛ كالسيكطي :ىمع اليوامع ,جُ ,ص ُّٗ.

(ْ)

ينظر :سيبكيو ,الكتاب ,جُ ,صُِّ.

(ٓ)

ينظر :ابف ىشاـ ,أوضح المسالك ,جُ ,ص ُِٔ.

(ٔ)

ينظر :األزىرم ,شرح التصريح ,جُ ,صِِّ.

(ٕ)

األزىرم :شرح التصريح ,جُ ,ص ِِّ.
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وجوبا في تركيب ( وال سيما ):
سادساً :حذف المبتدأ
ً

كجكبا فػي تركيػب ( ال سػيما ) ,إذا جػاء بعػدىا اسػـ مرفػكع ,نحػك قػكليـ( :
يحذؼ المبتدأ
ن

ػر لمبتػػدأ محػػذكؼ
ال سػػيما زيػ هػد ) فػػإف ( مػػا ) تكػػكف مكصػػكلة ,كاالسػػـ المرفػػكع بعػػدىا يكػػكف خبػ نا
كجكبػػا ,كالجممػػة االسػػمية مػػف المبتػػدأ كالخبػػر ,ال محػػؿ ليػػا مػػف اإلع ػراب؛ ألنيػػا صػػمة المكصػػكؿ,
ن

كجكبا ( ىك ) ,كلـ تطؿ الصمة ,كالحذؼ ىنػا مقػيس
يد ,فحذؼ العائد
كالتقدير :ال َّ
سي الذم ىك ز ه
ن

كليس شا نذا(ُ).

كقد كرد حذؼ المبتدأ بعد ( كال سيما ) في كتاب حديث األربعاء اثنتي عشرة مرة :منو
قكلو ":كال سيما الشعر الغنائي الذم ىك مرآة النفس كمظير العاطفة"(ِ) .كالتقدير :كال سي الذم
ىك الشعر الغنائي .كمنو قكلو " :فالركاة يحدثكننا أنو كاف مف أشد الناس إعجابان بنفسو كمف
أغالىـ في الكبرياء ,حتى لقد اتخذه معاصركه كال سيما أىؿ المدينة سخرية في ىذا أيضان"(ّ),
التقدير :كال سي الذيف ىـ أىؿ المدينة .كمنو قكلو " :ككاف كؿ شيء في حياة عمر كسيمة
االتصاؿ بالمرأة كذكرىا كالتحدث إلييا كال سيما الحج"(ْ) .التقدير :كال سي الذم ىك الحج .كمنو
قكلو " :كليـ في ذلؾ الكالـ الجيد الكثير ال سيما األعشى الذم أكثر في الخمر كأطاؿ"(ٓ),
التقدير :كال سي الذم ىك األعشى .كمنو قكلو " :ككاف مقدمان عندىـ جميعان عمى غيره مف
الشعراء ,كال سيما الكاثؽ ,فقد كاف يحبو حبان شديدان "(ٔ) .التقدير :كال سي الذم ىك الكاثؽ.
فكعا بعد ( كال سيما ),
اسما مر ن
حذؼ المسند إليو في كؿ الشكاىد التي كردت بعدما جاء ن

إذ التقدير ( :كال سي الذم ىك ) فيذا أصميا التكليدم عند النحاة ,ثـ بعد ذلؾ أصبحت جممة
تحكيمية ط أر عمييا تحكيؿ بدخكؿ أحد عناصر التحكيؿ ( الحذؼ ) ,لغرض اإليجاز في الكالـ,

(ُ)

ينظر :األزىرم ,شرح التصريح ,السيكطي ,جُ ,صُِٕ ,كالسيكطي ,ىمع اليوامع ,جُ ,صُّٗ؛

كالسيكطي :المطالع السعيدة في شرح الفريدة ,تحقيؽ :نبياف ياسيف حسيف ,دار الرسالة لمطباعة -بغداد,
ُٕٕٗـ ,جُ ,ص ُِٕ.
(ِ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صُٖٕ.

(ّ)

المصدر نفسو :جُ ,صِْٖ.

(ْ)

المصدر نفسو :جُ ,صَّٗ.

(ٓ)

المصدر نفسو ,جِ ,صِٕ.

(ٔ)

المصدر نفسو :جِ ,صُٕٗ.
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إذ البنية العميقة ليذه الجمؿ ىك ( :األمر الشعر ) حدث فييا تحكيالت كثيرة إلى أف كصمت إلى
الصكرة التي ىي عمييا ,حيث ط أر عمييا تحكيؿ بالزيادة ,فأصبحت ( األمر الشعر الغنائي )
زيادة الصفة ( الغنائي ) ,ثـ إحالؿ الضمير ( ىك ) ,فأصبحت ( ىك الشعر الغنائي ) ,ثـ
تحكلت بالزيادة ,فأصبحت( كالسيما ىك الشعر الغنائي ) زيادة كال سيما ,ثـ ط أر عمييا تحكيؿ
بالحذؼ ,فحذؼ الضمير( المبتدأ ) فأخذت شكميا النيائي بعد الحذؼ ( كال سيما الشعر
الغنائي).
األصؿ التكليدم

األمر الشعر

تحكيؿ بالزيادة

األمر الشعر الغنائي

إحالؿ الضمير(ىك)

ىك الشعر الغنائي

تحكيؿ بالحذؼ (حذؼ الضمير)
ثـ تحكلت بالزيادة

ىك

كال سيما الشعر الغنائي.

ىذا النسؽ مف التحميؿ ىك كفؽ الذم يرتضيو النحاة العرب القدماء ,غير أف الذم يميؿ
إليو الباحث ىك ىع ُّد( كال سيما ) كحدة لغكية كاحدة بغض النظر عف تأصيميا مف حيث إنيا

أخص )
اسما مكصكنال .كىي بذلؾ تعني (
ُّ
مككنة مف (ال)  ( +سي ) (+ما ) التي ٌ
عدىا النحاة ن

خاصة ,فيككف األصؿ التكليدم لمتراكيب :كال سيما الشعر الغنائي( أخص الشعر الغنائي ),
أك
ٌ
أخص ) ب ػ ( ال سيما).
كبذلؾ يككف التحكيؿ الذم ط أر عمييا باالستبداؿ ال بالحذؼ ,كقد استبدؿ(
ُّ
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المبحث الثاني :حذف الخبر (المسند)
تناكؿ الباحث في ىذا المبحث الحذؼ في الخبر ( المسند ) ,الذم يعد الركف الثاني مف
أركاف الجممة ,كىك الجزء الذم تتـ بو الفائدة ,كىك عمدة في الكالـ ,كقد يحذؼ مف كالـ العرب
كما يحذؼ المبتدأ إف كاف في الكالـ ما يدؿ عميو ,كلذا فإف الباحث يقكـ بتعريؼ الخبر
ككجكبا.
از
(المسند) ,ثـ الحديث عف حذؼ الخبر( المسند ) جك نا
ن
المطمب األول :تعريف الخبر
الخبر ىك عمدة في الكالـ ,كبو تحصؿ الفائدة ,كقد أفاض النحاة في بيانو ,كتعريفو ,إذ
عرفو بعض النحاة بأنو " :الجزء الذم حصمت بو أك بمتعمقو الفائدة التامة مع مبتدأ غير الكصؼ
المذككر في قكلو :أك كصؼ رافع لمكتفى بو ,فخرج بذكر المبتدأ (فاعؿ الفعؿ) نحك زيد مف
قكلؾ :قاـ زيد ,فإنو كاف حصمت بو الفائدة؛ لكنو ليس مع المبتدأ ,بؿ مع الفعؿ ,كمثمو فاعؿ اسـ
الفعؿ"(ُ) .ثـ أشار ابف جني إلى حد الخبر حيث قاؿ " :كؿ ما أسندتو إلى المبتدأ أك حدثت بو
عنو ,كذلؾ عمى ضربيف مفرد كجممة "

(ِ).

أك" ىك الجزء الذم تتـ بو الفائدة مع مبتدأ غير

الكصؼ المكتفي بالمرفكع ,مثؿ :اهللي ٌّبر ,كاأليادم شاىدةه "(ّ) ,كلو عدة احكاـ منيا أف يككف نكرة

مشتقة ,كقد يأتي جامدان ,كأف يككف كاجب المطابقة لممبتدأ في اإلفراد ,كالتثنية ,كالتذكير,
كالتأنيث ,كيجكز تعدد الخبر لمبتدأ كاحد ,كاألصؿ فيو اف يتأخر عف المبتدأ؛ لكنو يتقدـ عميو(ْ).
از
المطمب الثاني :حذف الخبر (المسند) جو ًا
از مع ضركرة استقامة المعنى ,كعدـ اختاللو ,فإف اخت ٌؿ المعنى,
قد يحذؼ الخبر جك نا

از يككف ىكٍفؽ شركط منيا أنو يحذؼ لعمـ السامع بو ,كيككف
فالحذؼ غير جائز ,لكف حذفو جك نا
ىناؾ ما يدؿ عميو(ٓ).
(ُ)

األزىرم :شرح التصريح :جُ ,صُٖٗ.

(ِ)

ابف جني :الممع في العربية ,ص ِٔ.

(ّ)

أميف عمي السيد :في عمم النحو ,جُ ,صُٕٓ.

(ْ)

ينظر :الغالييني  ,جامع الدروس العربية ,جِ ,ص (ِٗٓ)ِِٔ-

(ٓ)

ينظر :ابف جني :الممع في العربية ,ص َّ؛ كابف السراج ,األصول في النحو ,جُ ,صٖٔ؛
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أوًال :الحذف في سياق االستفيام(ُ):
يد ,التقدير:
كقد يحذؼ الخبر جك نا
از في جكاب االستفياـ كأف يقكؿ لؾ قائؿ :مف عندؾ؟ فتجيب :ز ه

يد عندم.
زه

ثانيا :الحذف في سياق العطف:
ً

از عند عطؼ جممة اسمية عمى جممة اسمية أخرل ,فقد يقع الحذؼ
كقد يحذؼ الخبر جك نا

في الجممة األكلى ,كقد يقع في الجممة المتأخرة المعطكفة(ِ).
فمثاؿ الحذؼ مف األكلى قكؿ قيس بف الخطيـ:
ت بًما
دنا ك ٍأن ى
ىن ٍح يف بًما ًع ٍن ى

عند ىؾ ر و
مؼ
اض ك َّ
أم يمختى ي
ى
الر ي

التقدير :نحف بما عندنا راضكف.

(ّ)

ذكر ابف ىشاـ أف في ىذا البيت شذكنذا؛ ألنو حذؼ مف األكؿ لداللة الثاني(ْ).
قائـ.
قائـ
كمثاؿ الحذؼ مف الجممة الثانية المعطكفة قكلؾ :ز ه
ه
كعمرك ,كالتقدير :كعمرك ه
يد ه
(ٓ)

از بعد إذا الفجائية
ثالثًا :حذف الخبر جو ًا

:

از بعد إذا الفجائية لكجكد ما يدؿ عميو ,نحك قكلؾ :خرجت فإذا
كقد يحذؼ الخبر جك نا

المطر نازهؿ ,كيقؿ حذؼ الخبر بعد إذا الفجائية ىذه(ٔ) ,كلـ يرد في استعماؿ
المطر ,أم :فإذا
ي

القرآف الكريـ إال بثبكت الخبر بعد إذا الفجائية(ٕ) ,بدليؿ قكلو تعالى :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [

طو.]َِ :

(ُ)

ينظر :ابف جني ,الممع في العربية ,صَّ؛ كابف مالؾ :شرح التسييل ,جُ ,صِٕٓ.

(ِ)

ينظر :ابف مالؾ ,شرح التسييل ,جُ ,ص ِٕٓ؛ كأبك حياف ,محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف,

أثير الديف األندلسي( ,تْٕٓ:ىػ),ارتشاف الضرب من لسان العرب ,تحقيؽ :رجب عثماف محمد ,مكتبة
الخانجي -القاىرة ,الطبعة األكلىُٖٗٗ ,ـ ,جّ ,ص َُٖٖ.
(ّ)

قيس بف الخطيـ بف عدم األكسي ,الديوان ,تحقيؽ :ناصر الديف األسد ,دار صادر -بيركت ,صُُٓ.

(ْ)

ينظر :ابف ىشاـ ,تمخيص الشواىد وتمخيص الفوائد ,تحقيؽ :عباس مصطفى الصالحي ,دار الكتاب العربي,

الطبعة األكلىُٖٗٔ ,ـ ,صَِٓ.
(ٓ)

ينظر :أبك حياف األندلسي ,ارتشاف الضرب ,جّ ,ص َُٖٖ.

(ٔ)

ينظر :المصدر نفسو :جّ ,ص َُٖٖ؛ كالسيكطي :ىمع اليوامع ,جُ ,ص َّٗ.

(ٕ)

ينظر :المصدر نفسو :جّ ,ص َُٖٖ؛ كالسيكطي :ىمع اليوامع ,جُ ,صَّٗ.
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كاشترط ابف الحاجب في جكاز حذؼ الخبر بعد إذا الفجائية ,داللتيا عمى الكجكد المطمؽ
فإف لـ تدؿ عميو ,امتنع حذفو كال بد مف ذكره ,إذ ال يكجد ما يدؿ عميو(ُ).
كبعد استقراء الباحث لحديث األربعاء عف ىذه الحاالت المذككرة آنفنا ,فإنو لـ يجد حذؼ
الخبر في ىذه المكاضع.
ابعا :حذف الخبر بعد ال النافية لمجنس:
رً

يحذؼ خبر ال النافية لمجنس في كثير مف األحياف ,كيككف تقديره معركفنا في الجممة,

إف ) تفيد النفي العاـ كتدخؿ عمى الجممة
كتعد ( ال ) النافية لمجنس حرفنا
ن
ناسخا تعمؿ عمؿ ( ٌ

قادـ,
االسمية تنصب االسـ كترفع الخبر ,كيشترط أف يككف معمكالىا نكرتيف ,كقكلؾ :ال ى
رجؿ ه
كتسمى ال النافية لمجنس؛ ألنيا تنفي الجنس كمو عمى سبيؿ االستغراؽ ,كرفع احتماؿ الخصكص

اختص باألسماء(ِ) .كتسمى بػ ال التبرئة ,كأكؿ مف أشار إلى ىذه التسمية الفراىيدم ,فقد سماىا
بػ ال التبرئة (ّ) ,كيكثر حذؼ الخبر بعد ( ال ) النافية لمجنس إذ ":شاع في ذا الباب إسقاط الخبر
كلزكما عند التميمييف كالطائييف إذا المراد مع سقكطو ظير بقرينة,
از عند الحجازييف,
الخبر جك نا
ن

نحك قكلو تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [سبأ ,]ُٓ :كقكلو تعالى ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ
(ْ)

[الشعراء ,]َٓ :فإف خفي المراد كجب ذكره عند الجميع ,كال فرؽ بيف الظرؼ كغيره"

.

الشاىد في اآلية األكلى :فال فكت ,أف ( ال ) ىنا نافية لمجنس ,كممة ( فكت ) اسميا,
كخبرىا محذكؼ ,تقديره :فال فكت ليـ.
كمثميا اآلية الثانية :ال ضير ,أف ( ال ) ىنا نافية لمجنس ,كممة ( ضير ) اسميا,
كخبرىا محذكؼ ,تقديره :ال ضير عمينا.
(ُ)

ينظر :ابف الحاجب ,أبي عمرك عثماف بف عمر( ,تْٔٔ :ىػ) ,اإليضاح في شرح المفصل ,تحقيؽ :مكسى

بنام العميمي ,إحياء التراث اإلسالمي -العراؽ ,جُ ,ص ُّٗ.
(ِ)

ينظر :ابف مالؾ ,شرح التسييل ,جِ ,صّٓ؛ كناظر الجيش ,محب الديف ,محمد بف يكسؼ بف أحمد,

(تٕٕٖ:ىػ) ,تمييد القواعد بشرح تسييل الفوائد ,تحقيؽ :عمي محمد فاخر ,كجابر محمد البراجة ,كآخريف ,دار
السالـ لمطباعة كالنشر -مصر ,الطبعة األكلىََِٕ ,ـ ,جّ ,صَُّْ.
(ّ)

ينظر :الفراىيدم :أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد( ,تَُٕ:ىػ) ,الجمل في النحو ,تحقيؽ :فخر الديف

قباكة ,الطبعة الخامسةُٗٗٓ ,ـ ,صَِّ
(ْ)

األشمكني :شرح األشموني ,جِ ,صّْٔ.
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كخبر ( ال ) النافية لمجنس يجب تنكيره عند النحاة؛ ألف اسميا نكرة ,لذا ال يخبر عف
النكرة بمعرفة ,كأف خبرىا يحذؼ إذا عمـ ,ثـ عمؿ كثرة حذؼ خبرىا ككجكبو بأف ( ال ) كما دخمت
كثيرا ,كليذا يكتفكف فيو بػ ( ال )
عميو جكاب استفياـ عاـ ,كاألجكبة يقع فييا الحذؼ كاالختصار ن
ك ( نعـ ) كيحذفكف الجممة التي بعدىما(ُ).

كقد يرد بعد ( ال ) النافية لمجنس ظرؼ أك جار كمجركر ,كما في قكلو تعالى :ﭽ ﮭ ﮮ
مذككرا ,لذا فإف أبا عمي
ﮯ ﭼ [البقرة ,] ِ :كفي ىذه المسألة خالؼ بيف ككف الخبر محذكفنا أك
ن
خبرا ,كيجكز أف تجعمو صفة ,فإف جعمتو صفة أضمرت
الفارسي يقكؿ " :يجكز أف تجعؿ ( فيو ) ن

الخبر"

(ِ)

از مف قكلو ( :ال ريب فيو ) كرجح سبب
كذىب أبك حياف إلى أف الخبر يحذؼ جك نا

إف )
الحذؼ بقكلو " :كالذم نختاره أف الخبر محذكؼ؛ ألف الخبر في باب (ال) العاممة عمؿ ( ٌ
إذا عمـ لـ تمفظ بو بنك تميـ ,ككثر حذفو عند أىؿ الحجاز ,كىك ىنا معمكـً ,
فأحمميو عمى أحسف
ي
الكجكه مف اإلعراب"(ّ) .كذكر أف في حالة الكقؼ عمى" كممة ( ريب ) كاف مف قبيؿ إيجاز

الحذؼ ,أم ال ريب في أنو الكتاب ,فكانت جممة فيو ىدل لممتقيف ابتداء ً
مفاد
كالـ ,ككاف ي
ى
ن

ىدل ,كاف كصمت
حرؼ ( في ) استزاؿ طائر المعانديف ,أم إف لـ يكف كمو ىدل ,فإف فيو
ن
(ْ)

ىدل"
الكالـ فيو كاف مف قبيؿ اإلطناب ,ككاف ما بعده ن
مفيدا أف ىذا الكتاب كمو ن

كقد كرد حذؼ خبر ( ال ) النافية لمجنس في كثير مف المكاضع الي يرد فييا الجار

كالمجركر بعد اسـ ال النافية لمجنس ,ككجدت أف أغمب األمثمة في كتاب حديث األربعاء تسير
عمى ىذا النمط مف الحذؼ ,كىك أسمكب شائع في العربية ,كفي كتاب حديث األربعاء إذ بمغ
مكضعا:
حذفو مائتيف كستة كثالثيف
ن

(ُ)

ينظر :السيكطي ,ىمع اليوامع ,جُ ,ص( ِٗٓ.)َّٓ-

(ِ)

الفارسي :أبك عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار( ,تّٕٕ:ىػ) ,الحجة لمقراء السبعة ,تحقيؽ :بدر الديف

قيكجي -بشير جكيجابي ,دار المأمكف لمتراث -دمشؽ -بيركت ,الطبعة الثانيةُِٗٗ ,ـ ,جُ ,ص ُٖٗ.
(ّ)

أبك حياف األندلسي ,البحر المحيط في التفسير ,تحقيؽ :صدقي محمد جميؿ ,دار الفكر -بيركتَُِْ ,ىػ,

جُ صّٔ.
(ْ)

ابف عاشكر :التحرير والتنوير ,جُ ,صُُٕ.
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صنع "(ُ) ,كتقدير الكالـ :ال تصنع فيو ,حذؼ الخبر؛
منيا قكلو " :ال تىكمي ى
ؼ فيو كال تى ى

ألنو معمكـ بقرينة السياؽ في الكالـ الذم قبمو ,فعمـ لدل المخاطب ,فال داعي لذكره.
(ِ)

از قكلو " :ال جيد فيو كال مشقة "
كمف األمثمة األخرل لحذؼ الخبر جك نا

كالتقدير :كال

مشقة فيو ,فالخبر ىنا معمكـ لدل السامع؛ كحذؼ مف الثاني لداللة األكؿ عميو ,فال يجكز ذكره
عند التميمييف كالطائييف ,كأجاز حذفو الحجازيكف.
كشاىد آخر عمى حذؼ الخبر في سياؽ ال النافية لمجنس قكلو " :كتمييؾ كتريحؾ مف
ىذه الحياة المطردة التي ال نبك فييا كال اختالؼ "(ّ) ,كالتقدير :كال اختالؼ فييا حذؼ الخبر,
ألنو معمكـ لدل المخاطب بكجكد القرينة المقالية في السياؽ الكالمي.
كعمى غرار األمثمة السابقة قكلو  ":قمت :ال بأس ,كلكف ليكف ىذا في األسبكع المقبؿ"(ْ),
جدا في الكالـ العربي المتكمـ
كالتقدير :ال بأس عميؾ ,كىذا مف األساليب الشائعة ,كالمتداكلة ن
يحاكؿ أف يقطع عف السامع كؿ ما يؤلمو باستعماؿ ىذه العبارة ( ال بأس ) ,فحذؼ الخبر؛ ألف

السياؽ الكالمي كاضح يفسره الكالـ الذم قبمو ,فال يحتاج إلى ذكر المحذكؼ.
از في ىذا السياؽ كقكلو " :يستمتعكف بالحياة الكاقعة التي ال شؾ
كجاء حذؼ الخبر جك نا

فييا كال ريب "(ٓ) ,كالتقدير :ال ريب فييا.

في كؿ األمثمة التي كردت حذؼ خبر ال النافية لمجنس جك نازا ,لكجكد ما يدؿ عميو؛ كألف

خبرىا كثر حذفو كشاع عند العرب بسبب كثرة االستعماؿ ,فأصبح معمكـ لدل المخاطب ,فال
داعي لذكر المحذكؼ مف باب اإليجاز ,كعدـ اإلطالة في الكالـ.
كالذم يميؿ إليو الباحث أف خبر ال النافية لمجنس قد حذؼ؛ ألنو ككف عاـ يمكف أف
يقدر بػ( مكجكد) أك كائف ,كىذا النسؽ مف الحذؼ عاـ في كؿ خبر كاف متعمقو شبو جممة ,سكاء
أكاف في نمط ( ال ) النافية لمجنس ,أك ( لكال ) ,أك في الجممة االسمية منسكخة كانت ,أك غير
منسكخة.
(ُ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صّْ.

(ِ)

المصدر نفسو :جُ ,صّْ.

(ّ)

المصدر نفسو :جُ ,صٔٓ.

(ْ)

المصدر نفسو :جُ ,صْٔ.

(ٓ)

المصدر نفسو :جُ ,صٖٔ.
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كيرل الباحث أف األصؿ التكليدم ليذه الجمؿ التي سبقت ىي جمؿ اسمية تكليدية حذؼ
منيا الخبر ,إذ إف البً ٍنية العميقة ليذه الجمؿ ىي ( مكجكد فيو تكمؼ ) ,فط أر عمييا تقديـ كتأخير,
فصارت ( تكمؼ مكجكد فيو ) ,ثـ ط أر عمييا تحكيؿ بالزيادة ,فأصبحت ( ال تكمؼ مكجكد فيو ),
كبعدىا ط أر عمييا تحكيؿ بالحذؼ ,فأخذت شكميا النيائي ( ال تكمؼ فيو ) .فحذؼ الخبر منيا
إيجاز لمكالـ الذم تميؿ إليو النفس البشرية .
نا
أيضا ,كعدـ ذكر الخبر يعد
لداللة ما قبميا عمييا ن
األصؿ التكليدم

مكجكد فيو تكمؼ

تقديـ كتأخير

تكمؼ مكجكد فيو

تحكيؿ بالزيادة

ال تكمؼ مكجكد فيو

تحكيؿ بالحذؼ

ال تكمؼ فيو

وجوبا
المطمب الثالث :حذف الخبر (المسند)
ً

كجكبا بشرط كجكد دليؿ عميو مع استقامة الكالـ ,كتأدية الغرض
قد يحذؼ الخبر
ن

المطمكب منو ,كفيـ المخاطب لمكالـ ,فالمغة لمتكاصؿ ,كمتى ما حذؼ منيا شيء ,كلـ يفيمو
المخاطب ,فإف المغة ستفقد قيمة التكاصؿ ,لذا يجب أف يستقيـ المعنى مع الحذؼ ,كيمكف إجماؿ
كجكبا عمى النحك اآلتي:
المكاطف التي ذكر فييا النحاة حذؼ الخبر
ن
أوالً :أن يقع المبتدأ بعد ( لوال )(ُ):

و
البتداء كجك و
اب .فاألكؿ سبب ما كقع كما لـ
تحدث سيبكيو عنيا فقاؿ " :لكما ,كلكال ,فيما

يقع(ِ) ,كقاؿ عنيا أيضان " :كلكال تبتدأ بعدىا األسماء ,كلك بمنزلة لكال ,كاف لـ يجز فييا ما يجكز
(ّ)

فيما يشبييا"
(ُ)

كأما المبرد فقاؿ " :االسـ الذم بعد ( لكال ) يرتفع باالبتداء ,كخبره محذكؼ لما

ينظر :ابف السراج :األصول في النحو ,جُ ,ص ٖٔ؛ كأبك عمي الفارسي ,الحسف بف أحمد بف عبد الغفار,

(تّٕٕ :ىػ) ,اإليضاح ,تحقيؽ :كاظـ بحر المرجاف ,عالـ الكتب -بيركت ,الطبعة الثانيةُٗٗٔ ,ـ ,ص ٕٗ؛
كأبك الفداء ,الممؾ المؤيد إسماعيؿ بف عمي بف محمكد ,عماد الديف( ,تِّٕ :ىػ) ,الكناش في النحو
والتصريف ,تحقيؽ :جكدة مبركؾ محمد ,مكتبة اآلداب – القاىرة ,الطبعة الثانيةََِٓ ,ـ ,جُ ص ِٖ.
(ِ)

سيبكيو :الكتاب ,جْ ,صِّٓ.

(ّ)

سيبكيو :الكتاب :جّ ,صُّٗ.َُْ-
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يدؿ عميو ,كذلؾ قكلؾ ( :لكال عبد اهلل ألكرمتؾ ) فػ ( عبد اهلل ) ارتفع باالبتداء ,كخبره محذكؼ,
كالتقدير :لكال عبد اهلل بالحضرة ,أك لسبب كذا ألكرمتؾ فقكلؾ ( :ألكرمتؾ ) خبر معمؽ بحديث
(لكال) ,ك( لكال ) حرؼ يكجب امتناع الفعؿ لكقكع اسـ ,كىي في األصؿ ال تقع إال عمى اسـ
(ُ)

ك(لك) ال تقع إال عمى فعؿ"

 ,كعرؼ ابف فارس ( لكال ) بأنيا " :تدؿ عمى امتناع الشيء لكجكد

يد لضربتؾ )(ِ) ,أم أنو لـ يحصؿ الضرب لكجكد زيد.
غيره ,تقكؿ ( :لكال ز ه
كجكبا لكجكد ما يدؿ عميو مف خالؿ السياؽ الكالمي نحك
كيحذؼ الخبر بعد ( لكال )
ن

مكجكد ,فػ( لكال ) تدؿ عمى امتناع الثاني لكجكد األكؿ,
يد
ه
قكلو :لكال زيد ألكرمتؾ ,أم :لكال ز ه
فامتنع اإلكراـ لكجكد األكؿ كىك المبتدأ ,فكجكد زيد منع اإلكراـ ,لذا فصح الحذؼ لتعيف
المحذكؼ ,ككجب لسد الجكاب مسده(ّ).
كنقؿ المرادم كابف ىشاـ قكؿ ابف الطراكة :إف جكاب لكال ىك خبر المبتدأ الكاقع بعد
لكال(ْ) ,كضعؼ قكلو المرادم(ٓ) ,كأكثر النحاة اشترط في كجكب حذؼ الخبر بعد لكال أف يككف
(ٔ)

مقيدا امتنع حذفو
ككنا مطمقنا ,فإف كاف الخبر ن
الخبر ن

ككنا مطمقنا
كذىب الرماني ,كابف الشجرم ,كأبك عمي الشمكبيف إلى أف الخبر إذا كاف ن

مقيدا ,كلو دليؿ يدؿ
مقيدا ,كال دليؿ عميو كجب إثباتو ,كاف كاف ن
ككنا ن
كجب حذفو ,كاذا كاف الخبر ن
عميو ,جاز إثباتو كحذفو ,كاختار ابف مالؾ ىذا المذىب

(ٕ)

(ُ)

المبرد :المقتضب ,جّ ,صٕٔ.ٕٕ-

(ِ)

ابف فارس :ابف فارس :أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني ,أبك الحسف( ,تّٗٓ:ىػ) ,الصاحبي في فقو المغة

العربية ,الناشر ,محمد عمي بيضكف ,الطبعة األكلىُٕٗٗ ,ـ ,صُُٗ.
(ّ)

ابف مالؾ :شرح التسييل ,جُ ,ص ِٕٔ.

(ْ)

ينظر :المرادم ,الجنى الداني في حروف المعانئَُ ,؛ كابف ىشاـ ,مغني المبيب ,صَّٔ.

(ٓ)

ينظر :المرادم ,الجنى الداني في حروف المعاني ,صَُٔ.

(ٔ)

ينظر :أبك حياف األندلسي ,ارتشاف الضرب ,جّ ,ص َُٖٗ؛ كابف عقيؿ ,شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن

مالك ,جُ ,ص َِٓ؛ كاألشمكني :شرح األشموني ,جُ ,ص َِٔ؛ كاألزىرم :شرح التصريح ,جُ ,ص
ِِْ؛ كالسيكطي :ىمع اليوامع ,جُ ,ص ّّٗ.
(ٕ)

ينظر :أبك حياف األندلسي ,ارتشاف الضرب ,جّ ,ص َُٖٗ؛ كاألزىرم ,شرح التصريح ,جُ ,ص ِِٓ.

ِِٓ.
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كذىب إليو ابف الناظـ(ُ) ,كابف ىشاـ(ِ) ,كاألزىرم(ّ) ,كجعمكا مما يجكز حذفو كاثباتو قكؿ
قكؿ المعرم:
ً
ً
لساال
ىفمىكالى الغ ٍم يد يي ٍمس يكوي ى

ً
ض وب
يب ُّ
ب ًم ٍنوي يك َّؿ ىع ٍ
الرٍع ي
ييذ ي

(ْ)

فالخبر ىك ( يمسكو ) كىك ككف مقيد بػ( اإلمساؾ ) لذا أجازكا الحذؼ كاإلثبات؛ ألف ثمة
دليال عميو ,كىك أف مف شأف ًغ ٍمد السيؼ أف يمسكو(ٓ) ,لكف الجميكر لحنكا قكؿ المعرم ىذا؛
ن

ألنو أريد بو الككف المقيد(ٔ) .كذكر أبك حياف أف بعضيـ أ ٌٌكلو عمى إضمار ( أف ) كالتقدير :أف
ي ً
بدال ,أم إمسا يكوي ,كبعضيـ عمى أنو حاؿ ,كرد بأف األخفش؛ حكى عف العرب
مس ىكو ,كأعربو ن
ي
أنيـ ال يأتكف بعد االسـ الكاقع بعد لكال االمتناعية بالحاؿ كما ال يأتكف بالخبر ,كزعـ أف كركد

خبر لمبتدأ بعد ( لكال ) شذكذ أك ضركرة ,كىك منبو عمى األصؿ(ٕ).
الزما لطكؿ
كتحدث الجرجاني عف حذؼ خبر ( لكال ) يقكؿ " :كحذؼ ىذا الخبر ( عنو ) حذفنا ن
(ٖ)
الكالـ بالجكاب الذم ىك قكلؾ لكاف كذا ككذا؛ ألف الحاؿ تدؿ عميو"

(ُ)

ينظر :ابف الناظـ ,أبك عبد اهلل بدر الديف محمد( ,تٖٔٔ :ىػ) ,شرح ابن الناظم عمى ألفية ابن مالك,

تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد ,دار الكتب العممية -بيركت ,الطبعة األكلىَََِ ,ـ ,ص ( ٕٖ)ٖٖ-
(ِ)

ينظر :ابف ىشاـ ,أوضح المسالك ,جُ ,ص ُِٕ.

(ّ)

ينظر :األزىرم ,شرح التصريح ,جُ ,ص ِِٓ.

(ْ)

المعٌرم :أبك العالء ,ديوان سقط الزند ,دار صادر -بيركتُٕٗٓ ,ـ ,صْٓ؛ كينظر :المرادم ,الجنى
ى

الداني في حروف المعاني ,صََٔ؛ كاألشمكني ,شرح األشموني ,جُ ,صَِٔ؛ كاألزىرم ,شرح التصريح,
جُ ,ص ِِٓ.
(ٓ)

ينظر :األزىرم ,شرح التصريح ,جُ ,ص ِِٓ.

(ٔ)

ينظر :ابف ىشاـ ,مغني المبيب ,صَّٔ.

(ٕ)

ينظر :أبك حياف األندلسي ,ارتشاف الضرب ,جّ ,صََُٗ ,كالمرادم ,الجنى الداني في حروف المعاني,

صََٔ.
(ٖ)

الجرجاني :عبد القاىر ,المقتصد في شرح اإليضاح ,تحقيؽ :كاظـ بحر المرجاف ,الجميكرية العراقية ,ك ازرة

الثقافة -دار الرشيد لمنشرُِٖٗ ,ـ ,جُ ص ُِٖ.
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كمجمؿ القكؿ في ىذه المسألة أف االسـ الكاقع بعد لكال مبتدأ كخبره محذكؼ بشركط منيا:
عاما ,كىذا ىك الغالب في كتاب حديث األربعاء.
ُ .حذؼ الخبر
كجكبا إذا كاف ن
ن
ككنا ن

ِ .ذكر الخبر كاجب إذا كاف ككنان خاصان كلـ يدؿ عميو دليؿ ,نحك :لكال كالدم مسافر ما جمست
مكانو؛ ألف عدـ ذكره قد يفسد المعنى ,أك يغيره ,لكف إف دؿ عميو دليؿ فذكره جائز ,كذكر
ككنا خاصان ,كما كرد مف
عمي تكفيؽ الحمد قكؿ الجميكر إف خبر المبتدأ بعد ( لكال ) ال يككف ن

ذلؾ فيك شاذ أك مؤكؿ(ُ).

بعا كستيف
كقد كرد حذؼ الخبر
ن
كجكبا بعد ( لكال ) في كتاب حديث األربعاء حيث بمغ أر ن

مرة منيا قكلو  ":كلكال القضاء ما كنتـ ,كلك شاء القضاء لذىبتـ مف حيث اقبمتـ "(ِ) ,كالتقدير :لكال
لكال القضاء مكجكد فينا الحذؼ كاجب؛ ألف الككف عاـ.

كجكبا قكلو" :كلكال قكة اآلداب العربية القديمة
كمف الشكاىد األخرل عمى حذؼ الخبر
ن

كشدة سمطانيا عمى النفكس كقدرتيا عمى المقاكمة مف جية ,كلكال أف ىذه األجياؿ الجديدة لـ تق أر
شيئا مف آداب األمـ ,كانما قرأت آثارىا العممية كالفمسفية مف جية أخرل "(ّ) ,كالتقدير :لكال قكة
ن
كجكبا؛ ألف الككف عاـ ,كأنو معمكـ لدل السامع,
أيضا حذؼ الخبر
ن
اآلداب العربية مكجكدة ,كىنا ن
فال داعي إلطالة الكالـ بذكر الخبر.

كجكبا قكلو " :كلكال اضطراب في نظمنا االجتماعية
كشاىد آخر عمى حذؼ الخبر
ن

كجكبا؛
كالخمقية لما اضطربت نظمنا السياسية "(ْ) ,كالتقدير :لكال اضطراب حاصؿ ,فالخبر حذؼ
ن

إيجاز لعمـ السامع بو.
نا
كجكبا؛ ألنو ككف عاـ ,كجاء حذفو
ن

كمثاؿ آخر عمى سياؽ األمثمة السابقة " :كلكال األقالـ ماعرفنا  -أستغفر اهلل -ما عرؼ
شعراءنا المحدثيف أحد مف ىؤالء الذيف سيعرفكنيـ بعد أف تمضي القركف كالقركف"(ُ) ,كالتقدير:
(ُ)

ينظر :عمي تكفيؽ الحمد ,كيكسؼ جميؿ الزعبي ,المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ,دار األمؿ -إربد,

األردف ,ص ِِٗ.
(ِ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صٕٔ.

(ّ)

المصدر نفسو :جِ ,صِِ.

(ْ)

المصدر نفسو ,جّ ,صُّٖ.

 61

لكال األقالـ مكجكدة ,فالحذؼ ىنا كاجب؛ ألف الككف عاـ ,كحذؼ لصيانة الجممة مف اإلطالة في
الكالـ ,كىك أحد أساليب البالغة ليعطي الكالـ أكثر رصانة.
كقد ككرد حذؼ الخبر في الشكاىد الشعرية في كتاب حديث األربعاء حيث بمغ ست
مرات:
منو قكؿ طرفة بف العبد:
كج ِّد ىؾ لـ أ ٍ ً
قاـ يع َّكًدم
الث يى َّف ًم ٍف عي ىش ًة اٍلفىتى
ىك ٍلكال ثن ه
ى
ىحف ٍؿ متى ى
كبا؛ ألف الككف عاـ.
التقدير :لكال ثالث مكجكدات ,فالخبر محذكؼ كج ن

(ِ)

كمنو قكؿ أبي نؤاس:

ً (ّ)

لىما استىفىاقىا ً
آخ ىر اٍل يم ٍس ىند
ى ٍ

الن ً
لى ٍكىال ًدفىاعي َّ
َّاى ىما
اس إي ي

التقدير :لكال دفاع الناس حاصؿ ,فالحذؼ ىنا كاجب؛ ألف الككف عاـ ,باإلضافة إلى ذلؾ
قاصدا استقامة البيت الشعرم مع عدـ كجكد المحذكؼ ,لذلؾ برزت جمالية البيت .
ن
كمنو قكلو كذلؾ:

قاش
ات اهللي ًم ٍف يجكوع ىرقا ىشا
ىفمى ٍكالى اٍل يجكعي ىما ىماتى ٍ
ت ًر ي
ىم ى
أى
كالتقدير :لكال الجكع مكجكد ,فالحذؼ كاجب؛ ألف الككف عاـ.

(ْ)

كجكبا لكجكد ما يدؿ عميو ,كلعمـ
في كؿ األمثمة التي كردت سابقنا حذؼ منيا الخبر
ن

أيضا لصيانة الجممة مف الثقؿ كاإلطالة ,فال داعي لذكر المحذكؼ.
المخاطب بو ,كجيء الحذؼ ن

أصؿ الجمؿ التي كردت ىي جمؿ اسمية تكليدية قبؿ الحذؼ إذا كانت بنيتيا العميقة (

لكال الجكع مكجكد )؛ لكف ط أر عمييا تحكيؿ بالحذؼ ,كىك حذؼ المسند ( الخبر ) ,كالحذؼ أحد
عناصر التحكيؿ ,فأصبحت الجممة اسمية تحكيمية سقط أحد جزئييا كىك المسند لإليجاز ,كلعمـ
السامع بو دكف ذكره ,كفؽ حكـ النحاة عمى أف مثؿ ىذا النكع مف الجمؿ أنو كقع فييا حذؼ ,أما
كفؽ النظرية التكليدية التحكيمية ,فإف الجممة جرل عمييا عدد مف التحكيالت يمكف تطبيقيا عمى
(ُ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جّ ,صُْٖ.

(ِ)

طرفة بف العبد بف سفياف مف بني قيس :الديوان ,شرح كقدـ لو ,ميدم محمد ناصر الديف ,دار الكتب

العممية -بيركت ,الطبعة الثالثة ,ََِِ ,صِٓ؛ كطو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صَٕ.
(ّ)

أبك نؤاس :ديوانو ,صِّٖ؛ كطو حسيف :حديث األربعاء ,جِ ,صَُٕ.

(ْ)

المصدر نفسو :صِٓٓ؛ كطو حسيف :حديث األربعاء ,جِ ,صُّٔ.
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جممة ( لكال الجكع ما ماتت رقاش ) ,فاألصؿ التكليدم ليا ( الجكع مكجكد ) ك ( لكال الجكع
مكجكد ما ماتت رقاش ) ,ط أر عمييا تحكيؿ بالزيادة بدخكؿ حرؼ النفي( ما ) ,ثـ ط أر عمييا
حذؼ ,أم حذؼ الخبر( المسند ) كجكبان ,فأصبحت ( لكال الجكع ما ماتت رقاش ).
األصؿ التكليدم

الجكع مكجكد

تحكيؿ بالزيادة دخكؿ حرؼ النفي(ما)
تحكيؿ بالحذؼ

لكال الجكع مكجكد ما ماتت رقاش

لكال الجكع ما ماتت رقاش.

صريحا في القسم(ُ):
نصا
ً
ً
ثانيا :أن يكون المبتدأ ً

كجكبا في سياؽ القسـ الصريح ,كىذا أسمكب تداكلو العرب في الشعر,
كيحذؼ الخبر
ن

كفي النثر ,كقد كرد في القرآف الكريـ ,كما في قكلو تعالى :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ
الع ٍم ير,
[الحجر ,]ِٕ :كجاءت كممة لعمرؾ صيغة قسـ ,كالالـ الداخمة عمييا ,ىي الـ القسـ ,ك ى
(العمر) بصيغة القسـ
العمر بضـ العيف ,فخص المفتكح ى
بفتح العيف كسككف الالـ ,أصمو لغة في ي
لخفتو بالفتح؛ كألف القسـ كثير الدكراف في الكالـ ,فيك قسـ بحياة المخاطب بو ,كىك مرفكع عمى

كجكبا(ِ) ,كمف األمثمة عمى سياؽ القسـ
االبتداء إذا دخمت عميو الـ القسـ ,كخبره محذكؼ
ن

َّ
مر ىؾ قسمي ,كانما كجب حذؼ الخبر ىنا؛ ألف
الصريح ,نحك قكليـ  :لعمرؾ
ألفعمف ,كالتقدير :لع ي

(ّ)
يحا
نصا صر ن
المعنى مفيكـ مف السياؽ ,كألف جكاب القسـ سد مسد الخبر  .فإف لـ يكف المبتدأ ن

(ْ)
َّ
ألفعمف ,فإف التقدير يجكز أف
عيد اهلل
في القسـ جاز حذؼ الخبر أك إثباتو  ,نحك قكليـ :ي

َّ
ألفعمف .
عمي عيد اهلل
يككفَّ :

كجكبا في سياؽ القسـ الصريح في كتاب حديث األربعاء في ستة
كقد كرد حذؼ الخبر
ن
مكضعا ,كجاء بعضيا في الكالـ النثرم ,كبعضيا األخر في الشكاىد الشعرية التي كردت
عشر
ن
(ُ)

ينظر :ابف مالؾ ,جماؿ الديف ,محمد بف عبد اهلل( ,تِٕٔ :ىػ) ,شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ ,تحقيؽ:

عبد الرحمف الدكرم ,مطبعة العاني -بغدادُٕٕٗ ,ـ ,جُ ,ص ُٕٓ.
(ِ)

ابف عاشكر :التحرير والتنوير ,جُْ.ٖٔ ,

(ّ)

ينظر :األزىرم ,شرح التصريح ,جُ ,ص .ِِٕ.

(ْ)

ينظر :ابف مالؾ ,شرح عمدة الحافظ ,جُ ,ص ُٕٔ؛ كابف مالؾ ,شرح التسييل ,جُ ,ص ِٕٕ؛ كابف

الناظـ ,شرح ابن الناظم عمى ألفية ابن مالك ,ص ٖٖ؛ كأبك حياف األندلسي ,ارتشاف الضرب ,جّ,
صََُٗ.
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في كتابو ,فمف األمثمة التي كردت في النثر قكلو  " :فمعمرم لقد عشت برىة كما أعيى بجكاب

شاعر"(ُ).

كالتقدير :فمعمرم يميف ,أك قسـ.
كجكبا في سياؽ القسـ الصريح قكلو " :كلعمرم إني ألكثر
كشاىد آخر عمى حذؼ الخبر
ن

إذا لـ يكف بد مف خضكع القارئ"(ِ).

كالتقدير :كلعمرم يميف ,أك قسـ.
ككرد ىذا النكع في الشكاىد الشعرية التي كردت في كتاب حديث األربعاء
كقكؿ لبيد بف ربيعة:
ات الطَّ ٍي ًر ما اهلل ً
كال ىز ً
اجر ي
ي ى
صانعي
ى

صى
َّك ًار ي
ب بًاٍل ىح ى
لى ىع ٍم ير ىؾ ما تى ٍدرم الض ى
التقدير :لعمرؾ يميف.

(ّ)

كمنو قكؿ طرفة بف العبد:
ً (ْ)

ِّ ً
الم ٍر ىخى كثًنياهي باٍل ىيد
لىكالط ىكؿ ي

ً
ىخطأى الفىتى
ت ما أ ٍ
الم ٍك ى
لى ىع ٍم ير ىؾ إ َّف ى

التقدير :لعمرؾ يميف.

كمنو قكؿ زىير بف أبي سممى:
حي ىج َّر ىعمىي ًي يـ
لى ىعمرم لنً ٍع ىـ اٍل ُّ
التقدير :لعمرم يميف.

ً
ضـ
ض ٍم ى
ص ٍي يف ٍب يف ى
بما ال ييؤاتي ًي ٍـ يح ى

ً (ٓ)

كمنو قكؿ الحطيئة:
ً
يب
ض َّر اٍل ىع َّ
دك أىر ي
ىبص هير بًما ى

قد أ ٍىمسى عمى األ ً
ىمر سائً هس
لى ىع ٍم ًرم لى ٍ

التقدير :لعمرم يميف.

(ٔ)

(ُ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صُْ.

(ِ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جّ ,صُُِ.

(ّ)

لبيد بف ربيعة بف مالؾ العامرم :الديوان ,اعتنى بو ,حمدك طماس ,دار المعرفة -بيركت ,الطبعة األكلى,

ََِْـ ,صٕٓ ,كطو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صِٓ.
(ْ)

طرفة بف العبد :الديوان ,صِٔ ,كطو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صْٔ.

(ٓ)

زىير :بف أبي سممى :الديوان ,شرح كقدـ لو :األستاذ عمي حسف فاعكر ,دار الكتب العممية -بيركت ,الطبعة

األكلىُٖٖٗ ,ـ ,صَُٖ؛ كطو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صٕٖ.
(ٔ)

الحطيئة :الديوان ,صَٓ؛ كطو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صُّٔ.
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كمف الشكاىد األخرل عمى كجكب الحذؼ في القسـ الصريح كقكؿ أبي نؤاس:
ى ُّـ بًالم ً
اح
اء القى ىر ً
ى ى

ىفمى ىع ٍم ًرم ىما يي ىد ىاكل الػ

(ُ)

كيميؿ الباحث إلى أف القسـ سكاء أكاف بأدكات القسـ كػ ( كاك القسـ ) أك بالعبارة ما ىك
إال أسمكب مف أساليب تككيد الكالـ كيمكف النظر إليو عمى أنو عنصر مف عناصر التحكيؿ.
إف جممة القسـ في ضكء التكليدية التحكيمية ىي عنصر تككيد أعمى درجات التككيد.
فمثالن :لعمرم لقد أمسى عمى األمر سائس.
أصميا:

عمى األمر

سائس

خ (شبو جممة)+

ـ (نكرة)
عمى األمر

سائس

أمسى

ثـ أراد معنى الزمنية

خ(شبو جممة)+

ـ(نكرة)

قد

أمسى

عمى األمر

سائس

تككيد

ع زماف

( خبر

عنصر زماف
ثـ أراد التككيد

ثـ أراد التككيد أكثر فدخمت الالـ عمى (قد)

+

مبتدأ )

لقد

ثـ أراد التككيد بأعمى درجات التككيد فاستعمؿ القسـ نظ انر إلى حاؿ المتمقي الجاحد أك ما أنزلو
المتكمـ منزلة الجاحد:

لػ ػ ػ

لعمرم

قد

أمسى

أعمى درجات التككيد  +تككيد +تككيد +ع زماف+

عمى األمر سائس.
( خ +ـ)

كجكبا ,لعمـ المخاطب بو,
كفي كؿ الشكاىد التي كردت حذؼ منيا الخبر( المسند )
ن

كلسد جكاب القسـ مسده ,فال داعي لذكر المحذكؼ ,لكيال يطيؿ في الكالـ ,فاألصؿ ليذه الجمؿ

ىك أنيا جمؿ اسمية تكليديو ,لكف ط أر عمييا الحذؼ كىك أحد عناصر التحكيؿ ,فأصبحت فيما
جمال تحكيمية اسمية ,ىذا مف منظكر عمماء النحاة القدماء أف ىذا النكع مف الجمؿ فيو حذؼ
بعد ن
تحكيال بالزيادة دكف تكمؼ البحث عف تركيب إسنادم ليذا
عد القسـ
الخبر
ن
كجكبا ,كلع ٌؿ األيسر ٌ
ن

اليـ ) بنية عميقة ,ثـ تحكلت بالزيادة بدخكؿ حرؼ
األسمكب ,إذ األصؿ التكليدم ( يداكم الناس ٌ

(ُ)

أبك نؤاس :الحسن بن ىانئ (تٜٔ٘:ىـ) ,الديوان ,تحقيؽ :أحمد عبد المجيد الغزالي ,دار الكتاب العربي-

بيركتُِٗٗ ,ـ صَُّ؛ كطو حسيف :حديث األربعاء ,جِ ,صَُُ.
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اليـ ) ,ثـ ط أر عمييا تحكيؿ بالحذؼ ,فأصبحت ( ما
النفي ( ما ) ,فأصبحت ( ما يداكم الناس ٌ
اليـ) كالقسـ لمتككيد.
اليـ ) ,ثـ ط أر عمييا تحكيؿ بالزيادة ,فأصبحت (لعمرؾ ما يداكم ٌ
يداكم ٌ
اليـ بالماء القراح
يداكم الناس ٌ
فعؿ  +فاعؿ

األصؿ التكليدم

ما

تحكيؿ بالزيادة دخكؿ حرؼ النفي( ما )

يداكم

نفي  +فعؿ +
ما

تحكيؿ بالحذؼ

يداكم

اليـ
ٌ

لعمرم

ما

اليـ.
الناس
ٌ

فاعؿ  +مفعكؿ بو

نفي +فعؿ  +فاعؿ + Øـ بو (نائب فاعؿ)
ثـ أراد تككيد النفي بالقسـ

أعمى درجات التككيد+

يداكل

اليـ

نفي +فعؿ +فاعؿ +Øنائب فاعؿ.

كؿ و
ثالثًا :أن يقع بعد المبتدأ ( واو ) ىي نص في المعية(ٔ) ,نحكُّ :
رجؿ كضيعتيوي ,كالتقدير :كؿ
ٌ
(ِ).
و
نصا في
رجؿ كضيعتو مقترناف ,كانما كجب الحذؼ لقياـ الكاك مقاـ ( مع ) فإف لـ تكف الكاك ن
كعمرك مقركناف ,أك االستغناء عف الخبر ,كذلؾ عمى
يد
المعية جاز حذؼ الخبر كذكره ,نحك :ز ه
ه
أف السامع يفيـ مف خالؿ االقتصار عمى ذكر المتعاطفيف معنى االقتراف كاالصطحاب(ّ).كىذا ما

اختاره ابف مالؾ(ْ) .كمذىب البصرييف أف الخبر كاجب الحذؼ لسد الكاك مسد ( مع )
(ٔ)

كمذىب الككفييف

(ٓ)

 ,كاألخفش(ٕ) ,كابف خركؼ(ُ) ,كابف عصفكر(ِ) ,أف خبر المبتدأ ليس

ليس محذكفنا ,كانما ىك قكلؾ ( :كضيعتيوي ) ,إذ التقدير :كؿ رجؿ مع ضيعتو ,كىذا عندىـ كالـ
(ُ)

ينظر :ابف مالؾ :شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ ,جُ ,ص ُٕٔ؛ كابف مالؾ ,شرح التسييل ,جُ ,ص

ِٕٕ.
(ِ)

ينظر :األزىرم ,شرح التصريح ,ج ُ,صِِٖ.

(ّ)

ينظر :ابف مالؾ ,شرح التسييل ,جُ ص(ِٕٕ)ِٕٖ -؛ كالسيكطي ,ىمع اليوامع ,جُ ,ص ّْٗ.

(ْ)

ينظر :ابف مالؾ ,شرح التسييل ,جُ صِٕٕ.ِٕٖ -

(ٓ)

ينظر :السيكطي ,ىمع اليوامع ,جُ ,ص ّْٗ.

(ٔ)

ينظر :األستراباذم :رضي الديف( ,تٖٔٔ:ىػ) ,شرح الرضي عمى الكافية ,تحقيؽ :يكسؼ حسف عمر,

منشكرات جامعة قاف يكنس  -بنغازم -ليبيا ,الطبعة الثانية ,ُٗٗٔ ,جُ ,ص ِِٖ.
(ٕ)

ينظر :ابف ىشاـ ,أوضح المسالك ,جُ ,ص ُِِ.
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تاـ ال يحتاج إلى تقدير محذكؼ .كلـ يجد الباحث عمى ىذا النكع مف الحذؼ في كتاب حديث
األربعاء.
ابعا :أن يعطف عمى مبتدأ يميو مبتدأ ٍ
ثان يميو فعل ألحدىما  ,كفي ىذه المسألة خالؼ بيف
رً
بعض البصرييف كالككفييف ,فمنيـ مف أجازىا ,كمنيـ مف لـ يجزىا ,فمف أجازىا منيـ جعؿ الخبر

يح ييبارييما ,كىك مذىب بعض البصرييف ,إذ التقدير :عبد اهلل
محذكفان ,نحك قكلؾ :عبد اهلل كالر ي

يح يجرياف يبارييما ك( يبارييا ) حاؿ ,كقد استغنى بيا عف الخبر لداللتيا عميو ,كذىب بعض
كالر ي
الككفييف إلى عدـ حذؼ الخبر ,كأف الخبر ىك يتبارياف؛ ألف مف باراؾ فقد باريتو(ّ).
كلـ يجد الباحث في كتاب حديث األربعاء عمى ىذا النكع مف الحذؼ .

مصدر أو ( أفعل التفضيل ) مضافًا إلى المصدر ,وبعدىا حال سد
ًا
خامسا :أن يكون المبتدأ
ً
باردا ) ,التقدير :تأديبي
مسيئا ) ,ك( أكثر شربي
الغالـ
مسد الخبر(ٗ) ,نحك ( :تأديبي
ن
الماء ن
ى
ى
باردا " ,ثـ حذؼ الظرؼ الكاقع خب انر ,كأينيب الحاؿ ,منابو فال
الغالـ إذا كاف
ن
مسيئا كاذا كاف ن
ى
(ٓ)

يجكز في شيء مف ذلؾ إظيار الخبر لئال يككف جمعان بيف العكض كالمعكض منو"

ككضح أبك
ٌ

حياف تقدير الخبر في ىذه المسألة حيث قاؿ :إنو ظرؼ زماف مضاؼ إلى فعمو ,كتقديره :بػ( إذ
كاف ) إف قصد الزمف الماضي ,أك ( إذا كاف ) إف قصد المستقبؿ ,فػ ( إذ أك إذا ) ظرفا و
زماف
مسيئا ) حاؿ
متعمقاف بخبر محذكؼ لداللتيما عميو ,ك( كاف ) المقدرة تككف تامة ال ناقصة ك(
ن

مف الضمير المستتر في كاف ,كىذا ما ذىب إليو سيبكيو كجميكر البصرييف(ٔ) ,ثـ حذؼ الظرؼ

(ُ)

ينظر :ابف مالؾ ,شرح التسييل ,جُ ,صِٕٕ

(ِ)

ينظر :ابف عقيؿ ,شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك ,جُ ,صِّٓ.

(ّ)

ينظر :ابف مالؾ ,شرح التسييل ,جُ ,ص(ِٖٖ.)ِٖٗ-

(ْ)

ينظر :ابف يعيش ,شرح المفصل ,جُ ,ص (ِّْ)ِْْ -؛ كابف عصفكر ,أبك الحسف عمي بف مؤمف بف

محمد بف أحمد اإلشبيمي النحكم( ,تٔٔٗ :ىػ) ,شرح جمل الزجاجي  ,تحقيؽ :صاحب أبك جناح ,جُ ص
ِّٓ.
(ٓ)

ينظر :ابف عصفكر ,شرح جمل الزجاجي ,جُ ,ص ِّٓ.

(ٔ)

ينظر :أبك حياف األندلسي ,ارتشاف الضرب ,جّ ,صَُّٗ؛ كاألزىرم ,شرح التصريح ,جُ ,ص ِِٗ.
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لداللة الحاؿ عميو ,كىك (مسيئان )(ُ) ,كذىب األخفش إلى أف تقدير الخبر يككف بمصدر مضاؼ
تأديبو مسيئان(ِ) ,كاختار ابف مالؾ ىذا المذىب (ّ),
إلى صاحب الحاؿ ,كالتقدير :تأديبي
الغالـ ي
ى
كذلؾ لقمة الحذؼ مع صحة المعنى(ْ) ,كقد نسب إلى الككفييف أف الخبر عندىـ محذكؼ بعد
الغالـ مسيئان ثابت ).
الحاؿ ,كتقديره كاقع أك ثابت(ٓ) ,نحك (:تأديبي
ى
كاختمؼ بعض النحاة في تفاصيؿ ىذه المسألة ,فذىب الكسائي ,كالفراء ,كىشاـ ,كابف
أيضا فقاؿ الكسائي كىشاـ :إذا كقعت الحاؿ
كيساف ,إلى أف الحاؿ ىي نفسيا الخبر ,ثـ اختمفكا ن
خب انر لممصدر كاف فييا ضميراف مرفكعاف أحدىما مف صاحب الحاؿ كاآلخر مف المصدر ,كذلؾ
ألف الحاؿ ال بد ليا مف ضمير يعكد عمى صاحبيا ,كأف الخبر ال بد فيو مف ضمير يعكد عمى
الغالـ مسيئان نفسو
المبتدأ ,كلذا جمع الكضعيف فاحتاج إلى ضميريف فأجاز تككيدىما نحك :تأديبي
ى
نفسو(ٔ).
كقاؿ الفراء :إذا كقعت الحاؿ خب انر لممصدر فال ضمير فييا ,كذلؾ لجريانيا عمى صاحبيا
في إفراده كتثنيتو كجمعو(ٕ) .كقاؿ ابف كيساف :إف الحاؿ نابت عف الخبر؛ لشبييا بالظرؼ(ٖ),

(ُ)

ينظر :أبك الفداء ,الكناش ,جُ ,ص ّٖ.

(ِ)

ينظر :ابف مالؾ ,شرح التسييل ,جُ ,ص َِِٕٖٗ-؛ كاألندلسي :أبك حياف محمد بف يكسؼ األندلسي,

(تْٕٓ :ىػ) ,تذكرة النحاة ,تحقيؽ :عفيؼ عبد الرحمف ,مؤسسة الرسالة -بيركت ,الطبعة األكلىُٖٗٔ ,ـ,
ص ّْٔ.
(ّ)

ينظر:ابف مالؾ ,شرح التسييل ,جُ ص َِٖ؛ كابف ىشاـ ,أوضح المسالك ,جُ ,ص ِِِ.

(ْ)

ينظر :ابف مالؾ ,شرح التسييل ,جُ ,ص َِٖ؛ كاألزىرم ,شرح التصريح ,جُ ,ص ِِٗ.

(ٓ)

ينظر :ابف الحاجب ,اإليضاح في شرح المفصل ,جُ ,صُٔٗ؛ كأبك حياف األندلسي ,ارتشاف الضرب ,جّ

جّ  ,ص َُْٗ.
(ٔ)

ينظر :أبك حياف األندلسي ,ارتشاف الضرب ,جّ  ,ص َُّٗ؛ والسيوطي ,ىمع اليوامع ,جُ ,ص ّٓٗ.

ّٓٗ.
(ٕ)

ينظر :أبك حياف األندلسي ,تذكرة النحاة ,ص ٔٓٔ؛ كالسيكطي ,ىمع اليوامع ,جُ ,ص ّٔٗ.

(ٖ)

ينظر :السيكطي ,ىمع اليوامع ,جُ ,ص ّٔٗ.
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(ُ)

أيضا إلى الجرمي (تِِٓ:ىػ) ثـ تبعو األعمـ الشنتمرم
كنسب أبك حياف ىذا القكؿ
ن

(تْٕٔ:ىػ) (ِ).

مسيئا ) ال يحتاج إلى خبر؛
الغالـ
كذىب بعض النحاة إلى أف المبتدأ في قكلنا ( تأديبي
ن
ى
(ّ)
الغالـ مسيئان,
بت
ألف المصدر ىنا قائـ مقاـ الفعؿ؛ كأف الفاعؿ أغنى عف الخبر  .كالتقديرٌ :أد ي
ى

مسيئان ,كقد نسب أبك حياف ىذا الرأم إلى ابف درستكيو (تّْٕ:ىػ) ,كالى األخفش
(ْ)

األصغر(تُّٓ:ىػ)

(ٓ)

 ,كقد نسب الرضي ىذا الرأم إلى ابف بابشاذ

(تْٔٗ:ىػ)(ٔ) ,كأضاؼ

كأضاؼ ابف الحاجب أف األعمـ الشنتمرم اختار ىذا المذىب(ٕ).
مسيئان(ٖ).

الغالـ
كذىب بعد النحاة إلى أف ( تأديبي ) فاعؿ لفعؿ محذكؼ ,كالتقدير :ثبت تأديبي
ى

كمثؿ ىذا النكع مف الحذؼ لـ يجده الباحث في كتاب حديث األربعاء سكاء في نثره أك
في الشكاىد الشعرية التي كردت في كتابو.
سادسا :حذف الخبر في تركيب لو مع المصدر المؤول :
ً

يحذؼ الخبر بعد لك في حاالت معينة إذا كاف بعد تركيب لك مع المصدر المؤكؿ مف

(أف) كما بعدىا في مكضع رفع عند أكثر النحاة ,فذىب سيبكيو إلى أنو رفع باالبتداء ,كال يحتاج
إلى خبر ,كقيؿ إف المصدر المؤكؿ مف ( أف ) كما بعدىا في مكضع رفع مبتدأ ,كخبره محذكؼ,

(ُ)

ىك أبك الحجاج يكسؼ بف سميماف بف عيسى النحكم ,المعركؼ باألعمـ مف أىؿ ششنتمرية الغرب ,ككاف

عالما بالعربية كالمغة كمعاني األشعار ,ينظر :ابف خمكاف ,وفيات األعيان ,جٕ ,صُٖ.
ن

(ِ) ينظر :أبك حياف األندلسي ,ارتشاف الضرب ,جّ ,ص َُّٗ.
(ّ)

ينظر :السيكطي ,ىمع اليوامع ,جُ ,ص ّٓٗ.

(ْ)

ينظر :أبك حياف األندلسي ,ارتشاف الضرب ,جِ ,ص (َُِٗ.)َُّٗ -

(ٓ)

ىك أبك الحسف طاىر بف أحمد بف بابشاذ النحكم؛ يقاؿ إف أصمو مف الديمـ  ,ككاف ىك بمصر إماـ عصره

في عمـ النحك ,ينظر :ابف خمكاف ,وفيات األعيان ,جِ ,ص ُٓٓ.
(ٔ)

ينظر :االستراباذم ,شرح الرضي عمى الكافية ,جُ ,ص ِٕٕ.

(ٕ)

ينظر :ابف الحاجب ,اإليضاح في شرح المفصل ,جُ ,ص ُٔٗ.

(ٖ)

ينظر :أبك حياف الندلسي ,ارتشاف الضرب ,جّ ,ص َُِٗ ,كالسيكطي ,ىمع اليوامع ,جُ ,ص ّٓٗ.
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متأخرا ,كىذا ما ذىب إليو ابف
مقدما ,أم ( :لك ثابت إيمانيـ ) ,أك أنو يقدر
ن
كىك أما أف يقدر ن
عصفكر ,أم ( :لك إيمانيـ ثابت ) ,كذىب المبرد كالزجاج كبعض الككفييف إلى أف المصدر
المؤكؿ مف ( أف ) كما بعدىا في مكضع رفع عمى أنو فاعؿ لفعؿ محذكؼ تقديره :كلك ثبت أنيـ
آمنكا ,كقد رجح ىذا القكؿ ببقاء ( لك ) عمى االختصاص بالفعؿ(ُ).
كقد كرد حذؼ الخبر بعد تركيب ( لك ) كالمصدر المؤكؿ مف ( أف ) كما بعدىا في
كتاب حديث األربعاء ,إذ بمغ الحذؼ خمسان كخمسيف مرة ,كمنيا:
قكلو " :لك أنؾ مف الذيف يشارككف في ىذا العمـ ,الذم يكره الناس المشاركة فيو اآلف.
أظنؾ قد ال حظت ىذا كمو ,كأظنؾ تكافقني عمى اف مثؿ ىذا الشعر الذم يعرض مثؿ ىذه
الصكر ,كيثير مثؿ ىذا الخياؿ ,كيحيى في النفس مثؿ ىذه العكاطؼ ,ال ينبغى لو أف ييمؿ"(ِ),
كقكلو :في تركيب ( لك ) الثانية كالمصدر المؤكؿ مف ( أف ) كما بعدىا " فمك عاش
طرفة في بيئة غير بيئتو ,أك عصر غير عصره ,لما كاف طرفة ,كلكاف تغير فمسفتو نتيجة لتغير
صكرىا في أبيات مف الشعر كيذه األبيات
شخصيتو ,كلكاف مف الجائز أال تعجبنا فمسفتو لك أنو ٌ
التي ركيناىا"(ّ).
كمنو قكلو ":كلك أف أكلئؾ كىؤالء كجدكا مف الحياة العممية ما يحكؿ بينيـ كبيف اليأس,
كيصرفيـ عف أنفسيـ إلى الحياة كعقباتيا كمصاعبيا لما ترككا لنا مف اآلثار ما ترككا"(ْ).
بشار عرؼ كيؼ يتمقى ىذه اآلفة ,ككيؼ يحتمميا ,ككيؼ يعرؼ
كمنو قكلو " :لك أف نا

مكانتو منيا ,كلكف البائسيف مف يجعؿ اهلل البؤس مصدر النقمة منيـ ,كالسخط عمييـ؛ ألنيـ
يسيئكف احتماؿ ىذا البؤس ,أك يضعكنو في غير مكضعو"(ٓ).

أحدا يرًزؽ اإلسالـ بالقرابة ,يرًزقو عبد اهلل ,أكالىـ بكؿ خير في
أيضا " :كلك أف ن
كمنو قكلو ن

الدنيا كاآلخرة ,كلكف األمر هلل يختار لدينو مف يشاء(ٔ).
(ُ)

ينظر :ابف ىشاـ ,مغني المبيب ,صّٔٓ؛ كابف عقيؿ :شرح ابن عقيل عمى الفية ابن مالك ,جْ ,صْٗ.

(ِ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صِٕ.

(ّ)

المصدر نفسو :جُ ,صَٕ.

(ْ)

المصدر نفسو :جُ ,صِِّ.

(ٓ)

المصدر نفسو :جِ ,صُٖٖ.

(ٔ)

المصدر نفسو :جِ ,صِْْ.
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كمنو قكلو ":فمك أنؾ طمبت إلى الذيف يسرفكف في نصر القديـ كيمقتكف أنصار الجديد
كيصفكنيـ بالكفر ,أف يأكمكا كيشربكا كيجمسكا عمى نحك ما كاف يأكؿ أجدادىـ منذ قركف كعمى
ار
نحك ما كانكا يشربكف كيمبسكف كيجمسكف لما سمعت منيـ إال إنكا انر كلما رأيت منيـ إال ازكرنا

"(ُ).

كقكلو كذلؾ ":فمك أف الناس جميعان صنعكا مثؿ ما أصنع ,كأبكا أف يتناكلكا العصر الذم
يعيشكف فيو بالنقد ,لكانت النتيجة منكرة ,كلتعرضت الحرية العقمية لخطر شديد"(ِ).
كقد كرد حذؼ الخبر بعد تركيب ( لك ) كالمصدر المؤكؿ مف ( أف ) كما بعدىا في
الشكاىد الشعرية التي كردت في كتاب حديث األربعاء ,إذ بمغ ثالث مرات:
منو قكؿ زىير بف أبي سممى:
ً ً (ّ)

ً
الن ً
حم ىد َّ
بمخمد
ىكلك َّف ٍ
اس لى ٍي ىس ي

ىف ىح ٍمدان ييخمً يد َّ
كلى ٍك أ َّ
ت
اس لى ٍـ تى يم ٍ
الن ى
كمنو قكؿ حافظ إبراىيـ:
ٍلك أٌىنيـ ىعمً يمكا الذم

ؼ الس ً
ِّتار
ىي ٍبنًي لىيي ٍـ ىخٍم ى

(ْ)

في كؿ األمثمة التي كردت في تركيب ( لك ) كالمصدر المؤكؿ مف ( أف ) كما بعدىا إما
أف يككف في محؿ رفع مبتدأ لخبر محذكؼ تقديره ثابت ,كاما أف يككف مبتدأ ليس لو خبر ,ىذا
كجكبا لغرض اإليجاز في الكالـ ,كلصيانة
في كؿ األمثمة التي كردت حذؼ المسند ( الخبر )
ن

(ُ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جّ ,صِّ.

(ِ)

المصدر نفسو :جّ ,صْٗ.

(ّ)

زىير بف أبي سممى :الديوان ,شرحو كقدـ لو ,عمي حسيف فاعكر ,دار الكتب العممية -بيركت -لبناف ,الطبعة

األكلىُٖٖٗ ,ـ ,صُْ  ,كقد كرد في الديكاف ,لك كاف حمد يخمد الناس لـ تمت

كلكف حمد الناس ليس

بمخمد ,كطو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صَُُ.
(ْ)

حافظ :إبراىيـ ,محمد بف حافظ فيمي( ,تُِّٗ :ـ) ,الديوان ,ضبطو كصححو :أحمد أميف ,كأحمد الزيف,

كابراىيـ اإلبيارم ,دار الجيؿ -بيركت ,جُ ,صُُٔ؛ كطو حسيف :جّ ,صُٗ.
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الجممة مف اإلطالة ,فط أر عمييا حذؼ بالتحكيؿ ,فحذؼ أحد أركاف الجممة االسمية الخبر لكجكد
ما يدؿ عميو .ىذا كفؽ رأم النحاة القدماء.
األصؿ التكليدم

لك ثابت أف حمدان

تحكيؿ بالحذؼ

لك أف حمدان يخمد.

كأما في ضكء التكليدية التحكيمية ليس ثمة حذؼ أصالن في جممة ( لك)
الشكؿ التكليدم:
الناس

ُ .ييخمد حمد

فعؿ +فاعؿ +ـ بو

ِ .تمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكت
فعؿ +فاعؿ
لـ

غير أنو اشترط كقكع الجكاب في حاؿ النفي فتحكلت

تمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت

نفي +فعؿ +فاعؿ
ثـ أدخمت ( لك) لتفيد الربط كالشرط.
لك

يخمد حمد الناس

عنصر شرط+

لـ

ػت
تمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ

(فعؿ +فاعؿ +مؼ)( +نفي +فعؿ+فاعؿ)
ج ػكاب

شػػرط

كلما أراد العناية أكثر بالفاعؿ كىك (الحمد) الذم أراد أف يؤكده بحؽ المرثي فقدمو.
حمد يخمد الناس)
( ه

لك

فاعؿ +فعؿ +مؼ

ع/شرط

( لـ

تم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت )

نفي +فعؿ +فاعؿ.

ثـ أراد تككيد مضمكف الجممة عمكمان كالفاعؿ المقدـ خصكصان
لك

أف

حمدان

يخمد الناس

ع/شرط (تككيد+فاعؿ مؤكد  +فعؿ  +ـ بو)

لـ

تم ػ ػ ػ ػ ػت

( نفي +فعؿ +فاعؿ)

فيذه جممة مركبة شرطية تحكيمية فعمية في جزئييا كدخميا ثالثة عناصر ( زيادة
ىي الشرط) ,ك (تككيد) ,ك (نفي) .كما أكد منيا فاعؿ الشرط بمؤكديف (أف) التي
اختصت نصبو كتقديمو؛ ألف العرب إذا أرادت العناية لشيء قدمتو.
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سابعا :حذف الخبر بعد ليت:
ً

أف خبر (
يحذؼ الخبر في ىذا السياؽ بعد ليت لكجكد ما يدؿ عميو ,فيرل أبك حياف ٌ

ً
فشعرم اسـ ليت ,كالخبر
ليت ) في قكليـ ( :ليت شعرم ) محذكؼ ,كيميو جممة استفياـ,
محذكؼ تقديره :حاصؿ ,أك كاقع  ,أك مكجكد(ُ) ,كبعض النحاة يرل " إف جممة االستفياـ في
محؿ رفع خبر ليت "(ِ) ,كىذا ظاىر كالـ سيبكيو(ّ).
كأما أبك حياف فيرل أف الخبر محذكؼ ,كقد عمؿ ذلؾ بقكلو ":كالذم أذىب إليو أف ىذا
(ٓ)

الكالـ مراعى فيو المعنى ,ال المفظ ,كالمعنى :ليتني أشعر بكذا "(ْ) ,كتابعو السيكطي

.

كقد كرد حذؼ الخبر في ىذا المكضع في كتاب حديث األربعاء في ستة مكاضع:
منو ما كرد في النثر ,كقكلو ":فميت شعرم ,ماذا كانكا يقكلكف لك عاشكا في ىذه
األياـ"(ٔ).
التقدير :ليت شعرم حاصؿ.
(ٕ)

كمنو قكلو " :كليت شعرم كيؼ يككف دـ الميؿ :أجامد ىك أـ سائؿ".
التقدير :ليت شعرم حاصؿ.

كشاىد آخر في سياؽ الحذؼ بعد ليت قكلو " :كليت شعرم كيؼ تككف حاؿ الميؿ إف
سفؾ سافؾ دمو :أيمكت أـ يتجدد لو الدـ
فتتجدد لو الحياة "(ٖ).
التقدير :ليت شعرم حاصؿ أك مكجكد.
كمنو قكلو " :كليت شعرم كيؼ تككف أكصاؿ الميؿ"(ٗ).
(ُ)

ينظر :أبك حياف األندلسي ,ارتشاف الضرب ,جّ ص(َُِٓ.)ُُِٓ -

(ِ)

السيكطي :ىمع اليوامع ,جُ ,صْٓٗ.

(ّ)

ينظر :سيبكيو ,الكتاب ,جُ ,صِّٔ.

(ْ)

أبك حياف األندلسي ,ارتشاف الضرب ,جّ ,ص ُُِٓ.

(ٓ)

ينظر :السيكطي ,ىمع اليوامع ,جُ ,صْٓٗ.

(ٔ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صْٓ.

(ٕ)

المصدر نفسو :جّ ,صُْٖ.

(ٖ)

المصدر نفسو  :جّ ,صُْٖ.

(ٗ)

المصدر نفسو :جّ ,صُْٖ.
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التقدير :ليت شعرم حاصؿ أك ثابت.
كقد كرد حذؼ الخبر في ىذا السياؽ في الشكاىد الشعرية التي ذكرت في كتاب حديث
األربعاء:
منو قكؿ زىير بف أبي سممى ,كقد أنكر األصمعي أف تككف لو:
ً
ليـ ما ىب ىدا لً ىيا
م ىف األ ٍىم ًر ,أٌك ٍيب يدك ٍ

أىال ,ى ً
الناس ما أ ىىرل
ليت ش ٍعرم ,ىؿ ىي ىرل ي

(ُ)

التقدير :ليت شعرم حاصؿ أك مكجكد.
األصؿ التكليدم:

شعرم
(مبتدأ+خبر)Ø

ثـ أراد التمني أف يفي الشعر بما في نفسو كيعبر عنو فأدخؿ (ليت).
لي ػ ػ ػػت

شعرم

عنصر تمني

(مبتدأ +خبر)Ø

كاألرجح أف ىذا األسمكب ينتمي إلى المغة االنفعالية ,أما العبارة نفسيا ( ليت شعرم )
فمما تكارثو الشعراء منذ قديـ الشعر ,ثـ شاع في الكالـ المنثكر ,كأميؿ إلى أف الحديث عف بنية
إسنادية في ىذا النمط يقكد إلى تعقيد النحك مف خالؿ تأكيالت بعيدة.
وجوبا بعد حيث:
ثام ًنا :حذف الخبر
ً

حيث :ظرؼ زماف مبيـ ,كتمزـ اإلضافة إلى جممة اسمية ,أك فعمية ,كقد يرد بعدىا مفرد,

كىك نادر عند جميكر النحاة  ,كأجازه الكسائي ,ككرد إضافة حيث إلى المفرد في قكؿ الشاعر:
ً
كالشي ً
يء ِّ
اب ىال ًم ىعا
ىن ٍجمان ييض ي
ى

ث يسيىٍي وؿ طىالً ىعا
ٌما تىىرل ىح ٍي ي
أى
(ّ)
كيركل سيي هؿ بالرفع عمى االبتداء ,كالخبر محذكؼ تقديره :حيث سييؿ مكجكد.

(ِ)

(ُ)

زىير بف أبي سممى :الديوان ,صُّٗ ,كطو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صُُٓ.

(ِ)

حنا حداد :معجم شواىد النحو الشعرية ,صُِٓ؛ كاميؿ بديع يعقكب :المعجم المفصل في شواىد العربية,

دار الكتب العممية ,الطبعة األكلىُٗٗٔ ,ـ ,جُُ ,صّٗ.
(ّ)

ينظر :العكبرم ,المباب في عمل البناء واإلعراب :جِ ,صٖٕ؛ كابف ىشاـ :مغني المبيب ,صُٖٕ؛ كابف

عقيؿ :شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك ,جّ ,صٔٓ؛ األشمكني ,شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك,
جِ ,ص (ُْٔ)ُْٕ-؛ كالسيكطي ,ىمع اليوامع ,جِ ,ص (َِٗ.)َُِ-
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كقد كرد حذؼ الخبر بعد حيث في كتاب حديث األربعاء في ثالثة مكاضع:
منيا قكلو " :كينظر الشاعر فإذا ىك قد يرَّد إلى مكطف الرؽ كىكل إلى حيث الشقاء كاأللـ

كالذؿ"(ُ) .كالتقدير :حيث الشقاء مكجكد.

كمف الشكاىد األخرل في سياؽ حذؼ الخبر بعد حيث قكلو ":كانما تناكلكا األدب مف
حيث ىك ,كعنكا بالمعاني عناية ال تقؿ عف عنايتيـ باأللفاظ"(ِ) .كالتقدير :مف حيث ىك أدب.
كشاىد آخر عمى حذؼ الخبر بعد حيث في قكلو " :فأما شبابيـ ,فقد تحكلكا إلى المدينة,
أك أقامكا حيث كانكا ,كلكف قمكبيـ تحكلت إلى المدينة حيث الديف ,كحيث السمطاف كالقكة "(ّ).
التقدير :حيث السمطاف مكجكد كالقكة.
في كؿ األمثمة التي كردت جاء حذؼ الخبر بعد ( حيث ) المضافة إلى المفرد ,فط أر
عمييا تحكيؿ بالحذؼ ,فحذؼ أحد أجزاء الجممة االسمية ,كىك ( الخبر ) ,لغرض اإليجاز.
األصؿ التكليدم

تحكيؿ بالحذؼ

حيث

ىكل

الشقاء مكجكد.

فعؿ +فاعؿ مستتر

قيد مكاني

مبتدأ +خبر

ىكل

حيث

الشقاء.

فعؿ +فاعؿ

(ُ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جّ ,صُْٖ.

(ِ)

المصدر نفسو :جِ ,صْٓ.

(ّ)

المصدر نفسو :جُ ,صَُّ.

قيد مكاني
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مبتدأ +خبرØ

المبحث الثالث :حذف الجممة اإلسنادية االسمية
قد يحذؼ ركنا الجممة االسمية اإلسنادية كما يحذؼ أحد أركانيا (المبتدأ كالخبر) ,مع
عدـ إخالؿ بالمعنى ,كيككف الغرض الذم يؤديو الحذؼ ٌبيف كاضح لممخاطب ,كقد يرد حذؼ

از إف دؿ عمييما دليؿ(ُ) ,كجاء ىذا الحذؼ في القرآف الكريـ إذ
معا جك نا
كؿ مف المبتدأ كالخبر ن

حذؼ الجممة االسمية بركنييا المسند إليو ,كالمسند ,كما في قكلو تعالى ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ [الطالؽ ,] ْ :كالتقدير :كالالئي لـ
يحضف فعدتيف ثالثة أشير ,فحذفت الجممة؛ ألنيا حمت محؿ المفرد كدلت الجممة التي قبميا
عمييا.
كقد كرد حذؼ الجممة االسمية في كتاب حديث األربعاء حيث بمغ خمس مرات في
سياؽ جكاب عف سؤاؿ ,كىذا الحذؼ جائز ,كمف األمثمة عميو قكلو :
كتفكيرا,
" أك لست ترل أنو مجيد حيف يقصد إلى ما يقصد إليو الحكماء مف جد الحياة :تأمالن,
ن
كزىدان ,كنس نكا؟

قاؿ :بمى"

(ِ)

مجيد
 .التقدير :إنو
ه

كمنو قكلو " :أك لست تزعـ أف طرفة شاعر مجيد؟
قمت :بمى"

(ّ)

مجيد.
 .التقدير :إنو شاعر
ه

كشاىد آخر عمى حذؼ الجممة االسمية في سياؽ الجكاب كقكلو " :أك ٌؿ ما قمتو في
شعرؾ فعمتو؟
(ْ)

فأجاب نعـ"

(ُ)

 .التقدير :ك ٌؿ ما قمتو فعمتو.

ينظر :ابف مالؾ ,محمد بف عبداهلل ,أبك عبداهلل جماؿ الديف( ,تِٕٔ:ىػ) ,شرح الكافية الشافية ,تحقيؽ:

عبد المنعـ أحمد ىريدم ,جامعة أـ القرل -مركز البحث العممي ,كاحياء التراث ,الطبعة األكلى ,جُ ,صّْٓ؛
كابف عقيؿ :شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك ,جُ ,صِْٔ؛ كاألشمكني :شرح األشموني عمى الفية ابن
مالك ,جُ ,ص َِٓ.
(ِ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صّٓ.

(ّ)

المصدر نفسو :جُ ,صٖٓ.

(ْ)

المصدر نفسو :جُ ,صِٗٗ.
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كمنو قكلو " :يا أعرابي ,أمعؾ لبف؟ قاؿ نعـ"(ُ) .التقدير :معي لبف.
ىشاما سأؿ الكليد ذات يكـ
كمثاؿ آخر عمى غرار األمثمة السابقة قكلو " :كتحدثكا أف
ن

أسئمة تنـ عف رأيو فيو ,فمـ يكف جكاب الكليد أقؿ حدة كفطنة مف أسئمة ىشاـ ,سألو :ما شرابؾ؟
(ِ)

فأجاب :شرابؾ يا أمير المؤمنيف"

 .التقدير :شرابي شرابؾ.

كفي كؿ األمثمة التي ذكرت حذفت الجممة االسمية اإلسنادية ,كىذا الحذؼ كجد في
العربية ,كاستخدمو القرآف الكريـ ,كىك يعد بالغة ,فكؿ الجمؿ التي كردت ط أر عمييا حذؼ ,لكف
الحذؼ في ىذه المكاضع ليس حذؼ مبتدأ أك خبر فحسب ,كانما ط أر عمييا تحكيؿ بحذؼ الجممة
التكليدية االسمية المككنة مف المسند إليو ( المبتدأ ) ,كالمسند ( الخبر ) ,فتحكلت الجمؿ ىنا مف
بنية عميقة إلى بنية سطحية ,كىذا الحذؼ الذم شمؿ جميع أجزاء الجممة ما ىك إال خير دليؿ
عمى فصاحة الكالـ كايجازه ,باإلضافة إلى اإليجاز في سياؽ السؤاؿ كالجكاب.
بمى :إنو مجيد

األصؿ التكليدم ليذه الجمؿ

تحكيؿ بحذؼ الجممة االسمية فاكتفى بالجكاب بحرؼ الجكاب
 +خ  ) Øدؿ عمييما السياؽ.

(ُ)

طو حسيف :حديث األربعاء :جُ ,صِْٔ.

(ِ)

المصدر نفسو :جِ ,صُُْ.
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بمى .حرؼ جكاب ( ـØ

الفصل الثالث
الحذف اإلسنادي في الجممة الفعمية وتطبيقاتو
في كتاب حديث األربعاء
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الفصل الثالث
الحذف اإلسنادي في الجممة الفعمية وتطبيقاتو في كتاب حديث األربعاء
المبحث األول :حذف الفعل (المسند)
تناكؿ الباحث في ىذا المبحث أىمية الفعؿ في بناء الجممة العربية ,كالحديث عف حده,
ككجكبا:
جكز
ثـ الحديث عف حذؼ الفعؿ نا
ن
المطمب األول :أىمية الفعل في بناء الجممة
الفعؿ أحد أقساـ الكممة ,كىك جزء مف أجزائيا الثالثة ,كأحد ركني الجممة الفعمية ,كيعد
مف العناصر الميمة في الجممة الفعمية ,كلو دكر كبير في بنية الجممة ,كقد حظيت بعض جكانبو
يخذت مف
باىتماـ المغكييف ,كىناؾ خالؼ في حد الفعؿ ,كقد تحدث عنو سيبكيو بأنو " :أمثمة أ ٍ

نيت لما مضى ,كلما يككف كلـ يقع ,كما ىك كائف لـ ىينقطع "(ُ) ,كىك
كب ٍ
لفظ أحداث األسماء ,ي
يقصد بذلؾ ,كما ذكر ميدم المخزكمي" أف األفعاؿ أبنية أخذت مف المصادر؛ ألف األحداث ىي

المصادر"

(ِ)

.

كالفعؿ عند الزجاجي ىك " ما د ٌؿ عمى حدث ,كزماف ماض أك مستقبؿ ,نحك ( :قاـ,
يقكـ ,كقعد ,يقعد ) ,كما أشبو ذلؾ "(ّ) ,كأف األفعاؿ عنده " :عبارة عف حركات الفاعميف ,كليست
في الحقيقة أفعاالن لمفاعميف ,إنما ىي عبارة عف أفعاليـ ,كأفعاؿ المعبريف عف تمؾ األفعاؿ "(ْ),
كقد رفض الزجاجي داللة الفعؿ عمى الحاؿ في تعريفو ,كذلؾ ألف " فعؿ الحاؿ في الحقيقة
مستقبؿ؛ ألنو يككف أكالن ,فكؿ جزء خرج منو إلى الكجكد صار في حيز المضي ,فميذه العمة جاء

(ُ)

سيبكيو :الكتاب ,جُ ,صُِ.

(ِ)

ميدم المخزكمي :في النحو العربي نقد وتوجيو ,دار الرائد العربي -بيركت ,الطبعة الثانيةُٖٗٔ ,ـ,

صَُُ.
(ّ)

الزجاجي :عبد الرحمف بف إسحاؽ البغدادم ,أبك القاسـ( ,تّّٕ :ىػ) ,اإليضاح في عمل النحو ,تحقيؽ:

مازف المبارؾ ,دار النفائس – بيركت ,الطبعة الثالثةُٕٗٗ ,ـ ,صِٓ.ّٓ-
(ْ)

الزجاجي :اإليضاح في عمل النحو ,صّٓ.
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غدا ) "(ُ) ,كالفعؿ عند الزمخشرم
فعؿ الحاؿ بمفظ المستقبؿ ,نحك قكلؾ ( :زيد يقكـ اآلف ,كيقكـ ن
(ِ)

" ما د ٌؿ عمى اقتراف حدث بزماف "

كذكر ميدم المخزكمي خالصة ليذه التعريفات " :أف األفعاؿ أبنية تدؿ عمى األحداث
مقترنة بالزماف ,كىك صحيح إذا أخذت المرحمة التطكرية األخيرة لمفعؿ بنظر االعتبار ,المرحمة
التي استند إلييا الدارسكف األكلكف في استنباط األصكؿ كالقكاعد "(ّ) ,ثـ أشار المخزكمي إلى أف
الفعؿ ميـ عند المحدثيف " :كلكف أىميتو تقكـ عمى ما يؤديو مف كظائؼ لغكية متعددة الجكانب,
فالفعؿ عندىـ مصدر االشتقاؽ ,كىك عندىـ يعبر عف األحداث كأزمانيا ,كىك عندىـ أىـ
مقكمات الجممة ,ألف اإلسناد مستمد منو؛ كألنو شائع االستعماؿ في العربية ,كمكضع اىتماـ
المتكمميف؛ كألف العقمية العربية تقتضي أف تككف الجممة الفعمية األصؿ ,كالغالب الكثير في
التعبير ,ألف العربي جرت سميقتو ,كدفعتو فطرتو إلى االىتماـ بالحدث في األحكاؿ العادية
الكثيرة"

(ْ)

ينقسـ الفعؿ إلى ثالثة أقساـ ماض كمضارع كأمر ,كذكر الجكارم القصد مف ىذا التقسيـ
بقكلو ":إف تقسيـ الفعؿ إلى ماض كمضارع كأمر ,إنما قصد بو تقسـ الصياغة التي تنطكم تحت
كؿ قسـ منيا جممة معاف تمتقي في نطاؽ معنى كاسع كمي ,فالماضي ,إنما أطمؽ عمى ما يسبؽ
بعيدا ,محقؽ الكقكع أك غير محقؽ ,كالمضارع ما اشتمؿ عمى معنى
زمف التكمـ قر نيبا كاف ذلؾ أك ن
متسع رحيب ,يبدأ بالماضي القريب ,كينتيي إلى المستقبؿ البعيد .أما األمر فصيغة إنشاء طمبي

يقصد بو إلى طمب القياـ بالفعؿ ,كىك بالبداىة خاؿ مف معنى الزمف؛ ألنو ليس بخبر ,كانما
يككف معنى الزمف في الخبر"

(ٓ)

كالمقصكد بالخبر ىنا الذم يقابؿ اإلنشاء.

كالفعؿ عمدة في الكالـ كىك جزء أساس في التركيب المغكم ,كبالرغـ مف ذلؾ فإنو لـ
اجبا.
يسمـ مف الحذؼ ,لذا فإننا نراه يحذؼ إذا دلت عميو قرينة ,كمنو ما يككف الحذؼ نا
جائز أك ك ن

(ُ)

الزجاجي :اإليضاح في عمل النحو ,ص ٕٖ.

(ِ)

ابف يعيش :شرح المفصل ,جْ ,صَِْ.

(ّ)

ميدم المخزكمي :في النحو العربي نقد وتوجيو ,ص َُِ.

(ْ)

المصدر نفسو :ص(ََُ.)َُُ-

(ٓ)

الجكارم :أحمد عبد الستار ,نحو الفعل ,مطبعة المجمع العممي العراقي -بغدادُْٕٗ ,ـ ,صَّ.
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از
المطمب الثاني :حذف الفعل (المسند) جو ًا
از في بعض المكاقؼ التي تستدعي ذلؾ
الفعؿ عمدة في الكالـ ,لكنو مع ذلؾ يحذؼ جك نا

إذا اقتضى السياؽ الكالمي ,مف غير أف يؤثر عمى صحة المعنى ,كيككف في حذفو معنى ال
از لكجكد قرينة دالة عمى
سماه النحاة الحذؼ الجائز(ُ) ,فيحذؼ جك نا
يتحقؽ في ذكره ,كىك ما ٌ

(ِ)
يد لمف قاؿ :ىؿ
تعيينو ,حالية كانت أك مقالية ,كيككف ذلؾ بعد االستفياـ  ,نحك قكلؾ :نعـ ز ه

جاءؾ زيد؟ .كيحذؼ إذا كقع في جكاب استفياـ مقدر(ّ) ,نحك قكؿ الشاعر :

ً
ً
ً
يح الطَّ ىكائً يح
كم وة
لًيي ٍب ىؾ ىي ًز ي
ىك يم ٍختىبًطه م َّما تيط ي
يد ى
ض ًارعه ل يخ ي
ص ى
أ م ( :يبكيو ضارع ) فػ( ضارع ) فاعؿ لفعؿ محذكؼ ,دؿ عميو مدخكؿ االستفياـ
(ْ)

(ٓ)

المقدر ,كأنو قيؿ :مف يبكيو ,فقيؿ ( :ضارع )
أحد ).

(ُ)

(ٔ)
يد ) جك نابا لمف قاؿ ( :ما قاـ
ككذلؾ يحذؼ الفعؿ جك نا
از بعد نفي  ,نحك قكلؾ ( :بمى ز ه

ينظر :محمد حماسة عبد المطيؼ :بناء الجممة العربية ,دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع -القاىرة ,تاريخ

النشرََِّ :ـ ,صِٗٓ.
(ِ)

ينظر :ابف مالؾ :شرح التسييل ,جِ ,صَُِ؛ كاألستراباذم ,رضي الديف محمد بف الحسف( ,تٖٖٔ:ىػ),

شرح الرضي عمى الكافية ,مف عمؿ :يكسؼ حسف عمر ,منشكرات جامعة قاف يكنس -بنغازم ,الطبعة الثانية,
ُٔٗٗـ ,جُ ,صُٕٗ؛ كشمس الديف :أحمد بف سميماف ,المعركؼ بابف كماؿ باشا (تَْٗ:ىػ) ,أسرار النحو,
تحقيؽ :أحمد حسف حامد ,دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,الطبعة الثانيةََِِ ,ـ ,صٕٗ.
(ّ)

ينظر :ابف ىشاـ ,أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ,جِ.ٖٓ ,

(ْ)

يشمًي ,ينظر :أبك الحسف ,عمي بف أبي الفرج بف الحسيف ,صدر
الن ى
البيت منسكب إلى الحارث بف ضرار ٌ

الديف البصرم (تٔٓٗ:ىػ) ,الحماسة البصرية ,تحقيؽ :مختار الديف أحمد ,عالـ الكتب -بيركت ,جُ,
صِٗٔ.
(ٓ)

ينظر :ابف مالؾ ,شرح الكافية الشافية ,جِ ,ص(ّٗٓ)ْٓٗ-؛ كاألزىرم :شرح التصريح عمى التوضيح,

صَُْ.
(ٔ)

ينظر :ابف مالؾ ,شرح التسييل ,جِ ,صَُِ؛ كاألزىرم :شرح التصريح عمى التوضيح ,صّٗٗ.
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كقد كرد ىذا النكع مف الحذؼ في الشكاىد الشعرية المكجكدة في كتاب حديث األربعاء في
أربعة مكاضع:
كىي قكؿ أبي نكاس:
اؿ ىخ ٍم ىار
ت ىما تى ٍش ىرب قى ى
إف ٍقٍم ى
ٍ
اؿ :ىب ٍح ىار
اؿ بًػ ػ ػ ػ ٌار
ب قى ى
ؾ قى ى
ت :ىما تىتٍير ي
ىأك يقٍم ى
إف يقٍم ى
ٍ
ت :ىما تىٍرىى ي
(ُ)

ىصالىهي ىربِّي لىيىػ ػ ػ ػ ػ ػبان ىك ىج ػ ػ ػ ٍم ىار
أ ٍ

اؿ شػىٌار
ت :ىما تىقيك يؿ قى ػ ى
أ ٍىك يقٍم ى
التقدير في األبيات التي كردت :قاؿ أشرب خمرا ,قاؿ نترؾ برا ,قاؿ أرىب بحرا ,قاؿ
أقكؿ شرا.
في كؿ األمثمة التي كرد فييا حذؼ الفعؿ بعد السؤاؿ لكجكد ما يدؿ عمييا ,فالبنية العميقة
ليذا الحذؼ ىي ( :قاؿ اشرب خم ار ) ككذا في األبيات السابقة.
األصؿ التكليدم

قاؿ:

خمر
ا

اشرب

(فعؿ+فاعؿ/ض)+
تحكيؿ بالحذؼ

قاؿ:

خمر
ا
(فعؿ+Øفاعؿ+)Ø

(ُ)

مفعكؿ بو
مفعكؿ بو

أبك نؤاس :الديوان ,شرحو كضبطو :عمي فاعكر ,دار الكتب العممية -بيركت -لبناف ,الطبعة الثانيةُْٗٗ,ـ,

صِٖٕ؛ كطو حسيف :حديث األربعاء ,جِ ,صُّٓ.
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وجوبا
المطمب الثالث :حذف الفعل (المسند)
ً

فكعا بعد إحدل أدكات الشرط (إف ,لك ,إذا),
يحذؼ فعؿ الفاعؿ
كجكبا إذا كقع االسـ مر ن
ن

ىذا ما يراه جميكر النحاة (ُ) ,نحك قكلو تعالى :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [التكبة:
ٔ] ,كقكلو تعالى :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ [االنشقاؽ ,]ُ :كمنو المثؿ العربي ( :لك ذات سك وار
ط ىمتٍنًي )(ِ) ,فالفعؿ حذؼ عندىـ كجكبان يفسره المذككر ,كالتقدير مف األكؿ :كاف استجارؾ أحد
لى
استجارؾ ,كمف الثاني :إذا انشقت السماء انشقت ,كمف الثالث :لك لطمتني ذات سكار لطمتني.
أوًال :حذف الفعل بعد (إذا) الشرطية
قاؿ سيبكيو في سياؽ حديثو عف ( إذا ) :إف إذا لما يستقبؿ مف الدىر ,كفييا مجازاةه,

(ّ)
أيضا ,كمعناىا المستقبؿ ,كىي
كىي ظرؼ  ,كذكر ابف يعيش أنيا " :اسـ مف أسماء الزماف ن
و
جممة بعدىا ,تكضحيا كتبينيا"(ْ) ,كقاؿ ابف ىشاـ:
مبنية إلبياميا في المستقبؿ ,كافتقارىا إلى

كالثاني مف كجيي (إًذا) أىف تككف لغير مفاجأة ,فالغالب أىف تككف ظرفنا لممستقبؿ مضمنة معنى
ً
َّ
الش ٍرط ,كتختص بً
تمعا ًفي قى ٍكلو تى ىعالىى :ﭽ ﭑ
الدخكؿ عمى الجممة الفعمية ,عكس الفجائية ىكقد ٍ
اج ى
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [الركـ,]ِٓ :
تمعا في قىكؿ أبي يذ ىؤٍيب"(ٓ):
ماضيا نا
كيككف الفعؿ بعدىا
كثير كمضارنعا دكف ىذلًؾ ,ىكقد ٍ
ن
اج ى
(ٔ)
النفس ر ً
ً ًو
ً
اغ ىبةه إًذا ىرَّغبتىيا
ىك َّ ي
فإذا تيىرُّد إلىى ىقميؿ تى ٍق ىنعي
الشاىد فيو :كرد فعؿ ماض بعد ( إذا ) األكلى ,كبعد الثانية كرد فعؿ مضارع.

(ُ)

ينظر :ابف الحاجب ,اإليضاح في شرح المفصل ,جُ ,ص(ُٕٔ)ُٕٕ-؛ كابف ىشاـ ,مغني المبيب,

صِٕٖ؛ كابف عقيؿ ,شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك ,جِ ,صٖٔ؛ كالسمسيمي :أبك عبد اهلل محمد بف
عيسى( ,تَٕٕ:ىػ) ,شفاء العميل :جُ صُِْ ,كابف كماؿ الباشا ,أسرار النحو ,صٕٗ.
(ِ)

ينظر :الميداني ,مجمع األمثال ,جِ ,صُْٕ.

(ّ)

ينظر :سيبكيو ,الكتاب ,جْ ,صِِّ.

(ْ)

ابف يعيش :شرح المفصل ,جّ ,صُُِ.

(ٓ)

ابف ىشاـ :مغني المبيب ,صُِٕ.

(ٔ)

أبك ذؤيب اليذلي :الديوان ,تحقيؽ :أحمد خميؿ الشاؿ ,مركز الدراسات كالبحكث اإلسالمية -بكر سعيد,

الطبعة األكلىَُِْ ,ـ ,صَٓ
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كمجمؿ القكؿ إف ( إذا ) ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف ,خافض لشرطو ,منصكب بجكابو,
فكعا ,فعمى تقدير فعؿ
فال يمييا اسـ؛ ألنيا متضمنة معنى الشرط ,لكف " :إذا كقع
االسـ بعدىا مر ن
ي
ألنو ال يقع بعدىا المبتدأ كالخبر"(ُ) ,كذىب الككفيكف إلى أف االسـ المرفكع الكاقع بعد (إف,
قبمو؛ ٌ
إذا) الشرطيتيف فاعؿ لمفعؿ المذككر بعده ,أم أنو يجكز تقديـ الفاعؿ عمى الفعؿ عندىـ كليس

(ِ)
فكعا باالبتداء
في الكالـ محذكؼ  .كأجاز األخفش أف يككف االسـ بعدىا مر ن

(ّ)

.

كقد كرد حذؼ الفعؿ بعد ( إذا ) في كتاب حديث األربعاء في الشكاىد الشعرية حيث جاء

الحذؼ في ستة مكاضع(ْ):
منيا قكؿ طرفة بف العبد:
ً (ٓ)

أتبمٌد
يعنً ي
أكس ٍؿ كلـ ى
فمـ ى
يت ٍ

مت ٌأنني
تى ؟ ًخ ي
إذا ي
القكـ قالكا ىمف فى ن
التقدير :إذا قاؿ القكـ قالكا مف فتى.
كمنو قكؿ سكيد بف أبي كاىؿ:
ىبيت ى
فأ ي
الميؿ ما أ ٍىرقدهي

كبً ىع ٍي ىن َّي إً ىذا َّ
الن ٍج يـ طىمى ٍع

(ٔ)

النجـ طمع.
التقدير :إذا طمع
ي
في كؿ الشكاىد الشعرية التي كردت ىذه ليس فييا حذؼ لمفعؿ في ضكء التكليدية التحكيمية بؿ
تقدـ الفاعؿ عمى فعمو.
كفي ىذه الشكاىد الشعرية التي كردت في كتاب حديث األربعاء ,جاء فييا حذؼ الفعؿ
كجكبا ,إذ إف البنية العميقة ( إذا طمع النجـ طمع ) ,فط أر عمييا تحكيؿ بالحذؼ ,فحذؼ ( المسند
ن

(ُ)

ابف يعيش :شرح المفصل ,جّ ,صُُِ؛ كينظر :ابف مالؾ ,شرح الكافية الشافية ,جِ ,صْْٗ؛ كينظر:

السيكطي :ىمع اليوامع ,جِ ,صُُٖ.
(ِ)

ينظر :ابف عقيؿ :شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك ,جِ ,صٖٔ؛ كاألزىرم :شرح التصريح ,جُ,

صَُٕ.
(ّ)

ينظر :ابف ىشاـ ,مغني المبيب ,صٕٕٓ؛ كابف مالؾ :شرح الكافية الشافية ,جِ ,صْْٗ؛ المرادم:

الجنى الداني في حروف المعاني ,صّٖٔ.
(ْ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,ص (َٔ)ُُٔ -َُٔ-ُٓٗ-ُٖٓ -

(ٓ)

طرفة بف العبد :الديوان ,صِْ؛ كطو حسيف ,حديث األربعاء ,جُ ,صَٔ.

(ٔ)

سكيد بف أبي كاىؿ :الديوان ,صِٓ؛ كطو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صُٗٓ.
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) الفعؿ لداللة الفعؿ الكاقع بعده عميو ,كلغرض اإليجاز في الكالـ ,كىذا حسب تقدير جميكر
النحاة .كأما في ضكء النظرية التكليدية التحكيمية ليس فييا حذؼ ,بؿ تقديـ الفاعؿ عمى فعمو.
إن ) الشرطية:
نيا :حذف الفعل بعد ( ْ
ثا ً

كسماىا سيبكيو أـ
( ٍ
إف )حرؼ شرط جازـ لفعميف كىي مكسكرة اليمزة كساكنة النكفٌ ,
(ُ)
ً
كىًذه كميىا دكاخؿ عمييا الجتماعيا "(ِ),
ىصؿ ( إًف ) ,ى
الجزاء  ,كأما المبرد فقاؿ " :فحرفيا في األ ٍ
ً
ً
ىسماء كظركؼ"(ّ) ,كاتفؽ النحاة
كقاؿ ابف جني ":كحرفو المستكلي عميو ( إف ) ,كتي ىشبو بو أ ى
(إف
(إف) كأال يمييا إال فعؿ ,قاؿ سيبكيو ":كاعمـ أنو ال ينتصب شيء بعد ٍ
باإلجماع عمى حرفية ٍ
) ,كال ىيرتىًفع إالَّ و
إف ) مف الحركؼ التى يي ٍب ىنى عمييا الفع يؿ ,كىى إف المجازًاة ,كليست
بفعؿ ,ألف ( ٍ
ي
األسماء"(ْ) ,كأما ( إف ) إذا لـ تجزـ فالفصؿ
مف الحركؼ التى يبتدأ بعدىا األسماء يلي ٍب ىنى عمييا
ي

يد أتاني أكرمتو ) ,كالتقدير:
إف ز ي
فالفصؿ بيف ( إف ) كالفعؿ المفسر جائز باالسـ ,نحك قكلؾٍ ( :
يد ) ,فأضمر الفعؿ بينيما كبيف االسـ ,كأتى الفعؿ الظاىر يفسر ما أضمر ,ككذلؾ
( إف أتاني ز ه

إذا فصؿ االسـ المنصكب بينيما ,فإنو منصكب بفعؿ مضمر يفسره ما بعده(ٓ).

إف ) الشرطية في كتاب حديث األربعاء ,في مكضع كاحد
كقد كرد حذؼ الفعؿ بعد ( ٍ

كىك مف الشكاىد الشعرية التي كردت في الكتاب:
كىك قكؿ كعب بف زىير:

ًو
إما ىعثىرت لعان لىكا
كىال قائؿ ٌ

بآس و
ت ً
ؼ
ت لى ٍـ ت ٍف ٍ
عؿ فمى ٍس ي
إف ٍأن ى
فى ٍ

التقدير :فإف لـ تفعؿ أنت لـ تفعؿ.

(ٔ)

كجكبا ,فالبنية العميقة ليذه الجممة ىي ( فإف لـ
الفعؿ في البيت السابؽ جاء محذكفنا
ن

فعال
تفعؿ أنت )؛ لكف ط أر عمييا تحكيؿ بالحذؼ ,ىذا حسب رأم جميكر النحاة الذيف يقدركف ن
بعد أداتي الشرط ( إف ) ,ك ( إذا ) ,كذلؾ ألنيـ قرركا أف أدكات الشرط ال يمييا إال الفعؿ ,كليس
(ُ)

ينظر :سيبكيو ,الكتاب ,جُ ,صُّْ.

(ِ)

المبرد :المقتضب ,جِ ,صْٔ.

(ّ)

ابف جني :الممع في العربية ,صُّّ.

(ْ)

سيبكيو :الكتاب ,جُ ,صِّٔ.

(ٓ)

ينظر :المقتضب ,جِ ,صْٕ ,ٕٔ-كابف يعيش :شرح المفصل ,جُ ,صُِٖ.

(ٔ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صُُٕ ,كلـ أجده في ديوان كعب.

 85

عما قرره عمـ المغة الحديث ,فجممة الشرط جممة مركبة مف
كالـ النحاة العرب القدماء ببعيد ٌ
جممتيف ,كؿ كاحدة منيم ا ليا بنيتيا العميقة كالسطحية ,غير أف التحكيالت التي تط أر عمى كؿ

منيما ال تتفؽ بالضركرة مع ما قرره القدماء ففي قكلو ( :فإف أنت لـ تفعؿ فمست بآسؼ ...كال
قائؿ إما عثرت لعان لكا)
التقدير( :فإف لـ تفعؿ أنت) ثـ جرل عمييا تحكيؿ بالنقؿ ,حيث نقؿ ضمير الفاعؿ إلى
مكقع المحكر ,ككذلؾ الحاؿ في جممة جكاب الشرط يمكف أف تحمؿ عمى النحك اآلتي:
)أنا آسؼ)
لست بآسؼ تحكيؿ بالزيادة (النفي)
بعدىا أصبح الربط :إف أنت لـ تفعؿ فمست بآسؼ.
معنيا بمجمؿ عناصر التحكيؿ التي دخمت عمى
كالباحث في ىذا النكع مف الجمؿ ليس ن

الجممة؛ ذلؾ أف غايتو تبياف أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف مناىج القدماء في التحميؿ كما اجتيده
المحدثكف.
ثالثًا :حذف الفعل بعد ( لو ):
يسمي النحاة ( لك ) حرؼ امتناع المتناع ,كىي حرؼ غير عامؿ متضمف معنى الشرط,

قاؿ عنيا سيبكيو ":كأما لك فمما كاف سيقع لكقكع غيره"(ُ) ,كقيؿ إنيا " :تدؿ عمى ً
امتناع الشيء
(ِ)

 ,كقاؿ المبرد " :لىك ىال

يد لحضرت فامتنع ىذا المتناع ىذا "
ضر ز ه
المتناع غيره ,تقكؿ :لك ىح ى
ً ً
ً
َّ
ضمر"(ّ) ,كقيؿ إف  ":المصدر
كاف عمى فعؿ يم ٍ
تقع إًال عمى فعؿ فىًإف قدمت اال ٍسـ قبؿ الفعؿ فييىا ى

أف ) كما في حيِّزىا في مكضع رفع عمى أنو فاعؿ لفعؿ محذكؼ ,كىك قكؿ المبرد
المؤكؿ مف ( ٌ
كالزجاج كالككفييف ,كقد يرجِّح ىذا القكؿ ,ألف فيو إبقاء ( لك ) عمى االختصاص بالفعؿ"(ْ).

(ُ)

سيبكيو :الكتاب ,جْ ,صِِْ.

(ِ)

ابف فارس :الصاحبي في فقو المغة العربية ,صُُٗ.

(ّ)

المبرد :المقتضب ,جّ ,صٕٕ.

(ْ)

عبد الفتاح أحمد الحمكز :التأويل النحوي في القرآن الكريم ,رسالة دكتكراه ,عاـ (َُٖٗ ,)ُُٖٗ-مكتبة

الرشد الرياض ,الطبعة األكلىُْٖٗ ,ـ ,جُ ,صُٔٗ.
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كذىب سيبكيو إلى أف ( أف كما في حيزىا ) في مكضع رفع مبتدأ كال تحتاج إلى خبر(ُ).
كقد كرد حذؼ الفعؿ بعد ( لك ) في كتاب حديث األربعاء خاصة فيما يأتي بعدىا
المصدر المؤكؿ مف ( أف ) كما في حيزىا ,ككرد الحذؼ مف ىذا النكع خمسة كخمسيف
مكضعان:
منيا قكلو " :كلك أني ممكت مف أمرؾ بعض الشيء ,لقمت منؾ مقاـ المعمـ ,كلنفعتؾ بيذا
التعميـ"(ِ).
التقدير :لك ثبت أني ممكت.
كمنو قكلو " :كلك ٌأنؾ تركت ىذه القصيدة إلى داليتو المشيكرة ,كلـ تق أر منيا إال ىذا
(ّ)

المدح الخالد الذم يبقى الدىر ,لما كاف تأثيرؾ بجماؿ ىذا الشعر كركعتو"
التقدير :لك ثبت أنؾ تركت.

أف ما نركيو كما نتحدث بو ىك الخطر الكحيد ,الذم نخشاه عمى
كمنو قكلو " :كلك ٌ
(ْ)

أخالؽ الشباف ,لكنا أسرع الناس إلى إجمالو"

.

التقدير :لك ثبت أف ما نركيو.
كمنو قكلو " :كلك ٌأني ذىبت أركم لؾ آراء ىؤالء العمماء ,كاألدباء ,كالشعراء ,في أبي
(ٓ)

نكاس ,ألطمت عميؾ إطالة ثقيمة مممة"

كجكبا اختصا انر في الكالـ,
في كؿ األمثمة التي كردت حذؼ منيا المسند ( الفعؿ )
ن

كذلؾ لكجكد ما يدؿ عميو ,فالبنية العميقة ليذه الجمؿ التي كردت ىي ( لك ثبت )؛ كلكف عندما
ط أر عمييا الحذؼ سقط الفعؿ كبقى ما يدؿ عميو ,ىذا كفؽ ما ذكره النحاة القدماء مف تقدير فعؿ
محذكؼ بعد ( لك ) ,كيرل الباحث أف قكليـ ىذا و
متأت مف إرادتيـ طرد قكاعدىـ عمى كتيرة كاحدة
مف حيث إنيـ قرركا أف ىذه األدكات ال يمييا إال فعؿ ,كالذم يميؿ إليو الباحث أنو ال ضركرة

(ُ)

ينظر :ابف ىشاـ ,مغني المبيب ,صّٔٓ.

(ِ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صٖٕ.

(ّ)

المصدر نفسو :جُ ,صُِْ.

(ْ)

المصدر نفسو :جِ ,صِْ.

(ٓ)

المصدر نفسو :جِ ,صٔٓ.
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لتقدير فعؿ بعد ىذا النكع مف األدكات ,كال خمؿ في تركيب الجممة ,إف نحف قررنا أف ما بعد ( لك
) جممة اسمية.
ابعا :حذف الفعل بعد ( لوال )
رً

لعامؿ االسـ المرفكع بعد ( لكال ) أكجو منيا :أف يككف مبتدأن كخبره محذكؼ ,مذىب

فكعا بيا نيابة عف
سيبكيو ,أك أف يككف مرفكعان بػ ( لكال ) أصالة ,كىك قكؿ الفراء ,أك أف يككف مر ن
فكعا بفعؿ محذكؼ,
الفعؿ المحذكؼ ,كذكر أف ىذا قكؿ حكاه الفراء عف بعضيـ ,أك أف يككف مر ن
كىك قكؿ الكسائي(ُ).

كقد كرد حذؼ الفعؿ بعد ( لكال ) بنسب كثيرة كفؽ رأم الكسائي ,ككذلؾ جاء حذفو فيما
أف كما في حيزىا ) التي كردت في كتاب حديث
نا
كاف عاممو غير صريح
مصدر مؤكنال مف ( ٌ

األربعاء إذ بمغ المجمكع أربعان كستيف مرة:

عمي في األسبكع الماضي أف يتصؿ حديثنا عف لبيد لما
منيا قكلو" :كلكال ٌأنؾ اقترحت ٌ
عدت إليو ىذا األسبكع "(ِ).
عمي.
التقدير :لكال ثبت أنؾ اقترحت ٌ

كمنيا قكلو " :لكال ٌأنو تعمد اإلثـ ,ألف اإلثـ كالفحش كانا بدع بغداد في ذلؾ العصر"(ّ).

التقدير :لكال ثبت ٌأنو تعمد اإلثـ.

أف األستاذ فسره لو كذكر الخركب كعرؽ السكس لما شرب "(ْ).
كمنيا قكلو " :كلكال ٌ

أف األستاذ فسره لو.
التقدير :لكال ثبت ٌ

ظر الختصاص ( لكال ) باألسماء فال يمييا إال اسـ أك مصدر مؤكؿ,
كيرل الباحث أنو ن نا

فيككف االسـ المرفكع أك المصدر المؤكؿ في مكضع رفع مبتدأ لخبر محذكؼ ,كحذؼ الخبر ىنا
لكجكد ما يدؿ عميو ,كليس مف فعؿ محذكؼ كرأم الكسائي يخالفو مذىب البصرييف.
(ُ)

ينظر :عبد الفتاح أحمد الحمكز :الحذف في المثل العربي ,دار عمار لمنشر كالتكزيع -عماف ,الطبعة األكلى,

ُْٖٗـ ,ص(َِْ.)َِٓ-
(ِ)

المصدر نفسو :جُ ,صَْ.

(ّ)

المصدر نفسو :جِ ,صِْ.

(ْ)

المصدر نفسو :جّ ,صِّ.
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المبحث الثاني :حذف الجممة اإلسنادية الفعمية
كرد حذؼ الفعؿ كالفاعؿ ( الجممة اإلسنادية الفعمية ) في كتاب حديث األربعاء في
أساليب متنكعة:
المطمب األول :الحذف في جواب االستفيام
(ُ)
يدا ,جكاب لمف قاؿ,
قد يرد حذؼ الفعؿ مع فاعمو إذا دؿ عمييما دليؿ  ,نحك قكلؾ ز ن

مف أكرمت .كقيؿ ":يحذؼ الفعؿ مع فاعمو في تراكيب مخصكصة ,كال يبقى مف الجممة الفعمية
إال جار كمجركر يدالف عمييا أك مفعكؿ بو"(ِ) ,ذكر طاىر حمكدة أف حذؼ الجممة ":يجكز
قياسا عند اإلجابة بحرؼ مف أحرؼ الجكاب ( نعـ ,ال ,بمى ,أجؿ ) ,أف تحذؼ الجممة اكتفاء
ن
(ّ)

بكركدىا في جممة السؤاؿ ,كما يجكز أف تذكر"

كقد كرد حذؼ الفعؿ كالفاعؿ ( الجممة الفعمية اإلسنادية ) في ىذا المقاـ في كتاب حديث
األربعاء ,في كاحد كعشريف مكضعان منيا:
(ْ)

قكلو ":ألـ تبمغ كسط القصيدة كآخرىا؟ قاؿ :بمى"
التقدير  :بمى بمغت.

كمنو قكلو ":أفال نستطيع أف نستخمص مف ىذه المالحظات كميا شيئان؟
بمى"(ٓ).
التقدير :بمى نستطيع
إلي فقاؿ :متى أنكرت صاحبؾ؟ فقمت :منذ الميمة "(ٔ).
كمنو قكلو ":فالتفت ٌ
التقدير :أنكرت صاحبي منذ الميمة.

(ُ)

ينظر :ابف مالؾ :شرح الكافية الشافية ,جِ ,صَُٔ؛ كابف مالؾ :شرح التسييل ,جِ ,صُٓٓ.

(ِ)

األنطاكي :محمد ,المناىج في القواعد واإلعراب ,مكتبة البشرل -باكستافَُُِ ,ـ ,صْٓ.

(ّ)

حمكدة ,ظاىرة الحذف في الدرس المغوي ,صُِٗ.

(ْ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صٖٓ.

(ٓ)

المصدر نفسو :جُ ,صُٖٖ.

(ٔ)

المصدر نفسو :جُ ,صِْٓ.
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كمنو قكلو ":ركل عف أبي نكاس أنو قاؿ :لما حبسني األميف رأيت بشا انر في المناـ ,فقاؿ
لي :بماذا حبسؾ ىذا الغالـ؟ ( يعني األميف ) ,قمت بقكلي"...

(ُ)

التقدير :حبسني بقكلي.
از
كفي كؿ األمثمة التي كرد حذؼ الفعؿ كالفاعؿ ( الجممة اإلسنادية الفعمية ) جك نا

الكتفائيا في جممة السؤاؿ ,كجاء الحذؼ لغرض اإليجاز؛ ألف السياؽ معمكـ بيف متكمـ
كمخاطب ,فال داعي لذكر المحذكؼ ,فالبنية العميقة ليذه الجمؿ تككف بتقدير ركني الجممة
المحذكفيف.
األصؿ التكليدم
تحكيؿ بالحذؼ

بمى بمغت كسط القصيدة.
بمى.

المطمب الثاني :حذف جممة فعل القسم
كجكبا مع غير الباء مف حركؼ القسـ(ِ) ,نحك قكلؾ  ":كاهلل ال فعمت,
يحذؼ فعؿ القسـ
ن

كتاهلل لقد فعمت ,كأصمو :أقسـ باهلل ,فحذؼ الفعؿ كالفاعؿ كبقيت الحاؿ مف الجار كالجكاب دليالن
از إذا كاف القسـ بالباء"(ْ) ,أم
عمى الجممة المحذكفة "(ّ) ,كقيؿ  ":يحذؼ فعؿ القسـ كفاعمو جك نا
يصح حذفو أك إظياره ألنيا " :أصؿ أحرفو ,كلذلؾ خصت بجكاز ذكر الفعؿ معيا نحك( أقسـ

لتفعمف )"(ٓ) ,أك حذفو نحك قكلو تعالى :ﭽ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ [ ص] ِٖ :
بًالمَّو
ٌ
التقدير :أقسـ بعزة اهلل ألغكينيـ(ٔ).

(ُ)

طو حسيف :حديث األربعاء جِ ,صَّ.

(ِ)

ابف ىشاـ :مغني المبيب ,صْٖٔ.

(ّ)

ابف جني :الخصائص ,جِ ,صِّٔ.

(ْ)

محمد األنطاكي :المناىج في القواعد واإلعراب ,صْٓ.

(ٓ)

ابف ىشاـ :مغني المبيب.ُّْ ,

(ٔ)

ينظر :الطبرم ,محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب ,أبك جعفر(تَُّ:ىػ) ,جامع البيان في تأويل

القرآن ,تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الثانيةَََِ ,ـ ,جُٕ ,صَُّ؛ كينظر:
الزمخشرم ,جار اهلل ,أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد( ,تّٖٓ:ىػ) ,الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل,
دار الكتاب العربي -بيركت ,الطبعة الثالثةَُْٕ ,ىػ ,جِ ,صٖٕٓ.
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أف المفظ إذا كثير في ألسنتيـ كاستعماليـ ,آثركا تخفيفىو ,كعمى
قاؿ ابف يعيش ":اعمـ ٌ

كيتكرر ىد ٍكيره ,بالى يغكا في
مما يكثر استعماليو,
تفاكت الكثرة يتفاكت
ي
ٌ
التخفيؼ ,كلما كاف القسـ ٌ
حسب ي
تخفيفو مف غير جية كاحدة "(ُ).
كقد كرد حذؼ الفعؿ كفاعمو في سياؽ القسـ في كتاب حديث األربعاء في خمسة
كعشريف مكضعان:

المضي قمت :أفتدعو ىكذا ! كاهلل ما آمف أف يتيكر في بعض آبار
منيا قكلو " :فمما أراد
ٌ

(ِ)

العقيؽ"

التقدير :أقسـ باهلل ما آمف أف يتيكر في بعض آبار العقيؽ.
كمنو قكلو " :فمما سمعت التميمية كالمو نظرت إليو ,ككاف أزرؽ المكف ,فعرفتو فقالت:
كرب الكعبة "
العرجي ابف عمر ٌ

(ّ)

التقدير :أقسـ برب الكعبة.

غضبا ضحؾ أبك نكاس ,كقاؿ ( :دع عنؾ ىذا ,فكاهلل ال
كمنو قكلو " :فإذا أظير الحسيف
ن

ركل لؾ شيء في الخمر كأنا حي )"(ْ).
يي ى
التقدير :أقسـ باهلل ال يركل لؾ شيء في الخمر.

(ٓ)

كمنو قكلو " :كاهلل ما أستحؿ ذلؾ ,ثـ أصبح فاستحمو "
التقدير :أقسـ باهلل.

كالباحث يرل عدـ تقدير فعؿ قسـ في ىذا النسؽ مف الجمؿ ,كأف التحكيؿ الذم ط أر عمى
ىذه الجمؿ ىك تحكيؿ بالزيادة .أم :بزيادة حرؼ القسـ لمتككيد.

(ُ)

ابف يعيش :شرح المفصل ,جٓ ,ص(ِْٖ.)ِْٗ-

(ِ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صِْٓ.

(ّ)

المصدر نفسو :جُ ,صِْٔ.

(ْ)

المصدر نفسو :جِ ,صُُٖ.

(ٓ)

المصدر نفسو :جِ ,صِِْ.
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مصد ًار بالالم :
حذف جممة فعل القسم إذا كان جواب ( لو ) و( لوال )
ّ

ذىب ابف جني إلى أف الالـ بعد ( لك ) ك( لكال ) ك ( لكما ) الـ جكاب قسـ مقدر ,كىذا

المذىب عند ابف ىشاـ فيو تعسؼ(ُ) ,كعمؿ ابف ىشاـ قكلو  ":إذ لك كانت الالـ بعد لك أبدان جكاب
في قسـ مقدر ,لكثير مجيء الجكاب بعد ( لك ) جممة اسمية ,نحك ( :لك جاءني ألنا أكرمو ) كما
(ِ)

يكثر ذلؾ في باب القسـ"

كقد كرد حذؼ فعؿ القسـ كفاعمو المضمر في ىذا النكع كثي انر في كتاب حديث األربعاء,
إذ بمغ اثنيف كأربعيف مرة بعد ( لك ) كثالثة عشر مرة بعد ( لكال ):
من الحذف بعد ( لو):
(ّ)

قكلو  ":لك شاء القضاء لذىبتـ مف حيث أقبمتـ"
التقدير :كاهلل لذىبتـ.

(ْ)

كمنو قكلو " :لك كاف الشعر كمو كيذه القصيدة لكجب عمى الناس أف يتعممكه"
التقدير :كاهلل لكجب.

كمنو قكلو " :كلك أنو سمؾ مسمكان آخر في البحث ألفاد كانتفع ,كالستطاع أف يكتب
(ٓ)

صحيفة مف صحؼ السيارة"
التقدير :كاهلل ألفاد.

كمنو قكلو ":بؿ كيؿ لممحدثيف مف ىذه الجيكد الضائعة التي لك أنفقت في التأليؼ
(ٔ)

ألفادت كنفعت أكثر مف نفعيا كفائدتيا حيف تنفؽ في المسخ كالتشكيو "
التقدير :كاهلل ألفادت.

(ُ)

ينظر :ابف ىشاـ ,مغني المبيب ,صَُّ؛ كعبد الفتاح :الحمكز ,الحذف في المثل العربي ,صُُِ

(ِ)

ابف ىشاـ :مغني المبيب ,صَُّ.

(ّ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صٕٔ.

(ْ)

المصدر نفسو :جُ ,صُٔٔ.

(ٓ)

المصدر نفسو :جُ ,صُٕٓ.

(ٔ)

المصدر نفسو :جّ ,صٓٔ.
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كمنو قكلو " :لك طاكعت نفسي لنقمت لؾ القصيدة كميا فميس فييا بيت كاحد يستحؽ
اإلىماؿ"(ُ)التقدير :كاهلل لنقمت.
ومن الحذف بعد (لوال)
قكلو ":لكال ىذاف الشيئاف الستحاؿ الشعر العربي استحالة أشد كأعظـ أث انر كأكثر إنتاجان
(ِ)

مف ىذه الفصكؿ التي نريد أف نتبيف حقيقتيا ,كمقدارىا في ىذه الفصكؿ"
التقدير :كاهلل الستحاؿ.

كمنو قكلو ":لكال ما أخذ فيو أبك نكاس مف الرفث الحتججنا بشعره"

(ّ)

التقدير :كاهلل الحتججنا بشعره.
كمنو قكلو ":كلكال أف ليـ حؽ الدفع عف أنفسيـ العتذرت إلييـ مف نشرم ما كتبكا"(ْ).
التقدير :كاهلل ال عتذرت.
(ٓ)

كمنو قكلو ":كلكال أني ال أبيح لنفسي المسخ كالتشكيو لحذفت مما كتبكا شيئان كثي انر"
التقدير :كاهلل لحذفت.

ككالذم قمتو في حذؼ جممة القسـ في أسمكب (لك) أقكلو في أسمكب (لكال) فال حاجة
لتقدير جممة قسـ.
مصدر بالـ
نا
كالراجح عند الباحث أف تقدير قسـ قبؿ جكاب ( لك ) أك ( لكال ) إف كاف

تعقيدا.
التككيد فيو افتراض يزيد التراكيب
ن

(ُ)

طو حسيف :حديث األربعاء :جّ ,صُْٖ.

(ِ)

المصدر نفسو جِ ,صِِ.

(ّ)

المصدر نفسو :جِ ,صٓٓ.

(ْ)

المصدر نفسو :جّ ,صُٗ

(ٓ)

المصدر نفسو :جّ ,صُٗ.
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المطمب الثالث :الحذف في سياق النداء
النداء ىك " طمب اإلقباؿ بحرؼ نائب مناب أدعك ممفكظ بو أك مقدر"(ُ).
ادل
كالمراد باإلقباؿ " :إقباؿ المتكمـ عمى
المنادل أم :إلقاؤه الكالـ نحكه ,كليس المراد إقباؿ المن ى
ى

عمى المتكمـ"(ِ) ,كالمنادل عند النحاة مفعكؿ بو منصكب ,كيظير نصبو إذا كاف مضافنا ,أك
شبيينا بو ,أك نكرة غير مقصكدة ,كيبنى في محؿ نصب إذا كاف ىعمىمان  -غير مضاؼ كال شبيينا
بو  -أك نكرة مقصكدة(ّ).

كلكف النحاة اختمفكا في عامؿ المنادل ,فذىب جميكر النحكييف إلى أف عاممو فعؿ كاجب
الحذؼ تقديره ( أنادم أك أدعك ) ,كأف حذفو كجب أما لالستغناء بظيكر معناه ,أك قصد اإلنشاء؛
ألف إظيار الفعؿ يكىـ اإلخبار ,كأما لكثرة االستعماؿ ,كأما لداللة حرؼ النداء عميو كافادتو
فائدة

(ْ)

كأما ابف األنبارم فإنو يؤكد أف الياء تقكـ مقاـ الفعؿ ( أدعك ) فإنيا تعمؿ عممو ,كالذم
يدؿ عمى أنيا قامت مقامو مف كجييف " :أحدىما :أنيا تدخؿ اإلمالة نحك ( يا زيد ,كيا عمرك ),
كاإلمالة إنما تككف في االسـ كالفعؿ دكف الحرؼ ,فمما جازت فييا اإلمالة َّ
دؿ عمى أنيا قد قامت
مقاـ الفعؿ .كالكجو الثاني :أف الـ الجر تتعمؽ بيا نحك ( يا لزيد ,كيا لعمرك ) ,فإف ىذه الالـ الـ
االستغاثة ,كىي حرؼ جر ,فمك لـ تكف ( يا ) قامت مقاـ الفعؿ ,كاال لما جاز أف يتعمؽ بيا
حرؼ الجر؛ ألف الحرؼ ال يتعمؽ بالحرؼَّ ,
فدؿ عمى أنيا قد قامت مقاـ الفعؿ ,كليذا زعـ بعض
ضمي ار كالفعؿ .كىذب بعض النحكييف إلى أف ( يا ) لـ تقـ مقاـ ( أدعك ) كأف
النحكييف أف فييا
ن
المقدر دكف ( يا ) "
العامؿ في االسـ المنادل ( أدعك ) ٌ

(ُ)

(ٓ)

الصباف :أبك العرفاف ,محمد بف عمي الشافعي( ,تَُِٔ:ىػ) ,حاشية الصبان عمى شرح األشموني أللفية

ابن مالك ,دار الكتب العممية -بيركت ,الطبعة األكلىُٕٗٗ ,ـ ,جّ.ُٕٗ ,
(ِ)

الصباف :حاشية الصبان ,جّ ,صَِْ.

(ّ)

ينظر :السيكطي ,ىمع اليوامع ,جِ ,صّٔ.

(ْ)

ينظر :السيكطي ,ىمع اليوامع ,جِ ,صِّ؛ كالصباف :حاشية الصبان ,جّ ,صَِٖ.

(ٓ)

األنبارم :عبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهلل ,أبك البركات ,كماؿ الديف( ,تٕٕٓ:ىػ) ,اإلنصاف في مسائل

الخالف بين البصريين والكوفيين ,تحقيؽ :جكدة مبركؾ محمد مبركؾ ,مكتبة الخانجي -القاىرة ,الطبعة األكلى,
ََِِـ ,ص ( ِٖٕ.)ِٕٗ-
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كذىب بعض النحاة  ":أف الناصب لو معنكم كىك القصد ,كرد بأنو لـ يعيد في عكامؿ
النصب"(ُ).
استخدـ طو حسيف أسمكب النداء كثي انر في كتابو ,إذ بمغ مائة كاثنتي عشرة مرة:
منيا قكلو " :ناقة شاعرم يا سيدم قد تعكدت األسفار ,كاحتممت مف أسفارىا غير قميؿ,
فيي متعبة مكدكدة "

(ِ)

التقدير :أدعك سيدم حذؼ الفعؿ كالفاعؿ لكثرة االستعماؿ في كالـ

العرب .
كمنو قكلو " :فقاؿ لو :يا حسف ,حدثنا عف ظرفؾ"

(ّ)

التقدير :أدعك حسف.
(ْ)

كمنو قكلو " :قاؿ :شربتيا يا أمير المؤمنيف "
التقدير :أنادم أمير المؤمنيف.

كمنو قكلو ":كأنبتنا اهلل في ىذا العمر لتجيء أنت يا صاحب المزرعة فتحصد"

(ٓ)

التقدير :أدعك صاحب المزرعة.
كمف الشكاىد الشعرية التي كردت في الكتاب قكؿ أبي نؤاس:
اطب القىيكًة الصَّيب ً
ً
اء ,ىي ٍميييرىىا
ٍى
ىيا ىخ ى ٍ

التقدير :أدعك خاطب.

ط ًؿ ي ي ً ً
ذى ىبا
ِّ
أخذ م ٍنيىا م ٍْلىهي ى
بالر ٍ ى

(ٔ)

كمنو قكلو:
ًفييا َّ ً
يار تىطَّ ًريد
الد ىساك ير ,ىك ٍاأل ٍىن ي
ى

ً
كر اٍلقي ٍف ً
ص ً
ص ,يم ٍش ًرفىةن
ىيا ط ىيب ىنا بًقي ي

التقدير :أدعك طيبنا

(ٕ)

(ُ)

السيكطي :ىمع اليوامع ,جِ ,صِّ.

(ِ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صِْ.

(ّ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جِ ,صْٓ.

(ْ)

المصدر نفسو :جِ ,صْٕ.

(ٓ)

المصدر نفسو :جّ ,صٔ.

(ٔ)

أبك نؤاس ,تحقيؽ :أحمد عبد المجيد الغزالي ,الديوان ,صُٗ ,كطو حسيف :حديث األربعاء ,جِ ,صٖٓ.

(ٕ)

أبك نؤاس ,تحقيؽ :أحمد عبد المجيد الغزالي ,الديوان ,صٕٗ ,كطو حسيف :حديث األربعاء ,جِ ,صٖٖ.
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كؿ ىذه األمثمة حذؼ منيا الفعؿ مع فاعمو ( أدعك ) أك ( أنادم ) ,ىذا حسب ما قرره
جميكر النحاة القدماء كتعميميـ ليذا النكع مف الحذؼ ىك أما لكثرة استعماؿ النداء في الكالـ ,أك
استغناء عنو بظيكر معناه.
يقكؿ طاىر حمكدة " :كفي ضكء النظرية التكليدية التحكيمية يبدك تقدير النحاة لفعؿ
محذكؼ نصب المنادل كنابت عنو أحرؼ النداء ,يبدك ىذا التقدير مقبكالن رغـ مالقيو مف انتقادات
في القديـ مف قبؿ ابف مضاء ,كفي الحديث مف قبؿ الكصفييف ,كقد بينا مف قبؿ كيؼ يعد
أساسا لسائر
التحكيميكف جممة البذرة البسيطة ,كىي الجممة الخبرية المثبتة المبنية لممعمكـ يعدكنيا
ن

التراكيب األكثر تعقيدان ,كيعدكف الجممة االستفيامية ,كىي جممة إنشائية فرعان عف الجممة الخبرية,
(ُ)

كأنيا قد يعترييا الحذؼ عند ىذا التحكيؿ"

يحكؿ
كال يرل الباحث في كجكب تقدير فعؿ في أسمكب النداء كجاىة؛ ذلؾ أف التقدير ٌ

الجممة مف جممة إنشائية طمبية إلى جممة إخبارية ,كالفرؽ ٌبيف بيف قكلنا:

( يا اهلل !)  ,كقكلنا ( أدعك اهلل ) ,فاألكلى إنشائية ال تحتمؿ التصديؽ كالتكذيب ,كأما الثانية
فخبرية تحتمؿ التصديؽ كالتكذيب و
كلكؿ بنيةه عميقة مختمفة عف األخرل .فاألكلى تنسب إلى المغة
االنفعالية ال يشترط فييا اإلسناد ,كأما الثانية فبنية إسنادية.

(ُ)

حمكدة :ظاىرة الحذف في الدرس المغوي ,صِْٓ
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المطمب الرابع :حذف الفعل إذا كان عامالً في المفعول المطمق
بدال
يحذؼ عامؿ المصدر
كجكبا في مكاضع مف الكالـ العربي ,كذلؾ إذا كاف المصدر ن
ن

مف فعمو ,كيككف بكاسطة األمر أك النيي أك الدعاء .كيحذؼ عاممو أيضاى إذا كقع بعد االستفياـ
المقصكد بو التكبيخ ,كأف حذؼ عامؿ المصر يقؿ في الفعؿ المقصكد بو الخبر ,فالمصدر يككف
منصكبان بفعؿ كاجب الحذؼ ,كيسد المصدر مسده في الداللة عمى معناه(ُ).
كجكبا في ىذا الضرب مف المحذكفات التي كردت في كتاب حديث
كقد كرد حذؼ الفعؿ
ن

األربعاء ,إذ بمغ ثمانية عشر مكضعان في أساليب متنكعة منيا:
(ِ)

اما "
قكلو ":تحية كاحتر ن

اما
التقدير :أحيي تحية كأحترـ احتر ن

كالشاىد في ىذا الجممة ,أنو ط أر عميو تحكيؿ بالحذؼ ,فحذفت الجممة الفعمية اإلسنادية؛

ألف المصدر ناب مناب الفعؿ في الداللة عميو ,فال داعي لذكره ,فالبنية العميقة ليذه الجممة ىي
اما ).
( أحيي تحية كأحترـ احتر ن
اما
األصؿ التكليدم
أحيي تحية كأحترـ احتر ن
تحكيؿ بالحذؼ

اما
تحية كاحتر ن

أوالً :المصادر التي تدل عمى الدعاء
كقد كرد ىذا الضرب مف الحذؼ في كتاب حديث األربعاء في أربعة مكاضع مف الشكاىد
الشعرية:
منيا قكؿ كثير:
عزة ًمف أ ٍ ً
ً
ً
غير ىد ً
ً
استىحمَّ ًت
مخام ور
اء
ل َّ ٍ
ىع ىراضنا ىما ٍ
ىىنيئان ىم ًريئان ٍ ى
التقدير :ثبت لو ىنيئان ,كيجكز أف ينتصب عمى المفعكؿ المطمؽ.
(ُ)

(ّ)

ينظر :ابف عقيؿ ,شرح ابن عقيل عمى الفية ابن مالك ,جِ ,ص ُٕٕ؛ كالسيكطي :ىمع اليوامع ,جِ,

ص (َُّ.)َُْ-
(ِ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جّ ,صُُٓ.

(ّ)

يكثير :بف عبد الرحمف بف األسكد بف عامر( ,تَُٓ :ىػ) ,الديوان ,قدـ لو كشرحو ,مجيد طراد ,دار الكتاب

العربي -بيركت ,الطبعة األكلىُّٗٗ ,ـ ,صٔٓ؛ كطو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صِِٗ.
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حذفت الجممة الفعمية كجكبان كناب المصدر مناب الفعؿ في الداللة عمى معناه ,فالبنية
ىنيئا ) ,أك َّ
ىنيئا.
ىنأؾ ن
العميقة ليذه الجممة ىي( ثبت لؾ ن
األصؿ التكليدم

ىنيئا
ثبت لؾ ن

تحكيؿ بالحذؼ

ىنيئا مر نيئا
ن

كمف الشكاىد الشعرية التي كردت قكؿ :حسيف بف الضحاؾ:
التقدير :اس ً
سقيا
ؽ ن
أيضا قكلو:
كمنيا ن

التقدير :اس ً
سقيا
ؽ ن

س ٍقيان لً و
أفنيت يمدتَّو
ميؿ
ي
ى

كمخ ىد ًعيا
ىس ٍقيان لً ىي ٍقطيكنًيا ٍ

ً (ُ)

ببارد الريؽ ً
ً
طيب َّ
الن ىسـ

ىك ٍـ مف لً ىم واـ بو ىكمف لى ىمـ

ً (ِ)

كجكبا لغرض اإليجاز في الكالـ؛ كألنو مراد بو
كفي كؿ ىذه األمثمة حذؼ الفعؿ كفاعمو
ن

الدعاء ,فط أر عمى ىذه الجمؿ تحكيؿ بالحذؼ ,إذ البنية العميقة ليذه الجمؿ ىي ( اس ً
سقيا ).
ؽ ن
األصؿ التكليدم
تحكيؿ بالحذؼ

اس ً
سقيا.
ؽ ن

سقيا.
ن

ثانيا :المصادر التي تدل عمى األمر
ً

كقد كرد ىذا المكف مف الحذؼ في مكضع كاحد في كتاب حديث األربعاء ,كىك
(ّ)

فرضا ,كال تكمفكىـ ما ال يطيقكف"
قكلو ":رفقنا بالشباب ,ال تفرضكا عمييـ الترؼ ن
كجكبا.
التقدير :ارفقكا رفقان بالشباب ,فحذؼ الفعؿ كالفاعؿ
ن

كفي ىذه الجممة حذؼ منيا الجممة اإلسنادية الفعمية ,لغرض اإليجاز ,كعدـ اإلطالة في

الكالـ .فط أر عمييا تحكيؿ بالحذؼ ,فحذؼ الجممة الفعمية اإلسنادية.
(ُ)

الخميع ,الحسيف بف الضحاؾ ,أشعار الخميع الحسين بن الضحاك ,تحقيؽ :عبد الستار أحمد فراج ,دار

الثقافة ,بيركت -لبناف ,طبع في دار مجمة شعرَُٗٔ ,ـ ,صَُٓ؛ كطو حسيف :حديث األربعاء ,جِ,
صُْٖ.
(ِ)

الخميع ,أشعار الخميع الحسين بن الضحاك ,صَُٓ؛ كطو حسيف :حديث األربعاء ,جِ ,صُْٖ.

(ّ)

طو حسيف :حديث األربعاء :جُ ,صَُ.
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األصؿ التكليدم

ارفقكا رفقنا بالشباب.

تحكيؿ بالحذؼ

رفقنا بالشباب.

ثالثًا :المصادر المراد منيا اإلرشاد
كقد كرد ىذا المكف مف الحذؼ في كتاب حديث األربعاء في ثالثة مكاضع منيا(ُ):
(ِ)

ميال ,ال تدفع نفسؾ إلى ىذا النحك مف التحقيؽ ,فميس يعنيني منو شيء"
قكلو ":قاؿ صاحبي :ن
كجكبا.
ميال ,حذؼ الفعؿ مع فاعمو المضمر
التقدير :تميؿ ن
ن
كمف الشكاىد الشعرية قكؿ كعب بف زىير:

ًً
مكاعيظه كتى ٍفصي يؿ
قرآف فيو ى

طاؾ ىن ًافمىة اٍلػ
ميالن
ىع ى
ى
ىداؾ الًَّذم أ ٍ
ٍ

(ّ)

التقدير :أميمني ميال.

كفي ىذا الشاىد حذفت الجممة الفعمية ,لغرض اإليجاز في الكالـ ,فط أر عميو تحكيؿ
ميال ).
بالحذؼ ,فحذفت الجممة الفعمية اإلسنادية ,فالبنية العميقة ليا ىي ( أميمني ن
األصؿ التكليدم

ميال ىداؾ.
أميمني ن

تحكيؿ بالحذؼ

ميال ىداؾ.
ن

ابعا :المصادر التي ال أفعال ليا من لفظيا
رً

كقد كرد ىذا الضرب مف الحذؼ في كتاب حديث األربعاء في ستة مكاضع :
(ْ)

منيا قكلو ":كلكف ىذا الصاحب لـ ييمؿ نفسو فقاؿ :سبحاف اهلل ,كعرفت الداللة أنيـ خمسة"
التقدير :أسبح تسبيحا هلل.
كمنو قكلو ":فسبحاف مف عمـ آدـ األسماء كميا لينطؽ بيا "

(ٓ)

تسبيحا هلل.
التقدير :أسبح
ن

(ُ)

طو حسيف :حديث األربعاء :جُ ,ص(ْْ( ,)ُِْ-جِ ,صّٗ).

(ِ)

المصدر نفسو ,جُ ,صُّٔ.

(ّ)

كعب بف زىير :الديوان ,صنعو ,أبي سعيد السكرم ,شرح كدراسة ,مفيد قميحة ,دار الشكاؼ – الرياض

المممكة العربية السعكدية ,الطبعة األكلىُٖٗٗ ,ـ ,صُُْ؛ طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صُِْ.
(ْ)

طو حسيف :حديث األربعاء :جِ.ِْ ,

(ٓ)

المصدر نفسو :جّ ,صٓ.
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كاألمثمة التي كردت ط أر عمييا تحكيؿ بالحذؼ ,فحذفت الجممة اإلسنادية الفعمية ,فالبنية
تسبيحا هلل ).
العميقة ليا ىي ( أسبح
ن

تسبيحا هلل
أسبح
ن

األصؿ التكليدم

سبحاف اهلل

تحكيؿ بالحذؼ

سبحاف قيؿ عنو ":ىك اسـ مصدر نائب عف فعمو ,مالزـ لإلضافة إلى االسـ الظاىر ,أك
سبحاف
منصكبا ,نحك:
إلى الضمير ( إال لضركرة الشعر ) ,كلـ يشتير عف العرب استعمالو إال
ن
ى
ً
اهلل ,أم براءة لو مف كؿ سكء ,كقد استعممت العرب ىذا التعبير( سبحاف اهلل ) لمتعجب دكف
(ُ)

قياس"

كمف الشكاىد الشعرية التي كردت في كتاب حديث األربعاء قكؿ حسيف بف الضحاؾ:
عنؾ نفسي
يعِّزم يا محمد ى
أى

التقدير :عيا نذا باهلل .

معا ىذ ً
اهلل كاأل ً
ىيدم الجساـ
ى

ً (ِ)

قيؿ " :معاذ اهلل ,مصدر منصكب كال يستعمؿ إال مضافنا ,كىك مفعكؿ مطمؽ لفعؿ
(ّ)

محذكؼ بمعنى عيا نذا باهلل ,كاستعاذةن بو"

في ىذه الجممة حذفت الجممة الفعمية لغرض اإليجاز ,فط أر عمييا تحكيؿ بالحذؼ,

فحذفت الجممة اإلسنادية مف الكالـ.
خامسا :المصادر المسموعة التي كثر استعماليا في أسموب الخبر ,ودلت القرائن عمى عامميا
ً
كقد كرد ىذا النكع مف الحذؼ في كتاب حديث األربعاء في مكضع كاحد ,ىك قكلو:

شكر "
رم ىحتٍوي بغمتيوي كىك يقكؿ :الحمد هلل نا
" كمر بشار برجؿ ى

(ْ)

شكرا.
التقدير :أشكره ن

حذفت الجممة اإلسنادية الفعمية مف الكالـ لغرض اإليجاز ,فط أر عمييا تحكيؿ بالحذؼ,

شكرا.
فأصبحت الحمد هلل ن

األصؿ التكليدم
تحكيؿ بالحذؼ

شكر .
أشكره نا
شكرا.
ن

(ُ)

عمي الحمد ,يكسؼ الزعبي :المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ,صُٕٗ.

(ِ)

الخميع ,أشعار الحسين بن الضحاك ,صَُّ؛ كطو حسيف :حديث األربعاء ,جِ ,صُٕٕ.

(ّ)

عمي الحمد ,يكسؼ الزعبي ,المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ,صُّْ.

(ْ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جِ ,صََِ.
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المطمب الخامس :الحذف في سياق اإلغراء
(ُ)

عرؼ النحاة اإلغراء بأنو  ":تنبيو المخاطب إلى أمر محمكد ليمزمو"

أك ىك " أمر

المخاطب بمزكـ ما يحمد بو"(ِ) .كلإلغراء طريقتاف:
(ّ)

المغرل بو ,كليا ثالث صكر
الطريقة األولى :كىي التي تدؿ عمى ذكر ي

:

المغرل بو معطكفان عمى آخر ,نحك :أخاؾ كاإلحساف إليو .أم الزـ
الصكرة األكلى :إذا كاف ي
أخاؾ.
المغرل بو مكر انر ,نحك :أخاؾ أخاؾ .أم الزـ أخاؾ.
الصكرة الثانية :إذا كاف ي
المغرل بو غير معطكؼ كال مكرر ,نحك أخاؾ.
الصكرة الثالثة :إذا كاف ي

فالصكرة األكلى كالثانية ( التكرار كالعطؼ ) يمزـ فييما إضمار الناصب ,كأما الصكرة الثالثة:

فيي ما ال يمزـ فييا اإلضمار(ْ).
الطريقة الثانية :كقد يككف األغراء بػ ( دكنؾ ,كعندؾ ,كعميؾ ) ,فتقكؿ :عميؾ زيدان ,نصبت
يدا ,كاذا قمت :عندؾ خالدان ,فالمعنى :خذه مف حضرتؾ ,كاذا
(زيدان) عمى اإلغراء ,كمعناه :الزـ ز ن

بشرا ,فمعناه :خذه مف قربؾ(ٓ).
قمت :دكنؾ ن

كقد كرد حذؼ الفعؿ كالفاعؿ في مقاـ اإلغراء في حديث األربعاء في أربعة مكاضع

منيا(ٔ):
عمي ما كنت أريد مف جية أخرل فدكنكـ ىذه
قكلو ":كاذ كنتـ قد ألححتـ مف جية كأبت الظركؼ ٌ
(ٕ)
الفصكؿ كما كتبت ككما نشرتيا السياسة"
(ُ)

ابف ىشاـ ,شرح شذور الذىب ,صِٖٖ.

(ِ)

ابف عقيؿ :شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك :جّ ,صَُّ.

(ّ)

ينظر :شرح الرضي عمى الكافية ,جُ ,صْٖٓ.ْٖٔ-

(ْ)

ينظر :ابف عقيؿ ,شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك ,جّ ,صَُّ؛ ك السيكطي :ىمع اليوامع ,جِ,

صِٔ.
(ٓ)

ينظر :الزجاجي :أبك القاسـ محمد بف اسحاؽ (تَّْ:ىػ) ,الجمل في النحو ,تحقيؽ :عمي تكفيؽ الحمد,

مؤسسة الرسالة -بيركت ,الطبعة األكلىُْٖٗ ,ـ ,صِْْ؛ كالحريرم :أبك محمد القاسـ بف عمي( ,ت:
ُٔٓىػ) ,شرح ممحة اإلعراب ,تحقيؽ :فائز الفارس ,دار األمؿ -أربد ,الطبعة األكلىُُٗٗ ,ـ ,صَُْ.
( )٣ينظر :طو حسيف ,حديث األربعاء ( جُ ,صٕ) ,ك (جِ ,صَِٓ).

(ٕ)

المصدر نفسو :جُ ,صٕ.
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كاألمثمة التي كردت محكلة بالحذؼ ,فقد حذفت منيا الفعؿ كالفاعؿ في أسمكب اإلغراء
اختصا انر ,كألنو أراد أف يحثيـ عمى إلزاـ الشيء المغرل بو كتمسكو بو ,لذا لـ يستعمؿ فعؿ
األمر(الزمكا) ,فيطكؿ الكالـ ,كأنو يريدىـ أف يتمسككا بو عمى كجو السرعة ,كالبنية العميقة ليذه
الجممة الفعمية عمى تقدير فعؿ حسب المقتضى.
المطمب السادس :الحذف في سياق التحذير
عرؼ النحاة التحذير بأنو ":إلزاـ المخاطب االحتراز مف مكركه بػ ( إيَّا ) أك ما جرم
(ُ)
كعده أم انر إذ قاؿ ":ىذا باب ما جرل منو عمى األمر
مجراىا "  ,كقد تحدث سيبكيو عف التحذير ٌ
كنت تحذر :إياؾ كأنؾ قمت :إياؾ نحِّ ,كاياؾ ً
باع ٍد ,كاٌياؾ اتٌ ً
ؽ ,كما أشبو
كالتحذير كذلؾ قكلؾ إذا ى
ٌ

فالف ,أل اتٌ ً
نفسؾ"(ِ) ,كعمؿ المبرد أف سبب استعماؿ فعؿ
نفسؾ يا ي
ؽ ى
ذا ,كمف ذلؾ أف تقكؿ :ى

بدال مف
اسما لمنصكب كانت ن
األمر في أسمكب التحذير ىك " لما كانت ( إياؾ ) ال تقع إال ن
الفعؿ ,دالة عميو ,كلـ تقع ىذه الييئة إال في األمر؛ ألف األمر كمو ال يككف إال بفعؿ كذلؾ قكلؾ:

ٌإياؾ كاألسد يا فتى كانما التأكيؿ :اتؽ نفسؾ كاألسد ك( ٌإياؾ ) منصكب بالفعؿ؛ ألنو كاألسد
متقياف"(ّ) ,كذكر بعض المحدثيف أف عبارة التحذير جاءت بكممة كاحدة كذلؾ؛ ألف المتكمـ ينطقيا
ينطقيا كىك في مكقؼ انفعالي متكتر(ْ).
كيرل خميؿ عمايرة  -رحمو اهلل -أف العالمة اإلعرابية ليا دكر في تحكيؿ الجممة مف
معنى إلى معنى آخر جديد ,كىي ركف في الكممة تشير إلى المعنى كليست نتيجة لفعؿ عامؿ
محذكؼ ,كما ىي قيمة العامؿ المحذكؼ الذم ال يجكز إظياره ,كاف ظير فقد نقؿ التعبير إلى
معنى آخر غير الذم كاف لو ,ما قيمة العامؿ المحذكؼ إال محاكلة تبرير الحركة اإلعرابية التي
متعديا ,كيرل أف ىذه
ىي الفتحة ,التي يمزـ أف تككف أث انر لعامؿ ,كأف العامؿ يجب أف يككف فعالن
ن
(ُ)

ينظر :ابف عقيؿ :شرح ابن عقيل عمى الفية ابن مالك ,جّ ,ص ََّ؛ كالسيكطي :ىمع اليوامع ,جِ,

صِِ.
(ِ)

سيبكيو :الكتاب ,جُ ,صِّٕ.

(ّ)

المبرد :المقتضب ,جّ ,صُِِ.

(ْ)

ينظر :محمد عيد :أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء عمم المغة الحديث ,عالـ

الكتب -القاىرة ,الطبعة الرابعةُٖٗٗ ,ـ ,صُٕٖ.
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الجممة ىي جممة تحكيمية اسمية جاء فييا التحكيؿ بتغيير الحركة اإلعرابية لمتعبير عف معنى
(ُ)

التحذير

.

ؽ ما قرره النحاة
كرد حذؼ الفعؿ كالفاعؿ في كتاب حديث األربعاء في ىذا المقاـ ىكٍف ى

القدماء في مكضع كاحد كىك:

(ِ)

قكلو ":كاياؾ أف تظف أف صاحبنا عمى شبابو كفراغو يميك عبثنا "
التقدير :احذر إياؾ

كفي ىذه الجممة التي كردت حذؼ منيا الفعؿ كالفاعؿ ( الجممة اإلسنادية الفعمية )؛ ألف
التحذير يقتضي السرعة كاالختصار خكفنا عمى السامع مف الخطر ,لذلؾ حذؼ مراعاة منو لتنبيو
الشخص كتحذيره بعدد أقؿ مف الكممات .ىذا كفؽ رأم النحاة القدماء.
األصؿ التكليدم
تحكيؿ بالحذؼ

احذر ٌإياؾ.

ٌإياؾ.

(ُ)

ينظر :خميؿ عمايرة ,في نحو المغة وتراكيبيا" منيج وتطبيق" ,صُِٔ.

(ِ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ.ّٔ ,
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المبحث الثالث :حذف الفاعل أو نائبو ( المسند إليو )
كبير في كتب النحاة كظيرت ىناؾ آراء
حيز نا
إف مسألة حذؼ الفاعؿ أك نائبو أخذت نا

مختمفة بيف النحاة حكؿ ىذه المسألة.
المطمب األول :تعريف الفاعل

قد يموي فعؿ تاـ متصرفنا كاف أك
ٌ
عرؼ النحاة الفاعؿ بأنو :االسـ الصريح ,أك المؤكؿ بو ىي ي

جامدا(ُ) ,أك ىك اسـ صريح ,أك مؤكؿ بالصريح ,أسند إليو فعؿ تاـ مبني لممعمكـ ,أك ما أشبو
ن
مبنيا لممعمكـ,
الفعؿ المبني لممعمكـ ,كقع منو الفعؿ ,أك اتصؼ بو ,كشرط ىذا الفعؿ أف يككف ن

يد نائب فاعؿ ,كما أشبو الفعؿ
ب زيد ,فز ه
ض ًر ى
مبنيا لممجيكؿ كاف بعده نائب فاعؿ نحك :ي
فإذا كاف ن
يشمؿ اسـ الفاعؿ ,كاسـ المفعكؿ ,كصيغ المبالغة ,كالصفة المشبية ,كأفعؿ التفضيؿ ,كالمصدر

كاسمو ,كاسـ الفعؿ(ِ).
المطمب الثاني :أسباب حذف الفاعل
ذكر النحاة بعض األسباب التي أدت إلى حذؼ الفاعؿ كاقامة نائب الفاعؿ مقامو فقيؿ:
قد يحذؼ الفاعؿ لغرض معنكم كالعمـ بو ,نحك قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ [البقرة:
ُِٔ] ,لمعمـ بأف فاعؿ ذلؾ ىك اهلل ,أك لمجيؿ بو كسرؽ المتاع ,إذا لـ يعمـ السارؽ ,أك لغرض
التعظيـ فيصاف اسمو ,كقكلو :مف بمى منكـ بيذه القاذكرات ,أك لغرض التحقير ,كقكلو :أك أذل
فالف إذا عظـ أك حقر مف أذاه ,أك لغرض الخكؼ منو أك عميو ,فيستر ذكره ,أك لغرض اإلبياـ
بأف ال يتعمؽ مراد المتكمـ بتعينو ,نحك قكلو تعالى :ﭽ ﯗ ﯘ ﭼ [البقرة ,]ُٗٔ :كقكلو تعالى:
ﭽ ﯿ ﰀ ﭼ [النساء ,] ٖٔ :إذ ليس الغرض مف ىذه األفعاؿ إسنادىا إلى فاعؿ مخصكص
بؿ إلى أم فاعؿ كاف .ثـ قكلو تعالى :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ
[المجادلة ,]ُُ :أك لغرض لفظي ,كاإليجاز نحك :قكلو تعالى ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ
(ُ)

ينظر :الدمياطي :محمد بف محمد البديرم( ,تَُُْ:ىػ) ,المشكاة الفتحية عمى الشمعة المضية في عمم

العربية ,عمؽ عميو :يحيى مراد ,دار الكتب العممية -بيركت ,الطبعة األكلىََِْ ,ـ ,صِٔ.
(ِ)

ينظر :أميف عمي السيد :في عمم النحو ,جُ ,ص( ِٖٔ.)ِٔٗ-
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[الحج , ]َٔ :أك كإصالح السجع كقكليـ :مف طابت سيرتو حمدت سيرتو ,فإنو لك قاؿ :حمد
الناس سيرتو الختمفت السجعة ,فينكب عنو المفعكؿ فيما لو مف رفع كعمدية ككجكب تأخير
كامتناع حذؼ كينزؿ منزلة الجزء(ُ).
المطمب الثالث :حذف الفاعل ( المسند إليو )
األصؿ في تراكيب الكالـ العربي " :أف َّ
ظاىر أك
ان
كؿ فعؿ ال بد أف يميو فاعؿ إما اسمان
أحيانا فعالف يمييما فاعؿ كاحد مثؿ ( :أقبؿ كتكمـ
بارز ,غير أنو جاء في المغة
ضمير
مستتر أك ان
ان
ان
ن
و
فاعال لمفعؿ الثاني ,كنقكؿ :إنو حذؼ مف الفعؿ األكؿ لداللة السياؽ
زيد ),
كحينئذ نعرب ( زيد ) ن
(ِ)

عميو"

كيحذؼ الفاعؿ في مكاضع أخرل منيا(ّ).
أوًال :إذا أسند الفعؿ إلى نائب الفاعؿ نحك قكلو تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﭼ [ يكسؼ ,]ُْ :كالتقدير:
قضى اهلل األمر.
ىند.
ثانيا :يحذؼ الفاعؿ في االستثناء المفرغ نحك :ما قاـ إال ىند .كالتقدير :ما قاـ أحد إال ه
ً
ثالثًا :أف يككف فاعؿ ( أى ٍف ًع ٍؿ ) في التعجب القياسي في الجممة الفعمية إذا د ٌؿ عميو متقدـ مثمو
نحك قكلو تعالى :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇﭼ [مريـ ,]ّٖ :كالتقدير :كأبصر بيـ.
ابعا :يحذؼ فاعؿ المصدر ,نحك قكلو تعالى :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯗ ﭼ [البمد-ُْ :
رً
يتيما.
ُٓ] .كالتقدير:
إطعاموي ن
ي

خامسا :أف يككف فاعؿ ( ق ٌؿ ) أك ( كثر ) أك ( طاؿ ) المكفكفة عف العمؿ إذا اتصمت بيما (
ً
ما ) الزائدة فتكفيا عف العمؿ ,كىي أفعاؿ ال فاعؿ ليا البتَّة بحسب قكؿ بعض النحاة .كىناؾ رأم
ماضيا ,ك( ما ) مصدرية ,كالمصدر المؤكؿ مف ما المصدرية كصمتيا في محؿ رفع
يعرب الفعؿ
ن

(ُ)

ينظر :األشمكني :شرح األشموني ,جُ ,صُْْ؛ كاألزىرم :شرح التصريح ,جُ ,ص (ُِْ)ِِْ-؛

كالسيكطي :ىمع اليوامع ,جُ ,صّٖٓ.
(ِ)

شكقي ضيؼ :تجديد النحو ,صُٔٓ.

(ّ)

ينظر :األزىرم ,شرح التصريح عمى التوضيح ,جُ ,صّّٗ؛ ك شكقي ضيؼ :تجديد النحو ,صِّٖ.
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فاعؿ الفعؿ ,كذلؾ ألف األصؿ العاـ الذم يقضي بأف يككف لكؿ فعؿ أصمي فاعؿ ,فال داعي
إلخراج ىذه األفعاؿ مف نطاؽ ذلؾ األصؿ(ُ).
أوًال :الحذف في صيغة المبني لممجيول
كقد كرد حذؼ الفاعؿ في صيغة الفعؿ المبني لممجيكؿ في كتاب حديث األربعاء ,في
مائتيف كاثنتي عشرة مكضعان:

ؽ لقكمو قبؿ أف يخمؽ لنفسو ,فيك يحبيـ إذا دعكه "
منيا قكلو ":يؤمف بأنو يخمً ى

(ِ)

التقدير :خمقو اهلل لقكمو ,فحذؼ الفاعؿ ىنا لمعمـ بو كىك اسـ الجاللة.

(ّ)

كمنيا قكلو " :فيي فمسفة يسيرة سيمة خميقة أف تي ٍفيىـ ,كىي فمسفة خالدة "

التقدير :أف تفيـ الفمسفة.

أيضا ":قاؿ صاحبي :ىذا كالـ يسير حيف ييقاؿ ,سيؿ حيف يي ٍكتىب"
كمنيا قكلو ن

فالف الكالـ.
التقدير :حيف قاؿ ه

كمنيا قكلو ":كال ييقدر إال السيرة التي ىي خميقة أف تيقىدر"(ٓ).

التقدير :أف تقدر ىذه السيرة.

كمنيا قكلو كذلؾ " :قد قيتًؿ أخكه في بني عبس"

(ٔ)

التقدير :قتؿ رج هؿ أخاه
ض ًرب بشار ,حتى مات "
أيضا ":كمع ذلؾ فقد ي
كمنيا قكلو ن

(ٕ)

بشار
الحرس نا
رب
ض ى
التقدير :ى
ي
(ٖ)
كمنيا قكلو ":كلما يكمِّـ بشار في ذلؾ قاؿ :ليس ذا مف عمؿ أكلئؾ القكـ"

(ُ)

ينظر :عباس حسف :النحو الوافي ,جِ ,صِٕ.

(ِ)

طو حسيف ,حديث األربعاء ,جُ ,صُٔ.

(ّ)

المصدر نفسو :جُ ,صّٔ.

(ْ)

المصدر نفسو :جُ ,صٔٔ

(ٓ)

المصدر نفسو :جُ ,صّٕ.

(ٔ)

المصدر نفسو :جُ ,صٖٔ.

(ٕ)

المصدر نفسو :جِ ,صُُ.

(ٖ)

المصدر نفسو :جِ ,صٓٓ.
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(ْ)

بشار
التقدير :ىكمٌـ الرج يؿ نا

(ُ)

كمنيا قكلو ":كاف خميعان ,بؿ كاف يي ٍع ىرؼ بالخميع"

الناس بالخميع.
التقدير :ىع ىرفىو ي

كيرل الباحث أف الذيف قالكا بحذؼ الفاعؿ عند البناء لممجيكؿ نظركا إلى المعنى كليس

تركيبيا أماـ جممة جديدة محكلة أركانيا المسند كىك ( الفعؿ ) ,كالمسند
إلى التركيب ,كذلؾ ألننا
ن

إليو ( نائب الفاعؿ ) الذم أصمو مفعكؿ بو ,فإذا كاف المسند كالمسند إليو مكجكديف تركي نبيا لـ

يقدر ىناؾ حذؼ إسنادم؟
ٌ

كأما الحذؼ في مثؿ ىذا النكع مف الجمؿ فيك حذؼ في البنية العميقة لمجممة كىي

المككنة مف ( فعؿ ,كفاعؿ ,كمفعكؿ بو ) ,كقكلنا ( :شرب الطفؿ الحميب ).
مستترا ,كالمستتر كالظاىر.
ضمير
نا
الحميب ) فالفاعؿ ىنا
رب
ى
إذا قمنا ( :ىش ى
ن
الحميب ) فالفاعؿ محذكؼ.
كاذا قمنا ( :يش ًرب
ي

ثانيا :الحذف في ثالثة أفعال ال فاعل ليا إذا اتصمت بيا ( ما ) الكافة
ً

كقد كرد ىذا الضرب مف الحذؼ في كتاب حديث األربعاء في عشريف مكضعان:

منيا قكلو :كأنا أعرؼ أنؾ ال تطمئف إلى ما في ىذه القصيدة مف سيكلة كليف ,قمما يكجداف في
(ِ)

الشعر النجدم القديـ"

كمنيا قكلو ":كانتيى إلى معاف قمما انتيى إلى مثميا غيره مف الشعراء"

(ّ)

كمنيا قكلو":كنفى عف نفسؾ ما قد يعترييا مف الممؿ ,إذ نظرت في أشياء طالما عرضت
عمييا "(ْ).

(ُ)

طو حسيف ,حديث األربعاء جِ ,صُّٕ.

(ِ)

المصدر نفسو :جُ ,صُْٗ.

(ّ)

المصدر نفسو :جُ ,صُْٗ.

(ْ)

المصدر نفسو :جُ ,صُٕٓ.
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(ُ)

كمنيا قكلو ":بؿ ألنو أتاح لي شيئان طالما تمنيتو كلـ أظفر بو"

سماه
كفي كؿ األمثمة التي كردت ىي أفعاؿ ماضية ال فاعؿ ليا ,كذلؾ عندما تتصؿ بما ٌ

كسكغتيا
النحاة بػػ( ما ) الكافة عف العمؿ ,كىي عندىـ كفت ىذه األفعاؿ عف طمب الفاعؿٌ ,

لدخكليا عمى أفعاؿ أخر .

كأشار خميؿ عمايرة -رحمو اهلل -إلى قضية الحذؼ كاالستغناء إذ إف النحاة يفرقكف بيف
مكجكدا
كلما لـ يكف
ن
الفاعؿ المحذكؼ كالفاعؿ المستغنى عنو ,بأف الحذؼ يككف بما ىك مكجكدٌ ,
في بعض التراكيب المغكية ,ككجكده أساس لسالمة التركيب كاألصؿ فيو أف يكجد ,فإنيـ يقدركنو

شيئا؛ ألف التركيب يستقيـ
نا
كيضمكف مكانو
عنصر آخر ,كأما ما يستغنى عنو فال يقدركف مكانو ن

كجكبا ,كأخرل جك نازا ,أما في حالة
بغيره ,لذا يضعكف لمحذؼ مكاضع يحذؼ فييا الفاعؿ
ن
االستغناء عف الفاعؿ فقد رصدىا النحاة في نقاط منيا :األفعاؿ الثالثة ( قؿ ,كثر ,طاؿ )

أفعاال ماضية كفتيا ( ما ) عف طمب الفاعؿ ,كبعضيـ
المقترنة بما الكافة ,إذ يركف ىذه األفعاؿ
ن
فاعال لمفعؿ (
يرل أنيا لـ تكؼ عف طمب الفاعؿ ,كانما تؤكؿ ( ما ) مع ما يمييا بمصدر يككف ن
ق ٌؿ ) (ِ).
فعاال ,فال
كيرل عمايرة -رحمو اهلل -أف ( قؿ ,ككثر ,كطاؿ ) ىي في حقيقتيا ليست أ ن
تشير إلى زمف كال إلى حدث ,كىما الركيزتاف األساسيتاف المتاف ال بد مف تكفرىما ليككف الفعؿ
فعال ,كاف مف الخمط أف نعد ( قمما ,كطالما ,ككثرما ) مأخكذة مف الفعؿ ( ق ٌؿ ,كطاؿ ,ككثر ),
ن
التي ىي أفعاؿ(ّ).

(ُ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جّ ,صُْٔ.

(ِ)

ينظر :خميؿ عمايرة ,في نحو المغة وتراكيبيا "منيج كتطبيؽ" صُّٗ.ُُْ-َُْ-

(ّ)

ينظر :خميؿ عمايرة ,في النحو المغة وتراكيبيا ,صُِْ.
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المطمب الرابع :حذف نائب الفاعل
فإنو يأخذ أحكامو(ُ) ,أما
لما كاف نائب الفاعؿ يقكـ مقاـ الفاعؿ عند بناء الفعؿ لممجيكؿ ٌ

حذفو فال ينطبؽ عميو مف حاالت حذؼ الفاعؿ إال الحالة الثانية ,أم الحذؼ في االستثناء المفرغ
كقكلنا ( :ما يك ًج ىد إال ىند).
كقد كرد ىذا النكع مف الحذؼ في كتاب حديث األربعاء في خمسة مكاضع:
كبر إال الخمؽ الكبير"(ِ).
منو قكلو " :كال يي ى

كمنو قكلو " :كلـ يي ٍع ىرؼ عنيـ إال بعض ما قالكا مف الشعر"(ّ).
(ْ)

كمنو قكلو " :كال يي ٍع ىجب إال بنفسو "

كفي كؿ األمثمة التي كردت حذؼ نائب الفاعؿ لكجكد ما يدؿ عميو ,فط أر عمييا تحكيؿ

بالحذؼ ,لغرض اإليجاز في الكالـ ,فحذؼ نائب الفاعؿ في االستثناء المفرغ إذ البنية العميقة
أحد ) ,مع األخذ بعيف
ليذه الجمؿ ىي حذؼ الفاعؿ في تركيب االستثناء المفرغ المقدر بكممة ( ه
االعتبار أف بناء الجممة لممجيكؿ نسؽ مف أنساؽ التحكيؿ فيي جممة محكلة عف الجممة المثبتة
لممعمكـ.

(ُ)

ينظر :األشمكني ,شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك ,جُ ,صُْْ؛ كالغالييني  ,جامع الدروس العربية,

جِ ,صِّٓ
(ِ)

طو حسيف :حديث األربعاء ,جُ ,صّٕ.

(ّ)

المصدر نفسو :جُ ,ص ُُٖ.

(ْ)

المصدر نفسو :جّ ,صٕٖ.
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المبحث الرابع :موقف النحاة من حذف الفاعل واستتاره
عدة آراء فييا ,كأكلكىا اىتمامان كبي انر في باب
تحدث النحاة عف ىذه القضية ,ككانت ليـ ٌ
ٌ
الفاعؿ ,كتباينكا في ككف الفاعؿ مستت انر ,أـ محذكفان؛ ليذا سيتناكؿ الباحث ىذه المسألة كما مكقؼ
النحاة مف ىذه القضية بشكؿ مكجز:
فاالستتار في المغة االختفاء ,فالستر في المغة ال يخرج عف معنى الخفاء(ُ) ,كاالستتار عند
النحكييف ىك مصطمح يطمؽ عمى ضمائر الرفع في التراكيب اإلسنادية(ِ) .كالمستتر ىك " :كصؼ
(ّ)

لمضمير الذم ال كجكد لو في المفظ ,كىك في األرجح نكع مف الضمير المتصؿ كقسيـ لمبارز"
كثمة تشابو بيف المعنى المغكم لمضمير كاالستتار مف ناحيتيف(ْ):

ضمير لكثرة استتاره ,فإطالقو عمى البارز تكسع ,أك لعدـ صراحتو كاألسماء
نا
أوًال :إنو سمي
الظاىرة.

ثانيا :أنو يؤتى بالضمير ليستر االسـ الصريح ,فال يذكره ,فإنؾ إذا قمت ( :أنا ) ,فإنو سترت
ً

اسمؾ بيذا الضمير ,ال تريد أف تذكر اسمؾ صراحة فسترتو بيذا المفظ ( أنا ) فأخذ مصطمح

الضمير مف ىذا؛ ألنو ييستر بو االسـ الصريح.

كيبدك أف ىناؾ تداخال بيف المعنييف في المغة إذ نرل أف االستتار يختص بالضمائر ,كىك جزء

مف اإلضمار ,كاإلضمار جزء مف الحذؼ ,فالحذؼ أعـ كأشمؿ منيما ,أما الحذؼ كاالستتار
فالعالقة بينيما مختمفة إذ إف" االستتار يككف في ضمائر الرفع ,كيككف الحذؼ في أم جزء مف
أجزاء الجممة "

(ٓ)

ذىنيا ,كىذا دليؿ عمى أف
كاف كاف ال يخفى في ما فييما مف إكماؿ النص ن

مكجكدا ,مع احتياجيا إليو ,سكاء كانت الجممة اسمية أك فعمية؛
عنصر مف عناصر الجممة ليس
نا
ن
ألنيا قائمة عمى الفائدة ,كما داـ المكقؼ المغكم يتطمب اإلفادة عف طريؽ تقدير المحذكؼ ,فال

(ُ)

ينظر :ابف منظكر ,لسان العرب ,جْ ,صّّْ.

(ِ)

ينظر :ابف ىشاـ ,أوضح المسالك ,جِ ,صَُِ.

(ّ)

المبدم :محمد سمير نجيب ,معجم المصطمحات النحوية والصرفية ,مؤسسة الرسالة -بيركت ,الطبعة األكلى,

ُٖٓٗـ ,ص.َُّ.
(ْ)

ينظر :فاضؿ صالح السامرائي ,معاني النحو ,دار الفكر -عماف ,الطبعة األكلىَََِ ,ـ ,جُ ,صِْ.

(ٓ)

تماـ حساف ,األصول ,دراسة إبستمكلكجية لمفكر المغكم عند العرب ,النحك -فقو المغة -البالغة ,عالـ الكتب-

القاىرةَََِ ,ـ ,صُّْ.
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بد مف تقديره إلكماؿ المعنى(ُ) ,كذكر تماـ حساف سبب تسمية الضمائر عند النحاة بقكلو":
كلذلؾ سمكا عدـ كجكدىا استتا انر كلـ يسمكه حذفنا؛ ألف االستتار عمى تقدير الكجكد ,كالحذؼ عمى
تقدير عدمو ,فيـ قالكا بكجكدىا مختفية لتككف المطابقة كالربط بيا مكفكليف؛ إذ ال بد مف ضماف
تكفير القرائف التي تدؿ عمى المعنى ,كلك قالكا بحذفيا لكانت ىي نفسيا في حاؿ الحذؼ بحاجة
(ِ)

إلى قرينة تدؿ عمييا؛ إذ ال حذؼ بدكف قرينة "

كفسر قكلو ىذا أحمد عفيؼ حيث قاؿ ":كمعنى
ٌ

ذلؾ أنيا في حالة كجكد مستتر ,كتعد قرينة دالة عمى المعنى مع استتارىا ,كلك قيؿ عنيا إنيا
محذكفة لكانت ىي نفسيا تحتاج إلى قرينة تدؿ عمى حذفيا ,مع أنيا قرينة ألشياء أخرل
كالمطابقة في الجممة ,أما الحذؼ فيحتاج إلى قرينة تدؿ عمى المحذكؼ ,كىذا مف أكجو الفرؽ
(ّ)

بيف االستتار كالحذؼ"

كانقسـ النحاة في مسألة حذؼ الفاعؿ إلى ثالثة اقساـ:
القسم األول :كىك مذىب جميكر النحاة كىـ يمنعكف حذؼ الفاعؿ(ْ) ,كذكر السيكطي أف ىذا
مذىب البصرييف بأنو يجب ذكر الفاعؿ كال يجكز حذفو ,كاختار السيكطي ىذا المذىب(ٓ) ,كعمؿ
سبب عدـ حذؼ الفاعؿ بقكلو ":إف مف الفاعؿ ما يستتر فمك حذؼ اللتبس الحذؼ باالستتار
بخالؼ الخبر"(ٔ) ,كذكر السيكطي أف البصرييف ال يجيزكف حذفو إال في المكاضع اآلتية:
أحدىا  :فاعؿ المصدر فإنيـ أجازكا حذفو نحك قكلو تعالى :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯗ ﭼ
[البمد.]ُٓ – ُْ :
كالثاني :فاعؿ فعؿ المؤنث كىي ( الياء ) ,أك ( كاك ) الجماعة المؤكد بنكف التككيد نحك قكلو
تعالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [ آؿ عمراف ,]ُٖٔ :كقكلو تعالى :ﭽ ﭖ ﭗ
(ُ)

ينظر :أحمد عفيفي :ظاىرة التخفيف في النحو العربي ,صّْْ.

(ِ)

ينظر :تماـ حساف ,المغة العربية معناىا ومبناىا ,ص ُٔٓ.

(ّ)

أحمد عفيفي :ظاىرة التخفيف في النحو العربي ,صّْٓ.

(ْ)

ينظر :المبرد ,المقتضب ,جُ ,صُٗ؛ كابف مالؾ :شرح الكافية الشافية ,جِ ,صََٔ؛ ك ابف ىشاـ:

شرح شذور الذىب ,صُِْ ,ُِٓ-كاألزىرم :شرح التصريح ,جُ ,صّّٖٗٗٗ-؛ ككماؿ الباشا :أسرار
النحو ,صٗٗ.
(ٓ)

ينظر :السيكطي ,ىمع اليوامع ,جُ.ٕٓٔ ,

(ٔ)

المصدر نفسو :جُ ,صٕٔٓ.
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ﭼ [مريـ ,]ِٔ :فحذؼ ضمير المخاطبة كالجمع اللتقاء الساكنيف(ُ) ,كىذا الحذؼ لعمة عدـ
الجمع بيف حرؼ معتؿ ساكف كحرؼ صحيح ساكف ,كالحرؼ المحذكؼ مختص ب ػ ( كاك )
الجماعة ,ك ( يا ) المؤنثة.
كذكر ابف ىشاـ أف الفاعؿ يطٌرد حذفو في أربعة مكاطف كرد ذكرىا سابقنا عند حديثنا عف

حذؼ الفاعؿ(ِ) ,كذكر السيكطي قكؿ ابف النحاس :أف الفاعؿ يحذؼ في ثالثة مكاضع:

ض ًرب خالد) ,الثاني :يحذؼ في المصدر الذم لـ يذكر معو
أحدىا :إذا بني لممفعكؿ ,نحك( ي

مضمرا؛ ألف المصدر غير مشتؽ عند البصريف ,فال
مظير فإنو يككف محذكفنا ,كال يككف
نا
الفاعؿ
ن

خالدا ) ,ك( يعجبني
نا
يتحمؿ
ب ن
ض ٍر ه
ضمير بؿ يككف الفاعؿ محذكفنا مر نادا إليو نحك ( :يعجبني ى

ساكنا مف كممة أخرل ,كقكلؾ لمجماعة ( :اضربكا
الماء ) .الثالث :إذا ال قى الفاعؿ
ب
يش ٍر ه
ن
ى

يقكم ٌف ) ( ,ىؿ
القكـ) ,كلممخاطبة ( :اضربي القكـ ) .كمنو ن
نكنا التككيد نحك ( :ىؿ الزيدكف ي
ىند )
بف يا ٍ
تى ٍ
ض ًر ٌ

(ّ)

.

القسم الثاني :كىك مذىب الكسائي فإنو يجيز حذؼ الفاعؿ كحده مع بقاء الفعؿ إذا دؿ عميو
دليؿ(ْ) ,كتبعو السييمي (تُٖٓ :ىػ)(ٓ) ,كابف مضاء القرطبي (تِٓٗ :ىػ)(ٔ) ,كرده ابف مالؾ
مالؾ حيث قاؿ باستتار الفاعؿ د ٌؿ عميو الفعؿ أك لما دؿ عميو الكالـ أك الحاؿ أك المشاىدة؛ كلـ
يقؿ بحذفو(ٕ) ,فمثاؿ داللة الفعؿ قكؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ ( -ال يزني الزاني حيف يزني

(ُ)

ينظر :السيكطي :ىمع اليوامع ,جُ ,صٕٕٓ.

(ِ)

ينظر :ابف ىشاـ ,شرح قطر الندى وبل الصدى ,صُّٖ.ُْٖ-

(ّ)

ينظر :السيكطي ,جالؿ الديف( ,تُٗٗ:ىػ) ,األشباه والنظائر في النحو ,تحقيؽ ,عبد العاؿ سالـ مكرـ,

مؤسسة الرسالة -بيركت ,الطبعة األكلىُٖٗٓ ,ـ ,جّ ,ص (ُّٗ.)َُْ-
(ْ)

ينظر :ابف مالؾ ,شرح الكافية الشافية ,جِ ,صََٔ؛ كأبك حياف :ارتشاف الضرب ,جّ ,صُِّّ-

ُِّْ ,كاألزىرم :شرح التصريح ,جُّٗٗ ,؛ كالسيكطي :ىمع اليوامع ,جُ ,صٕٕٓ.
(ٓ)

ينظر :األزىرم ,شرح التصريح ,جُ ,صّٗٗ؛ كالسيكطي :ىمع اليوامع ,جُ ,صٕٕٓ.

(ٔ)

ينظر :السيكطي ,ىمع اليوامع ,جُ ,صٕٕٓ.

(ٕ)

ينظر :ابف مالؾ ,شرح الكافية الشافية ,جِ ,صََٔ؛ كابف مالؾ :شرح التسييل ,جِ ,صِٖ.
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كىك مؤمف ,كال يشرب الخمر حيف يشربيا كىك مؤمف)(ُ) ,التقدير :كال يشرب ىك .كال يجكز أف
يستتر الفاعؿ أف كاف في األفعاؿ الخمسة(ِ).
قطعا ,كلـ يجيزكه إال مع قرينة سكاء أكانت
القسم الثالث :كىك مذىب فريؽ مف النحاة لـ يمنعكه ن
قرينة حالية أك مقالية ,منيـ العمكم ,إذ قاؿ ":كحذفو إنما يككف إذا دلت عميو داللة ,كقد منع

الشيخ عثماف بف جنى مف النحاة حذؼ الفاعؿ ,كنص عمى استحالة ذلؾ ,كالمختار ىك المنع مف
حذفو مف غير داللة تدؿ عميو حالية أك مقالية ,فأما مع القرينة ,فال يمتنع جكازه ,كيدؿ عمى
حذفو قكلو تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [القيامة ,]ِٔ :فحذؼ فاعؿ بمغت كالقصد الركح ,كليس
مضمرا؛ ألنو لـ يتقدـ لو ظاىر يفسره ,كانما دلت القرينة الحالية عميو ,ألنو فى ذكر المكت كال
ن
(ّ)

يبمغ التراقى عند المكت إال النفس"

استتار الضمائر:
تأتي الضمائر عمى صكرتيف ىما :ضمائر كاجبة االستتار ,كضمائر جائزة االستتار,
كقيؿ المراد بكاجب االستتار ما ال يحؿ محميا الظاىر ,كبجائز االستتار ما يحؿ محميا الظاىر,
فالضمائر الكاجبة االستتار تقع في المكاضع اآلتية (ْ):
أوًال :إذا كاف الضمير فاعالن لفعؿ األمر لمكاحد المخاطب ( افعؿ ) ,إال إذا كاف األمر لكاحدة ,أك
ألثنيف ,أك لجماعة برز الضمير :نحك ( :اضربي ,كاضربا ,كاضربكا ,كاضربف )
ثانيا :أف يككف الضمير فاعالن لمفعؿ المضارع الذم في أكلو اليمزة نحك ( :أكافؽ ) ,أم :أنا
ً

أكافؽ.

(ُ)

ىك جزء مف حديث ,كرد في :سنن ابن ماجو ,ابف ماجو ,أبك عبداهلل بف يزيد القزكيني (تِّٕ:ىػ) ,تحقيؽ:

محمد فؤاد عبد الباقي ,دار إحياء الكتب العربية -فيصؿ عيسى البابي الحمبي ,رقـ الحديث(ّّٔٗ) ,جِ,
صُِٖٗ.
(ِ)

ينظر :األزىرم ,شرح التصريح ,جُ ,صَُُ.

(ّ)

العمكم :الطراز ألسرار البالغة وعمم حقائق اإلعجاز ,جِ ,صٔٓ.

(ْ)

ينظر :ابف ىشاـ ,أوضح المسالك ,جُ ,صَُّ؛ كابف عقيؿ :شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك ,جُ,

صٓٗ.ٗٔ-
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فاعال لمفعؿ المضارع الذم يبدأ بنكف جماعة المتكمميف ,نحك ( :نغتبط ),
ثالثًا :أف يككف
ن
التقدير :نحف.
فاعال لمفعؿ المضارع الذم يبدأ بتاء الخطاب لمكاحد ,نحك ( :تشكر ) ,أم أنت,
ابعا :أف يككف ن
رً

فإف كاف الخطاب لكاحدة أك الثنيف أك لجماعة برز الضمير نحك ( :أنت تفعميف ,كأنتما تفعالف,
كانتـ تفعمكف ,كأنتف تفعمف ).

خامسا :أف يككف فاعالن لفعؿ استثناء ,نحك ( :خال ,كعدا ,كحاشا ) ,كال يككف في نحك( قامكا ما
ً
يدا ).
يدا ,كما حاشا ز ن
عمرا ,أك ما عدا ز ن
خال ن

سادسا :أف يككف فاعالي لػ ( أفعؿ ) في التعجب ,أك لػ( أفعؿ ) في التفضيؿ ,فمف األكؿ ( :ما
ً
أحسف الزيديف ) ,كمف الثاني قكلو تعالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [مريـ.]ْٕ :
و
ماض ,نحك ( :أكه ,كنزاؿ ).
سابعا :أف يككف فاعالن لػ اسـ فعؿ غير
ً

وأما االستتار الجائز :فيقع في الضمائر التي يجكز أف يخمفيا اسـ ظاىر ,يقكؿ ابف ىشاـ ":كالى

مستتر جك نازا ,كىك :ما يخمفو ذلؾ ,كىك المرفكع بفعؿ الغائب أك الغائبة ,أك الصفات المحضة ,أك
(ُ)

اسـ الفعؿ الماضي نحك :زيد قاـ ,كىند قامت ,كزيد قائـ ,أك مضركب أك حسف ,كىييات"

يميؿ الباحث إلى الرأم الذم يقكؿ بحذؼ الفاعؿ إذا كجدت قرينة تدؿ عميو ,كاف لـ تجد
قرينة فيك مستتر ,لذا فالفاعؿ يحذؼ في بعض المكاضع التي تتطمب حذفو ,كيستتر في أخرل
حسب التركيب الذم يرد فيو مف غير إخالؿ بالمعنى المغكم.

(ُ)

ابف ىشاـ :أوضح المسالك ,جُ ,ص( َُّ.)َُْ-
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الخاتمة
لقد تناكؿ النحكيكف مسألة الحذؼ في كتبيـ مف أبكاب كاسعة ,فكانت ىذه الدراسة
اء لدالالت الحذؼ في الجممة العربية ,سكاء أكاف في الجممة االسمية ,أـ الفعمية بشقييا
استقر ن
المسند كالمسند إليو ,فكانت ظاىرة الحذؼ في كتاب حديث األربعاء صفة كاضحة ,لكنو لـ

يستكعب كؿ أنكاع الحذؼ ,كالحذؼ سمة خاصة في لغتنا العربية إذ تحدث عنو النحاة في
أميات كتبيـ مف جكانب شتى ,تحدثكا عف حذؼ االسـ كالفعؿ كالحرؼ كغيرىا مف التراكيب
العربية ,كقد رصدت ىذه الدراسة جممة مف النتائج أىميا:
ُ .إف الحذؼ اإلسنادم يعد ظاىرة شائعة في المغة العربية ,كىك مستعمؿ في القرآف الكريـ
كفي كالـ العرب شعره كنثره ,لذا فقد تحدث عنو البالغيكف كالنحاة ألىميتو في فيـ
الكالـ.
ِ .اعتمد النحاة السياؽ الكالمي ,كالداللة المعنكية ,كاإلعراب في تقدير العنصر المحذكؼ
في أحد ركني الجممة (المسند ,كالمسند إليو).
لغكا ال فائدة منو,
ّ .إف الحذؼ ال بد فيو مف دليؿ عمى الجزء المحذكؼ كاال فإف الكالـ يعد ن
كىذا رأم أغمب النحاة
ْ .إف الحذؼ اإلسنادم سمة بارزة في كتاب حديث األربعاء ,كقد تضمف الحذؼ ركني
الجممة اإلسنادية ( المسند ,كالمسند إليو).
متضمنا جميع حاالت الحذؼ اإلسنادم التي كضعيا
ٓ .إف كتاب حديث األربعاء لـ يكف
ن
النحاة.

ٔ .إف معظـ ما جاء مف حذؼ إسنادم في كتاب حديث األربعاء كاف متكافقنا مع ما ذكره
النحاة كالبالغيكف.
ٕ .ظير في البحث أف أكثر مكاضع الحذؼ في حديث األربعاء كاف حذؼ خبر ال النافية
إف ) الشرطية.
لمجنس ,كأقميا ىك حذؼ الفعؿ بعد ( ٍ

ٖ .إف أغمب العناكيف التي كردت في كتاب حديث األربعاء كانت تحتكم عمى حذؼ
إسنادم.
غائبا عف ذىف البالغييف كالنحاة
ٗ .إف ما جاءت بو النظرية التكليدية التحكيمية لـ يكف ن
عندما تحدثكا عف التقديـ ,كالتأخير ,كالزيادة ,كالحذؼ.
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قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريمُ .ابف األثير :ضياء الديف ,نصر اهلل( ,تّٕٔ :ىػ) ,المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ,تحقيؽ:
أحمد الحكفي ,بدكم طبانة ,دار نيضة مصر لمطباعة  ,الفجالة ػ القاىرة.
ِ .أحمد عفيفي :ظاىرة التخفيف في النحو العربي ,الدار المصرية المبنانية  ,الطبعة األكلى ,رجب
ُُْٕىػ  -نكفمبر ُٔٗٗـ.
ّ .أحمد مطمكب :معجم المصطمحات البالغية وتطورىا ,المجمع العممي العراقيُٖٗٔ ,ـ.
ْ .األزىرم :خالد بف عبد اهلل بف أبي بكر( ,تَٗٓ:ىػ) ,شرح التصريح عمى التوضيح ,دار الكتب
العممية -بيركت ,الطبعة األكلىَََِ ,ـ.
ٓ .األستراباذم :رضي الديف محمد بف الحسف (تٖٖٔ:ىػ) ,شرح الرضي عمى الكافية ,تحقيؽ:
يكسؼ حسف عمر ,منشكرات جامعة قاف يكنس -بنغازم ,الطبعة الثانيةُٗٗٔ ,ـ.
ٔ .األشمكني :نكر الديف ,عمي محمد بف عيسى( ,تََٗ:ىػ) ,شرح األشموني عمى ألفية مالك ,دار
الكتب العممية -بيركت ,الطبعة األكلىُٖٗٗ ,ـ.
ٕ .األعشى :ميمكف بف قيس بف جندؿ الكائمي ,الديوان ,شرح :يكسؼ شكرم فرحات ,دار الجيؿ-
بيركت ,الطبعة األكلىُِٗٗ ,ـ.
ٖ .إميؿ بديع يعقكب :المعجم المفصل في شواىد العربية ,دار الكتب العممية ,الطبعة األكلى,
ُٔٗٗـ.
ٗ .أميف عمي السيد :في عمم النحو ,دار المعارؼ -القاىرة ,الطبعة السابعةُْٗٗ ,ـ.
َُ .األنبارم :عبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهلل األنصارم ,أبك البركات ,كماؿ الديف( ,ت:
ٕٕٓىػ) ,اإلنصاف في مسائل الخالف البصريين والكوفيين ,تحقيؽ :جكدة مبركؾ محمد مبركؾ ,مكتبة

الخانجي -القاىرة ,الطبعة األكلىََِِ ,ـ .
ُُ .األنطاكي :محمد ,المناىج في القواعد واإلعراب ,مكتبة البشرل -باكستافَُُِ ,ـ.
ُِ .أنكر الجندم :طو حسين حياتو وفكره في ميزان اإلسالم ,دار االعتصاـ -القاىرة ,الطبعة
الثانيةُٕٕٗ ,ـ.
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ُّ .البخارم :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة ,أبك عبداهلل( ,تِٓٔ:ىػ) التاريخ الكبير ,دار
المعارؼ العثمانية -حيد آباد -الدكف ,طبع تحت مراقبة :محمد عبد المعيد خاف.
ُْ .البغدادم :عبد القادر بف عمر( ,تَُّٗ:ىػ) ,خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ,تحقيؽ:
عبد السالـ ىاركف ,مكتبة الخانجي -القاىرة ,الطبعة الرابعةُٕٗٗ ,ـ.
ُٓ .أبك البقاء :أيكب بف مكسى الحسيني( ,تَُْٗ :ىػ) ,الكميات معجم في المصطمحات والفروق
المغوية ,تحقيؽ :عدناف دركيش -محمد المصرم ,مؤسسة الرسالة -بيركت.
ُٔ .البياتي :سناء حميد ,قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ,دار كائؿ لمنشر ,عماف -
االردف ,الطبعة األكلىََِّ ,ـ.
ُٕ .تماـ حساف:
-

األصول ,دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المغكم عند العرب ,النحك -فقو المغة -البالغة ,عالـ
الكتب -القاىرةَََِ ,ـ.

-

المغة العربية معناىا ومبناىا ,دار الثقافة -المغربُْٗٗ ,ـ.

ُٖ .التيانكم :محمد عمي ,موسوعة كشاف اصطالح الفنون والعموم ,تحقيؽ :عمي دحركج ,مكتبة
لبناف ناشركف ,بيركت -لبناف ,الطبعة األكلىُٗٗٔ ,ـ.
ُٗ .الجرجاني :أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف( ,تُْٕ:ىػ):
 دالئل اإلعجاز في عمم المعاني ,تحقيؽ :محمكد محمد شاكر ,مطبعة المدني -القاىرة -دارالمدني بجدة ,الطبعة الثالثةُِٗٗ ,ـ.
 المقتصد في شرح اإليضاح ,تحقيؽ :كاظـ بحر المرجاف ,الجميكرية العراقية ,ك ازرة الثقافة-دار الرشيد لمنشرُِٖٗ ,ـ.
َِ .الجرجاني :عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ (تُٖٔ :ىػ) ,كتاب التعريفات ,دار الكتب
العممية بيركت – لبناف ,الطبعة األكلىَُّْ ,ىػ ُّٖٗ-ـ.
ُِ .جميؿ بثينة ,الديوان ,دار بيركت لمطباعة كالنشر -بيركتُِٖٗ ,ـ.
ِِ .ابف جني :أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي( ,تِّٗ :ىػ):
 -الخصائص ,الييئة المصرية العامة لمكتاب ,الطبعة الرابعة.

 الممع في العربية ,تحقيؽ :فائز فارس ,دار الكتب الثقافية -الككيت.ِّ .الجكارم :أحمد عبد الستار ,نحو الفعل ,مطبعة المجمع العممي العراقي -بغدادُْٕٗ ,ـ.
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ِْ .الجكىرم :أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الفارابي (تّّٗ :ىػ) ,الصحاح تاج المغة وصحاح
العربية ,تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر ,دار العمـ لممالييف  -بيركت عطار ,الطبعة الرابعة َُْٕ ,ىػ
 ُٕٖٗـ.ِٓ .ابف الحاجب :عثماف بف عمر بف أبي بكر ,جماؿ الديف( ,تْٔٔ:ىػ) ,اإليضاح في شرح
المفصل ,تحقيؽ :مكسى بنام العميمي ,ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف الدينية ,إحياء التراث اإلسالمي-
الجميكرية العراقية.
ِٔ .حافظ :إبراىيـ ,محمد بف حافظ فيمي( ,تُِّٗ :ـ) ,الديكاف ,ضبطو كصححو :أحمد أميف,
كأحمد الزيف ,كابراىيـ اإلبيارم ,دار الجيؿ -بيركت.
ِٕ .الحريرم :أبك محمد القاسـ بف عمي( ,تُٓٔ :ىػ) ,شرح ممحة اإلعراب ,تحقيؽ :فائز الفارس,
دار األمؿ -أربد ,الطبعة األكلىُُٗٗ ,ـ.
ِٖ .أبك الحسف :عمي بف أبي الفرج بف الحسيف ,صدر الديف البصرم (تٔٓٗ:ىػ) ,الحماسة
البصرية ,تحقيؽ :مختار الديف أحمد عالـ الكتب -بيركت.
ِٗ .الحطيئة :جركؿ بف أكس بف مالؾ ,الديوان ,دراسة كتبكيب ,مفيد محمد قميحة ,دار الكتب
العممية -بيركت ,الطبعة األكلىُّٗٗ ,ـ.
َّ .حمكدة طاىر سميماف ,ظاىرة الحذف في الدرس المغوي ,الدار الجامعية لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ,االسكندرية – مصر.
ُّ .حنا جميؿ حداد :معجم شواىد النحو الشعرية ,دار العمكـ لمطباعة كالنشر -الرياض -السعكدية,
الطبعة األكلىُْٖٗ ,ـ.
ِّ .أبك حياف :محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي( ,تْٕٓ:ىػ):
 ارتشاف الضرب من لسان العرب ,تحقيؽ :رجب عثماف محمد ,مكتبة الخانجي -القاىرة ,الطبعةاألكلىُٖٗٗ ,ـ .
 البحر المحيط في التفسير ,تحقيؽ :صدقي محمد جميؿ ,دار الفكر -بيركتَُِْ ,ىػ. تذكرة النحاة ,تحقيؽ :عفيؼ عبد الرحمف ,مؤسسة الرسالة -بيركت ,الطبعة األكلىُٖٗٔ ,ـ. -التذييل والتكميل في شرح كتاب التسييل ,تحقيؽ :حسف ىنداكم ,دار القمـ -دمشؽُٗٗٔ ,ـ.
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ّّ .الخطيـ بف عدم األكسي ,الديوان ,تحقيؽ :ناصر الديف األسد ,دار صادر -بيركت.
ّْ .الخفاجي :أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف سعيد بف سناف الحمبي( ,تْٔٔ :ىػ) ,سر الفصاحة,
دار الكتب العممية ,الطبعة األكلىَُِْ ,ىػُِٖٗ -ـ.
ّٓ .ابف خمكاف :أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر البرمكي,
(تُٖٔ:ىػ) ,وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ,تحقيؽ :إحساف عباس ,دار صادر -بيركت.
ّٔ .الخميع ,الحسيف بف الضحاؾ ,أشعار الخميع الحسين بن الضحاك ,تحقيؽ :عبد الستار أحمد
فراج ,دار الثقافة ,بيركت -لبناف ,طبع في دار مجمة شعرَُٗٔ ,ـ
ّٕ .الخكلي :محمد عمي ,قواعد تحويمية لمغة العربية ,دار الفالح لمنشر كالتكزيع -األردف ,طبعة
ُٗٗٗـ.
ّٖ .ابف دريد :أبك بكر محمد بف الحسف األزدم( ,تُِّ :ىػ) ,جميرة المغة ,تحقيؽ :رمزم منير
بعمبكي ,دار العمـ لممالييف – بيركت ,الطبعة األكلىُٖٕٗ ,ـ.
ّٗ .الدمياطي :محمد بف محمد البديرم( ,تَُُْ:ىػ) ,المشكاة الفتحية عمى الشمعة المضية في
عمـ العربية ,عمؽ عميو :يحيى مراد ,دار الكتب العممية -بيركت ,الطبعة األكلىََِْ ,ـ.
َْ .أبك ذؤيب اليذلي :الديوان ,تحقيؽ :أحمد خميؿ الشاؿ ,مركز الدراسات كالبحكث اإلسالمية -بكر
سعيد ,الطبعة األكلىَُِْ ,ـ.
ُْ .ذك الرمة :غيالف بف عقبة التميمي ,الديوان ,شرح ,الخطيب التريزم ,كتب مقدمتو ,مجيد طراد,
دار الكتاب العربي -بيركت ,الطبعة األكلىُّٗٗ ,ـ.
ِْ .رابح بكمعزة :التحويل في النحو العربي ,مفيكمو -أنكاعو -صكره ,دار كمؤسسة رسالف ,دمشؽ-
سكرياََِٖ ,ـ.
ّْ .الرماني :عمي بف عيسى بف عمي بف عبداهلل ,أبك الحسف( ,تّْٖ:ىػ) ,رسالة الحدود ,تحقيؽ:
إبراىيـ السامرائي ,دار الفكر -عماف.
ْْ .رمضاف ,محمد رمضاف ,االتجاه اإلسالمي في أدب طو حسين ,تقديـ :إبراىيـ عبد الرحمف
محمد ,الطبعة األكلىُٗٗٔ -ُٗٗٓ ,ـ.
ْٓ .الزجاجي :عبد الرحمف بف إسحاؽ ,أبك القاسـ (تَّْ:ىػ):
 اإليضاح في عمل النحو ,تحقيؽ :مازف المبارؾ ,دار النفائس -بيركت ,الطبعة الثالثة,ُٕٗٗـ.
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 الجمل في النحو ,تحقيؽ :عمي تكفيؽ الحمد ,مؤسسة الرسالة  -بيركت ,الطبعة األكلى,ُْٖٗـ.
ْٔ .الزركشي :أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر (تْٕٗ :ىػ) ,البرىان في عموم
القرآن ,تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ,دار إحياء الكتب العربية ,الطبعة األكلىُٕٗٓ,ـ.
ْٕ .الزركمي ,خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الدمشقي( ,تُّٗٔ :ىػ) ,األعالم,
دار العمـ لممالييف ,الطبعة الخامسة عشرََِِ ,ـ.
 .ٗٛالزمخشرم جار اهلل ,أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد( ,تّٖٓ:ىػ):
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ,دار الكتاب العربي -بيركت ,الطبعة الثالثةَُْٕ ,ىػ. المفصل في صنعة اإلعراب ,تحقيؽ :عمي أبك ممحـ ,مكتبة اليالؿ -بيركت ,الطبعة األكلى,ُّٗٗـ.
ْٗ .زىير بف أبي سممى :الديوان ,شرحو كقدـ لو ,عمي حسيف فاعكر ,دار الكتب العممية -بيركت-
لبناف ,الطبعة األكلىُٖٖٗ ,ـ.
َٓ .السامرائي ,فاضؿ صالح:
 الجممة العربية تأليفيا وأقساميا ,دار الفكر -عماف األردف ,الطبعة الثانيةََِٕ ,ـ. معاني النحو ,دار الفكر -عماف ,الطبعة األكلىَََِ ,ـ.ُٓ .ابف السراج :أبك بكر محمد السرم بف سيؿ النحكم( ,تُّٔ :ىػ) ,األصول في النحو ,تحقيؽ:
عبد الحسيف الفتمي ,مؤسسة الرسالة ,لبناف -بيركت.
ِٓ .السكاكي :أبك يعقكب يكسؼ بف أبي بكر بف محمد بف عمي( ,تِٔٔ:ىػػ) ,مفتاح العموم ,
ضبطو ككتب ىكامشو كعمؽ عميو :نعيـ زرزكر ,دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة
الثانية َُْٕ ,ىػ ُٖٕٗ -ـ.
ّٓ .السمسيمي :أبك عبد اهلل محمد بف عيسىَٕٕ -ُٕٓ( ,ىػ) ,شفاء العميل في إيضاح التسييل,
دراسة كتحقيؽ :عبداهلل عمي الحسيني البركاتي ,الكتبة الفيصمية -مكة المكرمة ,الطبعة األكلى,
ُٖٔٗـ.
ْٓ .سكيد بف أبي كاىؿ اليشكرم :الديوان ,تحقيؽ :شاكر العاشكر ,بغداد -العراؽ ,الطبعة األكلى,
ُِٕٗـ.
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ٓٓ .سيبكيو :عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي بالكالء ,أبك بشر( ,تَُٖ:ىػ) ,الكتاب ,تحقيؽ :عبد
السالـ محمد ىاركف ,مكتبة الخانجي ,القاىرة ,الطبعة الثالثة َُْٖ ,ىػ ُٖٖٗ -ـ.
ٔٓ .السيكطي :عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف( ,تُُٗ:ىػ):
 اإلتقان في عموم القرآن ,تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ,,الييئة المصرية العامة لمكتاب,ُْٕٗـ.
 األشباه والنظائر في النحو ,تحقيؽ ,عبد العاؿ سالـ مكرـ ,مؤسسة الرسالة -بيركت ,الطبعةاألكلىُٖٗٓ ,ـ.
 االقتراح في أصول النحو وجدلو ,تحقيؽ :محمكد فجاؿ ,دار القمـ -دمشؽ ,الطبعة األكلى,ُٖٗٗـ.
 بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة ,تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ,المكتبةالعصرية -لبناف -صيدا.
 المطالع السعيدة في شرح الفريدة ,تحقيؽ :نبياف ياسيف حسيف ,دار الرسالة لمطباعة-بغدادُٕٕٗ ,ـ.
 معترك األقران في إعجاز القرآن ,المؤلف ,دار الكتب العممية -بيركت– لبناف ,الطبعةاألكلى َُْٖ ,ىػ ُٖٖٗ -ـ.
 ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ,تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ,المكتبة التكفيقية-مصر.
ٕٓ .شكقي ضيؼ :أحمد شكقي عبد السالـ ضيؼ (تُِْٔ:ىػ),
 األدب العربي المعاصر في مصر ,دار المعارؼ الطبعة :الثالثة عشر. تجديد النحو ,دار المعارؼ -القاىرة ,الطبعة الثالثةَُٗٗ ,ـ.ٖٓ .ابف الصائغ ,محمد بف حسف بف سباع ,أبك عبداهلل شمس الديف( ,تَِٕ:ىػ) ,الممحة في
شرح الممحة ,تحقيؽ :إبراىيـ بف سالـ الصاعدم ,عمادة البحث العممي -المدينة المنكرة,
المممكة العربية السعكدية ,الطبعة األكلىََِْ ,ـ
ٗٓ .الصباف :أبك العرفاف محمد بف عمي الشافعي (تَُِٔ :ىػ ) ,حاشية الصبان عمى شرح
األشمونى أللفية مالك ,دار الكتب العممية بيركت -لبناف ,الطبعة األكلى ُُْٕ ,ىػ -
ُٕٗٗـ.
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َٔ .الطبرم ,محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب( ,تَُّ:ىػ) ,جامع البيان في تأويل
القرآن ,تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الثانيةَََِ ,ـ.
ُٔ .طرفة بف العبد بف سفياف :الديوان ,شرح كقدـ لو ,ميدم محمد ناصر الديف ,دار الكتب
العممية -بيركت ,الطبعة الثالثةََِِ ,ـ.
ِٔ .طو حسيف:
 األيام ,مركز األىراـ لمترجمة كالنشر -القاىرة ,الطبعة األكلىُُِْ ,ىػُِٗٗ -ـ. حديث األربعاء ,دار المعارؼ -القاىرة ,الطبعة الخامسة عشر.ّٔ .ابف عاشكر ,محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر( ,تُّّٗ:ىػ) ,التحرير والتنوير ,الدار
التكنسية لمنشر -تكنسُْٖٗ ,ـ.
ْٔ .عباس :حسف ,النحو الوافي ,دار المعارؼ – مصر ,الطبعة الثالثة.
ٓٔ .عبد العزيز شريؼ :طو حسين وزوال المجتمع التقميدي ,مطبكعات مركز الدراسات السياسية
كاالستراتيجية باألىراـ بالتعاكف مع الييئة المصرية العامة لمكتاب ,الناشر :الييئة المصرية العامة
لمكتاب ُٕٕٗـ.
ٔٔ .عبد الفتاح أحمد الحمكز:
 التأويل النحوي في القرآن الكريم ,مكتبة الرشد -الرياض ,الطبعة األكلىُْٖٗ ,ـ. الحذف في المثل العربي ,دار عمار لمنشر كالتكزيع -عماف ,الطبعة األكلىُْٖٗ ,ـ.ٕٔ .عبده الراجحي :النحو العربي والدرس الحديث ,دار النيضة العربية -بيركت ُٕٗٗ ,ـ.
ٖٔ .عبد المطمب محمد ,البالغة العربية قراءة أخرى ,الشركة المصرية العالمية لمنشر – لكنجماف,
الطبعة األكلىُٕٗٗ ,ـ.
فكاؿ بابتي ,دار الجيؿ -بيركت ,الطبعة
ٗٔ .عبيد اهلل بف قيس الرقيات :الديوان ,تحقيؽ :عزيزة ٌ
األكلىُٗٗٓ ,ـ.

َٕ .ابف عصفكر :أبك الحسف عمي بف مؤمف اإلشبيمي ,شرح جمل الزجاجي( ,تٔٔٗ:ىػ) ,تحقيؽ:
صاحب أبك جناح.
ُٕ .ابف عقيؿ :عبد اهلل بف عبد الرحمف اليمداني( ,تٕٔٗ:ىػ) ,شرح عقيل عمى ألفية مالك,
تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ,دار التراث -القاىرة ,الطبعة العشركفَُٖٗ ,ـ.
ِٕ .العكبرم :أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل البغدادم( ,تُٔٔ :ىػ):
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 إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي ,تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ,الناشر :مؤسسةالمختار لمنشر كالتكزيع – مصر -القاىرة ,الطبعة األكلىَُِْ ,ىػ ُٗٗٗ -ـ.
 المباب في عمل البناء واإلعراب ,تحقيؽ :عبد اإللو النبياف ,دار الفكر -دمشؽ ,الطبعةاألكلىُٗٗٓ ,ـ
ّٕ .العمكم :يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ ,الممقب بالمؤيد باهلل( ,تْٕٓ:ىػ) ,الطراز ألسرار
البالغة وعموم حقائق اإلعجاز ,المكتبة العنصرية -بيركت ,الطبعة األكلىُِّْ ,ىػ.
ْٕ .عمي تكفيؽ الحمد :كيكسؼ جميؿ الزعبي ,المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ,دار األمؿ-
إربد  ,األردف.
ٕٓ .عمايرة  :خميؿ أحمد :في نحو المغة وتراكيبيا ,منيج كتطبيؽ ,عالـ المعرفة  -جدة  ,الطبعة
األكلىُْٖٗ ,ـ.
ٕٔ .الغالييني :مصطفى ,جامع الدروس العربية ,راجعة كنقحو :عبد المنعـ خفاجة ,منشكرات المكتبة
العصرية -صيدا -بيركت.
ٕٕ .ابف فارس :أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم ,أبك الحسف( ,تّٗٓ:ىػ):
 الصاحبي في فقو المغة العربية ,الناشر ,محمد عمي بيضكف ,الطبعة األكلىُٕٗٗ ,ـ. معجم مقاييس المغة ,تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاركف ,دار الفكرُٕٗٗ ,ـ.ٖٕ .الفارسي :أبك عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار (,تّٕٕ:ىػ):
 اإليضاح ,تحقيؽ :كاظـ بحر المرجاف ,عالـ الكتب -بيركت ,الطبعة الثانيةُٗٗٔ ,ـ. الحجة لمقراء السبعة ,تحقيؽ :بدر الديف قيكجي -بشير جكيجابي ,دار المأمكف لمتراث-دمشؽ -بيركت ,الطبعة الثانيةُِٗٗ ,ـ.
ٕٗ .أبك الفداء :عماد الديف إسماعيؿ بف عمي بف محمكد بف عمر (تِّٕ :ىػ) ,الكناش في النحو
والتصريف ,تحقيؽ :جكدة مبركؾ محمد ,مكتبة اآلداب– القاىرة ,الطبعة الثانيةََِٓ ,ـ.
َٖ .الفراىيدم :أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ البصرم (َُٕىػ):
-

الجمل في النحو ,تحقيؽ :فخر الديف قباكة ,الطبعة الخامسةُُْٔ ,ىػ ُٓٗٗـ.

-

كتاب العين ,تحقيؽ :ميدم المخزكمي ,كابراىيـ السامرائي ,دار مكتبة اليالؿ.

ُٖ .الفرزدؽ :ىماـ بف غالب التميمي ,الديوان ,قدـ لو كشرحو ,مجيد طراد ,دار الكتاب العربي-
بيركت -الطبعة األكلىُِٗٗ ,ـ.
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ِٖ .الفيركزآبادل :مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب (تُٖٕ :ىػ) ,القاموس المحيط ,تحقيؽ:
قسكسي ,مؤسسة الرسالة لمطباعة
مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ,بإشراؼ :محمد نعيـ العر ي
كالنشر كالتكزيع ,بيركت – لبناف ,الطبعة الثامنة ُِْٔ ,ىػ ََِٓ -ـ.

ّٖ .يكثير عزة :بف عبد الرحمف بف األسكد بف عامر( ,تَُٓ :ىػ) ,الديوان ,قدـ لو كشرحو ,مجيد
طراد ,دار الكتاب العربي -بيركت ,الطبعة األكلىُّٗٗ ,ـ.
ْٖ .كعب بف زىير :الديوان ,صنعو ,أبي سعيد السكرم ,شرح كدراسة ,مفيد قميحة ,دار الشكاؼ –
الرياض المممكة العربية السعكدية ,الطبعة األكلىُٖٗٗ ,ـ.
ٖٓ .ابف كماؿ باشا :شمس الديف ,أحمد بف سميماف( ,تَْٗ:ىػ) ,أسرار النحو ,تحقيؽ :أحمد حسف
حامد ,دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,الطبعة الثانيةََِِ ,ـ.
ٖٔ .كماؿ بشر ,عمم األصوات ,دار غريب لمطباعة كالنشر -القاىرةَََِ ,ـ
ٕٖ .المبدم :محمد سمير نجيب ,معجم المصطمحات النحوية والصرفية ,مؤسسة الرسالة -بيركت,
الطبعة األكلىُٖٗٓ ,ـ.
ٖٖ .لبيد بف ربيعة بف مالؾ العامرم :الديوانو ,اعتنى بو  ,حمدك طماس ,دار المعرفة ,بيركت-
لبناف ,الطبعة األكلىََِْ ,ـ.
ٖٗ .ابف ماجو :أبك عبداهلل بف يزيد القزكيني( ,تِّٕ:ىػ) ,سنف ابف ماجو ,تحقيؽ :محمد فؤاد عبد
الباقي ,دار إحياء الكتب العربية -فيصؿ عيسى البابي الحمبي.
َٗ .ابف مالؾ ,محمد بف عبد اهلل ,جماؿ الديف محمد( ,تِٕٔ:ىػ):
 شرح تسييل الفوائد ,تحقيؽ :عبدالرحمف السيد ,كمحمد بدكم المختكف ,ىجر لمطباعةكالنشر ,الطبعة األكلىَُٗٗ ,ـ
 شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ ,تحقيؽ :عدناف عبد الرحمف الدكرم ,مطبعة العاني -بغداد,ُٕٕٗـ.
 شرح الكافية الشافية ,تحقيؽ :عبد المنعـ أحمد ىريدم ,جامعة أـ القرل -مركز البحثالعممي كاحياءالتراث ,الطبعة األكلى.
ُٗ .المبرد :محمد بف يزيد بف عبد األكبر الثمالي ,أبك العباس( ,ت ,)ِٖٓ:المقتضب ,تحقيؽ :محمد
عبد الخالؽ عضيمة ,عالـ الكتب -بيركت.
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ِٗ .ابف مجاىد :أحمد بف مكسى بف العباس التميمي ,أبك بكر (تِّْ:ىػ) ,كتاب السبعة في
القراءات ,تحقيؽ :شكقي ضيؼ ,دار المعارؼ -مصر ,الطبعة الثانيةََُْ ,ىػ.
ّٗ .محمد حماسة عبد المطيؼ :بناء الجممة العربية ,دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع -القاىرة,
تاريخ النشرََِّ :ـ.
ْٗ .محمد عيد :أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي مضاء وضوء عمم المغة الحديث ,عالـ
الكتب -القاىرة ,الطبعة الرابعةُٖٗٗ ,ـ.
عمي المصرم (تْٕٗ :ىػ) ,الجنى
ٓٗ .المرادم :أبك محمد بدر الديف حسف بف قاسـ بف عبد اهلل بف ٌ
الداني في حروف المعاني ,تحقيؽ :فخر الديف قباكة  -محمد نديـ فاضؿ دار الكتب العممية,
بيركت  -لبناف  ,الطبعة األكلى ُُّْ ,ىػ ُِٗٗ -ـ.
ٔٗ .مصطفى عبد الغني :تحوالت طو حسين ,الييئة المصرية العامة لمكتاب ,القاىرةَُٗٗ ,ـ.
المع ٌرم :أبك العالء ,ديوان سقط الزند ,دار صادر -بيركتُٕٗٓ ,ـ
ٕٗ.
ى

ٖٗ .ابف منظكر :محمد بف مكرـ بف عمي ,أبك الفضؿ ,جماؿ الديف األنصارم( ,تُُٕ :ىػ) ,لسان
العرب ,دار صادر -بيركت ,الطبعة الثالثةُُْْ ,ـ.
ٗٗ .ميدم المخزكمي :في النحو العربي نقد وتوجيو ,دار الرائد العربي -بيركت ,الطبعة الثانية,
ُٖٔٗـ.
ََُ .أبك مكسى  :محمد محمد ,خصائص التراكيب دارسة تحميمية لمسائل عمم المعاني ,مكتبة كىبة,
الطبعة السابعة.
َُُ .الميداني :أبك الفضؿ أحمد بف محمد بف إبراىيـ( ,تُٖٓ :ىػ) ,مجمع األمثال ,تحقيؽ :محمد
محيي الديف عبد الحميد ,دار المعرفة  -بيركت ,لبناف.
َُِ .الميداني :حبنكة ,عبد الرحمف بف حسف الدمشقي( ,تُِْٓ :ىػ) ,البالغة العربية ,دار القمـ-
دمشؽ ,الدار الشامية -بيركت ,الطبعة األكلىُٗٗٔ ,ـ.
َُّ .ناظر الجيش :محب الديف ,محمد بف يكسؼ بف أحمد( ,تٕٕٖ:ىػ) ,تمييد القواعد بشرح
تسييل الفوائد ,تحقيؽ :عمي محمد فاخر ,كجابر محمد البراجة ,كآخركف ,دار السالـ لمطباعة
كالنشر -مصر ,الطبعة األكلىََِٕ ,ـ.
َُْ .ابف الناظـ :أبي عبد اهلل بدر الديف محمد( ,تٖٔٔ :ىػ) ,شرح ابن الناظم عمى ألفية ابن
مالك ,تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد ,دار الكتب العممية -بيركت ,الطبعة األكلىَََِ ,ـ.
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َُٓ .أبك نؤاس :الحسف بف ىانئ( ,تُٗٓ :ىػ):
 الديوان ,تحقيؽ :أحمد عبد المجيد الغزالي ,دار الكتاب العربي -بيركتُِٗٗ ,ـ. الديوان ,تحقيؽ :سميـ خميؿ قيكجي ,دار الجيؿ -بيركتََِّ ,ـ. الديوان ,شرحو كضبطو :عمي فاعكر ,دار الكتب العممية -بيركت -لبناف ,الطبعةالثانيةُْٗٗ,ـ.
َُٔ .ابف ىشاـ ,عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل يكسؼ ,أبك محمد ,جماؿ الديف( ,ت:
ُٕٔىػ):
 أوضح المسالك إلى ألفية مالك ,تحقيؽ :يكسؼ الشيخ محمد البقاعي ,دار الفكر لمطباعة. تمخيص الشواىد وتخميص الفوائد ,تحقيؽ :عباس مصطفى الصالحي ,دار الكتاب العربي,الطبعة األكلىُٖٗٔ ,ـ.
 شرح شذور الذىب في معرفة كالم العرب ,تحقيؽ :عبد الغني الدقر ,الشركة المتحدة لمتكزيع– سكريا.
 شرح قطر الندى وبل الصدى ,تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ,القاىرة ,الطبعةالحادية عشرُّّٖ ,ىػ.
 مغني المبيب عن كتب األعاريب ,تحقيؽ :مازف المبارؾ ,محمد عمي حمد اهلل ,دار الفكر–دمشؽ ,الطبعة السادسةُٖٗٓ ,ـ.
َُٕ .الكليد بف أبي ربيعة ,الديوان ,اعتنى بو ,حمدك طماس ,دار المعرفة ,بيركت -لبناف ,الطبعة
األكلىََِْ ,ـ.
َُٖ .ابف يعيش بف عمي بف يعيش أبي السرايا محمد بف عمي ,أبك البقاء ,مكفؽ الديف األسدم,
المعركؼ بابف يعيش كبابف الصانع (تّْٔ :ىػ) ,شرح المفصل ,قدـ لو :إميؿ بديع يعقكب ,دار
الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة األكلى ُِِْ ,ىػ ََُِ -ـ.
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Abstract
Predicative ellipsis in Arabic : Taha Husain’s " hadith ’al’arbi‘a’ " as a
Model for Application
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The study tracked the phenomenon of the predicative ellipsis within
the Hadith Ala’rbia’a book, by Taha Hussain, because it contained models
of the predicative ellipsis that could be representative to the ellipsis
phenomena in the Arabic language. It is known that the predicative ellipsis
is an important phenomenon in Arabic and considered an important
eloquent feature because its presence in the speech brings different
interpretations, which is an indicator of the broadness and multiple
expressions in Arabic.
The study aimed to explain the predicative ellipsis within Hadith
Ala’rbia’a using the analytical approach, which analyze the structures based
on the transformational generative theory. This approach was used because
the book contains multiple grammatical and rhetorical aspects and did not
get enough study based on that method.
The most important result of the study indicated that the predicative
ellipsis in Hadith Ala’rbia’a did not include all the kinds of predicative
ellipsis that were developed by the grammarians.
The study was divided into a preface and three chapters. The preface
talked about Taha Hussain’s biography and his book, Hadith Ala’rbia’a. The
first chapter contained the theoretical aspect of the predicative ellipsis; the
second chapter explained the predicative ellipsis in noun phrases; the third
chapter talked about the predicative ellipsis in the verb phrases; and the
study was concluded with its important results.
Keywords: ellipsis, transformational generative, and Hadith
Ala’rbia’a.
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