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 إهداء
 

 أبي إلى الغائب الحاضر
 
 

وصيِة هللا عّز وجّل  ن،جال باثنتيتي استطاعت بيد واحدة ما لم يستطعه الرّ إلى الّ 
اّلذي ال  يالمتوّقدة، نبع تيمعش القلب، حّبةِ ، العين قّرةِ ورسوله صّلى هللا عليه وسّلم، 

 أّمي ُملِهمتي، ،ينضب
 
 

تي رحمها هللا ،التي تعّجب الحنان صنيعها قيقة الّطّيبةالرّ  إلى   وأسكنها الفردوسجدَّ
 
 

 أدهم ،أخياحِب، الّسنِد، الّص ، يدِ ُض عَ  به تعالىذي شّد هللا ى الّ إل
 
 

 أصدقائي وزمالئي قريبهم وبعيدهمأخوالي و  إلى
 

 
ر في هذه الثّ   ورة أهِل الكرامة واإلباءإلى كّل شهيد وُمْعَتَقٍل وُمَهجَّ

 
 

 إلى العربّية وأهلها وُمِحبِّيها
 



 و
 

 
 

 شكر وتقدير
 

 .أّواًل وآخًرااس، فالحمد هلل ال يشكر هللا من ال يشكر النّ      
 

 .ُمَعلِِّميَّ دكاترتي و في ارتقائي هذا الُمرَتقى؛  اا وكان سببً كر والعرفان لكّل من عّلمني حرفً ثّم أتقّدم بالشّ      
 

جامعة حلب في ر إلى قديكر واالحترام والتّ وال يسعني في هذا المقام إاّل أن أتقّدم بأسمى آيات الشّ      
بقبول مناقشة هذا  واتفّضل ذينأعضاء لجنة الحكم الّ المناطق المحّررة بكوادرها اإلدارّية والتعليمّية، وإلى 

ذي كان خير عون وسند في إنجاز كتور المشرف أحمد محّمد العمر الّ العمل المتواضع، وأخّص منهم الدّ 
 عنقّط  توانىر الباحث دون كلل أو ملل، وما على تقصيبر الّص الّتواضع و سالة، فسّطر عجائب في الرّ 

 ند.تي ساعدت على تحسين البحث وتجويده، فنعم الموّجه والمرشد والسّ تقديم المالحظات القّيمة الّ 
 

 .سهم في إنجاز هذا البحث ولو ببنت شفةقدير لمن أكر والتّ وكّل الشّ      
 

 والحمد هلل رّب العالمين.     
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 مقّدمة
 

ر فهدىذي عّلم بالقلم، عّلم اإلنسان ما لم يعلم، والّ باسم هللا والحمد هلل األكرم الّ       الة ، ثّم الّص ذي قدَّ
 ، وبعد:اّلذي حذف بهديه عمايات الضاللة الم على رسول هللاوالسّ 

 
 عليه وسّلم، وخّصها ى هللاكرََّم الحّق سبحانه العربّية لّما جعلها وعاء لكتابه العزيز وسّنة نبّيه صلّ      

غات باعتراف العجم تي اعتلت عرش الل  ريفة اللطيفة الّ يعجز العاّد أن يحيط بها، فكانت الشّ  بخصائص
 والعرب.

 
تي استعملها قدير الّ ظاهرة الحذف والتّ  اا وحديثً مشتغلين في ميدان العربّية قديمً وكان مّما شغل ال     

م في العرق، وكان ذلك الدّ  مه من حذف، فهو يجري في العربّية مجرى العربّي حّتى كاد ال يخلو كال
اهرة أّيما اهتمام وسّخروا لها أقالمهم وأوراقهم، على أّنها لغة اإليجاز، ومن َثمَّ اهتّم العلماء بتلك الظّ  امصداقً 

 وأفردوا لها الفصول واألبواب والمؤّلفات.
 

من وجوه العربّية قصد هذا البحث إلى دراسة تلك  اا مشرقً جهً ريف و بوّي الشّ كان الحديث النّ  ولّما     
رّي، فجاء البحث بوّي( للُعكبَ اهرة في الحديث من خالل واحد من أعاريبه وهو: )إعراب الحديث النّ الظّ 

 "دراسة نحوّية داللّية"(. ابوّي إعراب الُعكَبرّي أنموذجً لنّ قدير في إعراب الحديث ابـ )الحذف والتّ  اموسومً 
 

 أسباب اختيار الموضوع:
 

 قاط اآلتية:ويمكن اختصارها بالنّ      
على األلسن  هر المهّمة في العربّية استعماالً وا الحذف موضوع مهّم؛ ذلك أّنه شّكل ظاهرة من الظّ  .1

 ودراسًة لدى العلماء.
 عليه غة العالية بعد القرآن الكريم؛ لغة أفصح العرب صّلى هللاريف وجه من وجوه الل  الحديث الشّ  .2

 راسة.وسّلم، وقد شّكل الحذف فيه ظاهرة تستحّق الدّ 
كتاب الُعكَبرّي واحد من ثالثة أعاريب مشهورة في ميدان إعراب الحديث، وصاحبه نحوّي له باع  .3

ا_ ا وفي إعراب الحديث خصوًص تنى بظاهرة الحذف _في كتبه عمومً حو، وقد اعوحظوة في علم النّ 
اهرة تستحّق و صفحة من إشارة أو بعض إشارة إلى الحذف، فكانت الظّ ، فتكاد ال تخلااعتناء جم  

 راسة.الدّ 



 ح
 

 
 

تي تنتج عنها دالالت قديرات الّ أويل، واختالف التّ تعّدد األوجه في الحديث الواحد، وتنّوع وسائل التّ  .4
 عّدة.

تكّلم ذي يظهر فيه تصّرف المريف الّ اللّي للحذف في الحديث الشّ وء على الجانب الدّ تسليط الّض  .5
 امع وقدرته على الفهم.في ضروب الكالم وذكاء السّ 

عرّية، فكان معظم بنظائرها القرآنّية والشّ  اريف قياسً حوّية بالحديث الشّ ت النّ راساقّلة اهتمام الدّ  .6
 ريف لعقود طويلة.عر دون الحديث الشّ العلماء يصّبون اهتمامهم على القرآن الكريم والشّ 

 
 أهّمّية البحث:

 
من أركان كتاب )إعراب  ا ينّقر في ظاهرة تكاد تكون ركنً ع أهّمّية هذا البحث من أّنه تطبيقيّ تنب     

 بوّي(.الحديث النّ 
 

تي أعربها، ومهّم غوّية الّ ولعّل ميدان البحث أي الكتاب المذكور يزيد البحث أهّمّية فهو مهّم بماّدته الل       
 بصاحبه الُعكَبرّي.

 
حه من أوجه، ث أهّمّية بما يستقصيه من روايات، ويستنبطه من دالالت، ويرجّ وربما يزداد البح     

 ويستدركه من نقوصات.
 

 أهداف البحث:
 

ال بّد للعمل _أّي عمل ناجح_ من أهداف يسعى إلى تحقيقها جّلها أو كّلها، ومن أهّم أهداف هذا      
 البحث:
 ُعكَبرّي.بوّي( للجمع شواهد الحذف في كتاب )إعراب الحديث النّ  .1
 واهد على فصول ومباحث ومطالب وحاالت بما يهّون دراستها وتحليلها.توزيع الشّ  .2
 اهد ووجه االستشهاد وداللة الحذف.ببيان موطن الشّ  اا داللي   نحوي  واهد تحلياًل تحليل الشّ  .3
 ذي يحتمل الحذف وغيره، أو الحذف وعدمه.ترجيح الوجه األقوى في الحديث الّ  .4
 وايات المختلفة وما تحدثه من تعّدد األوجه.الوقوف على الرّ  .5
 إظهار بعض آراء الُعكَبرّي وشيء من مذهبه الّنحوّي. .6
 الوصول بالقارئ إلى نظرة شاملة، واإلحاطة بظاهرة الحذف في الميدان المدروس. .7



 ط
 

 
 

 دود البحث:ح
 

بوّي( النّ يّتضح مّما سبق أّن هذا البحث يقتصر على ظاهرة الحذف في كتاب )إعراب الحديث      
ادرة انية منه الّص بعة الثّ طّ للبحث، وقد اعتمد الباحث على ال للُعكَبرّي، فهذا الكتاب هو المصدر األساس

 م، بتحقيق عبد اإلله نبهان.1986 هـ_1407غة العربّية بدمشق سنة عن مطبوعات مجمع الل  
 

 منهج البحث:
 

؛ فُيذكر اا وداللي  عليق عليها نحوي  واهد والتّ ح الشّ ي شر حليلّي فيسير هذا البحث على المنهج الوصفّي التّ      
 رجيح بين األوجه المتعّددة.ى التّ اني علاللة، ويقوم الفصل الثّ اهد ووجه االستشهاد ثّم الدّ موطن الشّ 

 
 ابقة:راسات السّ الدّ 
 

تي تحّدثت عن الّ راسات تي تناولت ظاهرة الحذف، وكذلك كثرت الدّ راسات واألبحاث الّ كثيرة هي الدّ      
ابقة لهذا البحث فيما راسات السّ أعاريب الحديث، وعن جهود الُعكَبرّي وكتبه ومذهبه وآرائه، ومن أبرز الدّ 

 وقف عليه الباحث:
 

ريف، أطروحة دكتوراه، فالح إبراهيم نصيف الفهدّي، إشراف: طه حوّي في الحديث الشّ أويل النّ التّ  .1
 م.2006_ هـ1427محسن العاني، جامعة بغداد، 

 
راسة في ثالث وسبعين ومئتي صفحة، وقّسمها صاحبها إلى مقّدمة وتمهيد وأربعة وتقع هذه الدّ      

ضمين ونيابة الحروف( )حمل يادة( و)تأويل الحديث بين التّ أويل بالزّ أويل بالحذف( و)التّ فصول، وهي: )التّ 
 بعض األدوات على بعض( ثّم خاتمة.

 
_كما صّرح في المقّدمة_ على أحاديث البخارّي وشروحه مصادر أساسّية في واعتمد فيها صاحبها      

 يها من تأويل، وبعض الكتب األخرى الثة لما فدراسته، لكّنه آثر أن يضيف إليها كتب إعراب الحديث الثّ 
(، وعليه فإّن هذا البحث يعتمد على أحاديث البخارّي في حين اعتمد الُعكَبرّي على )جامع المسانيد     

حاة ب لما تحّدث عنه النّ اهد المناس، ينتقي الشّ اال بعالم واحد، بل كان انتقائي  وكذلك ال يهتّم بكتاب بعينه و 
 .انظري  



 ي
 

 
 

م إلى ثمانية مباحث، ذي تحّدث عن التّ والمهّم منه _ههنا_ هو فصله األّول الّ       أويل بالحذف، وُقسِّ
رط، والفعل المعرب، وابع، والشّ ، واإلضافة وحروف الجّر، والتّ وهي: والمبتدأ والخبر، والفاعل، والمنصوبات

 حوّية.واألساليب النّ 
 

، وأّنه اّتبع في تقسيم اا أكثر منه تطبيقً أّن الباحث اهتّم بالحذف تنظيرً  ويّتضح لدى قراءة هذا الفصل     
 عليه أو ايسوق شاهدً  حاة، فكان يأتي بالمطلب وتحته تمهيد نظرّي ثمّ المباحث إلى مطالب ترتيب النّ 

حاة ذي تحّدث النّ يء الّ _ أو أعاريب الحديث بما يتناسب مع حذف الشّ اشاهدين من شروح البخارّي _غالبً 
ولم يعتمد على كتاب الُعكَبرّي وحده، بل لم يكن للُعكَبرّي نصيب  احذفه، ولذلك كان الفصل انتقائي  عن 

 .اهدً فصل الحذف إال ثمانية عشر شا واهد فيمن الشّ 
 

من حديث عن داللة  اا وشواهد الُعكَبرّي خصوًص عليق على شواهد الفصل عمومً و التّ ويكاد يخل     
، وقد ذكر الباحث أّنه أراد بيان تكّلف بعض احاة تنظيرً أمثلة على ما ذكره النّ الحذف، فلم ُيؤَت بها إال 

يمكن القول: اراتهم في احتمال األوجه، وعليه أويل مع إمكانّية عدمه، واستعراض مهّراح في التّ حاة والشّ النّ 
 في هذا الفصل. اا ال أس  اهد كان تبعً إّن الشّ 

 
يوطّي وابن مالك دراسة وصفّية تحليلّية مقارنة، أطروحة بوّي بين الُعكَبرّي والسّ إعراب الحديث النّ  .2

ّي، جامعة أّم درمان امحيم عبد هللا محّمد، إشراف: محّمد أحمد علّي الشّ دكتوراه، سمّية عبد الرّ 
 م.2008هـ_ 1429اإلسالمّية، 

 
راسة في أربع عشرة ومئتي صفحة، وقّسمتها الباحثة إلى مقدمة وتمهيد وثالثة فصول، وتقع هذه الدّ      

 يوطّي والُعكَبرّي وابن مالك( ثّم خاتمة.بوّي( و)الُعكَبرّي وابن مالك( و)السّ وهي: )كتب إعراب الحديث النّ 
 

ل هذا البحث الكتب المذكورة بالمقارنة، فعّرف بها وبأصحابها، ثّم وّضح أوجه االتفاق بينها، ثّم تناو      
 ما وافق فيه ابن مالك الُعكَبرّي، ثّم ما انفرد به كّل منهم.

 
م إلى ثالثة مباحث، وهي: الحذف، والتّ اني الّ راسة _ههنا_ الفصل الثّ والمهّم من هذه الدّ       ضمين ذي ُقسِّ

، وِبْئَس(. في  األفعال، واألدوات )واو القسم، وِنْعَم، وُربَّ
 



 ك
 

 
 

والمبحث األّول )الحذف( مبحث لطيف في خمس عشرة صفحة، اقتصر على ثالثة مطالب، وهي:      
 رط، وحذف البدلمن جواب الشّ  امتكّلم، وحذف الفاء والمبتدأ معً حذف نون الجمع عند اتصال ضمير ال

 نه عليه.المضاف لداللة المبدل م
 

أ خالف فيه الث شاهد وحيد على حذف المبتدوفي المطلب العاشر من المبحث األّول في الفصل الثّ      
 يوطّي الُعكَبرّي.السّ 

 
ريف دراسة نحوّية داللّية وصفّية تحليلّية تطبيقّية في صحيح بوّي الشّ الحذف في الحديث النّ  .3

راف: مصطفى محّمد الفكي، جامعة أّم درمان البخارّي، رسالة ماجستير، سارة أحمد معروف، إش
 م.2010هـ_ 1431اإلسالمّية، 

 
سالة في سّت عشرة ومئتي صفحة، وقّسمتها صاحبتها إلى مقدمة وتمهيد وثالثة فصول، وتقع هذه الرّ      

 .عريف باإلمام البخارّي( و)ماهية الحذف( و)الحذف في األسماء واألفعال والحروف( ثّم خاتمةوهي: )التّ 
 

طبيقّية بأحاديث من صحيح البخارّي، راسة نّظرت للحذف ثّم قّسمته، واستشهدت في فصولها التّ فالدّ      
 ّي )جامع المسانيد( البن الجوزي.فشّكل المصدر األساس للدراسة في حين أعرب الُعكَبر 

 
مضان محّمد قدير في صحيح البخارّي دراسة نحوّية داللّية، رسالة ماجستير، سهام ر الحذف والتّ  .4

 م.2010هـ_ 1431عبوط، إشراف: جهاد يوسف العرجا، الجامعة اإلسالمّية بغّزة، الزّ 
 

قسيم، وتقع في ثالث عشرة وثالثمئة صفحة، ناول والتّ وهذه كسابقتها، غير أّن هذه أجود من حيث التّ      
مت إلى مقدمة وتمهيد وخمسة فصول، وهي: )الحذف والتّ  ( و)حذف الحروف وتقديرها حاةقدير لدى النّ وُقسِّ

حيح( و)حذف حيح( و)حذف األفعال وتقديرها في الّص حيح( و)حذف األسماء وتقديرها في الّص في الّص 
 حيح( ثّم خاتمة.الجملة وتقديرها في الّص 

 
لكتب عر العربّي واطبيقّية على القرآن الكريم والشّ ظرّية والتّ راسات النّ راسات وغيرها كثير من الدّ فهذه الدّ      

ذي يهتّم بكتاب الُعكَبرّي دون غيره، ويسعى اهرة لكّنها ال توصد الباب أمام هذا البحث الّ تبّين أهّمّية الظّ 
اللّي للحذف، ويحاول أن يرّجح وء على الجانب الدّ إلى إحصاء دقيق لشواهد الحذف فيه، ويسّلط الّض 

 لحذف كلَّها أو بعضها.سواء كان ااهد الواحد األقوى بين األوجه المتعّددة في الشّ 
 



 ل
 

 
 

 خّطة البحث:
 

 ُيقَسم هذا البحث إلى مقّدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة.     
 

وتضّم المقّدمة الحديث عن أسباب اختيار الموضوع، وأهّمّية البحث، وأهدافه، وحدوده، ومنهجه،      
 ابقة، وخّطة البحث.راسات السّ والدّ 

 
اني يعّرف بالُعكَبرّي ، والثّ احدث عن الحذف في العربّية تنظيرً أّولهما يتشّقان:  فيه مهيدويأتي بعد ذلك ت     

 وكتابه.
 

تي َأّوَلها الُعكَبرّي بالحذف وحده، واهد الّ ( وفيه تحليل الشّ اا واحدً لفصل األّول فعنوانه )الحذف وجهً أّما ا     
 وبيان دالالتها، ُموزَّعة في ثالثة مباحث على أقسام الكلمة، وهي:

 
 المبحث األّول: حذف االسم:     

 وفيه المطالب اآلتية:     
 حذف المبتدأ. .1
 حذف الخبر. .2
 حذف المفعول به. .3
 حذف صاحب الحال. .4
 حذف المضاف والمضاف إليه. .5
 فة.حذف الموصوف والّص  .6
 مير.حذف الّض  .7

 
 اني: حذف الفعل:المبحث الثّ      
 وفيه المطالب اآلتية:     

 حذف الفعل المتعّدي. .1
 فعل الالزم.حذف ال .2
 رط.حذف الفعل في القسم والشّ  .3
 اقص )كان(.حذف النّ  .4



 م
 

 
 

 الث: حذف الحرف:المبحث الثّ      
 وفيه المطالب اآلتية:     

 حذف همزة االستفهام. .1
 اصبة.حذف )َأْن( المصدرّية النّ  .2
 حذف الجاّر. .3
 حذف الفاء. .4
 حذف )قد(. .5
 حذف )يا(. .6

 
اهد ووجه االستشهاد وداللة يل لشواهده ببيان موطن الشّ وتحت كّل مطلب تمهيد نظرّي لطيف، ثّم تحل     

فصيلّية في كّل مطلب، وكذلك يختتم الباحث الفصل تائج التّ الحذف في كّل منها، ثّم مجموعة من النّ 
 تائج.بمجموعة من النّ 

 
رجيح؛ اني فعنوانه )بين الحذف وغيره، والحذف وعدمه( ويغلب عليه طابع التّ وفيما يخّص الفصل الثّ      

 تي احتملت وجهين أو أكثر، مفّرقة في مبحثين، وهما:واهد الّ ذلك أّنه يضمَّ الشّ 
 

 المبحث األّول: بين الحذف وغيره:     
 وفيه المطلبان اآلتيان:     

 بين تقدير االسم وغيره. .1
 بين تقدير الفعل وغيره. .2

 
 اني: بين الحذف وعدمه:المبحث الثّ      
 ة:وفيه المطالب اآلتي     

 بين تقدير االسم وعدمه. .1
 بين تقدير الفعل وعدمه. .2
 بين تقدير الحرف وعدمه. .3
 رط وعدمه.بين تقدير الشّ  .4

 



 ن
 

 
 

اهد ووجه االستشهاد واألوجه واهد ببيان موطن الشّ وتحت كّل مطلب حاالت يحّلل الباحث فيها الشّ      
ّطرد، والمقام وما يناسبه، وداللة الحذف، وايات، وموافقة المالمحتملة، ويرّجح األقوى منها باالستناد إلى الرّ 

 الباحث الفصل بمجموعة من الّنتائج.يختتم  للمطلب، وكذلك امً فصيلّية ختاتائج التّ ثّم مجموعة من النّ 
 

ارسين بعده، تي يوصي بها الباحث الدّ وصيات الّ وفي خاتمة البحث أبرز نتائجه، ومجموعة من التّ      
 .مصادر والمراجع، وآخر بالموضوعاتفهرس بال، و ّية واإلنجليزّيةغتين العربملّخص بالل  ثّم 
 

يطان، من خطأ أو نسيان فمن نفسي والشّ  ذا البحث فمن هللا وحده، وما يأتمن صواب في ه وما يأت     
فال يخلو بشر من زلل، وال كمال لكتاب إاّل كتاب هللا العزيز، وهللَا أسأل اإلخالص، فبه يتأّتى القبول 

.ذي يتوّكل عليه المتوّكلون فع، والحمد هلل الّ والنّ 
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 تمهيد

 
الحذف، وتعريف بالُعكَبرّي، فكان ال بّد قبل الخوض في غمار البحث من بعض حديث عن ظاهرة      

 في مبحثين: مهيدالتّ  اهذ
 : الحذف في العربّية.أّوالً      
 : الُعكَبرّي في سطور.اثانيً      

 
 ّية:: الحذف في العربأّوًَل 

 
ارسين إلى ، وسعى غير قليل من الدّ اوبالغي   ابظاهرة الحذف في العربّية نحوي  اهتّم كثير من العلماء      

اّلة على الحذف، كاإلضمار واالستغناء واإليجاز، وكذلك فّصلوا في أنواع فريق بين المصطلحات الدّ التّ 
 .اُأشِبَع درسً  ورات عّدة، ذلك ممااعية إليه من منظالحذف واألسباب الدّ 

 
 وإّنما أراد الباحث بيان ما يأتي:     

 غوّي واالصطالحّي للحذف.قاء المعنيين الل  التّ  .1
 وء على اهتمام العلماء به.تسليط الّض  .2
 طرائقهم في تناوله. .3
 شروطه ودالالته. .4

 
يَء َيْحِذُفه َحْذفً جاء في ماّدة )حذف(: حَ       الُحَذاَفُة: ما ُحِذَف من : أسقطه، وقطعه من طرفه. و اَذَف الشَّ

ضربه فقطع منه قطعة.  ايف حذفً ت. وحذف رأسه بالسّ شيء فُطِرح. وأذن حذفاء: كأّنها ُحِذَفت أي ُقِطعَ 
الة الم في الّص اّبة أي أخذت. وحذُف السّ يء: إسقاطه، ومنه: حذفت من َشعري ومن ذَنب الدّ وحذف الشّ 

 .(1)رف يء من الطّ لشّ هو تخفيفه وترك اإلطالة فيه. والحذُف: قطف ا
 

                                                             

امرائّي. دار ومكتبة حمن الخليل بن أحمد الفراهيدّي. تح: مهدي المخزومّي، وإبراهيم السّ ُينظر: كتاب العين، أبو عبد الرّ  )1(
ن مكرم بن منظور. دار صادر ين محّمد بالعرب، أبو الفضل جمال الدّ  . ولسان201 /3( الهالل، د. ت. د. ط. ماّدة )حذف

ِبيدّي. . وتاج العروس من جواهر القاموس، السّ 39 /9)حذف(  ماّدة ، د. ت. د. ط.بيروت ّيد محّمد ُمرتضى الحسينّي الزَّ
 .121 /23. ماّدة )حذف( 2م، ط1994هـ_ 1415لكويت، الكويت تح: مجموعة من المحّققين. مطبعة حكومة ا
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 اف، والقطف. ويلتقي الحذف اصطالحً خفيمي، والتّ فمن معاني الحذف لغًة: اإلسقاط، والقطع، والرّ      
حاة وأهل المعاني والبيان: "إسقاط حركة، أو حرف، غوّية المتقاربة، فهو باصطالح النّ مع هذه المعاني الل  

 .(1)" االمساوي موجزً  قد يصير به الكالمأو كلمة أكثر أو أقّل، و 
 

ركشركيب والجملة، وهفيطرأ الحذف على الحركة والحرف والكلمة والتّ       : إّنه "إسقاط ّي قائاًل ذا ما أقّره الزَّ
 غير دليل، وسيأتي الحديث عن ذلك.ب فال حذف. (2)جزء الكالم أو كّله لدليل" 

 
غة واالصطالح مّتفقان غوّي للحذف، فالل  نى الل  ُأِخذ من المع الى ذلك يتبّين أّن الحذف اصطالحً وع     

 على أّنه إسقاط.
 

وقد سّخر كثير من العلماء أقالمهم للحديث عن الحذف، فنظَّروا له، وقعَّدوا قواعده، وفّصلوا في      
ريف الشّ أنواعه، وتكّلموا على أسبابه وشروطه، وتحّدثوا عن أثره البالغّي ودالالته في القرآن الكريم والحديث 

 عر العربّي.والشّ 
 

فكأّن العربّية  (3)ة( فهذا ابن جّني أدخله في خصائصه تحت باب سّماه )باب في شجاعة العربيّ      
 تحّولت المرأة شجاعة، ومن وجوه شجاعتها الحذف.

 
ألمر، شبيٌه : "هو باٌب دقيُق الَمْسلك، لطيُف المأخذ، عجيُب الجرجانّي وصف الُمَتَغزِّل قائاًل ووصفه ا     

ْكر، أفصَح من الذّ  حر، فإّنك ترى به ترَك الذِّ ْمَت عن اإلفادة، أزيَد لإلفادة، وتجُدك أنطَق ما بالسِّ كر، والصَّ
 .(4)إذا لم ُتِبن"  ام َتْنِطق، وأتمَّ ما تكون بيانً تكون إذا ل

 
 كر!في الحذف أبلغ منه في الذّ اللّي البالغّي للحذف، ويتعّجب كيف يكون المرء فهو يهتّم بالجانب الدّ      

 
ولم يقتصر األمر عليهما _ابن جّني والجرجانّي_ إذ تناوله كثير من العلماء قبلهما وبعدهما، غير      

 ذي تناولوه فيها.ريقة، ومن حيث الجانب الّ اهرة اختلف من حيث الطّ أّن تناولهم تلك الظّ 
 

                                                             

 /1. 1م، ط1996مكتبة لبنان، بيروت هانوّي. تح: علّي دحروج. كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محّمد بن علّي التّ  )1(
632. 

راث، القاهرة، ركشّي. تح: محّمد أبو الفضل إبراهيم. مكتبة دار التّ ين محّمد بن عبد هللا الزَّ البرهان في علوم القرآن، بدر الدّ  )2(
 .102 /3د.ت. د. ط. 

 .360 /2ر الكتب المصرّية، د. ت. د. ط. ّجار. داُينظر: الخصائص، أبو الفتح عثمان ابن جّني. تح: محّمد علّي النّ  )3(
 .146. صطّلق عليه: محمود محّمد شاكر. د. حمن الجرجانّي. قرأه وعدالئل اإلعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّ  )4(
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 قاط اآلتية:النّ ولعّل من الممكن حصر طرائق تناول الحذف في      
يخّصصوا للحذف  ذين لمحاة الّ الحديث عن حذف المحذوف في بابه، مثلما نجد عند كثير من النّ  .1

 بعينه، وإّنما تناولوا المحذوف في بابه، كالحديث عن حذف المبتدأ والخبر وغيرهما. ابابً 
انّي في إفراد الحذف في جزء من مؤلَّف على نحو ما صنع ابن جّني في الخصائص، والجرج .2

رّي في األمالي، وابن هشام في المغني، وغير قليل من البالغّيين وأصحاب جالئل، وابن الشّ الدّ 
 علوم القرآن.

، ومنهم: إبراهيم عبد هللا رفيدة، وعلّي أبو المكارم، وطاهر ابعض المحدثين أفرد للحذف كتابً  .3
دراسات تطبيقّية في الحذف  سليمان حّمودة، وكذلك ما قّدمه غير قليل من طاّلب الجامعات من

 عر.بوّي والشّ على القرآن الكريم والحديث النّ 
أويل على نحو ما صنع الُعكَبرّي في إعراب الحديث وغيره استعمال الحذف وسيلة من وسائل التّ  .4

 حاة.من النّ 
 

 قاط اآلتية:ارسون في الحذف فيمكن تلخيصها في النّ تي يدرسها الدّ أّما الجوانب الّ      
 ذوف هل هو حركة أو حرف أو كلمة )اسم، فعل، حرف( أو جملة؟المح .1
 هل هو جائز أو واجب؟ احكم الحذف نحوي   .2
 داللة الحذف وبالغته كيف أّثر في المقام وتأّثر به؟ .3

 
كر والحذف عارض، قدير َأْوَلى، فاألصل الذّ قدير وعدمه كان عدم التّ ومعلوم أّنه إذا دار األمر بين التّ      

 :(1)تي فّصل فيها حّتى يستقيم الحذف، وهي روط الّ بن هشام مجموعة من الشّ وقد ذكر ا
 وجود دليل حالّي أو مقالّي. .1
 أاّل يكون ما ُيحَذف كالجزء. .2
دً  .3  .اأاّل يكون مؤكَّ
 أاّل يؤّدي حذفه إلى اختصار المختصر. .4
 .ا ضعيفً أاّل يكون عاماًل  .5
 عن شيء. اأاّل يكون عوًض  .6
عيف مع إمكان العامل للعامل وقطعه عنه، وال إلى إعمال العامل الّض أاّل يؤّدي حذفه إلى تهيئة  .7

 إعمال العامل القوّي.
 

                                                             

كويت راثّية، اللسلة التّ بيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصارّي. تح: عبد اللطيف الخطيب. السّ ُينظر: مغني اللّ  )1(
 .354_ 317 /6. 1م، ط2000هـ_ 1421
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رين للحذف؛ فوجود قرينة تدّل على المحذوف رط األّول هو األهّم، وهو الّ ولعّل الشّ       ذي شغل الُمنظِّ
عور به عبث لعدم فائدته" من العبث واللهو "ألّن الحكم على ما ال ش اوإاّل كان الحذف ضربً أمر ضرورّي، 

 .(2) وقال ابن جّني: "فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته" (1)
 

 .خفيفوقد ُوِجدت محاوالت عّدة لوضع دالالت عاّمة للحذف، ومنها: اإليجاز، والتّ      
 

ن ظر إلى الحذف على أّنه عنصر من عناصر الكولكن ثّمة دالالت خاّصة ال تتبّين إال بالنّ       الم ومكوِّ
نات المقام الّ   ذي جاء فيه، وبعبارة أخرى: ال يمكن أن تظهر داللة الحذف إاّل بربطه بالمقام.من مكوِّ

 
 كتابه.بو  تعريف موجز بهالحذف في كتاب الُعكَبرّي وقبل االنتقال إلى الحديث عن      

 
 :(3): الُعكَبرّي في سطور اثانيً 

 
ين، أبو البقاء، الُعكَبرّي، ثمَّ البغدادّي د هللا بن الحسين، ُمِحّب الدّ هو عبد هللا بن الحسين بن عب     

 حوّي، الحنبلّي.رير، النّ اأَلَزِجّي، الّض 
 

 ُوِلد ببغداد سنة ثمان وثالثين وخمسمئة، وبها أقام.     
 

َلْيدة على دجلة فوق اء، "وهي بُ َبرّي نسبة إلى )ُعْكَبرا( بضّم العين وسكون الكاف وفتح الباء والرّ والُعك     
 .(4)بغداد بعشرة فراسخ خرج منها جماعة من العلماء" 

 

                                                             

 .401 /1غة العربّية، ابن هشام األنصارّي. تح: هادي نهر. د. د، د. ت، د. ط. محة البدرّية في علم الل  شرح اللّ  )1(
 .362 /2الخصائص، ابن جّني.  )2(
القفطّي. تح: محّمد أبو الفضل إبراهيم. دار  ين أبو الحسن علّي بن يوسفحاة، جمال الدّ واة على أنباه النّ ُينظر: إنباه الرّ  )3(

حمن ين عبد الرّ حاة، جالل الدّ غوّيين والنّ . وبغية الوعاة في طبقات الل  116 /2. 1م، ط1986هـ_ 1406الفكر العربّي، القاهرة 
. وسير 38 /2. 1م، ط1965هـ_ 1384يوطّي. تح: محّمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة عيسى البابّي الحلبّي، مصر السّ 

هـ_ 1417سالة، هبّي. تح: مجموعة من المحّققين. مؤّسسة الرّ ين محّمد بن أحمد بن عثمان الذّ بالء، شمس الدّ أعالم النّ 
ين أبو الفالح عبد الحّي بن أحمد. هب في أخبار من ذهب، ابن العماد شهاب الدّ . وشذرات الذّ 91 /22. 11م، ط1996

 .121 /7. 1م، ط1991هـ_ 1412دمشق  تح: محمود األرناؤوط. دار ابن كثير،
ين أحمد بن محّمد بن أبي بكر بن َخّلكان. تح: إحسان عّباس. دار صادر مان، شمس الدّ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزّ  )4(

 .101 /3م. 1978هـ_ 1398بيروت، 
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واأَلَزِجّي ألّنه أقام بباب اأَلَزج: وهي "محلَّة كبيرة ذات أسواق كثيرة ومحاّل كبار في شرقّي بغداد،      
وب إليها من أهل العلم فيها عّدة محاّل كّل واحدة منها تشبه أن تكون مدينة، ُينسب إليها اأَلَزجّي، والمنس

 .(1)ا" وغيرهم كثير جد  
 

وايات على أبي الحسن علّي بن عساكر البطائحّي، وتفقَّه على مذهب أحمد بن حنبل بالقاضي قرأ بالرّ      
أبي يعلى الفّراء والزمه حّتى برع في المذهب والخالف واألصول، وسمع الحديث من أبي الفتح البّطّي 

اب، وأبي ُزْرعة المقدسيّ   وغيرهم، وأخذ العربّية عن أبي البركات يحيى بن نجاح وأبي محّمد بن الخشَّ
غة والمذهب والخالف والفرائض والحساب، حو والل  بق، وأقرأ النّ وروى عن مشايخ زمانه حّتى حاز قصب السّ 

 وتخّرج به أئّمة.
 

َبيثّي، وابن النّ       يرفّي، وياقوت الحموّي، ، والجمال ابن الَص ياء المقدسيّ ّجار، والّض وحدَّث عنه ابن الد 
 وجماعة.

 
صنيف ُأحِضَرت إليه ّجار أّن الُعكَبرّي ُأِضرَّ في صباه بالُجَدِرّي فكان إذا أراد التّ وذكر تلميذه ابن النّ      

 مصّنفات ذلك الفّن، وُقِرَئت عليه فإذا حصل ما يريده في خاطره أماله، فكان ُيقال: )أبو البقاء تلميذ
 تالمذته( يعني: هو تبع لهم فيما يقرؤون له ويكتبونه.

 
حو، والحساب، فسير، واإلعراب، والنّ وكان جّماعة لفنون من العلم والمصّنفات، وله في الفقه، والتّ      

 روح المتنّوعة، ومن أبرز مؤّلفاته:وغير قليل من الشّ 
 تفسير القرآن. .1
 البيان في إعراب القرآن. .2
 بوّي.إعراب الحديث النّ  .3
 حوّيين البصرّيين والكوفّيين.بيين عن مذاهب النّ التّ  .4
 صريف.رصيف في التّ التّ  .5
 شرح اإليضاح. .6
 شرح الل َمع. .7
 الّلباب في علل البناء واإلعراب. .8

 .امصّنفً  تسعة وخمسينمترجمون ما يزيد عن وله غيرها كثير، فقد عّد له ال
 
 زير ابن مهدّي:، وله يمدح الو عر إال قلياًل ولم يقرض من الشّ      

                                                             

 /1 د. ط. م،1977هـ_ 1397بيروت، ين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموّي. دار صادر معجم البلدان، شهاب الدّ  )1(
168. 
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َماِن ُمَحلَّى     َبْعَد َأْن َكاَن ِمْن ُعاَلُه ُمَخلَّى  ِبَك َأْضَحى ِجيُد الزَّ
 

 ساقت أدّلة متنّوعة تؤّكد أّنه بصرّي المذهب.( 1)حوّي فقد قامت دراسات عّدة أّما عن مذهبه النّ      
  

ا في ّي: كان إمامً ين بن الحنبلفقال ناصح الدّ وقد نال الُعكَبرّي ومؤّلفاته حظوة كبيرة لدى العلماء،      
ا في الفرائض، ا في الَعروض، إمامً حو، إمامً ا في النّ غة، إمامً ا في الل  ا في الفقه، إمامً علوم القرآن، إمامً 

 ظرّيات.في المسائل النّ  اا في معرفة المذهب، إمامً ا في الحساب، إمامً إمامً 
 

غة، والحساب، حو، والل  في تسعة علوم، وكان أوحد زمانه في النّ وقال ابن أبي الجيش: كان يفتي      
 اّذة.والفرائض، والجبر، والمقابلة، والفقه، وإعراب القرآن، والقراءات الشّ 

 
بين مقالة ورسالة وأطروحة تناولت كتب الُعكَبرّي  اا علمي  قف الباحث على اثنين وعشرين بحثً وقد و      

 وآراءه ومنهجه وجهوده.
 
وتوفِّي الُعكَبرّي ليلة األحد ثامن ربيع اآلخر سنة سّت عشرة وسّتمئة، وُدِفن ببغداد بباب حرب بمقبرة      

 اإلمام أحمد.
 

ريف، بوّي( فهو واحد من ثالثة أعاريب برزت في ميدان الحديث الشّ أّما كتاب )إعراب الحديث النّ      
، وذلك بعد أن التمس اا أساسي  هـ( مصدرً 597وزي )ت: د( البن الجواعتمد فيه مؤّلفه كتاب )جامع المساني

على  الفاظ الحديث. وقد رّتبه ألفبائيً منه بعض طالبه إمالء مختصر في إعراب ما يشكل من بعض أ
غوّية. وللكتاب رفّية والل  واة، وكون الكتاب في اإلعراب لم ينف عن متنه بعض القضايا الّص أسماء الرّ 

 ر حظوة عند أهل العربّية.ريحوّي الّض وصاحبه النّ 
 

 (.اا واحدً سالة )الحذف وجهً ن الرّ أصبح من الممكن االنتقال إلى الفصل األّول م مهيدالتّ  اوبعد هذ     
 
 
 
 
 

                                                             

راسات اإلسالمّية والعربّية، ّية الدّ حو، غازي ظليمات. مجّلة كلّ منها دراسة حملت عنوان: مذهب أبي البقاء الُعكَبرّي في النّ  )1(
 م. 1991هـ_ 1411، 3اإلمارات العربّية المّتحدة، العدد 
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 الفصل األّول
 حذف وجًها واحًداال

 
كس ما ، فال تتعّدد األوجه ههنا على عحدهبالحذف و  الُعكَبريّ  في هذا الفصل يتناول الباحث ما أّوَله     

 .عدمهحذف و أو ال وغيره،لحذف االّشاهد اني من احتمال يأتي في الفصل الثّ س
 

 :ثة مباحث )االسم والفعل والحرف(قليدّية_ إلى ثالريقة التّ وجاء تقسيم هذا الفصل _على الطّ      
 حذف االسم .1
 حذف الفعل .2
 حذف الحرف .3

 
 :المبحث األّول: حذف اَلسم

 
ّل عليه دليل، وتقوم قرينة ات، وحذفه في العربّية كثير واسع شريطة أن يدلالسم أنواع كثيرة وتقسيم     
 أو مقالّية على المحذوف. ةحاليّ 

 
 :، وهيسبعة مطالبسم ُموزََّعًة على اول الباحث شواهد حذف االوفي هذا المبحث يتن     

 .حذف المبتدأ  .1
 حذف الخبر.  .2
 حذف المفعول به.  .3
 حذف صاحب الحال. .4
 لمضاف إليه.وا المضافحذف   .5
 فة.حذف الموصوف والّص   .6
 مير.حذف الّض  .7

 
.اللّيةحوّية والدّ من الجهتين النّ ه شواهدثّم تحليل ل، ظرّيةن ةوتحت كّل مطلب مقّدم     
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 حذف المبتدأ: ١_ ١
 

اظر في تعريفات المبتدأ مّما امتألت به عقول المؤلفين وبطون الكتب يجد أّن االختالفات بينها إّن النّ      
 .ياغةطفيفة ال تتجاوز جانب الّص 

 
قال فيه: "وذلك أّنك رأيَت صورة  االمبتدأ سيبويه، فأفرد لذلك بابً وكان من أوائل من تكّلم في حذف      

، أو هذا عبد خص فقلَت: عبُد هللا ورّبي، كأّنك قلَت: ذاك عبد هللاشخص فصار آية لك على معرفة الشّ 
 ورّبي. أو مِسْست وت فصار آية لك على معرفته فقلت: زيدٌ الّص فعرفت صاحب  اهللا. أو سمعت صوتً 

. فالحواّس الخمس _كما (1)فقلَت: العسُل"  ازيٌد، أو المسُك. أو ذقَت طعامً  فقلت: اا أو شِممَت ريحً جسدً 
 هو واضح_ أدوات ُيعرف بها المبتدأ المحذوف.

 
أو منطلٌق، أو صاحُبك، أو ما أشبه هذا لجاز أن  وقال المبّرد "ولو قلَت على كالم متقّدم: عبُد هللا،     

تضمر االبتداء إذا تقّدم من ذكره ما يفهمه السامع. فمن ذلك أن ترى جماعة يتوّقعون الهالل، فقال قائل 
 .(2)منهم: الهالُل وهللا، أي: هذا الهالُل" 

 
العرب إذا لم يدّل عليه دليل فالمبتدأ حاله حال غيره من أقسام الكالم من حيث الحذُف، فال تحذفه      
ل ابن جّني: "فيه ضرٌب من تكليف علم الغيب اوق ،هومن العبث واللّ  ا أو مقالّي، وإاّل كان ذلك ضربً حاليّ 

 .(3) في معرفته"
 

 وحذف المبتدأ ضربان: جائز، وواجب.     
 

كن إجمال مواضع حذف القرينة كما تقّدم، وربما يم األصل في الحذف حذِف المبتدأ وغيره قيامُ و      
 المبتدأ جوازًا فيما يأتي:

 
ما يقع بعد القول، من مثل قوله تعالى: ﴿وال َتُقوُلوا ِلَمن ُيْقَتُل ِفي َسِبيِل هللِا َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكن  .1

 .(هم أموات)[ أي: 154اَل َتْشُعُروَن﴾ ]البقرة: 

                                                             

 .130 /2. 3م، ط1988هـ_ 1408رون. مكتبة الخانجي، القاهرة الم محّمد هاالكتاب، سيبويه. تح: عبد السّ  )1(
 .4/129م. 1994هـ_ 1415اس محّمد بن يزيد المبّرد. تح: محّمد عبد الخالق عضيمة. القاهرة المقتَضب، أبو العبّ  )2(
 .4تخريجه: ص سبق )3(
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َحاُب الَيِميِن َما َأْصَحاُب الَيِميِن * ِفي ِسْدٍر نحو قوله تعالى: ﴿َوَأْص ، (1)في جواب االستفهام  .2
 .(2) (هم في سدر مخضود)[ أي: 28_ 27َمْخُضوٍد﴾ ]الواقعة: 

يِن﴾  .3 َكاَة َفِإْخَواُنُكم ِفي الدِّ اَلَة َوَآَتوا الزَّ بعد فاء الجزاء، ومنه قوله تعالى: ﴿َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ
 .(ينإخوانكم في الدّ فهم )[ معناه: 11]التوبة: 

 (ائبون هم التّ )[" أي: 112نحو ﴿التَّاِئُبوَن الَعاِبُدوَن﴾ ]التوبة:  ،"بعد ما الخبر صفة له في المعنى .4
(3). 

 قدير: هذه براءة.[ فالتّ 1في افتتاح الكالم، من مثل قوله تعالى: ﴿َبَراَءٌة ِمَن هللِا َوَرُسوِلِه﴾ ]التوبة:  .5
له تعالى ﴿َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلدًا ُسْبَحاَنه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن﴾ وفيه يدخل قو  ،في االستئناف .6

 .(4) (بل هم عباد)[ أي: 26]األنبياء: 
قدير: [ والتّ 5بعد الم االبتداء في مثل قوله تعالى: ﴿َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َرب َك َفَتْرَضى﴾ ]الّضحى:  .7

 .(5) (ألنت سوف يعطيك رّبك)
      

ابقة ما يدّل على حذف المبتدأ من حال أو مقال، وعليه يظهر أّن رأس األمر وذروة ففي األمثلة السّ      
وق، إلى رقّية من مثل قولهم: )إلى السّ فتات الطّ سنامه هو قيام القرينة لفظّية كانت أو حالّية، كما في الاّل 

هذا )قدير: والتّ  ،ي عناوين الكتب، نحو الكتابلك ف. وكذ(ريقالطّ )ّية( فَثّم مبتدأ محذوف تقديره: الُكلِّ 
خص، وواضح ما للمقام أي: هذا أو الشّ ( 6). وذلك واقع في األمثال كقول العرب: "أقوى ِمْن َنْمَلٍة" (الكتاب

 من أثر في األخير.
 

 يمتنع ظهوره، ومن أبرزها:و واضع عّدة يجب فيها حذف المبتدأ حاة مذكر النّ وقد      
 

ّم: أعوذ ر عنه بنعت مقطوع، كقولهم في المدح: الحمد هلل الحميُد. أو في الذّ خبَ المُ  حذف المبتدأ .1
رّحم: مررت بغالِمك المسكيُن، فـ )الحميد، وعدّو، باهلل من إبليس عدو  المؤمنين. أو في التّ 

ألّول لفظ غير اطع تجديد مدح أو ذّم؛ ألّن تجّدد . وفائدة القاالمسكين( خبر لمبتدأ محذوف وجوبً و 
                                                             

شر، باعة والنّ المختون. هجر للطّ  د بدويّ ّيد، ومحمّ . تح: عبد الرحمن السّ األندلسيّ  سهيل، ابن مالكُينظر: شرح التّ  )1(
 .286 /1. 1م، ط1990هـ_ 1410

 .441 /6بيب، ابن هشام. مغني اللّ  )2(
تح:  ، جامع العلوم الباقولّي.ّجاج. وُينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزّ 444_ 443 /6بيب، ابن هشام. مغني اللّ  )3(

 .180 /1ت، د. ط. إبراهيم األبياري. دار الكتب اإلسالمّية، د. 
 .184 /2بيب، ابن هشام. ُينظر: مغني اللّ  )4(
ين قباوة، ومحّمد نديم فاضل. دار الكتب ُينظر: الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادّي. تح: فخر الدّ  )5(

 .246_ 245 /3بيب، ابن هشام. . ومغني اللّ 126. ص1م، ط1992هـ_ 1413العلمّية، بيروت 
مجمع األمثال، أبو الفضل أحمد بن محّمد بن أحمد بن إبراهيم الميدانّي. قّدم له وعّلق عليه: نعيم حسين زرزور. دار  )6(

 .150 /2. 2م، ط2004هـ_ 1425الكتب العلمّية، بيروت 
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ْكر نحو: مررت بزيٍد رّحم فيجوز فيه الحذف والذّ ّم والتّ دليل على تجّدد معنى. أّما غير المدح والذّ 
 األمر قائم _بعد القرينة_ على لفت االنتباه إلى معنى وتأكيده.ف. (1) (هو الخّياط)الخّياُط، أي 

كر على ذلك شهد أهل الذّ ويست فظ بفعله.جيء به بداًل من اللّ  احذف المبتدأ لكون خبره مصدرً  .2
[ إذ قيل لهم: ِلَم تعظون؟ فأجابوا: 164بقوله عّز وجّل: ﴿َقاُلوا َمْعِذَرٌة إلى َربُِّكم﴾ ]األعراف: 

 .(2) (موعظتنا معذرةٌ )
نعم  "عنه بممدوح نعم، ومذموم بئس، إذا ُجِعال خبري مبتدأين، فإّن للقائل: اوقوع المبتدأ مخَبرً  .3

عنه بِنعم وفاعلها، فعلى  ادأ محذوف، وأن يجعله مبتدأ مخبرً خبر مبت ا(زيدً الرجل زيٌد، أن يجعل )
ّم مبتدأ وكون المخصوص بالمدح أو بالذّ  (3)القول بأّنه خبر، يكون ما هو له خبر واجب الحذف" 

 والجملة قبله خبره هو الوجه عند سيبويه.
، فهو مبتدأ (عهٌد أو ميثاٌق أو يمينٌ  في ذّمتي)قدير: حذف المبتدأ في نحو: في ذّمتي ألفعلّن، والتّ  .4

 .(4)ر محذوف مؤخَّ 
فع ، نحو: "ال سّيما زيٌد بالرّ اا لمبتدأ محذوف وجوبً ا كان خبرً وقع االسم بعد )ال سّيما( مرفوعً إذا  .5

 .(6)"وكأّن طوله عوض من ترك هو"  (5)أي ال سّي الذي هو زيٌد" 
 

دأ بإمكانه أن يرّد حذف هذا العنصر بعد قيام القرينة اللّي لحذف المبتاظر في الجانب الدّ النّ و      
اإليجاز، لكّن المفّتش فيه يجد دالالت خاّصة تظهر في حذف المبتدأ  ؛ّمة للحذفااللة العإلى الدّ 

 أكثر من غيره، ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
 

                                                             

الموجود، وعلّي محّمد  هيلّي. تح: عادل أحمد عبدحو، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا السّ ُينظر: نتائج الفكر في النّ  )1(
. ارتشاف 287 /1سهيل، ابن مالك. . وشرح التّ 186. ص1م، ط1992هـ_ 1412ض. دار الكتب العلمّية، بيروت معوّ 

َرب من لسان العرب، أبو حّيان األندلسّي. تح: رجب عثمان محّمد، ورمضان عبد التّواب. مكتبة الخانجي، القاهرة  الضَّ
ين وأوضح المسالك إلى ألفّية ابن مالك، ابن هشام األنصارّي. تح: محّمد محيي الدّ  .1086 /3. 1م، ط1998هـ_ 1418

يوطّي. . همع الهوامع، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السّ 217 /1عبد الحميد. المكتبة العصرّية، بيروت د.ت، د. ط. 
 .335 /2. 1م، ط1998هـ_ 1418ين. دار الكتب العلمّية، بيروت_ لبنان تح: أحمد شمس الدّ 

 صب )معذرًة(.. وقد ُقِرئ بالنّ 320 /1ُينظر: الكتاب، سيبويه.  )2(
 .288 /1سهيل، ابن مالك. شرح التّ  )3(
 .288 /1ُينظر: المصدر نفسه.  )4(
ين ين بن عقيل. تح: محّمد محيي الدّ . وُينظر: شرح ابن عقيل على األلفّية. بهاء الدّ 336 /1يوطّي. همع الهوامع، السّ  )5(

رس اللغوّي، طاهر . وظاهرة الحذف في الدّ 166 /1. 20م، ط1980هـ_ 1400باعة، القاهرة عبد الحميد. دار مصر للطّ 
 .206م، د. ط. ص1988حّمودة. الدار الجامعّية، اإلسكندرّية 

 .404 /2الكتاب، سيبويه.  )6(
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َهاَدِة الَكِبيُر الُمَتَعال﴾  قد ُيحذف المبتدأ لعدم صالحية الخبر إاّل له، كقوله تعالى: ﴿َعاِلمُ  .1 الَغْيِب والشَّ
 .(1)[ والتقدير: )هو عالم الغيب(، وال يكون علم الغيب إال هلل عّز وجّل 9]الرعد: 

 ، ومنه البيت المشهور:وضيق المقامضّجر واألسى ُيحذف في سياق التّ  .2
 َطِويل ِلي: َكْيَف َأْنَت؟ ُقْلُت: َعِليل     َسَهٌر َداِئٌم َوُحْزنٌ  َقالَ 

 .(2) (قلُت أنا عليل)قدير: فالتّ      
بّي يُت على النّ نبيه على معنى وتأكيده في النعت المقطوع، نحو: صلّ إضافة إلى ما ورد من التّ  .3

 اه الحذف زيادة في المعنى وإظهارً الكريُم، ونحو: مررت بغالمك المسكيُن، وغير ذلك مّما يكون في
 له.

 
ذلك  ؛عجيل والخوفعظيم والتّ ف المبتدأ بين دّفتين، فمنها االختصار والتّ وال يمكن حبس دالالت حذ     

أّن لكّل مقام داللَته، ولكّل مثال دافعه، فإذا لم يكن باإلمكان اإلحاطة باألمثلة فإّنه ال يمكن اإلحاطة 
ظر في شواهد ، فإذا نُ (3)الالت جميعها، وإّنما ذكر الباحث طَرفًا منها للقياس عليه واالستئناس به بالدّ 

 الُعْكَبرّي ُنظر نظرة المّطلع.
 

لقد و       واهد حذف المبتدأ، وهذه الشّ بواهد من الشّ  اكثيرً  (بويّ إعراب الحديث النّ )تابه في ك الُعكَبريّ  َأوَّ
ياق الواردة للسّ  امبتدأ مع ذكر وجه آخر، وذلك تبعً اني بحذف القسمان؛ األّول بحذف المبتدأ وحده، والثّ 

 فيه.
 

 :فيه ما يأتيّول، و القسم األهنا هو  تطبيقوما يهّم البحث في ال     
 

 (4)الم_ مع الَخِضر، ذكره البخارّي ومسلم حديث طويل يروي قّصة موسى _عليه السّ ّول الحديث األ     
 قائهما،الم_ بدايَة لمنه مواضع عّدة وأعربها، فكان منها سؤال الَخِضر لموسى _عليه السّ  الُعكَبريّ تخّير و 

 ر: موسى بني إسرائيل؟إذ قال له نبّي هللا: أنا موسى. فقال الَخِض 
                                                             

 .175_ 174. ص4م، ط1996هـ_ 1416اهرة راكيب، محّمد محّمد أبو موسى. مكتبة وهبة، القُينظر: خصائص التّ  )1(
 .175ُينظر: المصدر نفسه. ص )2(
نبيهات في علم البالغة، محّمد بن علّي بن محّمد الجرجانّي. تح: عبد القادر حسين. مكتبة وّسع ُينظر: اإلشارات والتّ للتّ  )3(

لخطيب القزوينّي. شرح وتعليق: . واإليضاح في علوم البالغة، ا30_ 29م. د. ط. ص1997هـ_ 1418اآلداب، القاهرة 
. والبالغة العربّية أسسها 111_ 109. ص6م، ط1985هـ_ 1405بنانّي، بيروت محّمد عبد المنعم خفاجي. دار الكتاب اللّ 

 /2و 343_ 336 /1. 1م، ط1996هـ_ 1416وعلومها وفنونها، عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانّي. دار القلم، دمشق 
40 _42. 

. 1م، ط2002هـ_ 1423خارّي، أبو عبد هللا محّمد بن إسماعيل البخارّي. دار ابن كثير، دمشق_ بيروت صحيح الب )4(
. وُينظر: صحيح مسلم، أبو (122) ح اس أعلم فيكل العلم إلى هللا،كتاب العلم، باب ما ُيستحّب للعالم إذا ُسئل أّي النّ 
. كتاب 1م، ط2006هـ_ 1427ياض ر محّمد الفاريابّي. دار طيبة، الرّ الحسين مسلم بن الحّجاج النَّيسابورّي. اعتنى به: َنظْ 
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أنَت موسى بني إسرائيل، فـ )أنت( مبتدأ  :َبرّي: "أيقال الُعكاهد قوله: )موسى بني إسرائيل؟( وفيه الشّ      
 .(1)]محذوف[ و)موسى( خبره" 

 
 بالمسند إليه المبتدأ ليتّم معنى الكالم، والحكم لم يتعّرض لحذف حرف االستفهام لوضوحه، وإّنما اهتمّ و      

بس ، لكّنه لم يفعل ألّن اللّ (أنت)الجواز على االستئناف بعد القول، فلو شاء الَخِضر لذكر المبتدأ، فقال: 
طرف في الحوار فهو  هوو  ،اسى عّرف عن نفسه، فهو مذكور لفظً مأمون، والقرينة قائمة؛ ذلك أّن مو 

 .احاضر ِحس  
 

من االهتمام  اا_ ضربً  فائدة منه، وكان حذفه _داللي  ال اكر المبتدأ في هذا المقام حشوً وعليه كان ذ     
 بالخبر، والبعد بسامع القّصة عن الملل.

 
الم_ )َقْوٌم وفي الحديث نفسه، بعد أن خرق الَخِضر سفينة َمن حملوه وموسى، قال موسى _عليه السّ      

 .ْغِرَق أَْهَلَها !!(ٍل َعَمْدَت ِإَلى َسِفيَنِتِهم َفَخَرْقَتَها ِلتُ َحَمُلوَنا َبَغْيِر َنوْ 
 

هؤالء قوٌم، أو: هم قوٌم، فالمبتدأ محذوٌف وقوٌم خبره" : "الّشاهد قوله: )قوٌم( إذ رأى الُعكَبرّي أّن الّتقدير     
(2). 
 

ى والَخِضر. يعرفهم موسم فالقو  ؛حالّية والقرينة ،وحكم هذا الحذف الجواز، إذ وقع في االستئناف     
الم_ ها موسى _عليه السّ فيتي كان يمّر فسّية الّ اللة_ فيه إشارة إلى الحالة النّ _من حيث الدّ  وحذف المبتدأ

عّجب واللهفة تّ لمقام ال اْعَلته، فكان حذف المبتدأ مناسبً فهو متعّجب من فعل الَخِضر يبحث عن تفسير لفِ 
 مراعاة المقام.القّص و الم في الة والسّ غته عليه الّص على بال إلى الجواب، داال  

 
)ت:  _بعد أن أساء عبد هللا بن أبّي بن سلولهـ( رضي هللا عنه 14)ت: سعد بن عبادة  الث قولوالثّ      

أَْعَطاَك. َوَلَقْد  لرسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم_ "َيا َرُسوَل هللا، اْعُف َعْنُه َواْصَفْح، َفَلَقْد أَْعَطاَك هللا َما هـ(9
ُبوُه، َفَلمَّا ُردَّ َذِلَك ِباْلَحقِّ الّ  ُجوُه َفُيَعصِّ  .(3)ِذي أَْعَطاَك هللا َشِرَق ِبَذِلَك" اْجَتَمَع أَْهُل َهِذِه اْلُبَحْيَرِة َأْن ُيَتوِّ

 

                                                             

 َبرّي.الُعكأبو البقاء عبد هللا بن الحسين ، الّنبويّ  . وإعراب الحديث(2380) ح الم،الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه السّ 
 .53 _51ص .2م، ط1986هـ_ 1407تح: عبد اإلله الّنبهان. مطبوعات مجمع الّلغة العربّية بدمشق، 

 .53َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )1(
 .54ص المصدر نفسه. )2(
. وصحيح مسلم. (5663) ح على الحمار، اا وِردفً ا وماشيً المرضى، باب عيادة المريض راكبً  صحيح البخارّي. كتاب )3(

 .(1798) ح أذى المنافقين،بّي صّلى هللا عليه وسّلم إلى هللا وصبره على ير، باب في دعاء النّ كتاب الجهاد والسّ 
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ُبوَنُه"       لَ وقد  .(1)وفي رواية "َفُيَعصِّ بونه أن يكون في َبرّي الوجهين، فقال: "الوجه فالُعك َأوَّ ي رفع فُيَعصِّ
ُبوَنه، ولو روي  بوَنه، أو فإذا هم ُيَعصِّ ون لكان فيعّصبوه بحذف النّ الكالم مبتدٌأ محذوف تقديره: فهم ُيَعصِّ

 .(2) على يتّوجوه وهو صحيح المعنى" امعطوفً 
 

َج فع أْحوَ يتّوجوه( والرّ صب وجهه العطف على )وايات في الحذف، فالنّ فهنا يظهر للقارئ أثر تعّدد الرّ       
 ، وتصيير الفاء استئنافّية.اإلى تقدير مبتدأ محذوف جوازً 

 

 .(3)" اوا ِفي َخَواِتيِمُكْم َعَرِبي  اَل َتْنُقشُ : "ابع قول الّنبّي صّلى هللا عليه وسّلمالرّ و      

 

َبرّي مرفوعة، في كتاب الُعك قش، لكّنهاصب على المفعولّية؛ إذ وقع عليها فعل النّ ( النّ افحّق )عربي       
 "  به، و)صورته( مبتدأ وعليه تكون )ما( مفعوالً  .(4)وخّرجها على الحكاية "أي ال تنُقُشوا ما صورُته عربيٌّ

( خبرً محذوف جوازً   ، والجملة صلة الموصول.اا، و)عربيٌّ

 
ْيَطاَن َقْد َيِئَس َأْن َيْعُبَده الُمَصل ونَ والخامس:        .(5)، َوَلِكْن ِفي التَّْحِريِش َبْيَنُهْم" "ِإنَّ الشَّ

 
هناك نكتة و  .(6)حريش بينهم أو هم ه" قدير: "ُشْغُله في التّ بعد )لكْن(، والتّ  افَثمَّ مبتدأ محذوف جوازً      

ّيته ألهمّ  المبتدأ بل تجاوزه إلى الخبر نظرً فلم ينتظر ِذكر ا( 7)حريش داللّية؛ إذ دّل على تأكيد التحذير من التّ 
يطان، عاد فاحترز من ي أّنه سلم من الوسوسة المفضية إلى عبادة الشّ وخطورته، فإذا اطمأّن المصلّ 

 اغل للشيطان.غل الشّ حريش هو الشّ وسوسة الفتن وإلقاء العداوة، فكأّن التّ 

 
 .(8) َفُموِبُقَها" "النَّاُس َغاِدَياِن َفُمْبَتاٌع َنْفَسُه َفُمْعِتُقَها َوَباِئٌع َنْفَسهُ ادس: السّ و      

                                                             

. وجامع (6254) ح سليم في مجلس فيه أخالط من المسلمين والمشركين،كتاب االستئذان، باب التّ  ،صحيح البخاريّ  )1(
. ح 1م، ط2005هـ_ 1426المسانيد، ابن الجوزي عبد الرحمن بن علّي. تح: علّي حسين البّواب. مكتبة الرشد، الرياض 

(62.) 

 .68َبرّي. صث، الُعكإعراب الحدي )2(
 .(132) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .98َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )4(
 .(975) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )5(
 .132َبرّي. صالُعك إعراب الحديث، )6(
لسان ُينظر:  .تن والحروبم أي في حملهم على الفحريش بينهولكْن في التّ  ،ينهم: أفسد وأغرى بعضهم ببعضَحرََّش ب )7(

 .280_ 279 /6العرب، ابن منظور. ماّدة )حرش( 
 .(992) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )8(
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 .(1): "تقديره: أحدهما مبتاٌع نفَسه واآلخُر بائٌع" الُعكَبريّ  قاليه فو      
 

 .(اس غاديان فغاٍد مبتاٌع نفَسه وآخر بائعٌ النّ )قدير من جنس ما سبق: ويجوز التّ      
 

ياق دّلت لمبتدأ معلوم من السّ تي تظهر فيها بالغته صّلى هللا عليه وسّلم؛ إذ اوهذا من جوامع الَكِلم الّ      
ذي يشتري نفسه فيعتقها الّ  (المبتاع)اس غاديان( فال فائدة من تكراره، وإّنما المهّم عليه القرينة اللفظّية )النّ 

يجد أّن الجملة  اظر في نّص الحديث كاماًل نم. والنّ ذي يهلك نفسه فيرميها في جهالّ  (البائع)ار، ومن النّ 
زة جامعة مانعة، وكان حذف المبتدأ أبلغ من ذكره.األخيرة جمعت معانَيه  ، فكانت ُمركَّ

 
"َنَزْلَنا َعَلى َخاٍل َلَنا ُذو َماٍل َوُذو َهْيَئٍة َفَأْكَرَمَنا َخاُلَنا  :رضي هللا عنههـ( 31)ت: قول أبي ذّر ابع والسّ      

 .(2)َوَأْحَسَن ِإَلْيَنا" 

 

 دون قطع.( 3)"ِذي َماٍل َوِذي َهْيَئٍة"  :يدفي جامع المساناهد قوله: )ذو( فالشّ      
 

الحكم الوجوب ألّنه وقع في و  .(4)"أي هو ذو ماٍل"  امبتدأ محذوفً  الُعكَبريّ قّدر له أّما الوجه األّول ف     
 ذي ُأريد به المدح.عت المقطوع الّ النّ 
 

رّحم حكمه الوجوب، وواضح ما عت المقطوع لمجّرد مدح أو ذم أو تنّ وقد مّر أّن حذف المبتدأ في ال     
فع فإّنها تدّل على زيادة في َبرّي بالرّ تي جاء بها الُعكواية الّ اهد المذكور من مدح، فإذا صّحت الرّ في الشّ 

 لمدح غير موجودة في رواية الجّر.ا
 

معروفه، ر اظر في سياق الحديث يعلم أّن المدح مدح مؤقت، فبعد أن أكرمهم خال أبي ذّر كدَّ لكّن النّ      
عت دون زيادة في فع فإّن العتاب زائد كذلك، وإال كان الجّر على النّ في رواية الرّ  افإذا كان المدح زائدً 

 المدح ألّن اإلكرام سيتكّدر عّما قليٍل، وعليه تتبّين داللة كّل وجه ومعناه.
 

                                                             

 .133َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )1(
 ولم يقف عليه الباحث بالّرفع )ذو(. .165المصدر نفسه. ص )2(
 .(1238) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
بوّي. تح: سلمان برجد في إعراب الحديث النّ يوطّي في: عقود الزّ . ونقله عنه السّ 166َبرّي. صث، الُعكإعراب الحدي )4(

 .297 /2، د. ط. 1994هـ_ 1414القضاة. دار الجيل، بيروت 
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ِإَلى  اهللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْومً  َصلَّى ذّر رضي هللا عنه: "ُكْنُت ُمَخاِصَر النَِّبيّ  يأبالّثامن أيضًا حديث و      
اِل. َفَلَما َخِشيُت َأْن َيْدُخَل  اِل َأْخَوُف َعَلى ُأمَِّتي ِمَن الدَّجَّ ُقْلُت: َيا َرُسوَل هللِا َمْنِزِلِه، َفَسِمْعُتُه َيُقوُل: َغْيُر الدَّجَّ

اِل؟ َقا ِتَك ِمَن الدَّجَّ َة الُمِضلِّيَن"  َأّي َشيٍء َأْخَوُف َعَلى ُأمَّ  .(1)َل: اأَلِئمَّ
 

ّجال أنا أخوُف على أّمتي قدير: "غيُر الدّ التّ الّشاهد قوله: )غير الّدّجال أخوف( إذ رأى الُعكَبرّي أّن      
 .(2)منه" 

 
فالحذف واقع في جملة خبر المبتدأ األّول )غير( إذ حذف منها المبتدأ )أنا( ولوال ذلك اللتبس المعنى؛      

بّي _صّلى هللا عليه وسّلم_ هو ذي يخاف على األّمة، والحّق أّن النّ ّجال هو الّ امع أّن غير الدّ يفهم السّ ف
ّجال، وذلك األئّمة الُمِضّلون كما جاء في الحديث نفسه. وعليه يظهر ذي يخاف على أّمته من غير الدّ الّ 

 مة للمعنى.لّلبس وخد اا_ َأْولى من عدمه أمنً ر يكون _أحيانً قديأّن التّ 

 
 .(3)قوله صّلى هللا عليه وسّلم حين مّرت به جنازة: "ُمْسَتِريٌح َوُمْسَتَراٌح ِمْنه"  الّتاسعو      

 

اُس أو الموتى قدير: "النّ أجاز حذف المبتدأ في مفتتح الكالم، والتّ  ظر إليه كان دلياًل رور الميت والنّ فم     
 .(4)ُمستِريٌح وُمستَراٌح منه" 

 

كر وأجود، فالموعظة ترتكز على نوع قدير إيجاز حسن، والحذف _ههنا_ أبلغ من الذّ هذا التّ  وفي     
 اني.عجيل بالخبر داللة على أهّمّية الثّ اإلنسان وخاتمته ال على اإلنسان نفسه، فكان حذف المبتدأ والتّ 

 
ٍف َلو َأْقَسَم َعَلى هللاصّلى هللا عليه وسّلم: "َأاَل ُأَنبُِّئُكْم ِبَأْهِل الجَ  هقولعاشر وال       نَِّة؟ ُكل  َضِعيٍف ُمَتَضعِّ

 .(5)" َعزَّ َوَجلَّ أَلََبرَّهُ 
 

                                                             

 .(1245) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
جالل الّدين حو، ظائر في النّ ُينظر: األشباه والنّ  . والبن مالك كالم طويل في الحديث،170َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )2(

 وقد تكون )أخوف( من )اإلخافة( ال )الخوف( فال تقدير .57_ 54 /4 د. ت. دار الكتب العلمّية، بيروت، د. ط. يوطي.السّ 
 .(1352) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .198َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )4(
باب الّنار يدخلها . وُينظر: صحيح مسلم. كتاب الجّنة وصفة نعيمها وأهلها، (1409) ح بن الجوزي.جامع المسانيد، ا )5(

 .(2853الجّبارون والجّنة يدخلها الضعفاء، ح )
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والقرينة لفظّية؛ إذ دّل االستفهام على  (1)هم كل  ضعيف" "وتقديره:  (.كل  ضعيف) اهد قوله:الشّ      
 المبتدأ المحذوف )هم(.

 

هم كّل ) وال (أهُل الجّنة كّل ضعيف)ولذلك لم يقل:  امع إلى الجواب،يتناسب ولهفة السّ ذف حلاو      
بس مأمون. وفي استعمال االستفهام تشويق، ال سّيما أّنه استفهام العالم فالمحذوف مفهوم واللّ  (ضعيف

 باإلجابة.
 

ِه "َأَخَذ َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَليْ : رضي هللا عنههـ( 36بن اليمان )ت: حديث حذيفة الحادي عشر و      
َزاِر َفَأْسَفُل، ِفِإْن َأَبْيَت َفَأْسَفُل، ِفِإْن َأبَ  ْيَت َفاَل َحقَّ ِلإْلَِزاِر َوَسلََّم ِبَعَضَلِة َساِقي َأْو َساِقِه، َقاَل: َهَذا َمْوِضُع اإْلِ

 .(2)ِفيَما ُدوَن اْلَكْعَبْيِن" 

 

، إذ دّلت عليه القرينة الحالّية ازً رط جواانية في جواب الشّ فل( الثّ اهد حذف مبتدأ الخبر )أسوالشّ      
( 3)فظّية )هذا موضع اإلزار(، والمفهوم من الكالم: "فإْن أبيَت فهو أسفُل" اق( والقرينة اللّ )اإلمساك بالسّ 

 أو: فإْن أبيَت فالموضُع أسفل.
 

رف المبتدأ بما ذي بات يعامع الّ لحالة السّ  اتيان بالخبر دون المبتدأ مناسبً اللة كان اإلومن حيث الدّ      
 اني للحكم.ذي يحّدد له الوجه الثّ رط والخبر الّ سبق من حال ومقال، وينتظر جواب الشّ 

 
رضي هللا عنه، قال: "َسِمْعُت َرُسوَل هللا َصلَّى هـ( 74)ت: أبي سعيد الخدرّي حديث  ثاني عشروال     

َوُهَو َيُقوُل: َأي َها النَّاُس ِإنِّي َقْد َرَأيُت َلْيَلَة اْلَقْدِر ُثمَّ ُأْنِسيُتَها  هللا َعَلْيِه َوَسّلَم َوُهَو َيْخطُب النَّاَس َعَلى مْنَبِرهِ 
ْلُتُهَما: َهَذاِن ا ْلَكذَّاَباِن: َصاِحب َوَرَأْيُت َأّن ِفي ِذَراَعيَّ ِسَواَرْيِن ِمْن َذَهٍب، َفَكِرْهُتُهَما، َفَنَفْخُتهما، َفَطاَرا، َفَأوَّ

 .(4)اِحب الَيَمِن " الَيَماَمِة َو َص 
 

فع )هذان ، ففي جامع المسانيد بالرّ اوايات مجّددً يظهر أثر تعّدد الرّ  وهناالشاهد قوله: )هذان الكذابان(      
َله لكذابان( وقدا َبرّي بقوله: "إّنما وقع: )هذان الكذابان( ألّنه أراد ففّسرُت ما رأيُت ثّم استأنف فقال: الُعك أوَّ

 .(5)قدير: تأويلهما هذان" لمبتدأ لداللة الكالم عليه، أو يكون التّ هما هذان فحذف ا
 

                                                             

 .201َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )1(
 .(1427) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .206َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )3(
 .(1978) ح المسانيد، ابن الجوزي.جامع  )4(
 .244َبرّي. صعراب الحديث، الُعكإ  )5(
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صب قّوة ال تدعو إلى حمل الحديث والمتأّمل يرى في النّ ( 1)صب "هذين الكّذابين" بالنّ أحمد مسند وفي      
َل( اقتضى المفعول الثّ الُعكَبريّ ذي ذكره على االستئناف الّ  )هذين( بعد اني ، فالكالم مّتصل والفعل )َأوَّ
أويل، وإّنما هو تفسير قدير والتّ صب ال يقتضي التّ مير المّتصل. ُيضاف إلى ذلك أّن النّ المفعول األّول الّض 

. ومع ذلك ااني َأْولى غالبً ر وعدمه كان الثّ قديللكالم على أصله كما نقله أبو سعيد، فإذا دار األمر بين التّ 
 لى وجه.فع عُيحسب للُعْكَبرّي تخريجه رواية الرّ 

 
 :يذّيل الباحث هذا المطلب بأهّم نتائجه، وهيو      

 
  ّا؛ واحداثني عشر شاهدً  بحذف المبتدأ دون غيره من الوجوهَبرّي تي أّولها الُعكواهد الّ بلغ عدد الش 

 في الوجوب، وأحد عشر في الجواز.
 مت القرينة الحالّية شواهد الجواز منها سبعة دّلت القرينة اللفظّية فيها على الحذف، وشاهدان قا

 فيهما، واشتركت الحالّية والمقالّية في اثنين.
  ّواهد كان معظمها في سياق االستئناف، منها اثنان بعد القول، واثنان بعد الفاء االستئنافّية، الش

لة، وفي وشاهد بعد )لكْن(. ومن المواضع األخرى: في افتتاح الكالم، وفي صدر جملة الّص 
 عد فاء الجزاء، وفي جواب االستفهام. فالمهّم هو قيام القرينة، وَثمَّ مواضعصدر جملة الخبر، وب

 كغيرها ألّن االهتمام يقع لما اّطرد وكثر. حاة باالً ههنا لم ُيْلِق لها النّ 
  ّواهد المدروسة، فتارة يدّل على االهتمام بالخبر وتأكيده، وتارة تنّوعت دالالت حذف المبتدأ في الش

يدّل  اامع إلى الخبر، وعمومً ى لهفة السّ المتكّلم بإيصال المعلومة، وأخرى يدل عل يدّل على اهتمام
 على بالغة ومراعاة للمقام، وذلك يّتضح لو جيء بالمبتدأ في موضع الحذف.

  ّتهاواهد ودالالوايات كبيُر أثر في تحليل الشّ لتعّدد الر. 
  حوّية، وإّنما يحاول ها يخالف القاعدة النّ وفطنته أّنه ال يرّد رواية ظاهر  الُعكَبريّ من مظاهر ورع

 إيجاد تأويل ومخرٍج.
  ّقدير َأْولى من عدمه قدير َأْولى، لكّن بعض المواضع يكون فيها التّ ائع الغالب أّن عدم التّ الش

 خدمًة للمعنى.
 
 
 
 
 

                                                             

م، 1978هـ_ 1398الطبعة الميمنّية،  .بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العّمال في سنن األقوال واألفعال أحمداإلمام مسند  )1(
رمذّي. تح: بشار عواد معروف. دار تّ رمذّي(، أبو عيسى محّمد بن عيسى ال. وُينظر: الجامع الكبير )سنن التّ 86 /3 .2ط

 .2292لو، بّي صّلى هللا عليه وسّلم الميزان والدّ ؤيا، باب ما جاء في رؤيا النّ . أبواب الرّ 1م. د. ط1996الغرب اإلسالمي، 
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 حذف الخبر: 2_ ١
 

، وبالخبر يقع ابه المبتدأ كالمً امع ويصير ه السّ ذي يستفيد: "هو الّ الخبر بقوله ّراجابن السّ عّرف      
وبه صار المبتدأ )زيد(  محّط الفائدة)مجتهد( فالخبر ، (زيٌد مجتهدٌ ). فإذا قيل: (1)كذيب" صديق والتّ التّ 

 .كالماً 
 

 : (2) قال ابن مالك حذف الخبرفي و      
 ُكَما؟(َوَحْذُف َما ُيْعَلُم َجاِئٌز، َكَما     َتُقوُل: )َزْيٌد( َبْعَد )َمْن ِعْندَ 

 
فالخبر حاله حال غيره من أقسام الكالم_ يجوز حذفه إذا دّلت عليه قرينة حالّية أو مقالّية، ومثال      

قول  ذلك . ومن(3)[ "فَمن رفع أضمر )عليكم(" 29اريات: ذلك قوله تعالى: ﴿َقاُلوا َساَلمًا َقاَل َساَلٌم﴾ ]الذّ 
 :(4) قيس بن الخطيم

 َوَأْنَت ِبَما      ِعْنَدَك َراٍض َوالرَّْأُي ُمْخَتِلُف َنْحُن ِبَما ِعْنَدَنا، 

 .(5)قدير: "نحن راضون بما عندنا" والتّ 

 
 :اجوازً  همن مواضعحذف الخبر جائز وواجب، فو      

 
 .(زيٌد عندي)قدير: ، إذ التّ (6)ابق، والمقصود جواب االستفهام ما ذكره ابن مالك في البيت السّ   .1
ُبع( والتّ ما يقع بعد )إذا( ال .2 بع قائٌم أو موجوٌد أو فإذا السّ )قدير: فجائية، نحو: )خرجُت فإذا السَّ

. "والحذف بعد إذا قليل، ولذا لم يرد في القرآن مبتدأ بعد إذا إاّل (7) (حاضٌر أو قريٌب أو بالباب

                                                             

ـ_ ه1417تح: عبد الحسين الفتلي. مؤّسسة الرسالة، بيروت  ّراج.السّ سهل بن بن أبو بكر محّمد حو، األصول في النّ  )1(
 .62 /1 .3م، ط1996

حو، أبو عبد هللا محّمد جمال الدين بن عبد هللا بن عبد هللا ألفّية ابن مالك في النحو والتصريف المسّماة الخالصة في النّ  )2(
 .136، البيت: 12. صهللا العيوني. د. د، د. ت، د. ط بن مالك األندلسّي. تح: سليمان بن عبد العزيز عبدا
  .29 /2 .3م، ط1983هـ_ 1403د. ت. عالم الكتب، بيروت  الفرَّاء.أبو زكرّيا يحيى بن زياد  معاني القرآن، )3(
 .81. ص1م، ط1962هـ_ 1381امرائّي، وأحمد مطلوب. مطبعة العاني، بغداد ديوان قيس بن الخطيم. تح: إبراهيم السّ  )4(
 .113 /3المقتَضب، المبّرد.  )5(
هـ_ 1397ورّي. مطبعة العاني، بغداد ين محّمد بن مالك. تح: عدنان الدّ الالفظ، جمال الدّ  نظر: شرح عمدة الحافظ وعّدةيُ  )6(

حمن بن علّي بن صالح حو. أبو زيد عبد الرّ رف والنّ . وشرح المّكودّي على األلفّية في علمي الّص 175 /1م، د. ط. 1977
 .53م، د. ط. ص2005ـ_ ه1425بيروت المّكودّي. تح: عبد الحميد هنداوي. المكتبة العصرّية، 

صريف. أبو الفداء حو والتّ . والُكّناش في النّ 54نبيهات في علم البالغة، محّمد الجرجانّي. صُينظر: اإلشارات والتّ  )7(
 .1/82. 2م، ط2005هـ_ 1426لقاهرة إسماعيل بن علّي. تح: جودة مبروك محّمد. مكتبة اآلداب، ا
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جُت خر )قدير: ورأى بعضهم أّن )إذا( مكانّية وأّنها الخبر، والتّ  .(1)وخبره ثابت غير محذوف" 
 .(2) (بعفبالحضرة السّ 

عد: ، نحو قوله تعالى: ﴿ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظل َها﴾ ]الرّ (3)لقرينة مقالّية في العطف  اُيحذف الخبر جوازً  .3
 .(4)إذ ليس في محل المحذوف غيره فيسّد مسّده"  ا. "ولم يكن واجبً (ظل ها دائم)ي: و[ أ35

ستثناء المنقطع بعد )إاّل(، فتكون األخيرة بمعنى )لكن( االسم المرفوع في اال امّما ُحذف خبره جوازً  .4
قدير: "لكن َمن َرِحم [ والتّ 43نحو قوله تعالى: ﴿اَل َعاِصَم الَيْوَم ِمْن َأْمِر هللا ِإالَّ َمْن َرِحَم﴾ ]هود: 

 .(5)ُيعصم أو معصوٌم" 
 

لة ما هناك عليه أكثر من أن ُيحصى" القرينة حالّية كانت أو مقالّية، "وما ُيحذف خبره لدال مرفرأس األ     
(6). 

 
 :، وهيأّما مواضع الوجوب فيمكن اختصارها بسّتة     

 
خبر االسم الواقع بعد لوال، "وذلك قولك: لوال عبُد هللا لكان كذا وكذا ... ُحذف حين كثر استعمالهم  .1

واختلفوا ووضعوا ذا الموضع حاة في الحديث عن هوقد أطال النّ  وسّد الجواب مسّده. (7)إياه" 
 .(8) اشروطً 

                                                             

 .275 /1سهيل، ابن مالك. شرح التّ  )1(
ل في صنعة اإلعراب الموسوم بُينظر:  )2( تح: عبد الرحمن بن سليمان  الخوارزمّي.القاسم بن الحسين خمير، التّ شرح المفصَّ

ذييل . والتّ 1089_ 1088 /3َرب، أبو حّيان. . وارتشاف الضَّ 1/268 العثيمين. دار الغرب اإلسالمّي. د. ت. د. ط.
 /3 .1م، ط1997هـ_ 1418تح: حسن هنداوّي. دار القلم، دمشق  .األندلسيّ  ن، أبو حّيافي شرح كتاب الّتسهيل كميلوالتّ 

 .280و ،279
هـ_ 1413مطبعة المدنّي، القاهرة  .. هبة هللا بن علّي بن محّمد. تح: محمود محّمد الطناحيجريّ ُينظر: أمالي ابن الشّ  )3(

 .62 ،61 /2 .1م، ط1992
 . 275 /1سهيل، ابن مالك. شرح التّ  )4(
واهد في: البرهان في علوم . وُتنظر الشّ 342 /2في الكتاب،  اد أفرد سيبويه لهذه المسألة بابً . وق268 /2المصدر نفسه.  )5(

 .238_ 237 /4ركشّي. القرآن، الزَّ 
شر، باعة والنّ المحتَسب في تبيين وجوه شواّذ القراءات واإليضاح عنها، ابن جّني. تح: عبد الفتاح شلبي. دار سزكين للطّ  )6(

 .142 /2د. ت، د. ط. 
 .129 /2الكتاب، سيبويه.  )7(
. واإليضاح العضدّي، أبو عليٍّ الفارسّي. 68 /1ّراج. حو، ابن السّ . واألصول في النّ 76 /3ُينظر: المقتَضب، المبّرد.  )8(

الجرجانّي. . والمقتصد في شرح اإليضاح، عبد القاهر 51. ص1م، ط1969هـ_ 1389ياض تح: حسن شاذلي. جامعة الرّ 
. 276 /1سهيل، ابن مالك. . وشرح التّ 298و 218 /1م، د. ط. 1982شر، العراق شيد للنّ تح: كاظم بحر المرجان. دار الرّ 

 .251_ 248 /1عقيل على األلفّية. . وشرح ابن 444 /3بيب، ابن هشام. . ومغني اللّ 599اني، المرادّي. صوالجنى الدّ 
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جاز ذكر  إذا كان القسم غير صريحو  ، نحو: )لعمرك، وايمن هللا(.(1) اصريحً  اكون المبتدأ قسمً  .2
 المبتدأ وحذفه، نحو: )عهد هللا(.

يدان: فاعل السم يدان، فالزّ ، فمن األّول قولهم: أقائٌم الزّ (3)أو حال ( 2)فاعل  أْن يسّد مسدَّ الخبر .3
: حال سّدت مسّد اا. فقائمً قائمً  ااني قولهم: ضربي زيدً بر. ومن الثّ ئٌم( سّد مسّد الخالفاعل )قا

 الخبر، فلّما سّد شيء مسّد الخبر وجب حذفه.
، (مقرونان)، نحو: كل  رجٍل وضيعُته، أي: (4)ريحة ما يقع مع واو المعّية أو المصاحبة الّص  .4

 فأغنت الواو عن الخبر.
سمّية اال (5)جملة" اليث(، فالعرب ال تكاد "ُتوِقع بعدها المفرد بل تبّينها بخبر االسم الواقع بعد )ح .5

 فعلّية.الأو  (حيث أنت جالّس )، نحو: جلسُت حيث أنت. أي: خبرمحذوفة الال
 (6)لمصدر المؤّول فاعل فعله محذوف أم مبتدأ خبره محذوف؟ آُتِلف في دخول لو على )أّن(؛ اخ .6

 .(لو قياُم زيٍد ثابت)، أو (لو ثبت قياُم زيدٍ )لقمت، أي: قام  اوذلك نحو: لو أّن زيدً 
 

 : (7) وجماع جّل ما سبق من مواضع الوجوب جاء في األلفّية، إذ يقول ابن مالك     

 َحْذُف الَخَبر     َحْتٌم، َوِفي َنّصِ َيِميٍن َذا اْسَتَقرّ  اَوَبْعَد )َلْواَل( َغاِلبً 
  )َمع(     َكِمْثِل )ُكل  َصاِنٍع َوَما َصَنع(َوَبْعَد واِو َعيََّنْت َمْفُهومَ 

 َراــمِ ـْد ُأْض ــُرُه، قَ ـــبـَ ـِذي خَ ـــا     َعِن الّ رـً بـوُن خـكُ ـاٍل اَل يَ ـــَل حَ ــبـْ ـَوقَ 
 ِباْلِحَكم( اَتْبييِنَي اْلَحقَّ َمُنوطً     ، َوَأَتّم اْبَد ُمِسيئً ـعَ ـي الـْربِ ـَكـ )َض 

 

                                                             

تح: مشيخة األزهر. الّطباعة  بن يعيش.موفَّق الّدين يعيش بن علّي . وشرح المفّصل، 025 /3ُينظر: سيبويه، الكتاب.  )1(
تح:  بن مالك.أبو عبد هللا جمال الّدين محّمد بن عبد هللا بن محّمد افية، . وشرح الكافّية الشّ 91 /9 المنيرّية، مصر، د. ت.

 .356 /1 .1م، ط2000هـ_ 1420ّية، بيروت علّي محّمد معّوض، وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلم
 .62 /2جرّي. ُينظر: أمالي ابن الشّ  )2(
وشرح ابن عقيل على األلفّية.  .196و 97 /1المفّصل، ابن يعيش.  . وشرح403_ 400 /1ُينظر: سيبويه، الكتاب.  )3(
1/ 254. 
تح: نبهان ياسين حسين. دار  يوطّي.السّ ين جالل الدّ عيدة، والمطالع السّ  .305و 299 /1ُينظر: الكتاب، سيبويه.  )4(

 /1 تح: طه عبد الّرؤوف سعد. المكتبة التوفيقّية، د. ت. د. ط. ّبان.. وحاشية الّص 272ص .1م، ط1977الّرسالة، بغداد 
343  . 

 .1م، ط2009هـ_ 3014تح: محّمد عثمان. مكتبة الّثقافة الّدينّية، القاهرة  َبرّي.ب في علل البناء واإلعراب، الُعكاللبا )5(
 .303 /2بيب، ابن هشام. . وُينظر: مغني اللّ 363ص 

 .49 /4ُينظر تفصيل المسألة في: شرح ابن عقيل على األلفّية.  )6(
 .141_ 138، األبيات: 12ألفّية ابن مالك. ص )7(
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لّما كان من غير الممكن حصر مواضع الجواز دليل على اإليجاز، و  اعمومً  الخبر أّن حذفيبدو و      
تي حصرها الالت، "فقد تكون هنالك أغراض أعمق وأدّق من تلك الّ فإّنه من غير الممكن حصر الدّ 

 لمقامه. الكل شاهد داللَته الخاّصة تبعً و  (1)البالغّيون" 
 

، وأّن "من وراء (2)يعني أيَّ نقٍص ... لغرض في المعنى" إلى أّن "الحذف  ت اإلشارةولذلك وجب     
 .(4)به"  يبدو وراء كّل تعبيٍر سٌر خاّص ( 3)المزايا العاّمة للحذف 

 
 مجموعة من الّشواهد موزَّعة على خبر المبتدأ وخبر الناسخ: طبيقوفي التّ      

 
 خبر المبتدأ: .أ

 
يٌق رجف جبل ُأُحد وهو واقف عليهحين  صّلى هللا عليه وسّلم الّنبيّ  قول ومنه      : "ُاْسُكْن َنِبيٌّ َوِصدِّ

 .(5)َوَشِهيَداِن" 
 

رً ": أّن الّتقدير الُعكَبريّ  رأى      ، وقد جاء مفسَّ  :(6)في حديث آخر"  اعليك نبيٌّ
يٌق َأْو َشِهيَداِن"  :في البخارّي جاء .1  .(7)"اثُبت أُحُد، َفَما َعَلْيك ِإالَّ َنِبيٌّ َأْو ِصدِّ
يٌق َأْو َشِهيٌد"  .2  .(9)ه رمذّي مثلوفي سنن التّ  .(8)في مسلم: "ِاْهَدْأ، َفَما َعلْيَك ِإالَّ َنِبيٌّ َأْو ِصدِّ
 .(10)في المسند أثبت الجاّر والمجرور كذلك  .3

 

                                                             

 .81. ص2، ططّور، رجاء عيد. منشأة المعارف باإلسكندرّية، د. تقنّية والتّ فلسفة البالغة بين التّ  )1(
 .134. ص1م، ط1984هـ_ 1404غة وتراكيبها، منهٌج وتطبيٌق، خليل أحمد عمايرة. عالم المعرفة، جّدة في نحو الل   )2(
_ 272راكيب، محّمد أبو موسى. ص. وخصائص التّ 174_ 169ُتنظر دالالت حذف الخبر في: اإليضاح، القزوينّي.  )3(

 .190و 189 /1م، د. ط. 2000هـ_ 1421لعاكوب. منشورات جامعة حلب . والمفّصل في علوم البالغة، عيسى ا276
 .272راكيب، محّمد أبو موسى. صخصائص التّ  )4(
 .4739. وُينظر: (525) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )5(
 .115َبرّي. صالُعكإعراب الحديث،  )6(
م، باب مناقب عمر بن الخطاب القرشّي الَعَدوّي رضي بّي صّلى هللا عليه وسلّ صحيح البخارّي. كتاب فضائل أصحاب النّ  )7(

 .(3686) ح هللا عنه،
: ا. وفيه أيًض (2417) ح رضي هللا عنهما،ر يْ بَ حابة، باب من فضائل طلحة والز  صحيح مسلم. كتاب فضائل الّص  )8(

يٌق َأْو َشِهيٌد".  "ُاْسُكْن، ِحَراُء َفَما َعَلْيَك ِإالَّ َنِبيٌّ َأْو ِصدِّ
: "ُاْثُبْت ِحَراُء، ا. وفيه أيًض (3696) ح ن رضي هللا عنه،رمذّي. أبواب المناقب، باب في مناقب عثمان بن عفانن التّ س )9(

يٌق َأْو َشِهيٌد".  .(3699) ح َفَلْيَس َعَلْيَك ِإالَّ َنِبيٌّ َوِصدِّ
 .192 /3مسند أحمد.  )10(
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م محذوف جوازً الُعكَبريّ ، وتؤّكد صّحة تقدير اوايات يقّوي بعُضها بعًض فهذه الرّ       ، دّل ا، فالخبر مقدَّ
 وايات المذكورة.ياق، كما دّلت عليه الرّ يه السّ عل
 

( بإثبات الخبر أم )اوايتين أرجح داللي  ؤال: أّي الرّ والسّ       ( بحذفه؟ فهذا يجيب ع؛ )عليك نبيٌّ ه ننبيٌّ
رً ه بعد التّ بقولالُعكَبرّي  تي أثبتت الخبر، وإلى ذلك أشاروايات الّ تضافر الرّ   في حديٍث  اقدير: )وقد جاء مفسَّ

تي رجفها ُأُحد أو ِحَراء جفة الّ آخر( فكأّنه رأى أّن اإلثبات أقوى، وال يدعو إلى تقدير، إضافة إلى أّن الرّ 
 ِذكر الخبر زيادة في االطمئنان. تحتاج إلى

 
بّي _صّلى هللا عليه وسّلم_ وأصحابه _رضي هللا عنهم_ أّما حذفه فجائز لقرينة حالّية هي وجود النّ      

وال يرّد  الُعكَبريّ ولقرينة لفظّية هي ورود مبتدأ بال خبر، فيذهب الباحث إلى ما ذهب إليه على الجبل، 
اجف وتسكينه؛ إذ أمكن تخريجها على وجه، وهذا مشابه تي تدّل على اإلسراع في تهدئة الرّ رواية الحذف الّ 

 لما َيِرد في القراءات القرآنّية.
 

رضي هللا عنه، إذ يقول بعد أن أتى رسوَل هللا _صّلى هللا عليه اني من حديث أبي ذّر اهد الثّ والشّ      
الُة؟ َقاَل: َخْيُر َمْوُضوعوسّلم_ "َيا َرُسوَل هللِا، ال  .(1)" صَّ

 
 .(2)الة؟ فُحذف للعلم به. يدّل عليه قوله فيما بعد" : "تقديره: ما فضُل الّص َبرّي قائاًل فقّدره الُعك     

 
َبرّي غير مناسبة، ففيه يسأل تي قّدرها الُعكحديث ربما شعر أّن كلمة )فضل( الّ اظر في تمام الوالنّ      

َدَقُة؟" الة والسّ أبو ذّر _رضي هللا عنه_ رسول هللا _عليه الّص  ْوُم؟ ... َفالصَّ الم_ أسئلة عّدة، منها: "َفالصَّ
قدير: )ما لى أْن يكون التّ . فال وجود لكلمة )فضل(، وإّنما الموجود أداة االستفهام )ما( فكان اأَلوْ (3)

 الة؟(.الّص 
 

وهنا قد يقول قائل: إّن اإلجابات كانت تدّل على فضل العبادات المذكورة وقيمتها، ولذلك قّدر كلمة      
وم، للسؤال عن الّص  اير من غير كلمة )فضل(، وذلك تبعً قد)فضل(. فإن كان األمر كذلك فإّنه يمكن التّ 

                                                             

ابّي أّن الحديث يحتمل وجهين: األّول أن يكون )موضوع( صفة . ورأى الَخطَّ (1279) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
الة أفضل إلى )الموضوع( أي: خيُر موضوٍع، على أّن الّص  ااني أن يكون )الخير( مضافً . والثّ (خيٌر حاضرٌ )لما قبله، أي: 

م، 1985هـ_ 1405بيروت  سالة،امن. مؤسسة الرّ العبادات. ُينظر: إصالح غلط المحِدثين، الَخطَّابي. تح: حاتم صالح الّض 
 . 29. ص2ط
 .295 /2برجد. يوطّي في: عقود الزّ . ونقله عنه السّ 179َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )2(
 .(1279) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
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يء بـ)ما( وحدها. وإن كان ؤال عن فضل الشّ وم؟ وبهذا: يجوز السّ بل: ما الّص  وم؟،فلم يقل: ما فضُل الّص 
 ائل.  ال بّد من تقدير المضاف )فضل( فإّن حذفه يدّل على تلّهف لإلجابة من السّ 

 
َبرّي يكون عندنا ، فعلى تقدير الُعكاقديرين إعرابي  لى الفرق بين التّ ولعّل من الجيد اإلشارة _ههنا_ إ     
 االة(: مضافً وهو مضاف. وتكون )الّص وفان؛ )ما(: خبر مقدَّم محذوف. و)فضل(: مبتدأ محذوف محذ

م قدير الثّ إليه قام مقام المضاف المحذوف. وعلى التّ  اني يكون محذوف واحد هو )ما(، وهي خبر مقدَّ
ر مرفوع. وتقدير محذوف واحد أمحذوف. و)الّص   ذوفين. من تقدير مح قّل تكّلًفاالة( مبتدأ مؤخَّ

 
موفي التّ       وتّي عليه، نغيم الّص دارة، محذوف لداللة التّ ألّنه من أسماء الّص  اوجوبً  قديرين َثمَّ خبر مقدَّ

فال شّك أّن قالة أبي ذّر جاءت استفهامّية. وحذف الخبر _ههنا_ إذا دّل على شيء فإّنه يدّل على لهفة 
الة خير تلك اللهفة بحذف المبتدأ، فلم يقل: الّص  ال مراعيً ا للسؤاإلى الجواب، فجاء الجواب مناسبً  ائلالسّ 

 موضوع، بل: خير موضوع. فهو حذف بحذف، ولهفة بمراعاة.
 

 .(1)بّي _صّلى هللا عليه وسّلم_ "َسْمٌع َوَطاَعٌة" قول عمر _رضي هللا عنه_ للنّ الّثالث و      
 

عندي سمٌع وطاعٌة" "قدير: جه فيه أّنه حذف الخبر والتّ فع والو واية بالرّ "في هذه الرّ وفيه قال الُعكَبرّي:      
(2). 

 
م )عندي( محذوف جوازً  فَثمَّ خبر شبه جملة ظرف      ياق عليه، وكأّن حذفه يدل لداللة السّ  امكان مقدَّ

عجيل بها، كما أّن في تقدير الخبر )عندي( الم_ والتّ الة والسّ على االهتمام بطاعة رسول هللا _عليه الّص 
 اعة وديمومتهما، إذ الجملة اسمّية.مع والطّ لًة على ثبات السّ دال
 

رً صّلى هللا عليه وسّلم: "َما ِمْنُكْم ِمْن َرُجٍل َيخْ الّنبّي قول والّرابع       َفُيَصلِّي َمَع الُمْسِلِميَن  اُرُج ِمْن َبْيِتِه ُمَتَطهِّ
اَلَة، ُثمَّ َيْجِلُس ِفي الَمْجِلِس َيْنَتِظُر الصَّ   . (3)اَلَة اأُلْخَرى، ِإالَّ ِإنَّ الَماَلِئَكَة َتُقوُل: اللُهمَّ اْغِفْر َلُه" الصَّ

 

                                                             

 .(6321) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
. 225ه في نسخة أخرى "أنا ذو سمٍع وطاعٍة" الحاشية ص. وذكر عبد اإلله نبهان أنّ 225َبرّي. صب الحديث، الُعكإعرا )2(

 وهذا ظاهر البعد.
 .(1933) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
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واية )أال : "وقع في هذه الرّ الُعكَبريّ َبرّي اختالف عن رواية جامع المسانيد، إذ يقول وفي كتاب الُعك     
 ها من خبر وليس في الكالم لها خبر،، ألّن )ما( ال بّد لالى هذا ال يكون الكالم قبله تام  إّن المالئكة( وع

 .(1)لداللة ما بعده عليه وتقديره: إال غفر هللا له"  اولكن يجوز أن يكون الخبر محذوفً 
 

حليل، إذ ال حذف في األولى، وإّنما دعا إلى تقدير الخبر وايتين أّدى إلى اختالف التّ فاختالف الرّ      
 ع من جهة، وزيادة في ِعَظم األجر من جهة أخرى.امانية. وفي حذفه تشويق للسّ غيابه في الثّ 

 
 واسخ:خبر النّ  .ب

 
َبرّي يظهر شاهد في حذف الخبر من نوٍع مختلف عّما سبق، فليس في فتيش في كتاب الُعكمع التّ      

)ت: اسخ )لعّل(. وهو من حديث ربيعة بن كعب بن مالك حذف خبر المبتدأ، وإّنما في حذف خبر النّ 
نه، يقول: "ُكْنُت َأْخدُم َرُسوَل هللا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلَّم َوَأُقوُم َلُه ِفي َحَواِئِجِه َنَهاِري رضي هللا عهـ( 63

لًَّها ْيَتُه، َأُقوُل: َلعَ َأْجَمَع، َحتَّى ُيَصلَِّي َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم الِعَشاَء اآلِخَرَة َفَأْجلُس ِبَباِبِه ِإَذا َدَخَل بَ 
 .(2)َأْن َتْحُدَث ِلَرُسوِل هللا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم َحاَجٌة" 

 
: ")أْن( ههنا مع الفعل في تأويل المصدر، وخبر )لعل( محذوف تقديره: لعّل الُعكَبريّ وفي هذا يقول       

أّن القصة والخصلة القصة أو الخصلة ذات حدوث، فحذف وأقام المضاف إليه مقامه، وإّنما دعا إلى ذلك 
 .(3) ا بل حادثة"ليست حدوثً 

 
أنيث؛ إذ ال يمكن القول: لعّل القصة حدوث، ذكير والتّ اعي إلى تقدير خبر مضاف محذوف هو التّ فالدّ      

 وإّنما ذات حدوث أو حادثة. وعليه يظهر أّن القرينة قرينة لفظّية فال يستقيم الكالم بغير تقدير.
      
افية للجنس، وهو كثير في كالم العرب، ومنه قوله تعالى: ا الباب حذف خبر )ال( النّ ويّتصل بهذ     

 . (ال فوَت لهم)[. أي: 51﴿َوَلْو َتَرى ِإْذ َفِزُعوا َفاَل َفْوَت وُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍن َقِريٍب﴾ ]سبأ: 
 

                                                             

اَلَة اأُلْخرَ وفي مسند أحمد: ". 242َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )1(  .3/3" ى ِإّن الَماَلِئَكَة َتُقولُ َيْنَتِظُر الصَّ
 .(1670) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .231َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )3(
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 ُغاَلٌم ِمَن الُمَهاِجِريَن َوُغاَلٌم ِمَن ويدخل في هذا حديث جابٍر رضي هللا عنه، إذ يقول: "ِاْقَتَتَل ُغاَلَمانِ      
: َيا َلأْلَْنَصاِر، َفَخَرَج َرُسوُل هللا َصلَّ  : َيا َلْلُمَهاِجِريَن وَقاَل اأَلْنَصاِري  ى هللا َعَلْيِه اأَلْنَصاِر َفَقاَل الُمَهاِجري 

 .(1)ُغاَلَمْيِن َكَسَع َأَحُدُهَما اآلَخَر. َفَقاَل: اَل َبْأَس" َوَسلََّم َفَقاَل: َدْعَوى الَجاِهِليَِّة! َقاُلوا: اَل، ِإالَّ َأنَّ 
 

دّل عليه  املة الجاّر والمجرور محذوف جوازً . فالخبر شبه الج(2)عوى" ال بأَس في هذه الدّ : "الّتقديرو      
 .ياقالسّ 

، وأْكَثَرت العرب الومً عوى نفسها، وكان الخبر معالدّ عوى )ال بأس( أهّم من ولّما كان الُحكم في الدّ      
بوّي. ويجوز تقدير: )ال بأَس داللة على بالغة الخطاب النّ  افي ذلك، جاء الخبر محذوفً من حذف الخبر 

 عليكم(.
 

َذ َمِريًض حديث عليٍّ رضي هللا عنه، إذ يقول: "َكاَن َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيِه الّثالث و        اَوَسلََّم ِإَذا َعوَّ
اِفي، اَل ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُؤَك ِشَفاًء اَل ُيَغاِدُر َسَقمً َقاَل: أَ   .(3)" اْذِهب الَبْأَس َربَّ النَّاِس، ِاْشِف َأْنَت الشَّ

 
ويجوز  .(4)فقال: "أي: ال شفاَء لنا" الُعكَبرّي ، قّدره أافخبر )ال( محذوف جوازً اهد قوله: )ال شفاء( الشّ      

 ّص الحديث في إفراد المريض.لن اتقدير )له أو لها( تبعً 
 

 .وزيادة في الّتضّرع غبة بسرعة االستجابةالرّ  قدير فإّن في حذف الخبر تأكيدلتّ وعلى اختالف ا     
 

 تائج، وأهّمها:ويذّيل الباحث الحديث عن حذف الخبر ببعض النّ 
 

  ّافية للجنس، وواحدخبر )ال( النّ  ن فياخمسة منها في خبر المبتدأ، واثن واهد ثمانية؛بلغ عدد الش 
 .في خبر )لعّل(. وكانت كل ها على سبيل الجواز

  نوع الخبر المحذوف َتَوزََّع بين المفرد والجملة وشبهها؛ فخبران مفردان، ومثلهما جملة، وأربعة
 أشباه جمل.

  اا وداللي  اهد نحوي  وايات في تحليل الشّ الرّ يؤّثر تعّدد. 

                                                             

ا لة واآلداب، باب نصر األخ ظالمً ّص . وُينظر: صحيح مسلم. كتاب البّر وال(1012) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
لعرب، ابن لسان ا. قدمك على ُدُبر إنساٍن أو شيٍء" . و" الَكْسُع: أْن تضرب بيدك أو برجلك بصدر(2584) ح ،اأو مظلومً 

 .309 /8منظور. ماّدة )كسع( 
 .136َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )2(
 .(5485) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .133 /2برجد. يوطّي في: عقود الزّ . ونقله عنه السّ 363َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )4(
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 لمخاطب ومراعاة حاله، وتعظيم الخبر والمخاطب، ولهفة من أبرز دالالت حذف الخبر: تهدئة ا
عاء. وال يخرج غبة في اإلسراع في استجابة الدّ الرّ امع، وتأكيد ل إلى الجواب، وتشويق السّ ائالسّ 

 بوّي.اللة على بالغة الحديث النّ شيء منها عن مراعاة المقام والدّ 
 جاءت تقديرات أخرى  ن تقدير آخر، في حينَبرّي كانت دقيقة دّقًة ال ُتمكِّن مبعض تقديرات الُعك

 واب.آخر أقرب إلى الّص  اتحتمل تقديرً 
  ّونسبها إلى صاحبها، وهذا دليل ا حرفيً َبرّي نقاًل برجد بعض آراء الُعكزّ يوطّي في عقود النقل الس ،

 الّناقل.أمانة على براعة المنقول عنه و 
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 حذف المفعول به: 3_ ١
 

َفْضَلة يجعله عرضة للحذف  المفعول به: اسم َفْضَلة منصوب يدّل على َمن وقع عليه الفعل. وكونه     
 : (1) ل ابن مالكا. قاكثيرً 

 َأْو ُحِصْر  اَكَحْذِف َما ِسيَق َجَوابً      َوَحْذَف َفْضَلٍة َأِجْز ِإْن َلْم َيِضْر 

 
قصد بها الجانب اإلسنادّي للجملة، فيقوم كالم بغياب المفعول ولعّل من الجّيد اإلشارة إلى أّن الَفْضَلة يُ      

 .حذفهظر إلى جانب المعنى قد يكون المفعول به ُعْمَدة، فيمتنع به، نحو: )جاء زيٌد(. وبالنّ 
 

 (2)ما يمكن اختصاره بما يأتي: حذف المفعول به امتناع يوطّي من مواضع وقد حّدد السّ      

 
 جاُج.عن الفاعل، نحو: ُكِسر الزّ  اأن يكون المفعول به نائبً  .1
بً  .2  !اا منه، نحو: ما أحسن زيدً أن يكون ُمَتَعجَّ
ا( ده ابن مالك بقوله )ما سيق جوابً ( لمن قال: من رأيَت؟ وهذا ما قصاا به كـ )زيدً أن يكون ُمَجابً  .3

 .افي البيت آنفً 
 السابق. البيت أن ُيْحَصر كما أشار ابن مالك في نهاية .4
 لنا. اا، نحو: خيرً محذوفً مله أن يكون عا .5

 
"كثير. وفصيح. وعذب. وال  هوالكالم يحتكم إلى القرينة، و  غيره من أقسامحذف المفعول به كحذف ف     

َعَك َرب َك َوَما َقَلى﴾ ]الّض  هقولومنه . (3)يركبه إال من َقِوَي طبعه. وَعُذب وضعه"  [ 3حى: تعالى: ﴿َما َودَّ
 .(وما َقاَلكَ )أي: 

 
وُيراد أو ُينوى لدليل،  اا؛ فحذف االختصار أن ُيحذف لفظً ا أو اقتصارً ذا ُحذف كان ذلك اختصارً فإ     

ومعنى فال ُيراد وال  اا؟ وحذف االقتصار أن ُيحذف لفظً ُت، في جواب من سأل: أضربَت زيدً نحو: ضرب

                                                             

 .155 /2على األلفّية. ابن عقيل  . وُينظر: شرح276، البيت: 21ألفّية ابن مالك. ص )1(
تح: محّمد  .ابن مالك ألفّيةاظم على . وشرح ابن النّ 10و ،9 /2الّسيوطّي.  ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ُينظر: )2(

 .ابن مالك ألفّية. وشرح األشموني على 182ص .1م، ط2000هـ_ 1420باسل عيون الّسود. دار الكتب العلمّية، بيروت 
 .199 /1 .1م، ط1955هـ_ 1375ين عبد الحميد. دار الكتاب العربّي، بيروت تح:محّمد محيي الد

 .39 /2. وُينظر: شرح المفّصل، ابن يعيش. 335 /2المحتَسب، ابن جّني.  )3(
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وقوع الفعل بفيه  هتماميكون اال [ فهذا إلزام للمتعّدي19ور: ُينوى، نحو قوله تعالى: ﴿ُكُلوا َواشَرُبوا﴾ ]الطّ 
 .(1)من الفاعل 

 
 ومن أشهر مواضع حذف المفعول به:     

 
في )[ أي: 8حذف مفعول المشيئة، نحو قوله تعالى: ﴿ِفي َأيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبَك﴾ ]االنفطار:  .1

ه تعالى: ﴿َوَلْو رط مع لو، من مثل قولفي الشّ  ا. وهذا يقع كثيرً (ء تركيَبك رّكبكأّي صورة ما شا
 .(2) (ولو شاَء هدايَتكم)[. أي: 9حل: َشاَء هللُا َلَهَداُكْم َأْجَمِعيَن﴾ ]النّ 

َفَهاُء َوَلِكن ال َيْعَلُموَن﴾ ]البقرة: .2 ال )[ أي: 13 بعد نفي الِعْلم، نحو قوله تعالى: ﴿َأاَل ِإنَُّهْم ُهُم الس 
 .(3) (إّنهم سفهاء يعلمون 

قدير: [ فالتّ 35لى: ﴿َواْلَحاِفِظيَن ُفُروَجُهْم َوالَحاِفَظاِت﴾ ]األحزاب: في العطف، نحو قوله تعا .3
 .(4) (والحافظات فروَجهنّ )

 
اللّي لحذفه، فال يختلف عن المبتدأ والخبر؛ فثمَّة دالالت عاّمة يتحّدث عنها العلماء أّما الجانب الدّ      

 وغرضه.      وأخرى خاّصة ال يمكن حصرها؛ إذ تتبع لمقام الكالم  (5)
 

 ي الّتطبيق مجموعة من الّشواهد، وهي: وف     
 

(  الُعكَبريّ . ففي كتاب (6)" اْنُقُشوا َعَرِبي  األّول جاء في قوله صّلى هللا عليه وسّلم: "اَل تَ       جاءت )عربيٌّ
 .(ال َتْنُقُشوا ما صورُته عربيٌّ )فع، وقّدرها: بالرّ 

  
في رواية جامع  به هو يه اقتضاء الفعل )َنَقَش( مفعوالً ا( محذوف دّل علوالمفعول االسم الموصول )م     

َل المفعول إلى خبر.االمسانيد )عربي    (. فتحوَّ
 

                                                             

ّجاجّي، أبو الحسن علّي بن مؤمن بن محّمد بن علّي بن . وشرح جمل الزَّ 154ُينظر: دالئل اإلعجاز، الجرجانّي. ص )1(
 .289 /1. 1م، ط1998هـ_ 1419روت بيلّي. قّدم له: فّواز شّعار. دار الكتب العلمّية، بيعصفور اإلش

 .10 /2يوطّي. . وهمع الهوامع، السّ 458 /6بيب، ابن هشام. . ومغني اللّ 204 /1للتوّسع ُينظر: معاني القرآن، الفّراء.  )2(
 .458 /6بيب، ابن هشام. مغني اللّ  )3(
 .74 /1يه. ُينظر: الكتاب، سيبو  )4(
. والبالغة فنونها وأفنانها علم المعاني، فضل حسن عّباس. دار الفرقان 163_ 161 /2سهيل، ابن مالك. ُينظر: شرح التّ  )5(

 .287_ 284. ص4م، ط1997هـ_ 1417وزيع، األردن شر والتّ للنّ 
 (.اصب )عربيً أّن الحديث ُرِوي بالنّ  تّمت اإلشارة إلىو . 13ص تخريجه: سبق )6(
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رضي هـ( 78)ت: عليه وسّلم_ لجابر بن عبد هللا  جاء في نّص سؤال رسول هللا _صّلى هللا انيالثّ و      
 .(1)إلى زوجه، فسأله: "َأَتَزوَّْجَت؟"  لّما كانوا في سفر واستأذن جابر للذهاب هللا عنه

 
جل كانت زوجه إذا تزّوج الرّ لقيام قرينة حالّية؛ ف ااقع بالمفعول به مع معطوفه جوازً والحذف ههنا و      

" اا أم ثّيبً قدير: "أتزّوجَت ِبكرً ا، فكان التّ واج زوجً نة لفظّية؛ إذ يقتضي الزّ وال خيار آخر، وقري اا أو ِبكرً ثّيبً 
(2). 

 
تي يمّر بها جابر _رضي هللا عنه_ من تعّجل دون على مناسبة الحالة الّ  في هذا الحذف داللةو      

 تي ظهرت في تتّمة الحديث.صيحة الّ تفريط بتقديم النّ 
 

)ِسّتة( منصوب على صّلى هللا عليه وسّلم: "ِستََّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْعِقْل َيا َأَبا َذرٍّ َبْعَد َذِلَك.  الّنبيّ  قولوالّثالث      
 .(3)تقدير: اصبر ستَة أيَّام ثّم اعِقْلها بعُد" 

 
لداللة الكالم عليه، فال بّد من معقول. وقد ُأثِبَت  ار )ها( جوازً ّمياهد: حذف مفعول )اعقل( الّض الشّ و      

ذي مبنّي على اسم موصول بمعنى الّ )ما(: و .(4)في جامع المسانيد: "ُثمَّ اْعِقْل َيا َأَبا َذرٍّ َما ُيَقاُل َلَك َبْعُد" 
 ول به.كون في محّل نصب، مفعالسّ 

 
_ على تعظيمه واالهتمام به وهّم رسول هللا _عليه ا موصوالً ا أو اسمً ويدّل حذف المفعول _ضميرً      
 صيحة وإيصال المعلومة.الم_ في تأدية النّ الة والسّ الّص 

 
... َكِرَه َلُكْم ِقيَل َوَقاَل،  اا، َوَرِضَي َلُكْم َثاَلثً نَّ هللا َكِرَه َلُكْم َثاَلثً قوله صّلى هللا عليه وسّلم: " إِ الّرابع و      

َؤاِل"   .(5)َوِإَضاَعَة الَماِل، َوَكْثَرَة الس 
 

                                                             

 .(869) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .127َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )2(
 .191المصدر نفسه. ص )3(
 .(1315) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(
 .(5056) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )5(
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. ويجوز في غير الحديث عدم (1) (كره لكم قوَل قيَل وقالَ )قدير: فالمحذوف هو مفعول )كره( والتّ      
 .(2)هما اسمان، فُيقال: نهاكم عن قيٍل وقاٍل تقدير مفعول على أنّ 

 
هي عنه واهتمام المتكّلم _صّلى هللا عليه وسّلم_ ويدّل حذف المفعول ههنا على تحقيره وزيادة النّ      

بإيصال المعلومة، وللسبب نفسه كان تقديم هذا المكروه على غيره من المكروهات، ولو ُذِكر المحذوف لما 
 ه الحذف، فليس المنهّي عنه القول، وإّنما قول قيل وقال.دّل على ما دّل علي

 
 تائج المتعّلقة به، وهي:ويذّيل الباحث هذا المطلب بأهّم النّ      

 
 مير اهر والّض بين االسم الظّ  المفعول به المحذوف فيها د شواهد هذا المطلب أربعة، تنّوعبلغ عد

 المّتصل.
  رة براعة ال تسمح بتقدير آخر مع تقديره، وهذا في األكثر في تقديراته في هذه الفق الُعكَبريّ برع

 وايات.ذي ذكره ال سّيما مع تعّدد الرّ آخر غير الّ  االغالب، فقد يحتمل الكالم تقديرً 
  إذا كان لحذف المفعول به دالالت عاّمة يعّددها العلماء، فثمَّة دالالت خاّصة لكّل حذف ال

 تظهر إال بربطه بسياقه.
 ومراعاة حالة  ،حذيرهي والتّ زيادة النّ ابقة بواهد السّ الالت حذف المفعول به في الشّ يمكن إجمال د

ل  واالهتمام بإيصال المعلومة. ،المخاطب المتعجِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .353َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )1(
_ 573 /11ديث نحٌو وعربّيٌة. ُينظر: لسان العرب، ابن منظور. ماّدة )قول( . ففي الح268 /3ذكره سيبويه في الكتاب.  )2(

574. 
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 حذف صاحب الحال: 4_ ١
 

 :(1) يقول ابن مالك في ألفّيته     
 َأْذَهُب(  اكـَ )َفْردً ْفِهُم )ِفي َحاٍل( الَحاُل: َوْصٌف َفْضَلٌة ُمْنَتِصُب     مُ 

 
فالحال هي  (اأذهُب فردً )أذهُب، واألصل:  انصوب يدّل على الهيئة، نحو: فردً فالحال: اسم َفْضَلة م     
 .ايسأل: كيف تذهب؟ فقال: أذهب فردً  لى هيئة حدوث الفعل، وكأّن سائاًل تي دّلت ع( الّ ا)فردً 

 
فً  ولكّل حال      مير ب الحال هو الّض ابق صاح، ففي المثال السّ اصاحب يغلب عليه أن يكون معرَّ

 .معرفة فحسب مير، والّض (أذهب أنا)في )أذهب( أي:  االمستتر وجوبً 
 
حوّيين، يعّرفون ويعّددون غير قليل في باب المنصوبات من كتب النّ  اثّم إّن للحال وصاحبها نصيبً      

 .(2)عامل والحذف وغير ذلك من مسائل هذا الباب أخير والقديم والتّ ويتحّدثون عن االشتقاق والجمود والتّ 
 

 كان ، فإذا كان لكّل حال صاحب _فاعاًل والبحث _ههنا_ يهتّم من ذلك كّله بحذف صاحب الحال     
، فهل ُيحذف ا)زيٌد( في قولهم: جاء زيٌد مسرعً ( على هيئة اتدّل على هيئته، كما دّلت )مسرعً _ أو مفعوالً 

 احب؟الّص 
 

ب الحال _حاله حال غيره من أجزاء الجملة_ يجوز حذفه إذا دّل عليه دليل، فإّما أن ُيحذف إّن صاح     
[. 41ِذي َبَعَث هللا َرُسواًل﴾ ]الفرقان: وحده كما في قوله تعالى: ﴿َوِإَذا َرَأْوَك ِإْن َيتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزوًا أََهَذا الّ 

 ّم المفعول به )الهاء(.مير المّتصل المبنّي على الّض حال الّض ، وُحذف صاحب ال(ذي بعثهأهذا الّ )قدير: فالتّ 
 

، (ارجعَت مأجورً )ا، أي: ن رجع من الحّج: مأجورً وإّما أن ُيحذف صاحب الحال مع العامل، كقولهم لم     
 .(3)اء( مير المّتصل المبنّي على الفتح الفاعل )التّ احب الّض وُحذف العامل )رجع( والّص 

 

                                                             

 .332، البيت: 25ألفّية ابن مالك. ص )1(
. 55 /2. وشرح المفّصل، ابن يعيش. 423 /2خمير، الخوارزمّي. . والتّ 199ُينظر: اإليضاح، أبو علّي الفارسّي. ص )2(

 .321 /2سهيل، ابن مالك. وشرح التّ 
راجعه: عبد المنعم  الغالييني.مصطفى روس العربّية، . وجامع الدّ 261_ 260 /2يوطّي. ُينظر: همع الهوامع، السّ  )3(

حو الوافي، عّباس حسن. دار المعارف، مصر، . والنّ 96 /3 .30م، ط1994هـ_ 1414خفاجة. المطبعة العصرّية، بيروت 
 .165م. د. ط. ص1994هـ_ 1415. مكتبة اآلداب، القاهرة غة العربّية، عادل خلف. ونحو الل  411 /2. 3د. ت، ط
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حبها، لم ُتْلِق كبير بال لحذف الحال وصا (1)حو معظَمها من الجّيد اإلشارة إلى أّن كتب النّ وربما كان      
بكثرتها_ من الحديث عن حذف صاحب الحال حالَة حذفه وحده، وذلك على  ابل تكاد تخلو كتبهم _قياسً 

 يه.وغير ذلك مّما يتطرق الحذف إلعكس ما وقع لعاملها وللمبتدأ والخبر والمضاف والفعل 
 

واهر أكثر درة إلى قّلة وقوع الحذف لصاحب الحال وحده، فاالهتمام بالظّ يمكن رّد تلك القّلة أو النّ و      
 .ّنوادرمنه بال

 
أّما عن قّلة وقوع الحذف لصاحب الحال وحده فيمكن رّده إلى أّن الحال ِجيء بها لبيان هيئة صاحبها،      

بس تي جاءت الحال من أجلها، ودخل اللَّ ّل عليه_ بطلت الغاية الّ فإذا ُحذف األخير _دون قرينة قوّية تد
احب عليَل أّن حذف صاحب الحال مع العامل أدّل على المحذوف من حذف الّص ويقّوي هذا التّ  ،الكالم
ذف مع العامل؛ كيف يكون في ويمكن قياس هذا األمر على المفعول به إذا ُحذف وحَده، وإذا حُ  ،وحده
 ين؟الحال

 
وإذا َعَقَد القارئ مقارنة كّمّية بين هذا المطلب )حذف صاحب الحال( وبين غيره من مطالب حذف      

، وُيضاف إليه ابب بات واضحً حاة، والسّ في كتب النّ تي يلمسها االسم في هذا المبحث لمس تلك القّلة الّ 
 الحال إال في موضع. ذي لم يتعّرض لحذف صاحبَبرّي إعراب الحديث الّ واهد في كتاب الُعكندرة الشّ 

 
اَل  اا اَل ُيْفِطُر َوَقاِئمً َياِمِه، َصاِئمً يقول صّلى هللا عليه وسّلم: "ِرَباُط َيْوٍم َوَلْيَلٍة َأْفَضُل ِمْن ِصَياِم َشْهٍر َوقِ      
 .(2)َيْفُتُر" 

 
"وصاحب الحال : الُعكَبريّ ( وفي هذا يقول اا وقائمً اهد حذف صاِحَبِي الحالين )صائمً موطن الشّ      

" اا وقائمً ا، أو يقومه صائمً جل شهرً قدير: أْن يصوم الرّ ( والتّ محذوف دّل عليه قوله: )من صياِم شهٍر وقيامه
(3) . 

 
ذي جّوز حذف صاحب الحال _ههنا_ هو وجود المصدرين )صيام وقيام( وهما مترّتبان على قوله فالّ      
 .جل(جل وأن يقوم الرّ ليلًة( ولذلك لم يقل: )أْن يصوم الرّ و  اجل يومً ( فلم يقل: )أن يرابط الرّ )ِرباط

 

                                                             

ومعه سبيل الهدى بتحقيق  وبّل الصدى دى. وشرح قطر النّ 242 /2شرح ابن عقيل على األلفّية.  ا: ال حصرً ُينظر مثاًل  )1(
ميد. دار الخير، دمشق تح: محّمد محيي الّدين عبد الح. األنصاريّ  بن هشامأبو محّمد عبد هللا جمال الدين ، شرح قطر الّندى

 .234ص. 1م، ط1990هـ_ 1410
 .(2300) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .254َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )3(
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باط بحّد ذاته وعلى زمنه )يوٍم وليلٍة( ال حدث الرّ بفي الحديث كان  الهتمامبب في ذلك أّن االسّ ولعّل      
رط للقيام يلٍة( وال يشتجل(. فهو _صّلى هللا عليه وسّلم_ يهتّم بالُحكم ومقداره )رباُط يوٍم ولعلى الفاعل )الرّ 

 .ا معّينً به فاعاًل 
 

جل، فكأّنه قال: )رباط المرابط باط من غير المرابط أو الرّ ثّم إّن الفاعل معلوم، فال ُيعقل أن يكون الرّ      
جل_ ر وقيام القائم _أو الرّ ال يفط اجل_ صائمً ائم _أو الرّ من صيام الّص وليلًة أفضل  اجل_ يومً رّ _أو ال

، بهيس ل هتمامياق واالجل( معلوم من السّ ائم والقائم أو الرّ ف إليه )المرابط والّص ال يفتر(. فالمضا اقائمً 
 الحدث.ب بل
 

بالمقدار )يوٍم  اجل( مهتم  )المرابط أو الرّ  ليه وسّلم المضاف إليه أو الفاعلولّما حذف صّلى هللا ع     
المقدار جل( وقابل االهتمام بالرّ  ائم والقائم أو)الّص  ذلك بحذف المضاف إليه أو الفاعل وليلٍة(، قابل

 ال يفتر(. اا ال يفطر وقائمً باالهتمام بالحال )صائمً 
 

وعليه، يمكن القول: إّن حذف صاحب الحال في هذا الحديث _بعد قيام القرينة القوّية عليه_ دّل      
 الفاعل.ه بالفعل أكثر منبكان  هتمامتعميم الحكم، كما دّل على أّن االعلى 

 
ِذي َبَعَث هللا َرُسواًل﴾ ]الفرقان: األخير يقترب من قوله تعالى على لسان الكافرين مستهزئين: ﴿أََهَذا الَّ و      

بّي صّلى ذي( العائد على النّ مير الهاء العائد على )الّ ( وصاحبها الّض ا_ هي )رسوالً [. فالحال _ههن41
 .(بعثه)قدير: هللا عليه وسّلم، والتّ 

 
لك عندما ُبعث بالحّق وصار خرون منه _صّلى هللا عليه وسّلم_ قبل البعثة، بل كان ذفالكّفار ال يس     
 ، وُيضاف إلى ذلك التعميم فهم يريدون كّل أصحاب الّرساالت.سالة(الحال )الرّ فهم مهتّمون ب، رسوالً 

 
 تي توّصل إليها الباحث في حذف صاحب الحال:تائج الّ وفيما يأتي أبرز النّ      

 
 اا بحديثهم عن المحذوفات_ نظرً ب الحال دون العامل _قياسً حاة عن حذف صاحالنّ  قّل حديث 

 لقّلة وقوعه في الكالم.
 واحد، وفيه كان في موضع  لحديث لحذف صاحب الحال وحدهَبرّي في كتابه إعراب اتعّرض الُعك

لى تعميم في المعنى، ودّل حذفه على االهتمام بوقوع الفعل ال بفاعله وع صاحب الحال فاعاًل 
 الحكم.

  قّلة شواهد حذف صاحب الحال في كتاب الُعكَبرّي متناسبة مع قّلة حذفه في الّلسان العربّي، وقّلة
 حديث الّنحاة عنه.
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 حذف المضاف والمضاف إليه: 5_ ١
 

ا، ا ... وُيسّمى األّول مضافً اني أبدً حرف الجّر، توجب جّر الثّ اإلضافة: "نسبة بين اسمين، على تقدير      
 .(1)إليه"  ااني مضافً والثّ 

 
وإّنما يهتّم هذا  ،حوّيين يذكرون أحكامها وأنواعها وما يتعّلق بطرفيهاولإلضافة نصيب من حديث النّ      

 المضاف والمضاف إليه.طرفيها المطلب من ذلك بحذف 
 

 حذف المضاف: .أ
 

، فيجوز حذفه اا وتأنيثً وتذكيرً  اوإقامة المضاف إليه مقامه إعرابً الحديث _ههنا_ عن حذف المضاف      
في القرآن ِمثل في العربّية، ويرى ابن جّني: "أّن  اا كثير جد  ، وهذ(2)امع إذا دّلت عليه قرينة وفهمه السّ 

أهَل )[ أي: 82ومنه قوله تعالى: ﴿َواْسَأِل اْلَقْرَيَة﴾ ]يوسف:  ،(3)على ألف موضع"  اهذا الموضع نّيفً 
 .(4) (القرية

 
اني قياسّي ال سماعّي يصّح فيه استبداد المضاف إليه، والثّ  األّول :المضاف على قسمين وحذف     

، ا للفاعلّية إن كان المضاف فاعاًل تبداد أن يكون المضاف إليه صالحً يصّح فيه ذلك. والمقصود باالس
ؤال بوقوع السّ  (قريةال)ابق قياسّي لعدم استبداد ولغير الفاعلّية إن كان غير فاعل، فالحذف في المثال السّ 

 .(5)عليها 

                                                             

 .205 /3روس العربّية، الغالييني. جامع الدّ  )1(
 .  967 /2افية، ابن مالك. . وشرح الكافّية الشّ 415_ 413، األبيات: 30ُينظر: ألفّية ابن مالك. ص )2(
عر وفصيح الكالم في : "وحذف المضاف في القرآن والشّ 188 /1ب سَ حتَ . وقال في المُ 192 /1الخصائص، ابن جّني.  )3(

 .23 /3مل سعًة". وقال بكثرته ابن يعيش في شرح المفّصل. عدد الرّ 
المجاز واقٌع في نقل الحركة اإلعرابّية.  وأنّ  اى هذه اآلية أّن الحذف ليس مجازً عليق علرأى عبد القاهر الجرجانّي في التّ  )4(

ُينظر: أسرار البالغة، عبد القاهر الجرجانّي. قرأه وعّلق عليه: محمود محّمد شاكر. دار المدني بجّدة، د. ت، د. ط. 
هيم، وعلّي يوطّي. تح: محّمد أحمد جاد المولى، ومحّمد أبو الفضل إبرا ين السّ غة وأنواعها، جالل الدّ . والُمزهر في الل  416ص

. وللتوّسع في األمثلة ُينظر: الكتاب، سيبويه. 361 /3م، د. ط. 1986هـ_ 1406محّمد البجاوي. المكتبة العصرّية، بيروت 
هـ_ 1409. وما اّتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد، المبّرد. تح: أحمد محّمد سليمان أبو رعد. د. د. 269 /3

. والخصائص، ابن 94_ 41 /1 ، جامع العلوم الباقولّي.لزّجاجإلى االقرآن المنسوب  . وإعراب79_ 77. ص1م، ط1988
. والبرهان في علوم القرآن، 413_ 407 /6بيب، ابن هشام. . ومغني اللّ 68و 67 /2جرّي. . وأمالي ابن الشّ 362 /2جّني. 

 .  248 /2يوطّي. . وهمع الهوامع، السّ 150_ 147 /3ركشّي. الزَّ 
وضيح، صريح على التّ . وشرح التّ 1837 /4َرب، أبو حّيان. . وارتشاف الضَّ 266 /3سهيل، ابن مالك. شرح التّ  ُينظر: )5(

 . 727 /1. 1م، ط2000هـ_ 1421ود. دار الكتب العلمّية، بيروت خالد بن عبد هللا األزهرّي. تح: محّمد باسل عيون السّ 
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عليه ما بعد والجانب اآلخر في حذف المضاف االلتفات واالّطراح، فقد ُيلتفت إليه بعد حذفه ويترّتب      
يٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج﴾ ]النّ  اا وتأنيثً القائم مقامه تذكيرً  [ 40ور: في نحو قوله تعالى: ﴿َأْو َكُظُلَماٍت ِفي َبْحٍر ُلجِّ

قرأت )قدير: ، والتّ اود، فلو التفَت لقال: قرأُت هودً وقد ال ُيلتفت كقوله: قرأُت ه (،كذي ُظُلمات): أو قديرفالتّ 
وقد ُجمع بين األمرين في قوله تعالى: ﴿َوَكْم ِمْن َقْرَيٍة أَْهَلْكَناَها َفَجاَءَها َبْأُسَنا َبَياتًا َأْو ُهْم  (،سورَة هود

مير في )أهلكناها( على القرية، وعاد في ، عاد الّض (وكم من أهِل قرية): [ وتقديره4َقاِئُلوَن﴾ ]األعراف: 
 .(1))أو هم قائلون( على المحذوف أهل 

 
ِذي ُيْغَشى َعَلْيِه ، نحو قوله تعالى: ﴿َتُدوُر أَْعُيُنُهم َكالَّ اقد ُيحذف أكثر من مضاف في آن معً ثّم إّنه      

اني واسُتغِني عنهما فُحذف األّول والثّ  (ذي ُيغشى عليهراِن عيِن الّ كدو )[. أي: 19ِمَن اْلَمْوِت﴾ ]األحزاب: 
ُسوِل﴾ ]طه: الث. ومن ذلك قوله تعالى على لسان السّ بالثّ  [ أي: 96امرّي: ﴿َفَقَبْضُت َقْبَضًة ِمْن َأَثِر الرَّ

الث ُيحذف األّول والثّ  ابع. وقدالث وبقي األّول والرّ اني والثّ فُحذف الثّ  (سولمن تراِب أثِر حافِر فرِس الرّ )
 اعر:ابع، كقول الشّ اني والرّ ويبقى الثّ 

 (2)َفِحيَنا  اَأْعُيِن َوْجَرٍة ِحينً َأَبْيُتنَّ إاّل اْصِطَياَد الُقُلوِب     بِ 

 .(بمثِل أعيِن ظباِء وجرةٍ )أي: 
 

فال  اويبقى المضاف إليه مجرورً بال أو غير منفصل_  في العطف _منفصاًل المضاف ُيحذف قد و      
 .(وال كل  بيضاءَ )قدير: . فالتّ (3)يأخذ حركة المضاف، كقولهم: "ما كل  سوداَء َتْمَرة، وال بيضاَء َشْحَمة" 

 
اني، كان ونّبه ابن هشام إلى أّنه إذا احتاج الكالم إلى حذف مضاف يمكن تقديره مع األّول ومع الثّ      

الحج  حج  )[ فتقدير: 197﴿الَحج  َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت﴾ ]البقرة: اني َأْولى، نحو قوله تعالى: قدير مع الثّ التّ 
 .(4)ألّن الحذف من آخر الجملة َأْولى  (أشُهر الحّج أشهرٌ )َأْولى من تقدير:  (أشُهرٍ 

 
 ما يأتي:كوزَّعة مجموعة من الشواهد مُ يقّي طبوفي الجانب التّ      

 
 

                                                             

 /4َرب، أبو حّيان. . وارتشاف الضَّ 265 /3سهيل، ابن مالك. تّ . وشرح ال26 /3ُينظر: شرح المفّصل، ابن يعيش.  )1(
ذوف وأّوله بالحمل على لوبين مراعاة المح. وقد أنكر الشّ 728 /1وضيح، خالد األزهرّي. صريح على التّ . وشرح التّ 1838

 .   150 /3ركشّي. : البرهان في علوم القرآن، الزَّ ُينظرالمعنى. 
 . ولم يقف الباحث على قائله.269 /3سهيل، ابن مالك. التّ البيت بال نسبة في: شرح  )2(
سهيل، ابن . وشرح التّ 26 /3. وُينظر تفصيل المسألة في: شرح المفَصل، ابن يعيش. 65 /1ذكره سيبويه في الكتاب.  )3(

 .159 /3حو الوافي، عّباس حسن. . والنّ 1840_ 1839 /4َرب، أبو حّيان. . وارتشاف الضَّ 270 /3مالك. 
 .24 /3. وسبقه ابن يعيش في شرح المفّصل. 414و 413 /6بيب، ابن هشام. ينظر: مغني اللّ  )4(
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 :المضاف مبتدأ 
 

في حديثه عن حذف خبر المبتدأ، وهو سؤال أبي ذّر رضي هللا ّلله الباحث حشاهد  الحالةفي هذه      
 الم: )خيٌر موضوٌع(.الة والسّ الة؟( فقال عليه الّص عنه: )الّص 

 
الة( فُحذف المبتدأ المؤّخر المضاف )فضل( وقام المضاف إليه )الّص  (الة؟ما فضل الّص )قدير: والتّ      

 .(1))ما( مقامه، وكذلك ُحِذف الخبر المقّدم 
 

  ًاالمضاف خبر: 
 

بّوة: "َفرَجْعُت ِبَها، صّلى هللا عليه وسّلم في آخر جوابه عن أّول ما رأى من أمر النّ  ومنه قول الّنبيّ      
ِغيِر َوَرْحَمًة ِلْلَكِبيِر"   .(2)أَْغُدو ِبَها ِرّقًة َعَلى الصَّ

 
فحذف المضاف خبر أغدو )ذا( وأقام  (ٍة وذا رحمةٍ أغدو ذا ِرقّ )قدير: التّ الّشاهد قوله: )رّقة ورحمة( و      

 مقامه. (3)المضاف إليه )ِرّقًة، رحمًة( 

 
جائز لقرينة حالّية، قياسّي غير سماعّي، إذ لم يصّح استبداد المضاف إليه بالخبرّية، فال  والحذف     

أّنه لم ُيلَتفت إلى المحذوف  وُيالَحظ ،م )ِرّقًة أو رحمًة( على الحقيقةيمكن أن يكون صّلى هللا عليه وسلّ 
 أنيث.ذكير والتّ من حيث التّ 

 
نبّي _صّلى هللا الّ ذلك أّن حمة؛ ّقة والرّ يدّل على زيادة في معنى الرّ  ربماأّما عن داللة هذا الحذف ف     

ف لطيف الحذ حمة ذاتها، وهذا منّقة عينها والرّ عليه وسّلم_ ليس ذا ِرّقة وذا رحمة فحسب، بل كأّنه الرّ 
 .تنّبه إليه إاّل فِطنوجميله، وال ي

 
اَلِة،  الّنبيّ  قولالّثاني و       صّلى هللا عليه وسّلم: "الَجَفاُء َوالُكْفُر َوالنَِّفاُق، َمْن َسِمَع ُمَناِدَي هللا ُيَناِدي ِبالصَّ

 .(4)َيْدُعو ِإَلى اْلَفاَلِح واَل ُيِجيبُه" 
 

                                                             

 .22تخريجه: ص سبق )1(
 .(37) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .64َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )3(
 .(6248) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(
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 .(1)واإلعراض هنا جفاء ( الجفاُء إعراُض َمن سمع)ه: تقدير الّشاهد قوله: )الجفاء َمن( و      
 

كان ال بّد والحذف جائز لقرينة حالّية، قياسّي لم يصّح فيه استبداد المضاف إليه )َمن( بالخبرّية، ف     
 من تقدير مضاف محذوف.

 
اني كان تقديره مع الثّ اني، من أّنه إذا أمكن تقدير المضاف مع األّول والثّ ا مشابه لتنبيه ابن هشام وهذ     

َأْولى من تقدير:  (الحج  حج  أشُهرٍ )[ فتقدير: 197َأْولى، نحو قوله تعالى: ﴿الَحج  َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت﴾ ]البقرة: 
 .(ذو الجفاء َمن)، َأْولى من تقدير: (الجفاء جفاء َمن)وكذلك تقدير:  (،أْشُهُر الحّج أْشُهرٌ )

 
ض عن ذلك حذير من عدم إجابة المنادي، فكأّن الُمعرِ نبيه والتّ ى زيادة التّ وقد دّل حذف المضاف عل     

 خص.اس، وكأّنه قال: الجفاء هذا الشّ هو الجفاء يمشي بين النّ 
اَلِة بِ  الّنبيّ  جاء في قولالّثالث و       َواِك َعَلى الصَّ اَلِة ِبالسِّ َغْيِر ِسَواٍك صّلى هللا عليه وسّلم: "َفْضُل الصَّ
 .(2)" ايَن ِضْعفً َسْبعِ 

 
قدير: واب )سبعون( والتّ واية، والّص قال الُعكَبرّي: "كذا وقع في هذه الرّ اهد قوله: )سبعين( وفيه الشّ      

 .(3)فضُل سبعين ألّنه خبر )فضل( األّول" 
 

محذوف قام المضاف إليه )سبعين( مقامه،  األولى (للمبتدأ )فضل انيةالثّ  ()فضل افالمضاف خبرً      
 سبعون(.)واب والّص يقول:  الُعكَبريّ ّنه لم يأخذ عالمته اإلعرابّية فبقي على جّره وهذا ما جعل لك
 

 ذي يمّثل مقدار الفضل.وفي حذف المضاف داللة على أهمّية المضاف إليه الّ      
 

ي العقود وطّي فيواية فال يخّرجها، لكّن السّ عن نهجه المعتاد ويخّطئ الرّ يخرج  الُعكَبريّ وُيالَحظ أّن      
. (4) (يفضل مقدار سبعين)آخر، وهو أّن )سبعين(: مفعول مطلق أو ظرف، أي  يبّي احتماالً نقل عن الطّ 

عن إلى واية على وجه لم ُتَرّد، حالها حال القراءات القرآنّية، وإاّل تطّرق الطّ وربما إذا أمكن تخريج الرّ 
 الحديث.

 
 

                                                             

 .222 /2برجد. يوطّي في عقود الزّ . ونقله عنه السّ 422و 421ص َبرّي.ُينظر: إعراب الحديث، الُعك )1(
 .(7174) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .471َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )3(
 .188 /3يوطّي. برجد، السّ ُينظر: عقود الزّ  )4(
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  ًعن المصدر: االمضاف نائب 
 

  .(1)َخَلَع ِرْبَقَة اإِلْساَلِم ِمْن ُعُنِقِه"  اْبرً صّلى هللا عليه وسّلم: "َمْن َفاَرَق الَجَماَعَة شِ  الّنبيّ  ولقمنه و     
 

ائب عن المصدر )قدر( إذ المحذوف المضاف النّ ف (2) (قدَر شبر)قدير: التّ الّشاهد قوله: )شبرًا( و      
( مقامه، ا)شبرً  المضاف إليه المجرور أصاًل رف الظّ قام وقد  (من فارق الجماعة مفارقَة شبرٍ )المعنى: 

 رف مقام المصدر.وفي هذا دليل على جواز قيام الظّ 
 

وإذا دّل ذلك على شيء فإّنما يدّل على أهمّية المقدار ولفت االنتباه إليه، فإذا كانت المفارقة بمقدار     
وفي هذا األسلوب يدخل قوله تعالى في  قدار أكبر؟ذي تفعله المفارقة بملة، فما الّ بقة والّص شبٍر تخلع الرّ 

﴾ ]اإلسرا لعقوق بما هو أكبر عنها فكيف ا ا[ فإذا كانت )ُأّف( منهي  23ء: بّر الوالدين: ﴿َفاَل َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ
 وأكثر من ذلك؟

 
  فيه ظرف زمان: المضاف مفعوًَل 

 
َلْت َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم ﴿ِلَيْغِفَر : "َنزَ رضي هللا عنههـ( 93)ت: أنس بن مالك ومنه قول      

َر﴾ َمْرِجَعُه ِمَن الُحَدْيِبَيِة"  َم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخَّ  .(3)َلَك هللُا َما َتَقدَّ
 

 ، فحذف(4) (نزل عليه وقَت رجوعه)قدير: جوع، والتّ المرِجع مصدر مثل الرّ الّشاهد قوله: )مرجعه( و      
اني بالثّ  ابه مستغنيً مان )وقت( وأقام المضاف إليه المصدر المضاف )مرِجع( مقامه فنصالمضاف ظرف الزّ 

 الث )مرِجع والهاء( عن األّول )وقت(.والثّ 

 
حذف  و، وهاجوع معً ى ابتداء الغاية ووقت الرّ إذ دّل قوله )من الحديبية( عل ؛لقرينة حالّية والحذف     

 المضاف إليه، ولم ُيلتفت إليه. هقياسّي لم يستبّد في
 

                                                             

يام الة والّص اب ما جاء في مثل الّص رمذّي. أبواب األمثال، ب. وفي سنن التّ (1284) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
". وفي حاشيتها: ِرْبَقة اإلسالم: ما شّد به المسلم نفسه من ُعرى اإلسالم. َق الَجَماَعَة ِقيَد ِشْبرٍ : "َمْن َفارَ (2863) ح دقة،والّص 

 .114_ 112 /10في: لسان العرب، ابن منظور. ماّدة )ربق(  اء وكسرهاوُينظر ضبطها )َربقة وِربقة( بفتح الرّ 
 َبرّي. يبّي بقول الُعك. وفيه قال الطّ 429 /1برجد. يوطّي في عقود الزّ . ونقله عنه السّ 181َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )2(
 . واآلية هي األولى من سورة الفتح.(229) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .106َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )4(
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ب الكالم واختياره األحسن مان يدّل على تصّرف المتكّلم في ضرو وقيام المصدر مقام ظرف الزّ      
مان، ويحّسن هذا الحذَف مان دون استعمال ظرف الزّ ، فقوله: )مرِجَعه من الحديبية( دّل على الزّ اإيجازً 

 تي يمّر بها المسلمون وقتئذ.وبالحالة الّ  علُم المخاطب بالمقصود من قوله )مرِجع(
 .(1)قوله صّلى هللا عليه وسّلم: "ِلُيَصلِّ َأَحُدُكْم َنَشاَطُه"  الّثانيو      

 
رف المضاف )مّدة( وأقام المصدر المضاف فحذف الظّ  (مّدَة نشاِطه)قدير: والتّ الّشاهد قوله: )نشاطه(      

األّول )مّدة(.  االث )نشاط والهاء( تاركً اني والثّ بالثّ  امكتفيً ( 2)إليه المضاف إلى الهاء )نشاطه( مقامه 
 والحذف قياسّي ال يصّح فيه استبداد المضاف إليه )نشاط(.

 
مير )الهاء( إيجاز؛ فلم يقل: )ِلُيَصلِّ شاط بالّض شاط، وفي ربط النّ النّ ب اهتماموفي حذف المضاف      

 أفة، وتخصيص راعى فيه صّلى هللا عليه وسّلمحمة والرّ ة في الرّ أحُدكم مّدة نشاِط أحِدكم(، وفيهما زياد
 الفروق الفردّية بين األشخاص، فلم ُيلِزم بوقت معيَّن، وإّنما كلٌّ ونشاطه.

 
مان، نحو )ساعة أو وقت في اختياره )المّدة( دون غيرها مّما يدّل على الزّ  اداللي   الُعكَبريّ وقد ُوّفق      

. (3)مان والمكان. ويقال: لهذه األّمة مّدة أي غاية في بقائها"  المّدة هي "الغاية من الزّ أو غيرهما( ذلك أنّ 
وعلى هذا يكون المعنى: ِلُيَصلِّ أحُدكم غايَة نشاطه، وفي ربط العمل بغايته تشجيع، كما أّن في ربطه 

ر جانبً شاط رحمة، فجمع بين تشجيع ورحمبالنّ  له تعالى: ﴿َوَما َأْرَسْلَناَك من قو  اة بثالث كلمات قد ُتَصوِّ
 [.107ِإالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن﴾ ]األنبياء: 

 
: "َصلَّْيُت َمَع النَِّبيِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم الظ ْهَر حديث حارثة بن َوْهب الخزاعّي رضي هللا عنهالّثالث و      

 .(4)آَمَنُه، َرْكَعَتْيِن" َأو الَعْصَر ِبِمنًى َأْكَثَر َما َكاَن النَّاُس وَ 
 

فحذف  (5) (أكثر صليت زمنَ )قدير: مانّية، والتّ رفّية الزّ )أكثَر( فهو منصوب على الظّ قوله: اهد الشّ      
ن( مقامه لقرينة المضاف )زمن( وأقام المضاف إليه المجرور)أكثر( المضاف إلى المصدر المؤّول )كوْ 

                                                             

فقيل: لزينب _رضي  ،بين ساريتين فسأل عنه ا ممدودً الم_ دخل المسجد فوجد حباًل ة والسّ البّي _عليه الّص لنّ وسببه أّن ا )1(
ُينظر:  َكسَل َأْو َفتَر َفْلَيْقُعْد. هللا عنها_ تصّلي فإذا فترت أمسكت به، فأمر بحّله رحمًة منه وقال: ِلُيَصلِّ َأَحُدُكْم َنَشاَطُه َفِإَذا

 .(345) ح ابن الجوزي.جامع المسانيد، 
أّنه  ا آخر مفاده. وذكر رأيً 431 /1برجد. عقود الزّ يوطّي في . ونقله عنه السّ 109َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )2(

 تي نشط لها.الة الّ بمعنى الوقت، وأن يراد به الّص  (نشاطه)يجوز أن يكون 
 .399 /3ابن منظور. ماّدة )مدد(  لسان العرب، )3(
 .(1408) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(
 .201َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )5(
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األّول )زمن(. والحذف قياسّي لم يستبّد  اكثر والمصدر المؤّول كْون( تاركً الث )أاني والثّ بالثّ  امكتفيً  حالّية
 فيه المضاف إليه )أكثر(.

 
مفهوم من اس فيه ومكانه، فليس المهّم زمن الحدث ألّنه ويدّل الحذف على أهمّية الحدث وحالة النّ      

 ّلى هللا عليه وسّلم.الِة مع رسول هللا صالحدث نفسه الّص هتمام بسياق الكالم، وإّنما اال
 

َغْيِري.  اَماَتْت َفَلْم َتَتُرْك َواِرثً قول رجٍل قال: "َيا َرُسوَل هللا ِإنِّي أَْعَطْيُت ُأمِّي َحِديَقًة َحَياَتَها، َوِإنََّها الّرابع و      
 .(1)ْيَك َحِديَقُتَك" َفَقاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: َوَجَبْت َصَدَقُتَك، َوَرَجَعْت ِإلَ 

 
المضاف ظرف وعليه يكون المفعول فيه  (2) (مّدَة حياِتها)َبرّي: قّدره الُعكو )حياَتها(  :اهد قولهالشّ      

والحذف قياسيٌّ  ،، قام مقامه المضاف إليه )حياة( المضاف إلى )ها( العائد على األمّ امان )مّدة( محذوفً الزّ 
 إليه.لم يصّح فيه استبداد المضاف 

 
ص به )حياة( إذ لم يترك القائل المّدة مفتوحة بل خّصصها       وربما دّل هذا الحذف على أهمّية الُمخصَّ

ص به )حياة( عليه  ص )مّدة( لداللة المخصَّ  ، وانتهاء المّدة بالموت.(3)بحياة أّمه ثّم حذف الُمخصَّ
 

جواز قيام  :اإلشارَة إلى مسألتين؛ األولى ائب والمفعول فيهولعّل من الجّيد بعد الحديث عن النّ      
و زمانه _ يدّل على حسن تصّرف المتكّلم وأهمّية الحدث أا، وهذا _عمومً (4)رف والعكس المصدر مقام الظّ 

مان أو المكان مقام اّلة على الزّ جواز قيام األسماء الدّ  :هيف ةانيالثّ . أّما للمقام اأو مكانه أو مقداره تبعً 
 .(5)رف الظّ 

 
 
 
 
 

                                                             

 الباحث في جامع المسانيد.عليه  قف. ولم ي185 /2مسند أحمد.  )1(
 .66 /2برجد. يوطّي في عقود الزّ . ونقله عنه السّ 295َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )2(
تعريف المضاف إن كان معرفة، وتخصيصه إن كان نكرة، فمن األّول: )هذا كتاُب سعيد( ومن اإلضافة المعنوّية تفيد  )3(

 . 207 /3روس العربّية، الغالييني. اني: )هذا كتاُب رجل(. ُينظر: جامع الدّ الثّ 
 .  431_ 426 /1يوطّي. برجد، السّ . وعقود الزّ 310، البيت: 23ُينظر: ألفّية ابن مالك، ص )4(
تح: محّمد بن عقيل. بهاء الّدين من: المساعد على تسهيل الفوائد، فيه(  ا ومفعواًل اب )المفعول الُمسّمى ظرفً نظر: بيُ  )5(

 .489 /1. 1م، ط1980هـ_ 1400كامل بركات. دار الفكر، دمشق 
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  ًبحرف الجّر: االمضاف مجرور 
 

ْبِح، َفَأَناَخ"  منهو        .(1)حديث امرأة من ِغفار، إذ تقول: "َفَوهللا َلَنَزَل َرُسوُل هللا ِإَلى الص 
 

الة( فحذفت المضاف )الّص  (2) (بحِ نزل إلى صالِة الّص )قدير: التّ الّشاهد قولها: )نزل إلى الّصبح( و      
ال ُينزل إليه على وجه الحقيقة، فلم  (بحالّص )بح( مقامه. والحذف قياسّي ألّن )الّص وأقامت المضاف إليه 

 يستبّد المضاف إليه، ولم ُيلتَفت إلى المضاف بعد حذفه.
 
_ كانت الة _مثاًل اللّي للعربّية، فالّص لدّ طّور ااإلشارة إلى تأثير اإلسالم في التّ وربما كان من الجّيد      

سليم. كبير المنتهية بالتّ بل اإلسالم، ثّم أصبحت تدّل على العبادة المعروفة المبدوءة بالتّ عاء قتدّل على الدّ 
لوات الخمس أصبح من باح، ومع تشريع الّص بح( المذكور في الحديث كان يدّل على وقت الّص و)الّص 

ى األوقات، هر والعصر والمغرب والعشاء كانت تدّل علبح. وكذلك الظّ اللة على صالة الّص دالالته الدّ 
ذي جّوز هِر. فالّ هَر، أي: صالَة الظّ الة صارت تدّل عليها، فُيقال: صّليت الظّ فلّما ارتبطت بمواقيت الّص 
 الة بالوقت.اللّي وارتباط الّص طّور الدّ الحذَف في الحديث هو التّ 

 
  ًإليه: االمضاف مضاف 

 
ْفَعِة ِفي ُكلِّ  : "َقَضى َرُسولُ رضي هللا عنه بن عبد هللا حديث جابرمنه و       هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبالش 

ِإْن َشاَء َتَرَك، َفِإَذا ِشْرَكٍة َلْم ُتقَسْم: َرْبَعٍة َأْو َحاِئٍط، اَل َيِحل  َلُه َأْن َيِبيَع َحتَّى ُيؤِذَن َشِريَكُه، َفِإْن َشاَء َأَخَذ، وَ 
 .(3)ِه" َباَع َوَلْم ُيْؤِذْنُه َفُهَو َأَحق  بِ 

 
فحذف المضاف )ذات( المضاف  (4)قدير: "في كلِّ ذاِت شركٍة" والتّ الّشاهد قوله: )في كّل شركة(      

 ،اني )ذات(الث )كّل وشركة( عن الثّ باألّول والثّ  المضاف إليه )شركة( مقامه مستغنيً إلى )شركة( وأقام ا

                                                             

 . 262 /7خ( ماّدة )نو  ِبيدّي.الزَّ  ،تاج العروسُينظر:  .َنْخَت الَجَمَل: أبَرْكَتهُ . َوأَ (7788) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .518َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )2(
فعة،(1009) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3( . (1608) ح . وُينظر: صحيح مسلم. كتاب المساقاة والمزارعة، باب الش 

ْفَعُة: وفي التّ  فشفع إليه فيما باع، فشّفعه، وجعله َأْولى بالمبيع  جل في الجاهلّية إذا أراد بيَع منزٍل، أتاه رجٌل،كان الرّ اج عن الش 
. وقد جاءت 283 /21ع( اج العروس، الزَّبيدّي. ماّدة )شفتُينظر:  .اّميت ُشْفعًة وسّمي طالبها شفيعً مّمن َبُعَد سبُبه، فس
مكسورٍة وراٍء ساكنٍة. وفيها  . وفي صحيح مسلم )ِشْركة( بشينٍ 135َبرّي صحٍة وراٍء مكسورٍة في كتاب الُعك)َشِركة( بشيٍن مفتو 

بيدّي. ماّدة )شر لغٌة ثالثٌة )َشْركة( بفتٍح فسكوٍن. ُينظر: ت ْبَعة( فقد جاء في اللسان: . أّما )223 /16ك( اج العروس، الزَّ الرَّ
ْبَعُة: أخص  من الرَّْبع اُر بعينهاالرَّْبع: المنزُل والدّ   .102 /8)ربع( لسان العرب، ابن منظور. ماّدة  . ُينظر:والرَّ

 . 135َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )4(
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باإلضافة إلى )كّل( وقد الُتفت إلى  والحذف ههنا سماعّي، صّح فيه استبداد المضاف إليه )شركة(
 المحذوف في تأنيث )َرْبعة(.

 
وربما دّل حذف المضاف )ذات( على أهمّية المضاف إليه )ِشْركة( كما أّن وقوع الفعل )قضى( على      

من وقوعه على )كّل( المضافة إلى المعّرف  اا وتأكيدً كرة )شركة( أكثر تعميمً ة إلى النّ )كّل( المضاف
 فة )ذات(.باإلضا

 
 .(1)اني: "َقاُلوا: َيا َرُسوَل هللا، َأي  اإِلْساَلِم َأْفَضُل؟ َقاَل: َمْن َسِلَم الُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه" الثّ و      

 
ُة َمن خصل)أي:  (َمن سلم)فقال في الجواب:  (أي  خصاِل اإلسالم أفضُل؟)وفيه تقديران: األّول:      

غير  اجوابً  (َمن سلم)فيكون قوله:  (ضُل؟أي  ذوي اإلسالِم أف)اني: للسؤال. والثّ  اجواب موافقً ، ليكون ال(سلم
 .(2)محتاج إلى تقدير 

 
ؤال )خصال( _وهو مضاف إلى قديرين حذف مضاف؛ فاألّول ُحذف فيه المضاف من السّ وفي التّ      

اني )خصال(. الث )أّي واإلسالم( عن الثّ والثّ )أّي(_ وقام المضاف إليه )اإلسالم( مقامه، فاستغنى باألّول 
 وُحذف فيه المضاف من الجواب )خصلة( _وهو مبتدأ_ وقام االسم الموصول المضاف إليه )َمن( مقامه.

 
اني ُحذف المضاف )ذوي( _وهو مضاف إلى )أّي(_ وقام المضاف إليه )اإلسالم( قدير الثّ وفي التّ      

قديرين الحذف قياسّي لم يصّح اني )ذوي(. وفي التّ ث )أي  واإلسالم( عن الثّ المقامه، فاستغنى باألّول والثّ 
 ؤال عنه على الحقيقة.فيهما استبداد المضاف إليه )اإلسالم( بالسّ 

 
ؤال ال يهتّم باألشخاص قديرين كان األّول أنسب للمقام؛ ذلك أّن السّ _ بين التّ اوإذا دار األمر _داللي       

ا اني محذوفً حمل محذوفين وحمل الثّ  قدير األّول _وإنما يهتّم بخصالهم، ولذلك كان التّ ذوي اإلسالم، وإنّ 
 _ أدّل على المعنى وأقوى.اواحدً 

 
 
 
 
 

                                                             

 .(3990) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .301َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )2(
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 حذف المضاف إليه: .ب
 

خصيص، أو التّ  عريفبالمضاف؛ ذلك أّن المضاف إليه وظيفته التّ  ايقّل حذف المضاف إليه قياسً      
 .(1)عن المقصود  ااجعً ر للغرض وت افإذا ُحذف كان نقًص 

ز حذفه حاله حال غيره من أجزاء الجملة ادّل عليه دليل ج إذاال ُيحذف، ف المضاف إليه أنّ وهذا ال يعني 
(2). 

 
 :(3) ، وهيإليه باعتبار المضاف ثالثة أنواعوحذف المضاف      

 
عيين، نحو ى للتّ إذا ُنِوَي المضاف إليه معن( 4)ّم حذف المضاف إليه وبناء المضاف على الّض   .1

ِ اأْلَْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد﴾ ]الّروم:   . (هلل األمُر من قبِل الغلب ومن بعِده)[ أي: 4قوله تعالى: ﴿هللّ
ن  اذف المضاف إليه فال ُيْنَوى لفظً أن ُيح .2 عيين، نحو تّ لعدم ال( 5)وال معنى، فُيعَرب المضاف وُيَنوَّ

 . (وكلَّ فريق أو فئة)قدير: [ والتّ 10 اْلُحْسَنى﴾ ]الحديد: َوَعَد هللاُ  قوله تعالى: ﴿َوُكال  
تي كان عليها قبل للتعيين، فيبقى المضاف على الحالة الّ  اُيحذف المضاف إليه وُيْنَوى لفظً أن  .3

َقَطع هللا يَد َمن )الحذف، وهذا كثير في العطف، نحو قولهم: َقَطَع هللا يَد وِرْجَل َمن قالها، أي: 

                                                             

 .152 /3ركشّي. . والبرهان في علوم القرآن، الزَّ 29 /3ُينظر: شرح المفّصل، ابن يعيش.  )1(
. والمقرَّب، علّي بن مؤمن المعروف بابن عصفور. تح: أحمد عبد 365_ 336 /2ُينظر: الخصائص، ابن جّني.  )2(

، 31. وألفّية ابن مالك. ص214 /1. 1م، ط1971هـ_ 1391تار الجواري، عبد هللا الجبوري. مطبعة العاني، بغداد السّ 
  .419_ 416، و412_ 410األبيات: 

صريح، . وشرح التّ 174_ 171 /3ضح المسالك، ابن هشام . وأو 288_ 285اظم على األلفّية. صُينظر: شرح ابن النّ  )3(
 .127_ 125يوطّي. صعيدة، السّ . والمطالع السّ 730 /1خالد األزهرّي. 

: إّن البناء عوض مّما سقط. ُينظر: معاني القرآن، اّم خصوًص ا والبناء على الّض يل في سبب البناء واإلعراب عمومً ق )4(
ّم . وقيل: ألّن الّض 174 /3ّم دليل على تحويلها عن أصلها. ُينظر: المقتضب، المبّرد. الّض . وقال المبّرد: 319 /2الفرَّاء. 

. وقيل: المضاف والمضاف إليه كالواحد فإذا ذهب بعض 74 /2. جريّ المحذوف. ُينظر: أمالي ابن الشّ  قويٌّ فُينبَّه به على
حمن بن محّمد بن أبي سعيد األنبارّي. تح: ّية، أبو البركات عبد الرّ هذا الواحد لم يستحّق اإلعراب َفَبَنْوُه. ُينظر: أسرار العرب

. وشرح المفّصل، ابن يعيش. 31و 30محّمد بهجة البيطار. مطبوعات المجمع العلمّي العربّي بدمشق. د. ت، د. ط. ص
. ورأى ابن 86 /4ن يعيش. مّكن، نحو: أيَن وكْم. ُينظر: شرح المفّصل، اب. وقيل: للتمييز مّما ليس له أصل في التّ 30 /3

 /1ّم، وإن كان نكرة لم ُيْبَن. ُينظر: المقّرب، ابن عصفور. عصفور أّنه إذا كان المحذوف معرفة ُبِني المضاف على الّض 
ثنية والجمع، نحو: صغير والتّ . وقيل: ألّنه أشبه الحرف بالجمود واالفتقار إلى غيره، وفي اإلعراب أشبه االسم بالتّ 214

سهيل، _ لتمييزه من المعرب. ُينظر: شرح التّ اّم _تحديدً ذلك، والبناء على الّض  لعدد، ومثل، وجهة، وجانب( وغير)أسماء ا
 .         342 /3ابن مالك. 

صريح، . وشرح التّ 174 /3ِل(. ُينظر: أوضح المسالك، ابن هشام. ومن القليل الجّر بغير تنوين، نحو: )ابدأ بذا من أوّ  )5(
 .731 /1. خالد األزهريّ 
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 (سالُم هللا عليكم). وقليل في غير العطف، نحو: سالُم عليكم، أي: (1) (ْجَل َمن قالهاقالها ورِ 
 .(الم عليكمالسّ )ويجوز تقدير )أل( أي: 

 
 فمن ذلك:( 2)تي يكثر فيها حذف المضاف إليه ذكر ابن هشام بعض المواضع الّ و      

 
ِ اأْلَْمُر مِ (3)الغايات والجهات   .1  [.4ْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد﴾ ]الّروم: ، نحو قوله تعالى: ﴿هللّ
الم: ﴿َقاَل نحو قوله تعالى على لسان موسى عليه السّ  (4) داءومنه ما يقع مع ياء المتكّلم في النّ  .2

قدير: [. والتّ 151َربِّ اْغِفْر ِلي َوأِلَِخي َوَأْدِخْلَنا ِفي َرْحَمِتَك َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَن﴾ ]األعراف: 
 .(َربِّي)

 .(5)ويكون في )أّي، وكّل، وبعض، وغير( بعد )ليس(  .3
  

دالالت عّدة تتبع للمقام الواردة فيه، كاإليجاز، وعلم اللّي لحذف المضاف إليه وفي الجانب الدّ      
 ارسون.ضّرع وغير ذلك مّما يذكره الدّ عّجل، والتّ المخاطب به، والتّ 

 
 ما يأتي:هد موزَّعة على مجموعة من الّشوا في الجانب الّتطبيقّي و      

 
 :بعد العدد 

 
: "َسَأْلُت َرُسوَل هللا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأي  َمْسِجٍد ُوِضَع ِفي أبي ذّر رضي هللا عنهومنه قول      

ُل؟"   .(6)اأَلْرِض َأوَّ

                                                             

مذهب المبّرد أّن الحذف من األّول، ومذهب سيبويه أّن األصل )َقَطَع هللا يَد َمن قالها وِرْجَل َمن قالها( فُحذف ما أضيف  )1(
إليه )رجل( فصار )َقَطَع هللا يَد َمن قالها وِرْجَل( ثّم أقحم )وِرْجل( بين المتضايفين، وعند الفّراء االسمان مضافان إلى )َمن 

. وُسمع عن الكسائّي )من 235 /2. وشرح األشموني على األلفّية. 81_ 79 /3الها(. ُينظر: شرح ابن عقيل على األلفّية. ق
 .320 /2انية. ُينظر: معاني القرآن، الفّراء. قبِل ومن بعُد( بكسر األولى وضّم الثّ 

 .415_ 414 /6بيب، ابن هشام. ُينظر: مغني اللّ  )2(
. و)قبل وبعد( هما أصل الغايات ومّما ُألحق بهما )ليس غيُر، ومن 26_ 23دى. صي شرح قطر النّ ف ذكره مفّصاًل  )3(

. 75 /2. جريّ عُل، وأي الموصولة(. وُسّميت الغايات هذا االسم ألّنها تصير غاية عند الحذف. ُينظر: أمالي ابن الشّ 
 .334 /2بيب. د. د، د. ت، د. ط. متن مغني اللّ سوقّي على . وحاشية الدّ 131_ 127يوطّي. عيدة، السّ والمطالع السّ 

 .208 /2. ُينظر: الكتاب، سيبويه. اًل استعماله في الكالم وإتيانه أوّ داء هو كثرة ولعّل ما َجوَّز حذَف المضاف إليه في النّ  )4(
 /1عصفور.  . والمقّرب، ابن30 /3. وشرح المفّصل، ابن يعيش. 398 /2و، 345و ،344 /2ينظر: المصدر نفسه.  )5(

 .246 /2يوطّي. . وهمع الهوامع، السّ 1818 /4َرب، أبو حّيان. . وارتشاف الضَّ 244 /3سهيل، ابن مالك. . شرح التّ 215
. (3366) ح ،10. وُينظر: صحيح البخارّي. كتاب أحاديث األنبياء، الباب (1266) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )6(

 ( وفي حاشيته )أّوُل(.، وفيه )أّواًل (520) ح الة،الّص  ومواضعوصحيح مسلم. كتاب المساجد 
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قطعه عن اإلضافة،  ببّم بسفحذف المضاف إليه وبنى المضاف )أّول( على الّض الّشاهد قوله: )أّول(      

المساجِد( لكان أقوى؛  . وربما لو قّدره بقوله: )أّولَ (1)قدير: أّول كلِّ شيٍء" التّ َبرّي ذلك بقوله: "وقّدر الُعك
فهو _رضي هللا عنه_ يسأل عن المساجد ال عن األشياء، فلم يقل: أي  األشياِء  فظ الحديث،لل اوذلك تبعً 
 كان أّوُل؟

 
عجيل باإلجابة، قدير فإّن في حذف المضاف إليه _بعد قيام القرينة_ داللًة على طلب التّ كان التّ  اوأي       

اللَة صّحة ما ائل. ويزيد هذه الدّ لهفة السّ  ا: )الَمْسِجُد الَحَراُم( مراعيً وكان ذلك؛ إذ قال صّلى هللا عليه وسّلم
؟( فحذف المضاف إليه، والتّ  وكأّنه يكّرر لهفته واستعجاله  (ثم أي  المساجد؟) قدير:قاله أبو ذّر بعُد: )ُثمَّ أيٌّ

 باإلجابة.
 

ُل؟" سألهر، إذ ي موضع آخفالّثاني و        .(2): "َأي  اأَلْنِبَياِء َكاَن َأوَّ
 

 (3)ابق اهد السّ ّم كما في الشّ )أّول( مبنّي على الّض  فـ (،أّوَل األنبياءِ )قدير: والتّ الّشاهد قوله: )أّول(      
امع وبالغة المجيب. ومن منظور آخر يدّل على لى المضاف إليه المحذوف، وعلى لهفة السّ ليدّل ع

 اإليجاز.
 

إذ يقول: "َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل هللا  ،رضي هللا عنههـ( 54)ت: جاء في حديث أسامة بن زيد  والّثالث     
 .(4): َما َلُه؟ َفَقاَل: َلْم َيْأِتِني ِجْبِريل ُمْنُذ َثاَلُث" َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيِه الَكآَبُة، َفَسَأْلُتهُ 

 
ّم ليدّل على _ وبناه على الّض (ليال)وهو _مضاف إلى )ثالث( فحذف الالّشاهد قوله: )ثالث(      

 .(5) (َأَمُد ذلك ثالُث ليالٍ )أي ، ّم ال غيربالّض )ثالث(  :أنّ  الُعكَبريّ  وفيه رأىالمحذوف، 
 

                                                             

 .310 /2يوطّي. برجد، السّ . وُينظر: عقود الزّ 178َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )1(
 .(1279) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .296 /2يوطّي. برجد، السّ . وعقود الزّ 179َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )3(
 .(68) ح مع المسانيد، ابن الجوزي.جا )4(
 .71َبرّي. صإعراب الحديث، الُعكُينظر:  )5(
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)ثالث ليال أو ثالث أيام(،  (1) ا ُيشار إليه أّنه يجوز تذكير العدد وتأنيثه إذا ُحذف المعدودوممّ      
َمَضاَن ُثمَّ ولعله اختار )ليال( ألّن العرب تؤّرخ بالليالي، ومنه قوله صّلى هللا عليه وسّلم: "َمْن َصاَم رَ 

ْهِر"  اَأْتَبَعُه ِست    .(2)ِمْن َشوَّاٍل. َكاَن َكِصَياِم الدَّ

 
 تي تحّدث عنها أسامة رضي هللا عنه.ف على زيادة في الحزن والكآبة الّ دّل الحذربما و      

 
َيْتَبُع الَميَت َثاَلَثٌة، َفَيْرِجُع اْثَناِن َوَيْبَقى َمَعُه َواِحٌد، َيْتَبُعُه ": يه وسلَّملرسول هللا صلَّى هللا عقول  الّرابعو      

 .(3)ُه، َفَيْرِجُع أَْهُلُه َوَماُلُه، َوَيْبَقى َعَمُلُه" أَْهُلُه َوَماُلُه َوَعَملُ 
 

 .(4)"ثالٌث"  جاء: وفي جامع المسانيدالّشاهد قوله: )ثالثة(      
 

َله، وقد احوّية مجّددً المعنى واألوجه النّ  وايات فيفهنا يظهر أثر تعّدد الرّ       _مع رؤيته تغييَر  الُعكَبريّ  َأوَّ
إلى )ثالٌث( ألّن األشياء المذكورة األهَل والمال والعمل مذّكرات_ بتقدير مضاف إلى )ثالث(  واِة )ثالثٌة(الرّ 

من المذكورات  ، والواحدة ُعْلَقة؛ ألّن كال  (قثالُث ُعلَ )ليخالف العدُد المعدود ويوافق الكالُم القاعدة، فالمعنى: 
 .(5))األهل، والمال، والعمل( ُعْلَقة تتعّلق بالميت 

 
إذ حمل األشياء )األهل، والمال، والعمل( ؛ يجده أقرب إلى الحمل على المعنى أويلاظر في هذا التّ والنّ      

ذي أّدى إلى تقدير مضاف إليه، ، لكّن هذا الحمل ال يغّطي جانب الحذف بل هو الّ (الُعَلق)على معنى 
 اهد فيه الحمل والحذف.فالشّ 

 
مقطوعتان عن اإلضافة، فرواية الجامع )ثالث( _إلى  هماثالث( فإنّ )و (وايتين )ثالثةوبالعودة إلى الرّ      

جانب الحمل على المعنى_ ُحذف فيها المضاف إليه )ُعَلق( ورواية البخارّي )ثالثة( ُحذف فيها المضاف 
ذي أهمّية المحذوف الّ وايتين دّل إبهام المضاف وتنكيره وقطعه عن اإلضافة على إليه )أشياء( وفي الرّ 

شويق إليه، فلم يقل: يتبع الميَت أهُله وماله وعمله، بل: يتبع الميَت ثالثٌة، وهذا مناسب والتّ  االحقً  ُعِرف
يدّل _بعد  ا، ولعّل تأخير العمل وذكره ثالثً ذي يبقىللتفرقة بين األهل والمال اللذين يرجعان وبين العمل الّ 

 اللة نفسها.اللة على أهّمّيته_ الدّ الدّ 
 

                                                             

 .536 /4 حو الوافي، عّباس حسن.ُينظر: النّ  )1(

 .(1164) ح لرمضان، استحباب صوم سّتة من شّوال إتباعً يام، باب اصحيح مسلم. كتاب الّص  )2(
 .(6514) ح قاق، باب سكرات الموت،صحيح البخارّي. كتاب الرّ  )3(
 .(144) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(
 .99َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )5(
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أَْعَتَق ِسّتًة َمْمُلوِكيَن َلُه ِعْنَد َمْوِتِه، َلْم َيُكْن َلُه َماٌل َغْيُرُهْم، َفَدَعاُهْم َرُسوُل هللا  "َأنَّ َرُجاًل الخامس: و      
 .(1)" اَوَسلََّم َفَجَزأَُهْم َثاَلثً  َصلَّى هللا َعَلْيهِ 

 
ثًة( ألّن المعنى )جزأهم ثالثَة أجزاء( اهر يقتضي )ثالأّن الظّ  الُعكَبريّ ى أر الّشاهد قوله: )ثالثًا( وفيه      

ر:  .(2)على المعنى  حماًل  (ثالث ِقَطع)أو  (ثالَث ِفَرق ) والجزء مذّكر فُيَؤنَّث العدد، ولكْن يمكن أن ُيقدَّ
 

َن لقصد اإلبهام والتّ ذكير والتّ التّ وفي       امع يعلم المحذوف نكير، فالسّ أنيث ُقطع المضاف عن اإلضافة وُنوِّ
ذي وداللة على أهمّية الحكم الّ  اواللبس مأمون فكان الحذف إيجازً  ، أو أقسام، أو ِفَرٍق، أو ِقَطع(،)أجزاء

 جاء في تتّمة الحديث.
 

ومن أساليب العربّية في الحذف حذف المضاف إليه الواقع بين العددين المتعاطفين، ونصب األّول      
وخمسين،  اا َسْبعً در، وذلك نحو: زار زيٌد خالدً مص منهما نصَب المصادر ألّنه في األصل مضاف إلى

 صب المضاف )سبع(.أي: سبَع زياراٍت وخمسين زيارًة، فُحذف المضاف إليه )زيارات( وانت
 

 اا "َأْن ُتَكبَِّرا هللا َأْرَبعً معّلمً  هللا عليه وسّلمصّلى  رسول هللاالباب، إذ يقول من هذا ادس فالحديث السّ      
 .(3)َوَثاَلِثيَن"  اْحَمَداُه َثاَلثً َثالِثيَن َوتَ وَ 
 

َبرّي: "َنَصَب )أربع( نْصَب المصادر ألّنه في األصل مضاف إلى قال الُعكالّشاهد قوله: )أربعًا( وفيه      
 .(4)مصدر، كقولك: كّبرت هللا أربَع تكبيراٍت، وهكذا كّل ما جاء من األعداد على هذا المعنى" 

 
يء الواحد، وأّن الفعل يدّل على مصدره، الحذف أّن المضاف والمضاف إليه كالشّ ولعّل ما يقّوي هذا      

 .(أربَع تكبيرات)قدير: ولذلك كان التّ 
 

َن ألّن ّم ولم يبَق على حاله الّ وواضح أّن المضاف لم ُيْبَن على الّض       تي كان عليها قبل الحذف بل ُنوِّ
 .عددالعلى أهمّية فيه داللة اللة عليه، و لقّوة الدّ  المضاف إليه لم ُيْنَو لفظه وال معناه، وذلك

                                                             

" اَسلََّم َفَجَزأَُهْم َأْثاَلثً . وفي مسند أحمد: "َفَدَعا ِبِهْم َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيِه وَ (5817) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .ا( ال يقتضي تقديرً ا: )أثالثً . فقوله426 /4مسند أحمد. 

 .376َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )2(
 . والخطاب فيه ِلَعِليٍّ َوَفاِطَمة رضي هللا عنهما.(5486) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .365َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )4(
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" اا َوَأْشَهَد هللا َعَليَّ ِتْسعً ا، َوَأْوَثَقِني َسْبعً ي َرُسوُل هللا َخْمسً قول أبي ذٍر _رضي هللا عنه_ "َباَيَعنِ والّسابع     
(1). 

 
خمس )قدير: انتصاَبه، والتّ  تبنتصوامقام المصدر،  تقاماّلتي ( اا، وتسعً ا، وسبعً ـ)خمسً الّشاهد قوله:      

امع على علم بالمحذوف، متلّهف إلى محتوى البيعات اللة في هذا أّن السّ والدّ . (2) (بيعات أو مّرات
 هادات.والمواثيق والشّ 

 
ال يتناول هذه المسألة من منظور حذف المضاف إليه وإّنما من  الُعكَبريّ وُيشار _ههنا_ إلى أّن      

 العدد انتصاَب المصدر.منظور انتصاب 
 

  ّمان:بعد ظرف الز 
 

: "َأَما _وكان األخير يتبعه_ رضي هللا عنهبن اليمان صّلى هللا عليه وسّلم لحذيفة  الّنبيّ  قول منهو      
 .(3)ِذي َعَرَض ِلي ُقَبْيُل؟" َرَأْيَت الَعاِرَض الّ 

 
ألّن المحذوف ( 4)ّم رف )ُقَبْيُل( على الّض ظّ المضاف ال ىفحذف المضاف إليه وبنالّشاهد قوله: )ُقَبيُل(      

 .(ُقَبْيَل قليل)قدير: َمْنِوّي معنى، والتّ 
 

تي يكثر فيها حذف ، وهذا من المواضع الّ ليهعيل( المضاف )ُقبَ  داللةُ المضاف إليه  حذفَ يقّوي و      
ة _رضي هللا عنه_ كان حذيف نّ ثّم إالمحذوف فُيحذف، بعلم العضد تالمضاف إليه، فكأّن كثرة االستعمال 

 ذي َعَرَض لرسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، فهو على علم بالمحذوف.ورأى العاِرَض الّ  احاضرً 
 

إذ يقول: "َأَتْيُت َرُسوَل هللا َصلَّى  ،رضي هللا عنههـ( 18)ت: اني جاء في حديث معاذ بن جبل الثّ و      
 .(5)ي: َخَرَج َقْبُل" هللا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْطلُبُه َفِقيَل لِ 

 

                                                             

 .(1314) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .318 /2يوطّي. برجد، السّ . وعقود الزّ 191َبرّي. صالُعك: إعراب الحديث، ُينظر )2(
 .(1473) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .214َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )4(
 .(6305) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )5(
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اهد لعّل الشّ (، و قبَل إتيانك)قدير: والتّ  (1)عن اإلضافة  ّم لقطعهعلى الّض  مبنيّ ال (قبلُ الشاهد قوله: )     
 رف نفسه )قبل(واستعمال الظّ  ،الثة: كثرة االستعمالابق في ثالثة أمور ويختلف في أمر؛ فالثّ يّتفق مع السّ 

ال يستطيع تحديد  اذي أجاب معاذً ف: أّن المتكّلم الّ واالختال. طب بالمحذوفوعلم المخا مصغَّرًا )قبيل(،
ص،ا دقيقً تحديدً  ذي خرج فيه رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلمالوقت الّ  وُيضاف إلى ذلك  ا فحذف ولم يخصِّ

 الم.الة والسّ بّي عليه الّص بل سأل عن وجود النّ  ،لم يسأل عن ذلكرضي هللا عنه  امعاذً أّن 
 

 تائج، وأهّمها:ويذّيل الباحث مطلب )حذف المضاف والمضاف إليه( ببعض النّ      
 

 اد حذف المضاف إلى اثني عشر شاهدً وصل عدد شواه. 
  ّا عن المصدر بثالثة شواهد، ونائبً  اهد، وخبرً واهد بين حذف المضاف مبتدأ بشاتنّوعت تلك الش

 إليه بشاهدين. االجّر بشاهد، ومضافً  ا بحرفا للزمان بأربعة شواهد، ومجرورً بشاهد، وظرفً 
  ًلّهف َبرّي: التّ ومن أبرز دالالته في شواهد الُعكللمقام الوارد فيه،  اتتعّدد دالالت حذف المضاف تبع

ص به )المضاف إليه(، وتصّرف  لسماع اإلجابة، وزيادة تالحم المبتدأ مع الخبر، وأهمّية الُمَخصَّ
 ز على وقوع الفعل ال على فاعله، إضافة إلى تعميم الحكم.ركيالمتكّلم في ضروب الكالم، والتّ 

 لى تي ظاهُرها الخطأ فخطَّأها مع أّنه يمكن تخريجها عواية الّ َبرّي منهجه في تخريج الرّ خالف الُعك
 .اوجه، وذلك في حذف المضاف خبرً 

  ّلحديث.قدير في اذي أحدثه اإلسالم في العربّية أثر في الحذف والتّ اللّي الّ للتطّور الد 
 َبرّي تسعة؛ سبعة في حذفه بعد في كتاب الُعك اا واحدً عدد شواهد حذف المضاف إليه وجهً  بلغ

 مان.العدد، واثنين في حذفه بعد ظرف الزّ 
 عجيل باإلجابة، َبرّي: طلب التّ في كتاب الُعك اا واحدً برز دالالت حذف المضاف إليه وجهً من أ

نكير، وعدم قدرة المتكّلم شويق، واإلبهام والتّ بة، وزيادة التّ وتعظيم المسؤول عنه، وزيادة الحزن والكآ
 على تحديد الوقت.

 ويؤّدي إلى تقديره، كما تقّوي كثرة االمعنى حذف المضاف إليه _أحيانً  يخالط الحمل على _
 امع بالمحذوف فُيحذف.االستعمال علم السّ 

 
 
 
 
 
 

                                                             

 .427َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )1(
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 فة:حذف الموصوف والّص  6_ ١
 

ذي يكّمل الموصوف فتصفه أو توّضحه أو تخّصصه، وهي تتبعه في أكثر من لّ ابع افة هي التّ الّص      
وابع متحّدثين في ذلك عن حوّيين ُيْدِخُلونها باب التّ نكير، ما جعل النّ عريف والتّ أنيث والتّ ذكير والتّ جانب كالتّ 

 عريف واألغراض والموافقة واألنواع والقطع والحذف وغير ذلك من مسائل هذا الباب.التّ 
قد جمع بينهما ابن مالك فة، و فيبدأ بالموصوف ثّم ينتقل إلى الّص ك كّله بالحذف، ويهتّم البحث من ذل     

 :(1) في قوله
 َحْذُفُه َوِفي النَّْعِت َيِقلّ َوَما ِمَن الَمْنُعوِت والنَّْعِت ُعِقل     َيُجوُز 

 
فة يقّل ليل )ُعِقل(، وحذف الّص الدّ هما في حذفُيشترط  (2) (فةالّص )عت ، والنّ (الموصوف)فالمنعوت      

 اهد، وهذا اختصار تفصيله فيما يأتي:عن حذف الموصوف كما ورد في نهاية الشّ 
 

 حذف الموصوف: .أ
 

فة مقامه، وقد أشار سيبويه إلى ذلك بقوله: وتقوم الّص  (3)إذا دّل عليه دليل  الموصوف يجوز حذف     
ا منهم مات حتى رأيُته في حال كذا وكذا، وإّنما يريد ما منهم "وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول: م

 ( وقامت الجملة الوصفّية )مات( مقامه.واحدفُحذف الموصوف ) (4)واحٌد مات" 
 

 ّنثروأّن القياس يكاد يحظره في الثر، عر أكثر منه في النّ ورأى ابن جّني أّن حذف الموصوف في الشّ      
 :(5)تي ما يأ ألسباب عّدة تتلّخص في

                                                             

الك إلى ألفّية ابن مالك، عبد هللا بن صالح الفوزان. دار المسلم . وُينظر: دليل السّ 519، البيت: 38. صألفّية ابن مالك )1(
 .190 /2وزيع، د. ت، د. ط. شر والتّ للنّ 
. 2م، ط1984غة واألدب، مجدي وهبه_ وكامل المهندس. مكتبة لبنان، بيروت ُينظر: معجم المصطلحات العربّية في الل   )2(

 .414ص
مخشرّي. وبذيله: المفّضل في شرح أبيات المفّصل، ُينظر: المفّصل في صنعة اإلعراب، أبو القاسم محمود بن عمر الزَّ  )3(

. وشرح الكافّية 154_ 152. ص1م، ط1993عسانّي الحلبّي. قّدم له: علّي بو ملحم. دار الهالل، بيروت أبو فراس محّمد النّ 
حوّية، تّمام حّسان. عالم الكتب، . والخالصة النّ 425_ 423 /6بيب، ابن هشام. . مغني اللّ 1165 /3افية، ابن مالك. الشّ 

 .  177. ص1م، ط2000هـ_ 1420
 .345 /2الكتاب، سيبويه.  )4(
. وقد ُحذف موصوف الجملة 59 /3. وشرح المفّصل، ابن يعيش. 368_ 366 /2ُينظر: الخصائص، ابن جّني.  )5(

الموصوف المجرور، وقد ب في أمثلته هتمّ ذي ساقه سيبويه، لكّن ابن جّني كان ياهد الّ شّ عر، كما في الوشبهها في غير الشّ 
 قاس ذلك على عدم حذف الفاعل، وفي األخير خالف.
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، وهذه من مقامات والّتوكيد ناءوإّما للمدح والثّ  خصيصالوصف ِجيء به إّما للتخليص والتّ  .1
 .اإلطناب واإلسهاب ال اإليجاز

 .ما يصنعه حذف الموصوف من لبس .2
 ال يمكن حذف موصوفاتها. وجود صفات كالجملة وشبهها .3

 
قّلة حذف موصوف الجملة أو شبهها أّن  بب فيفاألمر راجع إلى مراعاة المقام وأمن اللبس، والسّ      
 ، وليس المفرد كالجملة أو شبهها.تي ستقوم مقامه يجب أن تكون مثله وتقبل مباشرة العاملفة الّ الّص 

 
وقد اشترطوا في هذا أن يكون الموصوف بعض ما قبله، وأن ُيسبق بأحد حرَفي الجّر )ِمن( أو )في(      

 (إاّل إنسانٌ )[ أي: 159ساء:  أَْهِل الِكَتاِب إالَّ َلُيْؤِمَننَّ ِبِه َقْبَل َمْوِتِه﴾ ]النّ نحو قوله تعالى: ﴿َوِإْن ِمنْ ، (1)
 :(2) ابغةعر قول النّ ومنه في الشّ 

 َكَأنََّك ِمْن ِجَماِل َبِني ُأَقْيٍش     ُيَقْعَقُع، َخْلَف ِرْجَلْيِه، ِبَشنِّ 

 .(كأّنك جمل من ِجمال)أي: 
 

لغايات ، فقد اسُتغني عن موصوفات ارأسً  هور أّنهم يطرحونهد فقد يبلغ من الظّ أّما موصوف المفر      
 :(3)عّدة، ومن ذلك 

 
 (.يءالشّ )[ أي: 59عميم، نحو قوله تعالى: ﴿ُقل اَل َيْسَتِوي الَخِبيُث َوالطَّيُِّب﴾ ]األنعام: بقصد التّ  .1
 .(جلالرّ )عليل، نحو: أكِرِم العالَم، أي: بقصد اإلشعار بالتّ  .2
 .(جلالرّ )ا ُعوِمل الوصف معاملة األسماء نحو: مررُت بالقاضي، أي: إذ .3
 .(بامرأة حائض)فة خاّصة بالموصوف، نحو: مررُت بحائض، أي: إذا كانت الّص  .4
 .(اماء باردً )ا، أي: صوف، نحو: ائتني بماٍء ولو باردً إذا تقّدم ِذْكر المو  .5
 .(سابغاتٍ  ادروعً )[ أي: 11َساِبَغاٍت﴾ ]سبأ: ْل فة تعّينه، نحو قوله تعالى: ﴿َأِن اْعمَ إذا كانت الّص  .6

                                                             

تح: حسن بن محّمد الحفظّي. جامعة ضّي لكافّية ابن الحاجب. . وشرح الرّ 322 /3سهيل، ابن مالك. ُينظر: شرح التّ  )1(
. وأوضح المسالك، ابن هشام. 1012ص. 1م، ط1993هـ_ 1414ة، المملكة العربّية الّسعودّية محّمد بن سعود اإلسالميّ 

ما في )عر لحسن، نحو: . ورأى ابن مالك أّنه لو اسُتعمل في غير الشّ 128 /3يوطّي. . وهمع الهوامع، السّ 319_ 318 /3
 .  323 /3سهيل. : شرح التّ ُينظر. (رَ اس إال َشَكَر أو َكفَ النّ 
. 194. ص1م، ط1991هـ_ 1411بيانّي. شرح وتعليق: حّنا نصر الِحّتي. دار الكتاب العربّي، بيروت ابغة الذّ ديوان النّ  )2(

نان: يروعه ما غيرة. وفالٌن ُيقعَقع له بالشّ ّن: القربة الّص وفي حاشية البيت: ِجمال بني ُأَقْيش: ِجمال تنفر من كل شيء. والشّ 
 .241 /13عرب، ابن منظور. ماّدة )شنن( ُينظر: لسان ال ال حقيقة له.

ركشّي لحذف . واشترط الزَّ 128_ 127 /3يوطّي. . وهمع الهوامع، السّ 1938 /4َرب، أبو حّيان. ُينظر: ارتشاف الضَّ  )3(
ّم. ياق كالمدح والذّ فة لغرض السّ اني: أن ُيعتمد على الّص فة خاّصة بالموصوف. والثّ الموصوف شرطين؛ األّول: أن تكون الّص 

 .  154 /3ركشّي. ُينظر: البرهان في علوم القرآن، الزَّ 
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_ في حديثهم فة، فيذكرونه _مثاًل ف على باب الّص حوّيين عن حذف الموصو وال يقتصر حديث النّ      
لموصوف محذوف، فتخلف  االمسّوغات أن يكون المبتدأ وصفً  عن مسّوغات االبتداء بنكرة، فمن تلك

 .(1) (عبٌد مؤمنٌ )ن مشرٍك، أي: فة موصوفها، نحو: مؤمٌن خيٌر مالّص 
 

 :ما يأتيمجموعة من الّشواهد موّزعة على طبيقّي الجانب التّ  وفي     
 

  به: الموصوف مفعوًَل 
 

َفُصم الثَّاَلَث َعْشَرَة َواأَلْرَبَع َعْشَرَة َوالَخْمَس  ا"ِإْن ُكْنَت َصاِئمً  :ليه وسّلمصّلى هللا عالّنبّي  ومنه قول     
 .(2)َعْشَرَة" 

 
 (الَث عْشرةَ الليلَة الثّ )قدير: فة مقامه، والتّ فحذف الموصوف، وأقام الّص الّشاهد قوله: )الّثالث عشرة(      

 .(3)والمراد يوم الليلة ألّن الليلة ال ُتصام 
 

اهد حذف موصوف وحمل على المعنى، إذ حمل الموصوف المحذوف )الليلة( على )اليوم( ففي الشّ      
 الث( المعدود.لف العدد )الثّ وذلك لكي يخا

 
يام واقع على الليلة تي حّددته، فالّص صفته الّ ب هتماملّية كان حذف الموصوف لالالومن الوجهة الدّ      

 هر.لكّن المهّم ترتيب هذه الليلة بين ليالي الشّ 
 

  ًاالموصوف مصدر: 
 

[ 82وبة: َقِلياًل َوْلَيْبُكوا َكِثيرًا﴾ ]التّ  اخُتِلف في المصدر الموصوف في نحو قوله تعالى: ﴿َفْلَيْضَحُكوا     
 ا قلياًل فليضحكوا ضحكً )درين محذوفين، أي: ( صفتان لمصاكثيرً )و (وأكثر الُمعِربين على أّن )قلياًل فالمبّرد 

فليضحكوا )لفعل، أي: مير في مصدر ا. وسيبويه وابن هشام على أّنهما حاالن من الّض (اوليبكوا بكاًء كثيرً 
 .(4) (قلياًل حَك الّض 

                                                             

 .289 /1سهيل، ابن مالك. . وشرح التّ 323 /1ّجاّجي، ابن عصفور. ُينظر: شرح جمل الزَّ  )1(
 .(5770) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .409 /2 سهيل.. وذكره ابن مالك في شرح التّ 370َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )3(
_ 423 /6بيب، ابن هشام. . ومغني اللّ 1939 /4َرب، أبو حّيان. . وارتشاف الضَّ 226 /1: الكتاب، سيبويه. نظريُ  )4(

545 . 
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من حديث رسول هللا _صّلى  ماء بنت أبي بكٍر رضي هللا عنهمومن هذا الباب ما روته فاطمة عن أس     
ّجاِل  اْفَتُنوَن ِفي الُقُبوِر َقِريبً ذي يقول فيه: "ِإنَُّه َقْد ُأْوِحَي ِإَليَّ َأنَُّكْم تُ هللا عليه وسّلم_ الّ  َأْو ِمْثَل فْتَنِة الَمِسيِح الدَّ

 .(1)_اَل َأْدِري َأيَّ َذِلك َقاَلْت َأْسَماُء_" 
 

 (من فتنةِ  اا قريبً افتتانً ) :ا لمصدر محذوف أيمنصوب نعتً أّنه  الُعكَبريّ  الّشاهد قوله: )قريبًا( فرأى     
 .(2) (إلى الفتنة)( فأضافه )أْو ِمْثلِ  ولذلك قال:

 
لحديث فأّدى ذلك إلى لبس؛ إذ لم يذكر الجملة المعترضة َبرّي اجتزأ اّول ما ُيالَحظ في هذا أّن الُعكوأ     

أو مثَل( هو من قول  ااهد )قريبً و القارئ أّن موطن الشّ امع أ)ال أدري أيَّ ذلك قالت أسماُء( وبهذا يظّن السّ 
 تيفهي الّ  ؛ عنهمارضي هللاتي روت عن أسماء بّي صّلى هللا عليه وسّلم، والحّق أّنه من كالم فاطمة الّ النّ 

 .أسماءال تدري أيَّ ذلك قالت 
 

م_ اختيارين، الالة والسّ بّي وأّنه يضع _عليه الّص امع أّن القول للنّ َبرّي لظّن السّ ولو ُأِخَذ باجتزاء الُعك    
 َبرّي قال )ولذلك قال( ولم يقل )ولذلك قالت( مع أّن الكالم لفاطمة رضي هللا عنها.ال سّيما أّن الُعك

 
بّي _صّلى هللا عليه وسّلم_ قال  يغلق باب االستشهاد على حذف الموصوف، ألّن النّ وهذا الكالم ال     
 .(3)( اة لموصوف محذوف تقديره: )افتتانً ( أو )ِمْثَل( وكالهما صفامن اثنتين: )قريبً  واحدة

 
ئة لكّنه ُخّصص بهيعلى االهتمام بمقدار المحذوف وهيئته، فاالفتتان واقع  وقد دّل حذف المصدر     

 ( أو )ِمْثَل( هي المهّمة.امعّينة )قريبً 
 

  ًإليه: االموصوف مضاف 
 

يء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان، وهذه حاة حذف الموصوف في كالمهم على إضافة الشّ ذكر النّ      
مسألة خالفّية؛ فالكوفّيون ُيجيزون اإلضافة، والبصرّيون ال ُيجيزونها، فهم يرون أّن اإلضافة ُيراد بها 

                                                             

 .(6983) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
رضي لقول لفاطمة واب: )لذلك قالت( ألّن ا. وقوله: )لذلك قال( خطأ، والّص 462َبرّي. صإعراب الحديث، الُعكُينظر:  )2(

واب: أو )ِمْثَل( بفتحها ألّنه معطوف وقوله: )أو ِمْثِل( بكسر الالم خطٌأ، والّص  صّلى هللا عليه وسّلمال لرسول هللا هللا عنها 
 على منصوٍب.  

ن االفتتان ُتفَتُنو )قدير: تّ مير في المصدر المحذوف، وال( حال من الّض اأّن )قريبً في مثل ذلك يرى سيبويه وابن هشام و  )3(
 . (اقريبً 



54 
 

 
 

يء ال يتعّرف بنفسه، فخّرجوا ذلك على حذف الموصوف، نحو قوله تعالى: خصيص والشّ عريف والتّ تّ ال
 .(1) (حق  األمِر اليقينِ )[ أي: 95﴿ِإنَّ َهَذا َلُهَو َحق  الَيِقيِن﴾ ]الواقعة: 

 
 َعَلْيِه َوَسّلَم َيْأُمُر َبرّي البصرّيين في مذهبهم، ففي الحديث: "َكاَن َرُسوُل هللا َصلَّى هللاوقد وافق الُعك     

 .(2)ِبِصَياِم َأيَّاِم الِبيِض الثَّاَلَثِة" 
 

البيضاضها بالقمر، وال يجوز )األّيام البيض( ألّن األّيام  (يالياللّ )أّن )الِبيض( هي الُعكَبرّي رأى      
لّما المضاف إلى )أّيام( يالي( )اللّ الموصوف جاز حذف ف، (3) (يالي البيضِ أّياِم اللّ )قدير: كّلها ِبيض، والتّ 

 ، ودّلت القرينة الحالّية عليه.اكان اللبس مأمونً 
 

ذي تحمله واد الّ يالي( وإضافة )أّيام( إلى )الِبيض( إشارًة إلى أّن السّ ولعّل في حذف الموصوف )اللّ      
 .ااًض ضبيار هاأّنما تساوى الليل والنّ الليالي َمْمُحّو ببركة تلك األيام وصيامها وقمرها، فك

 
  ًاالموصوف معطوف: 

 
"َأَخَذ َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعَضَلِة َساِقي َأْو  :رضي هللا عنهبن اليمان ومنه حديث حذيفة      

َزاِر َفَأْسَفُل، ِفِإْن َأَبْيَت َفَأْسَفُل، ِفِإْن َأَبْيَت َفاَلحِ   .(4)ٌق ِلإْلَِزاِر ِفيَما ُدوَن اْلَكْعَبْيِن" َساِقِه، َقاَل: َهَذا َمْوِضُع اإْلِ
 

هذا ): تقديروالمرفوعة ألّنها عطف على )موضع( أّنها  ، ورأى الُعكَبريّ األولى الّشاهد قوله: )فأسفل(     
له، وإّنما أراد  ارف إذ ليس هنا ما يكون هذا ظرفً ظّ وال يجوز نصبه على ال(، موضع اإلزار فمكان أسفلُ 

 .(5) نفس المكان
 

َر الّص  قامأ)مكان( المعطوف على )موضع( و وعليه حذف الموصوف       فة )أسفُل( مقامه، ولو ُقدِّ
 .اأسفُل( من جنس ما سبق لكان جائزً )فموضٌع 

                                                             

في مسائل الخالف بين  . واإلنصاف69_ 68 /2جرّي. . وأمالي ابن الشّ 8 /2ّراج. حو، ابن السّ ُينظر: األصول في النّ  )1(
تح: جودة مبروك، ورمضان عبد الّتواب. مكتبة الخانجي، القاهرة، د. ت. بن األنبارّي. أبو البركات ، البصرّيين والكوفّيين

 .1806 /4َرب، أبو حّيان. . وارتشاف الضَّ 10 /3. وشرح المفّصل، ابن يعيش. 354_ 352ص. 1ط
 .6052. وفي جامع المسانيد: "َيْأُمُر ِبِصَياِم اأَلَياِم الِبيِض" 28 /5مسند أحمد.  )2(
واب أن ُيقال والّص  ام الِبيض،واية األيّ وأكثر ما تجيء الرّ . وفي لسان العرب: 397ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )3(
 . 124 /7ماّدة )بيض(  .ياليافة ألّن الِبيَض من صفة اللّ اَم الِبيِض باإلضأيّ 
 .16: صتخريجه سبق )4(
 .206َبرّي. صإعراب الحديث، الُعكُينظر:  )5(
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ذي بات يعرف امع الّ لحالة السّ  افة دون الموصوف مناسبً تيان بالّص اللة كان اإلومن حيث الدّ      
تي ارتكز الحكم عليها، وللسبب نفسه حذف مبتدأ فة الّ ل، وينتظر الّص الموصوف بما سبق من حال ومقا

عقيب، وحذف المضاف إلى )أسفُل( وبناها رتيب والتّ اّلة على التّ انية، واستعمل الفاء الدّ الخبر )أسفُل( الثّ 
 ّم.على الّض 

 
 فة:حذف الّص  .ب

 
وذلك نحو: ِسيَر عليه ليٌل،  ،(1)ت فة إذا دّل عليها دليل حالها حال غيرها من المحذوفاُتحذف الّص      

ل ابن جّني: "تحّس في كالم القائل اق هفة لداللة المقام عليها، وفيفُحذفت الّص  (2) (ليٌل طويلٌ )قدير: تّ وال
عظيم ما يقوم مقام قوله: طويٌل أو نحو ذلك ... وذلك أن تكون فخيم والتّ طريح والتّ طويح والتّ لذلك من التّ 

 ـ )هللا( هذه الكلمة ... أي رجاًل ! فتزيد في قّوة اللفظ بان وهللا رجاًل اء عليه، فتقول: كنفي مدح إنسان والثّ 
 .(3)أو نحو ذلك"  اا أو كريمً  أو شجاعً فاضاًل 

 
يات الحذف بداللته على المحذوف وإشارته إليه، فليس  اوتّي واحدً نغيم الّص عليه يكون التّ و       من ُمقوِّ

وت وانخفاضه وحركة ى المعاني، بل يدخل في ذلك طريقة الكالم وارتفاع الّص اّل الوحيد علالكالم بالدّ 
 تي يقتضيها المقام.الجسد وغير ذلك من العوامل الّ 

 
نكير حينئذ دليل كرات، وكأّن التّ عظيم في النّ فخيم والتّ فة أكثر ما يرد للتّ ركشّي أّن حذف الّص ورأى الزَّ      

من جوع شديد )[ أي: 4ْطَعَمُهم مِّْن ُجوٍع َوآَمَنُهم مِّْن َخْوٍف﴾ ]قريش: قوله تعالى: ﴿الَِّذي أَ نحو عليه، 
وتّي على المحذوف، فذلك نغيم الّص ويمكن ربط اآلية بما ذكره ابن جّني في داللة التّ  (4) (وخوف عظيم

 ين.)خوف( إذا مّدها مدَّ اللِّ  واقع في )جوٍع( إذا مّدها القارئ المّد العارض للسكون، وكذلك في
 

                                                             

 . 428 /6شام. بيب، ابن ه. ومغني اللّ 783 /3 ، جامع العلوم الباقولّي.ّجاجُينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزَّ  )1(
 .220 /1ذكره سيبويه في الكتاب.  )2(
امّرائّي. دار الفكر، عّمان_ األردن السّ فاضل صالح حو، . وُينظر: معاني النّ 371_ 370 /2الخصائص، ابن جّني.  )3(

 .202 /3. 1م، ط2000هـ_ 1420
 .155 /3ركشّي. ُينظر: البرهان في علوم القرآن، الزَّ  )4(
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فة إّنما ِجيء إلى أّن الّص  األمر راجعف (1)تي ذكرها ابن مالك في ألفّيته فة الّ أّما عن قّلة حذف الّص      
لكّنهم حذفوها إذا قامت القرينة  (2)بها لزوال اشتراك في المعرفة أو لتخصيص نكرة فحذفها عكس المقصود 

 ليل.ودّل الدّ 
 

 ن الّشواهد موزَّعة على ما يأتي:مجموعة مطبيقّي التّ وفي الجانب      
 

  ا موصوًَل فة اسمً الّص: 
 

"َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيْنِفُق ِمْن ُكلِّ َماٍل َلُه َزْوَجْيِن ِفي َسِبيِل هللا ِإالَّ  :صّلى هللا عليه وسّلم ومنه قول الّنبيّ      
رجَلْيِن، َوِإْن َكاَنْت فَ  َك؟ َقاَل: ِإْن َكاَنْت ِرَجاالً . ُقْلُت: َكْيَف َذااسَتْقَبَلْتُه َحَجَبُة الَجنَِّة ُكل ُهْم َيْدُعوُه ِإَلى َما ِعْنَدهُ 

 .(3)َفَبَقَرَتْيِن"  ايَرْيِن، َوِإْن َكاَنْت َبَقرً َفَبعِ  ِإِباًل 
 

( تي ينفق منها رجاالً انت أمواله الّ : )إن كقديرالتّ َبرّي أّن رأى الُعكالشاهد قوله: )إن كانت رجااًل( وفيه      
حذف صفة اسم )كان( المضمر االسم الموصول ، ف(4)بقوله )ِمن كلِّ ماٍل له( في بداية الحديث  مستدال  

 .الة )ينفق منها( أيًض ذفت جملة الّص تي( وقد حُ )الّ 
 

وفي إضمار اسم )كان( وحمل )األموال( على معنى )كّل مال( لما في )كّل( من معنى الجمع،      
ر، داللةٌ  امع على علم باسم كان )األموال( وصفته ( فالسّ اإليجاز واالهتمام بالخبر )رجاالً  على وحذِف ما ُقدِّ

 تي ينفق منها(.)الّ 
 

  اا ومجرورً فة جار  الّص: 
 

ُل َثاَلٌث"  :ومن هذا حديث      .(5)"َخْيُر الَخْيِل اأَلْدَهُم اأَلْقَرُح اأَلْرَثُم الُمَحجَّ

                                                             

 هذا البحث.من  48ُينظر: ص )1(
 /3يوطّي. . وهمع الهوامع، السّ 1937 /4َرب، أبو حّيان. . وارتشاف الضَّ 63 /3ُينظر: شرح المفّصل، ابن يعيش.  )2(

129. 
 .159 /5" ورد في مسند أحمد "فرجالن . وقد(1292) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .184َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )4(
ُل الثّ (1372) ح مسانيد، ابن الجوزي.جامع ال )5( ل" دون . وفي سنن التّ 300 /5الِث" . وفي المسند: "ُمَحجَّ رمذّي: "الُمحجَّ

ود يكون في الخيل األدهم: األساج: . وفي التّ (1696) ح الث(. أبواب الجهاد، باب ما جاء ما يستحب من الخيل،لفظ )الثّ 
. واألرثم من الرَّْثم، وهو: 55 /7رح( ماّدة )ق .هو ما كان في جبهته ُغّرة: قرح. واأل192 /32ماّدة )دهم(  .واإلبل وغيرهما

 . 216 /32م( ماّدة )رث .َرِس أو في َجْحَفَلِته الُعليابياٌض في َطَرِف َأْنِف الفَ 
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فة )منه( المتعّلقة بمعمول الُمحجَّل )ثالٌث( ف الجاّر والمجرور الّص فيه حذالّشاهد قوله: )ثالٌث( ف     

: "في هذه َبرّي قائاًل وقد عّلق عليه الُعكياق، دّل عليها ما سبقها من صفات الخيل، فهي معلومة من السّ 
" بالُمحجَّل ، و)ثالٌث( مرفوع(ثالٌث منه)قدير: واب أْن ُيرفع فيكون التّ واية )ثالٍث( نكرة بالجّر، والّص الرّ 

(1). 
 

كرة، فال ُيقال: فع أّنه ال يجوز إضافة المعّرف بـ)أل( إلى النّ َبرّي وترجيحه الرّ بب في تقدير الُعكوالسّ      
.)  )الكتاُب صفٍّ

 ،ي َقَواِئِم الَفَرِس ُكلِّهابياٌض يكوُن ف: حجيلأّن التّ ذلك  ؛خصيصداللة على إزالة التّ  الّصفة وفي حذف     
ُل الثّ ، ِرْجَلْيِن َوَيدٍ  ويكون في الث، ُمطَلُق َيٍد أو ويكوُن بالَعْكس: أي في ِرْجٍل وَيَدْين، وُيقال فيهما: ُمَحجَّ

 فة.فلّما كان كذلك ُحذفت الّص ، (2)ِرْجٍل 
 

ِإَلى الَمْسِجِد، ِإالَّ  ااحً ا َأْو َروَ  َيخُرُج ِمْن َبْيِتِه ُغُدو  "َما ِمْن َعْبدٍ  :صّلى هللا عليه وسّلم الّنبيّ  قولوالّثاني      
 .(3)َكاَنْت ُخَطاُه: ُخْطَوًة َكفَّاَرًة َوُخْطَوًة َدَرَجًة" 

 
رفع مبتدأ الحال  لكنهاخبر )كان( و)كّفارٌة( صفتها، و  على أّنها هافالجّيد نصبالّشاهد قوله: )خطوة(      

لـ  اٌة منها كّفارة( خبرً فتصير جملة )خطو  (4) (خطوٌة منها كّفارةٌ )قدير: )كّفارة( والتّ  صفته محذوفة، وخبره
 )كانت(.

 
فة في فة أّن )خطوة( نكرة ال يجوز االبتداء بها، وقد ذكر ابن مالك حذف الّص بب في تقدير الّص والسّ 

ْتُهْم َأْنُفسُ  ُهم﴾ ]آل مسّوغات االبتداء بنكرة، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿َيْغَشى َطاِئَفًة ِمْنُكْم َوَطاِئَفٌة َقْد أََهمَّ
 .ذلكوالحديث ك (5) (وطائفٌة من غيركم قد أهّمتهم أنُفُسهم)قدير: [ فالتّ 154عمران: 

 
 
 

                                                             

ُينظر:  (.ثالمحّجل محّجل ثال): ، والّتقدير. وقد خّرجه ابن مالك على حذف البدل199َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )1(
هـ، 1413ين بن مالك األندلسي. تح: طه ُمحِسن. مكتبة ابن تيمية، حيح، جمال الدّ وضيح لمشكالت الجامع الّص شواهد التّ 

 ولم يقف الباحث على رواية الجّر )ثالٍث(. .112. ص2ط
 .288 /28تاج العروس، الزَّبيدّي. ُينظر:  )2(
 .(5234) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 َبرّي.ُينظر: إعراب الحديث، الُعك )4(
 .  290_ 289 /1سهيل، ابن مالك. ُينظر: شرح التّ  )5(
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 فة مع موصوفها:. حذف الّص ج
 

)ت: ول البراء بن عازب قرب فة مع موصوفها إذا قامت قرينة عليهما، ومن هذا الّض ُتحَذف الّص  قد     
إلى المدينة: "َفَما َرَأْيُت أَْهَل الَمِديَنِة َفِرُحوا  هللا عليه وسّلمرضي هللا عنه في هجرة رسول هللا صّلى هـ( 72

 .(1)ِبَشْيٍء َفَرَحُهم ِبِه " 
 

إظهار في  زيادةً  (2) ، فحذف المصدر وصفته( فرِحهمِمثلَ  افما فرحوا فرحً )قدير: تّ فرأى الُعكَبرّي أّن ال     
 .بّي صّلى هللا عليه وسّلمبقدوم النّ  األنصار فرح

 
على حذف المضاف )مثل(  (فما فرحوا بشيٍء مثَل فرِحهم)قدير: وقد يسأل سائل: لماذا ال يكون التّ      

على الفرحة  اا( تأكيدً ذلك أّن في تقدير المصدر )فرحً ؟ اليه )مقامه( فيكون المحذوف واحدً وإقامة المضاف إ
تي أراد البراء اللة على الفرحة الّ زيد الدّ يه قدير ألنّ يتناسب مع مراد القائل ووصفه، وال ضير في زيادة التّ 

 أن يصفها، وعليه كان تقدير االثنين أفضل من الواحد. رضي هللا عنه
 

 فة والموصوف ما يأتي:ومن أبرز نتائج الحديث عن حذف الّص      
 

 اني في حذفه  به، والثّ في حذف الموصوف مفعوالً  األّولعة؛ فبلغ عدد شواهد حذف الموصوف أرب
 .اابع معطوفً ا إليه، والرّ الث مضافً ا، والثّ صدرً م

  ّابقة: االهتمام بمقدار الموصوف أو هيئته، واهد السّ من أبرز دالالت حذف الموصوف في الش
 فة.وارتكاز الحكم على الّص 

  ّناته الدّ  اوتّي واحدً نغيم الّص يظهر الت يات الحذف ومحسِّ  اّلة على المحذوف.من ُمقوِّ
  ( صفًة السم )كان( ا موصوالً فة )اسمً ثالثة؛ فشاهد في حذف الّص فة الّص بلغ عدد شواهد حذف

 ( صفة لنكرة.اورً ومجر  االمضمر، وشاهدان في حذفها )جار  
  اإليجاز، واالهتمام بالخبر، وتفخيم الموصوف وتعظيمه، وإزالة حذف الّصفةمن أبرز دالالت :

 خصيص.التّ 
 
 
 
 

                                                             

، 284 /4. وفي مسند أحمد: "َفَما َرَأْيُت أَْهَل الَمِديَنِة َفِرُحوا ِبَشْيٍء ِقْسط َفَرِحِهم به" (660) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 (.اواقتصر على حذف الموصوف )فرحً ط_ فة _وهي ِقسْ . فلم يحذف الّص 291

 .125َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )2(
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 مير:حذف الّض  7_ ١
 

والحديث في هذا ، (1)، وله أنواع وتقسيمات من منظورات مختلفة ادائمً  مبنيّ عرَّف مير اسم مالّض      
لة على مير العائد من جملة الّص الّض ، و القّصة(أن )ضمير الشّ : هماو ، ضميرينحذف المطلب عن 

 الموصول.
 

 أن:حذف ضمير الشّ  .أ
 

وقد ُسمِّي هذا االسم ألّنه يرمز للشأن . (2)هو "ضمير غيبة يفّسره جملة خبرّية بعده ُمَصرَّح بجزأيها"      
تي ُيراد الكالم عليها، وُيسمَّى ضمير القّصة ألّنه يشير إلى القّصة أو المسألة المراد الكالم أي للحال الّ 

مير العائد على ما قبله، عليها، وُيسمَّى ضمير المجهول ألّنه لم يسبقه مرجع كما هي الحال في الّض 
 .(3)مر أو الحديث ألّنه يرمز إلى األمر اآلتي بعده وُيسّميه بعضهم ضمير األ

 
أن َعْوَده على ما بعده، نحو قوله تعالى: ﴿ُقْل وعليه يمكن القول: إّن من أبرز خصائص ضمير الشّ      

. وفي الغاية من استعماله قال ابن يعيش: "وال يفعلون ذلك إاّل في مواضع (4)[ 1ُهَو هللاُ َأَحٌد﴾ ]اإلخالص: 
 .(5) عظيم"فخيم والتّ التّ 
 

ك روى سيبويه عن ليل جاز حذفه وإاّل فال، وفي ذلأّما عن حذفه فذلك عائد إلى القرينة، فإذا قام الدّ      
 .(6) (إّنه بك زيٌد مأخوذٌ )قدير: يقولون: إّن بك زيٌد مأخوٌذ، والتّ  االخليل أّن ناسً 

 
من  اه يجوز حذف اسمه إذا كان مفهومً الفعل أنّ وذكر ابن مالك في حديثه عن اسم الحرف المشّبه ب     

اسم الحرف المشّبه بالفعل_ وهو  يعني:، وإّنما وقع فيه أكثر، وحذفه _عرالكالم، وال يقتصر ذلك على الشّ 
 .(7)أن أكثر من حذفه وهو غيره ضمير الشّ 

 
 أن بما يأتي:ويمكن اختصار األسباب المحوجة إلى تقدير ضمير الشّ      

                                                             

 .88 /1ُينظر: شرح ابن عقيل على األلفّية.  )1(
 .86 /2ّبان. حاشية الّص  )2(
 .252 /1حو الوافي، عّباس حسن. ُينظر: النّ  )3(
 .538 /5بيب، ابن هشام. ُينظر: مغني اللّ  )4(
 .114 /3شرح المفّصل، ابن يعيش.  )5(
 .134 /2ُينظر: الكتاب، سيبويه.  )6(
 .205وضيح، ابن مالك. ص. وشواهد التّ 13 /2سهيل، ابن مالك. ُينظر: شرح التّ  )7(
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 واسخ القاعدة:النّ مخالفة  .1
 :(1) ل ابن مالك في حديثه عن )كان(اوفيه ق     

ْأِن اْسمً   َما اْسَتَباَن َأنَُّه اْمَتَنعاْنِو ِإْن َوَقع     ُمْوِهُم  اَوُمْضَمَر الشَّ
 

اقص، أو الحرف المشّبه بالفعل، أو المتعّدي إلى مفعولين( يدخل على اسخ )الفعل النّ معلوم أّن النّ و      
قاعدة قّدر لل افإذا كان الكالم مخالفً جملة االسمية فيرفع وينصب، أو ينصب ويرفع، أو ينصب االثنين، ال

 :(3) اعرنحو قول الشّ  (2)للناسخ  احاة ضمير شأن اسمً النّ 
 ِإَذا ِمت  َكاَن النَّاُس ِصْنَفاِن َشاِمٌت     َوآَخُر ُمْثٍن ِبالَِّذي ُكْنُت َأْصَنعُ 

 .(اُس صنفانأن النّ كان الشّ )تقديره: 
 

 :(4)دارة دخول العامل على ما له الّص  .2
 :(5) اعررط، كقول الشّ ومنه دخول الحرف المشّبه بالفعل على اسم الشّ      

 َوِظَباءَ  اا     َيْلَق ِفيَها َجآِذرً ْن َيْدُخِل الَكِنيَسَة َيْومً ِإنَّ مَ 
 

 أن:حذف ضمير الشّ على شاهدان طبيقّي وفي الجانب التّ      
 

االً صّلى هللا عليه وسّلم: "ِإنَّ َبْيَن َيَدِي ال الّنبيّ  األّول قول      اَعِة َثاَلِثيَن َدجَّ  .(6)" سَّ
 

)ثالثون(  اً مرفوع الُعكَبريّ  سم )إّن( مؤّخر منصوب، وقد أوردهصب ابالنّ فهو )ثالثين( اهد قوله: الشّ      
َل الرّ ورأى أّن الوجه النّ  ، (اعة ثالثون إّنه بين يدي السّ )قدير: مير شأن محذوف، والتّ فع بضصب، ثّم َأوَّ

 .(7)اعة ثالثون( خبرها مير اسم )إّن( وجملة )بين يدي السّ فيكون الّض 
 

                                                             

 .153، البيت: 13ألفّية ابن مالك. ص )1(
 .317ودالئل اإلعجاز، الجرجانّي. ص .280 /1ُينظر: شرح ابن عقيل على األلفّية.  )2(
 .71 /1ولّي. ُينظر: الكتاب، سيبويه. لالبيت للعجير السّ  )3(
 عجبّية.)ما( التّ و)كم( الخبرّية، وأسماء االستفهام، و رط، دارة: أسماء الشّ مّما له الّص  )4(
 .  115 /3الباحث في ديوانه. ُينظر: شرح المفّصل، ابن يعيش. عليه  قفُنسب البيت لألخطل، ولم ي )5(
 .(3617) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )6(
 .287َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )7(
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وقد استشهد  ،ذي جرت عليه العادةتنبيه للسامع إلى أمر عظيم، ألّنه مخالف للمّطرد الّ  ذلكوفي      
" لتأويله بقوله صّلى هللا علي الُعكَبريّ   .(1)ه وسّلم "ِإنَّ ِلُكلِّ َنِبيٍّ َحَواِريٌّ

 
حديث ربيعة بن كعب بن مالك رضي هللا عنه، يقول: "ُكْنُت َأْخدُم َرُسوَل هللا َصلَّى هللا َعَلْيِه  والّثاني     

 َعَلْيِه َوَسلََّم الِعَشاَء اآلِخَرَة َفَأْجلُس َوَسلَّم َوَأُقوُم َلُه ِفي َحَواِئِجِه َنَهاِري َأْجَمَع، َحتَّى ُيَصلَِّي َرُسوُل هللا َصلَّى هللا
 .(2)ِبَباِبِه ِإَذا َدَخَل َبْيَتُه، َأُقوُل: َلَعلًَّها َأْن َتْحُدَث ِلَرُسوِل هللا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم َحاَجٌة" 

 
فعل في تأويل المصدر، وخبر : ")أْن( ههنا مع الالُعكَبريّ ل اقه فيله: )لعّلها أن تحدث( و و الّشاهد ق      

)لعّل( محذوف تقديره: لعّل القصة أو الخصلة ذات حدوث، فحذف وأقام المضاف إليه مقامه، وإّنما دعا 
 .(3) بل حادثة" الك أّن القصة والخصلة ليست حدوثً إلى ذ

 
أو حادثة.  أنيث، إذ ال يمكن القول: لعّل القصة حدوث، وإّنما ذات حدوثفهناك ما يدعو إلى التّ      

 بّي _صّلى هللا عليه وسّلم_ في نفس المتكّلم.مير ما يدّل على عظم قدر النّ ولعّل في حذف الّض 

 
 لة:حذف عائد الّص  .ب

 
تي توّضحه وتبّين المراد منه، وقد أوجب لة الّ حوّية التزام الموصول بجملة الّص من المتالزمات النّ      

اس من هو حافظ للوّد والعهد. أو رابط مرفوع، نحو: خير النّ  حاة أن يكون في هذه الجملة ضمير رابطالنّ 
 ذي استمعَت إليه.تي زرتها. أو رابط مجرور، نحو: استمعُت إلى الّ منصوب، نحو: َأْكِرْم بالبالد الّ 

 
لعّل ما يعّوض منه هو طول و ، لة المنصوب، إذ يجوز حذفهعن حذف عائد الّص  والحديث ههنا     
 :(4)هو أمن اللبس، وبشروط ثالثة خاّصة، وهي بشرط عاّم  ،الكالم

 
 .ا مّتصاًل أن يكون ضميرً  .1
 .اا تام  ا أو وصفً  تام  أن يكون ناصبه فعاًل  .2
 مير.تي يعود عليها الّض أن يكون هذا الوصف لغير صلة )أل( الّ  .3

                                                             

( بالنّ  )1( . (2847) ح ليعة وحده،ير، باب هل ُيبعث الطّ ( في: صحيح البخارّي. كتاب الجهاد والسّ اصب )حواري  )حواريٌّ
 .(3719) ح بير بن العّوام،بّي صّلى هللا عليه وسّلم، باب مناقب الز  وكتاب فضائل أصحاب النّ 

 .24ريجه: صتخ سبق )2(
 .24تخريجه: ص سبق )3(
حو الوافي، . والنّ 172_ 164 /1. وشرح ابن عقيل على األلفّية. 103_ 101، األبيات: 9ُينظر: ألفّية ابن مالك. ص )4(

 .397_ 394 /1عّباس حسن. 
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 :(1) اعرل الشّ اق     
 ي الَمَعاِنييَراٍن َتَناَفوا فِ ِبَها َما ِشْئَت ِمْن ِديٍن َوُدْنَيا     َوجِ 

 .(هما شئتَ )أي: 
 

 :، وهياروط المذكورة آنفً نطبق عليها الشّ طبيق شواهد توفي التّ      
 

 .(2)الم: "ِإنَّا اَل ُنوَرُث، َما َتَرْكَنا َصَدَقٌة" الة والسّ عليه الّص  الّنبيّ  قول     
 

. (ما تركناه)محذوف أي: ذي(، وجملة )تركنا( صلة الموصول، "والعائد )ما( موصولة بمعنى )الّ      
 .(3)" (ذيالّ )و)صدقة( مرفوع ال غير خبر 

 
روط، جاز حذفه، وال يمكن أن تكون )ما( نافية؛ الشّ  اياق مستوفيً ا من السّ فلّما كان المحذوف مفهومً      

 كنا صدقٌة( ما قبلها )ال نوَرث(.لفساد المعنى، إذ تفّسر جملة )ما تر 
 

 نيا.هد في الدّ فس والزّ المال وتعليم االعتماد على النّ  تحقيراللة على د وفي حذف العائد المنصوب     
 

رضي هللا عنه: "َأْفَضُل َما ُنِعد  َشَهاَدُة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُا" هـ( 43)ت: قول عمرو بن العاص  والّثاني     
(4). 

 
. ولعّل في حذف (5)د محذوف أي ُنِعّده" ذي(، وصلتها جملة )ُنِعّد(، "والعائ)ما( موصولة بمعنى )الّ      

 العائد داللة على تعظيمه وتفخيمه.
 

 وسّلم،عليه صّلى هللا بّي ُسئلت عن صالة النّ  إذ ،عائشة رضي هللا عنهاأّم الث جاء في حديث الثّ و      
 .(6)، َفَرْكَعَتْيِن َقْبَل الَفْجِر" اا َواَل َشاِهدً ا َواَل َغاِئبً ا َواَل َمِريًض َما َلْم َيُكْن َيَدُع، َصِحيحً فكان من جوابها: "َفَأمَّا 

 

                                                             

 .397ص .طم، د. 1978هـ_ 1398يروت، بيروت مقامات الحريرّي، القاسم بن علّي. قّدم له: عيسى سابا. دار ب )1(
 .(1695) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .236َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )3(
. وُينظر: صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا (5913) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(

ه(. وفيه ُأثِبت الّض (121) ح الهجرة والحّج،  فال شاهد فيه. مير المحذوف )ُنِعد 
 .385َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )5(
 .(7142) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )6(
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 (1) "يدعه قدير:والتّ "، محذوفة العائدلة )لم يكن يدع( جملة الّص ، و بمعنى )اّلذي( )ما( موصولة     

 وفي ذلك تفخيم وتعظيم لركعتي الفجر.

 
ى هللا عليه وسّلم: "ِإنَّ َأْخَوَف كرة الموصوفة، وهو قوله صلّ حذف العائد المنصوب من النّ في  والّرابع     

 .(2)َما َأَخاُف َعَلى ُأمَِّتي ُكل  ُمَناِفٍق َعِليِم اللَِّساِن" 
 

مير المّتصل بالفعل )أخاف( الهاء، ولعّل طول الكالم عّوض )ما( نكرة موصوفة، والمحذوف الّض      
قدير: "إّن أخوف شيء أخافه على ن، والتّ منه، وربما كان في حذفه زيادة تحذير من المنافقين علماء األلسّ 

 .(3)أّمتي كل  منافق" 
 

 مير ما يأتي:ومن أهّم نتائج الحديث عن حذف الّض      
  لة المنصوب، ة في عائد الّص أن، وثالثمير ثمانية، أربعة في ضمير الشّ بلغ عدد شواهد حذف الّض

 كرة الموصوفة المنصوب.في عائد النّ  وشاهد
  ّأن على زيادة مع )إّن(، وشاهد مع )لعّل(، وقد دّل حذف ضمير الشّ ن اثنان أشواهد ضمير الش

 عظيم، ولفت االنتباه.وكيد والتّ التّ 
 َبرّي لحذف العائد المرفوع أو المجرور، في حين تناول المنصوب أربع مّرات، لم يتعّرض الُعك

 كرة الموصوفة.لة، ومّرة في عائد النّ ثالث منها في عائد الّص 
  دالالت الحذف: تحقير المحذوف وتصغيره، أو تعظيمه وتفخيمه، أو لفت االنتباه إليه من أبرز

 حذير منه.وزيادة التّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .467إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )1(
 .(5731) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .369َبرّي. صلحديث، الُعكإعراب ا )3(
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 ل:اني: حذف الفعالمبحث الثّ 
 

وفي ، (1) ، وقامت قرينة حالّية أو مقالّيةإذا دّل عليه دليله جائز حذفللفعل تقسيمات عّدة وأنواع، و      
 :، وهيمطالب ُموزََّعًة على أربعة فعلباحث شواهد حذف الاول الهذا المبحث يتن

 حذف الفعل المتعّدي.  .1
 .حذف الفعل الالزم .2
 .رطحذف الفعل في القسم والشّ  .3
 .اقص )كان(النّ الحذف في  .4

 
 .اللّيةحوّية والدّ من الجهتين النّ ه شواهدثّم تحليل لظرّية، ن ةوتحت كّل مطلب مقّدم     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

. ومفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر 79 /2جري. شّ . وأمالي ابن ال380 /2ُينظر: الخصائص، ابن جّني.  )1(
اكّي. ضبطه وعّلق عليه: نعيم زرزور. دار الكتب العلمّية، بيروت  كَّ _ 225. ص2م، ط1987هـ_ 1407محّمد بن علّي السَّ

د أبو الفضل إبراهيم. تح: محمّ  يوطّي.السّ جالل الّدين . واإلتقان في علوم القرآن، 453 /6بيب، ابن هشام. . ومغني اللّ 228
 .187 /3 وزارة الّشؤون اإلسالمّية، المملكة العربّية الّسعودّية، د. ت. د. ط.
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 الفعل المتعّدي: حذف ١_ 2
 

له، والحديث في هذا ويبقى عم اأو وجوبً  افي أسماء عّدة، وقد ُيحذف جوازً صب يعمل الفعل النّ      
قد يعرض الحذف لهذا  اصب، ولكنواألصل فيه أن ُيذكر فعله النّ ، عن حذف ناصب المفعول بهالمطلب 

. ولقرينة (يريد مّكةَ )حّج: مّكَة وربِّ الكعبة، أي: ، لقرينة حالّية، كقولهم لمن تهّيأ هيئة ال(1) االفعل جوازً 
قالوا أنزل رب نا )[. أي: 30حل: ﴾ ]النّ اَقاُلوا َخْيرً  ْنَزَل َرب ُكمقوله تعالى: ﴿َوِقيَل ِللَِّذيَن اتََّقْوا َماَذا أَ نحو مقالّية، 

 .(اخيرً 
 

بته. واإلغراء، نحو: األمانَة األمانَة. ضر  اما في أسلوب االشتغال، نحو: زيدً ك (2) اُيحذف وجوبً قد و      
كرار أو العطف_ نحو: رأَسك والجداَر. واالختصاص، نحو: نحن _المسلمين_ ُنكرم حذير _شريطة التّ والتّ 

اَلَة الَحَطِب﴾ ]المسد: ضيفنا. والمدح، نحو: الحمد هلل أهَل الحمد. والذّ  [ 4ّم، نحو قوله تعالى: ﴿َواْمَرَأُتُه َحمَّ
 (،الزم األمانة)ضربت زيًدا ضربته(، و) قدير:وما كثر استعماله، نحو: الكالَب على البقر. والتّ  وفي المثل

 .(أرسل الكالب)، و(أذّم حّمالة)، و(أمدح أهل الحمد)، و(أخّص المسلمين)، و(نحِّ رأسك)و
 

 :(3) وقد جمع ابن مالك بين الجواز والوجوب في قوله     
 ْد َيُكوُن َحْذُفُه ُمْلَتَزَماْن ُعِلَما     َوقَ َوُيْحَذُف النَّاِصُبَها إِ 

 

اصبها( عائدة على الَفْضَلة المفعول به، وقوله )قد( قبل المضارع )يكون( دليل على أّن )ها( في )النّ 
 .اقليل غالبً المضارع تدّل على التّ  الحذف الواجب أقّل من الحذف الجائز؛ ذلك أّن )قد( مع

 
 مجموعة من الّشواهد موّزعة على ما يأتي:قّي طبيوفي الجانب التّ      

 
 
 
 
 

                                                             

. 126_ 125 /1. وشرح المفّصل، ابن يعيش. 101 /2جرّي . وأمالي ابن الشّ 258_ 257 /1ُينظر: الكتاب، سيبويه.  )1(
بابن الحاجب. تح: موسى بناي العليلي. وزارة األوقاف،  واإليضاح في شرح المفّصل، أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف

 .158_ 155 /2سهيل، ابن مالك. . وشرح التّ 245 /1الجمهورّية العراقّية. د. ت، د. ط. 
تي لها شواهد في كتاب للنحاة حديث طويل عن حاالت الوجوب، لكّن الباحث اكتفى بنبذة، وسيأتي تفصيل الحاالت الّ  )2(

 .في موضعه راء، واالختصاص(َبرّي )اإلغالُعك
 .277، البيت: 21ألفّية ابن مالك. ص )3(
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 حذف المتعّدي إلى مفعول واحد: .أ
 

خاصم ابن عمٍّ من أّنه  رضي هللا عنههـ( 40)ت: ي حديث األشعث بن قيس الِكْندّي جاء ف ومنه ما     
ى هللا عليه صلّ  شتكى، قال لهفجحده ابن عّمه، فلّما ا ،في بئر له إلى رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم

 .(1)"َبيَِّنَتَك َأّنَها ِبْئُرَك َوِإاّل َفَيِميَنُه" وسّلم: 
 

قدير "هاِت بّيَنَتَك أو فاعله مضمر فيه، والتّ  اَتك( فهو منصوب بفعل محذوف جوازً اهد قوله: )بّينالشّ      
 .كوى خاصم والشّ دّلت عليه قرينة حالّية تكمن في التّ  (2)أحضْر" 

 
اصب داللة على أهّمّية الحّجة والبرهان الواجب على المشتكي تقديمه عند شكواه، فكأّن نّ وفي حذف ال     

كوى، وال يهّم المشتكي أو المشتكى عليه؛ َمن هما؟ وإّنما إحضار البّينة ليل قبل الشّ المفروض تجهيز الدّ 
 واستيفاء اليمين.

 
ُسوَل هللا صّلى هللا عليه وسّلم ُيَلبِّي ِبالِحجِّ : "َسِمْعُت رَ عنه أنس بن مالك رضي هللاقول اني الثّ و      

 .(3)" اوُل: َلبَّْيَك ُعْمَرًة َوِحج  َوالُعْمَرِة، َيقُ 
 

قدير: "أريُد ه، والتّ فاعله مضمر فيجوازًا منصوبان بفعل محذوف فهما  ا(حج  و  عمرةً الّشاهد قوله: )     
 بّي صّلى هللا عليه وسّلمجائز لقرينة حالّية هي إقبال النّ والحذف  (4)" احج  ، أو نويُت عمرًة و اعمرًة وحج  

 عيرتين، ورجاء قبولهما.على العبادتين، وفيه داللة على تعظيم الشّ 
 

 "َقِدَم النَِّبي  َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم الَمِديَنَة َوَأَنا اْبُن َعْشٍر، َوَماَت َوَأَنا اْبنُ الّثالث حديث أنس أيًضا: و      
َهاِتي َيْحُثْثَنِني َعَلى ِخْدَمِتِه، َفَدَخَل َعَلْيَنا، َفَحَلْبَنا َلُه ِمْن َشاٍة َداِجٍن، َوِشي َب َلُه ِمْن ِبْئٍر ِفي ِعْشِريَن. َوُكنَّ ُأمَّ

اِر، َوأَْعَراِبيٌّ َعْن َيِميِنِه َوَأُبو َبْكٍر َعْن َيَساِرِه َوُعَمُر َناِحَيًة، َفَشِرَب َرُسولُ  هللا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم. َفَقاَل  الدَّ
 .(5)ُعَمُر: أَْعِط َأَبا َبْكٍر. َفَناَوَل اأَلْعَراِبيَّ َوَقاَل: اأَلْيَمن َفاأَلْيَمن" 

 

                                                             

 .(121) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .89َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )2(
 .(216) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .(اا وحاج  لّبيك معتمرً )ير: قدال، فيكون التّ . وربما جاز تأويل المصدر بح104َبرّي. صاب الحديث، الُعكإعر  )4(
 وُيروى الحديث بالّرفع "األيمُن فاأليمُن" وله توجيهات عّدة. .(339) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )5(
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َبرّي: "منصوٌب بفعٍل محذوف تقديره: قّدموا األيمَن يمَن فاأليمَن(، وفيه قال الُعكقوله: )األ اهدالشّ      
 .لقرينة حالّية ااصب جوازً ُحذف الفعل النّ ف (1)فاأليمَن" 

 
أهّمّيته في تقديمه على صحابيَّْين  تظهرو وفي حذفه داللة على أهّمّية المفعول )األيمَن( والبدء به،      

َمْين على غيرهما أبي بكر وعمر رضي هللا عنهما.من خيرة الّص   حابة مقدَّ
 

 .(2)؟" اا َأْم َثيِّبً : "ِبْكرً رضي هللا عنه اجابرً يسأل  مصّلى هللا عليه وسلّ  الّنبيّ  قولوالّرابع      
 

فحذف الفعل المفهوم من سياق الكالم )تزّوجَت( مع همزة االستفهام المعلومة الّشاهد قوله: )بكًرا(      
 .وتّي، وأبقى المفعول بهنغيم الّص من التّ 

 
وج، الزّ  عن صفةسأله واج لم بوقوع الزّ يدّل على االهتمام بصفة المفعول، فبعد أن ع في ذلك ماو      

 (؟اا أم ثّيبً أتزّوجت امرأة بكرً )قدير: ا، فالتّ وهناك موصوف محذوف أيًض  (ا؟ا أم ثّيبً أتزّوجَت بكرً )قدير: والتّ 
فة _وكانت محصورة بموصوفها_ حذف الموصوف )امرأة(، وثالثة المحذوفات لّما كان االهتمام بالّص ف
تدّل على ما دّلت عليه من االهتمام بصفة المفعول، وعدم إثقال الكالم بذكر  (فالهمزة والفعل والموصو )

 المفهوم من المقام.
 

، َكْيَف َتْصَنُع ِإنْ  :بّي صّلى هللا عليه وسّلمالنّ  إذ يسأل، جوابال منحذف الفعل  الخامسو        َيا َأَبا َذرٍّ
َعَة.اعنه: فيقول أبو ذّر رضي هللا ُأْخِرْجَت ِمَن الَمِديَنِة؟  َعَة َوالدَّ  لسَّ

 
، ألّنه جواب قوله: (َعةَعة والدَّ آتي السّ : )منصوبان على تقديرفهما  (َعةَعة والدَّ السّ الّشاهد قوله: )     

 .(3)(. َعةَعة والدَّ أصنع السّ )كيف تصنع، فكأّنه قال: 
 

ذ ُذكر في االستفهام )كيف فظّية؛ إ، وقد دّلت عليه قرينة لاحذف الفعل )آتي، أو أصنع( جوازً  اهدفالشّ      
 تصنع؟(

 
انع المعلومين نع والّص نيع ال على الّص دّل حذف الفعل على أهّمّية الجواب المرتكز على الّص وربما      

 .كالممن سياق ال
                                                             

 .109َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )1(
 .29تخريجه: ص سبق )2(
 ات الجاّر )إلى( في الجوابيد جاء بإثب. والحديث في جامع المسان169و ،168ّي. صَبر إعراب الحديث، الُعكُينظر:  )3(

 .(1240) ح .)إلى الّسعة(



68 
 

 
 

الفعل في جواب االستفهام مّطرد واسع، "ومن هنا ال نستطيع أن نغفل داللة المفردات  وحذفُ      
الجملة ودورها في الحكم على ما يوجد من الحذف في بناء الجملة، من حيث إّن هذه المستخدمة في 

 .(1)تي تقع بينها ُتعّد قرينة لفظّية أو حالّية تساعد على الحكم بالحذف" حوّية الّ المفردات بالعالقات النّ 
 

ات ليلة أاّل ُيهلك أّمته بَسَنة ذ بّي صّلى هللا عليه وسّلم ربَّه تبارك وتعالىجاء في سؤال النّ الّسادس و        
وُيذيق بعضهم بأس بعض فأبى  اب له، وأاّل يلِبَسهم شيعً من غيرهم فاستجا اأعطاه، وأاّل ُيسّلط عليهم عدو  ف

بح قال له إنسان من ولّما جاء الّص  َأْو َطاُعوٌن. ثالث مّرات. االم: ُحمَّى ِإذً الة والسّ ليه الّص عليه، فقال ع
 .عليه وسّلم ما حصل صّلى هللابّي الليلة تدعو بدعاء، فقّص عليه النّ  أهله: لقد سمعتك

 
قدير: لقرينة حالّية، والتّ  اوهما منصوبان بفعل محذوف جوازً  (2)" اا َأْو َطاُعونً : "ُحمَّى ِإذً اوي فقال الرّ      

 .(3) (اعونً حمَّى أو طا فيسّلط اآلن أو يلقي)
 

قد وقع،  ّلى هللا عليه وسّلمصبّي اوي ويقينه بأّن اختيار النّ مان الرّ على إيما يدّل حذف الفعل في و      
 تي نزلت بالمسلمين.ازلة الّ وعلى هول الموقف وِعَظم النّ 

 
َيا َرُسوَل هللِا، َما ُيْذِهُب َعنِّي َمَذمََّة الّرَضاِع؟ َقاَل: ُقْلُت  : "والّسابع حديث الحّجاج األسلمّي عن أبيه     

 .(4) َأْو َأَمٌة" ُغّرٌة َعْبدٌ 
 

فُحذف الفعل المعلوم من القرينة اللفظية  (5)قدير: "ُيذهب ذلك عنك غّرٌة" التّ الّشاهد قوله: )ُغرَّة( و      
 .اا شافيً فكان الجواب موجزً  )ُغّرة( يهّمه الفاعلذي ائل الّ ؤال، وفي حذفه مراعاة لحالة السّ المذكور في السّ 

 
 
 
 

                                                             

هـ_ 1420روق، القاهرة اللّي، محّمد حماسة عبد اللطيف. دار الشّ حوّي الدّ اللة، مدخل لدراسة المعنى النّ حو والدّ النّ  )1(
 .134. ص1م، ط2000

فع، فال شاهد فيه على حذف . "أو طاعوٌن" بالرّ (5630) ح . وُينظر: جامع المسانيد، ابن الجوزي.248 /5مسند أحمد.  )2(
 المتعّدي.

 .428َبرّي. صحديث، الُعكإعراب ال )3(
لسان العرب، ابن منظور. ماّدة )غرر( . ُينظر: يء: أّوُله وأكرُمهوُغّرة الشّ . (1420) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(
5/ 15. 
 .204َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )5(
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 الحذف في اإلغراء: .ب
 

اإلغراء أسلوب من أساليب العربّية ينّبه فيه المتكّلم المخاطب على أمر محمود ليفعله وُيلزمه بذلك      
 :(2) اَرميّ . ومنه قول مسكين الدَّ (1)ويحّثه عليه 

 َلى الَهْيَجا ِبَغْيِر ِساَلحِ َأَخاَك َأَخاَك ِإنَّ َمْن اَل َأَخا َلُه     َكَساٍع إِ 

 .(الزم أخاك)أي: 
 

كرار، شريطة التّ  اإذ ُيحذف فيه ناصب المفعول وجوبً ندرج هذا األسلوب تحت باب المفعول به؛ وي     
دق الزم الّص )دَق والعهَد، أي: . أو العطف بالواو، نحو: الّص (الزم األمانة)نحو: األمانَة األمانَة، أي: 

وِذْكره، نحو: المروءَة،  اصب. فإذا ُأفِرد المفعول ولم يكن تكرار أو عطف جاز حذف النّ (واحفظ العهد
 .(3): الزم المروءة القول فيجوز

 
ُثمَّ إّنه َثمَّ أكثر من تفسير إلضمار الفعل في اإلغراء، فرأى سيبويه أّنه عائد لكثرة االستعمال، ورأى      

 .(4)كرير عوض من المحذوف المبّرد أّن اإلطالة والتّ 
 

 :(5)ر اعفع من مثل قول الشّ يعرض له الرّ يوطّي أّن المنصوب المكّرر قد وذكر السّ      
اَلحُ  اَلُح السِّ  َلَجِديُروَن ِبالَوَفاِء ِإَذا قا     ل َأُخو النَّْجَدِة السِّ

 لمبتدأ محذوف. االَح( وصار خبرً الَح السّ ر )السّ فُرفع المنصوب المكرّ 
 

الجواز ال الوجوب، إذ ال طبيق ففيه شاهدان على األسلوب المذكور، وكالهما على سبيل أّما التّ      
 تكرار للُمغَرى به وال عطف.

 
وذلك لّما خلت البقاع حول المسجد،  (6): "ِدَياَرُكْم ُتْكَتْب آَثاُرُكْم" صّلى هللا عليه وسّلمالّنبّي  فاألّول قول     

 ما قال. ، فقالرسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم فأراد بنو َسِلَمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك
                                                             

هب، ابن هشام. . وشرح شذور الذّ 79 /4. وأوضح المسالك، ابن هشام. 1478 /3َرب، أبو حّيان. ظر: ارتشاف الضَّ ُين )1(
 .120ص

. 1م، ط1970هـ_ 1389اَرمّي. تح: عبد هللا الجبوري، وخليل إبراهيم العطّية. دار البصرّي، بغداد ديوان مسكين الدَّ  )2(
 .10ص

. وهمع 626، البيت: 45. وألفّية ابن مالك. ص29 /2. وشرح المفّصل، ابن يعيش. 97 /2جرّي. ُينظر: أمالي ابن الشّ  )3(
 .21 /2يوطّي. الهوامع، السّ 

 .215 /3. والمقتضب، المبّرد. 256 /1ُينظر: الكتاب، سيبويه.  )4(
 . والبيت بال نسبة، ولم يقف الباحث على قائله.21 /2يوطّي. ُينظر: همع الهوامع، السّ  )5(
 .(1120) ح امع المسانيد، ابن الجوزي.ج )6(
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ال تكرار للمفعول وال عطف إذ على اإلغراء، فهو منصوب بفعل محذوف جواًزا )دياَركم( قوله:  اهدالشّ      
قرينة حالّية هي إرادة االنتقال قرب المسجد، وقرينة لفظّية  يهدّلت عل( 1) (اسكنوا دياركم)قدير: عليه، والتّ 

 لب.طّ هي انتصاب )دياَركم( وجزم )ُتكتْب( على جواب ال
 

يار، وما يترّتب عليه من ُبْعد ينتج عنه زيادة في في الدّ  أهّمّية البقاءاصب داللة على وفي حذف النّ      
ذي حرص رسول هللا _صّلى هللا عليه وسّلم_ على أن يغتنموه، الُخطا إلى المسجد، وعليه يزيد األجر الّ 

 فحذف الفعل إغراًء.
 

: رضي هللا عنه قال لعمرعام، فيطلبون الطّ  بي صّلى هللا عليه وسّلملنّ اني عندما جاء قوم إلى اوالثّ      
مر، فتح عمر رضي هللا عنه الباب، وقال وطاعًة، حتى إذا وصلوا غرفة فيها التّ  اقم فأعطهم، فقال: سمعً 

 لهم: شأَنكم.
 

والحذف جائز لقرينة  (2) (افعلوا شأَنكم)قدير: منصوب على اإلغراء، والتّ  هوفالّشاهد قوله: )شأَنكم(      
 .ر فيه المنصوب ولم ُيعَطف عليهحالّية غير واجب لم ُيكرَّ 

 
، وربما تتبّين جمالّية (مرخذوا حاجتكم من التّ )ل: قلم ي، فإيجازأهّمّية المفعول، و على  لةدالوفي ذلك      

 الحذف لو جيء بالمحذوف.
 

 الحذف في اَلختصاص: .ج
 

تي وجب معها حذف العامل، ويحملونه في ذلك على المنصوبات الّ حاة االختصاص في يذكر النّ      
: اللهّم اغفر لنا أّيُتها العصابُة. نحوجل. و : أنا أفعل كذا أي ها الرّ نحواصب، ذي ال يظهر فيه النّ داء الّ النّ 

وا باألّول: دعلى االختصاص، وقص فة دلياًل ا( مع الّص لكّنه ليس نداًء؛ إذ جعلوا )أي  داء فهذا على طريقة النّ 
ذي تأخذه . و)أّي( تأخذ حّقها الّ (أنفسهم) ، وقصدوا بالعصابة(جالمن بين الرّ  اأنا أفعل كذا مخصوًص )

ّم، وتأنيثها مع المؤّنث، وعدم تثنيتها أو جمعها، ومفارقتها اإلضافة، داء من البناء على الّض في باب النّ 
 .(3)لمرفوع نبيه بعدها، ووصفها بالمحّلى بأل اولزوم )ها( التّ 

                                                             

وذكر تقديًرا قبله: )عليكم دياَركم( قد يكون هو األقوى ألّن الّسكن ثبوت بعد  .146َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )1(
 انتقال.

 .225وُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص. 23تخريج الحديث: ص سبق )2(
. وشرح المفّصل، ابن يعيش. 70_ 69مخشرّي. ص. والمفّصل في صنعة اإلعراب، الزَّ 233 /2ُينظر: الكتاب، سيبويه.  )3(
ضّي . وشرح الرّ 434 /3سهيل، ابن مالك. . وشرح التّ 292_ 291 /1. واإليضاح في شرح المفّصل، ابن الحاجب. 17 /2

 .120هب، ابن هشام. ص. وشرح شذور الذّ 512لكافّية ابن الحاجب. ص
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ي، أو داء ليبّين المراد والمفهوم من ضمير قبله بتقدير )أعنبلفظ غير لفظ النّ  ويأتي االختصاص     
عني أو أ )اس للضيف. أي: باأللف والالم، نحو: إّنا _العرَب_ أقرى النّ  اأخّص( وفي ذلك يكون معّرفً 

أعني أو ) :لمين_ نصون المرأة. أيباإلضافة، نحو: نحن _معشَر المس ا. ويكون معّرفً (أخّص العرب
 )بنو، ومعشر، وآل، وأهل(. ههنا ا. وأكثر األلفاظ تردادً (أخّص معشر

 

 على حذف الفعل في االختصاص: طبيقّي َثمَّ شاهدانوفي الجانب التّ      
 

 .(1)َدَقُة" صّلى هللا عليه وسّلم: "ِإنَّا _آَل ُمَحمٍَّد_ اَل َتِحل  َلَنا الصَّ  الّنبيّ  األّول قول     
 

، (أعني أو أخّص )تقديره:  اعلى االختصاص، بفعل محذوف وجوبً  منصوبفهو )آَل( الّشاهد قوله:      
 .(2) اّن(، وال يصّح أن تكون )آل( خبرً دقة( فعلّية في محّل رفع، خبر )إوجملة )ال تحّل لنا الّص 

 
مال هذا األسلوب على بيان المراد ، وقد دّل استعاتصاص _ههنا_ جاء بلفظ )آل( مضافً واالخ     
كثر من وجه، مير ضمير جمع يدّل على كثرة وتعميم ويحتمل أمير )نا( المتصل بـ)إّن(؛ ذلك أّن الّض بالّض 

 .اا ومؤّكدً ا للحكم، ومحّددً فكان تخصيصه ُمفِهمً 
 

 ،ى هللا عليه وسّلمصلّ بّي ُسئلت عن صالة النّ إذ  ،ن عائشة رضي هللا عنهاحديث أّم المؤمنياني الثّ و      
 .(3)فكان من جوابها: "َفَأمَّا َما َلْم َيُكْن َيَدُع َفَرْكَعَتْيِن َقْبَل الَفْجِر" 

 
واية ونسب عن منهجه المعتاد في تأويل ما ظاهره الخطأ، فَخطَّأ الرّ  الُعكَبريّ في هذا الحديث خرج      

قدير: فع باأللف )ركعتان( على أّنها خبر المبتدأ )ما( والتّ ألّن )ركعتين( مثّنى وحّقها الرّ  ،واة هو إلى الرّ السّ 
 .(4) (ذي لم يكن يدعه فركعتانفأّما الّ )
 

الحديث المذكور  أويلفضل من تخطئتها، وربما يمكن تواية على وجه كان هذا أوإذا أمكن تأويل الرّ      
 .(فأّما ما لم يكن يدعه فأخّص ركعتين)قدير: على االختصاص فيكون التّ 

                                                             

. واستشهد ابن هشام به على المعّرف باإلضافة (95) ح . وُينظر: جامع المسانيد، ابن الجوزي.390 /6 مسند أحمد. )1(
 .120هب. صفي االختصاص، ُينظر: شرح شذور الذّ 

 .85َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )2(
 .62تخريجه: ص سبق )3(
 .185 /3يوطّي. برجد، السّ يوطّي في: عقود الزَّ . ونقله السّ 467_ 466َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )4(
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ذلك أّنها فركعتان( في الحديث نكرة، فكيف جاءت مفعوال للمحذوف )أخّص(؟ )إذا كانت ؤال: السّ و      
تين تكسبان أهّمّية كعتين المذكور الرّ ّن أذلك  وُيضاف إلى نكير،ُوصفت بقولها: )قبل الفجر( فخرجت من التّ 

 خصيص.لهما، فيناسبهما التّ  مصّلى هللا عليه وسلّ من عدم تركه 
 
، فيكون (1)اهد على حذف الخبر المضاف، وإبقاء المضاف إليه على جّره وربما يمكن تقدير الشّ      

 .(فأّما ما لم يكن يدع فصالُة ركعتين)قدير: التّ 
 

 د. حذف فعل القول:
 

قوله صب على أّنها مفعول به، نحو ينصب فعل القول جملة تسّمى جملة مقول القول، محّلها النّ      
[ فجملة )إّني ذاهب إلى رّبي( جملة اسمّية، 99اّفات: وَقاَل ِإنِّي َذاِهٌب ِإَلى َربِّي َسَيْهِديِن﴾ ]الّص ﴿تعالى: 

 مقول القول، في محّل نصب، مفعول به.
 

ل وكثرته في جواب عن حذف الفع الّسيوطيّ  والكالم ههنا على حذف فعل القول، وفي حديث     
قول، نحو ﴿َوِإْذ َيْرَفُع ِإْبَراُهيُم الَقَواِعَد ِمَن الَبْيِت َوِإْسَماِعيُل َربََّنا﴾ ]البقرة: : "وأكثر منه حذف الاالستفهام قال

 .(2)" (ربَّنا)[ أي يقوالن: 127
 

 وفي الّتطبيق شاهدان من هذا الضرب:     
 

 عنهما رضي هللاسأله ابن عمر إذ  ،رضي هللا عنههـ( 61)ت:  اء في حديث جابر بن َعِتيكجاألّول     
ِمْن َغْيِرِهْم،  ااَل ُيْظِهَر َعَلْيِهْم َعُدو  فقال: "َدَعا ِبَأْن  ،تي دعا بها رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلمالث الّ عن الثّ 

ِنين َفُأْعِطَيُهَما، َوَدَعا ِبَأْن اَل َيْجَعلَ   .(3)ِنيَها"  َبْأَسُهْم َبْيَنُهْم َفَمَنعَ َواَل ُيْهِلَكُهْم ِبالسِّ
 
ظاهر الكالم يقتضي أن يقول: )فُمِنَعها(، كما قال: )فُأْعِطَيُهما(، لكّنه أسند الّشاهد قوله: )فمنعنيها( ف     

 .(4)ِنيَها" قدير: "قال: َفَمَنعَ والتّ  ،بّي صّلى هللا عليه وسّلمالكالم إلى النّ 
 

إلى المتكّلم  اغائب، ثّم انتقل جوازً جاء على القدير، ذلك أّن الحديث وال يستقيم الكالم من غير هذا التّ      
 .سّميه البالغّيون أسلوب االلتفاتامع إلى امتناع االستجابة، وهذا ما يلفت انتباه السّ بذلك و بالفاء.  اطفً ع

                                                             

 .272_ 270 /3سهيل، ابن مالك. ُينظر: شرح التّ  )1(
 .188_ 187 /3يوطّي. اإلتقان في علوم القرآن، السّ  )2(
 . فال شاهد فيه.1173. وفي جامع المسانيد: "فُمنَعها" 445 /5مسند أحمد.  )3(
 .153_ 152صَبرّي. ُينظر: إعراب الحديث، الُعك )4(
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َحَجٍر، "ِاْقَتَتَلِت اْمَرَأَتاِن ِمْن ُهَذْيٍل، َفَرَمْت ِإْحَداُهَما اأُلْخَرى بِ  :هريرة رضي هللا عنه يأب قول الّثانيو      
، َفَقَضى َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِدَيِتَها َعَلى الَعاِقَلِة، َوِفي َجِنيِنَها اَقَتَلْتَها َوَأْلَقْت َجِنينً َفَأَصاَبْت َبْطَنَها فَ 

 .(1)ُغرٌَّة: َعْبٌد َأْو َأَمٌة" 
 

والقرينة  (2)في جنينها ُغّرٌة، فحذف القوَل للعلِم به" قدير: "وقال التّ الّشاهد قوله: )وفي جنينها ُغّرة( ف     
لفظّية، إذ دّل المعطوف عليه )قضى( على المعطوف )قال(، وهذا يدّل على أّن بناء الكالم وترابطه 

 تدّخالن في فهم المحذوف وتقديره.ي
 

ة من المبتدأ والخبر دّل على المحذوف ارتفاُع )غّرٌة( على أّنها مبتدأ مؤّخر، فصارت الجمل كذلكو      
 به للفعل المحذوف. مقول القول في محّل نصب، مفعوالً  )في جنينها ُغّرٌة(

 
م يكّرر أبو ذي حكم به رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، ولذلك لبأهّمّية الُحْكم الّ  الحذفوربما أشعر      

 الفعل بل جاء بالُحكم )في جنينها ُغّرٌة(. هريرة رضي هللا عنه
 
 حذف المتعّدي إلى مفعولين:. هـ
 

هل يجوز حذف المفعول أو  (3)حوّيين خالف ُيحذف الفعل المتعّدي إلى أكثر من مفعول، وبين النّ      
ه إلى القرينة،االثنين أو الثّ   فإذا قامت جاز الحذف وإاّل فال. الثة؟ ويمكن إيجاز ذلك ِبَردِّ

 
 الّشواهد اآلتية:طبيقّي وفي الجانب التّ      

 
وَرَة الَِّتي ُقْلَت ِلي" : وأّولها      في أحد المجالس القائل  ذلك أّن رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم وعد (4)"الس 

 .في اإلنجيل وال في القرآن مثلها بور والوراة وال في الزّ أن يعّلمه سورًة _وهي الفاتحة_ ما ُأنزل في التّ 
 

                                                             

 ذين ُيْعُطوَن ِدَيَة َقْتلِ عاِقَلُة الّرُجِل: َعَصَبُته، وهي الَقراَبُة من ِقَبِل األِب الّ . و (4551) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
بيدّي. ماّدة )عق: تُينظر .الَخَطأ عنها أي: يمنعون  ،. فقرابة المرأة الجانية في الحديث يعقلون 30 /30ل( اج العروس، الزَّ

َية.  بدفعهم الدِّ
 .336َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )2(
ّجاجّي، . وشرح جمل الزَّ 173. واإليضاح، أبو عليٍّ الفارسّي. ص180_ 177 /1ّراج. حو، ابن السّ ُينظر: األصول في النّ  )3(

. وشرح ابن 69 /2. . وأوضح المسالك، ابن هشام181اظم على األلفّية. ص. وشرح ابن النّ 293_ 291 /1ابن عصفور. 
 .506و، 487 /1يوطّي. . وهمع الهوامع، السّ 55 /2عقيل على األلفّية. 

 .(2) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(
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قدير "اذكر لي تّ حذف الفعل، والصب على ورَة( بالنّ )السّ  :له، قال فّلما بلغا قرب الباب ولم يذكرها     
 .(1)ورَة أو عّلمني" السّ 

 
امع والمتكّلم، لدى السّ  معروفينوالمفعول األول )الياء(  لب )َعلِّْم(ورة وكان الطّ بمعرفة السّ فلّما اهتّم      

 .هاب ولم يعّلمهلى الذّ أوشك ع بّي صّلى هللا عليه وسّلم، فالنّ ذفهما لهفًة وتعّجاًل ح
 

"ُيْؤَتى ِبالرَُّجِل ِمْن أَْهِل الَجنَِّة َفَيُقوُل َلُه: َيا ْبَن آَدَم َكْيَف َوَجْدَت َمْنِزَلَك؟ َفَيُقوُل: َأْي  :حديث والّثاني     
، َخْيَر َمْنِزٍل"   .(2)َربِّ

 
قدير: "وجدُته ، والتّ مفعول األّولال : مفعول به ثاٍن للناصب المحذوف مع( فهوخيرالّشاهد قوله: )     

ؤال، "وحّق الجواب أن يشاكل ما هو له جواب" والقرينة لفظّية، إذ الفعل مذكور في السّ . (3)خيَر منزٍل" 
(4). 

 
، فوصفها عليها المتكّلم وفرحه بها تي حصلاصب داللًة على زيادة الخيرّية الّ ولعّل في حذف النّ      

 وكان ذلك تلقي ا للّسؤال بأحسن جواب. بجملة اسمّية وحذف الفعل،
 

وفَد عبد القيس: "َكْيَف َرَأْيُتْم ِإْخَواَنُكْم َلُكْم َوِضَياَفَتُهْم ِإيَّاُكْم؟  بّي صّلى هللا عليه وسّلمسؤال النّ  الّثالثو      
 .(5)َقاُلوا: َخْيَر ِإْخَواٍن" 

 
 افالمحذوف جوازً  (6)ّنه "وجدناهم إْذ رأيناهم خيَر إخوان" َبرّي الجواب بأفقّدر الُعكالّشاهد قولهم: )خير(      
 مير المّتصل )هم( العائد على اإلخوان و)إذ( وجملة )رأيناهم(.الفعل )َوَجَد( والمفعول األّول الّض هو 

 
ؤال اظر في نّص السّ حوّية، فالنّ عة النّ انقدير أقرب إلى شرح معنى الكالم منه إلى الّص ولعّل هذا التّ      

لما  ا، تبعً (رأيناهم خير إخوان)فيقّدر: ، وإّنما يجد الفعل )رأى( الُعكَبريّ ذي قّدره ال يرى الفعل )وجد( الّ 
قلبّية ال  يختلف اإلعراب ألّن )رأى( ههنا وهذا أوجز من )وجدناهم إذ رأيناهم خير إخوان( وال ،قبلها

 مير محذوف مع الفعل.، واألّول ضا ثانيً ، ففي الحالين تكون )خير( مفعوالً بصرّية

                                                             

 .58َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )1(
 .(518) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .114َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )3(
 .120 /2لك. سهيل، ابن ماشرح التّ  )4(
 .(6788) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )5(
 .457َبرّي. صديث، الُعكإعراب الح )6(



75 
 

 
 

 يجازيافة؟ ذلك من باب اإلؤال كان عن اإلخوان والّض والسّ  (خيَر إخوانٍ )وقد يسأل سائل: لماذا قالوا:      
امع لو قالوا: رأيناهم خيَر ناء ال ُيالحظها السّ ذي أّدى مع حذف الفعل والمفعول زيادة في المدح والثّ الّ 

 إخوان، وضيافتهم إّيانا خيَر ضيافٍة.
 

ا إذ سأله: "مَ  ،المعليه السّ يه وسّلم في اإلجابة على سؤال جبريل صّلى هللا عل الّنبيّ  قول والّرابع     
وَن َمْن َشِهَد َبْدرً   .(1)ِفيُكم؟ َقاُلوا: ِخَياَرَنا"  اَتُعد 

 
لفعل  ا ثانيً و)خياَرنا( منصوب مفعوالً  ()أيّ  اسم استفهام بمعنى ا)ما( ههنالّشاهد قوله: )خياَرنا( و     

 .(2) (نُعّدهم خياَرنا)قدير: ؤال، والتّ محذوف دّل عليه ذكره في السّ 
 

 اني وِعظم قدره ورفعة مكانته.وفي حذف الفعل مع مفعوله إيجاز، وداللة على قيمة المفعول الثّ      
 

اّل وليس في البيت إ فيق األعلى واجتمع القوم لغسلهالم بالرّ الة والسّ لّما التحق عليه الّص والخامس:      
فقال: "َنَشْدُتَك هللا َوَحظََّنا ِمْن َرُسوِل هللا، َقاَل: َفَقاَل َلُه  ،هللا عنه ضير  اأهله نادى أحد بني عوف علي  

: اْدُخْل"   .(3)َعِليٌّ
 

تحلف للمشاركة في الغسل اس جلفلّما تلّهف الرّ  (4)قدير: "وأعطنا حّظنا" والتّ الّشاهد قوله: )حّظنا(      
ذلك اصب المتعّدي إلى مفعولين مع األّول منهما، ، ويدّل على تلك اللهفة حذفه النّ حّظهمأن يعطيهم  اعلي  

، فكان ال حظّ حّظ، وإّنما نشده هللا ليعطيه العلى اسم الجاللة، فهو لم ينشده هللا وال اأّن الحّظ ليس معطوفً 
 بّد من تقدير ناصب للحّظ. 

 
 إذ تقول: " َقاَل رسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُذُيولُ  ،رضي هللا عنهاّم سلمة حديث أ والّسادس     

 .(5)" اا اَل َيِزْدَن َشْيئً َل: َفِذَراعً َتْبُدو َأْقَداُمُهنَّ َيا َرَسوَل هللا، َقا االنَِّساء ِشْبٌر، ُقْلُت: ِإذً 
 

مع المفعول األّول )الهاء( ف الفعل )يجعْلَن( ُحذِ ف. (6)" اْلَنه ذراعً : "فليجعقديرتّ الّشاهد قوله: )فذراعًا( وال     
 .لقرينة لفظّية اجوازً 

                                                             

 .(1658) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .230َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )2(
 .(3150) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .277َبرّي. صإعراب الحديث. الُعك )4(
 .(7677) ح مع المسانيد، ابن الجوزي.جا )5(
 .511َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )6(
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( ولكّل داللته، فاالسمّية اجملة فعلّية )ليجعْلَنه ِذَراعً  وتحّولت الجملة من جملة اسمّية )َفِهَي ِذَراع( إلى     
ذي يمّثله الخبر، والفعلّية _مع حذف فعلها الّ _مع حذف مبتدئها_ تدّل على ثبات الحكم وأهّمّية المقدار 

صب على تقدير: النّ  تأويلزيادة في لفت االنتباه. ويمكن اني_ تدّل على ومفعولها األّول وانتصاب الثّ 
 .(كان) خبر )ذراًعا(، فتكون (افليكن ذراعً )
 

 متعّدي بأشكاله المختلفة:وفيما يأتي أهّم نتائج الحديث عن حذف الفعل ال     
  توّزعت بين حذف المتعّدي إلى مفعول واحد  ااهد حذف المتعّدي تسعة عشر شاهدً بلغ عدد شو

بسبعة شواهد، والحذف في اإلغراء بشاهدين، والحذف في االختصاص بشاهدين، وحذف فعل 
 القول بشاهدين، وحذف المتعّدي إلى مفعولين بسّتة شواهد.

 أهّم دالالت الحذف في هذه الفقرة: االهتمام  غلبت القرينة الحالّية على حذف المتعّدي، ومن
ركيز على وقوع الفعل ينّية، واالهتمام بصفة المفعول به، والتّ عائر الدّ بالحّجة والبرهان، وتعظيم الشّ 

 ازلة.دون الفاعل، وهول الموقف وعظم النّ 
  ّحذف  شاهدا حذف الفعل في اإلغراء كانا على سبيل الجواز؛ إذ ال تكرار وال عطف. وقد دل

 اني دّل على أهّمّية المفعول.الفعل في األّول منهما على الحرص على تحصيل األجر، والثّ 
  ّعملة _ المستاائعة _ وهو )آل( مضافً أللفاظ الشّ اهد األّول في االختصاص جاء بلفظ من االش

ه الباحث في دخلاني فأاهد الثّ حديد. أّما الشّ في ذلك على البيان والتّ  بكثرة في هذا األسلوب داال  
 على غير عادته.الُعكَبرّي لرواية خّطأها  اهذا الباب تخريجً 

  ّاهد األّول، والمقصود أّنه دّل على لفت انتباه خالط حذف فعل القول أسلوب االلتفات في الش
 اني داللة على أهّمّية الحكم.اهد الثّ امع، وفي الشّ السّ 

  ّل في جواب االستفهام، وفي هذا غلب على كثر حذف المتعّدي إلى المفعولين مع مفعوله األو
المفعولين أّن أصلهما مبتدأ وخبر، وإذا دّل ذلك على شيء فإّنه يدّل على االهتمام بالمفعول 

ذي يمّثل الخبر محطَّ الفائدة. ومن أبرز دالالت الحذف في المتعّدي إلى مفعولين: زيادة اني الّ الثّ 
اني واالهتمام وتعظيم المفعول الثّ  ،الجواب على سؤالإظهار الفرح أو الحزن، وزيادة المدح في 

 بشأنه ولفت االنتباه إليه، وتصغيره وتحقيره.
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 حذف الفعل الالزم: 2_ 2
 

كالمصدر،  ،رى صَب على نصبه المفعول به، بل يتجاوزه إلى أسماء أخال يقتصر عمل الفعل النّ      
، اروق، والحال، نحو: جاء مسرعً الشّ  مان، نحو: سافر قبلَ . والمفعول فيه ظرف الزّ انحو: تعّلَم تعل مً 

 وغيرها.
صب في ثالثة األسماء المذكورات )المصدِر، والمفعول فيه، عن حذف عامل النّ هنا والحديث      

 والحال(.
 

 حذف الفعل ناصب المصدر: .أ
 

و العدد( د )المبّين للنوع أ، وفي غير المؤكِّ اب المصدر إذا كان األخير مؤكِّدً يمتنع حذف الفعل ناص     
 ا، ووجوبً (قدمت خير مقدم)مقدم، أي: ، نحو قولهم لمن قدم من سفر: خيَر ايعرض الحذف للفعل جوازً 

ء، ومن ذلك قولهم في الموت: عاوبيخ أو الدّ لب أو االستفهام المراد به التّ إذا ناب المصدر عن فعله في الطّ 
 اعاء: نصرً المشيب؟ وقولهم في الدّ  وقد عالك االة: أتوانيً لّص هم لمن توانى عن ا، وقولاا ال جزعً صبرً 

الحديث عن حذف ثّم إّن ، (أّفًة وتّفةً )وهناك مصادر ليس لها فعل من لفظها، نحو:  عفاء.لعبادك الّض 
 .(1)ناصب المصدر حديث طويل، فيكتفي الباحث بذكر ما ذكره 

 
 في الّتطبيق شاهدان:و      

 
: َيا َلْلُمَهاِجِريَن "اِ حديث:  ّولاأل      ْقَتَتَل ُغاَلَماِن ُغاَلٌم ِمَن الُمَهاِجِريَن َوُغاَلٌم ِمَن اأَلْنَصاِر َفَقاَل الُمَهاِجري 

: َيا َلأْلَْنَصاِر، َفَخَرَج َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َدْعَوى الَجاِهِليَّةِ  اَل، ِإالَّ  ! َقاُلوا:وَقاَل اأَلْنَصاِري 
 .(2) َأنَّ ُغاَلَمْيِن َكَسَع َأَحُدُهَما اآلَخَر. َفَقاَل: اَل َبْأَس"

 
أتدعون دعوى )قدير: : مصدر مبّين للنوع منصوب بفعل محذوف، والتّ ( فهودعوى الّشاهد قوله: )     

 .(3) (الجاهلّية؟
 

                                                             

. وشرح المفّصل، 106، 98 /2جرّي. . وأمالي ابن الشّ 322، 318، 311، 272 /1ُينظر: الكتاب، سيبويه. للّتوسع  )1(
. 353ابن الحاجب. ص ضّي لكافّية. وشرح الرّ 297_ 291، األبيات: 22. وألفّية ابن مالك. ص113 /1ابن يعيش. 

 .175 /2. وشرح ابن عقيل على األلفّية. 1360 /3َرب، أبو حّيان. وارتشاف الضَّ 
 .25سبق تخريجه: ص )2(
 .136َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )3(
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وبيخ، كما مّر في الحالة راد به التّ واجب لنيابة المصدر عنه على جهة االستفهام الم اصبوحذف النّ      
 ا وقد عالك المشيب؟األولى من حاالت الوجوب من قولهم: أتوانيً 

 
عوى وتأديب من قام بها، فجاء بالمصدر دون إذ المراد ترك تلك الدّ  ؛ويفّسر المقام داللة حذف الفعل     

أديب الغالمين، فإّن القصد العاّم الفعل وفاعله؛ لتعميم االستنكار وزيادته، فإذا كان القصد الخاّص ت
من االستفهام عن  ام عن المصدر )دعوى( أشّد توبيخً عوى. وُيضاف إلى ذلك أّن االستفهااستنكار الدّ 

 الفعل )تدعون(، وأكثر ديمومة، وأدّل على كره األمر.
 

 َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ آِتي إذ يقول فيه: "ُكْنُت َأْخِدُم النَِّبيَّ  ،اني حديث أبي ذّر رضي هللا عنهوالثّ      
َوَأَنا ُمْضَطِجٌع  اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْومً  الَمْسِجَد ِإَذا َأَنا َفَرْغُت ِمْن َعَمِلي َفَأْضَطِجُع ِفيِه، َفَأَتاِني النَِّبي  َصلَّى

ا َذرٍّ َكْيَف َتْصَنُع ِإَذا ُأْخِرْجُت ِمْنَها؟ َفُقْلُت: َأْرِجُع ِإَلى َمْسِجِد ، َفَقاَل ِلي: َيا َأبَ اِرْجِلِه َفاْسَتَوْيُت َجاِلسً َفَغَمَزِني بِ 
 آُخُذ ِبَسْيِفي َفَأْضِرُب النَِّبيِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوِإَلى َبْيِتي. َقاَل: َفَكْيَف َتْصَنُع ِإَذا ُأْخِرْجَت ِمْنَها؟ َفُقْلُت: ِإَذنْ 

_ َبْل َتْنَقاُد اا َأَبا َذرٍّ _َثاَلثً َلى َمْنِكِبي َفَقاَل: َغْفرانً ِني. َفَجَعَل النَِّبّي َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدُه عَ ِبِه َمْن ُيْخِرجُ 
 .(1)َمَعُهْم َحْيُث َقاُدوَك َوَتْنَساُق َمَعُهْم َحْيُث َساُقوَك َوَلْو َعْبٌد َأْسَوُد" 

 
 اعلى حذف الفعل )غفر( وجوبً  (2)قدير: غفر هللا لك" فهو "مصدر غفر، والتّ  (ا: )غفرانً هاهد قولالشّ      

ء عاالم_ يدعو ألبي ذّر _رضي هللا عنه_ بالمغفرة، وعليه كّرر الدّ الة والسّ عليه الّص _بّي عاء، فالنّ في الدّ 
 باإلجابة. وجاء بالمصدر دون الفعل تعجياًل 

 
 مان:حذف الفعل ناصب ظرف الزّ  .ب

 
ما يقع في جواب على نحو مان إذا دّل عليه دليل ظاهر، ذف الفعل ناصب ظرف الزّ يجوز ح     

. أو دليل غير ظاهر، (سرُت اليوم)الجواب على من سأل: متى سرَت؟ فُيقال: اليوَم، أي: كاالستفهام، 
 .(آلنكان ذلك حينئٍذ واسمع ا)قولهم: حينئٍذ اآلَن، أي: نحو 

 
فسير مثلما ُصنع بالمفعول به في االشتغال، نحو: على شريطة التّ  ارف وجوبً وقد ُيحذف عامل الظّ      

 .(3)أيوَم الجمعة سرَت فيه؟ 
 

                                                             

 .(1240) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .167َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )2(
 .606_ 605لكافّية ابن الحاجب. ص ضيّ ُينظر: شرح الرّ  )3(
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 :(1) وفي ذلك يقول ابن مالك     
َراَفاْنِصْبُه ِبالَواِقِع ِفيِه ُمْظَهَرا     َكانَ    َوِإالَّ َفاْنِوِه ُمَقدَّ

 
 ثالثة شواهد:طبيقّي وفي الجانب التّ      

 
َل اللَّ : لاألوّ       ْيِل" "َقاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَِبي َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنُه: َأيَّ ِحيٍن ُتوِتُر؟ َقاَل: َأوَّ

(2). 
 

ظرف زمان منصوب بفعل محذوف لقرينة لفظّية، إذ ُذكر في جواب هو : )أّوَل( فهاهد قولالشّ      
 .(3) (ليلر أّوَل الّ أوت)قدير: االستفهام، والتّ 

 
ؤال عنه رف، فالسّ اللة على المحذوف، ويدّل على أّن المهّم هو الظّ وهذا يؤّكد أثر االستفهام في الدّ      

وتر، لكّنه يسأل عن رضي هللا عنه يبّي صّلى هللا عليه وسّلم يعلم أّن أبا بكر ال عن الفعل، ذلك أّن النّ 
 مان.الزّ ا بهتم  ا مان، فجاء الجواب موَجزً مالزّ 
 

 .(4) رٍّ َما ُيَقاُل َلَك َبْعُد"حديث: "ِستََّة َأيَّاٍم "ُثمَّ اْعِقْل َيا َأَبا ذَ اني والثّ      

 
 .(اصبر سّتَة أّيام)قدير: ظرف زمان منصوب بفعل محذوف، والتّ فهو  (سّتةالّشاهد قوله )     

 
تقوى هللا في سّر )وإشارة إلى أهّمّيتها، وهي: ، شويق لألمور المذكورةوفي حذف الفعل زيادة في التّ      

 .(اسيئِة الحسنَة، وعدم سؤال النّ األمر وعالنيته، وإتباع السّ 
 

ّجال، وهو حديث طويل ُسئل فيه صّلى هللا عليه وسّلم: "َما ُلْبُثُه ِفي حديث الدّ ما جاء في الث الثّ و      
 .(5)" اَبِعيَن َيْومً اأَلْرِض؟ َقاَل: َأرْ 

 

                                                             

 .304، البيت: 23ألفّية ابن مالك. ص )1(
 .(897) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .128َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )3(
 .29سبق تخريجه: ص )4(
 .(6586) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )5(
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يلبث أربعين، أو يقيم )قدير: ظرف زمان منصوب بفعل محذوف، والتّ فهو  (أربعينالّشاهد قوله: )     
 .(1) (أربعين

 
لبثه أربعون )قدير: ذوف، والتّ على أّنه خبر لمبتدأ مح (أربعون )وظاهر الحديث يقتضي أن يقول:      

ؤال يدّل على فعله )َيْلَبث( لمذكور في السّ ؛ فالمصدر )ُلْبث( اصب ألّن اللبس مأمون ، لكّنه جاء بالنّ (ايومً 
 .في الجوابالمحذوف 

 
 يسأل عن المّدة ويتلّهف لإلجابة.ذي وفي حذف الفعل إيجاز ومراعاة لحال المخاطب الّ      

 
 حذف الفعل ناصب الحال: .ج

 
، املعاحب مع البحذف الّص  اقياسً  حذفه قليلأّن  (2)ذكر الباحث في حديثه عن حذف صاحب الحال      

 أكثر من حذف صاحبها. احوّيين اهتمامً ناصب الحال من النّ الفعل لقي حذف  قدو 
 

ا، أي: ا مهدي  فر: راشدً نحو قولهم لمن أراد السّ ؛ جائز لقرينة حالّية، (3)وحذف عامل الحال نوعان      
 .(نجمعها قادرين)قدير: [ والتّ 4أو لفظّية، نحو قوله تعالى: ﴿َبَلى َقاِدِريَن﴾ ]القيامة:  (،ااذهب راشدً )
 

 اني من الحذف هو الواجب، ومن أشهر مواضعه:وع الثّ والنّ      

 
 .اا قائمً لحال مسّد الخبر، نحو: ضربي زيدً أن تسّد ا .1
أخرى؟  اا مّرة وقيسي  م لمن ال يثبت على حال: أتميمي  وبيخ، نحو قولهأن تنوب عن الفعل في التّ  .2

 .(ثبت)، أي: ايئً مر  ايخ، نحو: هنيئً وبأو في غير التّ  (؟أتتحّول)أي: 
 .اا، نحو: اشتريته بدرهم فصاعدً ا فشيئً أن تبّين االزدياد شيئً  .3

 

                                                             

 .442َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )1(
 من هذا البحث. 29ُينظر: ص )2(
. وألفّية ابن 68 /1. وشرح المفّصل، ابن يعيش. 341و، 340و ،316و، 290و، 271 /1ُينظر: الكتاب، سيبويه.  )3(

. وشرح 683ضّي لكافّية ابن الحاجب. ص. وشرح الرّ 351 /2سهيل، ابن مالك. . وشرح التّ 355، البيت: 26مالك. ص
 .283 /2ابن عقيل على األلفّية. 
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)أن  اى الوجوب من الموضع المذكور آخرً وحيد على حذف عامل الحال جاء علاهد شفي الّتطبيق و      
رقة: "َأنَّ َرُسوَل هللا صلَّى هللا السّ في حّد  اد( إذ تروي أّم المؤمنين عائشة رضي هللا عنهاتبّين الحال االزدي

 .(1)" ا ِفي ُرْبِع ِديَناٍر َفَصاِعدً َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْقَطعُ 
 

الفعل منه ُحذف و  (2)" (افيزيد صاعدً )قدير على الحال، والتّ فهو "منصوب  (اقولها: )فصاعدً  اهدالشّ      
رقة، وفي ذلك داللة على أهّمّية المقدار المذكور، ّد السّ ألّن الحال بّينت ازدياد مقدار ح ؛ا)يزيد( وجوبً 

 وِعَظم قطع اليد.
 

 بأشكاله المختلفة: الزمائج الحديث عن حذف الفعل الوفيما يأتي أهّم نت     
  ،بلغ عدد شواهد حذف الفعل الالزم سّتة شواهد توّزعت على الفعل ناصب المصدر بشاهدين

 والفعل ناصب الحال بشاهد. مان بثالثة،والفعل ناصب ظرف الزّ 
 اهدين لنيابة المصدر عن عامله، دّل في في الشّ  الفعل العامل في المصدر كان وجوبً حذف ا

 عاء.اني على طلب تعجيل اإلجابة في الدّ وبيخ، ودّل في الثّ األّول على تعميم االستنكار وزيادة التّ 
  ّث دّلت عليه قرينة لفظّية هي االستفهام، الاهدين األّول والثّ رف في الشّ حذف الفعل العامل في الظ

مان ال سّيما في رف على أهّمّية الزّ اني قرينة حالّية. وقد دّل حذف ناصب الظّ اهد الثّ وفي الشّ 
 شويق.اني على التّ اهد الثّ ؤال عن الوقت، كما دّل في الشّ االستفهام، فالسّ 

 لحال على االزدياد في مقدار جاء حذف الفعل العامل في الحال على سبيل الوجوب، إذ دّلت ا
 رقة، وفي حذفه داللة على أهّمّية الحّد.حّد السّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .(7511) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .508َبرّي. صُعكإعراب الحديث، ال )2(
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 رط:حذف الفعل في القسم والشّ  3_ 2
 

والحديث ، يه قرينة لفظّية كانت أو حالّيةرط إذا قامت عليجوز حذف الفعل في أسلوَبي القسم والشّ      
 رط.بين ابتداًء بالقسم ثم يأتي حذف الفعل في الشّ في هذا المطلب عن حذف الفعل في ذينك األسلو 

 
 حذف الفعل في القسم: .أ

 
انية يتأّلف أسلوب القسم من جملتين، األولى جملة القسم وتضّم فعل القسم وحرفه والُمقَسم به، والثّ      

الحرف )الباء( جملة الجواب، وذلك نحو: أقسم باهلل ألفعلّن، فجملة القسم )أقسم باهلل( ضّمت الفعل )أقسم( و 
 والُمقَسم به )هللا(، وجملة الجواب هي )ألفعلّن(.

 
ل ابن يعيش "اعلم أّن اللفظ إذا كثر في اف الفعل من جملة القسم، وفي هذا قحذ حالةوتتناول هذه ال     

 خفيف، ولّما كان القسم مّما يكثرألسنتهم واستعمالهم آثروا تخفيفه وعلى حسب تفاوت الكثرة يتفاوت التّ 
 اأّنهم قد حذفوا فعل القسم كثيرً  استعماله ويتكّرر دوره بالغوا في تخفيفه من غير جهة واحدة ... فمن ذلك

 .(1)" (أحلف باهلل)للعلم به واالستغناء عنه فقالوا: باهلل ألقومّن والمراد 

 
باء في المثال العّلة في حذف فعل القسم كثرة االستعمال، وداللة الحرف على الفعل المحذوف، فالف     

فالقرينة قرينتان؛ حالّية وهي كثرة  .دّلت على الفعل المحذوف)باهلل ألقومّن( ذي ذكره ابن يعيش الّ 
 االستعمال، ولفظّية وهي الحرف.

 
على  م به كاملًة ويبقى الجواب دلياًل وقد ُتحذف جملة القسم المؤّلفة من الفعل والحرف والُمقسَ      

، وهو الزٌم مع غير الباء من حروف القسم، وحيُث قيل: ابن هشام: "كثيٌر جد  ل ااقذلك  وفيالمحذوف، 
رة، نحو: ﴿أَلَُعِذَبنَُّه َعذَ  ( أو )لقد َفَعَل( أو )َلِئن َفَعَل( ولم يتقّدم جملُة قسم َفَثمَّ جملُة قسم ُمَقدَّ ابًا )أَلَْفَعَلنَّ

 .(2)[" 21مل: َشِديدًا﴾ ]النّ 
 

الفعل وحده، فيذكر أّن حذفه واجب مع غير )الباء( من أحرف القسم )الباء  فهو يتكّلم على حذف     
كر والحذف مع )الباء(، والعّلة في ذلك أّن )الباء( أصل حروف القسم، ولذلك اء(، وأّنه جائز الذّ والواو والتّ 

ًة بفعلها اني ساق أمثلة على حذف جملة القسم كاملّق الثّ وفي الشّ ، (3)ُخّصت بجواز ذكر الفعل معها 
 وحرفها والُمقَسم به.

                                                             

 .94 /9شرح المفّصل، ابن يعيش.  )1(
 .513 /6بيب، ابن هشام. مغني اللّ  )2(
 .385 /4و، 212و، 145، و144 /2 المصدر نفسه.ُينظر:  )3(
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 طبيقّي شاهدان على حذف فعل القسم:وفي الجانب التّ      
 

خرج صّلى هللا عليه وسّلم ذات يوم أو ليلة فالتقى أبا بكر وعمر رضي هللا عنهما فقال: "َما ل: األوّ      
اَعَة؟ َقااَل: الُجوُع َيا  َرُسوَل هللا. َقاَل: َوَأَنا َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه أَلَْخَرَجِني الَِّذي َأْخَرَجُكَما ِمْن ُبُيوِتُكَما َهِذِه السَّ

 .(1)َأْخَرَجُكَما" 
 

ألّنه جاء مع غير )الباء(،  افَثمَّ فعل قسم محذوف وجوبً  (ِنيذي نفسي بيده أَلَْخَرجَ والّ ) :اهد قولهالشّ      
قوله: الجواب، وقرينة حالّية هي القسم، وعليه فإّن دّلت عليه قرينة لفظّية هي الواو في القسم والالم في 

 .(2))أَلَْخَرَجِني( "جواب قسم محذوف" 
 

 ذي نفسي بيده(، وتأكيد على الُمقَسم عليه )الجوع(.وفي ذلك داللة على اإليجاز، وأهّمّية الُمقَسم به )الّ      
 

َلَنَزَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى إذ قالت: "َفَوهللِا  ،اني جاء في حديث امرأة من غفارالثّ و      
ْبِح َفَأَناَخ"   .(3)الص 

 
ألّن القسم مع غير )الباء(، وعليه يتعّلق  االمحذوف وجوبً  (4)هو "جواب القسم" فقولها: )لَنَزَل( الّشاهد      

 ( بالفعل المحذوف )أقسم(.شبه الجملة )وهللا
 

وفي الحذف داللة على ، ظّية هي الواو في جملة القسم والالم في جملة الجوابوقرينة الحذف لف     
 االهتمام بما جاء بعد.

 
 رط:حذف الفعل في الشّ  .ب

 
عن حذف الفعل من  رط وجملة الجواب، والحديث ههنارط من األداة وجملة الشّ يتأّلف أسلوب الشّ      

 :ما يأتي ة شواهد موّزعة علىوفي ذلك ستّ ، رط وجوابهجملة الشّ 
 
 
 

                                                             

 .(4617) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .338َبرّي. صاب الحديث، الُعكإعر  )2(
 .41تخريجه: ص سبق )3(
 .517َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )4(
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  ّرط:حذف الفعل من جملة الش 
 

، اا فخير(، ومنفي  اس مجزّيون بأعمالهم إن خيرً )النّ ، كقولهم: ارط إذا دّل عليه دليل مثبتً ل الشّ ُيحذف فع     
 :(1) كقول األحوص

 الَّ َشقَّ َمْفِرَقَك الُحَسامُ َفَطلِّْقَها َفَلْسَت َلَها ِبَأْهٍل     َوإِ 

 ، دّل عليه ما سبقه.(تطّلقها شقَّ مفرقك إال)قدير: فالتّ 
 

حوّيين خالف في االسم المرفوع بعد )إْن(، في نحو قوله تعالى: ﴿ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك﴾ ويدور بين النّ      
[ فالبصرّيون والجمهور على أّنه فاعل لفعل محذوف يفّسره المذكور بعده، والكوفّيون على 176ساء: ]النّ 

واب أّنه فاعل إليه من الفعل من غير تقدير فعل، ورأى األخفش أّنه مبتدأ. واألقرب للّص أّنه يرتفع بما عاد 
رط فعلّية؛ ألّنها سبب لغيرها واألسباب ال تكون بالجوامد، وإّنما باألعراض لفعل محذوف، وتكون جملة الشّ 

 .(2)والفعل َعَرض
 

رط بعد )إْن( في قول رجل من لشّ َبرّي مذهب الجمهور، إذ تعّرض لحذف فعل اوقد ذهب الُعك     
 .(3) َفَقَتَلُه َقَتْلُتُموُه" األنصار: "َيا َرُسوَل هللِا، ِإْن َأَحُدَنا َرَأى َمَع اْمَرَأِتِه َرُجاًل 

 
مرفوع بفعل محذوف تفسيره )رأى( وال يكون مبتدأ ألّن )إْن( : "الُعكَبريّ قال الّشاهد قوله: )أحدنا( وفيه      

في حذف الفعل داللة على أهّمّية و  .(إن رأى أحُدنا رأى) :قديروالتّ  .(4)عنى لها إاّل في الفعل" رطّية ال مالشّ 
 ما بعده.

 
  ّرط:حذف الفعل من جواب الش 

 
، وحذفه أكثر من ارط ماضيً عليه دليل ويكون فعل الشّ شريطة أن يدّل  رط كاماًل ُيحذف جواب الشّ      

 َتَطْعَت َأْن َتْبَتِغَي َنَفقاً ى: ﴿َوِإْن َكاَن َكُبَر َعَلْيَك ِإْعَراُضُهْم ِفِإِن اسْ رط، وذلك نحو قوله تعالحذف فعل الشّ 

                                                             

م، د. ط. 1969هـ_ 1388عمان، العراق امرائّي. مطبعة النّ شعر األحوص األنصارّي. جمع وتحقيق: إبراهيم السّ  )1(
 .1883 /4َرب، أبو حّيان. ارتشاف الضَّ . و 96 /2جرّي. . وأمالي ابن الشّ 258 /1. وُينظر: الكتاب، سيبويه. 184ص

. واألصول، ابن 72 /2. والمقتضب، المبّرد. 422 /1. معاني القرآن، الفّراء. 263، 134 /1ُينظر: الكتاب، سيبويه.  )2(
. 490. واإلنصاف، ابن األنبارّي. ص81 /2جرّي. . وأمالي ابن الشّ 380 /2. والخصائص، ابن جّني. 232 /2ّراج. السّ 
 .1883 /4َرب، أبو حّيان. شاف الضَّ وارت

 .(4074) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
ر مسّد ورأى الرّ  .307َبرّي. صإعراب الحديث. الُعك )4( ضّي وابن عقيل أّن الحذف في مثل هذا الموضع واجب لسّد المفسِّ

 .86 /2ى األلفّية. . وشرح ابن عقيل عل216ضّي لكافّية ابن الحاجب. صُينظر: شرح الرّ . المحذوف
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َماِء َفَتْأِتَيُهْم ِبآَيٍة﴾ ]األنعام:  ، دّل عليه ما سبق، وعّوَض (فافعل)[. تقديره: 35ِفي اأَلْرِض َأْو ُسلَّمًا ِفي السَّ
 .(1)عنه طول الكالم 

 
جاء  ا داللًة عليه، ومن هذا أّن رجاًل ويبقى ما يبقى منه ،جملة الجواب وحده وقد ُيحذف الفعل من     

َعَلى َوَلِدَها َأْو َعَلى  اَأِتي، قال: ِلَم؟ َقاَل: َشْفقً فقال: "ِإنِّي أَْعِزُل َعِن اْمرَ  ،ى الّنبّي صّلى هللا عليه وسّلمإل
وَم" َأْواَلِدَها، َفَقاَل: ِإْن َكاَن َكَذِلَك َفاَل، َما َض   .(2)ارَّ َذِلَك َفاِرَس َوالر 

 
قدير: "ال التّ و اهية الجازمة، رط ودّلت عليه )ال( النّ ُحذف الفعل من جواب الشّ إذ  قوله: )َفاَل( اهدالشّ      

 .(3)تعزل ألجل هذا الغرض" 
 

َماٍل َلُه َزْوَجْيِن ِفي َسِبيِل هللا ِإالَّ  صّلى هللا عليه وسّلم: "َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيْنِفُق ِمْن ُكلِّ  والّثاني قول الّنبيّ      
رجَلْيِن، َوِإْن َكاَنْت فَ  االً اسَتْقَبَلْتُه َحَجَبُة الَجنَِّة ُكل ُهْم َيْدُعوُه ِإَلى َما ِعْنَدُه. ُقْلُت: َكْيَف َذاَك؟ َقاَل: ِإْن َكاَنْت ِرجَ 

 .(4)ِن" َفَبَقَرَتيْ  ايَرْيِن، َوِإْن َكاَنْت َبَقرً َفَبعِ  ِإِباًل 
 

قدير: "فينفق قوله: )فرجلين، وفبعيرين، وفبقرتين( فكّلها منصوبة على تقدير الفعل )ينفق(، والتّ  اهدالشّ      
 . وهذا يدّل على أهّمّية مقدار اإلنفاق.(5)رجلين" 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

. 120 /2جرّي. . وأمالي ابن الشّ 142. ومعاني القرآن، األخفش. ص247 /2، 331 /1ُينظر: معاني القرآن، الفّراء.  )1(
َرب، أبو حّيان. . وارتشاف الضَّ 1608 /3افية، ابن مالك. . وشرح الكافّية الشّ 318 /2ّجاّجي، ابن عصفور. وشرح جمل الزَّ 

 . 463 /2يوطّي. . وهمع الهوامع، السّ 185هب، ابن هشام. صور الذّ . وشرح شذ1883 /4
جل يبتعد عن امرأته وهي مرضع فال يجامعها، وقد تبّين . والمقصود بالعزل أّن الرّ (66) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(

 الحكم في ذلك.
 .71َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )3(
 .65تخريجه: ص سبق )4(
 .184َبرّي. صلحديث، الُعكا إعراب )5(
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  ّرط وجملة الجواب:حذف فعل الش 
 

، ومن أمثلة (1)ي )إْن(؛ ذلك أّنها أّم الباب رط هرط مع جوابه شريطة أن تكون أداة الشّ ُيحذف الشّ      
 :(2) ذلك قوله

 ، َقاَلْت َوِإنْ اا ُمْعَدمً ْلَمى َوِإْن     َكاَن َفِقيرً َقاَلْت َبَناُت الَعمِّ َيا سَ 
 .(فإّني قبلتُ  امعدمً  اوإن كان فقيرً )قدير: فالتّ 

 
مع بقاء شيء  رط والجواب كاماًل ة الشّ فعل من جملطبيقّي في هذه الفقرة يتناول حذف الوالجانب التّ      

 :ذلك من، و رط يدّل على المحذوفمن جملة الشّ 
 

اشتكى له ابن أّم مكتوم ُبعد منزله وضعف بصره وأّنه يسمع  إذ ،صّلى هللا عليه وسّلم الّنبيّ  قول     
 .(3)" اا َأْو َزْحفً أَلَذاَن َفَأِجْب َوَلْو َحْبوً األذان، فقال: "َفِإْن َسِمْعَت ا

 
قدير: "ولو أتيت التّ و بحال،  رط العامل في المصدر المؤّولُحذف فعل الشّ إذ الّشاهد قوله: )ولو حبًوا(      

ولو )قدير: ا، والتّ رط ماضيً ه ما سبقه، وكان فعل الشّ ، إذ دّل عليارط وجوبً كما ُحذف جواب الشّ  (4)" احبوً 
تي تدّل على وجوب تلبية األذان، وهو القصد ( الّ ا)حبوً ة للحال إغناء وزيادحذف الي وف .(فأجب اأتيَت حبوً 

 العاّم للحديث.
 

: "ُكْنُت َأْخِدُم النَِّبيَّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ آِتي الَمْسِجَد ، إذ يقولرضي هللا عنه حديث أبي ذرّ  الّثانيو      
َوَأَنا ُمْضَطِجٌع َفَغَمَزِني  اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْومً  َتاِني النَِّبي  َصلَّىِإَذا َأَنا َفَرْغُت ِمْن َعَمِلي َفَأْضَطِجُع ِفيِه، َفأَ 

، َفَقاَل ِلي: َيا َأَبا َذرٍّ َكْيَف َتْصَنُع ِإَذا ُأْخِرْجُت ِمْنَها؟ َفُقْلُت: َأْرِجُع ِإَلى َمْسِجِد النَِّبيِّ اِرْجِلِه َفاْسَتَوْيُت َجاِلسً بِ 
 ِبِه ْيِه َوَسلََّم َوِإَلى َبْيِتي. َقاَل: َفَكْيَف َتْصَنُع ِإَذا ُأْخِرْجَت ِمْنَها؟ َفُقْلُت: ِإَذْن آُخُذ ِبَسْيِفي َفَأْضِربُ َصلَّى هللا َعلَ 

ا_ َبْل َتْنَقاُد َمَعُهْم اَلثً َأَبا َذرٍّ _ثَ  اَلى َمْنِكِبي َفَقاَل: َغْفرانً َمْن ُيْخِرُجِني. َفَجَعَل النَِّبّي َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدُه عَ 
 .(5)َحْيُث َقاُدوَك َوَتْنَساُق َمَعُهْم َحْيُث َساُقوَك َوَلْو َعْبٌد َأْسَوُد" 

                                                             

 /3افية، ابن مالك. . وشرح الكافّية الشّ 319 /2ّجاجّي، ابن عصفور. . وشرح جمل الزَّ 134 /1ُينظر: الكتاب، سيبويه.  )1(
ارتشاف ُينظر:  ونقل أبو حّيان عن ابن مالك أّن حذفهما جائز مع غير )إْن(. .464 /2يوطّي. . وهمع الهوامع، السّ 1610

 .1884 /4، أبو حّيان. َربالضَّ 
ديوان رؤبة بن العّجاج. اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسّي. دار ابن قتيبة، الكويت، د. ت، د. ط،  )2(

 .186ص
 .(1028) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .137َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )4(
 .87تخريجه: ص سبق )5(
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"هو فاعل لفعل محذوف تقديره ولو قادك عبٌد أسود، وقد  الُعكَبرّي:قوله: )ولو عبٌد( وفيه قال  اهدالشّ      
 .(1)تقّدم قبله ما يدّل عليه" 

 
ى سيبويه أّن )لو( "بمنزلة إْن، ال يكون بعدها إاّل األفعاُل؛ فإن سقط بعدها اسٌم ففيه ِفعٌل مضَمٌر ورأ     

 .(2)في هذا الموضع ُتْبَنى عليه األسماء" 
 

كان االنقياد للعبد رط وجملة الجواب داللة على االهتمام بالفاعل )عبد أسود( فإذا وفي حذف فعل الشّ      
 باب أْوَلى االنقياد لغيره واالمتثال. ، فمنااألسود واجبً 

 
صّلى هللا عليه وسّلم: "َأي َما امِرٍئ ِمَن الُمْسِلِميَن َحَلَف ِعْنَد ِمْنَبِري َعَلى َيِميٍن َكاِذَبٍة الّنبّي قول ث الالثّ و      

 .(3)َر" َيْسَتِحق  ِبَها َحقَّ ُمْسِلٍم َأْدَخَلُه هللا النَّاَر َوِإْن َعَلى ِسَواٍك َأْخَض 
 

ه عليه، وكذلك ُحذف الجواب رط لداللة ما قبلُحذف فعل الشّ الّشاهد قوله: )وإن على سواك أخضر( ف     
تنبيه  . وفي حذف الفعل مع الجواب كاماًل (4)( ارالنّ  أدخله هللا وإْن حلَف على سواكٍ )قدير: ، والتّ كاماًل 

 .اكذبً  ذي ينتظر من حلفة الجزاء الّ على أهّمّية الحلف وخطور 
 

 رط:تي وصل إليها الباحث في حذف الفعل في أسلوبي القسم والشّ تائج الّ وفيما يأتي أبرز النّ      
 

  ّذي نفسي ألّنه جاء مع الواو )والّ  اَبرّي كان حذفه واجبً لهما الُعكلذين تعرض كلٌّ من فعَلي القسم ال
 لالم في الجواب، وحالّية هي القسم.بيده، وهللا(. والقرينة لفظّية هي حرف القسم )الواو( ووقوع ا

  ّرط بشاهد، وحذف رط سّتة، توّزعت بين حذف فعل الشّ بلغ عدد شواهد حذف الفعل في أسلوب الش
 بثالثة شواهد. رط مع الجواب كاماًل وحذف فعل الشّ  فعل الجواب بشاهدين،

  ّ؛ ارط كان واجبً ل الشّ اللة على المحذوف، وحذف فعواهد غلبت القرينة اللفظّية في الدّ في سّتة الش
ه ما سبقه، وكان ؛ إذ دّل علياالفعل من الجواب كان حذفه واجبً  ذي بعده فّسره. وكذلكذلك أّن الّ 

 .ارط ماضيً فعل الشّ 
 َبرّي الجمهور في المسألة الخالفّية حول االسم المرفوع بعد )إْن( فرأى أّنه فاعل لفعل وافق الُعك

 تدأ.محذوف يفّسره المذكور بعده، ال مب

                                                             

 .167َبرّي. صكإعراب الحديث، العُ  )1(
 .269 /1الكتاب، سيبويه.  )2(
 .(1141) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .150َبرّي. صإعراب الحديث، الُعكُينظر:  )4(
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  ّومن أهّمها في حذف الفعل  ،ركيز عليهرط االهتمام بالفاعل والتّ من أهّم دالالت حذف فعل الش
وفيما يخّص حذف الفعل وجملة الجواب كاملًة فإّن  ،هي، وأهّمّية المعمولمن الجواب زيادة النّ 

، االنقياد اكذبً  صالة الجماعة، عقوبة الحالففي ذلك تقوية للقصد العاّم من وراء الحديث )أهّمّية 
 لولّي األمر(.
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 اقص )كان(:الحذف في النّ  4_ 2
 

 :(1) اقص )كان( واسمه وخبره، وفي هذا يقول ابن مالكيتناول هذا المطلب حذف الفعل النّ      
 ْشَتَهرْ َذا ا اَوَبْعَد )ِإْن، َوَلْو( َكِثيرً َوَيْحِذُفوَنَها َوُيْبُقوَن الَخَبْر     

 َفاْقَتِرْب( اَكِمْثِل )َأمَّا َأْنَت َبر    َوَبْعَد )َأْن( َتْعِويُض )َما( َعْنَها اْرَتِكْب   
 

ّن العرب تحذف )كان( مع اسمها، وُتبقي الخبر قرينة لفظّية عليهما، وهذا كثير إ :وعليه يمكن القول     
فخير( ومنه  ااس مجزّيون بأعمالهم إْن خيرً النّ لهم: )رطّيتين، فمن الحذف بعد )إْن( قو بعد )إْن، ولو( الشّ 

لو كان )اني: وفي الثّ ، (فخير اإن كان العمل خيرً )ير في األّول: قد، فالتّ اد )لو( قولهم: اإلطعاَم ولو تمرً بع
 .(2) (االمطعوم تمرً 

 
)أْن( المصدرّية،  ائدة، وهذا بعدويبقى اسمها وخبرها، ويعّوض منها )ما( الزّ  وُتحذف )كان( وحدها     

، فُحذفت )الالم وكان(، ودخلت )ما(، (انطلقتُ  اأِلَْن كنَت منطلقً )انطلقُت، أي:  امنطلقً كقولهم: أّما أنت 
 .(3)ون في الميم فصارت )َأْن َما أنت( وُأدغَمت النّ 

 
لك نحو: رطّية، وذوُتحذف )كان( مع اسمها وخبرها، ويعّوض منهم )ما( المصدرّية بعد )إن( الشّ      

، فُحذفت )كان( مع االسم والخبر وبقيت )ال(، ثّم (افعل هذا إن كنت ال تفعل غيره)افعل هذا إّما ال، أي: 
 .(4)ون في الميم زيدت )ما(، فصارت )إْن َما(، وُأدغَمت النّ 

 
 :(5) اعرمن قول الشّ  ارط والجواب معً ّر في حذف فعل الشّ وقد ُتحذف )كان( مع االسم والخبر كما م     

 ، َقاَلْت َوِإنْ اا ُمْعَدمً َكاَن َفِقيرً      َقاَلْت َبَناُت الَعمِّ َيا َسْلَمى َوِإنْ 
 .(اا ُمعَدمً قالت: وإن كان فقيرً )قدير: فالتّ 

 
 الّشواهد اآلتية:طبيقّي وفي الجانب التّ      

 

                                                             

 .156و، 155، البيتان: 13ألفّية ابن مالك. ص )1(
_ 293 /1قيل على األلفّية. . وشرح ابن ع1883 /4َرب، أبو حّيان. . وارتشاف الضَّ 258 /1ُينظر: الكتاب، سيبويه.  )2(

 .282و ،281 /2العربّية، الغالييني. روس . وجامع الدّ 295
. وشرح 457 /6بيب، ابن هشام. . ومغني اللّ 114 /2جرّي. . وأمالي ابن الشّ 380 /2ُينظر: الخصائص، ابن جّني.  )3(

 . 282 /2روس العربّية، الغالييني. . وجامع الدّ 296 /2ابن عقيل على األلفّية. 
 .283 /2روس العربّية، الغالييني. . وجامع الدّ 117_ 116 /2جرّي. ُينظر: أمالي ابن الشّ  )4(
 .68تخريجه: ص سبق )5(
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ا؟ هَ د  عُ ن تَ يِّ أَ كَ  وْ ، أَ بِ ازَ حْ األَ  ةَ ورَ أ سُ رَ قْ تَ  نْ يِّ أَ كَ ": فقال أحدهم سأل ُأبّي بن كعب رضي هللا عنهاألّول:      
 .(1) "ط  : قَ الَ قَ ، فَ ةً آيَ  ينَ عِ بْ سَ وَ  اثً اَل : ثَ الَ قَ فَ 

 
مير العائد فُحذفت )كان( مع اسمها )هي( الّض  (2)قدير: "ما كانت كذا قّط" والتّ الّشاهد قوله: )قّط(      

 في.أكيد النّ ورة(، وخبرها )كذا(، وفي ذلك داللة على تعلى )السّ 
 

َذْين اقتتال فاستنكر رسول هللا صّلى هللا لاني جاء في حديث الغالمين المهاجرّي واألنصارّي الّ والثّ      
تي قاَلَته الّ  الملسّ الة واعليه الّص ما شيعته، ففي نهاية الحديث قال دعوتهما، إذ دعا كلٌّ منه عليه وسّلم

 .(3)" اا َأْو َمْظُلومً َخاُه َظاِلمً ُصِر الرَُّجُل أَ "َوْلَينْ  أرسلها مثاًل 
 

المحذوفة، واسمها مضمر فيها عائد  (4)كان، وهو خبر كان"  اقديره: ظالمً ( تاقوله: ")ظالمً الّشاهد      
أخير على شيء قديم والتّ على )كان( واسمها، وإذا دّل الحذف مع التّ  (ا)أخاه(، وقد تقّدم الخبر )ظالمً  على

 ا(.مً أو مظلو  اا )ظالمً ين جميعً في الحال ة، فهي مطلوبةصر ة الن  فإّنه يدّل على أهّميّ 
 

الم تكون بكّفه عن ظلمه، ( بالغة، فنصرة الظّ اا( على المعطوف عليه )مظلومً وفي تقديم الخبر )ظالمً      
 لم امتنع وجود المظلوم.فإذا امتنع الظّ 

 
 اأَلْمَراَض الَِّتي ُتِصيُبَنا، َما َلَنا ِبَها؟ َقاَل: َكفَّاَراٌت. َقاَل ُأَبّي: َوِإْن َأَرَأْيَت َهِذهِ  : "َقاَل َرُجٌل ِلَرُسولِ لّثالثوا     

 .(5)َقلَّْت؟ َقاَل: َوِإْن َشْوَكًة َفَما َفْوَقَها" 
 

 .(6)فخير"  ا"وإن كان شوكًة، كقولهم: إن خيرً قدير: التّ الّشاهد قوله: )وإن شوكة( و      
 

انية يسأل الثّ ائل في المّرة وذكر الخبر )شوكًة( داللة على أهّمّية الخبر، فالسّ  وفي حذف كان واسمها     
جوابه المفهوم مّما سبق )وإن قّلْت؟( فيجيبه صّلى هللا عليه وسّلم  ارط حاذفً  الشّ عن المقدار مستعماًل 

رط وكان فعل الشّ  قبله،رط إذ دّل عليه ما اني هو جواب الشّ ريقة ذاتها )وإن شوكًة( والمحذوف الثّ بالطّ 
 .(ذي يصيبه شوكًة فهو كّفارةوإن كان الّ )قدير: ، والتّ اا، فُحذف الجواب وجوبً ماضيً 

                                                             

 .(23) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .61َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )2(
 .52تخريجه: ص سبق )3(
 .136َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )4(
 .(2103) ح انيد، ابن الجوزي.جامع المس )5(
 .247إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )6(
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ذي يصيب المسلم وإن والمحذوفات جميعها في هذا الحديث الِحوارّي تدّل على تعظيم أجر المرض الّ      
 كان المرض ال ُيذَكر.

 
 في )كان(:الحديث عن الحذف وفيما يأتي أهّم نتائج      

 
  حذف)كان( مع اسمها وخبرها، وحذفها مع بلغ عدد شواهد هذا المطلب ثالثة؛ توّزعت على

 اسمها، وحذفها فعاًل للشرط.
  ّواب.في، وأهّمّية الخبر، وتعظيم األجر والثّ من أبرز دالالت الحذف في المطلب األخير: تأكيد الن 
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 :رفالث: حذف الحالمبحث الثّ 
 

ن ذلك بأّن حوّيين أّن األصل في الحرف _حرف المعنى ال المبنى_ عدم الحذف ُمعلِِّليرأى بعض النّ      
( والقائل: القائل: )يا زيد( يقصد )أدعو زيدً ، واختصار المختصر إجحاف به، فااالحرف جيء به اختصارً 

اللة على المحذوف ولكن إذا قويت الدّ . اا وإيجازً في( وعلى ذلك يأتي الحرف اختصارً )ال أريد( يريد )أن
 .(1)يجوز حذف الحرف حاله في ذلك حال االسم والفعل  قامت القرينة حالّية أو مقالّيةو 
 

 ُموزَّعة على المطالب اآلتية: اا وداللي  ا المبحث شواهد حذف الحرف نحوي  ويتناول هذ     
 

 حذف همزة االستفهام. .1
 اصبة.حذف )أْن( المصدرّية النّ  .2
 ذف الجاّر.ح .3
 حذف الفاء. .4
 حذف )قد(. .5
 داء.حذف )يا( النّ  .6
 

 حذف همزة اَلستفهام: ١_ 3
 

حاة الهمزة هي أصل أدوات االستفهام، ولذلك ُخّصت بأمور، منها جواز حذفها إذا دّل عليها دليل، والنّ      
 :(2)في حذفها فريقان 

 :(3) األخطل عر، وهذا ظاهر كالم سيبويه، كقوليرى ذلك من ضرورات الشّ  فريق .1
َباِب َخَيااَل َكَذَبْتَك َعْيُنَك، َأْم َرَأْيَت ِبَواِسٍط     َغَلَس الظَّ   اَلِم ِمَن الرَّ

 عر.ُحذفت الهمزة لضرورة الشّ  (أكذبْتك عيُنك؟)تقديره:      
 

                                                             

بن جّني. تح: حسن هنداوي. دار أبو الفتح عثمان . وسّر صناعة اإلعراب، 273 /2ي. ُينظر: الخصائص، ابن جنّ  )1(
 .50 /8و، 15 /2. وشرح المفّصل، ابن يعيش. 269 /1. 2م، ط1993هـ_ 1413القلم، دمشق 

. 352 /1 ، جامع العلوم الباقولّي.ّجاج. وإعراب القرآن المنسوب إلى الزَّ 175و ،174 /3الكتاب، سيبويه. ُينظر:  )2(
هـ_ 1411تح: هدى محمود قراعة. مكتبة الخانجي، القاهرة . األوسط األخفشأبو الحسن سعيد بن مسعدة معاني القرآن، و 

بيب، . ومغني اللّ 34اني، المرادّي. ص. والجنى الدّ 1215 /3افية، ابن مالك. . وشرح الكافّية الشّ 461ص. 1م، ط1990
 .75و ،74 /1ابن هشام. 

 .245. ص2م، ط1994هـ_ 1414ين. دار الكتب العلمّية، بيروت ديوان األخطل. شرحه: مهدي ناصر الدّ  )3(
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يل ّل عليها دلإذا د اا ونثرً ا شعرً ا حسنً واهد_ يرى حذف الهمزة جائزً ة الشّ _ورأيه األصّح لكثر  فريق .2
 (َأَوِإْن؟)قدير: فالتّ ( 1)، كما في الحديث: "َوِإْن َزَنى َوِإْن َسَرَق؟" اوكان اللبس مأمونً 

 
، كقول عمر ابن أبي (2)على حذف همزة االستفهام أن تأتي بعدها )أم( المّتصلة  ّداّلةومن القرائن ال     
 :(3) ربيعة

 َمْيُت الَجْمَر َأْم ِبَثَمانِ ْبٍع رَ ِبسَ      َما َأْدِري، َوِإنِّي َلَحاِسبٌ َفَوهللِا 
 (.أبسبع أم بثمان؟)أي: 

 
المكتوب، فإذا ُحذفت وتّي، وفي هذا ُيشار إلى أّن المنطوق أصل نغيم الّص التّ  القرائن أيضاً ومن      

ين لو وت باالستفهام، وتعّوض منه في المكتوب إشارة االستفهام، وقبل التّ دّل عليها تلوين الّص  االهمزة نطقً 
 مقام الكالم.و)أم( المّتصلة واإلشارة 

 
 شواهد موزَّعة على الحالتين اآلتيتين:طبيقّي وفي الجانب التّ      

 
 حذف الهمزة وحدها: .أ

 
"َشاِهٌد ُفاَلٌن؟ َفَقاُلوا: اَل، َقاَل: َشاِهٌد  :بحصّلى هللا عليه وسّلم بعد أن صّلى الّص  الّنبيّ  قول ومنه     

َلَواِت َعَلى الُمَناِفِقيَن، َوَلْو َيْعَلُموَن َما ِفيِهمَ  ُفاَلٌن؟ َفَقاُلوا: اَلَتْيِن ِمْن َأْثَقِل الصَّ ا اَل. َفَقاَل: ِإنَّ َهاَتْيِن الصَّ
 .(4)" اأَلََتْوُهَما َوَلْو َحْبوً 

 
عن  الم_ يسألالة والسّ عليه الّص _بّي فالنّ الّشاهد قوله: )شاهد فالن؟( والّتقدير: )أشاهد فالن(      

وت دّل عليها تلوين الّص إذ مّرتين،  (5)شخصين: أهما شاهدان أم ال؟ وقد حذف الهمزة "للعلم بها" 
 باالستفهام، وقولهم )ال(. وحذُفها يدّل على إيجاز وطلب جواب سريع وأهّمّية ما سيأتي بعد الجواب.

 
 

                                                             

 (.5827باب الثياب البيض، ح )صحيح البخارّي. كتاب اللباس،  )1(
 ،158. ص1م، ط1980ألندلس، القاهرة ّيد إبراهيم محّمد. دار ان عصفور اإلشبيلّي. تح: السّ عر، ابُينظر: ضرائر الشّ  )2(
 .176 /1بيب، ابن هشام. . ومغني اللّ 159و
 .362. ص2م، ط1996هـ_ 1416ديوان عمر بن أبي ربيعة. قّدم له: فايز محّمد. دار الكتاب العربّي، بيروت  )3(
 .(40) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(
 .64َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )5(
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 .(1)اني: "ُتَرْوَن ِلي ِمْن َدَواٍء" الثّ و      
 

َبرّي: "حذف همزة االستفهام لظهور معناها، وال بّد من تقديرها ألمرين: أحدهما: أّنه لم كل العُ اق هوفي     
في واالستفهام اني: أّنه زاد )من( و)من( ال ُتزاد في الواجب وإّنما ُتزاد في النّ يحّقق أّنهم لم يعرفوا له دواء. والثّ 

ضّجر وّجع والتّ اللة على التّ ياق زيادة في الدّ ِسب السّ . فالقائل يسأل عن دواء لكّنه حذف الهمزة لُيك(2)هي" والنّ 
 ذي يعاني منه.الّ 
 

: "َيا َرُسوَل هللِا، َأَحٌد َخْيٌر ِمنَّا؟ َأْسَلْمَنا َمَعَك، رضي هللا عنه فقول أبي عبيدة بن الجّراح ّثالثأّما ال     
 .(3)ُيْؤِمُنوَن ِبي َوَلْم َيَرْوِني" َوَجاَهْدَنا َمَعَك؟ َقاَل: َنَعْم، َقْوٌم َيُكوُنوَن َبْعَدُكْم 

 
تدّل عليه نغمة االستفهام، والجواب )نعم(. وفي  (4) (أأحٌد؟)قدير: التّ الّشاهد قوله: )أحد خير منا؟( و      

تي إجابة تقّرر الخيرّية الّ  بّي صّلى هللا عليه وسّلميريد من النّ رضي هللا عنه حذفها تعّجب، فأبو عبيدة 
 عنها. سأل

 
 ذف الهمزة مع الفعل:ح .ب

 
ُسئل: كيف صنعتم عشّية َرِدْفَت رسول هللا صّلى هللا  إذ ،حديث أسامة بن زيد رضي هللا عنه همنو      

ْعَب الَِّذي ُيِنيُخ ِفيِه النَّاُس ِلْلَمْغِرِب، َفَأَناَخ َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعَليْ  اَقَتُه، ِه َوَسلََّم نَ عليه وسّلم، فقال: "ِجْئَنا الشِّ
َأ ُوُضوءً ُثمَّ َباَل، َما َقاَل: أهراق الَماء، ُثمَّ َدَعا  . َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل هللِا، اا َلْيَس ِبالَباِلِغ ِجد  ِبالوُضوِء، َفَتَوضَّ

اَلُة َأَماَمَك"  اَلَة. َقاَل: الصَّ  .(5)الصَّ
 

الة؟( دّل على الة؟( أو )أتصّلي الّص )أتريد الّص : (6)ويمكن في ذلك تقديران  الّشاهد قوله: )الّصالة(     
 وفي الحذف إيجاز وبالغة. ،وت باالستفهامذلك المقام )الوضوء( وتنغيم الّص 

 

                                                             

 .(81) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .82َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )2(
 .106 /4. وفي رواية: "هل أحٌد؟". مسند أحمد. (1417) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .203َبرّي. صظر: إعراب الحديث، الُعكُين )4(
 .(64) ح يد، ابن الجوزي.جامع المسان )5(
 .70َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )6(
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في اقتتال الغالمين من المهاجرين واألنصار: "َدْعَوى  صّلى هللا عليه وسّلم قول الّنبيّ اني والثّ      
 .(1)الَجاِهِليَِّة؟" 

 
 وبيخ واإلنكار.وفي حذف الهمزة مع الفعل زيادة في التّ  (تدعون دعوى الجاهلّية؟أ)قدير: التّ ف     

 
 حذف الهمزة:الحديث عن  تائجن وفيما يأتي أبرز     

 
 ن ُحذفت مع الفعل.ايها الهمزة وحدها، واثنبلغ عدد شواهد حذف الهمزة خمسة؛ ثالثة ُحذفت ف 
  ّوت باالستفهام.ياق، وتلوين الّص اّلة على حذف الهمزة: السّ من أبرز القرائن الد 
  لّهف له، وزيادة الوجع دالالت حذف الهمزة: اإليجاز، وطلب اإلسراع في الجواب والتّ من أهّم

 وبيخ واإلنكار.ضّجر، وزيادة التّ والتّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .52تخريجه: ص سبق )1(
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 اصبة:حذف )أْن( المصدرّية النّ  2_ 3
 

ل )أْن( مع الفعل الواقع بعدها بمصدر،       صب ظاهرة، وُمضَمرة بعد الفاء، وتعمل في هذا الفعل النّ ُتؤوَّ
مك وتشرَب اللبن. وبعد )أو(، نحو: أللزمّنك أو تفَيني نحو: زرني فأكرَمك. وبعد الواو، نحو: ال تأكل السّ 
مُس. وبعد كان المنفّية، نحو: ما كان زيد ليفعل. وبعد بحقي. وبعد حّتى، نحو: ألنتظرّنك حتى تغيَب الشّ 

 .(1)نا فتحّدثنا ضيض، نحو: لوال تأتيَ حالتّ 
 

ابقة، شاّذ في غيرها، نحو: "ُخِذ اللِّصَّ قبل يأخَذك، إضمار )أْن( معروف مّطرد في المواضع السّ و      
 .(من أن تتبعها)، و(مره أن يحفرها)، و(قبل أن يأخذك)قدير: والتّ  (2)وُمْره َيْحِفَرها، وال ُبدَّ ِمْن َتْتَبَعها" 

 
 شواهد موزَّعة على الحالتين اآلتيتين:طبيقّي ي الجانب التّ وف     

 
 حذف )أْن( وحدها: .أ

 
َراَط" صّلى هللا عليه وسّلم في حديث الشّ  ل الّنبيّ قو  ومنه       .(3)فاعة: "ِإنِّي َلَقاِئٌم َأْنَتِظُر ُأمَِّتي َتْعُبُر الصِّ

 
من  ل في تقدير مصدر موضعه نصٌب بدالً أن والفع"فـ ، (أْن تعبرَ ): قديرتّ الّشاهد قوله: )تعبر( وال     

 .(4))األّمة( بدل االشتمال، ولّما حذف )أْن( رفع الفعل ونصبه جائز" 
 

راط، وربما كان في حذفها دليل على الفعل، فالمهّم هو عبور الّص أهّمّية على  داللة وفي حذف )أْن(     
مقام حركة، فكان حذف )أن( لى الحركة، والمقام سرعة عبور األّمة، ويضاف إلى ذلك أّن الفعل يدّل ع

 .امناسبً 
 
 

                                                             

. وأمالي 100و ،99و، 28_ 5 /3صب بالفاء نفسها فلم يقّدروا )أْن(. ُينظر: الكتاب، سيبويه. ورأى الكوفّيون أّن النّ  )1(
سهيل، ابن . وشرح التّ 18 /7ح المفّصل، ابن يعيش. . وشر 445اإلنصاف، ابن األنبارّي. صو . 147 /2جرّي. ابن الشّ 
 .24_ 8 /4. وشرح ابن عقيل على األلفّية. 22 /4مالك. 

 .488 /6بيب، ابن هشام. مغني اللّ  )2(
 .(124) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .94َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )4(
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 .(1) أَلَْقَرْرُت ِبَها َعْيَنكَ  : َلْواَل ُتَعيُِّرِني ُقَرْيشأبي طالبقول  الّثانيو      
 

و)لوال( هذه يأتي بعدها االسم، فلّما وقع بعدها الفعل ُقّدرت )أْن( محذوفة بين الّشاهد قوله: )تعّيرني(      
، والمصدر المؤّول من )أْن( والفعل في محّل رفع، مبتدأ، ويجوز بعد (لوال أْن تعّيَرني)( والفعل، أي: )لوال

، (أْن تسمعَ )أي:  (2)حذف )أْن( رفع الفعل ونصبه، وشبيه بذلك قولهم: "تسمُع بالمعيدّي خير من أْن تراه" 
 ر قريش.( زيادة في الخوف من تعيي. وفي حذف )أنْ (سماُعك خير)والمعنى: 

 
 حذف )أْن( مع القول: .ب

 
ومنه حديث أبّي بن كعب رضي هللا عنه، إذ يقول: "َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا ِإَذا      

 .(3)َأْصَبْحَنا: َأْصَبْحَنا َعَلى ِفْطَرِة اإِلْساَلِم" 
 

فحذف )أْن( والقول  (4)يعّلمنا إذا أصبحنا أْن نقول أصبحنا" قدير: "التّ الّشاهد: )أصبحنا( الّثانية، و      
وفي حذف  اني.للعلم بهما، والمصدر المؤّول من )أْن( وما بعدها في محّل نصب، مفعول )يعّلم( الثّ 

 اصب ومنصوبه داللة على أهّمّية جملة مقول المقول.النّ 
 

إذ يقول: "َلمَّا َدَنْوُت ِمَن الَمِديَنِة، َأَنْخُت  ،عنه حديث جرير بن عبد هللا الَبَجلّي رضي هللا الّثانيو      
لََّم َيْخُطُب، َفَرَماِني َراِحَلِتي، ُثمَّ َحَلْلُت َعْيَبِتي، ُثمَّ َلِبْسُت ُحلَِّتي، ُثمَّ َدَخْلُت ِفِإَذا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوسَ 

 اَك أيًض ا َعْبَد هللِا َذَكَرِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فَقاَل: َنَعم َذَكرَ النَّاُس ِبالَحَدِق، َفُقْلُت ِلَجِليِسي: يَ 
ِ_مْن َهَذا  ِبَأْحَسِن ِذْكٍر: َبْيَنَما ُهَو َيْخُطُب ِإْذ َعَرَض َلُه ِفي ُخْطَبِتِه فَقاَل: َيْدُخُل َعَلْيُكم ِمْن َهَذا الَباِب َأوْ 

_ ِمْن َخيْ   .(5)ِر ِذي َيَمٍن" الَفجِّ
 

قدير: "عرض له أْن قال كذا وهذا كقوله )عرض له( إذ ُحذف فعل الفاعل )عرض( والتّ  :اهد قولهالشّ      
. فالمصدر المؤّول (6)[ أي بدا لهم رأٌي أو قول" 35تعالى: ﴿ُثمَّ َبَدا َلُهْم ِمْن َبْعِد َما َرَأُوا اآلَياِت﴾ ]يوسف: 

                                                             

بإثبات )أن( بعد ( 4430) ح جاء في جامع المسانيد، ابن الجوزي.. وقد 331َبرّي. صإعراب الحديث، الُعكُينظر:  )1(
 .234 /2)لوال(. وكذلك في مسند أحمد. 

 .178 /1 : مجمع األمثال، الميدانّي.ُينظرل ُيضرب لمن خبره خير من مرآه. وهو مث )2(
 .(15) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .60َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )4(
 .(1222) ح ع المسانيد، ابن الجوزي.جام )5(
 .160َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )6(
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. وفي حذفهما داللة على (عرض له القول فقال)قدير: ول في محّل رفع فاعل، والتّ من )أْن( المحذوفة والق
 أهّمّية المقول.

 
 :)أن(الحديث عن حذف  وفيما يأتي أبرز نتائج     

 
  ّن ُحذفت فيهما )أْن( وحدها، ومثلهما ااصبة أربعة، اثنبلغ عدد شواهد حذف )أْن( المصدرّية الن

 ُحذفت فيهما مع القول.
 فع.صب والرّ َبرّي إلى أّنه يجوز في الفعل الواقع بعد )أْن( المحذوفة النّ ُعكذهب ال 
  ّركيز على الفعل واالهتمام به، وزيادة إظهار الخوف، واالهتمام من أبرز دالالت حذف )أْن(: الت

 بجملة مقول القول.
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 حذف الجاّر: 3_ 3
 

يتعّدى بنفسه، وإّما أن يتعّدى بحرف الجّر، وإذا قامت القرينة على الفعل في تعّديه نوعان؛ فإّما أن      
 :(1)األخير، وُأِمن اللبس جاز حذفه، وهذا الحذف نوعان 

 

 ُيحذف حرف الجّر ويبقى عمله، فيجّر ما بعده. .1
 ُيحذف وينتصب ما بعده بالفعل، فُيلغى عمله. .2

 
جرّي . ومثله ابن الشّ ألّن الجاّر ال ُيحذف إاّل قلياًل ل؛ من األوّ  ااني أكثر وقوعً الجرجانّي أّن الثّ ورأى      

رأى أّن إضمار الجاّر وإعماله بغير ِعَوٍض ضعيف، وإّنما استجازوا ذلك إذا ُعرف موضع المحذوف، 
، أي:  . وكذلك جواب من سأل: كيف أنت؟ فيقال له: خيٍر، أي: (باهلل)وكثر استعماله، نحو: هللِا لتفعَلنَّ

 .(2) (بخيرٍ )

 
وقد اّطرد حذف الجاّر مع )أّن، وأْن( وكثر، والعّلة في ذلك كثرة االستعمال، ومنه قوله تعالى: ﴿َيُمن وَن      

[ أي: 18. وقوله جّل من قائل: ﴿َوَأنَّ الَمَساِجَد هللَِّ﴾ ]الجّن: (بأنْ )[ أي: 17َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا﴾ ]الحجرات: 
 .(ألنّ )

 

خالف في المصدر المؤّول الواقع بعد جاّر محذوف؛ فمنهم من رأى أّنه في محّل جّر حوّيين وبين النّ      
اني أقرب للصواب؛ ألّن حذف الجاّر بحرف الجّر المحذوف، ومنهم من رأى أّنه في محل نصب، والثّ 

 .(3)وبقاء عمله قليل 
 

ْرَناُه َمَناِزَل﴾ ]يس: قوله تعالى: ﴿َوالَقمَ ( 4)ومّما ُحذف فيه الجاّر مع غير )أّن، وأْن(       [ أي: 39َر َقدَّ
 .(يبغون لها)[ أي: 45. وقوله عّز وجّل: ﴿َيْبُغوَنَها ِعَوجًا﴾ ]األعراف: (قّدرنا له)

 
 هما: الباء، والالم.و ، حذف حرفينطبيقّي وفي الجانب التّ      

                                                             

 /8. وشرح المفّصل، ابن يعيش. 297و ،296 /1ومعاني القرآن، الفّراء.  .263و ،262 /1ُينظر: الكتاب، سيبويه.  )1(
 /4َرب، أبو حّيان. تشاف الضَّ . وار 193 /3سهيل، ابن مالك. . وشرح التّ 272. البيت: 21. وألفّية ابن مالك. ص53و ،52

 .150 /2. وشرح ابن عقيل على األلفّية. 1762_ 1758
 .132 /2جرّي. . وأمالي ابن الشّ 868و ،867 /2شرح اإليضاح، الجرجانّي.  ُينظر: المقتصد في )2(
. 150 /2ابن مالك. سهيل، . وشرح التّ 273. البيت: 21. وألفّية ابن مالك. ص128_ 127 /3ُينظر: الكتاب، سيبويه.  )3(

 .152و ،151 /2ح ابن عقيل على األلفّية. . وشر 485 /6بيب، ابن هشام. ومغني اللّ 
 .487و ،486 /6بيب، ابن هشام. ُينظر: مغني اللّ  )4(
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 حذف الباء: .أ
. وُيقال: (1) (بأّني مغلوب)[ أي: 10َتِصْر﴾ ]القمر:  َفانْ ومنه قوله تعالى: ﴿َفَدَعا َربَُّه َأنِّي َمْغُلوبٌ      

 .(2) (بالخير)أمرُتك الخيَر، أي: 
 

اَلِة َفْلَيْمِش َعَلى َهْيَئِتِه، منه عند الُعكَبرّي قول الّنبّي صّلى هللا عليه وسّلمو       : "ِإَذا َجاَء َأَحُدُكم ِإَلى الصَّ
 .(3)ِبَقُه" َفْلُيَصلِّ َما َأْدَرَك، َوْلَيْقِض َما سُ 

 
. وفي ذلك (4) (ُسبق به)قدير: إذ حذف الجاّر )الباء( وعّدى الفعل بنفسه، والتّ الّشاهد قوله: )ُسِبَقه(      

 كعات(.داللة على أهّمّية ما ُسبق به )الرّ 
 

 .(5)ُوِهَبْت َلُه"  "َقَضى َرَسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبالُعْمَرى: َأنََّها ِلَمنْ الّثاني: و      
 

 وفي حذف الباء داللة على أهّمّية ما جاء بعدها من حكم. (6) (أّنهاب) الّشاهد قوله: )أّنها( فالّتقدير:     
 

 حذف الالم: .ب
 
ُتُكم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َرب ُكم َفاْعُبُدوِن﴾ ]األنبياء:       وألّن هذه )[. أي: 92ومنه قوله تعالى: ﴿ِإنَّ َهِذِه ُأمَّ

 .(8) (شكرُت لزيٍد ونصحُت له)ونصحُته، أي:  ا. ومنه: شكرُت زيدً (7)( أّمُتكم وأنا رّبكم فاتقون 
 

قول زيد في زينب رضي هللا عنهما: "َفَلّما َرَأْيُتَها َعُظَمْت ِفي َصْدِري، َحّتى َما ومنه عند الُعكَبرّي      
 .(9)ُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َذَكَرَها" َأْسَتِطيُع َأْن َأْنُظَر ِإَلْيَها َأنَّ رَ 

 

                                                             

 .127 /3الكتاب، سيبويه. ُينظر:  )1(
 .133 /2جرّي. ُينظر: أمالي ابن الشّ  )2(
 .(479) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .110َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )4(
 . وفيه: الُعْمرى: أن يقول: أعمرتك داري هذه، أو: جعلُتها لك ُعُمري أو ُعُمرك.(905) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )5(
 .129َبرّي. ص، الُعكإعراب الحديثُينظر:  )6(
 .127_ 126 /3ُينظر: الكتاب، سيبويه.  )7(
 .129 /2جرّي. ي ابن الشّ ُينظر: أمال )8(
 .(566) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )9(
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ألّن رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم )قدير: التّ الّشاهد قوله: )أّن رسول هللا صّلى هللا عليه ذكرها( ف     
 .(1)ذكرها 

 
ترنة بأّن، مفهومة من عليل مقوقد سبق أّن حرف الجّر يكثر حذفه مع )أّن، وأْن( فلّما كانت الم التّ      

فسّية من إكبار ياق، وكان ما بعدها أهّم منها حذفها للعلم بها. وفي حذفها تناسب مع حالة المتكّلم النّ السّ 
 للنبّي صّلى هللا عليه وسّلم وإجالل، واستحياء منه.

 
من األنصار: "ِاْسِق اني قول رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم للزبير عندما تشاجر األخير مع رجل والثّ      

، َوَقاَل: َيا َرُسوَل هللِا، َأْن َكاَن ابَن َعمَّ   .(2)ِتَك!" َيا ُزَبْيُر، ُثمَّ َأْرِسْل الَماَء ِإَلى َجاِرَك. َفَغِضَب اأَلْنَصاِري 
 

قدير: مّرتين في كتابه، ففي األولى كان التّ  لهَبرّي تعّرض الُعكالّشاهد قوله: )أن كان ابن عّمتك( وقد      
 .(4)انية كان "ألْن كان ابن عّمتك تميل إليه علّي" وفي الثّ ( 3)"ألْن كان ابَن عّمتك تحكم له علّي أو تقّدمه" 

 
ففي الموضعين ُحذفت الالم عند اقترانها بـ)أْن(، وهذا كثير في العربّية، وُيالحظ أّن الالم لم ُتحذف      

ياق، وحذفهما بير( وكالهما أي الالم والُمَعلَّل معلوم من السّ م الزّ وحدها، وإّنما ُحذفت مع الُمَعلَّل )تقدي
 يتناسب وحالة الغضب المسيطرة على األنصارّي.

 
ْوَك َعن الطَّ ّرابعوال      ِريِق َأْن : "َمرَّ َرُجٌل ِمَن الُمْسِلِميَن ِبِجْذِل َشْوٍك ِفي الطَِّريِق، َفَقاَل: أَلُِميَطنَّ َهَذا الشَّ
 .(5)" ا ُمْسِلمً ِقَر َرُجاًل اَل َيعْ 

 
وبذلك تكون شواهد  (6)اصبة للفعل" قدير: "لئال ال يعقَر، فأْن هذه هي النّ والتّ  (أاّل يعقرَ ): قوله اهدالشّ      

على المحذوف،  ياق داال  ، وفي ذلك كّله كان السّ حذف الالم، ثالثة منها مع )أْن( وشاهد مع )أّن( ولم
 .اوك خشية أن يعقر مسلمً ل أزال الشّ جمن المقام، ففي الحديث األخير واضح أّن الرّ  والالم تعليلّية مفهومة

 
 يذّيل الباحث )حذف الجاّر( بأهّم نتائجه، وهي:و      

                                                             

 .121َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )1(
 .(2816) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .237َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )3(
 .272المصدر نفسه. ص )4(
َجرِة وغيِرها، بعَد َذهاِب الَفْرع" تاج. "والِجذْ (4974) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )5( العروس،  ُل، بالكسر: أْصُل الشَّ

 .197 /28ل( الزَّبيدّي. ماّدة )جذ
 .351َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )6(
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 ن في الباء، وأربعة في الالم.اعدد شواهد حذف الجاّر سّتة؛ اثن بلغ 
  ّالثة مع )أْن( وشاهد بغيرهما، واهد المحّلَلة كان حذف الجاّر فيهما مع )أّن( وثشاهدان من الش

 وهذا ما عليه الجمهور من أّن حذف الجاّر يّطرد مع )أّن، وأْن(.
  ّفسّية للقائل من ناسب بين القول والحالة النّ من أبرز دالالت حذف الجاّر: أهّمّية المفعول، والت

 إكبار أو غضب أو غير ذلك.
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 حذف الفاء: 4_ 3
 

تي َلمَّ شمَلها من رط الّ ابطة لجواب الشّ الفاء الرّ  قصود من أنواعها ههناوالم (1)فاء في العربّية أنواع ال     
 :(2) قال

 َقْد، َوِبَلْن، َوِبالتَّْنِفيسوَ ِاْسِميٌَّة َطَلِبيٌَّة َوِبَجاِمٍد      َوِبَما 

 

 من الحاالت المذكورة؛ أن يكون الجواب: رط واجب االقتران بالفاء في كّل واحدةوالمراد أّن جواب الشّ      
 

 جملة اسمّية. .1
 جملة فعلّية فعلها طلبّي )أمر أو نهي( أو جامد. .2
 ين وسوف(.بـ )ما، أو لن، أو قد، أو أحد حرفي االستقبال السّ  مّتصاًل  .3

 
والمفروض  ا( فقال: ال يكون هذا إاّل مضطر  وقد سأل سيبويه الخليل عن قولهم: )إْن تأِتني أنا كريمٌ      

والمقصود ( 3)رط في القول المذكور جملة اسمّية واجبة االقتران بالفاء )إن تأِتني فأنا كريٌم( ألّن جواب الشّ 
ائع في ذلك قول اهد الذّ ، والشّ (4)عرّية، وهذا ما عليه الجمهور رورة الشّ أّن حذف الفاء ال يكون إاّل في الّض 

 :(5) اعرالشّ 

ر  بِ َمْن َيْفَعِل الَحَسَناِت  ِر ِعْنَد هللِا ِمْثاَلنِ هللُا َيْشُكُرَها     َوالشَّ  الشَّ

 رط الجملة االسمّية )هللا يشكرها(.، ُحذفت الفاء من جواب الشّ (فاهلل يشكرها)تقديره: 
 

عر لكّن المرادّي لم يكتِف برأي الجمهور فنقل في جناه عن األخفش أّن حذف الفاء يكون في الشّ      
 .(6)وغيره 

 
 .(7): "َمْن َيْكَلُؤَنا اللَّْيَلَة اَل َيْرُقُد َعْن َصاَلِة الَفْجِر" يه وسّلمصّلى هللا علقوله  عند الُعكَبريّ ومن هذا      
 

                                                             

 .475 /2بيب، ابن هشام. . ومغني اللّ 61اني، المرادّي. صعاطفة، ورابطة للجواب، وزائدة. ُينظر: الجنى الدّ  )1(
 قائله. علىالباحث  قفلم ي. و 463 /4 لوافي، عّباس حسن.حو االنّ  )2(
 .64 /3ُينظر: الكتاب، سيبويه.  )3(
. 160عر، ابن عصفور. ص. وضرائر الشّ 144 /2جرّي. . وأمالي ابن الشّ 281 /2ُينظر: الخصائص، ابن جّني.  )4(

 .470 /6بيب، ابن هشام. . ومغني اللّ 69اني، المرادّي. صوالجنى الدّ 
حمن بن لعبد الرّ  جريّ وهو في حاشية الخصائص وأمالي ابن الشّ  .65 /3 ب في كتاب سيبويه إلى حسان بن ثابت.ُنس )5(

 .281 /2ُينظر: الخصائص، ابن جّني:  حسان بن ثابت.
 .69اني، المرادّي. صُينظر: الجنى الدّ  )6(
 .(1190) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )7(
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إاّل على أن يكون جواَب االستفهام صب أحدها أّنه يجوز في الفعل )نرقد( النّ  ؛الحديث حّمال أوجهف     
 :اعركما قال الشّ  (1) أّنه حذف الفاء

ر  بِ  ِر ِعْنَد هللِا ِمْثاَلنِ َمْن َيْفَعِل الَحَسَناِت هللُا َيْشُكُرَها     َوالشَّ  الشَّ

 

بّي ذي يخالطه الجزاء، فالنّ صب وحذف الفاء في الحديث فإّنه ُيحمل على االستفهام الّ فإن جاز النّ      
ام ممتزج بالجزاء، وقد ؟ وعليه يكون استفهقودتيجة عدم الرّ يسأل: من يكلؤنا فتكوَن النّ  صّلى هللا عليه وسّلم

َبرّي هذا الوجه على قوله تعالى: ﴿َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض هللَا َقْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُه َلُه﴾ ]البقرة: قاس الُعك
 قود(.[. وربما دّل حذف الفاء في الحديث على أهّمّية الجواب )عدم الرّ 245

 
بأّنه لم يتعّرض لحذفها إال رابطًة للجواب، ولمّرة الُعكَبرّي الفاء من كتاب اظر في حذف فيخرج النّ      

 واحدة، وقد دّل حذفها على أهّمّية الجواب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .312 /1يوطّي. برجد، السّ عقود الزّ و . 155َبرّي. صُعكإعراب الحديث، الُينظر:  )1(
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 حذف )قد(: 5_ 3
 

 اد(، ولكن ربما ُحذفت )قد( أحيانً و)ق (الالم)حق  الماضي الُمثَبت الُمَجاب به القسم أن تّتصل به      
؛ ألّن )قد( إّنما جيء بها زيادة (1)الالم في جواب القسم وحدها قرينة لفظّية، وذلك قليل الوقوع وبقيت 

اإلسراع في جواب القسم، غير محتاج إلى مزيد تأكيد جاز حذفها، نحو  التأكيد، فإذا كان المقام مستدعيً 
 :(2) قيس[. وقول امرئ ال4قوله تعالى: ﴿ُقِتَل َأْصَحاُب اأُلْخُدوِد﴾ ]البروج: 

 َحَلْفُت َلَها ِباهلِل ِحْلَفَة َفاِجٍر     َلَناُموا، َفَما ِإْن ِمْن َحِديٍث َواَل َصالِ 
 .(حلفُت لقد ناموا)، و(أقسم لقد ُقِتل أصحاب األخدود)قدير: فالتّ 

 

 طبيقّي شاهدان على حذف )قد(:وفي الجانب التّ      
 

فقال:  وم أو ليلة فالتقى أبا بكر وعمر رضي هللا عنهماذات ياألّول عندما خرج صّلى هللا عليه وسّلم      
اَعَة؟ َقااَل: الُجوُع َيا َرُسوَل هللا. َقاَل: َوَأَنا َوالَِّذي َنْفِسي بِ  َيِدِه أَلَْخَرَجِني الَِّذي "َما َأْخَرَجُكَما ِمْن ُبُيوِتُكَما َهِذِه السَّ

 .(3)َأْخَرَجُكَما" 
 

، فَثمَّ حرف محذوف هو (4)قدير: "لقد َأْخَرَجِني، كقول امرئ القيس" إذ التّ  (ْخَرَجِنيألََ ) :اهد قولهالشّ      
لواو ألّن القسم مع غير الباء، وقد دّلت عليهما قرينة لفظّية هي ا اإضافًة إلى فعل قسم محذوف وجوبً  )قد(

 في القسم والالم في الجواب.
 

ع(، الُمقَسم عليه )الجو ذي نفسي بيده(، وتأكيد ة الُمقَسم به )الّ وفي ذلك كّله داللة على اإليجاز، وأهّميّ      
 .اا له وتأكيدً يء ذكرً فقد يكون عدم ذكر الشّ 

 

ْبِح َفَأَناَخ"  ،اني حديث امرأة من غفاروالثّ       إذ قالت: "َفَوهللاِ َلَنَزَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى الص 
(5). 

 

                                                             

ل، ابن يعيش.  )1(  .473 /6بيب، ابن هشام. . ومغني اللّ 96 /9ُينظر: شرح المفصَّ
. 5م، ط2004هـ_ 1425ضبطه وصّححه: مصطفى عبد الّشافي. دار الكتب العلمّية، بيروت ديوان امرئ القيس.  )2(

 .125ص
 .83تخريجه: ص سبق )3(
 .338َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )4(
 .41تخريجه: ص سبق )5(



106 
 

 
 

المحذوف ف( 1)" يسثله قول امرئ الققدير: "لقد نزل وهو جواب القسم، ومالتّ إذ  (َلَنَزلَ )اهد قولها: الشّ      
داللة والالم في الجواب. وفي ذلك )قد( وفعل القسم )أقسم(، دّلت عليهما قرينة لفظّية هي الواو في القسم 

 كثير توكيد.عن المقام  استغناء على
 

 حديث عن حذف )قد(:وفيما يأتي نتيجتان لل     
 

  لحذف المؤكِّد )قد( مّرتين. الُعكَبريّ تعّرض 
 .دّل حذفه على اإليجاز، وأهّمّية المقَسم عليه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .518_ 517َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )1(
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 داء:حذف )يا( النّ  6_ 3
 

يا )[ أي: 29وحذفها جائز حسن فصيح، نحو قوله تعالى: ﴿ُيوُسُف أَْعِرْض َعْن َهَذا﴾ ]يوُسف:      
عاء، نحو قوله عّز وجّل: ﴿َوَما َكاَن َقْوَلُهْم كثر حذفها مع المنادى المضاف ال سّيما في الدّ . وي(يوُسف

ويمتنع حذف )يا( في مواضع عّدها  (يا ربَّنا)[ أي: 147ِإالَّ َأْن َقاُلوا َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا﴾ ]آل عمران: 
 :(1)هي و حاة، النّ 

 

 )هللا( غير المختوم بميم مشّددة، نحو: يا أهلل. أن يكون المنادى اسم الجاللة .1
 المنادى المندوب أو المستغاث، نحو: يا حسرتا أو يا َلقومي. .2
 ال تكّدر إحسانك. ة غير المقصودة، نحو: يا متفّضاًل كر المنادى النّ  .3
 المنادى المَتَعجَّب منه، نحو: يا َلفضل الوالدين. .4
 يا أنت.  المنادى المخاطب عند من يجيز نداءه، نحو: .5
 يشدو على َفَنن. ايا صادحً نحو: دى البعيد عن المتكّلم، المنا .6

 
داء مع المنادى اسم اإلشارة غير المّتصل بالكاف، نحو: هذا، استمع. ومع المنادى يقّل حذف )يا( النّ و      

 اسم الجنس لمعيَّن، نحو: ليُل، أماَلَك آخٌر يدنو؟
 

، وفيه يقول صّلى هللا عليه وسّلم: "َسِمَع َساِمٌع ِبَحْمِد هللِا َوُحْسِن طبيقّي شاهد واحدوفي الجانب التّ      
 .(2)ِباهلِل ِمَن النَّاِر"  اا َوَأْفِضْل َعَلْيَنا، َعاِئذً َباَلِئِه َعَلْيَنا. َربََّنا َصاِحْبنَ 

 
لعّل تي يكثر فيها حذف )يا( و عاء من المواضع الّ ، والدّ (3)قدير: "يا ربَّنا" التّ الّشاهد قوله: )ربَّنا( إذ      

 .(4) استعمال ثانيً وإلى كثرة اال ضّرع أّوالً هذا عائد إلى التّ 
 
داء إاّل في موضع َبرّي في )إعراب الحديث( لم يتعّرض لحذف )يا( النّ وعليه يمكن القول: إّن الُعك     

 المقام مقام تضّرع ورغبة أو تي يكثر فيها حذف )يا(؛ ذلك أنّ عاء، وهو من المواضع الّ واحد، جاء في الدّ 
 ائل يهّمه ما يطلب.رهبة، والسّ 

                                                             

. وشرح 649و ،648 /2 ، جامع العلوم الباقولّي.اججّ . وإعراب القرآن المنسوب إلى الزَّ 230 /2ُينظر: الكتاب، سيبويه.  )1(
حو . والنّ 493 /6بيب، ابن هشام. . ومغني اللّ 386 /3ن مالك. سهيل، اب. وشرح التّ 16و ،15 /2المفّصل، ابن يعيش. 
 . 4و ،3 /4الوافي، عّباس حسن. 

 .(4792) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .346َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )3(
 .286، و528، و250، و201، و200، 129، و128، و127ُتنظر مواضع مشابهة للحديث في: سورة البقرة، اآليات:  )4(
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 قاط اآلتية:يمكن اختصارها في النّ ه اّلتي ويختتم الباحث الفصل األّول بعرض ألهّم نتائج     
 

  ّتي احتملت الحذف وحده، وعددها ثالثة عشر ومئة شاهد، وقّسمها واهد الّ تناول الفصل األّول الش
 قليدّية_ إلى ثالثة مباحث؛ اسم وفعل وحرف.ريقة التّ _على الطّ 

 توّزعت انية وخمسون شاهدً كان لحذف االسم العدد األكبر من شواهد الفصل األّول، ففيه ثما ،
 على سبعة مطالب، وهي:

حذف المبتدأ: وفيه ثالثة عشر شاهدأ؛ فاثنا عشر في الجواز، وواحد في الوجوب. ومن أبرز  .1
 امع.وتأكيده، ومراعاة لهفة السّ  دالالت حذفه: أهّمّية الخبر،

اسخ. وقد حذف الخبر: وفيه ثمانية شواهد؛ منها خمسة في خبر المبتدأ، وثالثة في خبر النّ  .2
وع بين مفرد بشاهدين، وجملة بمثلهما، وشبه جملة بأربعة. ومن أبرز تنّوع الخبر من حيث النّ 

 لّهف.ويق، والتّ شعظيم، ومراعاة حال المخاطب، والتّ دالالت حذف الخبر: التّ 
مير المّتصل. ومن اهر والّض حذف المفعول به: وفيه أربعة شواهد، تنّوعت بين االسم الظّ  .3

 حذير، ومراعاة حال المخاطب.أبرز دالالت حذف المفعول به: التّ 
 حذف صاحب الحال: ولم يتعّرض الُعكَبرّي له إاّل مّرة واحدة. .4
؛ اثنا عشر في المضاف، وتسعة اشاهدً اف إليه: وفيه واحد وعشرون حذف المضاف والمض .5

في المضاف إليه. ومن أبرز دالالت حذفهما: تالحم المبتدأ مع الخبر، وأهّمّية المضاف 
 نكير.عظيم، واإلبهام والتّ عميم، والتّ إليه، وتصّرف المتكّلم في ضروب الكالم، والتّ 

فة. ومن في الّص  فة: وفيه سبعة شواهد؛ أربعة في الموصوف، وثالثةحذف الموصوف والّص  .6
فة، وتفخيم الموصوف أبرز دالالت حذفهما: االهتمام بالمقدار، وارتكاز الحكم على الّص 

 خصيص.وتعظيمه، وإزالة التّ 
أن، وأربعة في العائد. ومن أبرز مير: وفيه ثمانية شواهد؛ أربعة في ضمير الشّ حذف الّض  .7

 م، ولفت االنتباه.فخيعظيم والتّ صغير، والتّ حقير والتّ دالالت حذفهما: التّ 
 توّزعت على أربعة مطالب، وهي:اء حذف الفعل بسّتة وثالثين شاهدً جا ، 

؛ سبعة في المتعّدي إلى مفعول واحد، وشاهدان ال المتعّدي: وفيه تسعة عشر شاهدً حذف الفع .1
في اإلغراء، ومثلهما في االختصاص، ومثلهما في حذف فعل القول، وسّتة في المتعّدي إلى 

ومن أبرز دالالت حذف المتعّدي: االهتمام بالحّجة والبرهان، وهول الموقف، ولفت مفعولين. 
 فة والمفعول به، والمدح.حقير، وأهّمّية الّص عظيم، والتّ االنتباه، وإظهار الفرح أو الحزن، والتّ 

حذف الفعل الالزم: وفيه سّتة شواهد؛ شاهدان في حذف ناصب المصدر، وثالثة في ناصب  .2
د في ناصب الحال. ومن أبرز حذف الفعل الالزم: تعميم االستنكار، وزيادة رف، وشاهالظّ 
 رف.شويق، وأهّمّية الظّ عجيل باإلجابة، والتّ وبيخ، والتّ التّ 
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رط. ومن رط: وفيه ثمانية شواهد؛ اثنان في القسم، وسّتة في الشّ حذف الفعل في القسم والشّ  .3
 هي.ل، وزيادة النّ أبرز دالالت الحذف هنا: أهّمّية الفاعل، والمعمو 

أهّمّية المذكور،  . ومن أبرز دالالت الحذف فيه:اقص )كان(: وفيه ثالثة شواهدالحذف في النّ  .4
 عظيم، اإليجاز.والتّ 

  ً؛ توّزعت على سّتة مطالب، وهي:افي حذف الحرف تسعة عشر شاهد 
ان ُحِذَفت حذف همزة االستفهام: وفيه خمسة شواهد؛ ثالثة ُحِذَفت فيها الهمزة وحدها، واثن .1

 وبيخ.ضّجر، والتّ لّهف، والتّ فيهما مع الفعل. ومن أبرز دالالت الحذف: اإليجاز، والتّ 
اصبة: وفيه أربعة شواهد؛ اثنان ُحِذَفت فيهما وحدها، ومثلهما ُحِذَفت حذف )أن( المصدرّية النّ  .2

ة مقول فيهما مع القول. ومن أبرز دالالت الحذف: أهّمّية الفعل، وإظهار الخوف، وأهّميّ 
 القول.

حذف الجاّر: وفيه سّتة شواهد؛ اثنان في )الباء(، وأربعة في )الالم(. ومن أبرز دالالت  .3
 فسّية للقائل من إكبار أو غضب.ناسب بين القول والحالة النّ حذف الجاّر: أهّمّية المفعول، والتّ 

 حذف الفاء: وفيه شاهد؛ ُحذفت فيه الفاء من الجواب، لتدّل على أهّمّيته. .4
 حذف )قد(: وفيه شاهدان. ودّل حذفها على: اإليجاز، وأهّمّية الُمقَسم عليه. .5
 ضّرع.داء: وفيه شاهد. دّل حذفها فيه على التّ حذف )يا( النّ  .6
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 الَفْصُل الثَّاِني
 بين الحذف وغيره، والحذف وعدمه

 
د أكثر من وجه، اهل؛ إذ يحتمل الشّ يتناول هذا الفصل شواهد الحذف بطريقة تختلف عن الفصل األوّ      

اهد الواحد بحذف المبتدأ أو الفعل. وقد يحتمل المحذوف أكثر َبرّي الشّ _ أن يؤّول الُعكفمن الممكن _مثاًل 
. ومن بدالً  اهد بحذف المضاف، وهذا المضاف قد يكون مبتدأ أو_ الشّ من وجه، فيؤّول الُعكَبرّي _مثاًل 

 هد الحذف وغيره.اجهة أخرى يحدث أن يحتمل الشّ 
 

تي احتملت أكثر من وجه، ويحّللها ثّم يحاول أن يرّجح الوجه واهد الّ وعليه، فإّن الفصل يجمع الشّ      
 األصّح واالحتمال األقوى للشاهد من وجهة نظر نحوّية داللّية بناء على المعطيات والمقام.

 
ليس إلغاء احتمال من االحتماالت أو تخطئة  نبيه إلى أّن القصد من وراء ذلكومن المهّم بمكان التّ      

رجيح وبيان األقوى فحسب؛ فمن المعلوم أّن تعّدد األوجه ِسَمة من سمات وجه من األوجه، وإّنما هو التّ 
 مة.رجيح ال يسعى إلى محو تلك السّ العربّية، والتّ 

 
حث ثالثة معايير أساسّية في ريف اعتمد البايتعامل مع الحديث الشّ  اولّما كان هذا البحث تطبيقي       
 .(1)واية، والمقام، وموافقة المّطرد رجيح، وهي: الرّ التّ 

 
 والفصل يضّم المبحثين اآلتيين:     

 .بين الحذف وغيره .1
 بين الحذف وعدمه. .2

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

ّراج، ومصّورة حوّي باالعتماد على اإلنصاف البن األنبارّي، واألصول البن السّ وقد ذكر تّمام حّسان قواعد عّدة للتوجيه النّ  )1(
غوّي عند العرب، تّمام ّيب الفاسّي. ُينظر: األصول دراسة إبستيمولوجّية للفكر الل  من مخطوط فيض شرح االنشراح البن الطّ 

 .205_ 182م، د. ط. ص2000هـ_ 1420الكتب، القاهرة  حّسان. عالم
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 :بين الحذف وغيرهالمبحث األّول: 
 

الحذف أو أكثر، وجاء تقسيم هذا المبحث  َبرّي بوجهين منذي أّوله الُعكاهد الّ يتناول هذا المبحث الشّ       
 هما:و إلى مطلبين، 

 االسم وغيره.تقدير بين  .1
 الفعل وغيره.تقدير بين  .2
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 اَلسم وغيره:تقدير : بين ١_ ١
 

ون ا في ذلك أن يكَبرّي بوجهين من الحذف أو أكثر مراعيً ذي أّوله الُعكاهد الّ يتناول هذا المطلب الشّ      
 اهد حذف االسم، وفيه الحاالت اآلتية:أحد أوجه الشّ 

 
 المبتدأ وغيره:تقدير بين  .أ

 
واهد بحذف المبتدأ مع احتمال آخر للشاهد، وهذه الحالة هي األكثر أّوَل الُعكَبرّي غير قليل من الشّ      

 شواهد بين حاالت هذا المطلب، وفيها ما يأتي:
 

 :بين المبتدأ والخبر 
 

عليق على المسألة نقل ابن هشام رأيين؛ العربّية جمل تحتمل حذف المبتدأ أو الخبر، وفي التّ ترد في      
اني على أّن اأَلْولى كونه الخبر األّول مفاده أّن اأَلْولى كون المحذوف المبتدأ ألّن الخبر محّط الفائدة، والثّ 

ء، نحو قوله تعالى: ﴿َفَتْحِريُر َرَقَبٍة﴾ جّوز في أواخر الجملة أسهل. ورأى أّن ذلك يكثر بعد الفاألّن التّ 
. ويأتي في غيره، نحو قوله تعالى: ﴿َطاَعٌة َوَقْوٌل (فعليه كذا)فالواجب كذا، أو )[. أي: 3]المجادلة: 

. وأضاف إلى ذلك أّنه لو (طاعة وقول معروف أمثلُ )، أو (أمُرنا طاعة)[ أي: 21َمْعُروٌف﴾ ]محّمد: 
 .(1)ه على آخر أو ترجيحه َلُعِمل به َعَرض ما ُيوِجب تعيين وج

 
الم: "َأَرَأْيَت َهِذِه اأْلَْمَراَض الَِّتي الة والسّ شاهد واحد على الحالة اآلنفة، إذ ُسئل عليه الّص الّتطبيق وفي      

 .(2)ُتِصيُبَنا، َما َلَنا ِبَها؟ َقاَل: َكفَّاَراٌت" 
 

 :(3) اهد قوله: )كّفارات( إذ يجوز فيه وجهانالشّ      
 .(لكم بها كّفارات)أي:  ،هو مبتدأ والخبر محذوف .1
 .(هي كّفارات)خبر مبتدأ أي:  .2

                                                             

. وقال 66 /2 يوطّي.، السّ ظائر. واألشباه والنّ 452و ،451 /6و، 387_ 385 /6بيب، ابن هشام. ُينظر: مغني اللّ  )1(
ُمنِّّي:  ذلك جاز باعتبار  كيف جاز في كالم واحد أن يقّدر المسند تارة والمسند إليه أخرى على وجوه مختلفة؟ والجواب أنّ الش 

ين أحمد بن : المصنَّف من الكالم على مغني ابن هشام، تقّي الدّ ُينظر .عتبار كّل قرينة يتعّين محذوفتعارض القرائن؛ با
ُمنِّّي. المطبعة البهّية، مصر، د. ت، د. ط.   .252 /2محّمد الش 

 .09تخريجه: ص سبق )2(
يتو  .247َبرّي. صالُعك إعراب الحديث،ُينظر:  )3( اج تُينظر: . ُتَكفِّر الذ ُنوَب، أي َتْسُترَهاّفارات؛ ذلك أّنها األمراض ك ُسمِّ

بيدّي. ماّدة )كف  نوبوفي الحديث تحّولت األمراض إلى كّفارات لسترها الذّ  .62 /14ر( العروس، الزَّ
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اظر إلى القرينة اللفظّية )ما لنا بها؟( يجعل تقدير الخبر )لكم بها( أقرب من تقدير المبتدأ )هي(؛ والنّ      
والمقام في الجانب المعنوّي اظر . لكّن النّ (1)ل ابن مالك: "وحّق الجواب أن يشاكل ما هو له جواب" اقإذ 

 ألسباب، وهي: ايجد تقدير المبتدأ راجحً 
 

نوب )سترها(. أّما تقدير المبتدأ ففيه لتكفير الذّ  اخبر )لكم بها( يجعل األمراض سببً أّن تقدير ال .1
 تي ُتَكفِّر.تكون األمراض هي الكّفارات نفسها، فكأّنما األمراض هي الّ 

 .(ر )لكم بهاأّن المبتدأ )هي( أوجز من الخب .2
 تي يدور عليها الحديث.أّن تقدير الخبر )لكم بها( فيه تأخير لمحّط الفائدة الّ  .3
 لرجحان تقدير المبتدأ على صاحبه. احذَف المبتدأ على حذف الخبر سببً َبرّي ّل في تقديم الُعكلع .4

 
ما َبيََّن ه، وإنّ ما سبق ذكره من أسباب ال يعني _بحال_ إلغاء احتمال الخبر المحذوف أو تخطئتو      

ال يتأّتى لو ُذكر أحد  اائل واّتساعً السّ  لقدير فإّن في الحذف مراعاة لحاكان التّ  االباحث األرجح. وأي  
 المحذوَفْيِن.

 
 :بين المبتدأ والفعل 

 
  وكونه مبتدأ والباقي فاعاًل دار األمر بين كون المحذوف فعاًل  ولهذا أفرد ابن هشام فقرة عنوانها )إذا     

اني َأْولى(. وعليه يكون تقدير المبتدأ َأْولى من تقدير الفعل إذا احتمل الكالم الوجهين، ، فالثّ اوالباقي خبرً 
والعّلة في ذلك أّن المبتدأ المحذوف هو عين الخبر المذكور، ومثال ما سبق قولهم: )زيٌد( في جواب من 

ألّن المبتدأ )القائم( هو عين الخبر  ؛قام زيد(سأل: )من قام؟(. فتقدير: )القائم زيد( أْولى من تقدير: )
 )زيد(. فكأّن الحذف لم يكن.

 
 :(2)واستثنى ابن هشام مّما سبق ثالث حاالت، يرجح فيها تقدير الفعل على المبتدأ، وهي      

 
َقْتُل أن يعتضد حذف الفاعل برواية أخرى، كقراءة بعضهم: ﴿َكَذِلَك ُزيَِّن ِلَكِثيٍر ِمَن اْلُمْشِرِكيَن  .1

ركاء(. وقراءة الجماعة [ ببناء )ُزيَِّن( للمجهول، ورفع )القتل والشّ 137َأْواَلِدِهْم ُشَرَكاُؤُهْم﴾ ]األنعام: 
 ركاء(.تبني الفعل للمعلوم وتنصب )القتل( وترفع )الشّ 

 

                                                             

 .47تخريجه: ص سبق )1(
 .394_ 389 /6بيب، ابن هشام. ُينظر: مغني اللّ  )2(
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خرف: نَّ هللُا﴾ ]الزّ أن يعتضد بموضع آخر يشبهه، نحو قوله تعالى: ﴿َوَلِئْن َسَأْلَتُهم َمْن َخَلَقُهْم َلَيُقولُ  .2
[ فال ُيَقدَّر جوابهم بقولهم: )هللُا خلقهم( بل )خلقهم هللا(؛ لمجيء ذلك في قوله تعالى: ﴿َوَلِئْن 87

َماَواِت َواأْلَْرَض َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ الَعِزيُز الَعِليُم﴾ ]الزّ   [.9خرف: َسَأْلَتُهم َمْن َخَلَق السَّ
[ 3حريم: الى: ﴿َقاَلْت َمْن َأْنَبَأَك َهَذا َقاَل َنبََّأِنَي اْلَعِليُم اْلَخِبيُر﴾ ]التّ أن ُيذكر الفعل، نحو قوله تع .3

 ؤال والجواب.فالفعل مذكور في السّ 
 

يخلص إلى أّن الكالم إذا احتمل تقدير المبتدأ  (1)يوطّي ذي نقله عنه السّ اظر في كالم ابن هشام الّ والنّ      
وعة، فاألصل تقدير المبتدأ ألّن المبتدأ المحذوف هو الخبر المذكور نفسه، تّمة مرفأو الفعل وكانت التّ 

 ألّن الفعل غير الفاعل. ،فيكون الحذف َكاَل حذَف، ويكون الفرع تقدير الفعل
 

 مجموعة من الّشواهد، وهي: طبيقّي وقف الباحث علىوفي الجانب التّ      
 

"َأَتَزوَّْجَت؟ َقاَل: ُقْلُت:  :رضي هللا عنه اجابرً  هللا عليه وسّلم ّي صّلىبذي سأل فيه النّ الحديث الّ األّول      
 .(2)؟ َقاَل: ُقْلُت: اَل، بل َثّيٌب" اا َأْم َثيِّبً َل: ِبْكرً َنَعْم. َقا

 
ل ا(، وفي هذا قاصب من طريق آخر )ثّيبً يقين وبالنّ فع من طر ُرويت بالرّ إذ انية )ثّيب( الثّ الّشاهد:      
فع ووجهه: بل هي ثّيب، أو: بل زوجي ثّيب، "وقول جابر في الجواب: )بل َثيٌِّب( يروونه بالرّ َبرّي: الُعك

 .(3)ولو نصب لجاز وكان أحسن" 
 

 فجواب جابر _رضي هللا عنه_ يحتمل وجهين:     
 (.اقدير: )تزّوجُت ثّيبً الفعل، والتّ على حذف بالّنصب ( ا)ثّيبً  .1
 قدير: )هي ثّيب(.التّ على حذف المبتدأ، و بالّرفع )ثّيٌب(  .2

 
 :، وهيألسباب ثالثة رأيه األقرب؛ح األّول في قوله )كان أحسن(، و َبرّي يرجّ وواضح أّن الُعك     

 
 .اوايتان يعضد بعضهما بعًض ، فالرّ (4)مجيء رواية مشابهة في البخارّي  .1
 ؤال.( منصوبة في السّ اؤال الجواب؛ إذ جاءت )ثّيبً ة السّ مشاكل .2
 تدعي مخالفة المعهود المّطرد.أّن المقام ال يس .3

                                                             

 .67 /2يوطّي. ظائر، السّ ألشباه والنّ ُينظر: ا )1(
 .92تخريجه: ص سبق )2(
 .127َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )3(
 .(5367) ح فقات، باب عون المرأة زوجها في ولده،ُينظر: صحيح البخارّي. كتاب النّ  )4(
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حديث _بعد أن الفي نهاية  إذ يقول له صّلى هللا عليه وسّلم ،نيها حديث أبي ذّر رضي هللا عنهوثا     
اِم؟ َقاَل: ُقْلُت:  :سأله عن صنيعه إذا ُأخرج من المدينة ثّم من مّكة_ "َوَكْيَف َتْصَنُع ِإْن ُأْخِرْجَت ِمَن الشَّ

_ َأَضُع َسْيِفي َعلى َعاِتِقي. َقاَل: َأْو َخْيٌر ِمْن َذِلَك؟ ُقْلُت: َأْو َخْيٌر ِمْن َذِلَك؟ َقاَل: ِإذن _َوالَِّذي بَ  َعَثَك ِبالَحقِّ
 .(1)" اا َحَبِشي   َوُتِطيُع َوِإْن َكاَن َعْبدً َتْسَمعُ 

 
 : )أو خير من ذلك؟(. وقد وقف الباحث على طرق عّدة للحديث، وهي:هاهد قولالشّ      

 
 .(2)في جامع المسانيد "أو خيٌر من ذلك؟" ومن طريق آخر فيه "أفال أدّلك على خير من ذلك"  .1
 .(3)وفي مسند أحمد "خيٌر من ذلك؟"  .2
ِمْن َذِلَك  اانية: "َأَواَل َتْصَنُع َخْيرً ثّ وفي ال( 4)وفي كنز العّمال: "َأُدل َك َعَلى َما ُهَو َخْيٌر ِمْن َذِلَك؟"  .3

 .(5)َوَأْقَرَب؟" 
 

على آخر، إذ يعتمد )أو خير من ذلك؟(  ابدو من كالمه أّنه ال يقّدم وجهً ظر إلى رأي الُعكَبرّي يوبالنّ      
 :(6)ويقول 
 ، ثّم فّسره بقوله: تسمع وتطيع.(أو صنيُعك خير من ذلك)تقديره:  .1
 جاز. (من ذلك اتصنع خيرً ) :لو نصب على تقدير .2

 
ا )أَوال تصنع واية المذكورة آنفً تعضده الرّ  ا_وهو لم ُيذكر عنده_ ترجيحً صنع( فلعّل في تقديره للفعل )ت     

يقول: الم الة والسّ عليه الّص بّي يعضده ما سبق من نّص الحديث؛ فالنّ  وكذلك من ذلك وأقرب؟(، اخيرً 
 )كيف تصنع؟( ولم يقل: )ما صنيعك؟(.

 
، وهذا ال يعني إلغاء وجه اورفعها خبرً  ا( على تقدير المبتدأليه يرجح تقدير الفعل ونصب )خيرً وع     

 صب عليه.فع، وإّنما رجحان النّ الرّ 

                                                             

 .(1240) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .(1240) ح .المصدر نفسه )2(
 .178 /5 مسند أحمد. )3(
ين الهندّي البرهان فورّي. ضبطه وفّسر ين علّي المّتقي بن حسام الدّ كنز العّمال في سنن األقوال واألفعال، عالء الدّ  )4(

 ح .5م، ط1985هـ_ 1405سالة، بيروت قا. مؤّسسة الرّ غريبه: بكري حّياني. وصّححه ووضع فهارسه: صفوة السّ 
(14379). 
 .(14384) ح المصدر نفسه. )5(
 .169َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )6(
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وثالثها حديث أبي ذّر رضي هللا عنه، إذ يقول: "َسَأْلُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ُكلِّ َشيٍء      
 .(1)ْع" َحتَّى َسَأْلُتُه َعْن َمْسِح الَحَصى، َفَقاَل: َواِحَدًة َأْو دَ 

 
 :(2)َبرّي ما يأتي هد قوله: )واحدًة(، إذ رأى الُعكاالشّ      

 .(امسح مسحًة واحدةً )صب )واحدًة(، أي: أّن الجّيد فيه النّ  .1
 .(الجائز مّرة واحدة)فع خبر مبتدأ محذوف، أي: أن يكون )واحدٌة( بالرّ  .2

 
 .(3) (واحدٌة تكفيه)محذوف، أي: فع مبتدأ خبره )واحدٌة( بالرّ  اا ثالثً ويذكر القرطبّي وجهً      

 
َده الُعكَبرّي )امسح مسحًة واحدًة( وإن كان فيه       ولعّل المدقِّق في االحتماالت المذكورة يختار ما جوَّ

صب "ِإْن بالنّ  محذوفان وفي غيره محذوف واحد؛ وذلك لوقوع أكثر من رواية مشابهة في البخارّي ومسلم
 .(4)َفَواِحدًة"  ُكْنَت َفاِعاًل 

 
جّدد، وليس المطلوب ديمومة بات والفعل يدّل على الحركة والتّ ويضاف إلى ذلك أّن االسم يدّل على الثّ      

المسح، وإّنما االكتفاء بمّرة. وعليه يكون تقدير الفعل مع مصدره أْولى من تقدير مبتدأ أو خبر. وفي 
مسح( المقّدر فمأخوذ من المصدر )المسح( في الحذف داللة على أهّمّية العدد المسموح به. أّما الفعل )ا

 ؤال.السّ 
 

رضي هللا عنه بعد أن عّير غالمه بأّمه أبا ذّر  اناصحً  ّي صّلى هللا عليه وسّلمبورابعها قول النّ      
 .(5)األعجمّية: "إخواَنكم إخواَنكم" 

 
 ولم يقف الباحث عليه، ووجد ما يأتي:     

 .(6)ْخَواُنُكْم َخَوُلُكْم" في جامع المسانيد ومسند أحمد "إِ  .1

                                                             

 .(1265) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .177َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )2(
ين ديب ُينظر: الُمفِهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العّباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبّي. تح: محيي الدّ  )3(

 .156 /2. 1م، ط1996هـ_ 1417دمشق_ بيروت  مستو، وآخرون. دار ابن كثير،
. وُينظر: صحيح مسلم، كتاب (1207) ح الة،الة، باب مسح الحصى في الّص صحيح البخارّي. كتاب العمل في الّص  )4(

 .(546) ح الة،راب في الّص الة، باب كراهة مسح الحصى وتسوية التّ المساجد ومواضع الّص 
 .189َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )5(
 .161 /5. وُينظر: مسند أحمد. (1310) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )6(
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 .(1)في مسلم: "ُهْم ِإْخَواُنُكْم" ومن طريق آخر: "ِإْخَواُنُكْم َوَخَوُلُكْم"  .2
 

 :(2)عليق على الحديث ذكر الُعكَبرّي وجهين وفي التّ      
 .(احفظوا إخوانكم) :صب أي)إخواَنكم إخواَنكم( بالنّ  .1
 .أجودصب فع على معنى )هم إخوانكم( والنّ يجوز الرّ  .2
 
تي بين يديه )إخواَنكم إخواَنكم( ألّنه قاس واية الّ صب على اإلغراء( صواب بناء على الرّ وتجويده )النّ      

 فع فمخالف للمّطرد؛ إذ تكّرر المنصوب.الحديث على المّطرد، أّما الرّ 
 

وايات في تحليل ّدد الرّ فإّنه ال شاهد في الحديث، ليظهر أثر تع اوايات المذكورة آنفً ظر إلى الرّ لنّ وبا     
 الحديث واالستشهاد به.

 
وخامسها في حديث: "ِإنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ َزاَدُكْم َصاَلًة َفَصل وَها ِفيَما َبْيَن َصاَلِة الِعَشاِء ِإَلى َصاَلِة      

ْبِح: الِوْتر"   .(3)الص 
 

 :(4)اهد قوله: )الوتر(، وفيه رأى الُعكَبرّي وجهين الشّ      
 .(زادكم الوتر)أو  (صّلوا الوتر)صب على تقدير: النّ  .1
 .(هي الوتر)فع على تقدير: الرّ  .2

 
فع قّدر المبتدأ. وربما يمكن تخريجها على البدل فال حذف. فإن صب قّدر الفعل، وعلى الرّ فعلى النّ      

كان المحذوف فإّن فيه  اوأي  بات. ذلك أّنه يدّل على الثّ كان ال بّد من ذلك فلعّل تقدير المبتدأ أنسب للمقام؛ 
 بها. اا للوتر واهتمامً مً تعظي

  

ذي أوصى أوالَده بحرقه بعد موته ثّم سحقه ونثره في يوم عاصف، ففيه جل الّ وسادسها في قّصة الرّ      
 .(5)يسأل األب أوالده: "َأيَّ َأٍب ُكْنُت َلُكْم؟ َقاُلوا: َخْيَر َأٍب" 

                                                             

. (1661) ح ذور، باب إطعام المملوك مّما يأكل وإلباسه مّما يلبس وال يكّلفه ما يغلبه،صحيح مسلم. كتاب األيمان والنّ  )1(
ُينظر:  .التَّْخِويل: بَمْعنى التَّمِليكوغيِرهم ِمن الحاِشية فهو مأخوٌذ من ما أَْعَطاَك هللُا تعاَلى ِمن النََّعِم والَعبيِد واإِلماِء  :الَخَولُ و 

 .444 /28ل( خو تاج العروس، الزَّبيدّي. ماّدة )
 .189َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )2(
 . (1533) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .222َبرّي. ص ُينظر: إعراب الحديث، الُعك )4(
 .(6352) ح نيد، ابن الجوزي.جامع المسا )5(
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 يه وجهان:: )خيَر(، ففهماهد قولالشّ      
 .(كنَت خيَر أب)قدير: صب على أّنه خبر )كان( المحذوفة، والتّ النّ  .1
 .(أنت خيُر أب)قدير: فع خبر مبتدأ محذوف، والتّ )خيُر( بالرّ  .2

 
ة في ذلك أن يكون صب، والعلّ َبرّي؛ إذ رأى أّن الجّيد النّ قرب للمّطرد هو ما اختاره الُعكولعّل األ     

"وحّق الجواب أن يشاكل وهذا ما مّر غير مّرة من كالم ابن مالك:  (1)اب عنه لما هو جو  االجواب موافقً 
 .(2)ما هو له جواب" 

 
يمكن و اظر في تقدير المبتدأ )أنت(، ال يجده النّ  اذلك أّن في استعمال )كنت( تأكيدً وُيضاف إلى      

[. وقرينة الحذف لفظّية 96ساء: يمًا﴾ ]النّ قوله تعالى: ﴿َوَكاَن هللُا َغُفورًا َرحِ ب أكيدقياس الكالم من حيث التّ 
 ائل الُمقِبل على الموت.تلبس لبوس االستفهام، وقد دّل الحذف على مراعاة حالة السّ 

 
َذ َمِريًض : "َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه يقولإذ  ،وسابعها حديث علّي رضي هللا عنه       اَوَسلََّم َإَذا َعوَّ

اِفي، اَل ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُؤكَ َقاَل: َأْذهِ   .(3)" ا، ِشَفاًء اَل ُيَغاِدُر َسَقمً ِب الَبْأَس َربَّ النَّاِس، ِاْشِف َأْنَت الشَّ
 

 :(4)قوله في نهاية الحديث: )شفاًء( فيه وجهان      
 صب على أّنه مصدر )اشف( المحذوف.النّ  .1
 .(هو شفاءٌ )قدير: فع على حذف المبتدأ، والتّ الرّ  .2

 
ظر إلى سياق الحديث وما سبق المصدر )شفاًء( من كالم يرجح الوجه األّول )حذف الفعل( وبالنّ      

 سباب عّدة:أل
ابقة، عاء )اشف شفاًء(، والمناسبَة للجمل السّ المقام مقام دعاء، وتقدير الفعل يعني المتابعة في الدّ  .1

 عاء عادة.ذي يأتي في بداية الدّ لّ ناء افي حين يدّل تقدير المبتدأ )هو شفاٌء( على الوصف والثّ 
 .اصب تأكيد، نحو: اضرب ضربً في النّ  .2
  اا ال جزعً عاء، نحو: صبرً عنه المصدر في الدّ ُيضاف إلى ما سبق وجوب حذف الفعل إذا ناب  .3
 .اا رابعً َبرّي تقدير الفعل سببً يم الُعكلعّل في تقد .4

                                                             

 .244َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )1(
 .47تخريجه: ص سبق )2(
 .25تخريجه: ص سبق )3(
 .364َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )4(
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ير الفعل في قوله صّلى هللا عليه وسّلم: "اَل َيحل  َبرّي تقدير المبتدأ على تقدوثامنها رّجح فيه الُعك     
 .(1)لنَّاِس" ِلْلَخِليَفِة ِمْن َماِل هللِا ِإالَّ َقْصَعَتاِن، َقْصَعٌة َيْأُكُلَها ُهَو َوأَْهُلُه َوَقْصَعٌة َيَضُعَها َبْيَن َأْيِدي ا

 
 :(2) رأى فيه وجهينالّشاهد قوله )قصعة( و      

 .(إحداهما قصعةٌ )قدير: ه خبر مبتدأ محذوف، والتّ )قصعٌة( مرفوع على أنّ  .1
 .(أعني قصعةً )قدير: ، والتّ اأجاز نصبه مستبعدً  .2

 
ال تكون في االختصاص  كرةويرجح ما ذهب إليه الُعكَبرّي في استبعاد تقدير الفعل؛ فقد سبق أّن النّ      

 .كر والحذف فرعأّن األصل الذّ  بناء على ربما كانت البدلّية أقرب مّما رآه الُعكَبريّ  لكنو . (3) اإاّل شذوذً 

 
فَِّة، َوَتَرَك ِديَناَرْيِن َأْو ِدْرَهَمْيِن، َفَقاَل َرُسوُل وتاسعها قول علّي رضي هللا عنه      : "َماَت َرُجٌل ِمْن أَْهِل الص 

 .(4)هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َكيََّتاِن" 

 
 :(5)األّوَل، وهما  افيه رأى الُعكَبرّي وجهين مرّجحً و  (تاناهد قوله: )كيَّ الشّ      

 خبر مبتدأ محذوف على تقدير: )هما كّيتان(. .1
 .ر: )ترك كّيتين(مفعول به على تقدي .2

 
تي وايات الّ صب في الرّ فع )كّيتان(، وعدم وقوع النّ وايات على الرّ ؛ لتضافر الرّ األّول أقربوترجيحه      

 امع.ي حذف المبتدأ داللة على تحقيره، وتعظيم العقوبة في نظر السّ . وف(6)الباحث   عليها قفو 
 

إذ تقول: "َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُاْدُعوا ِلي  ،وعاشرها حديث عائشة رضي هللا عنها     
؟ َقاَل: اَل. ُقْلُت: َبْعَض َأْصَحاِبي. ُقْلُت: َأُبو َبْكٍر؟ َقاَل: اَل. ُقْلُت: ُعَمُر؟ َقاَل: الَ  َك َعِليٌّ . ُقْلُت: اْبُن َعمِّ

 .(7)ُعْثَماُن؟ َقاَل: َنَعْم" 
                                                             

 .(5469) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .134 /2برجد. عقود الزّ يوطّي في: . ونقله عنه السّ 365َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )2(
 من هذا البحث. 67ُينظر: ص )3(
فَّة: و . (5597) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4( هم فقراء المهاجرين، ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا أهل الص 

هاية في غريب الحديث النّ ر: ُينظولذلك كانت العقوبة في الحديث الكّي.  ،َظلَّل في مسجد المدينة يسكنونهيأوون إلى موضع مُ 
المكتبة  ناحي.اوي، ومحمود محّمد الطّ عادات المبارك بن محّمد الجزرّي ابن األثير. تح: طاهر الزّ ين أبو السّ واألثر، مجد الدّ 

 .37 /3 .اإلسالمّية، د. ت، د. ط
 .135 /2د. برجيوطّي في: عقود الزّ . ونقله عنه السّ 366َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )5(
 .457، و421، و412، و138 /1. وُينظر: 101 /1مسند أحمد.  )6(
 .(7623) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )7(
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َل الرّ ( بالنّ اك علي  )ابَن عمّ  قولهافع، و )أبو بكر( بالرّ قولها: وفي كتاب الُعكَبرّي جاء       فع بمبتدأ صب، فأوَّ
َل النّ  فع بفعل محذوف تقديره: )أدعو(، وأجاز الرّ  صبمحذوف تقديره: )المدعّو، أو المطلوب، أو هو(، وأوَّ

 .(1)صب في األربعة والنّ 
 

( في كتب الحديث، يذهب إلى أّنه وجه اصب )ابن عّمك علي  على رواية النّ وعلى أّن الباحث لم يقف      
ُيَقّدر قرب أن واية المذكورة فإّن األظر إلى الرّ ُمحتَمل تدّل عليه القرينة اللفظية )بعَض( في االستفهام. وبالنّ 

 وفي حذفه داللة على اإليجاز وأهّمّية الخبر. ،مبتدأ ال فعل في األربعة
 

 :بين المبتدأ والخبر والفعل 
 

ِإَلى َمْنِزِلِه، َفَسِمْعُتُه  اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْومً ذّر رضي هللا عنه: "ُكْنُت ُمَخاِصَر النَِّبّي َصلَّى  يل أبو قومنه      
اِل. َفَلَما َخِشيُت َأْن َيْدُخَل ُقْلُت: َيا َرُسوَل هللِا َأّي َشيَيُقوُل:  جَّ اِل َأْخَوُف َعَلى ُأمَِّتي ِمَن الدَّ ٍء َغْيُر الدَّجَّ

اِل؟ َقاَل: اأَلِئمََّة الُمِضلِّيَن"  ِتَك ِمَن الدَّجَّ  .(2)َأْخَوُف َعَلى ُأمَّ
 

واية َبرّي: "وقوله: )األئّمة الُمضلِّين( كذا وقع في هذه الرّ الُعكقال ه وفيالّشاهد قوله: )األئمة المضّلين(      
فع كان ّجال فقال: أعني األئّمة، وإن جاء بالرّ قدير: من تعني بغير الدَّ صب، والوجه فيه أن يكون التّ بالنّ 

 .(3)ّجال األئّمة الُمضل ون" ّجال. أو غير الدَّ تقديره: األئّمة الُمضل ون أخوف من الدَّ 
 
 وعليه فإّن الحديث يحتمل األوجه اآلتية:     

 حذف الفعل على تقدير: )أعني األئّمة الُمضلِّين(. .1
 ّجال(.حذف الخبر على تقدير: )األئّمة المضّلون أخوف من الدَّ  .2
 ّجال األئّمة الُمِضل ون(.حذف المبتدأ على تقدير: )غير الدَّ  .3

 
فع )حذف المبتدأ أو الخبر( احتماالن أو فرضيتان ي الرّ َبرّي يرى أّن وجهَ اظر في كالم الُعكوالنّ      

مبنّيتان على وجود رواية، وبالبحث عنها لم يقف الباحث عليها، وعليه لعّله يرجح حذف الفعل المبني  
 على أصل موجود.

 
كان  ارب من تقدير الفعل )أعني(، وأي  ظر إلى سياق الحديث ربما كان تقدير الفعل )أخاف( أقوبالنّ      

 حذير منه.قدير فقد دّل الحذف على أهّمّية المفعول وزيادة التّ التّ 
                                                             

 .492َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )1(
 .15تخريجه: ص سبق )2(
 .171و ،170إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )3(
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َلُح، اني جاء في حديث: "ِإَذا َدَخَل أَْهُل الَجنَِّة الَجنََّة، َوأَْهُل النَّاِر النَّاَر، ُيَجاُء ِبالَموِت َكَأنَُّه َكْبٌش َأمْ والثّ      
: َيا أَْهَل الَجنَِّة، َهْل َتْعِرُفوَن َهَذا؟ َقاَل: َفَيْشَرِئب وَن، َفَيْنُظُروَن َوَيُقوُلوَن: َنَعْم، َفُيوَقُف َبْيَن الَجنَِّة والنَّاِر، َفُيَقالُ 

ُلوَن: َنَعْم، َهَذا َهَذا الَمْوُت. َقاَل: َفُيَقاُل: َيا أَْهَل النَّاِر، َهْل َتْعِرُفوَن َهَذا؟ َقاَل: َفَيْشَرِئب وَن، َفَيْنُظُروَن َوُيُقو 
ِر، ُخُلوٌد َواَل َمْوت" الَمْوُت. َقاَل: َفُيْؤَمُر ِبِه َفُيْذَبُح. َقاَل: َوُيَقاُل: َيا أَْهَل الَجنَِّة، ُخُلوٌد َواَل َمْوت. َوَيا أَْهَل النَّا

(1). 
 :(2)َبرّي ثالثة تقديرات رأى الُعكالّشاهد قوله: )خلوٌد( وفيه     

 .(ااخلدوا خلودً ) .1
 .(لكم خلودٌ ) .2
 .(لودٌ هذا خ) .3

 
الث على حذف المبتدأ اني على حذف الخبر المقّدم )لكم(، والثّ فاألّول على حذف الفعل )اخلدوا(، والثّ      

 )هذا(.
 

، وتعضده اكيد، فإّنه في الحديث جاء مرفوعً وإن كان في تقدير الفعل ونصب المصدر )خلود( تأ     
وبهذا يبقى أمام القارئ تقديران؛ الخبر )لكم خلود(  (3)" ايِه َأَبدً ِجُدوَن، اَل َموَت فِ رواية أخرى "ُخُلوٌد ِفيَما تَ 

بات، ولعّل المبتدأ أقرب؛ ففي قوله )هذا( إشارة إلى ما حدث أو المبتدأ )هذا خلود(، وكالهما يدّل على الثّ 
 داللة على أهّمّية الخبر )خلود(.من ذبح الكبش قبل قليل. وفي الحذف 

 
 فعل:بين اسم )َل( وخبرها وال 

 
افية للجنس ما يجري على خبر المبتدأ من جواز الحذف إن دّل عليه دليل يجري على خبر )ال( النّ      

. أو دليل حالي، كقولهم للمريض: (ال أحد مسافر)مقالّي، نحو قولهم: من المسافر؟ فيقال: ال أحد. أي: 
 .(4) (ال بأس عليك)قدير: يك. فالتّ حذف االسم لدليل، نحو: ال عل. وقد يُ (ال بأَس عليك)ال بأَس. أي: 

 
"َرِكَب   عليه وسّلمصّلى هللابّي أّن النّ  منهو خبرها أو الفعل، و وقد يحتمل الكالم تقدير اسم )ال( أ     
ْدر، َحتَّى َمرَّ ِبَمْجِلٍس ... َوَأْرَدَف َوَراَءُه ُأَساَمَة بَن َزْيد َوُهَو َيُعوُد َسْعَد بَن ُعَباَدة ... َوَذِلَك َقْبَل َوْقَعِة بَ  اِحَمارً 

ا َغِشَيت الَمْجِلَس ِفيِه َأْخاَلٌط ِمَن الُمْسِلِميَن َوالُمْشِرِكيَن َعَبَدِة اأَلْوَثاِن َوالَيُهوِد، ِفيِهم َعْبُد هللِا بُن ُأَبّي ... َفَلمَّ 
ابَِّة َخمََّر َعْبُد هللاِ بُن ُأَبّي َأْنَفُه ِبِرَداِئه، ُثمَّ   َقاَل: اَل ُتغبُِّروا َعَلْيَنا. َفَسّلَم َعَلْيِهم النَِّبي  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َعَجاَجُة الدَّ

                                                             

 .(1941) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .288َبرّي. ص، الُعكُينظر: إعراب الحديث )2(
 .(4694) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .709و ،708 /1حو الوافي، عّباس حسن. ُينظر: النّ  )4(
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ي َها الَمْرُء، اَل أْحَسن َوَسلَّم، ُثمَّ َوَقَف َفَنزَل، َفَدَعاُهم ِإَلى هللِا َوَقَرَأ َعَلْيِهم الُقْرآَن، َفَقاَل َلُه َعْبُد هللِا بُن ُأَبّي: أَ 
" َك ِمنَّا َفاْقُصْص َعَلْيهِ ، َفاَل ُتْؤِذَنا ِفي َمَجاِلِسَنا َواْرِجْع ِإَلى َرْحِلَك، َفَمْن َجاءَ اَكاَن َما َتُقوُل َحق   ا ِإنْ ِمْن َهذَ 

(1). 
 

 :(2)َبرّي أربعة أوجه سن من هذا( ففي )أحسن( رأى الُعكاهد قوله: )ال أحالشّ      
 

 .(ال شيء أحسُن من هذا)قدير: فع على أّنه خبر )ال( واالسم محذوف، والتّ الرّ  .1
 .(ال شيء أحسَن من هذا)قدير: أّنه صفة السم )ال( المحذوف، و)من هذا( خبر )ال(، والتّ  .2
ال شيء أحسن من كالم )وتكون )من هذا( متعّلقة بـ )أحسن(، أي:  ايجوز أن يكون الخبر محذوفً  .3

 .(نياهذا في الكالم أو في الدّ 
، وحذف همزة االستفهام لظهور (أال فعلت أحسَن من هذا)قدير: أّنه منصوب بفعل محذوف، والتّ  .4

 معناها.
 

وهذا يجعل االحتمال األّول  (3)صب "ال أحسَن من هذا" ظر إلى رواية البخارّي فإّنها جاءت بالنّ وبالنّ      
المقام ليس  الوجه األخير )تقدير الفعل( ألنّ  ستبعد منهاالثة أوجه يُ فع على الخبرّية( أضعف، فتبقى ث)الرّ 

وفعل غيره كما يوحي االستفهام.  بّي صّلى هللا عليه وسّلممقام استفهام أو حّض على ترك ما يفعله النّ 
الث محذوفين اني )ال شيَء أحسَن من هذا( ألّن في الثّ الثّ األقرب  لعلّ الث، و اني والثّ وعليه يبقى الوجهان الثّ 

ذي قامت صفته مقامه. وفي الحذف داللة على )ال( الّ  هو اسم اني محذوف واحدفي الثّ و بر، االسم والخ
 .اّن ابن ُأَبّي قال ما قاله ساخرً خرية فكأزيادة في السّ 

 
 :بين المبتدأ والفعل وحرف الجّر 

 
فقالت: "ِإنَّ ِلي َجاَرْيِن،  ،بّي صّلى هللا عليه وسّلمسألت النّ  إذ ،ة رضي هللا عنهاعائشحديث  ومنه     

 .(4)" ااَل: َأْقَربِهَما ِمْنِك َبابً ا أُْهِدي؟ قَ َفِإَلى َأيِِّهمَ 
 

 :(5)األّوَل  اأى الُعكَبرّي ثالثة أوجه مجّودً اهد قوله: )أقربهما( وفيه ر الشّ      
 ؤال.الجّر على تقدير: )إلى أقرِبهما( ليكون الجواب كالسّ  .1

                                                             

 .(62) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .68و ،67ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 .(6254) ح سليم في مجلس فيه أخالط من المسلمين والمشركين،باب التّ صحيح البخارّي. كتاب االستئذان،  )3(
 .(7153) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(
 .468َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )5(
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 .(هو أقرُبهما)فع على تقدير: الرّ  .2
 .(ِصِلي أقرَبهما)صب على تقدير: النّ  .3

 
ولعّل تقدير حرف الجّر )إلى( مناسب للمقام واللفظ، إذ دّل عليه ما سبقه من استفهام، وقد سبق قول      

 . وفي حذف ما ُحذف إيجاز واختصار وبالغة.(1)"وحّق الجواب أن يشاكل ما هو له جواب" ابن مالك: 
 

 اسخ:خبر المبتدأ وخبر النّ تقدير بين  .ب
 

لناسخ،  اا لمبتدأ أو خبرً أن يكون الخبر المحذوف فيه خبرً  ذي يحتملاهد الّ تتناول هذه الحالة الشّ      
 ويحاول الباحث أن يرّجح األقوى بينهما.

 
رة امرأة تعاهدن أاّل ذي روته أّم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها في إحدى عشالحديث الّ  ذلكمن و      

َزْوِجي َكَلْيِل ِتَهاَمَة اَل َحرَّ َواَل َقرَّ َواَل َمَخاَفَة َواَل َسآَمَة" ابعة: "من أخبار أزواجهّن حّتى قالت الرّ  ايكتمن شيئً 
(2). 

 :(3)وفيه ذكر الُعكَبرّي ثالثة أوجه  حّر(ال : )ااهد قولهالشّ      
 البناء على الفتح على أّن )ال( نافية للجنس. .1
 فع على أّن )ال( عاملة عمل )ليس(.الرّ  .2
 ( مهملة.فع على أّنه مبتدأ و)الالرّ  .3

 
عاملة عمل )ليس( افية للجنس أو خبر الالثة، فهل هو خبر )ال( النّ َثّم خبر محذوف في األوجه الثّ ف     

 أو خبر المبتدأ؟

                                                             

 .47تخريجه: ص سبق )1(
ألّن الحّر والُقّر مؤذيان إذا . والمعنى: ليس عنده أذى، وال مكروه، وهذا َمَثٌل (7288) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(

اشتّدا، )وال مخافة( تعني وال غائلة عنده وال شّر فأخافه، )وال سآمة( تعني أّنه ال يمّلها. ُينظر: أمثال الحديث المروّية عن 
تّمام. مؤّسسة  اَمهرمزّي. تح: أحمد عبد الفّتاححمن بن خاّلد الرَّ بّي صّلى هللا عليه وسّلم، أبو محّمد الحسن بن عبد الرّ النّ 

. وِتَهاَمُة تساير البحر، منها مّكة، والحجاز ما حجز بين تهامة والعروض. 131. ص1هـ، ط1409قافّية، بيروت الكتب الثّ 
 الحموّي. ياقوت ح. ُينظر: معجم البلدان،يوُسّميت تهامة لشّدة حّرها، وركود ريحها، وهو من التَّْهم، وهو شّدة الحّر وركود الرّ 

 . 64، و63 /2
 .485_ 482َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )3(
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ذكر  إذاني )عملها عمل ليس(؛ للوجه الثّ  ار في الحديث _تكرار )ال(_ مرّجحً كراَعدَّ الُعكَبرّي التّ قد      
َرت في نحو: )ال حول وال قّوة إاّل باهلل( جاز فيها اإلعمال واإلهمال، افية للجنحاة أّن )ال( النّ النّ  س إذا ُكرِّ

 :(1)األّول، وهي  اسة أوجه ذكرها الغاليينّي مرّجحً وفي ذلك خم
 بناء االسمين على الفتح )ال حوَل وال قّوَة(. .1
 رفعهما )ال حوٌل وال قّوٌة( على أّنها عاملة عمل )ليس(. .2
 اني )ال حوَل وال قّوٌة(.ثّ بناء األّول ورفع ال .3
 اني )ال حوٌل وال قّوَة(.رفع األّول وبناء الثّ  .4
 اني )ال حوَل وال قّوٌة(.بناء األّول ونصب الثّ  .5

 
ثّم استشهد الُعكَبرّي على جواز حذف خبر )ال( العاملة عمل )ليس( بما أنشده سيبويه من قول سعد      

 :(2)بن مالك ا

 َفَأَنا ابُن َقْيٍس اَل َبَراحُ      َمْن َفرَّ َعْن ِنيَراِنَها
 

يعني: _َلت وقد ُجعِ البيت غير مّرة في كتابه، فقال: لكّن سيبويه نفسه تناول  ،أي: )ليس براٌح لي(     
فع؛ ألّنك إذا قلَت وأكثر من الرّ  أجودفي )براح( صب النّ : اوقال أيًض  (ليس)بمنزلة  باألكثروليس ذلك  _ال

 .(3) (ليس)تي بمنزلة افعة الّ الرّ  ال غالَم فهي أكثر من

 
 قياسالوعلى قّلة إعمال )ال( عمل )ليس(، وأّن نفي الجنس أكثر مالءمة للمقام من نفي الوحدة، و      

﴾ ]البقرة: على قوله تعالى: ﴿َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجدَ  اهد إلى هاب في الشّ يمكن الذّ  [197اَل ِفي الَحجِّ
( وما بعده على الفتح وترجيح )ال( نافيًة ( 4) روايةلاما ذهبت إليه  للجنس والغاليينّي من بناء االسم )َحرَّ

على تنزيه الممدوح وزيادة في إعالء  داللةلة حذف الخبر لها. وفي دال اوترجيح الخبر المحذوف خبرً 
 شأنه.

 

                                                             

 .237_ 235 /2روس العربّية، الغاليينّي. ُينظر: جامع الدّ  )1(
 . ولم يقف الباحث على ديوان للشاعر.58 /1الكتاب، سيبويه.  )2(
 .304، و296 /2المصدر نفسه.  )3(
حابة رضي هللا عنهم، ثلها رواية صحيح مسلم. كتاب فضائل الّص المقصود رواية جامع المسانيد المذكورة في المتن. وم )4(

ساء الالتي ذكرهّن الحديث وقد أبدعت في ذكر . وأّم َزْرع المرأة الحادية عشرة من النّ (2448) ح باب ذكر حديث أّم َزْرع،
ي الحديث باسمها، فصار ُيقال: حديث أّم َزْرع. والحديث في صحيح البخ " برفعهما خبر زوجها حّتى ُسمِّ ارّي: "اَل َحرٌّ َواَل ُقرٌّ

كاح، باب حسن المعاشرة وضّم القاف من )ُقّر(، و"ال مخافَة وال سآمَة" بالبناء على الفتح. ُينظر: صحيح البخارّي. كتاب النّ 
( بض. وهي مخرََّجة على ما ُذكر في الوجه الرّ (5189) ح مع األهل، ّم القاف البرد ابع من أوجه تكرار )ال( أعاله. و)الُقر 

( بفتحها اليوم البارد، وكّل بارد: َقّر.   . 82 /5لسان العرب، ابن منظور. ماّدة )قرر( ُينظر: عاّمة، و)الَقر 
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 مان:الموصوف بين المصدر وظرف الزّ  .ج
 

أو ظرف زمان،  ايكون الموصوف المحذوف فيه مصدرً  ذي يحتمل أناهد الّ تتناول هذه الحالة الشّ      
 :كذل منويحاول الباحث أن يرّجح األقوى بينهما، و 

 
ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َقاَل َقاِئٌل: َيا َرُسوَل هللِا، َهْل ُأِتيَت ِبَطَعاٍم  ا: "ُكنَّا ُجُلوسً حديث     

ُلوا: َفَما َماِء؟ َقاَل: َنَعْم. َقاَل: َوِبَماَذا؟ َقاَل: ِبِمْسَخَنة. َقاُلوا: َفَهْل َكاَن ِفيَها َفْضٌل َعْنَك؟ َقاَل: َنَعْم. َقاِمَن السَّ 
 .(1)" ي ِإالَّ َقِلياًل ِبِثيَن َبْعدِ ُفِعَل ِبِه؟ َقاَل: ُرِفَع َوُهَو ُيْوَحى ِإَليَّ َأنِّي َمْكُفوٌت، َغْيُر اَلِبٍث ِفيُكْم، َوَلْسُتْم الَ 

 
 :(2)( فَثمَّ موصوف محذوف يجوز فيه تقديران اهد قوله: )إاّل قلياًل الشّ      

 .(ا قلياًل لستم البثين إاّل زمنً ) .1
 .(ا قلياًل لستم البثين إاّل لبثً ) .2

 
اني يدّل ثّ لمانّية، وعلى اذي نابت عنه صفته على الزّ ( الّ اّول يدّل الموصوف المحذوف )زمنً فعلى األ     

 وع.( على بيان النّ االمصدر المحذوف )لبثً 
 

( ألّن المقام مقام حديث ا قلياًل ؛ أي )زمنً َبرّي أّوالً ذكره الُعكاظر في سياق الحديث يرّجح ما ولعّل النّ      
ه. ( وحّددتا( عن الموصوف )زمنً فة )قلياًل م كثير؟ وعليه أغنت الّص بث ال عن مقداره أقليل هو أعن زمن اللّ 

 من.بث بل قّلة ذلك الزّ فة، فليس المهّم زمن اللّ وفي حذف الموصوف دليل على أهّمّية الّص 
 

اني جاء في حديث المغيرة بن شعبة "َعْن َعْمرو بِن َوَهَب الثََّقِفيِّ َقاَل: ُكنَّا َمَع الُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة والثّ      
َعَلْيِه َوَسلََّم َأَحٌد ِمْن َهِذِه اأْلُمَِّة َغْيُر َأِبي َبْكٍر؟ َفَقاَل: َنَعْم، ُكنَّا َمَع النَِّبيِّ َصلَّى  َفُسِئَل: َهْل َأمَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللاُ 

َحِر َضَرَب ُعُنَق َراِحَلِتي، َفَظَنْنُت َأنَّ َلُه َحاَجًة، فَ  ُه، َعَدْلُت َمعَ هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َسَفٍر، َفَلمَّا َكاَن ِمَن السَّ
 .(3)" ى َما َأَراُه، َفَمَكَث َطِوياًل َفاْنَطَلْقَنا َحتَّى َبَرْزَنا َعِن النَّاِس، َفَنَزَل َعْن َراِحَلِتِه ُثمَّ اْنَطَلَق َفَتَغيََّب َعنِّي َحتَّ 

 

                                                             

ُن فيها الّطعام. ُينظر:  .(2284) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1( ، ابن منظور. لسان العربوالمسخنة: ِقْدر كالتَّْوِر ُيَسخَّ
 .206 /13 (سخنماّدة )

اهد شبيه بقوله تعالى: ﴿َيْوَم َيْدُعوُكْم َفَتْسَتِجيُبوَن ِبَحْمِدِه َوَتُظن وَن ِإْن َلِبْثُتْم . والشّ 253َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )2(
إلرشاد، حمص، سورية ين درويش. دار ا[. ُينظر في إعرابه: إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدّ 52ِإالَّ َقِلياًل﴾ ]اإلسراء: 

شر الح. دار الفكر للنّ . واإلعراب المفّصل لكتاب هللا المرّتل، بهجت عبد الواحد الّص 455 /5. 3م، ط1992هـ_ 1412
 .286 /6. 1م، ط1993هـ_ 1414وزيع، عّمان، األردّن والتّ 
 .(6402) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
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 :(1)األّول  اَبرّي الوجهين اآلتيين مجّودً كوفيه رأى العُ  (اهد قوله: )فمكث طوياًل الشّ      
 .(ا طوياًل مكثً )نعت لمصدر محذوف أي: ( )طوياًل  .1
 .(اًل طوي ازمنً ) :لظرف محذوف أي ان يكون نعتً يجوز أ .2

 
ولعّل في ترجيح الُعكَبرّي الوجه األّول )حذف المصدر( ما يرّجحه، ولعّله عائد إلى االكتفاء بداللة      

 ( فضاًل فة )طوياًل أهّمّية الّص داللة على  فة عن المصدر، وفيهمن، وكثرة نيابة الّص الفعل )مكث( على الزّ 
 عن اإليجاز.

 
 بين المضاف وغيره: .د

 
 :ما يأتي هوفي     

 
 :موضع المضاف المحذوف 

 
جل: "ِإنِّي َصاِئٌم، َقاَل: بّي صّلى هللا عليه وسّلم لرجل بعد أن دعاه إلى طعام، فقال الرّ ومنه قول النّ      

َل ال َياِم َتُصوُم؟ َقاَل: َأوَّ ْهِر َوآِخَرُه" َوَأيَّ الصِّ  .(2)شَّ
 

 :(3) موضع المضاف المحذوف، وفيه احتماالن، وهما هاهد فيالشّ      
 (يام تصوم؟أيَّ زمان الّص )قدير: ؤال، والتّ من السّ  اأن يكون المضاف محذوفً  .1
 .(هرصياَم أّول الشّ )قدير: من الجواب، والتّ  اأن يكون المضاف محذوفً  .2

 
يام كان عن الّص ؤال والمقصود أّن السّ  ،مانؤال عن الزّ مان كان السّ الجواب بالزّ  إذا كانه أّنه والعّلة في     

 هر(.جل: )أّوَل الشّ يام، وعليه قال الرّ ال عن زمانه، لكّن المفهوم منه هو زمان الّص 
 

 إلى تقدير فعل يلحفلعّله أضعف من األّول؛ إذ يُ  اني )تقدير المضاف في الجواب(أّما االحتمال الثّ      
در، وتقدير شيء واحد أقّل قدير األّول إلى المصهر( في حين ال يحتاج التّ ل الشّ ومصدر )أصوم صياَم أوَّ 

 من تقدير شيئين. اتكّلفً 
 

                                                             

 .432َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )1(
 .25تخريجه: ص سبق )2(
 .370إعراب الحديث، الُعكَبرّي. صُينظر:  )3(
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يام(، وبالغة اللة كان في حذف المضاف )زمان( إظهار ألهّمّية المضاف إليه )الّص ومن حيث الدّ      
 يام(.الث )الّص ( واكتفى بالثّ اني )زمانتجّنبت تتابع اإلضافات، فحذف الثّ 

 
 :إعراب المضاف المحذوف 

 
بّي صّلى هللا عليه وسّلم: "اَل َحَسَد ِإالَّ ِفي اْثَنَتْيِن: َرُجل آَتاُه هللُا الُقْرآَن، َفُهَو َيُقوُم ِبِه آَناَء ومنه قول النّ      

 .(1)ُقُه ِفي الَحقِّ آَناَء اللَّْيِل َوالنََّهاِر" ، َفُهَو ُيْنفِ اِر. َوَرُجل آَتاُه هللُا َماالً اللَّْيِل َوالنَّهَ 
 

 اهد قوله: )رجل(؛ ففيه ثالثة أوجه:الشّ      
 .(خصلِة رجلٍ )قدير: والتّ  الجّر على أن يكون بدالً  .1
 .(أعني خصلة رجلٍ )قدير: صب على إضمار الفعل )أعني( والتّ النّ  .2
 .(إحداها خصلة رجلٍ )فع على تقدير: الرّ  .3

 
ذي ناب ذي احتمل أكثر من وجه هو المضاف )خصلة( الّ أّن المحذوف الّ  األوجههذه ظ في المالحو      
 لمضاف إليه )رجل(.عنه ا

 
الثة أّنه "ال بّد من تقدير الخصلة ألّن )اثنتين( هما خصلتان" برّي بعد ذكره األوجه الثّ وقد رأى الُعك     

(2). 
 

صب يقتضي تقدير ؛ ذلك أّن النّ ّيةكورة هو الجر  على البدلواب من األوجه المذولعّل األقرب إلى الّص      
أّن  ، ومعلومادأ )إحداها( إذا كان المضاف خبرً فع يقتضي تقدير مبتفعل )أعني( ينصب المضاف، والرّ 

 من تقدير شيئين. اتقدير شيء واحد أقّل تكّلفً 
 

المضاف )خصلة( ليستقيم المعنى؛  َبرّي على حّق في تقديراللة والمطابقة كان الُعكومن حيث الدّ      
 )الخصلة( أو )األعطية( فهي كذلك.جل( ال يمكن أن يكون واحدًة من اثنتين، أّما ألّن )الرّ 

 
ُت َكالَيْوِم اني حديث قتل كعب بن األشرف إذ قال محّمد بن مسلمة في طيب رائحة كعب "َما َرَأيْ والثّ      

 .(3)" اِريحً 
 

                                                             

 .(3439) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .290إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 .(1033) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
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 :(1)فيه وجهين  ذكر الُعكَبريّ وفيه      
كريح اليوم(، فحذف المضاف )ريح( وأقام المضاف  اقدير: )ما رأيت ريحً رف جّر، والتّ أّن الكاف ح .1

 إليه )اليوم( مقامه.
(، فحذف المضاف ا)ما رأيت مثل ريح هذا اليوم ريحً قدير: أّن الكاف اسم بمعنى )مثل(، والتّ   .2

 )ريح( وأقام المضاف إليه )اليوم( مقامه.
 

 يكون في إعراب المضاف المحذوف )ريح( وجهان: وعليه
 .(كريح اليوم)قدير: )ريح( مجرور بحرف الجّر الكاف، والتّ  .1
 .(مثل ريح اليوم)قدير: )ريح( مضاف إليه، والتّ  .2

 
ما يدّل على ترجيحه؛ والعّلة أّن الكاف جاءت على  هَبرّي ذكر األّول، فلعّل في تقديموقد قّدم الُعك     

فات بعضها ببعض، شبيه بالكاف يفيد تشبيه الّص اللة يقول أبو هالل: "التّ ّر. ومن حيث الدّ أصلها حرَف ج
 . وعليه يكون ترك الكاف على حرفّيتها َأْولى.(2)وات بعضها ببعض" وبالمثل يفيد تشبيه الذّ 

 
 :بين المضاف وحرف الجّر 

 
ُمْسِلٍم َتْحُضُرُه َصاَلٌة َمْكُتوَبٌة، َفُيْحِسُن ُوُضوَءَها بّي صّلى هللا عليه وسّلم: "َما ِمِن اْمِرٍئ قول النّ  ومنه    

 .(3)ْهَر ُكّلُه" َوُخُشوَعَها َوُرُكوَعَها، ِإالَّ َكاَنْت َكفَّاَرًة ِلَما َقْبَلَها ِمَن الذ ُنوِب َما َلْم ُيْؤِت َكِبيَرًة، َوَذِلَك الدَّ 
 

 :(4)هر( فيجوز فيه وجهان قوله: )وذلك الدّ  اهدالشّ     

رفّية، وهو فحذف حرف الجّر ونصبه على الظّ  (هرِ وذلك في الدّ )هر( على تقدير: نصب )الدّ  .1
 متعّلق بخبر محذوف للمبتدأ ذلك.

هر( فحذف المضاف )حكم( وأقام المضاف إليه )الدّ  (هرِ وذلك حكُم الدّ )هر( على تقدير: رفع )الدّ  .2
 مقامه.

 

                                                             

 .138َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )1(
 ، د. ط.م1997هـ_ 1418قافة، القاهرة . تح: محّمد إبراهيم سليم. دار العلم والثّ غوّية، أبو هالل العسكريّ الفروق الل   )2(

 .156ص
 .(5253) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .356َبرّي. صظر: إعراب الحديث، الُعكُين )4(
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رفّية؛ فالمقام مقام حديث عن صب على الظّ ، أي: النّ َبرّي أّوالً كوجهين ما ذكره العُ اجح من الولعّل الرّ      
فع قد ُيوِقع في اللبس، عن أّن الرّ  ، فضاًل (1)صب وايات على النّ زمان الحكم، ويقّويه ما جاء من تضافر الرّ 

 وتقدير المضاف في مثله قليل.
 

ا َعَلى َهؤاَلِء الَقْوِم الُمَعذَِّبيَن َأْصَحاِب الِحْجِر ِإالَّ َأْن بّي صّلى هللا عليه وسّلم: "اَل َتْدُخُلو اني قول النّ والثّ      
 .(2)َتُكوُنوا َباِكيَن، َفِإْن َلْم َتُكوُنوا َباِكيَن َفاَل َتْدُخُلوا َعَلْيِهْم َأْن ُيِصيَبُكْم َما َأَصاَبُهْم" 

 
اصبة للفعل المضارع، مفتوحة وهي النّ  اهد قوله: )أْن يصيبكم(، وفيه قال الُعكَبرّي: ")أْن( ههناالشّ      

 .(3)وموضعها نصب على المفعول له، أي: مخافة أن يصيبكم، وقال قوم: تقديره: لئاّل يصيبكم" 
 

 فهو يذكر وجهين، وهما:     
 .(مخافة أن يصيبكم)قدير: حذف المصدر المضاف، والتّ  .1
 .(لئاّل يصيبكم)قدير: حذف الالم قبل )أن( و)ال( بعدها والتّ  .2

 
بّي صّلى هللا عليه وسّلم: "ِإَذا َكاَن َأَحُدُكْم ِفي َصاَلٍة، َفاَل َيْرَفْع َبَصَرُه الث من الباب نفسه، قول النّ والثّ      

َماِء، َأْن ُيْلَتَمَع َبَصُرُه"   .(4)ِإَلى السَّ
 

مَع بصُره، فهو مفعول له، قدير: مخافَة أن يلتاهد: )أن ُيلَتَمع بصُره(، وفيه قال الُعكَبرّي: "التّ الشّ      
 .(5)والكوفّيون يقّدرونه: لئاّل يلتمع بصره" 

 
قول عمر رضي هللا عنه لرجل قام يصّلي بعد صالة العصر: "ِاْجِلْس َفِإنََّما  ؛ابع من الباب نفسهوالرّ      

 .(6)َهَلَك أَْهُل الِكَتاِب َأنَّه َلْم َيُكْن ِلَصاَلِتِهْم َفْصل" 
 

                                                             

 .(228) ح الة عقبه،هارة، باب فضل الوضوء والّص ُينظر: صحيح مسلم. كتاب الطّ  )1(
اَل َتْدُخُلوا  به: "ذ جاء بنصب المصدر المؤول مفعواًل . والحديث في جامع المسانيد ال شاهد فيه؛ إ58 /2. مسند أحمد )2(

ُيِصيَبُكْم ِمْثَل َما ْن ذيَن ُعِذُبوا ِإالَّ َأْن َتُكوُنوا َباِكيَن، َفِإْن َلْم َتُكوُنوا َباِكيَن َفاَل َتْدُخُلوا َعَلْيِهْم، َفِإنِّي َأَخاُف أَ َعَلى َهؤاَلِء الَقْوِم الّ 
 . وهذا يقّوي تقدير المصدر )مخافة(.(3348) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. .َأَصاَبُهْم"

 .286َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )3(
 /8 (لمع، ابن منظور. ماّدة )لسان العربوالتمع الشيَء: اختلسه. ُينظر:  .(6904) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(

326. 
 .459َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )5(
 .(6950) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )6(
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فهو  (ألّنه)قدير )أّنه لم يكن لصالتهم فصل(، وفيه قال الُعكَبرّي: "الوجه فتح )إّنه( ألّن التّ اهد: الشّ      
 . (1)مفعول له" 

 
[. وقول 176ساء: قوله تعالى: ﴿ُيَبيُِّن هللُا َلُكْم َأْن َتِضل وا﴾ ]النّ ب ةالثة الماضيواهد الثّ الشّ ويمكن قياس      

 :(2)عمرو بن كلثوم 

 ْنِزَل اأَلْضَياِف ِمنَّا     َفَأْعَجْلَنا الِقَرى َأْن َتْشُتُموَناَنَزْلُتْم مَ 
 

مصدرّية، واألصل: كراهية أن تضّلوا، ومخافة أن تشتمونا، _يعني َأْن_ واب أّنها قال ابن هشام: "والّص      
ن جهة . "م(3)وهو قول البصرّيين. وقيل هو على إضمار الم قبل )أن(، و)ال( بعدها، وفيه تعّسف" 

. فجمهور البصرّيين على تقدير المصدر المضاف. (4)ارتكاب حذف شيئين مع إمكان حذف شيء واحد" 
 .(5)"ورّجح أبو علّي قول المبّرد بأن قال حذف المضاف أسوغ وأشيع من حذف )ال(" 

 
ل له، ورغبته عن الثة، إذ ظهر ميله إلى المفعو واهد الثّ وقد ذهب الُعكَبرّي مذهبهم في تعليقه على الشّ      

 حرف الجّر.
 

وعليه يمكن ترجيح رأي البصرّيين والُعكَبرّي وابن هشام )المفعوَل ألجله المضاَف( على رأي الكوفّيين      
 )لئاّل( لألسباب اآلتية:

 
 من تقدير شيئين. اأّن تقدير شيء واحد أقّل تكّلفً  .1
 أّن حذف المضاف أشيع. .2
 .اأّن الحرف جيء به اختصارً  .3
 مصدر المؤّول قام مقام المضاف المحذوف.أّن ال .4

 
 

                                                             

 .460َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )1(
 .73. ص1م، ط1991هـ_ 1411ديوان عمرو بن كلثوم. تح: إميل بديع يعقوب. دار الكتاب العربّي، بيروت  )2(
. وإعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي 297 /1ظر: معاني القرآن، الفّراء. . وُين226، و225 /1بيب، ابن هشام. مغني اللّ  )3(

 .397 /2ين درويش. الدّ 
اريخ العربّي، بيروت مامينّي. تح: أحمد عزو عناية. مؤّسسة التّ مامينّي على المغني، محّمد بن أبي بكر الدّ شرح الدّ  )4(

 .150 /1. 1م، ط2007هـ_ 1428
ين األندلسّي. تح: محّمد سير، أبو حّيان محّمد بن يوسف بن علّي بن يوسف بن حّيان أثير الدّ فالبحر المحيط في التّ  )5(

 .153 /4 ـ، د. ط.ه 1420جميل. دار الفكر، بيروت  صدقي
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 أن:بين المضاف إليه وضمير الشّ هـ. 
 

َفَأْبَدَل  ومنه حديث: "َأَتى َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َضْيٌف، َفَقاَل ِلِباَلل: ائِتَنا ِبَطَعاٍم، َفَذَهَب ِباَللٌ      
، َفَأْعَجَب النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم التَّْمُر، َفَقاَل ايٍِّد، َوَكاَن َتْمُرُهْم ُدونً ٍر جَ َصاَعْيِن ِمْن َتْمٍر ِبَصاٍع ِمْن َتمْ 

َصلَّى  ِبَصاَعْيِن. َفَقاَل َرُسوُل هللاِ  اْخَبَرُه َأنَُّه َأْبَدَل َصاعً النَِّبي  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِمْن َأْيَن َهَذا التَّْمُر؟ َفأَ 
 .(1)هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُردَّ َعَلْيَنا َتْمَرَنا" 

 
وفيه رأى وجهين ( 2)َبريِّ "وكان تمُرهم دون" إذ جاء في كتاب الُعك (ااهد قوله: )وكان تمرهم دونً الشّ      

(3): 

 .(أن تمُرهم دونُ كان الشّ )قدير: أن، والتّ أن يكون أضمر في كان الشّ  .1
كان تمرهم دوَن غيره في )قدير: ليه وأبقى حكم اإلضافة )تمُرهم دوَن( والتّ أّنه حذف المضاف إ .2

 .(دوَن ذلك)أو  (الجودة
 

 :(4)اعرتي تأتي بمعنى الحقير الخسيس، ومنه قول الشّ ( الّ اجاء الحديث بـ )دونً      
 اِإَذا َما َعاَل الَمْرُء َراَم الَعاَلَء     َوَيْقَنُع ِبالّدوِن َمْن َكاَن ُدونَ 

 

ذي جلبه بالل رضي هللا عنه، وعليه بّي صّلى هللا عليه وسّلم أقّل قيمة من الّ ذي كان عند النّ مر الّ فالتّ      
 (، وال حاجة إلى تقدير.اكان( هو )تمرهم( وخبرها هو )دونً فإّن اسم )

 
ة_ فلعّل األقرب حذف وايلذين ذكرهما الُعكَبرّي _وهو في شّك من الرّ وبالعودة إلى )دون( والوجهين الّ      

 المضاف إليه واالكتفاء بالمضاف )كان تمرهم دون ذلك( لكثرته في العربّية.
 

 رط والخبر:مير العائد بين الشّ الّض  .و
 

تتناول هذه الحالة موضع العائد المحذوف، وذلك في قوله صّلى هللا عليه وسّلم: "َمْن َمَلَك َذا َرِحٍم      
 .(5)َفُهَو َعِتيٌق" 

 
                                                             

 .(3471) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 . ولم يقف عليه الباحث.289َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )2(
 .289سه، صُينظر: المصدر نف )3(
 . ولم يقف الباحث على قائل البيت.33 /35ن( اج العروس، الزَّبيدّي. ماّدة )دو ُينظر: ت )4(
".(2360) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )5(  . وفيه: "َمْن َمَلَك َذا َرِحٍم َفُهَو ُحرٌّ
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رّد الُعكَبرّي في تعليقه على هذا الحديث قول من قال: إّن )َمن( مبتدأ خبره )فهو عتيق( و)هو( ال      
 تعود على )َمن( بل على )المملوك( فتبقى )َمن( ال عائد لها.

 
َفَردَّ ذلك القول بأّن خبر )َمن( هو قوله )ملك( وفي هذا الفعل ضمير يعود على )َمن(، وقوله )فهو      

ذي في حّيز رط يجوز أن يخلو من عائد على األداة أو على االسم الّ وجواب الشّ  ،رطاب الشّ حّر( جو 
قدير: )فهو عتيق بملكه( فحذف للعلم (. والوجه اآلخر للحديث أّن التّ اط، كقولهم: )َمن يأتني أكرم زيدً ر الشّ 
 .(1)به 

 
حاة رط(، إذ انقسم النّ حاة، وهي )خبر اسم الشّ ذي ذكره الُعكَبرّي يحيل إلى مسألة خالفّية بين النّ وهذا الّ      

 :(2)رط مبتدأ كان في خبره ثالثة آراء، وهي إلى ثالث فرق، ولكّل فريق رأيه، فإذا وقع اسم الشّ 

 رط.الخبر هو جملة فعل الشّ  .1
 الخبر هو جملة الجواب. .2
 .االخبر هو الجملتان معً  .3

 
ذي يتّم به المعنى، فحّولوا لجواب احتّجوا بأّنه هو الّ ولكّل فريق حّجته؛ فالقائلون: إّن الخبر هو ا     

ارس ارس ينجح( ولعّل تقدير: )الدّ رطّية في نحو: )َمن يدرس ينجح( إلى جملة اسمّية )الدّ صيغة الجملة الشّ 
رط والجواب عالقة رط، ما يعني أّن العالقة بين جملة الشّ إن يدرس ينجح( أفضل للحفاظ على معنى الشّ 

 بخبر.قة تابع بمتبوع، وليست عالقة مبتدأ تعليق أو عال
 

واب( رط وجملة الجرط على جملتين منفصلتين )جملة الشّ بأّن إدخال الشّ  اوُرّد على هذا الفريق أيًض      
انية على األولى. واألمر رط هو أّنه عّلق وقوع الثّ لألولى، فكّل ما فعله الشّ  اانية خبرً ال يعني تحويل الثّ 

رط الجازم إذا كانت مقترنة بالفاء فهي في محّل جزم، فكيف تكون في محّلين جواب الشّ  اآلخر أّن جملة
 مختلفين من اإلعراب في وقت واحد.

 
( فهو يجعل من الجملتين جملة واحدة، وهذا مناقض اائل: )إّن الخبر هو الجملتان معً أي القأّما الرّ      

ند إليه، ومناقض من جهة إحالل المفرد محّل الجملة حاة من أّن الجملة مسند ومسلما اصطلح عليه النّ 
رط وجوابه في وقت واحد؟ وكذلك إذا كانت جملة تي لها محّل من اإلعراب، فكيف يحّل مفرد محّل الشّ الّ 

 ؟ارط في محّل رفع خبرً جملة فعل الشّ الجواب في محّل جزم، فكيف تكون مع 
                                                             

 .256َبرّي. صلُعكُينظر: إعراب الحديث، ا )1(
ين بن رطّية، عبد هللا بن يوسف أبو محّمد جمال الدّ المباحث المرضية المتعّلقة بـ )َمن( الشّ ُتنظر اآلراء ومناقشتها في:  )2(

. وذهب إلى أّن الخبر هو )جملة 66_ 43. ص1م، ط1987هـ_ 1408هشام. تح: مازن المبارك. دار ابن كثير، دمشق 
بَّان والسّ رط(: الُعكَبرّي والسّ فعل الشّ   آجّروم والغاليينّي وعّباس حسن.يوطّي وابن مين الحلبّي والصَّ
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جملة )ال  (رطجملة الشّ )رط ابقة هو أّن خبر اسم الشّ لسّ حيح من اآلراء اوذهب ابن هشام إلى أّن الّص      
وّهم أّن الفائدة توّقفت على الجواب وّهم، وجواب هذا التّ ّن أّن )الخبر هو الجواب( إلى التّ وعزا الظّ  (الجواب

 عليق ال من حيث الخبرّية.من حيث التّ 

 
رط هو جملة ور من أّن خبر اسم الشّ اهد المذكوعليه يمكن ترجيح ما ذهب إليه الُعكَبرّي في الشّ      
رط، والعائد محذوف ذي كان قبله غير مضمَّن معنى الشّ رط لالسم الّ قبل دخول الشّ  اتي كانت خبرً ( الّ )َمَلكَ 

 .ارط وهي ليست خبرً ن جملة جواب الشّ م
 

 :اّلتي يمكن تلخيصها بما يأتي هأهّم نتائجب)بين االسم وغيره(  الباحث المطلب ذّيلوي     
 

 ؛ توّزعت على حاالت سّت.اد هذا المطلب اثنين وعشرين شاهدً بلغ عدد شواه 
  ّع، ورجح ؛ رجح المبتدأ على الخبر مّرة، وعلى الفعل أربالى خمسة عشر شاهدً ت الحالة األو ضم

مّرة، ورجح المبتدأ على الفعل والخبر  اجح الفعل على المبتدأ والخبر معً ، ور االفعُل على المبتدأ ست  
افية للجنس على الخبر والفعل مّرة، ورجح حرف الجّر على المبتدأ والفعل ة، ورجح اسم )ال( النّ مرّ 

 مّرة.
  ّافية للجنس أو انية شاهد واحد احتمل أن يكون الخبر المحذوف فيه خبر )ال( النّ في الحالة الث

 خبر )ال( العاملة عمل )ليس( أو خبر المبتدأ، فرجح األّول.
  ّمان، ورجح كلٌّ لثة شاهدين في الموصوف المحذوف بين المصدر وظرف الزّ اضّمت الحالة الث

 تي قامت مقامه.فة الّ منهما على صاحبه في شاهد، وقد دّل حذف الموصوف على أهّمّية الّص 
  ّابعة سبعة شواهد متنوعة بين احتمال المضاف المحذوف أكثر من وجه، وفيه في الحالة الر

ن وجه، وفيه شاهد. وبين احتمال الحذف المضاَف وحرف شاهدان. واحتمال موضعه أكثر م
 الجّر، وفيه أربعة رجح تقدير المضاف في ثالثة منها. 

  ّأن، رجح فيه في الحالة الخامسة شاهد واحد على احتمال تقدير المضاف إليه وضمير الش
 المضاف إليه.

  ّعلى تقديره في جملة الخبر،  رطمير العائد في جملة جواب الشّ ادسة رجح تقدير الّض في الحالة الس
 رط ال جملة الجواب.رط )َمن( هو جملة فعل الشّ إلى أّن خبر اسم الشّ  اتبعً 

  ّوايات كبيُر أثٍر في ترجيح وجه على آخر، وكذلك للمقام.الختالف الر 
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 الِفْعِل َوَغْيِرِه:تقدير َبْيَن  2_ ١
 

في ذلك أن يكون أحد أوجه  اّي بوجهين من الحذف مراعيً ر بَ ذي أّوله الُعكاهد الّ يتناول هذا المطلب الشّ      
 اهد حذف الفعل، وفيه الحالتان اآلتيتان:الشّ 

 
 بين الفعل والخبر. .أ

 االختالف في تقدير فعلين. .ب
 

 بين الفعل والخبر: .أ
 

لكّن  دة في الفصل األّول من هذا البحثسبق الحديث عن حذف الخبر وحذف الفعل كّل على ح     
 احد قد يحتمل الوجهين الفعل والخبر، وهذا ما تتناوله هذه الحالة، ففيها األحاديث اآلتية:اهد الو الشّ 

 
الحديث األّول قول أسامة بن زيد رضي هللا عنه: "َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُصوُم اأَليَّاَم       

ُر اأَليَّاَم َحّتى اَل َيَكاُد َيُصوُم ِإالَّ َيْوَمْيِن ِمَن الُجُمَعِة ِإْن َكاَنا ِفي ِصَياِمِه، َيْسُرُد َحتَّى ُيَقاَل: اَل ُيْفِطُر، َوُيْفطِ 
 اَل َتَكاُد َوِإالَّ َصاَمُهَما، َوَلْم َيُكْن َيُصوُم ِمْن َشْهٍر َما َيُصوُم ِمْن َشْعَبان. َفُقْلُت: َيا َرُسوَل هللِا، ِإنََّك َتُصومُ 

 .(1)ِطُر َحتَّى اَل َتَكاُد َتُصوُم ِإالَّ َيْوَمْيِن ِإْن َدَخاَل ِفي ِصَياِمَك َوِإالَّ ُصْمَتُهَما. َقاَل: َأّي َيْوَمْيِن؟" ُتْفِطُر، َوُتفْ 
 

 :(2)ما األّول، وه اَبرّي وجهين مرّجحً يه رأى الُعكاهد قوله: )أّي يومين( وفالشّ      

 (ين هما؟أي  يوم)قدير: فع على حذف الخبر، والتّ الرّ  .1
 (أيَّ يومين أديم صومهما؟) أو (أيَّ يومين أصوم)قدير: صب على حذف الفعل، والتّ النّ  .2

 
 ذلك داللة ما سبق من كالم أسامة رضي هللا عنهبب في َبرّي عّلة لترجيحه، ولعّل السّ ولم يذكر الُعك     

ومراعاة  احذف الخبر إيجازً اللة كان يث الدّ ومن ح ،وكذلك داللة المضاف إليه )يومين(على المحذوف، 
 لحال المخاطب.

 

                                                             

 .(58) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .66َبرّي. صب الحديث، الُعكُينظر: إعرا )2(
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خاصم ابن عمٍّ له إلى رسول هللا صّلى إذ  ،ي حديث األشعث بن قيس الِكْندّي رضي هللا عنهانوالثّ      
 : "َبيَِّنَتَك َأّنَها ِبْئُرَك َوِإاّل المالة والسّ عليه الّص ابن عّمه، فلّما اشتكى، قال له  في بئر فجحده هللا عليه وسّلم

 .(1) َفَيِميَنُه"
 

 :(2) وجهان : )فيمينه( إذ يجوز فيهقوله اهدالشّ      
 صب على تقدير الفعل )فاستوف يميَنه(.النّ  .1
 فع على االبتداء والخبر )فلك يميُنه( الرّ  .2

 
قدير: )حذف الفعل(، ويقّوي ذلك حذفه الفعل في قوله )بّينَتك(، فالتّ  َبرّي أّوالً كاجح ما ذكره العُ لرّ ولعّل ا     

َعى عليه،  ، فلّما حذف الفعل في طلب بّينة المّدعي حذفه في(هات أو أحضر بّينتك) طلب يمين الُمدَّ
، وفي حذفه داللة على  وعقاًل اًل صب، وعليه كان تقدير الفعل أقوى نقعن أّن الحديث ُروي بالنّ  فضاًل 

 اليمين(.اإلنصاف في الحكم؛ ذلك أّن أهّمّية المفعول )البّينة( كأهّمّية )
 

بيع رضي هللا عنه، إذ يقول: "ُكنَّا ِعَنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه الث فحديث حنظلة بن الرّ أّما الثّ      
َكْرُت الَِّذي ُكنَّا ، َوذَ َوَسلََّم، َفَذَكْرَنا الَجنََّة َوالنَّاَر َحتَّى َكَأنَّا َرْأَي َعْيٍن، َفَأَتْيُت أَْهِلي َوَوَلِدي َفَضِحْكُت َوَلِعْبتُ 

لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَذَكْرُت ِفيِه، َفَخَرْجُت َفَلِقيُت َأَبا َبْكٍر َفُقْلُت: َناَفْقُت َناَفْقُت. َفَقاَل: ِإنَّا َلَنْفَعُلُه. َفَأَتْيُت النَِّبيَّ َص 
َتُكوُنوَن ِعْنِدي َلَصاَفَحْتُكُم الَماَلِئَكُة َعَلى ُفُرِشُكْم َأْو ِفي ُطُرِقُكْم  َذِلَك َلُه، َفَقاَل: َيا َحْنَظَلُة، َلْو ُكْنُتم َتُكوُنوَن َكَما

 .(3)_َأْو َكِلَمًة َنْحَو َهَذا_ َيا َحْنَظَلُة، َساَعًة َوَساَعًة" 
 

 :(4)يحتمل وجهين فقوله: )ساعًة وساعًة( الّشاهد      
 .(تذكر ساعًة وتلهو ساعةً )صب على تقدير الفعل: النّ  .1
 .(لنا ساعٌة وهلل ساعةٌ )فع على تقدير ُمَتَعلَّق الخبر: الرّ  .2

 
صب على حذف الفعل، وهو األقرب؛ ذلك أّن الجملة الفعلّية تدّل على واية جاءت بالنّ وواضح أّن الرّ      

 بات، ومقام الحديث مقام تجّدد.جّدد، في حين تدّل االسمّية على الثّ االنقطاع والتّ 
 

                                                             

 .61، و17ُينظر: ص )1(
 .89َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )2(
كر والفكر في أمور دوام الذّ  وبة، باب فضل. وُينظر: صحيح مسلم. كتاب التّ (1538) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(

 .(2750) ح اآلخرة،
 .223َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )4(
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املين )تذكر وتلهو(، على الع رف )ساعة وساعة( داال  تكرار الظّ  اللة كان المقام معومن حيث الدّ      
 َبرّي استقاهما من قول حنظلة رضي هللا عنه: )فذكرنا( في بداية الحديث.ولعّل الُعك

 
: ُسْبَحاَن هللِا، اِم َأْرَبعً ْصَطَفى ِمَن الَكاَل : "ِإنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ ارسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم قولابع والرّ      

ْشِريَن َحَسَنًة، َأْو َحطَّ َوالَحْمُد هلِل، َواَل ِإَلَه ِإالَّ هللا، َوهللُا َأْكَبُر. َفَمْن َقاَل: ُسْبَحاَن هللِا، َكَتَب هللُا َعزَّ َوَجلَّ َلُه عِ 
 .(1)ِلَك" َعْنُه ِعْشِريَن َسيَِّئًة، َوَمْن َقاَل: هللُا َأْكَبُر، َفِمْثُل ذَ 

 
 :(2)وجهان ففيه )مثل(  الّشاهد قوله:     

 .(فله مثل ذلك)فع على تقدير جاّر ومجرور متعلقان بخبر محذوف: الرّ  .1
 .(فُيعطى مثل ذلك)صب على تقدير فعل مبنّي للمجهول: النّ  .2

 
رط )الجملة االسمية( شّ القتران جواب ال ؛َأْولىفع الرّ فكّلف في تقدير الفعل وإن جاز؛ َبرّي تولعّل الُعك     

ذي يغني عن مليك الّ عّما في الالم من معنى االختصاص والتّ  بات، فضاًل ألّن المقام يناسبه الثّ بالفاء، و 
 بالقائل. الفعل، وعليه يكون )المثل( مختص  تقدير ا

 
 أفادته )َمن(. ذيعميم الّ وفي حذف الخبر )الجاّر والمجرور( داللة على أهّمّية األجر، وتناسب مع التّ      

 
 حيث يسجد: "ِإْن ُكْنَت َفاِعاًل  رابجل التّ في تسوية الرّ  صّلى هللا عليه وسّلمقول الّنبّي والخامس      

 .(3)َفَواِحدًة" 
 

 : )فواحدًة( إذ يجوز فيه:قولهاهد الشّ      
 )فافعل واحدة أو فامسح واحدًة( :صب على تقدير الفعلالنّ  .1
 اجح الفعل.)فالجائز واحدٌة( أو الخبر )فواحدٌة تكفيه(، والرّ  :فع على تقدير المبتدأالرّ  .2

 
ادس حديث األخشبين، إذ يقول صّلى هللا عليه وسّلم: "َفَناَداِني َمَلُك الِجَباِل، َفَسلََّم َعَليَّ ُثمَّ َقاَل: والسّ      

 .(4)اأَلْخَشَبْيِن" َيا ُمَحمَُّد، َذِلَك ِفيَما ِشْئَت، ِإْن ِشْئَت َأْن ُأْطِبَق َعَلْيِهم 
 

                                                             

 .(4948) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .350َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )2(
 .(6400) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .(7156) ح .المصدر نفسه )4(
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 :(1)اهد قول َمَلك الجبال: )ذلك فيما شئت( إذ رأى فيه الُعكَبرّي وجهينالشّ      
 ينبغي أن يكون )ذلك( في موضع نصب على تقدير: )أفعل ذلك(. .1
 يجوز أن يكون في موضع رفع على تقدير: )لك ذلك(. .2

 
 بب فيبر المقّدم شبه الجملة )لك ذلك(، والسّ اجح عنده هو الفعل )أفعل ذلك(، والجائز هو الخفالرّ      

أن يفعل ما شاءه رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، إضافة إلى أّن المقام  اذلك أن َمَلك الجبال كان مأمورً 
 الم.ذي دّل حذفه على أهّمّية المفعول )ذلك( العائد على ما ذكره جبريل عليه السّ مقام آنّي يناسبه الفعل الّ 

 
ظر إلى )ما( على تقدير، وذلك بالنّ  اهد دون زاوية أخرى أغفلها الُعكبرّي ربما أمكن تخريج الشّ  ومن     

. وعليه تكون )ذلك( مبتدأ (ذي ذكره جبريل في مشيئتكيا محّمد، ذلك الّ )أّنها مصدرية، فيكون المعنى: 
 .تقديرخبره شبه الجملة )في مشيئتك( وال 

 
َن َيْأُكُل َوالنَِّبي  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْنُظُر، َفَلْم ُيَسمِّ َحتَّى َكاَن ِفي آِخِر َطَعاِمِه َكا ابع أّن: "َرُجاًل والسّ      

َلُه َوآِخَرُه، َفَقاَل النَِّبي  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َوهللِا َما َزاَل الشَّ   َمَعُه َحتَّى ْيَطاُن َيْأُكلُ ُلْقَمٌة، َقاَل: ِبْسِم هللِا َأوَّ
 .(2)َسمَّى. َفَلْم َيْبَق ِفي َبْطِنِه َشيٌء ِإالَّ َقاَءُه" 

 
 :(3)َبرّي وجهين )أّوَله وآخَره( وفيه ذكر الُعك اهد:الشّ      

 صب على واحد من تقديرين، وهما:النّ  .1
  ّ(عنَد أّوِله وآخِره)قدير: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، والت. 
  ّ(سمية أّوله وآخرهالقي بالتّ أ)قدير: الت. 
 .(في أّوِله وآخِره)الجّر على تقدير:  .2

 
َد الُعكَبرّي النّ       ز الجّر الّ وقد َجوَّ ذي يقّويه ما جاء في مسند صَب على تقدير المضاف، في حين جوَّ

 .(4)أحمد: "وفي آخر لقمة يقول: بسم هللا في أّوله وآخره" 
 

أّنها تكّررت في الحديث نفسه ثالث مّرات؛ مّرتين منهما بال حرف الجّر  اظر في الجملة يجدلكّن النّ      
 ذي جّوده الُعكَبرّي أرجح. فبَم انتصب )أّوَله(؟صب الّ )في(، وعليه كان النّ 

 
                                                             

 .469َبرّي. صث، الُعكإعراب الحدي )1(
 .(123) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .90َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )3(
 .336 /4مسند أحمد.  )4(
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رفّية )عند أّوله( ال المفعولّية )أالقي أّوله(؛ فاألّول واب أّنه انتصب على الظّ لعّل األقرب إلى الّص      
 ل، وعليه ترجح اإلضافة.ن يحدث فيهما الفعل ال مفعولين يقع عليهما الفعواآلخر ظرفا

 
 اَلختالف في تقدير فعلين: .ب

 
 :الشواهد اآلتيةتتناول هذه الحالة االختالف في تقدير الفعل المحذوف، وفي ذلك      

 
ِدْفَت رسول هللا ُسئل: كيف صنعتم عشّية رَ  إذ ،ل ما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي هللا عنهاألوّ      

ْعَب الَِّذي ُيِنيُخ ِفيِه النَّاُس ِلْلَمْغِرِب، َفَأَناَخ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه صّلى هللا عليه وسّلم، فقال: "ِجْئَنا الشِّ
َأ ُوُض َوَسلََّم َناَقَتُه، ُثمَّ َباَل، َما َقاَل: أهراق الَماء، ُثمَّ َدَعا بِ  . َقاَل: ُقْلُت: اا َلْيَس ِبالَباِلِغ ِجد  وءً الَوُضوِء، َفَتَوضَّ

اَلُة َأَماَمَك"  اَلَة. َقاَل: الصَّ  .(1)َيا َرُسوَل هللِا، الصَّ
 

الَة؟( فهو اهد فيه قوله: )الّص ، والشّ (2)تعّرض الباحث إلى هذا الحديث في )حذف الهمزة مع الفعل(      
 منصوب بفعل محذوف، ويمكن في ذلك تقديران، وهما:

 (الَة؟أتريد الّص ) .1
 (الَة؟أتصّلي الّص ) .2

 
الَة( الة(؛ ذلك أّن الوضوء إرادة للصالة، فالمنصوب )الّص )أتريد الّص  َبرّي أّوالً اجح ما ذكره الُعكلرّ ولعّل ا     

 مفعول به لفعل محذوف مع همزة االستفهام، دّل عليهما المقام، وفي الحذف إيجاز وبالغة.
 

ة بن اليمان: "َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْشَرَك َبْيَن الُمْسِلِميَن الَبَقَرَة َعْن اني حديث حذيفوالثّ      
 .(3)َسْبَعٍة" 

 
 :(4)َبرّي وجهين ه قوله: )البقرة( وفيه رأى الُعكاهد فيالشّ      

 .(قال البقرُة عن سبعة)قدير: فع على أّنه مبتدأ، والتّ الرّ  .1
 .(َجَعَل البقرَة عن سبعة)لى تقدير: صب عالنّ  .2

 

                                                             

 .94تخريجه: ص سبق )1(
 ولم يتناوله هناك بالترجيح. )2(
 .(1488) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .217صَبرّي. ُينظر: إعراب الحديث، الُعك )4(
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فإّما أن تكون )البقرة( مبتدأ خبره الجاّر والمجرور )عن سبعة( والجملة مقول القول في محّل نصب      
 به للفعل المحذوف )جعل(. وإّما أن تكون )البقرة( مفعوالً  ،مفعول به للفعل المحذوف )قال(

 
 عن سبعة( بنسبة القول إلى رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، فهذا أوثق اجح األّول )قال البقرةُ ولعّل الرّ      

 قل.في النّ 
 

ذي تضّمن وفي حذف )قال( إيجاٌز إذ يدّل عليه ما سبقه من كالم )أشرك(، وإشارٌة إلى أهّمّية القول الّ      
 عل )أشرك( فال حذف.به للف ا يمكن أن تكون )البقرة( مفعوالً ظر إلى مقام الحديث ربموبالنّ  ،القسمة

 
بّي صّلى هللا عليه وسّلم: "َما ِمْن ُأمَِّتي َأَحٌد ِإالَّ َأَنا أَْعِرُفُه َيْوَم الِقَياَمِة. َقاُلوا: َيا َرُسوَل الث قول النّ والثّ      

ِلينَ  اَمْن َلْم َأَر، ُغر  هللِا، َمْن َرَأْيَت َوَمْن َلْم َتَر؟ َقاَل: َمْن َرَأْيُت وَ   .(1)ِمْن آَثاِر الّطُهوِر"  ُمَحجَّ
 

 :(2)صب بواحد من الفعلين اآلتيين ( إذ يحتمل النّ اقوله: )غر   اهدالشّ      

 .(محّجلين اأراهم غر  ) .1
 .(محّجلين ايأتون غر  ) .2

 
 انية الفعل دون فالمحذوف في الحالة األولى )أرى( البصرّية مع مفعولها األّول )الهاء(، وفي الثّ      

منصوبًة، ولعّل تقدير الفعل دون مفعول )يأتون( أقرب من تقديره  ا( حاالً الحالتين تكون )غر   مفعول، وفي
 (.اف إشارة إلى أهّمّية الحال )غر  اللة كان الحذمع المفعول )أراهم(. ومن حيث الدّ 

 
ُمواِزي الَعُدّو"  اْوِف ِبِذي َقَرد، َصف  َة الخَ ابع حديث: "َصلَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َصاَل والرّ      

(3). 
 

 :(4)( ففيه تقديران ااهد فيه قوله: )صف  الشّ      

 به. ، فيكون مفعوالً (اَجَعَل صف  ) .1
 .، فيكون حاالً (اصّفهم صف  ) .2

 
 اني )الحال( ما جاء من طرق أخرى:أَي الثّ ويقّوي الرّ      

                                                             

 .(2551) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .265َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )2(
 .(3162) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .278َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )4(
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ْيِه َوَسلََّم َصاَلَة الَخْوِف ِبِذي َقَرد _َأْرٍض ِمْن َأْرِض َبِني ُسَلْيم_ "َصلَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعلَ  .1
ْيِن: َصف  َفَصفَّ النَّ  ، َوَصف  اُس َخْلَفُه َصفَّ  .(1)َخْلَفُه"  اا ُيواِزي الَعُدوَّ

ْيِن" "َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى ِبَأْصَحاِبِه ِفي الَخْوِف، فَ  .2 ُهْم َخْلَفُه َصفَّ  .(2)َصفَّ
 

تي جرت فيها فالهاء في الفعل )صّفهم( صاحب الحال، وفي حذف الفعل داللة على أهّمّية الهيئة الّ      
 الة.الّص 

 
 الحديث عن االختالف في تقدير فعلين ما يأتي:ومن أهّم نتائج      
 حالتين.، توّزعت على اشواهد هذا المطلب أحد عشر شاهدً  بلغ عدد 
  في الحالة األولى سبعة شواهد؛ رجح الفعل على الخبر في أربعة، ورجح الخبر على الفعل في

 ثالثة.
  ّالثة؛ فواحد مفرد، وآخر جاّر ومجرور، وثالث ظرف زمان.تنّوعت األخبار الث 
  ّل انية أربعة شواهد؛ رجح أّن معمول الفعل المحذوف مفعول به في اثنين، وأّنه حافي الحالة الث

 في مثلهما.
  ّعميم، من أهّم دالالت الحذف في هذا المطلب: اإليجاز، وأهّمّية المفعول، واالختصاص، والت

 تي وقع فيها الفعل )الحال(.وأهّمّية الهيئة الّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .(1758) ح . وُينظر:(1450) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .(322) ح المصدر نفسه. )2(
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 اني: بين الحذف وعدمه:المبحث الثّ 
 

لونها ليّطرد الكالم ق يستعمائر لك الطّ حاة، وما الحذف إاّل طريقة من تأويل لدى النّ تعّددت طرائق التّ      
 مع القاعدة.

 
َبرّي بوجهين من الحذف، يتناول ذي أّوله الُعكاهد الّ وفي حين تناول المبحث األّول من هذا الفصل الشّ      

حاة ذي احتمل الحذف وعدمه، وجوهر هذا المبحث متعّلق بقاعدة اشتهرت عند النّ اهد الّ هذا المبحث الشّ 
 قدير َأْولى(.لتّ وهي: )عدم ا

 
 وقد جاء تقسيم هذا المبحث على المطالب اآلتية:     

 االسم وعدمه.تقدير بين  .1
 وعدمه. الفعلتقدير بين  .2
 وعدمه. الحرفتقدير بين  .3
 وعدمه. رطالشّ تقدير بين  .4
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 وعدمه: اَلسمتقدير بين  ١_ 2
 

ُموزََّعًة على الحاالت  تي أّولها الُعكَبرّي بحذف االسم مع احتمال وجه آخر غير الحذفواهد الّ وفيه الشّ      
 اآلتية:

 
 المبتدأ وعدمه:تقدير بين  .أ

 
تي أّولها الُعكَبرّي بحذف المبتدأ مع احتمال وجه آخر غير الحذف، وفي واهد الّ تتناول هذه الحالة الشّ      
 :ما يأتيذلك 

 
 ه والفاعل ونائبه:بين المبتدأ والمفعول ب 

 
َلْيَس ِبَكْلِب َحْرٍث َأْو َصْيٍد َأْو َماِشَيٍة ُنِقُصوا ِمْن ُأُجوِرِهْم ُكلَّ َيْوٍم  اوا َكْلبً حديث: "َوَأي َما َقْوٍم اتََّخذُ ومنه      

 .(1)ِقيَراٌط" 
 

بأّن: ")ُنِقصوا( قد تضّمن صب على المفعولّية، ويعّلل الُعكَبرّي ذلك اهد قوله: )قيراط( فحّقه النّ الشّ      
فع على أّنه خبر مبتدأ ثّم يخّرج الرّ  (2)اني" ( هو المفعول الثّ افـ )قيراطً يقوم مقام الفاعل وهو الواو  اضميرً 

 قص قيراٌط(.قدير: )قدُر النّ محذوف، والتّ 
 

 :(3)وجد ما يأتي واية المذكورة، و وايات المختلفة للحديث لم يقف الباحث على الرّ وبالعودة إلى الرّ      

 َلْيَس ِبَكْلِب َحْرٍث َأْو َصْيٍد َأْو َماِشَيٍة ُنِقُص ِمْن ُأُجوِرِهْم ُكلَّ َيْوٍم ِقيَراٌط". اي َما َقْوٍم اتََّخُذوا َكْلبً "َوأَ  .1
 ِمْن َعَمِلِه ُكلَّ َيْوٍم ِقيَراٌط". َلْيَس ِبَكْلِب َصْيٍد َأْو َكْلِب َغَنٍم َأْو َكْلِب َزْرٍع، َفِإنَُّه ُيْنَتَقُص  اَمن اتََّخَذ َكْلبً  .2
 َنَقَص ِمْن َأْجِرِه ُكلَّ َيْوٍم ِقيَراٌط". ا"َمن اتََّخَذ َكْلبً  .3
 اَل ُيْغِني ِمْن َزْرٍع َواَل َضْرٍع، َنَقَص ِمْن َعَمَلِه ُكلَّ َيْوٍم ِقيَراٌط". ا"َمن اْقَتَنى َكْلبً  .4

 
 
 

                                                             

 .314َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )1(
 وربما يمكن تقدير فعل محذوف، أي: )ُنِقُصوا من أجورهم، َنقص قيراٌط(. .315. صالمصدر نفسه )2(
 /5، و85 /4. ومسند أحمد. (2241)، و(4548)، و(4247)، و(4249) ح ُينظر: جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(

57. 
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 :، وهيأوجهثالثة وعليه يكون في الحديث      

 ما ذكره الُعكَبرّي في )ُنِقصوا( من المفعولّية وحذف المبتدأ. .1
 للمجهول، و)قيراط( نائب فاعل. اا مبني   ماضيً انية يكون )ُنِقص( فعاًل ولى والثّ وايتين األعلى الرّ  .2
 للمعلوم، و)قيراط( فاعل. اابعة يكون )َنَقص( مبني  ثة والرّ الوايتين الثّ على الرّ  .3

 

وايات، وعليه يظهر ما في تقدير المبتدأ ير المّتصل واو الجماعة في )ُنِقصوا( في الرّ وال ِذْكر للضم     
 قدير َأْولى، ولعّل بناء الفعل )نقص( للمجهول أدّل على تعظيم الُمنِقص.من بعٍد أقّر به الُعكَبرّي، فعدم التّ 

 
حذير من واية، وفيه زيادة في التّ رّ ُيحسب فيه للُعكَبرّي عدم رّد ال ا مقبوالً ويبقى حذف المبتدأ وجهً      

امع عند قوله: )يوم( فيزداد انتباهه وحذره من الجملة الجديدة )قدر اّتخاذ الكلب، إذ يقف القارئ أو السّ 
 كر _وهو األقوى_ ففيه ما يقتضيه المقام من تعجيل بالمقدار )قيراط(.قص قيراط(. أّما الذّ النّ 

 
 :بين المبتدأ والمفعول ألجله 

 
لإلسالم حّتى إذا كانت  ابن ثابت بن َوْقش، وكان ُمنِكرً  ومنه قّصة ُأَصْيِرم بني عبد األشهل؛ عمرو     

اَء ِبَك اس ال يتوّقعون ذلك_ إلى أن أثبتته جراحه، فقالوا: "َما جَ ُأُحد أسلم وقاتل في صّف المسلمين _والنّ 
 .(1)اإِلْساَلِم؟ َقاَل: َبْل َرْغَبًة ِفي اإِلْساَلِم"  َعَلى َقْوِمَك، َأْو َرْغَبًة ِفي اَيا َعْمُرو، َأَحَدبً 

 
 :(2)وجهين  ، وفيها ذكر الُعكَبريّ ؤالانية الواقعة في جواب السّ )رغبة( الثّ الّشاهد قوله:      

 غبُة.قدير: جاء بي الرّ قدير: )ذلك رغبٌة(. أو على حذف الفعل، والتّ فع على حذف المبتدأ، والتّ الرّ  .1
 ّنه مفعول ألجله.صب على أالنّ  .2

 
رّي )رغبًة( وإعراب الُعكبَ  (3)"وحّق الجواب أن يشاكل ما هو له جواب" ظر إلى قول ابن مالك: وبالنّ      

انية الواقعة في الجواب غبة؟(، ربما كان األقرب أّن )رغبة( الثّ ألجله، أي: )جئَت للحدب والرّ  األولى مفعوالً 
فع. ذي يحتاجه الُمعِرب في الرّ قدير الّ رة. ويقّوي هذا المذهَب عدُم التّ مفعوٌل ألجله من باب المشاكلة المذكو 

 غبة الخبِر أو الفاعل.عجيل بالرّ ذي يدّل على التّ فع الّ وهذا ال يعني ردَّ الرّ 
 

                                                             

 اَجنَِّة". وَحِدْبُت عليه َحَدبً بّي صّلى هللا عليه وسّلم: "ِإنَُّه ِمْن أَْهِل ال. وفيه قال النّ (6198) ح جوزي.جامع المسانيد، ابن ال )1(
 .301 /1لسان العرب، ابن منظور. ماّدة )حدب( ُينظر: أي أْشَفْقُت. 

 .412ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 .47تخريجه: ص سبق )3(
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لَّى ، إذ تقول: "َلَدْدَنا َرُسوَل هللاِ َص (1)في باب اللَُّدود  عائشة رضي هللا عنهاأّم المؤمنين حديث  الّثانيو      
َواَء.  وِني. ُقْلَنا: َكَراِهَيَة الَمِريِض الدَّ َفَلمَّا َأَفاَق َقاَل: َأَلْم هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َمَرِضِه، َفَأَشاَر ِإَلْيَنا: َأْن اَل َتُلد 

وِني؟ َقاَل: ))اَل َيْبَقى ِمْنُكْم َأَحٌد ِإالَّ ُلدَّ َغْيَر الَعبَّا  .(2)ِس. َفِإنَُّه َلْم َيْشَهْدُكْم((" َأْنَهُكْم َأْن َتُلد 
 

 :(3)قولهم: )كراهيَة( ففيه وجهان  اهدالشّ      
 قدير: )هذا االمتناع كراهية(.فع على أّنه خبر مبتدأ محذوف، والتّ الرّ  .1
 واء(.صب على أّنه مفعول ألجله، أي: )نهانا لكراهية الدّ النّ  .2

 
، وبالعودة إلى البخارّي صب احتماالً ، ووضع النّ فع َأّوالً َذَكَر الرّ  الُعكَبريّ  صب، لكنّ واية بالنّ جاءت الرّ      

وِني، َفُقْلَنا: َكَراِهَية الَمِريِض جاء الحديث باللّ  فظ اآلتي: " َلَدْدَناه ِفي َمَرِضِه َفَجَعَل ُيِشيَر ِإَلْيَنا: َأْن اَل َتُلد 
َواِء. َفَلمَّا َأَفاَق َقاَل: َأَلْم َأْنَهُكمْ  َواِء. َفَقاَل: اَل َيْبَقى ِفي الَبْيِت َأَحٌد ِإالَّ  ِللدَّ وِني؟ ُقْلَنا: َكَراِهَيَة الَمِريِض ِللدَّ َأْن َتُلد 

 .(4)ُلدَّ َوَأَنا َأْنُظُر، ِإالَّ الَعبَّاَس َفِإنَُّه َلْم َيْشَهْدُكْم((" 
 

اهد )كراهية( مّرتين؛ إذ ورد فيها لفظ الشّ فع، واية تقّوي ما ألمح إليه الُعكَبرّي من تقديم الرّ فهذه الرّ      
فع أي هذا منه كراهيٌة ]ثّم اهد_ قال فيها العسقالني: "قال عياض ضبطناه بالرّ األولى _وهي موطن الشّ 

( األولى . فلعّله يقرب أن تكون )كراهيةُ (5)صب" فع أوجه من النّ ذكر كالم الُعكَبرّي و[ قال عياض الرّ 
انية لمبتدأ محذوف؛ ففي األولى قالوا لبعضهم: )إّن االمتناع كراهية( وفي الثّ  ااهد_ خبرً _وهي موطن الشّ 

 واء(.قالوا للنبّي صّلى هللا عليه وسّلم: )نهيتنا لكّننا ظنّنا لكراهية المريض الدّ 

 
 :بين المبتدأ والحالّية 

 
َعَلْيِه َوَسلََّم َساِبَع َسْبَعٍة َأْو َتاِسَع ِتْسَعٍة"  ومنه قول الَحَكم بن َحْزن: "َقِدْمُت ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ      

(6). 

                                                             

واء في أحد ِشّقي الفم َفَيُمر  على الّلديد. وقيل: لديدا الفم: جانباه. َصب  بالُمسُعط من السّ الّلدود: ما يُ  )1( لسان ُينظر: ْقي والدَّ
 . 390 /3العرب، ابن منظور. ماّدة )لدد( 

 .(7256) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 صب على أّنه مفعول مطلق. ، وهو النّ اا ثالثً . وذكر وجهً 480يث، الُعكَبرّي. صُينظر: إعراب الحد )3(
 .(6897)، و(6886)، و(4458) ح . وُينظر:(5712) ح صحيح البخارّي. كتاب الّطّب، باب اللَُّدود، )4(
فتح الباري شرح صحيح البخارّي، أحمد بن علّي أبو الفضل العسقالنّي. تح: فؤاد عبد الباقي. دار المعرفة، بيروت  )5(

صحيح البخارّي بشرح الكرمانّي، محّمد بن يوسف ُينظر:  .فعصب والرّ كراهية بالنّ . وقال الكرماني: 147 /8، د. ط. هـ1379
 .24، و23 /24. 2م، ط1981هـ_ 1401راث العربّي، بيروت ين الكرمانّي. دار إحياء التّ شمس الدّ 

 .(1510) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )6(
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 :(1)األّول، وهما  افيه رأى الُعكَبرّي وجهين مجّودً اهد فيه قوله: )سابَع( و الشّ      

صب على الحال، والمعنى: )أحَد سبعٍة( كقوله تعالى: ﴿ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْيِن﴾ النّ  .1
 [.40وبة: ]التّ 

 قدير: )وأنا سابُع سبعٍة(.فع على أّنه خبر مبتدأ محذوف، والتّ الرّ  .2
 

فمعربو اآلية المذكورة ذهبوا إلى ما ذهب إليه  ؛وروايةً  اعلى حّق في تجويده الحالّية نحوً والُعكَبرّي      
أّن رواية الحديث جاءت وُيضاف إلى ذلك قدير َأْولى. ، وأّن عدم التّ (2)من أّن )ثاني( حال ال مبتدأ 

عّما في  فضاًل  ،ف الباحث على رواية تؤّكدهإاّل احتمال ذكره الُعكَبرّي ولم يقفع فع، وما الرّ رّ صب ال البالنّ 
 )سابع( من إيجاز غير موجود في )وأنا سابُع(.

 
َثاِن، َفِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َيْمُقُت حديث: "اَل َيْخُرُج الرَُّجاَلِن َيْضِرَباِن الَغاِئَط، َكاِشَفاِن َعوْ  الّثانيو       َرَتُهَما َيَتَحدَّ

 .(3)َعَلى َذِلَك" 
 

 :(4)وجهان  فيهاهد قوله: )كاشفان( فالشّ      
 .(وهما كاشفان)قدير: فع على أّنه خبر لمبتدأ محذوف، والتّ الرّ  .1
 صب على أّنه حال )كاشفين( فال تقدير.النّ  .2

 
ا للمّطرد_ كان األقرب جعلها صب )كاشفين( موافقً _ وإن كان النّ فع )كاشفان( رّ واية بالولّما ثبتت الرّ      

 من الكلمة بل تحّل الجملة محّله.لمبتدأ محذوف والجملة حالّية، فال ينتفي معنى الحالّية المراد  اخبرً 
 

يدان، يقولون: جاء الزّ كان محّله اإلعرابي، ف اغة من يأتي بالمثّنى باأللف أي  على ل أويلهاوربما يمكن ت     
جالن، مع ما جاء في الحديث )الرّ  اا موسيقي  . ولعّل في ذلك انسجامً (5)يدان يدان، ومررت بالزّ ورأيت الزّ 

 يضربان، كاشفان، يتحّدثان(.
 

يَجة َأْثَنى َفَأْحَسَن قول عائشة رضي هللا عنها: "َكاَن النَِّبي  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َذَكَر َخدِ الّثالث و      
ْدَقْيِن"  اَناَء. َقاَلْت: َفِغْرُت َيْومً الثَّ   .(6)َفُقْلُت: َما َأْكَثَر َما َتْذُكُرَها! َحْمَراُء الشِّ

                                                             

 .221. صُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبريّ  )1(
 .102 /4ين درويش. ُينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدّ  )2(
 .(2174) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .247ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )4(
 .59، و58 /1شرح ابن عقيل على األلفّية.  )5(
 .(7420) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )6(
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 :(1)اهد قولها: )حمراء( وفيه وجهان رّجح الُعكَبرّي األّول منهما، وهما الشّ      
 فع على تقدير: )هي حمراء(.أن يكون بالرّ  .1
 .ذكرتها في حالة حمرة شدقيهاف ،على أّنه حال ان منصوبً أن يكو  .2

 
وهو على حّق في ترجيحه األّوَل؛ ذلك أّن المقام يدّل على أّنها ال تريد )أّنه يذكرها حالة حمرة      

قدير: )هي حمراء ، والتّ اّم، وعليه كان حذف المبتدأ واجبً اّل على الذّ دقين(، وإّنما المراد هو القطع الدّ الشّ 
 .(2)دَقين( الشّ 
 

  ّبعّية:بين المبتدأ والت 
 

 بعّية هنا: العطف، والوصف، والبدل، والوصف والبدل.والتّ      
 

 _العطف:
 

، َفاَل َيْطُلَبنَُّكم       ْبِح َفُهَو ِفي ِذمَِّة هللِا َعزَّ َوَجلَّ ومنه قوله صّلى هللا عليه وسّلم: "َمْن َصلَّى َصاَلَة الص 
ِتِه ِبَشيٍء، ُيْدِرْكُه ُثمَّ َيُكّبُه َعَلى َوْجِهِه ِفي َناِر َجَهنََّم"هللُا ِمْن ِذمَّ   .(3) ِتِه ِبَشيٍء، َفِإنَُّه َمْن َيْطُلْبُه ِمْن ِذمَّ

 
 :(4)اهد قوله: )َيكّبه( فيجوز فيه ثالثة أوجه الشّ      

 .(هو َيكب ه)ضّم الباء على االستئناف وحذف المبتدأ، أي:  .1
 رط )يدركه( مجزوم مثله.أّنه معطوف على جواب الشّ فتح الباء على  .2
 اكنين.كسر الباء على الجزم، وجاز فتحها اللتقاء السّ  .3

 
ذي الثة يلّخصها باثنين هما: حذف المبتدأ والجزم بالعطف، ولعّله يرّجح العطف الّ اظر في هذه الثّ والنّ      

 تعالى: ﴿َوِإْن َتَتَولَّوا َيْسَتْبِدْل َقْومًا َغْيَرُكْم ُثمَّ اَل َيُكوُنوا ال ُيحِوجه إلى تقدير مبتدأ، واستشهد له الُعكَبرّي بقوله
 عن أّن مقام الحديث مقام تجّدد تناسبه الفعلّية أكثر من االسمّية )هو يكّبه(. [ فضاًل 38َأْمَثاَلُكم﴾ ]محّمد: 

 

                                                             

 .502راب الحديث، الُعكَبرّي. صُينظر: إع )1(
َرِد وهو سقوط األسنان من الِكَبرِ  )2(  /4لسان العرب، ابن منظور. ماّدة )حمر( ُينظر:  .فلم يبق إاّل ُحْمَرة اللََّثاة وصفتها بالدَّ

215. 
 . و )َيكّبه( فيه )ُيكبَّه( بضّم الياء وفتح الباء. (1336) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .195ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )4(
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اَعِة: َمْوِتي، َوَفْتُح يقول صّلى هللا عليه وسّلم: "ِستٌّ إذ  ،اعةحديث أشراط السّ  الّثانيو        ِمْن َأْشَراِط السَّ
ُيْعَطى الرَُّجُل َأْلَف  َبْيِت الَمْقِدْس، َوَمْوٌت َيْأُخُذ النَّاَس َكُقَعاِص الَغَنِم، َوِفْتَنٌة َيْدُخُل َحْرُبَها َبْيَت ُكلِّ ُمْسِلٍم، َوَأنْ 

وُم، فَ  َطَها، َوَأْن َتْغِدَر الر   .(1) "الِّ َبْنٍد اثَنا َعَشَر َأْلفً َتْحَت كُ  اِسيُروَن ِبَثَماِنيَن َبْندً يَ ِديَناٍر َفَيَتَسخَّ

 
 :(2)اني، وهما اهد فيه قوله: )يتسّخَطها( ففيه وجهان جّود الُعكَبرّي األّول، وأجاز الثّ الشّ      

 على )ُيعَطى(. اصب عطفً النّ  .1
 فع على تقدير مبتدأ محذوف، أي: )فهو يتسّخطها(.الرّ  .2

 
صب يتناسب مع الفاء وما فيها من تعقيب قدير، ولعّل النّ وربما كانت العّلة في تجويده األّول عدم التّ      

على  في إثبات نون )يسيرون( وعدم عطفهبب نفسه وسرعة ال يتناسبان مع تقدير المبتدأ. وربما كان السّ 
َرط الّ   صحَّ إذا و سّخط. ر منه بين العطاء والتّ ذي جاء بعده، فثمَّ وقت بين الغدر والمسير أكب)تغدر( في الشَّ

 حذف المبتدأ فلعّله للتعجيل بالخبر )يتسّخطها( لكّنه ليس للتعجيل بالخبر )يسيرون(.
 

 _ الوصف:
 

ل عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه: "َقَضى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي ِدَيِة الَخَطأ و قومنه      
، َوِعْشِريَن اْبَنَة َلُبوٍن، َوِعْشِريَن ِحقًَّة، َوِعْشِريَن َجَذَعًة" اِعْشِريَن اْبَن َمَخاٍض ُذُكورً ِبْنَت َمَخاٍض، وَ  ِعْشِرينَ 

(3). 
 

 :(4)( فيجوز فيه وجهان اقوله: )ذكورً  اهدالشّ      

 .(هي ذكور)فع على تقدير مبتدأ محذوف، أي: الرّ  .1
 بن(.صب على أّن الكلمة صفة لـ )االنّ  .2

 
                                                             

لسان العرب، ابن ُينظر: . والُقعاص: داء يأخذ الغنم ال ُيلِبُثها أن تموت. (6262) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .97 /3لسان العرب، ابن منظور. ماّدة )بند( ُينظر: . والَبْند: العلم الكبير. 78 /7منظور. ماّدة )قعص( 

 .422نظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. صيُ  )2(
لسان ُينظر: انية. نة ودخل في الثّ . وابن مخاض: الفصيل إذا استكمل السّ (4085) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(

. وبنت اللبون وابن اللبون: وهما من اإلبل ما أتى عليه سنتان ودخل 229، و228 /7العرب، ابن منظور. ماّدة )مخض( 
ُينظر: اني وصار لها لبن. اقة إذا كان في العام الثّ أي ذات لبن. وقيل: ابن لبون: ولد النّ  الثة فصارت أّمه لبونً انة الثّ في السّ 

لسان ُينظر: ابعة. نة الرّ ذي دخل في السّ . والِحّق والِحّقة من اإلبل فهو الّ 375 /13لسان العرب، ابن منظور. ماّدة )لبن( 
نة . أّما الَجَذع والَجَذعة فإّن البعير ُيْجِذُع الستكماله أربعة أعوام ودخوله في السّ 55 /10)حقق(  العرب، ابن منظور. ماّدة

 .43 /8لسان العرب، ابن منظور. ماّدة )جذع( ُينظر: الخامسة. 
 .308ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )4(
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، والمقصود أّن العرب (1)وقد سبق الحديث عن أسلوب القطع في الفصل األّول من هذا البحث      
 في غير ذلك. ابه مدح أو ذّم أو ترّحم، وجوازً  إذا أريد اتدأ المخبر عنه بنعت مقطوع وجوبً تحذف المب

 
رّحم( كان حذف التّ  ّم أوأو الذّ  الث )المدحابق شيء من الحاالت الثّ اهد السّ ولّما لم يكن في الشّ      

َية )ذكور(. اا غير واجب، ولعّل في حذفه تنبيهً المبتدأ جائزً   إلى جنس الدِّ
 

 اا حسنً صب لكان وجهً ولو روي بالنّ  ا،الوجه أن يكون مرفوعً أّن  ُعكَبريّ جحان قال الومن حيث الرّ      
 .(2)وهي صفة مؤّكدة لبني" 

 
نبيه فع، كما أّن المقام ال يقتضي التّ صب؛ إذ لم يقف الباحث على رواية الرّ وعلى ما ُذِكر يرجح النّ      

قدير وعدمه ولم يكن في الكالم ما عن أّنه إذا دار األمر بين التّ  اًل الموجود في القطع وحذف المبتدأ، فض
تي ة )ذكور( الّ قدير َأْولى. وُيشار إلى أّن الحديث في مسند أحمد لم يأِت بكلميقتضي الحذف كان عدم التّ 

 فلعّل )ابن( أغنت عنها. (3)اهد هي موطن الشّ 
 

ْنَيا َعاِرَياٍت َيْوَم الِقَياَمِة" بّي صّلى هللا عليه وسّلمالنّ  الّثاني قولو        .(4): "َيا ُربَّ َكاِسَياٍت ِفي الد 

 
 :(5)الُعكَبرّي  رأىقوله: )عاريات( وفيه  اهدالشّ      

 ى أّنه نعت للمجرور بـ )رّب(.الجّيد جّر )عاريات( عل .1
فع وهو ُيخَبر عنه بل هي حرف جّر، وأجاز قوم الرّ  اع وهو ضعيف ألّن )رّب( ليست اسمً فالرّ  .2

 .(هّن عارياتٌ ) :عندنا على تقدير حذف مبتدأ أي
 

ّن إليهما أ اكما يعضده لفظ )كاسيات( مضافً  (6)وتجويُده الجرَّ وعدَم القطع تعضده رواية البخارّي      
 حذير.ّم والتّ اللة ربما دّل القطع على زيادة في الذّ قدير. ومن حيث الدّ األصل عدم التّ 

 
 

                                                             

 من هذا البحث. 9ُينظر: ص )1(
 (.اوٌر( بدل )عشرين ابَن مخاض ذكورً . وفيه: )عشرين بني مخاض ذك309، و308ص إعراب الحديث، الُعكَبرّي. )2(
 .450 /1ُينظر: مسند أحمد.  )3(
 .(7685) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(
( في حين قال . وهو بقوله هذا يذهب مذهب البصرّيين الّ 512إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )5( ذين قالوا بحرفّية )ُربَّ

 .319وفّيون باسمّيتها. ُينظر: اإلنصاف، ابن األنبارّي. صالك
 .(115) ح صحيح البخارّي. كتاب العلم، باب العلم والعظة بالليل، )6(
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 _ البدل:
 

بَّ       ْرِب ِفي اأَلْوِعَيِة الَِّتي َسِمْعُتْم: الد  اِء، ومنه حديث: "َنَهاُهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعن الش 
 .(1)ِقيِر، َوالُمَزفَِّت" َوالَحْنَتِم، َوالنَّ 

 
بَّاء(اهد الشّ        :(2)وفيه وجهان  قوله: )الد 

 الجّر على أّنه بدل من )أوعية(. .1
بَّاء(.الرّ  .2  فع على تقدير مبتدأ محذوف، أي: )هي الد 

 
راد الجّر، إذ ال يوجد في الحديث ما يدعو إلى القطع، بل الم األقرب ما ذكره الُعكَبرّي أّوالً ولعّل      

 قدير َأْولى.فصيل، ويبقى عدم التّ التّ 
 

هكذا ُضِبَطت ( 3)" دِة َأالَّ ِإلَه ِإالَّ هللاوشبيه به حديث أركان اإلسالم: "ُبِنَي اإِلْساَلُم َعَلى َخْمٍس: َشَها     
 .الحذف لَدلَّ على نبيه إلى المقطوع)شهادِة( بالكسر. ولو ُأريد التّ 

 
ى هللا عليه وسّلم: "الَخْيُل َمْعُقوٌد ِبَنَواِصيَها الَخْيُر: اأَلْجُر َوالَمْغَنُم ِإَلى َيْوِم صلّ  الّنبي قول الّثانيو      

 .(4)الِقَياَمِة" 
 

 :(5)اهد قوله: )األجُر( وفيه وجهان الشّ      
 بدٌل من )الخير( مرفوع. .1
 قدير: )هو األجر(.خبر مبتدأ محذوف، والتّ  .2

 
 وضيح.قدير َأْولى، والمراد التّ يقتضي القطع، كما أّن عدم التّ  وهذا كسابقه إذ ال يوجد ما     

 

                                                             

بَّاء: هو الَقْرُع. (1172) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1( . 397 /2ب( اج العروس، الزَّبيدّي. ماّدة )دبتُينظر: . والد 
، 161 /12لسان العرب، ابن منظور. ماّدة )حنتم( ُينظر: اٌر ُحْمٌر كانت ُتحَمل إلى المدينة فيها الخمر. والَحْنَتم: هي ِجر 

لسان العرب، ابن ُينظر: . اا مسكرً مر ويلقى عليه الماء فيصير نبيذً خلة ُينَقُر وَسُطه ثم ينبذ فيه التّ قير: أصل النّ . والنّ 162و
بيدّي. ماّدة )زفتُينظر: فَّت: أحد أوعية الخمر. . والُمزَ 228 /5منظور. ماّدة )نقر(   .528 /4ت( اج العروس، الزَّ

 .152ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 .(4514) ح . وُينظر:(8) ح صحيح البخارّي. كتاب اإليمان، باب دعاؤكم إيمانكم، )3(
 .(1225) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(
 .162ديث، الُعكَبرّي. صُينظر: إعراب الح )5(
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ْمِس ِمْن قول النّ الّثالث و       اَعُة َحتَّى َتَروَن َعْشَر آَياٍت: ُطُلوع الشَّ بّي صّلى هللا عليه وسّلم: "اَل َتُقوُم السَّ
ابََّة، َوُخُروَج َيْأُجوَج َوَمْأجُ  َخاَن، َوالدَّ اَل، َوَثاَلَثَة ُخُسوٍف: َمْغِرِبَها، َوالد  وَج، َوُخُروَج ِعيَسى ابِن َمْرَيَم، والدَّجَّ

 .(1)َخْسف ِبالَمْغِرِب، َوَخْسف ِبالَمْشِرِق، َوَخْسف ِبَجِزيَرِة الَعَرِب" 
 

 :(2)اهد قوله: )طلوُع، وخسٌف( وفيه وجهانالشّ      
 خسف(. قدير: )هي طلوع( و )هيفع على الخبر لمبتدأ محذوف، والتّ الرّ  .1
 ( على البدل من )عشَر، وثالثَة(.اصب )طلوَع، وخسفً النّ  .2

 
انية ليست كذلك، وعليه يمكن ولعّله ثّمة فرق بين االثنتين )طلوع( و )خسف( فاألولى مضافة والثّ      

نت منصوبة على البدل لقال: فع، فلو كاواية بالرّ انية )خسف( بناء على الرّ ترجيح حذف المبتدأ في الثّ 
في ذكر الُعكَبرّي  امع. ولعلّ بالمغرب(. وربما كانت العّلة في ذلك طول الكالم وتجديد انتباه السّ  ا)خسفً 

 داللًة على ذلك. فَع أّوالً الرّ 
 

َوِتْسَعٌة َوَأَحَد : َواِحٌد َوَثاَلَثٌة َوَخْمَسٌة َوَسْبَعٌة  َعَلْيِه َوَسلََّم َأْمَثاالً : "َضَرَب َلَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ الّرابعو      
 .(3)َعَشَر" 

 
 :(4) )واحد( وفيه ذكر الُعكَبرّي وجهين :قوله الّشاهد     

 قدير: )هي واحد(.فع على أّنه خبر مبتدأ محذوف، والتّ الرّ  .1
 .من )أمثال( لو ُنِصَب جاز على أن يكون بدالً  .2

 
ولعّل في الحذف  (5)ية مسند أحمد فع على حذف المبتدأ، وهذا ما تقّويه روااجح الرّ ويبدو أّن الرّ      

 لالنتباه. ا في ذكر الخبر ولفتً تعجياًل 
 

                                                             

 .(1423) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .205ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 .(1428) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .206إعراب الحديث، الُعكَبرّي. صُينظر:  )4(
 فع )واحٌد(.. وفيه الرّ 407 /5ُينظر: مسند أحمد.  )5(



151 
 

 
 

حديث عرض الفتن على القلوب عرَض الحصير: "َحتَّى َيِصيَر الَقْلُب َعَلى َقْلَبْيِن: َأْبَيَض الخامس و      
َمَواُت َواأَلْرُض  َفا، اَل َتُضر ُه ِفْتَنٌة َما َداَمِت السَّ يً َخَر َأْسَوَد ُمْرَبد  . َواآلِمْثَل الصَّ  .(1)" اا َكالُكوِز ُمَجخِّ

 
 :(2)قوله: )أبيض( ففيه ثالثة أوجه  اهدالشّ      

 صب على البدلّية من خبر صار )على قلبين( أي: )حّتى تصير القلوب أبيَض وأسوَد(.النّ  .1
 فع على تقدير مبتدأ محذوف، أي: )بعُضها أبيض وبعُضها أسود(.الرّ  .2
 دل من االسم المجرور )قلبين( أي: )على قلٍب أبيَض وقلٍب أسوَد(.الجّر على الب .3

 
واية وكذلك ّم لـ )أسود( فتستبعده الرّ ذي يدّل على المدح لـ )أبيض( والذّ فع على حذف المبتدأ الّ أّما الرّ      

 قدير.يستبعده عدم التّ 
 

صب، وإن كانت الفتحة الوجه األّول النّ  ولعّل في ترتيب الُعكَبرّي لألوجه المذكورة ما يدّل على تقديم     
رف )أبيض( فإّن البدل من الخبر )على قلبين( أقرب من البدل من االسم لممنوع من الّص اعالمة جّر 

ال شبه جملة. وعلى كّل حال يظهر  ا، واألصل في الخبر أن يكون مفردً المجرور )قلبين( ذلك أّنه أوجز
 أّن البدلّية أقرب من حذف المبتدأ.

 
َضْخَمًة"  ا"َوَأْخَرَج َلَنا َكفَّهُ َكف  اوي: في وصف كفِّ سلمة بن األكوع رضي هللا عنه، إذ يقول الرّ  الّسادسو      

(3). 
 

فع، ووجهه أّنه حذف واية بالرّ ( فقال: "كذا هو في هذه الرّ اديث مسامع الُعكَبرّي برفع )كف  َطَرق الح     
ما ذهب إليه الُعكَبرّي ( 5) صبواية بالنّ وتقّوي الرّ  .(4)وجه على البدل" صب أالمبتدأ أي: كفٌّ ضخمٌة، والنّ 

 .قدير َأْولىوكذلك يقّويه أّن عدم التّ 
 

ولعّل حذف المبتدأ يدّل على زيادة في المدح، لكّن المقام مقام وصف للكّف ال مقام مدح لها، وعليه      
حه الُعكَبرّي أقرب.صب الّ كان النّ   ذي رجَّ

                                                             

لسان العرب، ابن منظور. ُينظر: فا: العريض من الحجارة األملس. . والّص (1436) ح نيد، ابن الجوزي.جامع المسا )1(
ْبدة: لون من السّ 464 /14ماّدة )صفا(  . 170 /3لسان العرب، ابن منظور. ماّدة )ربد( ُينظر: واد والغبرة. . والُمْرَبّد: من الر 

ي: المائل عن االستقامة واالعتدال  .133 /14لسان العرب، ابن منظور. ماّدة )جخا( ُينظر: . والُمَجخِّ
 .210ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 .(2275) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .251إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )4(
 فع.بالرّ  الباحثعليه لم يقف و  )5(
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: "َلمَّا َحَضَر َرَمَضاُن َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقْد َجاَءُكْم َرَمَضاُن، َشْهٌر حديثلّسابع او      
َياِطيُن. ِفيِه  الشَّ ُمَباَرٌك، افَتَرَض هللُا َعَلْيُكْم ِصَياَمُه، ُتفتُح ِفيِه َأْبَواُب الَجنَِّة، َوُتغلُق َأْبَواُب النَّاِر، َوُتَغل  ِفيهِ 

 .(1)َلْيَلُة الَقْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر، َمْن ُحِرَم َخْيَرَها ُحِرَم" 
 

 :(2)قوله: )شهٌر( فيجوز فيه وجهان  اهدالشّ      
 بدل من الفاعل )رمضاُن(. .1
 خبر مبتدأ محذوف، أي: )هو شهر مبارك(. .2

 
ى ترجيحه لها، كما أّنها ال ُتحِوج إلى تقدير، وعليه ربما ولعّل في تقديم الُعكَبرّي للبدلّية ما يدّل عل     

 يمكن ترجيح البدلّية على حذف المبتدأ، ولعّل حذفه يدّل على زيادة في المدح غير موجودة في البدلّية.
 

، َمْن َأْحَصاَها ااِحدً ا، ِمَئًة ِإالَّ وَ هلِل ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن اسمً  صّلى هللا عليه وسّلم: "ِإنَّ الّنبّي قول  الّثامنو      
 .(3)َدَخَل الَجنََّة، ِإنَُّه ِوْتٌر ُيِحب  الِوْتَر" 

 
 :(4)وجهان وفيه )مئة( الّشاهد قوله:      

 صب على البدل من )تسعة وتسعين(.النّ  .1
 قدير: )هي مئٌة(.فع على حذف المبتدأ، والتّ الرّ  .2

 
صب في النّ ثبتت أواية على تعظيم الخبر. لكّن الرّ _ ما يدّل صحّ فع وحذف المبتدأ _إن لعّل في الرّ و      

م الُعكَبرّي البدلّية لذلك.كما أّن األصل عدم التّ  (5)جامع المسانيد وغيره   قدير، فربما قدَّ
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .(4620) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .339: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. صُينظر )2(
 .(4647) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .340ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )4(
عاء كر والدّ . وصحيح مسلم. كتاب الذّ (6410) ح عوات، باب هلل مئة اسم غير واحدة،ُينظر: صحيح البخارّي. كتاب الدّ  )5(

 .(2677) ح أسماء هللا تعالى وفضل من أحصاها، وبة واالستغفار، باب فيوالتّ 
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 _الوصف والبدل:
 

قول: الم فياس األنبياَء ليشفعوا لهم إلى أن يصلوا إلى موسى عليه السّ فاعة وإتيان النّ ومنه حديث الشّ      
، َوَلِكن ائُتوا ِعيَسى "َلْسُت ُهَناُكْم، َوَيْذُكُر َلُهم النَّْفَس الَِّتي َقَتَل ِبَغْيِر َنْفٍس، َفَيْسَتْحِيي َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َذِلكَ 

 .(1)َعْبَد هللِا َوَرُسوَلُه، َوَكِلَمَتُه َوُروَحُه" 
 

 :(2) قوله: )عبد( فهو كما ذكر الُعكَبريّ  اهدالشّ      

 صب بدل أو صفة.بالنّ  .1
 قدير: )هو عبُد هللا(.فع على القطع خبر مبتدأ محذوف، والتّ بالرّ  .2

 
صب ال للمقام، فإّن النّ  االم_ مناسبً ي مدح عيسى _عليه السّ ذي يدّل على زيادة ففع الّ وإن كان الرّ      

هتّم مفة هي ذات الموصوف، فهو الّص قليل من شأنه ال سّيما إذا َعدَّ القارئ الكلمة )عبد( صفة، فيعني التّ 
تقّوي هذا  صبواية )عبَد هللا( بالنّ أّن الرّ  وُيضاف إلى ذلكالم، تي تفّوق فيها عيسى عليه السّ فة الّ بالّص 

اهد من الحديث نفسه يجدها جاءت ابقة والالحقة لموطن الشّ اظر في المواضع المشابهة السّ ، والنّ (3)أي الرّ 
 صب.بالنّ 

 
  والحالّية والبدلّية:بين المبتدأ 

 
، الم: "َلْسُت ُهَناُكمْ اس إلى إبراهيم الخليل مستشفعين، فيقول عليه السّ ابق ووصول النّ ومنه الحديث السّ      

 .(4)َكلََّمُه هللُا َوأَْعَطاُه التَّْوَراَة"  اَوَلِكن ائُتوا ُموَسى، َعْبدً 
 

 :(5)هين ( وفيه ذكر الُعكَبرّي وجاقوله: )عبدً  اهدلشّ ا     
 صب على البدل أو الحال.النّ  .1
 قدير: )هو عبٌد(.فع على أّنه خبر لمبتدأ محذوف، والتّ الرّ  .2

 

                                                             

 .69سبق تخريجه: ص )1(
 .94ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 /3. ومسند أحمد. (4476) ح فسير، باب قول هللا تعالى ﴿َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماَء ُكلََّها﴾،ُينظر: صحيح البخارّي. كتاب التّ  )3(

 ذي وقف عليه الُعكَبرّي.فع الّ بالرّ  . ولم يقف الباحث عليه116
 .69سبق تخريجه: ص )4(
 .94ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )5(
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وتعظيم أمره ورفعة الم_ ذي يدّل على زيادة في مدح موسى _عليه السّ فع )هو عبٌد( الّ وإن كان الرّ      
، إذ ا( حاالً ا إذا َعدَّ القارئ الكلمة )عبدً قليل من شأنه ال سّيمالتّ  صب ال يعنيللمقام، فإّن النّ  امكانته مناسبً 

فاعة، ومناسب لتعظيم كلَّمه هللا( وهذا مناسب لإلتيان وطلب الشّ  اون المعنى )ائتوه حالة كونه عبدً يك
( اواية )عبدً الم، كما أّن الرّ السّ تي تفّوق فيها موسى عليه فهو يهتّم بالحالة الّ ، المإبراهيم موسى عليهما السّ 

ابقة اظر في المواضع المشابهة السّ ، ثّم إّن النّ (1)_في جامع المسانيد وغيره_ تقّويه وتعضده صب بالنّ 
 صب.اهد من الحديث نفسه يجدها جاءت بالنّ والالحقة لموطن الشّ 

 
َف َصاٍع ِنْص اني حديث صدقة الفطر: إّن "َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَرَض َصَدَقَة َرَمَضاَن الثّ و      

، َأْو َصاعً  ، َوالذََّكِر َواألُْنَثى"  اا ِمْن َشِعيٍر، َأْو َصاعً ِمْن ُبرٍّ  .(2)ِمْن َتْمٍر، َعَلى الَعْبِد َوالُحرِّ
 

 :(3)قوله: )نصَف( وفيه وجهان  اهدالشّ      
 صب على البدل أو الحال.النّ  .1
 قدير: )هي نصف(.فع على أّنه خبر لمبتدأ محذوف، والتّ الرّ  .2

 
كَبرّي في كتابه جاءت برفع تي أعربها العُ واية الّ وايات في اإلعراب، إذ الرّ وهنا يظهر أثر تعّدد الرّ      

( المعطوفة بـ )أو( على )نصف(، فوضع احتمال حذف المبتدأ في )نصف( ليكون المتعاطفان بـ ا)صاعً 
َد فيها النّ  فع )أو صاٌع( كما أنّ )أو( مرفوعين، ولم يقف الباحث على رواية الرّ  صب بالعطف الُعكَبرّي َجوَّ

، وعليه يكون حذف (4)صب_ يقّويه ما وقع في أحاديث مشابهة جويد _تجويد النّ على )نصف(، وهذا التّ 
ما هو وجه ذكره ؛ فالمقام ال يقتضي حذف المبتدأ، وإنّ اا ومقامً روايًة وإيجازً  ادأ )هي نصف( بعيدً المبت

 ف.رفع المعطو  أويلالُعكَبرّي لت

 
صب؛ إذ المّطرد في الحال أن تكون مشتّقة والكلمة )نصف( جامدة، ولعّل البدل يرجح الحال في النّ      

ها بدالً الّ  أويلوهذا يحيل المعرب إلى التّ   .ذي ال يحتاجه إن َعدَّ
 
 
 

                                                             

قاق، . وكتاب الرّ (4476) ح فسير، باب قول هللا تعالى ﴿َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماَء ُكلََّها﴾،ُينظر: صحيح البخارّي. كتاب التّ  )1(
 ذي وقف عليه الُعكَبرّي.فع الّ . ولم يقف الباحث عليه بالرّ 116 /3ومسند أحمد.  .(6565) ح ار،باب صفة الجنة والنّ 

 . ولم يقف الباحث على الحديث في جامع المسانيد.351 /1مسند أحمد.  )2(
 .282ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )3(
وباب صدقة الفطر على العبد وغيره من . (1503) ح كاة، باب فرض صدقة الفطر،ُينظر: صحيح البخارّي. كتاب الزّ  )4(

 .(984) ح عير،مر والشّ كاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التّ . وصحيح مسلم. كتاب الزّ 1504المسلمين، 
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 :بين المبتدأ والفعل والبدل 
 

َنَعْم، َتَداَووا، َفِإنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ َلْم َيَضْع َداًء ِإالَّ َوَضَع : "َيا َرُسوَل هللِا، َنَتَداَوى؟ َقاَل: ول األعرابق ومنه     
 .(1)َلُه َدَواًء، َغْيَر َداٍء َواِحٍد: الَهَرم" 

 
 :(2)قوله: )الهرم( ففيه رأى الُعكَبرّي ثالثة أوجه، وهي اهد الشّ      

 قدير: )هو الهرُم(.فع على حذف المبتدأ، والتّ الرّ  .1
 البدل من )داٍء(.الجّر على  .2
 صب على إضمار )أعني(.النّ  .3

 
" َفِإنَّ  :وفيهرمذّي، ذي يقّويه ما جاء في سنن التّ فع الّ )الهرم(، وقد قّدم الُعكَبرّي الرّ واية الرّ  لم تضبطو      

ا: َيا َرُسوَل هللِا َوَما ُهَو؟ َقاَل: الَهَرُم" . َقاُلو ا: َدَواًء ِإالَّ َداًء َواِحدً هللَا َلْم َيَضْع َداًء ِإالَّ َوَضَع َلُه ِشَفاًء َأْو َقالَ 
(3). 

 
فع على حذف المبتدأ )هو الَهَرُم(، وهو حذف جائز الرّ  ترجيح ما ذكره الُعكَبرّي أّوالً وعليه ربما يمكن      

ُف النّ  السمّية فع_ داللُة الجملة اصَب _مقارنًة بالرّ غير واجب؛ فلم يدّل على مدح أو ذّم أو ترّحم. وُتَضعِّ
ذي تناسبه االسمّية )هو الهرُم(. بات الّ جّدد، وفي مقام الحديث داللة على الثّ بات، والفعلّية على التّ على الثّ 

 امع في معرفة الخبر )الهرُم(.رغبة السّ و ولعّل في حذف المبتدأ ما يتناسب 
 

هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َرَمى الَجْمَرَة، ُثمَّ َنَحَر عن أنس بن مالك رضي هللا عنه: "َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى الّثاني و      
ْيِه: اأَلْيَمن، َوَقَسَمُه َبْيَن النَّاِس َفَأَخُذوُه، َوَحَلَق اآل اُم َجاِلٌس، ُثمَّ َحَلَق َأَحَد ِشقَّ َخَر َفَأْعَطاُه َأَبا الُبْدَن َوالَحجَّ

 .(4)َطْلَحَة" 
 

 :(5)ل الُعكَبرّي قوله: )األيمن(. وفيه قا اهدالشّ      
 .(أعني)صب، بدل من )أحد(، أو على إضمار بالنّ  .1
 .(هو األيمنُ )فع جائز على تقدير: الرّ  .2

 
                                                             

 .(81) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .82ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 .(2038) ح واء والحّث عليه،اء في الدّ ّب، باب ما جرمذّي. أبواب الطّ سنن التّ  )3(
 .(570) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(
 .122ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )5(
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صب على قدير َأْولى، وعدم اقتضاء المقام تقدير مبتدأ أو فعل، وتقديِم الُعكَبرّي النّ وعلى أّن عدم التّ      
 ّل في حذف المبتدأ ما يدّل على أهّمّية الخبر )األيمن(.البدلّية، على ذلك كّله ربما يمكن ترجيح البدلّية. ولع

 
 .(1)حديث أركان اإلسالم: "ُبِنَي اإِلْساَلُم َعَلى َخْمٍس: َشَهادة َأْن ال ِإلَه ِإالَّ هللا"  الّثالثو      

 
 :(2)اهد قوله: )شهادة( وما بعده من أركان ودعائم. وفيه ثالثة أوجه الشّ      

 من )خمس(. الجّر على أّنه بدل .1
 )هي خمس(. :قديرفع على حذف المبتدأ، والتّ الرّ  .2
 صب على إضمار )أعني(.النّ  .3

 
مها الُعكَبرّي، فضاًل ة الّ ما يقّدم البدليّ  (3)وقد ُضِبَطت )شهادِة( بالكسر في البخارّي       عن أّن عدم  تي قدَّ

 .نبيه إلى المقطوعقدير َأْولى. ولو ُأريد الحذف لَدلَّ على التّ التّ 
 

ُقوََّة ِإالَّ  : "َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأاَل َأُدل َك َعَلى َكْنٍز ِمْن ُكُنوِز الَجنَِّة؟ اَل َحْوَل َوالَ الّرابعو      
 .(4)ِباهلِل" 

 
 :(5)رأى الُعكَبرّي في موضع )ال حول( أّنه يحتمل      

 الجّر على البدلّية. .1
 تقدير )أعني(.صب على النّ  .2
 .(هو ال حول وال قّوة إاّل باهلل)قدير: فع على حذف المبتدأ، والتّ الرّ  .3

 
، وإّنما هو استفهام )أال أدّلك؟( ليس حقيقي  فع(، فاال)الرّ  اما ذكره الُعكَبرّي ثالثً ولعّل المناسب للمقام      

التشويق للخبر في جواب االستفهام على  استفهام العالم باإلجابة صّلى هللا عليه وسّلم، ويدّل حذف المبتدأ
 )ال حول وال قّوة إاّل باهلل(.ته أهّميّ و 

 

                                                             

 .(1230) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .78 /1نّي. : صحيح البخارّي بشرح الكرما. وللكرمانّي كالم في الحديث163َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )2(
 .941سبق تخريجه: ص )3(
 .(1246) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(
 .174ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )5(
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 .(1): "َنَهى َعن الُمَزاَبَنِة: التَّْمر ِبالتَّْمر"  عليه وسّلمبّي صّلى هللاالنّ  الخامس أنّ و      
 

 :(2)مر( وفيه ثالثة أوجه  مر بالتّ اهد قوله: )التّ الشّ      
 الُمزابنة(.مجرور على البدل من ) .1
 منصوب على إضمار )أعني(. .2
ثّم حذف المضاف )بيع( وأقام المضاف إليه  مِر(قدير: )هي بيُع التّ مرفوع على حذف المبتدأ، والتّ  .3

 مر( مقامه.)التّ 
 

الجّر ) ح ما ذكره الُعكَبرّي أّوالً رج قدير،قدير َأْوَلى، ولم يكن في المقام ما يستدعي التّ ولّما كان عدم التّ      
 .(على البدل

 
ما يدّل  خصيص، وفي حذف المبتدأومن حيث داللة الحذف لعّل في حذف الفعل ما يدّل على التّ      

 حذير من الخبر وذّمه.على زيادة في التّ 
 

ٍث اَء ِبَثاَل صّلى هللا عليه وسّلم: "َأْرَبٌع َفَرَضُهنَّ هللُا َعزَّ َوَجلَّ ِفي اإِلْساَلِم، َفَمْن جَ الّنبّي  قولالّسادس و      
َكاة، َوِصَيام َرَمَضاَن، َوَحّج الَبْيِت" اَجِميعً  َحتَّى َيْأِتَي ِبِهنَّ  اَلْم ُيْغِنيَن َعْنُه َشْيئً  اَلة، َوالزَّ  .(3): الصَّ

 
 :(4)األّول، وهي  اكر الُعكَبرّي ثالثة أوجه مجّودً ذ وفيهالة( اهد قوله: )الّص الشّ      

 (.الةُ قدير: )هّن الّص التّ فع على حذف المبتدأ، و الرّ  .1
 صب على إضمار )أعني(.النّ  .2
 الجرَّ على البدل من الهاء في )بهّن(. .3

 
ولعّل تجويده ذاك يتناسب مع المقام، ففي حذف المبتدأ تعظيم للعبادات المذكورة وزيادة في بيان      

 أهّمّيتها.
 

                                                             

كّل ثمر ِبيع ، وكذلك مر كياًل خل بالتّ َطب على رؤوس النّ . والُمَزاَبَنة: بيع الر  (1646) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
ْبِن الّ على شجره بثمن كياًل  بمثل، فهذا  مر ال يجوز إاّل مثاًل مر بالثّ الثّ  فع، وإّنما نهى عنه ألنّ ذي هو الدّ ، وأصله من الزَّ

 .195 /13لسان العرب، ابن منظور. ماّدة )زبن( ُينظر: مجهول ال ُيعلم أّيهما أكثر. 
 .226ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 .(1717) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .238ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )4(
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: الظ ْهر َأو الَعْصر" : "َخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا والّسابع      َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي ِإْحَدى َصاَلَتي الَعِشيِّ
(1). 

 
 :(2)هر(. وفيه رأى الُعكَبرّي ثالثة أوجه، وهي قوله: )الظّ  اهدالشّ      

 الجّر على البدل من )إحدى(. .1
قام هر( ثّم حذف الخبر المضاف )صالة( وأقدير: )هي صالة الظّ فع على حذف مبتدأ، والتّ الرّ  .2

 هر( مقامه.المضاف إليه )الظّ 
 صب على إضمار )أعني(.النّ  .3

 
، وأّن المقام ال يقتضي تقدير مبتدأ أو فعل، أنَّ الُعكَبرّي ذكر الجّر أّوالً قدير َأْولى، و وعلى أّن عدم التّ      

 ح الجّر على البدلّية من )إحدى(.على ذلك كّله ربما يمكن ترجي
 

هر( الة( ال يتناسب مع ترّدد المتكّلم بين )الظّ بـ )الّص  ازمً بتدأ )هي( فكأّن فيه جظر إلى داللة الموبالنّ      
 و )العصر(.

 
 :بين المبتدأ والفعل والحال والبدل 

 
اُكْم، َوَلِكن الم_ مستشفعين، فيقول: "َلْسُت ُهنَ اس عيسى _عليه السّ فاعة وإتيان النّ ومنه حديث الشّ      

َر" غَ  اا َعْبدً ائُتوا ُمَحمَّدً  َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتَأخَّ  .(3)َفَر هللُا َلُه َما َتَقدَّ
 

 :(4)( وفيه رأى الُعكَبرّي ااهد قوله: )عبدً الشّ      
 صب على البدل أو الحال أو إضمار الفعل )أعني(.النّ  .1
 قدير: )هو عبٌد(.فع على أّنه خبر مبتدأ محذوف، والتّ الرّ  .2

 
وتعظيم أمره ورفعة  صّلى هللا عليه وسّلمالّنبي ي مدح ذي يدّل على زيادة فلّ فع )هو عبٌد( اوإن كان الرّ      

، إذ ا( حاالً ا إذا َعدَّ القارئ الكلمة )عبدً قليل من شأنه ال سّيمصب ال يعني التّ للمقام، فإّن النّ  امكانته مناسبً 
فاعة، ومناسب لتعظيم الشّ  غفر هللا له( وهذا مناسب لإلتيان وطلب ا)ائتوه حالة كونه عبدً  :ون المعنىيك

يه تي ُخصَّ بها صّلى هللا علبّي صّلى هللا عليه وسّلم، فهو يهتّم بالحالة الّ النّ  الم_ مقامَ عيسى _عليه السّ 
                                                             

 .(2447) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .258ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 .69سبق تخريجه: ص )3(
 .94ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )4(
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اظر في المواضع المشابهة ، ثّم إّن النّ (1)صب تقّويه وتعضده ( بالنّ اواية )عبدً أّن الرّ  وُيضاف إلى ذلكوسّلم، 
 صب.اهد من الحديث نفسه يجدها جاءت بالنّ وطن الشّ ابقة والالحقة لمالسّ 
 

 :بين المبتدأ والجواب 
 

 هي وجواب االستفهام.جواب النّ ههنا الجواب و      
 

 هي:_ النّ 
 

 .(2)صّلى هللا عليه وسّلم: "اَل َيَتَعاَطى َأَحُدُكْم َأِسيَر َأِخيِه َفَيْقُتَلُه" الّنبّي  ومنه قول     
 

 :(3)فيقتَله( وفيه وجهان قوله: ) اهدالشّ      
 هي )ال يتعاطى(.منصوب على جواب النّ  .1
 مرفوع على تقدير مبتدأ محذوف، أي: )فهو يقتُله(. .2

 
واية يجد الفعل اظر في الرّ فع على أّنه احتمال جائز، والنّ ، ثّم ذكر الرّ صب أّوالً وقد ذكر الُعكَبرّي النّ      

قدير َأْولى، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿َواَل َتْرَكُنوا واية وأّن عدم التّ الرّ من  اصب انطالقً ا، فلعّله يقّدم النّ بً منصو 
ُكُم النَّاُر﴾ ]هود:   [.113ِإَلى الَِّذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ

 
 _ اَلستفهام:     

 
ه نيا، وقولماء الدّ ذي ذكر فيه صّلى هللا عليه وسّلم نزول الحّق تبارك وتعالى إلى السّ ومنه الحديث الّ      

 .(4)عّز وجّل: "َمْن َذا الَِّذي َيْسَتْغِفُرِني َفَأْغِفَر َلُه" 

                                                             

 /3. ومسند أحمد. (4476) ح الى ﴿َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماَء ُكلََّها﴾،فسير، باب قول هللا تعُينظر: صحيح البخارّي. كتاب التّ  )1(
116. 

َل الُعكَبرّي األلف في المضارع )يتعاطى( المجزوم بـ )ال( النّ (2359) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2( اهية على . وَأوَّ
 أحد وجهين:

 [.84﴿اَل َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم﴾ ]البقرة: هي في المعنى كقوله تعالى: في في اللفظ والنّ أن يكون النّ  .1
 اء.لفتحة الطّ  اأن تكون األلف إشباعً  .2

صب على الجواب. . وقد يحتمل الكالم الجزم على العطف، مع النّ 255، و254ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )3(
 [.117. ُينظر: ]طه: فع على حذف المبتدأصب، والرّ [. وقد يحتمل الجزم، والنّ 32ُينظر: ]األحزاب: 

 .(1684) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(
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 :(1)قوله: )فأغفَر( وفيه وجهان  اهدالشّ      
 صب على جواب االستفهام.النّ  .1
 فع على تقدير مبتدأ محذوف، أي: )فأنا أغفُر(.الرّ  .2

 
[. 245 َقْرضاً َحَسناً َفُيَضاِعَفُه َلُه﴾ ]البقرة: وقد استشهد الُعكَبرّي بقوله تعالى: ﴿َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض هللاَ      

صب نظير لقوله في الحديث: )فأغفر(. والمعنى فع والنّ ذي ُقرئ بالرّ [. فقوله: )فيضاعفه( الّ 11و ]الحديد: 
 في اآلية والحديث واحد، وهو الحّض.

 
عطف على ُيقِرض، ليدخل في حّيز قال ابن عاشور: "ورْفُع ))فيضاعُفُه(( في قراءة الجمهور، على ال     

لإلقراض في الحصول، وقرأه ابن عامر وعاصم ويعقوب بنصب الفاء على جواب  اعاقبً حضيض مالتّ 
 .(2)حضيض، والمعنى على كلتا القراءتين واحد" التّ 
 

لى ع اقابلهما في الحديث )فأغفُر( عطفً على )ُيقِرُض( وي افع عطفً مهور قرأ )فيضاعُفه( بالرّ فالج     
صب على ما ُذِكَر )جواب ويكون النّ  ،هما: العطف وحذف المبتدأو وجهان،  فع)يستغفرني( فيكون للرّ 

 االستفهام(.
 

َم أبو حّيان _في الرّ ومن حيث التّ       فع_ العطف على حذف المبتدأ ألّنه ال حذف فيه. ورأى رجيح قدَّ
ؤال لم يقع على )القرض( وإّنما وقع على فاعل صب؛ ألّن السّ فع أحسن من النّ أبو علّي الفارسّي أّن الرّ 

حوّيين إلى أّن الفاء ال على فعل ُمسَتْفَهم عنه. وذهب بعض النّ  ا مردودً وإّنما َتنِصب الفاء فعاًل القرض، 
 اوردَّ أبو حّيان ذلك مرّجحً ، لمسند إليه الُحكم ال عن الُحكمَتنِصب في مثل ذلك؛ ألّن االستفهام عن ا

 :(3)عّدة  صب ألسبابالنّ 
أُيقِرض هللَا أحٌد )إن كان االستفهام عن )الُمقِرض( فهو عن اإلقراض في المعنى، فكأّنه قيل:  .1

 (فيضاعَفُه؟
 صب )فيضاعَفه( متواترة.قراءة النّ  .2
ذي يتناوله اهد الّ جاء في الحديث: من يدعوني فأستجيَب له، من يستغفرني فأغفَر له. وهو الشّ  .3

 الباحث.

                                                             

 .235ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )1(
شر، ونسّية للنّ ار التّ اهر بن عاشور. الدّ ديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، محّمد الطّ تحرير المعنى السّ  )2(

في فع ألّن في اآلية معنى الجزاء، وإذا دخلت الفاء برّي ترجيح للرّ في تفسير الطّ . و 483و، 482 /2 ، د. ط.م1984س تون
برّي. تح: أحمد محّمد شاكر. مؤّسسة . ُينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، محّمد بن جرير الطّ اجواب الجزاء لم يكن إاّل رفعً 

 .288، 287 /5. 1م. ط2000هـ_ 1420سالة، الرّ 
 .104 /10، و566 /2 .، أبو حّيانلمحيطُينظر: البحر ا )3(
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على فعل مستفهم عنه ليس  ا مردودً  من أّنه إّنما تنصب الفاء فعاًل يه أبو عليّ ذي ذهب إلهذا الّ  .4
بصحيح، بل يجوز إذا كان االستفهام بأدواته االسمّية نحو: من يدعوني فأستجيَب له؟ وأين بيتك 

اعي، وعن فأزوَرك؟ ومتى تسير فأرافَقك؟ وكيف تكون فأصحَبك؟ فاالستفهام هنا واقع عن ذات الدّ 
 مان، والحال، ال عن الفعل.مكان، وظرف الزّ ظرف ال

حكى ابن كيسان عن العرب: أين ذهب زيد فنتبَعه؟ وكذلك: كم ماُلك فنعرَفه؟ ومن أبوك فنكرَمه؟  .5
 صب بعد الفاء.بالنّ 

 
وبناء على ما سبق، وعلى أّن تخريج المتواتر على وجه أفضل من رّده، وعلى أّن الحديث جاء      

فع. أّما عن حذف المبتدأ صب على الرّ قدير َأْولى ربما يمكن تقديم النّ وعلى أّن عدم التّ صب )فأغفَر(، بالنّ 
 عجيل بالمغفرة.)فأنا أغفُر( فلعّل في ذلك داللة على التّ 

 
قوله صّلى هللا عليه وسّلم: "ِإنَّ ِباللْيِل َساَعًة  الُعكَبرّي في موضع آخر متناوالً  صَب ما ذكرهويقّوي النّ      

َماِء، ُيَناِدي ُمَناٍد: َهْل ِمْن َساِئٍل َفُأْعِطَيُه؟ َهْل ِمْن َداٍع َفَأْسَتِجيَب َلُه؟ َهْل ُتفْ  ِمْن ُمْسَتْغِفٍر َتُح ِفيَها َأْبَواُب السَّ
 .(1)َفَأْغِفَر َلُه" 

 
ألّنها جواب  اهد قوله: )فأعطَيه، فأستجيَب، فأغفَر( إذ يقول الُعكَبرّي: "الجّيد نصب هذه األفعالالشّ      

 .(2)فع على تقدير مبتدأ، أي: فأنا أعطيه، فأنا أجيُبه" االستفهام ... ويجوز الرّ 
 

 :)بين المبتدأ واللهجة و)أن 
 

َفُسدَّ عليهم بحجر،  اذين دخلوا غارً الثة الّ ألشخاص الثّ ومنه حديث أنس _رضي هللا عنه_ في قّصة ا     
ل: "اللُهمَّ إْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنَّه َكاَن ِلي َواِلَداِن َفُكْنُت َأْحِلُب َلُهَما ِفي فأخذوا يدعون رّبهم، فكان من دعاء األوّ 

ُرُؤوِسهَما َحتَّى َيْسَتْيِقَظا ِإَناِئِهَما َفآِتيهَما، َفِإَذا َوَجْدُتُهَما َراِقَدْيِن ُقْمُت َعَلى ُرُؤوِسِهَما َكَراِهَيَة َأْن َأُرّد ِسَنَتُهَما ِفي 
 .(3)ْسَتْيَقَظا" َمَتى ا

 

                                                             

 .(5247) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .356إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 (. 128جامع المسانيد، ابن الجوزي. ح ) )3(
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. وقد (1)تي بمعنى )إلى أن( اهد قوله: )حتى يستيقظا( إذ يّطرد حذف نون المضارع بعد حّتى الّ الشّ      
 :(3)، فخّرجه على ثالثة أوجه (2)ون فع وإثبات النّ جاء الفعل )يستيقظان( في كتاب الُعكَبرّي بالرّ 

 واة.سهو الرّ  .1
 عر:على ما جاء في شذوذ الشّ  .2

اَلَم َوَأْن اَل ُتْشِعَرا َأَحَداَأْن تَ   ْقَرآِن َعَلى َأْسَماَء َوْيَحُكَما     ِمنِّي السَّ
 .(حّتى هما يستيقظان)، أي: اجوازً أن يكون على حذف المبتدأ  .3

 
 يرى الباحثذكره الُعكَبرّي من أوجه ف  رجيح بين ماواية والمّطرد يرّجحان إضمار )أْن(، أّما عن التّ فالرّ      
قدير، واأَلْولى الث يعتمد على التّ والثّ  ،(4)ماع اني قوة؛ إذ وردت فيه لغة فهو يعتمد على السّ لوجه الثّ في ا

 واية على وجه.واة إن أمكن تخريج الرّ هو إلى الرّ عدمه. أّما الوجه األّول فلعّل األفضل عدم نسبة السّ 
 

 الخبر وعدمه:تقدير بين  .ب
 

تي أّولها الُعكَبرّي بحذف الخبر مع احتمال وجه آخر غير الحذف، ومن واهد الّ تتناول هذه الحالة الشّ      
 ذلك ما يأتي:

 
، وأحسنت إليهم وهي كافرة، اديدة للماء يومً ن عند حاجتهم الشّ تي سقت المسلميجاء في قّصة المرأة الّ      

اَعَة" أن سألها عليٌّ ورجل كان معه رضي هللا عنهما: "َأْيَن الَماُء؟ َفَقاَلْت: َعهْ   .(5)ِدي ِبالَماِء َأْمِس َهِذِه السَّ
 

 :(6)ذكر الُعكَبرّي في خبر المبتدأ )عهدي( وجهين      
 قدير: )عهدي بالماء حاصل(.، والتّ اأن يكون خبره محذوفً  .1
 مان.أن يكون خبره )أمس( ألّن المصدر ُيخبر عنه بظرف الزّ  .2

 

                                                             

ك بشواهد عّدة، ويرى ابن مالك أّنه إذا جاز ترك إعمال )أْن( ظاهرًة، فترك إعمالها مضمرًة َأْولى بالجواز. واستشهد لذل )1(
 .237_ 235صشواهد الّتوضيح، ابن مالك. َبرّي. ُينظر: ذي ذكره الُعكمنها البيت الّ 

 فع "حّتى يستيقظان".ولم يقف الباحث على الرّ . 96َبرّي صإعراب الحديث، الُعك )2(
النون في )تقرآن( للوقاية على  ، وقيل: إنّ حاةرداد في كتب النّ كر والتّ . والبيت كثير الذّ 98_ 95ُينظر: المصدر نفسه ص )3(

 الحذف واإليصال، والمعنى: )أن تقرآني( أي )أن تقرآن لي(.
 .6، الحاشية 97َبرّي. صإعراب الحديث، الُعك )4(
 .(5838) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )5(
اعة( بدل من هذه السّ . و)بالماء( متعلقان بالمصدر )عهدي(. و)379، 378ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )6(

 والمعنى: الماء على مسيرة يوم من ساعتي هذه. )أمس(.
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 :(1)مان، قال فيه ابن مالك ظرف الزّ ذي ذكره من جواز اإلخبار عن المصدر بوهذا الّ      
 َواَل َيُكوُن اسُم َزَماٍن َخَبرا     َعْن ُجثٍَّة َوِإْن ُيِفْد َفَأْخِبرا

 
ات إاّل إذا أفاد، عن الذّ  اقتاُل يوَم الجمعة( وال يقع خبرً عن المعنى، نحو: )ال امان يقع خبرً فظرف الزّ      

، فإن جاء شيء من اات. وذهب قوم إلى المنع مطلقً عن الذّ  ايقع خبرً  الُل(، فإن لم ُيِفد لمنحو: )الليلَة اله
ل، نحو: )الليلَة الهالُل( أي: )طلوُع الهالل الليلة(. وذهب قوم _ومنهم ابن مالك_ إلى جواز ذلك  ذلك ُيؤوَّ

 .(2)من غير شذوذ بشرط أن يفيد 
 

قدير عن أّن عدم التّ  ة وقد أفاد، فضاًل نى ال جثّ ، فالمبتدأ معأمس( خبًرا)كون وعليه يمكن ترجيح      
رف اللة ربما دّل على أهّمّية الظّ امع به، ومثله كثير، ومن حيث الدّ َأْوَلى. أّما حذف الخبر فجاز لمعرفة السّ 

 )أمس(.
 

َلى َباِب َحدَّث عمرو بن وابصة األسدّي عن أبيه قال: "ِإنِّي ِبالُكوَفِة ِفي َداِري، ِإْذ َسِمْعُت عَ الّثاني: و      
اَلُم َفِلْج، َفَلمَّا َدَخَل ِإَذا ُهَو َعْبُد هللِا بُن َمسْ  اَلُم َعَلْيُكْم، َأِلُج؟ ُقْلُت: َعَلْيَك السَّ اِر: السَّ ُعوٍد. ُقْلُت: َيا َأَبا َعْبِد الدَّ

 .(3)الرَّْحمِن، َأيَُّة َساَعِة ِزَياَرٍة َهِذِه؟ َوَذِلَك ِفي َنْحِر الظَِّهيَرِة" 
 

 :(4)اهد قوله: )أّيُة( ففيه وجهان الشّ      

 فع على أّنه مبتدأ خبره )هذه(.الرّ  .1
يارة أو هذه الجيئة في أّية هذه الزّ )قدير: رفّية، و)هذه( مبتدأ خبره محذوف، والتّ صب على الظّ النّ  .2

 (.ساعة؟
 

 قدير رّجحه.فع، وكذلك عدم التّ واية رّجحت الرّ وواضح أّن الرّ      
 

ائل يارة( ما يتناسب مع حالة السّ ذي دّلت عليه قرينة حالّية لفظّية )الزّ في حذف الخبر الّ  وربما كان     
 عّجل إلى اإلجابة.من التّ 

 
 .(5)َجاَء ِإَلى النَِّبّي َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم"  ا: "ِإنَّ ِجْبِريَل َأْو َمَلكً الّثالثو      

                                                             

 .124، البيت: 11ألفّية ابن مالك. ص )1(
 .214 /1ُينظر: شرح ابن عقيل على األلفّية.  )2(
 .(4084) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .306ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )4(
 .(1658) ح ابن الجوزي. جامع المسانيد، )5(



164 
 

 
 

 :(1)( وفيه وجهان اقوله: )ملكً  اهدالشّ      
 صب بالعطف )جبريل(.النّ  .1
 فع على أحد الوجهين:الرّ  .2

  ّقدير: )إّن )ملٌك( مبتدأ وخبره جملة )جاء(، وخبر )إّن( محذوف دّل عليه )جاء(، والت
 جبريل جاء أو ملك جاء(. فالقرينة لفظّية.

 .)على ما أجازه الكوفّيون من العطف على موضع )إّن 
 

قدير فع )ملٌك(، فعدم التّ (، وهو ما رّجحه الُعكَبرّي قبل تأويل الرّ اصب )ملكً واية بالنّ جاءت الرّ وقد      
 صب.واية والمقام وموافقة المّطرد ما يكفي لترجيح النّ َأْولى، وفي الرّ 

 
فع على حذف خبر )إّن( ففيه داللة على اإليجاز وتجّنب للتكرار، فخبر )إّن( جملة )جاء( أّما الرّ      

 .(2)عليه القرينة اللفظّية خبر المبتدأ امع دّلت معلوم لدى السّ 
 

صّلى هللا عليه وسّلم لفاطمة رضي هللا عنها: "ِإنِّي َوِإيَّاِك َوَهَذاِن َوَهَذا الرَّاِقد، ِفي  الّنبيّ  قول الّرابعو      
 .(3)َمَكاٍن َواِحٍد َيْوَم الِقَياَمِة" 

 
 :(4) ثالثةاهد قوله: )هذان( وفيه أوجه الشّ      

 على أّنه معطوف على موضع اسم )إّن( قبل الخبر. فعالرّ  .1
 .ايأتي بالمثنى باأللف دائمً أن تكون األلف الزمة على لغة من  .2
أن يكون قوله: )في مكان واحد( خبر )إّني وإّياك(، فيكون )هذان( مبتدأ و)هذا( معطوف عليه  .3

 قدير: )وهذان وهذا كذلك(.والخبر محذوف، والتّ 
 

الث )حذف الخبر( تقدير، اني، ففي الثّ ابق، ولعّل األقرب الثّ اهد السّ فّيين كما في الشّ فاألّول رأي الكو      
 .إيجازمن ابق اهد السّ في حذف الخبر ما في حذفه في الشّ اللة قدير َأْولى. ومن حيث الدّ وعدم التّ 

 

                                                             

 .230ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )1(
نحو: )إّنك وزيٌد قائمان( لكيال يعمل عامالن )إّن(  كوفّيون من العطف على موضع )إّن(ولم ُيِجز البصرّيون ما أجازه ال )2(
ولم ُيْبد الُعكَبرّي رأيه في الخالف،  .163_ 159)زيٌد( في معمول واحد )قائمان(. ُينظر: اإلنصاف، ابن األنبارّي. ص و

 دليل على ذهابه مذهبهم. كان في ذكره رأي البصرّيين أّواًل ذي رّجحه، لكن ربما صب الّ فهو منشغل بالنّ 

اقد( علّي . والمقصود بـ )هذان( الحسن والحسن رضي هللا عنهما، وبـ )هذا الرّ (5599) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 نه.رضي هللا ع

 ا )هذين(.صب عطفً وفي مسند أحمد بالنّ . 367، 366ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )4(
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ْوَكِة ُتِصيُبُه ِإالَّ صّلى هللا عليه وسّلم: " َما ِمْن َشيٍء ُيِصيُب الُمْؤمِ  الّنبيّ  قولالخامس و       َن َحتَّى الشَّ
 .(1)ُكِتَب َلُه ِبَها َحَسَنٌة، َأْو ُحطَّ َعْنُه ِبَها َخِطيَئٌة" 

 
 :(2)وكة( ففيه ثالثة أوجه قوله: )الشّ  اهدالشّ      

 .(وكةِ ولو انتهى ذلك إلى الشّ )الجّر على أّن )حّتى( حرف غاية وجّر، والمعنى:  .1
 (.وكةوكَة( أو )مع الشّ الشّ صب على تقدير: )يجد النّ  .2
وكُة قدير: )الشّ مير في )يصيب( أو أّنه مبتدأ خبره محذوف، والتّ فع على أّنه معطوف على الّض الرّ  .3

 تشوكه(.
 

. (3)وايات المختلفة للحديث الجّر الث. وترّجح الرّ مكَة حتَّى رأسها( بالحركات الثّ ومنه )أكلت السّ      
قليل، فاألجر وكة(، والمراد بها التّ ة ما ُيؤَجر عليه المسلم فيما يصيبه هو )الشّ وكذلك المقام، فالمراد أّن غاي

)ما من شيء(، وهذا ال يتنافى مع ما في )حّتى(  اوزها إلى ما هو أقّل منها إيالمً ال يتوّقف عندها، بل يتجا
 فربما فيه داللة على كراهته وذّمه )تشوكه(.فع على حذف الخبر من غاية. أّما الرّ 

 
 .(4)صّلى هللا عليه وسّلم: "ِإنِّي َقْد أَْهَدْيُت ِإَلى النََّجاِشيِّ ُحلًَّة َوَأَواِقَي ِمْن ِمْسٍك" الّنبّي  قول والّسادس     

 
 قوله: )أواقَي( وفيه وجهان: اهدالشّ      

 على )حّلًة(. اصب عطفً النّ  .1
 اٍق(.قدير: )معها أو فع على حذف الخبر، والتّ أن يكون )أواٍق( بالرّ  .2

 
ر الخبر لم يلزم أن تكون )األواقي( هدّية من الرّ  اني معّلاًل قد رّد الُعكَبرّي الثّ و       سول ذلك بأّنه إذا ُقدِّ

صّلى هللا عليه وسّلم كما كانت الُحلَّة منه، فيجوز أن تكون صحبة )الُحلَّة( ولم تكن هدّية، وهذا مناف 
 صب )أواقي(.واية جاءت بالنّ لرّ عن أّن ا فال وجه للرفع، فضاًل  (5)للمراد 

 
 َبْيَن : "ِإَذا َدَخَل أَْهُل الَجنَِّة الَجنََّة، َوأَْهُل النَّاِر النَّاَر، ُيَجاُء ِبالَموِت َكَأنَُّه َكْبٌش َأْمَلُح، َفُيوَقفُ الّسابعو      

َقاَل: َفَيْشَرِئب وَن، َفَيْنُظُروَن َوَيُقوُلوَن: َنَعْم، َهَذا الَمْوُت. الَجنَِّة والنَّاِر، َفُيَقاُل: َيا أَْهَل الَجنَِّة، َهْل َتْعِرُفوَن َهَذا؟ 

                                                             

 .(1821) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .239ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 لجّر.. وكّلها با(7152)، و(4926)، و(4829)، و(2022) ح ُينظر: جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .(7749) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(
. و)أواقي( في الحديث بياء مخّففة، والوجه تشديدها ألّن الواحدة )أوقية(، 516، 515ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )5(

 وقد ُسِمع تخفيفها.
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َذا الَمْوُت. َقاَل: َقاَل: َفُيَقاُل: َيا أَْهَل النَّاِر، َهْل َتْعِرُفوَن َهَذا؟ َقاَل: َفَيْشَرِئب وَن، َفَيْنُظُروَن َوُيُقوُلوَن: َنَعْم، هَ 
 .(1): َوُيَقاُل: َيا أَْهَل الَجنَِّة، ُخُلوٌد َواَل َمْوت. َوَيا أَْهَل النَّاِر، ُخُلوٌد َواَل َمْوت" َفُيْؤَمُر ِبِه َفُيْذَبُح. َقالَ 

 
 :(2)جهان فيه و موت( و وال )الّشاهد قوله:      

 قدير: )ال موَت عندكم أو لكم(.البناء على الفتح على أّنه اسم )ال( والخبر محذوف، والتّ  .1
 ف على )خلود(.فع على أّنه معطو الرّ  .2

 
بالبناء على الفتح. وفي رواية أخرى ( 3)ويقّوي حذف الخبر ما جاء في صحيح مسلم "ُخُلوٌد َفاَل َمْوَت"      

افية للجنس، . وعليه ربما يمكن ترجيح حذف خبر )ال( النّ (4)" تَ اَل َموْ أَْهَل النَّاِر  َوَيا ،تَ اَل َموْ أَْهَل الَجنَِّة  َيا"
 لم بالخبر وإن لم ُيذَكر صراحة.عامع على فالسّ 

 
ولعّل في حذفه داللة على أهّمّية ما جاء بعده، إذ تال صّلى هللا عليه وسّلم قوله تعالى: ﴿َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم      

 [.39الَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اأَلْمُر َوُهْم ِفي َغْفَلٍة َوُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن﴾ ]مريم: 

، ا؟ فقال: "َقْد َرَأْيُتُه ُنورً : هل رأى ربَّه عّز وجلّ إذ ُسئل بّي صّلى هللا عليه وسّلملنّ اقول سأل الّثامن و      
 .(5)َأنَّى َأَراُه؟" 

 
 :(6)( إذ رأى الُعكَبرّي فيه وجهين اقوله: )نورً اهد الشّ      

 .(ارأيت نورً )الهاء في )رأيته( أي:  صب على البدل منالنّ  .1
 (.َثمَّ نوٌر فكيف أرى هللا؟)قدير: جملة المقّدم، والتّ فع على حذف الخبر شبه الالرّ  .2

 
وجاء في كشف المشكل البن الجوزي: "قال ابن عقيل: قد أجمعنا على أّنه ليس بنور، وخطَّأنا      

مجوسّية محضة، واألنوار أجسام. والبارئ سبحانه وتعالى ليس  افي قولهم: هو نور. فإثباته نورً  المجوس
ذا الحديث: ))حجابه نور((. وكذلك روي في حديث أبي موسى، فالمعنى: كيف أراه بجسم، والمراد به

 .(7)ور، فأقام المضاف مقام المضاف إليه" وحجابه النّ 

                                                             

 .121سبق تخريجه: ص )1(
 .288ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 .(2849) ح عفاء،ار يدخلها الجّبارون والجّنة يدخلها الّض مسلم، كتاب الجّنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النّ صحيح  )3(
 (.2850المصدر نفسه. ح ) )4(
 .(1291) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )5(
 .184، 183ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )6(
حمن بن علّي بن محّمد الجوزي. تح: علّي حسين ين أبو الفرج عبد الرّ الدّ حيحين، جمال كشف المشكل من حديث الّص  )7(

 .372 /1ياض. د. ت. د، ط. البواب. دار الوطن، الرّ 
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فَع ما جاء في رواية مسلم، إذ كان الجواب: وعليه يكون المحذوف هو المبتدأ )حجابه(. ويعضد الرّ      
 أو )َثمَّ نوٌر( على حذف الخبر. ( على حذف المبتدأ،"ُنوٌر َأنَّى َأَراهُ". أي: )حجابه نورٌ 

 
فع أقرب، إذ المقام فعلى ذلك كّله لعّل الرّ  ،ميربدون هاء الّض  (1)" اْيُت ُنورً ومن طريق آخر: "َرأَ      

 ور وتأثيره الكبير.وفي حذف الخبر داللة على قّوة النّ  ،قدير َأْولىيقتضيه وإن كان عدم التّ 
 

 عول به وعدمه:المفتقدير بين  .ج
 

َله الُعكَبرّي بحذف المفعول به مع احتمال وجه آخر غير الحذف، اهد الّ تتناول هذه الحالة الشّ       ذي أوَّ
 ومن ذلك:

 
َكاَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اسُمُه  خطاب رضي هللا عنه: "َأّن َرُجاًل روى عمر بن ال     
، َوَكاَن ُيْضِحُك َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه ا، َوَكاَن ُيَلقَُّب ِحَمارً هللاِ َعْبُد 

َراِب، َفُأِتَي ِبِه َيْومً َوَسلََّم َقْد َجَلَدُه ِفي ا : اللَُّهمَّ الَعْنُه، َفَما َأْكَثَر َما ُيْؤَتى َفُأِمَر ِبِه ُفُجِلَد، َفَقاَل َرُجٌل ِمَن الَقْومِ  الشَّ
 .(2)وَلُه" ِبِه! َفَقاَل النَِّبي  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اَل َتْلَعُنوُه، َفَوهللِا َما َعِلْمُت ِإنَُّه ُيِحب  هللَا َوَرسُ 

 
 :(3)رأى الُعكَبرّي في الحديث وجهين      

 ( مفتوحة، والمصدر المؤّول سّد مسّد المفعولين.أّن )ما( زائدة، وهمزة )أنّ  .1
، أي: )ما علمت عليه أو منه أّن )ما( غير زائدة، وهمزة )إّن( مكسورة، ومفعول )علمُت( محذوف .2

 (، ثّم استأنف فقال: )إّنه يحّب هللا ورسوله(.اسوءً 
 

ب القسم جملة )ما علمت جوا اني )كسر الهمزة( على االستئناف، فيكون واية الوجه الثّ وافقت الرّ وقد      
، وفي جعل )ما( نافية (4)(، ويقّوي الوجَه المذكور ما مّر من حذف المفعول به بعد نفي العلم اعليه سوءً 

 حابّي رضي هللا عنه.( تعظيم لقدر الّص اوكيد، وفي حذف المفعول )سوءً التّ  غير زائدة زيادٌة في
 

، وأحسنت إليهم اديدة للماء يومً ن عند حاجتهم الشّ ت المسلميتي سقجاء في حديث المرأة الّ الّثاني: و      
 الها ورد   اوهي كافرة، أّن الوقت قد مّر وغزا المسلمون وأغاروا على َمن حوَلها ولم يصيبوا منطقتها إكرامً 

                                                             

 .(178) ح ،ار أنى أراه، وفي قوله: رأيت نورً الم: نو صحيح مسلم. كتاب اإليمان، باب قوله عليه السّ  )1(
 .(5790) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 ذي(.بمعنى )الّ  ا موصواًل . وقد تكون )ما( مصدرّية أو اسمً 374َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )3(
 من هذا البحث. 27ُينظر: ص )4(
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ُعوَنُكْم  الَقْوَم َيدَ ة: "َما َأَرى َأنَّ َهؤاَُلءِ امياهد قولها لقومها بعد أن رأت الِقيم اإلسالمّية السّ لمعروفها، والشّ 
 .(1)َفَهْل َلُكْم ِفي اإِلْساَلِم؟ َفَأَطاُعوَها َفَدَخُلوا اإِلْساَلَم"  اَعْمدً 

  

 :(2)وفيه وجهان      

 (.ما أدري لماذا تمتنعون من اإلسالم؟)كسر همزة )إّن( وحذف المفعول به، أي:  .1
ل م .2 للمبتدأ )ما( فال حذف  افي محل رفع خبرً  نها ومّما بعدهافتح همزة )أّن( ويكون المصدر المؤوَّ

 وال تقدير.
 

واية جاءت بفتح الهمزة )أّن( لكّن الُعكَبرّي رأى أّن الجّيد هو كسر الهمزة على المالحظ أّن الرّ و      
 االستئناف وحذف المفعول، ويقّويه ما مّر من أّن المفعول به ُيحَذف بعد نفي الِعْلم.

 
مير يعود ( والّض اا )ما أدري عليهم أو منهم سوءً الجملة، ويمكن تقديره مفردً  ف هوفالمفعول المحذو      

 على المسلمين ثّم ُيستأَنف الخطاب لقوم المرأة.
 

ا: هل تعلمين عليهم يسأله على زيادة في المدح، فكأّن سائاًل كان المفعول فإّن في حذفه داللًة  اوأي       
 مناسب لمقصود الحديث أكثر.؟ فتقول: ما أرى. وهذا اأو منهم سوءً 

 
)أّن( وما أّما إذا ُفتحت همزة )إّن( فال حذف وال تقدير في الكالم، بل يكون المصدر المؤّول من      

في محل رفع، مبتدأ بعد أن كانت نافية للفعل )أرى(،  ا موصوالً تي صارت اسمً للمبتدأ )ما( الّ  ابعدها خبرً 
 صف إلى مجّرد الوصف، لكّن المقام مقام حّث وحّض على اإلسالم.وبهذا ينتقل الكالم من المدح مع الو 

 
 المصدر وعدمه:تقدير بين  د.

 
تي أّولها الُعكَبرّي بحذف المصدر مع احتمال وجه آخر غير الحذف، واهد الّ تتناول هذه الحالة الشّ      

 ومن ذلك ما يأتي:
 

 .(3)" اُكْم َفْلَيْكَتِحْل ِوْترً َحدُ يقول صّلى هللا عليه وسّلم: "ِإَذا اكَتَحَل أَ      
 

                                                             

 .261تخريجه: ص سبق )1(
 .380َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )2(
 .(4990) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
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 :(1)( وفيه وجهان ااهد قوله: )وترً الشّ      
ل بمشتّق، أي:  أّنه .1  .(اُموِترً )حال مؤوَّ
 .(ا وترً فليكتحل اكتحاالً )مصدر محذوف، أي: أّنه صفة ل .2

 
اضع عّدة، حاة أن تكون جامدة مؤّولة بمشتق في مو والغالب في الحال أن تكون مشتّقة، وأجاز النّ      

معنى الوصف  امتضّمنً  اا صريحً ر، والمقصود أن تكون الحال مصدرً اهد المذكو ومنها ما جاء في الشّ 
، ولكثرته كان في الكالم الفصيح ا. وقد ورد كثيرً (اجاريً )إلحضار البريد، أي:  ا)المشتق(، نحو: اذهب جريً 

 :(3). وقال ابن مالك (2) وتوسعة وشموالً  ا، ثّم إّن فيه تيسيرً االقياس عليه مباحً 
  َيَقْع     ِبَكْثَرٍة، َكـ )َبْغَتًة َزْيٌد َطَلْع(َوَمْصَدٌر ُمَنكٌَّر َحاالً 

  
( ا( على حذف المصدر )اكتحاالً أويل بمشتّق )موترً مكن ترجيح التّ يقدير َأْوَلى وعليه وعلى أّن عدم التّ      

 (.افة )وترً ذي يدّل على أهّمّية الّص الّ 
 

َلْيَلَة الَقْدِر َفْلَيْلَتِمْسَها ِفي الَعْشِر اأَلَواِخِر  ا"َمْن َكاَن ِمْنُكْم ُمْلَتِمسً صّلى هللا عليه وسّلم:  الّنبيّ  قول ّثانيوال     
 .(4)" اِوْترً 

 
 :(5)( فيه ثالثة أوجه ذكرها الُعكَبرّي اقوله: )وترً الّشاهد      

 صفة لظرف زمان محذوف. .1
 .(اوترً  االتماسً )نعت لمصدر محذوف، أي:  .2
 .(اموترً )بمشتّق على أّنه حال، أي:  مؤّول .3

 
ابق تبّين أّن المقام ههنا مقام حديث عن زمان )ليلة القدر ولعّل المقارنة بين هذا الحديث والحديث السّ      

 : صفة لظرف زمان محذوف(ا )وترً ترجيح ما ذكره الُعكَبرّي أّوالً  في العشر األواخر( وعليه ربما يمكن
 .(فليلتمسها في زمان وتر)والمعنى: 

 
ياق في المعنى واإلعراب، فليس المهّم كيفّية االلتماس، بل زمانه. وتبقى داللة وهذا يقّويه تأثير السّ      

 (.احذف المصدر أهّمّية صفته )وترً 

                                                             

 .351لُعكَبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، ا )1(
 .373_ 368 /2حو الوافي، عّباس حسن. ُينظر: النّ  )2(
 .337، البيت: 25ألفّية ابن مالك. ص )3(
 .(5791ح ) جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(
 .374ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )5(
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لَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ضوان عن سلمة بن األكوع رضي هللا عنه: "ِإنَّ َرُسوَل هللِا َص في بيعة الرّ الّثالث و      
َل النَّاِس، ُثمَّ َباَيَع َوَباَيَع، َحتَّى ِإَذا كُ  َجَرِة. َقاَل: َفَباَيْعُتُه َأوَّ نَّا ِفي َوَسٍط ِمَن النَّاِس َدَعاَنا ِلْلَبْيَعِة ِفي َأْصِل الشَّ

ِل النَّاِس" َقاَل: َباِيْع َيا َسَلَمُة. ُقْلُت: َقْد َباَيْعُتَك َيا َرُسوَل هللاِ   .(1) ِفي َأوَّ
 

َل( وفيه ذكر الُعكَبرّي ثالثة أوجه  اهدالشّ        :(2)قوله: )َأوَّ
 .(ابايعته متقّدمً )أّنه حال، أي:  .1
 .(اسمبايعة أّول مبايعة النّ )قدير: أّنه صفة لمصدر محذوف، والتّ  .2
 .(اسقبل النّ )أّنه ظرف، أي:  .3

 
فيضّعفه ما جاء في شرح ثالثّيات مسند أحمد من أّن أّول من بايع اس( الث )قبل النّ أّما الوجه الثّ      
 التقدير فيبعد أنّ  (3)هو أبو سنان األسدّي، وأّول من بايع من األنصار هو سلمة صاحب الحديث  امطلقً 

اس( لسبق أبي سنان، وكذلك يضّعفه ما جاء في تتّمة الحديث من قوله: )قد بايعتك في أّول )قبل النّ 
 أي كنت في المجموعة األولى.اس( النّ 
 

لمقام عليه، اني )حذف المصدر( فلعّل األقرب األّول؛ لداللة اوفيما يخّص الوجهين األّول )الحال( والثّ      
ذي ُحِذف فيه المصدر، وفي اني الّ قدير في الثّ على األنصار، ولطول التّ  اكان متقّدمً  فسلمة رضي هللا عنه

 فة )أّول(.حذفه داللة على أهّمّية الّص 
 

ه وسّلم بّي صّلى هللا علياشتكى بعير صاحبه إلى رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، فقال النّ الّرابع: و      
 .(4)" اللرجل: "استوص به معروفً 

 
 :(5)( ففي انتصابه وجهان ا)معروفً  اهد قوله:الشّ      

 .(اافعل به معروفً )فعل )استوص(، أي: هو مفعول به لل .1
 .(ااستيصاء معروفً )قدير: محذوف، والتّ ر نعت لمصد .2

 

                                                             

 .(2260) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
ل بمشتق إذا 250و، 249لُعكَبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، ا )2( . ولعّل من الجّيد اإلشارة إلى أّن الحال الجامدة ال ُتَؤوَّ

ها في . ولكن أمكن تأويل374 /2حو الوافي، عّباس حسن. . ُينظر: النّ ادد، نحو: اكتمل العمل عشرين يومً دّلت على الع
 رتيب.( لداللة العدد على التّ ااهد )أّول( بـ )متقّدمً الشّ 
 (.280. ح )2هـ، ط1391فارينّي الحنبلّي. المكتب اإلسالمّي، بيروت ُينظر: شرح ثالثّيات مسند أحمد، محّمد السّ  )3(
 .(6684) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(
 .446ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )5(



171 
 

 
 

ولكّنه قّدر في األّول  (1)" ااْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْيرً وقد قاسه الُعكَبرّي على قوله صّلى هللا عليه وسّلم: "     
ي (. فبين الحديثين فرق فاقبلوا وصّيتي وائتوا في ذلك خيرً )ا اني فعاًل ( وفي الثّ ا)استيصاء معروفً  امصدرً 

 تقدير المحذوف بحسب تقدير الُعكَبرّي.
 

اهد فلعّل تقدير المصدر )استيصاء( أفضل من حمل الفعل )استوص( على معنى وبالعودة إلى الشّ      
( ُثّم حذف المصدر ليدّل على اا من )افعل معروفً ر تأكيدً ( أكثال( فقوله: )استوص استيصاء معروفً )افع

 (.االمصدر )معروفً تي بّينت نوع ة الّ فأهّمّية الّص 
 

 المضاف وعدمه:تقدير بين هـ. 
 

تي أّولها الُعكَبرّي بحذف المضاف مع احتمال وجه آخر غير الحذف، واهد الّ تتناول هذه الحالة الشّ      
 :ما يأتيوفي ذلك 

 
  ّمان:بين المضاف وظرف الز 

 
ِمْن َرَمَضاَن ِمْن َغْيِر ُرْخَصٍة  اَيْومً  يه وسّلم: "َمْن َأْفَطرَ قوله صّلى هللا عل له شاهد واحد جاء فيو      

ْهُر ُكل ُه"  َصَها هللُا َلُه، َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه الدَّ  .(2)َرخَّ
 

 :(3)وجهان وفيه هر( )الدّ  الّشاهد قوله:     
 هِر(.قدير: )فلن ُيقَبل منه صوُم الدّ فع على حذف المضاف، والتّ الرّ  .1
 هَر(.وُم الدّ : )فلن ُيقَبل منه الّص قديررفّية، والتّ صب على الظّ النّ  .2

 
فع( على حذف المضاف نائب الفاعل )صوم( وإقامة المضاف األّول )الرّ  لوجهَ اواية موافقة جاءت الرّ      

هر( مقامه، والحذف هنا قياسّي غير سماعي؛ والمقصود أّنه لم يصحَّ فيه استبداد المضاف إليه إليه )الدّ 
 عليه.هر( بوقوع عدم القبول )الدّ 

 

                                                             

 .(4690) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .(4786) ح لجوزي.جامع المسانيد، ابن ا )2(
 .346ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )3(
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فع ما يرّجحه، وُيضاف إليهما ما في حذف المضاف من معنى واية وتقديم الُعكَبرّي الرّ ولعّل في الرّ      
ذي ال يعّوض الكّم األّول )إفطار يوم(. وفي هر( الّ يناسب المقام؛ فتقدير المضاف دّل على الَكّم )صوم الدّ 

 (.هرحذف المضاف داللة على أهّمّية الكّم المذكور )الدّ 
 

 عنه: فَع ما جاء في البخارّي من ذكر المضاف المحذوف، وفيه عن أبي هريرة رضي هللاويقّوي الرّ      
ْهِر َوِإْن َصاَمُه"  اَمْن َأْفَطَر َيْومً " . فليس المراد (1)ِمْن َرَمَضاَن ِمْن َغْيِر ِعلٍَّة َواَل َمَرٍض َلْم َيْقِضه ِصَياُم الدَّ

هر( ولو كان كذلك لما ترّتب على المفطر القضاء، وإّنما المراد وم الدّ قبل منه الّص يام )فلن يعدم قبول الّص 
 هر.حذير من عقوبة إفطار يوم، وأّنه ال يعّوضه صيام الدّ التّ 
 

 :بين المضاف والبناء على الفتح 
 

ُهمَّ اْجَعْل ِرْزَق بّي صّلى هللا عليه وسّلم لرجل استمنحه ناقة فبعث بها إليه، فقال: "اللّ ومنه دعاء النّ      
 .(2)ُفاَلٍن َيْوَم َيْوَم" 

 
 :(3)وفيه ذكر الُعكَبرّي ثالثة أوجه      

 اني تكرير له.تقديره: )قوَت يوٍم( على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جّره، و)يوم( الثّ  .1
 البناء على الفتح، كما قالوا: صباَح مساَء، وبيَن بيَن. .2
 .اصب جاز وكان جّيدً النّ  ( بتنويناإن ورد )يومً  .3

 
 ، ففيه روايتان:اوايات مجّددً ويظهر أثر تعّدد الرّ      

 رواية جامع المسانيد أعاله بالبناء على الفتح. .1
 .(4)ِبَيْوٍم"  اورد في مسند أحمد: "الّلُهمَّ اْجَعْل ِرْزَق ُفاَلٍن َيْومً  .2

 
صباَح مساَء، وخمسَة عشَر( لتضّمنه معنى حرف ركيب، كقولهم: )والبناء على الفتح )يوَم يوَم( بالتّ      

، فهي غير متصّرفة لتركيبها. فإذا اومساًء(. ومثل هذه المرّكبات ال تكون إاّل ظرفً  االعطف، أي: )صباحً 
نحو: )سرنا صباَح مساٍء(، وغير ظرف نحو )سير عليه  ادر إلى العجز، جاز أن يكون ظرفً ّص أضيف ال

ومساًء(،  انحو: )فالٌن يزورنا صباحً  اركيب كذلك، وجاز أن يكون ظرفً التّ زال صباُح مساٍء(. وإذا تعاطفا 
ركيب واإلضافة والعطف واحد، أي: )كلَّ وغير ظرف نحو )سير عليه صباٌح ومساٌء(. والمعنى مع التّ 

                                                             

 وم، باب إذا جامع في رمضان.صحيح البخارّي. كتاب الّص  )1(
 .(6584) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .440ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )3(
 .77 /5مسند أحمد.  )4(
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ده باح وحصباح ومساء(، وقيل: المراد مع اإلضافة في نحو: )زيد يأتينا صباَح مساٍء( أّنه يأتي في الّص 
(1). 

 
ى أّن عدم الّتقدير َأولى، والّرواية )البناء على الفتح( الموافقة للمّطرد ربما يمكن ترجيح البناء على وعل     
 .الفتح

 
 :بين المضاف والحمل على المعنى 

 
حاة كالحذف، وههنا أويل يستعملها النّ الحمل على المعنى _من حيث الوظيفة_ وسيلة من وسائل التّ      

 تي استعمل فيها الُعكَبرّي الوسيلتين )الحمل وحذف المضاف(، ومن ذلك ما يأتي:لشواهد الّ اتحليل 
 

ُن ُيْغَفُر َلُه َمدَّ َصْوِتِه"        .(2)قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: "الُمَؤذِّ

قف عليه الباحث غة )مدى صوته(، وهو ظرف مكان. لكّن ما و رأى الُعكَبرّي أّن الجّيد عند أهل الل       
 :(3)من روايات الحديث المختلفة كانت )مّد( ال )مدى(، ومن ذلك 

ِن َمدَّ َصْوِتِه". .1  عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: "َيْغِفُر هللُا ِلْلُمَؤذِّ
ُن َلُه َمّد َصْوِتِه" .2  عن البراء رضي هللا عنه: "َوالُمَؤذِّ
ُن  .3 ِن َمدَّ َصْوِتِه".عن أبي هريرة رضي هللا عنه: "الُمَؤذِّ  ُيْغَفُر َلُه َمدَّ َصْوِتِه". وعنه: "ُيْغَفُر ِلْلُمَؤذِّ

 
 :(4)صوته( ذكر الُعكَبرّي وجهين  وفي )مدَّ      

قدير: )مسافَة مدِّ صوته(، والمعنى: )يغفر له حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، والتّ  .1
ر بهذه المسامن الذّ   فة(.نوب ما فعله في زمان مقدَّ

حمل المصدر )مّد( على المكان )ُمْمَتّد صوته(، والمعنى: )لو كانت ذنوبه تمأل هذا المكان  .2
 لغفرت له(.

 
قدير، وأّنه نظير اّل على المكانّية، وعدم التّ اني )الحمل على المعنى( المقام الدّ ومّما يقّرب الوجه الثّ      

أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال تشرك بي  قوله تعالى في الحديث القدسّي: "يا ابن آدم إنك لو
 . وفي داللة حذف المضاف ربما يمكن القول بأهّمّية المضاف إليه.(5)شيئا ألتيتك بقرابها مغفرة" 

                                                             

 .495و ،494ُينظر: المساعد، ابن عقيل. ص )1(
 .(656) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .461، و458، و411 /2. و284 /4. ومسند أحمد. (3628) ح ُينظر: جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .125، و124ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )4(
 .(4035) ح وبة واالستغفار،عوات، باب في فضل التّ رمذّي. أبواب الدّ سنن التّ  )5(
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ِدِه، أبي ذّر رضي هللا عنه: "ُقْلُت: َيا َرُسوَل هللِا، َما آِنَيُة الَحْوِض؟ َقاَل: َوالَِّذي َنْفِسي ِبيَ  الّثاني عنو      
َماِء َوَكَواِكِبَها"   .(1)آَلِنَيُتُه َأْكَثُر ِمْن َعَدِد ُنُجوِم السَّ

 
يء، واإلجابة كانت عن العدد، وفي ذلك ذكر ؤال بـ )ما( ُيَتَعرَّف به حقيقة الشّ أّن السّ  هاهد فيالشّ      

 :(2)الُعكَبرّي وجهين 
 (.قدير: )ما عدد آنية الحوض؟ؤال، والتّ حذف المضاف من السّ  .1
بّي صّلى هللا عليه وسّلم لم يعلم اآلنية من أّي شيء هي، فعدل إلى بيان كثرتها أن يكون النّ  .2

 على عظيم شأنها. اوتنبيهً  اتفخيمً 
 

فخيم المناسب للمقام، لكن ربما تجدر عظيم والتّ اني أقرب؛ إذ ال تقدير فيه، وفيه داللة على التّ ولعّل الثّ      
بّي صّلى رورة أّن النّ اإلجابة بحقيقة اآلنية إلى اإلجابة بعددها ال تعني بالّض  اإلشارة إلى أّن العدول عن

، ويقّوي اوتعظيمً  اهللا عليه وسّلم ال يعلم حقيقتها، بل من الممكن أّنه قد عدل على علمه باإلجابة تفخيمً 
ية، والعدول عن ، فربما دّل علمه بحقيقة الحوض على علمه بحقيقة اآلن(3)ذلك وصفه الحوَض غير مّرة 

 علم فيه تعظيم وتفخيم أكثر من العدول عن غير علم.
 

صّلى هللا عليه وسّلم: "َخْيُر َيْوٍم َتْحَتِجُموَن ِفيِه َسْبَع َعْشَرَة َوِتْسَع َعْشَرَة َوِإْحَدى الّنبّي ل و ق الّثالثو      
 .(4)َوِعْشِريَن" 

 
أّن )يوم( مفرد محمول على الجمع )أيام( ألّن )خير( ذكر الُعكَبرّي في الحديث ما يمكن تلخيصه ب     

اهر يقتضي تذكيره ألّنه خبر عن )يوم(، ُتَضاف إلى ما هي بعض له. أّما تأنيث قوله: )سبع عشرة( والظّ 
 :(5)ففي ذلك ثالثة أوجه 

 لليلة(.اريخ به يقع، واليوم تبع له، ولهذا قال: )إحدى( على معنى )اأّنه حمله على )الليل( ألّن التّ  .1
 اريخ.، ثّم أّنث على أصل التّ اكان أو نهارً  لياًل  أّنه يريد باليوم الوقت، .2
 قدير: )يوم سبع عشرة، ويوم تسع عشرة(.حذف المضاف، والتّ  .3

 
وُيَضاف إلى ذلك أّن المقام ليس  ،ى الليلة(؛ ويقّويه قوله: )إحدى(ولعّل األظهر األّول )حمل اليوم عل     

 .اني( بل تخصيصلثّ مقام تعميم )الوجه ا

                                                             

 .(1262) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .176ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 . (2301( و)2300) ح ُينظر: صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبّينا صّلى هللا عليه وسّلم وصفاته، )3(
 . ولم يقف عليه الباحث في جامع المسانيد.354 /1مسند أحمد.  )4(
 .285_ 283ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )5(
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أّما حذف المضاف ففيه حمل للمضاف )يوم( على معنى )الليلة(، أي: )ليلة سبع عشرة(، وعليه      
 أويل بالحذف مع الحمل.من التّ  قّل تكّلفاً أويل بالحمل أيجتمع حمل وحذف، والتّ 

 
)سبع عشرة( وما بعده، اللة لعّل في حذف المضاف ما يدّل على أهّمّية المضاف إليه ومن حيث الدّ      

 فالمقام مقام تحديد وتخصيص.
 

صّلى هللا عليه وسّلم: "َوُيْضَرُب ِجْسٌر  قولإذ ي ،جاء في وصف شيء من أهوال يوم القيامةالّرابع و      
ُسِل َيْوَمِئٍذ: اللَُّهمَّ َسلِّْم َسلِّْم، َل َمْن ُيِجيُز، َوَدْعوى الر  ْعَداِن"  َعَلى َجَهنََّم، َفَأُكوُن َأوَّ َوِبَها َكاَلِليُب ِمْثُل َشْوِك السَّ

(1). 
 

 :(2)قوله: )وبها كالليب( وفيه رأى الُعكَبرّي وجهين اهد الشّ      
 قدير: )وبجسرها( يعني )جهّنم(.حذف المضاف واالكتفاء بالمضاف إليه، والتّ  .1
ريق( وهي وُيَؤنَّث، أو )الطّ  ذي ُيَذكَّرراط( الّ حمل )الجسر( على )البقعة( ألّنه بقعة، أو على )الّص  .2

 .امؤّنث وُتَذكَّر أيًض 
 

في جهّنم تخطف  (الكالليب)وربما جاز في قوله: )بها( أّنه يعني: )بجهّنم( ال )بجسرها(، وعليه تكون      
 الثة في مسلم:الجسر، وهذا بعيد من روايتين، وقريب من ثالثة، والثّ فوق اس من النّ 

 "َوَعَلى ِجْسِر َجَهنََّم َكاَلِليُب". قوله صّلى هللا عليه وسّلم: .1
َراِط َكاَلِليُب"  .2  .(3)قوله صّلى هللا عليه وسّلم: "َوِفي َحافَِّتي الصِّ
 .(4)قوله صّلى هللا عليه وسّلم: "َوِفي َجَهنََّم َكاَلِليُب"  .3

 
ذكور بعده أّما حذف المضاف )جسر( واالكتفاء بالمضاف إليه )ها( فلعّله يدّل على أهّمّية الم     

 حذير.)كالليب( وزيادة التّ 

 

رجيح بين الوجهين ربما كان الحذف أقرب من حمل المذّكر )جسر( على معنى المؤّنث وفي التّ      
 أذهب في الّتناكر واإلغراب"المذكر ألّن "تأنيث  ؛او طريق(، فكأّن في األخير تكّلفً )بقعة، أو صراط، أ

 كال الوجهين تكون الكالليب بالجسر ال بجهّنم. وعلى ،حمل أصل على فرع ذلك أّنه (5)

                                                             

 .(4349) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .321ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 .(195)، و(191) ح صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب أدنى أهل الجّنة منزلة فيها، )3(
 (.182المصدر نفسه، باب معرفة طريق الّرؤية، ح ) )4(
 .415 /2الخصائص، ابن جّني.  )5(
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 المضاف إليه والبناء على الفتح:تقدير بين  .و
 

اس أن يستفتح لهم الم يوم يطلب النّ بّي صّلى هللا عليه وسّلم على لسان إبراهيم عليه السّ ومنه قول النّ      
 .(1)ِمْن َوَراَء َوَراَء"  َذِلَك، ِإنََّما ُكْنُت َخِلياًل الجّنة، فيقول: "َلْسُت ِبَصاِحِب 

 
 :(2) ، وهمااألّول ااهد قوله: )وراَء وراَء( وفيه ذكر الُعكَبرّي وجهين مرّجحً الشّ      

قدير: )من وراء ذلك( أو )من وراء شيء آخر( فهو ّم على حذف المضاف، والتّ واب الّض الّص  .1
 مثل: )قبل، وبعد(.

 ّكبة، مثل: )شذَر مذَر، وسقطوا بيَن بيَن(.احتمل أن تكون الكلمة مر  اإن كان الفتح محفوظً  .2
 

فهو  (3)"من وراَء وراَء"  اذي ذكره الُعكَبرّي محفوظً اظر في رواية مسلم يجد البناء على الفتح الّ والنّ      
هذه المرّكبات ال تكون ومساًء(. ومثل  اّمنه معنى حرف العطف، أي: )صباحً مثل: )صباَح مساَء( لتض

 .ر متصّرفة لتركيبها، فهي غياإاّل ظرفً 
 

ّم_ بين الحافظ أبي الخّطاب بن ِدْحَيَة واإلمام ووّي: "وقد جرى في هذا كالم _يعني الفتح والّض وقال النّ      
ّم هو واب فأنكره الِكْندّي واّدعى أّن الّض األديب أبي الُيْمن الِكْندّي فرواهما ابن ِدْحَيَة بالفتح واّدعى أّنه الّص 

دة كشذَر مذَر" واب ]ثّم ذكالّص   .(4)ر ما قاله الُعكَبرّي[ والفتح صحيٌح وتكون الكلمة مؤكَّ
 

ووّي من احتجاج بعض المتأخرين اهد، ذكر فيه ما ذكره النّ والبن قّيم الجوزّية كالم طويل في الشّ      
حاح من قول الشّ للبناء على الّض   :(5)اعر ّم بما أنشده الجوهرّي في الصِّ

 ُأوَمْن َعَلْيَك َوَلْم َيُكْن     ِلَقاؤَك ِإالَّ ِمْن َوَراُء َوَراءُ ِإَذا َأَنا َلْم 
 

ّم في الحديث؛ لشهرته وفصاحته كقولهم: )بيَن بيَن( وغيره مّما ُركِّب تركيب لكّنه رّجح الفتح على الّض      
 .(6))خمسة عشر( 

                                                             

 .(1495) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .218ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 .(195) ح صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب أدنى أهل الجّنة منزلة فيها، )3(
راث العربّي، ووّي. د. ت. دار إحياء التّ شرف النّ  ين يحيى بنالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحّجاج، أبو زكرّيا محيي الدّ  )4(

 .71 /3. 2هـ، ط1392بيروت 
حاح تاج الل   )5( غة وِصحاح العربّية، أبو نصر إسماعيل بن حّماد الجوهرّي الفارابّي. تح: أحمد عبد الغفور عّطار. دار الصِّ

 عتّي بن مالك العقيلّي.. ونسبه المحّقق ل2523 /6. 4م، ط1987هـ_ 1407العلم للماليين، بيروت 
حذف من ابع، وهي: )على الث والرّ ّم_ ذكر أربعة أوجه، ضّعف منها الثّ انية _حال البناء على الّض وفي )وراء( الثّ  )6(

(. ثّم ذكر أّن الفتحة في )وراَء وراَء( قد تكون فتحة المعَرب الممنوع من ا، وأن تكون بداًل ا لفظي  كاألولى، وأن تكون توكيدً 
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واية، وموافقة الرّ  :الفتح لسببين الباحث البناء على اهد يرّجحوعلى ما سبق ذكره من كالم في الشّ      
 المّطرد.

 
 الموصوف وعدمه:تقدير بين  .ز
 

مع احتمال وجه آخر غير الحذف،  موصوفتي أّولها الُعكَبرّي بحذف الواهد الّ تتناول هذه الحالة الشّ      
 :ما يأتيوفي ذلك 

 
 :بين الموصوف والحالّية 

 
 عنه، إذ يقول: "َلمَّا َدَنْوُت ِمَن الَمِديَنِة، َأَنْخُت َراِحَلِتي، ومنه حديث جرير بن عبد هللا الَبَجلّي رضي هللا     

ُب، َفَرَماِني النَّاُس ُثمَّ َحَلْلُت َعْيَبِتي، ُثمَّ َلِبْسُت ُحلَِّتي، ُثمَّ َدَخْلُت ِفِإَذا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخطُ 
ِبَأْحَسِن  ا؟ فَقاَل: َنَعم َذَكَرَك آِنفً َيا َعْبَد هللِا َذَكَرِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِبالَحَدِق، َفُقْلُت ِلَجِليِسي:

 .(1)ِذْكٍر" 
 

 :(2)( وفيه ذكر الُعكَبرّي وجهين ااهد قوله: )آنفً الشّ      

( افة )آنفً ا( وأقام الّص نً صوف )زماو ، فحذف الم(من وقتنا اقريبً )( أي: اآنفً  اتقديره: )ذكرك زمانً  .1
 مقامه.

 مير المستتر الفاعل في )ذكرك(.من الّض  يجوز أن يكون حاالً  .2
 

الِعْلَم  ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإَلْيَك َحتَّى ِإَذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَك َقاُلوا ِللَِّذيَن ُأوُتوا     
)الحال( إلى غيره وجه [. وفيه ذكر الُعكَبرّي ما ذكره في الحديث لكّنه نسب 16د: َماَذا َقاَل آِنفًا﴾ ]محمّ 

(3). 

                                                             

اهد ُحكي بأربعة أوجه أخرى، وهي: )وراِء وراِء( بالبناء على الكسر فيهما، )وراَء وراُء( رف. وانتقل بعد ذلك إلى أّن الشّ الّص 
انية. ُينظر: البدائع الفوائد، رفّية، )وراِء وراَء( بكسر األولى وفتح الثّ صب على الظّ انية، )وراَء وراَء( بالنّ بفتح األولى وضّم الثّ 

. والمساعد، 195_ 193 /4ين بن قّيم الجوزّية. دار الكتاب العربّي، بيروت. د. ت. د. ط. ي بكر شمس الدّ محّمد بن أب
 .495، و494ابن عقيل. ص

ِبَأْحَسِن  اي جامع المسانيد " َذَكَرَك أيًض . فال تقدير فيه. وف364 /1. وفيه " َذَكَرَك ِبَأْحَسِن ِذْكٍر". 359 /4مسند أحمد.  )1(
 . فال تقدير فيه.1222ِذْكٍر". 

 .218ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 /2م، د. ط. 1976بيان في إعراب القرآن، الُعكَبرّي. تح: علّي محّمد البجاوّي. عيسى البابّي الحلبّي، مصر ُينظر: التّ  )3(

1162. 
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. وفّصل القرطبّي (2)اعَة" أي: السّ  ا. وقال ابن كثير: "آنفً (1)( ا( بمعنى )قريبً اعدّي أّن )آنفً وذكر السّ      
تي هي اعة الّ ( ُيراد به السّ ا. و)آنفً أي: اآلن، على جهة االستهزاء. أي: أنا لم ألتفت إلى قوله افقال: "آنفً 

 .(3)أقرب األوقات إليك" 
 

( ا)آنفً  بـ رف الموصوفن ترجيح حذف الظّ مانّية يمكاّل على الزّ ظر إلى مقام الحديث الدّ وعليه، وبالنّ      
ائل السّ  عن اإليجاز ومراعاة حال ا(، فضاًل فة )آنفً على الحالّية، ولعّل في الحذف ما يدّل على أهّمّية الّص 

 المتعّجل إلى اإلجابة.
 

 :)بين الموصوف وزيادة )من 
 

حرف  أويل حالها حال الحذف، وهنا تحليل لحديث احتمل الوجهين؛ زيادةيادة وسيلة من وسائل التّ الزّ      
: "َهْل ِفيُكْم اُقريشً جمع قول الّنبّي صّلى هللا عليه وسّلم بعد أن  وشاهده:الجّر )من( وحذف الموصوف، 

 .(4)ْن َغْيِرُكْم" مِ 
 

 :(5)وفيه رأى الُعكَبرّي وجهين      
 قدير: )هل فيكم غيُركم(.ن( زائدة، والتّ )مِ  .1
 قدير: )هل فيكم أحٌد من غيركم(.صفة لموصوف محذوف، والتّ مع مجرورها ليست زائدة بل هي  .2

 
 :(6)ولزيادة )من( شرطان      

 أن يكون مجرورها نكرة. .1
 و استفهام.أن يسبقها نفي أو نهي أ .2

 

                                                             

حمن بن عدّي. تح: عبد الرّ ناصر بن عبد هللا السّ حمن بن حمن في تفسير كالم المّنان، عبد الرّ ُينظر: تيسير الكريم الرّ  )1(
 .986. ص1م، ط2000هـ_ 1420سالة، معاّل الّلويحق. مؤّسسة الرّ 

ين. دار الكتب العلمّية، بيروت تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. تح: محّمد حسين شمس الدّ  )2(
 .291 /7. 1هـ، ط1419

لقرآن، أبو عبد هللا محّمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبّي. تح: أحمد البردونّي، وإبراهيم أطفيش. الجامع ألحكام ا )3(
 .238 /16. 2م، ط1964هـ_ 1384دار الكتب المصرّية، القاهرة 

 .(1675) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )4(
 .232ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )5(
 .17، و16 /3عقيل على األلفّية.  ُينظر: شرح ابن )6(
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فعليه ، المجرور )غيركم( مضاًفا إلى الّضمير فإّنه مغرق في اإلبهام وحكمه حكم الّنكرة إذا كانو      
، ربما يمكن ترجيح (1)كثرة زيادة )من( إذا كان مجرورها مبتدأ وعلى أّن )من( سبقت باستفهام، وعلى 

وأقصر من قوله:  ايكم غيركم( أقّل تكّلفً له: )هل فزيادتها على حذف الموصوف، وُيضاف إلى ذلك أّن قو 
 فة )من غيركم(.ذي دّل فيه حذف الموصوف )أحٌد( على أهّمّية الّص )هل فيكم أحٌد من غيركم( الّ 

 
 مير وعدمه:الّض تقدير بين  .ح

 
مع احتمال وجه آخر غير الحذف،  موصوفتي أّولها الُعكَبرّي بحذف الواهد الّ تتناول هذه الحالة الشّ      
 :ما يأتيذلك وفي 

 
  ّأن وزيادة )كان(:بين ضمير الش 

 
 .(2) زارها حفيده: "ِنْعَم الَمْرُء َكاَن َعاِمٌر" قول أّم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها تمدح رجاًل  ومنه     

 
 :(3)ذكر الُعكَبرّي فيه وجهين وقد      

ر زيادتها هنا زيادتها في )المرء( فاعل )ِنْعَم( و)عامر( المخصوص بالمدح و)كان( زائدة، ونظي .1
 (.اعّجب، نحو: )ما كان أحسَن زيدً لتّ ا

أن قدير: )كان الشّ أن، والتّ الجملة من )ِنْعَم( والمرفوعين بعدها خبر )كان(، واسمها ضمير الشّ  .2
 ِنْعَم المرء عامر(.

 
 :(4) حو الوافي أّن معنى زيادة )كان( أمرانجاء في النّ و      

 
 .أّنها غير عاملة .1
، أّما قياسّية استعمالها أو اأّنها تمنح المعنى قّوة وتوكيدً  كالم يستغني عنها، وكّل فائدتهاأّن ال .2

دون غيره  عّجب وحدهأي القائل بقياسّيتها في التّ ماع فاألنسب األخذ بالرّ االقتصار فيها على السّ 
ون عاملة، أن تك للخلط، ثّم إّن األصل في الكلمة مهما اختلفت أنواعها امن باقي الحاالت؛ منعً 

                                                             

[. وقوله: ﴿َيْوَم َنُقوُل ِلَجَهنََّم َهل امَتأَلِْت َوَتُقوُل َهْل ِمْن 3 ْيُر هللِا َيْرُزُقُكم﴾ ]فاطر:ومنه قوله تعالى: ﴿َهْل ِمْن َخاِلٍق غَ  )1(
ِكٍر﴾ ]القمر: [36[. وقوله: ﴿َفَنقَُّبوا ِفي الِباَلِد َهْل ِمْن َمِحيص﴾ ]ق: 30َمِزيٍد﴾ ]ق:  . وقوله: ﴿َوَلَقد َتَرْكَناَها آَيًة َفَهْل ِمْن ُمدَّ

15.] 
 .(7488) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .476، 475ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )3(
 .581_ 579 /1حو الوافي، عّباس حسن. ُينظر: النّ  )4(
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. وهذا األصل ُيراعى عند عدم المانع حين الفصل في أمر الكلمة من اأو معمولة، أو هما معً 
 .ادة إذا أمكن الحكم لها باألصالةيناحية أصالتها أو زيادتها، فليس من المستحسن الحكم عليها بالزّ 

 
اني؛ إذ أمكنت أصالة )كان(، لكّن الباحث ابقين الوجه الثّ اظر في االحتمالين السّ وعليه ربما رّجح النّ      

 يميل إلى الوجه األّول القائل بزيادتها، وهذا لألسباب اآلتية:
 عّجب.ما ذكره الُعكَبرّي من قياس زيادتها في المدح على زيادتها في التّ  .1
من  افً يادة، وهذا أقّل تكلّ ل وهي الزّ أويفي األخذ بزيادة )كان( استعمال وسيلة واحدة من وسائل التّ  .2

قدير أخير )تقديم خبر كان عليها وعلى اسمها( من جهة والحذف والتّ قديم والتّ استعمال وسيلتين التّ 
 . أن( من جهة أخرى )إضمار الشّ 

 ، وُيضاف القيد الزمنّي اّلذي تفيده )كان(.قدير َأْولىعدم التّ  .3
 في زيادة )كان( تقوية وتأكيد يتناسب مع مقام المدح. .4
تعظيم وتفخيم لما سُيذكر بعده، وليس هذا المراد من الحديث، فأّم المؤمنين أن في تقدير الشّ  .5

 عائشة رضي هللا عنها ال تريد تفخيم قولها: )ِنْعَم المرء عامر( وإّنما تريد مدح )عامر(.
 أّن الجملة الواقعة خبًرا للّناسخ تتأخر وجوًبا أو استحساًنا. .6

 
  اهر موضعه:العائد ووضع الظّ  تقديربين 

 
بّي صّلى هللا عليه وسّلم: "َما ِمْن َرُجٍل ُمْسِلٍم َيُموُت َلُه َثاَلَثٌة ِمْن َوَلِدِه َلْم َيْبُلُغوا الِحْنَث ومنه قول النّ      

 .(1)ِإالَّ َأْدَخَل هللُا َعزَّ َوَجلَّ َأَبَوْيِهم الَجنََّة ِبَفْضِل َرْحَمِتِه ِإيَّاُهْم" 
 

تدأ خبره جملة )إاّل أدخل هللا عّز وجّل أبويهم الجّنة( وفي ذلك وجهان رّد اهد فيه أّن )رجل( مبالشّ      
 :(2)الُعكَبرّي أّولهما، وهما 

 الخبر جملة ليس فيها ضمير يعود إلى المبتدأ. .1
اهر موضع المبتدأ )رجل( هو أحد أبوي المولود وهو مذكور في الخبر )أبويهم(، فوضع الظّ  .2

 المضمر.
 

ذلك بأّنه أراد إضافة األّم إليه، وقاس ذلك على قوله تعالى:  اني معّلاًل رّي الوجه الثّ الُعكبَ  وقد رّجح     
 [.90﴿ِإّنُه َمْن َيتَِّق َوَيْصِبْر َفِإنَّ هللَا اَل ُيِضيُع َأْجَر الُمْحِسِنيَن﴾ ]يوسف: 

 

                                                             

 .(506) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .113ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
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اهر أن يقال: الظّ  اهر موضع الُمْضَمر إذ مقتضىوفيه قال ابن عاشور: "وِذْكُر المحسنين وضٌع للظّ      
فإّن هللا ال يضيع أجرهم. َفَعَدَل عنه إلى المحسنين للداللة على أّن ذلك من اإلحسان، وللتعميم في الحكم 

 .(1)ذييل، ويدخل في عمومه هو وأخوه" ليكون كالتّ 

 
 :(2)اهر موضع الُمضَمر ببيت ذكره سيبويه واستشهد الُعكَبرّي غير مّرة لوضع الظّ      

 ى الَمْوَت َيْسِبُق الَمْوَت َشْيٌء     َنغََّص الَمْوُت َذا الِغَنى والَفِقيَرااَل َأرَ 

 
فخيم، اهر تفيد التّ به على أّن إعادة ذكر الظّ  امحتج  ( 3)بيان( فذكره في )إعراب الحديث( وذكره في )التّ      

واحدة، كان االختيار أن يذكر ضميره؛ اهر إذا احتيج إلى تكراره في جملة يرافّي: أّن االسم الظّ وفيه رأى السّ 
ألّن ذلك أخّف، وأنفى للشبهة واللبس، نحو: )زيٌد ضربته، وزيد ضربت أباه، وزيد مررت به( ولو أُعيد 

 .(4)لفظه بعينه في موضع كنايته لجاز 
 

ما  وذكر عّباس حسن أّن رابط جملة الخبر قد يكون بإعادة المبتدأ بلفظه ومعناه، نحو: )الحرّية     
وع الحديث، فالمبتدأ )رجل( . ومن هذا النّ (5)يف ما المهّند؟( الحرّية؟(. وقد يكون بمعناه فقط، نحو: )السّ 

 هو أحد األبوين.
 

َفه لشّ مير العائد من جملة الخبر إلى المبتدأ، فقال سيبويه بجوازه في اأّما عن حذف الّض       عر، وضعَّ
ى على االسم وال يذكر عالمة إضمار األّول حتّ  اأن يجعل الفعل مبني  ذلك بأّنه ال يحسن  في الكالم معّلاًل 

 .(6)يخرج من لفظ اإلعمال في األّول ومن حال بناء االسم عليه 
 

مير في مثل ذلك َقِوَي الفعل على العمل في المبتدأ، وفيه إعمال العامل المعنوّي إذا حذف الّض عليه و      
 فاألحسن نصبه على االشتغال.، ن إعمال اللفظّي القوّي )الفعل(ممّكن عيف )االبتداء( مع التّ الّض 

 

                                                             

 .49 /13نوير، ابن عاشور. حرير والتّ التّ  )1(
. ونسبه لسواد بن عدّي. وُنسب ألبيه عدّي بن زيد. ُينظر: ديوان عدّي بن زيد العبادّي. تح: 62 /1الكتاب، سيبويه.  )2(

. والمعجم المفّصل في شواهد العربّية، إميل بديع 65ص م، د. ط.1965شر، بغداد محّمد جّبار المعيبد. دار الجمهورّية للنّ 
 .168 /3. 1م، ط1996هـ_ 1417يعقوب. دار الكتب العلمّية، بيروت 

 .152 /1بيان في إعراب القرآن، الُعكَبرّي. ُينظر: التّ  )3(
د. دار الكتب العلمّية، يرافّي. تح: أحمد حسن مهدلي، وعلّي سيّ شرح كتاب سيبويه، الحسن بن عبد هللا أبو سعيد السّ  )4(

 .335، و334 /1. 1م، ط2008بيروت 
 .468 /1حو الوافي، عّباس حسن. النّ  )5(
 .85 /1ُينظر: الكتاب، سيبويه.  )6(
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اهر موضع الُمضَمر، وداللة كر والحذف فرع، وعلى ما ُذِكر من جواز وضع الظّ وعلى أّن األصل الذّ      
 اهر موضع المضمر على حذف العائد.عميم وإرادة إدخال األّم يمكن ترجيح وضع الظّ التّ 
 

 االسم وعدمه( بأهّم نتائجه، وهي:تقدير لمطلب )بين ويذّيل الباحث ا     
  توّزعت على حاالت ثمان. اهد هذا المطلب تسعة وخمسين شاهدً بلغ عدد شوا ، 
 توّزعت على تسع نقاط، وهي:ابتدأ وعدمه( أربعة وثالثون شاهدً في الحالة األولى )بين الم ، 
 نائب الفاعل على حذف المبتدأ. )بين المبتدأ والمفعول به والفاعل ونائبه( رجح فيها ذكر .1
)بين المبتدأ والمفعول ألجله( رجح فيها ذكر المفعول ألجله على حذف المبتدأ مّرة ورجح حذف  .2

 المبتدأ عليه مّرة.
)بين المبتدأ والحالّية( رجح فيها ذكر الحال على حذف المبتدأ مّرة ورجح حذف المبتدأ عليه  .3

 مّرتين.
ح فيها العطف على حذف المبتدأ مّرتين، ورجح الوصف على حذف بعّية( رج)بين المبتدأ والتّ  .4

المبتدأ مّرتين، ورجح البدل على حذف المبتدأ سبع مّرات، ورجح حذف المبتدأ على البدل مّرتين، 
 ورجح الوصف على البدل وحذف المبتدأ مّرة.

بتدأ مّرة، ورجح البدل )بين المبتدأ والحالّية والبدلّية( رجح فيها ذكر الحال على البدل وحذف الم .5
 على الحال وحذف المبتدأ مّرة.

)بين المبتدأ والفعل والبدل( رجح فيها حذف المبتدأ على البدل وحذف الفعل ثالث مّرات، ورجح  .6
 البدل على حذف المبتدأ وحذف الفعل أربع مّرات.

فعل وتقدير المبتدأ )بين المبتدأ والفعل والحال والبدل( رجح فيها ذكر الحال على البدل وتقدير ال .7
 مّرة.

صب هي على حذف المبتدأ مّرة، ورجح النّ صب بجواب النّ )بين المبتدأ والجواب( رجح فيها النّ  .8
 بجواب االستفهام على حذف المبتدأ مّرتين.

 )بين المبتدأ واللهجة وأْن( رجح فيها إضمار )أْن( بعد )حّتى( على اللهجة والمبتدأ. .9
  ّخبر وعدمه( ثمانية شواهد، رجح فيها حذف الخبر على غيره انية )بين الفي الحالة الث

 مّرتين.
  ّالثة )بين المفعول به وعدمه( شاهدان، رجح فيهما حذف المفعول على فتح في الحالة الث

 همزة )إّن(.
  ّأويل بحال على حذف ابعة )بين المصدر وعدمه( أربعة شواهد، رجح فيها التّ في الحالة الر

أويل بحال مّرة، ورجح حذف المصدر على ذف المصدر على التّ المصدر مّرتين، ورجح ح
 الحمل على المعنى مّرة.

 :في الحالة الخامسة )بين المضاف وعدمه( سّتة شواهد توّزعت على ثالث نقاط، وهي 
 مان( رجح فيها حذف المضاف.)بين المضاف وظرف الزّ  .1
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 .البناء على الفتحلبناء على الفتح( رجح فيها )بين المضاف وا .2
)بين المضاف والحمل على المعنى( رجح فيها الحمل ثالث مّرات، ورجح حذف  .3

 المضاف مّرة.
  ّادسة )بين المضاف إليه والبناء على الفتح( شاهد واحد رجح فيه البناء.في الحالة الس 
  ّأويل بحال ابعة )بين الموصوف وعدمه( شاهدان، رجح حذف الموصوف على التّ في الحالة الس

 يادة حرف الجّر )ِمن( على حذف الموصوف مّرة.مّرة، ورجحت ز 
  ّأن مّرة، مير وعدمه( شاهدان، رجحت زيادة )كان( على إضمار الشّ امنة )بين الّض في الحالة الث

 اهر موضع المضمر على حذف العائد مّرة.ورجح وضع الظّ 
  ّبات، وزيادة والثّ عميم، نبيه إلى معنى، والتّ من أبرز دالالت الحذف في هذا المطلب: اإليجاز، والت

عجيل، وأهّمّية امع، والتّ فخيم، ومراعاة المقام ورغبة السّ عظيم والتّ حذير، وزيادة المدح والتّ ّم والتّ الذّ 
 فة أو المضاف أو المضاف إليه أو الكّم أو المذكور بعد المحذوف.رف أو الّص الخبر أو الظّ 
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 وعدمه: الفعلتقدير بين  2_ 2
 

ُموزََّعًة على الحاالت  تي أّولها الُعكَبرّي بحذف الفعل مع احتمال وجه آخر غير الحذفواهد الّ وفيه الشّ      
 :اآلتية

 
 بين الفعل واسمّية الجملة: .أ

 
 خر، وهو اسمّية الجملة، ومن ذلك:تي أّولها الُعكَبرّي بحذف الفعل مع احتمال وجه آواهد الّ وفيها الشّ      
ٍث َلْم ُيْغِنيَن َعْنُه  عليه وسّلم: "َأْرَبٌع َفَرَضُهنَّ هللُا َعزَّ َوَجلَّ ِفي اإِلْساَلِم، َفَمْن َجاَء ِبَثاَل قوله صّلى هللا     

َكاة، َوِصَيام َرَمَضاَن، َوَحّج الَبْيِت" اَحتَّى َيْأِتَي ِبِهنَّ َجِميعً  اَشْيئً  اَلة، َوالزَّ  .(1): الصَّ
 

 :(2)اني الثّ  اا، وفيه ذكر وجهين مضّعفً الُعكَبرّي منصوبً  جاء في كتاب اهد قوله: )أربٌع( إذالشّ      

ْرَناهُ َمَناِزَل﴾ اقدير: )فرض هللا أربعً تغال، والتّ صب على االشالنّ  .١  فرضهّن(، كقوله تعالى: ﴿َوالَقَمَر َقدَّ
 .[39]يس: 

ر مبتدأ ليكون  لو رفع على االبتداء جاز على ضعف، ألّنه نكرة، وليس في الكالم ما يصّح أن .2 ُيَقدَّ
 )أربع( خبره.

 
فإّما أن تكون الجملة فعلّية على حذف فعل ينصب )أربع(، وإّما أن تكون اسمّية على ضعف؛ لكراهة      

 كرة، وعدم وجود مبتدأ.االبتداء بالنّ 
 

ْرَناُه َمنَ ﴿َوااستشهد بها الُعكَبرّي  تيوقد اخُتِلف في قراءة اآلية الّ       "فنافع وابن  [39]يس:  اِزَل﴾لَقَمَر َقدَّ
صب بإضمار فعل على فع على االبتداء، وافقهم الحسن واليزيدّي، والباقون بالنّ كثير وأبو عمرو وروح بالرّ 

 .(3)االشتغال" 

                                                             

 .751تخريجه: ص سبق )1(
 .238ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
مياطّي. تح: أنس مهرة. دار ين أحمد بن محّمد الدّ دّ إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، الَبنَّاء شهاب ال )3(

نزيل، أبو القاسم محمود . وُينظر: الكّشاف عن حقائق غوامض التّ 467. ص3م، ط2006هـ_ 1427الكتب العلمّية، بيروت 
 .16 /4. 3هـ، ط1407مخشرّي جار هللا. دار الكتاب العربّي، بيروت بن عمرو بن أحمد، الزّ 
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فع( لغياب ما يوجب أحدهما صب والرّ اظر استواء األمرين )النّ اهد )أربع( يجد النّ وبالعودة إلى الشّ      
تي وقف واية الّ قدير َأْولى، وهذا ما تؤّيده الرّ على أّن عدم التّ  افع اعتمادً حاة الرّ هما رّجح النّ ائ. وعند استو (1)

 ذي تناسبه االسمّية )أربٌع(.بات الّ اّل على الثّ عليها الباحث )أربٌع(، ويقّويه المقام الدّ 
 

( خلف عن موصوف، ويكون المعنى: كرة )أربعأّما عن مسّوغ االبتداء بنكرة فربما يمكن رّده إلى أّن النّ      
. (2)كرة إاّل حصول الفائدة" حاة لجواز االبتداء بالنّ )فرائض أربع(، "ولم يشترط سيبويه والمتقّدمون من النّ 

َل به الُعكَبرّي الرّ وهذا كّله ال يرّد وجه االشتغال الّ   (.الُعكَبرّي )أربعً تي وقف عليها اواية الّ ذي َأوَّ
 

أن يهب له هبة وأن  اما، من أّن أّمه سألت أباه بشيرً عمان بن بشير رضي هللا عنهرواه النّ ا اني موالثّ      
هادة قال صّلى هللا عليه وسّلم لبشير: ُيشِهد عليها رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، فلّما وصلوا وسألوه الشّ 

 .(3)ْم أَْعَطْيَتُهْم َكَما أَْعَطْيَتُه" "ُرَوْيَدَك، َأَلَك َوَلٌد َغْيُرُه؟ َقاَل: َنَعْم. َقاَل: ُكل هُ 
 

 :(4): )كل هم( وفيه ذكر الُعكَبرّي وجهين قوله اهدالشّ      
 فع على أّنه مبتدأ وجملة )أعطيَتهم( خبره.الرّ  .1
 قدير: )أعطيَت كّلهم أعطيَتهم؟(.صب على االشتغال وحذف الفعل، والتّ النّ  .2

 
 فع أقرب.قدير َأْولى، كان الرّ عدم التّ كان هم(، و فع )كل  واية الرّ فلّما أثبتت الرّ      

 
الث حديث بيعة العقبة، إذ سأل أهل المدينة رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: هل سترجع إلى والثّ      

ُم"  ُم الدَّ  .(5)قومك وتدعنا إن أظهرك هللا؟ فقال صّلى هللا عليه وسّلم: "َبل الدَّ
 

 :(6)( وفيه رأى الُعكَبرّي وجهين مُ دّ ال مُ اهد قوله: )الدّ الشّ      
 قدير: )بل دمي دمكم(.فع على أّنهما مبتدأ وخبر، والتّ الرّ  .1
 انية توكيد.م( الثّ م( و)الدّ صب على اإلغراء وتقدير فعل محذوف، أي: )احفظوا الدّ النّ  .2

                                                             

وقوع االسم فع رط، ومّما يوجب الرّ ة الشّ وقوع االسم المشغول عنه بعد أداة ال يليها إاّل الفعل كأدا ب صمّما يوجب النّ  )1(
. وجامع 137_ 129 /2حو الوافي، عّباس حسن. : النّ ُينظرابق للفعل بعد أداة ال يليها إال االسم كـ )إذا( الفجائية، السّ 
 .23_ 21 /3روس العربّية، الغاليينّي. الدّ 
 .257 /2روس العربّية، الغاليينّي. امع الدّ ج )2(
 .(6505) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .438ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )4(
 .(6117) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )5(
حذير. وهذا صب على التّ . وذكر المحّقق في حاشيته أّنه قيل: إّن النّ 409، و408ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )6(

 يصلح في غير الحديث المذكور.
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لما فيه من داللة  فع؛صب تكون فعلّية، ولعّل األقرب الرّ فع تكون الجملة اسمّية، وعلى النّ فعلى الرّ      
بّي صّلى هللا عليه وسّلم إلى قومه، فتأتيه ائل يسأل عن عودة النّ ذي يزيد المعنى قّوة، فالسّ بات الّ على الثّ 

قدير ، وأّن عدم التّ اثر تحديدً بات على المبدأ، ويضاف إلى ذلك أّن تعريف الخبر يجعله أكاإلجابة حاملة الثّ 
 يُن المعاملُة(.وهو كقولهم: )الدّ  ،فعواية جاءت بالرّ َأْوَلى، وأّن الرّ 

 
خرج إلى المسجد األقصى يصّلي فاّتبعه ناس، فقال: "َما  ابع ما جاء من أّن عقبة بن عامروالرّ      

 .(1)َلْيَك" َجاَءُكْم؟ َقاُلوا: ُصْحَبُتَك َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َأْحَبْبَنا َأْن َنِسيَر َمَعَك َوُنَسلَِّم عَ 
 

 :(2)اهد قوله: )صحبُتك( وفيه ذكر الُعكَبرّي وجهين الشّ      
 أّنه فاعل فعل محذوف، أي: )جاء بنا صحبتك(. .1
 أّنه مبتدأ وخبره جملة )أحببنا(، والعائد محذوف، أي: )أحببنا من أجلها(. .2

 
لعّل في جعل جملة )أحببنا( اني من باب عدم تقدير فعل فإّن فيه حذف العائد، و وإن كان الوجه الثّ      

 .(3)جملة خبرّية ال استئنافّية ما يستبعده المقام وقول ابن مالك: "وحّق الجواب أن يشاكل ما هو له جواب" 
 

وعليه يرجح حذف الفعل وأن تكون الجملة فعلّية )جاء بنا صحبتك( على حذف العائد وأن تكون      
مّكن من عيف )االبتداء( مع التّ ني إعمال العامل المعنوّي الّض اففي الثّ الجملة اسمّية )صحبتك أحببنا(، 

 جّدد والحركة )المجيء(.إعمال القوّي )الفعل(. وُيضاف إلى ذلك ما في الفعلّية من مناسبة مقام التّ 
 

 ولعّل في حذف الفعل داللة على اإليجاز؛ إذ دّل عليه ما جاء قبله فال حاجة إلى ذكره.     
 

 الفعل المذكور والمحذوف:المفعول به بين  .ب
 

 .(4)" ااْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْيرً ومنه قوله صّلى هللا عليه وسّلم: "     
 

 :(5)( وفيه رأى الُعكَبرّي وجهين ااهد قوله: )خيرً الشّ      
 ( مفعول )استوصوا( وال تقدير.ارً حمل الفعل )استوصوا( على معنى )افعلوا(، فيكون )خي .1

                                                             

 .148 /4ؤال بلفظ: "َما َجاَء ِبُكْم؟". . وفي مسند أحمد السّ (5378) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .359ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 .47تخريجه: ص سبق )3(
 .171: صتخريجه سبق )4(
 .342، و341يث، الُعكَبرّي. صُينظر: إعراب الحد )5(
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ا( ا(، فيكون )خيرً قدير: )اقبلوا وصّيتي وائتوا في ذلك خيرً )اقبلوا وصّيتي(، والتّ  )استوصوا( بمعنى .2
 بفعل محذوف. امنصوبً 

 
ي: [. أ171ساء: اني على قوله تعالى: ﴿َواَل َتُقوُلوا َثاَلَثٌة انَتُهوا َخْيرًا َلُكم﴾ ]النّ وقد قاس الوجه الثّ      

الحديث على اآلية المذكورة؛ إذ المقامان مختلفان، يمكن أن ُيقاس  ال. ولكن (1)( ا)انتهوا عن ذلك وائتوا خيرً 
في حمل  إنّ جد في الحديث )استوصوا(، ثّم ( في حين وُ اي اآلية فعل يحتمل أن ينصب )خيرً فليس ف

 .اصوا( على )اقبلوا وصّيتي( تكّلفً )استو 

 
من حمل )استوصوا(  الُعكَبرّي أّوالً  حث إلى ما ذكرهقدير َأْوَلى يذهب الباوعليه، وعلى أّن عدم التّ      

 ( بالفعل المذكور، فال تقدير.اعلى )افعلوا( ونصب المفعول )خيرً 
 

 الفعل والحالّية:تقدير بين  .ج
 

تي أّولها الُعكَبرّي بحذف الفعل مع احتمال وجه آخر، وهو الحالّية، ومن واهد الّ تتناول هذه الحالة الشّ      
 ذلك:

 
 .(2)ِفيِه"  اا ُمَباَركً ا َطيِّبً ا َكِثيرً "َربََّنا َلَك الَحْمُد َحْمدً  كوع:فع من الرّ عد الرّ قول األعرابّي ب     

 
 :(3)( وفي انتصابه ذكر الُعكَبرّي وجهين ااهد قوله: )حمدً الشّ      

(، والعامل في الحال االستقرار في لك، ومثله في القرآن احال موّطئة، أي: )لك الحمد طّيبً هو  .1
 [.2﴿ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبّيًا﴾ ]يوسف:  الكريم:

ر.اأن ينتصب على المصدر، أي: )نحمدك حمدً  .2  (، و)لك الحمد( داّل على الفعل المقدَّ
 

                                                             

( في اآلية بفعل محذوف اذكره الُعكَبرّي من انتصاب )خيرً [. وما 170ساء: ومثله قول هللا تعالى: ﴿َفآِمُنوا َخْيرًا َلُكْم﴾ ]النّ  )1(
لكم(.  اا خيرً انً قدير: )آمنوا إيممحذوف، والتّ  هو قول الخليل وسيبويه. وقيل في اآلية غير ذلك، فقال الفّراء: هو نعت لمصدر

لكم(. فهو خبر )كان( المقّدرة. ُينظر: فتح القدير، محّمد بن علّي بن  اانتهوا يكن خيرً قدير: )وقال أبو عبيدة والكسائّي: التّ 
 .622 /1. 1هـ، ط1414وكانّي اليمنّي. دار ابن كثير، بيروت محّمد بن عبد هللا الشّ 

 .(1677) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
. ولم يذكر الكرمانّي غير تقدير الفعل. ُينظر: صحيح البخارّي بشرح الكرمانّي. 233ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )3(
5/ 154. 
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تي يمتنع تأويلها بمشتّق، أّما الحال الموّطئة فهي الحال الجامدة الموصوفة بمشتّق أو بشبه مشتّق، والّ      
 .(1)تي لها األهّمّية دون الحال، فهي غير مقصودة هن للصفة الّ ألّنها تهّيئ الذّ  والممّهدة لما بعدها؛

 
دير الفعل )نحمدك(؛ قدير َأْولى، ربما يمكن ترجيح الحالّية على تقعريف، وعلى أّن عدم التّ وعلى هذا التّ      

 ّل الحذف على أهّمّية الحال.اللة د( وهما األهّم. ومن حيث الدّ اطّيبً  ا( مّهدت لذكر )كثيرً افالحال )حمدً 
 

ِة َوْزنً اني قول النّ والثّ       ُة ِبالِفضَّ  .(2)ِبَوْزٍن"  ابّي صّلى هللا عليه وسّلم: "الِفضَّ
 

 :(3)( وقد ذكر الُعكَبرّي في انتصابه وجهين ااهد قوله: )وزنً الشّ      
 بموزون(. ا: موزونً ا، أيع بالفّضة وزنً قدير: )الفّضة تباهو مصدر في موضع الحال، والتّ  .1
 (.اقدير: )ُتوَزن وزنً هو مصدر، والتّ  .2

 
بمجيئها مشتّقة، فهو كثير في لغة العرب وفي القرآن  اقياسً  نكرًة قلياًل  اوإن كان مجيء الحال مصدرً      

بيد(، ومجيء  اقود يدً الكريم، وُيضاف إلى ذلك أّن المقام يدّل على المفاعلة، نحو: )سلمت البائع النّ 
. (4)تي يكثر فيها مجيء الحال جامدة اللة على المفاعلة، كالهما من المواضع الّ والدّ  كرة حاالً در النّ المص

 :(5)وفيهما قال ابن مالك 

ٍل ِبـاَل تَـَكل ـفِ   َوَيْكُثُر الُجُموُد ِفي ِسْعٍر َوِفي     ُمـْبـِدي َتـَأو 
 َرٍة َكـ )َبْغَتًة َزْيٌد َطَلْع(َيــَقـْع          ِبَكثْ  َوَمْصَدٌر ُمَنكٌَّر َحاالً 

 قدير َأْولى يمكن ترجيح الوجه األّول )تأويل المصدر بحال(.وعليه، وعلى أّن عدم التّ 
 

 .(6)ِبَوْزٍن"  ا: "الذََّهُب ِبالذََّهِب َوْزنً الث كسابقهوالثّ      
 

. وفي حذف الفعل (7)ابق هد السّ ا( وفي انتصابه ذكر الُعكَبرّي ما ذكره في الشّ ااهد قوله: )وزنً الشّ      
 داللة على أهّمّية الحال.

 

                                                             

 .373 /2حو الوافي، عّباس حسن. ُينظر: النّ  )1(
 .(4861) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .349ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )3(
 .373_ 368 /2حو الوافي، عّباس حسن. ُينظر: النّ  )4(
 .337، و334، البيتان: 25ألفّية ابن مالك. ص )5(
 .(6032) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )6(
 .394ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )7(
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 بعّية:الفعل والتّ تقدير بين  .د
 

، وفي بعّيةتي أّولها الُعكَبرّي بحذف الفعل مع احتمال وجه آخر، وهو التّ واهد الّ تتناول هذه الحالة الشّ      
 ما يأتي: ذلك

 
 :بين الفعل والعطف 

 
رضي هللا عنها: " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن َقْتِل  ومنه حديث أّم المؤمنين عائشة     

 .(1)ِجنَّاِن الُبُيوِت، ِإالَّ اأَلْبَتَر، َوَذا الُطْفَيَتْيِن" 
 

 :(2))ذو( بالواو، وفيه ذكر وجهين  اذ جاء في كتاب الُعكَبرّي مرفوعً اهد قولها: )ذا( إالشّ      
 فيتين(قدير: )ال تقتلوا إاّل األبتر وذا الطّ على )األبتر(، والتّ  اا عطفً يكون منصوبً  لقياس أنا .1
ر له ما يرفعه، والتّ الرّ  .2  فيتين واألبتر(.قدير: )لكن ُيقَتل ذو الطّ فع على شذوذه ُيَقدَّ

 
فع واية الرّ صب )ذا(، في حين أحوجت ر ؛ فال تقدير على رواية النّ اوايات مجّددً فيظهر أثر تعّدد الرّ      

 )ذو( إلى تقدير.
 

، لكن ُيحَسب اقدير والمّطرد أيًض رّجحه عدم التّ صب، وهذا ما يوواضح أّن الُعكَبرّي يرّجح رواية النّ      
 فيتين(.على خطورة المذكور )ذو الطّ  اعدم رّده، ولعّل في الحذف تنبيهً فع )ذو( و للُعكَبرّي تأويل الرّ 

 
 :(3)حاة من قول الفرزدق فع على ما اشتجرت عليه ألسنة النّ وقد قاس الُعكَبرّي الرّ      

 فُ لَّ َأْو ُمجَ  اِمَن الَماِل ِإالَّ ُمْسَحتً    َوَعض  َزَماٍن َيا بَن َمْرَواَن َلْم َيَدْع  
 

ابق من حو العربّي( _بعد تخريجه الحديث السّ بوّي في النّ وذكر محمود فّجال في كتابه )الحديث النّ      
سائّي ومسند أحمد وغيرها_ أّنه كان على الُعكَبرّي رمذّي وابن ماجه والنّ لحديثّية البخارّي ومسلم والتّ الكتب ا

حاة وهي وايات الواردة في الكتب الحديثّية المعتبرة، والمالحظ أّن أحاديث كثيرة استشهد بها النّ أن يأتي بالرّ 

                                                             

قيق بيوت، واحدها جاّن، وهو الدّ تي تكون في ال. والِجّنان: هي الحّيات الّ (7219) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
لسان العرب، ابن منظور. ُينظر: نب. . واألبتر: المقطوع الذّ 97 /13لسان العرب، ابن منظور. ماّدة )جنن( ُينظر: الخفيف. 

 .10 /15لسان العرب، ابن منظور. ماّدة )طفا( ُينظر: فيتين: حّية لها خّطان أسودان. . وذو الطّ 37 /4ماّدة )بتر( 
 .478و ،477إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص نظر:يُ  )2(
َم له: علّي فاعور. دار الكتب العلمّية، بيروت  )3( وفيه )ُمَجرَّف( . 863. ص1م، ط1987هـ_ 1407ديوان الفرزدق. قدَّ

 .افعها، فقّدروا الفعل )بقي( رافعً ( لكّنه ر اا على )ُمسَحتً صب عطفً النّ  هاوحقّ بدل )ُمَجلَّف(، 
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اهد قواعد، وكان من الواجب على العالم تحرير الشّ محّرفة، وأوردوها لبيان شذوذها وغرابتها، ومخالفتها لل
 .(1)حيحة الحديثّي، وأخذه من كتب الحديث الّص 

 
عيف والكالم حاة اإلتيان بالحديث الّض ؛ إذ يوحي بتعّمد الُعكَبرّي والنّ اا وجورً ولعّل في هذا الكالم ظلمً      

اديث )جامع المسانيد( فوقف عليها كما ا، فقد تناول الُعكَبرّي أحعليه، ويظّن الباحث عكس ذلك تمامً 
جاءت في هذا الكتاب، ووجود رواية أو اثنتين ذكرها الُعكَبرّي على غير ما جاءت عليه ال يعني تحريفه 

 الحديث، وإّنما يعني وقوفه على رواية مشابهة.
 

ة في االستقصاء وتقديم حاة وهي محّرفة( فهذا يحتاج إلى دقّ أّما القول: )إّن أحاديث كثيرة تناولها النّ      
، وُيَضاف ار في غير الكتب المشهورة محرَّفً إحصائّيات بتلك األحاديث )الكثيرة(. ثّم إّنه ليس كّل ما ُذكِ 

حوّي على وجه، وهذه مهّمته، حوّي قد يقف على رواية لم نقف عليها فيؤّول اإلشكال النّ إلى ذلك أّن النّ 
 عيف.حيح منه والّض رددنا كّل ما خالف القاعدة الّص واية، وإاّل أويل أفضل من رّد الرّ ولعّل ذلك التّ 

 
وايات، وإن حاح ال يعني تحريف تلك الرّ حوّي على روايات مخالفة لما جاء في الصِّ ثّم إّن وقوف النّ      

. اأشكل نحوي  اولون ما حاة اإلتيان بالمحّرف أو تغليب ذلك عليهم، فهم يتنُسلَِّم أّنها محرَّفة ال يعني تعّمد النّ 
 والقول بكثرة األحاديث المحّرفة في كتبهم فيه نكران لجهودهم.

 
بّي صّلى هللا عليه وسّلم: "َأاَل َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَيْخَتِصَمنَّ ُكل  َشيٍء َيْوَم اني قول النّ والحديث الثّ      

اَتاِن ِفيَما انَتَطَحَتا"   .(2)الِقَياَمِة َحتَّى الشَّ

 
 :(3)اتين( بالياء، وفيه ذكر ثالثة أوجه اتان( إذ جاء في كتاب الُعكَبرّي )الشّ اهد قوله: )الشّ الشّ      

 اتان( بالعطف على )كّل(.واب )الشّ الّص  .1
اتين( بالياء فهي على حذف الفعل والمضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، إن صّحت رواية )الشّ  .2

 ن(.اتيقدير: )حّتى ُيرى اختصام الشّ والتّ 
 اتين(.قدير: )إلى الشّ يجوز أن تكون الياء للجّر بحرف الجّر، والتّ  .3

 
، وهذا ما ترّجحه افع عطفً ، وواضح أّن الُعكَبرّي يرّجح الرّ اطح مجّددً وايات على السّ تعّدد الرّ فيطفو أثر      

 قدير َأْولى.اتين( بالياء، ثّم إّن عدم التّ تي وقف عليها الباحث، ولم يقف على )الشّ واية الّ الرّ 
                                                             

، 241. ص2م، ط1997هـ_ 1417ياض لف، الرّ حو العربّي، محمود فّجال. دار أضواء السّ بوّي في النّ الحديث النّ ُينظر:  )1(
 .242و
 .(5012) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .352ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )3(
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)إلى( فلعّل األخير  وإذا دار األمر بين حذف الفعل والمضاف )ُيرى اختصام( وبين )حّتى( بمعنى     
ذي بقي على جّره بعد اتين( الّ . وفي حذف الفعل والمضاف داللة على أهّمّية المضاف إليه )الشّ اأقّل تكّلفً 

 ا.واية وعدم رّدهالحذف. وُيحَسب للُعكَبرّي تأويل الرّ 
 

، ا اللََّتاِن ُتْزَجَراِن َزْجرً بّي صّلى هللا عليه وسّلم: "ِإيَّاُكْم َوَهاَتاِن الَكْعَبَتاِن الَمْوُسوَمَتانِ الث قول النّ والثّ      
 .(1)َفِإنَُّهَما َمْيَسُر الَعَجِم" 

 
ل  اصب عطفً لُعكَبرّي أّن القياس النّ اهد قوله: )هاتان( وما بعده، وفيه ذكر االشّ       على )إّياكم(، ثّم َأوَّ

 :(2)فع بثالثة أوجه، وهي الرّ 
 مير في )إّياكم(.أّنه معطوف على الّض  .1
 قدير: )لُتْجَتَنب هاتان(.أّنه مرفوع بفعل محذوف، والتّ  .2
 .االمثنى باأللف دائمً  واجعلبلحارث اّلذين لغة أن تكون األلف على  .3

 
مير(؛ فال تقدير فيه، األقرب األّول )العطف على الّض  فع فلعلّ رجيح بين أوجه الرّ وفيما يخّص التّ      

الث تخريج على لغة شاّذة، ولألّول استشهد الُعكَبرّي بما أنشده سيبويه من اني تقدير فعل، وفي الثّ وفي الثّ 
 :(3)قول جرير 

 َفِإيَّاَك َأْنَت َوَعْبَد الَمِسيِح     َأْن َتْقَرَبا ِقْبَلَة الَمْسِجدِ 
 

مير، وذلك "مبنّي على الّض  اعلى )إّياك(، وجواز رفعها عطفً  اد فيه جواز نصب )عبد( عطفً اهوالشّ      
 . (4)مير الفاعل ينتقل من الفعل المحذوف، ويستتر في )إّياك( وإخوته" على أّن الّض 

 
فلعّل  (الف دائمً الث )على لغة من جعل المثّنى باألاني )حذف الفعل( والثّ رجيح بين الثّ أّما عن التّ      

 :(5)اعر الث هو األرجح؛ إذ ال تقدير فيه، وله استشهد الُعكَبرّي بقول الشّ الثّ 
 ِإنَّ َأَباَها َوَأَبا َأَباَها     َقْد َبَلَغا ِفي الَمْجِد َغاَيَتاَها

                                                             

لسان العرب، ابن ُينظر: رد. فصوص النّ  . والكعبتان جمعها ِكعاب: وهي(4079) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .719 /1منظور. ماّدة )كعب( 

 .304، و303ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
تح: نعمان محّمد أمين  .جرير بشرح محّمد بن حبيب ديوان هو في:. و 278 /1ُنِسَب البيت لجرير في: الكتاب، سيبويه.  )3(

 .1027 /2د. ط. طه. دار المعارف، القاهرة، د. ت. 
 .134 /4حو الوافي، عّباس حسن. النّ  )4(
جم الِعْجلّي في: ديوانه. تح: محّمد جمران. مطبوعات مجمع والبيت في نسبته خالف؛ فُنِسَب إلى الفضل بن قدامة أبي النّ  )5(

. وهو شاهد 168ه. ص. وُنِسَب إلى رؤبة بن العّجاج في: ديوان450م، د. ط. ص2006هـ_ 1427غة العربّية، دمشق الل  
 وهم )بلحارث(. الغة من يجعل المثنى باأللف دائمً غوّيين على حوّيين والل  رداد في كتب النّ كثير التّ 
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 :بين الفعل والبدل 
 

: "َأنَّ النَّاَس ُيْحَشُروَن بّي صّلى هللا عليه وسّلم حّدثهومنه ما رواه أبو ذّر رضي هللا عنه من أّن النّ      
 .(1)َعَلى َثاَلَثِة َأْفَواٍج: َفْوٍج َراِكِبيَن َطاِعِميَن َكاِسيَن" 

 
 :(2)اهد قوله: )فوج( وفيه رأى الُعكَبرّي وجهين الشّ      

 الجّر على أّنه بدل، و)راكبين( نعت له. .1
 فع على تقدير: )ُيحَشر منهم فوٌج(، و)راكبين( حال.يجوز الرّ  .2

 
قدير َأْوَلى، كان الجّر على البدل أقرب من تقدير فعل وجاّر ومجرور )ُيحَشر منهم(، ولّما كان عدم التّ      

سائّي: "َأنَّ النَّاَس ُيْحَشُروَن َعَلى ويقّوي الجّر ما جاء في تتّمة الحديث من معطوف مجرور في سنن النّ 
 .(3)اِسيَن، وفوٍج َتْسَحُبُهم الَماَلِئَكُة َعَلى ُوُجوِهِهم" َثاَلَثِة َأْفَواٍج: َفْوج َراِكِبيَن َطاِعِميَن كَ 

 
 وربما دّل حذف الفعل )ُيحَشر( على أهّمّية الحال )راكبين(.     

 
بّي صّلى هللا مع النّ  اي هللا عنه من أّنهم عادوا مريًض اني ما جاء في حديث سلمة بن عمرو رضوالثّ      

 ُأْخِبُرُكْم ِبَأَشدَّ بّي صّلى هللا عليه وسّلم: "َأالَ فوجد حرارته مرتفعة، فقال النّ عليه وسّلم، فوضع سلمة يده عليه 
 .(4)" َقفَِّيْينِ ِمْنُه َيْوَم الِقَياَمِة؟ َهِذيِنَك الرَُّجَلْيِن المُ  اَحر  
 

 :(5)اهد قوله: )هذينك( وفيه ذكر الُعكَبرّي وجهين الشّ      
 أّنه بدل من قوله: )بأشّد(. .1
 منصوب بإضمار )أعني(.أّنه  .2

 

                                                             

 .(1323) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .194ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
نن الكبرى، أبو عبد الرّ  )3( م، 2001هـ_ 1421سالة، بيروت . تح: حسن شلبي. مؤّسسة الرّ سائيّ حمن أحمد بن شعيب النّ الس 

 .(2224) ح . كتاب الجنائز وتمّني الموت، باب البعث،1ط
: "لرجلين حينئذ من أصحابه" والُمَقفَِّيين: الُمَولَِّيين ااوي بعده شارحً . وقال الرّ (2280) ح ي.جامع المسانيد، ابن الجوز  )4(

حبة. ُينظر: لسان حبة ال أّنهما مّمن نالته فضيلة الّص هما من أصحابه إلظهارهما اإلسالم والّص أقِفَيَتهما منصرَفْين. وسّما
 .128 /17ووّي على مسلم. . وشرح النّ 194 /15العرب، ابن منظور. ماّدة )قفا( 

 .252ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )5(
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جالن المقصودان راكبان مولِّيان ال تنظرهما اني؛ فالرّ ظر إلى المقام ربما يمكن ترجيح الوجه الثّ وبالنّ      
بالفعل المحذوف  احّتى جاءه الجواب )هذينك( منصوبً العين القريبة للسامع، فكأّن األخير تلّفت يمنة ويسرة 

 .ذي يحّدد له المقصودينالّ 
 

ٍد ِإنَّا َوهللِا! َما والثّ       الث أّن ثالثة نفر قالوا لعبد هللا بن عمرو بن العاص يطلبون عطاءه: "َيا َأَبا ُمَحمَّ
 .(1)َنْقِدُر َعَلى َشيٍء. اَل َنَفَقٍة َواَل َدابٍَّة َواَل َمَتاٍع" 

 
 :(2)نفقة( وفيه ذكر الُعكَبرّي وجهين ال  اهد قولهم: )الشّ      

 ّنه بدل من )شيٍء(.الجّر على أ .1
 جاز على تقدير: )ال نجد(. الو جاء منصوبً  .2
 ااهد منصوبً لم يقف الباحث على الشّ قدير َأْولى، و صب احتمال، ولّما كان عدم التّ وواضح أّن النّ      

ي يادة فذي ربما دّل حذفه على أهّمّية المفعول )نفقة( والزّ )نفقًة( ظهر رجحان البدلّية على تقدير الفعل الّ 
 إظهار حاجة المتكّلمين.

 
دقة، والقول يصف أحد رواته: "َوَكاَن َأُبو الَخْيِر اَل ُيْخِطُئُه ابع ما قيل عقب حديث يحّث على الّص والرّ      

ُق ِفيِه ِبَشيٍء َوَلْو َكْعَكًة َأْو َبَصَلًة َأْو َكَذا"   .(3)َيْوٌم ِإالَّ َيَتَصدَّ
 

 :(4)كر الُعكَبرّي وجهين اهد قوله: )كعكًة( وفيه ذالشّ      
 صب على تقدير: )ولو أعطى( أو )ولو وجد(.النّ  .1
 قدير: )ولو بكعكة(.يجوز الجّر على البدل من )شيء( والتّ  .2

 
واية ترّجح ما رّجحه من لم يقف عليه الباحث، والرّ  صب؛ إذ يذكر الجّر احتماالً ح النّ فالُعكَبرّي يرجّ      

ر مأخوذ مّما دّل عليه  صب على تقدير الفعل )أعطى أوالنّ  وجد(، وكذلك المقام يرّجحه؛ فالفعل المقدَّ
ذي تختّص صّدق والعطاء بمعنى، ووقوع االسم بعد )لو( يقّوي تقدير الفعل الّ ابق )يتصّدق(، فالتّ الكالم السّ 
 ل عليه.خو رط بالدّ أدوات الشّ 

 

                                                             

 .(3707) ح ظر: جامع المسانيد، ابن الجوزي.. وُين(2979) ح قائق،هد والرّ صحيح مسلم، كتاب الزّ  )1(
 .295ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 .(5376) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
 .358ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )4(
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عدها إاّل األفعال، فإن سقط بعدها اسم وفي هذا الجانب رأى سيبويه أّن )لو( "بمنزلة إْن، ال يكون ب     
 ولعّل في حذف الفعل ما يدّل على أهّمّية المقدار وزيادة المدح. .(1)ففيه فعل ُمضَمر في هذا الموضع" 

 
َل اإِلْساَلِم" بّي صّلى هللا عليه وسّلم: "َيْوُم َعَرَفَة، َوَيْوُم النَّْحِر َوَأيَّاُم التَّْشِريِق ِعيُدَنا أَهْ والخامس قول النّ      

(2). 
 

 :(3)( وفيه ذكر الُعكَبرّي وجهين اهد قوله: )أهلَ الشّ      
 صب على االختصاص، كقوله: "َنْحُن َمَعاِشَر اأَلْنِبَياِء".النّ  .1
 مير المجرور )نا( في )عيدنا(.يجوز الجّر على البدل من الّض  .2

 
، وللمّطرد في مثل ذلك، وعليه كان تقدير (4)رمذّي ذي قّدمه الُعكَبرّي هو الموافق لرواية التّ صب الّ والنّ      

 فصيل المناسبين للمقام.الفعل أقرب من البدلّية، وفي حذفه ما يدّل على االختصاص والتّ 
 

ْهَر.  ااَل ُيْفِطُر َنَهارً  اَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ ُفاَلنً ادس أّنه: "ِقيَل ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا عَ والسّ       َفَقاَل: اَل َأْفَطَر الدَّ
 .(5)َواَل َصاَم" 

 
 :(6)هر( وفي انتصابه ذكر الُعكَبرّي وجهين اهد قوله: )الدّ الشّ      

هار؛ ألّنه لو قال: )ال يفطر هَر(، لكّنه ذكر النّ (، فكأّنه قال: )ال يفطر الدّ اهو بدل من )نهارً  .1
 هر( دون ليله.هَر( لدخل فيه الليل، وهكذا بان أّنه أراد: )نهار الدّ الدّ 

 (.اهَر( وهو شارح لمعنى )ال يفطر نهارً قدير: )يصوم الدّ أن ينتصب بفعل محذوف، والتّ  .2
 

ْهِر"  افيه: " ِإنَّ ُفاَلنً فسند أحمد، تي قّدمها الُعكَبرّي ما جاء في مويقّوي البدلّيَة الّ       . (7)اَل ُيْفِطُر َنَهاَر الدَّ
قدير َأْوَلى. وعليه يمكن ترجيح البدل على تقدير الفعل )يصوم( دم التّ وع ااني تقديرً  عن أّن في الثّ فضاًل 

 هر(.رف )الدّ ذي يدّل حذفه على أهّمّية الظّ الّ 
 

                                                             

 .78تخريجه: ص سبق )1(
 .(5397) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .358لُعكَبرّي. صإعراب الحديث، اُينظر:  )3(
 .(773) ح شريق،وم في أّيام التّ وم، باب ما جاء في كراهية الّص رمذّي. أبواب الّص سنن التّ  )4(
 .(5816) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )5(
 .376، و375إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص ُينظر: )6(
 .426 /4مسند أحمد.  )7(
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 ومن أبرز نتائج هذا المطلب:     
  توّزعت على حاالت أربع.اشواهد هذا المطلب سبعة عشر شاهدً بلغ عدد ، 
  بعة شواهد، رجح حذف الفعل في شاهد منها.في الحالة األولى )بين الفعل واسمّية الجملة( أر 
  ّانية )المفعول به بين الفعل المذكور والمحذوف( شاهد رجح فيه نصب المفعول به في الحالة الث

 بفعل مذكور ال محذوف.
  ّالثة )بين الفعل والحالّية( ثالثة شواهد، رجحت فيها الحالّية على حذف الفعل.في الحالة الث 
  ّوهما:موضعينبعّية( تسعة شواهد توّزعت على ين الفعل والتّ ابعة )بفي الحالة الر ، 

 )بين الفعل والعطف( وفيها رجح العطف على حذف الفعل ثالث مّرات. .1
 مثلها. اعل ثالث مّرات، ورجح البدل ثالثً )بين الفعل والبدل( وفيها رجح حذف الف .2

  ّصيل، وزيادة المدح أو فمن أبرز دالالت الحذف في هذا المطلب: اإليجاز، واالختصاص، والت
 رف أو الحال أو المضاف إليه أو المقدار.ّم، وأهّمّية المفعول أو الظّ حذير أو الذّ التّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



196 
 

 
 

 الحرف وعدمه:تقدير بين  3_ 2
 

ُموزََّعًة على  تي أّولها الُعكَبرّي بحذف الحرف مع احتمال وجه آخر غير الحذفواهد الّ وفيه الشّ      
 اآلتية: الحاالت

 
 الجاّر وعدمه:تقدير بين  .أ

 
احتمال وجه آخر، وفي ذلك تي أّولها الُعكَبرّي بحذف حرف الجّر مع واهد الّ تتناول هذه الحالة الشّ       

 :ما يأتي
 

 :بين الجاّر واَلبتداء 
 

 .(1)ُهَو ِمنِّي َمِسيَرَة َشْهٍر" بّي صّلى هللا عليه وسّلم: "ُنِصْرُت ِبالر ْعِب، َفَيْرَعُب الَعُدو  وَ ومنه قول النّ      
 :(2)األّول، وهما  افيه ذكر الُعكَبرّي وجهين مرّجحً اهد قوله: )مسيرة( و الشّ      

 فع على أّنه مبتدأ، وخبره )مّني(، وجملة )مسيرة شهر مّني( خبر المبتدأ )هو(.الرّ  .1
 هر(.قدير: )هو مّني على مسيرة شصب على حذف حرف الجّر، والتّ يحتمل النّ  .2

 
 :(3)صَب على حذف الجاّر، وكذلك ما جاء في روايات أخرى واية النّ وتقّوي الرّ      

1. ."  "ُنِصْرُت ِبالر ْعِب ِمْن َمِسيَرِة َشْهٍر َبْيَن َيَديَّ
 " ُنِصْرُت ِبالر ْعِب َمِسيَرَة َشْهٍر". .2
 "ُنِصْرُت ِبالر ْعِب َبْيَن َيَدْي َمِسيَرِة َشْهٍر". .3

 
صب؛ ففي األولى إثبات للجاّر المحذوف على اختالف تقديره )من( أو شابهها تقّوي النّ  فهذه وما     

ظر إلى داللة الحذف ربما يمكن القول بأهّمّية الثة تقوية لألولى. وبالنّ انية نصب، وفي الثّ )على(، وفي الثّ 
 المجرور.

 
 

                                                             

 .(7124) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .175ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
َير، باب قول النّ (3114)، و(2483) ح ُينظر: جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3( بّي . وصحيح البخارّي. كتاب الجهاد والسِّ

 .(521) ح الة،عب مسيرَة شهر". وصحيح مسلم. كتاب المساجد ومواضع الّص صّلى هللا عليه وسّلم: "نصرت بالرّ 
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 :بين الجاّر واَلستئناف 
 

ُه َقَضاًء ِإالَّ ّلم: "َعِجْبُت ِلْلُمْؤِمِن، ِإنَّ هللَا َتَباَرَك َوَتَعاَلى َلْم َيْقِض لَ بّي صّلى هللا عليه وسومنه قول النّ      
 .(1)َلُه"  اَكاَن َخْيرً 

 
حً اهد فيه كسر همزة )إّن( وفتحها، وفيالشّ        :(2)األّول، وهما  اه ذكر الُعكَبرّي وجهين ُمرجِّ

 الجّيد كسر همزة )إّن( على االستئناف. .1
 الفتح )أّن( على تقدير: )في أّن هللا( أو )من أّن هللا(.يجوز  .2

 
ذي رّجحه غة، فهذا ال ينفي االستئناف الّ في الل   افعل )عجب( بحرف الجّر )من( كثيرً وإن كان تعّدي ال     

 قدير.واية، ورّجحه عدم التّ الُعكَبرّي، ورّجحته الرّ 
 

امع عّجب، فكأّن السّ ذي أثار التّ الفعل )عجب( بل األمر الّ  ولعّل فيه ما يتناسب مع المقام؛ فليس المهمّ      
دة بـ )إّن(.  يتنّبه باستعمال الفعل، ثّم يأتيه المهّم في جملة جديدة مؤكَّ

 
 :بين الجاّر والحمل المعنى 

 
اَلَة ِفي       .(3)الرَِّحاِل"  ومنه حديث: "َقاَم ُمَناِدي َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ الصَّ

 
 :(4)اهد فيه كسر همزة )إّن( وفتحها، وفيه ذكر الُعكَبرّي وجهين الشّ      

 قدير: )ينادي بأّن(.فتح همزتها على حذف )الباء(، والتّ  .1
 داء قول.كسر الهمزة، وحمل )نادى( على معنى )قال( ألّن النّ  .2

 
رواية مشابهة في جامع المسانيد من: "َأنَّ َيْوَم ُحَنْيٍن َكاَن  ، لموافقتهاجح ما ذكره الُعكَبرّي أوَّالً لرّ ولعّل ا     
 .(5)اَلَة ِفي الرَِّحاَل" ، َفَأَمَر النَِّبي  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَناِدَيُه: َأنَّ الصَّ اَمِطيرً 

 

                                                             

 .(236) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .106ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 . ولم يقف عليه الباحث في جامع المسانيد، وال مسند أحمد بهذا اللفظ.82إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )3(
 .83ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )4(
 .(82) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )5(
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ُرَك وقاس الُعكَبرّي الحديث على قوله تعالى: ﴿َفَناَدْتُه الَماَلِئَكُة َوُهَو       َقاِئٌم ُيَصلِّي الِمْحَراِب َأنَّ هللَا ُيَبشِّ
شر؛ إذ قال صاحبه: "واختلفوا [ فُقرئ بفتح الهمزة وكسرها، وتفصيل ذلك في النّ 39ِبَيْحَيى﴾ ]آل عمران: 

ُرَك ِبَيْحَيى( فقرأ ابن عامر وحمزة بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها"   .(1)في: )أنَّ هللَا ُيَبشِّ
 

لعّل في قراءة الجمهور ما يرّجح حذف حرف الجّر وفتح الهمزة، على حمل المناداة على القول ف     
َل البصريون الكسر على تقدير: )فنادى فقال( وكسر الهمزة الّ   .(2)ذي قال به الكوفّيون، في حين َأوَّ

 
عليه وسّلم وتعجيل لما  ولعّل في حذف حرف الجّر داللة على أهّمّية ما أمر به رسول هللا صّلى هللا     

 نادى به المنادي.
 

بّي صّلى هللا اس األنبياَء ليشفعوا لهم، إلى أن يقول النّ فاعة وإتيان النّ اني ما جاء في حديث الشّ والثّ      
 .(3)الم: "َفَيْسَتْحِيي َربَُّه َعزَّ َوَجّل ِمْن َذِلَك" عليه وسّلم عن آدم عليه السّ 

 
 :(4)ه( وفيه ذكر الُعكَبرّي وجهين اهد قوله: )ربَّ الشّ      

 األصل )من ربِّه( ثّم ُحِذَفت )من( للعلم بها. .1
 حمل )يستحيي( على )يخشى( أو )يخاف( ألّن االستحياء والخشية بمعنى. .2

 
 اباألصل وتقدير )من( أقّل تكّلفً  ولعّل األخذ( 5)فاألصل أن يتعدى الفعل )استحيا( بحرف الجّر )من(      

 ستحياء( على )الخشية(. وفي حذف الجاّر داللة على أهّمّية المجرور.من حمل )اال
 

الث قول عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه: "َقَضى َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي ِدَيِة الَخَطأ والثّ      
يَن اْبَنَة َلُبوٍن، َوِعْشِريَن ِحقًَّة، َوِعْشِريَن َجَذَعًة" ، َوِعْشرِ اِعْشِريَن اْبَن َمَخاٍض ُذُكورً ِعْشِريَن ِبْنَت َمَخاٍض، وَ 

(6). 
 

                                                             

باع. ين أبو الخير ابن الجزرّي محّمد بن محّمد بن يوسف. تح: علّي محّمد الّض شر في القراءات العشر، شمس الدّ النّ  )1(
 . 239 /2جارّية الكبرى، د. ت. د. ط. المطبعة التّ 

 .223مياطّي. صُينظر: إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، البنَّاء الدّ  )2(
 .69تخريجه: ص سبق )3(
 .93ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )4(
 .219_ 217 /14ُينظر: لسان العرب، ابن منظور. ماّدة )حيا(  )5(
 .741سبق تخريجه: ص )6(
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 :(1)اهد فيه نصب )عشرين( األولى، وفيه ذكر الُعكَبرّي وجهين الشّ      
 أراد الباء فحذفها، فتعّدى الفعل بنفسه، أي: )قضى بعشرين(. .1
 حمل )قضى( على )جعل( و)َصيََّر(. .2

 
قدير: )حكم بعشرين( ثّم حذف الجاّر )الباء( على الحمل على المعنى، والتّ وعليه ربما يمكن ترجيح      

على )جعل( يقتضي حذف )قضى(  ذلك أّن حمل، على أهّمّية المحكوم به )عشرين( حذف الجاّر ليدلّ 
 .لجّر )في( من قوله: )في ِدَيِة(حرف ا

 
 همزة اَلستفهام وزيادة )ما(:تقدير بين  .ب

 
بن مظعون اشتكت إلى أّم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها أّن عثمان ال يريد  ومنه أّن زوج عثمان     

بّي صّلى هللا عليه وسّلم، فقال له: "َفُأْسَوٌة َما َلَك ساء، فأخبرت عائشة رضي هللا عنها النّ نيا وال يريد النّ الدّ 
 .(2)ِبَنا" 

 
 :(3)ذكر الُعكَبرّي في )ما( وجهين      

 أسوة لك بنا(.قدير: )فزائدة، والتّ  .1
 قدير: )أفما لك بنا أسوة؟(.نافية، والكالم استفهام، والتّ  .2
      
ثّمة أصل ُيراعى _عند ففي، من أصالة )ما( وعملها النّ  اإلى الحديث ال يجد الباحث مانعً  ظروبالنّ      

لحكم على عدم المانع_ حين الفصل في أمر الكلمة من ناحية أصالتها أو زيادتها؛ فليس من المستحسن ا
اني )حذف همزة االستفهام(، وعليه يمكن ترجيح الوجه الثّ  .(4)يادة إذا أمكن الحكم لها باألصالة الكلمة بالزّ 

 .أكثر من المباشرة )فأسوة لك بنا(قرير ذي خرج إلى التّ صح يناسبه االستفهام الّ ولعّل مقام النّ 
 
 
 
 
 

                                                             

 .308ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )1(
 .(7444) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )2(
 .503. صُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبريّ  )3(
 .581_ 579 /1حو الوافي، عّباس حسن. ُينظر: النّ  )4(
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 )يا( وعمل المصدر:تقدير بين  .ج
 

خرج إلى المسجد األقصى يصّلي فاّتبعه ناس، فقال: "َما َجاَءُكْم؟ أّن عقبة بن عامر  ما جاء منومنه      
 .(1)َقاُلوا: ُصْحَبُتَك َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َأْحَبْبَنا َأْن َنِسيَر َمَعَك َوُنَسلَِّم َعَلْيَك" 

 
 :(2)ُعكَبرّي وجهين اهد قولهم: )رسوَل هللا( وفي نصبه ذكر الالشّ      

 هو مفعول به للمصدر )صحبتك(. .1
 هو منادى بأداة نداء محذوفة )يا(. .2

 
داء، ألّن المخاطب ليس رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، على النّ  اياق أن يكون منصوبً ال ُيِجيز السّ و      

 من ترجيح عمل المصدر.داء، وال بّد وإّنما عقبة رضي هللا عنه، فلعّل الُعكَبرّي سها في ذكره النّ 
 

 :)بين تقدير الحرف وعدمه( ومن أبرز نتائج هذا المطلب
 .بلغ عدد شواهد هذا المطلب سبعة شواهد، توّزعت على حاالت ثالث 
 :في الحالة األولى )بين الجاّر وعدمه( خمسة شواهد توّزعت على ثالث نقاط، وهي 

 )بين الجاّر واالبتداء( رجح فيها تقدير الجاّر. .1
 ن الجاّر واالستئناف( رجح فيها االستئناف.)بي .2
 )بين الجاّر والحمل على المعنى( رجح فيها حذف الجاّر ثالث مّرات. .3

  ّانية )بين همزة االستفهام وزيادة ما( شاهد رجح فيه حذف الهمزة.في الحالة الث 
  ّالثة )بين يا وعمل المصدر( شاهد امتنع فيه حذف )يا(.في الحالة الث 
 عجيل بالحكم، وأهّمّية المجرور.ت الحذف في هذا المطلب: اإليجاز، والتّ من أبرز دالال 
  ّياق.داء )يا( إذ يمنعه السّ سها الُعكَبرّي في تقدير حرف الن 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .681سبق تخريجه: ص )1(
 .359ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
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 رط وعدمه:الشّ تقدير بين  4_ 2
 

بحجر،  َفُسدَّ عليهم اذين دخلوا غارً الثة الّ ألشخاص الثّ ومنه حديث أنس _رضي هللا عنه_ في قّصة ا     
ِفي فأخذوا يدعون رّبهم، فكان من دعاء األّول: "اللُهمَّ إْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنَّه َكاَن ِلي َواِلَداِن َفُكْنُت َأْحِلُب َلُهَما 

ِفي ُرُؤوِسهَما َحتَّى َيْسَتْيِقَظا  ِإَناِئِهَما َفآِتيهَما، َفِإَذا َوَجْدُتُهَما َراِقَدْيِن ُقْمُت َعَلى ُرُؤوِسِهَما َكَراِهَيَة َأْن َأُرّد ِسَنَتُهَما
 .(1)َمَتى اْسَتْيَقَظا" 

 
 :(2)اهد قوله: )متى استيقظا( وفيه ذكر الُعكَبرّي وجهين الشّ      

 قدير: )متى استيقظا سقيتهما(.رط، والتّ حذف جواب الشّ  .1
 أن يكون المعنى: )أنتظر أيَّ وقٍت استيقظا(، فال حذف. .2

 
اني، فليس في الكالم ما يقّوي شرطّية )متى( على ظرفّيتها، والمقام يرّجحان الوجه الثّ قدير ولعّل عدم التّ      

 اني.رفّية، وعليه ربما يمكن ترجيح الوجه الثّ بل المقام مقام انتظار وتناسبه الظّ 
 

 .(3)ْن َصاَلِة الَفْجِر" : "َمْن َيْكَلُؤَنا اللَّْيَلَة اَل َيْرُقُد عَ صّلى هللا عليه وسّلمالّنبّي في قول  انيوالثّ      
 

من َيْكَلُؤَنا اللَّْيَلَة اَل َنْرُقُد" ه على رواية مسند أحمد، وفيها: "اهد قوله )ال يرقد( لكّن الُعكَبرّي تناولالشّ      
 :(5)فذكر ثالثة أوجه ( 4)
 

 رقد(.ن قدير: )لئاّل رقُد(، والتّ ناصبة، ثّم رفع المضارع )فع على حذف )الالم( و)أْن( النّ الرّ  .1
 صب على أحد وجهين:يجوز أن ُيرَوى بالنّ  .2

 رط، لكّنه حذف الفاء._ أن يكون جواب االستفهام الممتزج بالشّ 
 _ أن يكون في موضع نصب على الحال، أي: )يكلؤنا غيَر راقدين(.

 نا أحد ال نرقْد(.إْن يكألمن يكلؤنا الّليلة يجوز أن ُيرَوى بالجزم، أي: ) .3
 

                                                             

 .161تخريجه: صسبق  )1(
 .98ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
 .رجيحالباحث بالتّ  هلم يتناولوهناك  .103تخريجه: صسبق  )3(
 .81 /4. مسند أحمد )4(
 .312 /1يوطّي. برجد، السّ . وعقود الزّ 156، و155َبرّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعك )5(
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أّن تقدير  عَ ففَع بحذف )الالم( و)أن(، وكذلك يقّوي الرّ صب والجزم، وتقّويان الرّ ايتان النّ و وتضعِّف الرّ      
ل، وعليه صب والجزم، وأقصر، وُيضاف إلى ذلك ما في المقام من تعليمّما جاء في النّ  االحرفين أقّل تكّلفً 
 اهد.في الشّ   َأوَّالً فع احتماالً يمكن وضع الرّ 

 
أحد  ناكألإن يَمن يكلؤنا الّليلة وايتين_ ما فيه من تقدير طويل )فه _زيادًة على الرّ أّما الجزم فُيضعّ      

 .اأخيرً  (، وعليه يمكن وضعه احتماالً ال نرقد
 

يرقُد(، وعليه يمكن صب على الحالّية )غيَر راقدين( فتضّعفه رواية جامع المسانيد )ال وفيما يخّص النّ      
 م يكن فيه تقدير.قبل أخير، وإن ل وضعه احتماالً 

 
فع، وله استشهد بعد الرّ  ارط، وحذف الفاء وجها ثانيً صب على جواب االستفهام الممتزج بالشّ ويبقى النّ      

[. لكّنه في الحديث 245الُعكَبرّي بقوله تعالى: ﴿َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض هللَا َقْرضاً َحَسناً َفُيَضاِعَفُه َلُه﴾ ]البقرة: 
 الفاء.)ال يرقد( حذف 

 
ى األضعف هاب إلى أّن الُعكَبرّي رّتب األوجه المذكورة أعاله من األقوى إلوعليه، ربما يمكن الذّ      

 صب وانتهاء بالجزم.بالنّ  افع ومرورً ابتداء من الرّ 
 

َق َرُجٌل ِمْن دِ صّلى هللا عليه وسّلم في الحّث على الّص الّنبّي  الث قولاهد الثّ والشّ       يَناِرِه، ِمْن دقة: "َتَصدَّ
 .(1)ِدْرَهِمِه، ِمْن َثْوِبِه، ِمْن َصاِع ُبرِِّه، ِمْن َصاِع َتْمِرِه _َحتَّى َقاَل_ َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرٍة" 

 
 :(2)وفيه ذكر الُعكَبرّي ثالثة أوجه      

 قدير: )إْن تصدَّق رجل ولو بشيء حقير ُأثيب(.رط وجوابه للعلم به، والتّ حذف حرف الشّ  .1
 تصّدق(. قدير: )رحم هللا رجاًل عاء، والتّ على الدّ  ون الكالم محموالً أن يك .2
 قدير: )تصّدق رجل بكذا وكذا فأثيب(.أن يكون على الخبر، والتّ  .3

 
ربط رط فيه معنى الجزاء، وهذا مناسب لالث؛ ذلك أّن الشّ اني والثّ ولعّل في األّول قّوة ترّجحه على الثّ      

واب به. وربما كان في حذف الجواب تعظيم لألجر وزيادة في يتعّلق الثّ  ابً دقة، وجعلها سبواب بالّص الثّ 
 صّدق.الحّث على التّ 

 

                                                             

 .(1218) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
 .159، و158ُينظر: إعراب الحديث، الُعكَبرّي. ص )2(
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لما فيه من تقدير جملة كاملة مؤلَّفة من فعل  اعاء، لكّن األخير أكثر تكّلفً الدّ وهذا ال ينفي مناسبة      
 وفاعل ومفعول به.

 
دقة ال في ذكر األقصر_ ألّن الحديث في الحّث على الّص أّما الخبر فلعّل المقام يستبعده _وإن كان      

 صّدق(.امع أّن المقصود اإلخبار، فال يدرك المغزى )التّ أخبار األّولين، فقد يتّوهم السّ 
 

ِرُب َبْعُضُكْم َيْض  ا َبْعِدي ُكفَّارً "ِإنِّي ُمَكاِثٌر ِبُكم اأُلَمَم َفاَل َتْرِجُعنَّ  قول الّنبّي صّل هللا عليه وسّلم: ابعوالرّ      
 .(1)ِرَقاَب َبْعٍض" 

 
 :(2)  طوياًل ر الُعكَبرّي وجهين وفّصل تفصياًل اهد قوله: )يضرب( وفيه ذكالشّ      

هي عن كفرهم وضرب صب، صفة لـ )كّفار(، ويكون النّ فع جملة فعلّية محلها النّ )يضرُب( بالرّ  .1
انية، وهذا فيه بعد؛ ذلك أّن ثّ فة الهي يكون عن الّص بعضهم رقاب بعض. ورأى بعضهم أّن النّ 

 هي عنه.الكفر قد ُعِلم النّ 
يضرْب بعضكم رقاب بعض(.  اط محذوف، أي: )إْن ترجعوا كّفارً )يضرْب( بالجزم على تقدير شر  .2

يضرْب(  ار المعنى )ال ترجعوا بعدي كّفارً حوّيين ال ُيِجيز الجزم؛ ألّنه يصيوأكثر المحّققين من النّ 
قدير: )إن ال ّن التّ ، ألاا تسلموا( كان مستقيمً عدي كّفارً لو قال: )ال ترجعوا بوهذا ضّد المعنى، بل 

ّر في جواز السّ  تسلموا(، ومثله: )ال تدن من األسد تنج( أي: )إن ال تدن(. فكانّ  اترجعوا كفارً 
 الجزم هو تقدير )ال(.

 
أقرب، وتعضده روايات عّدة جاءت برفع فع( قدير َأْولى كان األخذ بالوجه األّول )الرّ ولّما كان عدم التّ      

 رب.هي عن الكفر والّض ، وكذلك يعضده ما ذكره الُعكَبرّي من إرادة النّ (3))يضرُب( 
 

 ومن أبرز نتائج هذا المطلب:     
 .بلغ عدد شواهد هذا المطلب أربعة شواهد 
  ّدقة على ربط الّص  عاء والخبرّية في شاهد، وفي ذلك داللةرط وجوابه على الدّ رجح تقدير حرف الش

 واب وتعظيم أجرها والحّث عليها.بالثّ 
  ّرط في شاهد، ورجح عليه تقدير الحرف في ثان، ورجحت الوصفّية رفّية على تقدير الشّ رجحت الظ

 في آخر.
                                                             

 .(2588) ح جامع المسانيد، ابن الجوزي. )1(
وربما يمكن تخريج الجزم على اإلدغام؛ إدغام باء )يضرب( بباء  .267، و266رّي. صُينظر: إعراب الحديث، الُعكبَ  )2(

 )بعضكم(.
 .(6675)، و(4227)، و(3598)، و(2999)، و(1217) ح ُينظر: جامع المسانيد، ابن الجوزي. )3(
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 قاط اآلتية:النّ بيمكن اختصارها  ه اّلتياني بعرض ألهّم نتائجويختتم الباحث الفصل الثّ      
 

  ّتي احتملت الحذف وغيره، والحذف وعدمه، وعددها عشرون ومئة واهد الّ تناول هذا الفصل الش
 شاهد، وقّسمها إلى مبحثين.

 توّزعت على مطلبين، وهما:امبحث األّول ثالثة وثالثون شاهدً في ال ، 
 ، توّزعت على سّت حاالت، وهي:اوغيره: وفيه اثنان وعشرون شاهدً  بين االسم .1

 ، رجح حذف المبتدأ في سبعة منها.اشاهدً  بين المبتدأ وغيره: وفيها خمسة عشر .أ
افية اسخ: وفيها شاهد واحد، رجح فيه تقدير خبر )ال( النّ بين خبر المبتدأ وخبر النّ  .ب

 للجنس.
مان: وفيها شاهدان، رجح المصدر في شاهد، وظرف الموصوف بين المصدر وظرف الزّ  .ت

 مان في آخر.الزّ 
 ضاف في ثالثة منها.بين المضاف وغيره: وفيها سبعة شواهد، رجح الم .ث
 أن: وفيها شاهد، رجح فيه تقدير المضاف إليه.بين المضاف إليه وضمير الشّ  .ج
 رط.رط: وفيها شاهد، رجح فيه تقدير العائد في الشّ مير العائد بين الخبر والشّ الّض  .ح

 ، توّزعت على حالتين:االفعل وغيره: وفيه أحد عشر شاهدً بين  .2
 د، رجح تقدير الفعل على الخبر في أربعة منها.بين الفعل والخبر: وفيها سبعة شواه .أ

االختالف في تقدير فعلين: وفيها أربعة شواهد، رجح أّن معمول الفعل المحذوف مفعول  .ب
 به في اثنين، وأّنه حال في اثنين.

 توّزعت على أربعة مطالب، وهي:ااني سبعة وثمانون شاهدً لمبحث الثّ في ا ، 
 ، توّزعت على ثماني حاالت:اة وخمسون شاهدً بين االسم المحذوف وعدمه: وفيه تسع .1

، رجح تقدير المبتدأ على عدمه في ثمانية اعدمه: وفيها أربعة وثالثون شاهدً بين المبتدأ و  .أ
 منها.

 بين الخبر وعدمه: وفيها ثمانية شواهد، رجح تقدير الخبر على عدمه في شاهدين منها. .ب
 لمفعول به على عدمه فيهما.بين المفعول به وعدمه: وفيها شاهدان، رجح تقدير ا .ت
بين المصدر وعدمه: وفيها أربعة شواهد، رجح تقدير المصدر على عدمه في اثنين  .ث

 منها.
بين المضاف وعدمه: وفيها سّتة شواهد، رجح تقدير المضاف على عدمه في اثنين  .ج

 منها.
 بين المضاف إليه والبناء على الفتح: وفيها شاهد رجح فيه البناء على الفتح. .ح
الموصوف وعدمه: وفيها شاهدان، رجح تقدير الموصوف على عدمه في واحد  بين .خ

 منهما.
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 مير.مير وعدمه: وفيها شاهدان، لم يرجح فيهما تقدير الّض بين الّض  .د
 ، توّزعت على أربع حاالت:احذوف وعدمه: وفيه سبعة عشر شاهدً بين الفعل الم .2

ير الفعل على عدمه في واحد بين الفعل واسمّية الجملة: وفيها أربعة شواهد، رجح تقد .أ
 منها.

المفعول به بين الفعل المذكور والمحذوف: وفيها شاهد واحد، رجح فيه نصب المفعول  .ب
 به بفعل مذكور غير محذوف.

 بين الفعل والحالّية: وفيها ثالثة شواهد، ولم يرجح تقدير الفعل في أّي منها. .ت
 الفعل في ثالثة منها. بعّية: وفيها تسعة شواهد، رجح تقديربين الفعل والتّ  .ث

 بين الحرف المحذوف وعدمه: وفيه سبعة شواهد، توّزعت على ثالث حاالت: .3
 بين الجاّر وعدمه: وفيها خمسة شواهد، رجح تقدير الجاّر على عدمه في أربعة منها. .أ

 بين همزة االستفهام وزيادة )ما(: وفيها شاهد رجح فيه حذف الهمزة. .ب
 اهد رجح فيه عمل المصدر.بين )يا( وعمل المصدر: وفيها ش .ت

 رط في واحد منها.رط المحذوف وعدمه: وفيه أربعة شواهد، رجح تقدير الشّ بين الشّ  .4
  ّنبيه إلى معنى، عميم، والتّ اني: اإليجاز، واالختصاص، والتّ من أبرز دالالت الحذف في الفصل الث

امع، ، ومراعاة المقام ورغبة السّ فخيمعظيم والتّ حذير، وزيادة المدح والتّ ّم والتّ بات، وزيادة الذّ والثّ 
فة أو المضاف أو المضاف إليه رف أو الحال أو الّص عجيل، وأهّمّية الخبر أو المفعول به الظّ والتّ 

 أو الكّم أو المذكور بعد المحذوف. اإليجاز.
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 خاتمة
 

مّثلها كتاب من أشهر ثالثة كتب بوّي يقدير في إعراب الحديث النّ تناول هذا البحث ظاهرة الحذف والتّ      
 هـ(.616بوّي( للُعكَبرّي )ت: في هذا الميدان، وهو )إعراب الحديث النّ 

 
تي توّصل تائج الّ ناء عليه يعرض الباحث في هذه الخاتمة أهّم النّ وبعد حمد هللا عّز وجّل وشكره والثّ      

 ت.وصياإليها بعد دراسة الموضوع المذكور، ويرفدها بشيء من التّ 
 

 تائج:النّ 
 

 قاط اآلتية:ويمكن اختصار أهّمها في النّ      
 

  ّكالحمل على افي تأويل الحديث الُمشِكل نحوي  حاة_ تنّوعت وسائل الُعكَبرّي _حاله حال الن ،
صيب األكبر بين قدير، وكان لألخير النّ أخير والحذف والتّ قديم والتّ قصان والتّ يادة والنّ المعنى والزّ 

 تلك الوسائل.
  ّل الحذف والت راسة في كتب إعراب الحديث ال سّيما كتاب الُعكَبرّي، قدير ظاهرة تستحّق الدّ َشكَّ

 فتكاد ال تخلو صفحة من صفحاته من شاهد على الحذف أو إشارة إليه.
 .بلغ عدد شواهد هذا البحث ثالثة وثالثين ومئتي شاهد، توّزعت على فصلين 
  ّقدير في كتاب الُعكَبرّي: )َحَذَف(، و)على حذف(، ذف والتّ اّلة على الحمن أبرز المصطلحات الد

 قدير(، و)تقديره(، و)تقدير الكالم(، و)المعنى(، و)أي(.و)المحذوف(، و)التّ 
  ّكر الحكيم، في حين َقّل استشهاده بالحديث َأْكَثَر الُعكَبرّي _في تقديراته_ االستشهاد بآيات الذ

 حوّيين.رداد في كتب النّ شعرّية مشهورة كثيرة التّ  ريف، ولم تْخُل تقديراته من شواهدالشّ 
  قّلما َصرَّح الُعكَبرّي _في تقديراته_ بذكر ما أخذ عنه من مصادر ككتاب سيبويه وغيره، وكذلك

 َقلَّما َنَسَب اآلراء إلى أصحابها كالكوفّيين وغيرهم.
 غير ترجيحّي؛ ففيها توضيح  اراء تعليمي  كان الهدف من وراء تلك اآليات واألحاديث واألشعار واآل

 وشرح.
  ّاللّي، وكثرة االستعمال، والحمل على المعنى، طّور الدّ ياق، واالستفهام، والتّ َمثََّل كلٌّ من: )الس

يً نغيم الّص والتّ  يات الحذف، وقرينة تدّل على المحذوف. اوتّي، وأسلوب االلتفات( ُمقوِّ  من مقوِّ
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  ّرجيح بينها، ولعّل من الممكن _ والتّ اا وداللي  د األوجه _نحوي  في تعدّ  وايات كبير أثركان لتعّدد الر
 تشبيه المسألة بتعّدد القراءات القرآنّية.

  ّذي يحتمل أكثر من وجه على الحياد، فهو يذكر األوجه المحتملة قام منهج الُعكَبرّي في الحديث ال
اجح منها فيذكره جه على الرّ ألو ادر، وقد يدّل ترتيبه لدون ترجيح صريح بينها إاّل في القليل النّ 

 .أّوالً 
  ّحاة، فلم يبتدع تي تناولها الُعكَبرّي ال يخرج عن إطار الحذف عند النّ الحذف في األحاديث ال

 أويل ال غاية.قدير وسيلة من وسائل التّ حاة قبله؛ ذلك أنَّ التّ الُعكَبرّي محذوفات جديدة لم يذكرها النّ 
  ميَل الجمهور في بعض المسائل المبثوثة في كتابه، ومنها:تظهر بصرّية الُعكَبرّي وميُله 

 االسم المرفوع بعد )إن( فاعل ال مبتدأ. .1
 جواز رفع الفعل ونصبه بعد )أْن( المحذوفة. .2
 ال تجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف الّلفظان. .3
 رط.رط )َمن( هو جملة فعل الشّ خبر اسم الشّ  .4
( حرف وليست اسمً  .5  .ا)ُربَّ
 تقدير المصدر ال حرف الجّر في نحو: )ادرس أْن تفشل(.اجح الرّ  .6

 ير آخر معها، _ دقيقة دّقة ال ُتمكِّن من تقداحوّية في تقديراته؛ فكانت _غالبً أظهر الُعكَبرّي براعة ن
 يوطّي وغيره عنه.في أخذ السّ  اولعّل هذا كان سببً 

  ًوايات.ّي، ال سّيما مع تعّدد الرّ ذي ذكره الُعكَبر آخر غير الّ  ا_ وجهً اقد يحتمل الحديث _أحيان 
  ّها، لكّنه واة، وال يرّد رواية إذا أمكن تأويلهو إلى الرّ من مظاهر ورع الُعكَبرّي أّنه ال ينسب الس

 .اهج أحيانً خالف هذا النّ 
  حوّية.سّخر عنايته وجهده للقاعدة النّ لم ُيْول الُعكَبرّي الجانب الّداللّي للحذف كبير أهّمّية، بل 
 ان للحذف دالالت عاّمة يعّددها أهل االختصاص، فإّنه ثّمة دالالت خاّصة لكّل حذف ال إذا ك

 تظهر إاّل عن طريق ربطه بسياقه.
  ّتي تناولها الُعكَبرّي تصّرف المتكّلم في ضروب الكالم، والقدرة واهد الّ قدير في الشّ أظهر الحذف والت

 المتوّقدة للسامع على الفهم.
 

 النتائج العاّمة، وكان وراء كّل مطلب وفصل نتائج خاّصة به. جموعة منفهذه م     
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 وصيات:التّ 
 

تي تستحق تسخير األقالم بعد طّي مراحل البحث يضع الباحث بين يدي القارئ بعض القضايا الّ      
 قاط اآلتية:وء عليها، ولم يقف على دراسة لها، ويمكن اختصار ذلك في النّ لها، وتسليط الّض 

 
 حاة بين الماضي والحاضر "دراسة نحوّية مقارنة".ريف لدى النّ بوّي الشّ م بالحديث النّ االهتما 
  ّريف "دراسة نحوّية داللّية".بوّي الشّ وايات في إعراب الحديث النّ أثر تعّدد الر 
  ّحوّيين والبالغّيين "دراسة مقارنة".قدير بين النّ الحذف والت 
  ّريف "دراسة نحوّية ترجيحّية".بوّي الشّ يادة في الحديث النّ الحذف والز 
  ّقدير "دراسة نحوّية داللّية".أثر أسلوب االستفهام في ظاهرة الحذف والت 
  ّعراء "دراسة نحوّية داللّية".قدير لدى شاعر من الشّ فسّية في الحذف والتّ أثر الحالة الن 
  ّعديل في )جامع المسانيد( البن الجوزّي "دراسة في الحديث".الجرح والت 

 
 فتيش.راسة والتّ ظر والدّ فمثل هذه القضايا _إن لم ُيدَرس_ يستحّق النّ      

 
قصان إاّل كتاب هللا الُمعِجز، فما كان سيان، وال يخلو كتاب من الخطأ والنّ ذلك واإلنسان موضع النّ      

 يطان، وإّن الباحث ليرجوفي هذا البحث من صواب فمن هللا وحده، وما كان من خطأ فمن صاحبه والشّ 
 أن يكون عمله هذا ثمرة طيبة ُتعِجب القّراء، وَتَلذ  المختصين في العربّية وتنفعهم، والحمد هلل رّب العالمين.
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 ملّخص البحث
 

حاة في أبواب ، فنّظر له النّ اا وداللي  راسة نحوي  ار ظاهرًة تستحّق الدّ كثر الحذف في العربّية حّتى ص     
اهرة يدرس فيه هذه الظّ  ا كاماًل بابه، ومنهم من أفرد للحذف بابً  كّل محذوف في حو المختلفة واضعينالنّ 
 ذي ُيَعد  جوهر البالغة.تي تدّل على تصّرف المتكّلم في ضروب الكالم، وقدرته على اإليجاز الّ الّ 
 

قيم ويّطرد مع ذي طرأ عليه الحذف؛ لكي يستقدير وسيلة يؤّولون بها الكالم الّ حوّيون التّ واستعمل النّ      
 ما وضعوه من قواعد.

 
من وجوه العربّية، عمد الباحث إلى  اا مشرقً ريف وجهً بوّي الشّ وكان الحديث النّ فلّما كان األمر كذلك،      

بوّي( للُعكَبرّي )ت: ريف، وذلك عن طريق )إعراب الحديث النّ قدير في الحديث الشّ دراسة الحذف والتّ 
 راسة.يل بالحذف حّتى استحّق الدّ أو ذي كثر فيه التّ هـ( الّ 616

 
 تي جاءت موسومة بعنوان:راسة الّ لهذه الدّ  احليلّي منهجً المنهج الوصفّي التّ  واعُتِمد     

 "دراسة نحوّية دَللّية"(. ابوّي، إعراب الُعكَبرّي أنموذجً نّ قدير في إعراب الحديث ال)الحذف والتّ 
 

ريف، واعتمد فيه مؤّلفه كتاب يب برزت في ميدان الحديث الشّ وإعراب الُعكَبرّي واحد من ثالثة أعار      
، وذلك بعد أن التمس منه بعض طالبه إمالء اا أساسي  هـ( مصدرً 597د( البن الجوزي )ت: )جامع المساني

 لفاظ الحديث.مختصر في إعراب ما يشكل من بعض أ
 

عراب لم ينف عن متنه بعض القضايا واة، وكون الكتاب في اإلعلى أسماء الرّ  اوقد رّتبه ألفبائيً      
 غوّية. وللكتاب وصاحبه حظوة عند أهل العربّية.رفّية والل  الّص 

 
تي وصلت إلى ثالثة وثالثين ومئتي شاهد، وفي ذلك وقد هدف هذا البحث إلى جمع شواهد الحذف الّ      

 اا أو ثالثً ا ثانيً كثير من شواهده وجهً أّنه ذكر في لوحظ أّن الُعكَبرّي لم ُيلِق لداللة الحذف كبير أهّمّية، و 
اللّي للحذف، وسعى إلى وء على الجانب الدّ غير الحذف للشاهد الواحد، فقصد الباحث إلى تسليط الّض 

 ترجيح األقوى بين األوجه المتعّددة للشاهد الواحد.
 

 ا خاتمة وفهارس.وضّم البحث بين دّفتيه فصلين سبقهما إهداء وشكر ومقّدمة وتمهيد، وجاء بعدهم     
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ففي المقّدمة كان الحديث عن: أسباب اختيار الموضوع، وأهّمّية البحث، وأهدافه، وحدوده، ومنهجه،      
 ابقة، وخّطة البحث.راسات السّ والدّ 

 
للموضوع، ثّم عّرف بالُعكَبرّي وكتابه قبل  اا عن ظاهرة الحذف تمهيدً ا نظري  وجعل الباحث حديثً      

 واهد وتحليلها في الفصلين.عرض الشّ االنتقال إلى 
 

لها الُعكَبرّي بالحذف دون غيره من واهد الّ ففيه الشّ  (اا واحدً )الحذف وجهً الفصل األّول  أّما      تي َأوَّ
قليدّية_ على ريقة التّ أويل، وقد وصل عددها إلى ثالثة عشر ومئة، ووّزعها الباحث _على الطّ وسائل التّ 

 ثالثة مباحث، وهي:
 االسم.حذف  .1
 حذف الفعل. .2
 حذف الحرف. .3

 
واهد؛ إذ وصل عدد شواهده إلى ثمانية وخمسين، توّزعت صيب األكبر من الشّ وكان لحذف االسم النّ      

 على المطالب اآلتية:
 .اف المبتدأ: وفيه ثالثة عشر شاهدً حذ .1
 حذف الخبر: وفيه ثمانية شواهد. .2
 حذف المفعول به: وفيه أربعة شواهد. .3
 ل: وفيه شاهد واحد.حذف صاحب الحا .4
 .احذف المضاف والمضاف إليه: وفيه واحد وعشرون شاهدً  .5
 فة: وفيه سبعة شواهد.حذف الموصوف والّص  .6
 مير: وفيه ثمانية شواهد.حذف الّض  .7

 
 ، توّزعت على المطالب اآلتية:اهد الفعل إلى سّتة وثالثين شاهدً ووصلت شوا      

 ا.حذف الفعل المتعّدي: وفيه تسعة عشر شاهدً  .1
 ا.حذف الفعل الالزم: وفيه سّتة عشر شاهدً  .2
 رط: وفيه ثمانية شواهد.حذف الفعل في القسم والشّ  .3
 اقص )كان(: وفيه ثالثة شواهد.حذف النّ  .4
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 ، توّزعت على المطالب اآلتية:اوفي حذف الحرف تسعة عشر شاهدً 
 حذف همزة االستفهام: وفيه خمسة شواهد. .1
 : وفيه أربعة شواهد.اصبةحذف )َأْن( المصدرّية النّ  .2
 حذف الجاّر: وفيه سّتة شواهد. .3
 حذف الفاء: وفيه شاهد واحد. .4
 حذف )قد(: وفيه شاهدان. .5
 حذف )يا(: وفيه شاهد واحد. .6

 
اهد ووجه االستشهاد وداللة وتحت كّل مطلب تمهيد نظرّي لطيف، ثّم تحليل لشواهده ببيان موطن الشّ      

تي وصل إليها الباحث في كّل مطلب، وكذلك فصيلّية الّ تائج التّ لنّ الحذف في كّل منها، ثّم مجموعة من ا
 تائج.اخُتِتم الفصل بمجموعة من النّ 

 
واهد رجيح؛ إذ ضمَّ الشّ غلب عليه طابع التّ  فقد)بين الحذف وغيره، والحذف وعدمه(  انيأّما الفصل الثّ      

وفي ذلك عشرون ومئة شاهد توّزعت تي احتملت وجهين أو أكثر؛ الحذف وغيره، أو الحذف وعدمه. الّ 
 على مبحثين، وهما:

 بين الحذف وغيره. .1
 بين الحذف وعدمه. .2

 
 ، توّزعت على المطلبين اآلتيين:امبحث األّول ثالثة وثالثون شاهدً فجاء في ال     
 .ابين تقدير االسم وغيره: وفيه اثنان وعشرون شاهدً  .أ

 .االفعل وغيره: وفيه أحد عشر شاهدً بين تقدير  .ب
 

 ، توّزعت على المطالب اآلتية:ااني سبعة وثمانون شاهدً لمبحث الثّ وفي ا     
 .ام وعدمه: وفيه تسعة وخمسون شاهدً بين تقدير االس .1
 .الفعل وعدمه: وفيه سبعة عشر شاهدً بين تقدير ا .2
 بين تقدير الحرف وعدمه: وفيه سبعة شواهد. .3
 رط وعدمه: وفيه أربعة شواهد.بين تقدير الشّ  .4
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اهد ووجه االستشهاد واألوجه المحتملة، وترجيح شواهده ببيان موطن الشّ طلب تحليل ت كّل موتح     
وايات، وموافقة المّطرد، والمقام وما يناسبه، وداللة الحذف، ثّم مجموعة من األقوى منها باالستناد إلى الرّ 

 تائج.الفصل بمجموعة من النّ تي وصل إليها الباحث في كّل مطلب، وكذلك اخُتِتم فصيلّية الّ تائج التّ النّ 
 

تي وضعها وصيات الّ سالة محّملة بعرض ألهّم نتائج البحث، ومجموعة من التّ وجاءت خاتمة الرّ      
 حو والحديث.الباحث للمهتّمين من المشتغلين في النّ 

 
 تائج:قاط اآلتية طرف يسير من تلك النّ وفي النّ      
  ّكالحمل على الُمشِكل نحوي  حاة_ في تأويل الحديث اتنّوعت وسائل الُعكَبرّي _حاله حال الن ،

صيب األكبر بين قدير، وكان لألخير النّ أخير والحذف والتّ قديم والتّ قصان والتّ يادة والنّ المعنى والزّ 
 تلك الوسائل.

  ّل الحذف والت راسة في كتب إعراب الحديث ال سّيما كتاب الُعكَبرّي، قدير ظاهرة تستحّق الدّ َشكَّ
 ال تخلو صفحة من صفحاته من شاهد على الحذف أو إشارة إليه.فتكاد 

 .بلغ عدد شواهد هذا البحث ثالثة وثالثين ومئتي شاهد، توّزعت على فصلين 
  ّاللّي، وكثرة االستعمال، والحمل على المعنى، طّور الدّ ياق، واالستفهام، والتّ َمثََّل كلٌّ من الس

يً وتّي، وأسلوب االلتفات مُ ّص نغيم الوالتّ  يات الحذف، وقرينة تدّل على المحذوف. اقوِّ  من مقوِّ
  ّرجيح بينها، ولعّل من الممكن _ والتّ اا وداللي  بير أثر في تعّدد األوجه _نحوي  وايات ككان لتعّدد الر

 تشبيه المسألة بتعّدد القراءات القرآنّية.
  ّفهو يذكر األوجه المحتملة ذي يحتمل أكثر من وجه على الحيادقام منهج الُعكَبرّي في الحديث ال ،

اجح منها فيذكره جه على الرّ ادر، وقد يدّل ترتيبه لألو دون ترجيح صريح بينها إاّل في القليل النّ 
 .أّوالً 

 ير آخر معها، _ دقيقة دّقة ال ُتمكِّن من تقداحوّية في تقديراته؛ فكانت _غالبً أظهر الُعكَبرّي براعة ن
 يوطّي وغيره عنه.في أخذ السّ  اولعّل هذا كان سببً 

  ًوايات.ذي ذكره الُعكَبرّي، ال سّيما مع تعّدد الرّ آخر غير الّ  اا_ وجهً قد يحتمل الحديث _أحيان 
 

لل، فما كان من صواب فمن هللا سيان، وال يخلو عمل بشرّي من الخطأ والزّ هذا واإلنسان موضع النّ      
 شاد.الهادي إلى الحّق والرّ  يطان، والحمد هللوحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشّ 
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 الملّخص باإلنجليزّية
Research Summary 

 

The deletion increased in Arabic until it became a phenomenon worthy of study 

both grammatically and semantically. The grammarians looked at it in the 

various sections of grammar, placing each omitted section in its chapter, and 

some of them singled out an entire chapter of deletion to study it in. This 

phenomenon that indicates the speaker's behavior in speech, and his ability to 

be brief, which is considered essence of rhetoric. 

Grammarians use estimation as a means of interpreting words that have been 

deleted; In order to be straight and consistent with the rules they set. 

When that was the case, and the noble hadith of the Prophet was a bright face 

of the Arabic language, the researcher deliberated to study of deletion and 

appreciation in the noble hadith. This is done through (the parsing of the 

Prophetic hadith) by Al-Akbari (T.: 616 A.H.) in which there was a lot of 

interpretation by deleting until it became worthy of study. 

 

The descriptive analytical method was adopted as a method for this study, 

which was tagged with the title: 

(Deletion and Estimation in the parsing of the Prophetic Hadith, Al-

Akbari’s parsing as a “Grammatically and Semantically Study”). 

Al-Akbari's parsing is one of three others that emerged in the field of hadith. 

And his author relied on the book (Jami al-Masanid) by Ibn al-Jawzi (d.: 597 

AH) as a primary source. This is after some students saw in this book a brief 

dictation in the parsing of what is difficult for some of the words of the hadith. 

He arranged it alphabetically on the names of the narrators, and since the book 

is in parsing, it contained some morphological and linguistic issues. The book 

and its blind grammarian author have a place among the people of Arabic. 

 

The aim of this research was to collect evidence of deletion, which reached 233 

evidences. In that it was noted that Al-Akbari did not attach great importance to 

the significance of the deletion. And that he mentioned in many of his evidence 

a second or third aspect of the single evidence, other than the deletion. The 

researcher intended to shed light on the semantic side of deletion. He sought to 

favor the strongest among the multiple facets of a single evidence. 
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The research included two chapters preceded by a dedication and thanks, an 

introduction and a preface, followed by a conclusion and indexes. 

In the introduction, the discussion was about: the reasons for choosing the 

topic, the research objectives, its importance, its limits, its methodology, 

previous studies, and the research plan. 

The researcher made a theoretical talk about the phenomenon of deletion as a 

prelude to the topic, then introduced Al-Akbari and his book before moving on 

to presenting and analyzing the evidence in the two chapters. 

As for the first chapter (the one-sided deletion), it contains the evidence that 

Al-Akbari interpreted by deleting, without any other means of interpretation. 

Their number reached one hundred and thirteen, and the researcher distributed 

them according to the traditional method into three sections, which are: 

Delete the name.1 

 Delete the verb.2 

3. Delete the character 

The deletion of the name had the largest share of the evidence; The number of 

his evidences reached fifty-eight. 

It is divided into the following demands: 

A. Al-Mubtada: It has thirteen evidences. 

B. Al-khbar: It has eight evidences. 

C. Object: It has four evidences. 

D. The owner of the situation: It has one evidence. 

E. Added and Added to it: It has twenty-one evidences. 

F. Described and adjective: It has seven evidences. 

G. Pronoun: It has eight evidences. 

 

Evidence for the verb amounted to thirty-six evidences, distributed on the 

following demands: 

A. The transitive verb: It has nineteen evidences. 

B. The Intransitive verb: It has sixteen evidences. 

C. Verb in oath and condition: It has eight evidences. 

D. The incomplete (KAN): It has three evidences. 
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In the deletion of the letter, there are nineteen evidences, divided into the 

following demands: 

A. Interrogative letter: It has five evidences. 

B. (Ana): It has four evidences. 

C. (AlJar): It has six evidences. 

D. (Alfaa): It has one evidence. 

E. (May): It has two evidences. 

F. (Oh): It has one evidence. 

 

Under each requirement is a nice theoretical preamble, then an analysis of its 

evidence by explaining the place of the evidence and the type of evidencing. And 

the significance of the deletion in each of them, then a set of detailed results that 

the researcher reached in each requirement, as well as the chapter concluded with 

a set of results. 

 

As for the second chapter (between deletion and others, and deletion and their 

absence), it was dominated by the character of weighting. It included the 

evidence that had two or more faces. Deletion and others, or deletion or not. In 

that, one hundred and twenty evidences were divided into two sections: 

1. Between deletion and others. 

2. Between deletion and non-deletion. 

Thirty-three evidences came in the first section, divided into the following two 

demands: 

A. Between the name and others: there are twenty-two evidences. 

B. Between the verb and others: there are eleven evidences. 

 

In the second section, eighty-seven evidences were divided into the following 

demands: 

A. Between the name and its absence: it has fifty-nine evidences. 

B. Between the act and its absence: it has seventeen evidences. 

C. Between the character and its absence: it has seven evidences. 
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D. Between the condition and its absence: it has four evidences. 

 

Under each requirement is an analysis of its evidences by stating the place of the 

evidence, the type of the evidencing, the possible aspects, the weighting of the 

strongest of them based on the narrations, agreeing with the place and what suits 

it, and the indication of deletion. Then a set of detailed results that the researcher 

reached in each requirement, as well as the chapter concluded with a set of 

results. 

 

The conclusion of the thesis came loaded with a presentation of the most 

important results of the research, and a set of recommendations made by the 

researcher for those interested in grammar and hadith. 

In the following points, a small part of those results: 

 Al-Akbari’s means varied, as is the case of grammarians, in interpreting 

the grammatically problematic hadith, such as relying on meaning, 

addition, decrease, introduction, delay, deletion and estimation, and the 

latter had the largest share among those means. 

 Estimation and Deletion constituted a phenomenon worthy of study in the 

books of hadith parsing, especially the book of Al-Akbari. Almost no 

page of its pages is devoid of a evidence to the deletion or a reference to 

it. 

 The number of evidences to this research reached two hundred and thirty-

three, divided into two chapters. 

 The context, the interrogative, the semantic development, the frequent 

use, the load on the meaning, and the vocal intonation represented a 

strengthening of the deletions, and a presumption indicating the deleted. 

 The multiplicity of narrations had a great impact on the multiplicity of 

aspects - grammatically and semantic and the weighting between them, 

and perhaps it is possible to compare the issue to the multiplicity of 

Qur'anic readings. 

 Al-Akbari’s approach to the hadith that has more than one aspect is based 

on neutrality, as he mentions the possible aspects without explicit 

weighting between them except in a rare few, and his arrangement of the 

aspects may indicate the most correct of them, so he mentions it first. 

 Al-Akhbari showed grammatical ingenuity in his estimations; It was often 

so precise that it was not possible to estimate another with it, and perhaps 

this was the reason why Al-Suyuti and others took it from him. 
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 Sometimes the hadith may have a different aspect than what Al-Akbari 

mentioned, especially with the plurality of narrations. 

 

Man is subject to forgetfulness, and no human action is free of error, so 

whatever was right is from Allah alone, and whatever was wrong is from 

myself and Satan, and praise be to Allah who guides to truth and guidance. 
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 لّدين قباوة، ومحّمد نديم الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادّي. تح: فخر ا
 .1م، ط1992هـ_ 1413فاضل. دار الكتب العلمّية، بيروت 

  ّبيب. د. د، د. ت، د. ط.حاشية الّدسوقّي على متن مغني الل 
 .حاشية الّصّبان. تح: طه عبد الّرؤوف سعد. المكتبة التوفيقّية، د. ت. د. ط 
  م، 1997هـ_ 1417أضواء الّسلف، الّرياض الحديث الّنبوّي في الّنحو العربّي، محمود فّجال. دار

 .2ط
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  .الخصائص، أبو الفتح عثمان ابن جّني. تح: محّمد علّي الّنّجار. دار الكتب المصرّية، د. ت
 د. ط.

  4م، ط1996هـ_ 1416خصائص الّتراكيب، محّمد محّمد أبو موسى. مكتبة وهبة، القاهرة. 
  ،1م، ط2000هـ_ 1420الخالصة الّنحوّية، تّمام حّسان. عالم الكتب. 
  دالئل اإلعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الّرحمن الجرجانّي. قرأه وعّلق عليه: محمود محّمد

 شاكر. د. ط.
  ،دليل الّسالك إلى ألفّية ابن مالك، عبد هللا بن صالح الفوزان. دار المسلم للّنشر والّتوزيع، د. ت

 د. ط.
 عبد الّشافي. دار الكتب العلمّية، بيروت  ديوان امرئ القيس. ضبطه وصّححه: مصطفى

 .5م، ط2004هـ_ 1425
  م، 1994هـ_ 1414ديوان األخطل. شرحه: مهدي ناصر الّدين. دار الكتب العلمّية، بيروت

 .2ط
 تح: نعمان محّمد أمين طه. دار المعارف، القاهرة، د. ت.  .جرير بشرح محّمد بن حبيب ديوان

 .1027 /2د. ط. 
 لعّجاج. اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسّي. دار ابن قتيبة، الكويت، ديوان رؤبة بن ا

 د. ت، د. ط.
  م، د. 1965ديوان عدّي بن زيد العبادّي. تح: محّمد جّبار المعيبد. دار الجمهورّية للّنشر، بغداد

 ط.
  م، 1996هـ_ 1416ديوان عمر بن أبي ربيعة. قّدم له: فايز محّمد. دار الكتاب العربّي، بيروت

 .2ط
  م، 1991هـ_ 1411ديوان عمرو بن كلثوم. تح: إميل بديع يعقوب. دار الكتاب العربّي، بيروت

 .1ط
  َم له: علّي فاعور. دار الكتب العلمّية، بيروت  .1م، ط1987هـ_ 1407ديوان الفرزدق. قدَّ
 مجمع الل غة العربّية،  ديوان الفضل بن قدامة أبي الّنجم الِعْجلّي. تح: محّمد جمران. مطبوعات

 م، د. ط.2006هـ_ 1427دمشق 
  هـ_ 1381ديوان قيس بن الخطيم. تح: إبراهيم الّسامرائّي، وأحمد مطلوب. مطبعة العاني، بغداد

 .1م، ط1962
  اَرمّي. تح: عبد هللا الجبوري، وخليل إبراهيم العطّية. دار البصرّي، بغداد ديوان مسكين الدَّ

 .1م، ط1970هـ_ 1389
  هـ_ 1411ديوان الّنابغة الّذبيانّي. شرح وتعليق: حّنا نصر الِحّتي. دار الكتاب العربّي، بيروت

 .1م، ط1991
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  هـ_ 1413سّر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جّني. تح: حسن هنداوي. دار القلم، دمشق
 .2م، ط1993

 :نن الكبرى، أبو عبد الّرحمن أحمد بن شعيب الّنسائّي. تح حسن شلبي. مؤّسسة الّرسالة،  الس 
 .1م، ط2001هـ_ 1421بيروت 

  .سير أعالم الّنبالء، شمس الّدين محّمد بن أحمد بن عثمان الّذهبّي. تح: مجموعة من المحّققين
 .11م، ط1996هـ_ 1417مؤّسسة الّرسالة، 

  أحمد. تح: شذرات الّذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد شهاب الّدين أبو الفالح عبد الحّي بن
 .1م، ط1991هـ_ 1412محمود األرناؤوط. دار ابن كثير، دمشق 

  ،شرح األشموني على ألفّية ابن مالك. تح:محّمد محيي الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربّي
 . 1م، ط1955هـ_ 1375بيروت 

 .هجر للّطباعة  شرح الّتسهيل، ابن مالك األندلسّي. تح: عبد الرحمن الّسّيد، ومحّمد بدوّي المختون
 .1م، ط1990هـ_ 1410والّنشر، 

  شرح الّتصريح على الّتوضيح، خالد بن عبد هللا األزهرّي. تح: محّمد باسل عيون الّسود. دار
 .1م، ط2000هـ_ 1421الكتب العلمّية، بيروت 

  2هـ، ط1391شرح ثالثّيات مسند أحمد، محّمد الّسفارينّي الحنبلّي. المكتب اإلسالمّي، بيروت. 
  شرح جمل الزَّّجاجّي، أبو الحسن علّي بن مؤمن بن محّمد بن علّي بن عصفور اإلشبيلّي. قّدم

 .1م، ط1998هـ_ 1419له: فّواز شّعار. دار الكتب العلمّية، بيروت 
  شرح الّدمامينّي على المغني، محّمد بن أبي بكر الّدمامينّي. تح: أحمد عزو عناية. مؤّسسة

 .1م، ط2007هـ_ 1428ت الّتاريخ العربّي، بيرو 
  شرح الّرضّي لكافّية ابن الحاجب. تح: حسن بن محّمد الحفظّي. جامعة محّمد بن سعود

 .1م، ط1993هـ_ 1414اإلسالمّية، المملكة العربّية الّسعودّية 
  شرح ابن عقيل على األلفّية. بهاء الّدين بن عقيل. تح: محّمد محيي الّدين عبد الحميد. دار

 .20م، ط1980هـ_ 1400، القاهرة مصر للّطباعة
  ،شرح عمدة الحافظ وعّدة الالفظ، جمال الّدين محّمد بن مالك. تح: عدنان الّدورّي. مطبعة العاني

 م، د. ط.1977هـ_ 1397بغداد 
  شرح قطر الّندى وبّل الصدى ومعه سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الّندى، أبو محّمد عبد هللا

ارّي. تح: محّمد محيي الّدين عبد الحميد. دار الخير، دمشق جمال الدين بن هشام األنص
 .1م، ط1990هـ_ 1410

  شرح الكافّية الّشافية، أبو عبد هللا جمال الّدين محّمد بن عبد هللا بن محّمد بن مالك. تح: علّي
 .1م، ط2000هـ_ 1420محّمد معّوض، وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمّية، بيروت 
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 ّلمحة البدرّية في علم الل غة العربّية، ابن هشام األنصارّي. تح: هادي نهر. د. د، د. ت، شرح ال
 د. ط.

  ،شرح المفّصل، موفَّق الّدين يعيش بن علّي بن يعيش. تح: مشيخة األزهر. الّطباعة المنيرّية
 مصر، د. ت. د. ط.

 ل في صنعة اإلعراب الموسوم بالّتخمير، القاسم بن ال حسين الخوارزمّي. تح: عبد شرح المفصَّ
 الرحمن بن سليمان العثيمين. دار الغرب اإلسالمّي. د. ت. د. ط.

  شرح المّكودّي على األلفّية في علمي الّصرف والّنحو. أبو زيد عبد الّرحمن بن علّي بن صالح
 م، د. ط.2005هـ_ 1425المّكودّي. تح: عبد الحميد هنداوي. المكتبة العصرّية، بيروت 

 بن الّناظم على ألفّية ابن مالك. تح: محّمد باسل عيون الّسود. دار الكتب العلمّية، بيروت شرح ا
 .1م، ط2000هـ_ 1420

  هـ_ 1388شعر األحوص األنصارّي. جمع وتحقيق: إبراهيم الّسامرائّي. مطبعة الّنعمان، العراق
 م، د. ط.1969

 ن مالك األندلسي. تح: طه ُمحِسن. شواهد الّتوضيح لمشكالت الجامع الّصحيح، جمال الّدين ب
 .2هـ، ط1413مكتبة ابن تيمية، 

  حاح تاج الل غة وِصحاح العربّية، أبو نصر إسماعيل بن حّماد الجوهرّي الفارابّي. تح: أحمد الّص
 .4م، ط1987هـ_ 1407عبد الغفور عّطار. دار العلم للماليين، بيروت 

 عيل البخارّي. دار ابن كثير، دمشق_ بيروت صحيح البخارّي، أبو عبد هللا محّمد بن إسما
 .1م، ط2002هـ_ 1423

  صحيح البخارّي بشرح الكرمانّي، محّمد بن يوسف شمس الّدين الكرمانّي. دار إحياء الّتراث
 .2م، ط1981هـ_ 1401العربّي، بيروت 

 ريابّي. دار صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحّجاج النَّيسابورّي. اعتنى به: َنْظر محّمد الفا
 .1م، ط2006هـ_ 1427طيبة، الّرياض 

  م، 1980ضرائر الّشعر، ابن عصفور اإلشبيلّي. تح: الّسّيد إبراهيم محّمد. دار األندلس، القاهرة
 .1ط

  م، د. ط.1988ظاهرة الحذف في الّدرس اللغوّي، طاهر حّمودة. الدار الجامعّية، اإلسكندرّية 
 نبوّي، جالل الدين السيوطّي. تح: سلمان القضاة. دار الجيل، عقود الزبرجد في إعراب الحديث ال

 ، د. ط.1994هـ_ 1414بيروت 
  .فتح الباري شرح صحيح البخارّي، أحمد بن علّي أبو الفضل العسقالنّي. تح: فؤاد عبد الباقي

 هـ، د. ط.1379دار المعرفة، بيروت 
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 نّي اليمنّي. دار ابن كثير، بيروت فتح القدير، محّمد بن علّي بن محّمد بن عبد هللا الّشوكا
 .1هـ، ط1414

  هـ_ 1418الفروق الل غوّية، أبو هالل العسكرّي. تح: محّمد إبراهيم سليم. دار العلم والّثقافة، القاهرة
 م، د. ط.1997

 81. ص2فلسفة البالغة بين الّتقنّية والّتطّور، رجاء عيد. منشأة المعارف باإلسكندرّية، د. ت، ط. 
  هـ_ 1404الل غة وتراكيبها، منهٌج وتطبيٌق، خليل أحمد عمايرة. عالم المعرفة، جّدة في نحو

 .1م، ط1984
  م، 1988هـ_ 1408الكتاب، سيبويه. تح: عبد الّسالم محّمد هارون. مكتبة الخانجي، القاهرة

 .3ط
  اهيم كتاب العين، أبو عبد الّرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدّي. تح: مهدي المخزومّي، وإبر

 الّسامرائّي. دار ومكتبة الهالل، د. ت. د. ط.
  ،كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محّمد بن علّي الّتهانوّي. تح: علّي دحروج. مكتبة لبنان

 .1م، ط1996بيروت 
  الكّشاف عن حقائق غوامض الّتنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الّزمخشرّي جار

 .3هـ، ط1407ّي، بيروت هللا. دار الكتاب العرب
  كشف المشكل من حديث الّصحيحين، جمال الّدين أبو الفرج عبد الّرحمن بن علّي بن محّمد

 الجوزي. تح: علّي حسين البواب. دار الوطن، الّرياض. د. ت. د، ط.
  الُكّناش في الّنحو والّتصريف. أبو الفداء إسماعيل بن علّي. تح: جودة مبروك محّمد. مكتبة

 .2م، ط2005هـ_ 1426ب، القاهرة اآلدا
  كنز العّمال في سنن األقوال واألفعال، عالء الّدين علّي المّتقي بن حسام الّدين الهندّي البرهان

فورّي. ضبطه وفّسر غريبه: بكري حّياني. وصّححه ووضع فهارسه: صفوة الّسقا. مؤّسسة 
 .5م، ط1985هـ_ 1405الّرسالة، بيروت 

  ّء واإلعراب، الُعكَبرّي. تح: محّمد عثمان. مكتبة الّثقافة الّدينّية، القاهرة باب في علل البناالل
 .1م، ط2009هـ_ 1430

  .لسان العرب، أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم بن منظور. دار صادر بيروت، د. ت. د
 .ط

  أبو رعد. د. د. ما اّتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد، المبّرد. تح: أحمد محّمد سليمان
 .1م، ط1988هـ_ 1409

  .المباحث المرضية المتعّلقة بـ )َمن( الّشرطّية، عبد هللا بن يوسف أبو محّمد جمال الّدين بن هشام
 .1م، ط1987هـ_ 1408تح: مازن المبارك. دار ابن كثير، دمشق 
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 له وعّلق عليه:  مجمع األمثال، أبو الفضل أحمد بن محّمد بن أحمد بن إبراهيم الميدانّي. قّدم
 .2م، ط2004هـ_ 1425نعيم حسين زرزور. دار الكتب العلمّية، بيروت 

  المحتَسب في تبيين وجوه شواّذ القراءات واإليضاح عنها، ابن جّني. تح: عبد الفتاح شلبي. دار
 سزكين للّطباعة والّنشر، د. ت، د. ط.

  ّة كّلّية الّدراسات اإلسالمّية والعربّية، مذهب أبي البقاء الُعكَبرّي في الّنحو، غازي ظليمات. مجل
 م.1991هـ_ 1411، 3اإلمارات العربّية المّتحدة، العدد 

  الُمزهر في الل غة وأنواعها، جالل الّدين الّسيوطّي. تح: محّمد أحمد جاد المولى، ومحّمد أبو
 م، د. ط.1986هـ_ 1406الفضل إبراهيم، وعلّي محّمد البجاوي. المكتبة العصرّية، بيروت 

  المساعد على تسهيل الفوائد، بهاء الّدين بن عقيل. تح: محّمد كامل بركات. دار الفكر، دمشق
 .1م، ط1980هـ_ 1400

  مسند اإلمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العّمال في سنن األقوال واألفعال. الطبعة
 .86 /3. 2م، ط1978هـ_ 1398الميمنّية، 

 ُمنِّّي. المطبعة البهّية،  المصنَّف من الكالم على مغني ابن هشام، تقّي الّدين أحمد بن محّمد الش 
 مصر، د. ت، د. ط.

  م، 1977المطالع الّسعيدة، جالل الّدين الّسيوطّي. تح: نبهان ياسين حسين. دار الّرسالة، بغداد
 .1ط

 مكتبة معاني القرآن، أبو الحسن سعيد بن مسعدة األخفش األوسط. تح: هدى محمود قراعة .
 .1م، ط1990هـ_ 1411الخانجي، القاهرة 

  م، 1983هـ_ 1403معاني القرآن، أبو زكرّيا يحيى بن زياد الفرَّاء. د. ت. عالم الكتب، بيروت
 .3ط

  1م، ط2000هـ_ 1420معاني الّنحو، فاضل صالح الّسامّرائّي. دار الفكر، عّمان_ األردن. 
  هـ_ 1397ياقوت بن عبد هللا الحموّي. دار صادر بيروت، معجم البلدان، شهاب الّدين أبو عبد هللا

 م، د. ط.1977
  ،معجم المصطلحات العربّية في الل غة واألدب، مجدي وهبه_ وكامل المهندس. مكتبة لبنان

 .2م، ط1984بيروت 
  هـ_ 1417المعجم المفّصل في شواهد العربّية، إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمّية، بيروت

 .1م، ط1996
  ّبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصارّي. تح: عبد اللطيف الخطيب. الّسلسلة مغني الل

 .1م، ط2000هـ_ 1421الّتراثّية، الكويت 
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  اكّي. ضبطه وعّلق عليه: نعيم كَّ مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محّمد بن علّي السَّ
 .2م، ط1987هـ_ 1407زرزور. دار الكتب العلمّية، بيروت 

  المفّصل في صنعة اإلعراب، أبو القاسم محمود بن عمر الزَّمخشرّي. وبذيله: المفّضل في شرح
أبيات المفّصل، أبو فراس محّمد الّنعسانّي الحلبّي. قّدم له: علّي بو ملحم. دار الهالل، بيروت 

 .1م، ط1993
  م، د. ط.2000هـ_ 1421المفّصل في علوم البالغة، عيسى العاكوب. منشورات جامعة حلب 
  :الُمفِهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العّباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبّي. تح

 .1م، ط1996هـ_ 1417محيي الّدين ديب مستو، وآخرون. دار ابن كثير، دمشق_ بيروت 
  م، 1978_ هـ1398مقامات الحريرّي، القاسم بن علّي. قّدم له: عيسى سابا. دار بيروت، بيروت

 د. ط.
  ،المقتصد في شرح اإليضاح، عبد القاهر الجرجانّي. تح: كاظم بحر المرجان. دار الّرشيد للّنشر

 م، د. ط.1982العراق 
  هـ_ 1415المقتَضب، أبو العّباس محّمد بن يزيد المبّرد. تح: محّمد عبد الخالق عضيمة. القاهرة

 م.1994
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