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 ملخص البحث

معلومة  قد يعيد  املرء  يف  الكالم  ويبدي  ويتوسع  ويطنب  حىت  يسهم  يف توضيح  
منوط به توضيحها  وموكل إليه إابنتها  وذلك مبا أوتى من زاد املعرفة  ومبا يتاح له  من 
مراجع  ومصادر  ومن وقت وطاقة ، وقد حاولت قدر استطاعيت  رغم املشغوليات واألعباء 
أن  أويف  املوضوع بعض حقه  وإن كان حيتاج  إىل جهد أكرب وإىل إابنة أكثر  وذلك من 

اال يدرك كله اليرتك جله  ، فسودت  بزادي اليسري  وابعي القليل  هذه الوريقات  ابب م
علها  تسهم  يف إماطة  بعض اللثام  عن هذا املوضوع  الكبري  ، وهو جهد املقل  فإن  
أصبت  فيما كتبته  فمن هللا وحده  وإن أخطأت  فمين ومن الشيطان  وهللا من وراء القصد 

ضي تلخيص  ما أفضنا  فيه  ، ويستدعي إجياز  ما توسعنا فيه   فإنين  وملا كان األمر يقت
سأخلص  ما كتبته  عن هذا املوضوع  يف نقاط أسأل هللا  أن تفي ابلغرض  واألرب  وأن 

 أتيت علي  املقصود والطلب . 
فقسمت  موضوعي  إىل  مبحثني  ومثانية  مطالب  يف كل مبحث أربعة  مطالب  إضافة 

ة  وتقدمي  يف بداية  املبحث الثاين  أحتدث فيها    عن سورة يوسف   من حيث إىل تو طئ
تصنيفها  أمكية أ  م مدنية، ومن حيث عدد آايهتا  وسبب نزوهلا  وغري ذلك . وبذلك 

أما املبحث األول   يصبح حبثي   مكوان  من مبحثني   ومثانية  مطالب  وتوطئة  وتقدمي .
د حتدثت فيه  عن تعريف احلذف  لغة  واصطالحا  وعن مدلوله   والذي فيه أربعة مطالب  فق

بني  النحويني  والبالغيني  وعن الفرق بني احلذف واإلجياز  مث ختمته  بفوائد  احلذف 
وأسبابه . وأما املبحث الثاين  فإضافة  إىل التوطئة  عن السورة  واليت حتدثت عنها آنفا  فإنين 

 ذف  وقد قسمته على النحو التايل :جعلته لصلب املوضوع  وهو احل
املطلب  األول : حيث خصصته  حلذف احلرف  كحذف حرف النداء )اي (  وحذف  

حرف اجلر )يف وإىل (  وحذف )ال(  فحذف  حرف النداء  يف هذه السورة  أربع مرات ، 
 بينما حذف حرف اجلر )يف (  مراتن  أما  )إىل  وال( فحذف كل واحد منهما  مرة واحدة
وأما املطلب الثاين  فقد وضعته  حلذف كلمة واحدة  كحذف  املبتدأ  أو اخلرب  أو املضاف 
و إقامة املضاف إليه  مقامه  ألنه اسم  وهو أقرب  إىل املبتدأ  واخلرب  ألهنما  امسان مثله ،  

 كما أحلقت هبذا املطلب  حذف الفاعل  واملفعول به 
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ذف اجلملة  بشقيها  اإلمسية  والفعلية  ، والذي ال وأما املطلب  الثالث  فقد خصصته  حل
 حظته  أن حذف اجلملة  يف هذه السورة  الكرمية  كان من نصيب  اجلملة الفعلية  فقط  

مث ختمت  ابملطلب الرابع  واألخري  ووضعته للحذف  الذي  فاق اجلملة الواحدة  وجتاوزها  
 وهناية تطوايف  وعرض بضاعيت  .   إىل مجل وعبارات  كثرية .  وبه كان ختام حبثي

 أسأل هللا التوفيق  والسداد  والفوز ابجلنة  دار الرشاد  والنجاح  والتربيز والصواب  . 
 وصلى هللا  على سيدان  حممد  وآله وصحبه وسلم  ، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني  
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 شكر وتقدير
شكري وتقديري لكل من إلكمال هذا البحث،ثم  هلل سبحانه الذي وفقين االشكر أوال وأخري 

شحاتة  حممدرأس هؤالء مشريف الدكتـور  ىوعلوزمالء ــذا البحث من أساتذة ساعدني يف ه
،الذي أفادني كثريا من خالل تصويباته ونصائحه،وللحقيقة أنين  عبد احلميد الشرقاوى

 ن حسناته.أخذت من وقته الغالي الكثري،فأسأل اهلل أن جيعل ذلك يف ميزا

 .به عباده املؤمنني ىاهلل أن جيزي اجلميع خري ما جاز ،فأسأل
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 اإلهــــــــــــــــــداء
إلي جامعة املدينة العاملية وإدارتـها وأساتذتها تقديرا ملا تقدمه من خـدمات  

رض ألبناء املــسلمني فــــي مشارق األوالعربية  جليلة يف تدريـس العـلوم اإلسالمية

واىل االخوة فى مجعية احياء الرتاث االسالمى بدولة الكويت فلهم جزيل الشكر ومغــاربها.

. 
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 ةـــــــــدمــــاملق
 ممــا الشــك فيــه  ان لغــة الضــاد  لغــة غنيــة مبفرداهتــا  ومجلهــا   ومبوضــوعاهتا  وأســاليبها          

لها فريدة  وموضوعاهتا  أنيقة  وأسـاليبها  مجيلـة  تزخر ابلدرر وتزهو ابلغرر مفرداهتا عجيبة  ومج
يتخـــري اللغـــوي منهـــا مـــا يشـــاء  ويصـــطفي  النحـــوي منهـــا مـــا يريـــد  وميتطـــي  األديـــب  مجيـــل 
مفرداهتـــا  ويعـــروري  البليـــم  رصـــني كلماهتـــا  تســـع كـــل الكـــالم  وتبـــذ اخلصـــم  عنـــد  اخلصـــام 

، كمــا تتفــنن يف عــرض  دارة  واقتــدار  وتصــرع  الغــرمي يــوم النــزال  تتقــدم لغــات العــا   بكــل جــ
البالغيـني  إمـام      الكالم الواحد  بعدة تعابري تطيل فيه وتقصر  وتوجز فيه وحتذف   . قـال 

حينمــــا حتــــدث عــــن احلــــذف : هــــو ابب دقيــــق املســــلك  لطيــــف املأخــــذ  اإلعجــــاز  يف دالئــــل 
ذكر  والصــمت عــن عجيــب األمــر  شــبيه ابلســحر  فانــك  تــري بــه  تــرك الــذكر  أفصــح مــن الــ

تنطـــق  وأا مـــا تكـــون بيـــاان  إذا   تـــ    اإلفـــادة  أزيـــد ل فـــادة  وجتـــدك  أنطـــق مـــا تكـــون إذا   
    1انتهي كالمه 

حيــث  وســف  مــنيوملـا كــان موضــوع  حبثــي  قيــد  حبــث حــذف اجلملــة العربيــة  ممثلــة يف ســورة 
قواعـــد و رســـوم  ضـــوابط  و  الداللـــة  النحويـــة  متنـــاوال إايه  حســـب مـــا وضـــعه  النحويـــون  مـــن

فنا   أ ســال  وحــدود  يهتــدي هبــا الــدار   فطفقــت  أ قلــب  صــفحات كتــب الــرتاث  ممــا كتبــه
دواويـــن و  األدب   وكتـــب اللغـــة واملعـــاجم   ويف علـــوم القـــران  وتفســـريه  ويف كتـــب يف النحـــو 

مث   .جتويـــد  و الشـــعر  فوجـــدهتم  قـــد وفـــوا الدراســـة  حقهـــا  مـــن تقنـــني  وتـــدقيق  ومـــن ضـــبط 
  ر القلــبطالعــت  ســورة يوســف  فوجــدت فيهــا  حــذفا  يــروق العــني  ويشــفي الصــدر  ويعمــ

و يف أذه السـور ة  هـيف  األسـاليبغريها  من    أوئية ز  النفس  علي مواصلة  هذه  اجلز وحيف
يف كـل   اإلنسـان   حيتذيـه خـري معلـم   وأفضـل  جـوذج  ألنـه  سـور القـران العظـيم  غريهـا  مـن
ان  ويصـلح قـف اللسـالم  بل ويف كل ضروب احلياة  واملعرفـة  فهـو يعلـم اللغـة  ويثضروب الك

إيل جانــب   كمــال  هــذاوالســلوك  إيل مراقــي  الابألخــالق البيــان  ويزيــد يف اإل ميــان  ويرتقــي 
 . وأخراه تفصيله  يف كل ماحيتاج إليه  اإلنسان  مما يصلح حاله  وماله  ودنياه

 : أنواع حسب قراءيتسورة  حلذف يف هذه الوا

                                                 
 146ص  1ج  1992ل اإلعجاز  للجرجاين   حتقيق حممود شاكر  الناشر مطبعة املدين  ابلقاهرة ط اثنية   دالئ / 1
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وحـــذف )يوســـف اعـــرض عـــن هذا(ــــ حـــذف حـــرف  كحـــرف النـــداء  كمـــا يف قولـــه تعـــايل : 1
 البابإىل   أي  حرف اجلر  كقوله تعايل ) واستبقا الباب ( 

 اخلرب  كما يف قوله تعايل ) فصرب مجيل ( املبتدأ  أو ـ حذف  كلمة  كما يف حذف 2
 كانه  كما يف قوله تعايل ) واسأل القرية ( م ليهإ املضاف حالل  وإـ حذف املضاف  3
 برهان ربه ( أن  رأى  ـ حذف مجلة  كقوله تعايل )  ولقد مهت به وهم هبا  لوال 4
ــ حــذف 5 مــن كلمــة  كمــا يف قولــه تعــايل حينمــا عجــز املعــربون  عــن تعبــري الــر اي  قــال أكثــر ـ

لـك  ويوسـف كـالم حمـذوف( فبـني أرسـلون    ...يوسـف افتنـا  فأرسـلون الرسول لعزيز مصر )
جتيل  فيه النظر  وان تطلق  فيه عقال  التصور واخليال  وتعيد فيه وتبدي  فتقول مـثال : أن   

يف هــذه الســـفرة  وركـــب دابتــه  وقطـــع مســـافات  إليـــه   فاخـــذ  زاده  ومــا حيتـــاج فأرســلوه       
دة مــن ذكــره  وصــل  يوســف  وقــد  لــل كــل هــذا راحــة  واكــل وشــرب  ال فائــأن   إىل طويلــة 

 ال يهم  اليزيد علما والينقص جهال . ألنه  وال طائل من تسطريه 
ـ  ال   فــإن  ســورة  يوســف دــال دراســيت  وميــدان حبثــي  ومكاهنــا  كتــب  التفســري إن وحيــث 
 وايل كتـب النحـو كتـب اللغـة واملعـاجم لتعريـف احلـذف إىل  سأحتاج مـع كتـب التفسـري حمال  ـ 

 ر  وايل غريها  مما يستدعيه  البحث وتقتضيه الدراسة .ودواوين الشعواأل دب 
يف  مرحلـة املاجسـتري  لـيس دراسـيت  ام  إلتـشاء هللا  إن وملا كان مشروع حبثي  والذي أعده  

 اخرتت  له طريقة  املباحث  فاملطالب  وهي علي النحو التايل : فإن  مطوال  
 مطالب : أربعة ة   وفيه :  مدلول احلذف  يف اجلملة العربياألول املبحث
 :  تعريف احلذف  لغة واصطالحا        األول املطلب

 املطلب الثاين : احلذف بني النحويني والبالغيني 
 واإلجيازاملطلب الثالث : الفرق بني احلذف 

 وأسبابهاملطلب الرابع : فوائد احلذف 
توطئـة   و   أربعـة   وفيـه    املبحث الثاين : احلذف يف اجلملة العربية  من خـالل سـورة يوسـف 

 مطالب : 
 حذف احلرف:  األول     املطلب

 كلمة   املطلب الثاين : حذف 
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 مجلة  املطلب الثالث : حذف 
 أكثر من مجلة  املطلب الرابع : حذف 

 أســـرار   ، وقـــدنعرض يف ثنـــااي حبثنـــا  وهبـــذا يكـــون حبثـــي  متضـــمنا  مبحثـــني  ومثانيـــة مطالـــب 
   وذلك من خالل  النماذج اليت نعرضها .احلذف  عند البالغيني

وأطنبنـا     مث خنتم  ابخلاتـة  نلخـص فيهـا  مـا أ طلنـا  فيـه وأ سـهبنا  وخنتصـر فيهـا  مـا أ كثـران فيـه 
فيـه  واختصـار مـا ماأسـهب      مـا  إبجيـاز      خيـتم هبـا الكـالم  ألنه وهي هلذا مسيت خاتة 

 فيه . أطيل 
وهــي كثــرية  ومتعــددة  تقــل وتكثــر  حســب املوضــوع  املتحــدث    مث نســدل الســتار  ابلفهــار 

ــــه  وال ميكــــن  حبــــال  ان خيلــــو منهــــا  حبــــث  الن جتــــارب االخــــرين    وأفكــــارهم       ومعــــارفهم عن
الفهار   واحلواشي   وهـي ـ   إال عرب   وال يتم ذلك  توثق أن  عاصروان  البد أو ممن سبقوان 

 :   أ  مهها كما قلنا ـ  كثرية  لكن
 ـ  فهر  املوضوعات /1 
 ـ فهر  املراجع واملصادر   /2 
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 طالبمدلول  احلذف  يف اجلملة العربية  .وفيه أربعة م :املبحث األول 

 املطلب األول     : تعريف احلذف لغة واصطالحا 
احلــذف لغــة  مــن  حــذف ذنــب فرســه  إذا  قطــع  طرفــه  وحــذف رأســه   ابلســيف  : ضــربه  

وحـــذف الصـــانع الشـــس  ســـواه تســـوية  حســـنة   كأنـــه حـــذف  كـــل ماجيـــب   فقطـــع منـــه قطعـــة
حذفــــه  حــــيت خــــال مــــن كــــل عيــــب  وهتــــذب  قــــال امــــر  القــــيس : هلــــا جبهــــة كســــراة  ا ــــن           

   1حذفه الصانع املقتدر
وقال صاحب اللسان : حذف الشس حيذفه  حذفا قطعه  من طرفه   واحلجام حيذف  الشعر  

ابلضــم  ماحــذف  مــن شــيس فطــرح وخــص اللحيــاين بــه حذافــة االدمي ،  مــن ذلــك  واحلذافــة 
 2وقال االزهري  حتذيف  الشعر تطريره  وتسويته   وذكر بيت امرئ القيس السابق الذكر 

امــا الفــريوز اابدي  فقــال :  حذفــه حيذفــه  اســقطه  ومــن شــعره اخــذه     ....والســالم خففــه  
تــه  مــن االدمي وغــريه  والــذوف الــزق  ومــن العــروض  و  يطــل  القــول بــه   وككناســة  : ماحذف

مـــا ســـقط  مـــن اخـــره   ســـبب خفيــــف ..........واحلـــذف حمركـــة  طـــائر  .....وغـــنم  ســــود  
صـــغار  حجازيـــة او جرشـــية  بـــال اذانب  وال اذان  ... وقولـــه جرشـــية يعـــين هبـــا مكـــاان ابلـــيمن 

 3كاهنا حذفت  أي قطعت اذن حذفاء   ........ واحلذافة  ابلفتح مشددة  اإلست   و 
ويف املعجــم الوســيط  قــال :  حــذف الشــيس حـــذفا قطعــه  مــن طرفــه  .....وحــذف اخلطيـــب  

 4..واحلذفاء اذن صغرية  كاهنا قطعت م  هذبه  وصفاه .الكال

                                                 
 ، 143ص 1م ج2001املرجع :شرح املعلقات  التسع/الناشر مؤسسة األعلمى  للمطبوعات  بريوت   ط أوىل   / 1

ط اويل   ر دار الكتب العلمية  بريوت لبنان: أسا  البالغة  للزخمشري  / حتقيق  حممد ابسل  عيون السود / الناش
 177ـ176ص1م/ ج 1998

 41ـ39ص   9هجرية ج1414ط اثلثة   لسان العرب البن منظور/ دار صادر بريوت  / / 2
القامو  اليط  للفريوز اابدي / الناشر مؤسسة الرسالة  للطباعة والنشر  والتوزيع  بريوت لبنان / ط اثمنة  / 3
 799ص 1م/ ج 2005ـ

/ املعجم الوسيط  / املؤلف دمع اللغة العربية  ابلقاهرة  ) ابراهيم  مصطفي  وامحد الزايت  وحامد عبد القادر   4
 162ص 1وحممد النجار  ( الناشر دار الدعوة  ج
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هـــذيب  ص  والتومـــن هـــذا  العـــرض  يتبـــني  لنـــا  ان مـــادة الكلمـــة  تـــدور حـــول  القطـــع والـــنق
 والتثقيف  والتسوية . 

را حلــذف  نظــااحلــذف اصــطالحا  فقــد تفاوتــت  كلمــات  علمائنــا  وتغــايرت  يف تعريــف  امــا
ا مـا اراه تار منهـالختالف  مدارسهم  ومناهجهم  اليت يصدرون عنها   ساذكر بعضها  مث اخ

 صوااب  :
ـ قال صاحب الربهان  يف علوم القران : احلذف هو اسقاط  جزء الكـالم  او كلـه لـدليل  . 1

هذا التعريف : اما قول النحويني  احلذف لغري دليـل   ويسـمي اقتصـارا  فـال حتريـر   مث قال بعد
  1فيه النه  ال حذف فيه  ابلكلية 

ــــ وعرفـــه البـــاقالين  فقـــال : احلـــذف هـــو االســـقاط  للتخفيـــف  كقولـــه تعـــايل )واســـال القريـــة)  2
اهــل  االدب  وجعلــه مــن االجيــاز  فقــال يف فصــل  يف وصــف وجــوه  مــن البالغــة : ذكــر بعــض

والكـــالم ان البالغـــة  علـــي عشـــرة  اقســـام  االجيـــاز والتشـــبيه واالســـتعارة  والـــتال م  والفواصـــل 
والتجانس والتصريف والتضمني  واملبالغة وحسن البيان  .  فاما االجياز  فاجـا حيسـن مـع  تـرك 

ينقســـم  ايل االخـــالل  ابللفـــين واملعـــين  فيـــايت ابللفـــين القليـــل  الشـــامل  المـــور كثـــرية  وذلـــك 
ــــة (  مث قــــال :  ــــه تعــــايل ) واســــال القري حــــذف  وقصــــر فاحلــــذف االســــقاط  للتخفيــــف  كقول

 2واحلذف ابلم  من الذكر  الن النفس تذهب  كل مذهب  يف القصد من اجلواب 
حـد انـه يعـده ا   . مثـ وعرفه الرماين  فقـال : احلـذف تقليـل  الكـالم  مـن غـري اخـالل ابملعـين3

  مــن الكــالم  ء املقصــودالــذي يعــد فرعــا  مــن فــروع علــم املعــاين  ويــراد بــه  ادااقســام  االجيــاز  
 ابقل قدر ممكن  من االلفاظ 

                                                 
الفضل / املرجع : الربهان يف علوم القران  لبدر الدين  حممد بن عبدهللا  بن هبادر الزركشي  / حتقيق  حممد ابو  1

 102ص 3البايب احلليب  وشركا ه  جم  / الناشر دار احياء الكتب العربية  عيسي  1957ابراهيم  / ط اويل  
م  1997/ املرجع: اعجاز القران  للباقالين  / حتقيق  السيد امحد صقر  / النشر  دار املعارف  مصر  ط خامسة   2
 262ص 1ج
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ـ بينما جعله ابن رشيق  مـن ا ـاز  وقـال :  ويف الشـعر  القـدمي والـدث  منـه كثـري  حيـذفون 4
الشـــيس   بعــض الكـــالم  لداللـــة البـــاقي علـــي الـــذاهب  مث عـــرف ا ـــاز  فقـــال :  هـــو ان يســـمي

   1ابسم ماقاربه  او كان منه بسبب
 ليل وكله لدوالذي اختاره  هو تعريف  صاحب الربهان  وهو : اسقاط  جزء  الكالم  ا

                                                 
م  1981ق حممد حمي الدين عبد احلميد  /  الناشر دار اجليل  ط خامسة  / املرجع :  العمدة البن رشيق  / حتقي 1
 251ـ-250ص 1ج
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 املطلب الثاين من املبحث االول وعنوانه : احلذف بني النحويني والبالغيني 
لناطقون  ايل حذف احلذف ظاهرة  لغوية  عامة تشرتك  فيها اللغات االنسانية  حيث مييل  ا

بعــض العناصــر  املكــررة يف الكــالم  او ايل حــذف مــاميكن  للســامع  اوالقــارئي فهمــه اعتمــادا  
علـــي القـــرائن  املصـــاحبة  حاليـــة كانـــت ام  عقليـــة  ام لفظيـــة  . ومـــن مث فـــال انكـــار  لظـــاهرة 

فوصــفها    احلــذف  مجلــة :وقــد تنــاول علمــاء اللغــة  والبالغــة  هــذه الظــاهرة  ابلدراســة والبحــث
واطلقــوا عليهــا  احلــذف  احيــاان  واالضــمار احيــاان اخــري    ومــن هــؤالء والنحويــون  اللغويــون 

االمـــام ســـيبويه  حيـــث قـــال: يف  ابب مايضـــمر فيـــه  الفعـــل  املســـتعمل  اظهـــاره  بعـــد حـــرف 
 كالمـه رمحـه هللا  وذلك قولك :  النا  دزيون  ابعماهلم  ان خريا فخري وان شـرا فشـر ايل اخـر

1 
ومنهم اجلرجاين حيث عقد اباب بعنوان : حذف الفعل واضـماره فقـال: وكمـا يضـمرون  املبتـدا  

... ميـة  اذمـي تسـاعفنا ....  فريفعون  قد يضمرون الفعل  فينصـبون  كبيـت الكتـاب  : داير
 2(واليري مثلها عجم والعرب 

احلـذف   ان : انالربهـكما وصفها  البالغيون ونعتوها  ابالجياز ابحلذف  قـال صـاحب كتـاب 
تلخــيص  عــن يف ال  نــوع مــن انــواع ا ــاز  علــي املشــهور  مث حكــي كالمــا  نقلــه امــام احلــرمني

ضـــعه   غـــري مو يفبعضـــهم  : ان احلـــذف  لـــيس مبجـــاز  اذ هـــو  )أي ا ـــاز ) اســـتعمال اللفـــين  
او  از ني ا واحلذف ليس كذلك . وقال ابن عطية  يف تفسري سورة : وحذف املضاف هو ع
انتهـي    دـازا  معظمه  وهذا مذهب سيبويه  وغريه من اهل النظر  مث قال : وليس كل حـذف

 كالمه املرجع تفسري ابن عطية 
لشـيس طـرف  ا وذكر ابن جين ان من حق احلذف  ان يكون يف االطـراف  ال يف الوسـط  الن

طرافهـــا ) اها مـــن صـــاضـــعف  مـــن قلبـــه ووســـطه قـــال تعـــايل : ) او  يـــروا   اان  يت االرض  ننق
 وقال  الطائي الكبري : 

                                                 
 1م  ج1988/ الكتاب لسيبويه / حتقيق عبد السالم حممـد هـارون  / الناشـر  مكتبـة اخلـااي   القـاهرة  / ط اثلثـة   1

 258ص
ص  1م / ج1992اثلثـة  دين  ابلقـاهرة  / ط / دالئل االعجاز للجرجـاين حتقـيقال حممـود شـاكر  / الناشـر مطبعـة املـ 2

146.....171 
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 ا كانت هي الوسط  املمنوع  فا ستلبت  ما حوهلا  اخليل   حيت اصبحت طرف

ــــد  ــــذلك جتــــد االعــــالل عن ــــه  ،ول فكــــان الطــــرفني  ســــياج للوســــط  ومبــــذوالن  للعــــوارض  دون
ا التصــــريفني  ابحلــــذف منهــــا  . مث قــــال عنــــد حديثــــه  عــــن  ايــــة يوســــف  ) يوســــف .....افتنــــ

 1)وسوغ احلذف  طول الكالم  والطول داع للحذف 
وقــال ســيبويه : اعلــم اهنــم ممــا حيــذفون  الكلــم  وان كــان اصــله يف الكــالم  غــري ذلــك  وحيــذفون  
ويعوضـون  ويسـتغنون ابلشــيس  عـن الشـيس  الــذي اصـله يف كالمهـم  ان يســتعمل  حـيت يصــري  

ذا ابب حيــذف منــه  الفعــل لكثرتــه  يف  بــل وعقــداباب   يف كتابــه الكتــاب  فقــال:  هــ 2ســاقطا 
كالمهــم  حــيت صــار  مبنزلــة املثــل  وذلــك قولــك : هــذا وال زعماتــك  أي وال اتــوهم  زعماتــك  
ومـــن ذلـــك قـــول الشـــاعر  وهـــو ذو الرمـــة  وذكـــر الـــداير واملنـــازل : داير  ميـــة  اذمـــي مســـاعفة 

 ...............وال يري مثلها عجم وال عرب 
مية  ولكنه ال يـذكر  اذكـر لكثـرة ذلـك يف كالمهـم  واسـتعماهلم اايه  وملـا  كانه قال:اذكر داير 

كــان فيــه  مــن ذكــر الــداير  قبــل ذلــك . و  يــذكر  وال اتــوهم زعماتــك  لكثــرة اســتعماهلم  اايه  
وال ســتدالله  ممــا  يــري مــن حالــه  انــه ينهــاه عــن  زعمــه  . ومــن ذلــك قــول العــرب : كليهمــا  

 .3يف كالمهم  كانه قال : اعطين كليهما وترا وترا  فذا مثل قد كثر 
ا  يســت  اختصــار لذ اهنــا ويعــد الرمــاين مــن االوائــل  الــذين  التمســوا  العلــة البالغيــة  للحــذف  ا

يتــوهم   فلســامع  فقــط ، واجــا هــي امــر نفســي  جيعــل دــال االحســا   والشــعور متســعا  امــام ا
 هان الرب  باملرجع  كتا ا اللفين  الذوف   .كثريا من  االشياء  اليت حيتمل  ان حيمل معانيه

                                                 
وقال يف موضع اخر  : والغرض من   266ص 1خلصائص البن جين / اهليئة العامة  للكتاب  / ط رابعة  /  ج/1

احلذف  هو التخفيف  واالختصار  لذلك ال حيسن  احلذف  مع التوكيد  الن املؤكد  مراد للطول  واحلذف مراد 
 275ص  2خلصائص البن جين / اهليئة املصرية   العامة  للكتاب  / ط رابعة  ج،  لالختصار 

املرجـــــع : الكتـــــاب لســـــيبويه  / حتقيـــــق عبـــــد الســـــالم حممـــــد هـــــارون / النشـــــر  مكتبـــــة اخلـــــااي  القـــــاهرة / ط اثلثـــــة    / 2
 25ـ 24ص 1م  ج1988

ص  1ة  استعماهلم اايه  يف الكالم  . جمث قال :  وحذفوا  الفعل لكثر  281ـ-280ص  1املرجع : الكتاب ج / 3
283 
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وقــــال ابــــن رشــــيق :والضــــرب الثــــاين ممــــاذكره الرمــــايت وهــــو قــــول هللا )واســــأل القريــــة ( يســــمونه 
االكتفـــاء  وهـــو داخـــل يف ابب  ا ـــاز  ويف الشـــعر القـــدمي والـــدث  منـــه كثـــري حيـــذفون بعـــض 

يــد : در  املنــا  مبتــالع  فــاابن  يريــد الكــالم  لداللــة البــاقي  علــي الــذاهب  مث قــال : وقــول لب
املنازل  فحذف للضرورة  مث قال فاحلذف يف كالمهم  كثري حلب االستخفاف  واترة للضـرورة 

اذن ابن رشيق اليفرق بني ا از واالجياز  وجيعلهما شيئا واحدا  وقـد عرفـه  يف كتابـه  فقـال  1
حسن موقعا يف القلـوب  واالمسـاع  ومـا عـدا :  وا از يف كثري من الكالم  ابلم من احلقيقة  وا

احلقائق  من مجيع االلفاظ   مث   يكن حماال حمضا  فهو داز الحتماله  وجوه التاويل  فصا ر 
التشبيه واالستعارة  وغريمها من حماسـن الكـالم  داخلـة حتـت ا ـاز  اال اهنـم  خصـوا بـه   يعـين  

شيس ابسم  ما قاربه  او كـان منـه بسـبب  كمـا قـال اسم ا از  اباب بعينه  وذلك ان يسمي  ال
..رعيناه  وان كانوا غضااب   اراد املطـر  لقربـه  مـن ا سقط السماء ابرض قوم .....جرير  : اذ

الســماء  وقــال رعينــاه  واملطــر ال يرعــي  ولكنــه اراد النبــت  الــذي يكــون منــه  فهــذا كلــه دــاز   
 2انتهي كالمه 
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 ث  االول  وعنوانه : الفرق بني  احلذف واالجياز املطلب  الثالث من املبح
سـعت  و  لغـة علميـة  مـا اهنـاان اللغة العربية  لغة ادبية قد بلغت  شـاوا كبـريا  يف هـذا ا ـال ،ك

يب  دفات  واسـالومرتا  كل العلوم  واملعارف  والفنون  وذلك مبا تزخر به من مفردات  وتعابري
قــد تعــرض و غيــون ـ  املخاطــب والســامع ـكما يقــول البال وتعبــريات  متفاوتــة  تبعــا ملســتوايت 

 جــاراي  وفــق م فيهــاعلمــا ان  ابلتوضــيح والبيــان  ملوضــوعات واســاليب وتعــابري  ال يكــون الكــال
لهـا  ومــن تراكيـب مجو مـاقرره القيـا   اللغـوي وال القاعـدة النحويـة  مــن حيـث تكامـل اركاهنـا  

ـــيت يقـــع فيهـــا  هـــذا  احلـــذف   فقـــد تعـــرض   النحويـــون االوائـــ ره  يف بينـــني اثـــمل  للمواضـــع ال
كسـو يمايل  الـذي ي  واجلاالعراب واملعين . كما بني يف اجلانب االخر  البالغيون  اثره البالغ

ة  هم  املنهجيـة دراسـتبه اجلملة  واملعـين غـري متعرضـني الثـره   يف االعـراب  وذلـك بسـبب طبيعـ
  شــارات عــابرةفهــي ا  ن اشــارات  يف اثــره يف الــنصالــيت تعــين  ابملعــين واجلماليــات ، وماكــان مــ

اجل  النحو  وعنها وبنيال تفي ابلغرض  اللهم  االماكان من عبد القاهر اجلرجاين  فقد ربط بي
ستشـــهاده  هـــذا  ا موضـــوعاهتا معاجلـــة بويـــة قبـــل ان يعاجلهـــا معاجلـــة بالغيـــة  وممـــا يـــدل علـــي

ذه مجلـة قـد تدا  وهـاز : القول يف حذف املباببيات من كتاب سيبويه  فقال يف  دالئل االعج
  يـه احلـذف  مثعـرض  ف تنكرها  حيت  رب  وتدفعها حيت تنظر  واان اكتب لك بديئا  امثلة مما

 ب :ب الكتاانبهك علي صحة  ما اشرت اليه  واقيم احلجة  من ذلك عليه  . انشد صاح
 لطللاملكنونة ا  .....وهاج  أهواءك  لبك  من ليلي عوائده ........إعتاد ق

 .....وكل حريان سار ما ه خضل أذاع املعصرات به......... ربع قواء   
 قال: أراد    ذاك ربع  قواء أو  هو ربع  . قال ومثله  قول االخر : 

 اخللال ...كما عرفت حبقن الصيقلوم رسم الدار   والطلال.........هل تعرف الي
 ال  ...ابلكانسية  نرعي اللهو والغز ....ذأهلي.وأهلهم .......دار ملروة إ

 1كانه قال:تلك دار 
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الم  ليـــق الكـــكمـــا قـــال يف مكـــان اخـــر منـــه  حينمـــا كـــان يتحـــدث عـــن نظريـــة  الـــنظم  قـــال: تع
حرف  وفعل و  بعضها ببعض  وجعل بعضها  بسبب من بعض ، والكلم يف العربية  ثالث اسم

 قسام  : وللتعليق  فيما بينها  طرق معلومة  التعدو ثالثة ا
 ـ تعلق اسم ابسم 1
 ـ تعلق اسم بفعل2 
يقــول  و النحــو . و ـــ تعلــق حــرف هبمــا  . وبــذلك يكــون  اجلرجــاين اول مــن ربــط  بــني الــنظم  3 

و  لـــم النحـــع كـــذلك : واعلـــم  ان لـــيس  للـــنظم  االان تضـــع  كالمـــك  الوضـــع الـــذي يقتضـــيه 
لرســوم  حتفــين او   تزيــم عنهــا وتعمــل علــي قوانينــه  واصــوله  وتعــرف مناهجــه  الــيت هنجــت  فــال

 اليت رمست  فال تبخل بشيس منها . انتهي كالمه رمحه هللا
حلمـة و طـا  وثيقـا  ارتبا  ومن هنا نعلم ان ربط اجلرجاين  بني العلمني كـان يف حملـه  الن بينهمـا

اول  هنــــا تتنــــووشــــيجة  حيــــث ان مهمــــة  البالغــــة  تبــــدأ مــــن حيــــث تنتهــــي  مهمــــة النحــــو  اذ ا
 ملاذا؟و لبالغة ا لصحيحة  اليت تدور حول غرض واحد  لرتي ايها ارفع يف درجات الصورة  ا

توأمــة  و  قــة حقيقيــة اهنــا عالواالن  وبعــدان عرفنــا  العالقــة بــني العلمــني   والتوأمــة بــني الفنــني  و 
 طبيعية  ندلف  ايل بيان  الفرق  بني احلذف  واالجياز فنقول : 

ـــ ان شـــرط احلـــذف ان يكـــون يف احلـــذ1  : ) لـــه تعـــايلف  مث )بتشـــديد املـــيم ( مقـــدر  بـــو قو ـ
 نفسه ب عاين اجلمة مع  للمواسأل القرية (  .خبالف االجياز  فانه عبارة  عن اللفين  القليل اجلا

ــ  ان شــرط احلــذف  بقــاء اثــر  املقــدر  يف  اللفــين  بــو قولــه تعــايل  ) 2 ـــ شــاء يف يدخل مــن ي
هـــذا فقني )  . و ب املنـــا(  وبـــو قولـــه تعـــايل : ) ويعـــذ رمحتـــه  والظـــاملني  اعـــد هلـــم عـــذااب اليمـــا

 اليشرتط يف االجياز
 جياز فال ا يف االومن الفروق  انه البد يف االضمار )احلذف(  من مالحظة  املقدر  وام 3
ـ ومن الفروق  ان احلذف   ـ كما يعرفه  الرمـاين ـ تقليـل الكـالم  مـن غـري اخـالل  ابملعـين  . 4

د عرفه  الرماين كما نقله عنه  ابن رشـيق  يف العمـدة  فقـال : هـو العبـارة  عـن اما اال جياز  فق
 1ين ابحلروف الكلمات الغرض  ابقل  ما ميكن  من احلروف  . ويع

                                                 
ص  1م ج 1981حمـي الـدين عبـد احلميـد  / النشـر  دار اجليـل  / ط خامسـة  العمدة البن رشيق  / حتقيـق حممـد  / 1
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 ـ ومن الفروق  ان االجياز  )ا از ( استعمال اللفين يف غري موضعه  واحلذف ليس كذلك 5
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 فوائد احلذف  وأسبابه  املطلب الرابع من املبحث االول  وعنوانه :
 لقــانون  فلــهه هــذا الكــل  شــيس يف الوجــود فوائــد جتــين  ومثــار تقتــين ،  واحلــذف ممــا جيــري عليــ
ـــه  اســـبااب ودواعـــي  تـــدع  التيـــان بـــه  اوك ايل فوائـــده  الواضـــحات  ومثـــاره اليانعـــات ، كمـــا ان ل

ب ا  صــــاحمهــــجتعلــــك تقدمــــه علــــي الــــذكر  واان ذاكرمهــــا  يف مطلــــيب  هــــذا   حســــب  مــــا ذكر 
 ها : ئد  فمنالربهان  مع حذف بسيط  يقتضيه  املقام وتستوجبه احلال  ابدائ ابلفوا

فه ايل ذهب  وتشـو مـلـذهاب الـذهن  يف كـل   اإلهبـاموذلك ملـا فيـه مـن   واإلعظامـ التفخيم 1
كانـــه  م  الـــنفس فعنـــد ذلـــك يعظـــم  شـــانه وتعلـــو يف  إدراكـــهمـــا هـــو املـــراد  فريجـــع قاصـــرا  عـــن 

وخلـــص    ن املـــرادمـــي  ان الـــذوف  اذا ظهـــر  يف اللفـــين  زال ماكـــان خيـــتل  يف الـــوهم  االتـــر 
 للمذكور .

اعســر    لــذوفـــ زايدة اللــذة  بســبب اســتنباط  الــذهن للمحــذوف ، وكلمــا كــان  الشــعور اب2
 كان االلتذاذ به اشد  واحسن 

ل يف العلـة  مـا تقـو ف  كـ ومنها زايدة االجر  بسبب االجتهاد  يف ذلك  خبالف غـري الـذو 3 
 املستنبطة واملنصوصة 

 لقليل ـ ومنها طلب االجياز  واالختصار  وحتصيل املعين الكثري  يف اللفين ا4
 1ـ ومنها التشجيع علي الكالم  ومن مث  مساه ابن جين شجاعة العربية 5
يف   فحـذ مـامن اسـم  ـ ومنها موقعه يف النفس  يف موقعه علي الذكر  وهلذا قال اجلرجـاين :6

ت  : اذا نطقـل ر القائـاحلالة  اليت ينبغي  ان حيذف فيها  اال وحذفـه احسـن  مـن ذكـره  وهلل د
 .. وان سكتت  جاءت بكل مليح جاءت بكل مليحة .

 وأما  األسباب  فمنها :
أي   الل  وهللاو : اهلـبـ ـ اهنا اتيت  رد االختصار  واالحرتاز عن العبث  بناء علـي الظـاهر 1

  كان عبثافحذف املبتدا  استغناء عنه  بقرينة  شهادة  احلال  اذلو ذكره ل هذا 
ـــــ  ومنهــــا التنبيــــه علــــي ان الزمــــان  يتقاصــــر عــــن االتيــــان   ابلــــذوف  وان االشــــتغال بــــذكره  2

يفضي ايل تفويت  املهم  وهذه هي فائدة  ابب التحذير  بـو : اايك والشـر  والطريـق الطريـق  
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االغـــراء  هـــو لـــزوم  امـــر حيمـــد  بـــه  وقـــد اجتمعـــا  يف قولـــه تعـــايل : ) انقـــة هللا وهللا هللا  وابب 
 وسقياها (  علي التحذير  أي احذروا انقة هللا  فال تقربوها  وسقياها  اغراء بتقدير الزموا 

ذف حلــااجــا حيســن   :ـــ ومنهــا التفخــيم واالعظــام  قــال حــازم القرطــاجين  يف  منهــاج البلغــاء 3
  يف تعــدادها فيكــون  ه املعــين  لقــوة الداللــة  عليــه  او يقصــد بــه تقــدير  أشــياءمــا  يشــكل  بــ

ــــنفس جتــــول  يف ــــه  وتــــرتك ال ــــة احلــــال علي اء   االشــــيطــــول وســــامة  فيحــــذف ويكتفــــي    بدالل
  لــيت يــراد هبــااواضــع  املكتفــي ابحلــال  عــن ذكرهــا  علــي احلــال قــال : وهبــذا القصــد  يــؤثر يف امل

اءوهــا  ج يت اذا حــالنفــو   ومنــه قولــه تعــايل  يف وصــف اهــل اجلنــة )  التعجــب والتهويــل  علــي
يتنـاهي  ذلـك  ال وفتحت ابواهبا (  فحذف اجلواب  اذ  كـان  وصـف ماجيدونـه  ويلقونـه  عنـد

 فجعل احلذف  دليال علي
لـك    ذبلـم مـع يضيق  الكـالم  عـن وصـف مايشـاهدونه  وتركـت النفـو   تقـدر مـا شـانه  وال  

الخطر علـي و مسعت   لقوله عليه الصالة  والسالم )فيها ماالعني رات والاذن  كنه ما هنالك
  كنهـه  االهللا  ال يعلمقلب بشر ( . قلت ومنه قوله تعايل : ) فغشيهم  من اليم ما غشيهم ( ما

للمعــاين  ع قلتهــاقــال الزخمشــري : وهــذا مــن ابب  االختصــار  ومــن جوامــع الكلــم  املتحملــة مــ
 الكثرية . 

لـه تعـايل : بـو قو  نها التخفيف  لكثرة دورانه  يف كالمهم  كما حذف حـرف النـداء  يفـ وم4
 ) يوسف اعرض عن هذا (  وغريه . 

الــراء (  فيحــذفون  اليــاء  والوجــه  الادري   قــال االمــام ســيبويه: العــرب تقــول : ال ادر )بكســر
ه :   اابل  ويقولـون :   النه رفـع  وتقـول :    ابـل )بسـكون االم (  فيحـذفون االلـف  والوجـ

يــــك ) بســــكون الكــــاف (  فيحــــذفون  النــــون  . كــــل ذلــــك يفعلونــــه  اســــتخفافا  لكثرتــــه  يف  
 1كالمهم 

راءة ا زيــدا   وقــالضــاربو ـــ ومنهــا حــذف نــون التثنيــة  واجلمــع  واثرهــا ابق  بــو الضــاراب زيــدا  و 5
وا ذلـــك  ال ة  فعلـــون  اثبتـــمنقـــرا قولـــه تعـــايل مـــن هـــذا الضـــرب ) واملقيمـــي الصـــالة (  كـــأن النـــ

 لتخفيف ستطالة  املوصول  يف الصلة  بو ) والليل  اذا يسر (  حذفت الياء  ل
                                                 

ــــد الســــالم حممــــد هــــارون  / النشــــر  مكتبــــة اخلــــااي  القــــاهرة  / 1 ــــة   / املرجــــع : الكتــــاب لســــيبويه  / حتقيــــق عب ط اثلث
  25ـ 24ص  1م / ج 1988
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 ـ ومنها  رعاية الفصلة  بو ) ماودعك ربك وما قلي ( 6
ـ ومنها ان حيذف  صيانة له  كقوله تعايل : )قال فرعون وما رب العاملني  القوله ) ان كنـتم 7 

تدا  يف ثالثة مواضع  قبل ذكر الرب  أي هو رب السـموات  وهللا ربكـم  تعقلون (  حذف املب
وهللا رب املشرق  الن موسي  عليه السالم  استعظم حال فرعون  واقدامه علـي السـؤال  هتيبـا 
وتفخيما  فاقتصرعلي  ما يستدل به  من افعاله  اخلاصة  به ليعرفه  انه ليس كمثله شـيس وهـو 

 السميع البصري 
 ها صيانة   اللسان عنه كقوله تعايل : )صم بكم عمي( أي هم ـ  ومن8
ـ ومنها شهرته  حيت يكون ذكره  وعدمه  سواء  قال الزخمشـري : وهـو نـوع مـن داللـة احلـال  9

اليت لساهنا انطق من لسان املقال  كقول ر بة  )خري ( جواب من  قال له : كيـف  أصـبحت  
 ن به واألرحام( فحذف اجلار  وعليه قراءة محزة )تساءلو 
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 ية  .مدلول  احلذف  يف اجلملة العرب: امللف الثاين: املبحث األول 

 وفيه أربعة مطالب 
 : تعريف احلذف لغة واصطالحا األول  املطلب

احلذف لغة  من  حذف ذنب فرسه  إذا  قطع  طرفه  وحذف رأسه   ابلسيف  : ضربه  
ة  حسنة   كأنه حذف  كل ماجيب فقطع منه قطعة  وحذف الصانع الشس  سواه تسوي

حذفه  حيت خال من كل عيب  وهتذب  قال امر  القيس : هلا جبهة كسراة  ا ن          
  1حذفه الصانع املقتدر 

وقال صاحب اللسان : حذف الشس حيذفه  حذفا قطعه  من طرفه   واحلجام حيذف  الشعر  
اللحياين به حذافة االدمي ،  من ذلك  واحلذافة  ابلضم  ماحذف  من شيس فطرح وخص

اما  2حتذيف  الشعر تطريره  وتسويته   وذكر بيت امرئ القيس السابق الذكر   األزهريوقال 
فقال :  حذفه حيذفه  اسقطه  ومن شعره اخذه     ....والسالم خففه  و    ابديالفريوز 

ا زق  ومن العروض  ميطل  القول به   وككناسة  : ماحذفته  من االدمي وغريه  والذوف ال
..وغنم  سود  صغار  حجازية سقط  من اخره   سبب خفيف....واحلذف حمركة  طائر  .

... واحلذافة  رشية يعين هبا مكاان ابليمن .او جرشية  بال اذانب  وال اذان  ... وقوله ج
 3ابلفتح مشددة  اإلست   واذن حذفاء  كاهنا حذفت  أي قطعت 

:  حذف الشيس حذفا قطعه  من طرفه  .....وحذف اخلطيب  ويف املعجم الوسيط  قال 
 4....واحلذفاء اذن صغرية  كاهنا قطعت وصفاه  الكالم  هذبه 

                                                 
: أسا  143ص 1م ج2001لمى  للمطبوعات  بريوت   ط أوىل  /شرح املعلقات  التسع/الناشر مؤسسة األع 1

 1998ن  / ط اويل  البالغة  للزخمشري  / حتقيق  حممد ابسل  عيون السود / الناشر دار الكتب العلمية  بريوت لبنا
 177ـ176ص1م/ ج

 41ـ39ص   9هجرية ج1414املرجع : لسان العرب البن منظور/ دار صادر بريوت  / ط اثلثة   / 2
بنان / ط املرجع : القامو  اليط  للفريوز اابدي / الناشر مؤسسة الرسالة  للطباعة والنشر  والتوزيع  بريوت ل / 3

 799ص 1م/ ج 2005اثمنة ـ
املرجع:املعجم الوسيط  / املؤلف دمع اللغة العربية  ابلقاهرة  ) ابراهيم  مصطفي  وامحد الزايت  وحامد عبد  / 4

 162ص 1نجار  ( الناشر دار الدعوة  جالقادر  وحممد ال
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هذيب  والت  لنقصومن هذا  العرض  يتبني  لنا  ان مادة الكلمة  تدور حول  القطع وا
 والتثقيف  والتسوية . 

ظرا ذف  نف احلغايرت  يف تعريامااحلذف اصطالحا  فقد تفاوتت  كلمات  علمائنا  وت
ا ما اراه ار منهاخت الختالف  مدارسهم  ومناهجهم  اليت يصدرون عنها   ساذكر بعضها  مث

 صوااب  :
ـ قال صاحب الربهان  يف علوم القران : احلذف هو اسقاط  جزء الكالم  او كله لدليل  . 1

ليل   ويسمي اقتصارا  فال حترير  مث قال بعد هذا التعريف : اما قول النحويني  احلذف لغري د
   1فيه النه  ال حذف فيه  ابلكلية

ـ وعرفه الباقالين  فقال : احلذف هو االسقاط  للتخفيف  كقوله تعايل )واسال القرية)  2
وجعله من االجياز  فقال يف فصل  يف وصف وجوه  من البالغة : ذكر بعض اهل  االدب 

ام  االجياز والتشبيه واالستعارة  والتال م  والفواصل والكالم ان البالغة  علي عشرة  اقس
والتجانس والتصريف والتضمني  واملبالغة وحسن البيان  .  فاما االجياز  فاجا حيسن مع  ترك 
االخالل  ابللفين واملعين  فيايت ابللفين القليل  الشامل  المور كثرية  وذلك ينقسم  ايل 

كقوله تعايل ) واسال القرية (  مث قال :   حذف  وقصر فاحلذف االسقاط  للتخفيف 
 2واحلذف ابلم  من الذكر  الن النفس تذهب  كل مذهب  يف القصد من اجلواب 

حد انه يعده ا . مث  عينـ وعرفه الرماين  فقال : احلذف تقليل  الكالم  من غري اخالل ابمل3
  من الكالم  ملقصوداداء ا اقسام  االجياز  الذي يعد فرعا  من فروع علم املعاين  ويراد به 

 ابقل قدر ممكن  من االلفاظ 

                                                 
/ ط   إبراهيم/ الربهان يف علوم القران  لبدر الدين  حممد بن عبدهللا  بن هبادر الزركشي  / حتقيق  حممد ابو الفضل  1

 102ص 3م  / الناشر دار احياء الكتب العربية  عيسي  البايب احلليب  وشركا ه  ج1957اويل  
م  1997للباقالين  / حتقيق  السيد امحد صقر  / النشر  دار املعارف  مصر  ط خامسة    املرجع: اعجاز القران / 2
 262ص 1ج
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ـ بينما جعله ابن رشيق  من ا از  وقال :  ويف الشعر  القدمي والدث  منه كثري  حيذفون 4
بعض الكالم  لداللة الباقي علي الذاهب  مث عرف ا از  فقال :  هو ان يسمي الشيس  

   1 ابسم ماقاربه  او كان منه بسبب
 ليل كله لداو   ذي اختاره  هو تعريف  صاحب الربهان  وهو : اسقاط  جزء  الكالموال

                                                 
م  1981/ املرجع :  العمدة البن رشيق  / حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد  /  الناشر دار اجليل  ط خامسة   1
 251ـ-250ص 1ج
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 املطلب الثاين من املبحث االول وعنوانه : احلذف بني النحويني والبالغيني 
احلذف ظاهرة  لغوية  عامة تشرتك  فيها اللغات االنسانية  حيث مييل  الناطقون  ايل حذف 

الم  او ايل حذف ماميكن  للسامع  اوالقارئي فهمه اعتمادا  بعض العناصر  املكررة يف الك
علي القرائن  املصاحبة  حالية كانت ام  عقلية  ام لفظية  . ومن مث فال انكار  لظاهرة 
احلذف  مجلة :وقد تناول علماء اللغة  والبالغة  هذه الظاهرة  ابلدراسة والبحث  فوصفها  

احلذف  احياان  واالضمار احياان اخري    ومن هؤالء  واطلقوا عليها  اللغويون  والنحويون
االمام سيبويه  حيث قال: يف  ابب مايضمر فيه  الفعل  املستعمل  اظهاره  بعد حرف 

 1وذلك قولك :  النا  دزيون  ابعماهلم  ان خريا فخري وان شرا فشر ايل اخركالمه رمحه هللا
فعل واضماره فقال: وكما يضمرون  املبتدا  ومنهم اجلرجاين حيث عقد اباب بعنوان : حذف ال

...... ..اعفنفريفعون  قد يضمرون الفعل  فينصبون  كبيت الكتاب  : داير  مية  اذمي تس
 2واليري مثلها عجم والعرب 

ن احلذف  ان : الربهكما وصفها  البالغيون ونعتوها  ابالجياز ابحلذف  قال صاحب كتاب ا
خيص  عن  التليف مني شهور  مث حكي كالما  نقله امام احلر نوع من انواع ا از  علي امل

وضعه  م غري ين  يفبعضهم  : ان احلذف  ليس مبجاز  اذ هو  )أي ا از ) استعمال اللف
از  او  ا و عنيواحلذف ليس كذلك . وقال ابن عطية  يف تفسري سورة : وحذف املضاف ه

نتهي  اازا  ذف  دحمث قال : وليس كل  معظمه  وهذا مذهب سيبويه  وغريه من اهل النظر 
 كالمه املرجع تفسري ابن عطية 

يس ف  الشن طر الوذكر ابن جين ان من حق احلذف  ان يكون يف االطراف  ال يف الوسط  
رافها ) من اط نقصهاناضعف  من قلبه ووسطه قال تعايل : ) او  يروا   اان  يت االرض  

 وقال  الطائي الكبري : 
 رفا طلوسط  املمنوع  فا ستلبت  ما حوهلا  اخليل   حيت اصبحت كانت هي ا

                                                 
 1م  ج1988الناشر  مكتبة اخلااي   القاهرة  / ط اثلثة   /الكتاب لسيبويه / حتقيق عبد السالم حممد هارون  / 1

 258ص
ص  1م / ج1992اثلثة  دالئل االعجاز للجرجاين حتقيقال حممود شاكر  / الناشر مطبعة املدين  ابلقاهرة  / ط / 2

146-171 
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فكان الطرفني  سياج للوسط  ومبذوالن  للعوارض  دونه  ،ولذلك جتد االعالل عند 
التصريفني  ابحلذف منها  . مث قال عند حديثه  عن  اية يوسف  ) يوسف .....افتنا 

 1)وسوغ احلذف  طول الكالم  والطول داع للحذف 
ل سيبويه : اعلم اهنم مما حيذفون  الكلم  وان كان اصله يف الكالم  غري ذلك  وحيذفون  وقا

ويعوضون  ويستغنون ابلشيس  عن الشيس  الذي اصله يف كالمهم  ان يستعمل  حيت يصري  
 2ساقطا  

كالمهم    ته  يفلكثر  يف كتابه الكتاب  فقال:  هذا ابب حيذف منه  الفعل   وعقد اباببل 
من ذلك و  عماتك م  ز ار  مبنزلة املثل  وذلك قولك : هذا وال زعماتك  أي وال اتوهحيت ص

 .....وال يري..ساعفة مي ماير  مية  اذقول الشاعر  وهو ذو الرمة  وذكر الداير واملنازل : د
 مثلها عجم وال عرب 

م اايه  وملا  كانه قال:اذكر داير مية  ولكنه ال يذكر  اذكر لكثرة ذلك يف كالمهم  واستعماهل
كان فيه  من ذكر الداير  قبل ذلك . و  يذكر  وال اتوهم زعماتك  لكثرة استعماهلم  اايه  
وال ستدالله  مما  يري من حاله  انه ينهاه عن  زعمه  . ومن ذلك قول العرب : كليهما  

 3وترا  فذا مثل قد كثر يف كالمهم  كانه قال : اعطين كليهما وترا .
ا  يست  اختصار لاهنا  اذ   من االوائل  الذين  التمسوا  العلة البالغية  للحذفويعد الرماين

يتوهم   فسامع  م الفقط ، واجا هي امر نفسي  جيعل دال االحسا   والشعور متسعا  اما
 لربهان ا باملرجع  كتا .  كثريا من  االشياء  اليت حيتمل  ان حيمل معانيها اللفين  الذوف 

 
ابن رشيق :والضرب الثاين مماذكره الرمايت وهو قول هللا )واسأل القرية ( يسمونه وقال       

دث  منه كثري حيذفون بعض االكتفاء  وهو داخل يف ابب  ا از  ويف الشعر القدمي وال
                                                 

ضع اخر  : والغرض وقال يف مو   266ص 1/ املرجع: اخلصائص البن جين / اهليئة العامة  للكتاب  / ط رابعة  /ج 1
من احلذف  هو التخفيف  واالختصار  لذلك ال حيسن  احلذف  مع التوكيد  الن املؤكد  مراد للطول  واحلذف مراد 

 275ص  2مة  للكتاب  / ط رابعة  جاخلصائص البن جين / اهليئة املصرية   العا ،لالختصار 
/ ط اثلثة     ارون / النشر  مكتبة اخلااي  القاهرة لسيبويه  / حتقيق عبد السالم حممد هب املرجع : الكتا / 2

 25ـ 24ص 1م  ج1988
 283ص  1مث قال : وحذفوا  الفعل لكثرة  استعماهلم اايه  يف الكالم  . ج 281ـ-280ص  1الكتاب ج/ 3
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ا  مبتالع  فاابن  يريد لداللة الباقي  علي الذاهب  مث قال : وقول لبيد : در  املن الكالم
للضرورة  مث قال فاحلذف يف كالمهم  كثري حلب االستخفاف  واترة للضرورة فحذف املنازل 

1 
ل :  كتابه  فقا  فه  يفقد عر و اذن ابن رشيق اليفرق بني ا از واالجياز  وجيعلهما شيئا واحدا  

ع  وما عدا االمسا و  لوب وا از يف كثري من الكالم  ابلم من احلقيقة  واحسن موقعا يف الق
صا ر التاويل  ف وجوه  مالهمجيع االلفاظ   مث   يكن حماال حمضا  فهو داز الحت احلقائق  من

ين  صوا به   يعهنم  خال اا التشبيه واالستعارة  وغريمها من حماسن الكالم  داخلة حتت ا از 
ل سبب  كما قامنه ب كان  اسم ا از  اباب بعينه  وذلك ان يسمي  الشيس ابسم  ما قاربه  او

    غضااب ....رعيناه  وان كانوا.......: اذا سقط السماء ابرض قوم .. جرير 
اراد املطر  لقربه  من السماء  وقال رعيناه  واملطر ال يرعي  ولكنه اراد النبت  الذي يكون 

 2ه  فهذا كله داز   انتهي كالمه من

                                                 
 251-ـ250ص 1/ املرجع العمدة ح 1
 266ص 1/ املرجع : العمدة البن رشيق  ج 2
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 املطلب  الثالث من املبحث  االول  وعنوانه : الفرق بني  احلذف واالجياز 
سعت  و  لغة علمية  ا اهنا،كم ان اللغة العربية  لغة ادبية قد بلغت  شاوا كبريا  يف هذا ا ال

  ات  واساليبمرتادفو  بري كل العلوم  واملعارف  والفنون  وذلك مبا تزخر به من مفردات  وتعا
قد تعرض و ون ـ  بالغيمتفاوتة  تبعا ملستوايت  املخاطب والسامع ـكما يقول ال وتعبريات 

 جاراي  وفق م فيهالكالعلما ان  ابلتوضيح والبيان  ملوضوعات واساليب وتعابري  ال يكون ا
لها  ومن تراكيب مجو ا  ماقرره القيا   اللغوي وال القاعدة النحوية  من حيث تكامل اركاهن

العراب اه  يف ينني اثر للمواضع اليت يقع فيها  مبالنحويون االوائل  تعرضفقد  هذا  احلذف
ذي يكسو به يل  الجلماواملعين . كما بني يف اجلانب االخر  البالغيون  اثره البالغي  وا

ملنهجية  ا استهم ة در اجلملة  واملعين غري متعرضني الثره   يف االعراب  وذلك بسبب طبيع
رات عابرة  هي اشاف لنص جلماليات ، وماكان من اشارات  يف اثره يف االيت تعين  ابملعين وا

اجل  النحو  وعها وبنيبين ال تفي ابلغرض  اللهم  االماكان من عبد القاهر اجلرجاين  فقد ربط
تشهاده  ذا  اسلي هعموضوعاهتا معاجلة بوية قبل ان يعاجلها معاجلة بالغية  ومما يدل 

ذه مجلة قد دا  وهملبتقال يف  دالئل االعجاز : القول يف حذف ااببيات من كتاب سيبويه  ف
  ه احلذف  مثرض  فيا عممتنكرها  حيت  رب  وتدفعها حيت تنظر  واان اكتب لك بديئا  امثلة 

 لكتاب ااحب صن ذلك عليه  . انشد انبهك علي صحة  ما اشرت اليه  واقيم احلجة  م
 أهواءك    املكنونة الطلل  ..وهاجمن ليلي عوائده ...  إعتاد قلبك
 ...وكل حريان سار ما ه خضل ذاع املعصرات به...ربع قواء    أ

  :قال: أراد    ذاك ربع  قواء أو  هو ربع  . قال ومثله  قول االخر 
 خللالا..كما عرفت حبقن الصيقل م رسم الدار   والطلال......هل تعرف اليو 
 ال  لكانسية  نرعي اللهو والغز ......ابهلي.وأهلهم .....دار ملروة إذأ

 1كانه قال:تلك دار 
 

                                                 
  1م  / ج1992ز  / حتقيق حممود شاكر  / النشر مطبعة املدين  ابلقاهرة  / ط اثلثة  / املرجع : دالئل االعجا 1
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  متعليق الكال كما قال يف مكان اخر منه  حينما كان يتحدث عن نظرية  النظم  قال:
رف  فعل وحسم و ابعضها ببعض  وجعل بعضها  بسبب من بعض ، والكلم يف العربية  ثالث 

 :  وللتعليق  فيما بينها  طرق معلومة  التعدو ثالثة اقسام
 ـ تعلق اسم ابسم 1 
 ـ تعلق اسم بفعل2 
ويقول   .النحو م  و ـ تعلق حرف هبما  . وبذلك يكون  اجلرجاين اول من ربط  بني النظ3 

و  لم النحعيه  كذلك : واعلم  ان ليس  للنظم  االان تضع  كالمك  الوضع الذي يقتض
لرسوم  حتفين او  ها يم عنوتعمل علي قوانينه  واصوله  وتعرف مناهجه  اليت هنجت  فال تز 

 اليت رمست  فال تبخل بشيس منها . انتهي كالمه رمحه هللا
مة وثيقا  وحل  رتباطاا هما ومن هنا نعلم ان ربط اجلرجاين  بني العلمني كان يف حمله  الن بين

اول  ا تتنذ اهنووشيجة  حيث ان مهمة  البالغة  تبدأ من حيث تنتهي  مهمة النحو  ا
 ملاذا؟و لبالغة اات  حة  اليت تدور حول غرض واحد  لرتي ايها ارفع يف درجالصورة  الصحي

توأمة  و  قة حقيقية هنا عالوا  واالن  وبعدان عرفنا  العالقة بني العلمني   والتوأمة بني الفنني
 طبيعية  ندلف  ايل بيان  الفرق  بني احلذف  واالجياز فنقول : 

 : ) ه تعايلقول  )بتشديد امليم ( مقدر  بوـ ان شرط احلذف ان يكون يف احلذف  مث1
 نفسه ب عاين اجلمة ع  للمجلامواسأل القرية (  .خبالف االجياز  فانه عبارة  عن اللفين  القليل ا

شاء يف ل من ييدخ ) ـ  ان شرط احلذف  بقاء اثر  املقدر  يف  اللفين  بو قوله تعايل 2
ا ني )  . وهذملنافقيعذب اوبو قوله تعايل : ) و رمحته  والظاملني  اعد هلم عذااب اليما (  

 اليشرتط يف االجياز
 از فال  االجياما يفو ومن الفروق  انه البد يف االضمار )احلذف(  من مالحظة  املقدر   3
ـ ومن الفروق  ان احلذف   ـ كما يعرفه  الرماين ـ تقليل الكالم  من غري اخالل  ابملعين  . 4

فه  الرماين كما نقله عنه  ابن رشيق  يف العمدة  فقال : هو العبارة  عن اما اال جياز  فقد عر 
 1 عين ابحلروف الكلماتالغرض  ابقل  ما ميكن  من احلروف  . وي

                                                 
م  1981ط خامسة   // املرجع : العمدة البن رشيق  / حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد  / النشر  دار اجليل  1
 250ص  1ج
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 ـ ومن الفروق  ان االجياز  )ا از ( استعمال اللفين يف غري موضعه  واحلذف ليس كذلك 5
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 د احلذف  وأسبابه املطلب الرابع من املبحث االول  وعنوانه : فوائ
لكل  شيس يف الوجود فوائد جتين  ومثار تقتين ،  واحلذف مما جيري عليه هذا القانون  فله 

فوائده  الواضحات  ومثاره اليانعات ، كما ان له  اسبااب ودواعي  تدعوك ايل االتيان به   
صاحب جتعلك تقدمه علي الذكر  واان ذاكرمها  يف مطليب  هذا   حسب  ما ذكرمها  

 الربهان  مع حذف بسيط  يقتضيه  املقام وتستوجبه احلال  ابدائ ابلفوائد  فمنها 
ـ التفخيم واالعظام  وذلك ملا فيه من االهبام  لذهاب الذهن  يف كل مذهب  وتشوفه ايل 1

ما هو املراد  فريجع قاصرا  عن ادراكه  فعند ذلك يعظم  شانه وتعلو يف النفس  مكانه  
لذوف  اذا ظهر  يف اللفين  زال ماكان خيتل  يف الوهم  من املراد   وخلص االتري  ان ا
 للمذكور .

عسر  ـ زايدة اللذة  بسبب استنباط  الذهن للمحذوف ، وكلما كان  الشعور ابلذوف  ا2
 كان االلتذاذ به اشد  واحسن 

قول يف العلة  ـ ومنها زايدة االجر  بسبب االجتهاد  يف ذلك  خبالف غري الذوف  كما ت3
 املستنبطة واملنصوصة 

 ـ ومنها طلب االجياز  واالختصار  وحتصيل املعين الكثري  يف اللفين القليل 4
 2ـ ومنها التشجيع علي الكالم  ومن مث  مساه ابن جين شجاعة العربية )اخلصائص ج5
 (362ص
امن اسم  حذف يف  ـ ومنها موقعه يف النفس  يف موقعه علي الذكر  وهلذا قال اجلرجاين : م6

احلالة  اليت ينبغي  ان حيذف فيها  اال وحذفه احسن  من ذكره  وهلل در القائل : اذا نطقت  
 جاءت بكل مليحة ............. وان سكتت  جاءت بكل مليح 

 وأما  األسباب  فمنها :
ل  وهللا  أي ـ اهنا اتيت  رد االختصار  واالحرتاز عن العبث  بناء علي الظاهر  بو : اهلال1

 هذا  فحذف املبتدا  استغناء عنه  بقرينة  شهادة  احلال  اذلو ذكره لكان عبثا 
ـ  ومنها التنبيه علي ان الزمان  يتقاصر عن االتيان   ابلذوف  وان االشتغال بذكره  2

 يفضي ايل تفويت  املهم  وهذه هي فائدة  ابب التحذير  بو : اايك والشر  والطريق الطريق 



32 
 

وهللا هللا  وابب االغراء  هو لزوم  امر حيمد  به  وقد اجتمعا  يف قوله تعايل : ) انقة هللا 
 وسقياها (  علي التحذير  أي احذروا انقة هللا  فال تقربوها  وسقياها  اغراء بتقدير الزموا 

ذف حلااجا حيسن   اء :ـ ومنها التفخيم واالعظام  قال حازم القرطاجين  يف  منهاج البلغ3
 تعدادها  يكون يفف ياء ما  يشكل  به املعين  لقوة الداللة  عليه  او يقصد به تقدير  أش

اء  االشي يف  طول وسامة  فيحذف ويكتفي    بداللة احلال عليه  وترتك النفس جتول
  ليت يراد هبااواضع  امل املكتفي ابحلال  عن ذكرها  علي احلال قال : وهبذا القصد  يؤثر يف

جاءوها    يت اذا) ح تعجب والتهويل  علي النفو   ومنه قوله تعايل  يف وصف اهل اجلنةال
تناهي  ك  اليند ذلعوفتحت ابواهبا (  فحذف اجلواب  اذ  كان  وصف ماجيدونه  ويلقونه  

 فجعل احلذف  دليال علي
ذلك     بلم معال يضيق  الكالم  عن وصف مايشاهدونه  وتركت النفو   تقدر ما شانه  و  

الخطر علي عت  و مساذن كنه ما هنالك  لقوله عليه الصالة  والسالم )فيها ماالعني رات وال
  كنهه  االهللا   يعلمماال قلب بشر ( . قلت ومنه قوله تعايل : ) فغشيهم  من اليم ما غشيهم (

 للمعاين قلتها ة معقال الزخمشري : وهذا من ابب  االختصار  ومن جوامع الكلم  املتحمل
 الكثرية . 

تعايل :  و قوله بيف ـ ومنها التخفيف  لكثرة دورانه  يف كالمهم  كما حذف حرف النداء 4
 ) يوسف اعرض عن هذا (  وغريه . 

الراء (  فيحذفون  الياء  والوجه  الادري   قال االمام سيبويه: العرب تقول : ال ادر )بكسر
حذفون االلف  والوجه :   اابل  ويقولون :   النه رفع  وتقول :    ابل )بسكون االم (  في

يك ) بسكون الكاف (  فيحذفون  النون  . كل ذلك يفعلونه  استخفافا  لكثرته  يف  
  1 كالمهم

راءة ا زيدا   وقلضاربو وا  ـ ومنها حذف نون التثنية  واجلمع  واثرها ابق  بو الضاراب زيدا5
لك  ال علوا ذف بتة اثي الصالة (  كأن النون  منقرا قوله تعايل من هذا الضرب ) واملقيم

 تخفيف لل  ستطالة  املوصول  يف الصلة  بو ) والليل  اذا يسر (  حذفت الياء
                                                 

النشر  مكتبة اخلااي  القاهرة  / ط اثلثة   // املرجع : الكتاب لسيبويه  / حتقيق عبد السالم حممد هارون   1
 25ـ -24ص  1م / ج 1988
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 ـ ومنها  رعاية الفصلة  بو ) ماودعك ربك وما قلي ( 6
 ـ ومنها ان حيذف  صيانة له  كقوله تعايل : )قال فرعون وما رب العاملني  القوله ) ان كنتم7 

تعقلون (  حذف املبتدا  يف ثالثة مواضع  قبل ذكر الرب  أي هو رب السموات  وهللا ربكم  
وهللا رب املشرق  الن موسي  عليه السالم  استعظم حال فرعون  واقدامه علي السؤال  هتيبا 
وتفخيما  فاقتصرعلي  ما يستدل به  من افعاله  اخلاصة  به ليعرفه  انه ليس كمثله شيس وهو 

 ميع البصري الس
 ـ  ومنها صيانة   اللسان عنه كقوله تعايل : )صم بكم عمي( أي هم 8
ـ ومنها شهرته  حيت يكون ذكره  وعدمه  سواء  قال الزخمشري : وهو نوع من داللة احلال  9

اليت لساهنا انطق من لسان املقال  كقول ر بة  )خري ( جواب من  قال له : كيف  أصبحت  
 قراءة محزة )تساءلون به واألرحام(  فحذف اجلار  وعليه
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 املبحث الثاين  ابحلديث عن سورة يوسف  
لي اهنا ع لسورة ذه القد اتفق علماء التفسري  الذين اطلعت  علي تفاسريهم  علي تصنيف ه

إال  دنية و مهنا ضمن املكي  ، و  يشذ  فيما اطلعت  عليه اال  الزجاج  حيث قال  إ
 ،  فمدنية 7، 3، 2، 1مكية إال  االايت    الزخمشري  فقد قال إهنا

 الذين  قالو ا مكية  فهم :أما 
   218ص  3ـ ابن عطية ط دار الكتب العلمية  بريوت  ج 1
  118ص  9ـ القرطيب دار الكتب املصرية  ابلقاهرة  ج2
  365ص 4ـ ابن كثري  دار طيبة للنشر والتوزيع ج3
 ـ الشوكاين  دار ابن كثري  4
 يف الظالل  دار الشروق  بريوت  والقاهرة أما سيد قطب 5

  لماء اليهودعا  ان زوهلعدد آايهتا  فمائة   واحدى  عشرة  آية . ويذكر العلماء  يف سبب ن
صة  صر  او عن قاىل م لشاماقالوا  لكرباء  املشركني  : سلوا حممدا    انتقل آ ل يعقوب  من 

د  علي اليهو  حبار أا  توضح  ما  أ ملى  به  يوسف  فنزلت هذه السورة  الكرمية بكامله
ن ذلك  صدوا مقهنم مشركي مكة  وجتاوب على أ سئلتهم  وتردهم على اعقاهبم  خاسرين  ال

ل   كما قاهللاود من مسن اعنات  رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  وافحامه  وما علموا  أ نه
 تعاىل ) وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى(.

ويذكر ابن عطية  أ ن  نزوهلا  كان فيه تسلية  لرسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  عما يفعله به 
 ( 1قومه  مبا فعل  إ خوة يوسف بيوسف 

وقال االمام القرطيب  يف عدم تكرار  قصة  يوسف  كما هو احلال  يف قصص القرآ ن  
ء  يف القرآ ن  وكررها مبع  واحد  األخرى  قال  قال العلماء : وذكر هللا  أ قاصيص  األ نبيا

يف وجوه خمتلفة  أب لفاظ   متباينة  على درجات البالغة  وقد  ذكر قصة يوسف  و  يكررها  
فلم يقدر خمالف  على معارضة  ماتكرر  وال على معارضة  غري املتكرر  واإل عجاز  ملن 

                                                 
 218ص  3/ تفسري ابن عطية  ج 1
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يب  وليس بصحيح  أل نه لو  )وقيل إن اسم يوسف  عرباين   وقيل عر  1أتمل   انتهى كالمه .
 .  2 كان عربيا  النصرف  خللوه  عن سبب آ خر  سوى التعريف

 وقال الزجاج :  ويف اسم يوسف  لغتان :   
 ـ يوسف  بضم السني  1
)ونيب هللا  يوسف عليه السالم  ينحدر من ساللة كلها أ نبياء     3ـ يوسف بكسر السني2

ط  فهو إذن  خيار من خيار   وهلذا قال  فيه  النيب صلى ومن بيت كله إ ما أ نبياء أو أ سبا
هللا عليه وسلم  ) إذا قيل من الكرمي ؟ فقولوا : الكرمي  بن الكرمي بن الكرمي بن الكرمي  

عليهم وعلي  نبينا أ فضل الصالة وأ زكى التسليم   إبراهيم  يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن 
 .  4احلاكم  من حديث أيب هريرة . احلديث اخرجه الرتمذي والنسائي  و 

                                                 
 ( .  118ص 9م  ج 1964ط  اثلثة   تفسري القرطيب  دار  الكتب  املصرية  / 1
 .  441ص 2الكشاف للزخمشري  ج / 2
   92ص 3م  ج1988ن  وإ عرابه   عا  الكتب  بريوت  ط اوىل   نالقرآمعاين  / 3
 441ـ 440ص  2هجرية  ج 1407الكشاف  دار الكتاب العريب  بريوت  ط اثلثة   / 4
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 املطلب األول من املبحث الثاين  وعنوانه : حذف  احلرف 
أ نقب عنه  بعه  و أ تتو  سأحا ول  يف هذا املطلب  ويف املطالب  الثالثة  أن أرصد  احلذف  

  ةأنقل اآلي  لق هبامايتعو يف سورة يوسف  مستعينا   ابهلل  مث مبطالعيت  لبعض كتب التفسري  
 نه  وتعاىل سبحا  سألهأاليت فيها احلذف  مث أ بينه . أسأل هللا  أن أوفق  يف هذا ، كما 

و كالم هل معه تعامأالعفو   إن زللت  او أ خطأت أ و شطح قلمي مبا ال أقصد  ألن الذي 
 هللا العزيز  وليس كالم البشر .  وهللا من وراء القصد  

رحوه أرضا خيل ـقال تعاىل )اقتلوا يوسف أواط1أمثلة يف حذف  حرف من سورة يوسف  :
 9لكم وجه أبيكم  وتكونوا من بعده قوما صاحلني(آية رقم

ىل ايتعدى ح القال ابن عطية  : أرضا مفعول  اثن  ابسقاط حرف اجلر  )يف(  الن طر 
 مفعولني االكذلك ،  

أرض بعيدة   وليس أرضا   مبهمة  حىت تعرب ظرفا  ـ كما زعمت فرقةـ  فقد قيدت أبهنا
   1 قاصية

وكذلك االخفش قال يف معاين القران : أو اطرحوه أرضا وليس االرض هاهنا بظرف  ولكن 
. )ووافقهما الزجاج   2 حذف منها )يف(  مث أعمل  فيها الفعل  كما تقول :  توجهت مكة

ضا  يف هذا حيث قال: )أرضا (  منصوب  على اسقاط  )يف(  وافضاء الفعل  اليها  الن أر 
  ( 3ليست من الظروف  املبهمة 

 25تعاىل : )واستبقا الباب ( آية رقم  ـ قال2
ـ قال تعاىل : ) يوسف اعرض عن هذا 3 )4قال اىل الباب  فالذوف هنا حرف جر  )اىل( 

    5. قال انه منادى حمذوف   منه حرف النداء  )اي (29( آية رقم 

                                                 

 .222ص  3هجرية  ج 1422نقل بتصرف  من تفسري ابن عطية  دارالكتب العلمية بريوت   ط أوىل  / 1
 .396ص 1م ج1990القاهرة   طأويل  / معاين القرآن  مكتبة اخلااي   2
  93ص  3م  ج1988بريوت  ط اوىل   آن  واعرابه  عا  الكتبمعاىن القر  / 3
 ( 102ص 3( وكذلك )معاىن القرآن  للزجاج ج235ص 3تفسري ابن عطية ج / 4
  237ص 3تفسري ابن عطية ج / 5
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 39تفرقون  خري أم هللا الواحد القهار ( آية رقم ـ قال تعايل: ) ايصاحيب السجن  أأرابب م4
ـ اما على  ان نسبهما  بصحبتهما 1قال ابن عطية   :  وصفه هلما بصاحيب السجن   هو  

و)اصحاب  44للسجن  من حيث سكناه  كما قال تعاىل : )أصحاب اجلنة ( االعراف 
ن  فاضافهما اىل  بذلك   ـ  واما  ان يريد  صحبتهما  له ىف السج2  119اجلحيم ( البقرة 

   1 كانه قال: اي صاحيب  يف السجن  . فنفهم من هذا  أن  ) يف(  حمذوفة
قال ابن عطية : فيها حذف حرف 46ـ قال تعاىل : )يوسف أيها الصديق ( آية رقم  5

  2النداء )اي ( 
عين اتهلل  ال . قال ابن عطية :  امل 85ية رقم )قالوا اتهلل تفتأ تذكر يوسف (آـ قال تعايل : 6

. وقال   3تفتأ  تذكر يوسف فتحذف ال يف هذا املوضع  من القسم  لداللة الكالم عليها
االخفش : فزعموا ان تفتأ)تزال( فلذلك وقعت عليه  اليمني  كأهنم قالوا : وهللا ماتزال تذكر 

ال تفتأ  . وقال الزجاج:  )ال( مضمرة  واملع   : وهللا   4 يوسف  )معاين القران لالخفش
)مث قال:  واجا جاز  اضمار )ال( يف قوله تعايل :   5تذكر يوسف  أى التزال تذكر يوسف

 )تفتأ تذكر يوسف (  النه ال جيوز  يف القسم  اتهلل  تفعل  حيت تقول : لتفعلن  او ال تفعل 
ل : . قا 101ـقال تعايل : )فاطر السموات واالرض انت ويل يف الدنيا واالخرة ( آية رقم 7

   6فاطر منادى  حذف منه حرف النداء  )اي (
. قال الزجاج :  املع  اي ايها   70ـ قالتعاىل : )ايتها العري انكم لسارقون (  آية رقم 8

: ) واسال االصحاب  للعري  ولكن قال :  أيتها العري  وهو يريد اهل العري  كما قال تعاىل 
) 7منها  حرف النداء انه يريد  انه قد حذفالقرية (  .اذن نفهم 

                                                 
  245ص 3/تفسري ابن عطية ج 1
 249ص 3/ ابن عطية ج 2
 . 272ص 3/ تفسري ابن عطية ج 3
 399ص 1/ ج 4
 126ص 3اعرابه  للزجاج  جمعاين القران و  / 5
 283ص 3/ ابن عطية ج 6
 120ص 3القران  واعرابه للزجاج ج / معاين 7
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 املطلب الثاين  من املبحث الثاين  وعنوانه : حذف كلمة 
 أمثلة يف حذف كلمة واحدة من سورة يوسف 

.قال ابن عطية : رفع اما علي حذف املبتدا  18ـ قالتعايل : )فصرب مجيل ( آ ية رقم 1
وقال   1 مجيل مثل فالتقدير :  فشاين صرب مجيل  ، واما علي حذف اخلرب  والتقدير :  فصرب

 الزجاج :  مرفوع على ضربني : 
 ـ فشاين  صرب مجيل 1
ـ  فصربي صرب مجيل  ، وهذا  لفين قطرب : فصربيصرب مجيل . واالول  مذهب اخلليل  2 

  2ومجيع اصحابه 
  40تعايل:) إالأمساء مسيتموها  أنتم وآاب كم ماأنزل هللا هبا من  سلطان ( آية رقم  ـ قال2

عطية :  ذهب بعض املتكلمني  ايل أنه أوقع  يف هذه االية  االمساء علي املسميات  قال ابن 
وعرب عنها هبا  اذهي ذوات  امساء  مث قال  قال القاضي  ابو حممد  واالسم قد جيري  يف 
اللغة  دري النفس  والذات والعني  فان محلت االية  علي ذلك  صح املعين  وليس االسم ـ 

لة  التسمية  اليت هي رجل وحجر ،  وان اريد  هبذه  االمساء  اليت يف االية  علي هذاـ  مبنز 
امساء االصنام  اليت مبنزلة الالت والعزى  من تسميتها آهلة  فيحتمل ان يريد :  اال ذوات 

   3امساء  وحذف املضاف  واقام املضاف اليه  مقامه
ابن عطية :قال البصريون : هذه علي . قال  109: قال تعايل : ) ولدار اآل خرة( آية رقم 3

فهذا يعين حذف املضاف   4حذف مضاف تقديره :  ولدار احلياة اآلخرة  او املدة اآلخرة 
 واقامة املضاف اليه مقامه 

حيث قراها عيسي  الثقفي    111ـ ذكر ابن عطية قراءة اثنية  لكلمة )تصديق (  اية رقم 4
ذلك كل ما عطف عليها  كقوله و)تفصيل ( ابلرفع   )تصديق ( أي برفع القاف  وك

و)هدي (و )رمحة ( مث قال :  وهذا علي حذف املبتدا   والتقدير : هو تصديق  . وقال ابو 

                                                 
 . 228ـ 227ص   3/ ابن عطية ج 1
 (96ص 3/معاين القران  واعرابه  للزجاج ج 2
 246ص 3/ابن عطية ج 3
 (   287ص 3/ابن عطية ج 4
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حاا :  النصب  علي تقدير :  ولكن كان  والرفع علي ولكن هو  مث ذكر بيت ذي  الرمة : 
 وما كان مايل من تراث ورثته والدية  كانت  وال كسي مأمث 

لكن عطاء هللا  من كل رحلة ايل كل حمجوب  السرادق خضرم  . رفع عطاء  والنصب و 
. وقال ابن جين :  ولكن هو تصديق  الذي بني يديه  وتفصيل كل شيس   وهدي    1اجود

   2ورمحة  فحذف املبتدا  وبقي اخلرب 
. قال ابن عطية   35ـ قال تعايل : )مث بدا هلم من بعد ماراوا االايت  ليسجننه ( آية رقم 5

وبدا معناه   والفاعل ل بدا  حمذوف تقديره : بدو او راي بضمتني  مث قال :  وال جيوز ان 
يكون الفاعل ل بدا  )ليسجننه(  الن الفاعل اليكون مجلة بوجه .  هذا صريح مذهب 

  ). وقال الزجاج  3سيبويه  وقيل : الفاعل  ليسجننه  وهذا خطا  واجا  هو مفسر  للفاعل
 ) 4يف قوله تعايل ) مث بدا هلم (  بدا فعل استغين  عن فاعل 

.  قال ابن عطية :    40ـقال تعايل : )اهني اال أمساء مسيتموها  انتم وآاب كم ( آية رقم 6
ومفعول مسيتم  الثاين حمذوف  تقديره :  آ هلة  . هذا  علي ان االمساء  يراد هبا ذوات   

   5االصنام 
. قال ابن عطية :  اليوم  92) ال تثريب عليكم اليوم يغفر هللا لكم ( آية رقم  ـ قال تعايل :7

ظرف  فعلي هذا  فالعامل فيه  مايتعلق  به عليكم  تقديره : التثريب اثبت  او مستقر  
عليكم  اليوم  مث قال:  وقد وقف بعض القراء  علي )عليكم (  وابتدا اليوم  يغفر هللا لكم  

هم  علي  اليوم  وبدا يغفر هللا لكم  علي جهة الدعاء  وهو اتويل ابن بينما وقف  اكثر 
  6اسحاق  والطربي  وهو الصحيح  ، وهذا الوقف  ارجح يف املعين

                                                 
  289ص 3/ابن عطية ج 1
 350ص 1/ التسب  ج 2
 242 3ج / ابن عطية  3
 104ص 3/ معاين القران ج 4
 246ص 3/ معاىن القرآن ج 5
  278ص  3ابن عطية  ج/  6
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ـ قال ابن جين  يف قوله تعايل : )يرتع  ويلعب  (  قال: اهنما دزومان  الهنما جواابن   8 
   1 ل : أي يرتع مطيتهاحدمها  معطوف  علي صاحبه  وهو علي حذف  املفعو 

يف حمتسبه  قراءة  ابن يعمر  واجلارود  وهي )  من قبل  ومن دبر  بثالث  2ـ ذكر ابن جين9
ضمات  من غري تنوين  . قال ابو الفتح :  ينبغي ان يكوان  غايتني  كقوله تعايل :) هلل االمر 

ه قد من قبله  فلما من قبل ومن بعد (  كانه يريد  وقدت قميصه  من دبره  وان كان قميص
حذف املضاف  اليه  ـ اعين  اهلاء ـ  وهي مراده  صار املضاف  غاية نفسه  بعد ما كان  
املضاف اليه  غاية له  وهذا حديث  مفهوم  يف قوله تعايل : )  من قبل ومن بعد (  فبين 

 هنا  كما بين هناك  علي الضم 

                                                 
  333ص  1م ج1999/ التسب  النشر وزارة االوقاف  ط  1
 342ص 1/حمتسب ابن ج  ج 2
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 حذف مجلة  املطلب الثالث  من املبحث  الثاين  وعنوانه : 
 امثلة يف حذف مجلة من سورة يوسف 

( . قال ابن عطية :  العامل يف  4ـ  قال تعايل : ) إذ قال يوسف  البيه  اي ابت آ ية رقم 1
   1)إذ(  فعل مضمر  تقديره : اذكر اذقال يوسف

: . قال ابن عطية وجواب  )ملا(حمذوف تقديره 15ـ قال تعايل : ) فلما ذهبوا به ( آية رقم 2
فلما ذهبوا به وأمجعوا   أمجعوا  قال : هذا مذهب اخلليل وسيبويه وهو نص هلما  يف قول 

  2  امرئ القيس  : فلما اجزان ساحة احلي  وانتحي بنا
. قال ابن عطية  : ان االشهب  وعيسي  بن  18ـ قال تعايل : )فصربا مجيال (  آية رقم  3

كذلك هي يف مصحف  أيب  ومصحف انس عمر قرآ  ابلنصب  وذلك علي اضمار  فعل  و 
بن مالك  وهي قرآءة ضعيفة عند سيبويه  وال يصلح  النصب  يف مثل هذا  اال مع االمر  

صربا مجيال فكالان  ولذلك حيسن النصب  يف قول الشاعر :  بكي ايل مجلي  طول  السري
  3مبتلي  قال وينشد البيت ابلرفع 

ولو حرصت مبؤمنني  وما تسأهلم  عليه من اجر  ان هو  ـ قال تعايل : ) وما اكثر النا  4 
االذكر  للعاملني  وكأي من آية يف السموات واالرض  ميرون عليها  وهم عنها معرضون ( آية 

. قال ابن عطية :  وقرأ السدي  و)االرض (  بفتح الضاد  ابضمار فعل    105ـ 103رقم  
 .  4والوقف  ـ علي هذا ـ  يف السموات 

تعايل :قل هذه سبيلي  ادعوا ايل هللا علي بصرية  اان ومن اتبعين  وسبحان هللا وما اان ـقال5
قال ابن عطية :  وسبحان هللا تنزيه  هلل والتقدير: وقل سبحان  108من املشركني ( آ ية رقم 

  5هللا  . إذن نفهم أن يف هذه  االية حذفا  هو )قل(
ربة الويل االلباب  ما كان حديثا يفرتي ولكن ـ قال تعايل : ) لقد كان يف قصصهم  ع 6

. قال   35تصديق الذي بني يديه وتفصيل كل شيس وهدي ورمحة  لقوم يؤ منون ( آ  رقم 
                                                 

 219ص  3/ ابن عطية ج 1
 225ص 3/ ابن عطية ج 2
 228 -ـ227ص 3/ابن عطية  ج 3
 285ص 3/ ابن عطية ج 4
 286ص  3ن عطية ج/ اب 5
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ابن عطية :  نصب تصديق  اما علي  اضمار معين  كان  واما علي ان تكون  لكن  مبعين 
وبذا يكون الذوف  مجلة   لكن املشددة . والذي يعنينا  ان تكون  علي اضمار  معين  كان

  1فعلية  )كان وامسها ( 
. قال ابن عطية :  هو التوراة واالايل   111ـ قال تعايل : )  الذي بني يديه  ( آية رقم 7

  2والضمري يف يديه  عائد علي القران  وهو  اسم  كان  أي الذي  كان بني يديه 

                                                 
 ( 289ص  3)ابن عطية ج/ 1
 289ص  3/ ابن عطية ج 2
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 ذف أكثر من مجلة املطلب الرابع  من املبحث الثاين  وعنوانه  : ح
 أمثلة يف حذف  أكثر من مجلة  من سورة يوسف 

ـ قال تعايل : ) وجاءت سيارة  فارسلوا واردهم  فاديل دلوه  قال اي بشرآ ي  هذا غالم ( 1
.قال ابن عطية  ففي )فاديل دلوه (  أي بعد هذه االية  : ويف الكالم  هنا  19آية رقم 

فلما بصر  به املديل  قال اي بشراي  فاحلذف هنا  حذف  تقديره : فتعلق يوسف  ابحلبل
أكثر  من مجلة . وذكر أن يوسف كان يو مئذ  ابن سبع سنني  ويرجح هذا  لفظة غالم  

  1فانه مابني  احلولني  ايل البلوغ  وقيل كان  ابن سبع  عشرة سنة  وهذا بعيد
. قال ابن عطية   46ـ45م ـ قال تعايل : )فارسلون  يوسف أيها الصديق  أفتنا (  آية رق2

يف )فارسلون (  استئذان  يف املضي  مث قال: ووقيل كان السجن يف غري مدينة امللك   ـ قاله 
ابن عبا  ـ وقيل كان فيها  والذي أرجحه  أن السجن  كان يف غري مدينة امللك  مماحيتاج  

غوائل   ، ومما يؤكد ايل ان  يرسل  اليه  رسول يتكبد مشاق السفر  ورهق الطريق  وخوف ال
ابن السجن كان يف غري مدينة امللك  انه لو كان فيها   لضم  واحلق ابملعربين  الذين كانوا 
معه  فلما اظهروا عجزهم  فكر امللك  ومن معه  فتذكر الرسول  ان يوسف خري من يعرب  

الكثري هذه  الر اي  النه قد خربه  قبل ذلك  وخرب صدقه  . وهذا مما يسوغ  احلذف  
 2املوجود  يف االية الكرمية 

ـ قال تعايل: وقال امللك ائتوين  به  فلما جاءه الرسول  قال ارجع ايل ربك فاساله  ماابل 3
. قال ابن عطية  : يف  50النسوة   الاليت  قطعن ايديهن  ان ريب بكيدهن عليم ( اىة رقم 
ل عليها  واملعين هنا : فرجع تضاعيف  هذه االية  حمذوفات  يعطيها ظاهر  الكالم  ويد

الرسول  ايل امللك  واملأل  فقص عليهم  مقالة يوسف  فراي امللك  وحاضروه   نبل  التعبري  
وحسن الراي  مع ما وصفه  الرسول  من الصدق يف املنامة  املتقدمة  فعظم يوسف  يف نفس 

قال ان امللك  قد امر  ابن امللك  وقال :  ائتوين  به  فلما وصل الرسول  يف اخراجه اليه  و 

                                                 

  228ص  3ابن عطية ج / 1
 249ص 3ابن عطية ج / 2
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 رج  قال له :  ارجع ايل ربك  ـ أي امللك ـ  وقل له  ما ابل النسوة  الاليت  قطعن ايديهن 
1  
. قال ابن عطية  : 99ـ قال تعايل : )فلما دخلوا  علي يوسف  آوي اليه ابويه ( اية رقم   4

هله امجعني وساروا حيت  هاهنا  حمذوفات  يدل عليها الظاهر  وهي :  فرحل يعقوب  اب
بلغوا يوسف  فلما دخلوا  عليه  اوي اليه ابويه  . نفهم من هذا  ابن احلذف  حذف مجل  
بكاملها .  وقد ذكر املفسرون  ابن عدد ال يعقوب  كان مثانني  نسمة  وقيل ستة وسبعني  

  2نفسا ين رجال ونساء 
م  ورحلتهم  ايل زمن  وايل زاد  ويف نظري ان هذا العدد  من النا   حيتاجون يف سفره

  3ورواحل  حلمل النا  واالمتعة  مما يقوي  ويعضد القول  ابن هناك حمذوفات كثرية 
ـ قال تعايل :وملا جهزهم  جبهازهم  قال ائتوين  ابخ لكم من أبيكم  أالترون  أين أويف 5

لم  قد كان  قبله كالم  . قال الزجاج : وهذا وهللا أع 59الكيل وأان خري املنزلني (آية رقم 
ال يقول :  ائتوين  ابخ لكم  من غري ان  ألنهجر اليه   ما يوجب طلب أ خيهم  منهم  

وعددهم  جيري  مايوجب  هذا القول  فكأنه ـ وهللا أ علم ـ  سأهلم  عن أخبارهم  وأ مرهم  
  4 لة  انتهي كالمهفا جرتأ  لقول هذه املسأ

 

                                                 
 252 -ـ 251ص   3/ ابن عطية ج 1
 278ص   3/ ابن عطية  ج 2
 (  281ص  3/ ابن عطية ج 3
 116ص  3/ معاين القرآن واعرابه للزجاج  ج 4
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 املصادر واملراجع 
ئل اإلعجاز  للجرجاين   حتقيق حممود شاكر  الناشر مطبعة املدين  ابلقاهرة ط دال / 1

  1992اثنية   
:شرح املعلقات  التسع/الناشر مؤسسة األعلمى  للمطبوعات  بريوت   ط أوىل   /2

 م 2001
أساس البالغة  للزخمشري  / حتقيق  حممد ابسل  عيون السود / الناشر دار الكتب  /3

 م 1998وت لبنان ط اويل  العلمية  بري 
 ه1414/ لسان العرب البن منظور/ دار صادر بريوت  / ط اثلثة   4
/ القاموس احمليط  للفريوز اابدي / الناشر مؤسسة الرسالة  للطباعة والنشر  والتوزيع   5

 م2005بريوت لبنان / ط اثمنة ـ
ابراهيم  مصطفي  وامحد  / املعجم الوسيط  / املؤلف جممع اللغة العربية  ابلقاهرة  ) 6

 الزايت  وحامد عبد القادر  وحممد النجار  ( الناشر دار الدعوة  
/ الربهان يف علوم القران  لبدر الدين  حممد بن عبدهللا  بن هبادر الزركشي  / حتقيق   7

م  / الناشر دار احياء الكتب العربية  1957حممد ابو الفضل ابراهيم  / ط اويل  
 احلليب  وشركاؤه   عيسي  البايب

/ املرجع: اعجاز القران  للباقالين  / حتقيق  السيد امحد صقر  / النشر  دار املعارف   8
 م  1997مصر  ط خامسة  

/ العمدة البن رشيق  / حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد  /  الناشر دار اجليل  ط  9
 م  1981خامسة  

م حممد هارون  / الناشر  مكتبة اخلاجني   / الكتاب لسيبويه / حتقيق عبد السال 10
 258ص 1م  ج1988القاهرة  / ط اثلثة  

 خلصائص البن جين / اهليئة العامة  للكتاب  /11
/ العمدة البن رشيق  / حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد  / النشر  دار اجليل  /  12

 250ص  1م ج 1981ط خامسة  
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 (362ص 2/ اخلصائص ج 13
املعلقات  التسع/الناشر مؤسسة األعلمى  للمطبوعات  بريوت   ط أوىل  /شرح  14

 م 2001
أساس البالغة  للزخمشري  / حتقيق  حممد ابسل  عيون السود / الناشر دار الكتب 

 م 1998العلمية  بريوت لبنان  / ط اويل  
 / تفسري ابن عطية   15/

 م   1964ة  / تفسري القرطيب  دار  الكتب  املصرية  ط  اثلث 16
 هجرية   1407/ الكشاف  للزخمشري  دار الكتاب العريب  بريوت  ط اثلثة   17
 م  1988/ معاىن القرآن  واعرابه  عامل الكتب  بريوت  ط اوىل  18
 2000م عامل الكتب بريوت ط اوىل ط معاىن القرآن  للزجاج /19
 م 1999احملتسب  النشر وزارة االوقاف  ط  /20
 
 

 


