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 (//؛ تاريخ القبول:  //)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

اإلجياز على ضربني: قصر وحذف. ولكال الضربني مزنلة عالية من اللغة وأثر يف العربية عظيم. أمّا احلذف 

منها أو أكثر من  لة، ويكون ترك هذا احملذوف وطرحه   ء من اللفظ إما  لة أو أقلّ يكون باالستغناء عن شي

لته وقدرته على التأثري. يشترك احلذف بني النحو أمحد من ذكره. يرتبط احلذف ارتباطًا وثيقًا مبعىن القول ودال

 والبالغة وقد اهتمّ هبا النحاة والبالغيون من جوانب عديدة منها: الفوائد واألساليب واألدلة والشروط واألقسام. 

 فنستنتج عن طريق معاجلة اآلراء املختلفه:

دواعي احلذف االختصار وتسهيل احلفظ وتقريب الفهم وضيق املقام وإخفاء األمر على غري السامع  من -

 والضجر والسآمة وحتصيل املعىن الكثري باللفظ اليسري. 

 يستحسن احلذف يف االستعطاف وشكوى احلال واالعتذار والتعزية.  -

 الته الكثرية كاملبتدأ واخلرب وحذف املفعول والفاعل وغريهم. ال يوجد يف النحو غالباً باباً مستقالً للحذف مع استعما -

 البالغيون ينظرون إىل علّة احلذف والنكتة فيه ويدخلون فيه بالتفصيل ويدلون به  ال القرآن وآياته.  -

 واالختصار اختالفاً. واالقتصارخيتلف احلذف عن اإلضمار  -

 . وراء كلٌ تعبري سر  خاص  به قائم على اختالف املقامات واألحوال واألغراضهذا ما يُذكر مَزِيَّةً عامَّةً للحذف، ويبقى 
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 ةمقدم

از من أظهر دالئل جياإل  أهل البالغة أنى قد استقر لد، وازجياإلي نّ احلذف أحد وجهإ

وإمنا استحق عند هم هذه   اع البالغة؛  أنه، أشرفها مرتبة، وانةكأعالها م، والفصاحة

من   اًريثكضع عنه ، ويفف محل األسلوبخياحلذف . وتبهم كنوها يفياملزنلة بأسباب ب

  جنّبهيل، فضوله كتر، وهذّبه حبذف زوائدهوي هينقوي المكالي صفّ، ويتثقله العبارات اليت

  هذا مذهب. ونشاطهى على بقي، وسامعه من املللي م، وحيةكاكبه عن الرى نأ، وياإلطالة

بنوا ، وخماطباهتمو حمادثاهتم فقد استعملوه يف، المهم كظاهر يف، ومألوف عند العرب

إمنا شاع . ومناسباهتمو عدّوهنا حملافلهم ينوا به خطبهم اليتيز، وهممن أشعار اًريثكه يعل

، اختصار اجلمل، واجتزاء القولى عوّلون عليانوا ، كيه الفهمعلى جر، ولساهنم هذا يف

، هاير علكها مما ذريدلّ غين أن كميطرحون منها ما ، وي من األلفاظريثكن عتخففون يو

تواطأوا ك، وذلى تعارفوا عل، و منهريثكالى عل عالمة  المكل من اليعلون القل. وجيعنها غينوي

 . هيبل تنافسوا ف، هيعل

، لهميسب كذل يف منتهجاً ،نيمب بلسان عريب  ى رسول اهللم علكير احلكونزل الذ

اعتمل القرآن . وئاًيلغتهم ش ه منيرون فكنيال ، مذاهبهمى عل اًيجار، قتهميبطر عامالً

ع يطرق  ، وعموم موضوعاته فأدخله يف، ما اعتمله العربكأسلوبه احلذف   يفوركال

ى قوك، وإذا ترجّحت املصلحة بذل، اً أو فضلةًيان حمل احملذوف أصلكا يأ، الهكأشو وجوهه

مسا فوق  حىت، لمة الواحدةكال، وةريالعبارة القص، ولةيفحذف اجلملة الطو، املسوّ  لطرحه

 . (23، ص1424)الشهري،  تضمحل دونه القدري بلغ حدّ اإلعجاز الذ، وطاقات البشر

 احلذف لغةً

 الصحاح: ؛ جاء يف(102، ص3، ج1391الزركشي، ) اللغة: القطع واإلسقاط احلذف يف

وحَذَفْتُ ... أخذتي أ، ومن ذَنَبِ الدابَةي يقال: حَذَفْتُ من شَعْر. حَذْفُ الشيء : إسقاطُه»

لسان  ويف. (120، ص1، ج2009وهري، اجل) «إذا ضربته فقطعتَ منه قطعةً، رأسَه بالسيف

... قَطَعَه من طَرَفه واحلَجَّامُ يَحْذِفُ الشعْر من ذلك حذَفَ الشيءَ يَحْذِفُه حَذْفاً»العرب: 

 . (40، ص9، ج1990)ابن منظور، « جانِبٍ والضرْبُ عني واحلَذْفُ الرَّمْ



  693 قسامه في النحو والبالغةأ, فوائده, شروطه و «الحذف» دواعي

 

 اصطالحاً احلذف

  اصطالح البالغينياحلذف يف

فإنّك ترى به تركَ ، شبيه  بالسحر، عجيب األمر، لطيف املأخذ، هو باب  دقيق املسلك»

وجتدُك أنطقَ ما تكون إذا مل ، والصمتَ عن اإلفادة أزيدَ ل فادة، الذكر أفصحَ من الذكر

باباً  وعقد للحذف ابن جين. (46، ص2000)اجلرجاين، « وأمت  ما تكون بياناً إذا مل تُبِنْ، تنطق

 . (360، ص2، ج1986)ابن جين، « شجاعة العربيّة باب  يف»مسّاه 

ى ذلك الترك ولقرينةٍ دالة علي يضاً احلذف: ترك ذكر بعض الكالم ملقتضٍ يقتضأ

 ذكرَهكان األصل،  تسمية املتروك ذكره حمذوفًا إشارة إىل أن هذا املتروك مل ا ويفاملتروك. 

مث  ؛لوليس بالفعانية، ولو بالقوة البي، نّه ذُكِرَألشدَّة حاجة البيان إليه أو لغري ذلك كان ك

هذا مزيد تنبيه إىل أن ترك ذكره مع أمهيته إمنا  ويف. حذف ألمر اقتضى ذلك احلذف

 وهو أن  املتروك، هذا وجه  ووجه آخر ميكن أن تلحظهقتضٍ قوىٍّ وجديرٍ باالعتداد به. يكون مل

مث كان حذفُ ه ذكر، نّأفجعلوا داللة القرينة عليه كيكون إال مع قرينة دالة عليه،  ذكره ال

)انظر:  للحذف يهو املعىن اللغوي فتحقق شيء من معىن اإلسقاط الذ، دليله لفظه وبقاءِ

 .(290-282، صص1424حممد سعد، 

 اصطالح النحويني احلذف يف

إىل نظرون ين النحاة كلو  من موارد احلذفريث كان يفكشتريقد  علم املعاينو النحو

ذا قلنا إف ،اتهكنو احلذفي دواعو ةياجلهات البالغ إىل علماء املعاينو ةياجلهات األعراب

 عامل يره اهللتقدو قول هذا خرب  ملبتدء  حمذوفي يه فالنحويلإحذفنا املسند و« بيعامل الغ»

ب ال يهو عامل الغو ن املسندأل ؛نهيذوف لتعه هذا حميلإنّ املسند إقول ، يعامل املعاينو بيالغ

 من نيفتب حداًأبه يغى ظهر عليال و يب من مستأثرات اهللن العلم بالغأل ؛هريغإىل سند ي

 علة احلذفإىل نظر يهذا  .تلفانخياحلذف  يفي ونظر البالغي النحو انان نظريهذا الب

 . (149، ص1340)ترجاين زاده،  األعراب فقطإىل نظر ي كذاو هيتة فكالنو

 أوجه الكالم على احلذف 

 أدلته مث يف أسبابه مث يف فائدته ويف احلذف من مخسة أوجه: يف ويقع الكالم يف 

 . أقسامه شروطه مث يف
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 فوائد احلذف

كل مذهب وتشوفه إىل ما هو  التفخيم واإلعظام ملا فيه من اإلهبام لذهاب الذهن يف -

 . النفس مكانه فعند ذلك يعظم شأنه ويعلو يف ،عن إدراكه املراد فريجع قاصراً

 . ذلك خبالف غري احملذوف زيادة األجر بسبب االجتهاد يف -

 . اللفظ القليل طلب اإلجياز واالختصار وحتصيل املعىن الكثري يف -

 ي شجاعة العربية.التشجيع على الكالم ومن مث مس -

خ الصناعتني عبد القاهر موقعه على الذكر وهلذا قال شي النفس يف موقعه يف -

ذفه أحسن من أن حيذف فيها إال وحي ينبغ احلالة اليت ما من اسم حذف يف اجلرجاين

ذكره وهلل در القائل... إذا نطقت جاءت بكل مليحة... وإن سكتت جاءت بكل مليح... 

 .(104، ص3، ج1391)الزركشي، 

 سباب احلذف أ

هذا ي ى الظاهر حنو اهلالل واهلل أجمرد االختصار واالحتراز عن العبث بناء عل -

؛ فحذف املبتدأ استغناء عنه بقرينة شهادة احلال إذ لو ذكره مع ذلك لكان عبثا من القول

 وقال الشاعر:

ــا    ــت مبــ ــدنا، وأنــ ــا عنــ ــن مبــ  حنــ
 

ــف    ــرأي خمتلـ ــدك راضٍ، والـ  عنـ
 

 . (244، ص1، ج1384)ابن عقيل، التقدير: حنن مبا عندنا راضون 

الزمان يتقاصر عن اإلتيان باحملذوف وأن االشتغال بذكره يفضى إىل التنبيه على أن  -

فائدة باب التحذير حنو إياك والشر والطريق الطريق اهلل اهلل وباب ي تفويت املهم وهذه ه

 (13)الشمس:  ﴿نَاَقَة اهلِل َوُسْقَياَها﴾ قوله تعاىل: اإلغراء هو لزوم أمر حيمد به وقد اجتمعا يف

 سقياها إغراء بتقدير الزموا ناقة اهللو حذروا ناقة اهلل فال تقربوهااي على التحذير أ

 وكقول الشاعر:

 خــاً لــهأنّ مــن ال إخــاك؛ أخــاك أ
 

ــا بغـــري ســـالح إىل كســـاعٍ    اهليجـ
 

 . (301، ص2، ج1384)ابن عقيل، التقدير: الزم اخاك 

 والتهويل علىالتفخيم واإلعظام وهبذا القصد يؤثر يف املواضع اليت يراد هبا التعجب  -

 (73 )الزمر: ﴾اهَ اب ُ وَ أب ْ  تْ حَ تِ فُ ا وَ وهَ ؤُ اا جَ ى إذَ تَ حَ ﴿ النفوس ومنه قوله تعاىل يف وصف أهل اجلنة:
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على  فحذف اجلواب إذ كان وصف ما جيدونه ويلقونه عند ذلك ال يتناهى فجعل احلذف دليالً

 ضيق الكالم عن وصف ما يشاهدونه وتركت النفوس تقدر ما شأنه وال يبلغ مع ذلك كنه. 

 نْ عَ  ضْ رِ أعْ  فُ وسُ يُ ﴿ التخفيف لكثرة دورانه يف كالمهم كما حذف حرف النداء يف حنو: -
ألنه رفع وتقول مل أبل  ؛والعرب تقول ال أدر فيحذفون الياء والوجه ال أدري( 29 )يوسف: ﴾اذَ هَ 

لكثرته  فيحذفون األلف والوجه مل أبال ويقولون مل يك فيحذفون النون كل ذلك يفعلونه استخفافاً

 . والضاربو زيداً يف كالمهم؛ ومنها حذف نون التثنية واجلمع وأثرها باق حنو الضاربا زيداً

 . (4 )الفجر: ﴾رِ سْ ا يَ إذَ  لِ يْ الل  وَ ﴿ (3 :ى)الضح ﴾ىلَ ا ق َ مَ وَ  كَ بُّ رَ  كَ عَ د  ا وَ مَ ﴿ رعاية الفاصلة حنو: -

)الزركشي،  همي أ( 18)البقره:  ﴾ي  مْ عُ  م  كْ بُ  مٌّ ﴿صُ  صيانة اللسان عنه كقوله تعاىل: -

 . (108ص ،3، ج1391

 وهي: أسباب قياسية صرفية أو صوتية يضاًألحذف ل

التخلص من  وجب، كلمة واحدة أو كلمتني إذا التقى ساكنان يف: التقاء الساكنني -

 االتصال بواو التقائهما حبذف أوهلما أو حتريكه؛ ومن ذلك حذف الم الفعل الناقص عند

 . مليَصُمْ حالة جزمه مثل: وحذف عني الفعل األجوف يف، يسعون مثل: اجلماعة

استثقاالً؛  املضارع حتذف يف فاؤه واوي الفعل املثال الذ: حذف حروف العلة استثقاالً -

 . )يَوْعَدُ(و بدالً من )يَوْقَفُ(، يعد( -يقف( )وعد  -ف حنو: )وق

 املضارع فيقال: )يرى( ثل مهزة الفعل )رأى( حتذف يف: محذف اهلمزة استثقاالً -

 . بدالً من )يرأى(

املنونتني عند  النطق ال الكتابة؛ مثل حذف الضمة والكسرة ويكون يف: احلذف للوقف -

 . ساكنة بزيد(؛ فننطق بالدال من كلمة )زيد(الوقوف؛ حنو: )هذا زيد( و)مررت 

، عائالت، )ورقات اجلمع باأللف والتاء؛ فنقول: فتحذف تاء التأنيث يف: صيغ اجلمع -

 . رقة(، عائلة، )ورقة،  ع ا لـسرقات(

)سُفَيْرِجَة(  إذا صغرت )السَّفَرْجلة( كانت لك أوجه أحدها أن تقول: صيغ التصغري -

وكذلك )عَنْدَلِيب( . اجليمَ التصغري وإن شئت قلتَ )سُفَيْرِلة( فتحذف فتحذف الالم يف

 . تصغر على )عَنَادِل( و)عَنَادِب(

)فاطميّ(، وحذف  مثل حذف تاء التأنيث؛ فنقول يف النسب إىل فاطمة:: احلذف للنسب -

ذف املنسوب إليها وح بعض احلروف مثل )جُهَنِيّ( يف النسب إىل جهينة، وحذف عجز اجلملة
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اإلضايف،  )بعليّ(. أما املركب عجز املركب املزجي، فتقول يف تأبط شر ا: )تأبطيّ(، ويف بعلبك

النسب، فتقول يف  فإن كان صدره ابنا، أو كان معرفًا بعجزه، حُذِف صدره، وأحلق عجزه ياء

 )بكرىّ(.  بكر: ابن الزبري: )زبرييّ( ويف أيب

خصائص املنادى  من، األمساء املفرد ختفيفاًوالترخيم حذفُ أواخر : احلذف للترخيم -

 . )سُعَاد( ترخيم غريه إال لضرورة الشعر؛ كقولنا )يا سُعَا( يف ال جيوز يف

 أدلة احلذف

وملا كان احلذف ال جيوز إال لدليل احتيج إىل ذكر دليله  والدليل تارة يدل على حمذوف 

 مطلق وتارة على حمذوف معني:

إال بتقدير حمذوف كقوله  فمنها أن يدل عليه العقل حيث تستحيل صحة الكالم عقالً 

 . تكلم األمكنة إال معجزة فإنه يستحيل عقالً( 82 )يوسف: ﴾ةَ يَ رْ قَ الْ  ألِ سْ ا﴿وَ  تعاىل:

 . (173 :ة)البقر ﴾ةَ تَ يْ مَ الْ  مُ كُ يْ لَ عَ  مَ ر  ا حَ مَ ن  ﴿إِ  :ومنها أن تدل عليه العادة الشرعية كقوله تعاىل

إمنا مها من صفات األفعال الواقعة على  فإن الذات ال تتصف باحلل واحلرمة شرعاً

الذوات فعلم أن احملذوف التناول ولكنه ملا حذف وأقيمت امليتة مقامه أسند إليها الفعل 

 ﴾ةُ تَ يْ مَ الْ  مُ كُ يْ لَ عَ  تْ مَ رِّ ﴿حُ بعض الصور كقوله تعاىل:  وقطع النظر عنه فلذلك أنث الفعل يف
ألن العقل ال يدرك حمل احلل وال  ؛وقيل: إن هذه اآلية من باب داللة العقل ممنوع (3 :ة)املائد

 . احلرمة فلهذا جعلناه من داللة العادة الشرعية

 )الفجر: ﴾كَ بُّ رَ  اءَ جَ ﴿وَ  على احلذف والتعيني كقوله تعاىل:ي ومنها أن يدل العقل عليهما أ

 ئألن العقل دل على أصل احلذف والستحالة جميء البار ؛أمره أو عذابه أو مالئكتهي أ( 22

 . على التعيني وهو األمر وحنوه يضاًأألن اجمليء من مسات احلدوث ودل العقل  ؛عقالً

ومنها أن يدل العقل على أصل احلذف وتدل عادة الناس على تعيني احملذوف كقوله 

للومهن  فإن يوسف عليه السالم ليس ظرفاً( 32 )يوسف: ﴾يهِ ي فِ نِ ن  ت ُ مْ ي لُ ذِ الّ  ن  كُ لِ ذَ ﴿فَ  تعاىل:

 فتعني أن يكون غريه فقد دل العقل على أصل احلذف مث جيوز أن يكون الظرف حبه بدليل:

ولكن  العقل ال ( 30 )يوسف: ا﴾اهَ تَ ف َ  دُ اوِ رَ ﴿ت ُ  أو مراودته بدليل:( 30 )يوسف: ا﴾ب  ا حُ هَ فَ غَ ﴿شَ 

 ؛فإن احلب ال يالم عليه صاحبه ذوف هو الثاينمنها بل العادة دلت على أن احمل يعني واحداً

 . ألنه يقهره ويغلبه وإمنا اللوم فيما للنفس فيه اختيار وهو املراودة لقدرته على دفعها
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( 167 ل عمران:آ) ﴾ااًل تِ قِ  مُ لَ عْ ن َ  وْ ﴿لَ ومنها أن تدل العادة على تعيني احملذوف كقوله تعاىل: 

ألهنم كانوا أخرب  ؛(94ص ،2، ج1404)السيوطي،  للقتالمكان قتال واملراد مكانا صاحلا ي أ

 . الناس بالقتال والعادة متنع أن يريدوا لو نعلم حقيقة القتال فلذلك قدره جماهد مكان قتال

 . وقيل إن تعيني احملذوف هنا من داللة السياق ال العادة

 مِ سْ ﴿بِ  قوله:الفعل على تعيني احملذوف ك ومنها أن يدل اللفظ على احلذف والشروع يف
بد له من متعلق ودل الشروع على ألن حرف اجلر ال ؛فإن اللفظ يدل على أن فيه حذفاً ﴾اهللِ 

 مبدئه من قراءة أو أكل أو شرب وحنوه ويقدر يف جعلت التسمية يفي تعيينه وهو الفعل الذ

 . األكل آكل وحنوه القراءة أقرأ ويفي كل موضع ما يليق فف

 اختلف هل يقدر الفعل أو االسم وعلى األول فهل يقدر عام كاالبتداء أو خاص كما ذكرنا؟ وقد 

 ﴾ونَ رُ صِ بْ ي ُ  فَ وْ سَ فَ  رْ صِ بْ أَ ﴿وَ  سياقه كقوله: ومنها تقدم ما يدل على احملذوف وما يف
طربسي، ال) أبصر ما ضيعوا من أمر اهلل فسوف يرون العذابو أنظرهمي أ (179)الصافات: 

موضع آخر:  ويف( 75)ص:  ﴾دَ جُ سْ تَ  نْ أَ  كَ عَ ن َ ا مَ ﴿مَ  موضع آخر حنو: ويف. (538ص ،8، ج1372

ي أ (35حقاف: )األ ﴾غ  اَل بَ  ارِ هَ ن    نْ مِ  ةً اعَ  سَ ال  وا إِ ثُ بَ لْ ي َ  مْ لَ ﴿وكقوله ( 12 عراف:)األ ﴾دَ جُ سْ  تَ ال  ﴿أَ 

 ونظائره( 52براهيم: إ) ﴾اسِ لن  لِ  غ  اَل ا بَ ذَ ﴿هَ  :سورة إبراهيم فقال تعاىل هذا بدليل ظهوره يف

 . (112، ص3، ج1391)انظر: الزركشي، 

 شروط احلذف

قد حذفت العرب »: قال ابن جين، واشترط النحاة للحذف وجود دليل على احملذوف

وإال كان فيه ، وليس شيء من ذلك إال عن دليل عليه، واحلركة، واحلرف، واملفرد، اجلملة

، القسم: واهلل ال فعلت  فأمّا اجلملة فنحو قوهلم يف، معرفته ضرب  من تكليف علم الغيب يف

من اجلار  ــ وبقيت احلال، فحذف الفعل والفاعل، وأصله: أقسم باهلل. وتاهلل لقد فعلت

والتحضيض حنو ي األمر والنه وكذلك األفعال يف. دليالً على اجلملة احملذوفةــ واجلواب 

إذا حذرته؛ أي: احفظ نفسك وال ، ومنه إياك، أو حنوه، إذا أردت: اضرب زيداً، قولك: زيداً

 الناس»حنو قوله:  وكذلك الشرط يف، ...، وهالّ خرياً من ذلك ، والطريقَ الطريقَ، تُضِعها

وإنْ ، خرياًي ؛ أي: إنْ فعل املرء خرياً جز «جمزيون بأفعاهلم إنْ خرياً فخرياً وإنْ شراً فشراً

 . (360ص ،2، ج1986ابن جين، ) «شراًي فعل شراً جز
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: وجود دليل حايل، أو مقايل، أو شروطاً مثانية للحذف جعل أوهّلا وذكر ابن هشام

صناعي، ومثّل لذلك قائالً: الدليل احلايل كقولك ملن رفع سوطاً: زيداً بإضمار اضرب، ومنه: 

 أي سلمنا سالماً، ومنه قول الشاعر:  (69)هود:  ﴿قَاُلوْا َساَلمًا﴾

 مـورهم أجَـلل  النـاس   ىهلـ أحـني   ىعل
 

ــب     ــدلَ الثعالــ ــالَ نــ ــق املــ ــدالً زريــ  فَنَــ
 

كقولك ملن قال: من ضرب؟  أو مقايل. (566 ،1، ج1384)ابن عقيل،  التقدير: اُندل ندالً

زيد  »قولك:  كما يفي أو صناع (24 )النحل: ﴿َماَذا َأنَزَل رَبُُّكْم قَاُلوْا َخْيرا﴾ ومنه:، «زيداً»

 . (1242ص ،2، ج2002 ابن هشام،)« وضربتُه زيد ضربين»: وقولك «ضربته

داللة على  املذكور الربهان: إنّ من شروط احلذف أنْ تكون يف يفي وقال الزركش

احملذوف إما من لفظه أو من سياقه وإال مل يتمكن من معرفته فيصري اللفظ خمال بالفهم 

أن يكون فيما أبقى دليل  بد الفصاحة وهو معىن قوهلم الفيهجن يف ولئال يصري الكالم لغزاً

 وتلك الداللة مقالية وحالية: . على ما ألقى

فيعلم أنه البد له من  فاملقالية قد حتصل من إعراب اللفظ وذلك كما إذا كان منصوباً

أي وجدت  ،ومرحباً وسهالً حنو أهالً مل يكن بد من أن يكون مقدراً ناصب وإذا مل يكن ظاهراً

على قراءة ( 1)احلمد:  ﴾هِ ل  لِ  دُ مْ حَ لْ ﴿اَ  ومنه قوله تعاىل: وصادفت رحباً وسلكت سهالً أهالً

والتقدير امحدوا  (1)النساء:  ﴾امِ حَ رْ اأْلَ وَ  هِ بِ  ونَ لُ اءَ سَ ي تَ ذِ ال   وا اهللَ قُ ات   ﴿وَ  النصب وكذلك قوله:

ملة ( 138: ة)البقر ﴾ةً غَ ب ْ صِ  اهللِ  نَ مِ  نُ سَ حْ أَ  نْ مَ ﴿وَ  احلمد واحفظوا األرحام وكذلك قوله تعاىل:

 . (78)احلج: أبيكم إبراهيم 

واحلالية قد حتصل من النظر إىل املعىن والنظر والعلم فإنه ال يتم إال مبحذوف وهذا 

حيل ي قوله فالن حيل ويربط أ يكون أحسن حاال من النظم األول لزيادة عمومه كما يف

 . ذو تصرف ي األمور ويربطها أ

 (1 )القيامة: ﴾ةِ امَ يَ قِ الْ  مِ وْ ي َ بِ  مُ سِ قْ أُ  ﴿اَل  على التقدير كقوهلم يف:وقد تدل الصناعة النحوية 

 ﴾فَ وسُ يُ  رُ كُ ذْ تَ  أُ تَ فْ ﴿ت َ  ألن فعل احلال ال يقسم عليه وقوله تعاىل: ؛إن التقدير ألنا أقسم
ى لَ ﴿ب َ  لدخلت الالم والنون كقوله: ألنه لو كان اجلواب مثبتاً ؛التقدير ال تفتأ (85 )يوسف:

 :ىعش. وقول األ(113ص ،3، ج1391)انظر: الزركشي،  (7 )التغابن: ﴾ن  ثُ عَ ب ْ تُ ي لَ بِّ رَ وَ 

ــا   إ ــتِ حسّـــــ ــين بنـــــ ــن الم يف بـــــ  نّ مَـــــ
 

ــوب    ــهِ يف اخلطـــــــــ ــه واعصـــــــــ  نَ الُمْـــــــــ
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 ،2، ج2002)ابن هشام،  ن اسم الشرط ال يعمل فيه ما قبلهأل ؛نأي الشأنّه إنّ التقدير: إ

 .  (1242ص

وتكون هذه القرينة حالية أو ، مُصاحِبة تَدُلل على احملذوف للحذف من قرينة فلهذا البد

 :وقد وضع الن حاة جمموعة من الشروط للحذف هي، لفظية عقلية أو

فالشرط أن  أما إن كان فضلة، الدليل على احملذوف إن كان احملذوف عمدة وجود -

 . ضرر حذفه اليكون يف

 . نائبه وال ما يشبهه وال، أال يكون احملذوف كاجلزء؛ فال حيذف الفاعل -

 . زيد رأيته نفسَهي حنو قولك: الذ فال يُحذف العائد يف، يكون مؤك د ا أال -

أما أنت منطلقاً وال التاء من  شيء حمذوف؛ فال حتذف )ما( يف أال يكون عوض ا عن -

 . وزِنَة( حنو: )عِدَةٌ

 إال يف، والناصب للفعل احملذوف عامالً ضعيفًا؛ فال يُحذف اجلار واجلازم أال يكون -

 . وكثر استعماهلا وال ميكن القياس عليها، الداللة فيها مواضع قويت

اسم الفعل دون معموله؛ ألنه  احلذف إىل اختصار املختصر؛ فال يُحذفي أال يؤد -

 . اختصار للفعل

 ــ وهو اهلاء ــعنه؛ فال حيذف املفعول  احلذف إىل هتيئة العامل للعمل وقطعهي أال يؤد -

 .من ضربين

 . يقطع عنه برفعه للفعل األول زيد؛ لئال يتسلط على زيد مث ضربته

فال  احلذف إىل إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي؛ي أال يؤد -

 . حيذف الضمري يف: زيد

، 2002)انظر: ابن هشام،  أقوى إىل إعمال املبتدأ وإمهال الفعل مع أنهي ضربته؛ ألنه يؤد

 . (1244ص ،2ج

 احلذف نوعان
النحوي للجملة، حبيث يكون ذكر احملذوف  احلذف الواجب: وهو حذف يوجبه النظام

اجلملة  كاملبتدأ يف اجلملة االمسيَّة، والفعل يف ــالعناصر اإلسناديَّة  خطأ، ويقع هذا احلذف يف

 عدا الفاعل.  ــالفعليَّة 
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 حيث يكون الذكر غري ممنوع يف، ـتعمايلاملوقف االس احلذف اجلائز: وهو حذف يقتضيه

 . وغريها ويقع على العناصر اإلسناديَّةباملعىن املقصـود من املتكلٌم،  يضـر  الصـناعة لكنَّه

فال جمال فيه م وقوعه، وشروط تنظٌ ويُحاط كلل نوع من أنواع احلذف الواجب بقواعد

 . لغري النظام النحوي 

وهو ما ويَّة، اللفظيَّة أو املعن احلذف اجلائز فإن  أهم شرط فيه هو وجود القرينة أمَّا

 ال عالقة له بصناعةي ال ذي أي، جعل أحد نوعيه الدليل غري الصناع، «دليل احلذف» يمسّ

ما يكون االحتكام فيه إىل احلالنحو،  : ي قـول املترقٌب لرؤيـة اهلـاللفف. أو إىل املنطوقال، وإنَـّ

( ختتلف ، وتقدير احملذوف مبتدأ )هذا اهلاللُحايل دليل احلذفاهلالل ورب  الكعبة، 

ي: أباك، أ: وكـذلك إذا قلنا ملـن أتى باملاء، (تقديره فعالً )رأيت اهلاللَ ه عنعالقـات نطق

مُستنبَط من قرينة ي أ، وأمثاهلا حايل هذه األسـاليب فالـدليل على احملذوف يفاسـق أباك، 

 أمَّا الدليلاحلكـم هنا اليصـفو للحـال فقط؛ فقد أعاننا على تقدير احملذوف.  مع أن ، ال احل

مَن عندك؟ فيقول: : كما أسأل شخص ا املقام نفسه، كالم منطوق يف فهو ما يوجد يف املقايل

 . : حممَّد عندييأحممَّد، 

وأنكر ورود هذا النوع ، حذف بعض حروف الكلمة ول: ما يسمى باالقتطاع وهوالنوع األ

ورد بأن بعضهم جعل منه فواتح السور على القول بأن كل حرف منها من اسم ، القرآن يف

 أو، (6 :ةائدامل) ﴾مْ كُ وسِ ؤُ رُ وا بِ حُ سَ امْ ﴿وَ  وادعى بعضهم أن الباء يف، من أمسائه كما تقدم

، بالترخيم (77 )الزخرف: ﴾الُ ا مَ ا يَ وُ ادَ نَ ﴿وَ  بعضهومنه قراءة ، لكلمة بعض مث حذف الباقي

وأجاب بعضهم بأهنم لشدة . وملا مسعها بعض السلف قال: ما أغىن أهل النار عن الترخيم

 الشاعر: قولكو (264ص ،4، ج1407)الزخمشري،  ما هم فيه عجزوا عن إمتام الكلمة

 رفــــــــات العظــــــــام باليــــــــة يحييــــــــ
 

ــف     ــا تصــ ــال غــــري مــ ــا مــ ــق يــ  واحلــ
 

الرفات: . وإذا فتته، يقال: رفته رفتاً، العظام حال كوهنا بالية املتفتت من اهلل يأى: حيي

ان كأنه ك، فرمخه حبذف الكاف، احلق غري ما تذكره يا مالكو قال:، اسم منه كالفتات

هذا النوع  ويدخل يف. (264ص ،4، ج1407)الزخمشري،  أخربه مبوت أحد مث ظهرت حياته

 فحذفت اهلمزة، لكن أنا أصله، (38 )الكهف: ي﴾بِّ رَ  اهللُ  وَ ا هُ ن  كِ ﴿لَ  قوله: نا يفأ حذف مهزة

 حنوه قول القائل:. وفتالقت النونان فكان اإلدغام، ألقيت حركتها على نون لكنو

 وتــرمينين بــالطّرف أي أنــت مــذنب   
 

 وتقليـــــــنين لكـــــــنّ إيّـــــــاك ال أقلـــــــى 
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الراجع ، واجلملة خرب أنا، و رىب، والشأن اهللهو ضمري الشأنو أى: لكن أنا ال أقليك

 . (722ص ،2، ج1407)الزخمشري،  منها إليه ياء الضمري

املقام ذكر شيئني بينهما تالزم وارتباط ي وهوأن يقتض، النوع الثاين: ما يسمى باالتفاق

 مُ يكُ قِ تَ  يلَ ابِ رَ ﴿سَ  كقوله:ي وخيتص غالباً باالرتباط العطف، بأحدمها عن اآلخر لنكتةي فيكتف
وخص احلر بالذكر ألن اخلطاب للعرب وبالدهم حارة ، والربدي أ، (81 )النحل: ﴾رُّ حَ الْ 

وقيل ألن الربد تقدم ذكر . والوقاية عندهم من احلر أهم ألنه أشد عندهم من الربد

 قوله: ويف، (80 )النحل: ا﴾هَ ارِ عَ شْ أَ ا وَ هَ ارِ بَ وْ أَ ا وَ هَ افِ وَ صْ أَ  نْ مِ ﴿وَ  قوله: االمتنان بوقايته صرحياً يف

ا يهَ فِ  مْ كُ ا لَ هَ قَ لَ خَ  امَ عَ ن ْ اأْلَ ﴿وَ  قوله تعاىل: ويف، (81 )النحل: انًا﴾نَ كْ أَ  الِ بَ جِ الْ  نَ مِ  مْ كُ لَ  لَ عَ جَ ﴿وَ 
وإمنا ، والشري أ، (26 ل عمران:آ) ﴾رُ ي ْ خَ الْ  كَ دِ يَ ﴿بِ ومن أمثلته هذا النوع  (5 )النحل: ﴾ء  فْ دِ 

ألن إضافة  أو، العامل أوألنه أكثر وجوداً يف، ألنه مطلوب العباد ومرغوبه ؛خص اخلري بالذكر

كما قال صلى اهلل عليه وسلم والشر ليس إليك  ،الشر إىل اهلل تعاىل ليس من باب اآلداب

ألنه أغلب  ؛وخص السكون بالذكر، وما حترى أو ﴾ارِ هَ الن   وَ  لِ يْ ي الل  فِ  نَ كَ ا سَ مَ  هُ لَ ﴿وَ ومنها 

ومنها . إىل السكونوألن كل متحرك يصري ، احلالني على املخلوق من احليوان واجلماد

وآثر ، ألن اإلميان بكل منهما واجب، والشهادةي أ، (3ة: )البقر ﴾بِ يْ غَ الْ بِ  ونَ نُ مِ ؤْ ي ُ  ينَ ذِ ال  ﴿وَ 

 . الغيب ألنه أمدح وألنه يستلزم اإلميان بالشهادة من غري عكس

الكالم متقابالن فيحذف من كل  أن جيتمع يف وهو النوع الثالث: ما يسمى باالحتباك

 ي  لَ عَ ف َ  هُ تُ ي ْ رَ ت َ اف ْ  نِ إِ  لْ قُ  اهُ رَ ت َ اف ْ  ونَ ولُ قُ ي َ  مْ ﴿أَ  نهما مقابله لداللة اآلخر عليه كقوله تعاىل:واحد م
، وأنتم برآء منهي التقدير: إن افتريته فعلى إجرام (35 )هود: ﴾ونَ مُ رِ جْ ا تُ م  مِ  يء  رِ ا بَ أنَ ي وَ امِ رَ جْ إِ 

 مْ هِ يْ لَ عَ  وبَ تُ ي َ  وْ أَ  اءَ شَ  نْ إِ  ينَ قِ افِ نَ مُ الْ  بَ ذِّ عَ ي ُ ﴿وَ  وقوله:. وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما جترمون
 نَ رْ ه  طَ ا تَ ذَ إِ ﴿فَ ، (222 :ة)البقر ﴾نَ رْ هُ طْ ى يَ ت  حَ  ن  وهُ بُ رَ قْ  ت َ اَل ﴿فَ وقوله: . (22 حزاب:األ) ﴾مْ هُ ب ْ ذِّ عَ  ي ُ اَل فَ 
وقوله: . فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن، حىت يطهرن من الدم ويتطهرن باملاءي أ ﴾ن  وهُ تُ أْ فَ 

عمالً صاحلاً بسيء وآخر سيئاً ي أ، (102ة: )التوب ئًا﴾يِّ سَ  رُ آخَ حًا وَ الِ اًل صَ مَ وا عَ طُ لَ ﴿... خَ 

 . (114ص ،3، ج1391)انظر: الزركشي،  بصاحل

أقسام ألن احملذوف  ما ليس واحداً مما سبق، وهو النوع الرابع: ما يسمى باالختزال، وهو

، 2، ج1407)انظر، السيوطي، أكثر. وهو كثري يف القرآن جدّاً  حرف أو فعل أو إما كلمة اسم أو

 . (302-295صص
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 غراض احلذفأ

والثاين: التنبيه على أنّ الزمان ، وهي: األوّل: االختصار للحذف أحد عشر غرضاً بالغيّاً

فائدة ي وهذه ه، إىل تفويت املهمّي يتقاصر عن اإلتيان باحملذوف وأنّ االشتغال بذكره يفض

والثالث:  (13 )الشمس: ﴿نَاَقَة اهلِل َوُسْقَياَها﴾ قوله تعاىل: التحذير واإلغراء وقد اجتمعا يفباب 

، الكالم كما حذف حرف النداء التفخيم واإلعظام؛ والرابع: التخفيف لكثرة دورانه يف

، (22 )احلشر: ﴿َعاِلُم اْلَغْيِب َوالش َهاَدِة﴾ قوله تعاىل: واخلامس: كونه ال يصلح إال له كما يف

والسابع: صيانته عن ذكره تعظيماً ، والسادس: شهرته حتّى يكون ذكره وعدمه سواء

رعاية  والعاشر:، التاسع: قصد العموم، والثامن: صيانة اللسان عنه حتقرياً، وتشريفاً

﴿فَ َلْو  فعل املشيئة حنو قوله تعاىل: عشر: قصد البيان بعد اإلهبام كما يفي واحلاد، الفاصلة
 . (151-149صص ،1992)انظر: أبو شادي،  فلو شاء هدايتكمي أ (149 نعام:األ) اء َلَهَداُكْم﴾شَ 

وابن هشام أعرض عن تفصيل تلك األغراض ورأى أنّها من مهامّ علماء البيان وال تلزم 

وذلك بأنْ ، النظر فيه هو ما اقتضته الصناعةي يلزم النحوي قال: احلذف الذ، علماء النحو

أو معطوفاً بدون ، أو شرطاً بدون جزاء أو بالعكس، خرباً بدون مبتدأ  أو بالعكسجيد 

وحقارة ، وأمّا قوهلم: حيذف الفاعل لعظمته، ...، أو معموالً بدون عامل، معطوف عليه

فإنّه تطفّل منهم على ، أو للخوف عليه أو منه أو حنو ذلك، أو بالعكس أو للجهل به، املفعول

 . (1336ص ،2، ج2002ن هشام، اب) صناعة البيان

 ؟هل احلذف نوع من أنواع اجملاز

، لنقلك هلا عن معناها، : واعلم أن الكلمة كما توصف باجملاز«سرار البالغةأ» جاء يف

ومثالُ ذلك أن ، إىل حُكْمٍ ليس هو حبقيقة فيها، فقد توصف به لنقلها عن حُكمٍ كان هلا

واألصل: واسئل ، (82)يوسف:  ﴿َواْسَئِل الَقْريََة﴾و: حن إعرابَ املضافِ يفي املضاف إليه يكتس

والنصبُ فيها ، األصل وعلى احلقيقة هو اجلر  جيب للقرية يفي فاحلكم الذ، أهل القرية

الطريق  الرَّفع يف، يريدون أهلَ الطريق، «بنو فالنٍ تَطَؤُهم الطريقُ»وهكذا قوهلم: ، جماز 

أصله هو  يستحقّه يفي والذ، هو األهلي احملذوف الذألنه منقول إليه عن املضاف  ؛جماز

فإن احلذفَ إذا جترَّد عن تغيري ، هذا احلذفُ أن يقال: إن وجهَ اجملاز يفي وال ينبغ، اجلر 

، أال ترى أنك تقول: زيد  منطلق وعمر و، بعد احلذفِ مل يُسَمَّ جمازاًي حُكْم من أحكام ما بق

كالم من أجل ذلك بأنه جماز ؟ وذلك ألنه مل يُؤَد  إىل مث ال توصف  لة ال، فتحذف اخلرب
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ويزيدُه تقريراً أن اجملاز إذا كان معناه: أن جتوزَ بالشيء ، من الكالمي تغيري حكم فيما بق

ألن  تَرْك الذكر وإسقاطَ الكلمة من  ؛فاحلذفُ مبجرَّده ال يستحقّ الوصف به، موضعَه وأصلَه

وإذا امتنع أن ، إمنا يُتصوَّر النقل فيما دخل حتت النطق، أصلها ال يكون نقالً هلا عن، الكالم

ال ، وما مل يُحْذَف ودخل حتت الذكر، القولُ فيما مل حيذفي بق، يوصف احملذوفُ باجملاز

، فأما وهو على حاله، يزول عن أصله ومكانه حىت يُغيَّر حُكم  من أحكامه أو يغيَّر عن مَعَانيه

وإذا صحَّ امتناعُ أن يكون جمرَّدُ . مُ ذلك فيه من أبعد احملال فاعرفهفتوه ، واحملذوفُ مذكور 

دون أن ، من أجل حذفٍ كان على اإلطالق، الكالم باجملازي أو حتِقَّ صفةُ باق، احلذفِ جمازاً

 . (319ص ،1977رجاين، اجل) حيدُث هناك بسبب ذلك احلذف تغي رُ حكمٍ على وجهٍ من الوجوه

التلخيص عن بعضهم أن احلذف  احلذف جماز وحكى إمام احلرمني يف املشهور أن»مّا أ

 غري موضعه واحلذف ليس كذلك؛ وقال ابن عطية يف ليس مبجاز إذ هو استعمال اللفظ يف

تفسري سورة يوسف وحذف املضاف هو عني اجملاز أو معظمه وهذا مذهب سيبويه وغريه من 

املعيار: إمنا يكون جمازا إذا  يف جناينأهل النظر وليس كل حذف جمازا انتهى؛ وقال الز

تغري بسببه حكم؛ فأما إذا مل يتغري به حكم كقولك زيد منطلق وعمرو حبذف اخلرب فال 

والتحقيق أنه إن أريد باجملاز استعمال  . يكون جمازا إذا مل يتغري حكم ما بقى من الكالم

ريد باجملاز إسناد الفعل غري موضعه فاحملذوف ليس كذلك لعدم استعماله وإن أ اللفظ يف

 . (103ص ،3، ج1391)الزركشي، « فاحلذف كذلكي إىل غريه وهو اجملاز العقل

 وقيل احلذف أربعة أقسام:

أهلها ي أ، ﴾ةَ يَ رْ قَ الْ  لِ أَ اسْ ﴿وَ  قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث اإلسناد حنو:

 انَ كَ   نْ مَ ﴿فَ  يصح بدونه لكن يتوقف عليه شرعا كقوله: قسم. ال يصح إسناد السؤال إليها إذ
 . فأفطر فعدةي أ، (184 :ة)البقر ﴾ر  خَ أُ  ام  ي  أَ  نْ مِ  ة  د  عِ فَ  ر  فَ ى سَ لَ عَ  وْ أَ  يضاً رِ مَ  مْ كُ نْ مِ 

، (63 )الشعراء: ﴾قَ لَ فَ ان ْ فَ  رَ حْ بَ الْ  اكَ صَ عَ بِ  بْ رِ اضْ  نِ ﴿أَ  قسم يتوقف عليه عادة ال شرعا حنو:

 . فضربهي أ

 )طه: ﴾ولِ سُ الر   رِ ثَ أَ  نْ مِ  ةً ضَ بْ ق َ  تُ ضْ بَ قَ ﴿ف َ  وال هو عادة حنو:ي قسم يدل عليه دليل غري شرع

 . دل الدليل على أنه إمنا قبض من أثر حافر فرس الرسول، (96

وليس يف هذه األقسام جماز إال األول؛ وقال الزجناين يف املعيار: إمنا يكون جمازا إذا تغري 
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يتغري كحذف خرباملبتدأ املعطوف على  لة فليس جمازا إذ مل يتغري حكم حكم فأما إذا مل 

ما بقي من الكالم؛ وقال القزويين يف اإليضاح مىت تغري إعراب الكلمة حبذف أو زيادة فهي 

 وْ ﴿أَ » اإلعراب حنو: ، فإن كان احلذف أو الزيادة ال يوجب تغري﴾ةَ يَ رْ قَ الْ  لِ أَ اسْ ﴿وَ  جماز حنو:
 . (153-152، صص2، ج1407)انظر، السيوطي، « توصف الكلمة باجملاز فال﴾ ة  مَ حْ ا رَ مَ بِ ﴾ ﴿فَ ب  يِّ صَ كَ 

 ضمار؟اإلو ما الفرق بني احلذف

للتخفيف وثقة بفهم املُخاطب فمن ذلك إضمار )أن (  من سنن العرب اإلضمار إيثاراً

، أي أن (24 )الروم: طََمعًا﴾فًا وَ وْ يُكُم البَ ْرَق خَ ِه يُرِ اتِ آيَ  نْ مِ ﴿وَ وحذفها من مكاهنا كما قال تعاىل: 

، (164 )الصافات: ﴾وم  لُ ام  َمعْ  لَُه َمقَ ال  ا ِمن ا إَ مَ ﴿وَ يريكم الربقومن ذلك إضمار )مَنْ( كقوله عزَّ وجَل : 

 أي إال من له. 

 ا﴾اتِنَ يقَ  ِلمِ يَن رَُجاًل عِ َمُه َسبْ ى قَ وْ وسَ مُ  ارَ تَ اخْ ﴿وَ ( كما قال تعاىل: مِنْومن ذلك إضمار )

 . من قومهي أ، (155 عراف:)األ

ي أ، (21 )طه: ى﴾ولَ ا اأْلُ هَ يَرت َ ا سِ يُدهَ ﴿َسُنعِ ( كما قال جل  جالله: ومن ذلك إضمار )إىل

 . إىل سريهتا األوىل

 ي اهللُ يِ َك ُيحْ لِ ذَ ا كَ ِضهَ ب َعْ وُه بِ رِبُ ا اضْ نَ لْ قُ ﴿ف َ : ر الفعل كما قال اهلل عزَّ وجل ومن ذلك إضما
ى قَ َتسْ اسْ  ذِ إِ ﴿وَ : ي اهلل املوتى. ومثلهكذلك يُحيي : فضُرِبَ فيُحي، وتقديره(73 :ة)البقر ى﴾تَ وْ مَ الْ 
، وتقديره: (60 :ة)البقر نًا﴾يْ َرَة عَ ا َعشْ تَ نَ ُه اث ْ ِمنْ  َفَجَرتْ ان ْ َحَجَر فَ اَك الْ بَِعصَ  ِربْ ا اضْ نَ لْ قُ ف َ  هِ مِ وْ ى ِلقَ وسَ مُ 

 فضرب فانفَجَرَت. 

 لُ خِ دْ ﴿يُ  اإلضمار أن شرط املضمر بقاء أثر املقدر يف اللفظ حنو:الفرق بني احلذف وبني 
وا هُ ت َ ﴿ان ْ ي ويعذب املنافقني، أ، (31 نسان:)اإل ا﴾يمً لِ ا أَ ابً ذَ عَ  مْ هُ لَ  د  عَ أَ  ينَ مِ الِ الظ  وَ  هِ تِ مَ حْ ي رَ فِ  اءُ شَ يَ  نْ مَ 
ويدل على أنه . لكم وهذا ال يشترط يف احلذف خرياً أي ائتوا أمراً (171 )النساء: ﴾مْ كُ ا ل  رً ي ْ خَ 

: فإنه من أضمرت الشيء أخفيته قال ،البد يف اإلضمار من مالحظة املقدر باب االشتقاق

 . «سيبقى هلا يف مضمر القلب واحلشا»

وأما احلذف فمن حذفت الشيء قطعته وهو يشعر بالطرح خبالف اإلضمار وهلذا قالوا أن 

ابن ميمون قول النحاة إن الفاعل، حيذف يف باب املصدر وقال تنصب ظاهرة ومضمرة. ورد 

ألنه عمدة يف الكالم؛ وقال ابن جىن يف خاطرياته من  ؛الصواب أن يقال يضمر وال حيذف
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اتصال الفاعل بالفعل أنك تضمره يف لفظ إذا عرفته حنو قم وال حتذفه كحذف املبتدأ وهلذا 

 .(102ص ،3، ج1391)الزركشي، مل جيز عندنا ما ذهب إليه الكسائي يف ضربين وضربت قومك 

 االقتصارو ما الفرق بني احلذف

القول مبا  واالقتصار تعليق، به عن احملذوف نّ احلذف البد فيه من خلف ليستغينإ

من الكالم وليس  يءواحلذف إسقاط ش، عنه حيتاج إليه من املعىن دون غريه مما يستغين

 . كذلك االقتصار

 اَرتْ ى تَ وَ ت  ﴿حَ وقوله: ( 26 )القيامة: ﴾يَ راقِ َلَغِت الت  ا ب َ ذَ  إِ ال  ﴿كَ ومن ذلك قوله جل جالله: 
فحذف النَّفس والشمس  (26)الرمحن:  ﴾ان  ا فَ هَ ي ْ ْن َعلَ لُّ مَ ﴿كُ  وقوله:( 32 )ص: ﴾ابِ ِحجَ الْ بِ 

. ومن ذلك حذف حرف النداء كقوهلم: زيد  تعال. وعمرو اذهب أي واقتصاراً واألرض إجيازاً

أي يا يوسف. ومن ذلك حذف أواخر  ا﴾ذَ هَ  نْ عَ  ْعِرضْ أَ  فُ وسُ ﴿يُ يا زيد ويا عمرو. ويف القرآن: 

أي يا حارث ويا  يا مالُ ويا صاحُ األمساء املفردة املعرفة يف النداء دون غريه كقوهلم: يا حارُ

 اُل﴾ا مَ ا يَ وْ ادَ نَ ﴿وَ ت الشاذ ة: ءامالك ويا صاحيب ويقال هلذا احلذف: الترخيم ويف بعض القرا

 ي يا فاطمة. أ «أفاطِمُ مَهالً بَعْضَ هذا التَّدللِ». وقال امرؤ القيس يف معلّقته: (77)الزخرف: 

 ما الفرق بني احلذف واالختصار

، ويتعلق به وال يستقل بنفسه، بلفظ تقضى غريه لفاظ؛ وهو أن يأ احلذف يتعلق باأل

 لِ أَ اسْ ﴿وَ كقوله تعاىل: ، فيقتصر عليه طلب الختصار، املوجود داللة احملذوف ويكون يف
 . أي: أهل القرية ﴾ةَ يَ رْ قَ الْ 

 . والقرية تدل على احملذوف، فإن السؤال يتعلق بأهلها

، وهو أن يؤتى بلفظ مفيد ملعان كثرية لو غري بغريه، وأما االختصار: فريجع إىل املعاين

 . (60ص ،1996)اخلطيب القزويين،  الحتاج إىل أكثر من ذلك اللفظ

. قال ابن هشام: جرت عادة النحويني أن يقولوا حبذف املفعول اختصاراً واقتصاراً

وطي، سيالنظر، )ا ويريدون باالقتصار احلذف لغري دليل، ويريدون باالختصار احلذف لدليل

 . (295ص ،1407

من سنن العرب: أن حتذف األلف من )ما( إذا استَفْهَمَتْ هبا فتقول: بِمَ؟ ولِمَ؟ ومِمَّ؟ 

ِن عَ   ونَ لُ اءَ سَ تَ م  ي َ ﴿عَ : ؟ وكما قال عزّ وجلّا﴾اهَ رَ ِذكْ  ِمنْ  تَ نْ يَم أَ ﴿فِ : عالمَ؟ وفيمَ؟ قال تعاىلو
ومن احلذف لالختصار قول  امليم. ؟ فأدغم النون يفي عن ما: أ(2-1 )النبأ: ﴾يمِ َعظِ الْ  إِ الن بَ 
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 ال  ا إِ ُرنَ مْ ا أَ مَ ﴿وَ السر وأخفى منه فحذف وقوله: ي أ( 7 )طه: ى﴾ْخفَ أَ وَ  السِّر   مُ لَ عْ ﴿ي َ اهلل تعاىل: 
مل أكُ : بالِ. وقوهلمومل أ : مل أبَلْ ي أمرة واحدة أو مرَّة واحدة. ومن احلذف قولهأ ﴾اِحَدة  وَ 

 . (9 )مرو: ﴾ائً يْ َتُك شَ  مْ لَ وَ ﴿كتاب اهلل عزّ وجلّ :  ويفومل أكُنْ. 

 احلذف خالف األصل 

 فرعان:  ينبينواحلذف خالف األصل وعليه 

ألن األصل عدم  ؛أحدمها إذا دار األمر بني احلذف وعدمه كان احلمل على عدمه أوىل

  .التغيري

)الزركشي، إذا دار األمر بني قلة احملذوف وكثرته كان احلمل على قلته أوىل  والثاين

 . (104ص ،3ج، 1391

 

 النتيجة

داللة  ىبعض عناصر اجلملة اعتماداً عل ىخرقد حيذف يف اللغة العربية كاللغات األ

املخاطب كشف احملذوف مبساعدة القرائن والدالئل وباستعانة من علوم اللغة  ىالسياق فعل

هذه اللغة العربية أكثر ثبات ا ووضوح ا؛ ألن  يفاملتنوعة كالنحو والصرف والبالغة. احلذف 

 اإلجيازي واحلذف يعد أحد نوع، اللغة من خصائصها األصيلة امليل إىل اإلجياز واالختصار

ذلك الترك ولقرينةٍ ي احلذف ترك ذكر بعض الكالم ملقتضٍ يقتض، ومها: القصر واحلذف

. خفيف ومالت إىل ما هو، لساهنا وقد نفرت العرب مما هو ثقيل يف املتروك؛ ىدالة عل

واملفسّرون؛ تناوهلا النحاة والبالغيّون ، الكتب العربيّة احلذف ظاهرة شديدة الوضوح يف

واحملدثون من النحاة كرروا ما قال القدماء عن  النحو غالباً باباً مستقالً وجد يفي نه الكول

جياز واالختصار الذي فلم خيرجوها عن معاين اإل ،سباب احلذف ودواعيه عند العربأ

 فها للحذيحداً معلوماً ف ىفنر ،ةيتب البالغكخبالف ال يكسب العبارة قوة وجينبها الثقل؛

 ،هكاشتراو هذه الدراسة وجوه افتراق املوضوع فنثبت يف. ةً دلّ هبا حبثنا هذاريثكحباثاً أو

 . ر اآلراء املختلفةكن نذأبعد 

 ق املقاميضو ب الفهميتقرو ل احلفظيتسهو ة منها االختصارريثكاحلذف ي ن دواعإ

. ريسيباللفظ ال ريثكال ل املعىنيحتصو السآمةو الضجرو  السامعريغ ىمر علخفاء األإو

مهية أ. تتضاعف ةيالتعزو االعتذارو احلال ىوكشو االستعطاف ستحسن احلذف يفوي



  707 قسامه في النحو والبالغةأ, فوائده, شروطه و «الحذف» دواعي

 

هبام والغموض الناجتني من التقدير املالزم للحذف نّ اإلأل ؛حكاماحلذف يف فهم آيات األ

نّ كثرياً من خالفات إكما  ،مشاكل عديدة يف فهم معاين اآليات ومدلوهلاإىل قد يؤدي 

االختصار و االقتصارو خيتلف احلذف عن االضماراخلالفات النحوية. إىل يرجع  املفسرين

 أدلته مث يف أسبابه مث يف فائدته ويف احلذف من مخسة أوجه: يف ويقع الكالم يف. اختالفاً

 . أقسامه شروطه مث يف
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