
 (1ظاهرة احلذف.. بني النحو والبالغة )

 سليمان أبو عيسى
 مقاالت للكاتب

 هجري  27/9/1428 -ميالدي  09/10/2007 اتريخ اإلضافة:
       1859زايرة: 

 
ا؛ ألن اللغة العربية من احلذف ظاهرة لغوية تشرتك فيها اللغات اإل نسانية، لكنها يف اللغة العربية أكثر ثبااتا ووضوحا

خصائصها األصيلة امليل إىل اإلجياز واالختصار، واحلذف يعد أحد نوعي اإلجياز ومها: القصر واحلذف، وقد نفرت العرب 
 مما هو ثقيل يف لساهنا، ومالت إىل ما هو خفيف.

 
 تعريف احلذف:

القطع واإلسقاط؛ جاء يف الصحاح: "َحْذُف الشيِء: إسقاطُه. يقال: َحَذْفُت من َشْعري ومن َذَنِب الدابَة،  احلذف يف اللغة:
. ويف لسان العرب: "حَذَف الشيَء ََيِْذُفه َحْذفاا [1]أي أخذت... وَحَذْفُت رأَسه ابلسيف، إذا ضربته فقطعَت منه قطعةا"

اُم ََيِْذُف الشْعر من ذلك... واحلَْذُف الرَّْمُي عن جاِنٍب والضْرُب"  .[2]َقطََعه من طََرفه واحلَجَّ
بدراسة هذه الظاهرة، لكن بعضهم خلط بني احلذف واإلضمار؛ ولذلك قال أبو  -من حناة وبالغيني  -لقد عين القدماء 

 .[4]احلذُف إضماراا" : "وهو موجود يف اصطالح النحويني، أعين أن يسمى[3]حيان
 

: "وقد يستعمل كلٌّ منهما مبعىن اآلخر كما يعلم [6]فسري البيضاوييف حاشيته على ت [5]وقال الشهاب اخلفاجي
 ابالستقراء".

َيذف حرُف اجلر، فيصل  لكن بعضهم تنبه إىل ضرورة التفريق بني احلذف واإلضمار؛ ومن ذلك الفارسي حيث يقول: "وقد
." ، ورمبا ُأضِمر حرُف اجلر، فقيل: هللِا ألفعلنَّ  الفعُل إىل االسم احمللوف به وذلك حنو: هللَا ألفعلنَّ

ذا اخللط بني املصطلحني واستعماهلما مبعىن واحد، ويفرق بينهما قائالا: "الفاعل ينتقد ه [7]بل وجند ابن مضاء القرطيب
منه، وابحملذوف ما ميكن ، وذلك حيثما أمكن تقديره بضمري مسترت فهم يقصدون ابملضمر ما ال بد [8]يضمر وال َيذف"

 االستغناء عنه.
ويذكر البالغيون ضرورة تقدير احملذوف؛ حىت ال َُيمل الكالم على ظاهره، وحىت يكون امتناع ترك الكالم على ظاهره ولزوم 

 . [9]احلكم ابحلذف راجع إىل الكالم نفسه، ال إىل غرض املتكلم
 

فإنك ترى به ترك   : "هو ابب دقيق املسلك لطيف املأخذ، عجيب األمر شبيه ابلسحر؛[10]قال عبدالقاهر اجلرجاين
وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق، وأمت ما تكون بياان إذا مل  ذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، ال

 . [11]تنب"
 

  أسباب احلذف:
نُّحاة تفسري الظاهرة يف مواضعها وأنواعها املختلفة، وبعض هذه األسباب قد ال يطَّرد يف كل موضع، هي أسباب حاول هبا ال

 وبعضها يعلل احلذف ألكثر من سبب، ومواضع أخرى ال يُ َعلَُّل احلذف إال بسبٍب واحد، ومن أسباب احلذف:
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 كثرة االستعمال:  -1

ليت يفسرون هبا الظاهرة، ومن أمثلة ذلك: حذف خرب ال النافية للجنس  هذا التعليل كثري عند النحاة، وهو أكثر األسباب ا
كثرياا مثل: ال إله إال هللا، ال ريب، ال شك، ال مفر، السيما. ومثل األقوال اليت كثر استعماهلا؛ كقولنا: اجلار قبل الدار. أي: 

 ختري اجلار قبل الدار. وقولنا: بسم هللا. أي: بدأت بسم هللا.
 
 الم:طول الك -2

ا من الثقل؛ كجملة الصلة اليت طالت، وأسلوب الشرط، وأسلوب القسم؛  وذلك عندما تطول الرتاكيب؛ فيقع احلذف ختفيفا
[، فاجلواب مل ُيذكر، 45ومن ذلك قوله تعاىل: }َوِإَذا ِقيَل هَلُُم ات َُّقوا َما َبنْيَ أَْيِديُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعلَُّكْم تُ ْرََحُوَن{ ]يس: 

 تقديره: "أعرضوا"؛ بدليل سياق اآلية التالية هلا.و 
َعْت بِِه اأْلَْرُض َأْو ُكلَِِم بِِه اْلَمْوَتى{ ]ا َْت بِِه اجْلَِباُل َأْو ُقطِِ [، التقدير: لكان هذا 31لرعد: وقوله تعاىل: }َوَلْو َأنَّ قُ ْرَآانا ُسريِِ

 القرآن.
 
 لقائمة على احلذف:ومن أهم الضرائر الشعرية االضرورة الشعرية:  -3

  حذف حرف متحرك أو أكثر من آخر الكلمة: -أ
 مبَُتاِلٍع فَأابان املََنامثل قول لبيد: َدَرَس 

  األصل: املََنازل.
  حذف نون املثىن ومجع املذكر السامل؛ ومن ذلك قول امرئ القيس: -ب

َديْه   َعلَى أَكَب          كََما   َخظَاتا  َمْتَنَتان    لها  لن م رْ ا ساع 

  األصل: َخظَااتن.
  حذف النون الساكنة أو التنوين من آخر الكلمة؛ ومن ذلك قول العباس بن مرداس السلمي: -ج

 َمْجمَع    في  م ْرَداسَ  يَُفوقان          َحاب س   وال ح ْصن   كان فما

ا.   األصل: مرداسا
  عشى:حذف حرف املد أو ما يشبهه من آخر الكلمة؛ ومن ذلك قول األ -د

 وداد     ُبَعْيدَ    أَْعداء     ويَُعْدنَ         يَْصر ْمَنهُ  يَشأْ  متى الَغَوان   وأَُخو

  األصل: الَغَواين.
 حذف إشباع احلركة أو حذف احلركة؛ ومن ذلك قول مالك بن خرمي اهلمداين: -ه 

ينيه   سأَْجَعلُ         فإنني َسمينا   أَوْ  َغث ا   يَكُ  فإ نْ   َمْقَنَعا  ه  ل َنْفس   ع 

  األصل إشباع اهلاء يف كلمة نفسه.
  حذف حرف أو حركة من داخل الكلمة؛ ومن ذلك قول ابُن الِزَِبعَرى: -و
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 األَشلْ  َعبد   في الَقْتلُ  واْسَتَحر          بَْرَكها   بُقباء     ألَْقتْ    حينَ 

  يريد: عبد األشهل.
  قول حكيم بن معية التميمي: االجتزاء؛ وهو حذف معظم الكلمة؛ ومن ذلك -ز

ر يدُ  وال        فَ  َشرًّا وإ نْ  َخْيرات   بالَخيْر  
ُ
 تَ   أَنْ   إ ال  الشر   أ

 أي: إن شرًّا َفشر، وال أريد الشر إال أن تشاء.
 حذف حرف من أحرف املعاين؛ ومن ذلك قول حِسان بن اثبت: -ح

ر  وال        يشكُرها للاُ  الَحَسنات   يَْفَعل   َمنْ   م ْثالن    للا  عندَ   بالشر     ش 

  أي فاهلل يشكرها، حذفت الفاء الواجب اقرتاهنا جبواب الشرط؛ حيث إن جواب الشرط مجلة امسية.
 
 احلذف لإلعراب: -4

مثل احلذف يف حالة اجلزم ومن ذلك حذف احلركة حنو: )مل أكتْب(. وحذف احلرف؛ مثل حذف النون من األفعال اخلمسة 
{ نصب أو اجلزم حنو: )مل يلعبوا(. وحذف الم الفعل الناقص يف حالة اجلزم؛ حنو قوله تعاىل: }َواَل َتدُْع َمَع اَّللَِّ ِإهلَاا َآَخرَ عند ال

  [.88]القصص:
 
 احلذف للرتكيب: -5

و: )مسلمو فنجد حذف التنوين يف الرتكيب اإلضايف؛ حنو: )شاهدت طالَب العلم( بدالا من )طالباا(، أو حذف النون؛ حن
  اهلند متعاونون( بدالا من )مسلمون(.

 
 احلذف ألسباب قياسية صرفية أو صوتية؛ وهي: -6

  التقاء الساكنني: -أ
إذا التقى ساكنان يف كلمة واحدة أو كلمتني، وجب التخلص من التقائهما حبذف أوهلما أو حتريكه؛ ومن ذلك حذف الم 

  ثل: يسعون، وحذف عني الفعل األجوف يف حالة جزمه مثل: )مل َيُصْم(. الفعل الناقص عند االتصال بواو اجلماعة م
 
  توايل األمثال: -ب

  ومن مظاهره: التقاء نون الرفع من األفعال اخلمسة مع نون التوكيد؛ حيث حتذف نون الرفع وتبقى نون التوكيد.
 

  حذف حروف العلة استثقاالا: -ج
  يعد(، بدالا من )يَ ْوَقُف( و )يَ ْوَعُد(. -يقف( )وعد  -ضارع استثقاالا؛ حنو: )وقف الفعل املثال الذي فاؤه واو حتذف يف امل

 
  حذف اهلمزة استثقاالا: -د

  مثل مهزة الفعل )رأى( حتذف يف املضارع فيقال: )يرى( بدالا من )يرأى(.
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  احلذف للوقف: -ه 

ند الوقوف؛ حنو: )هذا زيد( و)مررت بزيد(؛ فننطق ويكون يف النطق ال الكتابة؛ مثل حذف الضمة والكسرة املنونتني ع
  ابلدال من كلمة )زيد( ساكنة.

 
  صيغ اجلمع: -و

  فتحذف اتء التأنيث يف اجلمع ابأللف والتاء؛ فنقول: )ورقات، عائالت، سرقات(، مجعاا ل  )ورقة، عائلة، سرقة(. 
 

  صيغ التصغري: -ز
َفْرجلة( كانت لك أوجه أحدها أن تقول )ُسَفرْيَِجة( فتحذف الالم يف التصغري وإن شئت قلَت )ُسَفرْيِلة(  إذا صغرت )السَّ

 .[12]فتحذف اجليمَ 
 وكذلك )َعْنَدِليب( تصغر على )َعَناِدل( و )َعَناِدب(.

 
 سب:احلذف للن -ح

مثل حذف اتء التأنيث؛ فنقول يف النسب إىل فاطمة: )فاطمِي(، وحذف بعض احلروف مثل )ُجَهيِنِ( يف النسب إىل جهينة، 
 وحذف عجز اجلملة املنسوب إليها وحذف عجز املركب املزجي، فتقول يف أتبط شرًّا: "أتبطِي"، ويف بعلبك "بعلِي".

و كان معرفاا بعجزه، ُحِذف صدره، وأحلق عجزه ايء النسب، فتقول يف ابن الزبري: أما املركب اإلضايف، فإن كان صدره ابنا، أ
 "زبريِي" ويف أىب بكر: " بكرِى".

 
 احلذف للرتخيم: –ط 

والرتخيم حذُف أواخر األمساء املفرد ختفيفاا، من خصائص املنادى ال جيوز يف غريه إال لضرورة الشعر؛ كقولنا )اي ُسَعا( يف 
  .[13](ترخيم )ُسَعاد

 
 احلذف ألسباب قياسية تركيبة: -7

أي يف الرتكيب النحوي؛ حيث حُتذف كلمة أو مجلة أو أكثر، والبد من دليل حايل أو مقايل يدل على احملذوف؛ مثل حذف 
 وحذف اخلرب،،، وغري ذلك.املبتدأ، 

 ومن ذلك قولنا: )لوال هللا ما اهتدينا(، التقدير: )لوال هللا موجود ما اهتدينا(، وقولنا: )يف البيت(. ملن يسأل: )أين زيد؟(.
 

اة واحلذف البد له من قرينة ُمصاِحبة َتُدلُّ على احملذوف، وتكون هذه القرينة حالية أو عقلية أو لفظية، وقد وضع النُّح
 جمموعة من الشروط للحذف هي:

 وجود الدليل على احملذوف إن كان احملذوف عمدة، أما إن كان فضلة فالشرط أن ال يكون يف حذفه ضرر. -1
 أال يكون احملذوف كاجلزء؛ فال َيذف الفاعل، وال انئبه وال ما يشبهه. -2
ا، فال َُيذف العائد يف حنو قولك: الذي رأيته -3 دا  نفَسه زيد. أال يكون مؤكَّ
ا عن شيء حمذوف؛ فال حتذف )ما( يف أما أنت منطلقاا وال التاء من حنو : )ِعَدٌة وزِنٌَة(. -4  أال يكون عوضا
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ا؛ فال َُيذف اجلار واجلازم والناصب للفعل، إال يف مواضع قويت فيها الداللة، وكثر  -5 أال يكون احملذوف عامالا ضعيفا
 .استعماهلا وال ميكن القياس عليها

 فال َُيذف اسم الفعل دون معموله؛ ألنه اختصار للفعل. أال يؤدي احلذف إىل اختصار املختصر؛ -6
من ضربين وضربته زيد؛ لئال  -وهو اهلاء  -أال يؤدي احلذف إىل هتيئة العامل للعمل وقطعه عنه؛ فال َيذف املفعول  -7

 يتسلط على زيد مث يقطع عنه برفعه للفعل األول.
احلذف إىل إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي؛ فال َيذف الضمري يف: زيد ضربته؛ ألنه  أال يؤدي -8

 يؤدي إىل إعمال املبتدأ وإمهال الفعل مع أنه أقوى.
 

فنقصد هبا األهداف املقصودة للناطقني عندما َيذفون، فما ذكرانه من أسباب هو الِعلل الظاهرة اليت  أما أغراض احلذف:
 يقع احلذف عند وجودها.. أما األغراض فنعين هبا األهداف البعيدة اليت يقصدها الناطق حني جينح إىل احلذف.

 
ُلوا القول فيها؛  وكما أن أسباب احلذف عين بذكرها وتفصيل القول فيها النحاة، جند أن األغراض تعرض هلا البالغيون، وَفصَّ

، وأغراض [15]يرى أن األغراض يتناوهلا البيانيون واملفسرون، وأهنا ليست من عمل النحاة –مثال  – [14]فابن هشام
  ذف هي:احل
 
 التخفيف: -1

كثري من األسباب الظاهرة للحذف غرُضها التخفيف، فكثرة االستعمال تستلزم احلذف؛ رغبةا يف التخفيف؛ كالتقاء 
ا جند التخفيف يف نزع اخلافض، وحذف اهلمزة، وتوايل األمثال.  الساكنني، لصعوبة النطق هبما، وأيضا

ا واستغناءا بعلم املخاَطب مبا [16]يقول سيبويه : "وقوهلم ليس أحد أي ليس هنا أحد، فكل ذلك ُحِذف ختفيفا
 .[17]يعين"

 
 اإلجياز واختصار الكالم: -2

كثري من أنواع احلذف انجتة عن رغبة املتكلم يف االختصار واإلجياز؛ فعند بناء الفعل للمجهول َُيذف الفاعل، ويذكر 
ا متعددة لذلك، منها االختصار واإلجياز، ومن أمثلة ذلك ما يقع يف القصص القرآين من حذف ما تدل  البالغيون أغراضا

يُق َأْفِتَنا...{ عليه القرائن ويدل السياق عليه، ومن ذلك قوله تعاىل: }... َأاَن أُنَ بُِِئُكْم بَِتْأِويِلِه َفَأْرِسُلوِن * يُوُسُف أَي َُّها ال دِِ صِِ
 [. فالتقدير: فأرسلوه فذهب إليه وقال له.46، 45]يوسف: 

 
 االتساع: -3

ينتج عنه نوع من اجملاز بسبب نقل الكلمة من حكم كان هلا إىل حكم ليس وهو نوع من احلذف لإلجياز واالختصار، لكنه 
حبقيقة فيها، ومثال ذلك حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه كما يف قوله تعاىل: }َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمِن ات ََّقى{ أي: بر من 

 اتقى.
 . [18]من أن َيصىويسميه البعض التوسع، يرى سيبويه أن احلذف للتوسع يف اللغة أكثر 

 
 التفخيم واإلعظام ملا فيه من اإلهبام: -4
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ال يَ تَ َناهى؛ [، اجلواب ُحِذف؛ ألن وصف ما جيدونه 73مثل قوله تعاىل: }َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت َأبْ َواهُبَا{ ]الزمر: 
ا وإعظاماا له؛ حيث إن الكالم يضيق عن وصفه.  فُحِذف تفخيما

 
 صيانة احملذوف عن الذكر يف مقام معني تشريفا له: -5

، فالفعل [19]ومن ذلك قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: ))َمْن اُبْ ُتِلَي ِمْن َهِذِه اْلَقاُذورَاِت ِبَشيء، فَ ْلَيْسَترِتْ ِبَسرْتِ هللِا((
ابتلي أسند إىل انئب الفاعل وحذف فاعله، وهو لفظ اجلاللة صيانةا له عن ذكره يف ذلك املقام، الذي مسى فيه الذنوب 

 ابسم )القاذورات(.
 
 حتقري شأن احملذوف: -6

رَي، عندما يؤذى ُعَظماء اإلسالم، يُقال أوذي ُفالن؛ ومن ذلك قوله تعاىل }ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي{ فلم  وجند ذلك يف كتب السِِ
 يذكر املبتدأ حتقرياا لشأهنم.

 
 قصد البيان بعد اإلهبام: -7

 َشاَء هللُا هَلََداُكم َأمْجَِعنَي{؛ فمفعول ويرى البالغيون أن ذلك يتحقق يف فعل املشيئة إذا وقع شرطاا كما يف قوله تعاىل: }َوَلوْ 
فعل املشيئة حمذوف تقديره: ولو شاء هللا هدايتُكم هلداُكم. وسر حذفه هو البيان بعد اإلهبام؛ ألنه ملا قيل لو شاء علم أن 

ن فكل من هناك شيئاا تعلقت به املشيئة لكنه مبهم، فلما جيء جبواب الشرط وضح ذلك الشيء وعلم أنه اهلداية وإذ
 الشرط واجلواب دال على املفعول غري أن الشرط دال عليه إمجاالا واجلواب دال عليه تفصيالا.

 والبيان بعد اإلهبام، أو التفصيل بعد اإلمجال أوقع يف النفس؛ ألن السامع ال يظفر مبعرفة احملذوف إال بعد تطلع وهلفة. 
 
 قصد اإلهبام: -8

د احلذف حىت ال ينصرف ذهن املستمع له، ألن ذكره ال يؤثر يف الكالم أو ال يتعلق مراد املتكلم بتعيني ا حملذوف؛ فيَ تَ َعمَّ
احلكم، ومن ذلك قوله تعاىل: }َفِإْن ُأْحِصْرمُت{، فاملهم حدث اإلحصار نفسه وال يهم ذكر فاعله، بل إن ذكره قد يشغل 

خاص به ابلفاعل إذا ذكر، وقوله: }ِإَذا ُحيِِيُتم{، فال املستمع عن احلدث وهو األساس هنا، ورمبا يظن املستمع أن احلكم 
ُحوا{، ال يهم من القائل وذكره يشغل القارئ ورمبا  يهم فاعل التحية املهم حدث التحية نفسه، وقوله: }ِإَذا ِقيَل َلُكم تَ َفسَّ

 يظن أن احلكم خاص به.
 
 اجلهل ابحملذوف: -9

 ر(، عندما ال نعرف القاتل والسارق. ومن ذلك قولنا: )قُِتل ُفالن(، و)سرقت الدا
 
 العلم الواضح ابحملذوف: -10

َياُم{؛ ُبين  ْت ِلْلُمتَِّقنَي{ و}ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِِ َمَواُت َواأْلَْرُض ُأِعدَّ ْت( و)ُكِتَب( مثل قوله تعاىل }َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ الفعالن )ُأِعدَّ
 }َعاملُ اْلغَْيِب{ املبتدأ حمذوف للعلم به، والتقدير: هللا عامل الغيب. للمجهول للعلم ابلفاعل وهو هللا عز وجل،

 
 وقول الشاعر: 
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 األَْرَزاق   ُمَقس  مُ  اْصطََفاكَ  َفَقد          َمْحُمودَة    َخل ْيَقة   ُرز ْقتَ  َفإ َذا

وم للمستمع، ولن ينصرف الذهن أسند الفعل رزقت إىل انئب الفاعل؛ فالرازق هو هللا عز وجل، وال داعي لذكره؛ ألنه مع
 إىل غريه.

 
 اخلوف منه أو عليه: -11

 قد َيذف الفاعل ويُبىن الفعل للمجهول حني ََيشى املُتكلِِم أن يناله أذى من الفاعل، وحني َيشى على الفاعل من األذى. 
 
  اإلشعار ابللهفة وأن الزمن يتقاصر عن ذكر احملذوف: -12

 حذير حنو قوله تعاىل: }اَنَقَة اَّللَِّ َوُسْقَياَها{، والتقدير: ذروا انقة هللا والزموا سقياها.وهذا غرض لباب اإلغراء والت
 
 رعاية الفاصلة واحملافظة على السجع: -13

وهو غرض لفظي؛ حيث حتذف حرف أو أكثر ملراعاة الفاصلة؛ مثل قوله تعاىل: }َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَ َلى{، فمفعول الفعل 
 وهو ضمري املخاطب صلى هللا عليه وسلم، حمذوف لرعاية الفاصلة والتوافق الصويت مع أواخر اآلايت قبلها وبعدها.قلى 

، فاآلية تنفي التوديع  –إىل جانب ذلك  –ومن براعة اإلعجاز البالغي يف القرآن أننا جند احلذف هنا َيقق  ا معنوايًّ غرضا
مئن نبيه بعد فرتة انقطاع الوحي أنه مل يهجره أو يبغضه كما زعم ذلك أعداؤه والقلي أي اهلجر والبغض، فاهلل عز وجل يط

 من الكفار حني حدثت تلك الفرتة.
وملا كان هناك فارق داليل بني اهلجر والبغض، )إذ اهلجر ال يكون إال للحبيب أما البغض فهو للخصوم واألعداء( جاءت 

يف جانب نفي اهلجر )ما ودعك( ومل تذكره يف  -هللا عليه وسلم  صلى -اآلية الكرمية مراعية ذلك حيث ذكرت ضمريه 
جانب نفي البغض )وما قلى( إعالءا لشأنه عليه السالم أن يذكر ضمريه يف جانب املقت والكره حىت لو كان هذا اجلانب 

 منفيًّا.
 
 احملافظة على الوزن يف الشعر: -14
ِي:غرض لفظي مثل قول ضاِبئ بن احلاِرث  –أيضا  –وهو   الرُبْمجُِ

ينة   في أْمَسى يَكُ  وَمنْ   لََغر يبُ     ب ها    وَقي ار ،   فإن  ي،        رَْحُلهُ  الَمد 

أي: فإين لغريب وقيار غريب، )وقيَّار اسم لفرس الشاعر(، فحذف املسند إىل قيار حىت ال ينكسر وزن البيت، ويرى 
املوقف هنا موقف شكوى وحتسر؛ فكان مناسباا له احلذف واالختصار البالغيون أن يف ذلك احلذف فائدة معنوية؛ حيث إن 

 ال الذكر والتطويل.
 

ا عن األهل والوطن، فهو ينظر حوله فيجد الناس مجيعاا  لكننا جند فائدة أخرى: فالشاعر هنا يتحسر على مقامه ابملدينة بعيدا
النوى والتهب وجدانه ابلشعور ابلغربة وأحس أبنه ليس  هانئني ابملقام سعداء ابجتماع الشمل أما هو فقد اشتدت به تباريح

مثة من يشاركه شعوره أو َيس مبثل إحساسه سوى هذا احليوان األعجم )قَ يَّار( الذي ابتلي ابلغربة معه واملقام يف غري داره، 
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وبني فرسه، فليست هنا  فحذف املسند )غريب( هنا لإلَياء بتوحد اإلحساس واملشاركة الوجدانية اليت يتخيلها الشاعر بينه
 غربة للشاعر وغربة لفرسه، ولكنها غربة واحدة عانيا مرارهتا معاا فوحدت بينهما يف الشعور والشكوى واألمل.

 
 النوع اآلخر يتصل ابلرتاكيب.يتصل ابلصيغ، و  أوهلماوينقسم احلذف إىل نوعني رئيسني: 

                               
  .120/  1الصحاح يف اللغة  [1]
  .40/  9لسان العرب:  [2]
م(، حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حِيان، 1344 - 1256ه ، 745 - 654أبو حِيان األندلسي ) [3]

ؤه ومؤرخه وأديبه، ولد يف حاضرة غرانطة. اإلمام أثري الدين األندلسي الغرانطي، حنوِي عصره ولغويِه ومفِسره وحمِدثه ومقر 
وأخذ القراءات عن أيب جعفر بن الطباع، والعربية عن أيب احلسن األبذي ومجاعة. وتقدم يف النحو، وأقرأ يف حياة شيوخه 

بحر ابملغرب، ومسع احلديث ابألندلس وأفريقية واإلسكندرية ومصر واحلجاز من حنو مخسني وأربعمائة شيخ، من تصانيفه: "ال
َرب"، وتُ َعِد هذه الكتب من  احمليط" يف التفسري، وخمتصره "النهر"؛ و"التذييل والتكميل يف شرح التسهيل"، و"ارتشاف الضَّ

  أمجع الكتب وأحصاها يف موضوعاهتا.
 .643 /1انظر البحر احمليط:  [4]
م(، أَحد بن حممد بن عمر، شهاب الدين  1659 - 1569ه  =  1069 - 977الشهاب اخلفاجي ) [5]

صانيف يف األدب واللغة، ولد ونشأ مبصر، ورحل إىل بالد الروم، واتصل اخلفاجي املصري: قاضي القضاة وصاحب الت
ابلسلطان مراد العثماين فواله قضاء سالنيك، مث قضاء مصر، مث عزل عنها؛ فرحل إىل الشام وحلب وعاد إىل بالد الروم؛ 

يف كالم العرب من الدخيل" و  فنفي إىل مصر وويل قضاء يعيش منه فاستقر إىل أن تويف، من أشهر كتبه "شفاء العليل فيما
  "شرح درة الغواص يف أوهام اخلواص للحريري" و "طراز اجملالس".

  وتقع يف مثانية جملدات. حاشيته على تفسري البيضاوي تسمى "عناية القاضي وكفاية الراضي"، [6]
م(، أَحد بن عبد الرَحن بن حممد، ابن مضاء،  1196 - 1118ه  =  592 - 511ابن مضاء القرطيب ) [7]

عامل ابلعربية، له معرفة ابلطب واهلندسة واحلساب، وله شعر، أصله من قرى شذونة  ابن عمري اللخمي القرطيب، أبو العباس:
Sidona    ه ، وتويف ابشبيلية. 578ومولده بقرطبة، وُويل القضاء بفاس وجباية، مث مبراكش سنة  

 .130انظر الرد على النحاة: [8]
 .379/380انظر أسرار البالغة  [9]
م(، أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرَحن بن حممد 1078 - 1010ه ، 471 - 400عبدالقاهر اجلرجاين ) [10]

الفارسي األصل، اجلرجاين الدار، ُوِلَد وتويف يف جرجان. تتلمذ على أيب احلسني بن عبدالوارث، ابن أخت أيب علي الفارسي، 
ا مشهوراا يف العربية غريه لعدم خروجه من جرجان يف طلب العلم. ويُعد عبدالقاهر  وكان َيكي عنه كثرياا، ألنه مل يلق شيخا

ا من الذين تفخر هبم احلضارة اإلسالمية يف جمال الدرس اللغوي والبالغي، إذ تقف مؤلفاته شاخمة حىت اليوم أمام  واحدا
ة تلك املؤلفات؛ حيث توصل فيه إىل نظريته الشهرية اليت ُعرفت أحدث الدراسات اللغوية، ويُعد كتابه "دالئل اإلعجاز" قم

ا قوايا لنظرايت اللغويني  ابسم نظرية التعليق أو نظرية النظم، اليت سبق هبا عصره، ومازالت تبهر الباحثني املعاصرين، وتقف ندًّ
 الغربيني يف العصر احلديث.

ن كانوا يرجعون إعجاز القرآن إىل األلفاظ، ورفض أن يكون اإلعجاز أراد عبدالقاهر بكتابه "دالئل اإلعجاز" أن يرد على م
راجعاا إىل املفردات أو حىت معانيها؛ أو جرايهنا وسهولتها وعذوبتها وعدم ثقلها على األلسنة. كما رفض أن يكون اإلعجاز 
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 حسن النظم. وجممل نظريته أنه ال راجعاا إىل االستعارات أو اجملازات أو الفواصل أو اإلجياز، وإمنا رد إعجاز القرآن إىل
اعتداد مبعاين الكلمات املفردة إن مل تنتظم يف سياق تركييب، وهو ما يعرف ابلنحو، فهو يرى أن الداللة املعجمية معروفة 

ملعظم أهل اللغة ولكن داللة اللفظة اليت تكتسبها خالل نظمها يف سياق تركييب هي اليت يسعى إليها مستخدم اللغة، 
الف داللة اللفظة تبعاا للرتكيب النحوي الذي تنتظم فيه، واملواضع املختلفة اليت حتتلها يف السياقات الناجتة عن أصل الخت

 سياقي واحد.
تصدر عبدالقاهر جمالس جرجان يفيد الراحلني إليه والوافدين عليه. وقصده طالب العلم من ُكلِِ صوب، ومن تالمذته 

ق واملتصدرين ببغداد على بن زيد الفصيحي، وأبوزكراي التربيزي، واإلمام أبوعامر الفضل بن املشهورين الواردين إىل العرا
 إمساعيل التميمي اجلرجاين وأبو النصر أَحد بن حممد الشجري.

انتقل إىل عبدالقاهر علم السابقني فتأثر به، وظهر ذلك جلياا يف مؤلفاته مثل : "املغين واملقتصد؛ اإلجياز"؛ "التكملة"؛ 
"التذكرة"؛ "املفتاح"؛ "اجلمل"؛ "العوامل املائة"؛ "النحو"؛ "التخليص"؛ "العمدة يف التصريف"؛ "كتاب شرح الفاحتة"؛ 

 "إعجاز القرآن الصغري"؛ "إعجاز القرآن الكبري"؛ "الرسالة الشافية"؛ "دالئل اإلعجاز"، "أسرار البالغة".
يف دالئل اإلعجاز الكثري من الباحثني الغربيني بعِدة قرون يف عديد من يالحظ املشتغلون بعلم اللغة أن عبدالقاهر قد سبق 

األفكار؛ فقد سبق الفيلسوف اإلجنليزي جون لوك يف اإلشارة إىل عملية االتصال اللغوي، وسبق العاملني دي سوسري 
الرمزية، وسبق العامل األمريكي وأنطوان مييه يف كثري من أصول التحليل اللغوي، وسبق العامل األملاين فنت يف أصول مدرسته 

  تشومسكي يف الكثري من أصول مدرسته التحويلية التوليدية.
 121ص/1دالئل اإلعجاز ج [11]
  .263/  4انظر املخصص  [12]
  .44/  1انظر كتاب سيبويه  [13]
م(، عبد هللا بن يوسف بن أَحد بن عبد  1360 - 1309ه  =  761 - 708مجال الدين ابن هشام ) [14]

ل ابن خلدون: "ما زلنا وحنن هللا ابن يوسف، أبو حممد، مجال الدين، ابن هشام: من أئمة العربية، مولده ووفاته مبصر. قا
 ابملغرب نسمع أنه ظهر مبصر عامل ابلعربية يقال له ابن هشام أحنى من سيبويه".

من تصانيفه: "مغين اللبيب عن كتب األعاريب" و "عمدة الطالب يف حتقيق تصريف ابن احلاجب" جملدان، و "رفع 
حنو، و " اجلامع الكبري" حنو، و "شذور الذهب" و "قطر اخلصاصة عن قراء اخلالصة" أربع جملدات، و "اجلامع الصغري" 

الندى" و "التذكرة" مخسة عشر جزءاا، و "التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل" كبري، و "أوضح املسالك إىل ألفية ابن 
  مالك" و "نزهة الطرف يف علم الصرف" و "موقد االذهان" يف األلغاز النحوية.

  .170 -2/156انظر مغين اللبيب  [15]
بن قنرب احلارثي ابلوالء، أبو بشر، امللقب م(، عمرو بن عثمان  796 - 765ه  =  180 - 148سيبويه ) [16]

ب  )سيبويه(: إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، ولد يف إحدى قرى شرياز، وقدم البصرة، فلزم اخلليل بن أَحد ففاقه، 
أجازه وصنف كتابه املسمى " كتاب سيبويه" يف النحو، مل يصنع قبله وال بعده مثله، ورحل إىل بغداد، فناظر الكسائي، و 

. ويف  الرشيد بعشرة آالف درهم، وعاد إىل األهواز فتويف هبا، وقيل: وفاته وقربه بشرياز، وكانت يف لسانه حبسة، تويف شاابًّ
  مكان وفاته والسنة اليت مات هبا خالف.

 .346ص/2انظر الكتاب ج [17]
  .592ص /1انظر الكتاب ج [18]
  رواه احلاكم والبيهقي. [19]
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