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أسلوب االكتفاء بين البالغيين والنحويين
The method of Ellipsis among grammarians and syntactcians
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•

أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.
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•

أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة مصطلل اكتتاطاب يةيطة الوقطوف علطى ماهومط وأقسطام  ،وبيطا م ارحط تلطوره عنطد
البالغيين والنحويين القدماب ،فضالا عطن بيطا موقط

الدارسطين المحطديين منط  ،وقطد جطاب فطب مبح:طين األول نظطر

تن ططاول ماه ططوم اكتتا ططاب ف ططب اللغ ططة واكح ططلالب ،وتتب طع آراب الق ططدماب والمح ططديين في ط  ،وال :طانب تلبيق ططب تن ططاول أقس ططام
اكتتااب ،وهب اكتتااب يالحركة ،واكتتااب يالحرف ،واكتتااب يالكلمطة ،واكتتاطاب ياللملطة ،وخلطص إلطى أ اكتتاطاب
طاب يمططا يحمل ط
أسططلو يططدل علططى إرططارية اللغططة ،فهططو ضططر مططن إيلططاا الحططذف ك يتلل طب تقط ا
طدير مططن المتلق طب؛ اتتاط ا
السياق من قرائن مقالية أو حالية تغنب عن ذكر المحذوف.
الكلمات الدالة اكتتااب ،اإليلاا ،الحذف ،البالغيو  ،النحويو .

Abstract
This research aims to study the Ellipsis idiom; in order to view its conception, parts,
stages of development according to previous grammarians and the view of recent
learners about it. The research has two parts: First, the theoretical aspect which
handles ellipsis's meaning in language and terminology following the definitions and
opinions of previous scientists. Second, the applied one that handles ellipsis's parts as:
its case signs, its letter, its word and its sentence.
The research results that Ellipsis is a method of indicative language. It's also a kind of
deletion's brevity which doesn’t need appreciation from a receiver. Being content with
the context of article clues and current evidences , no need to mention the deleted
item.
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المقدمة:

تنب النحويو إلطى طاهرتب الطذتر والحطذف فطب الكطالم ،نتيلطة اهتمطامهم ياكطرل العمط النحطو الطذ يقضطب

بوجود يالية أركا  ،هب العام  ،والمعمول ،والحركة اإلعرابية التب تظهر تأيير العام فب معمول  ،يحيث إذا فقد
أحد هذه األركا وجب على النحطال تقطديره ،ولطم ي ط اهتمطامهم بهطذا اللانطب مطن إرطارات بال يطة ،متاقطين بطذلم مطع
البالغيين الذين ات ذوا من اهرتب الطذتر والحطذف مليط اة لهطم ،ياتشطو فيهطا عطن للطائ
تططا النحططال يهتم طو بتركيططب اللملططة ،وبيططا أركانهططا ،وضططب أواخططر كلماتهططا ،ف ط

هطذه اللغطة وأسطرارها ،فط ذا

البالغي طين يحرحططو علططى إب طراا

مواطن جمالها وحسنها ،ومدى ملايقة الكالم فيها لمقتضى الحال؛ لذلم تميزت اللغة العربيطة يلملطة مطن األسطاليب
التب تمن المتكلم القدرل على التعبير عن المعنى الطذ يريطده يألاطا وتراتيطب متنوعطة ترتقطب يال لطا
مستوى ال لا

العطاد إلطى

األدبب دو ال روج عن قواعد اللغة وضوايلها أو إغاال جوانب الحسن والبالغطة فيهطا ،ولعط مطن

أبططرا هططذه األسططاليب اكتتاططاب والاضططول أو مططا يعططرف عنططد البالغي طين ياإليلططاا واإلطنططا  ،وعنططد النح طويين يال ططذتر
والحذف.
واكتتا ططاب مص ططلل ذك ططره البالغيط طو والنحويط طو الق ططدماب ف ططب مهلا ططاتهم ،لك ططنهم اختلاط طوا ف ططب تحدي ططد ماهومط ط
وأقسططام  ،وتااوتططا عنططايتهم واهتمططامهم ي ط  ،فمططنهم مططن أرططار إليط دو أ ياص ط القططول في ط  ،ومططنهم مططن تناولط فططب
معططرح حدي:ط عططن الحططذف أو اإليلططاا ،ومططنهم مططن أفططرد لط كتايط ا مسططتقالا بذاتط  ،ووقططع المحططديو ( -)1أيضط ا – فططب
ضطا لط ،
م :هذا اكختالف ،فمنهم من جعل من أقسطام الحطذف ومصطللحات  ،وعطده مرادافطا لط  ،ومطنهم مطن عطده نقي ا
) (1انظطر علططى سططبي الم:ططال ب ارمطوا ،بورططعيب ،ططاهرل الحططذف فططب النحططو العربططب ،محاولططة للاهططم ،مللطة عططالم الاكططر ،الكويططا ،ع،3
م ط  ،34ينططاير – مططار 2006م ،وعبططدالكريم ،سططهيلة خلططاف ،مصططللحات الحططذف عنططد النحططويين والبالغي طين ،مللططة جامعططة ك طريالب
العلمية ،م  ،9ع2011 ،1م .وغيرهما مما أيبتناه فب هوامش البحث.
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وجع اللملة المكتفية أحالا بطذاتها؛ ولطذلم ارتطأى الباح:طا د ارسطة هطذا المصطل يةيطة لطم رطع ، :وام مطا تاطرق مطن
آراب البالغي طين والنحططويين حططول ماهوم ط وأقسططام  ،ومططن هنططا انططتظم البحططث – فض طالا عططن المقدمططة وال اتمططة  -فططب
مبح:ين ،تناول األول منهما ماهوم اكتتااب فب اللغة واكحلالب ،وتتبع تعرياات العلمطاب القطدماب وآ ارئهطم فيط  ،فطب
حين تناول المبحث ال:انب أقسطام اكتتاطاب ،وهب اكتتاطاب يالحركطة ،واكتتاطاب يطالحرف ،واكتتاطاب يالكلمطة ،واكتتاطاب
ياللملة ،مما اقتضى من الباح:ين أ يعتمدا المنهلين التاري ب والوحاب فب عرح هذين المبح:ين.
وعنططد الع طود إلططى الد ارسططات التططب عنيططا يالمصططللحات البال يطة والنحوي طة ،لططم يص ط الباح:ططا – فططب حططدود
اطالعهمططا – إلططى د ارسططة تكش ط

الل طبل والغمططوح ال طذ يحططي بهططذا المصططلل  ،فهططذه الد ارسططات تناولططا ك:ي ط ار مططن

المصططللحات التططب تتقططاطع دكتهططا مطع اكتتاططاب كالحططذف ،واإليلططاا ،واكسططتغناب ،واكحتبططاك ،والقططب

 ،واكنقلططاع،

وغيرها ،لكنها حدفا عن هذا المصلل ولم تعل العناية التب يستحقها ،مطا خطال د ارسطتين أوكهمطا يحطث سطميرل
راق الموسوم بط ط ط ط "اكئتالف واكختالف بين اكتتااب واإليلاا فب علمب البديع والمعانب/دراسة وتحلي " ،وهو يحث
انصب اهتمام على توضي أوجط الشطب واكخطتالف بطين اكتتاطاب واإليلطاا ،ولطم ي طرج عمطا جطاب يط رطمل الطدين
النواجب فب كتاي " الشااب فب بديع اكتتااب" ب سار على نهلط فطب تقسطيم هطذا الاطن ،وتضطييت دائرتط فطب الشطعر
فق  ،مغاالا وروده فب القرآ الكريم ،والحديث النبو الشريف ،وكالم العطر  ،ويانيتهمطا أطروحطة علطب عبطد الاتطاب
الشمر الموسومة ب ط ط " دكلة اكتتااب فب اللملة القرآنية ،دراسة نقدية للقول يالحطذف والتقطدير" ،وقطد اقتصطرت علطى
د ارسططة اكتتاططاب فططب الططنص القرآنططب ،وأنكططرت وقططوع الح طذف في ط  ،إذ رأت أ ك ط جملططة قرآني طة درسططا يمططنه القططول
يالحططذف والتقططدير ،إنمططا هططب جملططة مكتفيطة ،ك حططذف فيهططا ،وك يسططتقيم التقططدير فيهططا ،وعططدت اللملططة المكتفيططة أحط اطال
بذاتها.
المبحث األول :مفهوم االكتفاء:
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االكتفاء لغة :كاى يكاب كااي اة إذا قام ياألمر ،ويقال كااك هذا األمر أ

حسبم وكااك هذا الشبب،

وفب الحديث من ق أر اآليتين من آخر سورل البقرل فب ليلة كاتاه ،أ أغنتاه عن قيام اللي (.)1
االكتفاء اصـطالحا :يعتطر مصطلل اكتتاطاب الغمطوح ،رطأن رطأ معظطم المصطللحات اللغويطة ،وي طتل
مع مصللحات منها( –)2على سبي الم:ال -الحذف ،واإلضمار ،واكقتلاع ،واكحتباك ،واكختزال ،واكختصطار،
()3
ط:ال
واكقتصار ،واكستغناب ،والترك ،واكجتزاب ،واإلسقاط  ،وغيرها ،وكلها مصللحات تحتطاج إلطى إعمطال فكطر ،فم ا

اسططتعم الاططراب مصططلل اكتتاططاب يمعنططى اكقتصططار علططى الش طبب فططب تحليل ط لنصططوآ الق طرآ الك طريم( ،)4ورأى أ
البيا القرآنب يكتاب بذكر أمر واحد ،مع أ المعنى الدكلب ،والصنعة النحوية يقتضيا أمرين(.)5
ومن هنا يمكن القول إ مصلل اكتتااب لم يحظ يماهوم محدد عند البالغيين والنحويين على الرغم من
تعدد المصللحات واإلرارات التب دارت فب فلك  ،ودلا على إدراك ههكب العلماب لهذه الظاهرل إدرات ا يهكد وعيهم
التام يما تحمل من قيم فنية وجمالية تترك أي ار واضحا فب السياق الذ ترد في .
ويمكننا القول إ قدامة بن جعار(337ه ط ط طط) من أوائ البالغيين الذين أراروا إلى مصلل اكتتااب غير
أن لم يعرف  ،ب جابت إرارت إلي فب معرح حدي :عن الغاية التب تستعم العر من أجلها أسلو الحذف،
إذ يقول " وأما الحذف ف

العر تستعمل لإليلاا واكختصار واكتتااب بيسير القول إذا كا الم اطب عالما

()1

انظر ،ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم (711هط) لسا العر  ،دار حادر ،بيروت( ،د .ط)( ،د.ت)( ،مادل كاب).

)(2

انظر ،ابن جنب ،أبو الات ع:ما (ت 392ه) ،سر حناعة اإلع ار  ،تحقيت محمد إسماعي  ،وأحمد عامر ،دار الكتب

العلمية ،بيروت ،ط2000 ،1م ،59/2 ،والتهانو  ،محمد بن علب ،كشاف احلالحات الانو  ،تقديم وإرراف ومراجعة رفيت
العلم ،تحقيت علب دحروج ،مكتبة لبنا ناررو – لبنا  ،ط1996 ،1م ،249/1 ،وابن يعيش (ت 643هط) ،ررب الماص  ،قدم
ل

إمي بديع يعقو  ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2001 ،1م.325/4 ،

) (3خص أحد الباح:ين مصلل

اكتتااب ياللملة ،ومصلل

اكجتزاب يالكلمة ،ومصللحب اللرب واإلسقاط يالحروف .انظر

عبدالكريم ،سهيلة خلاف مصللحات الحذف عند النحويين والبالغيين ،آ.8
))4

انظر ،الاراب ،أبو اكريا يحيى بن اياد (ت 207ه) معانب القرآ  ،تحقيت أحمد يوس

وعبدالاتاب إسماعي الشلبب ،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،مصر ،ط( ،1د.ت).247/2 ،
))5

انظر ،العرف  ،عبدالرؤوف بن وليد الحذف من التركيب وتوجيه فب معانب القرآ

ماجستير ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،السعودية1430 ،هط 1431 -هط ،آ.69
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يمرادها في "( ،)1وعلى الرغم من عدم توسع قدامة فب الحديث عن الحذف يشك عام ،واكتتااب يشك خاآ ،إك
أ إرارت هذه تعد المرتكز األول الذ اعتمده البالغيو فب حدي:هم عن مصلل اكتتااب ،وهذا ما سيظهر لنا
من خالل الوقوف على تعريااتهم لهذا الان.
اكتتااب يالسبب من المسبب ،وبالمسبب من

وعقد ل ابن جنب (392ه) يايا فب ال صائص سماه (يا

السبب) ،وذكر أن موضع من العربية رريف لليف وواسع ،وم :ابن جنب علي من غير أ يعرف  ،ومن األم:لة
التب ذكرها قول عمرو بن كل:وم

()2

مشعش ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طع اة ك ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طأ الح ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طص فيه ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طا
وعلت على هذا البيا يقول

إذا مط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طا المط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طاب خاللهط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طا سط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ينا

"إ رئا قلا اتتاى بذكر م اللة الماب لها  -وهو السبب  -من الشر

وهو المسبب ،وإ رئا قلا اتتاى بذكر الس اب  -وهو المسبب  -من ذكر الشر وهو السبب"( ،)3وأرار ابن
جنب – أيض ا  -لالتتااب فب كتاي " التعاقب فب العربية" – وهو مهل

ماقود – وسماه " التعاقب ياإليحاب" ،وأفرد

ل ياي ا خاح ا ،وقال "هو اكتتااب عن الكلمة يحرف من أولها"(.)4
وسماه ابن فار
القب

(395ه ط طط) فب كتاي "الصاحبب فب فق اللغة "يالقب

 ،إذ قال "ومن سنن العر

محاذالا للبس الذ ذكرناه ،وهو النقصا من عدد الحروف ....وهذا ك:ير فب أرعارهم"(.)5

 ))1ابططن جعاططر ،أبططو الاططرج قدامططة(337هط ط ط طط) نقططد الن:ططر ،حققط وعلطت حوارططي

ط ط حسططين يططم ،وعبططد الحميططد العبططاد  ،و اارل المعططارف،

القاهرل( ،د.ط)1941 ،م ،آ.76
))2

الزوانب ،أبو عبد هللا الحسين ررب المعلقات السبع ،مكتبة المعارف ،بيروت( ،د.ط)1994 ،م ،آ.163

))3

ابن جنب ،أبو الات ع:ما (ت 392هط) ال صائص ،تحقيت عبد الحميد هنداو  ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2008 ،3م،

.177 /3
()4

نقطالا عططن عكطاو  ،إنعططام المعلططم الماصط فططب علططوم البالغططة (البططديع والبيططا والمعططانب) ،مراجعططة أحمططد رططمل الططدين ،دار الكتططب

()5

مصططلاى الشطويمب ،مهسسططة

العلمية ،بيروت ،ط1996 ،2م ،آ .204

ابططن فططار  ،أحمططد (ت 395هطط) الصطاحبب فططب فقط اللغططة وسطنن العططر فططب كالمهططا ،حققط وقططدم لط

بد ار لللباعة والنشر ،بيروت(،د.ط)1963 ،م ،آ.229-228
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وأرار ابن رريت القيروانب (456ه ط طط) إلى ماهوم اكتتااب ،وهو عنده أ

يدل مذكور الكالم على

محذوف ( ،)1وقد وردت إرارت لهذا المصلل فب معرح تعليق على أر الرمانب فب اإليلاا ،إذ أرار إلى أ
اإليلاا عند الرمانب على وجهين ملابت لاظ لمعناه ،ك يزيد علي  ،وك ينقص عن  ....،يسمون المساوال....،
والضر ال:انب ،يسمون اكتتااب ،وهو داخ فب يا
يع

الملاا ،وفب الشعر القديم والمحدث من ك:ير ،يحذفو

الكالم لدكلة الباقب على الذاهب ،ومن ذلم قول تعالى ﴿ولو أ قرآ انا سيرت ي اللبال أو قلعا ي

األرح أو كلم ي الموتى﴾[الرعد  ،]31كأن قال لكا هذا القرآ ( ،)2وك يغا ابن رريت قيمة هذا الان ،ب يهكد
وقوع فب دائرل الانو البال ية التب تترك أي ار فب نال المتلقب يلعلها تتسع فب الظن والحسا

لمعرفة الكالم

محصور(.)3
اا
المحذوف ،على عكل الكالم المعلوم الذ يعد أمره هين ا؛ لكون
وتنب ابن األيير (637هط ط ط طط) إلطى اكتتاطاب وذتطره فطب يطا

اإليلطاا ،وجعلط مطن اإليلطاا يالحطذف ،ولعط مطا

يميز ابن األيير أن أفاد مما ذكطره ابطن جنطب ولاطا اكنتبطاه إلطى مطا يمكطن أ نسطمي ياكتتاطاب البالغطب حطين تحطدث
عن القسم األول من اإليلاا يالحذف – وهو حذف اللم  -وجع اكتتااب يالسبب عن المسبب ،وبالمسطبب عطن
السبب ضرب ا من ضرو هذا الان( ،)4ولم يغا – فطب الوقطا ناسط  -ورود هطذا الاطن فطب التركيطب النحطو لللملطة
عن ططدما تح ططدث ع ططن القس ططم ال:ط طانب م ططن اإليل ططاا يالح ططذف – وه ططو ح ططذف الما ططردات – إذ جعط ط الضط طر األول منط ط
"حططذف الااع ط واكتتاططاب فططب الدكلططة علي ط بططذكر الاع ط  ،كقططول العططر

()1

" أرسططلا" ،وهططم يريططدو

ج طاب الملططر ،وك

انظر ،القيروانب ،أبو علب الحسن بن رريت (ت 456هط) العمدل فب محاسن الشعر وآداي  ،تحقيت محمد عبد القادر علا ،دار

الكتب العلمية ،بيروت ،ط2001 ،1م ،252/1 ،والنواجب ،رمل الدين محمد بن حسن(ت 859هط) الشااب فب بديع اكتتااب،
تحقيت ودراسة حسن محمد عبد الهاد  ،دار الينابيع للنشر والتوايع ،عما  ،ط2004 ،1م ،آ.88 ،32
()2

القيروانب ،أبو علب الحسن بن رريت (ت 456هط) العمدل فب محاسن الشعر وآداي  ،253-252/1 ،وانظر ،الرمانب ،أبو

الحسن علب بن عيسى (ت 386هط) النكا فب إعلاا القرآ (ضمن كتا
محمد خل

يالث رسائ فب إعلاا القرآ ) ،حققها وعلت عليها

هللا ،ومحمد اغلول سالم ،دار المعارف ،مصر( ،د.ط)( ،د.ت) .آ .74 – 70

()3

انظر ،المصدر ناس .253/1 ،

()4

انظر ،ابن األيير ،ضياب الدين (ت 637هط) الم :السائر فب أد

الكتب العلمية ،بيروت ،ط1998 ،1م.66-62/2 ،
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يذكرو السماب"( ،)1ويهكد ابن األيير أ األح فب المحذوفات جميعها بال ية ونحوية – إ جطاا لنطا التعبيطر –
يلب أ يكو فيها مطا يطدل علطى المحطذوف " ،فط

لطم يكطن هنطاك دليط  ،ف نط لغطو مطن الحطديث ،ك يلطوا بوجط وك

سبب ،ومن رروط المحذوف فب حكم البالغة أن متى أ هر حار الكالم إلى ربب غث ،ك يناسب ما كا علي
أوكا من اللالول والحسن"(.)2
وحذا حذو ابن األيير العديطد مطن البالغيطين والماسطرين ،وتنطاولوا اكتتاطاب فطب معطرح حطدي:هم عطن اإليلطاا
والح ططذف ،غي ططر أنه ططم قيط طدوا ه ططذا الا ططن ،وجعل ططوه مقص ططو ار عل ططى م ططا يس ططمى ياكرتب ططاط العلا ططب ،إذ أر ططار اب ططن البنط طاب
المراتشب (721هطط) إلى اكتتااب فطب يطا

اإليلطاا واكختصطار يقولط

"وأمطا اإليلطاا واكختصطار ،فمنط مطا يقطال لط

اكتتااب ،وهو أ يكتاى يأحد المتالامين عن اآلخر"( ،)3ولم ي رج الزرتشطب (794هط طط) عطن هطذا التعريطف ،إذ ذكطر
مصلل اكتتااب وجعل واحدا من أقسام أسلو الحطذف ،وعرفط يقولط

"هطو أ يقتضطب المقطام ذكطر رطيئين بينهمطا

تالام وارتباط؛ فيكتاى يأحدهما عن اآلخر ،وي ص ياكرتباط العلاب غالبا .....،يم ليل المطراد اكتتاطاب يأحطدهما
تيف اتات ،ب أل في نكت اة بال ي اة تقتضب اكقتصطار عليط "( ،)4ويسطل للزرتشطب إت:طاره مطن الشطواهد الدالطة علطى
هذا الان ،مما أسهم فب إيضاب المقصود ياكتتااب وااد تعريا وضوح ا.
وم ططع تل ططور المص ططناات البال يط طة و ه ططور م ططا يع ططرف بط ط ط ط "ف ططن الب ططديعيات" حظ ططب ه ططذا المص ططلل
أححا

ياهتم ططام

هذا اكتلاه من التأليف البالغب ،إذ أفرد أرهر أححابها – أ البديعيات  -يايا مسطتقالا لالتتاطاب ،فطذكره

ح ططاب ال ططدين الحل طب (750هط ط طط) وح ططده يقول ط

"ه ططو عب ططارل ع ططن أ ي ططأتب الش طاعر ببي ططا م ططن الش طعر وقافيت ط متعلق ططة

يمحططذوف ويتقاضططى ذكطره لططياهم يط المعنططى ،فططال يططذكره لدكلططة مططا فططب لاططظ البيططا عليط  ،ويكتاططب يمططا هططو معلططوم فططب

))1

المصدر ناس .71/2 ،

))2

المصدر ناس .62/2 ،

))3

المراتش ططب ،اب ططن البنط طاب(ت721هط ط طط) ال ططروح المري ططع ف ططب ح ططناعة الب ططديع ،تحقي ططت رضط طوا بنش ططقرو  ،الرب ططاط( ،د.ط)1985 ،م،

()4

مصلاى

آ.143

الزرتشب ،اإلمام بدر الدين محمد بن عبدهللا (ت 794هط) البرها فب علوم القرآ  ،خرج حدي :وقدم ل وعلت علي

عبد القادر علا ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،د.ط)2001 ،م.133/3،
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الذهن مما يقتضب تمام المعنى"( ،)1وأخذ ابن حلة الحمو (837هط طط) تعريف حاب الدين الحلب السابت ،غير أن
يمططا أورده الحل طب ،وإنمططا نب ط إلططى أ اكتتاططاب ينقسططم إلططى قسططمين قسططم يكططو يلميططع الكلمططة ،وقسططم يكططو

لططم يكت ط

ببعضها ،مشي ار إلى أ اكتتااب بطبع

الكلمطة أحطعب مسطلكا ،لكنط أحلطى موقعطا ،ولطم يطرد هطذا النطوع – كمطا يطذكر

الحمو  -فب كتب البطديع وك فطب رطعر المتقطدمين()2؛ ويسطل للحمطو التوسطع فطب ذكطر أم:لطة هطذا الاطن ،غيطر أننطا
آيرنا عدم ذكرها هنا؛ تلنب ا للوقوع فب التكرار مع المبحث ال:انب الذ سيتناول أقسام اكتتااب وأم:لت .
وإذا نظرنططا فططب المصططناات البال ي طة فططب القططر التاسططع الهلططر وجططدنا العنايططة ياططن اكتتاططاب تكبططر وتططزداد،
ويصب ل كتا

مستق على يد رمل الدين محمد النواجب (859هط ط) الذ أل

اكتتااب) جعل فطب ياليطة أبطوا

تنطاول فطب البطا

األول حطده ورسطم  ،إذ أورد ماهطوم ابطن ررطيت لالتتاطاب ،وهطو أ

يططدل مططذكور الكططالم علططى محذوف ط  ،ونططاقش اعت طراح يع ط
اكتتااب واإليلاا ،حيث تحدث عن اإليلاا بنوعي

في كتايا سماه (الشطااب فطب بطديع

ل طا بططين
العلمططاب علططى هططذا التعريططف ،مبي ان طا أ يم طة خل ا

إيلاا القصر ،وإيلاا الحذف ،وهو حديث يعد تمه ايدا لوضع

تعريف يرتضي لالتتااب ،إذ قال "إ اكتتااب نوع من اإليلاا؛ أل التحقيت فب تعريف اإليلاا أ يقطال هطو أ
يحذف يع
أ

الكالم ويدل علي بدكلة لاظية ،نحو ﴿ وكا ورابهم ملم يأخذ كط سطاينة غصط ابا ﴾ [الكهط

حالحة ،بدلي (أ أعيبها)  ...أو عقلية ،نحو ﴿واسأل القرية﴾ [يوس

 ،]82أ

،]79

أه القريطة؛ كمتنطاع توجط

الس طهال لهططا عق طالا ،واكتتاططاب مططا دل علي ط بدكلططة لاظي طة ،كمططا تقططدم ،فهططو أخططص من ط "( .)3وفططب البططا

ال :طانب أرططار

الن طواجب إلططى وق ططوع اكتتاططاب فططب الق طرآ الك طريم ،والحططديث النب ططو الش طريف ،وكططالم الع ططر  ،وأورد أم:ل ط اة علططى ذل ططم،
ويسطل للنطواجب أنط التاطا التااتط اة ذكيط اة عنطدما اتا طذ مططن قواعطد اللغطة العربيطة وقوانينهطا معيطا ار يحططتكم إليط فطب قبططول
هذه األم:لة أو رفضها ،إذ يقول " فتأم ما يرد عليم من األم:لة فب هذا الكتا
()1

الحلب ،حاب الدين (ت 750هطط) ررب الكافيطة البديعيطة فطب علطوم البالغطة ومحاسطن البطديع ،تحقيطت نسطيب نشطاو  ،ملمطع اللغطة

العربية ،دمشت( ،د.ط)1982 ،م ،آ.105

 ))2ابن حلة الحمو  ،أبو يكر علب بن عبدّللا (ت 837هط) خزانة األد
بيروت ،ط2001 ،1م.314/2،
()3

وغيره ،ونزل على قوانين العربية،

النواجب الشااب فب بديع اكتتااب ،آ .102
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وغاية األر  ،دراسة وتحقيت كوكب ديا  ،دار حادر،
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فما طابت أحولها فاعتمده ،وإك فدع "( ،)1وانلالق ا من هذا المعيطار نلطده ينكطر علطى علمطاب البطديع تلطاواهم قواعطد
اللغة من أج التم:ي لالتتاطاب ،فيقطول " مطن الغريطب أ علمطاب البطديع م:لطوا لالتتاطاب الطذ هطو مطن محاسطن الكطالم
يأم:لة منع يعضها جماهير النحال ،وأجااوا يعضها على قلة ،وخصوا يعضها يضرورل الشعر"( ،)2ولهذا نلده يسوغ
للبطديعيين اسططتعمال القسططم ال:طانب الطذ أجططااه النحططال ،والقسطم ال:الططث المتعلطت يالشطعر خاحط اة ،أمطا القسططم األول الطذ
منع ط النحططال في طرف
والنحويين( .)3أما البا

اسططتعمالهم ل ط ألبتططة؛ لعططدم وروده فططب كططالم العططر ال طذ هططو مرجططع الا طريقين ،أ
ال:الث – وهو أتبر أبوا

الكتا

البططديعيين

 -فقد تناول في أقسطام اكتتاطاب وأم:لتهطا ،إذ يقطول "اعلطم

اكتتاططاب إمطا أ يكططو يلميططع الكلمططة ،أو ببعضططها ،واكتتاططاب يططاللميع ،إم طا أ يكططو عاريطا مططن ماليططل التوريططة أو
مزمالا يشعارها ،واكتتااب يالبع

أيض ا إما أ يكو ملردا من بطديع التوريطة أو مررطح ا بهطا ،والمررط بهطا إمطا أ

يكططو خارجط ا عططن الططوا إذا قصططد رططت التوريططة اآلخططر ،أو غيططر خططارج عنط  ،وغيططر ال ططارج إمطا أ يكططو فططب البيططا
ال:انب فق  ،أو فب البيتين معطا لسطالمة القافيطة فيهمطا ،فهطذه سطتة أقسطام نطذكرها علطى الترتيطب يشطواهدها وأم:لتهطا"(،)4
ونالحظ هنا مبالغة النواجب وغلوه فب تقسيم هطذا الاطن ،وجعط يعط
وبعضططها اآلخططر مرتبل ط ا يططالوا والقافيططة ،لططذلم ف ط

أقسطام مرتبلط ا ياطن بطديعب آخطر هطو التوريطة،

البططاح:ين لططن يلتزمططا بهططذا التقسططيم لقناعتهمططا ي لططوه مططن الاائططدل

المرجول من دراسة هذا الان ،يهكد ذلم قول النواجب ناس فب تعليق على القسم ال:الث مطن هطذه األقسطام ،إذ يقطول
"لكن ك طائ تحت وك فائدل ......،وإنما أوردت هنا للتنبي علطى انحلطاط رتبتط  ،وألجط توفيطة األقسطام التطب وعطدنا
ي يراده ططا"( ،)5ول ططيل ه ططذا فحس ططب ،ب ط إ الن طواجب أغا ط ذك ططر قس ططمين رئيس طين م ططن أقس ططام اكتتا ططاب ،هم ططا اكتتا ططاب
التزم بطذكر أم:لطة مطن الشطعر فقط علطى هطذه األقسطام ،مغاطالا إيطراد أم:لطة
يالحرف ،واكتتااب ياللملة( ،)6فضالا عن ا

))1

المصدر ناس  ،آ.115 ،38

))2

المصدر ناس  ،آ .109 ،39

))3

انظر ،المصدر ناس  ،آ.109

()4

النواجب الشااب فب بديع اكتتااب ،آ .117

))5

المصدر ناس  ،آ.169

 ))6انظر ،المصدر ناس  ،آ.39
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من القرآ الكريم أو الحديث النبو الشريف أو كالم العر  ،على الرغم من إق ارره بوقوع اكتتااب فيهطا كمطا كحظنطا
فب البا

ال:انب من كتاي .
وسططار الس طيوطب (911هط طط) علططى نه ط الزرتش ططب وح ططذا ح طذوه ف ططب تعري ططف ف ططن اكتتاططاب ،وجعل ط م ططن ح ططور

الح ططذف ،فضط طالا ع ططن تقيي ططده ياكرتب ططاط العلا ططب ،وأر ططار إل ططى أ ابط طن الضط طائع جعط ط اكتتا ططاب غرضط طا م ططن أغط طراح
اكستاهام ،وم :علي يقول تعالى ﴿أليل فب جهنم م :اوى للمتكبرين﴾([)1الزمر .]60
ويعططد ابططن معصططوم المططدنب (1120ه ط طط) مططن أواخططر البالغيطين الطذين تنططاولوا فططن اكتتاططاب ،إذ عقططد لط فصطالا
خاحا فب كتاي "أنوار الربيع فب أنواع البديع" ،غير أن لم يأت يلديد فب هذا الاص  ،ب سار على نه سطايقي ،
وجعل ضرب ا من اإليلاا ،إذ قال " اكتتااب ضر من اإليلاا ،وهو نوعا
ببع

نوع يكو يكلمة فأت:ر ،ونطوع يكطو

الكلمة ،فاألول هو أ يقتضب المقام ذكر ريئين بينهما تالام وارتباط؛ فيكتاب يأحدهما عطن اآلخطر لنكتطة،

طر لدكلططة األول علي ط  ،وذلططم اكرتبططاط قططد يكططو يططالعل
وك يكططو المكتاططى عنط إك آخط ا
يالشرط وجواي كقول تعالى ﴿ ف

وهططو الغالططب ،...وقططد يكططو

استلعا أ تبتغب نااقا فطب األرح أو سطل اما فطب السطماب﴾ [األنعطام  ،]35أ

فافع "( ،)2وتوسع فب ذكر أم:لت (.)3
أمطا النطوع ال:طانب مططن اكتتاططاب وهططو الططذ يكططو بططبع

الكلمططة فهططو "حططذف يعط

حططروف القافيططة مططن آخرهططا

لدكلة الباقب علي  ،كقول امرئ القيل
ف ط ط ط ط ط ط ططنعم الات ط ط ط ط ط ط ططى تعش ط ط ط ط ط ط ططو إل ط ط ط ط ط ط ططى ض ط ط ط ط ط ط ططوب ن ط ط ط ط ط ط ططاره

))1

طري ط ط ط ططف ب ط ط ط ططن م ط ط ط ططال ليل ط ط ط ططة الل ط ط ط ططوع والحص ط ط ط ططر

انظر ،السيوطب ،جالل الدين عبد الرحمن (ت 911هط) اإلتقا فب علوم القرآ  ،تحقيت محمد أبو الاض إبراهيم ،الهيئة

المصرية العامة للكتا  ،ط1974 ،1م.273/3 ،
()2

المدنب ،علب حدر الدين بن معصوم (ت 1120هط) أنوار الربيع فب أنواع البديع ،حقق وترجم لشعرائ

ملبعة النعما  ،النل  ،ط1969 ،1م.71/3 ،
))3

انظر ،المصدر ناس .93-71/3 ،
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وتقدير المحذوف طريف بطن مالطم ،وبقولنطا "مطن آخرهطا" عطن م:ط قولط

"غريطى الورطاحين حطموت ال ل ط " ،أ

طاب عنط ططد البط ططديعيين .وق ططد يسط ططمى فط ططب غيط ططر هط ططذا العلط ططم ياكنقلط ططاع وك ي ط ططتص
ال ل ططال ،فط ططال يسط ططمى ذلط ططم كلط ط اتتاط ط ا
يالقافية"(.)1
ونستنت مما سبت أ مصلل اكتتااب لطم يطرد عنطد البالغيطين األوائط فنطا مسطتقالا علطى الطرغم مطن إدراتهطم
لماهومط ط وأهميتط ط  ،وإنم ططا ج ططابت إر ططارتهم إليط ط ف ططب مع ططرح ح ططدي:هم ع ططن الح ططذف أو اإليل ططاا يالح ططذف ،أمط طا عن ططد
البالغيين المتأخرين -وتحديدا فب القر ال:امن الهلر – نلطد أنهطم أفطردوا لط عنوانطا مسطتقالا ،كمطا هطو الحطال عنطد
أحططحا

البططديعيات ،يططم تلططور األمططر لياططردوا كتايطا مسططتقالا لهططذا الاططن كمططا هططو الحططال عنططد النطواجب ،أمطا وروده عنططد

النحططويين ،فكططا فططب معنططاه اللغططو  ،وجططاب فططب معططرح حططدي:هم عططن الحططذف واكختصططار ،ولططم يأخططذ المسططاحة التططب
أخذها عند البالغيين فب مصنااتهم.
وإذا نظرنا إلى جهود الدارسين المحديين من علماب البالغة والنحو نلدها لم تعط هطذا المصطلل اكهتمطام
الذ يسطتحق  ،فهطم إ لطم يغالطوا ذكطره  -وهطذا الاريطت األتبطر -سطاروا علطى نهط القطدماب فطب عطد اكتتاطاب قسطم ا مطن
أقسام الحذف ،ويكاب أ نشير – على سبي الم:ال ك الحصر – إلى ك من الميطدانب

()2

واللنطد ( ،)3فطاألول مطن

علماب البالغة ،وال:انب من علماب النحو ،وك منهما ذكر اكتتااب فب سياق حدي :عن أقسطام الحطذف ،ولطيل هطذا
فحسب ،ب إ اكتتااب عندهما مقيد يما يسمى ياكرتباط العلاب ،فهطو ك يكطو إك فطب مقطام يقتضطب ذكطر رطيئين
بينهما تالام وتراي  ،فيكتاى يأحدهما عن اآلخر لنكتة بال ية.
المبحث الثاني  -أنواع االكتفاء:

()1
))2

المصدر ناس .83-71/3 ،

انظر ،الميدانب ،عبد الرحمن حسن حبنكة البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ،دار القلم ،دمشت ،ط2010 ،3م-46/2 ،

.48
 ))3انظر ،اللند  ،أحمد اللهلات العربية فب التراث ،الدار العربية للكتا  ،ليبيا( ،د.ط)1983 ،م.670-669/2 ،
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تباينا رؤية النحويين والبالغيين للحذف وحوره وأركال  ،فمنهم من نظر إلي على أن إسقاط للزب أو
أجزاب من الكالم كانا مذكورلا قب حذفها ،ومن يم يمكن تقديرها وإعادتها؛ لحاجة الكالم إليها ،ومنهم من نظر
إلي على أن ترك ذكر جزب أو أجزاب من الكالم ،واكتتااب يالمذكور نصا دونما الحاجة إلى اعم ما لم يذكر أو
تقديره؛ أل اكتتااب يما هو قائم فب اللاظ في مزايا بال ية فب غاية الحسن ،لكنها تغيب إذا قدر ما اعم حذف
وذتر ،وقد ذكر ابن مضاب القرطبب أن ك حاجة لتقدير غير المذكور؛ أل الكالم قام بدون  ،ولو هر المحذوف
لكا قبيحا( ،)1واكتتااب ياللاظ القائم أولى من ادعاب ما ك تستدعي

تغيير للكالم
ا
روف الكالم؛ أل فب ذلم

ناس  ،وعدوكا ي عن جهت  ،ولهذا ف ننا نتات مع من ذهب من الدارسين المحديين إلى أ استعمال مصلل
اكتتااب أليت يالقرآ الكريم من استعمال مصلل الحذف(.)2
وتللأ اللغة إلى اهرل اكتتااب نتيلة قيود يارضها اكستعمال التداولب ،وهو ما عبر عن
اللرجانب (471هطط) يقول "أ يكو امتناع ترك على

عبد القاهر

اهره ألمر يرجع إلى غرح المتكلم"( ،)3كالر بة فب

اكختصار واإليلاا ،رريلة أ يكو اللزب غير المذكور معلوم ا لدى السامع ،ياهم من لاظ أو سياق ؛ أ أ
يكو فيما أيقى دلي على ما ألقى( ،)4أو نتيلة قانو الصنعة النحوية ،وهو ما عبر عن – أيض ا -عبدالقاهر
اللرجانب يقول " أ يكو امتناع ترك الكالم على اهره ولزوم الحكم يحذف أو ايادل  ....من أج الكالم ناس ،
ك من حيث غرح المتكلم ي "( ،)5أ

أن يمكن إسناد العام إلى ما لم يوضع ل أحالا ،مما يبعد الكالم عن

اهر مقتضاه.
))1

انظر ،القرطبب ،ابن مضاب الرد على النحال ،دراسة وتحقيت محمد إبراهيم البنا ،دار اكعتصام ،ط1979 ،1م ،آ.77 ،19

))2

انظر ،الشمر  ،علب عبد الاتاب محيب ،دكلة اكتتااب فب اللملة القرآنية ،دراسة نقدية للقول يالحذف والتقدير ،أطروحة دكتورال،

جامعة يغداد ،كلية التربية (ابن ررد)2006 ،م ،آ.12
))3

انظر ،اللرجانب ،عبد القاهر (ت 471ه) ،أس ار ر البالغة ،قرأه وعلت علي

1991م ،آ.421
)(4

انظر ،الملارعب ،علب بن فضال (ت 479ه) النكا فب القرآ الكريم (فب معانب القرآ الكريم وإعراي ) ،دراسة وتحقيت

عبدهللا عبدالقادر اللوي  ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2007 ،1م ،آ.129
)(5

محمود محمد راتر ،ملبعة المدنب ،جدل ،ط،1

انظر ،اللرجانب ،عبد القاهر أسرار البالغة ،آ.422
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ولهذا يلب أ يراعب التقدير الصحي للمحذوفات أمرين أساسيين ،هما المعنى ،والصنعة النحوية(،)1
ويكو دلي اكتتااب مقالي ا أو حالي ا ،فالدلي المقالب قد يحص من الصنعة النحوية المتم:لة فب اللانب اإلعرابب
من خالل إع ار

اللاظ ،فم:الا إ كا اللاظ منصوبا ،فال بد ل من ناحب ،نحو (أهالا وسهالا)؛ أل التقدير

وجدت أهالا ،ونزلا أو سلكا سهالا ،أما الدلي الحالب ،فياهم من المعنى والسياق ،نحو قولهم (فال يح
ويرب ) ،والتقدير يح األمور ويربلها.
وقد تتضافر الدكئ الحالية مع المقالية فب تقدير المحذوف ،فم:الا فب قول تعالى ﴿قالوا تاَّلل تاتأ تذتر
يوس ﴾[يوس

 ،]85فالتقدير ك تاتأ؛ ألن لو كا جوا

القسم م:بتا لدخلت الالم والنو  ،أ

أ الصنعة

النحوية توجب تأتيد الاع الم:با ،كما أ المعنى السياقب قائم على الناب؛ أل معناه (ك تزال).
وقد ميز النحال فب حدي:هم عن الحذف بين مصللحب اكختصار واكقتصار ،فأطلقوا مصلل اكختصار
وتقدير ،ومصلل اكقتصار على المحذوف لغير دلي  ،الذ
ا
على ما حذف لدلي  ،ويكو المحذوف مراادا معنى
ا
ك يراد ،وك يقدر( ،)2نحو حذف الماعول ي فب قول تعالى ﴿ ق ه يستو الذين يعلمو والذين ك يعلمو ﴾
[الزمر  ،]9والمعنى ه يستو من ل علم ،ومن ك علم ل  ،من غير قصد إلى ربب معلوم يعين  ،واكتتااب فب
عرف اللغويين يعنب اكقتصار على ما يذكر دونما حاجة إلى تقدير ،فاكتتااب يناب التقدير؛ أل " ك مقتصر
علي كاف"( ،)3نحو قولهم (ليا ايدا وهندا قائمة) ،فاتتاب ي بر (هند) الذ هو (قائمة) عن (قائم) ،كما اتتاب

)(1

انظر ،حمودل ،طاهر سليما ،

اهرل الحذف فب الدر

اللغو  ،الدار اللامعية لللباعة والنشر والتوايع ،اإلسكندرية ،ط،1

1998م ،آ.155
))2

انظر ،ابن هشام ،جمال الدين (ت 761ه) ،مغنب اللبيب ،تحقيت ماا المبارك ،ومحمد علب حمدهللا ،دار الاكر ،دمشت،

))3

ابن أبب الحديد(655هط) رطرب نهط البالغطة ،تحقيطت محمطد أبطو الاضط إبطراهيم ،دار إحيطاب الكتطب العربيطة ،ملبعطة عيسطى البطابب

ط6،1985م ،آ.797

الحلبب ورركاه ،مصر ،ط1967 ،2م.361/19 ،
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ي بر األول عن ال:انب فب قولهم ايد منللت وعمرو ،والك

من سنن العر  ،وهو أ تك

عن ذكر ال بر

اتتااب يما يدل علي الكالم(.)1
ا
وقد تقوم اللملة المكتفية على كلمة أو أت:ر يحسن السكوت عليها ،على أك تكو مقلوع اة عن سياقها،
والظروف المقامية التب قيلا فيها ،فم:الا نلد كلمة (خي ار) فب قول تعالى ﴿ وقي للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم ۚ
قالوا خي اار﴾ [النح  ]30جمل اة مكتفي اة؛ ألنها تدل فب سياقها على معنى يحسن السكوت علي ( ،)2وتنقسم اللملة
المكتفية إلى قسمين

()3

أ -قسم استق بناس  ،فال يحتاج إلى سياق ،وك إلى سوابت أو لواحت تكتنا ؛ أ

أن يدل على فكرل تامة دونما

الحاجة إلى تقدير أو تأوي  ،ومن اللغويين القدماب الذين أراروا إلى ذلم الاراب فب تعليق على قول تعالى
﴿ وقال ارتبوا فيها يسم ّللا ملراها ومرساها﴾ [هود  ،]41قال "وإ رئا جعلا (يسم ّللا) ابتداب مكتفي ا
بناس "( ،)4ومن المحديين "فندريل" إذ ذكر أ يع

اللم تتكو من كلمة واحدل ،وتهد معنى تاما ،نحو
ا

(تعال ،وح  ،وك ،والسيارل ،وإياك)( ،)5فهذه الكلمات تم :جمالا مكتفي اة ،ك تحتاج إلى ضمائم تكتناها ،أو
إلى تقدير لعنصر أو عناحر محذوفة.
ب -قسم تعلت يغيره وارتب يسياق  ،وهب اللملة المكتفية التب لو قلعا عن سياقها كانا لغوا؛ ألنها
عندئذ ك تدل على معنى مستق  ،كاللم المكتفية يالمبتدأ وحده ،أو يال بر ،أو يالاع  ،أو يالااع ،
أو يالماعول ،...ويمكن أ نأخذ م:اكا على ذلم اللملة المكتفية بط(إ ) واسمها ،نحو قول تعالى
﴿إ الذين كاروا يالذتر لما جابهم﴾[فصلا  ]41فقد ذكر اللبر تعلياقا على هذه اآلية "أولى
))1

انظر ،ابن فار  ،أحمد (ت 395ه) ،الصاحبب فب فق اللغة ،آ ،197والسيوطب ،جالل الدين(ت 911ه) ،المزهر فب

علوم اللغة ،تحقيت فهاد علب منصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1998/1م.338/1 ،
)(2

انظر ،عمايرل ،خلي

فب نحو اللغة وتراتيبها (منه وتلبيت) ،عالم المعرفة ،جدل ،السعودية ،ط1،1984م ،آ.141-140

))3

انظر ،الشمر  ،علب عبد الاتاب محيب دكلة اكتتااب ياللملة القرآنية ،دراسة نقدية للقول يالحذف والتقدير ،آ.74

)(4

انظر ،الاراب معانب القرآ .14/2 ،

)(5

انظر ،فندريل ،جوايف اللغة ،تعريب عبدالحميد الدواخلب ،ومحمد القصاآ ،مكتبة األنللو المصرية1950 ،م ،آ.101
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اتتااب يمعرفة السامعين يمعناه لما تلاول
أ يقال هو مما ترك خبره
ا

األقوال السايقة عند يالصوا
الكالم"(.)1

وحاول القول إ المقوكت التب يعتريها اكتتااب تتم :فب الحركة ،والحرف ،والكلمة ،واللملة ،وي تل
مستوى التحلي وفقا لمقولة اكتتااب ،فاكتتااب فب الحرف يكو فب رحا

الصرف ،وقد يكو فب رحا

واكتتااب يالكلمة أو اللملة يكو فب المستوى التركيبب ،وسيعرح البحث يع

النحو،

نماذجها ،على النحو اآلتب

أوال :االكتفاء بالحركة:
ذكر النحال أن يلوا فب المنادى المضاف إلى النال حذف ياب المتكلم وإيباتها وفتحها ،واألجود اكتتااب
يالكسرل( ،)2ويلوا اكتتااب عن اإلضافة بنيتها وجع اكسم مضموم ا كالمنادى المارد( ،)3من ذلم قرابل يع
القراب

()4

﴿ر السلن أحب إلب﴾ [يوس
وذكر الاراب أ يع

.]33

اتتااب يالضمة قبلها ،فقالوا فب (ضربوا) ،قد
القبائ العربية تسق واو اللماعة
ا

اتتااب يالكسرل قبلها ،كما فب (أهانن ،وأترمن)
ضر ( ،)5كما أنها تحذف الياب فب األفعال
ا

()6

من قول تعالى

﴿فأما اإلنسا إذا ما ابتاله رب فأترم ونعم فيقول ربب أترمن ،وأما إذا ما ابتاله فقدر علي راق فيقول ربب

))1

اللبر  ،محمد بن جرير (ت 310ه) جامع البيا

فب تأوي

القرآ  ،تحقيت أحمد محمد راتر ،مهسسة الرسالة ،ط،1

2000م.486/21،
)(2

انظر ،الكاو  ،أبو البقاب (ت 1094ه) الكليات معلم فب المصللحات والاروق اللغوية ،تحقيت عدنا

المصر  ،مهسسة الرسالة ،بيروت(،د.ت) ،آ.1032
))3

انظر ،ابن مالم ،جمال الدين (ت 672ه) ،ررب الكافية الشافية ،حقق وقدم ل

درويش ،ومحمد

عبدالمنعم أحمد هريد  ،منشورات جامعة أم

القرى ،مركز البحث العلمب وإحياب التراث ،ط1982 ،1م ،1323/3 ،والصبا  ،علب بن محمد (ت 1206ه) ،حارية الصبا
على ررب األرمونب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1997 ،1م.231/3 ،
))4

غير منسوبة فب معلم القرابات ،انظر عمر ،أحمد م تار ،ومكرم ،عبدالعال سالم معلم القرابت القرآنية ،ملبوعات جامعة

)(5

انظر ،الاراب معانب القرآ .19/1 ،

))6

انظر ،الاراب معانب القرآ .260/3 ،201/1 ،

الكويا ،ط1988 ،2م.168/3 ،
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المنادى المرخم فب لغة من ك ينتظر من العر

أهانن﴾[الالر  ،]16-15ويمكن حم

اكتتااب

على يا

يالحركة.
ثانيا :االكتفاء بالحرف:
ارترط فب الحرف أ يكو مصحوبا يغيره؛ ألن ك معنى ل فب ناس  ،لكن تلالعنا يع

األدابات

اللغوية حذف منها مصحو الحرف ،وبقيا وحدها وأفادت معنى ،غير أ الاائدل لم تكن من الحرف ناس  ،وإنما
ا
حصلا بتقدير المحذوف ،ومن الحروف التب حذف مصحوبها ،واتتاب بها ،حروف اللوا  ،نحو (نعم ،وبلى،
وإ ) ،و(إن  ،يمعنى نعم) ،كما فب قول عبدهللا بن قيل الرقيات
يكط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طر العط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طواذل ف ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططب الصط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طبو

ب يلمنن ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طب وألومهنط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط

ويقل ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طن ر ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طيب ق ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طد ع ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طال

ك وق ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططد كبط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طرت وقل ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططا إنط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط

والتقدير " نعم قد عالنب الشيب ،فهذه األرياب قد يكتاى بها فب اللوا  ،فيقال أقام ايد؟ فيقال فب جواي
أ

نعم قد قام ،فط(نعم) أفادت إيلا

نعم،

اللملة يعدها ،إك أنها قد حذفا لدكلة اللملة المستاهم عنها قبلها ،واللاظ

إذا حذف ،وكا علي دلي  ،وهو مراد ،كا فب حكم الملاو "( .)1وحذف الاع يعد هذه الحروف ،واكتتااب بها
هو من يا

اكتساع.

ومن ذلم قرابل نافع وأبب جعار (أتحاجونب)( )2بنو خفياة ،وقرابل ابن عامر ونافع (فبم تبشرو )( ،)3وقد
خلأ أبو عمرو بن العالب القرابتين محتل ا يأن ك يقال (أنتم تقوموا) يحذف نو اإلع ار  ،وكذلم خلأهم أبو

))1

انظر ،ابن يعيش ررب الماص .452/4 ،

))2

انظر ،أحمد م تار عمر وعبدالعال سالم مكرم معلم القرابت القرآنية.286/2 ،

))3

انظر ،المصدر ناس .258/3 ،
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ار"( ،)1وأجاا جمهور النحال اللمع بين النونين بدو إدغام،
حاتم ،وقال "هذا ك يكو إك فب الشعر اضلراا
وب دغام ،واكتتااب بنو واحدل ،واختلاوا فب المحذوف منها(.)2
وورد اكتتااب يالحرف فب الحديث النبو الشريف ،وم:ال ما رو عن أبب يكر بن أبب ريبة ...عن
أنل ،قال سمعت يقول مر على النبب – حلى هللا علي وسلم – ببدنة أو هدية .فقال اركبها .قال إنها بدنة أو
هدية .فقال وإ "( .)3أ

وإ كانا بدن اة أو هدي اة اركبها.

ومن اكتتااب يالحرف اكتتااب ب ط (قد) ،كما فب قول النايغة الذبيانب
أفط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طد الترحط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط غي ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططر أ ركابن ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططا

()4

لم ط ط ط ط ط ط ط ط ط طا ت ط ط ط ط ط ط ط ط ط طزل برحالن ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططا وك ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططأ ق ط ط ط ط ط ط ط ط ط طد

وهب من الحروف الم تصة ياألفعال ،وهب يمنزلة (أل) فب اكسم ،والشاهد فب البيا هو حذف الاع يعد(قد)
لدكلة ما تقدم علي  ،وجواا الوق

عليها ،وكأنها كلمة مستقلة بناسها(.)5

وم:ل "لما" فب جواا اكتتااب بها( ،)6نحو (قاربا المدينة ولما)؛ أ
(اضر ايدا إ ساب وإك فال)؛ أ

ولما أدخلها ،و(ك الناهية) ،نحو

فال تضرب إ لم يسئ(.)7وال الحة أن يلوا اكتتااب يأدال اللزم عن

ملزومها إذا دل علي دلي .

 ))1األندلسب ،أبو حيا (ت 745ه) ،البحر المحي  ،تحقيت حدقب محمد جمي  ،دار الاكر ،بيروت ،ط1420 ،1ه.485/6 ،
) (2انظر ،النحا  ،أبو جعار (ت 338ه) ،إع ار

القرآ  ،وضع حواري وعلت علي

عبدالمنعم خلي إبراهيم ،منشورات محمد

علب بيضو  ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1421 ،1ه.241/2 ،
()3

الشافعب ،محمد (ت 204هط) مسند محمد بن ادريل الشافعب ،حقق وخرج

بيروت ،ط2005 ،1م ،حديث رقم (.244 /1 ،)139
))4

الذبيانب ،النايغة الديوا  ،ررب وتعليت حنا نصر الحتب ،دار الكتا

رفعا فوا عبد المللب ،دار البشائر اإلسالمية،

العربب ،ط1991 ،1م ،آ ،68وانظر ابن يعيش ،ررب

ابن يعيش .94 ،36/5
))5

انظر ابن يعيش ،ررب الماص 452 /4 .

))6

انظر ابن يعيش ،ررب الماص  ،94/5و ابن القيم اللواية(ت 767هط) ،إرراد السالم إلى ح ألفية ابن مالم ،تحقيت محمد

)(7

التوضي لشرب اللامع الصحي كبن الملقن (ت 804ه) جمع ا

بن عوح السهيلب ،ط1954 ،1م.793/2 ،

انظر الهويم  ،داود بن سليما  ،المسائ النحوية فب كتا

وعرض ا وودراسة ،رسالة ماجستير ،جامعة القسيم ،السعودية1437 ،ه1438/ه ،آ.162
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ومما يمكن عده من يا

اكتتااب يالحرف اكتتااب يالااب الاصيحة عن اللملة المحذوفة ،كما فب قول

تعالى ﴿ فقلنا اضر يعصاك الحلر فانالرت من اينتا عشرل عيانا﴾[البقرل  ،]60والتقدير فضر فانالرت،
واكنالار نات عن ضر موسى -علي السالم – وضرب طاعة وامت:ال ألمر رب  ،ولو كا اكنالار من غير
ضر  ،لكا الضر يالعصا عب:ا(.)1

ثالثا :االكتفاء بالكلمة:
لالتتااب يالكلمة حور ك:يرل ،منها
 اكتتااب يالمبتدأ عن ال بر ،كما فب قول تعالى ﴿ وأذا من هللا ورسول إلى الناأ هللا بر ب من المشركين ورسول ﴾ (التوبة  ،)3فقد ذهب يع

معربب القرآ إلى عل

يوم الح األتبر
(رسول ) على مح

(أ ) واسمها ،أو على مح اسم (أ ) قب دخولها علي  ،وذهب يعضهم إلى أ اللملة استئنافية مستقلة عما قبلها
فب اإلع ار  ،غير أنها مرتبلة فب المعنى يما قبلها ،وأعربوا كلمة (رسول ) مبتدأ ،وقد أتتاب ي عن ال بر الذ
اتتااب بذكره فيما سبت(.)2
قدروه بط(برئ)
ا
ويكتاى يالمبتدأ كما فب قولنا (ايد ضار وعمرو) ،والتقدير (وعمرو ضار ) ،فحذف خبر (عمرو)
اتتااب ي بر (ايد) ،لكن هذا اكتتااب مشروط بتوافت خبريهما فب المعنى؛ لذلم يقال جاب الضاربا  ،فب
ا
المتوافقين معنى؛ أل اختصار الت:نية كاختصار ال بر( ،)3والت:نية كالعل  ،لكن إذا لم يتوافقا فب المعنى لم يلز
ا
اكتتااب يأحدهما؛ أ

أن يكتاى يالشبب عن الشبب إذا كا معروف ا ضمن ا ،وإك فيلب الذتر .وهناك محذوف
محمد ،الحذف فب اللغة العربية ،مللة أيحاث كلية التربية األساسية ،م  ،10ع2010 ،2م ،ص.284

))1

انظر يونل حمش خل

)(2

انظر األندلسب ،أبو حيا  ،البحر المحي  ،367/5،واألنبار  ،أبو البركات (ت 577هط) ،اإلنصاف فب مسائ ال الف بين

النحويين البصريين والكوفيين ،ومع كتا

ط4،1961م.94-93/1،

اكنتصاف من اإلنصاف ،تحقيت محمد محيب الدين عبدالحميد ،دار إحياب التراث،

) (3انظر ابن مالم ،جمال الدين (ت 672هط) ،ررب تسهي الاوائد ،تحقيت عبدالرحمن السيد ،ومحمد بدو الم تو  ،هلر لللباعة
والنشر ،ط1990 ،1م.60/1 ،
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آخر فب جملة (ايد ضار وعمرو) ،وهو معمول اسم الااع  ،وهذه اللملة ك تساو فب المعنى بنيتها العميقة
(ايد ضار وعمرو ضار ) ،فذكر المحذوف قد يوحب يأ مضرو

عمرو ي تل

عن مضرو ايد ،ومن يم

يبقى عدم تقدير المحذوف أبلغ من ذكره.
والقول بوجو

تقدير المحذوف فب اللم اإلسنادية ك يمكن الرتو إلي  ،فهو غير ملزم؛ ألنها جم

اتتايا يالموجود ،واكتتااب يحم دكل اة معين اة ،وتقديره أو ذكره يبعد اللملة عن دكلتها المقصودل.
 ومن ذلم أيضا حذف المست:نى من فب اكست:ناب الناقص (المارغ) ،واكتتااب يمعرفة الم اطب ،كمافب جملة (ما جابنب إك ايد) ،والمراد (ما جابنب أحد إك ايد)(.)1
 ومن حور اكتتااب يالكلمة اكتتااب ياكسم المنصووالتقدير كلما ايدا كلمت  ،ويبدو اكتتااب ياكسم المنصو

فب أسلو

اكرتغال ،نحو ايدا كلمت ،

أبلغ فب المعنى وأرد تأتيدا من ذكر اللملة

المحذوفة.
رابعا :االكتفاء بالجملة:
يشك حذف اللملة خلالا فب تأدية المعنى المقصود ي الف حذف الحركة أو الحرف أو الكلمة ،ولكن قد
تحذف اللملة ويكتاى يقرينة دالة عليها ،وم:ال ذلم
 -1اكتتااب يلملة جوا

القسم ،وحذف جملة القسم ،كما فب قول

تعالى

﴿ ألعذبن

عذ اايا

رد ايدا﴾[النح  ،]21والتقدير (وهللا ألعذبن )( ،)2ذكر ابن هشام أ جملة القسم غير مقصودل ،وإنما "المقصود
جملة اللوا  ،وهب خبرية ،ولم يهت يلملة القسم إك لملرد التوكيد ك التأسيل"(.)3

 ))1انظر ،ابن يعيش ررب الماص .83/2 ،
 ))2انظر ،السيوطب اكتقا .1636/5 ،
) (3ابن هشام مغنب اللبيب ،آ.531
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 -2اكتتااب يلملة القسم ،وحذف جملة جوا
والوتر ،واللي

إذا يسر ،ه

القسم ،كما فب قول تعالى ﴿ والالر ،وليال عشر ،والشاع

فب ذلم قسم لذ

حلر﴾[الالر  ،]5-1فلوا

القسم محذوف هنا تقديره

فليعبدو ونحوه(.)1
 -3اكتتااب يلملة جوا

الشرط ،وحذف جملة الشرط ،من ذلم قولهم (النا

ملزيو يأفعالهم إ خي ار

رر)(.)2
رر جز
ف ير ،وإ
ا
رر فشر) ،والتقدير إ فع المرب خي ار جز خي ار ،وإ فع المرب ا
ا
 -4اكتتااب يلملة الشرط ،وحذف جملة جوا

الشرط ،نحو قول تعالى ﴿ ولو أ قر اآنا سيرت ي اللبال أو

يعا﴾[الرعد  ،]31وتقدير اللوا
قلعا ي األرح أو كلم ي الموت ٰى ۗ ب َّلل األمر جم ا

(لكا هذا القرآ )،

ومن اكتتااب يلملة الشرط ،اكتتااب يلملة (إذا) الشرطية ،وحذف جوابها ،كما فب قول تعالى ﴿ وسيت
الذين اتقوا ربهم إلى اللنة ام اار ۚ حت ٰى إذا جابوها وفتحا أبوابها﴾ [الزمر  ، ]73فاكتتااب يلملة الشرط دو
جوابها أبلغ من ذكرها؛ لعظم المشهد؛ أل النال تذهب في مذاهب رتى؛ ولذلم يك:ر اكتتااب يلملة الشرط
وحدها فب القرآ الكريم ،وكالم العر ؛ قصدا لإليلاا واكختصار ،ولعلم الم اطب بذلم ،مع ما يحمل
اكتتااب يالمذكور من بالغة فب تأدية المعنى المنشود أت:ر من ذكر المحذوف.
 -5اكتتااب يلوا

الشرط أو القسم إذا اجتمعا ،حيث ذكر النحال أ اللوا

دونما حاجة إلى تقدير جوا

الالحت ،نحو (وهللا ،إ تدر  ،لتنلحن) ،و(إ تدر  ،وهللا ،تنل ) ،ويرى

خلي عمايرل أن ك فائدل ترجى من تقدير جوا

))1

للقسم أو جوا

للشرط ،مادام المعنى هو الهدف الذ يسعى

انظر ،الحلبب ،نلم الدين أحمد بن إسماعي بن األيير (ت737ه طط) جوهر الكنز"تل يص كنز البراعة فب أدوات ذو البراعة"،

تحقيت محمد اغلول سالم ،منشأل المعارف ،األسكندرية( ،د.ط)( ،د.ت) ،آ.276
)(2
))3

المذكور يكو للمتقدم منهما(،)3

انظر ،يونل حمش خل
انظر ،السامرائب ،فاض

محمد الحذف فب اللغة العربية ،آ.280
معانب النحو ،دار الاكر ،عما  ،ط2003 ،2م.100/4 ،
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المتكلم لتوضيح ونقل للسامع ،وياهم السامع هذا المعنى دونما حاجة إلى تقدير ،ولو أ هر المتكلم هذا
المقدر ،لكا التركيب ضعيا ا ركيك ا(.)1
ويك:ر اكتتااب ياللم فب اكرتباط العلاب كقول تعالى ﴿سرابي تقيكم الحر﴾[النح  ،]81على أ فب
اآلية محذوافا تقديره والبرد ،وخص (الحر) يالذتر؛ أل ال لا

للعر  ،وبالدهم حارل ،والوقاية عندهم من الحر

أهم؛ ألن أرد من البرد عندهم( ،)2وم:ل قول تعالى ﴿ ول ما سكن فب اللي والنهار﴾ [األنعام  ،]13وتقدير
الكالم وما تحرك ،وإنما آير ذلم السكو ؛ ألن أغلب الحالين على الم لوق من الحيوا واللماد ،وأل الساتن
عددا من المتحرك ،أو أل ك متحرك يصير إلى السكو وهو األح  ،والحركة طارئة(.)3
أت:ر ا
وم:ل

فى حذف اللملة والعاط

قول

﴿ فأوحينا إل ٰى موس ٰى أ

اضر

يعصاك البحرۚ

فانالت﴾[الشعراب  ،)4(]63أراد فضرب فانالت ،فلم يذكر "فضرب "؛ ألن حين قال ﴿أ اضر يعصاك البحر﴾
علم أن ضرب  ،وم:ل

﴿ فقلنا اضر

يعصاك الحلر فانالرت من اينتا عشرل عي انا﴾[لبقرل  ،]60والتقدير

فضرب فانالرت ،وهذا اكتتااب يكو يالااب التب يسميها النحال الااب الاصيحة.
اتكأ النحال فب القول ياكتتااب فب تحليلهم للتراتيب اللغوية على القواعد النحوية التب قرروها ،ويتض
ذلم فب التراتيب التب يقع فيها الحذف ،بدلي القرائن الصناعية التب يارضها النظام اللغو  ،سواب تم:لا يالحركة
اإلعرابية ،كما فب اكسم المنصو

الذ

ي لو من العوام اللاظية قبل  ،نحو قول تعالى ﴿ ويسألونم ماذا

يناقو ق العاو﴾[لبقرل  ،]219فالنظام اللغو يتللب عام نصب؛ ليستقيم التركيب من جهة الصنعة النحوية،
لكن اتتاب عن بدكلة الاع الظاهر (يناقو ) ،أم لم يتم :بها ،كما فب حذف واو الحال من اللملة الحالية –

))1

انظر ،عمايرل ،خلي أحمد فب نحو اللغة وتراتيبها ،منه وتلبيت ،عالم المعرفة ،جدل ،السعودية ،ط1984 ،1م ،آ.79

))2

انظر ،الزرتشب ،اإلمام بدر الدين محمد بن عبدهللا (ت 794هط) البرها فب علوم القرآ .134/3 ،

()3

انظر ،المصدر ناس .135-134/3 ،

))4

انظر ،البيا  ،214 /2والبحر .20 /7
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يحسب آراب يع

النحال – كما فب قول تعالى ﴿ وكم من قرية أهلكناها فلابها يأسنا بياتاا أو هم قائلو ﴾

[األعراف  ،]4والتقدير عندهم (أو وهم قائلو ) ،وعلة حذف الواو تتم :يال:ق من وجود حرفب نست(.)1
تما اتكأ اللغويو فب قولهم ياكتتااب على قرائن سياقية ودكلية توجب تقدير محذوف ليستقيم المعنى،
تما فب قول تعالى ﴿ ألم تر أ ّللا يسلد ل من فب السماوات ومن فب األرح والشمل والقمر والنلوم واللبال
والشلر والدوا
النا

حن

وك:ير من النا ۚ وك:ير حت علي العذا ﴾ [الح  ،]18فقد ذكر هللا – عز وج – حناين من
أطاع هللا ،وآخر أبى فحت علي العذا ؛ أل تقدير الكالم (وك:ير من النا

أبى السلود فحت

علي العذا ).
ومما يمكن عده من يا

اكتتااب فب علم البالغة الملاا المرس  ،كما فب قول تعالى ﴿ واسأل القرية

التب كنا فيها والعير التب أقبلنا فيها﴾ [يوس

]82؛ أل البالغيين يقدرو مضاف ا محذوف ا ،والتقدير (أه القرية،

وأه العير) ،ويبدو أ الملاا المرس كل تقوم قرائن الدكلية على المنلت والعق  ،ليستقيم المعنى.
ويرى أحد الدارسين المحديين

()2

أ اللم التب درسا يمنه القول يالحذف والتقدير جمالا مكتفي اة ،ك

حذف فيها؛ أل تقدير المحذوف تضييت للدكلة ،وتحديد للقصد ،فضالا عن أن إنلاق للمتكلم يما لم ينلت ،وعد
اللملة المكتفية أحالا بذاتها ،ك فرعا ،وفيها دككت ومعا تتوارى بذكر المحذوف لو نلت ي  ،ونحن نمي إلى
الر ونهكده مستايدين من أقوال البالغيين الذين تحديوا عن بالغة الحذف واكتتااب يظاهر السياق ،ونبهوا
هذا أ
إلى أ ذكر المحذوف قد يهد

إلى مل المتلقب ،إذ يقول عبد القاهر اللرجانب (471ه)

"إنم ترى النال

تيف تتاادى من إ هار هذا المحذوف ،وكيف تأنل إلى إضماره ،وترى المالحة كيف تذهب إ أنا رما التكلم
ي ؟"( ،)3وأتد هذا المعنى ياني اة يقول " ما من اسم أو فع تلده قد حذف ،يم أحيب ي موضع  ،وحذف فب

 ))1انظر ،الاراب ،معانب القرآ .372/1 ،
))2

))3

انظر ،الشمر  ،علب عبدالاتاب دكلة اكتتااب فب اللملة القرآنية ،دراسة نقدية للقول يالحذف والتقدير ،آ.162
اللرجانب ،عبد القاهر (471هط) دكئ اإلعلاا ،قرأه وعلت علي

آ.152
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الحالة التب ينبغب أ يحذف فيها ،إك وأنا تلد حذف أحسن من ذكره ،وترى إضماره فب النال أولى وآنل من
النلت ي "( ،)1فاللرجانب ينللت فب تعلي تاضيل للحذف على الذتر من أ األخير هو األح  ،وأحليت هذه
تضع

من ردود فع المتلقب إاابه ،على عكل الحذف الذ

ي ال

عملية التوقع ،وهذه الم الاة تصحبها

حاكت ناسية ك تتوفر فب الذتر(.)2
ونستنت

من ذلم أ

اكتتااب أسلو

يهكد إرارية اللغة العربية وقيامها على اإليلاا ،فاألح فب

الصياغة األدبية أ تبتعد عن الوضوب الكام  ،وتكتاب يشحن ال لا
يع

يمهررات مقالية أو حالية تسم يةيا

بناب على
الدوال المعبرل عنها ،وقد أطلت البالغيو على هذا السياق تسمي اة دقيق اة هب (اكحتراا عن العبث ا

الظاهر)( ،)3والظاهر هنا يعنب اكتتااب يالقرينة الدالة ،إذ هب أهم فب ال لا
يكو حضوره فب ال لا

األدبب من الدال ناس  ،حيث

إسقاط ا لألدبية يالوقوع فب هول العب:ية( ،)4فالذتر يقل من فاعلية المتلقب ودوره فب

التااع مع النص؛ أل اتتمال عناحر الصياغة يدخلها منلقة الشاافية التب يستليع المتلقب اختراقها سريعا إلى
النات الدكلب ،بينما يدخ أسلو
فيكو اتتسا

اكتتااب ال لا

المعنى ربيه ا ياتتسا

دائرل الك:افة يحيث ك ي ترق المتلقب إك يعد تأم وتدبر،

التصور ،فيزداد الكالم حسنا وتزداد النال لذلا(.)5

 ))1المصدر ناس  ،آ .153-152
 ))2انظر ،عبد المللب ،محمد البالغة العربية قرابل أخرى ،مكتبة لبنا ناررو ( ،د.ط)( ،د.ت) ،آ .216
 ) )3انظر ،السكاتب ،أبو يعقو يوس

بن محمد(ت 626هط) ماتاب العلوم ،ضبل وكتب هوامش وعلت علي

الكتب العلمية ،بيروت ،ط1987 ،2م ،آ .206

 ))4انظر ،عبد المللب ،محمد البالغة العربية قرابل أخرى ،آ.217
 ))5انظر ،عبد المللب ،محمد البالغة العربية قرابل أخرى،

ص.222-221
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الخاتمة:
وفب ال تام ن لص إلى القول إ مصلل اكتتااب من المصللحات التب حظيا ياهتمام البالغيين
والنحويين ،غير أن لم يرد عندهم فن ا مستقالا على الرغم من إدراتهم لماهوم وأهميت  ،وإنما جاب حدي:هم عن فب
يا

الحذف أو اإليلاا يالحذف ،ونست:نب من ذلم أححا

األمر ليحظى هذا الان يمهل

البديعيات الذين أفردوا ل عنوانا مستقالا ،يم تلور

مستق على يد النواجب ،كما أن لم يأخذ عند النحويين العناية التب نالها عند

البالغيين فب مصنااتهم ب يقب فب إطار ماهوم اللغو  ،وجاب فب معرح حدي:هم عن الحذف واكختصار ،وإذا
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انتقلنا إلى المحديين من علماب البالغة والنحو نلدهم لم يعلوا هذا المصلل اكهتمام الذ يستحق  ،فهم إ لم
يغالوا ذكره  ،ساروا على نه القدماب فب عد اكتتااب قسم ا من أقسام الحذف.
وتبين لنا يعد النظر فب هذه اللهود أ اكتتااب إيلاا يقع فب التراتيب التب تضمنا حذفا يحسب
الصنعة النحوية ،والتراتيب التب لم تتضمن حذفا ،فاكتتااب ك يستلزم الحذف فب التراتيب اللغوية ،مما يلعلنا نقر
يأن ليل من مصللحات الحذف؛ أل الحذف يهد إلى التقدير ،والتقدير نات عن الحذف ،واكتتااب يرفضهما
معا ،كما أ نظم ألاا النص ينبئ عن دكلتها ،ودكلة النص محكومة بنظم ألاا  ،وتقدير المحذوف يتنافى مع
ذلم ،ومن يم فدكلة مصلل

اكتتااب مرتبلة يالمعنى اللغو الذ

محذوف ،ومن جع اكتتااب مرادافا للحذف نظر إلي من يا
وبعد ،ف ننا نرى أ هذا األسلو
القرآنب ،واألد

يعنب الكااية التب ك تحتاج إلى تقدير

الصنعة النحوية أو البال ية.

يحتاج إلى مزيد من الدراسات التب تكش

عن جماليات فب النص

العربب رعره ون:ره ،فهو أسلو يهكد إرارية اللغة وعنايتها ياللانب التداولب ،فضالا عن أن يعد

حورلا من حور التحلي األسلوبب الذ حظب ياهتمام النقاد فب العصر الحديث.

المصادر والمراجع
• القرآ الكريم.
 -1ابن األيير ،ضياب الدين (ت 637هط) الم :السائر فب أد
تام عويضة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1998 ،1م.
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 -2األنبار  ،أبو البركات (ت 577هط) ،اإلنصاف فب مسائ ال الف بين النحويين البصريين والكوفيين،
ومع كتا

اكنتصاف من اإلنصاف ،تحقيت محمد محيب الدين عبدالحميد ،دار إحياب التراث ،ط،4

1961م.
 -3األندلسب ،أبو حيا (ت 745ه) ،البحر المحي  ،تحقيت حدقب محمد جمي  ،دار الاكر ،بيروت ،ط،1
1420ه.
 -4براموا ،بورعيب،

اهرل الحذف فب النحو العربب ،محاولة للاهم ،مللة عالم الاكر ،الكويا ،ع،3

م  ،34يناير – مار 2006 ،م.
 -5التهانو  ،محمد بن علب كشاف احلالحات الانو  ،تقديم وإرراف ومراجعة رفيت العلم ،تحقيت علب
دحروج ،مكتبة لبنا ناررو  ،لبنا  ،ط1996 ،1م.
 -6اللرجانب ،عبد القاهر (471ه) أس ارر البالغة ،قرأه وعلت علي

محمود محمد راتر ،ملبعة المدنب،

جدل ،ط1991 ،1م.
 -7اللرجانب ،عبد القاهر (471هط) دكئ اإلعلاا ،قرأه وعلت علي

محمود محمد راتر ،ملبعة المدنب،

القاهرل ،ط1992 ،3م.
 -8ابن جعار ،أبو الارج قدامة نقد الن:ر ،حقق وعلت حواري

ط حسين يم ،وعبد الحميد العباد  ،و اارل

المعارف ،القاهرل( ،د.ط)1941 ،م.
 -9اللند  ،أحمد اللهلات العربية فب التراث ،الدار العربية للكتا  ،ليبيا( ،د.ط)1983 ،م.
 -10ابن جنب ،أبو الات ع:ما (ت 392هط) ال صائص ،تحقيت عبد الحميد هنداو  ،دار الكتب العلمية،
بيروت،ط2008 ،3م.
 -11ابن جنب ،أبو الات ع:ما (ت 392ه) ،سر حناعة اإلع ار  ،تحقيت محمد إسماعي  ،وأحمد عامر،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2000 ،1م.
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 -12ابن حلة الحمو  ،أبو يكر علب بن عبدّللا (ت 837هط) خزانة األد

وغاية األر  ،دراسة وتحقيت

توكب ديا  ،دار حادر ،بيروت ،ط2001 ،1م.
 -13ابن أبب الحديد(ت 655ه) ررب نه البالغة ،تحقيت محمد أبو الاض إبراهيم  ،دار إحياب الكتب
العربية ،ملبعة عيسى البابب الحلبب ورركاه ،مصر ،ط1967 ،2م.
 -14الحلبب ،نلم الدين أحمد بن إسماعي بن األيير (ت 737ه) جوهر الكنز" تل يص كنز البراعة فب
أدوات ذو البراعة" ،تحقيت محمد اغلول سالم ،منشأل المعارف ،اإلسكندرية( ،د.ط)( ،د.ت).
 -15الحلب ،حاب الدين ررب الكافية البديعية فب علوم البالغة ومحاسن البديع ،تحقيت نسيب نشاو ،
ملمع اللغة العربية ،دمشت( ،د.ط)1982 ،م.
 -16حمودل ،طاهر سليما ،

اهرل الحذف فب الدر

اللغو  ،الدار اللامعية لللباعة والنشر والتوايع،

اإلسكندرية ،ط1998 ،1م.
 -17الذبيانب ،النايغة ،الديوا  ،ررب وتعليت حنا نصر الحتب ،دار الكتا

العربب ،ط1991 ،1م.

 -18الرمانب ،أبو الحسن علب بن عيسى (ت 386هط) النكا فب إعلاا القرآ ( ضمن كتا
فب إعلاا القرآ ) ،حققها وعلت عليها محمد خل

يالث رسائ

هللا ،ومحمد اغلول سالم ،دار المعارف ،مصر،

(د.ط)( ،د.ت).
 -19الزرتشب ،اإلمام بدر الدين محمد بن عبدهللا (ت 794هط) البرها فب علوم القرآ  ،خرج حدي :وقدم ل
وعلت علي مصلاى عبد القادر علا ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،د.ط)2001 ،م.
 -20الزوانب ،أبو عبد هللا الحسين ررب المعلقات السبع ،مكتبة المعارف ،بيروت( ،د.ط)1994 ،م.
 -21السامرائب ،فاض
 -22السكاتب ،أبو يعقو

معانب النحو ،دار الاكر ،عما  ،ط2003 ،2م.
يوس

بن محمد(ت 626هط) ماتاب العلوم ،ضبل وكتب هوامش وعلت علي

نعيم اراور ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1987 ،2م.
277

ي والدّراسات العليا الملحق()3المجلد
مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث  ،مجلة علميّة محك ّمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلم ّ
(2021)7

 -23السيوطب ،جالل الدين عبد الرحمن (ت 911هط) اإلتقا فب علوم القرآ  ،تحقيت محمد أبو الاض
إبراهيم ،الهيئة المصرية العامة للكتا  ،ط1974 ،1م.
 -24السيوطب ،جالل الدين(ت 911ه) ،المزهر فب علوم اللغة ،تحقيت فهاد علب منصور ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط1998 ،1م.
 -25الشافعب ،محمد (ت 204هط) مسند محمد بن ادريل الشافعب ،حقق وخرج

رفعا فوا عبد المللب،

دار البشائر اإلسالمية ،بيروت ،ط2005 ،1م.
 -26الشمر  ،علب عبد الاتاب محيب دكلة اكتتااب فب اللملة القرآنية ،دراسة نقدية للقول يالحذف والتقدير،
أطروحة دكتورال ،جامعة يغداد ،كلية التربية (ابن ررد)2006 ،م.
 -27الصبا  ،علب بن محمد (ت 1206ه) ،حارية الصبا

على ررب األرمونب ،دار الكتب العلمية،

بيروت ،ط1997 ،1م.
 -28اللبر  ،محمد بن جرير (ت 310ه) ،جامع البيا فب تأوي القرآ  ،تحقيت أحمد محمد راتر ،مهسسة
الرسالة ،ط2000 ،1م.
 -29عبدالكريم ،سهيلة خلاف مصللحات الحذف عند النحويين والبالغيين ،مللة جامعة كربالب العلمية،
م  ،9ع2011 ،1م.
 -30عبد المللب ،محمد البالغة العربية قرابل أخرى ،مكتبة لبنا ناررو ( ،د.ط)( ،د.ت).
 -31العرف  ،عبدالرؤوف بن وليد الحذف من التركيب وتوجيه فب معانب القرآ

للاراب ،دراسة نظرية

تلبيقية ،رسالة ماجستير ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،السعودية1430 ،هط 1431 -هط.
 -32ابن عقي  ،عبد هللا (ت 769هط) ررب ابن عقي على ألفية ابن مالم ،تحقيت محمد محيب الدين عبد
الحميد ،دار اللالئع ،القاهرل ،ط2004 ،2م.
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 -33عكاو  ،إنعام المعلم الماص فب علوم البالغة (البديع والبيا والمعانب) ،مراجعة أحمد رمل الدين،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1996 ،2م.
 -34عمايرل ،خلي
1984م.

أحمد فب نحو اللغة وتراتيبها ،منه

وتلبيت ،عالم المعرفة ،جدل ،السعودية ،ط،1

 -35عمر،أحمد م تار ،ومكرم ،عبدالعال سالم معلم القرابت القرآنية ،ملبوعات جامعة الكويا ،ط،2
1988م.

 -36ابن فار  ،أحمد (ت 395هط) الصاحبب فب فق اللغة وسنن العر فب كالمها ،حقق وقدم ل

مصلاى

الشويمب ،مهسسة بد ار لللباعة والنشر ،بيروت(،د.ط)1963 ،م.
 -37الاراب ،أبو اكريا يحيى بن اياد (ت 207ه) معانب القرآ  ،تحقيت أحمد يوس

النلاتب ،ومحمد علب

النلار ،وعبدالاتاب إسماعي الشلبب ،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،مصر ،ط( ،1د.ت).
 -38فندريل ،جوايف اللغة ،تعريب عبدالحميد الدواخلب ،ومحمد القصاآ ،مكتبة األنللو المصرية،
(د.ط)1950 ،م.
 -39القرطبب ،ابن مضاب الرد على النحال ،دراسة وتحقيت محمد إبراهيم البنا ،دار اكعتصام ،ط،1
1979م.
 -40القيروانب ،أبو علب الحسن بن رريت (ت 456هط) العمدل فب محاسن الشعر وآداي  ،تحقيت محمد
عبد القادر علا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2001 ،1م.
 -41ابن القيم اللواية(ت 767هط) إرراد السالم إلى ح ألفية ابن مالم ،تحقيت محمد بن عوح السهيلب،
ط1954 ،1م.
 -42الكاو  ،أبو البقاب (ت 1094ه) الكليات معلم فب المصللحات والاروق اللغوية ،تحقيت عدنا
درويش ،ومحمد المصر  ،مهسسة الرسالة ،بيروت( ،د.ط)( ،د.ت).
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 -43ابن مالم ،جمال الدين (ت 672هط) ،ررب تسهي

الاوائد ،تحقيت عبدالرحمن السيد ،ومحمد بدو

الم تو  ،هلر لللباعة والنشر ،ط1990 ،1م.
 -44الملارعب ،علب بن فضال (ت 479ه) النكا فب القرآ الكريم (فب معانب القرآ الكريم وإعراي )،
دراسة وتحقيت عبدهللا عبدالقادر اللوي  ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2007 ،1م.
 -45المدنب ،علب حدر الدين بن معصوم (ت 1120هط) أنوار الربيع فب أنواع البديع ،حقق وترجم لشعرائ
راتر هاد ركر ،ملبعة النعما  ،النل  ،ط1969 ،1م.
 -46المراتشب ،ابن البناب(ت 721ه طط) الروح المريع فب حناعة البديع ،تحقيت رضوا بنشقرو  ،الرباط،
(د.ط)1985 ،م.
 -47ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم (ت 711هط) لسا العر  ،دار حادر ،بيروت( ،د .ط)،
(د.ت).
 -48الميدانب ،عبد الرحمن حسن حبنكة البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ،دار القلم ،دمشت ،ط،3
2010م.
 -49النحا  ،أبو جعار (ت 338ه) ،إع ار

القرآ  ،وضع حواري وعلت علي

عبدالمنعم خلي إبراهيم،

منشورات محمد علب بيضو  ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1421 ،1ه.
 -50النواجب ،رمل الدين محمد بن حسن(ت 859هط) الشااب فب بديع اكتتااب ،تحقيت ودراسة حسن
محمد عبد الهاد  ،دار الينابيع للنشر والتوايع ،عما  ،ط2004 ،1م.
 -51ابن هشام ،جمال الدين (ت 761ه) ،مغنب اللبيب ،تحقيت ماا المبارك ،ومحمد علب حمدهللا ،دار
الاكر ،دمشت ،ط1985 ،6م.
 -52الهويم  ،داود بن سليما  ،المسائ النحوية فب كتا

التوضي

لشرب اللامع الصحي

كبن الملقن

(ت 804ه) جمعا وعرضا وودراس اة ،رسالة ماجستير ،جامعة القسيم ،السعودية1437 ،ه1438/ه.
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 -53ابن يعيش (ت 643هط) ،ررب الماص  ،قدم ل

إمي بديع يعقو  ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1

2001م.
 -54يونل حمش خل

محمد الحذف فب اللغة العربية ،مللة أيحاث كلية التربية األساسية ،م

ع2،2010م.
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