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 ي ة العالمي ة.جامعة العلوم اإلسالم ة وآدابها،قسم اللغة العربي  أستاذ مساعد،  •

 

 
 ص لخ  م  ال

 
 عنطد ره تلطو   مراحط  ، وبيطا  وأقسطام  الوقطوف علطى ماهومط  دراسة مصطلل  اكتتاطاب يةيطة  إلى    هذا البحث    يهدف    

ارسطين  عطن بيطا  موقط   ، فضالا لقدمابين اوي  ح  ين والن  البالغي    ل نظطر   األو   وقطد جطاب فطب مبح:طين  ،منط  حطديينالم  الد 

تنطططاول أقسطططام  تلبيقطططب   انب  وال:ططط   ،فيططط  حطططديينآراب القطططدماب والم  ع غطططة واكحطططلالب، وتتبططط  فطططب الل   كتتاطططابتنطططاول ماهطططوم ا

 اكتتاطاب أ    إلطى ص  لط  وخ   ،اكتتااب يالحركة، واكتتااب يالحرف، واكتتااب يالكلمطة، واكتتاطاب ياللملطةب، وهب اكتتاا

 يحملطط يمططا  اتتاططابا  ب؛اا مططن المتلقطط   ب تقططدير يتللطط  ك إيلططاا الحططذف  مططن ضططر    غططة، فهططوة الل  علططى إرططاري   يططدل   أسططلو   

   غنب عن ذكر المحذوف.ت   ة  أو حالي   ة  ياق من قرائن مقالي  الس   

وي  البالغي   ، الحذف،ااإليلا الة  اكتتااب،الكلمات الد    و .و ، الن ح 

 
 

 

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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 مة:قد   الم  
ذ  يقضطب الط   حطو   تر والحطذف فطب الكطالم، نتيلطة اهتمطامهم ياكطرل العمط  الن  الطذ     اهرتبو  إلطى  طحوي    الن  تنب  

ر  تأيير العام  فب معمول ، يحيث إذا ف ق د  ة ال  والحركة اإلعرابي    ،والمعمول ،بوجود يالية أركا ، هب  العام  ه  تب ت ظ 

اقطين بطذلم مطع مت  ة، حطال تقطديره، ولطم ي ط   اهتمطامهم بهطذا اللانطب مطن إرطارات بال يط  الن  أحد هذه األركا  وجب على 

غطة وأسطرارها، فط ذا هطذه الل   شطو  فيهطا عطن للطائ   لهطم، يات   ةا مليط  الحطذف و تر الطذ    اهرتبمن   ذين ات  ذواين ال  البالغي  

إبططراا  يحرحططو  علططى ين    البالغيطط  خططر كلماتهططا، فططاللملططة، وبيططا  أركانهططا، وضططب  أوا ركيططب و  بتحططال يهتمطط  تططا  الن  

ة يلملطة  مطن األسطاليب غة العربيط  تمي زت الل  لذلم  ؛لمقتضى الحالفيها  ، ومدى ملايقة الكالم  هانس  ح  و   هاجمالمواطن  

  العطاد  إلطى ذ  يريطده يألاطا   وتراتيطب  متنو عطة ترتقطب يال لطاتب تمن  المتكل  م القدرل على الت عبير عن المعنى الط  ال  

ن  مستوى ال لا  األدبب  دو  ال روج عن قواعد الل   والبالغطة فيهطا، ولعط   مطن  غة وضوايلها أو إغاال جوانب الح س 

ترين يوي  ياإليلططاا واإلطنططا ، وعنططد الن حطط ينأبططرا هططذه األسططاليب اكتتاططاب والاضططول أو مططا ي عططرف عنططد البالغيطط    الطططذ  

 .الحذفو 

ويططط  ه البالغيططط  مصطططلل   ذكطططر  واكتتاطططاب   و  القطططدماب فطططب مهل اطططاتهم، لكطططن هم اختلاطططوا فطططب تحديطططد ماهومططط  و  والن ح 

هم يطط ، فمططنهم مططن أرططار إليطط  دو  أ  ياصطط   القططول فيطط ، ومططنهم مططن تناولطط  فططب هم واهتمططام  وأقسططام ، وتااوتططا عنططايت  

ا معططرح حدي:طط  عططن الحططذف أو اإليلططاا، ومططنهم مططن أفططرد لطط  كتايططاا م   الم حططديو   ووقططع،  بذاتطط سططتقال 
فططب  –أيضططاا  -(1)

ه م   مصطللحاتو  الحطذفأقسطام من فمنهم من جعل  م:  هذا اكختالف،   ا لط ، وعطد  ا لط هعطد   ، ومطنهم مطنرادفطا ،  نقيضطا

 

، 3عة عططالم الاكططر، الكويططا، ، محاولططة للاهططم، مللطط  حططو العربططب  نظطر علططى سططبي  الم:ططال  برامططوا، بورططعيب،  ططاهرل الحططذف فططب الن  ا  (1)
ين، مللططة جامعططة كططريالب ين والبالغيطط  حططوي  وعبططدالكريم، سططهيلة خلططاف، مصططللحات الحططذف عنططد الن   ،م2006مططار   –، ينططاير 34مطط 
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:  ، وام   مطا تاطر ق مطن  ولطذلم ارتطأى الباح:طا  دراسطة هطذا المصطل  يةيطة   ؛بطذاتها أحالا وجع  اللملة المكتفية  ع  لطم   رط 

فططب   -مططة وال اتمططة فضططالا عططن المقد    –ومططن هنططا انططتظم البحططث  ،ين حططول ماهومطط  وأقسططام حططوي  ين والن  غيطط  آراب البال

هطم فيط ، فطب ئغة واكحلالب، وتتب ع تعرياات العلمطاب القطدماب وآرال منهما ماهوم اكتتااب فب الل  مبح:ين، تناول األو  

تاطاب يالحركطة، واكتتاطاب يطالحرف، واكتتاطاب يالكلمطة، واكتتاطاب انب أقسطام اكتتاطاب، وهب اكتحين تناول المبحث ال:  

  .فب عرح هذين المبح:ين والوحاب   اري ب  ا اقتضى من الباح:ين  أ  يعتمدا المنهلين  الت  ياللملة، مم  

د  إلططى الد راسططات التططب ع ن يططا يالمصططللحات البال يطط   و  حططدود فططب  –ة، لططم يصطط  الباح:ططا   حويطط  ة والن  وعنططد العطط 

بل والغمططوح الطط   إلططى دراسططة   –اط العهمططا  ذ  يحططي  بهططذا المصططلل ، فهططذه الد راسططات  تناولططا ك:يططراا مططن تكشطط  اللطط 

 ، والقططب ، واكنقلططاع،اكتتاططاب كالحططذف، واإليلططاا، واكسططتغناب، واكحتبططاك عالمصططللحات التططب تتقططاطع دكت هططا مطط

ف ا  عن هذا المصلل  ولم تعل     د  يحطث سطميرل دراسطتين  أوكهمطا  تب يستحق ها، مطا خطال العناية ال   وغيرها، لكنها ح 

 راق الموسوم بططططططط "اكئتالف واكختالف بين اكتتااب واإليلاا فب علمب البديع والمعانب/دراسة وتحلي "، وهو يحث  

ا انصب  اهتمام   ب  واكخطتالف بطين اكتتاطاب واإليلطاا، ولطم ي طرج عمط  ين   على توضي  أوجط  الشط  جطاب يط  رطمل الطد 

، وتضطييت دائرتط    الن واجب   ااب فب بديع اكتتااب" ب  سار على نهلط  فطب تقسطيم هطذا الاطن   عر فب كتاي  " الش   فطب الشط  

ريف، وكالم العطر ، وروده فب القرآ  الكريم، والحديث ال  غاالا فق ، م   أطروحطة علطب عبطد الاتطاب  ويانيتهمطا ن بو   الش 

مر   ا قطد اقتصطرت علطى ، و حطذف والت قطدير"قول يالاللملة القرآني ة، دراسة نقدي ة للفب مة بطططط " دكلة اكتتااب لموسو الش 

ة  جملططة   كطط    أ    رأت إذ ، ذف فيطط وقططوع الحطط وأنكططرت ، دراسططة اكتتاططاب فططب الططن ص   القرآنططب   يمططنه  القططول  سططا  ر  د    قرآنيطط 

 اللملططة المكتفيططة أحططالا  ت فيهططا، وعططد   قططدير، ك حططذف فيهططا، وك يسططتقيم الت  ة  مكتفيطط   مططا هططب جملططة  إن   ،قططديريالحططذف والت  

 بذاتها.

 :مفهوم االكتفاء:  لالمبحث األو  
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ب م  قال  كااك  هذا األمر   أ  ح  وي    كاى يكاب كاايةا إذا قام ياألمر،  :لغة    االكتفاء   بب  س    ،وكااك  هذا الش 

  .(1)اللي أ  أغنتاه عن قيام   ،ل البقرل فب ليلة كاتاهوفب الحديث  من قرأ اآليتين من آخر سور 

ا:  االكتفاء   ، رطأن  رطأ  معظطم المصطللحات الل    اصـطالح  ة، وي طتل  غويط  يعتطر  مصطلل   اكتتاطاب الغمطوح 

  الحذف، واإلضمار، واكقتلاع، واكحتباك، واكختزال، واكختصطار، -على سبي  الم:ال  –(2)مع مصللحات منها

فمط:الا  ،تحتطاج إلطى إعمطال فكطرمصللحات   ها وكل   ، وغيرها،(3)رك، واكجتزاب، واإلسقاطاكستغناب، والت  و ،  واكقتصار

 أ   رأى ، و (4)الكططريم بب فططب تحليلطط  لنصططوآ القططرآ اب مصططلل  اكتتاططاب يمعنططى اكقتصططار علططى الشطط  اسططتعم  الاططر  

    .(5)ة يقتضيا  أمرينحوي  نعة الن  ، والص  كلب  الد   المعنى ، مع أ   واحد   يكتاب بذكر أمر   البيا  القرآنب  

د  عند البالغي  لم يحظ     مصلل  اكتتاابومن هنا يمكن القول إ     غم من على الر   ينحوي  والن   ينيماهوم  محد 

هم ي  ع  د و  راتاا يهك  اهرل إد لهذه الظ   العلمابتب دارت فب فلك ، ودل ا على إدراك ههكب د المصللحات واإلرارات ال  تعد  

 ذ  ترد في .ال   ياقالس   فب  تترك أيراا واضحاا  ة  جمالي   و ة  فني  يما تحمل  من قيم  ام الت  

ى مصلل  اكتتااب غير  إلذين أراروا  ال    البالغيين  من أوائ طططططط(  هط337قدامة بن جعار)  ننا القول إ   يمكو 

، من أجلها أسلو  الحذف  تب تستعم  العر   رح حدي:  عن الغاية ال  فب مع  إلي     ، ب  جابت إرارت  ف يعر    لم  أن  

يقول " وأم   القالعر  تستعمل  لإليلاا وا  الحذف ف      اإذ  بيسير  الم اط  كختصار واكتتااب  إذا كا   ب عالماا ول 

 
ين  ابن منظور،  ،انظر (1)  ، )مادل كاب(.)د. ط(، )د.ت(ر، بيروت، دار حاد لسا  العر ،  هط(711) بن مكرم محم دجمال الد 
ج    ،نظرا  )2( )ت   ،ب  ن  ابن  ع:ما   الات   اإلعرا ،    سر  ه(،  392أبو  عامر،  حناعة  وأحمد  إسماعي ،  محمد  الكتب تحقيت   دار 

بيروتالعلمي   طة،  علب،  هانو ،والت  ،  2/59  م، 2000،  1،  بن  الانو  كش    محمد  احلالحات  ومراجعة اف  وإرراف  تقديم  يت رف  ، 
م  ، قد  هط(، ررب الماص  643، وابن يعيش )ت 1/249،  م1996،  1لبنا ، ط   –العلم، تحقيت  علب دحروج، مكتبة لبنا  ناررو   

 . 4/325 م، 2001، 1ط، ة، بيروتل   إمي  بديع يعقو ، دار الكتب العلمي  
اكجتزاب    خص   )3( ومصلل   ياللملة،  اكتتااب  مصلل   الباح:ين  ومصيأحد  اللربالكلمة،  يالحروف.  واإل  للحب    نظر  اسقاط 

 . 8آ، حويين والبالغيينمصللحات الحذف عند الن   اف سهيلة خل   ،عبدالكريم
)ت اب،  الار    ،انظر  ((4 اياد  بن  يحيى  اكريا  القر    ه(207أبو  الن   آمعانب  يوس   أحمد  تحقيت   ومحم  لاتب  ،  الن  ،  علب  لار، د 

 . 2/247  ،)د.ت(  ،1طرجمة، مصر، أليف والت  ة للت  ار المصري  د  اللبب، وعبدالاتاب إسماعي  الش  
وليد  ، العرف ،  انظر  ((5 بن  الت     عبدالرؤوف  من  للار  الحذف  القرآ   معانب  فب  وتوجيه   نظري  ركيب  دراسة  تلبيقي  اب،  رسالة ة  ة، 

 . 69آ ،هط1431 -هط  1430 عودي ة،الس   ة،د بن سعود اإلسالمي  ماجستير، جامعة اإلمام محم  
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إك    ،خاآ     يشك     واكتتااب،  عام    ع قدامة فب الحديث عن الحذف يشك   غم من عدم توس  وعلى الر    ،(1) "يمرادها في 

، وهذا ما سيظهر لنا  و  فب حدي:هم عن مصلل  اكتتاابذ  اعتمده البالغي  ل ال  المرتكز األو    عد  إرارت  هذه ت  أ   

 .من خالل الوقوف على تعريااتهم لهذا الان   

بب من  س  وبالم    ،بب س  بب من الم  اه )يا  اكتتااب يالس  فب ال صائص سم    اا ه( ياي392 )ب  ن   ابن ج    وعقد ل 

علي  من غير أ  يعر ف ، ومن األم:لة  ب  ن   ، وم:   ابن ج  وواسع    لليف    ة رريف  من العربي      موضع  وذكر أن    بب(،الس  

   (2) عمرو بن كل:ومالتب ذكرها قول 

ةا  ع  شطططططططططططططططططططططططططططط  ع  ا م ش  ص  ف يهطططططططططططططططططططططططططططط  أ    ال حطططططططططططططططططططططططططططط   كطططططططططططططططططططططططططططط 
 

ين ا  ا سططططططططططططططططططططططط    ال ل هططططططططططططططططططططططط  اب  خ  ا ال مططططططططططططططططططططططط   إ ذ ا مططططططططططططططططططططططط 
 

ر  من الش    -  بب وهو الس    -إ  رئا قلا  اتتاى بذكر م اللة الماب لها  "البيا يقول      وعل ت على هذا

ابن    أرارو ،  (3)"بب ر  وهو الس  من ذكر الش    -  بب س  وهو الم    - اب  وإ  رئا قلا اتتاى بذكر الس    ،ب سب  وهو الم  

وسم اه " الت عاقب ياإليحاب"، وأفرد   –  ماقود  م هل     وهو    –عاقب فب العربي ة"  فب كتاي  " الت  التتااب  ل  -أيضاا    –  ب  ن  ج  

اا     .(4)لها"من أو   "هو اكتتااب عن الكلمة يحرف  وقال  ،ل  ياياا خاح 

فار  ابن  "  هططططط( 395)  وسم اه  كتاي   الل  الص  فب  فق   فب  س  "  غةاحبب  "ومن  قال   إذ   العر  يالقب ،  نن 

 .(5) ".... وهذا ك:ير  فب أرعارهمعدد الحروف  من قصا وهو الن   ،ذ  ذكرناهالق ب   محاذالا للبس  ال  

 

واارل المعططارف، ت حوارططي   ططط  حسططين يططم، وعبططد الحميططد العبططاد ، قطط  وعلطط    نقططد الن :ططر، حق  هططططططططط(337)قدامططةابططن جعاططر، أبططو الاططرج ( (1
 .76م، آ1941)د.ط(، القاهرل، 

بع، مكتبة المعارف، بيروت، )د.ط(،  ((2 ، أبو عبد هللا الحسين  ررب المعل قات الس  وانب   . 163م، آ4199الز 
  ، م2008  ،3ط  هط(  ال صائص، تحقيت  عبد الحميد هنداو ، دار الكتب العلمية، بيروت،392، أبو الات  ع:ما  )ت  ب  ابن جن     ((3
3 /177. 

ين، دار الكتططب    فططب علططوم البالغططة )البططديع والبيططا  والمعططانب(،او ، إنعططام  المعلططم الماصطط  عكطط   نقططالا عططن (4) مراجعططة  أحمططد رططمل الططد 
 .204آ م، 1996، 2طة، بيروت، لعلمي  ا
نن العططر  فططب كالمهططا،هططط(  الصطط  395ابططن فططار ، أحمططد )ت  (5) م لطط  احبب فططب فقطط  اللغططة وسطط  ويمب    حق قطط  وقططد  مهسسططة ، مصططلاى الشطط 

 .229-228م، آ1963بدرا  للل باعة والن شر، بيروت،)د.ط(، 
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)  أرارو  القيروانب   رريت  اكتتاابهططططط(  456ابن  ماهوم  يدل  إلى  أ   عنده  وهو  على   ،  الكالم  مذكور 

 أرار إلى أ   ، إذ  فب اإليلاا  مانب    لهذا المصلل  فب معرح تعليق  على رأ  الر  وردت إرارت    وقد   ،(1)محذوف 

،.... المساوال   ون يسم    ملابت لاظ  لمعناه، ك يزيد علي ، وك ينقص عن ،....   وجهينعلى    اإليلاا عند الر مانب  

ال:  والض   الملاا  وهو داخ     ،اكتتاابون   ، يسم  انبر   القديم والم  وفب الش     ،فب يا   يحذفو     ،ث من  ك:يرد  ح  عر 

لدكلة   الكالم  الذ اهب   الباقبيع   تعالى     ومن  ،على  قول   ي     ذلم  ع ا   ق ل   أ و   ب ال   ال ل  ي     ي  ر ت   ق ر آ ناا س  أ     ل و   ﴿و 

ت ى﴾ ل  م  ي    ال م و  ، ب  يهك د وك ي غا  ابن رريت قيمة هذا الان     ،(2) [، كأن   قال  لكا  هذا القرآ 31]الرعد األ  ر ح  أ و  ك 

لمعرفة الكالم   والحسا    ن   تتسع فب الظ    فب نال المتلقب يلعلها  ك أيراا تب تتر ال    ةوقوع  فب دائرل الانو  البال ي  

 . (3)؛ لكون  محصوراااا نهي  أمره  ذ  يعد  المحذوف، على عكل الكالم المعلوم ال  

مطا  ولعط   ، اإليلطاا يالحطذف مطن وجعلط  يطا  اإليلطاا، فطب ه  ر  تط  وذ   اكتتاطابإلطى    هطططططططط(637يير )ابن األ  وتنب  

ب  ولاطا اكنتبطاه  أفاد   ز ابن األيير أن  يمي   ث حطين تحطد   مكطن أ  نسطمي  ياكتتاطاب البالغطب  إلطى مطا ي  مم ا ذكطره ابطن جنط  

بب عطن سط  بب، وبالم  س  بب عن الم  وجع  اكتتااب يالس   -وهو حذف اللم   –ل من اإليلاا يالحذف عن القسم األو  

 لللملطة حطو   ركيطب الن  فطب الت  ورود هطذا الاطن  -فطب الوقطا ناسط   –يغا   ولم ،(4)من ضرو  هذا الان    بب ضرباا الس  

         ل منططط ر  األو  إذ جعططط  الضططط   –الماطططردات وهطططو حطططذف  –انب مطططن اإليلطططاا يالحطططذف ث عطططن القسطططم ال:ططط  عنطططدما تحطططد  

اب الملططر، وك "، وهططم يريططدو   جططكلططة عليطط  بططذكر الاعطط ، كقططول العططر   " أرسططلا  حططذف الااعطط  واكتتاططاب فططب الد  "

 
، أبو علب الحسن بن رريت )ت    ،انظر  (1) عر وآداي ، تحقيت  محم د عبد القادر علا، دار 645القيروانب  هط(  العمدل فب محاسن الش  

العل طالكتب  بيروت،  ين  ،  1/252م،  2001،  1مي ة،  الد  بن حسن والن واجب، رمل  اكتتااب، 859)ت  محمد  بديع  فب  الشااب  هط(  
 . 88، 32م، آ2004  ،1ودراسة  حسن محمد عبد الهاد ، دار الينابيع للنشر والتوايع، عما ، طتحقيت 

)ت    (2) رريت  بن  الحسن  علب  أبو   ، وآداي ،  456القيروانب  عر  الش   محاسن  فب  العمدل  أبو   ،وانظر  ،253-252/ 1هط(    ، الر مانب 
ضمن كتا   يالث رسائ  فب إعلاا القرآ (، حق قها وعل ت عليها  هط(  الن كا فب إعلاا القرآ  ) 386الحسن علب بن عيسى )ت  

   .74 – 70آ  هللا، ومحم د اغلول سالم، دار المعارف، مصر، )د.ط(، )د.ت(. محم د خل  
 .1/253انظر، المصدر ناس ،  (3)
ين )ت ابن األيير، ضياب  ،انظر (4) اعر،هط(  الم:  الس  637الد  يخ كام  عويضة، دار وعل ت علي  حق ق    ائر فب أد  الكاتب والش  الش 

 .66-2/62م، 1998، 1الكتب العلمي ة، بيروت، ط
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 –عبيطر إ  جطاا لنطا الت   –ة ة ونحوي  األح  فب المحذوفات جميعها بال ي   أ    ابن األيير  د ويهك      ،(1)"مابيذكرو  الس  

وك  مطن الحطديث، ك يلطوا بوجط      لغطو  ف نط   ،فط   لطم يكطن هنطاك دليط    " علطى المحطذوف، يلب أ  يكو  فيها مطا يطدل  

، ك يناسب ما كا  علي  فب حكم البالغة أن   ومن رروط المحذوف  ،سبب   ر  حار الكالم إلى ربب غث     متى أ  ه 

ن"س  الول والح  من الل   كا أو  
(2). 

اإليلطاا رين، وتنطاولوا اكتتاطاب فطب معطرح حطدي:هم عطن ين والماسط   مطن البالغيط    ابن األيير العديطد    و  ذ  حذا ح  و   

اب  إذ ، لاطططب  ى ياكرتبطططاط العسطططم  علطططى مطططا ي   وجعلطططوه مقصطططوراا  ،دوا هطططذا الاطططن  هطططم  قيططط  الحطططذف، غيطططر أن  و  أرطططار ابطططن البنططط 

ا اإليلطاا واكختصطار، فمنط  مطا ي قطال لط  " هطط( إلى اكتتااب فطب يطا  اإليلطاا واكختصطار يقولط  721المراتشب  ) وأمط 

اكتتااب ، وهو أ  ي كتاى يأحد المتالامين عن اآلخر"
تشطب  )، (3) ر  ذكطر  إذ هطططط( عطن هطذا الت عريطف، 947ولم ي رج الز 

ر  رطيئين بينهمطا "هطو أ  يقتضطب المقطام ذكط وعر فط  يقولط   مصلل  اكتتااب وجعل  واحداا من أقسام أسلو  الحطذف،

ليل المطراد اكتتاطاب يأحطدهما  يم   .....، غالبا  ؛ في كتاى يأحدهما عن اآلخر، وي ص  ياكرتباط العلاب  وارتباط    تالام  

الطة علطى واهد الد   إت:طاره مطن الشط  تشطب  ر  ز  لل ، ويسطل  (4)"تقتضب اكقتصطار عليط  ةا بال ي   ات، ب  أل   في  نكتةا تيف ات  

 .   وضوحاا ا أسهم فب إيضاب المقصود ياكتتااب وااد تعريا  ، مم  هذا الان   

 هطططذا المصطططلل   ياهتمطططامظطططب حات" البطططديعي   عطططرف بططططططط "فطططن  ة و هطططور مطططا ي  اات البال يططط  صطططن  ر الم  مطططع تلطططو  و   

ا ياياا م   -ات أ  البديعي   –أححابها  أرهر  أفرد ، إذ أليف البالغب  هذا اكتلاه من الت  أححا     هذكر ، فطالتتاطاب لسطتقال 

ين الحلططط    حطططاب   عر وقافيتططط  متعل قطططة أ   يطططأتب الشططط  عبطططارل عطططن يقولططط   "هطططو  هحطططد  و هططططططط( 750) ب  الطططد  اعر ببيطططا مطططن الشططط 

ره لططي  توييمحططذوف  يطط  المعنططى، فططال يططذكره لدكلططة مططا فططب لاططظ البيططا عليطط ، ويكتاططب يمططا هططو معلططوم فططب  اهم  قاضططى ذكطط 

 
 . 2/71المصدر ناس ،  ((1
 . 2/62المصدر ناس ،  ((2
اب)ت ((3 ، ابطططن البنططط  وح الم ريطططع فطططب حطططناعة البطططديع، تحقيطططت  رضطططوا  بنشطططقرو ، الربطططاط، )د.ط(، 721المراتشطططب  م، 1985هطططططط(  الطططر 

  .143آ
، اإلمام بدر الدين محم د بن عبدهللا )ت    (4) تشب  ر  م ل  وعل ت علي   مصلاى   هط(  الب رها  فب794الز  علوم القرآ ، خر ج حدي:  وقد 

 . 3/133م، 2001عبد القادر علا، دار الكتب العلمي ة، بيروت، )د.ط(، 
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  ابت، غير أن  الس   ب  ين الحل  تعريف حاب الد  هطططط( 837) ة الحمو   ل   ابن ح    وأخذ ،  (1)ا يقتضب تمام المعنى"م  مالذ هن 

يكططو   ينقسططم إلططى قسططمين  قسططم يكططو  يلميططع الكلمططة، وقسططم اكتتاططاب ، وإنمططا نبطط   إلططى أ   ب  الحلطط   أوردهلططم يكتطط   يمططا 

كمطا يطذكر  –وع يطرد هطذا النط  ولطم  ،اا   أحلطى موقعطلكنط   ،اا مسطلك أحطعب   الكلمطة اكتتااب بطبع  مشيراا إلى أ      ،ببعضها

نطا غيطر أن   ،لطة هطذا الاطن   وسطع فطب ذكطر أم:الت     للحمطو   ويسطل  ؛ (2)مينفب ك تب البطديع وك فطب رطعر المتقطد     -  الحمو   

 ذ  سيتناول أقسام اكتتااب وأم:لت .انب ال  مع المبحث ال:   للوقوع فب الت كرارباا ذكرها هنا؛ تلن   آيرنا عدم

، اكتتاططاب تكبططر وتططزداد  وجططدنا العنايططة ياططن    اسططع الهلططر   ة فططب القططر  الت  اات البال يطط  إذا نظرنططا فططب المصططن  و 

ااب فطب بطديع اه )الشط  سم     في  كتاياا أل  ذ  ( ال  هططط859) واجب  د الن  ين محم  رمل الد    على يد      مستق  ويصب  ل  كتا   

وهطو أ   ،أورد ماهطوم ابطن ررطيت لالتتاطاب إذ  ، ه ورسطم  ل حطد    تنطاول فطب البطا  األو  أبطوا     جعل  فطب ياليطة    اكتتااب(

ا بططين  عريططف،علططى هططذا الت  لمططاب يعطط  العتططراح عا ونططاقش  ،علططى محذوفطط  الكططالم   مططذكور   يططدل   ة خللططا ا أ   يمطط  مبي نططا

ر، وإيلاا الحذف ا لوضع تمه ي عد   وهو حديث  ،اكتتااب واإليلاا، حيث تحد ث عن اإليلاا بنوعي   إيلاا الق ص  يدا

يقطال  هطو أ    قال  "إ   اكتتااب نوع من اإليلاا؛ أل   الت حقيت فب تعريف اإليلاا أ    إذ   لالتتااب،  يرتضي   تعريف  

باا ﴾  نحو  ﴿ ،ة  لاظي   ي حذف يع  الكالم ويدل  علي  بدكلة   ا ين ة  غ صط  ذ  كط    سط  ر اب ه م  م ل م  ي أ خ  ا   و  ك  [، 79]الكهط  و 

ي ة ﴾  نحوة، أو عقلي   ... (أ  أعيبها)  أ   حالحة، بدلي  أ ل  ال ق ر  [، أ   أه  القريطة؛ كمتنطاع توجط  82]يوس  ﴿و اس 

 أرططارانب وفططب البططا  ال:طط   .(3)منطط " فهططو أخططص   م،، كمططا تقططد  ة  لاظيطط   عليطط  بدكلططة   واكتتاططاب مططا دل   ،عقططالا  هال لهططاسطط  ال

ريف، وكططالم العطططر ، و  بطططو   فططب القطططرآ  الكططريم، والحططديث الن   إلططى وقطططوع اكتتاططاب واجب  النطط   علططى ذلطططم،  رد أم:لططةا أو الشطط 

ة وقوانينهطا معيطاراا يحططتكم إليط  فطب قبططول غطة العربيطط   طذ مططن قواعطد الل  عنطدما اتا  ةا ذكيطط   اتطةا   التاطا التاواجب أنطط  ل  للنط  سط  وي  

ة، ل  على قوانين العربي  فب هذا الكتا  وغيره، ونز    ما يرد عليم من األم:لة فتأم   هذه األم:لة أو رفضها، إذ يقول "
 

ين  (1) ، حاب الد  ة فطب علطوم البالغطة ومحاسطن البطديع،  تحقيطت  نسطيب نشطاو ، ملمطع اللغطة هطط( 750)ت الحل ب  ة البديعيط    ررب الكافيط 
 .105م، آ1982)د.ط(،  العربي ة، دمشت،

، أبو يكر علب  بن عبدّللا  )ت  (  (2 ة الحمو   ل  زانة األد  وغاية األ ر ، دراسة وتحقيت  كوكب ديا ، دار حادر، 837ابن ح  هط(  خ 
 . 2/314م،2001، 1بيروت، ط

 .102ااب فب بديع اكتتااب، آ الن واجب  الش   (3)
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ذا المعيطار نلطده ينكطر علطى علمطاب البطديع تلطاواهم قواعطد من ه وانلالقاا ، (1)ها فاعتمده، وإك فدع "فما طابت أحول  

ذ  هطو مطن محاسطن الكطالم لطوا لالتتاطاب الط  علمطاب البطديع م:   مطن الغريطب أ      "فيقطول  م:ي  لالتتاطاب،غة من أج  الت  الل  

غ ، ولهذا نلده يسو  (2)عر"الش   يضرورل   هاض  ع  ي  وا ، وخص  ة  ها على قل  ض  ع  حال، وأجااوا ي  الن    ها جماهير  ض  ع  يأم:لة منع ي  

عر خاحطةا ي المتعلطط  ت الططث والقسطم ال:   ذ  أجططااه الن حططال،الطط   انبين اسططتعمال القسططم ال:ط  للبطديعي   ذ  الطط   لا القسططم األو  أمطط   ،الشطط  

ين ذ  هططو مرجططع الاططريقين، أ   البططديعي  فيططرف  اسططتعمالهم لطط  ألبتططة؛ لعططدم وروده فططب كططالم العططر  الطط   منعطط  الن حططال

إذ يقطول  "اعلطم  ،اوأم:لتهط فقد تناول في  أقسطام اكتتاطاب -ا  الكتا  وهو أتبر أبو   –ا البا  ال: الث  أم    .(3)ينحوي  لن  وا

ا أ  اكتتاططاب وريططة أو مططن ماليططل الت   ا أ  يكططو  عاريططاا واكتتاططاب يططاللميع، إمطط   ،عضططهابيكططو  يلميططع الكلمططة، أو ب إمطط 

ا أ     بهطا إمط  بهطا، والمررط   حاا وريطة أو مررط  من بطديع الت   داا ا أ  يكو  ملر  إم   البع  أيضاا يشعارها، واكتتااب ي  الا زم  م  

فططب البيططا    يكططو  أ اإمطط   ال ططارج   عنطط ، وغيططر   خططارج   وريططة اآلخططر، أو غيططر  الت   عططن الططوا  إذا قصططد رططت   يكططو  خارجططاا 

 ،(4)نطذكرها علطى الت رتيطب يشطواهدها وأم:لتهطا" أقسطام   ة  هطذه سطت  ف لسطالمة القافيطة فيهمطا، انب فق ، أو فب البيتين معطاا ال:  

، وريطةآخطر هطو الت   بطديعب    ياطن    اا أقسطام  مرتبلطيعط  وجعط  ، الاطن    تقسيم هطذاه فب واجب وغلو  مبالغة الن   هناالحظ  ون

ه مططن الاائططدل لقناعتهمططا ي لططو  قسططيم البططاح:ين  لططن يلتزمططا بهططذا الت   لططذلم فطط    ، يططالوا  والقافيططةوبعضططها اآلخططر مرتبلططاا 

 يقطول  إذ الث مطن هطذه األقسطام، ناس  فب تعليق  على القسم ال:   واجب  د ذلم قول الن  يهك   ،الان   ل من دراسة هذا المرجو  

ا تطب وعطدن، وألجط  توفيطة األقسطام ال  نبي  علطى انحلطاط رتبتط أوردت  هنا للت  ما وإن   ......  ك طائ  تحت  وك فائدل،لكن  "

اكتتاطططاب  همطططا  مطططن أقسطططام اكتتاطططاب، ينرئيسططط ينذكطططر قسطططم واجب أغاططط النططط   ولطططيل هطططذا فحسطططب، بططط  إ   ، (5)"ي يرادهطططا

أم:لطة  مغاطالا إيطراد عر فقط  علطى هطذه األقسطام، أم:لطة مطن الشط    ربطذك  ماالتز فضالا عن ، (6)اكتتااب ياللملةو   يالحرف،

 
 .115،  38المصدر ناس ، آ  ((1
 . 109، 39، آ  المصدر ناس  ((2
 . 109انظر، المصدر ناس ، آ  ((3
 . 117الن واجب  الشااب فب بديع اكتتااب، آ  (4)
 . 169المصدر ناس ، آ  ((5
 .39( انظر، المصدر ناس ، آ(6
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 كحظنطامطا كغم من إقراره بوقوع اكتتااب فيهطا أو كالم العر ، على الر   ريفالش   بو   من القرآ  الكريم أو الحديث الن  

 انب من كتاي . فب البا  ال:  

ي وطب  ) و ه فطططب تعريطططف فطططن   اكتتاططاب، 911وسططار السططط  ذ  تشطططب  وحطططذا حطط  ر  مطططن حطططور     لططط  ع  ج  و  هططططط( علططى نهططط  الز 

مطططن أغطططراح  ائع جعططط  اكتتاطططاب غرضطططاا ن الضططط  ابططط أ    وأرطططار إلطططى، يطططده ياكرتبطططاط العلاطططب  يقتفضطططالا عطططن ، الحطططذف

: واى ل ل م ت ك ب  ر ين  ﴿  علي  يقول  تعالى  اكستاهام، وم:   ن م  م  ه    .[60 الز مر](1)﴾أ ل ي ل  ف ب ج 

 فصططالا عقططد لطط  ، إذ اكتتاططاب فططن  تنططاولوا  ذينين الطط  مططن أواخططر البالغيطط  هطططططط( 1120) ابططن معصططوم المططدنب   ويعططد      

 ،، ب  سار على نه  سطايقي الاص فب هذا  يلديد     لم يأت  ن  غير أ "أنوار الر بيع فب أنواع البديع"،فب كتاي    اا خاح  

ضر   من اإليلاا، وهو نوعا   نوع يكو  يكلمة فأت:ر، ونطوع يكطو   اب  ااكتت  قال  "  إذ   وجعل  ضرباا من اإليلاا،

ل  هو  ك  ببع  الكلمة، فاألو  ، ر  ريئين بينهما تالام وارتباط؛ فيكتاب يأحدهما عطن اآلخطر لنكتطة  أ   يقتضب المقام ذ 

ل عليطط ، وذلططم اكرتبططاط  اا وك يكططو  المكتاططى عنطط  إك  آخططر   عل  وهططو الغالططب...، وقططد يكططو  قططد يكططو  يططاللدكلططة األو 

قاا فط ب األ  ر ح  رط وجواي  كقول  تعالى   يالش   ا  أ    ت ب ت غ ب  ن ا  ت ل ع  ﴾ ﴿ ف      اس  م اب  ل ماا فط ب السط  [، أ   35]األنعطام أ و  سط 

ع فب ذكر أم:لت ، (2)فافع "  .(3)وتوس 

وع ال:طط        ا النطط  انب مططن اكتتاططاب وهططو الططذ  يكططو  بططبع  الكلمططة فهططو  "حططذف يعطط  حططروف القافيططة مططن آخرهططا أمطط 

  امرئ القيللدكلة الباقب علي ، كقول 

 ه  نطططططططططططططططار   فطططططططططططططططنعم الاتطططططططططططططططى تعشطططططططططططططططو إلطططططططططططططططى ضطططططططططططططططوب  
 

 والحصطططططططططر   اللطططططططططوع   ليلطططططططططة   مطططططططططال   طريطططططططططف  بطططططططططن   
 

 
)ت    ((1 الرحمن  عبد  الدين  جالل  ي وطب،  الس  القرآ ،  911انظر،  علوم  فب  اإلتقا   الهيئة هط(   إبراهيم،  الاض   أبو  محمد  تحقيت  

 . 273/ 3م، 1974، 1المصري ة العامة للكتا ، ط
ين بن معصوم )ت    (2) الد  ، علب حدر  البديع،1120المدنب  أنواع  أنوار الر بيع فب  حق ق  وترجم لشعرائ   راتر هاد  ركر،   هط(  

 . 71/ 3، م 1969، 1ملبعة الن عما ، الن ل ، ط
 . 93-3/71انظر، المصدر ناس ،   ((3
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"غريطى الورطاحين حطموت ال ل ط "، أ     وبقولنطا "مطن آخرهطا" عطن م:ط  قولط ،  وتقدير المحذوف  طريف بطن مالطم

 ى فططططب غيططططر هططططذا العلططططم ياكنقلططططاع وك ي ططططتص  سططططم  ين. وقطططد ي  ال ل طططال، فططططال يسططططم ى ذلططططم كلطططط   اتتاططططابا عنططططد البططططديعي  

 .(1)"يالقافية

غم مطن إدراتهطم لطر  علطى ا مسطتقالا  اا فنط   ين األوائط مصلل  اكتتااب لطم يطرد عنطد البالغيط    ا سبت أ   ت  مم  تنونس

عنطططد ا أمططط   اإليلطططاا يالحطططذف، الحطططذف أو هم إليططط  فطططب معطططرح حطططدي:هم عطططنجطططابت إرطططارت  مطططا ، وإن  يتططط لماهومططط  وأهم  

ا  هطم أفطردوا لط  عنوانطاا نلطد أن   –  امن الهلر   فب القر  ال:    تحديداا و   -رينين المتأخ  البالغي   ، كمطا هطو الحطال عنطد مسطتقال 

ا  كتايططاا ر األمططر لياططردوا تلططو   ات، يططم  البططديعي   أحططحا   ا وروده عنططد ، واجب  نطط  كمططا هططو الحططال عنططد ال لهططذا الاططن    مسططتقال  أمطط 

تططب يأخططذ المسططاحة ال  ، وجططاب فططب معططرح حططدي:هم عططن الحططذف واكختصططار، ولططم غططو   ين، فكططا  فططب معنططاه الل  حططوي  الن  

  ااتهم.ين فب مصن  أخذها عند البالغي  

نلدها لم تعط   هطذا المصطلل  اكهتمطام  حوالبالغة والن  من علماب  حديينارسين الم  وإذا نظرنا إلى جهود الد    

مطن  اب قسطماا اكتتاط القطدماب فطب عطد   سطاروا علطى نهط   -وهطذا الاريطت األتبطر -لطم يغالطوا ذكطره   إ     فهطم ،  ذ  يسطتحق  ال  

من الميطدانب   إلى ك     –ك الحصر  الم:العلى سبي   –ويكاب أ  نشير   ،الحذف  أقسام
واللنطد    (2)

ل مطن ، فطاألو  (3)

، ولطيل هطذا أقسطام الحطذف فب سياق حدي:  عن منهما ذكر اكتتااب حو، وك   ب الن  انب من علما، وال:  علماب البالغة

يقتضطب ذكطر رطيئين  إك فطب مقطام  ، فهطو ك يكطو  اكرتباط العلاب  يى يما يسم   د  ي  اكتتااب عندهما مق  ب  إ     فحسب،

 .ة  بال ي   ، فيكتاى يأحدهما عن اآلخر لنكتة  وتراي    بينهما تالام  

 أنواع االكتفاء: - انيالمبحث الث  

 
 .83-3/71، المصدر ناس  (1)
ها وعلوم ها وفنون ها، دار القلم، دمشت، طانظر، الميدانب    ((2 س  -2/46م،  2010،  3، عبد الرحمن حسن حبن كة  البالغة العربي ة أ س 

48 . 
 . 670-669/ 2م، 1983ة للكتا ، ليبيا، )د.ط(، راث، الدار العربي  ة فب الت  ، أحمد  اللهلات العربي  اللند    انظر،( (3
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وي  تباينا رؤية   أو    للزب      إسقاط  للحذف وحوره وأركال ، فمنهم من نظر إلي  على أن    ينين والبالغي  الن ح 

ها؛ لحاجة الكالم إليها، ومنهم من نظر ها وإعادت  ها، ومن ي م  يمكن تقدير  حذفقب     لا ذكور من الكالم كانا م  أجزاب  

اا دونما الحاجة إلى اعم ما لم ي ذكر أو   ،من الكالم  أو أجزاب    جزب    ذكر    إلي  على أن   ترك   واكتتااب يالمذكور نص 

م  حذف   ها تغيب إذا  ن، لكن  س  ة فب غاية الح  اظ في  مزايا بال ي  ااب يما هو قائم فب الل  اكتت  تقديره؛ أل    ق د ر ما ا ع 

  ،  ، ولو  هر المحذوف  الكالم قام بدون     ك حاجة لتقدير غير المذكور؛ أل   أن    قد ذكر ابن مضاب القرطبب  و وذ ت ر 

يالل  ،  (1) اا قبيح لكا    القائم أولىواكتتااب  للكالم   اا فب ذلم تغيير   من اد عاب ما ك تستدعي   روف الكالم؛ أل     اظ 

وعدوكا  عن    ناس ،  و ي   ف ن  جهت ،  نت  لهذا  الد  نا  من  ذهب  من  مع  استعمال مصلل    أ     إلىحديين  الم    ارسينات 

  .(2)اكتتااب أليت يالقرآ  الكريم من استعمال مصلل  الحذف

عبد القاهر    ، وهو ما عب ر عن   داولب  ااب نتيلة قيود يارضها اكستعمال الت  إلى  اهرل اكتت   غة  تللأ الل  و 

 ( امتناع  هطط(  471اللرجانب   يكو   ألمر       ترك    يقول  "أ   المتكل     على  اهره  غرح  إلى  كالر  (3)م"يرجع  فب ،   بة 

هم من لاظ  أو سياق ؛ أ  أ   ا  امع، ي  لدى الس    اا معلوم  المذكور    غير    اكختصار واإليلاا، رريلة أ  يكو  اللزب  

عبدالقاهر     -أيضاا   –ر عن   ة، وهو ما عب  حوي  نعة الن  أو نتيلة قانو  الص    ،(4) على ما ألقى  يكو  فيما أيقى دلي   

 ، .. من أج  الكالم ناس .. أو ايادل   ترك الكالم على  اهره ولزوم الحكم يحذف   أ  يكو  امتناع   يقول  " اللرجانب  

ا يبعد الكالم عن  وضع ل  أحالا، مم    يمكن إسناد العام  إلى ما لم ي  أ  أن    ،(5) م ي "المتكل     ح  ر  ث غ  ك من حي

  اهر مقتضاه. 

 
 . 77،  19آ  م،1979، 1طالر د على الن حال، دراسة وتحقيت  محمد إبراهيم البنا، دار اكعتصام،   ، ابن مضاببب  القرط ،نظرا ((1
، أطروحة دكتورال، والتقدير  للقول يالحذف  ةاللملة القرآنية، دراسة نقدي  فب  بد الاتاب محيب، دكلة اكتتااب  ، علب عمر   الش    ،نظرا  ((2

 . 12آ ،م2006)ابن ررد(،  جامعة يغداد، كلية التربية
،  1ل، ط ، جد  د راتر، ملبعة المدنب  حم  محمود مقرأه وعل ت علي      ،أسرا ر البالغة  ه(،471)ت   ، عبد القاهر اللرجانب    ،نظرا  ((3

 . 421آ  م،1991
)ت الملارعب    ،نظرا  )4( ال  فض  بن  علب  وإعراي (الن     ه(479،  الكريم  القرآ   معانب  )فب  الكريم  القرآ   فب  وتحقيت  كا  دراسة   ،

 . 129م، آ2007، 1ة، بيروت، طوي ، دار الكتب العلمي  عبدهللا عبدالقادر الل  
 . 422آ ، أسرار البالغة   اللرجانب، عبد القاهر ،نظرا )5(
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الت  لهذا  و  يراعب  أ   أم  حي   الص    قدير  يلب  أساسي  للمحذوفات  والص  رين  المعنى،  الن  نين، هما    ، (1) ةحوي  عة 

 اإلعرابب    لانب لة فب الة المتم:  حوي  نعة الن  يحص  من الص    قد   لي  المقالب  اا، فالد  لي  اا أو حامقالي    اكتتااب    ويكو  دلي   

قدير  الت    )أهالا وسهالا(؛ أل      ل  من ناحب، نحو   فال بد    ،منصوباا   اظ  اظ، فم:الا إ  كا  الل  من خالل إعرا  الل  

ون    ت  د  ج  و   س    ا  ل  ز  أهالا،  الد  أم    ،سهالا   ا  ك  ل  أو  الحالب  ا  والس    ،لي   المعنى  من  يح   فياهم  )فال   قولهم   نحو   ياق، 

 ها. ويربل   األمور   قدير  يح   (، والت  ويرب   

ت أ  ت ذ ت ر   ﴿  ة فب تقدير المحذوف، فم:الا فب قول  تعالى ة مع المقالي  كئ  الحالي  وقد تتضافر الد   ق ال وا ت اَّلل   ت ا 

فالت  [85   يوس ]﴾ي وس     ألن  ،  تاتأ؛  ك  م  قدير   القسم  جوا   كا   لو  والن     الالم  لدخلت   الص    ،و  :بتاا  أ    نعة أ  

 معناه )ك تزال(.  اب؛ أل   على الن    قائم   ياقب  :با، كما أ   المعنى الس  ة توجب تأتيد الاع  الم  حوي  الن  

ار، فأطلقوا مصلل  اكختصار  بين مصللحب اكختصار واكقتص حدي:هم عن الحذفحال فب مي ز الن  قد و 

الذ    ،لغير دلي   ، ومصلل  اكقتصار على المحذوفاا وتقدير   ىا معن  امرادا المحذوف  ويكو     ، ما ح ذ ف  لدلي     على

ل م و   ﴿  حذف الماعول ي  فب قول  تعالى    ، نحو(2) رك يراد، وك يقد   ين  ك ي ع  ل م و   و ال ذ  ين  ي ع  ت و   ال ذ   ﴾    ق    ه    ي س 

واكتتااب فب ،  يعين   معلوم    إلى ربب    غير قصد    ن  م    ،ك علم ل   ن  وم    ،ل  علم  ن  والمعنى  ه  يستو  م    ،[9 لزمرا]

مقتصر    ك     "  قدير؛ أل   إلى تقدير، فاكتتااب يناب الت    ين يعنب اكقتصار على ما يذكر دونما حاجة  غوي  رف الل  ع  

" تاب ذ  هو )قائمة( عن )قائم(، كما اتفاتتاب ي بر )هند( ال  ،  ايداا وهنداا قائمة(  )ليا  نحو قولهم،  (3) علي  كاف 

 
سليما ،نظرا  )1( طاهر  حمودل،  الد    ،  فب  الحذف  ال  اهرل  الد  لغو   ر   اللامعي  ،  للل  ار  والت  والن    باعةة  اإلسكنشر  ، 1درية، طوايع، 

 . 155م، آ 1998
الدين )ت   ،انظر  ((2 دار761ابن هشام، جمال  علب حمدهللا،  المبارك، ومحمد  ماا   اللبيب، تحقيت   مغنب  دمشت،   ه(،  الاكر، 
 . 797م، آ6،1985ط
ة عيسطى البطابب ة، ملبعطحيطاب الكتطب العربيط  إبطراهيم، دار إبطو الاضط  أ  محمطد قيطتتح ،رطرب نهط  البالغطة   هط(655بب الحديد)أابن    ((3

 .19/361 م،1967، 2طمصر،  ،الحلبب ورركاه
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األو   ال:  ي بر  قولل عن  أ  تك     الك   و   ،  ايد  منللت وعمرو همانب فب  العر ، وهو  ال بر   من سنن  ذكر  عن 

 .(1) علي  الكالم يما يدل   اتتاابا 

عن سياقها،   على أك  تكو  مقلوعةا   ،كوت عليهاالس    وقد تقوم اللملة المكتفية على كلمة أو أت:ر يحسن 

ب ك م     ﴿  تب قيلا فيها، فم:الا نلد كلمة )خيراا( فب قول  تعالى ة ال  روف المقامي  والظ   اذ ا أ ن ز ل  ر  ا م  ين  ات ق و  ق ي   ل ل ذ    ۚ  و 

ي راا  ق ال وا وتنقسم اللملة ،  (2) كوت علي الس    ن  س  ح  عنى ي  فب سياقها على م  ها تدل  ؛ ألن  مكتفيةا   جملةا   [30 لنح ا]  ﴾خ 

  (3) المكتفية إلى قسمين

دونما    ة  تام    على فكرل      يدل  بناس ، فال يحتاج إلى سياق، وك إلى سوابت أو لواحت تكتنا ؛ أ  أن    قسم استق    -أ

  فب تعليق  على قول  تعالى    ابر  ذين أراروا إلى ذلم  الاال    القدماب  ين غوي  ، ومن الل  أو تأوي     الحاجة إلى تقدير  

اه ا  ﴿ س  م ر  و  ر اه ا  م ل  ّللا    م   ي س  ا  ف يه  ت ب وا  ار  ق ال   )قال "وإ     ،[41 هود ]  ﴾و  جعلا  ّللا   رئا  م   مكتفياا ي س  ابتداب   )

، نحو  اا تام      معنىا ، وتهد  واحدل      من كلمة  تكو  تيع  اللم     ذكر أ     إذ   "فندريل"ومن المحديين  ،  (4) بناس "

  أو ، ك تحتاج إلى ضمائم تكتناها،  مكتفيةا     جمالا الكلمات تم:    ، فهذه(5)اك(إي  و ،  يارل  الس  و ك،  و ح ،  و )تعال،  

    أو عناحر محذوفة. لعنصر   إلى تقدير  

تعل   -ب  ال  قسم  المكتفية  اللملة  يسياق ، وهب  يغيره وارتب   لغواا؛ ألن  ت  ع ا  عن سياقها كانا  لو ق ل  ها  تب 

، كاللم  المكتفية يالمبتدأ وحده، أو يال بر، أو يالاع ، أو يالااع ،  على معنى مستق      ك تدل    عندئذ  

يالماعول... بط)إ   ،  أو  المكتفية  اللملة  ذلم  م:اكا على  نأخذ  أ   تعالى  ويمكن  قول   نحو  واسمها،   )      

ا ر  ﴿ ك  ين   ال ذ  اب ه م  إ     ج  ل م ا  ت ر   ي الذ   لا ]﴾وا  الل      [41 فص  ذكر  على    بر   فقد  "أولى  هذه  تعليقاا  اآلية  

 
أحمد )ت   ((1 فار ،  ابن  الص  395انظر،  اللغة، آه(،  فق   فب  الد    ،وطب  ي  الس  و   ،197احبب  فب   المزهر  ه(،911ين)ت   جالل 

 . 338/ 1 ، م1/1998بيروت، ط ة،اد علب منصور، دار الكتب العلمي  علوم اللغة، تحقيت  فه 
 . 141-140آ، م1984،1فب نحو اللغة وتراتيبها )منه  وتلبيت(، عالم المعرفة، جدل، السعودية، ط  يرل، خلي عما ،انظر )2(
 . 74آ  ،حذف والتقديرقول يالدكلة اكتتااب ياللملة القرآنية، دراسة نقدية لل  ، علب عبد الاتاب محيبمر   الش   ،نظرا ((3
 . 2/14 ،معانب القرآ   الاراب ،نظرا )4(
 . 101آم، 1950اآ، مكتبة األنللو المصرية، القص   ، ومحمدواخلب  ، تعريب  عبدالحميد الد  اللغة  ، فندريل، جوايفظرنا )5(
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ا تلاول  لم    امعين يمعناه يمعرفة الس    خبره اتتاابا   ك  ر  ا ت  قال  هو مم    ي  أوا   ايقة عند  يالص  األقوال الس  

 .(1)"الكالم

اللملة، وي تل    الحركة، والحرف، والكلمة، و   فبتتم:    تب يعتريها اكتتااب  المقوكت ال    وحاول القول إ   

حو، حلي  وفقاا لمقولة اكتتااب، فاكتتااب فب الحرف يكو  فب رحا  الصرف، وقد يكو  فب رحا  الن  مستوى الت  

   حو اآلتبحث يع  نماذجها، على الن  ، وسيعرح البركيبب  فب المستوى الت   يكو  واكتتااب يالكلمة أو اللملة  

 : االكتفاء بالحركة: وال   أ

وإيباتها وفتحها، واألجود اكتتااب    المتكل  م  يابال حذف    يلوا فب المنادى المضاف إلى الن   أن    حالذكر الن  

بنيتها وجع  اكسم مضموم، ويلوا اكتتااب عن  (2) يالكسرل ، من ذلم قرابل يع  (3)كالمنادى المارد   اا اإلضافة 

ب  إلب   ﴿ (4)ابالقر   لن  أ ح   . [33 يوس ] ﴾ر    الس 

الا القبائ  العربية ت  ر  وذكر  )ضربوا(، قد     مة قبلها، فقالوا فبيالض    سق  واو اللماعة اتتاابا اب أ   يع  

أن  (5)ضر    الياب فب األفعال اتتاابا ، كما  (   يالكسرل قبلها، كما فب  ها تحذف  ، وأترمن     من قول  تعالى    (6))أهانن 

ب    ﴿ ه  ر  ا اب ت ال  ا   إ ذ ا م  ن س  ق    ف ي ق ول  ر  ف أ م ا اإل   ا  ل ي    ر  ر  ع  ه  ف ق د  ا اب ت ال  ،  و أ م ا إ ذ ا م  ب  ب أ ت ر م ن  ن ع م    ف ي ق ول  ر  ب  ب  ف أ ت ر م    و 

 
)ت بر   الل    ((1 جرير  بن  محمد  ط    ه(310،  الرسالة،  مهسسة  راتر،  محمد  أحمد  تحقيت   القرآ ،  تأوي   فب  البيا   ،  1جامع 

 . 21/486م،2000
البق  ،الكاو     انظر،  )2( اللغوي  الكل     ه(1094)ت   ابأبو  والاروق  المصللحات  فب  معلم  ومحم ةيات  درويش،  عدنا   تحقيت   د  ، 

 . 1032آ ،)د.ت(المصر ، مهسسة الرسالة، بيروت،
م ل   عبدالمنعم أحمد هريد ، منشورات جامعة أم ق  وقد  ، حق  افيةررب الكافية الش  ه(،  672ابن مالم، جمال الدين )ت   ،نظرا  ((3

التراث،    القرى، وإحياب  العلمب  البحث  بن محمد )ت با ،  الص  ، و 1323/ 3  م، 1982،  1طمركز  الص  ه(،  1206علب  با   حارية 
 . 3/231م،  1997، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طعلى ررب األرمونب

القرابات،    ((4 القر    عبدالعال سالممكرم،  و ،  أحمد م تار  عمر، نظراغير منسوبة فب معلم  القرابت  ملبوعات جامعة    ة،آني  معلم 
 .3/168م،  1988 ،2ط ،الكويا

 . 1/19 ، آمعانب القر   ابالار   ،نظرا )5(
 . 260/ 3، 1/201 ، آمعانب القر   ابالار   ،نظرا ((6
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المرخ  ،  [16-15 لالرا]﴾أ ه ان ن   المنادى  حم   اكتتااب ويمكن  يا   على  العر   من  ينتظر  ك  من  لغة  فب  م 

 يالحركة.

 لحرف:  االكتفاء باثانيا : 

يكو  مصحوبارت ر ط    أ   الحرف  ألن    اا فب  األدابات يغيره؛  يع   تلالعنا  لكن  ناس ،  فب  ل   معنى    ك 

ذ  اللغوي   ما الاائدل لم تكن من الحرف ناس ، وإن    ، غير أ   ها وأفادت معنىا الحرف، وبقيا وحد    منها مصحو     ف  ة ح 

، وب ل ى، ) ها، واتت ا ب  بها، حروف اللوا ، نحو   حوب  مص  ف  ذ  ومن الحروف التب ح    ،حصلا بتقدير المحذوف م  ن ع 

  عبدهللا بن قيل الر قيات ، كما فب قول (نعم  إن  ، يمعن ى)، و(وإ 

ب و ل  فطططططططططططططططططططططططططططططططب الصطططططططططططططططططططططططططططططططط  واذ  ر  العطططططططططططططططططططططططططططططططط   ي كططططططططططططططططططططططططططططططط 
 

نططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط      ب وأل وم ه  ن نططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط   ب ي ل م 
 

 

 

ن  ر   لطططططططططططططططططططططططططططططططططط   ال  ططططططططططططططططططططططططططططططططططططد ع  ططططططططططططططططططططططططططططططططططططي ب  قططططططططططططططططططططططططططططططططططططوي ق 
 

ت  وقلطططططططططططططططططططططططططططا  إنططططططططططططططططططططططططططط      ر  بططططططططططططططططططططططططططط   ك  وقطططططططططططططططططططططططططططد ك 
 

م  قد عالنب الش    قدير  "ت  وال ، ن ع  م  يب، فهذه األرياب  قد ي كتاى بها فب اللوا ، فيقال  أقام ايد ؟ فيقال فب جواي   ن ع 

م عنها قبلهاذفا لدكلة اللملة الم  ها قد ح  فط)نعم( أفادت إيلا  اللملة يعدها، إك  أن    ،أ   نعم قد قام اظ  والل    ،ستاه 

ذ   ، وهو مراد ، كا  فب حكم الملاو "، وكا  علي   ف  إذا ح  . وحذف الاع  يعد هذه الحروف، واكتتااب بها (1)دلي  

 ساع. هو من يا  اكت  

(  (2) )أت حاج ونب(  جعار  بومن ذلم قرابل نافع وأب بنو  خفياة، وقرابل ابن عامر ونافع )فبم  تبشرو  
، وقد  (3) 

القرابتين م  خل   يأن    حتل  أ أبو عمرو بن العالب  أبو    خل أهمك يقال )أنتم تقوموا( يحذف نو  اإلعرا ، وكذلم  اا 

 
 . 452/ 4،  ررب الماص    انظر، ابن يعيش ((1
 . 2/286معلم القرابت القرآنية،   انظر، أحمد م تار عمر وعبدالعال سالم مكرم ((2
 .3/258،  المصدر ناس نظر، ا ((3
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يكو   ك  وقال "هذا  الش     إك  حاتم،  الن  (1) "اضلراراا  عرفب  جمهور  وأجاا  الن  ،  بين  اللمع  إدغام، حال  بدو   ونين 

 .(2)وب دغام، واكتتااب بنو  واحدل، واختلاوا فب المحذوف منها

يكر بن أبب ريبة... عن    بأب   ريف، وم:ال  ما رو  عن الش    بو   الن  اكتتااب يالحرف فب الحديث  وورد   

معت   يقول  م ر  على الن بب   ،أنل ن ة   –م ى هللا علي  وسل  حل   – قال  س  ن ة  أو   ب ب د  أو هدي ة . فقال  اركبها. قال  إن ها ب د 

" ن ةا (3) هدي ة . فقال  وإ    . بهاارك أو هدي ةا  . أ   وإ   كانا ب د 

بيانب  الذ   ايغة، كما فب قول الن  ( قد طط )ومن اكتتااب يالحرف اكتتااب ب
 (4)  

د  الت رحططططططططططططططططططططططططططططط    غيطططططططططططططططططططططططططططططر  أ   رك اب نطططططططططططططططططططططططططططططا  أ فططططططططططططططططططططططططططططط 
 

ز ل ب    ا تططططططططططططططططططططط  ال نطططططططططططططططططططططار ل مططططططططططططططططططططط  د   ح   وكطططططططططططططططططططططأ   قططططططططططططططططططططط 
 

 

 

(  الاع  يعد)ق    حذفاهد فب البيا هو  ة ياألفعال، وهب يمنزلة )أل( فب اكسم، والش  وهب من الحروف الم تص   د 

 .(5) بناسها  ة  مستقل   م علي ، وجواا الوق  عليها، وكأن ها كلمة  لدكلة ما تقد  

اهية(، نحو   ، نحو  )قاربا المدينة ولم ا(؛ أ  ولم ا أدخلها، و)ك الن  (6) وم:ل   "ل م ا" فب جواا اكتتااب بها

وإك   ساب  إ   ايداا  يسئ)اضر   لم  إ   تضرب   فال  أ   فال(؛  أن  (7)   عن  .وال الحة  اللزم  يأدال  اكتتااب  يلوا    

 ملزومها إذا دل  علي  دلي .

 

 . 6/485  ه،1420، 1ط، تحقيت  حدقب محمد جمي ، دار الاكر، بيروت، البحر المحي  ه(،745)ت  أبو حيا  ،األندلسب   ((1
الن    (2) القرآ ،   ه(، 338أبو جعار )ت   حا ،انظر،  إبراهيم، منشورات محمد وضع حواري  وعل    إعرا   ت علي   عبدالمنعم خلي  

 . 2/241ه، 1421، 1طة، بيروت، دار الكتب العلمي    علب بيضو ،
افعب، محم د )ت    (3) افعب،204الش  حق ق  وخر ج   رفعا فوا  عبد المللب، دار البشائر اإلسالمية،   هط(  مسند محم د بن ادريل الش 

 . 244/  1(، 139، حديث رقم )م2005، 1بيروت،  ط
نظر  ابن يعيش، ررب ، وا68آ  م،1991،  1ط،  ا نصر الحت ب، دار الكتا  العربب  عليت  حن  ، ررب وتالديوا    ، النايغةبيانب  الذ    ((4

 . 94،  5/36ابن يعيش 
 452/ 4  ابن يعيش، ررب الماص . نظرا ((5
مد   مححقيتن مالم، تلفية ابأ  الم إلى ح    هط(، إرراد الس  767ة)ت ، و ابن القيم اللواي  5/94  ابن يعيش، ررب الماص   نظرا  ((6

 . 2/793 م،1954،  1، طهيلب  بن عوح الس  
الها  )7( الن  نظر   المسائ   الت  حوي  ويم ، داود بن سليما ،  الملقن )ت وضي  لشرب اللامع الص  ة فب كتا   ه( جمعاا 804حي  كبن 

 . 162آ، ه1438ه/1437  ة،عودي  الس   وعرضاا وودراسة، رسالة ماجستير، جامعة القسيم،
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ه من يا  اكتتااب يالحرف اكتتااب يالااب الاصيحة عن اللملة المحذوفة، كما فب قول  ومم   ا يمكن عد 

ل    ﴿   تعالى  ر   ف ق  ل  ال ح  اك   ي  ع ص  ر    ر ت    ن ا اض  ن      ف انا ل  ر ل    اي ن ت ا  م  ي ناا  ع ش  والت  [60 للبقر ا]﴾ع  فانالرت،  ،  قدير  فضر  

 ، ولو كا  اكنالار من غير  وضرب  طاعة وامت:ال ألمر رب     –الم  علي  الس    -عن ضر  موسى  واكنالار نات   

 .(1) ر  يالعصا عب:اا ضر ، لكا  الض  

 

 االكتفاء بالكلمة:ثالثا : 

 لالتتااب يالكلمة حور  ك:يرل ، منها  

ب ر     ﴿   بر، كما فب قول  تعالى اكتتااب يالمبتدأ عن ال  -  م  ال ح     األ  ت  ول    إ ل ى الن ا   ي و  ر س  و أ ذ ا   م ن  هللا  و 

ول     ر س  ر ك ين  و   ذهب يع  معربب القرآ  إلى عل  )رسول  ( على مح    فقد    ،(3)التوبة   ﴾أ    هللا  ب ر  ب  م ن  ال م ش 

( واسمها، أو على مح     (   )أ   عم ا قبلها  ة  مستقل   ة  اللملة استئنافي   قب  دخولها علي ، وذهب يعضهم إلى أ   اسم )أ  

ذ  فب المعنى يما قبلها، وأعربوا كلمة )رسول  ( مبتدأ، وقد أ تت اب  ي  عن ال بر ال    ها مرتبلة  فب اإلعرا ، غير أن  

 .(2) بذكره فيما سبت قد روه بط)برئ ( اتتاابا 

قو  فب  كما  يالمبتدأ  والت  ويكتاى  وعمرو(،  )ايد  ضار    ف  لنا    ،) )وعمرو ضار   )عمرو(   خبر    ف  ذ  ح  قدير 

لكن    اتتاابا  )ايد(،  مشروط    ي بر  اكتتااب  المعنى  هذا  فب  خبريهما  ي    ؛بتوافت  الض  لذلم  جاب  فب قال   اربا ، 

إذا لم يتوافقا فب المعنى لم يلز   لكن  ،:نية كالعل ، والت  (3) :نية كاختصار ال بر اختصار الت    ؛ أل   المتوافقين معنىا 

 وهناك محذوف    تر.بب إذا كا  معروفاا ضمناا، وإك  فيلب الذ  بب عن الش  كتاى يالش    ي  يأحدهما؛ أ  أن    اكتتااب  

 
  . 284ص م،2010، 2، ع10م ة، مللة أيحاث كلية التربية األساسية،  حمد، الحذف فب اللغة العربي  خل  م نظر  يونل حمشا ((1

المحي ا  )2( البحر  حيا ،  أبو  األندلسب،  البركات )ت 367/ 5،نظر   أبو  بين  577، واألنبار ،  ال الف  فب مسائ   اإلنصاف  هط(، 
ا   حويينالن   اكنتصاف من  كتا   والكوفيين، ومع   الت    تحقيت إلنصاف،  البصريين  إحياب  دار  عبدالحميد،  الدين  راث، محمد محيب 
   .94-1/93، م4،1961ط
هط(، ررب تسهي  الاوائد، تحقيت  عبدالرحمن السيد، ومحمد بدو  الم تو ، هلر لللباعة  672نظر  ابن مالم، جمال الدين )ت ا )3(

 . 60/ 1 م،1990، 1طوالنشر، 
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آخر فب جملة )ايد  ضار   وعمرو(، وهو معمول اسم الااع ، وهذه اللملة ك تساو  فب المعنى بنيتها العميقة  

(، فذكر المحذوف قد يوحب يأ   )ايد  ضار   و  و ي تل  عن مضرو  ايد، ومن ي م   عمر    مضرو     عمرو ضار  

 يبقى عدم تقدير المحذوف أبلغ من ذكره. 

اإلسنادي   اللم   المحذوف فب  تقدير  بوجو   الر  والقول  يمكن  فهو غير  ة ك  إلي ،    ها جم   ؛ ألن  لزم  م    تو  

 بعد اللملة عن دكلتها المقصودل.، وتقديره أو ذكره ي  معي نةا  لةا اتت ا ي ا  يالموجود، واكتتااب يحم  دك

ب، كما اقص )المار غ(، واكتتااب يمعرفة الم اط  حذف المست:نى من  فب اكست:ناب الن    ومن ذلم أيضاا   -

 .(1)راد )ما جابنب أحد  إك ايد (فب جملة )ما جابنب إك ايد (، والم  

ا  - يالكلمة  اكتتااب  حور  كل  ومن  ايداا  نحو   اكرتغال،  أسلو   فب  المنصو   ياكسم  ،     مت  كتتااب 

كل  والت   كل  قدير   ايداا  أبلغ    ،   مت  ما   المنصو   ياكسم  اكتتااب  وأرد    ويبدو  المعنى  اللملة   فب  ذكر  من  تأتيداا 

 المحذوفة. 

 االكتفاء بالجملة: رابعا : 

قصود ي الف حذف الحركة أو الحرف أو الكلمة، ولكن قد   حذف اللملة خلالا فب تأدية المعنى الميشك   

 ذلم  وم:العليها،  ة  دال   كتاى يقرينة  حذف اللملة وي  ت  

القسم  -1 جوا   يلملة  تعالى   ،اكتتااب  قول   فب  كما  القسم،  جملة  ذ اياا   ﴿  وحذف  ع  ب ن     ذ   أل  ع 

ا يدا د  ما "المقصود  ، وإن  مقصودل    غير    القسم    جملة    ن هشام أ   ذكر اب،  (2) )وهللا ألعذبن  (قدير ، والت  [21 لنح ا]﴾ر 

 .(3) أسيل"وكيد ك الت  د الت  يلملة القسم إك لملر   ة، ولم يهت  جملة اللوا ، وهب خبري  

 

 . 2/83  ، ررب الماص    ابن يعيش ،نظرا ((1
 . 1636/ 5 ،اكتقا   وطب  ي  الس   ،نظرا ((2

 . 531آ ،مغنب اللبيب  ابن هشام   (3)
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ر    ﴿  ، كما فب قول  تعالى القسم  جوا  وحذف جملة    ،اكتتااب يلملة القسم  -2 ر   ،و ال ا ل  ل ي ال  ع ش  ع   ،و  ا  و الش 

ر   ،ت ر  و ال و   ي س  إ ذ ا  ر   ،و الل ي     ل  ح  ل ذ    م   ق س  ذ ل م   ف ب  تقديره  [5-1 الالر]﴾ه     هنا  محذوف  القسم  فلوا    ،

 .(1) فليعبدو  ونحوه

الش    -3 يلملة جوا   الش  اكتتااب  )الن  رط، وحذف جملة  قولهم   ذلم  من  إ  خيراا  ا  ملزي  رط،  يأفعالهم  و  

، وإ  رر    .(2)(اا رر      ز  اا ج  رر   خيراا، وإ  فع  المرب      ز  خيراا ج   قدير  إ  فع  المرب  لت  (، وااا فشر  ف ير 

ب ال  أ و    ﴿   رط، نحو قول  تعالى رط، وحذف جملة جوا  الش  اكتتااب يلملة الش    -4 ي  ر ت  ي    ال ل  ل و  أ    ق ر آناا س  و 

ت   ل  م  ي    ال م و  ع ا  ي    األ  ر ح  أ و  ك  ر    َّلل       ب    ٰى ۗق ل   م يعاا  األ  م  ،  هذا القرآ ()لكا      ، وتقدير اللوا  [31 لرعد ا]﴾ج 

الش   يلملة  اكتتااب  الش  ومن  )إذا(  يلملة  اكتتااب  تعالى رطي  رط،  قول   فب  كما  جوابها،  وحذف  يت     ﴿  ة،  س  و 

ن ة  ا م راا  ب ه م  إ ل ى ال ل  ا ر  ين  ات ق و  ت ىٰ  ۚ  ال ذ  اب وه ا اإ ذ   ح  ا   ج  ف ت ح  رط دو   ، فاكتتااب يلملة الش   [37 لزمرا] ﴾اأ ب و اب ه   و 

رط يك:ر اكتتااب يلملة الش  لذلم  و ؛  ىال تذهب في  مذاهب رت  الن    من ذكرها؛ لعظم المشهد؛ أل     جوابها أبلغ  

الموحد   ولعلم  واكختصار،  لإليلاا  قصداا  العر ؛  وكالم  الكريم،  القرآ   فب  يحمل   اط  ها  ما  مع  بذلم،  ب 

 فب تأدية المعنى المنشود أت:ر من ذكر المحذوف. اكتتااب يالمذكور من بالغة  

، (3) م منهمااللوا  المذكور يكو  للمتقد    حال أ   رط أو القسم إذا اجتمعا، حيث ذكر الن  اكتتااب يلوا  الش    -5

ويرى    ،(إ  تدر ، وهللا، تنل (، و)ن  لتنلح  ،تدر إ     ،، نحو  )وهللاإلى تقدير جوا  الالحت  دونما حاجة  

ذ  يسعى رط، مادام المعنى هو الهدف ال  للش    للقسم أو جوا     رجى من تقدير جوا     ك فائدل ت  خلي  عمايرل أن  

 
هططط(  جوهر الكنز"تل يص كنز البراعة فب أدوات ذو  البراعة"، 737انظر، الحلبب، نلم الدين أحمد بن إسماعي  بن األيير )ت  ((1

 . 276د.ت(، آتحقيت  محمد اغلول سالم، منشأل المعارف، األسكندرية، )د.ط(، )
 . 280ة، آالحذف فب اللغة العربي    خل  محمد يونل حمش ،نظرا  )2(

   . 100/ 4 م، 2003، 2ط، حو، دار الاكر، عما معانب الن    فاض  ،امرائب  الس   ،نظرا ((3
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للس  تكل   الم   ونقل   لتوضيح   الس  م  وياهم  حاجة  امع،  دونما  المعنى  هذا  الم    امع  أ هر  ولو  تقدير،  هتكل   إلى  ذا  م 

 .  (1) ركيب ضعيااا ركيكاا ر، لكا  الت  قد  الم  

ر  ﴿تعالى   كقول   ك:ر اكتتااب ياللم  فب اكرتباط العلاب  وي    ر اب ي   ت ق يك م  ال ح  على أ   فب  ،  [81النح  ]﴾س 

 والوقاية  عندهم من الحر     ،تر؛ أل   ال لا   للعر ، وبالد هم حار ل  ( يالذ   اآلية  محذوفاا تقدير ه  والبرد، وخ ص  )الحر  

البرد ؛ ألن  أهم   تعالى  ﴿  وم:ل     ،(2) عندهم    أرد  من  ار  قول   و الن ه  الل ي     ن  ف ب  ك  ل    م ا س  ، وتقدير [13األنعام ]﴾  و 

كو ؛ ألن   أغلب الحالين على الم لوق من الحيوا  واللماد، وأل   ا اتن  الكالم  وما تحر ك، وإن ما آير ذلم الس  لس 

كو  وهو األح ، والحركة طارئة ا من المتحر ك، أو أل   ك   متحر ك يصير إلى الس   .(3) أت:ر عددا

قول   والعاط   اللملة  حذف  فى  ر    ﴿  وم:ل   ال ب ح  اك   ي  ع ص  ر    اض  أ     ٰى  م وس  إ ل ٰى  ي ن ا  ح    ۚ  ف أ و 

ل ت   ر  ﴿    حين قال ألن    "؛فضرب "، أراد  فضرب  فانالت، فلم يذكر  (4) [36 الشعراب]﴾ف انا  ر    ي ع صاك  ال ب ح   ﴾ أ    ا ض 

وم:ل    أن    م  ل  ع   ضرب ،  ر     ﴿   ل  ال ح  اك   ي  ع ص  ر    اض  ل ن ا  ر ت    ف ق  ن      ف انا ل  ر ل    اي ن ت ا  م  ي ناا  ع ش  والتقدير  [60لبقرل ]﴾ع   ،

 الاصيحة.  الااب ل حايها الن  وهذا اكتتااب يكو  يالااب التب يسم   ،نالرت افضرب  ف

الن  ات    للت  كأ  تحليلهم  ياكتتااب فب  القول  الل  حال فب  الن  غوي  راتيب  القواعد  ويت  حوي  ة على  روها،  قر  التب  ض   ة 

ا يالحركة ، سواب تم:ل  غو   ظام الل  ة التب يارضها الن  ناعي  تب يقع فيها الحذف، بدلي  القرائن الص   راتيب ال  ذلم فب الت  

ال  ي  اإلعراب المنصو   اكسم  فب  كما  الل  ة،  العوام   من  ي لو  تعالى اظي  ذ   قول   نحو  قبل ،  اذ ا    ﴿   ة  م  أ ل ون م   ي س  و 

و  ي ن ا ق و   ق     ا  ة، حوي  عة الن  نمن جهة الص    ركيب الت    ؛ ليستقيم  نصب    ب عام   يتلل    غو   ظام الل  ، فالن  [219لبقرل ]﴾ ال ع 

–ة  الحالي      بها، كما فب حذف واو الحال من اللملةاهر )يناقو (، أم لم يتم:  ة الاع  الظ  لكن  اتت اب  عن  بدكل 

 
 . 79آ م، 8419،  1طفب نحو اللغة وتراتيبها، منه  وتلبيت، عالم المعرفة، جدل، السعودية،   خلي  أحمدانظر، عمايرل،  ((1
، اإلمام بدر الدين محم د بن عبدهللا )ت   ((2 تشب  ر   . 3/134هط(  الب رها  فب علوم القرآ ،  794انظر، الز 
 . 135-3/134  انظر، المصدر ناس ، (3)
 . 20/ 7، والبحر 214/  2البيا   ،انظر ((4
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الن   يع   آراب  تعالى   –  حاليحسب  قول   فب  ق ائ ل و     ﴿  كما  ه م   أ و   ب ي اتاا  ن ا  ي أ س  اب ه ا  ف ل  ن اه ا  أ ه ل ك  ي ة   ق ر  م ن   م   ك   ﴾ و 

 . (1)ق  من وجود حرفب نست    يال:  ة حذف الواو تتم:  وهم قائلو (، وعل  قدير عندهم )أو ، والت  [4  عرافاأل]

ات    الل  تما  ياكتتااب على قرائن سياقي  كأ  تقدير  ة ودكلي  غويو  فب قولهم  المعنى،    ليستقيم    محذوف    ة توجب 

م او ات     ﴿  تما فب قول  تعالى  د  ل    م ن ف ب الس  ل  ب ال  أ ل م  ت ر  أ    ّللا   ي س  م ل  و ال ق م ر  و الن ل وم  و ال ل  م ن ف ب األ  ر ح  و الش  و 

: ير  م  ن  الن ا    ك  و ا   و  ر  و الد  ل  : ير    ۚ  و الش  ك  ت   و  ل ي      ح  ذ ا     ع  حناين من   –عز  وج     –، فقد ذكر هللا  [18الح  ]  ﴾ال ع 

 لود فحت  ا  أبى الس  من الن    )وك:ير     الكالم    تقدير    أل     علي  العذا ؛  ا   حن  أطاع هللا، وآخر أبى فحت  الن  

 علي  العذا (.

ي ة     ﴿   من يا  اكتتااب فب علم البالغة الملاا المرس ، كما فب قول  تعالى   هومما يمكن عد    أ ل  ال ق ر  و اس 

ا ير  ال ت ب أ ق ب ل ن ا ف يه  ا و ال ع  ن ا ف يه    ،قدير )أه  القرية، والت  محذوفاا   رو  مضافاا ين يقد  البالغي    ؛ أل   [82 يوس ]   ﴾ال ت ب ك 

 نلت والعق ، ليستقيم المعنى. ة على المكلي    تقوم قرائن  الد  الملاا المرس  كل   وأه  العير(، ويبدو أ   

الم  يرى  و   ارسين  الد  د    أ     (2) نحديي أحد  التب  والت  س  ر  اللم   يالحذف  القول  ، ك  مكتفيةا   قدير جمالا ا يمنه  

 م يما لم ينلت، وعد  للمتكل       إنلاق  أن    نللقصد، فضالا ع  كلة، وتحديد  للد    تضييت    المحذوف    تقدير    حذف فيها؛ أل   

نمي  إلى   ونحن    ،ي   ت  ن ل  تتوارى بذكر المحذوف لو    ومعا     اللملة المكتفية أحالا بذاتها، ك فرعاا، وفيها دككت  

ونب هوا    ،ياقواكتتااب يظاهر الس     يوا عن بالغة الحذفتحد    نين الذي مستايدين من أقوال البالغي  ده  أ  ونهك  هذا الر  

المحذوف ذكر  أ    المتلق  ي قد    إلى  مل   إلى  اللرجانب    ،بهد    القاهر  يقول عبد  الن ال  إ "  ه( 471)  إذ  ن م ترى 

ترى المالحة كيف تذهب إ  أنا ر م ا  التكل م تيف تتاادى من إ هار هذا المحذوف، وكيف تأنل إلى إضماره، و 

ي   ،(3) ي ؟" يانيةا  المعنى  هذا  مقول  وأت د  اسم    ا"  قد من  تلده  فع    أو  ذ      ذ  ف  ح  ي  موضع  ، وح  أ حيب  يم   فب   ف  ، 

 

 . 1/372  ،( انظر، الاراب، معانب القرآ (1
، انظر،  ((2 مر    . 162آ ،قديرة للقول يالحذف والت  نقدي   ة، دراسة دكلة اكتتااب فب اللملة القرآني    علب عبدالاتابالش 

، عبد القاهر )  ((3 ، القاهرل، ط471اللرجانب  ،   م1992،  3هط(  دكئ  اإلعلاا، قرأه وعل ت علي   محمود محمد راتر، ملبعة المدنب 
 . 152آ
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من    ل  ، وترى إضمار ه فب الن ال أولى وآن من ذكره  أحسن    وأنا تلد  حذف      إك    ،حذف فيهاالحالة التب ينبغب أ  ي  

فب تعلي  تاضيل  للحذف على الذ تر من أ   األخير هو األح ، وأحلي ت  هذه ، فاللرجانب  ينللت  (1) "الن لت ي 

تصحبها  الم الاة  وهذه  الت وقع،  عملي ة  ي ال   الذ   الحذف  عكل  على  إاابه،  المتلق ب  فع   ردود  من  تضع  

  .(2)حاكت ناسي ة ك تتوف ر فب الذ تر

من   اكتتااب    ونستنت   أ    إراري  يهك  أسلو   ذلم  العربي  د  اللغة  فب  ة  فاألح   اإليلاا،  على  وقيامها  ة 

رات    ال لا  ة أ  تبتعد عن الوضوب الكام ، وتكتاب يشحن  ياغة األدبي  الص   ة تسم  يةيا  ة أو حالي  مقالي    يمهر  

وال   يع    على   اكحتراا عن العبث بنابا هب )  دقيقةا   ياق تسميةا غيو  على هذا الس  وقد أطلت البال ،المعب  رل عنها  الد 

الد  هنا  اهر  والظ    ،(3)اهر(الظ   يالقرينة  اكتتااب  أهم  يعنب  إذ هب  األدبب    الة،  ال لا   الد    فب  ناس ، حيث من  ال 

يالوقوع فب هو  لألدبي    اا يكو  حضوره فب ال لا  إسقاط العب:ي  ة  المالذ  ف  ،(4) ةل  يقل   من فاعلية  ب ودوره فب تلق  تر 

ياغة يدخلها منلقة الش   ؛ أل   اتتمال عناحر الص  تب يستليع المتلقب اختراقها سريعاا إلى ة ال  اافي  الت ااع  مع النص  

بينما يدخ  أسلو   الن ا  ، الد كلب  ، تأم    وتدب ر ب إك يعد  المتلق    ال لا  دائرل الك:افة يحيث ك ي ترق اكتتااب  ت  

ر، فيزداد الكالم ح سنا وتزداد الن ال لذ لا فيكو  اتتسا    .(5)المعنى ربيهاا ياتتسا  التصو 

 

 

 

 

 
 . 153-152آ   المصدر ناس ، ((1
 . 216مكتبة لبنا  ناررو ، )د.ط(، )د.ت(، آ  ة قرابل أخرى،د  البالغة العربي  لب، محم  عبد الملانظر،  ((2
، أبو يعقو  يوس  بن محم د)ت   (   (3 كاتب  ،  دار ضبل  وكتب هوامش  وعل ت علي   نعيم اراورهط(  ماتاب العلوم،  626انظر، الس 

   .206م، آ 1987، 2طالكتب العلمي ة، بيروت، 
 . 217آ  ة قرابل أخرى،د  البالغة العربي  لمللب، محم  عبد اانظر،  ((4
 . 222-221ص  ة قرابل أخرى،د  البالغة العربي  عبد المللب، محم  انظر، ( (5
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 الخاتمة:

القول  الوفب   إلى  ن لص   اكتتااب  إ    تام  البالغي    مصلل   ياهتمام  حظيا  التب  المصللحات  ين  من 

فب   جاب حدي:هم عن إدراتهم لماهوم  وأهم يت ، وإن ما  على الر غم من    فن اا مستقالا   عندهم  غير أن   لم يرد   ين،حوي  والن  

ر   ذينال    أححا  البديعي ات   ونست:نب من ذلمالحذف أو اإليلاا يالحذف،    يا   ا، يم  تلو  أفردوا ل  عنواناا مستقال 

يد األمر   يمهل   مستق    على  الان   ،    ليحظى هذا  أن  الن واجب  يأخذ    كما  الن حوي ين  لم  عند    نالهاال تب    يةالعناعند 

، وجاب فب معرح حدي:هم عن الحذف واكختصار  ب  يقب فب إطار ماهوم   البالغي ين فب مصن ااتهم ، وإذا  الل غو  
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يستحق  ، فهم إ   لم هذا المصلل  اكهتمام ال ذ     يعلوالم  حديين من علماب البالغة والن حو نلدهم  الم    انتقلنا إلى

 اكتتااب قسماا من أقسام الحذف.  نه  القدماب فب عد   ساروا على  يغالوا ذكره ،

الن  وتبي    يعد  لنا  اللهودن  هذه  فب  الت    إيلاا    اكتتااب       أ  ظر  فب  ال  يقع  يحسب   اا حذف  تضم نا تب  راتيب 

 ا يلعلنا نقر  ة، مم  ي  غو راتيب الل  اكتتااب ك يستلزم الحذف فب الت  ف، اا حذف تتضم نتب لم راتيب ال  ة، والت  حوي  نعة الن  الص  

عن الحذف، واكتتااب يرفضهما   قدير نات   قدير، والت    إلى الت  الحذف يهد    ؛ أل     ليل من مصللحات الحذفيأن  

يتنافى مع وتقدير المحذوف  نظم ألاا  الن ص  ينبئ عن دكلتها، ودكلة الن ص  محكومة بنظم ألاا  ،    ، كما أ   معاا 

فدكلة ي م   ومن  الل    ذلم،  يالمعنى  مرتبلة  اكتتااب  ال  مصلل   الكااية  يعنب  الذ   تقدير غو   إلى  تحتاج  ك  تب 

 ة. ة أو البال ي  حوي  نعة الن  ومن جع  اكتتااب مرادفاا للحذف نظر إلي  من يا  الص   ،محذوف

هذ  أ    نرى  ف ن نا  جمالياوبعد،  عن  تكش   التب  الد راسات  من  مزيد   إلى  يحتاج  األسلو   الن  ا  فب   ص   ت  

، واألد  العربب   رعره ون:ره، فهو أسلو    ، فضالا عن أن  ة الل  يهكد إراري    القرآنب    يعد  غة وعنايتها ياللانب الت داولب 

  لت حلي  األسلوبب  الذ  حظب ياهتمام الن قاد فب العصر الحديث.حورلا من حور ا

 

 

 

 

 المصادر والمراجع    

 القرآ  الكريم. •

ين )ت  ابن   -1 يخ  637األيير، ضياب الد  اعر، حق ق  وعل ت علي  الش  ائر فب أد  الكاتب والش  هط(  الم:  الس 

 م.1998،  1تام  عويضة، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط
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البركات )ت األنبار    -2 أبو  الن  577،  بين  ال الف  اإلنصاف فب مسائ   والكوفي  البصري     ينحوي  هط(،  ين،  ين 

الد    تحقيت نتصاف من اإلنصاف،  ومع  كتا  اك التراث،  محمد محيب  دار إحياب  ،  4طين عبدالحميد، 

 م.  1961

، 1د جمي ، دار الاكر، بيروت، ط، تحقيت  حدقب محم  البحر المحي  ه(،745)ت  أبو حيا  ،األندلسب   -3

 . ه1420

الاك -4 عالم  مللة  للاهم،  محاولة   ، العربب  الن حو  فب  الحذف  بورعيب،  اهرل  عبراموا،  الكويا،  ، 3ر، 

 م. 2006مار ،  –، يناير  34م 

  علب  ، تقديم وإرراف ومراجعة  رفيت العلم، تحقيتاف احلالحات الانو  كش     محمد بن علب  هانو ،الت   -5

 . م1996، 1لبنا ، ط دحروج، مكتبة لبنا  ناررو ،

، ملبعة المدنب، محمود محمد راتر   ر البالغة، قرأه وعل ت علي أسرا   ه(471، عبد القاهر )جانب  اللر  -6

 م. 1991، 1ل، طجد  

، 471، عبد القاهر ) اللرجانب   -7 هط(  دكئ  اإلعلاا، قرأه وعل ت علي   محمود محمد راتر، ملبعة المدنب 

 م. 1992، 3ط  القاهرل،

، واارل  ابن جعار، أبو الارج قدامة  نقد الن :ر، حق ق  وعل ت حواري   ط  حسين يم، وعبد الحميد العباد     -8

 م.1941رف، القاهرل، )د.ط(، المعا

 م.1983ة للكتا ، ليبيا، )د.ط(، ار العربي  راث، الد  ة فب الت  ، أحمد  اللهلات العربي  اللند     -9

هط(  ال صائص، تحقيت  عبد الحميد هنداو ، دار الكتب العلمية،  392   ، أبو الات  ع:ما  )ت ب  ابن جن     -10

 م. 2008 ،3طبيروت،

  تحقيت  محمد إسماعي ، وأحمد عامر،   حناعة اإلعرا ،  سر  ه(،  392:ما  )ت أبو الات  ع   ، ب  ن  ابن ج   -11

  .م2000، 1ة، بيروت، طدار الكتب العلمي  
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، أبو يكر علب  بن عبدّللا  )ت   -12 ل ة الحمو   زانة األد  وغاية األ ر ، دراسة وتحقيت   837   ابن ح  هط(  خ 

 م. 2001، 1توكب ديا ، دار حادر، بيروت، ط

اأ ابن   -13 حياب الكتب  إ، دار    براهيمإ بو الاض   أ  محمد  قيتتح   ، ررب نه  البالغة   (ه 655ت   لحديد)بب 

 م. 1967، 2طمصر،   ،ة، ملبعة عيسى البابب الحلبب ورركاهالعربي  

تل يص كنز البراعة فب   (  جوهر الكنز"ه737   ين أحمد بن إسماعي  بن األيير )ت ، نلم الد  الحلبب    -14

 م، منشأل المعارف، اإلسكندرية، )د.ط(، )د.ت(. ت  محمد اغلول سال  أدوات ذو  البراعة"، تحقي

البديعي ة  -15 الكافي ة  ررب  ين   الد  ، حاب  البديع،   الحل ب  ومحاسن  البالغة  علوم  نشاو ،   فب  نسيب  تحقيت  

 م. 1982ملمع اللغة العربي ة، دمشت، )د.ط(، 

سليما ، -16 طاهر  الد    حمودل،  فب  الحذف  ال اهرل  الد  ر    ، والت وايع، لغو   والن شر  للل باعة  اللامعي ة  ار 

 . م1998، 1اإلسكندرية، ط 

 م. 1991، 1، طا نصر الحت ب، دار الكتا  العربب  يوا ، ررب وتعليت  حن  ايغة، الد  ، الن  بيانب  الذ   -17

، أبو الحسن علب بن عيسى )ت  -18 هط(  الن كا فب إعلاا القرآ  ) ضمن كتا   يالث رسائ   386   الر مانب 

إع المعارف، مصر،  فب  دار  اغلول سالم،  ومحم د  خل  هللا،  محم د  عليها   وعل ت  حق قها  القرآ (،  لاا 

 )د.ط(، )د.ت(.  

، اإلمام بدر الدين محم د بن عبدهللا )ت  -19 تشب  ر  م ل  794   الز  هط(  الب رها  فب علوم القرآ ، خر ج حدي:  وقد 

 م.2001لعلمي ة، بيروت، )د.ط(، وعل ت علي   مصلاى عبد القادر علا، دار الكتب ا

بع، مكتبة المعارف، بيروت، )د.ط(،  -20 ، أبو عبد هللا الحسين  ررب المعل قات الس  وانب   م. 1994الز 

 م. 2003، 2، ط حو، دار الاكر، عما معانب الن    فاض  ،امرائب  الس   -21

محم د)ت  -22 بن  يوس   يعقو   أبو   ، كاتب  وكتب  626الس  العلوم، ضبل   ماتاب  علي    هط(   وعل ت  هوامش  

 .م1987،  2نعيم اراور،  دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط
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الرحمن )ت  -23 الدين عبد  ي وطب، جالل  الاض  911   الس  أبو  القرآ ، تحقيت  محمد  هط(  اإلتقا  فب علوم 

 م. 1974، 1إبراهيم، الهيئة المصري ة العامة للكتا ، ط

ين)ت     ،وطب  ي  الس   -24 الد  الكتب    المزهر  ه(،911جالل  دار  منصور،  علب  فهاد  تحقيت   اللغة،  علوم  فب 

 م. 1998،  1طالعلمي ة، بيروت، 

افعب، محم د )ت  -25 افعب، حق ق  وخر ج   رفعا فوا  عبد المللب، 204   الش  هط(  مسند محم د بن ادريل الش 

 م. 2005، 1دار البشائر اإلسالمية، بيروت، ط

قدير،  ة للقول يالحذف والت  ة، دراسة نقدي  كتتااب فب اللملة القرآني  دكلة ا   ، علب عبد الاتاب محيبمر   الش   -26

 م. 2006أطروحة دكتورال، جامعة يغداد، كلية التربية )ابن ررد(، 

)ت  -27 محمد  بن  علب  با ،  العلمية،  1206الص  الكتب  دار  األرمونب،  ررب  على  با   الص  حارية  ه(، 

 . م1997، 1بيروت، ط

ه(، جامع البيا  فب تأوي  القرآ ، تحقيت  أحمد محمد راتر، مهسسة 310، محمد بن جرير )ت بر   الل   -28

 م.  2000، 1سالة، طالر  

الن  عبدالكريم، سهيلة خل اف    -29 الحذف عند  والبالغيينمصللحات  العلمي ة، حويين  كربالب  جامعة  مللة   ،

   .م2011،  1، ع9م 

 . ا  ناررو ، )د.ط(، )د.ت(مكتبة لبن ة قرابل أخرى،عبد المللب، محمد  البالغة العربي   -30

وليد   ،العرف  -31 بن  الت     عبدالرؤوف  من  للار  الحذف  القرآ   معانب  فب  وتوجيه   نظري  ركيب  دراسة  ة  اب، 

عودي ة، ة،د بن سعود اإلسالمي  ة، رسالة ماجستير، جامعة اإلمام محم  تلبيقي    . هط1431  -هط 1430 الس 

ين عبد  هط(  ررب ابن عق 769   ابن عقي ، عبد هللا )ت  -32 ي  على ألفية ابن مالم، تحقيت  محم د محيب الد 

 م. 2004 ،2ط الحميد، دار اللالئع، القاهرل،
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ين، او ، إنعام  المعلم الماص  عك    -33   فب علوم البالغة )البديع والبيا  والمعانب(، مراجعة  أحمد رمل الد 

 م. 1996، 2طة، بيروت، دار الكتب العلمي  

ن -34 فب  أحمد   خلي   طعمايرل،  السعودية،  جدل،  المعرفة،  عالم  وتلبيت،  منه   وتراتيبها،  اللغة  ،  1حو 
 م. 1984

مل  -35 القرآني ة،  القرابت  معلم  سالم   عبدالعال  ومكرم،  م تار،  ط عمر،أحمد  الكويا،  جامعة  ،  2بوعات 
 . م1988

م ل395ابن فار ، أحمد )ت   -36 نن العر  فب كالمها، حق ق  وقد  احبب فب فق  اللغة وس     مصلاى  هط(  الص 

ويمب    م. 1963، مهسسة بدرا  للل باعة والن شر، بيروت،)د.ط(، الش 

، ومحم د علب   آمعانب القر ه(   207أبو اكريا يحيى بن اياد )ت اب،  الار   -37 ، تحقيت  أحمد يوس  الن لاتب 

ار المصري ة للت أليف والت رجمة، مصر، ط لبب، الد     .)د.ت(  ،1الن لار، وعبدالاتاب إسماعي  الش 

جوايف -38 الد     فندريل،  عبدالحميد  تعريب   القص  واخلب  اللغة،  ومحمد  المصري  ،  األنللو  مكتبة  ة،  اآ، 

 م. 1950)د.ط(، 

مضاب -39 ابن  ط    القرطبب،  اكعتصام،  دار  البنا،  إبراهيم  محمد  وتحقيت   دراسة  الن حال،  على  ،  1الر د 

 م. 1979

الحسن بن رريت )ت   -40 أبو علب   ، تحقيت  محم د هط456   القيروانب  وآداي ،  عر  الش   العمدل فب محاسن    )

 م. 2001، 1عبد القادر علا، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط

،  هيلب    محمد بن عوح الس  حقيتلفية ابن مالم، تأ  الم إلى ح    إرراد الس     هط(767ة)ت ابن القيم اللواي   -41

 م. 1954، 1ط

)ت الكاو    -42 البقاب  أبو  اللغوي  يات  الكل     ه(1094،  والاروق  المصللحات  فب  عدنا   معلم  تحقيت   ة، 

 سالة، بيروت، )د.ط(، )د.ت(. ، مهسسة الر  درويش، ومحمد المصر   
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)ت  -43 الدين  جمال  مالم،  بدو   672ابن  ومحمد  السيد،  عبدالرحمن  تحقيت   الاوائد،  تسهي   ررب  هط(، 

 م.1990، 1الم تو ، هلر لللباعة والنشر، ط

فض   -44 بن  علب   ، )ت الملارعب  وإعراي (،  479ال  الكريم  القرآ   معانب  )فب  الكريم  القرآ   فب  الن كا  ه(  

 م.2007،  1دراسة وتحقيت  عبدهللا عبدالقادر الل وي ، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط

ين بن معصوم )ت  -45 ، علب حدر الد  هط(  أنوار الر بيع فب أنواع البديع، حق ق  وترجم لشعرائ    1120   المدنب 

 م. 1969،  1هاد  ركر، ملبعة الن عما ، الن ل ، ط راتر

، ابن البن اب)ت  -46 وح الم ريع فب حناعة البديع، تحقيت  رضوا  بنشقرو ، الرباط، 721 المراتشب  هططط(  الر 

 م. 1985)د.ط(، 

منظور،  -47 ين    ابن  الد  مكرم  محم د جمال  بيروت،     هط(711)ت    بن  دار حادر،  العر ،  )د. ط(،  لسا  

 . )د.ت(

القلم، دمشت، طميدانب  ال  -48 دار  ها وعلوم ها وفنون ها،  س  أ س  العربي ة  البالغة  الرحمن حسن حبن كة   ، 3، عبد 

 م. 2010

)ت   حا ،الن   -49 جعار  القرآ ،  ه(،338أبو  إبراهيم،    إعرا   خلي   عبدالمنعم  علي    وعل ت  حواري   وضع 

 ه. 1421، 1منشورات محمد علب بيضو ، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط

حسن)ت    -50 بن  محمد  ين  الد  رمل  الش   859الن واجب،  حسن  هط(   ودراسة   تحقيت  اكتتااب،  بديع  فب  ااب 

 م. 2004، 1وايع، عما ، طشر والت  محمد عبد الهاد ، دار الينابيع للن  

الدين )ت  -51 دار 761ابن هشام، جمال  المبارك، ومحمد علب حمدهللا،  تحقيت  ماا   اللبيب،  ه(، مغنب 

 م.1985، 6، طالاكر، دمشت

الن   -52 المسائ   سليما ،  بن  داود  الت  حوي  الهويم ،  كتا   فب  الص  ة  اللامع  لشرب  الملقن  وضي   كبن  حي  

عودي ة، ، رسالة ماجستير، جامعة القسيم،ه( جمعاا وعرضاا وودراسةا 804)ت   ه.  1438ه/ 1437 الس 
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يعيش )ت  -53 يعقو ،643ابن  بديع  إمي   ل    م  قد  الماص  ،  ال  هط(، ررب  بيروت، طدار  العلمي ة،  ،  1كتب 

 . م2001

حمش -54 العربي    يونل  اللغة  فب  الحذف  محمد   الت  خل   كلية  أيحاث  مللة  األساسي  ة،    ، 10  م ة،  ربية 

 م. 2،2010ع

 


