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  صحيح البخاري  في حذف الفعل وتقديره

  سهام رمضان الزعبوط. أ           و لعرجا        جهاد يوسف ا .د.أ   
  ماجستير في النحو العربي                قسم اللغة العربية–كلية اآلداب   

  غزة              – الجامعة اإلسالمية                
ابطاً بينها و بين آيات قرآنية ذف الفعل في صحيح البخاري، ر    يتتبع هذا البحث ظاهرة ح     :ملخص

ذلك من خالل تسليط الضوء على األحاديث الشريفة التي تتناول قضية فقهية أو عقائدية تتوقـف                و
عليها مسألة الحذف والتقدير الذي يسري في شرايين اللغة ، وله وجوده الذي يكشف عن عبقريـة                 

ح ان هذه الظاهرة كان من خالل كتب النحاة و تطبيقها علـى صـحي            هذه اللغة مراعاة للخفة ، وبي     
اطرادها طبقاً للمنهج االستقرائي لألحاديث كلها، اإلحصائي لبعض       البخاري؛ لبيان درجة دورانها و    

الظواهر قليلة الوجود أو النادرة، و من ثم اإلشارة إلى الفائدة من عملية الحذف ؛ لنكـشف حقيقـة     
  .    النظرية و مدى تواترها من الناحية العمليةالظاهرة من الناحية

The omission of verb and its syntactic role in Sahih Al 
Bukhari   

Abstract: This study discusses the omission of the verb in Sahih Al 
Bukhari comparing it with examples taken from the Holy Quran. It mainly 
focuses on the Hadiths related to a particular juristic issue upon which 
omission and its syntactic role depend, reflecting the uniqueness of Arabic. 
This phenomenon has been discussed with reference to Arabic grammar and 
its application to Sahih Al Bukhari in order to show its succession. The study, 
which adopted the investigative - inductive method of Hadiths, unveiled the 
significance of omission, pointing out its theoretical nature as well as its 
practical frequency.      

 تقديم
 ،طقين بالضاِد النَّبـي األمـين  الحمد ِهللا حمداً طيباً مباركاً فيه، والصالةُ والسالم على أفصح النّا         

   وبعد،ين األخياِر إلى يوِم الدينوعلى آِله وصحِبه المصطَفَ
 لهـو الـدافع     ،خطاء ال تُعكِّره األ   ،رصه على لساِنه العربي سليما     وح ،فإن غيرةَ المسلِم على ديِنه    

هذه اللغةللبحِث عن د والكشِف عن أسراِرها،ر . 

وإن أهمية هذا البحث في كونه يتتبع ظاهرة حذف الفعل في الصحيح، رابطًا بينها وبين آيـات       
قرآنية، بعضها متواتر القراءة، وبعضها غير متواتر القراءة، من هنا كان بـدء إجابـة الـسؤال                

اننا، هل األحاديث النبوية رواها الـصحابة كمـا القـراءات القرآنيـة لـبعض             الملحاح على أذه  
 ، كما تنبع أهمية البحث في تسليط الضوء على األحاديث التي تتناول قـضية فقهيـة، أو        !اآليات؟

 .عقائدية تتوقف عليها مسألة الحذف والتقدير
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 نوإ،  ؛ لوروِد الشريعِة بلـساٍن عربـي      هإن معرفةَ اللُّغِة واإلعراِب ألصٌل لمعرفِة الحديِث وغيرِ        
ال وهـي جامعـةٌ   ،  عليها لدى المسلمين   السنةَ لهي المصدر التشريعي الثاني من المصادِر المتَّفقِ       

 تفوتُها شاِردةٌ وال واردةٌ

 وله وجوده الذي يكشفُ عن ،تسري في شراييِن اللغِة العربيةِ     ظاهرةٌ من الظواهِر التي      إن الحذفَ 
 على حقيقِتها خـالَل   والوقوِف، اتِّجهنا لبياِن هذه الظاهرةِ     ومن ثم  ،بقريِة هذِه اللغِة مراعاةً للخفَّة    ع

  . وتطبيقًا على الصحيح؛ لبياِن درجِة دوراِنها واطِّرادها،كتِب النحاة
أو المنهج االستقرائي لألحاديث كلِّها، اإلحصائي لبعض الظواهر قليلة الوجـود،           : منهج الدراسة 

 .النادرة 

  : كانتْ ضمن ثالثِة مستوياتمستوياتُ الدراسة
 وبيـان مـواطن اطـراد    ، وتحليل ما فيها، خالَل كتِب النُّحاة ،المستوى النظري : المستوى األول 

 . والشعر العربي،ستدل به النحاة من القرآن الكريم مع ما ا،الظاهرة

 .ي ضمن صحيح البخار،المستوى التطبيقي: الثاني المستوى

 . ويرتبطُ باإلشارة إلى الفائدِة من عملية الحذف،الداللي: المستوى الثالث
والمقابلةُ بين المستوييِن األوِل والثاني تكشفُ حقيقةَ الظاهرِة من الناحيِة النظرية،  وتبين تواترها              

 .من الناحيِة العملية

 النحاة و عدة مباحـث تناولـت        وقد قسمنا البحث إلى تمهيد تحدثنا فيه عن  الحذف والتقدير عند           
حذف الفعل وحده، أو مـع مـضمر؛ مرفـوع، أو           : الحذف والتقدير في صحيح البخاري، وهي     

 .حذف العوامل معهما، أو منصوب،أو

ومـا  {  وال نزعم فيه التمام فإن أصـبنا فمـن اهللا    ، جهد المِقل  ، فها هو ذا جهدنا    ،وعلى كلِّ حالٍ  
 وكفانا شذى تلـك     ،ن أخفقْنا فمن أنفسنا والشيطان     وإ ،)1(}للِّه علَيِه تَوكَّلْتُ وِإلَيِه ُأِنيب    تَوِفيِقي ِإالَّ ِبا  

:  ونتم كالمنا بما أتم بـه البخـاري صـحيحه          ،لى صاحِبها أتم وأشرفُ التسليم     ع ،السيرِة العطرة 
 اللَّـِه وِبحمـِدِه،     ى اللِّساِن، ثَِقيلَتَاِن ِفي الِْميزاِن، سـبحان      حِبيبتَاِن ِإلَى الرحمِن، خَِفيفَتَاِن علَ    كَِلمتَاِن  "

  واَهللا نسأُل السداد .)2("سبحان اللَِّه الْعِظيِم
                                                

  88: هود )(1
 rرسـول اهللا     المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور      ( البخاري صحيح اإلمام    )(2

،  لإلمام الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي               )وسننه وأيامه 
  البخاري، الزهراء لإلعالم العربي
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  تمهيد
  )مفهومه ومسمياته وشروطه وصوره (الحذف :المبحث األول

  :ـ مفهوم الحذف ومسمياته1
، )3(ما حِذفَ من شيٍء فَطُِرح، :  طرفه، والحذافةُقطعه من: حذفَ الشيء يحذفه حذفًا : الحذف لغةً 

  : وفي ذلك قال امرؤ القيس واصفًا فرسه
             نراِة الِمجهةٌ كَسبلها ج           المقْتَِدر الصانع 4(حذَّفَه(  

ي أن يحِذفَ أحـدكُم  ِلتُذَك لكم اَألسُل والرماح والسهام، وإيا " - رضي اهللا عنه– ومنه قول عمر    
5("األرنب(.  

، وهو تخفيفه وترك اإلطالة فيـه، ويـدل عليـه    )6(" حذْفُ السالم في الصالة سنّة: "وفي الحديث 
  . )8"(التكبير جزم ، والسالم جزم: ")7(حديث النَّخَعي

                                                                                                                        
ـ      6406:، كتاب الـدعوات، حـديث     )ط.د(م،  2006القاهرة،       ذور، ، وكتـاب األيمـان والن

  .7563:، وكتاب التوحيد، حديث6682:حديث
مين عبد الوهاب،ومحمد الصادق العبيدي، إحياء التـراث        أ:  لسان العرب، ابن منظور، تحقيق     )3(

، بن عباد ، والمحيط في اللغة، إسماعيل      )فمادة حذ (93:، ص 3 ج ،)ت.د(،3العربي، لبنان،ط 
  . 69: ، ص3، ج1994، 1عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط

 ديوان امرئ القيس، أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بـاألعلم الـشنتمري،          )4(
  .  315: ص ،1974، )ط.د(، )ق.د(الشركة الوطنية، 

: شرح اآلجرومية في علم العربية، علي بن عبد اهللا بن علي نور الدين الـسنهوري، تحقيـق                ) 5(
  .518: ، ص2، ج2006، 1ار السالم، طمحمد خليل عبد العزيز شرف، د

الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، لإلمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمـذي، دار ابـن                ) 6(
 ، وسنن 227:  حديث ،r، كتاب الصالة عن رسول اهللا  2002،  1 لبنان، ط  –حزم، بيروت   

محمد األلباني، مكتبـة المعـارف   : بن األشعث السجتاني، تحقيقاأبي داود، أبو داود سليمان  
  .1004: حديثلصالة، اكتاب ، )ت.د(، 1لنشر، الرياض ، طل

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود بن عمرو النّخعـي، اليمـاني الكـوفي، راٍو مـن رواة                   ) 7(
  .4/520: سير أعالم النبالء: لسنة، ينظراألحاديث، وفقيه أهل ا

  .297 :ثحدي، rي، كتاب الصالة عن النبي وهو سنن الترمذ، الجامع الصحيح)8(
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بالغي، والحذف  تضمنت اللغةُ العربيةُ الكثير من صوِر الحذف، فكان الحذفُ ال         : الحذف اصطالحا 
  . الصوتي، والعروضي، واإلمالئي، والنحوي؛ ولذا كان من الضروري اإلشارة إلى ما قيل فيها

 عجيـب األمـر، شـبيه     المأخذ،لطيفُ ، المسلك دقيقُب بافُالحذ:" )9(قال عبد القاهر الجرجاني
ـ   لإلفـادة، د عن اإلفادة أزيمن الذكر، والصمتَ  الذكر أفصحفإنك ترى به تركبالسحر،  دك وتج
   .)10("، وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تُِبن ما تكون إذا لم تنطقأنطقَ
والناظر في تعريف عبد القاهر يجده إشارة لجمال الحذف وبالغته، أو وصـفًا لـه ولـيس                      
  . تعريفًا

الجملـة  نوع من التخفيف من الثقل النطقي للفظ، أو التخفيف من عناصر       : والحذف في علم اللغة   
، ويتمثل ذلك للناظر من خالل صور اإلدغام، وحذف التنوين وقفًا، والوقـف             )11(في حال طولها  

  .  )12(، وهذا ما نبه إليه ابن جني في كتابه... على كثير من كلمات القرآن الكريم
 إسقاط ما كان موجودا من الحذف النحوي: "ومن هذا التعريف وذاك يمكن للناظر أن يخرج بقوله     

  ".ركة أو حرف، أو كلمة فأكثر، بشروط معروفةح
حذف الحركة، وحذف الحرف، وحذف الكلمـة       : ستطيع استنباط أنواعه  ومن خالل هذا التعريف ن    

، وهذا الحذف ليس اعتباطًا، بل ال بد لـه          - الجمل والتراكيب    –بأنواعها، وحذف أكثر من كلمة      
   .طمن شروط وضواب

                                                
اإلمام أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الـرحمن الجرجـاني، ولـد فـي               : عبد القاهر الجرجاني    ) 9(

 من مؤسسي علم البالغة، كما أنه نحوي وأديـب ،           - مدينة مشهورة ببالد فارس    –جرجان  
 هــ،   471:أخذ النحو بجرجان عن أبي الحسين ابن أخت أبي علي الفارسي، تـوفي عـام              

: ب سير أعالم النبالء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي، تحقيـق              تهذي: ينظر
  . 405: ، ص2، ج1991، 1شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

محمود محمد شاكر، مكتبة الخـانجي،      : عبد القاهر الجرجاني، تحقيق    كتاب دالئل اإلعجاز،     )10(
تراكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القـادر،         ، وال 146: ، ص 1989،  2القاهرة، ط 

  .185: ، ص)ت.د(، ) ط.د(عبد الفتاح الشين، دار المريخ، الرياض، السعودية، 
، 1انيـة، القـاهرة، ط     ظاهرة التخفيف في النحو العربي، أحمد عفيفي، الدار المـصرية اللبن           )11(

  .  217: ص، 1996
، المكتبـة التوفيقيـة،   عبد الحكيم بن محمـد  : ي ، تحقيق  ثمان بن جن   الخصائص، أبو الفتح ع    )12(

   . 243:، ص2، ج)ط. د(، )ت.د(، )ق.د(
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بين الحذف واإلضمار، فاإلضمار هـو االسـتتار، واالسـتتار          ولذا كان من الضروري التفريقُ      
  . )13(يختص بالضمائر، في حين يكون الحذف في أي جزء من أجزاء الجملة

هذا ما تبين للناظر من فروق بين تلك المصطلحات؛ لنلج بعدها للبحث في شروط الحـذف التـي       
  .متى توفرت كان الحذف حسنًا، وإال فقد الكالم معناه ورونقه

  : شروط الحذف-2
: وجود قرينة أو دليل سواء أكان حاليا أم مقاليا؛ حتى يكون اللبس مأمونًا، والدليل الحـالي               : أوالً

  .اضِرب: بإضمار" زيدا"كقولك لمن رفع سوطًا 
". زيـدا "من أضـرب؟    : كقولك لمن قال  : سلّمنا سالما، والمقالي  : ؛ أي )14(} قَالُوا سلَاما  {:  ومنه
 يطلـق   - الحالي والمقالي  –وكال النوعين    ،)15(}وِقيَل ِللَِّذين اتَّقَوا ماذَا َأنْزَل ربكُم قَالُوا خَيرا       {ومنه  

  . )16()دليل الحذف غير الصناعي(عليهما 
أال يكون المحذوف مؤكَّدا؛ ألن الغرض من الحذف التخفيف واالختصار؛ ولـذا ال يحـذف      : ثانيا

الذي رأيتُ نفسه زيد، وإن كان ال بد من حـذف           : اُللذي رأيتُه نفسه زيد، فال يقَ     ا: العائد في نحو  
الذي رأيتُ زيد؛ ولذا لُـوِحظَ أن أبـا علـي           :  فتُصبح الجملة  - نفسه –العائد وجب حذف المؤكِّد     

إن هـذاِن   : قـدير الت: ، حيث قال الزجاج   )17(} ِإن هذَاِن لَساِحران  {الفارسي قد رد قول الزجاج في     
  .)18 (الحذف والتوكيد متنافيان: لهما ساحران، قال أبو علي الفارسي

                                                
  .244: ظاهرة التخفيف في النحو العربي) 13(
  .39: هود) 14(
  .30: النحل) 15(
  .789:  مغني اللبيب)16(
 63: طه)  17(

ري، القـاهرة، ودار  إبراهيم األبياري، دار الكتـاب المـص      : إعراب القرآن، الزجاج، تحقيق   )  18(
ومشكل إعراب القرآن، أبـو محمـد   ، 770ص ، 2ج، 1982،  2الكتاب اللبناني، بيروت، ط   

، 4حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، ط        : مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق     
 . 2/543: والكشاف، 467 -466: ، ص2، ج1988
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 ؛  - اسم كان وأخواتها   -أال يكون المحذوف كالجزء، فال يحذف الفاعل وال نائبه وال مشبهه          : ثالثًا
ِذين كَـذَّبوا ِبآيـاِت     ِبْئس مثَُل الْقَوِم الَّ   {قد رد ما ذهب إليه ابن عطية في          ولذا لُوحظ أن ابن هشام    

مثـُل  :  فاعٌل، وحِذف المخصوص بالـذم؛ أي     }مثَُل الْقَومِ {والصواب أن   : ، قال ابن هشام   )19(}اللَّه
وِقيَل ِللَِّذين اتَّقَواْ مـاذَا     {:، أما حذف الفاعل مع فعله فال خالف عليه، نحو         )20 (هؤالء، أو المضاف  
رقَالُواْ خَي كُمبَل ر21 (} اَأنز(.  

أال يكون المحذوف عامالً ضعيفًا، فال يحذف الجار والجـازم والناصـب للفعـل إال فـي           : رابعا
مواضع قويت فيها الداللة، وكثر فيها استعمال تلك العوامل، وال يمكن القياس عليها، وهـذا مـا                 

  . عند الحديث عن حذف حروف المعاني- بإذن اهللا-سيتضح 
أمـا أنـت منطلقًـا انطلقْـتُ     : في" ما" عوضا عن شيء؛ فال تحذف      أال يكون المحذوف  : خامسا
ألن أنت منطلقًا، وكراهية    : فصار تقديره ) كان(ألن كنت منطلقًا انطلقت، فحِذف الفعل       : واألصل
  .فصارت عوضا من الفعل) ما(االسم زيدت ) إن(مباشرة 
ـ        : سادسا م الفعـل دون معمولـه؛ ألنـه    أال يؤدي الحذف إلى اختصار المختصر؛ فال يحذف اس

إنمـا أراد تفـسير     : عليك، فقالوا : على تقدير " زيدا فاقتله : " اختصار للفعل، وأما قول سيبويه في     
  .)22 ()زم زيداِالْ(المعنى ال اإلعراب، وإنما التقدير 

 فـي   - الهـاء  –أال يؤدى حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه؛ فال يحذف المفعول             : سابعا
  .)23 (ضربني وضربته زيد؛ لئال يتسلط على زيد ثم يقطع عنه برفعه بالفعل األول

أال يؤدى الحذف إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي، فـال يحـذف           : ثامنًا
  .) 24(زيد ضربته؛ ألنه يؤدى إلى إعمال المبتدأ وإهمال الفعل مع أنه أقوى: الضمير في

  

                                                
 .5: الجمعة)  19(

 .793: مغني اللبيب)  20(

 .30: النحل)  21(

 .794: مغني اللبيب )22(

، والتنازع باب من أبواب النحو، يتوجه فيه عامالن إلى معموٍل واحٍد، قد             795: مغني اللبيب ) 23(
- آراء العلماء- ينظر، ... معاأو في الفاعلية والمفعولية ولية،   أو في المفع   لفاعلية،يكون في ا  

 .2/38: ، واألشباه والنظائر551 1/548 :شرح ابن عقيل: 
 .795: مغني اللبيب) 24(
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   .)25 (مأكوٌل: إال أن يذكر خبرها فنقول" هاأكلْتُ السمكةَ حتى رأس" في ) ارأسه(كما منعوا رفع 

هذا وأسباب الحذف ترتبط بأسباب الخفة من ثقل التقـاء المتمـاثلين، أو ثقـل الحركـات علـى           
الحروف، أو عدم التجانس بين الحروف والحركات، كما قد يكون طول العنـصر اللُّغـوي عـن       

حروف على الكلمة إلفادة معنى لم يكن موجودا من قبـل، وغيرهـا مـن               طريق زيادة بعض ال   
  .األسباب التي تولجنا للحديث عن صور الحذف وما يتعلق بها من أسباب

  :ـ صور الحذف3
حذف االسماء، حذف الفعل، حذف الجملة،وسنفصل الحديث : هناك صور متعددة للحذف، منها

 :عن حذف الفعل
ا، أو مع مضمره المرفوع أو المنصوبوحذف الفعل قد يكون منفرد.  

  .)26(قام زيد: من قام؟ والتقدير:  لمن قال،زيد: حذفه منفردا، وهو جائز لقيام قرينٍة، في مثل .1
قام زيـد،  : قام زيد وعمرو وخالد؛ أي:  نحو قولك - العطف -كما يحذف منفردا؛ في التكرير     .2

  .)27(وقام عمرو، وقام خالد
 :الجحود، كقولهقبل الم ) كان(تحذف  .3

  )28( وال فرد لفرِدمقَاومةً    جمع ليغلب جمع قوميفما 
  :وهذه الحاالت الثالث حاالت جواز، أما حاالت حذفه منفردا وجوبا فتتمثل في

إذا، ولو، ومن، ومتى، وأينما، وذلك إذا فَسره عامٌل بعده، ويعرب االسم            : بعد أدوات الشرط   -1
  .)29(ات فاعالً لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكورالمرفوع بعد هذه األدو

                                                
ابتدائيـة ومـا بعـدها      ) حتى(العلماء أنه ال مانع من اعتبار        من   ، ورأى كثير  795:  السابق )25(

مرفوع على االبتداء، وخبره محذوف يفسره السياق، وهذا ما يرتئيه الناظر، فالرأس مـأكوٌل    
، واللباب فـي    15 /8: المفصلشرح  : ، ينظر - سواء َأذُِكر الخبر أم لم يذكر      -على أية حال  

  .69، 68: ، والجمل، للزجاجي1/385 :علل البناء واإلعراب
، 208: ، ص1996، 1بناء الجملة العربية، محمد حماسة عبـد اللطيـف، دار الـشروق، ط      ) 26(

  .222: وشرح شذور الذهب
  .208: السابق) 27(
  .قائل، ولم ينسب ل2/217: ، واألشباه والنظائر279: مغني اللبيب) 28(
أما ما بعد همزة االستفهام فيجوز أن يحذف العامل، ويفسره ما بعده؛ وذلـك لغلبـة دخـول             ) 29(

الهمزة على الجملة  الفعلية، فيعرب المرفوع بعدها فاعالً لفعل محذوف يفـسره المـذكور،               
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مـن  : زيدا، لمن قـال   : ، فيكون لقيام قرينة في مثل     أما حذف الفعل مع مضمره المرفوع جوازا      
  .)31(أنزل ربنا خيرا: ؛ أي)30(} قَالُواْ خَيرا{ : قابلْتُ زيدا، ومنه قوله تعالى: قاَبلتَ؟ والتقدير

  :الشرطيتين، فمن األول قوله" إن ولو"ا جوازا بعد كما تحذف كان مع اسمه -2
  )32(ك من قوٍل إذا قيالفما اعتذار    قد قيَل ما قيَل إن صدقاً وإن كذباً     

رأيـتُ زيـدا،    : ومن حذفه ومضمره المرفوع في التكرير، رأيتُ زيدا وعمرا وخالـدا؛ أي            -3
  .)33(ورأيتُ عمرا، ورأيتُ خالدا

إذا، ولو، ومن ومتـى، وأينمـا،      :  بعد أدوات الشرط   ره المنصوب وجوبا  ومن حذفه ومضم  
   .)34(} وِإن َأحد من الْمشِْرِكين استجارك{: وذلك إذا فسره عامٌل بعده، ومنه

  )مفهومه وشروطه(التقدير:المبحث الثاني
: ٍر وتهيئته، والثـاني   التروية والتفكير في تسوية أم    :  على وجوه من المعاني، أحدها     :التقدير لغةً 

: قَدرتُ أمر كـذا وكـذا؛ أي  : أن تنوي أمرا ِبعقِْدك، تقول: تقديره بعالماٍت يقطعه عليها، والثالث   
قَدرتُ ألمِر كذا أقِْدر له، وأقْـدر قَـدرا، إذا نظـرتَ فيـه ودبرتَـه          : نويتُه وعقَدتُ عليه، ويقال   

  .)35(وقايستَه

                                                                                                                        
ية، ويجوز أن يكون مبتدأ، والجملة بعده خبر؛ لجواز دخول الهمـزة علـى الجملـة االسـم        

  : ولتكون الجملتان المتعاطفتان متجانستين، نحو قوله تعالى
ضمير رفٍع منفصل مبني على السكون فـي  :  ، فأنتم59: ، الواقعة }تَخْلُقونَـه أَم نَحـن اخلَـالِقُون       أَأَنْـتُم  {

: في محل رفع مبتدأ، والجملة بعده خبر، ينظر       : محل رفع لفعل محذوف يفسره المذكور، أو      
  .2/258: الخصائص

  .30: النحل) 30(
  .284: شرح شذور الذهب) 31(
  .1/294: شرح ابن عقيل) 32(
  .130-1/129: الكتاب) 33(
  .1/474: شرح ابن عقيل: ، وينظر6: التوبة) 34(
  .11/57 :لسان العرب )35(
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ومـن  . ية على محذوٍف مناسٍب، يرفع توهم ما قد يظنه القارئ فيما هو مذكور        عقد الن  :اصطالحا
خالل التعريف االصطالحي يتضح للناظر أن التقدير يجب أن يكون مناسبا، وتناسبه يـنجم عـن          

  .تناسبه مع ما ذكر من قرائن معنوية أو لفظية
جملة، والجمل، ولكن ليـست     وعملية التقدير تكون للحركات، والحروف، واألسماء، واألفعال، وال       

" التقدير"كل مقدر عليه دليٌل من اللفظ، وعليه يمكن عرض مواضع الحذف التي تُستَعمل لها كلمة              
  : كالتالي– بين الحذف واإلضمار –خاصة، دون تبادل المسميات 

  : تقدير الحركات اإلعرابية-أ
لنفس، وال تنس غنى النفس، واقنـع       الغنى غنى ا  : ، نحو )رفعا ونصبا وجرا  : (االسم المقصور . 1

  .)36(بغنى النفس، فهذه ليس عليها دليٌل من اللفظ، وليس لنا أن نقدر شيًئا
  .)37(كلكم راٍع، ومررت بالراعي: ، نحو)رفعا وجرا: (االسم المنقوص. 2
  .هذا كتابي، ورأيت كتابي: ، نحو)رفعا ونصبا وجرا: (اتصال االسم بياء المتكلم. 3
يتقي المؤمن ربه، ويرضى بما قسمه اهللا لـه،         : ، نحو )رفعا ونصبا : (ضارع المعتل اآلخر  الم. 4

  .)38(فاإلعراب مقدر فيما ذكر، وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه. لكنه لن يرضى بالذل
  : تقدير المحذوف من الجملة-ب

بـسم اهللا   "يغة الواحـدة    من صور تقدير الكلمات والجمل؛ لبيان وجوه اإلعراب الصالحة في الص          
صفتان مجرورتان علـى اإلتبـاع، وهنـاك وجهـان     ": الرحمن والرحيم :فكلمتا  " الرحمن الرحيم 

  .آخران، يصح فيهما النصب والرفع
  : تقدير المتعلق للجار والمجرور والظرف-ج

ن ق بالفعل أو شبهه الذي يربطه باالسم المجرور به، وذلك المتعلـق قـد يكـو               فحرف الجر يعلَّ  
هو كائن، ويعلَّق : رأيتُ الذي على الشجرة؛أي: ذهبتُ إلى الجامعة، أو مقدرا، نحو    : مذكورا، نحو 

وهـو اُهللا فـي      {:ُأٍف للغيبة، أو باسم مؤول بما يشبه الفعـل نحـو          : ـأيضاـ باسم الفعل، نحو   
جوازا، وإما وجوبا،   وهو المعبود، والمتعلق قد يحذف، وحذفه إما        : ؛ أي } السمواِت وفي اَألرضِ  

فيما دلَّ على وجود مطلق، وكذلك الحكم مـع الظـرف،       : فيما يدل عليه دليٌل، والواجب    : فالجائز
  ".كائن أو مستقر أو موجود"ويقدر للمتعلق عادة بـ 

                                                
  .1/148:، واألشباه والنظائر1/81:شرح ابن عقيل )36(
  .1/81:شرح ابن عقيل )37(
  .1/85:، وشرح ابن عقيل1/148 :األشباه والنظائر )38(
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  :شروط التقدير
  :للتقدير شروطٌ، يجب أن تتوافر؛ كي يكون التقدير صحيحا، وهذه تتمثل في

ضربه قائما؛  ": ضربي زيدا قائما  "، فيقدر في    - إن أمكن    –ن لفظ المذكور    أن يكون المقدر م    -1
 .)39(ألنه من لفظ المبتدأ، وأقل تقديرا من غيره

أن يكون التقدير على التدريج، فإذا استدعى الكالم تقدير أسماء متضايفة، أو موصوفة وصفة             -2
رابط، فال يقدر أن ذلك حذف      مضافة، أو جار ومجرور، ومضمر عائد على ما يحتاج إلى ال          

كدوران عـين   : ؛ أي )41(}كَالَِّذي يغْشَى علَيهِ  {: ، فاألول نحو  )40(دفعة واحدة، بل على التدريج    
 :الذي، والثاني كقول امرئ القيس

  )42(نسيم الصبا جاءت بريا القَرنَفُِل    إذا قامتا تضوع الِمسك ِمنْهما
واتَّقُواْ يومـاً الَّ تَجـِزي      {: كقوله تعالى : والثالث. ِع نسيم الصبا  تضوعا مثَل تضو  : ؛أي       

ال تجزيه، ثم حذف الضمير     : فصار)  في(ال تجزي فيه، ثم حذفت      : ؛ أي )43(}نَفْس عن نَّفٍْس شَيئاً   
  .)44 (منصوبا ال مخفوضا، وقيل إنهما حذفا دفعة، وبعضهم أجاز األمرين

الحذف، ووضع الـشيء    : ألصلي؛ لئال يخالف األصل من وجهين     أن يقدر الشيء في مكانه ا      -3
 .)45 (مقدما عليه" زيدا رأيته:"في محله، فيجب أن يقدر المفسر في نحو

                                                
  .1/147 :، واألشباه والنظائر804: معنى اللبيب  )39(
  .803: مغني اللبيب )40(
  .19: األحزاب )41(
، 1/147 :، واألشباه والنظـائر   803: مغني اللبيب : ، والشاهد في  544: ديوان امرئ القيس   )42(

  .11/144 :ولسان العرب
  .48: البقرة )43(
  .1/147 :األشباه والنظائر، و804: مغني اللبيب )44(
 :يجوز تقدير المحذوف مؤخرا عند تعذر األصل، أو عند اقتضاء أمر معنوي، ومـن ذلـك                )45(

" رأيتَه همإذ ال يعمل في االستفهام ما قبله، ونحو       " أي :}     ماهنيـدفَه ـودـا ثَمأَمفيمن  17:فصلت} و ،
فـي الـدار    "قدير متعلق الجار والمجرور في      فعٌل، وكما تعذر ت   " أما"إذ ال يلي    " ثمود"نصب  

ا،                " زيدتقـديره مـؤخر ا عن زيد، فأصل الخبر أن يتأخر عن المبتدأ، ورغم ذلك فإنمتأخر
يخالف أصالً آخر، وهو أن أصل العامل أن يتقدم على المعمول، إال أن يقدر المتعلق فعـالً                 
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أن يكون المقدر من مواضع الحذف التي ينقاس عليها، وما يمكن تقديره، وعليه يخرج مـن                 -4
 .يد وفم وأبعملية التقدير ما كان المحذوف فيه مطردا ال ينقاس، ك

مقدار المقَدر، ينبغي تقليله ما أمكن؛ لتقل مخالفة األصل؛ ولذلك كان تقـدير األخفـش فـي                  -5
حاصٌل إذ كان، أو إذ كان      : ضربه قائما، أولى من تقدير باقي البصريين      ": ضربي زيدا قائما  "

                          .ولىقائما؛ ألنه قدر اثنين، وقدروا زيادةً، وألن التقدير من اللفظ أ
  حذف الفعل وتقديره في صحيح البخاري

  حذف الفعل وحده:المبحث األول
  :يحذفُ الفعُل وحده، أو مع مضمِره المرفوع، أو المنصوب وذلك كالتالي 

                                                                                                                        
وجب تأخير  " إن خلفَك زيدا  " :تدأ، وإذا قلت  فيجب التأخير؛ ألن الخبر الفعلي ال يتقدم على المب        

 ،"كان خلفك زيد" :ال يسبق منصوبها، وإذا قلت  ) إن(المتعلق، فعالً كان أو اسما؛ ألن مرفوع        
جاز الوجهان، ولو قدرته فعالً؛ ألن خبر كان يتقدم مع كونه فعالً على الصحيح؛ ألن التباس                

 متعلق باء البسملة، فالزمخشري قدره مؤخرا عنهـا؛           نحو :االسمية بالفعلية مأمون، والثاني   
باسم الالت والعزى تفعل كذا،فيؤخرون أفعالهم عن ذكر ما اتخـذوه           : ألن قريشًا كانت تقول   

معبودا لهم؛ تفخيما لشأنه بالتقديم، فوجب على الموحد أن يعتقد ذلك في اسم اهللا تعالى؛ ألنـه        
، وأجاب بأنها أول سورة أنزلت،      1: العلق }اقْـرأْ بِاسـمِ ربـك     {الحقيقي بذلك، ثم اعترض بـ      

الثاني، واعترض عليه   " اقرأ"فكان تقديم األمر بالقراءة فيها أهم، وأجيب بتقديرها متعلقة بـ           
باستلزامه الفصل بين المؤكد وتأكيده بمعمول المؤكد، واعتبره ابن هشام سـهوا منـه، إذ ال           

 }خلَـق الْإِنـسان   {بقـراءة مفيـدة، ونظيـره       : والً بإيجاد القراءة، وثانيـا    توكيد هنا، بل ُأِمر أ    
: ومثل هذا ال يسميه أحد توكيدا، ثم هذا اإلشكال الزم له على قوله            : ، قال ابن هشام   2:العلق

                ا فكذا تقييد األول، ثمنع من كونه توكيدتقييد الثاني إذا م الباء متعلقة باقرأ األول؛ ألن لو  إن 
مـررتُ برجـٍل عمـرا    "سلم ففصُل الموصوف من صفته بمعمول الصفة جائز باتفاق، كـ       

ولَـا يحـزن ويرضَـين بِمـا آتَيـتَهن      {فكذا في التوكيد، وقد جاء الفصل بين المؤكَّد والمؤكِّد في   " ضارب
نمغنـي اللبيـب  : ظـر ، مع أنهما مفردان، والجمل أجمُل للفصل، ين     51:  األحزاب }كُلُّه :
800.  
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، وهذا قد يكون جائزا، كما قد يكون واجبـا، فالجـائز فـي              - منفردا -حذف الفعل وحده  : أوالً
  :حاالٍت

  :ند قيام قرينة، وذلك مثلع .1
ِليخْرِج العواتقُ ذَواتُ الخدور، والحيض؟ ويعتَِزُل الحيض المصلَّى، ولْيشْهدن الخَير، ودعـوةَ             " 

.         )46(!؟...نَعم؛ َألَيس الحاِئض تَشْهد عرفاٍت، وتَـشْهد كـذا        : قَالَتْ! الحيض؟: المْؤِمنين، فَقُلْتُ لها  
  .َأيخْرج الحيض؟، والداعي لحذفه وجود قرينٍة لفظيٍة في السياق: والتَّقدير  

- " الخَطَّاِب الرابع بن رمع ثُم ،فُالن ثُم ،فُالن ثُم ،قظَ فُالنتَيِن اسَل مأو 47("وكَان( .  
النصب على أنَّه خبر كـان،      ) الراِبع(يه يجوز في    ، وعل  الخطاب الرابع  ثم كان عمر بن   : والتقدير

وللنـاظِر فيـه    . )48(ويجوز فيه اإلتباع على أنه نعت لعمر بن الخطاب، وخبرها من المستيقظين           
  .الرابع) هو(وجه ثالثٌ، وهو قطع التابِع عن متبوِعه، وتقدير مبتدأ 

-" سلَيو قُوَل َأني: رالْفَج َأو حبقَ ،الصاِبِعِه اَلوا ،ِبَأصهفَعرقُ ِإلَى وطَْأطََأ ،فَوـفَلُ  ِإلَـى  و49("َأس(.  
والتقدير :سلَيو قُوَل َأنحان  : يرالْفَج َأو   انححبالص أو ، :   ،حبخََل الصـةٌ،     دوالقرينةُ الدالـة حالي

 فيها النبي يخاطب وهي الحالةُ التي كانrنتْهأصاِبِعه، وطْأطأةُ رأسه صحابته، وبي ا رفع.   
إن فَريضةَ اِهللا علَى ِعباِدِه في الحج أدركَتْ َأبي شَيخًا كَبيرا، ال يثبـتُ            ! يا رسوَل اهللاِ  : فَقَالَتْ " - 

  .)50("نَعم، وذَِلك في حجِة الوداع: علَى الراِحلَِة؛ َأفَأحج عنْه؟ قَاَل
  .ن ذَِلك في حجِة الوداعوكا:  والتقدير

  : ، نحو- العطف-كما يحذف منفردا في التكرير. 2
  . )51("يِهلُّ َأهُل المِدينِة ِمن ِذي الحلَيفَِة، وَأهُل الشَّْأِم ِمن الجحفَِة، وَأهُل نَجٍد ِمن قَرٍن" = 

                                                
  .1652: ، وكتاب الحج، حديث980: ، وكتاب الِعيديِن، حديث324: كتاب الحيض، حديث) 46(
  .344: كتاب التيمم، حديث) 47(
، وفـي كتـاب الجمعـة،       377:حديث  الصالة، كتاب  ما ورد في   ، ومنه 4/41: عمدة القارئ ) 48(

 مـادلَّ  -ينة حالية من سياق الحديث ، والقر 610:، حديث كتاب الصالة ومنه في   ،  917:حديث
  - آنذاك rعليه حاُل الصحابة، وحاُل محمد

)49(621:حديثُ األذان، كتاب.  
)50(1855: حديث الحج، كتاب.  
 في المواضـع    - يِهلُّ -، وقد وردت صيغة الحديث بتكرير الفعل      1525: كتاب الحج، حديث  ) 51(

 7344:تصام بالكتاب والـسنة، حـديث  ، وفي كتاب االع133: الثالثة في كتاب العلم، حديث    
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  . ويِهلُّ أهُل الشَّأِم من الجحفَِة، ويهلُّ أهُل نَجٍد من قرٍنيهلُّ َأهُل المِدينِة ِمن ِذي الحلَيفَِة،: والتقدير
- "   رمكٍْر وعأبو ب حج 52(" - رضي اهللا عنهما–ثم(.  

   .- رضي اهللا عنهما-ثم حج أبو بكٍْر وحج عمر: والتقدير
  .) 53("، وأبو بكٍْرrفَغَدا رسوُل اِهللا   " -

  .و بكروغدا أب: والتقدير
 وُأم ،سلَيٍم ُأم :ِنسوٍة خَمِس غَير امرَأةٌ ِمنَّا وفَتْ فَما ،نَنُوح ال َأن الْبيعِة ِعنْدr النَِّبي علَينَا َأخَذَ"  -

  .)54 ("... وامرَأتَيِن ـٍ معاذ امرَأِةـ  سبرةَ َأِبي وابنَِة ،ِءالْعال
                                                                                                                        

"   قَّتَ النَِّبيوr          َِديِنةِل المفَِة َألهلَيِل الشَّأِم، وذَاَ الحفَةَ َألهحٍد، والجِل نَجنًا َألهوالتقـدير   ،.." قَر 
  .نِةووقَّتَ الجحفَةَ َألهِل الشأِم، ووقَّتَ ذا الحليفَةَ َألهِل المدي: في هذه الجمل المعطوفة

 -ثُم حج أبو بكْـرٍ    " ،1641: ، وفي كتاب الحج، حديث    1615، و 1614: كتاب الحج، حديث  ) 52(
، ِمثُْل  - رضي اهللا عنه   -، ثم عمر  ...  فَكان أول شيٍء بدَأ به الطَّوافُ بالبيت        -رضي اهللا عنه  

والتقدير..." ذَلك :    ،رمع جمثَل(  وعليه تكون - بالرفع  مثلُ –وقد ورد في هذا الحديث      ثم ح (
ثـم  : بالنصب على تقدير موصوف حجا مثَل ذلك، فما باُل رواية الرفع، هل هي على اعتبار      

 مره مثُل ذلك؟عحج.  
)53( الة، حديث كتاب425:الص.   
سلَيٍم، ُأم  فَما وفَِت امرَأةٌ إال "7215 :وفي كتاب األحكام، حديث  ،  1306:كتاب الجنائز، حديثُ   )54(

ُأمال وةَ      الْعربنَةُ َأِبي سابةٍ      : والتقدير ،"ِء، ووِس ِنسخَم رَأةٌ غَيرفَتْ ِمنَّا اما وفَم :  س ٍم، وفتْ ُأملَي
ذلـك  و، وهذا جائزعاٍذ ـ ووفَتْ امرَأتَاِن،  ِء، ووفتَْ ابنَةُ َأِبي سبرةَ ـ امرَأةُ م ووفَتَْ ُأم الْعال
 ـ بقطع المعطوف   ، ومثله في حالة الرفع"خَمِس ِنسوٍة"  عن المبدل منه" ُأم كذا" بقطع البدل

 ومثله في كتاب الحـج،      .وقد حِذفَ الفعُل في مثل هذه ؛ منعا للتكرير        عن المعطوف عليه،      
ويجوز فيه تقدير فعل، كمـا يجـوز قطـع           ،4256:، وكتاب المغازي، حديث   1602:حديث
 مـن حيـث جـواز       - تماما - للمعطوف، ومثله  وف عن المعطوف عليه، بتقدير خبر     المعط

ويجوز في المحذوف    ،1683:حديث، و في    1615 و ،1614:الوجهين في كتاب الحج، حديث    
    كتاب الحـج،   أخُص، ومثله في  : ، أو )أعني( الوجهان السابقاِن، ووجه ثالثٌ، على تقدير فعل      

  .1785: حديثُرة،كتاب العم   ، وفي1729:حديث
وكتاب مناقـِب    ،1889:من حذف الفعل في التكريرما جاء في كتاب أبواب المدينة، حديث          و     

كتـاب  ومنه في  ،  5677 :وحديث،  5654: وكتاب المرضى، حديث   ،3926:األنصاِر، حديث 
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  : فتتمثل فيحاالت حذفه منفردا وجوبا،فردا جوازا، أما وهذه حاالت حذفه من
وحقيقةً أن الناظر لم يعثر على أدواِت شرٍط في الصحيِح حـِذفَ بعـدها        : بعد أدوات الشرط   .1

ـ                  ميِة الفعُل وجوبا، حاَل كوِنه منْفَِردا، وما يلفت النَّظر ما ذُِكر في ِكتاِب الجمـل المحتَِملـة لالس
      ِة، حيثُ ذكر المؤلِّفُ ورودِليإذا(والِفع (      في مرفوع قد تالها اسم) ا مـا    ) اثني عشرتَِبرعحديثًا، م

     يرى أن الفُجائية التـي  ) إذا(في األحاديث المذكورِة هي ) إذا(بعدها فاعال لفعٍل محذوٍف، والناظر
االظرفيـة  ) إذا( بعـدها، وليـستْ    واِز حذِْف الخَبرِ  جزم النُّحاةُ باخِتصاِصها بالجمِل االسميِة مع ج      

 كان فاِعالً ، -الظرفية– اسم ـ وهي   التي جزم النُّحاةُ بفعليِتها، فإن تالهاالمتضمنة معنى الشرِط
ولو أن صاحب الكتاب تابع ذكر تعـداد األحاديـث التـي           ،  أوماينوب منابه لفعٍل محذوٍف وجوبا    

ا التي ذكرها؛  لربتْ عن العدد المذكور بكثير، حتى على اعتبار تقـدير              حاكت االثني عشر حديثً   
التي ذهب إليها المؤلف؛ فإن الفعَل ليس منْفَِردا ، بل على تقديِر فعٍل مـع مـضمٍر       ) إذا(فعل بعد   

 َأو ضبابةٌ فَِإذَا "، ومنه)55("َأتَيتُها صخْرةٌ فَِإذَا " rقوله: مرفوٍع، أو منصوٍب، ومما مثَّل به المؤلف
، وعلى ذلك تُقَاس األحاديثُ التي ذهب إليها المؤلفُ، ولم تكن مناط االستـشهاد     )56("غَِشيتْه سحابةٌ
  . )57(حقيقةً

 قَـرأَ  t هريرةَ َأبا رَأيتُ" :والحديثُ الوحيد الذي ورد فيه حذف الفعل منْفَِردا بعد أداة شرٍط هو           
  .)58("ِبها فَسجد ،}انْشَقَّتْ ماءالس ِإذَا{
  .والشاهد فيه آيةٌ قُرآنيةٌ، وليس في الحديِث نفِسه 
  ) .إياي(  وِمما ورد محذُوفًا ِبمفْرِدِه في مسَألَِة االشِْتغَاِل بـ-2
-" ايِإي ثَهدح َأنَس ناِلٍك ب59("م(.   

                                                                                                                        
ق، ، وكتاب الرقـا   3651:حديث،  rوكتاب فَضاِئِل َأصحاِب النَِّبي      ،2652:الشهادات، حديث 

كتـاب تفـسير القـرآن،      في   ، وكذلك 6658:تَاب األيماِن والنُّذُور، حديث   وِك ،6429:حديث
 فـي ِكتَـاب الِْجزيـِة والْموادعـِة،       ، و 2887:كتاب الجهاِد والسير، حديث   ، و 4572:حديث
  .6143و ،6142:، وكتاب األدِب ، حديث3173:حديثومثله في ، 3159:حديث

  .3652:حديثُ،  rاب النبيَأصح فَضاِئِل ابِكتَ  )55(
   .3614:حديثُالمناقب،  ابِكتَ  )56(
)57 ( نْظَر131: الجمُل المحتملةُ لالسميِة والفعليِة : ي.  
  .1074 :حديث كتاب سجود القرآن، ) 58(
  .4610:حديثُوكتاب تَفِْسير القُرآن،  ،4193:حديثُ، ِكتَاب المغَاِزي ) 59(
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ـ     ضمير منفصٌل في محلِّ   ) ِإياي( :فقوله ) حدثَ(المقَدر؛ الستيفاء   ) حدثَ( نصب مفعول به مقدم ل
  .)60(}وِإياي فَارهبوِن {:المذكور مفعوله، وهو الهاء؛ ومثله في كتاب اهللا، قوله تعالى 

  . )61("َأردتُ ِإياك ما واللَِّه: "والمثاُل السابقُ يختَِلفُ عن مثل قوله
م لالختصاص، كمـا فـي قولـه ـ     ر منفصٌل في محل نصب مفعول به مقدضمي) ِإياك(: فقوله
 ، وال يفْهم من ذلك أن مسألة االشـتغال تقتـصر علـى            )62(}ياك نَعبد وِإياك نَستَِعين   ِإ { :ـتعالى

  ). وغيرها... ستفهام، وهالإذا، ولو، وإذ، وهمزة اال( ورد من حذف بعد  ، بل تشمل ما)إياي(
  حذفُ الفعل مع مضمر سواء أكان مرفوعا أم منْصوبا: الثانيالمبحث

كما يحذَفُ الفعل منْفَردا جوازا في حاالٍت، كذلك يحذف ومضمره جوازا في حاالٍت مشابهٍة              
  .لحالة حذفه منفردا، ومنه

  :حذف الفعل مع مضمٍر مرفوع جوازا: أوال
  :عند قيام قرينٍة، وذلك في مثل .1
  إني قد بلَغَ بي من الوجع، وأنا ذُو ماٍل، وال يِرثُني إال ابنَةٌ، َأفََأتَصدقُ ِبثُلُثَي مالي؟ : فَقُلْتُ"  -
فَأوصي بالشَّطْر، وسـواء    : َأفََأتَصدقُ بالشَّطِْر، أو  : والتقدير ،)63("ال: بالشَّطِْر؟ فَقَالَ : ال، فَقُلْتُ : قَاَل

؛ - الصدقة -لَفِْظ الوصية، فهو عائد على ما سيتركه لغير ابنته        أكان التقدير بلفظ التصدق أم كان بِ      
فََأوصي بالشَّطر؛ ألنَّه ال وصية لوارث، فكان المعنى في الحـالين عائـدا علـى               : لذا جاز تقدير  

  .الصدقة
  . )64 ("بْل ثَيبا: ِبكْرا َأم ثَيبا؟، قُلْتُ: نَعم، قَاَل: تَزوجتَ؟، قُلْتُ: قال " -

                                                
  .1/95: إعراب القرآن الكريم :نْظَر ي، و40:البقرة ) 60(
   .1422:حِديثُ ِكتَاب الزكاة، ) 61(
  .5 : الفاتحة)62(
: ، وكتاب المرضـى، حـديث     5354: وكتاب النفقات، حديث   ،1295: كتاب الجنائز، حديث  ) 63(

، وقد ثبت الفعل مع مضمره في كتـاب المغـازي،   6373: ، وكتاب الدعوات، حديث  5668
برواية ـ  .." فالشَّطْر؟: ال، قُلْتُ : ُأوصي بمالي كُلِِّه؟ قَالَ   ! يا رسوَل اهللاِ  : لْتُقُ " 2742: حديث
: فالشَّطْر كاٍف؟ أو  : َأفَيِكِفي الشَّطْر؟ أو  :  وعليه يكون المحذوف فعالً بمفرده، والتقدير      -الرفع

  فالشَّطْر صدقةٌ؟

: ، وكتاب الحـواالت، حـديث     2309: ، وكتاب الوكالة، حديث   2097: كتاب البيوع، حديث  ) 64(
، وكتـاب النكـاح،     5079: نكاح، حديث  وكتاب ال  4052: ، وكتاب المغازي، حديث   2406
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بْل تَزوجتُ ثيبـا،    :  على تقدير  - أيضا –بل ثيبا   : َأتَزوجتَ ِبكْرا أم تَزوجتَ ثيبا؟؛ وقوله     : والتقدير
ـ  : على تقدير) ثيب(ويمكن رفع  يسَألُونَك مـاذَا  َ}: بْل ِهي ثيب، ومثله ما جاء في قوله ـ تعالى 

  فْوقُِل الْع نِفقُوني روايـةَ           )65(}يبالنَّصب، وجواز الرفع، وقراءة النَّصب المتـواترة لآليـِة تُقَـو ،
الحديث، والقراءة بالوجه الثاني تُجوز روايةَ الحديث بالوجه اآلخر، ولعلَّ الحذفَ في مثـِل هـذا                

  .يدلُّ على خصوصية الفعل؛ ألنَّها جواب عن سؤاٍل
  .)66"(ظَهِرك ِفي حد َأو ،الْبينَةَ  "-
   والتقدير :  نَةَالْتَِمسيأو الْب ، :نَةَ إلزمينِة؛ فتكون منـصوبةً علـى نـزِع         : ، أو  الْبائِتنَا بالبي

، وعلى )67( في ظهِرك، وقد وردتْ مرفوعةً في بعض أطرافه  حدحكْمك  :أو: الخافض، وفي الثاني  
   فع يكون التقديرنَةُ :روايِة الريتقدير مبتـدأ، وجعـل       - بتقدير خبر  - واجبةٌ  الْب نَـةُ (  ، ويجوزيالْب (

  .هو حد في ظهِرك: ، أوالْبينَةُهي :خبرا، والتقدير

 اسِقِه :فَقَاَل ،الثَّاِنيةَ َأتَى ثُم ،عسالً اسِقِه :فَقَاَل ،بطْنَه يشْتَِكي َأِخي :قَاَل، فَ r النَِّبي َأتَى الًرج نأ "-
سالًع ،ثُم لْتُ: فَقَاَل َأتَاه68 (..."فَع(.  

لْتُ :والتقديرجل للنبيفَعشْفَ؛ بداللِة مراجعة الرفلم ي r  ٌفي طريقة عالجه، والقرينةُ الدالةُ حالية 
 ).فلم يشفَ( 

          فاعالً، فقد يكون المرفوع المضمر فاعٍل، أو  وليس شرطًا أن يكون مع اسمها  : نائب الفعل  -كان 
   :، ومما ُأضِمر فيه نائب الفاعل؛ لقيام قرينة-الناقص

  .)69 (.."البارحةَ: متَى دِفن هذا؟ قالُوا: مر ِبقبٍر قَد دِفن لَيالً، فقال"   -  
  .دِفن البارحةَ، فالمضمر فعل مع نائب فاعل: والتقدير     
  

                                                                                                                        
- أيضا–، ومما جاء محذوفًا 6387: وكتاب الدعاء، حديث، 5247 :حديث، و 5245: حديث

  .2434: ؛ لدليل ما ورد في كتاب في اللُّقطة، حديث
  .219 :البقرة ) 65(
  . 2671:ات، حديث كتاب الشهاد)66(
  .السابق) 67(
  .5716:، و حديث5684:كتاب الطب، حديث) 68(
  .1321:  كتاب الجنائز، حديث)69(
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 يصلِّي الصبح، وَأحدنا يعرفُ جليسه، ويقْرُأ فيهـا         r كَان النَّبي "  :ومما ُأضِمر فيِه الفعُل النَّاِقص    
سإذا زالِت الشّم رصلِّي الظَّهإلَى الِمائِة، وي نتِّي70 (..."ما بين الس(.  

 وكان يصلِّي الظُّهر إذا زالت الـشَّمس، ولعـلَّ سـائالً       ..  يصلِّي الصبحr    ،كَان النَِّبي   : والتقدير
ِلم ال يكون سبب الحذِف هنا التكرير، وليس القرينة، والصحيح أن القرينة تدخل في أكثـر                : يقول

  .تمنع التكرير_ أيضا _أسباب الحذف، إن لم يكن كلها، فالقرينة
  

                                                
   .599: حديث، و547: ، وحديث541: لصالة، حديث كتاب مواقيت ا)70(

، وكتـاب   576: رد في كتاب مواقيت الصالة، حديث     ما و  : ومما ُأضِمر فيه النَّاقص مع مرفوعه     
 755: ، وحـديث 708: وحديث، 701:  وكتاب األذان، حديث1134: د، حديثأبواب التهج، 

ومثلـه فـي كتـاب      ،  1090:  تقصير الصالة، حديث   ومثلُه في كتاب أبواب    ،843: حديثو
ومثله في كتـاب     ،، والمحذوفُ فعٌل تام   1167: ، حديث 504حديث  و،  397: الصالة، حديث 
والمحـذوفُ فعـُل تـام مـع       ،1137: ، وكتاب أبواب التهجد، حديث    473: الصالة، حديث 

، مع مضمر    تام ، والمحذوف فعلٌ  663:حديث ومثله في  كتاب األذان،     .ره نائب الفاعل  مضم
  .مرفوع

  الـصالة،  والمحذوف فعٌل تام، ومثله فـي كتـاب  ،2289:حديث واالت،ح ال ومنه في كتاب       
  والـسير،  ومنـه فـي كتـاب الجهـادِ       ،  2418: الخصومات، حـديث    وكتاب ،457:حديث
  .)ليس مع اسمها(والمحذوف  ،2924:حديث

، كتـاب  "الِْكتَـاب  :فَقُلْنَا ،الروضةَ فََأتَينَا: "، ومنه2930:ومنه في كتاب الجهاد والسير، حديث         
  لَتُخْـِرِجن  :، أو الِْكتَـاب   َأخِْرِجي :، أو  الِْكتَاب هاِت: ، والتقدير 3081:الجهاد والسير، حديثُ  

 4274، 3983:  ـ فـي أطـراف الحـديث    لَتُخْـِرِجن ، وقد صرح بهذا الفعـِل ـ   لِْكتَابا
، ولعلَّه أقوى؛ القتراِنه بالم القسم، أو الم األمر مـع نـون التوكيـد               4890،6259،6939،

كتـاب الجهـاد والـسير،     ، ومنـه فـي  3319:كتاب بدء الخلق، حـديث     الثقيلة، ومثله في  
 َألْـفٌ  :قَـالَ  ؟يومِئٍذ كُنْتُم  كَم : "، ومنه 3424:حاديث األنبياء، حديثُ  وكتاب أ  ،2819:حديث
عبَأراألشربة،  ،"ِماَئٍة و قولَه   5639:حديثُ كتاب ظُ أنالحَألْفٌ( :، والم عبَأرِماَئٍة و (   مرفـوع

يفْهـم مـن جملـِة    نحن، ويصح فيه تقدير فعٍل مع مضمٍر مرفوٍع  : على تقديِر مبتدأ، تقديره   
النَّصب َألْفًاكُنَّا :السؤاِل ، فيكون  عبَأرِماَئٍة و.  
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              ونعبحيح أربعةٌ وأرا بعد أدوات الشَّرط، وقد ورد منها في الصكما تحذف كان مع اسمها جواز
  :مع التِّكرار، ِبواقع عشرة أحاديث، وهي كالتالي، وحسب ورودهاحديثًا 

  . )71("ولَو يعلَمون ما في العتَمِة والصبح؛ َألتَوهما ولَو حبوا " -
ولو إتيانًـا   : نعتًا لمصدٍر محذوٍف تقديره   ) حبوا(ولوكان إتيانُهم حبوا، ويجوز أن يكون       : والتقدير

  .وز أن تكون حاالً، وقد تمت اإلشارة إلى ذلكحبوا، ويج
  . )72("زِبيبةٌ رْأسه كََأن ِلحبِشي ولَو ،وَأِطع اسمع"ـ

والتقدير :لَووالطَّاعةُو عمالس كان  ِشيبِلح...  
  . )73("كَِلمٍة طيبٍةفَلْيتَّقِين أحدكُم النَّار، ولَو ِبشقِّ تَمرٍة، فإن لم يجد؛ فَِب " -

  ...ولو كان االتِّقاء: والتقدير
- " كُنِليح ِمن لَوو قْند74("تَص(.  

  .تَصدقْن ولو كانَِت الصدقَةُ من حليكُن: والتقدير
  .)75("َأوِلم ولو ِبشَاٍة " -
  .َأوِلم ولو كانت الوِليمةُ ِبشَاٍة: والتقدير   
، )76(" فَلْيِبعها، ولـو ِبحبـٍل مـن شَـعرٍ        ... مةُ َأحِدكُم، فَتَبين ِزنَاها؛ فَلْيجِلدها الحد     إذَا زنت أَ   " -

  .فَلْيِبعها، ولو كان بيعها ِبحبل من شَعٍر: والتَّقدير

                                                
  .2689:، وكتاب الشهادات، حديث654، و614:كتاب األذان، حديث) 71(
  .696: كتاب األذان، حديث) 72(
، وكتـاب   3595: ، وكتاب المناقب، حـديث    1417: ، وحديث 1413: كتاب الزكاة، حديث   ) 73(

، وكتـاب  6536: ، وحـديث 6540، و6539: ، وكتاب الرقاق، حديث  6023األدب، حديث   
  ".ولو بكلمٍة طيبٍة: " ، وفي الحديث نفسه7512: التوحيد، حديث

  .1466: كتاب الزكاة، حديث ) 74(
: وحـديث ،  3781: ، حديث  وكتاب مناقب األنصار   ،2049و   ،2048: كتاب البيوع، حديث   ) 75(

، 5167: وحديث،  5155: حديث و ،5153: حديثو ،5072:  حديث ، وكتاب النكاح،  3937
  .6386: ث، وكتاب الدعوات، حدي6082: وكتاب األدب، حديث

: ، وكتاب العتق، حـديث  2154، و   2153، و   2152: ، وحديث 2234: كتاب البيوع، حديث  ) 76(
، وحبل الشعر هـو     6839: ، وكتاب الحدود وما يحذر من الحدود، حديث       2556، و   2555

  .6837، 2555 :الضفير كما في



 حذف الفعل وتقديره في صحيح البخاري 

 1049

  .ولو كان المبلَّغُ آيةً: ، والتقدير)77("آيةً ولَو عنِّي بلِّغُوا" -
- " ا من حديدَأعخَاتم ا ولَوا: ، والتقدير)78("ِطهطَى خاتمعالم ِطها ولو كانَأع.  

    .)79 ("علَيِه تَعرضه ِبعوٍد ولَو ،والشَّراب الطَّعام وخَمروا"  -
عرِض، فكيف يكـون  التَّخِْميرغيرال: ، وقد يقوُل قائٌلعلَيِه تَعرضه ِبعوٍدولو كان التخمير    : والتقدير

: مـن الِخمـار؛ أي  : ؛ وللرِد على ذلك بمعرفـة معنـى التَّخِْميـر؛ فـالتَّخمير      !التَّقِْدير بالتَّخِْمير؟ 
  . )80(التَّغِْطية

  ):إما(ومن حذفه بعد
، )81("يستَعِتب َأن فَلَعلَّه مِسيًئا اوِإم، يزداد َأن فَلَعلَّه ،محِسنًا ِإما ،الْموتَ َأحدكُم يتَمنَّين الَ"ـ 

را: والتَّقِْديِإمنكُوي ِسنًا  أنحم، لَّهفَلَع َأن اددزا، يِإمونكُوي ِسيًئا  أنم لَّهفَلَع َأن ِتبتَعسي.  
  :ومن حذفه ومضمره المرفوع في التكرير

  . )82(" ِقبلَِتِه، ولِكن عن يساِرِه، َأوْ تَحتَ قَدميِهفال يبرقَن أحدكُم ِقبَل  " -

                                                
  .3461:كتاب أحاديث األنبياء، حديث ) 77(
ومثله " انْظُر ولَو خاتما من حديد     " 5030: ، وفي حديث  5029: كتاب فضائل القرآن، حديث   ) 78(

، "اذْهب فالتَِمس ولو خَاتما من حديـد  " 5121: ، وفي كتاب النكاح، حديث5126: في حديث 
:  وفي كتاب النكاح، حديث    5871: تاب اللِّباس، حديث  ، ومثله في ك   5135: ومثله في حديث  

، وفي  "فاطْلُب ولو خَاتما من حديدٍ     " 5149: حديثوفي  " َأعِطها ولَو خاتما من حديدٍ     " 5141
ولو كان المنْتَظَر خاتما من     : والتقدير فيما سبق  " تَزوج ولَو بخَاتَم مِن حديدٍ    " ،  5150: حديث

لمطْلـوب      ا       لملْتَمس خاتما من حديد، ولو كان المعطَى خَاتَما، ولو كان         حديد، ولو كان ا   
 مع مضمٍر مرفوٍع   كلِّ األوجِه يعتَبر ِفعالً    وهو على  خاتما، ولو كان زواجك بخَاتٍَم من حديٍد؛      

  .واسمها ــ كان 
 - أيـضا  -  وهـي   ،"شَيًئا علَيها رضواتَع َأن ولَو" 5623:، وفي 5624:حديثُ كتاب األشِْربة، ) 79(

       ا؛ ألنوالفعل المضارع  (محذوفةُ الفعل مع اسمه جواز في تأويـل مـصدٍر مجـروٍر،       ) أن
  ...ولو كان التَّخْمير بَِعرِض :  أي؛ولو ِبعرِض: تقديره

)80(نْظَر4/213: لسان العرب : ي )مادة خمر(.  
  .7235:كتاب التَّمني، حديث، و5673:كتاب المرضى، حديث ) 81(
ـ  ال يتِْفلَن َأحدكُم " ، 412: ، وفي حديث405: كتاب الصالة، حديث ) 82( ِه بين يديِه، وال عـن ِيِمين

 عـن   كم عن يميِنِه، ولِكن ليتِْفـلْ      أحد وال يتِْفلَن : ، والتقدير "ِه  ولِكن عن يساِرِه، أو تَحتَ ِرجلِ     
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  .فال يبزقَن َأحدكم ِقبَل ِقبلَِتِه، ولِكن ِليبزق عن يساِرِه، َأو لِيبزق تَحتَ قَدميِه: والتقدير
لحجارِة المنقوشَِة، والقَـصِة، وجعـل      ثُم غيره عثْمان، فَزاد فيه زيادةً كثيرةً، وبنَى ِجداره با           " -

  . )83("عمده من ِحجارٍة منْقُوشٍة، وسقْفَه بالساِج
وبنى ِجداره بالحجارِة المنقوشَِة والقَصِة، وجعل عمده من حجارٍة منقوشٍة، وبنى سـقْفه             : والتقدير

وجعَل سقْفَه  : حتيج إلى تقديِر شيٍء آخر معه، كأن يقَالُ       ال) اِجوجعَل سقْفَه بالس  (در  بالساج ، ولو قُ   
اِج ، والتَّقْديرا بالسعلى األخفِّ أفضُل:مكسو .  

  . )84(" نَهى عن بيعتَيِن، وعن ِلبستَيِن، وعن صالَتَيِن " -
  لِبستَين ونَهى عن صالتَيِنونَهى عن: والتقدير

- " ده ِبوكان َأحنِْكبلِْزقُ منَا يب هماِحبِه، وقَدنِكِب صِمِهم85("قَد( .  
  . ويلِْزقُ قدمه ِبقَدِمِه: والتقدير

-" ماٍم ثَةَثَال صَأي، َأو ِستَّةَ َأطِْعم اِكينسِكيٍن ِلكُلِّ ؛مفَ ِمساٍع ِنص86("ص(.  
؛ وقد حِذفَ تجنُّبا للتَّكرير، ويجوز       َأطِْعم :ديرهبالنَّصب مفعوٌل به لفعِل محذوٍف تق     ) نصفَ: (فقولُه

مبتدٌأ مؤخَّر، خبره متعلّق بشبه الجملـِة المقَـدِم،         ) نصفُ(فيه الرفع على اعتبار الجملة اسمية، و      
وِريشًا وِلباس التَّقْـوى ذَِلـك     يا بِني آدم قَد َأنْزلْنَا علَيكُم ِلباسا يواِري سوءاِتكُم          { وعليه قراءةُ اآليةِ  

رخَي{ )فْع     )87تَواتَرةُ قراءةُ الرفالم ،}اسِلبو{  باالبتداء، والخبر  }روبالنَّصِب عطفًا علـى مـا       }خَي ،
ِلسلَيمان و{ :، واألقرب للحديِث السابِق من اآليِة المذكورِة ، هذه اآلية         )88(}َأنْزلْنَا علَيكُم ِلباسا  { تَقَدم

                                                                                                                        
  ِلِه، حـديث    يساِرِه، أو ِليتَ ِرجو 531: ، و حـديث  417: ، وحـديث  414و،  413: تفِِْل تَح ،

  .1214: ، وكتاب العمل في الصالة، حديث532
  .446 :كتاب الصالة، حديث ) 83(
: ، وكتاب الصوم، حـديث 368: ، وكتاب الصالة، حديث584: كتاب مواقيت الصالة، حديث   ) 84(

: ، وكتاب اللّباس، حـديث    2147، و   2146: ، حديث 2145: ، وكتاب البيوع، حديث   1993
  .5821: ، وحديث5819

  . 725: كتاب األذان، حديث) 85(
 َأو ،َأياٍم ثَةَثَال صم "4517: ، وفي كتاب تفسير القرآن، حديث     1816:كتاب المحصر، حديثُ   ) 86(

ِستَّةَ َأطِْعم اِكينسِكيٍن ِلكُلِّ ؛مفُ ِمساٍع ِنصص "وايةُ بالرفْع ــ الر.  
  .26:األعراف ) 87(
)88 (نْظَربع:  ية في القراءات السج154:الح.  
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حيالر{)على نصب    )89 اءاتَّفقَ القُر ، }حيفِع(، إال ما رواه أبوبكٍر عن عاصٍم       }الرةُ لمن )بالرجوالح ،
إضمارفعل معناه : نصب :       ةُ من رفعه باالبتداء، وجوح ،يحالر مانلَينا ِلسسخَّرو }انملَيِلس{  ،الخبـر

  .  )90(ديِث المذكور قياسا على اآليِةوهو ما يقال في الح
  :هذا وقد يحذف الفعل مع مضمره المرفوع؛ الواقع في جواب الشرط وذلك مثل

  . )91("من َأسلَفَ في شَيٍء؛ ففي كَيٍل معلُوٍم، ووزٍن معلُوٍم، إلى أجٍل معلُوٍم " - 
ٍل معلُوٍم، ووزٍن معلوٍم، إلى أجٍل معلُوٍم؛ وذلك ألن         من أسلَفَ في شَيٍء؛ فَلْيسِلفْ في كي      : والتقدير 

 ).الطلبية( جملة الجواب المقترنة بالفاء، البد وأن تكون واحدة من سبع منها 

، ووروده وقد يحذَفُ الفعُل ومرفوعه بعد الهمزة؛ لغلبة دخول الهمزة على الجملة الفعليـة   .2
 :ه سوى حديثيِن مكررينفي الصحيح نادر، فلم يِرد من

أتُرون الِبر ِبِهن؟، فكما يحذَفُ الفعُل ِبمفْرِدِه بعـد الهمـزة،           :  والتقدير )92(!" آلِبر تُرون ِبهن؟   " -
ويفسره المذكور، كذلك قد يحذَفُ ومرفوعه كما في الحديث، ويجوز روايتُه بالرفِْع ـ أيـضاـ،   

                                                
  .81:األنبياء ) 89(
)90 (نْظَربع:  ية في القراءات السج292:الح.  
، وكتـاب األذان،  418: ، ومنه ما ورد في كتاب الصالة، حديث   2240:  كتاب السلَم، حديث   ) 91(

   ،741: ثحدي
ـ بـصيغة   6644:  كتاب اَأليمان والنُّذُور، حديث  وفي،  742: ألذان، حديث  كتاب ا  ومنه في     

، 815: حديثو  ،  812:  حديث و،  810، و   809:  كتاب األذان، حديث   مخالفةـ، ومنه في    
ومنه في  ، وقد حِذفَ الفعُل منعا للتكرير،       1716:حديث  الحج، ، ومنه في كتاب   816: وحديث

وهو مما يجوز فيه تكرير الفعِل، كما ويجـوز فيـه جعـل     ،3299: حديثكتاب بدء الخلق، 
ـ   الفعل المذكورِ الشتراكهما في    ؛المعطوف تاِبعا بالعطِف على ما قبله      ت الجملـةُ   ، ولو جِعلَ

دبي ةً ِبأنالمعطوِف جملةً جديدةً، ُأ بـاسميرخْبي ا ـ )كذلك(عنها بـ ثمـأيض لصح. 

البـدل مـن المبـدل منـه        فِْع  بر وردت الروايةُ    ، وقد 5764: حديث لطِّب، ا كتاب ومنه في      
على أنّها مفعوٌل    :أو ،المبدل منه ، والنَّاِظر يجد فيها جوازالنَّصِب على اإلتباع من         المنصوب

وهو وجه من الوجوِه الجـائزِة، وروايـةُ        وٍع في التَّكريِر،    به لفعٍل محذوٍف مع مضمٍر مرف     
ألن  ، وجِعل المذكور مبتدًأ؛   )منْها( مقَدم   خبر تقدير :، أو )وهي( ِع يِصح فيها تقدير مبتدأ    الرفْ

ـ  لذي ذُِكر االمبدل منه من بعض المذكوريِنالنَّوعيِن    في األطراِف األخرى للحديِث، هـذا 
  .واهللا أعلم ـ 
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، فالقراءةُ المتواترةُ النـصب، وقرأهـا بعـضهم         )93(}كْم الْجاِهِليِة يبغُون  َأفَح{وعليه قراءة من قرأً   
، وقد اعتبره ابن جنِّي وجها من القياس، وهو تشبيه عائد الخبر ِبعائـِد الحـال، أو        }َأفَحكْم{بالرفِْع

  :لَّ بقَوِل الشَّاعِرالصفة، وهو إلى الحاِل أقرب؛ ألنَّها ضرب من الخَبِر، وقِد استَد
  )94(قد أصبحتْ أم الخَياِر تَدعي                       علَي ذَنْبا كلُّه لم أصنَِع

لم ينكسِر الوزن؛ مما يدلُّ على أنَّه ليس للضرورة         ) كلُّه(لم أصنَعه، فحذف الهاء، ولو نصب       : أي
يكُون مطلقًا؛ ولذا ليس ببعيٍد أن}كْمَأفَحغُونبِة ياِهِليبه} الْج ادرغُونَ: يبي رِميِذفَ الضح 95(ه، ثم(.  

، ثُم حِذفَ الضِمير؛ فَتَسلَّطَ الِفعُل علـى        !آلِبر تُرونَه ِبهن؟  : وللنَّاظِر أن يِقيس عليه الحديثَ، فَيقُول     
ٍر، يمضٍل مِبِفع هبز، فَنَصالهم دـما بع ـ هذا واُهللا أعلم ،المذكور هرفَس.  

     :حذفُ الفعِل مع مضمٍر منصوب جوازا: ثانيا
كما يحذَفُ الِفعُل ومضمره المرفوع جوازا؛ لقياِم قرينٍة، كذلك يحذَفُ ومضمره المنصوب . 1

ابقُ بروايٍة مغايرٍة هو مناطُ االستشهاِد ـ أياـولنفس العلة ، والحديثُ السض.  
   .)96(!" ما حملَهن علَى هذَا؛ آلِبر؟ " -

آلِبر حملهن، ومن ثم تكون من باب       : َأحملَهن الِبر، ويجوز تأخير العامل، فيكون التقدير      : والتقدير
تقدير الخبر؛ لجواز دخول الهمزة على الجملة االسمية، ولعلَّ ترجيح الفعلية هنا هو الغالب، حيث               

ن الِبر ال يحِمُل دائما على نصب تلك األخبية، بل هي حالةٌ متغيرةٌ أو طارئة، تتبدُل بما يـتالءم                   إ
  .مع طبيعة الجملة الفعلية

  

                                                                                                                        
:  وفـي حـديث    ،" آلِبر تَقُولُون ِبهن؟   " 2034: ، وفي حديث  2033: ، حديث كتاب االعتكاف ) 92(

2041  " نلَهم؟   ما ح؟ ويجوز جعل البر مبتـدأ      :  فيكون التقدير  ،"على هذا؛ آلِبرالِبر نلَهمَأح، 
  .وتقدير الجملة الفعلية بعده على أنها خبر له

  .50:المائدة) 93(
  .1/211 :المحتَسب) 94(
  .1/211 :الساِبقُ) 95(
:  وكذلك في حديث!"آلِبر تَقُولون ِبِهن؟ " 2034: حديثوفي ، 2041: اب االعتكاف، حديث  كت) 96(

2033  "؟  آلِبرِبِهن نذَا؟  "  2045:حديث وفي   ،"تُرون ِبهدَأر وعلى هـذه الروايـات      ،!"آلِبر 
 !ن الِبر ِبِهـن؟   أتقولُو: الثالثة يكون الشَّاهد من باب حذف الفعل مع مضمٍر مرفوع، والتقدير          

  !.ِبر بهذا؟أأردن ال ،!َأتُرون الِبر ِبِهن؟
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  .) 97("العجب: قَالَتْ! ما حبسِك يا فُالنَةُ؟: قَالُوا " -
ب حبسِني، ألن الفاعل فـي جملـة        العج: حبسِني العجب، وال مجال لتقدير خبر المبتدأ      : والتقدير

  . السؤال تقدم على الفعل وجوبا؛ ألن له حقَّ الصدارة في الكالم
بـْل  : فََأشْـرافُ النَّـاِس يتَِّبعونـه َأم ضـعفَاُؤهم؟ فَقُلْـتُ          "  :ـ ومن جميل ما ذُِكر هذا الحديثُ      

ونَهَ َأشْرافُ النَّـاِس  َأفَيتَِّبع: افُ النَّاِس َأم ضعفَاُؤهم؟، وال يقَالُ    َأفَيتَِّبعهَ َأشْر : ، والتقدير )98("ضعفَاُؤهم
، وتقدير الهمِز قبَل الفعِل؛ ليتناسب مـع   )أكلوني البراغيثُ (عفَاُؤهم؟؛ حتى ال تكون من باِب       َأم ض 

)أم (        في باِب حروف المعاني، إضـافةً إلـى أن اِدلة، وهو مما ذُِكرععليهـا    الم الهمـزة يغلـب
  ـ  ـاختصاصها باألفعاِل

  )99 (.."ِستَّةُ َأمياٍل َأو سبعةٌ: فَكَم كَان بين ذَلك؟ قَاَل: فَقُلتُ ِلموسى "-
حِذف جوازا، وهو عبارةٌ عن فعٍل مع       ) كان مع خبره  ( كان بين ذلك ِستَّةُ َأمياٍل، فالفعل       : والتقدير

   .مضمٍر منصوٍب
  :     يحذف ومضمره المنصوب في التكرير، ومنه .2
 َأِو -بِس القميص، وال الِعمامةَ، وال السراِويَل، وال البـرنُس، وال ثَوبـا مـسه الـورس    ال يلْ "  -

فَرانعكُو-الزما، حتى يهقْطَعلْيِن، وِس الخُفَّيلْبفَلْي ،نلَيِجِد النَّعي لَم ِن فإنيبتَ الكَع100("نَا تَح( .  

                                                
  .344: ، حديثمكتاب التَّيم) 97(
، وكتاب تفسير القـرآن،     2941:  حديث ، وكتاب الجهاد والسير،   7: حديثكتاب بدء الوحي،    ) 98(

ه وجوبا؛ التِّـصاِله     والمحذوفُ فيه فعٌل مع مضمٍر منصوٍب مقَدم على فاعل         ،4553: حديث
  .بالفعل

، وقد  )كان مع خبرها  (، والمحذوفُ فيه    2870: حديث، و 2870: كتاب الجهاد والسير، حديث   )99(
، 3366 :ومثلُه تماما في كتاب أحاديث األنبيـاء، حـديث        . حِذف جوازا؛ ٍلداللة السؤاِل عليه    

ع مضمٍر منصوب تقدم علـى    والمحذوفُ فيه فعٌل م    ،3425: ث األنبياء، حديث  وكتاب أحادي 
فاعله وجوبا؛ التِّصاله بالفعل، ويصح جعل الفاعل مبتدًأ، وتقدير خبر لـه؛ فتكـون الجملـةُ            

ومنه فـي  بة الثبات، فالموت آٍت ال محالةَ،    اسميةً، ولعلَّ كونها اسميةً أنسب؛ لما فيها من نس        
، وهو المفعول بـه األول؛      ، والمحذوفُ فعٌل مع مضمٍر منصوب     371:حديث كتاب الصالة، 

  .ألن فعلَه متعد ِلمفْعولَيِن
 1542: ، وكتـاب الحـج، حـديث   366: ، وكتاب الصالة، حديث 134: كتاب الِعلْم، حديث  ) 100(

، 5803: ، وكتـاب اللَّبـاس، حـديث      1842: ، وحديث 1838: وكتاب جزاء الصيد، حديث   
  .5806: ، و حديث5805: وحديث
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  .وال ثَوبا مسه الورس، َأو مسه الزعفران: والتقدير
- "  النَِّبي دعب الخَاتَم فَلَِبسrثْمانع ثُم ،رمع كٍْر، ثُمو ب101(" َأب(. 

  .ِبسه عمر، ثُم لَِبسه عثْمان أبو بكٍْر، ثُم لrَفَلَِبس الخَاتَم بعد النَِّبي :  والتقدير
  )102("فَلْيتَِّقين َأحدكم النَّار ولَو بشقِّ ثَمرٍة، فِإن لم يِجد؛ فَِبكَلَمٍة طيبٍة " -

  حذف الفعل معهما :لمبحثُ الثالثُا
  :منهقد يحذفُ الفعُل ومضمريه ولنفس األسباب السابقة، فيحذف جوازا؛ لقيام قرينة، و    

- "           ِرضوع ،ذِلك ونومنها ما د ،لُغُ الثُِّديبا ي؛ منها مصقُم هملَيوع ،لَيع ونضرعي تُ النَّاسَأير
، )103("الدين: قال! ك يا رسوَل اهللا؟   فَما َأولْتَ ذل  : علَي عمر بن الخَطَّاِب وعلَيِه قَِميص يجره، قالوا       

  .َأولْتُ ذلك، أو َأولْتُه الدين: روالتقدي
بينَا َأنَا نَاِئم، ُأِتيتُ بقَدِح لَبٍن، فَشَِربتُ، حتى إنِّي ألرى الري يخْرج في أظْفَاري، ثُم ُأعِطيـتُ                  " -

َأولْـتُ  : ، والتقدير)104(" الِعلْم : قَاَل! فما أولتَه يا رسوَل اهللا؟   : فَضلي عمر بن الخطاِب، قالوا    
 الِعلْم لْتُهذلك، أو َأو.  

                                                
  .5866: اس، حديثبكتاب اللَّ) 101(
: ، وحديث 1508: ، وحديث 1507:  وحديث ،1506، وحديث   1503: كتاب الزكاة، حديث   ) 102(

، وحديث 1254: ، وحديث1253: ، ومثله  في كتاب الجنائز، حديث  1512: حديث، و 1511
، كتـاب األطعمـة  ومنه في ، 1263: ، وحديث1261: ، و حديث  1257: م، وحديث /1254
ومثله فـي كتـاب     ،   5779:وحديثُ،  5769و ،5768:ب، حديثُ ، وكتاب الطِّ  5445:حديث
،كاة،    1588 :حديثُ الحجكـاة،         1435:حديث ، ومنه في كتاب الزومنـه فـي كتـاب الز ،
 كتـاب الجنـائز،   ، ومنه فـي     4539:وكتاب تفسير القرآن، حديثُ    ،1479و ،1476:حديث
ومنه ، 5175:حديثُكاح، ، وكتاب النِّ 2445 :وكتاب المظالم والغصب، حديث    ،1239:حديث

، 3702:، حـديث r، وكتاب فضائل أصحاب النَّبـي  2975:في كتاب الجهاد والسير، حديث  
هـذا الـشَّاهِد يبـين دخـول محبـة      ، ولعلَّ الحذفَ في مثِْل   4209:وكتاب المغازي، حديث  

ه، ومثُل ذلك كثير؛ سواء  اُهللا أحبه رسولُعزوجلَّ ـ، فَمن أحبه تَ محبة اهللا ـ   تحrالرسول
 :rأكان المحذوفُ مع مضمٍر منصوٍب كالمذكوِر ساِبقًا أم كان مع مضمٍر مرفـوِع كقولـه              

"ا الَِّذينوصع اللَّه ولَهسر2801":و،"بارح اللَّه ولَهسرما كان العطـفُ فـي        4610":وبور ،
  األسماِء دون ذكر األفعال ـ أيضا ـ 

  .23:كتاب اإليمان، حديث )103(
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: ، والتقـدير  )105("  بالظَّهاِئِر؛ فَسجدنا علَى ثياِبنا؛ اتِّقاء الحرr      كُنَّا إذا صلَّينا خَلْفَ رسوِل اِهللا        " -
فَـسجدنا علـى    : ، والقرينة قوله   بالظَّهاِئِر، فَرشْنَا ِثيابنَا، فسجدنا    rكُنَّا إذا صلَّينا خَلْفَ رسوِل اهللا       

 .ثياِبنا

، من أن فعلَها الذي تتعلَّقُ به ينْبغي أن يكُون ماضيا،           )رب(ومما يمكن سرده هنا ما جاء في باِب         
  :ويحذَفُ غالبا، ولم يِرد منه في الصحيح سوى حِديثَين

-" بٍة  را ِفي كَاِسينْيٍة الداِريعوِة يامالِقي 106("م( .  
                                                                                                                        

، وكتاب التعبير،   3681: ، حديث r، وكتاب فضائل أصحاب النبي      82: كتاب العلم، حديث  ) 104(
 الرواية  -العلم:  قال -7027: ، وفي حديث  7007: ، وحديث 7006: ، وحديث 7032: حديث
  .هو الِعلْم، وهو جائز:  وعليه فالمحذوف مبتدأ، تقديره-بالرفع

، ومثله في كتاب 2099: ، ومنه في كتاب البيوع، حديث542:  الصالة، حديث كتاب مواقيت ) 105(
: ، ومنه في كتاب العلم، حديث   5052: ، وكتاب فضائل القرآن، حديث    1978: الصوم، حديث 

، 3659: ، حـديث 2640: ، حـديث ، وكتاب الـشهادات 2052: يوع، حديث ، وكتاب الب  88
: ، ومثله في كتاب األذان، حـديث      2726: ، ومثله في كتاب الشروط، حديث     2660: وحديث

، ومنـه فـي     911:  ، ومنه في كتاب الجمعة، حديث      7437: ، وكتاب التوحيد، حديث   806
: ، وفي كتاب األضاحي، حـديث 983: ، وحديث955: ، وحديث 978: كتاب الِعيدين، حديث  

: يث، ومنه في كتـاب العمـرة، حـد       1175: ، ومنه في كتاب أبواب التطوع، حديث      5563
، ومنـه   2770: حديث، و 2762: حديث، و 2756: ، ومنه في كتاب الوصايا، حديث     1803

، ومنه فـي كتـاب   7423: ، وكتاب التوحيد، حديث2790: في كتاب الجهاد والسير، حديث    
: ، وكتاب األحكام، حـديث    4169: ، وكتاب المغازي، حديث   2960: الجهاد والسير، حديث  

، وكتاب الدعوات،   4463:حديث، و 4437، و 4436:، حديث ، ومنه في كتاب المغازي    7206
، والقرينةُ معنويةٌ عقْليةٌ حالية؛ دلَّ عليها حـاُل        6509:، وكتاب الرقيق، حديث   6348 :حديث
  النَّبيr   ِفي الحديث نفِْْسه ر،    ومنـه فـي  . ؛ وذلك من خالل ما ورديكتـاب الجهـاِد والـس 
، 4560، و 3286:نويةٌ عقْليةٌ، وقد صرح بها في أطراف الحديث       ، والقَِرينَةُ مع  2932:حديث
، ومنه  6940:قد صرح به في حديث      آخر ، ويِصح تقدير فعل   6393، و 6200و= =،4598و

  . مخالفةٌ للمذكور في سياق الحديث ، والقرينةُ لفظية1150:في كتاب أبواب التَّهجد، حديث
 ،6218: األدب، حـديث    وكتـاب  ،1126: التَّهجد، حديث  وأبواب ،115: حديث كتاب الِعلْم، ) 106(

  .7069: حديث الِفتَن،وكتاب
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روالتّقِْدي:بٍة  را ِفي كَاِسينْيفْتُهاالدر107( ع(.  
- "بلٍَّغ  ربى معَأو اِمٍع ِمنوالتقدير، )108("س :بلٍِّغ ربفْتُهمرع ...  
  : ، والحذْفُ في التَّكِْرير كثير، ومنه- العطف-يحذف في التكرير 
 . )109 (.."َأو مسِلما: فَقَاَل! مالَك عن فُالٍن؟ فواهللا إنِّي ألراه مْؤِمنًا! فَقُلتُ يا رسوَل اهللا" ـ -

  .أو أراه مسلما: والتقدير
 . )110(" علَى ِإقَاِم الصالِة، وإيتاِء الزكاِة، والنُّصِح لكلِّ مسلٍمrبايعتُ رسوَل اهللا " ـ -

ِم الصالِة، وبايعتُه على إيتاِء الزكاة، وبايعتُه على النُّـصح  إقا  علىrبايعتُ رسوَل اهللا : والتقدير
   ندخول األمور التي عددها الراوي تحت المبايعة؛ فَم دِفيلكل مسلٍم، ولعلَّ حذفَ الفعل ـ هنا ـ ي

  . بايعه على إقام الصالة ؛ كان البد وأن يتِْبعها الزكاة، والنُّصح ـ كَذَِلك ـ
  .)111("المقير: عن الحنتِْم، والدباِء، والنَِّقيِر، والمزفَِّت، وربما قال: هاهم عن َأربٍعون "-

                                                
  .2/263: عمدةُ القارئ)  107(
 َأوعى هو ِلمن يبلِّغُه مبلٍِّغ رب"7078: ، وفي كتاب الفتن، حديث1741:كتاب الحج، حديث )  108(

والتقدير" لَه :بلٍِّغ ربفْتُهمرع ...  
  .27: كتاب اإليمان، حديث) 109(
: ، وكتاب الزكاة، حـديث    524: ، وكتاب مواقيت الصالة، حديث    57: كتاب اإليمان، حديث  ) 110(

، وكتاب األحكـام،    2715: ، وكتاب الشُّروط، حديث   2157: ، وكتاب البيوع، حديث   1401
  .7204: حديث

-   وعليـه يكـون   اسميةً جديـدةً  عن متبوعه، ويبدأ جملةً    - المعطوف - التابع  وللناِظر أن يقطع ،
  . والنصح لكلِّ مسلٍم كذلك،وإيتاء الزكاة بايعتُه عليه:  أي؛التقدير خبرا

  .53:كتاب اإليمان، حديث) 111(
، وكتاب جـزاء الـصيد،      1542: ، وكتاب الحج، حديث   366: ومنه في كتاب الصالة، حديث       

        .5805: ، وحديث5803: باس، حديثوكتاب الل، 1842: حديث
ومنه فـي  ، 3887: ، وكتاب مناقب األنصار، حديث 3207: ومنه في كتاب بدء الخلق، حديث        

، وكتـاب التَّوحيـد،   4351:، وكتـاب المغـازي ، حـديث   3344:كتاب أحاديِث األنبياء، حديث   
، )األربعـة ( من كلمـة     تبار ما ذكره بعد األربعة أبداالً     ويجوز في هذا الشَّاهد اع    ،  7432:حديث
ـ   و ر ومـضمريه ـ الفاعـل    يِصح فيها بدء جملة جديدة، على تقدير فعٍل محـذوٍف فـي التكري

، حيث يجوز فيما بعد المبدل منـه   2730:حديث   في كتاب الشروط،    -اـ تمام -ومثله والمفعول،
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  .نَهاهم عن الحنْتَِم، ونَهاهم عِن الدباء، ونَهاهم عِن النَِّقيِر: ونهاهم عن أربٍع:  والتقدير
حذف العوامل:المبحثُ الرابع  

وهو ما تم ِذكْره ساِبقًا، ومـا سـيتم         ، ذف الفعل؛ ألنَّه عامٌل في غيِره      بمبحِث ح  طُوهذا يرتب   
_ 1 : ذكره هنا يمكن إدراجه تحت حذف الفعل سواء أكان مع مضمِر مرفوع أم منصوٍب، ومنه              

) اثناعـشر (حديثًا، ِبواقع ) خمسةٌ وعشرون(، وما ورد منه في الصحيح أسلوبا اإلغراء والتحذير  
  :ثًا بدون تكرار، وهي مرتبةٌ حسب ورودها كالتاليحدي
  .)112("ِ؟اللَّه رسوَل يا ةَالصال" -

روالتَّقِْدي  :دال َأتُِريا ةَالصوَل يس؟، أو اللَّه ر :مال َأنُِقيا ةَ الصوَل يسباب تقـدير      ؟،اللَّه ر فَتَكُون من 
، وفيه تقـدير فعـل ِلوحـِده،    )ةُالصال(، ِبرفِْع )113(ي الحِديثالِفعل مع مضمٍر مرفُوٍع، وِفي طَرفَ    

رالتَّقِْديانَِت  : والَأحه           ةُالصرُل إغراء تَقْـِديالمحذوفَ ِفع للناظر أول وهلٍة أن تَبادرقَد يم،  : ؟، والْـز
 بأسلوب اإللزام؛ ولـذا تـمr       ويرده سياقُ الحديث؛ ألنّه اسِتفْهام، وحاشا أن يأمر أحد رسوَل اهللا          

  .االستشهاد به لما قد يتبادر للذهن أول وهلة
- "سالْكَي سالزم : ، والتقدير)114("الْكَيسالْكَي سالْكَي. 

  .)115(" اَأليمن فاَأليمن: ثُم قاَل" -
،  فاَأليمن، فال تكون من باب اإلغـراء       أعِط اَأليمن :  ويمكن تقدير  اَأليمن فاَأليمن، الْزم  :  والتقدير

المقَدم األيمن :  وإذا رفَعنا قدرنامضمٍر مرفوع ليس من باِب اإلغراء،    بل من باب تقدير الفعل مع       

                                                                                                                        
ديِر فعـل   بدء جملة جديدة على تق    اعتبارها أبدال تَفِْصيٍل بعد إجماٍل من المبدل منه ، ويِصح فيها            

كتـاب  و ،1178:حـديث  ومثله في كتاب أبواب التطـوع،   محذوٍف في التكرير، ومع مضمريه،      ٍ
 جواز البدلية وجواز بدء جملة جديدة على أن تكون فعلية،           - أيضا-، وفيه 1981:الصوم ، حديث  

ثاِنيهمـا،  و ،ولُهمـا أ: على تقـدير مبتـدأ     حِذفَ منها الفعل ومضمريه، ولو رِفعتْ لَكَان صوابا؛       
ماوتاِلثْه...  
  .139 :حديثُ ِكتَاب الوضوء،)112(
  .1672 و،1669 : كتاب الحج، حديث)113(
 " الروايةُ بـالجر   5246: ، وفي 5245: ، وكتاب النكاح، حديث   2097: كتاب البيوع، حديث   )114(

كلَيِس فَعِس ِبالْكَيالْكَي".  
  .5619: حديثو ، 5612: حديث، اب اَألشِْربةكتو، 2352: حديث، كتاب المساقاة )115(
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  نما؛ الستواِئِهما في التعريف،- تقدير مبتدأ –فاألير خبرفيكـون ،  ولنا أن نُقَد :   نمفـاَألي ـنماَألي
قَدالم م.  

- "فَِإن اءا جهاِحبِإال صو افَشَْأنَك116(""" ِبه(رِإال: ، والتّقِْديومفَالْز  اشَْأنَكِبه .  
، واإلضـمار هنـا     الْغَِنيمةَالْزموا  : ، والتَّقِْدير في األول   "الْغَِنيمةَ!الْغَِنيمةَ"،)117("""!قَوِم َأي ،الْغَِنيمةَ" -

 وجيو ،ر، فَتَكُون         واِجبتَكَري ؛ ألنَّه لم فْعفيه الر ةُ(زه        ) الْغَِنيمهـا محـذوفٌ تقـديررتَـدأ، خَببم
، وِفي الثاني ال يجوز غير اإلغراِء؛ نَظَرا للتّكرار، فنصب المكرِر واِجب، وغير المكَّرر             )أمامكُم(

المتواترة قـراءة    ، فالقراءة )118( }شَهادةُ بيِنكُم { اآليةِجائز، ومما يؤكِّد ما ذهب إليه النَّاظر قراءةُ         
ـ   بتنوين الرفع، واألخْرى   : إحداهما: ، دون حذف، أوتقدير، وهناك قراءتانِ     )بينكم(الرفع، مضافة ل

      تقدير ِجبوفع يتقدير فعل مع       )هي( مبتدأ   بتنوين النَّصب، ولعلَّ تنوين الر ِجبووتنوين النَّصب ي ،
ٍر مرفوٍع، وليكنمم119 ()الزموا( ض(.   
-  "     ِركفي ظَه دحنَةَ؛ َأوم البينةَ : والتقدير. )120 (!"البيتقدير فعل دون َأفْعال اإلغراء      ، الز ولو تم ،

 فتكون منصوبة على نزع الخافض  لصح، ولو تم تقـدير فعـل ال يتعـدى                 بينِة،ائت بال : وليكن
بحرف جر : ِالْتَِمس نةَ، لصحيا–البـ- أيض.   

 فـي   -علَيك  -ح باألِخيرِ ، وقَد صر  الْمرَأةَعلَيك  : ، أو الْمرَأةَاحذَِر  : ، والتَّقِْدير )121("الْمرَأةَ: فَقُلْتُ" -
   . )122(بعِض أطْراِف الحِديِث

- "دالْقَص  دلُغُوا ؛الْقَصم:  والتقدير،)123("تَبالنَّصِب وا وال الز غير ا -يجوزأيض -.  
  

                                                
  .2429: ، وكتاب في اللُّقْطة، حديث2372ُ:  كتاب المساقاة، حديثُ)116(
   ".الْغَِنيمةَ!الْغَِنيمة"، 4042:، وفي كتاب المغازي، حديث3039:كتاب الجهاد والسير، حديث )117(
  .106: المائدة )118(
  .1/220:  المحتَسب)119(
  .2671:الشهادات، حديث كتاب )120(
    .5968: ِكتَاب اللِّباس، حديثُ) 121(
علَيـك   "6185:، وفي ِكتَـاِب األدِب، حـديث   3086، و 3085: كتاب الجهاد والسير، حديثُ    )122(

   ".ِبالمرَأِة
  .6463:حديثُ كتاب الرقاق،   )123(
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تيـاِن بالمحـذوِف فـي      حاديث؛ فالزمان يتقاصر عن اإل    ولعلَّ فائدةَ الحذف تبرز جليةً في هذه األ       
    .  )124(الحديث، واالشتغاُل ِبِذكِْره قد يفِْضي إلى تفويت المهم المراد التنبيه إليه، أو التَّحِذير منه

  :ومما نُِصب على التحذير 
  .ُأحذِّر إياكُم والِوصال   :وال يقَاُل   إياكُم ُأحذِّر والِوصاَل،: والتقدير ،)125(" ِإياكُم والِوصاَل  " -

وأما التَّحِذير من غَير المخَاطَِب، فقد ورد من ضِمير المتَكَلِّم في البخَاري مرةً واِحدةً، وفي قَـوِل                 
  ).126("""عوٍف ابِن ونَعم ِإياي" ، ـ أيضاـ t عمر بن الخَطَّاِب

في الصحيح جاءت مفْعوال    ) ِإياي(، ومادون ذَِلك من لَفِْظ      عوٍف ابِن نَعموإياي احذَروا   : واألصُل  
  .به؛ ِلِفعٍل محذُوٍف غير فعل التَّحٍذير

-" اكفَِإي اِئمكَرو اِلِهمو127("َأم(روالتَّقِْدي ،:اكفَِإي   ذِّرُأحاِئمكَرو اِلِهموَأم.  
-" اكُمِإي لُوسالْجلَى وقَاِت ع128("الطُّر(.  
- "اكُمِإي الظَّنو فَِإن الظَّن ِديِث َأكْذَب129("الْح(...   
 مـع التِّكْـرار      أحاديـث ) سـتة (فقد ورد في   وأما ما نُِصب على االختصاص في الصحيح،        _ 2
  :، وهي كالتالي_ثالثة _
  .)130"( رِبيعةَ ِمن - الْحي هذَا - ِإنَّا"، "رِبيعةَ ِمن الْحي هذَا ِمن ِإنَّا "-

روالتَّقِْدي:ِإنَّا و  ذَانَخُصه يـ الْح    

  . )131("قُريٍش معشَر وكُنَّا "-

                                                
)124(   نْظَرهان في علوم القرآن: ير120/ 3: الب.  
/ 15: متَابعة الصيام أياما تباعا، لـسان العـرب       : ، والِوصالُ 1966:  حديث ،كتاب الصوم  )125(

  ).وصل( ، مادة318
  .3059:كتاب الجهاد والسير، حديثُ )126(
)127(الز 1496: كاة، حديثكتاب .  
   ...6229:حديثُ وكتاب االسِتْئذَان، ،2465:حِديثُ   ِكتَاب المظَاِلم والغَصب،)128(
، وِكتَـاب  6066:حـِديثُ ، و6064:، وِكتَـاب األدب، حـِديثُ     5143:حديثُكاح،  اب النِّ كت  )129(

   ...6724:حِديثالفرائض، 
وكتاب المناقب،   ،3095:وكتاب فرض الخُمس، حديث    ، 523:حديثُ كتاب مواقيت الصالة،   )130(

  .4369: حديثُوكتاب المغازي، ،3510:حديثُ
  .2468:حديثُكتاب المظالم والغصب، )131(



  لزعبوطسهام ا. جهاد العرجا و أ. د.أ

 1060

ركُنَّا:والتَّقِْديو  نَخُص شَرعٍش ميـ قُر .  
  .)132 (..."الدباِء ِفي نَنْتَِبذَ َأن الْبيِت َأهَل ذَِلك ِفي نَهانَا " -

  رانَا: والتَّقِْديِفي نَه ذَِلكَل  نخُصِت َأهيالْب.  
 َأو  –مرحبا ِبـالقَوِم    : " ، وهو كثير، ومنه ما هو واجب الحذِف، مثل        عامل المفعول المطلق   _3

  . )133("  غَِير خَزايا وال نَدامى–ِبالوفِْد 
  . المصدر مفعوله بحرف الجربين، - َأو ِبالوفِْد–ُأرحب ترحيبا ِبالقَوِم : والتقدير

-  "امِقي اهللا : فَقَالَتْ، فَإذَا النَّاس انحب134(!" س(.  

 وهو من المـصادر     فَ العامل، وُأِضيفَ المصدر لمفعوله،    ُأسبح اهللا تَسبيحا، حذِ   : الَتْفَقَ: والتقدير
  .التعجب واجبة حذف العامل، كما يدلُّ على 

  

                                                
   .5595:كتاب األشربة، حديثُ)132(
وكتـاب خبـر    ، 6176: حـديث ، وكتاب األدب ، 87: حديثو، 53: حديث، كتاب اإليمان  )133(

   .7266: حديث، اآلحاد
، وكتاب االعتصام بالكتاب والسنة   ، 184: حديث، وكتاب الوضوء ، 86: حديث، كتاب العلم  )134(

r ،هذا الترك   ، 7287: حديث داهللا    –يب  وقد تواج انحبومـواطن  ، عديـدة  في أحاديث  – س
  .أخرى غير المذكورة

، 421: حـديث ،  كتاب الصالة  ما ورد في   – كذلك   – ومما حذف منه عامل المفعول المطلق        
  فـي  )لبيك(ومنهوللناظر أن يجعله مفعوالً ألجله،     3165: حديث، وكتاب الجزية والموادعة  

وكتاب ، 2418: حديث، وكتاب الخُصومات ، 471:  ،   وحديث    457: حديث، كتاب الصالة 
ومنه في كتاب  ،    – كذلك –من المصادر واجبة حذف العامل      ، وهي   2810:  حديث ، الصلح

  .، وفيه مصدر واجب حذف العامل602: حديث، مواقيت الصالة
در؛ بقصد الدوام ، ولعلَّ حذف األفعال مع مثل هذه المصا       799: حديث، ومنه في كتاب األذان       

  .واللُّزوم
 ،878:  ما ورد في كتاب الجمعة، حـديث       ومنه )أيضا( وفة العوامل دائما،  ومن المصادر محذ     

 وأجاز البعض فيها النَّصب على الحال، وقـد         ،)آض(وفعلها غير مستَعمل في العربية وهو       
 نْظَرذف عاملها مع صاحبها، يح :جعالم ل في امفـي  ) احقً( ومثله 104: إلعراب، صالمفص

، 2905:  كتاب الجهاد والـسير، حـديث      ومنه في ،  2732  ،2731: حديث، كتاب الشُّروط 
  .6184: ، وكتاب األدب، حديث4059و  4055:  حديثوكتاب المغازي،
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  . )135("ِهبةً َأم :قَاَل َأو ،عِطيةً َأم ،بيعا": ومنه ما هوجائز الحذف، مثل
  . وهو جائز الحذِف واإلثباتةً؟ه ِهب َأم تَهبعِطيِه عِطيةً، َأم تُا،َأتَِبيعه بيع: والتقدير
َأهو بيـع، َأم    : ، والتقدير " م ِهبةٌ  أَ بيع، َأم عِطيةٌ،  " فوعةً على تقديِر مبتدأ     أن يجعلَها مر  : وللناظر
 أم هو ِهبةٌ، وبه رواية طرف الحديث، ويقَـوي روايـةَ الرفـع فـي الحـديث، قـراءةُ                    عِطيةٌ،
، ويِجيـز روايـة النَّـصب       )طلبنَـا : (، أو )مـسألتُنا (، على تقديرمبتدأ    )136(} ِحطَّةٌ :وقُولُوا{اآلية

؛  }وقُولُـوا { منصوبةً ِبنَفْسِ }ِحطَّةً{احطُطْ عنَّا ذُنُوبنَا ِحطَّةً، وال تكون     : على أنَّها مصدر؛ أي   }ِحطَّةً{
ال إله إالاهللا، فَيقُول    : رجمة الجملة، كأن يقوُل إنسان    ألن قُلْت وبابها الينصب المفْرد إال أن يكُون تَ        

137(حقًا: آخر(.  

  :، ووروده في الصِحيِح نادر، ومنهعامل الحال_ 4
  .) 138("اقَصص آثَاِرِهما علَى فَارتَدا "-

رصا: والتَّقِْدياِن قَصقُصا على آثاِرِهما يفارتد.  
  . )139( "كَيفَ وقَد ِقيل  " - 

  !.كيف تُباِشرها وقَد ِقيل؟: والتقدير

 :البحثإليكم أهم النتائج التي توصلنا إليها خالل هذا بعد،  و

1.    كلَّ حذٍف اختصار كلَّ تعويٍض بدلٌ  ، وليس كلُّ اختصاٍر حذفًا،    إن وليس كـلُّ بـدٍل   ،  كما أن
 .تعويضا

بادر للذهن تبادُل التقـدير مـع العـوض     فإنَّه قد يت،،كما يتبادل الحذف مع اإلضمار التسمية    .2
  .والتأويل

                                                
عمـة،  األطفي كتاب    و ،2618:  حديث ، وكتاب الهبة وفضلها،   2216: حديث،  كتاب البيوع  )135(

 ومن  جائز حذف العامـل  مـا ورد فـي كتـاب            "؟ِهبةٌ قَاَل َأو عِطيةٌ َأم بيعَأ" 5382:حديث
  .3530:حديث المناقب، ، وكتاب988:حديثالعيدين، 

  .161: ، واألعراف58:  البقرة)136(
)137(نْظَري  :بتَسح1/264: الم.  
، 3401، و 3400:حـديثُ  ، وكتاب أحاديث األنِْبيـاء،    122:حديثُ و ،74:حديثُ،  كتاب العلم  )138(

  .7478: ، وكتاب التَّوحيد، حديث4725ُ: ، حديثُوكتاب تَفِْسير القُرآن
. 2640:حـديث ، وكتاب الشهادات ، 2052: حديث، وكتاب البيوع ، 88: حديث، كتاب الِعلْم  )139(

  .2660: و حديث، 2659:  حديث، هاداتوكتاب الش
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3.  وى بأكثر من رواية،     كما أنروى بأكثر من قراءة        الحديث يرلـضبط  من حيث ا   – كذلك ي-، 
  .وذلك كما القراءات القرآنية

4.       وتـشعبها؛   حيح فهي صعبة التحقيق؛ لتداخلها،    بالنسبة لعملية الحصر لظواهر الحذف في الص 
 أو المتعلقة بعوامل نحوية لى حصر الظاهرة النادرة الورود،فقد اقتصرنا عومن ثم . 
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