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 ملخص
يتتبع هذا البحث ظاهرة حذف الفعل في صححح  الخخحار ر رابًحاي خي وحا ن خحيت قححاي  رق حح  ن ذلح  
مححت خححسل ت ححلحء الىححنح دلححا ارحاةيححث التححرلف  التححي تت ححانل  ىححح  ففوححح   ن دفا ةححح  تتن حح  

دبفرلح   دليوا م أل  الحذف نالتفةير الذ  ح ر  في تراييت اللغ  ر نله نجحنة  الحذ  حفتح  دحت
هذ  اللغ  مراداة للخف  ر نبحات هذ  الظاهرة فحات محت خحسل فتحن ال ححاة ن تًخحفوحا دلحا صححح  
الخخحححار ب لخححححات ةرجححح  ةنرا وحححا ن اًراةهحححا ًبفحححاي للمححح ول ا، حححتفرا ي ل حاةيحححث فلوحححار ا حصحححا ي 

لححذف ب ل فتح  لبعض الظناهر  ليل  النجنة  ن ال اةرةر ن مت ثّم ا تارة إلا الفا ةة محت دملحح  ا
 حفحف  الظاهرة مت ال احح  ال ظرل  ن مةى تناترها مت ال احح  العملح .   

 
 

 

 

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
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ححسةهلل نال ححسمهلل دلححا  فصحح  الّ ححا ححاةح ال مخححيّح الحمححةهلل  ح حمححةاي ًيبححاي مبارفححاي فحححهر نالصم ًفيت بالىم
فَ  رارميت ًَ يتندلا قلحه نصحبحه المهللْص  نبعة رْيَت ارخحارح إلا ينمح الةّح

حه لوحن  رَعفّححرهلل  ارخًحاحهلل ، تهلل  ررَصحه دلحا ل حا حه العربحيّح  حلحميانح رفإتم غيرَة الم لمح دلحا ةي ح
 نالكت ح دت   رارحها. ررّح هذ  اللغ الةافعهلل للبحثح دت ةهلل 

حا خي وحا نبحيت         ًي ّت  همح  هذا البحث في فن حه يتتبحع ظحاهرة ححذف الفعحل فحي الصححح ر راب نا 
قحاي  رق ح ر بعىوا متناتر الفراحةر نبعىوا غير متناتر الفراحةر مت ه حا فحات خحةح إجابح  ال ح ال 
الملحححححاى دلححححا  ذها  ححححار هححححل ارحاةيححححث ال خنححححح  رناهححححا الصحححححاب  فمححححا الفححححراحاي الفرق ححححح  لححححبعض 
نح دلحا ارحاةيحث التحي تت حانل  ىحح  ففوحح ر  ن  اآلحاي؟!ر فما ت بع  همح  البحث في ت لحء الىم

 دفا ةح  تتن   دليوا م أل  الحذف نالتفةير.

 تم نا  ر ب لححنرنةح التححرلع ح خل ححات  دربححيّ  الحححةيثح نغيححرح  إتم معرفححَ  اللةغحح ح نا دححرانح رصححل  لمعرفحح ح  
ححح َ  لوحححي المصحححةرهلل التتحححرلعية الثحححا ي محححت المصحححاةرح المهللتمفححح ح  دليوحححا لحححةى الم حححلميتر نهححححي  ال ة

 ، تفنتهللوا تارحةة  ن، نارةة  جامع   

الحذ  حفتح هلل نلحه نجحنةهلل   رت ر  في تراييتح اللغح ح العربحح ح ظاهرة  مت الظناهرح التي  إّت الحذفَ 
دلا حفحفتحوا  نالن نفح  راتّحجو ا لخحاتح هذ  الظاهرةح  نمت ثمم  ردت دبفرل ح هذ ح اللغ ح مراداةي للخفم 

راةها. رخسَل فتنح ال حاة ًّح  نتًخحفيا دلا الصحح ب لخحاتح ةرج ح ةنرا حوا نا
 

ر  ليلح  النجحنةر : الم ول ا، تفرا ي ل حاةيث فلّحوار ا حصحا ي لحبعض الظحناهمنهج الدراسة
  ن ال اةرة .

 فا ْي ىمَت ثسث ح م تنحاي: مستوياُت الدراسة
نبحححات مححناًت  رنتحليححل مححا فيوححا رخححسَل فتححنح ال ةحححاة ر: الم ححتنى ال ظححر  المستتتوا الو         

 نالتعر العربي. ر تةل به ال حاة مت الفرقت الكرلممع ما ا راًراة الظاهرة

 ىمت صحح  الخخار . رالم تنى التًخحفي :الثاني المستوا           

 نلرتبءهلل با تارة إلا الفا ةةح مت دملح  الحذف. ر: الة،ليالمستوا الثالث          

نالمفاخل هلل خيت الم تنليتح ارنلح نالثا ي تكت هلل حفحفَ  الظاهرةح مت ال اححح ح ال ظرلح ر  نتخحيّحت 
 تناتَرها مت ال احح ح العملح .

إلا تموية تحةث ا فحه دت  الحذف نالتفةير د ة ال حاة ن دةة مباحث  ن ة   م ا البحث
ت انلي الحذف نالتفةير في صحح  الخخار ر نهي: حذف الفعل نحة ر  ن مع مىمرب مرفنعر 

 حذف العنامل. معومار  ن  ن م صننر ن
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     ْخ ا فمَت هللا ن،  زدمهلل فحه التماَم فإْت  ص رَجوةهلل المهللفحل رفوا هن ذا َجوة ا رندلا فلّح حال  

 رْت  خفْف ا فمْت   ف  ا نالتحًاتنا   ر(1)} َوَما َتْوِفيِقي إِلاَّ ِبالّلِه َعَليِْه َتَوكَّْلُت َوإَِليِْه ُأنِيُب{
ن تمة فسم ا بما  تمم به الخخار ة  رلا صاحخحوا  تمة ن ترفهلل الت لحمد رنففا ا تذى تل  ال يرةح العًرة

ْبَحاتَ  : "َفلحَمَتاتح صحححه ر  هلل يَزاتح ر َثفحيَلَتاتح فحي اْلمح ر َخفححَفَتاتح َدَلا اللّحَ اتح ح  َحخحيَخَتاتح إحَلا الرمْحَمتح َّللام
حمح  ح اْلَعظح ْبَحاَت َّللام                                                                         .(2)"َنبحَحْمةح حر  هلل

 وهللَا نسأُل السداد
 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد

 الحذف )مفهومه ومسمياته وشروطه وصوره (:المبحث الو 
 ومسمياته: الحذفت مفهوم 1

َف محت تحيح    ًعحه حذَف التيح ححذفه حذفيا:: لغة   الحذف حذح ذافح هلل : محا حهلل هلًلحرحىَ  محت ًرفحهر نالحهلل ر َف
 ر نفي ذل   ال امر  الفحس ناصفيا فر ه: (3)

                                                 
 88هنة:   (1(
ن   ه ن حامه(ر   صحح  ا مام الخخار ) الم ما الجامع الم  ة الصحح  المختصر مت  منرر نل هللا  (2(

 م العربيلإلمام الحافظ  خي دخة هللا محمة خت إ ماديل خت إخراهحم خت المغيرة الجعفي الخخار ر الزهراح لإلدس

ر نفتان 2282ر نفتان ارحمات نال ذنرر حةيث:2002مر )ة.ط(ر فتان الةدناير حةيث:2002الفاهرةر 
 .3623التنحيةر حةيث:

محححيت دخححححة النهانرنمحمحححة الصحححاةي العخيححححة ر إحححححاح التحححراث العربححححير ل حححات العحححرنر اخحححت م ظححححنرر تحفيححح :   (3)
خححححت دّبححححاة ر دححححالم الكتححححنر اللغحححح ر إ ححححماديل  ف(ر نالمححححححء فححححي)مححححاةة حححححذ33ر ص:3ج ر(ي.ة)ر3لخ ححححاترط

 . 23ر ص: 3ر ج1330ر 1خيرنير لخ اتر ط
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 (4)حذََّفُه الصانُع المْقَتِدْر          نِ  لها َجْبهٌة َكَسراِة الِمجَ             
َف  -رىي هللا د ه –نم ه  نل دمر   حما   ْت َحْحذح وامر نا  " لحتهللَذ م لكم اَرَ لهلل نالرّحماىهلل نال ّح

م ارر َن" فهلل  .(5) حةهلل
ححّ  " : وفتتي الحتتديث "َحححْذفهلل الّ ححسم فححي الصححسة  هلل

نهححن تخفحفححه نتححر  ا ًالحح  فحححهر نلححةل دلحححه  ر(6)
: "التكخير َجْزم  ر نال سم جزم  (7)يث ال مَخعيحة

("8) . 

ا  رالبسغحححي الححححذفر ففحححات الححححذفهلل  محححت صحححنرح  الكثيحححرَ  العربحححح هلل  : تىحححم ي اللغححح هلل الحتتتذف اصتتتط ح 
نالحذف الصنتير نالعرنىير نا مس ير نال حن ب نلذا فات مت الىحرنر  ا تحارة إلحا محا  يحل 

 فيوا. 
دجيحن ارمحرر  المأخحذر لًيح هلل  رالم حل  ة ي هلل  ن  با فهلل الحذ:" (9) ال دخة الفاهر الجرجا ي

ححرر   لإلفحاةةر دحت ا فحاةة  زلحةَ  محت الحذفرر نالصحميَ  الحذفر  فصح َ  فإ ح  تحرى بحه تحر َ تحخحه  بال ّح

  .(10)ر ن تم ما تكنت خحا يا إذا لم تهللخحت"ما تكنت إذا لم ت ً  ة    ً َ نتجهلل 
ا لححه نلحححس نال ححاظر فححي تعرلحح  دخححة الفححاهر يجححة  إتحح        ارة لجمححال الحححذف نبسغتححهر  ن نصححفي
 تعرلفيا. 

                                                 
ةينات امرئ الفحسر  خن الحجاج ين   خحت  حلحمات خحت دح حا المعحرنف بحاردلم التح تمر ر التحرف  الًن حح ر  (4)

 .  316ص:  ر1330(ر ط.ة)ر (ي.ة)
    دلي  نر الةيت ال  ونر ر تحفي : محمة خليل دخة ترى اآلجرنمح  في دلم العربح ر دلي خت دخة هللا خت ( 5)

 .618ر ص: 2ر ج2002ر 1ار ال سمر طالعزلز ترفر ة    
 –الجامع الصححح  نهحن  ح ت الترمحذ ر لإلمحام  خحي دح حا محمحة خحت دح حا الترمحذ ر ةار اخحت ححزمر خيحرني ( 6)

 خححي ةانةر  خححن ةانة  ححلحمات ر ن حح ت  223حححةيث:  ر ر فتححان الصححسة دححت ر ححنل هللا 2002ر 1لخ ححاتر ط
فتحححان ر (ي.ة)ر 1خحححت ارتحححعث ال حححجتا ير تحفيححح : محمحححة ارلبحححا ير مفتبححح  المعحححارف لل تحححرر الرلحححاض ر طا
 .1000حةيث: لصسةر ا

إخححراهحم خححت يزلححة خححت  حححس خححت ار ححنة خححت دمححرن الّ خعححير الحمححا ي الكححنفير ران  مححت رناة ارحاةيححثر نففحححه  هححل ( 7)
 .0/620 دسم ال بسح: ل   ر يهلل ظر:  ير ا

 .233 :حةيثر  ر فتان الصسة دت ال خينهن   ت الترمذ رالجامع الصحح  (8)
لحة فحي جهللرجحات ( 9) مةي ح  متحونرة  –دخة الفاهر الجرجا ي : ا مام  خن بفرر دخحة الفحاهر خحت دخحة الحرحمت الجهللرجحا ير نهلل

 خذ ال حن خجهللرجات دت  خي الح يت اخت  خحي  خحي مت م   ي دلم البسغ ر فما   ه  حنّ  ن ةين ر  -خبسة فارس
هحححر ي ظححر: توححذين  ححير  دححسم ال ححبسحر تححمس الححةيت محمححة خححت  حمححة خححت دثمححات  031دلححي الفار ححير تححنفي دححام:

 . 006ر ص: 2ر ج1331ر 1الذهخير تحفي : تعين ارر  نط نقخرنتر م     الر ال ر خيرنير لخ اتر ط
ر 2فحاهر الجرجحا ير تحفيح : محمحنة محمحة تحاكرر مفتبح  الخحا جير الفحاهرةر طدخحة الفتان ة، حل ا دجحازر  (10)

ر نالتراكيحححن ال حنححححح  مححححت النجوححح  البسغححححح  د ححححة دخححححة الفحححاةرر دخححححة الفتححححاى ،تححححيتر ةار 102ر ص: 1383
 .186المرلخر الرلاضر ال عنةح ر )ة.ط( ر )ة.ي(ر ص: 
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:  نع  مت التخفي  مت الثفل ال ًفي للفظر  ن التخفي  مت د اصر الجمل  والحذف في علم اللغة
حار نالن ح  (11)في حال ًنلوا ر نلتمثل ذلح  لل حاظر محت خحسل صحنر ا ةغحامر نححذف الت حنلت ن في

 .  (12)نهذا ما  به إلحه اخت ج ي في فتابهر دلا فثير مت فلماي الفرقت الكرلم... 
إ ححفاط مححا فححات  الحتتذف النحتتوي  نمححت هححذا التعرلحح  نذا  حمفححت لل ححاظر  ت يخححرج بفنلححه: "
ا مت حرف   ن حرفر  ن فلم  فأكثرر بترنط معرنف ".  منجنةي

 تًحع ا ت باط   ناده: حذف الحرف ر نححذف الححرفر نححذف نمت خسل هذا التعرل   
حار خحل ، -الجمحل نالتراكيحن  –نادوار نحذف  كثر مت فلم  الكلم  بأ  ًي ر نهحذا الححذف لححس ادتبا

  ء.خةم له مت ترنط نىناب
خححححيت الحححححذف نا ىححححمارر فا ىححححمار هححححن ا، ححححتتارر  نلححححذا فححححات مححححت الىححححرنر  التفرلحححح هلل 

  .(13)نا، تتار يختص بالىما رر في حيت حفنت الحذف في    جزح مت  جزاح الجمل 

بعححةها للبحححث فححي تححرنط  ّيت لل ححاظر مححت فححرني خححيت تلحح  المصححًلحايب لحح للَ هححذا مححا تخحح
، ففة الكسم مع ا  نرن فه.  الحذف التي متا تنفري فات الحذف ح  يار نا 

 شروط الحذف:ت 0
: نجحنة  رل ح   ن ةليحل  حناح  كحات حالحيحا  م مفالحيحاب حتحا حفحنت اللحبس مأمن يحار نالحةليل الححالي: أول  

ا" خإىمار: اْىرحنففنل  لمت رفع  ًيا "زلةي  . ن
انالمفالي:  ّلم ا  سميار ب   (14)}َقاُلوا َسَلاًما{  نم ه:   . ": ففنل  لمحت  حال: َمحْت  ىحرن؟ "زلحةي

َقْوا َماَذا أَْنَزَل َربُُّكْم َقاُلوا َخيْرًا{نم ه  ِذيَن اتَّ  -الحالي نالمفالي –نفس ال نديت  ر(15)}َوِقيَل ِللَّ
  .(16)(الص اديل الحذف غير ةلي)حًل  دليوما 

اب رتم الغحرض محت الححذف التخفيح  نا،ختصحارب نلحذا ، حهللححذف ثاني ا حةي :  ، حفحنت المححذنف م فم
ر فحس حهللَفح ْت فحات ، خحةم محت ححذف الهلل العا ة في  حن: الذ  ر يتهلله  فَ حه زلحة  ر نا  : الحذ  ر ْيحيهلل  فَ حه زلحة 

ححة  َظ  تم  بححا دلححي فتهللصححب  ا - فَ ححه –العا ححة نجححن حححذف الم فّح ب نلححذا لهللححنحح لجملحح : الححذ  ر ْيححيهلل زلححة 

                                                 
 .  213ص: ر 1332ر 1ا ح ر الفاهرةر طر المصرل  اللخ ظاهرة التخفي  في ال حن العربير  حمة دفحفير الةا (11)
ر المفتبح  التنفحفحح ر )ة.ي(ر )ة.ي(ر : دخحة الحفححم خحت محمحةثمات خت ج حي ر تحفيح الخصا صر  خن الفت  د (12)

  . 203ر ص:2)ة. ط(ر ج
 .200ظاهرة التخفي  في ال حن العربي: ( 13)
 .33هنة: ( 14)
 .30ال حل: ( 15)
 .338مغ ي اللخين:  (16)
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ر حيث  حال الزجحاج: التفحةير: إتم هحذاتح (17)}إِْن َهَذاِن َلَساِحرَان{ الفار ي  ة رةم  نل الزجاج في
 .(18) لوما  احراتر  ال  خن دلي الفار ي: الحذف نالتنفية مت افحات

 ب  -ا م فات ن خناتوا -ادل ن،  ا به ن، متخوه:  ، حفنت المحذنف فالجزحر فس ححذف الفثالث ا
ُبوا  ة رةم ما ذهن إلحه اخت دًح  فحي  نلذا لهللنحظ  تم اخت هتام   ِذيَن كَذذَّ }ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَّ

حذحف المخصحنص بالحذمفادحل   }َمَثُل اْلَقْوِم{ر  ال اخت هتام: نالصنان  تم (19)ِبآيَاِت اللَّه{  بر نحهلل
}َوِقيذذَل ر  مححا حححذف الفادححل مححع فعلححه فححس خححسف دلحححهر  حححن:(20)  ،حر  ن المىححاف  : مثححلهلل هحح

َقْواْ َماَذا أَنَزَل َربُُّكْم َقاُلواْ َخيْرًا{  ِذيَن اتَّ  .(21) ِللَّ
ار فحححس حححححذف الجحححار نالجحححازم نال اصحححن للفعحححل إ، فحححي رابع تتتا :  ، حفحححنت المححححذنف دحححامسي ىحححعحفي

فيوححا ا ححتعمال تلحح  العنامححلر ن، حمفححت الفحححاس دليوححار نهححذا مححا  مناىححع  نلححي فيوححا الة،لحح ر نفثححر
 د ة الحةيث دت حذف حرنف المعا ي. -خإذت هللا - يتى  

تتا ححا دححت تححيحب فححس تحححذف "مححا" فححيخامس  ححا  ::  ، حفححنت المحححذنف دنىي ححا   ححي م ًلفي  مم
حار  : رتْ )فات( فصار تفةير  ف الفعلذح ا ًلْفيهلل نارصل: رْت ف ي م ًلفيا ا ًلفير فحهلل    حي م ًلفي

ا مت الفعلنفراهح  مباترة )  .إْت( ا، م زلةي )ما( فصاري دنىي
تتا :  ، يحح ة  الحححذف إلححا اختصححار المختصححرب فححس ححححذف ا ححم الفعححل ةنت معمنلححهب ر ححه سادس 

ا فا تلححه" دلححا تفححةير: دلحححَ ر ففححالنا: إ مححا  راة تف ححير  اختصححار للفعححلر ن مححا  ححنل  ححيخنحه فححي: " زلححةي
ا(احلْ ، ا درانر نا  ما التفةير ) ع االم  .(22) َزم زلةي

فحي  -الوحاح –:  ، يح ةى حذفحه إلحا توي ح  العامحل للعمحل ن ًعحه د حهب فحس حححذف المفعحنل سابع ا
ب ل س يت لء دلا زلة ثم حفًع د ه خرفعه بالفعل ارنل  .(23) ىرب ي نىربته زلة 

                                                 
 23ًه: (  17)

إدران الفرقتر الزمجاجر تحفي : إخراهحم ارخحار ر ةار الكتان المصر ر الفاهرةر نةار الكتان اللخ ا ير (  18)
ر نمتفل إدران الفرقتر  خن محمة مفي خت  خي ًالن الفح ير تحفي : 330ر ص 2ر ج1382ر 2خيرنير ط

 . 2/603ر نالكتاف: 023 -022ر ص: 2ج ر1388ر 0حاتم صال  الىامتر م     الر ال ر خيرنير ط

 .6الجمع : (  19)
 .333مغ ي اللخين: (  20)
 .30ال حل: (  21)
 .330مغ ي اللخين:  (22)
ر  ححة حفححنت فححي 336مغ ححي اللخيححن: ( 23) ر نالت ححازع بححان  مححت  خححنان ال حححنر يتنجححه فحححه دححامست إلححا معمححنل  ناحححة 
حا...ر  فعنلححح  ن فحي الفادلحح  نالمنلحح ر  ن فحي المفع لفادلحح را  1/608 :: تحرى اخحت دفيححل-قراح العلمحاح -يهلل ظحر معي

 .2/38ر نارتبا  نال ظا ر: 661
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فحس حححذف  رإمفحات إدمحال العامحل الفحن   :  ، ي ةى الحذف إلا إدمال العامحل الىحعي  محعثامن ا
 .( 24)الىمير في: زلة  ىربتهب ر ه ي ةى إلا إدمال المختة  نا همال الفعل مع   ه   نى 

  .(25) وا" إ،  ْت يهللذفر خخرها ف فنل: مأكنل  ا( في "  كْليهلل ال مفَ  حتا ر  َ ر  وفما م عنا رفع )
تفححاح المتمححاثليتر  ن ثفححل الحرفححاي هححذا ن  ححبان الحححذف تححرتبء بأ ححبان الخفحح  مححت ثفححل ال

دلا الحرنفر  ن دةم التجا س خيت الحرنف نالحرفاير فما  ة حفنت ًنل الع صر اللةغن  دت 
ا محححت  خحححلر نغيرهحححا محححت  ًرلححح  زلحححاةة بعحححض الححححرنف دلحححا الكلمححح   فحححاةة مع حححا لحححم حفحححت منجحححنةي

 ار بان التي تنلج ا للحةيث دت صنر الحذف نما يتعل  خوا مت   بان.
 ت صور الحذف:4

ر م وا: حذف ا، ماحر حذف الفعلر حذف الجمل رن  فصل الحةيث ه ا  صنر متعةةة للحذف
 دت حذف الفعل:

ار  ن مع مىمر  المرفنع  ن الم صنن.  نحذف الفعل  ة حفنت م فرةي
ار نهحححن جحححا ز  لفححححام  رل ححح  ر فحححي مثحححل: زلحححة   .1 لمحححت  حححال: َمحححْت  حححام؟ نالتفحححةير:  حححام  رحذفحححه م فحححرةي

 .(26)زلة  
اب في التكرلر .2 ر  -العً  -فما ححذف م فرةي  حن  نل :  ام زلة  ندمرن نخالةب   :  حام زلحة 

 .(27)ن ام دمرنر ن ام خالة
 تحذف )فات(  خل ،م الجحنةر ففنله: .3

 (28)ول فرٌد لفردِ  ُمَقاومة    جمٌع ليغلَب جمَع قوميفما 
ا  وجوب ا فتتمثل في: وهذه الحالت الث ث حالت جواز، أما حالت حذفه منفرد 

ر  دامل  بعة ر نحعرن  -1 بعة  ةناي الترط: إذار نلنر نَمْتر نمتار ن ي مار نذل  إذا َف م
 .(29)ا، م المرفنع بعة هذ  ارةناي فادسي لفعل محذنف نجنبيا حف ر  المذفنر

                                                 
 .336مغ ي اللخين: ( 24)
حتا( اختةا ح  نما بعةها مرفنع دلا ا،ختحةاحر العلماح   ه ، ما َع مت ادتبار )مت  ر نر ى فثير  336ال اخ :  (25)

حححاير نهححذا مححا ير   ححناح َ ذهللفحححر الخخححر  م لححم  -ت حححه ال ححاظرر فححالر س مححأكنل  دلححا  ححح  حححالنخخححر  محححذنف حف ححر  ال ّح
 .23ر 28ر نالجملر للزجاجي: 1/386 :ر ناللبان في دلل الخ اح نا دران16 /8: ر يهلل ظر: ترى المفصل-يهللذفر

ر نتحححرى تحححذنر 208ر ص: 1332ر 1خ حححاح الجملححح  العربحححح ر محمحححة حما ححح  دخحححة اللًيححح ر ةار التحححرنير ط( 26)
 . 222: الذهن

 .208ال اخ : ( 27)
 ر نلم يهلل  ن لفا ل.2/213ر نارتبا  نال ظا ر: 233مغ ي اللخين: ( 28)
 ما ما بعة همزة ا، تفوام فيجنز  ت حهللححذف العامحلر نحف حر  محا بعحة ب نذلح  لغلبح  ةخحنل الومحزة دلحا الجملح   ( 29)

  المححذفنرر نلجححنز  ت حفححنت مختححة ر نالجملحح  بعححة  خخححرب الفعلححح ر فحعححرن المرفححنع بعححةها فححادسي لفعححل محححذنف حف ححر 
 لجناز ةخنل الومزة دلا الجمل  ا، مح ر نلتكنت الجملتات المتعاًفتات متجا  تيتر  حن  نله تعالا: 
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ار لمححت  ححاأمتتا حتتذف الفعتتل متتع مرتتمره المرفتتو  جتتواز ا ل: َمححْت ر فحفححنت لفحححام  رل حح  فححي مثححل: زلححةي
ار نم ه  نله تعالا  .(31)ب   :   زل ربة ا خيريا(30) : } َقاُلواْ َخيْرًا{ َاْخلَي؟ نالتفةير:  اَخْليهلل زلةي

يتيتر فمت ارنل  نله: -2  فما تحذف فات مع ا موا جنازيا بعة "إْت نلن" التًر
ْن كذبا         (32)ك من قوٍ  إذا قي فما اعتذارُ    قد قيَل ما قيَل إْن صدقا  وا 
ار نر ْيحيهلل  -3 اب   : ر ْييهلل زلحةي ا ندمريا نخالةي نمت حذفه نمىمر  المرفنع في التكرلرر ر ييهلل زلةي

ا  .(33)دمريار نر ْييهلل خالةي
 

تا بعحة  ةناي التحرط: إذار نلحنر نَمحْت نمتحار ن ي محار  ومن حذفه ومرمره المنصوب وجوب 
َن اْلمُ نذل  إذا ف ر  دامل  بعة ر نم ه:    .(34)شْرِِكيَن استجارَك{ }َوإِْن أََحٌد ّمِ

 :التقدير)مفهومه وشروطه(المبحث الثاني

دلحا نجحن  محت المعحا ير  ححةها: الترنحح  نالتففيحر فحي ت حنح   محر  نتوي تحهر نالثحا ي:  التقدير لغة :
ْريهلل  مححر فححذا نفححذا ب   : تفححةير  بعسمححاي  حفًعححه دليوححار نالثالححث:  ت ت ححن   مححريا بحَعْفححةح ر تفححنل: َ ححةم

رهلل َ ححححْةريار إذا  ظححححرَي فحححححه نَةخمرتَححححه ههلل نَدَفحححح نلتهللحححح رهلل لححححهر ن ْ ححححةهلل ْةيهلل دلحححححهر نحفححححال: َ ححححَةْريهلل رْمححححرح فححححذا  ْ ححححةح
 .(35)ن اَحْ َته

ا: ر يرفع تنهم ما  ة حظ حه الفحارئ فحمحا هحن محذفنر. نمحت  اصط ح  دفة ال ح  دلا محذنف  م ا ن 
فحنت م ا حبيار نت ا حبه يح جم دحت خسل التعرل  ا،صًسحي يتى  لل اظر  ت التفةير يجن  ت ح

 .ت ا به مع ما ذفر مت  را ت مع نح   ن لفظح 

ندملح  التفةير تكنت للحرفاير نالححرنفر نار حماحر نارفعحالر نالجملح ر نالجمحلر نلكحت 
لح ي فل مفّةر دلحه ةليل  مت اللفظر ندلحه حمفت درض مناىع الحذف التي تهلل حَتْعمل لوحا فلمح  

 فالتالي: –خيت الحذف نا ىمار  –ت تباةل الم محاي "التفةير" خاص ر ةن 
 تقدير الحركات اإلعرابية: -أ

                                                                                                                                            
ر فأ تم: ىحميرهلل رفحع  م فصحل مخ حي دلحا ال حفنت فحي مححل  63ر النا ع : َتْخُلقوَنه أَم َنْحُن الَخاِلُقون{ }أَأَْنُتم 
 .2/268ع لفعل محذنف حف ر  المذفنرر  ن: في محل رفع مختة ر نالجمل  بعة  خخرر يهلل ظر: الخصا ص: رف
 .30ال حل: ( 30)
 .280ترى تذنر الذهن: ( 31)
 .1/230ترى اخت دفيل: ( 32)
 .130-1/123الكتان: ( 33)
 .1/030ر نل ظر: ترى اخت دفيل: 2التنب : ( 34)
 .11/63 :ل ات العرن (35)
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ا ن صحبيا نجحريا(ر  ححن: الغ حا غ حا الح فسر ن، تح َس غ حا الح فسر نا  حْع 1 . ا، م المفصنر: )رفعي
 .(36)بغ ا ال فسر فوذ  لحس دليوا ةليل  مت اللفظر نلحس ل ا  ت  فةر تي يا

ر نمرري بالرادي. ا، م الم فنص: )ر 2 ا نجريا(ر  حن: فلكم راع   .(37)فعي
ا ن صبيا نجريا(ر  حن: هذا فتاخير نر يي فتاخي.3  . اتصال ا، م خحاح المتكلم: )رفعي
حا ن صحبيا(ر  ححن: يتفحي المح متهلل ربمحهر نلرىحا بمحا   حمه هللا لحهر 0 . المىارع المعتحل اآلخحر: )رفعي

ْت لم حفت في اللفظ ما يةل دلحه فا دران مفّةر فحما لك ه لت يرىا بالذل.  .(38)ذفرر نا 

 تقدير المحذوف من الجملة: -ب
مححت صححنر تفححةير الكلمححاي نالجمححلب لخحححات نجححن  ا دححران الصححالح  فححي الصحححغ  الناحححةة "ب ححم هللا 
الرحمت الرححم" ففلمتا :الرحمت نالرححم": صفتات مجرنرتات دلحا ا تبحاعر نه حا  نجوحات قخحراتر 

 .صن نالرفعحص هلل فيوما ال 

 تقدير المتعلق للجار والمجرور والظرف: -ج
  بالفعحححل  ن تححخوه الححذ  يربًحححه با، ححم المجححرنر بححهر نذلححح  المتعلحح   ححة حفحححنت فحححرف الجححر حهللعلمحح

ر نحعلمح  بمذفنريار  حن: ذهْخيهلل إلا الجامع ر  ن مفةريار  حن: ر ييهلل الذ  دلا التجرة   : هن فا ت 
اححح َوُهذذذَو هللُا فذذذي } ف  للغيبحح ر  ن با حححم محح نل بمحححا حتححبه الفعححل  ححححن:با ححم الفعحححلر  حححن:  هلل  حأحىي

ذذمواِت وفذذي الذذ َرِْ   مححا  ب {السَّ   : نهححن المعخححنةر نالمتعلحح   ححة ححححذفر نحذفححه إمححا جححنازيار نا 
ر نالناجححن: فحمححا ةلم دلححا نجححنة مًلحح ر نفححذل  الحفححم مححع  نجنبيححار فالجححا ز: فحمححا يححةل دلحححه ةليححل 

 ةة خح "فا ت  ن م تفر  ن منجنة".الظرفر نحفةر للمتعل  دا

 شروط التقدير:
ار نهذ  تتمثل في: رللتفةير ترنط    يجن  ت تتنافرب في حفنت التفةير صحححي

حا": ىحربهلله -إت  مفحت  – ت حفنت المفةمر مت لفظ المحذفنر  -1 ا  ا مي ر فحي "ىحربي زلحةي ر فحهللفحةم
 ا مياب ر ه مت لفظ المختة ر ن  ل تفةيريا مت غير 
(39). 

حفنت التفةير دلا التةرللر فإذا ا تةدا الكحسم تفحةير   حماح متىحاحف ر  ن منصحنف   ت  -2
نصف  مىاف ر  ن جار نمجرنرر نمىمر دا ة دلا ما ححتاج إلا الرابءر فس حفةر  تم 

                                                 
 .1/108ر نارتبا  نال ظا ر:1/81دفيل: ترى اخت (36)
 .1/81ترى اخت دفيل: (37)
 .1/86ر نترى اخت دفيل:1/108 :ارتبا  نال ظا ر (38)
 .1/103 :ر نارتبا  نال ظا ر800مع ا اللخين :  (39)
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 ب(41)}كَالَِّذي ُيْغشَى َعَليْذِه{ر فارنل  ححن: (40)ذل  حذف ةفع  ناحةةر خل دلا التةرلل
 ر نالثا ي ففنل امرئ الفحس:  : فةنرات ديت الذ 

َبا جاءت بري ا الَقرَنُفلِ   إذا قاَمتا تروَّ  الِمْسُك ِمْنهما  (42)نسيَم الصَّ
ُقذواْ يَْومذاً لذاَّ َتْجذزِي   حم الصبا. نالثالث: ففنلحه تعحالا:  تىنةعح  ا مثلَ   : تىنةدي ب       }َواتَّ

ححذفي )فحي(  فصحار: ، تجزلحهر ثحم ححذف    : ، تجحز  فححهر ثحم ب(43)َنْفٌس َعن نَّْفٍس َشيْئاً{
ار ن يل إ وما حذفا ةفع ر نبعىوم  جاز ارمرلت  .(44) الىمير م صنبيا ، مخفنىي

 ت حفححةر التححيح فححي مفا ححه ارصححليب لحح س يخححال  ارصححل مححت نجوححيت: الحححذفر ننىححع  -3
ا ر يتههلل  ر في  حن:"زلةي ميا دلحه "التيح في محلهر فيجن  ت حفةر المف ّح مفةم

 (45). 

                                                 
 .803مغ ي اللخين:  (40)
 .13ارحزان:  (41)
 :ر نل ححات العححرن1/103 :رتححبا  نال ظححا رر نا803ر نالتححاهة فححي: مغ ححي اللخيححن: 600ةيححنات امححرئ الفحححس:  (42)

11/100. 
 .08البفرة:  (43)
 .1/103 :ر نارتبا  نال ظا ر800مغ ي اللخين:  (44)
" يموحْم ر يتَحههلل" إذ ،  يجنز تفحةير المححذنف مح خريا د حة تعحذر ارصحلر  ن د حة ا تىحاح  محر مع حن ر نمحت ذلح : (45)

ذا حعمل في ا، تفوام ما  خلحهر ن ححن:  ر فححمت  صحن "ثمحنَة" إذ ، يلحي " محا" 13:فصحليَثُمذوُد َفَهذَديَْااُهْم{ }َوأَمَّ
" متحأخريا دحت زلحةر فأصحل الخخحر  ت يتحأخر دحت  ر نفما تعذر تفةير متعل  الجار نالمجحرنر فحي "فحي الحةار زلحة  فعل 

المعمحنلر إ،  ت  المختة ر نرغحم ذلح  فحإتم تفحةير  مح خريار يخحال   صحسي قخحرر نهحن  تم  صحل العامحل  ت يتفحةم دلحا
ذا  لي: ا" نجن تأخير  حفةر المتعل  فعسي فيجن التأخيرب رت الخخر الفعلي ، يتفةم دلا المختة ر نا  "إتم خلَف  زلةي

ذا  لي: ( ، ح خ  م صنبوار نا  " المتعل ر فعسي فات  ن ا مياب رتم مرفنع )إتم جحاز النجوحاتر نلحن  ر"فات خلفَ  زلحة 
  خخر فات يتفةم مع فن ه فعسي دلا الصحح ب رت التباس ا، مح  بالفعلح  محأمنتر نالثحا ي:  ححن  ةرته فعسيب رتم 

ا فا ي تفحنل: با حم الحسي نالعحزى تفعحل فحذارفي خرنت  متعل  باح الب مل ر فالزمختر   ةر  م خريا د واب رتم  رلتي
ححا لتححأ ه بالتفححةحم ا لوححمب تفخحمي ححة  ت حعتفححة ذلحح  فححي ا ححم هللا  فعححالوم دححت ذفححر مححا اتخححذن  معخححنةي ر فنجححن دلححا المنحّح

ر ن جان بأ وا  نل  نرة   زلحير ففحات تفحةحم 1:العل  }اْقَرأْ ِباْسِم َربَِّك{تعالاب ر ه الحفحفي خذل ر ثم ادترض خح 
م فحححة ارمححر بححالفراحة فيوحححا  هححمر ن جيحححن ختفححةيرها متعلفححح  خححح "ا ححر " الثحححا ير نادتححرض دلححححه با ححتلزامه الفصحححل خححيت ال

حَر  ن،ي خإيجحاة الفحراحةر نثا حيحا: بفحراحة  نتأكية  بمعمنل الم فةر نادتخر  اخحت هتحام  حونيا م حهر إذ ، تنفيحة ه حار خحل  هللمح
ار ثحم هحذا ا تحفال ،زم 2:العل  }َخَلَق الِْإنَساَن{مفيةةر ن ظير   ر  ال اخت هتحام: نمثحل هحذا ، ح حمحه  ححة  تنفيحةي

ا ففحذا تفييحة ارنلر ثحمم لحن  حلم له دلا  نله: إتم الباح م تعلف  با ر  ارنلب رتم تفيية الثا ي إذا مهلل ع محت فن حه تنفيحةي
ففصلهلل المنصنف مت صفته بمعمنل الصحف  جحا ز  باتفحاير فحح "محرريهلل خرجحل  دمحريا ىحارن" ففحذا فحي التنفيحةر ن حة 

ححة فححي  ححة نالم فّح { }َولَذذا يَْحذذَزنَّ َويَرَْنذذيْنَ جححاح الفصححل خححيت الم فم ُهذذنَّ ر مححع   ومححا 61: ارحححزان ِبَمذذا ََتيْذذَتُهنَّ ُكلُّ
 .800مفرةاتر نالجمل  جملهلل للفصلر ي ظر: مغ ي اللخين: 
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 ت حفنت المفةمر محت مناىحع الححذف التحي ي فحاس دليوحار نمحا حمفحت تفحةير ر ندلححه يخحرج  -0
ا ، ي فاسر فية نفم ن ن.  مت دملح  التفةير ما فات المحذنف فحه مًرةي

رر ي بغي تفليله ما  مفتب لتفل مخالف  ارصلب ن -6 لذل  فات تفحةير ارخفحف فحي مفةار المهللَفةم
ا  ا ميا": ىر  "َىربي فات  ل  إذ فاتر  ن إذبهللههلل  ا ميار  نلا مت تفةير با ي البصرليت: حاصزلةي
ر اث يتر ن ةرنا زلاةةي  ا مي                           .ر نرتم التفةير مت اللفظ  نلااب ر ه  ةم

 حذف الفعل وتقديره في صحيح البخاري 
 حذف الفعل وحده:المبحث الو 

   المرفنعر  ن الم صنن نذل  فالتالي :نحة هللر  ن مع مهللْىمرح  الفعلهلل  ححذفهلل 

ا -أول : حتتذف الفعتتل وحتتده تتا، فالجتتااز فتتي -منفتترد  ، وهتتذا قتتد يكتتون جتتااز ا، كمتتا قتتد يكتتون واجب 
 حالٍت:

 عند قيام قرينة، وذلك مثل: .1
حححمضهلل المهللَصححلمار َنْلَحْتححَوْةتَ   ؟ نَحْعتَححزحلهلل الحهلل حححمضهلل الَخْيححَرر نَةْدححَنَة  " لحَيْخححرهللجح الَعَناتحح هلل َذَنايهلل الخححةنرر نالحهلل

ر نَتْتححَوةهلل فححذا...؟! ؟! َ اَلححْي: َ َعححْمب َ َلححْحَس الحححا حضهلل َتْتححَوةهلل درفححاي  حححمضهلل ْلححيهلل لوححا: الحهلل .         (46)المححْ مح يَتر َففهلل
؟ر نالةادي لحذفه نجنةهلل نالتمفةير:   حمضهلل حاي. لفظح     رل     َ َيْخرهللجهلل الحهلل  في ال ّح

َل َمتح اْ َتحْ  - ًمانح الرابعهلل"" نَفاَت  نم ر ثهللمم دهللَمرهلل ختهلل الَخ ر ثهللمم فهللست  ر ثهللمم فهللست  فَظ فهللست 
(47).  

( ال صححن دلححا   مححه الرابحححعهلل ر ندلحححه يجححنز فححي )الخًححان الرابححعهلل  نالتفححةير: ثححمم فححاَت دمححرهلل خححتهلل 
 .(48)خخححر فححاتر نلجححنز فحححه ا تبححاع دلححا   ححه  عححي لعمححر خححت الخًححانر نخخرهححا مححت الم ححتحفظيت

ر نهن نلل اظرح  هر نتفةيرهلل مختة  )ا  ًعهلل  فحه نجه  ثالث   هن( الرابعهلل.لتابعح دْت متخندح
ححْب هلل  َ نْ  اْلَفْجححرهلل  :َحفهللححنلَ  َ تْ  َنَلححْحَس " - هح  َنَ ححالَ  رالصة ححأَ  رَفححْنيهلل  إحَلححا َنَرَفَعَوححا ربحَأَصححابحعح ًَ ْأ ًَ   .(49)"َ ْ ححَفلهلل  إحَلححا َن

 : ححْب هلل َحححاَت  َ نْ  اْلَفْجححرهلل حححات  :َحفهللححنلَ  َ تْ  َنَلححْحَس نالتفححةيرهلل ر  رالصة نالفرل حح هلل الةالحح  حالّححح  ر  ْن: َةَخححَل الّصححْب هلل
ه  فيوا ال خية  يخاًنهلل  التي فاتَ  نهي الحال هلل  ْأًأةهلل ر  ه. رصحاختهر نبّي ْتوا رفعهلل  صابحعح    ًن

                                                 
ر حةيث: 320فتان الححضر حةيث: ( 46) ْيَةْيتح  .1262ر نفتان الحلر حةيث: 380ر نفتان العح
 .300فتان التحممر حةيث: ( 47)
نم حه ، 313ححةيث:ر نفحي فتحان الجمعح ر 333ححةيث: الصحسةر انفتح محا نرة فحي ر نم حه0/01دمةة الفارئ: ( 48)

  محاةلم دلححه ححالهلل الصححاب ر نححالهلل محمحة -ر نالفرل ح  حالحح  محت  ححاي الححةيث210ر ححةيث:فتحان الصحسةفحي 
 -ق ذا 

:ارذاتر  فتانهلل (49)  .221حةيثهلل
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َبحاةح ح فحي الَححلّح  ْةَرَفحْي  َ  -  نَل هللاح! إتم َفرلىَ  هللاح َدَلا دح ا َفخيحريار ، يثخهللحيهلل " َفَفاَلْي: َحا َر هلل خحي َتحْيخي
لة َدْ ههلل؟ َ اَل: َ َعْمر نَذلحَ  في َحجم ح الَنَةاع" َل حب َ َفأحهلل  .(50)َدَلا الرماحح

 نالتفةير: نفاَت َذلحَ  في َحجم ح الَنَةاع. 
 
 
ا في التكرير0  ، نحو: -العطف -. كما يحذف منفرد 
َلحْ =  ْي  ح محت ذح  الحهلل "" يهللوحلة  َْهلهلل الَمةح ْت َ ْرت  ْحَف حر ن َْهلهلل َ ْجة  مح َت الجهلل ْأمح مح َف حر ن َْهلهلل التم

(51).  
ْحَفح حر نلهللوحلة  هحلهلل َ ْجحة   أمح مَت الجهلل َلْحَف حر نلهللوحلة  هلهلل التم ْت ذح  الحهلل ْي  ح مح نالتفةير: يهللولة  َْهلهلل الَمةح

.  مْت  رت 
 .(52)" -رىي هللا د وما –" ثمم حلم  خن َبْفر  ندهللَمرهلل   -

 . -رىي هللا د وما -نالتفةير: ثمم حلم  خن َبْفر  نحلم دهللْمرهلل 
نلهلل هللاح   - " " َفَغةا َر هلل  .( 53)ر ن خهللن َبْفر 

 نالتفةير: نغةا  خن بفر.
ْ ةَ  ال مخحية  َدَلْيَ ا َ َخذَ "  - َلْحم    هللمّح  :َنة   ح ْ  َخْمسح  َغْيرَ  اْمَر َة   مح ما َنَفْي  َفَما رَ  هللنىَ  ، َ تْ  اْلَخْحَع ح  دح  َن هللمّح  ر هلل

 .(54) "... َناْمَرَ َتْيتح  حٍ   مهللَعاذ اْمَر َةح ح  َ ْخَرةَ  َ خحي َناْخَ  ح  رحح اْلَعس

                                                 
 .1866حةيث: الحلر  فتانهلل (50)
فحي المناىحع الثسثح  فحي فتحان  -يهللوحلة  -يث ختكرلر الفعلر ن ة نرةي صحغ  الحة1626فتان الحلر حةيث: ( 51)

ححح  ر ححححةيث:133العلحححمر ححححةيث:  ر  "َن محححَي ال مخححححية  3300ر نفحححي فتحححان ا،دتصحححام بالكتحححان نال ة َ ْر يحححا َرْهحححلح َ ْجحححة 
".. َ ي ح َلْحَف ح َرْهلح الَمةح أمحر نَذَا الحهلل ْحَفَ  َرْهلح التم ْحَفَ  َرهلح التحأمحر نالتفةير في هذ  الجم رنالجهلل ل المعًنف : نن مَي الجهلل

لْحَفَ  َرْهلح الَمْةي  ح.  نن مَي ذا الحهلل
ر ححححةيث: 1216ر ن1210فتحححان الححححلر ححححةيث: ( 52) رىحححي هللا  -ر" ثهللحححمم ححححلم  خحححن َبْفحححر  1201ر نفحححي فتحححان الححححلّح

ححنافهلل بالخيححي...ر ثححمم دهللَمححرهلل   -د ححه ًم ل تححيح  َخححَةَ  بححه ال ْثححلهلل َذلحح َ -هللا د ححه رىححي -َففححاَت  نم ..." نالتفححةير: ثححم َحححلم ر مح
ر  ححا مثححَل  -مثححلهلل بححالرفع –ن ححة نرة فححي هححذا الحححةيث دهللَمححرهلل ندلحححه تكححنت ) مثححَل( بال صححن دلححا تفححةير منصححنف حجي

ه مثلهلل ذل ؟.ذل ر فما بالهلل رناح  الرفعر هل هي دلا ادتبار: ثم دهللمرهلل   حجة
سةر حةيث: فتانهلل (53)   .026الصم
:فتححان ال(54) ححَلْحم ر َفَمححا َنَفححيح اْمححَر َة  إ،  "3216 نفححي فتححان ارحفححامر حححةيث:ر 1302ج ححا زر حححةيثهلل ر اْلَعححس َن هللمة  هللمة  هلل حح

ح َناْخَ  هلل َ خحي َ ْخَرَة "ر ْ حَنة : نفحْي  هللمة  هلل ر ننفحْي َ َلْحم ر نَنَفحْيَ  هللمة اْلَعحسنالتفةير: َفَما َنَفْي مح ما اْمَر َة  َغْيَر َخْمحسح  ح اْخَ ح هلل َ خححي حح
ر َ ْخَرَة ح اْمَر َةهلل مهلل  ْ َنة "ر نمثله في  نذل  بفًع الخةل"  هللمّح فذا" دت المخةل م هر نهذا جا ز  َعاذ  ح َنَنَفْي اْمَرَ َتاتح " َخْمسح  ح
ححا للتكرلححر.ح بفًححع المعًححنف دححت المعًححنف دلحححهر   حالحح  الرفححع َف الفعححلهلل فححي مثححل هححذ  ب م عي ححذح نمثلححه فححي  ن ححة حهلل

نلجحنز فححه تفحةير فعحلر فمحا يجحنز  ًحع المعًحنف  ر6120ر نفتحان المغحاز ر ححةيث:2061الحلر ححةيث:فتان 
حححا -للمعًحححنفر نمثلحححه دحححت المعًحححنف دلححححهر ختفحححةير خخحححر محححت حيحححث جحححناز الحححنجويت فحححي فتحححان الححححلر   -تمامي
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ا جنازيار  مما  ا وجوب ا،نهذ  حا،ي حذفه م فرةي  فتتمثل في: حالت حذفه منفرد 
حححح ح ثححْر دلححا  ةنايح تححرط  نحفحفحح ي  تم ال ححاظَر لححْم حعْ  بعححة  ةناي التححرط: .1 َف بعححَةها  فححي الصم ححذح حهلل

ار ْ َفرحةي لح  لس حمحم ح َنَما َيلفي ال مظَر  الفْعلهلل نهللجنبيار حاَل فن حه مهلل محل المهللْحَتمح ما ذهللفحَر فحي فحتحانح الجهلل
ا ا حم  مرفحنع  فحي )اث حي دتحر( ححةيثيار مهللْعَتخححريا )إذا(  حة تسهح حيثهلل ذفحر الم لّحح هلل نرنةَ  نالفحْعلحّح حر

ر نال حححاظرهلل يحححرى  تم )إذا( فحححي ارحاة محححا بعحححةها فحححادس يحححث المحححذفنرةح هحححي )إذا( لفعحححل  مححححذنف 
ححححوا بالجمحححلح ا، حححمحم ح مححححع جحححنازح حححححْذفح الَخخحححرح  الفهللجا حححح  بْعححححَةهار  التحححي جححححزم ال ةححححاةهلل باختحصاصح

 ا حم  ح نهحي فإْت تسها ال ةحاةهلل بفعليتحوار التي جزمَ  نلحَ ْي)إذا( االظرفح  المتىم   مع ا الترطح 
سي  -الظرفح – تحابع  نلحن  تم صحاحن الكتحانر  نماي نن م ابحه لفعحل  مححذنف  نجنبيحا ر فاَت فادح

لرَبحْي دحت العحةة المحذفنر   دتحر ححةيثيا التحي ذفرهحابارحاةيث التي حاكي ا،ث حي ذفَر تعةاة 
فححإتم الفعححَل لحححس  بفثيححرر حتححا دلححا ادتبححار تفححةير فعححل بعححة )إذا( التححي ذهححن إليوححا الم لحح ب

ا ر خل دلا تفةيرح مهلل  ر  ن م  فْعل   ْ َفرحةي رمْع مهللْىَمر  مرفنع    نممحا مثمحل بحه الم لح :  نلحه صنن 
َيْتههلل  َ َحاَب    َ نْ  َىَباَب    َفإحَذا" نم ه ر(55)"َ َتْيتهللَوا َصْخَرة   َفإحَذا"  تهللَفحاسهلل ارحاةيحثهلل ندلحا ذلح  ر (56)"َغتح

 . (57)اة حفحف ي ر نلم تكت م اط ا، تتوإليوا الم ل هلل  التي ذهنَ 
ا بعحة  ةاة تحرط  هحن: ْ َفحرحةي  إَِذا} َ حَر َ   ههللَرْلحَرةَ  َ َبحا َرَ ْيحيهلل " نالحةيثهلل النحيةهلل الذ  نرة فحه ححذف الفعحل مهلل

َماءُ  تْ  السَّ  .(58)"خحَوا َفَ َجةَ  ،{اْنَشقَّ
هنالتاهةهلل فحه قح    هللْرق ّح      .ر نلحس في الحةيثح  ف ح

 ِدِه في َمْسَأَلِة الْشِتَغاِ  بت) إياي( .رَ َوِمما ورد َمْحُذوف ا ِبُمفْ  -2
َثههلل  إححما َ " -   .(59)"َمالح    ْختهلل  َ َ سهلل  َحةم

                                                                                                                                            
ر ر2061:حةيثر ن في 2022ن ر2026حةيث: ر ننجحه  ثالحث  حابفاتح دلحا تفحةير  نلجنز فحي المححذنف النجوحات ال م
ر نمثله في فعل ر ) د ي(ر  ن:  خهللصة : فتان العهللْمَرةر   ر نفي2211:حةيث   فتان الحلّح  .1386حةيثهلل
ر  ر1883:مححححت حححححذف الفعححححل فححححي التكرلرمححححا جححححاح فححححي فتححححان  خححححنان المةي حححح ر حححححةيثن  نفتححححان م ا ححححنح ار صححححارح

 ر1021:اير ححححةيثفتحححان التحححواةنم حححه فحححي ر 6233: نححححةيثر 6260:نفتحححان المرىحححار ححححةيث ر3322ححححةيث:
تَححححان ارحمححححاتح نال ةححححذهللنرر َنفح  ر0611:ر نفتححححان الر ححححاير حححححةيث1022حححححةيث:ر نفتححححان َفَىححححا حلح َ ْصححححَحانح ال مخحححححيّح 

حَيرر ححةيثر ن 6221:فتان تف ير الفرقتر حةيثفي  ر نفذل 0026:حةيث فحي فحتَحان ر ن 1662:فتحان الجوحاةح نال ّح
ْزَل ح َناْلمهللَناَةَد حر  .2103ن ر2102:ر نفتان ارةنح ر حةيث1221حةيث:نمثله في ر 1221حةيث: اْلجح

:ر  ان ال خيَ ْصحَ  َفَىا حلح  انهلل فحتَ   (55)  .2623حةيثهلل
:الم ا نر  انهلل فحتَ   (56)  . 1026حةيثهلل
: الجملهلل المحتمل هلل لس مح ح نالفعلح ح  ( 57)  .212: يهللْ َظرهلل
 .2626 حةيث: فتانهلل  جنة الفرقتر ( 58)
:ر ازح  فحَتانهلل الَمغَ  ( 59) ْير الفهللْرقتر  ر6211حةيثهلل  .6026:حةيثهلل نفتانهلل َتْف ح
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م لح) ( ىمير  م فصل  في محلّح  صنإححما َ ) ففنله: ر (َحةمثَ مفعنل به مفةم ، حتحفاح  بالمهللَفةم
}َوإِيَّاَي َفارَْهُبوِن{ : نمثله في فتان هللار  نله تعالا نهن الواحبالمذفنر مفعنلهر  (َحةمثَ )

(60). 

اخ هلل يخَتلح هلل دت مثل  نله: ح " نالمثالهلل ال م  . (61)"َ َرْةيهلل  إححما َ  َما َنَّللام
م لسختصححاصر م فصححل   ( ىححمير  إححمححا َ ) ففنلححه: فمححا فححي  فححي محححل  صححن مفعححنل بححه مفححةم

يَّذذاَك َنْبُبذذُد وإِيَّذذاَك َنْسذذَتِبينُ إ } ح تعححالا ح: نلححه  ْفوححم مححت ذلحح   تم م ححأل  ا،تححتغال ر ن، حهلل (62){ِِ
ذر نهمحزة ا، )إحا (ر خل تتمل ما تفتصر دلا  حتفوامر نهحس... نرة مت حذف بعحة ) إذار نلحنر نا 
 نغيرها(. 

 الفعل مع ُمْرَمر سواء أكان مرفوع ا أم مْنصوب ا حذفُ :المبحث الثاني

ر فحححذل  حححححذف نمىحححم ا جحححنازيا فحححي ححححا،ي  ْ َفحححرةي ر  جحححنازيا فحححي ححححا،ي  فمحححا حهللْححححَذفهلل الفعحححل مهلل
ار نم ه.  متاخو   لحال  حذفه م فرةي

 أول: حذف الفعل مع مرمٍر مرفو  جواز ا:
 عند قيام قرينٍة، وذلك في مثل: .1
: إ ي  ة َخَلَغ خي مَت الَنَجعر ن  ا ذهلل  - ر ن، َيرحثهلل ي إ، اْخَ    " َففهللْليهلل  ر َ َفَأَتصةميهلل خحثهلللهللَثي مالي؟ ن مال 
 

؟ َفَفاَل: ،"َ اَل: ،ر َففهلل  رح ًْ : بالتم ًْرر ن ناح  ر(63)ْليهلل ر  ن: َفأنهللصي بالتم رح ًْ نالتفةير: َ َفَأَتَصةميهلل بالتم
 - كحححات التفحححةير خلفحححظ التصحححةي  م فحححات خحَلْفحححظح النصحححح ر فوحححن دا حححة  دلحححا محححا  حححيترفه لغيحححر اخ تحححه

ححة   ححًرب ر مححه ، نصححح  لححنارثر ففححا-الصم ت المع ححا فححي الحححاليت ب لححذا جححاز تفححةير: َفَأنصححي بالتم
ة  . ا دلا الصم  دا ةي

: َخْل َثيّحبيا" - : َ َعْمر َ اَل: بحْفريا َ ْم َثيّحبيا؟ر  هللْليهلل  . (64) "  ال: َتَزنمْجَي؟ر  هللْليهلل
                                                 

: ر ن66البفرة: ( 60)  .1/36: إدرانهلل الفرقت الكرلم يهللْ َظرهلل
ْيثهلل  فحَتانهلل الزمفاةر ( 61)  . 2611:َحةح
 .6 الفاتح : (62)
ن ر نفتححا6228ر نفتححان المرىححار حححةيث: 6360نفتححان ال ففححاير حححةيث:  ر1236فتححان الج ححا زر حححةيث: ( 63)

حنَل هللاح!  2302ر ن حة ثخحي الفعحل محع مىحمر  فحي فتحان المغحاز ر ححةيث: 2333الةدناير ححةيث:  : ححا َر هلل "  هللْلحيهلل
؟.."  رهلل ًْ حح : فالتم ْلححيهلل ؟ َ ححاَل: ،ر  هلل لّحححهح ندلحححه حفححنت المحححذنف فعححسي بمفححرة ر نالتفححةير:  -خرناححح  الرفححعح  هللنصححي بمححالي فهلل

رهلل فا ًْ ؟  ن: فالتم رهلل ًْ ًْرهلل صة   ؟َ َفَحفحفحي التم ؟  ن: فالتم  ف 

ر نفتحححان 2002ر نفتححان الححححنا،ير حححةيث: 2303ر نفتححان النفالححح ر حححةيث: 2033فتححان الخيححنعر ححححةيث: ( 64)
ر 6203 حححححةيث:ر ن 6206ر نفتححححان ال فححححاىر حححححةيث: 6033 فححححاىر حححححةيث: نفتححححان ال 0062المغححححاز ر حححححةيث: 

حححا –ر نممحححا جحححاح مححححذنفيا 2383نفتحححان الحححةداحر ححححةيث:  ليل محححا نرة فحححي فتحححان فحححي اللةفًححح ر ححححةيث: ب لحححة- حىي
2030. 
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ْجحححَي ثيبيحححا؟ب ن نلحححه: خحححل ثيّحبيحححا  ْجحححَي بحْفحححريا  م َتَزنم حححا –نالتفحححةير: َ َتَزنم دلحححا تفحححةير: َخحححْل  - حىي
ْجححيهلل ثيّحبيححتَ  رار نحمفححت رفححع )َزنم ححَي ثيّحححن  ( دلححا تفححةير: َخححْل هح جححاح فححي  نلححه ح تعححالا ح:  نمثلححه مححا ثيّحححن 
يَْسأَُلوَنَك َماَذا ُياِفُقوَن ُقِل اْلَبْفذوَ } ر ن حراحة ال مصحن المتحناترة ر نجحناز الرفحعبال مصحن ر(65){َِ

لحةيث بالنجه اآلخرر نلعلم الحذَف لآلح ح تهللَفنّح  رناحَ  الحةيثر نالفراحة بالنجه الثا ي تهللَجنّحز رناحَ  ا
.  في مثلح هذا يةلة دلا خصنصح  الفعلب ر موا جنان  دت   ال 

 .(66")َظْورح َ  فحي َحة   َ نْ  راْلَخيّحَ  َ "  -
: اْلحححَتمحْس    َ ححح َ نالتفحححةيرهلل َ ححح َ  ر  ن: إلحححزمْ اْلَخيّح ر  ن: ا تحَ حححا بالخيّح ححح حب فتكحححنت م صحححنب ي دلحححا  حححزعح اْلَخيّح

ْفمهللَ   الخافضر ر ندلحا (67)ظْورحَ ر ن ْة نرةْي مرفند ي في بعحض  ًرافحهفي  َحة  نفي الثا ي:  ن:حهلل
: ( خخريار اْلَخيّحَ  هلل ) ر نلجنزهلل تفةير مختة ر نجعل -ختفةير خخر -ناجب    اْلَخيّحَ  هلل  رناح ح الرمفع حفنت التفةيرهلل

 ظْورحَ . فير  ن: هن حة  اْلَخيّحَ  هلل نالتفةير:هي 

ححرَ  تم "  - ححي :َفححالَ ر فَ  ال مخحححيم  َ تَححا سي جهلل َ ححههلل  َحْتححَتكحي َ خح ًْ َححح َ  َ تَححا ثهللححمم  رَدَ ححسي  اْ ححفحهح  :َفَفححالَ  رَب  :َفَفححالَ  رالثما ح
 .(68) ..."َفَعْليهلل : َفَفالَ  َ َتا هلل  ثهللمم ر َدَ سي  اْ فحهح 

: نالفرل حح هلل  رجححهفححي ًرلفحح  دس  فلححم َحْتححَ ب خة،لحح ح مراجعحح  الرمجححل لل خححي َفَعْلححيهلل  نالتفححةيرهلل
 الةال هلل حالح   ) فلم حتَ (.

ًيا  ت حفححنَت المىحححمرهلل المرفححنعهلل فحححادسير ففححة حفحححنتهلل  نااتتتَب فاعتتتٍل، أو: كتتتاَن متتتع نلحححس تحححر
  ر نمما  هللْىمحر فحه  ا ن الفادلب لفحام  رل  :-الفعل ال ا ص -اسمها

فحَت هذا؟  ا  -   فحَت َلْحسير ففال: َمَتا ةهلل  .(69) لهللنا: البارحَ .."" َمرم بحفْخر  َ ْة ةهلل
فحَت البارحَ ر فالمىمر      . ا ن فادل فعل مع نالتفةير: ةهلل

َر فحهح الفعلهلل ال ما حص: حْبَ ر نَ َححةهلل ا َحْعحرفهلل َجلْحَ حههللر نَحْفحر هلل فيوحا  " َفحاَت ال مخحية  نمما  هللْىمح حهللَصحلّحي الصة
ا  حر نحهللصلّحي الظمْوَر إذ تّحْيَت إَلا المح ..."ما خيت ال ّح  .(70) ا زاليح الّتْمسهلل

                                                                                                                                            
 

 .213 :البفرة ( 65)
 . 2231فتان التواةاير حةيث: (66)
 ال اخ .( 67)
 .6312ر ن حةيث:6280فتان الًنر حةيث:( 68)
 .1321فتان الج ا زر حةيث:  (69)
 . 633حةيث: ر ن 603ر نحةيث: 601لصسةر حةيث: فتان منا يي ا (70)
ححةر 632رة فححي فتحان منا يحي الصحسةر حححةيث: محا ن  ا صهلل محع مرفندحه:نممحا  هللْىحمحر فححه ال محح  ر نفتحان  خحنان التوجة

نمثلهللحححه فحححي فتحححان  ر803ححححةيث: ن  ر366ر نححححةيث: 308نححححةيث: ر 301نفتحححان ارذاتر ححححةيث:  1130ححححةيث: 
ر 1123ر ححةيث: 600ححةيث ن ر 333نمثلحه فحي فتحان الصحسةر ححةيث: ر 1030تفصير الصسةر ححةيث:   خنان
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ححْبَ ر .. نفححات حهللَصححلّح  نالتفححةير: َفححاَت ال مخحححية  رحهللَصححلّحي الصة ححْمسهلل نلعححلم  ححا سي  ي الظةْوححَر إذا زالححي التم
ه ا التكرلرر نلححس الفرل ح ر نالصححح   تم الفرل ح  تحةخل فحي  كثحر  الحذفح   خنهلل  حفنل: لحَم ، حفنتهلل 

ا _ تم ع التكرلر._فالفرل   ار  بان الحذفر إْت لم حفت فلو   حىي
 

رط، كما تحيح أر عتٌة وأْرَ ُعتوَن  تحذف كان مع اسمها جواز ا بعد أدوات الشَّ وقتد ورد منهتا فتي الصَّ
 حديث ا مع التِ كرار، ِبواقع عشرة أحاديث، وهي كالتالي، وحسب ورودها:

ْب ب َرَتْنههللمَ "  - ا َنَلْن َحْخنيا"نَلْن َحْعَلمهللنَت َما في الَعَتَم ح نالصة
(71).  

تفةير : نلحن  محذنف   َحْخنيار نلجنز  ْت حفنت )حخنيا(  عتيا لمصةر   فات إتحا هللوهللمنالتفةير: نلن 
 ر نلجنزهلل  ْت تكنَت حا،ير ن ة تمي ا تارة إلا ذل .إتحا يا َحْخنيا

عْ  اْ َمعْ ح" ًح يّ   َنَلنْ  رَنَ    .(72)"َزبحيَب    َرْ َ ههلل  َفَأتم  لحَحَبتح
: نالت ًماد هلل  َنَلنْ فةيرهلل ْمعهلل نال يّ   فاتهلل ال م  ...لحَحَبتح

م ال ماَرر نَلْن بحت ّح َتمرة ر فإْت لم َيْجةب َفبحَفلحَم   ًيّب  " - فهلل   .(73)" َفْلَيتمفيحتم  َحةهلل
 ...نالتفةير: نلن فاَت ا،تّحفاحهلل 

 
- " تم لححّحفهلل ْت حهلل ْ َت َنَلْن مح  .(74)" َتَصةم

                                                                                                                                            
نالمحححذنفهلل  ر1133ر نفتححان  خحنان التوجححةر حححةيث: 033نمثلحه فححي فتححان الصحسةر حححةيث:  رنالمححذنفهلل فعححل  تححام  
 .ر مع مىمر مرفنعتام   ر نالمحذنف فعل  001حةيث: نمثله في  فتان ارذاتر ر   ا ن الفادل.فعلهلل تام  مع مىم
 نفتححان ر622:حححةيث الصححسةر فححي فتححاننالمحححذنف فعححل  تححام ر نمثلححه  ر1161:حححةيث نا،يرحححال نم ححه فححي فتححان

َيررر 1626الخصنماير حةيث:  .نالمحذنف )لحس مع ا موا( ر1116حةيث: نم ه في فتان الجواةح نال ّح
حححَيرر ححححةيث: ْنَىححح َ  َفَأَتْيَ حححار نم حححه: "2330نم ححه فحححي فتحححان الجوحححاة نال ّح ْلَ حححا رالرم "ر فتحححانهلل الجوحححاة نال حححيرر اْلكحتَحححانَ  :َففهلل

: : هايح ر نالت3081حةيثهلل ي ر  ن:اْلكحَتانَ  فةيرهلل تم  ر  ن:اْلكحَتانَ  َ ْخرحجح رّحى خوذا الفعحلح ح اْلكحَتانَ  َلتهللْخرحجح تم ر ن ْة صهلل  َلتهللْخحرحجح
ر َنلعلمه   نىب ، ترا حه بسم الف حمر  ن ،م ارمحر محع 0830،2263،2333ر 0230ر 3383ح في  ًراف الحةيث: 

حيرر ححةيث: ر نم حه فحي3313ةح الخلح ر ححةيث:فتحان خح  نت التنفية الثفيلح ر نمثلحه فحي  ر2813فتحان الجوحاة نال ّح
: ْ ححححتهللمْ  َفححححمْ  ر نم ححححه: "3020نفتححححان  حاةيححححث ار خحححححاحر حححححةيثهلل اَ حححح    َنَ ْرَبححححعهلل  َ ْلحححح    :َ ححححالَ  ؟َيْنَم حححححذ   فهلل  فتححححانهلل ارتححححرب ر "رمح

: اَ ح    َنَ ْرَبحعهلل  َ ْلح   ) ر نالمهللسَححظهلل  تم  نَلحه:6233حةيثهلل ر نحصح ة فححه تفحةيرهلل  ( مرفحنع  دلحا مح تفحةيرح مختحة ر تفحةيرهلل :  ححتهلل
: اَ     َنَ ْرَبعَ  َ ْلفيا فهلل ما فعل  مع مىمر  مرفنع  حهللْفَومهلل مت جمل ح ال  الح ر فحفنتهلل ال مصنهلل  .مح

 .2283ر نفتان التواةاير حةيث:260ر ن210فتان ارذاتر حةيث:( 71)
 .232فتان ارذاتر حةيث: ( 72)
ر نفتحححان ارةنر ححححةيث 3636ر نفتحححان الم ا حححنر ححححةيث: 1013ر نححححةيث: 1013ةيث: فتحححان الزفحححاةر حححح ( 73)

ر نفحححححي 3612ر نفتحححححان التنحيحححححةر ححححححةيث: 2632ر نححححححةيث: 2600ر ن2633ر نفتحححححان الر حححححاير ححححححةيث: 2023
 ".الحةيث  ف ه: " نلن بفلم   ًيب   

 .1022فتان الزفاةر حةيث:  ( 74)
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ْ تَ  تم  يح نلن فا َ  نالتفةير: َتَصةم لحّحفهلل ةَ  هلل مت حهلل  .الصم
 .(75)" َ ْنلحْم نلن بحَتاة " -
 نالتفةير: َ ْنلحْم نلن فا ي الَنلحْحم هلل بحَتاة .  
-  " ْخحححل  محححْت َتحححعر  ... َفْلَيبحْعَوحححار نلحححن بححهلل َ اَهحححاب َفْلَيْجلححححْةَها الححححةم ْمر َفَتَخحححيمَت زح فهلل ر (76)" إَذا ز حححي َ َمححح هلل َ َححححةح

. نالتمفةير:  َفْلَيبحْعوار نلن فاَت َخحعهللوا بحَحْخل مت َتَعر 
َخلمغهلل قح ي.(77)"قَح ي  َنَلنْ  َد ّحي َخلّحغهللنا" - : نلن فاَت المهلل  ر نالتفةيرهلل
َوا نَلْن َخاتميا مت حةية" - ًح "  َْد

ًَا خاتميا.(78) وا نلن فاَت المهللْع ًح ر نالتفةير:  َْد
 

نا"  - رهلل ًمَعامَ  َنَخمّح َرانَ  ال ههلل  بحعهللنة   َلنْ نَ  رَنالتم    .(79) "َدَلْحهح  َتْعرهللىهلل
ههلل  بحعهللنة  نالتفةير: نلن فاَت التخميرهلل  : رَدَلْحهح  َتْعرهللىهلل ر  ن ة حفنلهلل  ا ل  ْيرهللغيرهللالَعْرضح ففي  التمْخمح

ْيرهلل  مححار حفححنتهلل التمْفححةح : مححَت الخح يححرب فححالتمخميرهلل ْير؟!ب نللححرمةح دلححا ذلحح  بمعرفحح  مع ححا التمْخمح    :ب بححالتمْخمح
ح  ًح   .(80)التمْغ

 نمت حذفه بعة)إمما(:
مْ  َيَتَم مَيتم  ،"َ ح  فهلل ي يا َنا حممار َيْزَةاةَ  َ تْ  َفَلَعلمههلل  رمهللْح ح يا إحمما راْلَمْنيَ  َ َحةهلل ر (81)"َحْ َتْعتحنَ  َ تْ  َفَلَعلمههلل  مهلل ح

 : ْيرهلل ْنتَ  إحممانالتمْفةح ْنتَ  َنا حمما رَيْزَةاةَ  َ تْ  َفَلَعلمههلل  رمهللْح ح يا  ْت َحفهلل ي يا  ْت َحفهلل  .َحْ َتْعتحنَ  َ تْ  َفَلَعلمههلل  مهلل ح
                                                 

ر نفتحان 3333نححةيث: ر 3381ر ححةيث: تان م ا ن ار صارنف ر2003ن  ر2008فتان الخينعر حةيث:  ( 75)
ر 2082نفتحححان ارةنر ححححةيث: ر 6123نححححةيث: ر 6166ححححةيث: ن  ر6163ححححةيث: ن ر 6032ححححةيث:  ال فحححاىر

 .2382ث: نفتان الةدناير حةي
ر ن 2666ر نفتححححان العتحححح ر حححححةيث: 2160ر ن 2163ر ن 2162ر نحححححةيث: 2230فتححححان الخيححححنعر حححححةيث: ( 76)

ر 2666 :ر نحخحححل التحححعر هحححن الىحححفير فمحححا فحححي2833ن الححححةنة نمحححا حححححذر محححت الححححةنةر ححححةيث: ر نفتحححا2662
2833. 

 .1602فتان  حاةيث ار خحاحر حةيث: ( 77)
ححا مححت حةيححة" نمثلححه فححي حححةيث:  6030ر نفححي حححةيث: 6023فتححان فىححا ل الفححرقتر حححةيث: ( 78) " اْ ظهللححْر َنَلححْن خاتمي

ححا مححت حةيححة"ر نمثلححه فححي حححةيث: " اذْ  6121ر نفححي فتححان ال فححاىر حححةيث: 6122 ر 6136َهححْن فححالَتمحْس نلححن َخاتمي
" نفححي  6101نفححي فتححان ال فححاىر حححةيث:  6831نمثلحه فححي فتححان اللّحبححاسر حححةيث:  ححا مححت حةيححة  وححا نَلححْن خاتمي ًح "  َْد

"ر نفحي حححةيث:  6103ححةيث:  حا محت حةيحة  لهللحن نلحن َخاتمي ًْ " 6160" فا نالتفحةير فحمححا ر " تَحَزّنْج نَلحْن خَخحاَتم محتح حةيحة 
حار نلحن فحاتَ  ًَحا َخاَتمي حا محت حةيحةر نلحن فحات المهللْع ْلحَتمسهلل خاتمي        َ َخ : نلن فاَت المهللْ َتَظرهلل خاتميا مت حةيةر نلن فحاَت المهلل

با حح  خَخححاَتم  مححت حةيححة  ححار نلححن فححات زناجهلل لححننهلل خاتمي ًْ  مححع مهللْىححَمر  مرفححنع  ح فححات فححلّح ارنجححهح حهللْعَتَخححرهلل فحْعححسي  نهححن دلححا لَم
 نا موا ح.

: فتانهلل ارْترحب ر( 79) نا َ تْ  َنَلنْ " 6223ر نفي:6220حةيثهلل حا -نهحي  "رَتحْي يا َدَلْيَوا َتْعرهللىهلل محذنفح هلل الفعحل محع  - حىي
ر تفححةيرهلل : نلححن بحعححرضح    : نلححن فححاَت التمْخمْيححرهلل  با ححمه جححنازياب رتم ) ْت نالفعححل المىححارع( فححي تأنلححل مصححةر  مجححرنر 

َدْرضح ... ٍَ  نح
:يهلل  (80)  .)ماةة خمر( 0/213: ل ات العرن ْ َظرهلل
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 ومن حذفه ومرمره المرفو  في التكرير:
ْم  حَخَل  حْخَلتحهحر نلكحْت دْت َح َ   - فهلل  . (82)ارح حر َ نْ َتْحَي َ َةَمْحهح"" فس َيْخرهللَ تم  َحةهلل

فم نالتفةير  ْت لحَيْخزهللي دت َحَ ارح حر َ نهلل ليحْخزي َتْحَي َ َةَمْحهح. حْخَلتحهحر نلكح   حخلَ : فس َيْخزهللَ تم َ َحةهلل
حَة هلل   - ح حر نَجَعحل دهللمهلل َةاَر  بالحجارةح الم فنَتح حر نالَفصم ر َفَزاَة فحه زلاةةي فثيرةير نَبَ ا جح " ثهللمم غيمَر هلل دهللْثماتهلل

" اجح جارة  َمْ فهللنت  ر نَ ْفَفههلل بال م  . (83)مْت حح
َةارَ    بالحجارةح الم فنَت ح نالَفصم حر نجعل دهللمهللَة هلل محت حجحارة  م فنتح  ر نب حا نالتفةير: نَب ا جح

ححاج ر نلححن  هللحح ححَ ححْففههلل بال م َر )نَجَعححَل َ ححْفَفههلل بال م : ةّح ( ،حتححيل إلححا تفححةيرح تححيح  قخححَر معححهر فححأْت حهللَفححالهلل اجح
اجح ر نالتمْفةيرهلل  . :َنَجَعَل َ ْفَفههلل مف نًّا بال م  دلا ارخ ّح  فىلهلل

-  َ  " " ر نَدْت َصَسَتْيتح ر نَدْت لحْبَ َتْيتح  . (84)َوا َدْت َخْحَعَتْيتح
 لبحْ َتْيت نَ َوا دت صسَتْيتح  نالتفةير: نَ َوا دت

َ ا يهللْلزحيهلل َمْ فحَبه" نف - بهحر نَ َةَمههلل بَ بح  ات َ َحةهلل "َم فحنح َصاحح هح  . (85)َفَةمح
هح.   نالتفةير: نلهللْلزحيهلل  ةَمههلل بحَفَةمح

مْ " - مْ  َ نْ  رَ حمام   َث َ َثس صهلل عح ًْ تم َ  َ  ْ فحيت   لحكهلللّح  بَمَ اكحيتَ   ح  .(86)"ع  َصا  حْص َ  مح
ححححمْ  ففنلهللحححه: ) صححححَ ( بال مصححححن مفعحححنل  بححححه لفعححححلح مححححذنف  تفححححةيرهلل : عح ًْ َف تج ةبيححححا َ  ححححذح ب ن حححة حهلل

ر خخح ر  ( مختحة   مح خم تحبههلل ب متعّلح  رهلل للتمكرلرر نلجنزهلل فحه الرمفعهلل دلا ادتبحار الجملح  ا حمحم ر ن) صح هلل
محر ندلححه  حراحةهلل اآلحح ح  يَذا بَاِذي ََدَم َقذْد أَْنَزْلَاذا َعَلذيُْكْم ِلبَاًسذا ُيذَوارِي َسذْوَءاتُِكْم } الجمل ح المهللَفةم

ْفحع ر(87){ َوِريًْشا َوِلبَاُس التَّْقَوى َذِلذَك َخيْذرٌ  } با،ختحةاحر نالخخحرهلل  {َوِلبَذاسُ } فحالمهللَتناَترةهلل  حراحةهلل الرم

م{َخيْرٌ  حاخ ح محت (88){أَْنَزْلَاذا َعَلذيُْكْم ِلبَاًسذا} ر نبال مصنح دًفيا دلا محا َتَفحةم ر نار حرنهلل للححةيثح ال م

                                                                                                                                            
 .3236ر نفتان التمم ير حةيث:6233فتان المرىار حةيث: ( 81)
سةر حةيث: ( 82) ْم 012ر نفي حةيث: 006فتان الصم فهلل ي ر " ، َيْتفحَلتم َ َحةهلل هح نلكحْت دت َحَ حارح حر َخْيَت َيةْحهحر ن، َدْت ححمح

حهحر نلكححْت ليْتفححلْ  ححةهلل  ، َيحْتفحَلتم هح "ر نالتفحةير: ن  ن َتْحَي رحْجلح  ْل َتْححَي رحْجلححهحر ححةيث:  فم دحت حمي ح ٍح دحت ح حارح حر  ن لحَيتح ح
 .1210ر نفتان العمل في الصسةر حةيث: 632ر ن 631ر ن حةيث: 013ر نحةيث: 010نر 013

 .002 فتان الصسةر حةيث: ( 83)
ر نفتان 1333ر نفتان الصنمر حةيث: 328ةيث: ر نفتان الصسةر ح680فتان منا يي الصسةر حةيث: ( 84)

 .6821ر نحةيث: 6813ر نفتان الّلباسر حةيث: 2103ر ن 2102ر حةيث: 2106الخينعر حةيث: 
 . 326فتان ارذاتر حةيث: ( 85)
(86 ) : ححمْ " 0613ر نفححي فتححان تف ححير الفححرقتر حححةيث: 1812فتححانهلل المهللْحصححرر حححةيثهلل ححمْ  َ نْ  رَ حمححام   ثَحح َ َثس صهلل عح ًْ ححتم َ  َ        ح

ْ فحيت   لحكهلللّح  بَمَ اكحيتَ  ْفع ح.َصاع    حْص هلل  مح ناح هلل بالرم  " ح الرّح

 .22:اردراف ( 87)
بع: ( 88) ّج  في الفراحاي ال م : الحهلل  .160يهللْ َظرهلل
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يْ َ } اآلحح ح المحذفنرةح ر هححذ  اآلحح : يْ َ } ر اتمفحَ  الفهللححرماحهلل دلحا  صححن(89){َوِلُسذذَليَْماَن الذذّرِ ر إ، مححا {الذذّرِ
جم هلل رنا   خنبفر  دت داصم  )بالرمف (ر نالحهلل لَ ر لمت  صَن: إىمارفعل  عح حَلْحماَت الحرّح ْر ا لح هلل مع حا : َن حخم
ح هلل مححت رفعحه با،ختححةاحر نَ  جم ر نهحن مححا حهللفححال فحي الحححةيثح المحذفنر{ِلُسذذَليَْمانَ } نحهلل ححا دلححا  الخخححرهلل  حا ي

   .(90)اآلح ح 

 هذا ن ة ححذف الفعل مع مىمر  المرفنعب النا ع في جنان الترط نذل  مثل:
ب ففي َفْيل  َمْعلهللنم ر َنَنْزت  َمْعلهللنم ر إلا  جل  َمْعلهللنم "" َمْت َ ْ لَ  -   . (91)َ  في َتْيح 

ب َفْلحهللْ لحْ  في فْيل  َمْعلهللنم ر َنَنْزت  معلنم ر إلا  َجل  َمْعلهللنم ب نذل    نالتفةير: َمْت  ْ َلَ  في َتْيح 
 م وا ) الًلخح (. رتم جمل  الجنان المفتر   بالفاحر ،خةم ن ْت تكنت ناحةة مت  بع

 

ر ننرنة  في وقد ُيْحَذُف الفعُل ومرفوَعه بعد الهمزة؛ لغلبة دخو  الهمزة على الجملة الفعلية .2
ر فلم ييرحة م ه  نى حةيثيتح مفررلت: حح   اةر   الصم

؟!"  - ْفححر ؟ تهللححرنت الخحححرم خحوحححتم  نالتفححةير: (92)" قلخحححرم تهللححَرْنَت خحوححتم ةح ح بعححة الومححزةر ر ففمححا حهللْحححَذفهلل الفعححلهلل بحمهلل
اححر نلجحنزهلل رنايتهللحه بحالرمْفعح ح نحف ر  المذفنرر فذل   ة حهللْحَذفهلل نمرفنده فما في الحةيثر ندلححه   ْحىي

ِْ يَبُْغذذذونَ } حححراحة محححْت  حححر ي  حححوم  ر(93){أََفُحكْذذذَم اْلَجاِهِليَّذذذ ر ن ر هحححا بعىهلل تحححناترةهلل ال صحححنهلل فحححالفراحةهلل المهلل

                                                 
 .81:ار خحاح ( 89)
بع: ( 90) : الحهللجم  في الفراحاي ال م  .232يهللْ َظرهلل
َلمر حةيث:  ( 91)   ر301ث: ر نفتان ارذاتر حةي018ة في فتان الصسةر حةيث: ر نم ه ما نر 2200فتان ال م

 ححح بصحححغ  مخالف حححر نم ححه فححي  2200فتححان اَرْحَمححات نال ةححذهللنرر حححةيث:  نفححير 302فتححان ارذاتر حححةيث:  نم ححه فححي
ر ر نم حه فحي فتحان812نححةيث: ر 816ححةيث: ن ر 812ححةيث:  نر 810ر ن 803فتان ارذاتر ححةيث:   الححلّح

ححا للتكرلححرر  ر1312حححةيث: َف الفعححلهلل م عي ححذح ححنزهلل فحححه  ر3233:حححةيث فتححان خححةح الخلحح رنم ححه فححي ن ححة حهلل نهححن ممححا َيجهلل
حا بححالعً ح دلحا محا  خلححه حنزهلل فححه جعححل المعًحنف تابحعي ر فمححا َنَلجهلل ر نلححن الفعححل المحذفنرح ،تحتراكوما فحي  بتكرلحرهلل الفعحلح

لَ  عح ا ح د وا خح)فذل ( ثمم يهللْخَخرهلل يةةير المعًنفح جمل ي جة هلل خحي الجمل هلل ا محم ي بحأْت يهللْخةَ جهلل  .لص م حأحىي

نر فتان نم ه في ًّح رهلل يجحةهلل فيوحا الخةل مت المهللْخَةل م ه الم صننْفعح خر نرةي الرناح هلل  ر ن ة2206حةيث: ال ر نال محاظح
ر ن دلا  ّ وا مفعنل  بحه لفعحل  مححذنف  محع مىحمر  مرفح  ن: رالمهللْخَةل م هجناَزال مْصنح دلا ا تباع مت  ع  فحي التمكرلحرح

حح ة فيوححا تفححةيرهلل مختححة  ْفححعح حصح م  خخححر تفححةيرهلل  )نهححي(ر  ن: نهححن نجححه  مححَت النجححن ح الجححا زةحر نرناححح هلل الرم َفححةم ححل مهلل عح )مْ وححا(ر َنجهلل
ْخححَةل م ححهمححَت  بعححض   المححذفنَرْلتح رتم ال مححنَدْيتح  المححذفنرهلل مختححة يب ر هححذا  لححذ  ذهللفحححرَ ا المهلل  حفححي ارًححرافح ارخححرى للحححةيثح
 .نهللا  دلم ح 

؟"ر 2030ر نفحححي ححححةيث: 2033ر ححححةيث: فتحححان ا،دتكحححاف( 92) " محححا  2001نفحححي ححححةيث:  " قلخححححرم َتفهللنلهللحححنَت خحوحححتم
؟"ر َحَمَلوهللتم  ؟ نلجنز جعل الخر مختة  دلا هذاب قلخحرة نتفةير الجمل  الفعلح  بعحة  دلحا  رفحفنت التفةير: َ َحَمَلوهللتم الخحرة

   وا خخر  له.
 .60:لما ةةا( 93)
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ا مَت الفحاسر نهن تتخحه دا ة الخخحر بحعا حةح الححالر اختهلل  ادتخر  ن ة ر{ أََفُحكْمُ }بالرمْفعح  وي   ن ج ّحي نجهلل
ف ر ب الصّح : ن ةح  رر موا َىْرن  مَت الَخَخرح  نهن إلا الحالح   رنهلل ادرح  ا َتةلم بَفْنلح التم

 (94)قد أْصَبَحْت أم  الَخياِر َتدَّعي                       َعَليَّ َذْنب ا كل ه لم أْصَنعِ 
ب لحححم  ْصحححَ ْعهر  :  ممحححا يحححةلة دلحححا   محححه لححححس  فححححذف الوحححاحر نلحححن  صحححن )فلةحححه( لحححم ي ف حححرح الحححنزتهلل

ححا ححنتَ ب نلححذا لحححس خبعيححة   ْت حللىححرنرة مًلفي َف  هرَيْبغهللنَ حح يهللححَراةهلل بححه: {اْلَجاِهِليَّتتِة َيْبُغتتونَ  َأَفُحْكتتمُ }فهلل ححذح ثححمم حهلل
ْيرهلل  مح  .(95)الىم
؟!رفَ   ْت َحفحْحَس دلحه الحةيَثر نلل ماظرح  ب َحفهللْنل: قلخحرة تهللَرْنَ ه خحوتم ْيرهلل مح َف الىم ذح َفَتَ لمَء الفحْعلهلل دلا  ثهللمم حهلل

ر ما بْعَة الوْمزر ر ح هذا نهللاهلل  دلمهلل ح َفَ َصَبههلل بحفحْعل  مهللْىَمر  رهلل هلل المذفنرهلل  .حهللَف ّح
   ثاني ا: حذُف الفعِل مع مرمٍر منصوب جواز ا:

 لفحامح  رل   ر فذل  حهللحَذفهلل نمىمر  الم صنن ب  المرفنع جنازيار . فما حهللَحَذفهلل الفحْعلهلل نمهللْىمَ 1
اح.نل فس العل   اخ هلل خرناح   مغايرة  هن م اطهلل ا، تتواةح ح  ْحىي  ر نالحةيثهلل ال م

؟!"  - " َما َحَمَلوهللتم َدَلا َهَذاب قلخحرة
(96) . 

ر نلجححنز تححأخير العامححلر فحفححنت التفححةي ححتم الخحححرة ر نمححت ثححمم تكححنت مححت نالتفححةير: َ َحمَلوهلل ححتم ر: قلخحححرة َحَملوهلل
بان تفةير الخخرب لجناز ةخنل الومزة دلا الجمل  ا، مح ر نلعلم ترجح  الفعلح  ه ا هن الغالنر 
حيث إتم الخحَر ، حْحمحلهلل ةا ميا دلا  صن تل  ارخخح ر خل هحي حالح   متغيحرة   ن ًار ح ر تتخحّةلهلل بمحا 

 لح .يتسَحم مع ًخحع  الجمل  الفع
" " َ الهللنا: َما َحَبَ  ح َحا -  .( 97)فهللسَ  هلل؟! َ اَلْي: الَعَجنهلل

ر ن، مجال لتفةير خخر المختة : الَعَجنهلل َحَبَ  حير رتم الفادحل فحي  نالتفةير: َحَبَ  حي الَعَجنهلل
م دلا الفعل نجنبياب رتم له ح م الصةارة في الكسم.   جمل  ال  ال تفةم

: نمْت جميل ما ذهللفحرَ ح  : َخْل ال ماسح َيتمبحعهللن ههلل َ ْم ىهلل  " َفَأْتَرافهلل  هذا الحةيثهلل  َعَفا هللههللم؟ َففهللْليهلل
 

حَعَفا هللههللم حنالتفححةير: َ َفَيتمبح ر (98)"ىهلل ححهَ َ ْتححَرافهلل ال مححاسح َ ْم ىهلل : َ َفَيتمبحعهلل  َعَفا هللههللم؟رعهلل نَ ححهَ َ ْتححَرافهلل ال مححاسح ن، حهللَفححالهلل
ب ليت ا حن محع  حتا ، تكنَت مت َعَفا هللههللم؟بَ ْم ى (ر نتفةيرهلل الومزح  خحَل الفعحلح بانح ) كلن ي الخراغيثهلل

                                                 
 .1/211 :المهللْحَتَ ن( 94)
اخح هلل ( 95)  .1/211 :ال م
؟!" 2030حححةيث: نفححي ر 2001فتححان ا،دتكححافر حححةيث: ( 96) "  2033نفححذل  فححي حححةيث:  " قلخحححرم َتفهللنلححنَت خحوحححتم

؟"ر قلخحححرم  ححاهة مححت بححان ندلححا هححذ  الرناحححاي الثسثحح  حفحح " قلخحححرم َ َرْةت خحَوححَذا؟!"ر 2006حححةيث:نفححي  تهللححرْنَت خحوحححتم نت التم
؟!حذف الفعل مع مهللْىمر  مرفنعر نالتفةير:  ؟!ر  تفنلهللنَت الخحرم خحوحتم  خحرم خوذا؟!.  َرْةَت ال َ تهللَرْنَت الخحرم خحوحتم

 .300ر حةيث: مفتان التمحم( 97)
يرر3حةيث: فتان خةح النحير ( 98)  ر0663يث: ر نفتحان تف حير الفحرقتر ححة2301ححةيث:  ر نفتان الجواة نال ّح

م دلا فادله نجنبياب ،تّحصالحه بالفعل.  نالمحذنفهلل فحه فعل  مع مهللْىَمر  م صنن  مَفةم
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لححح ر إىحححاف ي إلحححا  تم الومحححزة حغلحححنهلل دليوحححا نهحححن ممحححا ذهللفححححَر فحححي بحححانح ححححرنف المعحححا ير  ) ْم( المهللَعاةح
 ح ح اختصاصوا بارفعالح 

تم هلل َ ْمَحال  َ ْن " -  (99) َ ْبَع  .."َففهللليهلل لحمهللنَ ا: َفَفْم َفاَت َخْيَت َذل ؟ َ اَل:  ح
ذحف جنازيار نهن دبارة  دحت فعحل  محع  ر فالفعل ) فات مع خخر ( حهلل تم هلل َ ْمحال  نالتفةير: فاَت َخْيَت ذلَ   ح

.   مهللْىَمر  م صنن 

      يحذف ومرمره المنصوب في التكرير، ومنه: .0
ْلَلر َبسح الفمحَصر َن، ا" ، َيلْ  - رانح َماَمَ ر ن، ال م ههلل الَنْرسهلل َن، الخهللْر هللَس لعح  -َ نح الزمْدَفراتهلل  -ر ن، َثنبيا َم م

" نَ ا َتْحَي الَكْعَخْيتح ًَْعوهللمار حتا َحفهلل ر َنْلَحْف فمْيتح ةح ال مْعَلْيَتر َفْلَيْلَبسح الخهلل فإْت َلْم َيجح
(100) . 

. ههلل الزمْدفراتهلل ر َ ْن َم م ههلل الَنْرسهلل  نالتفةير: ن، َثْنبيا َم م
" َبْعَة ال مخحيّح  " َفَلبحَس الَخاَتمَ  - ر ثهللمم دهللْثماتهلل ر ثهللمم دهللَمرهلل  .(101)َ خهللن َبْفر 

. نالتفةير: َفَلبحَس الَخاَتَم بعَة ال مخحيّح   ر ثهللمم َلبحَ ههلل دهللْثماتهلل ر ثهللمم َلبح ههلل َدَمرهلل   خهللن َبْفر 
ْةب  - فم ال ماَر َنَلْن بت ّح َثْمرة ر فإحْت لْم َيجح "" َفْلَيتمفحَيتم َ َحةهلل  (102)َفبحَفَلم   ًيّحب  

                                                 
ححيرر ححةيث: (99) حذحف جححنازياب 2830ححةيث: ر ن 2830فتحان الجوحاة نال ّح ر نالمحححذنفهلل فححه )فححاَت محع خخرهحا(ر ن ححة حهلل

ححا فححي فتححان  حاةيححث ار خحححاحر حححةي ث ار خحححاحر حححةيث: ر نفتححان  حاةيحح3322 :ثل ة،لحح  ال حح الح دلحححه. نمثلهللححه تمامي
َم دلحا فادلحه نجنبيحاب ،تّحصحاله بالفعحلر نحصح  جعحل الفادحل  ر3026 نالمحذنفهلل فحه فعل  مع مىمر  م صحنن تفحةم

ب لما فيوا مت   ح ب  الثبحاير فحالمني قي  ، مختة ير نتفةير خخر لهب فتكنت الجمل هلل ا مح ير نلعلم فن وا ا مح ي    نهلل
لب رتم 331حةيث: نم ه في فتان الصسةر محالَ ر ر نالمحذنفهلل فعل  مع مهللْىَمر  م صحننر نهحن المفعحنل بحه ارنم

. ْنَلْيتح  فعَله متعةّ  لحَمْفعهلل
ْلحححمر ححححةيث: ( 100) نفتحححان جحححزاح  1602ر نفتحححان الححححلر ححححةيث: 322ر نفتحححان الصحححسةر ححححةيث: 130فتحححان العح

ْيةر حةيث:   .6802ر ن حةيث: 6806ر نحةيث: 6803اللمباسر حةيث: ر نفتان 1802ر نحةيث: 1838الصم
 .6822باسر حةيث: فتان اللم ( 101)
ر 1611ر نحححححححةيث: 1608ر نحححححححةيث: 1603نححححححةيث:  ر1602ر نحححححححةيث 1603فتحححححان الزفححححححاةر ححححححةيث:  ( 102)
/مر نحححححةيث: 1260ر نحححححةيث 1260ر نحححححةيث: 1263ر نمثلححححه  فححححي فتححححان الج ححححا زر حححححةيث: 1612حححححةيث: ن 

حححححححنر 2662ر حححححححةيث:فتحححححححان ارًعمحححححح نم ححححححه فححححححي ر 1223ر نحححححححةيث: 1221: ر ن حححححححةيث1263 ًّح ر نفتححححححان ال
: :ر 2201ن ر2206حححححةيثهلل رر  2221نحححححةيثهلل : نمثلححححه فححححي فتححححان الحححححلّح فححححاةر2266 حححححةيثهلل  ر نم ححححه فححححي فتححححان الزم
فححاةر حححةيث:2612حححةيث: : ر2621ن ر2620ر نم ححه فححي فتححان الزم ر نم ححه فححي 6211نفتححان تف ححير الفححرقتر حححةيثهلل
:ر نفتان ال ّحفاىر 1662 نفتان المظالم نالغصنر حةيث: ر2111حةيث: الج ا زرفتان  نم ه فحي ر 2222حةيثهلل

ححححَيرر حححححةيث: ر نفتححححان المغححححاز ر 3302ر حححححةيث:ر نفتححححان فىححححا ل  صحححححان ال مخححححي 2336فتححححان الجوححححاة نال ّح
حاهةح يهللَخحيّحتهلل ةخححنل محبح  الر حنلر نلعحلم الحححذَف فحي مْثحلح 0203ححةيث: نجححلم حر َفَمححْت َي محبمح  هللا ح ْحححت هححذا التم دزم
ب  ححناح  كححاَت المحححذنفهلل مححع مهللْىححَمر  م صححنن  فالمححذفنرح  ححابحفيا  م فححاَت مححع   َحبمححه هللاهلل  حبمححه ر ححنلهللهر نمثححلهلل ذلحح  فثيححر 

يتَ " :مهللْىححَمر  مرفححنعح ففنلححه ححنَلههلل  َّللامَ  َدَصححْنا المححذح ححنَلههلل  َّللامَ  َحححاَرنَ ر"2801":َنَر هلل ر نرهللبممححا فححات العًحح هلل فححي 0210":َنَر هلل
ا ح   ار ماحح ةنت ذفر ارفعال ح  حىي
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 حذف الفعل معهما :الثالثُ  لمبحثُ ا

  ة ححذفهلل الفعلهلل نمىمرله نل فس ار بان ال ابف ر فحهللحذف جنازياب لفحام  رل  ر نم ه:
ب  - ر نَدَلْيوْم  هللمهللص  نَت َدَليم نَت ذلحَ ر ندهللحرح  م وا" َرَ ْييهلل ال ماَس حهللْعَرىهلل ر نم وا ما ةهلل َض َما َيْخلهللغهلل الثةةح م

ْلححَي ذلححَ  حححا ر ححنَل هللا؟!  ححال: الححةيَت"  ححرة هللر  ححالنا: َفَمححا َ نم ححْحص  َيجهلل ححانح نَدَلْحححهح َ مح ًم َمححرهلل ْخححتهلل الَخ َدَلححيم دهلل
ْيَت.ر (103) ْلتهللههلل الةّح ْليهلل ذل ر  ن َ نم  نالتفةير: َ نم
حي ر - ر حتحاّح إ ّح ر َفَتحرحْبيهلل ْيحيهلل " َخْيَ ا َ َ حا َ حا حم ر  هللتحْيحيهلل بَفحَةىح َلحَخت  ًح َرى الحرّح م َيْخحرهللجهلل فحي  ْظَفحار ر ثهللحمم  هللْد

ْلَم "  لَتههلل حا ر نَل هللا؟! َ اَل: العح ر  النا: فما  نم ْليهلل ذل ر ر (104)َفىلي دهللَمَر خَت الخًانح نالتفةير: َ نم
ْلَم  ْلتهللههلل العح  . ن َ نم

نلح هللاح  - ب َفَ جْ  " فهلل ما إذا صلمْي ا َخْلَ  َر هلل " بالظموا حرح نالتفحةير:  ر(105)ة ا َدَلا ثحاخح حاب اتّحفحاَح الَححرّح
ر َفَرْتححَ ا ثححاَخَ ححار ف ححجة ار نالفرل حح   نلححه: َفَ ححَجة ا دلححا  فهلل مححا إذا َصححلمْي ا َخْلححَ  ر ححنلح هللا  بالظموححا حرح

 ثحاخح ا.

                                                 
 .23فتان ا حماتر حةيث:( 103)
ر نفتحححان التعخيحححرر ححححةيث: 3281ر ححححةيث: ر نفتحححان فىحححا ل  صححححان ال خحححي 82فتحححان العلحححمر ححححةيث: ( 104)

فالمححذنف  ندلححه -الرناحح  بحالرفع - حال: العلحمهلل  -3023ر نفي ححةيث: 3003ر نحةيث: 3002ر نحةيث: 3032
. ْلمهللر نهن جا ز   مختة ر تفةير : هن العح

حححْنمر 2033ر نم ححه فححي فتحححان الخيححنعر حححةيث: 602فتححان منا يححي الصححسةر ححححةيث: ( 105) ر نمثلحححه فححي فتححان الصم
يحححنعر ر نفتحححان الخ88ر نم حححه فحححي فتحححان العلحححمر ححححةيث: 6062ر نفتحححان فىحححا ل الفحححرقتر ححححةيث: 1338ححححةيث: 
ر نمثلحه فحي فتحان التحرنطر 2220ر نححةيث: 3263ر ححةيث: 2200ححةيث:  رر نفتان التحواةاي2062حةيث: 
ر نم ححححه فححححي فتححححان  3033ر نفتححححان التنحيححححةر حححححةيث: 802ر نمثلححححه فححححي فتححححان ارذاتر حححححةيث: 2322حححححةيث: 

ْيحححَةْيتر ححححةيث: 311الجمعححح ر ححححةيث:  ر نفحححي فتحححان 383ر نححححةيث: 366ر نححححةيث: 338ر نم حححه فحححي فتحححان العح
ْمحححرةر ححححةيث: 1136نم حححه فحححي فتحححان  خحححنان التًحححنعر ححححةيث: ر 6623ارىحححاحير ححححةيث:  ر نم حححه فحححي فتحححان العهلل

ر نم حححه فحححي فتحححان الجوحححاة 2330ححححةيث: ر ن 2322ححححةيث: ر ن 2362ر نم حححه فحححي فتحححان النصحححاحار ححححةيث: 1803
َيرر حةيث:  حيرر ححةيث: 3023ر نفتان التنحيةر حةيث: 2330نال ّح ر نفتحان 2320ر نم ه في فتان الجواة نال ّح

ر 0033ر ن0032ر نم ححه فححي فتححان المغححاز ر حححةيث:3202ر نفتححان ارحفححامر حححةيث: 0123از ر حححةيث: المغحح
دناير 6601حححةيث:ن  ر نالفرل حح هلل مع نحمحح   دْفلحمحح   حالحمحح ب 2603ر نفتححان الرم يحح ر حححةيث:2308 حححةيث:ر نفتححان الححةم

ححححةلم دليوححححا حححححالهلل ال مخححححيّح  ٍْ ح ححححَيرر  هح. نم ححححه فححححيب نذلحححح  مححححت خححححسل مححححا نرَة فححححي الحححححةيث  ْ  فتححححان الجوححححاةح نال ّح
حححححرّحَى خوحححححا فحححححي  ًحححححراف الححححححةيث:1111ححححححةيث:  =ر6216ر ن6206ر ن1160ر نالَفرحْلَ ححححح هلل مع نحححححح   دْفلحمححححح  ر ن حححححْة صهلل

حح ة تفحححةيرهلل فعححل0111ر ن0166ن= حححرّحَى بححه فحححي حححةيث: قخحححر ر نحصح حححةر 0166 ححْة صهلل ر نم حححه فححي فتحححان  خححنان التموجة
   ظحم ر نالفرل  هلل لف1160حةيث:

 .مخالف   للمذفنر في  حاي الحةيث  
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(ر محححْت  تم فعلَ  حححْنَت وحححا الحححذ  تتعلمححح هلل بحححه يْ بغحححنممحححا حمفحححتهلل  حححرة  ه حححا محححا جحححاح فحححي بحححانح )رهللنم ي  ْت َحفهلل
حح   نى  حهللْحَذفهلل غالبيارنَ  ماىحيار ْيَثْيت:نلم َيرحْة م ه في الصم  َحةح

َح    رهللنم  " - ْ َحا فحي َفا ح  . (106)َيْنَم الفحَحاَم ح" َدارحَل    الةة
: ْيرهلل َح    رهللنم  نالّتْفةح ْ َحا فحي َفا ح  .(107)َدَرْفتهللوا الةة

َخلمغ   رهللنم  " - َخلّحغ   رهللنم نالتفةير: ر (108)"َ امحع   محتْ  َ ْنَدا مهلل  َدَرْفتهلله... مهلل

 ، والحْذُف في التَّْكِرير كثيٌر، ومنه: -العطف -يحذف في التكرير 
؟ فنهللا إ ّحي رَرا  مهللْ مح يا! َفَفاَل: َ ْن مهللْ لحميا.."ح - " َففهللليهلل حا ر نَل هللا! َماَلَ  دت فهللست 

 (109) . 

 نالتفةير:  ْن  را  مهللْ لميا.
نَل هللا " بح - يتاحح الزمفاةحر نال ةْص ح لكلّح م لم " اَحْعيهلل ر هلل سةحر نا   . (110)َدَلا إحَ امح الصم

ححسةحر نباحْعتهللححههلل دلححا إيتححاحح الزفححاةر نباحعتهللححههلل دلححا  دلححا  نالتفححةير: باَحْعححيهلل ر ححنَل هللا إ ححامح الصم
تحي المباحع ب  نر التي دةةها الران  ةخنل ارم نلعلم حذَف الفعل ح ه ا ح حهللفحْيةهلل  ال ةْص  لكل م لم ر

  .وا الزمفاةر نال ةْص  ح َفَذلحَ  حصسة ب فاَت ،خةم ن ْت يهللْتبحعَ َفَمْت باحعه دلا إ ام ال
ر ن  - ر نال مفحيرح بماحح : دت الَح ْتمحر نالةة بمما  ال: المهللف"ن واهم دت َ ْرَبع  ر نرهلل  .(111)يمر"المهللَزفميح

                                                 
ْلحححمر( 106) حححةر ححححةيث ن خحححنان ر116:ححححةيث فتحححان العح  الفححححَتتر نفتحححان ر2218ارةنر ححححةيث: نفتحححان ر1122:التموجة

 .3023:حةيث
 .2/223: دمةةهلل الفارئ ( 107 )
" نالتفحةير: َلحههلل  َ ْنَدحا ههللحنَ  لحَمحتْ  ههلل يهللَخلّحغهللح مهللَخلّحغ   رهللنم "3038ر نفي فتان الفتتر حةيث: 1301فتان الحلر حةيث: ( 108 )

 َدَرْفتهلله... مهللَخلّحغ   رهللنم 
 .23فتان ا حماتر حةيث: ( 109)
ر نفتحان 1001ر نفتحان الزفحاةر ححةيث: 620ر نفتحان منا يحي الصحسةر ححةيث: 63فتان ا حماتر حةيث: ( 110)

رنطر حةيث: 2163الخينعر حةيث:   .3200 ر نفتان ارحفامر حةيث:2316ر نفتان التة
ر  ت حفًعَ  -   :  بر ندلححه حفحنت التفحةيرهلل خخحريادحت متخندحهر نلخحة  جملح ي ا حمح ي جةيحةةي  -المعًحنف -التابع نلل اظح

يتاحهلل الزفاة باَحْعتهللههلل دلحه  نال ص هلل لكلّح م لم  فذل . رنا 
 .63فتان ا حماتر حةيث:( 111)

حححْيةر ححححةيث: ر نف1602ر نفتحححان الححححلر حححةيث: 322نم ححه فحححي فتححان الصحححسةر حححةيث:  ر 1802تحححان جححزاح الصم
     .6806ر نحةيث: 6803نفتان اللباسر حةيث: 

فتححان  حاةيححثح نم ححه فححي ر 3883ر نفتححان م ا ححن ار صححارر حححةيث: 3203نم ححه فححي فتححان خححةح الخلحح ر حححةيث: 
حاهة نلجنزهلل فحي هحذا ار 3032ر نفتان التمنحيةر حةيث:0361ر نفتان المغاز  ر حةيث:3300ار خحاحر حةيث: لتم

مت فلم  )ارربع (ر نَحصح ة فيوا خةح جمل  جةيةةر دلا تفةير فعل  مححذنف  فحي  تبار ما ذفر  بعة ارربع   خةا،ي اد
ح -نمثلحه ر نمهللىحَمَرله ح الفادحل نالمفعحنلرالتكرل ر حيحث يجحنز فحمحا بعحة 1216ححةيث: فحي فتحان التحرنطر  -احتمامي

حححْيل  بعححح ححح ة فيوحححا المخحححةل م حححه ادتبارهحححا  خحححةال َتْفصح خحححةح جملححح  جةيحححةة دلحححا تفحححةيرح َة إْجَمحححال  محححت المخحححةل م حححه ر نَحصح
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.نالتفةير: ن واهم دَ   بماحر نَ َواهم دتح ال مفحيرح : َ واههللم دت الَحْ َتمحر نَ واههللم دتح الةة  ْت  ْرَبع 
 حذف العوامل:المبحُث الرابعُ 

ْفححرهلل   ححابحفيابمبحححثح حححذف الفعححلب ر مححه دامححل  فححي غيححرح  ءهلل نهححذا يححرتب  نمححا  ر ر نهححن مححا تححمم ذح
ه تحي حذف الفعل  حناح  كحاَت  يتمة ذفرهلل  ه ا  ر نم حه:حمفتهلل إةراجهلل   محع مهللْىحَمرح مرفحنع  ْم م صحنن 

حححححح  )خم حححح   ندتححححرنَت( حححححةيثيار خحنا ححححع أستتتتلوبا اإل تتتتراء والتحتتتتذير_ 1 ر نمححححا نرة م ححححه فححححي الصم
 )اث ادتَر( حةيثيا خةنت تكرارر نهي مرتب   ح ن نرنةها فالتالي:

س" - نلَ  َحا ةَ الصم  .(112)"؟ح َّللام  َر هلل
: َ تهللرحْلةهلل   ْيرهلل س نالتمْفةح حنلَ  َحا ةَ الصم حس ؟ر  ن: َ  هللفححْحمهلل َّللام  َر هلل حنلَ  َححا ةَ الصم َفَتكهللحنت محْت بحان  ؟،َّللام  َر هلل

ْيث ًََرَفي الَحةح ر َنفحْي  تفةير الفحعل مع مهللْىَمر  َمْرفهللنع 
سر خحَرْفعح )(113) (ر نفحه تفةير فعل لحَنحةح ر ةهلل الصم

: َ َحاَ ححيح  ْيرهلل ححسَنالتمْفححةح ْيرهلل : ااظر  نل نهلحح    تم المححح؟ر َنَ ححة َيَتبححاةرهلل لل ححةهلل الصم ْلححَزمر ذنَف فحْعححلهلل إغححراح َتْفححةح
بأ ححلنن ا لححزامب نلححذا تححمم  نلححرةة   حححايهلل الحححةيثب رّ ححه اْ ححتحْفوام ر نحاتححا  ْت حححأمَر  َحححة  ر ححنَل هللا

ل نهل .  ا، تتواة به لما  ة يتباةر للذهت  نم
 .اْلَكْحَس  ْحَس اْلكَ ر نالتفةير: الزم (114)"اْلَكْحَس  اْلَكْحَس " -

 .(115)"ثهللمم  اَل: اَرْحَمَت فاَرْحَمَت"  -
ْحمفحتهلل  اَرْحَمحَت فحاَرْحَمَترَزْم نالتفةير: الْ   تفحةير:  دحءح اَرْحَمحَت فحاَرْحَمَتر فحس تكحنت محت بحان  نهلل

ْر ا:  مىححمر  مرفححنع لحححس مححت بححانح ا غححراحرا غححراحر خححل مححت بححان تفححةير الفعححل مححع  ذا َرَفْع ححا  ححةم نا 
مهلل ارحمحححتهلل فحححارْحَمتهلل ا َفحححةم ر خخحححرياب ت  هلل  نل حححا ر-تفحححةير مختحححة  –لمهلل ر فحفحححنت: ، حححتنا حوحما فحححي التعرلححح  َفحححةّح

مهلل   .اَرْحَمتهلل فاَرْحَمتهلل المهللَفةم
خهللَوا َجاحَ  َفإحتْ " - : (116)"""خحَوا َفَتْأَ  َ  َنا ح، َصاحح ْيرهلل  .خحَوا َتْأَ  َ   َفاْلَزمْ َنا ح،ر نالّتْفةح
حَمحح" - حَمحح َ ر"(117)"""!َ ححْنمح  َ  ْ  ر َ اْلَغ ح حَمحح َ !اْلَغ ح ل: اْلَغ ح ْيرهلل فححي ارنم ححْنا ا"ر َنالتمْفححةح حَمحح َ ْلَزمهلل ر نا ْىححمارهلل ه ححا اْلَغ ح

ْفححححعهلل ب ر مححححه لححححْم َيَتَكححححّررر َفَتكهللححححنت ) ححححْنزهلل فحححححه الرم ر َنَلجهلل ححححن  حَمحححح هلل ناجح ْختَححححة ر َخَخرهللهححححا محححححذنف  تفححححةيرهلل  اْلَغ ح ( مهلل
                                                                                                                                            

حححْنم ر نَ  ر1138ححححةيث: نمثلحححه فحححي فتحححان  خحححنان التًحححنعرمححححذنف  فحححي التكرلحححرر نمحححع مهللْىحححَمرْلهر فعحححل    فتحححان الصم
حححا-ر نفححححه1381حححةيث: َف م وحححا  -  حىي حححذح الفعحححل جحححناز الخةلحححح  نجحححناز خحححةح جملحح  جةيحححةة دلحححا  ْت تكحححنَت فعلحححح ر حهلل

فحَعْي َلَكاَت َصنابياب  ...تالحْثوهللما نَ ثا حيوهللمار نَ  ردلا تفةير مختة :  نلهللوهللما نمىمرلهر نلن رهلل
ْنحر(112) ىهلل : فحَتانهلل النهلل  .133 حةيثهلل
 .1232ن ر1223 فتان الحلر حةيث: (113)
 بحححاْلَكْحسح  ْححح َ َفَعلَ  الرناححح هلل بححالجر" 6202ر نفححي: 6206ر نفتححان ال فححاىر حححةيث: 2033فتححان الخيححنعر حححةيث:  (114)

 ."اْلَكْحسح 
 .6213حةيث: ر ن  6212فتان اَرْترحب ر حةيث: ر ن 2362فتان الم ا اةر حةيث:  (115)
(116)  : : 2332فتانهلل المهللَ ا اةر حةيثهلل  .2023ر نفتان  في اللةْفً ر حةيثهلل



 26 

م(ر َنفحححححْي الثححححا ر نغيححححر ) مححححاَمفهلل ححححن  رح ناجح ب َ َظححححريا للّتكححححرارر ف صححححنهلل المهللفححححرم  ي ، يجححححنزهلل غيححححرهلل ا غححححراحح
ححةهلل مححا ذهححن إلحححه ال مححاظرهلل  ححراحةهلل اآلححح  ر نممححا ي فّح جححا ز  ححرر ح  فححالفراحة ر(118){ َشذذَهاَدُ  بَيْذذاُِكم} المفم

فححع : إحححةا ر مىححاف  لححح)خي فم(ر ةنت حححذفر  ن المتححناترة  ححراحة الرم هما: خت ححنلت تفححةيرر نه ححا   راحتححاتح
ححنهلل تفححةيرَ  فححع يهللْنجح فححعر نارْخححرى خت ححنلت ال مصححنر نلعححلم ت ححنلت الرم مختححة ) هححي(ر نت ححنلت ال مصححن    الرم

ر نلحفت) ايهللْنجحنهلل تفةير    .(119) لزمنا(فعل مع مهللْىَمر  مرفنع 
فعحل ةنت َ ْفعحال ا غحراحر لَزم الخي َ ر نلن تمم تفةير نالتفةير: ا .(120) " الخيّحَ َ ب َ ْنَحة  في َظْورحَ  !" -

ر نلححن تححمم تفححةير فعححل ، يتعححةمى  خي حح حرنلحححفت: ا ححي بال فتكححنت م صححنب  دلححا  ححزع الخححافض  لصحح م
ا –: احْلَتمحْس الَخيّح َ ر لص م بحرف جرّ     ح.- حىي

 
 
-  : ْلححيهلل : اْحححَذرح (121)"اْلَمححْر َةَ "َففهلل ْيرهلل ححرّح اْلَمححْر َةَ ر  ن: دَلْحححَ  اْلَمححْر َةَ ر نالتمْفححةح ْيرح ر نَ ححْة صهلل فححي  -َدَلْحححَ  -َى بححارخح

ْيثح  َرافح الَحةح ًْ    .  (122)َبْعضح  
 
ا  -نا ن، يجنزهلل غيرهلل ال مصنح لَزمنالتفةير: ا ،(123)"َتْخلهللغهللنا باْلَفْصةَ  اْلَفْصةَ  " -  .- حىي

تححححححاتح حاةيحححححثب فالزممححححاتهلل يتفاصححححرهلل دححححت ا نلعححححلم فا ححححةَة الحححححذف تخحححححرزهلل جلحمحححح ي فححححي هححححذ  ار
حححي إلحححا تفنلحححي الموحححم المحححراة الت خححححه إلححححهر  ن بالمححححذ ْفرح   حححة حهللْفىح نفح فحححي الححححةيثر نا،تحححتغالهلل خححححذح

ْير م ه    .   (124)التمْحذح
 ومما ُنِصَب على التحذير: 
َصاَل"   - َصاَلر ر(125)" إححماكهللْم نالنح رهلل نالنح : َن،   نالتفةير: إحماكهللْم  هللحذّح َصال   حهللَفالهلل رهلل إحماكهللْم نالنح  . هللحذّح

رن  ححنح ًَ ْيرهلل مححْت َغْيححر المهللَخا ححا التمْحححذح ححَتَكلّح  فححة نرةَ ف  مم ْير المهلل ححَةةي مححْت َىححمح ر م فححي الخهللَخححار  مححرمةي ناحح
ًمانح  اح " َنفي َ ْنلح دمر خت الَخ  (.126)"""َدْنف   اْختح  َنَ َعمَ  إححما َ ر ح  حىي

                                                                                                                                            
َيرر حةيث: (117)    ".ْلَغ ححَم َ ا!اْلَغ ححَم ر "0002ر نفي فتان المغاز ر حةيث:3033فتانهلل الجواة نال ّح
 .102الما ةة:  (118)
 .2/116المهللْحَت ن:  (119)
 .2231فتان التواةاير حةيث: (120)
(121 ) :    . 6328فحَتانهلل اللّحَباسر حةيثهلل
(122) : َيرر حةيثهلل ر حةيث:3082ر ن3086فتانهلل الجواة نال ّح    "َدَلْحَ  بحالَمْر َةح". 2186ر نفي فحَتانح ارَةنح
: فتانهلل الر اير   (123)  .2023حةيثهلل
: الخهللْرهات في دلنم الفرقت:    (124)  .120/ 3يهللْ َظرهلل
حححنمر ححححةيث:  (125) حححار ل حححات العحححرن: 1322فتحححان الصم حححا تبادي ححححام  حمامي : مهللَتاَبعححح  الصّح َصحححالهلل ر محححاةة) 318/ 16ر نالنح

 نصل(.
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نا  ْنَت َذلحَ  مْت َلْفظح )َدْنف   اْختح  َ َعمَ نَ نارصلهلل : إحما  اْحَذرهلل حْن، إححما َ ر َنَماةهلل حح  جاحي َمْفعهلل ( في الصم
ْير.  بهب لحفحْعل  َمْحذهللْنف  غير فعل التمْحذ 

: ر(127)"َ ْمَنالحوحمْ  َنَفَرا حمَ  َفإححما َ " - ْيرهلل رهلل  َفإححما َ  نالتمْفةح  .َ ْمَنالحوحمْ  َنَفَرا حمَ  هللَحذّح
لهللنَس  إححماكهللمْ " - ًةرهللَ ايح  اَدلَ  َناْلجهلل  .(128)"ال
يثح  َ ْكَذنهلل  الظمتم  َفإحتم  َنالظمتم  إححماكهللمْ " -    ...(129)"اْلَحةح

تتا و _ 0 تتحيح،  متتا ُنِصتتَب علتتتى الختصتتا أمَّ     حاةيححث مححع التّحْفحححَرار  ( ححت )ففحححة نرة فححي فتتي الصَّ
 ر نهي فالتالي:_ثسث  _

 .(130") َربححَع َ  محتْ  - اْلَحيم  َهَذا - إح ما""، َربححَع َ  محتْ  اْلَحيّح  َهَذا محتْ  إح ما" -
: ْيرهلل    ح اْلَحيم  َهَذاَ خهللصة  ا ح مانَ  نالتمْفةح

 . (131)" هللَرْلف   َمْعَترَ  َنفهلل ما" -
: ْيرهلل  .ح   هللَرْلف   َمْعَترَ َ خهللصة  َنفهلل ما نالتمْفةح

بماحح  فحي َ ْ َتخحذَ  َ تْ  اْلَخْييح   َْهلَ  َذلح َ  فحي َ َواَ ا"  -  .(132) "...الةة
ْيرهلل    .اْلَخْييح   َْهلَ   خهللصة  َذلح َ  فحي َ َواَ ا: نالتمْفةح
ر مثحل: عامل المفعو  المطلتق _3 ر نم حه محا هحن ناجحنهلل الححذفح َ ْن  –" َمْرَحبيحا بححالَفْنمح ر نهحن فثيحر 

  .(133)" َغيحَر َخَزاحا ن، َ َةاما –بحالَنْفةح 
ن ترحيبيا بحالَفْنمح   المصةرهلل مفعنله بحرف الجر. ر خيمت-بحالَنْفةح َ ْن  –نالتفةير:  هللَرحّح

ْبَحاَت هللا !"  - " َفإَذا ال ماسهلل  حَحام ر َفَفاَلْي:  هلل
(134). 

                                                                                                                                            
(126) : َيرر حةيثهلل  .3063فتانهلل الجواة نال ّح
 . 1032فاةر حةيث: فتانهلل الزم (127)
: الَغْصنرفحَتانهلل الَمَظالحم نَ   (128) ْيثهلل : نفتان ا،ْ تحْ َذاتر ر2026َحةح    ...2223حةيثهلل
:فحححححححاىر فتحححححححانهلل ال ّح   (129) :1036ححححححححةيثهلل ْيثهلل :ر ن 2020ر َنفحتَحححححححانهلل ارةنر َححححححححةح ْيثهلل ر َنفحتَحححححححانهلل الفحححححححرا ضر 2202َححححححححةح

ْيث:    ...2320َحةح
: فتحححححححانهلل منا يحححححححي الصحححححححسةر (130) ْمحححححححسر ححححححححةيث ر 623ححححححححةيثهلل نفتحححححححانهلل الم ا حححححححنر  ر3036:نفتحححححححانهلل فحححححححرض الخهلل
: نفتانهلل المغاز ر ر3610:ةيثهلل ح  .0323حةيثهلل
(131):  .2028فتانهلل المظالم نالغصنر حةيثهلل
(132):  . 6663فتانهلل ارترب ر حةيثهلل
ر نفتححان خخححر اآلحححاةر ححححةيث: 2132ر نفتحححان ارةنر حححةيث: 83حححةيث: ن ر 63فتححان ا حمححاتر حححةيث:  (133)

3222.  
ر حححةيث: ان ا،دتصححام بالكتححان نال حح  ر ر نفتحح180ر نفتححان النىححنحر حححةيث: 82فتححان العلححمر حححةيث:  (134)

ْبَحاَت هللا  –ر ن ة تناَجَة هذا الترفين 3283  دةيةةر نمناًت  خرى غير المذفنرة.في  حاةيث  – هلل
ر نفتححان الجزلحح  021فتححان الصححسةر حححةيث:  مححا نرة فححي –فححذل   – وممتتا حتتذف منتته عامتتل المفعتتو  المطلتتق

ر    063فتحححان الصحححسةر ححححةيث:  فحححي  (نم حححه)لخمْح ْجعلحححه مفعحححن،ي رجلحححهر نلل حححاظر  ْت ي 3126نالمهللَناَةدححح ر ححححةيث: 
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حَيَ  المصحةر لمفعنلحهرنالتفةير: َففَ  َف العامحلر ن هللىح ذح ار حهلل نهحن محت المصحاةر  اَلْي:  هللَ بّح  هللا َتْ خححي
 التعجن .ر فما يةلة دلا ناجب  حذف العامل

ا"ما هنجا زهلل الحذفر مثل: نم ه  حم ي  َ مْ  رَخْحعي ًح َب ي  َ مْ  :َ الَ  َ نْ  رَد   .(135)"هح
حم يرَ ْم تهلل  ارَخْحعي  َ َتخحْحعهللههلل  نالتفةير: ًح ْحهح َد ًح َب ي؟َ ْم َتَوبهلل  ْع  نا ثباي. الحذفح  نهن جا زهلل  ههلل هح

أ أَْ  َعِيي دة  وللناظر: أْن يجعلَها مر ْ  ِهبَدة   أ وللتقددير: أَ  أفوعةً على تقديِر مبتددأ   بَْيد، 
أ أَْ  َعِيي ة أ فد، فد   أَُهَو بَْي،  ا روليدةَ للر  ِ أ  هو ِهبَة أ وبه روليدة يدرا لليدديوأ ويُقَدور

ٌْ }لآلية لليديوأ قرلءةُ  ذ أ أو: )يلبُنَدا(أ )مسدللتُنا( مبتددأأ علدى تقدير(136){َوُقْوُلْوا: ِحطَّ

ًْ } روليدة للن بد  ويُِجْيزُ  ذ وال  أا: لْيُيدْي عن دا نُنُْوبَنَدا ِيي دةًأ ؛مْبددَر  أن هدا علدى {ِحطَّ

ًْ }تكونُ  إال أْن يَُكدْوَن  ها الينب  للُمْفَردَ ؛ ألن  قُْلت وبابَ  {َوُقْوُلْوا} منبوبةً بِنَْفِس {ِحطَّ

: ال إله إاليقوُل  تَْرَجَمة للجملةأ كلن  .(137)هللاأ فَيَقُْول آخُر: يقًاإنسان 

ر نم ه:ر ننرنة  في عامل الحا _ 3 ْح ح  اةر  حح  الصم
ا" - َما َدَلا َفاْرَتةم  .( 138)ا"َ َصصي  قَثارحهح

صا. اتح َ صًّ ا دلا قثارحهحما َحفهللصم : فارتةم ْيرهلل  نالتمْفةح
 . (139)" َفْيَ  نَ ْة  حْيل"   - 

رهللها نَ ْة  حْيل؟!.  نالتفةير: في  تهللباتح

 

 البحث: إلحفم  هم ال تا ل التي تنصل ا إليوا خسل هذان بعةر  

                                                                                                                                            
ل ر 2018ر نفتان الخهللصنماير حةيث: 031نحةيث:  محت المصحاةر ناجبح  ر نهحي 2810حةيث:  ر نفتان الصة

 ر نفحه مصةر  ناجنهلل حذف العامل.202نم ه في فتان منا يي الصسةر حةيث: ر   –فذل  –حذف العامل 
نام ناللةزنم.333تان ارذاتر حةيث: نم ه في ف   ر نلعلم حذف ارفعال مع مثل هذ  المصاةرب بفصة الةم

حححارنمحححت المصحححاةر محذ حححا( نفححح  العنامحححل ةا مي نفعلوحححا غيحححر  ر838محححا نرة فحححي فتحححان الجمعححح ر ححححةيث:  نم حححه ) حىي
: ن جاز البعض فيوا ال مْصَن دلا الحالر ن ة حهلل  ،قض()مهللْ َتْعمل في العربح  نهن  ذف داملوا مع صاحخوار يهللْ َظرهلل

ححل فححي ا دححرانر ص: مهلل المهللْعَجحح حح 100المفصم ححرنطر حححةيث: نمثلححه )حفي  نم ححه فححير 2332  ر2331ا( فححي فتححان التة
ر نفتحححححان ارةنر ححححححةيث: 0063ن  0066حححححةيث:  ر نفتححححان المغحححححاز ر2306فتححححان الجوحححححاة نال ححححيرر ححححححةيث: 

2180. 
 6382عمحح ر حححةيث:ارًفححي فتحان ن  ر8221ححةيث:  وبح  نفىححلوارر نفتححان ال2212فتحان الخيححنعر ححةيث:  (135)
حم    َ مْ  َ َخْحع  " ًح َب    َ الَ  َ نْ  َد الم ا حنر  ر نفتحان388ححةيث:العيحَةْيتر  نمت  جا ز حذف العامل  محا نرة فحي فتحان"؟هح

 .3630حةيث:
 .121ر ناردراف: 68البفرة:  (136)
(137)  : : المهللْحَتَ نهلل  .1/220يهللْ َظرهلل
:، العلححمفتححانهلل  (138) :و ر26حححةيثهلل : ر نفتححانهلل  حاةيححث ارْ خحَحححاحر211حححةيثهلل ححْير 1662ر ن1666حححةيثهلل ر نفتححانهلل َتْف ح

: الفهللْرقت : 0326ر حةيثهلل  .3038ر نفتانهلل التمنحيةر حةيثهلل
ْلححححمر حححححةيث:  (139) . نفتححححان 2200ر نفتححححان التححححواةاير حححححةيث:2062ر حححححةيث: ر نفتححححان الخيححححنع88فتححححان العح

 .2220ن حةيث: ر 2263حةيث:  واةاير الت
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ر نلححس فحلة خحةل   ر نلحس فلة اختصحار  ححذفيارإتم فلم حذف  اختصار   .1 فمحا  تم فحلم تعحنحض  خحةل 
ا.  تعنحىي

فإ محه  حة يتبححاةرهلل للحذهت تبحاةلهلل التفححةير محع العححنض  رفمحا يتبحاةل الحححذف محع ا ىحمار الت ححمح ر .2
  .نالتأنلل

 ر-لىححبءمححت حيححث ا –ى بححأكثر مححت  ححراحة فححذل  يهللححْرن  الحححةيث يهللححْرنى بححأكثر مححت رناححح ر فمححا  تم .3
 .نذل  فما الفراحاي الفرق ح 

نتتحعخواب  حح  فوحي صحعب  التحفيح ب لتحةاخلواربال  ب  لعملح  الحصر لظناهر الحذف في الصم .0
 . ن المتعلف  بعنامل  حنح   لا حصر الظاهرة ال اةرة النرنةرنمت ثمم ففة ا تصر ا د

 
                               

  المراجع والمصادر                               
 
ارتتاف الىرن مت ل ات العرنر  خن ححات ار ةل ير تحفي : رجن دثمات محمة نرمىات  .1

 .1338ر 1دخة التنانر مفتب  الخا جير الفاهرةر ط

ر 1  س الةرس الصرفي في العربح ر فرم زر ةىر م      خن لخةةر الفةسر ط .2
1383. 

ير نىع ارتبا   .3 نال ظا ر في ال حنر ا مام جسل الةيت دخة الرحمت خت  خي بفر ال يًن
 2001ر 1غرلة التيخر ةار الكتن العلمح ر خيرنير لخ اتر ط حناتحه:

ر 8إدران الفرقت الكرلم نبحا هر محيي الةيت الةرنحفر ةار الحمام ر ةمت ر خيرنير ط .0
2001. 

ال حن ر  ي الح يت خت  حمة خت خالنحه. الومذا إدران الفراحاي ال بع ندللوار  خن دخة هللا .6
 .1332ر 1تحفي  دخة الرحمت خت  لحمات العثحميتر مفتب  الخا جير الفاهرةر ط

 امنس تراجم رتور الرجال نال  اح مت العرن نالم تعربيت نالم تتر يتر محمة  –اردسم  .2
 .1380أ 6ي للمسييتر خيرنير لخ اتر افعر ةار العلم 

لم ال  إلا  لفح  اخت مال ر جمال الةيت خت هتامر نمعه دةة ال ال  إلا تحفي  نى  ا  .3
 .م2000 نى  الم ال ر محمة محيا الةيت دخة الحميةر ةار الًس عر الفاهرةر 

 .الخرهات في دلنم الفرقتر خةر الةيت محمة خت دخة هللا الزرفتير تحفي : مصًفا دخة .8

 .1332ر 1ة اللًي ر ةار الترنير طخ اح الجمل  العربح ر محمة حما   دخ .3
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 ر ةار صعن ر الخحات نالتخييتر  خن دثمات دمرن خت بحر الجاحظر تحفي : فنز  دًن  .10
 .خيرني

عارف بمصرر الفاهرةر تارلخ ارةن العربير العصر الجاهلير تن ي ىي ر ةار الم  .11
 .3ط
  خير تحفي : توذين  ير  دسم ال بسحر تمس الةيت محمة خت  حمة خت دثمات الذه. 12
 .1331ر 1تعين ارر  نط نقخرنتر م     الر ال ر خيرنير لخ اتر ط   

  الجامع الصحح  نهن   ت الترمذ ر لإلمام  خي دح ا محمة خت دح ا الترمذ ر ةار . 13
 .2002ر 1لخ اتر ط –اخت حزمر خيرني      

 ةيت  بحانةر م   ح  الر حال ر فخحر الح ة.الجمل في ال حنر الخليل خت  حمة الفراهيحة ر تحفيح :. 10
 .1386ر 1خيرنير ط

 
  .رر مفتب  جزلرة النرة بالم صنرةمحمة رزي تعية. الجمل المحتمل  لس مح  نالفعلح ر . 16

 فخر الةيت  بانة  ة.خت  ا م المراة ر تحفي :الةا ي في حرنف المعا ير الح ت  الج ا. 12
 .1383ر 2لجةيةةر خيرنير لخ اتر ط محمة  ةحم فاىلر ةار اآلفاي اار تاذ: ن      

خيحرنير  م   ح  الر حال ر دخة العال مفحرمر تحفي : اخت خالنحهر الحج  في الفراحاي ال بعر. 13
 .1332ر 2ط لخ اتر
 .ب  التنفحفح الخصا صر  خن الفت  دثمات خت ج ي ر تحفي  : دخة الحفحم خت محمةر المفت. 18

 ر    خت  لحمات خحت دح حا المعحرنف بحاردلم التح تمر ةينات امرئ الفحسر  خن الحجاج ين . 13
 .1330الترف  الًن ح ر

 .1380ز  دًن ر ةار صعنر خيرنير لخ اترةينات ًرف  خت العخةر تحفي : فن . 20

 .ر خيرنيرةينات الفرزةير فرم الب تا ير ةار صاة. 21

 ر 1خيرنير طةينات ال مر خت تنلن العهللفلير تحفي : محمة  خيل ًرلفير ةار صاةرر . 22
    2000. 
  حح ت  خححي ةانةر  خححن ةانة  ححلحمات خححت ارتححعث ال ححجتا ير تحفيحح : محمححة ارلبححا ير مفتبحح  . 23
 . 1لمعارف لل ترر الرلاض ر طا

  ير  دسم ال بسحر  خن دخة هللا تمس الةيت الذهخير تحفي : تعين ارر  نط نصال  . 20
 .2001ر  1ر طير لخ اتالّ مرر م     الر ال ر خيرن      
 ترى اخت دفيل دلا  لفح  اخت مال ر نمعه فتان م ح  الجليلر ختحفي  ترى اخت دفيلر . 26
 .                                                          2001ر 1لخ اتر طخة الحميةر ةار صعنرمحمة محيا الةيت د     
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دلححححي  ححححنر الححححةيت ال حححح ونر ر  هللا خححححتتححححرى اآلجرنمححححح  فححححي دلححححم العربححححح ر دلححححي خححححت دخححححة . 22
 . 2002ر 1لز ترفر ةار ال سمر طمحمة خليل دخة العز تحفي :

   ترى ارتمن ي دلا  لفح  اخت مال  الم ما  ول ال ال  دلا  لفح  اخت مال ر جسل الةيت . 23
 يت دخة  خي دخة هللا محمة خت دخة هللا الًا ي ار ةل ي اخت مال ر تحفي : محمة محيا الة     
 .1366 ار الكتان العربير خيرنير لخ اترهللار ة     
   ترى الت ويلر جمال الةيت محمة خت دخة هللا الًا ي) اخت مال (ر تحفي : دخة الرحمت . 28
 .1330ر 1ال يةر نمحمة خةن  المختنت ر هجرللًباد  نال ترر ط     
 .1383ر 1خ ا ير خيرنير لخ اتر طترى ةينات الفرزةير إيلحا الحان ر ةار الكتان الل. 23
 

 ترى تذنر الذهنر جمال الةيت دخة هللا خت هتامر تحفي : ين   البفادير ةار الففرر  .30
 .2003ر 1ط     

ير ةار مفتب  . 31  ترى تناهة المغ ير لإلمام جسل الةيت دخة الرحمت خت  خي بفر ال يًن
 .ححاةر خيرنير لخ اتلا     

  دالم الكتنر خيرني حعحف خت دلي خت حعحف ال حن رترى المفّصل ر . 32

 خت االصاحخي في ففه اللغ  العربح  نم ا لوا ن  ت العرن في فسموار  خن الح يت  حمة . 33
 .  1333 ر 1فارسر ةار الكتن العلمح ر خيرنير لخ اتر ط     

 ةار المة ير ًبفاي فحنل التعراحر محمة خت  سم الجمحير ترى: محمنة محمة تاكرر . 30
 .مصرر الفاهرة     

راز المتىمت ر رار البسغ  ندلنم حفا   ا دجازر ححيا خت حمزة خت دلي . 36 ًّح  خت اال
 .1380 تن العلمح ر خيرنير لخ اتإخراهحم العلن ر ةار الك     

 ر 1ظاهرة التخفي  في ال حن العربير  حمة دفحفير الةار المصرل  اللخ ا ح ر الفاهرةر ط. 32
     1332. 

دمححححةة الفححححارئ تححححرى صحححححح  الخخححححار ر خححححةر الححححةيت  خححححن محمححححة محمححححنة خححححت  حمححححة العي ححححير . 33
 .  2001ر 1تحفي :دخة هللا محمة دمرر ةار الكتن العلمح ر خيرنير لخ اتر ط

 

فت  البار  بترى صحح  الخخار ر للحافظ  حمة خت دلي خت حجر الع حفس ير تحفيح : دخحة .38
 .1332 ةار الففرر خيرنير لخ ات  خت بازرالعزلز خت دخة هللا

 . الكتانر  يخنحه ر تحفي :دخة ال سم هارنتر دالم الكتنر خيرني ر لخ اتر )ة.ط( ر)ة.ي(. 33
  خن الفا م دخة الرحمت الزجاجير تحفي : دلي تنفي  الحمةر  رفتان الجمل في ال حن. 00
 . 1380ر 1م     الر ال ر خيرنير لخ اتر ط     
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 فتان ة، ل ا دجاز ر دخة الفاهر الجرجا ير تحفي : محمنة محمة تاكرر مفتب  . 01
 . 1383ر 2الخا جير الفاهرةر ط     

أنلحلر  خحن الفا حم جحار هللا محمحنة الكتاف في حفا   الت زلحلر نديحنت ار انلحل فحي نجحن  الت. 02
 .نارزمير ةار الففرخت دمر الزمختر  الخا

 خ اح نا درانر  خن البفاح دخة هللا خت الح يت العهللفخر ر تحفي : غاز  اللبان في دلل ال. 03
 .1336ر 1ًلحماير ةار الففر المعاصرر خيرنير لخ ات ر ط     

 
 ل ات العرنر اخت م ظنرر تحفي :  ميت دخة النهانرنمحمة الصاةي العخية ر إححاح . 00
 .3التراث العربير لخ اترط     

 ر  حمة خت محمة خت  حمة خت إخراهحم الميةا ير تحفي : محمة الفىل رمثالر  خنمجمع ا. 06
 .1383ر 2ةار الجيلر خيرنير لخ ات ر ط  خن الفىل إخراهحمر     

 
 دثمات خت ج ير   المهللْحَتَ ن في تخييتح نجن ح تناذح الفراحايح نا حىاىح د وا ر  خن الفت. 02
  .1333اهرة رتلخيرالف ىندخة الفتا تحفي : دلي  اص ر     
ير تحفي : محمة  حمة . 03  المزهر في دلنم اللغ  ن  نادوار دخة الرحمت جسل الةيت ال يًن
 .ةار الففرجاة المنلا نقخرنتر      

 متفل إدران الفرقتر  خن محمة مفي خت  خي ًالن الفح ير تحفيح : ححاتم صحال  الىحامتر . 08
 .  1388ر 0ال ر خيرنير طم     الر 

  .ار  حمة مًلننر مفتب  لخ اتالمصًلحاي البسغح  نتًنره معجم. 03

 المعجمهلل المفصلهلل في ا درانر ًاهر ين هلل  الخًينر مراجع : إميل حعفننر ةارهلل الكتن . 60
 .   1332ر 2العلمح ر خيرنير لخ اتر ط      

لمبحار  مغ ي اللخين دت فتن اردارلنر جمال الةيت اخت هتام ار صحار ر تحفيح : محازت ا. 61
 .1363ر 6ط دلي حمة هللار ةار الففرر نمحمة

 
 

 

 


