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 عمم النحو: المقياس

 الثاني: المستوى

 نقد+أدب: التخّصص

 بوشان. ف: األستاذة

 

 الحذف في الجملة االسمية

I. الحذف الجائز : 

.     يجوز حذف المبتدإ إذا دّل عميو دليل، كما يجوز حذف الخبر لمسبب نفسو
اعمم أّن المبتدأ و الخبر جممة مفيدة »: يقول شارح كتاب المفّصل البن يعيش

تحصل الفائدة بمجموعيما، فالمبتدأ معتمد الفائدة والخبر محل الفائدة فال بد منيما، 
إاّل أّنو قد توجد قرينة لفظية أو حالية، تغني عن النطق بأحدىما، فيحذف لداللتيا 
عميو، ألّن األلفاظ إّنما جيء بيا لمداللة عمى المعنى، فإذا فيم المعنى بدون المفظ 

جاز أن ال تأتي بو و يكون مرادا حكما و تقديرا، وقد جاء ذلك مجيئا صالحا، فحذفوا 
  .1«المبتدأ مرة و الخبر أخرى

وما أدراك ماىية  »:    ويكثر حذف المبتدإ، في جواب االستفيام، نحو قولو تعالى
ىي نار )خبر لمبتدإ محذوف جوازا تقديره ىي: نار. 10-09:  القارعة« حاميةٌة  ارٌر 

 . صفة لـــنار: حامية. (حامية

كما في قولو  (الداخمة عمى جواب الشرط)    كما يجوز حذف المبتدإ بعد فاء الجزاء
من عمل : والتقدير. 46: فصمت«فعليها ومن أساء فل فسهمن عمل صالحا »:تعالى

في محل رفع  (لنفسو)فشبو الجممة.  عميياإساءُته لنفسو، ومن أساء فـعمُلهصالحا فـ
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اإلعراب نفسو فيما يخّص الجممة الثانية، . عممو: خبر لمبتدإ محذوف جوازا تقديره 
في محل رفع خبر، لمبتدإ محذوف جوازا تقديره  (عمييا)حيث تعرب شبو الجممة

 .      إساءتو

    وقد يحذف المبتدأ في غير ىذه المواضع، إذا دّل عميو دليل، مثل قولو 
.  سورة أنزلناىا و فرضناىاهذه: والتقدير. 1: النور«سورةٌة أنزلناىا و فرضناىا»:تعالى

 . فـسورة تعرب خبرا لمبتدإ محذوف جوازا تقديره ىذه

 الجوابات، يقول »    أّما عن الخبر، فأشير المواضع التي يحذف فييا جوازا 
زيد عندي إاّل أّنك تركتو لمعمم بو إذ : زيد، و المعنى: من عندك؟ فتقول: القائل

نالحظ إذن في . 1« «خرجت فإذا السبع»السؤال إّنما كان عنو، ومن ذلك قوليم
وسبب . (عندي زيد)ع دي:  ىو مبتدأ، لخبر محذوف جوازا تقديرهزيد: المثال األّول

لذا حذف من جممة  (؟ع دكمن )ىذا الحذف أّن الخبر معموم من جممة السؤال
وال شك في أّن سبب الحذف في الجممة الثانية، يختمف عن سبب الحذف . الجواب

ن اشتركا في كون المحذوف معموما عند السامع : ففي قولنا. في الجممة األولى، وا 
حاضر          :خرجت فإذا السبع، يعرب السبع مبتدأ، لخبر محذوف جوازا تقديره

 .وسبب ىذا الحذف أّنو جاء بعد إذا الفجائية (حاضرخرجت فإذا السبع )أو موجود

    ومن الشواىد الشعرية التي ذكرىا النحاة عن حذف الخبر جوازا، قول أحد 
 :  2الشعراء

، و الّرأيُي مختمفُي   نحن بما عندنا، وأنتَت بما       عندكَت راضٍض

                                                           
 .94، ص1، ج شرح المفّصل البن يعيش  - 1
، 1، ط1شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك، ج: لمعمومات أوفى عن ىذا البيت، ينظر   - 2
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نحن )مبتدأ لخبر محذوف جوازا تقديره راضون: نحن.  نحن بما عندنا:موضع الشاهد
وحذف الخبر في ىذه الحالة، لداللة خبر المبتدإ الثاني عميو، أي  (بما عندنا راضون

 .   خبر: راض. مبتدأ: أنت. أنت بما عندك راضٍض  :في قولو

إذ يتعّدى  (المبتدأ و الخبر)    وال يقتصر الحذف الجائز عمى أحد طرفي اإلسناد
الحذف ذلك ليشمل الطرفين معا، أي حذف المبتدإ و الخبر معا، وىذا إن دّل عمييما 

؟ فـ: في جوابنا عن سؤال يقول مثال. َ َعم: دليل، كقولنا حرف : َ َعمأ أنتَت طالبٌة
جواب مبني عمى السكون ال محل لو من اإلعراب، والمبتدأ والخبر محذوفان جوازا 

 . خبر: مبتدأ، طالب: أنا. نعم، أنا طالب: والتقدير. ألّنيما معمومان من جممة السؤال

II. الحذف الواجب: 
 : 1جوبا في مواضع مختمفة أشيرىايحذف المبتدأ و: حذف المبتدإ وجوبا -1
أن يكون خبره نعتا مقطوعا إلى الرفع، لغرض إنشاء المدح أو الذم أو  - أ

عن  (النشيطة)انقطع النعت. مررتُي بالطالبةِة النشيطةُي : الترّحم نحو قولنا
فاألصل أن يتبع . المدحإلى الرفع وىذا لغرض إنشاء  (الطالبة)منعوتو

النعت منعوتو، فإذا كان المنعوت مجرورا كما في ىذا المثال، فاألصل أن 
. يأتي النعت مجرورا، لكّنو في ىذا المثال جاء مرفوعا مخالفا بذلك منعوتو
أّما عن الغرض من ىذه المخالفة، فيو لفت انتباه القارئ أو السامع إلى 

، وىذا عن طريق القطع غير المتوقع لمنعت عن (النشيطة)صفة المدح
اعمم أّنو قد يحذف »: وعن ىذا النوع من الحذف، يقول الرضيّ . منعوتو

الحمدُي هللِة أىلُي الحمد، أي ىو : نحو...المبتدأ وجوبا، إذا قُيطع النعت بالرفع
ّنما وجب حذفو ليعمم أّنو كان في األصل صفة فقطع لقصد . أىل الحمد وا 

                                                           

عبد الرحمن السيد، محمد بدوي : ابن مالك، شرح التسييل، تح:  لمعرفة المزيد، ينظر-1
. 289 إلى 286، ص1990، ىجر لمطباعة والنشر و التوزيع و اإلعالن، 1المختون، ط   



4 
 

وال شك أّن  . 1«فمو ظير المبتدأ لم يتبّين ذلك... المدح، أو الذم، أو الترحم
إعراب النعت الذي يخالف المنعوت في الحركة، يختمف عن إعراب النعت 

، ففي المثال السابق، تعرب النشيطةُي خبرا (وىو األصل)الذي يوافق منعوتو 
 .  (ىي النشيطة)ىي: مرفوعا لمبتدإ محذوف وجوبا تقديره

وقس عمى ىذا الذي سبق، النعت المقطوع إلى الرفع، لغرض إنشاء الذم أو 
 و مررت اللسولةُ مررت بالطالبةِة : كقولنا (إبداء الشفقة و الرحمة )الترحم

 .   المسلي ةُ بالطالبةِة 

والبد في ىذه الحالة أن يتأخر ىذا . «بئس»و« نعم»أن يكون خبره مخصوص - ب
مقُي النفاقُي :  عن الجممة الفعمية، نحو قولناالمخصوص  .  نعم الطالبُي محمدٌة أو بئس الخُي

و المخصوص بالذم في الجممة  (محمد)مخصوص بالمدح في الجممة األولى فال
   :وعميو يكون إعراب الجممتين عمى النحو اآلتي (النفاق)الثانية 

خبر لمبتدإ محذوف = محمد . فاعل+ فعل = نعم الطالب . محمدنعم الطالب - 
ومن الممتزم حذفو المخبر عنو بممدوح نعم، »: يقول ابن مالك.  وجوبا تقديره ىو

نعم الرجل زيد، أن يجعل زيدا : ومذموم بئس، إذا جُيعال خبري مبتدأين، فإن لمقائل
خبر مبتدإ محذوف، وأن يجعمو مبتدأ مخبرا عنو بنعم وفاعميا، فعمى القول بأّنو خبر، 

 .  2«يكون ما ىو لو خبر واجب الحذف 

في ذمتي ألحافظّن عمى : أن يكون خبره صريحا في الداللة عمى القَتسَتم، نحو- ج
جّر ومجرور وشبو الجممة في محل رفع خبر، لمبتدإ محذوف : في ذمتي. العيد

 ومن »:يقول ابن مالك...في ذمتي يمين: أي. وجوبا تقديره يمين أو عيد أو ميثاق
في ذمتي ميثاق،       : في ذمتي ألفعمّن، يريدون: المبتدإ الممتزم حذفو قول العرب

                                                           

دار : ، بنغازي ، مصّححة ومذّيمة2، ط1شرح الرّضّي عمى الكافية، يوسف حسن عمر، ج-  1
  .273- 272، ص1996الكتب الوطنية، 

.288 شرح التسييل البن مالك، ص  -2  
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أو عيد، أو يمين، فاقتصروا في ىذا القسم عمى خبر المبتدإ، والتزموا حذف 
 :2ومن الشواىد الشعرية ليذا االستعمال قول الشاعرة. 1«.المبتدإ

ّمتي لئن فعمت ليفعال    تُيسَتاوِةرُي سَتوَّارا إلى المجد والعُيال       وفي ذِة

جاء الخبر في ىذه الجممة صريحا فيو القسم، لذا . «في ذّمتي»: موضع الشاىد
 ...                                                      عيد أو ميثاق أو يمين، أي في ذّمتي عيد: حذف المبتدأ وجوبا، وتقديره

مِةيلٌة »:أن يكون خبره مصدرا نائبا مناب الفعل، نحو قولو تعالى- د بْبرٌة جَت  «فَتصَت
صبر مصدر مرفوع ناب مناب الفعل لتتحول بذلك الجممة . 83 و 18: يوسف
وعندىا يعرب صبر خبرا  (صبر جميل)إلى جممة اسمية (أصبر صبرا جميال)الفعمية

لمبتدإ محذوف وجوبا تقديره صبري، أي صبري صبر جميل، أما جميل فيعرب صفة 
 ومن التزام حذف المبتدإ أن يحذف لكون »:وفي ىذا المعنى يقول ابن مالك. لصبر

سمعٌة و طاعةٌة،      : ومنو قوليم... خبره مصدرا جيء بو بدال من المفظ بفعمو
واألصل في ىذا النوع، النصب ألّنو مصدر جيء بو . أمري سمع و طاعة... أي

بدال من المفظ بفعمو، فالتزم إضمار ناصبو لئال يجتمع بدل ومبدل منو في غير 
 .3«إتباع، ثم حمل المرفوع عمى المنصوب في التزام إضمار الرافع الذي ىو المبتدأ

 : يحذف الخبر وجوبا في مواضع أشيرىا :  حذف الخبر وجوبا -2

                                                           

.288شرح التسييل البن مالك، ص -   1  
ىي ليمى األخيمية، والبيت من شعر تيجو بو النابغة الجعدي وتفضل عميو سّوار بن أوفى - 2

. ، نقال عن المرجع السابق1/569، و العيني3/11،و المقتضب512 /3القشيري، الكتاب   
. 288-287شرح التسييل البن مالك، ص-  3  
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: ، كقولو تعالى1أن يسبق لوال المبتدأ، وأن يدّل الخبر عمى كون عام - أ
تعرب أنتم مبتدأ، لخبر محذوف  . 31: سبأ«لوال أنتم لكّنا مؤمنين»

  . لوال أنتم موجودون لكّنا مؤمنين: موجودون أي: وجوبا تقديره

ألّنو ال عائد منيا إلى  (أنتم)خبرا لـ  (لكنا مؤمنين)وال تعرب الجممة الثانية
اعمم أّن لوال حرف »:يقول شارح كتاب المفّصل البن يعيش. (أنتم)المبتدإ 

يدخل عمى جممتين احداىما مبتدأ وخبر واألخرى فعل وفاعل فتعمق إحداىما 
فصارتا كالجممة الواحدة إاّل أّنو حذف خبر المبتدإ ... باألخرى وتربطيا بيا

من الجممة األولى لكثرة االستعمال حتى رفض ظيوره ولم يجز استعمالو 
لوال زيد حاضر أو مانع، ومعناه : فإذا قمت لوال زيد لخرج محمد، كان تقديره

أّن الثاني امتنع لوجود األّول، وليست الجممة الثانية خبرا عن المبتدإ، ألّنو 
ال عائد منيا إلى زيد، والجممة إذا وقعت خبرا فال بد فييا من عائد إلى 

ّنما الالم وما بعدىا كالم يتعّمق بموال و جواب ليا  2«.المبتدإ، وا 

ومن الشواىد الشعرية التي ذكر فييا الخبر شذوذا، مع أّن األصل في ىذه 
 :الحالة أن يحذف وجوبا، قول أبي عطاء السندي

      أَتلْبقَتتْب إليكَت مَتعَتدٌّ بالمقاليدُعَمرٌر  لوال َقْبَلهلوال أبوك و
3 

قبمو،  : عمر، خبره مذكور وىو: المبتدأ. «لوال قبمو عمر»:موضع الشاىد
 .  واألصل بعد لوال حذف الخبر وجوبا، فيذا إذن استعمال شاذ

                                                           

بمعنى أّنو يدّل عمى مجّرد الوجود دون إضافة شيء آخر مع ىذا الوجود، وىو عكس الكون - 1
لوال السائق متيور ما حدثت الكارثة، فالتخصيص : الخاص، الذي تكون فيو الزيادة، كأن نقول

حيث فيم من ىذا أّنو لو كان السائق -  التي تعرب خبرا لمسائق- ىنا تّم بإضافة كممة متيور
   . رزينا لما حدثت الكارثة، وىذا ما يقصد بالكون الخاص أو المقّيد

.95، ص1شرح المفّصل البن يعيش، ج-  2  
شرح ابن عقيل عمى ألفية : لمعمومات أوفى عن ىذا البيت وغيره، ينظر عمى سبيل المثال- 3

. 111-110ابن مالك، ص  
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رُيكَت إّنيم لَتفِةي »:أن يكون المبتدأ نّصا صريحا في القسم، كقولو تعالى- ب لَتعَتمْب
تِةيِةم يَتعْبمَتيُيونَت  حرف ابتداء ال محل ليا من : لـــ. لــعمرك. 72: الحج«سَتكْبرَت
مضاف إليو، أّما الخبر فيو : مبتدأ مرفوع وىو مضاف، ك: اإلعراب، عمر

 (...لعمرك قسمي )قسمي أو يميني: محذوف وجوبا تقديره

أن يقع الخبر بعد المعطوف بواو الدالة داللة واضحة عمى أمرين - ج 
مبتدأ وىو : كلّ . كلُّ إنسانٍض و عممُيو: مجتمعين ىما العطف و المعية، نحو قولنا

معطوف عمى : واو العطف و المعية، عمل: مضاف إليو، و: مضاف،إنسان
وىو مضاف، والخبر محذوف وجوبا تقديره متالزمان أو  (ويشاركو في الخبر)المبتدإ
  .(كّل إنسان و عممو متالزمان)مقترنان

 :1والمواضع الثالثة السابقة، ىي التي ذكرىا ابن مالك في األبيات اآلتية

تْبمٌة، وفي نّص يمينٍض ذا استَتقَتر                   وبعد لوال غالبا حذف الخبر       حَت

نَتع»وبعد واوٍض عَتيَّنَتتْب مفيومَت مع       كمثل « كُيلُّ صانعٍض وما صَت

، و يقع بعده حال تسّد مسّد (أو مضافا إلى مصدر)أن يكون المبتدأ مصدرا- د
 :2يقول ابن مالك. الخبر، شرط أن ال تصمح ىذه الحال ألن تكون ىي الخبر

قَتبْبلَت حالٍض ال يكونُي خبرا       عن الذي خبرُيه قد أُيضمرا  وَت

كَتمْب  بِةيَت العَتبْبدَت مُيسيئا، وأَتتَتّم     تَتبْبيِةيني الحقَّ مَتنوطا بالحِة رْب  كَتضَت

، (ضرب)مفعول بو لممصدر: مبتدأ وىو مضاف، والياء مضاف إليو، العبد: فضرب
إن ) مسيئا إذا لانضربي العبد : حال، أما الخبر فيو محذوف وجوبا والتقدير: مسيئا

، وعمى ىذا فالخبر المحذوف ىو (إن أردت المضي)...إذ لانأو  (أردت االستقبال
مضاف إليو، فحذف  (كان)و ىو مضاف، و الجممة الفعمية (إذا أو إذ)ظرف زمان

                                                           

.110شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك،  ص-  1  
.نفسو-  2  
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 في ىذا التقدير تامة لانمع العمم أّن . عمى ىذا األساس المضاف و المضاف إليو
 .  و ليست ناقصة

كَتمْب  )أّما عن المثال الثاني الذي ذكره ابن مالك ، فيبّين لنا (أَتتَتّم تَتبْبيِةيني الحقَّ مَتنوطا بالحِة
أّن المضاف إلى المصدر في ىذه الحالة، لو حكم المصدر الواقع مبتدإ، وعميو يكون 

 :  اإلعراب ىنا عمى نحو ماسبق

مضاف : مضاف إليو وىو مضاف، ي: وىو مضاف، تبيين(اسم تفضيل)مبتدأ: أتمّ 
حال سّدت مسد خبر أتّم، وشبو الجممة بالحكم  : مفعول لتبييني، منوطا: إليو، الحقّ 

أتّم تبييني : ال محل ليا من اإلعراب، ويقّدر الخبر المحذوف وجوبا عمى النحو اآلتي
كَتم (إذ لانأو )إذا لانالحّق   . منوطا بالحِة


