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 احلذف والتقدير يف األمثال العربية دراسة انتقائية حتليلية
 جامعة مصراتة -كلية اآلداب  -قسم اللغة العربية - د صاحل أمحد دمحم صافار

 متهيد: 
احلذف من الظواىر ادلبثوثة يف الكالم العريب يتناول ىذا البحث احلذف يف األمثال العربية، وظاىرة 

شعره ونثره، وىذه الظاىرة متثل اإلجياز الذي ىو أحد مسات لغتنا العربية، فبو قد يكون الكالم أقوى 
وأبلغ  من اإلطناب واإلطالة يف أتدية ادلعاين، " قيل أليب عمرو: أكانت العرب تطيل؟ فقال: نعم 

"واعلم أن العرب إىل اإلجياز  وقال ابن جٍت:، (1)"نعم ليحفظ عنهالتبلغ. قيل: أفكانت توجز؟ قال 
 .(2)أميل، وعن اإلكثار أبعد"

واألمثال العربية ىي خَت ما يستشهد بو على اإلجياز، حيث إهنا تعتمد عليو، فتلخص ادلعٌت الكبَت يف 
كما -متتاز كلمات قليلة، فيسهل حفظها وتناقلها وتصَت مضراب للشبيو ذلا من األحداث، فهي

 .(3)""إبجياز اللفظ وإصابة ادلعٌت، وحسن التشبيو، وجودة الكناية -يقولون
كما أن احلذف    ،وىي كغَتىا من الكالم العريب احتوت على احلذف أىم وسائل ربقق اإلجياز

"أسلوب من أساليب التأويل النحوي، وواحد من طرقو اليت استخدمها النحاة لتربير االختالف بُت 
 .(4)"ع اللغوي والقواعد النحويةالواق

ويًتتب على احلذف تقدير حىت يتضح اإلعراب وادلعٌت، غَت أن النحويُت مل يهتموا إال ابحلذف ذي 
الصناعة النحوية، أما من حيث ادلعٌت فلم يتعرضوا لو، كما أهنم مل خيصوا احلذف بباب مستقل، بل 

و ابن جٍت يف اخلصائص بعنوان: ابب يف شجاعة جاء مبثواث يف أبواب النحو ادلختلفة، إال ما كتب
وما كتبو ابن ىشام يف ادلغٍت للدربة يف هناية الباب  ،(6)وابب يف زايدة احلروف وحذفها. (5)العربية

 .(7)اخلامس
                                                 

 .1/83اخلصائص: - (1)
 ادلصدر السابق. - (2)
 .1/8رلمع األمثال: - (3)
 .204احلذف والتقدير يف النحو العريب، علي أبو ادلكارم: - (4)
 .2/360انظر: - (5)
 .11، وانظر: احلذف يف األساليب العربية، إبراىيم رفيدة:2/273انظر: - (6)
 .12، وانظر: احلذف يف األساليب العربية:6/317انظر: - (7)
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وادلقدر قد يكون متفقًا عليو، وقد يكون سلتلفًا فيو، وىذا االختالف يكون يف نوعو، أي من حيث 
رفية، كما يكون االختالف  أيضًا يف مكانو، وىذا ما سنحاول دراستو يف ىذا االمسية والفعلية واحل

 البحث وتتبع آراء العلماء للوقوف على اتفاقهم واختالفهم.
تعد النموذج األبرز الذي ميثل ىذه الظاىرة  اوقد اخًتت األمثال العربية لدراسة  ظاىرة احلذف؛ ألهن

مثلة النحوية ابلتكلس، أي عدم التغيَت يف ألفاظها شلا يضفي من كالم العرب، كما أهنا متتاز عن األ
عليها اجلمالية والسجع أحياانً، وىذا ما جعلها مضرابً للشبيو من األحداث وإن تباعد الزمان وادلكان،  

كما أن لؤلمثال العربية يف الدرس النحوي قيمة كبَتة فيما يتعلق هبذه الظاىرة؛ حىت اشًتطوا يف احلذف 
اليب األخرى كثرة االستعمال الذي جيعلها كادلثل، يقول سيبويو رمحو هللا: "ىذا ابٌب ُُيَْذُف يف األس

َثل  يفمنو الفعل لكثرتو 
َ

 .(1)"كالمهم حىت صار دبنزلة ادل
غَت أننا نقول ليس كل مثل فيو حذف، بل إننا صلد كثَتا من األمثال العربية ال حذف فيها؛ ألهنا من 

بعض تراكيبو ال حذف فيها، وميكن أن نذكر بعض األمثال العربية اليت امتازت الكالم العريب الذي 
َذلَّق

ُ
العاشيةُ  ،(4)، يداَك أوْكَتا وُفوَك نفخَ (3)ُمكرٌه أخوك ال بطلٌ  ،(2)بذلك، من ذلك: أفلُس من ابن ادل

 .(5)العاشيُة ُُتيُج اآلبِيةَ 
اىرة حسب نوع اذوف من درس ىذه الظأودبا أن اذوفات يف ىذه األمثال جاءت متنوعة، فس

ً وىو الفعل، كما أينأامسية أو فعلية أو حرفية، وس قدم مناذج ذلذه األنواع، حيث أس بدأ ابألكثر دوراان
 إنو من الصعوبة تتبع كل األمثال العربية ادلشتملة على زلذوفات، فهذا ُيتاج إىل عمل كبَت، كما أين

 يون ابلدراسة إثراء للبحث.فضل األمثال العربية اليت اىتم هبا النحو أس
 
 
 

                                                 

 .1/280الكتاب: - (1)
 .2/91، ومجهرة األمثال:1/274ادلستقصى: - (2)
 .518، فرائد اخلرائد يف األمثال للخويي:156، والوسيط يف األمثال، للواحدي:73الفاخر للمفضل بن سلمة: - (3)
، 331، وكتاب األمثال البن سالم:581، وفرائد اخلرائد يف األمثال:3/519، ورلمع األمثال: 2/330مجهرة األمثال: - (4)

 .167األمثال لؤلصمعي: وكتاب
 .353، وفرائد اخلرائد يف األمثال:2/50، ومجهرة األمثال:160الفاخر: - (5)
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 تعريف احلذف لغة واصطالحاً: 
ْيء من الطََّرف ومن معانيو:  (1)"احلذف لغة: من معانيو: القطف، قال اخلليل: "احلَْذُف: َقْطُف الشَّ

ومن معانيو:  ،(2): "حذف ذنب فرسو إذا قطع طرفو، وفرس زلذوف الذنب"الزسلشريالقطع، قال 
ومن معانيو: الرمي، قال ، (3)""وحذف رأسو ابلسيف: ضربو فقطع منو قطعةشري: الضرب، قال الزسل

ومن معانيو: اإلسقاط، قال اجلوىري: "َحْذُف الشيء ، (4)""وحذفو ابلعصا: ضربو ورماه هبا الزبيدي:
 .  (5)"إْسقاطُو، يقال: َحَذفُت من َشعري ومن َذَنب الدابّة َأي َأخذت

اَلَم َحَذفاً: (6)و هباومن اجملاز: حذَفو جبائزة: وصلَ  ، ومنو حذف السالم، قال الزبيدي: "وحذف السَّ
الَِة ُسنَّةٌ  الِم يف الصَّ َفُو ومل يُِطِل اْلَقْوَم بِو، وىو رَلَاٌز أَيضاً، ومنو احلديُث: َحْذُف السَّ  . (7)" َخفَّ

ء آخر، فمعٌت احلذف يدور حول اإلسقاط، فالقطف والقطع ال يكوانن إال إبسقاط شيء من شي
فادلعٌت ادلالئم من ، وكذلك الرمي فيو إسقاط شيء على شيء آخر، وكذلك الضرب ابلسيف وضلوه

  .(8)ىذه ادلعاين اللغوية دلا عناه النحويون ىو اإلسقاط، كما ذكر ذلك إبراىيم رفيدة
 تعريف احلذف اصطالحاً: 

مل يُقّدم النحويون القدامى تعريفًا للحذف بسبب ما قلناه سابقاً، وىو أهنم مل خيصوه بباب مستقل،   
تساع ضرٌب "اعلم أن اال يقول: حيث وما ذكره ابن السراج  جاء يف عنوان االتساع  يف ادلقارنة بينهما،

و مقام اذوف وتعربُو إبعرابو، من احلذف إال أن الفرَق بُت ىذا الباب والباب الذي قبلُو أن ىذا تقيم
ويقصد ابن السراج  ،(9)وذلك الباب ربذف العامَل فيو وتدُع ما َعِمَل فيو على حالِو يف اإِلعراب"

                                                 

 )حذف(. 3/201كتاب العُت:   - (1)
 )حذف(.1/177أساس البالغة:  - (2)
 )حذف(.1/591)حذف( وانظر: اللسان: 1/177ادلصدر السابق:  - (3)
 )حذف(.23/121التاج:  - (4)
 )حذف(.23/121)حذف( والتاج: 1/591)حذف( وانظر: اللسان: 4/1340الصحاح: - (5)
 .1/177أساس البالغة:  - (6)
، ابب ما 329/ 1، واجلامع الكبَت، الًتمذي:991حديث رقم  3/305)حذف( وانظر: عون ادلعبود: 23/121التاج:  - (7)

 . 297ما جاء أن حذف السالم سنة، احلديث رقم:
 . 21ف يف األساليب العربية:انظر: احلذ - (8)
 .2/255األصول يف النحو: - (9)
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ً وابلعكس(1)ابلباب الذي قبلو ىو اإلضمار واإلظهار فو وعرّ ، (2)؛ ألن القدامى يسمون احلذف إضمارا
"إسقاط  فو الزركشي:وعرّ  ،(3)"شيء لفظًا ومعٌت" إسقاط ال :فو الكفوي يف معجمو اللغوي بقولووعرّ 

 . (4)".جزء الكالم أو كلو لدليل
فو إبراىيم رفيدة: " إسقاط أو ترك بعض أجزاء الًتكيب النحوي لدليل حايل أو مقايل، سواء أكان وعرّ 

بقوذلما:   فو جهاد العرجا، وسهام الزعبوط، وعرّ (5)اذوف امسًا أم فعاًل أم حرفاً، أم مجلة أم مجاًل"
  .(6)""احلذف النحوي إسقاط ما كان موجوداً من حركة أو حرف أو كلمة فأكثر بشروط معروفة

 ل لغة واصطالحاً:ثَ تعريف ادلَ 
  :ل لغةثَ تعريف ادلَ  

"وىذا : تدور مادة )م ث ل( حول معان عديدة ذكرُتا ادلعاجم اللغوية، منها: النظَت قال ابن فارس
َثُل دبعٌت الِعرْبِة، ومنو قولو عز وجل:  والعربة ، قال ابن منظور:، (7)مثل ىذا، أي: نظَته"

َ
"وقد يكون ادل

مُت يَ تَِّعُظ هبم الغاِبُرون (8)﴿فجعلناىم َسَلفاً وَمَثاًل لآلخرين﴾ َلِف: أان جعلناىم متقدِّ ومعٌت  ،فمعٌت السَّ
َثُل دبعٌت اآليِة، قال هللا عز وجل يف صفة  :ومعٌت قولو

َ
﴿وَمثاًل﴾ َأي ِعرْبة يعترب هبا ادلتَأخرون، ويكون ادل

َأي: آيًة تدلُّ على  (9)عيسى على نبينا وعليو الصالة والسالم: ﴿وجعلناه َمَثاًل لبٍت ِإسرائيل﴾
ًا يف جوف الليل، مث مَثل فلم الزوال، قال ابن دريد:" رأيت شخصو وأييت دبعٌت: الذىاب  ،(10)"نُ بُ ّوتِو

ودبعٌت التسوية وادلماثلة، والصفة، قال اجلوىري: "مثل كلمة تسوية، يقال:  ،(11)أره، أي زال وذىب"

                                                 

 .2/247ادلصدر السابق: انظر: - (1)
 .290، 1/280انظر: الكتاب: - (2)
 .384الكليات:  - (3)
 .3/102الربىان:  - (4)
 .21احلذف يف األساليب العربية: - (5)
هام رمضان الزعبوط، رللة اجلامعة اإلسالمية، اجمللد حذف الفعل وتقديره يف صحيح البخاري جهاد يوسف العرجا، س -(6)

 .1033التاسع عشر، العدد الثاين، ص: 
 .2/50)مثل( وانظر: كتاب مجهرة اللغة:2/498معجم ادلقاييس: - (7)
 .56سورة الزخرف: - (8)
 .59سورة الزخرف: - (9)
 )مثل(. 5/437اللسان: - (10)
 )مثل(. 5/438، واللسان:2/50مجهرة اللغة: - (11)
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ودبعٌت: احلجة واحلديث،  ،(1)صفتو" ىذا ِمثلو وَمثلو، كما يقال: ِشبهو وَشبهو...ومثل الشيء أيضاً:
ثل زلركة: احلجة و  قال الفَتوزاابدي:

َ
  .(2)احلديث""وادل

 ل اصطالحاً: ثَ تعريف ادلَ  
ن أّلف يف األمثال من القدامى وادثُت، فمن كثرت التعريفات للمثل، وسنكتفي بتقدمي تعريفات مَ 

عّرف األمثال  بقولو: "ىي حكمة العرب يف اجلاىلية واإلسالم، وهبا كانت  الذيالقدامى  ابن سالم، 
نطق بكناية غَت تصريح، فيجتمع ذلا بذلك 

َ
تعارض كالمها، فتبلغ هبا ما حاولت من حاجاُتا يف ادل

"قول يرد  وسي ادلثل بقولو:وعّرف اليُ  ،(3)"شبيوالتثالث جالل؛ إجياز اللفظ، وإصابة ادلعٌت، وحسن 
لسبب خاص، مث يتعداه إىل أشباىو، فيستعمل فيها شائعًا ذائعًا على وجو تشبيهها ابدلورد  أوالً 

 .(4)األول"
بو بو حال  عبد اجمليد زلمود يف كتابو :ومن ادثُت أمثال احلديث بقولو: "ىو القول السائر الذي يشَّ

بو  مضربو دبورده  وب يف كتابو األمثال الشعبية اللبنانيةوعرّفو إميل يعق ،(5)"الثاين ابألول، أو الذي  يشَّ
بقولو: "عبارة موجزة  بليغة شائعة االستعمال، يتوارثها اخللف عن السلف، ومتتاز عادة ابإلجياز وصحة 

تركيب اثبت شائع  وعّرف عالء محزاوي ادلثل بقولو: " ،(6)ادلعٌت، وسهولة اللغة ومجال جرسها. "
 . (7)يعتمد كثَتاً على التشبيو"موجز، يستخدم رلازايً صائب ادلعٌت، 

من ىذه التعريفات يتضح لنا أن ادلثل يتسم بسمات ال تنفك عنو، وىذه السمات ىي: "اإلجياز البليغ 
واالستعمال الشائع، والتشبيو، ومجال اللغة، والثبات، واالستعمال اجملازي، وجودة الكناية، ابإلضافة إىل 

كما ىو -احلذف، واذوف  علىودبا أن البحث يتمحور  ،(8)"أنو قابل لالستخدام ىف سياقات سلتلفة

                                                 

 )مثل(.5/1816الصحاح: - (1)
 )مثل(. 4/49القاموس ايط: - (2)
 .34كتاب األمثال:  - (3)
 .1/21زىر األكم: - (4)
 .  40نقالً عن: األمثال العربية والعصر اجلاىلي دمحم توفيق:  - (5)
 .342س ادلصطلحات اللغوية واألدبية، إميل يعقوب:، وانظر: قامو 41نقالً عن: ادلصدر السابق: - (6)
 .10األمثال العربية واألمثال العامية، مقارنة داللية: - (7)
 .10ادلصدر السابق: - (8)
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متنوع بُت االمسية والفعلية واحلرفية؛ فإننا سندرس ىذه اذوفات حسب نوعيتها، وسنبدأ  -ىو معلوم
 ابلفعل؛ ألنو األكثر دوراانً يف ىذه األمثال اليت سندرسها، مث االسم، مث احلرف.

 أواًل: الفعل:
  .(1)يلةكِ   أحشفاً وسوءَ  -1

، (2)يستشهد النحويون هبذا ادلثل على حذف الفعل الناصب للمفعول بو وجواًب مساعاً، ومنهم الرضي
 .(5)وعباس حسن، (4)والسيوطي، (3)وأبو حيان

ره السيوطي )تعطيٍت( وجعلو عباس ره أبوحيان وعباس حسن )أتبيع(  وقدّ ره الرضي)أذبمع( وقدّ فقدّ 
  (6).واإلغراء يف وجوب النصب ال يف معنامهاحسن من ادللحقات ابلتحذير 

فعلى تقدير الرضي وأيب حيان وعباس حسن يكون)حشفاً( مفعواًل بو لفعل زلذوف وجوابً، وعلى 
 تقدير السيوطي يكون مفعوالً اثنياً للفعل )تعطيٍت(. 

أما )سوء( فهو معطوف على )حشفاً( وىو من عطف ادلفردات على تقدير الرضي وأيب حيان 
السيوطي، وعلى تقدير عباس حسن يكون من عطف اجلمل، حيث إن )سوء( منصوب بفعل آخر و 

 ىو )تزيد(.
 
 
 
 
 

                                                 

، ومجهرة 261يضرب دلن جيمع بُت إساءتُت لغَته، والكيلة ابلكسر للداللة على اذليئة. انظر: كتاب األمثال البن سالم: - (1)
/ 2، وزىر األكم: 169، وفرائد اخلرائد يف األمثال:1/367، ورلمع األمثال:24، وكتاب األمثال البن رفاعة:1/92األمثال:

124. 
 .1/308انظر: شرح الكافية: - (2)
   1477/ 3انظر: ارتشاف الضرب: - (3)
   20-3/18انظر: مهع اذلوامع: - (4)
 .138:/4انظر: النحو الوايف - (5)
 .4/138ادلصدر السابق: - (6)
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 .(1)يَّةإن ال َحظيَّة فال أَلِ  -2
 ،(4)والرضي  ،(3)، وابن احلاجب(2)استشهد النحويون هبذا ادلثل على حذف )كان( منهم سيبويو

  .(5)والشاطيب
فالرفع على أن َحظيَّة فاعل ل  )تكن( اذوفة، فهي اتمة، ، (6)ونصبهمايَّة( أَلِ  ،ويروى ادلثل برفع )َحظيَّة

أو على أهنا فاعل لفعل زلذوف  تقديره )   ،(7)يَّةفالتقدير: "إن ال تكن لو يف الناس َحظيَّة فإين غَت أَلِ 
يَّة( فعلى أهنا خرب دلبتدأ أما رفع )أَلِ  (8)"يَّة"إن ال يتفق لك َحظيَّة من النساء فأان ال أَلِ  يتفق( والتقدير:

 زلذوف تقديره)أان(.
أما رواية النصب فعلى أهنما خرب ل  )تكن( و)أكن( الناقصتُت اذوفتُت، إذ التقدير: "إن ال أكن عندك 

  .(9)يَّة"َحظيَّة فال أكون أَلِ 
 :العموم إذ التقديروالفرق يف جعل َحظيَّة فاعال أو جعلها خرباً يف ادلعٌت، فعلى األول جيعل ادلثل يفيد 

إن ال  :إن ال تكن لك يف النساء َحظيَّة ، بينما عّدىا انقصة جيعل ادلعٌت خاصًا ابلقائلة، إذ التقدير
يَّة ، كأهنا قالت يف ادلعٌت: إن  فإين غَت أَلِ  ةٌ ظيّ أكن َحظيَّة، قال سيبويو: "إن ال تكن لو يف الناس حَ 

ولو عنت ابحلظية نفسها مل يكن إال نصبًا إذا جعلَت احلظية  يَّة.كنت شلن ال ُيظى عنده فإين غَت أَلِ 
   .(10)على التفسَت األول"

                                                 

، وكتاب 1/63، ومجهرة األمثال:157يضرب ادلثل  يف مداراة الناس إلدراك احلاجة انظر: كتاب األمثال البن سالم:  - (1)
، وزىر األكم: 36، وفرائد اخلرائد يف األمثال: 1/353، وادلستقصى: 30/ 1، ورلمع األمثال:28عة: األمثال البن رفا

1/100  . 
 .1/260،261انظر: الكتاب: - (2)
 .1/143انظر: اإليضاح يف شرح  ادلفصل: - (3)
 .1/172انظر: شرح الكافية: - (4)
 .2/207انظر: ادلقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية: - (5)
 .100، وزىر األكم: 1/354انظر: ادلستقصى: - (6)
 .1/82، وشرح ادلفصل البن يعيش: 1/261انظر: الكتاب: - (7)
 .1/173شرح الكافية: - (8)
 . 1/354ادلستقصى: - (9)
 .3/1190، وانظر: ارتشاف الضرب:1/262الكتاب: - (10)
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  .(1)تينمَ طَ لَ  وارٍ سِ  لو ذاتُ   -3
 ، (2)ادلذكور عليو ، منهم ادلربد لةدالل)لو(  استشهد بو النحويون على حذف الفعل بعد

"فاالسم  يعيش ابألصل، قائال:، وصرح ابن (5)، والشيخ خالد األزىري(4)، وابن عصفور(3)وابن يعيش
بفعل مقدر دل عليو لطمتٍت، والتقدير: لو لطمتٍت ذات  (لو)"فاالسم الذي ىو ذات سوار مرتفع بعد 

"لو سلتصة ابألفعال، فال تباشر اجلمل االمسية، ولكن يليها االسم  وقال ابن مالك: ،(6)"سوار لطمتٍت
وصلتها، فهو مرفوع بفعل مضمر مفسر بظاىر مرفوعًا ومنصوابً، فإن وليها ادلرفوع، فإن كان غَت أن 

 .(7)بعد االسم، ضلو: لو ذات سوار لطمتٍت"
ونسب ابن ىشام وأبوحيان والسيوطي إىل البصريُت أن إضمار الفعل بعد )لو( ضرورة يف الشعر، واندر 

الندور، ضلو: لو "وعن البصريُت أنو ال جيوز: لو زيد قام، إال يف الشعر، أو  يف الكالم، قال ابن ىشام:
وقال أبوحيان: "ولو عند البصريُت ال يليها إال الفعل، وال يليها اسم على  (8)ذات سوار لطمتٍت"

، بينما (9)"إضمار فعل إال يف ضرورة الشعر... أو يف اندر كالم، كما جاء: لو ذات سوار لطمتٍت
ن عصفور: ال يليها فعل نسب ادلرادي، واخلضري ذلك إىل ابن عصفور ، قال ادلرادي: "وقال اب

ويبدو أن ما قالو  ،(10)كقول حامت: لو ذات سوار لطمتٍت" مضمر، إال يف الضرورة، ... أو اندر كالم،
ادلرداي ىو األنسب، بدليل أن البصريُت قدروا فعال مضمرًا يف قولو تعاىل: ﴿ قل: لو أنتم متلكون 

                                                 

، وكتاب 268، وكتاب األمثال البن سالم: 133مثل يضرب للكرمي يظلمو لئيم. انظر: كتاب األمثال لؤلصمعي:  - (1)
، وفرائد اخلرائد يف  2/222، وادلستقصى:  3/81، ورلمع األمثال: 2/159، ومجهرة األمثال: 93األمثال البن رفاعة: 

 .447األمثال:
 .3/77انظر: ادلقتضب  - (2)
 .82/ 1شرح ادلصل: انظر: - (3)
 .3/19انظر: شرح مجل الزجاجي:  - (4)
 .4/414التصريح:  انظر: - (5)
 .4/414، وانظر: التصريح: 82/ 1شرح ادلفصل: - (6)
 .4/98شرح التسهيل البن مالك: - (7)
 .6/454ادلغٍت:  - (8)
 .4/348، وانظر: مهع اذلوامع:4/1899ارتشاف الضرب: - (9)
، حاشية اخلضري: 3/1300، وانظر: توضيح ادلقاصد وادلسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي: 279اجلٌت الداين:  - (10)

2/761. 
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"وإذا وقع بعد )لو( اسم، فإمنا يقع على إضمار فعل رافع لو أو  قال الزجاجي: (1)خزائن رمحة ريب﴾
انصب... وكذلك تقول: لو زيد قدم ألكرمتو، ترفعو بفعل مضمر، كما قال هللا تعاىل ذكره: ﴿قل لو 

ومن أمثال العرب  ترفع أنتم بفعل مضمر يفسره الظاىر... أنتم متلكون خزائن رمحة ريب إذا ألمسكتم﴾
  .(3)ر يف ادلثل من االختيارموجعل السيوطي تقدير الفعل ادلض  .(2)"ٍتلو ذات سوار لطمت

         .(4)كليهما ومتراً  -4
استشهد بعض النحويُت هبذا ادلثل على وجوب حذف العامل)الفعل( قال سيبويو: "ىذا ابب ُيذف 

كثر يف كالمهم من ذلك قول العرب: كليهما ومتراً، فهذا مثل قد  و منو الفعل لكثرتو يف كالمهم ... 
وقال ، (5)"الفعل دلا كان قبل ذلك من الكالم، كأنو قال: أعطٍت كليهما ومتراً  رك ذكرُ واستعمل، وتُ 

 . (6)"الرضي: "ووجوب احلذف يف مجيع ما ذكر وأمثاذلا لكوهنا أمثااًل... واألمثال ال تغَت
منو الفعل لكثرتو يف كالمهم... وقد أوردوه برواية نصب )كال( ويف مقدمتهم سيبويو يف ابب ما ُيذف 

معطوف على كليهما،   ، فكليهما ادلفعول الثاين ألعطٍت،  ومتراً وجعل التقدير: أعطٍت كليهما ومتراً 
ر فعالن عند ابن بينما ادلقدّ  ،(9)والرضي، (8)، وابن يعيش(7)ر فعل واحد، ال فعالن عنده وعند الزسلشريفادلقدّ 

 .(12)،وأبوحيان(11)وابن مالك ،(10)ابن عصفور

                                                 

 .100سورة اإلسراء  - (1)
 .2/761، وحاشية اخلضري:4/89، وانظر: شرح األمشوين:137-136كتاب الالمات:   - (2)
 .4/347انظر: مهع اذلوامع:  - (3)
، وكتاب األمثال البن 2/123دلن  خَت بُت شيئُت فطلبهما معاً، وطلب الزايدة عليهما. انظر: مجهرة األمثال: مثل يضرب - (4)

 . 200، وكتاب األمثال البن سالم: 428، فرائد اخلرائد يف األمثال:90البن رفاعة:
 .281-1/280الكتاب: - (5)
 .2/584، وانظر: شرح مجل الزجاجي: 1/309شرح الكافية: - (6)
 .73ادلفصل يف صنعة اإلعراب: انظر: - (7)
 .2/27شرح ادلفصل: انظر: - (8)
 .1/308انظر: شرح الكافية: - (9)
 .2/584شرح مجل الزجاجي: انظر: - (10)
 .2/158انظر: شرح التسهيل:  - (11)
 . 4/2157-3/1474انظر: ارتشاف الضرب:  - (12)
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 ،ر فعلُت، ومرة قدّ (1)أعطٍت كليهما ومَتْرًا :عنده واحداً، والتقدير ر فعالً وأما عباس حسن فمرة قدّ 
  .(2)والتقدير عنده: أعطٍت كليهما، وزدين متراً 

ر فعاًل واحداً، أي: )أعطٍت كليهما ومَتْرًا( كان  من عطف ادلفردات أي والفرق بُت التقديرين أن من قدّ 
ر فعلُت، أي: )أعطٍت كليهما، وزدين متراً( كان  من عطف )مَتْرًا(  معطوف على )كليهما( ومن قدّ  أن

  .(3))وزدين متراً( معطوفة على مجلة )أعطٍت كليهما(:اجلمل، أي أن مجلة
، وأشار العسكري إىل (5)إال الزسلشري فقد أورده منصوابً  (4)غَت أن كتب األمثال أوردتو برفع )كال(

 ، أما لفظة )متراً( فلم ترد إال منصوبة فيها.(6)ة النصبرواي
 اثنيا: االسم:

    .(7)باايدي سَ ىبوا أَ بأ أو ذَ ايدي سَ قوا أَ تفرّ  -1
/  استشهد بو النحويون على وقوع )أايدي سبا أو أيدي سبا( يف موضع احلال من الضمَت يف )تفرقوا

الًتكيب، أي تركيب)أايدي سبا أو أيدي سبا( تركيب على اللغتُت، أي لغة  ذىبوا( ألهنما دبعٌت متفرقُت
وقايل َقاَل،  ،"وأمَّا أايدي سبا يقول سيبويو: مخسة عشر، أو لغة اإلضافة، أي إضافة األول للثاين.

تقول: جاءوا أايدي سَبا. ومن العرب من جيعلو مضافا فينّون  وابدي بَدا، فإمنّا ىي دبنزلة: مخسة عشر.
  .(8)"َسباً 

 اإلشكال يف أن احلال البد أن تكون نكرة، يقول ابن مالك:   غَت أن 

                                                 

 .3/515النحو الوايف:  انظر: - (1)
 .4/138السابق: ادلصدر  انظر: - (2)
 . 3/281انظر: حاشية الصبان:  - (3)
، 2/123، ومجهرة األمثال:90، وكتاب األمثال البن رفاعة: 149، والفاخر:200انظر: كتاب األمثال البن سالم:  - (4)

 .428، وفرائد اخلرائد يف األمثال: 3/38ورلمع األمثال:
 .2/177ادلستقصى:  انظر: - (5)
 .3/38مثال:انظر: رلمع األ - (6)
، وفرائد اخلرائد يف 2/70، وادلستقصى:2/4رلمع األمثال: مثل يضرب يف التفرق الذي ال اجتماع معو. انظر: - (7)

 .3/16، وزىر األكم:225األمثال:
، وارتشاف 3/1696، وشرح الكافية الشافية:385، وانظر: شرح كتاب سيبويو البن خروف:3/304الكتاب: - (8)

 . 3/1612الضرب:
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 (1)هدْ تَ اجْ  كَ دَ حْ عىًن، كوَ ه مَ نكًنَ تَ ***  ف لفظاً فاعتقدْ رِّ عُ  إنْ  واحلالُ 
وقد حاول بعض النحويُت توجيو ىذا ادلثل وإخراجو على أنو نكرة حىت يتأتى إعرابو حااًل، حيث يرى 

ألنو صار بعض االسم وىو نكرة، يوضح  ؛تفقد كلمة )سبا( علميتهاابن يعيش أنو يف حالة الًتكيب 
ذلك قولو: "أما إذا ركبتهما فقد زال ابلًتكيب معٌت العلمية، وصار امسًا واحداً، ف    )سبا( حينئذ كبعض 

 .(2)"االسم وىو نكرة
معموذلا )أايدي( ويف حالة اإلضافة إما أن يكون التقدير: )مشبهُت أايدي سبا( فحذف احلال، وأقيم 

مقامها، وإما أن يكون التقدير: )مثل أايدي سبا( فحذف ادلضاف)مثل( وأقيم ادلضاف إليو مقامو، 
: أنو معرفة وقع أحدمها"أما إذا أضفت ففيو وجهان:  و)مثل( نكرة وإن أضيفت، يقول ابن يعيش:

: ذىبوا مشبهُت أايدي سبا، مث موقع احلال، وليس ابحلال على احلقيقة، وإمنا ىو معمول احلال، وادلراد
: أن ذبعل )سبا( يف موضع منكور، وإذا كان  والوجو الثاينحذفت احلال وأقيم معموذلا مقامها... 

كذلك فال ميتنع  كونو حااًل، وطريق تنكَته أن تريد: مثل سبا، فتكون اإلضافة يف احلقيقة إىل )مثل( 
  .(3)"و)مثل(  نكرة، ، وإن أضيفت إىل معرفة

جاز بعضهم نصب )أايدي سبا( على ادلفعول ادلطلق؛ إذ التقدير) تفرقوا مثل تفرق أايدي سبا( وأ 
فحذف ادلضاف )مثل( وحذف ادلصدر)تفرق( وأقيم أايدي سبا مقامو، قال الرضي: " وجيوز أن يكون 

ٌت يف األصل انتصابو على احلال، على حذف ادلضاف، وىو )مثل( وجيوز أن يكون على ادلصدر، وادلع
  .(4)"مثل تفرق أيدي سبا

 
 
 

                                                 

 1/630شرح ابن عقيل: - (1)
 4/123شرح ادلفصل: - (2)
 .4/123ادلصدر السابق:  - (3)
، 435، ومنتهى أمل األريب من الكالم على مغٍت اللبيب:1/196حاشية الشمٍت: ، وانظر:3/226شرح الكافية: - (4)

 ربقيق: دمحم أبوراس.  
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  .(1)مترةً  سوداءَ  ما كل    -2
استشهد النحويون هبذا ادلثل على حذف كلمة )كل( الواقعة مضافاً، قال سيبويو:" وتقول: ما كل 
سوداء مترًة وال بيضاء شحمٌة، وإن شئت نصبت شحمًة. وبيضاء يف موضع جر، كأنك أظهرت كل 

 .  (2)فقلت: وال كل بيضاًء"
اختلف النحويون يف قياسية حذف ادلضاف وبقاء ادلضاف إليو رلروراً، فمنهم  من جعلو ضعيفاً يف وقد 

القياس قليل يف االستعمال كابن يعيش، يوضح ذلك قولو:" اعلم أن حذف ادلضاف وإبقاء عملو 
ف "وأما أن ُيذ: ،  ومنهم من جعلو شاذاً، قال ادلالقي(3)"ضعيف يف القياس قليل يف االستعمال

ومنهم من أحاطو بشروط،  كابن مالك حيث اشًتط ثالثة ، (4)ويبقى ادلضاف إليو سلفوضًا فشاذ"
 شروط، ذكر شرطُت يف ألفيتو، ويف شرح الكافية الشافية، يقول يف ألفيتو: 

 دماقَّ ما تَـ  فِ ذْ حَ  قبلَ  كانَ   ***    قدْ  ــا ــــا كمـقوْ بْ وا الذي أَ ر  ا جَ ّبَّ ورُ 
 (5)فْ ـطِ عُ  قدْ  ا عليوِ مَ لِ  اثالً ***    مَُ   فْ ذِ ما حُ  يكونَ  أنْ  بشرطِ  لكنْ 

يف ىذين البيتُت يذكر ابن مالك شرطُت، ومها: العطف، وشلاثلة اذوف للمعطوف عليو، بينما يذكر  
 يل، بزايدة عدم الفصل بُت العاطف واجملرور بغَت)ال( يقول ابن مالك:هثالثة شروط يف شرح التس

مسبوق دبضاف مثل اذوف  (ال      )ابدلضاف زلذوفًا إثر عاطف متصل، أو منفصل ب"وجيوز اجلر 
 .(7)وىذا الشرط الثالث قال عنو السيوطي: أبنو مل يشًتطو األكثرون ،(6)"لفظاً ومعٌتً 

  

                                                 

، وادلستقصى: 3/275انظر: رلمع األمثال:  يضرب يف خطأ القياس أي ليس كل من أشبو غَته خلقة أشبهو ُخُلقاً. - (1)
 . 504، وفرائد اخلرائد يف األمثال: 2/243

، وشرح 3/194، وشرح التسهيل البن مالك:235ادلقرب: 27-3/26، وانظر: شرح ادلفصل:66-1/65الكتاب: - (2)
 . 369، 2/284الكافية للرضي:

 .3/26شرح ادلفصل: - (3)
 .348رصف ادلباين: - (4)
 .2/76شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك على ألفية ابن مالك:  - (5)
 .1/499، وانظر: شرح عمدة احلافظ وعدة الالقط:3/265شرح التسهيل: - (6)
 .4/292انظر: مهع اذلوامع: - (7)
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بقياسية النوع ادلتوفر على ىذه الشروط الثالثة،  (3)واألمشوين ،(2)وانظر اجليش ،(1)وقد حكم  الشاطيب
  .ا ما خال منها فهو مساعي ُيفظ وال يقاس عليوأم

وزاد بعضهم شرطًا رابعًا ذكر ذلك أبوحيان، وىو تقدم نفي أو استفهام، وقد رفض أبو حيان ىذا 
دلن  "وليس ىذا احلذف يف ىذا النوع مشروط بتقدم نفي أو استفهام خالفاً  الشرط، يقول أبو حيان:

 .(4)شرط ذلك"
احلبشي من أن األكثرين تبعوا ابن مالك يف اشًتاط الشروط الثالثة غَت وما ذكره حسُت بن علوي 

  .(5)دقيق، فبالرجوع إىل كتبهم اليت أحال إليها صلدىم اقتصروا على الشرطُت األولُت
قف عليها يف كتب األمثال، وال أأقول: إن الرواية اليت ذكرىا النحويون ذلذا ادلثل اخلالية من )كل( مل 

 ، فهو الوحيد (6)إليها، إال كتاب التمثيل وااضرة ترجع ادلعاجم  اليت
 . (7)ذكر الرواية حبذف)كل( الذي عليها واليت ذباوزت العشرة تمن بُت الكتب اليت اطلع

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .4/161صة الكافية:انظر: ادلقاصد الشافية يف شرح اخلال - (1)
 7/3252انظر: شرح التسهيل: - (2)
 .2/513انظر: شرح األمشوين: - (3)
، ومهع 4/163، وانظر: ادلقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية للشاطيب:4/1839ارتشاف الضرب: - (4)

 .2/513، وشرح األمشوين:4/292اذلوامع:
، وشرح 3/214، والتصريح:2/76، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:342انظر: نزع اخلافض يف الدرس النحوي: - (5)

 .2/513األمشوين:
 .268انظر:  - (6)
، 2/228، ومجهرة األمثال:102، وكتاب األمثال البن رفاعة: 195، والفاخر: 140انظر: كتاب األمثال لؤلصمعي:  - (7)

، وانظر أيضاً: 504، فرائد اخلرائد يف األمثال: 2/243، وادلستقصى:3/275، ورلمع األمثال: 161ال:والوسيط يف األمث
 )كلل( يف اجلميع.30/337، والتاج: 5/287، واللسان: 9/450ُتذيب اللغة: 



 8102يناير   العدد احلادي عشر  جملة البحوث األكادميية

 

254 

 .  (1)ُمسمَّطاً  ُمكَ كْ حُ  -3
وحكموا على ىذا ادلثل  ،(2)بو النحويون على حذف اخلرب وجواب وسد احلال مسدهاستشهد  

ابلشذوذ، خللوه من الشروط اليت نصوا عليها لسد احلال مسد اخلرب، يقول ابن مالك:" فإن ادلبتدأ فيو 
طاً  :والتقدير ،(3)مصدر مستغن عن خربه حبال استغناء شاذاً"   .(4)حكمك لك ُمسمَّ

ال يصلح أن جيعل احلال خرباً  وقد اشًتط النحويون حلذف اخلرب وسد احلال مسده أن يكون ادلبتدأ شلا
، فلو صح أن تكون احلال خربًا عن (5)عنو، ومثلوا لذلك بقوذلم: ضريب زيدًا قائماً، واعتكايف صائماً 

، كما يف ىذا ادلثل، إذ يصح أن نقول: حكمك (6)ادلبتدأ مل يعدل عن اخلربية إىل احلالية إال شذوذاً 
ط، قال ابن مالك ط لكان أوىل وأبعد عن الشذوذ""فلو قيل حكمك ُمس: ُمسمَّ وقد ذكر   (7)مَّ

 األزىري أن شذوذه جاء من وجهُت:
ضمَت  : أن احلال ليست منوالثاين: أن نصب احلال مع صالحيتو للخربية غَت وارد يف كالمهم،  األول

)حكمك( ألن معمول ادلصدر، بل من ضمَت ادلصدر ادلستًت يف اخلرب، وال جيوز أن يكون احلال من الكاف يف 
  .(8)الذوات ال توصف ابلنفوذ

ط( خرب، فهي (9)ينأوالرواية عند ادليداين برفع اجلز  ، وال شاىد فيو على ىذه الرواية، ف  )حكمك( مبتدأ و)ُمسمَّ
طاً :"، وىيعلى القياس،  كما ذكر ادليداين أن ىناك رواية اثنية ال شاىد فيها أيضاً    .(10)"خذ حكَمك ُمسمَّ

                                                 

صب الثاين . وبرفع األول ون1/315قيل لرجل حكموه عليهم، وأجازوا حكمو، وىو بنصب اجلزأين يف مجهرة األمثال:  - (1)
، وادلعجم 19/385، والتاج: 2/366، والقاموس:3/202واللسان: 8/278، وايط يف اللغة:12/347يف: ُتذيب اللغة:

 )مسط( يف اجلميع.  449الوسيط:
 .2/47، ومهع اذلوامع: 1/177انظر: شرح عمدة احلافظ:  - (2)
 .294وين:، وشرح األمش580/ 1، وانظر: التصريح:1/279شرح التسهيل:  - (3)
 .3/1136، وارتشاف الضرب:1/580، والتصريح:1/178،2/247انظر: شرح عمدة احلافظ: - (4)
 .1/177انظر: شرح عمدة احلافظ: - (5)
 .1/178انظر: :شرح عمدة احلافظ: - (6)
 .1/178شرح عمدة احلافظ: - (7)
 .1/325، وحاشية الصبان:581-1/580انظر: التصريح:- (8)
 .1/376األمثال: انظر: رلمع  - (9)
 )مسط(. 3/202)مسط( واللسان:3/1134، وانظر: الصحاح: 1/376ادلصدر السابق:  - (10)
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)خذ(   ىالل العسكري فهي بنصبهما، على أن )حكمك( مفعول بو لفعل زلذوف، قدرهأما رواية أيب
طاً( حال، وال شاىد فيها على ىذه الرواية أيضاً.  وأن )ُمسمَّ

عليها، أما رواية رفع األول ونصب الثاين اليت ذكرىا  تىكذا روي يف كتب األمثال وادلعاجم اليت وقف
عليو، وقد أشار إىل  تقف عليها فيما اطلعألم فالنحويون واستشهدوا هبا وحكموا عليها ابلشذوذ 

ي أوضح ادلسالك نصَّوا على أن ىذه  الرواية من تصرف ذلك بعض اققُت، حيث صلد أن زلققِ 
 .(1)ا ذكره النحاة رواية اثلثة، ولعلها مركبة من ىاتُت الروايتُت"النحويُت وتركيبهم، حيث قالوا: "فم

 اثلثاً: احلرف:
  .(2)اهرَ تَـ  أنْ  نْ مِ  رٌ خيْـ  يّ دِ يْ عَ تسمَع/ تسمُع ابدلُ  -1

من أن  )أْن تسمع ابدلعيدي خَت :وروي ىذا ادلثل برواايت أخرى، وىي ، كما(3)برفع الفعلمروي  وىو
. أما رواية (6)(و) تسمع ابدلعيدي ال أن تراه ،(5)خَت من أن تراه(ألن تسمع ابدلعيدي )و ،(4)(أن تراه

  .فلم أقف عليها يف كتب األمثال رواية النصب مع حذف )أن(
ما يهمنا من ىذه الرواايت ىي اذوف فيها احلرف)أْن( ومها روايتان، رواية برفع الفعل)تسمع( ورواية 

تُت، فقد استشهد بعضهم أبن رواية الرفع أصلها بنصبو مع تقدير )أْن( حيث استشهد النحويون ابلرواي
منصوبة، أي أن أصلها: )أْن تسمع( مث حذفت )أْن( فارتفع الفعل بعدىا، وىو القياس، يقول ابن 

"وإن كان حرفًا مصدراًي مل جيز حذفو أيضاً، إال إذا كان )أْن( فإهنا فاقت أخواُتا بكثرة : مالك
أن ربذف ويبقى عملها،  :أحدمهاىي يف حذفها على ضربُت: االستعمال، فأوترت جبواز احلذف... و 

أن ربذف وال يبقى ذلا عمل... وأما الثاين، وىو الذي ال يبقى معو عملها، فمنو قولو تعاىل:  :والثاين

                                                 

 .1/161أوضح ادلسالك: - (1)
، ورلمع 83، والوسيط يف األمثال:55يضرب دلن خربه واحلديث عنو خَت من مرآه ومنظره، انظر: أمثال العرب للضيب: - (2)

 .3/176، وزىر األكم: 1/395. ومتثال األمثال:1/352، وادلستقصى:1/227األمثال: 
 انظر: ادلصادر السابقة. - (3)
، ورلمع 1/227، ومجهرة األمثال:27مثال البن رفاعة:، وكتاب األ97انظر: كتاب األمثال البن سالم: - (4)

 .3/176، وزىر األكم: 1/352، وادلستقصى:1/227األمثال:
 .332/ 1، وادلستقصى:1/227انظر: رلمع األمثال: - (5)
 .1/352، وادلستقصى:1/227، ورلمع األمثال:1/227، ومجهرة األمثال:65انظر: الفاخر: - (6)
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فَتيكم صلة ل     )أْن(  حذفت وبقي ﴿يريكم﴾ مرفوعاً، ىذا ىو  (1)﴿ ومن ءاايتو يريكم الربق﴾
وساق شواىد شعرية تؤيد رأيو ، إىل  ،(2)"القياس؛ ألن احلرف عامل ضعيف، فإذا حذف بطل عملو

، ويصرح يف مكان آخر أّن (3)"أن تراه ال ابدلعيدي خَتٌ  تسمعُ و ...  "ومن كالم بعض العرب: أن قال:
ولكنهم رفعوا؛ ألهنم ألغوا )أْن( دلا ضعفت  ... تسمع( يقول: "تقديره أن تسمع التقدير يف ادلثل )أنْ 

  .(4)ابحلذف"
، وارتفاع الفعل بعده، فجعلو بعضهم قياسياً، وبعضهم مساعياً  وقد اختلف النحويون يف حذف احلرف

يقول ، و (5)ينق اس"قال ابن ىشام: "وإذا رُِفَع الفعُل بعد إضمار )أْن( َسُهَل األمر ومع ذلك فال 
وقال البغدادي معقبا على  (6)اخلضري: "وحذف )أْن( مع رفع الفعل كما ىنا قياسي، وقيل مساعي"

 قول طرفة: 
 أيهذا الزاجري أحضر الوغى...

وىو  ،الذي استشهد بو ابن ىشام: "على أن األصل )أْن أحضر( فلما حذفت )أْن( ارتفع الفعل
ة، يوضح ذلك قولو: "ويكون على شيء ىو قليل يف الكالم، ابلقلّ ووصف ادلربد ىذا  ، (7)القياس"

ألن عاملو ال يضمر، وبعض النحويُت من  ؛وذلك أن تريد: مره أن ُيفرىا، فتحذف )أْن( وترفع الفعل
غَت البصريُت جييز النصب على إضمار )أْن( والبصريون أيبون ذلك إال أن يكون منها عوض، ضلو: 

  .(8)الفاء والواو"

                                                 

 .24سورة الروم: - (1)
 .1/233،234شرح التسهيل:  - (2)
 .1/235ادلصدر السابق:  - (3)
، وشرح قواعد 788-2/786، وشرح التسهيل لناظر اجليش: 19، وانظر: شرح شذور الذىب:4/50ادلصدر السابق:  - (4)

 اللبيب ، ومنتهى أمل األريب من الكالم على مغٍت1/12، ومهع اذلوامع: 210اإلعراب البن ىشام أتليف دمحم الكافيجي: 
 . 6/181، وشرح أبيات مغٍت اللبيب للبغدادي: 429، ربقيق: التائب، وادلصدر السابق، ربقيق: أبوسطاش: 300للحصكفي: 

 .6/490مغٍت اللبيب: - (5)
 .1/34حاشية اخلضري: - (6)
 .6/181شرح أبيات مغٍت اللبيب للبغدادي: - (7)
 .85-2/84ادلقتضب: - (8)
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دونو، كما الفعل ادلضاف إليو  مننما يرى بعضهم أن ال وجود للحرف الناصب ىنا، وأن السبك بي
"وضلو  قال ابن ىشام: (2)وقولو: ﴿ ومن ءاايتو يريكم﴾ (1)الظرف، كقولو تعاىل: ﴿ ويوم نسَت اجلبال﴾

قام م "وضلو تسمُع ابدلعيدي خَت من أن تراه إذا مل تقدر األصل أن تسمَع، بل يقدر تسمع قائماً 
يف أتويل  (3)﴿أأنذرُتم﴾:  ﴿ويوم نسَت اجلبال﴾ ويف ضلو: كما أن اجلملة بعد الظرف يف ضلو  ،السماع

  .(4)ادلصدر وإن مل يكن معهما حرف سابك"
أما رواية النصب فاحلذف واضح فيها، وال خالف بُت النحويُت يف ذلك، لكن اخلالف يف اجلواز 

سند إىل غَته، ومل يسند غَته إليو... وال ينتقض ىذا احلد أوالشذوذ، يقول العكربي: "وحد الفعل ما 
بل عن ادلصدر  ( ىنا ليس خبرب عن ) تسمع ( ألن ) خَتاً  ؛بقوذلم: "تسمع ابدلعيدي خَت من أن تراه"

الذي ىو ) مساعك ( وتقديره ) أن تسمع ( وحذف )أْن( وىي مراد جائز كما قال: أال ايهذا الزاجرى 
ابن مالك  ، ويقول(5)على حذفو قولو وأن أشهد اللذات" أحضَر الوغى ... أي: عن أن أحضر ودلّ 

 بعد أن ذكر مواضع عمل )أْن( وىي زلذوفة: 
 (6)ىوَ رَ  لٌ دْ منو ما عَ  ، فاقبلْ رّ وى *** ما مَ سِ  ( ونصٌب، يفأنْ )فُ ذْ حَ  وشذّ 

"يعٍت أن حذف )أْن( مع بقاء نصبها يف غَت ادلواضع ادلذكورة،  ويقول الشاطيب شارحًا ىذا البيت:
 )أْن( رفعتَ  ذفتْ حذفها فيو ال جيوز يف الكالم، وما جاء منو فشاذ ُيفظ وال يقاس عليو... بل إذا حُ 

"وأما مع نصبو إبضمارىا كما روي بو  ضري:ويقول اخل، (7)"ابدلعيدي الفعل، ضلو قوذلم: تسمعُ 
  .(8)"يف مثلو فشاذ (تسمعَ )

                                                 

 .47سورة الكهف:  - (1)
 .24سورة الروم: - (2)
 .10، وسورة يس:6سورة البقرة: - (3)
، أتليف دمحم الكافيجي، وحاشية 130، وانظر: شرح قواعد اإلعراب البن ىشام: 243-242/ 5مغٍت اللبيب: - (4)

، ربقيق: 235، ومنتهى أمل األريب من الكالم على مغٍت اللبيب للحصكفي: 13-1/12، ومهع اذلوامع: 2/204الصبان:
 . 240/ 4، وغنية األريب عن شروح مغٍت اللبيب لؤلنطاكي:1/414لعابر، والنحو الوايف:ا

 .2/559، وانظر: اإلنصاف:1/48اللباب يف علل البناء واإلعراب:  - (5)
 .2/362شرح ابن عقيل: - (6)
 .93-6/92ادلقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية للشاطيب:  - (7)
 .4/43، وانظر: شرح الكافية للرضي: 1/34حاشية اخلضري: - (8)
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ومسألة عمل)أْن( زلذوفة من مسائل اخلالف بُت البصريُت والكوفيُت ذكرىا ابن األنباري يف  
أهنا ال  فذىب الكوفيون إىل أن )أْن( تعمل النصب وىي زلذوفة، بينما ذىب البصريون إىل، اإلنصاف

  .(1)تعمل
 .(2)ذا انبٍ  ىرَّ أَ  ر  شَ  -2

فبعضهم أولو  ،أتول النحويون ىذا ادلثل، حيث بدأ بنكرة وىو ال جيوز عندىم، واختلفوا يف التأويل 
ابن يعيش، وابن مالك  أي أن االبتداء عندىم زلمول على الفاعلية و على الفاعلية كسيبويو والعكربي، 

ما جاءَ  يءٌ "... وأّما قولُو: ش من احلصر، إذ التقدير: )ما أىر ذا انب إال شر( يقول سيبويو: ةداادلستف
. ومثُلو َمَثٌل للعرب: يءٌ بك، فِإنو َُيُسن وإن مل يكن على فعل مضَمٍر؛ ألّن ِفيِو معٌت ما جاء بك ش

 .(3)شرٌّ أَىرَّ ذا انب"
شر عظيم أىر  :كابن ىشام والسيوطي واألمشوين، فالتقدير عندىم  ،وبعض النحويُت قدره على الوصف

" ذا انب، يقول ابن ىشام: وىذا التقدير ال يدخل   (4)" شر أىر ذا انب ... إذ ادلعٌت: شرٌّ أيُّ شرٍّ
 يف ىذه اجلزئية إذ ادلقدر اسم ال حرف.

  .(5)التأويلُت عقيلوقد ذكر ابن  ،أما تقدير سيبويو فاذوف فيو حرفان، وىو مفيد للحصر
 
 
 
 
 

                                                 

 .2/559اإلنصاف: - (1)
، 291، وفرائد اخلرائد يف األمثال: 2/101، وادلستقصى:2/172يضرب عند ظهور أمارات الشر. انظر: رلمع األمثال:  - (2)

 .3/229، وزىر األكم: 291
، وشرح مجل 1/86البن يعيش:، شرح ادلفصل 1/227، وانظر: ادلتبع يف شرح اللمع للعكربي:1/329الكتاب: - (3)

، وارتشاف 1/202، وشرح الكافية للرضي:1/295، وشرح التسهيل البن مالك:1/323الزجاجي البن عصفور:
 .1/187، وحاشية اخلضري:2/30ومهع اذلوامع:  3/1101الضرب:

 .1/270مشوين:، وشرح األ1/29، ومهع اذلوامع:1/150،151، وانظر: اإليضاح يف شرح ادلفصل: 5/441ادلغٍت: - (4)
 .1/221انظر: شرح ابن عقيل: - (5)
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   .(1)أْطرْق َكَرا إّن النعام يف الُقَرى -3
ىذا ادلثل مدار خالف بُت النحويُت يف حكم حذف حرف النداء، وىو ىنا )الياء( فاألصل أنو  جيوز 

إال يف حاالت ال جيوز فيها احلذف حصرىا  ،(2)حذف حرف النداء، فتقول: دمحم أقبل، يف: اي دمحم أقبل
من ىذه احلاالت اسم اجلنس، فإنو ال جيوز حذف حرف النداء منو، وقد اختلف النحويون يف النحاة، 

حىت إن بعضهم وصفو ابلشذوذ  ،(3)احلكم على ىذا احلذف، وأكثر النحويُت على منع احلذف
والضرورة، قال ابن احلاجب: "وجيوز حذف حرف النداء، إال مع اسم اجلنس، واإلشارة، وادلستغاث 

"ونص البصريون أنو  وقال أبو حيان: ،(4)...، وشذ: أصبح ليل، وافتد سلنوق، وأطرق كرا"وادلندوب
  .(5)يلزم اسم اإلشارة واسم اجلنس إال يف شذوذ أو ضرورة"

 لكنو قليل مع اسم اإلشارة واسم اجلنس، يقول يف ألفيتو:  ،أن احلذف جائز ويرى ابن مالك
 ـــاــــــــــــمَ لَ رَّى فاعْ يـُعَ  غااثً قدْ تَ سْ جا مُ   *** ، ومــــــــارٍ مَ ضْ ، ومُ ندوبٍ وغًُن مَ 
 (6)ــــوْ لَ عاذِ  رْ فانصُ  وُ عْ نَـ ميَْ  نْ ْو*** َقلَّ، ومَ لَ  شارِ وادلُ  اجلنسِ  يف اسمِ  وذاكَ 

وال مع  ،وازيداه :وقال ابن عقيل يف شرح البيتُت: "ال جيوز حذف حرف النداء مع ادلندوب، ضلو
ايلزيد. وأما غَت ىذه فيحذف معها احلرف  و:وال مع ادلستغاث، ضل، اي إايك قد كفيتك :الضمَت، ضلو

شارة قليل، وكذا مع اسم اجلنس، حىت إن أكثر النحويُت منعوه، لكن احلذف مع اسم اإل ... جوازا
و ولكن أجازه طائفة منهم، وتبعهم ادلصنف، وذلذا قال: "ومن مينعو فانصر عاذلو" أي: انصر من يعذل

                                                 

يضرب دلن يتكرب وقد تواضع من ىو أشرف منو، وقيل يضرب للرجل يتكلم وحبضرتو من ىو أوىل منو. انظر: كتاب  - (1)
)وفيو النعامة ابالفراد(. 2/285، ورلمع األمثال: 1/226وادلستقصى: 1/167، ومجهرة األمثال:20األمثال البن رفاعة:

لسان العرب:  "َج، ومجعو: ِكْرواٌن... واألُنثى: َكَروانٌة، والذكر منها: الَكرااحلجَل والَقبْ  "والَكَرواُن ابلتحريك طائر، ويدعى:
 )كرا(.5/252

 .4/3، والنحو الوايف:4/10، والتصريح:2/257انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: - (2)
، ادلقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية 4/10، والتصريح:2/257انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: - (3)

 .241،247/ 5للشاطيب:
 .2/644، وحاشية اخلضري:3/76، وانظر: أوضح ادلسالك:1/386شرح الكافية للرضي: - (4)
 .2/644، وحاشية اخلضري:3/76أوضح ادلسالك:، و 2/16، وانظر: شرح ابن يعيش:2180/ 4ارتشاف الضرب:  - (5)
 .2/257انظر: شرح ابن عقيل: - (6)
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أي: اي ليل، وأطرق كرا  ،"أصبح ليل على منعو، لورود السماع بو... وشلا ورد منو مع اسم اجلنس قوذلم:
  (1)أي: اي كرا" ،

أما الكوفيون فقد أجازوا حذف النداء من اسم اجلنس، وجعلوه قياسياً، مستشهدين على حذف اسم 
البصريُت منع   البصريُت والكوفيُت، فرأيُ "واخلالف منقول بُت اجلنس هبذا ادلثل وبغَته، قال الشاطيب:

   .(2)الكوفيُت اجلواز" ورأيُ  [أي اسم اإلشارة، واسم اجلنس]القياس يف ىذين النوعُت
تشهد بعض النحويُت هبذا ادلثل يف ابب الًتخيم، حيث يرى بعضهم أن )كرا( أصلها: )كروان( سكما ا

رتو العرب على مث حذفت األلف والنون وقلبت الواو ألفاً، يقول  ابن جٍت:  "ومن ذلك مجيع ما كسَّ
حذف زائده، كقوذلم يف مجع َكَروان: ِكْروان. وذلك أنك دلا حذفت ألفو ونونو بقي معك )كَرَو( 

فقلبت واوه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها طرفاً، فصارت )كرا( مث كسرت ) كرا( ىذا على ِكْروان؛  
َكَروان، على  وعليو قوذلم يف ادلثل: أطرق كرا، إمنا ىو عندان ترخيم: كَشَبث وِشْبثان، وخَرب وِخرابن،

 . (3)"قوذلم: اي حارُ 
( ذكر الَكروان، يقول اخلليل: "الَكرا: ااخلليل بن أمحد أن ال ترخيم يف الكلمة وأن )الكر كويرى بعضهم   

أطرق َكرَا إّن الّنعام  ومن أَْمثاذلم: ،واجلميع: الِكْروان ،ويقال: الَكَروانة الواحدة ،الذَّكُر من الَكَروان
ويقول ابن مالك: " وزعم بعض أىل اللغة أن ذكر الكروان يقال لو: )كرا( فعلى ىذا ليس  ،(4)ابلُقرى"

. كما يرى بعضهم أن )الكرا( لغة يف )الكروان( (5)ليس يف قوذلم: أطرق كرا، إال حذف حرف النداء"
 .(6)واِن"لغة يف الَكرَ  :"والَكرار: قال ابن منظو 

 وأختم البحث جبدول أذكر فيو بعض األمثال العربية اليت اشتملت على حذف

                                                 

، وادلقاصد الشافية يف شرح 3/1290شرح الكافية الشافية: ، وانظر:2/257شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: - (1)
 .4/4، والنحو الوايف:5/247،250اخلالصة الكافية للشاطيب:

-4/13، والتصريح:3/1291وانظر: شرح الكافية الشافية: 5/250رح اخلالصة الكافية للشاطيب:ادلقاصد الشافية يف ش - (2)
14. 

، وحاشية 4/15، والتصريح:1/254، واإليضاح يف شرح ادلفصل:1/188،189، وانظر: ادلقتضب:3/118اخلصائص: - (3)
 . 2/644،647اخلضري:

 .2/285كرا(، ورلمع األمثال :)5/252)كرو( وانظر: لسان العرب:5/400كتاب العُت:  - (4)
 .3/1361شرح الكافية الشافية: - (5)
 )رك و(. 2/414)كرا( وانظر: مجهرة اللغة:5/252لسان العرب:  - (6)
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 أمثال احملذوف فيها فعل (1)
أغدة كغدة البعًن وموات يف بيت 

 َسلولّية
كل شيء مَهٌو ما النساَء  جدك ال كدك

 وذكرىن
 ال أفعلو ما أن يف السماء جنماً  جزاء سِنمَّار أكرباً وإمعاراً 

 ال كداً  اللهم جداً  دىدرين سعد القٌن وإمساكاأكسفاً 
 مواعيد عرقوب عقراً حلقاً  أمَر مبكياتك ال أمَر مضحكاتك

 وراءك أوسَع لك الكالَب على البقر أىلك والليل
 أمثال احملذوف فيها اسم (2)

 مْن يسمْع ََيَلْ  ال آتيك السمَر والقمرَ  أوالدىا تركتو ّبالحس البقر
 وقع ادلصطرعان عديل عًن ال آتيك معزى الل ُجمغضَب اخليل على 

 أمثال احملذوف فيها حرف (3)
 عسى الُغَويـُْر أبُؤساً  افَتِد ََمْنوقُ  أصبْح ليلُ 

شر ما أجاءك إىل َُمَّة  أعور عينك واحلجر
 ُعرقوب

 ما النساء وذكرىن

 
 نتائج البحث: 

 األمثال العربية. أن احلذف ظاىرة مبثوثة يف الكالم العريب شعره ونثره، ومنو 
  أن احلذف يف األمثال العربية جاء متنوعاً، من حيث نوعية الكلمة، كما جاء متنوعًا من حيث

 ادلكان. 
 .أن األمثال العربية كانت من الشواىد النحوية اليت اعتمدىا النحويون، وخباصة ادلتأخرون 
 ،شلا أضفى إثراء على الدرس  أن النحويُت اختلفوا يف تقدير اذوف يف بعض األمثال العربية

 النحوي.
  .أن حذف الفعل يف األمثال العربية أكثر من حذف االسم واحلرف، الذي أكده ىذا البحث 
 .أن األمثال العربية ميدان خصب للدراسة، حيث إن الدراسات ادلتعلقة هبا قليلة  
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 ادلصادر وادلراجع:
 .القرآن الكرمي برواية حفص

العرب، أليب حيان األندلسي، ربقيق: رجب عثمان دمحم، مراجعة: ارتشاف الضرب من لسان  .1
 م.1998رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، الطبعة األوىل  

أساس البالغة، زلمود بن عمر الزسلشري، ربقيق: دمحم ابسل عيون السود، دار الكتب العلمية،  .2
 م.1998الطبعة األوىل  بَتوت لبنان،

، دمحم بن سهل بن السراج، ربقيق: عبد احلسُت الفتلي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األصول يف النحو .3
 م.1988الثانية 

أمثال العرب، للمفضل بن دمحم الضيب، ربقيق: إحسان عباس، دار الرائد العريب، بَتوت، الطبعة  .4
 م.1983األوىل 

 اوي.عالء إمساعيل احلمز  األمثال العربية واألمثال العامية، مقارنة داللية، .5
النفائس، بَتوت، الطبعة  دراسة ربليلية، دمحم توفيق أبو علي، دار األمثال العربية والعصر اجلاىلي، .6

  م. 1988األوىل 
اإلنصاف يف مسائل اخلالف، لعبد الرمحن بن دمحم األنباري ومعو كتاب االنتصاف من اإلنصاف،  .7

 ربقيق: دمحم زليي الدين عبد احلميد، دار الفكر.
لك إىل ألفية ابن مالك، ربقيق: مصطفى السقا، وإبراىيم األبياري، وعبد احلفيظ أوضح ادلسا .8

 م.1980شليب، دار إحياء الًتاث العريب، الطبعة السادسة 
اإليضاح يف شرح ادلفصل، ابن احلاجب، ربقيق: إبراىيم دمحم عبدهللا، دار سعد الدين، دمشق،  .9

 م.2005الطبعة األوىل 
دمحم بن عبد هللا الزركشي، ربقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار اجليل،   الربىان يف علوم القرآن، .10

 م.1988بَتوت،
: عبد العليم ربقيق اجلزء التاسع عشر، اتج العروس من جواىر القاموس، دمحم مرتضى الزبيدي، .11

مطبعة  ،عبد الفتاح احللو :عبد الفتاح احللو :اجلزء الثالث والعشرون، ربقيقو ، الطحاوي
 م.1986الكويت:
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التصريح دبضمون التوضيح، للشيخ خالد زين الدين بن عبد هللا األزىري، ربقيق: عبد الفتاح  .12
 م.1997حبَتي إبراىيم، الطبعة األوىل 

متثال األمثال، أليب ااسن دمحم بن علي العبدري، ربقيق: أسعد ذبيان، دار ادلسَتة، بَتوت،  .13
 م.1982الطبعة األوىل 

 الدر العربية للكتاب، ل وااضرة، دمحم بن إمساعيل الثعاليب، ربقيق: عبد الفتاح دمحم احللو،التمثي .14
 م.1983الطبعة الثانية 

ُتذيب اللغة، دمحم بن أمحد األزىري، اجلزء التاسع، ربقيق: عبد السالم ىارون، مراجعة: دمحم  .15
: علي البجاوي، الدار ادلصرية النجار، واجلزء الثاين عشر، ربقيق: أمحد عبد احلليم، مراجعة

 للتأليف والًتمجة.
توضيح ادلقاصد وادلسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي، ربقيق: عبد الرمحن علي سليمان، دار  .16

 م.2001الفكر العريب، القاىرة، الطبعة األوىل 
ي، الطبعة اجلامع الكبَت، دمحم بن عيسى الًتمذي، ربقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالم .17

 م.1998الثانية،
اجلٌت الداين يف حروف ادلعاين، للحسن بن قاسم ادلرادي، ربقيق: فخر الدين قباوة، ودمحم ندمي  .18

 م.1992فاضل، دار الكتب العلمية، بَتوت، الطبعة األوىل 
حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل، على ألفية ابن مالك، ضبط وتصحيح:  الشيخ دمحم  .19

 م.2008فكر، بَتوت، البقاعي، دار ال
 مكتبة اإلميان.حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك،  .20
دار البصائر،   حاشية الشمٍت على مغٍت اللبيب، وهبامشو شرح الدماميٍت على مغٍت اللبيب، .21

 م.2009القاىرة، الطبعة األوىل 
ضان الزعبوط، رللة حذف الفعل وتقديره يف صحيح البخاري جهاد يوسف العرجا، سهام رم .22

اجلامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلسالمية، اجمللد التاسع عشر، العدد الثاين، يونيو 
 م.2011

احلذف يف األساليب العربية، إبراىيم رفيدة، منشورات: كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ليبيا،  .23
 م.2002الطبعة األوىل 



 8102يناير   العدد احلادي عشر  جملة البحوث األكادميية

 

264 

 م.2008بو ادلكارم، دار غريب، القاىرة، الطبعة األوىل احلذف والتقدير يف النحو العريب، علي أ .24
 م.1952 اخلصائص، عثمان بن جٍت، ربقيق: دمحم علي النجار، دار الكتب ادلصرية ، .25
ربقيق: عبد اجمليد قطامش، دار  حلمزة بن احلسن األصبهاين، يف األمثال السائرة،  الدرة الفاخرة .26

 م.1971ادلعارف، مصر، 
ادلالقي، ربقيق: أمحد دمحم اخلرّاط،  رحروف ادلعاين، ألمحد بن عبد النو رصف ادلباين يف شرح  .27

 مطبوعات رلمع اللغة العربية، دمشق.
زىر األكم يف األمثال واحلكم، احلسن اليوسي، ربقيق: دمحم حجي ودمحم األخضر، دار الثقافة،  .28

 م.1981ادلغرب، الطبعة األوىل 
ربقيق: ومعو كتاب: منحة اجلليل بتحقيق شرح ابن عقيل،  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، .29

 دمحم زليي الدين عبد احلميد.
شرح أبيات مغٍت اللبيب، لعبد القادر بن عمر البغدادي، ربقيق: عبد العزيز رابح، وأمحد يوسف  .30

 م.1973دقاق، دار ادلأمون للًتاث، دمشق، الطبعة األوىل 
: د، عبد احلميد السيد عبد احلميد، ادلكتبة األزىرية شرح األمشوين، أللفية ابن مالك، ربقيق .31

 للًتاث. 
شرح التسهيل، البن مالك، ربقيق: عبد الرمحن السيد ودمحم بدوي ادلختون، ىجر للطباعة والنشر  .32

 م.1990والتوزيع واإلعالن، الطبعة األوىل 
دلعروف بناظر شرح التسهيل، ادلسمى متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، دمحم بن يوسف، ا .33

 -اجليش، ربقيق: علي دمحم فاخر وآخرين، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والًتمجة، القاىرة
  .م2007اإلسكندرية، الطبعة األوىل 

شرح مجل الزجاجي، البن ىشام، ربقيق: علي زلسن عيسى مال هللا، عامل الكتب، الطبعة األوىل  .34
 م.1986

 ربقيق: دمحم زليي الدين عبد احلميد.شرح شذور الذىب، البن ىشام،  .35
 شرح عمدة احلافظ وعدة الالقط، البن مالك، ربقيق: عدانن عبد الرمحن الدوري. .36
فخر الدين قباوة، دار  :قيقعراب البن ىشام أتليف: زليي الدين الكافيجي، ربشرح قواعد اإل .37

 .م1993طالس للدراسات والًتمجة والنشر، دمشق، الطبعة الثانية 
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