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ABSTRAC  

 

The courage of the Arabic language in the chapter of the adjective (semantic grammatical 

study).        

The problematic of the search: There are sentences in the Arabic language delete from them the 

adjective and the descriptor, Although they are related and its relationship to the term courage of 

the Arabic language. Research goal: Clarify the meaning of term the courage of the Arabic 

language. Clarify its advantages including deletion. It omits some words, and the meaning is clear, 

because there is evidence for it. From that: Delete the adjective or described and the meaning is 

still clear. Explanation of deletions. The researcher used the descriptive analytical method. And 

from the search results. Explanation of the meaning of the Arabic language courage. Prove that: 

Knowing the secrets of the Arabic language helps in understanding the studied text. The adjective 

or the descriptor, or both, shall be deleted if there is evidence for that. 

 

Keywords: The courage of the Arabic language. The adjective. The descriptor. The significance 

of the case. Clues. 

 
 :امللخص

عض اجلمل ب جميء، ويعاجل مشكلة البحث موضوع شجاعة اللغة العربية، والتطبيق على ابب النعتيتناول هذا 
إىل  ، وعالقة ذلك مبصطلح شجاعة العربية ، ويهدف البحثناصر مرتابطة مثل النعت واملنعوتوالعبارات هبا حذف ع

، ومن ذلك فهم املعىن ووضوحه بداللة احلال مع ،كبرية ، ومنها احلذفبيان معىن شجاعة اللغة العربية ، وأن هلا ميزات  
حذف النعت، أو املنعوت مع عدم الغموض يف اجلملة ،وتوضيح حاالت حذف املنعوت أو حذف املنعوت أو مها 

 معا وداللته على شجاعة العربية ،
عىن مصطلح شجاعة بيان م :نتائج منها دةفظهرت ع ،لوصف الظاهرة وحتليلها ،د استخدم املنهج الوصفي التحليليوق

و مها معا إذا دلت أ وحيذف النعت أو املنعوت، ،،وإثبات  أثر معرفة أسرار اللغة يف فهم املراد من النص املدروسالعربية 
 القرائن عليهما 

 القرائنــــ داللة احلال  ــــاملنعوت  ــــالنعت  ـــــشجاعة العربية  املفتاحية:الكلمات 
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 املقدمة
فاللغة  ما بعدأ ،سيدان حممد وعلى أهله وصحبه وسلم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 وهذا ما عرب عنه ابن حين : بشجاعة العربية . فإن هلا ميزات كثرية عن غريها، آن لذاالقر العربية هي لغة 
يات متعددة متنع اللبس ، فهي تعتمد على آلن اللبسفاللغة العربية تتصرف يف بناء مجلها بتصرفات شىت وال ختشى م

، وما بعدها فهم  اجلملة وما قبلهافي ،ذي يقرأ بوعي وفهم وكذلك املستمعيف الفهم ، ومن ذلك ذكاء القارئ الواعي ال
له سياق خارجي  ، وهذا النصجلملة مبعزل عن النص املوجود فيه، فال تفهم اتاويدرك أن هناك آتزراً  بني اجلمل والعبار 

 وداخلي .
يكون ، و اليل الصوت أو الكلمة له معىن د، فيكون املد يفع بصفات تعني على فهم املراد منهكذلك ميتاز النص املسمو 

 التنوين له معىن، والتسكني له معىن ،وتفخيم الصوت له معىن ، إذن طريقة نطق اجلملة هلا أثر يف فهم املعىن املراد . 
: تأو طريقة إنشاد بيت الشعر مثال له دور يف فهم املعىن املراد، هذا البي ،الدالة على أن طريقة نطق اجلملة ومن األمثلة

 1يكون ، املهُر مهرُ  ال يكون العرُي مهراً    ال
 البيُت هكذا...

 ال يكوُن العرُي مهرًا  ال يكوْن،..... املهُر مهرُ 
 الثانية خرب . )مهُر(ة أخرى فـ)املهُر(األوىل مبتدأ وحيث انتهْت اجلملة األوىل بـالوقف على)ال يكوْن( مث بدأت مجل

دة : اعلم أن معظم ذلك إمنا هو احلذف والزايلذلك بوَّب ابن جين اباب بعنوان: ابب يف شجاعة العربية حيث قال
 .والتقدمي والتأخري واحلمل على املعىن والتحريف

 .لبحث شجاعة العربية يف ابب النعتوسوف نناقش يف هذا ا
  :مشكلة البحث

فيها  فجوة  ناأير لنحو املعتاد حسب قواعد ا إىل تركيبها نظران، لو مل يف القرآن، ويف الشعر والنثرترد بعض العبارات واجل
لة نظرة حنوية ، فإذا نظران إىل اجلميوجد نقص أو فجوة يف احلقيقة ال ، ولكنمعرفة الكلمة الناقصة إىل حيتاجأو نقصا 

لعربية ، فاللغة افاذ، لعرفنا سر تركيب اجلملة وأن هناك حللغة متيل إىل اإلجياز واالختصارداللية يف إطار معرفتنا أن  ا
 ، ولكن ال حذف إال بدليل .قديريكثر فيها احلذف والت

                                                           
1  Raga qiṣt haza albit fi :alḥamawi: shihab aldin yaqot alḥamawi (t626h) mojam alodabaa = irshad al-arib 

ila marifatladib , taḥqiq iḥsan abbas ,dar algharb alislami bairot alṭabaa alola 1441h,1993m,  4/1742  

,waraga:  alsiyoṭi: galal aldin alsiyoṭi (t911h ) alashbaah walnaẓair maṭboaat majmaa allogha alarabyiia 

bidimashq taḥqiq  Ibrahim abdalla 1987m   3/538 
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فهو  ،مع الغرض الذي سيق من أجله النعت، وهو أمر ال يتماشى "حذف النعت"ومن املواضع اليت جاء فيها احلذف 
 ،ويف القرآن ،، ولكن ورد يف كالم العربوكل ذلك يعمل على تقوية املعىن ،ضيح أو التخصيص أو املدح أو الذميرد للتو 

 النعت لدليل سياقي أو مقامي.ويف احلديث، حذف 
، فكيف حنذف املنعوت الذي من أجله جاء ا أمر ال يتماشى مع مقصود الكالموكذلك ورد حذف املنعوت وهو أيض

نعوت لقرائن مل، ومع ذلك ورد يف كالم العرب ويف القرآن ويف احلديث حذف افهذا أمر ال ميكن من جهة القياس النعت
 .قياسية أو مقامية

نواع النعت أ ، لذا يسعى البحث لدراسة هذا املوضوع وبيانواحدة تتضمن النعت واملنعوت معا  اللغة بكلمةوقد أتيت 
 وإيراد األمثلة على ذلك، وبيان أثر صناعة اإلعراب والداللة يف، واملنعوت احملذوفني وأسباب حذفهما وشروط احلذف

 وأنواع القرائن اخلاصة بسبب احلذف . ،ذلك توضيح
قواعد النحوية لكالم للأو عدم موافقة االرتاكيب النحوية بعض الغموض  من كلة البحث تكمن يف  أنه قد يبدوشإذن م

فهم املعىن  ، والغاية املرجوة من قراءة النص هيويف املعىن ويف القاعدة النحوية من التأمل يف اللفظ فالبد يف الظاهر
 النص . منشئبطريقة صحيحة كما أراده 

ملعىن بد من االستعانة ابلداللة من أجل فهم اإىل رأب الصدع بني القاعدة النحوية واملعىن املراد وال فالبحث يهدف
ن واحلديث لقرآ. وهذا البحث يساهم يف خدمة اجملتمع مبا يقدم من دراسة تعمل على فهم املسلمني نصوص ااملراد

بىن ة اليت هي يف األصل نظام له قواعد وأسس ياللغ منظومة، بعيدا عن الغلو أو التساهل يف والشعر فهما صحيحا
 عليها.

ن موسيعتمد البحث على املنهجني الوصفي والتحليلي حيث يقوم بوصف الظاهرة وبيان املقصود منها مث حتليل ذلك 
 :ويتكون البحث من مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث  ،الناحية  النحوية و الداللية

 وداللته على شجاعة العربية .حذف املنعوت : املبحث األول
 حذف النعت وداللته على شجاعة العربية . :املبحث الثاين

 قضااي أخرى يف ابب النعت وداللتها على شجاعة العربية . :املبحث الثالث
 مث اخلامتة والنتائج واملصادر واملراجع .
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 التمهيد :
 :املقصود مبصطلح شجاعة العربية :أوال

واهر ، وقد ذكر حتت هذا املصطلح كثريا من الظبدأه ابن جين يف كتابه اخلصائص ـــــحد علمي  ـــــــ هذا املصطلح على
ورة ، وميكن أن نفهم أن هذه الظواهر جتمع حتت مفهوم اخلروج عن الصكيب اليت ترد على الكالم العريأو عوارض الرت 

ت متعددة : صوتيا مستواي ن نظامها املثايل يف الظاهر يفالنمطية للغة ظاهراي ، فاملصطلح عنده يعين احنراف اللغة ع
اعة العربية: ) ابب يف شجن خالل مسات اللغة املتعددة يقول:وحنواي ودالليا، فالشجاعة عنده هي شجاعة م ،،وصرفيا

  . 2اعلم أن معظم ذلك إمنا هو احلذف والزايدة والتقدمي والتأخري واحلمل على املعىن والتحريف(
، ولكن يفهم من كالمه أنه يتماشى مع اعة دون إحصاء لسمات هذه الشجاعةابن جين أمثلة هلذه الشجوقد ذكر 

النظرة املعاصرة اليت ترى أن األديب أو الشاعر أو املبدع يكون يف صراع مستمر مع اللغة ليعرب عن مكنوانته وأحاسيسه 
عبري وافيا مبا النمط املألوف يف الكالم أمال منه أن خيرج التاليت رمبا ال تفي مبا يريد من وجهة نظره ، فيلجأ إىل تغيري 

 يشعر به . 
 . ه( عن نفس املصطلح حني حديثه عن االلتفات637وقد تكلم ابن األثري اجلزري )

:)يسمى أيًضا "شجاعة العربية" ـــ يقصد االلتفات ـــ وإمنا مسي بذلك؛ ألن الشجاعة هي اإلقدام، وذاك أن الرجل فقال
اع يركب ما ال يستطيعه غريه، ويتورد ما ال يتورده سواه، وكذلك هذا االلتفات يف الكالم، فإن اللغة العربية ختتص الشج

 . 3به دون غريها من اللغات(
) وإمنا مُسي :العربية وعلل هلذا االسم قائاله( يف كتابه جوهر الكنز اباب يف شجاعة 737وقد عقد ابن األثري احلليب )

، ومن ةا يف املخاطبات من غيبة إىل حضور، ومن حضور إىل غيبالعربية ألنه ملا كان كالما فيه قوة يتصرف هبشجاعة 
احلرب على  .. تشبيها ابلرجل الذي تكون فيه شجاعة حتمله يفوتقدمي وأتخري . تثنية إىل مجع ، ومن مجع إىل تثنية،

مثل  ... فحسنت تسمية الكالم ... هبذه التسمية ألن الشجاعة يف التقدمي والـتأخري والقرب والبعد ، واإلقبال واإلدابر
وخمالفة النمط املألوف  ، إذن الشجاعة تقتضي اإلقدام، 4هذا الكالم حتمله على اجلوالن يف جوانب املعاين كما يشاء(

 هو إقدام من املتكلم .
                                                           

2  Ibn jinny, abo alftḥ othman ibn jinny(t392h )alkhaṣaiṣ alhiaa almsriia alaammh llkitab alṭabaa alrabiah 

2/362 .   

3  Ibn alathir,ḍiyaa aldin (t637h) almathl althair fi adb alkatb taḥqiq hamad aloḥfi, bdwy ṭbanh ,dar nahḍit 

misr llṭibaah wa alnashr alfajjala 2/135 . 
4    Ibn alathir alḥlaby, ( t737h ) jwhar alkanz thqiq mohamad zghlool sllam mnshat aleskndariya ṣ  118,119 

. 
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 بق ها املبدأ على ابب النعت .وكل هذا يدل على مرونة اللغة وهو ابب واسع فسيح يف العربية . وسوف نط
 

 د.أييت النعت لتخصيص أو تعميم أو تفصيل أو مدح أو ذم أو ترحم أو إهبام أو توكي اثنيا : وظيفة النعت يف اجلملة :
 فاملسوق لتخصيص حنو: )الصالة الوسطى( و: )منه آايت حمكمات(.

فصيل حنو: وحيشر الناس األولني واآلخرين. واملسوق للتواملسوق للتعميم حنو: إن هللا يرزق عباده الطائعني والعاصني، 
يطان واملسوق للذم حنو: أعوذ ابهلل من الش واملسوق للمدح حنو: سبحان هللا العظيم. مررت برجلني عري وعجمي.

 واملسوق للرتحم حنو: لطف هللا بعباده الضعفاء. الرجيم.
 5["20اأْلُْخَرى { ]النجم:  ثَةَ } َوَمَناَة الثَّال  واملسوق للتأكيد حنو: واملسوق لإلهبام حنو: تصدقت بصدقة كثرية أو قليلة.

 املبحث األول حذف املنعوت وداللته على شجاعة العربية:
، ري ذلكدح أو الذم أو التوضيح وغاألصل أن الصفة واملوصوف ال حيذفان ألهنما أيتيان يف الكالم للتخصيص أو امل

 : ولكن قد حيذف املوصوف بشروط
لُة الـ حيذف املوصوف إذا دلت القرائن عليه سواء القرائن اللفظية أو القرائن احلالية، يعين إذا ظهر أمرُه، وَقوَيت  الد 1 

كما ذكر ابن يعيش:)اعلم أّن الصفة واملوصوف ملّا كاان كالشيء الواحد من حيُث كان البياُن   عليه، إّما حباٍل، أو لفظٍ 
جمموعهما، كان القياس أن ال حُيذف واحٌد منهما؛ ألّن حذَف أحدمها نقٌض للغرض، وتراُجٌع  واإليضاُح إمّنا حيصل من

"مررت إذا قلت: ذفه لبٌس. أال ترى أّنكعّما اعتزموه. فاملوصوُف القياُس أيََب حذَفه؛ ل ما ذكرانه، وألنّه رمّبا وقع حب
 أهّنم قد رُْمٌح، أو ثـَْوٌب، وحنُو ذلك ممّا قد يوَصف ابلطُول؟ إالَّ به إنساٌن، أو  املروربطويل"، مل يُعلم من ظاهر  اللفظ أّن 

وكلما  رورة،ألنّه موضُع ض وأكثُر ما جاء يف الشعر، حذفوه إذا ظهر أمرُه، وَقوَيت  الداللُة عليه، إّما حباٍل، أو لفٍظ.
 .6كان حذفُه أبعَد يف القياس(  استبهم،

 الشروط التالية :وهذا كالم شامل وعام، وميكن تفصيله يف 
 .7ــ أن يكون النعت مستق الً مبباشرة العامل، قابالً له، خمتصا جبنس املوصوف، يعين:" يكون النعت واملنعوت متالزمني" 2
:)يقام النعت مقام املنعوت كثريا إن ُعل م جنسه. ونُع ت بغري ظرف ومجلة، أو أبحدمها بشرط كون يقول ابن مالك 

املنعوت بعض ما قبله من جمرور مبن أو ىف  مث قال: يعلم جنس املنعوت ابختصاص النعت به، كمررت بكاتب راكب 
                                                           

5 Ibn malek,(t672h) sharḥ tasheel alfawaed, taḥqiq dr Abd elrahman elsayid, dr mohamed badawi 

elmakhton, hajar llṭabaah wa alnashr wa eltawzeaa , wa elealan , eṭiabaah  elolah 1410 h _ 1990m.    
6   ibn yaiish 3/96.             
7  onẓor nḥwlarabiya, dr abdiallṭif alkhaṭib,dr said maṣlooh maktabt darol orūbah llnashr wa ltawzia, alkwit, 

alṭaba alolah,  2000m  4/158.  
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:مررت برجل حيث الكتابة خاصة ابلعقالء ركالم ابن مالك السابق أن التقديويفهم من  ،8(ما يعينهصاهال، ومبصاحبة 
وأيضا إذا قلت مررت حبائض فيفهم أن املقصود امرأة حيث حائض خاص  ،راكب فارس حيث الصهيل خاص ابخليل،و 

ابملرأة، ويقول الشاطيب :فإذا قلت: )مررُت بعاقٍل، أو براكٍب( ُعلم أن احملذوف "َرُجل" وَصحَّ يف "العاقل" مباشرتُه 
 9ذلك "الراكب" وحنو ذلكللعامل، وك

 وميكن أن أنخذ شرطا اثلثا من كالم ابن مالك وهو :
ونفهم شرطا رابعا من  .  10(جمرور بـ )من ، أو يف إذا كان النعت مجلة أو شبه مجلة واملنعوت بعض اسم تقدم عليه  ــ 3

 11كالم أي حيان
متقدًما ذكره حنو: ائتين مباء ولو ابرًدا أي ولو ماء ــ وأما حذف املوصوف وقيام صفته مقامه ....إذا كان املوصوف  4

ه  ُمب نيٌ  ٌ ل نَـْفس  ٌن َوظَامل  [  أي 113{ ]الصافات: ابرًدا ، وحنو قوله تعاىل: }َواَبرَْكَنا َعَلْيه  َوَعَلى إ ْسَحاَق َوم ْن ُذرّ يَّت ه َما حُمْس 
 ذرية حمسن وذرية ظامل.

  وسنذكر بعض األمثلة على حذف املنعوت 
 ــ  قوُل أي ُذَؤْيب ]من الكامل[:  1
 وعليهما مسروداتن قضامها ... داود أو صنع السوابغ تُبع 

 ملوصوفحذف ا واملراُد: د ْرعان مسروداتن. وكذلك السَّوابُغ،حيث حذف املوصوف، الشاهد فيه قولُه: مسروداتن،
 ألن صفة "مسروداتن" و "السوابغ"  خمتصتان ابلدروع .، وهنا فهم أن املقصود الدروع أيضا واملراد: الدُّروع السوابغ

تَـَنخل اهلَُذيّل، وهو مالُك بن ُعَوميْ ر، واملتنّخل لقٌب ]من البسيط[:  2
ُ
 ــ قوُل امل

ءُ   ََشَّاَء ال أيوي لُقلَّت ها ... إال السحاب وإال األوب والسبل 12َرابَّ
                                                           

8  Sharh eltasheel li ibn malek,   3 / 322,323. 
9 onẓor, sharh alfeyt ibn malek llshaṭiby = el maqaṣid elshafiyaa , shaṭiby (t790h).             

Mohaqeq , aljozq alrabea dr mohamed ibrahim elbanaa , dr abdel majed qtamash , mahad elbhoth elalmeah  

wa aheaa al trath alethlamy bejameat om el qorah , makka al mokaramah alṭabaa , elolah,(1428h), 2007m, 

689/4 . 

wa onẓor kadhalek , ertshaf eldarb mn lesan alarab le abi hayan alandalosy taqiq wa sharh wa derasah , 

ragab othman mohamed, morajaah, ramadan abd eltawwab , maktabet elkhanjy alkaherah elalṭabaa  

elollah,1418h, 1998m 

 1938 /4 . 
10  El sabeq , alṣafha nafsha, wa onẓor ketab alnaḥaw alaraby/ dr ibrahim ibrahim barakat dar alnashr ljameat  

mesr 2007m, 81/5   ز
11  erteshaf aldarb men lesan alarab le aby ḥain alandalosy 1938/4 .                                      
12  Rabbaoo , ṣyght mobalagh min rabaa kawmao yarbaohm eza kana ṭalyatn lahm fawqa mwḍa mortafea 

.shmmaa:mortafiatn .yaawi :manao hona yasil ila qollatha wa qollto alshai 

waqonnatho:rashh.alawb:alnaḥlo wa qila:hwa alryyḥ  wakila almaṭar . alsobol :almaṭr .walmana:inna 



 12, 201, No6(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

"15- 31"   

22 
 

ءُ َرُجٌل  واملقصود: ،رجل وهنا ُحذف موصوفان األول:  ، والثاين :َربـَْوٍة، أو راب َيٍة َرابَّ
 : ََشَّاءَ واملقصود 

رَاُت الطَّْرف  ع نيٌ  ــ قوله تعاىل: 3  ُحوٌر قاصراُت الطرف. واملقصود: [ُحذ َف املوصوف48{ ]الصافات: }َوع ْنَدُهْم قَاص 
ًا{ ]سبأ: ـــ قوله تعاىل:} َأن  اْعَمْل َساب َغاٍت َوَقدّ ْر يف  السَّْرد  4  [11َواْعَمُلوا َصاحل 

 .: دروعاً سابغات ، فهي خمتصة ابلدروعحذف املوصوف والتقدير
ْن ُمْشر َكٍة َوَلْو َأْعَجبَـْتُكْم َواَل تُـ ــ قوله تعاىل 5 َنٌة َخرْيٌ م  ْنك ُحوا اْلُمْشر ك نَي :}َواَل تـَْنك ُحوا اْلُمْشر َكات  َحىتَّ يـُْؤم نَّ َوأَلََمٌة ُمْؤم 
ُ يَدْ حَ  ْن ُمْشر ٍك َوَلْو أَْعَجَبُكْم أُولَئ َك يَْدُعوَن إ ىَل النَّار  َواَّللَّ ُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤم ٌن َخرْيٌ م  ُ ىتَّ يـُْؤم  ُعو إ ىَل اجْلَنَّة  َواْلَمْغف رَة  ِب  ْذن ه  َويـَُبنيّ 

 [221آاَيت ه  ل لنَّاس  َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرون{ ]البقرة: 
ْن ُمْشر َكٍة (والتقدير خري من حرة مشركة . )َوأَلََمةٌ  َنٌة َخرْيٌ م   ُمْؤم 

ْن ُمْشر ٍك( والتقدير  خري من حر مشرك . ٌن َخرْيٌ م   )َوَلَعْبٌد ُمْؤم 
وهناك حاالت ميتنع فيها حذف املوصوف وذلك ) إذا كانت الصفُة غرَي جارية على الفعل، حنَو: "مررت برجل أّي  

عل. وكذلك ألّن معناه كامٌل، وليس لفظُه من الف ،املوصوف، وإقامُة الصفة ُمقاَمه ، فإنّه ميتن ع حذفُ رجٍل، وأمّيَا رجٍل"
لو كانت الصفة مجلًة، حنَو "مررت برجٍل قام أخوه"، ولقيُت غالًما َوْجُهه حسٌن"، مل جيز حذُف املوصوف فيه أيًضا؛ 

حسٌن"، مل  "لقيُت َوْجُهه تراك لو قلت: "مررت بَقاَم أخوه"، أوألنّه ال حيُسن إقامُة الصفة مقام املوصوف فيه. أال 
، إذن ميتنع حذف املوصوف إذا كانت الصفة غري مشتقة ، أو إذا كانت الصفة مجلة، ألن الصفة يف هذه  13حيسن (

 14عيشا ذكر ابن ياحلالة ال تقوم مقام املوصوف فال يوجد ما يدل عليه . ورمّبا جاء شيٌء من ذلك، وما أقـَلَّه!  ـــ كم
نعت ملباشرة إذا مل يصلح ال فيقول: ويؤكد الشاطيب نفس األمر ـــ يعين احلاالت اليت ال جيوز فيها حذف املوصوف،

العامل مل جَيُز حذفه، كما إذا كان النعت ظرفًا أو جمروراً أو مجلة، كقولك: مررُت برجٍل عنَدك، أو يف الدار، أو برجٍل 
 مررُت ب عنَدك، وال ب ف ي الدار، وال ب َقاَم أبوه ،وما جاء على خالف ذلك فشاذ.قاَم أبوه. فال تقول: 

 ومن أمثلة حذف املنعوت بسبب أن النعت مجلة أو شبهها واملنعوت بعض ما قبله من جمرور مبن :

                                                           
ibnaho alladhi yurthih biabyat mnha hadha alshahid kana ṭaliata qawmh yarkobo lahom alaadaa ala zẓah 

qolaa aaliya la yabloghoha illa alnaḥl wa alsiḥab wa almaṭr  ibn yaiish 3/60.   
13  ibn yaiish  3/60      
14  alsabeq , alṣafha nafsha 
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َننَّ ب ه  قـَْبَل َمْوت ه{ ] ــ  قوله تعاىل: و1 ْن َأْهل  اْلك َتاب  إ الَّ لَيـُْؤم  فاملنعوت احملذوف هنا كلمة"  15[159النساء: }َوإ ْن م 
أحد" ، والتقدير هنا :وإن من أهل الكتاب أحد إال ليومنن به ،فجملة "ليؤمنن" نعت السم حمذوف هو بعض "أهل 

 الكتاب" اجملرور مب ن .
نَّا ُدوَن َذل َك{ ، أي: قوٌم دون ذلك، أو 2 ُوَن َوم  نَّا الصَّاحل  نعت دون ذلك" فشبه اجلملة "انٌس. ـ قوله تعاىل: }َوأانَّ م 

 هو جزء من الضمري املسبوق حبرف اجلر "م ن" ،حملذوف
يثَاقـَُهْم{ 3  ارى قوٌم أخذان تقديرُه: ومن الذين قالوا: إاّن نص ـــ  قوله تعاىل: }َوم َن الَّذ يَن قَاُلوا إ انَّ َنَصاَرى َأَخْذاَن م 

 . حملذوف ، هو جزء من االسم املوصول اجملرور مبنفاجلملة الفعلية )أخذان( نعت  ،ميثاقهم
نَّا إ الَّ َلُه َمَقاٌم َمْعُلوٌم{  واملراد: ملك له مقاٌم معلوٌم  4 فاجلملة االمسية )له مقام ( نعت  16ــ  وقوله تعاىل: }َوَما م 

 حملذوف ، هو جزء من الضمري املسبوق حبرف اجلر "م ن" .                     
، هو جزء ون( نعت حملذوفملة الفعلية )حيرفتعاىل: }م َن الَّذ يَن َهاُدوا حُيَرّ ُفوَن اْلَكل َم{، أي: قوٌم حيرّفون. فاجل ـ قولُه 5

 +من االسم املوصول اجملرور مب ن .
( ]التوبة :  6 ْن َأْهل  اْلَمد يَنة  َمَرُدوا َعَلى النّ فاق   [ أى : قوم مردوا.١٠١ــ  قوله تعاىل : )َوم 
 لو استعمل يف غري الشعر حلسن كقولك: ما يف الناس إال َشَكَر أو َكَفر: قال ابن مالكــ  7

 17أي أحد شكر أو أحد كفر
 ــ ومنه اجملرور بـــ "يف "قول أي األْسَود احل ّمايّن ]من الرجز[: 8

 19... يـَْفُضلَها يف َحَسب وَميَسم18 َلو قُلَت َما يف  َقوم ها ملَْ ت يَثم  
يف قومها أحٌد.ــ واألصل يف ترتيب البيت :ـــ  َلو قُلَت َما يف  َقوم ها أحد يـَْفُضلَها يف َحَسب وَميَسَم ملَْ ت يَثم  ـــ   أي ما

 فحذف املوصوَف الذي هو املبتدأُ، وأقام اجلملة مقامه.
 ومن ذلك الشاذ أو بتعبري ابن يعيش )القليل( قوُل النابغة ]من الوافر[:

ال  َبين أُقَيٍش ... يـَُقْعَقُع َخْلَف ر ْجَلي ه  ب َشن ـ َكأَنَّكَ  1  م ْن مج 
                                                           

15 Sharḥ altasheel li ibn malek  3/3       
16  qala  ibn yaiish: wa mithloho ( wama minna illa laho maqamon                 

 maalom)walmorad:insan laho maqamon maalom 3/61 , waqad dhakara alqorṭobi iddat tawilat lihadhihi 

alaaya ,thomma qala fi nihaytiha :wa alaẓhr anna dhalika raja ila qawl almalaikah,yaani almaqsod : wama 

minna illa malak  laho maqamon maalom tafsir al qorṭobi  15/138 .                           
17 Sharḥ altashiil li ibn malek  3/323  
18 Titham :ai taatham  ai lam taqa  fi alethm. 
19  qala ibn malik an hadha albait :wa qad taqom" fi"  maqam " min" onẓor alsabeq , alṣafha nafsha 

 



 12, 201, No6(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

"15- 31"   

24 
 

ا َوْحشيٌة  أراد مَجَاًل من مجال بين أقيش، فحذف املوصوَف، وأقام الصفة مقامه. وإمّنا قال: "من مجال بين أقيش"، ألهنَّ
 مشهورٌة ابلنُّفور.

 ــ قول ُسَحْيم  بن َوث يٍل الرّ ايحّي ]من الوافر[: 2
 ابُن َجاَل وَطاّلُع الثَّنااَي ... َمىَت أَضع  الع ماَمَة تـَْعر ُفوين  أاّن 

 واملراُد: أان ابُن رجل َجاَل، مّث حذف املوصوَف، أي: جال أمرُه ووضح، أو كشف الشدائَد  
 ]جادت[ بَكفي كاَن م ن أَْرَمى الَبَشْر  ــ وقوله ]من الرجز[: 3

 20فة اليت هي اجلملُة مقامه، والتقديُر: بَكفَّْي رجٍل كان من أرمى البشرالشاهد فيه حذُف املوصوف، وإقامُة الص
 

 املبحث الثاين حذف النعت وداللته على شجاعة العربية
ري عليه لد ُحذفت الصفة ودّلت احلال عليهاوق»يقول ابن جين   يل،، وذلك فيما حکاه صاحب الکتاب من قوهلم: س 

إمّنا ُحذفت فيه الصفة ملا دّل من احلال علی موضعها وذلك أّنك حتس يف کالم : ليل طويل .وکأّن هذا وهم يريدون
القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم مايقوم مقام قوله : طويل أوحنو ذلك وأنت حتس هذا من نفسك 

فظ ب )هللا ( هذه فتزيد يف قوة اللإذا أتّملته وذلك أن تکون يف مدح إنسان والثناء عليه ، فتقول : کان وهللا رجاًل ! 
ذلك و   وحن شجاعًا أوکرميًا أو أي رجاًل فاضاًل أو« وعليها »الکلمة ، وتتمّکن يف متطيط الالم وإطالة الصوت هبا 

کذلك تقول: سألناه فوجدانه إنساانً! و مُتّکن الصوت ِبنسان وتُفخّمه ، فتستغين بذلك عن وصفه بقولك : إنساانً 
داً أو حنو ذلك . وکذلك إن ذممته وصفته ابلضيق ، قلت : سألناه وکان إنساانً ! وتزوي وجهك وتقطّبه مسحًا أوجوا

 .21فّيغين ذلك عن قولك: إنساانً لئيماً أو جلزاً أو مبخاًل أو حنو ذلك
 ويظهر من كالم ابن جين أن احلذف  يشرتط فيه وجود داللة عليه ،ويؤكد ابن مالك ذلك :

يَء ب ه  يف   22للعلم به، فيكتفى بنيتهوقد حيذف النعت  َنَُّه ج  ، ويقول السيوطي :)ويقل حذف النـَّْعت( َمَع اْلعلم ب ه  أل 
َاك َأو اْلُعُموم َفَحذفُه عكس اْلَمْقُصود ْشرت   ومن ذلك:،  23اأَلْصل لفائدة إ زَاَلة اال 

 ]من الوافر[ ــ  قول املرقش األكرب: 1

                                                           
20   onẓor shrḥ al mufaṣṣl  3 /58 :63,Wa Sharḥ altashiil li ibn malek 3 /321,323 
21  alkhaṣaiṣ    2 /372 :374 wa qad  dhakara ibn yaīsh kalam Ibn jinny, hadha dona an yansiboho ilaihi onẓor 

shrḥ al mufaṣṣl   3 /63     
22   Sharḥ altashiil li ibn malek  3/324,   
23    siyuṭi:Galal aldin al siyuṭi( t911h), hamai  alhwama fi sharḥ jama al  jawama, taḥqiq  abdlḥamid 

hindawi,almaktaba altawfiqai misr 
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يْ  يَلة  اخْلَدَّ يدَوُربَّ َأس   ن  ب ْكٍر ... ُمَهْفَهَفٍة هَلَا فـَرٌْع َوج 
أي فرع وافر، وجيد طويل. طبعا يفهم من الكالم أن كل فتاة هلا فرع وهلا جيد ، لكن يقصد مدح الفرع الوافر ، واجليد 

 الطويل ، وإال فماذا مييز هذه الفتاة عن غريها !
هل كل ،ف [ الكالم للنيب صلى هللا عليه وسلم ،ويفهم بداللة املقام66ام: ــ }وََكذََّب ب ه  قـَْوُمَك َوُهَو احلَْقُّ{ ]األنع 2

العرب كذبوا ابلقرآن ؟ ال ، ولكن بعضهم ،فهناك من آمنوا به وصدقوه ، إذن قدر العلماء  هنا نعتا حمذوفا، أي: 
 وكذب به قومك املعاندون.

َْمر   3 ُر ُكلَّ َشْيٍء أب  َا{ ]األحقاف: ــ  وكقوله تعاىل: }ُتَدمّ   [25َرهبّ 
ل شيء ، فهنا نعت حمذوف والتقدير : كابلطبع  ال هل الرايح دمرت كل شيء: البيوت واجلبال األهنار واحليواانت، 

 سلطت عليه، أو كل شيء أمرت بتدمريه. 
 [85: }إ نَّ الَّذ ي فـََرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلرَادَُّك إ ىَل َمَعاٍد{ ]القصص ــ وقوله تعاىل: 4

 .هل هذا وعيد من هللا ؟ لنبيه أم تكرمي ؟طبعا تكرمي له والتقدير :معاد كرمي، أو معاد حتبه.
 إذن هنا حذف النعت لقوة الداللة عليه ، واملعىن واضح ، حقا إهنا شجاعة العربية : حتذف وهي واثقة أن القاري

 . 24سيفهم املراد 
ْم َمل ٌك أَيُْخُذ ُكلَّ َسف يَنٍة َنْت ل َمَساك نَي يـَْعَمُلوَن يف  اْلَبْحر  فََأَرْدُت َأْن َأع يبَـَها وََكاَن َورَاَءهُ }أَمَّا السَّف يَنُة َفَكاــ قوله تعالی: 5

 [ فإذا كان امللك أيخذ كل السفن،79َغْصًبا{ ]الكهف: 
 فما الفائدة من خرق السفينة !!!

لسفينة ة ، لذلك أحدث العبد الصاحل هبا عيبا صغريا لينقذ هذه اُفهم بداللة احلال أنه أيخذ السفينة السليمة ، الصاحل
وأهلها ، فهذا العيب الذي أحدثه  يسهل عليهم إصالحه ، املهم ينقذهم من بطش هذا امللك الظامل ، مع مالحظة  

 خيرجها عن کوهنا سفينة فال أبس من حذف النعت هنا حينئٍذ.  أن عيبها ال
 ولو  السفينة ) صاحلة( فيه مبالغة يف تصوير طمع امللك واستيالئه على كل سفينة حىت وهنا لفتة رائعة : فحذف صفة

 25كانت غري صاحلة ، فغري الصاحلة داخل يف مأخوذ امللك ، هكذا خُييل احلذف ولو ذكر الوصف لزال هذا التخيل
 ، أرأيتم شجاعة العربية !!

                                                           
24  onẓor alamthila min 1:4  ,fi Sharḥ altashiil li ibn malek 

3 /322:324  
25   Almaṭani :dr abdl aẓim almaṭani ,khṣaiṣ altaabir alqorani,maktabt wahba  alṭaba alolah 1992m, 2/ 42 
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ُْستَـْيق ن نَي{ َوالسَّاَعُة اَل َرْيَب ف يَها قـُْلُتْم َما َنْدر ي َما السَّاَعُة؟ إ ْن َنُظنُّ إ الَّ ظَنًّا وَ ــ }َوإ َذا ق يَل إ نَّ َوْعَد اَّللَّ  َحقٌّ  6 َما حَنُْن مب 
 [32]اجلاثية: 

ع نَي ) َا َلَكب ريٌَة إ الَّ َعَلى اخْلَاش  ُْم ُماَلُقو َرهبّ  ْم َوأَ  ( الَّذ يَن َيظُنُّونَ 45الظن قد يكون مبعىن اليقني كما يف قوله: }َوإ هنَّ ُْم َأهنَّ هنَّ
ُعوَن{ ]البقرة:   [46، 45إ لَْيه  رَاج 

لقيامة ة ،والتقدير : إْن َنُظنُّ إ الَّ ظَنًّا ضعيفا ، يعين ال نتوقع وقوع ايك والوهم وهو املقصود يف هذه األوقد يكون الش
 اال تومها .

ه إنه ويقال للكالم لسيدان نوح عن ابنه العاصي فكيف يكون ابنه [ ا46 ــ قوله تعاىل }إ نَّه لَْيَس من أهلك{ ]هود: 7
 ليس من أهلك؟ ، لذا قدر العلماء نعتا حمذوفا َأي ليس من أهلك الناجني.

{ ]اْلبَـَقرَة:  8 حلَْقّ  ْئت اب  [  قال بنو إسرائيل ملوسى بعد أن وضح هلم الصفات الدقيقة للبقرة املطلوب 71ــ }اآْلن ج 
اآلن جئت ابحلق ، فهل ما أخربهم به قبل هذا الوصف األخري مل يكن حقا ؟ مع  أنه أخربهم أنه من عند  ذحبها :

 . 26هللا؟  لذا قدر العلماء نعتا حمذوفا هنا ،  َأي : اآلن جئت ابحلق اْلَواض ح
 كاملة، أي: ال صالة   27ــ ومن ذلك ما يروى يف احلديث :"ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد" 9
 .  28أو فاضلة وحنو ذلك 

ٍّ »ــ ومن ذلك حديث أي ُهَريـْرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوَل هللا  َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم:  10  َدْعَوٌة، َوأََرْدُت إ ْن َشاَء هللاُ َأْن ل ُكلّ  َنيب 
ُمَّيت  يـَْوَم اْلق َياَمة    حمذوف ألنه مفهوم والتقدير :دعوة مستجابة والنعت   29«َأْخَتب َئ َدْعَويت  َشَفاَعًة أل 

 ويؤيد ذلك رواية البخاري ، حيث ذكر النعت احملذوف يف رواية مسلم:
ٍّ َدْعَوٌة ُمْسَتجَ »َعْن َأي  ُهَريـْرََة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:  َا، َوأُر يُد ل ُكلّ  َنيب  َأْن َأْخَتب َئ َدْعَويت  ابٌَة يَْدُعو هب 

رَة   ُمَّيت  يف  اآلخ   30«َشَفاَعًة أل 
 ]  من املتقارب[ ــ  يقول العباس بن مرداس: 11

                                                           
26  onẓor almith 7,8 fi   hama alhwama fi sharḥ  jama al  jawama , al siyuṭi 3/ 158   
27   Jaā fi alsonan alkubra llbaihaqi 3/ 81  annaho qawl lialy bin abi  ṭalib , kala aly radya allho anhu : la 

ṣalata li jar almasjd illa fi almasjid wawarada fi sunan aldar quṭni 2/ 293 annho ḥadith llnnabi an abi salama 

an abi horaira qala :qala rasolo alla ṣalla alla alihi wasallam : la s ṣalata li jari almasjd illa fi almasjid 
28   alkhaṣaiṣ 2/ 372 :374 
29   Moslem ibn alhjaj (t261h) ṣaheh moslem, taḥqiq, mohamad fouad abdo albaqy , dar iḥyaa al torath 

alaraby,bayrot,bab ekhtebaa alnnabi ṣalla allah aleh wa sllam dawata alshafaah leommatehi 1/189 
30     Albokhary :Mohamed ibn esmail abo abdallah albokhary , ṣaheh albokhary , taḥqiq mohamed zohair 

ibn naṣer alnaṣer,dar ṭawq alnnajah,alṭabaa alollah,(1422h) bab , lekol naby daawah mostajabah 67/8 
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 فـََلم أُْعَط َشيًئا َوملَْ أُْمَنع  ... 31َوَقْد ُكْنُت يف  احلَْرب  َذا ُتْدرٍإ 
فعا ، أي : فلم أعط شيئا طائال  أو ان كيف نفهم هذا التناقض : مل يعط ومل مينع ؟! ولكن لو قدر هنا نعت حمذوف

يستقيم املعىن ،يقول الشيخ خالد األزهري : فحذف النعت وأبقى املنعوت، "أي: شيًئا طائال". والذي أحوج إىل تقدير 
 ةهذا النعت حتري الصدق، فإن الواقع أنه أُعط ى شيًئا، بدليل قوله: "ومل أُْمنع"، ولكنه مل يرتضه، فيحتاج إىل تقدير صف

 . 32يكتسي هبا الكالم جلباب الصدق، ويتحلى بزينة احلق. وعلله يف املغين بدفع التناقض
 

 :]من السريع[33ــــ وقـَْوُل َعب يد  ْبن  اأْلَبـَْرص   12
 َمْن قـَْولُُه قـَْوٌل َوَمْن ف ْعُلُه ... ف ْعٌل َوَمْن اَنئ ُلُه اَنئ لُ 

يٌل، َواَنئ ُلُه اَنئ ٌل َجز يٌل، أي عطاؤه هو العطاء الكبري َأْي قـَْولُُه قـَْوٌل َفْصٌل، َوف ْعُلُه ف ْعلٌ   مجَ 
 ]من املتقارب[ 34ـــ قال الشاعر أبو داود اإلايدي  13

 أُكلَّ امرٍئ حَتَْسب نَي اْمَرأَ ... وانٍر تـََوقَُّد ابللَّْيل  انرَا
معدة للقراء  حمذوف من آخر البيت والتقدير ،وانراً حَتَْسب نَي اْمَرأَ ذا شأن ، وكذلك النعت  وهنا النعت حمذوف والتقدير :

 ، واملعىن مفهوم مع هذا احلذف  .
 ـــ قال امرؤ القيس :]من الطويل[  14

َنيَك َمْنَظراَ  والنعت حمذوف والتقدير : منظرا ُتَسر به ،  35فـََلمَّا بََدْت َحْورَاُن يف اآلل  ُدوهَنا         نظرَت فلم تـَْنطُْر بَعيـْ
. 
 :يقول ابن مالك ولوال ذلك ما كان حذف. واضحة لذلك ُحذ فت، إّن داللة احلال علی الصفة ونستطيع القول: 

ْنعوت  والنَّعت  ُعق ل ... جيوز َحْذفُه ويف النعت يَق ل
َ
 َوَما من امل

                                                           
31  dha qowwa wa sadad yoqal : rjol zu tudraa ,ai,ṣaḥib qowa ala dafai alaadaa 
32 Alazhary: al shekh khaled alazhary,(t 905h) Sharḥ altaṣriḥ ala altawḍeḥ darul kotob alalmeya bairot 

alṭaba( alollah (1421h), 2000m (129 /2).    
33  Alabraṣ :diwan obid bin alabraṣ Sharḥ ahmad adra dar alkitab al arabi, ṣ 94 
34  Sebawihi  (t180 h) elketab , taḥqiq, abdol salam mohamed haroon, maktabet alkhanjy , alkaherah , alṭaba 

althalethah , (1408h ) , 1988m 1/66 
35     diwan imroo alqais , ḍabt wa tṣhih mostafa abdol shafi , dar alkotob alilaimiya bairot ṣ 62  

Horan :madinatn fi alsham, wa alaal :alsarab ,wa qila :bi alal howa alldhi yakono ḍoḥa kalmaa byina 

alsamaa walarḍ ,wasarab howa alldhi yakon niṣfa alnnahar laṭian bilarḍ kaannho maa  jari ,yakol :lamma 

tajawazto ḥoran fabadt li fi alaal dona asmaa  lam ara shian osrro bihi fakana kollo ma araho ghaira mariy 

liḥaqarathi wa qobḥihi fi aini.   
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ن األصل أ يعين أن كل واحد من النعت واملنعوت إذا ُعلم جاز حذفه يف فصيح الكالم على جهة االختصار، وذلك
اإلثباُت يف اجلميع، لكن عادة العرب أهنا جَتتزئ ابلقرائن عن النطق يف كثري من كالمها، فإذا كان اللفظ معلوما، ومل 

 36جاز ذلك -يؤدّ  حذفُه إىل اختالل الكالم، بل يستقلُّ اللفظ واملعىن مبا بقى 
ت الداللة ووجد أن النعت حيذف بكثرة إذا ُفهم من الكالم،وبناء على ما ذكرُت من األمثلة السابقة ـــــ وجهة نظري ــــ  

وضح املعىن ووجود ب "ويف النعت يقل" ، ألن العربةبعه السيوطي وغريه يف هذا الرأي عليه ، وليس كما قال ابن مالك وات
 .الداللة عليه

على احملذوف ، ويظهر من  أن احلذف حيدث مع وجود الداللة الصوتية ،37ــــ وكذلك يفهم من كالم ابن جين السابق
مد الصوت ابلكلمة ،أو تفخيم الصوت هبا  فيعطيك داللة على نعت حمذوف من ذلك :عندما متدح رجال يف موقف 
مدح فتقول كان وهللا رجال ، تفخيم حرف الالم يف لفظ اجلاللة يشعرك بقوة اللفظ ،كأن احملذوف كلمة شجاعا ، أو  

 نبيال حسب املقام .  كرميا،
 األداء الصويت له أثر يف كشف املراد وتوضيح املقصود مع وجود احلذف.إذن 

 املبحث الثالث قضااي أخرى يف ابب النعت وداللتها على شجاعة العربية
من القضااي يف ابب النعت اليت تدل على القضية احملورية اليت ندرسها يف هذا البحث أال وهي "شجاعة العربية" االكتفاء 

 متاما ويكون استخدام الصفة فقط ،  بصورة دائمة وذلك إذا :عن ذكر املوصوف 
أ ــ  أصحبت الصفة مثل اسم اجلنس الدال على معىن املوصوف ،فإذا قلنا : ذهبنا إىل األجرع ، ُفه م أن املقصود : 

بّتَه، وتقع لاملكان السهل املستوي ، قال ابن يعيش :)ورمّبا ظهر أمُر املوصوف، وُعرف موضعه، فُيستغىن عن ذكره أ
عاَملُة مع الصفة، وتصري الصفُة كاسم اجلنس الداّل على معىَن املوصوف، وذلك حنُو قوهلم: "األْجرَُع"و"األْبَطُح"، 

ُ
امل

 فاألجرُع: مكاٌن َسْهٌل ُمْسَتٍو ال يـُْنب ت، يُقال: "مكاٌن أجرُع"، و"َرْمَلٌة َجْرعاُء"، مثُّ اشتهر املكاُن بذلك، فُعلم مكانه،
ع، ومثُله الَبْطحاُء، وأصُله أن  وإن مل يُذَكر، فقيل: "األجرُع"، إذ ال يوَصف بذلك إالَّ املكاُن. وأّما األْبَطُح فاملكان املتَّس 

يُقال مكاٌن أبطُح، مّث غلبت الصفُة، وصارت كاسم اجلنس. ومثله الفارُس، والصاحُب، والراكُب، أصُل ذلك كّله 
ُب، وراكبٌ   الصفُة، وإمّنا، غلبْت، فصارت  كاسم اجلنس، ولذلك جُيَمع مَجَْعه، فيقال: "فارٌس وَفوار ُس، وصاحٌب وَصواح 

ورواكُب"، كما يُقال: "كاه ٌل، وَكواه ُل"، فالفارُس راكُب الفرس خاّصًة، والراكُب راكُب اجلَمل خاّصًة، ال يُقال لغريه، 
ْغرَبُّ اللَّْون، كَلْون  الرماد، واحلَمامةُ َوْرقاءُ للوهنا،والصاحُب معروٌف. ومثُل ذلك األْوَرُق، واألطلُس، فاألور 

ُ
واألطلُس:  ُق: امل

                                                           
36    Sharḥ alfeaa ibn malek ll shaṭiby = al maqaṣed alshafiyaa (t790h) 4/ 689 
37  onẓor kalam Ibn jinny,, qabla  khms alṣafḥ         
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ْسًيا منسيًّا، فصارا  ن   أن َيْضر ب إىل الُغرْبة، والذئُب أطلُس لَْلونه، فأصُلهما الصفُة. مّث ظهر أمُرمها، فصار املوصوفُ 
 . 38(كاجلنس

ْن الفاسقَ ب ـــ أو أشعر الوصف ابلتعليل حنو: َأْكر ْم   . 39العاملَ، َوأَه 
 والقصد : أكرم الرجل العامل، وأهن الرجل الفاسق .

 ج ــ  أو كان الوصف عومل معاملة األمساء حنو: مررت ابلفقيه، ومررت ابلقاضي .
االستغناء عن املوصوف لقصد العموم : نلمس هذه الداللة ىف اجتماع صفتني متناقضتني عن طريق احلصر  د ــ  أو

َذا اْلك تاب  ال يُغاد ُر َصغ ريًَة َوال َكب ريًَة إ الَّ َأْحصاها( ]الكهف والق صر ىف موصوف واحد ، كما هو ىف قوله تعاىل : )ما هل 
[ ، حيث كل من : )صغرية وكبرية( صفتان حملذوف ) سيئة (، ومها حمصوراتن ابلنفى واالستثناء ليؤكدا عمومية ٤٩: 

 ُمب نٍي( قوله تعاىل : )َوال َحبٍَّة يف  ظُُلمات  اأْلَْرض  َوال َرْطٍب َوال ايب ٍس إ الَّ يف  ك تابٍ املوصوف وَشوليته ، ومثل ذلك 
 أي : وال شيء رطب وال شيء ايبس. ،40[٥٩]األنعام : 

فاالسم ،  42،والتدليل وتقريب الزمان واملكان : التصغري أييت ألغراض كثرية من التعظيم والتحقري41ه ـ االسم املصغر
 املصغر حيمل الصفة واملوصوف معا، فإذا قلت : "قـَُلْيم"  يعين قلم صغري .

 حذف النعت واملنعوت معا :
ومن شجاعة العربية أن حُيذف النعت واملنعوت معا ويكون املعىن مفهوما دون لبس أو غموض .ومنه قوله تعاىل :}إ نَُّه 

[  فحف النعت بعد الفعل "حيي " والتقدير :وال 74اَل مَيُوُت ف يَها َواَل حَيََْي{ ]طه:  َمْن أَيْت  َربَُّه جُمْر ًما فَإ نَّ َلُه َجَهنَّمَ 
 43حييا حياة يتمتع فيها بنعيم.

 اخلامتة والنتائج
بعد دراسة شجاعة العربية ، وبيان املقصود هبذا املصطلح ،ودراسته يف ابب النعت يظهر أمهية تعلم اللغة العربية ومعرفة 

قد و  فهم كالم املوىل عز وجل ،ومن مث فهم ما يرتتب على ذلك من أحكام وتكليفات وعرب وعظات،يف  أسرارها،
                                                           

38    Sharḥ ibn yaiish  2/63    
39  ertishaf alḍḍarb  4/1938      
40 Barakat: dr ibrahim Ibrahim barakat, alnaḥaw alaraby    5/84,85   
41  alsabeq (5/84 ) 
42  othman : dr mohamed ibrahim othman, almorshed fe alṣarf, ṭabat jameat alsolṭan abdelḥalem moaẓam 

shah , aleslameyah alalameyah 2020m  149: 150          
43   al montakhab fe tafser al qoraan alkareem (s 463) wa onẓor Barakat:dr ibrahim Ibrahim barakat, alnaḥaw 

alaraby 5/84,85                        
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نحو مبفهومه العام(. ) املقصود الولشارح احلديث  والفقيه وردت نصوص كثرية للعلماء تبني أمهية معرفة النحو للمفسر
ويكون  احلديث أو الشعر أو الكالم الفصيح البحث لتسهيل فهم العبارات واجلمل اليت ترد يف القرآن أو وقد سعى

تركيبها الظاهري حسب قواعد النحو فيه نقص أو خلل أو فجوة . تظهر هذه الفجوة  بني الكالم املنطوق وبني القاعد 
 املعروفة يف اللغة والنحو. ولكن يف احلقيقة ال يوجد نقص أو فجوة ، فإذا نظران إىل اجلملة نظرة حنوية داللية يف إطار

 .  فهمنا  لشجاعة اللغة العربية وأن من شجاعتها أهنا  متيل إىل اإلجياز واالختصار ، لعرفنا سر تركيب اجلملة
  أثر معرفة أسرار اللغة ومقاصدها يف فهم املراد من النص املسموع أو املقروء. ــ ظهر من خالل البحث

املنعوت من اجلملة  مع أهنما من األشياء املتالزمة ، ومع ذلك ــ من شجاعة العربية ،و أسرار اللغة أهنا حتذف النعت أو 
  يوجد من القرائن ما يدل على الشيء احملذوف.

ـــ  من شجاعة العربية أيضا ، أنه قد يرد النعت واملنعوت يف لفظ واحد فيدل على الصفة واملوصوف وهذا من بالغة 
  وعظمة وشجاعة اللغة العربية .

 وتوضيح املقصود مع وجود احلذف. له أثر يف كشف املراد من املعىن ــــــ األداء الصويت
ــ من شجاعة العربية أن ترد اجلملة حمذوف منها النعت واملنعوت معا يف وقت واحد واملعىن واضح بداللة السياق عليه 

.  
يقل مع  وغريه : أن احلذفظهر يف البحث عدم موافقة الباحث لرأي ابن مالك ومن اتبعه من العلماء مثل السيوطي 

النعت ، وذلك لكثرة األمثلة اليت ذكرُُتا ، وكذلك ألن املعيار الذي يقاس عليه هو وجود داللة على النعت احملذوف ، 
 وليس األمر أمر قلة وكثرة بدليل كثرة األمثلة اليت ذكر البحث عددا منها  .

لى فهم النص ابقي أبواب النحو وبيان أسرار اللغة اليت تعني عوأخري أوصي الباحثني بدراسة شجاعة العربية يف : توصية
  ، ومتنع من اللبس وسوء الفهم .
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