
 المحاضرة الرابعة عشرة

 المواضع التي يحذف فيها العائد عمى الموصول اذا كان مرفوعا:ـــ 

  يقتفي أي غير أيا الحذف ذا...  وفي مطمقا أعرب وبعضيم

ن وصل يستطل إن  يختزل أن وأبوا نزر فالحذف...  يستطل لم وا 

   منجمي كثير عندىم والحذف...  مكمل لوصل الباقي صمح نا

  ييب نرجو كمن وصف أو بفعل...  انتصب إن متصل عائد في

ن أي مطمقا أيا أعرب العرب بعض أن يعني  فيقول صمتيا صدر وحذف أضيفت وا 
 كل من لننزعن ثم قرئ وقد قائم بأييم ومررت قائم أييم ورأيت قائم أييم يعجبني
 .بالجر أفضل أييم عمى فسمم وروى بالنصب أشد أييم شيعة

 عمى العائد فييا يحذف التي المواضع إلى آخره إلى الحذف ذا وفي بقولو وأشار
 كان إذا إال يحذف لم مرفوعا كان فإن غيره أو مرفوعا يكون أن إما وىو الموصول

 قام المذان جاءني تقول فال أشد وأييم إلو السماء في الذي وىو نحو مفرد وخبره مبتدأ
 المبتدأ وأما وضربا قاما يقال بل بالنيابة والثاني بالفاعمية األول لرفع ضرب المذان وال

ن أي مع فيحذف  وال ونحوه قائم أييم يعجبني قولك من تقدم كما الصمة تطل لم وا 
 ضارب ىو الذي جاء نحو الصمة طالت إذا إال أي غير مع الصمة صدر يحذف
 لك قائل بالذي أنا ما قوليم ومنو زيدا ضارب الذي جاء فتقول ىو حذف فيجوز زيدا
 وأجازه قميل فالحذف الصمة تطل لم فإن سوءا لك قائل ىو بالذي التقدير سوءا

 تماما تعالى قولو ومنو قائم ىو الذي جاء التقدير قائم الذي جاء نحو قياسا الكوفيون
 .أحسن ىو والتقدير الرفع قراءة في أحسن الذي عمى



 محذوف لمبتدأ خبرا وزيد موصولة ما تكون أن زيد رفع إذا زيد السيما في جوزوا وقد
 فيذا وجوبا ىو قولك وىو المبتدأ ىو الذي العائد فحذف زيد ىو الذي السي والتقدير
 وليس مقيس وىو الصمة تطل ولم وجوبا أي غير مع الصمة صدر فيو حذف موضع
 .بشاذ

 صدر حذف شرط أن إلى مكمل لوصل الباقي صمح إن يختزل أن وأبوا بقولو وأشار
 جاء نحو جممة بعده وقع إذا كما صمة يكون ألن صالحا بعده ما يكون ال أن الصمة
 الذي جاء نحو تامان ومجرور جار أو ظرف أو ينطمق ىو أو منطمق أبوه ىو الذي
 فال الصمة صدر حذف المواضع ىذه في يجوز ال فإنو الدار في ىو أو عندك ىو

 يدرى فال دونو يتم الكالم ألن منطمق أبوه ىو الذي تعني منطمق أبوه الذي جاء تقول
 وغيرىا أي بين ذلك في فرق وال المذكورة األمثمة بقية وكذا ال؟ أم شيء منو أحذف

 يختص وال الحذف يعمم ال ألنو يقوم أييم يعجبني يقوم ىو أييم يعجبني في تقول فال
 وعدمو الحذف الكالم احتمل متى أنو الضابط بل مبتدأ كان إذا بالضمير الحكم ىذا
 الضمير ذلك غير ضمير الصمة في كان إذا كما وذلك العائد حذف يجز لم

 يجوز فال داره في ضربتو الذي جاء نحو الموصول عمى لعوده صالح المحذوف
 .المحذوف يعمم ال ألنو داره في ضربت الذي جاء تقول فال ضربتو من الياء حذف

 بعد ما صمح متى أنو يبين لم فإنو اإلبيام من المصنف كالم في ما لك يظير وبيذا
 مجرورا أو منصوبا أو مرفوعا الضمير أكان سواء يحذف ال صمة يكون ألن الضمير
 الحكم بأن كالمو ظاىر يشعر ربما بل غيرىا أم أيا الموصول أكان وسواء

 واألمر ذلك في كالمو ألن الموصوالت من أي وبغير المرفوع بالضمير مخصوص
 صمة يكون ألن بعدىا ما صمح متى غيرىا مع وال أي مع يحذف ال بل كذلك ليس
 وكذلك منطمق أبوه ىو أييم ويعجبني منطمق أبوه ىو الذي جاء نحو تقدم كما



 في بو مررت بالذي ومررت داره في ضربتو الذي جاءني نحو والمجرور المنصوب
 .داره في بو مررت بأييم ومررت داره في ضربتو أييم ويعجبني داره

 .المنصوب العائد إلى آخره إلى منجمي كثير عندىم والحذف: بقولو وأشار

 الذي جاء نحو بوصف أو تام بفعل منصوبا متصال يكون أن حذفو جواز وشرط
 .درىم معطيكو أنا والذي ضربتو

 َذْرِني: }تعالى قولو ومنو ضربت الذي جاء فتقول ضربتو من الياء حذف فيجوز
( 1) وبعثو خمقتو التقدير{ َرس والً  الل   َبَعثَ  الَِّذي َأَىَذا: }تعالى وقولو{ َوِحيداً  َخَمْقت   َوَمنْ 

 :قولو ومنو درىم معطيك أنا الذي فتقول معطيكو من الياء حذف يجوز وكذلك
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 الموصول االسم عمى العائد الضمير حذف حيث"  موليك الل ما: " قولو: فيو الشاىد
: أي موليكو، الل ما: الكالم وأصل فاعل، اسم الوصف وىذا بوصف، منصوب النو
حسان فضل ىو معطيكو تعالى الل الذي الشئ  .عميك منو وا 

 اعراب موطن الشاىد 

 ولو الجاللة، لفظ عن خبر: مولى"  موليك"  مبتدأ"  الل"  مبتدأ موصول أسم"  ما" 
 الفتح عمى مبني المخاطب ضمير والكاف الكريم، االسم عمى عائد فيو مستتر فاعل
 العائد وىو محذوف ثان مفعول ولو االول، المفعول وىو باالضافة، جر محل في

 من ليا محل ال والخبر المبتدأ من والجممة موليكو،: والتقدير الموصول، عمى
 الموصول صمة االعراب

 وليس كثير أنو يقتضي المصنف وكالم .الياء فحذفت فضل موليكو الل الذي: تقديره
 .قميل منو فالحذف الوصف مع وأما المذكور الفعل من حذفو الكثير بل كذلك



 يجوز فال ضربت إياه الذي جاء نحو الحذف يجز لم  منفصال الضمير كان فإن
 وىو وصف أو فعل بغير منصوبا متصال كان إن الحذف يمتنع وكذلك إياه حذف
 إذا الحذف يمتنع وكذلك  الياء حذف يجوز فال منطمق إنو الذي جاء: نحو الحرف

 .زيد كأنو الذي جاء نحو ناقص بفعل متصال منصوبا كان

 الكالم عمى حذف العائد المنصوب:ــ 

  قضى من أمر بعد قاض كأنت...  خفضا بوصف ما حذف كذاك

  بر فيو مررت بالذي مر ك...  جر الموصول بما جر الذي كذا

 المجرور عمى الكالم في شرع والمنصوب المرفوع الضمير عمى الكالم من فرغ ما
 .بالحرف أو باإلضافة مجرورا يكون أن إما وىو

 بمعنى فاعل اسم بإضافة مجرورا كان إذا إال يحذف لم باإلضافة مجرورا كان فإن
 أنا الذي جاء فتقول غدا أو اآلن ضاربو أنا الذي جاء نحو االستقبال أو الحال
ن الياء بحذف ضارب  غالمو أنا الذي جاء نحو يحذف لم ذلك بغير مجرورا كان وا 

 َفاْقضِ : }تعالى قولو إلى قاض كأنت بقولو وأشار أمس ضاربو أنا أو مضروبو أنا أو
 بالمثال استغنى المصنف وكأن الياء فحذفت قاضيو أنت ما التقدير{ َقاض   َأْنتَ  َما
 .االستقبال أو الحال بمعنى فاعل اسم بكونو الوصف يقيد أن عن

ن  لفظا مثمو حرف الموصول عمى دخل إن إال يحذف فال بحرف مجرورا كان وا 
 فيجوز بو مار أنت أو بو مررت بالذي مررت نحو مادة فييما العامل واتفق ومعنى
 منو أي{ َتْشَرب ونَ  ِممَّا َوَيْشَرب  : }تعالى الل قال مررت بالذي مررت فتقول الياء حذف
  :قولو ومنو بو أي مار أنت بالذي مررت وتقول
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 المجرور العائد حذف الشاعر استساغ حيث"  بائح أنت بالذي"  قولو: فيو الشاىد
 الموصول جر الذي الحرف بمثل مجرورا لكونو الصمة، جممة من الموصول عمى
"  بح"  االول: مادة العائد في العامل مع متحد الموصول في والعامل الباء وىو

 .واالعالن االظيار بمعنى البوح من جميعا النيما: ومعنى"  بائح"  والثاني

 اعراب موطن الشاىد 

 ال منيما والجممة وخبر، مبتدأ"  بائح أنت"  أيضا ببح متعمق ومجرور جار"  بالذي" 
 فبح: الكالم وتقدير محذوف، والعائد بالباء، محال المجرور الموصول صمة ليا محل
 .بو بائح أنت بالذي اآلن

 غضبت بالذي مررت نحو الحذف يجز لم الحرفان اختمف فإن .بو بائح أنت أي
 حذف يجوز فال زيد عمى بو مررت بالذي مررت وكذلك عميو حذف يجوز فال عميو
 والداخمة لإللصاق الموصول عمى الداخمة الباء ألن الحرفين معنى الختالف منو بو

ن لمسببية الضمير عمى  بالذي مررت نحو أيضا الحذف يجز لم العامالن اختمف وا 
 .بو حذف يجوز فال بو فرحت

 يحذف كذلك أي جر الموصول بما جر الذي كذا بقولو إليو المشار ىو كمو وىذا
 أي بر فيو مررت بالذي :نحو( 1) بو الموصول جر ما بمثل جر الذي الضمير

 .ذكرىا سبق التي الشروط بقية ذكر عن بالمثال فاستغنى بو مررت الذي
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