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بالغة الحذف في القرآن الكريم

محمد علي غناوي

باسم كنعان صالح الكرخي
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ملخص البحث

الحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله .

اما بعد :

فتعد الد راسات القرآنية من الدراسات المهمةة التةأ رفرهتهةا الحا ةات العصةرية

والضرورات المعاصرة ول مالية بالغة القرآن الكريم ارتأيةت ان اكتةب بو ةه مةن و ةوه
االع اه القرآنةأ اال ووةو بالغةة الحةي

فةأ القةرآن الكةريم و ةد سةمت بح ةأ وةيا

الى اربعة مباحث تكلمت فةأ المبحةث الوع عةن بالغةة الحةي
الحر

والمبحث ال الث حي

وال ةانأ عةن حةي

االسم اما المبحث الربع فقد تكلمت فيه عةن حةي

الفعةةع ةةم الةاتمةةة بةةأوم النتةةاجه ووةةيا هةةد المذةةع فةةان اصةةبت فهةةيا مةةن فضةةع اهلل

وان كنت د رةطأت فيلك منأ ومن الشيطان وصلى اهلل علةى نبينةا محمةد وعلةى آلةه

وصحبه ر معين .
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المقدمة

الحمة ةةد هلل رب العة ةةالمين والصة ةةالة والسة ةةالم علة ةةى سة ةةيدنا محمة ةةد وعلة ةةى آلة ةةه

وصحبه ر معين وبعد....

فةةان البحةةث فةةأ كتةةاب اهلل تعةةالى مطلةةب ع ةةيم ةةاع عليةةه الصةةالة والسةةالم( :

كتةاب اهلل فيةةه نبةةأ مةةا ةةبلكم وةبةةر مةةا بعةدكم وحكةةم مةةا بيةةنكم وةةو الفصةةع لةةي

بالههع من تركه من ّبار صمه اهلل ومن ابتذى الهدى فأ غيره رضله اهلل وةو
حبةع اهلل المتةةين وةو الةةيكر الحكةيم ووةةو الصةراط المسةتقيم ووةةو الةي التهية بةةه
الو ة ةواال والتلت ة ةةب

بة ةةه اللس ة ةةنة واليشة ةةبع من ة ةةه العلمة ةةاال واليةلة ة ة بك ة ةرة ال ة ةةرد

والتنقضةأ ع اجبةةه ووةةو الةةي لةم تنتةةه ال ةةن مي سةةمعته حتةى ةةالوا  :منةةا سةةمعنا رآنةةا
ع بةا يهةد ملةى الرشةد ف منةةا بةه مةن ةاع بةه صةةد

حكم به عدع ومن دعا مليه ود ملى صراط مستقيم )
ونحةةن فةةأ وةةيه الصةةفحات نحةةاوع التو ة

الكريم اآل ووو الحي

ومةن عمةع بةه ر ةر ومةةن

()1

عنةةد فةةن بالغةةأ مةةن فنةةون الق ةرآن

مبينين ر ره فةأ البالغةة القرآنيةة فكانةت وةيه الد ارسةة المتضةمنة

رربعةة مباحةةث الوع  :بالغةةة الحةةي
االسم رما الرابع فكان فأ حي

الفعع.

وال ةانأ  :حةةي
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المبحث األول
يعد اسلوب الحي

بالغة الحذف

من االساليب القرآنية ال ميلة التأ ردت دو ار بار اه فأ رسم

الصور القرآنية يقوع عنه عبةد القةاور  ( :وةو بةاب د ية المسةلك لطية

المأةةي

ع يب المر شبيه بالسحر فانك تةرى بةه تةرك الةيكر افصةا مةن الةيكر والصةمت

عن اإلفةادة رهيةد لافةادة وت ةدك انطة مةا تكةون ميا لةم تنطة

ورتةم مةا تكةون بيانةا

ميا لم تبن وويه ملة د تنكروا حتى تةبر وتدفعها حتى تن ر )(.)2
من الصةةع فةةأ الكلمةةات وةةو يكروةةا رمةةا الحةةي

ويا فالبد لهيا الحي
ان للحي

فهةةو ةةةال

من حكمة رو بالغة.

الصةةع ومةةن

فواجد ك يرة منها التفةيم واإلع ام لما فيه من اإلبهام ليواب الةيون

فةأ كةةع مةيوب وتشةةوفه ملةى مةةا وةو المةراد فير ةع اصة ار عةن مد اركةةه فعنةد يلةةك يع ةةم
شةةأنه ويعلةةو فةةأ الةةنف

مكانةةه رال تةةرى رن المحةةيو

يةتله فأ الووم من المراد وةلص للميكور .

ومنها هيادة لية بسبب استنباط اليون للمحيو

رعسر كان االلتياي به رشد ورحسن.

ميا هةةر فةةأ اللف ة هاع مةةا كةةان
وكلما كان الشعور بالمحةيو

ومنها هيادة ال ر بسبب اال تهاد فةأ يلةك بةةال

غيةر المحةيو

كمةا تقةوع

فأ العلة المستنبطة والمنصوصة .

ومنها طلب اإلي اه واالةتصار وتحصيع المعنى الك ير فأ اللف القليع.

ومنها التش يع على الكالم ومن م سماه ابن نى ش اعة العربية(.)3
يقةةوع ابةةن الهملكةةانأ :رآل ت ةرى رن المحةةيو

ميا هةةر فةةأ اللف ة هاع مةةا كةةان

يعترضةةك م ةةن ال ةةووم وةل ةةص للم ةةيكور هم ةةا وكةةيلك فة ة ن االبه ةةام ول ةةو عل ةةى احتم ةةاع

مر وح يلقأ فأ النف

تشو ا الى ما وو المةراد ويع ةم لتك يةر المةوارد الووميةة ويعلقةه

الةةووم معرضةةا عةةن المةةيكور بمةةا لةةم يةةيكر تعليقةةا ووميةةا مةةن غيةةر رن يةلصةةه لمعةةين
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يونةةأ رو ةةةار أ فير ةةع الةةيون متقاص ة ار عةةن مد اركةةه عةةا اه عةةن م ةرام صةةيده بشةةباكه

وآيسا عن اعتال ه بأشراكه فعند يلك يع م شأنه ويعلو فأ النف
والحي

د يقع فأ االسم رو الفعع رو الحةر

ف ةةأ آة ةةر مش ةةابه ل ةةه م ةةن حي ةةث الس ةةيا

ا تضةاوا السةيا

مكانه(.)4

و ةد يةيكر فةأ مكةان ويحةي

وف ةةأ القة ةرآن الك ةةريم ال ت ةةيكر كلم ةةة مال ميا

وتطلبهةا الةن م وال تحةي

كلمةة مال وحةيفها ابلة وانسةب واك ةر

ترابطةةا فةةأ السةةلوب واحكةةم للصةةياغة الفنيةةة المع ةهة لن ن ةةم الق ةرآن ارفةةع رنمةةاط

الك ةةالم وم ةةن ةةم ف ةةال حش ةةو وال تطوي ةةع يفس ةةد ب ةةه المعن ةةى ويترت ةةب علي ةةه المل ةةع وال

اةتصةةار تسةةتذل بةةه الفكةةار ويعسةةر معةةه الفهةةم بةةع لكةةع مقةةام مقةةاع ولكةةع مو ة

نمط ع يب من الن م بحيث تتداعى اللفةا تةداعيا طبيعيةا حسةبما تتطلبةه المعةانأ
وتقتضةةيه الفكةةار  .وتتحةةدر فةةأ سةةهولة ويسةةر حتةةى تتماسةةك فةةأ مواضةةعها التةةأ

ويجت لها فلليكر م اله فأ الصياغة القرآنية وللحي
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المبحث الثاني
حذف الحرف

ومةن يلةك ولةه تعةالى فةأ بيةان حةاع اوةع
فمن صور الحي حةي الحةر
ِِ
ِ
ين َك َفةةروا مَِلةةى َ هَ ةِن َم هَم ة ار
ال نةةة واوةةع النةةار يةةوم القيامةةة فةةأ سةةورة الهمةةر َ {:وسةةي َ الةةي َ
()6
ِ ِِ
ين اتِ َق ْوا َرِبه ْم مِلَةى اْل َ ِن ِةة هَمة ار
ووا فتِ َح ْ
َحتِى مِ َيا َ اال َ
ت رَْب َوابهَا  . }...و اع َ {:وسي َ الي َ
ت رَْب َوابهَا.)7(}...
ووا َوفتِ َح ْ
َحتِى مِ َيا َ اال َ
ةت رَْب َوابهَةةا " بذيةةر ال ةواو و ةةاع فةةأ اوةةع
فةةان يةةع  :ةةاع فةةأ روةةع النةةار "َ فتِ َحة ْ
ت رَْب َوابهَا " بالواو فما الفر بينهما ؟.
ال نة " َوفتِ َح ْ
وال ةواب علةةى يلةةك "ان اب ةواب هةةنم التفةةتا اال عنةةد دةةةوع اولهةةا فيهةةا فهةةأ س ة ن
الصحابها والس ون مذلقة االبواب التفتا اال لةداةع فيهةا او ةةارن منهةا كمةا ةاع
()8

تعالى {:انها عليهم مؤصدة}

واما ابواب ال نة ففتحها يكون متقدما علةى وصةولهم

اليها بدليع وله تعالى ِ {:ن ِ
ات َع ْد ٍن م َفتِ َحة َلهم ْالَْب َواب}
َ
يع :حتى ايا االووا و د فتحت ابوابها(.)11

()9

فليلك أال بالواو كأنةه

وفةةأ وةةيا مةةاحكأ انةةه ا تمةةع ابةةو علةةأ الفارسةةأ مةةع ابةةأ عبةةد اهلل الحسةةين بةةن

ووةا
ةالويه فأ م ل سي الدولة فسجع ابن ةالويه عن وله تعةالى َ {:حتِةى مِ َيا َ اال َ
ت رَْب َوابهَا}فأ النار بذير واو وفأ ال نة بالواو ؟
فتِ َح ْ
فقاع ابن ةالويه :ويه الواو تسمى واو ال مانية ؛ الن العةرب التعطة ال مانيةة
اال بةةالواو .فن ةةر سةةي

الدولةةة الةةى ابةةأ علةةأ و ةةاع :اح ة وةةيا ؟ فقةةاع ابةةو علةةأ :

الا ةوع كمةةا ةاع ؛ منمةا تركةةت الةواو فةةأ النةار لنهةةا مذلقةةة وكةان م يةةجهم شةةرطا فةةأ

فتحها فقوله "فتحت" فيه معنى الشرط واما وله "وفتحت" فأ ال نة فهيه واو الحاع
كأنه د اع  :االووا ووأ مفتحة االبواب ؛وويه حالها(.)11
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و د عل الهركشأ بعد ان عرض ويه الحكاية فأ البروان بقولةه (:ووةيا الةي

اله ابو علأ وو الصواب ويشهد له امران -:

احةدوما  :ان العةةادة مطةردة شةةاودة فةأ اوانةةة المعةيبين بالسة ون مةن اغال هةةا حتةةى

يردوا عليها واكرام المنعمين باعداد فتا االبواب لهم مبادرة واوتماما.
وال انأ  :الن ير فأ وله ِ {:ن ِ
ات َع ْد ٍن م َفتِ َحة لَهم ْالَْب َواب }(.)13(. )12
َ
امةةا الحكمةةة مةةن كةةون ال نةةان مفتوحةةة االبةواب والني ةران مذلقةةة فةةيمكن ا مالهةةا بمةةا

ياتأ-:

 -1ان يستع ع اوع ال نة الفرح والسرور ايا رروا االبواب مفتحة واوع النار يةأتون
وابوابها مذلقة ليكون اشد لحروا .

-2ان الو ة ةو
النار .

علةةى البةةاب المذل ة نةةوذ يع وو ةوان فصةةين عنةةه اوةةع ال نةةة ال اوةةع

 -3ان الكةريم يع ةةع الم وبةة ويةةؤةر العقوبةة فلةةو و ةد اوةةع ال نةة بابهةةا مذلقةا ل ةةر
()14

اوع النار

انت ار فتحه فأ كماع التكريم بةال

.

فسةةبحان اهلل الةةي عبةةر عةةن كةةع وةةيا بةةيكر حةةر وحيفةةه فهةةع بعةةد وةةيا مةةن

مع اه بقأ ان نيكر ان االصع فأ المحيوفات ميعها علةى اةةتال
يكون فأ الكالم مايدع علةى المحةيو

ضةروبها ان

فةان لةم يكةن ونةاك دليةع علةى المحةيو
()15

لذو من الحديث ال ي وه بو ه وال سبب

.

فانةه

وو ةةا َشة ة ِه َد َعَل ة ْةي ِه ْم
وم الةةه ريض ةةا يك ةةر "م ةةا" ف ةةأ ول ةةه تع ةةالى َ {:حتِةةى مِ َيا َم ةةا َ اال َ
ةون}( .)16وحةيفها فةأ ولةه تعةالىَ { :حتِةى مِ َيا
صارو ْم َو لودو ْم بِ َما َكانوا َي ْع َمل َ
َس ْمعه ْم َورَْب َ
ت َبْينِأ َوَبْيَن َك ب ْع َد اْل َم ْش ِرَْي ِن َفبِْج َ اْل َق ِرين}( .)17و وله فةأ وصة اوةع
االَنا َ َ
اع َيا َلْي َ
َ َ
()18
ت رَْب َوابهَا} .و وله فأ اوع ال نة من نف السةورة {:
ووا َوفتِ َح ْ
النار َ {:حتِى مِ َيا َ اال َ
ت رَْب َوابهَا .)19( }..فما وو سبب يكروا فةأ االيةة االولةى وحةيفها
ووا َوفتِ َح ْ
َحتِى مِ َيا َ اال َ
فةةأ بةةا أ االيةةات .وال ةواب علةةى يلةةك ان االيةةه االولةةى تسةةتدعأ االطالةةة واالطنةةاب
لتفصيع حاع اوع النار بعك

االيات االةريات .
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ةةاال فةةأ مةةالك التأويةةع (:رن "ريا" تةهاد بعةةدوا "مةةا" ك ية ار فصةةيحا و ةةد الت ةهاد

وكال المرتكبين فصيا .ايا تقرر ويا فمن المعلوم ايضا رن العرب مع رنهم يؤ رون

اي ةةاه الكةةالم فةةأ االك ةةر  .ةةد يةتةةارون الطةةوع واطنةةاب الكةةالم فةةأ بعةةض المواضةةع
ويلك بحسب ماتدعوا اليه الحاع .......

وايا تأملت آية الس دة و دتها مبنيةة علةى مايسةتدعأ االطالةة وينةافأ االي ةاه

لقصد استيفاال ماتضةمنت مةن حةاع اوةع النةار فةأ امتحةانهم اال تةرى تةصيصةها بمةا

يكر فيها من شهادة االسةماذ واالبصةار وال لةود وعتةبهم لةودوم فةأ الشةهادة علةيهم
بقولها {:لِ َم َش ِه ْدت ْم َعلَْيَنا}( . )21وم اوبة ال لود بقةولهم { :رَْنطَ َقَنةا اللِةه الِ ِةي رَْنطَة َ ك ِةع
َش ْأال} ( . )21الى اةر ما كلمتم به اال ترى ان الواو ونا من صصةهم ةد نية علةى
عشر آيات وان اية الهةر ووأ اطةوع البةوا أ ورد مضةمونها فةأ اربةع ايةات وامةا

اية الهمر فلم تبل واحدة منها الث ايات فهيدت -مةا -فةأ ايةة السة دة مناسةبة لمةا
ان ةر فةةأ يلةةك المقصةةود بهةةا مةةن االطنةةاب واالسةتيفاال ولةةم تةةهد فةةأ البةوا أ لمةةا بنيةةت

عليه من االي ةاه ف ةاال كةع منهمةا علةى مةا يالج ةم وين ةاسب ولةم يكةن ليناسةب عكة

الوارد على ما تمهد) (.)22

ومن يلك ولةه تعالةى{ :ال َي ِح ُّع َل َك ِّ
ان
َن تََب ِد َع بِ ِه ِن ِم ْن ر َْهَو ٍ
الن َساال ِم ْن َب ْعد َوال ر ْ
ِ
ِّ
ةأ ٍال َرِيبةا}( )23و ول ةه {
ت َي ِمين َ
َع َ َب َك ح ْسنه ِن مِ ِال َما َملَ َك ْ
َولَ ْو ر ْ
ةك َو َك َ
ةان اللةه َعلَةى كةع َش ْ
ِ
يث بِالطِي ِ
ةان
امى ر َْم َواَله ْم َوال تَتََب ِدلوا اْل َةبِ َ
ِّب َوال تَأْكلوا ر َْم َواَله ْم مَِلى ر َْم َةوالك ْم مِِنةه َك َ
َوآتوا اْلَيتَ َ
حوبةا َكبِية ار}(( )24فقةةاع فةةأ آيةة الحةهاب (تبة ّةدع) بحةةي محةدى التةةاجين و ةةاع فةةأ آيةةة
النس ةةاال (وال تتب ةةدلوا) م ةةن دون ح ةةي

يل ةةك رن آي ةةة الحة ةهاب حكمه ةةا مقص ةةور عل ةةى

الرسوع  فهو منهةأ عةن رن يتبةدع بأهوا ةه رهوا ةا رمةا اآليةة ال انيةة فهةأ حكةم عةام
للمسلمين على مر العصور فقاع فأ الحكم المحدد والحدث المقصور على شةص
مةن الفعةع و ةاع فةأ الحكةم العةام الممتةد علةى مةر العصةةور

واحةد ( .تب ّةدع) بالحةي
(تتبدلوا) ف اال بالصيذة القصيرة للحدث القصير وبالصةيذة الطويلةة للحةدث الطويةع
الممتد)(.)25
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المبحث الثالث
ومةةن صةةوره حةةي

حذف االسم

()26

اوةةا
ةورةَ رَْن َهْلَن َ
المبتةةدر والةبةةر كقولةةه  :سة َ

ر وةةيه

سورة فيكون المبتةدر مقةد ار دع عليةه ابتةداال السةورة واسةم اإلشةارة المقةدر يشةير ملةى

حاضر فأ السمع ووو الكالم المتتالأ فكةع مةا ينةهع مةن وةيه السةورة ورلحة بهةا مةن

اآليات فهو من المشار مليه باسم اإلشارة المقدر(.)27
الهانَِية و ِ
وي وه رن تكون (سورة) مبتدر ويكون وله ِ (:
الهانِةأ) ملةى آةةر السةورة ةبة ار
َ
عن (سورة) ويكون االبتداال بكلمة (سورة) م ر ةر عليةه مةن الصةفات تشةويقا ملةى مةا
يأتأ بعده م ع وع النبأ (كلمتان ةفيفتان على اللسان قيلتان فةأ الميةهان حبيبتةان
ملى الرحمان سبحان الّله الع يم سبحان الّله وبحمده) (.)28
ان وص

النار فأ سورة القارعة لم يكن ليتم بهيه الصورة ال ميلةة اال بحةي
()29

المبتةةدر حيةةث ةةاع تعةةالى { :ومةةا ردراك مةةاوأ نةةار حاميةةة }

تأمةةع الفةةر بةةين

ويا االسلوب المو ه وبين ان يقاع { :وما ردراك ماوية وأ نار حامية}من االسراذ

الةةى يكةةر النةةار بعةةد ان ا ةةار الشةةو بالس ةؤاع عنهةةا وعلةةى يلةةك ولةةه تعةةالى َ {:و َمةةا
ط َمة * َنار اللِ ِه اْلموَ َةدة}( )31ا والحطمةة نةار اهلل .فالمبتةدر يحةي لن
اك َما اْلح َ
ر َْد َر َ
يكره يبعث فأ النف السأم لشدة وضوحه لقريب الحديث عنه(. )31
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ِ ِ
ةين}( .)32فة ة " لةة" (:ةبةر عةن مبتةدر محةيو
وم له ولةه تعةالى  {:لةةَ م َةن ْال َِولِ َ
تقديره :وم لة) (. )33

وايا انتقلنةةا الةةى مشةةهد آةةةر ووةةو الةةي يتم ةةع بمةةا رعةةده اهلل لعبةةاده مةةن نعةةيم
فاننةةا ن ةةده يص ة ال نةةة بقولةةه {:ركلهَةةا َداجِة َةم َو ِ لُّهَةةا )34( }...ففةةأ وةةيه االيةةة حةةي
الةبةةر ويكةةون التقةةدير ":و لهةةا داجةةم " الينسةةك كمةةا ينسةةك فةةأ الةةدنيا بالشةةم (.)35
فحةةي

الن الكةةالم دع عليةةه فكةةان حيفةةه ابل ة مةةن يك ةره والبالغةةة بحيفةةه مي انةةه ال

فاجدة بيكره وتك ارره .

اع الِ ِيين است ْ ِ ِِ ِ
استَ ْكَبروا َب ْع َم ْكر اللِْي ِع َوالِنهَ ِ
ةار
وم له وله تعالىَ {:وَ َ
ضعفوا للي َ
ين ْ
َ ْ
َن َن ْكف ة َةر بِاللِ ة ِةه َوَن ْ َع ة َةع َل ةةه رَْن ة َةدادا .)36( }..ف ةةارتفع "مك ةةر"عل ةةى االبت ةةداال
ونَن ةةا ر ْ
مِ ْي تَأْمر َ
.والةبةةر محةةيو دع عليةةه مقابلةةة وةةيا الكةةالم بكةةالم المسةةتكبرين مي وةةو ةواب عنةةه
.فالتقةةدير :بةةع مكةةركم صةةدنا فيفيةةد القصةةر ا ماصةةدنا اال مكةةركم ووةةو نقةةض ةةام
ص َد ْدَناك ْم َع ِن اْله َدى}( . )37و ولهم {َب ْع
لقولهم { َن ْحن َ
وم ةةن (ح ةةي الةب ةةر) ول ةةه تع ةةالى َ  :وال ِس ة ِ
ةار

ين}(.)38
كْنت ْم م ْ ِرِم َ
َوال ِس ة ِ
ةارَة َف ةةا ْطَعوا  )39(ةةاع

ر فيما رتلوه السار والسار ة و اال فا طعوا ملة رةةرى وكةيا

سيبويه الةبر محيو
الهانَِية و ِ
وله ِ  :
الهانِأ )41( فيمةا نقةص لكةم و ةاع غيةره (الس ةار ) مبتةدر (فةا طعوا)
َ
ةبة ةره و ة ةاه يلةةك لن االسةةم عةةام ف نة ةه ال يريةةد بةةه سةةار ا مةصوصةةا فصةةار كأسةةماال
الشةرط تةةدةع الفةةاال فةأ ةبروةةا لعمومهةةا يوانمةا ةةدر سةةيبويه يلةك ل عةةع الةبةةر رمة ار يوايا
بت اإلضمار فالفاال داةلة فأ موضعها تربط بين ال ملتين ومما يةدع علةى رنةه علةى
اإلضمار م ماذ القراال على الرفع مع رن المر االةتيار فيه النصةب

ةاع و ةد ة رر

نا بالنصب( )41ارتكانا للو ه القو فأ العربية ولكن ربت العامة مال الرفع(.)42
ِ
ِِ
ِ
ين
ومةن حةةي الةبةةر ريضةةا ولةةه تعةةالى  اْلَية ْةوَم رحة ِةع َلكةةم الطيَِّبةةات َوطَ َعةةام الةةي َ
ِ
ِ
ِ ٌّ
روتوا اْل ِكتَ َ ِ ٌّ
ص َةنات ِم َةن
ص َةنات م َةن اْلم ْؤ ِمَنةات َواْلم ْح َ
اب حع لَك ْم َوطَ َعةامك ْم حةع لَه ْةم َواْلم ْح َ
ِ
ِِ
اب ِم ْن َْبلِك ْم )43( ..ر حع لكم كيلك(.)44
ين روتوا اْلكتَ َ
الي َ

و ةةد يحتمةةع الم ةرين وم الةةه ولةةه  سةةورة رنهلناوةةا  ممةةا رن يقةةدر فيمةةا روحينةةا

مليك سورة رو ويه سورة(.)45
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ومة ةةن حة ةةي االسة ةةم حة ةةي المفاعية ةةع ومة ةةن يلة ةةك ولة ةةه تعة ةةالىَ { :وَلة ة ْةو تَة ة َرى مِ ِي
ِ
ِ
ِ
ِ
صةةالِحا مِِنةةا
اْلم ْ ِرمة َ
صة ْةرَنا َو َسةةم ْعَنا َف ْارِ ْعَنةةا َن ْع َمة ْةع َ
ةون َناكسةةو رؤوس ة ِه ْم عْنة َةد َرِّب ِهة ْةم َرِبَنةةا رَْب َ
ةون}( )46انهةةم يعلنةةون يقيةةنهم بةةاالةرة ويقيةةنهم بةةالح الةةي ةةاالتهم بةةه الةةدعوة
موِنة َ

.ويقولون الكلمة التأ لو الووا فأ الدنيا لفتحت لهم ابةواب ال نةة ولكنهةا فةأ مةو فهم
()47

ياك الت ةةد شةةيجا وال تفيةةد
المفعوع فقد حي

حي

وفةةأ االيةةة ي هةةر لنةةا شةةكع ديةةد للحةةي

اال ووةةو

مفعوع "ابصرنا"ومفعوع "سةمعنا" لداللةة المقةام ا ابصةرنا

مةةن الةةدالجع المبص ةرة مايصةةد مةةا اةبرنةةا بةةه (فقةةد رروا البعةةث مةةن القبةةور و رروا مةةا

يعامع به المكيبون) وسمعنا من ا واع المالجكة ما فيه تصدي الوعيد الي توعدنا بةه
ا فعلمنا ان مادعانا اليه الرسوع وو الح الي به الن اة من العةياب فأر عنةا الةى
َة ْرَنةا مَِلةى رَ َ ٍةع َ ِري ٍ
الةدنيا نعمةع صةالحا كمةا ةالوا فةأ مةوطن آةةر َ {:رِبَنةا ر ِّ
ةب
ةب ن ِ ة ْ
الرسع}( )48وعن بالغةة الحةي فةأ وةيه االيةة نقةوع انةه بحيفةه مفعةوع
َد ْع َوتَ َك َوَنتِبِ ِع ُّ

{ابصة ةرنا وس ةةمعنا}ي ةةيوب ب ةةالنف

القيامة ويسمعها ولو يكر المحيو

لتق ةةدير ام ةةور واش ةةياال ك ية ةرة يبص ةةروا االنس ةةان ي ةةوم

دون آةر فكان من البالغة ان يحي

و اع (ابصةرنا كةيا وسةمعنا كةيا ) لةةص امة ار
المفعوع لكال الفعلين .

و ةةد يحةةي مفع ةوالن منةةه كمةةا فةةأ ولةةه تعةةالى َ {:وَية ْةوَم َن ْحشةةرو ْم َ ِميعةةا ة ِم َنقةةوع
ِِ
ِِ ِ
ةون}(.)49ا  :تهعمةونهم ميةةاوم(. )51و ةةاع
ين كْنةت ْم تَْهعمة َ
ين رَ ْشة َةركوا رَْي َةن شة َةرَكاؤكم الةةي َ
للةي َ
(:وو من باب الحي

ابن ةرو

لةدليع لن المعنةى داع علةى المفعةولين ا :فهةو

يعل ةةم م ةةا يفعل ة ةه حق ةةا وصة ةوابا وال فاج ةةدة ف ةةأ االي ةةة م ةةع اال تص ةةار الن ةةه اليعل ةةم من ةةه
()51

المراد

.

النس ِ
ِ
ِ
ةاال ِم ِال َمةةا َ ْةد َسةَل َ مِِنةةه
وفةأ ول ةه تعةالى َ وال تَْنكحةوا َمةا َن َكة َةا َآبةاؤك ْم مة َةن ِّ َ
الهَنةى مِِنةه َكةان َف ِ
ِ
ةاال َسةبِيال  )52(و ول ةه  وال تَ ْق َربةوا ِّ
اح َشةة َو َسةاال
َ
َك َ
ان َفاح َشةة َو َم ْقتةا َو َس َ
َ
َسبِيال  )53(للساجع ان يسأع عن يكر وله ( مقتا ) فأ االية االولى وحيفه من اآليةة
ال انية ؟ وال ةواب عةن يلةك  :من المقةت وةو الةنقص واإلسةتحقار ومتةهون امةررة ربيةه
فاعع رييلة يمقت فاعلها وتستةسه الطباذ السليمة فوسمت فعلته بالمقت وساوت
()54

الهنا فيما وراال يلك  .فلهيا هيد فأ اآلية الولى
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وفةأ ولةه تعةالى  وَةاتِلوا ِفةأ سةبِ ِ ِ ِ ِ ِ
ونك ْم َوال تَ ْعتَةدوا مِ ِن اللِ َةه ال
ين ي َقةاتِل َ
يع اللةه الةي َ
َ
َ
ِ
ي ِح ُّ
ين )55( ن د لونا آةةر للحةي ووةو حةي المفعةوع ووةو ولةه (تعتةدوا)
ب اْلم ْعتَد َ

(ليشةمع االعتةةداال علةةيهن وعلةةى رحكةةام اهلل تعةةالى فتكةةون الةةالم مسةةتعملة فةةأ التعليةةع
والعا بة)(.)56

ِ
ون َعلَة ْةي ِهم ِمة ْةن كة ِّةع َبة ٍ
ةاب *
ومنةةه حةةي الحةةاع ةةاع تعةةالى َ {:واْل َمالج َكةةة َية ْةدةل َ
ْ
ص َةب ْرت ْم َفةنِ ْع َم ع ْقَبةى الة ِد ِار}( )57ن ةد فةأ االيةة وةيا االسةتقباع ال ميةةع
ةالم َعَل ْةيك ْم بِ َمةا َ
َس َ
من بع المالجكة والترحيب بضيو الرحمن واعداد الوساجع الالهمة ل ارحةة الضةيو
واستةدام الكلمات ال ميلة المعبرة فأ الترحيب فكان ان عبر القةران عةن يلةك بحيفةه

للحةاع وتقةدير االيةةة  :ةاجلين سةةالم علةيكم الن دةةةوع المالجكةة علةةى المةؤمنين يشةةعر
بةانهم سةةيةاطبونهم ويقولةةون لهةةم فةال حا ةةة اين لةةيكر الفعةةع الةي يةةدع علةةى الحةةاع

من المالجكة تتميما للنس الفنأ فأ الصياغة المع هة (.)58
ةةاع ابةةن الربيةةع (:اعلةةم ان العةةرب ةةد تحةةي

واتيته ركضا (.)59

مصدر الفعع عليه فتقوع  :تلته صب ار
و ةةد يحةةي

المضةةا

ويقةةوم المضةةا

والملةةك صةةفا صةةفا }( .)61ا (امةةر ربةةك)

الحةةاع ايا كانةةت بالفعةةع لداللةةة

اليةةه مقامةةه كقولةةه تعةةالى {:و ةةاال ربةةك

()61

وبةةالر وذ الةةى كتةةب التفسةةير ن ةةد ان

الطبر وابن ك ير لم يؤوال (الم أال) وامضياه على اوره(.)62

امةةا الهمةشةةر فقةةاع  (:فةةان لةةت مةةا معنةةى اسةةناد الم ةةأال الةةى اهلل والحركةةة

واالنتقةاع انمةا ي ةوهان علةةى مةن كةان فةةأ هةة لةت :وةو تم يةةع ل هةور ايةات ا تةةداره

وتبيين آ ار هره وسلطانه .م لت حالةه فةأ يلةك بحةاع الملةك ميا حضةر بنفسةه

هةر

بحضوره من آ ار الهيبة والسياسة ماالي هر بحضةور عسةاكره كلهةا ووه ارجةه وةواصةه

عن بكرة ابيهم) (.)63
اما الراه

ووو المعرو

بمنه ه التفصيلأ واحاطته للةنص الق ارنةأ فقةد ةاع

 :واعلةةم انةةه بةةت بال ةةدليع العقلةةأ ان الحركةةة علةةى اهلل تع ةةالى محةةاع لن كةةع ماك ةةان
كةيلك كةةان سةما .وال سةةم يسةتحيع ان يكةةون رهليةةا
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المضا

احدوا :و اال امر ربك بالمحاسبة والم اهاة .

اليه مقامه  .ةم يلةك المضةا

و انيها :و اال هر ربك كما يقاع االتنا بنو امية ا

مةاوو

هروم .

و ال ها  :و ةاال الجةع ايةات ربةك الن وةيا يكةون يةوم القيامةة وفةأ يلةك اليةوم ت هةر
الع ةةاجم و الجةةع االيةةات ف عةةع م يجهةةا م يجةةا لةةه وتفةيمةةا لشةةأن تلةةك

االيات .

ورابعه ةةا  :و ةةاال ه ةةور رب ةةك ويل ةةك لن معرف ةةة اهلل ض ةةرورية فص ةةار يل ةةك ك ه ةةوره
وت ليه فقيع ( :و اال ربك) ا هالت الشبهة وارتفعت الشكوك .

وةامسها :يكر نص وع الهمةشر الساب .

وسادسةةها :ان الةةرب وةةو المربةةأ ولعةةع اع ةةم المالجكةةة وةةو مربةةأ للنبةةأ فكةةان وةةو
المراد من وله (و اال ربك) (.)64

و ة ةةاع القرطبة ةةأ (:و ة ةةاال ربة ةةك ) ا ام ة ةره و ضة ةةاؤه

()65

()66

الشوكانأ وك ير من المفسرين

ووة ةةيا مايوة ةةب الية ةةه

المبحث الرابع
حذف الفعل

صةفّا
ومن صور يلك حةي فعةع القةوع فةأ ولةه تعةالى َ {:وع ِرضةوا َعلَةى َرِّب َ
ةك َ
ونا َك َما َةَل ْقَناك ْم ر َِو َع َمِرٍة َب ْع َهَع ْمت ْم رَلِ ْن َن ْ َع َع َلك ْةم َم ْو ِعةدا}( )67ا فقيةع لهةم
َل َق ْد ِ ْجتم َ
()68
ِِ
ين َك َف ةةروا َعلَ ةةى الِن ة ِ
ةار رَ ْي َوْب ةةت ْم
 :لق ةةد جتمون ةةا
و ول ةةه تع ةةالى َ { :وَي ة ْةوَم ي ْع ة َةرض ال ةةي َ
طيَِّباتِك ْم ِفأ َحَياتِكم ُّ
الدْنَيا .)69(}..ا فيقاع لهم  :ريوبتم طيبةاتكم فهةيا الحةي يصةور
َ
ماحدث ولما كان ماحةدث وةو انهةم عرضةوا علةى اهلل صةفا

ةم سةمعوا وةيا التأنيةب

فكان القوع مضم ار فأ الوا ع فاضمر فأ ال ملة المعبرة عنه (.)71
ِِ
ت و ةةووه ْم رَ َك َف ة ْةرت ْم َب ْع ة َةد
اس ة َةوِد ْ
وم ةةن ص ةةوره الراجع ةةة ول ةةه تع ةةالىَ { :فأَ ِم ةةا ال ةةي َ
ين ْ
مِ ِ
ون}( )71علةةى تقةةدير (:فيقةةاع لهةةم  :اكف ةرتم) و
يمةةانك ْم َفةةيو وا اْل َع ة َي َ
اب بِ َمةةا كْنةةت ْم تَ ْكفةةر َ
َ
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"اما" البد لها فأ الةبر من فاال فلما رضمر القوع رضمر الفاال وانما حسن الحةي
لداللة الكالم عليه(.)72

ةت ِفةأ َغ ْفلَ ٍةة ِم ْةن وة َيا فَ َك َشة ْفَنا عْن َ ِ
صةر َك
ومنه وله تعالى {:لَقَ ْةد كْن َ
َ
َ
ةاال َك فََب َ
ةك غطَ َ
يد}( )73فهو مقوع وع محيو دع عليه تعينه مةن الةطةاب (ا يقةاع وةيا
اْلَي ْوَم َح ِد َ
الكالم لكع نف من نفو المشركين فهو ةطاب الةتهكم التةوبيةأ للةنف الكةافرة لن
المؤمن لم يكن فأ غفلة عن الحشر وال هاال) (.)74
ففأ ويه االيات ن د الو ه البالغأ لحةي

فعةع القةوع يلةك انةه لةو اسةتعمع

ويا الفعع كقوله " لنا و الوا و يع لهم "لما شد يلك القارئ لهيه المشاود فهو بحيفه
لهةةا ي عةةع القةةارئ والسةةامع وكأنةةه ةهال مةةن الصةةورة فهةةو اليحتةةان لةةجن يقةةاع " ةةالوا
و يع "النها مشاود معروضة امامه .فهيا الحي

يهيد الصورة بالغة وبيانا .

والةةى نصةةين آةةرين نلم ة فيهمةةا د ةةة للحةةي والةةيكر ويلةةك فةةأ ولةةه تعةةالى :
اال ر َْم َواَلكم الِتِأ َ َع َع اللِه َلك ْم ِ َياما َو ْاره وو ْم ِفيهَا َوا ْكسةوو ْم َو ولةوا َله ْةم
َ وال ت ْؤتوا الس َ
ُّفهَ َ
َ ةةوال معروف ةةا  )75(و ول ةةه   :يوِا َيا حض ةةر اْل ِقس ةةمةَ رول ةةو اْلقرب ةةى واْليتَ ةةامى واْلمس ة ِ
ةاكين
ْ َْ
َْ َ َ َ َ َ َ
َ َ ََ
ْ َ
ةاره وو ْم ِمْن ةةه َو ولة ةوا لَه ة ْةم َ ة ْةوال َم ْعروف ةةا  )76(ف ةةيكر ف ةةأ اآلي ةةة االول ةةى (واكس ةةووم)
فَ ة ْ
وحيفها فأ ال انية ! وال واب عن سر يلك الةيكر والحةي

رن ولةه تعةالى  وال تؤتةوا

السةةفهاال ام ةوالكم  منمةةا الم ةراد بةةه السةةفيه المتصةةير مليةةه المةةاع بة رث وال يحسةةن القيةةام

ال بقةدر مةا يأكلةه ويلبسةه فةالنهأ
عليه فيح ةر عليةه مالةه مبقةاال عليةه وال يم ّكةن منةه م ّ
منما وو لألوصياال ونسبة الماع مليهم م اه بما لهم فيه مةن التصةر والن ةر رمةا
اآليةة الةةةرى فليسةت فةةأ شةأن رحةواع السةةفهاال وحكمهةا يوانمةةا المةراد بهةةا المقتسةةمون
لميراث يةصهم ال ح فيه لذيروم فيحضروم ريب فقير ويتيم محتان ومسةكين فنةدبوا

الةةى التص ةةد عل ةةيهم واإلحس ةةان  .ال لحة ة وة ةؤالال ف ةةأ الم ةةاع فم ةةن ري ةةن تل ةةهم كس ةةوتهم
والتنصيص عليها ؟ منما ندبوا ملى اإلحسةان ملةيهم بةالعفو ممةا يةة

علةيهم وسةع يلةك

كسوتهم رو لم يسع  .فافتر مقصد اآليتين و اال كع على ما يناسب(.)77
ومنه ريضا وله تعةالى رَِيامةا معةد َ ٍ
ةان ِم ْةنك ْم َم ِريضةا ر َْو َعلَةى َس َةف ٍر
ودات َف َم ْةن َك َ
َْ
فَ ِع ِدةَ ِم ْن رَِي ٍام ر َة َر   ..ر فأفطر فعدة من ريام رةر فحي للشةرط والمضةا قةة
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بال هور ةالفا لل اورية حيث رو بوا الفطر علةى المسةافر رةةيا مةن ال ةاور.وكةيلك
وله َ  :فم ْن َكان ِمْنكم م ِريضا رَو بِ ِه رَيى ِم ْن رر ِ
ْس ِه َف ِف ْدَيةَ ر فحل ففدية.
َ
َ
ْ
ْ َ
َ

الخاتمة

مما تقدم يتبين لنا -:

ال ويكةره ربلة مةن حيفةه ومةا مةن شةأال حةي
* رنه ما مةن شةأال يكةر فةأ القةرآن م ّ
مالّ وحيفه ربل من يكره  .وعلينا رن نبحث عن المعانأ التأ رداوا كع لون .

* ان الح ةةي

م ةةن اس ةةاليب العربي ةةة الت ةةأ تعتم ةةد البالغ ةةة عليه ةةا فلك ةةع ك ةةالم روف ةةه

الةاصة به فقد يكون من بالغة القوع ان تيكر الكلمة و ةد يكةون مةن البالغةة ان

تحي

فلكع مقام مقاع.

* ان االصع فأ الكالم ان ييكر امةا الحةي
سبب للحي

فهةو ةةال

.وويا السبب يعر بدراسة السيا .

االصةع ومةن وةيا فالبةد مةن

* البد من رينة عند الحي واالّ ّ اصبا الكالم لذوا الفاجدة منه .
*انه ينبذأ التو عند اسلوب الحي لما فأ ه مةن بالغةة ع يمةة وداللةة كبيةرة ال
تدرك اال بالتأمع والتدبر.

وآةر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين
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Abstract
Praising is to Allah , Peace be upon his prophet , his family
and followers .
The Quranic study is considered most important study
because of the modern needs and intellectual necessities , Thus I
aim to write about one of the miracles of Quran , this is " The
Rhetoric of Omission in Quran " , The study is divided into four
chapters , The first one is about the rhetoric of omission , I talk
in the second chapter on the omission of a letter , The third
chapter deals with the omission of noun . while the fourth
chapter covers the omission of verb , Finally we have the conchs
ion , That what I present , If it is true , it is favour of Allah , If it
is false , that is from me .
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المصادر

 .1رحكةام القةرآن ة محمةد عبةد اهلل المعةرو

بةأبن العربةأ ة ت :علةأ محمةد الب ةاو ة

ط1387 2وة ة 1967م ة مطبعة عيسى البابأ الحلبأ.
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 .2البروان فأ علةوم القةرآن ة بدر الدين محمد بن عبد اهلل الهركشأ (ت 794و ة)تقةديم
مصةطفى عبةد القةادر عطةا ة ط1418 1و ة 1988م ة دار الكتةب العلميةة ة بيةروت ة

لبنان .

 .3بالغة الكلمة فأ التعبير القرآنأ ة د .فاضةع صةالا السةامراجأ ط 2111 1م ة دار
الشؤون ال قافية العامة ة بذداد .

 .4تفسير ربأ السةعود (( ارشةاد العقةع السةليم الةى م اهيةا القةران الكةريم )) البةأ السةعود
محمةةد بةةن احمةةد العمةةاد ( ت951ه) طبعةةة منقحةةة باشة ار

محمةةد عبةةد اللطي ة

مكتبة ومطبعة محمد علأ صبيا واوالدة  -ميدان االهورية  .د.ت.

 .5تفسةةير البحةةر المحةةيط  -لبةةأ عبةةد اهلل محمةةد بةةن يوس ة

بةةن علةةأ بةةن يوس ة

حيان االندلسأ الذرناطأ (ت754وة) –ط1مطبعة السعادة – مصر 1328وة.

-

بةةن

 .6تفسير التحرير والتنوير–محمد الطاوربن عاشور–الدار التونسية للنشر .د.ت.

 .7التفسةير الكبيةر ومفةاتا الذيةب ة محمةد فةةر الةدين الةراه ةط1411 1و ة 1981م ة
دار الفكر للطباعة والنشر ة بيروت ة لبنان .

 .8ة ةةامع البية ةةان عة ةةن تأوية ةةع آ الق ة ةران  -لبة ةةأ عفة ةةر محمة ةةد بة ةةن رية ةةر الطبة ةةر
(ت311وة) – دار الفكر – بيروت لبنان –  1418وة 1988م.

 .9ال ةةامع الحكةةام الق ةران  -البةةأ عبةةد اهلل محمةةد بةةن احمةةد االنصةةار القرطبةةأ -
ت-احمةد عبةةد العلةةيم البردونةةأ  -ط 3مصةةورة عةةن الطبعةةة ال انيةةة الهيجةةة المصةرية
العامة للكتاب 1384وة –1695م.

 .11دالجةع اإلع ةاه فةأ علةم المعةانأ ة عبةد القةاور ال ر ةانأ ة تصةحيا محمةد عبةده
ومحمةد الشةنقيطأ ة طبةع باشة ار

1381وة 1961م.

السةيد محمةد رشةيد رضةا ة مكتبةة القةاورة ة مصةر

 .11رواجةع البيةان تفسةير آيةات الحكةام مةن القةرآن ة محمةد علةأ الصةابونأ ة مؤسسةة
عه الدين للطباعة والنشر ة بيروت ة لبنان.
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 .12روح المع ةةانأ ف ةةأ تفس ةةير الفة ةران الع ةةيم والس ةةبع الم ةةانأ  -ش ةةهاب ال ةةدين الس ةةيد
محمةةود اآللوسةةأ البذةةداد ( ت1271وة ة )  -طبعةةة ديةةدة مصةةححة ومنقحةةة -دار
الفكر  -بيروت  1398 -وة 1978م.

 .13هاد المسةير فةأ علةم التفسةير – البةن ال ةوه –ط 1المكتةب اإلسةالمأ للطباعةة
والنشر 1387 .وة 1967م.

 .14سةنن ربةأ داود ة سةليمان ابةن الشةعث الس سةتانأ ة تعلية  :محمةد محةأ الةدين
عبد الحميد ة دار احياال التراث العربأ ة بيروت .

 .15سةةنن الترمةةي ( المسةةمى بال ةةامع الصةةحيا ) ة ة ابةةو عيسةةى محمةةد بةةن عيسةةى
الترمي ة ت  :احمد محمد شاكر ة القاورة 1937م.

 .16صة ةةحيا البةة ةةار  -ابة ةةأ عبة ةةد اهلل محمة ةةد بة ةةن اسة ةةماعيع بة ةةن اب ة ةراويم البةة ةةار
(ت265وة) –ط 1دار القلم بيروت – لبنان – 1417وة 1987م.

 .17ص ة ةةفوة التفاس ة ةةير – محم ة ةةد عل ة ةةأ الص ة ةةابونأ –ط -1ع ة ةةالم الكت ة ةةب بي ة ةةروت –
1416وة 1986م.

 .18فكرة الن م بين و وه االع اه فأ القران الكريم – د .فتحأ احمد عامر القةاورة
–  1395وة1975 -م .

 .19ف ةةأ ة ةةالع الق ة ةران – سة ةةيد ط ةةب – ط – 7دار الشة ةةرو –بية ةةروت –لبنة ةةان –
1398وة1978-م .العمة للتألي والنشر 1171م.
 .21الكشةةا

عةةن حقةةاج التنهيةةع وعيةةون اال اويةةع فةةأ و ةةوه التاويةةع  -ابةةأ القاسةةم

ار اهلل محمود بن عمر الهمةشر (ت  - )538دار الفكر للطباعة والنشر د.ت.

 .21مذنأ اللبيب عن كتب االعاريب ة ابن وشام االنصةار ة مطبعةة عيسةى البةابأ
الحلبأ.
 .22مةالك التأويع القاطع بيو االلحاد والتعطيع فةأ تو يةه المتشةابه اللفة مةن آ

التنهيةع ة رحمةد بةن ابةراويم بةن الهبيةر ال قفةأ العاصةمأ الذرنةاطأ ة ت سةعيد الفةالح ة

ط1413 1وة 1983م دار الذرب االسالمأ ة بيروت ة لبنان .
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