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 رــــــهيىة الًحرو

 رئيسـًا  علي سامل مجعةد.  -

 عضـوًا  د. أنور عمر أبوشينة  -

 عضـوًا د. أمحد مرحييل حرويش  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلية  جامعة المرقب /تصدر عن  ة  سنوينصف  مجلة علمية ثق افية محكمة  ال    
المعنية    ةالخمس، وتنشر بها البحوث والدراسات األكاديمياآلداب  

بالمشكالت والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم  
 االنسانية. 

فقط،  راء أصحابياآتعبر عف كردت في ىذا العدد التي كالكتابات كافة اآلراء كاألفكار  -
  كال تعكس بالضركرة رام ىيئة تحرير المجمة كال تتحمؿ المجمة اية مسؤلية اتجاىيا.

 تُوّجه جميع المراسالد إلى العنوان اآلتي:

 العلوم االنسبنيخ  هيئخ تحرير مجلخ 

 داة الخمس جبمعخ المرقت مكتت المجلخ ثكليخ اآل

 ( 04004)ص.ة الخمس /ليجيب 

 (ىد. عل 44892180984000)هبتف 

 د. انور(  44892180042004أو ) -(د .احمذ 44892180080100 ) 

  journal.alkhomes@gmail.com    الجريذ االلكتروني:

 6journal.alkhomes@gmail.com على الفيس ثوك المجلخ صفحخ

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 قواعد ومعايير النشر

سـ بكضكح المنيجية كدقة تيتـ المجمة بنشر الدراسات كالبحكث األصيمة التي تت-
التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة في المغة العربية كاالنجميزية كالدراسات 
االسبلمية كالشعر كاألدب كالتاريخ كالجغرافيا كالفمسفة كعمـ االجتماع كالتربية كعمـ 

 النفس كما يتصؿ بيا مف حقكؿ المعرفة.

ندكات العممية المقامة داخؿ ترحب المجمة بنشر التقارير عف المؤتمرات كال-
 الجامعة عمى أف ال يزيد عدد الصفحات عف خمس صفحات مطبكعة.

نشر البحكث كالنصكص المحققة كالمترجمة كمراجعات الكتب المتعمقة بالعمـك -
اإلنسانية كاالجتماعية كنشر البحكث كالدراسات العممية النقدية اليادفة إلى تقدـ 

 .المعرفة العممية كاإلنسانية

ترحب المجمة بعركض الكتب عمى أال يتجاكز تاريخ إصدارىا ثبلثة أعكاـ كال -
يزيد حجـ العرض عف صفحتيف مطبكعتيف كأف يذكر الباحث في عرضو 

عدد -مكاف كتاريخ النشر -عنكاف الكتاب -المعمكمات التالية )اسـ المؤلؼ كامبلن 
البيانات السالفة  تكتب -نبذة مختصرة عف مضمكنو -اسـ الناشر-صفحات الكتاب

 الذكر بمغة الكتاب(.

 ضوابط عامة لممجمة

يجب أف يتسـ البحث باألسمكب العممي النزيو اليادؼ كيحتكل عمى مقكمات  ػػػػ
 كمعايير المنيجية العممية في اعداد البحكث.

ييشترط في البحكث المقدمة لممجمة أف تككف أصيمة كلـ يسبؽ أف نشرت أك  -
أخرل أك أية جية ناشرة اخرة. كأف  يتعيد الباحث بذلؾ قدمت لمنشر في مجمة 

خطيا عند تقديـ البحث، كتقديـ إقراران بأنو سيمتـز بكافة الشركط كالضكابط المقررة 
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 –في المجمة، كما أنو ال يجكز يككف البحث فصبل أك جزءان مف رسالة )ماجستير 
 دكتكراه( منشكرة، أك كتاب منشكر.

العربية كيمكف أف تقبؿ بحكثا باإلنجميزية أك بأية لغة أخرل، لغة المجمة ىي  ػػػػػػ 
 ػػػػبعد مكافقة ىيئة التحرير.

تحتفظ ىيئة التحرير بحقيا في عدـ نشر أم بحث كتيعدُّ قراراتيا نيائية، كتبمغ  -
الباحث باعتذارىا فقط اذا لـ يتقرر نشر البحث، كيصبح البحث بعد قبكلو حقا 

 النقؿ منو إال بإشارة إلى المجمة. محفكظا لممجمة كال يجكز

ال يحؽ لمباحث إعادة نشر بحثو في أية مجمة عممية أخرل بعد نشره في مجمة -
 الكمية ، كما ال يحؽ لو طمب استرجاعو سكاء قيبؿى لمنشر أـ لـ يقبؿ.

تخضع جميع الدراسات كالبحكث كالمقاالت الكاردة إلى المجمة لمفحص العممي، -
ميف مختصيف ) محكـ كاحد لكؿ بحث( تختارىـ ىيئة التحرير بعرضيا عمى ميحكّْ 

عمى نحك سرم لتقدير مدل صبلحية البحث لمنشر، كيمكف اف يرسؿ الى محكـ 
 اخر كذلؾ حسب تقدير ىيئة التحرير.

يبدم المقيـ رأيو في مدل صبلحية البحث لمنشر في تقرير مستقؿ مدعمان  -
ييـ عف شير مف تاريخ إرساؿ البحث إليو، بالمبررات عمى أف ال تتأخر نتائج التق

 كيرسؿ قرار المحكميف النيائي لمباحث كيككف القرار إما:

 قبول البحث دون تعديالت. *

عادة عرضو عمى المحكم.*  قبول البحث بعد تعديالت وا 

 رفض البحث.*

تقـك ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف بآراء المحكميف كمقترحاتيـ إذ كاف -
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أك البحث في حاؿ يسمح بالتعديؿ كالتصحيح، كفي حالة كجكد تعديبلت  المقاؿ
طمبيا المقيـ كبعد مكافقة الييئة عمى قبكؿ البحث لمنشر قبكالن مشركطان بإجراء 
التعديبلت يطمب مف الباحث األخذ بالتعديبلت في فترة ال تتجاكز أسبكعيف مف 

عمى المحكـ، ككيفية األخذ  تاريخ استبلمو لمبحث، كيقدـ تقريران يبيف فيو رده
 بالمبلحظات كالتعديبلت المطمكبة.

ترسؿ البحكث المقبكلة لمنشر إلى المدقؽ المغكم كمف حؽ المدقؽ المغكم أف -
 يرفض البحث الذم تتجاكز أخطاؤه المغكية الحد المقبكؿ.

تنشر البحكث كفؽ أسبقية كصكليا إلى المجمة مف المحكـ، عمى أف تككف  -
 شركط السالفة الذكر.مستكفية ال

الباحث مسئكؿ بالكامؿ عف صحة النقؿ مف المراجع المستخدمة كما أف ىيئة -
 تحرير المجمة غير مسئكلة عف أية سرقة عممية تتـ في ىذه البحكث.

(  مختصرة قدر اإلمكاف تتضمف االسـ (cvترفؽ مع البحث السيرة عممية  -
يؽ، كجامعتو ككميتو كقسمو، كأىـ الثبلثي لمباحث كدرجتو العممية كنخصصو الدق

 مؤلفاتو، كالبريد االلكتركني كالياتؼ ليسيؿ االتصاؿ بو.

 يخضع ترتيب البحكث في المجمة لمعايير فنية تراىا ىيئة التحرير. -

تقدـ البحكث الى مكتب المجمة الكائف بمقر الكمية، اك ترسؿ إلى بريد المجمة -
 اإللكتركني.

طريؽ البريد االلكتركني اك صندكؽ البريد يتـ اببلغ  اذا تـ ارساؿ البحث عف- 
 الباحث بكصكؿ بحثو كاستبلمو.

يترتب عمى الباحث، في حالة سحبو لبحثو اك إبداء رغبتو في عدـ متابعة  -
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 إجراءات التحكيـ كالنشر، دفع الرسـك التي خصصت لممقيميف.

 شروط تفصيمية لمنشر في المجمة

بالمغتيف العربية كاإلنجميزية. كيجب أف يككف  عنكاف البحث: يكتب العنكاف-
العنكاف مختصرا قدر اإلمكاف كيعبر عف ىدؼ البحث بكضكح كيتبع المنيجية 

 العممية مف حيث اإلحاطة كاالستقصاء كأسمكب البحث العممي.

يذكر الباحث عمى الصفحة األكلى مف البحث اسمو كدرجتو العممية كالجامعة  -
 ة التي يعمؿ بيا. اك المؤسسة األكاديمي

 أف يككف البحث مصكغان بإحدل الطريقتيف اآلتيتيف:_-

:البحكث الميدانية: يكرد الباحث مقدمة يبيف فييا طبيعة البحث كمبرراتو كمدل 1
الحاجة إليو، ثـ يحدد مشكمة البحث، كيجب أف يتضمف البحث الكممات المفتاحية 

و، ككيفية تحميؿ بياناتو، ثـ )مصطمحات البحث(، ثـ يعرض طريقة البحث كأدكات
 يعرض نتائج البحث كمناقشتيا كالتكصيات المنبثقة عنيا، كأخيران قائمة المراجع.

:البحكث النظرية التحميمية: يكرد الباحث مقدمة يميد فييا لمشكمة البحث مبينان 2
غنائيا بالجديد، ثـ يقسـ  فييا أىميتو كقيمتو في اإلضافة إلى العمـك كالمعارؼ كا 

لعرض بعد ذلؾ إلى أقساـ عمى درجة مف االستقبلؿ فيما بينيا، بحيث يعرض في ا
كؿ منيا فكرة مستقمة ضمف إطار المكضكع الكمي ترتبط بما سبقيا كتميد لما 

 يمييا، ثـ يختـ المكضكع بخبلصة شاممة لو، كأخيران يثبت قائمة المراجع.

( A4حد مف الكرقة)يقدـ الباحث ثبلث نسخ كرقية مف البحث، كعمى كجو كا-
كاحدة منيا يكتب عمييا اسـ الباحث كدرجتو العممية، كالنسخ األخرل تقدـ كيكتب 

( باستخداـ البرنامج Cdعمييا عنكاف البحث فقط، كنسخة الكتركنية عمى)
 (.MS Wordالحاسكبي)
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صفحة بما في  30صفحة كال تزيد عف 20يجب أال تقؿ صفحات البحث عف  -
 األشكاؿ كالجداكؿ كقائمة المراجع .ذلؾ صفحات الرسـك ك 

( كممة 150يرفؽ مع البحث ممخصاف )بالمغة العربية كاالنجميزية( في حدكد )-
لكؿ منيما، كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يكتب في أعمى الصفحة عنكاف البحث 

 كال يتجاكز الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص.

 2.5كف اليكامش األخرل سـ مف جية التجميد بينما تك 3ييترؾ ىامش مقداره -
سـ، المسافة بيف األسطر مسافة كنصؼ،  يككف نكع الخط المستخدـ في المتف 

Times New Roman 12  لمغة االنجميزية ك مسافة ك نصؼ بخط
Simplified Arabic 14 .لؤلبحاث بالمغة العربية 

في حالة كجكد جداكؿ كأشكاؿ كصكر في البحث يكتب رقـ كعنكاف الجدكؿ أك -
لشكؿ كالصكرة في األعمى بحيث يككف مكجزان لممحتكل كتكتب الحكاشي في ا

األسفؿ بشكؿ مختصر كما يشترط لتنظيـ الجداكؿ اتباع نظاـ الجداكؿ المعترؼ بو 
 .12في جياز الحاسكب كيككف الخط بحجـ 

يجب أف ترقـ الصفحات ترقيمان متسمسبلن بما في ذلؾ الجداكؿ كاألشكاؿ كالصكر -
 كقائمة المراجع .كالمكحات 

 : طريقة التوثيق

ييشار إلى المصادر كالمراجع في متف البحث بأرقاـ متسمسمة تكضع بيف قكسيف -
(، كيككف ثبكتيا في أسفؿ صفحات البحث، 3(، )2(، )1إلى األعمى ىكذا: )

يؽ متسمسمة مكضكعة بيف قكسيف في أسفؿ كؿ صفحة، فإذا كتككف أرقاـ التكث
( فإف الصفحة 6كانت أرقاـ التكثيؽ في الصفحة األكلى مثبلن قد انتيت عند الرقـ )

 (. 1التالية ستبدأ بالرقـ )

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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 كيككف تكثيؽ المصادر كالمراجع عمى النحك اآلتي:-

تكبا بالبنط الغامؽ، اكال :الكتب المطبكعة: اسـ المؤلؼ ثـ لقبو، كاسـ الكتاب مك
 -كاسـ المحقؽ أك المترجـ، كالطبعة، كالناشر، كمكاف النشػر، كسنتو، كرقـ المجمد 

كالصفحة. مثاؿ: أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ،  -إف تعددت المجمدات
، مصطفى البابي الحمبي، 2الحيكاف. تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، ط

ار إلى المصدر عند كركده مرة ثانية عمى . كيش40،ص3ـ،ج1965القاىرة، 
 النحك اآلتي: الجاحظ، الحيكاف، ج، ص.

ثانيا: الكتب المخطكطة: اسـ المؤلؼ كلقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ،  
كاسـ المخطكط مكتكبا بالبنط الغامؽ، كمكاف المخطكط، كرقمو، كرقـ المكحة أك 

الفضؿ المأثكر مف سيرة السمطاف الممؾ  الصفحة. مثاؿ: شافع بف عمي الكناني،
(، كرقة 424المنصكر. مخطكط مكتبة البكدلياف باكسفكرد، مجمكعة مارش رقـ )

50. 

ثالثا: الدكريات: اسـ كاتب المقالة، عنكاف المقالة مكضكعان بيف عبلمتي تنصيص 
الصفحة،  "، كاسـ الدكرية مكتكبان بالبنط الغامؽ، رقـ المجمد كالعدد كالسنة، كرقـ  "

مدخؿ"، مجمة جامعة  -مثاؿ: جرار، صبلح: "عناية السيكطي بالتراث األندلسي
ـ، 1995ى/ 1415القاىرة لمبحكث كالدراسات، المجمد العاشر، العدد الثاني، سنة 

 .179ص

تكتب اآليات القرآنية بيف قكسيف  -رابعا: اآليات القرآنية كاالحاديث النبكية:  
مع اإلشارة إلى السكرة كرقـ اآلية. كتثبت األحاديث   ﴾مزىريف بالخط العثماني﴿ 

 بعد تخريجيا مف مظانيا.» « النبكية بيف قكسيف مزدكجيف 

مبلحظة: ال تكافؽ ىيئة التحرير عمى تكرار نفس االسـ )اسـ الباحث( في عدديف 
متتاليف كذلؾ لفتح المجاؿ اماـ جميع  منشر.لاعضاء ىيئة التدريس 
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 )سورة البقرة أنموذجًا( الممسات الفنّية لممحذوف
                                                1عمي عبد السالم بالنور د.

 المقدمة:
 

بلـ عمى سيدنا محمد خػاتـ األنبيػاء كالمرسػميف، كعمػى الحمد  رب العالميف، كالصبلة كالس
 آلو كصحبو أجمعيف، كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف.

أال  - -ختـ الرساالت السماكية برسالة النبي األعظـ محمد --أمَّا بعد، فإفَّ ا
ہ  ھ  ھ  ھ    كىي القرآف الكريـ، المنزؿ بمغة العرب كما قاؿ في كتابو العزيز

كا غيرىـ بالفصاحة كالبياف كاف القرآف . 2يكسؼ:  ےھ   كلما كاف العرب قد بزُّ
الكريـ معجزان ليـ في ببلغة نظمو، فتحداىـ بما ىـ متميزكف بو، فعجزكا عف مجاراتو، 

ڀ   ڀ   عف ىذا العجز بقكلو: -   -كسممكا لو في نياية المطاؼ، كيخبر ا  

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

 .88اإلسراء:    ڦ  
كلما كاف مف المغة أف تسقط مف األلفاظ ما يدؿ غيره عميو، صار أسمكب الحذؼ ال   

يىغمض بو المعنى، ؛ إلرجاعو حسف العبارة إلى ما يعمد إليو المتكمـ مف حذؼ ال يمتكم 
نَّما ىك تصرؼ تصفى بو العبارة، كيشتد أسرىا، ك  يقكل حبكيا، مف كرائو القصد؛ كا 

 كيتكاثر إيحاؤىا، كيتقكَّل مبناىا، فتدؿ عمى قكة البياف، كصحة الذكاء، كصدؽ الفطرة.
كالحذؼ في األسمكب القرآني ظاىرة مف ظكاىر ببلغتو كبيانو بعامة، غير أفَّ         

إذ ال تظير آية مف  -مكضكع البحث -تككف خاصة في سكرة البقرة دىذه الظاىرة تكا
 بيا حذؼ إالَّ قميبلن بؿ قد تككف في اآلية الكاحدة أكثر مف حذؼ كاحد أحيانان. آياتيا ليس

كأمَّا ما يرشد إليو السػياؽ فػي الكػبلـ، أك داللػة الحػاؿ عميػو فيػك أصػؿ ببلغتيػا الػذم       
يعتمػػػد عمػػػى ذكػػػاء القػػػارئ، كالمتػػػذكؽ لؤلسػػػمكب الػػػذم ال يجػػػد المتعػػػة فػػػي السػػػياؽ الكاضػػػح 

                                                 
 .الخمس، جامعة المرقب –عضك ىيأة تدريس بقسـ المغة العربية كآدابيا، كمية اآلداب  - 1
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رؾ حٌسو كينشط؛ ليستكضح، كيتبػيف، كيكشػؼ األسػرار، كالممسػات كالمكشكؼ بؿ حيث يتح
الفنيػػة، كالمطػػائؼ، كالمعػػاني الببلغيػػة مػػف كراء اإليحػػاءات كالرمػػكز، فحػػيف يقػػع فػػي طمبتػػو 

 .   (1)يككف ذلؾ أمكف في نفسو، كاممؾ ليا مف المعاني التي يجدىا مبذكلة في حؽ المفظ
حػػاؿ مػػع فصػػاحتو كبيانػػو، كمقتضػػى الحػػاؿ لمقتضػػى ال 0كتتطمػػب ببلغػػة الحػػذؼ مطابقتػػو 

مختمػػؼ؛ ألفَّ مقامػػات الكػػبلـ متفاكتػػة، فمقػػاـ التنكيػػر يبػػاف التعريػػؼ، كمقػػاـ اإلطػػبلؽ يبػػاف 
التقييد، كمقاـ التقديـ يباف التأخير، كمقاـ الحذؼ يباف الػذكر، كخطػاب الػذكي يبػاف خطػاب 

طابقتو لبلعتبػار المناسػب مػف الغبي، كارتفاع شأف الكبلـ في الحيسف كالقبكؿ يتكقؼ عمى م
حيث االرتفاع كعدمػو بعػد المطابقػة، لػذلؾ اىػتـ أىػؿ المغػة، كالببلغيػيف بالحػذؼ فػي القػرآف 
ماال مػف الػذكر؛  الكريـ؛ ألنَّو مف البياف الذم يفيـ بدالئؿ قرائف األقكاؿ ك األحكاؿ  كأكثر جى

مالػػو يكمػػف فػػي إطػػبلؽ الحريػػة لمػػنفس أف تتصػػكر آفػػاؽ الد اللػػة التػػي يحتمميػػا المفػػظ ألفَّ جى
مالو، كلـ يؤًد الغرض تماـ األداء.   المحذكؼ، ك لك قيد المفظ المحذكؼ بالذكر لذىب جى

كلمػػا كػػاف أسػػمكب الحػػذؼ فػػي القػػرآف الكػػريـ نمطػػان مػػف أنمػػاط التركيػػب، كشػػكبلن مػػف أشػػكاؿ 
   التصرؼ في بناء العبارة القرآنية، جعٍمتيوي سبيبلن لفيـ أسرار كلطائؼ الحذؼ.

كلمػػػا رأيػػػت أف ظػػػاىرة الحػػػذؼ جػػػديرة بالبحػػػث كالتتبػػػع، عمػػػدت إلػػػى تتبػػػع المحػػػذكؼ؛ لسػػػبر 
فكػػاف فػػي  -الممسػػة الفنٌيػػة كالسػػرّْ المتصػػؿ بالببلغػػة مػػف كراء حذفػػو فػػي آيػػات ىػػذه السػػكرة 

اإليحاء، كاإلحكاـ في دقة المعنػى، كاإليجػاز، كمراعػاة مقتضػى الحػاؿ، كالتصػكير، كاإلثػارة 
بأبمغ عبػارة, كفػي أكسػع معنػى ، كأكثػر  -اسب الصكتي كالتقابؿ المكسيقي، كالتشكيؽ، كالتن

 تأثير، معتمدان في ذلؾ عمى العىرض، كالتتبع، كالتذكؽ ليذا النص.
ككاف منيجي في البحث قائما عمى عرض اآليات، كالكقػكؼ عمػى المحػذكؼ فييػا، معتمػدان 

كتػػب التفسػػير، كمنيػػا مراجػػع عمػػى مصػػادر كمراجػػع متنكعػػة منيػػا كتػػب تراثيػػة قديمػػة مثػػؿ: 
 الحديثة.

كقػػػد راعيػػػت اختصػػػار التكثيػػػؽ فػػػي ىػػػكامش البحػػػث نػػػاقبلن التفاصػػػيؿ إلػػػى فيػػػرس المصػػػادر 
 كالمراجع.

                                                 
 . 121: 1تح: التنجي   ،عبد القاهر اجلرجاين ،ينظر: كتاب دالئل اإلعجاز ((1
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.فقػػد جػػاء فػػي الممســات الفنيــة لممحــذوف )ســورة البقــرة أنموذجــًا(كلمػػا كػػاف عنػػكاف البحػػث 
 مقدمة، كمكضكع، كخاتمة.

و, كداللتػػو فػػي القػػرآف الكػػريـ كبخاصػػة فػػي ففػػي المقدمػػة تعرضػػت ألىميػػة الحػػذؼ, كببلغتػػ
 سكرة البقرة،  كمنيج دراستي ليذه الظاىرة في ىذه السكرة.

أمػػػا المكضػػػكع فقػػػد تنػػػاكؿ: تعريػػػؼ الحػػػذؼ لغػػػة كعنػػػد الببلغيػػػيف، كعػػػرض الممسػػػات الفنٌيػػػة 
لممحػػػػذكؼ مػػػػف خػػػػبلؿ آيػػػػات سػػػػكرة البقػػػػرة، مثػػػػؿ: اإليحػػػػاء، كاإلحكػػػػاـ فػػػػي تأديػػػػة المعنػػػػى، 

 تصكير، كاإلثارة كالتشكيؽ، كالتقابؿ الصكتي كالتبادؿ المكسيقي. كاإليجاز، كال
 أما الخاتمة فقد حكت أىـ نتائج البحث.

 الموضوع:
حػػذؼ ذنػػب فرسػػو إذا قطػػع طرفػػو، كفػػرس محػػذكؼ » الحػػذؼ لغػػة: جػػاء فػػي أسػػاس الببلغػػة

 (.1)« الذنب، كزؽ محذكؽ: مقطكع القكائـ، كحذؼ رأسو بالسيؼ: ضربو فقطع منو قطعة

ػرىس» ي تيذيب المغةكف  «الحذؼ: شاء صػغار ليسػت ليػا أذنػاب كال آذاف، يجػاء بيػا مػف جي
(2) 

فمػػػف النصػػػيف السػػػابقيف نػػػرل أفَّ مػػػادة)ح.ذ.ؼ( تػػػدكر حػػػكؿ اإلسػػػقاط كالقطػػػع، أك التخفيػػػؼ 
 الذم يدعك إلى اإلسقاط.

 
 الحذف عند البالغيين:

يفرقػػػػكف بػػػػيف الحػػػػذؼ ، كبعػػػػض الببلغيػػػػيف (3)ىػػػػك إسػػػػقاط جممػػػػة أك جػػػػزء منيػػػػا مػػػػف الكػػػػبلـ
كاإلضػػػمار مػػػف خػػػبلؿ  مػػػا يظيػػػر مػػػف أثػػػر المحػػػذكؼ، كالمقصػػػكد بػػػاألثر :ىػػػك مػػػا يتركػػػو 

                                                 
  ر اهلل أيب القاسم الزخمشري)ح.ذ.ف(. جلا( 1)

  أليب منصور حممد بن أمحد األزهري )ح.ذ.ف(( 2)

  .291- 290: 1ينظر اإليضاح يف علوم البالغة، اخلطيب القزويين ( 3)
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كالفػػرؽ بػػيف الحػػذؼ كاإلضػػمار أفَّ الحػػذؼ :» (1)المحػػذكؼ مػػف أثػػر إعرابػػي. يقػػكؿ البػػابرتي
   ڻڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ ىك الػذم ال يظيػر أثػره، مثػاؿ قكلػو تعػالى:

: كاسأؿ أىؿ القرية، ألنا لك لـ نقػدر )أىػؿ( لكانػت القريػة ، أم82يكسؼ: ۀ  ۀ  
 أىبلن لمسؤاؿ، كىذا محاؿ.

 كاإلضمار ىك الذم يظير أثره، مثاؿ: قكؿ الشاعر:
 كبمدةو ليس بيا أنيس
[ ظاىر؛ ألنَّو يجرىا بعده  (2)« كالتقدير: ريبَّ بمدة. فإفَّ أثر]ريبَّ

[ بعػػد فالظػػاىر مػػف لفػػظ األثػػر، األثػػر اإلعرابػػي       لمعكامػػؿ، فظيػػر كاضػػحان جميػػان فػػي ]ريبَّ
حػػذفيا فػػي بمػػدة ... بينمػػا لػػـ يظيػػر أثػػر المضػػاؼ بعػػد حذفػػو فػػي سػػؤاؿ القريػػة. كالتقػػدير : 

 كأساؿ أىؿ القرية.
، كالجرجػػاني فػػي (3)كبعضػػيـ لػػـ يفػػرؽ بػػيف الحػػذؼ كاإلضػػمار مثػػؿ: القزكينػػي فػػي اإليضػػاح

 .(4)دالئؿ اإلعجاز
 ة لمسة فنٌية، كلطيفة بيانية، منيا:كلممحذكؼ في سكرة البقر  
 اإليحاء:_ 1

شػػعكر يبعثػػو األثػػر الفنػػي فػػيمف يطمػػع عميػػو، كيختمػػؼ ىػػذا الشػػعكر قػػكة كنكعػػان » كىػػك      
 .(5)«حسب ثقافة المتممي، كرىافة حسو

كاإليحػػاء أسػػاس مػػف األسػػس التػػي يقػػـك بيػػا العمػػؿ األدبػػي، ألنَّػػو باعػػث لمحركػػة ، كتظميػػؿ 
اة، فيضػفي عمػى العبػارة ازدحػاـ المػدلكؿ، كامػتبلء المعنػى، كصػكال إلػى الصكر بظػبلؿ الحيػ

                                                 
هو حممد بن حممد بن حممود أكمل الدين البابريت، عالمة بفقه احلنفية، عارف باألدب، نسبته إىل بابريت)قرية من (  1)

 .42: 7عمال دجيل ببغداد(...تويف مبصر من كتبه ) شرح تلخيص اجلامع الكبري للخالطي(.األعالم للزركلي أ
   . 430شرح التلخيص أكمل الدين حممد البابريت :تح: حممد صوفيه :( 2)

  .297 – 296: 1  اإليضاح ينظر:( 3)

  .179 كتاب دالئل اإلعجاز :  ينظر: ( 4)

  .43ر عبد النور:ادلعجم األديب، جبو ( 5)
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القػػرآف » التػأثير فػي الػػنفس؛ إلقناعيػا كحصػكؿ االسػػتجابة منيػا كبخاصػة فػػي القػرآف؛ ألفَّ  
كتػػػػاب شػػػػريعة كعقيػػػػدة، كالعقيػػػػدة ال تعتمػػػػد عمػػػػى االقنػػػػاع العقمػػػػي فقط...كمػػػػف ىنػػػػا جػػػػاءت 

تركيز القرآف الكريـ عمى ىذه الميمة، كاحتفػاؤه بيػا  صعكبة الدعكة إلى العقيدة، كجاء أيضا
كػػؿ ىػػذا االحتفػػاء المتمثػػؿ فػػي إيثارىػػا بالجانػػب األعظػػـ منػػو كاسػػتخدامو لمختمػػؼ األسػػاليب 

 .(1) «كاستعانتو بشتى كسائؿ التأثير كاإلقناع
كبالحػػػػذؼ صػػػػار الػػػػنص القرآنػػػػي أرقػػػػى النصػػػػكص؛ لتضػػػػمف الجممػػػػة القرآنيػػػػة بعػػػػد الحػػػػذؼ 

في ذىف القارمء كالمتفكر صكران كأخيمة يتػأثر بيػا السػامع كالقػارمء كيسػتنبط  إيحاءات تثير
ڃ  ڃ  چ  چ  چ   مف خبلليا المعاني المثارة في الذىف، كمف ذلؾ قكلػو تعػالى:

لػيس عمػػى  -  -حيػث يػػكحي خػداعيـ مػػع ا.9البقػرة:   چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ
خدعػػػػو غيػػػػره، فيتعػػػػيف ىنػػػػا لىٍحػػػػظي ال تخفػػػػى عميػػػػو خافيػػػػة، فكيػػػػؼ ي - -ظػػػػاىره؛ ألفَّ ا

ىػي  - -، كحذفػو يػكحي بػأفَّ مخادعػة الرسػكؿ(2))محذكؼ( تقديره )يخػادعكف رسػكؿ ا(
 .-  -مخادعة ا

  11البقػػرة:  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ كفػػي قكلػػو تعػػالى:
ٍف كانػػت تحكػػػي كاقعػػان ىػػػك حػػاؿ الم نػػػافقيف حيػػث حػػػذؼ فاعؿ)قيػػؿ( منػػػو؛ ألفَّ ىػػذه اآليػػػة كا 

إالَّ أنَّيػا تػكحي أفَّ النصػيحة  -  -كحقيقتيـ مع الدعاة كالمصمحيف عمى عيػد رسػكؿ ا 
، أم: أفَّ الػدعكة  كاجبة في حؽّْ كػؿّْ مػؤمف؛ كيفيػـ ىػذا مػف حػذؼ الفاعػؿ الػذم يفيػد العمػـك
نَّما ىي صادرة عف كؿّْ مؤمف في مجتمع المدينة كقتئػذو الػذم  غير مختصة بنفر معينيف، كا 

نو الرسكؿ  ذلؾ المجتمع األنمكذج الػذم يجػب أف يقتػدم بػو جميػع المسػمميف فػي  - -ككَّ
كػػػؿّْ زمػػػاف كمكػػػاف، عػػػبلكة عمػػػى ذلػػػؾ أف حػػػذؼ الفاعػػػؿ يػػػكحي بشػػػدة عنػػػادىـ، إذ أنَّيػػػـ ال 

 يستجيبكف ألم شيء ناصح.

                                                 
  . 356 - 355أسلوب الدعوة القرآنية بالغة ومنهاجاً، عبد الغين حممد سعد بركة:( 1)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ   ك أمَّا قكلو تعالى:

   ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ڀڀ

، فحذؼ منو فاعؿ)أتكا(، كحذفو 25البقرة:   ڄ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ
يكحي بالنعيـ المكفكر الذم ىـ فيو، فخدمتيـ ال تنحصر في صنؼ معيف مف الخدـ، بؿ 

 كميـ طكع أمرىـ، مكقكفكف عمييـ.
ی    ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی كقكلو تعالى:

أفَّ ال تقضي يـك القيامة نفس عف  -كا أعمـ –، داللة اآلية  48البقرة:       جئ  حئ  مئ
نفس شيئان، مما كجب عمييا، كال تنكب عنيا، كال تحتمؿ مما أصابيا، كال تقضي عنيا 
، كىذا كمو مف أكصاؼ يـك  شيئان مف الجزاء، كأف العدؿ مطمؽ مف ا في ىذا اليـك

)فيو(، كاألصؿ كاتقكا يكمان أم:  أف في اآلية حذؼ) الجار كالمجركر(، كتقديره القيامة، إالَّ 
 .(1)كاتقكا يكمان ال تجزم فيو، كال يقبؿ فيو،كال ينفعيا فيو، كال ىـ ينصركف فيو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   كقكلو تعالى:

ر يكحي ، فحذؼ فاعؿ يغف 58البقرة:  ٿ  ٿ   ٿٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿ
نَّما ىك متعمؽ  أفَّ الغفراف يككف مباشرة متسببان عف القكؿ، ككأنَّو ال يحتاج إلى فاعؿ، كا 

 بإرادتيـ كفعميـ، تنبييان إلى أفَّ المسببات مرىكنة بأسبابيا.
ڌ  ڌ       ڍچ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ كقكلو تعالى: 

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڎ  ڎ  ڈ

، (2). حذؼ منو جممة )فضربو(، كالتقدير: فضربو فانفجرت 60البقرة:   ڳ  ڳ
كىذا يكحي باالستجابة السريعة مف الحجر، مع ما فيو مف الصبلبة، كفي سرعة انفجاره 
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عمى بني إسرائيؿ حتى أف الحجر كاف أسرع ما يككف في  - -بياف إلنعاـ ا 
 ا عمى بني إسرائيؿ.       االستجابة كاالنفجار، كفي ىذا تعديد نعـ 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   كقكلو تعالى:

﮴   ﮵  ﮶     ۓھ  ھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ ﮲  ﮳ 

﮸   ﮹ ﮿   ﯀  ﮺﮷  ﮽   ﮾              ﯁﮻  ﮼ 

  ڭ                   ڭ   ڭ          

ذؼ منو المفعكؿ بو لػ)يخرج(، كالتقدير: ، ح 61البقرة: ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  
يخرج لنا طعامان مما تنبت األرض، كحذفو يكحي بشدة تعمقيـ بتمؾ النكعية مف الطعاـ 
كبرغبتيـ الجامحة فيو، إذ لـ تكف رغبتيـ في الطعاـ ذاتو، حيث الطعاـ لـ يكف كحده 

نَّما رغبتيـ فيو بتمؾ الصفة المخصكصة ا لتي ذكرتيا اآلية بعد طمبيـ  لتكافره عندىـ، كا 
 ذلؾ ) مف بقميا كقثائيا كفكميا كعدسيا كبصميا(.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   كقكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى:

 ،62البقػػػػػػػرة:   ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ
فحذؼ المكصكؼ كتقديره:)كعمؿ عمبلن صالحان(، كأبقى الصفة، كىذا يكحي أفَّ المػراد لػيس 

نمػا ككنػو مكصػكفان بالصػبلح، كلػذا فػإف عمػؿ الكػافر ال ينفعػو؛ لعػدـ  العمػؿ فػي حػدّْ ذاتػو، كا 
 صبلحو.

)فقمػيبلن( :  ،88البقػرة:  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ىې   ې  ى كقكلو تعالى:
، كالحػػذؼ يػػكحي أفَّ إيمػػانيـ ىػػذا ال يسػػتحؽ (1)صػػفة لمصػػدر محػػذكؼ تقػػديره: فإيمانػػان قمػػيبلن 

 ضآلتو كضعفو، كعدـ اكتمالو.أف يسمى إيمانان؛ ل
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ    كقكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى: 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

فحػػػذؼ فاعػػؿ )أنػػػزؿ(، ك)أكتػػػي( فػػي اآليػػػة إشػػارة إلػػػى أفَّ قضػػػية  ،136البقػػرة:  چڇ  ڇ
أك غيره، فالحقيقػة تكمػف فػي  -  -ؿاإليماف تتعمؽ بالمنزؿ؛ ألىميتو سكاء نزؿ بو جبري

، كالخطػػاب فػػي اآليػػة مكجػػو لمييػػكد الػػذيف -  -اإليمػػاف بمػػا جػػاء بػػو؛ ألنَّػػو مػػف عنػػد ا
كنحػػػف أعػػػداء لػػػو، فجػػػاء  -   -قػػػالكا: إفَّ مػػػا أنػػػزؿ عمػػػى محمػػػد كػػػاف ينػػػزؿ بػػػو جبريػػػؿ

 زؿ.التعبير القرآني شامبلن لجكانب القضية بكؿ جكانبيا مؤكدان عمى أىمية المن
   ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ كقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى

، فحػػػػػػػػذؼ منػػػػػػػػو لفػػػػػػػػظ )قػػػػػػػػؿ( 186البقػػػػػػػػرة:   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ
كالتقدير: )فقؿ إني قريب(. كحذفو يكحي بمباشرة التكاصؿ بيف العبػد كربػو، كمػا يفيػد القػرب 

 .(1)الشديد بيف العبد كربو، كبخاصة كقت الدعاء
ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   كقكلػػػو تعػػػالى:

، فحذؼ منيا حرؼ النداء]الياء[ إشارة إلى قػرب المنػادل، كأنَّػو ال 201البقرة: ې  ې
 يحتاج إلى أداة نداء لندائو كاالستعانة بو، كالكصكؿ إليو.

بعػػػد  -فػػػي ىػػػذا المقػػػاـ –كاليػػػاء فػػػي أصػػػؿ كصػػػفيا المغػػػكم أداة لنػػػداء البعيػػػد، كالبعػػػد ىنػػػا  
 المنادل. المنزلة فيي لتعظيـ

ڦ    ڄ  ڄ    ڦٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ كقكلػػػػػو تعػػػػػالى:

، ففػػي حػػذؼ الفاعػػؿ إيحػػاء بخفػػاء 212البقػػرة:      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  ڃڄ  ڄ
المػػزيف، كيكػػكف بػػذلؾ أدؽ فػػي الداللػػة عميػػو مػػف ذكػػره؛ ألفَّ المػػزيف أمػػكر كثيػػرة، يقػػكؿ ابػػف 

اء حسػنة بديعػة...كمنيا إلقػاء حسػف بعػض منيا خمؽ بعض األشػي» عاشكر في ىذا الصدد
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ػػف يػػدعكىـ إلػػى  األشػػياء فػػي نفكسػػيـ كىػػي غيػػر حسػػنة كقتػػؿ الػػنفس، كمنيػػا إعراضػػيـ عمَّ
 ، ك الحذؼ يكحي بدخكؿ ىذه األشياء.(1)«اإلقباؿ عمى األمكر النافعة

  ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پ كقكلػػػػػو تعػػػػػالى:

، فحػػػػػػػػػػػػػػذؼ 216البقػػػػػػػػػػػػػػرة:    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ٹٹ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
[ فيو ما فيو مػف الدقػة فػي أف القتػاؿ يفػرض نفسػو عمػى األمػة المؤمنػة دائمػان فػبل  فاعؿ]كيًتبى
بديؿ عنو إف أرادت األمة أف تحيا حياة حرة كريمػة، إذ طبيعػة عػدك اإليمػاف ال تسػتكيف إاٌل 

 حؽّْ إالَّ بالقكة. باالعتداء، كال ترضخ إاٌل بالقير، كال تنصت لم
ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ كقكلو تعالى

البقرة: ٹ  ٹ   ڤ  ڤ     ٹڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
، (2). فالمحذكؼ ]المضاؼ إلى الذيف[، كالتقدير:  كأزكاج الذيف يتكفكف منكـ يتربصف234

 حتى الخاصة بالنساء؛ تحقيقان كحذفو يكحي أفَّ لمرجاؿ مسؤلية كبرل في تنفيذ أحكاـ ا
 لمقكامة، كليذا كاف الخطاب في الغالب مكجيا إلييـ.

ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ   كقكلو تعالى:

﮶    ھہ  ہ  ھ ﮳     ﮴  ﮵     ھ  ھ  ے   ے   ۓ   ۓ  ﮲ 

فماتكا ثـ أحياىـ(، فحذؼ جممة )فماتكا(، كالتقدير: )فقاؿ ليـ ا مكتكا  ،243البقرة: 
لمتنبيو عمى أفَّ كؿَّ شيء ال يتخمؼ عف إرادتو  باألمر بحيث ال يشغمو مف الزمف »كحذفيا

 .(3)«أكثر مف مقدار ىذه الكممة
كػػؿ ىػػذه المشػػاعر لتظيػػر عنػػد قػػراءة التعبيػػر القرآنػػي كمػػا يكتنػػؼ اآليػػة مػػف إيحػػاء نتيجػػة 

يػر الفنػػي فػي القػرآف يقػػـك عمػى أسػػاس التعب» لمحػذؼ، فاإليحػاء فػػي األسػمكب القرآنػي يجعػػؿ
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التجاكب النفسي، كفتح آفاؽ الفكر، كبػكاطف الكجػداف لتعػيش الػنفس فػي رحػاب اآليػة، كفػي 
    (1)«.سعة مغزاىا، كحقيقة ىدفيا

   اإلحكام في تأدية المعنى:_ 2
مػػف داللػػة الحػػذؼ الدقػػة فػػي التعبيػػر؛ كىػػك مطابقػػة العبػػارة لممعنػػى المقصػػكد، كيتػػأتى مػػف 

 اإليحاء كالداللة المناسبة لممعنى المقصكد مف العبارة.خبلؿ 
حيث حذؼ منو  ،4البقرة:   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦكقكلو تعالى: 

، كحذفو أضفى عمى العبارة القرآنية إحكامان كدقة (2)المكصكؼ، كالتقدير: كبالدار اآلخرة
ة إيمانيـ، كقكة عقيدتيـ كتصديقيـ لـ في كصؼ إيماف ىذه الفئة المؤمنة، حتى أنَّيـ لشد

يقتصر إيمانيـ عمى االعتراؼ كاإلقرار باليـك اآلخر فقط، بؿ بكؿّْ ما في ىذا اليـك مف 
كالمؤكد ليذه الداللة مف حذؼ المكصكؼ، ألنَّو مذككر  -  -أحداث أخبر بيا الرسكؿ

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    : في الحديث عف إيماف المنافقيف، قػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى

، فقد ذكر المكصكؼ ىنا؛ ألفَّ ذكره أدؽ في التعبير ؛ألفَّ 8البقرة:       ڄ     ڄ  ڄ  ڃ
 إيمانيـ ظاىرم ال حقيقة فيو.

كىكػػػػذا يتضػػػػح أفَّ القػػػػرآف يحػػػػذؼ المكصػػػػكؼ كيػػػػذكره حسػػػػب دكاعػػػػي الدقػػػػة فػػػػي التعبيػػػػر،  
 كمقتضيات األحكاؿ المستمزمة لذلؾ.

ۆ  ۈ  ۈ     ۆڭ  ۇ  ۇإحكاـ كدقة، قػاؿ تعػالى:  (3)المبتدأ  كفي داللة حذؼ

، فحػػػذؼ المبتػػػدأ]ىك[، أك]ا[؛ ألنَّػػػو مػػػذككر فػػػي اآليػػػة 117البقػػػرة: ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۓ  ﮲    ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ہہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہ السػػػػػػػابقة، قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى:

 . 116البقرة: ﮳  
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ػػػػا عنػػػػد التػػػػكىـ كاإلنكػػػػار فيػػػػذكر المبتػػػػدأ، قػػػػ ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  اؿ تعػػػػالى: أمَّ

. فمػػف الدقػػة 29البقػػرة: ی     ی  ی  ی    ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  ىئ
ػػػا فػػػػي األرض مػػػػف ًعمميػػػػـ،  كاإلحكػػػاـ التأكيػػػػد؛ ألفَّ كثيػػػػران مػػػف النػػػػاس يػػػػدَّعكف أفَّ كثيػػػػران ممَّ

 كصنعيـ، كتدبيرىـ ك بخاصة فيما يتعمؽ بالمطعـ كالرزؽ.
حكاـ قاؿ تعالى: كفي حذؼ الفاعؿ دقة ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   كا 

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ     ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ

البقرة:    ڈ  ڈ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڇچ
246 . 

( األكلػػى إحكػػاـ كدقػػة لممعنػػى ك  مناسػػبة فػػي نقػػؿ مػػا يػػدكر فػػي خمػػد ففػػي حػػذؼ فاعػػؿ )كيًتػػبى
النبي الكريـ، كأشد مطابقة لحقيقة استفساره؛ ألنَّػو يسػعى السػتبانة صػدؽ عػزيمتيـ، كصػفاء 
نيػػتيـ، كتصػػميميـ عمػػى النيػػكض بأعبػػاء القتػػاؿ الثقيمػػة، فيػػك شػػاؾ فػػي اسػػتجابتيـ لمقتػػاؿ، 

 كقدرتيـ عميو ال في رفضيـ لو بسبب مىف فرضو عمييـ حتى ذكره ليـ.
لؾ فػػي جممػػة )أخرجنػػا( ظيػػرت الدقػػة فػػي حػػذؼ الفاعػػؿ فػػي التعبيػػر عػػف سػػبب طمػػبيـ ككػػذ

 لمقتاؿ؛ باعتبار اإلخراج ىك السبب، كليس مف فئة معينة مف الناس.
كينقؿ القرآف المحاكرة بيف طرفيف فتظير الدقة كاإلحكاـ مف خبلؿ داللة الحذؼ أثناء   

ک  ک  گ  گ  گ    گ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک النقؿ بكؿ مبلبساتو، قاؿ تعالى:

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں

. فحذؼ فاعؿ)أنزؿ(؛ ألنَّو أدؽ في نقؿ الردّْ بكؿ 91البقرة: ہ  ہ  ہ               ہ  
 - -مبلبساتو النفسية مف ذكره؛ ألفَّ سبب اإليماف عندىـ ليس إنزاؿ الكتاب مف ا 

ـ عندىـ، أمَّا مف أنزلو فبل ييـ ؛ ال نشغاؿ باليـ بالرياسة بؿ إنزالو عمييـ كىك المي
 كالتمييز، كىذا يتحقؽ إلنزالو عمييـ ال لنزكلو مف ا.
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كليذا جاء ردىـ نابعان مف فكػرتيـ التػي يحممكنيػا، فجػاء الػنص بحػذؼ الفاعػؿ فػي نقػؿ ىػذا 
 الردّْ؛ ليككف محكمان كدقيقاى في نقؿ أقكاليـ.

ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   حذؼ الفاعؿ، قاؿ تعالى:كمف الدقة كاإلحكاـ 

. 212البقرة:    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  ڃڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ
فيك عبلكة عف إخفائو المزيف )الفاعؿ(، كاف دقيقان في الداللة عميو مف ذكره؛ ألفَّ المزيف 

نة بديعة... منيا خمؽ بعض األشياء حس» أمكر كثيرة، قاؿ ابف عاشكر في ىذا الصدد
كمنيا إلقاء حسف بعض األشياء في نفكسيـ كىي غير حسنة؛ كقتؿ النفس، كمنيا 

 .(1)«إعراضيـ عمف دعكىـ إلى اإلقباؿ عمى األعماؿ النافعة
 اإليجاز: -3

، كأكجز كبلمو: قممو  (.2)اإليجاز لغة: الكجيز: الشيء المكجز، كأكجز الكبلـ: قؿَّ

 .(3)لكبلـ يعتمد عمى قمة المفظ، ككثرة المعنىكفي االصطبلح: ىك نكع مف بناء ا
كأسػػمكب اإليجػػاز مػػف خصػػائص العربيػػة، فقػػد أكلػػع بػػو العػػرب فػػي كبلميػػـ، كعػػدكا ببلغتػػو 

جريػر ابػف عبػد ا البجمػي  - -أنجع مف البياف باإلطناب ، لػذلؾ حػضَّ عميػو رسػكؿ ا
ذا بمغت حاجتؾ فبل تتكمؼ  (.4)قائبلن: ياجرير، إذا قمت فأكجز، كا 

مػػاني قػػائبلن:  ذا كػػاف المعنػػى »كيعرفػػو الرُّ اإليجػػاز تقميػػؿ الكػػبلـ مػػف غيػػر إخػػبلؿ بػػالمعنى، كا 
 «يمكف أف يعبر عنو بألفاظ كثيرة، يمكف أف يعبر عنػو بألفػاظ قميمػة، فاأللفػاظ القميمػة إيجػاز

(5) . 
كلئليجػػػاز أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي الػػػدرس الببلغػػػي، قػػػاؿ بعضػػػيـ عنػػػدما سػػػئؿ عػػػف الببلغػػػة ىػػػي 

 .(1)يجازاإل

                                                 
 .295، 294: 2التحرير والتنوير   (1)
 لسان العرب)و ج ز(. (2)
 .503يف نقد الشعر، إدريس الناقوري: ادلصطلح النقدي   (3)
 . 155: 5.،والنهاية البن األثري  455: 2ينظر: غريب األثر البن اجلوزي   (4)
 .237النكت: (5)
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كلئليجاز أىميتاف: استيعاب المعنى بالممحة، كالمتعة العقمية باكتشاؼ مػا أضػمر بػيف ثنايػا 
» ، كلعػػػػؿ ىػػػػذا مػػػػا أشػػػػار إليػػػػو الزركشػػػػي عنػػػػد حديثػػػػو عػػػػف قػػػػكة الحػػػػذؼ قػػػػائبلن: (2)الكػػػػبلـ

 .(3)« كمنيا]أم:فكائد الحذؼ[ زيادة لذة بسبب استنباط الذىف لممحذكؼ 
لعبػػارة التػػي حػػذؼ أحػػد أطرافيػػا، كداللػػة ىػػذا الحػػذؼ يظيػػر أنَّيػػا كعنػػد إمعػػاف الباحػػث فػػي ا

تعطيػو معػاني أكثػر بألفػاظ أقػؿ. كىػذا ىػك اإليجػاز الػذم يبػرز قػدرة المػتكمـ عمػى قػكة الممػح 
 في الكبلـ، كيفتح آفاؽ الفكر أماـ القارمء؛ ليستمتع باكتشاؼ المحذكفات.

ڌ  ڌ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ     ڍ كفي سكرة البقػرة كثيػر مػف ىػذا، منيا:قكلػو تعػالى: 

گ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ    گک    ک  ک  ک  گ  گ   ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

، كالتقػػػدير: كلػػػك شػػػاء ا أف يػػػذىب (4)،حيػػػث حػػػذؼ منػػػو مفعكؿ)شػػػاء(20البقػػػرة:    ڱ  
لػػػذىب بػػػو، كالجممػػػة المحذكفػػػة المقػػػدرة: أٍف يػػػذىب قػػػي تأكيػػػؿ مصػػػدر منصػػػكب  بسػػػمعيـ 

 .أم: لك شاء ا الذىاب بسمعيـ لذىب بو.مفعكؿ المشيئة
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  كقكلو تعالى: 

 105البقرة: ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ۇئوئ  وئ  ۇئ
 .(5)حذؼ منو مفعكؿ)يشاء(، كالتقدير: كا يختص برحمتو مف يشاء اختصاصو بيا

ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ              ڀ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  كقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

. حيػػػػػث حػػػػػذؼ منػػػػػو مفعكؿ)يشػػػػػػاء(، ُِْالبقػػػػػرة: ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ    ٿٺ
ػػػػػٍف يشػػػػػػاء ىدايتػػػػػو. كفػػػػػػي قكلػػػػػػو  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  :  - -كالتقػػػػػدير: ييػػػػػػدم مى

                                                                                                                         
 . 193ينظر: كتاب الصناعتني، أبوهالل العسكري:  (1)
 .477يف إعجاز القرآن، أمحد خمتار البزة: (2)
 .105: 3الربهان يف علوم القرآن   (3)
 .56نظر: تفسري أيب السعود:ي (4)
 .653: 1التحرير والتنوير (5)
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البقػػػػػػرة: ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ     ڃڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ
 قدير: كا يرزؽ مف يشاء رزقو بغير حساب.، حيث حذؼ منو مفعكؿ)يشاء(. كالت212

ٺ    ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پ كقكلو تعالى:

، حذؼ منو المضاؼ 116البقرة:   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ
، كالتنكيف في )كؿ( عكض (1)إلى)كؿ( ، كالتقدير: كؿ ما في السمكات كاألرض لو قانتكف

 عف المضاؼ إليو المحذكؼ.
ڱ    ڱڱ  ڱ  ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ كقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

كىػػػػػػك مبتػػػػػػدأ، كالتقػػػػػػدير: (2). حيػػػػػػث حػػػػػػذؼ منػػػػػػو المخصػػػػػػكص بالػػػػػػذـ206البقػػػػػػرة: ں  
 كبئس المياد ىي.

ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ      ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چ كقكلو تعالى:

نو متعمؽ)انتيكا(. كالتقدير: فإف انتيكا عف ذلؾ، كحذؼ أيضان ، حيث حذؼ م193البقرة: 
) فبل عدكاف إالَّ عمى الظالميف( عمة الجكاب المحذكؼ، كالتقدير:  جكاب الشرط)إٍف(؛ ألفِّ
فإف انتيكا فبل يبدءكىـ بالقتاؿ؛ ألنَّيـ غير ظالميف بعد ذلؾ، كال عدكاف إالَّ عمى 

 . (3)الظالميف
 ل:مراعاة مقتضى الحا -4

، كعمػـ ( 4)تقـك الببلغػة عمػى أسػاس أف يكػكف الكػبلـ مطابقػان لمقتضػى الحػاؿ مػع فصػاحتو 
المعػػػاني أحػػػد فنػػػكف الببلغػػػة، كىػػػك عمػػػـ يعػػػرؼ بػػػو أحػػػكاؿ المفػػػظ العربػػػي التػػػي يطػػػابؽ بيػػػا 

                                                 
 .685: 1ينظر: التحرير والتنوير  (1)
 .211: 1ينظر: تفسري أيب السعود  (2)
 .209: 2التحرير والتنوير  (3)
 .80: 1اإليضاح يف علوم البالغة، اخلطيب القزويين  (4)
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كالحػذؼ مػف مباحثػو،. كفػي السػكرة مػا يػدؿ عمػى داللػة الحػذؼ لمقتضػػى  (1)مقتضػى الحػاؿ
 بلء المعنى ككضكحو.الحاؿ في دقة تعيف عمى ج

فػي  (2).  ففػي حػذؼ المبتػدأ2-1البقػرة:   ڀ   ڀ  پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پقاؿ تعػالى: 
قكلو )ىدل لممتقيف(. كىػدل: خبػر، كالتقػدير: ىػك ىػدل. كيجػكز أف يكػكف )ىػدل( منصػكبان 

. كأفػػاد جعػػؿ الخبر)ىػػدل( كىػػك مصػػدر لممبتػػدأ المحػػذكؼ أف الكتػػاب لشػػدة (3)عمػػى الحػػاؿ
ًعؿى عيف اليداية ذاتيا.  اتصافو   باليداية جي

.  8البقػرة:     ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  أما فػي قكلػو تعػالى: 
فحذؼ متعمؽ) بمؤمنيف( مراعاة لمقتضػى الحػاؿ، كالتقػدير: كمػا ىػـ مػؤمنيف بػا كال بػاليـك 

 اآلخر، فأفاد أنيـ ليسكا مف اإليماف في شيء. 
، 9البقػػػرة:   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڃ أمػػػا قكلػػػو تعػػػالى:

فحػذؼ المضػاؼ إلػى )ا( فػػي قكلو)يخػدعكف( مراعػاة مقتضػى الحػػاؿ فػي كػكف الخػػداع  
 يعمـ الٌسر كأخفى، كفييا تشنيع بعمميـ ىذا. - -غير كائف البتة؛ ألفَّ ا 

 كمقاـ اآليات الثبلث يراعي حاؿ ثبلث فئات مف الناس:
قامػػة  الفئػػة األكلػػى: الفئػػة التػػي اىتػػدت بػػالقرآف الكػػريـ، فجػػاءت صػػفاتيا اإليمػػاف بالغيػػب، كا 

 كباليـك اآلخر. - -الصبلة، كبذؿ الماؿ في سبيؿ ا، كاإليماف بما أنزؿ عمى الرسكؿ 
الفئة الثانية: كىي التي جحدت القرآف كلـ تؤمف بو، ككذبت الرسكؿ فيما يبمغ          

   عف ربّْو.              
الفئة الثالثة: كىـ المنافقكف الذيف يظير مف أقكاليـ كفي بعض أفعاليـ أنيـ          

 مؤمنكف، كلكف الحقيقة خبلؼ ذلؾ، كىؤالء أشر مف الكافريف.

                                                 
 .84: 1ادلصدر نفسه  (1)
 .120: 1الكشاف  (2)
 .80-79اجمليد يف إعراب القرآن اجمليد، إبراهيم الصفاقسي:  ينظر: (3)
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ػٍذؼي مفعػكؿ ) كمػا ىػـ  فحذؼ المبتدأ أصدؽ في كصؼ الكتاب بمػدل ىدايتػو لممػؤمنيف. كىحى
لمنػافقيف( لطبيعػتيـ المشػبكىة التػي أصػبحكا بمؤمنيف( أنسب فػي كصػؼ إيمػاف ىػذه الفئػة) ا

 بيا أشبو بالجماد الفاقد الشعكر.
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   كقكلو تعالى:

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  

 .24 -23البقرة:   ىئ  يئ  مئی  جئ  حئ
ىا ا، أك أعده ربكـ، لما في حذؼ الفاعؿ مف حيث حذؼ  فاعؿ)أعدت(، كلـ يقؿ: أعد

مراعاة مقتضى الحاؿ، في إفادة االحتقار، كعدـ المباالة، كاإلىماؿ لمكافريف المعانديف، 
كىذا يرسخ الخكؼ، كالركع، في قمكب الكافريف؛ ألفَّ في ذكر الفاعؿ)ا( الرحمة 

 كالسكينة، كىـ ال يستحقكنيا.
كلى في اآلية، ففيو ما يفيد إيقاع الفعؿ نفسو ال معمقان أما حذؼ مفعكؿ)تفعمكا( األ

ثارة لحميتيـ. (1)بالمفعكؿ  ، كفي تكرار الفعؿ المنفي كشؼ لعجزىـ، كا 
كفي اآلية تبكيت يظير مف إثارة معارضة المنكريف الكافريف؛ كذلؾ بحثيـ عمى اإلقرار أف 

عاجزكف عف معارضتو، كأنيـ  - -ىك مف عند ا   - -القرآف المنزؿ عمى محمد 
 فبل سبيؿ ليـ سكل اإليماف بو.

ۇئ  ۇئ  ۆئ    وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئكحذؼ لفظ)قؿ( في قكلو تعالى: 

، يقتضيو مراعاة حاؿ 186البقرة:     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ۈئۆئ  ۈئ
قرب العبد مف ريو أثناء الدعاء، كأف ا ال يطمب كاسطة بينو كبيف عبده. يركم الطبرم 

فقاؿ: أ قريب ربنا فنناجيو، أـ بعيد  - -لصدد أفَّ أعرابيان جاء إلى النبي في ىذا ا
. كفي مراعاة مقتضى الحاؿ حذؼ المتعمؽ في (2)فنناديو؟ فسكت عنو، فأنزؿ ا اآلية

چ  چ  چ  چ     ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄ قكلو تعالى:

                                                 
 .66: 1ينظر: تفسري أيب السعود  (1)
 .380: 3ينظر: جامع البيان يف تفسري القرآن  (2)
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ک    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

ھ  ھ     ھہ  ہ  ہ  ہں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

. كالتقدير: ) يردكنكـ عف دينكـ إلى الكفر(؛ ألفَّ الردَّ يتعدل إلى 217البقرة: ھ  
لى ما زاد إلى المفعكؿ بػ)إلى( ك)عف(   . (1)المفعكؿ بنفسو، كا 

تضيو الحذؼ كىك أٌف الكفار ميتمكف برٌد المسمميف عف دينيـ، كالمعنى في اآلية يق
كصرفيـ عنو، كعند يأسيـ مف الصرؼ ركنكا إلى إشغاؿ المسمميف بقضايا تميييـ عف ما 
براز حقيقة  يقتضيو دينيـ مف قيـ، فالحذؼ قد أسيـ في مراعاة مقتضى حاؿ الكفار، كا 

 أمرىـ،؛ ليتضح لممسمميف أمرىـ. 

ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ   ڀپ  ڀ  ڀ       ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  پ  پٻ    أما قكلو:

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

. فقد حذؼ مفعكؿ) كٌمـ( كفي حذفو مراعاة  253البقرة: ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
قد خٌصو ا بالكبلـ، كىذه الميزة يتطمبيا  -لسبلـعميو ا -لمقتضى الحاؿ في أفَّ مكسى

المقاـ كىك ذكر درجات األنبياء كخصائصيـ، فممكسى ميزتاف: األكلى ذكرت في اآلية 
 كىي تكميـ ا لو. كالثانية تضمنيا الحذؼ كىي أفَّ ا لـ يكمـ غيره. 

 التصوير: -5
الكػػػػػػبلـ القػػػػػػائـ عمػػػػػػى  لمتصػػػػػػكير أثػػػػػػر بػػػػػػالغ فػػػػػػي كشػػػػػػؼ جكانػػػػػػب المعنػػػػػػى المػػػػػػراد، فػػػػػػأثر

التصػػػػكير يفػػػػكؽ أثػػػػر الكػػػػبلـ المباشػػػػر عنػػػػد المتمقػػػػي، كمػػػػف ىنػػػػا تكمػػػػف أىميػػػػة التصػػػػكير 
 الفني في تكضيح بعض الجكانب الجمالية في النص القرآني.

                                                 
 .131: 2التحرير والتنوير  (1)
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كمػػػػػػف مفػػػػػػاىيـ التصػػػػػػكير الفنػػػػػػي أنَّػػػػػػو عنصػػػػػػر تحميمػػػػػػي متمػػػػػػثبلن فػػػػػػي إيجػػػػػػاد عبلقػػػػػػة بػػػػػػيف 
الكاقػػػػػع المتحػػػػػدث عنػػػػػو حتػػػػػى كأنَّػػػػػو الػػػػػذم ييبػػػػػرز فػػػػػي الكػػػػػبلـ صػػػػػكرة » ، كىػػػػػك (1)شػػػػػيئيف

ػػػػػػػػاىىده مممػػػػػػػػكس بحركتػػػػػػػػو، كحياتػػػػػػػػو، كركنقػػػػػػػػو، كجمالػػػػػػػػو ؛ ألفَّ المعػػػػػػػػاني المجػػػػػػػػردة (2)« ميشى
أضػػػػػػػعؼ كسػػػػػػػائؿ التعبيػػػػػػػر؛ ألنَّيػػػػػػػا تػػػػػػػؤدم معنػػػػػػػى عػػػػػػػابر ال يعمػػػػػػػؽ بػػػػػػػالنفس كثيػػػػػػػرنا، أٌمػػػػػػػا 

 .  (3)الكسائؿ التي تستخدـ الصكرة فيي التي تثير في الخياؿ الحركة كاالنفعاؿ
فأنػػػػت تعػػػػرؼ أف أفصػػػػح الكػػػػبلـ كأبمغػػػػو.. ىػػػػك ذلػػػػؾ » الصػػػػدد قػػػػاؿ الرافعػػػػي:  كفػػػػي ىػػػػذا

ػػػػػػا بنيػػػػػػرات  ػػػػػػا حيَّػػػػػػة كأنَّيػػػػػػا تمقػػػػػػي عميػػػػػػؾ مػػػػػػا تقػػػػػػرؤه ممزكجى ػػػػػػا فتػػػػػػراه نفسن الػػػػػػذم تريػػػػػػده كبلمن
 .(4)« مختمفة

كمػػػػػػف نػػػػػػص الرافعػػػػػػي يظيػػػػػػر أف أسػػػػػػاليب البيػػػػػػاف تعتمػػػػػػد التصػػػػػػكير كسػػػػػػيمة مػػػػػػف كسػػػػػػائؿ 
أسػػػػمكب الحػػػػذؼ يعمػػػػؿ عمػػػػؿ ىػػػػذه األسػػػػػاليب  التعبيػػػػر كالصػػػػياغة، كلػػػػئف كػػػػاف ىػػػػذا فػػػػإفَّ 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ   فػػػػػػػػػػػػػػػػي التجسػػػػػػػػػػػػػػػػيـ، كالتشػػػػػػػػػػػػػػػػخيص. قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

. فحػػػػػػػػػذؼ جممػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػاؿ، 127البقػػػػػػػػػرة:  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ڀپ  پ  پ    ڀ
سماعيؿ ، يقكالف: ربنا تقيؿ منا ذ يرفع إبراىيـ القكاعد مف البيت كا   .(5)كالتقدير: كا 

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ى: كحذؼ جكاب الشرط في قكلو تعال

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ    کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڎ       ڎ

، كالتقدير: لرأكا أمرنا فظيعنا165البقرة:    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
. فقد صكَّر الحذؼ (6)

                                                 
 .171ينظر: القواعد البالغية يف ضوء ادلنهج اإلسالمي، حممود البستاين : (1)
 .54: 1ة، عبد الرمحن ادليداين البالغة العربي (2)
                                         .102أسلوب السخرية يف القرآن الكرمي، عبد احلليم حنفي:  (3)
 .142اإلعجاز والبالغة النبوية، الرافعي :  (4)
 .115: 1ينظر التبيان يف إعراب القرآن  (5)
 .186: 1ينظر: تفسري أيب السعود  (6)
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ما ينتظر الذيف ظممكا مف عذاب غميظ يـك القيامة، فيك تصكير أبمغ مف كصؼ ، ك 
 ب لسياؽ اآلية؛ حتى ترتدع النفكس عف الضبلؿ.الترىيب مناس

﮲    ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

. ففػػػػػػػػػػي القصػػػػػػػػػػة القرآنيػػػػػػػػػػة يتػػػػػػػػػػدخؿ 124: البقػػػػػػػػػػرة ﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺  ﮵﮳  ﮴
كربػػػػػػػو، حػػػػػػػكار فيػػػػػػػو حمػػػػػػػاس،  -عميػػػػػػػو السػػػػػػػبلـ -التصػػػػػػػكير، فيػػػػػػػك حػػػػػػػكار بػػػػػػػيف إبػػػػػػػراىيـ

فيػػػػػػو إبػػػػػػراىيـ بطبيعتػػػػػػو البشػػػػػػرية، كفطرتػػػػػػو التػػػػػػي فطػػػػػػر ا كسػػػػػػرعة، كاسػػػػػػتحياء، يظيػػػػػػر 
النػػػػػػاس عمييػػػػػػا، كىػػػػػػي التميػػػػػػؼ، كالرغبػػػػػػة فػػػػػػي االمتػػػػػػداد البشػػػػػػرم عػػػػػػف طريػػػػػػؽ األبنػػػػػػاء، 
كاألحفػػػػػػاد، كتظيػػػػػػر فػػػػػػي الصػػػػػػكرة خطػػػػػػكط االسػػػػػػتحياء فػػػػػػي كػػػػػػكف الطمػػػػػػب مكجينػػػػػػا إلػػػػػػى 
الخػػػػػػػالؽ الػػػػػػػرازؽ، غيػػػػػػػر أف الحػػػػػػػذؼ صػػػػػػػكَّر كػػػػػػػٌؿ ىػػػػػػػذا مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ ردّْ إبػػػػػػػراىيـ) كمػػػػػػػف 

 -، فيػػػػػػذا التصػػػػػػكير يصػػػػػػٌكر إبػػػػػػراىيـ (1)ي(. كالتقػػػػػػدير: كاجعػػػػػػؿ مػػػػػػف ذريتػػػػػػي كػػػػػػذلؾ دريتػػػػػػ
ػػػػا اسػػػػتحياؤه  -عميػػػػو السػػػػبلـ فػػػػي حماسػػػػتو كاندفاعػػػػو، ممػػػػا جعمػػػػو ال يسػػػػتحمؿ اإلطالػػػػة. أمَّ

 فيتصكر مف عدـ إكماؿ الجممة كعادة المستحي الذم ال يطمب اإلبانة تأدبنا.
فس أف تذىب في التصكر كالتخيؿ، لمن -مف خبلؿ الحذؼ -كيفسح  التصكير المجاؿ 

چ    أم: تذىب لترسـ الصكرة بكؿ أبعادىا، كما في حذؼ جكاب )لك(،  قاؿ تعالى:

ک  ک    کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ

 . 165البقرة:   ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
 - -عنػػػػد الكقػػػػكؼ بػػػػيف يػػػػدم ا  فممػػػػنفس أف تتصػػػػكر تمػػػػؾ الرىبػػػػة فػػػػي ذلػػػػؾ المشػػػػيد

كمػػػػػػا يكابػػػػػػده المجرمػػػػػػكف مػػػػػػف عػػػػػػذاب ا، كالتقػػػػػػدير: )كلػػػػػػك يػػػػػػرل الػػػػػػذيف ظممػػػػػػكا( عػػػػػػذاب 
 ا. فبيذا الحذؼ يتصكر ما ال يتصكر لك كاف المحذكؼ ممفكظنا.

ػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػالى: ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پ أمَّ

. فقػػػػػػػد حػػػػػػػذؼ جػػػػػػػكاب الشػػػػػػػرط. كالتقػػػػػػػدير: 211البقػػػػػػػرة:  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

                                                 
 .112: 1ر: التبيان يف إعراب القرآن ينظ (1)
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)كمػػػػػػف يبػػػػػػدؿ نعمػػػػػػة ا، فبػػػػػػدلكىا(، كالحػػػػػػذؼ جعػػػػػػؿ الخيػػػػػػاؿ يتصػػػػػػكر صػػػػػػيغة العػػػػػػذاب، 
 كطريقتو، كصفتو.

ا؛ لطبع  ف كاف لمنفس مع ذكر العذاب تصكر، فإفَّ ليا مع ذكر النعمة تصكران أيضن كا 
ک  ک  ک    ڑ  ڑ     ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  النفس عمى قكة األمؿ، قاؿ تعالى:

، ففي 158البقرة:   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ڳک  گ  گ  گ  گ   ڳ
ا خيرنا، أك عمى حذؼ  اآلية)خيرنا( نصب عمى أنَّو صفة لمصدر محذكؼ، أم: تطكعن

يصاؿ الفعؿ، أك عمى تضميف معنى الفعؿ   .(1)الجار، كا 
ڭ  تعالى:  كمف أثر التصكير أنَّو أتاح لمنفس أف تسبح بخياليا في التصكر. قاؿ

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۅۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ

 .(2). فحذؼ المضاؼ في اآلية، كتقديره ) تجدكا ثكابو عند ا(110البقرة:    ې

  گڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

. فإيقػػػػػػػػػػػاع حػػػػػػػػػػػرؼ السػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػي 137البقػػػػػػػػػػػرة: ڳ  ڳ  ڳ       گگ  گ
ف تػػػػػأخر إلػػػػػى حػػػػػيف، » اآليػػػػػة يصػػػػػٌكر فػػػػػيچ گ  چ كممػػػػػة  أفَّ ذلػػػػػؾ كػػػػػائف ال محالػػػػػة، كا 

 .( 3)« كذلؾ أف معنى التككيد لكقكعيا في مقابمة لف 
   اإلثارة والتشويق: - 6
لئلثػػػػػارة كالتشػػػػػكيؽ أىميػػػػػة كبػػػػػرل فػػػػػي األسػػػػػمكب القرآنػػػػػي،؛ كذلػػػػػؾ بمػػػػػا يضػػػػػفيانو مػػػػػف    

ىػػػػػػذا الػػػػػػدكر فػػػػػػإفَّ قػػػػػػكة تػػػػػػأثير تحمػػػػػػؿ عمػػػػػػى اإلقنػػػػػػاع كاالسػػػػػػتمالة، فػػػػػػإف كػػػػػػاف لمتشػػػػػػكيؽ 
لممحػػػػػػذكؼ فػػػػػػي الجممػػػػػػة القرآنيػػػػػػة دكرنا؛ ألنَّػػػػػػو يحػػػػػػرؾ الترقػػػػػػب فػػػػػػي التفكيػػػػػػر كيثيػػػػػػره, كفػػػػػػي 

 السكرة ما يؤكد ىذا.

                                                 
 .181: 1ينظر: تفسري أيب السعود (1)
 .304: 1الكشاف  (2)
 . 222: 1غرائب القرآن ورغائب الفرقان، حسن بن حممد النيسابوري  (3)
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   قاؿ تعالى:

وئ   وئ    ەئې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ېۉ

 . 93البقرة: ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ             ۈئ  

اني لمفعؿ)اتخذ(؛ ليجعؿ النفس تتشكؽ، كتنشغؿ، كتبحث عف فحذؼ المفعكؿ الث       
الدافع كالييئة التي يطمبيا بنك إسرائيؿ في عبادتيـ. كفي اآلية الثانية يتكرر الحذؼ فيزداد 

ا.  التشكؽ، كترقب النفس، فتكتمؿ الصكرة بالحذؼ في اآلية الثالثة أيضن

، كفي الثانية:) باتخاذكـ العجؿ (1)ية(فالتقدير : في األكلى) ثـ اتخذتـ العجؿ إلينا... اآل
إلينا(، كفي الثالثة:) كأشربكا في قمكبيـ حب العجؿ( 
(2)  . 

     ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چكفي قكلو تعالى: 

ذ كاعدنا مكسى مناجاة أربعيف ليمة( 51البقرة:  . (3). حيث حذؼ المكعكد بو. كالتقدير: )كا 
ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ    ک  ک أٌما قكلو تعالى:

        ۀ   ہ  ہ  ہ  ۀڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 . كقكلو تعالى:(4). فحذؼ منو المعطكؼ عميو. كالتقدير:) ففعمتـ فتاب عميكـ(54البقرة: 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳        ﮴   ﮵ ﮶  ﮷   ﮸   ﮹  

﮾  ﮿   . حيث حذؼ المعطكؼ عميو. 56-55البقرة:  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  
 .(5)كالتقدير:) فمتـ ثـ بعثناكـ(

                                                 
 .63: 1ينظر:التبيان يف إعراب القرآن  (1)
 .219: 1ينظر: الدر ادلنثور، السيوطي  (2)
 .497: 1وير والتن ينظر: التحرير (3)
 .281: 1ينظر: الكشاف  (4)
 .508: 1ينظر: التحرير والتنوير  (5)



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 179 

  ےھ  ھ   ھ  ھڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ أما قكلو تعالى:

﮵  . فحذؼ منو مقكؿ القكؿ. كالتقدير:  57البقرة:   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 
يك جممة . ف 57البقرة: چ  ۇئ  ۇئچ  )قائميف كمكا مف طيبات ما رزقناكـ(. أما قكلو تعالى:

. كقكلو تعالى: (1)معطكفة عمى جممة محذكفة. كالتقدير: ) فظممكا أنفسيـ كما ظممكنا(
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  

. حيث حذؼ منو الجار كالمجركر المتعمؽ بالفعؿ)فبٌدؿ(.  59البقرة:  ڃ  ڃ     ڃ
 . (2)ر الذم قيؿ ليـكالتقدير: فبدؿ الذيف ظممكا الذم قيؿ ليـ بقكؿ غي

ڌ  ڌ     ڎ    ڍچ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  كقكلو تعالى:

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڎ  ڈ

ذ استسقى مكسى  60البقرة: ڳ   . حيث حذؼ منو جممة)فضربو(. كالتقدير:) كا 
ۇ  ۆ   ۇ   . كقكلو تعالى:(3)لقكمو فقمنا اضرب بعصاؾ الحجر فضربو فانفجرت(

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

 . فالمحذكؼ متعمؽ)تكليتـ(. كالتقدير:83البقرة:   ۆئ  ۆئ
ٿ  ٿ     ٿ  ٹ   ٹ  ٹ    .كقكلو تعالى:(4)) تكليتـ عف جميع  ما أخذ عميكـ الميثاؽ بو( 

ڃ  چ    ڃڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

                                                 
 .283: 1ينظر: الكشاف  (1)
 .50: 1ينظر: تفسري النسفي (2)
 . 284: 1ينظر: الكشاف  (3)
 .584: 1ينظر : التحرير والتنوير  (4)
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حيث حذؼ منو المعطكؼ عميو، كىك جممة) كجدكىا(.   71البقرة:   چ  چ  
 . (1)كالتقدير: ) فكجدكىا فذبحكىا(

ک     ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ    ڑژ  ژ  ڑ أٌما قكلو تعالى:

. فالمحذكؼ عدة جمؿ، كالتقدير: )فقمنا اضربكه ببعضيا فضربكه، فحيي،  73البقرة: 
 .(2)تمو(فأخبر عمف ق

ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ    كقكلو تعالى: 

﮶     ھہ  ہ  ھ ﮳     ﮴  ﮵  ھ  ھ  ے   ے   ۓ   ۓ  ﮲ 

. حيث حذؼ منو المعطكؼ عميو، كىك جممة)فماتكا(. كالتقدير: )فماتكا ثـ 243البقرة: 
پ         ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ  . أٌما قكلو تعالى: (3)أحياىـ(

ڤ  ڤ    ٹڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڦڤ    ڤ   ڦ

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ    چچ

ڑ   ڑ   . فبيف ىذه العبارة القرآنية  249البقرة: ک  ک  ک    ڑژ  ژ  ڑ

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ

ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ    ہں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

   ٧ِْالبقرة: ﮸  ﮹  ﮺    ﮷﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ۓے  ے  ۓ
 .(4)كبلـ كثير محذكؼ. كالتقدير: )ىك الرضا بالممؾ، كمجيء التابكت، كتجنيد الجنكد(

                                                 
 .556: 1ينظر: ادلصدر نفسه   (1)
 .114ينظر: تفسري أيب السعود:   (2)
 .123: 1ينظر: تفسري النسفي  (3)
 .295: 2ينظر: التحرير والتنوير  (4)
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 التناسب الصوتي والتقابل الموسيقي:  -7

يقاع في الصكت، أك العبارة المكسيقية)الجرس( بكؿ ما فييا مف لمتناسب الصكتي، كاإل
، كدقة في النظـ، كحسف تكليؼ المفظ مع المعنى، دكر ميـ في بناء الممسة الفنٌية  حسّْ
لممحذكؼ. مف ىنا يقؼ الباحث عمى سبب إطبلؽ العرب اسـ الشعر عمى القرآف عند 

قكؿ الذم فاؽ ركعة شعرىـ مف حيث نغمو، بداية نزكلو؛ ألنَّيـ لـ  يعيدكا حساسية ىذا ال
كتآلؼ كمماتو، كمنطؽ سحره في اإليقاع، فمـ يتقيد بقيكد الشعر ككحدة القافية، كااللتزاـ 

 بالتفعيمة؛ فعرفكا أنَّو مىمؾ كسائؿ التعبير الكاممة، كأبدع بفكاصمو اإليقاع الخاص بو.

تأثير الحسي بما يكحيو إلى السامع كاإليقاع الصكتي قيمة جكىرية في األلفاظ، كىك أداة ال
.كالقرآف الكريـ ينبو إلى أىمية اإليقاع ( 1)باتساؽ األلفاظ  كمكافقتيا مع بعضيا البعض

كالترتيؿ كما   4المزمؿ: چ  ٿ    ٿ  ٿچ الصكتي لتأثيره في السامعيف، قاؿ تعالى: 
شباع ال» قاؿ الزمخشرم:  حركات حتى قراءتو عمى ترسؿ كتؤده، بتبييف الحركؼ، كا 

يجيء المتمك منو شبيينا بالثغر المرتؿ:كىك المفمج المشبو بنكار األقحكاف، كاألَّ ييٌده ىدِّا، 
 . (2)« كال يسرده سردنا  

ى    كلمحذؼ في السكرة مراعاة لمتناسب الصكتي، كالتقابؿ المكسيقي، قاؿ تعالى:

 .  152     ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ
. كالتقػػػػػدير: )تكفركنػػػػػي(، كحػػػػػذفيا  (3)ء المػػػػػتكمـحيػػػػػث حػػػػػذؼ مفعػػػػػكؿ)تكفركف(؛ كىػػػػػك يػػػػػا

جعػػػػػػػؿ تناسػػػػػػػبنا صػػػػػػػكتينا منسػػػػػػػجمنا مػػػػػػػع مػػػػػػػا سػػػػػػػبقيا مػػػػػػػف فكاصػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى حػػػػػػػرؼ كاحػػػػػػػد، 
 كىك)النكف(.

                                                 
 .20-19ينظر: جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي عند العرب، ماهر مهدي هالل:  1)
 .637: 4الكشاف   2)
 .309: 2ينظر: اجلدول يف إعراب القرآن   3)
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گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ   :كفي مكضع آخر لـ تحذؼ كما في قكلو تعالى

ں  ں  ڻ         ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ھ    ڱڱ

كىذا  150البقرة: ﮲  ﮳   ﮴  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
يكفر لمقرآف جرسو كمكسيقاه الذاتية مف ذلؾ االنسجاـ الصكتي، كالتناسؽ المكسيقي، 

 كالتبلـؤ بيف ألفاظو كمعانيو.

ۅ  ۉ   ۉ  ې    ۅۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋكمف الحذؼ لمفاصمة القرآنية قكلو تعالى: 

. فحذؼ المفعكؿ 68البقرة: وئ  وئ  ۇئ    ەئې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ
الثاني لػ) تأمركف (، أك الجار كالمجركر المتعمؽ بو، كالتقدير:) ماتؤمركنو، أكتؤمركف بو 

 )(1). 
فحذؼ الفاصمة سكاءن أكاف مفعكالن بو، أك جارنا أك مجركرنا ىك تكطئة الفاصمة لتتكافؽ 

 صكتيان، كتتناسب لفظيان مع ما سبقيا كما لحقيا .
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   تناسبه صكتي ففي قكلو تعالى:كلمحذؼ في مكاضع أخرل 

ڇ  ڇ   . كقكلو تعالى:40البقرة:   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ

  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ڈڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ          ڈ
. فالحذؼ فييما قد ىٌيأ اتفاؽ أكاخر الكممات إلى التناسب الصكتي كالتقابؿ 41البقرة: 

يام فاتقكني (. ككذلؾ في قكلو تعالى:المكسيقي. كالتقد يام فارىبكني ( ك) كا  ڇ   ير:) كا 

گ    گڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ڈڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ

. حيث كٌطأ حذؼ ) الياء ( مف تناسبو 80البقرة: گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
، كتقابؿو مكسيقيو مع ما سبقيا مف فكاصؿ، كما لحقيا في حرؼ النكف. كال تقدير:) صكتيو

 أـ تقكلكف عمى ا ماال تعممكنو (.

                                                 
 .111: 1ينظر: تفسري أيب السعود  1)
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ڻ  ۀ  ۀ     ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻ أٌما قكلو تعالى:

﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸    ﮲ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ

. فحذؼ منو مفعكؿ ) تعممكف (. كالتقدير:) كما 74البقرة:    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﮺﮹
ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   . كقكلو تعالى:(1)تعممكنو (ا بغافؿو عما 

. حيث حذؼ مفعكؿ ) تعممكف (. كالتقدير:) كأف تقكلكا عمى ا 169البقرة:     حئ  مئ      ىئ  
 ماال تعممكنو (. 
ڌ  ڌ       ڍچ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ أما قكلو تعالى:

ڳ   ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڎ  ڎ  ڈ

. ففي حذؼ جممة ) فضربو ( تناسبه صكتي؛ ألنيا لك ذيكرت 60البقرة:      ڳ  ڳ
لما اتفقت مع الجمؿ السابقة كالبلحقة في زمف النطؽ، كليذا كاف حذفيا أبمغ كالسيما أف 

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ   السياؽ يدؿ عمييا. أما قكلو تعالى:

. فالمحذكؼ الفاعؿ كحذفو جعؿ الجممة 48رة: البقىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  متساكية مع التي بعدىا زمف النطؽ 

. كلك ذيكر الفاعؿ لكانت العبارة ) ال 48البقرة:   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ
بيف  يقبؿ ا منيا شفاعة، كال يأخذ منيا عدالن ( كىذا ظاىره لمعياف عف مدل التباعد

 الجممتيف في زمف النطؽ. 
ژ  ژ   ككذلؾ الحذؼ في جممتي:) فضربكه فحيي ( المقدرتيف في قكلو تعالى:

. كالتقدير:) 73البقرة:    ک     ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ    ڑڑ
. فحذؼ الجممتيف أكقع التناسؽ كالتناسب في زمف النطؽ مما ترتب (  2)فضربكه فحيي ( 

                                                 
  156: 1إعراب القرآن  ينظر: اجلدول يف 1)
 561: 1التحرير والتنوير  2)
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ناسبو لفظي بيف الجمؿ كىذا يختؿ مف غير الحذؼ، إذ عميو مف تناسؽو صكتي كت
 التقدير:) فقمنا اضربكه ببعضيا فضربكه فحيي كذلؾ يحيي ا المكتى (.

ۆ   كمف دكاعي الحذؼ خفة العبارة، كعذكبة جرسيا عمى األسماع، كما في قكلو تعالى:

ې    ېۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

ۇئ  ۇئ   وئ   وئ   ەئې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ

. فػػػ ) ما (: اسـ مكصكؿ صمتو  ) آتيناكـ (، 93البقرة:       ۆئ  ۆئ  ۈئ           ۈئ
) آتى (.    ، كالياء مفعكؿ ثافو لمفعؿ(1)كالعائد الياء المحذكفة. كالتقدير:) آتيناكمكه ( 

﮶     ﮵ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ےھ  ھ  ھ   ھ  ے ككذلؾ في قكلو تعالى:

             ﮿  ﯀  ﯁  ﮽  ﮾  ﮼﮷      ﮸  ﮹   ﮺  ﮻

  ۈ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ               

جت  حت  خت    يبۈ   ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب

. كالتقدير:) ما (2). حيث حذؼ منو مفعكؿ ) آتى (233البقرة:   مت  ىت  يت   جث  مث
 آتيتمكىف إٌياه (.

ڤ   تككف كذلؾ بحذؼ المفعكؿ الكاحد قاؿ تعالى: ككما تككف الخفة بحذؼ المفعكليف

چ  چ  چ    چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

ڈ   ژ  ژ     ڈڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ڱ   ڱ    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   کڑ  ڑ  ک  ک  ک

 مكه (.. فمفعكؿ أكننتـ محذكؼ. كالتقدير:) أكننت235البقرة:         ڱ  ں    ں

                                                 
 71: 1ينظر : التبيان يف إعراب القرآن  1)
 . 186: 1ينظر :ادلصدر نفسه   2)
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كمف الخصائص الفنية لمتناسب الصكتي، كاإليقاع المكسيقي حذؼ أداة النداء،       
   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈكحذؼ المنادل، قاؿ تعالى:

ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ    ەئې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ

مب  ىب  يب     خبمئ  ىئ  يئ   جب  حب  حئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  ېئېئ  ېئ

فحذؼ أداة النداء) الياء(. كالتقدير: ) يا ربنا ال  .286البقرة:       جت  حت  خت
تؤاخذنا ... اآلية(، كحذؼ األداة كالمنادل. كالتقدير:)يا ربنا أعؼ عنا، يا كربنا اغفر لنا، 

 كيا ربنا أرحمنا، كيا ربنا انصرنا عمى القـك الكافريف(.
ا؛ ألنَّو مناجاة لمخالؽ بالدعاء، فكاف نشيدنا يتصعد إلى فجعؿ الحذؼ اإليقاع ىادئنا تامن 

فكاف مسحة   - -السماء، تحمك أنغامو المنتقاة في نفس المتضرع المبتيؿ إلى الخالؽ 
مف رىبة، كشعاع مف تكر، متأجج العاطفة، متيدج الصكت، طكيؿ النفس، أصداء كمماتو 

 كالمؤمنيف.تتجاكب، تحرؾ القمكب؛ ألنَّو مف الرسكؿ األعظـ 
 الخاتمة: كتتضمف أىـ نتائج البحث، كىي كاآلتي:

أف المحذكؼ ليس محصكرنا في المسند، أك المسند إليو، أك كما جاء في بعض كتب  -1
الببلغة، بؿ يشمؿ غير ذلؾ نحك: الفاعؿ، كالجار كالمجركر، كالمكصكؼ، كالمخصكص 

 .بالذـ كجكاب الشرط كالجممة الكاحدة أك الجمؿ المتعددة
يجازنا، كمراعاةن  - 2 حكامنا في دقة المعنى، كا  أٌف لممحذكؼ في العبارة القرآنية إيحاءنا، كا 

ثارةن كتشكيقنا، كتناسبنا صكتينا كتقاببلن مكسيقينا يظير في  لمقتضى الحاؿ، كتصكيرنا، كا 
 ، كيفتح آفاؽ الفكر؛ لتعيش النفس في رحاب اآلية، كجك النص.تجاكبو نفسي

تكجيون إلفادة المعنى؛ كاالختصار، كاالحتراز، كالتحقير، كالتعظيـ، كالتعييف،  أف لممحذكؼ - 3
 كالتعميـ. 

أفَّ لمفظ المحذكؼ إيحاء فاعبلن في تأدية المعنى؛ لذلؾ امتزج النص بيف التعبير الفني،  -4
 كالٌسر الببلغي.

 مكضع.  مف أفَّ الكممة القرآنية المحذكفة دقيقة الكضع حتى كانت شاىدنا في أكثر -5
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أفَّ الدقة في التعبير، كمراعاة مقتضيات األحكاؿ المستمزمة لمحذؼ ىي المعيار في  -6
 النص القرآني لمحذؼ كالذكر.

 
 فيرس المصادر والمراجع
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