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Abstract  
Elision (Hadhf) in Arabic language is the omission of a part of a 

sentence or even a whole sentence due to a clue which indicates it. 
Elision is a kind of rhetorical brevity and it is a very significant chapter 
of rhetorical discussions. It leaves a deep impression on the readers 
or listeners from the perspective of meaning and sense of the 
statement. Looking from the angle of its elements, it is necessary for 
the speaker or the writer to know its essentials, objectives and types 
to make the speech comprehensive. If these three things are not 
regarded, the speech becomes worthless or rubbish. Consequently, 
the speech loses its beauty, attraction, and delicacy.  

The Holy Qur’an is the divine speech whose similitude cannot 
be produced. The rhetorical elision in it is one dimension of its 
inimitability, and the contexts of its elision are many. No Muslim, 
whether he is a commentator or a jurist or any other, can disregard the 
understanding of elision if he wants to understand the Qur’an truly. 
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 The basic and fundamental questions are: What are the major 
areas of rhetorical elision in the Qur’an? What are other linguistic 
components related to the Qur’anic rhetorical elision? How does the 
rhetorical elision affect the reader of the Qur’an in his true 
understanding of the Qur’an? And what is the relationship between the 
rhetorical elision and the inimitability of the Qur’an? How does the 
Qur’an, being the divine message for the whole humanity, teach 
effective Da’wah through rhetorical elision in the field of preaching 
Islam? How can Muslims benefit from this special aspect of Qur’anic 
studies today? This paper addresses these questions.

إن علمــاء البالغــة عنــوا عنايــات خاصــة بتعريــف احلــذف و بيــان أســراره يف الكــالم 
لطيـــف املأخـــذ، عجيـــب األمـــر، شـــبيه إن احلـــذف دقيـــق املـــسلك، : 1العـــريب، حـــىت قيـــل

 يف أسرار بالغته، فاحملذوف إذا دلت عليـه القرينـة ُحيـسن حذفـه مـن أن يُـذكر، و لـو السحرب
و إذا ُحــذف املعــروف . ُكــر لكــان ثقــيال يف موضــعه؛ ألنــه تعريــف ملــا ُعــرِّف و بيــان ملــا بـُــنيِّ 

فرُفـــع عـــن الـــسامع  الثقـــل الـــذي ُوجـــد لكونـــه كالمـــا مكـــرَّرا؛ وذلـــك ألن الكلمـــة اخلاليـــة مـــن 
  . كالثقيل، و حْذفه سبب األنس ما يغمر القلوب سروراالفائدة

ذ

وإذا ُحـــِذفت كلمـــٌة أو مجلـــٌة مـــن الكـــالم فـــال بـــد ِمـــن أن حتـــذف لغـــرض مـــن 
وكـم  عيت الفواصـل يف القـرآن الكـرمي؟و فهل ر .األغراض البالغية و منها رعاية للفواصل

لــسجع يف ختتلــف الفواصــل مــن الــسجعات؟ ومــا موقــف املفــسرين والبالغيــني يف ورود ا
القــرآن الكــرمي؟ مــن حيــث أن الــسجع كــالم متكلــف وذلــك عيــب،وال عيــب يف القــرآن 

فهـــذا املقـــال يتنـــاول بالبحـــث واملناقـــشة عـــدم ورود الـــسجع يف . طـــالقالكـــرمي علـــى اإل
اجلمال البالغي يف صـورة احلـذف برعايـة الفواصـل فيـه مـع الـشواهد  القرآن الكرمي وإبراز

راء املفـسرين و البالغيـني يف املوضـوع خـالل تفـسريهم لآليـات إننـا قمنـا جبمـع آ.القرآنية
  .اليت روعيت الفواصل فيها وكانت تلك اآلرء منتشرة  يف الكتب املختلفة

 واحــدٌ  يــستطعمل و رغــم ذلــك   وفــصاحةأهــل بالغــةالعــرب كــانوا ومــن املعلــوم أن 
وحالوة تعبرياتـه، وتفوقـه شأنه، وعذوبة كالمه،  اعرتفوا بعلوسورة من مثله، بل  بأن يأيتمنهم 

اعرتفوا بــذلك وهــم فــالكهانــة،  و الــسحرالنثــر، حــىت علــى و   الــشعر مــنعلــى كــل فنــون الكــالم
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: ف مصدر حذف حيذف كضرب يضرب وله معان عديدة، منهااحلذ :الحذف لغة

.القطف والقطع والرمي والضرب واإلسقاط والتخفيف

و قال ". 2قطف الشئ من الطرف كما حيذف طرف ذنب الشاة : احلذف"قد قيل 
قطعه من طرفه، اَحلّجام حيذف الشعر، من ذلک : حذف الشئي حيذفه حذفا: "بعض

 إسقاطه، ومنه حذفت من شعري ومن ذنب حذف الشيء: "و كذلك قيل". 3
وهناک معان كثرية أخرى للحذف الداعي إىل ذکرها هنا،  ". 4الدابة، أخذت منه

ا إىل ما يراد به يف هذا املوضوع هو اإلسقاط و  ومن بني كثرة املعاين للحذف فإن أقرَ
هذبه وصفاه من الفضول ومنه :حذف اخلطيب الکالم، أي: القطع، و قد يقال

5  .ف الشعر إذ أخذت منهحذ

إننا جند تعريفات كثرية للحذف يف كتب البالغة واملعاجم ولكن  :الحذف إصطالحا
  : نذكر بعضها باإلجياز كما يلي

6   ".هو إسقاط کلمة لالجتزاء عنها بداللة غريها من احلال أو فحوى الکالم "  -  أ

7   ".ذوفهو ماحيذف منه أو اجلملة، لداللة فحوى الکالم على احمل"  - ب

8   ".إسقاط جزء الکالم أو کله لدليل "  -ج

أو کله  املراد باحلذف إسقاط جزء الکالمفاتضح لنا من هذه التعريفات أن 
 وإن ،األلفاظ فتکثر املعاين يف إجياز احلذف مقابل،  احملذوفىبوجود القرينة الدالة عل
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عذاراإو مقتلهم عند الوغي کان    ----  عجبت هلم إذ يقتلون نفوسهم           9

  . الکالم اليدل عليهىفحو و لكن  ،هم يقتلون نفوسهم يف السلم: أي

 ىاألصل يف احملذوفات مجيعها عل": بيان أمهّية القرينة يف احلذفل ابن األثري يف اوق
ا أن يکون يف الکالم ما يدّل علاختالف مل يکن هناک دليل   احملذوف فإنى ضرو

10  ." احملذوف فإنه لغو من احلديث ال جيوز بوجه وال سببىعل

 والَفـــْصل مـــن اجلـــسد موضـــع الفواصـــل مجـــع الفاصـــلة وهـــومن الفـــصل،:الفواصـــل لغـــة
ْفــِصل وبــني كــل فــْصَلْني َوْصــل

َ
 فــَصل بينهمــا :ويقال،احلــاِجز بــني الــشيئني هو الَفــْصلو . امل

ْفــِصل واحــد ،  قطعتــه فــانقطع: أي،َصلفــيفــِصل فــْصًال فانفــَصل وفــَصْلت الــشيء فان
َ
وامل

 
َ
ْفـــِصل كـــل ملتقـــى عظمـــني مـــن اجلـــسد،  اَألعـــضاء:فاِصـــلامل

َ
والفاِصـــلة اخلـــرزة الـــيت ، وامل

 فـَْيــَصل القــضاء بــني احلــق والباطــل وهــو قــضاء: والَفــْصل، تفــِصل بــني اخلَــرزتني يف النِّظــام
 يفِصل القضاء بني اخللق،و الفاِصل صفة من صفات اهللا عز وجل، وفاِصل

َ َ
َ َ َ

َ

.  11

  الفواصل اصطالحا
 أن جتتمــع ثالثــة أحــرف متحركــة والرابــع ســاكن، والَفــْصل كــلُّ :الفاصــلة فــي العــروض

َعـــُروض بُِنيـــت علـــى مـــا ال يكـــون يف احلـــْشو ِمَّـــا صـــحة وِإمَّـــا ِعالل،وأواخـــر اآليـــات يف  
ا فاِصــــلة، وقولــــه عــــز وجــــلكتــــاب  ﴿: اهللا َفواِصــــل مبنزلــــة قــــوايف الــــشعر و واحــــد

َ إ إ َ
َوَلَقــــْد 

ــى ِعْلــمٍ 
َ
َنــاُهْم ِبِكَتــاٍب َفــصَّْلَناُه َعَل ِجئـْ

﴾ لــه معنيــان َحــدمها تـَْفــِصيل آياتــه بالفواِصــل ، 12
﴿: واملعـــىن الثـــاين يف فـــصَّلناه بيـَّنَّـــاه، وقولـــه تعـــاىل

ِ أ
آيَـــاٍت ُمَفـــصََّالتٍ  ل بـــني كـــ: ﴾،أي13 َ

: مفـــصَّالت أي: آيتـــني فَـــْصل متـــضي هـــذه وتـــْأيت هـــذه و بـــني كـــل آيتـــني مهلـــة، وقيـــل
14  .مبيَّنات
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 كـلُّ تـَْغيـٍري اْخـَتصَّ بـالَعروِض ومل َجيُـْز ِمثْـلُـُه يف َحـْشِو البَـْيـِت، وهـذا :الَفْصُل في الَقوافي
15َي فَـْصًال إمنا يكوُن بِإْسقاِط َحْرٍف ُمَتَحرٍِّك فَـصاِعدا، فـإذا كـان كـذلك، ُمسـِّ والفـصل .ً

ـــا إفهـــام  يف القـــرآن هـــي كلمـــات آخـــر اآليـــة و هـــي حـــروف متـــشاكلة يف املقـــاطع يقـــع 
  . املعاين

الفاصـلة هـي الكـالم املنفـصل عمـا بعـده، والكـالم : الفرق بني الفواصل ورؤوس اآليـات
املنفصل قد يكون رأس آية وغري رأس، وكـذلك الفواصـل يكـن رؤوس آيـة وغريهـا، وكـل 

  .16ية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آيةرأس آ
وقـــد َســـَجَع الرجـــل . الكـــالم املقّفــى، واجلمـــع َْســـجاٌع وَأســاجيعُ : الـــَسْجع :الــسجع لغـــة

  .َسْجعاً وَسجََّع َتْسجيعا، وكالٌم ُمَسجٌَّع، وبينهم ُْسجوَعةٌ 
أ
أ ً

ــــع ــــه َفواِصــــُل، فهــــو َســــجَّاعٌة وســــاِجٌع، و اَحلمامــــةُ :وســــجع كَمن َدْت دَّ رَ : َنطــــَق بكــــالٍم ل
ا القاِصُد يف الكالِم وغريِه : والساِجعُ . ، فهي ساِجعٌة وَسجوعٌ َصْوَ

َ َ
17.  

ومسي السجع يف الكـالم بـذلك؛ألن مقـاطع الفـصول تـأيت علـى ألفـاظ متوازنـة متعادلـة، 
  .وكلمات متوازية متماثلة

 هــــو تْقِفيــــة مقــــاطع الكــــالم مــــن غــــري وزن،  أو هــــو تواطــــؤ :الــــسجع فــــي االصــــطالح
ن الكالم املنثور على حرف واحد، ويقال للجزء الواحد منـه سـجعة، وجتمـع الفواصل م

حرف الروي والفاصلة :على سجعات، ويقال للحرف األخري منها

َ

18.  
والــسجع ينفــصل عــن النثــر غــري املــسجوع بالتْقِفيــة و لكــن الكــالم املــسجوع ال يــدخل 

ن أو البحـور املعروفـة ذه التقفية يف نطاق الشعر؛ألن للشعر مقومات وهـي تلـك األوزا
اليت هلا عناوين خاصة، و الكالم املسجوع تفقده هذه املقومات 

َ

19.  
إنه اليوجد فرق كبري بني السجع و الفواصل يف الظـاهر : الفرق بني الفواصل و السجع

إن السجع هو الـذي يقـصد يف نفـسه :إال أن العلماء فّرقوا بينهما من حيث املعىن فقيل
20  .،والفواصل اليت تتبع املعاين وال تكون مقصودة يف أنفسها مث حيمل املعىن عليه

إن العلمــاء رفــضوا ورود الــسجع يف القــرآن الكــرمي و  : ورود الفواصــل يف القــرآن
كذلك الفواصل املتكلفة اليت يتبعها املعـىن، ولكـن أقـّروا بـورود الفواصـل احملمـودة التابعـة 
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فأما القرآن فلم يرد فيه إال ما هو من القسم احملمود لعلوه يف الفصاحة، وقـد "
 وَِكتَــــاٍب o َوالطـُّـــوِر ﴿:وردت فواصــــله متماثلــــة ومتقاربــــة؛ فمثــــال املتماثلــــة قولــــه تعــــاىل

َنـَْزْلنَـا oطـه 21  َواْلبَـْيِت اْلَمْعُمورِ o ِيف َرقٍّ َمْنُشوٍر oَمْسطُوٍر   َمـا أ ﴿: ﴾ وقوله عز امسـه
 تـَْنــزِيًال ِممَّــْن َخَلــَق اْألَْرَض َوالــسََّماَواِت o ِإالَّ تَــْذِكَرًة ِلَمــْن َخيْــَشى oَعَلْيــَك اْلُقــْرآَن لَِتــْشَقى 

  .﴾o 22ى اْلَعْرِش اْستَـَوى  الرَّْمحَُن َعلَ oاْلُعَلى 
 فَـاْلُمِغريَاِت o فَاْلُمورِيَـاِت قَـْدًحا o َواْلَعاِديَـاِت َضـْبًحا ﴿: وقوله تبارك وتعاىل 

 وكـذلك الـسور و اآليـات ﴾، هـذهo 23 َمجًْعـا  فـََوَسـْطَن بِـهo فَـأَثـَْرَن بِـِه نـَْقًعـا oُصـْبًحا 
 َماِلِك يـَْوِم o الرَّْمحَِن الرَِّحيِم ﴿: اىلاألخرى، ومثال املتقارب يف احلروف قوله تبارك وتع

يِن  ــِذٌر o ق َواْلُقــْرآِن اْلَمِجيــِد oالــدِّ ــْل َعِجُبــوا َأْن َجــاَءُهْم ُمْن  َب﴿: ﴾، و قولــه تعــاىل24 
ُهْم فـََقاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َشْيٌء َعِجيبٌ  ِمنـْ

﴾ ، وهذا ال يسمى سجعاً ألن السجع ما  25 
  .26"كانت حروفه متماثلة 

الفواصل الـيت يف القـرآن، قـد مسّاهـا مجاعـة وقد اتضح لنا من هذه البيانات أن 
من العلماء فواصل ومل يسموها أسجاعا، وقالوا إن الفواصـل بالغـة، والـسجع عيـب، و 

و لكــن مجاعــة مــن العلمــاء و مــنهم ابــن ســنان . قــالوا مل يــرد الــسجع يف القــرآن الكــرمي
وأظــن أن : رود الــسجع يف القــرأن الكــرمي و قــال  بــو  الــذي أقــرّ )ه466 - 423(اخلفــاجي

وا مــا متاثلــت حروفــه الــذي دعــا أصــحابنا إىل تــسمية كــل مــا يف القــرآن فواصــل ومل يــسمّ 
ســجعاً رغبــة يف تنزيــه القــرآن عــن الوصــف الالحــق بغــريه مــن الكــالم املــروى عــن الكهنــة 

نـــه ال فـــرق بـــني فأمـــا احلقيقـــة فمـــا ذكرنـــاه؛ أل. وغـــريهم، وهـــذا غـــرض يف التـــسمية قريـــب
مشاركة بعض القرآن لغريه مـن الكـالم يف كونـه مـسجوعا، وبـني مـشاركة مجيعـه يف كونـه 

وال . عرضاً وصوتاً وحروفاً وعربياً ومؤلفـا، وهـذا ممـا ال خيفـى فيحتـاج إىل زيـادة يف البيـان
فرق بني الفواصل اليت تتماثل حروفها يف املقاطع وبني السجع 

ً

ً
ً

27.  
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مثل ما قاله اخلفاجي يف توجيه تـسمية )  ه622 - 585(ريوكذلك قال ابن األث
وقـــد ذمـــه بعـــض أصـــحابنا مـــن أربـــاب هـــذه  :الفواصـــل يف القـــرآن باســـم الـــسجع فيقـــول

الصناعة ، وال أرى ذلك وجهاً سوى عجـزهم أن يـأتوا بـه وإال فلـو كـان مـذموماً ملـا ورد 
بالـسورة مجيعهـا مـسجوعة، يف القرآن الكرمي، فإنـه قـد أتـى منـه بـالكثري، حـىت إنـه ليـؤتى 

  .28كسورة الرمحن، وسورة القمر، وغريمها وباجلملة فلم ختل منه سورة من السور 
واآلن ميكن لنا أن نقول يف ضوء البيانات السابقة أننا مـا نـرى مـن آراء خمتلفـة 
يف ورود الـــسجع يف القـــرآن الكـــرمي و عدمـــه، إنـــه اخـــتالف يف االســـم ال يف املـــسمى، و 

ى هـــذا أن نفـــس اآليـــات و الـــسور الـــيت مسّتهـــا مجاعـــة مـــن العلمـــاء باســـم خـــري دليـــل علـــ
و لكن من األحسن أن جنتنب . الفواصل مسّتها مجاعة أخرى من العلماء باسم السجع

ـــِه القـــرآن عـــن الوصـــف  تـــسمية كـــل مـــا  متاثلـــت حروفـــه يف القـــرآن ســـجعاً رغبـــة يف تْنزي
 مـن الـشعراء؛ ألن القـرآن يـُْعلِـُن أنـه الالحق بغريه من الكالم املـروى عـن الكهنـة وغـريهم

، وبذلك ميكـن لنـا أن جنعـل القـرآن بعيـدا عـن كـالم الكهـان الـذين 29ليس بقول شاعر
كانوا يتكلمون كالما مسجوعا مـذموما ملـا فيـه مـن التكلـف والتعـسف، وكمـا روي  أن 

 اْسـتَـَهلَّ َفِمثْـُل َذلِـَك يُطَـلُّ ، َكْيَف َْغرُم َمْن َال َشـرَب َوَال ََكـَل َوَال َنطَـَق َوَال {:رجال قال
َا َهَذا ِمْن ِْخَواِن اْلُكهَّاِن ِمْن َْجِل َسـْجِعِه  صلى اهللا عليه وآله وسلمفـََقاَل َرُسوُل اللَّهِ   ِمنَّ

الَِّذي َسَجَع 

أِ َأ
إ أإ

  . كالمه لكونه سجعاصلى اهللا عليه وآله وسلمفاستكره رسول اهللا .}30
 

رآني برعاية الفواصلالجمال البالغي في الحذف الق

إن ورود الفواصل احملمودة التابعـة للمعـاين يف كثـري مـن الـسور واآليـات القرآنيـة 
أمــر ثابــت ال نــزاع فيــه،ففي التــايل يــأيت البيــان جلــزء مــن الفواصــل القرآنيــة الــيت وردت يف 

يد برعاية احلذف منها   :الكتاب ا
فَاذُْكُروِين أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِيل ﴿: قال اهللا تعاىل: األمر بذكرِاهللا و بالُشْكِر َله

)م1854-1802هـ، 1270-1217( 31َوَال َتْكُفُرونِ  قال اآللوسي. ﴾ حذفت ياء إنه :  
وال تكفروين، ختفيفًا لتناسب : ﴾،تقديرها َوَال َتْكُفُرونِ ﴿:املتكلم يف قوله تعاىل
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):م1344 - 1256هـ، 745 - 654(32 من كفر النعمة، إنه ، وقال أبو حيان
ولو كان من الكفر ضّد اإلميان، . وال تكفروا نعميت: وهو على حذف مضاف تقديره

، حذفت ياء 33وهذه النون نون الوقاية . وال تكفروا، أو وال تكفروا يب: لكان تقديره
.34املتكلم بعدها ختفيفاً لتناسب الفواصل

َنـُْفـــَسُهْم  َوَمـــا ظََلمَ  ُهـــُم اللَّـــُه َوَلِكـــْن أ﴿:قـــال اهللا تعـــاىل: أن اهللا ال يظلـــم عبـــاده
﴾، إن يف اآليــة تقـدمي مفعــول لرعايـة الفاصــلة ال للتخـصيص، وهــذا حممــول 35 َيْظِلُمـونَ 

 فــذكر أنــه قُــرئ )م1143 - 1074هـــ ، 538 - 467(وأمــا الزخمــشري.علــى قراءتــه املــشهورة
ــــذا الوجــــه يكــــون أنفــــسهم اُمسهــــا، ويظِلمــــون خربُهــــا" ولكــــنّ " ، والعائــــُد بالتــــشديد، و 

ا : حمذوٌف للفاصلة تقديره   .36ولكنَّ أنفَسهم يظِلمو
قَـاُلوا َلَقـْد َعِلْمـَت َمـا لَنَـا :قال اهللا تعـاىل: جمادلة قوم لوط للوط عليه السالم ﴿

ــا نُرِيــدُ  ــتَـْعَلُم َم ِيف بـََناتِــَك ِمــْن َحــقٍّ َوِإنَّــَك َل
﴿مانريــد﴾ : ﴾، إن يف إعــراب قولــه تعــاىل37 

  :قوالن
ا-أ    .إرادتنا:  ما مصدرية فال حذف إذا، فمعناه إ

مفعـــــول لـــــتعلم، وهـــــو مبعـــــىن تعـــــرف، وهـــــي موصـــــولة و العائـــــد " َمـــــا" الظـــــاهر أن -ب 
و باعتبـار اآليـة حممولـة علـى القـول الثـاين جيـوز أن يقـال . 38الذي نريده: حمذوف، أي

  .أنه حذف العائد رعاية للفاصلة 
ــــْن َواٍل  ِــــِه ِم ــــْن ُدون ـُـــْم ِم ــــا َهل ﴿:اىلقــــال اهللا تعــــ: ال ويل  مــــن دون اهللا تعــــاىل َوَم

الـوايل الـذي يلـي أمـر أحـد، : يف الوصل والوقـف تقـديره" وال"﴾، وحذف الياء من 39
  .40مشتق من ويل، ملراعاة الفواصل

ــٍة َأَجَلَهــا َوَمــا ﴿ :قــال اهللا تعــاىل: األجــل ال يــسِبق و ال يتــأخر َمــا تَــْسِبُق ِمــْن أُمَّ
41ــْسَتْأِخُروَن  ــرور بعــد﴾، إمنــَي يــستأخرون : ، والتقــدير"يــستأخرون"ا ُحــذف اجلــار و ا

  .42عنه، ألنه معلوم و لرعاية الفاصلة 
 :قــــال اهللا تعــــاىل: ِذكــــُر مجــــال األنعــــام عنــــد َروِحهــــا بالعــــشي وســــرحها بالغــــداة

 الـَروح و: ﴾، فمفعـول الفعلـني أي43َوَلُكْم ِفيَها َمجَـاٌل ِحـَني تُرِحيُـوَن َوِحـَني تَـْسَرُحوَن ﴿
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44.  
َواللَُّه يـَْعَلُم َما تُـِسرُّوَن َوَمـا ﴿: قال اهللا تعاىل: إن اهللا حميط بعلمه السرَّ و اجلهرَ 

ــــــونَ  تـُْعِلُن
ــــــني، والتقــــــدير45 ــــــد يف الفعل ــــــه ملر : ﴾، فُحــــــذف العائ ــــــضمرونه وتظهرون اعــــــاة ت

يستوي بالنسبة إىل علمه احمليِط سرّكم وعلنكم : الفواصِل، أي
ُ

46.  
قـال اهللا :  للقـاء مـع العبـد الـصاحل- عليـه الـسالم -املقام املطلوب من موسى 

 قَاَل َذِلَك َما ُكنَّا نـَْبغِ ﴿:تعاىل حكاية عن موسى عليه السالم 
47﴾.  

  و ما كنا نبغ حتذف هنا: "ُحذفت للفاصلة فيقول" نبغ " ذكر الزجاج أن الياء يف 
48 ، إال أن املفــسرين اآلخــرين مل يــذكروا أن اليــاء حــذفت ههنــا للفاصــلة و " للفاصــلة 

  .49هلم فيها وجهة غري هذا 
قــــال اهللا :  يف دعــــوة فرعــــون– عليهمــــا الــــسالم –اســــتهداء موســــى و هــــارون 

ا َخنَــاُف َأْن يـَْفــُرَط َقــاَال َربـََّنــا ِإنـََّنــ﴿ : تعــاىل حكايــة عــن موســى و هــارون عليهمــا الــسالم
50ـــى ـــا َأْو َأْن َيْطَغ َن ﴾، حيتمـــل أنـــه حـــذف متعلـــق يطغـــى، وأن حذفـــه لداللـــة نظـــريه َعَليـْ

أو أن يطغـى علينـا، وكـذلك أشـري إليـه : عليه، وأوثر باحلذف لرعايـة الفواصـل، والتقـدير
ــرور يف  رعايــة للفواصــل"يطغــى"يف بعــض التفاســري أنــه حــذف اجلــار وا

ّ

،  وللعلــم بــه51
َمــا َودََّعــَك رَبُّــَك  ﴿:أن يطغــى علينــا ونظــريه كمــا حــذف املفعــول ىف قولــه تعــاىل: تقــديره
  .﴾52َوَما قـََلى

قـال اهللا تعـاىل حكايـة عـن موسـى عليـه :  أن اهللا هدى كـل شـيء إىل مـصاحله
قَاَل َربـَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكـلَّ َشـْيٍء َخْلَقـُه ُمثَّ َهـَدى﴿:السالم

ايـة ﴾، حـذف مفعـول اهلد53
َوَأَضـلَّ ِفْرَعــْوُن ﴿: وكـذلك حـذف مفعــول اهلدايـة يف قولـه تعـاىل.هـداه: للفاصـلة، تقـديره
  .قومه، للفاصلة مع العلم به ولالختصار: ﴾، تقديره54قـَْوَمُه َوَما َهَدى

فـَُقْلنَـا يَـا ﴿:قـال اهللا تعـاىل:  مـن اجلنـة- عليهما السالم -إخراج آدم و زوجته 
ــْشَقىآَدُم ِإنَّ َهــَذا َعــُدوٌّ  ــَن اْجلَنَّــِة فـََت ــَال ُخيْرَِجنَُّكَمــا ِم ــَك َوِلَزْوِجــَك َف ﴾، قــد أســند اهللا 55 َل

تعاىل ترتب الشقاء إىل آدم عليه السالم دون زوجته إجيازا؛ ألن يف شقاء أحـد الـزوجني 
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56.  
قــال اهللا تعــاىل : شــكوى النِبيَّــني موســى ونــوح عليهمــا الــسالم  قومهمــا إىل اهللا

بُو ﴿:حكايـــة عـــن قـــول موســـى عليـــه الـــسالم ﴾، ومث 57ِن قَـــاَل َربِّ ِإينِّ َأَخـــاُف َأْن ُيَكـــذِّ
َوَهلـُـــــْم َعَلــــــيَّ َذنْــــــٌب فََأَخــــــاُف َأْن ﴿: قــــــال اهللا تعــــــاىل حكايــــــة عــــــن قولــــــه عليــــــه الــــــسالم

بِّ ِإنَّ 58نِ يـَْقتـُُلو  قَـاَل َر﴿:﴾، و قال اهللا تعاىل أيضا حكاية عن قول نوح عليه السالم
لم إن اآليــات الثالثــة علــى حــذف املفعــول وهــو اليــاء  ضــمري املــتك. ﴾59قـَــْوِمي َكــذَّبُونِ 
و أما تقدير احملذوفات يف اآليات الثالثة واحد وهو الياء للمـتكلم، . 60لرعاية الفاصلة

أن يقتلــوين، ويف :أن يكــّذبوين، ويف اآليــة الثانيــة تقــديره:فاحملـذوف يف اآليــة األوىل تقــديره
ة .إن قـــومي كـــّذبوين:اآليـــة الثالثـــة تقـــديره فـــسقطت اليـــاء مـــن اآليـــات حـــىت تكـــون مـــشا

  .ت املتقدمة عليها، واملتأخرة عنهالرؤوس اآليا
فَـــأَْلَقى ﴿:قــال اهللا تعــاىل:  تلقــف مــا يـــأِفكون– عليــه الـــسالم –عــصا موســى 

َِىل ــِإَذا ِهــَي تـَْلَقــُف َمــا يَــْأِفُكونَ  61 ــا إ﴿:﴾،وكــذلك قــال اهللا تعــاىلُموَســى َعــَصاُه َف َن َوَأْوَحيـْ
" مـا يـأفكون: "﴾، ففي قولـه تعـاىل62ِفُكونَ ُموَسى َأْن أَْلِق َعَصاَك فَِإَذا ِهَي تـَْلَقُف َما يَأْ 

  .ما يأفكونه ويكذبونه لرعاية الفاصلة: ما موصولة والعائد حمذوف، أي
َفُعـــــوَنُكْم َأْو ﴿:قـــــال اهللا تعـــــاىل: أصـــــنام املـــــشركني اليـــــنفعهم واليـــــضرهم  َأْو يـَنـْ

َيُضرُّونَ 
نكم يـضرو : ُحذف املفعـول للفاصـلة،تقديره" يضرون: "﴾، إن يف قوله تعاىل 63

  .ويدل عليه ما هو ظاهر قبله
ّ

قال اهللا تعاىل حكايـة عـن :  نَِعَم اهللا تعاىل عليه– عليه السالم –ذكر إبراهيم 
 o َوالَّــِذي ُهــَو يُْطِعُمــِين َويَــْسِقِني o الَّــِذي َخَلَقــِين فـَُهــَو يـَْهــِديِن ﴿:إبــراهيم عليــه الــسالم

 - 762(بدر الدين العيـين ﴾، قال 64يُتِين ُمثَّ ُحيِْينيِ  َوالَِّذي ميُِ oَوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفِني 

يهـــــدين و : " أن اليـــــاء حـــــذفت يف كـــــل هـــــذه األفعـــــال أي)م1451 - 1361=  ه 855
65  .رعاية للفاصلة والتناسب وهذا نوع من أنواع البديع " يسقني و يشفني و حييني
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: ل األنبيــاءقــال اهللا تعــاىل حكايــة عــن قــو : دعــوة األنبيــاء أقــوامهم إىل طــاعتهم
66َِطيُعــونِ ﴿ لرعايــة " وأطيعــون :  "﴾، فحــذفت يــاء املــتكلم يف قولــه تعــاىلفَــاتـَُّقوا اللَّــَه َوأ

الفاصــلة كحــذفها أثنــاء تكــرار هــذه اآليــة يف هــذه الــسورة، وســقطت اليــاء مــن اآليــات 
ة لرؤوس اآليات املتقدمة عليها، واملتأخرة عنها   .حىت تكون مشا

67قَلِـيًال َمـا تَـذَكَُّرونَ  ﴾، إن يف  ﴿:قـال اهللا تعـاىل : ليلـونالذاكرون ألنعـم اهللا ق
  .آالءه أو نعمه: حمذوف للفاصلة، تقديره" َتذَكَُّرونَ "اآلية مفعول 

ــــــُروَجُهْم َواْحلَاِفظَــــــاِت ﴿: قــــــال اهللا تعــــــاىل: وعــــــد األجــــــر العظــــــيم َواْحلَــــــاِفِظَني فـُ
ــــ اِكرَاِت َأَع ــــذَّ ــــريًا َوال اِكرِيَن اللَّــــَه َكِث ــــذَّ ــــاَوال ــــَرًة َوَأْجــــًرا َعِظيًم 68ـُـــْم َمْغِف ﴾، فمفعــــول دَّ اللَّــــُه َهل

ا و دل عليه ما قبلـه مـن : احلافظات حمذوف رعاية لرؤوس الفواصل و التقدير ُ وحاِفظا
:  ﴿َواْحل ﴾، وكذلك مفعول الذاكرات   .69َاِفِظَني فـُُروَجُهمْ قوله تعاىل

ــــَف َكــــانَ  70 َنِكــــريِ َفَكْي ــــة املكــــذبني  ﴿ ــــه :قــــال اهللا تعــــاىل: عاقب  ﴾، و قول
 بكــسرة يف آخــره دالــة علــى يــاء املــتكلم احملذوفــة ختفيفــاً و رعايــة للفاصــلة، نكــري:تعــاىل

اســـم لـــشدة : والنَّكـــري ") م1973 - 1879=  ه 1393 - 1296(: وقـــال ابـــن عاشـــور
اِإلنكار، وهو هنا كناية عن شدة العقاب ألن اِإلنكار يستلزم اجلـزاء علـى الفعـل املنكـر 

وحــذفت يــاء املــتكلم ختفيفــاً ولرعايــة الفواصــل يف الوقــف ألن الفواصــل يعتــرب . اببالعقــ
   ".71فيها الوقف

ُكـر آنفـا منهـا النكـري مبعـىن :  وذهب املفّسرون يف توجيه كلمـة النكـري غـري مـا 
أو املراد مـن . اإلنكار كالنذير مبعىن اإلنذار، وياء املتكلم كمضاف إليه حمذوفة للفاصلة

كيــف رأيــتم أثــر نكــريي علــيهم، فحــذف املــضاف قبــل النكــري و مث يــاء املــتكلم : لنكــريا
بعــده لرعايــة الفواصــل، فــأّي توجيــٍه ُوّجــه لكلمــة النكــري مــن هــذه التوجيهــات، نــرى أن 
ة  الرعايـــة للفاصـــلة ســـبب مـــشرتك فيهـــا، فـــسقطت اليـــاء مـــن نكـــريي حـــىت تكـــون مـــشا

  .رة عنهالرؤوس اآليات املتقدمة عليها، واملتأخ

ذ

ــِه الــذِّْكُر ِمــْن  ــزَِل َعَلْي َأُْن أ﴿: قــال اهللا تعــاىل : إن الكــافرين يف شــك عــن العــذاب
ـا يَـُذوُقوا َعـَذابِ  بـَْيِنَنا بَـْل ُهـْم ِيف َشـكٍّ ِمـْن ِذْكـرِي بَـْل َلمَّ

﴾ ، قـد حـذفت يـاء املـتكلم 72
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73.  
ــْوِم ِإينِّ َأَخــاُف ﴿ :قــال اهللا تعــاىل: نــصيحة الرجــل املــؤمن لفرعــون و قومــه َويَــا قـَ

74ــادِ  التنــادي تفاعــل  " )م1210-1150هـــ،606-544(: قــال الــرازي.﴾َعَلــْيُكْم يـَــْوَم التـََّن
نـادى بعـضهم بعـضا، واألصـل اليـاء وحـْذُف اليـاِء : من النداء ، يقال تنادى القـوم، أي

حسٌن يف الفواصل 
ً

75."  
ـــَذاِيب َونُـــُذرِ  ـــَف َكـــاَن َع 76َفَكْي ﴾، ﴿: قـــال اهللا تعـــاىل: اإلنـــذار مـــن عـــذاب اهللا

ها كثـــري يف وحـــذف. نـــذري: لرعايـــة الفاصـــلة، والتقـــدير" نـــذر"وُحـــذفت يـــاء املـــتكلم مـــن 
القرآن عندالفواصل

ُ
77.  

 ﴿:قــال اهللا تعــاىل: الكفــار اليــستطيعون الــسجود يف اآلخــرة رغــم رغبــتهم فيــه
78ــْوَم ُيْكــَشُف َعــْن َســاٍق َويُــْدَعْوَن ِإَىل الــسُُّجوِد فَــَال يَــْسَتِطيُعونَ 

﴾، حــذف املفعــول يف يـَ
  .نهفال يستطيعو :رعاية للفاصلة، والتقدير" فال يستطيعون:"قوله تعاىل

ـــَق  ُمثَّ َكـــاَن َعَلَقـــًة َفَخَل﴿:قـــال اهللا تعـــاىل: خلـــق اهللا اإلنـــسان مـــن علقـــة مث ســـّواه
79ــــَسوَّى ــــة الكــــالم عليهمــــا و " ســــوى"ومفعــــول " خلــــق"﴾، فمفعــــولَف حمــــذوفان لدالل
فخلقـــه فـــسّواه، و مـــع ذلـــك حـــذف األخـــري لغـــرض بالغـــي آخـــر أيـــضا و هـــو : التقـــدير

  .رعاية الفاصلة أيضا

ّ

ــى   فََأمَّــا َمــْن َطَغ﴿:قــال اهللا تعــاىل: يــاة الــدنيا فــاجلحيم مــأواهمــن طغــى وآثــر احل
o نـَْيا ــِإنَّ اجلَِْحــيَم ِهــَي اْلَمــْأَوىo َوآثـَــَر اْحلََيــاَة الــدُّ

80 ﴾، إن اآليــة األخــرية علــى حــذف  َف
املـــأوى لـــه، و ميكـــن لنـــا أن نقـــول أن الـــصلة حـــذفت : الـــصلة لرعايـــة الفاصـــلة تقـــديرها

غـض طرفـك، فقرينـة احلـال و املقـال :  أي" غـض الطـرف"للرجـل ِلوضوح املعـىن كقولنـا 
  .دالة على احلذف 

َمَّا  ى نفسه عن اهلوى َوأ﴿:قال اهللا تعاىل:  فاجلنة مأواهمن خاف مقام ربه و 
لقـــد . ﴾81 ـــِإنَّ اْجلَنَّـــَة ِهـــَي اْلَمـــْأَوىoَمـــْن َخـــاَف َمَقـــاَم رَبِّـــِه َونـََهـــى الـــنـَّْفَس َعـــِن اْهلـَــَوى   َف
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 ﴾ كما حذفت من قبله يف ذكر  فَِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأَوى
املأوى له ، أو حذفت ِلوضـوح املعـىن ألن قرينـة : عاقبة الطغاة لرعاية الفاصلة، تقديرها 
  .احلال و املقال دالة على هذا احلذف
82 ـــْسرِ  َواللَّْيـــِل ِإَذا ﴿:قـــال اهللا تعـــاىل: حـــذف اليـــاء يف الفواصـــل ﴾، وكـــذلك َي

ــاْلَوادِ ﴿:قــال اهللا تعــاىل 83ـُـوَد الَّــِذيَن َجــابُوا الــصَّْخَر ِب حــذفت اليــاء مــن يــسر طلبــا  ﴾،َوَمث
وكــل واو أو يــاء الحتــذف ) : ه538 - 467(و قــال الزخمــشري. 84للموافقــة يف الفواصــل
  .، فكذلك حذفت الياء يف هذه اآلية رعاية للفاصلة85حتذف يف الفواصل 

َوَمثُوَد الـَِّذيَن َجـابُوا الـصَّْخَر بِـاْلَوادِ    ﴾،  فقـال ابـن عاشـور ﴿: تعاىلو أما قوله 
أن يكـــون آخـــره َداال، وأن يكـــون آخـــره يـــاء ســـاكنًة بعـــد : فيهـــا لغتـــان" الـــواد"أن كلمـــة 

الدال، وقرأ اجلمهور بدون ياء ، وقرأه ابن كثري بياء يف آخره وصـال ووقفـا، و هـي قـراءة 
﴿: لفواصل مثلما تقدم يف قوله تعاىلمبنية على مراعاة ا

ً
ً
86 َواللَّْيِل ِإَذا َيْسرِ   .  ﴾

ــــَتَالُه رَبُّــــُه ﴿ :قــــال اهللا تعــــاىل: اإلنــــسان عجــــول يئــــوس نْــــَساُن ِإَذا َمــــا ابـْ ــــا اْإلِ فََأمَّ
ـــِه رِ oفََأْكَرَمـــُه َونـَعََّمـــُه فـَيَـُقـــوُل َريبِّ َأْكـــَرَمِن  ـــَتَالُه فـََقـــَدَر َعَلْي ـــا ِإَذا َمـــا ابـْ ـــُه فـَيَـُقـــوُل َريبِّ  َوأَمَّ ْزَق

87 ََهاَننِ    .﴾أ
)م1201 - 1116 هـــ ، 597 -508( ت آليــاومــا حــذف مــن ا :قــال ابــن اجلــوزي

ـــبَـَعنِ ﴿:يف مثـــل قولـــه تعـــاىل ـــِن اتـَّ ـــْرَتنِ ﴾ و﴿ 88َوَم ﴾ و ﴿ َريبِّ َأْكـــَرَمِن 89ـــِئْن َأخَّ ﴾ و َل
ن رأس آيــة، مــا كــان مــع النــون، فــإن كــا: ﴾ ، فهــو علــى ضــربني أحــدمهاَريبِّ َأَهــاَننِ  ﴿

فأهل اللغة جييزون حذف الياء، ويـسمون أواخـر اآلي الفواصـَل، فأمـا إذا مل يكـن آخـر 
ً  .90آية أو قافية فإثبات الياء كثريا، وحذفها جيد أيضا، خاصة مع النونات 

َمـــا ﴿ :قـــال اهللا تعـــاىل: صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلمتـــسلية اهللا تعـــاٰىل للرســـول 
﴾، فحـذف املفعـول رعايـة لفواصــل الـسورة، و أمـا احملــذوف، 91 ىَودََّعـَك رَبـَُّك َوَمـا قـَلَــ

آواك  : وكذلك حذفت املفاعيل يف رؤوس اآليات من السورة و منها.وما قالك: فتقديره
92  .وهداك وأغناك، رعاية للفاصلة مع داللة قرينة احلال أو املقال 
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عليمـا لرسـول قـال اهللا تعـاىل ت: دين املسلمني التوحيد و دين الكافرين اإلشـراك
َلُكــْم ِديــُنُكْم َوِيلَ ِديــنِ ﴿ : صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلماهللا 

﴾، إن اآليــة علــى حــذف 93 
ديين ، وقرأ اجلمهـور حبـذف اليـاء مـن ديـين وقفـاً ووصـال، وحـذفها لرعايـة : الياء، تقديره

الفواصل سائغ، وإن كانت امساً 
ً

94.  
  

  : البحثه أهم نتائجوختاما هلذا البحث الذي ّمت بفضل اهللا تعاٰىل هذ
إن معرفة فلسفة احلذف البالغي يف القرآن الكرمي سبب يف زيادة اإلميان و تقويته، 

  .واستمالة القلب وطمأنينته
1- 

املــسلم حــني يقــف علــى معرفــة احلــذف البالغــي يف القــرآن الكــرمي ويــدرك فلــسفته  -2
ذا الكتاب العظيم ومتسكا به   .يزداد إميانا وتعلقا 

كبــــري بــــني الــــسجع و الفواصــــل يف الظــــاهر إال أن العلمــــاء فّرقــــوا إنــــه اليوجــــد فــــرق   -3
  .بينهما

إن العلمـــاء رفـــضوا ورود الـــسجع يف القـــرآن الكـــرمي وكـــذلك الفواصـــل املتكلفـــة الـــيت  -4
يتبعها املعىن، ولكـن أقـّروا بـورود الفواصـل احملمـودة التابعـة للمعـاين يف القـرآن الكـرمي 

علــى فــصاحة القــرآن و بالغتــه مــع احلــسن يف كثــري مــن الــسور واآليــات وهــذه دالــة 
  .والرونق

كلما نرى من آراء خمتلفة يف ورود السجع يف القرآن الكرمي و عدمه، إنـه اخـتالف  -5
  .يف االسم ال يف املسمى

وهللا احلمد على ما مّن به علينا أوال وآخرا، فسبحان اهللا رب العزة عمـا يـصفون وسـالم 
  .على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني
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  الهوامش

 
 

 

.112: دالئل اإلعجاز، اجلرجاين، ص :إشارة إىل قول اإلمام عبد القاهر اجلرجاين راجع   1- 

 -2  .ه 1405، دار اهلجرة ، قم ، إيران ، ٢٠٢- ٣/٢٠١ :کتاب العني، الفراهيدي

 -3  )حذف: مادة (، مطبعة دار صادر ، بريوت ٩/٣٩: لسان العرب، ابن منظور

 -4  )ح ذ ف:مادة (،ه1351،مكتبة املثىن،بغداد،عراق،٣/١٢٨:مجهرة اللغة،ابن دريد

 -5  .بريوت -م، دار الفكر 1980، ه1400الزركشي،الطبعة الثانية . ٣/١٠٢: الربهان، الزرکشي

 -6  .م 1976، دار املعارف مبصر ، ٧٦ص : النکت يف إعجاز القرآن، الرماين

ضة مصر٢٦٤/ ٢: املثل السائر يف أدب الکاتب والشاعر، ابن األثري  -7  .، الطبعة الثانية ، دار 

 -8  .١٠٢/ ٣: الربهان يف علوم القرآن، الزرکشي

، 227 /4 :األعالم، الزركلي: ، راجعالشاعر هو عروة بن الورد، وذكر الزركلي شعره هذا يف ترمجته
  .م ،دارالعلم للماليني ، بريوت 1980الطبعة اخلامسة 

9- 

 - 10  ٣٠٣: املثل السائر، ابن األثري، ص 

.524-11/521: لسان العرب، ابن منظور  11- 

.52: سورة األعراف، اآلية  12 - 

.133: سورة األعراف، اآلية  13 - 

.11/524: لسان العرب، ابن منظور  14 - 

). فصل الفاء باب الالم(، 4/31: وز آباديالقاموس احمليط، الفري   15 - 

.، بتصرف2/189:، اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي273: إعجاز القرآن، الباقالين، ص  16 - 

: ، وتــــاج العروس،الزبيــــدي151-8/150:  ،ولــــسان العــــرب،ابن منظــــور3/1021: الــــصحاح، اجلــــوهري - 17
   .282: وخمتار الصحاح، أبوبكر الرازي، ص ،21/179-182

 - 18  .2/270: ألعشى،الَقلْقَشْنِدي صبح ا

جملة جممع اللغة العربية، السجع وتناسـب الفواصـل ومـا يكـون مـن ذلـك يف القـرآن الكـرمي، عبـدالرمحن 
.  م، القاهرة1975،اجلزء السادس و الثالثون، نوفمرب )الدكتور (التاج

19 - 

 
إن الفواصـل :  قـائال ،ومث نقـل اخلفـاجي قـوال مـن الرمـاين59:  ص ابن سـنان اخلفـاجي،،سّر الفصاحة

بالغــة، والــسجع عيــب؛ ألن الــسجع تتبعــه املعــاين والفواصــل تتبــع املعــاين، لكنــه مل يقبــل قــول الرمــاين 
20 - 
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.4 – 1: سورة الطور، اآلية  21 - 

.5 – 1: سورة طه، اآلية  22 - 

.5 – 1: سورة العاديات، اآلية  23 - 

 - 24  .4 – 3:سورة الفاحتة، اآلية

.2 – 1سورة ق، اآلية   25 - 

).بتصرف (59: ان اخلفاجي،  صسّر الفصاحة، ابن سن  26 - 

.60: املرجع السابق، ص  27 - 

.1/210: املثل السائر، ابن األثري  28 - 

.﴾  َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشاِعٍر قَِليًال َما تـُْؤِمُنونَ  ﴿: من سورة احلاقة، قال اهللا تعاىل41:اإلشارة إىل اآلية رقم 29 - 

، واجلامع الـصحيح، مـسلم،   2/857: اجلامع الصحيح، البخاري، كتاب الطب، باب الكهانة : راجع - 30
 .665: كتاب القسامة، باب دية اْجلنني ووجوب الّدية ىف قتِل اْخلطإ وِشْبه اْلعمد، ص

.152: سورة البقرة، اآلية  31 - 

.3/19: روح املعاين،اآللوسي: راجع  32 - 

إذا حلقـــت يــاُء املـــتكلم الفعــَل أو اســـَم الفعــل، وجــب الفـــصُل بينهمــا بنـــوٍن تُــسمى نـــون : نــون الِوقايــة - 33
ا َتقي ما تـَتَّصُل به من الكـسر  أكـَرمِين ، وُيكـرمين ، وأكـرمين ، " تقـول ). أي َحتَْفظُـُه منـهُ (الوقاية، أل

ا مَع املشّبهةوإن حلقت األحرَف . وتكرمونين  ُ ، كمـا "لعـلّ "وحـذُفها مـع " ليـتَ " بالفعل، فالكثُري إثبا
، وقـال جـلَّ )73:سورةالنـساء،اآلية(  عظيمـا﴾يا ليتين كنـُت معهـم فـأفوَز فـوزاً ﴿:ورد يف القرآن الكرمي 

: وتسمى هذه النون نون العماد أيضا، راجـع ). 36:سورة غافر، اآلية(﴿لَعّلي أبُلُغ األسباَب﴾: شأنُهُ 
، و اللبــاب يف علــل البنــاء 3/252، 2/292، 1/106:أوضــح املــسالك إىل ألفيــة إبــن مالــك، ابــن هــشام 

 .1/483:واإلعراب،أبو البقاء العكربي 
.1/621: البحر احمليط، أبو حيان  34 - 

.117: سورة آل عمران، اآلية  35 - 

ــــرازي1/434:الكشاف،الزخمــــشري: راجــــع ــــري، ال ــــو 8/209: ، والتفــــسري الكب ، و تفــــسري أيب ســــعود، أب
.4/37: ، وروح املعاين، اآللوسي2/75: السعود

36 - 

 
.79: سورة هود، اآلية  37 - 
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 - 38  12/108:روح املعاين،اآللوسي

.11: سورة الرعد، اآلية  39 - 

.13/102: ، والتحرير والتنوير، ابن عاشور205 / 2: اإلتقان يف علوم القرآن،السيوطي  40 - 

.43:  و سورة املؤمنون، اآلية5: سورة احلجر، اآلية  41 - 

و تــذكريه يف يــستأخرون للحمــل علــى اللفــظ تــارة وعلــى املعــىن أخــرى، " أجلهــا"تأنيــث ضــمري أمــة يف  - 42
 )14/11: روح املعاين،اآللوسي: راجع .(ع طلبهم لهوصيغة االستفعال لإلشعار بعجزهم عن ذلك م

.6: سورة النحل، اآلية  43 - 

.5/97: ، وتفسري أيب السعود، أبو السعود14/99: روح املعاين،اآللوسي: راجع  44 - 

.19: سورة النحل، اآلية  45 - 

.5/105: ، و تفسري أيب السعود، أبوالسعود14/119: روح املعاين، اآللوسي: راجع  46 - 

.64: سورة الكهف، اآلية  47 - 

 - 48  .3/907 :إعراب القرآن، الزجاج

وقولـه :"فقـال الـرازي " نبـغ " لقد وجه بعض مـن املفـّسرين توجيهـا لغويـا حـسب رأيهـم يف قولـه تعـاىل  - 49
ـم  نبغ أصله نبغي فحـذفت اليـاء طلبـاً للتخفيـف لداللـة الكـسرة عليـه، وكـان القيـاس أن ال حيـذف أل

ـا حتـذف مـع إمنا حيـذفون اليـاء يف األمسـاء وهـذا فعـل إال أنـ ه قـد جيـوز علـى ضـعف القيـاس حـذفها أل
الساكن الذي يكون بعـدها كقولـك مـا نبغـي اليـوم؟ فلمـا حـذفت مـع الـساكن حـذفت أيـضاً مـع غـري 

يف املصحف بـدون " نبغ"وُكتب : " و قال ابن عاشور) 21/147:الرازي، التفسري الكبري (، "الساكن 
حالة الوقف، ألن األحسن يف الوقـف علـى يـاء املنقـوص أن أراد الكاتبون مراعاة : ياء يف آخره، فقيل
ـــــا رويـــــت حمذوفــــة يف هـــــذه اآليــــة: وقيــــل. يوقــــف حبـــــذفها والعـــــرب مييلـــــون إىل . أرادوا التنبيـــــه علــــى أ

 ) 15/368: التحرير و التنوير ".(التخفيف
.45: سورة طه، اآلية  50 - 

.5/391: تفسري روح البيان، إمساعيل حقي  51 - 

.3: سورة الضحى، اآلية  52 - 

 - 53  .50: سورة طه، اآلية

.79: سورة طه ، اآلية   54 - 

.117: سورة طه، اآلية  55 - 
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.19/108: التحرير و التنوير ،ابن عاشور: راجع   60 - 

.45: سورة الشعراء، اآلية  61 - 

.117: سورة األعراف، اآلية  62 - 
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 . 179 و 163، 150، 144، 131، 126

.62: سورة النمل، اآلية  67 - 

.35: سورة األحزاب، اآلية  68 - 

.22/22:، والتحرير والتنوير، ابن عاشور15/550:اللباب يف علوم الكتاب،ابن عادل: راجع   69 - 

.18: ية وسورة امللك ، اآل26:، وسورة فاطر، اآلية 45:  سبأ، اآليةسورة  70 - 

.22/300: ير و التنوير، ابن عاشورالتحر   71 - 

.8: سورة ص، اآلية  72 - 

.13/215: رير والتنوير، ابن عاشورالتح  73 - 

.32: سورة غافر، اآلية  74 - 
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.24/136:ابن عاشور، التحرير: ،راجع

َ َ

 

 
.30، 21، 18، 16: سورة القمر، اآلية  76 - 

، و روح املعـاين، 8/170: ، وتفـسري أيب الـسعود، أبـو الـسعود42-29/41:التفسري الكبري،الرازي: راجع
.27/187: ابن عاشور، والتحرير و التنوير، 14/11: اآللوسي

77 - 

 
.42: سورة القلم، اآلية  78 - 
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حـذف ا قال ابـن اجلـوزي إن و من امللحوظ أنه كم. بتصرف (1/311:زاد املسري، ابن اجلوزي: راجع  - 90
ـــامـــن ا ـــاء لرعايـــة ت علـــى ضـــربني، فحـــسب قولـــه ُميكـــن أن ُحتتمـــل رؤوس اآليتـــني علـــىآلي  حـــذف الي

 .الفاصلة
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  . بريوت–م، دار الفكر 1987الطبعة األوىل 

18 - 

 بن حممد بن سـعيد بـن سـنان اخلفـاجي، الطبعـة األوىل، دار سرالفصاحة، اخلفاجي، أبو حممد عبداهللا
  . بريوت-الكتب العلمية 

19 - 

 - 20  .م1913  القاهرة،-صبح األعشى، القلقشندي، أبو العباس أمحد، املطبعة األمريية 

 - 21  . القاهرة-م 1982الصحاح، اجلوهري، إمساعيل بن محّاد ، الطبعة الثانية 

عمدة القاري،العيين، بدر الدين  .الطباعة املنريية،مصر ، إدارة  22 - 

 - 23  .م1989 بريوت، -فتح القدير، الشوكاين، حممد بن علي بن حممد ، دارالفكر 

 - 24  .م1978 بريوت،-القاموس احمليط، الفريوزآبادي، جمدالدين حممد بن يعقوب ، دار الفكر

الكشاف، الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد  .، قدميى كتب خانه، كراتشي 25 - 

 - 26  .ه 1405، دار اهلجرة ، قم ، إيران ، ٢٠٢-٣/٢٠١: ، الفراهيديکتاب العني

اللبـاب يف علـل البنــاء و اإلعـراب، العكــربي، أبوالبقـاء حمـب الــدين عبـداهللا بــن احلـسني، الطبعــة األوىل  - 27
  . دمشق-م، دارالفكر 1995

وىل اللبــاب يف علــوم الكتـــاب، ابــن عـــادل، أبــو حفـــص عمــر بــن علـــي بــن عـــادل احلنبلــي، الطبعـــة األ - 28
  . بريوت-م، دارالكتب العلمية 1998

 - 29  . بريوت-لسان العرب، ابن منظور األفريقي، حممد بن مكرم، دار صادر

املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ابن األثري، أبو الفتح ضياء الـدين نـصراهللا بـن حممـد بـن حممـد  - 30
ضة مصربدوي طبانة،الطبعة الثانية،د.أمحد احلويف ود.بن عبدالكرمي،تعليق د   .ار 

، ه1395، اجلــز الــسادس و الثالثــون، ذوالقعــدة )الــدكتور(جملــة جممــع اللغــة العربيــة،التاج، عبــدالرمحن  - 31
  . القاهرة-م 1975نوفمرب 

ـضة مـصر  -خمتار الصحاح، الرازي، حممد بن أبوبكر بن عبـدالقادر، ترتيـب الـسيد حممـود خاطر،دار
  . القاهرة-لعامة األمريية م، اهليئة ا1962القاهرة، والطبعة التاسعة 

32 - 

 95



96 م  2011عشر قسم العربي، العدد الثامن مجلة ال   

 
دار نشر الكتب اإلسالمية، املفصل يف علم العربية، الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،

  .الهور
33 - 

.م 1976، دار املعارف مبصر ، ٧٦ص : النکت يف إعجاز القرآن، الرماين  34 - 

  
  

  

 96


