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 شكر وتقدير
 

 
من النعمة والفضل،  كرمين به، هلل أواًل على ما أمتنا أتقدم خبالص الشكر واال

 واإلحسا ..
 

 آال جهًدا وال رعاية واهتمام إال حففنين به،لوالدّي الكرميني، اللذا  ما مث الشكر 
 فجزامها اهلل عين خري اجلزاء..

 
إىل الدكتور الفاضل/ موفق عبداهلل عبدالقادر على سعة صدره وارشاده لنا وتعليمه، و

 فجزاه اهلل عنا خريًا وعن اإلسالم..
 وأسأل اهلل أ  يرفع قدره ويبارك يف علمه وعمله، وينسأ له يف عمره..

 
 

ما كا  من صواب فهو من الكرمي فه سبحانه، هخالصًا لوج يواهلل أسأل أ  يكو  عمل
 اجلميل، وما كا  من خطأ فمن نفسي والشيطا ، واهلل املستعا .

 واحلمد هلل رب العاملني،،

 
 
 
 

 الطالبة
 لبىن بنت خالد بن حممد العرفج
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 ملخص البحث
 

مع  مناذج من قصة إبراهيم - أسلوب احلذف وأثره على املعىن)عنوا  البحث: 
 (.قومه

 مقدمة، ومتهيد، وفصل، وخامتة، وفهارس. البحث يفانتظم 
 

أهداف البحث، وحدوده،  احتوت املقدمة على أمهية املوضوع وأسباب اختياره،
 وخطته.وإجراءاته،  والدراسات السابقة، ومنهج البحث، ومشكالته،

أما التمهيد فاحتوى على تعريف اإلجياز، واحلذف، وإجياز احلذف، وموقف العلماء منه 
 وأمهيته، وأشهر املؤلفات فيه.

أما الفصل فقد احتوى على مناذج تطبيقية ألسلوب احلذف يف اآليات القرآنية من أول 
وبيا  احملذوف وتقديره،  مع قومه، من قصة إبراهيم  القرآ  حىت سورة الشعراء
 وغرضه وأثره على املعىن.

 :إليها، ومن أمههامث اخلامتة واحتوت على أهم النتائج اليت مت التوصل 
أ  ظاهر اآليات يدل على معاٍ  حمددة، وإبراز احملذوف وسبب حذفه يعطي معىًن  -1

 أدق، وتأكيًدا أعمق يف مقصود اآلية ومراميها، على الباحث إبرازها واستنباطها.
أ  هناك أثًرا لكل حمذوف، بدا يل أو خفي، فما من حمذوف إال لغرض، أو  -2

يزال البحث يف هذا الباب واسٌع متجدد؛ أل  معاين القرآ  ال تنضب، ألغراض عدة؛ لذا ال 
 وهذا من دالئل إعجازه.

أ  الطريق يف استخراج أغراض احلذف ومقصود اآلية منه هو التأمل املتكرر،  -3
النظر يف اآلية، فكلما تعمق الباحث يف تأمُل اآليات؛ بَدت  له ما فيها بوالتردد الدائم 
إمنا اآلية مثل التمرة، كلما مضغتها استخرجت ر، إذ كما قيل: من كنوز وأنوا

 وهذا فضل اهلل يؤتيه من يشاء. نسأل اهلل من فضله وكرمه. حالوهتا
 

 .تعني القارئ على بغيتهبفهارس  البحث مث ُختم
 واحلمد هلل رب العاملني،،
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 مقدمة
 

احلمد هلل محًدا يليق جبالله وعظيم سلطانه، حنمده سبحانه محد الشاكرين، ونصلي 
 ونسلم على املبعوث رمحة للعاملني، صاحب الوجه األنور، واجلبني األزهر حبيبنا حممد 

 وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسا  إىل يوم الدين..

َِٰطُل ل عليه الكتاب املبني ﴿أرسله خامًتا للنبيني، وهادًيا ومبشًرا للعاملني، وأنز تِيهِ ٱلَۡب
ۡ
َّلا يَأ

ِۡن َحِكيٍم ََحِيد   ِمۢن َبۡۡيِ يََديۡهِ َوََّل ِمۡن َخلۡفِهۦِ    .[22]فصلت:  ﴾تزَنِيٞل م 

، وأعجز هبا اإلنس واجلن، فال يأتو  وهو املعجزة اخلالدة، اليت أنزهلا اهلل على نبيه 
 ا.كا  بعضهم لبعض ظهرًيمبثله ولو 

ولقد تنوعت ألوا  اإلعجاز يف القرآ  الكرمي، فمنها ما هو يف اجلانب اللغوي أو 
 البياين، ومنها العلمي الكوين، ومنها يف اجلانب التشريعي.

جّل اهتمام العلماء قدمًيا وحديًثا بالعناية بكتاب اهلل عز وجل، وبيا   وقد انصرف
 معانيه وتفصيل أحكامه، وإظهار أوجه إعجازه من كل جانب.

وملا كا  اإلعجاز هو السمة اليت امتاز هبا القرآ  الكرمي على سائر كالم البشر، كا  
األثر العميق يف دالالت املعاين االهتمام بإبراز جانب اإلعجاز البياين كبري جًدا؛ إذ له 

واأللفاظ، اليت رمبا ال تظهر من أول وهلة، أو اليت تتعدد فيها املعاين حني تدبرها بال 
 اختالف وال تضاد، بل جتد جتانًسا ملموًسا وعذوبة يف الكالم واملعىن.

 الذي هو من عظمة النص القرآين، فقد اهتم علماء الفصاحة والبيا  (1)ومنه اإلجياز
حيسن احلذف يف بعض املواطن لقوة الداللة على احملذوف وقالوا:  مبباحث اإلجياز،

                                                             
 واألول هو مدار البحث وأصله. . 2/262املثل السائر:  ،( وهو على نوعني: إجياز احلذف، وإجياز القصر(1
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والتفكري فيما يفيده الكالم، أو لتركيز الذهن على املطلوب من  وإلفساح الفرصة للتأمل
 .(1)زمحة التطويل الكالم لئال يضيع يف

اإلجياز باحلذف فإنه أما (: هـ271كيف ال وقد قال فيه إمام البالغة اجلرجاين )ت
ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن  عجيب األمر شبيه بالسحر، وذاك أنك

ا إذا مل تبني، وهذه تكو  إذا مل تنطق، وأمت ما تكو  مبيًن اإلفادة أزيد لإلفادة وجتدك أنطق ما
 .(2)وتدفعها حىت تنظر مجلة تنكرها حىت خترب

: -وقد أجاد–يف تفسريه، حيث يقول ( هـ1333)ت وقد أشار إىل ذلك ابن عاشور
ومن أبدع األساليب يف كالم العرب اإلجياز، وهو ُمتنافُسهم، وغايٌة تتبارى إليها 

فيه  -مع ما فيه من اإلجياز املبيَّن يف علم املعاين-فصحاؤهم، وقد جاء القرآ  بأبدعه إذ كا  
متعددة كلها تصلح هلا  معظم آياته أل  تؤخذ منها معاٍ  إجياز عظيم آَخُر وهو صلوحية

العبارة باحتماالت ال ينافيها اللفظ، فبعض تلك االحتماالت مما ميكن اجتماعه، وبعضها 
ه هبا بكفي يف ، فتحريك األذها  إليه وإخطاُرآخَر وإ  كا  فرض واحد منه مينع من فرِض

 . (3)نتهاءحصول املقصد من التذكري به لالمتثال أو اال

وأمَّا البالغي فَدوُره يف هذا الباب بيا  األغراض البالغية للحذف، وإجياد املواضع اليت 
يكو  فيها هذا احلذف أكثر تأثرًيا، وأبلَغ إيضاًحا وإمتاًعا للمتلقي؛ حىت َيَتوصَّل إىل مطلوبه، 

لغَرض البالغي الذي ويهجم على مقصوده بأْروع متثيٍل، وأبدع بناٍء وتصوير، وحيقِّق بذلك ا
يسعى إليه اأُلدباء والشعراء، وهو اإلمتاع الذي تتوخَّاه البالغة العربية؛ إذ اإلقناع قد ال 

                                                             
 .223 إىل علوم القرآ : ( املدخل(1
 .126اإلعجاز:  ( دالئل(2
 .1/121( التحرير والتنوير: (3
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وإ  تضمَّنا شيًئا  -يكو  مقصوًدا يف هذا اجلانب؛ أل  ذلك إمنا ُتعَنى به اخلطابة واملناظرة 
 .(1)من اإلمتاع

وفهم مقاصدها ويف كل زما  تتكشف وتقدير احملذوف إمنا يتبع فهم اآلية وتوجيهها 
 .(2)للقرآ  أسرار مل تكن معروفة من قبل

ومن هنا اخترُت البحث يف هذا اجملال، وألسلوب احلذف خاصة إذ أنه مظهر من 
 .سائلة اهلل تعاىل التوفيق والسداد، والقبول -كما تبّين- مظاهر اإلعجاز البياين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .)موقع األلوكة( عبدالكرمي محيدل( احلذف يف القرآ : مقالة علمية (1
 .3( احلذف البالغي يف القرآ : (2
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 :أمهية موضوع البحث 
 أمهية موضوع البحث من خالل ما يلي:تظهر 

كما –باًبا جلياًل من أبواب البالغة إ  مل يكن هو البالغة ذاهتا إجياز احلذف ُيعترب  -1
 وقد اعتىن به العلماء أميا اعتناء. -قال بعض العلماء

ُيعد من أهم أبواب البالغة الذي به يظهر وجه إعجاز القرآ  الكرمي، وتلمس  -2
 از أثره اللطيف على معاين اآليات.أغراضه الدقيقة، وإبر

يعترب إبراز إجياز احلذف يف اآليات القرآنية باب من األبواب اليت ُتعني على تدبر  -3
 القرآ  وفهم معانيه وتوجيهها.

 

 :أسباب اختيار موضوع البحث 
كنت أحبث عن موضوع متميز أحبث فيه ويتعلق بتخصصي )التفسري وعلوم القرآ (، 

بإذ  اهلل، فوجدُت أنه أحد العناوين املقترحة للرسائل اجلامعية اليت ويكو  له النفع 
، ولفت نظري هذا املوضوع: (1)اقترحها األخ مجال القرش يف ملتقى أهل التفسري

)احلذف وأثره على املعىن يف قصة...(، فأخذت أقرأ فيما يتعلق به، وشدين كثرًيا لعذوبته 
مع  حثي واخترُت أ  تكو  قصة إبراهيم ومجاله، حىت قررت أ  يكو  موضوًعا لب

 قومه هي اجلانب التطبيقي للبحث.

 

 :أهداف البحث 
 خدمة كتاب اهلل عز وجل وإبراز منحى من مناحي إعجازه. -1
 إبراز األغراض الداعية للحذف وأثرها على املعىن. -2
واليت حتتوي على هذا النوع من األساليب  مجع اآليات املتعلقة بقصة إبراهيم  -3

 البالغية يف مكا  واحد وإبراز مدلوالهتا بداًل من تشتتها وتناثرها يف الكتب.
 تذوق اللذة باستنباط احملذوف وأثره، وهذا بالنسبة للكاتب والقارئ. -2

                                                             
 موسوعة رسائل جامعية مقترحة يف علم التفسري وغريها )موقع ملتقى أهل التفسري(.( (1
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 :مشكالت البحث 
كثرة املؤلفات يف علم النحو والبالغة وعلوم القرآ  واليت اشتملت أبواهبا على جانب  -1

بيقات على اآليات القرآنية فيها ويف كتب التفاسري اليت اهتمت من هذا العلم، وتناثر التط
 بإبراز بعض النكت املتعلقة هبذا األسلوب أيًضا.

تكرار أكثر األمثلة يف تلك الكتب، مما يصعب أحياًنا فقه أثر املعىن على بعض اآليات  -2
وصعوبة قياسها على مناذج أخرى، خاصة ما إذا كانت الكتب تستنبط احملذوف دو  

 أ  تشري إىل الغرض البالغي إال ما قّل. 
دة أو أجزاء قلة املؤلفات املتخصصة هبذا اجلانب كتأليف يف جانب تطبيقي آليات حمد -3

 معينة من القرآ ، حبيث يصعب حتديد صورة واضحة لرسم خطة سري يف هذا املوضوع.
ضيق الوقت؛ حبيث ال ميكن تدبر كل اآليات واستخراج ما فيها من معاٍ  مرادة ميكن   -2

أ  ُتستنبط لو كا  هناك متسع من الوقت، إذ أ  حق البحث أكثر من ذلك، وهذا 
العناية والتأمل يف اآليات الستنباط درره، وأغراضه، وملحه، املوضوع حيتاج إىل مزيد 

وال يكو  ذاك إال بالتأمل والتدبر، والنظر بعد النظر، وربطها بالتفسري واألساليب 
 اللغوية والبالغية األخرى.

، -غالًبا- تعسر احلصول على بعض الكتب والرسائل اليت حتدثت عن احلذف كعلم -5
 فوائد يف غري ما وقفُت عليه من الكتب. امبا وجدُت فيهووددُت لو اطلعت عليه؛ فلر

 

 :حدود البحث 
مع قومه من أول القرآ  حىت خامتة سورة  دراسة اآليات اليت حتدثت عن قصة إبراهيم 

الشعراء، وبيا  موضع احلذف وتقديره فيها، وداللة احلذف، والغرض من ذلك، وأثره على 
 املعىن.

 

 

 



 (مع قومه قصة إبراهيم  )مناذج مناحلذف وأثره على املعىن أسلوب 
9 

 :الدراسات السابقة 
البحث واالطالع على ما كتب حول موضوع احلذف يف القرآ  الكرمي يف العديد من بعد 

 املكتبات واملواقع االلكترونية، وقفت على رسائل كثرية، منها:
 احلذف عند البالغيني يف ضوء أساليب القرآ  الكرمي/ بسيوين عبدالفتاح بسيوين فيود. -1

بالغة احلذف يف التراكيب النحوية يف سورة البقرة دراسة تركيبية داللية/ حسني  -2
 مصطفى حسني غوامنة.

 ظاهرة احلذف يف القرآ  الكرمي/ حفظي حافظ حممد اشتية. -3

 احلذف بعد القول/ رقية أمحد احلكمي. -2

 يب.األثر الداليل حلذف الفعل يف القرآ  الكرمي / زهراء مريي محادي اجلنا -5

 أساليب حذف املضاف يف القرآ  الكرمي/ سلوى عبدالفتاح حسن بدوي. -6

 دراسة أسلوبية لظاهرة احلذف يف القرآ  الكرمي من خالل كتب التفسري/ علي بوزياين. -7

 أسرار احلذف يف سور املفصل دراسة بالغية/ فدوى حممد مولود النعيمي. -8

 احلذف دراسة لغوية يف القرآ / فضل حممد النمس. -3

 األثر الداليل حلذف االسم يف القرآ  الكرمي/ حممد جعفر العارضي. -10

ظاهرة احلذف يف القرآ  الكرمي دراسة تطبيقية يف السور املكية/ حممد حسن حسن  -11
 غراب.

 .ظاهرة احلذف يف القرآ  الكرمي دراسة بالغية/ حممد رضا الشخص -12

أسلوب احلذف وأثره يف إعجاز القرآ  الكرمي وبيا  معانيه/ مصطفى بن شاهر  -13
 خلوف.

 



 (مع قومه قصة إبراهيم  )مناذج مناحلذف وأثره على املعىن أسلوب 
11 

وعلى الرغم من كثرهتا، إال أ  معظمها مل تتناول جزء حمدد من آيات الكتاب لتدرسه 
إ  -كما سأفعل على املعىن يف إبراز احملذوف وتقديره وغرضه وأثره  دراسة كاملة مستوفية

وأغلب تلك الدراسات اكتفت باإلشارة إىل احملذوف، وتقديره، وبيا  أغراضه ، -شاء اهلل
الرابع واخلامس احلصول على األكثر منها، سوى مث إين مل أستطع . أخرىيف أحيا  دو  

 واألخري.

اليت كتبت يف مجيع أبواب البالغة واليت من  فدُت كثرًيا من الكتب البالغيةكما أين است
واحلذف البالغي الئل اإلعجاز للجرجاين، والطراز للعلوي، دك ضمنها باب احلذف
 .، وغريها كثريملصطفى أبو شادي

أيًضا و، الربها  للزركشي، واإلتقا  للسيوطي، وغريمهاكعلوم القرآ  وكذا من كتب 
حر سري اليت أولت اهتماًما ببعض جوانب البالغة كتفسري الكشاف للزخمشري، والباالتف

 . وغريها البن عاشور التحرير والتنويروروح املعاين لأللوسي، و، احمليط أليب حيا 

 

 :منهج البحث 
 استخدام املنهج االستقرائي املوصول باملنهج التحليلي، وفق املراحل اآلتية:

 مع قومه. حصر اآليات اليت ذكرت فيها قصة إبراهيم  -1

إعراب القرآ  استخراج أسلوب احلذف الذي ورد يف تلك اآليات من خالل كتب  -2
 أواًل وتقديره.

مث من كتب التفسري اليت اهتمت بذكر اجلوانب البالغية كالكشاف وأيب السعود  -3
والتحرير والتنوير وغريها، وكتب علوم القرآ  والبالغة، واستخراج ما ُذِكر فيها من 

 أغراض ودالالت.
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 :اجراءات البحث 
عه، ودالئله، وأسبابه وأغراضه، وأكتفي مبثال التعريف أواًل باإلجياز واحلذف وبيا  أنوا -1

واحد لكل نقطة لتوضيح املعىن باختصار ودو  استطراد، إال أ  يكو  املعىن واضًحا فال 
 مثال حينئذ.

باختصار شديد؛ إذ إ  الغاية من البحث إبراز   ذكر مواضع قصة إبراهيم عليه -2
 مواضع احلذف يف اآليات احملددة.

تعلقة يف موضوع واحد يف مبحث مستقل، كاآليات اليت جاءت يف حصر اآليات امل -3
 مع أبيه، وقصته مع امللك، وقصته مع قومه. قصة إبراهيم 

مع أبيه؛  مل أكتبه بترتيب تاريخ األحداث الزمين، وإمنا ابتدأُت أواًل بقصة إبراهيم  -2
لكونه َأْوىل من يدعوه إىل توحيد اهلل، وأل  يف كفر األقرب حجة لألبعد. ومن مث قصته مع 

مع قومه  امللك فإ  أسلم؛ أسلم القوم، وهذا معلوم يف التاريخ البشري. ومن مث قصته 
 وحواره إياهم. مرتبة ذلك بترتيب اآليات والسور كما جاءت يف املصحف الشريف.

ية أواًل، وتقدير كل حمذوف فيها بعنوا  فرعي، وبيا  دليل احلذف، وغرضه ِذكر اآل -5
 وأثره على املعىن.

 االكتفاء بذكر احلذف وتقديره دو  بيا  أثره إ  مل يظهر يل الغرض من احلذف. -6

االكتفاء بالعنونة بـ)الغرض البالغي منه( دو  العنونة بأثر احلذف؛ الرتباطهما ارتباًطا  -7
ال يصلح تقسيمهما لئال خيتل نظم الكالم، لذا اكتفيُت بأحدمها وأعين به كالمها أو وثيًقا ف

 أحدمها إ  خفي علي اآلخر.

إذا تعددت احملذوفات يف اآلية الواحدة ذكرهتا مرتبة حبسب ورودها فيها، إال أ  يكو   -8
نئذ لترتيبه يف هناك تعدد حملذوٍف يف نوٍع واحد فإين أضعه حتت عنوا  جيمعه وال اعتبار حي

 اآلية.
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االعتماد على تقدير احملذوف من كتب إعراب القرآ ، أما أدلة احلذف فإ  ظهر فيها أو  -3
من كتب التفسري والبالغة، وإ  ُعدم؛ أجتهد يف استنباطه بناًءا على دراسيت ألسلوب 

 احلذف من كتب البالغة. 

، والبالغة، وإ  ُعدم؛ اجتهدت أما األغراض واألثر فمن كتب التفسري وعلوم القرآ  -10
 أو تركتها بال بيا  إ  مل يظهر يل وجه غرض وأثر احلذف فيها.

 .يها  احلاشية؛ لئال أثقل علعزو اآليات القرآنية يف نفس منت البحث دو -11

دو  ذكر ، عند عدم اللبس اختصرُت أمساء املصادر عند العزو إليها يف كل مرة -12
 امسها كاماًل يف فهرس املصادر واملراجع إ  شاء اهلل.مؤلفيها كذلك، ويأيت 

 استخدمُت األنواع اآلتية من األقواس يف منت البحث: -13

 ﴿ ﴾ لآليات القرآنية.

، إال إذا كا  احملذوف حرًفا متصاًل بالكلمة املذكورة فال رمز   (1)}...{ لبيا  موضع احلذف
 حينئذ.      . 

 لآلثار والنصوص املنقولة.  »  «

 .(2)) ( للبيا  وشرح املعىن، أو تاريخ وفاة، أو اسم كتاب

 ] [ لعزو اآليات القرآنية باسم السورة ورقم اآلية.
 

، ما ألمساء الكتب تذييل البحث بثالثة فهارس، اعتمدُت فيها على الترتيب اهلجائي -12
 والسور كترتيبها يف املصحف الشريف. عدا فهرس اآليات القرآنية فعلى ترتيب اآلي

 
 

                                                             
 )الفصل األول(.( ِبدًءا من اجلزء التطبيقي للبحث (1
 .وأعلى الصفحات ملخصه والفهارس وبداية املباحث( ومنه تعيني عنوا  هذا البحث أو جزء منه يف مقدمة البحث و(2
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 خطة البحث: 

 يتكو  البحث من مقدمة، ومتهيد، وفصل واحد، وخامتة، وفهارس، وتفصيل ذلك كاآليت: 
 
   
  :املقدمة 

وحدوه،  وفيها أمهية موضوع البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه، ومشكالت البحث،
 وخطته.والدراسات السابقة، ومنهج البحث، واجراءاته، 

 
 

  :التمهيد 

 املبحث األول: أسلوب احلذف يف القرآن الكرمي

 وفيه أربعة مطالب:
 تعريفات مهمة. املطلب األول: -
 أنواع احلذف. املطلب الثاين: -
 أسباب احلذف وأغراضه. املطلب الثالث: -
 دالئله. املطلب الرابع:-
 
  مناذج من قصة إبراهيم( الفصل األول: أثر احلذف على املعىن :)مع قومه 

 وفيه أربعة مباحث:
 يف القرآ  الكرمي. مواضع قصة إبراهيم عليه املبحث األول:  -
 مع أبيه. أثر احلذف على املعىن من خالل حوار إبراهيم  املبحث الثاين: -
 مع امللك. خالل حوار إبراهيم أثر احلذف على املعىن من  املبحث الثالث: -

 مع قومه. أثر احلذف على املعىن من خالل حوار إبراهيم  املبحث الرابع: - 
  :وتتضمن أهم النتائج.اخلامتة  
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  :الفهارس 
 

 فهرس اآليات القرآنية. -1

 .املصادر واملراجع فهرس -2

 فهرس املوضوعات. -3

 

يف موضوع البحث، فلعل شيئًا منها ولست أقطع أين قد أحطت جبميع مواضع احلذف 
قد فاتين وما هو إال جهد بشري، يصيبه ما يصيب كل إنسا  من ورود خطٍأ أو سهٍو بغري 

 قصد. واملرجو من القارئ التماس العذر للباحثة فيما كتبت وخطت.

 واهلل أسأل التوفيق والسداد، وأ  يعلمنا العلم النافع وينفعنا به، والعمل الصاحل، والنية
 لصادقة املخلصة، وأ  يستعملنا يف طاعته، وخدمة كتابه، إنه ويل ذلك والقادر عليه.ا

 وباهلل التوفيق.
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 التمهيد

 أسلوب احلذف يف القرآن الكرمي
 
 

 وفيه أربعة مطالب:
 

 

 همة.تعريفات م األول: طلبامل -
 أنواع احلذف. الثاين: طلبامل -
 أسباب احلذف وأغراضه. الثالث: طلبامل -
 دالئله. الرابع:طلب امل-
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 همة:األول: تعريفات م طلبامل -
 

 بالغةتعريف ال: 

الباء والالم والغني أصٌل واحد وهو الوصول إىل الشيء، تقول: بلغُت املكا ، إذا 
   .(1)وصلت إليه

. غريي وبّلغُتها إليها، انتهيت إذا الغاية بلغُت: قوهلم منوهي  (2)الفصاحة: ةالَغالَبو
 .غاية إىل االنتهاء الشيء يف واملبالغة منهاه،: الشيء ومبلغ

 .فيفهمه السامع قلب إىل املعىن تنهي األهن البالغة بالغة، ميتفُس
 .فيه بالبالغة أتيت إذا الكالم يف أبلغُت: وُيقال

 نفسك، يف كتمكنه نفسه يف فتمّكنه السامع، قلَب املعىن به تبلِّغ ما كل :البالغةوقيل:  
 .(3)حسن ومعرض مقبولة، صورة مع

وقيل: هي بلوغ املتكلم يف تأدية املعاين حدًّا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب 
 .(2)حقها، وايراد التشبيه واجملاز والكناية على وجهها

 
 

 :تعريف اإلجياز 

وَوْجًزا وَأْوَجز: قّل يف بالغٍة، وأوجزه اختصره. ويقال: أوجز  َوجز الكالم وجاَزًة
 .(5)فال  اجياًزا يف كل أمر، وأمر وجيز وكالم وجيز أي خفيف مقتصر

وقيل:  هو العبارة عن الغرض بأقل ما ميكن من احلروف من غري إخالل واإلجياز: 
 .(6)األوساطهو أداء املقصود من الكالم بأقل من عبارات متعارف 

 

 

 

                                                             
 .1/301( مقاييس اللغة: )بلغ( (1
 .1/326( اللسا : )بلغ( (2
 .1/31( ينظر: معجم البالغة العربية: (3
 .201( ينظر: معجم املصطلحات البالغية: (2
 .6/2771اللسا : )وجز( ( (5
 .322( معجم املصطلحات البالغية: (6
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 :تعريف احلذف 

: قطعه من طرفه. واحلذف الرمي عن جانب َحَذف الشيء َيْحِذفه َحْذًفاف: ْذاحَل
والضرب عن جانب، تقول: حذف حيذف حذفًا. وحذفه َحْذًفا: ضربه عن جانٍب أو رماه 

  . (1)عنه. وحذف الشيء: إسقاطه
 

 

 :تعريف إجياز احلذف 

واجلملة لداللة فحوى الكالم على احملذوف، وال يكو  إال فيما ما حيذف منه املفرد 
(2)زاد معناه على لفظه

. 

يكو  حبذف ما ال خيل باملعىن وال ينقص من البالغة، بل لو ظهر احملذوف لنزل قدر و
الكالم عن علو بالغته، ولصار شيء ُمْسترك مسترذل، ولكا  مبطاًل ملا يظهر على الكالم 

 . (3)واحلسن والرقةمن الطالوة 
 

 

 :احلذف يف السياق القرآين 

من خالل التأمل آليات القرآ  الكرمي جند أنه مل يستعمل مادة )ح ذ ف( ومل يستعمل 
أي مشتق من مشتقات هذه املادة، أو أي فرع من فروعها، وإمنا الذي استعمله القرآ  هو 

 .(2)أسلوب احلذف، ولكنه مل يعرب عن هذا األسلوب بلفظ احلذف
 
 
 
 
 
 

                                                             
 (.811-2/810( ينظر: لسا  العرب: مادة )حذف( )(1
 .325( معجم املصطلحات البالغية: (2
 .2/186( معجم البالغة العربية: (3
 .11( أسلوب احلذف وأثره: (2
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 احلذف: قسامالثاين: أ طلبامل -
 

، وأكتفي بذكر (1)رئيسة، ويندرج حتتها ما يزيد عن أربعني نوًعا قساٍمللحذف ثالثة أ
 بضًعا منها:

 
 :حذف احلرف 

حيذف احلرف من الكالم ويكو  يف حذفه زيادة بالغة عن ذكره. وقد كثر حذف 
ما( أو  -كـ)ال  كالباء وِمن أو النفياحلرف يف القرآ  الكرمي، فحذف حرف اجلر 

التحقيق، كـ)قد( أو النداء كـ)يا(، وغري ذلك، مما يكو  يف حذفه زيادة بالغة وبديع 
 .(2)إجياز

أي:  [155]األعراف:  ﴾َوٱۡخَتاَر ُموََسَٰ قَۡوَمُهۥ َسۡبعَِۡي رَُجٗل ﴿ومن حذف احلرف قوله تعاىل: 
 .(3)اختار منهم

 
 

 :حذف الكلمة 
 وهو كثري، وله مواضع متعددة، منها:

ََٰك َما هَِيۡه ﴿: يكثر يف جوب االستفهام: حنو حذف املبتدأ: -1 ۡدَرى
َ
     ﴾نَار  ١٠َوَمآ أ

 .(2)هي نار، أي: [11-10: القارعة]
 

 

ُكلَُها َدآئِٞم َوِظلَُّها  ﴿كقوله تعاىل:  حذف اخلرب: -2
ُ
 .(5)أي: دائم [35 ]الرعد: ﴾أ

 
 

ُجوجُ ﴿ حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مكانه: -3
ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
ٰٓ إَِذا فُتَِحۡت يَأ  ﴾َحَّتا

 .(6)أي: سّد يأجوج ومأجوج [36]األنبياء: 
 

 

                                                             
دالئل اإلعجاز للجرجاين، والطراز للعلوي، ومغين  ، ومن أمهها:اليت توسعت يف هذا الباب والبالغة( لالستزادة: ميكن الرجوع إىل كتب علوم القرآ  والنحو (1

 . ، وغريهااإلتقا  للسيوطيو اللبيب البن هشام، والربها  للزركشي،
 .272( اإلجياز يف كالم العرب: (2
 .275( السابق: (3
 .5/1626( اإلتقا : (2
 .3/138( الربها : (5
 .127( السابق: (6
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ۡرِف ﴿ حذف املوصوف: -2 َِٰصَرَُٰت ٱلطا  .(1)أي: حوٌر قاصرات [28]الصافات:  ﴾وَِعنَدُهۡم َق
 

 

وأكثر ما يرد للتفخيم والتعظيم يف النكرات، وكأ  التنكري حينئذ  حذف الصفة: -5
ََٰمةِ َوۡزٗنا﴿َلم عليه، كقوله تعاىل: َع وزًنا أي:  [105]الكهف:  ﴾فََل نُقِيُم لَُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِي

 .(2)نافًعا
 

 

 .(3)أي: اجلنة، أو دارهم [30النحل:] ﴾َوََلِۡعَم َداُر ٱلُۡمتاقِۡيَ ﴿خمصوص ِنعم: حذف  -6
 

 

نزَِل إََِلُۡكمۡ ﴿ :لصوواملحذف  -7
ُ
نزَِل إََِلَۡنا َوأ

ُ
ِٓي أ ا بِٱَّلا أي: والذي  [26]العنكبوت:  ﴾َءاَمنا

أنزل إليكم، أل  الذي ُأنزل إلينا ليس هو الذي ُأنزل إىل َمن قبلنا، وهلذا أعيدت )ما( يف 
نزَِل إََِلَۡنا﴿قوله: 

ُ
ِ َوَمآ أ َِٰه  قُولُٓواْ ءَاَمناا بِٱَّللا نزَِل إََِلٰٓ إِبَۡر

ُ
  .(2)[136]البقرة:  ﴾مَ  َۧوَمآ أ

 
 

ِ بَاب  ﴿يكثر إذا كا  قواًل حنو:  حذف احلال: -8
ِن ُك  ئَِكُة يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم م   ٢٣َوٱلَۡمَلٰٓ

 أي: قائلني. [22-23]الرعد:  ﴾َسَلَٰم  
 
 

 :حذف اجلملة 

وإذا كا  القسم األول من احلذف ميكن أ  يأيت كثرًيا يف كالم البلغاء، فإ  هذا القسم 
ال تكاد جتده إال يف كتاب اهلل تعاىل، ذلك أ  اجلملة ذات فائدة مستقلة، وحينما حتذف فإ  

املعىن، ونقًصا يف الغرض املقصود، فال يستطيع أحد أ  يرتب كالمه ذلك سيحدث خلاًل يف 
 .(5)حبيث إذا حذفت منه مجل مستقلة يؤّدي الغرض املراد

لكن كالم رب العاملني املعجز يعطيك املعاين كاملة، وإنك مع ذلك جتد حالوة اإلجياز 
 .(6)يف هذا احلذف ناشئة عن روعة اإلعجاز، وذلك كثري يف كتاب اهلل تعاىل

َبناُهۥ َعَذاٗبا َشِديًدا﴿: حذف مجلة القسم حنومن ذلك و ِ َعذ 
ُ
 .(7)أي: واهلل [21]النمل:  ﴾ََل

                                                             
 .5/1626( اإلتقا : (1
 .3/155( الربها : (2
 .153( السابق: (3
 .5/1623( اإلتقا : (2
 .263( البالغة فنوهنا وأفناهنا: (5
 ( نفسه.(6
 .5/1636( اإلتقا : (7
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َِٰطَل ﴿وحذف مجلة ُمَسبَِّبة عن املذكور حنو:  أي: َفَعَل  [8]األنفال:  ﴾َِلُِحقا ٱۡۡلَقا َويُۡبِطَل ٱلَۡب
 .(1)ما فعل

رِۡسلُوِن ﴿ومنه حذف مجل كثرية حنو: 
َ
يقُ  ٤٥فَأ ِ د  ِ َها ٱلص  يُّ

َ
أي: [ 26-25]يوسف:  ﴾يُوُسُف أ

 .(2)ألستعرَبه الرؤيا، ففعلوا، فأتاه فقال له: يا يوسُففأرسلوِ  إىل يوسف 
 

وقد يكو  إدراك هذا احلذف من األمور السهلة امليسرة؛ كاجلمل، وقد حيتاج إىل 
تأمل، وليس جهل الدارس به دلياًل على عدم وجوده فهو يظهر للمتدبرين، وخيفى على 

ْ ﴿وذلك مثل قوله تعاىل:  اآلخرين. َو لَۡم يََرۡوا
َ
ۡيِ  أ ، فكأنه بعد هذا التبكيت [13]امللك:  ﴾إََِل ٱلطا

 .(3)قيل: إهنم مل يتأثروا بذلك كله، ومل يرعووا ومل يذعنوا للحق، بل جلوا يف عتو ونفور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .5/1636(  اإلتقا : (1
 .1637( السابق: (2
 .165، وأسلوب احلذف وأثره: 271( البالغة فنوهنا وأفناهنا: (3
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 الثالث: أسباب احلذف وأغراضه: طلبامل -
 

وأغراض متعددة، ذكرها العلماء يف كتبهم، فمنهم من أمجل، ومنهم للحذف أسباب 
 ب، ونذكر أمهها بإجياز:طنمن أ

 

 :جمرد االختصار واالحتراز عن العبث لظهوره. 4
اعلم أ  » هـ(:236تقال الشريف املرتضى)وحتصيل املعىن الكثري يف اللفظ القليل. 

واالختصار واحلذف طلًبا لتقصري الكالم وإطراح فضوله واالستغناء من عادة العرب اإلجياز 
بقليله عن كثريه ويعّدو  ذلك فصاحة وبالغة، ويف القرآ  من هذه احلذوف واالستغناء 

 .(1)»بالقليل من الكالم عن الكثري مواضع كثرية نزلت من احلسن يف أعلى منازله
 

باحملذوف، وأن االشتغال بذكره يفضي إىل  التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن اإلتيان. 2
 :تفويت املهم

فاملراد: التعجيل يف إيصال املعىن إىل املستقِبل بأسرع طريق بسبب ضيق املقام الناشئ 
إما عن حالة جسمية من وجع أو مرض أو حالة نفسية من ضجر أو سآمة أو حالة زمنية من 

 .قصر مدة أو وقت
 

 :اإلهبامالتفخيم واإلعظام ملا فيه من  .0
إمنا حيسن احلذف لقوة الداللة عليه، أو يقصد به تعديد أشياء، فيكو  يف تعدادها طول و

 .وسآمة، فيحذف، ويكتفى بداللة احلال، وتترك النفس جتول يف األشياء املكتفى باحلال
َولَۡو ﴿ :وهلذا القصد يؤثر يف املواضع اليت يراد هبا التعجب والتهويل على النفوس، ومنه قوله

 ٱَلاارِ 
 .(2) به العبارة ا ال تكاد حتيُطا فظيًع: لرأيت أمًر؛ أي[27]األنعام:  ﴾تََرىٰٓ إِۡذ ُوقُِفواْ لََعَ

 

 .التخفيف لكثرة دورانه يف الكالم .0
 
 

                                                             
 .   161، وأسلوب احلذف وأثره: 5/1600، واإلتقا : 3/105( الربها : (1
 (.1601-5/1600. اإلتقا : )3/105( الربها : (2
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 زيادة لذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف: .5
 .(1)وكلما كا  الشعور باحملذوف أعسر، كا  االلتذاذ به أشّد وأحسن

 

 . تكثري املعاين:6
أل  املراد تعداد أشياء يكو  يف تعدادها طول وسآمة، فيأيت احلذف وسيلة لتحقيق هذا 
الغرض لتذهب نفس السامع أو القارئ بعد احلذف يف تصور احملذوف وتقديره كل 

احلذف يف مثل هذه احلال يكو  أبلغ من الذكر، مذهب ممكن، واختيار أسلوب 
لذهاب الفكر يف تصور احملذوف وتقديره كل مذهب، وهو كمن يطلب صيًدا أو يتبع 

 (.2)غيًثا ال يدري أين جهته، فهو يتبع كل اجلهات للوصول إىل اهلدف املراد
 

 :كونه ال يصلح إال له.3

ِ  ﴿ حنو: َهََٰدة َٰلُِم ٱلَۡغيِۡب َوٱلشا  .[73]األنعام:  ﴾َع
 

 :شهرته حىت يكون ذكره وعدمه سواء. 0

قراءة  هو نوع من داللة احلال اليت لساهنا أنطق من لسا  املقال، ومحل عليه»: الزخمشريقال 
رَۡحاَم  ﴿ :محزة

َ
ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱَۡل ، فقامت ار؛ أل  هذا مكا  شهر بتكرر اجل[1]النساء: ﴾ٱَّلا

  .»رالشهرة مقام الذك
 

 صيانته عن ذكره تشريًفا:. 9
ۡرِض  ٢٣ َوَما َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمۡيَ  قَاَل فِرَۡعۡونُ ﴿كقوله تعاىل: 

َ
َِٰت َوٱَۡل َمََٰو  اآليات ﴾قَاَل رَبُّ ٱلسا

الرب؛ أي: )هو رب(، )اهلل ربكم(، حذف فيها املبتدأ يف ثالثة مواضع: قبل ذكر  [22-23]الشعراء:
أل  موسى استعظم حال فرعو  وإقدامه على السؤال، فأضمر اسم اهلل  (؛)اهلل رب املشرق

 .اتعظيًم
 

                                                             
 .3/105( الربها : (1
 .171(، وأسلوب احلذف وأثره: 106-3/105( الربها :)(2

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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 :صيانة اللسان عنه حتقرًيا له. 44

ۢ بُۡكم  ﴿حنو:   ؛ أي: هم، أو املنافقو .[18]البقرة: ﴾ُصمُّ
 

 العموم:قصد . 44

 .(1)على العبادة وعلى أمورنا كلهاأي: ؛ [5]الفاحتة: ﴾ِإَويااَك نَۡستَعِۡيُ ﴿حنو: 
 

 :رعاية الفاصلة. 42
َُّك َوَما قََلى ﴿حنو:  عََك َرب  .(2)وما قالك ؛ أي:[3]الضحى: ﴾َما َودَّ

 

 قصد البيان بعد اإلهبام: .40
ي: فلو شاء هدايتكم، فإنه إذا ؛ أ[123:نعام]األ ﴾فَلَۡو َشآَء لَهََدىىُكۡ ﴿حنو: كما فعل يف املشيئة، 

َتعلََّقْت نفُسه مُبشاٍء اْنَبَهم عليه، ال يدري ما هو؟ فلما ُذِكر اجلواب  ﴾فَلَۡو َشآءَ ﴿مسع السامُع 
 .(3)وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة شرط؛ أل  مفعول املشيئة مذكور يف جواهبا. بعد ذلكاستبا  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 (.1603-5/1602(، واإلتقا : )108-3/107( الربها : )(1
 .5/1603واإلتقا : . 3/107( الربها : (2
 (.1603-5/1600( اإلتقا : )(3



 (مع قومه قصة إبراهيم  )مناذج مناحلذف وأثره على املعىن أسلوب 
24 

 الرابع: دالئل احلذف: املطلب -
ى الكالم ما يدل علواألصل يف احملذوفات مجيعها على اختالف ضروهبا أ  يكو  يف 

 فإ  مل يكن هناك دليل على احملذوف فإنه لغو من احلديث ال جيوز بوجه، وال ،احملذوف
       ومن شرط احملذوف يف حكم البالغة أنه مىت أظهر صار الكالم إىل شيء غث  ،سبب

 منها:، (2)األدلة على احلذف كثريةو ...(1)ما كا  عليه أواًل من الطالوة واحلسن ال يناسب
 

 :)احلال( قامداللة امل. 4

وهو احلال أو املوقف أو ما يكو  أساسه املناسبات احمليطة باملتكلم من غري استعانة بكالم أو 
لفظ، أو أساسه املشاهدة أو حنوها مما حييط بالشخص وجيعله يفهم أمًرا مستنبًطا من حوله، دو  

 .(3)أ  يسمع لفًظا أو كالًما
 

 :داللة املقال. 2

 .(2)وهي ما تكو  قائمة على كالم مذكور صريح سبق ذكره، وتسمى أيًضا قرينة السياق
 

 :داللة العقل. 0

 .(5)حيث تستحيل صحة الكالم عقاًل إال بتقدير حمذوف
 

 :داللة العادة. 0

َبۡعَنَُٰكۡم  ﴿أ  تدل العادة على احملذوف، كقوله:  تا أي:  [167]آل عمرا :  ﴾لَۡو َنۡعلَُم قَِتاَّٗل َّلا
كانوا أخَبر الناس بالقتال؛ والعادة متنع أ  يريدوا: مكا  قتاٍل، واملراد مكاًنا صاحًلا للقتال، ألهنم 

 .(6)لو نعلم حقيقة القتال؛ فلذلك ُقدِّر بـ)مكا  قتال(
                                                             

 .2/268: ( املثل السائر(1
 .253( البالغة فنوهنا وأفناهنا: (2
 (.81-80ثره: )أ( أسلوب احلذف و(3
 .80، وأسلوب احلذف وأثره: 110/ 3( الربها : (2
 .3/108( الربها : (5
 .3/110( السابق: (6
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 . داللة التضام:5
العنصرين عنصًرا آخر، أو هو إيثار ضميمة لضميمة أخرى دو  وهو أ  يستلزم أحد 

غريها، فالفاعل واملفعول يتضامنا  مع الفعل، واخلر يتضام مع املبتدأ، واحلال يتضام مع 
 .(1)صاحبه...، وقرينة التضام هي قرينة االستلزام أو اللغة أو النحو

 

 :داللة الشروع يف الفعل. 6

ِ ﴿كقوله:  يدل على أ  فيه حذًفا؛ أل  حرف اجلر البد  فإ  اللفظ [1]الفاحتة:  ﴾ِمۡسِب ٱَّللا
له من متعلق، ودّل الشروع على تعيينه؛ وهو الفعل الذي جعلت التسمية مبدئه؛ من قراءة 
أو أكل أو شرب وحنوه، ويقدر يف كل موضع مبا يليق، ففي القراءة: أقرأ، ويف األكل: 

 .(2)آكل، وحنوه
 

 :داللة الشرع. 3

يااٗما ﴿كقوله تعاىل: 
َ
رِيًضاأ ۡعُدوَدَٰت   َفَمن ََكَن ِمنُكم ما َٰ َسَفر   ما

ۡو لََعَ
َ
َخَر   أ

ُ
يااٍم أ

َ
ِۡن أ ةٞ م   ﴾فَعِدا

 .(3)والتقدير: )فأفطر( فعدة من أيام أخر [182: البقرة]
 

 . الصناعة النحوية:0

ْ تَۡذُكُر يُوُسَف ﴿مثل قوله تعاىل:  ِ َتۡفَتُؤا فإ  النحويني يقدرو  يف مثل  [85]يوسف:  ﴾تَٱَّللا
هذا )ال(، أي: تاهلل ال تفتأ. ولذا إذا قلت: واهلل أفعل كذا. وفعلت، فقد حنثت؛ أل  معىن 

أفعل. فالبد من تقدير )ال( يف مثل هذا التركيب، فإذا أردت أ  تقسم واهلل أفعل: واهلل ال 
على الفعل الذي تريد أ  تفعل؛ فينبغي أ  تقول: واهلل ألفعلنَّ كذلك. وهذا مبسوط يف علم 

 .(2)النحو
 
 
 
 

                                                             
 .80( أسلوب احلذف وأثره: (1

 .3/110الربها : ( (2
 .81( أسلوب احلذف وأثره: (3
 .263( البالغة فنوهنا وأفناهنا: (2
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 . داللة املعىن:9

فقد يكو  املعىن دلياًل على احلذف واحملذوف أل  املعىن ال يصح إال به وال يستقيم 
نُفَسُكۡم  ﴿الكالم بدونه، كقوله تعاىل: 

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َعلَۡيُكۡم أ َها ٱَّلا يُّ

َ
أ ن َضلا إِذَا  َيٰٓ ََّل يَُُضُُّكم ما

 .(1)أي: عليكم )إصالح( أنفسكم [105: املائدة] ﴾ٱۡهَتَدۡيُتۡم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .81( أسلوب احلذف وأثره: (1
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 :ولالفصل األ

 عىنامل علىأثر احلذف 

 مع قومه( )مناذج من قصة إبراهيم 
 
 

 وفيه أربعة مباحث:
 
 يف القرآ  الكرمي. مواضع قصة إبراهيم  املبحث األول: -
 مع أبيه. من خالل قصة إبراهيم عليه  على املعىنأثر احلذف  املبحث الثاين: -
 امللك. مع من خالل قصة إبراهيم عليه  على املعىنأثر احلذف  املبحث الثالث: -
 مع قومه. من خالل قصة إبراهيم  على املعىنأثر احلذف  املبحث الرابع: -
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 يف القرآن الكرمي: مواضع قصة إبراهيم  املبحث األول: -
 

أثناء كثرًيا، وذلك أثناء احلديث عن قصته، أو  ذكر القرآ  الكرمي اسم إبراهيم 
 ذكر الرسل واألنبياء.

 ْكره فيها:، ومرات ِذوفيما يلي أمساء السور اليت ُذِكر فيها إبراهيم 

 مرة. 25سورة البقرة:  -1

 مرات. 7سورة آل عمرا :  -2

 مرات. 2سورة النساء:  -3

 مرات. 2سورة األنعام:  -2

 مرات. 3سورة التوبة:  -5

 مرات. 2سورة هود:  -6

 سورة يوسف: مرتني. -7

 سورة إبراهيم: مرة واحدة. -8

 سورة احلجر: مرة واحدة. -3

 سورة النحل: مرتني. -10

 سورة مرمي: ثالث مرات. -11

 سورة األنبياء: أربع مرات. -12

 احلج: ثالث مرات. سورة -13

 سورة الشعراء: مرة واحدة. -12

 سورة  العنكبوت: مرتني. -15
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 سورة األحزاب: مرة واحدة. -16

 سورة الصافات: ثالث مرات. -17

 سورة ص: مرة واحدة. -18

 سورة الشورى: مرة واحدة. -13

 سورة الزخرف: مرة واحدة. -20

 سورة الذاريات: مرة واحدة. -21

 مرة واحدة. سورة النجم: -22

 سورة احلديد: مرة واحدة. -23

 سورة املمتحنة: مرتني. -22

 سورة األعلى: مرة واحدة. -25
 

وجمموع السور اليت ورد امسه فيها مخس وعشرو  سورة، وجمموع مراِت ذكره هو تسٌع 
 .(1)وستو  مرة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ملرجع املذكور.إىل ابالتفصيل الرجوع  (، ولالستزادة عن مواضع ذكره 302-1/303( القصص القرآين: )(1
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 من خالل قصة إبراهيم  عىنامل علىأثر احلذف  املبحث الثاين: -
 مع أبيه:

 
 

بِيهِ َءاَزرَ ۞﴿قوله تعاىل:  .1
َ
َٰهِيُم َِل ۡصنَامً  ِإَوۡذ قَاَل إِبَۡر

َ
َتتاِخُذ أ

َ
ٓ أ ََٰك  ا َءالَِهًة إِن ِ َرى

َ
أ

َٰل   بِۡي   َوقَۡوَمَك ِِف َضَل  [.72]األنعام:  ﴾٧٤ مُّ

 

 فعلحذف ال: 

بِيهِ  }...{۞وَ ﴿ تقديره: -
َ
َٰهِيُم َِل  .(1)قولهواذكر أي:  ﴾...إِۡذ قَاَل إِبَۡر

 احلال. داللته: -
على ألسنة  امل يزل ثابتًا مقرًر على أ  هذا االنتباهولفت  التنبيه الغرض البالغي منه: -

الذي يدعو  أهنم على  فاذكر هلم قصة إبراهيم أي: ، (2)مجيع األنبياء يف مجيع الدهور
هم وينادي بفساد ُتكِّبمما يموخًبا ألبيه آزر على عبادة األصنام فإ  ذلك  وقت قولهملته 

 . (3)وعساهم باستماع قصته يقلعو  عّما هم فيه من القبائح طريقهم،
 

  حرف النداءحذف: 

بِيهِ ﴿ تقديره: -
َ
َٰهِيُم َِل ۡصنَامً  َءاَزرَ }...{ ۞ِإَوۡذ قَاَل إِبَۡر

َ
َتتاِخُذ أ

َ
أي:  ﴾...ا َءالَِهةً أ

 .(2)آزر أتتخذ أصناًما آهلة؟يا 
 .(5)الصناعة النحوية داللته: -
ح والدعوة لنصلعدم استجابته ل (6)وتأنيبه هيريد به زجر الغرض البالغي منه: -

                                                             
 .7/155نظم الدرر: ( (1
 .156 السابق:( (2
 . 7/132. وروح املعاين: 3/582أبو السعود: ( (3

 .2/265 :معاين القرآ  وإعرابه (2)
 .2/265﴾ داللة على النداء. معاين القرآ  وإعرابه:  َءاَزُر( بقراءة الضم يف ﴿(5
 .100( وهذه أحد أغراض النداء، ُتفهم من داللة السياق، وهي واضحة يف اآلية. النداء يف القرآ : (6
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 .(1)وذلك ملا وجد منه إصراًرا على الكفر كا  أليق أ  يكو  النداء للزجر والتوبيخ لإلميا ،
 
 

......... 

َٰهِيَم  ﴿قوله تعاىل:  .2 يقٗ  َوٱۡذُكۡر ِِف ٱلِۡكَتَِٰب إِبَۡر ِ  [.21]مرمي:  ﴾٤١ا نابِيًّا إِناُهۥ ََكَن ِصد 

 

 ضافحذف امل: 

َٰهِيَم  }...{ َوٱۡذُكۡر ِِف ٱۡلِكَتَِٰب ﴿ تقديره: -   .(2)نبأ إبراهيمأي:  ﴾...إِبَۡر
 .من القرآ  آخر يف موضٍع به التصريح داللته: -
واملراد بذكر الرسول إياه وقصته يف الكتاب أ  لالختصار،  الغرض البالغي منه: -

َٰهِيمَ ﴿ :، كقولهتنبيًها وإنذاًرا هلم يتلو ذلك على الناس ويبلغه إياهم  إِبَۡر
َ
﴾ َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنبَأ

وتوجيه األمر بالذكر إىل  .(3)وإال فاهلل عز وجل هو ذاكره ومورده يف تنزيله ،[63الشعراء:]
الوقت دو  ما وقع فيه من أحداث مع أهنا املقصود األصلي؛ للمبالغة يف إجياب ذكرها، ملا 
أ  ذكر الوقت ذكٌر ملا وقع فيه بالطريق الربهاين، وأل  الوقت مشتمل عليها، فإذا استحضر 

 .(2)كانت حاضرة بتفاصيلها كأهنا مشاهدة عياًنا
 
 

......... 

 

                                                             
 . 13/23( ينظر: مفاتيح الغيب: (1

 .6/106إعراب القرآ  وبيانه:  (2)
 .16/35روح املعاين:، 12/203نظم الدرر: ، وينظر: 2/22( الكشاف: (3
 .2/233أبو السعود: ( (2
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بَِت إِن ِ قَۡد َجآَءِن مَِن ٱۡلعِلۡمِ ﴿قوله تعاىل:  .3
َ
ۡهِدَك  َيٰٓأ

َ
تَِك فَٱتابِۡعِِنٓ أ

ۡ
َما لَۡم يَأ

 [.34]مرمي:  ﴾٤٣ا ا َسوِي ٗ ِصَرَٰطٗ 

 

 حذف جواب الشرط: 

بَِت إِن ِ قَۡد ﴿ تقديره: -
َ
تَِك فَٱتابِۡعِِنٓ  َجآَءِن ِمَن ٱۡلعِۡلمِ َيٰٓأ

ۡ
أي:  ﴾...}...{َما لَۡم يَأ

  .(1)فإ  اتبعتين أهدَك صراًطا سويًّا
 .املقال، و(2)الصناعة النحوية داللته: -
للعلم باحملذوف، بسبب شدة وضوحه وجالئه،  خفيفالت الغرض البالغي منه: -

   .(3)ولكو  السياق دااًل عليه
 
 

......... 

َك َعَذابٞ ﴿قوله تعاىل:  .2 ن َيَمسا
َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ بَِت إِن ِ

َ
َن ٱلراِنَٰمۡح َفَتُكوَن م ِ  َيٰٓأ

ۡيَطَِٰن   [.35]مرمي:  ﴾٤٥ا َوَِل ٗ لِلشا

 

 حذف حرف اجلر: 

َخاُف  ﴿ تقديره: -
َ
ٓ أ بَِت إِن ِ

َ
َك َعَذابٞ }...{ َيٰٓأ ن َيَمسا

َ
من أ  أي:  ﴾...أ

 .(2)ميسك
 .(5)الصناعة النحوية داللته: -

                                                             
 .228، واحلذف بعد القول: 8/305اجلدول:  ((1
 .3/227دراسات ألسلوب القرآ : حيذف جواب الشرط إذا كا  فعل الشرط ماضًيا وتقدم ما يدل عليه. ( (2
 .166أسلوب احلذف وأثره:  ( واحلذف من أجل هذا الغرض يكسب الكالم قوة ويضفي عليه جالاًل ومجااًل.(3

 .6/153بالغة القرآ  يف اإلعجاز:  (2)
 .10. من أسرار نزع اخلافض: وذلك أ  حذف اجلار يكثر ويطرد مع أ َّ و أْ  ((5
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 لإلجياز واالختصار. الغرض البالغي منه: -

 صفةحذف ال: 

ٓ  ﴿ تقديره: - بَِت إِن ِ
َ
َك َعَذابٞ  َيٰٓأ ن َيَمسا

َ
َخاُف أ

َ
ِ }...{ أ أي:  ﴾...َن ٱلراِنَٰمۡحم 

  .(1)عذاب حاصل أو واقع
 .(2)الصناعة النحوية داللته: -
من سوء عاقبة ما هو فيه من عبادة  رتحذيأراد الحذير، فإنه للت الغرض البالغي منه: -
إال أنه استعمل يف أسلوب التحذير كل لطف ورقة ليناسب مقام شفقته عليه،  (3)األصنام

فهو غري  (5)، فعّبر باخلوف، وهو توقع مكروه من أمارة مظنونة أو معلومة(2)ورمحته به
، وإبراز االعتناء بأمره مقطوع فيه مبا خياف، ومل يذكر أنه جازم مبس العذاب له جماملة له

فيجوز أ  يعذب وأال ُيعذب، ووصف العذاب بأنه من الرمحن ليكو  مشعًرا بالتخفيف 
 كذلك إظهار الرمحنومع ذلك فإ  وكل هذا يتالءم مع تلطفه بأبيه وحسن أدبه معه، 
 .(6)لإلشعار بأ  وصف الرمحانية ال يدفع حلول العذاب

 
 

......... 

 

                                                             
 . وتقدير الصفة من اجابة الدكتورة خدجية إيكر عند سؤاهلا عن هذه اآلية.6/153بالغة القرآ  يف اإلعجاز: و ،16/37روح املعاين:  (1)
 .31بفعل أو معناه، التعليق وكشف النقاب:  ( وذلك تبًعا أل  اجلار واجملرور حيتاج إىل ما يتعلق به(2
 .16/37( روح املعاين: (3
 .32( خصائص النظم: (2
 .161مادة )خوف( ( املفردات: (5
 (.35-32، وخصائص النظم: )16/37، روح املعاين: 3/586أبو السعود: ( (6
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َٰهِيُم  ﴿قوله تعاىل:  .5 إِبَۡر نَت َعۡن َءالَِهَِّت َيٰٓ
َ
َراِغب  أ

َ
رُُۡجَناَك   قَاَل أ

َ
لَئِن لاۡم تَنَتهِ ََل

 [.34]مرمي:  ﴾٤٦ا َوٱۡهُجۡرِِن َملِي ٗ 

 

  مجلة القسمحذف: 

رُُۡجَناَك   لَئِن لامۡ  }...{﴿ تقديره: -
َ
 .(1)واهلل لئن مل تنتِه ألرمجنكأي:  ﴾...تَنَتهِ ََل

 .جوابه املقرو  بالالم داللته: -
واهلل لئن هتديد وحتذير عما كا  عليه من العظة والتذكري، أي:  الغرض البالغي منه: -

 ،باحلجارةألرمجنك والدعوة إىل ما دعوتين إليه نت عليه من النهي عن عبادهتا أمل تنته عما 
 .(3)، وال مانع من إرادة املعنيني(2)، أي: ألشتمنكوقيل باللسا 

 
 عطوف عليهحذف امل: 

رُُۡجَناَك   ﴿ تقديره: -
َ
فاحذرين أي:  ﴾٤٦ا وَٱۡهُجۡرِِن َملِي ٗ  }...{لَئِن لاۡم تَنَتهِ ََل

  .(2)واهجرين
 التضام. داللته: -
أي:  واحلذف هنا أوقع يف النفس من الذكر، ديٌد وتقريع،هت الغرض البالغي منه: -

فاحذرين واهجرين مليًّا أي: زماًنا طوياًل من املالوة، أو: مليًّا بالذهاب عين، واهلجرا  قبل 
 .(5)أ  أثخنك بالضرب، حىت ال تقدر أ  تربح

 
 

......... 

                                                             
 .3/586أبو السعود:  (1)

 .16/33روح املعاين: ، و3/586أبو السعود: ( (2
 .21( خصائص النظم: (3

 .7/38اإلعراب املفصل:  (2)
 .16/33. وروح املعاين: 2/25( الكشاف: (5
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ِ ﴿قوله تعاىل:  .6 ۡعََتِلُُكۡم َوَما تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّللا
َ
ٓ  َوأ َّلا

َ
ِ َعََسٰٓ أ  َرّب 

ْ ۡدُعوا
َ
 َوأ

ِ َشقِي ٗ  ُكوَن بُِدََعٓءِ َرّب 
َ
 [.38]مرمي:  ﴾٤٨ا أ

 

 حذف العائد إىل املوصول: 

ۡعََتِلُُكۡم َوَما تَۡدُعوَن ﴿ تقديره: -
َ
ِ }...{ َوأ تدعوهنم وما أي:  ﴾...ِمن ُدوِن ٱَّللا
  .(1)مبعىن: وما تعبدوهنم

 .(2)الصناعة النحوية داللته: -
 .، والتخفيف(3)ختصارلال الغرض البالغي منه: -

......... 

ِ ﴿قوله تعاىل:  .7 لَُهۡم َوَما َيۡعبُُدوَن مِن ُدوِن ٱَّللا ا ٱۡعََتَ ۥٓ إِۡسَحَٰقَ  فَلَما  وََهۡبَنا ََلُ
 
 [.23]مرمي:  ﴾٤٩ا  َجَعۡلَنا نَبِي ٗ َويَۡعُقوَب  َوُُك ٗ

 

  قدحذف: 

 ﴿ تقديره: -
  .(2)قد جعلناأي:  ﴾٤٩ا َجَعلۡنَا نَبِي ٗ }...{  َوُُك ٗ

 .(5)الصناعة النحوية داللته: -
 

......... 

                                                             
، أو أ  تكو  )ما( مصدرية، 8/311. أو أنه متعلق حبال العائد احملذوف أي: ما تدعونه معبوًدا من دو  اهلل، ينظر: اجلدول:6/162بالغة القرآ  يف اإلعجاز:  (1)

 .6/162والتقدير: ومعبودكم أو ومعبوديكم، بالغة القرآ  يف اإلعجاز: 
 طواًل.( وذلك إذا أمن االلتباس بغريه، وكا  يف ذكره (2
 .6/162( بالغة القرآ  يف اإلعجاز: (3

 .8/312اجلدول:  (2)
 .2/236دراسات ألسلوب القرآ :  ،( وذلك بأهنا ُتحذف يف اجلملة احلالية اليت فعلها ماٍض مثبت(5
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 من خالل قصة إبراهيم  املعىنأثر احلذف يف املبحث الثالث:  -
 مع امللك:

 
 

َِٰه ﴿قوله تعاىل:  .1 ِي َحآجا إِبَۡر لَۡم تََر إََِل ٱَّلا
َ
ُ ٱلُۡمۡلكَ  َم ِِف َرِّ ِهِۦٓ  ۧأ َُٰه ٱَّللا ۡن َءاتَى

َ
إِۡذ قَاَل  أ

َِٰه  َِٰه  مُ  ۧإِبَۡر مِيُت  قَاَل إِبَۡر
ُ
ۦ َوأ ۡۡحِ

ُ
نَا۠ أ
َ
ۦ َويُِميُت قَاَل أ ِي يُۡۡحِ َ ٱَّلا ِ ِِ  َۧرّب 

ۡ
َ يَأ ُم فَإِنا ٱَّللا

ُ ََّل  ِي َكَفَر  َوٱَّللا ِت بَِها ِمَن ٱلَۡمۡغرِِب َفُبِهَت ٱَّلا
ۡ
ۡمِس مَِن ٱلَۡمۡۡشِِق فَأ بِٱلشا

َٰلِِمَۡي  َيۡهِدي  .[258]البقرة:  ﴾٢٥٨ٱۡلَقۡوَم ٱلظا

 

 :حذف املضاف 

لَۡم تََر إََِل ﴿ تقديره: -
َ
ِي َحآجا  }...{ أ  .(1)إبراهيم أي: قصة الذي حاّج ﴾...ٱَّلا

 العقل. داللته: -
 لالختصار. الغرض البالغي منه: -

 :حذف حرف اجلر 

ُ ﴿ تقديره: - َُٰه ٱَّللا ۡن َءاتَى
َ
 .(2)أل  آتاه اهللأي:  ﴾...أ

 .(3)الصناعة النحوية داللته: -
 لإلجياز واالختصار. الغرض البالغي منه: -

 
                                                             

 .3/31: اجلدول ((1

 نفسه. (2)

 .32سبق ذكر مثيله ص( (3
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  مواضع من القصةحذف: 

ُ ٱلُۡمۡلَك  ﴿ تقديره: - َُٰه ٱَّللا ۡن َءاتَى
َ
َِٰه }...{ إِۡذ  أ ۦ  ۧقَاَل إِبَۡر ِي يُۡۡحِ َ ٱَّلا ِ ُم َرّب 

ۦ﴿؟ فقال إبراهيم: الذي تدعو إليه أي: قال له: من ربك ﴾...َويُِميُت  ِي يُۡۡحِ َ ٱَّلا ِ  َرّب 
 .(1)﴾َويُِميُت 
  احلال. داللته: -
 .(2)لالقتصار على ذكر ما فيه عظة وعربة وإبرازه الغرض البالغي منه: -

  مواضع من القصةحذف: 
ِميُت  }...{ قَاَل ﴿تقديره:  -

ُ
ۦ َوأ ۡۡحِ

ُ
نَا۠ أ
َ
 أي: الذي حاّج إبراهيم. ﴾أ

 احلال. داللته: -
 لالختصار. الغرض البالغي منه: -

  جواب الشرطحذف: 
o :املوضع األول 
َِٰه ﴿تقديره:  - ۡمِس ِمَن ٱلَۡمۡۡشِقِ }...{ ُم  ۧقَاَل إِبَۡر ِِ بِٱلشا

ۡ
َ يَأ أي: فإ   ﴾...فَإِنا ٱَّللا

 .(3)يأيت بالشمس من املشرق زعمَت أّنك قادر فإ  اهلل
 .(2)الصناعة النحوية داللته: -
اإلحياء واإلماتة، ومل إلثبات احلجة، واملعىن أنك إذا ادعيت  الغرض البالغي منه: -

 .(5)تفهم فاحلجة أ  اهلل يأيت بالشمس من املشرق، هذا هو املعىن
                                                             

 .3/16، وروح املعاين: 161: ( تفسري البغوي(1
 .135النظم: خصائص ( (2
 .3/31: ( اجلدول(3

َ ﴿إذ إ  دخول الفاء يف قوله: ( (2  .1/207إيذاًنا بتعلق الكالم مبا قبله، التبيا  يف إعراب القرآ :  ﴾فَإِنا ٱَّللا
 نفسه.( (5
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o :املوضع الثاين 
ۡمِس ِمَن ٱلَۡمۡۡشِِق ﴿تقديره:  - ِِ بِٱلشا

ۡ
َ يَأ ِت بَِها ِمَن ٱلَۡمۡغرِِب }...{ فَإِنا ٱَّللا

ۡ
 ﴾...فَأ

 .(1)إ  كنَت قادًرا فأِت هبا من املغربأي: 
 .(2)الصناعة النحويةداللته:  -
، فإنك إ  زعمت أو موَّهت بذلك فأِت هبا من (3)للتحدي الغرض البالغي منه: -
 .(2)املغرب
 

......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .3/33: اجلدول (1)

 نفس العلة يف املوضع السابق.( (2
 .201خصائص النظم: ( (3
 . 2/552الدر املصو : ( (2
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 من خالل قصة إبراهيم  على املعىنأثر احلذف املبحث الرابع:  -
 مع قومه:

 
 
َٰلَِك نُرِٓي ﴿قوله تعاىل: . 1 َٰتِ َوَكَذ َمََٰو َٰهِيَم َملَُكوَت ٱلسا ۡرِض َوَِلَُكوَن مَِن  إِبَۡر

َ
َوٱَۡل

 [.75]األنعام:  ﴾٧٥ٱلُۡموقِنَِۡي 

 

 حذف الفعل: 

َٰلَِك نُرِٓي ﴿ تقديره: - َٰهِيَم  }...{َوَكَذ ۡرِض َملَُكوَت إِبَۡر
َ
َِٰت َوٱَۡل َمََٰو أي:  ﴾...ٱلسا

  .(1)مثل ذلك إبراهيم...
 .كذلكاملعىن ما قبله عليه، وداللة  داللته: -
أي وكما أرينا إبراهيم احلق يف أمر أبيه وهم أهنم كانوا يف  الغرض البالغي منه: -

على ضالل بني يف عبادهتم لألصنام، كنا نريه املرة بعد املرة ملكوت السماوات واألرض 
 .(2)هذه الطريقة اليت يعرف هبا احلق

 
  
 صدرحذف امل: 

َٰلَِك نُرِٓي ﴿ تقديره: - َٰهِيَم  }...{َوَكَذ ۡرِض إِبَۡر
َ
َِٰت َوٱَۡل َمََٰو أي:  ﴾...َملَُكوَت ٱلسا

 .(3)نري إبراهيم إراءة كائنة مثل تلك اإلراءة
 لداللة الفعل عليه. داللته: -
وال يلزم منه تشبيه الشيء بنفسه أل  املثل للتفخيم والتعظيم،  الغرض البالغي منه: -

                                                             
 .257 :لاإلعراب املفص( (1
 .203( وعلى هذا فالكاف لتشبيه هذه اإلراءة بإراءة أخرى مفهومة من اآلية السابقة، خصائص النظم: (2
 .2/232: ( أبو السعود(3
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ومثل ذلك التعريف والتبصري أي:  .(1)غري مراد، وإمنا جيء به مبالغة كما يقال: ذلك كذلك
 .(2)ُنعّرف إبراهيم وُنبصره ملكوت السماوات واألرض

 
 
 عطوفحذف امل: 

وفعلنا ذلك ليكو  من أي:   ﴾ٱلُۡموقِنِۡيَ َوَِلَُكوَن ِمَن  ... }...{﴿ تقديره: -
  .(3)املوقنني
 التضام. داللته: -
، أي: وليكو  من زمرة الراسخني يف اإليقا  مبعرفة اختصاًرا الغرض البالغي منه: -

 .(2)اهلل تعاىل فعلنا ما فعلنا من التبصري البديع املذكور ال ألمر آخر
 
 

......... 

ُۡل رََءا َكۡوَكٗبا  ﴿قوله تعاىل:  .2 ا َجنا َعلَۡيهِ ٱَلا فََل  فَلَما
َ
ٓ أ ا ۖ فَلَما ِ قَاَل ََّلٓ قَاَل َهََٰذا َرّب 

ِحبُّ ٱٓأۡلفِلَِۡي 
ُ
 [.76]األنعام:  ﴾٧٦أ

 

  مهزة االستفهامحذف: 

ۖ }...{ قَاَل ... ﴿ تقديره: - ِ  .(5)أهذا ريب؟!أي:  ﴾...َهََٰذا َرّب 
 .(6)قامامل داللته: -

                                                             
 .203خصائص النظم: ( (1
 .203وعلى هذا فالكاف لتأكيد ما أفاده اسم االشارة من الفخامة، خصائص النظم:  .2/366كشاف: ( ال(2
 .3/153إعراب القرآ  وبيانه:  ((3
 .2/235( أبو السعود (2

 .512التبيا  يف إعراب القرآ :  (5)
 .32( حيث أ  املقام مقام جدال، احلذف بعد القول: (6
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استفهام انكاري للفت االنتباه، فكأنه أراد أ  يلفت انتباههم  الغرض البالغي منه: -
بأسلوب االستفهام الذي حيوي يف طياته معاين التعجب، ليعظم األمر يف قلوب اخلصم، أي: 

الربوبية؟ فيكو  اجلواب يف قرارة أنفسهم بالنفي. ولننظر  أهذا ريب، فَهُلّم ننظر هل يستحق
إىل حكمة اخلليل، حني تنزل يف جمادلة قومه بأسلوب سلس، بّين فيه أ  اهلل سبحانه خالق 
هذه الكواكب وهو املعبود وحده، وأ  إهلية خملوقاته من أبطل الباطل، وهذا ال يكو  إال 

بأسلوب  -غالًبا-فهام، وترضخ له العقول، ويكو  لب معه األبأسلوب يشد االنتباه، وُتستج
ولعل سلوك هذه الطريقة مع قومه يف بيا  استحالة ربوبية الكواكب دو  بيا   .(1)االستفهام

استحالة إهلية األصنام ملا أ  هذا أخفى بطالًنا واستحالة من األول، فلو صدع باحلق من أول 
ا يف املكابرة والعناد وجلوا يف طغياهنم األمر كما فعله يف حق عبادة األصنام لتمادو

 .(2)يعمهو 
 
 

......... 

ۖ ﴿قوله تعاىل:  .3 ِ ا رََءا ٱۡلَقَمَر بَازِٗٗغ قَاَل َهََٰذا َرّب  لَما
فََل قَاَل لَئِن لاۡم َيۡهِدِن  فَ

َ
ٓ أ ا  فَلَما

ٓال َِۡي  ُكوَننا مَِن ٱۡلَقۡوِم ٱلضا
َ
ِ ََل  [.77]األنعام:  ﴾٧٧َرّب 

 

 القسم مجلة حذف: 

ِ ...﴿ تقديره: - ۡم َيۡهِدِن َرّب 
ٓال ِۡيَ }...{ لَئِن لا ُكوَننا ِمَن ٱۡلَقۡوِم ٱلضا

َ
واهلل أي:  ﴾ ََل

  .ألكونن
 جوابه املقرو  بالالم. داللته: -
 لتتوفر العناية على اجلواب ذاته. الغرض البالغي منه: -
 

                                                             
 .التالية ( من سورة األنعام73-78(. وهي نفس املراد يف بقية مواضعها يف اآليات )33-32( احلذف بعد القول: )(1
 .2/236 :( أبو السعود(2
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......... 

ِ ﴿قوله تعاىل:  .2 اَل َهََٰذا َرّب 
ۡمَس بَازَِغٗة قَ ا رََءا ٱلشا فَلَۡت قَاَل َهََٰذآ  فَلَما

َ
آ أ ۡكَبُ  فَلَما

َ
أ

ََٰقۡوِم إِن ِ  ا تُۡۡشُِكوَن  بَرِٓيءٞ َي ِما  [.78]األنعام:  ﴾٧٨م 

 
  املفضل عليه:حذف 

ِ ﴿ تقديره: - اَل َهََٰذا َرّب 
ۡمَس بَازَِغٗة قَ ا رََءا ٱلشا ٓ  فَلَما ۡكَبُ  َهََٰذا

َ
أي:  ﴾...}...{ أ

 سابًقا )الكوكب والقمر(.املذكور أكرب من 
 داللة ما قبله عليه. داللته: -
 .(1)للتعظيم؛ ليشعر بكربه العظيم، فهو أكرب مما سبق ومن غريه الغرض البالغي منه: -
 
 إليه حذف املضاف: 

ََٰقۡومِ  ﴿ تقديره: - ا تُۡۡشُِكونَ  إِن ِ بَرِٓيءٞ  }...{ قَاَل َي ِما  .(2)يا قومي أي: ﴾...م 
 .(3)حركة اإلعراب للداللة عليه بقاء داللته: -
 .(2)لالختصار الغرض البالغي منه: -
 
 
 
 

                                                             
 .216( خصائص النظم: (1
 .3/260( اإلعراب املفصل: (2
 ( نفسه.(3

 ( نفسه.(2
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 :حذف العائد إىل املوصول 

ََٰقۡوِم إِن ِ بَرِٓيءٞ  ﴿ تقديره: - ا تُۡۡشُِكوَن  قَاَل َي ِما من الذي تشركونه مع أي:  ﴾}...{م 
  .(1)اهلل يف عبادته

 .(2)الصناعة النحوية داللته: -
 لالختصار. منه:الغرض البالغي  -
 

 
......... 

ِ ﴿قوله تعاىل:  .5 ِ ِِف ٱَّللا
ٓوِن  تَُحٰٓجُّ

َ
ُهۥ قَۡوُمُهۥ  قَاَل أ َخاُف َما  وََحآجا

َ
َِٰن  َوََّلٓ أ َوقَۡد َهَدى

ن 
َ
ٓ أ ِ َشۡي تُۡۡشُِكوَن بِهِۦٓ إَِّلا فََل   ٗ يََشآَء َرّب 

َ
ٍء ِعۡلًما  أ ِ ُكا ََشۡ ُروَن ا  وَِسَع َرّب  ]األنعام:  ﴾٨٠َتَتَذكا

80.] 

 

  من القصة مواضعحذف: 

ۥ   ﴿ تقديره: - ُهۥ قَۡوُمُه ُطويت حجتهم يف هذا املقام، واليت تقوم  ﴾}...{ ...وََحآجا
  .(3)على ادعاء تقليد اآلباء واتباعهم

 .(2)التصريح به يف موضٍع آخر من القرآ  داللته: -
حتقرًيا لشأ  احملذوف، إذ أهنا حجة واهية، ويف حذفها اجياز  الغرض البالغي منه: -
 .(5)امهال هلا وعدم اعتداد هبا، ألهنا ليست حجة صحيحةوبديع، 
 

                                                             
 .3/156( إعراب القرآ  وبيانه: (1

 .35سبق ذكر مثيله ص( (2
 .220( خصائص النظم: (3
 .220( ُفصّلت يف سوريت الشعراء واألنبياء. خصائص النظم: (2
 .221( السابق: (5
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  املضافحذف: 

َِٰن  ﴿ تقديره: - ِ َوقَۡد َهَدى ِ ِِف ٱَّللا
ٓوِن  تَُحٰٓجُّ

َ
  أحتاجوين يف شأ  اهلل.أي:  ﴾قَاَل أ

 املقام، ولداللة ما قبله عليه. داللته: -
هتويل حملاجتهم وتفظيع هلا وتشنيع هبا، حيث كانت يف اهلل  الغرض البالغي منه: -

 .(1)الذي له اخللق واألمر
 

  ياء املتكلمحذف: 

َِٰن  ﴿ تقديره: - ِ َوقَۡد َهَدى ِ ِِف ٱَّللا
ٓوِن  تَُحٰٓجُّ

َ
 .(2)وقد هداين أي: ﴾}...{... قَاَل أ

 بقاء حركة اإلعراب للداللة عليه. داللته: -
 .(3)اختصاًرا الغرض البالغي منه: -
 
  املعطوف عليهحذف: 

ٍء ِعۡلًما   ﴿ تقديره: - ِ ُكا ََشۡ فََل }...{ وَِسَع َرّب 
َ
ُرونَ أ أتعرضو  فال أي:  ﴾َتَتَذكا

  .(2)تتذكرو ؟
 املقام. داللته: -
تعرضو  عن التأمل يف آهلتكم ي: أالتنبيه بسبب ضيق املقام،  الغرض البالغي منه: -

 .(5)يف كوهنا مجادات ال تضر وال تنفع فال تتذكرو  أهنا هبذه املثابة؟
 
 
 

                                                             
 .221( خصائص النظم: (1
 202/ 7اجلدول: ( (2

 ( نفسه.(3
 .202/ 7( اجلدول: (2
 .153/ 3( إعراب القرآ  وبيانه: (5
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  املفعولحذف: 

فََل  ﴿ تقديره: -
َ
ٍء ِعۡلًما  أ ِ ُكا ََشۡ ُرونَ وَِسَع َرّب  أفال تتذكرو  أي:  ﴾}...{ َتتََذكا

 .(1)الذي بينته لكم هذا
 داللة ما قبله عليه. داللته: -
ولكو  السياق دااًل  لوضوحه، لالختصار للعلم باحملذوف الغرض البالغي منه: -
 عليه.

 
 

......... 

ۡكُتمۡ ﴿قوله تعاىل:  .6 ۡۡشَ
َ
َخاُف َمآ أ

َ
ِ َما لَۡم  َوَكۡيَف أ ۡكُتم بِٱَّللا ۡۡشَ

َ
ناُكۡم أ

َ
َوََّل ََتَافُوَن أ

ِۡل بِهِۦ َعلَۡيُكۡم ُسۡلَطَٰنٗ  ۡمِنۖ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن ا  ُيزَن 
َ
َحقُّ بِٱَۡل

َ
يُّ ٱۡلَفرِيَقۡۡيِ أ

َ
      ﴾٨١فَأ

 .[81: نعام]األ

 
 بتدأحذف امل: 

ۡكتُمۡ ﴿ تقديره: - ۡۡشَ
َ
ٓ أ َخاُف َما

َ
وأنتم ال أي:  ﴾...ََتَافُونَ }...{ َوََّل  َوَكۡيَف أ

 .(2)ختافو 
 .، واحلالاملقال داللته: -
 اختصاًرا واحتراًزا عن العبث. الغرض البالغي منه: -

 
 

                                                             
 .323/ 3( بالغة القرآ  يف اإلعجاز: (1

 .3/263اإلعراب املفصل:  (2)



 (مع قومه قصة إبراهيم  )مناذج مناحلذف وأثره على املعىن أسلوب 
46 

  جواب الشرطحذف: 

َحقُّ  ...}...{﴿ تقديره: -
َ
يُّ ٱۡلَفرِيَقۡۡيِ أ

َ
ۡمِنۖ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ فَأ

َ
: أي ﴾بِٱَۡل

 .(1)فأخربوين
 داللة ما قبله عليه. داللته: -
تنبيه هلم على املسارعة إىل اجلواب، فإ  املقام يف حاجة ماسة  الغرض البالغي منه: -

  .(3)، أي: فإ  أدركتم قويل فأي الفريقني أحق باألمن؟(2)إليه حىت تتضح احلقيقة
  
 :حذف املفعول 

ۡمِنۖ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ ﴿ تقديره: -
َ
َحقُّ بِٱَۡل

َ
يُّ ٱۡلَفرِيَقۡۡيِ أ

َ
إ  كنتم أي:  ﴾}...{ فَأ

  .(2)تعلمو  شيًئا
 .(5)داللة ما قبله عليه أو املقام داللته: -
أي: إ  كنتم تعرفو  ما حيّق أ  خياف،  ،(6)قصد إىل التعميم الغرض البالغي منه: -

   .(8)، أو فأي الفريقني أحق باإلتباع(7)أو إ  كنتم تعلمو  احلقائق املميزة بني احلق والباطل
  
 

......... 

 

                                                             
 .227( خصائص النظم: (1
 ( نفسه.(2
 .3/206( اجلدول: (3
 227( خصائص النظم: (2
 ( نفسه.(5
 ( نفسه.(6
 .3/323اإلعجاز: ( بالغة القرآ  يف (7
 .3/160( إعراب القرآ  وبيانه: (8
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ْ إِيَمََٰنُهم بُِظۡلمٍ ﴿قوله تعاىل:  .7 ْ َولَۡم يَۡلبُِسوٓا ِيَن َءاَمُنوا ۡمُن وَُهم  ٱَّلا
َ
ْوَلٰٓئَِك لَُهُم ٱَۡل

ُ
أ

ۡهَتُدوَن   [.82]األنعام:  ﴾ ٨٢مُّ

 

  مقول القول:حذف 

ْ إِيَمََٰنُهم بُِظۡلمٍ  {}... ﴿ تقديره: - ِيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِسوٓا قال القوم: من أي:  ﴾ٱَّلا
 . (1)هم؟ قال إبراهيم: الذين آمنوا

 املقال، لداللة ما قبله عليه. داللته: -
   .لالختصار الغرض البالغي منه: -

 

 :حذف الصفة 

ْوَلٰٓئَِك  ...﴿ تقديره: -
ُ
ۡهَتُدونَ }...{ أ ۡمُن وَُهم مُّ

َ
 .(2)أي: أولئك املؤمنو  ﴾لَُهُم ٱَۡل

 املقال، لداللة ما قبله عليه. داللته: -
 .لالختصار الغرض البالغي منه: -

 
 

......... 

 

 

                                                             
 .7/206( اجلدول: (1
  .3/322( بالغة القرآ  يف اإلعجاز: (2
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َٰ قَۡوِمهِۦ  ﴿قوله تعاىل:  .8
َٰهِيَم لََعَ ُتَنآ َءاَتۡيَنََٰهآ إِبَۡر اشَ  نَۡرَفُع َدَرَجَٰت   َوتِۡلَك ُحجا ن ن آُء  ما

 [.83]األنعام:  ﴾٨٣ إِنا َرِّاَك َحِكيم  َعلِيمٞ 

 
 :حذف املفعول 

اشَ  نَۡرَفُع َدَرَجَٰت  ﴿ تقديره: - ن ن  .(1)أي: َمن نشاء نرفعه ﴾}...{ ... آُء  ما
 ملقال.ا داللته: -
، ويف حذفه إجياز بديع. وتقييد الرفع واالقتصارلالختصار  الغرض البالغي منه: -

باملشيئة دال على أنه ليس لكل أحد من الناس، وإمنا هو خاضع ملشيئة اهلل تعاىل الذي ال راد 
  .(2)ملشيئته وال معقب حلكمه

 
 

......... 

بِيهِ َوقَۡوِمهِۦ َما َهَِٰذهِ ٱتلاَماثِيُل ﴿قوله تعاىل:  .3
َ
َِٰكُفوَن  إِۡذ قَاَل َِل نُتۡم لََها َع

َ
 ﴾٥٢ٱلاَِّتٓ أ

 [.52]األنبياء: 

 

  الفعلحذف: 

بِيهِ َوقَۡوِمهِۦ ... }...{﴿ تقديره: -
َ
  .(3)واذكر إذ قالأي:  ﴾...إِۡذ قَاَل َِل

 احلال. داللته: -
َما ﴿قوله هلم:  ، مبعىن اذكر من أوقات رشده وقت(2)للتنبيه الغرض البالغي منه: -

َِٰكُفونَ  نُتۡم لََها َع
َ
 .(5)لتقف على كمال رشده وغاية فضله ﴾َهَِٰذهِ ٱتلاَماثِيُل ٱلاَِّتٓ أ

                                                             
 .231( خصائص النظم: (1
 ( نفسه.(2
 .6/326( إعراب القرآ  وبيانه: (3
 .30مثيله ص ذكر ( سبق(2
 .7/227و اإلعراب املفصل:  ،3/703( أبو السعود: (5
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......... 

ۡرِض ﴿قوله تعاىل: . 10
َ
َِٰت َوٱَۡل َمََٰو ُُِّّكۡم رَبُّ ٱلسا َٰ  قَاَل بَل را ۠ لََعَ نَا

َ
ِي َفَطرَُهنا َوأ ٱَّلا

َِٰهِديَن  َِن ٱلشا َٰلُِكم م   [.56]األنبياء:  ﴾٥٦َذ

 
  مقول القولحذف: 

ِي َفَطرَُهنا }...{ قَاَل ﴿ تقديره: - ۡرِض ٱَّلا
َ
َِٰت َوٱَۡل ََٰو َم ُُِّّكۡم رَبُّ ٱلسا  ﴾... بَل را

 .(1)ما قلتموه صحيًحا، بل ربكم...ليس قال: أي: 
 احلال. داللته: -
فهوم من الكالم، أي: ليست امل للتخفيف للعلم باحملذوف الغرض البالغي منه: -

 .(2)التماثيل أرباب لكم بل ربكم رب السماوات واألرض
 
 

......... 

ًَٰذا إَِّلا َكبِٗيا ﴿قوله تعاىل: . 11 اُهمۡ فََجَعلَُهۡم ُجَذ       ﴾٥٨لََعلاُهۡم إََِلۡهِ يَرِۡجُعوَن  ل

 [.58]األنبياء: 

 
  مواضع من القصةحذف: 

اُهمۡ  }...{ ﴿ تقديره: - ًَٰذا إَِّلا َكبِٗيا ل فدخل هيكلهم بعد أ  أي:  ﴾... فََجَعلَُهۡم ُجَذ

                                                             
 .3/22( اجلدول: (1
 .127( خصاص النظم: (2
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 .(1)فجعلها جذاًذا حطم آهلتهمأتى إبراهيم و، فوعيدهم وّلوا وعادوا إىل جمتمعاهتم
 .(2)احلال داللته: -
 املذكور منها. وااللتفات إىل األهمإلبراز موطن العظة والعربة  الغرض البالغي منه: -
 

 
......... 

ٓ قَالُواْ َمن َفَعَل َهََٰذا أَِب﴿قوله تعاىل: .12 َٰلِِمَۡي  لَِهتَِنا  [.53]األنبياء:  ﴾٥٩إِناُهۥ لَِمَن ٱلظا

 
  مواضع من القصةحذف: 

ٓ قَالُواْ َمن َفَعَل َهََٰذا أَِب}...{  ﴿ تقديره: - َٰلِِمۡيَ  لَِهتَِنا فيه إجياز أي:  ﴾إِناُهۥ لَِمَن ٱلظا
 . (3)بعض املشاهد بعد عودهتم من عيدهمبطي 

 احلال. داللته: -
للمسارعة إىل ذكر الشيء املهم، ولو صّرح به لترهل املشهد،  الغرض البالغي منه: -
 . (2)التطويل املخلوأفسده 
 
 

......... 

 

                                                             
 .7/231واإلعراب املفصل: ، 6/301والبحر احمليط: ، 6/323: وبيانه ( القصة مذكورة بكاملها يف عدد من التفاسري، ينظر: إعراب القرآ (1

 .132( خصائص النظم: (2
 (.302-6/301( ينظر: البحر احمليط: )(3
 .133( خصائص النظم: (2
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ۡعُۡيِ ٱَلااِس ﴿قوله تعاىل: .13
َ
ٰٓ أ تُواْ بِهِۦ لََعَ

ۡ
 [.61]األنبياء:  ﴾٦١لََعلاُهۡم يَۡشَهُدوَن  قَالُواْ فَأ

 
 :حذف احلال 

ْ ﴿ تقديره: - تُوا
ۡ
ْ فَأ ۡعُۡيِ ٱَلااِس  قَالُوا

َ
ٰٓ أ .(1)معايًنا مشاهًداأي:  ﴾...}...{ بِهِۦ لََعَ

  
 احلال. داللته: -
أي  التعجيل يف إيصال املعىن بأسرع طريق بسبب ضيق املقام، الغرض البالغي منه: -

، واملراد أ  يثبت اتيانه (2)أحضروه مشاهًدا معايًنا للناس حيث ينظرو  إليه نظًرا ال خفاء معه
، واملراد بالناس قوم (3)يف األعني، ويتمكن فيها ثبات الراكب على املركوب ومتكنه منه

مبالغة والتوسع يف حشد املشاهدين له،  بالناس يفيد تكثري املعاينني له،، والتعبري إبراهيم 
يف التشهري به، واشاعة فعلته النكراء الستجالب سخط اجلميع عليه حىت ال يتعاطف معه 

 .(2)أحد
 

 :حذف املفعول 

أي: مبعىن حيضرو  عقوبتنا له، أو مبعىن  ﴾}...{لََعلاُهۡم يَۡشَهُدوَن  ...﴿ تقديره: -
 .(5)يشهدو  بفعله أو بقوله

 احلال. داللته: -
، قصد العموم يف الفعل للداللة على أ  املراد مجيع التقديرات الغرض البالغي منه: -

 . (6)أي: يشهدو  عليه مبا ُسِمع منه ومبا فعله، أو حيضرو  عقوبتهم له
 

                                                             
 .7/233( اإلعراب املفصل: (1
  .12/233 ( نظم الدرر:(2
 .2/152( الكشاف: (3
 .136( خصائص النظم: (2
 .17/62( روح املعاين: (5
 .2/152الكشاف: ( (6
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......... 

نَت َفَعلَۡت َهََٰذا أَِب﴿قوله تعاىل: .12
َ
َٰهِيمُ قَالُوٓاْ َءأ  [.62]األنبياء:  ﴾٦٢ لَِهتَِنا َيٰٓإِبَۡر

 
 :حذف مواضع من القصة 

نَت َفَعۡلَت َهََٰذا أَِب }...{ ﴿ تقديره: -
َ
ْ َءأ اجياز بطي مشهد  هفي ﴾...لَِهتَِناقَالُوٓا

  .(1)االتيا  به، واالقتصار على ذكر سؤاهلم
 احلال. داللته: -
للتنبيه إىل أ  اتياهنم به ومسارعتهم إىل ذلك أمر حمقق غين عن  البالغي منه:الغرض  -
 .(3). وللتعجيل حبكاية ما عليه مدار القصة(2)البيا 
 
 

......... 

ْ يَنِطُقوَن   َ فَۡس  قَاَل بَۡل َفَعلَُهۥ َكبِيُُهۡم َهََٰذا﴿قوله تعاىل: .15  ﴾٦٣لُوُهۡم إِن ََكنُوا
 [.63]األنبياء: 

 
 :حذف مقول القول 

أي: قال: مل أفعله، بل فعله  ﴾...بَۡل َفَعلَُهۥ َكبِيُُهۡم َهََٰذا}...{  اَل قَ ﴿ تقديره: -
  .(2)كبريهم

                                                             
 .3/712أبو السعود: ، 6/302البحر احمليط: ( (1
 .3/712أبو السعود: ( (2
 .137( خصاص النظم: (3
 .136( احلذف بعد القول: (2
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  .(1)الصناعة النحوية داللته: -
مل يقصد نسبة الفعل  ، وقيل إ  إبراهيم لالختصار الغرض البالغي منه: -

 تقريره لنفسه وإثباته هلا على أسلوب تعريض يبلغ فيه غرضهالصادر عنه إىل الصنم، بل قصد 
إىل الصنم ليس  من إسناد الكسر ، وال ريب يف أ  مراده من إلزامهم احلجة وتبكيتهم
لهم يف سؤاهلم البتنائه على احتمال صدوره عن الغري عندهم، يجمرد تقريره لنفسه، وال جته

لُوُهۡم   َ فَۡس ﴿توجيههم حنو التأمل يف أحوال أصنامهم كما ينبئ عنه قوله:  بل إمنا مراده 
ْ يَنِطُقونَ  أي إ  كانوا ممن ميكن أ  ينطقوا، وإمنا مل يقل إ  كانوا يسمعو  أو  ﴾إِن ََكنُوا

أيًضا ملا أ  نتيجة السؤال هو اجلواب موقوف على السمع والعقل يعقلو  مع أ  السؤال 
 .(2)وأ  عدم نطقهم أظهر وتبكيتهم بذلك أدخل وقد حصل ذلك

 
 

......... 

َٰ رُُءوِسِهمۡ ﴿قوله تعاىل: .16 ْ لََعَ  ﴾٦٥َهُٰٓؤََّلٓءِ يَنِطُقوَن لََقۡد َعلِۡمَت َما  ُثما نُِكُسوا
 [.65]األنبياء: 

 
  مجلة القسمحذف: 

 .(3)واهلل لقد علمتأي:  ﴾لََقۡد َعلِۡمَت َما َهُٰٓؤََّلٓءِ يَنِطُقونَ  ... }...{﴿ تقديره: -
 .جوابه املقرو  بالالم داللته: -

 
 
 
 

                                                             
 . 1/62بل حني تكو  لإلضراب فإ  ذلك يقتضي كالًما حمذوًفا قبلها حىت يصح اإلضراب فيها، دراسات ألسلوب القرآ : ( (1

 (.713-3/712( أبو السعود: )(2
 .3/27، واجلدول: 6/335( إعراب القرآ  وبيانه: (3
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 :حذف مقول القول 

 .(1)قائلني واهلل لقد علمتأي:  ﴾يَنِطُقونَ  لََقۡد َعلِۡمَت َما َهُٰٓؤََّلٓءِ ... ﴿ تقديره: -
 احلال. داللته: -
 
 

......... 

ِ َما ََّل يَنَفُعُكمۡ ﴿قوله تعاىل: .17 َفَتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّللا
َ
ا َوََّل   ٗ َشۡي  قَاَل أ

 [.66]األنبياء:  ﴾٦٦يَُُضُُّكمۡ 

 
  املعطوف عليهحذف: 

ِ  }...{ قَاَل  ﴿ تقديره: - َفَتۡعُبُدوَن مِن ُدوِن ٱَّللا
َ
أتعلمو  ذلك أي:  ﴾... أ

 .(2)فتعبدو 
 التضام. داللته: -
التوبيخي، وجميء اجلملة على صيغة  لإلنكارواالستفهام  الغرض البالغي منه: -

االستفهام ملا يف ذلك من توبيخ وتقريع هلم، جبانب أنه حيثهم على التأمل ويدعوهم إىل النظر 
والتدبر فيما يعبدو ، ومدى استحقاقه العبادة، مما جيعلهم ينتهو  عما هم فيه من ضالل 

، ويف احلذف (2)تنطق فتعبدوهنا . والفاء عاطفة على مقدر أي: أتعلمو  أ  األصنام ال(3)بني
  .(5)اجياز، واحكام للعبارة

 

                                                             
 .3/27( اجلدول: (1
 .126( خصائص النظم: (2
 ( نفسه.(3
 .7/237املفصل: ( ينظر: اإلعراب (2
 .126( خصائص النظم: (5
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  املفعولحذف: 

وال يضركم أي:  ﴾}...{ يَُُضُُّكمۡ ا َوََّل   ٗ َما ََّل يَنَفُعُكۡم َشۡي  ...﴿ تقديره: -
 .(1)شيًئا

 لداللة ما قبله عليه. داللته: -
 .(2)العموم، فهي ال تلحق هبم ضرًرا أيًّا كا  قصد الغرض البالغي منه: -
 
 

......... 

ِ  ﴿قوله تعاىل: .18 ف   لاُكۡم َولَِما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّللا
ُ
فََل َتۡعقِلُوَن  أ

َ
      ﴾٦٧أ

 [.67]األنبياء: 

 
  احلالحذف: 

ف   ﴿ تقديره: -
ُ
ِ  ِمن ُدوِن ٱ }...{لاُكۡم َولَِما َتۡعُبُدوَن  أ تعبدونه كائًنا أي:  ﴾... َّللا

 .(3)من دو  اهلل
 .(2)الصناعة النحوية داللته: -
 لالختصار. الغرض البالغي منه: -

 
 
 
 

                                                             
 .127: خصائص النظم( (1

 ( نفسه.(2
 .6/335( إعراب القرآ  وبيانه: (3
 .35يف ص ذكر مثيله( سبق (2
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  املعطوف عليهحذف: 

فََل َتۡعقِلُونَ  }...{ ...﴿ تقديره: -
َ
قبح  تعقلو  أفال تتفكرو  فالأي:  ﴾أ

  .(1)صنيعكم
 التضام. داللته: -
حتقري فعلهم، وتأكيًدا يف االنكار عليهم، فعبادة ما ال ينفع وال  الغرض البالغي منه: -

لحالة ل يضر تقتضي حتقري فعلهم واستقذاره ومها يقتضيا  عدم التعقل والتفكر. وفيه تصوير
عن  إلعراضهم، إذ كا  قد بلغ به الضيق منهم مبلغه، النفسية اليت كا  عليها إبراهيم 

احلجة الواضحة ومتسكهم بالباطل ودفاعهم عنه، فانطلق انطالق املغيظ الذي ينفث عن 
نفسه بتقريع معانده، يف مجل متواليات ال عطف بينها كي ال يعطيه فرصة يقطع من خالهلا 

 .(2)تقريعه وتفريغ شحنته النفسية
 
 

......... 

ٓواْ َءالَِهَتُكمۡ ﴿قوله تعاىل: .13 ِقُوهُ َوٱنُُصُ َٰعِلَِۡي  قَالُواْ َحر   [.68]األنبياء:  ﴾٦٨إِن ُكنُتۡم َف

 
  الشرطجواب حذف: 

ْ َءالَِهَتُكمۡ ﴿ تقديره: - ٓوا ِقُوهُ َوٱنُُصُ ْ َحر  َٰعِلِۡيَ  قَالُوا إ  كنتم أي:  ﴾إِن ُكنُتۡم َف
 .(3)ناصرين هلا فانصروها

 املقال. داللته: -
يشعر بضيق وقتهم عن تكملة  التعجيل يف إيصال املعىن، وهذا الغرض البالغي منه: -

                                                             
 .3/712 ( أبو السعود:(1

 .123( ينظر: خصائص النظم: (2
 .3/23( اجلدول: (3
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، أي: إ  كنتم (1)املسارعة إىل تنفيذ احلكمالعبارة، فلم يعد للكالم متسع، واملطلوب 
ناصرين آهلتكم نصًرا مؤزًرا، فاختاروا له أهول املعاقبات وهي االحراق بالنار، وإال فرطتم 

بسهام وقذفهم ، القوم وباطلهم باحلجة القاهرة ملا دمغ إبراهيم وهذا يف نصرهتا، 
ثارت عصبيتهم، وهاجت محيتهم،  التوبيخ والتقريع القاتلة، وعجزوا عن مواجهته بباطلهم،
ْ َءالَِهتَُكمۡ ﴿واندفعوا إىل االنتقام منه وإيقاع أقصى العقوبات به،  ٓوا ْ َحر ِقُوهُ َوٱنُُصُ إِن  قَالُوا

َٰعِلِۡيَ  أي: قال بعضهم لبعض ملا عجزوا عن احملاجة وضاقت عليهم احليل حرقوه...  ﴾ُكنُتۡم َف
وهكذا املبطل إذا قرعت شبهته باحلجة وافتضح مل يكن أحد أبغض إليه من احلق، ومل يبق له 

 .(2)حني عجزوا عن املعارضة مفزع إال مناصبته، كما فعلت قريش برسول اهلل 
 

 
......... 

َٰهِيمَ  قُۡلَنا﴿قوله تعاىل: .20 ٰٓ إِبَۡر ًَٰما لََعَ ََٰناُر ُكوِِن بَۡرٗدا وََسَل  [.63]األنبياء:  ﴾٦٩ َي

 
  من القصة مواضعحذف: 

ٰٓ  }...{ ﴿ تقديره: - ًَٰما لََعَ ََٰناُر ُكوِِن بَۡرٗدا وََسَل َٰهِيمَ قُۡلَنا َي فيه إجياز بطي بعض  ﴾إِبَۡر
 .(3)يف النار  إلقاءه فيها... حىت عزمهم على حرقه املشاهد  من

 .احلال داللته: -
إذ يوحي مت هبا تنفيذ احلكم وجناته منه، اشارة إىل السرعة اليت  الغرض البالغي منه: -

 .(2)بعدم وجود فاصل زمين بني األمر بتحريقه وإلقائه يف النار وأمر اهلل تعاىل بنجاته
 
 

                                                             
 .150( ينظر: خصائص النظم: (1
 .150وخصائص النظم: (، 155-2/152الكشاف: )ينظر: ( (2
 (.336-6/335( ينظر: إعراب القرآ  وبيانه: )(3
 .151( خصائص النظم: (2
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......... 

ۡخََسِينَ ﴿قوله تعاىل: .21
َ
َراُدواْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعۡلَنَُٰهُم ٱَۡل

َ
 [.70]األنبياء:  ﴾٧٠ َوأ

 
  ع من القصة:واضمحذف 

ۡخََسِينَ }...{  ﴿ تقديره: -
َ
ْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعۡلَنَُٰهُم ٱَۡل َراُدوا

َ
فيه إجياز بطي أي:  ﴾َوأ

يف النار مدة، مث خروجه منها، وذهول القوم  مكث إبراهيم  املشاهد منبعض 
  .(1)وخيبتهم
 احلال. داللته: -
ْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعلَۡنَُٰهُم ﴿إلبراز موطن العظة والعربة  الغرض البالغي منه: - َراُدوا

َ
َوأ

ۡخََسِينَ 
َ
تفاصيل ما حدث بعث للنفس على التأمل يف أمر هذه املعجزة الباهرة ويف ترك  ﴾ٱَۡل

 .(2)لتتصور ما دار فيها وما كا ، مما يعجز عن وصفه اللسا ، وال حييط بكنهه بيا 
 
 :حذف املفضل عليه 

ْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعۡلَنَُٰهُم ﴿ تقديره: - َراُدوا
َ
ۡخََسِينَ َوأ

َ
األخسرو  من كل أي:  ﴾ٱَۡل

 .(3)خاسر
 بقاء الصفة للداللة عليه. داللته: -
قصد العموم، ففيه اشارة إىل أهنم املوصوفو  هبذا الوصف  الغرض البالغي منه: -

على اإلطالق، فهم األخسرو  من كل خاسر على العموم، حيث خسروا كيدهم 
 . (2)وتدبريهم، وخسروا بانتقام اهلل منهم بعد ذلك

 
                                                             

 .152: خصائص النظم( (1
 ( نفسه.(2
 .153: السابق( (3
 ( نفسه.(2
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......... 

 [.72: الشعراء] ﴾٧٢ قَاَل َهۡل يَۡسَمُعونَُكۡم إِۡذ تَۡدُعونَ ﴿قوله تعاىل: .22

 
  املضافحذف: 

 .(1)أي: يسمعو  دعاءكم ﴾قَاَل َهۡل يَۡسَمُعونَُكۡم إِۡذ تَۡدُعونَ ﴿ تقديره: -
 املقال. داللته: -
قصد العموم، ليشعر بعموم عدم مساعهم ألي شيء، فهم ال  الغرض البالغي منه: -

يسمعو  دعاءهم وال يسمعو  غري ذلك، والسماع مؤد إىل االجابة، وإمنا قيل: 
دو  جييبونكم ملا أ  السماع أقل من االجابة فإذا عجزت األصنام عن  ﴾يَۡسَمُعونَُكمۡ ﴿

املاضية اليت كنتم تدعوهنا، وقولوا . واستحضروا األحوال (2)السماع، فهي عن االجابة أعجز
 .(3)هل مسعوا أو أمسعوا قط؟ وهذا أبلغ يف التبكيت

 
 

......... 

ونَ ﴿قوله تعاىل: .23 ۡو يَُُضُّ
َ
ۡو يَنَفُعونَُكۡم أ

َ
 [.73: الشعراء] ﴾٧٣ أ

 
  املفعولحذف: 

ۡو ََ﴿ تقديره: -
َ
ونَ أ ۡو يَُُضُّ

َ
  .(2)يضرونكمأي:  ﴾}...{يَنَفُعونَُكۡم أ

 املقال. داللته: -
                                                             

 .10/85( اجلدول: (1
 .60( خصاص النظم: (2
 .2/337 :( الكشاف(3
 .10/85( اجلدول: (2
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قصد العموم، فهم ال يضروهنم وال يضرو  غريهم، جبانب ما  الغرض البالغي منه: -
 .(1)يف ذلك من مراعاة الفواصل

 
 

......... 

َٰلَِك ﴿قوله تعاىل: .22  [.72: الشعراء] ﴾٧٤ َيۡفَعلُونَ قَالُواْ بَۡل وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َكَذ

 
  مقول القولحذف: 

ْ ﴿ تقديره: - َٰلَِك َيۡفَعلُونَ }...{ قَالُوا ٓ َءابَآَءنَا َكَذ مل جندها أي:  ﴾بَۡل وََجۡدنَا
 .(2)كذلك
 .(3)الصناعة النحوية داللته: -
ستلزمهم  وجد القوم أ  اجابتهم عن سؤال إبراهيم  الغرض البالغي منه: -

ٓ َءابَآءَنَا َكَذَٰلَِك َيۡفَعلُونَ ﴿احلجة، فانتقلوا بالكالم إىل سبيل آخر  ْ بَۡل وََجۡدنَا فأضربوا ، ﴾قَالُوا
عن أ  يكو  هلم مسع أو نفع أو ضر، اعتراًفا مبا ال سبيل هلم إىل إنكاره، واضطروا إىل 

وال ينفعوننا وال يضرو ، وإمنا  تقليد، فكأهنم قالوا: ال يسمعو إظهار أ  ال سند هلم سوى ال
 .(2)وجدنا آباءنا يفعلو  مثل فعلنا ويعبدوهنم مثل عبادتنا فاقتدينا هبم

 
  راملصدحذف: 

َٰلَِك َيۡفَعلُونَ ﴿ تقديره: - ٓ َءابَآَءنَا َكَذ ْ بَۡل وََجۡدنَا وجدنا آباءنا أي:  ﴾}...{ قَالُوا
  .(5)يفعلو  فعاًل مثل ذلك

                                                             
 .61( خصائص النظم: (1

 .10/85( اجلدول: (2
 .53يله صسبق ذكر مث( (3
 . 13/32روح املعاين: ( (2
 .7/225( بالغة القرآ  يف اإلعجاز: (5
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 املقال. داللته: -
االشارة إجياز أغىن عن التطويل، وتفخيم ملا يفعلو  يف اسم  الغرض البالغي منه: -

 .(1)وما كا  يفعله آباءهم
 
 

......... 

ا ُكنُتۡم َتۡعُبُدونَ ﴿قوله تعاىل: .25 فَرََءۡيُتم ما
َ
 [.75: الشعراء] ﴾٧٥ قَاَل أ

 
  مقول القولحذف: 

ا ُكنُتۡم َتۡعُبُدونَ ﴿ تقديره: - فَرََءۡيُتم ما
َ
  .(2)تأملتم فرأيتمأي:  ﴾قَاَل أ

 احلال. داللته: -
التنبيه على ما جيب أ  يعلم على ارادة التعجيب مما يعلم شأنه،  الغرض البالغي منه: -

فَإِناُهۡم ﴿ولذلك أردفه بكالم يشري إىل شيء من عجائب أحوال مفعول الرؤية، فعقب هنا: 
ٓ إَِّلا َربا ٱلَۡعَٰلَِمۡيَ  ِ

ٞ َل  أي: أنظرمت فأبصرمت، أو تأملتم فعلمتم أي شيء  .[77]الشعراء:  (3)﴾َعُدو 
استدمتم على عبادته، فإهنم أعداء يل، لكن رب العاملني ليس كذلك، بل هو وليي يف الدنيا 

. والكالم انكار وتوبيخ يتضمن بطال  آهلتهم وعبادهتا، واآلخرة ال يزال يتفضل علي باملنافع
ال فائدة يف قدمه إال ظهور بطالنه كما يؤذ  هبذا وصف آبائهم  وأ  عبادهتا ضالل قدمي

 .(2)باألقدمني يف اآلية اليت تليها
 
 

......... 
                                                             

 .62( خصائص النظم: (1

 .10/86( اجلدول: (2
 .13/121: ( التحرير والتنوير(3
 .13/32روح املعاين: (، و218-2/217: )أبو السعودينظر: ( (2
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ِي َخلََقِِن َفُهَو َيۡهِدينِ ﴿قوله تعاىل: .26  [.78: الشعراء] ﴾٧٨ ٱَّلا

 
  املتكلم ياءحذف: 

ِي َخلََقِِن َفُهَو َيۡهِدينِ ﴿ تقديره: -  .(1)يهديينأي:  ﴾}...{ ٱَّلا
 بقاء حركة اإلعراب للداللة عليه. داللته: -
ولغاية التأثري يف أذها  السامعني، وخصوًصا  مراعاة للفواصل، الغرض البالغي منه: -

 . (2)مشركي قريشاملعاندين من 
 
 

......... 

ن َيۡغفَِر َِل َخِطٓي ﴿قوله تعاىل: .27
َ
ۡطَمُع أ

َ
ِٓي أ ِيِن  َِّت   َ َوٱَّلا  [.82: الشعراء] ﴾٨٢يَۡوَم ٱل 

 
  حرف اجلرحذف: 

ۡطَمُع ﴿ تقديره: -
َ
ِٓي أ ن }...{ َوٱَّلا

َ
ِينِ   َ َيۡغفَِر َِل َخِطٓي أ بأ  أطمع أي:  ﴾َِّت يَۡوَم ٱل 

 .(3)يغفر
 .(2)الصناعة النحوية داللته: -
 لإلجياز واالختصار. الغرض البالغي منه: -
 
 

......... 
                                                             

 .7/87( إعراب القرآ  وبيانه: (1

 .10/83اجلدول:  ، ﴾ُُيۡيِۡيِ ﴿، ﴾يَۡشفِۡيِ ﴿، ﴾ َويَۡسقِۡيِ  ﴿ ( يف قوله:81-80-73ومثلها يف اآليات التالية هلا: )( (2
 .10/87: سابق( ال(3
 .32ص( سبق ذكر مثيله (2
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َٰلِِحۡيَ ﴿قوله تعاىل: .28 ۡۡلِۡقِِن بِٱلصا
َ
ِ َهۡب َِل ُحۡكٗما َوأ  [.83: الشعراء] ﴾٨٣ َرب 

 
  حرف النداءحذف: 

ِ َهۡب َِل ُحۡكمٗ }...{ ﴿ تقديره: -   .(1)يا ربأي:  ﴾... اَرب 
 احلال. داللته: -
ويف بدء الدعاء بالنداء مزيد ضراعة وابتهال هلل تعاىل، وحذف  الغرض البالغي منه: -

 .(2)من ربه عز وجل حرف النداء مشعر بقرب إبراهيم 
 
 

......... 

ِ لَِساَن ِصۡدق  ِِف ٱٓأۡلِخرِينَ ﴿قوله تعاىل: .23
 [.82: الشعراء] ﴾٨٤ َوٱۡجَعل َل 

 
  املوصوفحذف: 

ِ لَِساَن ِصۡدق  ﴿ تقديره: -
 .(3)الناس، أو األقوامأي:  ﴾ٱٓأۡلِخرِينَ  }...{ ِِف  َوٱۡجَعل َل 

 .(2)إقامة الصفة حمله داللته: -
، أي: اجعل (5)لالختصار، مبعىن الذي يتعاقبو  إىل آخر الدهر الغرض البالغي منه: -

  .(6)يل ِذكًرا حسًنا يف األمم اآلتية يبقى أثره إىل يوم الدين
 

......... 

                                                             
 .7/88( إعراب القرآ  وبيانه: (1
 .72( خصائص النظم: (2
 .7/227( بالغة القرآ  يف اإلعجاز: (3
 ( نفسه.(2
 نفسه.( (5
 .  75( خصائص النظم: (6
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 اخلامتة
  

وبعد امتام البحث بفضل  لنهتدي لوال أ  هدانا اهلل،احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا 
 :منهاظهرت يل من خالل هذا البحث،  اهلل وكرمه، أذكر أهم النتائج اليت

 

أ  أسلوب احلذف ضرب من أضرب إعجاز القرآ  الكرمي الذي ال مرية فيه،  -1
 ووجه من وجوه البالغة البيانية املعجزة اليت مل يوجد هلا نظري.

احلذف هلا أثر يف مدلول القصة أو املعىن يف املوضوع  املعاين اليت يشري إليها تعددأ   -2
وهذا وجدته  ،يفسر اختالف املفسرين يف تفسري بعض اآلياتهذا وبالتايل  اليت تتكلم عنه،

 حىت يف تقدير احملذوف.
مي ، وترهباًءا هوتكسب ،مجااًل النص ألغراض متعددة تعطيتعدد احملذوفات يف اآلية  -3

تريد تنبيه القارئ إليه، وشحذ فكره الستنباطه، وهذه أحد أساليب القرآ   باحلذف لغرٍض
 .يف لفت االنتباه

أ  ظاهر اآليات يدل على معاٍ  حمددة، وإبراز احملذوف وسبب حذفه يعطي معىًن  -2
 ها.واستنباطباحث إبرازها ى الأدق، وتأكيًدا أعمق يف مقصود اآلية ومراميها، عل

هناك أثًرا لكل حمذوف، بدا يل أو خفي، فما من حمذوف إال لغرض، أو  أ  -5
أل  معاين القرآ  ال تنضب،  ؛متجدد لذا ال يزال البحث يف هذا الباب واسٌع ؛ألغراض عدة

 وهذا من دالئل إعجازه.
، أ  الطريق يف استخراج أغراض احلذف ومقصود اآلية منه هو التأمل املتكرر -6

له ما   بَدت ؛اآليات كلما تعمق الباحث يف تأمُليف اآلية، ف النظربالدائم والتردد 
كلما مضغتها  ،إمنا اآلية مثل التمرةفيها من كنوز وأنوار، إذ كما قيل: 

 وهذا فضل اهلل يؤتيه من يشاء. نسأل اهلل من فضله وكرمه. استخرجت حالوهتا
 

 .واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
 

 الطالبة     
 لبىن بنت خالد بن حممد العرفج
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 فهرس اآليات القرآنية
 

 رقم الصفحة                 اسم السورة                                                                
 سورة الفاحتة

ِ  ِمۡسِب (1)  25 ....................................................................... ٱَّللا
 23 .................................................................. َتعِۡيُ ِإَويااَك نَسۡ  (5)

 سورة ابلقرة
(11)  ۢ  22 .................................................................... م  بُكۡ  ُصمُّ
ْ قُولُوٓ  (131) ٓ  ا ِ َوَما نِزَل إََِلۡ  َءاَمناا بِٱَّللا

ُ
 13 .................................................. َناأ

ياامٗ  (111)
َ
عۡ  اأ رِيًضا ُدوَدَٰت   ما  25 ......................................... َفَمن ََكَن ِمنُكم ما

لَمۡ  (651)
َ
ٓ  أ ِي َحا  36 ............................................. ۦ  ِِف َرِّ ِهِ  مَ  َۧرَِٰه إِبۡ  جا تََر إََِل ٱَّلا

 سورة آل عمران
َبعۡ  قَِتاَّٗل  لَمُ َنعۡ  لَوۡ  (116) تا  22 ......................................................َنَُٰكۡم  َّلا

 سورة النساء
(1 ) ٓ ِي تََسا   ۦبِهِ  َءلُونَ ٱَّلا

َ
 22 ...................................................... َحاَم  رۡ َوٱَۡل

 سورة المائدة
َهاَيٰٓ  (105) يُّ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َعلَيۡ  أ نُفَسُكۡم   ُكمۡ ٱَّلا

َ
 26 .......................................... أ

 سورة اَلنعام
 ٱَلاارِ  إِذۡ  تََرىٰٓ  َولَوۡ  (66)

 21 ...................................................... ُوقُِفواْ لََعَ
َٰلُِم ٱلۡ  (63) ِ   بِ َغيۡ َع َهََٰدة  22 .......................................................... َوٱلشا
بِيهِ َءاَزرَ  َرَٰهِيمُ قَاَل إِبۡ  ِإَوذۡ  (61)

َ
 30 ...................................................... َِل

َٰلَِك نُرِيٓ  (65) َمََٰوَِٰت  َرَٰهِيمَ إِبۡ  َوَكَذ  33 ........................................... َملَُكوَت ٱلسا
ا َجنا َعلَيۡ  (61) ۡ  هِ فَلَما  20 .................................................. ا  َكبٗ َرَءا َكوۡ  ُل ٱَلا
ا َرَءا ٱلۡ  (66) ۖ  بَازِٗٗغ  َقَمرَ فَلَما ِ اَل َهََٰذا َرّب 

 21 ................................................ قَ
مۡ  (61) ا َرَءا ٱلشا ِ  بَازَِغةٗ  َس فَلَما اَل َهََٰذا َرّب 

 22 ............................................. قَ
(10)  ٓ هُ وََحا تَُحٰٓ  ۥ  ُمهُ َقوۡ  ۥجا

َ
وٓ قَاَل أ ِ جُّ

ِ  ِن   23 ............................................. ِِف ٱَّللا
ٓ  َف َوَكيۡ ( 11) َخاُف َما

َ
ۡۡشَ  أ

َ
 25 ........................................................ ُتمۡ كۡ أ
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ِيَن َءاَمُنواْ َولَمۡ ( 16)  ْ بُِسوٓ يَلۡ  ٱَّلا  27 ............................................ مٍ إِيَمََٰنُهم بُِظلۡ  ا
ٓ  َك َوتِلۡ  (13) ُتَنا ٓ َءاَتيۡ  ُحجا َٰ قَوۡ  َرَٰهِيمَ إِبۡ  َنََٰها  28 ...........................................ۦ ِمهِ لََعَ
ٓ  فَلَوۡ ( 111) َُٰكمۡ  ءَ َشا  23 ............................................................ لََهَدى

 سورة اَلعراف
 18 ...............................................رَُجٗل  عِۡيَ َسبۡ  ۥَمهُ ُموََسَٰ َقوۡ  َتارَ َوٱخۡ  (155)

 سورة اَلنفال
 20 ....................................................... َبَِٰطَل ٱلۡ  ِطَل َوُيبۡ  قا َِلُِحقا ٱۡلَۡ  (1)

 سورة يوسف
رۡ  (15-11)

َ
يُق  ٤٥ ِسلُونِ فَأ ِ د  ِ َها ٱلص  يُّ

َ
 20 ............................................. يُوُسُف أ

ِ َتفۡ  (15)  ْ تَٱَّللا  25 ....................................................... يُوُسَف  ُكرُ تَذۡ  َتُؤا
 سورة الرعد

 (63-61)  ۡ ِ بَاب   ِهمَعلَيۡ  ُخلُونَ يَدۡ  ئَِكةُ َمَلٰٓ َوٱل
ِن ُك   13 ............................... َسَلَٰم   ٢٣ م 

(35 ) ٓ ُكلَُها َدا
ُ
 18 ............................................................. َوِظلَُّها   ئِمٞ أ
 اَلحلسورة 
ۡ  مَ َوََلِعۡ  (30)  13 ............................................................. ُمتاقِۡيَ َداُر ٱل

 سورة الكهف
 13 .................................................. انٗ َوزۡ  قَِيََٰمةِٱلۡ  مَ يَوۡ  فََل نُقِيُم لَُهمۡ ( 105)

 سورة مريم
 31 ....................................................... َرَٰهِيَم  إِبۡ  ِكَتَٰبِ ِِف ٱلۡ  ُكرۡ َوٱذۡ  (11)
بَِت َيٰٓ  (13)

َ
ٓ  إِن ِ قَدۡ  أ  32 .................................................. مِ عِلۡ ِمَن ٱلۡ  َءِن َجا

بَِت َيٰٓ  (15)
َ
ٓ  أ َك َعَذابٞ  إِن ِ ن َيَمسا

َ
َخاُف أ

َ
 33، 32 ......................................... أ

نَت َعنۡ  (11)
َ
َراِغب  أ

َ
 32 ............................................ َرَٰهِيُم  إِبۡ َءالَِهَِّت َيٰٓ  قَاَل أ

عۡ  (11)
َ
ِ  ُعونَ َوَما تَدۡ  ََتِلُُكمۡ َوأ  35 ............................................. ِمن ُدوِن ٱَّللا

ا ٱعۡ ( 11) لَُهمۡ فَلَما ِ  ُبُدونَ َوَما َيعۡ  ََتَ  35 ........................................... ِمن ُدوِن ٱَّللا
 سورة اَلنبياء

بِيهِ َوقَوۡ  إِذۡ ( 56)
َ
 28 ............................................. َما َهَِٰذهِ ٱتلاَماثِيُل  ۦِمهِ قَاَل َِل
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ُُِّّكمۡ  (51)   قَاَل بَل را

َ
َمََٰوَِٰت َوٱَۡل  23 ............................................ ِض ۡرَربُّ ٱلسا

ًَٰذا إَِّلا َكبِيٗ  فََجَعلَُهمۡ  (51) اُهمۡ  اُجَذ  23 .................................................... ل
ٓ قَالُواْ َمن َفَعَل َهََٰذا أَِب (51)  50 ....................................................... لَِهتَِنا
(11)  

ۡ
ْ قَالُواْ فَأ ٰٓ  ۦبِهِ  تُوا عۡ  لََعَ

َ
 51 .................................................. ٱَلااِس  ُۡيِ أ

ْ قَالُوٓ  (16) نَت َفَعلۡ  ا
َ
 52 ........................................... َرَٰهِيمُ إِبۡ َيٰٓ  لَِهتَِناَهََٰذا أَِب َت َءأ

 52 ...................................................... َهََٰذا َكبِيُُهمۡ  ۥَفَعلَهُ  قَاَل بَۡل  (13)
َٰ ُرُءوِسِهمۡ  (15)  53 ........................................................ ُثما نُِكُسواْ لََعَ
َفَتعۡ  (11)

َ
ِ َما ََّل يَنَفُعُكمۡ  ُبُدونَ قَاَل أ  52 ........................................ ِمن ُدوِن ٱَّللا

ف   ( 16)
ُ
ِ   ُبُدونَ َولَِما َتعۡ  لاُكمۡ  أ  55 ............................................. ِمن ُدوِن ٱَّللا

وٓ  (11) ِقُوهُ َوٱنُُصُ ْ قَالُواْ َحر   57، 56 .............................................. َءالَِهَتُكمۡ  ا
ََٰناُر ُكوِِن بَرۡ  َناقُلۡ  (11) ٰٓ  ادٗ َي ًَٰما لََعَ  57 ............................................ َرَٰهِيمَ إِبۡ  وََسَل
َراُدواْ بِهِ  (60)

َ
  َنَُٰهمُ فََجَعلۡ  ادٗ َكيۡ  ۦَوأ

َ
 58 ............................................ ََسِينَ خۡ ٱَۡل

(11)  ٰٓ   إَِذا فُتَِحۡت  َحَّتا
ۡ
  ُجوجُ يَأ

ۡ
 18 ................................................. ُجوجُ َوَمأ

 سورة الشعراء
 22 .................................................... َعَٰلَِمۡيَ َوَما َربُّ ٱلۡ  نُ َعوۡ قَاَل فِرۡ  (63)
(61)  

َ
َمََٰوَِٰت َوٱَۡل  22 ...................................................... ِض ۡرقَاَل َربُّ ٱلسا

 إِبۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  ُل َوٱتۡ ( 11)
َ
 31 ......................................................... َرَٰهِيمَ َنَبأ

 53 .................................................. ُعونَ تَدۡ  إِذۡ  َمُعونَُكمۡ يَسۡ  قَاَل َهۡل  (66)
وۡ  (63)

َ
وۡ  يَنَفُعونَُكمۡ  أ

َ
ونَ  أ  53 ....................................................... يَُُضُّ

ٓ وََجدۡ  قَالُواْ بَۡل  (61) ٓ  نَا َٰلَِك َيفۡ  َءنَاَءابَا  60 ............................................. َعلُونَ َكَذ
فََرَءيۡ  (65)

َ
ا ُكنُتمۡ  ُتمقَاَل أ  61 .................................................... ُبُدونَ َتعۡ  ما

ٓ  َعُدو ٞ  فَإِناُهمۡ  (66) ِ
 61 .................................................. َعَٰلَِمۡيَ إَِّلا َربا ٱلۡ  َل 

ِي َخلََقِِن َفُهَو َيهۡ ( 61)  62 ........................................................ ِدينِ ٱَّلا
ِيٓ  (16) طۡ  َوٱَّلا

َ
ن َيغۡ  َمعُ أ

َ
 62 ................................................ َِّت   َ َِل َخِطٓي  فِرَ أ

ِ َهۡب  (13) ۡۡلِ  امٗ َِل ُحكۡ  َرب 
َ
َٰلِِحۡيَ  ِِن قۡ َوأ  63 ........................................... بِٱلصا

ِ لَِساَن ِصدۡ  َعلَوٱجۡ  (11)
 63 ............................................... ِخرِينَ ِِف ٱٓأۡل ق  َل 
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 سورة اَلمل

َبناهُ ( 61) ِ َعذ 
ُ
 13 ......................................................... َشِديًدا اَعَذابٗ  ۥََل

 سورة العنكبوت
ِيٓ  (11) نزَِل إََِلۡ  َءاَمناا بِٱَّلا

ُ
نزَِل إََِلۡ  َناأ

ُ
 13 .............................................. ُكمۡ َوأ

 سورة الصافات
رۡ  وَِعنَدُهمۡ  (11) َِٰصَرَُٰت ٱلطا  13 ....................................................... ِف َق

 سورة فصلت
(16 ) 

ۡ
 2 ........................................ ۦ  فِهِ َخلۡ  َوََّل ِمنۡ  هِ يََديۡ  َبۡۡيِ  ِمنۢ  َبَِٰطُل ٱلۡ  تِيهِ َّلا يَأ
 سورة الملك

َو لَمۡ  (11)
َ
ْ يََروۡ  أ ۡيِ  ا  20 ............................................................ إََِل ٱلطا

 سورة الضۡح
 23 .......................................................... َما َوداَعَك َرَُِّّك َوَما قََلَٰ  (3)

 سورة القارعة
(10-11)  ٓ دۡ  َوَما

َ
ََٰك أ  18 .................................................... نَار  ١٠ َما هَِيهۡ  َرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (مع قومه قصة إبراهيم  )مناذج مناحلذف وأثره على املعىن أسلوب 
69 

 املصادر واملراجع فهرس
 أواًل: الكتب

 القرآ  الكرمي.  -1
يف املعاين واإلعجاز: مصطفى شاهر خلوف. دار الفكر، َعمَّا ، أسلوب احلذف وأثره   -2

 م.2003-هـ1230الطبعة األوىل، 
حميي الدين الدرويش. اليمامة للطباعة والنشر، دار ابن إعراب القرآ  الكرمي وبيانه:   -3

 كثري، دار اإلرشاد للشؤو  اجلامعية.
أبو الفضل جالل الدين عبدالرمحن ابن أيب بكر السيوطي. اإلتقا  يف علوم القرآ :   -2

ع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، األمانة حتقيق: مركز الدراسات القرآنية. جمم
 العامة، الشؤو  العلمية.

 هبجت عبدالواحد صاحل. دار الفكر.اإلعراب املفصل لكتاب اهلل املرتل:   -5
)دراسة بالغية(: خمتار عطية. دار املعرفة جياز يف كالم العرب ونص اإلعجاز اإل  -6

 اجلامعية.
حممد بن عبداهلل الزركشي. حتقيق: حممد أبو الفضل بدر الدين  الربها  يف علوم القرآ :  -7

 إبراهيم. مكتبة دار التراث، القاهرة.
فضل حسن عباس. دار الفرقا  للنشر والتوزيع،  علم املعاين:–البالغة فنوهنا وأفناهنا   -8

 م.1337-هـ1217( علم املعاين، الطبعة الرابعة، 1سلسلة بالغتنا ولغتنا )
أبو البقاء عبداهلل بن احلسني العكربي. حتقيق: علي حممد  القرآ :التبيا  يف إعراب   -3

 البجاوي. عيسى البايب احلليب وشركاه.
على نظم قواعد اإلعراب: عبدالرمحن بن ناصر بن عبداهلل  التعليق وكشف النقاب -10

 هـ.1213آل َسعدي. حتقيق: حممد بن سليما  بن عبدالعزيز آل بسام. الطبعة األوىل، 
وبيانه مع فوائد حنوية هامة: حممود صايف. طبعة إعراب القرآ  وصرفه  اجلدول يف -11

مزيدة بإشراف اللجنة العلمية بدار الرشيد. دار الرشيد، مؤسسة اإلميا ، بريوت، الطبعة 
 م.  1335-هـ1216الثالثة، 
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مصطفى عبدالسالم أبو شادي. مكتبة القرآ ،  احلذف البالغي يف القرآ  الكرمي: -12
 القاهرة.

أمحد بن يوسف املعروف بالسمني احلليب.  الدر املصو  يف علوم الكتاب املكنو : -13
 حتقيق: أمحد حممد اخلراط. دار القلم، دمشق.

صالح اخلالدي. دار القلم، دمشق، : عرض وقائع وحتليل أحداث-القصص القرآين -12
 م.2007-هـ1228(، الطبعة الثانية، 3من كنوز القرآ  )

يف وجوه التأويل: جار اهلل أيب  التنزيل وعيو  األقاويلالكشاف عن حقائق غوامض  -15
القاسم حممود بن عمر الزخمشري. حتقيق وتعليق ودراسة: عادل أمحد عبداملوجود، وعلي 

حممد معّوض. شارك يف حتقيقه: فتحي عبدالرمحن أمحد حجازي. مكتبة العبيكا ، 
   م.1338-هـ1218الرياض، الطبعة األوىل، 

ضياء الدين بن األثري. قدمه وعلق عليه: أمحد  أدب الكاتب والشاعر: املثل السائر يف -16
 القاهرة.-احلويف، وبدوي طبانه. دار هنضة مصر للطبع والنشر، الفجالة

حممد فاروق النبها . دار عامل القرآ ، حلب،  املدخل إىل علوم القرآ  الكرمي: -17
 م.2005-هـ1226الطبعة األوىل، 

أيب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب  املفردات يف غريب القرآ : -18
األصفهاين. مت التحقيق واإلعداد مبركز الدراسات والبحوث مبكتبة نزار مصطفى الباز. 

 مكتبة نزار مصطفى الباز.
وتفسرًيا بإجياز: هبجت عبدالواحد الشيخلي. لقرآ  الكرمي يف اإلعجاز إعراًبا بالغة ا -13

 م.2011-هـ1222وىل، مكتبة دنديس، َعمَّا ، الطبعة األ
أبو السعود بن  تفسري أيب السعود أو إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي: -20

حممد العمادي احلنفي. حتقيق: عبدالقادر أمحد عطا. مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، 
 مطبعة السعادة.

وحتقيق:  حممد بن يوسف الشهري بأيب حيا  األندلسي. دراسة تفسري البحر احمليط: -21
عادل أمحد عبداملوجود، وعلي حممد معّوض. شارك يف حتقيقه: زكريا عبداجمليد النويف، 

لبنا ، -وأمحد النجويل اجلمل. قرظه: عبداحلي الفرماوي. دار الكتب العلمية، بريوت
 م.1333-هـ1213الطبعة األوىل، 
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دار ابن حزم،  أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي.تفسري البغوي )معامل التنزيل(:  -22
 م.2002-هـ1223بريوت، الطبعة األوىل، 

 حممد الطاهر ابن عاشور. الدار التونسية للنشر.: تفسري التحرير والتنوير -23
حممد الرازي فخر  تفسري الفخر الرازي املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب: -22

 م.1381-هـ1201بريوت، الطبعة األوىل، -الدين. دار الفكر، لبنا 
الشحات حممد عبدالرمحن  ئص النظم القرآين يف قصة إبراهيم عليه السالم:خصا -25

 م.1331-هـ1212أبوستيت. مطبعة األمانة، مصر، الطبعة األوىل، 
 حممد عبداخلالق عضيمة. دار احلديث، القاهرة. دراسات ألسلوب القرآ  الكرمي: -26
اجلرجاين. حققه وقّدم له: حممد رضوا  الداية، وفايز  عبدالقاهر دالئل اإلعجاز: -27

 م.2007-هـ1228الداية. دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، 
أبو الفضل شهاب الدين السيد  روح املعاين يف تفسري القرآ  العظيم والسبع املثاين: -28

 حممود األلوسي البغدادي. دار إحياء التراث العريب، بريوت.
منظور. حتقيق: عبداهلل علي الكبري، وهاشم حممد الشاذيل، وحممد ابن  لسا  العرب: -23

 أمحد حسب اهلل، وسيد رمضا  أمحد.
أبو إسحاق إبراهيم بن السّري الزجاج. شرح وحتقيق:  معاين القرآ  وإعرابه: -30

 م.1388-هـ1208عبداجلليل عبده شليب. عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل، 
عبده عبدالعزيز قلقيله. دار الفكر العريب، القاهرة،  ونقض:معجم البالغة العربية نقد  -31

 م.1331-هـ1212الطبعة األوىل، 
أمحد مطلوب. مطبعة اجملمع العلمي العراقي،  معجم املصطلحات البالغية وتطورها: -32

 م.1383-هـ1203
 أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا. دار الفكر. معجم مقاييس اللغة: -33
برها  الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر  اآليات والسور:نظم الدرر يف تناسب  -32

 البقاعي. دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة.
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بِيهِ َءاَزرَ  َرَٰهِيمُ قَاَل إِبۡ  ِإَوذۡ 
َ
 30...................................................... ..... َِل

 31 ............................................................ َرَٰهِيَم  إِبۡ  ِكَتَٰبِ ِِف ٱلۡ  ُكرۡ َوٱذۡ 
بَِت َيٰٓ 
َ
ٓ  إِن ِ قَدۡ  أ  32 ....................................................... مِ عِلۡ ِمَن ٱلۡ  َءِن َجا
بَِت َيٰٓ 
َ
ٓ  أ َك َعَذابٞ  إِن ِ ن َيَمسا

َ
َخاُف أ

َ
 33، 32 .............................................. أ

نَت َعنۡ 
َ
َراِغب  أ

َ
 32 ................................................. َرَٰهِيُم  إِبۡ َءالَِهَِّت َيٰٓ  قَاَل أ
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عۡ 
َ
ِ  ُعونَ َوَما تَدۡ  ََتِلُُكمۡ َوأ  35 .................................................. ِمن ُدوِن ٱَّللا

ا ٱعۡ  لَُهمۡ فَلَما ِ  ُبُدونَ َوَما َيعۡ  ََتَ  35................................................. ِمن ُدوِن ٱَّللا

 36 ..........  مع امللك املبحث الثالث: أثر احلذف يف املعىن من خالل قصة إبراهيم  -

لَمۡ 
َ
ٓ  أ ِي َحا  36 .............................................. ۦ  ِِف َرِّ ِهِ  مَ  َۧرَِٰه إِبۡ  جا تََر إََِل ٱَّلا

 

 33 ..........  مع قومه املبحث الرابع: أثر احلذف على املعىن من خالل قصة إبراهيم  -

َٰلَِك نُرِيٓ  َمََٰوَِٰت  َرَٰهِيمَ إِبۡ  َوَكَذ  33 ................................................ َملَُكوَت ٱلسا
ا َجنا َعلَيۡ  ۡ  هِ فَلَما  20 ....................................................... ا  َكبٗ َرَءا َكوۡ  ُل ٱَلا
ا َرَءا ٱلۡ  ۖ  بَازِٗٗغ  َقَمرَ فَلَما ِ اَل َهََٰذا َرّب 

 21 ..................................................... قَ
ا  مۡ فَلَما ِ  بَازَِغةٗ  َس َرَءا ٱلشا اَل َهََٰذا َرّب 

 22 .................................................. قَ
 ٓ هُ وََحا تَُحٰٓ  ۥ  ُمهُ قَوۡ  ۥجا

َ
وٓ قَاَل أ ِ جُّ

ِ  ِن   23 .................................................. ِِف ٱَّللا
ٓ  َف َوَكيۡ  َخاُف َما

َ
ۡۡشَ  أ

َ
 25 ............................................................ ُتمۡ كۡ أ
ِيَن َءاَمُنواْ َولَمۡ  ْ بُِسوٓ يَلۡ  ٱَّلا  27 ................................................. مٍ إِيَمََٰنُهم بُِظلۡ  ا

ٓ  َك َوتِلۡ  ُتَنا ٓ َءاَتيۡ  ُحجا َٰ قَوۡ  َرَٰهِيمَ إِبۡ  َنََٰها  28 ................................................ۦ ِمهِ لََعَ
بِيهِ َوقَوۡ  إِذۡ 

َ
 28 .................................................. َما َهَِٰذهِ ٱتلاَماثِيُل  ۦِمهِ قَاَل َِل

ُُِّّكمۡ    قَاَل بَل را
َ
َمََٰوَِٰت َوٱَۡل  23 ................................................. ِض ۡرَربُّ ٱلسا

ًَٰذا إَِّلا َكبِيٗ  فََجَعلَُهمۡ  اُهمۡ  اُجَذ  23 ......................................................... ل
ٓ قَالُواْ َمن َفَعَل َهََٰذا أَِب  50 ............................................................ لَِهتَِنا

 
ۡ
ْ قَالُواْ فَأ ٰٓ  ۦبِهِ  تُوا عۡ  لََعَ

َ
 51 ....................................................... ٱَلااِس  ُۡيِ أ

ْ قَالُوٓ  نَت َفَعلۡ  ا
َ
 52 ................................................َرَٰهِيمُ إِبۡ َيٰٓ  لَِهتَِناَهََٰذا أَِب َت َءأ
 52 ........................................................... َهََٰذا َكبِيُُهمۡ  ۥَفَعلَهُ  قَاَل بَۡل 

َٰ ُرُءوِسِهمۡ   53 ............................................................. ُثما نُِكُسواْ لََعَ
َفَتعۡ 
َ
ِ َما ََّل يَنَفُعُكمۡ  ُبُدونَ قَاَل أ  52 ............................................. ِمن ُدوِن ٱَّللا
ف   
ُ
ِ   ُبُدونَ َولَِما َتعۡ  لاُكمۡ  أ  55 .................................................. ِمن ُدوِن ٱَّللا

وٓ  ِقُوهُ َوٱنُُصُ ْ قَالُواْ َحر   57، 56 ................................................... َءالَِهَتُكمۡ  ا
َٰنَاُر ُكوِِن بَرۡ  َناقُلۡ  ٰٓ  ادٗ َي ًَٰما لََعَ  57 .................................................َرَٰهِيمَ إِبۡ  َوَسَل
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َراُدواْ بِهِ 
َ
  َنَُٰهمُ فََجَعلۡ  ادٗ َكيۡ  ۦَوأ

َ
 58 ................................................. ََسِينَ خۡ ٱَۡل

 53 ....................................................... ُعونَ تَدۡ  إِذۡ  َمُعونَُكمۡ يَسۡ  قَاَل َهۡل 
وۡ 
َ
وۡ  يَنَفُعونَُكمۡ  أ

َ
ونَ  أ  53 ............................................................ يَُُضُّ

ٓ وََجدۡ  قَالُواْ بَۡل  ٓ  نَا َٰلَِك َيفۡ  َءنَاَءابَا  60 ................................................. َعلُونَ َكَذ
فََرَءيۡ 

َ
ا ُكنُتمۡ  ُتمقَاَل أ  61 .........................................................ُبُدونَ َتعۡ  ما
ٓ  َعُدو ٞ  فَإِناُهمۡ  ِ

 61 ....................................................... َعَٰلَِمۡيَ إَِّلا َربا ٱلۡ  َل 
ِي َخلََقِِن   62 ............................................................. ِدينِ َفُهَو َيهۡ ٱَّلا

ِيٓ  طۡ  َوٱَّلا
َ
ن َيغۡ  َمعُ أ

َ
 62 ..................................................... َِّت   َ َِل َخِطٓي  فِرَ أ

ِ َهۡب  ۡۡلِ  امٗ َِل ُحكۡ  َرب 
َ
َٰلِِحۡيَ  ِِن قۡ َوأ  63 ................................................ بِٱلصا

ِ لَِساَن ِصدۡ  َعلَوٱجۡ 
 63 .................................................... ِخرِينَ ِِف ٱٓأۡل ق  َل 
 62 ............................................................................ اخلامتة
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