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Abstract 
Omission of a preposition in the Holy Quran is one of the examples of stylistic variation 

and departure from grammatical rules. The Holy Quran utilizes this technique which is 

rich in rhetorical and semantic gains based on the situation in which the speech is 

expressed. By removing words, the Holy Quran adds meaning and conveys concepts that 

would not otherwise be conveyable. This study examines the rhetorical structure of 

preposition omission in some verses of the Holy Quran using a descriptive-analytical 

method. The goal is to explain the effect of proposition omission on the meaning and 

style of the verses. The results of this study indicate that the omission of prepositions in 

these verses seemingly creates a gap in the phrases and weakens the coherence of the 

parts of speech. The inquisitive mind of the skilled reader, when faced with this 

omission, by contemplating on the components of the sentence and with the help of 

analogies, considers different prepositions or other possible diacritical roles appropriate 

to the meaning of the phrase for the omitted preposition. This compensates for the gap 

and weakness of coherence caused by the omission of the components in a phrase. On 

the other hand, this makes the reader to interpret several meanings when reading the text, 

and this causes multiple interpretations. The conclusion that can be drawn from this 

study is that most of the examples of omission in the Holy Quran can lead to 

multifaceted interpretations through the assumption of several possible roles for the 

omitted word in the phrase. 
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  217 - 191 ،هـ.ق ١٤٤٢ خريف وشتاء، ٢، العدد ٢٣السنة  (مقالة علمّية حمّکمة)، جملة علمّية نصف سنويّة

  القرآن الکريمالتوّسع في المعنی من خالل حذف حرف الجّر في 

 ∗فاطمه ماليم

 الملخص

يعتـــرب حـــذف حـــرف اجلـــّر يف القـــرآن الکـــرمي مـــن مصـــاديق التقنيـــات املنزاحـــة عـــن 
املعيـــار اللغـــوي والتنـــوع األســـلويب الغنيـــة باملعطيـــات البالغيـــة والدالليـــة الـــّيت تعطـــي 

الــذکر. والقــرآن الکــرمي بــدًال مــن أن يضــيف علــی التعــابري مــن املعــاين مــا اليعطيهــا 
املعنــی باســتعمال األلفــاظ الدالّــة علــی املعنــی اخلــاص، حيــذف بعــض العناصــر مــن 
التعـابري، أينمــا يقتضـيها املقــام والســياق. يقـوم هــذا البحــث بدراسـة البنيــة اخلطابيــة 

 -في ِألسلوب حذف حرف اجلّر يف مناذج من اآليات الکرمية، علی املنهج الوصـ
التحليلي، لِيبني کيفية تأثريه يف تعـّدد املعنـی وتوّسـعه. نتـائج البحـث تشـري إلـی أّن 
احلــذف خيلــق فجــوة يف مکونــات اآليــة الکرميــة، فيســّبب ضــعف التماســك فيهــا، 
لکن ذهن املتلّقي احلاذق عند مواجهة احلذف يذهب کل مذهب ممکن باستعانة 

احلروف اجلارة أو أکثر، أو األدوار اإلعرابية القرائن، لِيقّدر للمحذوف حرفني من 
األخری، وبذلك ميأل الفجوة الّيت حيدثها احلذف ويعيـد العبـارة متاسـکها واتسـاقها 
من جانب، ومن جانب آخر يتلّقی من العبارة قراءات متعددة، مما يتمّخص منها 

ظـــم اّتســـاع جمـــاالت املعنـــی وتعـــّدده. والـــذي نســـتنتج مـــن معطيـــات البحـــث أّن مع
مصـــاديق احلـــذف يف القـــرآن يـــؤّدي إلـــی تعـــّدد املعنـــی وتلّقـــي قـــراءات متعـــّددة مـــن 

 العبارة، بتقدير األدوار اإلعرابية املختلفة للمحذوف ومواطن االحتمال.
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نزيــاح، املعيــار اللغــوي، التماســك، قــراءات حــذف اجلــاّر، اال ة:رئيســالکلمــات ال
 متعددة، توّسع املعنی.

 

 . المّقدمة1

احلذف ظاهرة لغويـة عامـة مـع أغـراض متعـددة، يشـرتك فيهـا کثـري مـن اللغـات، لکّنهـا يف اللغـة 
العربية تکون أکثر ثباتاً ووضوحاً، متميزة بأّا تعـّربعن املعنـی الکثـري بـاللفظ القليـل، أو تزيـد يف 

يلــون إلــی املعنــی مــن غــري أن تزيــد يف اللفــظ. فالنــاطقون ــا ينفــرون مــا هــو ثقيــل يف اللســان ومي
حـــذف مـــا ميکـــن للّســـامع فهمـــه، اعتمـــاداً علـــی القـــرائن املصـــاحبة حاليـــة کانـــت، أو عقليـــة أو 

 لفظية، ومن مثّ يصلون إلی مرادهم من أيسر طريق وبأقّل جهد. 

رّب إشــارة أبلــغ مــن عبارةوعــادة «وقــد عــّد ابــن جــّين احلــذف مــن شــجاعة العربيــة، ويقــول: 
اهتمــامهم بــأمر وعنــايتهم بــه، أخرجــوه عــن بابــه وأزالــوه عّمــا بعــض العــرب متــی أرادوا أن يعلنــوا 

 ).36٠/2ق: 1428( »عليه نظائره

يعتــرب احلــذف إلــی جانــب التقنيــات البالغيــة األخــری املنزاحــة عــن املعيــار اللغــوي مــن أدّق 
أبواب البالغة مسلکاً، وأکثرها إعماالً للفکر. ولغة القرآن متتاز بفضيلة اإلجياز، باستعمال مـا 

ا هأقّل ما ميکن من األلفاظ، ألداء املعنی املراد، ِألغـراض بالغيـة ودالليـة يتطلّبهـا املقـام ويقتضـي
السياق. وأقرب طريق لإلجيـاز هـو احلـذف، وهـو قـد يکـون الکـالم فيـه أوقـع وأبلـغ ويـؤّدي مـن 

ال  املعاين مـا اليؤّديـه اإلطنـاب واإلطالـة. وقـد وردت يف القـرآن أمنـاط مـن احلـذف، حتـی تکـاد
ختلــو منهــا آيــة مــن آيــات القــرآن الکــرمي، ممــا حيتمــل أو يتّضــمن أکثــر مــن معنــی، ذلــك بطرائــق 
فنية غنية باملعطيات املعنائية. وهذا ما جعل صاحب الکشاف أن يقول فـی ذيـل تفسـري سـورة 

 ).655/4 ق:14٠7(الزخمشري، » احلذف واالختصار مها ج التنزيل«املّدثر: 

مهيتها يف القـرآن أمهيتها، کمکانتها و أالنصوص العلمية واألدبية و  وليست مکانة احلذف يف
الکـرمي، هنـاك آيـات کثـرية تغربـل العبـارات واجلمــل وحتـذف بعـض العناصـر للتـأثري علـی املعنــی، 
فبدًال من أن يضيف القرآن علی املعنـی باسـتعمال األلفـاظ الدالّـة علـی املعنـی اخلـاص، حيـذف 

 أينما يقتضيها املقام والسياق.بعض العناصر من التعابري، 



 195   )فاطمه مالمي( القرآن الکرميالتوّسع يف املعنی من خالل حذف حرف اجلّر يف 

وانطالقاً من أمهّية هذه الّسمة األسلوبّية للقرآن الکـرمي، قـام البحـث بدراسـة حـذف حـرف 
ــاً وبيــان أثــره علــی التوســع يف  ــاً وداللّي اجلــّر يف القــرآن الکــرمي، لِلوقــوف علــی أســراره حنويّــاً ومجالّي

التحليلــي، واضــعاً نصــب عينــه  - املعنــی؛ فســوف يــدرس بعــض الشــواهد، علــی املــنهج الوصــفي
سياق اآليات وارتباط بعضها بالبعض، مرّکزا علی القرينة وعلی احملذوف املقّدر الذي يقتضـيها 

  السياق تبعاً لِلمعنی القرآين.
 

 أسئلة البحث 1.1

 کيف يؤّدي حذف حرف اجلّر إلی خلق الفجوة يف مکونات اآليات الکرمية ؟. 1

 الثغرة اليت حيدثها حذف حرف اجلّر يف القرآن الکرمي؟ ؤکيف ُمتلَ . 2

کيف حيّقق القرآن الکـرمي توليـد املعـاين احملتملـة وثرائهـا واالّتسـاع فيهـا باالسـتعانة مـن تقنيـة . 3
  احلذف؟ 

 

 فرضيات البحث 2.1

لثغــرة يف مکونــات انزيــاح عــن املعيــار اللغــوي وبــني خلــق اهنــاك تــالزم بــني احلــذف باعتبــاره . 1
 آلية.ا

 ميَألُ الفجوة اليت حيدثها احلذف، ذهن املخاطب باستعانة القرائن.. 2

إّن القـــرآن الکـــرمي اســـتعان بتقنيـــة احلـــذف والـــدالالت املرتتبـــة عليـــه، لِتوليـــد املعـــاين احملتملـــة . 3
  وثرائها واالّتساع فيها عن طريق مواطن االحتمال.

 

 خلفية البحث 3.1

بالنســبة إلــی خلفيــة البحــث البــد أن نقــول: إّن بعــض النحــويني القــدامی قــد تعّســفوا يف دراســة 
هـذه الظـاهرة، فــذهبوا فيهـا مــذاهب معّقـدة، يف حتديــد احلـرف احملــذوف وحکمـه اإلعــرايب، ويف 
عّلة حذفه أو يف جواز حذفه وإبقائـه، فکانـت عنـايُتهم بـالّتطبيق أغلـب مـن عنـايتهم بـالتنظري، 
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ّن احلــــديث عــــن احلــــذف عنــــدهم متّفــــرق يف کثــــري مــــن أبــــواب النحــــو والصــــرف ومل يّتســــم مثّ إ
 بالشمول يف املوضع الواحد؛ فما ذهب إليه هؤالء يف احلذف، کان بعيداً عن روح الدرس. 

مل حتــظ هــذه الظــاهرة بدراســة نظريــة مناســبة عنــدهم، باســتثناء مواضــع قليلــة جنــدها «لــذلك
عــــاين، کاخلليــــل يف العــــني وســــيبويه يف الکتــــاب، وابــــن جــــّين يف لــــدی حــــّذاق الّنحــــاة وعلــــم امل

 »اخلصــائص وابــن هشــام يف املغــين وعبــد القــاهر اجلرجــاين يف الــّدالئل والزخمشــري يف الکّشــاف
 .)3: 1983(محودة، 

ومـــن أبـــرز البحـــوث اجلديــــدة الـــيت قامـــت بالتعقيـــب عــــن ظـــاهرة احلـــذف، الســـّيما الرســــائل 
تقـدير يف الدراســة النحويــة لِعائــد کـرمي علــوان، نوقشــت يف کليــة اآلداب اجلامعيـة منهــا: احلــذف وال

، واحلــذف يف األســاليب العربيـة، ِإلبــراهيم عبـد اهللا رفيــدة، نوقشــت يف 1968جامعـة بغــداد سـنة 
، وظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي، ِلطاهر سليمان محـودة، وأسـلوب 1971جامعة األزهر سنة 

احلـــذف يف القـــرآن الکـــرمي، ِألحـــالم موســـی، نوقشـــت يف کليـــة اآلداب جامعـــة املستنصـــرية، ســـنة 
 واألثر الداليل ِحلذف االسم يف القرآن الکرمي لِمحمد جعفر العارضي وغريها. 1997

ن نعـرتف أن معظمهـا مل يتنـاول أسـرار حـذف ولکن علی الرغم مـن هـذا االهتمـام، البـد أ
ــا وداللّيــاً ومــا يوجــد مــن الــتالزم بــني اال نزيــاح وبــني التوســع يف املعنــی حــرف اجلــّر بالغيــاً ومجالّي

 والدالالت املرتتبة عليه اليت تثري املعنی، مما يتطّلب البحث عنها. 

ِلمعرفـة األثـر الـداليل  هـاقمـت بتحليل فبدأُت بدراسة منـاذج احلـذف مـن األمثلـة القرآنيـة، مث
املرتتــب عليــه وعالقتــه بتناســق املعنــی مــع ســياق اآليــة وغرضــها، باالســتعانة مبــا جــاء يف کتــب 
التفســـري والبالغـــة. وبـــذلك اقتضـــت طبيعـــة البحـــث أن يکـــون يف اإلطـــارين النظـــري والتطبيقـــي 

  يسبقهما متهيد وتعقبهما خامتة.
 

 . اإلطار الّنظري2

 ة و في اإلصطالحالّتوّسع في اللغ 1.2

وســع الشــيء واّتســع «التوســع مــن وســع ويف اللغــة تــدّل علــی خــالف الّضــيق والعســر، يقــال: «
: ه1914والوســع: الغــين، واهللا الواســع أي الغــّين، وأوســع الّرجــل: کــان واســعاً (لســان العــرب، 
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ـــه التفّســـح، قـــال اجلـــوهري ( وتوّســـعوا يف «ق) يف مـــاّدة وســـع: 14٠4مـــادة وســـع) ومـــن معاني
 .»الس أي تفسحوا

ويف االصــطالح هــو اســتعمال تعبــري يــدّل علــی معنــی أکثــر ممّــا وضــع لــه، مبعنــی أن املــتکلم 
بـــدالً مـــن أن يوســـع يف األلفـــاظ ألجـــل املعـــاين، يـــوجز عناصـــر اجلملـــة ويصـــيب هدفـــه بســـهولة 

  ويسر من غري خلل. 
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املتعــّدي الّثالثــي، يــدّل علــی معــان متعــّددة، منهــا: الرمــي، واإلســقاط، واحلــذف مصــدرِ لِلفعــل 
احلـــذف يف أصـــل اللغـــة الـــرجم » «هــــ749املتـــوفی«والـــّرجم، والقطـــع. جـــاء يف الطـــراز لِلعلـــوي 

حذف الشـيء «يقال:  17/2 :ق،1423العلوي، »(بالشيء، يقال حذفه بالعصاء، رمجه ا
حيذفــه حــذفاً: قطعــه مــن طرفــه وحــذف رأســه حــذفاً: ضــربه فقطــع منــه قطعــاً، واحلــذف: الرمــي 

 ) مادة حذف).1914ق) وابن منظور (14٠4اجلوهری،(»(عن جانب والضرب عن جانب

) 36٠/2ق: 1428إســـقاط جـــزء الکـــالم أو کلـــه لـــدليل (ابـــن جـــين، «ويف االصـــطالح: 
إسقاط کلمة لالجتزاء عنها، بداللة غريهـا مـن احلـال أو فحـوی «بأنّه  ويعرفه الرماين اصطالحا

الکـــالم، کقولـــه تعـــالی: ﴿ولـــو أّن قرآنـــا ُســـّريت بـــه اجلبـــال أو قطّعـــت بـــه األرض أو کلّـــم بــــه 
وإّمنــا احلـــذف يف مثــل هـــذا أبلــغ مـــن الـــذکر، ألن »... لکـــان هــذا القـــرآن«املــوتی﴾ کأنّـــه قيــل 

 .)77-  76 صص:1955اين، النفس تذهب فيه کل مذهب (الرم

لـــيس شـــيء مـــن احلـــذف إالّ عـــن دليـــل يـــدّل عليـــه واحملـــذوف إذا دلّـــت «يـــری ابـــن جـــّين: 
) إنّــــه عــــّد 36٠/1و 284ق: 1428الداللــــة عليــــه کــــان يف حکــــم امللفــــوظ بــــه (ابــــن جــــّين، 

ــــن جــــّين،  ــــواب البالغــــة مســــلکاً، وأکثرهــــا إعمــــاالً للفکــــر (اب ق: 1428احلــــذف مــــن أدّق أب
ط احلــــذف أن يکــــون يف مقــــّدر متــــی أظهــــر صــــار الکــــالم إلــــی شــــيء غــــّث وشــــر «) 2/259

واعلـم أّن داللـة السـياق قاطعـة «اليناسب ماکان عليه من الطالوة واحلسن. ويقـول الزرکشـي: 
 )3/129 ه:« )141٠ذه احملذوفات
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إّن النحـــاة والبالغيّـــني درســـوا أغـــراض احلـــذف عنـــد املتکّلمـــني، وقـــّدموا تعلـــيالت خمتلفـــة، «
وعّزوا جانباً من مقاصده إلی املعنـی، ورأوا أن بعضـها يّتصـل بـاللفظ، حيـث تقتضـيها الصـناعة 

 ).88- 89: 1983(محودة، » اللفظية يف الشعر والنثر

جيــاز عظــام، وطلــب اإلجعــل هــؤالء أغــراض احلــذف وفوائــده ممــا الخيــرج عــن: التفخــيم واإل
). لکـــّن البليـــغ قـــد يســـلك 668/3 ه:141٠واالختصـــار، والتشـــجيع يف الکـــالم (الزرکشـــي،

احلــــذف بقصــــد اإلبانــــة أو اإلــــام وللّضــــرورة الشــــعرية، أو لإلعــــراب، أو لألســــباب القياســــية 
الّصـــرفية أو الّصـــوتية والنحويـــة، أو ِلصـــيانة احملـــذوف عـــن الـــذکر يف مقـــام معـــني تشـــريفا لـــه، أو 

و احملافظـة علـی السـجع، لِتحقري شأن احملـذوف، أو لِلخـوف منـه أو عليـه، أو لرعايـة الفاصـلة أ
أو لقصــد البيــان بعــد اإلــام، أو لِلعلــم الواضــح باحملــذوف کقولــه تعــالی: ﴿ولــو شــاء هلـــداکم 

 .)118: م2٠٠1)، أي لوشاء هدايتکم َهلداکم (اجلرجاين، 149أمجعني﴾ (األنعام/ 

اسـتنباط زيـادة لـّذة بسـبب «يقول الزرکشي يف کتابه الربهان عند احلديث عن فوائـد احلـذف: 
 »الــــذهن للمحــــذوف؛ وکلمــــا کــــان الّشــــعور باحملــــذوف أعســــر کــــان االلتــــذاذ بــــه أشــــّد وأحســــن

) وهذا بعينه ما تقصده الرتبية احلديثـة ومـا حيققـه احلـذف يف القـرآن 1٠5/3ه:141٠(الزرکشي،
إنّـك تـری «الکرمي منذ أکثر من أربعة عشر قرناً. ويقـول عبـد القـاهر اجلرجـاين يف فائـدة احلـذف: 

ه ترك الذکر أفصح من الذکر، والّصمت عن اإلفادة أزيد ِلإلفادة، وجتدك أنطـق مـا تکـون إذا مل ب
إنّه ما من اسم أو فعـل جنـده ُحـذف مثّ أصـيب بـه «تنطق وأّمت ما تکون بياناً إذا مل تـَُنب، مثّ قال: 

موضــعه وحــذف يف حــال ينبغــي أن حيــذف فيهــا إالّ وأنــت جتــد حذفــه أحســن مــن ذکــره وتــری 
  .)1٠6: 2٠٠1(اجلرجاين،  »ضماره يف النفس آنس من الّنطق بهإ
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قــد يــأيت احلــذف خالفــاً لِلقاعــدة املرکــوزة يف أذهاننــا والــيت تقــول: إّن کــّل زيــادة يف املبنــی تقتضــي 
واحتمـــاالت ومــرّد ذلـــك إلــی مـــا يکتنــف بعـــض الرتاکيــب مـــن غمــوض وإحيـــاء «زيــادة يف املعنـــی 

ولــــو ذکـــــر «)؛ 3: 2٠18(العمــــريات،  »متعــــددة لِمعانيــــه، تــــذهب الــــنفس فيهـــــا کــــّل مــــذهب
 .)21٠: 1998، (عبد القاهر »احملذوف، لکان املعنی مقصوراً علی الوجه الذي تناوله الذکر



 199   )فاطمه مالمي( القرآن الکرميالتوّسع يف املعنی من خالل حذف حرف اجلّر يف 

إّمنــا کــان احلــذف معــدودا مــن أنــواع البالغــة، ألّن «وقــد أشــار إلــی ذلــك ابــن رشــيق بقولــه: 
 »ع تّتســـــــع يف الظّـــــــّن واحلســـــــاب، وکـــــــل معلـــــــوم فهـــــــو هـــــــّني، لکونـــــــه حمصـــــــوراً نفـــــــس الّســـــــام

 .)4٠2/1: 2٠٠٠ (القريواين،

يعترب البالغيون احلذف عدوالً عن أصـل مفـرتض ذی غايـة دالليـة وفنيـة حمـّددة؛ ويعتقـدون 
بأفضلية اجلملة اليت تعتمد علی احلذف، عن طريـق مـواطن االحتمـال يف التعبـريات الـيت حيتمـل 

 احلذف عّدة معان. فيها

إّن احلذف يؤّدي إلی إطـالق معنـی املعنـی واالّتسـاع فيـه وإحيـاء الکـالم عـن طريـق اإلنزيـاح 
عن املعيار اللغوي. والذي يدفع إلی إسقاط بعـض العناصـر مـن بنيـة الکـالم دالالت الّسـياق. 

نزيــاح حيّبــب الکــالم لِلمتلّقــي، ألنــه يــدع لــه فضــيلة التأّمــل واملشــارکة أو التفاعــل مــع الــّنّص واال
ويفتح باب التأويل اجلمايل والّداليل مفتوح ِلمن يشاء الغوص فيه مـن خـالل تقـدير احملـذوف، 

الغـة والب«بذلك يصبح احلذف باعثاً قويّاً من بواعث اإلجياز واإلجياز ذروة البالغة کما يقـال: 
. وقـد قـال »حملة دالّة وإصابة املعنـی وحسـن اإلجيـاز، وهـي کـذلك إجاعـة اللفـظ وإشـباع املعنـی

» مــــــا رأيــــــت بليغــــــاً قــــــّط إالّ ولــــــه يف القــــــول إجيــــــاز ويف املعنــــــی إطالــــــة«اإلمــــــام علــــــي (ع): 
 .)266: م1971 (العسکري،

لــإلدراك ويُعمــل  نّــه يثــري نشــاطهإإّن احلــذف منّبــه أســلويب جيــّدد نشــاط املتلّقــي، مــن حيــث 
فکـــره يف تقـــدير احملـــذوف، ويثـــري حّســـه اجلمـــاّيل، ألنّـــه حيملـــه علـــی تلّمـــس مـــوطن اجلمـــال 
والسحر واخلّالبة واإلحياءات واالحتماالت املتعددة لِلمعاين وراء ذلك احلذف. ألن املـرء إذا 

اســتقّر يف بـذل جهـداً يف فهـم الکـالم ووصــل بنفسـه إلـی املـراد، اطمــأّن هـذا املـراد يف نفسـه و 
 والريـب يف أّن اإلـام«ذهنه.ولکن قد يعرض أن يرد لِلّسامع لبس وإام مـن وراء احلـذف، 

ــــــــة التنحصــــــــر ــــــــات ونکــــــــت بالغي ــــــــق مجالي ّــــــــد مــــــــن بعــــــــض مــــــــواطن احلــــــــذف، حيّق  »املتول
 ).362م: 2٠18  (العمريات،

فصــحيح أن الفصــاحة هــي الوضــوح؛ غــري أّن الفصــاحة يف ســياق األدب اجلميــل التعــين «
الکشف والّسفور مطلقاً، بل إن األدبّية أو الشعرية، قوامها اللغة املوحية الغامضـة نسـبّياً، والـيت 

). هـذا مـن جانـب ومـن جانـب 359نفس املصـدر: (» نزياح واحلذف والتکثيفيکثر فيها اال
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ذف فقـد آخر أّن الشيء إن ذکر يف الکالم، رّمبا احنصر يف وجه واحد مـن الداللـة، أّمـا إن ُحـ
  ظی بوجوه من التّأويل.حي
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ـــار اللغـــوي، ممـــا يشـــتمل علـــی  ـــة احلـــذف املنزاحـــة عـــن املعي ميتـــاز القـــرآن الکـــرمي باســـتعمال تقني
ولو أفردنا ملـا يف القـرآن مـن احلـذوف واالختصـارات العجيبـة کتابـاً َلکـان «مساحة واسعة منه. 

ومواضــــع احلــــذف يف القــــرآن نزلــــت مــــن «. )3٠9/2 م:1954(الشــــريف املرتضــــی،  »واجبــــاً 
 »احلســــن أعلــــی منازهلــــا وعلــــة اجلمــــال يف احلــــذف القــــرآين ترجــــع إلــــی األســــلوب املنــــزاح عنــــه

 ).97 م:2٠11(بودوخة، 

واألمر ليس متعلقا باجلانب اجلمايل فحسب، بـل إنّـه يف اخلطـاب القـرآين للغـرض التعبـريي 
فـال تــذکر کلمــة إالّ إذا «کثــر مــن راعـی قضــية الـذکر واحلــذف الـذي ســيق لـه. والقــرآن الکـرمي أ

 »اقتضــــاها الســــياق، وال حتــــذف کلمــــة إالّ حــــذفها أبلــــغ وأنســــب وأکثــــر ترابطــــاً يف األســــلوب
). لغــة الــوحي تتبــع توازنــا فنيّــاً خاّصــاً بــني الــذکر واحلــذف، فــال حتــذف  5: م1975(فتحــي، 

والعامـل «املعجـزة، وال تـذکر کلمـة إالّ اقتضـاها الّسـياق کلمة إالّ وحذفها أبلغ للّصـياغة الفنيـة 
 »فهـــو احلکـــم يف هـــذا التـــوازن الـــدقيق«الـــذي حيکـــم يف الـــذکر واحلـــذف هـــو الســـياق والقـــرائن 

 ).186 م:2٠٠٠(اخلالدي، 

ما من شك يف أّن احلذف جيعل الرتکيب موجزاً يف بنائه، قويّاً يف داللته، وجيعـل الـّنّص «فـ 
ولکـن الينبغـي  )23ش: 1381(شـفيعي کـدکين،  »ملعنـی وخيلـق ثـورة يف کلماتـهأکثر ثراء يف ا

ألّن «أن يُعزی کّل حذف يف القرآن الکرمي ومـا دونـه مـن الکـالم البليـغ إلـی اإلجيـاز فحسـب، 
للحــذف أســراراً بالغيــة مستفيضــة تستعصــي علــی احلصــر، ومنهــا أن احلــذف قــد يبــوح بکــالم 

 .)362م: 2٠18عمريات، (ال» ومشاعر اليبوح ا اإلفصاح

إنّه اليعطي القارئني معلومـات جـاهزة، فـإّن هـذا سـيجعلهم سـلبيني التسـتقّر يف أذهـام 
هـــذه املعلومــــات وقتـــاً طــــويًال، بــــل يـــوّجههم باحلــــذف ويعيــــنهم باملناقشـــة اهلادفــــة مثّ يــــرتکهم 
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 - رتّـــل ِلکـــالم اهللايســـتنبطون املعلومـــات بأنفســـهم أکثـــر ثباتـــاً واســـتقراراً يف أذهـــام. ِألَّن امل
کّلمــا مــّر مبوضــع مــن مواضــع احلــذف تضــاعفت يقظتــه إذا کــان يقظــاً أو تنّبــه إن    - عّزوجــلّ 

کـان غــافًال أو جتـّدد نشــاطه إن کــان قـد فــرت نشــاطه. وضـربت لــه مــثال باألسـئلة الــيت يلقيهــا 
  ني.املعلم علی تالميذه أثناء الدرس، لِيجّدد نشاطهم ولِينّبئهم إن کانوا عنه غافل

 

 سياق الحذف وقرائنه في القرآن الکريم 2.3

البّد لکّل حذف من وجود أمرين، بدوما يکون احلذف عبثا، ومها: ألف) وجود القرينـة الـيت 
تدّل علی احملذوف وترشد إليه وتعينه، ب) وجود سّر بالغّي يدعو إلـی احلـذف ويرّجحـه علـی 

والعرب الحيذفون ما ال داللة عليه وال صلة إليه، ألّن حذف ما ال داللة عليـه منـاف «الذکر. 
 ).3: 1987(السلمي، » ض وضع الکالم من اإلفادة واإلفهاملِغر 

إّنك جتد يف کثري من تراکيـب القـرآن حـذفاً، ولکـن التعثـر علـی حـذف خيلـو الکـالم مـن «
 .)12٠/1هـ: 142٠(ابن عاشور، » دليل عليه من لفظ أو سياق

لّقــي علــی وإذا کــان أســلوب احلــذف يف القــرآن الکــرمي يعــّد بالغــة وبراعــة، فــإّن قــدرة املت«
براعــة أيضــاً؛ ووجـه الرباعــة يف ذلــك أّن تقــديره الصــحيح إيــذان  و تقـدير احملــذوف تقــديراً حســناً 

بأنــه قــد فهــم الکــالم فهمــا مســتقيماً، وأنــه أدرك أبعــاده وخفايــاه وهــذا موّکــل إلــی الّنحــاة. وأّمــا  
 کـل موضـع فيـه کمال الرباعة فهي أن يتفّطن إلی مزايا احلذف، وأن تلتمس أسراره اجلمالية يف

 )261م: 2٠18(العمريات، » حذف يف القرآن الکرمي، وهذا شأن البالغي

ـــه  ـــه اجلبـــاُل أو ُقطّعـــت بـــه األرُض أو ُکلـــم ب ت ب ـــو أّن قرآنـــا ُســـري ـــه تعـــالی: ﴿ول ففـــي قول
لکان هذا القرآن، وحذفـه عنـد صـاحب «جواب لو حمذوف، تقديره:  )31(الرعد/املوتی﴾ 

وعنـد ابـن  )451/6: 1372(طربسـي،  »حمّله وعلّو أمره وجاللة قـدرهلِعظم «جممع البيان، 
عاشور، ِلداللة املقام عليه، ويفيد ذلك معنی تعريضّيا بالنداء عليهم بنهايـة ضـاللتهم، إذ مل 
يهتـــدوا ـــدی القـــرآن ودالئلـــه واحلـــال لـــو أّن قرآنـــا أمـــر اجلبـــال أن تســـري واألرض أن تتقطّـــع 

 »هـــذا القـــرآن بالغـــا ذلـــك ولکـــن ذلـــك لـــيس مـــن شـــأن الکتـــبواملـــوتی أن تـــتکّلم، َلکـــان 
أن يتوّســـــــع يف تصـــــــور «فأتـــــــاح احلـــــــذف هنـــــــا للمفّســـــــر  )5/1ق: 142٠عاشـــــــور،  (ابـــــــن



  هـ.ق ۱۴۴۲وشتاء  في، خر ۲، العدد ۲۳لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    202

االحتماالت املمکنة الّيت يصّح محل الکالم عليها خبالف ذکر اجلـواب الـذي يقصـر املتلقـي 
 ». املذکور علی الوجه

نـی الـداليل لکثـري مـن النصـوص القرآنيـة وفهـم ومن خالل تقدير احملذوف ميکـن تفسـري املع
مــا يشــري إليــه، لکــن هــذا املقــّدر مل يبــق لــه أثــر يف اللفــظ، کقولــه عّزوجــّل: ﴿فليضــحکوا قلــيالً 

مفعـوال مطلقـاً، ويکـون املعنـی » قليالً وکثرياً «حيتمل أن يکون قوله  )82(التوبة/وليبکوا کثريًا﴾ 
ظرفـــاً » قلـــيالً أو کثـــرياً «وحيتمـــل أن يکـــون » فليضـــحکوا ضـــحکاً قلـــيالً وليبکـــوا بکـــاءاً کثـــرياً «

ـــاً کثـــرياً. وال يـــدلّنا علـــی التقـــديرات واملعـــاين  ـــاً قلـــيالً وليبکـــوا زمن واملعنـــی يکـــون فليضـــحکوا زمن
 البنية التحتية من اآليات الکرمية. احملتملة إالّ 

لـذلك حتظـی ظـاهرة احلـذف بعنايـة خاّصـة مـن قبـل أتبـاع املـنهج التحـويلي، الـذين حيــاولون 
وضــع القواعــد واألحکــام الــيت تــنظم يف اللغــة علــی أســاس مــن نظريــة تشومســکي يف الرتاکيــب 

ســـّياً مـــن البنـــی التحتيـــة النحويـــة. والتعـــابري احملذوفـــة علـــی أســـاس هـــذه النظريـــة متثّـــل جـــزءاً أسا
(surface structure) .لِلعبارة  

 

 حيث تأثيره في التوسع في المعنی أقسام الحذف في القرآن من 3.3

قســم يتعــّني فيــه احملــذوف فيتقــّدر  - 1احلــذف مــن حيــث تــأثريه يف التوّســع يف املعنــی قســمان: 
﴿مــاذا أنــزل رّبکــم قــالوا  وهــو نوعــان: ألــف) مــا اليــؤّدي إلــی توّســع يف املعنــی، کقولــه تعــالی:

أي أنــزل خــرياً، ِألنــه أنــزل » قــالوا خــرياً «وقولــه «) وجــاء يف تفســري امليــزان: 3٠خــريًا﴾ (النحــل/
د.ت: ، الطباطبائي( »القرآن يتضمن معارف وشرائع، يف أخذها والعمل به خري الدنيا واآلخرة

فالجند يف اآلية توسعاً يف املعنی من ناحية حذف الفعل املعّني ولکنه هنـاك توسـع  )234/12
 املعاين الّيت أشريت إليها.» خرياً «يف املعنی من ناحية إجياز القصر وهو بتضمن لفظ 

ـــات جتـــري مـــن حتتهـــا األـــار﴾  ـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــاحلات أّن هلـــم جّن مثلـــه ﴿وبّشـــر ال
أّن هلم جنات، وقوله تعالی: ﴿وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل ال تعبـدون ) والتقدير ب25(البقرة/

فحـذف حـرف اجلـّر وأن وعـادت النـون إلـی » بـأن ال تعبـدوا«) والتقـدير: 38إالّ اهللا﴾ (البقرة/
ــــــه تعــــــالی: ﴿إّن اهللا ال يســــــتحيي أن يضــــــرب مــــــثال مــــــا بعوضــــــة فمــــــا فوقهــــــا﴾  الفعــــــل. وقول
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فالجنــد يف هــذه اآليــات توســعاً يف املعنــی مــن ناحيــة  »مــن أن يضــرب«) وتقــديره: 26(البقــرة/
 حذف کلمة أو حرف معّني.

ب) ما يؤّدي إلی الّتوّسع يف املعنی، فتحذف کلمة أو حـرف معـّني عـن لفظـة، لالسـتفادة 
نســان ألــن جنمــع عظامــه، بلــی منــه يف الّتعبــري عــن معنــی خــاص، کقولــه عّزوجــّل: ﴿أحيســب اإل

حـال مـن فاعـل » قادرين«و» أي بلی جنمعها) «3- 4(القيامة/ قادرين علی أن نسّوَي بنانه﴾
واملعنـــی بلـــی جنمعهـــا واحلـــال أنّـــا قـــادرون علـــی أن نصـــّور بنانـــه علـــی «مـــدخول بلـــی املقـــّدر...

فقـال: (قـادرين) )1٠2/2٠ ، د.ت:(الطباطبـائي »صورها اليت هي عليها حبسب خلقنا األول
ففي هذه امليزة البالغية تناسـق لطيـف مـع جـو العجلـة الـيت طبعـت » جنمعها قادرين«ومل يقل: 

). ومثله قوله تعالی: ﴿لئن سألتهم مـن خلقهـم لَيقـولن 192: م2٠٠2به السورة (السامرّائي، 
 الســــبب البالغــــي هلــــذا احلــــذف هــــو» خلقهــــم اهللا«)، أي 87اهللا فــــأّين يؤفکــــون﴾ (الزخــــرف/

 سرعة توفري العناية باسم اجلاللة الذي هو املقصود األهم.

ويف قوله تعالی: ﴿قال هل يسمعونکم إذ تدعون، أو ينفعونکم أو يضـّرون﴾ (الشـعراء/ 
) فقــد ذکــر مفعــول النفــع ومل يــذکر مفعــول الضــّر، وقــد تظــّن أنّــه لِفواصــل اآليــات، 73-72

فواصـل اآليـات، ولکـّن احلـذف اقتضـاه  والشك أنّه لو ذکـر املفعـول مل تنسـجم الفاصـلة مـع
املعنی أيضاً، فقد ذکر مفعول النفع، ألّـم يريـدون النفـع ِألنفسـهم، وحـذف مفعـول الضـّر، 
ألّـم اليريــدون الضررألنفســهم وإّمنــا يريدونــه لِعــدّوهم، فأنــت تــری أن النفــع مــوطن ختصــيص 

عـوکم، کمـا أّـم اليسـتطيعون والضّرموضع إطالق، واملعنی: أّن األصنام التتمکن مـن أن ينف
َلمــا » أو يضــّرونکم«أن يضــّروا إيّــاکم وأعــدائکم فلمــاذا تعبــدوا؟ ولــو ذکــر املفعــول فقــال: 

 أفاد هذا املعنی. 

ــــری الّســــامرّائّي ( أن احلــــذف يف قولــــه تعــــالی: ﴿فمــــا اســــطاعوا أن «) 225 :هـــــ143٠وي
اء مــن احلــدث، بداللــة غريهــا ) يــدّل علــی االجتــز 97يظهــروه ومــا اســتطاع لــه نقبــًا﴾ (الکهــف/

مــن احلــال أو فحــوی الکــالم وذلــك يف الّســّد الــذي بنــاه ذوالقــرنني مــن زبــر احلديــد والّنحــاس 
حبــذف التــاء، وقــال يف إحــداث » فمــا اســطاعوا أن يظهــروه«املــذاب، فقــال يف الّصــعود عليــه 

إحــداث نقــب  بــذکرها. والّصــعود علــی هــذا الّســّد أيســر مــن» ومــا اســتطاع لــه نقبــاً «نقــب فيــه 
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وذکـر الفعـل بـأطول » فمـا اسـطاعوا أن يظهـروه«فيه، فخّفف من الفعـل للعمـل اخلفيـف فقـال 
 ». وما استطاع له نقباً «صيغة له للعمل الّشاق الطويل فقال 

هــو أّــا اســم لِلمعــاين الــيت يــتمّکن ــا «ولکــن الــذي ذکــره الراغــب يف معنــی االســتطاعة 
عل وهي أربعة أشياء: بنية خمصوصـة للفاعـل، وتصـور للفعـل، نسان مما يريده من إحداث الفاإل

وماّدة قابلة للتّأثري، وآلة إن کـان الفعـل آليّـاً. ومتـی وجـد هـذه األربعـة فمسـتطيع مطلقـاً، ومتـی 
فقدها فعاجز مطلقاً، ومتی وجد بعضها دون بعض فمستطيٌع من وجٍه عاجٌز مـن وجـه، وألن 

 ).529 ق:1412(الراغب،  »يوصف بالعجز أولی

 - منفيـة- والراغب يقصد من احلذف أّن کّال من الصيغتني اللتني حنن بصـددمها اآلن تعـين 
مـــا «عجــز اإلنســان عــن حتقيــق مــا التتــوافر لديــه کـــّل شــروط اســتطاعته، غــري أنّــه مــع األولــی 

الثانيـة أّمـا مـع «يدرك من البداية فقدانه ِهلـذه الشـروط، ومـن مثّ تنعـدم لديـه احملاولـة، » اسطاعوا
فإنّـه يتـوهم توافرهـا لديـه، ومـن مثّ تتجـدد حماوالتـه وتتتـابع جهـوده، وتضـيع کّلهـا » ما استطاع«

 ).73 م:2٠1٠طبل، ( »سدی قبل أن يسلم ذا العجز

ولعلنــا نســتطيع القــول يف ضــوء مــا ذکــره الراغــب والســامرّائي أّن الصــيغتني وإن تواردتــا علــی 
ظالهلا وإحياءاا اخلاصة يف أدائه، وهذا هو سّر إيثـار کـّل منهمـا معنی واحد، فإّن لکّل منهما 

 يف موقعها من نسق اآلية.

و يف قوله تعالی: ﴿ونادی أصحاب اجلّنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربّنـا فهـل 
ذُکـــر و يف » وعـــَدنا«) نالحـــظ أن املفعـــول يف 44وجـــدمت مـــا وعـــد رّبکـــم حّقـــا﴾ (األعـــراف/

فهــل وجــدمت مــا «ُحــذف وهــو معــّني، ولــو ســار الکــالم علــی منــط واحــد، لَقيــل  »وعــد ربکــم«
ـــة » وعـــدکم رّبکـــم حّقـــا فجعـــل هـــذا احلـــذف کـــل مفّســـر أو دارس ينظـــر إليـــه مـــن زاويـــة معنائّي

خاّصة، من ذلك من رأی أنّه ألجل اإلجياز والّتخفيف، ومـن رأی أنـه راجـع إلـی املخالفـة بـني 
ــة ووعــد أصــحاب  النــار، إذ أّن الوعــد األول خــاص بــاملؤمنني ومــن مثّ ذکــر وعــد أصــحاب اجلّن

مفعولـه الــذي يعـود علــيهم، وأن الوعـد الثــاين عـام مطلــق يشـمل کــل مـا وعــد اهللا بـه عبــاده مــن 
البعث واحلساب والثواب والعقاب وأحـوال يـوم القيامـة، ولـيس خاّصـا بالکفـار وحـدهم، وهلـذا 

قة بني ما يعطاه املؤمنون مـن حفـاوة ومـن تکـرمي، ومـا حذف املفعول، ومن يری أنّه ِإلبراز املفار 
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جيابــه بــه الکفــار مــن إهانــة وحتقــري، ففــي ذکــر املفعــول حتقيــق ملــا وعــد بــه املؤمنــون ومزيــد مــن 
تشريفهم، و يف حذفه إسقاط للکفار عن رتبة التشريف وإشـعار بـأّم ليسـوا أهـال خلطابـه عـّز 

احلذف أّدی إلی هذا التوّسع يف املعنی وکشـف مـا وجّل. وذا نری أّن تعدد اآلراء عن سبب 
 ه:142٠،يضـاوي، والب281/2 ه:14٠7،لزخمشـريا أنظـر:حيفل به هذا العـدول مـن إحيـاء (

» مـا«)؛ 94) وقوله تعـالی: ﴿فاصـدع مبـا تـؤمر﴾ (احلجـر/191م: 199٠طبل، مو ، 4/3٠2
ارّمعني، فلمـــا فحـــذف اجلــار و جمـــروره، واجلــ» صــدع بالـــذي تــؤمر بــها«اســم موصــول، ومعنـــاه 

موصـولة » مـا«حذف مل يبق له أثر، لکن احلذف يذهب بالسامع مـذهب احتمـال أن يکـون 
أو مصــدرية، فيفــتح البــاب أمامــه للقــراءتني وبــذلك يتولــد معنــی آخــر و يــتمّخص منــه اّتســاع 

 جمال املعنی وثرائه، ولو ذکر به لَتحدد املعنی بشيء واحد.

يـــه احملـــذوف، فيـــؤّدي إلـــی توّســـع يف املعنـــی، عـــن طريـــق والقســـم الثـــاين مـــا مل يتعـــّني ف - 2
مـواطن احتمـال عـدة تقـديرات ومعــان، قـد يکـون بعضـها مـراداً، وقــد تکـون کلهـا مـرادة، بقــدر 

وهذا احلذف يتيح للباحث أن يتوّسع يف تصور االحتماالت املمکنة الـيت «ما حيتمل السياق. 
 شــهبازی(» املتلّقـي علـی الوجــه املـذکوريصـّح محـل الکــالم عليهـا، خبـالف الــذکر الـذي يقصــر 

 ) أو خبالف احملذوف املعني الذي ال يؤدي إلی اتساع املعنی. 76- 61: م1394وآخرون، 

) (فــــإّن 175أوليــــاءه﴾ (آل عمــــران/ کمو يف قولــــه تعــــالی: ﴿إّمنــــا ذلکــــم الشــــيطان خيــــّوف
ينصـب مفعـولني وقـد حـذف أحـدمها، وحيتمـل أن يکـون احملـذوف املفعـول األول أو » خيّوف«

فعلــی تقــدير حــذف املفعــول األول يکــون املعنــی: خيــّوفکم أوليــاءه، أي إن الشــيطان «الثــاين، 
خيـــّوف املـــؤمنني مـــن أوليائـــه، وعلـــی تقـــدير حـــذف املفعـــول الثـــاين يکـــون املعنـــی: إّن الشـــيطان 

وليائـــه شـــّر اآلخــــرين، أي إنّـــه ال يتعـــّدی ختويفـــه املنــــافقني والکـــافرين واليصـــل إلــــيکم خيـــّوف أ
 ).3/439ق: 142٠(أبوحيان،  »ختويفه

و يف قوله تعالی: ﴿ذلکم أقسط عند اهللا وأقوم لِلّشهادة وأدنـی أالّ ترتـابوا إالّ أن تکـون جتـارة 
وقُــدر ِألن ال ترتــابوا، وإلــی أن  حــرف اجلــّر حمــذوف«) 281حاضــرة تــديروا بيــنکم. ﴾ (البقــرة/ 

» الکتـــــب أقســــــط وأقــــــوم وأدنــــــی ِلکـــــذا مــــــن عــــــدم الکتــــــب«ال ترتـــــابوا ومــــــن أن ال ترتــــــابوا أي 
 ) ولکل حرف غايته الداللية اخلاصة الّيت تنتهي إلی اتساع املعنی.2/738ق:142٠حيّان،  (أبو
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آتــــــاه اهللا امللــــــک﴾ ومثلـــــه قولــــــه تعــــــالی: ﴿أمل تــــــر إلــــــی الـــــذي حــــــاّج إبــــــراهيم يف ربّــــــه أن 
» حــاجّ «فحــذف حــرف اجلــّر وهــو متعلــق ب» ألن آتــاه اهللا امللــک«) والتقــدير: 258(البقــرة/

حـاّج ألن آتـاه اهللا امللـک، علـی معنـی إيتـاء امللـك أبطـره وأورثـه الکـرب «علی وجهني: أحدمها: 
شـکر علـی لذلك، أو علی أنّه وضع احملاّجة يف ربّه موضع مـا وجـب عليـه مـن ال والعتو، فحاجّ 

وهـو » حـاّج وقـت أن آتـاه اهللا امللـک«ما أتاه اهللا امللک، فکأّن احملاّجة کانت لذلك. والثاين: 
  أّمنا استعمل املصدر يف األّول مفعوال ِألجله و يف الثّاين ظرفا.
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حيــذف احلــرف مـــن الکــالم ويکـــون يف حذفــه زيــادة بالغـــة عــن ذکـــره، إالّ أّن بعــض الّنحـــاة 
يعتقد أّن من شرط العامل احملذوف أّال يکون ضعيفا وِلذلك مل حيـذف اجلـاّر إالّ يف مواضـع 
ــــاس عليهــــا (ابــــن هشــــام،  ــــر فيهــــا اســــتعماله، وال جيــــوز القي قويــــت فيهــــا الداللــــة عليــــه، وکث

يُعد بعض النحـوّيني حـرف اجلـّر عـامالً ضـعيفاً، ألنّـه حيتـاج إلـی مـا ) و 789-796هـ: 1414
ـــه (العکـــربي،  ّـــه خمـــتّص 131/2هــــ: 1416يتعلـــق ب ) فهـــو أضـــعف مـــن الناصـــب والرافـــع، ألن

 باألمساء، فليس له تصّرف الّروافع والنواصب اليت يف األمساء واألفعال.
ــة العبــارة، وإّمنــا ومــن احملــدثني مــن يــری أن حــذف احلــرف اليّتصــل بالبحــث الب الغــي وال بفنّـّي

 .)92م: 1998 (عيد،» حتکم الوزن، والذي مل يضّر نسق البيت، إلدراکه من السياق العام«
أّن األصـــل يف حـــروف اجلـــاّر أن تُـــذکر، ألّن اـــرور داخـــل يف اجلـــاّر، «ومـــنهم مـــن يعتقـــد 

فيصري اجلار وارور مبنزلة کلمة واحدة، لکنه قـد حيذوفونـه، فيمـا کثـر مـن کالمهـم، ألّـم إلـی 
 .)164/2ه: 14٠8(سيبويه، » ختفيف ما أکثروا استعماله أحوج

مـا «بقيـاس، ألّن احلـرف ينـوب عـن الفعـل، فـإذا قيـل أّن حذف احلرف ليس «يری ابن جّين 
ه: 1428(ابــن جــّين، » أســتثنی«عــن » إالّ «کمــا نابــت » أنفــی«عــن » مــا«نابــت » قــام زيــد

حــــذف احلــــرف لــــيس «) وقــــال الســــيوطي: أخربنــــا أبــــوعلي قــــال: قــــال أبــــوبکر: 274/2- 273
ذهبـت حتـذفها لکنـت  بقياس، ألّن احلروف إّمنا دخلت الکالم، ِلضرب نوع من االختصـار، فلـو

 ).282/2م: 2٠٠7(السيوطي، » خمتصراً هلا هي أيضاً واختصار املختصر إجحاف به
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وهذا قياس عقلي نـری أنّـه اليّتفـق مـع واقـع اللغـة الـيت ورد فيـه حـذف للحـروف يف مواضـع  
 ).236م: 1983(محودة، » واللغة ال ختضع يف ظواهرها ملنطق العقل«کثرية، 

وإن کــــان  –حيــــذف احلـــرف عامــــداً لإلجيـــاز، إالّ أّن هــــذا النقـــد وعلـــی فــــرض أن الشـــاعر 
ال يصدق علی القـرآن الـذي يکثـر فيـه حـذف احلـرف، فيحـذف  - يصدق علی بعض الشعراء

ـــادة بالغـــة وبـــديع إجيـــاز، مـــع أّن  حـــرف اجلـــّر والتحقيـــق والنـــداء وغـــري ذلـــک، ملـــا يف حذفـــه زي
وجــّل وهــو بعيــد کــّل البعــد عــن الضــرورة. احلــذف يف القــرآن لــيس ضــرورة، والقــرآن کــالم اهللا عزّ 

) والتقـدير: مـن 155منه قوله تعالی: ﴿واختار موسی قومه سبعني رجال لِميقاتنا﴾ (األعراف/
قومه، وحذُف اجلاّر مع ما فيه من االختصار يوحی بأّن من اختارهم موسی (ع) ميثّلون قومـه 

 أعظم متثيل حّتی َلکأّن قومه مجيعا شهود.
واشــرتط ابــن املالــك ِجلــواز احلــذف، تعــّني حــرف اجلــّر، فــإن مل يتعــّني امتنــع احلــذف خشــية 
اللـــبس، وذلـــك بـــأن يکـــون الفعـــل الـــذي يتعلـــق بـــه اجلـــار واـــرور، يتعـــّدی حلـــريف جـــر خمتلفـــي 

فإنــه » رغبــت أن يکــون کــذا«املعنــی، فلــو مل يتعــني احلــرف عنــد حذفــه، َالمتنــع احلــذف، حنــو: 
واملــــرادان متضــــادان معنــــی. » عــــن أن يکــــون«أو » رغبــــت يف أن يکــــون«د اليــــدري هــــل املــــرا

وخالفه ابن هشام يف ذلك، واسـتدّل بقولـه تعـالی: ﴿ومـا يتلـی علـيکم يف يتـامی النسـاء الـّاليت 
) فُحــِذف احلــرف، مــع أن 127ال تؤتــون مــا کتــب هلــن وترغبــون أن تنکحــوهّن﴾ (النســاء/ 

يف أن «) فيجــوز أن يکــون التقــدير: 19/2م: 2٠٠8ام، املفســرين اختلفــوا يف املــراد (ابــن هشــ
  ».عن أن تنکحوهنّ «أو » تنکحوهن
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» أن وأن «وحــذف حــرف اجلــّر نوعــان: القياســي والســماعي، والقياســي منــه مــع احلــرفني املصــدريني 
) أي 67أن تــذحبوا بقــرة﴾ (البقــرة/) کقولــه تعــالی: ﴿إّن اهللا يــأمرکم 199ق: 1414(ابــن هشــام، 

املصـدرية » کـي» «يتعـّدی إلـی مفعـولني، الثـاين منهمـا بالبـاء. وتلحـق» أمـر«بأن تـذحبوا، ألّن فعـل 
يف حذف حرف اجلّر حذفاً قياسياً لطوهلا بالصـلة، کقولـه تعـالی: ﴿مـا أفـاء اهللا علـی » أن وأنّ «ب 

 ) و7ن دولـة بـني األغنيـاء مـنکم...﴾ (احلشـر/سـول ... کـي ال يکـو ه وللرّ رسوله من أهل القری فللّ 
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يف غريها احلذف مسـاعّي. ومـا يهّمنـا هنـا مـن احلـذف الـذي يـؤدي إلـی توسـيع املعنـی، يف التعبـريات 
  اليت حيتمل فيها احملذوف عّدة معان عن طريق ما أمکن تقديره لدی السامع.

 

 توسع المعنی عن طريق حذف وتقدير حرفي جّر مختلفين  1.4

صلح حذف حرف اجلّر يف مواضـع عديـدة مـن القـرآن الکـرمي، علـی الـرغم مـن أّن احلـرف وقد 
مل يتعــّني، ذلـــك بـــأن يکــون الفعـــل الـــذي يتعلـــق بــه اجلـــار واـــرور، يتعــّدی حلـــريف جـــر خمتلفـــي 
املعنــی، کقولــه تعــالی: ﴿... وترغبــون أن تنکحــوهن﴾ يف قولــه تعــالی: ﴿ومــا يتلــی علــيکم يف 

) فيجـوز 127ال تؤتـون مـا کتـب هلـن وترغبـون أن تنکحـوهّن﴾ (النسـاء/ يتامی النسـاء الـاليت
وهـــذا اللفـــظ حيتمـــل الرغبـــة » عـــن أن تنکحـــوهنّ «أو» يف أن تنکحـــوهن«أن يکـــون التقـــدير: 

ـــــون عـــــن أن  ـــــة: يف أن تنکحـــــوهّن ملـــــاهلّن وجلمـــــاهلّن، والنفـــــرة: وترغب ـــــاملعنی يف الرغب والنفـــــرة، ف
) 213/3و 378ق: 142٠تنکحــــوهّن لِقــــبحهّن فتمّســــکوهّن رغبــــة يف أمــــواهلّن (أبوحيــــان، 

فحــذف احلــرف إلفــادة املعنيــني کليهمــا، وکــل مــراد مطلــوب  )125/1هـــ:  1416و(الّزجــاج، 
 واإلام احلاصل ههنا فيه ترغيب وترهيب. 

يکشف لنا الزخمشري مجالّية هذه البالغة اليت ولّـدها احلـذف، إذا عّقـب علـی اآليـة بقولـه: 
ا وأکـل املـال، وإن  کان الّرجل منهم يضّم اليتيمة إلـی نفسـه وماهلـا، فـإن کانـت مجيلـة تزّوجهـ«

حيتمــل يف أن » وترغبــون أن تنکحــوهنّ «کانــت دميمــة عضــلها عــن الّتــزّوج حتــی متــوت فريثهــا 
وقـــد « )35٠/4هــــ: 14٠7تنکحــوهّن ِجلمـــاهلّن، وعــن أن تنکحـــوهّن لـــدمامتهّن (الزخمشــري، 

ــــدع مــــن يرغــــب فــــيهّن وعــــنهّن (املــــرادي،  ــــا لِقصــــد اإلــــام، لريت م: 2٠٠1يکــــون احلــــذف هن
فــإذا حــذف حــرف اجلــّر، احتمــل املعنيــني، إن مل يکــن بينهمــا «يقــول ابــن عاشــور:  .)625/2

وإن خفــتم أن ال تقســطوا يف اليتــامی «تنـاف، وذلــك قــد مشلــه قولــه يف اآليــة الثالثـة مــن الســورة 
 .)213/3ق: 142٠(ابن عاشور، » فانکحوا ما طاب لکم من النساء...

)، فهـذا حيتمـل 14أّول مـن أسـلم﴾ (األنعـام/ ومثله قوله تعـالی: ﴿قـل إّين أُمـرت أن أکـون
حــذف البــاء أي أمــرت ــذا وحيتمــل أن يکــون علــی حــذف الــالم، أي ِألکــون، ولکــل منهمــا 

  داللته اخلاصة وکال املعنيني مراد وحذف احلرف للّتوسع يف املعنی.
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 التوسع في المعنی عن طريق تقدير حروف جارة وتقديرات احتمالية أخری 2.4

املعنـــی عـــن طريـــق حـــذف حـــرف أوحـــرفني أو أکثـــر مـــن حـــروف اجلـــاّر وتقـــديرها وقـــد يّتســـع 
واحتماالت أخری ممّا يّتسق مع سياق اآلية، منه قوله تعالی: ﴿أمل يؤخذ عليـه ميثـاق الکتـاب 

) فإذا سربنا أغوار البنية الرتکيبية لآلية الکرمية، 169أن ال يقولوا علی اهللا إال احلق﴾ (األعراف/
يف «أي » يف«أو يکـون املقـدر» بـأالّ يقولـوا علـی اهللا إال احلـق«يکون املراد به  جند احتمال أن

ـــوا علـــی اهللا إالّ احلـــق ـــوا علـــی اهللا إالّ احلـــقّ «أي » علـــی«أو » أالّ يقول وحيتمـــل  » علـــی أالّ يقول
کذلك أن يکون املقدر الالم، وهناك احتماالت وتقـديرات أخـری غـري حـرف اجلـّر، منهـا: أن 

أو بــدال منــه، أو » امليثــاق املــذکور يف الکتــاب«عطــف بيــان مليثــاق الکتــاب أي  تکــون العبــارة
: أنظـرمصـدرية أو مفّسـرة (» أن«مفعوال ِألجلـه، بتقـدير الـالم مثلمـا أشـري، (وحيتمـل أن تکـون

 ).417/4 ه:142٠أبو حيان،و  174/2ق: 14٠7الزخمشري، و  91/5ق: 1415آلوسي، 

أو اعتمــر فــال جنــاح عليــه أن يطــّوف مــا...﴾  ويف قولــه تعــالی: ﴿...فمــن حــّج البيــت
جـواب الشـرط، » فال جناح«جمرور بفي احملذوفة، وقال أبوالبغاء » أن يطوف) «158(البقرة /

ألّن » عليـه أن يطـّوف«خرب مقدم ومـا بعـده مبتـدأ، أصـله » عليه«و» فمن حّج البيت«لِقوله 
واجلّيــد أن يکــون » يف احلــجّ  ال جنــاح«حمــذوف، أي » ال«الطّــواف واجــب، وعلــی هــذا خــرب 

وعلـــی  )13٠/1ق: 1416عکـــربي، المبتـــدأ (» وأن يطـــّوف» خـــرباً «يف هـــذا الوجـــه » عليـــه«
 إلی االّتساع يف املعنی وإصابته.» يف«هذا ينتهي حذف 

) 114مثله قوله تعالی: ﴿ومن أظلم ممن منع مسـاجد اهللا أن يـذکر فيهـا امسـه﴾ (البقـرة/
والثـاين: مفعـول » مـن أن يـذکر«األول: يف موضع جّر تقـديره: فيه ثالثة أوجه: » أن يذکر«

يف موضــــع نصــــب علــــی البــــدل مــــن  والثالــــث» کراهــــة أن يــــذکر فيهــــا امســــه«لــــه والتقــــدير: 
لِيکتســب هــذه املعــاين » مــن«بــدل اشــتمال والتقــدير: ذکــر امســه فيهــا، فُحــذف » مســاجد«

 الّيت کّلها مرادة مطلوبة. 

» يف أن تـربّوا« ) وتقـديره:224قـوا وتصـلحوا بـني النـاس﴾ (البقـرة/وقوله تعالی: ﴿أن تـربّوا وتتّ 
خفـــض علـــی إضـــمار واخلـــافض وجيـــوز أن يکـــون موضـــعها رفعـــا باالبتـــداء » أن«وهـــو يف موضـــع 

  أولی بکم أو أمثل بکم.» أن تربّوا وتّتقوا وتصلحوا بني النّاس«واخلرب حمذوف تقديره: 
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الجار والقضاء علی الفجوة المکانية حذف حرف في المعنی عن طريق التوسع 3.4

 والزمانية ِللوصول مباشرة إلی ما بعد المحذوف

قــد حيــذف حــرف اجلــاّر، لِيــتّم القضــاء علــی الفجــوة املکانيــة والّزمانيــة، وتتــوفّر العنايــة والتأکيــد 
علــی مــا بعـــد احملــذوف، کقولـــه تعــالی: ﴿ومـــن يرغــب عــن ملـــة إبــراهيم إالّ مـــن ســفه نفســـه﴾ 

وهــذا احلــذف يفيــد مــع االختصــار ســرعة عــرض متّکــن » يف نفســه«) والتقــدير: 13٠(البقــرة/
ــی لقــد صــارت نفســه کلهــا  ــة إبــراهيم وشــّدة ضــالله، حّت الّســفاهة يف نفــس مــن يرغــب عــن مّل
سـفاهة ومحقـاً. ومنـه قولـه تعـالی: ﴿فــأمجعوا أمـرکم وشـرکاءکم مثّ ال يکـن أمـرکم علـيکم غّمــة﴾ 

وحذف اجلاّر يوحی مبـدی احلـرص علـی اجتمـاع کلمـتهم  ) أي فأمجعوا علی أمرکم71(يونس/
 وعدم تفرقهم، للوصول مباشرة إلی ما بعده.

ومثلـــه حـــذف اجلـــار يف قولـــه تعـــالی: ﴿تکـــاد الســـموات يتفطّـــرن منـــه وتنشـــّق األرض وختـــّر 
) والتقــــدير: ألن دعــــوا للــــّرمحن ولــــدا، 9٠- 91اجلبــــال هــــّدا، أن دعــــوا لِلــــّرمحن ولــــدًا﴾ (مــــرمي/ 

 فاً لوصول الفعل مباشرة إلی ما بعده وتوفّر التأکيد علی إظهار دعواهم الباطلة. فحذف ختفي

) والتقـدير: علـی کـل مرصـد، واملقـام 5ومنه قوله تعالی: ﴿واقعدوا هلم کّل مرصد﴾ (التوبة/
هنا مقام حتريض علی املشرکني، واحلـذف يوفّرالعنايـة علـی مـا بعـده وُحيـّرض املسـلمني باجلـّد يف 

 األشهر احلرم يف کّل مکان، ويوحی بأنّه ال يفلت أحد منهم من کّل مرصد.  طلبهم بعد

علــــی «) التقــــدير 16ويف قولــــه عّزوجــــّل: ﴿َألقعــــدّن هلــــم صــــراطك املســــتقيم﴾ (األعــــراف/
وحــذف اجلــار هنــا، ِلوصــول الفعــل مباشــرة إلــی مــا بعــده، لِيــوحی مبالزمــة الشــيطان » صــراطک

إهــــدنا الصــــراط «أن يثنــــی القــــائم بــــه عنــــه. ويف  ووسوســــته لکــــّل عمــــل خــــري حيــــاول جاهــــداً 
احلـذف يـوحی باســتلزام سـلوك الصـراط، علـی خــالف قولـه تعـالی: ﴿وإنّـك لَتهــدی » املسـتقيم

ال تسـتلزم » إلـی«هناِ النتها الغاية، واهلدايـة مـع » إلی«) و52إلی صراط مستقيم﴾ (الشوری/
إّمنـا » إهـدنا الصـراط املسـتقيم«ه فکـأّن الـداعي بقولـ» إلـی«سلوکه، علی خالف اهلداية بـدون 

يدعو أن يرشده اهللا إلی طريق اخلري ويعينه ويوفقه يف ارتياده. بذلك اتّبعت اآليتـان هـذا التـوازن 
 الفين اخلاّص بني الذکر واحلذف. 
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ومثلــــــه يف الــــــذکر واحلــــــذف قولــــــه تعــــــالی: ﴿مثّ ُصــــــبوا فــــــوق رأســــــه مــــــن عــــــذاب احلمــــــيم﴾ 
، بينما قال يف سورة احلّج ﴿ُيَصب ِمـن فـوق روُءوسـهم »رأسه من فوق«) والتقدير 48(الدخان/

تفيــد ابتــداء الغايــة، أي أّن احلمــيم » مــن«والفــرق بينهمــا أّن » مــن«) بــذکر 19احلمــيم﴾ (احلــّج/
يف آيـــة احلـــّج يصـــّب فـــوق الـــرؤوس مباشـــرة مـــن دون مســـافة فاصـــلة، فيـــدّل علـــی أن املســـافة بـــني 

وهــذا حيتمــل املســافة القريبــة بـــني » مــن«يف الــّدخان فلــم يــذکر صــّب احلمــيم والــرّأس قريبــة، أّمــا 
 )61- 76: م1394.صّب احلميم والرّأس، فالعذاب يف آية احلّج أشد (شهبازی وآخرون

ســنعيدها إلــی احلالــة األولــی «) وأصــله 21وقولـه تعــالی: ﴿ســنعيدها ســريا األولــی﴾ (طــه/
الــــذي يــــدّل علــــی انتهــــاء » إلــــی«فحــــذف  )14/7ش: 1372الــــيت کانــــت عليهــــا (طربســــي، 

الغايــة، دون أن يتقــّدر، ومــع هــذا احلــذف کمــا لــو کــان قــد ّمت القضــاء علــی الفجــوة الزمنيــة ّمت 
 عرض سرعة املعجزة املستعادة إلی حالتها األصلية بشکل مجيل. 

) 1٠8ومنه قوله تعالی: ﴿ومـن يتبـّدل الکفـر باإلميـان فقـد ضـّل سـواء الّسـبيل﴾ (البقـرة/
وحــذف اجلــاّر، لوصـول الفعــل مباشــرة إلـی مــا بعــده » ضـّل عــن ســواء الّسـبيل والتقـدير: فقــد

وتـــوفّر العنايـــة عليـــه وتعلّـــق احلکـــم بـــه، لِيـــوحی بســـرعة متّکـــن الضـــالل يف قلـــب مـــن يتبّـــدل 
 باإلميان. الکفر

ومثلــه قولــه تعــالی: ﴿وال تعزمــوا عقــدة النکــاح حّتــی يبلــغ الکتــاب أجلــه﴾ والتقــدير: علــی 
 ذف اجلاّر، لتتوفّر العناية علی ما بعده تأکيدا للّنهي قبله.عقدة النکاح، فح

ـــــه تعـــــالی: ﴿وإن أردمت أن تسرتضـــــعوا أوالدکـــــم﴾ (البقـــــرة/ ـــــه قول ) والتقـــــدير: أن 233ومثل
  تسرتضعوا ِألوالدکم، فحذف الالم، لتتوفّر العناية علی األوالد لتعّلق احلکم م.

 

 ِلضيق المقام عن إطالة الکالمحذف حرف الجّر في المعنی عن طريق التوسع 4.4

قد حيذف حرف اجلاّر، ِلضيق املقام کقوله تعالی: ﴿فلما أتاهـا نـودي يـا موسـی، إّين أنـا ربّـك 
) والتقـدير: بـأّين أنـا ربّـك، فحـذف 11- 12فاخلع نعليـك إنّـك بـالواد املقـّدس طـوًی﴾ (طـه/ 

يتوقّعـــه، فکـــان األنســـب اجلـــاّر ِلضـــيق املقـــام، إذ املقـــام مقـــام خـــوف موســـی (ع) مـــن نـــداء مل 
 الوصول مباشرة إلی ما يطمئّنه.
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ـــه املالئکـــة وهـــو قـــائم يصـــّلي يف  ـــه تعـــالی: ﴿فنادت وقـــد يـــأيت احلـــذف لتعجيـــل املســـرّة کقول
) والتقـــدير: بـــأّن اهللا يبّشـــرک، فحـــذف لتـــوفّر العنايـــة 39احملـــراب أن اهللا يبشـــرك﴾ (آل عمـــران/

 علی البشری، إذ هي املقصود. 

ـــايي ِلمـــا يـــأيت بعـــد حـــرف اجلـــّر احملـــذوف، کقولـــه تعـــالی: قـــد يـــأيت احلـــذف  للّشـــمول املعن
) والتقدير: يسبحون بالليل والّنهـار وقـد أفـاد 2٠﴿يسّبحون الليل والّنهار اليفرتون﴾ (األنبياء/

ال «احلذف مشول تسبيحهم لِليل والنهار وهذا ما ال حيققه ذکره وقد تأّکـد هـذا املعنـی بقولـه: 
حلرف يف هذا املکان استناداً واستدالًال بقوله تعالی: ﴿يسبح له فيهـا بالغـدّو وتقدير ا» يفرتون

  .)36- 37واآلصال رجال﴾ (النور/ 
 

 التوسع في المعنی عن طريق حذف حرف الجّر للّتضمين 5.4

التضــمني هـــو إشـــراب لفـــظ معنـــی لفـــظ آخــر فيعطونـــه حکمـــه وفائدتـــه أن تـــؤّدي کلمـــة معنـــی  
واحلـــذف لِلّتضـــمني هـــو علـــة أخـــری تســـوّغ حـــذف  )427/1: ه14٠7،کلمتـــني (الزخمشـــري

حرف اجلّر وتوسع املعنی، مما يعين أن يؤّدي فعل أو ما هو يف معناه، مـؤّدي فعـل آخـر أو هـو 
کقولــه تعــالی: )17٠/2ق: 1422مــا يف معنــاه؛ فيعطــی حکمــه يف الّتعديــة واللــزوم (حســن، 

الزم اليتعـّدي إالّ حبــرف جــّر، لکــن  فعــل» تعزمــوا) «235﴿والتعزمـوا عقــدة النکــاح﴾ (البقـرة/
فتعــّدی إلــی مفعــول بــه مباشــرة ونصــبه » تنــوي«حــذف حــرف اجلــّر منــه وتضــمن معنــی فعــل 

). وفائـدة التضـمني هـو 59/ 1ق: 1416التنووا عقـدة النکـاح (العکـربي، «بنفسه، واملعنی: 
معــا قصــدا  التوســع يف املعنــی مــن أخصــر طريــق وإعطــاء جممــوع املعنيــني، فــالفعالن مقصــودان

 .)97/1، نقال عن حاشية اجلرجاين علی الکّشاف، 16٠م: 2٠٠9وتبعا (السامرّائي، 

ذلــك «) و6وعکــس هــذا الــذکر يف قولــه تعــالی: ﴿عينــا يشــرب ــا عبــاد اهللا﴾ (اإلنســان/
بـأن يکــون الفعــل متعـديا حبــرف آخــر لـيس مــن عادتــه التعـدي بــه فيحتــاج إمـا إلــی تأويلــه إو 

ألنّـــه ال يتعـــدي بالبـــاء، » يـــروي«معنـــی » يشـــرب«تعديـــه بـــه، فضـــمن تأويـــل الفعـــل لِيصـــّح 
ــــــذلك دخلــــــت البــــــاء وإالّ فيشــــــرب يتعــــــدي بنفســــــه فأريــــــد بــــــاللفظ الشــــــرب والــــــري معــــــا  فل

  ).16٠م: 2٠٠9  (السامرّائي،
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  النتائج. 5
أثبــت لنــا البحــث أّن لغــة القــرآن متتــاز باســتخدام تقنيــة حــذف حــرف اجلــّر للّتوســع فــی  -

التعـابري، عــن طريـق خلــق فجـوة وإــام يقـوم ذهـن املتلّقــی بسـّدمها عــن طريـق تقــديرات معنـی 
بعضـها مــراداً وقــد يکـون کلهــا مــرادا بقـدر ماحيتمــل الســياق. وتلــك  متعـّددة ومعــان قــديکون

إلی ملء الفجوة ومتاسك الکالم و من جانب آخرتنشـر ظـالًال  التقديرات تؤّدي من جانب
يف العبـارة و تفـتح البـاب أمـام القـراءات املتعـددة مـن اآليـة. واإلـام  من املعـاين و اإلحيـاءات

الناتج عن احلذف يدفع املتلّقني إلی الّتفکري واملشارکة اإلجيابية الفعالّة، ويبعث الّشوق فيهم 
لِلبحث عن املقصود، ومينحهم فضيلة التأمل وفرصة التعامـل و التفاعـل مـع الـنص، لِيحـّوهلم 

  ابّيني. إلی متلّقني إجي
يوّســـع املعنـــی عـــن طريـــق خلـــق اإلـــام فـــی تقـــدير حـــروف اجلـــارة إّن حـــذف حـــرف اجلر  - 

املتعـّددة، أوعـن طريـق تقـديرحروف اجلـارّة و تقــديرات احتماليـة إعرابيـة أخـری، ولکـل مـن هــذه 
  التقديرات و االحتماالت غايته الداللية اخلاصة.

يف موقعهمـا فـی  ظاللـه و إحياءاتـه اخلاصـة القـرآن لغـة الذّکريف و احلذف من ِلکلّ  يکون - 
نســق اآليــات، ولــيس فــی حــذف حــرف اجلــّر زيــادة بالغــة عــن ذکــره و توســع فــی املعنــی علــی 
اإلطـالق، کمـا أنّــه لـيس يف ذکرحــرف اجلـّر زيــادة بالغـة و توســع فـی املعنــی علـی اإلطــالق. و 

دة البالغــة والتوســع فــی الــذی يقتضــی الــذکرأو احلــذف و جيعلهمــا فــی الکــالم يؤّديــان إلــی زيــا
    الکالم و موقع الذّکر و احلذف يف نسق الکالم. املعنی هو سياق

ذف يف القــرآن يــؤّدي إلــی تعــّدد احلــ مصــاديق معظــم أنّ  البحــث معطيــات مــن نســتنتج - 
املعنـــــی وتلّقـــــي قـــــراءات متعـــــّددة مـــــن العبـــــارة، بتقـــــدير األدوار اإلعرابيـــــة املختلفـــــة للمحـــــذوف 

 االحتمال. ومواطن

ذف حــرف اجلــّر يف القــرآن الکــرمي تتفــاوت حســب الّســياق القــرآين، نســبة اســتخدام حــ - 
تبعــاً ِلطــول الــّنّص، فنجــد ارتفــاع هــذه النســبة يف اآليــات الطويلــة نســبياً، يف حــني تــنخفض مــع 

  اآليات القصرية نسبياً.
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 والمراجع المصادر

 الکتب

 .القرآن الکرمي

، بـريوت: دار الکتـب 1ط، المعاني في تفسـير القـرآن العظـيمروح ق). 1415آلوسي، حممود بن عبداهللا (
 العلمية. 

مساعيـــل إ، حتقيـــق: حممدحســـن ســـّر صـــناعة اإلعـــرابق). 1428الفـــتح عثمـــان بـــن جـــين ( ابـــن جـــين، أبـــو
  ، بريوت: دار الکتب العلّمية، منشورات حممد علي بيضون.2طشافعي، 

 املکتبة العلمية. د.ط، د.ب:  حتقيق: حممد علي النجار، الخصائص، م).1969( ----------- 

، حتقيـــق: المحتســـب فـــي تبيـــين وجـــوه شـــواذ القـــراءات واإليضـــاح عنهـــا). ه1420( ---------- 
القـاهرة: وزارة األوقــات،  (د.ت)، علـي النجـدي ناصــف؛ عبـداحلليم النجـار؛ عبــد الفتـاح امساعيـل شــليب،

 علی للشؤن اإلسالمية.الس األ

 ، بريوت: مؤسسة التاريخ العريب.1ط، تفسير التحرير والتنويرق). 1420عاشور، حممد بن طاهر ( ابن

 .، بريوت: دار الفکر للطباعة والنشر1ط، لسان العرب. م)1914ابن منظور، حممد بن مکرم (

 ، حتقيــق: مــازن املبــاركمغنــي اللبيــب عــن کتــب األعاريــبق). 1414ابــن هشــام األنصــاري، مجــال الــدين (
 وحممد علي محداهللا، راجعه سعيد األفغاين، قم: سيد الشهداء.

، حتقيـق: عبداحلميـد حممـد أوضح المسالك إلی ألفية ابـن مالـك. م)2008ابن هشام، عبداهللا بن يوسف (
 بريوت: املکتبة العصرية.، 7طحميي الدين، 

د.ط، مجيــل صــدقي، ، حتقيــق: حممــد البحــر المحــيط فــي التفســيرق). 1420أبوحيــان، حممــد بــن يوســف (
 بريوت: دار الفکر.

ـــة.م)2011مســـعود ( بودوخـــة، ـــة فـــي البالغـــة العربي عـــامل الکتـــب د.ب:  ،1ط، عناصـــر الوظيفـــة الجمالي
 احلديث. 

، تصـحيح: الشـيخ حممـد عبـده، تعليـق: دالئل اإلعجاز فـي علـم المعـاني. م)2001اجلرجاين، عبد القاهر (
 .  ، بريوت: دار املعرفة3طحممد رشيد رضا، 

، 3طالغفـور عطـار،  ، حتقيـق: أمحـد عبـدتاج اللغة وصحاح العربيـةق). 1404مساعيل بن محاد (إاجلوهري، 
 بريوت: دار العلم للماليني. 

سـکندرية: الـدار اجلامعيـة ، جامعـة اإلظاهرة الحذف فـي الـدرس اللغـوي. م)1983محودة، طاهر سليمان (
 للطباعة والنشر والّتوزيع. 

 عمار.  ، عمان: دارإعجاز القرآن البياني ودالئل مصدره الّربّانيّ . م)2000عبدالفتاح (اخلالدي، صالح 

 بريوت: دار القلم. ، 3ط، مفردات ألفاظ القرآنق). 1412راغب اصفهاين، حسني بن حممد (
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 ،»النکــت فــي إعجــاز القــرآن«ثــالث رســائل فــي إعجــاز القــرآن ). ق1429الرمــاين، علــي بــن عيســی (
 ، مصر: دار املعرفة.3طلف اهللا أمحد ودکتور حممد زغلول سالم، حتقيق: حممد خ

، بــريوت: 4ط، حتقيــق: إبــراهيم أبيــاري، إعــراب القــرآنق). 1416( .الزجــاج، إبــراهيم بــن ســری بــن ســهيل
 دار الکتب اللبناين.

د.ط، ، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبــراهيم، البرهــان فــي علــوم القــرآن ه).1410(زرکشــي، حممــد بــن ــادرال
 بريوت: دار املعرفة.

د.ط، ، الکّشـاف عـن حقـائق غـوامض األقاويـل فـي وجـوه التأويـلهـ). 1407الزخمشري، حممود بن عمر (
 بريوت: دار الکتاب العريب.

 ، عمان: دار الفکر. 2ط، الجملة العربية والمعنی. م)2009السامرّائّي، فاضل صاحل (

 ، عمان: دار عمار.1ط، من التنزيل لمسات بيانية في نصوصم). 2002( ---------- 

، تقــدمي وترمجــة اإلشــارة إلــی اإليجــاز فــي بعــض أنــواع المجــاز). م1987الســالم ( الــدين عبــد الســلمي، عــز
 دار البشائر اإلسالمية.،بريوت: 1طوحتقيق: رمزي سعد الدين دمشقية، 

، 3طحتقيــق: عبدالســالم حممــد هــارون،  الکتــاب،. م)1988ســيبويه، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنــرب (
 .القاهرة: مکتبة اخلاجني

أمحـد  ز، اجلـزء الثـاين، حتقيـق: فـّواتقـان فـي علـوم القـرآناإل. ق)1421الـرمحن ( السيوطي، جالل الدين عبد
 بريوت: دار الکتاب العريب.، 2طزمريل، 

، حتقيــق: حممــد أبوالفضــل ضــیأمــالي المرت. م)1998الشــريف املرتضــی، علــي بــن احلســني املوســوي العلــوي (
 القاهرة: دار الفکر العريب.د.ط،  إبراهيم،

 هران: آگه.ط، 7ط، موسيقی شعرش).  1381شفيعي کدکين، حممدرضا (

، قـــم: مطبعـــة جامعـــة املدرســـني للحـــوزة الميـــزان فـــي تفســـير القـــرآن(د.ت).  الطباطبـــايي، حممـــد حســـني،
 العلمية.

ـــــن حســـــن ( ـــــان فـــــي تفســـــير القـــــرآنمجمـــــع ش). 1372طربســـــي، فضـــــل ب هـــــران: مطبعـــــة د.ط، ط، البي
 ناصرخسرو.

، القـاهرة: دار السـالم للطباعـة والنشـر 1ط، لتفات في البالغة القرآنيةأسلوب اال .م)2010طبل، حسن (
 والتوزيع.

 هران: مطبعة ناصر خسرو.ط، 6ط، النحو الوافيق). 1422عباس، حسن (

 القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر.د.ط، ، البحث البالغيأثر النحاة في . م)1998عبد القاهر، حسني (

، حتقيـــق: علـــي الصـــناعتين الکتابـــة والشـــعر. م)1971العســـکري، أبـــوهالل احلســـن بـــن عبـــداهللا بـــن ســـهل (
 مطبعة عيسی البايب احلليب وشرکاءه. د.ب):  (د.ط)، (حممد البجاوي؛ حممد أبوالفضل إبراهيم،
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، اجلـزء الثـاين، حتقيـق: اللباب في علل البناء واإلعـرابق). 1416ن احلسـني (العکربي، أبوالبقاء، عبداهللا ب
 .بريوت: دار الفکر املعاصر، 1طد.عبد اإلله بنهان، اجلزء األول، حتقيق: غازي خمتار طليمات، 

 ، رياض: مطبعة بيت األفکار الدولية.1ط، التبيان في إعراب القرآند.ت) ( --------- 

، حتقيــق: عبداحلميــد الطــراز ِألســرار البالغــة وعلــوم حقــائق اإلعجــازق). 1423( العلــوي، حييــی بــن محــزة
 بريوت: املکتبة العصرية. ، 1طهنداوي، 

 إسکندرية: منشأة املعارف. ، 2ط فلسفة البالغة بين التقنية والتطور،. م)1998عيد، رجاء (

اجللـس القـاهرة: د.ط، ، الکـريمفکرة الـنظم بـين وجـوه اإلعجـاز فـي القـرآن ). 1975فتحي، أمحد عامر (
 األعلی للشؤن اإلسالمية.

، حتقيــق: جنــار؛ حممــد علــي وجنــايت؛ أمحــد يوســف، معــانی القــرآن. م)1980الفــرّاء، أبوزکريــا حييــی بــن زيــاد (
 ، القاهرة: دار املصرية للتأليف والرتمجة.2ط

، حتقيــق: حممــد حميــی ابــهالعمــدة فــي محاســن الشــعر وآد. م)2000بــن رشــيق ( القــريواين، أبــوعلي احلســن
 بريوت: دار اجليل.د.ط، الدين عبداحلميد، 

ــن . م)1976املــرادي، ابــن أم قاســم ( ــة اب شــرح وحتقيــق:  ،مالــكتوضــيح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفي
  ، القاهرة: مکتبة الکليات األزهرية.1طعبدالرمحن علي سليمان، 

 

 قاالتالم

كاركردهــاي بالغــي حــذف و اثــر آن در . «)ش1394ومحيــد أمحــديان و نصــراهللا شــاملی ( اصــغر شــهبازی،
 .76- 61، صص 1مشاره ،4سال  ،زبانشناختی قرآن های پژوهشه لجم ،»ترمجه هاي قرآن

ّتســاع املعنــی يف أســلوب احلــذف، دراســة بالغيــة يف ضــوء التفاســري امجاليــة «). م2018العمــريات، ســليمان (
، 11جامعــــة الســـــلطان حممــــد الفـــــاتح، ترکيــــا، رقـــــم العلــــوم اإلنســـــانّية و االجتماعّيـــــة،، جملـــــة »القــــرآين
  .385- 357صص:
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