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 ةــقـدمـم

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ال بنعـ عباده عمى كالمنعـ كاإلحساف، بالجكد المتفضؿ  حمدال
 مف كبينات لمناس ىدل القرآف، بإنزاؿ عمينا أنعـ كالحسباف، العد يحصييا
 .كأباف نطؽ مف أفصح ا رسكؿ عمى كالسالـ كالصالة كالفرقاف، اليدل

  : ـدـعـــوب

 بالقرآف كينتيي بالحرؼ يبدأ كاف لما الكريـ القرآف في البياني فاإلعجاز
 لذا ؛محيط بحر في نقطة مف أقؿ عمى إعجازه كجكه مف التعرؼ يتـ كلـ كمو،

 حذؼ كىك أال ،إعجازه كجكه مف كجو  عمى ليركز البحث ىذا جاء قدف
 أسرار بعض عف المثاـ إماطة بغرض كمماتو؛ منيا تتألؼ التي الحركؼ
 ليس الكريـ القرآف في الحرؼ حذؼ أف عممنا إذا سيما ال ،إثباتيا أك حذفيا
نماك  ،عشكائية مصادفة ليس ذكره أف كما         ن اعتباطيا   حذفا  كحذفو لحكمة ذكره      ا 

 .لحكمة

 حديثا كاف الحرؼ حذؼ عف البالغييف حديث أف النظر يمفت كمما
 لـك  ،الغييفالب كتب في البالغية أسراره تتبيف لـ لذا ؛اإليجاز باب في عابرا

 القرآف، عمـك دارسك إال لو يتصد كلـ ،المفسريف مف القميؿ إال لو يتعرض
 كحسف القرآف، إعجاز كمي مف جزء عف فيو البحث أف إلى ذلؾ مرد كلعؿ

 اليسير باألمر ليس الخفية أسراره إلى الكصكؿ أف كما تأليفو، كجكدة نظمو،
 يعرفو ال المأخذ، دقيؽ المسمؾ، صعب فيو فالكلكج عالـ، لكؿ يتييأ الذم
زؽ نـم إال بكنيو، عممنا يحيط كال كجيو، عمى  اػذكقن  أسراره إدراؾ في ري
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 عمى أخذت قد العمماء مف ثمة ىناؾ كلكف ا،سميمػ طبعػػا كأيكتي ا،ػصحيحن 
ماطة غماره، خكض عاتقيا  البقاعي اإلماـ ىؤالء كمف ه،ر أسرا عف المثاـ كا 
 اآليات تناسب في الدرر نظـ) تفسيره في أنداده كفاؽ أقرانو، بز الذم

 ،الكريـ القرآف في الحركؼ حذؼب عنايتو سيمحظ لتفسيره فالقارئ ؛(كالسكر
 .عمييا داللتو ككجو ،ومدلكالت كبياف

 ارتباطو ػ األكؿ:منيا أمكر، عدة في البحث ىذا أىمية تكمف ثـى كمف
عجازه كأسراره قراءاتو، كأكجو كمعانيو، القرآف، بألفاظ  .رسمو خالؿ مف كا 

 ظكاىر تعميالت معالجة عف الباحثيف مف كثير ىمـ انصراؼ ػ الثانً
 ترتبط التي األسئمة مف كثيرا ىناؾ أف مع ،يوف الكتابة كندرة ،القرآني الرسـ

 كتحقيؽ ،جادة دراسات إلى كتحتاج حكلو، تدكر التي كاالستفسارات ،بو
 .عنيا لإلجابة عممي

 أك الحرؼ حذؼ في البقاعي اإلماـ جيد عمى الضكء تسميط ػ الثالث
  .قبؿ مف بحث يتناكلو لـ حيث ؛الكريـ القرآف في إثباتو

 كثالثة كتمييد، مقدمة،: إلى تقسيمو ارتأيت فقد البحث خطة عف كأما
 .كفيرس كخاتمة، مباحث،

 حذؼ عف العمماء حديث قمة أسباب إلى فييا نكىت فقد ،المقدمة أما
 أىميتو، كبياف البحث، مكضكع اختيار أسبابك  ،الكريـ القرآف في الحرؼ
 .كاجيتو التي كباتعكالص ،تقسيمو كطبيعة

 .البقاعي الديف برىاف اإلماـ حياة عف نبذة فيو فعرضت التمييد، كأما
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وأسراره  حذف حروف المبانً" ػػب عنكنتو كالذم األكؿ، المبحث كأما

 كضعو الذم المصطمح تعددك  ،الحذؼ حقيقة عف فيو أبنت فقد ،" البالغٌة
 ،حكلو العمماء بيف الدائر كالجدؿ ،المباني حركؼ حذؼل البالغيكف

 البقاعي اإلماـ عند المباني حركؼ لحذؼ البالغية األسرار بعض استعراضك 
 مماثؿ آخر مكضع في ذكره أك تارة الحرؼ حذؼ في تتحكـ التي كاألسباب ،
   . أخرل تارة لو

وأسراره  حذف حروف المعانً" عنوان ب جاء فقد الثاني، المبحث كأما

 قبح؟ي كمتي المعاني، حركؼ حذؼ يحسف متي فيو فبينت ،" البالغٌة
 حركؼ حذؼ تفرض التي دكاعيكال ،الحذؼ ىذا أفادىا التي البالغية نكاتالك 

 .   أخرل تارة لو مماثؿ آخر مكضع في ذكرىا أك تارة المعاني

حذف الحرف فً ألسرار البالغٌة لا " بعنكاف فكاف الثالث، المبحث كأما

 بعض في إثباتو أك الحرؼ حذؼ أثر فيو كتناكلت ،" القراءات القرآنٌة
 المعنى إثراء إلى ذلؾ أدل ككيؼ ،البقاعي إلييا أشار التي القرآنية القراءات
غنائو  ؟كا 

 بيا خرجتي  التي االستنتاجات بعض فييا ت  ـاستجَمع   فقد ،الخاتمة كأما
 .البحث ليذا معايشتي خالؿ مف

 مادة منيا استقيت التي كالمراجع المصادر كلفح الفيرس، كأما 
 .البحث

 التي الصعكبات بعض كاجو قد البحث بأف أصرح عندما حاال أخفي كال
 المصادر قمة :مقدمتيا في يأتيك  كاألجكد، األفضؿ إلى كصكلو زاحمت



 

 حذف الحزف وأسزاري الجالغية في )وظم الدرر( للجقبعي
6611 

 القرآف في المتشابيات غير اآليات في  الحرؼ حذؼ تناكلت التي كالمراجع
   و كؿ   كعمى ثراءن، كستزيده بحثي مكضكع ستغني كانت تكافرت لك كالتي ،الكريـ

 لنا لتكشؼ ؛أخرل خطكات تتبعيا الطريؽ عمى خطكة يككف  البحث ىذا معؿف
 رسـ في الخطي اإلعجاز كىك ،الكريـ القرآف إعجاز كجكه مف كجو عف

 .الكممات

 بحثا، أشبعتو أك دراسة، المكضكع أحطت بأني الزعـ أستطيع ال لذلؾ؛
 بعض أكفيتو قد أككف أف آمال ،هجيد غاية فيو بذؿ الذم المقؿ جيد أنو إال

ف غايتي، تحقيؽ عمى أعانني أف كالمنة الحمد فممو أصبت فإف ،حقو  كا 
 إال تكفيقي كما طاقتي، في ىك ما أنجز أف لي قدر الذم  فالحمد قصرت
ليو تككمت عميو با  .أنيب كا 

** ** ** ** 
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 دــٌــهــمـت

 (1ترجمة اإلمام برهان الدٌن البقاعً)          
 اسمه ونسبه :

 عمي بف    ي ى  الر ب اط حسف بف عمر بف إبراىيـ الديف برىاف الحسف أبك ىك
 إلى يذكرػ كما ػ نسبو ينتيي الشافعي، البقاعي الخرباكم بكر أبي بف

 ".الزىرم كقاص أبي بف سعد"الجميؿ الصحابي

                                                           

 كما 1/101لمسخاكم،: التاسع القرف ألىؿ الالمع الضكء :في ترجمتو ينظر( 1)
: السابع القرف بعد مف بمحاسف الطالع البدر. بيركت ػ الجيؿ دار/ الناشر بعدىا،

 في الذىب شذرات.  القاىرة ػ اإلسالمي الكتاب دار/ الناشر ،1/19لمشككاني،
 األرناؤكط، القادر عبد/تح ،9/509:الحنبمي العماد البف: ذىب مف أخبار
 ،1ط كبيركت، دمشؽ كثير، ابف دار/ الناشر األرناؤكط، محمكد
 15ط بيركت، لممالييف، العمـ دار ،1/56:لمزركمي: األعالـ. ـ1993/ىػ1413

. الرسالة مؤسسة/ الناشر ،1/49كحالة، عمر رضا: المؤلفيف معجـ. ـ2002،
 سعد، تكفيؽ محمكد/د: الكريـ القرآف بالغة تأكيمو كمنياج جياده البقاعي اإلماـ
: بعنكاف بحث. ق1424، 1ط القاىرة، كىبة، مكتبة/ الناشر بعدىا، كما15ص

 مقبكؿ بحث)ػ األنصارم اهلل عبد بف يكسؼ.د ػ لمبقاعي الدرر نظـ في االحتباؾ
  uqu.edu.sa ( األزىر بجامعة لمنشر
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 والدته ووفاته:

 البقاع عمؿ مف( ركحا خربة) بقرية( قَٖٗ) سنة تقريبا البقاعي كلد
 حيث ،سنة كسبعيف ستا الدنيا الحياة قيد يعم بقي كقد ،الشاـ بأرض العزيزم
 ليمة في ػ قيؿ كما ػ كبده تفتت أف بعد دمشؽ إلى رحمتو أثناء في تكفي
 في الغد مف عميو كصمى ىػ،ٖٖٓ سنة رجب شير مف عشر الثامف السبت
 .عاتكة قبر جية مف دمشؽ خارج( الحمرية) بػ كدفف األمكم، الجامع

 مذهبه العقدي والفقهً:

 درس بؿ بذلؾ يكتؼ كلـ شافعيا، فقييا أشعريا متكمما البقاعي كاف
 كدرس الشريؼ، باألزىر (قْٖٔت)"المشدالى" شيخو عمى المالكي المذىب

 شؾ كال ،(قّٕٖ) سنة بالقاىرة" الصفكم عمى بف محمد شيخو عمى" المكطأ"
 عمى معيف أحدىماػ في التمكف بعد فقيييف مذىبيف بيف الدرس في الجمع أف

 .البصيرة كنفاذ العقمى، النظر اتساع

 :وشٌوخهالعلمٌة  رحالته

، شتى زاخرة بالعديد مف الرحالت العممية إلى أقطارالبقاعي  كانت حياة 
قرأ حيث تمقى عمكما عدة في قريتو "خربة ركحا"، منذ نعكمة أظفاره يبدأ   فقد

ق( القرآف الكريـ، كحفظو، كالـز زاكية َِٖ-َٕٕالبقاعي) عمى عمو الشياب
         بو. ىالقرآف الكريـ، كصم الشيخ "مكسى"؛ لمراجعة محفكظو مف

 ؛ىػ(ُِٖسنة ) قريتو غادر الثانية عشرة مف عمره البقاعي بمغ كعندما
 ،ه، كستة آخريفاكالده كعم: ىـ أىمو، مف جمعا مزاحـ بني مف ناس قتؿ فقد

ً  كض ر ب  في إحداىا ضربات ثالث بالسيؼ   ي



 

 6611 9اللغة العزثية والشعت المىبظزي لهب العدد مجلة قطبع كليبت 

فيغادر قريتو مع أمو كجده متنقال في قرل كادم التيـ،  فجرحتو، رأسو
فقرأ ىػ( فينشط في طمب العمـ، ِّٖكالعرقكب كيظؿ بيا حتى دخؿ دمشؽ سنة)

كيرحؿ إلى"القدس"  كالفقو كالمعقكالت عمى عممائيا،عمـك النحك كالتصريؼ 
يعجب بو، كيمقبو بالشيخ ك  ،ق(ِٖٓفيدرس عمى شيخو"العماد بف شرؼ")ت

 كاإلماـ كالمقرئ المجيد.

كارتحؿ البقاعي إلى دمشؽ ثانية، كيقرأ عمى "ابف قاضي شيبة" كتاب 
 لمتنبيو، شرحو ق(ِٖٖ"الحاكم"، كعمى "تقي      الديف الحصنى الشافعي")ت

 كيتـ تأليؼ كتابو:" كفاية القارئ كغنية كالمنياج،

تو المقرئ في ركاية أبي عمرك"، كيبقي مالزما شيخو "ابف بيادر" حتى كفا
 . كالمعقكالت كالفقو كالتصريؼ النحك عميو قرأ كقد ،ق(ُّٖسنة )

كيغادر"البقاعي" دمشؽ مرة أخرل إلى"القدس" فيزيد في منظكمتو: "الباحة 
ق(، كيدرس كتاب "الكسيمة ِٕٖعمـ الحساب كالمساحة" التى بدأىا سنة )في 

في الحساب كالفقو كالفرائض" عمى شيخو "زيف الديف ماىر بف عبد ا" تمميذ 
ق( كيدرس كتاب ّٖٓابف اليائـ، كيتمقى"النحك" عمى التاج الغرابيمي )ت

فا لقيا "ابف "التحفة" البف حجر عمى "العماد بف شرؼ"، كيظؿ بالقدس مستشر 
                                                                حجر" ، فمما عن ت لو حاجة في "الخميؿ" رحؿ إلييا، كمنيا إلى"غزة".

ثـ كانت الرحمة إلى "القاىرة"، فدخميا، كمثؿ بيف يدم "ابف حجر 
ق( فكتب جممة مف تصانيؼ ّْٖفي شير صفر سنة ) ق(ِٖٓ)تالعسقالني"

مف عمماء شيخو، كقرأىا عميو، كأذف لو في التدريس، كسمع في ىذه الرحمة 
القاىرة، كال يبقى في القاىرة طكيال فيعكد إلى"القدس" مرة أخرل في العاـ نفسو، 

 فيتمقى "سنف أبي داكد" كغيرىا عمى بعض شيكخ القدس.
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، ق( ّٖٓإلى اإلقامة في القاىرة، فيرجع إلييا سنة)"البقاعي" كيستشرؼ 
خمسة كأربعيف عاما، ككاف يقيـ في القاىرة زىاء  كاتخذىا دارا ككطنا، كمكث بيا

تكلى كظيفة "معيد" بيذا المسجد، كقد فكؽ مسجد في "رحبة باب العيد"، 
 .كبمسجد "الظاىر" 

ق(، كمكث عاما يطكؼ في ْٖٖكقد سافر إلى أرض الحجاز لمحج سنة)
ق( مستأنفا ْٖٗ"الجزيرة" كيأخذ عف بعض عممائيا، ثـ يعكد إلى القاىرة سنة)

شارؾ في الجياد ك ، ق(ِٖٓسنة )كمالزمة شيخو ابف حجر حتى كفاتو  تمقيو
د إلى القاىرة مقيما بيا حتى ق(، كعآِٖق( ك)ُٖٓة في دمياط سنة)كالمرابط
 .ق(،َٖٖعاـ )

 عمماء منو ناؿ حيث ،كمحف شديدةعديدة كقد جرت لو بمصر كقائع 
 التكراة مف النقؿ عميو كأنكركا"، الدرر نظـ"تفسير تصنيؼ بسبب عصره

 أىؿ مف جماعة إف بؿ فحسب، ىذا كليس الرؤساء، بو كأغركا، كاإلنجيؿ
 عميو رت بكا حتى التكفير، حد إلى يكره ما بكؿ لو التعرض في بمغ قد العمـ
 .بإسالمو كحكـ فعذره، المالكية، مف قضاةال أحد عند دعكل

ق( ِٖٗتمقاه "ابف قاضي عجمكف")تفدمشؽ  غادر البقاعي إلىكليذا 
جاللو؛ لما بمغو مف عممو، ثـ تنشب فتنة تعرؼ  بالغكتالميذه، ك                                                         في إكرامو كا 

ضية فمسفية قاؿ بيا "الغزالي"، بفتنة )ليس في اإلمكاف أبدع مما كاف( كىي ق
، كال يرتضي منو "ابف يياؼ ف ٌ ل  كتصدل ليا "البقاعي"، كفند آراء القائميف بيا، كأ

"ابف قاضي عجمكف" ىك كتالميذه  قاضي عجمكف" ذلؾ؛ تعصبا لمغزالي، كينصرؼ
 أخذ يؤلؼبسبب ذلؾ، كفي مقامو بدمشؽ  عتدم بعض الناس عميوا، بؿ وعن
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ألخيرة مف تفسيره "نظـ الدرر"، بعض أسفاره كرسائمو، كيحرر كيبيض نسختو ا
 فرغ منو بمنزلو المالصؽ لممدرسة "البادرائية" قبؿ كفاتو بثالث سنكات.كقد 

 ره :ـعـش

 تراجمو في نثره كجكدة نظمو، بكثرة: كأدبو البقاعي الشككاني كصؼ
 كمصنفاتو، كمراسالتو،

 :فقاؿ ،حياتو في نفسو رثى ممف كىك

 احلـدثاٌ على يبقى الري ذا ـًـــــــــوم        تـيـــمل سيبـق  ناـع إىين ىعـه

 ـاٌـاألذىـ لــُ     ــ تــنـ   ص ـ ـساــخب تـــسى        اـدٍـوعـي عـليك أىعـى بي كأىي

 يــاىـمع أيــب يــدحـم يف قـــفـييطـ       قـلى ال و ديكـــلـ يبقى حـسد فال

 اٌـمك ـزـأع يـف داٌـم ًـــعـ تــــلـــعـ       أىَـا تعـلـهفـ أوصافـي وتيـظـس

 ـالٌـــنـاهل هــدائــ لـــي عـَـهــدمـنفـ       زكـيَه دوـتَ قد       زجـاال  وميسي

 (1) ـــواٌــوٍ ـــاــقــش ذو ُــيـف عـنـويط       ُــمجاحـ يرل بي عزيز مً فكـه

 مكـانته العـلمٌة :  

 كعمك قدمو رسكخ عمى يدؿ ما البقاعي عمى العمماء ثناء لعؿ      
 مف كاف كبالجممة":بقكلو الحنبمي العماد ابف عميو أثنى فقد ، العمـ في كعبو

"كحسناتو الدىر أعاجيب
نو" :الشككاني عنو كقاؿ ،(ِ)   المتقنيف األئمة مف      كا 

                                                           

 .22 ،1/21: الطالع البدر (1)

 .9/510: الذىب شذرات (2)

http://www.uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/4073098#_ftn5
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 مف السخاكم جعميا التي محاسنو كمف... المعارؼ جميع في المتبحريف
 الكتاب عف يخرج ال إنو: نفسو كصؼ في قاؿ أنو عنو نقمو ما عيكبو جممة

 كمرتبة شريفة منقبة كىذه انتيى، الصحابة، بطباع متطبع ىك بؿ كالسنة،
"منيفة

 (ُ). 

 ذه:ـٌـالمـت

 المئات يأتيو كاف فقد ،ثر ي ك   كأتباع تالمذة البقاعي اإلماـ عف أخذ      
 عمييـ، أشكؿ عما كيسألكه عممو، مف كيستفيدكا يديو، بيف ليجمسكا ؛كاآلالؼ

 (قْٕٗت) الييثمي حجر ابف ذكره ما ىذا كيعضد فيميـ، عمى التبس أك
 مف كبعضيـ يعتقده، كما بقكلو أخذكا أكابر تالمذة لو كاف":بقكلو

 :تالمذتو أشير كمف ،(ِ)"مشايخي

 الشياب"بػ المعركؼ األشمكنى، عمى بف حسيف بف عمى بف حمدأ ػُ
 (.قَٖٗت)"الدمياطي

 بف ا عبد بف يكسؼ بف محمد بف عمر بف محمد بف القادر عبد ػِ
 (.قِٕٗت) الدمشقي الشافعي النعيمي نعيـ

 المشيكر ،الشافعي األربمي الحصكفي يكسؼ بف عمى بف حسف ػّ
 (.قِٓٗت) "المستكفي ابف"ػب

                                                           

 . 22 ،1/20:الطالع البدر( 1)

 الحمبي،القاىرة، ط ،54، 53ص: الييثمي حجر البف: الحديثية الفتاكل( 2)
 .ق1390
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 الدمشقي الرممي زىير بف ا عبد بف محمد بف أحمد بف أحمد ػْ
 (.قِّٗت) "الحمالكم ابف"ػب يعرؼك  ،الشافعي

 (.قْٕٗ ت) الشافعي لجيالد أحمد بف محمد بف محمد بف حمدم ػ ٓ
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 :األول المبحث

حذف حروف المبانً 

 وأسراره البالغٌة
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 ئة:ــوطـت*** 

 الحذف: حقٌقته، وشرطه، وسببه، وأهمٌته:     

 حذفت: كمنو  اإلسقاط،: لغة فالحذؼ ،حقٌقة الحذف عف أما      
 .(ُ)لدليؿ كمو أك الكالـ جزء إسقاط: االصطالح كفي .منو أخذت إذا: الشعر

 :ضركبيا مختمؼ عمى المحذكفات جميع في فاألصؿ ،شرطه أما      
 ؛المحػذكؼ ف     تعي   قكية قرينة بكجكد كذلؾ عمييا، يدؿ ما الكالـ في يككف أف

ال المعنى، ليصح  إليو  ي   ي صار ال كاإللغاز، التعمية مف ضربا الحذؼ كاف     كا 
 .الداللة كحسف الكضكح األسمكب جكدة شرط مف ألف بحاؿ؛

 ترجيح إلى المتكمـ تدعك كثيرة كدكاع أسباب فممحذؼ ،سببه كأما      
 كسعة المعنى، فخامة عمى الحذؼ يدؿ فعندما كجكبو، أك   ً    الذ كر، عمى الحذؼ
 في الجمالى السر يمثؿ الذم الداعي ىك يذاف المكاضع، بعض في تصكره
 الدكاعي ىذه مثؿ انتفت فإذا الحاؿ، مقتضى مظاىر مف      ن مظيرا   لككنو التعبير؛

 .(ِ)عندئذ الحذؼ يستحسف ال

 عبد العالمة أشار فقد ،الحذف أهمٌة عف كأما       
 محاسنو مف شيء إلى الحذؼ عف حديثو مستيؿ في (قُْٕت)القاىر

                                                           

 إبراىيـ، الفضؿ أبك محمد/ تح ،3/102:لمزركشي: القرآف عمـك في البرىاف( 1)
 .ق1391 بيركت، المعرفة، دار/ الناشر

 ،2/5:المطعني العظيـ عبد/د :البالغية كسماتو القرآني التعبير خصائص(2)
 .ـ1992/ىػ1413 ،1ط كىبة، مكتبة/ ،الناشر6



 

 حذف الحزف وأسزاري الجالغية في )وظم الدرر( للجقبعي
6611 

 اإلفصاح، مف أبمغ يككف قد أحيانا اإلفصاح عدـ أف نـ    بٌ  ك كعطاياه، كفضائمو
 شبيو األمر، عجيب المأخذ، لطيؼ المسمؾ، دقيؽ باب ىك":قاؿ حيث

     ى أزيد   اإلفادة عف       ى كالصمت   الذكر، مف     ى أفصح     ٌ   ً الذ كر      ى ترؾ   بو ترل فإنؾ بالسحر،
 ،     ب ن  ـ   ت   لـ إذا بيانا تككف ما كأتـ ،ؽتنط لـ إذا تككف ما     ى أنطؽ   كتجدؾ لإلفادة،
ب ر حتى تنكرىا قد جممة كىذه "تنظر حتى كتدفعيا ،َ      ت خ 

(ُ) . 

ذا        كجدتيا الحذؼ باب بيا     قد ـ التي القاىر عبد كممة تأممت      كا 
 عمى يحرضؾ    ٌ  ككأن و معانيو، عمى داللتو جية مف الحذؼ في بالنظر مغرية

 المرابطكف، فييا  ٌ ؿ  ػػ ى ق   ثغرة في      ن مجاىد ا ترابط أف

 .    (ِ)عميو المعنى صكرة داللة طرائؽ كتدبر تأكيؿ ثغرة

 المعاني أبكاب مف بابا     ٌ عد الكريـ القرآف في البالغي الحذؼك         
 "أف حتى غرضا، يحقؽ حذفو أك كجكده في حرؼ فكؿ ،كسحره مذاقو لو

 في ليس ػ البالغة أبكاب مف كغيره ػ الباب ىذا في القرآف بمغو الذم الشأك
 . (ّ)"كاألحالـ األماني متناكؿ في كال كاألقالـ، األلسنة متناكؿ

                                                           

/ الناشر شاكر، محمكد/ ،تح164ص:الجرجاني القاىر لعبد: اإلعجاز دالئؿ( 1)
 .المدني مطبعة الخانجي، مكتبة

 .260ص ىامش:الكريـ القرآف بالغة تأكيمو كمنياج جياده البقاعي اإلماـ( 2)

 الثقافة، دار/ الناشر ،137ص:  دراز اهلل عبد محمد/ د: العظيـ النبأ( 3)
 .ـ1985/ىػ1405الدكحة،
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 دليؿ ػ أكالىما: بارزتيف لسمتيف يخضع الكريـ القرآف في الحذؼك        
 اقتضى بالغى داع ػ كثانيتيما.       ن أحيانا   كيعينو بؿ المحذكؼ، عمى يدؿ قكل
 بالغة، مكاضعو جميع في الكريـ القرآف فى الحذؼ كاف كبيذا. الحذؼ ذلؾ
س   المعنى، معو  ى ي ى ف خ ـ   َ    وح   .(ُ)المفظ  َ ن  ـ 

 المصطلح البالغً:وتعدد المبانً ف وحرحذف 

 لو تجمى فقد ،الحرؼ حذؼ عف البالغييف حديثل البحث تتبع خالؿ مف
 تحديد في كااختمف كما ،لو حداك  مصطمح كضع عمى يتفقكا لـ البالغييف أف

 حذؼ ىسم (قِّٗ ت)جني فابف الكممة، مف المحذكؼ الحرؼ مكقع
 عف االكتفاء ىي عنده كحقيقتو ،(اإليماء) بػ" التعاقب" كتاب في الحرؼ
 *مفدم بسبا الكتان مختوم:*عمقمة قكؿ عميو كأنشد. أكليا مف بحرؼ الكممة

 .(ِ) بسبائب أم

 مطمقا الحرؼ حذؼ تسمية عمى اصطمح قدف( قّٓٗت)فارس ابف أما
* :القائؿ كقكؿ ،الحركؼ عدد مف النقصاف ":ىك بأنو كعرفو ، (القبض)بػ

ل خ ل   شاح ٌ ن ص موت  الخ  ث ى الو   ربما أنو إلى نكه كقد ،(ّ)"       ى الخمخاؿ  : أراد*                                       غ ر 

                                                           

 .1/15:البالغية كسماتو القرآني التعبير خصائص( 1)

 شكر، ىادم شاكر/ تح ،3/83،85: معصـك البف:البديع أنكاع في الربيع أنكار (2)
 .ـ1968/ق1388 ،1ط

 ،1ط بيركت، المعارؼ، مكتبة ،230ص: فارس البف: الصاحبي( 3)
 .ـ1993/ىػ1414
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 :أراد *                         بسم  الذي فً كل س ورة سمه*:قكلو نحك األكؿ في الحذؼ كقع
 .(ُ)ؾعم    ي ابف   : أراد  "عمؾ    ي ابف   اله"ك ،"اسمو"

 عنده ىكك  ،(االقتطاع) الحرؼ حذؼ ىمس( قْٕٗت) الزركشي إلماـكا
سقاط الكممة مف حرؼ ذكر درس المنا بمتالع :*لبيد كقكؿ .الباقي        كا 

  .(ّ)المنازؿ أم (ِ)*فؤبان

 آخرىا؛ مف القافية حركؼ بعض حذؼ سمى (قَُُِت)معصـك كابف
 القافية غير في الحرؼ حذؼ كرد إذا أما ،(االكتفاء) عميو الباقي لداللة

 :الفاضؿ القاضي قكؿ االكتفاء كمف ،(االقتطاع) عنده يسمىف

 .(4) (ٌ)صوجلا وصدغك ميداٌ واخلد        وحبَا بالقلوب جفوىك لعبت

  

                                                           

 .231ص :السابؽ المصدر( 1)

 .أيضا جبؿ اسـ: أباف بنجد، جبؿ اسـ: متالع( 2)

 ،1/241:لمسيكطي: القرآف إعجاز في األقراف معترؾ: كينظر .3/117:البرىاف( 3)
 ،1ط بيركت، العممية، الكتب دار الديف، شمس أحمد/ تح

 .2/69: البالغية كسماتو القرآني التعبير خصائص.ـ1988/ىػ1408

 .85 ،3/83:الربيع أنكار( 4)
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 : الرد بٌن القبول و حذف حروف المبانً

 بنية مف حرؼ حذؼ عمى الحكـ في العمماء بيف الخالؼ ىكة اتسعت
 :التالي النحك عمى كذلؾ ،الرد أك بالقبكؿ ،القبح أك بالحسف الكممة

 مف الحذؼ جكاز إلى البالغييف مف الكاثرة الكثرة تذىب ػ ولالرأي األ
 ىذا خالؿ مف لنا سيتضح كما البقاعي اإلماـ ىؤالء مفك  ، الكممة بنية

 في ،ا ـ: القسـ في قالكا ": قاؿ الذم (ّٖٓت)الزمخشرم العالمةك  ،البحث
 الفصيح؛ الكالـ مف عده الذم( قُٕٓت) القيـ بفا كذاك  ،(ُ)"(ا أيمف)

 العرب أشعار في ىذا مثؿ ":فقاؿ كأشعارىـ، العرب كالـ في كركده لكثرة
ذا كثير، ككالميـ  في كحسف معدكدا، الفصيح الكالـ مف كاف استعمالو كثر      كا 
 دليال كىمة بأكؿ فيمو كاف معناىا، كاستعجـ الكممة، غكر بعد ككمما التركيب،

 المفظ مكقع كحسف الطباع، كسالمة الغرائز، كجكدة اإلفياـ، صحة عمى
 .  (ِ)"بو

 ىذا استعماؿ  ي  ق بح إلى (قّٕٔت) األثير ابف ذىب ػ الرأي الثانً
 بعدـ (الكبير الجامع) كتابو في أكال صرح حيث التأليؼ، في الحذؼ

                                                           

 التراث إحياء دار/ الناشر الميدم، الرزاؽ عبد/تح ،4/5: لمزمخشرم: الكشاؼ( 1)
 .بيركت العربي،

 الكتب دار ػ118ص: القيـ البف: البياف كعمـ القرآف عمـك إلى المشكؽ الفكائد( 2)
 في الكامنة القرآني األسمكب جمالية: كينظر .ـ1988 ،2ط بيركت، ، العممية
 جامعة مجمة ػ 39ص: حميد رحمف عمر/د: الحذؼ صكر

 .ـ2012 ،19مج ػ 9ع ػ لمعمـك تكريت 
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 كالـ في لكردكه استعمالو؛ أجاز أنو إال الحذؼ، مف النكع ىذا استحساف
 كىك المفظ، أصؿ مف يحذؼ ما كذلؾ": أمثمتو بعض عمى معمقا قاؿف العرب،
 ألف يجكز؛ لكنو التأليؼ، في استعمالو يحسف كال حركفو، بعض إسقاط
 في ثانيا عاد لكنو ،(ُ)"كالميا في كاستعممتو أشعارىا، في أكردتو قد العرب
 مما كأمثالو فيذا ":فقاؿ ألبتة استعمالو جكاز كمنع( السائر المثؿ) كتابو
ف يحسف، كال يقبح  أف لنا يجكز ال فإنو استعممتو، قد العرب كانت     كا 

 . (ِ)"نستعممو

 عمى يترتب ما أف لفرأ كسطا، مكقفا جني ابف كقؼ ػ الرأي الثالث
 مف أقؿ ألنو القبح؛ أك بالحسف عميو الحكـ يمكف ال المباني حركؼ حذؼ
 كال استحساف ىناؾ يكف لـ ذلؾ عف نقصت فإف": يقكؿ فتراه مركبة، جممة

 القدر ىذا كأف* قلنا لها: قفً لنا، قالت: قاف:* قكلو إلى ترل أال استعذاب،
 استحساف يككف إنما كأنو ينبك، كال يرؽ، كال يجفك، كال يعذب، ال النطؽ مف

 كفػيك ما أقؿ كىك السمع، إلى كيؤدييما ذينؾ، يحتمؿ فيما كاستقباحو القكؿ
: مجيبو فيقكؿ ،"تا أال: "ػ سبيكيو حكاه فيما ػ اآلخر قكؿ ككذلؾ ،مركبة جممة

                                                           

 جميؿ جكاد، مصطفى/ د.تح. 141ص: األثير البف: الكبير الجامع( 1)
 . ـ1956/ ق1375 ، بغداد ، العراقي العممي المجمع منشكرات ،سعيد

/ الناشر عبدالحميد، الديف محيي محمد/ تح ،2/106:األثير البف: السائر المثؿ( 2)
 .ـ1995 بيركت، العصرية، المكتبة
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 كال طيبا كال قبحا، كال حسنا يحمؿ فال لفظو،    ٌ يقؿ   مما كنحكه فيذا ،(ُ)"فا بمى"
 .(ِ)"خبثا

 الكممة بعض حذؼ( قٖٗٓت)النكاجي الديف شمس عد ػ الرأي الرابع
 مكشحا كاف إذا ػ بأساتذتو       ن اقتداء   ػ استحسنوك  عاد ثـ الشذكذ، مف ضربا

 كليت بمكاف، الشذكذ مف فإنو الكممة بعض حذؼ..." :يقكؿ فتراه ،التكريةب
نما... المحسنات مف" المنازؿ" مف كالالـ الزام حذؼ في ما شعرم  أكلع       كا 
 في فحسف التكرية، بشعار كزممكه كالعصرييف، المتأخريف بعض النكع بيذا

 أئمة أشياخنا كرأيت ذلؾ، في بعضا بعضيـ كتبع السمع، في كلطؼ الذكؽ،
 النكع، ىذا في قصكرا شادكا كقد...البراعة أزمة كمالكي الصناعة، ىذه

 .(ّ)"خمفيـ فاقتديت كصفيـ، أبياتيا كصؼ في كأجادكا

  

                                                           

: ينظر. "فانيض بمى"ك" تنيض أال: "كقيؿ ،"فافعؿ بمى" ك" تفعؿ أال: "المراد( 1)
 المكتبة/ الناشر النجار، عمي محمد/ تح ،1/30:جني البف: الخصائص ىامش
 .العممية

 .31 ،1/30: السابؽ( 2)

 ناجي، أبك حسف محمكد/ د.تح ،39ص: لمنكاجي: االكتفاء بديع في الشفاء( 3)
 .ىػ1403، 1ط  بيركت، الحياة، دار مكتبة/ الناشر
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 :واإلنكار بٌن اإلقرارحذف حروف المبانً فً القرآن 

    فػػي         المبػػاني   ؼ  ك    حػػر      حػػذؼ       بكقػػكع       القػػكؿ    فػػي          البالغيػػيف      كممػػة      تتفػػؽ    لػػـ
     حيػػث        األثيػػر،     ابػػف        كيمثمػػو   ػػػ     ألكؿ ا   :      فػػريقيف     إلػػى         انقسػػمكا     فقػػد   ،        الكػػريـ        القػػرآف

    قػد  ك    ،    فحسػب        ككالميػا       العػرب       أشػعار   ى ف        األلفاظ     أصؿ    مف     حذؼ  ال      كقكع ب     صرح
        القػرآف    فػي   و     بكقكعػ      يجػـز    مػـ ف      فػارس     ابػف     أما   ، (ُ )     الكالـ    في          استعمالو    مف     حذر

كم     أنػو    إال      منػو،   ػػ       ثنػاؤه    جػؿ   ػػ    ا      كتػاب    فػي      أحسب     كما   "   :   قاؿ     فقد         الكريـ،    ي  ري
ََ     بعػػض    عػػف ٍ  كنػػادٍكا ﴿  :    قػػرأ     أنػػو  َ  َ   َرأَة  ـ    َ الَق       أعمػػـ     كا   ، "    ي مالػػؾي     يػػا "   :    أراد   (ِ ) ﴾   ً مػػاؿً     يػػا      

 . (ّ ) "     ذلؾ      بصحة

    قػد     أنػو      كرأل       األثيػر     ابػف     عمػى    رد     فقػد   ،       الزركشػي       اإلمػاـ        كيمثمػو          الثاانً ـ
    فػي       كركده بػ       الحػذؼ     ىػذا     حسػف     عمػى       اسػتدؿ  ك        إليػو،     ذىػب      فيمػا         التكفيؽ       جانبو
      فػي         المقطعػة        الحػركؼ  :      النكع     ىذا    مف    عد       بعضيـ    أف     ذكر     حيث         الكريـ،        القرآف
      منيػا     حػرؼ    كػؿ    أف        عنيماػػ    ا     رضي   ػ      عباس     ابف    عف     ركم     فقد        السكر،       أكائؿ
       لطيػؼ،    مػف       كالػالـ     ا،    مػف       فػاأللؼ   ػػ        سػبحانو   ػػ        أسػمائو    مػف     اسػـ    مػف       مأخكذ
       مجػػده،    مػػف        كالمػػيـ       لطفػػو،    مػػف       كالػػالـ       آالئػػو،    مػػف      األلػػؼ    أك       مجيػػد،    مػػف        كالمػػيـ
  [   الـ    :" ] ػ       تعالى   ػ       فقكلو

                                                           

 .2/106: السائر المثؿ ،141ص: الكبير الجامع( 1)

 .77:الزخرؼ( 2)

 .231ص:  الصاحبي( 3)



 

 6611 9اللغة العزثية والشعت المىبظزي لهب العدد مجلة قطبع كليبت 

      ككػػذا        كأفصػػؿ،      أعمػػـ    ا     أنػػا  :      معنػػاه  [     المػػص ]       كأرل،      أعمػػـ    ا     أنػػا  :      معنػػاه
  . (ُ )      الباقي

   ػ        القرآف    في       الحذؼ     ىذا       بكقكع      جزمو     عدـ     رغـ   ػ      فارس     ابف        استحسف    قد  ك 
لىػوي        جي د،     كجو     كىك "  :     فقاؿ       عباس،     ابف      إليو     ذىب    ما        شػاىد،       العػرب     كػالـ  ً  ًفػي   ى ى ي كى

ا:   :   كىك ه        . (ِ ) "            ، فقالت: قاف   قفً            قلنا ل 

 ا رضي ػ مسعكد كابف عمي اإلماـ قراءة منوك  :الزمخشرم قاؿك 
ا  ٌام ال  ﴿:عنيماػ و  ن اد  َ     و  ا م ال  :*القائؿ كقكؿ لمترخيـ، الكاؼ بحذؼ ﴾َ َ  َ         ق  ٌ  ال ح                      و 

ف    اليمزة، بحذؼ (ْ)﴾ٌسؤلونك علنفال﴿: محيصف ابف كقرأ .(ّ)*                  غ ٌ ر  م ا ت ص 
لقاء دغاـ الالـ، عمى حركتيا        كا   .(ٓ)"الالـ" في" عف" نكف        كا 

 ؟ حذف حروف المبانً غرضا بالغٌاٌحقق هل 

: مختمفيف فريقيف إلى السؤاؿ ىذا فع إلجابةا في الباحثكف انقسـ
 بالغية كفائدة ،امعنكي اغرض ليحقؽ جاء الحذؼ ىذا أف يرل ػ أحدىما
 /الدكتكر الرأم ىذا إلى ذىب كممف المكضكع، كطبيعة السياؽ اقتضاىا

                                                           

 ،163 ،2/162:لمسيكطي: القرآف عمـك في اإلتقاف: كينظر ،1/173:البرىاف (1)
.  ـ1996/ىػ1416 ،1ط لبناف، الفكر، دار/  الناشر المندكب، سعيد/ د.تح

 .84 ،3/83:الربيع أنكار

 .126ص:  الصاحبي( 2)

 .4/266:  الكشاؼ( 3)

 .1:األنفاؿ( 4)

 .2/184:  السابؽ( 5)
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 أك إثباتو، أك قرآنية، كممة مف حرؼ حذؼ إف":ؿقا فقد ،الفتاح عبد صالح
 كرد الذم السياؽ مع ىذا كيتفؽ باىرة، لحكمة مقصكد؛ أمر ػ حركتو تغيير
 في مطردة مالحظة كىذه يقرره، الذم كالمعنى يشيعو، الذم كالجك فيو،

 .(ُ)"القرآف أسمكب

 لحذؼ النحاة ذكرىا التي الشركط سردت أف بعد إيكر خديجة /الدكتكرةك 
 بالغية عكامؿ النحكية الشركط ىذه إلى تنضاؼ كقد ":تقكؿ( كاف) نكف

زها  التي القرآنية اآليات أف البيانية األسمكبية الناحية مف ظيالح حيث ،        ت عز 
 كلممضمكف ،فيو كردت الذم لمسياؽ كاف ػ  المضارع( كاف)  نكف فييا  ي   ح ذفت
إ ن﴿ :مثال ػ تعالى ك سبحانو ػ فقكلو الحذؼ، ىذا في أثر عنو تتحدث الذم  َ    و 

ن ة   َ    ت ك   س  َ َ    ح  ف ه ا َ  اع  َ       َ ٌ ض   كال جداؿ ال الذم البدييي عيالقط األمر داللة لو ،(ِ)﴾   
    م  ـ َ ث   مف ك كعال، جؿ ا عند الحسنة بمضاعفة قطع ك تأكيد فيو إذ ؛فيو شؾ
 .(ّ)"الحسنة مضاعفة أمر في القطع يفيد( يكف)  نكف قطع فكأف

 مف خاصية وبكصف الحرؼ حذؼ المطعني العظيـ عبد/د اعتبر كما
 :يقكؿ فتراه ،الكريـ القرآف إعجاز كجكه مف كجيا العثماني الرسـ خصكصيات

                                                           

 دمشؽ، القمـ، دار/ الناشر ،56ص: الخالدم الفتاح عبد صالح/د: قرآنية لطائؼ (1)
   . ـ1992/ق1412 ، 1ط

 .40: النساء( 2)

 إيكر، خديجة/ د: الكريـ القرآف في المضارع(      كاف  ) نكف حذؼ (3)
  كعمكميا، العربية المغة منتدل الحديث، أىؿ ممتقى ،6/11/2012:بتاريخ

www.ahlalhdeeth.com. 

http://www.ahlalhdee/
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 اإلعجاز ىك ،الكريـ القرآف إعجاز كجكه مف جديد كجو الخصكصيات ىذه"
 إال لو كجكد ال المصحؼ رسـ في مبتكر منيج إنو ،الكممات رسـ في الخطي

 ألف ينزؿ؛ القرآف كاف حيف النبي حياة في الكحي كتبة إليو ا ىدل ،فيو
 انتقؿ يـك بيتو في محفكظة كانت التي النبكية الكثائؽ عف مأخكذ الرسـ ىذا
 كعنو اإلماـ، المصحؼ في عثماف نسخيا التي كىي األعمى، الرفيؽ إلى

.المصاحؼ كؿ صدرت
(ُ)"  

 حصكؿ نفي إلى الكجية ىذه أصحاب ذىب قد ػ الفرٌق اآلخر       
 المجاؿ ىذا في الخكض عدكاك  إثباتو، أك الحرؼ حذؼ عف ناشئة دالالت
 تنكشؼ لـ التي األسرار مف سر ىك إذ ؛لو    و داع   ال كالتكمؼ التمحؿ مف اضرب
 كاطفم بعض استعرض أف دبع الكردم طاىر أحمد/ األستاذ ىك فيذا ألحد،
 ساقيا التي تتعميالالب يقتنع لـ اتالكمم بعض لحركؼ كاإلثبات الحذؼ
 التعميالت ىذه كؿ فإ فالخالصة " :عمييا معقبا يقكؿ تراه ذايلك  ؛العمماء
 تغنى ال ػ القرآف كممات بعض في كالحذؼ الزيادة مف العمماء ذكرىا التي

                                                           

 مجمة المطعني، عبدالعظيـ/ د: الشريؼ لممصحؼ العثماني الرسـ خصكصيات (1)
 ،15ص: بالقاىرة اإلسالمية لمشؤكف األعمى المجمس عف الصادرة اإلسالـ منبر
 بيف القرآني الرسـ إعجاز: كينظر. ىػ1423اآلخر جمادل السادس، العدد

 القرآنية، الدراسات مجمة ،441ص: الطكالة اهلل عبد نمشة/ د:كالنافيف المثبتيف
 ،10ع
 الكريـ لمقرآف السعكدية العممية الجمعية/ الناشر ق،1433

 .ـ2012/ق1433كعمكمو،
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 كلـ ،الكريـ القرآف كتبكا الذيف الصحابة عف إلينا كصمت ىكذا كالحقيقة شيئا،
 .(ُ) "الغيكب عالـ سبحانو كا ،حدأل ذلؾ سر ينكشؼ

 كشؼ فقد ،عصفكر آؿ محسف الميرزا المنحى ىذا نحا كممف       
 مف الكالـ ىذا فى ما عميؾ يخفى كال: أقكؿ  ": قائال نظره كجية عف

 مف كؿ يأنؼ التى المتكمفة كالذرائع ،الكاسدة كالتكجييات ،الباردة التمحالت
 ،دالمتعم التحريؼ مف بضر  ىك بؿ ،بيا قراركاإل ،قبكليا عف بصيرة أدنى لو

 ذلؾ لىإ يضاؼ ،الحكيـ الذكر محكـ فى ػ كجؿ عز ػ ا كالـ بقداسة كعبث
 صراط كتنكب الحؽ، جادة عف كعزكؼ ،محضة مكابرة بو التمسؾ فأ

 .(ِ)"العمـ

ف نوأل  ؛األكؿ الرأم إلى البحث كيميؿ         مستقمة دراسة تكضع لـ     كا 
 ىناؾ أف هنكار إ يمكف لـ مافم البالغية، كأسراره المباني حركؼ حذؼ تتناكؿ
 مف الحذؼ ىذا أفاده ما تبيف كحديثا قديما  كتبال بطكف في مبثكثة اتإشار 

 جتياداتاال ىذه مثؿ عمى نحكـ أف األحكاؿ مف بحاؿ يمكف كال دالالت،
 يى إلييا تكصمكا التي مطائؼال كأف كرائيا، مف جدكل ال بأنو المخمصة

                                                           

 ،179ص: الكردم طاىر محمد: كحكمو رسمو كغرائب الكريـ القرآف تاريخ( 1)
 .ـ1946/ىػ1365 ،1ط جدة، الفتح، مطبعة

 العممية، المطبعة ،199 ،198ص: عصفكر آؿ محسف الميرزا :الكجيز المرشد (2)
 الرسـ كراء أف ادعى    م ف عمى الرد في باب: بعنكاف مقالة: ينظر .ىػ1410 ،1ط

 مجمع ،2/2015/ 22بتاريخ.  بكدرع عبدالرحمف. د.أ:  دالليا إعجازا العثماني
 www.m-a-arabia.comالعالمية الشبكة عمى العربية المغة

http://ar.lib.eshia.ir/الميرزا_محسن_آل_عصفور
http://ar.lib.eshia.ir/الميرزا_محسن_آل_عصفور
http://ar.lib.eshia.ir/الميرزا_محسن_آل_عصفور
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    َ ل م  ـف اىا،يأب ال كالمقاـ يحتمميا، السياؽ أف طالماف ،محؿالت مف ضرب
 كالنبع ينضب، ال الذم الثر المعيف ىكك  ،الكريـ القرآف في ىذا مثؿ نستغرب
  !؟عجائبو تنقضي ال الذم المتدفؽ

 اىتماـ تفاكت إلى المطعني العظيـ عبد/الدكتكر نكه قدك  ىذا       
( الكممة بنية فى الحرؼ حذؼ) الحذؼ ىذا" :قاؿ عندما الحذؼ بيذا العمماء
 لممصحؼ العثمانى الرسـ خصكصيات إحدل كىك الكريـ، القرآف فى جدا كثير

 ؛اإليجاز صكر أكؿ كىك -اإليجاز مف النكع بيذا البالغييف كاىتماـ الشريؼ،
 فى الباحثيف اىتماـ أما قميؿ، -فيو المفردة الكاحدة الكممة مف المحذكؼ لقمة
 .(ُ)"مدل أقصى بمغ فقد «القرآف عمـك»

 حقيقة في أسراره أف إلى اىدمر  الباب ىذا في الكلكج قمة كلعؿ       
نما نبكية، كأغراض إليية، أسرار " ىي األمر  ألنيا الناس؛ عمى خفيت       كا 
 كالحركؼ األلفاظ بمنزلة فيي ،الرباني بالفتح إال تدرؾ ال باطنية أسرار

 ال الناس كأكثر...كثيرة كمعاف عظيمة، أسرار فميا السكر، أكائؿ في المقطعة
 إلييا، أشير التي اإلليية المعاني مف شيئا يدرككف كال ،أسرارىا إلى ييتدكف

 أنيا أخرل جماعة كظنت لمسكر، أسماء أنيا الناس مف جماعة ظف حتى
 الميممة الحركؼ مف أنيا أخرل جماعة كظنت معمكمة، أعداد إلى بيا أشير

                                                           

 المكسكعة ضمف ،479ص: المطعني العظيـ عبد/ د: القرآف بالغة: ينظر( 1)
 مصر، اإلسالمية، لمشؤكف األعمى المجمس/ الناشر: المتخصصة القرآنية
 .ـ2003/ىػ1424
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 العجيبة الباىرة المعاني عمى االطالع حجبكا ككميـ معاف، كراءىا ليس التي
 .(ُ)"بحرؼ حرفا القرآف في الذم الرسـ أمر فكذا فييا، التي

 :عند البقاعً المبانً فوحراألغراض البالغٌة لحذف من 

 مف حرؼ إسقاط أفادىا التي األغراض مف جممة البقاعي ذكر       
 الحرؼ مف ياستشفي لـ األغراض ىذه أف فيو شؾ ال مماك  الكممة، أصؿ

 الكارد المكضكع كطبيعة األحكاؿ كقرائف السياؽ بمعكنة بؿ فحسب، المحذكؼ
 مف أكثر عمى ينطكم قد الحرؼ حذؼ أف إليو اإلشارة تجدر مماك  ،أيضا فيو
 :يأتي فيما ىذا لؾ كسيتبيف حد،الكا المكضع في نكتة

 :وٌسره على الفاعل الفعلـ هوان 1 

  ﴿:تعالى قكلو الغرض ىذا فيو تحقؽ كمما       
نَ  أَنَبَتك م َوّللا  ض   مِّ َر   األ 

ا  البقاعي اإلماـ أشارك  إنباتا،:كاألصؿ "نباتا" مف اليمزة تذفحي  قدف ،(ِ)﴾َنَبات 
 ألف بالمصدر؛ الفعؿ أكد أنو فبٌيف الحذؼ، كراء الكامف البالغي السر إلى

 بتجريده فعمو غير عمى المصدر كأجرل لالبتداء، إنكار كأنو لمبعث إنكارىـ
 إبداع أنو مع كسيكلتو، ػ كتعالى سبحانو ػ عميو ىكانو إلى إشارة الزيادة؛ مف

 كىك اآلية، في آخر كجيا البقاعي أجاز كما (.نباتان :)فقاؿ كاختراع كابتداء
 حذؼ عمى فدؿ ،أكال( أنبت) ذكر حيث: ؾاالحتبا أسمكب عمى اآلية حمؿ

                                                           

 ،88 ،87 ص  :السجمماسي ألحمد :       الد باغ العزيز عبد سيدم كالـ مف اإلبريز( 1)
 الرسـ إعجاز: كينظر. ـ2002/ق1403 ،3ط بيركت، العممية، الكتب دار

 .435ص: كالنافيف المثبتيف بيف القرآني

  . 17:  نكح( 2)
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 أنبتكـ: التقدير ليككف أكال؛ فعمو حذؼ عمى( نباتا)المصدر كدؿ ثانيا، مصدره
 .(ُ)نباتان  فنبتـ إنباتان 

: أمريف إلى اليمزة إسقاط عزا المطعني العظيـ عبد/الدكتكر لكف       
 مف ما نكع إلى يؤدياف كسريف مف التخمص في كيتمثؿ لفظي، ػ أحدهما
"  ألف التعبير؛ عمييا كالتي األصمية،: الصكرتيف بيف قارنا إذا كذلؾ الثقؿ،
 حرؼ أكؿ كىي ػ المصدر مف"  اليمزة"  أف كما مكسكرة،( أرض) مف"  الضاد
 عمى يدؿ"  إنباتان  "المصدر أف كىك معنكم، ػ اآلخر كاألمر. مكسكرة ػ فيو

دىث، مجرد  كترعرعو، خمقو بعد النبات صكرة عمى فيدؿ" نباتان " اسمو أما الحى
دث، عمى داللتو عف فضالن   دؿ مما أكلى معنييف عمى دؿ ما أف شؾ كال الحى
  .(ِ)كجؿ عز ا لق درة بياف ألنو ذلؾ؛ يقتضي ىنا كالمقاـ كاحد، معنى عمى

 مكضع كضع" نباتا" أف إلى( قَٕٕت) الفيكمي العالمة كذىب       
 .(ّ)انتصابا قاـ: يقاؿ كما المعنى، لقرب الرباعي؛ المصدر

 صيغة عف العدكؿ تعميؿ في المعنى بتقارب القكؿ يكفي ال لكف       
 كليذا ،معنكية فائدةل ذلؾ يككف كأف بد ال إذ ؛أخرل صيغة إلى األلفاظ مف

                                                           

 غالب الرزاؽ عبد/تح ،8/172: لمبقاعي: كالسكر اآليات تناسب في الدرر نظـ( 1)
: كينظر. ـ1995/ىػ1415 بيركت، العممية، الكتب دار/ الناشر الميدم،

1/30، 31. 

 .2/71: البالغية كسماتو القرآني التعبير خصائص( 2)

 ، العممية المكتبة ،2/693:لمفيكمي:  الكبير الشرح غريب في المنير المصباح( 3)
 .بيركت
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 أف عمى بذلؾ كنبو ،"اإلنبات" مكضع مكضكع" نباتا" أف إلى: النحكيكف ذىب
نو التراب، مف كنشأه بدأه     إف   حيث مف نبات،    و كجو   مف ىك اإلنساف  ينمك      كا 
ف نمكه،        ال ذ ي    َ ه و  ﴿ :بقكلو نبو ىذا كعمى ،النبات عمى زائد كصؼ لو كاف     كا 

ل ق ك م َ    خ  اب    ِّ م ن َ  َ َ     ت ر  ف ة      م ن      ث م      َ    ن ط      ﴾(ُ). 
 :  أصال ـ انتفاء وقوع الفعل2

 عمى الداللة الكممة بنية مف حرؼ إسقاط مف البقاعي استشؼ       
 تعالى ػ قكلو :ذلؾ فيو تحقؽ كمما ،أصمو مف وكقكع كعدـ الحدث سقكط

ك ون   أَن ى َقالَت  ﴿:ػ اَلم   ٌَ نً  َولَم   لً  غ  َسس  م  ٌ   أَك   َولَم   َبَشر   ٌَ  حذفت فقد ، (ِ)﴾اَبغ 
 مف الشيكة طالبة: كمعناه بغية،: كاألصؿ ،"بغيا" مف المتحركة التأنيث تاء
عدـ  ػ األكؿ :أمراف الحذؼ ليذا الدافع أف البقاعي كيرل كاف، رجؿ أم

لغمبة إيقاع ىذا الكصؼ عمى النساء، فكاف مثؿ: حائض نظرا اإللباس؛ 
 .(ّ)أف "بغية" ال يقاؿ إال لممتمبسة بو كاآلخرػ .ركعاق

                                                           

 صفكاف/ د.تح ،(نبت) مادة: األصفياني لمراغب:  القرآف غريب في المفردات( 1)
 ،1ط بيركت، دمشؽ، الشامية، الدار القمـ، دار /الناشر الداكدم، عدناف
 .67:غافر: اآلية. ىػ1412

  . 20: مريـ( 2)

 .4/528: الدرر نظـ( 3)
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 الكارد عندلمسبب الثاني ق( َٓٓالعالمة الكرماني)ت أشاركقد        
فضال ، البغي أصالجاء ليشير إلى عدـ كقكع ٌيف أف الحذؼ ب فقدالبقاعي، 

ًَ ﴿:ػ تعالى ػ كقكلو اآلم، فكاصؿ رعايةعف  ٌم   َوه   .((ُ﴾َرم 

 مف ىذا مثؿ في الحذؼ (قَُِٕت)األلكسي ماـاإل عد بينما       
 لما أنو :أراد " :كأشار إلى ىذا بقكلو، العدكؿ عف الظاىر في المعنى صكر
 الشيء ألف ؛لفظو غير معنى حقو كاف كغيرىما المعنى في الظاىر عف عدؿ
ا﴿: ػ تعالى ػ قكلو في قيؿ كما كىذا...بو أللفو جنسو يجر  َ  َ           ك ان ت  أ م ك   َ  م 

 كمثمو ،بغية :يقؿ كلـ ؛التاء منو أسقطت "باغية" عف عدؿ لما أنو ،(ِ)﴾َ       ب غ ٌ  ا
  .(ّ)"العربية المغة بدائع مف

كقيؿ: إنو "فعيؿ" بمعنى " فاعؿ"، فترككا )التاء( كما في قكلو        
َمَت ّللا    إ ن   ﴿تعالى: نَ  َرح  ٌب  مِّ َن  َقر  نٌ  س   .(ْ)﴾ال م ح 

                                                           

 شمراف/ د. تح ،1/691:لمكرماني: التأكيؿ كعجائب التفسير غرائب (1)
 بيركت، القرآف، عمـك مؤسسة بجدة، اإلسالمية لمثقافة القبمة دار/ سركاؿ،الناشر

 .ـ1983/ىػ1403

 .28:مريـ( 2)

 .بيركت العربي، التراث إحياء دار/ الناشر ،30/121 :لأللكسي: المعاني ركح( 3)

 تح ،354ص: األنصارم لزكريا: القرآف في يمتبس ما بكشؼ الرحمف فتح( 4)
 .ـ1983/ىػ1403 بيركت، الكريـ، القرآف دار الصابكني، عمي محمد/ الشيخ.

 . 56: األعراؼ: اآلية
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كيرل البحث أف حذؼ تاء التأنيث المتحركة مف "بغيا" ػ كما ذكر         
األلكسي ػ إنما ىك لمداللة عف العدكؿ عف " باغية "، كليس إلفادة انتفاء 
كقكع البغي؛ ألف ىذا الحذؼ قد كرد في الحديث عف امرأة باغية بالفعؿ في 

ٍ  ى ى ن ام ر أ ة    ى   أ ف  ))قكلو ػ صمى ا  عميو كسمـ ػ:  ي ا   ٍ  و ي ك ـ   ً  ف ى  ىٍ  ن ك م ب ا  ٍ ت   ى ى ر أ    ىً    ب غ  ،  ى ار  يؼ    ى    ح  ً   ي ي ط    ي
، ، ً  ى م ف   ً  ى  ى ي ل س ان و    ىٍ  ى ى أ د ل ع    ى ٍ ق د   ً ً ٍ  و ب ب ئ ر  ً  ال ع ط ش   .(ُ)(( ى ى ل ي ا  ى يً  ى ف غ ف ر   ً  ي ً  ى  ب م كق ي ا،  ى ي ل و    ى ى ى ى ٍ ف ن ز ع ت    ٍ  ى ى

 ػ األكلى: جيتيف مف حصمت قدف البغي فعؿ انتفاء في المبالغة أما
 المغة حيث مف ":قاؿ حيث ،السيد جماؿ/ د ذكر كما " أكف " نكف حذؼ
 يعني ػ األعمى النص ىك القرآف بالغة لكف ،"يكف"ك" يؾ: "نقكؿ أف يمكننا
ل م  أ ك  ب غ ٌ  ا ﴿: قكلو ػ بالغة  حذفت...    ن بغيا   أكف كلـ: مف بالغة أعمى ﴾ َ  َ    َ   َ       و 
 .(ِ)"     ن قميال   كاف كلك البغاء مف درجة أم إلى أصؿ كلـ: أم النكف،

 ابف ذكر كما النفي بعد (كاف) الفعؿ مجيء ػ واألخرى
 كأمثاليا اآلية ىذه في" كاف" دخكؿ فائدة أفب صرح حيث ،(ىػّٖٔت)المنير

                                                           

 المحترمة البيائـ ساقي فضؿ)باب صحيحو، في مسمـ أخرجو ىريرة، أبك ركاه( 1)
طعاميا / الناشر مسمـ، لإلماـ: الصحيح الجامع: ينظر. 5997،ح 7/44 ،(         كا 

 .بيركت ػ الجديدة األفاؽ دار الجيؿ، دار

 بتاريخ ، السيد جماؿ/ د:  النساء سكرة في الكريـ القرآف في التكرار أسرار (2)
4/3/2011 www.startimes.com  

http://www.startimes.com/
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: نفيو جيتى تعديد خالؿ مف كذلؾ عميو، الداخمة الفعؿ نفى في المبالغة ىك
 .(ُ)مرتيف  ي  ن فى بذلؾ فكأنو باعتباره، كخصكصا الككف، باعتبار عمكما
 ضٌق المقام عن إتمام الكالم:ـ 3

 ما بسبب الكممة؛ حركؼ أحد حذؼ إلى أحيانا المتكمـ يمجأ       
 كمف ضيؽ، مقاـ المقاـف ؛ذلؾ غير أك ضجر أك أكحزف ألـ مف لو يعرض
َن ال م َصلٌِّنَ  َنك   لَم   َقال وا﴿:ػ تعالى ػ قكلو الحذؼ ىذا أمثمة م   َنك   َولَم   * م  ع   ن ط 

ٌنَ  ك  س  كعمؿ اإلماـ ، ذفت )النكف( مرتيف في قكلو: "لـ نؾ"فقد حي  ،(ِ)﴾ال م 
أمريف: األكؿ ػ بياف حاؿ ما فيو المجرمكف مف ضيؽ كنكد كىـ البقاعي ىذا ب

كاآلخرػ بياف انتفاء  .في دركات جينـ، شغميـ ذلؾ عف إتماـ حركؼ الكممة
أدنى شيء مف الطبع الحسف عنيـ، سكاء أكاف ذلؾ مف خالؿ صمتيـ با؛ 

ـ عمييـ بعدـ إطعاـ المسكيف، لتركيـ الصالة، أك صمتيـ بالعباد، بترؾ شفقتي
حذفكا )النكف(؛ داللة عمى ما ىـ " كىذا ما صرح بو العالمة البقاعي قائال:

فيو مف الضيؽ عف النطؽ حتى بحرؼ يمكف االغتناء عنو، كداللة عمى أنو 
لـ يكف ليـ نكع طبع جيد يحثيـ عمى الككف في عداد الصالحيف، ككاف ذلؾ 

ف الدكاىي الشاغمة، بضد ما فيو أىؿ الجنة مف مشيران إلى عظيـ ما ىـ فيو م

                                                           

 الكتاب دار ،4/183: المنير البف: االعتزاؿ مف الكشاؼ تضمنو فيما االنتصاؼ( 1)
 .ىػ1407 ،3ط بيركت، العربي،

 .44 ،43:  المدثر( 2)
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الفراغ الحامؿ ليـ عمى السؤاؿ عف أحكاؿ غيرىـ، ككاف ذلؾ منبيان عمى 
 .(ُ)"فضيمة العمـ

 كقع قد مجزكمة كقكعيا حاؿ( كاف) نكف حذؼ أف يالحظ مماك         
 اختصاص سبب العمماء عمؿك  مكضعا، عشر سبعة في الكريـ القرآف في
 كثرة: منيا ،عمة مف أكثرب األفعاؿ مف غيرىا دكف النكف بحذؼ( كاف)
  ي      ي ستأنؼ، كما األفعاؿ مف يمضي ما كؿ عف عبارة أنيا :كمنيا .ستعماؿاال

 القكؿ كىكذا ضرب، يككف معناه: كيضرب ضرب، كاف: معناه ضرب،: فقكلنا
 الميف؛ بحركؼ حرؼال  ى ى ش ب و :كمنيا. األفعاؿ     أـ   الكممة ىذه أف فثبت الكؿ، في

 تخرج  ي  غ نة أنيا: كمنيا. عالمة الميف حركؼ تككف كما عالمة تككف ألنيا
 .(ِ)الحذؼ احتممت فمذلؾ الحمؽ؛ فى مدة العمة حرؼ أف كما الخيشـك مف

 نقص:المعنى  إلشارة إلىاـ  4

 ػ منيا حرؼ حذؼ بكاسطة الكممة بنية في الحاصؿ النقص يشير   
 إذا ػ قدره كجاللة فضمو رغـ ػ ما أمر منزلةك  ٍدرػػقى  في المعنكم افنقصال إلى
َنا﴿ :ػ تعالى ػ قكلو في كما بغيره، قكرف ما  ٌ َح م   َوأَو  ه   ٌ َرات   إ لَ  ٌ لَ ال َخ  َوإ َقامَ  ف ع 

اَلة   إ ٌت اء الص  ك اة   َ    َ   و  َ     الز   :قكلو فاإلماـ البقاعي رأل أف  حذؼ التاء في ،(ّ)﴾    

                                                           

 .8/237:  الدرر نظـ( 1)

عرابو القرآف معاني (2)  شمبي، عبده الجميؿ عبد/ د.ت ،223 ،3/222:لمزجاج:         كا 
: لمرازم: الكبير التفسير ،ـ1988/ ىػ1408 ،1ط  بيركت، الكتب، عالـ/ الناشر
  .ىػ1420 ،3ط بيركت، العربي، التراث إحياء دار/ الناشر ،15/496

 .73: األنبياء( 3)
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﴿ َكما أشار إليو  ػأف صالتيـ مع نقصيا عف صالتنا  أفاد قد ﴾َوإ َقام
  .(ُ) بيذه المنزلة مف العظمة، فما الظف بصالتنا؟إذا كانت  ػالحذؼ 

ذا     ليوإ أكمأ الذم المعنكم الغرض عف أباف قد البقاعي كاف كا 
 عدكا حيث لفظية، كجية مف لمحذؼ نظركا قد كغيره حياف أبا فإف الحذؼ،
 ،المفظية كالمضارعة كاإلتباع االزدكاج باب مف" الصالة إقاـ" في التاء حذؼ

سي ": ؿكقي تراهف يتاء" قابؿ أنو ػ التاء حذؼ أم ػ ىنا ذلؾ فػكحى  بغير كىك ،"كا 
قاـ":قكلو بيف المكازنة فتقع تاء، يتاء" "الصالة كا  : الزجاج كقاؿ ،"الزكاة كا 

 .(ِ)"عنيا عكض اإلضافة ألف إقامة؛ مف" الياء" فحذفت
 : مطلوباإلتٌان بالقلٌل من ال ـ 5

 فإف حركفيا، قمة عميو يترتب الكممة مف حرؼ حذؼ كاف إذا        
 قكلو في كما ،ما مطمكب مف بالقميؿ اإلتياف إلى آخر جانب مف يشير قد ذلؾ

َجال  ﴿:ػ تعالى ػ م   ّل   ر  ٌه  ع   َوَّل  ت َجاَرة   ت ل ه   ٌ ر   َعن َب ك  اَلة   َوإ َقام   ّللا     ذ  ، فقد (ّ)﴾الص 
كأفاد ىذا الحذؼ ػ كما صرح البقاعي ػ  ،﴾ َوإ َقام   ﴿"التاء" مف قكلو: تحذف

                                                           

 .5/98: الدرر نظـ( 1)

 دار/ الناشر جميؿ، محمد صدقي/ تح ،7/453:حياف ألبي: المحيط البحر( 2)
 الشرح غريب في المنير المصباح: كينظر .ىػ1420 بيركت، الفكر،
 .2/693 :الكبير

 .37:النكر( 3)
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ضركرة الحفاظ عمى جميع حدكد الصالة، كلك بأقؿ ما يككف مف أدنى الكماؿ، 
شعاران بأف ىذا المدح ال يتكقؼ عمى أنيى الكماؿ  .(ُ)كا 

 المحافظة ككثرة دكاـ أفاد الحذؼ أف إلى ذىب الدارسيف أحد لكف   
 غرض في الحذؼ فائدة انحصار ذاتو الكقت في نافيا الصالة، أركاف عمى
 اإلضافة ألجؿ ليس" إقامة" مف التاء حذؼ" :ؿاق حيث ،حسبف لفظي

نما فحسب،  عمى المداكمة ىك المقصكد ألف ذلؾ؛ مف أكبر المعنى جاء       كا 
 فإف الكاحدة، لإلقامة كليس عمييا، كالمحافظة أركانيا، كتعديؿ الصالة، إقامة
  .(ِ)"المتكاصؿ الكثير الذكر يستدعي الكريمة اآلية سياؽ

ذا    في الحرؼ حذؼ حصر عدـ في الباحث مع يتفؽ البحث كاف      كا 
 المحػافػظة ألف ؛ معػنكم غرض مف ذكػره ما مع يتفػؽ ال لكنو لفظية، نكتة
 مػف مستفػاد أركػانيا كتعػديؿ الػصالة عػمى

 عميو نص فيما الحذؼ دكر كتمثؿ التأدية، دكف اإلقامة بمفظ التعبير
 .البقاعي
 غر الشًء:       على ص   داللةـ ال6

                                                           

 . 5/267: الدرر نظـ( 1)

 كالبحكث، لمدراسات المنشاكم ،حمد حسف الكىاب عبد/د :كغمبتو الكصؼ عمـك( 2) 
www.minshawi.com 
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 في( تكف) الفعؿ مف" النكف" حذؼ الغرض ىذا فيو تحقؽ مما       
ً   َ  ٌ ا ﴿:ػ تعالى ػ قكلو ب ة        َ  َ م ث ق ال   َ    ت ك      إ ن      َ إ ن ه ا   َ    ب ن  د ل   َ      ح  ر  َ    م ن  خ     َ ة      ف ً َ َ    ف ت ك ن  ِّ    ر  َ    ص خ    َ   أ و   َ   

ات      ف ً م او  َ     الس    َ ض      ف ً  َ   أ و        َ     األ  ر     َ         َ ٌ ؤ ت  ب ه ا     
  ّللا 
  ﴾(ُ).  

ٌ ن كأسقط النكف؛ لغرض اإليجاز ":بقكلو الحذؼ نكتة البقاعي اإلماـ ب
 .(ِ) "المفاز، كالداللة عمى أقؿ الككف كأصغرهفي اإليصاء بما ينيؿ 

 إلى الزركشي كتبعو (قُِٕت) المراكشي البناء ابف سبؽ كقد      
ف الحذؼ فائدةب التصريح  :أمريف في تكمف فائدتو أف ا ٌ  بي ن حيث ،عميو زادا     كا 
 ىذا ألف النكف؛   ى حذ ؼ": البناء ابف قاؿ ، كصغره ،الشيء حقارة عمى التنبيو
 كاف فإذا القنطار، إلى االبتداء منو االعتبار في كأحقره مقدارا، أصغر المثقاؿ

 أكلى ىك ،ذلؾ مف بأكبر ظنؾ فما ا، بو يأتي عندنا لو خطر ال الذم ذلؾ
 .(ّ)"!؟ا بو يأتي أف

 قصر زمن الفعل: ـ 7

 حركفو أحد بحذؼ الحاصؿ الفعؿ قصر بيف البقاعي اإلماـ ربط       
 قكلو في" ظمت" الفعؿ مف الالـ حذؼ في كذلؾ عميو، الداؿ الزمف قصر كبيف

                                                           

 .16:لقماف( 1)

 .18/ 6:الدرر نظـ( 2)

 ىند/تح ،107ص:المراكشي البناء البف :التنزيؿ خط مرسـك مف الدليؿ عنكاف(3)
 407/ 1: البرىاف: كينظر .ـ1990 ،1ط تكنس، اإلسالمي، الغرب دار شمبي،

. 
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ر  ﴿:ػ تعالى ػ ف ا َظل تَ  ال ذ ي إ لَه كَ  إ لَى َوانظ  ه  َعاك   ٌ  ذلؾ البقاعي رد كقد ،(ُ)﴾َعلَ
الحؽ  لما ذكر ما يتصؼ بو اإللو ػ السالـ عميو ػمكسى  أف إلى الحذؼ

مف القدرة التامة في الداريف، أتبعو الحديث عف عجز العجؿ، فبي ف لمسامرم: 
، مكاظبا عمى عبادتو جيارا، منذ مدة يسيرة جدا،  أنو أقبؿ عمى إليو المزعـك

 .(ِ)أكمأ إليو حذؼ الالـكما 

 ىناؾ أف إلى نكه حيث ،السامرائي فاضؿ/ الدكتكر ىذا الحظ قدك       
 إذا الفعؿ مف لحذؼا إلى يمجأ قد أنو كىي الكريـ، القرآف في عامة ظاىرة
 عف تتحدث الكريمة فاآلية ،كالزمف الفعؿ قصر بيف مراعاة أقؿ؛ زمنو كاف

 ذىاب مدة بمقدار ظؿ ؟عميو      ن عاكفا     ٌ ظؿ   كـ العجؿ، صنع الذم السامرم
 عمره، طكؿ األصناـ يعبد كالذم كليس ،كعكدتو ػ السالـ عميو ػ مكسى
 الالـ فحذؼ

  .(ّ)الزمف قصر إلى إشارة الفعؿ؛ مف
 :ضعفاإلشارة إلى ما ٌنتاب اإلنسان من ـ  8

 تصيب التي الضعؼ حالة لبياف كسيمة الحرؼ حذؼ يككف قد      
 لَو   ﴿:ػ تعالى ػ قكلو في كرد ماك جمؿ، خطب مف بو حؿ ما جراء اإلنساف
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ا َنَشاء َطام  ه ونَ  َفَظل ت م   لََجَعل َناه  ح  "ظؿ" الفعؿ إحدل المي  تذفحي فقد  ،(ُ)﴾ َتَفك 
كقد استشؼ البقاعي مف ىذا "تفكيكف"؛ الفعؿ فضال عف "تاء" التفعؿ مف 

ىؤالء المصابيف، نتيجة  انتابتأمريف: أحدىما ػ حالة الضعؼ التي الحذؼ 
ما حؿ بيـ مف تكسير الزرع كتحطيمو، فعجزكا عف الدفاع عنو، كعف أكثر 

كاآلخرػ قرب الفرج بعد الكرب  .مف الكالـ ليذا النازؿ العظيـ ـما ييمي
 ، كالشدة، كلنترؾ اإلماـ البقاعي يصكر ما أضفاه الحذؼ مف إيحاءات كمعافو

ء التفعؿ مف تفكو، إشارة إلى ضعؼ حذؼ إحدل المي "ظؿ" كتا"حيث قاؿ: 
المصابيف عف الدفاع في بقائيـ، كفي كالميـ، حاؿ بقائيـ الضعيؼ، كككف 
المحذكؼ عيف الفعؿ ػ كىك الكسط ػ إشارة إلى خمع القمب، كاختراؽ الجكؼ، 
كالقير العظيـ، فال قدرة ألحد منيـ عمى ممانعة ىذا النازؿ بكجو، كال عمى 

مف حرارة الصدر، كخكؼ الفقر، بغير الشكاية إلى آمالو تبريد ما اعتراه منو 
ممف يعمـ أنو ال ضر في يده كال نفع، كربما كاف ذلؾ إشارة إلى أنو عادتو ػ 
سبحانو ػ قرب الفرج في شدائد الدنيا؛ ليككف اإلنساف متمكنان مف الشكر، ال 

لشدة عذر لو في تركو، كيككف المعنى: أنكـ مع كثرة اعتيادكـ لمفرج بعد ا
عف قرب تيأسكف أكؿ ما يصدمكـ البالء، فتقبمكف عمى كثرة الشكاية، كال 

       .(ِ)" ينفعكـ كثرة التجارب إلدرار النعـ أبدان 

" فظمتـ" الفعؿ مف الالـ حذؼ فرد السامرائي فاضؿ/ الدكتكر أما      
 مف حذؼ لذا قميؿ؛ يتكممكف؟ كـ ألنيـ الفعؿ، زمف قصر عمى الداللة إلى
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 ذكره الذم كؿاأل  الغرض تحت  نضكمي الفاضؿ الدكتكر ذكره ما لعؿك .(ُ)الفعؿ
 .البقاعي
  ـ تشبٌه الخبر باألمر: 9

 في يحذؼ قد فأيضا األمر فعؿ مع حذؼيي  العمة حرؼ كاف إذا        
 تشبيو كىك عاـ، غرض ػ األكؿ:لغرضيف األمر، منزلة لو تنزيال الخبر؛ حيز
 غرض كاآلخرػ .كقكع الفعؿ عمى أتـ كجو كأعظمو عمىمداللة ل باألمر؛ الخبر

 ذلؾ كمف مكضع، إلى مكضع مف كيختمؼ السياؽ، بحسب يتنكع خاص،
ه م   َول  ـَ َفت﴿:ػ تعالى ػ قكلو فيحذؼ "الكاك" مف الفعؿ "يدعك"  مَ  َعن  و  ع   ٌَ د  اع   ٌَ  الد 

ء   إ لَى   ً ر   َش ك  لمرسـ بإجماع كحذؼ كاك "يدعك" "، يقكؿ البقاعي: (ِ)﴾ن 
المصاحؼ مف غير مكجب؛ ألف المقاـ لبياف اقترابيا)الساعة(، فكأنو إشارة 
إلى ككنيا بأدنى دعاء، كأيضان ففي حذفو تشبيو لمخبر باألمر؛ إشارة إلى أف 
ىذا الدعاء البد عمى أف يككف عمى أعظـ كجو كأتقنو كأىكلو كأمكنو، كما 

"يككف كؿ مأمكر مف األمر المطاع
(ّ).  

 :ػ تعالى ػ حذؼ الكاك مف الفعؿ "يمحك" في قكلوػ أيضا ػ كقد كرد        
ق ول ونَ  أَم   ﴿ َتَرى ٌَ ا َعلَى اف  ب  َشؤ   َفإ ن ّللا   َكذ  ٌَ   

ت م   ّللا  خ  ح   ل ب كَ ـقَ  َعلَى ٌَ م  ٌَ    َو
 ّللا 
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لَ  ٌ ح ق   ال َباط  ه   ال َحق  ب َكل َمات ه   َو م   إ ن  ور   ب َذات   َعلٌ  د   فقديقكؿ البقاعي:  ،(ُ)﴾الص 

حذفت كاكه في الخط في جميع المصاحؼ مع أنو استئناؼ غير داخؿ في 
كلما كاف معنى الكاك عند ،  ػ تعالى ػ يمحك الباطؿ مطمقاالجكاب؛ ألف ا

فإنو ػ سبحانو ػ يمحؽ رفعو كعمكه كغمبتو التي دلت  الربانييف العمك كالرفعة؛
تأكيدا لمبشارة، يمحكه  عمييا حذؼ الكاك؛ مطابقة بيف خطو كلفظو كمعناه،

لمف ثبت لصكلتو كصبر...كفي الحذؼ ػ أيضان ػ  محكا ال يدع لو عينا كال أثرا
عمى تشبيو لو بفعؿ األمر؛ إيماء إلى أف إيقاع ىذا المحك أمر ال بد مف ككنو 

أتـ الكجكه كأحكميا كأعالىا كأتقنيا، كما يككف المأمكر بو مف الممؾ 
 .(ِ)المطاع

أف رأكا كغيره مف العمماء  ق(َُْٗ)ت الكفكمي البقاء أبا لكف       
 سرعة عمى داللة ":ىي ،معافثالثة  يترتب عميوفي نحك ىذا حذؼ الكاك 

 في بو لمتأثر المنفعؿ قبكؿ كشدة الفاعؿ، عمى كيسارتو الفعؿ، كقكع
 ،سرعة الدعاء في اآلية األكلى أفادالكاك" حذؼ"ف ىذا عمى كبناء ،(ّ)"الكجكد

 الباطؿ ذىاب سرعة أفاد الثانية اآلية كفي ،المدعكيف إجابةكسرعة 
 .كاضمحاللو
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 الفعؿ مف الكاك حذؼ أف (ىػُّّٗت)عاشكر ابف يرل بينما      
 حذفيا تبع  ى ث ـ مفك  النطؽ، في تخفيؼال سبيؿ عمى كرد قد كأمثالو" يمحك"

    .(ُ)النطؽ بحاؿ اعتبارا الرسـ؛ في حذفيا النطؽ في
     إخفاء األمر وحذفه: ـ 11

 طمب ػ ياحذف بكاسطة ةالكمم مف حرؼ إخفاء عمى يترتب قد        
سقاطو ما أمر إخفاء المخاطب مف المتكمـ  ىذا عمى كرد ماكم ،كالمو مف كا 
َتَساءل ونَ  َعم  ﴿:ػ تعالى ػ قكلو في االستفيامية" ما"ألؼ حذؼ :النحك ٌَ﴾(ِ)، 

 األلسنة عمى الدكر كثرة ػ أحدىما: فيأمر ب البقاعي عممو قد الحذؼ يذاف
 ػ كاآلخر. بالحذؼ التخفيؼ يقتضي مما كىذا العربي، الكالـ في كاستعماليا

تيانو ،كسمـ عميو ا صمى الرسكؿ رسالة عف السؤاؿ أف إلى اإلشارة  كا 
خباره المبيف، بالكتاب  يكف لـ فإف ،حذفـٌ   أف ينبغي مما ػ الفصؿ يـك عف كا 

 ىك عما إال التساؤؿ ينبغي ال إذ ؛كيخفؼ ذكره مف كيستحى خفىيي  أف ينبغيف
 عاقال أفٌ  يصدؽ ال ػ لكضكحو ػ فيو يختمفكف ما بأف إعالـ ىذا كفي خفي،
 .(ّ)فيو أمره يخالؼ

ذا كاف البقاعي ك         ربط بيف حذؼ ألؼ "ما" االستفيامية بسياؽ قد ا 
االستفيامية،  ألؼ "ما"حذؼ ل أخرل أسبابا فإف عمماء المغة  ذكركااآلية، 
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 كلـ ،(كالشرطية المكصكلة)يةكالخبر  يةاالستفيام )ما( تفرقة بيفلامنيا: 
 االستفيامية ألؼ ألف االستفيامية؛ في كيثبتكا الخبرية في فيحذفكا يعكسكا
 ألنيا ؛     ن تقدير ا بمتطرفة ليست فإنيا الخبرية، ألؼ بخالؼ اكتقدير  لفظا متطرفة

" ما" اتصاؿ أم ؛االتصاؿ بشدة اإليذاف: منياك  ،(ُ)كالشرط الصمة حشك في
 في الغنة رؾاتش الميـ أف: كمنيا ،منو كجزء صارت حتى الجر، بحرؼ
 .(ِ)المتماثميف كالحرفيف فصارا األلؼ،

 
 ـ الشوق لمعرفة الخبر:  11

 تجيمو،حاؿ  لعمـ النفس تشكؼ عظيـ أحيانا المقاـ قتضىي        
تمؾ  الكشؼ عف في سراعلإل ؛الكممة بنيةإلى حذؼ حرؼ مف المتكمـ  فيمجأ
كالتي استدعت حاؿ مف يتكب إلى المكلى ػ عز كجؿ ػ  :لؾذكمف ، الحاؿ

ل ف ون   ﴿:ػ تعالىػ في قكلو حذؼ النكف مف "يكف"  َ  ب اّلل   م ا َ         َ ٌ ح  ل ق د    َ       ق ال وا           َ    و    َ       ق ال وا   َ  َ

َ  َ ك ل م ة   ك ف      ر  ـ        ال ك ف   َ    َ  َ و  وا  ـَ  د         ر  ه م وا   َ    َ ب ع  ال م ه م  و  َ       إ س   َ َ  ب م ا      َ        م ا َ َ        ٌ ن ال وا   َ   ل م      َ  و  َ       ن ق م وا   َ    َ   أ ن        إ ّل   َ 

   َ       ن اه م  ـ َ   أ غ  
  ّللا 
س ول ه  م ن    ر  َ            و  ل ه  ـ َ ف   َ  ا َ    ٌ ك   َ          ٌ ت وب وا    َ   ف إ ن        ض  ر   .(ّ)﴾       ل ه م  َ      خ ٌ 
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 المحسف بيا قابمكا المساكئ ىذه أف عمى نبو كلما" :البقاعي قاؿ
 مف يريد لما مرد ال بأنو كرىبيـ عمييـ، المتاب قابؿ بأنو بيـ  ٌ رغ   إلييـ،
 السامع تشكؼ يشتد بأف جديرا ـالمقا كاف كلما ،"يتكبكا فإف": بقكلو العذاب

 :فقاؿ ذلؾ، عمى       ن تنبييا   اختصارا، الككف نكف حذؼ فيو؛ حاليـ معرفة إلى
        .(ُ) "إصرارىـ مف "ليـ     ن خيرا  " ذلؾ أم" يؾ"

 إلى يشير الحذؼ أف إلى السيد جماؿ/ الدكتكر ذىب بينما       
 الطريؽ نحك خطكة أكؿ ىي التكبة ألف كمو؛ ال الخير بعض حصكؿ

 مع درجة، أكؿ عف تتحدث اآلية ألف ؛(يكف: )يقؿ كلـ":يقكؿ فتراه المستقيـ،
 إلى يصمكا لـ أنيـ يبيف جاء ىنا النكف حذؼ لكف ، لغة صحيحة( يكف) أف

 .(ِ)"نصكحة تككف أف بد ال فالتكبة ، كحدىا بالتكبة كمو الخير

 تييأت فقد ،لمتخفيؼ( يكف) نكف حذؼ أف عاشكر ابف كيرل       
 شاع فمذلؾ ثقيمة؛ كالحركة بعدىا، حركة كقكع كحسنو ،لسككنيا ؛لمحذؼ
  .(ّ)كالميـ في النكف ىذه حذؼ

 : اإلثبات حروف المبانً بٌن الحذف و
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 مماثؿ آخر مكضع عمى قياسا الكممة؛ ًبنية مف حرؼ حذؼي قد       
 تارة اإلثبات أك تارة الحذؼ كجبت دكاعو  كىناؾ ،حذؼ دكف الحرؼ فيو كرد

 :كمنيا ،أخرل

  :تهـخفالنفسً أو الثقل ـ 1

، ـ  ػكىى  محير، قمؽ اإلنساف ينتاب قد         أفعاال رؤيتو جراء مضفو
 فيأتي ،انفسي ثقال لو يسبب مما كرائيا، مف المغزل يعمـ كال كنييا، يجيؿ
 مع ليتناسب ؛توبزياد الكممة نطؽ في ثقؿ مف عميو يترتب كما حرؼال إثبات
 الحكمة ظيكرب ، الحيرة زالت ما فإذا اإلنساف، يصيب الذم النفسي الثقؿ ىذا
 الحاصمة الكممة خفة مع  ٌ ـ     ى الي   خفة ليتناسب ؛الحرؼ ذؼح األفعاؿ تمؾ مف

 .الحرؼ بحذؼ

 الخضر  مع  مكسى  قصة  في  دكر   ما  النكتة  ىذه  عميو  ينطبؽ  كمما 
ثبتت  فقد  السالـ،  عمييما لتاء"   أي لفعؿ  في"  ا  تعالى  ػ  قكلو  في"  تستطع"   ا

ئ كَ ﴿: ػ ٌل   َسؤ َنبِّ ع َلم   َما ب َتؤ و  َتط  ه   َتس   ٌ لَ ا ع  ر   الفعؿ  مف  حذفت  بينما  ،( ُ) ﴾َصب 
ٌل   َذل كَ ﴿:ػ تعالى ػ قكلو في" تسطع" ع لَم   َما َتؤ و  ط  ه   َتس   ٌ لَ ا ع  ر   ػ فمكسى ،(ِ)﴾َصب 

لسال  عميو ىد  قد  ػ  ـا ل  مف  شا ثة  خضرا ؿ  ثػال فعا ثارت  غريبة  أ نكارػه  أ  إ
 صغير،  لغالـ  كقتمو  صالحة،  لسفينة  رقوخ:  ىي  األفعاؿ  كىذه  كاعتراضو،

 في  ػ  السالـ  عميو  ػ  مكسى  أكقعت  قد  األفعاؿ  ىذه  بخالء،  لقكـ  جدار  كبناؤه
 كأحدثت  ثقيال،  كشعكريا  نفسيا  ىم ا  أكرثتو  كقد  تفسيرىا،  يحاكؿ  كىك  حيرة،
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 راعى  كقد  المثيرة،  األفعاؿ  تمؾ  كراء  الحكمة  لمعرفة  كالتطمع  الميفة  مف  نكعا
 التاء  فأثبت  مكسى،  يعيشو  الذم  النفسي  الثقؿ  ىذا  المعجز  القرآني  السياؽ

 السالـ  عميو  ػ  مكسى عند النفسي اليـ ًثقؿ تناسىبى  كبذلؾ ،"تستطع" الفعؿ في
 ،" تستطع  " أحرؼ  خمسة  مف  المككف  الفعؿ،  حركؼ  في  البنائي  الثقؿ  مع  ػ

كأثبت تاء "   :   أفاده إثبات "التاء" البقاعي، فقاؿ عمااإلماـ كىذا ما نكه إليو 
 إال القدرة البميغة عمى؛ إعالما بأنو ما نفى  االستفعاؿ ىنا قبمو

الصبر، إشارة إلى صعكبة ما حمؿ مكسى مف ذلؾ، ال مطمؽ القدرة 
 .(ُ)"عمى الصبر

 ىذه حقيقة ػ السالـ عميو ػ لمكسى الخضر عمؿ أف كبعد        
 الممؾ مصادرة مف لتنجك السفينة؛ خرؽ فقد حكمتيا، عف كأباف األحداث،
 ليغطي الجدار؛ كبنى كفره، مف الصالحاف أبكاه ليستريح الغالـ؛ كقتؿ الظالـ،

 كىدكء صدر، بانشراح كشعر مكسى، فاطمأف تحتو، يتيميف لغالميف كنزا
" التاء" فحذفت النفسية، الراحة ىذه المعجز القرآني السياؽ راعى كقد نفس،
 عند النفسي التخفيؼ لتشارؾ لو، تخفيفا ؛"تسطع" :فقاؿ الفعؿ مف الثانية
 الفعؿ، حركؼ في الخفة مع كاألعصاب المشاعر في الخفة كلتتناسؽ مكسى،
 إليو أشار ما كىذا ،الخفة تاء" تسطع" في" التاء" ىذه نسمي أف يمكف كلذلؾ

                                                           

: الرباني مصدره كدالئؿ البياني القرآف إعجاز: كينظر .4/496:  الدرر نظـ( 1)
 دار/ بعدىا،الناشر كما244ص: الخالدم الفتاح عبد صالح/د

 كما 55ص: قرآنية لطائؼ:كينظر. ـ2000/ق1421 ،1عمار،األردف،ط
  . بعدىا
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الغطاء  بعد كشؼ ػكحذؼ تاء االستطاعو ىنا؛ لصيركرة ذلؾ " :قائال البقاعي
، فكاف منكره غير صابر أصال لك كاف عنده مكشكفا مف  ٌ حَمـلػ في حيز ما 

 .(ُ)"األمر أكؿ

 مقابمة إلى كالحذؼ اإلثبات تعميؿ في ػ أيضا ػ ذىب كممف        
 ،(قَٖٕت)الغرناطي جعفر أبك اآليتيف في باألخؼ كاألخؼ باألثقؿ، األثقؿ
ثباتيا التاء حذؼ عف أجاب حيث  ستطاعا: يقاؿ أنو :كالجكاب ":بقكلو          كا 

    ن أكال   فجيء ،خفيفات الحرفيف أحد يحذفكف ثـ األصؿ، كاألكؿ كاسطاع، كاستاع
 فكقو، كالصعكد السد عمى الظيكر عمى قدرتيـ نفي إرادة عند مخففا بالفعؿ

 كخرقو، نقبو عمى قدرتيـ نفي عند الحركؼ مستكفى الفعؿ بأصؿ جيء ثـ
 ؿبالفع فجيء كأثقؿ، عمييـ أشد كالنقب النقب، مف أيسر الظيكر أف شؾ كال

 قدر كلك فتناسب، األثقؿ، مع مستكفى تاما بو كجيء األخؼ، مع مخففا
 عمى قدرتيـ لنفي ؛التأكيد محؿ في الثاني فإف      ن كأيضا   ،تناسب لما بالعكس

 بسط إلى يفتقر كىذا اإلطالة، ذلؾ فناسب منو، كتمكنيـ السد عمى االستيالء
 .(ِ)"أكلى األكؿ أف مع كبياف،

                                                           

: الرباني مصدره كدالئؿ البياني القرآف إعجاز: كينظر .4/498: الدرر نظـ( 1)
  . بعدىا كما 55ص: قرآنية لطائؼ: كينظر. 244ص

 2/323: الغرناطي جعفر ألبي: كالتعطيؿ اإللحاد بذكم القاطع التأكيؿ مالؾ( 2)
 1ط بيركت، اإلسالمي، الغرب دار/ الناشر ، الفالح سعيد/ تح ،324،
/ الناشر ، 432/ 2: لمصابكني: كثير ابف تفسير مختصر. ـ1983/ىػ1403،

 .ـ1981/ق1402 ،7ط بيركت، الكريـ، القرآف دار
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 البقاعي هآارت ما( قَُٗٔت) الخفاجي الشياب ستبعدكا        
 كال الحكاية بأحداث خاصاف ىما إنما كالخفة الثقؿ بأف محتجا ،كالغرناطي

نما أطاع، كاألصؿ" :بقكلو الحذؼ سبب مبينا ،المحكي بالكالـ مالي عالقة        كا 
ر لما ألنو بالتخفيؼ؛ ىذا خص ٌ  تكر   ، منو يرػاألخ تخفيؼ ناسب القصة في   
 لقيو ما ػ كسمـ عميو ا صمى ػ مكسى عمى خؼ أنو إلى لإلشارة ككنو كأما
  افػببي

 .(ُ) "المحكي ال الحكاية في أنو فيبعده ػ سببو

 مجرد ليست القرآنية فالقصة ؛نظر فيو الشياب بو اعترض كما      
 فيـ عمى ػ أيضا ػ تعيف أف البد لكنيا ،قعتس اىدمش أك ،مضت اثحدأ سرد
حكاـ دقة بكؿ لنا تنقؿ حيث النفكس؛ أسرار  نفكس في الكامنة العكاطؼ        كا 

 تجاه داخمية كانفعاالت دفينة أحاسيس مف وب شعرت عما فصحكت ،ياشخصيات
 كاؼ غير كىك لفظي، غرض التخفيؼ فإف ذلؾ عف فضال الجارية، ياأحداث
 كىك ،معنكم غرض عمى ينطكم أف بد ال إذ كجؿ؛ عز ا كالـ تفسير في

 .كغيره البقاعي ذكره فيما يتمثؿ

 األكؿ في بالتاء جاء إنو(: قّّٕت)جماعة بف الديف بدر كقاؿ       
 .(ُ)عميو األكؿ كلداللة فرع، ألنو بحذفيا؛ الثاني فخفؼ األصؿ، عمى

                                                           

 صادر، دار/ الناشر ،6/130:الخفاجي لمشياب: الراضي ككفايو القاضي عنايو( 1)
 .بيركت

http://ar.lib.eshia.ir/الشهاب_الخفاجي


 

 6111 9اللغة العزثية والشعت المىبظزي لهب العدد مجلة قطبع كليبت 

 المقاـ كاف لما أنو فرأل: المقاـ عمى السامرائي فاضؿ/ د كعٌكؿ       
يضاح شرح مقاـ األكلى اآلية في : فقاؿ الفعؿ مف" التاء" يحذؼ لـ ، كا 
 بعدىا يتكمـ كلـ ،مفارقة مقاـ األخرل اآلية في المقاـ كاف بينما ،"تستطع"

      .(ِ)الفعؿ مف حذؼ لذا بكممة؛

 حاجة المقام إلى اإلطناب أو اإلٌجاز:ـ 2

 ؛الحرؼ إثبات مقتضياتو كمف ،اإلطناب تارة المقاـ يقتضي       
 جيد مف يتطمبو كما الحرؼ إثبات أف كما ،جية مف التفصيؿ مع ليتناسب

 نفس كمكابدة جيد مزيد مف األمر تحصيؿ يحتاجو ما مع يتناسب النطؽ في
 ،يجازإلا إلى المقاـ لحاجة أخرل؛ تارة الحرؼ ييحذؼ بينما ،أخرل جية مف
 .كجيد مشقة مف األمر يصحب ما عمى فيو ينص ال كما

َنا ﴿:ػ تعالى ػ قكلو مف البقرة سكرة في اليمزة حذؼ ذلؾ كمف         ق ل 

وا   ب ط  َها اه  ن  ٌعا   م  ا َجم  ك م َفإ م  ن  ٌَ ؤ ت  نًِّ ٌَ ى مِّ د  َداَي َفالَ  َفَمن ه  ف   َتب َع ه  م   َخو  ه   ٌ  َوّلَ  َعلَ

م   َزن ونَ  ه  ح   ﴿:ػ تعالى ػ قكلو في طو سكرة في اليمزة إثبات كرد بينما ،(ّ)﴾ ٌَ

                                                                                                                                           

. تح ،244ص: جماعة بف الديف بدر: المثاني مف المتشابو في المعاني كشؼ( 1)
 فتح. ـ1990/ىػ1410 ،1ط كالنشر، لمطباعة الكفاء دار خمؼ، الجكاد عبد/د

 .346ص: القرآف في يمتبس ما بكشؼ الرحمف

 النيضة، مكتبة ،16ص: السامرائي فاضؿ/ د: القرآني التعبير في الكممة بالغة( 2)
 .ـ2006 بغداد،

 .38:  البقرة( 3)
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ب َطا َقالَ  َها اه  ن  ا م  ٌع  م   َجم  ك  ض  ض   َبع  و   ل َبع  ا َعد  ك م َفإ م  ن  ٌَ ؤ ت  نًِّ ٌَ ى َفَمن   مِّ د  َبعَ  ه   ات 

َدايَ  ل   َفاَل  ه  َقى َوَّل  ٌَض   .(ُ)﴾ ٌَش 

 فقد ،"ات بع"ك" تىًبع" كممتي في يتمثؿ الكريمتيف اآليتيف في فالشاىد
 التاء، كتشديد بيمزة كالثانية التاء، كبتخفيؼ ىمزة بدكف األكلى اآلية كردت
 اختالؼ ػ األكؿ: أمريف إلى مرده االختالؼ ىذا أف البقاعي اإلماـ رأل كقد

 النسياف، مف كالتحذير لمخشية طو سكرة في فالمقاـ المكضعيف، في المقاـ
 ا أكامر اتباع في الجد عمى البعث كأيضا العيد، أكيد بعد العـز كانحالؿ
 كؿ بعض كعداكة ،اإلنس لفريؽ إبميس فريؽ عداكة ػ العداكة ذكر بكاسطة
 العدك استيكاء عف مالحترازف المغالبة، عنيا تنشأ التي ػ لبعضو فريؽ

 شدة عف الناشئ لمتبع كتتميـ تكمؼ فييا التي(افتعؿ) بصيغة عبر كاستزاللو؛
 مطمؽ البقرة سكرة في إليو المدعك ألف البقرة؛ في مما أبمغ فيك االىتماـ،
 .فحسب العبادة

 سكرة ختاـ مف كأخص درجة أعمى طو سكرة آية ختاـ أف اآلخرػ األمر
 عكس؛ غير مف كالحزف الخكؼ نفي كالشقاء الضالؿ نفي مف يمـز إذ البقرة؛
 عميو ا صمى كالرسكؿ الكتاب أكامر اتباع في" افتعؿ" صيغة آثر كليذا
: الميميف األمريف ىذيف في كالمتمثمة العميا الدرجة ىذه إلى لمكصكؿ ؛كسمـ
 الشقاء عدـ كاآلخرػ. كاآلخرة الدنيا في السداد طريؽ عف الضالؿ عدـ ػ األكؿ

 .(ُ)الضالؿ عقاب الشقاء إذ أحدىما؛ في سعيو مف شيء في

                                                           

 .123:  طو( 1)
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ثباتيا اليمزة حذؼ في لمعمماء أخرل تكجييات كىناؾ          في كا 
 أف رأل حيث( قُٕٖت)الفيركزابادم العالمة إليو ذىب ما:  منيا ، اآليتيف

 مشددا االتباع سبقو قد ألنو ؛"ات بع" طو فى اختار كلكف بمعنى،" ات بع"ك" تبع"
ى ﴿:لقكلو مكافقا فجاء السكرة، نفس في اع  وَن الد  ب ع  ت  ٌَ ﴾(ِ). 

 القرآف في ترادؼ يكجد ال ألنو نظر؛ فيو الفيركزابادم ارتآه كما        
 جعفر أبك بٌينو ما كىذا الفعميف، بيف كاقع اختالؼ فثمة الكريـ،

 بيف كالزيادة بالحذؼ الحاصؿ االختالؼ أف رأل الذم( قَٖٕت)الغرناطي
 غير مف االتباع عف تنبئ( تبع) أف أولهاـ: أمكر ثالثة فيو ركعي قد الفعميف
 عف تنبئ كىي ،"تفعؿ" عمى فبنيتيا( اتبع) كأما مشقة، كال تكمؼ كال تعمؿ
 بينما أصؿ، فيي ،"فعؿ" كزف عمى( تبع) أف ػ ثانٌها. لمنفس كتحميؿ تعمؿ

 يؤدل الكممتيف إحدل تكف لـ كلما عميو، يزيد ألنو عنو؛ فرع( اتبع)
 ىدل ككالىما فرع، ىك ما كأخر أصؿ، ىك ما فقٌدـ الترتيب، راعى المجمكع،
 كردت التخفيؼ صيغة أف ثالثهاـ. كيناسب يالئـ ما عمى كؿ   ككرد كرحمة،

 عميو ػ آلدـ إبميس إغكاء حكاية فييا سطـبـٌ   لـ حيث ؛ رةـقـالب سكرة في
 صيغة كردت حيف في عميو، كاالحتياؿ ككسكستو المعيف كيد ذكر مف ػ السالـ
 مكره، قكة عف كأباف إغكائو، في الكيفية ذكر حيث" طو" في التشديد

                                                                                                                                           

 (.بتصرؼ) 54 ،5/53: الدرر نظـ( 1)

 محمد/ تح ،1/141:لمفيركزابادم: العزيز الكتاب لطائؼ فى التمييز ذكم بصائر(2) 
 3ط القاىرة، اإلسالمية، لمشؤكف األعمى المجمس النجار، عمي

 .108:طو: اآلية. ـ1996/ىػ1416،
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 فناسبو كتعمؿ، بمعالجة إال يحصؿ ال الحؽ تمييز فصار حيمتو، كاستحكاـ
طالة بإيجاز، إيجازا كنظما، معنى يناسب ما عمى كؿ فكرد ،"اتبع فمف"  كا 

 .(ُ)بإطالة

ـل)  أف إلى السيكطي كتابعو جماعة ابف كذىب         منو يمـز ال(  َفع 
 لما البقرة سكرة ففي الفعؿ، بتجديد يشعر( افتعؿ)بينما قبمو، الفعؿ مخالفة

 َفَمن ﴿ بػ جيء ، لفعمو آدـ قصة بياف كرد

َدايَ  َتب عَ  ا َله   َنج د   لَم   ﴿بينما كرد في طو بعد قكلو: ،﴾ه  م   ﴿،(ِ)﴾ َعز 
ه   آَدم   َوَعَصى َبعَ  ن  ـَفمَ ﴿ فناسب ،(ّ)﴾َفَغَوى َرب   قصد جدد: ،أم﴾ ات 
    .(ْ)االتباع

 رأم إلى ماؿ فقد المطعني العظيـ عبد /الدكتكر أما       
 أىؿ مع كاف كالمخفؼ مكة، أىؿ مع كاف المشدد أف كىك الراجحي،/الدكتكر
 شديدا كاف القرآف أف ككيؼ فركؽ، مف البيئتيف بيف ما أحد ينكر كال المدينة،

                                                           

 (.بتصرؼ)1/194:190: كالتعطيؿ اإللحاد بذكم القاطع التأكيؿ مالؾ( 1)

 .115: طو( 2)

 .121: طو( 3)

 كشؼ في األزىار قطؼ. 93ص: المثاني مف المتشابو في المعاني كشؼ( 4)
 كزارة الحمادم، محمد بف أحمد/ د.تح ،237 ،1/236:لمسيكطي: األسرار
 .ـ1994/ىػ1414 ،1ط قطر، اإلسالمية، كالشؤكف األكقاؼ
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 مع القرآف منيج ىك ذلؾ المدينة، أىؿ مع فيو رقيقا مكة، أىؿ مع تعبيره في
 .(ُ)الفريقيف

 في التخفيؼ أف إلى السامرائي فاضؿ /الدكتكر ذىب بينما        
 نفسو إلى القكؿ إسناد مع جاء ػ بالعباد التمطؼ يعني كالذم ػ البقرة سكرة
 عز ػ كا الغائب؛        إلى القكؿ إسناد مع التشديد جاء حيف في تعالى،
 المكضع في فعؿ كؿ فكضع كالتكريـ، التمطؼ مكاضع في نفسو يظير ػ كجؿ

 ػ قكلو كىك باآلخرة، يتعمؽ البقرة آية ختاـ أف ذلؾ عف فضال بو، الالئؽ
ف   َفالَ  ﴿:ػ تعالى م   َخو  ه   ٌ م   َوّلَ  َعلَ َزن ونَ  ه  ح   يتعمؽ طو آية ختاـ بينما ،﴾ٌَ
ل   َفاَل  ﴿:ػ تعالى ػ قكلو كىك كاآلخرة، بالدنيا َقى َوَّل  ٌَض   في زاد كليذا ،﴾ ٌَش 
 .(ِ)متعمقو زيادة إلى إشارة الفعؿ؛ بناء

 األمر أو ٌسره:  صعوبةـ 3

 زيادة عمى تدؿ بنىالم زيادة": المشيكرة المغكية القكاعد مف       
 مع فاك حر  قؿاأل الفعؿ استعماؿ جرل فقد القاعدة هىذ مف كانطالقا ،"نىعالم

 جرل كأيضا ،كقكعو في أقؿ زمنا يستغرؽ الذم أك كاألسيؿ األيسر الفعؿ
 ستغرؽي الذم أك كاألشؽ األصعب الفعؿ مع حركفا األكثر الفعؿ استعماؿ

 .كقكعو في أطكؿ زمنا

                                                           

 .  20/ 2: البالغية كسماتو القرآني التعبير خصائص( 1)

 ،4ط عماف، عمار، دار/ الناشر ،293ص: السامرائي فاضؿ/ د: القرآني التعبير( 2)
 .ـ2006/ىػ1427
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 عف حديثو عند األمر فعكس ،ىذا خالؼ البقاعي اإلماـ لكف       
ثبات حذؼ وا َماـفَ ﴿:ػ تعالى ػ قكلو في" التاء" كا  َطاع  وه   أَن اس  َهر  ظ   َوَما ٌَ

وا َتَطاع  اـَنق   لَه   اس  أف حذؼ "التاء" يشير إلى نفي االستطاعة  رأل حيث ،(ُ)﴾ب 
نظرا لعمكه كمالستو، أما  ،كالصعكد فكقولصعكبة تسمؽ جدار السد  ؛مطمقا

إثباتيا فقد أفاد عدـ استحالة االستطاعة؛ لييٍسر نقبو بالحفر مقارنة بالصعكد 
 " ا نص عبارتوفكقو، فسيستطيعكف نقبو عندما يأذف ا ليـ بذلؾ، كىذ

كزيادة "التاء" ىنا تدؿ عمى أف العمك عميو أصعب مف نقبو؛ الرتفاعو، 
اـ بعضو ببعض، حتى صار سبيكة كاحدة مف حديد كنحاس ػ كصالبتو، كالتح

في عمك الجبؿ، كقد حكى ابف خرداذبو عف سالـ الترجماف الذم أرسمو أمير 
المؤمنيف الكاثؽ إليو حتى رآه: أف ارتفاعو مد البصر؛ كألنيـ لك احتالكا ببناء 

جانبيـ، أك كضع تراب حتى ظيركا عميو ، لـ ينفعيـ ذلؾ ؛ ألنو ال  درج مف
اآلخر، كيؤيده: أنيـ يخرجكف في آخر الجانب  حيمة ليـ عمى النزكؿ مف
 .(ِ)"الزماف بنقبو، ال بظيكرىف

 ػ السد عمى بالظيكر المراد أف البقاعي اإلماـ عمى ٌ رد لكف        
 الردـ، ذلؾ فكؽ كاالرتقاء السد، ظير عمى االرتفاع ىك ػ المفسركف ذكر كما
ذا اآلخر، الجانب مف لمنزكؿ المعنى في دخؿ كال  دالس اعتالء ففإ ،ذلؾ اتضح      كا 

ف كتسمقو  ذكر كما أخرل أك بطريقة عميو يحتالكف قد لكنيـ صعبا كاف     كا 
 النقب صعكبة شدة عمى يدؿ كمما ،أصعب يكف النقب بخالؼ نفسو، البقاعي

                                                           

 .97: الكيؼ( 1)

 . 4/505:  الدرر نظـ( 2)
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 كأخؿ":(قّْٓت)العربي ابف عمى الرد في (قُُٖٖت)السفاريني قكؿ
 أف كادكا إذا حتى ػ الحفر بعد السد عكد كىي ، أعظميا كىي الرابعة، باآلية
 كليذا ؛(ُ)"أجمو الكتاب يبمغ أف إلى ،كاف ما أشد إلى ػ الشمس شعاع يركا
 حذؼ أف ذكركا حيث ،البقاعي ارتآه ما عكس إلى العمماء جميكر ذىب

 العمؿ صعكبة عمى يدؿ إثباتيا بينما ،كيسره العمؿ سيكلة عمى يدؿ" التاء"
 إرادة عند مخففا بالفعؿ أكال فجيء": يقكؿ الغرناطي جعفر أبك يذاف ،مشقتوك 

 الفعؿ بأصؿ جيء ثـ فكقو، كالصعكد السد عمى الظيكر عمى قدرتيـ نفي
 الظيكر أف شؾ كال كخرقو، نقبو عمى قدرتيـ نفي عند الحركؼ مستكفي

 األخؼ، مع مخففا بالفعؿ فجيء كأثقؿ، عمييـ أشد كالنقب النقب، مف يسرأ
 محؿ في الثاني فإف كأيضا... فتناسب األثقؿ، مع مستكفي تاما بو كجيء
 ذلؾ فناسب منو، كتمكنيـ السد، عمى االستيالء عمى قدرتيـ لنفي التأكيد
  .(ِ)"اإلطالة

 أف عمى داللة ؛"التاء" بزيادة الفعؿ طٌكؿ فإنو ذلؾ عف فضال        
 تسمؽ أف إلى التاء حذؼ يشير كما ،(ّ)طكيؿ كقت إلى يحتاج الجدار نقب

                                                           

/ الناشر ،2/120: لمسفاريني: األثرية األسرار كسكاطع البيية األنكار لكامع( 1) 
 .ـ 1982/ق1402  دمشؽ، الخافقيف، مؤسسة

 سامي/تح ،5/188:كثير البف:العظيـ القرآف تفسير. 2/791:  التأكيؿ مالؾ( 2)
 دار/ الناشر سالمة، محمد

 .ـ1999/ق1420 ،2ط كالتكزيع، لمنشر طيبة

 . 75ص: القرآني التعبير( 3)
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 كألف ، المتسمؽ جانب مف كميارة كرشاقة" خفة" إلى يحتاج السد جدار
 ىذه في مساىما"  اسطاعكا " الفعؿ جاء فقد الخفة ىذه يتطمب التسمؽ

 بعض مف المتسمؽ يتخفؼ كما حركفو أحد مف تخفؼ حيث الخفة،
                                                                                            .(ُ)"الخفة تاء"  سميت كليذا أحمالو،

" حذؼ إلى نظركا ػ(  قُِْت)  اإلسكافي كالخطيب ػ العمماء مف فريقا لكف
ثباتيا" التاء  مف كا 

تعمؽ الفعؿ بالمفعكؿ المفرد أخؼ مف أف  جية مف كذلؾ لفظية، كجية
وه   أَن﴿تعمقو بالمركب ، فقكلو: َهر  ظ   أف،: أشياء أربعة مف مركب مفعكؿ ﴾ٌَ

 أما التخفيؼ، فناسبو ،"استطاعكا" لفظ معو فثقؿ كالمفعكؿ، ، كالفاعؿ كالفعؿ،
 فكمؿ مفرد، مفعكؿ ألنو ؛نىػٍقبػناكىك متعمقيا، خؼ فقد" استطاعكا" الثانية
 .    (ِ)لمتخفيؼ المقتضى لعدـ معو؛ الفعؿ لفظ

                                                           

: قرآنية لطائؼ ،245 ،244ص: الرباني مصدره كدالئؿ البياني القرآف إعجاز( 1)
بداليا التاء حذؼ مف نماذج ،56ص  دراسة) الكريـ القرآف في الفعؿ صيغ في          كا 

 كالدراسات البحكث مجمة بعدىا كما 87ص: أميف أحمد بشرل/ د(: داللية لغكية
 .ـ2011، 24 العراؽ،ع ، اإلسالمية

 مصطفى محمد/ د.تح ،2/883: اإلسكافي لمخطيب: التأكيؿ كغرة التنزيؿ درة( 2)
 كشؼ: كينظر. ـ2001/ىػ1422 مكة، ، القرل أـ جامعة/الناشر آيديف،
 في يمتبس ما بكشؼ الرحمف فتح. 244ص: المثاني مف المتشابو في المعاني
/ الناشر باسؿ، محمد/ تح ،7/56: لمقاسمي: التأكيؿ محاسف ، 346ص: القرآف
 .ىػ1418، 1ط بيركت، ، العممية الكتب دار



 

 6161 9اللغة العزثية والشعت المىبظزي لهب العدد مجلة قطبع كليبت 

 باب مف الحذؼ أف( قِٖٕت) النيسابكرم العالمة يرل بينما       
 منيا حذؼ ؛ مرارا االستطاعة لفظ تكرر لما " :فيقكؿ التكرار، نتيجة التخفيؼ

 ذكرىا كأعاد المكضعيف، في تخفيفا التاء

 .(ُ)" البداية إلى كرجكعا األصؿ، عمى تنبييا باآلخرة؛
  : شدة الحزن أو ضعفهـ 4

 الكممات مف ممكف قدر بأقؿ السامع مخاطبة المناسب كاف لما       
 بحسب تتفاكت الكالـ في اإليجاز درجة فإف ألـ، أك حزف مف بو    ٌ ألـ   ما نتيجة
 بقصد الحذؼ؛ في بكلغ بو الحزف اشتد فكمما ،وينتاب الذم الحزف درجة

 المعنى يصح ما كؿ الكالـ مف حذف    فٌ   عنو، كالتسرية التخفيؼ في المبالغة
 خؼ إذا أما معو، الكالـ بإطالة المكركب عمى اإلثقاؿ يميؽ ال إذ ؛بدكنو
      .  الحذؼ درجة في التخفيؼ ذلؾ استتبعو الحزف

ثباتيا "النكف" حذؼ في األمراف ىذاف تجمى كقد         مف كا 
َزن   َوّلَ ﴿:ػ تعالى ػ قكلو في( كاف)الفعؿ م   َتح  ه   ٌ ق   فً  َتك   َوّلَ  َعلَ  ٌ ا َض م   مِّ

ونَ  ك ر  م  َزن   َوَّل ﴿:ػ تعالى ػ قكلو كفي ،(ِ)﴾ٌَ م   َتح  ه   ٌ ق   فً  َتك ن َوَّل  َعلَ  ٌ ا َض م   مِّ

ونَ  ك ر  م   اإلشارة أحدهماـ: بأمريف" النكف" حذؼ البقاعي اإلماـ عمؿ كقد ،(ّ)﴾ٌَ
 العقكبة؛ في لمعدؿ ىنا السياؽ أف واآلخرـ. إطالة أدنى عف الحالة ضيؽ إلى

                                                           

 عميرات، زكريا الشيخ/ تح ،4/461:لمنيسابكرم: الفرقاف كرغائب القرآف غرائب (1)
 .ىػ1416 ،1ط بيركت، العممية، الكتب دار/ الناشر

 . 127:  النحؿ( 2)

 .70:  النمؿ( 3)
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 بالحمؿ عنو التسمية لتعظيـ المقتضي أحد، غزكة في المصيبة مف كقع لما
 حذؼ إليو أشار بما كذلؾ جميعو، كنفي ضيؽ، أقؿ عف كالنيي الصبر، عمى

  .العفك عمى حامالن  بؿ الحد، مجاكزة عف كازعان  ذلؾ ليككف النكف؛

 الكافريف عناد عف اإلخبار سياؽ في كردت اآلية فألف النكف إثبات أما
 سكء مف ليـ أعده بما كذلؾ لمكرىـ، ػ كجؿ عز ػ كفايتو مع ، كاستيزائيـ

 السياؽ يقتضى فال الداريف، في العذاب

        .(ُ)الضيؽ نفي في كاإلبالغ اإليجاز، في التناىي

 مف استقاه قدف ، العمماء كرػجمي رأم ىك البقاعي اإلماـ إليو ذىب ماك 
 انيػرمػالك العالمة

 النكف بحذؼ خصت قد النحؿ سكرة أف رأل حيث ،قبمو (قَٓٓت)
ل م  ﴿:قكلو كىك ،قبميا لما  مكافقة ػ أحدهما: ألمريف  ،(ِ)﴾               ال م ش ز ك يه        م ه        ي ك          و 
  ي  ق تؿ حيف  ػ كسمـ عميو ا صمى ػ لمرسكؿ تسمية نزلت اآلية ىذه أف واآلخرـ

 ،"كألصنعف بيـ ألفعمف : "ػ كسمـ عميو ا صمى ػ فقاؿ بو،      كمث ؿ حمزة، عمو
 جاء بينما التسمية، في مبالغة ذلؾ ليككف الحذؼ؛ في كبالغ اآليات، فنزلت
 الفعؿ

                                                           

 .5/447 ،4/326: الدرر نظـ( 1)

 .120:  النحؿ( 2)
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 .(ُ)ىناؾ الحزف دكف ىنا الحزف ألف القياس؛ عمى النمؿ في

 كلذا ؛النحؿ سكرة في القصة طكؿ إلى الحذؼ فرد الزركشي اإلماـ أما
 كال استئنافية، الكاك فإف النمؿ سكرة بخالؼ النكف، بحذؼ التخفيؼ ناسبيا
 .(ِ)قبميا بما ليا تعمؽ

 إلى إشارة بالحذؼ؛" تؾ" الفعؿ خفؼ نوأ السامرائي فاضؿ/ د كيرل
        .(ّ)كسمـ عميو ا صمى الرسكؿ نفس عمى كتيكينو األمر تخفيؼ
 :ظهور األمر أو خفائهـ 5

 ازداد فكمما ه،ؤ خفا أك األمر ظيكر لدرجة تبعا التأكيد درجة تتفاكت
 تككيده، درجة قم ت خفاؤه قؿ   ككمما ،إلثباتو تأكيد مزيد إلى احتاج خفاءن  األمر
 ًعيسىى س  ػأىحى  م آػمى ػفى  ﴿:ػ تعالى ػ قكلو في( أنا) مف" النكف" حذؼ ذلؾ كمف

                                                           

 عطا، أحمد القادر عبد/ تح ،163ص: لمكرماني: القرآف في التكرار أسرار( 1)
 غرائب: كينظر. الفضيمة دار/ الناشر عكض، التكاب عبد أحمد/ كتعميؽ مراجعة
 فتح. 2/582: القرآف إعجاز في األقراف معترؾ .4/317:الفرقاف كرغائب القرآف

  .317ص: القرآف في يمتبس ما بكشؼ الرحمف

 .3/218: البرىاف( 2)

 لمطباعة الفكر دار ،233 ،1/232:السامرائي فاضؿ/ د: النحك معاني( 3)
 ،77ص: القرآني التعبير: كينظر. ـ2000/ ق1420 ،1ط كالنشر،األردف،

78. 
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ـي  اًرم مىفٍ  قىاؿى  اٍلكيٍفرى  ًمٍنيي كىاًري كفى  قىاؿى  الم وً  ًإلىى أىنصى اري  نىٍحفي  اٍلحى ن ا الم وً  أىٍنصى  آمى
ثباتيا ،(ُ)﴾ ميٍسًمميكفى  ًبأىن ا كىاٍشيىدٍ  ًبالم وً  ذٍ  ﴿:ػ تعالى ػ قكلو في(  بأننا )في كا   كىاً 

ٍيتي  كىاًري يفى  ًإلىى أىٍكحى ًبرىسيكًلي ًبػي  آًمػنيػكاٍ  أىفٍ  اٍلحى ن ا قىاليكاٍ  كى  ًبأىن نىا كىاٍشيىدٍ  آمى
 .   (ِ)﴾ميٍسًمميكفى 

ثباتيا النكف حذؼ البقاعي اإلماـ رد  اآليتيف، في السياؽ اختالؼ إلى كا 
 في كردت عمراف آؿ فآية

 عميو ػ عيسى مع األنصار ثبات كىك ظاىرم، أمر مف التحقؽ سياؽ
 أمره، يتـ أف إلى ػ السالـ

 النصرة ىذه كعممكا إياه، بنصرىـ ا إلى معو رهمـٌس أعمنكا كليذا
 حؽ ىك كما  بو يأمرىـ ما لجميع بانقيادىـ اإليماف ىذا كأكدكا با، بإيمانيـ

 يـك بيا ليـ كليشيد لثباتيـ، أجدر عمييـ شيادتو لتككف آمف؛ مف
 .(ّ)القيامة

 ػ هاأول :أمكر لثالثة "النكف" إثبات فييا كرد فقد المائدة آية أما        
 .ظاىر دليؿ مف إثباتو في بد فال اإليماف، كىك باطنيا، أمرا  تناكلت ألنيا

 االنقياد تماـ إظيار بياف ػ اهثالثو .النعـ عدٌ  سياؽ في كردت أنيا ػ اهثانٌو

                                                           

 . 52: عمراف آؿ( 1)

 . 111:  المائدة( 2)

 (.بتصرؼ)2/97:  الدر نظـ( 3)
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 في الثالثة النكف بإثبات التأكيد زيادة المقاـ فناسب ؛كجؿ عز ا لكحي
َنا ﴿: قكليـ َهد  ب ؤَن   .  (ُ)عمراف آؿ سكرة بخالؼ ﴾ َواش 

 بابف السابؽ وكالم في البقاعي اإلماـ تأثر جميا بدا كقد        
 كفي أكال، ليـ ػ تعالى ػ ا خطاب في المائدة آية أف..." :قاؿ حيث جماعة،
 عند أكال إليو انقيادىـ تأكيد سياقو فناسب أكال، عمييـ نعمو تعدد سياؽ
 النعـ، تعدد سياؽ في ال المسيح خطابيـ في عمراف آؿ كآية إلييـ، إيحائو

 . (ِ)"المقصكد لحصكؿ ؛" أن ا"  بػ ثانيا فاكتفى

 التفصيؿ قتضيا لما السياؽ أف رأل الغرناطي جعفر أبا لكف        
ًذفت، اإليجاز اقتضى كلما ،"النكف" أيثبتت  فييا كرد لما المائدة فآية حي

ولً  ﴿:قكلو كذلؾ بو، اإليماف يجب فيما التفصيؿ ن وا  بً  َوب َرس   ناسب ﴾أَن  آم 
 حيف عمراف آؿ آية في التفصيؿ بيذا إفصاح يقع لـ كلما ،(أننا) كركد ذلؾ
ا ب اّلل   ﴿:تعالى قاؿ َصار  ّللا   آَمن  ن  أَن  ٌ وَن َنح   يقع فمـ ،﴾َقالَ ال َحَوار 
، اإليجازي  ىذا ناسب السياؽ، كشيادة بو، لمعمـ إيجازا ؛(كبرسكلو:(ىنا  اإليجازى
ـي  ناسب كما ، المائدة آية في اإلتما ـى ا ﴿:ىنا فقيؿ اإلتما َهد  ب ؤَن  َواش 

ل م ونَ   .(ّ)﴾م س 

                                                           

 (.بتصرؼ)2/564:  السابؽ( 1)

 .310ص: المثاني مف المتشابو في المعاني كشؼ( 2)

 .76ص: القرآني التعبير ، 1/310: التأكيؿ مالؾ( 3)
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تابعو فقد ذىبكا إلى أف إثبات مف اإلسكافي ك الخطيب أما        
 ػ عف ا الـ الحكارييف، أال تراه خبرنا"النكف" في سكرة المائدة؛ ألنو أكؿ ك

ت   ﴿:قاؿ أنو ػ كجؿ عز  ٌ َح فجاء عمى األصؿ، كما جاء في سكرة  ،﴾ َوإ ذ  أَو 
عما أقركا  ػ السالـ عميو ػ آؿ عمراف يعد تكرارا لكالميـ، حيث سأليـ عيسى

 كالثاني ،السالـ عميو لعيسى ثانيا إقرارا منيـ ىذا فكاف تعالى، بو 
؛ ألف العرب تستثقؿ المعاد  األكؿ في يختار ال ما التخفيؼ فيو ييختار

التخفيؼ فرع، كالتكرار فرع، كالفرع بالفرع  كما أف ، ما ال تستثقؿ غيره
 .(ُ)أكلى

  

                                                           

. 91ص: القرآف في التكرار أسرار بعدىا، كما 1/384:التأكيؿ كغرة التنزيؿ درة( 1)
 .1/597: األسرار كشؼ في األزىار قطؼ
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 :الثانً المبحث

حذف حروف المعانً  

 وأسراره البالغٌة



 

 6111 9اللغة العزثية والشعت المىبظزي لهب العدد مجلة قطبع كليبت 



 

 حذف الحزف وأسزاري الجالغية في )وظم الدرر( للجقبعي
6111 

 ضربا المعاني حركؼ حذؼ (قُّٔت)السراج بف بكر أبك اعتبر      
ًجد إذا إال اإلجحاؼ، مف  تمميذه عنو نقمو ما كىذا قكية، داللة عميو يدؿ ما كي
 عف نائب الحرؼ أف كذلؾ بقياس؛ ليس الحرؼ حذؼ" :قاؿ فقد ،جني ابف

 ،"أنفي" عف( ما) نابت فقد زيد، قاـ ما: قمت إذا أنؾ ترل أال كفاعمو، الفعؿ
 ككما ،"أستفيـ" عف( ىؿ)ك( اليمزة) نابت ككما ،"أستثني" عف( إال) نابت كما
 لكاف الحرؼ تحذؼ ذىبت فمك ذلؾ، كنحك ،"أعطؼ" عف العطؼ حركؼ نابت
 إليو التكجو صح إذا أنو إال بو، إجحاؼ المختصر كاختصار اختصارا، ذلؾ
      .(ُ) "عميو الداللة لقكة حذفو؛ األحكاؿ بعض في جاز

 :عند البقاعً من األغراض البالغٌة لحذف حروف المعانً

 مف عديدال إلى" الدرر نظـ"  هتفسير  في البقاعي اإلماـ أشار      
 استعراض عمى البحث جتزئسيك  المعاني، حركؼ حذؼ أفادىا التي األغراض
 :منياك  بعضيا،
 فً الحال:  الجوابوقوع عدم ـ 1

 كقكع عمى ذلؾ دؿ( أفٍ ) بػ اتصمت إذا" لما" أف العمماء ذكر     
( أفٍ ) بػ متصمة غير" لما" جاءت إذا أما ،(ِ)تراخو  غير مف الحاؿ في جكابيا

 اإلماـ عمؿ قاعدةال هىذ إلى استناداك  الجكاب، كقكع في تراخو  عمى ذلؾ دؿ
ا﴿ :تعالى قكلو في( أفٍ )حذؼ البقاعي ل َنا َجاءت   َولَم  س  ٌمَ  ر  َراه  َرى إ ب   ب ال ب ش 

                                                           

 إسماعيؿ الفتاح عبد ناصؼ، النجدم عمي/تح ،1/51: جني البف: المحتسب( 1)
 .2ط ،شمبي

 .5/384: الفرقاف كرغائب القرآف غرائب. 199ص: القرآف في التكرار أسرار( 2)
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ا َقال وا ل ك   إ ن  ه  ل  ـم  ه   و أَه  ة  ـال قَ  َهذ  ٌَ  ؛(أفٍ ) كأسقط" جاءت كلما"":قاؿ فقد ،(ُ)﴾ر 
  .(ِ)"كاإلضافة السالـ قبمو كاف بؿ المجيء، بأكؿ المقكؿ يتصؿ لـ ألنو

 خالؿ مف القاعدة ىذه نتقدا (قِٔٗت)األنصارم زكريا لكف       
 ﴿:ػ تعالى ػ قكلو كىما ،كالعنكبكت ىكد آيتي في كاإلثبات الحذؼب استئناسو

اءت   ل م ا ج  َ      و  ا       َ  ر س ل ن ا َ  َ     ًء         ل وط  اق          ب ه م       َ س  ض  َ   َ و  ا        ب ه م   َ  ع  ر   ﴿:ػ تعالى ػ قكلوك ،(ّ)﴾ َ      ذ 
ل م ا أ ن اءت   َ  َ     َ و  ا       َ  ر س ل ن ا َ      ج  ًء         ل وط  اق          ب ه م       َ س  ض  َ   َ و  ا        ب ه م   َ  ع  ر   فإ: قيؿ إذا إال ،(ْ)﴾ َ      ذ 
 أحيانا يقع قد أنو يعني كىذا ،اؿحال في الجكاب كقكع منو يمـز ال( أفٍ ) حذؼ
 ذكر بأف كالقكؿ " :بقكلو  عميو نص ما كىذا ،ىكد آية في كما الحاؿ في
د  ـ   ٌ   ػ  ي   ح ذفت إذا ما بخالؼ حاال،"     لم ا" جكاب كقكع عمى يدؿ"   ٍ أف  "  آية بأف َ    ر 

     أف   مع كجكابا، شرطا متحدتاف ػ "   ٍ أف  "  فييا  ي  ذ كر التي ػ العنكبكت كآية ىكد،
  ي    ت ذكر، لـ إذا إنيا: يقاؿ أف   ى إال  . األخرل مف   ي   كح ذفت إحداىما، في  ي   ذ كرت"   ٍ أف  "
 .(ٓ)"حاال" لما" جكاب كقكع يمـز لـ

 اإلجمال فً القول واإلحسان فً الخطاب: ـ 2

                                                           

 .31:العنكبكت( 1)

 معاني بعض معرفة عمي اإلعانة في المنير السراج: كينظر .5/555: الدر نظـ( 2)
 بكالؽ مطبعة/ الناشر ،137 / 3:الشربيني خطيبلم :الخبير الحكيـ ربنا كالـ

 .ق1285 القاىرة، ،( األميرية)

 .77:ىكد( 3)

 .33:العنكبكت( 4)

  .282ص: القرآف في يمتبس ما بكشؼ الرحمف فتح (5)

http://ar.lib.eshia.ir/الخطيب_الشربيني
http://ar.lib.eshia.ir/الخطيب_الشربيني
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 في كقع ما ذلؾ كمف االستفياـ، ىمزة الكريـ القرآف في حذفو كثر مما 
 عميو بو امتف ما عمى ػ السالـ عميو ػ سىك م رد في اإلنكار ىمزة حذؼ

َمة   َوت ل كَ ﴿: تعالى قكلو في كذلؾ  فرعكف، ً   ن ع  َها َعلَ ن   َبنً  َعب دت   أَن   َتم 

َرائ ٌلَ   اجتمع لما أنو البقاعي اإلماـ أشار كقد نعمة؟ تمؾ أك: كاألصؿ ،(ُ)﴾إ س 
 بقتؿ لو كتعييره صغيرا، بتربيتو ن  ـمَ  ػ السالـ عميو ػ لمكسى فرعكف كالـ في

 مبكتان  لو، مكبخان  ػ السالـ عميو ػ مكسى رد جاء فقد ،بالحمـ كمعاممتو القبطي،
حسانان  القكؿ، في إجماالن  اإلنكار؛ حرؼ حذؼ أنو غير عميو، منكران  إياه،  في كا 

في الشناعة التي ذكرتنييا  العظيمة الشنعاء التربية كتمؾ: فقاؿ الخطاب،
 . (ِ)تمنيا عميٌ 

 كال شؾ أف اإلحساف في خطاب فرعكف يتسبب عنو تأليؼ قمبو 
اليمزة، حذؼ أحد الدارسيف  بو فسرما المسبب ىك ، كىذا كاستمالتو

 فرعكف؛ عمى إنكاره أخفى مكسى أف ػ اليمزة أم ػ حذفيا في كالسر":فقاؿ
"كاإلنكار االعتراؼ يحتمؿ بأسمكب كأتى قمبو، ليتألؼ

كقيؿ: حذفت  ،(ّ)
 .(ْ)اليمزة؛ لمعمـ بيا

                                                           

  .22: الشعراء( 1)

 .5/354:الدرر نظـ( 2)

/ الناشر ،323ص: القيعي المنعـ عبد محمد /د :القرآف عمـك في األصالف( 3)
 .ـ1996/ىػ1417 ،4ط ،لممؤلؼ محفكظة الطبع حقكؽ

 بيركت، العممية، الکتب دار ،14/480:عادؿ البف: الكتاب عمـك في المباب( 4)
 .ـ1998/ىػ1419 ،1ط

http://ar.lib.eshia.ir/محمد_عبد_المنعم_القيعي
http://ar.lib.eshia.ir/محمد_عبد_المنعم_القيعي
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  قصر زمن الفعل:ـ 3

 الحدث، زمف كطكؿ الكممة بنية طكؿ بيف ىذا قبؿ البحث ربط     
ن ه   ﴿:ػ تعالى ػ قكلو كمنو ،صحيح كالعكس َ      ف ؤ نت  ع    َ  اإلماـ يرل ،(ُ)﴾ َ  َ   ت ل ه ى   َ َ 
 ػ تشاغمو أف إلى كمأأ قد "تػميى"  الفعؿ مف (ِ)التفعؿ تاء حذؼ أف البقاعي
 بيـ ليعمك إسالميـ؛ يريد الذيف مكة أشراؼ ألجؿ ػ كسمـ عميو ا صمى
 .(ّ)خفيفا تشاغال كاف ػ الديف

 مف بو يكحي ما مبينا ذؼالح عمى تكفيؽ محمكد/ د كيعقب      
،  كتقديـ ،"ميىػت" الفعؿ في" التفعؿ" صيغة مف" التاء" حذؼ أف يرلف     و معاف 
 ػ كسمـ عميو ا صمى ػ وأن عمى باىرة داللة داالف ،"عنو" كالمجركر الجار

 حرصو لكال ىذا ليفعؿ كاف ما كأنو شأنو، في المعاتب ذلؾ مع إال منو كاف ما
 أف عمى عالمة" التاء"     ي فحذؼ   البشرية، بمقاديره ألعمىا الصالح فيو ما عمى
 الحذؼ كاف   ٍ أف   كبديع ،إيقاعو في       و مستيتر   كال ،فيو متمكف غير الفعؿ ىذا

 الداللية الخاصة الفعؿ بفقد    و مكح   فيذا صيغتو، في الصدارة لو معنى لحرؼ
                                                           

 .10: عبس( 1)

 إلى ذىبكا البصرييف مف تبعو كمف فسيبكيو       ح ذفت؟ التاءيف أم في النحاة اختمؼ( 2)
 المضارعة، كىك ،لمعنى دخمت ألنيا الزائدة؛ مف أكلى األصمية التاء حذؼ أف

 تاء أف إلى فذىبكا الككفيكف أما ،اجتماعيما كره إذا الثابت يزيؿ كالطارئ
 ابف شافية شرح: ينظر. األصمية مف أضعؼ ألنيا المحذكفة؛ ىي المضارعة
 محمد الحسف، نكر محمد/ د.تح ،3/290:اإلستراباذم الديف لرضي الحاجب
 . بيركت العممية، الكتب دار الزقراؼ،

 .8/327: الدرر نظـ( 3)
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 كتميى ػ كسمـ عميو ا صمى ػ تمييو بيف     ه فارؽ   فيو فكاف الصيغة، ليذه
 .(ُ)غيره

 :المبالغة فً المعنىـ 4

كانت العرب تصؼ الضعيؼ باألنكثة؛ لما ذكرنا مف ضعؼ "لما    
: الميف المرأة، بؿ ضعؼ جميع إناث الحيكاف عف الذككر، حتى قالكا لمحديد

 كالمبالغة القكة يتطمب كاف إذا السياؽ أف رأل البقاعي اإلماـ فإف (ِ)"أنيث
 حذؼ عميو يترتب مما القكة، ينافي كالضعؼ ،ضعؼ التأنيثك  المعنى، في
 عمى الداللة :الحذؼ ىذا استمزمت التي المعاني كمف الساكنة، التأنيث تاء
كالبراىيف الدالة عمى صدؽ ما جاءىـ بو الرسكؿ،  كالمعجزات الشكاىد قكة

كذلؾ في قكلو ػ تعالى أتـ انكشاؼ، الحؽ مف الباطؿ كالتي بيا انكشؼ ليـ 
فَ  ﴿ػ:  ٌ د ي َك ه  ٌَ   

ا ّللا  م  وا  ـَكفَ  َقو  دَ  ر  م   َبع  َمان ه  ولَ  إٌ  س  وا  أَن  الر  د  م   َحق   َوَشه   َوَجاءه 

َنات ٌِّ َب م   ﴿"فيقكؿ: ،(ّ)﴾ ال  َنات َوَجاءه  ٌِّ َب  كأنو حؽ، بأنو القاطعة أم ﴾ ال 
 بو أشعر بما ظيكره، مف أشد كال بيانو، مف أقكل شيء ال ،قطعا ا رسكؿ
    .(ْ) ""جاء" مف التأنيث تاء إسقاط

                                                           

 .320ص: القرآف بالغو تأكيؿ في كمنياجو البقاعي اإلماـ( 1)

 العامة المصرية الييئة/ الناشر ،5/347: رضا رشيد محمد: المنار تفسير( 2)
 .ـ 1990 لمكتاب،

 .86:  عمراف آؿ (3)

 .2/191 :كينظر. 121/ 2: الدرر نظـ( 4)
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 ال بأنيـ الكتاب أىؿ صكيرت في إبالغ عظيـ الحذؼ ىذا ففي  
 ألنيـ ؛عقؿ مف ذرة مثقاؿ قمبة في فٍ مى  كآرائيـ بأفعاليـ  قتدميى  أف يصمحكف

 ال كاضحا قكيا البياف جاءىـ فقد النقؿ، كصحيح العقؿ صريح خالفكا قد
  أف لمسمـ فكيؼ كتفرقكا، اختمفكا قد فإنيـ ىذا كبرغـ بصر، ذم عمى يخفى
 الكتاب ىدم في ما كيدع دينو، أمكر مف أمر في قدكة ىؤالء مف يتخذ

 .(ُ)!كالسنة؟

 ألف ػ أحدىما: لكجييف  ي   ح ذفت التاء أف( قُٔٔت)العكبرم كيرل      
 حقيقي؛ غير البينة تأنيث

 .(ِ)المفظ دكف المعنى فراعى ،      ً الدليؿ   بمعنى أنيا ػ كاآلخر. تذكيره فيجكز
 سرعة وقوع الفعل :ـ 5

 األبصار رؾدت ال نحك عمى الفعؿ كقكع سرعة إلى حذؼال يشير قد      
ٌ ز   َتَكاد  ﴿:ػ تعالى ػ قكلو  في النار صفة عف الحديث في كما ،حقيقتو كنو َتَم

نَ  ظ   م   ٌ  "ك ،أجزاء   كتتجزأ ،تتقطع أف قاربت اضطرابيا لشدة فجينـ ،(ّ)﴾ال َغ

                                                           

 .323ص: القرآف بالغو تأكيؿ في كمنياجو البقاعي اإلماـ( 1)

 الحمبي البابي عيسى /الناشر ،1/284 :العكبرم :فآالقر  عرابإ في التبياف( 2)
 .كشركاه

 .8: الممؾ( 3)

http://ar.lib.eshia.ir/العكبري،_أبو_البقاء
http://ar.lib.eshia.ir/العكبري،_أبو_البقاء
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 عمى كاتصاؿ افتراؽ منيا يحصؿ أنو إلى إشارة التائيف؛ إحدل حذؼ كأنو
 .(ُ)"سيدىا لغضب كمو كذلؾ اإلدراؾ؛ حؽ يدرؾ يكاد ال السرعة، مف كجو

 استحقاق الجزاء دون النظر إلى السبب: ـ 6

 كقد ية،السبب فاء كالنتيجة السبب عمى الدالة الربط أدكات مف      
 في كما ،لمسبب النظر دكف الجزاء المخاطبيف قاؽحاست عمى لمداللة تحذؼ
ت م ىن   إ ن   ﴿:ػ تعالى ػ قكلو يه  ي ك  ب ال ذ  ل ى ب م  ه   أ وز  ال ه د ي ال ج يِّى بت   م  ب ث ع د   م ه و   م 

ئ ك    ال ك ت بة   ف ي ث ي ى بي  ل لى بس   ي ل ع ى ه م   للّا   ي لع ى ه م   أ ولـ  ى ىن   و  ع   اآليةف ،(ِ)﴾ الال 
 كاليدل ،البينة الدالالت مف الرسؿ بو جاءت ما كتـ مف كؿ تتكعد الكريمة
 أنزليا التي كتبو في لعباده ػ كجؿ عز ػ ا بينو ما بعد مف لمقمكب النافع
 ػ النبي ذكر كتمكا ألنيـ بذلؾ؛ المقصكديف أعظـ الكتاب كأىؿ رسمو، عمى
ذركا مف  كصفتو ػ كسمـ عميو ا صمى مف كتابيـ المنزؿ عمييـ بعد أف حي

اسـ معيـ نفعان، حذفت "الفاء" مف  د  ـي ج  الكتـ، كلما صار ذلؾ ديدنيـ، كلـ 
"؛ لمداللة عمى استحقاقيـ المعف دكف النظر إلى سبب،             أ ول ـئ ك   "اإلشارة 

 عمى داالن  المضارع كاف كلما" يفصح عف ىذا بقكلو:البقاعي نترؾ اإلماـ كل
 الجبمة، سكء عمى داالن  بالمكت المتصؿ اإلصرار ككاف المستمر، التجديد
 نظر غير مف األمر نفس في لمخزم استحقاقيـ إلى إشارة السبب؛ فاء أسقط

                                                           
 .5/29: كينظر. 8/71: الدرر نظـ ((1

 .159: البقرة( 2)
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 الممؾ يطردىـ أم ،"ا يمعنيـ" البغضاء البعداء أم" أكلئؾ:"فقاؿ سبب، إلى
"لعف منو يصح مف كؿ أم" الالعنكف كيمعنيـ" كذؿ، خزم طرد األعظـ

(ُ). 

 أف يركف نحكه نحا كمف (قَُِٕت) األلكسي العالمة لكف      
 في بالفاء يؤت لـ بأنو كاصرح حيث مراد، غير معنى تكىـ لدفع  ي    ح ذفت؛ الفاء
 ػ قكلو مف بعد فيما بو أتي كما ػ المكصكؿ خبر ىي التي ػ الجممة ىذه

م ي ي ـ    ى ي  ي أ ت كب     ي  ً  ى ػأ كلئ ؾ  ػ ى ف   ﴿: ػ سبحانو ً  ٍ ع   بيذا ىك إنما لعنيـ أف يتكىـ لئال ؛﴾  ى ىٍ 
 .(ِ)جمة أسباب لو المعف ىذا بؿ كذلؾ، األمر كليس فحسب، السبب
 إفادة االستغراق: ـ 7

 أف الكريـ القرآف في مكضع مف أكثر في البقاعي اإلماـ ذكر      
 أك الجية بحسب  يتنكع المعنى كىذا ،ستغراؽالا معنى يفيد" مف" حذؼ
 :ػ تعالى ػ كقكلوف المعمكمة الجية استغراؽ إفادة أما المعمكميف، الزماف

ل  ﴿ م  ٌَح  شَ  َو َقه م   َربِّكَ  َعر  َمئ ذ   َفو  و  ة   ٌَ ٌَ  عاما العرش كاف كلما":فيقكؿ ،(ّ)﴾َثَمان 
      .(ْ)"رؤكسيـ فكؽ أم" فكقيـ:"فقاؿ الجار أسقط كميا، الفكؽ لجية

                                                           

 .1/289: الدرر نظـ( 1)

 لمشياب: الراضي ككفاية القاضي عناية :كينظر. 2/27:  المعاني ركح (2)
  .بيركت صادر، دار/ الناشر ،2/260: الخفاجي

 .17: الحاقة (3)

 .8/127: الدرر نظـ( 4)

http://ar.lib.eshia.ir/الشهاب_الخفاجي
http://ar.lib.eshia.ir/الشهاب_الخفاجي
http://ar.lib.eshia.ir/الشهاب_الخفاجي
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ال  ﴿:ػ تعالى ػ فكقكلو المعمـك الزماف استغراؽ كأما       س  ٌنَ  ر  ر  َبشِّ  م 

ٌنَ  ر  نذ  وَن ل لن اس  َعلَى ّللا    ل َئال   َوم  ك  ة   ٌَ ج  دَ  ح  ل   َبع  س   فائدة مكضحا فيقكؿ ،(ُ)﴾الر 
 المتعقب الزماف لجميع النفي استغراؽ المراد كاف كلما":بقكلو" مف" حذؼ

 لجميع مستغرقان  انتفاء ذلؾ انتفى أم ،"بعد: "فقاؿ الجار، أسقط لإلرساؿ
 .(ِ)"لمناس كتبميغيـ الرسؿ، إرساؿ بعد يكجد الذم الزماف
 الداللة على القرب الحسً:ـ 8

 حذؼ كىك الكريـ، القرآف مف كثيرة مكاضع في النداء أداة تحذؼ       
ف القرب، معنى غالبا يفيد  بحسب حسيا أك معنكيا القرب ىذا كنو اختمؼ كا 

 أقرب في المنادىل أف عمى لمداللة( يا) تحذؼ فقد آلخر، مكضع مف السياؽ
 تعالى ػ قكلو في كما كسيطرتو، قبضتو كتحت المناًدم، مف القرب منازؿ

وا﴿:ػ َتاز  َها َوام   ٌ َم أَ و  ٌَ م ونَ  ال  ر   المنادم ينادل القيامة يـك ففي ،(ّ)﴾ال م ج 
 المجرميف؛ نداء في( يا) حذفت كقد المؤمنيف، عف الكافريف كانفراد باعتزاؿ
 بؿ كرامة، قرب ليس فيك كجؿ، عز ا مف الحسي قربيـ مدل عمى لمداللة
 التصرؼ مف يمنع ما ىناؾ كليس مكنتو، كفي ا قبضة في أنيـ لبياف
 .(ْ)دكنيـ حائؿ يكجد فال فييـ،

                                                           

 .165: النساء( 1)

 .2/372:  الدرر نظـ( 2)

 .59: يس (3)

 .6/272:  الدرر نظـ( 4)
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 الكالـ اختصار أف إلى أشار( قُُِْت)العثيميف ابف لكف       
 المجرميف؛ ليؤالء اإلىانة باب مف يعد تطكيمو كعدـ( يا) النداء أداة بحذؼ
 كاالنشراح إليو، التبسط باب مف ىك إنما المخاطب مع الكالـ فطكؿ

 .(ُ)اإلىانة مف نكع فيك ػ السياؽ يقتضي حسبما ػ اختصر فإذا لمخاطبتو،
  :مطلوبطلب حصول القلٌل من الـ 9

 بقية إلى بالقياس األقؿ الجانب يمثؿ المحذكؼ الحرؼ كاف إذا       
 الكممة في المثبتة الحركؼ

 مف القميؿ حصكؿ رجاء عمى الداللة إلى تكمئ القمة ىذه فإف ،
 في التمطؼ مع تتناسب التي المفظ في الخفة مف نكعا يضفي كما المطمكب،

 مف القرآف حكاه ما نحك عمى كذلؾ كالمكعظة، القكؿ في كالميف ،العبارة
 ، (ِ)﴾َتَزك ى أَن إ لَى ل كَ  َهل﴿:بقكلو لفرعكف ػ السالـ عميو ػ مكسى خطاب
 الرذائؿ، مف كتتطير بالفضائؿ، تتحمى أم ": ذلؾ عمى معقبا البقاعي يقكؿ
 كالكثرة، لمنماء المكجبة كالباطنة الظاىرة الطيارة: التزكي أنكاع بأدنى كلك

فياـ  كذلؾ لمتخفيؼ، المقتضي التفعؿ تاء إسقاط إليو يشير بما األدنى كا 
رساؿ لإليماف المقتضي باإلذعاف   .(ّ)"إسرائيؿ بني كا 
 الزٌادة فً التذلل والترقق:ـ 11

                                                           

 الثريا، دار/ الناشر ،212ص: العثيميف البف(: يس سكرة)الكريـ القرآف تفسير( 1)
 .ـ2003/ق1424 ،1ط الخيرية، العثيميف ابف مؤسسة طبع الرياض،

 .18: النازعات (2)

 .8/314:  الدرر نظـ( 3)
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 ممنادىل؛ل المناًدم تذلؿ فرط عمى لمداللة( يا) النداء أداة تحذؼ       
 قكؿ عف القرآف حكاه ما نحك كذلؾ بعفكه، يشمموف بعطفو، عميو يمف لعمو

َنا َوَقال وا﴿:بقكلو القيامة يـك الكافريف ا َرب  َنا إ ن  َبَراءَنا َفؤََضل وَنا َساَدَتَنا أََطع   َوك 

ب ٌاَل   " :بقكلو النداء حرؼ حذؼ أفاده ما البقاعي اإلماـ يكضح ،(ُ)﴾الس 

َنا  الخصكص أىؿ عادة عمى النداء أداة كأسقطكا إلينا، المحسف أييا أم َرب 
 كانكسارىـ، ذليـ إال ليـ كاسطة ال أنو بإظيار الترقؽ، في زيادة بالحضرة؛

 أف كما عبده، عمى ا إلقباؿ األعظـ المكجب أنو الدنيا في عيد الذم
 بكثرة كبعده؛ منزلتو سفكؿ إلى مشير( ا يا: )بقكلو البعد ألداة الميثًبت
 .(ِ)"عنو البعد ذلؾ يرفع لعمو لربو، منو تكاضعان  كغفمتو، ذنكبو

 اآلية ىذه في" يا" حذؼ عدكا كغيره الخفاجي الشياب لكف       
 منو (يا)بحذؼ الرب نداء كثر ":ؿقا فقد ؛كتنزييو المنادل لتعظيـ كأمثاليا؛

 التعظيـ معنى الرب نداء مف (يا) حذؼ في   ٌ أف   :ذلؾ كعمة ،القرآف في
 زيد، يا:  قمت إذا ألنؾ األمر؛ معنى مف طرؼ فيو النداء   ٌ أف   كذلؾ كالتنزيو،
  .(ّ)"جميمة نكتة كىذه ،األمر صكرة لتزكؿ ؛فحذفت ،تعاؿ :فمعناه

                                                           

 .67: األحزاب( 1)

 .139/ 6:الدرر نظـ( 2)

 كعجائب التفسير غرائب: كينظر. 4/159 : الراضي ككفايو القاضي عنايو (3)
 . 3/112 ،170/ 2:اإلتقاف ،1/400:التأكيؿ
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 كممة أف: سبؽ ما إلى المطعني العظيـ عبد/الدكتكر كيضيؼ      
 جيات مف فييا ركعي كلذا الدعاء؛ في غيرىا مف استعماال أكثر" رب"

 .(ُ)الحديث مجارل في كأسيؿ األلسنة، فى أطكع يجعميا ما التخفيؼ

 تعارض ال إذ ؛(يا) حذؼ في المعاني ىذه جميع اعتبار مف مانع كال
 .تتزاحـ ال كالنكات بينيا،

 ـ دفع توهم معنى غٌر مراد:11

 عمى الجممة تعطؼ ال كي ؛المكاضع بعض في( الكاك) حذؼ ي ت        
 ػ قكلو ذلؾ كمف ،مقصكد غير معنى تكىـ إلى يؤدم العطؼ ألف ،غيرىا
د  إ ن ك نت م  ﴿:ػ تعالى ع  ا ال و  ٌ ق ول ون  م ت ى ه ذ  َ                  و        َ  َ    َ َ   َ ق يف  َ َ        اد  ً    ي ق ؿ*   ى ً ً   ى ص  ل ك  ل ن ف س      َ         َ       ّل  أ م 

  ل ك ل  
ّل  ن ف عا  إ ّل  م ا ش آء  ّللا  ا  و  ر         ِّ ض 
    َ   َ    َ             َ َ  َ ت ؤ خ ر ون     و ة  ػ ي   أ م  َ       ل ه م  ف ال  ٌ س  آء  أ ج  ا ج  ل  إ ذ  َ  أ ج          َ    َ َ  َ        َ َ   َ   َ    َ       َ َ 

ت ق د م ون   ّل  ٌ س  ة  و  اع  َ         َ س     َ َ  َ     َ ا    ٍ ؿ  ػ ي ق  *  َ   اب ه  ب ٌ اتا  أ و  ن ه ارا  م اذ  ذ  ت م  إ ن  أ ت اك م  ع  أ ٌ  َ       َ َ       َ   َ  َ        َ   أ ر   َ        ََ             َ  َ َ 

ج   ت ع  َ      ٌ س  م ون  ـَ    ر   .(ِ)﴾                       َ ل  م ن ه  ال م ج 

  ي ٍ ق ؿ   ﴿:قكلو عطؼ عدـك  الكاك حذؼ سبب البقاعي اإلماـ ف  ٌ بي        
اب ه    ى ى ىٍ  ي ٍ أ ر أ ي ت ـ   ذ  َ       إ ن  أ ت اك م  ع   َ  بذلؾ قصدىـ جؿ كاف كلما" :فقاؿ قبمو، الكالـ عمى ﴾       ََ       

 كؿ عف يبعد أف العاقؿ شأف مف ككاف ،ممكنا     ن أمرا   كقكعو ككاف ،االستيزاء
 كاك منو ذؼ ي ح   ،آخر بجكاب ػ كسمـ عميو ا صمى ػ أمره ممكف، خطر

 عميو عطؼ ما إلى وبضم إال جكابا ككنو في يكفي ال أنو يظف لئال ؛العطؼ

                                                           

 .2/8: البالغية كسماتو القرآني التعبير خصائص (1)

 .50: 48:يكنس( 2)
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 ال كىك خرل،األ في أك الدنيا في بالعذاب يدناكع استبطأ لمف أم( قؿ: )قاؿ
 ال ،محض ليـ ضرر يطمبكنو الذم بأف إعالما ؛الدنيا في األخذ بعد إال يككف
 .(ُ)"عاقؿ قصد إليو يتكجو ال مما فيك بكجو، فيو نفع

 حروف المعانً بٌن الحذف واإلثبات:

 مماثؿ آخر مكضع عمى قياسا ؛المعاني حركؼ مف حرؼ حذؼيي       
 يحذؼ كفيما ذكريى  فيما كمعجز دقيؽ القرآفف" ،حذؼ دكف الحرؼ فيو كرد
 ىذه كتقرير الدقيؽ، التكازف ىذا في الحكـ ىك كالسياؽ المعاني، حركؼ مف

 حركؼ بعض بيف التناكب دعكل رفض عمى آخر بياني دليؿ البيانية الحقيقة
 اإلماـ ذكر كقد ،(ِ)"المعاني حركؼ بعض زيادة دعكل كرفض المعاني،
 أخرل، تارة الحذؼ كأ تارة الذكر اقتضت التي األسباب مف جممة البقاعي
 :كمنيا

  :هاالسبب أو عدم بٌانالحاجة إلى ـ 1

ي ﴿:ػ تعالى ػ قكلو في السببية باء حذؼ  كمنو       ز  ٌَج     ل 
ل   ّللا   ك 

ا َنف س   َ   َكَسَبت  إ ن   م 
ٌع   ّللا   َسر 

مَ  ﴿:ػ تعالى ػ قكلو في" الباء" إثبات كرد بينما ،(ّ)﴾ ال ح َساب   و  ٌَ َزى ال   ت ج 

ل   ل مَ  َّل  َكَسَبت   ب َما َنف س   ك  مَ  ظ  و  ٌَ َ   ال 
ٌع   إ ن  ّللا    .(ْ)﴾ال ح َساب   َسر 

                                                           

 . 451/ 3: الدرر نظـ( 1)

 .187 ،186ص: الرباني مصدره كدالئؿ البياني القرآف إعجاز( 2)

 .51: إبراىيـ( 3)

 .17:غافر( 4)
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 يدؿ بما التعبير فناسبو ، الجاللة لفظ إلى الجزاء أسند األكلى اآلية ففي
 تحقؽ ما كىك جزاءن، الكسب نفس عد ذلؾ دالئؿ كمف ، صنعو دقة عمى

 ىذا عف البقاعي كشؼ كقد ،" الباء"  بحذؼ

 الجامع األعظـ االسـ إلى الجزاء بإسناد األمر عظـ كلما " :بقكلو
 ألف الجزاء؛ ىك الكسب نفس يككف أف ذلؾ اقتضى الكماؿ، صفات لجميع
 المميحة الصكر مف يحؽ بما يصكر بأف كأبرع، الصنع في كأدؽ أبدع ذلؾ
 ستذكر التي" الباء" أسقط فمذلؾ العقاب؛ إرادة عند كالقبيحة الثكاب، إرادة عند
  .(ُ)"«المؤمف حـ» في

كالسبب الذم استند إليو اإلماـ البقاعي في حذؼ "الباء" ىك         
إلماـ في تأكيؿ اآلية الكريمة، فاالمفسريف  يف ذكرىما جميكركجيأحد 

 أف ػ الثانيك ...كجياف( كسبت ما :(قكلو تأكيؿ كفي "يقكؿ: ق(َٔٔ)تلرازما
 فإنو الماؿ مف بتجارتو الرجؿ يحصمو ما ألف الجزاء؛ ذلؾ ىك المكتسب
 .(ِ)"مكتسبو بأنو المغة في يكصؼ

 السببية؛ أفادت التي" الباء" فييا فأثبتت الثانية اآلية في أما       
 في النظر السياؽ كاقتضى الجاللة، لفظ إلى الجزاء فييا يسند لـ ألنو

لما كاف السياؽ لمممؾ " :البقاعي يقكؿ الجزاء، عمييا ترتب التي األسباب
كالقير يقتضي الجزاء، كاعتماد الكسب الذم ىك محط التكميؼ باألمر 

                                                           

 . 4/197: الدرر نظـ( 1)

 .7/88:الكبير التفسير( 2)
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كالنيي، كيقتضي النظر في األسباب؛ ألف ذلؾ شأف الممؾ، قاؿ معبران بالباء 
    .(ُ)"كالكسب:)بما(

ٌنَ  إ ّل   ﴿:ػ تعالى ػ قكلو في السببية فاء حذؼ أيضا ذلؾ مفك          ال ذ 

ل وا   آَمن وا   ال َحات   َوَعم  ر   لَه م   الص  ن ون   أَج  ر  َمم   ٌ " الفاء" إثبات كرد بينما ،(ِ)﴾ َغ
ٌنَ  إ ّل   ﴿:ػ تعالى ػ قكلو في ل وا آَمن وا ال ذ  ال َحات   َوَعم  ر   لَه م  ـفَ  الص  ر   أَج   ٌ ن ون   َغ  َمم 
﴾(ّ). 

 ال اإلنساف أف لبياف األكلى؛ اآلية في السبب" فاء" أيسقطت       
نما بعممو، الجنة يدخؿ  في" الفاء" كأثبتت ،كجؿ عز ا برحمة يدخميا كا 

 ىداىـ التي أعماليـ ذكر ذلؾ فاقتضى المؤمنيف، لمدح السياؽ ألف الثانية؛
 حصكليـ ثـى كمف عنيـ، رضاه في سببا كانت كالتي إلييا، ػ كجؿ عز ػ ا
 عذب، حكسب مف أف تقدـ كلما":بقكلو البقاعي ذكره ما كىذا األجر، عمى
ا حسابو يككف إنما الناجي كأف  في ػ دخؿ لألعماؿ ليس أنو عمـ ،عرضن

نما األجر، في ػ الحقيقة  عمى ػ كسمـ عميو ا صمى ػ النبي قاؿ كما المدار كا 
 ؛ بالسبب المؤذنة الفاء أسقط ػ أجران  النعيـ تسمية في حتى بالرحمة، التغمد
 سياقيا اقتضاء مف يأتي لما التيف سكرة في ما بخالؼ ،ذلؾ عمى تنبييان 
 لمفاء،

                                                           

 .6/495: الدرر نظـ( 1)

 .25:االنشقاؽ( 2)

 .6:  التيف( 3)
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 كىك ػ تعالى ػ ا يعممو جزيؿ، كثكاب عظيـ، أم" أجر ليـ : "فقاؿ
 . (ُ)"كسترىا صغائرىـ عف التجاكز

 السياؽ كاف كلما" :الفاء إثبات في السبب كاشفا البقاعي كقاؿ       
 مفٌ  كما سببان  بيا عمييـ تفضؿ التي أعماليـ يعد أف حسف المؤمنيف، لمدح
 في ليـ كاف أف ذلؾ عف فتسبب أم" فميـ: "فقاؿ الثكاب، مف بو عمييـ
 عظيـ أم "أجر " ػ كتعالى سبحانو ػ يرضيو مما لو كفقكا ما عمى الداريف

 .   (ِ)"مقطكع أم" ممنكف غير" ذلؾ مع كىك ،جدا

ثباتك  الفاء حذؼ أمر في عكلكا فقد العمماء أما         نكع عمى ياا 
 بيف الجمع باب مف ذلؾ اعتبر( قَُٕت) النسفي اإلماـف االستثناء،
 بيف لمجمع ؛االنشقاؽ سكرة دكف ىنا الفاء كدخؿ" :ؿقا فقد المغتيف،
 الذيف كلكف أل ،منقطع الثانى كعمى ،متصؿ األكؿ عمى كاالستثناء ،المغتيف
 طاعتيـ عمى ؛منقطع غير ثكاب فميـ كالزمنى اليرمى مف صالحيف كانكا

 كالقياـ المشاؽ مقاساة كعمى ،كاليـر بالشيخكخة االبتالء ىعم كصبرىـ
 .(ّ)"بالعبادة

ثباتيا الفاء حذؼ تعميؿ في يقتصر أف ينبغي ال لكف        مجرد عمى كا 
 كىذا ،االستثناء نكع بحسب المعنى يختمؼ كأف البد ألنو ؛المغتيف بيف الجمع

                                                           

 .375 ،374/ 8:  الدرر نظـ( 1)

 . 475/ 8: السابؽ( 2)

 بديكم، عمي يكسؼ/ تح ،661 ،3/660:لمنسفي: التأكيؿ كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ (3)
 .ـ1998/ىػ1419 ،1ط بيركت، الطيب، الكمـ دار/ الناشر
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 االستثناء أف كغيره جماعة ابف يرل يذاكل السياؽ، اقتضاه ريب بال االختالؼ
 الفاء، حذفت لذا بو؛ الكالـ يتـ فمـ ،"لكف" بمعنى منقطع االنشقاؽ سكرة في

 إذ ؛بو الكالـ فتـ متصؿ، االستثناء ألف التيف؛ سكرة في" الفاء" أيثبتت بينما
 بسبب كأجكرىـ ثكابيـ نقطع ال فإنا صالحا؛ يعمؿ كاف مف لكف: التقدير
 .(ُ)ضعفيـ

 في كحذفيا التيف في الفاء زيادة أف إلى السيكطي العالمة كذىب      
ب   َ  م اـ َ ف   ﴿: ػ تعالى ػ قكلو في بعدىا التي الفاء لمراعاة االنشقاؽ؛ آية َ  ِّ   ٌ ك ذ      د  ـَ    ب ع    َ ك  ـ  

ٌن    ال السيكطي العالمة ساقو الذم التعميؿ ىذا أف البحث كيرل ،(ِ)﴾      ِّ    ب الد 
 .كعظمتو ػ كجؿ عز ػ ا كالـ جالؿ مع يتناسب
     : هكلأو بعضه نقص الحصول  ـ 2

ٌنَ  إ ن   ﴿:ػ تعالى ػ قكلو في التفعؿ تاء حذؼ كرد       م   ال ذ  َتَوف اه 

ً م    ال َمآلئ َكة  َظال م  ه  ف س   َقال وا   أَن 
نت م   ف ٌمَ  ا َقال وا   ك  ن  نَ  ك  َعفٌ  َتض  ض    فً  م س   في إثباتيا كرد بينما ،(ّ)﴾ األَر 

ٌنَ  ﴿:ػ تعالى ػ قكلو  ال ذ 
م   م    ال َمالئ َكة  َظال م ً َتَتَوف اه  ه  ا  ـؤَل قَ ـفَ  أَنف س  لَمَ  و  ا َما الس  ن  َمل   ك   م ن َنع 

وء    .(ُ)﴾س 

                                                           

 محاسف: كينظر .376 ،375ص: المثاني مف المتشابو في المعاني كشؼ( 1)
 .9/442: التأكيؿ

 .7: التيف: اآلية. 3/128: األقراف معترؾ( 2)

 .97: النساء( 3)
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 النساء آية أف إلى" تكفاىـ" في" التاء" حذؼ البقاعي اإلماـ رد كقد
"  الفعؿ في(  التاء)  بحذؼ الحاصؿ فالنقص اليجرة، تارؾ شأف في نزلت

 بفكات الحاصؿ النقص بعض إلى يشير"  تكفاىـ

 نقػص مػف عنػدىـ مػا عمػى كاممػة أركاحيػـ تقبض أم ":فيقكؿ اليجرة،
 كفػي التػاء، حػذؼ إليػو أشػارت بما اليجرة، ركف مف ترككا بما المعاني، بعض
 مػف كنحػكه حػج أك بصػدقة جبػره في يسعى مف ترؾ إذا أنو إلى إرشاد الحذؼ
بر البرػ أفعاؿ  كىك مكجكد، الصالحة األعماؿ عميو تبنى الذم األساس ألف ؛ج 

   .(ِ)"اإليماف

 بالكمية؛ حاليـ نقصاف إلى فيكجيو" تتكفاىـ" في التاء إثبات أما      
شيء مف التاءيف؛  ٌ حذفكلـ  ":فيقكؿ لمحذؼ، مكجب فال كفرىـ، بسبب

 ؛لإلشارة إلى نقصاف حاليـ، ألنو ال يمكف جبرىا

 .(ّ)"لمكتيـ عمى الكفر، بخالؼ ما تقدـ في تارؾ اليجرة في النساء

  "تكفاىـ " مف التاءيف إحدل أف( ىػَُّت) الطبرم اإلماـ كيرل       
 في تاءاف اجتمعت إذا ذلؾ تفعؿ العرب ألف الكممة؛ في مرادة كلكنيا محذكفة،

 .(ُ)اجميعػػ أثبتتيما كربما األخرل، بتتكأث إحداىما حذفت فربما الكممة، أكؿ

                                                                                                                                           

 .28: النحؿ( 1)

 . 2/302: الدرر نظـ( 2)

 .4/262: الدرر نظـ( 3)
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 في شائع ىك كما ػ المغتيف بيف الجمع باب مف كاإلثبات لحذؼا   ٌ عد   إف
 منيما كؿ عمى يترتب أف البد بؿ ،البحث ذكر كما ياكاف ليس ػ العرب كالـ

" تكفاىـ" في" التاء" حذؼ أف إلى يشير جني ابف تجد كليذا ، معنكم غرض
 فقد المالئكة، بعض مف كقكعو أك الناس، بعض عمى الكفاة كقكع إلى يكمئ
ونـٌ عَ  الذيف إف: ىذا معنى":قاؿ ونـٌ   المالئكة عمى د   ييحتسىبكف إلييـ، رد 

عؿ ممؾ كؿ كأف...عمييـ  ذلؾ مف نـكِّ ـم   ثـ الناس، بعض س  ـف  ــنَ  قبض إليو جي
 كالمراد الجميع، عمى المفظ فجرل المالئكة، بعض في ذلؾ كاف أك ككفيو،
 .(ِ)"البعض

 في ذكرىـ كرد ممف جزء ىـ النساء سكرة في المتكفيف إف: كقيؿ       
 الكافريف مف أنفسيـ ظممكا الذيف عف النحؿ سكرة في فالحديث النحؿ، سكرة
، كجو عمى  فمما المستضعفكف، كىـ منيـ، قسـ النساء في كرد بينما العمـك
لى الحدث، مف االقتطاع إلى إشارة الفعؿ؛ مف" التاء" حذؼ أقؿ ىؤالء كانكا  كا 
 القسـ في كقاؿ ،(تتكفاىـ)األكبر القسـ في: فقاؿ اآلخريف، إلى بالنسبة قمتو

   .(ّ)(تكفاىـ) :القميؿ
  :هءحسن األدب أو سوـ  3

                                                                                                                                           

/ الناشر شاكر، محمد أحمد/ تح ،9/112: لمطبرم: القرآف تأكيؿ في البياف جامع( 1)
 .ـ 2000/ق1420 ،1ط الرسالة، مؤسسة

 .1/194: المحتسب( 2)

 .11ص: القرآني التعبير في الكممة بالغة( 3)
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 خطاب في( أكالء) اإلشارة باسـ المتصمة التنبيو ىاء تستعمؿ      
 فإذا ،كجؿ عز ا خطاب في استعماليا يميؽ ال كليذا الساىي؛ الغافؿ

 كقد ، غبائو عمى دالة فيي خطابو في المتكمـ استعمميا

 العزة لرب  ػ السالـ عميو ػ مكسى مخاطبة في التنبيو ىاء حذؼ كرد
َجلَكَ  َوَما﴿:ػ تعالى ػ قكلو في كَ  أَع  م  ا َعن َقو    َعلَى أ وَّلء  م  ـه   م وَسى* َقالَ  ٌَ

يـأَثَ   حكاه فيما ػ كجؿ عز ػ  الكفار مخاطبة في إثباتيا كرد لكف ،(ُ)﴾ر 
َنا َقال وا   ﴿:عنيـ القرآف ّلء َرب  َنا َهـإ  ا ش َرَكآإ  ن  ٌَن ك  و   ال ذ  ع  ون كَ  م ن َند   كقد ،(ِ)﴾د 
 ظنا مكسى قاؿ": بقكلو الكريمتيف اآليتيف في كاإلثبات لمحذؼ البقاعي عمؿ
 التنبيو؛ ىاء منو كأسقط اإلشارة، باسـ كأتى ،"ىـ: "كراءه أسرعكا أنيـ منو
 ، ا بخطاب يميؽ ال ألنو

نما ، بذلؾ ربو خاطب األصفياء مف أحدا أر كلـ:  ىبيرة ابف قاؿ  كا 
 لغباكتيـ ؛ الكفار بو خاطب

َنا َقال وا  ﴿ ّلء َرب  َنا َهـإ  ا ش َرَكآإ  ن  ٌَن ك  و   ال ذ  ع  ون كَ  م ن َند   .(ّ)"﴾د 

 حيث ،(قُُْٖت)الشعراكم اإلماـ رأيو البقاعي شارؾ كممف       
 خطابو في تستخدـ أف األدب سكء فمف ػ كجؿ عز ػ ربؾ خاطبت إذا " :قاؿ
 فميس "...اػ ى   ى ر ب ن  " :قالكا قد دامكا فما المشرككف، استخدميا كما التنبيو، أداة

                                                           

 .84 ،83: طو( 1)

 .86: النحؿ( 2)

 . 5/36:الدرر نظـ (3)
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 ىذا نمحظ لذلؾ كجؿ؟ عز ا   ِّ   نب هونـ    أٌ   ،"...ىؤالء" :يقكلكا أف األدب مف
 ﴿: القرآف عنو حكاه فيما ػ السالـ عميو ػ مكسى ا نبي خطاب في األدب
م ا َ  و  ل ك    َ  ج  َ  َ َ أ ع  م ك    َ   َ  م وس ى َ  ٌ ا َ   َ      َ ع ن ق و  ء      ه م      َ  َ * ق ال       ل ى     َ أ وّل  ع ج ل ت  إ ل ٌ ك  ـ َ َ أ ث    َ  َ ع  ي و  َ  ر    َ           َ  َ     

ب  لترضى  .(ُ)"كجؿ عز ربو مع تأدبا التنبيو ىاء بدكف( أكالء: )فقاؿ ،﴾ َ  ِّ      ر 

 المقاـ أف إلى "الياء" حذؼ رد السامرائي فاضؿ/ الدكتكر لكف        
 .(ِ)حاضريف غير إلييـ شارالم إذ ؛نبيولمت يحتاج ال

 الرسؿ ـكى ا، أصفياء أصفى لساف عمى التنبيو( ىاء) ترد قدك        
 ،بيـ ألمت نفسية حالة عف تعبيرا ؛العزة رب مخاطبة في ػ السالـ عمييـ ػ

اَربِّ  َوق ٌل ه  ﴿ :ػ تعالى ػ قكلو في كرد ما نحك عمى َّلء إ ن   ٌَ م  ّل   َهإ   َقو 

ن ونَ  م  " ىاء" إثبات أكجب الذم سببال ىذا عف البقاعي فصحأ حيث ،(ّ)﴾ٌ إ 
 كنحك قكمي،: يقكؿ بأف نفسو إلى يضفيـ لـ" ىؤالء إف" ":بقكلو التنبييية

 بياء كأتى حاليـ، مف ساءه لما قبيمتيـ؛ باسـ سم اىـ كال العبارات، مف ذلؾ
 نفسو مف استشعر أنو إلى إشارة األصؿ؛ عادة غير عمى اسـ قبؿ المنبية
 .(ْ)"كاحتقاران  ليا استصغاران  بعدان،

                                                           

 مطابع/ الناشر ،10985/ 18: الشعراكم متكلي محمد/ لمشيخ: الشعراكم تفسير( 1)
، أخبار  .ـ1997اليـك

 . 100ص: القرآني التعبير( 2)

 . 88:  الزخرؼ( 3)

 .71 ،7/70:الدرر نظـ( 4)
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 ،" يا " أفادتو الذم البعد عمى لمتأكيد جاءت التنبيو( ىاء) ككأف       
 إلى مرده قكمو إيماف عدـ مف حصؿ ما أف ػ السالـ عميو ػ الرسكؿ ظف فقد
 ىبيرة ابف صرح فقد لذا ؛ ربو عف نفسو بعد

 التنبيو، بحرؼ ربو خاطب األنبياء مف أحدا ير لـ بأنو( قَٔٓت) 
م ن ون   ﴿ :قكلو فأما م  ّل ٌ إ  ّلء  ق و  ب  إ ن  ه إ  ق ٌل ه  ٌ ا ر  َ       َ                  َ و        ِّ  َ  الخطاب تقدـ قد فإنو ﴾ َ          َ  
 .(ُ)لمتمكيف (ىا)فبقيت رب، يا: بقكلو

   :تأكٌدهالصوق الصفة بالموصوف أو عدم تأكٌد ـ  4

      لصػكؽ       تككيػد       إلفػادة         لمنكرة؛     صفة         الكاقعة       الجمؿ     عمى  "      الكاك   "      تدخؿ    
       يترتػب     مما   ،     كيقيف     عمـ    عف      صادر     أمر     بيا        اتصافو    ألف   ؛  ،         بالمكصكؼ       الصفة

       الصػػػفة      لصػػػكؽ       تأكيػػػد     عػػػدـ       لتفيػػػد   ؛     الػػػكاك     حػػػذؼ ت  ك    ،       المػػػتكمـ       تصػػػديؽ    يػػػو  عم
   ،       المتكمـ    ػؿ ً  ى ًقػبى     مف       بالظف       الرجـ     باب    مف      يككف    قد     بيا        اتصافو    أف  ك            بالمكصكؼ،

ق ول ونَ ﴿: ػ تعالى ػ قكلو     ذلؾ     فيو      تحقؽ      كمما ٌَ ه م   َس اب ع  ق ول ونَ  وَ  َكل ب ه م   َثاَلَثة  ر  ٌَ 

َسة   ه م   َخم  س  ب   َكل ب ه م   َساد   ٌ ا ب ال َغ م  ق ول ونَ  َرج  ٌَ َعة   َو ن ه م   َسب  َب ه م   َوَثام  ًَ ق َل َكل  بِّ   ر 

ت ه م د  لَم  ب ع  ا أَع  ه م   م  لَم  ع  ل  ـقَ  إ ّل   ٌَ   . (ِ)﴾لٌ 

ق ول ونَ ﴿:قكلػو كرد فقػد  ٌَ ه َم   َسَ اب ع  َب ه م   َثاَلَثَة  ر  ونَ ﴿:كقكلػو ،﴾َكل  ق ولَ  ٌَ  َو

َسة   َه م   َخم  س  َب ه م   َساد   تحديػد فػي الفئػة تمػؾ قػكؿ أف عمػى فػدلت ،"كاك" بػال ﴾َكل 
 دخمػت بينمػا نفػس، كطمأنينػة عمػـ ثبػات عػف يصػدر لػـ الكيػؼ أصػحاب عدد

                                                           

 اهلل عكض طارؽ/ كترتيب جمع ،1/683:رجب البف: الحنبمي رجب ابف تفسير( 1)
 .ـ2001/ىػ1422 ،1ط السعكدية، ، العاصمة دار/الناشر محمد،

 .22: الكيؼ( 2)
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ونَ  ﴿:ػػ تعػالى ػػ قكلػو فػي لمنكرة صفة الكاقعة الجممة عمى الكاك ق ولَ  ٌَ َعة   َو  َسَب 

ن ه م   ََام  ََب ه م   َوَث  بالمكصػػكؼ، الصػػفة لصػػكؽ تأكيػػد عمػػى إثباتيػػا فػػدؿ ،﴾ َكل 
 فػػي الصػػائب القػػكؿ ىػػك ىػػذا أف مػػىع تنبيػػو ذلػػؾ كفػػي عنػػو، منفكػػة كأنيػػاغير

 ػػ الزمخشػرم العالمػة ذكػره بمػا متأثرا ػ البقاعي اإلماـ أباف كقد ،عددىـ تحديد
 كلذلؾ بذلؾ؛ ليـ عمـ كال ،"كمبيـ رابعيـ" أشخاص" ثالثة" ىـ":بقكلو ىذا عف

 الكمػػػب كلػػػيس ثالثػػػة، ليسػػػكا ـأنيػػػ عمػػػى إسػػػقاطيا فػػػدؿ الػػػكاك، عػػػف أعػػػراه
 دلػيال أيضػا ػػ" كيقكلػكف" ..."كمػبيـ يـسػساد خمسػة: "أيضا كسيقكلكف...رابعا
 ػػ الػرجـ عػف ىػذا كتػأخير ،"كمبيـ كثامنيـ سبعة: "ػ بذلؾ ليـ عمـ ال أنو عمى
ف  الجممػػة عمػػى تػػدخؿ التػػي الػػكاك ىػػذه كيؤيػػده حػػؽ، بأنػػو مشػػعر ظناػػػ كػػاف كا 

 كالداللػة بالمكصػكؼ، الصػفة لصػكؽ تككيػد فائدتيا فإف...لمنكرة صفة الكاقعة
 عمػى الػكاك ىػذه فػدلت مسػتقر، ثابػت أمر بالصفة المكصكؼ اتصاؼ أف عمى
 يرجمػػػكا كلػػػـ نفػػػس، كطمأنينػػػة عمػػػـ ثبػػػات عػػػف قػػػالكه القػػػكؿ ىػػػذا أىػػػؿ أف

 .(ُ)"بالظف

 كؿ فأ: إلى العمماء مف هغير ك  (ىػُُّت) الزجاج ذىب بينما      
 كرد كمبيـ، سادسيـ خمسة كمبيـ، رابعيـ ثالثة: المتقدميف القكليف مف كاحد
 كثامنيـ سبعة ػ الثالث القكؿ بينما ينتو، لـ الكالـ فكأف آخر، قكؿ بعده
 بو كانقطعت ، العدة عنده انتيت حيث ، رابع قكؿ بعده يكف لـ ، كمبيـ

                                                           

 .2/667:  الكشاؼ: كينظر. 460 ،4/459: الدرر نظـ( 1)
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 .(ُ)بانقضائيا المشعرة العاطفة بالكاك جيء لذا ؛القصة

 محذكؼ، كالـ عمى عاطفة الكاك أف إلى جماعة ابف كذىب       
 المحذكؼ، تقدير في كاختمفكا

 ،(ِ)كمبيـ كثامنيـ صدقكا: معناه مقدر فعؿ عمى عاطفة أنيا إلى فذىب
 محذكفة، اسمية جممة عمى بيا عيطؼ الكاك أف الغرناطي جعفر أبك كرأل
 تخرج ما أظير كىذا كمبيـ، كثامنيـ كذلؾ، ىـ سبعة، كيقكلكف: قيؿ قد فكأنو
 داخال ليس ىذا كأف كمبيـ، كثامنيـ سبعة ككنيـ صحة كعمى اآلية، عميو
نما بالغيب، رجـ أنو مف تقدـ ما تحت  .(ّ)قبمو ما إلى راجع ىك كا 

 تدخؿ فالعرب الثمانية، كاكالكاك  ق(ُٔٔالرازم)تبكر أبك كعد      
 التاـ العقد ىي عندىـ السبعة فإف العدد، بتماـ إيذانا السبعة؛ بعد" الكاك"

 المعطكؼ بيف المغايرة عمى الداؿ العطؼ بحرؼ فأتكا عندنا، كالعشرة
 .    (ْ)عميو كالمعطكؼ

                                                           

عرابو القرآف معاني (1)  ،2/868: التأكيؿ كغرة التنزيؿ درة: كينظر. 3/277:         كا 
 . 238ص: المعاني كشؼ

 .238ص:  المعاني كشؼ( 2)

 .779 ،2/778: التأكيؿ مالؾ( 3)

: الرازم بكر ألبي: التنزيؿ آم غرائب مف كأجكبة أسئمة في جميؿ أنمكذج( 4)
 دمشؽ، الفكر، دار بيركت، الفكر، دار الداية، رضكاف محمد/ د.تح ،191ص
 .ـ1990/ىػ1411 ،1ط
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 مثؿ":بقكلو (قُْٓت)القشيرم نصر أبك الرأم ىذا نقض كقد      
 ػ بقكلو منقكض ىك ثـ عندىـ؟ نياية السبعة أيف كمف تحكـ، الكالـ ىذا

وَ ﴿:ػ تعالى    ه 
َو ال َمل ك   إ ّل   إ لَهَ   َّل  ال ذ ي ّللا  وس   ه  اَلم   ال ق د  ن   الس  م  إ  ن   ال م  م   ٌ َه  ال م 

ار   ٌز  ال َجب  ر   ال َعز  َتَكبِّ  .(ِ)"بالكاك الثامف االسـ يذكر كلـ ،(ُ) ﴾ال م 

 حيث مف الجكاز مجرد إلى المسألة رد فقد األثير ابف أما      
 خبره في يجكز" إال" بعد خبره جاء نكرة اسـ كؿ أف مبينا النحكية، الصناعة

ف ثياب، كعميو إال رجال رأيت ما :نحك كحذفيا، الكاك إثبات  إال: قمت شئت     كا 
 .(ّ) كاك بغير ػ ثياب عميو

: بقكلو األثير ابف ذكره ما فند المطعني العظيـ عبد/ الدكتكر لكف      
 عمى األثير ابف ككالـ "

 الجكاز مجرد ألف ؛ اإلشكاؿ يحؿ ال ػ كالصفة الخبر بيف خمط مف فيو ما
 ال عاـ تخريج النحكم

 .(ْ)" بعيد كجو مف إال ىذا مكضكعنا عمى ينطبؽ

  

                                                           

 .23:الحشر( 1)

براىيـ البردكني، أحمد/تح ،10/383:لمقرطبي: القرآف ألحكاـ الجامع( 2)  أطفيش،          كا 
 .ـ1964/ىػ1384 ،2ط القاىرة، ، المصرية الكتب دار/ الناشر

 .2/105: السائر المثؿ( 3)

 .2/16: البالغية كسماتو القرآني التعبير خصائص( 4)

http://www.islamweb.net/quran/index.php?page=books&idfrom=1&idto=3879&lang=&bk_no=48&ID=1
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 :نهاٌتهاستمراره و الداللة على بداٌة الحدث أوـ  5

 مرحمة عمى لمداللة تذكر قد فإنيا ، االبتداء تفيد" مف" كانت إذا       
 تحذؼ كقد ، الحدث بداية

 الحدث  استمرار  بياف  كىك  ،تالية  مرحمة  عمى  الضكء  تسميط  المراد  ألف
    ﴿:  ػ  تعالى  ػ  قكلو(  مف) حذؼ  فيو  كرد  كمما  نيايتو،  إلى

م  ـَخلَقَ  َوّللا  م   ك   ث 

م   َتَوف اك  نك م ٌَ ر   إ لَى ٌ َرد   م ن َوم  م  َذل  ال ع  ً   أَر  لَمَ  ّلَ  ل َك ع  دَ  ٌَ ل م   َبع  ا ع  ئ   ٌ َ   إ ن   َش
م   ّللا   َعلٌ 

ٌر  ـقَ  نك م﴿  : ػ تعالىػ أيثبتت في قكلو قد ، ك   ( ُ) ﴾ د  ن َوم  نك م م  َتَوف ى َوم  ن ٌ    ييرىد    م 
َذل   ًإلىى ر   أَر  م  اَل  ال ع   ٌ لَمَ  ل َك ع  ل م   ٌَ د  ع  ن َبع  ا م  ئ   ٌ  .(ِ)﴾َش

 السياؽ  اختالؼ  ىك  كحذفيا  " مف"   إلثبات  الداعي أف البقاعي اإلماـ رأل
 كاف  لما  األكلى  اآلية  ففي  العمـ،  انتزاع  زمف  تحديد  عمى  الداللةك   اآليتيف،  في

قدرة ا  ـ  تما لة عمى  لدال ا يقتضي  لسياؽ  كشمكؿ عممو،  ػ  كجؿ  عز  ػا
نساف بعد  كتنزييو عف كؿ نقص ػ نزع الخافض ؛ لبياف استغراؽ جيؿ اإل

ينفع فيو دكاء، كال تجدم معو حيمة،   العمـ، حتى يتصؿ بالمكت ، حيث ال
دَ ﴿فميذا قاؿ: ل م   َبع  ا ع  ئ   ٌ  .(ّ)﴾َش

 ػ قدرتو عمى لمداللة فييا السياؽ كردأما في اآلية الثانية فقد        
 الجمادية حاؿ مف التحكؿ سرعة يعني البعث كاف كلما البعث، عمى ػ كجؿ عز
 العمـ، زمف مف الجيؿ زمف قرب عمى لمداللة االبتدائية؛" مف" أثبت ضده، إلى
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 ليمتو، صبيحة في فيعكد يعمـ، لما االستحضار غاية في اإلنساف بات فربما
 .(ُ)شيئا يعمـ ال جدان  يسيرة أياـ بعد أك

إلى أف حذؼ "مف" في سكرة النحؿ؛ كغيره كذىب ابف جماعة        
أما في سكرة ألف الحديث عف مراحؿ خمؽ اإلنساف فييا مبني عمى اإلجماؿ، 

كلذا صرح بػ "مف"، أال تراه قد قاؿ في سكرة  ؛مبني عمى التفصيؿالحج ف
  ﴿النحؿ:

م   َوّللا   م  ـث   ﴿، فأجمؿ ما فصمو في السكرة األخرل، كبعده﴾َخلََقك 

م   َتَوف اك  نك م ٌَ ر   ًإلىى  رىد  ػيي  م ن َوم  م  َذل  ال ع  ً   أَر  لَمَ  ّلَ  ل َك ع  دَ  ٌَ ل م   َبع  ا ع  ئ   ٌ ، أم: ﴾ َش
كاف يعممو قبؿ مف الًحكـ، كيستدركو مف اآلراء يعزب عنو في حاؿ اليـر ما 

المصيبة، كيرتكبو مف المذاىب القكيمة، فكاف ىذا مكضع إجماؿ ال تفصيؿ 
 .فيو كال تحديد

كلـ يكف األمر كذلؾ في سكرة الحج؛ ألنو ذكر تفصيؿ األحكاؿ  
 فقاؿ: غيره، إلى منو ينتقؿ كمبادييا، فقاؿ: مف كذا ككذا، في ابتداء كؿ حاؿ

ا ﴿ َها ٌَ  ٌ نت م   إ ن الن اس   أَ ب   ك   ٌ نَ  فً  َر ث   مِّ ا ال َبع  َناك م َفإ ن   م ن ث م   ت َراب   مِّن َخلَق 

َفة   ن   ن ط  َغة   م ن ث م   َعلََقة   ث م  م  َخل َقة   م ض  ر   م   ٌ َخل َقة   َوَغ ٌِّنَ  م  َب م   لِّن   بنى كليذا ؛﴾ لَك 
 ذكرىا، تقدـ التي األحكاؿ عمى فىٍقده إلى العمـ مف فييا ينتقؿ التي الحاؿ ًذكر
 ،"مف" بػ قبميا عما المتنقمة األخيرة الحاؿ حدد كذلؾ" مف" بػ أكائميا حدد فكما
ل م  ﴿:فقاؿ د  ع  ن َبع  ا م  ئ   ٌ  .(ِ)عالما كاف أف بعد مف العمـ فىٍقد أم ،﴾َش
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ً   ﴿ ليتكافؽ ؛(مف) ذؼ ى ح   أنو األنصارم ازكري كيرل       لَمَ  ّلَ  ل َك ع  دَ  ٌَ  َبع 

ل م   ا ع  ئ   ٌ م اء  م اء    ى     ي ك الم و   ﴿:ػ تعالى ػ قكلو كىك قبمو، ما مع ﴾ َش ل  م ن  الس  َ     أ ن ز       َ       َ    َ  َ   َ 

ت ه ا د  م و  ٌ ا ب ه  األر ض  ب ع  َ      َ ف ؤ ح    َ    َ  َ             َ   َ د  عل م   ﴿:  ً  ً قكل و   في   ً فى   كأثبتيا ،﴾  َ  ل م  م ن  ب ع  َ       َ            ل ك ٌ ال  ٌ ع  َ    َ َ    َ   

ئا   اب  ث م  من  ﴿:قكلو في قبؿ بيا التعبير ليكافؽ ؛﴾ َ       ش ٌ  ل ق ن اكم  م ن  ت ر  َ             ف إن ا خ               َ   َ  َ      َ 

ف ة   َ    ن ط      ﴾(ُ). 

 في( مف) زيادة استدعاء سبب أف يرلف الغرناطي جعفر أبك أما       
 في( مف) تكررت حيث النظـ، كتشاكؿ المفظ تناسب مراعاة ىك الحج آية

م ن ﴿:تعالى قكلو في إال لمعنى، كميا بيا جيء كقد قبميا، مرات خمس اآلية

ل م   د  ع  ا َبع  ئ   ٌ  سقكطيا مع فالنظـ المفظي، الغرض ليذا بيا جيء فقد ،﴾َش
 ما النحؿ آية في يكف لـ بينما كعدميا، كجكدىا فاستكل تاـ، كالمعنى ممتئـ،

 ؛ يستدعييا

 .(ِ)منيا حذفت ىذا كألجؿ يقتضييا، ما فييا يرد لـ إذ

 زيادة اقتصار مف جعفر كأبك األنصارم زكريا إليو ذىب كما       
 ،الكريـ القرآف في زائد حرؼ يكجد ال إذ ؛نظر فيو المفظية الفائدة عمى( مف)

ف ، معنى عميو يترتب كأف بد ال فيو حرؼ كؿف كخركجو، دخكلػو أم  غاب كا 
 في ليس: القيـ ابف يقكؿ كليذا لغيرنا، ينكشؼ قد فإنو القاصرة أفيامنا عف
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 أصؿ عمى زائدة متجددة، فائدة ليا لفظة كؿ فا  ك  زائد، حرؼ القرآف
 .(ُ)التركيب
 ه: اؤـ ظهور األمر أو خف 6

 الحػػػدث بدايػػػةب العمػػػـ عمػػػى إثباتػػػو أك الحػػػرؼ حػػػذؼ يتكقػػػؼ قػػػد       
 ؛"مػػف" ذكػػر إلػى احتػػيج بدايتػػو خفيػت مػػا فػػإذا خفائػو،ك  بػػو الجيػػؿ أك كظيػكره

لىف ﴿ :تعالى قكلو" مف" فيو حذفت كمما صحيح، كالعكس عمييا، لمتنصيص  كى
ارىل كىالى  اٍليىييكدي  عىنؾى  تىٍرضىى ت ى الن صى ـٍ  تىت ًبعى  حى  اٍلييدىل ىيكى  الٌموً  ىيدىل ًإف   قيؿٍ   ًمم تىيي
لىًئفً  اءؾى  ال ًذم بىٍعدى  أىٍىكىاءىيـ ات بىٍعتى  كى ـً  ًمفى  جى ػا اٍلًعٍمػ ًلػي   ًمػف المٌػوً  ًمػفى  لىػؾى  مى  كىالى  كى
لىػًئفٍ  ﴿ :تعػالى قكلػو فػي إثباتيػا كرد بينمػا ، (ِ)﴾نىًصػيرو   أيٍكتيػكاٍ  ال ػًذيفى  أىتىٍيػتى  كى
ا ًقٍبمىتىؾى  تىًبعيكاٍ   م ا آيىةو  ًبكيؿ   اٍلًكتىابى  مى ـٍ  ًبتىاًبعو  أىنتى  كى مىا ًقٍبمىتىيي ييـػػعٍ ػبى  كى  ًقٍبمىةى  ًبتىاًبعو  ضي
لىًئفً  بىٍعضو  اءؾى  مىا دً ػبىعٍ  م ف أىٍىكىاءىيـ تى ػات بىعٍ  كى  الظ اًلًميفى  فى ػً ل م ًإذىان  ًإن ؾى  اٍلًعٍمـً  ًمفى  جى

﴾(ّ). 

إلى  األكلى اآلية في االبتدائية" مف" حٍذؼ البقاعي اإلماـ رد فقد       
فمرده في اآلية الثانية أما إثباتيا ك ، الممةكىك  ،أمر ما جاء مف العمـ ظيكر
 قبمةبتغيير  التكجيو مف العمـ، كالمتمثؿ في هما جاءبداية  خفاءإلى 

كلما كاف ىذا " يقكؿ:فػ فيما نقمو عف غيره ىذا ػ البقاعي يكضح ، المسمميف
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د  َما مِّن﴿السياؽ ألمر القبمة فقط قاؿ: نَ  َجاءكَ  َبع  ل م   م  قاؿ الحرالي:  ﴾ال ع 
دَ ﴿ :فأبيمو كلـ يكف نحك األكؿ الذم قاؿ فيو لظيكر ما ذكر في  ؛﴾ال ذ ي َبع 

كجاءت فيو )مف( التي ىي  ،كخفاء ما كقعت إليو اإلشارة في ىذا ،األكؿ
 ؛كظيكر ذلؾ األكؿ ،لخفاء مبدأ أمر ما جاء مف العمـ ىنا ؛البتداء مف أكلية

ألف ذلؾ كاف في أمر الممة التي مأخذىا العقؿ، كىذه في أمر التكجيو الذم 
  .(ُ) "مأخذه الديف كالغيب

 في مغايرة كجية جيكاات قد لفو لؼ كمف اإلسكافي الخطيب لكف        
ثباتك " مف" حذؼ تعميؿ : ىك األكلى اآلية يف "فم"حذؼ سبب أف رأكا حيث ،ياا 
 دكف بكقت يتخصص لـ يياف كاردال فالعمـ ذكرىا؛ يقتضي ما ىناؾ ليس أنو

 عمى معو التكعد كقع الذم عمـال ألف ؛نسخو يجكز مما ػ أيضا ػ كليس آخر،
 الشرؾ كبطالف ،اإلسالـ كصحة باإليماف عمـ ىك الكتاب، أىؿ أىكاء اتباع

 . كميا األكقات في كاجب كىك كالكفر،

 بكقت قيدام كاف لما فإنو القبمة، أمر في كرد ما بخالؼ ىذا      
 مما ػ شرعا ػ القبمة ككانت كالميمة، اليـك في الفرائض أكقات كىي محدد،
 األكلى القبمة عف فيو نقؿ الذم بالكقت العمـ مف إذنا بد ال كاف نسخو، يجكز
 اتبعت كلئف: قاؿ فكأنو الغاية، البتداء ىي التي" مف" بػ صػخي  لذا غيرىا؛ إلى
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 بالتكجو كأمرت كٌليتيا، التي بالقبمة فيو العمـ جاءؾ الذم الكقت مف أىكاءىـ
 .(ُ)الظالميف مف صرت نحكىا،

 فجميع ،لكجاىتو لفو؛ لؼ مفك  اإلسكافي رأم إلى يميؿ كالبحث      
 التكحيدف إذان  ؛تعالى ا تكحيد مف إليو تدعك فيما متفقة السماكية الشرائع

 عف الحديث بخالؼ ، يتغير ال ثابت أمر األكلى األية عنو تحدثت التي
 العمـ ذلؾ فمـز المشرفة؛ الكعبة إلى المقدس بيت مف تحكيميا تـ فقد ،القبمة
 (.مف) بإثبات عميو فدؿ ،التغيير ءببد

 :القرب أو البعدـ  7

       ى المناد ل أف يعني فيك البميغ، نفس في داللة النداء أداة حذؼل       
 كىذا ،نداء أداة ذكر إلى يحتج ـل  ٌ  حت ى      ً   المناد م، مف القرب نازؿم أقرب في

 النداء فأداة "يارب":  الداعي قاؿ إذا أما كعال، جؿ الرب دعاء بمقاـ يميؽ
 عف لمتعبير أك ، بو يدعك لما نفسو حاجة شدة عف لإلفصاح كردت

        .(ِ)المعاني مف ذلؾ غير أك صدره، ضيؽ أك ،استغاثتو أك ،ألمو
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 دعاء في تحذؼ( يا)النداء أداة أف البقاعي اإلماـ يرل كليذا       
 تثبت بينما العزة، رب مف قربيـ لبياف تارة؛ ػ السالـ عمييـ ػ كالرسؿ المقربيف

 المقربيف كمعاناة شككل عند العادة غير عمى

 فيو كرد فمما إيمانيـ، كعدـ قكميـ تكذيب مف ػ السالـ عمييـ كالرسؿ ػ
 : ػ تعالى ػ قكلو( يا)حذؼ

ذٍ  ﴿ ـي ػػًإبٍ  قىاؿى  كىاً  َوإ ذ   ﴿":البقاعي قاؿ ،(ُ)﴾ آًمننا مىدى ػاٍلبى  ذىاػىىػ ؿٍ ػػاٍجعى  رىب   رىاًىي

ٌم   َقالَ  َراه   "الصفكة أىؿ حاؿ ىك كما بقربو إنباء ؛البعد أداة فأسقط ﴾ َربِّ  إ ب 

(ِ). 

 تبعيد بغرض ؛(يا) النداء أداة إثبات إلى م      ً المناد   يمجأ قد لكفك        
 بمقتضى اإلجابة ليتحقؽ ؛ كاستقصارا ىضما ل،      ى المناد   عزة ساحة عف نفسو
 ػ قكلو ىذا فيو يتجمى مامك  ،(ّ)"أجمي مف قمكبيـ المنكسرة عند أنا: "قكلو
ق ال   ﴿:ػ تعالى س ول  ٌ ا َ  َ  َ و  ب             َ  الر  م ًـ َ ق        إ ن   َ  ِّ ر  ذ وا      و  َ     ات خ  ا     َ  ه ذ  آن  ـ   ق  ـ    ال   َ  ا     َ ر   ،(ْ)﴾ َ         م ه ج ور 
ٌ                           يا رب" أييا المحسف إلي  بأنكاع اإلحساف الذم أعظمو " " :البقاعي قاؿ حيث                      

"لنفسو مبالغة في التضرع                        ن ، كعبر بأداة البعد؛ ىضم االرسالة
(ٓ). 
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 مظاىر مف مظيرا يعد كتنكعيا القرآنية القراءات تعدد إف
 الشيخ ىذا يكضح اإليجاز؛ ضركب مف كضربا البياني، اإلعجاز
 تعدد مقاـ يقكـ القراءات تنكع إف ": بقكلو (ىػُّٕٔت)الزرقاني
 ىذا جماؿ مف يبتدئ البالغة، ضركب مف ضرب كذلؾ اآليات،
 تنكع في ما ذلؾ إلى أضؼ اإلعجاز، كماؿ إلى كينتيي اإليجاز
 كالـ القرآف أف عمى القاطعة كاألدلة الساطعة البراىيف مف القراءات

 االختالفات ىذه فإف ا، رسكؿ كىك بو جاء مف صدؽ كعمى ا،
 كال كتضاد، المقركء في تناقض إلى تؤدم ال كثرتيا عمى القراءة في
 بعضو يصدؽ قراءاتو تنكع عمى كمو القرآف بؿ كتخاذؿ، تيافت إلى

 في كاحد نمط عمى لبعض بعضو كيشيد بعضا، بعضو كيبيف بعضا،
 كذلؾ كالتعميـ، اليداية سمك مف كاحد كىدؼ كالتعبير، األسمكب عمك
 كمعنى كالحركؼ، القراءات بتعدد اإلعجاز تعدد يفيد شؾ غير مف
 قرئ إذا ػ أيضا ػ كيعجز القراءة، بيذه قرئ إذا يعجز القرآف أف ىذا
 الثالثة القراءة بيذه ئقر  إذا ػ أيضا ػ كيعجز الثانية، القراءة بيذه
 كال كالحركؼ، الكجكه تمؾ بتعدد المعجزات تتعدد ىنا كمف جرا، كىمـ
 القرآف اشتماؿ في أعظـ ألنو محمد؛ صدؽ عمى أدؿ ذلؾ أف ريب
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 ككجو، حرؼ كؿ عمى البياف، كفي اإلعجاز في جمة مناح عمى
 .(ُ)" كلساف ليجة كبكؿ

 في الحرؼ بحذؼ يتحقؽ البحث ىذا في القراءات كتعدد ىذا،
ثباتيا تارة قرآنية قراءة  أشار كمما أخرل، تارة قرآنية قراءة في كا 
 :البقاعي اإلماـ إليو

 :وإثباتها ـ حذف الهمزة1

 في (ِ)الكاؼ كضـ اليمزة بحذؼ" كفػمت كي " المدني جعفر أبك قرأ       
م  ﴿:ػ تعالى ػ قكلو ه م  فً  ه  َواج  اَلل   َوأَز  ََرائ ك   لَىـعَ  ظ  ئ ونَ  األ  ك  ت   قراءة ككؿ ،(ّ)﴾م 
 :بقكلو البقاعي نوبيٌ  ما كىذا الجنة، أىؿ اتكاء ىيئة لنا صكرت القراءتيف مف
كاالتكاء: الميؿ عمى شؽ مع االعتماد عمى ما يريح االعتماد عميو، أك "

الجمكس مع التمكيف عمى ىيئة المتربع، كقراءتو بضـ الكاؼ كحذؼ اليمزة 
أدؿ عمى التربع كما قاربو، كقراءة كسر الكاؼ كضـ اليمزة أدؿ عمى القرب 

ا القزاز:  مف التمدد؛ لما فييا مف الكسرة، فإنو يقاؿ كما نقمو أبك عبد

                                                           

 البابي عيسى مطبعة/،الناشر1/149:لمزرقاني: القرآف عمـك في العرفاف مناىؿ( 1)
 .1/55:كالتنكير التحرير: كينظر. 3ط كشركاه، الحمبي

: الدمياطي البناء البف: عشر األربعة القراءات في البشر فضالء إتحاؼ( 2)
 ،1ط لبناف، العممية، الكتب دار/ الناشر ميرة، أنس/ تح ،107ص

 .ـ1998/ق1419

 .56:  يس (3)
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اتكأت الرجؿ اتكاء: إذا كسدتو، أم جعمت لو كسادة، أم مخدة يستريح 
  .(ُ) "عمييا

   :وإثباتها ـ حذف األلف 2

 حمزة قرأك  ،األلؼ بحذؼ"  فكيكف " المدني جعفر أبك قرأ      
 إ ن   ﴿:تعالى قكلو في كذلؾ ،(ِ)األلؼ كحذؼ الظاء بضـ"  ظيمؿ " كالكسائي

َحابَ  ة   أَص  مَ  ال َجن  و  ٌَ ل   فً  ال  م   ش غ  ه وَن*ه  ه م  فً  َفاك  َواج  اَلل   َوأَز  ََرائ ك   َعلَى ظ   األ 

ونَ  إ  ك  ت   أف األكلى اآلية في ػ كجؿ عز ػ ا بي ف فقد األكلى اآلية أما ،(ّ)﴾ م 
 تاقت كلما العقكؿ، كصفو تبمغ ال عظيـ، شغؿ في القيامة يـك الجنة أصحاب
 عيش فييا يعيشكف ىؤالء بأف بي نو ،الشغؿ ىذا حقيقة معرفة إلى نفكسيـ
 كانكا كما الراحة، كتماـ كالمذة كالبسط كالنعمة باألمف فييا فينعمكف المتفكو،
تعابيا أنفسيـ بإجياد ػ كجؿ عز ػ ا يرضكف شقائيا          كا  رىابيا          كا   .         كا 

 ذلؾ دكاـ عمى تدؿ إذ ؛أبمغ فيي ػ البقاعي يرل كما ػ" فكيكف" قراءة أما
 كحسف الركح خفة مف يككف ما غاية في أنفسيـ في أنيـ كعمى ليـ،

 .(ْ)الحديث

                                                           

 .6/271: الدرر نظـ( 1)

 مجدم/ د.تح ،525 ،2/524:لمنكيرم: العشر القراءات في النشر طيبة شرح (2) 
 ،1ط بيركت، العممية، الكتب دار بيضكف، عمي محمد منشكرات سركر، محمد
 . ـ2003/ق1424

 .56 ،55:يس( 3)

 ( .بتصرؼ) 6/270: الدرر نظـ( 4)
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 عمي عقب حيث البقاعي مذىب األلكسي العالمة ذىب كقد      
 مشبية صفة كىك كحذركف، كحذر فكو جمع":بقكلو" فكيكف" الثانية القراءة

 .(ُ)" كالثبكت المبالغة عمى تدؿ

 الفارؽ أف( قْٔٓت)عطية كابف( قَّٕت)األزىرم كرأل      
 أصحاب أنيـ: معناىا "فاكيكف" قراءة أف في يتمثؿ القراءتيف بيف المعنكم
 فيك كفرحكف، طربكف: معناهف "فكيكف" كأما كتامر، البف: تقكؿ كما فاكية،
       .(ِ)ليـ ىـٌ  ال أم الفكاىة، مف مأخكذ

ٌ  فسك ل (قَِٕت)الفراء أما        معنى أف رأل حيث القراءتيف، بيف   
 جعفر أبك كاختار ،(ّ)كحاذركف ً    ذ ركفػ ى ح  ك " ً    فك يكف" كمعنى .باأللؼ "  ً  ي  ى فاك ي كف  "

 .(ْ)األراء أكلى بأنو مصرحا ، الرأم ىذا (قّّٖت )النحاس

                                                           

 .23/53: المعاني ركح( 1)

 اآلداب، كمية في البحكث مركز/ الناشر ،2/309:لألزىرم: القراءات معاني (2)
 تفسير في الكجيز المحرر: كينظر .ـ1991/ىػ1412 ،1ط سعكد، الممؾ جامعة
 عبد السالـ عبد/تح ،4/459:عطية البف: العزيز الكتاب

 .ىػ1422 ،1ط بيركت، العممية، الكتب دار/ الناشر محمد، الشافي

 مصر دار كآخريف، النجاتي يكسؼ أحمد/ د.تح ،2/380: لمفراء: القرآف معاني( 3)
 .1ط مصر، كالترجمة، لمتأليؼ

 ، الصابكني عمي محمد/ ،تح .5/507:لنحاس جعفر ألبي: القرآف معاني( 4)
 .ىػ1409 ،1ط المكرمة، مكة القرل، أـ جامعة/ الناشر
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ف القراءتيف بيف المعنكية التفرقة إلى يميؿ البحث لكف         لفـ     اخت       كا 
 إلى كزف مف كنقميا ىيئة، إلى ىيئة مف نقمت إذا المفظة ألف ؛تقديرىا في

 .معنكم تغيير يستتبعو أف الضركرم فمف آخر، كزف

 بالقريف إال سركرىا يتـ ال النفس كانت لما الثانية اآلية كفي       
 يجدكف "ظالؿ" في المالءمة غاية في ىـ الذيف كأشكاليـ أنيـ ذكر ،المالئـ
 بحر العمؿ دار في أكبادىـ يشككف كانكا ألنيـ ؛المراد كغاية األكابد برد فييا

 كيقركف اآلالـ، عمى ا ةمرضا في كالصبر األكاـ، مرارات كتجرع الصياـ،
 ككر األياـ مر عمى ا بيؿس في الصدقات ببذؿ األمكاؿ، عف كقمكبيـ أيدييـ
    .المياؿ

 بضـ ػ" ظيمؿ" كالكسائي حمزة قراءة أف البقاعي اإلماـ رأل كقد       
 أماك  امتدادا، أشد الظمؿ ىذه أف عمى تدؿ ػ ظمة جمع األلؼ كحذؼ الظاء
 باختالؼ مختمؼ فييا الظؿ أف عمى فيدؿ الجمع في القراءتيف اتفاؽ

 .(ُ)األعماؿ

( قَُّت)الطبرم اإلماـ فإف القراءات تكافؽ األصؿ كاف كلما       
 أف: كجياف فييا فيجكز" ظالؿ" أما غير، ال ظمة جمع" ظمؿ" أف ذكركا كغيره
 :الكثرة في الخمة جمعيـ نظير كذلؾ جمعيا كجو فيككف ظمة، جمع يككف

 الكف، بمعنى ىك الذم الظمؿ جمع بو مرادا يككف أف، أو قالؿ: كالقمة الخالؿ،

                                                           

 .271 ،6/270: الدرر نظـ( 1)
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 كما لشمس يضحكف ال كف في كأزكاجيـ ىـ: حينئذ الكممة معنى فيككف
 .(ُ)فييا شمس ال ألنو الدنيا؛ أىؿ ليا يضحى

 في القراءتيف بيف سٌكلف( قَُِٓت)الشككاني اإلماـ أما       
 حجاؿكال تظمميـ التي كالستكر الفرش عمى يدالف القراءتيف أف كرأل المعنى،

 .    (ِ)خياـكال

 العالمة فأضاؼ" الظالؿ" أك" الظمؿ" الجمع بصيغة التعبير كأما        
 كاحد لكؿ ما باعتبار كالجمع" :بقكلو البقاعي اإلماـ ذكره ما لىإ األلكسي

 ،الكقاية منو ما تعدد باعتبار الكاحد لمشخص متعدد ىك أك ،ذلؾ مف منيـ
  .(ّ)"القدر جميؿ الشأف عظيـ ككنو باعتبار جمع أنو كيحتمؿ

ف        حيث يككف إنما كالظؿ ظالؿ، فى الجنة أىؿ يككف كيؼ: قيؿ     كا 
:  ىذا عف أجيب فقد زميريرا؟ كال شمسا فييا يركف ال كىـ الشمس، تككف
 مف الجنة أشجار ظؿ:  الظؿ مف المراد بأف

                                                           

 .5/508: القرآف معاني: كينظر. 20/538:القرآف تأكيؿ في البياف جامع( 1)

 ابف دار/ الناشر ،4/432:لمشككاني: كالدراية الركاية فني بيف الجامع القدير فتح( 2)
 .ىػ1414 ،1ط بيركت، دمشؽ، الطيب، الكمـ دار كثير،

 .23/35: المعاني ركح( 3)
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 الشمس، نكر مف أعظـ فإنو الجنة، ىؿأ أبصار يبير لئال العرش؛ نكر
 .(ُ)العرش قناديؿ نكر مف: كقيؿ

 مف الجنة كألىؿ األلـ، مظاف عف بالكقاية "أيضا "الظؿ" كفسر      
 .(ِ) "األسكاء يقييـ ما ػ تعالى ػ ا ظؿ

 بػ يعبر أنو إلى (قَِٓت)األصفياني الراغب ذىب بينما       
 كأظمني ،كأظمني الشجر ظممني :يقاؿ ،الرفاىة كعف كالمنعة العزة عف"الظؿ"

  .(ّ)كمناعتو كعزه ظمو في كجعمني حرسني :فالف

 

 ال ق ل وب   ت  ـَوَبلَغَ  ﴿:ػ تعالى ػ قكلو ػ أيضا ػ األلؼ منو تذفحي  مماك       

 في الكاردة األلؼ في القراء اختمؼ فقد ،(ْ)﴾ ن وَناـالظ   ب اّلل    ن ونَ ـَر َوَتظ  ـال َحَناج  
 الحاليف في األلؼ كشعبة عامر كابف المدنياف أثبت حيث ،"الظنكنا" كممة
 كالكسائي كثير ابف الكصؿ دكف الكقؼ في األلؼ أثبت بينما ،ككقفا كصال

 .(ٓ)كحفص

                                                           

 الفكر، دار/ الناشر ،7/417: حقي إسماعيؿ: القرآف تفسير في البياف ركح( 1)
 .بيركت

 .23/35: المعاني ركح( 2)

 (.ظمؿ) مادة:  القرآف غريب في المفردات (3)

 .10: األحزاب( 4)

 .2/509:العشر القراءات في النشر طيبة شرح (5)
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 اتساع إلى يشير ككقفا كصال األلؼ إثبات أف البقاعي كيرل       
 عقكليـ، في كالظنكف الخكاطر تمؾ كتشعب خمدىـ، في تدكر التي األفكار

 تارة إثباتيا أما ذلؾ، خالؼ ظف كبعضيـ الظفر، كرجا النصر ظف فبعضيـ
 غزكة في المسمميف أصابت التي الحالة اختالؼ إلى فيشير أخرل تارة كحذفيا
 .(ُ)بالضعؼ كتارة بالقكة تارة األحزاب
 المسلمين أصابت التي الحالة عن عاشور بن الطاهر أبان وقد          

 أزاغ الذم اليمع شدة فإف:" فيقول عقكليـ، في جالت التي الهواجس وأنواع
 مف أشفقكا أنيـ عمى دؿ الحناجر، تبمغ أف حالة بمثؿ القمكب كجعؿ ،األبصار

 مدة طكؿ خافكا أك الحصار، كضيؽ األحزاب، قكة مف رأكا لما ييزمكا؛ أف
 لممشركيف جراءة اليزيمة مف تككف أف مف أشفقكا أك األنفس، كفناء الحرب،

 .(ِ) "أىميا درجات كتفاكت الظنكف أنكاع مف ذلؾ نحك أك المسمميف، عمى

 كممة في األلؼ زيادة أف إلى فذىبكا كغيره الزركشي اإلماـ أما        
 فكاصؿ مقاطع ألف ؛الفكاصؿ مقاطع في المناسبة إليقاع ىي إنما" الظنكنا"

 الكقؼ، في تنكيف عف منقمبة ألفات السكرة ىذه

 .(ّ)الفكاصؿ نيايات كتناسب المقاطع، لتساكم األلؼ؛ النكف عمى فزيد

                                                           

 .6/81:  الدرر نظـ( 1)

 .21/281: كالتنكير التحرير (2)

: حسف عباس/ د: الكافي النحك: كينظر .157 ،1/156: القرآف عمـك في البرىاف( 3)
 .15ط المعارؼ، دار/ الناشر ،4/271
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 ػ ا قاؿ األحزاب سكرة في وألن ؛الرأم ىذا أنكر البناء ابف لكف       
  ٌ ق ول   ﴿:ػ تعالى

ّللا    َ       و 
ق   َ    َ    ال ح  ه و       ب ٌل   َ      ٌ ه د ي َ    َ و  ل ون ا  َ ؤ ـ  َ ف   ﴿:كقاؿ ،(ُ)﴾         َ الس   َ     َ ض 

ب ٌال    في األلؼ كحذفت ، آية رأس اممني ةكاحد كؿ" السبيؿ" فكممة ،(ِ)﴾         َ الس 
 في لثبت اآلم رءكس لتناسب كاف فمك الثانية، في كثبتت األكلى الحالة
نما: كقالكا ،الجميع  كاستكاء القسميف، لبياف ذلؾ؛ مثؿ في األلؼ زيدت       كا 
  . (ّ)تمؾ غير أخرل حالة إلى بالنسبة كالباطف الظاىر

 أنو إلى الدارسيف أحد ذىب الزركشي اإلماـ عمى الرد إطار كفي       
 كأنت إليؾ يخيؿ "قد بؿ الفاصمة، لرعاية ىنا الزيادة بأف القكؿ يكفي ال

ن ونَ ﴿: الجممة ىذه تسمع  النفسي اإلصغاء أحسنت إذا ﴾اـن ونَ ـالظ   ب اّلل    َوَتظ 
 تيمس التي الكسكسات، ذهكى اليميمات، ىذه تسمع أن ؾ إلييا، كالكجداني

 الًعناف بإطالؽ تيؤًذف "الظنكنا" في األلؼ ىذه ككأف   خفاء، في يـنفكس بيا
 القمكب كبمغتً  األبصار، زاغتً  حيف الش ريد كالخكاطر الفًزع، لمخياؿ

 .(ْ)"الحناجر
                                                           

 .4:  األحزاب( 1)

 .67:  األحزاب( 2)

 عمـك في البرىاف: كينظر .62 ،61ص: التنزيؿ خط مرسـك مف الدليؿ عنكاف( 3)
 .157 ،1/156: القرآف

 شبكة ،14/1/2012 بتاريخ شبايؾ، محمد عيد/د :العدكلي األسمكب استثمار( 4)
 : المكضكع رابط ، األلككة

http://www.alukah.net/literature_language/0/37486/#ixzz3Umu
EGHIb 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/literature_language/0/37486/#ixzz3UmuEGHIb
http://www.alukah.net/literature_language/0/37486/#ixzz3UmuEGHIb


 

 حذف الحزف وأسزاري الجالغية في )وظم الدرر( للجقبعي
6111 

  :وإثباتها ـ حذف التاء 3

م   َما﴿:تعالى قكلوكمنو قراءة حذؼ تاء التفعؿ في         َّل  لَك 

ونَ  ما لكـ ال " كصال كتشديدىا التاء بإدغاـ البزم كقراءة ،(ُ)﴾َتَناَصر 
ترتب المعنى المالبقاعي بيف قراءتي الحذؼ كاإلدغاـ ك ، كيفرؽ (ِ)ت ناصركف"
أٌم شيء حصؿ لكـ فألياكـ عف نصرة بعضكـ بعضان،  :أم فيقكؿ: ،عمى كؿو 

عماؿ حيمة -كلك بأدنى التناصر  -بما يفيمو إسقاط التاء، أك بعد تمكث كا 
 .(ّ)بما أشارت إليو قراءة اإلدغاـ

م   َما﴿:تعالى قكلو كمنو          فَ  لَك   ٌ م وَن* َك ك  ونَ  أََفاَل  َتح  ر   ،(ْ)﴾َتَذك 
 إحدل حذؼك  الذاؿ بتخفيؼ خمؼ ككذا كالكسائي كحمزة حفص قرأ فقد

 الذاؿ، بتشديد فقرأكا كالباقكف األعمش أما  ،"تتذكركف" األصؿ ألف التاءيف؛
 .(ٓ)الذاؿ في التاء كأدغمكا

يبك ت ا ػ عز كجؿ ػ ىؤالء القائميف مف مشركي قريش: بأف ا        
الزعـ أمر تأباه العقكؿ، كتنفر منو الطباع،  كىذا البنكف،اختار البنات كليـ 

، تشير إلى ف التخفيؼ كالحذؼبيجمعت  التيقراءة اليرل البقاعي أف كليذا 
أف األمر في غاية  أدنى تذكر، معفمـ يتذكركا بطالنو  ،ذلؾ اأنيـ لـ يالحظك 

                                                           

 .25:  الصافات( 1)

 .298ص: عشر األربعة القراءات في البشر فضالء إتحاؼ (2)

 .6/300:  الدرر نظـ( 3)

 .155 ،154: الصافات( 4)

 .389ص: عشر األربعة القراءات في البشر فضالء إتحاؼ( 5)
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 أخس ـيألنفس رضكفي ال ـيأن مف ـيكطباع ـيعقكل في لما ؛الظيكر
نو شيء؟ كؿ بيده الذم ربكـ لنفسو يختاره فكيؼ المنازؿ،  الكلد يككف ال      كا 
 ا   ن إلي   يككف ال كالمحتاج جنسو، إلى       ن محتاجا   فيككف جنس، لو ممف إال      ن مطمقا  
 .بكجو

أف األمر يحتاج إلى مزيد تذكر؛ أما قراءة اإلدغاـ فأشارت إلى        
نكع مف الدقة؛ ألجؿ حؿ شبية مف يرل أفعاؿ مف يحيي المكءكدة، إذ فيو 

فيظف أف ذلؾ رغبة منيـ في اإلناث، كليس ذلؾ إال رغبة في دفع فساد 
 .كرحمة لمضعيؼ ،القتؿ

عف الدرجة  أف األمر غني  "تتذكركف"؛ إشارة إلى اإلدغاـ  فؾب رأـقٌ  كلـ  
 . (ُ)العميا في التأمؿ

لى         تأتي" تذكركف " فرأل السامرائي،/ د ذىب التفرقة ىذه كا 
 لمتعبير" تتذكركف" ك تفكير، أك تذكر أك تأمؿ طكؿ إلى يحتاج ال عما لمتعبير
 .(ِ)كتفكر تذكر طكؿ إلى يحتاج عما

 جاء "كقد نكه أحد الباحثيف إلى ما أفادتو قراءة الحذؼ بقكلو:        
 ال كاضح ظاىر األمر ألف ؛"تعقمكف" أك" تفكركف" كليس( تذكركف) بػ التعبير
"العقكؿ كىذه القمكب ىذه عف الغفمة إزاحة إلى إال يحتاج

(ُ). 

                                                           

 .6/348:الدرر نظـ( 1)

 .بعدىا كما 17ص: القرآني التعبير في الكممة بالغة( 2)
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  : وإثباتها ـ حذف الكاف4

ا  ٌاَمال  ﴿ :قراءة كمنو        البقاعي كرأل مالؾ،: كاألصؿ ،(ِ)﴾َوَناَدو 
 مف فيو ىـ ما إلى لإلشارة ؛الترخيـ سبيؿ عمى االسـ مف اقتطعكا قد يـأن

ن ا    ض  ـَ    ٌ ق  ـ   ل  ﴿ كلذا قالكا: ؛الكالـ إتماـ عف أكىنيـ حتى العذاب، شدة ل ٌ  َ  ع    َ  َ﴾(ّ) . 

 ،الكاؼ حذؼ سر عف اإلفصاح في البقاعي سبؽ قد جني كابف       
 ضعفت عميو ىـ ما لعظـ أنيـ كذلؾ سر؛ المكضع ىذا في كلمترخيـ " :قاؿف

 ىذا فكاف ، كالميـ كصغر ، أنفسيـ كذلت

 شيء إلى يكمئ ال الكاؼ باتإث أف شؾ كال .(ْ)"االختصار مكاضع مف 
 .الحذؼ أضفاىا التي المعاني مف

  :وإثباتها ـ حذف الالم5

 قكلو في الجر الـ كحذؼ باإلضافة الجميكر قراءة: ذلؾ كمف       
َ     آ م ن وا        َ ال ذ ٌن    َ   َ أ ٌ ه ا َ  ٌ ا﴿ :تعالى ار    َ َ   َ ك ونوا أ نص   كأبك كثير كابف نافع كقرأ ،(ٓ)﴾    ّللا            َ 
 .(ُ)الجر بالـ ػ تعالى ػ ا اسـ كجر بالتنكيف عمرك

                                                                                                                                           

: الفتاح عبد كديع سامي: المعاني دقائؽ مف النحؿ سكرة في لما البياني التفسير (1)
 .،عماف األردف ، الكضاح دار/ الناشر ،44 ص

 .77: الزخرؼ( 2)

 . 7/53: الدرر نظـ( 3)

: البرىاف ،267 ،4/266: الكشاؼ: كينظر. 25/260: كالتنكير التحرير( 4)
3/118. 

 .14: الصؼ( 5)
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 نصرة في جيدىـ غاية يبذلكا أف المؤمنيف مف تقتضي الجميكر فقراءة
 رسكخك  ،تأييده في األقداـ ثبات مف العميا الذركة في يككنكا كأف ،كجؿ عز ا

 الالـ إثبات قراءة أما أنصاره، جميع كأنيـ يككنكف ىذا كباجتيادىـ ،إيمانيـ
 اإليماف عمى الثبات القراءة ىذه في بو كالمأمكر أنصاره، بعض يككنكا أف فتفيد
  .(ِ)الدرجات أدنى في كلك

 الثاني فارؽال إلى خاطفة بإشارة األلكسي العالمة  ألمع كقد        
َ      أ ن صار  ّللا    ﴿":قاؿ فقد ،بو أمكرمال كىك ،البقاعي هذكر  ملذا  نصرة: أم ﴾  َ    

 كعيسى األعرج كقرأ كالسالـ، الصالة عميو رسكلو كعكنة ػ سبحانو ػ دينو
 ككنكا: فالمعنى لمتبعيض، كىك بالتنكيف، " أنصارا"كالحرمياف عمرك كأبك
  .(ّ)"كجؿ عز أنصاره بعض

ذا         بيف المعنكم الفارؽ استنباط ىف اعتمد قد البقاعي كاف      كا 
 قد عاشكر بف الطاىر ففإ ،كالتنكيف الحرؼ إثبات أك حذؼ عمى القراءتيف

ا ّلل﴿:فقاؿ ،كاإلضافة التنكيفك  الصيغة عمى التفرقة في اعتمد  ﴾               كونوا أنصار 
 بو مرادا"      ن أنصار ا" فيككف الجارة بالالـ الجاللة اسـ كقرف ،"أنصارا" بتنكيف

                                                                                                                                           

 .2/586:العشر القراءات في النشر طيبة شرح (1)

 . 588/ 7:  الدرر نظـ( 2)

 .91 ،28/90: المعاني ركح( 3)
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 أم لألجؿ، كالالـ النصر، محدثيف أم لإلحداث، المفيد الفاعؿ اسـ داللة
ر   َ  َ ف ال   ﴿:ػ تعالى ػ قاؿ كما لو ناصريف أم ا، ألجؿ  .(ُ)﴾  َ     ل ه م   َ     َ ن اص 

 اعتبار عمى الـ، بدكف الجاللة اسـ إلى" أنصار" بإضافة الباقكف كقرأه
ي َ    م ن   ﴿:قكلو نحك عمى كالمقب" أنصار" ار  َ     أ نص   َ ﴾ ".(2)   

 ا     ن أنصار  " :فقاؿ القراءتيف، بيف( قُٕٔت)القرطبي اإلماـ كفرؽ      
 أنصار" أما ،أعدائو عمى بالسيؼ  أعكانا كككنكا اثبتكا :معناه ،بالتنكيف "
 أنصارا ككنكا :معناهف ،تعالى ا اسـ مف اإلضافة الـ كحذؼ تنكيف بال "ا

 .(ّ)ا لديف

ٌ  سك ل بينما        في القراءتيف بيف كغيره (قّّٕت)السمرقندم  
 .(ْ)أعدائو عمى بالسيؼ ا أعكاف ككنكا :المراد إذ ؛المعنى
 :و وإثباتهاـ حذف الوا6

َخذَ  َقال وا  وَ  ﴿ :تعالى قكلو ذلؾ كمف          ات 
ا ّللا  َحاَنه   َولَد  ب   َما ل ه   َبل س 

ل   فً  ض  ك  َماَوات  َواألَر  فقد قرأ ابف عامر )قالكا( بغير  ،(ُ)﴾ َقان ت ونَ  ل ه   الس 
 .(ِ)كاك، كقرأىا الباقكف )كقالكا( بالكاك

                                                           

 .13: محمد( 1)

 .28/199: كالتنكير التحرير( 2)

 .18/89: القرآف ألحكاـ الجامع( 3)

 الفكر، دار /الناشر مطرجي، محمكد/ د.تح ،3/422: لمسمرقندم: العمـك بحر (4)
 .3/69: القراءات معاني:  كينظر .بيركت

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&ID=4068#docu
http://www.islamweb.net/quran/index.php?page=books&idfrom=1&idto=3879&lang=&bk_no=48&ID=1


 

 6111 9اللغة العزثية والشعت المىبظزي لهب العدد مجلة قطبع كليبت 

 أف رألك  البياني، االستئناؼ طريؽ عمى الكاك حذؼ البقاعي خٌرج قدك 
 الكتاب أىؿ عمى الذـب الحكـ اقتصار إيياـ دفع ػ أحدهما :ألمريف تذفحي  الكاك

لَم   َوَمن  ﴿مالبسة الجممة كارتباطيا بما قبميا في قكلو: واآلخرـ. فحسب  أَظ 

م ن َنعَ  م  َكرَ  أَن َمَساج َد ّللا    م  َها ٌ ذ  ه   فٌ  م  استغنى عف الكاك حيث ، (ّ)﴾اس 
 بالمالبسة التي بينيما.

 الكتاب أىؿ مقاالت عمى العطؼ كاف كلما":بقكلو إليو أشار ما ذاكى
 عمى عامر، ابف قراءة في العطؼ كاك حذفت بيـ الذـ اختصاص أكىـ ربما

 إلى إشارة افترائيـ؟ حبؿ انقطع ىؿ: قاؿ كأنو مف جكاب في االستئناؼ طريؽ
 اإلماـ قاؿ كما قبميا، بما التباسيا شدة إلى إشارة كذلؾ بذلؾ، قاؿ مف كؿ ذـ
 اإلسالـ أىؿ عمى المتحزبيف جميع ألف ؛(الحجة) كتاب في الفارسي عمي أبك

 لزكميا، عف بالعداكة ليـ لشغميـ بالذكر؛ المساجد إحياء مف ليـ مانعكف
 غيرىـ كأما الكتاب، أىؿ إلى الكالـ انصباب كاف عطؼ إف أنو :كالحاصؿ

ذا المقالة، في لممساكاة ليـ؛ فتبع  انصبابان  الكؿ إلى انصب الكاك حذفت كا 
 .(ْ)"كاحدا

 اإلماـ ػ بالكاك العطؼ ترؾ في الكجييف ىذيف إلى أشار ممفك       
ل م  م م ن  ﴿ىذه اآلية مالبسة لما قبميا مف قكلو:" :قاؿ حيث ،الزركشي م ن  أ ظ  َ     َ   َ          و   َ

                                                                                                                                           

 .116:  البقرة( 1)

 .179، 2/178: العشر القراءات في النشر طيبة شرح( 2) 

 .114: البقرة (3)

  .1/228: الدرر نظـ( 4)
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اج د  ّللا    َ      م ن ع  م س      َ  َ   َ  ،ذكرىـاتخذ ا كلدا" مف جممة المتقدـ  ألف القائميف:" ؛﴾َ َ 
كيمكف أف يككف حذؼ ...اللتباس الجممة بما قبميا ؛فيستغنى عف ذكر الكاك
"كال يعطؼ عمى ما تقدـ ،الكاك الستئناؼ الجممة

(ُ). 
 :وإثباتها ـ حذف الٌاء 7

ل  ﴿:تعالى قكلو ذلؾ كمف  ٌ ر إ َذا َوالل  ذىؼى  فقد يسرم،: كاألصؿ ،(ِ)﴾ٌَس   حى
 ابف الحاليف في كأثبتيا كصالن، كأثبتاىا كقفان،" رمػػسٍ ػػيى " ياء عمركو  كأبك نافع
ذىفىيا كثير،  حذؼ تعميؿ في العمماء اختمؼ كقد ،(ّ)الباقكف الحاليف في كحى

 إلى ثانية تارة كذىب ،(ْ)لمتخفيؼ الحذؼ أف إلى تارة الزركشي فذىب ،"الياء"
  .(ٓ)ؿلمفكاصرعاية كقع  الحذؼ أف

                                                           

 ،1/195:لمكاحدم: المجيد القرآف تفسير في الكسيط: كينظر .3/211: البرىاف( 1)
 ،1ط بيركت، العممية، الكتب دار/ الناشر كآخريف، المكجكد عبد أحمد عادؿ/تح

 كرسـ القراء قراءات في الكاك ،1/683:كالتنكير التحرير. ـ1994/ق1415
 اإلسالمية، الجامعة مجمة ،220ص: القضاة مفمح محمد أحمد/ د: المصاحؼ

 .ـ2010، 18مج ،1 ع(اإلسالمية الدراسات سمسمة)

 . 4: الفجر( 2)

 مؤسسة/ الناشر األفغاني، سعيد/ تح ،761ص: زنجمة البف: القراءات حجة ((3
 .ـ1982/ ق1402 ،2ط بيركت، الرسالة،

 .3/107: البرىاف( 4)

 أسسيا العربية البالغة.3/143: القراءات معاني: كينظر. 1/73: السابؽ( 5)
 . 333/ 1:كفنكنيا كعمكميا

javascript:openquran(88,4,4)
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 عمى ألنيا الفكاصؿ؛ في الياء حذفت إنما":(قّٖٔت)الرماني كقاؿ
 .(ُ)"ياء بغير عمييا يكقؼ التي كالقكافي ذلؾ في كىي الكقؼ، نية

 الرد كيكفي" :بقكليا األراء ىذه عمى الرحمف عبد عائشة/ كتكرةدال كترد
 نذكر أف الفاصمة، لرعاية ؛الفجر آيات في الياءيف حذؼ إلى ذىبكا مف عمى
 ليـ ليسمـ اآليات، مقاطع يف ناى حذفيما عمى يقتصر لـ الكريـ القرآف أف

نما اآليات، رءكس كتماثؿ الفكاصؿ رعاية إلى قصد الحذؼ بأف القكؿ        كا 
 منقكصلا كباء     ن أيضا ، ككاكه اآلخر، المعتؿ المرفكع المصارع ياء حذفت
 . (ِ)"الكالـ كدرج الجمؿ أكاسط في بأؿ،       ن كمعرفا        ن مضافا  

 ،العدكؿ عف الظاىر في المعنى عمى مداللةل جاء الياء حذؼ يككف كقد
 أجيبؾ ال: فقاؿ الياء، حذؼ سبب عف السدكسي المؤرج سألو لما األخفشف

 عف بالشيء عدلت إذا العرب عادة إف: فقاؿ ففعؿ، ليمة، بابي عمى تناـ حتى
نما يسرم، ال كاف لما كالميؿ حركفو، نقصت معناه  منو نقص فيو يسرل كا 
 .(ّ)حرؼ

                                                           

 . 3/107: البرىاف( 1)

 ،270ص: الرحمف عبد عائشة/ د: األزرؽ ابف كمسائؿ لمقرآف البياني اإلعجاز (2)
 . 3ط ، مصر المعارؼ، دار/ الناشر

 جكاىر مف العركس تاج ،147 ،30/121،20: المعاني ركح ،3/107: البرىاف( 3)
 مادة:  لمزبيدم: القامكس

 .ىػ1414 ،1ط بيركت، الفكر، دار/ الناشر (ل.ر.س)
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 ىك رلالس   أف إلى اإلشارة ىك الياء حذؼ في السر إف: البناء ابف كقاؿ
 كبمسير االنقضاء جية مف بآخره عميو يستدؿ الذم الممككتي، السرل
 .(ُ)النجـك

 ةفائدال عف الكشؼ في مختمفة كجية لو كاف البقاعي اإلماـ لكف
رتب  حيث ،حذفيا في بعض القراءاتأك إثبات الياء  عمى المترتبة المعنكية
ـ السارم في الميؿ إلى ذم حضر كسفر، كقسـ الميؿ إلى ذم يقست عمى ذلؾ

لإلشارة إلى ذم حضر قصر ليمو، ككرد اإلثبات  ؛كرد حذؼ الياءطكؿ كقصر، ف
 " قكلو:لإلشارة إلى ذم سفر طاؿ ليمو، كىذا ىك فحكل القسمة التي ذكرىا ب

فأما مف جية السارم فانقساميـ ليمة النفر إلى مجاكر كراجع إلى بالده، فأشير 
إلى المجاكريف بالحذؼ؛ حثان عمى ذلؾ، لما فيو مف جاللة المسالؾ، فكاف ليؿ 
كصاليـ ما انقضى كمو، فيـ يغتنمكف حمكلو، كيمتذكف طكلو مف تمؾ المشاىد 

لى الراجعيف باإلثبات؛  لما سرل الميؿ بحذافيره عنيـ، آبكا كالمشاعر كالمعاىد، كا 
راجعيف إلى ديارىـ فيما انكشؼ مف نيارىـ، كأما مف جية ما كقع فيو السرل 

فالحذؼ إشارة إلى القصير، كاإلثبات إشارة  فمإلشارة إلى طكلو تارة كقصره أخرل،
  .(ِ)"فيو إلى الطكيؿ بما كقع مف تماـ سراه كما كقع لمساريف

 ابف كأثبتيا كحمزة، كعاصـ عامر ابف" يأت" الفعؿ مف الياء حذفت ككذا
 قكلو في (ّ)كغيرىما المدنياف كصال كأثبتيا ككقفا، كصال كيعقكب كثير

                                                           

 .98ص: التنزيؿ خط مرسـك مف الدليؿ عنكاف( 1)

 .8/414: الدرر نظـ( 2)

 . 2/388:العشر القراءات في النشر طيبة شرح( 3)
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مَ ـٌَ  ﴿:تعالى ؤ ت   و  ن ه   َنف س  إ ّل   َتَكل م   ّلَ  ٌَ  حذؼ فائدة البقاعي استنبط فقد ،(ُ)﴾ب إ ذ 
 ثالثة مف مككنا األصؿ في الفعؿ رأل لما فإنو طريفة؛ بطريقة الفعؿ مف الياء
 الحرفيف بقاء مع ػ الفعؿ ثمث يمثؿ كالذم ػ أحدىا حٍذؼ فإف ،"أتى"أحرؼ

 في بالكالـ ليـ كاإليذاف ثمثيو، في القيامة يـك الكالـ عدـ يعني اآلخريف
 اجتزاء الياء؛ كحمزة كعاصـ عامر ابف كحذؼ :"يقكؿ فتراه اآلخر، الثمث
 شدة أف إلى إشارة ذلؾ ككاف ىذيؿ، لغة في فاشو  ىك كما بالكسرة، عنيا
 الكالـ في ليـ يؤذف ثـ ثمثيو، مقدار في أصالن  الكالـ المكقؼ أىؿ تمنع ىكلو
 يككف  أف العادة فإف االستثناء، كقرينة المحذكؼ بداللة اآلخر، الثمث في

"منو المستثنى مف أقؿ المستثنى
 (ِ). 

 بأف صرح فقد البقاعي، ذكره ما نحك إلى السامرائي فاضؿ/ د ذىب كقد
 الكالـ، مف حذؼ بإذنو، إال الكالـ منع لما أنو ىك العجب إلى يدعك ما

 إشعارا ؛"تكمـ: "فقاؿ التكمـ، فعؿ مف" التاء" كحذؼ ،"يأتي" مف الياء فحذؼ
 .الكقت ذلؾ في الكالـ بقمة

 مكاطف عدة في ذكر ػ كجؿ عز ػ ا أف:منيا أخرل، كجكىا ذكر كما
 كقكلو نزكلو، بقرب الكعد كتردد لمعذاب، كفركا الذيف تعجؿ ىكد سكرة مف

ل ئ ن   ﴿:تعالى ن ا َ  َ     و  ر  َ  أ خ  ن ه م    َ     اب  ـ    َ ال ع   َ        ع  ة      َ         إ ل ى أ م ة    َ   َ ذ  د ود  ب س ه   َ  م ا   َ         ل ٌ ق ول ن           َ    م ع   ،(ّ)﴾ َ          ٌ ح 

                                                           

 .105:  ىكد( 1)

 .3/579: الدرر نظـ( 2)

 .8: ىكد( 3)
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م ا ﴿ :ػ تعالى ػ كقكلو َ  و   َ   ً ال م ٌن      َ م ن      َ ه   الحذؼ المناسب مف فكاف ،(ُ)﴾  َ       ب ب ع ٌد              َ الظ 
 ؛ اإلتياف فعؿ مف الياء حذؼ: كمنيا .حمكلو بقرب إشعارا ؛ اإلتياف فعؿ مف

 .(ِ)اإلتياف سرعة عمى لمداللة

 ممككتي  إتياف ألنو ؛"يأت" الفعؿ مف الحذؼ أف إلى البناء ابف كذىب
 .(ّ)ذلؾ إلى إشارة ؛الياء فحذفت ، غيبي أخركم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .83:  ىكد( 1)

 .89 ،88ص: القرآني التعبير( 2)

 .97ص: التنزيؿ خط مرسـك مف الدليؿ عنكاف (3)
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 ةــمـاتـخـال

 ،"الدرر نظـ" تفسير في الحرؼ لحذؼ الشائقة الشاقة بةالصح ىذه بعد
 ىذا إتماـ عمى كأعاف يس ر ما عمى ػ كالحمد الثناء أىؿ كىك ػ ا أحمد
 ،البحث إلييا تكصؿ التي النتائج أىـ تسجيؿ سكل لي يتبؽ لـك  ،البحث

 :يأتي مافي تتمثؿ التيك 

 إلى إشاراتو ةبكثر  المفسريف مف أقرانو البقاعي اإلماـ بز لقد  .1
 .عمييا داللتو ككجو ،ومدلكالت كبياف ،الكريـ القرآف في الحرؼ حذؼ

 القرآف في الحرؼ حذؼ عف لمحديث البالغيكف يتعرض لـ  .2
 عمـكل فكالدارس إال لو يتصد كلـ ،المفسريف مف كثير كذاك  قميال، إال الكريـ
 الباحثيف جيكد تنتظر بكرا     ن أرضا   المكضكع ىذا يزاؿ فما كعميو القرآف،
 في الخطي اإلعجاز في المتمثؿ إعجازه كجكه مف كجو عف لمكشؼ ؛الصادقة

 .كمماتو رسـ

 حذؼ عف لمحديث العمماء تعرض قمة سبب البحث أرجع  .3
 نظمو، كحسف القرآف، إعجاز كمي مف اجزء يعد وأن إلى ػ القرآف في الحرؼ
 الذم اليسير باألمر ليس الخفية أسراره إلى الكصكؿ أف كما تأليفو، كجكدة
 عمى يعرفو ال المأخذ، دقيؽ المسمؾ، صعب فيو فالكلكج عالـ، لكؿ يتييأ

زق إال بكنيو، عممنا يحيط كال كجيو، ا، ذكقنا أسراره إدراؾ في من ر   صحيحن
 . القرآف مـكلع فكالدارس إال لو يتصد لـ كليذا ؛اسميمػ طبعػا كأيكتي

 كدارت العمماء، بيف كاسعا جدال المباني حركؼ حذؼ شيد  .4
 في كركده لكثرة الكالـ؛ فصيح مف البحث اعتبره كقد دة،عدي تساؤالت حكلو
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 أما بالغية، أسرار عمى كالنطكائو كأشعارىـ، العرب كالـك  الكريـ القرآف
 .عمييا الداللة لقكة حذفيا؛ األحكاؿ بعض في فيجكز المعاني حركؼ

 بحديثيـ قياسا المباني حركؼ حذؼ عف العمماء حديث ندرة  .5
  .خفاء أشدك  دقة أكثر أسراره ألف نظرا المعاني؛ حركؼ عف

 القرآف في إثباتو أك الحرؼ حذؼ فائدة ختزؿت أف ينبغي ال  .6
 بؿ ،اآلم فكاصؿ كرعاية كالتخفيؼ فحسب لفظي غرض تحقيؽ في ػ الكريـ

 اإلماـ حاكؿ ما كىك ،أيضا معنكم غرض عمى ذلؾ بجانب ينطكم أفك  بد ال
 .عنو الكشؼ ػ جاىدا ػ البقاعي

ؿ  .7  المعنكم الغرض عمى الكقكؼ في البقاعي اإلماـ عك 
 في كالحالي المقالي بجانبييا السياؽ داللة عمى ػ إثباتو أك ؼالحر  حذؼل

 يتمثؿف يالمقال سياؽال أما ،الكريـ القرآف في الحرؼ حذؼ أسرار إلى التكصؿ
 يفصح كما القرآني لمنص الداخمي المغكم السياؽ في كتأمؿ نظر مزيد في
 قصد معرفة في يتمثؿف( المقاـ) يالحال سياؽال كأما كمعاف، دالالت مف عنو

  .بيما المحيطة كالبيئة المخاطب كحاؿ المتحدث

 حذؼل العمماء ذكرىا التي المطائؼ كتعدد تنكع الحظالم مف  .8
 في عجب كال ،المكاطف مف طفمك  في يتفقكف فقمما ،الكريـ القرآف في الحرؼ

 ىذا في ضير ال أنو كما ،الرباني بالفتح إال تدرؾ ال باطنية أسرار فيي ؛ىذا
 بينيا؛ فيما عارضت كال جميعا، يحتمميا القرآني النص أف طالما التعدد

  .ضابط ليا ليس كالمطائؼ ،تتزاحـ ال فالنكات
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 الخفة: منيا كثيرة، دكاعو  إثباتو كأ الحرؼ حذؼ في يتحكـ  .9
 القرب اإليجاز، كأ طناباإل قصره، كأ الحدث طكؿ الكثرة، كأ القمة الثقؿ، كأ
 .إلخ...ذكره عدـ أك السبب ذكر ،خفائو أك األمر ظيكر البعد، كأ

 إثباتو أك تارة الحرؼ حذؼ بكاسطة القرآنية القراءات تعدد  .11
 تناقض غير مف اتساعيا،ك  الجديدة المعاني استنباط إلى أدل ػ أخرل تارة

     و تضاد   اختالؼ ال كتغاير تنكع اختالؼ يابين الحاصؿ فاالختالؼ ،بينيا
 .      و كتناقض  

 ىبيرة كابف الحرالي: بػ آرائو بعض في البقاعي اإلماـ تأثر  .11
 فيك العمماء مف فيو أٌثر  مف أبرز كأما ،جماعة ابفك  الكرمانيك  كالزمخشرم

 .النيسابكرم اإلماـ
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 فهرس المصادر والمراجع

 :الـكـتب  أ ـ

 .القرآن الكرٌم 

     ألحمػػد :       الػػد باغ       العزيػػز    عبػػد     سػػيدم    كػػالـ   مػػف       اإلبريػػز .ُ
  .ـ     ََِِ / ق    َُّْ   ،ّ  ط        بيركت،          العممية،       الكتب     دار            السجمماسي،

 البنػاء البػف: عشػر األربعػة القراءات في البشر فضالء إتحاؼ .ِ
 ،ُط لبنػػػػاف، العمميػػػػة، الكتػػػػب دار/ الناشػػػػر ميػػػػرة، أنػػػػس/ تػػػػح الػػػػدمياطي،

 .ـُٖٗٗ/قُُْٗ

          المنػػدكب،      سػػعيد  /  د .  تػػح          لمسػػيكطي،  :       القػػرآف      عمػػـك    فػػي        اإلتقػػاف  .ّ 
    .   ـ     ُٔٗٗ /  ىػ    ُُْٔ   ،ُ  ط        لبناف،        الفكر،     دار  /       الناشر

 أحمػػد القػػادر عبػػد/ تػػح لمكرمػػاني،: القػػرآف فػػي التكػػرار أسػػرار .ْ
 .الفضيمة دار/ الناشر عكض، التكاب عبد أحمد/ كتعميؽ مراجعة عطا،

   ،      القيعػػي        المػػنعـ     عبػػد      محمػػد  / د   :      القػػرآف      عمػػـك    فػػي       األصػػالف .ٓ
  .ـ     ُٔٗٗ /  ىػ    ُُْٕ   ،ْ  ط   ،      لممؤلؼ        محفكظة       الطبع      حقكؽ  /       الناشر

       عائشػػػػة  /  د  :      األزرؽ     ابػػػػف        كمسػػػػائؿ        لمقػػػػرآف         البيػػػػاني        اإلعجػػػػاز  .ٔ 
  .ّ  ط      مصر،          المعارؼ،     دار  /       الناشر            عبدالرحمف،

 صػػػػالح/د: الربػػػػاني مصػػػػدره كدالئػػػػؿ البيػػػػاني القػػػػرآف إعجػػػػاز .ٕ
 . ـَََِ/قُُِْ ،ُط األردف، ،عمار دار/ الناشر الخالدم، عبدالفتاح

http://ar.lib.eshia.ir/محمد_عبد_المنعم_القيعي
http://ar.lib.eshia.ir/محمد_عبد_المنعم_القيعي


 

 6111 9اللغة العزثية والشعت المىبظزي لهب العدد مجلة قطبع كليبت 

 ُٓط بيػػػػػػركت، لمماليػػػػػػيف، العمػػػػػػـ دار لمزركمػػػػػػي،: األعػػػػػػالـ .ٖ
 . ـََِِ،

/ د: الكػريـ القػرآف بالغة تأكيمو كمنياج جياده البقاعي اإلماـ .ٗ
 . ىػُِْْ، ُط القاىرة، كىبة، مكتبة/ الناشر سعد، تكفيؽ محمكد

         المنيػػر،     البػػف  :        االعتػػزاؿ    مػػف        الكشػػاؼ       تضػػمنو      فيمػػا         االنتصػػاؼ .َُ
  .  ىػ    َُْٕ   ،ّ  ط        بيركت،         العربي،        الكتاب     دار

 ألبػي: التنزيػؿ آم غرائػب مػف كأجكبة أسئمة في جميؿ أنمكذج .ُُ
 الفكػػػر، دار بيػػػركت، الفكػػػر، دار الدايػػػة، رضػػػكاف محمػػػد/ د.تػػػح الػػػرازم، بكػػػر

 .ـَُٗٗ/ىػُُُْ ،ُط دمشؽ،

      ىػادم      شػاكر  /   تح  :      معصـك     البف   :      البديع       أنكاع    في        الربيع       أنكار  .  ُِ
  .ـ     ُٖٔٗ /   ق    ُّٖٖ   ،ُ  ط      شكر،

     دار   /      الناشػر        مطرجػي،       محمػكد / د .  تػح   ،         لمسػمرقندم  :       العمـك     بحر  .  ُّ
  .     بيركت        الفكر،

/ الناشػر جميػؿ، محمد صدقي/ تح حياف، ألبي: المحيط البحر .ُْ
 .ىػَُِْ بيركت، الفكر، دار

/ الناشػر العمػراف، محمػد بػف عمي/تح القيـ، البف:الفكائد بدائع .ُٓ
 .بجدة اإلسالمي الفقو مجمع مطبكعات الفكائد، عالـ دار

 لمشػػػككاني،: السػػػابع القػػػرف بعػػػد مػػػف بمحاسػػػف الطػػػالع البػػػدر .ُٔ
  . القاىرة ،اإلسالمي الكتاب دار/ الناشر
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 الفضػػؿ أبػػك محمػػد/ تػػح لمزركشػػي،: القػػرآف عمػػـك فػػي البرىػػاف .ُٕ
 .قُُّٗبيركت، المعرفة، دار/ الناشر إبراىيـ،

 لمفيركزابػادم،: العزيػز الكتػاب لطػائؼ فى التمييز مذك  بصائر .ُٖ
 ّ ط القػاىرة، اإلسػالمية، لمشػؤكف األعمػى المجمػس النجػار، عمػي محمػد/ تح
 . ـُٔٗٗ/ىػُُْٔ،

        الػػرحمف      عتبػػد  /  د  :        كفنكنيػػا         كعمكميػػا       أسسػػيا         العربيػػة        البالغػػة  .  ُٗ
  ُ  ط        بيػػػػػػػركت،           العالميػػػػػػػة،       الػػػػػػػدار       دمشػػػػػػػؽ،        القمػػػػػػػـ،     دار  /       الناشػػػػػػػر        حبنكػػػػػػػة،

  .ـ     ُٔٗٗ /  ىػ    ُُْٔ ،

 مكتبػة السػامرائي، فاضؿ/ د: القرآني التعبير في الكممة بالغة .َِ
 .ـََِٔ بغداد، النيضة،

     دار  /       الناشػػػر  :        لمزبيػػػدم  :        القػػػامكس       جػػػكاىر    مػػػف        العػػػركس     تػػػاج  .  ُِ
  .  ىػ    ُُْْ   ،ُ  ط        بيركت،        الفكر،

      طػػػاىر      محمػػػد  :      كحكمػػػو      رسػػػمو        كغرائػػػب       الكػػػريـ        القػػػرآف       تػػػاريخ  .  ِِ
  .ـ     ُْٔٗ /  ىػ    ُّٓٔ   ،ُ  ط      جدة،        الفتح،       مطبعة         الكردم،

        البػػابي      عيسػػى   /      الناشػػر   ،       العكبػػرم  : ف آ     القػػر       عػػراب إ    فػػي         التبيػػاف  .  ِّ
  .      كشركاه        الحمبي

 دار/ النشػػػػر دار ،عاشػػػػكر بػػػػف لمطػػػػاىر :كالتنػػػػكير التحريػػػػر .ِْ
 .ـُٕٗٗتكنس، سحنكف،

http://ar.lib.eshia.ir/العكبري،_أبو_البقاء
http://ar.lib.eshia.ir/العكبري،_أبو_البقاء
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 ،ْط عمػاف، عمار، دار السامرائي، فاضؿ/ د: القرآني التعبير .ِٓ
 .ـََِٔ/ىػُِْٕ

      طػارؽ  /       كترتيػب     جمػع      رجػب،     البػف  :        الحنبمػي     رجػب     ابػف       تفسير .ِٔ
   ،ُ  ط   ،        السػػػػػػػػػػػػعكدية          العاصػػػػػػػػػػػػمة،     دار  /       الناشػػػػػػػػػػػػر       محمػػػػػػػػػػػػد،    ا     عػػػػػػػػػػػػكض

  .ـ     ََُِ /  ىػ    ُِِْ

  :        المعػػاني       دقػػائؽ    مػػف       النحػػؿ      سػػكرة    فػػي     لمػػا         البيػػاني         التفسػػير .ِٕ
  .          األردف،عماف   ،        الكضاح     دار  /       الناشر         الفتاح،     عبد      كديع      سامي

  /       الناشػػر           الشػػعراكم،       متػػكلي      محمػػد  /      لمشػػيخ  :         الشػػعراكم       تفسػػير .ِٖ
،       أخبار       مطابع   .ـ     ُٕٗٗ      اليـك

       سػػالمة،      محمػػد      سػػامي /  تػػح       كثيػػر،     البػػف :      العظػػيـ        القػػرآف       تفسػػير  .  ِٗ
  .ـ     ُٗٗٗ / ق    َُِْ   ،ِ  ط           كالتكزيع،       لمنشر      طيبة     دار  /       الناشر

     دار  /       الناشػر           العثيمػيف،     البػف   (:   يس      سكرة )      الكريـ        القرآف       تفسير  .  َّ
   ،ُ  ط          الخيريػػػػػػػػة،          العثيمػػػػػػػػيف     ابػػػػػػػػف       مؤسسػػػػػػػػة     طبػػػػػػػػع         الريػػػػػػػػاض،         الثريػػػػػػػػا،
  .ـ     ََِّ / ق    ُِْْ

 العربػػي، التػػراث إحيػػاء دار/ الناشػػر لمػػرازم،: الكبيػػر التفسػػير .ُّ
 .ىػَُِْ ،ّط بيركت،

         المصػػرية        الييئػػة  /       الناشػػر      رضػػا،      رشػػيد      محمػػد  :       المنػػار       تفسػػير  .  ِّ
  .ـ      َُٗٗ        لمكتاب،        العامة
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      محمػػد      أحمػػد  /   تػػح         لمطبػػرم،  :       القػػرآف       تأكيػػؿ    فػػي        البيػػاف      جػػامع  .  ّّ
    .ـ       َََِ /   ق    َُِْ   ،ُ  ط   ،         الرسالة       مؤسسة  /       الناشر       شاكر،

     دار        الجيػػػػؿ،     دار  /       الناشػػػػر       مسػػػػمـ،       لإلمػػػػاـ  :       الصػػػػحيح        الجػػػػامع  .  ّْ
  .     بيركت   ػ         الجديدة       األفاؽ

 جميػػػؿ جػػػكاد، مصػػػطفى/د.تػػػح ،األثيػػػر البػػػف: الكبيػػػر الجػػػامع .ّٓ
 . ـُٔٓٗ/قُّٕٓ بغداد، العراقي، العممي المجمع منشكرات ،سعيد

بػراىيـ البردكنػي، أحمػد/تػح ،لمقرطبػي: القرآف ألحكاـ الجامع .ّٔ  كا 
 .ـُْٔٗ/ىػُّْٖ ،ِط القاىرة، ، المصرية الكتب دار/ الناشر أطفيش،

  /       الناشػػر         الصػػافي،       محمػػكد  :       الكػػريـ        القػػرآف       إعػػراب    فػػي        الجػػدكؿ  .  ّٕ
  .  ىػ    ُُِْ   ،ْ  ط        بيركت،         اإليماف،       مؤسسة       دمشؽ،         الرشيد،     دار

/ الناشػػر األفغػػاني، سػػعيد/ تػػح زنجمػػة، البػػف: القػػراءات حجػػة .ّٖ
 .ـُِٖٗ/قَُِْ ،ِط بيركت، الرسالة، مؤسسة

/ الناشػػر النجػػار، عمػػي محمػػد/ تػػح جنػػي، البػػف: الخصػػائص .ّٗ
 .العممية المكتبة

 العظػػيـ عبػػد/د :البالغيػػة كسػػماتو القرآنػػي التعبيػػر خصػػائص .َْ
 .ـُِٗٗ/ىػُُّْ ،ُط كىبة، مكتبة /،الناشرالمطعني

 محمػػد/ د.تػػح اإلسػػكافي، لمخطيػػب: التأكيػػؿ كغػػرة التنزيػػؿ درة .ُْ
 . ـََُِ/ىػُِِْمكة، القرل، أـ جامعة/ الناشر آيديف، مصطفى

http://www.islamweb.net/quran/index.php?page=books&idfrom=1&idto=3879&lang=&bk_no=48&ID=1
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 شػػاكر، محمػػكد/ تػػح الجرجػػاني، القػػاىر لعبػػد: اإلعجػػاز دالئػػؿ .ِْ
 .المدني مطبعة الخانجي، مكتبة/ الناشر

     دار  /       الناشػر      حقػي،        سػماعيؿ إل  :       القػرآف       تفسػير    فػي        البياف     ركح  .  ّْ
  .     بيركت        الفكر،

         العربػػي،        التػػراث       إحيػػاء     دار  /       الناشػػر         لأللكسػػي،  :        المعػػاني     ركح .ْْ
 .     بيركت

 الػػرزاؽ عبػػد/تػػح الجػػكزم، البػػف: التفسػػير عمػػـ فػػي المسػػير زاد .ْٓ
 .ىػُِِْ ،ُط بيركت، العربي، الكتاب دار/الناشر الميدم،

      ربنػا     كػالـ       معػاني     بعض       معرفة     عمي        اإلعانة    في        المنير        السراج  .  ْٔ
         القػاىرة   ، (       األميريػة )      بػكالؽ       مطبعػة   /      الناشػر   ،        الشربيني        الخطيب  :       الخبير        الحكيـ

  . ق    ُِٖٓ ،

 الحنبمػػي، العمػػاد البػػف: ذىػػب مػػف أخبػػار فػػي الػػذىب شػػذرات .ْٕ
 دمشػؽ كثيػر، ابػف دار/ الناشػر األرنػاؤكط، محمػكد األرنػاؤكط، القادر عبد/تح

   .ـُّٗٗ/ىػُُّْ ،ُط كبيركت،

       الكتػػػب     دار         األزىػػػرم،       لخالػػػد   :       التكضػػػيح     عمػػػي         التصػػػريح     شػػػرح  .  ْٖ
  .ـ     َََِ / ق    ُُِْ   ،ُ  ط        بيركت،          العممية،

/ د.تػػح اإلسػػتراباذم، الػػديف لرضػػي الحاجػػب ابػػف شػػافية شػػرح .ْٗ
 . بيركت العممية، الكتب دار الزقراؼ، محمد الحسف، نكر محمد

http://ar.lib.eshia.ir/الخطيب_الشربيني
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 مجػدم/ د.تح لمنكيرم،: العشر القراءات في النشر طيبة شرح .َٓ
 بيػػركت، العمميػػة، الكتػػب دار بيضػػكف، عمػػي محمػػد منشػػكرات سػػركر، محمػػد

 . ـََِّ/قُِْْ ،ُط

     أبػك     حسػف       محمػكد  /  د .  تػح          لمنكاجي،  :        االكتفاء      بديع    في        الشفاء  .  ُٓ
  .  ىػ    َُّْ ،  ُ  ط        بيركت،         الحياة،     دار       مكتبة  /       الناشر       ناجي،

   ،ُ        بيػػػػػركت،ط          المعػػػػػارؼ،       مكتبػػػػػة       فػػػػػارس،     البػػػػػف  :        الصػػػػػاحبي  .  ِٓ
  .ـ     ُّٗٗ /  ىػ    ُُْْ

 دار/ الناشػػر لمسػػخاكم،: التاسػػع القػػرف ألىػػؿ الالمػػع الضػػكء .ّٓ
 .بيركت ،الجيؿ

  /       الناشػػر   ،       الخفػػاجي        لمشػػياب:       الراضػػي        ككفايػػة        القاضػػي       عنايػػة  .  ْٓ
   .      بيركت   ػ      صادر     دار

 المراكشػي، البنػاء البػف: التنزيػؿ خط مرسـك مف الدليؿ عنكاف .ٓٓ
 . ـَُٗٗ ،ُط تكنس، اإلسالمي، الغرب دار شمبي، ىند/تح

  /       الناشػػر   ،       الخفػػاجي        لمشػػياب  :       الراضػػي        ككفايػػو        القاضػػي       عنايػػو .ٔٓ
  .     بيركت   ػ      صادر     دار

 شػػمراف/ د. تػػح لمكرمػػاني،: التأكيػػؿ كعجائػػب التفسػػير غرائػػب .ٕٓ
 القػػرآف، عمػػـك مؤسسػػة بجػػدة، اإلسػػالمية لمثقافػػة القبمػػة دار/الناشػػر سػػركاؿ،
 .ـُّٖٗ/ىػَُّْ بيركت،

http://ar.lib.eshia.ir/الشهاب_الخفاجي
http://ar.lib.eshia.ir/الشهاب_الخفاجي
http://ar.lib.eshia.ir/الشهاب_الخفاجي
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 زكريػا الشػيخ/ تح ،لمنيسابكرم: الفرقاف كرغائب القرآف غرائب .ٖٓ
 .ىػُُْٔ ،ُط بيركت، العممية، الكتب دار/ الناشر عميرات،

 الحمبي،القػػػاىرة، ط الييثمػػػي، حجػػػر البػػػف: الحديثيػػػة الفتػػػاكل .ٗٓ
 .قَُّٗ

 ،األنصػارم لزكريػا: القػرآف فػي يمتػبس مػا بكشػؼ الرحمف فتح .َٔ
 بيػػػػػػركت، الكػػػػػػريـ، القػػػػػػرآف دار الصػػػػػػابكني، عمػػػػػػي محمػػػػػػد/ الشػػػػػػيخ. تػػػػػػح

 .ـُّٖٗ/ىػَُّْ

 لمشػػػككاني،: كالدرايػػػة الركايػػػة فنػػػي بػػػيف الجػػػامع القػػػدير فػػػتح .ُٔ
 .ىػُُْْ ،ُط بيركت، دمشؽ، -الطيب الكمـ دار كثير، ابف دار/ الناشر

 دار القػيـ، البػف:البيػاف كعمػـ القرآف عمـك إلى المشكؽ الفكائد .ِٔ
 . ـُٖٖٗ ،ِ ط بيركت، العممية، الكتب

 بػف أحمػد/ د.تػح لمسػيكطي،: األسػرار كشػؼ في األزىار قطؼ .ّٔ
 ،ُط قطػػػػػػػر، اإلسػػػػػػػالمية، كالشػػػػػػػؤكف األكقػػػػػػػاؼ كزارة الحمػػػػػػػادم، محمػػػػػػػد
 .ـُْٗٗ/ىػُُْْ

 دار/الناشػػػر الميػػػدم، الػػػرزاؽ عبػػػد/تحلمزمخشػػػرم،: الكشػػػاؼ .ْٔ
 . بيركت العربي، التراث إحياء

 بػػػف الػػػديف بػػػدر: المثػػػاني مػػػف المتشػػػابو فػػػي المعػػػاني كشػػػؼ .ٓٔ
 ،ُط كالنشػػػػر، لمطباعػػػػة الكفػػػػاء دار خمػػػػؼ، الجػػػػكاد عبػػػػد/د. تػػػػح جماعػػػػة،
 .ـَُٗٗ/ىػَُُْ
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 محمػػد دركيػػش، عػػدناف/ تػػح ،الكفػػكمي البقػػاء ألبػػى: الكميػػات .ٔٔ
 .ـُٖٗٗ/ىػُُْٗ بيركت، الرسالة، مؤسسة/ النشر دار المصرم،

 دار/ الناشػػر الخالػػدم، الفتػػاح عبػػد صػػالح /د: قرآنيػػة لطػػائؼ .ٕٔ
  . ـ ُِٗٗ/ قُُِْ ، ُط دمشؽ، القمـ،

          العمميػػة،       الکتػػب     دار       عػػادؿ،     البػػف  :       الكتػػاب      عمػػـك    فػػي        المبػػاب  .  ٖٔ
  .ـ     ُٖٗٗ  /   ىػ    ُُْٗ   ،ُ  ط        بيركت،

            لمسػػفاريني،  :       األثريػػة        األسػػرار        كسػػكاطع        البييػػة        األنػػكار       لكامػػع  .  ٗٔ
  .ـ      ُِٖٗ / ق    َُِْ       دمشؽ،           الخافقيف،       مؤسسة  /       الناشر

 عبدالحميػد، الديف محيي محمد/ تح األثير، البف:السائر المثؿ .َٕ
 .ـُٓٗٗ بيركت،  العصرية، المكتبة/الناشر

     دار  /       الناشػػر       باسػػؿ،      محمػػد  /   تػػح          لمقاسػػمي،  :        التأكيػػؿ       محاسػػف  .  ُٕ
  .  ىػ    ُُْٖ ،  ُ  ط        بيركت،          العممية،       الكتب

 الفتػاح عبػد ناصػؼ، النجػدم عمػي/تػح جنػي، البف: المحتسب .ِٕ
 .ِط  ،شمبي إسماعيؿ

 عبػد/تح عطية، البف:العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر .ّٕ
 ،ُط بيػػػػركت، العمميػػػػة، الكتػػػػب دار/ الناشػػػػر محمػػػػد، الشػػػػافي عبػػػػد السػػػػالـ
 .ىػُِِْ

        القػػػرآف     دار /      الناشػػػر           لمصػػػابكني،   :    كثيػػػر     ابػػػف       تفسػػػير       مختصػػػر .ْٕ
  .ـ     ُُٖٗ / ق    َُِْ   ،ٕ  ط        بيركت،         الكريـ،
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     عمػػي      يكسػػؼ /  تػػح   ،     منسػػفي ل  :        التأكيػػؿ        كحقػػائؽ         التنزيػػؿ       مػػدارؾ  .  ٕٓ
  .ـ     ُٖٗٗ /  ىػ    ُُْٗ   ،ُ  ط        بيركت،        الطيب،       الكمـ     دار  /             بديكم،الناشر

          العممية،         المطبعة   ،     عصفكر    آؿ      محسف        مميرزا ل  :      الكجيز        المرشد  .  ٕٔ
    .  ىػ    َُُْ   ،ُ  ط

         المكتبػة          لمفيػكمي،  :       الكبيػر       الشػرح      غريػب    فػي        المنيػر         المصباح  .  ٕٕ
  .     بيركت          العممية،

           كآخػريف،         النجػاتي      يكسػؼ      أحمػد  /  د .  تػح         لمفػراء،  :       القػرآف       معاني  .  ٖٕ
  .ُ  ط      مصر،   ،          كالترجمة         لمتأليؼ     مصر     دار

  /       الناشػر           الصػابكني،     عمػي      محمػد  /   تػح         لمنحاس،  :       القرآف      عاني م  .  ٕٗ
  .  ىػ    َُْٗ   ،ُ  ط   ،         المكرمة     مكة        القرل،    أـ       جامعة

عراب القرآف معاني .َٖ  شػمبي، عبػده الجميػؿ عبػد/ تح لمزجاج،: وكا 
 .ـُٖٖٗ/ىػَُْٖ ،ُط بيركت، الكتب، عالـ/ الناشر

      كميػػة    فػػي        البحػػكث      مركػػز /      الناشػػر         لألزىػػرم،  :         القػػراءات       معػػاني  .  ُٖ
  .ـ     ُُٗٗ /  ىػ    ُُِْ   ،ُ  ط       سعكد،       الممؾ       جامعة        اآلداب،

 لمطباعػػػػػة الفكػػػػػر دار السػػػػػامرائي، فاضػػػػػؿ/د :النحػػػػػك معػػػػػاني .ِٖ
 . ـَََِ ػ/قَُِْ ،ُط كالنشر،األردف،

 شػمس أحمػد/تػح لمسػيكطي،: القػرآف إعجاز في األقراف معترؾ .ّٖ
 .ـُٖٖٗ/قَُْٖ ،ُط بيركت، العممية، الكتب دار الديف،

 . الرسالة مؤسسة/ الناشر كحالة، عمر رضا: المؤلفيف معجـ .ْٖ

http://ar.lib.eshia.ir/الميرزا_محسن_آل_عصفور
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  /  د .  تػػػػح           األصػػػفياني،        لمراغػػػب  :       القػػػػرآف      غريػػػب    فػػػي          المفػػػردات  .  ٖٓ
        بيػركت،       دمشػؽ،          الشػامية،       الػدار        القمػـ،     دار   /      الناشػر          الػداكدم،       عػدناف       صفكاف

  .  ىػ    ُُِْ   ،ُ  ط

 جعفػػػر ألبػػػي: كالتعطيػػػؿ اإللحػػػاد بػػػذكم القػػػاطع التأكيػػػؿ مػػػالؾ  .  ٖٔ
 ُط بيػػػركت، اإلسػػػالمي، الغػػرب دار/ الناشػػػر الفػػػالح، سػػعيد/ تػػػح لغرنػػاطي،ا
     . ـُّٖٗ/ىػَُّْ،

       مطبعػػػة /       ،الناشػػػرلمزرقاني: القػػػرآف عمػػػـك فػػػي العرفػػػاف مناىػػػؿ  .  ٕٖ
  .ّ  ط         كشركاه،        الحمبي        البابي      عيسى

       األعمػػػى        المجمػػػس  :       الناشػػػر  :         المتخصصػػػة          القرآنيػػػة          المكسػػػكعة  .  ٖٖ
  .ـ     ََِّ /  ىػ    ُِْْ      مصر،          اإلسالمية،        لمشؤكف

 الثقافػػػة، دار/ الناشػػػر دراز، ا عبػػػد محمػػػد/ د: العظػػػيـ النبػػػأ .ٖٗ
 .ـُٖٓٗ/ىػَُْٓالدكحة،

  .  ُٓ ط          المعارؼ،     دار  /       الناشر      حسف،      عباس  /  د  :       الكافي       النحك  .  َٗ

 عبػػد/تػػح لمبقػػاعي،: كالسػػكر اآليػػات تناسػػب فػػي الػػدرر نظػػـ .ُٗ
 ـُٓٗٗ/ىػُُْٓ بيركت، العممية، الكتب دار /الناشر الميدم، غالب الرزاؽ

. 

      أحمػد      عػادؿ /  تػح          لمكاحػدم،  :       المجيػد        القػرآف       تفسػير    فػي        الكسيط  .  ِٗ
   ،ُ        بيػػػػػػركت،ط          العمميػػػػػػة،       الكتػػػػػػب     دار  /       الناشػػػػػػر         كآخػػػػػػريف،         المكجػػػػػػكد     عبػػػػػػد

  .ـ     ُْٗٗ / ق    ُُْٓ
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 حذف الحزف وأسزاري الجالغية في )وظم الدرر( للجقبعي
6111 

    :       دورٌـات  ال    ب ـ 

 ا عبػػػػػد بػػػػػف يكسػػػػػؼ.د: لمبقػػػػػاعي الػػػػػدرر نظػػػػػـ فػػػػػي االحتبػػػػػاؾ .ُ
  uqu.edu.sa ( األزىر بجامعة لمنشر مقبكؿ بحث)األنصارم

    ا     عبػد      نمشػة  /  د :        كالنافيف          المثبتيف     بيف         القرآني       الرسـ       إعجاز  .ِ 
         العمميػػة         الجمعيػػة /        ق،الناشػػر    ُّّْ ،  َُ          القرآنيػػة،ع          الدراسػػات      مجمػػة          الطكالػػة،
  .ـ     َُِِ / ق    ُّّْ         كعمكمو،        الكريـ        لمقرآف          السعكدية

 رحمػف عمػر/ د: الحػذؼ صػكر فػي الكامنػة القرآنػي األسػمكب جمالية .ّ
،ع تكريت جامعة مجمة حميد،  .ـَُِِ ،ُٗمج ،ٗلمعمـك

          عبػػػػالعظيـ  /  د  :       الشػػػػريؼ        لممصػػػػحؼ          العثمػػػػاني       الرسػػػػـ         خصكصػػػػيات  .ْ 
        لمشػػػػؤكف       األعمػػػػى        المجمػػػػس    عػػػػف         الصػػػػادرة       اإلسػػػػالـ      منبػػػػر      مجمػػػػة          المطعنػػػػي،
  .  ىػ    ُِّْ    اآلخر       جمادل         السادس،       العدد           بالقاىرة،         اإلسالمية

بػػداليا التػػاء حػػذؼ مػػف نمػػاذج .ٓ  الكػػريـ القػػرآف فػػي الفعػػؿ صػػيغ فػػي كا 
 كالدراسػػػات البحػػػكث مجمػػػة أمػػػيف، أحمػػػد بشػػػرل/ د(: دالليػػػة لغكيػػػة دراسػػػة)

 .ـَُُِ، ِْ العراؽ،ع اإلسالمية،

 مفمػػػح محمػػد أحمػػد/ د: المصػػػاحؼ كرسػػـ القػػراء قػػػراءات فػػي الػػكاك .ٔ
 ،ُٖمػج ،ُع(اإلسػالمية الدراسػات سمسمة)اإلسالمية، الجامعة مجمة القضاة،
 .ـََُِ
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        مقـاالت:  ال     جـ ـ 

        بتػػػػػػاريخ        شػػػػػػبايؾ،      محمػػػػػػد     عيػػػػػػد / د   :       العػػػػػػدكلي        األسػػػػػػمكب         اسػػػػػػتثمار  .ُ 
   :        المكضكع      رابط   ،        األلككة      شبكة   ،    َُِِ /ُ  /  ُْ

http://www.alukah.net/literature_language/0/37486/#ix
zz3UmuEGHIb 

       السػيد،      جمػاؿ / د  :       النسػاء      سػكرة    فػي        الكػريـ        القػرآف    فػي         التكػرار       أسرار  .ِ 
 www.startimes.com      َُُِ /ّ  /ْ       بتاريخ

 الػػرازؽ عبػػد السػػيد محمػػد/د: كالتػػأخير التقػػديـ فػػي البالغػػي اإلعجػػاز .ّ
 omarkhattab.blogspot.comالعربية البالغة مدكنة الثالثاء،مكسى،

  :       دالليػا        إعجػازا          العثمػاني       الرسـ      كراء    أف      ادعى   ى مىف     عمى      الرد    في     باب  .ْ 
     عمػػى         العربيػػة       المغػػة      مجمػػع   ،    َُِٓ /ِ  /  ِِ      بتػػاريخ  .        بػػكدرع           عبػػدالرحمف  .  د . أ

 www.m-a-arabia.com        العالمية        الشبكة

       إيكػػػر،       خديجػػػة  /  د :        الكػػػريـ        القػػػرآف    فػػػي         المضػػػارع  (    ى كػػػافى  )     نػػػكف     حػػػذؼ  .ٓ 
          كعمكميػػا،         العربيػػة       المغػػة       منتػػدل         الحػػديث،     أىػػؿ       ممتقػػى   ،    َُِِ /  ُُ /ٔ  :      بتػػاريخ

www.ahlalhdeeth.com 

          المنشػػػػاكم   ،   حمػػػػد     حسػػػػف        الكىػػػاب     عبػػػػد / د   :      كغمبتػػػػو       الكصػػػػؼ      عمػػػـك  .ٔ 
 www.minshawi.com         كالبحكث،          لمدراسات

 ، السػػػػامرائي فاضػػػػؿ/ د: الكاقعػػػػة سػػػػكرة فػػػػي بيانيػػػػة لمسػػػػات .ٕ
vb.tafsir.net 
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