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 :مقدمة
 :بسم اهلل الرحمن الرحمن، الحمد هلل و الصالة و السالم على رسول اهلل، أما بعد       
 هذا عنوان رسالتي الذية لظاهرة الخفة في اللسان العربي؛ و فإن السمات الداللي       

ألنني مهما حاولت جاهدا فإن الحديث عن اب شديد، ارتأيت الخوض فيه و لو باقتض
، و لكن مع ذلك ضربا من الهذيان -في اعتقادي-ي في سطور يظل باللسان العر 

 .حاولت أن آتي على أربعة فصول ثم خاتمة
 .كان المدخل حول مفهوم وجيز لمصطلح الخفة في اللسان العربي

نه ااهرة تم  الجان  وسمت الفصل األول بشيء من اإليجاز حول اإلدغام، أل        
كان حول مبحثين أساسين هما الترخيم و  ،الصوتي معا، ثم أردفته بفصل ثان  الصرفي و 

 .النحت على التوالي، و نعتقد أن هذين الجانبين يمسان ااهرة الخفة بصورة مباشرة
ااهرة لغوية عامة، ألنها تخص  هأما الفصل الثالث فعالجت فيه اإليجاز، لكون     
 .ات اللغة جميعهامستوي

أما الفصل الرابع فارتأيته أن يكون نماذج تطبيقية محددة في آيات من القرآن           
الكريم، و ذلك للتأكيد على أن االقتصاد اللغوي خاصية بشرية عامة تعنينا فيها هنا 

 .خاصية اللغة العربية
ت التي استرعت و في الخاتمة حاولت التأكيد على بعص النتائج و المالحظا     

 .انتباهي خالل أوراق هذه الرسالة
جهة، و سعة  و من الصعوبات التي واجهت هذا البحث هو تشابه المادة من     

المدلول من جهة أخرى باإلضافة إلى الجهد المضاعف المستمر في ما يخص القراءة 
لي ولعل  والكتابة وذلك بسب  االرتباط الوثيق مع أشخاص يقرأون لي وآخرين يكتبون

مشاكل الكتابة كانت كبيرة جدا ألنني كلما اجتهدت في العثور على األخطاء اإلمالئية 
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والمنهجية وحذف لببعض العبارات قصد انعدامها أو الحد منها على األقل، سرعان ما 
 .     أجد نفسي محاطا ببأخطاء أخرى لم تكن في الحسان

ني اللبي  البن هشام األنصاري، و المزهر و من أبرز المصادر المعتمدة مغ            
 ..و ألفية ابن مالك للسيوطي،
: وال يفوتني أن أتقدم بكلمات العرفان و عبارات االمتنان إلى األستاذة الدكتورة       

صفية مطهري، لما تكبدته من مشقة في توجيهي هذا البحث، و إلى األستاذ أحمد 
ي عانى معي قراءة هذا البحث، وإلى األستاذ مطهري، و إلى أخي مختار بن قويدر الذ

حسن جبار الذي بذل جهدا هو اآلخر في قراءة هذا البحث وتصحيح أخطائه، وإلى 
االبن عصام الذي اختص بمعالجة المشاكل التقنية، وإلى الزوجة و األبناء، و إلى اإلخوة 

 .األعزاء، و إلى األصدقاء األوفياء
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 :لخدم

 :مفهوم ظاهرة الخفة حولنظرة عامة 

اذلل  يلم تفف لل المتلا   ، لقد تحدث العرب قديما عن الثقل  االفةل  

ا قفصاد يلم العمل  يع لم "تن الصوائت االصواتت لذا يإن ، االموضوعا 

: بل  فيلراو االيايل  تلن الفلويور ا لو يلم الد لل  ال يويل  ا عفدال اا سفقات 

 .اتفاذ القصد

ا للو  1"لفت للا اريللراو االفةللريع فصللر م اليهللو توسللع ااعفللدال يلل" 

اع ل  نن الهملز لملا " :فذ يقلول اليلوووم ؛اتحدثوا عن الهمزة ،يرتم لإليتاز

كللان نثقلل  الحللرا  أبقللا انبعللد ا تفرعللا ت للوي العللرب يللم تحقوقلل  بلل أواي 

ن ، كملا ذ وللوا فللل  ن2"ت قلري  ان لل  الحتللاز نكثلر   تفةوةللااكاألل ،الففةولل

الفةول تن الك ملا  تلا ق لت : "ايقول اليوووم يم  ذا، الةع  نثق  تن ا س 

ا  ي زتل  يولرف يلم  نأ  يدل ع   تيم  ااحد يفة  ا س ، تدلو ت  الوازت 

 .3"تحقوق تع اف

ااأللةلا  ، نأهلا تعلود ل مع ل    ل ةل  يكان رني القدتاء يم تةهوم الفة  

ال يللاأو  كمللا ذ وللوا فللل  نن الصللواتت الح قولل  نثقلل  تللن الصللواتت  ،نصللوا 

ث  ت وها الضم  ثل  ، القد عع وا الكيرة نثق  الصواتت ،الذل  ق  يوها ارديام

اقللد " :يقللول سللوووي ، ةللل الحركللا ةفحلل  ا للم ةةوةلل  يكاأللت الةفحلل   للم نال

 .4" ةفوهاثور تن ك م العرب ألأها نةل تن نالةفح  يم ك كثر 

الماضم نا " ن عو" فذ كثورا تا تودل ، االةفح  ت اسا الحرا  الح قو  

إليتللاز لالمضللاري أوابلل  عللن الضللم  نا الكيللرة لفحلل  تح هللا الةفحلل  اذللل  

يقلول فبلرا و   ؛ فذالحرا  الح قول " يفح"ايمك  ا نن أذكر تث  ع    ،ال يوي

                                                      
 .00ص، 1001، 1ط، مصر، مانجنلو ، الشركة املصرية للنشر، "االقتصاد اللغوي يف صيغة املفرد"فخر الدين قباوة 1
 .09ص، دت، دط، 1بريوت ن ج، علم الكتب" اإلتقان يف العلوم القرآن"جالل الدين السيوطي  2
 .191ص  1091، 1ط، 1بريوت ج، عامل الكتب، راجعه فائز ترجين" األشباه والنظائر يف النحو"جالل الدين السيوطي  3
 .111ص  1091، دط، 1اهليئة املصرية للكتاب ن القاهرة ج" الكتاب" عبد السالم هارون سبويه: ت4
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يذ ا نصحاب ا يم ك  شمء تن  ذا ال حو تما يو  حر  ح قم ساكن : "نأوس

ر ه لر اال    ، االزر   كالز: يو  نأ    يحرك ف  ع   نأ  لي ، بعد حر  تةفوح

اتلذ ا الكلويوون  ؛رث لر اال ث  ، يهلذف ليلا  ع لد   كلال رع  ر االشع  ر االشه  اال 

ايقصلد بهلذا  1"..يو  نأ  يحرك الثاأم لكوأل  حريلا ح قولا يوتولزان يول  الةلفح 

، ي قد ذكر ابن ع م القول نن كاأت   اك قوائ  تمو  فل  يفح األصوا  الح قو 

ااسلع ال يلان  ايم الةفح  يهوع الةل  األسلة : "فل  نأه  ب و عقو   ذا انشار

  ااأةلرا  الشلةفون تع فع ء نقص  ال يان ق و  أحو نقص  الح  فل  قاي الة 

 .2"او ا اتدا تن نةواتهكثر اضوحا الث  ين األأل، االةفح  ن... 

 م نةل الحركلا  انلو هلا حفل  قول  فأهلا االةفح  المفوسب  ت ةرع  ا 

 .ةت اليكون اتشاركها األلل يم ذل  تع توالي  ااتفدادن

اسلبا بلون الضلم  االلواا  اكاأت الةفح  ااأللل تن ال احو  الصلوتو " 

 .3"نةرىعه  ابون الكيرة االواء تن عه  تن 

ذلل  بحيلا الحلرا  اا ةفحل  نيضلا تف لوس ترقوقلا نا تفةوةلاأرى نن ال 

له "؛ يقد تضعل الحركل  تثل  اليابق  لها ، اقلد يضلف  صلوتها أحلو و و لع" س 

ص  : ك( بون الفةفو  االفرقوق) اقد تكون اسبا   .ة 

تن األصوا  المففابع  تحتز  0111قد توون تن تفوع ال صوص نن ك   

تن الحركا   61/011اتتد الةفح  تشي  ... ع صرا 061الةفح  ااأللل ت   

 .4"...يم ك  أص عربم عادي ث  ت وها الكيرة ب يو  نق 

اتشاركها األللل يلم ذلل  تلع ... "انشرأا لل نيضا ةةوة  كما سوقااأل 

نسللة  يللم الصللو  اتوسللع تحللور يفوللداان بمولل  سلل س فللل  ، تواليلل  ااتفللداد

 .5"الة 

                                                      
 .111ص ، 1010دط ، القاهرةدار املعرفة،  "اللهجات العربية " ، إبراهيم أنيس1
 .11ص " االقتصاد اللغوي يف صياغة املفردة" فخر الدين قباوة  2
 .11املرجع نفسه ص 3
 .111املرجع السابق ص 4
 .11املرجع السابق ص 5
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بلاأللل أحلو  االفرقوق ا م ت حلواتمفاز األلل بفدر  آةر تن الفةفو   

فتالل  األللل ا"يإتال  األلل تتلذب تعهلا الةفحل  ؛ عواد، كفاب عال  :الواء أحو

تن الةفح  ا و تحظور يلم  رعا  الق ا ياء ةالص  تع بقاء عزءبها ث ث د

االف بوللل نا ، اارضللتاي ايكللون يولل  فتاللل  شللديدة أحللو الوللاء، قللراءة القللرآن

 .1"ني تفةةا بون األلل االواء، الوون بون ايكون يو  المد بون ال ةظون

األال لفعلذر الوللدء اتةفقلد يلم ، ااألللل توضلع يلم الحشلو نا البلر " 

ثل  ترا لا يلم حشلو ، ا م المدة الفم   تكون ف  بعد حر ، ب ةظها المةردا 

  ع لل  تللا حولهللا تللن اأيللتام ةولمللا تضلل؛ الك مللا  نكثللر ارادا تللن البللر 

 .2"يهم نةل حرا  المد انلو ها، صوتم رشوق

نتلا الهملزة ي قلد ارتلوع حلديق الثقل  االفةل  بهلا  ، ذا يوملا يفلص األللل

اكل  شلمء ريلع  ال ولر بلالك م الهملز »: ر تن يور لا يعريهلا ابلن ت ظلورنكث

 قلال :ايلم الحلديق( الهملزة)لحر  ي ولرف أولرا ااال ور تصدر أور ، شوئا أورف

 .3«  ت ور باسمم ني   تهمزف: ياأومء هللا يقال: رع  ل  وم

اتة ن العرب يم الهراب تن ثق  الهمزة ب أواي تلن األداء حصلراف يلم 

 : نربع 

  قل احلركة إىل الصامت السابق هلا الساكن أصال يفن" -1     

 
4"5  

                                                      
 .90املرجع السابق ص 1
 .111ص " االقتصاد يف الصيغة املفرد" فخر الدين قباوة  2
 .190ص ، دت، دط، 1ج، لبنان، بريوت، دار صيدا" لسان العرب "ابن منظور  3

 1اآلية: سورة املؤمنون 4
 .111ص، دت، دط، منشورات دار األديب وهران، "ة تطبيقيةليدراسة حتلي، الصوتية، املقررات" سعاد بسناسي، مكي درار 5
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  : حف الشريف على قراءة ورش كالتايلفضبطوها يف املص -1  

     
وجعلوه فوق اهلمزة ، فنقلوا حركة اهلمزة إىل الدال الذي كان أصال ساكنا 1

 .وبذلك حتولت إىل مهزة وصل، حركة
ــَذنَاحنددو قولدده تعدداىل، فتصددري دددرد مهددزة وصددل؛ إبددداهلا فددرف متحددر  -3 اَل تـَُواِخ

2"3 

واو، وأيضددا جندد هددذا ووضدع يف موضددعها نقطدة فددوق الد، مدن جنسددها أبددلت اهلمدزة بصددائت

ََ َاَو َلَم يـََرَوا  :فأبدلوا اهلمزة املخففة فجاءتَأَو َلَم يـََرَوا َأنَّ : يف قوله تعاىل فغابت ، نَّ َا

 .اهلمزة وحل حملها الفتحة

بُئُكمُقَل أَأنَ تعاىلحنو قوله ؛ كون ذلك إذا تكررتا؛ ويتسهيلال -1
 وقوله ، 4

 : تعاىل        
أَأَِلدُ : وقوله5

 .إحدى اهلمزتنيفيكون االستغناء عن  6

ويف مجيدع  ".هدؤالء إن كندتم: "وهو االستغناء عنها يف مثل قوله تعداىل ؛اإلسقاط -1
 .هذه احلاالت احتيال للتخلص من اهلمزة اليت وصفها احملدثون بالوقفة احلنجرية

ن الظللا رة ال يويلل  تلل زم الوعللود ارأيللاأم يللم  للذا تمللا   ريللا يولل  ن

ت  العضللوي  اال ةيللو  ل فواصلل  ان ارأيللان تضللبر باسللفعدادون؛ ذللل  نالكلل

ولار الع قلا  تعهل  يلم ف   ال يوي تع نيراد المتفمع اتحقوق الف اسلق االفةلا

لما كاألت البووعل  ارأيلاأو  : "ي تد ابن سو ا يقول يم  ذا الصدد ؛ا عفماعو 

اأوعثللت فللل  ، تحفاعلل  فللل  المحللاارة  ضللبرار ا فللل  المشللارك  االمحللاارة

                                                      
 1اآلية: سورة املؤمنون1
 .100سورة األعراف اآلية 2
 .111ص، "ة تطبيقيةليحتليدراسة ، الصوتية، املقررات" سعاد بسناسي، مكي درار3
 .11سورة االعراف اآلية  4
 .11سورة القمر اآلية 5
 .91سورة هود اآلية  6
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اةفراي شمء يفوص  ب  فل  ذل  يمالت البووع  فل  اسففدام الصو  ااقةت 

بهلا ع ل  تلا يلم  ، لولدللحلرا  اتركووهلا تعلاتن ع د الفلالق بلت   تقبولع ا

 .1" ال ةس تن نثر

ني نأ  ت ذ كلان الوعلود ارأيلاأم كلان الصلو  اكلان ارأيلان المصلدر 

 .االفبوة األال  لدراس  ال ي  الوشري ل  القد اعفور الصو  المادة الفام

اأظللرا أل مولل  ال يلل  عاتلل  ااألصللوا  ةاصلل  أ ةللم العديللد تللن التهللود 

ارأيلللاأو  لوصلللل تقاربللل  الظلللا رة الصلللوتو  افيتلللاد الفةيلللور االعبلللاءا  

 .لمظا ر ا ع د تفف ل الشعوب

وصللة  ع مللا نن األصللوا  ال يويلل  ب"عوللد هللا نبللو تي للم  حايللذكر سللات

ل  يعر  ف  يلم أهايل  القلرن الفاسلع عشلر ابدايل  تيفق  ل  ت ا ج انصول، 

اأظريللا   تللدار القللرن العشللرين ع للدتا ازد للر  الع للوم ال يويلل  ا هللر  

اأظريلا  يلم الصلو   االكن تن المؤكد نن نيكلار. ب ور  ع   ال ي  الحديق

 .2"ال يوي قد عاء  بها قرائح ع ماء ال يا    ا ا  اك ت ذ القدي 

دة ع مللاء اليللرب ع لل  تةللو  هاايللم أةللس اليللوا  يللورد كمللال نأللوس شلل

: ي قلالفراسلر اللذلدراسلا  الصلوتو  يولذكر شلهادة برعشالعرب يلم تتلال  ا

كملا يلورد  3"ن يلم  لذا الع ل  ف  قوتلان العلرب االه لود ل  ييلوق األارابولو"

لقد أش   الدراسا  الصوتو  اأمت يم نحضان ليفلون تقدسلفون : "قول يورث

 ."العربو  االي يكريفو 

ع ل  ا  فملام بع ل   -العلرب االه لود –ي قد حرص ع ملاء ال يل  القلدتاء 

األصللوا  اذللل  تللا أتللدف يللم الفللراث الع مللم الللذي يحملل  يللم وواتلل  ثللراا  

اتللا تللوردف نتهللا  الكفللا االمراعللع تللن ، كع مللم الفتويللد االقللراءة، عربولل 

بللن نحمللد االف ولل  )تللا أتللدف تللث  ع للد ، دراسللا  الصللوتو  عهللود تفعللددة ل

 ...(.ووي وس، ابن ع م، ابن سو ا، ديوالةرا 

                                                      
 .1000: دط ت، اجلزائر، بن عكنون، "دراسات يف اللسانيات التطبيقية املطبوعات اجلامعية"أمحد حساين، 1
 .19ص  1001: ت، 1ط، دار دد الوي للنشر، دراسات لغوية، مسيح عبد اهلل أبو مغلي 2
 79ص  01: ق، دار الغريب للنشر، دراسات يف علم اللغة، كمال بشري  3
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سلا  نتا يلم العصلر الحلديق ي قلد ألال  لذا الع ل  تتلا  ااسلعا تلن الدرا

ي صلوح ع ملا تيلفق  لل  ، ال  ل دراسا  ال يوي ااألبحاث، بما نأ  الفبوة األ

فوص  فلول  ت  الاتا ، تيفمدا ترععوات  تن الفراث القدي ، يراع  اةصائص 

 .حديثا

ارت ي للا نن ؛ مللاذ  صللوتو اأظللرا لمللا يحفويلل  توضللوي دراسللف ا تللن أ

اتفللار  الحللرا  اصللةاتها كمللدة  تويللع ، أفبللر  فللل  تةهللوم الصللو 

 .ل موضوي

 : تعريف الصوت

: الصلو  التلر  تعلرا  تلذكر»: أل يعري  ابن ت ظور ع ل  ن: لغة-1

 .1"الصو  صو  ارأيان ايورف، الصو 

، االفلاء نصل  صلحوح االصلاد االلوا: "اقال ابن يار  يلم تلادة صلو 

،  ذا صلو  زيلد: يقال، ا و ع س لك  تا اقر يم نذن الياتع، الصو ا و 

وِّت فذا كان شديد الصو   .2"اصائت فذا صاح، ارع  ص 

للو ؛ تللذكر ؛اكلل  تللا ييللمع، عللر  الكلل م" :ا للو للا  يلل ن يص  ، ص 

لوِّ  اتاصلوا ، نصا  اصّو ، اي صا    اصلو  ، صاح يهلو صلائت ات ص 

للوِّ ، بةلل ن أللاداف احيللن ، ارعلل  صللوِّت قللوي الصللو ، انصللا  عع لل  ي ص 

 .3"الذكر الحين: االصوت االصا  االصوف ، الصو 

يل لللل ؛ يعريللل  يقلللد نارد الع ملللاء العديلللد تلللن الفعلللار :اص   ا حا اأم   -2

يلللوي  لللو نصلللير احلللدة ت بوقللل   فن الصلللو  ال: "الللدكفور صلللوري تفلللولم

تن  ا  يمكن ال بق بها ف ، يمكن ارحيا  بها ع د الفح و  ال يوي تيموع 

                                                      
 .100ن ص  1099، 1م، بريوت، دار اجليل، قدمه عبد اهلل العال يلي، لسان العرب، ابن منظور 1
 .79ص ، مباحث يف اللسانيات، أمحد حساين 2
 .111ص ، ت/د، 1: ط، 1ج، العباسية، دار الفكر العريب، غةاإلفصاح يف فقه الل، عبد الفتاح الصعيدي، حسني يوسف موسى 3
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نا الصللائت تصللحوبا ، ةلل ل تقبللع يكللون يولل  الصللاتت تصللحوبا بالصللائت

 . 1"بالصائت

س ض يفللر  تللن اللل ة  ع لل  نن الصللو  عللر  ا: " ايعريلل  ابللن ع للم بقوللل 

علن  ، تقاوع تث و حوق يعرض ل  يم الح ق االة  االشةفون، تيفبو  تفص 

 .2"ي يمم المقبع ني ما عرض ل  الحر ، اتفدادف ااسفبالف 

األثر الواقع ع   األذن تن بعض حركا  ذبذبو  يحدثها : "كما عر  نأ 

اذللل  أفوتلل  ا  فللزاز ي قلل  يللم اسللع ةللاص ع لل   » ،3«التهللاز الصللوتم

 حو ئلذ يولدن عهلاز اليلمع يلم أقل   لذفا»، 4«ذناألصورة توعا  تصل  فلل  

عصا ، ث  عور س ي   العظوما  الث ث فل  األذن الداة و  لا  فزاز  ة 

 .5"حوق  يف  تةيور ا، يمع فل  المخال

فذ يدل الصو  ع   نثر سمعم يم ، االصو  يم عموت  نع  تن ال بق

حون يدل ال بق ع   المقاوع الصوتو  المركو  ل ك م انتا الع ق  بو هما يهم 

 .6"ع ق  الفضمن"

 :الجهاز الناقي عند اإلنسان

نتللا  ،ل صللو   للذا يومللا يفللص بعللض الفعريةللا  ال يويلل  اا صللب حو 

يل  بل   نن أعلر  ع ل  التهلاز ال بقلم ، بال يو  لمفار  الحرا  اصلةاتها

،  لو  شل  عم ول  عضلوي " :ع د ارأيان فذ عري  عود اللرحمن نيلوب بقولل 

اتفمث  نعضلاء التهلاز  7"تقوم بها نعضاء يب ق ع وها تتاازا نعضاء ال بق

  :ال بقم يم

                                                      
 .11ص ، 1001، 1ط، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، أمحد عيسى، أجازه شوقي ضيف، دراسات يف علم األصوات، صربي متويل 1
 1القاهرة ط-الثقافة العامةدار ، سر صناعة األعراب ترمجة مصطفى السقا وإبراهيم مصطفى وحممد الزقزاق عبد اهلل أمني -ابن جين 2

 .7ص، 1011
 .119ص  1001، 1األفعال األمساء الدار العلمية الدولية للنشر عمان ط، تعريف، التطبيق الصريف -عالء هاشم اخلفاجي علي جابر 3
 .111ص ، 1011، 1الكويت ط، عبد الرمحان أيوب الكالم إنتاجه وحتليله مطبوعات اجلامعية 4
 .19ص  1000، القاهرة دط -لوح دراسة السمع والكالم عامل الكتبسعد عبد العزيز مص 5
 .09ص ، مباحث يف اللسانيات، أمحد حساين 6
 .10ص ، الكالم انتاجه وحتليله، عبد الرمحان أيوب 7
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 ن ل فملدد اا أكملات تحفاعلان ا ما عيمان تباووان قاب: "الرئتان -1

ا لذا المحلرك  لو الحتلاب الحلاعز تلن ال احول  ، فل  تا يديعهما فل  الفحلرك

 .1"االقةص الصدري تن أاحو  نةرى

ا للم نأووبلل  يضللرايو  ع لل  شللك  ح قللا  يوللر : القص   ة الهوائ   ة-2

القللد نثوفللت الدراسللا   ،تكفم لل  تللن الف للل اتشللك  تمللرا ل هللواء تللن الللرئفون

 .و  المفوري  الدار األساسم ل قصو  الهوائو  يم ت وي درع  الصو الفح و 

الةل   ل بعلام نا الشلراب داةل  اايعلد تملر،  و نأووب  ترأل : "ال لعوم-3

كما يعد يم الوقت أةي  تمرا ل هواء اللداة  ، ياألتعاء فل  المريءوريق  يم 

 .2"تن الة  نا األأل نا ت هما تعا

فذ يفحللول يوهللا  ؛رئويللم لحللداث الصللو ا للم تصللدر : الحنج  رة-4 

 ةس الصاعد تن الرئفون عور القصو  الهوائو  فل  نثر تيموي ا لم تفكلون ال

 .تن ث ث  يضاريل رئويو 

ل: لسان المزمار-5  الفل ةس نث لاء عم ول   مام ييلد وريلقا و بمثابل  الصِّ

 .الو ع

سللفدارة ا مللا يشللوهان الشللةفون تللن حوللق ا : ال  وتران الص  وت ان -6 

 ".بالمزتار"ايمفدان تن الف ل فل  األتام اييم  الةراغ بو هما 

الل  ، تتويل يقع بون الح ترة انقص  الةل ا ر عوارة عن : الحلق -7 

 .ونوا وة  تواشرة يم تضفو  األصوا  ال اتت  عن ذبذبا  الوترين الصوت

، يم ناضاي تفف ةل  ا و عضو يفص  بال يان نث اء حركف : الحنك -8 

اضلللع تفلللر  نصلللوا  تفف ةللل  اي قيللل  فلللل  نال الح للل  ااسلللب  اتللع كللل  

 .انقصاف

                                                      
 .119ص ، 1001دط ، دار املعرفة اجلامعية األزاريطية، عبد الغفار السيد خليفة الكلمة العربية كتابتها ونطقها 1
 .119الكلمةالعربية كتاهبا ونطقها ص ، السيد خليفة، بد الغفارع 2
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اتلل تم يللم أهايلل  الح لل  ال للون الهللا دةلل  يللم أبللق القللا  : الله  اة -9 

 .العربو 

ت ويلع األصلوا  ا لو عضلو تلرن تفحلرك ييلاعد ع ل  : اللسان -11 

، اسلع ال يلان، (وريل )ع ماء األصلوا  فلل  نال ال يلان ااةف يها، اقيم  

 . يانانقص  ال

 م تن نعضلاء ال بلق الثابفل  ات قيل  فلل  نسل ان ع ولا : "األسنان -11 

 .1"الألس ان ا ائل تهم  يم عدد تن األصوا ، انس ان سة  

ا و يفص  بتهاز الفل ةس اال بلق ايول  يوعلد : "التجويف األنفي -12 

الذي يملر عولرف  ايعزل الح ق عن الفتويل األأةم  هاةالشراي الذي ي فهم بال

 .2" ي ال ةس ع د ال بق بصوتم المو  اال ون رحداث  ا رة ال

: عض فان  ا رتان يم أهاي  الة  الهما ث ثل  ةصلائص: الشفتان -13 

 .ا سفدارة، ا أةرا ، ا أبوا 

: ابن منظوركما عري   لغة يقصد بالمفر : مخارج الحروف وصفاتها 

 ؛راعلا اتفرعلاة يفلر  ةلر ، أقلوض اللدةول االفرا  ؛تن الةع  ةر "

ةلللر  تفرعلللا حيللل ا ا لللذا : قلللد يكلللون المفلللر  توضلللوي الفلللرا  يقلللال

 .3"تفرع 

الهلواء نا يضلوق تتلراف ع لد  فع ي حلوس ع لد و توض: "أما اصا حا 

 .4"ال بق بالصو 

عضلاء لصو  ال يوي حوق ي فقم عضلوان تلن ن  ااتكان ةر"نا  و  

الزيوللر القللادم تللن ال بللق يفحللدث درعلل  تعو لل  تللن ا عفللراض ع لل   للواء 

افن كان ( ا أةتاري)يإذا كان ا عفراض تاتا ةر  الصو  الشديد ، الرئفون

                                                      
 .79ص، 1000دط ، القاهرة، مكتبة البستان، األصوات العربية، كمال بشر1
 .09مباحث يف علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ص ، نور اهلدى لوشن 2
 .909لسان العرب ص ، ابن منظور 3
 .17ص ، 1001دط ، طرايلس، دار الوليد، األصوات ووظائفها"حممد منصف القماطي  4
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افذا كللان ا عفللراض ( ا حفكللاكم)صللو  الرةللو الا عفللراض أاقصللا ةللر  

 .1"ةر  الصو  المفوسع( بون الشديد االرةو)تفوسبا 

ن قلدتولقلد ا لف  الكثولر تلن الدراسلون األ: مخارج الح روف عن د الق دما 

ايمكلن نن أيفحضلر يلم  لذا المقلام بعلض  ؛بفحديد تفار  األصوا  ال يوي 

 الف ول  بلن نحملد الةرا ولدييهذا  ؛ال ماذ  الفم تركت صوي  ع    ذا المتال

الذي اسفباي بذ    التولار ابفكلار وريقل  عديلدة لفلداين نال قلاتو   ه؛175

 فذ عمعهلللا ارتلللا حلللرا  الهتلللاء بحيلللا، عربلللم لضلللوع ال يللل  احصلللر ا

تفارعهللا ع لل  ةلل   الفرتوللا األبتللدي الفللم اسللففدتف  األتلل  اليللابق  يومللا 

نا حف  الفرتوا المل لو  لحلرا  الهتلاء القلد ععل  المفلار  ثماأول  ، س ل

يللالعون االحللاء االهللاء االفللاء االيللون ح قولل  ألن توللدن ا تللن الح للق »: ف ق  ول

ون االضلللاد االقلللا  االكلللا  لهويفلللان ألن تولللدن ما تلللن ال هلللاة االتلللو  االشللل

ألن توللدن ما تللن نسلل   ال يللان ا للم تيللفد  وللر  ال يللان االبللاء ، شللتري 

؛ ع   االظاء االدال االفلاء لثويل ء أبعو  ألن تودن ا تن اليار األاالدال االفا

االةاء ، ألن تودن ما تن ذلق ال يان؛ االراء اال ون ذلقو ، ا تن ال ث ألن تودن 

االوللاء االللواا  ،  ألن توللدن ا تللن الشللة تللرة شللةهو االوللاء االمللو  شللةوي  اقللال

ألأهلا  اايل  يلم الهلواء   يفع لق بهلا ؛ ااأللل االهمزة  وائو  يلم حولز ااحلد

 . 2"شمء

 : يمفار  األصوا  ع دف ثماأو   م

 ا م العون االحاء االهاء االفاء االيون: حلق ة -1

  م الكا  االقا  : لهوية -2

اسلموت بلذل  ألأهلا تفلر  تلن ا م التو  االشون االضلاد : شجرية -3

 (ني تفر  الة )الشتر

 ا م الصاد االزاي االيون( ال يان  ني تن نس ): أسل ة -4

                                                      
 .11صربي متويل  دراسات يف علم األصوات ص  1
 العني -اخلليل بن أمحد الفراهدي  2
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(  بللع ا للو تللا بللون وللر  ال يللان انصللول الث ايللاالني تللن ): ناع   ة -5

 .ا م الباء االدال االفاء

 .ا م الظاء االذال االثاء(  ث الني تن )لثوية  -6

 . م اال ونالا م الراء ا( ذلق ال يانني ةراعها تن ): ذلق ة -7

 .ني تن الشةفون ا م الةاء االواء االمو : شفوية -8

يهلم بال يلو  فلول  حلرا  ( األللل االهملزة، الواا، الواء)نتا يوما يفص 

 .  يفع ق بها شمء  وائو  ألأها  ااي  تن الهواء فذ

 قلد رتلا ي؛ (ه181ت )بيلوووي  نتلا يوملا يفع لق  ،الف ول   ذا يوما يفلص

 و اآلةر األصوا  العربو  حيلا تفارعهلا ااضلع لهلا سلف  عشلر تفرعلا 

لحلرا  ع لدف اتفمثل  تفلار  ا ،افن كان قد ةلالل الف ول  يلم بعلض ترتوول 

 :  ق ث ث نا  عد ل ح: يوما ي م

م  ع   الهمزة االهاء ايضول األلل نلل فايش أقصى الحلق مخرجا-1

 المد

 .العون االحاءم  ع   فايش وسط الحلق  -2

 .ون االفاءفم  ع   اليايش أدني الحلق -3

 .اتن نقص  ال يان اتا يوق  تن الح   األسة  القا -4

اتللن نسللة  تللن توضللع القللا  تللن ال يللان ق للو  تمللا ي ولل  فللل  الح لل  -5

 .األع   الكا 

 .ون االواءابون اسع الح   األع   التو  االشاتن اسع ال يان بو   -6

 .حاي  ال يان اتا ي وها تن األضرا  الضاداتن بون نال -7
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اتلن بللون نال حايل  ال يللان فلل  ندأا للا ت فهل  وللر  ال يلان تابو هللا  -8

 .1"ابون تاي وها تن الح   األع   اتا يو  الضاح  اال اب ال م

اتن حاي  ال يان فل  ندأا ا ت فه  ور  ال يان تابو ها ابون تاي وها  -9

 .لث ايا تفر  ال ونتن الح   األع   اتا يو  ا

اتللن تفللر  ال للون يوللر نألل  ندةلل  يللم ال يللان ق للو   أحرايلل  فللل   -11

 (.الراء)ال م

 .اتن بون ور  ال يان انصول الث ايا الباء االدال االفاء -11

 .اتن بون ور  ال يان ايويق الث ايا الزاي االيون االصاد -12

 .لفاء االذالاتن بون ور  ال يان انورا  الث ايا الظاء اا -13

 .اتن باون الشة  الية   انورا  الث ايا الع وا الةاء -14

 .اتا بون الشةفون الواء االواا االمو  -15

 .2"  تفر  ال ونواتن الفواش -16

، ك،  ، خ، غ، ح، ي، ف، ء: ابهذا يكون ترتوو  لهذف األصوا  كالفالم 

 .ا، م، ب،  ، ث، ذ،  ، ص،  ، ز،  ، د، و، ر، ل، ض، ي، ت،  

ذين ة ةو   ل  يفلر  ع ل  تلا نتل  بل  الف ول  اع  الدراسون القدات  ال 

، ري، الزتفشللللكللللابن ع للللم)فذ حللللايظوا ع لللل   للللذف المفللللار ؛ ووي واسلللل

 ...(.اليكاكما

 للذف المفللار  يللم ت ظوتفلل  الفللم يقللول  تحمللد بللن التللزريالقللد عمللع  

 : يوها

 ع للللل  اللللللذي يففلللللارف تلللللن اةفولللللر  تفللللار  الحللللرا  سللللوع  عشللللر»

                                                      
 .100ص، 1001، 1ط، دار الكنوز األدبية بريوت، علم الصوت العريب يف ضوء الدراسات الصوتية احلديثة ،قاسم الربيسم 1
 .100علم الصوت العريب ص ، قاسم الربسيم2
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 يلللللل لل التللللللو  انةفا للللللا ا للللللم

 ألقصللللللللل  الح لللللللللق  ملللللللللزثللللللللل  

 ندأللللللللاف عللللللللون ةا  للللللللا االقللللللللا 

 وسلللللع يتلللللو  الشلللللون يلللللانسلللللة  ال

 ر نا يم ا لللللااألضلللللرا  تلللللن نييللللل

 اال للللون تللللن وريلللل  تحللللت اعع   للللوا

 االبلللللللاء االلللللللدال اتاتا للللللل   اتلللللللن

لللللة    ت للللل  اتلللللن يلللللو  الث ايلللللا الي 

 ل شللللللللللةفون الللللللللللواا يللللللللللاء تللللللللللو 
 

 حللللللللرا  تللللللللد ل هللللللللواء ت فهللللللللم

 يعللللللون حللللللاء   للللللاء ثلللللل  لوسللللللب  

 نقصللللل  ال يلللللان يلللللو  ثللللل  الكلللللا 

 االضلللللللاء تلللللللن حايفللللللل  فذ الوللللللللا

 م ندأا لللللللللللللا لم فها لللللللللللللااالللللللللللللل 

للللللللللللل    لللللللللللللر  ندة  ي دا أ وللللللللللللل ا لظ ه   الر 

يلللللل  فكنع  و للللللا الث ايللللللا االصللللللةور  ت 

شلللري    يال ةلللا تلللع نولللرا  الث ايلللا الم 

 1"اي  للللللللل   تفرعهلللللللللا الفوشلللللللللوم
 

 .تفرعانارد سف  عشر " ال شر يم القراءا  العشر"ا و يم كفاب   

  : المخارج عند المحدث ن

ا لللف  ع ملللاء ، ع للل  قلللدر ا فملللام القلللدتاء بدراسللل  األصلللوا  اتح و هلللا 

حولق اتيلمت الع لوم »، ت هتا ةاصلا ، تفوعونالعصر الحديق بهذف الدراسا 

يتلللاء  ، ال يويلل  الحديثلل  بالم هتوللل  الع مولل  الفلللم تلل ثر  بلللالع وم البووعولل 

اتما ساعد ع ل  ذلل  ا ةفراعلا   ،اارتقان الدراسا  ال يوي  يم ياي  الدق 

الفلللم تك لللت تلللن تح وللل  األصلللوا  اتعريللل  ةصائصلللها  ااآل   الحديثللل 

 2"ااصةها

 : اتكاد الدراسا  ال يوي  العربو  تتمع ع   المفار  الفالو 

ن اي قيل  كون  ذا المفر  حلون تفقلارب الشلةفااي: المخرج الشفوي -1

 : فل 

فحقلق  لذا المفلر  حلون ت بولق الشلةفان اي: المخرج الش فوي الم زدوج

 .الواء االمو  اال ون: اأبواقا ك وا ايو 

                                                      
 0-9-9-7ص 1010دط ، قصر الكتب البليدة، شرح منت اجلزرية يف معرفة جتويد اآليات القرآنية نص الفتاح القاضي، ابن اجلزري 1
 .01ص ، دت، دار الوفاء للطباعة والنشر اإلسكندرية دط، اللغة وأنظمتها  بني القدماء واحملدثني، نادية رمضان النجار 2
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ايفحقق حون اتصال الشة  اليلة   باألسل ان : المخرج الشفوي األسناني

 .الع وا

ولللر  ال يلللان ايفحقلللق ع لللد اتصلللال ولللر  : المخ   رج األس   ناني -2

، االللزاي، االفللاء، االبللاء، االللدال، الضللاد: ايولل ، نا بال ثلل  باألسلل ان الع وللا

 .االيون، االصاد

األس ناني ، ب  ن األس ناني، المن س ط ياألس نان : اي قي  فل  نربع  نقيلام

ايفحقللق باتصللال : الغ  ازي األم  امي: اي قيلل  فللل األس  ناني الرجع  ي ، اللث  وي

ايفحقلق : الغ ازي الخلف ي، سبح ال يان تع الح   ايول  الشلون االحلاء االولاء

يفحقلق باتصلال و :الا ق ي ،الح ل  ايول  القلا ؤةر بملباتصال سلبح ال يلان 

 .يبح بالبوق  ايو  الكا  االفاء االيونال

الصايرا  حون اتصلال تقدتل  ال يلان بالح ل  : والش نات الصافرات -3

 .الشو ا  حون اتصال تقدت  ال يان بالح   األاسع، األتاتم

 .اتصال تؤةر ال يان بال هاة: المخرج اللهوي -4

 .الح ق ايو  العون االحاء يفحقق ع د تق ص عدران: الحلقيالمخرج  -5

 .نيحدث ع د توقل الوترين الصوتوو: المخرج الحنجري -6

 : اكان تص ول قاس  الورسو  لهذف المفار  ع   ال حو الفالم

الوللاء : يللم ال يلل  العربولل  صللوتان شللةويان  مللا: األص  وات الش  فوية-1

  فل   ذا الص ل ألن الشةفون تيهمان الواا شو  الصائف االمو  كما يمكن ض 

 .و  لذا يكوأان بمثاب  حترة رأون لهما يم فأفاعها ع دتا يفكوران ق

ا لو  اشةوي انس اأو اااحد ااتض  صوت: األصوات األسنان ة الشفوية -2

 .الةاء

اتضلل  يللم ال يلل  العربولل  الثللاء االللذال : األص  وات م  ا ب   ن األس  نان -3

 .االظاء
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 .اتض  الفاء االدال االضاء االباء: األسنان ة اللثويةاألصوات  -4

 .م اال ونال اا م اليون االصاد االزاي االراء : األصوات اللثوية -5

 .اتض  الشون االتو : األصوات اللثوية الحنك ة -6

 .ا م الواء: أصوات وسط الحنك-7

اتضل  الفلاء االيلون : (أص وات الحن ك الل  ن)أصوات حنك ة قص  ة  -8

 .لكا  االواااا

 .اتض  صو  القا : األصوات اللهوية-9

 .ايوها العون االحاء: األصوات الحلق ة -11

 .1"ا م الهمزة االهاء: األصوات الحنجرية -11

عشلر تفرعلا اعلاء ترتوول   نحلد  تفار  الحلرا  ابذل  عع  الورسو 

، ل، ر، ز، ص،  ، و، ض، د،  ،  ، ذ، ث، م، ب: لها ع   ال حلو الفلالم

 .ف، ء، ح، ي،  ، ا، ك، غ، خ، ي،  ، ت، ن

الوللاء االمللو  : أص  وات ش  فويةيصلل ةها فللل  ث ثلل    نتللا تحمللد األأبللاكم

، أص وات م ن ب  ن األس نانالةلاء ث ثل  ، ش فوي أس ناني ااحلد االواا صلو 

، الفلاء، الباء، الدال، الضاد ،أصوات أسنان ة لثويةالفاء االذال االظاء سوع  

 . االيون ث ث ، الصاد، الزاي

الشللون التللو  : ات غازي  ةوأص  اللل م االللوا اال للون ث ثلل  : أص  وات لثوي  ة

 ص  وت له  وي واح  د  االفللاء ، اليللون، الكللا  : أص  وات ق ق   ةاالوللاء ث ثلل  

. 2" الهملزة االهلاءحنجري ان  ص وتان ،العلون االحلاء ص وتان حلق  ان، القا 

، ث،  ، ا، م، ب: عشرة تفار  ع   ال حو الفلالم األأباكم ابهذا ي قد حدد

                                                      
 .109ص ، ت العريب يف ضوء الدراسات الصوتية احلديثةعلم الصو ، قاسم الربسيم 1
 .11ص ، 1009، 1القاهرة ط، التمثيل الصويت املعاين دراسة تطبيقية يف الشعر اجلاهلي دار الثقافة، حسين عبد اجلليل يوسف 2
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، ي،  ، خ، غ، ك، ي،  ، ت، ن، ر، ل،  ، ص،  ، و، د، ض،  ، ذ

 .سون يوما يفص تفار  األصوا ارا كذا أتد الفقارب بون الد. ف، ء، ح

 

 

 

 : صفات األصوات عند القدما  والمحدث ن

تفارعهللا يكملا تموللز  األصللوا  با فملام تللن وللر  الع ملاء تللن حوللق 

عوللد الةفللاح  يقللد عريهللا  ا تللن حوللق صللةاتها؛أالللت تللن عهلل  نةللرى ا فماتلل

صلوف  الممولزة بلال ظر فلل  صلةف   ميلا كوةو  الصلو  اةا" :بقول   الوصةم

 .1"ااأةفاحا ايور ذل  اشدة ارةاء ااأبواقا

صللةا   نحمللد حيللاأم ننيللرى الللدكفور  :عن  د الق  دما  ص  فات األص  وات

  :األصوا  ع د األقدتون عاء  ع   الفص ول الفالم

االهملللس تلللن صلللةا  الضلللعل  : المجه   ورة وا   دها المهموس   ة -1

س  كف فحث     االتهللر تللن صللةا  القللوة االمهموسلل  عشللرة يتمعهللا قوللل  

 .شخص

يالشللديدة  للم ثماأولل  يتمعهللا ، ضللد ا الشللديدة االمفوسللب : الرخ  وة -2

 .االشدة تن صةا  القوة أجدك ق قف  : قول 

، ل  ن عم  ر: ةميلل  يتمعهللا قوللل : المتوس  اة ب   ن الش  دة والرخ  اوة -3

 .2«انضا  بعضه  فلوها الواا االواء

 .ءاالكا  االف اتا عد: المهموسة كلها رخوة -أ

 .الذال االظاء الزايالضاد االيون ا: المجهورة الرخوة خمسة -ب

                                                      
 .1091، 1ط، هداية القارئ إىل جتويد الكالم البارئ املدينة املنورة، عبد الفتاح املوصفي 1
 .91ص ، مباحث يف اللسانيات، أمحد حساين 2
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 .ق ق أجد سف  يتمعها قول  : المجهورة الشديدة -ج

 ء تن صةا  القوة ا لم سلوع  عا سف: لة وادها المستعل ةالمستف -4

 .اغط، خص، قظ: يتمعها قول 

 .الصاد، الضاد، الباء، الظاء: ا م نربع  : الحروف المنفتحة -5

 .االزاي االيونالصاد  ث ث ا م : حروف الصف ر -6

فلوها الهملزة  انضا  بعضه  دقاب جيتمعها قول  : حروف القلقلة -7

 .ألأها تتهورة شديدة

ملللا اأحريلللا علللن بلللذل  ألأه ا لللم الللل م االلللراء اسلللموا: المنحرف   ة -8

 .مفر  يور ماتفرعهما حف  اتص  ب

ألي ان لما يوهما تن الي   اا ما المو  اال ون ايقال لهما : حرفا الغنة -9

 .المفص   بالفوشوم

ديد عللرى يولل  ا للو حللر  شلل "الللراء"الحللر  المكللرر : المك  ررة -11

 .صو  لفكررف ااأحراي  فل  ال م الو ل  يكرر ل  يتر يو  الصو 

ألأ  تةش  يم تفرع  حف  اتص  " الشون "ا م : حروف التفشي -11

 .بمفر  الباء

ألأ  اسفبال عن الة  ع د ال بلق " الضاد"ا و : الحرف المستا ل -12

 .ب  حف  اتص  بمفر  ال م

األصللوا  ع للد  ا نتللا بال يللو  لصللة :ص  فات األص  وات عن  د المح  دث ن

 : ون ع   تص وةها ع   الشك  الفالميتمع انالمحدثون يوكاد
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بقولل   يوعريل   حيلام الوه يلااينتا بال يلو  ل تهلر : الجهر والهمس -1

فأ  الصو  الذي تفذبذب يم نث اء ال بق ب  األاتار الصلوتو  أفوتل  اقفرابهلا "

 .1"تن بعض

ن  ملا ال لذان يفيلووان يلم فأفلا  ال يمل  الصلوتوونن الوترين ايع م  ذا  

الصللدد  يللم  للذا ايقللول  عوللد القللادر عوللد الت ولل ، الموسللوقو  فذ تيللم  عهللرا

 .2"االصو  المتهور  و الذي يفذبذب تع  الوتران الصوتوان"

، ل، غ، ي،  ، ض، ز، ر، ل، ذ، د،  ، ب :المجهورة لدى المحدث ن 

 عللدم" بقوللل ايعريلل   فبللرا و  نأللوس  ؛يهللو عكللس التهللر الهم  سنتللا  ،ن، م

ن الصوتوون يالصو  المهمو   و الذي   يهفلز تعل  اللوتران ا فزاز الوتري

ا  تفف لل  ،االوتران الصوتوان يرتفولان. 3"رأون اا  ييمع لهم، الصوتوان

ابذل  يلإن األصلوا  المهموسل   لم اث لا ( القا  االباء)ف  يم صوتون  ما 

 .ا األلل، ك،  ،  ،  ، و، ت،   ،خ، ح، ث،  : عشر صوتا

ايمكن نن أحصر تعريل  ذف األصلوا  يلم : األصوات االنفجارية -2 

، اأةتلار لوحدث صلو  أب ق  يت ةث  ا  اوق ال بقا ع د تتوقل الهواء تمات

االصو  ا أةتاري ع د المحدثون  و الشديد ع د القدتاء افن كان   ا بعلض 

، الكلا ، الضلاد، البلاء، اللدال، الفاء، الواء: نصوا  ثماأو   مم ا ةف   ي

 .الهمزة، القا 

صللوا  ع للد ضللوق تتللرى ات للفج  للذف األ: األص  وات االحتكاك   ة -3 

األصلوا  يوفيلرب  اقفلراب نعضلاء ال بلق الم فتل  لهلذف يلواالهواء اذل  ب

الهواء عور ذل  الضوق يوحدث ا حفكاك االصو  ا حفكاكم ع لد المحلدثون 

ااألصلوا  الرةلوة ، لقدتاء افن كلان   لاك بعلض ا ةلف   و الرةو ع د ا

، ح، ث:  م نصوا  الصةور ايم ال ي  العربول  ث ثل  عشلر صلوتا احفكلاكم

 .ف،  ، غ، ي،  ، ص، ت،  ، ر، د، خ

                                                      
 .10ص، 1001، 1ط، مكتبة الثقافية الدينية القاهرة" علم األصوات"حسام البهنساوي  1
 .191ص، 1009، 1األدرن ط، دار الصفاء للنشر"األصوات اللغوية "عبد القادر عبد اجلليل  2
 10ص، 1090، 1ط، القاهرةمكتبة األجلوا املصرية " األصوات اللغوية"، إبراهيم أنيس 3
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تفف ل   ا م تكاد تشو   األصوا  ا حفكاكو  ا: األصوات المرك ة -4

الهللواء بللوعء يللم األصللوا  بو مللا ي ب للق ، ع هللا ف  يللم عم ولل  تيللرب الهللواء

 .المركو  الها صو  ااحد  و التو 

ا لو كملا ، ا و ع د القلدتاء الصلو  ا أحرايلم: األصوات الجان  ة -5

ي بلق ع لدتا يرتةلع ولر  ال يلان ضلد ال ثل  ايحلوس " :صلوري تفلولمحددف 

الهللواء يللم اسللع الةلل  تمللا يضللبر ل فللرا  تللن عللاأوم الةلل  ايفذبللذب تعلل  

يهللو صللو  عللاأوم لثللوي تتهللور االصللو  التللاأوم  للو الللوتران الصللوتوان 

 .1"ال م اقد تكون ترقق  نا تةفم 

ا لللم ع لللد ، ا لللم ع لللد القلللدتاء نصلللوا  الي للل : األص   وات األنف    ة -6

: الهواء تن الممر األأةم ا م صوتا المحدثون األصوا  الفم ت فج عن ترار

  تتويلل فيل "ة ل ي فتان تن يهما صوتان نأةوان ني نأهما  ؛المو  اال ون

 .2"ق األأليوررةو تع اليماح بمرار الهواء عن الة  ا ووو الح   ال

ف  ع للدتا تفكللرر ضللربا  وللر  ال يللان ضللد يلل: األص  وات المك  ررة-7

ايم ال ي  العربو   و صو   بق ايفذبذب الوتران الصوتوان يم نث اء أ، ال ث 

 ".الراء"

ع لد القلدتاء تكلاد تفبلابق اصةوة القول تما سوق نن األصوا  ال يوي   

ا  يظهلر بعلض ا ةلف   ، تع األصوا  ال يوي  ع د المحدثون يلم اصلةها

 .ف  يم تودي  بعض الفيموا  ااةف يها

                                                      
 .  111ص، "دراسات يف علم األصوات"، صربي متويل 1
 .10ص، 1001، 1ط، القاهرة، عامل الكتب، الباب الصريف وصفات األصوات دراسة  يف الفعل الثالثي املضاعفوفاء كامل فايد،  2



 

 
 

 

 

 الفصل األول
في اللغة العرب ة دغاماإل 



 

 

 ف اإلدغاميتعر: الم حث األول

للل  تفعللرض نصللوا  ال يلل  العربولل  فللل  تيوللر ذي بللال يللم ةصائصللها 

ايرعلع ، اصةاتها المعرايل  بهلا، يما زالت تحايظ  ع   تفارعها، الصوتو 

ذا يقد بقم ترتو   تن يوم أزال  فل  اقف ا  ل، الةض  يم  ذا فل  القرآن الكري 

تيوولر ف  تلا علاء تيلموحا بل  يلم القلراءا  ع   أحو تعون   تولدي  يول  ا  

 .العشر بيوا اةف   ال هتا 

ل   –قو  ابعد تتمء ارس م  –ي  العربو  اكما   يفة  ع   نحد نن ال 

تكللن توحللدة تث مللا تللدل ع لل  ذللل  الةللوار  ال يويلل  المللذكورة يللم كثوللر تللن 

لكن ع ملاء العربول  أظلراا فلوهلا تلن زاايل  تحلدادة انةضلعو ا ، المص ةا 

 .دائما ل هت  قري  المعفمد ع وها يم فثوا  الةصاح  العربو 

ون ك  الظوا ر ال يوي  االصوتو  الفم ضع    ذا يإأه  كاأوا يري اب اء  

كما لت  الع ماء يم يواب الدراس  الصوتو  الميلفق   ، تفعارض تع لي  القرآن

 للذف "؛ اإلدغ  امق يللفللل  ع لل  الصللر  لمعالتلل  الفوللد   الصللوتو  عللن ور

 علاع ون، الظا رة الفم شي ت تكاأا كوورا يم دراس  ع ماء المدرس  الصوتو 

الولاب  ذا فذ نةذ ، الف ثور الصوتم بون نصوا  العربو   ت   تدة  فل  دراس

اللذي ععل  " ووي وسل"تلن  ء  االحوز األكور يم دراسفه  ل ظوا ر الصوتو  ابفلد

 .1"ت   الع وان الوارز الذي اأبو  تحف  الدراس  الصوتو  عموعها

  

  

                                                      
 97/99ص ، "النشاة والتطور، "املدارس الصوتية عند العرب" ، عالء جرب حممد 1



 

 

 : اإلدغام في اللغة

ع للل  ، مفللل ي  د  نديملللت الحلللر  اا: يقلللال؛ فدةلللال حلللر  يلللم حلللر " 

اقلال "، 1"افديام الحر  يم الحر  ت ةوذ تلن  لذا : قال األز ري، ايفع ف 

 .2("داة  )الحر  يم الحر  فذا   ي  ت   اد  : التو ري

 .3"ندة   يم يم ، ندي  ال تام يم ي  الةر "ا 

 : أما اصا حا

؛ تن تفر  ااحد ب  يص  بو هملا ارتوان بحريون ساكن يمفحرك"يهو  

اتتمللع حرايلل  يللم ك ملل  ، 4"ال يللان ايلل حع بهمللا ديعلل  ااحللدة بحوللق يرتةللع 

 (.يرت ون)

اع لل  نن الحللريون فذا كللان لةظهمللا ااحللدا ييللكن األال : "الم   رديقللول  

نأ    حرك  تةصل  بو هملا، يإأملا " تدي "ت هما يهو تدي  يم الثاأم، ات اي  

ت عفمد لهملا بال يلان اعفملادة ااحلدة، ألن المفلر  ااحلد ا  يصل  اذلل  أحلو 

ذا قبّع، كّير، اكلذل  تحّملد، تعوّلد، الل  يلذكر بكلر، الل  يقلع تعل  يهل: قول 

   توعد ارحال  ع   المصدر". تع   ارديام

ااآلةلر ، ارديام فأما يدة  يو  األال يلم اآلةلر": نن اقد ذكر سوووي  

 اايق ا األال يودة  يم اآلةر حفل  يصلور  لو ااآلةلر توضلوع، ع   حال 

 .5"ةر ع   حال ، ايكون اآلقد تركف : أحوا؛ ااحد

" المولرد"ا " ووي وسل"  تلن ن األص  يلم ارديلام ع لد كلن اتع    ذا 

الملللدي  يوللل  "االحلللر  الثلللاأم ،  للو نن يكلللون الحلللر  األال الملللدي  سللاك ا

كلات  يلم  افديات فديام صوتون تفماث ون": اقد عري  المحدثون ب أ ، تفحركا

اذللل  بشللرو نن يكللون الصللو  األال تشللك  ، نا يللم ك مفللون ك ملل  ااحللدة

                                                      
 .000ص، 1م، "لسان العرب، ابن منظور 1
 .101ص، دت، دط، منشورات مكتبة احلياة، بريوت، 9م، "تاج العروس من جواهر القاموس"، حممد مرتضى الزبيدي 2
 .100ص، "أساس البالغة"، الزخمشري 3
 .119ص ، "موسوعة العلوم اهلربية "، زهدي أبو خليل، نظمي اجلمل، نبيل أبو حلتم  4
، دت، دط، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "يف ضوء البحث اللغوي احلديث ، اإلدغام عند علماء العربية"،  بوخلخالعبد اهلل 5

 .07/09ص



 

 

نا كمللا قللال ، حللد ندألل  تللن التهللداذللل  لفحقوللق ، االثللاأم تحركللا، باليللكون

بحولق ، ارتوان بحريون ساكن يمفحرك تلن تفلر  ااحلد بل  يصل : "بعضه 

اأتد ع د تعرض ا لفعريلل ارديلام ، 1"يرتةع ال يان اي حع بهما ديع  ااحدة

ع د القدتاء االمحدثون نأه  اتةقوا ع   الشراو األساسو  لحصول  ك ن يكلون 

أل  ال بلق ، اا شفراك يم المفرعون نا نتفحركاالحر  األال ساك ا االثاأم 

افتلا علن ، تواشلرة فتلا بيلوا اتصلال عزءيل "، تكلرر( حر )بصو  ليوي

وريللق فسللقاو الحركلل  الةاصلل   بو همللا حفلل  تللف  عم ولل  ارديللام سللواء يللم 

 .2"ن نا المفتاأيون نا المفقاربون تفرعا اصةا مث والصوتون ال

ن فلول  و وللا ل ففةوللل االيللهول  يللم االلذين يللذ وون فللل  ارديللام يللذ وو 

االمع ل  التلاتع لهلذا ك ل  تقريلا الصلو  " :يقول نبو الةفح، ال بق ااريتاز

ت اليللاكن األال يللم قللد نةةولل اأحللوف( قبّللع)ن  تللرى نألل  يللم ، تللن الصللو 

ازالت الوقةل  الفلم كاألت تكلون يلم ، ال يان ع هما أووة ااحدة الثاأم حف  أوا

البلاء األالل   ت تلرك فديلام، ن  ترى نأ  لو تك ةلةراألال لو نديمف  يم اآل

( قببلع)كقولل  ، لفتشمت لها اقة  ع وها تمفاز تن شدة تمازعفها ل ثاأو  بهلا

االةفلرة   يلإن نألت نزللت ت ل  القةول ، ا ذا فأما تحكم  المشلايه  بل ، (سككر)ا

فلحاقل  شد لتذب  فلول  ا، يكان قرب  ت   افديات  يو  نع   األال ةبف  بالثاأم

 .3"ب 

قولق الفةل  االيلهول  يلم ال بلق ابهذا يشلفرو يلم ارديلام تلن نعل  تح 

 ()الف ثور االف ثر"لمفتاارين لوف  ارارة اعود ع ق  صوتو  بون الحريون ض

 .4"ا تفتاأيون نا تفقاربونالحريان تفماث ون تماث  كات  ن سواء كان

 لذا الضلرب اللذي يفل ثر فن ارديام يم ال ي  العربو  يكاد ي حصلر يلم  

األذكر تلن القلراء اللذين اشلفهر ، نا الثلاأم بلاألال، يو  الصو  األال بالفالم

                                                      
 .10ص، 1001، دط، دار املعرفة اجلامعية، األزاريطة، "اللهجات العربية يف القراءات القرآنية"، عبده الراجحي 1
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 .11ص، اإلدغام عند علماء العربية، ظر عبد اهلل بوخلخالين، اإلدغام
 11ص، "اللهجات العربية يف القراءات العربية يف القراءات القرآنية"، عبده الراجحي 4



 

 

اابلللن  حملللزةا الكيلللائما بلللن العللل ء انبلللم عملللر تلللن عللل ه  ارديلللام كللل 

 .لخف...عاتر

 .فديام بيور ي   افديام بي  : اارديام يص ن

، لحر  الثاأميهو فدةال الحر  األال يم ا": أما اإلدغام بغ ر غنة

تع بقاء صة  ي   ال ون الصادرة ، تشددا الحريان حريا ااحدابحوق يصور 

نا / ل/الياك   يم حر  / ن/تن الفوشوم نا الفتويل األأةم ع   أحو فديام 

  : يم قول  تعال / ن  ل/: تث  1/"ر/حر         
2
/ ر ن)/: اأحو ،

: تعال  قول  يم          
.3 

 ،الثاأم الحر  يم األال الحر  فدةال هوي ": بغنة اإلدغام أماو 

 الصادرة ال ون ي   صة  بقاء تع تشددا ،ااحدا حريا الحريان يصور بحوق

 حرا  يم الياك  / ن/ فديام أحو ع   األأةم الفتويل نا الفوشوم تن

 .4/"ي مو/

 الكات  يارديام" ،ال اقص اارديام ،الكات  ارديام فل  ال حاة نشار كما

 الثاأم الحر  يم ةصائص  بتموع( المدي )ا ال الحر  ي اء يم يفمث 

: تعال  قول  لذل  تثال ا ،5"الراء يم الياك   ال ون فديام أحو ،(يو  المدي )

                .
6
 

 ".ربه "  تن قول" الراء"يم " تن"لياك   يم ا  ا فديام ال ون ا

يهو نن تدي  الحر  الياكن األال يم الحر  "نتا ارديام ال اقص 

 الثاأم 

                                                      
 .111ص، "دراسات يف علم األصوات"، صربي املتويل 1
 .71اآلية ، سورة الكهف 2
 .10اآلية ، سورة الكهف 3
 .111ص ، "علم األصواتدراسات يف "، صربي املتويل 4
 .17ص، "يف ضوء البحث اللغوي احلديث، اإلدغام عند علماء العربية"، عبد اهلل بوخلخال 5
 .17اآلية ، سورة البقرة 6



 

 

يم أحو قول   1"تع بقاء بعض صةات  تث  فديام ال ون الياك   يم الواء 

 : تعال 

         
ايم اآلي  فديام . ال ون المديم تع ا حفةا  بي   ، 2

 ".يقول"تع الواء يم " تن"حص  بون ال ون الياك   يم 

ظا رة كما اقد سار المحدثون ع   ةب  القدتاء يم دراس   ذف ال

اقد عور نحد المحدثون ، وا  ذف الظا رة بالمماث  سمّ نشرأا سابقا يور نأه  

يون المحدثون فل  ابفكار فن الع ماء العرب قد سوقوا ال يو": عن ذل  بقول 

 .3"أظري  المماث  

  

                                                      
 .17ص، "يف ضوء البحث اللغوي احلديث، اإلدغام عند علماء العربية"، عبد اهلل بوخلخال 1
 .09اآلية ، سورة البقرة 2
 .90ص، "النشاة والتطور"، "دارس الصوتية عند العربامل"، عالء جرب حممد 3



 

 

 شروق اإلدغام: الم حث الثاني

 : ير الشراو الفالو اكم يفحقق ارديام ي ويم نن تفو

 1"وهو التماثل الكلي يف حنو الباءين، بأن يتفق احلرفان يف املخرج والصفات معا" .1

 : يف قوله تعاىل    ويف     
والراءين يف مر  ، مد  ، حنو الدالني يف شد  ، 2

 وغريها
الدال والتاء يف : يف بعض الصفات األساسية مثل يتفق احلرفان يف املخرج وخيتلفا أن .2

  : حنو قوله تعاىل           
وهو طرف ، فالدال والتاء من خمرج واحد، 3

 .الثنايا العليا وخيتلفان يف صفيت اجلهر واهلمس فقطاللسان مع ما يقابله من أصول 
: الالم والراء يف قوله تعاىل: مثال؛ 4أن يتقارب احلرفان املدغمان يف املخرج والصفات .3

        
  ألن خمرج كل من الالم والراء قريبان من بعضهما،وذلك ، 5

 .ذالق، واالنفتاح واإلكما أهنما يتقاربان يف الصفات األساسية كاجلهر والتوسط
يف مثل الدال ، قد يتقارب احلرفان املدغمان يف املخرج ويتباعدان يف الصفات األساسية .4

   : والسني يف حنو قوله تعاىل               
فحرف الدال ، 6

خترج من طرف " السني"أما ، خيرج من طرف اللسان مع ما يقابله من أصول الثنايا العليا
لكنهما يتباعدان يف الصفات األساسية فالدال دهورة وشديدة والسني ، اللسان وأطراف الثنايا
 .ةيمهموسة ورخوة وصفري 

                                                      
 11ص، "يف ضوء البحث اللغوي احلديث، اإلدغام عند علماء العربية"، عبد اهلل بوخلخال 1
 .70اآلية ، سورة البقرة 2
 .117اآلية ، سورة البقرة 3
 11ص، "يف ضوء البحث اللغوي احلديث، اإلدغام عند علماء العربية"، عبد اهلل بوخلخال 4
 .90اآلية ، سورة اإلسراء5
 .01 اآلية، سورة اجملادلة 6



 

 

 1"واجليم قد يتباعد احلرفان يف املخرج ويتقاربان يف الصفات األساسية مثل الذال"و .1

 : يف قوله تعاىل              
فالذال واجليم يتباعدان من  2

فالذال خمرجها طرف اللسان مع أطراف الثنايا ، ويتقاربان من حيث الصفة، حيث املخرج
ومن الصفات ، األعلىمخرجها من وسط اللسان مع ما يقابله من احلنك فأما اجليم ، العليا

 .االستفال واالنفتاح، الرخاوة، اليت يتقاربان فيها اجلهر
ومع ذلك حيدث اإلدغام لغرض اخلفة ، احلرفان يف املخرج والصفة وقد يتباعد .7

، إوتعد"اّتصل وأصلها ، اتّعد"وذلك يف مثل إدغام الواو يف التاء حنو ، واالنسجام واإلجياز
تاء وأدغمت يف تاء االفتعال  لواو لسكوهنا وضعفها انقلبت إىلولكن ا، إوتصل على وزن افتعل

 .3ا للخفة والتيسري يف النطق طلب
( إنه هو): مثل، ال لفظًا ليدخل او خطّ ولفظا، أ ان يلتقي املدغم واملدغم فيه خطّ أ .9

واو املدية إذ ال، ألن اهلاءين وإن مل يلتقيا لفظًا لوجود الواو املدية أثناء النطق فإهنما التقيا خطاً 
 .4ال تكتب يف اخلط

  

                                                      
 11ص، "يف ضوء البحث اللغوي احلديث، اإلدغام عند علماء العربية"، عبد اهلل بوخلخال 1
 .111اآلية ، سورة البقرة 2
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  أنواع : الثالث الم حث

 : كاآلتم  م العربو  ع ماء ذكر ا الفم ارديام نأواي نشهر فن

 المتماثل ن إدغام: أوال

 المفر  يم يفةقان ال ذان  ما المفماث ن االصوتان ،الفشاب   و الفماث "

 تث  ،االثاء االثاء ،االواء كالواء 1"تفكرر ااحد صو  نأهما ني الصة  ايم

 : تعال  قول  يم

        
 ،"بعصاك" باء يم "اضرب"يقد نديمت باء ، 2

 صوتون تتاار": ب  اأقصد الم ةص  بارديام ارديام تن ال وي  ذا اييم 

 ك م  نال يم االثاأم تفقدت  ك م  آةر يم نحد ما كان ك مفون يم تفماث ون

ع    ) أحو تن 3" ت وها  توالم تكرف العرب نن  م الحذ  اع   ،(ل     ع 

 ساكن صو  األال قو  يكون نن ذل  يم ااشفرووا ،ك تها يم المفحركا 

 فذا نتا( ل  المال  ) أحو تن ارديام يو   يوتوز ،تد   صو  الياكن كان فذا ف 

 .4("أوح ابن) أحو ارديام يتوز ي  تدّ  صو  الياكن يكن ل 

 المديمان الحريان يكون نن ا و ،المفص  ارديام ا و آةر أوي ا  اك

ر) انص ها( يرّ ): أحو ااحدة ك م  يم  يم اكاأ فذا المفماث ن االحريان" ،(ير 

 نكثر نةرى ك م  يم ارلحا  بالك م  يراد نن: نحد ما قيمون ع   كاأا ك م 

 .5"ذل  ب  يراد ن  االثاأم حرايا -األال  الك م  تن ني– ت ها

 اذل  المكررين الصوتون نحد يحرك حف   يدي    ت حقا نكا يالذي"

د  )ا– الةع  يم -(ع   و ا  ): أحو د   يهو حا ا ل ب  يراد   اتما...-ا س  مي -(ق ع 

 .ك مفون يم يكون االثاأم ااحدة ك م  يم يكون األال أوعون ع  

                                                      
 .99ص، النشاة والتطور، "املدارس الصوتية عند العرب"، عالء جرب حممد 1
 .70اآلية ، سورة البقرة 2
 .119ص ، "التطبيق الصريف"، على جابر املنصوري، عالء هاشم اخلفاجي 3
 99ص، النشاة والتطور، "املدارس الصوتية عند العرب"، عالء جرب حممد 4
 111ص ، "التطبيق الصريف"، على جابر املنصوري، عالء هاشم اخلفاجي 5



 

 

 قد ان ،تارة كالمفص  اعات وف نديموف يقد ،ااحدة ك م  يم كان يما

( ا يفعال تاء) يو  كاأت تا   ا اتن ،نةرى تارة كالم ةص  يعات وف تركوف

 .1("ق فّ وا قوم اقال....اقفف وا) قوم قال ،ت ةص -تفص  ن عري( اقفف وا) أحو

 ،اليون ،الراء ،الحاء ،الثاء ،الفاء ،الواء:  م المفماث ون فديام احرا 

 .الهمزة ،الهاء ،الواا ،ال ون ،المو  ،ال م ،الكا  ،القا  ،الةاء ،اليون ،العون

 المتقارب ن إدغام :ثان ا

 ،االصة  المفر  يم اآلةر تن نحد ما لقرب بتةر صو  فديام ا و"

 يم يقع تا انق  ،الة  نصوا  ارديام تن ال وي  ذا يم يدي  تا انكثر

 : تعال  قول  لذل  اتثا  ،2"الح ق نصوا          


، اذل  ألن تفر  ك  تن ال م االراء قريا تن تفر  الحر  اآلةر، 3

ري  تع تا وفل  ت فه  ، يال م تفرعها تن ندأ  حايفم ال يان بعد الضاد

االراء تفرعها ور  ال يان تما ي م  هرف تع ، ي و  تن نصول الث ايا الع وا

يشفركان يم  كما نأهما تفقاربان يم الصة ؛ فذ، تا يوق  تن الح   األع  

ا ، ارذ  ، ا أحرا ، نا أةفاح، ا سفةال، الفوسع، التهر: الصةا  الفالو 

 4"يفقارب الحريان يم المفر  ايفواعدان يم الصةا  تث  الدال االيون 

    : اأتد ذل  يم قول  تعال               
5 ،

ألن الدال تفرعها تن ور  ال يان تع ، يالدال االيون تفقاربان يم المفر 

االيون تفرعها تن ور  ال يان تع نورا  ، تا ي و  تن نصول الث ايا الع وا

، يالدال تتهورة اشديدة اتق ق  ، ا ما تفواعدتان يم الصةا ، الث ايا الية  

 .ري ورةوة اصة االيون تهموس 

                                                      
 .117ص ، املرجع السابق 1
 99ص، النشاة والتطور، "املدارس الصوتية عند العرب"، عالء جرب حممد 2
 .90اآلية ، سورة اإلسراء3
 100ص، ثرها يف علوم العربيةالقراءات وأ، حممد سامل حمسن4
 .01 اآلية، سورة اجملادلة 5



 

 

 1"يفواعدان يم المفر  ايفقاربان يم الصة "الحريان ال ذان  ا  اك

 : اأتد ا يم قول  تعال ، تث  الذال االتو               


 يالذال ،الصة  يم ايفقاربان تفرعا يفواعدان االتو  الذال تن يك  ،2

 اسع تن تفر  االتو  ،الع وا الث ايا نورا  تع ال يان ور  تن تفر 

: اآلتو  الصةا  يم تفقاربان األأهما ،األع   الح   تن ي و  تا تع ال يان

 .صما اار ا أةفاح، ا سفةال، لرةااة،ا

 : المنفصل ومن  المتصل فمن  قسمان المتقارب ن وإدغام

 : المتصل

 ارد اقد ،الك ما  ث ايا يم االزاي االباء الدال يم األيعال تاء فديام

: تعال  قول  القّراء بعض قرن اكما ل  حاة قواسا   اكان ،العرب ك م يم ذل   

 ....و  
تدي" يوهما األص  يكان 3 ر   يم الفاء ي دي " ونت 

ّمت ،الياك ون  لفقاء الراء حّرك ساك ان الفق  ي ما ،الدال  فتواعا تارة يض 

 ال وي  ذا ايعفور ،4بالكيرة يحرك الياكن ألن تارة اكير  ،المو  لضم 

 .حي ا المفص  المفقارب ارديام تن

 ف  ذل  يكون ا  ، مزة بعد االباء ،الزاي ،الدال يم نا    الفاء فديام"

 ي ما ،تفحركا   كان ارديام قو  ل  اعف وت الذي ألن ،اص   مزة باعف ب
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 نرد  فذا ي نز  اا تبو ر نرد  افذ رو و  ا: ات   فديات ، ييه  سكن ع و   تدة

 .3... يوها نت ياّدار: نيضا تعال  اقول  2" تي  ز  اا: "الف زي  اتن ،1"تزي ن

 الم ةص  نتا ،المفص  لمفقاربا ديامار عن ناردأا ا تث  األ بعض  ذف

 ال وي  ذا يم تا شوئا    أةصّ  نن س حاال لكن ،عموتا بالقراءا  يفع ق يهو

 : ا م اأةصالها ان اتصالها عن ال ظر يضب ،نص اي  حوق تن

 : ويشمل: في مثله وال في مقاربه ما ال يدغم .1
فال بد أن تقلب ، ألهنا إذا اجتمعت مع مهزة مثلها، وهي ال تدغم يف مثلها: الهمزة .أ 

اهلمزة وحينئذ جتد هذه األصوات املنقلبة إليها ، (ألف)أو ( ياء)أو ( واو)ا إىل مالثانية منه
أو التماثل ، ألن اإلدغام يعتمد أساسا على التشابه، الثانية بعيدة يف خمارجها عن خمرج اهلمزة

يف الصوت عن درى اهلمزة  إبعاد-أي الثانية-ت ويف انقالهباأو التقارب يف تقارب األصوا
ى أن إذ ير ؛ إىل أبعد من ذلك" أبو على الفارسي"ويتابعه " بويهيس"ومن هنا يذهب ، األوىل

كما ال يدغم يف ،  ال يدغم يف مقاربه وال يدغم فيه مقاربه"...اهلمزة من احلروف اليت
، ويقصد بالتغيري هنا القلب واإلبدال..." ألهنا إمنا أمرها يف االستثقال والتغيري واحلذف....مثله

 .فال إدغام إذن إال يف حال عدم إمكان القلب واإلبدال

" وال تدغم يف اهلاء أيضا وال اهلاء فيها، غم يف مثلهاال تد"... واأللف أيضا: األلف .ب 
فاألجدر -أي اإلدغام-وملا مل يصلح ذلك يف األلفني، لتغرّيا إىل غري األلفني ا لو أدغمامألهن

 .أال يكون يف األلف واهلاء

وإذا كان ، ألن اجليم ميكن أن تقلب ياء، ال تدغم يف مقارهبا اجليم ءاليا: الياء .ج 
ومن هنا يلجأ ، من اإلدغام 4"وأخف، كان على النطق أسهل، بني احلرفنياإلبدال سائغا 

 .1العرب لإلدغام يف كالمهم إذا تعذر القلب واإلبدال 
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ألن ما يف ، والواو أيضا ال تدغم واحدة منهما يف مقارهبا وال مقارهبا فيها: الواو .د 
 غري أن الواو تدغم يف الياء يف املخرجني  جعل ما بينها وبني امليم بعيداالواو من املّد واللني

كانت قبلها على الرغم من الرتاخي احلاصل بني خمرجيهما هذا إذا مل يكن قبلها ضمة فإن  
 .ضمة فإن ذلك أبعد اإلدغام

 : ما يدغم مقاربه فيه .2

 ،المو :  م هايو قاربها تا ايدي  تقاربها يوها تدي    الفم ألصوا ا

 صو  زيادة يوها الفم األصوا  تن ايور ا ،الضاد ،الشون ،الباء ،اءالر

: تث ّ  أقول يحو ها ت ها صوتا نأقص  م الفم األصوا  يم تدي    يإأها

 االزيادة الي   تن المو  يم لما الواء يم المو  أدي  نن أيفبوع   ،بكرا   نكرم

ا  ) قول ا يم المو  يم الواء أدي  نأ ا يور ،واءلا ع   الصو  يم اصب حا

ب را   ع  ا  : ات   قول  تعال ، (اصبحّمبرا  )ي قول ، (ت   يا ب م اركا  ت 

 .ا م قراءة سوعو ، بإديام الواء يم المو 

 : ما يدغم في مقاربه ويدغم مقاربه فيه .3

، اهلاء: إن أصوات احللق اليت نقصدها واليت ميكن أن تدغم هي: أصوات الحلق .أ 
وإن البيان فيها ، يدغم يف الذي يأيت بعده يف املخرج فما كان منها أعمق، الغني، اخلاء، العني

، ومعروف أن اهلاء قبل احلاء يف املنشأ اهلاء يف احلاء؛تدغم  -مثال-واإلدغام فيها جائز، أحسن
ألن اهلاء أدخل يف احللق واحلاء أشد خروجا من ( أجبه محال)يف ( أجب حمالا ): من هنا نقول
، (امدح هالالً )ومل تدغم احلاء يف اهلاء يف مثل ، اء يف احلاءولذلك أدغمت اهل، احللق إىل الفم

 .ألن احلاء أنقص صوتاً منها

، التاء، الدال، الطاء)وهي أصوات : طراف اللسان وأصول الثناياأأصوات  .ب 
والتاء يف ، والدال يف التاء، فتدغم الطاء يف الدال، (الثاء والذال، الظاء، الزاي، السني، الصاد
ليل على شدة ، وهذا دوالثاء والذال وبالعكس، احلروف السابقة تدغم يف الظاءوهذه ، الدال
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. تقارب هذه األصوات يف املخارج والصفات واأللقاب فيث تؤدي إىل إدغامها ببعضها
وال ( والزاي، السني، الصاد)يف ( الذال والثاء، التاء، الدال، الطاء)وتدغم هذه احلروف الستة 

 .يف هذه احلروف( والزايالسني ، الصاد)تدغم 

وال جيوز فيها إال  -تدغم الم املعرفة يف أربعة عشر صوتاً : إدغام الم المعرفة .ج 
، ومنها صوتان خيالطان طرف اللسان، منها اثنا عشر صوتًا أصوات طرف اللسان -اإلدغام

، الظاء ،السني، الزاي، الطاء، الصاد، التاء، الدال، الراء، والنون، الالم: وهذه األصوات هي
 .1الذال أما الصوتان اللذان خيالطان طرف اللسان فهما الضاد والشني، الثاء

 ،البيان، القلب، اإلخفاء، اإلدغام: أحوال هي ةوهلا أربع": النون في اإلدغام .د 
من )، (من راشد)مثل ؛ الياء، الواو، امليم، الالم، الراء: واحلروف اليت تدغم فيها النون هي

، (عمرب) : مثل" الباء"مع " ميما"وتقلب ساكنة ، وتدغم بغنة وبغري غنة، (من واقد)، (يقول
وختفى مع بقية أصوات الفم وال تبني إذ يكون خمرجها مع هذه ، فإذا حتركت مل تقلب
: إذ يكون خمرجها من الفم، وتبني مع أصوات احللق، من قبل: مثل، األصوات من اخلياشيم

 : وهلذا فإن( من عابد)

 تدغم يف اليت بعدها يف املخارج؛ يت تكون أعمق يف احللقاألصوات ال. 

 الصوت الضعيف يدغم يف الصوت الذي هو أقوى وأطول منه. 

 2"ال يلجأ إىل اإلدغام إال إذا تعّذر القلب واإلبدال
 

 ،األصوا  تدار  حيا يكون ارديام نن أتد ل  تعرض ا تا ة ل تن

 الذي يم ندي  نعمق الحر  كان يك ما ،الشة  أهاي  فل  الح ق نقص  تن

 فديام بون يةّرقوا ل  تمن ال يويون بعض ا  اك ،صوتا   األقوى ألأ  بعدف

 فل  بال ظر  و فأما الفقيو  ا ذا": "اليوووم" قال اقد ،االمفقاربون المث ون
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ث   فديام ف  فديام ي  اف  ،األص   تن يق ا المفقارب نن ترى ن  ،تث   تا

 .1"تث  يم تث  فديام نأ  فل  يوؤال ،األةور الحر  ع س

 المتجانس ن إدغام: ثالثا

 ،2"االفاء الدال تث  ،الصةا  دان المفر  يم الحريان يفةق نن"  و

   : تعال  قول  أحو اذل           ، 
 أةس لهما االفاء يالدال 3

 .الع وا الث ايا نصول تع ال يان ور  ا و ،المفر 

 ي ديع ب ن يكون تتهور شديد صو  الدال: األصوا  ع ماء اقال"

 الح ق يم تتراف ي ةذ ث  ،الصوتوون الوترين يوحرك بالح ترة تارا الهواء

 ور   لفقاء عدا قصورة يفرة   اك يو حوس الصو  تفر  فل  يفر  حف 

ا الفقاء   الع وا الث ايا انصول ال يان  نصول عن ال يان اأةص  يإذا ،تحكم 

 شديد صو  يهم الفاء انتا ،الدال سمم اأةتار صو  سمع الع وا الث ايا

 4"تهمو 

 ،الثاء ،الفاء ،الواء": يهم االمفقارب المفتاأس ارديام حرا  نتا

 ،الكا  ،القا  ،الضاد ،الشون ،اليون ،الراء ،الذال ،الدال ،الحاء ،التو 

 5("قث  بذل حتف  س شد رض): قول  يم اعمعت ،ال ون ،المو  ،ال م

 : ي م تا الث ث  ارديام نأواي عن التمزاري س ومان قال اقد

 االمفلار  الصةا  يم فن

 اتةقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا

 تقاربللا تفرعللا يكللون افن

 اتةقللللا يكللللون نا ربونتفقللللا

لللكن فن  ثللل بالمفتاأيلللون  س 

 كلل  يللم حريللان حللرك نا

 انحقلل يوهمللا يللالمث ن حريللان 

 ي قولللا اةف ةلللا الصلللةا  ايلللم

 الصلللةا  دان المفلللر  يلللم

 حققلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا

و ن   يالصلللليور كلللل    نال  سللللمِّ

 6بالمثللل  اايهم للل  كوولللر كللل 
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 اإلدغام أقسام: الرابع الم حث

 : الك  ر اإلدغام -1

 ،ع يون نم تث ون اكاأ سواء يو  تفحركا   الحريون نال كان فذا ايحص " 

 اقو  ،اليكون تن نكثر الحرك  فذ ،اقوع  لكثرة كوورا   اسمم ،تفقاربون نا

 اقو  ، بالصعو تن يو  بما اقو  ،فديات  قو  المفحرك فسكان يم لف ثرف

عن  ذا القي  " ووي وس"اقد قال  1"المفقاربون، الت يون ،المث ون" ،لشمول 

اعمعم تا نديمف  ا و ساكن يتوز ل  يو  ارديام ا و ": تن ارديام

 2"تفحرك

 : اإلدغام الصغ ر -2
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: أحو قول  تعال  1"االمدي  يو  تفحركا  ، نن يكون المدي  ساك ا"ا و  

         
االثاأو  يم ، ساك  " ربحت"يالفاء األال  يم  2

 .تفحرك " تتارته "

انتا ": عن تقيوم  لإلديام فل  نكور انصير قول " ع مابن "اذكر  

 3"  اكارديام يهو تقريا الحر  تن الحر  افدأا ف ت   يور فديام يكون 

ذل ثرب " : حر  يتمعها قول قد حددف ع ماء القراءا  يم تيع  نا

 .4"دي ت

حيا ت ثور الحر  األال ، تقدمي ورجعي" : ا  اك تن قيم  فل 

تع الم حظ  نن األص  يم ارديام  و الذي يفمث  يم ، االثاأم نا العكس

يف ثر  الدال ( قد سمع هللا)الف ثور الرععم بون الحريون المديمون يم أحو 

" سو ا"يصار  الدال بذل  ، باليون ا و الصو  الثاأم، ا و الصو  األال

ا ذف ، (قّيمع هللا)اأبقت العوارة ، ني اليون ت حفها ك  ةصائصها، تث ها

ني الذي يؤثر ، الصورة اردياتو  تعر  يم الوحق الحديق بارديام الرععم

 .م األص  يم اردياميو  الصو  الثاأم يم الصو  األال الياكن ا 

حر  األال يم الحر  الثاأم يهو الذي يؤثر يو  ال التقدمينتا ارديام 

صوتو  تم ع تعها ارديام األال يم  تتاف الف ثور تع اتتاف ال بق لع  ا يوففذ

اتشفقاتها تع حرا  ارووا   افتعلايكثر  ذا ارديام  يم صوي  ، الثاأم

فذا الفق  حريان تن " :يقول المورد"احرا  الصةور ع   الوع  األةص 

افذا ... ال فل  لة  الثاأم، اتق ا األيإأما تدي  األال يم الثاأم، يور المعف 

ا ع   تاأع  تم ع تن فديام األال يو  مال  يكن يم اآلةر ت ه، الفق  الحريان

يا   يو  د 
اتقاربا تقارب تا يتا ، افذا كان األال نشد تمك ا تن الذي بعدف، ن 

يمن ذل  حرا  الصةور ا م ، ال  يص ح ف  ق ا الثاأم فل  األال، فديات 

، يإأها   تدي  يوما عاار ا تن الباء االفاء االدال، اليون االصاد االزاي
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تقول يم ، يإذا نرد  ارديام نديمف  ع   لة  الحر  تن حرا  الصةور

 .1"تّيمع( تيفمع) ايم ،(رمّص ) تن صور  فذا نرد  ارديام " تةفع "
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 أحكام : الخامس الم حث

 : الوجوب -1

 ،الواحدة الك م  يم المفماث ون نا المفتاأيون الحريون يم ارديام يتا 

 ،حوا ،شدد: ااألص  ،  ّ  ،ت ّ  ،حاّ  ،شدّ  أحو ،1الواحدة الك م  يشو  تا نا

 .    ،ت  

 2تيفعدد: ااألص  تيفعد: ل ةع  الموازن ا س  يم نا

 الةع  يم األال يالفاء ،(سكت  ) أحو الواحدة الك م  يشو  يوما ارديام نتا

 .الةاع  المفك   ضمور الثاأو  االفاء( سكت)

 اكاأ فذا نالهما الياكن المفواي ون المفماث ون الحريون يم يتا اارديام

 تفص    ضمورا   الثاأم كان يإذا ،(رب  اسفيةر) ،(ل  ق ): تث  ك مفون يم

 ايمث  لةظا   ارديام اعا ضمورا   يكن ل  فذا انتا ،اةبا   لةظا   ارديام اعا

 : ي تم يوما

 أو ، املدعو: إذا سكن األول وحتر  الثاين يف كلمة واحدة يف الطرف حتذف مثل
 .رآس: الوسط مثل

 أو يف كلمتني حنو قوله تعاىل :        
3 

  شدّ ": أن يكون يف كلمة واحدة مثل ط  املثالن معًا فيجب اإلدغام بشر أو حتر ،
 .4"حبّ 

 

 : الجواز -2

                                                      
 ، على حممود النايب1
 .109ص ، 1001، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ط، األردن، "علم الصرف منهج يف التعلم الذايت"فارس حممد عيسى  2
 .71اآلية ، سورة املائدة3
 .111ص" الكامل يف النحو والصرف"، على حممود النايب 4



 

 

 : الفالو  الحا   يم ارديام يتوز 

 "مل يشّد وجيوز مل يشدد: إذا كان الفعل املضع ف دزوماً مثال يف قولنا. 

 مددمّد وجيوز ا: حنو، إذا جاء الفعل املضع ف يف صيغة األمر. 

  ًوالثانية متثل فاء الفعل مثل، األوىل زائدةوكانت ، إذا تصدرت التاءان فعاًل ماضيا :
 .تتلمذ وجيوز اتّلمذ

  عيي وجيوز عيّ : الزمة حنو ثانيتهما اإذا جاءت عني الكلمة والمها ياءين حركو ،
، وجاء هذا العمل حمحِْيًيا تراث لن حيحِْييا : ولكن ميتنع اإلدغام إذا كانت حركة ثانية عارضة حنو

 .1"جداداأل

 وجاز عدمه حنو، ولن يف كلمتني مستقلتني جاز اإلدغام لتسكني األإذا حتر  املثال :
 .2فداهحْم ِمنه، جعل لك

: ارديام زاعو عن" األصوهاأم الحيون بن نحمد بكر نبو" قال اقد 

 عمرا نبو كان"

 نا ،ااحد تفر  نا ،ااحد ع س تن ي فقوان حريون ك  يدي  -هللا رحم -

 يكون نن ف  ،تفحركا   نا ساك ا المدي  الحر  كان سواء ،المفر  وميقر

 المشهور نن ف ...تث ون يور ساكن قو   تا تةفوحا نا ،ت قوصا   نا ،تضاعةا  

 الحرا  انتا ،الياك   الحرا  فديام يو  يفف ل   الذي المذكور ع  

 .3"ن هر اربما ندي  يربما المفحرك 

 

 

 : متناعاال -3

 : ي م تا ديامار يوها يمف ع الفم المواضع تن 
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 نا ل مفك   كان سواء ضمور تاء فديات  يراد الذي الحر  كون -0

  : تعال  قول  تث  ياألال ،1 المفاوا      
 قول  االثاأم ،2

 : تعال       
  و الضمور تاء فديام اتف اي تن االيرض 3

 االمفاوا المفك   بفاء ال بق يتع  فذ ،ارديام يحدث  الذي ال وس ريع

 ،تةفوح  االثاأو  تضموت  األال نن الفاءين بون ب  يةر  تا نن اأع   ،ااحدا  

 .الةار  يذ ا اارديام

    : تعال  قول  تث  4 تشددا   المدي  الحر  كون -2
5 

س  " الثاأم يم األال حريها ندي  تشددة" تسّ " يم" اليون" نن ي تد ي   ،"ت 

 ااعا آن يم ااحد حر  يم حريون فديام يمكن   لذا" سقر" يم االيون

 .ار هار

 أحو ااحدة ك م  يم ا ما ساك ا االثاأم تفحركا   األال الحر  كون -3

    : تعال  قول           
 ت ع سوا ايعود ،6

 ي اقض تا ا و ارديام عن ي ت  الذي الثق  فل  ال وي  ذا تث  يم ارديام

 . ت  اليرض

ر   - و : فذا اقع المث ن تفحركون يم اس  ث ثم تث  -4 -د رر -شر 

 ام    
ايحص  لوس فذا ندي  الحريان بون  ذف الك ما  االك ما  الفالو  ع    7

 ....درّ ، ّشر، و ّ : الفوالم

                                                      
 .111ص، "القراءات وأثرها يف علوم العربية"، حممد سامل حمسني 1
 .10اآلية سورة النبأ،  2
 .10اآلية ، فسورة الزخر  3
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ن المث ون تزيدا  رلحا  الك م  بوزن آةر نن يؤت  بالحر  الثاأم ت -5

 1ع وا زيد  الواء الثاأو  رلحا  الةع  بدحر : أحو

 : نماذج في اإلدغام

 قوله تعاىل :               
جيوز اإلدغام يف  2

 ".مل"ألن الفعل مضارع دزوم ب " متسسه"

 قوله تعاىل :                           

    ....
: كما جيوز فكه مثال يف قوله تعاىل" يرتد"جيوز اإلدغام يف الفعل املضارع  3

        
4. 

 عمرو بن العالء مثاًل كان يقرأ حسب ما روي  كما جند يف القراءات السبع أن أبا
، عنه إذا التقى احلرفان ومها يف كلمتني  على مثال واحد متحركني أمكن األول وأدغمه يف الثاين

وكان يدغم ، وال يبايل أكان ما قبل األول ساكنًا أو متحركًا بعد أن ال يكون من املضاعف
 5كلمتني فيدغم امليم يف الباء إذا حتر  ما قبل امليم  ا يف احلرف يف املقارب له يف املخرج إذا كان

 : مثل قوله تعاىل                    

           
6. 

                                                      
 1000ص، املرجع نفسه1
 .11اآلية ، نورسورة ال2
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 قوله تعاىل : أنفساهم وما ياضحرُّوناكا من شيءوما يحِضلُّون إال
ففي اآلية حصل  1

 .إدغامان واجبان ذلك ألنه يوجد سكون وحركة

يم نلةوف  تتموع  نبوا  ضّمها ارديام ب أواع  " ابن تال "اعمع 

 : شرحا  اتةصو   دقوقون فذ يقول

 نال تث لللللللللللللللللللللللللللللللون تحلللللللللللللللللللللللللللللللركون يلللللللللللللللللللللللللللللللم "

  ا  لو لللللللللللللللللللللللللللللللللللللا      اذلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  اك  للللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  لالللللللللللللللللللللللليللللللللللللللللللللللللم ن   اشللللللللللللللللللللللللذّ       للللللللللللللللللللللللو  ا  كه  

لللللللللللللللللللللاح   لللللللللللللللللللللم اي  و   ديللللللللللللللللللللل  دان حلللللللللللللللللللللذران    ك 

 اتلللللللللللللللللا بفلللللللللللللللللاءين ابفعلللللللللللللللللدي قلللللللللللللللللد يقصلللللللللللللللللر

 ايلللللللللللللللللل  حوللللللللللللللللللق تللللللللللللللللللدي  يولللللللللللللللللل  سللللللللللللللللللكن
 

للللللللل   كا     م 

ديلل    ن

كمثللللللل  

لللل  لة  ص 

ا  

 س  كتي  

ا  

للللكاة   ص 

 ص  

 نبلللللللللللم

اأحللللوف 

ي  ب ق  

    قوالللللللللي  

كلللللللذل  

أحللللللللللو 

تت للللللل  

 ااسللففر

يولللللللللللل  

ع لل  تللا 

كفوللللللون 

 العولللللللر

لكوألللللل  

                                                      
 اآلية: سورة النساء 1



 

 

بمضمر 

الريلللللللع 

 اقفللللرب
 

 أحلللللللللللللللللللو ح  لللللللللللللللللللت تلللللللللللللللللللا ح  فللللللللللللللللللل  ايلللللللللللللللللللم

 الفعتلللللللللللللللللا الفلللللللللللللللللزم ايللللللللللللللللل  ايعللللللللللللللللل  يلللللللللللللللللم

 اتللللللللللللللللللا بتمعلللللللللللللللللل  ع وللللللللللللللللللت قللللللللللللللللللد كملللللللللللللللللل 

 نحصللللللللللللللللللللل  تلللللللللللللللللللللن الكةايللللللللللللللللللللل  الف صللللللللللللللللللللل 

 نحمللللللللللللللللللللللللللللللللللد هللا تصلللللللللللللللللللللللللللللللللل وا ع لللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 اآلــــــــــــــــــــــــــلللللللللللللللللـ  الـيـــــــــــــــــــــــــــــلللللللللللللللللـر

 ــررفـــــــــرام  الوـــــــــــــــــالك

علللللللللزم  

اشلللللللو  

التلللللزم 

تفوولللللر 

 قةلللللللللللم

االفللللزم 

ارديللام 

نيضلللللللا 

 يللم   لل 

أظمللللللللا 

ع للللللللل  

عللللللللللل  

المهملللللا

  

 اشللللفم 

كملللللللللللا 

اقفضلل  

ي للللللللل  

بللللللللللللل  

ةصلللللللا

 صلللللللللل 

تحمللللللد 

ةولللللللللر 

ال وللللللللم 

 نرسللللل 

اصلللللح

بلللللللللللللل  



 

 

الم لللللفف

بلللللللللللون 

"الفورة
1 

 

 : شرح ال  ف األول والثاني والثالث والرابع والخامس

" ندي "أتد  ذف األبوا  تفمحور حول فذا تا تحرك المث ن يم ك م  "

نا " ي ع    "اسماّ ع   ازن ال  يكن تا  ما يو   فن ل  يفصّدرا، نالها يم ثاأوها

الفكن حرك  ، ال  يفص  نال المث ون بمدي ، "ي ع    "نا " ياع    "نا " ي ع    "

يإن تصّدرا ي  فديام ، الثاأم ت هما عارض  ا  تا  ما يو  ت حقا  بيورف

د ن ر ، افن اعد ااحد تما سوق ذكرف، كد  ة ل  اد ر  ل    ، ياألال كص  االثاأم كذ 

د   د  يس  عمع ، االرابع كب      ال و ا ، 2"الق ككا     الام    االث، اع  االفاتس كت 

ص ص  نبم يق وت الهمزة فل  الصاد االيابع كه و       اقد ، عا  االياد  كاة 

ايه  ت   نن تا ذكرف ، نشار يم الووت الرابع فل  تا يتوز يو  ارديام االة 

وم، قو  ذل  ااعا ارديام مث ن يو  ياءين  زتا  تا كان ال، االمراد بح 

وام  يوتوز ارديامح  : أحو، تحركهما ي و كاأت حرك  ، حّم اعمّ : أحو، وام  اع 

وام  : نحد المث ون عارض  بيوا العات  ل  يتز ارديام أحو انشار ، لن ي ح 

تفت ّ  يتوز : كذل  أحو تفت   ااسففر فل  نن الةع  الموفدن بفاءين تث : بقول 

المث ون يم اآلةر يفيكن  فل  أظر -ا و القوا  -؛ يمن ي ّ اردياميو  الة  ا

ص    ل  بق بالياكن، يوؤت  بهمزة الوص  فحدى الفاءين  ، اكذل  قوا تو 

ايتوز ارديام يو  بعد أق  حرك  نال ، الة  ليكون تا قو  المث ون" اسففر"

ف ر  : المث ون فل  الياكن أحو ف ر  اسف ارا  ، س  سا
3. 

 : لسادس والسابع والثامن والتاسعشرح ال  ف ا
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، نتا يم  ذف األبوا  يوع م نأ  فذا الفحق بالمدي  يو  تا يوعا تيكو  "

فذ   يفصور ارديام يم ، كاتصال بعض ضمائر الريع ب  اعا تةكوك 

يفص  ب  ضمور تفك   نا تفاوا نا تفاوو  نا أون فأاث  ، اذل  ننساكن

د    ارددأا ارددن اقد : أحو د  نص   . 1("ح     ت  تا ح     ف    )تث  لذل  بقول  ر 

 تصال الفاء ، قو  اتصال الضمور ب  ح  بارديام ي ما سك ت ال م األةورة

نا ي  ، ني ي  المدي  يو ، اي  يع  نتر اتةعول  تحذا ، ب  اعا الة 

ل مةعول ايو  ضمور تيففر عائد  اايحفم  نن يكون ي  تاضوا  تو و، ارديام

نا ع   ارديام كما تقدم ادي  توفدن ايو  يم توضوي ريع ، لمدي  يو ع   ا

 ع   نأ  تةعول ل  يي  ياع   بمدي  اسكن ةور الموفدن نا التم   تضا  لها

ابمضمر ، ااقفرب يم توضع ةور الكون، اال م يم لكوأ  تفع ق بة  ،حوق

 : تفع ق باقفران ث  قال

م  اشو  التزم ت...... ز   .فوور قةمايم       ع 

ا و ، نا شو  التزم، يع م نن المدي  يو  فذا سكن يم عزم أحو ل  يرد

د د  ااردد، يم الوقل أحو رّد عاز يو  بقاء ارديام افأما ، االفةكو  أحو ل  ي ر 

، يهو شوو  ب ، عع  يع  األتر شووها  بالمتزام ألن حكم  حك  المضاري

تةكوك  يوعا تيكون نال   اي زم يم يع  األتر اعف ب  مزة الوص  ألن

اب ي  ن   الحتاز ، اارديام لي  تمو ، االفةكو  لي  ن   الحتاز، كالصحوح

 : عاء القرآن يالوا أحو            
    :  اقول ، 2

   
 : اتما عاء يو  تديما  قول  تعال ،  و يم القرآن كثور، 3

     
 يم سورة الحشر ع د عموع القراء ، 4     

يم ، 5
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افأما ةور ال ا   ألأ  المفك   ، االكويوون" نبم عمرا"ا، "ابن كثور"قراءة 

ب  يتوز ل  نن يفك   بال يفون تعا    نن العربم الذي ليف  الفةكو  تفور ألأ  

 .1"ف  تديما   ب  اكذل  الذي ليف  ارديام   ي بق،   تةككاف   ي بق ب 

اتع   قةم ، اقةم يم اضع ال عت لففوور، اتفوور توفدن اةور يم عزم

توع ث  فن تا ذكرف يم األتر تن عواز الة  اارديام يو   نن ذل  نيضا  عائز 

، ألأ  نتر يم المع  ، ايم    ّ ، يم نيع  الفعتا ألأ  ع   صوي  األتر

 : ا بقول ي ةرعهم

 ف زام  ارديام نيضا يم        اي   اي عا   يم الفعتا ال ف زام            اال  

الوس حكم  حك  يع  األتر تن ، ن الةع  يم الفعتا ي زم يك يع م ن

  م  ي ق ت الضم  : كما نن   ّ  نيضا ي زم فديات  انص  ، عواز الوعهون

ا م ع د ن   الحتاز اس  ،  ا ن ق وا   انديمت المو  يم المو  اتع ا، فل  ال م

افأما ، ع د   الواحد االمث   االمتموي بصوي  ااحدةها يع  يوفاوا ب

، تر   يفصر ، يإأها ع د   يع  نذكر ا ال ا     ا اعفوارا  ل ي  ب م تمو 

وا، الذل  يقولون يم الفث و      رضم هللا  ع م"، الما نت  ايم التمع   م 

تقاصد ال حو : اتا اعد ب  يم الفبو  بقول  تن ع   ال حو نراد عمع " ع  

 : نةور بذل  يقال، بها تحوي 

م            أ ظ ما  ع   ع  ِّ المهما  اشفم   اتـا بتمع  ع  وت  قد ك 

، ايع م نن تا ع م ب  عمع تهما  ال حو قد كم  اع   تعظ  تقاصدف

اعاء ع   ايق قصدف ، انيراض  اشفم  يفّ  تويوا  لما قصد تن فيراد

 .2اترادف

الما كان الفبور ، لقد تس الفبور ال يوي عواأا عات  تن س وك الةرد

اتن بون ،  ا رة عات  تعوّن ع   األداء ال يوي نن يياير  ذا الفبور

 .البرائق الفم تيففدم يم ال مو ال يوي تي ل  ال حت

                                                      
 .100ص، عبد  احلميد هنداوي، تح، شرح املكودي على األلفية يف علمي الصرف والنحو"، املكودي 1
 100/101ص، املرجع السابق2



 

 

 الفصل الثاني
 الترخ مالنحف و
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 النحف: الم حث األول

 النحف لغة واصا حا

: ال ي  القشر اال شر االقبع اقال ابن ت ظور يم قول يم  و : لغة -1

ف  : اال حت ،االقشر، ال شر: ال حت" و    ي   حا ت  الت  ت  ال تار الفشا اأ ح  : أ ح 

ف   ي   حا  ف   ب ياأ  ،بالكير أ حفا  ني براف  ف  ق ب ع    أ ح  فا  ، أ ح  ت   : ي حف  أ ح 

اأحف  بالعصا ي حف  أحفا ضرب  ، ك  شمءتن الرديء : اال حت، اشفم 

ت ك م  تدل ع   أ ت  : "نتا ابن يار  يوقول. 1..."بها ر الشمء اتيويف  ال  ح 

 .2"بالحديد

ت  الفشا : الوري يقال"نص  ال ي  يم اتع اف  ا ذب  االعود فذا برافأ ح 

يال حت يحم  تع   ا ةفزال  3"اتث   يم الحتارة االتوال ،سبوح 

اا ةفصار كما نأ  تيوي  ا و ت يوق اب اء تيففوع  عم و  ا ةفزال 

 .االف قص

 : القد ارد  ذا يم القرآن الكري  كقول  تعال       

           
 : اقول  تعال ، 4         

  
5 ،                          

 
 : ل  تعال واق، 6        

 حت   ا قبع يال. 1

                                                      
 لسان العرب ص"ابن منظور  1
 .101ص ، 1، "مقاييس اللغة"لنب فارس  2
 .11ص، 1091، 1لبنان ط، بريوت، دار األندلس" عوامل التطور اللغوي"امحد عبد الرمحان  3
 .91اآلية : سورة األعراف 4
 .110اآلية : سورة الشعراء 5
 .19اآلية : سورة احلجر 6
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ذيا ي قصها تن نورايها يف يوق يو اء ا ذف العم و  ل حتارة ث  تيوي  اته

 .تؤال فل  أفوت  وووعو  فذ فأها ت فهم فل  ة ق عديد

عدا ابن ، ل  تفعرض ل  المعتما  القديم  ال  تحددف: اصا حا -2

ا ك م  تكون منن تؤةذ ك مفان ات حت ت ه: تع   ال حت"يار  الذي عري  

ا و بهذا الفعريل يرعع فل  الفعريل ال يوي  2"ما عموعا بح ةذة ت هآ

 .العام

حرا  ك ماتها ك مفون نا عم   يف زي تن عموع مد فل  التع"ا و نن 

ت زي نصوا  "نا  و  3"ك م  يذة تدل ع   تا كاأت تدل ع و  التم   أةيها

عاأم ع   تع   تركا تن ت  ك م  تن ك مفون ي كثر نا تن عم   ل د ل

سقاو حرا  تن ، يال حت بهذا المع    و ف4"األصول الفم اأفزعت ت ها

ع س تن ا ةفصار الذي "الك م  رعباء ك م  عديدة تع بقاء المع    و 

يشم  ا قفضاب االف ع اا ةفزال االمز  اكان يرض  يم نص  الوضع 

 5"بما و ق و  الفو ول يم ال يان العر، و ا اليهول  ااريتاز االفعوور

القد حة ت الكثور تن ال يا  األع وو  ب  ااعفورت  تن العوات  األساسو  يم 

ب  نصوح الرصود المعريم  سفف ص  ،أ  يثري ال ي ، حوق فترقو  ال ي 

 .المصب حا  الع مو  يم ال يا  المفقدت  اةاص  ا أت وزي  االةرأيو 

تصب ح ال حت ل  نتا العرب القدات  ي تد نّن  : النحف عند القدما  -أ

ييفعم  ع د   بالشك  الواسع الذي اسففدتوا يو  بعض عوات  ال مو 

ت ةشو  االفصريح بالمشابه  بون أحت ك م  ااحدة تن ك مفون اأح ،ال يوي

عاء يم أص ناردف ياقو  نن نبا الةفح عثمان بن  فذ"ااحدة تن ةشوفون قدي  

را  بالظهر عما اقع عوي  الو بم ال حوي س ل نبا حين بن الفبور المع

ك م العرب  ذا ييم  : يقال، (شقحبا)ع   تثال  بيم نلةا  العر

                                                                                                                                                            
 .01اآلية : سورة الصافات1
 119ص ، "مقياس اللغة"ابن فارس  2
 .101ص ، 1009، 1ط، دار اآلفاق الغربية" فقه اللغة"حامت صاحل الّضامن  3
 .111ص ، 1009، 1ط، دار النهضة مصر" فقه اللغة"علي عبد الواحد وايف 4
 .91ص، 1001اجلزائر ، بوزريعة، دار هومه" فقه اللغة"صاحل بالعيد  5
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الم حو  اتع اف نن الك م  ت حوت  تن ك مفون كما ي حت ال تار الفشووون 

شق احبا يي ل  الو بم نن يثوت ل  حبا ت حو  تن شقي، ا ااحدةمايتع ه

أحو عشرين  ي ت  ا ع و  يم؛ اقع  ذا المثال لوقول يم تعريفها ع و  تا

كفاب ت وو  الوارعون ع   الم حو  تن ك م ) ن حةظ  اسما اارق  ت

 اتن"...اتهذيو  ل فوريزي  ايم فص ح الم بق  بن اليكوت 1("العرب

تعم عشرة  :الةراء عن بعض العرب احك ... التعةدة ني تن عع ت يداك

البّ وق  حكاي   م يم يق  ال ي ازاد الثعالو ، ّن نحد عشرني صوّر: ي ّحد ن لم

الك م  االقول بال حت ع د القدتاء يظهر يم ب اء  .2"نوال هللا بقاءكقول  

ا ذا : قال الف و ...""بن يار الواحدة تن ك مفون انشار فل  ذل  الف و  اا

فذا كان تن عود شمس ( عوقيم)شمم ا ويشو  قوله  الرع  تعوقس ارع  ع

اقال ابن يار   ،مفون تفعاقوفون ك م  ااشفقوا يع نا عود قوس ي ةذاا تن ك 

اقد ذ ا  3"العرب ت حت تن ك مفون ك م  ااحدة ا و ع س ا ةفصار

انأها تضم ت بعد تركووها " نن"ا "  "ت فزع  تن " لن" »نن  فل  الف و 

"   " نن نص ها"    "تع   ل  يكن ألص وها تتفمعون اكان الةراء يقول 

اقو  فأها فأما تركو  تن  اء  م بمع   اقصد اتعال،ان(    ل  يم كذا)

ني "يقد ذ ا الوعض نأها ت فزع  تن " نيان"نتا  4«الف وو  ال  تع   ض 

التازت  " لما"يحذيت  مزة اعع ت الك مفان ك م  ااحدة انيضا يم " آن

" لكن"فذ حذيت األلل اشدد  المو  انيضا ا " تا"ا "  "افأما نص ها تن 

"  "الم فزع  تن " لوس"انيضا " الفباب" "كا "اتن "  " الم فزع  تن

يهذف بعض الك ما  الم حوت  ع د القدتاء ا فن كان  ذا قد ارد  ،"نلوس"ا 

 .ع ه  ب يا ق و  

نةذ ك م  تن ك مفون نا » :اعري  عود هللا نتون قال: عند المحدث ن -ب

مد ، ب ن تعاالمع   تعانكثر تع الم اسو  بون الم ةوذ االم ةوذ ت   يم ال ة  

                                                      
 .100ص " فقه اللغة"حامت صاحل الضامن  1
، 1099، دط، 1ج، بريوت، حممد البجاوي املكتبة العصرية صيد، حممد إبراهيم، شرح وتعليق أمحد جاد" املزهر يف علوم اللغة"السيوطي  2

 .191ص
 .101ص " فقه اللغة"حامت صاحل الّضامن  3
 .111ص " فقه اللغة"على عبد الواحد وايف  4
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نا تن بعضهما حريا نا نكثر اتض   فل  ك مفون نا نكثر يفيقع تن ك  ت هما

اتؤلل ت ها عموعا ك م  ااحدة يوها ، 1«تا بقم تن نحر  ك م  فل  نةرى

تع    ذا نن ن نا نكثر اتا تد ن ع و  تن تعان، ابعض نحر  الك مفو

اي ص  ،ا لةظا اتع  متدل ع وه ال حت  و ا أفزاي تن ك مفون ك م  ااحدة

ع   نةذ الك م  تن ك مفون نا نكثر تيفويوا بذل  الم حو  تن »الشهابم 

أ  ب اء ك م  ب »ابهذا يمكن نن أعر  ال حت  .2«ك مفون نا ث ث نا عم  

ن تفواي فون يم نكثر نا تن عم   بحوق تكون الك مفا عديدة تن ك مفون نا

لك م  التديدة آةذة ت هما عموعا بح  يم المع   االصورة ابحوق تكون ا

ابهذا يإن الك م  الم فزع  تن ك مفون نا  .3«ال ة  دال  ع وها يم المع  

يال حت ت لول »ك ما  ت ةذ تن شك ها ال ةظم كما نأها تحاي  ع   المع   

اسففداتها يم تعوورا  اصب حو ، نا شاي نيعال اتصادر تن عم   كات   

ا اأشور فل  نن   اك يرق ،4«ثر ك م  ااحدةمفون نا نك و نن يففصر يم ك 

ون تن نلوان الفركوا ت فقص يو  المواد بون ال حت االفركوا؛ يال حت ل

 ،5«المركو  اتففزل ع   حون يتمع الفركوا ب وفم الك مفون دان فأقاص

يالفركوا بهذا يحاي  ع   ب اء ال ة  اتع اف بو ما أتد ال حت ت فزي ت   بعض 

 .الحرا  المركو  ل ةظون الم حوتون

كما  و تع وم نن ا شفقا  قوة ل مو : نس ة النحف إلى االشتقاق -ج

اعم تقود ب زتان ةاص  أ  سم  اتكاثر ك مها ا تشعا صويها فذ فال ي

الم بق نثور  قضو  عدل بون الع ماء تةاد ا نّن ون اتن  ذا انشفاص تعو 

اقد  ،آةر ي ةم  ذا ن ال حت ت يوب فل  ا شفقا  ا رني  اك تن يصرح ب 

 : اأقيموا فل  ث ث  نقيام

                                                      
 .101ص " فقه اللغة"صاحل الّضامن  1
 .101ابق ص املرجع الس 2
 .101املرجع السابق ص 3
 .101ص " فقه اللغة"صاحل الّضامن  4
 .197ص " األصوات ووظائفها" حممد منصف القماطي 5
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،   ال حت أوعا ت  ع  اع   تصريلعاة تع   ا شفقا  اايؤكد نن تر -1

 ، يري انص ك  ت همات هما تولود شمء تن شمء ايم ك  يم »ذل  نن 

ق ال حت يايفمث  الةر  بو هما يم اشفقا  ك م  تن ك مفون نا نكثر عن ور

ني يعفور  1«ااشفقا  ك م  يم قوا  الفصريل لذا سمّم با شفقا  الكوّار

ال حت أوعا ي در   ضمن ا شفقا  بما نأّهما يم ك وهما تؤةذ صوي  تن 

 .ةودةصوي  نةرى تع تحايظ  ا شفقا  ع   المع   األص  بزيادة ت

تا القي  الثاأم يو ةم نّن ال حت أوي تن ا شفقا  ذل  نّن ال حت ن -2

ا المفقدتون نّن ليويو »احتفه  يم ذل  ( ا شفقا )يريا عن ال ي  العربو  

 ف م   ابن ع م يم بحوث  ال  يذكرل  يعداف تن ضراب ا شفقا  فذ ن

افضاي   2«ل شفقا  ب  نيرد ل  بابا ةاصا ص ووم يم الواب الذي ةصوالي

 اع    ذا نن ياي  ا شفقا  اسفحضارف تع   عديد دا لهذا نن ال حت يكون 

 .بو ما ياي  ال حت   تفتااز ا ةفصار

نتا القي  الثالق ي تدف قد توسع بون الرنيون يعد ال حت تن قوو   -3

  ال حت فل  ت اآلراء يم أيو، ابهذا اةف ةا شفقا  الك   لوس اشفقاقا بالةع 

تن ا شفقا  الك    ، ايمكن نن تقول فن ال حت ضرب نا أويا شفقا 

 .ا ةاصوف متيفق  ع   ألن لك  ت ه

  : أقسام النحف

 : ي قي  ال حت فل  نربع  نقيام

ا و نن ي حت تن التم   يع  يدل ع   يع  ال بق ": النحف الفعلي-1

 .(3)"بها نا الحديق عن تضموأها

تع ارشارة نّن الهمزة األةورة " الو ب ة"ات ها أحت " ب بم نأت": عم  

 .نرعع: ات ها" فأا هلل افأا فلو  راععون"ت حوت  تن نأت اعم   
                                                      

 .101ص " فقه اللغة"حامت صاحل الّضامن   1
 .101املرجع السابق ص 2

 11ص" عوامل التطور اللغوي" محن أمحد عبد الر  - 3
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م    : ات ها" بي  هللا الرحمن الرحو "اعم     (.الويم  )ب ي 

ع ت  يداك"اعم    ة د  : ات ها" ع  ع   (.التعةدة)ع 

ل   ات ها، اعم   الحمد هلل د  م   (.الحمدل )ح 

ق    : ات ها، "  حول ا  قوة ف  باهلل"اعم    و   (.الحوق  )ح 

و   : ات ها" حيوم هللا اأع  الوكو "اعم    ي   (.الحيو  )ح 

ز  : ات ها" ندام هللا عزك"اعم    ع  ت   (.الدتعزة)د 

و ع    : ات ها" حم ع  "اعم     (.الحوع  )ح 

 (.الب وق )و   و ق  : هاات " نوال هللا بقاءك"اعم   

و ح    : ات ها" سوحان هللا"اعم     (.اليوح  )س 

ع    " الي م ع وك "م   اع م   (.اليمع  )ات ها س 

ك ن  " كان تا شاء هللا"اعم    ش   (.المشك  )ات ها ت 

﴿ : اقول  تعال         
بعق )ت حوت  تن " بعثر"يإن . (1)

 .(2)"ني بعق يوها انثور ترابها (انثور

ا و نن ت حت تن اسمون نا نكثر اسما اتث  ذل  : النحف االسمي-2

ا ق ر"اتن " ع   م ود"ات ها " ع د اعمد" و ق ر" ح  " عقو  ال ي "اتن  ح 

ض  ؛ نم" عت  اضاع "اتن  عقابو  م  ت  عت  يهو ال وى اضاع  ااد  ال الع 

 .تعرا 

                                                      
 1: سورة االنفطار - 1
 11-11ص: عوامل التطور اللغوي، أمحد عبد الرمحن - 2
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تن ك مفون ك م  ااحدة تدل ع   صة  ا وال حت : النحف الوصفي-3

 : نا ب شد ت ها اتثال ذل ، بمع ا ا

م  ا و الشديد الحايز:  هاتا( الص دم االصدم)  .الص   د 

 .ات ها صه ق ا و الشديد تن األصوا ( صهو  اص ق)ا

 .ات ها ضوبر ا م ل رع  الشديد( بع اضور)ا

 .اي م : ات ها( اي  ألت )ا

،   ب دتون نا اسمونو  شمء نا شفص فلا و أي: النحف النس ي-4

 : اتثال ذل 

 .وورسفان اةوارزم: ت يوب فل  ب دتم: "ةزير  و و  "

 .عود الدار: ت يوب فل : "عودري"ا

 .ت يوب فل  اترئ القوس: "ترقيم"ا

 .أيو  فل  عود هللا: "عودلم"ا

 .تن تو  ال  " توم م"ا

 .تن فيريقوا اآسوا: "نيراآسووي"ا

  الدارسون ب ربع  وم حدد ا ني و، االفقيام ال حت ذا يوما يفص ن

 .نقيام

ا و أوي : مشلوز: (ني المركو )اأضول تن نتث   الك ما  الم حوت  

 .تشم  الوز: اقد أحت تن ك مفون، تن المشم  ح و ال واة

، ا و أعت يب ق ع   الحووان الذي يعو  يم الور االماء: ابرتائم

 .بر اتاء: ا و ت حو  تن ك مفم
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 .تا  و: ا و اس  ت حو  تن الك مفون، ني وووع  األتر: اتا و  األتر

 .تا عرى: ا م ك م  ت حوت  تن، ني الحوادث: االماعريا 

م. فأم تع : ت حوتفان تن، رني ال ا  عفتع افتع  ني يفو" و ر  ح  ني : ات 

 .(1)"تاء حا الرتان

فلوها الد ل  االمضا  " ب و"ايم العربو  الك ما  الم حوت  المركو  تن 

 .ني ب و عود الدار: "بعودر"ع   س ل  شفص اتن نشهر ا 

 .ني ب و الحرث: ثرب ح

 .ني ب و القون: ب قون

 .ني ب و الهتو : ب هت 

 حت اللشوا د يفضح ل ا نن العربو  عريت اااأب قا تن ك   ذف 

كوسو   ل  مو ال يوي اذل  ت ذ القدم فذ تدل ت   الشوا د ع   اعود  ذف 

الظا رة ت ذ القدم كعودري اعوشمم الفم أحفت تن الك ما  الم يوب  فل  

ع    هور ا بعد " حوق ، بيم "بعض القوائ  بو ما تدل ت حوتا  نةرى كـ 

ايودا نن ق   عدد الك ما  . ا م تدة  يم أبا  الك ما  المولدة، ارس م

ئ  ع   كثرة القا؛ الم حوت  يرعع فل  ال مع تن ابفداي الك ما  اتولود ا

" ليان العرب"ا سفعمال ايدل ع   ذل  قول ناردف ابن ت ظور يم تؤلة  

فأم : يقال لها، فن اترنت  س لف  نن يكيو ا ع وابا"يم حديق ابن تيعود 

: يقالت، بوف : تا  و؟ يقال: يقالت. تدعم ع واب هللا الذي ع وو نن نةش  

ن تن ( نأ  نتن نع )اتريد ، نع   تن نصحاب تحمد تقول  ذا يحذيت تا

 .(2)"نأ "احذيت الهمزة تن " نع "احذيت ال م تن ك م  " نتن"

                                                      
 11ص، عوامل التطور اللغوي، أمحد عبد الرمحن - 1
 .مادة ج ن ن، ابن منظور لسان العرب - 2
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حدث عن فيحاال نن يتع  ل ةي  تذ وا يم ال حت يو" ابن يار "اأتد 

 ذا تذ و ا يم نن األشواء ": الك ما  الزائدة ع   ث ث  حرا  فذ يقول

 رع  الشديد العرب لقول الزائدة ع   ث ث  نحر  ي كثر ا ت حو  تث  

اقد ذكر ذل   ،ضوبر تن ضوع اصور اقوله  صه ق تن صه  اص ق

 .(1)"س ال ي وياتق مبوعو   ي

اع   نن ل رباعم االفماسم تذ وا يم القوا  ييف وب  ": س ال ي وياتق

 .(2)"دقوق اذل  نن نكثر تا تراف ت حو ال ظر ال

ب يت الك ما  لعربو  حف  اابهذا أتد ابن يار  اّسع دائرة ال حت يم 

 .الم حوت  يم تعتم  نكثر تن ث ثمائ  ك م  ت حوت 

لرق  ا و اس  لبائر ا و ت حو  تن ك مفون برقشت ا:  لاتن نتث   ذ

 .الشمء ا و كال ق  اتن الورت  ا و اةف   ال وأون

انيضا ب بح فذا ضرب الرع  ب ةي  األرض ا م ت حوت  تن ببح 

بعق : ا م ت حوت  تن، الماء تن الحوضالوعثق  ا م ةرا  : انيضا، اب ع

فذ ل  يةر  بون ؛ ة ع بون الم حو  االمعّرب، اأتد ابن يار  قد ابثق

ايع ق اليوووم ع   تا تفوع  ابن يار  فذ ، األلةا  العربو  ايور العربو 

كان ابن يار  قد توسع فل  حد نأ  رنى يم ك  ك م  زائدة عن ث ث  ": يقول

 حت يإن بعض ال يويون القدتاء قد الفزم عاأا نحر  صورة تن صور ال

ا عفدال ال  يق  يم ال حت ف  بما سمع عن العرب ألن الحك  يو    يبّرد 

 .(3)"افأما يقال ت   تا أق  عن العرب

الك ما   يثون اعداا يم ال حت اسو   لوضعيإن الحد، اتهما يكن

 .ااسف واو المصب حا  ل  مو ال يوي

 : شروق 
                                                      

 19ص، عوامل التطور اللغوي، أمحد عبد الرمحن - 1
 119ص، اللغةمقاييس ، ابن فارس - 2
 .191ص، املزهر يف علوم اللغة، السيوطي - 3



 النحت والترخيم                                                                        ثانيلفصل الا

 

65 
 

 

ا بحاع  فل  ال حت لفبور ال ي  العربو  ي  بد تن تراعاة  ابما نأ

 : ير ا لوضع ك ما  عديدة اتكمن  ذف الشراو يماالشراو الفم يتا تو

 .أن يكون اللفظ املنحوت على وزن عريب قد نطق به العرب -1
 ...أن يلتزم اللفظ املنحوت بقواعد اللغة من إفراد وتثنية وإعراب -1
 .(1)"يا يف اجلرس عن سليقته العربيةباملنحوت ناأن ال يكون اللفظ " -1

   رثراء ال ي  العربو  دان يومراعاة  ذف الشراو يصوح ال حت اسو

 .ر لفصائصهات ك

 : آرا  العلما  حول جواز النحف في اللغة العرب ة

بني يتإذ اعتربه من الرتاكيب املزيفة فجة أن الذهن قد مييل إىل أن : قسم معارض -1
عا لشكلها اخلارجي فقط ومن هنا تتضارب فيه اآلراء وتظهر عن طريقه كلمات الكلمات تب

ما تركوه من الكلمات  لقدامى مل يتكلموا فيه كثريا وكلميجها الذوق إضافة هلذا أن العرب ا
 .قليل املنحوتة
دت عن ثالثة غة العربية وأكثر الكلمات اليت زافيؤكد على دوره يف الل: قسم يجيزه -1

ضع املصطلحات اجلديدة إذ يقول نحوت كما يرى بعض احملدثني أنه ضروري لو أحرف هي امل
تدفعنا إىل ذلك حاجات علمية ، النحت وهو أمر ال شك فيه إننا فاجة إىل": ي خليلحلم

وجند من العلماء من اخرتع سوابق   .(2)"ومقتضيات حضارية وتطور ضخم يف العلوم والرتمجة
وهذا من قبيل االهتمام بالنحت الذي ( قبتارخيي) ق ، (ال شعوري) ال: يف اللغة العربية مثل

 .يثري اللغة باملصطلحات العلمية

                                                      
 10ص، عوامل التطور اللغوي، أمحد عبد الرمحن - 1
 00ص، 1091، بريوت، دار النهضة، املولد يف اللغة العربية، حلمي خليل - 2
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فمؤيد ألنه يراه ضروريا لتوفري  ؛أما القسم الثالث فهو بني مؤيد ومعارض -1
، واللغة العربية ليست حنتيةا، ومعارض ألنه يرى قياسه صعب، املصطلحات يف العربية

 . قياسيةواملنحوتات مساعية ال
 

 : مآخذ النحت

اري  تا قدت  ال حت ل ي  العربو  ف  نأ  ست ت ع و  بعض المتةذ 

 : ا م

 .ىل قاعدة مما جيعله مفتوحا أمام اجملتهدين يدلون بآرائهمال يستند إ -1
 .ظهوره كان يف الفرتة األوىل من تقعيد اللغة فقط -1
وتأخذ تفسريات متنوعة ، كوهنا انطباعية،  أغلب املنحوتات العصرية ميجها الذوق" -1

 .(1)"ألهنا غري مضبوطة وغري مستعملة حىت من قبل املعّربني
 .غياب نظرية لغوية وظيفية حتكم أسلوب النحت -1
حيث إن العربية مل تنل حظها يف هذا اجملال على غرار اللغات ؛ عدم التخصيص -1

 .القدمية أو اللغات احلديثة

كما نأ  ، ق و   يوها ال حت الك ابهذا يإأ ا أتد ال ي  العربو  قد ارد 

 .ااسف واو تصب حا  عديدة، اعفور تن ةصائص تبور ال ي  العربو 

  

                                                      
 97ص، فقه اللغة، صاحل بلعيد - 1
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 الترخ م: الثانيالم حث 

 : تعريف 

ا و يم يور ، اترةو  الم ادى عائز": يقول ابن الحاعا يم كايوف 

 .(1)"ا و حذ  يم آةرف تفةوةا، ضرارة

 :  و ترقوق الصو  ات   قول ذي الرت  :لغة

 (2)رةو  الحواشم    راء ا  أزر لها بشر تث  الحرير ات بق

 .فن حديثها رقوق اعذب: ني

 . و حذ  نااةر الك م يم ال داء :اصا حا

 : قال ابن تال 

 (3)يوا سعا يومن دعا سعادا ترةوما احذ  آةر الم ادى

 ففةول لكثرة داراأ    لإلع ل كما ليالفرةو   و حذ  نااةر الك ما  

  .(4)يا نتام يم يا نتات  يا تال يم يا تال ، يم يا ياو  يم يا ياوم 

  

                                                      
م، دار الكتب العلمية، 1009هد 1110، 1، ط1بديع يعقوب، دلدإميل : شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين االسرتباذي، تح - 1

 .110، ص(لبنان)بريوت 
 .119م، ص1001هد 1111، 1عبد اجلليل يوسف، ط: تسهيل شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك يف النحو لبهاء الدين العقيلي، تح - 2
 .119املصدر نفسه، ص - 3
 .90النحو العريب، إبراهيم إبراهيم بركات،  - 4
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 : شروق 

، ا  عم  ، اشرو  نن   يكون تضايا ا  تيفياثا": يقول ابن الحاعا

  (1). ."ايكون فتا ع ما زائدا ع   ث ث  نحر  افتا بفاء الف أوق

الثاأم أحو ايقع الحذ  يم آةر ا س  ، انعاز الكويوون ترةو  المضا 

 :قول ز ور بن نبم س م 

ر        ةذاا حظك  يا آل عكرم  ااذكراا ك  ح  باليوا ت ذ  أا االر  نااصر 
(2) 

 : ايقول ذا الرت 

  (3)ا  يرى تث ها عت  ا  عرب               ديار تو  فن  تمٌّ تياعة   

 : نوعا الترخ م

 : االم ادى المرة  أوعان

 : المختوم بتا  التأن ث. 1

يوتوز ترةوم  تب قا سواء نكان ع ما ، يفق ا  ات  الفاء  اء  ع د الوقل

زائدا ع    ؛يا عاري، يا عات : قول، يفعاري : أحو ر ع  نا يو، عاتك : أحو

 : اتن شوا د ذل  قول اترئ القوس، ث ث  نحر  نا يور زائد كشاة

افن ك ت قد نزتعت صرتم   نياو  ته  بعض  ذا الفدل       

 (4)ي عم م

 : اقول العتا 

                                                      
 .171شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين تالسرتباذي، ص - 1
 .191الكامل يف النحو والصرف، علي حممد النايب، ص - 2
 .191املرجع نفسه، ص - 3
 .110يف النحو وتطبيقاته، إعداد مكتب الدراسات والتوثيق، يف دار النهضة العربية، حممد مطرسي، ص - 4
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 (1)   بعوريسوري افشةاقم ع   تش كري عذيري عاري  

 : ايقول دعو  الفزاعم

 (2)ضح  المشوا برنس  يوك    تعتوم يا س   تن رع 

 : اقول ع فرة

مام افأما  نةش  ع   عو و  اقت بكاء يا عو    نةش  الحا

نتا يم ، عاري : نياوم  ايم الووت الثاأم: ااألص  يم الووت األال

يك  ، حذ  ت ها الفاء ل فرةو ، عو  : نتا الرابع ي ص  ، س م : الووت الثالق

، ألن ال كرة يور المقصودة   ترة ،  ات  األسماء عاء  أكرة تقصودة

 .كقول األعم  يا عاري  ةذي بودي

يم ترةو  تا كان " نسرار العربو "يقول نبو الوركا  األأواري يم كفاب  

فن ترةو  تا كان ع   ث ث  نحر  اةف ل يو  ":   نحر ع   ث ث

يتوز ترةوم  اذل  نن الفرةو  فأما  يذ ا الوصريون فل  نأ   ، ال حويون

، اتا كان ع   ث ث  نحر  يهو يم ياي  الفة ، دة  الك م ألع  الففةول

 .ألن الحذ  ت   يؤدي فل  ارعحا  ب ، ي  يحفم  الحذ 

تث  ، أ  يتوز ترةوم  فذا كان ناسب  تفحركااذ ا الكويوون فل  ن

اذل  ألن ... ايم كفل يا كت، ي قول يم ع ق يا عن، قول ا يم ع ق اكفل

ايم يد ، يد ايد ااألص  يم يد يدي: يم األسماء تا يماث   ا يضا و  أحو

 .دتوانادتوان : بدلو  قوله ، ايم دم دتو، يدا

 : كقول الشاعر

 (1)"عرى الّدتوان بالفور الوقون  ي و نأا ع   حتر ذبح ا

                                                      
 .110املرجع السابق،  - 1
 .110املرجع السابق، ص - 2
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نحد ما نن الحذ  يم  ذف األسماء ق و  ، ا ذا ياسد تن اعهون"

ألأها ك ما  ، نتا ق ف  يم ا سفعمال يظا ر، بعود عن القوا ، ا سفعمال

يألن القوا  يقفضم نن حر  الع   فذا ، انتا بعدف عن القوا ، ييورة تعدادة

ي ما حذ  تن دتو دل ع   نأ  ، ا  يحذ تحرك ااأةفح تا قو   يق ا نلةا 

 .ة   القوا 

 شفيال ( يد ايد ادم)نأه  حذيوا الواء االواا تن : انتا الوع  الثاأم

انتا يم باب الفرةو  ، ادتو، ايدا، يدي: ألن األص  يوها، الحركا  ع وها

، لففةول ا س  الذي كثر  حراي ؛ يإأما اقع الحذ  يو  ع   ة   القوا 

 (2)."يوعد ت ها ألأ  يم ياي  الفة  ي  حاع  فل  تفةوة  بالحذ ال  

 : المجرد منها. 2

 : ي  يرة  ف  بث ث  شراو، فن كان الم ادى تتردا تن تاء الف أوق

اقد نثر عن يور العرب ترةو  ، ي  يرة  يور الع  ، نن يكون ع ما -ن

 "صاحا"ك م  

 : كقول الشاعر

 (3)تو  ي يواأ  ض ل توون  الـصاحا شّمر ا  تزل ذاكر 

 .يفرةو  ك م  صاحا شاذ   يقا  ع و 

   د اسعد: ي  يرة  أحو، نن يكون رباعوا ي كثر -ب

 : كقول الشاعر

 (1)قو  الةوار  اي  ع فر نقدم  القد شة  أةيم انبرن سقمها

                                                                                                                                                            
 .111أسرار العربية، أبو الربكات األنباري، ص - 1
 .111املصدر السابق، ص - 2
 .191الكامل يف النحو والصرف، علي حممد النايب،  .- 3
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 .  بحذ  الفاءةير، االشا د   ا ع فرة

ت بع شرا : ا  أحو، القوس ، اتر عود هللا: ن  يكون تركوا أحو - 

 .اشاب قرأا ا

ا  تا كان ع   ث ث  نحر  ال  يكن تففوتا ، ي  ترة  ال كرة" 

يم ، ا  يا حس، ألأ  يور ع  ، فأيان، ي  يقال يا فأيا، ا  المركا، بالفاء

 (2)."ا  تث  عود الرحمن ألأ  تركا، ألأ  ع   ث ث  نحر ، يا حين

 

 

 : ما يحذف للترخ م

( نسماء)يإن كان يم آةرف زيادتان يم حك  الواحدة كـ": ال ابن الحاعاق

حذي ا افن ، نا حر  صحوح قو   تدة ا و نكثر تن نربع  نحر ( تراان)ا

 (3) ."افن كان يور ذل  يحر  ااحد، كان تركوا حذ  ا س  األةور

نا ، ا و فتا حريان، تا يحذ  ل فرةو  ث ث  نقيام": اقال الرضم

 (4)."نا حر  ااحد، ك م 

 : يوحذ  ل فرةو  فتا حر  ااحد كقول الشاعر

سودعوف داعم توف   يو توا    نيا عرا  يك  ابن حرة 
(5) 

 .يحذيت ت   الفاء ي ص   عراة، االشا د  و عرا

                                                                                                                                                            
 191النحو الشايف الشامل، حممد حسين، ص - 1
 .191التطبيق النحوي، عبده الراجحي، الدار املعرفية اجلامعية، ص - 2
 .179ح كافية ابن احلاجب، رضي الدين االسرتباذي، صشر  - 3
 .179املصدر السابق، ص - 4
 .197النحو الشايف، حممد حسين، ص - 5
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 : اقول آةر

 (1)تم اأم لوقف  م لقوع  نعام ل  ابن  صعصع  بنا سعد  

انتا  حريا ااحدا  و الراء انص   عاتر،  يحذ  ت  ، االشا د  و عام

 :كقول الشاعر نبم زيد البائم، حريان يهو ق و 

 فن الحوادث ت قم  ات فظر      يا نس   صورا ع   تا كان تن حدث

حوق حذيت ت ها نلل المد الزائدة ، انص ها نسماء، االشا د  و نس 

 .االهمزة األةورة

 : اقول الةرزد 

واء  ارب ها ل  يو  ا   تحووس يا ترا  فن تبوفم   ترعو الحا

 .يرة  الم ادى بحذ  نلل المد اال ون، ااألص  يا تراان

 اتيكون يقال يم ت صور...: "ايم  ذا يقول ارتام ع ل الدين اليوووم     

ايا ، ايا ترا، يا ت ص  ايا تي : ا  دا  زيداناازيدان  اتراان انسماء

 (2) ..."ايا زيد ايا   د، نس 

يورى بعضه  نأ  ، تا ا س  المركا ياةف ل ال حويون يم ترةوم ن

ايرى الوعض اآلةر  .يفقول يم ترةو  بع و  يا بع ، يرة  بحذ  عتزف

افأما يتوز ، نأ    يتوز حذ  التزء الثاأم تن المركا؛ ات ه  ابن كويان

احضرم يم ترةو  ، يا بع و : نن تحذ  الحر  نا الحريون يفقول

 .حضرتو 

                                                      
 .197املرجع السابق، ص - 1
 .91مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، جالل الدين السيوطي، ص - 2
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  أةه  نن تا يحذ  ل فرةو   و حر  ااحد ا و الشائع االكثور ات 

 كقول  عز اع                
(1) 

 : اقول حيان ابن ثابت

 (2)ع ا انأف  تن التو  التماةور  حارا بن كعا ن  نح م تتزرك  

 : اقول ز ور ابن نبم س م 

تون    (3)ل  ي قها سوق   قو م ا  ت       ت ك  بدا و يا حارا   نر 

 .ابحذ  حريون ا و ق و 

 : حكم  وإعراب 

 : يوعد يم الم ادى المرة  ليفان

ضم  نا كيرة نا  –نن توقم آةرف بعد الحذ  ع   تا كان ع و  . 1

ا ذف ال ي  كما نعمع ال حاة  م ، يا حارا ، يا ععل  ، يا ت ص  : أحو - يفح 

 .األال  ااألشهر

 .يا حار  ، نن تحرك  بحرك  الحر  المحذا  أحو يا ععل  . 2

اتيم  ال ي  األال  لي  تن ي فظر اأقصد بها ب ن تقدر المحذا  ك أ  

، ني نن يفوق  حرك  الحر  األةور ع   تا كان ع و  قو  الفرةو ، توعود

 .يا ت ص  ، يا حارا ، يا ياو   : قولتفرك  ع   نص   يف

                                                      
 .99سورة الزخرف، اآلية - 1
 .197النايب، ص الكامل يف النحو والصرف، علي حممد - 2
  .197املرجع السابق، ص- 3
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اأقول يم ، يفوق  المو  تةفوح  كما كاأت، م   يا ياو  نص ها يا ياو

 ، فعرابها

 .ت ادى تو م ع   الض  المقدر ع   الفاء المحذاي  ل فرةو ، ياو 

ي فظر الحر   ني تن  ، ي فظر اتيم  ال ي  الثاأو  لي  تن  

ك ن ، يوو و  ع   الض ، ب  يعفور تا يم آةر الك م   و األةور، المحذا 

يفظهر ع   آةرف –ا س  بعد الفرةو  اسما قائما بذات  توق  تن  أعفور تا

 : اتعرب كالفالم، يا ياو   ، يا حار  : ضم  ي قول

 ت ادى ترة  تو م ع   الض  يم تح  أصا: ياو 

ايرى ال حاة اعوب ا لفزام بالفرةو  ع   لي  تن ي فظر اف  ندى 

 : الفرةو  ب ي  نةرى فل  ا لفوا  ايودا كذل  يم توضعون

ايكون ذل  يم الميم  ب  ، ا لفوا  بون الفذكور االف أوق، نالهما" 

، يفقول ترةما يا تي    ، (حارث )االمؤأق لةظا ( حةص )ا( تي م )المؤأق 

بالةفح اذل  كم   ت فوس بالم ادى المذكر يور المرة  المو م ع   ، يا حةص  

 .رةمت ع   لي  تن   ي فظر، فذا الض 

حوق الفاء ل ف أوق ي و رة  ع   لي  تن   ، تثقة يا تثقل ترةو  : ات  

 .ي فظر ي فوس بالم ادى المذكر يور المرة  المو م ع   الض 

دم اأفظار رد المحذا  ت   فل  بقائ  تع عدم اعود عتا يؤدي : ثاأوهما

 : ايذكران تن ذل ، ال ظور

دان الو اء ، يوكون وو س بالةفح ع   لي  تن ي فظر، ترةو  وو يان

 (1)  الض  لعدم اعود ال ظور ا و يع  بالض  ا و صحوح العونع 

 

                                                      
  .07النحو العريب، إبراهيم إبراهيم بركات، ص - 1
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 : م حظة

ق وت ، آةرف ااا قو ها ضم  فذا اعد يم ال ي  العربو  اس  تعرب -1

الذا يقال يم ثمود اأصوح احيود يم الفرةو  ، الواا ياء  االضم  كيرة

 .ايا حيم، ايا أصم، يا ثمم، ع   لي  تن   ي فظر

العربو  بعض األلةا  لحقها الفرةو  دان قاعدة نا ارد يم ال ي   -2

 : قوا  كقول لوود

 يفقادتت بالحوس ياليوبان         ا بمفالع ي باندر  الم  

 .الم ا انراد الم ازل: والشاهد

 : اقول العتا 

م   ر   الحا  قواو ا تك  تن ا 

م : الشا د مام، الحا  .انراد الحا

 : اتث   قول الشاعر

 (1)ا ك نسفي م فن كان تا ك ذا يص  نسفبوع ليت بتتو  ا  

 . ك انراد الكن اسفي م: الشا د

اةاص  ال هتا  العربو  يم ، موزة ل بق العربمتفن الفة   ا رة        

حوق أتد نن الفةول ، الفم كاأت تت ح داتا ل قفصاد ال يوي، بعض القوائ 

. ن األلةا   و اليائدتعدا   

ف  نن المصب ح تيور حديثا ااسفودل بك م  ، قديم فن الفة   ا رة       

.اك  ما يدار يم ي   ااحد ن  ا و ا ةفصار اا ةفزال، اقفصاد  

                                                      
  .191املعجم الوايف يف النحو العريب، علي توفيق، يوسف مجيل، ص - 1
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نتا الفرةو  يهو سم  اعدأا ا قائم  ع   ك  ليان عربم سواء تحدث 

نشرأا ا ذا راعع يم نساس  فل   ا رة الفة  الفم ر، بالةصح  نا بالعاتو 

ا نن الفرةو  نس وب تن نسالوا ال داء القائ  ع   ع ا كمفلوها يم المدة ، 

يم الفودد فل   ، اكثورا تا ييففدم الفرةو  تن اعه  أظرأااأفواف الياتعون

اتا ، يور نن  ا رة الفة  توق  ت زم ك  يرض، الشفص اكيا ريوف 

حول نس وب الفرةو  ل  يكن ف  أقب  صيورة نردأا ا نن تكون ص ا  سق اف

نن  ي حن أع   ؛ألن تا ي حق الفة  تفعدد األشكال تفف ل األلوان، توضوع ا

اريتاز اارديام اارع ل االق ا االحذ  ايور ا ك ها تشك  تظا ر الفة  

الحديق عن  ، لكن ارت ي ايم ال يان العربم أحوا اصريا اصوتا اب ي 

نةرى ، اتن عه  ة  تن عه عزءا   يفتزن تن نلوان  الف الفرةو  باعفوارف

يومع    ؛الفة  ، ألأ ا فذا ق  افوض يم عموع  ذف الميفويا ييفحو  نن أ

فبر  فل  عموع ، ا ذا تاأع كوور يم نن أقول ال يان العربم برتف آةر فأ ا أ

لف كود  ذف الحقوق     يم األتر نن الفرةو  كان تيف دأااالمه، الميفويا 

 .ا  تفاح ثو  لها بما توير لن تن فتكاأاالفم
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 اإليجاز لغة واصا حا: األولالم حث 

 :اإليجاز لغة -1

لقد حدد ع ماء ال ي  االواحثون فوارا تع ويا عاتا ل حرا  المكوأ  

 .اتا يشفق ت ها بعد الفق وا  الفم يحدثوأها ع وها" َوَجزَ "لك م  

ي تا حر  التو  يودل ع   العظ  تب قا انتا حر  الزاي يودل ع   "

التمع  ذف . دل ع   ا أةعال المؤثر يم الظوا رالفق ع القوي نتا الواا يو

الحرا  يم ك م  ااحدة أتد ا تعبم عاتعا تع ويا يدل ع   اليرع  اتا 

 (1)"تقفضو  اتا تفب و 

،  :يقال. الواا االتو  االزاي ك م  ااحدة": يقول ابن يار  ز  ك م اعا

ت  ز    الشمء  تث  ت   تز  ع  ز  اربما قالوا ت و  ع   (2)"اا 

ز  ": ا و ع د ابن ت ظور ع  زا، نا  ع  عازة  اا  ز  الك م ا  ع  ق   يم : ا 

 (3)"ب ي ، اناعزف اةفصرف

ز  "اريتاز تن : (4)ايقول الزتفشري عا اعز، ك م اعوز اتوعز اقد ا 

ق    اعازة اناعزت  فيتازا اناعز العبو  عت ها اتوعز  الشمء  ت   با

 (5)"ت تزت 

ز  ااعوز، فذا كان ب وياك م ا  : "(6)قال ابن دريد ، يهو يشفرو يم ( 7)"عا

 .اريتاز نن يكون ب ويا

                                                      
  70-10أسعد أمحد علي، هتذيب املقدمة اللغوية، ص - 1
 .7/99ابن فارس مقاييس اللغة،  - 2
 .1/991العرب، ابن منظور، لسان  - 3
( هد119-هد109)هو حممود بن عمر بن حممد اخلوارزمي أبو القاسم جار اهلل الزخمشري، لغوي وأديب برع يف التفسري من علماء الدين  - 4

 (.170األنباري، نزهة األلباب يف طبقات األدباء: انظر ترمجته... )الكشاف، املفصل يف النحو، أساس البالغة: من أشهر مؤلفاته
 .779: الزخمشري، أساس البالغة - 5
اجلمهرة يف : من علماء اللغة وأفصح الشعراء، من أهم مؤلفاته( هد111-111)هو حممد بن احلسن بن دريد أبو بكر ااألزدي البصري  - 6

 (.191: ابن الندمي، الفهرست: انظر ترمجته... )علم االشتقاق، غرائب القرءان، األمايل
 .1/01غة، ابن دريد، مجهرة الل - 7
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: بعدتا قي  الشعر فل  نأواي يمدح الموعز ت   يوقول (1)اأتد ابن قفوو 

 (2)"اقي  ت   عاد تع اف قصر  نلةا  "

اريتاز يم ال ي   و اليرع  االفة  اا ةفصار، "( 3)اع د األةضري

 (4)"اعت ف ، اناعز  الك م قصرت ناعز  األتر ني اةفصرت  

ا اناعز ق  يم ب ي ، اناعزف "ااريتاز تن  ز  ع  اعز الك م ا 

 (5)"اةفصرف

ني " موجز"ياريتاز عموتا  و الفقصور اا ةفصار ايقال ك م 

 .تففصر، قصور

 : اإليجاز اصا حا -2

 ا ف  ع ماء ال ي  بمةهوم اريتاز اصب حا ت ذ القدي  حوق يفت   ذل 

ااع   نن الك م ": بقول  "الخاابة" تا ذكرف نرسبو يم كفاب  ا  فمام يم

ربما أةع فيتازف، حوق يراد اريهام الموحم ايوثق بفعقوا ارق اي فياف 

 (6)."لمعري  الياتع نا حال األداء

نتا بال يو  لع ماء الو ي  العرب يإن الرتاأم يعد نال تن بوب نقيام 

تق و  الك م تن يور "ايعري  ب أ  ، ت ها اريتاز الو ي  اكان نال قي 

                                                      
، إمام وعامل لغوي أديب، كما عمل بالقضاء يف دينور، من (هد197-111)مسلم بن قتيبة الدينوري البغدادي هو أبو حممد عبد اهلل  - 1

ابن خلكان، وفيات األعيان وأنباء : انظر ترمجته... )أدب الكاتب، عيون األخبار، تأويل مشكل القرءان، وتأويل مشكل احلديث: أشهر كتبه
 (117م1أبناء الزمان

 0: ابن قتيبة، الشعر والشعراء - 2
من (. م1191-هد 091)وتويف سنة ( م1111 -هد010)هو العالمة اجلزائري أبو زيد عبد الرمحن، الشهري باألخضري ولد ببسكرة  - 3

األخضري، شرح اجلوهر املكنون يف : ترمجتهانظر )اجلوهر املكنون مع الشرح، السلم املرونق يف علم املنطق، القدسية يف التصوف، : مؤلفاته
 .9(: حتقيق األستاذ طاهر بقدار، رسالة ماجيستري[ خمطوط]الثالثة الفنون 

 .111(: األخضري، شرح اجلوهر املكنون يف الثالثة الفنون خمطوط حتقيق األستاذ طاهر بقدار، رسالة ماجيستري - 4
 111: ةإنعام فوال، املعجم املفصل يف علوم البالغ - 5
 10: عبد احلميد ناجي، األثر اإلغريقي يف البالغة العربية من اجلاحظ إىل ابن املعتز - 6
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فة ل بالمع  ، افذا كان المع   يمكن نن يعور ع   ب لةا  كثورة ايمكن نن 

 .(1)"يعور ع   ب لةا  ق و  ، ياأللةا  الق و   فيتاز

تهذيا الك م بما يحين ب  الووان، ااريتاز تصةو  األلةا  " ا و كذل  

 (3).الوسخ ناالكدر ة   الصةو االدر (2)"تن الكدر االدرن

اريتاز  و العوارة عن اليرض ب ق  تا يمكن : "ايعري  ابن رشوق بقول 

 .(4)"تن الحرا 

ة   ة  االمع   يو تم بال يحين تع ترك ارة ل بال"نأّ   (5)ايرى الواق أم

.(6)"الق و  الشات  ألتور كثورة  

 .(7)"اريتاز ا ةفصار: "اع د الثعالوم

ت دي  المقصود تن الك م ب ق  تن عوارة "نتا الع وي يوعري  ب أ  

ت دي  "ا  يوفعد القزاي م عن  ذا المع   فذ يعري  ب أ  . (8)"تفعار  ع وها

ا و نداء المقصود ... المع   الكثور يم لة  ق و ، تن يور ة   يم األداء

 .(9)"تفعار  األاساو... ب ق  تن عوارة المفعار 

نن يعور عن اليرض ب ق  تا يمكن تن "يحدف  (10)الرازينتا ع د 

 .(1)"الحرا  تن يور فة ل

                                                      
 97: الرماين، النكت - 1
 90: املصدر السابق - 2
 .90-19الثعاليب، اجلواهر احلسان يف تفسري القرءان،  - 3
 111: ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه - 4
ولد ونشأ بالبصرة، من كبار علماء الكالم وقد ( هد101ت)بو بكر حممد بن الطيب بن جعفر امللقب بالقاضي أيب بكر الباقالين هو أ - 5

ابن األثري، اللباب يف هتذيب : انظر ترمجته" )املقنع يف أصول الفقه"له كذلك " إعجاز القرءان"درس إعجاز القرءان يف كتابه 
 (1/111األنساب

 .1/170: إعجاز القرءان: الباقالين - 6
 11: الثعاليب، اإلعجاز واإلجياز - 7
 117: العلوي، الطراز - 8
 110: اخلطيب القزويين، تلخيص املفتاح - 9

... درس التفسري وعلوم الدين وله املصول يف الفقه ومفاتيح الغيب( هد707-هد111)هو فخر الدين حممد بن عمر التميمي البكري  - 10
 (1/107: عادل نويهض، معجم املفصرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر :انظر ترمجته)
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اع    ذا يك  ك م   يضول يو  فيتاز ا ذا تا عور ع   ك  تن قدات  

اال ويري ايور   تن ع ماء الو ي  ال  ، ابن س ان الفةاعم، بن ععةر

قاعدة نساسو  اعفمداا ع وها يم تحديد   تةهوم اريتاز  نيفر  تعريةه  ع

ة   ا م نن تكون األلةا  نق  تن المع   ني اأدرا  المعاأم الكثورة تحت ال

افن ، ارة ل بالمع   ع شرو نساسم  و اضوح العوارة اعدمالق و  ت

اةف ةت بعض  ذف ال ظريا  اتواي ت يم تحديد تةهوم اريتاز ف  نأها   

 .عن  ذا اروار تفر 

فيتاز قصر : يكاد يتمع ع ماء ال ي  االو ي  ع   نن اريتاز ضربان

الك م الق و  فن كان بعضا ": فذ يقول (2)افيتاز حذ  اتن  ؤ ء اليوووم

ك م نوول ت   يهو فيتاز حذ ، افن كان ك تا يعبم تع   نوول ت    نت

 .(3)"يهو فيتاز قصر

  

                                                                                                                                                            
 199: الرازي، هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز - 1
، إمام مؤرخ، مفسر، حافظ، أديب، فقيه، (هد011-910)هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن سابق الدين اخلضريي السيوطي جالل الدين  - 2

حممد عبد املنعم : انظر ترمجته. )تسهيل املنافع يف الطب واحلكمة، غاية اإلحسان يف خلق اإلنسان: مؤلفاتهلغوي، حنوي، من أشهر 
 (111: السيد اجلميلي، من أعالم اإلسالم/خفاجي

 101: السيوطي، معرت  األقران يف إعجاز القرءان - 3
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 اإليجازأقسام : الم حث الثاني

 :إيجاز القصر -1

 "الح س" و : القصر لغة

ع ماء الو ي  يهو تفصوص شمء بشمء ببريق  اصا حنتا يم 

تفصوص ني تفصوص توصو  بصة  نا صة  بموصو  االمراد 

ابالبريق المفصوص ، االثاأم المقصور ع و ، بالشمء األال المقصور

 .ور  القصر المصب ح ع وها ع د الو يوون

يكون بفضمون "ا. (1)" ل  ع   المعاأم الكثورة ب لةا  ق و  الد" ا و 

 و : "ب أ  (3)، ايعري  الفبوا القزاي م(2)"العوارا  القصورة تعاأم كثورة

اأدرا  المعاأم الكثورة تحت "ب أ   (5)اتحدث ع   التاح . (4)"تا لوس بحذ 

 .(8)"ا ةفصار المةه " (7)، اسماف المورد(6)"ال ة  الق و 

ا ذا الضرب تبمع نأظار الو ياء ايو  تفةاا  نقدار   اتن نتث ف  قول  

 : تعال 

                
يإن اآلي  . (9)

ايم األتر ، فذ يم العةو الصةح عمن نساء ؛الكريم  قد عمعت تكارم األة  

                                                      
 101: بسيوين عبد الفتاح، علم املعاين - 1
 199: البالغةأمحد اهلامشي، جوهر  - 2
أديب وفقيه له اإليضاح يف ( هد910-777)هو حممد بن عبد الرمحن بن عمر جالل الدين القزويين ولد باملوصل وأصله من  قزوين  - 3

 (1/17السيوطي بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة: انظر ترمجته... )علوم البالغة وتلخيص املفتاح
 .190 :اخلطيب القزويين، اإليضاح - 4
من أكرب علماء ( هد111-171)هو عمر بن فر بن حمبوب الكتاين أبو عثمان امللقب باجلاحظ جلحوظ عينيه ولد ونشأ بالبصرة  - 5

 (11/19: أبو الفداء حافظ بن كثري البداية والنهاية: انظر ترمجه... )األدب، من أشهر مؤلفاته البيان والتبيني وكتاب احليوان
 .1/97: اناجلاحظ، احليو  - 6
من كبار علماء اللغة له الكامل يف ( هد199-110)هو أبو العباس حممد بن يزيد بن عبج األكرب األزدي املعروف باملربد ولد بالبصرة  - 7

 (.101: الزبيدي طبقات النحويني واللغويني: انظر ترمجته... )الغة واألدب، إعراب القرءان، شرح شواهد سيبويه واملقتضب
 .1/19: ، الكامل يف اللغة واألدباملربد - 8
 .100: األعراف - 9
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ات ع ال يان عن الكذب ايض البر  عن ك   بالمعرا  ص   األرحام

 .المحارم

  : ات   كذل  قول  تعال        
 اتان الك مفان نحاوفا . (1)

 .بتموع األشواء

 : اكذل  قول  ع  اع                    


اآلي  ك  نأواي المفاعر اص و  المرايق الفم   يمكن عد ا يقد شم ت . (2)

 .ايور ا تن اآليا 

– الك   بتواتع سلم و عل   هللا صلى ال وم بعق اتعال  سوحاأ  هللا فن

 كما الحك  بودائع اةص  -نلةا   اق ت تعاأو  تكاثر  تا  و التاتع االك م

 بعثت": قال سلم و عل   هللا صلى ال وم عن  ريرة نبم عن ،الصحوحون يم

وت  ": نةرى رااي  ايم ".الك   بتواتع ع   ن عبا اتا و  ر   الك  ا ا  ع   لام ااةف صا

ا الحديق   األصمعم اابن األعرابم عن رعالهما نن "اتما راى . (3)"اةفصار 

: يقال أا " فأا تعشر األأوواء بكاء": رسول هللا ص   هللا ع و  اس   قال

يقد . تن ال ون ا و تن بك   ال اق  االشاة فذا ق  لو هاالق   انص  ذل  : الوكوء

 .(4)"عع  صة  األأوواء ق   الك م

: سلم و عل   هللا صلىافيتاز القصر يم الي   ال ووي  كثور كقول  

اأ ا ا " الاس  بااأل ت  ت  ال  بال ِّو ا ا االم  م  اا "ا". األ ع  ك  ور  الر  ول  ن تا عا ايع م  ،"الض 

اقد صرح بذل  ، عف  يم اليور كما ي ويم تفابع  نتور الركانأ  ي ويم تفاب

ةاك    ": يم قول  ع و  الص ة االي م ع  ور  نض  اا س  ور  يقد عمع الحديق  (5)"سا

                                                      
 .11األعراف  - 1
 .171: البقرة - 2
 .انظر صحيح البخاري وصحيح مسلم - 3
 199: الرافعي، إعجاز القرءان والبالغة النبوية: انظر - 4
 70: ابن القيم، الفوائد املشوق إىل علوم القرءان - 5
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ييه  ع   الو وغ نن  الشريل تن آداب اليةر االعبل ع   الضعول تا  

 .يعور ع   ف  بالقول الميها البوي 

اياو   ": سلم و عل   هللا صلىاقال  يك  واع     ؛"س   وا هللا  الو قاون  االع 

ع    يقون تعها  در، اك  أعم  ل  تصحوها العايو  كدر، يصار  ذا الك م

 اعازت  اق   حراي  نحد شبري  تحوبا بتواتع نتر الدين اشبرف اآلةر

 .(1)"تفضم ا عات  تصالح الدأوا

ن  ": ماناتن عواتع ك م  ع و  الص ة االي م يم باب اري    يؤتا

د ك   ا ن ح  ا يحا ا  ألةو  ت  ف   ي حا  (2)"لا  ة يا ا  ح 

رار  ": اتن عواتع ك م  ع و  الص ة االي م نيضا ر  ا  ضا ر  ، "  ض 

اءا " ة  بوت  الد  د  عا اقول  ع و  الص ة االي م لألعرابم الذي س ل عن  (3)"الم 

ف قا   : "ارس م ن  بااهلل ث    اس   .يقد عمعت  ذف التم   ك  نحكام ارس م ".آتا

 سلم و عل   هللا صلىاقد ارد يم الي   ال ووي  بصة  اريتاز قول  

ن    ا  ن ذ ن  : حكاي  عن هللا تعال  ا  عون  ر  ون  ت  الاحا و اداي الص  د    لاعا د  ن ع 

ر   ب ر  ع     ق   اا ب ش  ت  ا  ة  ع  ما س 
(4) 

يمن فيتاز . العرب اك ته  اةبوه  انتثاله اريتاز كثور يم نشعار ا

 : الشعراء قول اترئ القوس

 

 (5)فذا ساي  العود ال واوم عرعرا ع    حا   يهفدي بم ارف

                                                      
 9-9: واحلكمة يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكرمياحلافظ ابن رجب، جامع العلوم  - 1
 10: صحيح البخاري - 2
 البعض ينسب هذا الكالم إىل احلارث بن كلدة طبيب العرب - 3
 119: عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات يف علم املعاين - 4
 110: الديوان: انظر - 5
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 .ني   ت ارة ا  ا فداء

 : اتن شوا دف نيضا قول اليموءل

يك  رداء               ذا المرء ل  يدأس تن ال ؤم عرض ف        

 يرتدي  عمو 

 (1)ي وس فل  حين الث اء سوو      و ل  يحم  ع   ال ةس ضومهاافن 

مع الووت الثاأم الصةا  الحمودة تن شتاع  اسماح  اتراءة يقد ع

اأتدة افياث  ت هو  ايور ذل  ألن  ذف الصةا  تفعا ال ةس اتحّم ها تشق  

 .اع اء

 : اقول نبم تمام

 تظ   يعتوت تن تظ وت  ل       يظ مت أةي  والوا فأصايها

نراد نأ  نكرف أةي  ع   تحم  الصعاب االمشاّ  ي أصةها فذ ناعا لها 

 . (2)يصار  بهذا تظ وت  ل  تظ  ، تتدا عريقا اذكرا حي ا

فيتاز القصر ةاص  يم الرسائ  لما عمد الكفاب العرب يم ك ته  فل  لباا

 اأتد  ذا كثورا يم ك م... ابعض الفبا الدي و  المفع ق  بشؤان الحك 

ك  تا حكاف الةه  نا ": رضم هللا ع   كقول  يم الفوحود (3)الف وة  ع م

يهذف الك م  ع   قصر ا قد عمعت . "تصورف الو   ياهلل تعال  بف ي 

تحاسن الف زي  لذا  هللا تعال  عما   ي وق بها تن تشابه  الممك ا  اتماث   

اهللا تعال  لوس  ألن الو   فأما يفصور تا ل  أظائر يم الوعود، المحدثا 

، ا ذا الك م يدل ع   نن ذات  تتهول  ل وشر، لذات  تماث  ا  يعق  ل  تشاب 

                                                      
 1/111: ابن عبد ربه، العقد الفريد - 1
 109-107: د الفتاح، علم املعاينبسيوين ع: انظر - 2
أسلم ( ق هد11)هو علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم القرشي، أبو احلسن واحلسني، رابع اخللفاء الراشدين ولد مبكة سنة - 3

، قتل على يد عبد هد11وهو طفل تزوج فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، توىل اخلالفة بعد مقتل عثمان بن عفان سنة 
 (170: السيوطي، تاريخ اخللفاء: انظر ترمجته)هد، له هنج البالغة 10الرمحن بن ملجم سنة 
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دّل ع و  قول  ع و  الص ة  تاا ذا تقريوا . يالعقول قاصرة عن تصور تا وف 

ل  ن    ت ف هام    " : االي م د  الع  ود  ن    ت ف و   م    ا  .(1)"الفّوحا  

تن اسفقو  ": يم ك ت  رضم هللا ع   قول  نيضااتن اعوف اريتاز 

 ".اعوف اآلراء عر  اعوف الفب 

فل  الم تون  (2)عمرا بن تيعدةكفاب اب العرب ي ذكر فيتاز الكفّ  نتا

كفابم فلو  كفاب ااثق بمن كفا " : بش ن رع  يهم  نترف فذ قال يم كفاب 

فو  فلو  اتا ك. (3)"  فلو  تع   بمن كفا ل  الن يضوع بون الثق  االع اي  حات

كفابم فل  نتور المؤت ون اتن قو م "ا  الت د نيضا يحث  ع   تعتو  نرز

قوادف اسائر نع ادف يم ا أقواد االباع  ع   نحين تا يكون ع د ت ةر  

نحواله  االف  ث ت  تع  نرزاقه ، ااأقواد كاي  تراةت نعبواته  ياةف ت لذل  

 .(4)"نتور  

نالئ  قوم عع وا نتواله  ت ادي  : "كذل  قول نعرابماتن ك م العرب 

ني نأه  يتع ون نتواله  " ألعراضه ، يالفور به  زائد االمعرا  شا د

 .حماي  ألعراضه  ااقاي  بها

نتا بعد يع  ال ا  بةع   ا  تعظه  بقول  ااسفحم تن هللا ": اقول آةر

 .مواع  تا يفعذر عدفيقد عمع  ذا القول تن ال صائح اال". بقدر قدرت  ع و 

، هلل يم يدي: لمن  ذا المال؟ يقال: اقو  ألعرابم ييو  تا  كثورا

يمعاأم  ذا الك م نكثر تن نلةا   افن نرد  نن تعر  ذل  يح  ها ااب ها ب اء 

 .(5)"آةر يإأ  تتد ا تتمء يم نضعا   ذف األلةا 

                                                      
 110-110: عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات يف علم املعاين - 1
 (هد119ت)أبو الفضل عمرو بن مسعدة بن سعد الصويل، وزير املأمون وأحد الكتاب البلغاء  - 2
 191: زويين، اإليضاح يف علوم البالغةاخلطيب الق - 3
 109: بسيوين عبد الفتاح، علم املعاين - 4
 191: عبد العزيز عتيق، علم املعاين: انظر - 5



 بالغة اإليجاز                                                                             ثالثالفصل ال

87 
 

حق ، ال ه   ا لم ": اتا ن ثر عن ن   الو ي  قول بعض األعراب

 ذا  و "  سلم و عل   هللا صلى يقال الرسول ."انرض ع م ة ق 

 .(1)"الو ي 

كان  ذا يوما يفص فيتاز القصر الذي عدف الو يوون نع   درعا  

 .الو ي  فذ يتمع بون اريتاز االتمال االقوة

 : إيجاز الحذف -2

الفعوور عن  و القي  الثاأم تن نقيام اريتاز اقد عري  الو يوون ب أ  

المعاأم الكثورة يم عوارة ق و   اذل  بحذ  شمء تن الفركوا تع عدم 

 .ارة ل بف   المعاأم

ايعد الحذ  يم ال ي  لوأا تن تفةول الك م ااةفصارف لمو  ال ةس فل  

الفة  اا ةفصار ايرار ا تن الفزيد المم  الذي يصر  الياتع عن المفك   

 .ريم الفبابابالفالم ي قص الفواص  بون و

، ألن توضوع  ع   ا ةفصار، الحذ  تدار اريتاز"اعد الع وي 

ب  لو  هر ، ا  ي قص تن الو ي ، اذل  فأما يكون بحذ  تا  يف  بالمع  

ك   المحذا  ل زل قدر الك م عن ع و ف ر  ي   ب يف  الصار فل  شمء ت 

ل   ذ  ف ر  ي   .(2)الرق الكان توب  لما يظهر تن الب اة االحين ا، ت 

باب دقوق المي   لبول الم ةذ ": اأتدف ع د عود القا ر الترعاأم

 .(3)"عتوا األتر شوو  باليحر

ا اريتاز بالحذ  يإأ  عتوا نت": ا  يوفعد ع   ابن األثور يم قول 

األتر شوو  باليحر اذاك نأ  ترى يو  ترك الذكر نيصح تن الذكر االصمت 

                                                      
 171: العلوي، الطراز - 1
 11-117: الطراز العلوي - 2
 117: عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز - 3
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فذا  انت  تا توونعن اريادة نزيد لإليادة، اتتدك نأبق تا تكون فذا ل  ت بق، 

 .(1)"ل  تون

اقري   تدل ع   ، داي يدعو فلو : ا بد يم ك  حذ  تن اعود نترين

 .  المحذا  اترشد فلو  اتعوّ 

دان نن يفف  المع   لوعود قري   تدل ع   "ايكون الحذ  

 . (2)"المحذا 

االدلو  فتا لةظم تن ة ل الك م نا "دلو  ع و  ب  يتوز ف   يالحذ 

تا يحذ  ت   حر  نا ك م  نا عم   "ني  و . (3)"تع وي تن سوا  الفركوا

 :ا ذا تا س فبر  فلو  بالفةصو . (4)"ن المحذا نا نكثر تع ذكر قري   تعوّ 

 : أنواع 

 : حذف جز  من كلمة-أ

احذ  الحر  . ر تن حر ا و نن يحذ  يم اليوا  حر  نا نكث

نن "الذي يرى   ذكرف بعض ال حاة اتن بو ه  سوووي، يكون يو  زيادة ب ي 

ألأ  ريع، "   ندري"االوع  ، "الواء"يوحذيون  "  ندر"العرب تقول 

" ل  ي "ايقولون " ل  ن بالا "يوحذيون األلل، االوع  " ل  ن ب   : "اتقول

 .(5) ."اسففةايا لكثرت  يم الك ميوحذيون ال ون، ك  ذل  يةع وأ  

ألن الحر  ي وب عن ، حذ  الحر  لوس بقوا "ايرى ابن ع م نن 

الو حذ  الحر  لكان " نأةم"عن " تا"أابت " تا قام زيد"يإذا قو  ، الةع 

قوا  عق م " ا و. (6)"فصار المففصر فعحا  يو اةا، اةفصار المففصر

                                                      
 1/171: ابن األثري، املثل السائر - 1
 00: يوسف أبو العدوس، البالغة واألسلوبية مقدمات عامة - 2
 17: حممد بركات، دراسات يف اإلعجاز البياين - 3
 110: ندمي حسني دعكور، اللغة العربية، قواعد، بالغة، عروض - 4
 107: الزركشي، الربهان يف علوم القرءان - 5
 .191-1/191: ابن جين اخلصائص - 6
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د يوها حذ  ل حرا  يم تواضع   يفةق تع ااقع ال ي  العربو  الفم ار

 .(1)"ي    تفضع يم  وا ر ا لم بق العق  اال، كثورة

 : قول  تعال  اتن الشوا د الفم حذ  يوها حر         

                     
يفقدير  (2)

   اقول  كذل  ، " "يحذيت ، "تاهلل   تةف  تذكر يوسل"الك م   

 
 .يحذيت ال ون ل ففةول" ال  نكن بيوا"ياألص  ، (3)

 : اتث   ذا كثور يم ك م العرب اشعر   كقول اترئ القوس

 (4)الو قبعوا رنسم لدي  اناصالم يق ت يمون هللا نبرح قاعدا

 (5)نبرح ني  

، ات   كذل  ذكر حر  تن الك م  يوةه   المراد تن ذل  الحر 

كالحرا  الفم ارد  يم ناائ  اليور يالمةيران اأب قوا تن ت   الحرا  

تن كا    الكافنن " كه عص"ل د ل  ع   الك م  اتن شوا دف قوله  يم 

اب تثال  يكون ابهذا . نأا هللا الم  : "ألم"اقو  يم تع   ، تن  اد   والها 

 .(6)فعتاز القرءان

ب ن العرب اسفي ت بذكر حر  تن الك م  عن "اقد اسفدلوا ع   ذل  

 : كقول الشاعر". ذكر ا يم كثور تن ك تها انشعار ا

                                                      
 117: اهرة احلذف يف الدرس اللغويطاهر سليمان محودة، ظ - 1
 91: يوسف - 2
 10: مرمي - 3
 (البيت من قصيدة أال عم صباحا) 71: انظر الديوان - 4
 01: رجاء عبيد، يف البالغة العربية - 5
 1/09"الشيخ طنطاوي جوهري، اجلواهر يف تفسري القرءان الكرمي - 6
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ت  م ن   د  ع  اراي   قد  ا  م ن ا  ت ة  ام  ن ا  ت ا  ت ا ن  ع  سا
ن   ت د   ن  ر 

 .(1)نراد نن ت تم اتد ن رنس  اتة م نا تميح

 : ما ارد تن حذ  الحرا  حذ  حر  ال داء تث  قول  تعال ات

                     
(2) .

 ."يا يوسل نعرض عن  ذا"ياألص  

 

 : حذف الكلمة -ب

ان   تا عاء يم كفا  ،ال  صور تفعددة نا تا يعر  بحذ  المةرد؛

 : الو ي  ت ها تا ي م

اتن نتث ف  قول نبم األسود الد لم يم تدح عمرا : حذف المسند إل  /1

 : بن سعود بن العاص

ت  ت  او فام اة  اا فان تر  ر  م  ك ر  ع   ن ي ادي  ل  ت م   ن  افن  م ع   تا   س   ش 

وبا اليا    عن صديقا ا ي ف   ور ت حت  ا ا    ت ظ      ي  وى فذ  هار الش ك 

ل تا  ال  ف    ز 
(3). 

 . و يف : فذ الفقدير

 : اكما يم قول حات 

ا   بها        ن تاااي  تا ي ي م الثراء  ع   الة ف    ض  ا ا  ت  ي وت  ع  ر  ش  فذا ح 

ر   د   (1)الص 
                                                      

 91: وعلن البيانابن القيم، الفوائد املشوق إىل علوم القرءان  - 1
 10: يوسف - 2
 90: حممد سيد شيخون، البالغة الوافية - 3
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 .ني فذا حشرعت ال ةس يوتا

 : حذف المسند/2

﴿ : اتن شوا دف قول  تعال              

     ﴾(2) ، اكذل  قول  ع  اع . ة قهن هللا: ياألص :﴿      

        ﴾(3) ،  يالفقدير نن هللا بريء تن المشركون ارسول

 .نيضا

 ﴿: اقول  تعال           ﴾(4) ،  يالمقصود تن الك م نك ها دائ

 .ا  ها دائ 

 : حذف أحد متعلقات الفعل/3

﴿ : أحو قول  تعال ... كالمةعول االحال االتار االمترار     

   ﴾(5) ،فقدير تن يفش  هللاليا. 

﴿ : اقول  تعال  نيضا                       

    ﴾(6) ،  تا ق كايالفقدير تا ادع  رب. 

 : اقول الوحفري

                                                                                                                                                            
 190: أمحد اهلامشي، جواهر البالغة - 1
 11: لقمان - 2
 1: التوبة - 3
 11: الرعد - 4
 10: األعلى - 5
 .1-1: الضحى - 6
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 ، (1)ال  تهدم تتثر ةالد، كرتا  لو شئت ل  تةيد سماح  حات 

 .لو شئت نن   تةيد سماح  حات  لةع ت: فذ الفقدير

 : حذف المضاف/ 4

. (2)"يم ك م العرب باب عريض ووي  شائع": عاء عن ابن األثور نأ 

﴿ : ايرد  ذا كثورا يم القرءان الكري  أحو قول  تعال            

                   ﴾(3) ، ني اس ل القري  انصحاب

شهرة اليرق  اذيوعها العور يحذ  المضا  يم الموضعون احذي  يشور فل  

 .اك أه  يريدان نن نتر سرقف  قد اشفهر اذاي

﴿ : ات   نيضا قول  تعال                

  ﴾(4) ،اكذل  قول  عز ، فن ت صراا دين هللا ي صرك : يالفقدير

﴿ : اع                           

                            

                              

                   ﴾(5) ،اعا داا يم : يفقدير الك م

 . حق عهادف

 : حذف المضاف إل  / 5

                                                      
 .1/71: ديوان البحرتي - 1
 .1/109: ابن األثري، املثل السائر - 2
 91: يوسف - 3
 9: حممد - 4
 .99: احلج - 5
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      ﴿: ات   قول  تعال                   

      ﴾(1) ،اقول  ع  اع ، يالفقدير تن قو  ذل  اتن بعدف :

 ﴿                       

                            

 .ني بعشر لوال  ، (2)﴾

 : حذف الموصوف/ 6

﴿ : أحو قول  تعال                   

ياكفة  بالصة  عن الموصو  لذيوي ، عم  صالحا اعم : الفقديرفذ ، (3)﴾

 .الصة  اشووعها

  ﴿: اقول  عز اع                        

     ﴾(4) ،نن اعم  دراعا سابيا : فذ الفقدير. 

 : العرعم اتن شوا دف قول

أ ا ابن  ع   او  يا الث  اي ا
راي وأام  ن  ع العمات   ت ع  ف  ن ض  ت 

(5) 

ني اأكشل نترف ااتضح بحوق   يفة  ، نأا ابن رع  ع : فذ الفقدير

 .ع   نحد

 : حذف الصفة/ 7
                                                      

 1: الروم - 1
 .111: األعراف - 2
 91: الفرقان - 3
 11: سبأ - 4
 .1/190: ابن قتيبة، الشعر والشعراء - 5
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﴿ : كقول  سوحاأ              

         ﴾(1) ، (2)ني رعيا تضايا فل  رعيه. 

 : حذف الشرق/ 8

﴿ : كقول  تعال                     

          ﴾(3) ، قول  عز اع ايظهر بوضوح يم : ﴿

                   ﴾(4) ،  يالفقدير فذا ل

 .يفين لك  عوادتم يم األرض الفم نأف  يوها ياعوداأم يم يور ا

    ﴿: اقول  تعال                       

          ﴾(5) ،ي ص  القول فن نراداا نالواء ياهلل  و الولم. 

 : حذف جواب الشرق/ 9

ايتمع ع ماء الو ي  . اارادف كثور يم القرءان الكري  اك م العرب

 : ع   نن حذي  يكون ع   ضربون

﴿ : اتن شوا دف قول  عز اع  :لمترد ا ةفصار نن يكون الحذ / ن

                                

   ﴾(1) ،لكان  ذا القرءان: يالتواب تحذا  تقديرف. 

                                                      
 .111: التوبة - 1
 199: عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات يف علم املعاين - 2
 11: آل عمران - 3
 17: العنكبوت - 4
  .0: الشورى- 5
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﴿: اقول  عز اع                     

    ﴾(2) ،اتا يثوت ذل  قول  تعال  يم سورة األأعام، ني نعرضوا :

﴿                    ﴾(3). 

نن يكون الحذ  ل د ل  ع   نن ذل  التواب يء   يحوع ب  /  ب

يم  -أةس المفياتح–الوصل ا  يحصرف الذكر يفذ ا ال ةس الوشري  

 ﴿: أحو قول  تعال . ذ اتقديرف ك  ت                

                 ﴾(4) .  يتواب الشرو تحذا

 .لرنيت نترا يظوعا: تقديرف

 : حذف القسم/ 11

يالفقدير . ألأتحّن األكوأّن تن األاائ : ا و كثور يم ك ت ا أحو قول 

 .كوأّن تن األاائ ألاهللا ألأتحّن ا

 ﴿: ايم قول  تعال                  

                          ﴾(5) .

 ...تاهلل لئن ل  ي ف : حذ  القي  يالفقدير

                                                                                                                                                            
  .11: الرعد - 1
 .11: يس - 2
 1: األنعام  - 3
 19: األنعام - 4
 .70: األحزاب - 5
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 ﴿: اكذل  قول  عز اع  ع   ليان اترنة العزيز تفاوو  أيوة المدي  

                               

                  ﴾(1) . ني اهللا لئن ل  يةع... 

 : حذف جواب القسم/11

  ﴿: تعال تن شوا دف قول                  

               ﴾(2) . يالتواب تحذا  اتقديرف

 ".لووعثن"يم تث   ذف الحا   ع د نكثر الو يون 

﴿: تعال كما يم قول  : حذف جواب االستفهام/ 12       

                            

      ﴾(3) يراأا تن نحد": يحذ  عواب ا سفةهام اتقديرف  " 

ألأه  ل  ي صريوا ف  بعد ت كد   تن نأ    نحد " ثم انصرفوا" قول  بدلو 

يرا   االحذ    ا يشري فل  حذر   اتو غ حوبفه  اك ن التواب كان 

 . ميا يم اآلذان الوس نصواتا تيموع 

 : حذف المعاوف/ 13

 ﴿: كقول  تعال                     

                            

                                                      
 .11: يوسف - 1
 .1-1: ق - 2
 .119: التوبة - 3
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                           ﴾(1) .

" اتن نأةق تن بعدف اقات ": اتقديرف "من أنفق"يقد حذ  المعبو  ع   

. "من بعد وقاتلواولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا أ": بدلو  قول  يوما بعد

 .احذ  المعبو  لد ل  تا بعدف ع و 

 : روف المعانيحذف ح/ 14

ا م ع د ع ماء . ا م الحرا  الفم لها تعان الويت حرا  الهتاء

 .ركو تةردة ات: الووان ع   قيمون

الفم حذيها تع تا يو  تن ": يقول ابن القو . تث  الواا : المفردة/ ن

اريتاز يتع  الك م ب ي  ايكون يم تع اف نشد يإذا حذيت نشعر ذل  ب ن 

كان نصحاب ال وم ص   ": اتن ذل  قول نأس بن تال . الك  كالشمء الواحد

ندل ع   يعدم فثوا  الواا " هللا ع و  اس   ي اتون ث  يص ّون   يفوضؤان

اأتد  ذا القول يم راايا  نةرى " ا  يفوضؤان": عدم الوضوء تن قول 

 .(2)ا  يفوضؤان

يالحذ  دل ع   اتصال التم فون حف  ك ن الثاأو  فحدى تفع قا  األال  

ابذا تف  الموالي  المرادة ا م ، ضئونويهو يم حك  ي اتون ث  يص ون يور تف

 .ل وم ف  يرارانأه    يذاقون ا

اتن   ا يمكن نن أيفف ص نن لحذ  الواا يائدة   توعد ع د فثواتها 

ألن اعود ا يوحم بوعود تياير بون التم فون احذيها يتع  التم فون ك أهما 

 .  يوون  ذا تن بديع اريتاز احي وايعد ال. ااحدة

 ﴿: ل ذل  يم قول  تعال اتثا               

                            

                                                      
 .10: احلديد - 1
 .90: والبيان الفوائد املشوق إىل علوم القرءان، ميابن الق - 2
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                 ﴾(1) .ي لوأك  ةوا  اقد ا  : تقديرف

 .بد  الويضاء تن نيوا ه 

 : حذي  كثور ات  : المرك ة/ ب

 .اقد ت  شرح  يم حذ  عزء تن الك م : حذف ال-1

 ﴿: تن شوا دف قول  تعال : حذف لو -2            

                              

 ﴾(2) .لو كان تع  آله  لذ ا ك  فل  بما ة ق: تقديرف. 

 ﴿: اكذل  قول  عز اع                    

           ﴾(3) .لو يع ت ذل   رتاب : تع اف

 .الموب ون

يفق     التم   الفات  الفم لها تع   تاالمراد بالتم: حذف الجملة/  

يدة  يوها حذ  المعبو  احذ   الويت عزءا تن ك م آةر لهذا  

تيفق   ألأها  ، عواب القي  اعواب الشرو اعواب ا سفةهام: األعوب 

لهذا ت در  ضمن حذ   عزء تن ك م آةر؛  ب   مبمع ا ا افن كاأت عم 

 .الك م 

 : ول  عدة وجوه أبرزها

                                                      
 .19: آل عمران - 1
 .01: املؤمنون - 2
 .19: العنكبوت - 3
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  ﴿: كقول  تعال ؛ نن تكون التم   المحذاي  تيوو  عن تذكور/ن

                        

                        

                                

     ﴾(1). كان الكل ات ع : يالفقدير، ور حذ  تيوو يهذا سوا تذك

 .الفعذيا لودة  هللا يم رحمف  تن يشاء

 : ات   قول نبم البوا المف وم

 (2)انتو اف ع   الهرم، يير   نت  الزتان  ب وف يم شوووف 

االحذ  يم  ذا الووت يوحم بضوق ، انتو اف ع   الهرم يياءأا: يالفقدير

لهرت  افدبار الد ر ع   اعدم قدرت  ع   تحقوق تا أةس الشاعر انلم  

 .(3)يصوو فلو  تن تتد اآتال

   ﴿: كون التم   المحذاي  سووا يوما ذكر تيوو  لقول  تعال تنن / ب  

                         

                        

      ﴾(4)    تيوو  عن عم   تحذاي  تقدير ا " اأةتر "يتم

ا ذا الحذ  فأما يدل ع   ضوق ". يضرب بها ياأةتر "ني " يضرب "

                                                      
 .11: الفتح - 1
 ز109: الديوان - 2
 .199: انظر اخلطيب القزويين، اإليضاح - 3
 .70: البقرة - 4
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ياسفتاب  توس  ع و  الي م ألتر رب  ، الزت و  بون األتر اتبووق المدة 

 .كاأت سريع 

وا لشمء ا  تيوو  عن شمء كقول  نن   تكون التم   المحذاي  سو/  

 ﴿: ز اع ع                       

      ﴾(1) .فذ يريع فبرا و  : حذيت عم   الحال االفقدير

 ...رب ا تقو :   ا ما يقو نوالقواعد تن الووت افسماع

ا ذا الحذ  . يهذف التم   لويت تيوو  عن شمء ا  سووا يم شمء

تراف اآلن اتشا د فبرا و    تشا دا اك أ، يصور ل ا المشهد حوا بارزا

يةم  ذا ا أفقال تن الفور فل  الدعاء ، افسماعو  ا ما يدعوان بهذا الدعاء

 .عم   الحال  يكمن اراء حذ زفعتاز ي م بار

 : حذف أكثر من جملة/ د

 ﴿: كما ي تم يم قول  تعال                  

                               

                        

   ﴾(2) ،ي رس وف فلو  ، ي رس وأم فل  يوسل ألسفعورف الر يا: الفقدير

 ...ا الصديق نيف اهيوسل ني: ي تاف اقال ل 

                                                      
 .119: البقرة - 1
 .17-11: يوسف - 2
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﴿ : اتث   قول  تعال                       

  ﴾(1) ،الرسال  يكذبو ما يدترأا  ي توا   ي ب يا   : الفقدير... 

﴿ : اقول  ع  اع                    

     ﴾(2) ،    يقد حذ  تن  ذا ال ص القرءاأم عدة عم

يق  ا له  كذل  يحوم هللا ، يحوم، يضربوف: ييفقو  المع   ف  بها االفقدير

 .الموت 

، ن فيتاز القصرعا  يق  ن مو  ، القي  الثاأم تن اريتازعن  اكان  ذ

 .يقد اعفور  و اآلةر اعها تن اعوف الو ي  االةصاح 

  

                                                      
 .17: الفرقان - 1
 . 91: البقرة - 2
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 : اإليجاز ب ن ال  غة واإلخ ل: الم حث الثالث

ل  يم القول تا رنيت ب ويا قع ف  ا": قال ارتام ع م رضم هللا ع  

تا بال قصارك نكثر : " اقالت ب ت الحبوئ  ألبوها" فيتاز ايم المعاأم فوال 

ل    "اقو  لشاعر " ألأها باآلذان نالج، اباأليواف نع ق: تن ووال ؟ قال

 .(1)"حيو  تن الق دة تا نحاو بالع ق:   شعرك؟ يقالتبو

يإن ل  ، ايائ  بالمرادتع ، ياريتاز نن يكون ال ة  نق  تن المعهود عادة

يكما نن   اك  ا ذا تا يتا ع   الو وغ تت و ؛. يئايل كان فة   احذيا رد

 .  اك فيتاز تف ، فيتازا ب ويا

 : اإليجاز المخل -1

: ان الو ي  يوك ؟ يقال صّحارتا تعد": س ل تعااي  صحار العودي

توبئ اتقول ي  نن تتوا ي  : اتا اريتاز؟ ي عاب: اريتاز، قال تعااي 

 .(2)"تفبئ

ايشور ابن س ان ، يتاز عن الةصاح  االو ي اراارة ل يوعد 

د ل  ، نن يكون ال ة  الق و  يدل ع   المع   الكثور": الفةاعم فل   ذا يوقول

ااضح   ا رة   نن تكون األلةا  لةرو فيتاز ا قد نلويت المع   

 .(3)"يو  حف  يإن  ذا عوا يم الك م اأقص، انيمضف 

يشرو عدم ارة ل يتمع ع و  ع ماء ال ي  االو ي  يم تعريةه  

لإليتاز ايشفروون نن   يفيوا القص نا الحذ  يم فة ل المع   نا 

اقول ا اا  احفراز عن ": ايقول الفبوا القزاي م. الفقصور ع   ارلمام ب 

االحذ  تةود         .(4)"المع   ارة ل، ا و نن يكون ال ة  قاصرا عن نداء

                                                      
 .197: أمحد اهلامشي، جاهر البالغة - 1
 .1/07: اجلحظ، البيان والتبيني - 2
 .109-109: ابن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة - 3
 .197: اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة - 4
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االحذ  المف  يب ق     تا يحذ  تن ، قوح  فة ل  بالمع   ااقووح اسو

 .ا و فسقاو بعض حراي ، نص  ال ة 

ايتمع ع  ع ماء الو ي  ع   نأ    يتوز اسفعمال  يم القرءان الكري  

ف  نأه  يحذران المؤلل تن اسفعمال  . ا  يم الف لول لك   يتوز يم الشعر

 . يم ك ت

تن )قول عراة بن الورد "، اتن نتث   الشعراء الذين ناعزاا ي ة وا

 : (البوي 

 اتقف ه  ع د الوي  كان نعزرا     عتوت له  فذ يقف ون أةوسه 

ا  اصوايف    لكن اليو، (1)"لي  افذ يقف ون أةوسه  يم : يإأ  نراد

 .ا ذا تا عع  المع   يودا ياتضا يد ن ع   ذل  

 (تتزاء الكات ): بن ح زةحارث لاقول ا

 ل ال وك تمن عات كدا  االعو  ةور يم   

يإأ  نراد العو  ال اع  يم   ل ال وك ةور تن العو  الشا  يم   ل 

" ال اع "ذ  الشاعر يم بوف  ، يحاال وك  و الحمق. (2)"العق  ي ة  كما ترى

و الذي  " يم   ل العق "احذ  كذل  ، عو  المذكور الذي  و صة  ل

االدلو  ع   ذل  المقول  المشهورة بون . يحدث ا ةف ل" عات"تفع ق بقول  

عو  ارأيان عوشا أاعما تع حمق  نيض  تن عوش  كدا تع ": ال ا 

 .(3)"عق  

يإن المعرا  فذا زعا كان نيض  ": ل ثر قول بعضه ااتن نتث ف  يم 

فذا ق  ": ولاألع  فتمام تا يريد كان ع و  نن يق، "ت   فذا اير انبب 

                                                      
 .املرجع السابق، الصفحة نفسها - 1
 .املرجع السابق، الصفحة نفسها - 2
 100: التفتزاين، هتذيب السعد - 3
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يإن المعرا  فذا ق  ازعا كان نيض  ت   فذا اير ": يوصوح القول. (1)"ازعا

 ".انبب 

ون ب ويا دائما يقد ييفدعم الذي ي تم ع   سوو  اريتاز   يكفذن الك م 

الهذا . يوكون اريتاز يم تث   ذف المواون فة  ، المقام ارسهاب يم الك م

 ، (2)"توضع  تن وول نا فيتاز تع حين العوارةاضع الك م "كاأت الو ي  

 : اإليجاز ال ل غ -2

تن ييفقرئ ال صوص األدبو  الم ثورة ااآلراء ال قدي  االو يو  ع د 

يتد   قد نكداا نن اريتاز يور ، الفاريفو  العرب يوما حةظف  المصادر

ف  المف  االمصوا ل مع   قم  الةصاح  االو ي  الفم   يرتقم فلوها 

 .(3)"اريتاز  و الو ي : "اقد اتفدحوا اريتاز كثورا يقال ابن المقةع. ال درة

ضمن حد ندأ  تن اريتاز الك م  يالحد يم الو ي    ا يكمن يم صوغ

يفعداف فل  الوقوي يم اربهام الذي ي فج ع   عدم تمكن الياتع تن  ع   نن  

 .الةه 

نب غ الك م تا حين فيتازف اق  تتازف اكثر فعتازف : "يقول ابن المعفز

الو ي  ب وغ المع  ، الما يب  : " كما قال". ات اسوت صدارف انعتازف

ق و  يةه  اكثور    ": تا الو ي ؟ قال: اسئ  بعض الو ياء". سةر الك م

  بن نحمد اقال الف و ."فعاع  ال ة  افشواي المع  ": اقال آةر ". ييئ

: اقال تعااي  لعمرا بن العاص ".الو ي  ك م  تكشل عن الوقو : "الةرا ودي

اقال  ".تن اقفصر ع   اريتاز، ات كا ع   الةضول: تن نب غ ال ا ؟ يقال"

تن اعفزن بالق و  عن الكثور اقرب الوعود فذا شاء ابعد القريا ": نبو الع اء

الو ي  الفقريا تن : "األعرابماقال ابن ". انةة  الظا ر ان هر الفةم

ي تا الو ي  يهم نن يو غ : "ال ويري اقال. (4)"الويو  اد ل  ق و  ع   كثور

                                                      
 .199: أمحد اهلامشي، جواهر البالغة - 1
 .111: ابن رشيق القريواين، العمدة - 2
 .1/99: اجلاحظ، البيان والتبني - 3
 .1/111: ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وأدبه ونقده - 4
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الرع  بعوارت  ك   تا يم أةي  ا  ييم  الو وغ ب ويا ف  فذا عمع المع   

 .(1)"الكثور يم ال ة  الق و  ا و الميم  فيتازا

يدل ع   الفمكن يم  نأ " ايرى الزركشم نن سوا حين اريتاز 

اسوا حي   نأ  يدل ع   : " ا  يوفعد  ذا عن قول ابن القو . (2)"الةصاح 

 .(3)"الفمكن يم الةصاح  االم ك  يم الو ي  احصول ت ذ  كثورة ديع  ااحدة

يالمفك   الةصوح الذي يتود الفحك  يم العربو  ييفثمر نق  قدر تن 

االوصول فل  اليرض ، ارباأ  ااريصاحاأللةا  يم نكور قدر تن المع   تع 

  المقصود ي  ةور يم ك م   يدل ع   تع اك ا  يشور فل  تيزاك افل

 .(4)لعمود الذي فلو  قصد  االيرض الذي فلو  أزعتا

باللمحة الدالةا ذاتا عور ع   المورد 
(5). 

  عأه  نت  صايو  الذ ن سريع   ذا راعع فل  وووع  العرب فذ فال

يالعربم تكةو  ارشارة اتي و  ال مح  ايور العربم يحفا  فل  اروال  ، الةه 

القرءان الكري  ع د ةباب العرب  ز ا ذا تا يع   فيتا، اارشواي يم القول

يوهود تك  كاأوا ييفكوران . االويع ااروال  ع د ةباب ب م فسرائو 

 .ار العقوليص له  القرءان الكري  ت زل عون نأه  ن   ع   اتعري  ي زّ ايدّ 

اتا يؤكد ب ي  اريتاز نأ  عع  حدا لإلعتاز القرءاأم ياعفوراا 

ع   درعا  الةصاح  ايمث  القرءان الكري  ن، يتازفففعتاز القرءان يم 

 .مث  اريتاز القرءاأم نسم  درعا  اريتاز الةصوحاالو ي  لذا ي

 : ب ن اإليجاز واإلقناب

                                                      
 .170-110: حممد بركات، فصول يف البالغة - 1
 .79: الزركشي، الربهان يف علوم القرءان - 2
 .79: ابن القيم، الفوائد املشوق يف علوم القرءان وعلم البيان - 3
 .1/117: انظر اجلحظ، البيان والتبيني - 4
 1/19: ملربد، الكامل يف اللغة واألدبا - 5
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  ت ديلللللللللللل  المع لللللللللللل  ب ةلللللللللللل  قللللللللللللدرف

 ت للللللللللللل  فيتلللللللللللللاز ع للللللللللللل  اب قللللللللللللل   

 كعلللللللللللن تتلللللللللللالس الةيلللللللللللو  بعلللللللللللدا

ر  ــــــــــــــــــلللللللللللللللـعـ  يـلللللللللللللللـكيـاع

 ابـ ـــــــــــــــــــــــــــــــاروـــــــــــــــــب

  لللم الميلللاااة كيلللر بلللذكرف 

 ا و فل  قصر احذ  ي قيل 

 ا  تصلللاحا ياسلللقا يفلللردى

زم ـــــــــــــــــــــــــــلللللللللللللـيال

 رعــــــــــــــــــلللللللللللللللللـاك هللا

 (1)ابـري الوقـــــ

تتول ب ةس المفك   بعض الفواور ايريد الفعوور ع ها ب س وب يف ءم 

  اتيفمعو  معاأم الموعودة يم ةاورف فل  قرائا و ي ق   ذف ال، االموقل

 : ور     يعدا عن ث ث

 .أن يكون التعبري مساويا للمعىن وهذا ما يسمى باملساواة ويطلق عليه إجياز التقدير -1
 .أن يكون األسلوب املراد نقله قليل اللفظ كثري املعىن وهذا هو اإلجياز -1
أن يزيد األسلوب عن مقدار املعىن بشرط أن ال يكون يف هذه الزيادة تطويل وهذا  -1

 .ما يسمى اإلطناب

اع   نن الك م بارضاي  " : ذ يقولاو بالقموص فايشو  الع وي  ذف األأم

  قّد تن  و ل ، يربما كان ع   قدر قدف تن فل  تع اف كالقموص بارضاي  فل

يور زيادة ا  أقصان، ا ذا  و المياااة، اتارة يكون زائدا ع   قدف ا ذا 

 .(2)" و ارو اب، اربما أقص عن قدف ا ذا  و اريتاز

تثوت ااسب  بون اريتاز   يرق، ف  نن ع ماء الو ي  قد ايفرقوا يرقفون

لوا اقا، ء اليكاكم انبو   ل العيكرياارو اب  م المياااة اتن  ؤ 

، ايرق  ت ةم  ذف الواسب  ات ه  ابن األثور فأها لويت تحمودة ا  تذتوت ،

ا و تا يزيد تع اف عن ؛ فيتاز قصر: يقيموا اريتاز بيور حذ  فل  قيمون

؛ ف تن يور زيادة ا  أقصاناا و تا سااى لةظ  تع ؛ لةظ  افيتاز تقدير

، يا ةف   بو ه  يم ا س  يقع. ع د الةرق  األال  ا ذف  م المياااة

 .لو ي ااالبريق  األال  نشهر بون ع ماء 
                                                      

 .111(: رسالة ماجستري -األستاذ طاهر بقدار: خمطوط تح)األخضري، شرح اجلوهر املكنون يف الثالثة الفنون  - 1
 .117: الطراز: العلوي - 2
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اارو اب ي فمم فل  ع س ، المياااة ترتقم فل  ع س اريتاز": اقو 

 .(1)"اك  تن الموالي  ااريتاز ع س عال  ، الموالي 

د انى المرتأدية المعايم ا صب ح ، المعادلةاالمياااة يم ال ي   م 

ا م المذ ا "، دان نن يزيد ال ة  ع   المع   نا العكس، بع ارة مساوية ل 

، ك ن نلةا   قوالا تعاأو : المفوسع بون اريتاز اارو اب افلو  نشار القائ 

االدسفور ، األص  المقوس ع و "ا م . (2)"ني   يزيد بعضها ع   بعض

 .(3)"الذي يعفمد ع و 

 : المف وم لاتن شوا دف قو

 (4)افن نأت نكرتت ال ئو  تمردا   فذا نأت نكرتت الكري  ت كف 

 : اقول وري  بن العود

 (5)اي تو  باألةوار تن ل  تزاد تا ك ت عا  سفودي ل  األيام 

 : والمساواة تكون على وجه ن

لمع   ب اعز تا يكون تن اا م نن ي تم : مع االختصار مساواة/ ن

﴿: عال ات   قول  ت، األلةا           ﴾(6). 

ا و ت دي  المع   ، اييم  تفعار  األاساو: مساواة دون اختصار/ ب

 ﴿  : ات   قول  تعال ، تن يور تحر  ا  و ا اةفصار     

      ﴾(1). 

                                                      
  91: حممد مفتاح، التلقي والتأويل- 1
 190: أبو هالل العسكري، لصناعتني - 2
 199: جواهر البالغةأمحد اهلامشي،  - 3
 .191: الديوان - 4
 119: القزويين، اإليضاح - 5
 70: الرمحن - 6
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االوعهان يم المركز األسم  تن الو ي  يور ": ايقول نحمد الهاشمم

 .(2)"نن األال ندة  يوها اندل ع وها

، نتا ارو اب يي وضح  تن المياااة ااريتاز ات  الفةصو  يو  عن ذا     

 .الفالم الموحق ة ل

  

                                                                                                                                                            
 97: الرمحن - 1
 190: أمحد اهلامشي، جواهر البالغة - 2
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 : مفهوم اإلقناب

 : اإلقناب لغة واصا حا

 : لغة/أ

حو  ووي  يشد ب  سراد   الاَّْنب  "ا. أَْقنَبَ  تصدر الةع  : اإلقناب

ْانِب  اير  ، بالمكان فذا وال تقات  يو وأقنب "، (1)"الووت نا الوتد فذا  م 

يم الك م  وأقنب، (2)"وال تف   اتن نع  ذل  سمم حو  الفوم  و وا لبول 

 اإلقنابا... الموالي  يم تدح نا ذم ااركثار يو اإلقناب "ا، الغ يو  اوّولب

يم  أقنب ةوذ تن األص  ت"يهو يم .. (3)"الو ي  يم الم بق االوصل

يم وأَْقنََب ، الريح فذا اشفد  يم  ووبها أَْقنَ َفْ الشمء فذا بالغ يو  ايقال 

 .(4)"يو  اليور فذا اشفد

الرع  يم ك ت  فو ابا فذا بالغ  أَْقنَبَ : الو ي  ع   تع   ءايتمع ع ما

 .اوّول ذيول   يو

 :  حااصا/ ب

الفعوور عن ": فذا كان ارو اب لي   و الموالي  ااركثار يهو اصب حا

المقصود ب ة  زائد ع و  لةائدة تقصد ت   يإذا زاد ع و  ليور يائدة كان تبوي  

 .(5)"نا حشوا

ع ها بحوق تحقق ت    ةرض المعاأم يم عوارا  تبول  زائدني  و ع

يكما اشفرو الو يوون لإليتاز ، الزيادة يائدة اف  كاأت تبوي  يف  بالعوارة

نن تكون األلةا  الق و   المعور بها   تف  بالمع   يقد اشفرووا لإلو اب نن 

الو ي  اريتاز " : اةصوا  ذا يم القول، تكون األلةا  الزائدة عاء  لةائدة

                                                      
 1/09: الفريوز أبادي، معجم القاموس احمليط - 1
 .191: علم املعاين/ حممود أمحد حنلة، يف البالغة العربية - 2
 .1/719مج: العربابن منظور، لسان  - 3
 .119: ابن األثري، النثل السائر - 4
 .171: خدجية السايح حممود، منهاج البحث البالغي يف النصف األول من القرن العشرين يف مصر - 5
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ألن اليرض المقصود  و  .(1)" اب يم يور ةب يم يور عتز، اارو

 .الفوضوح االووان

اكثر ارادف يم ، ة  ع   المع   لةائدة فذن ارو اب  و زيادة ال

﴿: القرءان الكري  تث  قول  تعال                   

            ﴾(2) . ك م " يوسو  فلو  الشوبان"القول

قال "تتم  يكف ة  اليموض ااربهام يوضح  الك م الذي عاء بعدف ايص   

 ".يا آدم    ندل  ع   شترة الف د ات     يو  

( اريتاز)نتا يم الي   ال ووي  يكما ارد  نحاديق بصوي  ارعمال 

ألن المقام ييفدعم ذل  ، االفبوي يه اك نحاديق ارد  بصوي  الفةصو  

ور الدين   ي ويم نن تفرك توهم ؛ يقد حدث ا تحمد بن المف وم قال يوعض نت

 -بن تال –دث ا نيوب بن نبم ق ب  عن نأس حدث ا عود الو اب الثقةم قال ح

ث ث من كن ف   وجد ح وة اإليمان ": قال سلم و عل   هللا صلىعن ال وم 

يح   إال هلل  ل  أحب إل   مما سواهما وأن يحب المر  الأن يكون هللا ورسو

"وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار
(3). 

ث ث من كن ف   وجد قعم اإليمان من كان يحب  ": نةرى  ايم رااي

ومن كان . يح   إال هلل من كان هللا ورسول  أحب إل   مما سواهما المر  ال

"د أن أنقذه هللا من أحب إل   أن يرجع في الكفر بع نارأن يلقى في ال
يم . (4)

نبه  ث  يص ،  سلم و عل   هللا صلىوي الشريل أتد ال وم  ذا الحديق ال و

يقد يفياءل الياتع عن الحا   الث ث الفم يتد يوها ارأيان ح اة اريمان 

نن "قول   األتر ع دتا يذكر  ذف الحا   يم ايوون ع و  الص ة االي م  ذا

 ".نن يقذ  يم ال ار": حف  قول ..." يكون هللا

                                                      
 100: أبو هالل العسكري، الصناعتني - 1
 110: طه - 2
 1/11: صحيح البخاري - 3
 1/77: صحيح مسلم - 4
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ياألدب العربم ، نتا العرب يكاأت تبول لوةه  ت ها اتوعز لوحة  ع ها

 .شعرا اأثرا زاةر بهذف األسالوا

 : ل ارو اب يم الشعر قول الف ياءااتث

 (1)نس  أارك أ  ع   يم ر  فن صفرا لف ت  الهداة ب 

لفوضح ع و ش ن نةوها  "كأن  علم"يقول الف ياء يكفم  تع اف ع د 

ل  ترض نن تشوه  بالع   الذي "يهم ،   اك أ  عو بصفر يم اقفداء الهداة 

 "في رأس  نار"اتها ل ةظ  ياسففد (2)" و التو  المرتةع المعرا  بالهداي 

م ش ن نةوها فذ نصوح بالمع   افأما زادف اضوحا ات كودا اع وا ي ل  يف ّ 

 .الفعوور ب ويا الوس ك تا عاديا

 :اإلقناب عند علما  ال  غة

ارو اب ت ذ القدي  ف  نأه  اةف ةوا يم تيموف  الو ي  لقد عر  ع ماء 

الع  نال تن نشار فلو  بهذف الفيمو  تحددا الحال ، اتحديد نيراض  اتواو  

نبواب اقد بقوت نبقاك هللا، ": االمقام الذي ييفدعو   و التاح  فذ يقول

وعا اروال  اتحو  فل  ارو اب الوس بإوال  تا ل  يتااز تقدار الحاع ، ت

ألن المقام نحواأا ييف زم ارسهاب يم الك م . (3)"ااقل ع د ت فه  الويو 

لفوضوح المراد اديع ال وس ااربهام فذ   يةم باليرض الفضمون نا ارشارة 

ا عن حة  حضرف يويرد ل  األحداث حدثا حدثا ك ن تي ل شفص، يقع

يذا فو اب ذا يائدة ، ايصل الموعودين ااحدا ااحدا اييفرس  يم الفةصو 

 .لمن اع  اليؤال ايهم  األتر

ا و ، ل العيكري يم تعرض حديث  عن اريتاز اقد نشار فلو  نبو  

 .(4)"يحفوي ع   زيادة يائدة أزفبم زل  س وك وريق بعود "ع دف 

                                                      
 10: الديوان - 1
 111: علم املعاين-مرزوق، يف فلسفة البالغة العربية حلمي - 2
 71: اجلاحظ، البيان والتبيني - 3
 101: أبو هالل العسكري، الصناعتني - 4
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الفةاعم يم المواقع الفم تحفا  فل  الفكرار  ناقد ا ة  ابن س ا

نتا ابن األثور يقد حددف بزيادة ال ة  ع   المع   .  سفدراك تا يا  سماع 

 .لةائدة اتوزف عن الفبوي  االفكرار

ايكاد يتمع ع  ع ماء الو ي  ع   نن ارو اب تيفحين يم الك م فذا 

ةائدة تفر  عن فوار الفبوي  الذي يةيد كاأت األلةا  الزائدة عاء  ل

 .المع  

 :الفرق ب ن اإلقناب والتاويل

اسفحين الو يوون يم الك م ااعفوراف تحمودا ايرقوا بو   ابون 

ألن ارسهاب يم الك م ، الفبوي  الذي يف  بالمع   ااعفوراف عووا يم الك م

لي م االم   ايتهد ل  يكن يم تقات  الةائدة يورث افذااارشواي يم القول 

 .المف قم

ارو اب ب ي  االفبوي  عم ألن : "ايم  ذا يقول نبو   ل العيكري

الفبوي  بم زل  س وك تا يوعد عه  بما يقرب، اارو اب س وك وريق بعود 

 .(1)"أزف يح وي ع   زيادة يائدة

 و نن تكون الزيادة يم الك م ليور يائدة ا ذا ال وي تن  :فالتاويل

اتن بون الذين كاأت له  آراء .   لوس يم القرءان العظو  ت   شوئاروال

كثورة يم الدياي عن ال ص القرءاأم االوقو  يم اع  الزاعمون بوعود 

(  ـ321 )نبو  اش   ن الكري  ايعداأ  عووا تن العووب؛تبوي  يم القرءا

وون نن اآليا  الفم ادع  الباع ون اعود تبوي  يوها تقع يم نع   فذ ي"

زكريا ع و  يمث  قول هللا عز اع  ع   ليان سودأا . (2)"درعا  الةصاح 

  ﴿  :الي م                    

    ﴾
ن  ذف اآلي  ضمن فيتاز الحذ  فذ اقد ندر  بعض الو يوو. (3)

                                                      
 املصدر السابق، الصفحة نفسها - 1
 10: قضايا بالغية: أمحد حممود املصري –بثينة أيوب  - 2
 1: مرمي - 3
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اتن  ؤ ء ، "شووا رّب فأم ا ن العظ  ت م ااشفع  الرن  ت م"األص  

 .الفبوا القزاي م

رب ": نتا فذا أظرأا فلوها تن عاأا ارو اب ي تد نن زكريا يريد القول

 ن العظ  ت ّم فأم ا"ااسفشهد ب لةا  زاد  عن المع   ، "فأم قد كور 

لكن الزيادة يم ال ة  عاء  لةائدة ا م ف هار ، "ااشفع  الرن  شووا

تقفصر د لفها ع   تقدم الين اقد يكون  "ك رت"يك م  ، الضعل ات كودف

زكريا قويا ري  تقدم س   ا و يريد نن يوون ضعل عيم  زيادة ع   تقدم 

فذ ضعل ، س   الوس ندل ع   تا يقصد تن ضعل التي  ااأفشار الشوا

ااأفشار الشوا د ل  ع   ، العظ  د ل  ع   ضعل التي  ااأكيار قوت 

 .ع   الهموم د لف تكون الكور يم الين اقد 

ةال تن عووب الك م، درعا  الو ي   يالقرءان الكري  يمث  نسم 

 .ع   كفاب  المشهور يم ال حو " الكتاب" ق نو ق سوووي  اس  اتن  ذا الم ب

اقد اعفور العديد تن ال قاد الزيادة بدان يائدة عووا تن عووب الك م 

يحفرز ع   يائدة ن دان اقوله  ت، قواسا يم ب اء آرائه  ال قدي ت ااتفذاف

 : شوئون

 : تث  قول عدي بن زيد، ا و نن   يفعون الزائد يم الك م: التاويل/أ

 (1)انلق  قولها كذبا ات وا         اقدد  األدي  لدا شو 

ا عون نحد ما ا  يرعع، افسقاو نحد ما  يف" كذبا نا ت وا"يالزائد  و 

 .  ييور المع  

ات   تا  و تةيد ل مع   ، ة تفعو   يوكون حشوانتا فذا كاأت الزياد/ ب

 .ات   يور تةيد

 : اتن أماذ  األال قول نبم البوا المف وم

 (1)لو  لقاء شعوب، اصور الةف    ا  يض  يوها ل شتاع  اال دى
                                                      

 197: اخلطيب القزويين، اإليضاح - 1
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،  و بذل المال ىاال د. يم الووت حشو نييد المع  " ال دى"الة  

ايصد  . اال دى االصور لو  المو يض  يم الدأوا ل شتاع   يالمع    و  

 ذا القول ع   الشتاع  دان ال دى ألن الشتاي المقدام لو ع   نأ  يف د ل  

افأما كاأت شتاعف  اأب قا تن ، ابهذا   يكون لشتاعف  يض ، يف  اله ك

بف   الواذل لمال  لحظ  المو  ي ين الةض  يم . فقدات  ع   اله ك االمو 

يةدي أةي  بمال  عكس الواذل لمال  ا و يع   نأ  سوعو   ذل  يهو يحاال نن

اي االصور حشو بتوار الشت" ال دى"يوضع ك م  . ل   ا يكمن الةض  يم بذ

 .يةيد المع  

 : قول نبم العوال بن ع ور الفزاعم  لامثييةيد المع    نتا الثاأم الذي  

  (2)صداي الرن  االوصا        ذكر  نةم يعاادأم

افيرادف ، حشو دان يائدة ألن الصداي توو   الرن " الرن " يإن لة 

 .ور تةيد ل مع  ييهو ، نا حذي  سواء

يارو اب ع د ع ماء الو ي  عات   و زيادة ال ة  ع   المع   لةائدة 

ايم ، يم ارو اب رديد يزيادة ال ة  ع   المع   ع  تن يور ت، عديدة

اقول ا . تن باب زيادة ال ة  ع   المع  يك ها ، األلةا  المفرادي  ايم الفبوي 

اقول ا عديدة يفر  . لةائدة يفر  عن فوار الفبوي  كوأ  زيادة تن يور يائدة

ون اقد تك. يإأ  زيادة ال ة  ل مع   لةائدة تقويف  ات كودف، عن األلةا  المفرادي 

 . ةار  عن باب ارو اب  ذف الةائدة بفكرار ال ة  ا ذا

 : نن ارو اب قد ي فوس ب  ث ث  تصب حا اتن   ا يفضح ل ا 

 .ا و تزيد تن يور يائدة: الفبوي / ن

 (. ذكر ال ة  أةي  نكثر تن ترة)ا و ذكر المع   ترددا : الفكرار/ ب

                                                                                                                                                            
 111: ديوانال - 1
 .199: اخلطيب القزويين، اإليضاح - 2
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اقد رنى بعض الو يوون اع   رنسه  ابن األثور نن ت   تا يكون لةائدة 

 .يم باب الفبوي يودة  يم باب ارو اب ات   تا يكون ليور يائدة يودة  

، بوداء، صحراء: ا و ذكر تشاب  ال ة  دان ترديدف تث : الترادف/ ج

يقد ةر  الفبوي  بقود الةائدة اةر  الفكرار بقود . ت وّ ، تو ، نسد، لوق

 .الفرديد اةر  الفراد  بقود الةائدة التديدة

 ذا اأب قا تن تةهوت  ،  و الموالي  يم المعاأم اإلقنابيحاص  

اتثال ذل  قول الف ياء الذي ذكرأاف فذ عمد  فل  زيادة ال ة  ل ريع ، ال يوي

 .تن ش ن نةوها
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 : ب ن اإليجاز واإلقناب

اةف ةت آراء ع ماء ال ي  االو ي  يم تةضو  اريتاز ع   ارو اب 

تحدث عن الك  يم األس وب يذكر ارو اب كما "ت ذ القدي  ي رسبو ، االعكس

لوحقق ، يم تيفباي الشاعر نن ييفعم  ك  ت هما ابوّن نن، ذكر اريتاز

اليرض الذي يرتم فلو  ا  أتد يم ك م نرسبو تا يشعر بفةضو  نحد ما 

نتا الو يوون العرب يم ه  تن يض  اريتاز . (1)"نا فيثارف ع   اآلةر

الق و  الكايم ةور تن الكثور يور ": ات ه   نبو   ل العيكري الذي يرى

"الك م فذا وال عرضت ل  نسواب الفك ل"انن  .(2)"الشايم
ا  ةور يم . (3)

الفك ل يالو ي  باريتاز نأتع تن الووان اارو اب، يقول ععةر شمء ي تم ب  

 .(4)"فن قدرت  نن تتع وا كفوك  توقوعا  يايع وا: "بن يحو 

، ات ه  تن رّعح ارو اب اكاأت حتف  نن المقصود االم بق  و الووان

. الةه  ف  بارق اي عا  يق،   يكون ف  بإشواي القول افوال  الك م االووان

بو ما ارو اب تشفرك بون المفع   . ياريتاز   يةهم  ف  الوعض يهو ةاص

 .يهو عام، الةبن االيوم، االتا  

ا و نن لك  ، لو ي ااالرني األحين ااأليض  تا تداال  ني وو  ع ماء 

ام اريتاز يقد يقفضم المق، تبابق  الك م لمقفض  الحالاالو ي  ، تقام تقا 

اقد يقفضم المقام ارو اب افوال  القول ، م نن يوعزاحو ئذ تكون الو ي   

يما يحين يو  . يفكون الو ي  يم ارسهاب افشواي القول افوال  الك م

 اريتاز   يحين يو  ارو اب اتا يتا نن يقال يم تقام المدح تفف ل عما

 .اتا يفاوا ب  األتراء يور تا يفاوا ب  العاديون، يكون يم تقام الهتاء

اريتاز بتموع الشعر نلوق ابتموع الرسائ  ": ايقول نبو   ل العيكري

كما . (5)"االفبا، اقد يكون تن الرسائ  االفبا تا يكون يو  اريتاز عوّا

  أوي ت  ، الك  اريتاز اارو اب يحفا  فلوهما يم عموع الك م اك: "قال
                                                      

 110: بدوي طبانة، النقد األديب عند اليونان - 1
 191: أبو هالل العسكري، الصناعتني - 2
 191: املصدر نفسه - 3
 191: املصدر نفسه - 4
 99: أبو هالل العسكري، ديوان املعاين - 5
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ااحد ت هما توضع، يالحاع  فل  اريتاز يم توضع  كالحاع  فل  ارو اب 

وضع ااسفعم  ارو اب يم تيم تكاأ ، يمن نزال الفدبور يم ذل  عن عهف ، 

يارو اب يم تكاأ  . "(1)"اريتاز، ااسفعم  اريتاز بموضع ارو اب نةب 

 .(2)"كاريتاز يم توضع 

نن ارو اب تحمود يم الفبا االكفا الفم يقصد بها  اتن ث  ذ ووا فل 

ألن تث   ذف المواقل تيفدعم ارسهاب ... اارص ح، تفاوو  عات  ال ا 

ل فمكن تن ، ضمن تن نتثال احك فيم الك م بما يرد تن حتج ابرا ون اتا ي

لهذا كان ، عواول الميفمعون اتشاعر   ل وصول نةورا فل  ترح   ارق اي

يقو  فن الحاع  فل  ، االووان   يكون ف  با تياي، يم الك م ل ووانارو اب 

 .اركثار يم الك م تكون فذا عظ  الفبا

الك  تن ال وعون ، تن   ا أرى نن لإليتاز تواقع الإلو اب تواقع

 .تكان ي وق ب  اتوضع يحين يو 

ة حين ا قفضاب ع د الودا   االيزار: تا الو ي ؟ قال": قو  ل راتم

تدار الك  اريهام االفةهو  اةور الك م تا شاك  "ا. (3)"يوم اروال 

 .(4)"الزتان

اقد اسفحين ع ماء الو ي  اريتاز يم تواقل ا سفعبا  اشكوى 

االعفاب ، اا عفذارا  االفعزي ، الحال اسؤال حين ال ظر االمراعاة

، ال ع  ااألااتر اال وا م الم كو  ، االشكر ع  االوعد االوعود االفوبوخ

اكفا الم وك بب ا ، اكذل  يم رسائ  الم وك يم ناقا  الحراب ااألزتا 

 .ايم األتثال االحك ، اعواي  األتوال اتدبر األعمال  ارالف

، بو ما اسفحي وا الويع اارو اب يم المدح االث اء االذم االهتاء

ل هم عن المعصو  االص ح بون االفريوا يم الباع  اا، االوع  ااررشاد

ات شورا  الحكوت  فل  األت  االرعو  اتا يكفو  الو ة فل  الحكام ، العشائر
                                                      

 100: أبو هالل العسكري، الصناعتني - 1
 91: كشاش، صناعة الكالم  حممد - 2
 1/99: اجلاحظ، البيان والتبيني - 3
 171: حممد علي سراج، اللباب يف قواعد اللغة وآليات األدب - 4
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ايم الفبا الدي و  ، رةوار   ب حوال الرعو  ااألعمال الفم بون نيديه 

 .االيواسو 

اقد اسفعم ت العرب اريتاز اارو اب ااعفورتهما ب ي  لدااعم ند  

اراي نن الف و  بن نحمد . اريتاز لفيهو  عم و  الحة  ياسفعم . فل  ذل 

اقو  ألبم عمرا بن " يففصر الكفاب لوحة  ايويع لوةه ": الةرا ودي قال

أع  كاأت تبو  لويمع ع ها اتوعز :    كاأت العرب تبو ؟ قال: الع ء

 .(1)"لوحة  ع ها

كما ناعز  كذل  رةةاء األتر عن يور المفاوا ااةفوار ذكاء 

انحواأا ةويا تن يوا  ، المفاوا حوق الةبن الذكم تكةو  ال مح  اارشارة

نتا ارو اب يمن األسواب الفم . يرص  اضوقا ل مقام يعمد المفك   لإليتاز

 : ند  فل  اسفعمال  تا ي م

 .(2)"ااسفدراك تا يا  سماع "، اتثووف  يم الذ ن: توك د المعنى/1

تث  تا ارد يم ، ودف تع اريتازالذي كان يحفم  اع :دفع الل س/ 2

﴿: قول  تعال                     

                      ﴾
يائدة فن . (3)

افةوارأا نن ، ألن المراد بها العوون الواصرة، ذكر الصدار  م ديع ال وس

ااسفعمال  ، أور ا يبمس بما" الحدقة"ا و نن تصاب ، العم  تكاأ  الوصر

لق وب يم الق ا تشوو  كما نريد فثوا  تا  و تفعار  تن أيو  العم  فل  ا

: لذا يقال، األبصار األبصار يمكان العم   و الق وب   ، اأةو  عن حقوق

 .ي ن نعم  الوصر االوصورة

                                                      
 191: أمحد مصطفى املراغي، علون البالغة - 1
 109: ابن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة - 2
 17: احلج - 3
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ا ذا كثور ارادف يم القرءان الكري  ي و ت ت  ا : التهويل والتعظ م/ 3

﴿: قول  تعال                          

                                    

                                

                                 

           ﴾
يقد كان يكةم يم الد ل  ع   ، (1)

ال ةس تا نحضر  بواحدة تن  ذف األتور المذكورة الك   عدد ا  تاقت ع م

 .لفهوي  ش ن  ذا الووم

ايوازي بو ها ، نن يعر  نقدار المعاأم"ل مفك   ا  ا يفضح نأ  ي ويم 

يوتع  لك  ووق  تن ذل  ، ابون انقدار الحا  ، ابون نقدار الميفمعون

 .(2)"الك  حال تن ذل  تقاتا، ك تا

فأها نعظ  نأواي ": ابهذا نصوح  ذا األس وب قم  الو ي  حف  قو 

ا رتكاز ما ع    .(4)"نريتاز اارو اب"يكاأت الو ي   م  (3)"الو ي 

 : نأشد التاح  يقول. قاعدة لك  تقام تقال

(5)احم الم حظ  ةةو  الرقواء يرتون بالفبا البوال تارة
 

  

                                                      
 11-1: التكوير - 1
 107 :اجلاحظ، البيان والتبيني - 2
 1/11: السيوطي، اإلتقان يف علوم القرءان - 3
 املصدر نفسه، الصفحة نفسها - 4
 .111: اجلاحظ، البيان والتبيني - 5
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 الفصل الرابع 
تا  قات حول ظاهرة اإليجاز من 

 ن الكريمالقرآ
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  : قال تعال                      

              
(382). 

 الفم الحيو  الفوار  تن بد  -رباأو  لحكم – المففار المعتزة القرءان فن

 الق وب تفاوا الفم المع وي  المعتزة ت   ،قو  تن الرس  بها نرس 

 التن نعتز  تعاأم المعدادة المحدادة األلةا  ت   حم ت يقد. (383)االعقول

 ك  اشعر ةبوا ك  قول الكري  القرءان ب ي  ياقت يقد ،بمث   ي توا نن اارأس

 نن عتا ي  الصور انحين نسم  يم الكون ة ق الذي قول ا و   كول ،ب وغ

 ل  اةفصر اقد يصوحا ب ويا انتف  المصبة  أوو  ب  ةاوا الذي القول يحم 

 ب يف  سر يرعع لذا األلواب نالوا يةه  حف  الفباب يم اس   ع و  هللا ص  

 ال ماذ  بعض دراس  ة ل تن س ؤكدف تا ا ذا ،القول يم فيتازف فل  ايصاحف 

 .ارعتاز تع   حات   اريتاز بصوي  ارد  الفم القرءاأو 

  

                                                      
 99: اإلسراء - 382
 191: انظر حممد قطب، دراسات قرءانية - 383
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 القصر إيجاز: األول الم حث

 ايشور. الكري  القرءان يم كثور ارادف لكن ،الةصحاء ك م يم ق و  أتدف 

 : نقيام ث ث  الحذ  تن الفالم اريتاز نن فل  البووم

 .(384)"تع اف عن ال ة  يقصر نن ا و" ،القصر فيتاز: أحدها

﴿ : تعال  كقول                ﴾ قول  فل :

﴿        ﴾(385) .االكفاب الع وان نحر  يم عمع 

 : تعال  قول  ايم. (386)االحاع                   

    
 يزي   ،ذل  تن نكور تع ا ا ف  لةظها ق   ري  ياآلي . (387)

 .اأوا  اتاء وعام تن ع وها الموعودة ال ع  ك   م األرض

﴿ : تعال  اقول                           

       ﴾(388) .  ل رز  و ا   ا الرحم  يةم الكهل نصحاب ليان ع 

﴿: قول  نتا. اا ومئ ان األعداء تن ااألتن            

                              ﴾(389) .

. ااأل   الفقالود ،العقودة:  م نشواء عدة عن الفام ا أةصال يو    ا يا عفزال

                                                      
 119: الطييب، التبيان يف البيان - 384
 11: النمل - 385
 107: السيوطي، معرت  األقران - 386
 9: الكهف - 387
 10: الكهف - 388
 17: الكهف - 389
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  ﴿: اقول                           

                                

            ﴾(390) .االدعوة ،اقدرت  لقوت  اتووان فعتاز يةوها 

  ﴿: سوحاأ  اقول . ب  ارشراك اعدم بوحداأوف  ل فصديق       

                ﴾(391) . ا الم   ي ةظ     

 .اعه  اتقالود عادا  تن المتفمع يحم   تا ك  تشم  ب  المعفقد ع   يقع تعود

 ﴿: نيضا اقول                       

  ﴾(392) .الذ ا :تتا د اقال ،كثر فذا تال  ثمر تن المال تن نأواي: ني 

 الذ ا تن الكثورة باألتوال الموصويفون الت فون فل  ل  كاأت ني ؛االةض 

 (393) .ايور ما االةض 

 ﴿: تعال  اقول                    

     ﴾(394) . ايم األرض ع   هللا تف وقا  ك  تض  ياآلي 

﴿: تعال  اقول . اأوا  تاء ،حووان ،عن ،ت ئك  ،بشر تن اليماء      

     ﴾(395)  .(396)االووان القرءان يةهموا لئ  ني. 

                                                      
 19: الكهف - 390
 10: الكهف - 391
 11: الكهف - 392
 1/109: الزخمشري، تفسري الكشاف - 393
 11: الكهف - 394
 19: الكهف - 395
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 التقدير إيجاز: الثاني

  ذا اقو  الم بو ، ع   زائدا تع   يقدر نن ا و": بقول  البووم عري 

"تع اف تن نقصر لةظ  لوا  صار تا الك م تن أقص ألأ  تضووق،
 أحو. (397)

 ﴿: تعال  قول                     

                                     

                                 

           ﴾(398) .تعال  اقول . ةباياف ل  يةر  ني :﴿  

 ﴾(399) .(400)الفقوى ع   الض ل بعد الصائرين الضالون ني. 

 

 

 الجامع اإليجاز: الثالث

 ابن عري  كما. (401)"تفعددة تعان ع   ال ة  يحفوي نن": البووم ع د ا و

 لفوةم بيع فل  يففرك  الويع بمزيد ة وقا ع دك المع   يكون نن: "بقول  تال 

  ﴿  :اع  عز قول  أحو .(402)"أكف               

                                                                                                                                                                      
 117: حممد علي الصابوين، خمتصر تفسري ابن كثري - 396
 110: الطييب، التبيان يف البيان - 397
 191: البقرة - 398
 1: البقرة - 399
 107: السيوطي، معرت  األقران - 400
 110: الطييب، التبيان يف البيان - 401
 111: إنعام فّوال عكاوي، املعجم املفصل يف علوم البالغة البديع والبيان واملعاين - 402
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                     ﴾(403) .

 .نعمال ا يم ارة ص  و اارحيان ،الميفقو  الصراو  و يالعدل

 ﴿: تعال  قول  ،اريتاز بديع يم اليوووم ذكرف اتما    ﴾(404) .

 .(405)يرق  نربعون أحو ع   الرد تضم ت اقد ،الف زي  أهاي  يإأ 

﴿: اقول             ﴾(406) .تا عموع ع   الك مفون بهاتون دل 

 ،االثمر االحا ،االشتر العشا تن لألأعام اتفاعا قوتا األرض تن نةرع 

 ...اال وا  ،لحبااا االعصل

 ﴿: اع  عز اقول         ﴾(407) .عووب يو  عمع 

 .(408)المال اذ اب ،العق  مداع ،الصداي تن الفمر

 ﴿: تعال  قول  الع ماء ند   الذي اريتاز اتن             

                            

﴾(409) .يو  اعد تا االعت  العرب ك م يف  الو تتاز  ذا" القرووم يوها قال 

 نتر حوق (410)"المع   ااشفمال ،رصةها اب ي  ،أظمها حين ع   اآلي   ذف تث 

 تن اقص ،انشق  انسعد ،انبق  ان    ،اسم  اأعت ،اأادى انةور ،اأه  يوها

                                                      
 00: النحل - 403
 1: اإلخالص - 404
 109: السيوطي، معرت  األقران - 405
 11: النازعات - 406
 10: الواقعة - 407
 .املصدر نفسه، والصفحة نفسها - 408
 11: هود - 409
 1179: القرطيب، اجلامع ألحكام القرءان - 410
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 ااريتاز االو ي  ال ة  بديع تن التم    ذف يم اأدر  تا شرح لو تا األأواء

 .(411)األق م لتةت االووان

﴿: تعال  اقول                   

          ﴾(412) .هللا ع   الحكمو  قصر يم صريح يالقرءان 

 .(413)عوارة ب اعز احدف

﴿: تعال  القول                         

             ﴾(414) .ذف يم عمع  

 ،احذر  ،اقصت انتر  ،اسّمت اأوهت أاد  ،الك م تن ع يا عشر نحد اآلي 

 ،" ا" االف وو  ،"ني" االك اي  ،"يا" يال داء ،انعذر  انشار  ،اعّمت اةصت

  " االفحذير ،"تياك ك " االقصص ،"ادة وا" ااألتر ،"ال م " االفيمو 

 االعذر ،"ا  " اارشارة ،"ع ودف" االفعمو  ،"س ومان" االففصوص ،"يحبم ك 

 ،رعوفها حق ،حقها ،رسول  حق ،هللا حق: حقو  ةمي  ي د  ،"يشعران  "

 .(415)س ومان ع ود احق

﴿: سوحاأ  اقول                       

                           ﴾
 ياآلي . (416)

                                                      
 109: السيوطي، معرت  األقران يف علوم القرءان - 411
 9: القصص - 412
 .املصدر السابق، الصفحة نفسها - 413
 19: النساء - 414
 111: آل عمران - 415
 199: قرءانخمتار عطية، علم املعاين ودالالت األمر يف ال - 416
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 اةوران اأهوان نتران يوها فذ الةصاح  يم القرءان آي نعظ  تن  م

 .(417)ابشارتان

 ﴿: تعال  اقول                          

           ﴾(418) .ذف عمعفها كثورة بمعان يص  يقد  

 ا    االقول الةع  يم الةواح   م الذأوب تن شركال دان يما الق و   األلةا 

 فلوها المشار ا م. االصيائر الكوائر ارتكاب تن   مها ع و  ي بوي اتا ال ةس

﴿: قول  يم                     

                   ﴾(419) .يالميةرة 

 الذأوب تن ارأيان يرتكو  تا ك  تع  عات  تيةرة باهلل الشرك دان لما

 .(420)االفبايا

﴿: تعال  اقول                  ﴾(421) .يم 

: بقول  قبا سود ذل  ايير. اع ودف  و االه ك العذاب تن يرعون تتل بوان

 .(422)"الفةصو  يحددف   تهو  شات  ل ةسا يم اقع  لووق "

 يفةم نن تن ن هر ،فعما  الق و   األلةا   ذف ي تت": بقول  اليكاكم اذكر ا

 .(423)"ع   أاب تا فل  أظرا الوعازة يم حال 

                                                      
 99: طه - 417
 17/1111: سيد قطب، يف  ظالل القرءان - 418
 111: السكاكي، مفتاح العلوم - 419
 11: النمل - 420
 1/10: القرطيب، اجلامع أحكام القرءان - 421
 01: احلجر - 422
 190: خمتار عطية، علم املعاين ودالالت األمر يف القرءان - 423



 

128 
 

﴿: تعال  اقول                          

                 ﴾(424) .ناتوها الفم الفيع اآليا  ا ذف 

 االتراد االدم االود االي ون العصا": بقول  القرووم عدد ا الي م ع و  توس 

 .األتور  ذف ك  نعم ت اآليا  ي ةظ . (425)"الوحر اي ق االضةادي االقّم 

﴿: تعال  اقول             ﴾(426) .عن راي 

 ،الك م  ذا لةصاح  ستد : اقال ،اآلي   ذف سمع حو ما ستد نأ  األعراب بعض

 ،ربّ  ب تر ي تمر ب ن اس   ع و  هللا ص   لرسول  -سوحاأ – هللا تن ةباب ااآلي 

. (427)االواو  الحق بون بذل  لوةر  عهارا يوع  ها ،بها ايصدي الحت  يظهر ب ن

 يويار الحق بدعوة اا سفهزاء باهلل الشرك ييمع ا و"  ذا يم قبا سود ايرى

 هللا ةاوو  الذل . (428)"االشرك بالض ل ايضوق الحق ع   اييار الدعوة ع  

﴿: بقول        ﴾(429) . ع   العيكري   ل نبم ع د تحفوي ياآلي 

 يم لما ا سفقصاء ع   انحكاتها اشرائعها الرسال  نتر ع   تشم  ك ما  ث ث

 ع   صّرح يالمع  . (430)الصدي كف ثور الف ثور ع   الد ل  تن" يياصد" قول 

 اا ارأكار ع تا  تن ع وها اي وح ،اا أوياو القوض تن الوعوف  ا رة

 المعاأم  ذف اك . (431)المصداع  الزعاع   ا رة  ع  يظهر كما ،ا سفوشار

 .ع و   ااسفعارة عظو  فيتاز يم عاء 

                                                      
 11/1111: سيد قطب، يف ظالل القرءان - 424
 01: احلجر - 425
 10: حممد - 426
 191: صالح عبد الفتاح اخلالدي، يف ظالل القرءان يف امليزان - 427
 19: النمل - 428
 100: السيوطي، معرت  األقران يف إعجاز القرءان - 429
 197: أبو هالل العسكري، الصناعتني - 430
 110-100: السيوطي، معرت  األقران يف إعجاز القرءان - 431
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﴿: تعال  قول  اريتاز بديع اتن    ﴾(432) .شدة تن تيودتان تع اف 

 .(433)الفضرة

﴿: اتن األتث   الفم ت در  تحت  ذا ال وي قول  تعال         

              ﴾(434) .نلةا  يم كثورة تعاأم اآلي   ذف حم ت ي قد 

 .توعزة

 ايض ها حي ها حوق تن آي  ب ي  -احديثه  قديمه – الو يوون يف اال ي  

 يهم ،تع   اكثور لة  ق و  تن تحفوي  لما اآلي   ذف ت االوا كما الك م سائر ع  

 .بفاص  القصر فيتاز ق دة ا م ،اريتاز يم آي 

 تن كثورا عع  "ل قف  نأة  القف  " قوله  تن العرب عن ارد تا نن ف 

 تزي  فبراز فل  تيع  تقارأا  اآلي   ذف ابون العوارة  ذف بون يعقدان الو يوون

 بو    ذا يقوله ":  ذا يم الرتاأم ايقول. تقات  عن اارتةاعها قوله  ع   اآلي 

 نأ  ناع  نربع  تن يظهر اذل  ااريتاز الو ي  يم تةاا  القرءان لة  ابون

 ت لوةها انحين التم   بفكرير الك م  تن انبعد العوارة يم اناعز الةائدة يم نكثر

 .(435)"المف ئم  بالحرا 

 : ناع  ث ث  األثور ابن اع د

 .القصاص حياة لفظتان والقتل أبقى ثالثة ألفاظ -1
 .أنه لي  كل قتل نافيا للقتل إال إذا كان حكم القصاص -2
 .في اآلية أن في كالم العرب تكريرا لي  -3

                                                      
 71: الرمحن - 432
 111: الزركشي، الربهان يف علوم القرءان - 433
 190: البقرة - 434
 99: الرّماين، النكت - 435
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 اك م الفالق ك م بون تشوو   ": بقول  الفةضو   ذا فأكار فل  نشار اقد

 .(436)"المف و 

 افعتاز ب ي  توو ا العرب اقول تعال  قول  بون الةرا  اليوووم عدد كما

 : اآلي   ذف

﴿: قول  ا و ،ك ته  تن ي ا رف تا نن: األول     ﴾ حرايا نق، 

 .عشر نربع " ل قف  نأة  القف " احرا  ،عشرة حرايها يإن

  م الفم ثووتها ع   أاص  ااآلي  ،الحواة ييف زم   القف  أةم نن: الثاني

 .ت   المب وب اليرض

 كقول  تفباال  حواة القصاص نن يفدل ،تعظوما تةود حواة ت كور نن: الثالث

 ﴿: تعال                       

                        

﴾(437) .بالوقاء يوها الحواة ييراا الذا ،ل ت س أايو  ال م يإن. 

 قد ب  ،ل قف  نأة  ف ق ك  لوس يإأ  ،المث  بف   تبردة اآلي  نن: الرابع

 يةو  القصاص ا و ،ةاص قف   و ي ةو  تا افن ،  ما القف  ا و ،ل  ندع  يكون

 .نبدا حواة

 تن االفالم ،المث  يم الواقع( القف ) لة  تكرار تن ةالو  اآلي  نن: الخامس

 .بالةصاح  تف  يكن ل  افن ،ع و  المشفم  تن نيض  الفكرار

 حذ  يو  يإن قوله  بف   ،تحذا  تقدير عن تيفي و  اآلي  نن: السادس

 ا  ما األال القف  تع قصاصا احذ  ،بعد ا اتا الفةضو  نيع  بعد الفم" تن"

 .ترك  تن   ما ل قف  نأة  قصاصا القف : االفقدير ،الثاأم القف  تع

                                                      
 1/111: ابن األثري، املثل السائر - 436
 07: البقرة - 437
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 .القف  بف   الحواة بضد تشعر القصاص ألن ،وواقا اآلي  يم نن: السابع

 الة اء  و الذي الضدين نحد عع  ا و ،بديع ين ع   اشفم ت اآلي  فن: الثامن

 توالي  المو  يم الحواة ااسفقرار ،الحواة  و الذي لضدف اتكاأا أح  االمو 

 .عظوم 

 اذل  الحرك  بعد اليكون ا و ،ةةوة  نسواب توالم المث  يم نن: التاسع

 ،ب  ال بق تن ال يان تمكن حركات  توالت فذا ب  الم بو  ال ة  يإن ،تيفكرف

 ت قبع يالحركا  ،سكون حرك  ك  تعقا فذا تا بف   يصاحف  ا هر 

 يفوون   يتثت تحركت ث  يتثت حرك  ندأ  الداب  تحركت فذا أظورف ،باليك ا 

 .كالمقودة يهم ،تففارف تا ع   حركفها تمكن ا  ،اأب قها

 .أةي  ي ةم   الشمء ألن ،الظا ر حوق تن كالمف اقض المث  نن: العاشر

 ،االشدة ل ضيع الموعا القا  ق ق   تكرير تن اآلي  س ت : عشر الحادي

 .ال ون ي ّ  تن ابعد ا

 القا  تن الفرا  تن يوها لما ،تف ئم  حرا  ع   اشفمالها: عشر الثاني 

 ا سفع ء حرا  تن االصاد ،ا سفع ء حرا  تن القا  فذ ،الصاد فل 

 يور يهو ،ت فةض حر   م الفاء فل  القا  تن الفرا  بف   ،اارووا 

 فل  ال م تن الفرا  تن نحين الحاء فل  الصاد تن الفرا  اكذا ،ل قا  ت ئ 

 .الح ق انقص  ال يان ور  دان تا لوعد ،الهمزة

 تكرير كذل  ا  ،الصو  حين االفاء االحاء بالصاد ال بق: عشر الثالث

 .االفاء القا 

 يإن ،الحواة لة  ة   ،بالوحش  المشعر القف  لة  تن س تفها: عشر الرابع

 .القف  لة  تن ل  نقو  البواي

 ،العدل عن ت وئ يهو بالمياااة تشعر القصاص لة  نن: عشر الخامس

 .القف  تب ق بف  
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 ،نشر  اارثوا  ،ال ةم ع   االمث  ارثوا  ع   تو و  اآلي : عشر السادس

 .ع   ثان اال ةم ،نال ألأ 

. الحواة  و القصاص نن يه  بعد ف  يةه  يكاد   المث  نن: عشر السابع

  ﴿: اقول     ﴾ ا    نال تن تةهوم. 

 تن سالم  ااآلي  ،تفعد   يع  تن الفةضو  نيع  ب اء المث  نن: عشر الثامن

 .ذل 

 القصاص ترك يوكون ،ا شفراك تقفضم اليالا يم نيع  نن: عشر التاسع

 .ذل  تن سالم  ااآلي  ،كذل  األتر الوس ،أةوا نكثر القصاص الكن ،ل قف  أايوا

 ،لهما القصاص لشمول تعا االترح القف  تن رادع  اآلي  نن: العشرون

 اقد الحواة تص ح  ي قض العضو قبع ألن ،األعضاء قصاص يم نيضا االحواة

 .المث  كذل  ا  ،يوزي هما ال ةس فل  ييري

 ع   بالمؤت ون الع اي  بوان ا م ،لبوة  ايوها "ولكم" اآلي  يم ث 

 يم اآلي   ذف ب ي  اتمث ت. (438)يور     حواته  المراد انأه  ،الفصوص

 .نلةا ها د ل  احين ر يفها ااضوح اسفعمالها سهول 

  

                                                      
 .101-101السيوطي معرت  األقران،  - 438
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 الحذف إيجاز: الثاني الم حث

 :الكريم القر ان في الحذف أس اب -1

 حف  ت ابع  توون اشراوا انيراضا نسوابا ل حذ  اال يويون الو يوون حدد

 بون اتن ذكرف ايت تا أحذ  نن نا حذي  تن ضرارة   تا الك م تن يحذ   

 : ي م تا أذكر الحذ  نسواب

 .درد االختصار واالحرتاز عن العبث لظهوره -1
وأن االشتغال بذكره يفضى إىل ، يتقاصر عن اإلتيان باحملذوف التنبيه على أن الزمان -1

﴿: حنو قوله تعاىل، وهذه هي فائدة باب التحذير واإلغراء، تفويت املهم          

    ﴾(439) .وسقياهاناقة اهلل "فقد اجتمعا يف قوله . احذروا ناقة اهلل فال تقربوها: أي "

 .(440)"الزموا"إغراء بتقدير " سقياها"و" ذروا"فناقة اهلل حتذير بتقدير 
إمنا ": هلذا بقوله "منهاج البلغاء"وقد أشار حازم يف . التفخيم واإلعظام ملا فيه من اإلهبام -1

حيسن احلذف، لقوة الداللة عليه، أو يقصد به تعديد أشياء، فيكون يف تعدادها طوٌل وسآمة، 
 .(441)"باحلال عن ذكرها كتفى باحلال وتحرت  النفس جتول يف األشياء املكتفىفيحذف وي

 ﴿: حنو قوله تعاىل                     

                        ﴾(442) . فحذف اجلواب

فجحعل احلذف دليال على ضيق الكالم عن ، إذ كان وصف ما جيدونه ويلقونه عند ذلك ال يتناهى
 .(443)وصف ما يشاهدونه وتر  الّنفوس تقدر ما شاءته

                                                      
 11: الشمس - 439
 107-101: السيوطي، معرت  األقران - 440
 101: حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء - 441
 91: الزمر - 442
 107: السيوطي، معرت  األقران - 443
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﴿: كما حذف النداء حنو قوله تعاىل،  لكثرة دورانه يف كالمهم  :التخفيف -1    

                  ﴾(444) . ومنها حذف نون التثنية

﴿: واجلمع وأثرها باق حنو قوله تعاىل                   

               ﴾(445) .فعلوا ذلك ، كأن النون ثابتة

﴿: حنو، .(446)الستطالة املوصول يف الصلة      ﴾(447) .حذفت الياء للتخفيف. 

ال أجيبك حىت تنام على : فقال -عن ذلك–ؤرج الّسدوسّي سأله و وحيكى عن األخفش أن ال
والليل ملا كان ، إن عادة العرب إذا عدلت بالشيء عن معناه نقصت حروفه: فقال له، ففعلبايب ليلة 

﴿: كما يف قوله،  نقص منه حرف، وإمنا يحسرى فيه، ال يسري        ﴾(448) .

 (449) .فلما حول ونقص عن فاعل نقص منه حرف "بغية"األصل 

﴿: حنو قوله تعاىل  :رعاية الفاصلة -1           ﴾(450) . أي وما قال.    

﴿: لقوله تعاىل: أن حيذف صيانة له -7           ﴾(451)  إىل

﴿: قوله                  ﴾(452) . حذف فيها املبتدأ

                                                      
 10: يوسف - 444
 11: احلج - 445
 109: الزركشي، الربهان يف علوم القرءان - 446
 1: الفجر - 447
 19: مرمي - 448
 .املصدر السابق الصفحة نفسها - 449
 1: الضحى - 450
 11: الشعراء - 451
 19: الشعراء - 452
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ألن موسى استعظم حال ، واهلل رب املشرق، واهلل ربكم، أي هو رب، يف ثالثة مواضع قبل ذكر الرب
 (453) .فرعون وإقدامه على السؤال فأضمر اسم اهلل تعظيما وتفخيما

     ﴿: حنو قوله :صيانة اللسان عنه  -9   ﴾(454) أي هم. 

﴿: كونه ال يصلح إال له كقوله تعاىل -9               

 ﴾(455)  أي عامل ما هو غائب عنكم ال تدركه أبصاركم من عوامل ال هناية

 .(456)هلا

 ﴿: شهرته حىت يكون ذكره وعدمه سواء حنو -0         ﴾(457) . هذا ألن

 .(458)فقامت الشهرة مقام الذكر، مكان شهر بتكرير اجلار

﴿: حنو، كما يف فعل املشيئة،  قصد البيان بعد اإلهبام -10             

        ﴾(459) تعلقت " فلو شاء"فإنه مسع السامع ، أي فلو شاء هدايتكم

 .(460)عد ذلكي ما هو فلما ذكر اجلواب استبان بال يدر ، اْنبهام عليهنفسه مبا شاء 

 :الحذف شروق -2

حىت ال يصبح البيان ، إليه إال إذا مل يبق ما يدل على احملذوف أمجع العلماء على أن ال يصار
ويف ، ألن احلذف إذا مل يكن فيه ما يدل على احملذوف جار على اللفظ واملعىن، ضربا من الغموض

كالم الاألصل يف احملذوفات مجيعها على اختالف ضروهبا أن يكون يف "أشار ابن األثري إىل أن هذا 
                                                      

 109: السيوطي، معرت  األقران - 453
 19: البقرة - 454
 01: املؤمنون - 455
 11/91: أمحد مصطفى املراغي، تفسري املراغي - 456
 .1: النساء - 457
 109: السيوطي، معرت  األقران - 458
 110: األنعام - 459
 109: السيوطي، معرت  األقران - 460



 

136 
 

؛ ال جيوز بال فإن مل يكن هنا  دليل على احملذوف فإنه لغو من احلديث، ما يدل على احملذوف
أظهر صار الكالم إىل شيء غّث ال  رط احملذوف يف حكم البالغة أنه مىتومن ش ،وجب وال سببم
أهال وسهال فإن "، لقولنا ناسب ما كان عليه أوال من الطالوة واحلسن وقد يظهر احملذوف باإلعرابي
، وليس هلذا من احلسن ما للذي ال يظهر باإلعراب، اصب األهل والسهل يدل على ناصب حمذوفن

وف فيه فإن ذلك ال يظهر احملذ" فالن حيلح ويعقد": لقولنا، وإمنا يظهرح بالنظر إىل متام املعىن
والذي يظهر باإلعراب يقع ، أي أنه حيلُّ األمور ويعقدها، فإمنا يظهر بالنظر إىل متام املعىن، باإلعراب

 .(461)"يف اجلمل من احملذوفات كثريا
 : ومما أورده الزركشي عن شروط احلذف نذكر ما يلي

 اف  ،سواق  تن نا لةظ  تن فتا ،المحذا  ع   د ل  المذكور يم  تكون نن

 يوهّتن ليزا الك م يصور الئ  ،بالةه  تف  ال ة  يوصور ،تعريف  تن ي فمكن ل 

ب قام   يوما يكون نن  بد: قوله  تع   ا و ،الةصاح  يم
ل قام   تا ع   دلو  ن 

 .(462)ن 

وذلك كما إذا كان ، واملقامية قد حتصل من إعراب اللفظ، وقد تكون الداللة مقامية وحالية
أن يكون مقدرا ومنه قوله وإذا مل يكن ظاهرا مل يكن بحّد من ، أنه البد له من ناصبفيحعلم ، منصوبا

﴿: تعاىل        ﴾(463) .على قراءة النصب وكذلك قوله تعاىل :

﴿                                

                              

                                                      
 1/190: ابن األثري، املثل السائر - 461
 111: الزركشي، الربهان يف علوم القرءان - 462
 1: الفاحتة - 463
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         ﴾(464) . 

وهذا يكون أحسن حاال من ، فإنه ال يتّم إال مبحذوف، واحلالية قد حتصل من النظر إىل املعىن

﴿: لقوله تعاىل، ه وقد تدل الصناعة النحوية على التقديرتالنظم األول لزيادة عمومي      

                  ﴾(465) .ال تفتأ: أي ،

  ﴿: كقوله،  ألنه لو كان اجلواب مثبتا لدخلت الالم والنون            

                  ﴾(466) . وهذا كله عند قيام دليل

﴿: كما يف قوله تعاىل،  وقد يكون هنا  أدلة يتعدد التقدير فسبها، واحد        

                                

            ﴾(467) .فإنه حيتمل ثالثة أمور : 

 ﴿: واملعىن، كمن مل يحزين له سوء عمله  : أحدها              

                                 

  ﴾(468) .صلى اهلل عليه و  بأن النيب ، ملن يزين له، من الفريقني اللذين تقدم ذكرمها

                                                      
 99: احلج - 464
 91: يوسف - 465
 9: التغابن - 466
 .9: فاطر - 467
 .9: فاطر - 468



 

138 
 

 ﴿: فقيل، : قال، ملا قيل له ذلكسلم                     

      ﴾(469) . 

تقدير ذهبت نفسك عليهم حسرات فحذف اخلرب لداللة ﴿: ثانيها      

    ﴾ 

  ﴿: فحذف لداللة، "كمن هداه اهلل": ثالثها            

﴾(470) .وهذا الشرط إمنا حيتاج إليه إذا كان احملذوف اجلملة بأسرها حنو :﴿      

                             ﴾(471) . أي

  ﴿: أحد ركنيها حنوأو ، ساّلم سالما                  

﴾(472) .أما إذا كان . (473)فحذف خرب األوىل ومبتدأ الثانية، أي سالم عليكم أنتم قوم منكرون

 .باملعىن أو اللفظولكن يشرتط أال يكون يف حذفه إخالل ، احملذوف فضلة فال يشرتط حلذفه دليل

﴿: قوله تعاىل، منها وهو أقواها: اضع أخروقد يدل على احملذوف ذكره يف مو    

                                  

                                   

  ﴾(474) .أي أمره بدليل قوله :﴿                

                                                      
 .9: فاطر - 469
 .9: فاطر - 470
 70: هود - 471
 11: الذاريات - 472
 111-111: الزركشي، الربهان يف علوم القرءان - 473
 119: األنعام - 474



 

139 
 

                               

  ﴾(475) .وقوله أيضا :﴿                

        ﴾(476) .  بدليل قوله تعاىل، كعرضأي :﴿    

                        

                    ﴾(477). 

سم يومفعول ما مل ، فإنه كان امتنع حذفه كالفاعل، ل طالبا له بنفسهعومنها أال يكون الف
 .وإمنا م حيذف كما يف ذلك من نقص الغرض، واسم كان وأخواهتا، فاعله

ألن طرف الشيء أضعف من قبله ، حق احلذف أن يكون يف األطراف ال يف الوسط: ومنها

 ﴿: حنو قوله تعاىل، ووسطه                    

            ﴾(478) .(479)وكأن الطرفني سياج. 

 :الحذف أنواع -3

 : احلذف يف القرءان الكرمي أنواع وهي

﴿: وهو ذكر حرف من الكلمة وإسقاط الباقي حنو قوله تعاىل : االقتطاع: األول    

                              

                              

                                                      
 11: النحل - 475
 111: آل عمران - 476
 11: احلديد - 477
 11: الرعد - 478
 111: الزركشي، الربهان يف علوم القرءان - 479
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           ﴾(480) .بعض"نا أول كلمة فالباء ه  "

﴿: مث حذف الباقي ومن هذا الرتخيم كقوله تعاىل                 

   ﴾(481) .ما أشغل أهل النار عن : وملا مسعها بعض السلف قال، على لغة من ينتظر

 .(482) .أو أجاب بعضهم بأهنم لشدة ما هم فيه عجزوا عن إمتام الكلمة ! الرتخيم
فيكتفي بأحدمها ، وهو أن يقتضي املقام ذكر شيئني بينهما تالزم وارتباط : االكتفاء: الثاني

 ﴿: عن اآلخر وخيتص باالرتباط العاطفي غالبا لقوله تعاىل       

                      

             ﴾(483) .والربد وخص احلر : أي

وقيل ، وبالدهم حارة والوقاية من احلر أهم ألنه أشد عندهم من الربد، بالذكر ألن اخلطاب للعرب

 ﴿: ألن الربد تقدم ذكر االمتنان بوقاية صرحية لقوله تعاىل          

                               

               ﴾(484) .وحنو قوله تعاىل أيضا يف هذا النوع :﴿ 

                                                      
 7: املائدة - 480
 99: الزخرف - 481
 119: الزركشي، الربهان يف علوم القرءان - 482
 91: النحل - 483
 90: النحل - 484
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                   ﴾(485) . وإمنا آثر " وما حتر "فاملراد

، وألن الساكن أكثر عددا من املتحر ، السكون ألنه أغلب احلالني على املخلوق من احليوان واجلماد

 ﴿: وقوله تعاىل أيضا                        

                          ﴾(486) . أي بقدرتك

كما قال صلى اله عليه ،  اخلري والشر وإمنا آثر اخلري بالذكر ألنه مطلوب العباد ومرغوب هبم إليه
 .(487)"والشر ليس إليك": وسلم

ر عن القول اجملاور لبيان أحد والضمري مبعىن أن يضم: ما يسمى بالضمير والتمثيل: الثالث

﴿: كقوله تعاىل  (488) .يهجزء                

   ﴾(489) .أي لو أفهمتهم ملا أجدى فيهم التفهم. 

﴿: حنو قوله تعاىل                      

  ﴾(490)  .وقوله :﴿                   

                              

         ﴾(491) .وهي ، وقد شهد احلس والعيان أهنم ما انفضوا من حوله

 .(492)املضمرة

                                                      
 11: األنعام - 485
 17: آل عمران - 486
 111: السيوطي، اإلتقان يف علوم القرءان - 487
 111: الزركشي الربهان يف علوم القرءان - 488
 11: األنفال - 489
 11: األنبياء - 490
 110: آل عمران .- 491
 املصدر السابق، الصفحة نفسها - 492
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لقوله ، فيضمر لآلخر فعل يناسبه: أن يستدل بالفعل لشيئني وهو يف احلقيقة ألحدمها : الرابع

 ﴿: تعاىل                           

                           

         ﴾(493) .وقوله تعاىل. أي واعتقدوا اإلميان :﴿     

                 ﴾(494) . وقوله، هلا زفرياأي ومشوا :﴿    

                                  

                         

      ﴾(495) .(496) .كت صلواتولرتح : فالتقدير 

﴿: ألنه املقصود لقوله تعاىل، ضي الكالم شيئني فيقتصر على أحدمهاتأن يق: الخام   

       ﴾(497) . ألن موسى املقصودح املتحمل أعباء الرسالة " هارون"ومل يقل. 

  ﴿: لقوله تعاىل، ن مث يعود الضمري إىل أحدمها دون اآلخرئاأن يحذكر شي: السادس

                                      

    ﴾(498) .فحذف أحدمها لداللة ، نفضوا إليهذا رأوا جتارة انفضوا إليها أو هلوا اأي إ

 .املذكور عليه

                                                      
 0: احلشر - 493
 11: الفرقان - 494
 10: احلج - 495
 .111: املصدر السابق - 496
 10: طه - 497
 11: اجلمعة - 498
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 ﴿: وقوله                      

                               

          ﴾(499) .من عادة العرب إذا : وقيل، ألن الطائفة مجاعة

يف املعىن تكتفي بإعادة الضمري على أحدمها استغناًء بذكره عن اآلخر اتكاال ذكرت شيئني مشرتكني 

 ﴿: وقوله تعاىل. (500)على فهم السامع                  

  ﴾(501) .أي بذلك القول. 

فيحذف واحد منهما مقابله ، بالناجيتمع يف الكالم متقوهو أن : الحذف المقابلي: السابع

﴿: حنو قوله تعاىل. (502)لداللة اآلخر عليه                  

           ﴾(503) .أرسل األولون إن أرسل فليأتنا بآية كما : تقديره

 .فأتوا بآية
مث نقل يف االصطالح . وهو االفتعال من خزله أي قطع وسطه، ما يسمى باالختزال: الثامن

 : وهو ما سوف نفصل فيه. (504)وهي إما اسم أو فعل أو حرف، إىل حذف كلمة أو أكثر
 : رفحذف الح: أوال

﴿: ن أمثلته قوله تعاىلمو ، كثر وروده يف القرءان الكرمي            

                              

                                                      
 0: احلجرات - 499
 119: املصدر السابق - 500
 19: يونس - 501
 110: الزركشي، الربهان يف علوم القرءان - 502
 1: األنبياء - 503
 111: املصدر السابق - 504
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                ﴾(505) .األرحام" عند الزخمشري تقرأ" 

... ويكون معناها أن يسأل بعضهم بعضا باهلل وبالرحم، ومن جرها فإمنا جيرها بالباء، منصوبة ودرورة
 . (506)واتقوا اهلل الذي تتعاطفون بأذكاره وبأذكار األرحام

 ﴿: وقوله تعاىل                       

                              

                                

﴾(507) .وقوله تعاىل. ختتار منهم: أي :﴿                

                        ﴾(508) . واملعىن مّكنّا

 .هلم

﴿: قوله تعاىلالقرءانية وحتذف توسعا وإجيازا ك النافية يف بعض اآليات" ال"قد حتذف    

                         

                                   

   ﴾(509) .أي ال يطيقونه. 

﴿: كقوله تعاىل،  وحيذف حرف النداء كثريا يف القرءان الكرمي      ﴾(510) .

 .بتقدير حرف النداء احملذوف كان ذلك" مالك"فمن نصب 
                                                      

 1: النساء - 505
 1/111: الزخمشري، الكشاف - 506
 111: األعراف - 507
 11: احلج - 508
 191: البقرة - 509
 1: الفاحتة - 510
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مبا حدثين يونس بن عبد صلى اهلل عليه و سلم  صح اخلرب عن رسول اهلل: قال أبو جعفر
عن أيب هريرة عن ، عن سعيد املقربي، أخربين ابن أيب ذئب: قال، حدثنا بن وهب: قال، األعلى

 .(511)"ب وهي السبع املثاينهي أم القرءان وهي فاحتة الكتا": رسول اهلل عليه الصالة والسالم قال
وكثريا ما يسهم حرف النداء يف تقريب الصلة بني املنادي واملنادى أو بني العبد وربه يف كثري 

﴿: ومن ذلك قوله تعاىل، من آي القرءان                   

                ﴾(512) . أي جعلت لك خادما ملسجد

 (513).ت املقدسيب

﴿: وقوله تعاىل                       

                ﴾(514) . أي يا رب اجعل يل عالمة

 . (515)يف محل امرأيت

 ﴿: وقوله تعاىل                    

  ﴾(516) .أي يا رب كم رحيما عليهما. 

﴿: وقوله تعاىل                         

            ﴾(517). (518)أي يا رب السجن أحب إيل من الزنا . 

                                                      
 19: الطربي، جامع البيان عن تأويل القرءان - 511
 11: آل عمران - 512
 19: الفريوز أبادي، تنوير املقياس من تفسري ابن عباس - 513
 11: آل عمران - 514
 19: املصدر السابق - 515
 11: اإلسراء - 516
 11: يوسف - 517
 110: املصدر السابق - 518
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 ﴿: وقوله تعاىل       ﴾(519) . سيدنا زكريا أي عدم اكتئاب

 . (520)ه قانط من رمحة اهللنأو إ

    ﴿: من املاضي الواقع حاال ومنه قوله تعاىل "قد"كما حتذف    

                            

                        

       ﴾(521) .أي ضاقت صدورهم. 

 ﴿: وكذلك قوله تعاىل            ﴾(522) . أي أنصدقك وقد

 .وال خيفى ما أحدثته قد احملذوفة من تصوير سرعة حصر الصدور واتباع األرذلني. اتبعك األرذلون

 ﴿: تعاىل كقوله" همزة االستفهام"ومن احلروف اليت ورد حذفها يف آيات القرءان الكرمي 

                   ﴾(523) . أي

ومن هذا بيان اتصاف . وهو كالم مستأنف يتميز به حال الكفرة الغواة املردة العتاة. (524)خوفتهم
 .(525)الكفار باإلصرار على الكفر والضالل فيث ال جيدي فيهم اإلنذار

                                                      
 1: مرمي - 519
 71: حممد بركات، اآلية التفسريية وموقعها من البيان القرءاين والبالغة - 520
 00: النساء - 521
 111: الشعراء - 522
 7: البقرة - 523
 1/19: الشيخ طنطاوي، اجلواهر يف تفسري القرءان الكرمي - 524
 1/117: األوسي البغدادي، روح املعاين يف تفسري القرءان العظيم والسبع املثاين - 525
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﴿: تعاىلكقوله ،  وحذف املوصول احلريف                

                             

﴾(526) . كم الربقيأي ومن قدرته أن ير. 

أو ، "نون الضمري"القراءات القرءانية عندما تكون بعد نون اإلعراب ويرد حذف النون يف بعض 
لبناء االسم بناء " نون التنوين"أو حتذف ، ميكن أن يكون مضافا إىل املشتق قبله" اسم"يأيت بعدها 

 .(527)وغريها من املواضع، حنويا

﴿: كقوله تعاىل                    

      ﴾(528).   فأصبحت " أحتاجوننا"فقد روي أهنا قرئت فذف النون يف كلمة

 .(529)"أحتاجونا"
نون اجلمع وأمثلة ذلك يف القرءان  ، الم األمر، نون التوكيد، الم التوطئة، إضافة إىل ذلك كله

 .كثرية جدا
 : حذف كلمة: ثانيا

 .اإلجياز فذف املفردات جنده بشكل واسع جدا
، ومفعول املشيئة والعائد، ولتناول هذه املفردات من خالل حذف الفعل والفاعل واملفعول به

، وجواب القسم، وجواب الشرط، واملضاف واملضاف إليه، والصفة واملوصوف، واملبتدأ واخلرب
وسوف منثل لكل من هذه األلفاظ بشواهد من النص ، واملقابل، يهواملعطوف واملعطوف عل، واملنادى

 .القرءاين لبيان روعة احلذف داخل السياق

                                                      
 11: الروم - 526
 100: الطاهر قطيب، التوجيه النحوي للقراءات القرءانية - 527
 110: البقرة - 528
 101: املرجع السابق - 529
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 : حذف الفعل/أ
يه دليل جاز ، فإذا دل علحيث تدل الداللة عليه، حيذف الفعل من السياق القرءاين ويراد إثباته

 "زيد": فتقول "قرأ من": لك فلقد جاء يف ألفية ابن مالك كما إذا قيل، حذفه وإبقاء فاعله
 .(530)"قرأ زيد": والتقدير

﴿: قوله تعاىل هومن                     

                              

  ﴾(531) .فيقول تعاىل :﴿      يدل على أن مثة ناصبا  "ثمانية"﴾ بنصب

لتلك  -سبحانه–يف مقام خلقه  "أنشأ"حمذوفا نصب ذلك العدد وهو ما ميكن تقديره بالفعل 
 .(532)األزواج

﴿: كقوله تعاىل،  مقامه ومن حذف الفعل كذلك ما يكون بإقامة املصدر      

                            

                               

             ﴾(533) . حيث حذف الفعل يف اآلية وأقيم املصدر

﴿ : األول يف قوله تعاىل، مقامه يف ثالثة مواضع           أي ﴾

                                                      
 1/97: ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - 530
 111: األنعام - 531
 111: خمتار عطية، علم املعاين ودالالت األمر يف القرءان الكرمي دراسة بالغية - 532
 1: حممد - 533
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﴿: والثاين قوله "فاضربوا ضرب الرقاب"أو  "فاضربوا الرقاب ضربا"     فإما ": ﴾ وتقديره

والثالث يف قوله ﴿، "تمنون منا   (534)"وإما تفدون فداء  ": ﴾ وتقدير. 

   ﴿: وحذف الفعل يكثر يف جواب االستفهام كقوله تعاىل    

                          

  ﴾(535) .أي أنزل وأكثر منه وقوله أيضا :﴿         

                               

                         ﴾(536) . أي من

 .(537) واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاةهللآمن با
 : حذف الفاعل/ ب

  ﴿: ومنه قوله تعاىل               ﴾(538) .

 ويقدر الزخمشري. مث بدا هلم األمر وهذا األمر هو إلقاء يوسف يف السجن حىت حني: والتقدير
أي ظهر هلم رأي ليسجننه والضمري يف هلم للعزيز ، واملعىن بدا هلم بداء": الفاعل احملذوف بقوله

 .(539)"وأهله

 ﴿: وقوله تعاىل      ﴾(540) . أي إذا بلغت نفس الرجل عند املوت

وملا كان الفاعل معلوما مل . (541)الذي وقعا فيه يدل عليها" الكالم"ومل يقع للنفس ذكر ألن ، تراقيه
                                                      

 111: املرجع السابق - 534
 10: النحل - 535
 171: النساء - 536
 1009: عبد الكرمي اخلطيب، التفسري القرءاين للقرءان - 537
 11: يوسف - 538
 1/111: الزخمشري، الكشاف - 539
 17: القيامة - 540
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تكن هنا  زيادة فائدة من ذكرها فمعلوم أن املراد بلوغ النفس أو الروح ألنه مل يتقدم له ظاهر يفسره 
 .وال يبلغ الرتاقي يف املوت إال النفس، ألنه يف ذكر املوت، وإمنا دلت القرينة عليه

﴿: ومثله قوله تعاىل          ﴾(542) .وقوله أيضا. أي النفس أو الروح :

﴿              ﴾(543) .وقوله تعاىل (544) .أي العذاب :

﴿                             

                            

   ﴾(545) . (546)سليمانأي فلما جاء الرسول. 

ودرد وحلذف الفاعل أغراض كثرية منها تعظيمه واحتقاره وسرته ومناسبة ما تقدمه والعلم به 
 .االختصار والتخفيف

 ﴿: قوله تعاىل، حذف الفاعل احتقارا له ومن             

             ﴾(547) . حمذوف لتحقريه" قيل"وفاعل. 

 ﴿: حذف الفاعل اختصارا وختفيفا قوله تعاىل ومن              

                                     

                                                                                                                                                                      
 1/177: املصدر السابق - 541
 91: الواقعة - 542
 199: الصافات - 543
 111: الزركشي، الربهان يف علوم القرءان - 544
 17: النمل - 545
 .املصدر السابق، الصفحة نفسها - 546
 10-10: الشعراء - 547
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  ﴾(548) . ألن اآلية تبني حكم املقتول ، كن ال فائدة من ذكرهمل أحمذوف " قتل"ففاعل

 .(549)حيث حذف اختصارا وختفيفا، وهو الفاعل، فال حاجة لذكر القاتل، ظلما
 
 
 : حذف المفعول به/ ج

أو لتوفري العناية على ، حيذف املفعول به اقتصارا على إثبات الكالم للفاعل أو جملرد االختصار
فمن االقتصار على إثبات املعىن ، أو لرعاية الفاصلة، ستهجان التصريح بهأو ال، إثبات الفعل لفاعله

  ﴿: للفاعل قوله تعاىل                

                                   

                               

﴾(550).  يسقون مواشيهمحيث حذف املفعول به يف أربعة أماكن إذ املعىن وجد أمة من الناس ،

ألن الغرض أن يعلم أنه  ، فسقى هلما مواشيهما، قي مواشينا، وقالتا ال نسوامرأتني تذودان مواشيهما
ال يكون ما سقي حىت يصدر الرعاء وأنه كان : وأهنما ثالثا، ومن االمرأتني ذود، كان من الناس سقي

 .(551)ك فخارج عن الغرضمن موسى بعد ذلك سقي فأما كون املسقي غنما أو إبال أو غري ذل

﴿: وقوله أيضا                              

   ﴾(552) .املعىن هو الذي منه ": حيث يعلق عبد القاهر اجلرجاين على هذه اآليات بقوله

اإلحياء واإلماتة واإلقناء وهكذا كل موضوع كان القصد فيه أن يثبت املعىن يف نفسه فعال 
                                                      

 11: اإلسراء - 548
 117: خمتار عطية، علم املعاين ودالالت األمر يف القرءان الكرمي، دراسة بالغية - 549
 11-11: القصص - 550
 1/101: ابن األثري، املثل السائر - 551
 19، 11، 11: النجم - 552
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كان املعىن على ،  أال ترى أنك إذا قلت هو يعطي الدنانري": مث يشرح ذلك يف قوله. (553)"للشيء
وصا دون غريها وكان أنك قصدت أن تعلم السامع أّن الدنانري تدخل يف عطائه أو أنه يعطيها خص

 .(554)"غرضك على اجلملة بيان جنس ما تناوله اإلعطاء ال اإلعطاء نفسه

﴿: وقوله                              

                ﴾(555) .آتوين قطرا أفرغ عليه قطرا فحذف : تقديره

﴿: وقوله تعاىل. (556)األول لداللة الثاين عليه              

              ﴾(557) . عقاب يوم أي خافوا من

 .(558)فحذف املضاف وانتصب يوما على أنه مفعول. القيامة
 : مفعول المشيئة/ د

 ﴿: ومنه قوله تعاىل                      

                              

﴾(559) . إذ املعىن ولو شاء اهلل ألذهب مسعهم ، اجلواب دل عليه حمذوف ألن" شاء"فمفعول

 .(560)وأبصارهم

                                                      
 197: عبد القاعر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز - 553
 .املصدر نفسه الصفحة نفسها - 554
 07: الكهف - 555
 1/110: الزخمشري، تفسري الكشاف - 556
 19: البقرة - 557
 1/111: النيسابوري، إجياز البيان عن معاين القرءان - 558
 10: البقرة - 559
 110: الطربي، جامع البيان عن تأويل القرءان - 560
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﴿: وكقوله تعاىل                      

                             

                                

                              

﴾(561) .أي مجاعة متفقة يف الشريعة والدين. 

 ﴿: وقوله سبحانه                  

           ﴾(562) .تينا كل ولو شئنا هداية األنفس آل: تقديره

 .(563)نفس هداها
 : حذف العائد/ هـ

 .إذ يقع مفعوال به يف مجلة الصلة، وهو كثري جدا يف القرءان الكرمي، ويقصد به عائد الصلة

﴿: ذلك قوله تعاىلومن                 

                         

﴾(564) . الذين مل يقيموا على قبيح فعلهم غري ، األوابني إىل رهبميف صفات املستغفرين

 .(565)مستغفرين
 : حذف المبتدأ/ و

                                                      
 19: املائدة - 561
 11: السجدة - 562
 19: الشافعي، اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز - 563
 111: آل عمران - 564
 170: خمتار عطية، علم املعاين ودالالت األمر يف القرءان الكرمي، دراسة بالغية - 565
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، ويضعه البالغيون ضمن احلذف يف علم املعاين، يكثر حذف املبتدأ يف القرءان الكرمي
وهكذا شأن  ، وحيذف املبتدأ ألغراض بالغية ال تتوفر مع ذكره. يف ثنايا حذف املسند إليه هويدرسون

اسم حذف من الكالم وكان حذفه يف احلال اليت ينبغي أن حيذف فيها إال وأنت جتد حذفه كل 

 ﴿: حنو قوله تعاىل. (566)هره يف النفس أوىل وآنس من النطق بهنا  أحسن من ذكره ونرى إضما

                              

                           

﴾(567) .(568)أي إحدامها. 

﴿: وقوله أيضا                ﴾(569) .(570)هذا بالغ: أي. 

﴿: وقوله أيضا                        

        ﴾(571) .(572)أي هو النار. 

 ﴿: وقوله تعاىل              ﴾(573). 

 .(574)وقالوا هذا ساحر كذاب :تقديره

                                                      
 191: ئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، دال - 566
 11: آل عمران - 567
 111: الزركشي، الربهان يف علو القرءان - 568
 11: األحقاف - 569
 .املصدر السابق، الصفحة نفسها - 570
 17-11: غافر - 571
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها - 572
 11: غافر - 573
 11: الشافعي، اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز - 574
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﴿: وقوله أيضا                      

                              

                ﴾(575) . تقديره هم ثالثة رابعهم

 .(576)كلبهم وكذلك هم مخسة سادسهم كلبهم وكذلك هم سبعة وثامنهم كلبهم

     ﴿: وقوله   ﴾(577) .(578)أن أهنم فقدوا منفعة السمع. 

﴿: وقوله سبحانه                     

                                

         ﴾(579) .(580)أي صومكم. 

 : حذف الخبر/ ز

﴿: ومنه قوله تعاىل، رب حمذوفا يف القرءان الكرمي وكان حلذفه روعة ال تكون يف ذكرهورد اخل  

                                 

                          

                            

                              

                                                      
 11: الكهف - 575
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها - 576
 19: البقرة - 577
 1/191: الشيخ حممد عبده، تفسري القرءان احلكيم - 578
 191: البقرة - 579
 119: العلوي - 580
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﴾(581) .ومل يستدع إرادته له ، مل يؤامر املؤمن نفسه عليه اأمر إذ كان ، ذلك مما جتاوز اهلل عنهف

وروح مؤمن قد أزهقت ولن يضيع الدم هدرا فعليه أن حيرر رقبة ، ومع هذا فإن دم مؤمن أريق
 .فعليه دية مسلمة إىل أهله: وتقدير الكالم. (582)مؤمنة

﴿: وقوله تعاىل       ﴾(583) .الشمس والقمر جيريان : والتقدير

 . ومها داللة على عظمة اخلالق، فسبان

﴿: وقوله تعاىل                       

                                 

                        

                   ﴾(584) .واحملصنات من : تقديره

 .(585)املؤمنات حل لكم

﴿: وقد حيذف املبتدأ واخلرب مجيعا إذا دل عليهما دليل كقوله      ﴾(586) . ألن

 .(587)والاليت مل حيضن فعدهتن ثالثة أشهر: تقديره
 : حذف الصفة/ ج

أقل وجودا يف القرءان الكرمي من حذف  هوإن كان حذف، حتذف الصفة ويقام مقامها املوصوف
وقد وردت الصفة يف القرءان حمذوفة يف مواضع ليست كثرية منها قوله ، املوصوف وإقامة الصفة مقامه

                                                      
 01: النساء - 581
 971-971: عبد الكرمي اخلطيب، التفسري القرءاين للقرءان - 582
 1: الرمحن - 583
 1: املائدة - 584
 11: از يف بعض أنواع اجملازالشافعي، اإلشارة إىل اإلجي - 585
 1: الطالق - 586
 119: العلوي، الطراز - 587
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   ﴿: تعاىل                           

                            

   ﴾(588) .وما ، ومعلوم من سياق اآلية أن هاتني الفئتني املتالقيتني على طريف النقيض

وحني وصفت اآلية األوىل بأهنا تقاتل يف ، مؤمنةدامت اآلية بينت أن األخرى كافرة فاألوىل إذن 
 .(589)سبيل اهلل فالثانية تقاتل يف سبيل الشيطان

﴿: وقوله تعاىل                         

            ﴾(590) .ويدل على احملذوف قوله، (591)أي صاحلة :

إياها مل خيرجها عن كوهنا سفينة وإمنا املأخوذ هو الصحيح دون  هفإن عيب" فأردت أن أعيبها"
 .(592)العيب

 
 : حذف الموصوف/ ط

فإذا استبهم  ، ر الدليل عليه أو شهدت به احلالملوصوف وتقام مقامه الصفة إذا توافحيذف ا

﴿: وقوله تعاىل. (593)غري الئقكان حذفه                 

                               ﴾(594) .

 .(595)ية مبصرةيد آوإمنا ير ، ومل تكن عمياء، فإنّه مل يرد أن الناقة كانت مبصرة
                                                      

 11: آل عمران - 588
 171: خمتار عطية، علم املعاين ودالالت األمر يف القرءان - 589
 90: الكهف - 590
 111: حممد علي الصابوين، خمتصر تفسري ابن كثري - 591
 119-1/117: ابن األثري، املثل السائر - 592
 1/101: املصدر نفسه - 593
 10: اإلسراء - 594
 111: ابن األثري، املثل السائر - 595
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﴿: وأكثر ما يرد يف النداء ويف املصدر حنو قوله تعاىل                 

      ﴾(596) .(597)أي أيها الرجل الساحر. 

﴿: ويف املصدر من خالل قوله تعاىل                 

﴾(598) .(599)أي ومن  تاب وعمل عمال صاحلا. 

  ﴿: تعال  اقول        ﴾(600) .قاصرا  حور ني 

 . (601)البر 

 : حذف المضاف/ ي

﴿: ذلك قوله تعاىلكثر حذف املضاف يف القرءان الكرمي ومن          

        ﴾(602). (603)املراد سدمها. 

 : حذف جواب الشرط/ ل
وال سيما ، وهو كثري يف القرءان الكرمي، جييز النحويون حذف جواب الشرط إذا دل عليه دليل

لو  "، "لو كانوا يعقلون"، "لو كانوا يعلمون"كما يف قوله ،  "لو"بد  يف خوامت اآليات إذا كان الشرط
دلغ من أبوغري ذلك مما حيذف فيه جواب الشرط يف القرءان الكرمي ويكون حذفه ، "كانوا يفقهون

﴿: ومنه قوله تعاىل. ذكره                         

                                                      
 10: الزخرف - 596
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها - 597
 91: الفرقان - 598
 .املصدر السابق، الصفحة نفسها - 599
 11: ص - 600
 111-111: العلوي، الطراز - 601
 07: األنبياء - 602
 111: املصدر السابق - 603
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                     ﴾(604)  . من واملراد

ورسا يف ، رسا يف األرض إذا ثبت: حيث يقال: ومعناه، السؤال عن الساعة هو اإلجابة عن ميعادها
وإقامة  -الذي هو مضاف–وقد أفاد حذف الوقت ، رواس  : املاء إذا رسب ومنه يقال للجبال

 .(605)تصوير انشغال هؤالء السائلني بأمر الساعة -الذي هو الساعة–املضاف إليه مقامه 

  ﴿: تعاىلوقوله                      

                                 

                                  

     ﴾(606) .أي وما مثل احلق والباطل إذا اجتمعا إال كمثل السيل والزبد ،

يسبك يف النار بل يذهب  اوحنومها ممفكما الزبد ال يثبت مع املاء وال مع الذهب وال الفضة 

﴿: وقوله تعاىل. (607)فالباطل ال ثبات له وال دوام أمام احلق، ويضمحل       

                                     

                               

                              

   ﴾(608) .وقوله تعاىل :﴿                    

                                                      
 199: األعراف - 604
 191-190: خمتار عطية، علم املعاين ودالالت األمر يف القرءان الكرمي - 605
 19: الرعد - 606
 11/99: أمحد مصطفى املراغي، تفسري املراغي - 607
 01: األنعام - 608
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           ﴾(609) .وقوله تعاىل :﴿          

         ﴾(610) .فنفى ، قل لبعثكم ميعاد يوم: والتقدير

فحذف املضاف إجيازا ، وامليعاد للبعث وليس هلم، استقدامهم واستئخارهم عن امليعاد ال عن اليوم
 .(611)واختصارا حىت لقد أوحى احلذف بذلك القران بني البعث واملبعوثني فهم يرتقبونه وهو يطلبهم

 ﴿: جواب الشرط مع الرؤية ومن ذلك قوله تعاىلويكثر حذف            

                    ﴾(612) .وقوله تعاىل :﴿  

                                  

   ﴾(613) . 

 : حذف المضاف إليه/ ك

﴿: كما يف قوله تعاىل،  يكثر حذف املضاف إليه مع املنادى           

                                  

                                 

                ﴾(614) .وقوله تعاىل :﴿     

                   ﴾(615) . وقوله

                                                      
 10: األنفال - 609
 10: سبأ - 610
 .املرجع السابق، الصفحة نفسها - 611
 19: األنعام - 612
 10: األنعام - 613
 111: ألعرافا - 614
 11: هود - 615
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 ﴿: تعاىل                    ﴾(616) . أي رب اجعلين

﴿: وقوله تعاىل. (617)مؤديا ما ألزمتين من فريضتك اليت فرضتها عليّ          

                     ﴾(618) .وقوله تعاىل :﴿     

             ﴾(619) . 

﴿: حنو قوله تعاىل" بعض"ومما ورد من حمذوف املضاف إليه بعد لفظة      

                                   

                       

                          

﴾(620) .كذلك فضل اهلل الرجال على ،  أي كما فضل الناس بعضهم على بعض حلكمة أرادها

 .(621)النساء

﴿: وقوله تعاىل                       

         ﴾(622) .وقوله تعاىل :﴿               

                           

                                                      
 10: إبراهيم - 616
 11/17: أمحد مصطفى املراغي، تفسري املراغي - 617
 9: مرمي - 618
 91: طده - 619
 11: النساء - 620
 991-990: عبد الكرمي اخلطب، التفسري القرءاين للقرءان - 621
 11: اإلسراء - 622
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       ﴾(623) .وقوله تعاىل :﴿        

                             

                          

    ﴾(624) . 

حنو قوله تعاىل ، املبنيتني على الضم" بعد"و" قبل"كما يكثر حذف املضاف إليه بعد لفظيت 

﴿: -عليه السالم– زكرياخماطبا                   

     ﴾(625) . 

 : حذف جواب القسم/ م

﴿ : ومنه قوله تعاىل                           

               ﴾(626) . ىل أن جوابه ها هنا حيتمل أن يكون العلوي إذهب

﴿: وهو قوله. (627)موجودا             ﴾(628) . ألنه قد متت به الفائدة

    ﴿: ويدل عليه قوله تعاىل. (629)"لتعذبن"وحيتمل أن يكون حمذوفا تقديره   

                                                      
 71: األنعام - 623
 11: سبأ - 624
 0: مرمي - 625
 1-1: الفجر - 626
 119: الطراز: العلوي - 627
 1: الفجر - 628
 119: العلوي، الطراز - 629
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          ﴾(630) .كما رأى كثري -وجواب القسم حمذوف يف اآليات تقديره

 : وذلك من وجهني" لتعذبن" -من البالغيني

 ﴿: ما يدل عليه بعده وهو قوله: األول         ﴾(631) .إىل قوله :

﴿           ﴾(632) .وذلك جزاء ملا قدموا من الطغيان والصدود. 

 ﴿: فإن قوله تعاىل: الثانيأما الوجه        ﴾(633) . معناه املكان الذي

يرتتب فيه الرصد مفعال من رصده كامليقات من وقته وهذا مثل إلرصاده العصاة بالعقاب وأهنم ال 
 .(634)يفوتونه

﴿: وقوله تعاىل           ﴾(635) . ال  -سبحانه–فهو

وإمنا حني ينفي يأيت مبادة ، فإذا شاء اهلل القسم مل يأت مبادة القسم، أقسم بالطور: يقول
 .(636)القسم
 
 
  : حذف المنادى/ ن

                                                      
 9-7: الفجر - 630
 7: الفجر - 631
 11: الفجر - 632
 11: الفجر - 633
 1/100: الزخمشري، الكشاف - 634
 1-1: الطور - 635
 110: الشعراوي، املنتخب يف تفسري القرءان - 636
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﴿: ومنه قوله تعاىل                    

             ﴾(637) .ومتىن ، مبعىن امتألت نفسه حسرة وأسى وندما

 .(638)لو كان يف هذا الركب الظافر الغامن

﴿: وكذلك قوله تعاىل           ﴾(639) .ليتها كانت يا قوم : والتقدير

فاملنادى احملذوف هؤالء الشهود الذين يشهدون ذلك الكافر الذي يتناول كتابه بشماله وال ، القاضية
ليتها كانت  -واملوقف هكذا–يستطيع أن يبلغهم ذلك القول فقد انشغل فاله وهو يناديهم 

فقد ، مسوقا إليه ينبههم مث يبني هلم أن جزاءهم لن يقل سوءا عن جزائه الذي وجد نفسه، القاضية
 .(640)مع ذكره إجيازا وتنبيها واختصارا ال يتوفرأفاد املنادى احملذوف 

 : حذف المعطوف/ س

﴿: ومنه قوله تعاىل                          

       ﴾(641) .أمرنا مرتفيها فخالفوا األمر ففسقوا فيها: والتقدير. 

﴿: وقوله تعاىل                         

      ﴾(642) .بدليل قوله تعاىل. ومهلكهما شهدنا مهلك أهله : والتقدير :

﴿     ﴾(643) . 

                                                      
 91: النساء - 637
 911: عبد الكرمي اخلطيب، التفسري القرءاين للقرءان - 638
 19: احلاقة - 639
 191: خمتار عطية، علم املعاين ودالالت األمر يف القرءان الكرمي - 640
 17: اإلسراء - 641
 10: النمل - 642
 10: النمل - 643
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 : حذف المعطوف عليه/ ع

﴿: قوله تعاىل هومن                   

                                 

           ﴾(644) .من يكن منكم : يف اآلية حذف تقديره

 .(645)مريضا أو مسافرا فأفطر فليقض
 : حذف المقابل/ ف

وحيذف األخري ويدل عليه ، لفظا ومعىن املقابل تتمة آلية ذكر يف أوهلا شيء يقابله مرتبط به
 ".االكتفاء"وقد أطلق البالغيون على هذا النوع من احلذف ، السياق

﴿: ومنه قوله تعاىل                         

   ﴾(646) .فاحاْذفح ، ا أجرمتممقل إن افرتيته فعلي إجرامي وأنتم بريئون : تقدير الكالم

 .املقابل أضفى على األسلوب سحرا ورونقا يفتقدان إذا ذكر
 : حذف الجمل: ثالثا

هو باب عظيم يف البالغة وأكثر ما يرد يف كالم اهلل عز وجل وذلك من ": يقول فيه العلوي
 .(647)"أجل رسوخ قدمه وظهور أثره واشتهار علمه

فيث إذا حذفت منه مجل جاءت معانيه تؤدي الغرض املراد وبالتايل فهي تفتح دال االتساع 
ألن نفس السامع كما ، تملةائية لأللفاظ، فتصور املعاين احملأمام نفسية املتلقي يف ختيل الداللة اإلحي

 .(648)يرى بعض البالغيني تتسع يف الظن واحلساب وتذهب فيه كل مذهب
                                                      

 191: البقرة - 644
 1/191: القرطيب، اجلامع ألحكام القرءان - 645
 11: هود - 646
 119: الطرازالعلوي،  - 647
 111: عبد احلميد ناجي، األسس النفسية ألساليب البالغة: انظر - 648



 

166 
 

وذلك  .اجلملة التامة، مجلة القسم، مجلة الشرط: ثر حذفها يف النص القرءاينواجلمل اليت يك
 .بغية اإلجياز واالختصار

 : حذف جملة الشرط/ أ
إذ ال يتم املعىن إال بتقديرها ، حتذف مجلة الشرط من الرتكيب الشرطي ويدل عليها السياق

﴿: كقوله تعاىل،  وحتذف مع أداة الشرط بعد أمر أو هني            

               ﴾(649) . والتقدير فإن اتبعتموين حيببكم

وهم يف ، ومما هو مكر باهلل ال يدعيه املدعون على اهلل من اليهود أهنم أبناء اهلل وأحباؤه. (650)اهلل
 .(651)نفسه يعادون أولياء اهللالوقت 

﴿: وكذلك قوله تعاىل                          

      ﴾(652) .وهذا من مجلة كالم إبراهيم ، فإن تتبعين أهد  صراطا سويا: والتقدير

 .يدعوه إىل تر  عبادة األوثان واتباع طريق التوحيدعليه السالم ألبيه حني كان 
وذلك كما يف قوله ، إذا تقدم ما يدل عليه" إذا"كما حتذف مجلة الشرط بعد حرف اجلواب 

﴿: تعاىل                        ﴾(653) .

فلما تقدم ما . (654)إن إذا أي معاذ اهلل أن نأخذ الربيء باجملرم وخنالف ما تعاقدنا عليه: والتقدير
 .يدل على احملذوف ساغ حذفه

 : حذف جملة القسم/ ب

                                                      
 11: آل عمران - 649
 11: الشافعي، اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز: انظر - 650
 11-111: عبد الكرمي اخلطيب، التفسري القرءاين للقرءان - 651
 11: مرمي - 652
 90: يوسف - 653
 11/1170: القرطيب، اجلامع ألحكام القرءان - 654
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. وطول الكالم، كثرة االستعمال: يعلل البالغيون احلذف الواقع يف أسلوب القسم بأمرين
سواء أذكر حذف القسم أم حذف مع ، الكرميوأكثر ما ورد من حذف مجلة القسم يف القرءان 

 .(655)املقسم به

   ﴿: ومنه قوله تعاىل                 ﴾(656) . وهذا

﴿: وذلك يف قوله تعاىل، القسم املقدر قد سبقه قسم مذكور يف اآليات قبله   

                          

                      ﴾(657) . مث يقسم على

 .مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني فيها جثيا: مث يقول، يردون النار ال حمالة أن العباد مجيعا سوف

 ﴿: وكذلك قوله تعاىل                        

                   ﴾(658) . 

﴿: وقوله تعاىل                   

                  ﴾(659) .واهلل : والتقدير

 .(660)لتبينوا للناس ما يف الكتاب وال تكتموا من هذا احلق شيئا
 .وهي اجلملة اليت تكون معىن ال يتم الكالم بدوهنا: حذف جملة تامة من السياق/ ج

                                                      
 199: خمتار عطية، علم املعاين ودالالت األمر يف القرءان الكرمي  - 655
 91: مرمي - 656
 90-79: مرمي - 657
 70: األحزاب - 658
 199: آل عمران - 659
 777: عبد الكرمي اخلطيب، التفسري القرءاين للقرءان - 660
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 ومن ذلك قوله تعاىل، اجلملة اليت كانت سببا ذكر مسببها :﴿          

                          

                  ﴾(661) .فامتثلتم : والتقدير

مما أوجز أسلوب " فتاب عليكم"يف قوله " الفاء"هذا احلذف وجود  فقد سوغ. فتاب عليكم
 .اخلطاب يف اآلية

 ومنه قوله تعاىل، اجلملة اليت كانت مسببا ذكر سببها :﴿           

      ﴾(662) . (663)بطل الباطليأي فعل ما فعل ليحق احلق و. 

 ﴿: قوله تعاىلوكذلك                      

          ﴾(664) .كما يرى ابن األثري ،  "ولنجعله آية للناس": فقوله تعاىل

لنجعله آية للناس فذكر السبب الذي صدر الفعل من وإمنا فعلنا ذلك : فاملعىن، عليل ححِذفا معللهت
 .(665)ودل به على املسبب الذي هو الفعل، أجله وهو جعله آية للناس

 ومن ذلك قوله تعاىل، كثر ورودها يف القرءان: مجلة القول أو املقول :﴿       

                             

  ﴾(666) .وهم من أهل الكتاب الذين حتولوا من . أكفرمت بعد إميانكم: قيل هلم: التقدير

                                                      
 11: البقرة - 661
 9: األنفال - 662
 190: خمتار عطية، علم املعاين ودالالت األمر يف القرءان الكرمي - 663
 11: مرمي - 664
 1/191: ابن األثري، املثل السائر - 665
 107: آل عمران - 666
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 ﴿: وقوله تعاىل. (667)اإلميان إىل الكفر             

  ﴾(668) .وقوله تعاىل. ءاآلن وقد كنتم تستعجلون: قيل هلم: التقدير :﴿   

                             

     ﴾(669) .وقوله تعاىل. إن كان قميصه: والتقدير قال :﴿    

                            

       ﴾(670) .وقلنا له إن جاهدا : والتقدير. 

﴿: وقوله تعاىل                         

           ﴾(671) .مل يأكله الذئب بل سولت لكم : قال: تقديرها

 .مجيلأنفسكم أمرا فصرب 

 مما ورد يف القرءان حمذوف السؤال قوله تعاىل: مجلة السؤال أو اجلواب :﴿   

      ﴾(672) .وقوله . م إن لكم أجرا وإنكم ملن املقربنيقال هل: والتقدير

﴿: تعاىل                          

                   ﴾(673) .وهنا ميكن أن يسأل سائل :

                                                      
 111: عبد الكرمي اخلطيب، التفسري القرءاين للقرءان - 667
 11: يونس - 668
 17: يوسف - 669
 9: العنكبوت - 670
 91: يوسف - 671
 111: األعراف - 672
 1-1: البقرة - 673
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فأجيب بأن أولئك املوصوفني غري مستبعد أن . ما بال املستقلني هبذه الصفات قد اختصوا باهلدى
 .(674)باهلدى عاجال وبالفالح آجال -دون الناس–يفوزوا 
  حنو قوله تعاىل، اإلضافة إىل مجلة امسية أو فعلية" إذ" تلزم : "إذ"اجلملة الواقعة بعد :

﴿        ﴾(675) .وقوله تعاىل :﴿            

                            

﴾(676) . القوي العزيزيوم إذ عذهبم رهبم إن ربك هو : تقديرها" إذ"فاجلملة احملذوفة بعد .

 ﴿: وقوله تعاىل           ﴾(677). 

  كما يف قوله تعاىل" بل"حتذف اجلملة بعد ، "بلى"أو " بل"اجلملة الواقعة بعد :﴿   

                           

﴾(678) .بل اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا: أي. 

﴿: ومن ذلك قوله تعاىل، "بلى"كما حتذف اجلملة بعد         

                               

                             

   ﴾(679) .وقوله تعاىل. ليطمئن قليببلى أؤمن ولكن : والتقدير :﴿      

                                                      
 1/190: ابن األثري، املثل السائر - 674
 17: األنفال - 675
 77: هود - 676
 11: الفرقان - 677
 111: البقرة - 678
 170: البقرة - 679
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          ﴾(680) . والتقدير بلى ولكن من أوىف بعهده واتقى اهلل

 .يف األمانة
 حذف أكثر من جملة: رابعا

أيضا اجلمل املتتابعة يف ذف القسم واجلملة التامة من السياق حتكما حتذف مجلة الشرط ومجلة 
وتلك ، يكتفى بداللة القرائن العقلية واحلالية واللفظية على احملذوف"النص القرءاين اختصارا وإجيازا و

فتتناسب مع العقل تارة ومع حال اخلطاب تارة أخرى ومع اللفظ تارة ، القرائن جيليها السياق
 .(681)"ثالثة

عن  سيما يف ميدان القصص حيث يستغنىيويكثر هذا احلذف يف النظم القرءاين وال 
ا وصول إىل العناصر وتفهم من قرائن األحوال ففي ختطيهالتفصيالت اجلزئية اليت تعرف من السياق 

إبرازها جلية واضحة ويف ختطيها أيضا حثٌّ للمخاطب وحتريك ملشاعره وإثارة و اجلوهرية يف القصة 
ووقوفه على ، ا من خالل تأمله وتدبره أحداث القصةلذهنه إذ يفهم تلك املشاهد املطولة ويقف عليه

 .سياقها وقرائن أحواهلا

   ﴿: حنو قوله تعاىل             

                         

                  ﴾(682) . وهنا يقع كالم حمذوف تقديره

وقبل أن خيرج إبليس ﴿                          

                                    

                                                      
 97: آل عمران - 680
 171-170: طاهر سليمان محودة، ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي - 681
 11-11: األعراف - 682
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     ﴾(683) .﴿ فكرر اهلل األمر باخلروج           

                            

                                

                                

                              

                               

                           

  ﴾(684) .﴿ فتبني هلما ظلمهما لنفسيهما وحينئذ             

           ﴾(685) .﴿ فأجاهبم رهبم           

                  ﴾(686) . 

﴿: ويف قوله تعاىل                         

                       ﴾(687) . فتزاوجتم وتكاثرمتأي. 

كانت هذه أهم أنواع احلذف اليت حفظتها املؤلفات اللغوية وأهم الدراسات القرءانية 
 .والتفاسري
 

                                                      
 19-11: األعراف - 683
 11-19: األعراف - 684
 11: األعراف - 685
 11: األعراف - 686
 11: احلجرات - 687
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 :أهمية الحذف في القرءان الكريم -4
لقد أسهب علماء اللغة يف بيان أمهية احلذف ومن بينهم الزركشي وتتحدد أمهية احلذف عنده 

 : فيما يلي
وتشوقه إىل ما هو ، ملا فيه من اإلهبام لذهاب الذهن فيه كل مذهبالتفخيم واإلعظام  -1

 .فعند ذلك يعظم شأنه ويعلو يف النفس مكانه، مراد فريجع قاصرا عن إدراكه
وكلما كان الشعور باحملذوف أعسر كان ، زيادة لذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف -1

 .االلتذاذ به أشد وأحسن
لك خبالف غري احملذوف كما يف العلة املستنبطة زيادة األجر بسبب االجتهاد يف ذ -1

 .واملنصوصة
 .طلب اإلجياز واالختصار وحتصيل املعىن الكثري يف اللفظ القليل -1
 "شجاعة العربية"التشجيع على الكالم ومن مثة مسّاه ابن جين  -1
ما من اسم حذف : وهلذا قال عبد القاهر اجلرجاين، موقعه يف النفس يف موقعه على الذكر -7

 .(688)احلالة اليت ينبغي أن حيذف فيها إال وحذفه أحسن من ذكرهيف 

 : الحذ  ن مو  عن ارد اتا

، حيث حيذف الفاعل جلهل به، اجلهل باحملذوف وذلك حني يسند الفعل لنائب الفاعل - أ
 .وعدم إمكانية متييزه

حيث تنقل اللفظة من وضعها املعجمي إىل ، وهو ما خيتلط باجملاز يف الكالم: االتساع - ب
 .(689)وضع آخر دازي

                                                      
 101-101: الزركشي، الربهان يف علوم القرءان - 688
 91-91: خمتار عطية، علم املعاين ودالالت األمر يف القرءان الكرمي دراسة بالغية - 689
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حنو قوله ، وذلك حني يكون الفاعل واحدا ال شك يف سواه، العلم باحملذوف بالقرينة - ج

﴿: تعاىل               ﴾(690)  . أي ال

 .خالق إال اهلل
إىل نائبه حني خيشى املتكلم أن يناله  حيذف الفاعل ويسند الفعل، ف منه أو عليهاخلو  -د

 .مكروه إذا ذكره أو خيشى على الفاعل إذا مسّاه أن يناله مكروه أو يلحق به أذى
وصيانة ، حتقري احملذوف وذلك بإسناد الفعل إىل نائب الفاعل وحذف الفاعل حتقريا لشأنه -ه

، يف إجابته فرعونا اسم اهللكما أخفى موسى ،  يكون ذلك تشريفا له وتكرميا، احملذوف عن الذكر

﴿: وذلك يف سؤال فرعون            ﴾(691) .(692)أي ربكم. 

إىل غري ذلك من الفوائد اليت تظهر بالغة احلذف يف القرءان الكرمي وهي ال تعد وال حتصى يف  
 . عز وجلكتاب اهلل

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 19: األنبياء - 690
 11: الشعراء - 691
 91-91: املرجع السابق - 692
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 :الخاتمة
ص و الظواهر الحلوة التي تساعد على تقويم اللسان و ئمليئة بالخصااللغة العربية         

 .تثقيفه و إعطائه بيانا و رونقا وجماال
إن اإلنسان : بناء على هذه اآلية أستطيع القول" عجل خلق االنسان من:" قال اهلل تعالىلقد 

 األرض و من ن آدم  إلى أن يرث اهللديريد االقتصاد و الخفة في ميادين الحياة جميعها من ل
 .عليها
بما أن الرسالة التي تعنينا هنا هي الجان  اللغوي المحض، و لقد تعلمنا أن العربي يهرع و      

إلى مبدأ الخفة كلما وجد إليها سبيال، سواء كان ذلك في اللغة الفصحى أو في اللهجة، أو في 
 .العامية
حد سواء، و هذا ما هو مالحظ في  أعتقد أن هذه الميزة تخص العربي و األعجمي علىو       

، بما فيها اللغة الفرنسية وغيرها، و لكن نموذج اإلنسانية الذي أركز عليه الحديث هو العربية
 .ام أو حذف أو إيجاز أو قل من إدغ
و ما زالت تحقق و ستظل كذلك -كل هذه العناصر التي ذكرت و التي لم تذكر حققت و       
 .الداللية و أبعادها اللغويةماتها ااهرة الخفة و س –

غوية تتماثل فيما بينها و تتداخل، و لعّل سمة من هنا أستطيع الجزم أن المستويات اللو        
 .، ال أستطيع بأي حال من األحوال االستهانة به في هذا الطرح اللغويالخفة عقد يجمعها
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