بالغة احلذف يف القرآن الكريم

محمد عهي غناوي
باسم كنعان صانح انكرخي
ملخص البحث
انؾًد هلل ٔانصالح ٔانعالو ػهٗ َجُٛب يؾًد ٔػهٗ آنّ ٔصؾجّ ٔيٍ ٔاالِ .
ايب ثؼد :
فزؼدددد اندزاظدددبد ان سآَٛدددخ يدددٍ اندزاظدددبد انًًٓدددخ انزددد ٙيفسشرٓدددب انؾبعدددبد انؼصدددسٚخ
ٔانعسٔزاد انًؼبصسح ٔنغًبنٛخ ثالغخ ان سآٌ انكسٚى ازرأٚذ اٌ اكزت ثٕعّ يٍ ٔعدِٕ االػغدبش
ان سآَدد ٙا اال ْٔددٕ ثالغددخ انؾددرر فدد ٙان ددسآٌ انكددسٚى ا ٔذددد ذعددًذ ثؾضددْ ٙددرا انددٗ ازثؼددخ يجبؽددش
ركهًذ ف ٙانًجؾش األٔل ػٍ ثالغخ انؾرر ا ٔانضبَ ٙػٍ ؽرر انؾسر ا ٔانًجؾش انضبندش ؽدرر
االظى ا ايب انًجؾش انسثدغ ف دد ركهًدذ فٛدّ ػدٍ ؽدرر انمؼدم صدى انأبرًدخ ثدأْى انُزدبجظ ا ْٔدرا عٓدد
انًغم فبٌ اصجذ فٓرا يٍ فعم هللا ا ٔاٌ كُدذ ذدد يأتدأد فدرني يُدٔ ٙيدٍ انودٛتبٌ ٔصدهٗ هللا
ػهٗ َجُٛب يؾًد ٔػهٗ آنّ ٔصؾجّ يعًؼ. ٍٛ
انً ديخ
انؾًد هلل زة انؼبنً ٍٛا ٔانصالح ٔانعالو ػهٗ ظدٛدَب يؾًدد ٔػهدٗ آندّ ٔصدؾجّ يعًؼدٍٛ
ٔثؼد....
فبٌ انجؾش ف ٙكزبة هللا رؼبنٗ يتهت ػظٛى ذبل ػهٛدّ انصدالح ٔانعدالو ( :كزدبة هللا ا فٛدّ
َجأ يب ذجهكى ا ٔأجس يب ثؼددكى ا ٔؽكدى يدب ثٛدُكى ا ْدٕ انمصدم ندٛط ثدبنٓصل ا يدٍ رسكدّ يدٍ عجّدبز
ذصًّ هللا ا ٔيٍ اثزغٗ انٓدٖ ف ٙغٛسِ يظهّ هللا ا ْٕ ؽجم هللا انًز ٍٛا ْٕ اندركس انؾكدٛى ا ْٔدٕ
انصساغ انًعز ٛى ا ْٕٔ انر٘ الرصٚغ ثّ األْٕاء ا ٔالرهزدجط ثدّ األنعدُخ ا ٔالٚودجغ يُدّ انؼهًدبء ا
ٔالٚأهق ثكضسح انسد ا ٔالرُ ع ٙػغبججّ ا ْٕٔ انر٘ نى رُزّ انغٍ ئذ ظًؼزّ ؽزٗ ذبنٕا  :ئَب ظًؼُب
ذسآَب ػغجب ا ٓٚد٘ ئنٗ انسشد فآيُب ثّ ا يٍ ذبل ثّ صدق ا ٔيٍ ػًم ثّ يُعس ا ٔيٍ ؽكى ثّ ػدل
(ٔ)
ا ٔيٍ دػب ئنْ ّٛد٘ ئنٗ صساغ يعز ٛى )
َٔؾٍ فْ ٙرِ انصمؾبد َؾبٔل انزٕذف ػُد فٍ ثالغ ٙيدٍ فُدٌٕ ان دسآٌ انكدسٚى أْ ٜدٕ
انؾرر يج ٍُٛٛيصدسِ فد ٙانجالغدخ ان سآَٛدخ فكبَدذ ْدرِ اندزاظدخ انًزعدًُخ يزثؼدخ يجبؽدش ا األٔل :
ثالغددخ انؾددرر ا ٔانضددبَ : ٙؽددرر انؾددسر ا ٔانضبنددش  :ؽددرر االظددى ا ييددب انساثددغ فكددبٌ فدد ٙؽددرر
انمؼم.
انمبحث األول
بالغة انحذف
ٚؼد اظهٕة انؾرر يٍ االظبنٛت ان سآَٛخ انغًٛهخ انزد ٙيدد دٔزا ثدبزشا فد ٙزظدى انصدٕز
ان سآَٛخ ا ٕ ٚل ػُّ ػجد ان بْس  ْٕ ( :ثدبة دذٛدق انًعدهي انتٛدف انًأأدر ا ػغٛدت األيدس ا شدجّٛ
ثبنعؾس فبَي رسٖ ثّ رسك انركس افصدؼ يدٍ اندركس ا ٔانصدًذ ػدٍ ا فدبدح يشٚدد نوفدبدح أرغددك
اَتق يب ركٌٕ ئذا نى رُتق ا ٔيرى يب ركٌٕ ثٛبَب ً ًً ئذا نى رجٍ أْرِ عًهدخ ذدد رُكسْدب ؽزدٗ رأجدس ا
ٔردفؼٓب ؽزٗ رُظس )(ٕ).
ئٌ األصم ف ٙانكهًبد ْٕ ذكسْب ا ييب انؾرر فٕٓ أالر األصدم ا ٔيدٍ ْدرا فالثدد نٓدرا
انؾرر يٍ ؽكًخ ئ ثالغخ.
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اٌ نهؾرر فٕاجد كضٛسح يُٓدب انزمأدٛى ٔا ػظدبو نًدب فٛدّ يدٍ ا ثٓدبو ندرْبة اندرٍْ فد ٙكدم
يرْت ٔروٕفّ ئنٗ يب ْٕ انًساد فٛسعغ ذبصسا ػٍ ئدزاكّ فؼُد ذني ٚؼظى شأَّ ٔٚؼهدٕ فد ٙاندُمط
يكبَّ يال رسٖ يٌ انًؾرٔر ئذا ظٓس ف ٙانهمد شال يدب كدبٌ ٚأدزهظ فد ٙاندْٕى يدٍ انًدساد ٔأهد
نهًركٕز .
ٔيُٓب شٚبدح نرح ثعجت اظزُجبغ انرٍْ نهًؾرٔر ٔكهًب كبٌ انوؼٕز ثبنًؾرٔر يػعس كدبٌ
االنزراذ ثّ يشد ٔيؽعٍ.
ٔيُٓب شٚبدح األعس ثعدجت االعزٓدبد فد ٙذندي ثأدالر غٛدس انًؾدرٔر كًدب ر دٕل فد ٙانؼهدخ
انًعزُجتخ ٔانًُصٕصخ .
ٔيُٓب غهت ا ٚغبش ٔاالأزصبز ٔرؾصٛم انًؼُٗ انكضٛس ف ٙانهم ان هٛم.
ٔيُٓب انزوغٛغ ػهٗ انكالو ٔيٍ صى ظًبِ اثٍ عُٗ شغبػخ انؼسثٛخ(ٖ).
ٕ ٚل اثٍ انصيهكبَ: ٙي ٜرسٖ يٌ انًؾرٔر ئذا ظٓس ف ٙانهمد شال يدب كدبٌ ٚؼزسظدي يدٍ
انْٕى ٔأه نهًركٕز عصيب ٔكرني فاٌ االثٓبو ٔنٕ ػهٗ اؽزًبل يسعٕػ ٚه د ٙفد ٙاندُمط رودٕذب
انٗ يب ْٕ انًساد ٔٚؼظى نزكضٛس انًٕازد انًْٕٛخ ٔٚؼه ّ انْٕى يؼسظدب ػدٍ انًدركٕز ثًدب ندى ٚدركس
رؼه ٛددب ًْٔٛددب يددٍ غٛددس يٌ ٚأهصددّ نًؼدد ٍٛذُْدد ٙئ أددبزع ٙفٛسعددغ انددرٍْ يز بصددسا ػددٍ ئدزاكددّ
ػبعصا ػٍ يساو صٛدِ ثوجبكّ ٔآٚعب ػٍ اػزالذّ ثأشساكّ ا فؼُد ذني ٚؼظى شأَّ ٔٚؼهٕ ف ٙانُمط
يكبَّ(ٗ).
ٔانؾدرر ذدد  ٚددغ فد ٙاالظدى ئ انمؼددم ئ انؾدسر ا ٔذدد ٚددركس فد ٙيكدبٌ ٔٚؾددرر فد ٙآأددس
يوبثّ نّ يٍ ؽٛش انعدٛبق ا ٔفد ٙان دسآٌ انكدسٚى ال ردركس كهًدخ ئال ئذا اذزعدبْب انعدٛبق ا ٔرتهجٓدب
انُظى ا ٔال رؾرر كهًخ ئال ٔؽرفٓب اثهغ ٔاَعت ا ٔاكضس رساثتب ً ًً فد ٙاألظدهٕة أاؽكدى نهصدٛبغخ
انمُٛخ انًؼغصح األٌ َظى ان سآٌ ازفغ يًَبغ انكالو ٔيٍ صى فال ؽودٕ أال رتٕٚدم ٚمعدد ثدّ انًؼُدٗ
ٔٚزسرت ػه ّٛانًهم ا ٔال اأزصبز رعزغهق ثّ األفكبز ٔٚؼعس يؼّ انمٓى ا ثم نكم ي بو ي بل أنكم
يٕذددف ًَددػ ػغٛددت يددٍ انددُظى ا ثؾٛددش رزددداػٗ األنمددبظ رددداػٛب غجٛؼٛددب ؽعددجًب رزتهجددّ انًؼددبَ ٙا
ٔر زع ّٛاألفكبز ٔ .رزؾدز ف ٙظٕٓنخ ٔٚعس اؽزٗ رزًبظي ف ٙيٕاظؼٓب انزْٛ ٙئدذ نٓدب ا فههدركس
يغبنّ ف ٙانصٛبغخ ان سآَٛخ أنهؾرر يغبنّ ْٕ اٜأس(٘).
انًجؾش انضبَٙ
ؽرر انؾسر
فًٍ صٕز انؾرر ؽرر انؾسر ا ٔيٍ ذني ذٕنّ رؼدبنٗ فد ٙثٛدبٌ ؽدبل اْدم انغُدخ ٔاْدم
ق انَّد ِرَ ٍَٚكمَدسُٔا ئِنَدٗ َعَٓدَُّ َى ُش َيدساً َؽزَّدٗ ئِ َذا َعب ُءَْٔدب فُزِ َؾ ْ
دذ
انُبز ٕٚو ان ٛبيخ ف ٙظٕزح انصيس ِ َٔ {:ظَ ٛ
ق انَّدد ِر ٍَٚارَّ َددْٕ ا َزثَُّٓددد ْى ئِنَددٗ ْان َغَُّدد ِخ ُش َيدددساً َؽزَّددٗ ئِ َذا َعب ُءَْٔددب َٔفُزِ َؾد ْ
ددذ
يَث َْٕاثَُٓددب ٔ .)ٙ(}...ذددبل ِ َٔ {:ظدددَ ٛ
يَث َْٕاثَُٓب.)7(}...
ذ يَث َْٕاثَُٓب " ثغٛس انٕأ ا ٔذبل ف ٙاْم انغُدخ " َٔفُزِ َؾ ْ
فبٌ ذٛم :ذبل ف ٙيْم انُبز " َفُزِ َؾ ْ
دذ
يَث َْٕاثَُٓب " ثبنٕأ فًب انمسق ثًُٓٛب ؟.
ٔانغٕاة ػهٗ ذني " اٌ اثدٕاة عٓدُى الرمدزؼ اال ػُدد دأدٕل اْهٓدب فٓٛدب ا فٓد ٙظدغٍ الصدؾبثٓب ا
ٔانع دغٌٕ يغه ددخ االثددٕاة الرمددزؼ اال نددداأم فٓٛددب أ أددبزط يُٓددب ا كًددب ذددبل رؼددبنٗ {:آَددب ػهددٓٛى
يإصدددح}( )8ا ٔايددب اثددٕاة انغُددخ فمزؾٓددب ٚكددٌٕ يز ددديب ػهددٗ ٔصددٕنٓى انٓٛددب اثدددنٛم ذٕنددّ رؼددبنٗ
د َػ ْد ٌٍ ُيمَزَّ َؾخً نَُٓ ُى ْاألَث َْٕاةُ }()9ا فهرني عٙء ثدبنٕأ كأَدّ ذٛدم :ؽزدٗ اذا عبءْٔدب ٔذدد فزؾدذ
َ {:عَُّب ِ
(ٓٔ)
اثٕاثٓب .
ٔفْ ٙدرا يدبؽك ٙاَدّ اعزًدغ اثدٕ ػهد ٙانمبزظد ٙيدغ اثد ٙػجدد هللا انؾعد ٍٛثدٍ أبنٕٚدّ فدٙ
يغهط ظٛف اندٔنخ افعئم اثٍ أبنٕ ّٚػٍ ذٕنّ رؼبنٗ َ {:ؽزَّٗ ئِ َذا َعب ُءَْٔب فُزِ َؾ ْ
ذ يَث َْٕاثَُٓب}فد ٙانُدبز
ثغٛس ٔأ ا ٔف ٙانغُخ ثبنٕأ ؟
ف بل اثٍ أبنْٕ : ّٚرِ انٕأ رعدًٗ ٔأ انضًبَٛدخ ال الٌ انؼدسة الرؼتدف انضًبَٛدخ اال ثدبنٕأ
.فُظس ظٛف اندٔنخ انٗ اث ٙػه ٙأذبل :اؽق ْرا ؟ ف بل اثٕ ػه : ٙالاذدٕل كًدب ذدبل ال ئًَدب رسكدذ
انٕأ ف ٙانُدبز األَٓدب يغه دخ أكدبٌ يغٛدئٓى شدسغب ً فد ٙفزؾٓدب اف ٕندّ "فزؾدذ" فٛدّ يؼُدٗ انودسغ
ٖٗ٘

أايب ذٕنّ "ٔفزؾذ" ف ٙانغُخ افٓرِ ٔأ انؾبل اكأَّ ذد ذبل :عبءْٔب ْٔ ٙيمزؾخ االثٕاة الْٔرِ
ؽبنٓب(ٔٔ).
ٔذد ػهق انصزكو ٙثؼد اٌ ػسض ْرِ انؾكبٚدخ فد ٙانجسْدبٌ ث ٕندّ ْٔ(:درا اندر٘ ذبندّ اثدٕ
ػه ْٕ ٙانصٕاة ٔٚوٓد نّ ايساٌ -:
اؽدًْب  :اٌ انؼبدح يتسدح شدبْدح فد ٙاْبَدخ انًؼدرث ٍٛثبنعدغٌٕ ا يدٍ اغالذٓدب ؽزدٗ ٚدسدٔا ػهٓٛدب
أاكساو انًُؼً ٍٛثبػداد فزؼ االثٕاة نٓى يجبدزح ٔاْزًبيب ً.
(ٕٔ) (ٖٔ)
د َػ ْد ٌٍ ُيمَزَّ َؾخً نَُٓ ُى ْاألَث َْٕاةُ } . .
ٔانضبَ : ٙانُظٛس ف ٙذٕنّ َ {:عَُّب ِ
ايب انؾكًخ يٍ كٌٕ انغُبٌ يمزٕؽخ االثٕاة ٔانُٛساٌ يغه خ فًٛكٍ اعًبنٓب ثًب ٚبر-:ٙ
ٔ -اٌ ٚعزؼغم اْم انغُخ انمسػ ٔانعسٔز اذا زئا االثٕاة يمزؾخ ا ٔاْم انُدبز ٚدأرٌٕ ا ٔاثٕاثٓدب
يغه خ نٛكٌٕ اشد نؾسْب .
ٕ-اٌ انٕذـٕر ػهٗ انجبة انًغهق َٕع ذل ْٕٔاٌ ا فص ٍٛػُّ اْم انغُخ ال اْم انُبز .
ٖ -اٌ انكسٚى ٚؼغم انًضٕثخ ٔٚإأس انؼ ٕثخ افهٕ ٔعد اْدم انغُدخ ثبثٓدب يغه دب ً ًً ألصدس اَزظدبز فزؾدّ
ف ٙكًبل انزكسٚى ثأالر اْم انُبز(ٗٔ) .
فعجؾبٌ هللا انر٘ ػجس ػٍ كم ْرا ثركس ؽسر ٔؽرفّ افٓم ثؼد ْدرا يدٍ ئػغدبشا ث د ٙاٌ
َركس اٌ االصم ف ٙانًؾرٔفبد عًٛؼٓدب ػهدٗ اأدزالر ظدسٔثٓب اٌ ٚكدٌٕ فد ٙانكدالو يبٚددل ػهدٗ
انًؾددرٔر افددبٌ نددى ٚكددٍ ُْددبك دنٛددم ػهددٗ انًؾددرٔر فبَددّ نغددٕ يددٍ انؾدددٚش ال ٚغددٕش ثٕعددّ ا ٔال
ظجت(٘ٔ) .
ٔيضبنددّ يٚعددب ذكددس "يددب" فدد ٙذٕنددّ رؼددبنٗ َ {:ؽزَّددٗ ئِ َذا َيددب َعب ُءَْٔددب َشدد ِٓ َد َػهَدد ْْ ِٓ ٛى َظدد ًْ ُؼُٓ ْى
()ٔٙ
دبل َٚدب نَْٛدذَ
ْصب ُزُْ ْى َٔ ُعهُٕ ُدُْ ْى ثِ ًَب َكبَُٕا ْ َٚؼ ًَهٌَُٕ } ٔ .ؽرفٓب ف ٙذٕنّ رؼبنَٗ { :ؽزَّٗ ئِ َذا َعب َءََدب ذَ َ
َٔيَث َ
دس ُ
ٔ .)ٔ7(}ٍٚذٕندّ فددٔ ٙصددف اْدم انُددبز َ {:ؽزَّددٗ ئِ َذا َعب ُءَْٔددب
ثَ ُِْٛدَٔ ٙثَ َُْٛدديَ ثُ ْؼد َد ْان
دسذَ ٍِْ ٛفَجِد ْئ َ
ط ْان َد ِ
ْ ً)َ ٔ8و ِ
ذ يَث َْٕاثَُٓب}( ٔ.ذٕنّ ف ٙاْم انغُخ يٍ َمط انعٕزح َ {:ؽزَّٗ ئِ َذا َعب ُءَْٔب َٔفُزِ َؾ ْ
َٔفُزِ َؾ ْ
ذ يَث َْٕاثَُٓدب}..
( .)ٔ9فًب ْٕ ظجت ذكسْب ف ٙاالٚخ االٔنٗ ٔؽدرفٓب فد ٙثدبذ ٙاالٚدبد ٔ.انغدٕاة ػهدٗ ذندي اٌ االٚدّ
االٔنٗ رعزدػ ٙاالغبنخ ٔاالغُبة نزمصٛم ؽبل اْم انُبز ثؼكط االٚبد االأسٚبد .
عبء ف ٙيدالك انزأٔٚدم (:يٌ "يذا" ردصاد ثؼددْب "يدب" كضٛدساً ًً فصدٛؾب ً ًً ٔذدد الردصاد أكدال
انًسركج ٍٛفصٛؼ .اذا ر سز ْرا فًٍ انًؼهٕو اٚعب ً ًً يٌ انؼسة يغ يَٓى ٚدإصسٌٔ اٚغدبش انكدالو فدٙ
االكضس .ذد ٚأزبزٌٔ انتٕل ٔاغُبة انكالو ف ٙثؼط انًٕاظغ أذني ثؾعدت يبرددػٕا انٛدّ انؾدبل
.......
ٔاذا رأيهددذ آٚددخ انعددغدح ٔعدددرٓب يجُٛددخ ػهددٗ يبٚعددزدػ ٙاالغبنددخ ُٔٚددبف ٙاالٚغددبش ن صددد
اظزٛمبء يبرعًُذ يٍ ؽبل اْم انُبز ف ٙايزؾبَٓى ااال رسٖ رأصٛصدٓب ثًدب ذكدس فٓٛدب يدٍ شدٓبدح
االظًبع ٔاالثصبز ٔانغهٕد أػزجٓى عهدٕدْى فد ٙانودٓبدح ػهدٓٛى ث ٕنٓدب {:نِد َى َشد ِٓ ْدرُ ْى َػهَ َُْٛدب}(ٕٓ) .
ٔيغبٔثخ انغهٕد ث ٕنٓى { :يَ َْتَ ََُب َّ
ق ُك َّم َش ْٙء} (ٕٔ)  .انٗ اأدس يدب كهًدزى ثدّ ااال ردسٖ
هللاُ انَّ ِر٘ يَ َْتَ َ
اٌ انٕأ ُْب يٍ ذصصٓى ذد َٛف ػهدٗ ػودس آٚدبد أاٌ اٚدخ انصأدسر ْٔد ٙاغدٕل انجدٕاذٔ ٙزد
يعًَٕٓب ف ٙازثغ اٚبد أايب اٚخ انصيس فهدى رجهدغ ٔاؽددح يُٓدب صدالس اٚدبد ا فصٚددد -يدب -فد ٙاٚدخ
انعغدح يُبظجخ نًب اَغس ف ٙذني انً صٕد ثٓب يدٍ االغُدبة ٔاالظدزٛمبء أندى ردصد فد ٙانجدٕاذ ٙنًدب
ثُٛذ ػه ّٛيٍ االٚغبش افغبء كم يًُٓب ػهٗ يدب ٚالجدـى ُٔٚدـبظت أندى ٚكدٍ نُٛبظدت ػكدط اندٕازد
ػهٗ يب رًٓد) (ٕٕ).
ٔيددٍ ذنددي ذٕندـّ رؼبندـٗ{ :ال ِ َٚؾددمل نَدديَ انُء َعددب ُء ِيد ْدٍ ثَ ْؼد ُد َٔال يَ ٌْ رَجَد َّد َل ثِ ِٓد َّ
اط َٔنَددْٕ
دٍ ِيد ْدٍ يَ ْش َٔ ٍ
دذ ًُُِٛ َٚديَ َٔ َكدبٌَ َّ
يَ ْػ َغجَيَ ُؽعْدُُٓ ٍَُّ ئِ َّال َيدب َيهَ َك ْ
دٍ ٙء َزذِٛجدب ً}(ٖٕ) ٔذٕندـّ { َٔآرُدٕا ْانَٛزَدب َيٗ
هللاُ َػهَدٗ ُكدمء َش ْ
ً (ٕٗ)
يَ ْي َٕانَُٓ ْى َٔال رَزَجَ َّدنُٕا ْانأَ جِ َ
ت َٔال رَأْ ُكهُٕا يَ ْي َٕانَُٓ ْى ئِنَٗ يَ ْي َٕانِ ُك ْى ئََُِّّ َكبٌَ ؽُٕثدب ً َكجِٛدسا} (ف دبل
ٛش ثِبنتَّٛء ِ
ف ٙآٚخ األؽصاة (رج ّدل) ثؾرر ئؽدٖ انزبج ٍٛا ٔذبل ف ٙآٚخ انُعبء (ٔال رزجددنٕا) يدٍ دٌٔ ؽدرر ا
ذني يٌ آٚخ األؽصاة ؽكًٓب ي صٕز ػهٗ انسظٕل  فٓدٕ يُٓد ٙػدٍ يٌ ٚزجددل ثأشٔاعدّ يشٔاعدب
ييددب اٜٚددخ انضبَٛددخ فٓدد ٙؽكددى ػددبو نهًعددهً ٍٛػهددٗ يددس انؼصددٕز ا ف ددبل فدد ٙانؾكددى انًؾدددد ٔانؾدددس
انً صٕز ػهٗ شأ ٔاؽد ( .رج ّدل) ثبنؾرر يٍ انمؼدم ا ٔذدبل فد ٙانؾكدى انؼدبو انًًزدد ػهدٗ يدس
ٗٗ٘

انؼصٕز (رزجدنٕا) ا فغدبء ثبنصدٛغخ ان صدٛسح نهؾددس ان صدٛس ٔثبنصدٛغخ انتٕٚهدخ نهؾددس انتٕٚدم
انًًزد)(ٕ٘).
انمبحث انثانث
حذف االسم
()ٕٙ
ْ
َ
ْ
أ
دٕزح يَصَ نَُبَْددب ا ي٘ ْددرِ ظددٕزح ا
ٔيددٍ صددٕزِ ؽددرر انًجزدددي ٔانأجددس ا ك ٕنددّ ُ  :ظد َ
فٛكٌٕ انًجزدي ي دزا دل ػه ّٛاثزداء انعدٕزحا ٔاظدى ا شدبزح انً ددز ٚودٛس ئندٗ ؽبظدس فد ٙانعدًغ
ْٕٔ انكالو انًززبنٙا فكم يب ُٚصل يٍ ْرِ انعٕزح ٔينؾق ثٓب يٍ اٜٚبد فٕٓ يٍ انًوبز ئن ّٛثبظى
ا شبزح انً دز(.)ٕ7
ٔٚغددٕش يٌ ركددٌٕ (ظددٕزح) يجزدددي ٔٚكددٌٕ ذٕنددّ (:ان َّصاََِٛدخُ َٔان َّصاَِدد )ٙئنددٗ آأددس انعددٕزح أجددسا ػددٍ
(ظٕزح) ٔٚكٌٕ االثزداء ثكهًخ (ظٕزح) صى يعس٘ ػه ّٛيٍ انصمبد روٕ ٚب ئندٗ يدب ٚدأر ٙثؼددِ يضدم
ذٕل انُج( ٙكهًزبٌ أمٛمزبٌ ػهدٗ انهعدبٌ ص ٛهزدبٌ فد ٙانًٛدصاٌ ؽجٛجزدبٌ ئندٗ انسؽًدبٌ ظدجؾبٌ ّ
هللا
انؼظٛى ظجؾبٌ ّ
هللا ٔثؾًدِ) (.)ٕ8
اٌ ٔصف انُبز ف ٙظدٕزح ان بزػدخ ندى ٚكدٍ نٛدزى ثٓدرِ انصدٕزح انغًٛهدخ اال ثؾدرر انًجزددي
اؽٛش ذبل رؼبنٗ ٔ{ :يب يدزاك يبْ ٙا َبز ؽبيٛخ }( )ٕ9ا رأيم انمسق ثدْ ٍٛدرا االظدهٕة انًدٕعص
ٔث ٍٛاٌ  ٚبل ٔ{ :يب يدزاك يبْٛدخ ا ْدَ ٙدبز ؽبيٛدخ}يدٍ االظدساع اندٗ ذكدس انُدبز ا ثؼدد اٌ اصدبز
انوٕق ثبنعإال ػُٓب ا ٔػهٗ ذني ذٕنّ رؼبنٗ َ َٔ {:يب يَ ْد َزاكَ َيب ْان ُؾتَ ًَخُ * ََب ُز َّ
هللاِ ْان ًُٕذَ َدحُ}(ٖٓ)ا ا٘
ٔانؾتًخ َبز هللا .فبنًجزدي ٚؾرر ألٌ ذكسِ ٚجؼش ف ٙانُمط انعأو انودح ٔظٕؽّ ان سٚدت انؾددٚش
ػُّ(ٖٔ) .
ٔيضهّ ذٕنّ رؼبنٗ  {:صُهَّخأ ِيٍَ ْاألَ َّٔنِ .)ٖٕ(} ٍَٛفــ "صهخ" (:أجس ػٍ يجزدي يؾرٔر ر ددٚسِ ْ:دى
صهخ) (ٖٖ) .
ٔاذا اَز هُدب انددٗ يودٓد آأددس ْٔددٕ اندر٘ ٚزًضددم ثًددب يػددُِ ًُ هللا نؼجددبدِ يددٍ َؼدٛى افبَُددب َغدددِ
ٚصددف انغُددخ ث ٕنددّ {:يُ ُكهَُٓددب دَاجِد أى َٔ ِظهلَٓددب)ٖٗ( }...ا فمددْ ٙددرِ االٚددخ ؽددرر انأجددس ا ٔٚكددٌٕ انز دددٚس
ٔ":ظهٓب داجى " الُٚعخ كًب ُٚعخ ف ٙاندَٛب ثبنوًط (ٖ٘) .فؾرر الٌ انكالو دل ػه ّٛا فكدبٌ ؽرفدّ
اثهغ يٍ ذكسِ أانجالغخ ثؾرفّ ئذ اَّ ال فبجدح ثركسِ ٔركسازِ .
دبز ئِ ْذ
ٔيضهددّ ذٕنددّ رؼددبنَٗٔ {:ذَد َ
دبل انَّ د ِر ٍَٚا ْظزُعْ د ِؼمُٕا نِهَّ د ِر ٍَٚا ْظ دزَ ْكجَسُٔا ثَددمْ َي ْك د ُس انهَّ ْٛد ِ
دم َٔانََُّٓد ِ
()ٖٙ
رَأْ ُيسَََُُٔب يَ ٌْ ََ ْكمُ َس ثِ َّ
بهللِ َََٔغْ َؼ َم نَُّ يَ َْدَاداً ًً ًً. }..فبزرمغ "يكس"ػهٗ االثزداء ٔ.انأجس يؾرٔر دل
ػهٛدّ ي بثهددخ ْددرا انكدالو ثكددالو انًعددزكجس ٍٚئذ ْددٕ عدٕاة ػُددّ .فبنز دددٚس :ثدم يكددسكى صدددَب افٛمٛددد
ص َد ْدََب ُك ْى ػ ٍَِ ْانُٓدَٖ}(ٔ . )ٖ7ذدٕنٓى
ان صس اا٘ يبصدَب اال يكسكى إْٔ َ ط ذبو ن ٕنٓى { ََؾْ ٍُ َ
{ثَمْ ُك ُْزُ ْى ُيغْ ِس ِي.)ٖ8(} ٍَٛ
َّبز ُ
َّدبزذَخُ فَدب ْذتَؼُٕا  )ٖ9(ذدبل ظدٛجٕ ّٚانأجدس
ق َٔانع ِ
ٔيٍ (ؽرر انأجس) ذٕنّ رؼبنٗ َٔ  :انع ِ
يؾرٔر ي٘ فًٛب يرهِٕ انعبزق ٔانعبزذخ ٔعبء فبذتؼٕا عًهخ يأسٖ ٔكرا ذٕنّ   :ان َّصاََِٛخُ َٔان َّصاَِٙ
 )ٗٓ(فًٛـب َ ـ نكـى ا ٔذـبل غٛـسِ (انعـبزق) يجزدي (فبذتؼٕا) أجـسِ ٔعـبش ذني ألٌ االظى ػدبو
فاَـّ ال ٚسٚد ثّ ظبزذب يأصٕصب فصبز كأظًبء انوسغ ردأم انمبء ف ٙأجسْب نؼًٕيٓب ٔئًَب ذددز
ظٛجٕ ّٚذني نغؼم انأجس ييسا ٔئذا صجدذ ا ظدًبز فبنمدبء داأهدخ فد ٙيٕظدؼٓب ردسثػ ثد ٍٛانغًهزدٍٛ
ٔيًب ٚدل ػهٗ يَّ ػهٗ ا ظًبز ئعًبع ان ساء ػهٗ انسفغ يغ يٌ األيس االأزٛدبز٘ فٛدّ انُصدت ا
ذبل ٔذد ذسي َبض ثبنُصت(ٔٗ) ازركبَب نهٕعّ ان ٕ٘ ف ٙانؼسثٛخ ٔنكٍ يثذ انؼبيخ ئال انسفغ(ٕٗ).
ٔيٍ ؽرر انأجس يٚعب ذٕنّ رؼبنٗ ْ انَ َْٕٛو يُ ِؽ َّم نَ ُكد ُى انتَّٛءجَ ُ
َدبة
دبد َٔغَ َؼدب ُو انَّد ِر ٍَٚئُرُدٕا ْان ِكز َ
صدُ ُ
صدُ ُ
ة ِي ْدٍ
َبد ِيدٍَ انَّد ِر ٍَٚئُرُدٕا ْان ِكزَدب َ
د َٔ ْان ًُؾْ َ
ِؽمٌّ نَ ُك ْى َٔغَ َؼب ُي ُك ْى ِؽدمٌّ نَُٓد ْى َٔ ْان ًُؾْ َ
َبد ِيدٍَ ْان ًُ ْإ ِيَُدب ِ
ذَ ْجهِ ُك ْى )ٖٗ( ..ي٘ ؽم نكى كرني(ٗٗ).
ٔذد ٚؾزًم األيسٔ ٍٚيضبنّ ذٕنّ  ظٕزح يَصنُبْب  ئيب يٌ  ٚدز فًٛب ئؽُٛب ئنٛي ظٕزح ئ
ْرِ ظٕزح(٘ٗ).
َدسٖ ئِ ِذ ْان ًُغْ ِس ُيدٌَٕ ََب ِكعُدٕ
ٔيٍ ؽرر االظى ؽرر انًمبػٛم ٔيٍ ذني ذٕنّ رؼدبنَٗٔ { :نَدْٕ ر َ
()ٗٙ
صدبنِؾب ً ئََِّدب ُيٕذُُِدٌَٕ } ا آَدى ٚؼهُدٌٕ
ْصدسْ ََب َٔ َظد ًِ ْؼَُب فَبزْ ِع ْؼَُدب ََ ْؼ ًَدمْ َ
ٔظ ِٓ ْى ِػ ُْ َد َزثء ِٓ ْى َزثََُّدب يَث َ
ُز ُؤ ِ
٘ٗ٘

ُٓٛ ٚى ثبالأسح ا ُٔٓٛ ٚى ثبنؾق انر٘ عبءرٓى ثّ اندػٕح ٕ ٚٔ.نٌٕ انكهًخ انزد ٙندٕ ذبنْٕدب فد ٙانددَٛب
نمزؾذ نٓى اثٕاة انغُخ أنكُٓب ف ٙيٕذمٓى ذاك الرغد٘ شٛئب ً ًً ٔال رمٛد()ٗ7ا ٔفد ٙاالٚدخ ٚظٓدس نُدب
شكم عدٚد نهؾرر اال ْٕٔ ؽرر انًمؼٕلا ف دد ؽدرر يمؼدٕل "اثصدسَب"ٔيمؼدٕل "ظدًؼُب" ندالندخ
انً بو اا٘ اثصسَب يٍ اندالجم انًجصسح يبٚصدق يب اأجسَب ثّ (ف دد زئا انجؼدش يدٍ ان جدٕز ٔزئا
يب ٚؼبيم ثدّ انًكدرثٌٕ) ٔظدًؼُب يدٍ اذدٕال انًالجكدخ يدب فٛدّ رصددٚق انٕػٛدد اندر٘ رٕػددَب ثدّ اا٘
فؼهًُددب اٌ يبدػبَددب انٛددّ انسظددٕل ْددٕ انؾددق انددر٘ ثددّ انُغددبح يددٍ انؼددراة فأزعؼُددب انددٗ اندددَٛب َؼًددم
()ٗ8
ت َُ ِغتْ َد ْػ َٕرَيَ َََٔزَّجِ ِغ انسل ظُدم}
صبنؾب ً ًً كًب ذبنٕا ف ٙيٕغٍ آأس َ {:زثََُّب يَ ءأسْ ََب ئِنَٗ يَ َع ٍم ذَ ِسٍ ٚ
ٔػٍ ثالغخ انؾرر فْ ٙرِ االٚخ َ ٕل ااَّ ثؾرفّ يمؼٕل {اثصسَب أظًؼُب}ٚرْت ثبنُمط نز دٚس
ايٕز ٔاشٛبء كضٛسح ٚجصسْب االَعبٌ ٕٚو ان ٛبيخ ٔٚعًؼٓب أنٕ ذكس انًؾرٔر ٔذبل (اثصدسَب كدرا
أظًؼُب كرا ) نأ ايساً ًً دٌٔ آأس افكبٌ يٍ انجالغخ اٌ ٚؾرر انًمؼٕل نكال انمؼه. ٍٛ
دس ُكٕا
ٔذد ٚؾرر يمؼٕالٌ يُّ كًب ف ٙذٕنّ رؼبنٗ َ ََْٕٚٔ {:و ََؾْ ُود ُسُْ ْى َع ًِٛؼدب ً صُد َّى ََ ُدٕ ُل نِهَّد ِر ٍَٚيَ ْش َ
يَ ُْ ٍَٚش َس َكب ُؤ ُك ُى انَّ ِرُ ٍَٚك ُْزُ ْى ر َْص ُػ ًٌَُٕ }(.)ٗ9ا٘  :رصػًَٕٓى ئٚبْى(ٓ٘) ٔ.ذبل اثٍ أسٔر  ْٕ(:يٍ ثبة
انؾرر ندنٛم األٌ انًؼُٗ دال ػهٗ انًمؼٕن ٍٛاا٘ :فٓدٕ ٚؼهدى يدب ٚمؼهدـّ ؽ دب ً ًً ٔصدٕاثب أال فبجددح
ف ٙاالٚخ يغ االذزصبز االَّ الٚؼهى يُّ انًساد(ٔ٘) .
بؽ َودخً
ٔف ٙذٕنـّ رؼبنٗ َٔ ال رَ ُْ ِكؾُٕا َيب ََ َك َؼ آثَب ُؤ ُك ْى ِيدٍَ انُء َعدب ِء ئِ َّال َيدب ذَد ْد َظدهَفَ ئََِّدُّ َكدبٌَ فَ ِ
َٔ َي ْزب ً َٔ َظب َء َظجِٛالً ٔ )ٕ٘(ذٕنـّ َٔ ال رَ ْ َسثُٕا ء
بؽ َودخً َٔ َظدبء َظدجِٛالً  )ٖ٘(نهعدبجم اٌ
انصََدٗ ئََِّدُّ َكدبٌَ فَ ِ
ٚعأل ػٍ ذكس ذٕنّ ( ي زدب ) فد ٙاالٚدخ االٔندٗ ٔؽرفدّ يدٍ اٜٚدخ انضبَٛدخ ؟ ٔانغدٕاة ػدٍ ذندي  :ئٌ
ٔا ظزؾ بز ا ٔيزصٔط ايدسيح يثٛدّ فبػدم زذٚهدخ  ًٚدذ فبػهٓدب ٔرعزأعدّ انتجدبع
انً ذ ْٕ انُ
(ٗ٘)
انعهًٛخ ا فٕظًذ فؼهزّ ثبنً ذ ا ٔظبٔد انصَب فًٛب ٔزاء ذني  .فهٓرا شٚد ف ٙاٜٚخ األٔنٗ .
هللاِ انَّددد ِرَ ُٚ ٍَٚدددبرِهََُٕ ُك ْى َٔال رَ ْؼزَددد ُدٔا ئِ ٌَّ َّ
ٛم َّ
هللاَ ال ُِ ٚؾدددتل
ٔفددد ٙذٕندددّ رؼدددبنٗ َٔ ذَدددبرِهُٕا فِدددَ ٙظدددجِ ِ
ْان ًُ ْؼزَ ِدَ )٘٘(  ٍَٚغد نَٕب آأس نهؾرر ْٔدٕ ؽدرر انًمؼدٕل ْٔدٕ ذٕندّ (رؼزددٔا) ا (نٛودًم االػزدداء
ػهٔ ٍٓٛػهٗ يؽكبو هللا رؼبنٗ ا فزكٌٕ انالو يعزؼًهخ ف ٙانزؼهٛم ٔانؼبذجخ)(.)٘ٙ
ة * َظال أو َػهَد ُْ ٛك ْى ثِ ًَدب
ٔيُّ ؽرر انؾبل ا ذبل رؼبنٗ ْ َٔ {:ان ًَالجِ َكخُ ْ َٚد ُأهٌَُٕ َػهَ ْْ ِٓ ٛى ِي ٍْ ُكمء ثَب ٍ
از}( )٘7اَغد ف ٙاالٚدخ ْدرا االظدز جبل انغًٛدم يدٍ ذجدم انًالجكدخ أانزسؽٛدت
َ
صجَسْ رُ ْى فَُِ ْؼ َى ُػ ْجَٗ ان َّد ِ
ثعٕٛر انسؽًٍ ٔاػداد انٕظبجم انالشيخ نساؽخ انعٕٛر أاظزأداو انكهًبد انغًٛهخ انًؼجسح فٙ
انزسؽٛت فكبٌ اٌ ػجس ان ساٌ ػٍ ذني ثؾرفّ نهؾبل أر دٚس االٚخ :ذبجه ٍٛظالو ػهٛكى االٌ دأدٕل
انًالجكخ ػهٗ انًإيُٚ ٍٛوؼس ثبَٓى ظٛأبغجَٕٓى إٔ ٚندٌٕ نٓدى افدال ؽبعدخ اذٌ ندركس انمؼدم اندر٘
ٚدل ػهٗ انؾبل يٍ انًالجكخ ارزًًٛب ً ًً نهُعق انمُ ٙف ٙانصٛبغخ انًؼغصح (.)٘8
ذبل اثٍ انسثٛغ (:اػهى اٌ انؼسة ذدد رؾدرر انؾدبل اذا كبَدذ ثبنمؼدم اندالندخ يصددز انمؼدم
ػه ّٛا فز ٕل  :ذزهزّ صجساً ًً ا ٔارٛزّ زكعب ً ًً(.)٘9
ٔذد ٚؾرر انًعبر ٕٔ ٚو انًعبر ان ّٛي بيّ ك ٕنّ رؼبنٗ ٔ{:عبء زثي ٔانًهدي صدمب ً ًً
صمب ً ًً}(ٓ .)ٙا٘ (ايس زثي) (ٔٔ )ٙثبنسعٕع انٗ كزت انزمعٛس َغد اٌ انتجس٘ ٔاثٍ كضٛس ندى ٚدإٔال
(انًغٙء) ٔايعٛبِ ػهٗ ظبْسِ(ٕ.)ٙ
ايب انصيأوس٘ ف بل  (:فبٌ ذهذ يب يؼُٗ اظدُبد انًغدٙء اندٗ هللا ٔانؾسكدخ ٔاالَز دبل اًَدب
ٚغٕشاٌ ػهٗ يٍ كبٌ ف ٙعٓخ اذهذ  ْٕ :رًضٛم نظٕٓز اٚدبد اذزددازِ ٔرجٛد ٍٛآصدبز ذٓدسِ ٔظدهتبَّ
 .يضهددذ ؽبنددّ فدد ٙذنددي ثؾددبل انًهددي ئذا ؽعددس ثُمعددّ اظٓددس ثؾعددٕزِ يددٍ آصددبز انٓٛجددخ ٔانعٛبظددخ
يبالٚظٓس ثؾعٕز ػعبكسِ كهٓب ٔٔشزاجّ ٔإٔاصّ ػٍ ثكسح اثٓٛى) (ٖ.)ٙ
ايب انساش٘ إْٔ انًؼسٔر ثًُٓغّ انزمصدٛهٔ ٙاؽبغزدّ نهدُ ان ساَد ٙاف دد ذدبل ٔ:اػهدى
اَددّ صجددذ ثبندددنٛم انؼ هدد ٙاٌ انؾسكددخ ػهددٗ هللا رؼددبنٗ يؾددبل األٌ كددم يبكددبٌ كددرني كددبٌ ععددًب ً ًً
ٔ.انغعى ٚعزؾٛم اٌ ٚكٌٕ يشنٛب ً ًً ا فالثد ف ّٛيٍ انزأؤٚم ْٔ .دٕ اٌ ْدرا يدٍ ثدبة ؽدرر انًعدبر
ٔئذبيخ انًعبر ان ّٛي بيّ .صى ذني انًعبر يبْٕ ؟فٔ ّٛعِٕ-:
اؽدْب ٔ:عبء ايس زثي ثبنًؾبظجخ ٔانًغبشاح .
ٔصبَٓٛب ٔ:عبء ذٓس زثي كًب  ٚبل عبءرُب ثُٕ ايٛخ ا٘ ذٓسْى .
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ٔصبنضٓددب ٔ :عددبء عالجددم اٚددبد زثددي االٌ ْددرا ٚكددٌٕ ٚددٕو ان ٛبيددخ أفدد ٙذنددي انٛددٕو رظٓددس انؼظددبجى
ٔعالجم االٚبد افغؼم يغٛئٓب يغٛئب ً ًً نّ ا ٔرمأًٛب ً ًً نوأٌ رهي االٚبد .
ٔزاثؼٓب ٔ :عبء ظٕٓز زثي أذني ألٌ يؼسفخ هللا ظسٔزٚخ فصبز ذني كظٕٓزِ ٔرغهٛدّ اف ٛدم :
(ٔعبء زثي) ا٘ شانذ انوجٓخ ٔازرمؼذ انوكٕك .
ٔأبيعٓب :ذكس َ ذٕل انصيأوس٘ انعبثق .
ٔظبدظٓب :اٌ انسة ْٕ انًسثٔ ٙنؼم اػظى انًالجكخ ْٕ يسثد ٙنهُجد ٙا فكدبٌ ْدٕ انًدساد يدٍ ذٕندّ
(ٔعبء زثي) (ٗ.)ٙ
ٔذبل ان سغجٔ(: ٙعبء زثي ) ا٘ ايسِ ٔذعبؤِ (٘ )ٙا ْٔرا يبذْت ان ّٛانودٕكبَٔ ٙكضٛدس
()ٙٙ
يٍ انًمعسٍٚ
انمبحث انرابع
حذف انفعم
ً
ّ
ْ
صمب نَ َ ْد ِعئزُ ًََُٕدب
ٔيٍ صٕز ذني ؽرر فؼم ان ٕل ف ٙذٕنّ رؼبنٗ ُ َٔ {:ػ ِسظُٕا َػهَٗ َزثءيَ َ
()ٙ8
دم نَ ُكد ْى َيْٕ ِػددداً}( )ٙ7ا ا٘ ف ٛددم نٓددى  :ن ددد عئزًَٕددب ا
َك ًَدب أَ هَ َُْددب ُك ْى يَ َّٔ َل َيد َّس ٍح ثَددمْ شَ َػ ًْدزُ ْى يَنَّد ْدٍ ََغْ َؼد َ
()ٙ9
بز يَ ْذَْجْدزُ ْى غَٛءجَدبرِ ُك ْى فِدَ ٙؽَٛدبرِ ُك ُى اند لد ََْٛب . }..ا٘
ٔذٕنّ رؼبنٗ َ ََْٕٚٔ { :و ُٚؼ َْسضُ انَّ ِرَ ٍَٚكمَسُٔا َػهَٗ انَُّ ِ
ف ٛبل نٓى  :يذْجزى غٛجبركى فٓرا انؾرر ٚصٕز يبؽدس أنًب كبٌ يبؽددس ْدٕ آَدى ػسظدٕا ػهدٗ
هللا صمب ً ًً اصى ظًؼٕا ْرا انزأَٛت افكبٌ ان ٕل يعًساً ًً ف ٙانٕاذغ فبظًس ف ٙانغًهخ انًؼجسح ػُّ
(ٓ.)7
ٔيٍ صٕزِ انساجؼخ ذٕنّ رؼبنٗ{ :فَأ َ َّيب انَّ ِر ٍَٚاظ َْٕ َّد ْ
د ُٔعُُُْٕٓ ْى يَ َكمَسْ رُ ْى ثَؼْد َد ئًَِ ٚدبَِ ُك ْى فَد ُرٔذُٕا
اة ثِ ًَب ُك ُْزُ ْى رَ ْكمُسٌَُٔ }(ٔ )7ا ػهٗ ر دٚس (:ف ٛبل نٓى  :اكمدسرى) ٔ "ايدب" الثدد نٓدب فد ٙانأجدس يدٍ
ْان َؼ َر َ
فبء افهًب يظًس ان ٕل يظًس انمبء ا ٔاًَب ؽعٍ انؾرر ندالنخ انكالو ػه.)7ٕ(ّٛ
ص دسُكَ ْانَٛددْٕ َو
ٔيُددّ ذٕنددّ رؼددبنٗ {:نَ َ د ْد ُك ُْددذَ فِددَ ٙغ ْمهَ د ٍخ ِيد ْدٍ َْ د َرا فَ َك َو د ْمَُب َػ ُْدديَ ِغتَددب َءكَ فَجَ َ
َؽ ِد ٚأد}(ٖ )7ا فٕٓ ي ٕل ذٕل يؾرٔر دل ػه ّٛرؼ ُّٛيٍ انأتبة (ا٘  ٚبل ْرا انكالو نكم َمط يٍ
َمٕض انًوسك ٍٛفٕٓ أتدبة اندزٓكى انزدٕثٛأ ٙنهدُمط انكدبفسح ألٌ انًدإيٍ ندى ٚكدٍ فد ٙغمهدخ ػدٍ
انؾوس ٔانغصاء) (ٗ.)7
فمْ ٙرِ االٚبد َغدد انٕعدّ انجالغد ٙنؾدرر فؼدم ان دٕل ا ذندي اَدّ ندٕ اظدزؼًم ْدرا انمؼدم
ك ٕنّ "ذهُب أذبنٕا أذٛم نٓى "نًب شد ذندي ان دبزب نٓدرِ انًودبْد افٓدٕ ثؾرفدّ نٓدب اٚغؼدم ان دبزب
ٔانعبيغ ٔكأَّ عصء يٍ انصٕزح افٓدٕ الٚؾزدبط ندئٍ  ٚدبل "ذدبنٕا أذٛدم "الَٓدب يودبْد يؼسٔظدخ
ايبيّ .فٓرا انؾرر ٚصٚد انصٕزح ثالغخ ٔثٛبَب ً ًً.
ٔانٗ َص ٍٛآأسَ ٍٚهًدط فًٓٛدب دذدخ نهؾدرر ٔاندركس ٔذندي فد ٙذٕندّ رؼدبنٗ َٔ  :ال رُ ْإرُدٕا
ً (٘)7
ان لعمََٓب َء يَ ْي َٕانَ ُك ُى انَّزَِ ٙع َؼ َم َّ
هللاُ نَ ُك ْى ذَِٛبيب ً َٔازْ ُشذُدُْٕ ْى فَِٓٛدب َٔا ْكعُدُْٕ ْى َٔذُٕنُدٕا نَُٓد ْى ذَدْٕ الً َي ْؼسُٔفدب 
ُ
 ٍٛفَدبزْ ُشذُُْٕ ْى ِي ُْدُّ َٔذُٕنُدٕا نَُٓد ْى ذَدْٕ الً
دس ْان ِعْد ًَخَ ئنُدٕ ْان ُسْ ثَدٗ َٔ ْانَٛزَدب َيٗ َٔ ْان ًَ َعدب ِك ُ
ع َ
ٔذٕنّ َٔ  :ئِ َذا َؽ َ
َي ْؼسُٔفب ً  )7ٙ(ا فدركس فد ٙاٜٚدخ االٔندٗ (ٔاكعدْٕى) ٔؽدرفٓب فد ٙانضبَٛدخ ! ٔانغدٕاة ػدٍ ظدس ذندي
انركس ٔانؾرر يٌ ذٕنّ رؼبنٗ ٔ ال رإرٕا انعمٓبء ايدٕانكى  ئًَدب انًدساد ثدّ انعدم ّٛانًزصدٛس ئنٛدّ
انًبل ثازس ٔال ٚؾعٍ ان ٛبو ػهٛدّ فٛؾغدس ػهٛدّ يبندّ ئث دبء ػهٛدّ ٔال ّ ًٚكدٍ يُدّ ئالّ ث ددز يدب ٚأكهدّ
ٔٚهجعّ ا فبنُٓ ٙئًَب ْٕ نألٔصٛبء ا َٔعجخ انًبل ئنٓٛى يغبش ثًب نٓى فٛدّ يدٍ انزصدسر ٔانُظدس ا
ييب اٜٚخ األأسٖ فهٛعذ ف ٙشأٌ يؽٕال انعدمٓبء ٔؽكًٓدب ا ٔئًَدب انًدساد ثٓدب انً زعدًٌٕ نًٛدساس
ٚأصٓى ال ؽق ف ّٛنغٛسْى فٛؾعسْى ذسٚت ف ٛس ٔٚزٛى يؾزبط ٔيعك ٍٛفُدثٕا انٗ انزصدق ػهٓٛى
ٔا ؽعبٌ  .ال نؾق ْإالء فد ٙانًدبل فًدٍ يٚدٍ رهدصو كعدٕرٓى ٔانزُصد ٛػهٓٛدب ؟ ئًَدب َددثٕا ئندٗ
ا ؽعبٌ ئنٓٛى ثبنؼمٕ يًب ٚأف ػهٓٛى ٔظغ ذني كعٕرٓى ئ نى ٚعغ  .فبفزسق ي صد اٜٚز ٍٛا ٔعبء
كم ػهٗ يب ُٚبظت(.)77
َّدبو
ٔيُّ يٚعب ذٕنّ رؼبنٗ يََّٚبيب ً َي ْؼ ُدٔدَا ٍ
د فَ ًَ ٍْ َكبٌَ ِي ُْ ُك ْى َي ِسٚعب ً ئَْ َػهَٗ َظمَ ٍس فَ ِؼد َّدحأ ِي ْدٍ يٍَ ٚ
يُأَ َس   ..ي٘ فأفتس فؼدح يٍ يٚبو يأس ا فؾرر نهودسغ ٔانًعدبر ص دخ ثدبنظٕٓزا أالفدب نهظبْسٚدخ
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ؽٛش ئعجٕا انمتس ػهٗ انًعبفس يأرا يدٍ انظدبْسٔ.كدرني ذٕندّ  :فَ ًَ ْدٍ َكدبٌَ ِيد ُْ ُك ْى َي ِسٚعدب ً ئَْ ثِد ِّ
ٖ ِي ٍْ َز ْي ِظ ِّ فَمِ ْدَٚخأ ي٘ فؾهق فمدٚخ.
يَذ ً
انخاتمة
يًب ر دو ٚزج ٍٛنُب -:
ّ
ّ
* يَّ يب يٍ شٙء ذكس ف ٙان سآٌ ئال ٔذكسِ يثهغ يٍ ؽرفّ ا ٔيب يدٍ شدٙء ؽدرر ئال ٔؽرفدّ يثهدغ
يٍ ذكسِ ٔ .ػهُٛب يٌ َجؾش ػٍ انًؼبَ ٙانز ٙيداْب كم نٌٕ .
* اٌ انؾرر يٍ اظبنٛت انؼسثٛخ انزد ٙرؼزًدد انجالغدخ ػهٓٛدب افهكدم كدالو ظسٔفدّ انأبصدخ ثدّ اف دد
ٚكٌٕ يٍ ثالغخ ان ٕل اٌ رركس انكهًخ أذد ٚكٌٕ يٍ انجالغخ اٌ رؾرر افهكم ي بو ي بل.
* اٌ االصم ف ٙانكالو اٌ ٚركس ايب انؾرر فٓدٕ أدالر االصدم ٔيدٍ ْدرا فالثدد يدٍ ظدجت نهؾدرر
ْٔ.را انعجت ٚؼسر ثدزاظخ انعٛبق .
ً
* الثد يٍ ذسُٚخ ػُد انؾرر ٔاالّ ًّ اصجؼ انكالو نغٕا ًً الفبجدح يُّ .
*اَدّ ُٚجغد ٙانزٕذدف ػُدد اظدهٕة انؾدرر نًدب فد ِ ٙيدٍ ثالغدخ ػظًٛدخ ٔدالندخ كجٛدسح ال رددزك اال
ثبنزأيم ٔانزدثس.
ٔآأس دػٕاَب اٌ انؾًد هلل زة انؼبنًٍٛ
Abstract
Praising is to Allah , Peace be upon his prophet , his family and
followers .
The Quranic study is considered most important study because of the
modern needs and intellectual necessities , Thus I aim to write about one
of the miracles of Quran , this is " The Rhetoric of Omission in Quran " ,
The study is divided into four chapters , The first one is about the rhetoric
of omission , I talk in the second chapter on the omission of a letter , The
third chapter deals with the omission of noun . while the fourth chapter
covers the omission of verb , Finally we have the conchs ion , That what I
present , If it is true , it is favour of Allah , If it is false , that is from
me .
انٕٓايش :
ٔ .ظٍُ انزسير٘ ـ كزبة فعبجم ان سآٌ زذى ٖٔ.ٕ8
ُٕٚ .ظس  :دالجم ا ػغبش.9ٙ-9٘/
ُٖٚ .ظس  :انجسْبٌ نهصزكو. ٕٔٓ-ٔٔ9/ٖٙ
ُٗٚ .ظس  :انجسْبٌ . ٕٖ9/
ُ٘ٚ .ظس  :فكسح انُظى ثٔ ٍٛعِٕ ا ػغبش ف ٙان سآٌ انكسٚى.ٔ88/
 .ٙظٕزح انصيس 7ٔ/
 .7ظٕزح انصيس7ٖ/
 .8ظٕزح انًٓصح 8/
 .9ظٕزح ص٘ٓ/
ُٓٔٚ .ظس  :دزح انزُصٚم  ٗٔٓ -ٗٓ9/ا ٔانجسْبٌ نهصزكو ٕٕٗ-ٕٕٖ/ٖ ٙا ٔانكودبر ٖ ٗٔ/ا
ٔانزمعٛس انكجٛس  ٕٖ/ٕ7ا ٔيؼبَ ٙانُؾٕ ٖٗ٘ٓ -ٕ٘ٓ/
ُٔٔٚ .ظس  :انجسْبٌ نهصزكوٕٕٗ-ٕٕٖ/ٖ ٙ
ٕٔ .ظٕزح ص٘ٓ/
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ٖٕٕٔٗ-ٕٕٖ/ٖ .
ُٗٔٚ .ظس  :يعبجم انساش٘ ٖٖٓ/
ُ٘ٔٚ .ظس  :انًضم انعبجس ٕ8ٔ/
 .ٔٙظٕزح فصهذٕٓ/
 .ٔ7ظٕزح انصأسر ٖ8/
 .ٔ8ظٕزح انصيس7ٔ/
 .ٔ9ظٕزح انصيس 7ٖ/
ٕٓ .ظٕزح فصهذٕٔ/
ٕٔ .ظٕزح فصهذٕٔ/
ٕٕٔٓٓٙ-ٔٓٓٗ/ٕ .
ٖٕ .ظٕزح األؽصاة.ٕ٘/
ٕٗ .ظٕزح انُعبء.ٕ/
ٕ٘ .ثالغخ انكهًخ ف ٙانزؼجٛس ان سآَ. ٕٔ/ ٙ
 .ٕٙظٕزح انُٕز.ٔ/
ُٚ .ٕ7ظس  :انجسْبٌ نهصزكو ٕٔ٘/ٖٙا ٔرمعٛس انزؾسٚس ٔانزُٕٚسٕٔ.ٖٔٔ/
ُٚ .ٕ8ظس  :رمعٛس انزؾسٚس ٔانزُٕٚسٕٖٔٔٔ/ا ٔانؾدٚش زٔاِ انجأبز٘ ف ٙكزدبة انددػٕاد ثدسذى
.٘9ٕ7
 .ٕ9ظٕزح ان بزػخ ٔٔ-ٔٓ/
ٖٓ .ظٕزح انًٓصح ٙ-٘/
ُٖٔٚ .ظس  :انزجٛبٌ -الث ٙانج بء انؼكجس٘ ٕٕ9ٖ/أيٍ ثالغدخ ان دساٌ ٕٕٔ/ٕٔٔ/أفكدسح اندُظى
ثٔ ٍٛعِٕ االػغبش ٔ9ٔ-ٔ9ٓ/
ٕٖ .ظٕزح انٕاذؼخ ٖٔ/
ٖٖ .رمعٛس انزؾسٚس ٔانزُٕٚس ٕ89/ٕ7
ٖٗ .ظٕزح ظجأ ٖٕ/
ُٖ٘ٚ .ظس  :رمعٛس انزؾسٚس ٔانزُٕٚس ٕٕٕٓ8/أاالٚخ يٍ ظٕزح ظجأ .ٖٕ/
 .ٖٙظٕزح انًبجدح.ٖ8/
 .ٖ7ظٕزح انُٕز.ٕ/
ْٔ .ٖ8د ٙذددساءح ػٛعدٗ ثددٍ ػًددس ٔاثدٍ يثدد ٙػجهددخ ثبنُصدت ػهددٗ االشددزغبل اُٚظدس:رمعددٛس انجؾددس
انًؾٛػٗ. ٕٕٗ/
ُٚ .ٖ9ظس  :انجسْبٌ نهصزكو.ٔ٘7-ٔ٘ٙ/ٖٙ
ٓٗ .ظٕزح انًبجدح.ٗ/
ُٔٗٚ .ظس  :انجسْبٌ نهصزكو.ٔ٘8/ٖ ٙ
ُٕٗٚ .ظس  :انجسْبٌ نهصزكو.ٔٙٓ/ٖ ٙ
ٖٗ .ظٕزح انعغدح ٕٔ/
ُٗٗٚ .ظس  :ف ٙظالل ان ساٌ ٕ٘8ٖٓ/
ُ٘ٗٚ .ظس  :رمعٛس انزؾسٚس ٔانزُٕٚس ٕٔٔ ٕٕٕ-ٕٕٔ/االٚخ يٍ ظٕزح اثساْٛى ٗٗ/
 .ٗٙظٕزح االػسار ٗٗ/
ُٚ .ٗ7ظس  :انزؼجٛس ان ساَ8٘/ ٙ
ُٚ .ٗ8ظس  :انجسْبٌ نهصزكوٕٕٓ/ٖ ٙ
 .ٗ9ظٕزح انُعبء . ٕٕ/
ٓ٘ .ظٕزح ا ظساء . ٖٕ/
ُٔ٘ٚ .ظس  :يالك انزأٔٚم ٔ. ٖٗٔ-ٖٗٓ/
ٕ٘ .ظٕزح انج سح.ٔ9ٓ/
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ٖ٘ .رمعٛس انزؾسٚس ٔانزُٕٚسٕ.ٕٖٗ/
ٗ٘ .ظٕزح انسػدٕٗ/اٖٕ
ُ٘٘ٚ .ظددس  :انزمعددٛس انكجٛددس ٗ7/ٔ9أانجسْددبٌ نهصزكوددٕٔٓ/ٖ ٙأفكددسح انددُظى ثددٔ ٍٛعددِٕ
اػغبش ان ساٌ انكسٚى ٘ٔ9أانزسكٛت انهغٕٚخ ف ٙانؼسثٛخ دْ.بد٘ انُٓس ٔٙ8/
 .٘ٙانجسْبٌ نهصزكؤٕٓ/ٖ ٙ
 .٘7ظٕزح انمغسٕٕ/
 .٘8انجسْبٌ نهصزكؤٙ7/ٖ ٙ
ُٚ .٘9ظس  :عبيغ انجٛبٌ نهتجس٘ ٖٓٔٔ7/أرمعٛس ان ساٌ انؼظٛى ٗ٘ٔٓ/
ٓ .ٙانكوبرٗٙٓٓ/
ُٔٚ .ٙظس  :انزمعٛس انكجٛس ٖٔٔ7٘/
ُٕٚ .ٙظس  :انغبيغ الؽكبو ان ساٌ ٕٓ٘٘/
ُٖٚ .ٙظس  :فزؼ ان دٚس ٘ٗٗٔ/أرمعٛس اٚبد انصمبد .د.يؾعٍ ػجد انؾًٛد .ٔٔٗ-ٖٔٔ/
ٗ .ٙظٕزح انكٓف ٗ8/
ُ٘ٚ .ٙظس  :يٍ ثالغخ ان ساٌ ٕٕٔ-ٕٔٔ/
 .ٙٙظٕزح االؽ بر ٕٓ/
ُٚ .ٙ7ظس  :انزؾسٚس ٔانزُٕٚس ٕٗ/ٕٙأيٍ ثالغخ ان ساٌ .ٕٕٔ-ٕٔٔ/
 .ٙ8ظٕزح ال ػًساٌ ٔٓٙ
ُٚ .ٙ9ظددس  :يؼددبَ ٙان ددساٌ نالأمددش ٕٔٔٔ/أانزمعددٛس انكجٛددس ٔ ٔ88/8انجسْددبٌ نهصزكوددٙ
ٖٕٖٗ-ٕٖٖ/
ُٓٚ .7ظس  :انكوبر ٕٗ9/أانزمعٛس انكجٛس ٖٕٔٓٔ-ٕٓٓ/ا ٔانزؾسٚس ٔانزُٕٚس .ٙ7/8
ُٔٚ .7ظس  :انزمعٛس انكجٛس ٖٕٔٓٔ-ٕٓٓ/أاالٚخ يٍ ظٕزح انج سح ٔ7ٗ/
ٕ .7ظٕزح انُعبء . ٘/
ٖ .7ظٕزح انُعبء 8/
ُٗٚ .7ظس  :يالك انزأٔٚمٔ. ٖٖ٘-ٖٖٗ/
٘ .7ظٕزح انج سح. ٔ8ٗ/
 .7ٙظٕزح انج سحٔ9ٙ/
ُٚ .77ظددددس  :يؽكددددبو ان ددددسآٌ ألثددددٍ انؼسثدددد 77/ٔٙا ٔانزمعددددٛس انكجٛددددس٘ ٖٔٙ/ا ٔانجسْددددبٌ
نهصزكوٕٖٗ/ٖٙا ٔرمعٛس يث ٙانعؼٕدٔ.ٖٔ٘/
انًصبدز
ان ساٌ انكسٚى
ٔ .يؽكبو ان سآٌ ـ يؾًد ػجد هللا انًؼسٔر ثأثٍ انؼسث ٙـ د :ػه ٙيؾًد انجغبٔ٘ ـ غٕ ْٖٔ87دـ
ـ ٔ9ٙ7و ـ يتجؼخ ػٛعٗ انجبث ٙانؾهج.ٙ
ٕ .انجسْبٌ ف ٙػهـٕو ان ـسآٌ ـ ثدز اند ٍٚيؾًد ثٍ ػجد هللا انصزكو( ٙد ْٗ79ـ)ر ددٚى يصدتمٗ
ػجد ان بدز ػتب ـ غٔ ْٔٗٓ8ـ ٔ988و ـ داز انكزت انؼهًٛخ ـ ثٛسٔد ـ نجُبٌ .
ٖ .ثالغدخ انكهًددخ فدد ٙانزؼجٛددس ان سآَد ٙـد د .فبظددم صددبنؼ انعدبيساج ٙغ ٔ ٕٓٓٓو ـ داز انوددإٌٔ
انض بفٛخ انؼبيخ ـ ثغداد .
ٗ .رمعٛس يث ٙانعؼٕد (( ازشبد انؼ دم انعدهٛى اندٗ يصاٚدب ان دساٌ انكدسٚى )) الثد ٙانعدؼٕد يؾًدد ثدٍ
اؽًد انؼًبد٘ ( دٔ٘ )ِ9غجؼخ يُ ؾخ ثبشسار يؾًد ػجد انهتٛف  -يكزجخ ٔيتجؼدخ يؾًدد ػهدٙ
صجٛؼ ٔأالدح  -يٛداٌ االشْسٚخ  .د.د.
٘ .رمعٛس انجؾس انًؾٛػ  -ألث ٙػجد هللا يؾًد ثٍ ٕٚظدف ثدٍ ػهد ٙثدٍ ٕٚظدف ثدٍ ؽٛدبٌ االَدنعدٙ
انغسَبغ( ٙدْٗ٘7ـ) –غٔيتجؼخ انعؼبدح – يصس ْٖٕٔ8ـ.
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 .ٙرمعٛس انزؾسٚس ٔانزُٕٚس–يؾًد انتبْسثٍ ػبشٕز–انداز انزَٕعٛخ نهُوس .د.د.
 .7انزمعٛس انكجٛس ٔيمدبرؼ انغٛدت ـ يؾًدد فأدس اندد ٍٚاندساش٘ ـػٔ ْٔٓٗٔدـ ٔٔ98و ـ داز انمكدس
نهتجبػخ ٔانُوس ـ ثٛسٔد ـ نجُبٌ .
 .8عبيغ انجٛبٌ ػٍ رأٔٚم آ٘ ان دساٌ  -ألثد ٙعؼمدس يؾًدد ثدٍ عسٚدس انتجدس٘ (دْٖٓٔدـ) – داز
انمكس – ثٛسٔد نجُبٌ – ْ ٔٗٓ8ـ ٔ988و.
 .9انغبيغ الؽكبو ان دساٌ  -الثد ٙػجدد هللا يؾًدد ثدٍ اؽًدد االَصدبز٘ ان سغجد - ٙد-اؽًدد ػجدد
انؼهٛى انجسدَٔ - ٙغٖ يصٕزح ػٍ انتجؼخ انضبَٛدخ انٓٛئدخ انًصدسٚخ انؼبيدخ نهكزدبة ْٖٗٔ8دـ –
٘ٔٙ9و.
ٓٔ .دالجددم ا ػغددبش فدد ٙػهددى انًؼددبَ ٙـ ػجددد ان ددبْس انغسعددبَ ٙـ رصددؾٛؼ يؾًددد ػجدددِ ٔيؾًددد
انوُ ٛت ٙـ غجغ ثبشسار انعٛد يؾًد زشٛد زظب ـ يكزجخ ان بْسح ـ يصس ْٖٔٔ8ـ ٔٔ9ٙو.
ٔٔ .زٔاجغ انجٛدبٌ رمعدٛس آٚدبد األؽكدبو يدٍ ان دسآٌ ـ يؾًدد ػهد ٙانصدبثَٕ ٙـ يإظعدخ ػدص انددٍٚ
نهتجبػخ ٔانُوس ـ ثٛسٔد ـ نجُبٌ.
ٕٔ .زٔػ انًؼبَ ٙف ٙرمعٛس انمساٌ انؼظٛى ٔانعجغ انًضبَ - ٙشٓبة اند ٍٚانعدٛد يؾًدٕد اٜنٕظدٙ
انجغددداد٘ ( دْٕٓٔ7ددـ )  -غجؼددخ عدٚدددح يصددؾؾخ ٔيُ ؾددخ -داز انمكددس  -ثٛددسٔد ْ ٖٔ98 -ددـ
ٔ978و.
ٖٔ .شاد انًعددٛس فدد ٙػهددى انزمعددٛس – الثددٍ انغددٕش٘ –غٔ انًكزددت ا ظددالي ٙنهتجبػددخ ٔانُوددس .
ْٖٔ87ـ ٔ9ٙ7و.
ٗٔ .ظٍُ يث ٙدأد ـ ظهًٛبٌ اثٍ األشؼش انعغعزبَ ٙـ رؼهٛدق  :يؾًدد يؾد ٙاندد ٍٚػجدد انؾًٛدد ـ
داز اؽٛبء انزساس انؼسث ٙـ ثٛسٔد .
٘ٔ .ظٍُ انزسير٘ ( انًعًٗ ثبنغبيغ انصؾٛؼ ) ـد اثدٕ ػٛعدٗ يؾًدد ثدٍ ػٛعدٗ انزسيدر٘ ـ د :
اؽًد يؾًد شبكس ـ ان بْسح ٔ9ٖ7و.
 .ٔٙصؾٛؼ انجأبز٘  -اث ٙػجد هللا يؾًد ثٍ اظًبػٛم ثدٍ اثدساْٛى انجأدبز٘ (دْٕ٘ٙدـ) –غٔ
داز ان هى ثٛسٔد – نجُبٌ – ْٔٗٓ7ـ ٔ987و.
 .ٔ7صمٕح انزمبظٛس – يؾًد ػه ٙانصبثَٕ– ٙغٔ -ػبنى انكزت ثٛسٔد – ْٔٗٓٙـ ٔ98ٙو.
.ٔ8فكسح انُظى ثٔ ٍٛعِٕ االػغبش ف ٙان دساٌ انكدسٚى – د .فزؾد ٙاؽًدد ػدبيس ان دبْسح – ٖ٘ٔ9
ْـٔ97٘ -و .
.ٔ9ف ٙظالل ان ساٌ – ظٛد ذتت – غ – 7داز انوسٔق –ثٛسٔد –نجُدبٌ – ْٖٔ98دـٔ978-و.
انؼًخ نهزأنٛف ٔانُوس ٔٔٓ7و.
ٕٓ .انكوبر ػٍ ؽ بجق انزُصٚم ٔػ ٌٕٛاالذبٔٚم فٔ ٙعِٕ انزبٔٚم  -اثد ٙان بظدى عدبز هللا يؾًدٕد
ثٍ ػًس انصيأوس٘ (د  - )ٖ٘8داز انمكس نهتجبػخ ٔانُوس د.د.
ٕٔ.يغُ ٙانهجٛت ػٍ كزت االػبزٚت ـ اثٍ ْوبو االَصبز٘ ـ يتجؼخ ػٛعٗ انجبث ٙانؾهج.ٙ
ٕٕ.يـالك انزأٔٚم ان بغغ ثرٔ٘ االنؾبد ٔانزؼتٛم ف ٙرٕع ّٛانًزوبثّ انهم يٍ آ٘ انزُصٚم ـ يؽًد
ثٍ اثساْٛى ثٍ انصثٛس انض م ٙانؼبصً ٙانغسَدبغ ٙـ د ظدؼٛد انمدالػ ـ غٔ ْٖٓٗٔدـ ٖٔ98و داز
انغسة االظالي ٙـ ثٛسٔد ـ نجُبٌ .
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