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 أنموذجاا  "سورة النحل" بالغة اإليجاز بالحذف في القرآن الكريم
 فلسطين. في األدب والنقد دكتوراه .عبد الرحيم حمدان حمدان الدكتور

 البحث ملخص
غة لقرآني، أال وهي: "بالتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ظاهرة بالغية من ظواهر التعبير ا

اإليجاز بالحذف في سورة" النحل"؛ بوصفها وسيلة تعبيرية أساسية من وسائل التعبير القرآني، شغلت 
حيزًا واسعًا في الخطاب القرآني في سورة" النحل"، وقد حاولت الدراسة استقصاء هذه الظاهرة التعبيرية، 

 ة المفردة، وحذف الحرف، وحذف الجملة.  من خالل الوقوف عند المحاور اآلتية: حذف الكلم
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الجمالي؛ للكشف عن القيم التعبيرية والجمالية والفكرية     

في النصوص القرآنية كما تجلت في "سورة النحل. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها: إن بالغة 
ضايا االعجاز القرآني، وهي تشكل للظاهرة اإلعجازية جانبًا اإليجاز بالحذف تشكل قيمة جمالية من ق

أن لإليجاز بالحذف في القرآن الكريم غايات تسبر أغوار النفس، مهمًا، ورافدًا من روافدها االساسية، و 
وتنبه الحس، وال تقتصر على تحقيق الجمال الظاهر للنص، وأن أسرار هذا الكتاب الرب اني العظيم 

 ازه ال تتناهى، وال تحدها حدود عقل أو فكر مهما بلغ من الرفعة.المنبثقة من إعج
 .الكلمات المفتاحية: سورة النحل، اإليجاز بالحذف

Abstract:   

      This study intends to shed light on the rhetorical phenomenon: the Quranic 

expression, namely "the eloquence of brevity deletion in "Al-Nahl"; as a means 

graphical basic means of Quranic expression, she ample space in the Quranic 

discourse in "Al-Nahl", has tried to study a survey this expressive phenomenon, 

through the stand at the following themes: Delete a single word, and delete the 

letter. The deleted sentence. 

     Aaatmdt study descriptive approach, and the analytical method aesthetic; to 

reveal the expressive, aesthetic and intellectual values in the Koranic texts as 

manifested in "Al-Nahl by linking those texts brevity deletion context of instal-

lation, and related word to other; to get to the FAQ value for deletion. 

    Study the descriptive and analytical approach aesthetic adopted ; to reveal 

the expressive, aesthetic and intellectual values in the Koranic texts as mani-

fested in "Al-Nahl". The study found the results, including: The eloquence of 

brevity deletion form the aesthetic value of the miracle Quranic issues, which 
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constitute the phenomenon miraculous important aspect, the tributary of the 

main tributaries, and that of brevity deletion in the Koran goals probe the depths 

of the soul, sobering sense, not only for the beauty apparent to the text, and the 

secrets of this great divine book emanating from the likeness does not come to 

an and bordered mind the limits or thought regardless of its greatness. 

 توطئة:
 –سلمصلى هللا عليه و  –لقد اقتضت حكمة هللا تعالى أن يجعل الكتاب الذي أنزل على عبده محمد  

كتابًا خالدًا باقيًا إلى يوم القيامة، ويجعله معجزة لغوية وعقلية تحدى بها الناس جميعًا، فعجزوا عن أن 
جوانب كثيرة، ووجوه متعددة في بالغته وبيانه، وفي تشريعاته وعلومه يأتوا بمثله، ولقد تحداهم في 

 وغيبياته وغيرها.
شاءت إرادة هللا أن يكون القرآن الكريم عربيًا، وأن يكون اإلعجاز بيانيًا، فقد ملك قلوب العرب بفصاحته  

خصائص في ي نظمه و وبالغته، وبهرهم بأسلوبه، وهذا اإلعجاز يقوم على ما يتسم به القرآن من مزايا ف
سياق لفظه، والنظم ال يتعلق بترتيب الكلمات في الجملة الواحدة فحسب، ولكنه يتعدى ذلك إلى ترتيب 

 الحروف في الكلمة، وترتيب اآليات في السورة الواحدة. 

، ةيتجلى اإلعجاز البياني في المفردة القرآنية التي تبرز في كونها لفظة منتقاة ومختارة وواضحة الدالل 
ن تكررت في عدة  وداللتها تتسع لما ال تتسع له دالالت الكلمات األخرى، وقد تبين أن اللفظة الواحدة وا 
مواضع، فإنها في كل موضع تأخذ موقعها المناسب الذي يختلف كل االختالف عن موقع الكلمة نفسها 

 كن أن تكون زائدة.في سياق آخر، وأن كل كلمة تأتى في كتاب هللا ال يسد غيرها مسدها، وال يم

احتوى القرآن الكريم على أساليب متنوعة وتعبيرات متعددة في بيانه وبالغته بلغت الذروة العليا من 
الفصاحة والبيان في ألفاظه ومعانيه، في أهدافه ومقاصده، فألفاظه تذوب في معانيه، ومعانيه تذوب في 

 :"صاحتهن". يقول سيد قطب واصفاً بيان القرآن وفالنفس وخلجاتها، إنه السحر القرآني العظيم "سحر البيا
إن في هذا القرآن سرًا خاصًا، يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء، قبل أن يبحث عن مواضع 
اإلعجاز فيها. إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا القرآن يشعر أن هنالك شيئًا ما وراء المعاني 

نالك عنصرًا ما ينسكب في الحس بمجرد االستماع لهذا القرآن، التي يدركها العقل من التعبير. وأن ه
يدركه بعض الناس واضحًا، ويدركه بعض الناس غامضًا، ولكنه على كل حال موجود. هذا العنصر 
الذي ينسكب في الحس، يصعب تحديد مصدره: أهو العبارة ذاتها؟ أهو المعنى الكامن فيها؟ أهو الصور 
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اإليقاع القرآني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة؟ أهي والظالل التي تشعها؟ أهو 
هذه العناصر كلها مجتمعة؟ أم إنها هي وشيء آخر وراءها غير محدود، ذلك سر مودع في كل نص 
قرآني يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداًء ثم تأتي وراءه األسرار المدركة بالتدبر والنظر 

 (.1) "ير في بناء القرآن كلهوالتفك

استخدم الخطاب القرآني وسائل فنية وأساليب تعبيرية متعددة؛ لتوصيل مضامينه ونقل مراميه منها:  
أسلوب القصة واإليجاز واإلطناب والفصل والوصل، والحكمة، واألمثال، والتصوير الفني وغيرها من 

 طلبه، وال يحسن غيره، فقد يحسن اإليجاز فيالوسائل الفنية، والتي كان لكل منها موضعه الذي يت
 موضع ال يحسن فيه اإلطناب، بينما ترى العكس في موضع آخر. 

احتكمت منهجية هذه الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليلي الجمالي؛ للكشف عن القيم التعبيرية        
بالحذف  طريق ربط نصوص اإليجازوالجمالية والفكرية في النصوص القرآنية كما تجلت في "سورة النحل عن 

 بسياق التركيب، وصلة المفردة بغيرها؛ للوصول إلى القيمة الداللية للحذف.

 سورة النحل:

سورة النحل هي السورة السادسة عشرة في ترتيب السور القرآني. وآياتها ثمانون وعشرون ومائة آية،      
 ها، فهي مدنيَّة.وأكثر المفسرين على أنها سورة مكية إال بعض آيات من

سميت "سورة النحل" بهذا االسم؛ ألن حشرة النحل ذكرت فيها، ولم تذكر في سورة أخرى، وهي حشرة 
نافعة تقدم لإلنسان غذاء نافعًا شافيًا، تلك العبرة البليغة التي تشير إلى عجيب صنع هللا، وتدل على 

َباِل ُبُيوتاا َربَُّك ِإَلى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلجِ  ﴿ َوَأْوَحىاأللوهية بهذا الصنع العجيب، يقول هللا تعالى:
َجِر َوِممَّا َيْعِرُشوَن ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِ  الثََّمَراِت َفاْسُلِكي ُسُبَل َربِ ِك ُذُلالا َيْخُرُج ِمْن ُبطُ  وِنَها َشَراٌب َوِمَن الشَّ

ُروَن﴾ ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنُه ِفيِه ِشَفاٌء ِللنَّاِس ِإنَّ    .(23،23ل:)النحِفي َذِلَك ََلََيةا ِلَقْوم  َيَتَفكَّ

                                                           

 .  2233/ 2م/  2373، 3الشروق، ط القرآن، دار ظالل في قطب، ( سيد 1
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وسميت أيضًا سورة )النِ عم(؛ وذلك لما ذكر فيها من النِ عم التي أنعم هللا بها على عباده، كنعمة المطر، 
ن ﴿:ونعمة الشمس والقمر والنجوم، ونعمة الولد والزوجة، وقد قال تعالى في هذه السورة  تعدوا نعمة وا 

 (.1( )23)النحل:هللا ال تحصوها﴾
 يكون بمعية عباده المتقين الذين يلتزمون أحكامه، وال-سبحانه وتعالى-ختمت السورة ببيان أن هللا 

يتجاوزون حدوده. وأنه مع عباده المحسنين، الذين يحسنون ألنفسهم بتقديم الطاعات والقربات، ويحسنون 
  .لغيرهم بحسن األخالق والمعامالت

 ردت أحاديث كثيرة كشفت بجالء عن أهمية "سورة النحل" ومكانتها بين سور القرآن الكريم منها:وقد و 
َذا َجاَء أنه َقَرَأ َيْوَم اْلُجُمَعِة َعَلى اْلِمْنَبِر ِبُسوَرِة النَّْحِل َحتَّى إِ ، -رضي هللا عنه-روى البخاري عن عمر 
ْجَدَة َنَزَل َفَسَجَد َوَسَجَد    (2) .النَّاُس السَّ

وعن َهِرَم بن حيان أنه قيل له عند اقتراب وفاته: أوِص، فقال: إنما الوصية من المال، وال مال لي، 
 .(3) ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل

تتجلى ظاهرة اإليجاز بالحذف في سورة النحل في غير موضع، وسيتم الوقوف عند بعض مواطن 
ضاًل فطن دراسة وتحلياًل، فهمًا وتدبرًا يحتاج إلى وقفة مطولة، اإليجاز بالحذف فيها؛ ألن تناول كل الموا

أن اإلشارة إلى ما تحمله هذه المواطن من دالالت بالغية أمر متعذر؛ لعلَّ المتلقي يجد فيها مثااًل؛  عن
األمر الذي يزخر به النص القرآني من سياقات التكوين بالحذف الذي يمثل جانبًا من جوانب إعجاز 

 لكريم، مما ال يكون لبشر قط مهما أوتي من فصاحة القول، وبالغة المعنى.القرآن ا

 تعريف اإليجاز: 
لعل من المفيد أن نبي ن الدراسة داللة اإليجاز في اللغة واالصطالح قبل الشروع في بيان قيمته       

 ومكانته بين األساليب البالغية األخرى. 

                                                           

 أحاديثه وخرج العطار، جميل صدقي مراجعه وضبط الميس، الدين محيي القرآن، تقديم، خليل ألحكام لقرطبي، الجامعا1) 
ا،  .20/22م، 2322والنشر  للطباعة الفكر دار عرفات العش 

 . 2032( البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم  2
 213/  2، ج 1002لطيف حسن عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت ( إسماعيل حقي، روح البيان في تفسير القرآن، تحقيق عبد ال 3
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لغة على أن مادة)وجز( تدل على اختصار الكالم، وتقليل أما من جهة اللغة، فتجمع معاجم ال      
ألفاظه مع بالغته، يقال: وجز الكالم وأوجز قلَّ في بالغٍة، وأمٌر وجيٌز وكالٌم وجيٌز، أي: خفيف 

 (.1(مختصر
وأما في االصطالح، فاإليجاز هو" وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل، مع وفائها بالغرض المقصود    

(، فالمتكلِ ُم ُيعبِ ر عن معاٍن كثيرة بكالٍم قليل، وليس اإليجاُز في حْذِف 2بانة واإلفصاح فيها")ورعاية اإل
نما هو في قدرة المتكل م وبراعته في اختيار ألفاظ موحيٍة من شأنها أن تنتِقَل بالذِ هن إلى  األلفاظ جزافًا؛ وا 

لقليلة تحمل في ثناياها مجموعة من المعاني يقرأها فالكلماُت ا أبعد مما تتضمَّنه األلفاظ بمدلولها الضيِ ق،
 اإلنسان بين السطور.

يتسم  جل وعال، إذ-سمًة من سمات كتاب هللا -بحسبانه صورة من صور البالغة القرآنية-يعد اإليجاز
النص القرآني في العموم بالتركيز والتكثيف، والوصول إلى جوهر المعنى من خالل القول الموجز 

 دالة. واإلشارة ال
يشكل اإليجاز أحد فنون علم المعاني، ويعرف بأنه التقليل من استخدام األلفاظ والتكثير من المعنى، 
دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث إخالل بالمعنى، أو بعبارة أخرى التعبير عن المعنى الكثير بأقل لفظ دون 

 . )3(أن يؤدي ذلك إلى فساد المعنى
افة تها العرب في كالمها لتزيينه وتنميقه، وجعلته أبلغ تعبيرًا، فباإلضواإليجاز من األساليب التي اتخذ

إلى أن اإلعجاز البياني يتمثل في جمال الصورة وروعة التعبير، فهو يمثل سرًا من أسرار بيان اللغة 
عاني موهو الدال  على اإليحاءات البالغي ة التي تمنح المتلقي القدرة على التعبير عن ال العربية وجمالها.

ن كانا من عوامل الكثيرة بالجمل القليلة ، فال يحتاج إلى اإلسهاب واإلطناب في صياغة الفكرة والمعنى، وا 
 جمالها أيضًا. 

                                                           

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )وجز(. 1
 ( أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، دار إحياء التراث العربي، بيروت 2
 .111، )د. ت(، ص 21ط 
ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق خلف هللا، زغلول سالم، دار الرماني، على بن عيسى، النكت في إعجاز القرآن، ) 3

 .72، ص 2372،  2المعارف، ط
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 ينقسم اإليجاز إلى نوعين رئيسين هما: :أنواع اإليجاز

ضًا ي: ويكون بتضمين المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة من غير حذف، وقد ُيسمى أاإليجاز بالقصر-أ 
 (. ومن صور اإليجاز بالقصر البالغة الروعة في القرآن الكريم قوله تعالى:1إيجاز البالغة )

(، فقد استوعبت اآلية أنواع التجارة 222﴾)البقرة:  َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َيْنَفُع النَّاس﴿  -
 .  وصنوف المرافق التي ال يبلغها الَعد 

(، كلمتان أحاطتا بجميع 22﴾)األعراف:  أال له األمر والخلقات البينات قوله تعالى:﴿ ومن هذه اآلي -
 األشياء. 

)البقرة: ﴾ ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون  ومن هذه الصور الرائعة قوله تعالى:﴿ -
لضرب ص لفظ يشمل افإنها تضمنت معاني كثيرة، فالقصا ،(، فهذه اآلية على الرغم من قلة حروفها273

 (.2)القتل بوالجرح والقتل، وبلفظ القصاص خرج القتل الخطأ وشبهه والدفاع عن النفس الذي ال يعاقب فاعله 
ويقصد به: حذف شيء من العبارة، ال يخل بالفهم، مع ما يدل على المحذوف اإليجاز بالحذف: -ب 

از بالحذف" هو موضع عناية هذه الدراسة، (، وسيكون هذا النوع: "اإليج3) من قرينة لفظية أو معنوية
 إذ ستتناوله بالدرس والتحليل.

 قيمة اإِليجاز بالحذف:  -

يعد اإِليجاز بالحذف من أكثر ظواهر العربية ثراء، وهو ظاهرة أسلوبية لها عظيم األثر في روعة 
برازه في صورة محكمة من الوفاء بالمعاني، وهو من أقدر الفنون على كشف ا النفوس، خباي األسلوب، وا 

الحذف أيضًا ولإليجاز ب ،وسبر أغوارها، يطوع المعاني لألحوال المناسبة التي يراها البليغ َحِريَّة بالكالم
تكمن في أنه يورد المعنى الواسع بلفظ قليل، ويحقق التنسيق الموسيقي،  ،قيم جمالية وفنية متعددة

د العقل على استج ، ويعو    الء المعنى واستنباطه والتمتع به.ويتخل ص من التكرار الممل 

                                                           

 .112/  2م، 1020، 2( علي الجارم، ومصطفى أمين، البالغة الواضحة: مكتبة البشرى، كراتشي، ط  1
 بيروت، اللبناني، الكتاب دار خفاجي، عمالمن عبد محمد وتنقيح وتعليق شرح البالغة، علوم في القزويني، اإليضاح ( الخطيب 2

 112ص م، 2372، 2 لبنان، ط
 .112( السابق:  3
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سهام بياني في السياق المكتوب  وظف القرآن الكريم تقنية اإليجاز بالحذف في سياق تكويني رائع، وا 
 ووصول إلى جوهر المعنى عبر القول ،والملفوظ، ولما يتميز به النص القرآني من تكثيف وتركيز

 الموجز، واإلشارة الدالة.
اإِليجاز بالحذف ما أورده عبد القاهر الجرجاني في قوله: "هو باب دقيق المسلك، ومن جميل ما قيل في  

لطيف المأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن 
 (.1اإلفادة، أزيد لإلفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانًا إذا لم ُتِبن")

 عي اإليجاز بالحذف: دوا
في اإليجاز بالحذف صور بالغية كثيرة من ذلك: االختصار واإليجاز، والبعد عن التطويل واإلسهاب 
الذي ال حاجة للسياق به، وتسهيُل الحفِظ، وتقريُب الفهم، وضيُق المقام، ومن دواعي الحذف أيضًا 

خف اُء األمر على غير السامع، وتحقيق البيان االستبعاد، واالحتراز عن العبث، واإلنكار عند الحاجة، وا 
 (.2) كلماتكثير باللفظ القليل في حذف بعد اإلبهام، وتحصيُل المعنى ال

 ِممَّا َخَلَق َوَّللاَُّ َجَعَل َلُكمْ ومن األمثلة الدالة على دواعي اإليجاز بالحذف قوله تعالى في سورة النحل:﴿  
ُكْم َكَذِلَك ُيِتمُّ ِنْعَمَتُه َأْكَناناا َوَجَعَل َلُكْم َسَراِبيَل َتِقيُكُم اْلَحرَّ َوَسَراِبيَل َتِقيُكْم َبْأسَ  ِظاَلالا َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلِجَبالِ 

 (. 32﴾)النحل:عليكم َلَعلَُّكْم ُتْسِلُمونَ 
 نففي اآلية إيجاز بالحذف، إذ التقدير تقيكم الحر والبرد، وقد جاء الحذف على سبيل االكتفاء، وهو أ

السياق يقتضي ذكر متقابلين اثنين، يكتفي بأحدهما عن األخر، ويترك الذهن يتأمل الموقف ويضيف 
وقد ورد الحذف هنا لغاية فنية؛ وتعليل ذلك أن الخطاب موجه للبيئة العربية الحارة، أو  ،(3ما يناسبه)

َسَكناا َوَجَعَل َلُكْم  َل َلُكْم ِمْن ُبُيوِتُكمْ ﴿ َوَّللاَُّ َجعَ ألن اإلشارة إلي البرد سبقت اإلشارة إليه في قوله تعالى:
ا هَ ِمْن ُجُلوِد اأْلَْنَعامِ ُبُيوتاا َتْسَتِخفُّوَنَها َيْوَم َظْعِنُكْم َوَيْوَم ِإَقاَمِتُكْم َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوَبارِ  ا َوَأْشَعاِرَها َأَثاثاا َوَمَتاعا

 أن اإليجاز بالحذف يزيد المعنى روعة وجمااًل وتكثيفًا. (، وهكذا يدرك المتلقي30﴾)النحل:ِإَلى ِحين
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 سورة النحل واإليجاز بالحذف: 
تتب ع الدارسون للبالغة العربية أنواَع اإليجاز بالحذف، فوجدوا أنَُّه في القرآن الكريم قد يكون في حذف 

دًة، كلمًة مفر  ،بالمعنى كلمة أو حرف أو جملة أو أكثر من جملة مع قرينة ُتعيِ ن المحذوف. أي: ال يخل
 (.1أو حرفًا، أو جملة تامة )

وقد تنوعت أنماط اإليجاز بالحذف في سورة النحل، وتعددت ألوانه، ومن هذا المنطلق ستتم دراسة هذه  
 األنواع دراسة تطبيقية على النحو اآلتي:

  :الكلمة المفردة حذف-أوالا 
صوره: حذف  ومن لكريم بعامة، وسورة النحل بخاصة،القرآن ا الحذف في أنواع أكثر من النوع هذا يعد

المبتدأ، وحذف الفعل، وحذف المفعول به، وحذف المضاف، وحذف المضاف إليه، وسيتم مقاربة هذه 
 األنواع على النحو اآلتي:

 حذف المبتدأ:-أ 
ما يؤديه ع حذف المبتدأ أمر مطرد في القرآن الكريم، وال يخلو هذا الحذف من غاية فنية ونفسية، فضالً 

، ﴾ ْبَعُثونَ يُ َأْمَواٌت َغْيُر َأْحَياء  َوَما َيْشُعُروَن َأيَّاَن من معنى في السياق العام، نحو قوله تعالى:﴿ 
والتقدير: هم أموات، يقصد األوثان واألصنام، بمعني أن األوثان أموات غير قابلة للحياة  ،(10)النحل:

تستحق التأليه، والغرض الفني السخرية من تلك المعبودات على اإلطالق، واآللهة التي يعبدونها ال 
 وممن يعبدونها.

ويغلب حذف المبتدأ بعد جملة مقول القول اعتمادًا على ما تقدمه من دليل أيضًا فضاًل عما يؤديه من  
َذا ِقيَل َلُهْم َماَذا َأْنَزلَ معنى في السياق العام، ومن أمثلة ذلك ما على من قوله تعالى:﴿  بُُّكْم َقاُلوا رَ  َواِ 

ِلينَ  (، فقد حذف المبتدأ بعد القول األخير، والتقدير: هذه أساطير األولين، 12﴾، )النحل:  َأَساِطيُر اأْلَوَّ
فالمبتدأ يحذف لكون الخبر يلم به، ويدل عليه، فال يكون ثمة داٍع لذكره. وفي هذا الحذف إشارة إلى 

و ل؛ ألنهم لم يؤمنوا بالتنزيل مكانهم قالوا: الذي يقوله محمد هاستخفاف المشركين، وقلة اعتدادهم بالرسو 
َصلَّى َّللاَّ َعَلْيِه -أساطير األولين. قال بعض المفسرين: كان المشركون َيْقُعُدوَن ِبَطِريِق َمْن َأَتى َنِبي  َّللاَّ 
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ِليَن َقاُلوا َلُهْم: َأحَ -َصلَّى َّللاَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َفِإَذا َمرَّ ِبِهْم َأَحد ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن ُيِريد َنِبي  َّللاَّ -َوَسلَّمَ  اِديث اأْلَوَّ
 (.1) َوَباِطلهمْ 

 َمْثَوى :﴿ َفاْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها َفَلِبْئَس ومن أمثلة هذا النوع من حذف المبتدأ قوله تعالى
المتكبرين َجَهنََّم مقرًا ومقامًا، والحذف هنا يفيد التحقير من  (، والتقدير بئس مثوى 13﴾)النحل:اْلُمَتَكبِ ِرينَ 

 شأن الكافرين.
(، حذف ههنا المبتدأ وهو اآلخرة 20﴾)النحل:َوَلَداُر اَْلَِخَرِة َخْيٌر َوَلِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقينَ وقوله تعالى:﴿     

شأن  والحذف هنا يفيد التعظيم والتفخيم منأو الجنة، والتقدير: ولنعم دار المتقين الدار اآلخرة أو الجنة، 
المتقين؛ وبيان تشويقهم إلى القيام بالعمل الصالح الذي يؤهل صاحبه لدخول الجنة، والتمتع بنعيمها 
الدائم. ومما ساند هذا الحذف، حذف الهمزة من أفعل التفضيل في كلمة خير، والتقدير: )أخير(، والغرض 

 مال تستلزم الحذف. فاجتمعت خيرية المتقين، وخيرية الجنة؛ األمر الذيالبالغي التخفيف، فكثرة االستع
 عمق المعنى، وزاد من اتساع الداللة، فجاء التعبير غاية في البالغة واإليجاز.

ا َما هَ َعْدن  َيْدُخُلوَنَها َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َلُهْم ِفي َجنَّاتُ  ﴿ومن قبيل حذف المبتدأ قوله تعالى:     
(، فكلمة "جنات" تعرب خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره هي، 22َيَشاُءوَن َكَذِلَك َيْجِزي َّللاَُّ اْلُمتَِّقيَن ﴾)النحل :

والجملة مستأنفة. كأنك لما قلت، ولنعم دار المتقين على جواب السائل أي دار هي هذه الممدوحة، 
بيان حقيقة الجنة بيانًا عامًا، فهي دار إقامة والغرض البالغي هو " فقلت: "جن ات عدن يدخلونها"،

  .واستقرار وخلود، ولمن يدخلها الفرح الدائم؛ ألن له فيها ما يشاء، وكل هذه النعم جعلها هللا للمتقين
(، والتقدير: بقاؤهم متاع أو متاعهم متاع 227﴾)النحل : َمَتاٌع َقِليٌل َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليمٌ وقوله تعالى:﴿ 

و انتفاعهم واستمتاعهم في الدنيا قليأل؛ ألنه زائل، ولهم في اآلخرة عذاب مؤلم، وثمة وجه آخر قليل أ
م أي: لهم متاع، لكن النظرة الفاحصة في  إلعراب هذه اآلية وهو:""متاع" مبتدأ مرفوع، خبره محذوف مقد 

لبالغي التحذ ير والتنبيه (، والغرض ا2) اب األول أدق في موقعه من السياقاإلعرابين تقود إلى أن اإلعر 
ل على هللا ما لم يقله بنص  صريح، أو بإيجاد معاٍن وأوصاف لألفعال َجعل ألمثالها أحكامًا.  على التقو 

 التوبيخ والتقليل من شأن الكافرين وتحقيرهم. فضاًل عن
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 حذف الفعل:-ب 
ْنَعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها دِ ومثال حذف الفعل قوله تعالى:﴿  (، 2﴾)النحل:  ْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتْأُكُلونَ َواأَل

في هذه اآلية تم حذف الفعل خلق، والتقدير: خلق األنعام، فاألنعاَم مفعول به لفعل محذوف على 
ره ما بعده أي خلق األنعام خلقها، والغرض البالغي "التأكيد بقصد تقوية الحكم اهتمامًا بما  االشتغال يفس 

لفوائد؛ فيكون امتناناً على المخاطبين، وتعريضًا بهم، فإنهم كفروا نعمة هللا بخلقها فجعلوا في األنعام من ا
وأي كفران أعظم من أن يتقر ب بالمخلوقات إلى غير من خلقها.  من نتاجها لشركائهم وجعلوا هلل نصيبًا.

 ) .1) في الكالم حصر على كال التقديرينوليس 
ا اَل َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر ِلَتْرَكُبوَها َوِزيَنةا َوَيْخُلُق مَ  الى:﴿وقد حذف الفعل أيضًا في قوله تع

اْلِبَغاَل وَ  (، ُحذف الفعل "جعل" لداللة الفعل الظاهر عليه، والتقدير: وخلق هللا الخيل3﴾)النحل:َتْعَلُمونَ 
رًا االمتنان والعموم، ولم يكن مقتصلتركبوها، وكذلك خلقها زينة، والغرض من الحذف إظهار  َواْلَحِميرَ 

 على ما ينتفع به المخاطبون األوائل في عاداتهم.
 َتْهَتُدونَ ْم َوَأْلَقى ِفي اأْلَْرِض َرَواِسَيه َأْن َتِميَد ِبُكْم َوَأْنَهاراا َوُسُبالا َلَعلَّكُ ومثال حذف الفعل قوله تعالى:﴿ 

عل، ج"جعل"، وهو  معنىل على، فالفعل ألقى يحمل (، حذف الفعل هنا لداللة معنى الفع22)النحل: ﴾ٍ 
تمام االمتنان، وجاء العطف" وسباًل " أي: والتقدير : "وألقي فيها أنهارًا، والغرض البالغي إظهار القدرة وا 

 طرقًا ومسالك؛ لكي تهتدوا إلى مقاصدكم؛ لتعميق المعنى، وتوضيحه.
ِذيَن َوِقيَل ِللَّ موقف المشركين في الدنيا:﴿  تعالى: في عرض مشهد من مشاهد ومن هذه المواطن قوله

(، أي: قالوا: أنزل خيرًا. أي: ُحذف الفعل "أنزل " ، فالمحذوف 20﴾)النحل:اتََّقْوا َماَذا َأْنَزَل َربُُّكْم َقاُلوا َخْيراا
من  "هنا متعين ، ويقدر ذلك المحذوف، وكلمة "خيرًا" أي: رحمة وبركة ونورًا وهداية، إذ إن لفظ "خير

األلفاظ الجامعة لكل فضيلة، و"يروي أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام المواسم من يأتيهم بخبر النبي 
فإذا جاء الوفد كفه المقتسمون وأمره باالنصراف، وقالوا: إن لم تلقه كان خيرًا  -صلى هللا عليه وسلم  -

 -صلى هللا عليه وسلم  -محمد  لك؛ فيقول: أنا شر وافد إن رجعت إلى قومي دون أن أستطلع أمر
، فهم الذين فيخبرونه بصدقه، وأنه نبي مبعوث -صلى هللا عليه وسلم -وأراه، فيلقى أصحاب رسول هللا 
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(، إن إجابتهم تقتصر على ذكر المفعول به فقط، وهو لفظ )خيرًا(، وقد دلت قرينة المقال 1قالوا خيرا")
 في سياقه على المحذوف.
(، والتقدير وجعل 22﴾)النحل:َوَعاَلَمات  َوِبالنَّْجِم ُهْم َيْهَتُدونَ  عل قوله تعالى:﴿ومن مواضع حذف الف

، وجعل هللا النجوم في السماء رجاء  ًً لكم عالمات، والعالمات معالم ظاهرة تهتدون بها في السير نهارِا
ال يحيط   وعلمه؛ مماأن تهتدوا بها لياًل في البراري والبحار، فالفعل محذوف، وهذا يدل على عظمة هللا

 به وصف.
َك ََلََيةا َوِمْن َثَمَراِت النَِّخيِل َواأْلَْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكراا َوِرْزقاا َحَسناا ِإنَّ ِفي َذلِ ومن ذلك قوله تعالى:﴿  

ل يدل فع(، والتقدير: ونسقيكم من ثمرات النخيل، فالسياق يدل على تقدير 27﴾)النحل:ِلَقْوم  َيْعِقُلونَ 
عليه الفعل الذي في الجملة التي قبلها، وهو )نسقيكم(، وليس متعلقًا بالفعل "تتخذون"، والغرض البالغي 

 من الحذف إظهار امتنان هللا على الناس؛ الن السقي مزية ونعمة. 
ْنَعاِم َلكُ ﴿َوَّللاَُّ َجَعَل َلُكم مِ ن ُبُيوِتُكْم َسَكناا َوَجَعَل ومن مواضع حذف الفعل قوله تعالى:  م مِ ن ُجُلوِد اأَل

َوَمَتاعاا ِإَلى ِحين   اُبُيوتاا َتْسَتِخفُّوَنَها َيْوَم َظْعِنُكْم َوَيْوَم ِإَقاَمِتُكْم َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوَباِرَها َوَأْشَعاِرَها َأَثاثا 
أن الواو  ل َأَثاًثا َوَمَتاًعا"، على تقدير(، والتقدير: َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوَباِرَها َوَأْشَعاِرَها جع30)النحل:﴾

(، وفي قول آخر هناك حذف للفعل" تتخذون"، 2استئنافية، والجملة ابتدائية، كأنه قال: جعل أثاثا ومتاعًا)
فعل (، والغرض البالغي من حذف ال3والتقدير:َ ِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوَباِرَها َوَأْشَعاِرَها تتخذون َأَثاًثا َوَمَتاًعا")

هنا التنبيه على شكر هللا على نعمه المتعددة التي أسبغها على الناس، والتي تستحق الحمد والثناء، 
تحقيق سمة اإليجاز واالختصار، ذلك أن الحذف في ذاته بالغة، إذ إنه يعطي الكالم قوة،  فضاًل عن

 (.4و يثير الخيال؛ ليتصور المحذوف أعلى من المبين)
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ا ُثمَّ اَل ُيْؤَذُن ِللَِّذيَن َكَفُروا َواَل ُهْم ُيْسَتْعَتبُ َويَ وفي قوله تعالى:﴿   ونَ ْوَم َنْبَعُث ِمْن ُكلِ  ُأمَّة  َشِهيدا
"يوم"، وقد انتصب "يوم" على الفعل المقدر، والغرض -أيها الرسول-( والتقدير: واذكر32﴾)النحل:

 بالحذف. البالغي من الحذف يفيد التهويل والتفظيع، وهو من بديع اإليجاز
ا َعَلْيِهْم ِمْن َأْنُفِسِهمْ وقد حذف الفعل أيضًا في قوله تعالى:﴿  َوِجْئَنا ِبَك  َوَيْوَم َنْبَعُث ِفي ُكلِ  ُأمَّة  َشِهيدا

ا َعَلى َهُؤاَلءِ  ومعك أمتك المؤمنة يوم أن يبعث في -أيها الرسول-(. والتقدير: واذكر33﴾)النحل: َشِهيدا
ه، وجئنا بك شهيدًا يشهد عليهم، وفيه أيضا حذف الفعل "اذكر" للناس ذلك كل أمة شهيدًا ليشهد علي

اليوم وهوله، وحذف الفعل "يشهد" بعد قوله شهيدًا، والتقدير: شهيدًا يشهد عليهم أنهم بلغوهم الرسالة، 
ة جودعوهم إلى اإليمان، وغرضه البالغي التخويف والتقريع وتعظيم لرسالة األنبياء وتكريم لها. فهم ح

 على أهل زمانهم، وشهداء عليهم. 
اَل :﴿ َأَتى َأْمُر َّللاَِّ فَ ومن مواضع حذف الفعل ما وقع من حذفه مع المفعول المطلق في قوله تعالى

(، فكلمة "سبحانه" مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره" 2)النحل:َتْسَتْعِجُلوُه ُسْبَحاَنهُ َوَتَعاَلى َعمَّا ُيْشِرُكوَن﴾
أنزه وأعظم وأقدس، وجاء حذف الفعل لداللة السياق عليه، أي تنزه هللا وتعالى علوًا كبيرًا عما أسبِ ح" أي: 

كان المشركون فيه من شرك باهلل الواحد، وتصوراتهم من أنه ال يقدر على قيام الساعة، وذلك أنهم 
  (.1)رك شوق، وذلك  يوصف به إال المخليقولون: ال يقدر أحد على بعث األموات، فوصفوه بالعجز الذي ال

 حذف المفعول به:-ج
من المعلوم أن المفعول به يذكر بعد الفعل المتعدي؛ إلثبات المعنى، وترسيخ الداللة، ولكن أحيانا يرد 
الفعل المتعدي، وال يرد المفعول به، وهنا يتساوى الفعل المتعدي مع الفعل الالزم. وقد يكون للفعل 

ه يطرح ويخفى لغاية بالغية، وقد يكون المفعول به معلومًا المتعدي مفعول به مخصوص، بيد أن
ومقصودًا من حيث إنه ال يوجد للفعل المذكور سواه بدليل الحال، أو ما سبق من الكالم، إال أن المتلقي 

 يتناساه؛ بهدف توفير العناية على إثبات الفعل للفاعل، وتخليصه له.  
المعاني البالغية التي أفادتها معاني اآليات، ومن هنا سنقف إن سر إعجاز القرآن الكريم يكمن في روعة 

 عند بعض المعاني التي أفادها التعبير القرآني من حذف المفعول به.
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َماَواِت َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَِّ َما اَل َيْمِلُك َلُهْم ِرْزقاا ِمَن السَّ  ومن مواضع حذف المفعول به قوله تعالي:﴿
(، حذف مفعول الفعل "يستطيعون"، والحذف هنا لداللة ما 72﴾)النحل: ْيئاا َواَل َيْسَتِطيُعونَ َواأْلَْرِض شَ 

قبله عليه، والتقدير:" وال يستطيعون شيئًا"؛ ألن تلك األصنام حجارة، ال تقدر على شيء، والغرض 
ال المطر أو : كإنز البالغي هنا التعميم والسخرية من عبادة هؤالء المشركين أوثانًا ال يستطيعون شيئاً 

 (.1) كثيراً صنام أن ترزقهم قلياًل أو إخراج الزرع أو الشجر، أي ال تقدر تلك األ
َماِء َماءا َفَأْحَيا ِبِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها ِإنَّ ِفي َذلِ ومن ذلك أيضًا قوله تعالي:﴿  َك ََلََيةا َوَّللاَُّ َأْنَزَل ِمَن السَّ

(، والحذف هنا لداللة السياق عليه، والتقدير: َيْسَمُعوَن التذكير، فيعقلونه 22)النحل: ﴾،  ِلَقْوم  َيْسَمُعونَ 
 ويتدبرونه. والغرض البالغي التأمل والتدبر في بديع خلقه، وعظيم صنعه.

(، والتقدير: 212ل: ﴾، )النح اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربِ َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ  ومنه كذلك قوله تعالى:﴿
 ادع "الناس"، ُحذف ذكر المفعول به، إبرازًا ألمر الدعوة، وليدل على التعميم أي الدعوة للجميع. 

َر اْلَبْحَر ِلَتْأُكُلوا ِمْنُه َلْحماا َطِريًّا َوَتْسَتْخِرُجوا ِمْنُه حِ ومن ذلك أيضًا قوله تعالي:﴿  ْلَيةا َوُهَو الَِّذي َسخَّ
(، والتقدير: تشكرون 22النحل: )﴾ َرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َتْلَبُسوَنَها َوتَ 

 ربكم على عظيم نعمه، وجليل آالئه. 
وقد يحذف المفعول به إذا كان غرض المتكلم أن يثبت معني الفعل للفاعل من دون أن ينوي ذكر 

َماِء َماءا َلُكْم ِمْنُه َشَراٌب َوِمْنُه  ﴿:على ذلك قوله تعالىالمفعول به. ومما جاء  ُهَو الَِّذي َأْنَزَل ِمَن السَّ
(، فالمفعول به محذوف، وتقديره: "تسيمون أي ترعون أنعامكم" من 20﴾، )النحل:  َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ 

ل غير يل المقدر  المنوي، كأن الفعقبيل المتروك، والمطروح الذي ال يلتف إلى إحضاره بالبال، ال من قب
 متعد أصاًل. 

(، أي: ال يطلب منهم أن يسترضوا ربهم بقول 32)النحل: ﴿ َواَل ُهْم ُيْسَتْعَتُبوَن ﴾ومن ذلك قوله تعالى:
 أو عمل، فقد فات أوان العتاب واالسترضاء، وجاء وقت الحساب والعقاب، وهو من بديع الكالم وجميله.
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حذف المفعول به مخصوصًا في السياق نحو ما جاء في قوله تعالى: ﴿ ِإنَّ َّللاََّ وقد يكون الغرض من 
يَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكمْ  ْحَساِن َواِ  ُروَن﴾  َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإْلِ َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

ير" كم" الذي وقع مفعواًل به في الفعل"َ يْأُمُر" ومعناه: يأمركم أو بدليل ( والحذف هنا للضم30،)النحل: 
وا اأْلََماَناِت إلى  ورود قراءة مثلها في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿ِإنَّ َّللاََّ َيْأُمُرُكْم َأن ُتَؤد 

معنى ره؛ لكي يتضح ال(، فالمفعول الحقيقي للفعل" يأمر" محذوف، وال بد من تقدي23أَْهِلَها...﴾)النساء:
ويستبين، وهناك غرض بالغي آخر هو أن حذف المفعول به جاء لتوجيه االنتباه على الفعل والفاعل، 

 وترك االنشغال بالمفعول به.

ويحق للمتلقي أن يتساءل، لماذا ُحذف الضمير في الفعل "يأمر" في سورة النحل، بينما لم ُيحذف في  
ك يعود إلى أن آية سورة النساء جاءت في سياق بيان ما وقع فيه الكفار سورة النساء؟ ولعل السر في ذل

من الكفر والمعاصي، وتضييع األمانات والحقوق، فاستأنفت اآلية أمر المؤمنين؛ لئال يكونوا مثلهم، فكان 
 (.  1) الخطاب فيها موجهًا للمؤمنين، ولذا كان من المهم التنبيه على المفعول في هذا السياق

َّللاَُّ وَ يقع حذف المفعول به "االسم الظاهر"، فقد يحذف المفعول به "الضمير"، نحو قوله تعالى: ﴿ وكما 
وَن َوَما ُتْعِلُنونَ  به الضمير العائد، فيصبح مرجع الضمير  المفعول (، حذف23﴾،)النحل:  َيْعَلُم َما ُتِسرُّ

لضمير هنا له داللة أكثر عمومية من ما تسرونه وما تعلنونه"، وحْذُف ا والتقدير:" هو دليل الحذف،
قال: يسرونه وما يعلنونه ألعتقد معتقد أنه يعلم ذلك الشيء الذي يعود عليه ذاك الضمير  إثباته، فلو
يعلم كل ما يخفون وكل ما يظهرون، بحكم  -جل وعال -الضمير، فيوحي أن هللا  حذف فحسب، أما
 والغرض البالغي االختصار واإليجاز. إثباته، معنى أوسع من محذوف، فيحتمل أن الضمير

وِح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َأْن َأْنِذُروا َأنَُّه اَل إِ  ونحو قوله تعالى:﴿ ُل اْلَماَلِئَكَة ِبالرُّ َلَه ِإالَّ ُيَنزِ 
مير ياء المتكلِم، أي: جاء بكسر النون على حذف ض َفاتَُّقوِن"(: فالفعل" 1﴾، )النحل: َأَنا َفاتَُّقونِ 

الكسرة  ، حذفت خطًا واختصارًا، وبقيت-عز وجل-اتقوني، فالمفعول به هنا هو ضمير المتكلم وهو هللا 
الذي وضع فيه، أي: إن  الموقف طبيعة مع الموضع يتناسب هذا في الياء حذف دالة عليها، ويبدو أن
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جميع لبالغي للتعميم، وهو أمر بالتقوى الشاملة لالكفار كثيرًا ما يشاقون هللا ورسوله. لذا جاء الغرض ا
 الشريعة. 

﴾، )النحل:  ِهمْ ُثمَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ُيْخِزيِهْم َوَيُقوُل َأْيَن ُشَرَكاِئَي الَِّذيَن ُكْنُتْم ُتَشاقُّوِن ِفيومثاله قوله تعالى:﴿ 
َشاقُّوِن "(: بكسر النون في الفعل" 17 ، أي: تخاصمونني وتعادونني على حذف ضمير ياء المتكلم،ُُ

لتحقير والغرض ا-عز وجل-حذف الياء في ُتَشاق وِن، فالمفعول به هنا هو ضمير المتكلم وهو هللا 
 والتوبيخ والتأنيب.

إن السياق القرآني وحده هو الذي يحدد المفعول به المحذوف، ذلك أنه قد يتكرر الفعل الواحد في اآليات، 
يتنوع ويتعدد؛ وفقًا لمقتضى السياق أو الموقف أو المقام، وهذا ما حدث مع ولكن المفعول به المحذوف 

﴾،  َسْوَف َتْعَلُمونَ ِلَيْكُفُروا ِبَما َآَتْيَناُهْم َفَتَمتَُّعوا فَ الفعل﴿ يعلمون ﴾مثبتًا أو منفيًا. ومثاله قوله تعالى:﴿ 
 يد.العذاب والغرض التهديد والوع (، والتقدير: فسوف تعلمون عاقبة أمركم وما ينزل بكم من22)النحل: 

ويحذف المفعول به كثيرًا إذا وقع بعد فعل يفيد العلم مسبوقًا بنفي، ويعتمد الحذف على ذكر الدليل على 
اْسَأُلوا َأْهَل َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِإالَّ ِرَجاالا نُّوِحي ِإَلْيِهْم فَ المفعول به في لفظ سابق نحو قوله تعالى:﴿ 

ْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل َتْعَلُمونَ ال (، حذف مفعول تعلمون للداللة على العموم، والتقدير: ال 22﴾،)النحل: ذِ 
ه صلى هللا علي -تعلمون: أن الذين كنا نرسل إلى من قبلكم من األمم رجال من بني آدم مثل: محمد 

تب من الذكر، وهم الذين قد قرأوا الكوقلتم: هم مالئكة: أي ظننتم أن هللا كلمهم قبال فاسألوا أهل  -وسلم
والغرض البالغي التهديد  .قبلهم: التوراة واإلنجيل، وغير ذلك من كتب هللا التي أنـزلها على عباده

 (.1) رية والتهكم من عقول أهل الكتابوالسخ
﴾، )النحل:   َتْعَلُمونَ ْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َفاَل َتْضِرُبوا ّلِلَِّ اأْلَْمَثاَل ِإنَّ َّللاََّ يَ ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى:﴿ 

(، والتقدير: إن هللا يعلم كل الحقائق، ويعلم خطأ ما تمثلون وتضربون من األمثال وصوابه، وأنتم ال 72
تعلمون صما يتصف به المولى من صفات الجالل والكمال وال عظمة الخالق، وأنتم أيضًا ال تعلمون 

 توبيخ والتقريع.والغرض ال صواب ذلك من خطئه،
(، حذف مفعول يعلمون للداللة على 72﴾، )النحل:  اْلَحْمُد ّلِلَِّ َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُمونَ وقوله تعالى:﴿ 

العموم، والتقدير: إن المشركين ال يعلمون أن الحمد  ّلل  والشكر هلل على بيان هذا المثال، ووضوح الحق 
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ة، ولكنهم بسفههم وجهلهم يسوون بين الخالق والمخلوق، والمالك فقد ظهرت الحجة مثل الشمس الساطع
إذ ال نعمة لألصنام عليهم  ; والمملوك. إنهم ال يعلمون أي: هو مستحق للحمد دون ما يعبدون من دونه
 .من يد وال معروف فتحمد عليه، إنما الحمد الكامل هلل ؛ ألنه المنعم الخالق

ْلَناوقوله تعالى:﴿  َذا َبدَّ ُل َقاُلوْا ِإنََّما َأنَت ُمْفَتر  َبْل َأْكثَ  َواِ   ُرُهْم اَل َيْعَلُمونَ آَيةا مََّكاَن آَية  َوَّللاَُّ َأْعَلُم ِبَما ُيَنزِ 
(، حذف مفعول الفعل "يعلمون" للداللة على العموم، والتقدير: إن أكثر الكفار جهلة 202﴾، )النحل: 

ت فيقولون ذلك سفهًا وجهاًل وعنادًا واستكبارًا، وأن نسخ اآليا ال يعلمون ما في النسخ من الحكم والمنافع،
في القرآن الكريم، إنما يكون لحكمة بالغة أرادها هللا، والغرض التهكم واالستهزاء من جهلهم وسخافة 

  عقولهم.
: 3)﴾ ينأجمعولو شاء هللا لهداكم وقد يقع حذف المفعول مطردًا بعد فعل المشيئة نحو قوله تعالى:﴿      

هللا هدايَتهم لجمعهم على الهدى. فقد  شاء فمفعول المشيئة محذوف تقديره هدايتهم ـأي: ولو النحل(،
أغنى عنه جواب الشرط نفسه إيجازًا واختصارًا. والغرض البالغي البيان بعد اإلبهام، ويذهب فريق من 

د القاهر الجرجاني أن:" البالغيين: أن الحذف هنا حذف جملة، وليس حذف كلمة مفردة، فقد رأى عب
نُ يجاء غة في أاألصل: لو شاء هللا أن يجمعهم على الهدى لجمعهم، ويعلل موقفه هذا بقوله: إن البال

(، ولعل حذف المفعول به ههنا أقرب إلى سياق الداللة، وأكثر انسجامًا وتالحمًا مع 1) محذوفاً به كذلك 
 الخطاب القرآني.

ة متعددة، من ذلك مراعاة الفواصل القرآنية، والتوافق الصوتي في وفي حذف المفعول به صور بالغي
 أواخر اآليات بعدها، ويتبدى ذلك بجالء في نحو:

 (. 22﴾)النحل:  ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلََيةا ِلَقْوم  َيْسَمُعونَ قوله تعالى﴿  -
 (، 27)النحل: ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلََيةا ِلَقْوم  َيْعِقُلوَن ﴾وقوله تعالى:﴿  -
 (، 72﴾)النحل:  َأَفِبِنْعَمِة َّللاَِّ َيْجَحُدونَ وقوله تعالى:﴿  -
 (، 72﴾)النحل:  َواَل َيْسَتِطيُعونَ وقوله تعالى:﴿  -
 (. 72﴾)النحل:  َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُمونَ وقوله تعالى:﴿  -

رى. خففي اآليات السابقة ُحذفت المفاعيل؛ ليكون الحذف بمثابة فاصلة تتناسب مع فواصل اآليات األ
وهكذا يتبين أن الفاصلة القرآنية تتناسق والغرض الذي ذكرت من أجله، وقد تتابعت فيها الفواصل 
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متساوية تقريبًا في الوزن، وانبعث إيقاعها الصوتي من تآلف الحروف في الكلمات، وتناسق الكلمات في 
 الجمل، إذ ختمت جميعها باإليجاز بالحذف. 

ًا جانب ذلك غرض إلىهذه اآليات أن المتلقي يجد الحذف هنا يحقق  ومن براعة اإلعجاز البالغي في 
َتاّلِلَِّ تعالى:﴿  يقول هللا ،االهتمام بالفعل والفاعل إلىمعنويًا، وهو صرف اهتمام المتلقي عن المفعول به 

ْيَطاُن َأْعَماَلُهْم فَ  ( 22﴾)النحل: َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليمٌ  ْومَ ُهَو َوِليُُّهُم اْليَ َلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَلى ُأَمم  ِمْن َقْبِلَك َفَزيََّن َلُهُم الشَّ
 والتقدير: أرسلنا رساًل إلى أقوامهم، والغرض على سبيل التذكير بالنعمة واالمتنان. 

إن  هذا األسلوب في االستغناء عن الفاعل أو المفعول، واالكتفاء بالفعل يدل على أن الفعل وحده قد 
واسع المعنى، بحيث يقوم وحده مقام التركيب بطرفيه، وأن هذه الدالالت الرحبة يكون وافر الداللة، 

للمفاعيل تفسح للمتلقي رقعة التأمل والنظر، فتذهب نفسه في تقدير هذه المفاعيل كل مذهب محتمل، 
 فينظر كل سامع بحسب األهم عنده.

 المضاف والمضاف إليه: حذف-د 
قامة المضاف إليه مقامه كما في قوله تعالى:﴿ وهو نوع من الحذف، وفيه يتم حذف الم َعَلى وَ ضاف وا 

ِبيلِ   عن ذكر إليه بالمضاف (، والتقدير: وعلى هللا بيان قصد السبيل، اكتفى3﴾)النحل: َّللاَِّ َقْصُد السَّ
 الكالم؛ ألن هللا تعهد ببيان السبيل المستقيمة ال ذات السبيل.  سياق عليه دلَّ  وقد المضاف

(، والتقدير: 12)النحل: ﴾ َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَأَتى َّللاَُّ ُبْنَياَنُهْم ِمَن اْلَقَواِعدِ ه تعالى:﴿ ومن ذلك قول
مقامه، وفائدة الحذف هنا، للتهويل أي جاء أمره  هللا"أتي أمر هللا، وأقيم المضاف إليه: لفظ الجاللة" 

لعقاب، قتداره وتبين آثار قهره وسلطانه، وفيه أيضًا بيان شدة اوقضاؤه أو استعارة تمثيلية؛ لظهور آيات ا
اد ما ﴾، وهذا تمثيل إلفسأتي أمر هللا بنيانهموجاء حذُف المضاف هنا أبلغ في التهديد من قوله: ﴿ 

أبرموه من المكر بالرسل والسخرية من مكر الماكرين، وتدبير المدبرين الذين يقفون لدعوة هللا، ويحسبون 
  يرد، وتدبيرهم يخيف، وهللا من ورائهم محيط، وفيه أيضًا غرض اإليجاز واالختصار.مكرهم ال

َئاُت َما َعِمُلواونحو قوله تعالى:﴿  ( والتقدير: جزاء سيئات ما عملوا، حذف 22﴾)النحل: َفَأَصاَبُهْم َسيِ 
ر زيادة في وجاء التعبي ،المضاف "جزاء" مبالغة في الجزاء، كانت أعمالهم السيئة هي التي تعذبهم بذاتها

 الداللة على أثر األعمال السيئة في استحقاق العذاب.
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(، التقدير: أهل قرية، 221﴾ )النحل : َوَضَرَب َّللاَُّ َمَثالا َقْرَيةا َكاَنْت َآِمَنةا ُمْطَمِئنَّةا ومنه قوله تعالى: ﴿ 
 ن، وهذا الحذف جاء على سبيل الحذف، أي: يراد بها الساكوالعالقة المحلية، إذ أطلق المحل  وأريد الحال  

شهر ما ولعل أ أهل(،ويقدرونه بـ ) ،بمعنى أن العقل يعين تقدير محذوف هنا ودليله عقلي، ،بالمجاز
نَّا َواْسَأِل اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها َواْلِعيَر الَِّتي َأْقبَ  ﴿يستشهد به عن حذف المضاف قوله تعالى: ْلَنا ِفيَها َواِ 

 والتقدير: واسأل أهل القرية؛ الستحالة الكالم بالنسبة للقرية. ،( 31) يوسف: ﴾ اِدُقونَ َلَص 
وقد يحذف المضاف إليه في مقام االختصار واإليجاز مثل القطع عن اإلضافة في كلمة "قبل" و"بعد"،   

ْمَنا َما َقَصْصَنا َعَلْيَك مِ ومنه قوله تعالي:﴿  (، والتقدير: من 223﴾ )النحل:ْن َقْبُل َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ
وبنى اللفظ على الضم لنية معنى المضاف  ،قبل ذلك، حذف المضاف إليه "ذلك" لداللة السياق عليه

(، وفي كلمة "ذلك" المحذوفة إشارة إلى قوله تعالى إلى األنعام التي حرمها هللا على اليهود عقوبة 1إليه)
ْمَنا َعَلْيِهْم شُ َوَعَلى الَّ لهم، يقول تعالى: ﴿  ْمَنا ُكلَّ ِذي ُظُفر   َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغَنِم َحرَّ ُحوَمُهَما ِذيَن َهاُدوا َحرَّ

نَّا َلَص  ِلَك َجَزْيَناُهم ِبَبْغِيِهْم  َواِ   .(222)األنعام: اِدُقونَ ِإالَّ َما َحَمَلْت ُظُهوُرُهَما َأِو اْلَحَواَيا َأْو َما اْخَتَلَط ِبَعْظم  ذََٰ
 حذف الحرف: -ثانياا 

الحرف هو نوع من أنواع الكلمة، له وظيفته في كتاب هللا، وحذف الحرف من روائع البيان القرآني 
المعجز، فقد يحذف الحرف في آية، ولكنه يذكر في آية أخرى، وهذا الحذف ليس عماًل عشوائيًا أو 

بياني،  حرف، إنما وضع لقصد وغرضاعتباطيًا، فالتعبير القرآني تعبير فني مقصود، كل كلمة بل كل 
 في غالباً  يؤثر ال الداللة، بل في أثراً  وأقلها عددًا، القرآن الحذف في أنواع أقل الحرفي الحذف يعد

 الداللة. وقد كثر حذف الحروف في سورة النحل، ويمكن تقسيم الحروف المحذوفة إلى قسمين:
 أحدهما: حروف المعاني:

لتي تحمل في ذاتها قيمة داللية، ومعاني بالغية يستدعيها السياق، ومثاله ويقصد بحروف المعاني تلك ا
في سورة النحل كثير، سواء أكان حرف جر أم حرف نفي، ويفهم الحذف من سياق الجملة: فقد يحذف 
من الجملة حرف جر بعينه، غير أن المعنى المراد يتنوع ويختلف وفقًا للسياق والموقف، وفي هذا اتساع 

 ، وا غناء للمعاني، ويعد سرًا من أسرار بالغة القرآن الكريم وا عجازه. للداللة
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ومن حروف المعاني التي كثر حذفها في القرآن الكريم حروف الجر، نحو قوله تعالى في اآلية الكريمة:﴿ 
في هذه اآلية -وجل عز-(، لم يبين المولى 32﴾)النحل: ُثمَّ ال ُيْؤَذُن ِللَِّذيَن َكَفُروا َوال ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ 

 ﴾، لذا، فالتقدير فيه وجوه متعددة: اَل ُيْؤَذنُ  الكريمة الجار والمجرور المتعلق باإلذن في قوله:﴿
أحدها: ال يؤذن لهم في االعتذار، وههنا تم حذف الجار والمجرور؛ ألنهم يعلمون بطالنه وكذبه لقوله:﴿ 

 (.22﴾)المرسالت:  يؤذن له فيعتذرون  ال
  يؤذن لهم في كثرة الكالم.وثانيهما: ال

لى التكليف. وثالثها:  ال يؤذن لهم في الرجوع إلى دار الدنيا وا 
 ورابعها: ال يؤذن لهم في حال شهادة الشهود، بل يسكت أهل الجمع كلهم؛ ليشهد الشهود.

 وآخرها: ال يؤذن لهم في كثرة الكالم؛ ليظهر لهم كونهم آيسين من رحمة هللا تعالى.
يؤدي الى توسعة المعنى، إذ إن المحذوف غير معين وغير محدد، وعليه يحتمل عدة  فالحذف ههنا

تقديرات قد يكون بعضها هو المراد، وقد تكون كلها مرادة وفق ما يقتضيه السياق. وهكذا جاء التعبير 
  عن األفكار الواسعة، والمعاني الكثيرة بأقل عدد من األلفاظ، فيكون غاية في البالغة واإلعجاز.

( والتقدير: أي: مستكبرون عن قبول الحق، 12﴾، )النحل: ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسَتْكِبِرينَ وقوله تعالي:﴿ 
 والتوحيد واإليمان على سبيل التقريع والتوبيخ والتخويف.

ر: أال تميد بكم )لئال(، ( والتقدي22﴾)النحل: َوَأْلَقى ِفي اأْلَْرض َرَواِسي َأْن َتِميد ِبُكمْ وقوله تعالي:﴿ 
ُحذف حرف "ال"، وهو حرف من حروف المعاني، والكالم جاٍر على حذف ما تقتضيه القرينة، والغرض 
البالغي إظهار االمتنان في امتناع وقوع الَمْيد، ومثل هذا الحذف في القرآن الكريم كثير. ويري بعض 

راهية( أن تميد بكم، بيد أن الوجه األول أقوى المفسرين أن المحذوف هنا المفعول المطلق، والتقدير )ك
في التعبير، وألصق بالسياق والمقام. وهكذا يتبن للمتلقي أن اإليجاز بالحذف" في ذاته بالغة إذ أنه 

 (.1ليتصور المحذوف أعلى من المبين") ويثير الخياليعطي الكالم قوة، 
(، والتقدير: تأتيهم المالئكة؛ لتقبض 22﴾)النحل:ُم اْلَماَلِئَكةُ َهْل َيْنُظُروَن ِإالَّ َأْن َتْأِتَيهُ وقوله تعالي:﴿ 

أرواحهم، وهم ظالمون ألنفسهم، حذف حرف التعليل "الالم"، والغرض البالغي، التخويف والتقريع على 
 تماديهم في الباطل، واغترارهم بالدنيا، بعد ما ظهرت دالئله واضحة جلية.

                                                           

 .222الكبرى القرآن ص ( محمد ابو زهرة، المعجزة 1
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ُرونَ ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَ وقوله تعالي:﴿  (، حذف هنا حرف الجر في، والتقدير: 22﴾)النحل:  َيةا ِلَقْوم  َيَتَفكَّ
يتفكرون في صنعة هللا، وبديع خلقه، والداعي البالغي إظهار قدرة هللا، والسخرية من عقول الكافرين 

 وجهلهم.
وِح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيشَ وقوله تعالى:﴿  ُل اْلَماَلِئَكَة ِبالرُّ َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ َأَنا  اُء ِمْن ِعَباِدِه َأْن َأْنِذُرواُيَنزِ 

(، حذف حرف الجر "الباء"، والتقدير: بأن أنذروا أهل الكفر أنه ال إله إال هللا، ذلك 1﴾)النحل:َفاتَُّقونِ 
التحذير  يأنه ال إله إال أنا متعلق بـ)أنذروا( على حذف حرف الجر حذفاً مفردًا مع )أن(، والغرض البالغ

من عبادة األوثان، واالتجاه إلى عبادة هللا وحده وفيه إنذار وتسفيه لعقول الذين اتخذوا مع هللا آلهة أخرى، 
نهم يستحقون على ضاللهم العقاب. وقد جعل أخبارهم بخالف اعتقادهم مما هم فيه إنذارًا لهم. وفرع  وا 

ذفت ح اللذين هما غاية كمال القوى العملية، وقد عليه )فاتقوني(، وفيه تنبيه على االجتناب، واالمتثال
(، وذهب بعض المفسرين إلى جواز الحذف واإلثبات مع تفضيل الحذف 1) عليهاالياء لداللة الكسرة 

 (.2)للسنة اتباعًا 
يًا، لم يكن ليحوي أمرًا اعتباط-عليه الصالة والسالم-إن هذا القرآن العظيم الذي أنزل على المصطفي 

يه بقدر، وكل حرف في وجوده أو حذفه يحقق غرضًا فكريًا أو نفسيًا أو فنيًا أو غيره إن فكل شيء ف
 الحذف في ذاته بالغة، إذ إنه يعطي الكالم قوة، ويثير الخيال، ليتصور المحذوف أعلى من المبين.

 واَلخر: حروف المباني:
ثل هذا الحذف ال يحمل في وهي جزء من مبنى الكلمة تحذف ألغراض نحوية أو صرفية أو لغوية، وم

معظمه إشارات داللية، ومعاني بالغية: كحذف ياء االسم المنقوص، وحرف العلة من الفعل وغيرهما. 
وهذا ما يسمى في المصطلح البالغي" االقتطاع": "وهو حذف بعض حروف الكلمة أو ما هو بمثابة 

ي أو الفاصلة في النثر، أو التحب ِب ف الكلمة الواحدة، تخفيفًا على مخارج الحروف، أو لداعي السرعة،
 (.3النداء، أو نحو ذلك من دواعي بالغية")

                                                           

 .  22/ 2م2333، 2( النحاس، إعراب القرآن، تحقيق زهير غازي، مكتبة النهضة المصرية، ط  1
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(، أي: 31)النحل: ﴾ َما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد َوَما ِعْنَد َّللاَِّ َباق  ومثاله في سورة النحل كثير مثل: قوله تعالى:﴿ 
 باقي، حذفت ياء االسم المنقوص، وجاء الحذف هنا لعلة نحوية. 

ُل َقاُلوا ِإنََّما َأْنَت ُمْفَتر  َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُمونَ عالى:﴿ وقوله ت ( أي 202)النحل: ﴾ َوَّللاَُّ َأْعَلُم ِبَما ُيَنزِ 
 حذفت ياء االسم المنقوص. 

َم َوَلْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ لِ وفي قوله تعالى:﴿  َم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ ِر َّللاَِّ ِبِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َغيْ ِإنََّما َحرَّ
(. فكلمة "باٍغ" و"عاٍد" كلمتان حذفت منهما ياء 222﴾)النحل:  َباغ  َواَل َعاد  َفِإنَّ َّللاََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

 المنقوص، وجاء الحذف هنا لعلة نحوية. 
ِهَي  ِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتياْدُع ِإَلى َسِبيِل َربِ َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَموْ وفي قوله تعالى:﴿  

(، أصلها: "يدعو" تم حذف حرف العلة الواو من كلمة "ادع"، وجاء الحذف هنا 212النحل:﴾)َأْحَسنُ 
 لعلة نحوية، ذلك؛ ألن "ادُع" فعل أمر معتل اآلخر.

ُرونَ ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَيَ ومن أمثلة حذف الحرف حذُف التاء في قوله تعالى:﴿  ( 22)النحل: ﴾ ةا ِلَقْوم  َيذَّكَّ
أصله: يتذكرون، فأدغمت التاء في الذال، واإلذكار: االعتبار، والغرض من حذف التاء التخفيف 
 واإليجاز: كالتقاء الساكنين لصعوبة النطق بهما، وال أثر فيما يبدو لكل هذا الحذف في دالالت اآلي.

شراقات داللية، ومعاني ولكن ال يخلو الحال أن يؤدي حذف بعض حر  وف المباني أغراضًا بيانية، وا 
اَل َتُك ِفي َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإالَّ ِباّلِلَِّ َواَل َتْحَزْن َعَلْيِهْم وَ بالغية استدعاها السياق مثل قوله تعالى:﴿ 

ون" ها هنا (، )ال تك( أصلها: )ال تكن(، وجاء حذف حرف "الن217﴾)النحل: َضْيق  ِممَّا َيْمُكُرونَ 
لغرض بالغي، وليس عبثيًا، فالتعبير القرآني تعبير فني مقصود، فكل كلمة بل كل حرف، إنما ُوضع 

لمشركون ، بعدما مث ل ا-عليه الصالة والسالم -لقصد، والتقدير: إن آية سورة النحل نزلت على الرسول 
ليه حزنًا شديدًا وقال: ألمث لن ع في غزوة ُأُحد، فحزن الرسول -رضي هللا عنه  –بعم  الرسول حمزة 

أن يعاقب بمثل ما عوقب به، وأراد أن  بسبعين رجاًل من المشركين، فنزلت اآلية تطلب من الرسول،
بمعنى: احذف  ﴾َواَل َتُك ِفي َضْيق  ُيذهب الحزن من قلبه، وال يبقى فيه من الحزن شيء، وقوله تعالى: ﴿

أي: إن المطلوب ليس فقط عدم الحزن، لكن مسح أي شيء  الضيق من نفسك، وال تبق شيئًا منه أبدًا،
فحذفت النون من الفعل. ويبدو أن دواعي الحذف  ونفيه من الحزن الذي يمكن أن يكون في قلب الرسول

 ههنا ترجع إلى ارتباط المخاطب ارتباطًا قويًا بالموقف النفسي الذي يعايشه.
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(، فاآليات في 70﴾)النمل: ِهْم َواَل َتُكن ِفي َضْيق  مِ مَّا َيْمُكُرونَ َتْحَزْن َعَليْ  أما في آية سورة النمل﴿ َوالَ 
 (.1) مكتمالً ير هنا، فجاء الفعل دعوة الناس للسير في األرض والتفك ر والمقام ليس مقام تصب

 يتبين من األمثلة السابقة أن للحذف باإليجاز أثرًا نفسيًا عميقًا في نفس المتلقي ووجدانه، وهذا الحذف
يعتمد على فهم المتلقي وذكائه، ويعمل على إشراكه في التفاعل مع النص، ويدفعه إلى إعمال التأمل 
والنظر؛ ليصل بنفسه إلى المحذوف، وفي هذا متعه فنية. ذلك أن الحذف باإليجاز يعمل على إثارة حس  

واضح جدًا، سياق الالمتلقي، وبعث خياله، وتنشيط نفسه، و"المتذوق لألدب ال يجد متاع نفسه في ال
نما يجد متعة نفسه حيث يتحرك حسه  والمكشوف إلى حد التعرية الذي يسيء الظن بعقله وذكائه، وا 
وينشط؛ ليستوضح ويتبين ويكشف األسرار والمعاني وراء اإليحاءات والرموز، وحين يدرك مراده، ويقع 

اني التي يجدها مبذولة في على طلبته من المعنى يكون ذلك أمكن في نفسه، وأملك لها من المع
 (.2اللفظ")
 حذف الجملة:-ثالثاا ا 

يطرد في القرآن الكريم حذف الجملة أو أكثر من جملة، وقد تردد ذلك في مواطن عديدة من سورة النحل، 
ْيء  َوُهَو َكل  َعَلى شَ َوَضَرَب َّللاَُّ َمَثالا َرُجَلْيِن َأَحُدُهَما َأْبَكُم اَل َيْقِدُر َعَلى تعالى: ﴿  ومن هذه المواطن قوله

ْهُه اَل َيْأِت ِبَخْير  َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َوُهَو َعَلى ِصَراط  ُمسْ  ﴾ ِقيم  تَ َمْواَلُه َأْيَنَما ُيَوجِ 
(، ففي هذه اآلية حذف لجملة جواب االستفهام اإلنكاري: ال يستويان، وما تبعها من جمل 72)النحل:
ل الخطاب القرآني في صورة الوثن فيما يشبه الرجل األبكم الذي ال يتكلم وال تفسيري ة متتابعة، إذ فص 

ينطق بخير وال يقدر على شيء بالكلية؛ ألنه إما حجر أو شجر، وهو عالة على مواله أو سيده، لم 
ثل في  مينجح في مسعاه؛ ألنه أخرس بليد ضعيف، ثم حذف صورة الخالق "وهلل المثل األعلى" المت

تقان عمله، وعمل من يهديه، وهذا  صورة الرجل الكامل العقل والنطق في إدراكه الخير، وهديه إليه، وا 
رشاده الناس إلى الحق، ومثالً لألصنام الجامدة التي ال تنفع وال تضر، والغرض  ضربه هللا مثال" لكماله وا 

 .(3)جل وعالبين الوثن والخالق تعالى البالغي هو تسفيه لعقول من يساوي 

                                                           

 .23م ص2333( فاضل صالح السامرائي، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، األردن 1
 .220، ص ٤١١٦وهبة، القاهرة،  مكتبة التراكيب، موسى، خصائص أبو محمد ( محمد 2
 .22/2222( الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  3
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ُرونَ تعالى:﴿  ومن هذا الضرب قوله (، فالحذف هنا ال 27﴾)النحل:َأَفَمْن َيْخُلُق َكَمْن اَل َيْخُلُق َأَفاَل َتَذكَّ
نما إلى الجمل ككل، فقد حذف جملة جواب االستفهام اإلنكاري: ال  ُينسب إلى الكلمة المجاورة، وا 

قدرة المتلقي أن يتوصل إليها بفهمه، وهي وجود يستويان، وما جاء بعدها من جمل تفسيرية: وفي 
صورتين: صورة الذي يخلق، وهو هللا الخالق الجليل الذي يخلق األشياء العظيمة والنعم الجليلة، وصورة 
الذي ال يخلق، وال يملك لنفسه نفعًا وال ضرًا، والغرض البالغي يشعر بالتحقير لما يعبده العرب من 

تحت هذه الداللة كل ما يعبد من دون هللا في أي زمان أو أي مكان، وقد  األصنام واألوثان، ويندرج
عبَّر عن األصنام غير العاقلة بصيغة التعبير عن العاقل )من ال يخلق( وليس: "ما ال يخلق"؛ ألن 

والغرض البالغي هو اإلنكار والتوبيخ ألولئك المشركين الذين . المشركين أجروها مجرى العقالء بعبادتها
وأن فعلهم هذا لدليل واضح على جهلهم وعلى انطماس بصيرتهم، وقبح  -تعالى -وا غير هللاعبد

(. وهكذا يتضح الدور المهم الذي يؤديه اإليجاز بالحذف في صياغة المضامين القرآنية صياغة 1تفكيرهم)
 فنية رفيعة. 

ْيَطانِ ﴿ومن ضروب حذف الجمل قوله تعالى: ِ ِمَن الشَّ ِجيِما َفِإَذا َقَرْأَت القرآن َفاْسَتِعْذ ِباّلِلَّ (، 33﴾)النحل:لرَّ
التقدير: إذا أردَت قراءَة القرآن، فاستعذ باهلل، أو إذا كنت يا محمد، قارًئا القرآن فاستعذ باهلل من الشيطان 

 ، وقد جاء الحذف على سبيل االكتفاء بالمسببالرجيم، فقد ُحذفت الجملة الفعلية " أردت قراءة القرآن"
عن السبب، أي: إذا أردت قراءة القرآن، فاكتفى بالمسبب الذي هو القراءة عن السبب الذي هو اإلرادة، 
والدليل على أن االستعاذة قبل القراءة، هو دليل عقلي، ذلك أنه ليس كل مستعيذ واجبة عليه القراءة، 

 باألمر الالزم. م وندب، وليسوالغرض البالغي إنما هو إعال
من ألوان حذف الجملة قوله تعالى:﴿ َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا ﴾، وتقديره: وعدكم هللا وعدًا... أحق ذلك حقًا، 

 (.2)النحويين وهذان من مواضع حذف عامل المصدر عند 
ف للجمل غرضه حقًا، وهذا الحذ ذلك فكلمة "حقًا" مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره" أحق" أي: أحق

البالغي الزيادة في توكيد صفات هللا وقدرته، فوعده ببعث الناس بعد الفناء يوم القيامة هو وعد صادق 
وأكيد وحق، وهو كالواجب عليه في أنه ال يقبل الخلف، فقد ورد في األثر: أنه "كان لرجل من المسلمين 

                                                           

 .137/  12( الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، 1
 . 2/  2( الزجاج، معاني القرآن وا عرابه،  2
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ذا، فقال به: والذي أرجوه بعد الموت إنه لك على رجل من المشركين دين، فأتاه يتقاضاه، فكان فيما تكلم
 المشرك: إنك تزعم أنك ُتبعث بعد الموت، فأقسم باهلل جهد يمينه: ال َيبعث هللُا َمن يموت، فأنـزل هللا:﴿

ا َولََٰ  ا َعَلْيِه َحقًّ نَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن كِ َوَأْقَسُموا ِباّلِلَِّ َجْهَد َأْيَماِنِهْم ۙ اَل َيْبَعُث َّللاَُّ َمن َيُموُت َبَلىَٰ َوْعدا
ا ا َعَلْيِه َحقًّ  (.(1(َ 23﴾)النحل:َوْعدا
 نتائج الدراسة:

تعد بالغة اإليجاز بالحذف قيمة جمالية من قضايا االعجاز القرآني، وهي تشكل للظاهرة  .2
ريم ن الكاإلعجازية جانبًا مهمًا، ورافدًا من روافدها االساسية، وأن لإليجاز بالحذف في القرآ

غايات تسبر أغوار النفس، وتنبه الحس، وال تقتصر على تحقيق الجمال الظاهر للنص، وأن 
أسرار هذا الكتاب الرب اني العظيم المنبثقة من إعجازه ال تتناهى، وال تحدها حدود عقل أو فكر 

 مهما بلغ من الرفعة.
نبه ت تسبر أغوار النفس، وتتبين من خالل البحث أن لإليجاز بالحذف في القرآن الكريم غايا .1

الحس، وال تقتصر على تحقيق الجمال الظاهر للنص، وأن أسرار هذا الكتاب الرب اني العظيم 
 المنبثقة من إعجازه ال تتناهى، وال تحدها حدود عقل أو فكر مهما بلغ من الرفعة.

مرًا ليحوي ألم يكن -عليه الصالة والسالم-إن هذا القرآن العظيم الذي أنزل على المصطفي  .2
اعتباطيًا، فكل شيء فيه بقدر، وكل حرف في وجوده أو حذفه يحقق غرضًا فكريًا أو نفسيًا أو 
فنياً أو غيره إن الحذف في ذاته بالغة، إذ إنه يعطي الكالم قوة، ويثير الخيال، ليتصور المحذوف 

 أعلى من المبين.
الكتاب، يعد في طليعتهم عبد  تعرض لظاهرة الحذف في القرآن الكريم غير واحد من قدامى .2

 القاهر الجرجاني، فهو أول من توسع في تعليل الظاهرة دالليًا وبالغيًا.
 .يكثر حذف الكلمات المفردات، وحذف الجمل في القرآن، وكال النوعين له بعض األثر .2
 .يعد الحذف الحرفي أقل أنواع الحذف ورودًا، وال يكاد يحدث أثرًا دالليًا في الجملة .2

 

                                                           

 .172: 27( الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن،  1
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 يات الدراسة: توص
 في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة يقترح الباحث التوصيات التالية:

 إجراء دراسة تطبيقية لبالغة اإليجاز بالحذف في بعض فنون األدب العربي: نثرًا وشعرًا. .2
 تخصيص دراسة بالغية مستقلة لظاهرة الحذف في بعض سور القرآن األخرى. .1
 الذكر والحذف في بعض سور القرآن الكريم. دراسة العالقة بين ظاهرتي: .2
 .دراسة بالغة اإليجاز واإلطناب في بناء الجملة في بعض سور القرآن الكريم .2
 دراسة موضوع اإليجاز القرآني دراسة أسلوبية ولسانية. .2
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