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  البقرة سورة يف الفعلية اجلملة حذف
  داللية حنوية دراسة

  :مقدمة
 على والسالم والصالة ،)هدى ثم خلقه شيء كل أعطى( العالمين، رب هللا الحمد

 يهدى( نوراً ربه أرسله التسليم، وأتم الصالة أفضل عليه محمد سيدنا المرسلين، أشرف
  ؛وبعد  )السالم سبل رضوانه اتبع من اهللا به

وله العربيِة، اللغِة شراييِن في تسري التي الظواهِر من ظاهرةٌ الحذفَ فإن 
 والبالغيون النحاة تناول وقد للخفَّة، مراعاةً اللغِة هذِه عبقريِة عن يكشفُ الذي وجوده

 التركيب أن أساسها قاعدة من الحذف ظاهرة في فانطلقوا كتبهم، في الحذف والمفسرون
اللغوي ا أساسيين فينطر من له البدعن المتكلّم استغنى فإذا إليه، والمسند المسند هم 
 ظاهرة في وبحثي قراءتي خالل ومن الجملة، أو الفائدة به لتتم محذوفاً قُدر أحدهما
 فهم الحذف، ظاهرة في السابقون أوجده قد ما لتكملة تدفعني الرغبة وجدت الحذف
 وألهمية كتبهم، في العربية لجملةوا المفردة الكلمة حذف عن واسع بشكل تحدثوا
 البقرة سورة في الفعلية الجملة حذف( عن بحثي موضوع جعلت العربية في الحذف
 على والوقوِف البقرة سورة في الفعلية الجملة حذف لبياِن ،)داللية حويةن دراسة

        .ينوالمفسر النُّحاة كتِب خالل من وداللياً نحوياً أسراِرها عن والكشِف حذفال مواضع
   :الدراسة منهج

 الجملة حذف مواضع لرصد التطبيقي الوصفي المنهج على الدراسة قامت
 الحذف هذا تمثل التي القرآنية الشواهد واستقراء ئها،وإحصا البقرة، سورة في الفعلية

 النحو كتب خالل من الشواهد لهذه العلماء تأويالت وذكر والتحليل التعليق مع
   .والتفاسير

  :الدراسة اتُمستوي
 .النُّحاة كتِب خالل من الحذف دراسة :نظريال المستوى .١
 سورة في الفعلية الجملة حذف دراسة تطبيق :اإلحصائي التطبيقي المستوى .٢

  .ذلك وإحصاء البقرة
 في مستعيناً ،الحذف عملية من الفائدِة إلى باإلشارة ويرتبطُ :الداللي المستوى .٣

  .كتبهم في رونوالمفس اللغة علماء ذكره بما ذلك
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 الناحيِة من الظاهرِة حقيقةَ تكشفُ والثاني األوِل المستوييِن بين والمقابلةُ
  .العملية الناحيِة من تواترها وتبين النظرية،

  :البحث خطة
 الحذف أسباب ذكرت ثم واصطالحاً، لغةً الحذف تعريف فيه تناولت :التمهيد

  .النحاة عند الحذف وأنواع وأغراضه، وشروطه
  .الشرط جملة حذف :األول المطلب
  .الشرط جواب جملة حذف :الثاني المطلب
  .العطف جملة حذف :الثالث المطلب
 الشواهد رصد خالل من إليها توصلت التي البحث نتائج أهم على احتوت :الخاتمة
  .الفعلية الجملة حذف فيها تمثل التي البقرة سورة في القرآنية
  .البحث في المستخدمة والمراجع المصادر

                                                                               ١.﴾ُأِنيب وِإلَيِه تَوكَّلْتُ علَيِه ِباللِّه ِإالَّ تَوِفيِقي وما﴿   
  :التمهيد
  ٣.إسقاطه الشيء وحذف ٢.طرفه من قطعه حذفاً، يحذفه الشيء حذف :لغةً الحذف

 به للِعلم أو عليه، دلَّ لدليل عنه؛ االستغناء أو الكالم من جزٍء وطرح إسقاط :اصطالحاً
 ٤.امعروفً وكونه

 لداللة لفظه بعض حذف عن عبارة الحذف"  :بقوله ٥الحموي حجة ابن عرفهو
  ٦")فيها كنا التي القرية واسأل( تعالى كقوله عليه الباقي

                                                        

    ).٨٨(  اآلية: هود1
 – ١  لبنـان، ط   –عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلميـة، بيـروت          : ابن منظور، لسان العرب، تحقيق     2

  ٤٨ ص٩م، ج٢٠٠٣
أحمد عبد الغفـور عطـار،      : اج اللغة وصحاح العربية، تحقيق    إسماعيل بن حماد، الصحاح ت     الجوهري 3

 ١٢٠ ص١هـ، ج١٣٩٩ بيروت، دار العلم للماليين
، ٢٠الحميد، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط         محمد محيي الدين عبد    4

  .٢٤٣، ص١م، ج١٩٨٠ يوليو-هـ ١٤٠٠رمضان 
، حمـاه  من أهـل 1433 ) ،هـ 837 .ت(علي بن عبد اهللا بن حجة الحموي  هو تقي الدين أبو بكر بن 5

. ، والتقى بعلمائها، وملوكهـا القاهرة زار. شاعر جيد اإلنشاء. إمام أهل األدب في عصره .سورية في
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 هو الحذف"  :بقوله النثر نقد كتابه في الحذف يصف ٧جعفر بن قدامة أما
  ٨".فيه بمراده عالماً المخاطب كان إذا القول بيسير كتفاءواال واالختصار اإليجاز

 من اعتبروه حيث والبديعة؛ اللطيفة األبواب من البالغة أهل عند الحذف ويعد
 األساليب من إنه بل وبالغة، جودة وتَمنحه وروعة، جماالً الكالم تُكسب التي المسائل

 البالغة إمام إن حتى أساليبها، في والبارعون اللغة في المتمكِّنون إال يحسنها ال يالت
 عجيب المأخذ لطيفُ المسلك دقيقُ باب هو( :الباب هذا عن قال الجرجاني القاهر عبد

 أزيد اِإلفادة عن والصمت الذكر من أفصح الِذكْر ترك به ترى فِإنَّك بالسحر شبيه األمر
  ٩..) .نتُِب لم إذا بياناً تكون ما وأتم تنِطقْ لم ِإذا تكون ما أنطقَ وتجدك ةلِإلفاد

   :الحذف أسباب
  :يلي فيما ١٠بإيجاز األسباب هذه نحصر أن ويمكننا كثيرة، أسباب للحذف

  .االستعمال كثرة .١
 .الكالم طول .٢
 .الشعرية للضرورة الحذف .٣
 .لإلعراب الحذف .٤

                                                                                                                                  
اتخذ عمل الحرير، وعقد األزهار صـناعة      . حسن األخالق والمروءة، فيه شيء من الزهو واإلعجاب       

وكـان يظهـر سـرقات      . ، ثم اتخذ األدب صناعة له فبرع في فنونه        )باألزراري(له في صباه فعرف     
 ٧٠عن  حماة توفي تقي الدين الحموي في .وصاروا يهجونه مصر الشعراء فتعصب عليه شعراء من

الجزء الرابـع  : أحداث التاريخ اإلسالمي بترتيب السنين "، عبد الّسالم الترمانيني.: المرجع ((.عاماً
 )) .٣٥٠، ص دمشق، ، دار طالس"هـ١٠٠٠هـ إلى سنة ٧٥١من سنة 

تحقيـق عـصام    ، خزانة األدب وغايـة األرب    ،  تقي الدين أبي بكر علي بن عبد اهللا الحموي األزراري          6
  .٢٧٥ص، ٢ج، ١٩٨٧الطبعة األولى، ، بيروت، دار ومكتبة الهالل ، شعيتو

، مـن  المكتفي بـاهللا  بن قدامة بن زياد البغدادي أبو الفرج، كان نصرانيا وأسلم على يد امة بن جعفر  قد 7
، ومن الفالسفة الذين يشار إليهم بالبنان       البالغة مشاهير البلغاء الفصحاء الذين يضرب بهم المثل في       

 . هـ 337 عام بغداد توفي فيله العديد من المؤلفات ومنها كتاب نقد النثر،  .والفلسفة في علم المنطق

 .٦٩ص ، ١٩٩٠، بيروت لبنان، دار الكتب العلمية، نقد النثر،  أبي الفرج قدامة بن جعفر8
دار ، محمـد التنجـي  .د تحقيق، دالئل اإلعجاز،  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني 9

  .١٠٤، ص١٩٩٥،  الطبعة األولى-بيروت ، يالكتاب العرب
الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي،طاهر سليمان حمودة انظر  10

  ٣١ص اإلسكندرية 
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 .للتركيب للحذف .٥
  .تركيبية أو صوتية أو صرفية اسيةقي ألسباب الحذف .٦

   :الحذف أغرض
 أكثر إلى واحد موضع في الحذف يعزى وقد ومتنوعة كثيرة الحذف أغراض

  :١١أتيي فيما التقريب سبيل على األغراض نحصر أن ويمكن غرض، من
 المحذوف صيانة ،واإلعظام التفخيم ،الكالم في ختصاصواال اإليجاز ،التخفيف

 قصد ،الفاصلة رعاية ،له تحقيرا عنه اللسان صيانة ،له تشريفا ينمع مقام في الذكر عن
 اإلشعار بالمحذوف، الواضح العلم بالمحذوف، الجهل اإلبهام، قصد ،اإلبهام بعد البيان

   .الشعري الوزن على المحافظة ،المحذوف المعنى باستنباط اللذة زيادة باللهفة،
 :الحذف شروط

 حذفت قد " :جني ابن قال المحذوف، على دليل وجود للحذف النحاة اشترط
 عليه، دليل عن إال ذلك من شيء وليس والحركة، والحرف، والمفرد، الجملة، العرب

 في قولهم فنحو الجملة فأما معرفته، في الغيب علم تكليف من ضرب فيه كان وإال
 وبقيت لفاعل،وا الفعل فحذف باهللا، أقسم :وأصله .فعلت لقد وتاهللا فعلت، ال واهللا :القسم
 األمر في األفعال وكذلك .المحذوفة الجملة على دليالً – والجواب الجار من – الحال

 إذا إياك، ومنه نحوه، أو زيداً، اضرب :أردت إذا زيداً، :قولك نحو والتحضيض والنهي
 ،.......، ذلك من خيراً وهالّ الطريقَ، والطريقَ تُِضعها، وال نفسك احفظ :أي حذرته؛
 ؛ فشراً شراً وإن فخيراً خيراً إن بأفعالهم مجزيون  الناس :قوله نحو في الشرط وكذلك

  ١٢".شراً جزي شراً فعل وإن خيراً، جزي خيراً المرء فعل إن :أي
   :هي ١٣،للحذف شروط ثمانية اللبيب مغني في األنصاري هشام ابن ذكرو

 .المحذوف على دليل وجود .١
  .كالجزء المحذوف يكون أال .٢
  .معاً والتوكيد الحذف يقع كأن الغرض نقص إلى الحذف يؤدي أال .٣
  .اللبس إلى يؤدي أال .٤

                                                        
 ٩٢ص: المصدر السابق 11

، ١ لبنـان، ط   -دار الكتـب العلميـة، بيـروت        ،  عبد الحميد هنداوي  : ابن حني، الخصائص، تحقيق    12
  .١٤٠ص/ ٢م ج٢٠٠١ -هـ،-١٤٢١

المكتبـة  ، تحقيق محي الدين عبـد الحميـد        ، مغني اللبيب عن كتب األعاريب    ، بن هشام األنصاري    ا 13
   تصرف٧٠٠-٦٧٢ص  ،٢ج، ١٩٩٥، العصرية صيدا بيروت 
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  .محذوف شيء عن عوضا  يكون أال .٥
  .ضعيفا عامال المحذوف يكون أال .٦
 .المختصر اختصار إلى الحذف يؤدي أال .٧
  .عنه وقطعه الضعيف العامل إهمال إلى الحذف يؤدي أال .٨

 إلى منها خلص نقدية دراسة كتبه في الشروط هذه ةحمود طاهر الدكتور درس
 التي القرينة أي المحذوف على الدليل وجود هي اللغة واقع في الشروط هذه أهم أن

 إلى الحذف يفضي أال األهمية في ويليه ،المحذوفة العناصر أو العنصر إدراك على تعين
 يذكر نأ يصلح ال وبعضها األهمية هذه لها ليست األخرى الشروط أما المعنى في اللبس
 الخالف من يسلم ال بعضها أن إال باإلضافة يخالفه اللغة واقع ألن الحذف لوقوع شرطا

  ١٤.السابقين البالغيين قبل من
  :الحذف أنواع

  :١٥أنواع ثالثة العربية في الحذف
 من أكثر كان إذا بعضه حذف أو بأسره، الكالم حذف أي جملة، من أكثر حذف .١

 .جملة
 .اإلسناد ركني شملت ما بها ونعني الجملة حذف .٢
 اإلعرابية، الناحية من األجزاء هذه وضع كان أياً الجملة، أجزاء بعض حذف .٣

 ناحية من – النحاة عند – المحذوف في )األدوات( المؤثرة العوامل وتنوع
 .أخرى

 الثاني النوع السابقة األنواع من البحث هذا في دراستنا موضوع وسيكون
 في الخوض قبل بنا ويحسن البقرة، سورة في وتطبيقها ،)الجملة حذف(

  .العربية علماء عند مواضعها ونبين الجملة حذف عن نتحدث أن الموضوع
  :الجملة حذف

 بين من شيوعاً األكثر ألنه الحذف، أنواع أظهر من هو الكالم من الجملة حذف
 ذفوح اإليجاز، إلى وجنوحاً لإلطالة تجنباً اللغة في الجملة وتحذف األخرى، األنواع
  :١٦التالية المواضع في حذفها ويأتي فعلية، أو اسمية جملة كونها عن تخرج ال الجملة

                                                        
 .١١٥ص، ،ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، طاهر سليمان حمودة 14

  . ٢١١، ص١في النحو العربي، دار غريب القاهرة طد علي أبو المكارم، الحذف والتقدير انظر،  15
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 .الشرط جملة .١
 .الشرط جواب جملة .٢
 .القسم جملة .٣
 .القسم جواب جملة .٤
 .الجواب أحرف بعد الجملة حذف .٥
 ".إذ" بعد الجملة حذف .٦
 .العطف جملة حذف .٧
 .الصلة جملة حذف .٨
 .القول حذف .٩

 .العامل حذف .١٠
  .المقابل حذف .١١

  الجملة حذف مواضع
  

 جملة
  الشرط

 جملة
 جواب
  الشرط

 جملة
  القسم

 جملة
 جواب
  القسم

 حذف
 الجملة

 بعد
 أحرف

  الجواب

 حذف
 الجملة

 بعد
  "إذ"

 حذف
 جملة

  العطف

 حذف
 جملة
  الصلة

 حذف
  القول

 حذف
  العامل

 حذف
  المقابل

  .الشرط جملة :ولاأل المطلب
 نذكر اًموضع وعشرين خمسة في البقرة سورة في الشرط جملة حذف ورد

  :يأتي ما منها

                                                                                                                                  
-١٢٧، والحذف والتقدير في النحو العربي لـ د علي أبو المكارم، ص   ٢٧٥ص المرجع السابق انظر   16

في القرآن الكريم لمصطفى عبد السالم أبو شادي، مكتبة القرآن، القـاهرة،             ، والحذف البالغي  ١٣٦
  .٢٢٩-٢١٤ص 
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 السماِء ِمن وَأنْزَل ِبناء والسماء ِفراشاً الَْأرض لَكُم جعَل الَِّذي﴿ :تَعالَى قَوِلِه في )١
ماء جِبِه فََأخْر راِت ِمنقاً الثَّمِرز لُوا فَال لَكُمعَأنْداداً ِللَِّه تَج َأنْتُمو ولَمتَع١٧(﴾ن(. 

 كرمكم إن( :أي مقدر شرط جواب جزم محل في }َأنْداداً ِللَِّه تَجعلُوا فَال { :قوله )٢
 ،)أنداداً له تجعلوا فال تعبدوه إن(أو ،)أنداداً هللا تجعلوا فال الخيرات بهذه اهللا

  .)١٨( اختصاراً الجواب على العناية ولتتوفر عليه، الجواب لداللة الشرط فحذف
 ال بقَرةٌ ِإنَّها يقُوُل ِإنَّه قاَل ِهي ما لَنا يبين ربك لَنا ادع قالُوا﴿ :تَعالَى قَوِلِه في )٣

ال فاِرضو ِبكْر وانع نيب لُوا ذِلكما فَافْع ونر١٩(﴾تُْؤم(.  
 عرفتم إن( :أي مقدر شرط جواب جزم محل في }تُْؤمرون ما فَافْعلُوا{ :قوله )٤

 الجواب على العناية ولتتوفر عليه، الجواب لداللة الشرط فحذف ،)لوافافع ذلك
  .اختصاراً

 ِمن وكانُوا معهم ِلما مصدقٌ اللَِّه ِعنِْد ِمن ِكتاب جاءهم ولَما﴿ :تَعالَى قَوِلِه في )٥
 اللَِّه فَلَعنَةُ ِبِه كَفَروا واعرفُ ما جاءهم فَلَما كَفَروا الَِّذين علَى يستَفِْتحون قَبُل
  .)٢٠(﴾الْكاِفِرين علَى

 نإ( :أي مقدر شرط جواب جزم محّل في }الْكاِفِرين علَى اللَِّه فَلَعنَةُ{ :قوله )٦
 عليه، قبله ما لداللة الشرط فحذف ،)الكافرين على اهللا فلعنة كذلك كانوا

  .)٢١( اختصاراً الجواب على العناية ولتتوفر
 علَينا ُأنِْزَل ِبما نُْؤِمن قالُوا اللَّه َأنْزَل ِبما آِمنُوا لَهم ِقيَل وِإذا﴿ :تَعالَى وِلِهقَ في )٧

ونكْفُريِبما و هراءو وهقُّ وقاً الْحدصِلما م مهعقُْل م فَِلم تَقْتُلُون اللَِّه َأنِْبياء ِمن 
 .)٢٢(﴾مْؤِمِنين كُنْتُم ِإن قَبُل

 عن أفصحت ألنها الفصيحة هي الفاء )فَِلم( }اللَِّه َأنِْبياء تَقْتُلُون فَِلم{ :قوله
 نإ( :تقديره بالفاء مقترنة مقدر شرط جواب جزم محّل في )تقتلون( وجملة ،مقدر شرط
  .)٢٣( األنبياء؟ قتلتم فلم عليكم أنزل بما آمنتم كنتم إن أو ،)تقتلون فلم كذلك كنتم
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 -٦٢٠-

 تفسير في حيان أبو قال هذا وعلى اختصاراً، قبله ما على للداللة الشرط ففحذ
 بما آمنتم كنتم إن :أي:"}مْؤِمِنين كُنْتُم ِإن قَبُل ِمن اللَِّه َأنِْبياء تَقْتُلُون فَِلم{ :تعالى قوله
 فعلتم؟ لمف أي تقدم ما عليه دّل محذوف )كنتم إن( وجواب األنبياء؟ قتلتم فلم يكمإل أنزل
 وحذف جوابه وبقي األول من الشرط حذف أنه إال للتأكيد مرتين وجوابه الشرط وكرر

  .)٢٤("شرطه وبقي الثاني من الجواب

  .)٢٥(﴾تَكْفُروِن وال ِلي واشْكُروا َأذْكُركُم فَاذْكُروِني﴿ :تَعالَى قَوِلِه في .١
 َأذْكُركُمو ،أمر وهو بالطاعة وِنيفَاذْكُر :أي }...َأذْكُركُم فَاذْكُروِني{ :قوله

 جزم فلذلك المجازاة معنى فيهو ،يوجبه بما اإلشعار مع الذكر على تحريض وهو بالثواب
)٢٦(.  

 مقترنة غير السابق الطلب من مقدر شرط جواب لها محّل ال )أذكركم( :جملةف
 ما على بقي ما لداللة اختصار فهو ذلك من حذف فما ،)أذكركم تذكروني إن( :أي بالفاء
  .)٢٧( حذف

 قاَل ِإذْ الْملْك اللَّه آتاه َأن ربِه ِفي ِإبراِهيم حاج الَِّذي ِإلَى تَر َألَم﴿ :تَعالَى قَوِلِه في .٢
راِهيمِإب يبِيي الَِّذي رحِميتُ ييِيي َأنَا قاَل وُأِميتُ ُأحقاَل و راِهيمِإب فَِإن ْأِت اللَّهيي 

 الْقَوم يهِدي لَا واللَّه كَفَر الَِّذي فَبِهتَ الْمغِْرِب ِمن ِبها فَْأِت الْمشِْرِق ِمن ِبالشَّمِس
٢٨(﴾الظَّاِلِمين(.  
  :الشرط جملة فيها حذف موضعان اآلية في

 إن إبراهيم قال :تقديره مقدٍر شرٍط جواب الفاء هذه }اهللا فَِإن{ :قوله :األول
 قبلها محذوفة جملة على يدل فإن، :في الفاء ومجيء اهللا، فإن بذلك موهت أو زعمت

 إبراهيم قال :الكالِم تركيب كان بل الفاء، هذه دخَلَتْ لَما بالقوِل محكيةً الجملةُ كانت ولو
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 -٦٢١-

دخلَِت" :البقاء أبو وقال ،يأتي اهللا إن بما الكالِم هذا بتعلُّق إيذاناً الفاء إذا والمعنى ،لَهقَب 
  .)٢٩("المعنى هو هذا يأتي، اهللا أن فالحجةُ تَفْهم ولم واِإلماتَة اِإلحياء أدعيت

 للتأكيد الفصيحة الفاء كرر }الْمغِْرِب ِمن ِبها فَْأِت{ :تعالى قوله :الثاني وأما
 جملةوال ،أنت والفاعل العلة حرف حذف على مبني أمر فعل )أت(و ،بالحجة وإرهاصاً

  ).بها فأت قادرا كنت إن( :أي مقدر شرط جواب جزم محل في
  .الكالم في واختصاراً عليه، قبله ما للداللة الموضعين في الشرط حذف جاء إذاً 

 قاَل تُْؤِمن َأولَم قاَل الْموتى تُحِي كَيفَ َأِرِني رب ِإبراِهيم قاَل وِإذْ﴿ :تَعالَى قَوِلِه في .٣
 كُلِّ على اجعْل ثُم ِإلَيك فَصرهن الطَّيِر ِمن َأربعةً فَخُذْ قاَل قَلِْبي ِليطْمِئن نولِك بلى
  .)٣٠(﴾حِكيم عِزيز اللَّه َأن واعلَم سعياً يْأِتينَك ادعهن ثُم جزءاً ِمنْهن جبٍل

 جواب جزم محّل في جملةوال ،الفصيحة هي الفاء }الطَّيِر ِمن َأربعةً فَخُذْ{ :قوله
 فحذف ،)فخذ عياناً ذلك معرفة أردت إذا( أو ،)فخذ ذلك أردت إن( :أي مقدر، شرط

 مقول نصب محّل في المقدرة الشرط وجملة اختصاراً، عليه قبله ما لداللة الشرط
   .)٣١(القول

  .الشرط جواب جملة :الثاني المطلب 
 اًموضع وعشرين واحد في البقرة سورة في الشرط جواب جملة حذف ورد

  :يلي ما منها نذكر
 ِمثِْلِه ِمن ِبسورٍة فَْأتُوا عبِدنا على نَزلْنا ِمما ريٍب ِفي كُنْتُم وِإن﴿ :تَعالَى قَوِلِه في )١

  .)٣٢(﴾صاِدِقين كُنْتُم ِإن اللَِّه دوِن ِمن شُهداءكُم وادعوا
 عليه دّل أي عليه، للداللة جوابه حِذفَ شرطٌ هذا }صاِدِقين كُنْتُم نِإ{ :قوله

 محمداً أن في صادقين كنتم إن( أو ،)فافعلوا صاِدقين كنتم إن( :تقديرهو قبله ما معنى
 عليه قبله ما لداللة الشرط فحذف ،)منكم طلب الذي هذا فافعلوا نفسه عند من قاله

  .)٣٣(اختصاراً
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 -٦٢٢-

 قَبُل ِمن وكانُوا معهم ِلما مصدقٌ اللَِّه ِعنِْد ِمن ِكتاب جاءهم ولَما﴿ :تَعالَى قَوِلِه في )٢
ونتَفِْتحسلَى يع وا الَِّذينا كَفَرفَلَم مهفُوا ما جاءروا عنَةُ ِبِه كَفَرلَى اللَِّه فَلَعع 

٣٤(﴾الْكاِفِرين(.  
 هي أو حين بمعنى ظرفية )لَما(و ،استئنافية )الواو( }تابِك جاءهم ولَما{:قوله

 جر محّل في »كتاب جاءهم« :جملةو ،الشرط معنى متضمنة وهي الربط لمجرد حرف
  ).٣٥(الثاني الشرط جواب عليه دّل محذوف الشرط وجواب ،إليه مضاف

   :قولين على والثانية األولى »لَما« جواِب في النحويون اختلف
 محذوفٌ األولى جواب أن إلى والزجاج األخفش إليه ذهب ما :ألولا القول

 لما وجواب:"قال حيث الزمخشري وقَدره ،)٣٦(به كفروا كتاب جاءهم ولَما :تقديره
  ).٣٧"(بمجيئه واستهانوا به، كذبوا:نحو وهو محذوف

 ،)لَما( على الداخلةُ الفاء جوابها أن إلى الفراء إليه ماذهب وهو :الثاني والقول
 وال":قال حيث ،)٣٨(}خَوفٌ فَالَ هداي تَِبع فَمن هدى منِّي يْأِتينَّكُم فَِإما{ نظير عنده وهو

أن يجوز تكون لُح ال إذ ناسقةً الفاءصا يهموِضع كفروا( جملةو ،)٣٩"(الواو( ا جوابلَم 
  .القولَِين على الثانية

 الثانية )لَما( جوابها :أحدهما وجهاِن، األولى لَما وابج في":البقاء أبو قال
 يعتقد َأن إال بالفاِء تُجاب ال )لما(و الثانيِة، )لما( مع الفاء ألن ضعيفٌ وهذا .وجوابها

 من الفاِء زيادِة في األخفش برأي قيل ولو :قلت ،األخفش يجيزه ما على الفاِء زيادةُ
 قَعد لَما زيد جاء لَما« :يقال ال بمثِلها، يجاب ال )لَما( ألن ههنا يمكن ال نهفإ الجملةُ حيث

  .)٤٠("أعلم واهللا )جاء لما( جواب )قعد لَما( يكون أن على »أكرمتُك
 لطوِل الثانيةُ وكُررت األولى »لَما« جواب »كفروا« أن إلى المبرد ذهب"و

 وقال .ذَلك من تَمنع الفاء أن لوال حسن، وهو وتأكيده، الذنِب تقرير ذلك ويفيد الكالم،
 ألن والثانية األولى جواب« كفروا »أن :والثاني« :أوَل وجهاً حكَى أن بعد البقاء أبو
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 -٦٢٣-

 الثانية وقيل »:قولُه« :قلت »جواب إلى يحتَج فلم تكرير الثانيةُ :وقيل .واحد مقتضاهما
تُ ما هو تكريركَيمن قبله ذَكَره الذي للوجه مغايراً ليس الحقيقة في وهو المبرد، عن ح 
  .)٤١("هو هو بل لهما جواباً )كفروا( كون

 عليه )به كفروا( لداللة محذوف)لما( جواب أن سبق ما خالل من لنا تبينا
 ذوفمح لما جواب":سعيد األخفش قال كما به، السامع لعلم أو ،ذلك في قريب والمعنى

 حذف أفادها المعاني هذه وكل بمجيئه واستهانوا به، كذبوا  :وتقديره ،)٤٢("السامع لعلم
   .عليه الفتقر أحدهما ذكر ولو الجواب

 مصدقاً اللَِّه ِبِإذِْن قَلِْبك على نَزلَه فَِإنَّه ِلِجبِريَل عدوا كان من قُْل﴿ :تَعالَى قَوِلِه في )٣
  .)٤٣(﴾ِللْمْؤِمِنين وبشْرى وهدى ديِهي بين ِلما

 )كان(و باالبتداِء، رفٍع محلِّ في شرطيةٌ )من( }ِلِجبِريَل عدوا كان من{ :قوله
 ،خبرها )عدوا(و ،)نم( على يعود واسمها الشرط فعل جزم محل في ناقص ماض فعل

ههو به السامع لعلم محذوفٌ وجوابتقدير: )ناً انك مفال لجبريَل عدو هجأو ،)لعداوِته و 
   .ونحوه )غَيظاً فَلْيمتْ(

 ألن الجواب هو )فَِإنَّه( يكون أن يصح وال المعنيين، أفاد قد الحذف أن هنا نجد
 عاطفة جاءت )فَِإنَّه( في الفاء ألن ،عليه يعود ضمير فيه يكون أن بد ال الشرط جواب
  .)٤٤( له التعليل مثابةب المحذوف الشرط جواب على
 علَيِه َألْفَينا ما نَتَِّبع بْل قالُوا اللَّه َأنْزَل ما اتَِّبعوا لَهم ِقيَل وِإذا﴿ :تَعالَى قَوِلِه في )٤

 .)٤٥(﴾يهتَدون وال شَيئاً يعِقلُون لَا آباُؤهم كان َأولَو آباءنا
 )لو( ،العطف أو للحال )الواو( وأما لِإلنكار، مزةُاله }آباُؤهم كان َأولَو{ :قوله

 ما نَتَِّبع بْل{:تعالى قوله عليه قبله ما لداللة محذوفٌ )لو( وجواب  جازم غير شرط حرف
 فحذف ،)؟يهتَدون وال شَيئاً يعِقلُون  لَا آباُؤهم كان َأولَو( :تقديرفال }آباءنا علَيِه َألْفَينا

  .)٤٦(ضاللهم على لآلباء األعمى لتقليدهم وتحقيراً ذكره لتقدم جوابال
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  م ٢٠١٦أبريل لسنة )  الجزء الثاني١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٦٢٤-

 َأياٍم ِمن فَِعدةٌ سفٍَر على َأو مِريضاً ِمنْكُم كان فَمن معدوداٍت َأياماً﴿ :تَعالَى قَوِلِه في )٥
لَى ُأخَرعو الَِّذين ِطيقُونَهةٌ ييِفد ِكيٍن طَعامِمس نفَم تَطَوراً عخَي وفَه رخَي لَه َأنو 

  .)٤٧(﴾تَعلَمون كُنْتُم ِإن لَكُم خَير تَصوموا
 جزم محل في ناقص ماض فعل )كُنْتُم(و ،شرطية )نإ( }تَعلَمون كُنتُم ِإن{ :قوله

 دّل الجواب وجملة ،كنتم خبر نصب محل في )تَعلَمون( وجملة ،اسمها والتاء الشرط فعل
 تعلمون كنتم نإ( أو ،)فافعلوه خير أنّه تعلمون كنتم نإ( :أي اختصاراً الكالم سياق عليها
 هذه الحذف أفاد وقد ،)به وتمسكتم عليه وحرصتم إليه وسارعتم اخترتموه هخير

 يحصى ال مما الصوم بأن يوحى كما عليه، القتصر أحدها ذكر ولو ونحوها، المعاني
  .)٤٨(خيره
 َأن لَهن يِحلُّ وال قُروٍء ثَالثَةَ ِبَأنْفُِسِهن يتَربصن والْمطَلَّقاتُ﴿ :لَىتَعا قَوِلِه في )٦

نكْتُما يخَلَقَ م ِفي اللَّه حاِمِهنَأر ِإن كُن ْؤِمنِم ِباللَِّه يوالْيالْآِخِر و نولَتُهعبقُّ وَأح 
ِهندِفي ِبر ذِلك و ِإنالحاً اَأرادِإص نلَهالَِّذي ِمثُْل و ِهنلَيوِف عرعجاِل ِبالْمِللرو 
ِهنلَيةٌ عجرد اللَّهو ِزيزع ِكيم٤٩(﴾ح(.  
 على مبني ناقص ماض فعل )كن( ،جازم شرط حرف )إن( }كُن ِإن{ :قوله

  :)٥٠( مذهبان فيه )كُن ِإن( وجواب ،الشرط فعل جزم محّل في السكون
 كُن إن :أي عليه، الداللةُ لتقوى تقدم ما لفِظ ِمن وتقديره محذوفٌ، إما:األول

ْؤِمنِحلُّ فال اآلخِر واليوِم باِهللا يي لهن َأن نيكتُم.  
  .زيد وأبي الكوفيين مذهب هو كما متقدم أنه :الثانيو

 في اختصاراً هاقبل ما عليها دّل محذوف الشرط جواب جملة أن يظهر والذي
 اآلخِر واليوِم باِهللا يْؤِمن كُن إن :أي عليه الداللة لتقوى تقدم ما لفِظ من وتقديره الكالم،

   .يكتُمن َأن لهن يِحلُّ فال
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 م ٢٠١٦أبريل لسنة ) الثاني الجزء ١٦٨: (عددمجلة كلية التربية، جامعة األزهر، ال

 -٦٢٥-

 طَلَّقَها فَِإن غَيره زوجاً تَنِْكح حتَّى بعد ِمن لَه تَِحلُّ فَال طَلَّقَها فَِإن﴿ :تَعالَى قَوِلِه في )٧
 يبينُها اللَِّه حدود وِتلْك اللَِّه حدود يِقيما َأن ظَنَّا ِإن يتَراجعا َأن علَيِهما جناح فَال

  .)٥١(﴾يعلَمون ِلقَوٍم
قولُه: }ظَنَّا إن{ )فاعل واأللف الفتح على مبني ماض فعل )ظنا(و ،شرطية )إن 

 :أي الكالم في اختصاراً عليه قبلَه ما لداللِة ،محذوفة ابالجو وجملة ،الشرط فعل وهو
   .)يتراجعا أن عليهما جناح فال اهللا حدود يقيما أن ظنّا إن(

 هذا" :قال حيث )ظَنَّا ِإن(:قوله جواب حذف في تفصيالً الحلبي السمين ذكر
 .زيد وأبي كوفيينال عند ومتقدم عليه، قبلَه ما لداللِة سيبويِه عند محذوفٌ جوابه شرطٌ

وهو الجانبين، أحِد ترجيِح من باِبِه على هنا والظَّن قَوالخوفَ أن م مبمعنى المتقد 
عبيدة أبو وزعم:"قال ثم ".الظَّن هفَ اليقين، بمعنى أنه وغيرعالزمخشري القوَل هذا وض 

 ذلك وإنما يقين، فيها عملي ال الناصبة »َأن« َأن وهو اللفِظ جهِة من :أحدهما لوجهين،
 .زيد يقوم أن عِلمتُ :تقوُل إنما زيد، يقوم َأن عِلمتُ :تقول ال منها، والمخففِة للمشددة
  .)٥٢("ظناً يظُنُّه وإنما الغِد في ما يتيقَّن ال اِإلنسان فإن :المعنى جهِة من :والثاني

  .العطف جملة :الثالث المطلب 
 اًموضع عشر ثالثةَ في البقرة سورة في العطف جملة حذف ورد        

  :يأتي ما منها نذكر
 الِْعجَل ِباتِّخاِذكُم َأنْفُسكُم ظَلَمتُم ِإنَّكُم قَوِم يا ِلقَوِمِه موسى قاَل وِإذْ﴿ :تَعالَى قَوِلِه في )١

 هو ِإنَّه علَيكُم فَتاب باِرِئكُم ِعنْد كُملَ خَير ذِلكُم َأنْفُسكُم فَاقْتُلُوا باِرِئكُم ِإلى فَتُوبوا
ابالتَّو ِحيم٥٣(﴾الر(.  
 خطاب أنه على محذوف على عطفٌ وهو حذف، الكالم في }عليكم فتاب{ :قوله

  :أي ،وسياقِه الكريِم النظِم سباقُ يقتضيِه الذي التكلم من االلتفاِت نهج على سبحانه منه
 متعلقاً )عليكم فتاب( يكون أن جوز وقد ،)عليكم فتاب القتل من به أمرتم ما ففعلتم(

 به ُأِمرتم ما فعلتم إن( .:تقديره ،لقومه السالم عليه موسى كالم من إنه على بمحذوٍف
  ).عليكم تاب فقد

 :تقديره لهم السالم عليه موسى كالم من جعلته إن بمحذوف ةمتعلق الجملة إذاً
 محذوف على عطف أو ،مقدر لشرط جواب فتكون عليكم تاب قدف به أمرتم ما فعلتم إن
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  م ٢٠١٦أبريل لسنة )  الجزء الثاني١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٦٢٦-

 به أمرتم ما ففعلتم( :قال كأنه االلتفات، طريقة على لهم تعالى اهللا من خطاباً جعلته إن
 سياق بداللة عليهم بالتوبة تعالى اهللا من إخبار أنه ظاهرال لكن ،)بارئكم عليكم فتاب

 تقدير من بد وال اختصاراً، عليه المسبب ةلدالل السبب فحذف ،)عليكم فتاب( الجملة
  .)٥٤()عليكم فتاب ذلك فامتثلتم( :أي الجملة، هذه عليه عطفت محذوف

 فَانْفَجرتْ الْحجر ِبعصاك اضِرب فَقُلْنَا ِلقَوِمِه موسى استَسقى وِإِذ﴿ :تَعالَى قَوِلِه في )٢
ةَ اثْنَتا ِمنْهشْرناً عيع قَد ِلمُأناٍس كُلُّ ع مهبشْروا كُلُوا مباشْرو ِق ِمنال اللَِّه ِرزو 

  .)٥٥(﴾مفِْسِدين الَْأرِض ِفي تَعثَوا
 فضرب :هتقدير محذوفة، جملة على للعطف )الفصيحة الفاء( }فانفجرت{ :قوله

 بالضرب األمر عقب ذكر لما ألنه ،ذلك مقدر عن أفصحت ألنها بذلك سميتو ،فانفجرت
 فضربه تقدير على الضرب حذف فلذا ،االنفجار باألمر المطلوب أن على دل النفجارا

 المذكور السبب هي جملة يكون قد المحذوف أن أي األمر التزم المأمور أن على داللة
  .)٥٦(العقلي المجاز باب من فصيحة فسميت

 نإ:"قال حيث اآلية هذه في والزمخشري عصفور بنال الًوق الحلبي السمين ذكر
 انفجرتْ« على الداخلةُ والفاء المحذوِف، الفعِل ذلك على الداخلةُ هي الموجودةَ الفاء هذه

 لداللِة الثانيةُ الفاء وحِذفَِت عليه، الثاني لداللِة األوُل الفعُل حِذفَ« :يقوُل وكأنه »محذوفةٌ
 .»قبلها عطَفَتْه وما الفاء حِذفَتْ :يقال بل ذلك، إلى تَدعو حاجةَ وال .عليها األولى
 وهي« :قال انفجرتْ، فقد ضربتَ فإن أو :قال مقدٍر، شرٍط جواب الزمخشري وجعلَها

 .اِإلعراِب ال المعنى تفسير يريد وكأنه ،»بليغ كالٍم في إال تقع ال فصيحةٌ فاء هذا على
ومنه والتفتُّح، االنشقاقُ :واالنفجار رفانبجست{ األعراِف وفي ِء،بالضو النشقاِقه الفَج{، 

  .)٥٧("ثانياً واالنفجار أوَل يكون ألنه أضيقُ، االنِبجاس :وقيل بمعنى، هما :فقيل
 فضرب :التقدير محذوفة، جملة على للعطف الفاء ...)انفجرتف( جملة إذاً

 يتفجر كان لو إذ ضربه، على مرتباً االنفجار وجود المحذوف هذا على ويدل ،فانفجرت
 عليهم األنبياء على يجوز ال وهو عصيانا، تركه ولكان فائدة، لألمر كان لما ب،ضر دون
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 -٦٢٧-

 كمال على للِداللة حذف قد الكالم عليه ينسحب مقدٍر على عطفٌ فهي ،والسالم الصالة
  .)٥٨(فضرب أي بالضرب األمِر عقيب حصَل كأنه االنفجار تحقُّق سرعة

 وِبالْواِلديِن اللَّه ِإالَّ تَعبدون ال ِإسراِئيَل بِني ِميثاقَ ذْناَأخَ وِإذْ﴿ :تَعالَى قَوِلِه في )٣
 الصالةَ وَأِقيموا حسناً ِللنَّاِس وقُولُوا والْمساِكيِن والْيتامى الْقُربى وِذي ِإحساناً
  )٥٩(﴾معِرضون وَأنْتُم ِمنْكُم قَِليالً ِإالَّ تَولَّيتُم ثُم الزكاةَ وآتُوا

 ذلك فقبلتم( :أي مقدر محذوف على عطفت عطف حرف )ثُم( }تَولَّيتُم ثُم{ :قوله
الميثاق فقبلتم(أو ،)تولّيتم ثم تُملَّيجملةفال ،)تَو في اختصاراً عليها السياق ةلِدالل تذفح 

  .)٦٠(الكالم
 ِمن َأنْفُسكُم تُخِْرجون وال ِدماءكُم تَسِفكُون ال ِميثاقَكُم َأخَذْنا وِإذْ﴿ :تَعالَى قَوِلِه في )٤

ِدياِركُم ثُم تُمرَأقْر َأنْتُمو وند٦١(﴾تَشْه(.  
 السكون على مبني ماضي فعل )أقررتم( ،عطف حرف )ثم( }َأقْررتُم ثُم{ :قوله

 جملة على معطوفة لها محّل ال )أقررتم( :وجملة فاعل رفع محّل في متّصل ضمير )تم(و
   ودل ،)أقررتم ثم تفهمتم( :أي مستأنفة محذوفة

  ).٦٢( وإيجازاً اختصارا عليه السياق لداللة الحذف
  ):٦٣( وجهان فيه )ثم( عطفال حرف أن البقاء أبو ذكر

 عليه والمعطوفُ ،والتراخي العطِْف إفادِة في باِبها على )ثُم( أن :أحدهما
   .َأقْررتم ثم قَِبلْتُمفَ :تقديره محذوفٌ

 كقوله عنه، المخْبر لترتيِب ال الخبِر لترتيِب جاءتْ )ثُم( تكون أن :والثاني
  .}معِرضون وَأنْتُم{:كقوله }تَشْهدون وَأنْتُم{:قولهو }شَِهيد اهللا ثُم{ :تعالى
 ومنِْذِرين مبشِِّرين النَِّبيين اللَّه ثَفَبع واِحدةً ُأمةً النَّاس كان﴿ :تَعالَى قَوِلِه في )٥

 ِإالَّ ِفيِه اخْتَلَفَ وما ِفيِه اخْتَلَفُوا ِفيما النَّاِس بين ِليحكُم ِبالْحقِّ الِْكتاب معهم وَأنْزَل
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 -٦٢٨-

الَِّذين ُأوتُوه ِد ِمنعا بم متْهناتُ جاءيغْياً الْبب منَهيب ىفَهد اللَّه نُوا الَِّذينا آمِلم 
   .)٦٤(﴾مستَِقيٍم ِصراٍط ِإلى يشاء من يهِدي واللَّه ِبِإذِْنِه الْحقِّ ِمن ِفيِه اخْتَلَفُوا
 معطوفة لها محّل ال )اهللا بعث( :جملةو ،عاطفة الفاء }النَِّبيين اللَّه فَبعثَ{ :قوله

   .فبعث اختلفوا  :أي ً،جازاوإي اختصاراً مقدرة جملة على
 والزيغ الناس بين السائد االختالف كيفية على للداللة مسوق مستأنف والكالم

 ِفيما النَّاِس بين ِليحكُم( :قوله بداللة أي ،بعده ما بداللة وذلك بينهم، التفريق إلى المؤدي
  .)٦٥( عليه )ِفيِه اخْتَلَفُوا

 ِفي َأكْنَنْتُم َأو النِّساِء ِخطْبِة ِمن ِبِه عرضتُم ِفيما علَيكُم احجن وال﴿ :تَعالَى قَوِلِه في )٦
َأنْفُِسكُم ِلمع اللَّه َأنَّكُم نونَهتَذْكُرس لِكنلَا و نوها تُواِعدِإالَّ ِسر الً تَقُولُوا َأنقَو 
 ما يعلَم اللَّه َأن واعلَموا َأجلَه الِْكتاب يبلُغَ ىحتَّ النِّكاِح عقْدةَ تَعِزموا وال معروفاً

  .)٦٦(﴾حِليم غَفُور اللَّه َأن واعلَموا فَاحذَروه َأنْفُِسكُم ِفي
 ،له عمل ال استدراك حرف )لكن( ،عاطفة )الواو( }تُواِعدوهن لَا ولِكن{ :قوله

   )تواعدوا( ،جازمة ناهية )ال(
 مفعول ضمير )هن( و فاعل والواو النون حذف الجزم وعالمة مجزوم ارعمض

 ،)تواعدوهن ال ولكن فاذكروهن( :أي مقدر على معطوفة )..تواعدوهن ال( :جملة ،به
 أنكم اللَّه علم :تقديره واختصاراً، إيجازاً عليه )ستذكرونهن( لداللة حذفال فجاء

ستذكرونهن ،تواع ال ولكن فاذكروهن٦٧( سراً دوهن(.  
  :)٦٨( وجهأ ثالثة فيه االستدراك هذا }ولكن{ :قوله

 على يقع الذِّكر فإن ،)ستذكرونَهن( :قولُه وهي قبلَه، الجملِة من استدراك أنه :أحدها
 مخصوص، ِذكْر عن فيه نُِهي وجه منه فاستُدِرك متعددة، ووجوه كثيرٍة أنحاٍء
   .الذِّكِْر مطلِق تحت الندراِجِه الجائز، من لكان يستَدرك لم ولو

                                                        
 ).٢١٣(اآلية : سورة البقرة) 64
أنوار التنزيـل   ، و ٣١٣ ص ١، وإعراب القران وبيانه ج    ١٠٧ ص ١إعراب القرآن للنحاس ج   : انظر) 65

الـسعود  ، تفسير أبي    ٢٥٥ ص ١، والكشاف للزمخشري ج   ١٣٥ ص   ١ للبيضاوي ج  وأسرار التأويل 
  .٢١٤ ص١ج

 ).٢٣٥(اآلية : سورة البقرة) 66
، ٢٨٣ ص ١، والكشاف للزمحـشري ج    ١٤٦ ص ١ للبيضاوي ج  أنوار التنزيل وأسرار التأويل   : انظر) 67

  .٢٣٢ ص١وتفسير أبي السعود ج
  .٥٢١ ص٢، البحر المحيط في التفسير ج٤٨٢ ص٢الدر المصون ج: انظر) 68
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 قبل محذوفةٌ جملةٌ منه المستَدرك أن - الزمخشريو البقاء أبو قاله ما - :والثاني
)لكن( هتقدير: )،نال ولكن فاذكروه نوهسراً تواِعد.(  

 :قوله لقب من جاء االستدراك بل لكن، قبل محذوف تقدير إلى يحتاج ال أنه :الثالث
 وال الوجوب، طريق على ال النساء، بذكر تعالى اهللا يأمر ولم ستذكرونهن،

  .فاذكروهن :تقدير إلى فيحتاج الندب،
 فَقاَل الْموِت حذَر ُألُوفٌ وهم ِدياِرِهم ِمن خَرجوا الَِّذين ِإلَى تَر َألَم﴿ :تَعالَى قَوِلِه في )٧

ملَه وتُوا اللَّهم َأ ثُممياهح ِإن ٍل لَذُو اللَّهلَى فَضالنَّاِس ع لِكنو لَا النَّاِس َأكْثَر 
ونشْكُر٦٩(﴾ي(.  
 محّل ال )أحياهم(و ،التراخي مع للترتيب عطف حرف )ثم( }َأحياهم ثُم{ :قوله

  .)٧٠( )أحياهم ثم فماتوا( :أي مقدرة جملة على معطوفة لها
  .)٧١( وجهاِن فيهو ،واإلحياء اإلماتة بين المدة تراخى معنى إلفادة )ثم(ــب وعطف

 معنى في َأمر ألنه موتوا، :اللَّه لهم فقاَل :معنى على معطوفٌ أنه :أحدهما
   .أحياهم ثم اللَّه فأماتَهم :تقديره الخبِر

 تقتضي )ثم( و أحياهم، ثم فماتوا :تقديره محذوٍف، على معطوفٌ أنه :والثاني
  .اِإلماتَِة عن اِإلحياِء تراخي

 ثم فماتوا( :أي المقام يستدعيِه مقدر على عطفٌ )أحياهم ثُم( فجملة إذاً
 ذكره عن االستغناءو يه،عل )موتُوا اللَّه لَهم فَقاَل( قوله لداللة حذف وإنما ،)أحياهم

  .)٧٢( إرادته عن تعالى مراِده تخلُّف الستحالة
  :البقرة سورة في الفعلية الجملة حذف مواضع إلحصاء بياني جدول
  داللته  الحذف فيها ورد التي اآليات  اآليات عدد  الحذف مواضع

   آيةً ٢٥   الشرط جملة
) ٦١ /٥٤ /٤٠ /٣٨ /٢٢/ 

١٠٢ /٩١ /٨٩ /٦٨/ 
١٣٧ /١٣٥ /١١٣ /١٠٩/ 
١٨٦ /١٥٢ /١٤٧ /١٤٤/ 

   ختصاراال
  عليه السياق لداللة

                                                        
  ).٢٤٣(اآلية : سورة البقرة) 69
  ٣٦١ ص١عراب القرآن وبيانه جإ: انظر) 70
  .٥٠٧ ص٢الدر المصون ج: انظر) 71
  .١٣٨، والحذف البالغي في القرآن الكريم ص٢٣٨ ص١تفسير أبي السعود ج: انظر) 72
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  داللته  الحذف فيها ورد التي اآليات  اآليات عدد  الحذف مواضع
٢٢٣ /٢٢٢ /٢٠٩ /١٨٧/ 
٢٥٨/٢٦٠ /٢٣٥ /٢٢٩ (  

) ٩٤ /٩٣ /٩١ /٣١ /٢٣/ 
١٨٠ /١٧٢ /١٧٠ /١١١/ 
٢٣٠ /٢٢٨ /١٨٦ /١٨٤/ 
٢٧٨ /٢٤٨ /٢٤٦ /٢٣٦/ 

٢٨٦ /٢٨٢ /٢٨٠ (  

   االختصار
  آيةً ٢٢   الشرط جواب جملة  عليه قبله ما لداللة

 السامع لعلم  ) ٨٩ / ٩٧ (
  بالمحذوف

) ٨٣ /٧٥ /٧٤ /٧١ /٥٤/ 
٢١٣ /١٨٧ /١٤٩ /٨٤/ 

٢٥١ /٢٤٣ /٢٣٥ (  

   لداللة االختصار
  عليه السياق

  آيةً ١٣   العطف جملة

٦٠  
   كمال على للِداللة

 تحقُّق سرعة
  االنفجار

  

  :ةالخاتم
 فـي  الجملة حذف فيه تناولت الذي البحث هذا بإتمام علي من الذي هللا الحمد

  :إليها توصلت التي النتائج أهم القارئ أخي وإليك داللية، نحوية دارسة البقرة سورة
 عن تكشف فهي والبالغية، النحوية الدراسات قمة في تقع القرآني النظم دراسة إن .١

 .معاً وبالبالغة باللغة وعينا وتثري البالغي اإلعجاز دالئل بعض
 وفعـل  واسـم  حـرف  من الكالم أجزاء جميع تشمل العربية في الحذف ظاهرة إن .٢

 الكالم، أجزاء بعض فحذ أحياناً يستدعي المقام وإن بأكملها، الجملة حذف وأحياناً
 .المحذوف الكالم على دالة قرينة أو دليل وجود كله ذلك في ويشترط

  :مواضع ثالثة في البقرة سورة في الفعلية الجملة حذف جاء .٣
 .آيةً ٢٥ الشرط جملة حذف مواطن عدد -
 .آيةً ٢٢  الشرط جواب جملة حذف مواطن وعدد -
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 .آيةً ١٣ العطف جملة حذف مواطن وعدد -
 جماليـة  معـاني  الكالم على جلبت مختلفة ألغراض الحذف الكريم قرآنال استخدم .٤

 بعـض  فـي  نهاياتها على اآليات فواصل على المحافظة في بديعية وفوائد متعددة
 حذف فهناك السياق، يقتضيه وما الداللة حسب على الحذف فيكون القرآنية، اآليات

  .المقام يقتضيه ما سبح كلٌّ وهكذا به السامع لعلم وآخر التعظيم بغرض مثالً
 أن آمـل  ،الواسع المجال هذا في باليسير تتقدم أن بعدو البحث هذا نهاية في

 يعـذر  ولكن الكمال فيه دعيأ وال مقل جهد إال هذا فما االستحسان، ويلقى القبول ينال
 ةالمحاول شرف يفل أتأخط نإو يمراد فذاك تصبأ نإف يجهد قصارى فيه تبذل أنني

   .والتعلم
   .وسلم وصحبه آله وعلى محمد وحبيبنا سيدنا على وسلم اللهم وصل
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 -٦٣٢-

  
  
  
  

  والمراجع المصادر
 .الكريم القرآن -

 – كثير ابن دار درويش، مصطفى أحمد بن الدين محيي وبيانه، القرآن إعراب )١
 .هـ١٤١٥ الرابعة الطبعة دمشق،

 يونس بن اعيلإسم بن محمد بن أحمد النَّحاس، جعفر أبو القرآن، إعراب )٢
 دار إبراهيم، خليل المنعم عبد :عليه وعلق حواشيه وضع النحوي، المرادي

 .هـ١٤٢١ األولى الطبعة بيروت العلمية، الكتب
 محمد بن عمر بن اهللا عبد سعيد أبو الدين ناصر ،التأويل وأسرار التنزيل أنوار )٣

 التراث اءإحي دار ،المرعشلي الرحمن عبد محمد :قيحقت ،البيضاوي الشيرازي
  .هـ١٤١٨  األولى الطبعة ،بيروت – العربي

 بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبو التفسير، في المحيط البحر )٤
 بيروت - الفكر دار جميل، محمد صدقي :تحقيق األندلسي، الدين أثير حيان

  .هـ١٤٢٠
 :تحقيق الزركشي، اهللا عبد بن محمد الدين بدر القرآن، علوم في البرهان )٥

  .القاهرة  – التراث دار إبراهيم، الفضل أبو محمد
 السعود أبو الكريم، الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد :السعود يأب تفسير )٦

  .بيروت – العربي التراث إحياء دار مصطفى، بن محمد بن محمد العمادي
 -  الرشيد دار صافي، الرحيم عبد بن محمود الكريم، القرآن إعراب في الجدول )٧

 .هـ١٤١٨ الرابعة الطبعة مشق،د
 مكتبة شادي، أبو السالم عبد لمصطفى الكريم، القرآن في البالغي الحذف )٨

  .القاهرة – القرآن
 – غريب دار المكارم، أبو علي الدكتور العربي، النحو في والتقدير الحذف )٩

  .األولى بعةطال ،القاهرة
 الحموي اهللا دعب بن علي بكر أبي الدين تقي ،األرب وغاية األدب خزانة )١٠

 األولى الطبعة ،بيروت ،الهالل ومكتبة دار ،شقيو عصام تحقيق ،األزراري
 .م١٩٨٧
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 الهدى دار النجار، علي محمد  :تحقيق جني، بن الفتح ألبي الخصائص، )١١
  .األولى بعةطال لبنان، - بيروت والنشر، للطباعة

 بن أحمد الدين شهاب العباس، أبو المكنون، الكتاب علوم في المصون الدر )١٢
 محمد أحمد الدكتور :تحقيق الحلبي، بالسمين المعروف الدائم عبد بن يوسف

 .دمشق – القلم دار الخراط،
  :تحقيق الجرجاني، محمد بن الرحمن عبد بن القاهر عبد ،اإلعجاز دالئل )١٣

  .م١٩٩٥ األولى الطبعة بيروت، - العربي الكتاب دار ،التنجي محمد.د
 اهللا، عبد بن علي بن عيسى بن علي لرماني،ا الحسن أبو الحدود، رسالة )١٤

 .عمان – الفكر دار السامرائي، إبراهيم :تحقيق
 العقيلي الرحمن عبد بن اهللا عبد عقيل، مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح )١٥

 -  التراث دار مكتبة الحميد، عبد الدين محيي محمد تحقيق ،المصري الهمداني
  .م١٩٨٠يوليو - هـ١٤٠٠ رمضان ،٢٠ ط القاهرة،

 :تحقيق الجوهري، حماد بن إسماعيل العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح )١٦
  .هـ١٣٩٩ بيروت -  للماليين العلم دار عطار، الغفور عبد أحمد

 الجامعية الدار ، حمودة سليمان طاهر ،اللغوي الدرس في الحذف ظاهرة )١٧
  .اإلسكندرية والتوزيع والنشر للطباعة

 أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف )١٨
 .هـ١٤٠٧ الثالثة الطبعة بيروت، – العربي الكتاب دار الزمخشري،

 الصادق ومحمد الوهاب، عبد أمين :تحقيق منظور، البن العرب، لسان )١٩
  .الثالثة الطبعة لبنان،  - العربي التراث إحياء العبيدي،

 حققه البغوي، مسعود بن لحسينا محمد أبو السنة، محيي التنزيل، معالم )٢٠
 مسلم سليمان - ضميرية جمعة عثمان - النمر اهللا عبد محمد :أحاديثه وخرج

  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ الرابعة، الطبعة والتوزيع، للنشر طيبة دار الحرش،
 عبد الدين محي تحقيق ،األنصاري هشام البن ،األعاريب كتب عن اللبيب مغني )٢١

 .م١٩٩٥  بيروت - داصي العصرية المكتبة ، الحميد
 ،لبنان بيروت ،العلمية الكتب دار ،جعفر بن قدامة الفرج وأب ،النثر نقد )٢٢

  .م١٩٩٠
  

 
  


