
    ٔ 
 

 

 دقمة ملا
 اٌؾّل هلل اٌنٞ أيي اٌمواْ ثبٌٍَبْ اٌؼوثٟ اٌّج١ٓ فزؾلٜ ثجالغزٗ اال١ٌٚٓ ٚاالفو٠ٓ          

جواً اٌّزمل١ِٓ اال١ِٓ اٌنٞ اربٖ هثٗ عٛاِغ اٌىٍُ فىبٔذ ٔٚاٌظالح ٚاٌَالَ ػٍٝ إٌجٟ 

اٌط١ج١ٓ ٚػٍٝ اطؾبثٗ اٌغو ا١ٌّب١ِٓ ٚػٍٝ ِٓ رجؼُٙ ي ث١زٗ األؽٙبه ٚاٌّزأفو٠ٓ ٚػٍٝ آ

 ...ثاؽَبْ اٌٝ ٠َٛ اٌل٠ٓ , ٚثؼل 

٠ٚغٍٛٔٗ ٠ؾزفْٛ ثٗ  ِب أفىٛا ئم , ػٕب٠خ ثبٌغخ ِٓ ٌلْ ػٍّبء اٌؼوث١خ اٌجالغخ ػٌٍُمل ٔبي           

ثٛ ٘الي ٠مٛي أ , ٠لهن ثٗ ئػغبى اٌمواْف١ٗ اٌطو٠ك اٌنٞ فُٙ ٠وْٚ , ٠ٚشغؼْٛ ػٍٝ كهاٍزٗ , 

ػٍُ  –ثؼل اٌّؼوفخ ثبهلل عً صٕبؤٖ  –ئْ اؽك اٌؼٍَٛ ثبٌزؼٍُ , ٚاٚال٘ب ثبٌزؾفع  )): اٌؼَىوٞ 

((اٌجالغخ 
 (ٔ)

 . 

           : ِٛػٛػبرٗ اٍٍٛةأثوى ِٓ ٚ اٌّّٙخ فٟ ػٍُ اٌجالغخ , فوٚعاٌّؼبٟٔ ِٓ ا٠ٌٚؼل ػٍُ 

وج١و فٟ اصو  اٌىو٠ُ ٚاالكة اٌؼوثٟ فىبْ ٌٗ ِٓ االٍب١ٌت اٌشبئؼخ فٟ اٌمواْ , ٚ٘ٛ (٠غبى اإل )

ى و  جِب١٘زٗ ُٚٔ جؾش ثأْ ٔ فىبْ عل٠وا   اٌف١ٕخ ,ٚر١ٌٛل اٌظٛه ّواك ؽوؽٙب اٌا٠ؼبػ اٌفىوح 

 فٟ إٌظٛص . رأص١وٖ ِٛاؽٓ

ب فبرّخ ثأُ٘ ّب ِملِخ ٚر١ّٙل ٚرزٍّٛ٘رَجمٙ فظ١ٍٓٚالزؼذ ِٕٙغ١خ اٌجؾش رم١َّٗ ػٍٝ 

 إٌزبئظ ٚلبئّخ ثّظبكه اٌجؾش .

 .ٌغخ ٚاططالؽب  ٠غبىرٕبٌٚذ ف١ٗ ؽل اإل( ٠غبى ِفَٙٛ اٍٍٛة اإل) ٚوبْ ػٕٛاْ اٌز١ّٙل فٟ 

٠غبى اإل االٚيٚلَّزٗ ػٍٝ ِجؾض١ٓ رٕبٌٚذ فٟ  (٠غبىأٔٛاع اإل) ـفؼٕٛٔزٗ ث اٌفظً األٚياِب 

فقظظزٗ ٌٍّٕبمط  اٌفظً اٌضبٟٔاِب ثبٌؾنف , ٠غبى اإل اٌضبٟٔ اٌقبٌٟ ِٓ اٌؾنف ٚرٕبٌٚذ فٟ

: رٕبٚي  اٌؼوثٟ ٚرؼّٓ ِجؾض١ٓ ْ اٌىو٠ُ ٚاٌشؼوفٟ اٌموآاٌٛاهكح  اإل٠غبى ألٍٍٛةاٌزطج١م١خ 

 .  اٌؼوثٟاٌشؼو  اإل٠غبى فٟ ٚرٕبٚي اٌضبٟٔ اٌىو٠ُ , ٠غبى فٟ اٌمواْاالٚي اإل

ٚلل اػزّلد فٟ ثؾضٟ ٘نا إٌزبئظ اٌزٟ رٛطً ا١ٌٙب اٌجؾش  ٚرؼّٕذ اٌقبرّخ ِغّٛػخ ِٓ      

ػغبى اٌمواْ الثٓ لز١جخ , ٚئ, ٓ ٌٍغبؽع ١١اٌج١بْ ٚاٌزج ٝ ِظبكه ثالغ١خ لل٠ّخ ِٓ اّ٘ٙب :ػٍ

٘و اعٛ وّب هعؼذ اٌٝ ِظبكه ثالغ١خ ِؼبطوح ِٕٙب :الي اٌؼَىوٞ , ٘الثٟ  اٌظٕبػز١ٓٚ

 .ٚغ١و٘ب ِٓ اٌّظبكه خؽجبٔؼغُ اٌجالغخ اٌؼوث١خ ٌجلٚٞ ِٚ اٌٙبشّٟ ,  ألؽّلاٌجالغخ 

ٚفٟ اٌقزبَ فٙنا عٙلٞ اٌنٞ ثنٌذ ف١ٗ غب٠خ ِب اٍزط١غ فّب وبْ ِٓ طٛاة فّٓ هللا ػي ٚعً 

فطٛح اٌّجزلب ,  أٙبٔفَٟ ٠ٚشفغ ٌٟ  فّٓ وبْ ف١ٗ ِٓ فطأ ِٚب ,ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌؾّل ٚإٌّخ 

, ٚافو كػٛأب ْ اٌؾّل هلل أٍبي هللا اٌَلاك فٟ اٌمٛي ٚاٌؼًّ أٗ ٌٟٚ مٌه اٌمبكه ػ١ٍٗ ٚؽلٖ 

 هة اٌؼب١ٌّٓ .
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 -:يصطهخ اإليجاص في انهغت واالصطالح -اوال :
 -اإليجاص نغت ً: ( أ)

 

 -ػٍٝ ٚفك االرٟ : ٍأٚهك٘ب ػلح ِؼبْ ٍ ٝٚهكد ٌفظخ ) اإل٠غبى ( فٟ اٌّؼغّبد ػٍ       

ٚٚع١ي ٚهثّب  والَ ٚعي   )), ) اإل٠غبى ( ٘ٛ:  (٘ـ 9ٖ٘د )ثٓ فبهً ِمب١٠ٌ اٌٍغخ العبء فٟ 

 ((: رٛعيد اٌشٟء  البٌٛ
(ٕ) .

 

ٚاٚعي اٌىالَ  ))عبء ثّؼٕٝ ) اٌزمظ١و ( , ( ٘ـ93ٖــ ٚفٟ ِؼغُ اٌظؾبػ ٌٍغٛ٘وٞ د )

 ((( وٖ ٚوالَ )ِٛعيلظ  
(ٖ) .

 

اٌؼوة عبء فٟ ٌَبْ ,  ( اٌٛؽٟ , ٍوػخ اٌؼطبءاالفزظبه , اٌقفخ ٚااللزظبه , ) ٚ٘ٛ : ــ 

ً  فٟ اٌجالغخ ٚاٚعيٖ افزظوٖ , ٚوالَ ٚعي فف١ف ,  ))ٚ ٘ـ(1ٔٔالثٓ ِٕظٛه د ) اٚعي ل

 . (( َ ٚع١ي اٞ فف١ف ِمزظوٚاٌٛعي : اٌٛؽٟ , ٠مبي ٚوال

ظوٖ , ٚاٚعي لبي ػ١ٍٗ اٌَالَ ) اما لٍذ فبٚعي ( اٞ اٍوع ٚالز : ٟ ؽل٠ش عو٠وٚف 

((  ٚاٌؼطبء لٍٍٗاٌمٛي 
(ٗ) .

 

 عبء فٟ اٌمبًِٛ اٌّؾ١ؾ ٌٍف١وٚىٞ اثبكٞ ( اٌَو٠غ اٌؾووخ , ٚاٌىالَ اٌقف١ف) ٚــ 

 ٘ـ(3ٔ1د )

ٚاٌقف١ف ِٓ اٌىالَ ٚاالِو  , ٚاٌَو٠غ اٌؼطبء,  اٌَو٠غ اٌؾووخ اٌٛعيٚ ))ــ  

 ((ٚاٌشٟء اٌّٛعي 
(٘ )

. 

 

 : ــ ) ٚعي ( ٔوا٘ب رلٚه ؽٛي ٘نٖ امْ ِؼبٟٔ اٌؾل اٌٍغٛٞ

 ( . اٌزمظ١و , ٚرَو٠غ اٌؼطبء ٚاٌؾووخٚ ,االفزظبه) 

  

 

 -:يجاص اصطالدا اإل ( ب)

 
فّٓ ؽجغ اٌؼوة أُٙ  , ُُ٘ فظبئض اٌٍغخ اٌؼوث١خ فٟ اٌمل٠٘نا االٍٍٛة ِٓ أ ؼلُ ٠ُ              

٠غبى ٘ٛ اٌجالغخ ٙبة ٚاالؽبٌخ ٠ٚؼلْٚ اإلاالٍ ٌٝال ١ّ٠ٍْٛ ئ
(ٙ) 

ِٓ مٌه ٚهٚكٖ ػٕل ٚ , 

ٚاٌنٞ ٠لٌه ػٍٝ اْ هللا ػي ٚعً لل  ))٘ـ( فٟ وزبثٗ اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ فٟ لٌٛٗ ٕ٘٘)د اٌغبؽع 

 ٠غبى ٚلٍخ ػلك اٌٍفع ِغ وضو اٌّؼبٟٔ لٌٟٛٗ ِؾّل ) طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ( ثبإلفظٗ ٠و٠ل إٌج

(( ٔظود ثبٌظجب ٚاػط١ذ عٛاِغ اٌىٍُ )))طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ( 
(1)  ,

ئم ٔوٜ اٌغبؽع 

ًّ ِٓ اٌّؼٕٝ ٠غباإلع ٌّفَٙٛ ٠ؼو , ِغ اٌٛفبء ثٗ ٚئال وبْ ئفالال ٠فَل ى ػٍٝ أْ ٠ْىْٛ ٌٍفعُ أل

االططالؽ١خ اٌزٟ ٚػؼٛ٘ب  ٚ٘نا اٌّؼٕٝ ٔواٖ ٠زىوه ػٕل اٌجالغ١١ٓ فٟ ؽلٚكُ٘ اٌىالَ ,

ٌإل٠غبى
(3)

 . 
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(( رم١ًٍ اٌىالَ ِٓ غ١و افالي ثبٌّؼٕٝ  )) : ثأٔٗ٘ـ(  1ٖٙئم ػوفٗ اٌوِبٟٔ ) د ــ 
(9) .

 

اْ ٠ىْٛ اٌّؼٕٝ ىائلا" ػٍٝ اٌٍفع , أٞ  )) ثأٔٗ٘ـ (  ٙٙٗٚػوفٗ اثٓ ٍٕبْ اٌقفبعٟ ) د ــ 

 (( أٗ ٌفع ِٛعي ٠لي ػٍٝ ِؼٕٝ ؽ٠ًٛ ػٍٝ ٚعٗ االشبهح ٚاٌٍّؾخ
(ٔٓ) .

 

 وع ثألً ِب ٠ّىٓ ِٓ اٌؾوٚف ِٚٓ أٗ اٌؼجبهح ػٓ اٌغ )) , ٘ـ ( ٙٓٙٚػوفٗ اٌواىٞ ) د ــ 

((غ١و ئفالي 
 (ٔٔ) .

  

 لً ِٓ ػجبهح ِزؼبهف اكاء اٌّمظٛك ِٓ اٌىالَ ثأ )) : ثأٔٗلبي ٘ـ (  ٖٙٙٚاِب اٌَىبوٟ ) د ــ 

(( ٍٚبؽ األ
(ٕٔ)

 . 

اْ  ؽل اال٠غبى ٘ٛ كالٌٗ اٌٍفع ػٍٝ اٌّؼٕٝ ِٓ غ١و )):  ٘ـ ( ف١مٛي 1ٖٙٓ االص١و )د اثــ 

 ((٠ي٠ل ػ١ٍٗ 
(ٖٔ )

 (( ؽنف ى٠بكح االٌفبظ, أٚ ٘ٛ ))  
(ٔٗ)

 . 

 االفزظبه ٌىٛٔٗ  ))٘ـ( ٔض رؼو٠ف اٌَىبوٟ ٚىاك ػ١ٍٗ ثؼجبهح  1ٖ9ٚموو اٌمي٠ٕٟٚ ) د ــ 

 ((َٔج١ب ٠وعغ ف١ٗ ربهح اٌٝ ِب ٍجك 
(ٔ٘)

 . 

 

رؼو٠فبد  ٌُٚ رقوط , ػ١ٍٙب ٌٍجالغ١١ٓ اٌملِبء وبٔذ ٘نٖ ثؼغ اٌزؼو٠فبد اٌزٟ ٚلفذُ        

 ٚػغ )) : ثأٔٗ( ٠ؼوفٗ 9ٖٗٔاؽّل اٌٙبشّٟ )د  ٔوٜام  , ػٓ ٘نٖ اٌؾلٚكاٌّؼبطو٠ٓ 

(( اٌّؼبٟٔ اٌىض١وح فٟ اٌفبظ الً ِٕٙب ٚاف١خ ثبٌغوع اٌّمظٛك , ِغ االثبٔخ ٚاالفظبػ 
(ٔٙ)

 . 

ألهاط اٌّزىبصوح  )) : ثأٔٗ( فمل ػوفٗ فٟ اططالػ ػٍّبء اٌج١بْ ٕٓٓٓ)د  ؽجبٔخأِب ثلٚٞ ــ 

 ((رؾذ ٌفع ل١ًٍ 
(ٔ1)

 . 

 

ٔبلظخ ػٕٗ ٚاف١خ ثٗ , فٍٛ   رأك٠خ اٌّؼٕٝ اٌّواك ثأٌفبظ )):  ثأٔٗٚػوفٗ ِؼ١ٓ كل١ك اٌؼبٍِٟ ــ 

ٌُ ٠ىٓ االفزظبه ا٠غبى ثً افالال , ٚ٘ٛ ٌىٕٙب غ١و ٚاف١خ ثٗ االٌفبظ الً ِٓ اٌّؼبٟٔ  وبٔذ

 ((ِؼو ثجالغخ اٌىالَ 
 (ٔ3) . 

 

ٚػوفٗ اؽّل ا١ِٓ اٌش١واىٞــ 
 

 ((ثٗ  ػٓ اٌّواك ٚاف١ب   وْٛ اٌٍفع ٔبلظب  )):  ثأٔٗ
(ٔ9) 

. 

رلي  ل١ٍٍخ  اإل٠غبى ٘ٛ اٌزؼج١و ػٓ اٌّؼبٟٔ ثأٌفبظ اٌمٛي ثبْ ٘نح اٌزؼو٠فبد ال رقوط ػٓــ 

 . ػ١ٍٙب كالٌخ ال رؾزبط ئٌٝ رأًِ كل١ك
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 املبحث االول

 االيجاص انخاني يٍ انذزف

 

 ا  ٚاؽل فُّٕٙ ِٓ موو ٔٛػب  ٠غبى اٌنٞ ال ٠ؾنف ِٕٗ شٟء اإل م١َُفٟ رأفزٍف اٌجالغ١ْٛ       

 .مظو ُِٕٚٙ ِٓ موو ٌٗ اوضو ِٓ ٔٛع ٠غبى ثبٌٚ٘ٛ اإل

  ٍٕٚفظً فٟ ػوع ٘نٖ االلَبَ غٍٝ ٚفك االرٟ :

 

 -: ٚلل عؼٍٗ ثؼؼُٙ ػٍٝ ل١َّٓ , ٘ٛ رم١ًٍ االٌفبظ ٚرىض١و اٌّؼبٟٔ  : االيجاص بانقصش (1)

 . (( اٌزؼج١و ػٕٗ ثّضً أٌفبظٗح , ٠ّٚىٓ ػٍٝ ِؾزّالد ِزؼلكٌفظٗ ِب ٠لي  )) -االول :

ِٗ ال ٠ّىٕٕب اٌزؼج١و ِب )):  انثاَيٚ  ((افوٜ ِضٍٙب  ثأٌفبظٍ  , ػٓ اٌفبظ
(ٕٓ) .

 

 وٜ كاػ١ب ٌٍزم١َُٟٔ ٘ٛ لّخ االٚي فٟ اٌزؼج١و ٚال ٔاٌضبٚ اال إٔب ٔغل إٌٛػ١ٓ ِزشبث١ٙٓ علا  

((اٌجالغخ  ئ٠غبى ))٠غبى ٘ٛ االثٍغ ٍّبٖ ثؼؼُٙ ٚالْ ٘نا إٌٛع ِٓ اإل 
 (ٕٔ) .

 

 , اغّغ ِٓ اٌؾنف ٚاْ وبْ اٌؾنف غبِؼب  ِب كْٚ اٌؾنف فٙٛ  )):  ثأٔٗٚلل طوػ اٌوِبٟٔ 

((غ اٌزٟ ٠ظٍؼ ف١ٙب ِٓ اٌّٛاػغ اٌزٟ ال ٠ظٍؼ اٌؼٍُ ثبٌّٛاػٌٍؾبعخ اٌٝ 
 (ٕٕ)

 . 

 خ)) ث١ٕ:ثمٌٛٗ ف١ّب ٔمٍٗ ػٕٗ اثٓ ٍٕبْ اٌقفبعٟ وِبٟٔ رؼو٠فب افو ٌإل٠غبى ثبٌمظو ٚلل موو اٌــ 

((اٌىالَ ػٍٝ رم١ًٍ اٌٍفع ٚرىض١و اٌّؼٕٝ ِٓ غ١و ؽنف 
 (ٕٖ) ,

  . ٚٚافمٗ اٌقفبعٟ فٟ ها٠ٗ ٘نا 

)) رم١ًٍ االٌفبظ ٚرىض١و اٌّؼبٟٔ ((  ثمٌٛٗ :ٚلل ػوفٗ اثٛ ٘الي اٌؼَىوٞ ــ 
(ٕٗ)

 . 

ِٗ اٌنٞ ال ٠ّىٓ اٌزؼج١و )) ثمٌٛٗ :ٚٚػؼ ِؼّٛٔٗ اثٓ االص١و ا٠ؼب         افوٜ  ثأٌفبظٍ  ػٓ اٌفبظ

 ثؼغ فٟ والَ , ٚاما ٚعلُ  ٚاػٛى٘ب ئِىبٔب   ػٍٝ ؽجمبد اال٠غبى ِىبٔب  أٚفٟ ػلرٙب ٚ٘ٛ ِضٍٙب 

٠ؾزبط اٌٝ فؼً  ألٔٗ, ٠ٚوٜ اثٓ االص١و اْ اٌزٕج١ٗ ٌٙنا إٌٛع ػَو  ٔبكها   اٌجٍغبء فأّب ٠ٛعل شبما  

(( لي ػ١ٍٗ زِب ٠َ ٌقفبء ٚؽٛي فىو ًِرأ
(ٕ٘)

 . 

 ((االٌفبظ ٚرفٛق اٌنٞ ري٠ل ف١ٗ اٌّؼبٟٔ ػٍٝ  )) : ثأٔٗٚػوفٗ اٌؼٍٛٞ ا١ٌّٕٟ ــ 
(ٕٙ) .

 

((ٚ٘ٛ ِب ١ٌٌ ثؾنف  )) ثمٌٛٗ :ٚػوفٗ اٌمي٠ٕٟٚ ا٠ؼب ــ 
 (ٕ1)

 . 

 

 ٓ اٌملِبء ٌُٚ رقوط رؼو٠فبد اٌّؼبطو٠ٓ ١وبٔذ ٘نٖ ثؼغ اٌزؼو٠فبد اٌزٟ ٚلفٕب ػ١ٍٙب ٌٍجالغ١

 ػٓ ٘نٖ اٌؾلٚك .

 

ىض١وح فٟ اٌفبظ ل١ٍٍخ ِٓ غ١و اٌّؼبٟٔ اٌرؼ١ّٓ  )):  ثأٔٗئم ٔوٜ اؽّل اٌٙبشّٟ لل ػوفٗ ــ 

ؽنف((
 (ٕ3)

 . 

((وح كْٚ اٌؾنف١ِبوبْ ٌفظٗ لظ١وا ١َ٠وا ِٚؼٕبٖ وض)):ثأٔٗفمل ػوفٗ  ؽجبٔخأِب ثلٚٞ ــ 
 (ٕ9) . 



    ٘ 
 

 

 

 

 -إيجاص انتقذيش  : (2)

 

  : ٘ٛ اٌمَُ اٌضبٟٔ ٌإل٠غبى اٌنٞ ال ٠ؾنف ِٕٗ شٟء

 ((ئ٠غبى اٌزؼ١١ك  ))٘ـ(  1ٍّٕٙبٖ اثٓ ِبٌه )د ــ 
(ٖٓ) ,

٘ـ( ٘نٖ 9ٔٔٚموو ا١ٌَٛؽٟ )د 

اٌز١َّخ
 (ٖٔ)

 . 

ِؼٕبٖ ثّضً اٌفبظٗ ػٓ اٌنٞ ٠ّىٓ اٌزؼج١و )) : ثأٔٗٚمووٖ اثٓ االص١و فٟ وزبثٗ اٌّضً اٌَبئو ــ 

 ٚفٟ ػلرٙب ((
(ٖٕ)  ,

 ((ٍبٜٚ ٌفظٗ ِؼٕبٖ  ِب )) ثمٌٛٗ :٘نا اٌزؼو٠ف ٚىاك ػ١ٍٗ  ٚٚػؼ
(ٖٖ) .

 

٘ٛ اٌنٞ رىْٛ اٌفبظٗ َِب٠ٚخ ٌّؼٕبٖ )) ثمٌٛٗ :ٚمووٖ اٌؼٍٛٞ ا١ٌّٕٟ ا٠ؼب فٟ وزبثٗ اٌطواى ــ 

((اؽلّ٘ب ػٍٝ االفو ٠ي٠ل ال
 (ٖٗ)

 . 

 

 -إيجاص انجايع : (3)

 

ثّي٠ل اٌجَؾ فززووٗ اٌٝ  اْ ٠ىْٛ اٌّؼٕٝ ػٕلن ف١ٍمب   )): ٚلبي ٚ٘ٛ ِب مووٖ اثٓ ِبٌه         

 (( ٔىزخ ظو ِٕٗ ٌزٛفٟ ثَؾ ال
(ٖ٘)

  . 

ٍْ  )) : ٚلبيؽٟ ١ٛ( فٟ اٌزج١بْ ٚٔمٍٗ ػٓ اٌَ٘ـ1ٖٗٚمووٖ اٌط١جٟ )  ٘ٛ اْ ٠ؾزٛٞ اٌٍفع ِؼب

 ((ِزؼلكح 
(ٖٙ) 

 . 
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 ملبحث الثانيا
 االيجاص بانذزف

 

 اوال : دذ االيجاص بانذزف 

 

((الكالم المحذوف  )) الجاحظ بـــ وسماه 
(ٖ7) ،

بالحذف  )) هـ( 7ٕٙوسماه ابن قتٌبة )ت  

((واالختصار 
(ٖ8)

((االسقاط للتخفٌف  ))ـ هـ( ب ٖٓٗقالنً )ت اوسماه الب ، 
(ٖ9) .

 

 

ر شبٌه بالسحر عجٌب االم المؤخذباب دقٌق المسلك لطٌف  )) وهذا النوع من االٌجاز      

، وتجدك اذا لم  لإلفادةازٌد  والصمت عن االفادة ، الذكرذكر افصح من لافإنك ترى به  ترك 

(( نْ بِ من بٌنا اذا لم تُ  ما تكونتنطق ، واتم 
(ٗٓ)

 . 

(( غٌرها من الحال او فحوى الكالم ةبداللاط كلمة اسق )) :بقوله عرفه الرمانً   -
(ٗٔ)

 . 

  فحوى الكالم على المحذوف لداللة ٌحذف منه المفرد والجملة ما )) بقوله :عرفه ابن االثٌر   -

((وال ٌكون إال فٌما زاد معناه على لفظه 
(ٕٗ) . 

هو ما ٌكون بحذف والمحذوف اما جزء جملة او اكثر من جملة ((وعرفه القزوٌنً )) ــ 
(ٖٗ) .

 

ٌجاز ن معاٍن وضعوها لهذا النوع من اإلولم تخرج حدود المعاصرٌن عما ذكره القدماء م

  -: ما ٌؤتًبعض هذه التعرٌفات على نحو  وساعرض

 

ٌدل على  حذف شًء من العبارة ال ٌخل بالفهم عند وجود ما )) بقوله :عرفه احمد الهاشمً   -

((المحذوف من قرٌنه لفظٌة او معنوٌة 
(ٗٗ) . 

 

بحذف ما ال ٌخل بالمعنى وال ٌنقص من البالغة ، بل لو  )) بقوله : طبانةوعرفه بدوي   -

ترك مسترذل ، علو بالغته ولصار الى شًء مس ٌظهر المحذوف لنزل قدر الكالم عن

((ولكان مبطنا لما ٌظهر على الكالم من الطالوة والحسن والرقة 
(ٗ٘) . 

  

منها ،  المعانً الكثٌرة فً عبارة اقل عنهو التعبٌر )) بقوله :عرفه عبد المعطً عرفة  -

((االخالل بتلك المعانً وٌشترط فٌه علم السامع به  بحذف شًء من تركٌبها ، مع
(ٗٙ)

. 
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روبها صل فً المحذوفات جمٌعها على اختالف ضُ ووضح هذا االسلوب وزاد علٌه ان األ    

فإنه لغُو  ،ٌكن هناك دلٌل على المحذوف م ان ٌكون فً الكالم ما ٌدل على المحذوف ، فان ل

 ومن شرط المحذوف فً حكم البالغة انه متى اظهر ، ال ٌجوز بوجٍه وال سببٍ ،من الحدٌث 

ٌظهر  ال ٌناسب ما كان علٌه ، اوال من الطالوة والحسن وقد ،صار الكالم الى شً غث  

فً  ٌظهر باإلعراب ٌقعالمحذوف فً االعراب او قد ٌظهر بالنظر الى تمام المعنى والذي 

الجمل من المحذوفات كثٌرا (( 
(ٗ7) . 

 

 أدلة الحذف كثٌرة منها :  -

 ــ ان ٌدل العقل على الحذف ، والمقصود االظهر على تعٌٌن المحذوف ، كقوله :ٔ

المٌتة ُوالدٌم ولحٌم الخنزٌر (()) ُحّرمت علٌكم  
(ٗ8)

، فإن العقل ٌدل على الحذف ، 

والمقصود االظهر ٌرشد الى أن التقدٌر : حرم علٌكم تناول المٌتة والدم ولحم الخنزٌر ، 

ألن الغرض االظهر منها تناولها 
(ٗ9)

 . 

، كقوله تعالى : )) وجاء رُبك ((ــ أن ٌدل العقل على الحذف والتعٌٌن ٕ
(٘ٓ)

أي : أمر ربك  

أو عذابه أو بؤسه 
(٘ٔ)

 . 

على التعٌٌن ، كقوله تعالى حكاٌة عن أمراة العزٌز  والعادةــ أن ٌدل العقل على الحذف ، ٖ

ّن الذي لُمتننً فٌه (( )) فذلك
(ٕ٘)

، دّل العقل على الحذف فٌه ، الن اإلنسان إنما ٌالم على  

لقوله : )) قد َشَغَفها ُحبا" ((كسبه فٌحتمل أن ٌكون التقدٌر )) فً حبه (( 
(ٖ٘)

، أن ٌكون  

ُد فتاها عن نفسه ((ُتراوِ فً مراودته لقوله : )) 
(٘ٗ)

ه وامره فٌشملهما ـً شؤنـون فـوأْن ٌك،  

ألن الحب المفرط ال ٌالم االنسان علٌه فً العادة ، والعادة دلت على تعٌٌن المراودة ، 

قدر أن لقهره صاحبه وغلبته اٌاه ، وإنما ٌالم على المراودة الداخلة تحت كسبه التً ٌ

ٌدفعها عن نفسه 
(٘٘)

 . 

بعناكم (( ٗ ــ أن تدل العادة على الحذف والتعٌٌن ، كقوله تعالى : )) لو نعلم قتاال" التَّ
(٘ٙ)

  ،

 فالبّد من حذف ، ؤنهم ال ٌعرفونها ؟مع أنهم كانوا أخبر الناس بالحرب ، فكٌف ٌقولون ب

وتقدٌره : )) مكان قتال (( أي : انكم تقاتلون فً موضع ال ٌصلح القتال وٌخشى علٌكم منه 

وٌدل على أنهم أشاروا على رسول هللا ــ صلى هللا علٌه وسلم ــ أن ال ٌخرج من المدٌنة 

وان الحزم البقاء فٌها 
(٘7)

 . 

(( عند الشروع فً  ــ الشروع فً الفعل ، كقول المإمن : )) بسم هللا الرحمن الرحٌم٘

القراءة أو أي عمل ، فإنه ٌفٌد أن المراد )) بسم هللا أقرأ (( ، والمحذوف ما جعلت التسمٌة 

 مبدأ له .
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 -و االيجاص بانذزف :ساثاَيا : اق

 لبي اثٛ ٘الي اٌؼَىوٞ : 

اٌّؼبف ا١ٌٗ ِمبِٗ ٚٔغؼً اٌفؼً , اْ رؾنف اٌّؼبف ٚرم١ُ  )) ٚأِب اٌؾنف ػٍٝ ٚعٍٖٛ         

ٌٗ , ِٕٚٙب اْ ٠ٛلغ اٌفؼً ػٍٝ ش١ئ١ٓ ٚ٘ٛ الؽلّ٘ب ٠ٚؼّو ٌألفو فؼٍٗ , ِٕٚٙب اْ ٠برٟ اٌىالَ 

 . ػٍٝ اْ ٌٗ عٛاثب ف١ؾنف اٌغٛاة افزظبها ٌؼٍُ اٌّقبؽت , ٚهثّب ؽنفٛا اٌىٍّخ اٚ اٌىٍّز١ٓ

الَ ِٚٓ اٌؾنف اْ رؼّو غ١و ( ِٓ اٌى ال ِٚٓ اٌؾنف اٍمبؽ ), ِٕٚٙب اٌمَُ ثال عٛاة 

(( ِنوٛه
(٘3)

 . 

ثؼؼٙب  ٚٚئْ وبْ ِٛعيا اال أٗ ٠ش١و اٌٝ اْ ٌٍؾنف اوضو ِٓ ٔٛع  ٕ٘ب ٚوالَ اٌؼَىوٞ     

ِب ٠ىْٛ فٟ عٍّخ )ؽنف وٍّز١ٓ ( اٚ  بِٕٚٙ( ,  ال اٚ ؽوف وـ ) لل ٠ىْٛ ِفوكا فٟ وٍّخٍ 

 -ػٍٝ ٔٛػ١ٓ :ِٕٚٗ عؼً اٌؼٍّبء الَبَ اٌؾنف , عٛاة اٌمَُ ( )ؽنف 

فٟ  ِب ٠وكٌٗ فٟ اٌجالغخ ِلفً ػظ١ُ ٚاوضو ))  : ٚ٘نا إٌٛع ِٓ اٌؾنف : دزف انجًم اوالً 

 (( ػٍّٗ ٚاشزٙبه ٙٛه اصوٖظللِٗ ٚ ِٚب مان اال ِٓ اعً هٍٛؿوزبة هللا رؼبٌٝ 
(٘9)  ,

٠ٚأرٟ 

  -ػٍٝ اوضو ِٓ ػوة ٚػٍٝ ٚفك االرٟ :

كٌٙب والِب ٚ٘نا اؽَٓ اٌّؾنٚفبد ع١ّؼٙب , ٚاً ثٕفَٙب زماٌزٟ رَ -ؽنف اٌغًّ اٌّف١لح :  -ٔ

 . ٖ اال فٟ وزبة هللا رؼبٌٝػٍٝ االفزظبه , ٚال ٔىبك ٔوا

 

ؽنف اٌغًّ غ١و اٌّف١لح  -ٕ
(ٙٓ)  :  

 -ػٍٝ اهثؼخ اػوة : ٚرأرٟ

  -ؽنف اٌَإاي اٌّمله )االٍزئٕبف ( ٠ٚأرٟ ػٍٝ ٚع١ٙٓ :  ( أ)

 

بهح ثاػبكح اٍُ ِٓ رملَ اٌؾل٠ش ػٕٗ ر ءٚ٘نا ٠غٟ : اػبكح االٍّبء ٚاٌظفبد -: انىجه االولــ 

ٚ٘ٛ اؽَٓ ِٓ االٚي ٚاثٍغ الٔطٛائٗ ػٍٝ ث١بْ اٌّٛعت ٌإلؽَبْ  طفزٗ ٚربهح ٠غٟء ثاػبكح

 . ٚرقظ١ظٗ

  . االٍزئٕبف ثغ١و اػبكح االٍّبء ٚاٌظفبد -:  انىجه انثاَيــ 

  . االوزفبء ثبٌَجت ػٓ اٌَّجت ٚثبٌَّجت ػٓ اٌَجت ( ة)

ِب ٠إرٝ ثٗ فٟ افوٖ ٚ٘ٛ اْ ٠ؾنف ِٓ طله اٌىالَ : اٌزف١َو االػّبه ػٍٝ شو٠طخ  ( د)

, ٚ٘ٛ صالصخ أٚعٗ  ١ٌال ػٍٝ االٚيف١ىْٛ االفو ك
(ٙٔ)

: 

 ــ أْ ٠أرٟ ػٍٝ ؽو٠ك االٍزفٙبَ فزنوو اٌغٍّخ االٌٚٝ كْٚ اٌضب١ٔخ .ٔ

 أْ ٠وك ػٍٝ ؽل إٌفٟ ٚاالصجبد .ــ ٕ

   فال ٠ىْٛ اٍزفٙبِب" ٚال ٔف١ب" ٚاصجبرب" . ــ أْ ٠وك ػٍٝ غ١و ٘ن٠ٓ اٌٛع١ٙٓ ,ٖ

اٍزفٙبَ جت ٚال اػّبه ػٍٝ شو٠ؾ اٌزف١َو ٚال ِب ١ٌٌ ثَجت ٚال َِ ( س)
(ٕٙ) .
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 دزف انًفشداث ثاَيا : 

الْ اٌّفوكاد افف فٟ , اال٠غبى ثؾنف اٌّفوكاد  اٍٚغ ِغبال ِٓ ؽنف اٌغًّ  ))          

((االٍزؼّبي فٍٙنا اوضو ف١ٙب 
 (ٖٙ)

ٚموو ٌٗ اثٓ االص١و,  
(ٙٗ)

 " :اهثؼخ ػشو ػوثب 

 .ػ١ٍٗ ثنوو اٌفؼً  ثبٌلالٌخؽنف اٌفبػً ٚاالوزفبء  -ٔ

 -ٚاػٍُ اْ ؽنف اٌفؼً ٠ٕمَُ اٌٝ ل١َّٓ :ؽنف اٌفؼً ٚعٛاثٗ :  -ٕ

 يظهش نذالنه انًفعىل عهيه .  

  ال يكىٌ هُاك يُصىب يذل عهيه ، واًَا يظهش بانُظش انى  ألَه ،ال يظهش فيه قسى انفعم

 .يالئًت انكالو 

 .ؽنف اٌّفؼٛي ثٗ  -ٖ

 ؽنف اٌّؼبف ٚاٌّؼبف ا١ٌٗ ٚالبِخ وً ٚاؽل ِّٕٙب ِمبَ االفو . -ٗ

 ؽنف اٌّٛطٛف ٚاٌظفخ ٚالبِخ وً ِّٕٙب ِمبَ االفو . -٘

ٚأّب وبٔذ وضورٗ فٟ اٌىالَ كْٚ اٌىالَ إٌّضٛه الِزٕبع اٌم١بً  ,ٚاوضو ِب ٠غٟء فٟ اٌشؼو 

 -فٟ اٌىالَ ػٍٝ ػوث١ٓ : رأرٟفٟ اؽواكٖ , ٚاٌظفخ 

  وانتخصيص  نهتأكيذايا 

  وايا نهًذح وانزو 

ٚوالّ٘ب ِٓ ِمبِبد االٍٙبة ٚاٌزط٠ًٛ ال ِٓ ِمبِبد اال٠غبى ٚاالفزظبه ٚاْ وبْ االِو 

  . اٌج١بْ ِب ٠ؼبف ا١ٌٗ ِٓ االٌزجبً ٚػل ٘نا, ونٌه ٌُ ٠ٍك اٌؾنف ثٗ 

  . ؽنف اٌشوؽ ٚعٛاثٗــ ٙ

  . ؽنف اٌمَُ ٚعٛاثٗــ 1

  . ٚمٌه ِٓ اٌطف ػوٚة اال٠غبى ٚاؽَٕٙب ,ؽنف ٌٛ ٚعٛاثٙب  ــ 3

 .ؽنف عٛاة )ٌٛال( ــ  9

  . ؽنف عٛاة )ٌّب ( ) أِب (ــ  ٓٔ

 .ؽنف عٛاة )ئما( ــ ٔٔ

فال ٠ىْٛ اال ِفوكا , ٚاالؽَٓ ؽنف اٌقجو الْ  اٌّجزلأاِب ؽنف  ,ؽنف اٌّجزلأ ٚاٌقجو ــ ٕٔ

  . عٍّخ ٠أرِٟٕٗ ِب 

 ٟٚ٘ ِواكٖ . ,ؽنف ) ال( ِٓ اٌىالَ ــ  ٖٔ

ــ ؽنف اٌٛاٚ ِٓ اٌىالَ ٚاصجبرٙب , ٚاؽَٓ ؽنٚفٙب ِٓ اٌّؼطٛف ٚاٌّؼطٛف ػ١ٍٗ , ٚاما ٌُ  ٗٔ

٠نوو ؽوف اٌّؼطٛف ثٗ وبْ مٌه ثالغخ ٚا٠غبى 
(ٙ٘ . )

ٌُٚ ٠يك اٌّؼبطوْٚ ػٍٝ ٘نٖ 

اٌزم١َّبد لَّب افو غ١و ِب مووٖ اثٓ االص١و 
(ٙٙ)

. 

 



    ٔٓ 
 

 

 ملبحث االولا
 ٌ انكشيى ص في انقشآيجاًَارج اإل

     

 أٍٍٛة اإل٠غبى ,٠زؼّٓ ٘نا اٌفظً رطج١مبد ِٓ اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚاٌشؼو اٌؼوثٟ رؼّٕذ       

  ٍٚأػوع ٘نٖ االِضٍخ ػٍٝ ٚفك أٔٛاػٙب ٚثؾَت االرٟ : ــ

 أٛاػٗ فٟ اٌّجؾش االٚي ِٓ اٌفظً االٚئب ٚلل موو : يجاص انخاني يٍ انذزفاإل  ــ أٚال :

ٚػٍٝ  ْ اٌىو٠ُ ٚاٌشؼو اٌؼوثٟرغٕجب ٌإلؽبٌخ ِٓ اٌموآ ٍٚأػوع ٌىً ٔٛع ِغّٛػخ اِضبي

  -إٌؾٛ االرٟ :

لٌٛٗ فٟ ) ِب ٠لي ػٍٝ ِؾزّالد ِزؼلكح ( ْ اٌىو٠ُ اِضٍزٗ ِٓ اٌموآِٚٓ   -: ايجاص انقصش -ٔ

ْْ أٍِو ثؼجبكٞ فبػوْة ٌُٙ ؽَو٠مب" فٟ اٌجؾو ٠َجََب" ال  رؼبٌٝ : )) ٌٚمل أٚؽ١ٕب ئٌٝ ٍِٛٝ أ

َُ ِب غش١َُٙ ُْ ِٓ ا١ٌَ ً   رقبف َكَهوب" ٚال رقشٝ * فأرجؼُٙ فوػْٛ ثغٕٛكٖ فََغش١ٙ * ٚأَػ

ُٗ ِٚب َ٘  َِ ْٛ ُْ لَ  (( َلٜفِوػٛ
(ٙ1)

 . 

َُ ِب غش١َُٙ (( ِٓ عٛاِغ اٌىٍُ اٌزٟ ٠َزلي ػٍٝ لٍزٙب ثبٌّؼبٟٔ  فمٌٛٗ : ))   ُْ ِٓ ا١ٌَ فََغش١ٙ

ال ٠ؼٍُ وٕٙٗ ئال هللا ٚال ٠ؾ١ؾ  اٌىض١وح , أٞ غش١ُٙ ِٓ االِٛه اٌٙبئٍخ ٚاٌقطٛة اٌفبكؽخ ِب

 ثٗ غ١وٖ .

"َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهلٌِنَ  فِ ورْ معُ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِالْ ِٕٚٗ لٌٛٗ رؼبٌٝ "ــ 
 (3ٙ) . 

ِٕٚغ اٌٍَبْ ػٓ , خ اٌوؽُ ِو ثبٌّؼوٚف طٍنٖ ا٠٢خ ع١ّغ ِىبهَ االفالق , ألْ األفغّغ ٘

ػواع ػٓ اٌغب١ٍ٘ٓ ف ػٓ اٌّؾوِبد , ٚغ١و مٌه ٚفٟ اإلٚػٓ اٌىنة , ٚغغ اٌطواٌغ١جخ 

ٚغ١وّ٘ب اٌظجو ٚاٌؾٍُ 
(ٙ9) .

 

 

ِٗ ح , ٚػٍٝ ِؾزّالد ِزؼلكٌفظٗ ٠لي ِب ِب ــ ا ,  افوٜ ِضٍٙب ثأٌفبظٍ  ال ٠ّىٕٕب اٌزؼج١و ػٓ اٌفبظ

, ِٕٚٗ لٌٛٗ ٚ٘ٛ أػٍٝ ؽجمبد اال٠غبى ِىبٔب"
 
اة   اْلقَِصاِص  ِفً َولَُكمْ  "رؼبٌٝ :   ٌَ . (7ٓ) " َح

 

اٌنٞ فبق وً
 

 ً ٘نح" ٠ٚزج١ٓ فؼ ٌٍمزً اٌمزً أٔفٝ "مٌُٛٙ والَ ٚفؼً غ١وٖ ِٓ والَ اٌؼوة ث

ق ٘نا اٌمٛي ٌي٠بكرٗ ػ١ٍٗ فٟ اٌؼوة فظبه ٌفع اٌمواْ فٛ ثّب عبء ػٕل باما لبهٔزٙ ا٠٢خ اٌموآ١ٔخ

اٌفبئلح ٚ٘ٛ اثبٔخ اٌؼلي ٌنوو اٌمظبص ٚاظٙبه اٌغوع اٌّوغٛة ػٕٗ ٌنوو اٌؾ١بح ٚاٍزلػبء 

 "ٝ ٌٍمزًاٌمزً أف "٠غبىٖ فٟ اٌؼجبهح , فبْ اٌنٞ رظ١ٙو لٌٛٗ اٌوغجخ ٚاٌو٘جخ ٌؾىُ هللا ف١ٗ ٚإل

اةٌ  اْلقَِصاِص  "ٚأّب ٘ٛ  ٌَ , ٚ٘ٛ  مان , ٌٚجؼلٖ ِٓ اٌىٍفخ ثبٌزىواه ٚ٘نا الً ؽوٚفب ِٓ  "َح

اٌّلهن َ ؤ١ٌف ٚشلح اٌزالٌٚفع اٌمواْ ٠وٜ ِٓ مٌه , ٚثؾَٓ اٌزأ "اٌمزً أفٝ ٌٍمزً " لٌُٛٙ 

ثبٌؾٌ 
(1ٔ) . 

 



    ٔٔ 
 

 

 

 

 :ايجاص انتقذيش ــ  2

 

ن َمْوِعَظة  َفَمن َجاءهُ "  : رؼبٌٝلبي  ِه َفانَتَهىَ  مِّ بِّ  " َفلَُه َما َسلَفَ  رَّ
(7ٕ)  ،

 " َفلَُه َما َسلَفَ  "فقوله 

َفَلُه  ِٓ عٛاِغ اٌىٍُ , ِٚؼٕبٖ اْ فطب٠بٖ اٌّبػ١خ غفود ٌٗ ٚربة هللا ػ١ٍٗ ف١ٙب , اال اْ لٌٛٗ )

"أٞ اْ اٌَبٌف ِٓ مٔٛثٗ , ٠ىْٛ ػ١ٍٗ أّب ٘ٛ ٌٗ  ( ابلغ ، َما َسلَفَ 
(1ٖ)

 . 

  

 ايجاص انجايع : -2

 

ؤُْمُر ِباْلَعْدِل َواْْلِْحَسانِ  "ِٕٚٗ لٌٛٗ رؼبٌٝ ــ  ٌَ  َ
 " إِنَّ َّللاَّ

(ٗ7) .
 

اٌِّٟٛء ثٗ اٌٝ ٍٛؾ ث١ٓ ؽوفٟ االفواؽ ٚاٌزفو٠ؾ ـُ اٌّزـواؽ اٌَّزم١ظاٌفبْ اٌؼـلي ٘ـٛ 

ٛاعجبد اٌ٘ٛ االفالص فٟ ٚاالؽَبْ االػزمبك ٚاالفالق ٚاٌؼجٛك٠خ ع١ّغ اٌٛاعجبد فٟ 

ٚاٌؼجٛك٠خ
 (1٘) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ٕٔ 
 

 

 يجاص بانذزف :إلاثاَيا" : 

, ٍٚبٚػؼ فٟ االِضٍخ ٘نٖ اٌضبٟٔ ِٓ اٌفظً االٚي ٚلل موؤب أٛاػٗ فٟ اٌّجؾش  ( أ

 -االٔٛاع ٚوبالرٟ :

 فًٍ دزف انجًم :

 

ػٍٝ ٙب والِب , ٚ٘نا أؽَٓ اٌّؾنٚفبد ٚأكٌٙب اٌزٟ رَزمً ثٕفَ : دزف انجًم انًفيذة : األول

ْجَغ  االفزظبه ٚال ٔىبك ٔواٖ ئالّ فٟ وزبة هللا رؼبٌٝ , ٍَ ِٓ مٌه لٌٛٗ رؼبٌٝ : )) لبي رَْيَهػْٛ 

ْٕ  ١ٍٕٓ ََكأثب" ٍُ ْجُغ  جٍُٗ ئالّ ل١ٍال"فّب َؽَظْلرُّ فَن َُهٖٚ فٟ  ٍَ ِّب رَأْْ وٍُْٛ , صُ ٠أرٟ ِٓ ثْؼل مٌه 

 ّٓ ٌَُٙ ُْ زُ ِْ ٍْٓ َِب لَّل ًُ ئال ل١ٍال ِّب ِشلاُك ٠َأ ْو َُ ف١ٗ ٠ُغبُس إٌب ْٓ ثَْؼِل مٌه ػب ِِ رُْؾِظْٕٛ َ, صُ ٠أرٟ 

ِٗ ٚف١ٗ  ٍُِه اْئزُٟٛٔ ثِ َّ ٠َْؼِظوَْٚ , ٚلبي اٌ
(ٙ7)

 . )) 

: فوعغ اٌوٍٛي ا١ٌُٙ فأفجوُ٘ ثّمبٌخ ٠ٍٛف فؼغجٛا فبّٔٗ ؽنف ِٓ اٌىالَ عٍّخ ِف١لح رمل٠و٘ب 

ٌٙب , أٚ فظللٖٛ ػ١ٍٙب 
(77)

 (( . , )) ٚلبي اٌٍّه : ائزٟٛٔ ثٗ 

 

     دزف انجًم غيش انًفيذة ويُها : وانثاَي :

 الم)) :  : االٍزئٕبف ثاػبكح االٍّبء ٚاٌظفبد : ومٌٛٗ رؼبٌٝ اوالً 
*

َب فٌِِه   ٌْ ذلَِك اْلِكتاُب ال َر

ِقٌَن  ُهدى   لِْلُمتَّ
*

ٌُْنفِقُونَ   ا َرَزْقناُهْم  الَة َوِممَّ ٌُقٌُِموَن الصَّ ِب َو ٌْ ٌُْإِمُنوَن بِاْلَغ الَِّذٌَن 
*

َوالَِّذٌَن  

ٌُوقُِنونَ  َك َوَما أُْنِزلَ ِمْن َقْبلَِك َوبِاآلِخَرِة ُهْم  ٌْ ٌُْإِمُنوَن ِبَما أُْنِزلَ إِلَ
*

ِهْم  ى ِمْن َربِّ أُْولَئَِك َعلَى ُهد 

(( *اْلُمْفلُِحونَوأُْولَئَِك ُهُم 
(87) .

 

       

 الم "النه لما قال  (اولئك  )على واالستئناف واقع فً هذا الكالم      
*

الى  " ذلَِك اْلِكتابُ  

ٌُوقُِنونَ  "قوله  المستقلٌن بهذه الصفات قد  بال اتجه السائل ان ٌقول : ما " َوبِاآلِخَرِة ُهْم 

 –دون الناس  –اان ٌفوزو بالهدى ؟ فؤجٌب بان اولئك الموصوفٌن غٌر مستبعدٍ  اصواخت

 "وبالفالح اجال  –بالهدى عاجال 
(97) .

 

 

  : االستئناف بغٌر اعادة االسماء والصفات : ثانٌا  

ًَ ال أَْعُبدُ  : ))وذلك قوله تعالى  ِه  َومال ٌْ ِخُذ ِمْن ُدونِِه آلَِهة  إِْن  ُتْرَجُعونَ الّذي َفَطَرنً َوإِلَ * َءأَتَّ

ئا  َوال ٌْ ْحمُن بُِضرٍّ ال ُتْغِن َعّنً َشفاَعُتُهْم َش إِّنً آَمْنُت بَِرّبُكْم َفاْسَمُعوِن *  * ٌنقذونٌُِرْدِن الرَّ

ْعَلُموَن * بِما َغَفَر لً َرّبً َوَجَعلَنً ِمَن  ٌَ َت َقْومً  ٌْ َة قالَ ٌا لَ (( *اْلُمْكَرمٌنَ قٌِلَ اْدُخِل الَجنَّ
 (8ٓ)            

.
عند لقاء ربه ،  له، الن ذلك من مظان المسالة عن حا فمخرج هذا القول  مخرج االستئناف

: كٌف حال هذا الرجل عند لقاء ربه بعد ذلك التصلب فً دٌنه والتسخً  ٌقول وكؤن قائال

قول ، النصباب الغرض الى القل قٌل له ، ولم ٌ "قٌل ادخل الجنة  " لوجهه بروحه ؟ فقٌل :

ْعلَُمونَ  "له مع كونه معلوما ، وكذلك قوله تعالى المقول  ال إلى ٌَ َت َقْومً  ٌْ مرتب على  " ٌا لَ

تقدٌر سإال سائل عما وجد 
(ٔ8)

 . 

 



    ٖٔ 
 

 

 

 :: االكتفاء بالسبب عن المسبب وبالمسبب عن السبب ثالثا  

: " وما كْنَت بجانب الغربً إذ قضٌنا إلى فؤما االكتفاء بالسبب عن المسبب كقوله تعالى       

، فذكر  (8ٕ)موسى األمَر وما كْنَت من الشاهدٌن * ولكنا أنشؤنا قرونا" فتطاوَل علٌهم العمر " 

 . (8ٖ)( َل بها على المسبب وهو ) االرسال ودالرحمة التً هً السبب فً ارساله إلى الخلق 

 

قوله تعالى حكاٌة عن مرٌم ) علها السالم ( : ل غٌر المفٌدة من هذا النوع ـذف الجمـن حـوم

ًَ هٌن  ْمَسسْنً َبَشر ولم أك َبَغٌا * قال كذلك قال ربك هو عل ٌَ " قالت أَنى ٌكون لً غالم ولم 

 ولنجعلَه آٌَة للناس ورحمة ً منا وكان أمرا" مْقِضٌا" "
(8ٗ)

، فقوله : " ولنجعلَه آٌَة للناس "  

لٌل معلله محذوف أي : وانما فعلنا ذلك لنجعله آٌة للناس ، فذكر السبب الذي صدر الفعل تع

 عل (ودَل به على المسبب الذي هو ) الفمن أجله ، وهو جعله آٌة للناس ، 
(8٘)

 . 

 

َك لُِتْنِذَر َقْوما  َما أََتاُهْم  َوَما ُكْنَت بَِجانِبِ  "قوله تعالى ـ و َنا َولَِكْن َرْحَمة  ِمْن َربِّ ٌْ وِر إِْذ َناَد الطُّ

 " لعلهم ٌتذكرون  ِمْن َنِذٌٍر ِمْن َقْبلِكَ 
(8ٙ) .

 

َنا َولَِكْن  َوَما ُكْنَت بَِجاِنبِ  "فان فً هذا الكالم محذوف لواله لما فهم ، ألنه قال  ٌْ وِر إِْذ َناَد الطُّ

كَ  َرْحَمة   عرفناك ولكن  حتى ٌستقٌم نظم الكالم ، وتقرٌره )من محذوف  له وهذا البد " ِمْن َربِّ

فذكر الرحمة التً  تذكر قوما ما اتاهم من نذٌر قبلك ،لمن ربك واوحٌنا الٌك رحمة  ، ذلك (

هً سبب ارساله الى الناس ، ودل على المسبب الذي هو االرسال 
(78) . 

 

  واما االكتفاء بالمسبب عن السبب ، كقوله تعالى : " فاذا قرأَت القرآن َفاستعذ باهلل من

الشٌطان الرجٌم " 
(88)

، أي : إذا أردت قراءة القرآن فاكتفً بالمسبب الذي هو القرآن عن  

 الذي دلت علٌه انها بعدالسبب الذي هو االرادة ، والدلٌل على ذلك أن االستعاذة قبل القراءة و

َعَصاكَ  "منه قوله تعالى والقراءة ،  نـاْلَحَجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َعشْ  َفقُْلَنا اْضِرب بِّ ٌْ  " ا ـ َرَة َع
(89) 

 –الذي هو انفجرت عن السبب الذي  –اي : فضرب فانفجرت منه فاكتفى بالمسبب ، 

الَضرب
 (9ٓ)

 . 

 

  ثالثة أوجه : على : وهو على شرٌطة التفسٌراالضمار -: رابعا  

 : طرٌق االستفهام علىــ ان ٌؤتً ٔ

ِة قُلُوُبُهْم  أََفَمنْ  " : تعالى قال ٌَ ل  لِْلَقاِس ٌْ ِه ۚ َفَو ُ َصْدَرهُ لِْْلِْساَلِم َفُهَو َعلَٰى ُنوٍر ِمْن َربِّ
َشَرَح َّللاَّ

ئَِك فًِ َضاَلٍل ُمبٌِنٍ  ِ ۚ أُولَٰ  " ِمْن ِذْكِر َّللاَّ
(9ٔ)  ،

فمن شرح هللا صدره لالسالم كمن ر االٌة : أٌتقد

ةِ  "وٌدل على المحذوف قوله  ؟ اقسى قلبه ٌَ ل  لِّْلَقاِس ٌْ  " قُلُوُبُهم َفَو
(9ٕ) . 

 

 

 



    ٔٗ 
 

 

 

ْسَتِوي ِمنُكم  "  قال تعالى حد النفً واالثبات ٌرد على ــٕ ٌَ نْ  اَل  َوَقاَتلَ   اْلَفْتح َقْبلِ  ِمن أَنَفقَ  مَّ

َن الَِّذٌَن أَنَفقُوا ِمن َبْعُد َوَقاَتلُواأُْولَئَِك أَْعَظُم َدَرَجة    " مِّ
(9ٖ)  ،

ال ٌستوي منكم من انفق  : تقدٌره

أُْولَئَِك أَْعَظُم  "وٌدل على المحذوف قوله   ، من قبل الفتح وقاتل ، ومن انفق من بعده وقاتل

َن الَِّذٌَن أَنَفقُوا ِمن َبْعُد َوَقاَتلُوا "َدَرَجة  مِّ
 (9ٗ)

 . 

 . "وال اثباتا "وال نفٌا "فال ٌكون استفهاما ،ان ٌرد على غٌر هذٌن الوجهٌن ــ ٖ

كقوله تعالى : " والذٌن ٌإتون ما آَتوا * وقلوبهم َوِجلَة أنهم إلى ربهم راجعون " 
(9٘)

  ،

أعطوا من الصدقات وسائر القرب الخالصة لوجه هللا  فالمعنى فً اآلٌة : والذٌن ٌعطون ما

" وٌخافون أن  : وقلوبهم َوِجلَة " أي : خائفة من أن ترد علٌهم صدقاتهم فحذف قولهتعالى " 

وقلوبهم َوِجلَة " فظاهر اآلٌة انهم وجلون من " : ترد علٌهم هذه النفقات " ، ودل علٌه بقوله 

 الصدقة ولٌس وجلهم الجل الصدقة ، وانما وجلهم الجل خوف الرد المتصل بالصدقة .

 :على شرٌطة التفسٌر وال استئناف  ، سبب وال مسبب وال اضمار : ما لٌسخامسا  

َحَصْدُتم َفَذُروهُ  )) قال َتْزَرعون َسْبَع سنٌن ََدأبا" فما قوله تعالى : فٌه المفٌدة فمن حذف الجمل

متَم لهنَّ إالّ  لونفً ُسْنُبلِه إالَّ قلٌال" مما تؤكُ  قلٌال"  ، ثم ٌؤتً من بعد ذلك َسْبُع ِشداُد ٌؤْكلُْن ما قدَّ

ْعِصُرون * وقال الَملُِك  ٌَ ٌُغاُث الناُس وفٌه  مما ُتْحصُنون * ثم ٌؤتً من بعد ذلك عاُم فٌه 

اْئُتونً به (( 
(9ٙ)

، فانه حذف من هذا الكالم جملة مفٌدة تقدٌرها : فرجع الرسول فؤخبرهم  

 بمقالة ٌوسف فعجبوا لها أو فصدقوه علٌها وقال الملك : )) ائتونً به (( .

" ٌا زكرٌا إنا نبشرك بغالم اسمه ٌحٌى لم نجعل له من قبل َسمٌا : قال :  قوله تعالى :ــ و

عاقرا" وقد َبَلْغت من الَكبِر عِتٌا ، قال كذلك قال  رب أنى ٌكون لً غالم وكانت امرأتً ِ

ا ، قاَل : رب اجعل لً آٌة" ، قال : آٌتك أال  ٌَ ربك هو علً هٌن وقد خلقتك من قبل ولم َتك َش

فخرج على قومه من المحراب فؤوحى الٌهم أْن َسبحوا بكرة" تكلَم الناَس ثالَث لٌال سوٌا ، 

قوة ِ وآتٌناه الحْكَم صبٌا " وعشٌا ، ٌا ٌحٌى خذ ِ الكتاَب ب
(97)

هذا الكالم قد حذف منه جملة  ، 

ونشؤ وترعرع قلنا له :  دل علٌها صدره وهو البشرى بالغالم ، وتقدٌرها : ولما جاءه الغالم

لمحذوفة لٌست من الجمل المفٌدة ٌا ٌحٌى خذ الكتاب بقوة ، فالجملة ا
(98)

 .  

ُْظُشُ  َوَيا " قوله تعالىمن حذف الجمل غٌر المفٌدة و ُؤاَلِء إاَِل  يَ ٍْ  َواِدَذةً  َصْيَذتً  َهَٰ َيا نََها ِي

ٌَ َواْرُكْش َعْبَذَا  فََىاقٍ  ْم نَُا قِطَُا قَْبَم يَْىِو اْنِذساِب * اْصبِْش َعهى يا يَقُىنُى * َوقانُىا َسبَُا َعجِّ

"داُوَد َرا اأْلَْيِذ إََِهُ أََواٌب *
 (99)

 . 

مل لم ٌجده متصل المعنى ولم ٌتبٌن له مجًء ذكر داود ) علٌه لمتؤملها الكالم اذا تؤهذا اف

به  محذوفا ٌصبحٌقولون ( واذا اراد ان ٌقدرها هنا  على ماسالم ( رادفاً كقوله تعالى )اصبرال

 ٌحتمل وجهٌن : وتقديرهالمعنى عسر علٌه ، 

واحفظ نفسك ان تزل فً شًء مما كلفته من مصابرتهم  )اصبر على ما ٌقولون (
(ٔٓٓ)

 . 
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 حذف المفردات : –ب 

 

 - واالمثلة على انواعه هً : 

 حذف المضاف والمضاف الٌه واقامة كل واحد منهما مقام اآلخر : .ٔ

 : حذف المضاف واقامة المضاف الٌه مقامه- 

َة الَّتًِ  "كما فً قوله تعالى  ٌَ ا فٌَِهاَواْسؤَِل اْلَقْر  " ُكنَّ
(ٔٓٔ) ،

  . هلهاأي اسال أ 

 : حذف المضاف الٌه 

من َقبُل ومن َبعُد "  قال تعالى : " هلِل األمرُ ــ 
(ٕٔٓ)

هذا النوع ، أي من قبل ذلك ومن بعده ،  

فائدته بخالف  قلٌل االستعمال الن المضاف ٌكتسً منه تعرٌفا" فحذفه ٌخل بالكالم الذهاب

المضاف نفسه فؤنه ال ٌخل حذفه من جهة أن المضاف الٌه ٌذهب بفائدته وٌقوم مقامه 
(ٖٔٓ )

.  

 

 حذف الفاعل :  .ٕ

,  (ٗٓٔ) "*  َكَّلا ِإَذا َبَمَغِت التاَراِقَي * َوِقيَل َمْن َراقٍ  "كقوله تعالى ــ 
  " ثٍغذ "ٚاٌؼ١ّو فٟ 

ٌٙب موو  وِ غْ ٌٍٕفٌ , ٌُٚ ٠َ 
(ٔٓ٘)

 . 

 ٚ٘ٛ ٔٛػبْ :  -ٚعٛاثٗ : حذف الفعل .ٖ

ُي هللا ٔبلخ   هللا أؽلّ٘ب : ٠ظٙو ثلالٌخ اٌّفؼٛي ػ١ٍٗ ومٌٛٗ رؼبٌٝ : )) فمبي ٌُٙ هٍٛ

ٍُم١ب٘ب((  , أٞ : اؽنهٚا . (ٙٓٔ)ٚ

ٚصب١ٔٙب : ال ٠ظٙو ف١ٗ لَُ اٌفؼً الٔٗ ال ٠ىْٛ ٕ٘بن ِٕظٛة ٠لي ػ١ٍٗ , ٚئّٔب ٠ظٙو ثبٌٕظو 

لَ  "ومٌٛٗ رؼبٌٝ ئٌٝ ِالءِخ اٌىالَ ,  َك َصّف ا لََقْد ِجْئُتُموَنا َكَما َخلَْقَناُكْم أَوَّ َوُعِرُضوا َعلَى َربِّ

ةٍ   " َمرَّ
(ٔٓ7)  ،

او ، جئتمونا  : فقٌل لهم أي : ، اضمار فعل ىٌحتاج ال " لقد جئتمونا "فقوله 

فقلنا لهم 
(ٔٓ8)

  . 

اٌقاع الفعل على شٌئٌن وهو الحدهما ومن هذا الضرب 
 (9ٔٓ) .

 

 (ٔٓٔ) " َفَأْجِمُعوا َأْمَرُكْم َوُشَركاَءُكمْ  ": تعالى قال ــ 
ـ ) أمركم ( وحده ، وانما المراد : ، وهو ل

  . شركائكم أجمعوا أمركم وأدعوا 

 :حذف الصفات  .ٗ

، أي : آٌة  (ٔٔٔ)فمن حذف الموصوف قوله تعالى : " وآتٌنا ثموَد الناقة َ مْبصرة ً " 

 مبصرة ولم ٌرد الناقة فانها ال معنى لوصفها بالبصر .

سفٌنٍة َغْصبا((  قوله تعالى : )) وكان وراءهم َملُِك ٌؤخذ ُكلَّ ومن حذف الصفة 
(ٕٔٔ)

، أي :  

 كل سفٌنة صحٌحة أو صالحة .
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ٌُْخِسُرونَ  "قوله تعالى ـ وـ " َوإِذا كالُوُهْم أَْو َوَزُنوُهْم 
 (ٖٔٔ) ،

 . كالوهم او وزنوهم : أي 

 

  : حذف المفعول به .٘

ُه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبَكى "كما فً قوله تعالى    ُه ُهوَ . َوأَنَّ ا َوأَنَّ ٌَ  " أََماَت َوأَْح
(ٔٗٔ)

، فبعد كل فعل  

 :  منها مفعول به محذوف ، وٌكون ذلك ألغراض

: " ولما َوَرَد ماء  أن ٌكون غرض المتكلم بٌان حال الفعل والفاعل فقط كقوله تعالىــ 

ٌَسقون ووَجد من دونهم امرأتٌن تذودانِ ، قال : ما َخطبكما ؟  ٌَنَ َوَجَد علٌه أمة ً من الناس   َمْد

: ال َنسقً حتى ٌصِدَر الِرعاء وأبونا شٌخ كبٌر * َفَسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال : قالتا    

ًَ من خٌٍر فقٌر "  " رَب إنً لما انزلَت ال
(515)

، وقد حذف المفعول به فً اربعة مواضع  

 أو غٌر ذلك .  عن كون المسقً غنما" أو ابال"الن الغرض الحدٌث عن موسى ال

 

ـ وٌحذف المفعول النه معلوم ، وٌؤتً هذا بعد فعل المشٌئة كقوله تعالى : " ولو شاء هللا 

لهداكم أجمعٌن " 
(525)

وقوله : " ولو شاء هللا لذهَب بسمعهم وأبصاِرهم " ،  
(535)

، أي : لو  

  ان ٌذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها .شاء هللا 

 

 حذف القسم وجوابه : .ٙ

َبْل َعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َفَقاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا  *َواْلُقْرَآِن اْلَمِجيِد *  ق "كقوله تعالى ــ 
 " *َشْيٌء َعِجيٌب 

(554)  ،
َذِلَك َرْجٌع  " افً الشاهد على ذلك من بعده من ذكر العبث ثم قالو

 . (555)أي ال يكون " َبِعيدٌ 
َفالسااِبَقاِت  *َوالسااِبَحاِت َسْبًحا *َوالنااِشَطاِت َنْشًطا  *َوالناازَِعاِت َغْرًقا  "ومنو قولو تعالى  ــــ

فجواب القسم ،  (025) " *َتْتَبُعَها الرااِدَفةُ  *َيْوَم َتْرُجُف الرااِجَفُة  *َفاْلُمَدبَِّراِت َأْمًرا  *َسْبًقا 
 . لتبعثن: محذوف تقديره 

وقولو تعالى " والفجِر* ولياٍل َعْشر* والشْفِع والوَتِر* والميِل إذا َيْسر* ىل في ذلك َقَسُم لًذي ــــ ـ
،  (ٕٔٔ)إَرَم ذاِت الِعماد* التي لم ُيْخَمْق ِمْثُميا في البالد" حجْر* ألم َتَر كيف َفَعَل َرُبك بعاد* 

  . (ٕٕٔ)فجواب القسم ىنا محذوف تقديره : ليعذبن ، أو نحوه 
 : (حذف ) ال  .7

ٌُوُسفَ  "كقولو تعالى : ــــ  ِ َتْفَتُإا َتْذُكُر   " قالُوا َتاَّللَّ
(ٕٖٔ)

،  ال تزال تذكر ٌوسف : ال تفتؤ ، اي 

فحذفت ال من الكالم وهً مرادة 
(ٕٔٗ)

 .   
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 حذف )لو ( وجوابها : .8

 

َخذَ  َما"لو( فكقوله تعالى )فاما حذف ـــ  ُ  اتَّ
هٍ  ِمنْ  َمَعهُ  َكانَ َوَما َولَدٍ  ِمنْ  َّللاَّ  * إِلَٰ

ا هٍ  ُكلُّ  لََذَهبَ  إِذ   " َبْعٍض  َعلَىٰ  َبْعُضُهمْ  َولََعاَل  َخلَقَ  بَِما إِلَٰ
(ٕ2ٔ)  ،

تقدٌر ذلك : لو كان معه آلهة 

خلق   لذهب كل إله
(ٕٔٙ) . 

فال َفْوَت وأُِخذوا من مكاٍن ولو ترى إْذ َفِزعوا ومثال حذف جواب ) لو ( قوله تعالى : " ــ 

قرٌب " 
(ٕ7ٔ)

 ، وتقدٌر جواب لو : لرأٌت أمرا" عظٌما" . 

 

 : ( حذف جواب ) لوال .9

ا  "كقوله تعالى ــ  ٌَ ْن ٌُِحبُّوَن أَْن َتِشٌَع اْلَفاِحَشُة فًِ الَِّذٌَن آَمُنوا لَُهْم َعَذاب  أَلٌِم  فًِ الدُّ إِنَّ الَِّذٌَن 

ْعلَ  ٌَ  ُ    اَل  ُم َوأَْنُتمْ َواآْلِخَرِة ۚ َوَّللاَّ

ِ  َفْضلُ  َوَلْواَل ْعلَُموَن*ت ُكمْ  َّللاَّ ٌْ َ  َوأَنَّ  َوَرْحَمُتهُ  َعلَ
" َرِحٌم   َرُءوف   َّللاَّ

(821)
ال فضل هللا لو : تقدٌره،

علٌكم  ورحمته لعجل لكم العذاب ، او فعل كذا 
(ٕ9ٔ)

 . 

 

 - : أما ( لما ( وجواب ) حذف ) .ٓٔ

ناهُ أَْن ٌا إِْبراِهٌمُ  "( قوله تعالى  لما حذف جواب )ــ  ٌْ ا أَْسَلما َوَتلَُّه لِْلَجبٌِِن * َوناَد قد  َفلَمَّ

 (025) " المحسنينإنا كذلك َنجزي * َصَدقَت الرإٌا
فإن جواب ) لما ( ها هنا محذوف ، ،

 

كان ما كان مما  " قد صدقت الرإٌان ٌا ابراهٌم ه للجبٌن ونادٌناه أفلما اسلما وتلَ "  : تقدٌرهو

 . ٌنطق به الحال وال ٌحٌط به الوصف 

 

 : (  أما حذف جواب )ــ 

ا "كقوله تعالى ــ  تْ  لَِّذٌنَ ا َفؤَمَّ " إٌَِمانُِكمْ  َبْعدَ  أََكَفْرُتمْ  ُوُجوُهُهمْ  اْسَودَّ
(131)  ،

والتقدٌر : فٌقال لهم 

 بعد إٌمانكم ، فحذف القول وأقام المقول مقامه .أكفرتم 

 

 

 :حذف جواب ) إذا (  .ٔٔ

ِدٌُكْم َوما َخْلَفُكْم لََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن  "كقوله تعالى ــ  ٌْ َن أَ ٌْ قُوا ما َب َوما َتؤْتٌِِهْم * َوإِذا قٌِلَ لَُهُم اتَّ

ِهْم إاِلَّ كاُنوا َعْنها ُمْعِرِضٌنَ  ٍة ِمْن آٌاِت َربِّ ٌَ  " ِمْن آ
(ٖٕٔ)

واذا قٌل لهم اتقوا  : ، والتقدٌر 

ُحذف " ،  إاِلَّ كاُنوا َعْنها ُمْعِرِضٌنَ أعرضوا وأصروا على تكذٌبهم ، وقد دل علٌه قوله " 

 الجواب عن ) إذا (  فً هذا الكالم .
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 -حذف المبتدا والخبر : .21

 

ئِْسَن ِمَن اْلَمِحٌِض ِمْن نَِسائُِكْم إِِن  "كقوله تعالى ــ  ٌَ ئًِ  ُتُهنَّ َثالَثُة أَْشُهٍر َوالالَّ اْرَتْبُتْم َفِعدَّ

َضْعَن َحْملَُهنَّ  ٌَ ِحْضَن َوأُوالُت اْْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن  ٌَ ئًِ لَْم  ،  (233) " َوالالَّ
فحذف خبر المبتدا ، 

ُتُهنَّ وهو جملة من مبتدا والخبر وتقدٌرها : االئً لم ٌحضن  ثالث اشهرَفِعدَّ
(ٖٗٔ) . 

 

 -حذف الواو من الكالم واثباتها : .ٖٔ

ةٍ  ِمنْ  أَْهلَْكَنا َوَما "فاما اثباتها قوله تعالى :  ٌَ " َمْعلُوم   ِكَتاب   إاِلَّ َولََها َقْر
(131) .

 

ٍة إاِل لََها ُمْنِذُرونَ  "واما حذفها فنحو قوله تعالى  ٌَ " َوَما أَْهلَْكَنا ِمْن َقْر
 (ٖٔٙ)

 . 

 

 -حذف الشرط وجوابه : .ٗٔ

ومثال حذف الشرط قوله تعالى : " ٌا عبادي الذٌن آمنوا إن أرضً واسعة فاٌاَي       

فاْعبدون " 
(ٖٔ7)

، فالفاء ي قوله " فاعبدون " جواب شرط محذوف ، والمعنى : إَن أْرَضً  

 فاخلصوها فً غٌرها .فً ارض واسعة فان لم تخلصوا الً العبادة 

 

على َسَفٍر فعدة  من أٌام أخر " َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِرٌضا  أَْو  "قوله تعالى ومنه 
(ٖ8ٔ)  ،

أي : 

 فؤفطر فعدة من أٌام أخر .

ومن حذف الشرط قوله تعالى : " وٌوم تقوم الساعة ٌْقسم المجرموَن ما لبثوا غٌر ساعة * ــ 

* وقال الذٌن أوتوا العْلم واالٌمان لقد لَبْثتم فً كتاب هللِا إلى ٌوم الَبْعث ِولكنكم  كذلك ٌإَفكون

كنتم تعلمون " 
(ٖ9ٔ)

للبعث فهذا ٌوم البعث ، أي : قد تبٌن بطالن  ، ٌقول : إن كنتم منكرٌن 

  قولكم .

ُتْم إِْن َكاَن ِمْن  ":  واما حذف جواب الشرط فنحو قوله تعالى ٌْ ِ َوَكَفْرُتْم ِبِه َوَشِهَد قُلْ أََرأَ ِعْنِد َّللاَّ

الِِمٌنَ  ْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ٌَ َ ال 
 . (025) " َشاِهد  ِمْن َبنًِ إِْسَرائٌِلَ َعلَى ِمْثلِِه َفآَمَن َواْسَتْكَبْرُتْم إِنَّ َّللاَّ

لستم به أ ن من عند هللا وكفرتم: إن كان القرآفان جواب الشرط ها هنا محذوف وتقدٌره 

ظالمٌن
 (ٔٗٔ) ؟ 

الِِمٌنَ وٌدل على المحذوف قوله تعالى : "  ْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ٌَ َ ال 
 . (005)  " إِنَّ َّللاَّ
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 وٌحذف جواب الشرط :

ــ لمجرد االختصار ، كاآلٌة السابقة ، وكقوله تعالى : )) ولو أنَّ قرآنا ُسٌّرت به الجباُل أو ٔ

 ، أي : لكان هذا القرآن . (500)ْت به األْرُض ، أو ُكلَِّم به الموتى (( قُّطعَ 

ــ للداللة على أنَّه شًء ال ٌحٌط به الوصف ، أو لتذهب نفس السامع كل َمْذهٍب ، كقوله ٕ

حتى إذا جاءوها وفُِتَحْت أبواُبها وقال  تعالى : )) وسٌق الذٌن اتَّقوا ربَّهم إلى الجنة ُزَمرا" ،

( وقد حذف جواب الشرط لعظمة 500َزَنُتها : سالُم علٌكم ِطْبُتْم فاْدُخلوها َخالدٌن (( )لهم خَ 

 . (501)المشهد ولكً تذهب النفس فً تصوره كل مذهب 

 

لٌل عن قوله تعالى : )) حتى إذا الم ، وقد سال سٌبوٌه أستاذه الخــ لعلم المخبر بوضع الكٖ

وعن قوله تعالى : )) ولو ٌرى الذٌن ظلموا إذ أٌن جوابها ؟  (502)جاءوها وفُتحْت أبواُبها (( 

، فقال : )) إنَّ العرب قد  (504)، )) ولو ترى إذ وقفوا على النار ((  (503)ٌرون العذاب (( 

   .(505)ألي شًء وضع هذا الكالم (( تترك فً مثل هذا الخبر الجواب فً كالمهم لعلم المخبر 
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 يجاص في انشعش انعشبيًَارج اإل

 

 يجاص انخاني يٍ انذزف :أوال : اإل

ما دل لفظه على محتمالت متعددة ، وٌمكن التعبٌر عنه بمثل الفاظه قول  : ٌجاز القصرــ إ ٔ

 السموأل :

  بٌلُ الثناء سَ ن ِ سْ ها .... فلٌس إلى حُ مَ ٌْ على النفس ضَ  لْ مِ حْ هو لم ٌَ  نْ إو

اشتمل على مكارم األخالق جمٌعها من سماحة وشجاعة وعفة وتواضع فإن هذا البٌت قد 

أي :  "وحلم وصبر وغٌر ذلك ، فانَّ هذه األخالق كلها ضٌم النفس ألنَّها تجد بحملها ضٌما

 . (ٓ٘ٔ)مشقة وعناء 

 

 قول الشرٌف الرضً : ومن ذلك

 ...... أٌدي الطعان إلى قلوب َتْخفُق دوا نَ حال وأسْ َعِب الرَّ مالوا إالى شُ 

عن ذلك بقوله ) أٌدي جاعة فً أثناء وصفهم بالغرام عبر فإنه لما أراد أن ٌصفهم بالش  

 الطعان ( .

   ـ اٌجاز التقدٌر :ٕ

 ل النابغة :كقو

  وإن ِخْلت أن المنتؤى عنك واسعُ ........  ْدركً فإنَك كاللٌل الذي هو مُ 

 . (ٔ٘ٔ) النهار مما ٌسال عنهوتخصٌصه اللٌل دون 

 

 ثانٌا : االٌجاز بالحذف :

 حذف الجمل :ــ أ 

 االكتفاء بالسبب عن المسبب : ومنه ــ

 قول المتنبً : 

 َفَسرهم وأتٌناه على الَهَرم ِأتى الزمان َ بنوه فً شبٌبته ...... 

 أي : فساءنا .

 

 :  "وال اثباتا "وال نفٌا "فال ٌكون استفهاما من مقال االضمار على شرٌطة التفسٌر :ــ و

 قول ابً تمام :

َخافُ  مَّ اآلثاَم ثُ  بُ َتَجنّ    آثامُ  هُ َها ..... فَكؤَنها َحَسناتُ ٌَ
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آلثام فإذا تجنبها ا (ٕٔ٘)وفً صدر البٌت إضمار مفسر فً عجز ، والتقدٌر : أنه ٌتجنب     

الحسنة مقبولة ، فكؤنما حسناته آثام فلم ٌخف الحسنة فقد أتى بحسنة ثم ٌخاف أن ال تكون تلك 

 .  (ٖ٘ٔ) لكونها حسنة وانما خاف ما ٌتصل بها من الرد فكؤنها مخوفة كما تخاف اآلثام

 

 ومنه قول أبً نواس :

 سنة العشاق واحدة ..... فإذا أحبببت فاستكنِ 

الن التقدٌر : سنة العاشقٌن واحدة  فحذف االستكانة من االول وذكرها المصراع الثانً ،

 وهً أن ٌستكٌنوا وٌتضرعوا ، فإذا أحببت فاستكن . 

 

 :ـــ ما لٌس سبب وال مسبب وال اضمار 

 

 فمن حذف الجمل غٌر المفٌدة :

 ما ورد على ذلك شعر قول المتنبً :

َس لكنً وقٌتُ  ال أبغضُ  ٌْ  (٘ٔٗ) أو جسمً من الَسَقمِ  بها ...... قلبً من الهمّ  الِع

وفً هذا البٌت حذف ، والتقدٌر : ال أبغض العٌس النضائً اٌاها فً االسفار ولكنً وقٌت 

 بها كذا وكذا ، الثانً دلٌل على حذف األول .

 

 قول البحتري ومما ٌتصل بهذا الضرب َحذ ُْف ما ٌجًء بعد أفعل ، وعلٌه ورد 

 رُ ْنكَ الذي ال ٌُ  لِ باك بالفضْ حَ َة فً الورى ..... وَ المحبّ  اعطاك هللاُ 

 رُ كبَ دور وأْ را" فً الصّ دْ قَ  لّ فً العٌون لدٌهم ...... وأجَ  وألنت أملُ 

 . (٘ٔ٘) أي: أنت أمل فً العٌون من غٌرك

 

 

 

 ب ( حذف المفردات :

 حذف المضاف واقامة المضاف الٌه مقامه :ــ 

 من الشعر قول الهذلً :

راِصرِة الِقَطاطِ حانوُت َخْمِر من الُخرس نا نَ ٌْ ً بَ شِ مْ ٌَ   الصَّ

 .  (ٔ٘ٙ)اراد صاحب حانوت الخمر ، فؤقام الحانوت مقامه 
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 : قول حاتم الطائًك:  ـ حذف الفاعلـ

ْوًما َوَضا ٌَ ْدرُ أَماوي َما ٌْغِنً الثَراء عن الَفَتى إذا ..... َحْشَرَجْت   ق بها الصَّ

ْجِر لها ذكر  ٌَ   .(7٘ٔ)ٌرٌد النفس ، ولم 

 

 :ومنه قول المتنبً  وجوابه : الفعلــ حذف 

 إذا الَتودٌُع أعَرَض قاَل قلبً *** َعلٌَك الَصْمَت ال صاَحْبَت فاكا

 . (8ٔ٘) ناكاال مُ وَ  لتُ قُ ة" لَ عاودَ نَّى ..... مُ مَ ما تَ  ولوال أنَّ أكثرَ 

 . (9٘ٔ) ناكافقوله ) وال مناكا ( فٌه محذوف تقدٌره : وال صاحبت مُ 

  

 وقوله :

ٌّمه هواكا   وال إالّ بؤْن ٌْصغى وأحكى ...... فلٌتك ال ٌت

فقوله ))وال إالّ بؤْن ٌْصغى وأحكى (( فٌه محذوف تقدٌره : وال أرضً إالّ بؤْن ٌصغى 

 وأحكى .

 ( .ٓٙٔ) قاع الفعل على شٌئٌن وهو الحدهماومن هذا الضرب اٌ

 

 انشد الفراء :

 علفتها تبنا وماء باردا *** حتى شتت همالة 

  (ٔٙٔ)أي : علفتها نبتا او سقٌتها ماءا باردا 

 

 ـ حذف الصفات ـ

 فمن حذف الموصوف : قول البحتري :

 فً َصبٌغِة َوْرسِ  ضراٍرمن اللباس على أْصَفَر ..... ٌختالُ فً اخْ 

لما قال )على  ، وهذا مفهوم من قرٌنة الحال النهفقوله ) على أصفر ( أي على فرس أصفر 

 . (ٕٙٔ)أصفر ( علم بذلك انه أراد فرسا أصفر

 

 : وقال اخر

 أنا ابن َجال وطالع الثناٌا ..... متى أضع العمامة تعرفونً 

 .( ٖٙٔ)أي : أنا ابن رجل جال 

 

 :منها : وٌكون الغراض  ــ حذف المفعول به

 كقول البحتري : لم ٌقصده ،ــ أن ٌكون غرض المتكلم ذكره ولكنه ٌحذفه لٌوهم أنه 

 وٌسمَع واع ِ  عداه ..... أن ٌرى مبصرٌ اده وغٌظ َُشجو حسّ 

 والمعنى : أن ٌرى مبصر محاسنه ، وٌسمع واع ٍأخباره ، ولكنه تغاضى عن ذلك .  
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ــ أن ٌحذف المفعول النه معلوم ، وٌؤتً بعد فعل المشٌئة ، ومما جاء على ذلك شعرا" قول 

 البحتري :

 سماحةَ حاتم ...... كرما" ولم تهد ِْم مآثر خالدِ لو شئَت لم تفسْد 

االصل فً ذلك لو شئت اال تفسد سماحة حاتم لم تفسدها فحذف ذلك من االول استغناء بداللته 

 .(ٗٙٔ)علٌه فً الثانً 

 

 قال أمرإ القٌس : ( : ال ) ــ حذف 

وْ  وْ لَ دا" ..... وَ ُح قاعِ رَ أبْ  هللاِ  ٌنَ مِ ٌَ  تُ لْ قْ فَ   ً الِ صَ أوْ وَ  كِ ٌْ دَ ً لَ أسِ ا رَ قطعَّ

 . (ٔٙ٘)فحذفت ) ال ( فً هذا الموضع أي ال أبرح قاعدا ....

 

 ط بن أنٌف :وجوابها : مثال حذف لو ، قول قرب ذف لوحـ ـ

 لم َتْسَتبْح إبلً ..... بنو اللقٌطِة من ذْهل بن شٌبانا لو كْنت من ماِزنِ 

 ناالَ  لوثةٍ  ..... عند الَحفٌظة إْن ذوُ َمْعَشرخشن  إَذن ْلقام َبنصري

فـ ) لو( فً البٌت الثانً محذوفة الن فً البٌت األول استوفت جوابها ، والتقدٌر : إذْن لو 

  . (ٙٔٙ) كنت منهم لقام بنصري معشر خشن

 

 ومثال حذف جواب ) لو ( ، قول أبً تمام :ــ 

 ب ِضُ قُ والْ  رِ الُسمْ  نَ ٌْ بَ  بُ اقِ وَ عَ الْ  هُ ..... لَ َمنْت ر ٍكَ صُ أعْ  نْ ْم مِ كَ  ْفرُ الكُ  مُ لَ عْ ٌَ  وْ لَ 

 . (7ٔٙ) الكفر ألخذ أهبة الحذار لو ٌعلموالتقدٌر : فالجواب محذوف ، 

 

 ـ حذف المبتدا والخبر :ـ

 ما ورد من قول ابً عبادة البحتري :

ٌَاض اْلِعذارِ  ْ أْعَوَز اْلُعذ...... ُكُل ُعذ ٍْر ِمْن ُكّل ذَ ْنٍب َولكن ْ   ُر ِمْن َب

قبوُل او موهذا قد حذف منه خبر المبتدا ، النه مفرد غٌر جملة تقدٌره كل عذٍر من كل ذنب 

 . (8ٔٙ)مسموع 

 

 ومن حذف الشرط : قول شاعر :ــ 

ٌُراد بنا .....   (9ٙٔ) ثم القفول فقد ِجْئنا ُخراساناقالوا خراساُن أقصى ما 

إن َصحَّ ما قلتم إن خراسان أقصى ما ٌراد بنا فقد جئنا خراسان وآن لنا أْن  كؤنه قال : 

 . (7ٓٔ)نخلص 
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 الخاتمة

 

         

والمعاصرة تبٌن لً ها فً بطون كتب البالغة القدٌمة فٌ هذه الرحلة التً جلتُ بعد          

 -االتً : وعة من النتائج ساعرضها على وفقمجم

 

ٌجاز فً المعنى " من المعنى اللغوي فاإلجاء مستمدا االصطالحً لإلٌجازلمعنى ان ا -ٔ

ز واالختصار سواء كان فً السرعة او الخفة او غوي واالصطالحً كالهما ٌعنً الوجالل

  .الكالم او الحركة 

مفهومه عند البالغٌٌن السابقٌن بل  المحدثٌن والمعاصرٌن متفقاً مععند وجاء مفهوم االٌجاز 

تقسٌماتهم وشواهدهم وامثلتهم ولم  الفات المعاصرٌن فً فلك السابقٌن فؤوردودارت مإ

  . شٌئا ٌذكر علٌه اٌضٌفو

ٌجاز )فهو البالغة ( مٌلهم الى تفضٌل اإلكان ٌلمح فٌه  عند علماء البالغة االتجاه العام  -ٕ

 عند بعض العلماء العرب .

 . عه الذي ٌتطلبهفً العربٌة  وان له موض اكد البالغٌون اهمٌة االسلوب -ٖ

االٌجاز فً  لى اطالق مصطلح االٌجاز على مواطنلم ٌتغٌر علماء البالغة العرب ع -ٗ

ٌستعملون بدال عنه مصطلحات اخرى احٌانا فً مثل )الكالم  االكالم العربً وانما كانو

 .المختصر او المحذوف ( 

منه شًء هو  ذفخر على انواع االٌجاز الذي ال ٌحزاد ابن االثٌر من القدماء نوعا ا -٘

 اٌجاز التقدٌر .

احمد مطلوب فً كتابة معجم وزاد ابن مالك والطٌب هو اٌجاز الجامع ونقله عنهما 

 .المصطلحات البالغٌة 

ٌخل بالمعنى بل  حذف الجمل والمفردات الفً الجانب التطبٌقً ان االٌجاز ب وجدت -ٙ

 ٌزٌده مصدرٌة وجماال .

 

ال الرضى والقبول وهللا وفقنً الى اتمام بحثً هذا الذي ادعو ان ٌن وفً الختام احمد هللا الذي

 .الموفق 
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 فهرسة الهوامش :

 

 . ٔوزبة اٌظٕبػز١ٓ :  (ٔ)

 . 31 \ٙ:  ِؼغُ ِمب١٠ٌ اٌٍغخ الثٓ فبهً ) ٚعي ( (ٕ)

 .  391\ٕ:  ِؼغُ اٌظؾبػ ٌٍغٛا٘وٞ )ٚعي( (ٖ)

 . 3٘ٔ\ٌَ٘ٔبْ اٌؼوة الثٓ ِٕظٛه ) ٚعي ( : (ٗ)

 .9٘ٔ/ٕ:  اثبكٞ ) ٚعي (ٌٍف١وٚى   ِؼغُ اٌمبًِٛ اٌّؾ١ؾ (٘)

 . 1ٗٔ:  ٠ٕظو اٌجالغخ اٌؼوث١خ  (ٙ)

 . 1ٖٔ, ٚطؾ١ؼ ٍَُِ :  ٠ٖٖٕظو طؾ١ؼ اٌجقبهٞ :  (1)

 .1ٗٔ, اٌجالغخ اٌؼوث١خ :  1ٖٔ, اٌظٕبػز١ٓ :  3ٙ:  ٔاٌج١بْ ط (3)

 . 1ٙصالس هٍبئً فٟ اػغبى اٌمواْ ٌٍوِبٟٔ ٚاٌقطبثٟ ٚاٌغوعبٟٔ : ص  (9)

ٚاٚهكٖ ثّؼٕبٖ اؽّل ِطٍٛة فٟ وزبثٗ ِؼغُ  ٖٕٗاٌفظبؽخ الثٓ ٍٕبْ اٌقفبعٟ :  ٍو (ٓٔ)

 . 1ٖٗ\ٔاٌّظطٍؾبد اٌجالغ١خ ٚرطٛه٘ب  

 . ٖٙٗ: ٔمال ػٓ اؽّل ِطٍٛة فٟ وزبثٗ ِؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌجالغ١خ  ٘ٗٔٔٙب٠خ اال٠غبى : (ٔٔ)

 , 1ٖٔ-ٖٙٔ\٠ٖٕٚظو . وزبة اٌطواى اٌؼٍٛٞ ا١ّ١ٌٕٟ ,  11ِٕفزبػ اٌؼٍَٛ ٌٍَىبوٟ : ص (ٕٔ)

 .ٖٕٓ : ؽّل ِطٍٛة وزبة اٌجالغخ  ٚاالٍٍٛث١خ ا

 . ٕٕٔ\ٕاٌّضً اٌَبئو الثٓ االص١و :  (ٖٔ)

 . ٕٕٔاٌغبِغ اٌىج١و :  (ٗٔ)

 . ٕٕٗٚػ اٌزٍق١ض : اٌمي٠ٕٟٚ ٚشو (٘ٔ)

٠ٕٚظو : اٌجالغخ ,  ٕٕٕفٟ اٌّؼبٟٔ ٚاٌج١بْ ٚاٌجل٠غ , اؽّل ِطٍٛة :  عٛا٘و اٌجالغخ (٘ٔ)  (ٙٔ)

  . ٕٙٓاٌؼوث١خ ك, ػبؽف فؼً ِؾّل : 

 . 1ٕٔ - 1ٔٔ ٌٍلوزٛه ثلٚٞ ؽجبٔخ : ِؼغُ اٌجالغخ اٌؼوث١خ  (1ٔ)

 . ٗٓٔاٌؼبٍِٟ : كل١ك  كهًٚ فٟ اٌجالغخ ٌٍش١ـ ِؼ١ٓ (3ٔ)

 . 3٘ٔ : اٌج١ٍغ فٟ اٌّؼبٟٔ ٚاٌج١بْ اٌش١ـ اؽّل ا١ِٓ اٌش١واىٞ  (9ٔ)

 . 1ٕ٘ -1ٕٕ\ٕ اٌّضً اٌَبئو الثٓ االص١و : (ٕٓ)

 . ٕٕٗص : ٠ٕظو عٛا٘و اٌجالغخ ألؽّل اٌٙبشّٟ  (ٕٔ)

 . 11ص :  صالس هٍبئً فٟ اػغبى اٌمواْ ٌٍوِبٟٔ ٚاٌقطبثٟ ٚػجل اٌمب٘و اٌغوعبٟٔ (ٕٕ)

 . ٍٕٕٓو اٌفظبؽخ الثٓ ٍٕبْ اٌقفبعٟ : ص (ٖٕ)

 . 1٘ٔوزبة اٌظٕبػز١ٓ الثٟ ٘الي اٌؼَىوٞ : (ٕٗ)

 . ٕٙٔ,1ٕٔ,1ٕ٘\ٕاٌّضً اٌَبئو الثٓ االص١و :  (ٕ٘)

 . 1ٕٔ-ٕٙٔ\ٕاٌطواى ٌٍؼٍٛٞ ا١ٌّٕٟ :  (ٕٙ)

 . ٘ٓٔاال٠ؼبػ ٌٍمي٠ٕٟٚ :  (1ٕ)

ك. ػبؽف فؼً   وزبة اٌجالغخ اٌؼوث١خ : ٠ٕٚظو,  ٕٕٗعٛا٘و اٌجالغخ الؽّل اٌٙبشّٟ : (3ٕ)

ٚوزبة ِٓ ثالغخ ,  ٘ٓٔ ٚوزبة كهًٚ فٟ اٌجالغخ ٌٍش١ـ ِؼ١ٓ كل١ك اٌؼبٍِٟ :,  ِٕٙٓؾّل : 

 . ٕٕٓ\ٕ : اٌؼوثٟ كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌَّبئً ػٍُ اٌّؼبٟٔ ٌٍلوزٛه ػجل اٌؼي٠ي ػجل اٌّؼطٟ ػوفٗ 

 . ٙ٘٘:  خ اٌؼوث١خ ٌٍلوزٛه ثلٚٞ ؽجبٔخ ِؼغُ اٌجالغ (9ٕ)

 . ٖٙالمصباح :  (ٖٓ)

 . 9ٙشرح عقود الجمان :  (ٖٔ)

 . ٓٙٔ\ٕالمثل السائر  (ٕٖ)
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 . ٙٔٔ\ٕالمثل السائر : (ٖٖ)

 . ٕٓٔ\ٕالطراز : (ٖٗ)

 . 8ٖالمصباح :  (ٖ٘)

 . 9ٙشرح عقود الجمان :  (ٖٙ)

 . 78ٕ\ٕالبٌان والتبٌن : (7ٖ)

 . ٕٓٔتؤوٌل مشكل القران :  (8ٖ)

 . ٕٕٙاعجاز القران : (9ٖ)

 . ٙٗٔ هـ( : 7ٗٗاو  7ٔٗدالئل االعجاز لعبد القاهر الجرجانً  )ت  (ٓٗ)

 : وٌنظر،  7ٙثالث رسائل فً اعجاز القران للرمانً والخطابً وعبد القاهر الجرجانً :  (ٔٗ)

 . ٕٕٓكتاب سر الفصاحة البن سنان الخفاجً : 

 . ٕٙٔ\ٕالمثل السائر : (ٕٗ)

كتاب البلٌغ فً المعانً والبدٌع ألحمد امٌن  : وٌنظر،  ٙٓٔاالٌضاح فً علوم البالغة :  (ٖٗ)

 ٔٙٔالشٌرازي :

لعاملً فً كتابه دروس فً واورده بمعناه الشٌخ معٌن دقٌق ا،  ٕٕٗ جواهر البالغة : (ٗٗ)

 ٘ٓٔ البالغة :

 . ٘٘ٔ : معجم البالغة العربٌة  (٘ٗ)

 . ٖٕٕ \ٕمن بالغة النظم العربً :  (ٙٗ)

 . ٕٕٓ \ٕالمثل السائر : (7ٗ)

 . ٖالمائدة :  (8ٗ)

 . ٖٓ٘/  ٔمعجم المصطلحات البالغٌة : ج (9ٗ)

 . ٕٕالفجر :  (ٓ٘)

 . ٖٓ٘/  ٔمعجم المصطلحات البالغٌة : ج (ٔ٘)

 . ٌٕٖوسف :  (ٕ٘)

 . ٌٖٓوسف :  (ٖ٘)

 . ٌٖٓوسف  (ٗ٘)

 . ٖٓ٘/  ٔمعجم المصطلحات البالغٌة : ج (٘٘)

 . 7ٙٔآل عمران :  (ٙ٘)

 . ٖٓ٘/  ٔمعجم المصطلحات البالغٌة : ج (7٘)

 . 3ٗٔ,  3ٕٔ – 3ٔٔوزبة اٌظٕبػز١ٓ : ص (8٘)

 . 9ٖ\ٕاٌطواى ٌٍؼٍٛٞ ا١ٌّٕٟ :  (9٘)

 . ٕٕٓ\ٕاٌّضً اٌَبئو الثٓ االص١و :  (ٓٙ)

 . 91/  ٕ, اٌطواى :  ٠ٕٕٔ٘ظو : اٌغبِغ اٌىج١و  (ٔٙ)

 .  99-9ٖ\ٕوزبة اٌطواى ٌٍؼٍٛٞ : : ٠ٕٚظو,  1ٕٕ-ٕٕٔ\ٕ: ٌّضً اٌَبئوا (ٕٙ)

 . ٓٓٔ\ٕاٌطواى ٌٍؼٍٛٞ ا١ٌّٕٟ :  (ٖٙ)

 : إٌٛع اٌؼٍٛٞ فٟ وزبثٗ اٌطواىٚرجؼٗ فٟ االشبهح اٌٝ ٘نا ,  ٕ٘ٗ-ٕٖٕ\ٕاٌّضً اٌَبئو: (ٗٙ)

ٕ\ٔٓٔ-ٔٓ1 . 
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 3ٓٔ\ٕ : وزبة اٌطواى ٌٍؼٍٛٞ ا١ٌّٕٟ  : ٠ٕٚظو,  1ٕ٘-3ٕٗ\ٕاٌّضً اٌَبئو الثٓ االص١و : (٘ٙ)

اٌٝ ثؼؼٙب اٌمي٠ٕٟٚ فٟ وزبثٗ اٌزٍق١ض فٟ ػٍَٛ اٌجالغخ ٚاالٔٛاع اٌزٟ ٚاشبه ,  9ٔٔاٌٝ 

 . 1ٕٔ - ٕٙٔموو٘ب ٟ٘ اٌفوع )اٌواثغ ٚاٌقبٌِ ٚاٌَبكً( :  

ٚ ِؼغُ ,  ٕٕٙ - ٕٕٗ :  ٠ٕظو: عٛا٘و اٌجالغخ فٟ اٌّؼبٟٔ ٚاٌج١بْ ٚاٌجل٠غ ألؽّل اٌٙبشّٟ (ٙٙ)

ٚ ِؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌجالغ١خ ٚرطٛه٘ب ,  1٘ٔ-٘٘ٔ : اٌجالغخ اٌؼوث١خ ٌٍلوزٛه ثلٚٞ ؽجبٔخ 

اٌؼي٠ي ٚ وزبة ِٓ ثالغخ إٌظُ اٌؼوثٟ ٌٍلوزٛه ػجل ,  3ٖ٘ -  ٖٔ٘\ٌٍٔلوزٛه اؽّل ِطٍٛة 

 ػجل اٌّؼطٟ

, ٚ وزبة اٌجالغخ اٌؼوث١خ  ٘ٓٔٚ وزبة كهًٚ اٌجالغخ ٌٍش١ـ ِؼ١ٓ كل١ك اٌؼبٍِٟ ص ,  ٖٕٓ-ٖٕٕ\ٕ:  

 . 1ٕٓ- ٌٍٕٙٓلوزٛه ػبؽف فظً ِؾّل ص 

 . 19ــ  11ؽٗ :  (1ٙ)

 . 99ٔاالػواف  (3ٙ)

 . 1ٖٕ/ ٕاٌّضً اٌَبئو :  (9ٙ)

 . 19ٔاٌجموح : اال٠خ  (1ٓ)

, ثل٠غ  ٕ٘ٔ:  ٕاٌّضً اٌَبئو : ط,  3ٕٔ: اال٠ؼبػ : , ٠ٕظو  1٘ٔوزبة اٌظٕبػز١ٓ :  (1ٔ)

 . ٘ٗٔ, ٔٙب٠خ اإل٠غبى :  9ٕٔ   اٌموآْ :

 . 1ٕ٘اٌجموح :  (1ٕ)

 . ٕٕٙ/  ٕاٌّضً اٌَبئو :  (1ٖ)

 . 9ٓإٌؾً :  (1ٗ)

 . 9ٖٗ/  ِٔؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌجالغ١خ :  (1٘)

 . ٓ٘ـ ـ 1ٍٗٛهح ٠ٍٛف :  (1ٙ)

 . ٖٓٙ/  ِٔؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌجالغ١خ :  (11)

 . ٘– ٔاٌجموح :  (13)

 . 9ٗــ 9ٖ/ٕ, ٠ٕٚظو وزبة اٌطواى :  ٕٕٔ/  ٕاٌَبئو :  اٌّضً (19)

 . 1ٕــ  ٠ٌٕٕ :  (3ٓ)

 . ٕٕٕ/ ٕاٌّضً اٌَبئو :  (3ٔ)

 .٘ٗــ  ٗٗ: االٌة  سورة القصص (2ٕ)

 . 3ٖ٘/  ِٔؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌجالغ١خ :  (3ٖ)

 . ٕٔـ  ٕٓمرٌم :  (8ٗ)

 . 3ٖ٘/  ِٔؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌجالغ١خ :  (3٘)

 . 9ٗالقصص :  (8ٙ)

 . ٖٕٕ\ٕالمثل السائر :  (87)

 . 98:  النحل (88)

 . ٓٙسورة البقرة : االٌة  (89)

 . ٕٕ٘\ٕالمثل السائر :  (9ٓ)

 . 97/  ٕ، الطراز :  ٕ٘ٔالجامع الكبٌر :  (9ٔ)

 . ٕٕسورة الزمر : االٌة  (9ٕ)

 . ٕٕ٘\ٕالمثل السائر :  (9ٖ)
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 . ٓٔسورة الحدٌد :االٌة  (9ٗ)

 . ٕٕٙ\ٕالمثل السائر :  (9٘)

 . ٓٙالمإمنون :  (9ٙ)

 .ٓ٘ــ  7ٌٗوسف :  (97)

 . ٕٔــ  7مرٌم :  (98)

 . 7ٔ-ٙٔ-٘ٔاالٌات سورة ص :  (99)

 . 9ٕٕ\ٕمثل السائر : ال (ٓٓٔ)

 . 8ٕسورة ٌوسف : االٌة  (ٔٓٔ)

 . ٗالروم :  (ٕٓٔ)

 . ٖٖ٘/  ِٔؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌجالغ١خ :  (ٖٓٔ)

 . 7ٕ -ٕٙسورة القٌامة :  (ٗٓٔ)

 . ٖٔ٘/  ِٔؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌجالغ١خ :  (٘ٓٔ)

 . ٖٔالشمس :  (ٙٓٔ)

 . 8ٗسورة الكهف :االٌة  (7ٓٔ)

 . ٖٕ٘\ٕاٌّضً اٌَبئو : (8ٓٔ)

 . ٖٕٔرب٠ًٚ ِشىً اٌمواْ : (9ٓٔ)

 . 1ٔاال٠خ  ٍٛهح ٠ٌٛٔ : (ٓٔٔ)

 . 9٘األٍواء :  (ٔٔٔ)

 . 19اٌىٙف :  (ٕٔٔ)

 . ٍٖٛهح اٌّطفف١ٓ : ا٠خ  (ٖٔٔ)

 . ٗٗ - ٖٗسورة النجم : االٌتان  (ٗٔٔ)

 . ٗٗــ  ٖٕالقصص :  (٘ٔٔ)

 . 9النحل :  (ٙٔٔ)

 . ٕٓالبقرة :  (7ٔٔ)

 . ٖ-ٔسورة ق : االٌات : (8ٔٔ)

 . ٕٕٗالتاوٌل مشكل القران :  (9ٔٔ)

 . 7-ٔالنازعات : االٌات  (ٕٓٔ)

 . 8ــ  ٔالفجر : اآلٌات  (ٕٔٔ)

 . 3ٖ٘/  ِٔؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌجالغ١خ :  (ٕٕٔ)

 . 8٘سورة ٌوسف : االٌة  (ٖٕٔ)

 . 3ٖ٘/  ِٔؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌجالغ١خ :  (ٕٗٔ)

 . 9ٔسورة المإمنون : االٌة  (ٕ٘ٔ)

 . ٕٔ٘\ٕلمثل السائر :ا (ٕٙٔ)

 . ٔ٘سبؤ :  (7ٕٔ)

 . ٕٓ-9ٔسورة النور : االٌتان   (8ٕٔ)

 . ٕٗ٘\ٕالمثل السائر :  (9ٕٔ)

 . ٗٓٔ - ٖٓٔسورة الصافات : االٌتان  (ٖٓٔ)

 . ٙٓٔ: االٌة  ل عمرانسورة آ (ٖٔٔ)

 . ٙٗ - ٘ٗ: االٌتان  سورة ٌس (ٕٖٔ)

 . ٗسورة الطالق : االٌة  (ٖٖٔ)
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 . ٕٙ٘\ٕالمثل  السائر :  (ٖٗٔ)

 . ٗالحجر :  (ٖ٘ٔ)

 . 8ٕٓالشعراء :  (ٖٙٔ)

 . ٙ٘العنكبوت :   (7ٖٔ)

 . 9ٙٔالبقرة :  (8ٖٔ)

 . ٙ٘ــ  ٘٘الروم :  (9ٖٔ)

 . ٓٔاالحقاف :  (ٓٗٔ)

 . 9ٕٗ/ ٕالمثل السائر :  (ٔٗٔ)

 . ٓٔاالحقاف :  (ٕٗٔ)

 . ٖٔالرعد :   (ٖٗٔ)

 . 7ٖالزمر :  (ٗٗٔ)

 . 9ٖٔ/  ٖ، وشروح التلخٌص :  87ٌٔنظر : اإلٌضاح :  (٘ٗٔ)

 . 7ٖالزمر :  (ٙٗٔ)

 . ٘ٙٔالبقرة :  (7ٗٔ)

 . 7ٕاالنعام :  (8ٗٔ)

 . ٖ٘ٗ/  ٔكتاب سٌبوٌه :  (9ٗٔ)

 . ٗٔٔ/  ٕالمثل السائر :  (ٓ٘ٔ)

 . 8ٕٙ/  ٕ المثل السائر :  (ٔ٘ٔ)

 . ٕٖٕ/  ٕالمثل السائر :  (ٕ٘ٔ)

 . ٕٕٙ/  ٕالمصدر نفسه :  (ٖ٘ٔ)

 . 8ٔٗ/ ٕمتنبً : جشرح دٌوان ال (ٗ٘ٔ)

 . ٕٕٙ/  ٕ: السائرالمثل  (٘٘ٔ)

 . ٖٕٔ/  ٕالمثل السائر :  (ٙ٘ٔ)

 . ٕٔٔتؤوٌل مشكل القرآن البن قتٌبة :  (7٘ٔ)

 . ٕٙ/ ٕشرح دٌوان المتنبً : ج (8٘ٔ)

 . ٖٕ٘ــ  ٖٕٗ/  ٕ: المثل السائر (9٘ٔ)

 . ٖٕٔتؤوٌل مشكل القرآن :  (ٓٙٔ)

 . ٗٓٔ/  ٕ، والطراز :  8٘ٔ، وبدٌع القرآن :  97/  ٌٕنظر : المثل السائر :  (ٔٙٔ)

 . ٖٔ٘/  ٔاٌجالغ١خ : ِؼغُ اٌّظطٍؾبد  (ٕٙٔ)

 . ٖٔ٘/  ِٔؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌجالغ١خ :  (ٖٙٔ)

 . ٕٕ٘:  تؤوٌل مشكل القرآن (ٗٙٔ)

 . ٕٕ٘ــ  ٕٔ٘/  ٕ:  المثل السائر (٘ٙٔ)

 المصدر نفسه : الصفحة نفسها . (ٙٙٔ)

 . ٖ٘٘ -ٖٗ٘/  ِٔؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌجالغ١خ :  (7ٙٔ)

 . ٖٕ٘/  ٕالمثل السائر :  (8ٙٔ)

 . 8ٕٗ/  ٕالمصدر نفسه :  (9ٙٔ)

 . ٖٗ٘/  ٔاٌجالغ١خ : ِؼغُ اٌّظطٍؾبد  (7ٓٔ)

 



    ٖٓ 
 

 

 

 

 

 املصادر واملراجع
  . القران الكرٌم** 

  هـ( حققه السٌد احمد صقر  ٖٓٗالباقالنً ابً بكر محمد بن الطٌب )ت  –اعجاز القران

 . ، دار المعارف، النٌل القاهرة،  الطبعة الخامسة، د . ت

 ، جالل الدٌن ابو عبد هللا محمد بن  االٌضاح فً علوم البالغة المعانً والبٌان والبدٌع

 .هـ( ، د .ت  7ٖ9قاضً القضاة سعد الدٌن ابو بكر عبد الرحمن القزوٌنً، )ت

  هـ  77ٖٔبدٌع القرآن : ابن ابً االصبع المصري ، ت : د. مغنً محمد شرف ، القاهرة

 م . 9٘7ٔ -

  عبد السالم هـ( ، حققه ٕ٘٘البٌان والتبٌٌن البً عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، )ت

 .هارون ، دار الفكر ، لبنان بٌروت ، الطبعة الرابعة ، د. ت 

  م( ، الهٌئة العامة المصرٌة  98ٓٔ/8/ٕٔالبالغة واالسلوبٌة ،محمد عبد المطلب ،)ت

 .م  98ٗٔللكتاب ، 

   ، ٕٖٗٔالبالغة العربٌة ،د عاطف فضل محمد ، دار المسٌرة ، عمان ، الطبعة االولى 

 . م ٕٔٔٓهـ 

 جامع الكبٌر فً صناعة المنظم من الكالم المنثور : ت : د. مصطفى جواد ود. جمٌل ال

 م .  9٘ٙٔهـ ــ 7ٖ٘ٔسعٌد ، المجمع العلمً العراقً ــ بغداد 

  الكتاب البلٌغ فً المعانً والكالم والبدٌع ، الشٌخ احمد امٌن الشٌرازي ، انتشارات فروع

 هـ . ٕٕٗٔولى القران مإسسة النشر االسالمٌة ،الطبعة اال

  هـ( حققه ونشره  7ٕٙتؤوٌل مشكل القران ، ابن قتٌبة ، محمد عبد هللا بن مسلم ) ت

 م . 97ٖٔالسٌد احمد صقر ، 

  التلخٌص فً علوم البالغة ، جالل الدٌن محمد بن عبد الرحمن القزوٌنً الخطٌب )ت

هـ  ٖٓ٘ٔالثانٌة ، هـ( ، حققه عبد الرحمن البرقوقً ، المطبعة الرحمانٌة ،الطبعة  7ٖ9

 م . 9ٖٗٔ

  ًحققه محمد  –ثالث رسائل فً اعجاز القران للرمانً والخطابً وعبد القاهر الجرجان

خلف هللا احمد ود محمد زغلول سالم ، دار المعارف ، النٌل مصر، الطبعة الثانٌة 

 م . 97ٙٔ

 ، م( المكتبة  9ٖٗٔاحمد الهاشمً، )ت  جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع

 م . 9ٙٓٔهـ ، 79ٖٔالتجارٌة الكبرى بمصر ، الطبعة الثانٌة، 

  اء حقٌق محمد فإاد عبد الباقً دار ضٌت –جامع الصحٌح البً الحسن مسلم النٌسابوري

 . ت .التراث العربً ، د



    ٖٔ 
 

 

 

 ًحققه محمد محمود  دالئل االعجاز ابً بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجان ،

 م . ٕٗٓٓشاكر مكتب الخفاجً ، الطبعة الخامسة 

  ًللعلوم االسالمٌة الطبعة الثانٌة ، دروس فً البالغة الشٌخ معٌن دقٌق العاملً ، مركز العلم

 .ت  .د

 

  ًشرحه عبد سر الفصاحة ، ألمٌر ابً عبد هللا بن محمد بن سعد بن سنان الخفاجً الحلب ،

 .المتعال الصعٌدي مطبعة محمد علً واوالده مٌدان االزهر 

 

  هـ ـ ٕ٘ٗٔشرح دٌوان المتنبً : عبد الرحمن البرقوقً ، دار الكتاب العربً ـ بٌروت ـ

 م .ٕ٘ٓٓ

  ، ًم .9ٖ9ٔشرح عقود الجمان فً علم المعانً والبٌان : جالل الدٌن السٌوط 

  ، حققه احمد عبد الغفور عطار مطبعة الصحاح للجوهري ، اسماعٌل بن حمادة الجوهري

 .ت  .دار الكتب العربً  مصر ، د

 هللا محمد بن اسماعٌل البخاري تحقٌق محمد زهٌر الناصر ،  دصحٌح البخاري البً عب

 .دار صوت النجاة ، هـ  ٕٕٗٔ،الطبعة االولى 

 وي الصناعتٌن ، ابً هالل الحسن بن عبدهللا بن سهل العسكري ، حققه علً محمد البٌجا

هـ  7ٖٔٔ،الطبعة االولى  ،ومحمود ابو الفضل ابراهٌم ، دار احٌاء الكتب العربٌة 

 . م9ٕ٘ٔ\

 البالغة وعلوم حقائق االعجاز ، ٌحٌى بن حمزة بن علً بن  رالطراز المتضمن ألسرا

 . ت.مطبعة مقتضب ، مصر ، د  ،هـ( 7ٓ٘ابراهٌم العلوي الٌمنً )ت 

 ، 8ٔ7الشٌخ مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزي العبادي الشٌرازي )ت  القاموس المحٌط 

 .م 9ٖ٘ٔ\هـ  ٖٗ٘ٔ، هـ( ، الطبعة الرابعة 

  م .9ٙ7ٔهـ ــ 87ٖٔالقزوٌنً وشروح التلخٌص : د. احمد مطلوب ، بغداد 

  ، هـ .ٖٙٔٔكتاب سٌبوٌه : جالل الدٌن عبد الرحمن بن الكمال السٌوطً : القاهرة 

 ، رٌقً المصري الدٌن محمد بن مكرم بن منظور الف العالمة ابً فضل جمال لسان العرب

 .م  ٕ٘ٓٓدار صادر بٌروت لبنان ، الطبعة الرابعة سنة ، هـ(  7ٔٔ)ت 

  احمد   هـ( قدمة دكتور 7ٖٙالمثل السائر فً ادب الكاتب والشاعر ، ضٌاء الدٌن االثٌر )ت

ودار ابن حزم ، بٌروت الطبعة الرابعة ، ،جدة  طبانة ، دار المنارً والدكتور بدوي الحوف

 .ت  .د

  المصباح : ) تلخٌص القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكً ( بدر الدٌن ابو عبد هللا محمد بن

 هـ . ٖٔٗٔجمال ابن مالك ، القاهرة 

  ، ًهـ  ٖٓٗٔالمصطلحات البالغٌة وتطورها احمد مطلوب ، المجتمع العلمً العراق. 
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  دار الكتب العرب ، ،هـ (  ٙٓٙالصحاح ، محمد بن ابً بكر عبد القادر الرازي )ت مختار

 . م 98ٖٔ\هـ  ٖٓٗٔبٌروت لبنان ، 

 

 

 هـ ( علق ٖٙٙ)مام ابً ٌعقوب ٌوسف ابن ابً بكر محمد بن علً السكاكً مفتاح العلوم لال

 علٌه نعٌم زرزور، دار الكتب بٌروت لبنان ، الطبعة االولى ، د. ت .

 

  الطبعة الرابعة  ،دار المعارف جدة ودار ابن حزم بٌروتطبانة،معجم البالغة العربٌة بدوي

 د.ت .

  9ٖ٘مقاٌٌس اللغة البً الحسن احمد بن فارس بن زكرٌا حققه عبد السالم محمد هارون )ت 

 .هـ ٖٙٔٔ ،الطبعة االولى  ،هـ(

 تور عبد العزٌز عبد المعطً من بالغة النظم العربً دراسة تحلٌلٌة لمسائل علم المعانً دك

 .ت  .بٌروت ، د ،الطبعة الثانٌة ،عرفة ، عالم الكتب

  هـ.7ٖٔٔنهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة االعجاز : فخر الدٌن محمد بن عمر الرازي : القاهرة 
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                                         Conclusion 

        

         After this trip, which vacated the books in the stomachs         

of ancient and contemporary rhetoric show me I will present a set 

: of results according to the following  

 

The idiomatic meaning of brevity was derived from the linguistic  -1

in linguistic meaning and idiomatic means both  meaning Flaajaz

Alodz and shortcuts , whether in speed or lightness or speech or 

. movement    

came from the modern and The concept of brevity 

consistent with the concept , but when  contemporaries 

in the orbit of the  ntemporaries  worklageyen former Dart coAlbu

former Vordoa their respective divisions and Hoahidhm and their 

. examples did not add a little something to it  

 The general trend when scientists rhetoric was insinuating the  -2 

is rhetoric ) when some Arab  tendency to prefer brevity ( it

. scientists  

Albulagjun stressed the importance of style in Arabic and that  -3 

. his position required 

has not changed the rhetoric of Arab scientists to launch  -4 

but briefing on the term citizen conciseness to speak Arabic , 

instead were using him sometimes in other terms (such as 

) . speech manual or deleted 
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of the ancients another form of the  Atheer  –increased  Abn Al  -5 

types of conciseness which does not delete anything from him is 

. briefing appreciation 

 

 

 

 

increased the son of the owner and is a good briefing And 

mosque and transferred them Ahmed is required in writing 

. Glossary rhetorical 

found in the practical side that conciseness delete phrases  -6 

but aggravated the sense of source and  and vocabulary to Aakhal

. beautiful 

 

In conclusion, I thank God that helped me to complete my 

research , which I call the gain satisfaction and acceptance and 

. God bless and outstanding 
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