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 لحذف الصوتي وأثره في تعدد القراءات القرآنيةا
 

 
 

 

 .اًمعرسمقة ًمغة اإلجياز واحلذف ذم مقضققمفا, وًمغة اإلـمـاب واإلـماًمةة ذم ممايمـفةا

وهلا اًمؼدرة قمغم اًمتشؽقؾ سمام يريده اعمتؽؾؿ سماًمؽؾؿة اًمداًمة اعمقطمقة اًمتل شمغـل قمةـ اًمعاةارة 

وذًمؽ يمؾف مـ ظمصائص ًمغتـةا اًمتةل  ,واجلؿؾة اعمقطمقة اًمتل ىمد شمغـل قمـ ذيمر مجؾ قمديدة

 تؽؾؿ مهمراضف سملظمٍم ًمػظ وموضمز معـك. قمـ ـمريؼفا حيؼؼ اعم

وىمد مؿمار قمؾامؤكا إمم مقاضع احلذف وشمسقيغف ًمغةر  مةـ اًماةهمةة ذم اإلسمةة  

واحلةذف ذم اًمؼةر ن اًمؽةريؿ يةتؿ ًمعؾةؿ اعمخةاـمالم  اًمذي يؼتضقف.وشمقفمقػ ًمألؾمؾقب 

اعمعةا  واًمػطـة إمم  اعث اخلقاُل ويُ  ثار احلس  سماعمحذوف حتؼقًؼا ًمؾاةهمة واإلجياز, وسمذًمؽ يُ 

 .واعمضاملم اًمتل ـمقاها اًمتعاػم

 قمؾام  اًمعرسمقة إوائؾ هلذا احلذف سمؿجؿققمة مـ اًمعؾةؾ اًمصةقشمقة اًمتةل وىمد قمؼَم  

 (1) (آؾمةتعامل )يمثةرةو (2) (آيمتػةا )و (1) (اعمجاكسة)وردت ذم صمـايا هذا اعماحث ومـفا 
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 (3)(آؾمةتغـا )و (مقاومؼةة ر وس أيةات)و (2) (شمةقازم إمثةال)و (اًمتؼا  اًمسةايمـلم)و

 (7) (اًمتخػقةةةػ)و (6) (اًمقىمةةةػ)و (آؾمةةةتثؼال)و (5) (آشماةةةا )و (4) (آضمتةةةزا )و
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ومفؿ هبا مدرى وهؿ قمؾام  هاشمف اًمؾغة هبا يتؽؾؿقن وقمـفا  (؛فمفقر اعمعـك)و (1)(اعمشايمؾة)و

 يصدرون.

 احلذف يف اللغة واالصطالح: 

مةـ اًمؽةةم, ومـمؾةؼ  ؾمةؼاط ضمةز , وذم آصةطةح: إاإلؾمؼاطاحلذف ذم اًمؾغة: 

ىْمتَِطةاُ ,"آىمتطا ( طمقةث يؼةقل: ا مـ اًمؽؾؿة اؾمؿ )اًمزريمٌم قمغم ما يؽقن طمذومً  ِٓ  َوُهةقَ  ا

َـ  طَمْرٍف  ِذيْمرُ  وُذيمةر مةع احلةذف اإلؾمةؼاط واًمةؽمك واًمـةز   (2)"اًْمَااىِمل َوإؾِْمَؼاطُ  اًْمَؽؾَِؿةِ  ِم

ؾ اًمصةقشمقة مـفةا واًمذهاب واإلًمؼا  واًمطرح ويمؾفا شمدل قمؾقف وذًمؽ عمجؿققمة مةـ اًمعؾة

اعمجاكسة ويمثرة آؾمتعامل واًمتؼا  اًمسايمـلم واًمقىمقف وشمةقازم آمثةال وهمةػم ذًمةؽ مةـ 

 .اًمعؾؾ اًمتل ذيمرها قمؾامؤكا مـ مـاؾماة اعمؼام واًمزمـ واًمؼصد

مل ]ح قمؾامؤكا هبذا احلذف؛ وقمؾؾ هذا احلذف ًمؽثرة آؾمةتعامل يمةام ىمةاًمقا َص ىمد و 

وما ىماًمف إظمػش يـاؾمب اًمؼاائؾ اًمادويةة ويةقؿ  [دريٓ م]و [ٓ مدرِ ]و [مل يؽـ]و [يؽ

 .وذًمؽ ذم مقؾفؿ إرس  ذم اًمـطؼ ومقؾ مهؾ احلجاز إمم اًمتل  ومقف

﴿ٓ ضَمَرَم َمََّنُةْؿ ذِم أظِمةَرِة وذيمر اًمػرا  احلذف ًمؽثرة آؾمتعامل ذم شمػسػمه ًمؼقًمف شمعامم:  

وَن﴾  سُمةدَ  ٓ سمِؿـزًمةة إصةؾ ذِم  يماكةت يمؾؿة( ؿْ َمََّنُ  ضَمَرمَ  ٓ: )وىمقًمف"ومؼال  (3) ُهُؿ اخْلَارِسُ
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 َصةارت طَمَتةك إَياها, اؾمتعامهلؿ ويمثر َذًمَِؽ, قمغم ومجرت ؛ذاهب مَكؽ حماًمة وٓ ىمائؿٌ  مَكؽ

ا سمِؿـزًمة  ويمةذًمؽ. مطمسةـت ىمةد ضمةرمَ  ٓ ٔشمقـةؽ, ضَمَرمَ  ٓ :شَمُؼقُل  اًمعرب من شمرى مٓ طمؼًّ

 ؛اًمػرا  احلذف هـا إمم سمـل ومزارة وىمد مصاب ومؼد كسب ؛(1)احلؼ   سمِؿعـك اعمػّسونَ  ومّّسها

 ٕن ذًمؽ يسػم مع مـطؼ اًمّسقمة ذم اًمؽةم قمـدهؿ.

ادة ومقؼةقل: ومـ احلةذف ًمؽثةرة آؾمةتعامل ذيمةر اًمػةرا  طمةذف واو اًمؼسةؿ وهةل مةر

ـّ  اهلل: يؼقًمةقن ؾمؿعـاهؿ وخيػضقكف اًمؼسؿ مـ اًمقاو شُمؾؼل واًمعرُب "  َمهلل: ومقؼةقل ًمةتػعؾ

ـّ  : ًمؾرضمةؾ اًمؼائةؾ يؼةقل يمةام احلةذف, ومِقفِ  جَيقز واعمستعؿؾ مستعؿؾ اعمعـك ٕن ؛ٕومعؾ

 (2) "طمذومت اًمؽةم ذِم  يمثرت ومؾام ؛سمَِخػْمٍ  يريد ظمػمٍ : ومقؼقل مصاحت؟ يمقػ

ؾة ذم طمةذف إًمةػ مةـ اًماسةؿؾة وذيمر إظمػش يمثرة آؾمتعامل وآؾمتغـا  قم

 سماا  قمـفا ؾمتغـا وا آؾمتعامل ًمؽثرة اختػقػً  اخلط مـ "سمسؿ" مـ إًمػ وطمذومت"ومؼال: 

 سماؾمةؿ" مو "اًمؼةادر سماؾمةؿ" او "اًمةرنـ سماؾمةؿ" يمتاةت ومؾةق ؛واخلط اًمؾػظ ذم آًمصاق

 "ؾُمةْؿّل ": شمؼةقل كةؽٕ ؛وصةؾ مًمةػ "اؾمةؿ" ذم وإًمةػ .آًمةػ حتةذف مل "اًمؼاهر

  (3)"اًمؾػظ مـ ًمقست َّنإ ؛وطمذومت
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ىمقًمةف وًمسقعطقؽ مةـ  ,وشمريمت اًمقاو واًمػا  مـ ؾمقف ذم ىمرا ة قماد اهلل سمـ مسعقد

 ذِم "ؽ ًمؽثةرة آؾمةتعامل ىمةال اًمػةرا : وذًمة (1)﴿َوًَمَسْقَف ُيْعطِقَؽ َرسم َؽ وَمؽَمََْض﴾: شمعامم

 ذِم  يمثةرت( ؾمةقف) من إٓ واطمةد, واعمعـك «[ومؽمَض رسمؽ] وًمسقعطقؽ»: اهللَ قَمْاد ىمرا ة

 ذًمةؽ, سمةف ومعةؾ ومرسمام يمثر إذا واحلرف واًمقاو, اًمػا  مـفا ومؽمك ؛مقضعفا وقمِرف اًمؽةم,

 مسمةا وٓ ًمةؽ, مسمةا ٓ: يريدون سمشاكئؽ, ٓ وىمؿ ٓسماك, ىمؿ: ىمقؾ ويمام شمؼقل, ميش: ىمقؾ يمام

(2)"ًمشاكئؽ

ائِيَلَ﴿َيا سَمـِل  :وىمد قمر  إظمػش ًمؼقًمف شمعامم َ يُمْؿ ﴾ إِْسر ـْ قَمُدو   ؛ (3)ىَمْد َمكَجْقـَايُمْؿ ِم

 اًمقةا  فحيذ {إرَساِئؾ} يؼقل مـ ومـف. هيؿز ٓ مـ ومـفؿ هيِؿزُ  مـ اًمعرب ومؿـ"ومؼال: 

(4)"ويؽّسها اهلؿزة ويػتح اهلؿزة سمعد اًمتل

ـْ قَمَؾةٍؼ﴾: ىمد ذيمر اًمػرا  اعمشايمؾة ذم شمػسػمه ًمؼقًمف شمعةاممو   (5) ﴿ظَمَؾةَؼ اإِلكَسةاَن ِمة

ْكَسان ٕنّ  ؛قمؾؼةٌ  ِهَل  وإكام ,[قمؾؼ مـ: ىمقؾ] "ومؼال:   إمم سمةاًمعؾؼ ومذهب ؛مجع معـك ذِم  اإْلِ

(6)".أيات ر وس عمشايمؾة اجلؿع

﴿ وَمةاَِؿ ومةـ ذًمةؽ ىمقًمةف شمعةامم:  احلذف ذم احلرف يمراهقة شمةقامم إمثةال ويليت

ونََ ُ هلذه اًمؼرا ة  سمػتح اًمـقن وهل ىمرا ة اًمساعة همػم اسمـ يمثػم وكاومع, وىمد قمر  (7)﴾ُتَبِّشر

 إن إَّنةا: ويؼةقل يػتحفا قمؿرو مسمق ويمان اًمـقن, يؽّسون مىمقو"اًمؼرا ة مسمق قماقدة ومؼال: 
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ّٓ  شمؽـ مل مضقػت  ومقفةا يؾحةؼ من سمغػم مضاومفا مـ وماطمتج رومع, مقضع رم َّٕنا ؛سمـقكلم إ

   (1)"واطمد ًمػظ مـ يماكا إذا احلروملم مطمد طمذف سماحلذف مظمرى اكقكً 

وذيمر مسمق قماقدة مـ ـمرف ظمػل اًمساب اًمصةقيت اًمةذي مةـ مضمؾةف طمةذومت         

 شمزيةدها «اؾْمةُجُدوا» .إًمةػ ىماةؾ اًمتل اًمقا  وهذه"؛ ومؼال: إًمػ مـ يمؾؿة ]اؾمجدوا[

  ارضب: ىمقًمةؽ كحةق اًمقصةؾ مًمػةات مةـ ومقفا اًمتل إمر مًمػ يماكت إذا ًمؾتـاقف اًمعرب

 َمٓ} سمعضةفؿ وىمةال "وإظمػش ذم شمعؾقؾف هلذه أية يؼقل:   (2)"واؾمؾؿ واؾمجد ومتك, يا

 ًمؾتـاقةف شمؽةقن اًمتل "َيا" سمقـفام وزاد "اؾْمُجُدوا َمَٓ " هلؿ ىمال يملكف امْمرً  ومجعؾف ؛{َيْسُجدوا

 ؾمةايمـة" َّٕنةا ؛"يةا" ذم اًمتل آًمػ ومذهب "اؾِْمُجُدوا" ذم اًمتل اًمقصؾ مًمػ اذهب صمؿ

   (3)"{َيْسُجُدوا َمَٓ } ومصارت ؛اًمسلم ًمؼقت

 :حذف صىت الياء يف األفعال واألمساءظاىزة 

مةـ احلةرف؛ إذ هةق رضب مةـ  ا ذم آيمتػةا  سماحلريمةة سمةدًٓ اًمعرب ٓ دمد طمرضًمة

ارة ذم ختػقةػ إمةر ويقيـةف ذم اًمتخػقػ ذم اًمـطؼ, وىمد حيذف احلرف مـ اًمػعةؾ إؿمة

ـْ َمـِلٍّ ُيْؿـَك﴾ َيُكَ﴿َممَلْ  :صقغة ]ممل يؽ[ ذم ىمقًمف شمعامم ؛ ومحذومت اًمـقن ذم كحةق (4)ُكْطَػًة ِم

ا حيقط سمعؾؿف همػم اهلل هذا شمـاقًفا قمغم صغر مادم اًمٌم  وطمؼارشمف, وإن مـف يـشل ويزيد إمم م

ن وصغر ىمدره سمحسب ما يدرك هةق كػسةف شمـاقف قمغم ماتدم اإلكسا –هـا  –حلذف شمعامم؛ وما

  (5)صمؿ يؽمىمك ذم مـمقار اًمتؽقيـ
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ضمةف قمةام وشمػسةػم ومـ ظمةل اؾمتؼرا  مقاـمـ احلذف اًمصقيت ذم اًمؼر ن اًمؽريؿ سمق

طمذف صقت اًمقا  ذم إومعةال وإؾمةام  شمؿ مةطمظة فماهرة  اإلمام اًمـسػل سمقضمف ظماص

رد طمةذومفا ًمةدى اًمؼةرا  قمـةد طمقث و ؛ًمؾقىمػ ومقؾمقؼك اًمػقاصؾ اًمؼر كقة مراقماةً  اوىمػً 

 طمةةذف اًمقةةا  مةةـ اًمػعةةؾ اعمضةةار   ومـفةةا ؛(1)اقمنمةةة مقضةةعً ًمقىمةةػ قمؾقفةةا ذم صمامكقةةة ا
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, وىمةد ضمةا  (1)"ّْسِ ةِؾ إَِذا يَ َواًمَؾقْ "مل يساؼ سمجازم كحق ىمقًمف شمعامم: همػم اعمجزوم مي اًمذي 

ؾمةقؼك عمق ًمؼقاقمةد اًمـحةق اًمتةل وضةعفا اًمؾغقيةقن واًمـحةاة مراقمةاةً  ااًمًػةاحلذف هـا خم

دون من  "ّسةية"ؿةة طمقث طمذومت اًمقا  مةـ يمؾ ؛اًمػقاصؾ اًمؼر كقة ذم  يات اًمسقرة ذايا

دون وماصةؾة ذم  اوىمػً  "كاغ"مـ  ظمر اًمػعؾ اعمضار  . ويمذًمؽ طمذومفا يؽقن قمامؾ ًمؾجزم

 .(2)"َذًمَِؽ َما يُمـَا َكْاغِ  "مم : ىمقًمف شمعا
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﴾﴿َواًمَؾْقِؾ إِذَ ومفذا مسمق قماقدة ذم شمػسػمه ًمؼقًمف شمعامم:  اًمعرب حتةذف "يؼقل:  (1)ا َيّْسِ

   (2)"هذه اًمقا  ذم هذه ذم مقضع اًمرومع ومثؾ ذًمؽ ٓ مدرِ 

طمذومت اًمقةا ؛ َّٕنةا رمس "ت: مما اًمزضماج يرى مَّنا طُمذومت عمقاومؼة ر وس أيا

إزم؛  رئت واًمؾقؾ إذا يّسى, سمنصماات اًمقا  واشماا  اعمصحػ وطمذف اًمقةا  مطمةب   ية, وىمد ىمُ 

ور وس أي ومقاصةةؾ حُتةةذف معفةةا اًمقةةا ات وشمةةدل قمؾقفةةا  ٕن اًمؼةةرا ة سمةةذًمؽ ميمثةةر

   (3)"اًمؽّسات

يِي﴿إَِن اهللََ ٓ : وذيمر إظمػش ىمقًمف شمعامم َتحر َب َمةَثًة َمةا سَمُعقَضةًة وَمةاَم  َيسر َمْن َيْْضِ

 "َيْسةَتحك" :يؼقًمةقن يةقؿ وسمـق لمئسمقا احلجاز مهؾ ًمغة "يستحل"ومة "ومؼال:  (4)وَمْقىَمَفا ﴾

 ٓم. قمقـةف يعّؾةقا مل معةتًة  ٓمف مقضع مـ يمان ما نٕ ؛آصؾ هل ومموإ واطمدة, سمقا 

 "سمِْعةُت " و "ىُمْؾةُت ": ويؼقًمةقن. اًمعةلم َؾ عةشمُ  ومؾؿ "ضَمِقْيُت "و "طَمِقْقُت ": ىماًمقا َّنؿم شمرى

ْ " ىمةاًمقا يمةام اًمؽؾؿةة هةذه اؾمةتعامهلؿ ًمؽثرة طمذومقا كامإو اًمةم, شمعتّؾ  مل عما اًمعلم ومقُعؾ قنَ   مَل

ْ " و "َيُؽ  ـْ  مَل  .(5)"َمْدِري ٓ" و "َمْدرِ  ٓ" و "َيُؽ

تزم قمـةف سماحلريمةة اعمـاؾمةاة؛ ومؿةـ ذًمةؽ طمةذف يةا  اعمةتؽؾؿ وىمد حيذف احلرف وجُي 

﴿ ىُمةِؾ اْدقُمةقا وآضمتزا  سماًمؽّسة وإن مل شمؽـ يا  اعمتؽؾؿ مةـ احلةروف ذم ىمقًمةف شمعةامم: 

يَماَ يُمْؿ صُمَؿ  ّسة ]يمقةدون[؛ ٕن ةضمتزا  سماًمؽةومحذف اًمقا  وآ (6)وَمة شُمـظُِروِن﴾ كِيُدونَُِذَ
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ومقف اضمتزا  ذم اًمؽةم؛ ومؼد ـمؾب مـفؿ قمةدم اعمفؾةة ذم شمعجقةؾ اًمعؼقسمةات عمسةتحؼقفا ذم 

  (1)اًمدكقا

واًمؽّس مومصح, وىمال مسمق قمكم اًمػقاصؾ مـ اًمؽةم دمري جمةرى "ىمال اًمطؼمد: 

د مًمزمةقا ذم اًمؼقاذم؛ ٓضمتامقمفام ذم من اًمػاصؾة  ظمر أية يمام من اًمؼاومقةة  ظمةر اًماقةت وىمة

   (2)"اًمؼقاذم طمذف هذه اًمقا ات

ـْ َهةَذا  ََيردِدَي َِ﴿َوىُمةْؾ قَمَسةك َمْن ومـ طمذف اًمقةا  ىمقًمةف شمعةامم:  ىَْمةَرَب ِمة ِٕ َرِّب  

ومحذف يا  اًمضؿػم واضمتزم سماًمؽّسة ]هيديـ[ يمام طمةذومفا ذم مقاضةع مظمةرى  (3)َرؿَمًدا﴾

 وذم اًمقةا , سمنصماةات [عمفتةديا ومفةق] اًمؾغة ميمثر "مـ اًمصقرة ]ومفق اعمفتد[ . ىمال اًمزضماج 

 هةق ومفةذا ؛إقمةراف ذم يماًمةذي اعمقضع هذا ذم وهذا يا  سمغػم اعمقضع هذا ذم اعمصحػ

 إؾمةام  ذم ضمةائز اًمقةا  وطمةذف. يةا  سمغةػم اًمؽفػ وذم سماًمقا  إقمراف ذم وهق اًمقضمف,

 ذم اًمقةا  وطمةذف .اجلةزم دًمقةؾ اًمػعةؾ ذم اًمقةا  طمذف ٕن ؛إومعال ذم جيقز وٓ ظماصة

 إًمةػ وملدظمؾةت ؛وُمْؼَتةدٍ  مفتدٍ  كحق واًمةم, إًمػ آؾمؿ, مع يؽـ مل إذا واىمع ام إؾم

   (4)".اعمحذوومة اًمقا  قمغم اًمؽّسة ودًمت. قمؾقف يمان ما قمغم احلذف وشمرك واًمةم

وًمعؾةف  (5)"وماكظر يمقػ شمعاضد اعمعـك واًمسقاق"وذم هذا ىمال اًمديمتقر وماضؾ اًمسامرائل: 

ف اًمعرب هذه اًمقا ات اًمتةل ذم مواظمةر اًمؽؾةامت رداة اًمتخػقػ حتذوًمعؾف آؾمتثؼال وإ

 .ومـ ميفا ومؼد ضما  هبا قمغم إصؾ , قمؾقفاوشمؽتػل سماًمؽّسة دًمقًة 
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 ؾمةقاقيف ذيمةر وىمد .ايمثػِمً  اًمقا ات هذه طمذف شمستعؿؾ هذيؾ"وسملم اًمزضماج من    

,ةسماًمؽة ودمتزي اًمقا  ومتحذف ؛مْدرِ  ٓ شمؼقل اًمعرَب  من واخلؾقؾ  من يزقمؿةقن مََّنةؿ إٓ ّْسِ

 مةع اعمصةحػ اشماةا  مراه واًمةذي اًمقا  إصِماات اًمـحق ذم وإضمقد .آؾمتعامل ًمؽثرة ذًمؽ

 (1) "اًمعرب يمةم ذم مثؾف ضما  وىمد ؾمـة, اًمؼرا ة ٕن ؛اًمؼرا  إمجا 

وفماهر طمذف اًمقا  مـ  ظمر اًمؽؾؿة سمعد كقن اًمقىماية وهل يا  اعمتؽؾؿ مو اًمقا  اًمتل 

ذم اًمؾفجات اًمعرسمقة , مقضمقد  –ـ اًمػعؾ اعمعتؾ واًمقاو م –شمظفر ذم  ظمر آؾمؿ اعمـؼقص 

صماات اًمقا  هـا هماًمًاا ٕهؾ احلجاز واحلذف ًمغػمهةا؛ ىمةال اًمػةرا  ذم معةر  وىمد كساقا إ

 آصةؾقة اًمقةا  ذِم  ذًمةؽ ويػعؾةقن"طمديثف قمـ احلذف ذم اًمقةا  إصةؾقة مةـ اعمـؼةقص

 مدظمؾةقا ومةنذا. وماقمؾ مـ ر  ذِم  اًمقا  يثاتقن ٓ يا , سمغػم ودا ٍ  ورامٍ  ىما ٍ  هذا :ومقؼقًمقن

ْـ » :اهلل وىمةال. وطمذومقها اًمقا  وملصماتقا ؛سماًمقضمفلم ىَماًُمقا واًمةم إًمػ ومِقف  وَمُفةقَ  اهللَُ هَيْةدِ  َمة

 (2)".يا  سمغػم اًمؼر ن يمؾ ذِم  «اعمُْْفَتدِ 

ا اصؾة ومؼد ورد ذم صمةصمة قمنمة مقضةعً دون وم اومما طمذف صقت اًمقا  إصؾقة وىمػً 

َيةْقَم  ". وىمقًمةف (4)"ُمضِمقُب َدقْمةَقَة اًمةَدا ِ "وىمقًمف  ,(3)"ِد اهللُّ وَمُفَق اعمُْْفَتدِ َوَمـ هَيْ "كذيمر مـفا 

ْفطِِعةلَم إمَِم اًمةَداِ   ",  "َيْدُ  اًمَداِ    . ويمةذًمؽ ورد طمةذومفا ًمؾقىمةػ قمةغم اًمػاصةؾة(5)"م 

ا يؾحةؼ هبةا مةـ أيةات وهةل ىمقًمةف مع ما ؾماؼفا وم ااًمؼر كقة ذم مخسة مقاضع اكسجامً 

ّْسِ , ةَية", وىمقًمةف  (1)"َيةْقَم اًمَتـَةادِ ",  "ًمُِقـةِذَر َيةْقَم اًمةَتةِق ", وىمقًمف  (6)"ًْمَؽاػُِم اعمَُْتَعاِل ا"

 .(2)"سمِاًْمَقادِ 
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 اذه إمثؾة وهمػمهةا ًمؾقىمةػ اكسةجامً ومما ؾماؼ يتالم من صقت اًمقا  ىمد طمذف ذم ه

ذم  كغام اًمػاصةؾة اًمؼر كقةةقمغم اًمتلصمػم اًمذي شمقىمعف م امقؾمقؼك اًمػاصؾة اًمؼر كقة وطمػافمً  مع

 .أيات اًمساسمؼة واًمةطمؼة هلا

 

 تىجيو النماذج القزآنية صىتيًّا
 

ٌٔٓي َقِريْب  ٍٔٓي َفِإ ُِ الٖداِعُأٔجيُب َدِعَوَة ۖ َوِإَذا َسَأَلَك ٔعَبأدي َع (3)ِإَذا َدَعا

 ؾمةفؾ احلةاًملم ذم دقما  اًمداقمل " يؼقل اًمـسػل:{َدقَمانِ  إَِذا اًمدا  َدقْمَقةَ  ُمضِمقُب }

   (4)"احلاًملم ذم يا  سمغػم همػمهؿ اًمقصؾ ذم ىماًمقن همػم وكاومع قمؿرو مسمق وواومؼفام ويعؼقب

 سمِنصِْمَاةاِت  قَمْؿةٍرو ومِّب ىمةاًمقن همةػم اعمَِْديـَةةِ  َمْهُؾ  ىَمَرمَ  ": ويميمد ذًمؽ اًماغقي؛ ومقؼقل

 
ِ
 إصِْمَاةاِت  ذِم  اًْمُؼَرا ُ  اظْمَتَؾَػ  َذًمَِؽ َويمَ  َوَوىْمًػا, َوْصًة  حيذومقَّنا واًمااىمقن اًمقصؾ, ذِم  ومِقِفاَم  اًْمَقا 

ـَ  اعمَْْحُذووَمةِ  اًْمَقاَ اِت   َوَوىْمًػةا, َوْصةًة  مَجِقَعَفةا َيْعُؼةقُب  ومصمات اًمتةوة, ذم وطمذومفا اخلط ِم

   (5)"َوَوىْمًػا َوْصًة  اخْلَط   ذِم  ُمْثَاٌت  ُهقَ  َما إصِْمَااِت  قَمغَم  َواشَمَػُؼقا

  تىجيو القزاءة القزآنية

َن ؛اًْمَقةا  إصِْمَاةات َذًمِؽ ذِم  إَْصؾ َمن حجتفؿوم "اًمة اًمقىمقف سمغػم يا  ذم طم  اًْمَقةا  ِٕ

م  إَْصةؾ اشماُعةقا ََّٕنؿ ؛طمسـ َوَهَذا ًمؾؿصحػ ااشمَااقمً  اًْمَقا  طمذومت وىمػت َوإِذا اًْمِػْعؾ َٓ

 ذِم  َذًمِةؽ َمن وطمجةتفؿ ؾاًْمَقْص  ذِم  َيا  سمَِغػْم  اًْمَااىُمقنَ  َوىَمَرمَ  اعمُْصحػ اًْمَقىْمػ َوذِم  اًْمَقْصؾ ذِم 

 (6) ".اعمُْصحػ رؾمؿ خُيَاًمػ َمن َيـَْاِغل وَمَة  ؛َيا  سمَِغػْم  اعمُْصحػ
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َن ؛اًْمَقا  قَمـ سماًمؽّسة ايمتػقا َمَّنؿ َوِهل ُمظْمَرى  َطمَجة"وهـاك   قَمـ شمـقب اًمؽّسة ِٕ

   (1)"اًْمَقا 

ف اًمؽّسة مع ؾماؼ يؽمضمح ذم اًمقىمػ  ظمر إؾمام  اعمـؼقصة اعمـقكة قمـد اًمؼرا  طمذ اومم

, إصؾ اعمقيص "كموصَ،َوباغَوعادَوغريهاَ "اًمتـقيـ كحق إؾمام  اًمثةصملم اًمساسمؼة اًمذيمر 

اًمااهمل , اًمعادي سمؽّس احلرف اًمذي ىماؾ اًمقا  , وهذا هق إيمثر , وسمعةض اًمؾفجةات اًمؼؾقؾةة 

 ػم ةـ يمثومقؼقًمقن : هذا مقيص , وسماهمل , وقمادي وسمؿثؾفا ىمرم اسم ؛شمادل مـ اًمتـقيـ إظمػم يا 

ٍمََهادي " يمام ىمؾـا  ََقور . ويمذًمؽ يةؽمضمح ذم إؾمةام  اعمـؼقصةة همةػم اعمـقكةة , وهةل  " َولُِكلر

ذم اًمرومةع واجلةر , وصماةقت  اإصماات اًمقا  وطمذومفا وصًة ووىمًػة اعمؼؽمكة سملل يماًمدا  واعمفتد ضماز

اًمػتحةة طماًمةة اًمقا  يمقَّنا طمريمة ـمقيؾة مو طمرف مد همةػم حمةرك, ممةا إذا يماكةت اًمقةا  حمريمةة سم

َ "كحةق  ا  يمان آؾمةؿ معرومةًا سمةلل مو مـقًكةومقتعلم من شمثات وٓ حتذف , ؾمقا ؛اًمـصب ٍٍ َمئِد َيور

اِعَيَ،َوَداِعًياَإََِلَاَّللَِّ خلػة اًمػتحة , وًمؽـ حتذف اًمػتحة خلػتفا وشمتحقل اًمقةا  مةـ  " َيتَّبُِعوَنَالدَّ

َكالَإَِذاَ " مثؾ ىمقًمف شمعامم ذم وذًمؽ يمام ىمؾـا  -طمرف مد  "إمم صقت طمريمة  "صقت صامت 

اقِيََ َ َالَّتَّ  . وهمػمها . " َبَلَغتر

  ََ ًَٖقاَه اِب ًَ اِسَتِضَعُفؤٌي  ُأ ُٖ اِلَكِو  (2)ِإ

 وسمؽّسة قمنمة يمخؿسةة اًمػةتح قمغم إم مع آسمـ سمـل" يؼقل اًمـسػل:  {ممّ  اسمـ ىمال}

 (3)"سماًمؽّسة فاقمـ اضمتزا  اًمقا  ومحذف ممل مصؾف ٕن ؛وؿمامك وقمغم نزة اعمقؿ

َـ  يا)"ويؼقل اًمزضماج:   - اعمةقؿ سمؽّسة -( مم   اسمةـ يةا) ؿمةئت وإن اعمقؿ, سمػتح( ممَ  اسم

 قمغم ومم اسمـ وماـك ؛اواطمدً  اؾماًم  ضُمعة( مم) و( اسمـ) ٕن ؛ضمر مقضع واعمقضع مم وومتحت

ـَ  يةا" صماًمةث وضمةف وومقفةا .كػسةف إمم مضاومف( مم   اسمـ يا) ىمال ومـ اًمػتح, ةل اسْمة  َٓ  ُمم 

 (1) ".اعمصحػ ذم اًمقا  صماسمتة ًمقست. هبا يؼرم ٓ وًمؽـف"لظُمذْ شمَ 
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ـَ ُمَم إَِن اًْمَؼةْقَم ويرى مسمق قماقدة وإظمػش طمذف اًمقةا  مةـ ىمقًمةف شمعةامم:  ﴿ىَمةاَل اسْمة

طمدث ذم ومقام ضمعؾ يمآؾمؿ اًمقاطمد؛  ًمقشعر سملكف ضما  ًمؽثرة آؾمتعامل (2)اؾْمَتْضَعُػقِ ﴾

إقمداد اعمريماة طمذومت مـفا اًمقاو ومزج مطمد آؾمؿلم سمأظمر, وسمـل قمغم اًمػةتح؛ يمام من 

 َّٕنةؿ ؛اعمةقؿ سمعضةفؿ ومتح "ًمقخػ سمف سمعض اًمثؼؾ احلاصؾ ذم اًمؽميمقب. ىمال مسمق قماقدة: 

 هةق: يمؼةقهلؿ واطمد اؾمؿ جمرى وملضمرومها اؾمامن َّٕنام ؛قمنم مخسة سمؿـزًمة اؾمؿلم ضمعؾقه

  يةا  سمغةػم ممّ  اسمةـ يةا ومؼةال اعمةقؿ سمعضةفؿ ّسةويمة يمّػةة, يمّػةة وًمؼقتةف سمقةت سمقت ضمارى

(3)"شمـقيـ وٓ

 - مقمؾةؿ واهلل - وذًمةؽ"وشماع مسمق قماقدة إظمػش ومذيمر أية وقمؾؼ قمؾقفا ىمائًة: 

ـَ " ىمقهلؿ مثؾ اواطمدً  اؾماًم  ضمعؾف مكف  يةا} سمعضةفؿ وىمال. قمؾقف يؼاس ٓ وهذا "َمىْماِْؾ  قَمؿ   اسْم

ـَ     (4)"هذا يمره ومؾذًمؽ يا  ومقف ًمقست اًمؽتاب ؽـوًم اًمؼقاس وهق {شَمْلظُمذ ٓ ُممل اسم

وذيمر اًمػرا  من احلذف ومقف ًمؽثرة آؾمتعامل ًمؾقا  ذم اسمـ مم وهل يا  اعمتؽؾؿ وشمعد 

هـةا  –ضؿػًما مستؼًة مي من طمذومفا ًمقس يمحذف طمرف مـ سمـقة اًمؽؾؿة؛ وماحلذف قمـةده 

 . اًمقةةا  مـةف رباًمعة ومحةذومت اًمؽةةم ذِم  يمثةةر مكةف َوَذًمِةَؽ "ًمؽثةرة آؾمةتعامل ومؼةال:  –

 : ىمةقهلؿ إٓ كػسةف, إمم اعمـةاِدي يضةقػف اعمـةادى آؾمةؿ مـ إِٓ اًمقا  حيذومقنَ  يؽادونَ  وٓ

 مصماتةقا يستعؿؾ ٓ ما ضما  ومنذا. يمةمفؿ ذِم  اؾمتعامهلام يؽثر مكف وذًمؽ. ممّ  اسمـ ويا قمؿّ  اسمـ يا
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 اسمةـ يا: ىماًمقا وًمذًمؽ.  اًمقا وملصماتقا ؛ظماًمتك اسمـ ويا مظمك, اسمـ ويا مسمك, اسمـ يا: ومؼاًمقا اًمقا 

   (1)"قمؿَ  اسمـ ويا مّم,

وىمد قمر  ؾمقاقيف ًمظاهرة احلذف اًمصقيت ًمؽثرة آؾمتعامل ذم سمةاب مةا حيةذف 

 شمةذهب ٓ َّٕنةا ؛ر ٌ  مـفا حيذف ومة إومعال ومما"مـ مواظمر إؾمام  ذم اًمقىمػ ومؼال: 

 مدر, ٓ: ىماًمقا مَّنؿ إٓ. ويرمل ويغزو يؼيض, وهق مىميض, ٓ: وذًمؽ طمال, ذم اًمقصؾ ذم

 طمقةث سماًمقةا  اًمـةقن ؿمةافت يةؽ, مل ىماًمقا يمام. ؿماذ   ومفق يمةمفؿ, ذم يمثر ٕكف؛ اًمقىمػ ذم

 حتةذف ومةة مدر, سمة يشاف ومؾؿ حترٍك, مقضع ذم َّٕنا ؛اًمرضمؾ يؽ مل يؼقًمقن وٓ. ؾمؽـت

  (2) مدر وما مدر, ٓ: ذم إٓ اًمقا 

 اسمـةا مضةاف يؽقن من: طمدمهام: ممريـ اطمتؿؾ( ممّ  اسمـ يا: )ىمال مـ"ومـ صمؿ ومنن 

 من: وأظمةر همةمةل, همةةم يةا مثةؾ إصماايا اًمقضمف ويمان اًمثا , مـ اًمقا  وطمذف مّم, إمم

 مخسةة يةا: شمؼةقل يمةام كػسف, إمم ومضاومف .اواطمدً  اؾمام اًمثا  مع إّول آؾمؿ ضمعؾ يؽقن

 (3) ".همةم يا: كحق اعمػردة مواظمر مـ حتذف يمام اًمقا  ومحذف ؛مىماؾقا قمنم

 

 َِ ْٔ َوَو َِّي ٔلمَّـ ُِ َحاٗجوَك َفُكِن َأِسَمِىُت َوِج ََِفِإ (4)اٖتَبَع

ـِ  } ـِ اشَمَاَع ؾمةؾؿت مكةا قمطػ قمغم اًمتةا  ذم مؾمةؾؿت مي ميؼقل اًمـسػل:{َوَم

 ومقؽةقن مػعةقًٓ معةف.  (مع)ومـ مشماعـل وطمسـ ًمؾػاصؾ, وجيقز من يؽقن اًمقاو سمؿعـك 
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 ويعؼةةةقب واومةةةؼ مسمةةةق قمؿةةةرو ذم اًمقصةةةؾ. ذم احلةةةاًملم : ؾمةةةفؾ ومددد َاتبعندددي

 (1) وضمفل : مد  وؿمامل وطمػص وإقمشك واًمؼممجل.

  طمةذف ًمؽ": ضمقاز احلذف مو اإلصماات ذم اًمقا  اًمزضماج ويالم      
ِ
 وإصماايةا, اًمقةا 

 هةذه مةـ طمذَف  وما سمدقمة, وخماًمػتف ؾمـة اشمااقمف ٕن ؛اعمُْصحػ اشماا  هذا ذم إزمَ  وإطمّب 

  (2) "(ميمرمـ رِّب) ومقؼقل وكحق ,(اًمؼقامة يقم إمم مظمرشمـ ًمئـ( )اعـاشم ومـ) كحق اًمقا ات

  تىجيو القزاءة القزآنية

 مواظمةر ذِم  اًمتل اًمقا ات ذِم  ًمؾعرب "سمؼا  اًمقا  وطمذومفا ومؼال:  وىمد ذيمر اًمػرا  قمؾةَ 

  نِ َهدا َوىَمدْ  -  َدقمانِ  إِذا اًمَدا ِ  َدقْمَقةَ » ىمقًمف ومثؾ ومهاكـ, وميمرمـ, اشماعـ, مثؾ -احلروف

. قمؾقفةا دًمقًة  ىماؾفا اًمتل سماًمؽّسة ايمتػك طمذومفا ومؿـ ؛مرة ويثاتقها مرة اًمقا  حيذومقا من -

 ومفةق ميفا ومـ ,ومحذومت واؾمتثؼؾت احلروف  ظمر ذِم  وهل ؾمؽـت إذ يماًمصؾة مَّنا وذًمؽ

 (3)".وإصؾ اًماـا 

  يمؾؿـةل مةـ قلشَمؼة يَمةاَم  اعمُْةَتَؽّؾؿ َيةا  َمََّنَا"ومـ صَمؿ ومنن طمجة مـ وصؾ اًمقا         

 َوطمَجةة َيةا  سمَِغةػْم  اعمََْصاطِمػ مرؾمقم وطمجتفؿ اًْمَقا  سمَِحْذف اًْمَااىُمقنَ  َوىَمَرمَ  اًْمَقا  حتذف وَمَة 

 وَمْتحةة ًمتسةؾؿ زيدت اًمـ قن َوًَمؽِـ اشماعل اشماعـل ومصؾ اًْمَقا  قَمـ شمـقب اًمؽّسة َمن ُمظْمَرى

   (4)"اًْمَقا  قَمـ شمـقب اًمـ قن َمعَ  وماًمؽّسة اًْمعلم
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ُُِقِن اِدُعوا ُشَرَكاَءُكِي ُثٖي  ُِ ٔكيُدو (1)َفَما ُتٍٔظُرو

  واومؼةف يعؼةقب سماًمقةا  وذيمةاؤيمؿ اكةتؿ امجقًعة {يمقةدون صمةؿ}"يؼقل اًمـسػل: 

   (2)"اًمقصؾ ذم قمؿرو مسمق

 ضَمْعَػةةرٍ  َوَمسُمةةق قَمْؿةةٍرو َمسُمةةق اًْمَقْصةةؾِ  ذِم  َمصْمَاَتَفةةا يمِقةةُدونِ  صُمةةؿَ "يؼةةقل اسمةةـ اجلةةزري: 

ْـ  اضُمقِ   َواًمدَ  ْـ  َواحْلُْؾَقاِ    َيْعُؼقُب  احْلَاًَملْمِ  ذِم  َوَمصْمَاَتَفا ِهَشامٍ  قَم ْـ  َوُرِوَيْت  ِهَشامٍ  قَم  ىُمـُْاةؾٍ  قَمة

ـْ  ِـ  ـَمِريِؼ  ِم   (3)"َيْعُؼقُب  احْلَاًَملْمِ  ذِم  َمصْمَاَتَفا( شُمـْظُِرونِ ) شَمَؼَدمَ  يَماَم  ؿَمـَُاقذَ  اسْم

  تىجيو القزاءة القزآنية

 ؛وطمةذومفا اًمقةا  سمنصماةات يؼةرم"ظماًمقيف ماقـًا طمجة احلذف واإلصماةات:  يؼقل اسمـ 

 وضمةده مةا مّدى مكةف: طمذومفا عمـ واحلجة.  ية  ظمر وٓ وماصؾة, همػم مَّنا: مصماتفا عمـ وماحلجة

 َّٕنةا ؛طمةذومفا قمةغم اًمؼةرا  ومةليمثر  وَمؽِقُدونِ : «اعمرؾمةت» ؾمقرة ذم ىمقًمف وملما ؛اًمّسقاد ذم

   (4)". ية  ظمر ذم وماصؾة

ِِٔمَك  َِ َأ ُْ َلِيَس ٔو ٌٖ ٌُوُح ِإ ُْ َعَىْن َغِيُر َصألٍح ۖ َقاَه َيا  ٌٖ ََِفَما ۖ ِإ ْٔ ٔعِمْي َتِسَأِل (5)َوا َلِيَس َلَك ٔب

 وؿمةامل مةد  اًمـةقن وشمشةديد اًمةةم سمػةتح " يؼةقل اًمـسةػل: {شَمْسةَلًْمـك وَمةَ }

   (6)"ااقمً إمج ومقفام صماسمتة واًمقا  همػممها اًمـقن وختػقػ اًمةم وسمسؽقن
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 ؛ّسهاةويم اًمـقن ختػقُػ  قمـدكا, ذًمؽ ذم اًمؼرا ة مـ واًمصقاب: ضمعػر مسمق ىمال"و

  (1) ".سمقـفؿ اعمستعؿؾ اًمعرب يمةم مـ اًمػصقح هق ذًمؽ ٕن

 اعمَْةَدكَِقاِن, وَمَؼةَرمَ  شَمْسةَلًْمـِل وَمَة : ذِم ( َواظْمَتَؾُػقا)"ويقضح ذًمؽ اسمـ اجلزري ومقؼقل: 

ـُ   اًمـ ةقِن, َوخَتِْػقةِػ  اًمةَةمِ  سمِنؾِْمةَؽانِ  اًْمَاةاىُمقنَ  َوىَمةَرمَ  اًمـ ةقِن, َوشَمْشِديدِ  َةمِ اًم سمَِػْتِح  قَماِمرٍ  َواسْم

  إصِْمَااِت  قَمغَم  َواشَمَػُؼقا
ِ
َٓ  احْلَةاًَملْمِ  ذِم  اًمـ قنِ  سَمْعدَ  اًْمَقا  ـِ  اظْمُتؾِةَػ  َمةا إِ ِـ  قَمة  وَمةَرَوى َذيْمةَقاَن, اسْمة

ـْ  ةٌ مَجَاقمَ  احْلَاًَملْمِ  ذِم  قَمـْفُ  احْلَْذَف  ظَْمَػِش,, ـَمِريِؼ  ِم ْٕ ْـ  ا قِري   ـَمِريِؼ  َوِم    (2)"اًمص 

  تىجيو القزاءة القزآنية

ـْ : مـصقر مسمق "يؼقل  مقضةع ذم واًمقةا  ًمؾتليمقةد, وماًمتشديد ؛(شمسلًَمـ ل ومة) ىَمَرمَ  َم

ْـ  .اًمقا  مـ سمؽّسيا ايمتػك اًمـقن يمّس ومـ اًمـصب,  ؛ظمػقػةة سمـقن( شمسلًْمـل ومة) ىَمَرمَ  َوَم

   (3) "(شَمؼتْؾـِل ٓ: )يمؼقًمؽ اًمقا , مع اعمضؿر اعمػعقل قمغم شَمُدل اًمتل ـقناًم ومفل

ُْ َوَعُكِي َحٖتى َِ ُأِرٔسَم ُِ َٰقاَه َل ْٔ ِإلَّا َأُ ُيَحاَط ٔبُكِي ُتِؤُتو ٍٔي ٔب ٍٖ ْٔ َلَتِأُت ََ المَّـ (4)َوِؤثّكا ؤٓ

ـْ  ىَماَل }  {َمْقصمًِؼةا} مؽةل وسماًمقةا  "اًمـسةػل: يؼةقل  {شُمْمشُمقنِ  طمتك َمَعُؽؿْ  ُمْرؾِمَؾفُ  ًَم

ـَ } اقمفدً   ,سمةاهلل ًمف حيؾػقا من مراد مي اهلل قمـد مـ سمف مشمقصمؼ ما شمعطق  طمتك واعمعـك {اهلل ِم

   (5)"اًمعفقد سمف يميمد مما سمف احلؾػ ٕن ؛مـف امقصمؼً  سماهلل احلؾػ ضمعؾ وإكام

 سمققؾمةػ] "صمًِؼةاَمقْ  شُمْمشُمقنِ " ويعؼقب ضمعػر مسمق ويمذا قمؿرو ومسمق يمثػم اسمـ: وىمرم"

 وطمذومفا مصؾف قمغم ويمؾ, واحلسـ واًمقزيدي حمقصـ اسمـ واومؼفؿ اًمقا  سمنصماات[ 66: أية

   (6) ".احلاًملم ذم اًمااىمقن
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َّاَدٔة اِلَكٔبرُي  (1)اِلُىَتَعاِهَعألُي اِلَػِئب َوالٖش

 قمةـ يمةؼم اًمةذي مو سمؼدرشمةف ر  يمةؾ قمةغم اعمسةتعكم {اعمتعةال}"يؼقل اًمـسػل: 

   (2)"مؽل احلاًملم ذم وسماًمقا  قمـفا وشمعامم اعمخؾقىملم تصػا

  تىجيو القزاءة القزآنية
 

 حيةذف ىمةد مقضع واًمقىمػ "ويرى مسمق قمكم من طمجة احلذف هـا ًمؾقىمػ ومقؼقل: 

 ذم يثاةت ما ومقف طمذف ومؾاّم  ؛َيّْسِ  إِذا َواًمَؾْقؾِ ,  اعمَُْتعالِ  اًْمَؽاػِمُ : كحق اًمقصؾ, ذم يثات ما مـف

 ذم احلةذف ومقةف اؾمةتؿرَ  ىمةد مةا ومقف احلذف يؾزم من وضمب اًمؽؾؿة مصؾ مـ وهق اًمقصؾ

   (3)"احلذف شمغقػمه ومجعؾ ؛سماًمتغقػم اًمقىمػ ٓظمتصاص ؛اًمقصؾ

 َمةا َوًَمةْقَس  اًْمؼَقةاس ُهقَ  "وطمجة مـ ىمرم سمنصماات اًمقا  ذم اًمقصؾ واًمقىمػ من هذا 

ًمػ ومِقفِ  ْٕ م مًمػ َٓ  يَماَم  َهَذا مـ َواًمَةم ا َٓ  ىَمةاَل  وىمةا  همةاز َكْحةق اًمـَْحةق َذاَهة مـ ومِقفِ  َو

 َوَذًمِةَؽ  اًْمَقىْمةػ ذِم  َمضمقد اًْمَاَقان وَمنِن اًْمَػاقِمؾ اؾْمؿ َيْعـِل شَمـِْقيـ َمقِضع ذِم  يؽـ مل إِذا ؾِمقَاَقْيفٍ 

َََّنَا اًمَؼاِض  َهَذا ىَمْقًمؽ ًمػ َمعَ  اًْمَقا  َمن ُيِريد اًْمَقْصؾ ذِم  صَماسمَِتة ِٕ ْٕ َٓ  شمثات َواًمَةم ا  حتةذف َو

ًمػ ومِقفِ  يؽـ مل إِذا اًْمَػاقِمؾ اؾْمؿ ذِم  حتذف يَماَم  ْٕ  َمةعَ  وماًمقةا  وَمةاقْمَؾؿ ىَما  َهَذا َكْحق َواًمَةم ا

ًمػ همػم ْٕ ًمػ َوَمعَ  اًْمَقْصؾ ذِم  حتذف َواًمَةم ا ْٕ    (4)"حتذف َٓ  َواًمَةم ا

 الواعمتعة َيةا  سمَِغةػْم  اعمُْصةحػ ظمطّ  وطمجتفؿ َيا  سمَِغػْم  {اعمتعال}" وطمجة مـ ىمرم

َْصؾ اًْمُعُؾقّ  مـ متػاقمؾ ْٕ  اًمةَداقِمل ًمَِؼْقًمِةؽ ىماؾَفةا َما ٓكؽسار َيا  اًْمَقاو وَماْكَؼَؾات متعاًمق َوا

َْصؾ واًمغازي ْٕ    (5)"واًمغازو اًمداقمق َوا

 ذم اًمقةا ات مةـ إؾمام  مـ حيذف ما "وىمد ظمصص ؾمقاقيف سماسًما ًمذًمؽ وؾمؿف سمة 

 هةذا: ىمقًمةؽ وذًمةؽ اًمقىمةػ ذم ا اتاًمقة مـ إؾمام  مـ حيذف ما"يؼقل ومقف:  "اًمقىمػ
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 ٕن ؛ومؾمةؼـل مؾمةؼا : شمريد ومكت ومؾمؼـ مؾمؼان, وىمد. همةمل هذا: شمريد ومكت همةم

   (1)" ..اًمقىمػ قمغم " مهاكـ رِّب" و ," ميمرمـ رِّب ومقؼقل ": قمؿٍرو مسمق ىمرم وىمد. اؾمؿٌ   

 َوُهةقَ  اعمـؼةقص قمةغم وىمػةت إِذا "ويالم اسمـ هشام طمذف وإصماات اًمقةا  ومقؼةقل: 

ؾْمؿا  ؛امـقًكة يَمةانَ  وَمةنِن َٓ  َمو امـقًكة يؽةقن َمن ومنَمةا ؛ىماؾَفةا َمةا مؽسةقر َيا   ظِمره اًَمِذي ِٓ

 َمن َوجيةقز سمؼةا  ومةررت ىَمةا  َهَذا شَمؼقل سماحلذف اوضمرًّ  ارومعً  قَمَؾْقفِ  اًْمَقىْمػ ومإومصح

  قَمَؾْقفِ  شمؼػ
ِ
 ىمقم َوًمُؽؾ] :شَمَعامَم  ىَمْقًمف مـ وواق ووال هاد قمغم يمثػم اسْمـ وىمػ َوسمَِذًمِؽ سمِاًْمَقا 

 يَمةانَ  َوإِن , (4) [لىمةوا مةـ اهلل مةـ هَلُؿ َوَما] ,(3) [َوازِم  مـ دوكف مـ هَلُؿ َوَما] , (2) [هادي

 ومةررت اًمَؼةاِض  َهةَذا يَمَؼْقًمِةؽ سماإلصماات اوضمرًّ  ارومعً  قَمَؾْقفِ  اًْمَقىْمػ ومإومصح ؛مـقن همػم

 ذِم  واًمةتةق اعمتعةال قمةغم اجْلُْؿُفةقر وىمػ َذًمِؽَوسمِ  سماحلذف قَمَؾْقفِ  اًْمَقىْمػ َوجيقز ,سمِاًْمَؼاِض 

   (5)"َيْقم ًمقـذر اعمتعال اًْمَؽاػِم َوُهقَ  :شَمَعامَم  ىَمْقًمف
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ٍٔي ُؤكيَي الٖصَمأة َؤوَ ُذرِٖٓئتي  ٍَا َوَتَكۚ َربٔٓ اِجَعِم (1)ُدَعأءٖبِن َرٖب

  واومؼف مؽل واًمقىمػ اًمقصؾ ذم سماًمقا " يؼقل اًمـسػل:{ُدَعاءَِ َوشَمَؼَاْؾ  َرسَمـَا}

  (2)"قمااديت مو دقمائل اؾمتجب :مي سمةيا  اًمااىمقن اًمقصؾ ذم ونزة قمؿرو مسمق

  تىجيو القزاءة القزآنية

 وملكت وصؾت ومنذا ؛وىمػت إذا دقمائل, ذم " يا  " سمغػم اًمؼرا ة "ويؼقل اًمزضماج: 

  ىمؾت ؿمئت إن سماخلقار
ِ
 وإضمقد اًمقا , قمـ شمـقب اهلؿزة ذم اًمؽّسة ويماكت يا , سمغػم دقما 

  (3)".ومتحتفا ؿمئت وإن مؾْمَؽـَتفا, ؿمئت وإن اًمقا , إصماات

 َِ ََِلٔئ ُْ ِإلَّا َقٔميّماٰ ِإَلى َأٖخِرَت َٖ ُذرِٖٓيَت ٍَٔك ًِ اِلٔكَياَؤة َلَأِحَت (4)َيِو

 ًمؾؼسةؿ مقـمئةة واًمةةم وؿمةامل يمةقذم يةا  وسمة " يؼقل اًمـسػل:{مظمرشمـ ًمئـ}

   (5)"اعمحذوف
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  و القزاءة القزآنيةتىجي

 اضمتةزم مكةف: طمةذومفا عمةـ واحلجةة. إصةؾ قمةغم سمةف مشمك مكف: مصماتفا عمـ وماحلجة"

 مةـ حيسةـ يمةام احلةذف ومقحسـ سمػاصؾة, ٕكف ؛طمسـ اًمقا  إصماات "  (1) ".مـفا سماًمؽّسة

   (2)"اًمؼاومقة

 وملهةؾ  يةة رمس يمةان ومنذا ؛اًمـقن مع رضسملم قمغم"ويرى اًمزضماج من طمذف اًمقا  

 ىمةقاذم ذم جيقزوَكةفُ  يمةام اًمقةا ات, طمةذف ومقجقزون ؛اًمػقاصؾ أي مواظمر قنيسؿ اًمؾغة

 اميًضة سماًمغ ضَمق د وطمذومفا اًمقا , إصماات ومإيمثر ؛ ية  ظمر مو ىماومقة  ظمر يؽـ مل ومنذا... اًمشعر

 اعمؼدرة واًمقا "ومـ اًمـحقيلم مـ يرى من احلذف هـا ًمؾتخػقػ  (3)"اًمـقكات مع سمخاصة

  (4)"سماًمؽّسة قمـفا واضْمُتزئ ا,ػً ختػق وطُمِذومت سمف, مػعقل

ٍٖا َٰقاَه َذ َِٔىا َقَصّصاٰ َفاِرَتٖدا َعَمىۚ  ٌَِبِؼٔلَك َوا ُك (5)آَثاِر

 قمؿةرو مسمةق واومؼةف مؽةل وسماًمقةا  كطؾب " يؼقل اًمـسػل: {َكْاغِ  يُمـَا َما ذًمؽ ىَماَل }

م {كاةغ} رم اًْمَقةا  "و (6)"اعمصحػ خلط ااشمااقمً  ومقفام يا  وسمغػم اًمقصؾ ذم ومد  وقمكم َٓ 
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 سمقةا  يمثةػم اسْمةـ َوَوصةؾَفا واًمؽسةائك َوَكاومِع قَمْؿرو َمسُمق َيا  سمَِغػْم  ووىمػ سمقا  َوصؾَفا اًْمِػْعؾ

   (1)"َيا  سمَِغػْم  َوَنَْزة قَمامر َواسْمـ قَماِصؿ َوَوصؾَفا سمقا  ووىمػ

  تىجيو القزاءة القزآنية

 وَصةؾت إذا اًمقا  شمثات من ومقفا قضمفوماًم ؛اًمقا  سمحذف يُمتات( َكْاغِ ) "يؼقل اًمػرا : 

 وهةق. نةزة سمذًمؽ ىمرم واًمقصؾ, اًمؼطع ذِم  حَتذومفا من أظمر واًمقضمف. وىمػت إذا وحتذومفا

  (2)".ضمائز

 اًمؽّسةة ٕن ؛طمةذومت( َكْاةغِ ) كحةق مةـ اًمقا اُت  هذه"ويرى اًمزضماج من طمذف 

  (3) ".طَمْذومفا اًمـحقيلم قمـد اًمقضمف وًمقس ًمثؼؾفا, اًمقا  ومحذومت ؛اًمقا  قمغم دًمت

 اًمقصةؾ ممةا"إذ يؼةقل:  ؛وقمـد اًمزضماج إصماةات اًمقةا  ذم طماًمةة اًمقصةؾ مطمسةـ

  (4) ".اًمعرسمقة ذم مىمقى وهق قمؿرو, مِّب مذهب وهذا اًمقا , سمنصماات كاغل ومقف ومإطمسـ

َِـ َِب بٔٓٔكَتأبي  َِْذا ٰاِذ َُ َفَأِلٔك ُِّي َفاٌُظِر َواَذا َيِرٔجُعو ٍِ ِِّي ُثٖي َتَوٖه َع (5)ِإَلِي

 قمؿرو مسمق اختػقػً  اهلا  سمسؽقن " يؼقل اًمـسػل:{فألقه هذا سّمؽتاِّب اذهب}

 ؛ويعؼقب وىماًمقن يزيد اعمحذوومة اًمقا  قمغم اًمؽّسة ًمتدل؛ ايمًّس  وخيتؾسفا ونزة وقماصؿ

  (1)"همػمهؿ اًمقا  سمنصماات فكؼاًموم
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  تىجيو القزاءة القزآنية

 سماًمقا  وصؾف وشمرك ومؿماف, سمىمق وكحقه( مًمؼف) ذم سمقا  اهلا  وصؾ: قمكم مسمق ىمال "

 قمةـ روى مـ رواية ويمذًمؽ اقمتؿرا وٓ اًمّدكقا ذم رسّمف طمَج  ما: يمؼقًمف ؛اًمشعر ذم جيري إّكام

 سمسةؽقن وملًمؼةف: روى مةـ روايةة مةـ مىمةقس سمقا , مقصقًمة( إًمقفؿ وملًمؼفل: )قمؿرو مِّب

   (2)".اهلا 

( إًَِمةْقِفؿْ  وَمةَلًْمِؼِفل) اًمـحقيةقن قمؾقف اضمتؿع يمام ومقفا اًمؼرا ة وضمف"ومـ صَمؿ كجد من  

 وٓ .قمـةدهؿ سمجقد ومؾقس اهلا  ضمزم ومما طمسـًا, يمان اهلا  سمؽّس( وملًمِؼفِ ) ىمرئ وإن سماًمقا ,

 قمةـ طمػظقهةا وىمةد إٓ هبةا يؼةرموا ومل هبةا, ىمةرموا اًمؼرا  سمعض ومنن ؛ًمغة يؽقن من مكؽر

   (3)"اًمعرب

 

ُْ َوا َيَشاُء ٔوَ ٖوَحاِريَب َوَتَى َُ َل ٍُ َيِعَىُمو (4)َۚوُقُدوٍر ٖرأسَيإت  َكاِلَجَوأبأثيَن َؤجَفا

  واومةؼ وؾمةفؾ ويعؼةقب مؽةل واًمقىمةػ اًمقصةؾ ذم يماجلقاِّب "يؼقل اًمـسػل: 

 اًمقةا  طمذف قمغم اًمؼّرا  اشمػؼ" (5)"سماًمؽّسة ايمتػا  يا  سمغػم اًمااىمقن اًمقصؾ ذم قمؿرو مسمق

(6) ".إصؾ قمغم مصماتفا ومنكف ؛(يمثػم اسمـ) إٓ اًمقىمػ ذم

  تىجيو القزاءة القزآنية
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, سمَِة  يَماجْلَقاِب  "يؼقل مسمق طمقان:  
ٍ
َْصةُؾ, َوُهقَ  َيا  ْٕ ِة,ةسمِاًْمَؽة اضْمتِةَزا ٌ  ا  َوإضِْمةَرا ٌ  ّْسَ

, َوُهقَ  قَماىَمَاَفا, َما جُمَْرى َواًمَةمِ  إًمػ ـُ ـِ  َمعَ  حُيَْذُف  َويَماَم  اًمَتـِْقي  قَماىَمَاُف, َما َمعَ  حُيَْذُف  اًمَتـِْقي

  (1) ".َمْل  قَ َوهُ 

 سماًمقةا , اًمقىمةَػ  إصؾ ويمان يا سمغػم اًمقىمػ قمغم اًمؼَرا  ميمثر "ويالم اًمزضماج مَن: 

 هةذه: شمؼةقل .يةا  سمغةػم قمؾقفا اًمقىمػ وٓم مًمػ سمغػم ويماكت قمـفا, شمـقب اًمؽّسة من إٓ

اَم  ىَمْاَؾ  قمؾقف يمان ما قمغم اًمؽةم وشمرك واًمةم إًمػ وملْدظِمَؾت ؛ضمقاب   (2) ".دظمقهِلِ

 ًَ ٌٔٓي َأَخاُف َعَمِيُكِي َيِو ًِ ِإ ٍَأدَوَيا َقِو (3)الٖت

اًمتـادي مؽل ويعؼقب ": ىمال اًمـسػل  {َيْقَم اًمَتـَاِد َوَيةاىَمْقِم إِك ك َمظَماُف قَمَؾْقُؽْؿ  }

  (4)"ٕن اًمؽّسة شمدل قمغم اًمقا  ؛ذم احلاًملم وإصماات اًمقا  هق إصؾ وطمذومفا طمسـ

  نيةتىجيو القزاءة القزآ

 /  اًمتـادي/  و/  اًمتةىمل/  ىَمَرمَ  مـ"ذم طمجة اًمؼرا ات كجد مَن 
ِ
 اًْمَقْصةؾ ذِم  سمِاًْمَقا 

ََكفُ  ؛إَْصؾ ومعغم َواًْمَقىْمػ ًمةػ ومِقةفِ  َمةا َوًَمةْقَس  إَْصةؾ قمغم وَمُفقَ  ؛وكاديت ًمِؼقت مـ ِٕ ْٕ  ا

م مًمػ َٓ  يَماَم  َهَذا مـ َواًمَةم َٓ  يؽةـ مل إِذا ؾِمةقَاَقْيفٍ  ىَماَل  .ىَما  :مثؾ ؛اًمـَْحق َهَذا مـ ومِقفِ  َو

َََّنَةا ؛اًمَؼاِض  َهَذا ىَمْقًمؽ َويَمَذًمَِؽ  َمضمقد اًمَثَاات وَمنِن ؛اًْمَػاقِمؾ اؾْمؿ َيْعـِل شَمـِْقيـ َمقِضع ذِم  ِٕ 

ًمةػ َمعَ  اًْمَقا  َمن ُيِريد اًْمَقْصؾ ذِم  صَماسمَِتة ْٕ َٓ  شمثاةت َواًمةَةم ا  اؾْمةؿ ذِم  حتةذف يَمةاَم  حتةذف َو

ًمػ ومِقفِ  شمؽـ مل إِذا ؾاًْمَػاقمِ  ْٕ ًمةػ همػم َمعَ  وماًمقا  وَماقْمَؾؿ ىَما ٍ  َهَذا َكْحق َواًمَةم ا ْٕ  َواًمةَةم ا
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ًمةػ مدظمؾةت وَمةنِذا ؛اًْمَقْصؾ ذِم  حتذف ْٕ  قِمـْةد َميمثةر ِهةَل  اًَمتِةل اًمؾ َغةة ذِم  شمثاةت َواًمةَةم ا

   (1)"ؾِمقَاَقْيفٍ 

وا هرسمةقا إذا وذًمةؽ اًمـَّد, مـ ؾاًمتػاقم: سمؿعـك اًمدال, سمتشديد "اًمَتـَاد   َيْقمَ " "  ومـَةد 

َدت إذا: اإلسمؾ شَمـِدّ  يمام إر , ذم  شمػاقمةؾ, هةق: اًمػةتح مسمةق ىمةال "و (2)"مرسماهبةا قمغم َذَ

 واًمتـةاد يمتـةاومروا, وشمـةادوا. يـػر يمـػر يـد, كد: ىمقهلؿ مـ شمػرىمقا,: مي اًمؼقم, شمـاد مصدر

ًٓ  اًمثاكقةة ذم تومدهمؿ إومم اًمدال وملؾمؽـت اًمتـادد, ومصؾف يماًمتـاومر,  ٓضمةتام  ؛اؾمةتثؼا

 وضمفةف قمةغم مةر إذا يـةد كد مـ ٕكف ؛حلـ هذا اًمعرسمقة مهؾ ىمال "و(3) ".متحريملم اعمثؾلم

   (4)" اهارسمً 

ََوُل  ؛َوُمَشةَدًدا خُمََػًػةا ىُمةِرَئ  {اًمَتـَةادِ  َيةْقمَ }: ىمقًمف"ومـ صمَؿ ومنن  ْٕ ـْ  َمةْلظُمقذٌ  وَمةا  ِمة

ـْ  َواًمَثةاِ   {اًمـَارِ  َمْصَحاَب  ـَةِ اجلَْ  َمْصَحاُب  َوَكاَدى}:ىَمْقًمِفِ  ـْ  اعمَْةْر ُ  َيِػةر   َيةْقمَ }: ىَمْقًمِةفِ  ِمة  ِمة

   (5)"{َمظِمقفِ 

 تعقية:
 مـ ظمةل اًمتحؾقؾ اًمصقيت ًمؾـامذج اًمؼر كقة اًمساسمؼة يتالم أيت:
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من قمؾام كا ىمد وفمػقا ممهقة اًمتػسةػم اًمصةقيت ذم ومفةؿ  يتالم مما ؾماؼ ـمرطمف -1

ومادة مـ إومؽار اًمصقشمقة ذم اًمتػسػم اًمؼر   مـ مضمؾ اًمظقاهر اًمؾغقية واإل

 .  ومفؿ دىمقؼ وشمصقر ؿمامؾ ًمعؾقم اًمؾغة

شمعدد اًمؼرا ات كتقجة احلذف اًمصقيت يرضمةع ذم اعمؼةام إول إمم اظمةتةف  -2

 ؛اًمؼرا  طمقل طمذف اًمقا  مو إصماايا ويمؾ ومريةؼ مةـفام اقمتؿةد قمةغم طمجتةف 

 (اًمتؼةةا  اًمسةةايمـلم)وم (آؾمةةتعامل )يمثةةرةوم (آيمتػةةا )وم (اعمجاكسةةة)

   (اعمشايمؾة)وم (اًمتخػقػ)وم (اًمقىمػ)و (آؾمتثؼال)وم (شمقازم إمثال)وم
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