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والب8د عن8د ، غاية البالغة والبيانفيھاإن المتتبع لمواضع الحذف في القرآن الكريم يجد         

. ، أو عقلي88ة، أو لفظي88ةكان88تةدل عل88ى المح88ذوف، حالي88ق88رائن مص88احبة ت88وج88ودوق88وع الح88ذف م88ن
فالب8د م8ن حض8ور ، والقرينة العقلية نوع من القرائن الحالية، وھ8ي الظ8روف المالبس8ة لل8نص اللغ8وي

ق8د يقص8د المخاط8ب ح8ذف بع8ض العناص8ر لالختص8ار أو والعقل عند المخاطبين باللغة لفھم المعاني،
  .)1(إدراكھا بعقولھملعلم مسبق بھا، أو لتأكد المتكلم من أن السامعين يمكنھم 

إدراك العدي8د م8ن مع8اني الق8رآن، ويمكننا إعمال العقل من الوقوف على مواضع الح8ذف،و
ل8ه وإنما يدرك بالعقل وح8ده،وفال يوجد في السياق ما يدل عليهالتعيين،وفقد يدل العقل على الحذف

أم8ر رب8ك، أو عذاب8ه أو : ، أي]22الفجر[﴾...وَجاَء َربَّك والَملَكُ أمثلة عديدة، نذكر منھا قوله تعالى ﴿
، ]2الحش8ر[ ﴾فَأَتَاُھم هللا ِمن َحيُث لَم يَحتَِس�بُوا﴿منه قوله تعالى، و)3(قدرتهوجاء سلطانه: أو .)2(بأسه

ق8د و .من غير المعقول تصور مجيء الخالقو .فأتاھم أمر هللا، أو عذاب هللا من حيث لم يحتسبوا: أي
َم�ت َعلَ�يُكم﴿صود األظھر على التعيين، من ذلك قول8ه تع8الىالمقويدل العقل على الحذف ﴾الَميتَ�ةُحرِّ

َمت َعلَيُكم أَُمَھاتُُكم﴿قوله أيضاو،]3المائدة [ فالعقل دل على الحذف، إذ ال يص8ح ، ]23النساء [ ﴾ُحرِّ
أن تحريم األجرام، ألن شرط التكلي8ف أن يك8ون الفع8ل مق8دورا علي8ه، والمقص8ود األظھ8ر يرش8د إل8ى 

  .)4(من النساء نكاحھنرحرم عليكم نكاح أمھاتكم، ألن الغرض األظھ: التقدير
لُْمتُنَنِ�ي فِي�هِ فََذلُِكنَّ ال�ِذي، كقوله تعالى ﴿التعيينالعادة على وقد يدل العقل على المحذوفو

سان ، فقد دل العقل على الحذف ألنه ال معنى للوم على ذات الشخص، وإنما يالم اإلن] 32يوسف [﴾
يحتم8ل أن ، و)5(فيوس8ف علي8ه الس8الم ل8يس ظرف8ا لل8ومھن، فتع8ين أن يك8ون غي8رهفعل8ه،وعل8ى كس8به

ام�رأة العزي�ز ت�راود ق�ال نس�وة ف�ي المدين�ةوفي مراودته، لقوله تع8الى﴿: في حبه، أو: يكون التقدير
ك8ن الع8ادة لوأم8ره، فيش8ملھما،وقد يكون ف8ي ش8أنهو،] 30يوسف  [﴾فتاھا عن نفسه قد شغفھا حبا

تقتضي بأنه ال مالمة على الحب المفرط، إنما يالم اإلنسان على ما يمكن ل8ه في8ه االختي8ار، فھ8و ي8الم 
  .)6(على المراودة ألنه يستطيع السيطرة عليھا

ع��ن ال�ذين ل��م ال ينھ�اكم هللالش8رع عل88ى التعي8ين، كقول8ه تع88الى ﴿ وق8د ي8دل العق88ل عل8ى الح88ذفو     
يحب المقس�طين إنم�ا لم يخرجوكم من دياركم أن تبروھم وتقسطوا إليھم إن هللايقاتلوكم في الدين و

، حي8ث دل العق8ل ھن8ا عل8ى الح8ذف، ف8النھي ال يص8ح ]9-8الممتحنة [﴾...ينھاكم هللا عن الذين قاتلوكم
إن هللا ال ينھاكم عن صلة الذين لم يق8اتلوكم ف8ي ال8دين، أو: التقديروالشرع دل على الصلة،ولألعيان،

  . )7(عن بر الذين لم يقاتلوكم في الدين
باس�م هللا الشروع في الفع8ل دال عل8ى التعي8ين، مث8ل ﴿وقد يكون العقل ھو الدال على المحذوف،و    

ق8د ي8دل العق8ل عل8ى و .﴾، فإن تقدير المتعلق ما جعلت التسمية مبدأ له مثل األكل، أو الشرب، أو السفر
:  البن888ين، أيوبالرف888اء: دل عل888ى التعي888ين كم888ا نق888ول للع888روساقت888ران الك888الم بالفع888ل ي888والمح888ذوف

  . )8(أعرست
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  .ا في بيان مواضع الحذف وتقديرھامن خالل ما سبق ندرك طبيعة القرينة العقلية، وأھميتھ     
، )9(حذفھا يكون على وجھينضمن حذف الجملة، و - عادة  –الحذف من جھة القرينة العقلية يندرج و

ھو أحسن المحذوفـات جميعھا،وھي الجمل التي تستقل بنفسھا كالماً،و،المفـيدةاألول حذف الجمل 
ھي وحذف الجمل غير المفيدة،الثانيو .جّلويوجد بكثرة في كتاب هللا عزّ وأدلھّا على االختصار،و

  .الجمل التي ال تستقل بنفسھا كالماً 

ھذه القرينة في المحذوف اعتمادا على ھافييمكن أن يقدر سنتناول فيما يلي أبرز الوجوه التي و    
  : القرآن الكريم، وھي

  .عالقة السببية - 1                 

 .االستئناف - 2                 
  .األدلة المفسرة للمحذوف - 3                 

   : تقدير المحذوف اعتمادا على عالقة السببية - 1
88بَِب ع88ن اْلُمَس88بِِّب،ة اآلخ88ر التص88الھما، فيالمس88بب منزل88وين88زل الع88رب ك88ل م88ن الس88بب      كتف88ى بالسَّ

بَِب،و   : لذلك فإن الحذف اعتمادا على عالقة السببية ينقسم إلى قسمينواْلُمَسبِِّب عن السَّ
  :إقامة السبب مقام المسبب  -أ

يكتفى فيھ8ا ب8ذكر الس8بب، فيس8تغنى ع8ن ذك8ر المس8بب ل8ذكر س8ببه، نح8وويحذف القرآن المسبب،     
، )ليحق الح8ق ويبط8ل الباط8ل(، أي فعل ما فعل ]8األنفال[﴾  يبطل الباطلوليحق الحق﴿  قوله تعالى

  .)10(فھذا القسم تكون فيه الجملة المحذوفة مسببة عن المذكور
: أي،]33لقمان[ ﴾فال تغرنكم الحياة الدنيا وال يغرنكم باy الغرور ﴿من ذلك أيضا قوله تعالىو     

إذا غرتكم الحياة الدنيا، وإذا غركم الشيطان، فأجرى النھي على الغار، والمنھ8ي المغ8رور،ال تغتروا
فق8ط،) ب8ال يغ8رنكم(ال يغ8رنكم فتغت8روا، واكتف8ى عن8ه : ھذا من ألطف الحذف وأحس8نه، ف8إن المعن8ىو
  .)11(كررمن المعلوم أن الغار ليس بمنھي، فلم يبق المنھي إال المغرور، فلو صرح بأمره، لكان كالمو

  :إقامة المسبب مقام السبب -ب 
يكتفي عنه بالمسبب، وھذا القسم تكون فيه الجملة المحذوفة سببا وقد يحذف القرآن السبب،     

ال سبب له ووإذا وجد المسبب  «ذلك بإيقاع المسبب موقع السبب، فال مسبب إال وله سبب،ولمذكور،
    . ) 12(»ظاھر، أوجب أن يقدر ضرورة 

إذا : والتقدير، ]98النحل[ ﴾فاستعذ باy من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن﴿نحو قوله تعالى     
الدليل على و،"اإلرادة"عن السبب الذي ھو " القراءة"أردت قراءة القرآن، فاكتفي بالمسبب الذي ھو 

  . )13(ذلك أن االستعاذة قبل القراءة
ءة القرآن، ألن االستعاذة متقدمة على القراءة، وقد عطفھا على فإذا أردت قرا: عليه فإن المرادو    

القراءة بالفاء التي حكمھا التعقيب، فدل على أن المعطوف عليه محذوف، اكتفى عنه بالقراءة، 
أردت قراءة القرآن، : فالمناسب أن يكون سبب القراءة، وھو اإلرادة، وإنما حذف ھنا، ألنه لو قال

استعذ باS قبل : إذا قيلوإنما ھو لإلرادة مع القراءة،ولمجرد اإلرادة،الحتمل أن يكون التعوذ
قراءتك، احتمل أيضا أن تكون االستعاذة للقراءة، مرادة كانت، أو غير مرادة، فال يسن التعوذ أيضا، 

مرادة، ولو تلفظ بھا لحصل اللبس، كما ذكرنا، فلزم أن تحذف معوضا عنھا " اإلرادة"فيلزم أن تكون 
  . )14(مسببھا، وھو القراءةب

والوض8وء إنم8ا يك8ون . ] 6المائ8دة [ ﴾إذا قمتم إلى الصالة فاغس�لوا وج�وھكم﴿نحو قوله تعالى و    
تأويل اآلية إذا أردت القيام إلى الصالة فاغسل، ف8اكتفي بالمس8بب ع8ن وقبل الصالة ال عند القيام إليھا،

 . )15(السبب
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إرادت8ه ل8ه،ون إرادة الفعل بالفعل، ألن الفعل يوجد بقدرة الفاعل علي8ه،في الشواھد السابقة ُعبر ع    
  . خلوص داعيهوالقصد إليه،والميلو

بط��ونھم ن��ارإن ال��ذين ي��أكلون أم��وال اليت��امى ظلم��ا إنم��ا ي��أكلون ف��ي﴿م88ن ذل88ك قول88ه تع88الى و    
  .)16(ن السبب، أي ما يكون سببا للنار، تعبيرا بالمسبب ع]10النساء [ ﴾سيصلون سعيراو

) فض88رب(، جمل88ة ]60البق88رة [﴾...فَقُْلنَ��ا اْض��ِرْب بَِعَص��اَك اْلَحَج��َر فَ��اْنفََجَرتْ ه قول88ه تع88الى﴿ من88و       
س8رعة والض8رب،تدّل عل8ى ح8دوث فع8ل) فانفجرت(محذوفة، لكن لم يحدث لبساً للقارئ، ألّن جملة 

   .حدوث االنفجار
فرق كالطود سى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كلفأوحينا إلى مو﴿منه قوله تعالىو    

، وفي ھذا )فضرب فانفلق: (، جواب األمر في اآلية الكريمة محذوف، تقديره]63الشعراء[ ﴾العظيم
  .)17(الحذف إشارة إلى سرعة االمتثال وانفالق البحر

  : تقدير المحذوف اعتمادا على االستئناف - 2
ويختل88ف االس88تئناف واص88طالحا ھ88و ح88ذف الس88ؤال المق88در، و ابت88دأه،أخ88ذ في88ه أ: اس88تأنف الش88يء     

يكون تقدير السؤال أمرا اعتباري8ا، ال والبياني عن االستئناف النحوي، ألنه يكون جوابا لسؤال مقدر،
  :ويأتي على وجھين ھما، )18(تقديرا حقيقيا، مع ما فيه من اإليجاز

  : الصفاتوإعادة األسماء-أوال
  : بإعادة األسماء االستئناف  -أ

أحسنت إلى زيد، زيد حقيق باإلحسان، : يأتي بإعادة اسم من تقدم الحديث عنه، ومثال ذلك قولكو    
  .لماذا أحسنت إليه ؟ أو نحو ذلك: فتقدير المحذوف، وھو السؤال المقدر

إعادت88ه فيھ88ا إع88ادة االس88م بعين88ه، ب88ل يج88وز أن يع88اد ب88ذكر اس88م آخ88ر ي88دل علي88ه أو طال يش88ترو    
ميث�اق بن�ي إس�رائيللق�د أخ�ذنا﴿ھذا النوع قليل في القرآن الكريم، من ذلك قول8ه تع8الى وبالضمير، 

المائ8دة [ ﴾فريق�ا يقتل�ونوك�ذبواأرسلنا إليھم رسال كلما جاءھم رسول بما ال تھوى أنفسھم فريقاو
  .فعلوا برسلھم ؟كيف: فريقا يقتلون، جواب مستأنف لقائل يقولوفريقا كذبوا: قوله.  ]70
وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس ك�ان م�ن الج�ن ففس�ق ع�ن أم�ر ﴿قوله تعالى و    

كان من ( ، ]50الكھف [ ﴾ھم لكم عدو بيس للظالمين بدالوذريته أولياء من دونيوربه أفتتخذونه
لم8ا ل8م : اجدين، ك8أن ق8ائال ق8الكالم مستأنف جاري مجرى التعليل بع8د اس8تثناء إبل8يس م8ن الس8) الجن

  . كان من الجن: يسجد ؟، فقيل
الرحم�ان يا أيھا الملؤ إني ألقي إل�ى كت�اب ك�ريم  إن�ه م�ن س�ليمان وإن�ه بس�م هللا﴿قوله تعالى و    

، كأنھ8ا لم8ا قال8ت ألق8ي إل8ي )إن8ه م8ن س8ليمان: (، االس8تئناف ف8ي ق8ول بلق8يس] 30-29النمل[ ﴾الرحيم
  .)19()إنه من سليمان:(فقالت،ممن ھو؟: اكتاب كريم، قيل لھ

  : االستئناف بإعادة الصفات -ب
أحس8نت إل8ى زي8د، ص8ديقك الق8ديم أھ8ل : ذلك بإعادة صفة من تقدم الحديث عنه، مثال ذلك قول8كو    

لبالغته، ألنه يحمل ابن األثيريفّضله و،ھل ھو حقيق باإلحسان؟: لذلك منك، تقدير السؤال المحذوف
ه بي88ان الموج88ب لإلحس88ان وتخصيص88ه، أو ألن الُمع88اد في88ه ص88فة الش88تماله عل88ى موج88ب ف88ي معن88ـا
  . )20(اإلحسان

ھ�دى للمتق�ين ذلك الكتاب ال ريب في�ه﴿له أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، نذكر منھا قوله تعالى و    
م�ا ون�زل إلي�كال�ذين يؤمن�ون بم�ا أومما رزقناھم ينفق�ونويقيمون الصالةوالذين يؤمنون بالغيب

 5-2البق8رة [ ﴾أولئك ھم المفلح�ونوربھمباآلخرة ھم يوقنون أولئك على ھدى منوأنزل من قبلك
ھ8دى (   ذلك أنه لم8ا قي8لوفنذھب به مذھب االستئناف،) الذين يؤمنون بالغيب( ، فإذا نوينا االبتداء ]

ل المتق8ين مخصوص8ين ب8ذلك؟، م8ا ب8ا: اختصھم بأن الكتاب لھ8م ھ8دى، اتج8ه لس8ائل يس8ألو،)للمتقين 
إذا جعلن8ا تل8ك وكأن8ه ج8واب للس8ؤال المق8در،) يوقن8ون(إلى قوله ) الذين يؤمنون بالغيب ( فوقع قوله 
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ما للمتصفين بھذه الصفات قد اختصوا : ، كأنه قيل)أولئك(الصفات تابعة للمتقين وقع االستئناف على 
  .بالھدى؟

والقمر رأي�تھم ل�ي أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمسإذ قال يوسف ألبيه يا ﴿قوله تعالى و   
يدل على كالم مستأنف على تق8دير س8ؤال وق8ع جواب8ا ل8ه، ك8أن ) رأيت(، تكرار ]4يوسف[ ﴾ساجدين
:  ( ف8رد علي8ه) إن8ي رأي8ت أح8د عش8ر كوكب8ا: (عن8د قول8ه . كي8ف رأيتھ8ا؟: س8أله -عليه السالم-يعقوب 

  . )21()رأيتھم لي ساجدين
داود الجب�ال يس�بحنعلم�ا وس�خرنا م�عوكال أتينا حكم�اوففھمناھا سليمان﴿قوله تعالى نحوو    
  . )22()يسبحن: (كيف سخرھن؟، فقال: ، كأن قائال قال]79األنبياء[ ﴾كنا فاعليــنوالطيرو

  :     الصفاتواالستئناف بغير إعادة األسماء -ثانيا
وھ8ذا ، )23(ال بإع8ادة ص8فاتھمون تق8دم الح8ديث ع8نھم،ھو م8ا يس8تأنف ب8ه بغي8ر إع8ادة أس8ماء م8و      

إلي�ه ترجع�ون وال�ذي فطرن�يوم�الي ال أعب�د﴿ذلك نحو قول8ه تع8الى والنوع كثير في القرآن الكريم،
ال ينق�ذون أن�ي إذا لف�ي وءاتخذ من دونه آلھة إن يردن الرحمن بض�ر ال تغ�ن عن�ى ش�فاعتھم ش�يئا

قومي يعلمون بما غفر لي ربي تالجنة قال يا ليضالل مبين إني ءامنت بربكم فاسمعون قيل ادخل
قي8ل ادخ8ل ( ف8ي ھ8ذه اآلي8ات نج8د االس8تئناف ف8ي أم8ل ، عند الت] 27-22يس [﴾وجعلني من المكرمين

كي8ف ك8ان لق8اء رب8ه بع8د : ال ق8ال، ألن ھذا من مظان المسألة عن حاله عند لقاء رب8ه، ك8أن ق8ائ)الجنة 
تي8ا لي8(كما أن اآلي8ة تح8وي اس8تئنافا آخ8ر ف8ي . )24(ادخل الجنة: ذلك الثبات في نصرة دينه؟، فقيل له

 .)25(كأنه مرتب على تقدير سؤال عما وجد؟) قومي يعلمون
   : تقدير المحذوف اعتمادا على األدلة المفسرة - 3

ھو أن يحذف م8ن ص8در الك8الم م8ا ي8ؤتى ب8ه و،)شريطة التفسيراإلضمار على(ابن األثير يسميه      
  :)27(ھو ثالثة أقساموفالحذف يتم على شريطة التفسير،، )26(في آخره، فيكون اآلخر دليال على األول

  :ما يأتي عن طريق االستفھام  -أ
دره لإلسالم فھ�و صأفمن شرح هللا﴿يستغني عن الثانية، كقوله تعالى وتذكر فيه الجملة األولىو    

،] 22الزم88ر  [ ﴾مب��ينعل��ى ن��ور م��ن رب��ه فوي��ل للقاس��ية قل��وبھم م��ن ذك��ر هللا أولئ��ك ف��ي ض��الل
فويل للقاسية : ( الدليل على المحذوف قولهوأفمن شرح هللا صدره لإلسالم كمن أقسى قلبه، :التقديرو

  ).قلوبھم 
   :اإلثباتوما يرد على النفي -ب

أعظ�م درج�ة م�ن قات�ل أولئ�كوال يستوي منكم من أنفق من قب�ل الف�تح﴿ىمثال ذلك قوله تعالو    
إن8ه ال يس8توي م8نكم م8ن أنف8ق م8ن قب8ل الف8تح: التق8ديرو،]10الحديد  [ ﴾قاتلواوالذين أنفقوا من بعد

أولئ�ك أعظ�م درج�ة م�ن ﴿قات8ل، وال8دليل المفس8ر للمح8ذوف قول8ه تع8الى ومن أنفق م8ن بع8دهوقاتل،و
بعدالذين أنفقوا    .)28(﴾قاتلواومن

  :اإلثباتوما ال يأتي عن طريق االستفھام أو النفي -جـ
فإذا ھي تلقف أوحينا إلى موسى أن الق عصاكو﴿ھو كثير في القرآن الكريم، نحو قوله تعالى و    

فألقاھ8ا فانقلب8ت "فألقاھا فإذا ھي تلق8ف م8ا ي8افكون، ح8ذفت جمل8ة : ، أي]117األعراف[ ﴾ما يا فكون
   )30(":أبي تّمام"ومنه قول .)29("ى حيةإل

  يَتََجنَُّب اآلثَاَم ثُمَّ يََخافُھَا      فََكأَنََّما َحَسنَاتُهُ آثَاُم               
إذا أت8ى حس8نةً يخش8اھا، فك8أّن الحس8نات ويتجنّب اآلث8ام،: أصل الكالموففي صدر البيت إضماٌر،     

  .أصبحت آثاماً 
: التق8دير. ]60البقرة[ ﴾نا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينافقل﴿وقوله تعالى      

  . ﴾الحجربعصاكاضرب﴿يدل على المحذوف قوله تعالى وفضرب، فانفجرت،
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ق88د يقتض88ي المق88ام ذك88ر ش88يئين، بينھم88ا ت88الزم وارتب88اط، فيكتف88ي الق88رآن بأح88دھما ع88ن اآلخ88ر،و       
اتّف8ق، ماليس المراد باالكتفاء بأحدھما كيفو،)االكتفاء(من الحذف ي بعض البالغيين ھذا النوع ـيسمو

  .)31(بل ألّن فيه نكتة تقتضي االقتصار عليه
وهللا جعل لكم مما خل�ق ظ�الال وجع�ل لك�م م�ن الجب�ال أكنان�ا وجع�ل لك�م مثال ذلك قوله تعالى ﴿ و    

،]81النح88ل[﴾تس��لمونمت��ه عل��يكم لعلك��مس��رابيل تق��يكم بأس��كم ك��ذلك ي��تم نعوَس��َرابِيل تَقِ��يُكم اْلَح��رَّ 
88ص الح88ّر بال88ذكر ألنَّ الخط88اب موّج88ه للع88رب،س88رابيل تق88يكم الح88ر والب88رد،: التق88دير طبيع88ة ووخصِّ

: ، أيْ ]5الص8888افات[﴾  َربُّ اْلَمَش����اِرقِ منھ8888ا ﴿وبالدھ8888م ح8888ـاّرة، والوقاي8888ة عن8888دھم م8888ن الح8888ّر أھ8888م،
  .)32(والمغارب

تشاء وتعز م�ن ھم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممنقل اللمنه قوله تعالى ﴿ و     
بي8دك الخي8ر: التق8دير]. 26آل عم8ران [﴾  تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك عل�ى ك�ل ش�يء ق�دير

مرغ8وبھم، أو ألن8ه أكث8ر وج8ودا ف8ي الع8الم م8ن و، ألنه مطلوب العب8اد،)الخير(إنما آثر ذكر والشر،و
ف88ي ب88اب األدب أال يض88اف إل88ى هللا تع88الى، أو ألن الك88الم إنم88ا ورد ردا عل88ى الش88ر، أو ألن88ه يج88ب

وعد النبي، صلى هللا عليه وسلم، والمشركين فيما أنكروه مما وعد هللا به من فتح بالد الروم والفرس،
 - أصحابه بذلك، فلما كان الكالم في الخير، خصه بال8ذكر باعتب8ار الح8ال، أو ألن ك8ل أفع8ال هللا تع8الى

  .صادر عن الحكمة، فھو خير كله، كإتيان الملك ونزعه -من نافع وضار
نجاكم إلى البر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إال إياه فلمامنه قوله تعالى ﴿ و     

إنما آثر والبر،ووإذا مسكم الضر في البحر: ، التقدير]67اإلسراء[﴾  كان اإلنسان كفرواوأعرضتم
  .)33(، ألن ضرره أشد)البحر(ذكر 
ذك8ره وقد يجتم8ع ف8ي الك8الم متق8ابالن فيح8ذف م8ن ك8ّل واح8ٍد منھم8ا مقابل8ه لدالل8ة اآلخ8ر علي8ه،و    

: ويس8مي بع8ض البالغي8ين ھ8ذا الن8وع م8ن الح8ذف". الح8ذف المق8ابلي"باسم) البرھان(فيالّزركشي
م8ن الث8ّاني م8ا أثب8ت نظي8ره ف8ي وي،ھو أن يحذف من األّول م8ا أثب8ت نظي8ره ف8ي الث8ّانو، )34(االحتباك

أّن مأخ8ذ ھ8ذه التّس8مية م8ن الحب8ك ال8ّذي يعن8ي الش8ّد واإلحك8ام وتحس8ين أث8ر الّس�يوطيي8رى و  ,األّول
ق8ّل م8ن تنب88ّه ل8ه أو نب8ّه علي8ه م8ن أھ88ل وأبدع8ه،ووھ8و عن8ده م88ن ألط8ف األن8واعالّص8نعة ف8ي الث8وب،

أَنَ��ا بَ��ِريٌء ِمّم��ا واْف��ـتََراهُ قُ��ْل إِْن اْف��ـتََرْيتُهُ فََعلَ��يَّ إِْجَراِم��يأَْم يَقُولُ��ونَ ومن88ه قول88ه تع88الى ﴿ ، )35(البالغ88ة
أن8ا ب8ريء وأنتم براٌء منه، وعليكم إج8رامكم،وإن افتريته فعلّي إجرامي،: ، أي]35ھود [﴾تُْجِرُموَن 

  .مّما تجرمون
ف88ـئة : أي]. 13آل عم88ران [﴾...ـرةٌ أُْخ��َرى َكافِ��وفِ��ـئَةٌ تُقَاتِ��ُل فِ��ي َس��بِيِل هللاِ ...قول88ه تع88الى ﴿و  

  .)36(أخرى كافـرة تقاتل في سبيل الطّاغوتومؤمنة تقاتل في سبيل هللا،
فم�ن فيقتصر القرآن عليه دون اآلخر، كما في قوله تعالى ﴿ ، وقد يكون أحد الشيئين ھو المقصود      

: دھما، وھ8و موس8ى، ول8م يق8ل، فقد خاطب االثنين، ووج8ه الن8داء إل8ى أح8]49طه [ ﴾  ربكما يا موسى
وھارون، ألن موسى عليه السالم المقصود المتحمل أعباء الرسالة، وألنه األصل في النبوة، وھارون 
وزيره وتابع8ه، أو ألن خب8ث فرع8ون حمل8ه عل8ى اس8تدعاء ك8الم موس8ى دون ك8الم أخي8ه ھ8ارون، لم8ا 

أم أن�ا خي�ر م�ن ھ�ذا ال�ذي ھ�و يدل علي8ه قول8ه ﴿ وعرف من فصاحة ھارون والعقدة في لسان موسى،
وق8ع و، فنكل عن خطاب ھارون، توقي8ا لفص8احته، وح8دة جواب8ه،]52الزخزف[﴾يبينمھين وال يكاد

  .)37(خاطبه، إذ الفصاحة تنكل الخصم عن الخصم، وتنكبه عن معارضته
قد يذكر القرآن شيئين، ثم يعيد الضمير على أحدھما دون اآلخر لداللة المذكور عليه، و

هللا خير من وإذا رأوا تجارة أو لھوا انفضوا إليھا وتركوك قائما قل ما عندفي قوله تعالى ﴿ كما
وإذا رأوا تجارة انفضوا إليھا أو : ، التقدير]11الجمعة[ ﴾  من التجارة وهللا خير الرازقين واللھو

  . لھوا انفضوا إليه، فحذف أحدھما لداللة المذكور عليه
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لتجارة بعود الضمير عليھا، ألنھا كانت سبب انفضاض الذين نزلت فيھم ھذه إنما آثر ذكر او     
اآلية، أو ألنھا قد تشغل عن العبادة، أو ألن المشتغلين بالتجارة أكثر من المشتغلين باللھو، أو ألنھا 

  .)38(أكثر نفعا من اللھو، أو ألنھا كانت أصال، واللھو تبعا
فبشرھم ذھب والفضة وال ينفقونھا في سبيل هللاوالذين يكنزون المنه قوله تعالى ﴿ و
، ألنھا )الفضة(ذكر الذھب والفضة وأعاد الضمير على  –سبحانه  –، فإنه ]34التوبة [﴾  بعذاب أليم

ألن الفضة أكثر وجودا في أيدي الناس، والحاجة إليھا أمس، فيكون كنزھا وأقرب المذكورين،
  .)39(أكثر

،"إيقاع الفعل على شيئين وھو ألحدھما"قسما يطلقون عليه قد جعل العلماء من الحذفو  
ليس معطوفا على " شركاءكم"، فلفظ ]71يونس[﴾فأجمعوا أمركم وشركاءكم﴿من ذلك قوله تعالىو
فأجمعوا أمركم : إنما األقرب أن يكون منصوبا بتقدير فعل، والتقديروالمنصوب بالمفعولية،" أمركم"

ذلك ولھما،" أجمعوا"عطف الشركاء على األمر حتى يصلح الفعل واجمعوا شركاءكم، وال يجوز
أن يوجز الكالم بحذف  - سبحانه- إذا نواه وعزم عليه، فأراد " أجمع األمر"من" أجمعوا"معنى«ألن 

  . ) 40(»" ادعوا"أو " أجمعوا"الناصب، وھو الفعل 
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