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جتريد البحث
هذا البحث يتكلم عن "إجياز القصر و احلذف يف سورة لقمان" دراسة حتليلية وصفية
بالغية .وهذا البحث حيتوي على املشكالتان ،هما  )1( :كيف اآليات اليت تشتمل إجياز القصر
يف سورة لقمان )2( ،كيف اآليات اليت تشتمل إجياز احلذف يف سورة لقمان .األهداف من
إجراءات هذا البحث هي  )1( :ملعرفة اآليات اليت تشتمل إجياز القصر يف سورة لقمان)2( ،
ملعرفة اآليات اليت تشتمل إجياز احلذف يف سورة لقمان .إن هذا البحث هو حبث كيفيّ ,و
الطريقة املستخدمة جلمع البيانات هي الطريقة الوثائقية .أما طريقة حتليلها و هي الطريقة
الوصفية حتليل املضمون و هو حتليل مضمون اآليات حتليل املضمنة على إجياز القصر و إجياز
احلذف يف السورة لقمان.
الكلماث الرئيسية  :إجياز ،احلذف ،إجياز القصر
أ .املقدمة
البالغة هي مطابقة الكالم الفصيح ملقتضى احلال ,فال بد فيها من التفكري يف املعاني
الصادقة القيمة القوية املبتكرة من منسقة حسنة الرتتيب ,مع توخي الدقة يف إنتقاء الكلمات و
األساليب على حسب مواطن الكالم و مواقعه و موضوعاته و حال من يكتب هلم أو يلقى إليهم.1و
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ يعين علم البيان ,علم املعاني ,و العلم البديع .البالغة تتنول القواعد التى حتكم
العمل األدبي من تشبيه و جماز و كناية (علم البيان) ,و مدى مطابقة الكالم ملقتضى احوال
املخاطبني (علم املعاني) ,و وجوه حتسينه وتزيينه (علم البديع).2

1حممد امحد قاسم ,علم البالغة( ,لبنان:طرابلس1424,ه) ,ص8.
2عبداهلل بن حامد احلامد,البالغة و النقد( ,الرياض:اجلامعة حممد بن سعود اإلسالمية 1414 ,ه) ,ص19-18.
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فعناصر ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ إذا لفط و معنى و تأليف لأللفاظ مينحها قوة و تأثريا و حسنا ,ثم دقة يف
إختيار الكلمات و األساليب على حسب مواطن الكالم و مواقعة و موضوعته و حال السامعني و
الرتعة النفسية التى تتملكهم و تسيطر على نفوسهم .فرب كلمة حسنت يف مواطن ثم كانث نابية
مستكرهة يف غريه .3و أما الناصر ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ الثالثة  :املعاني ,البيان ,البديع .و يف علم املعاني فيه
إجياز و إطناب و مساوة.
اعلم أَنهما مِنْ َأعْظم أنوع الْبالغة ،حتى نقل صاحب سر الفصاحة عن بعضهم أنه قال:
اللغة هِيَ ا ْلإِجيَازُ وَا ْلإِطْنَابُ .تبحث البحاثة يف هذا البحث عن اإلجياز.
صُحَار العبدي -رضي اهلل عنه -صحابي جليل ،كان خطيباً مفوهاً ،وبليغاً لَسِناً ،عاش
صدراً من خالفة معاوية بن أبي سفيان -رضي اهلل عنهما -و ال زمه مدة ،وبينهما حماورات تدلُّ
على ما كان يتمتع به من فصاحة اللسان ،ومن ذلك أنَّ معاوية سأله يوماً فقال :ما هذه البالغة
فيكم؟ قال :شيء جتيش به صدورنا فانقذفه على ألسنتنا ،فقال له :ما تعدُّون البالغة فيكم؟ قال
صُحار :اإلجياز ،قال له معاوية :ما اإلجياز؟ قال صحار :أن تـجيب فال تبطئ وتصيب فال
ختطئ ،فقال معاوية :أوَ كذلك تقول يا صحار ،قال صحار :عذراً يا أمري املؤمنني ،اإلجياز أن ال
تبطئ وال ختطئ ،4فتكلَّم بأوجز مما قال أوالً .و فى تفضيل اإلجياز يقول جعفر بن حييى لكتّابه:
إن قدرمت أن جتعلوا كتبكم توقيعات فافعلوا.
فذكاء املخاطب  :حال تقتضى إجياز القول ,فإذا أو جزت يف خاطبه و كان كالمك مطابق
ملقتضى احلال ,و غباوته حال تقتضى اإلطناب و اإلطالة .فإذا جاء كالمك يف خماطبته مطنبا ,فهو
مطابق ملقتضى احلال و يكون كالمك يف احلالني بليغا ,ولو أنك عكست ال نتفت من كالمك صفة
البالغة.5
و مسع رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم رجال يقول لرجل :كفاك اهلل ما أهمّك .فقال :هذه
البالغة .ومسع آخر يقول :عصمك اهلل من املكاره .فقال :هذه البالغة .وقوله صلى اهلل عليه

3علي اجلارم و مصطفى أمني ,البالغة الواضحة (,جاكرتا :رواقة الفريس ,)2005 ,ص9 .
4مسيح أبو مغلي ورفاقه ،دروس يف علوم العربية ،ص .115
5أمحد اهلامشي ,جواهر البالغة يف املعانى و البيان و البديع ,ص39 .
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وسلّم" :أوتيت جوامع الكلم".وقيل لبعضهم :مل ال تطيل الشّعر؟ فقال :حسبك من القالدة ما أحاط
بالعنق .وقيل ذلك آلخر ،فقال :لست أبيعه مذارعة.6
فأما اإلجياز هو وضع املعاني الكثرية يف ألفاظ أقل منها ,وافيه بالغرض املقصود ,مع
اإلبانة و اإلفصاح .و حيدد الباحثة يف السورة لقمان موضوعاله يف حبث اإلجياز.
سورة لقمان هذه السورة الكرمية ,ترتيبها يف املصحف الواحدة و الثالثعون ،وعدد آياتها
أربع و الثالثعون اآلية .نزلت بعد سورة الصافات .بدأت بأحد حروف اهلجاء "امل" و لقمان اسم
ألحد الصاحلني اتصف باحلكمة سورة لقمان من السور املكية اليت تعاجل املوضوع العقيدة و تعين
بالرتكيز على األصول الثالثة لعقيدة اإلميان و هي الوحدانية و النبوة و البعث و النشور كما هو
احلال يف السورة املكية.
ب .البحوث
 .1تعريف اإلجياز
يف اللغة  :التقصري و االقتصار.
اإلجياز يف اللغة العربية هو أداء املعنى الكثري باللفظ القليل ،وهو نوع من البالغة .فقد قال النقاد
"البالغة اإلجياز" ،ألنها تدل على فصاحة املتكلم وتثري العقل وحترك الذهن .وهو أسلوب أدبي
استخدم يف القرآن الكريم يف كالم اهلل تعاىل للبشرية مجعاء .كذلك هو أسلوب يربطه الكثري من
علماء اللغة العربية مبواضيع أخرى من علم املعانى (علم البالغة).
و اإلِجياز يف االصطالح البالغيني ،هو التعبري عن املراد بكالمٍ قصري ناقص عن األلفاظ
اليت يُ َؤدَّى بها عادةً يف متعارف الناس ،مع وفاة بالدّاللة على املقصود 7.اإلجياز هو تأدية املعنى
املراد بعبارة أقل منه لفظا مع وفائها بالغرض .8اإلجياز هو كون اللفظ أقل من املعنى من غري
إخالل ,هذا عند الشيخ أمحد الدمنهوري .اإلجياز هو وضع املعاني الكثرية يف ألفاظ أقل منه ,وافية

ص173.

6علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ,الصناعتني( ,املتوفى :حنو ,املكتبة العنصرية – بريوت395 ,ه),

8حممود السيد شيخون ,البالغة الواقية( ,القاهرة :دار البيان للنشر ,)1995 ,ص89.
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بالغرض املقصود ,مع اإلبانة و اإلفصاح .9اإلجياز هو أن يكون املعنى زائد على اللفظ ,أي أنه لفظ
موجز يدل على معنى طويل على وجه اإلشارة و اللمحة (ابن سنان يف كتابه "سر الفصاحة)10
صُحَار العبدي -رضي اهلل عنه -صحابي جليل ،كان خطيباً مفوهاً ،وبليغاً لَسِناً ،عاش
صدراً من خالفة معاوية بن أبي سفيان -رضي اهلل عنهما -و ال زمه مدة ،وبينهما حماورات تدلُّ
على ما كان يتمتع به من فصاحة اللسان ،ومن ذلك أنَّ معاوية سأله يوماً فقال :ما هذه البالغة
فيكم؟ قال :شيء جتيش به صدورنا فانقذفه على ألسنتنا ،فقال له :ما تعدُّون البالغة فيكم؟ قال
صُحار :اإلجياز ،قال له معاوية :ما اإلجياز؟ قال صحار :أن تـجيب فال تبطئ وتصيب فال
ختطئ ،فقال معاوية :أوَ كذلك تقول يا صحار ،قال صحار :عذراً يا أمري املؤمنني ،اإلجياز أن ال
تبطئ وال ختطئ ،فتكلَّم بأوجز مما قال أوالً .11و فى تفضيل اإلجياز يقول جعفر بن حييى
لكتّابه :إن قدرمت أن جتعلوا كتبكم توقيعات فافعلوا.
فذكاء املخاطب  :حال تقتضى إجياز القول ,فإذا أو جزت يف خاطبه و كان كالمك مطابق
ملقتضى احلال ,و غباوته حال تقتضى اإلطناب و اإلطالة .فإذا جاء كالمك يف خماطبته مطنبا ,فهو
مطابق ملقتضى احلال و يكون كالمك يف احلالني بليغا ,ولو أنك عكست ال نتفت من كالمك صفة
البالغة.12
و مسع رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم رجال يقول لرجل :كفاك اهلل ما أهمّك .فقال :هذه
البالغة .ومسع آخر يقول :عصمك اهلل من املكاره .فقال :هذه البالغة .وقوله صلى اهلل عليه
وسلّم" :أوتيت جوامع الكلم" .وقيل لبعضهم :مل ال تطيل الشّعر؟ فقال :حسبك من القالدة ما
أحاط بالعنق .وقيل ذلك آلخر ،فقال :لست أبيعه مذارعة.13
فأما اإلجياز هو وضع املعاني الكثرية يف ألفاظ أقل منها ,وافيه بالغرض املقصود ,مع
اإلبانة و اإلفصاح .و حيدد الباحثة يف السورة لقمان موضوعاله يف حبث اإلجياز .و قد استوفيت

9أمحد اهلامشي ,جواهر البالغة ,ص31 .
10نقل من امحد مشس الدين ,املعجم مفصل يف علوم البالغة( ,بريوت :دار الكتب العلمية ,)19992 ,ص243.
2أمحد//:http( ,إجياز القصر واحلذف يف كالم اهلل – البيان,)com.محلت يف يوم اإلثنني ,تارخ  4شعبان  1438ه
12أمحد اهلامشي ,جواهر البالغة يف املعانى و البيان و البديع ,ص39 .
ص173.

13علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ,الصناعتني( ,املتوفى :حنو ,املكتبة العنصرية – بريوت395 ,ه),
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الكالم على ذلك يف نوع البسط فلريجع إليه .وهو اإلِجياز السّويّ ينقسم إىل قسمني ,إجيازُ الْحَذْف
و إِجيَازُ الْقصر.
أ) إجياز احلذف
إجياز حذف األبلغ من الذكر:ويكون حبذف كلمة أو مجلة أو أكثر مع قرينة تعني ،وتدل على
احملذوف ،فاجلملة فيها إجياز باحلذف ،فقد حذف أحد أجزاء اجلملة ،و هو املضاف وتقدير
احملذوف 14.منها :أن يدل العقل على احلذف ,و املقصود األظهر على تعيني احملذوف ,كقوله
ت عَ َليْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)16.
ت عَ َليْكُمُ الْ َميْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ) ,15و قوله (حُرِّمَ ْ
تعاىل ( :حُرِّمَ ْ
ب) و إِجيَازُ الْقصر
إِجيَازُ الْقصر قال الشيخ بهاء الدين السبكي :الكالم القليل إن كان بعض من كالم أطول
منه فهو إجياز قصر .17و قال بعضهم :إجياز القصر هو تكثري املعنى بتقليل اللفظ .و قال آخر:
هو أن يكون اللفظ بالنسبة إىل املعنى أقل من قدر املعهود عادة .ومسي بذلك لعدم وجود احلذف يف
الكالم.
إجياز القصر هو تضمني العبارات القصرية معانِـيَ كثرية من غري حذف .ومسي بذلك لعدم
وجود احلذف يف الكالم .و جند كثري من آيات القرآن الكريم اللذي يتعللق مبعاني حذف و إجياز
القصر.
 .2اآليات اإلجياز يف سورة لقمان
يف سورة لقمان فيها  34اآليات .و يف بعض اآليات هناك آلية اليت وقع فيها اإلجياز .و
قسمني ,هما  :إجياز احلذف و إجياز القصر .بعد أن حتلل الباحثة سورة لقمان اآليات اليت وقع
فيها اإلجياز كما تالي :
أ) اآليات اليت فيها اإلجياز القصر
 تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ()2
14املراجع السابق ,ص16.
15ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت )2015,سورة املائدة آيات3 :
16ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت )2015,سورة النساء آيات23 :
17صدر الدين املدني ،علي بن أمحد بن حممد معصوم احلسين احلسيين ،املعروف بعلي خان بن مريزا أمحد،
الشهري بابن معصوم ,أنوار الربيع يف أنواع البديع( ,املتوفى 1119:ه) ص490.
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 هُدًى وَرَحْمَ ًة لِّلْمُحْسِنِنيَ ()3
 وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ِل ُيضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِ َغيْرِ عِلْمٍ َويَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِكَ
لَهُ ْم عَذَابٌ مُّهِنيٌ ()6
النعِيمِ()8
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا َوعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ َّ
ني ()11
 هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَاللٍ مُّبِ ٍ
 يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِْثقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْ َرةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي األَرْضِ
يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِريٌ ()16
 يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّالةَ وَأْمُرْ بِالْ َمعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ
األُمُورِ ()17
َ ألَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ وَأَسَْبغَ عَ َليْكُمْ ِنعَمَهُ ظَاهِ َرةً
وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ ِب َغيْ ِر عِلْمٍ وَال هُدًى وَال كِتَابٍ مُّنِريٍ ()20
 وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ َف َقدِ اسْتَمْسَكَ بِا ْلعُرْ َوةِ الْوُْثقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ األُمُورِ
()22
 لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ا ْلغَنِيُّ الْحَمِيدُ ()26
 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَ ْدعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ا ْلعَلِيُّ الْكَبِريُ()30
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ َّاتقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَ َلدِهِ وَال مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ
حيَاةُ الدُّْنيَا وَال َيغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ا ْلغَرُورُ()33
َشيْئًا إِنَّ َوعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَال َتغُرَّنَّكُمُ الْ َ
ب) اآليات اليت فيها اإلجياز احلذف
 تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ()2
 أُوْلَئِ َك عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْ ُم ْفلِحُونَ ()5
 وَإِذَا تُتْلَى عَ َليْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْ َمعْهَا كَأَنَّ فِي ُأذَُنيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ َألِيمٍ
()7
النعِيمِ()8
 إنَّ الّذِينَ آمَنُوا َوعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ َّ
حقًّا وَهُوَ ا ْلعَزِيزُ الْحَكِيم ()9
 خَالِدِينَ فِيهَا َوعْدَ اللَّهِ َ
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 خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ِب َغيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ َألْقَى فِي األَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ
دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ()10
 هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَاللٍ مُّبِنيٍ ()11
 وَإِذْ قَالَ ُلقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُ َو َيعِ ُظ ُه يَا بُنَيَّ ال تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْ َك لَ ُظلْ ٌم عَظِيمٌ ()13
َصيْنَا اإلِنسَانَ بِوَالِ َديْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَا ُلهُ فِي عَا َميْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
 وَو َّ
وَلِوَالِ َديْ َك إِلَيَّ الْمَصِريُ ()14
 وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا َليْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُ ِطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّْنيَا َمعْرُوفًا
جعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ َتعْمَلُونَ ()15
وَاتَّ ِبعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْ ِ
 يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّالةَ وَأْمُرْ بِالْ َمعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ
األُمُورِ ()17
جعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّ َه عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ()23
 وَمَن كَفَرَ فَال يَحْزُنكَ ُكفْرُهُ إِ َليْنَا مَرْ ِ
 لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ا ْلغَنِيُّ الْحَمِيدُ ()26
ب َغدًا
 إِنَّ اللَّ َه عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ َويُنَزِّلُ ا ْل َغيْثَ َو َيعْلَمُ مَا فِي األَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي َنفْسٌ مَّاذَا تَكْسِ ُ
َي أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّ َه عَلِيمٌ خَبِريٌ ()34
وَمَا تَدْرِي َنفْسٌ بِأ ِّ
 .3إجياز الْقصَر
إِجيَازُ الْقصر ,قال الشيخ بهاء الدين السبكي :الكالم القليل إن كان بعض من كالم أطول
منه فهو إجياز قصر .18و قال بعضهم :إجياز القصر هو تكثري املعنى بتقليل اللفظ .و قال آخر:
هو أن يكون اللفظ بالنسبة إىل املعنى أقل من قدر املعهود عادة .ومسي بذلك لعدم وجود احلذف يف
الكالم .و جند كثري من آيات القرآن الكريم اللذي يتعللق مبعاني اساليب إجياز القصر الكريم
اللذي يتعللق مبعاني اساليب إجياز القصر.
إجياز القصر هو تضمني العبارات القصرية معانِـيَ كثرية من غري حذف .ومسي بذلك لعدم
وجود احلذف يف الكالم .ومن أمثلة هذا النوع قول اهلل تعاىل( :ولكم يف القصاص حياة يا أولي
األلباب لعلكم تتقون) .19فهذه اآلية رغم قلة حروفها إال أنها تضمنت معاني كثرية ،فالقصاص
 18صدر الدين املدني ،علي بن أمحد بن حممد معصوم احلسين احلسيين ،املعروف بعلي خان بن مريزا أمحد،
الشهري بابن معصوم ,أنوار الربيع يف أنواع البديع( ,املتوفى 1119:ه) ص490.
19ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة البقرة آيات179 :
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لفظ يشمل الضرب واجلرح والقتل ،وبلفظ القصاص خرج القتل اخلطأ وشبهه والدفاع عن النفس
الذي ال يعاقب فاعله بالقتل.
كما أن لفظ احلياة جاء مُنَكراً ليشمل املتطلع لالعتداء ،ألنه إذا علم أن العاقبة هي
القصاص ارتدع ،فيكون سبباً يف حياة نفسني .كما أن يف القصاص حياة للجماعة ألنهم كانوا يقتلون
اجلماعة بالواحد ،ويظل الثأر مستمراً بينهم ،فإذا اقـــتُص من القاتل سلم الباقون ،فيكون ذلك
سبباً يف حياتهم .كما أن تنكري احلياة يتضمن دخول احلياة اآلخرة بناءً على أن القاتل إذا اقتص
منه مل يؤاخذ حبق املقتول يف اآلخرة.
ويف ختصيص أصحاب العقول بالنداء يف قول اهلل تعاىل( :يا أولي األلباب) إشارة إىل أنهم هم
املستفيدون من القصاص وآثاره دون غريهم ،وفيه إشارة إىل أن احلكم خمصوص بالبالغني دون
الصبيان .وختمت اآلية بقوله تعاىل( :لعلكم تتقون) أي تتقون ربكم باجتناب معاصيه ،أو تتقون
االعتداء خوفاً من القصاص .كلُّ هذه املعاني تضمنتها هذه الكلمات القليلة.20
و جند كثري من آيات القرآن الكريم اللذي يتعللق مبعاني إجياز القصر .اآليات اليت فيها اإلجياز
القصر كما يلي:
 تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ()2
 هُدًى وَرَحْمَ ًة لِّلْمُحْسِنِنيَ ()3
 وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ِل ُيضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِ َغيْرِ عِلْمٍ َويَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِكَ
لَهُ ْم عَذَابٌ مُّهِنيٌ ()6
النعِيمِ()8
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا َوعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ َّ
ني ()11
 هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَاللٍ مُّبِ ٍ
 يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِْثقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْ َرةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي األَرْضِ
يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِريٌ ()16
 يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّالةَ وَأْمُرْ بِالْ َمعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ
األُمُورِ ()17
َ ألَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ وَأَسَْبغَ عَ َليْكُمْ ِنعَمَهُ ظَاهِ َرةً
وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ ِب َغيْ ِر عِلْمٍ وَال هُدًى وَال كِتَابٍ مُّنِريٍ ()20
20حممد عبد املنعم خفاجي ,اإليضاح يف علوم البالغة (,املتوفى :دار اجليل – بريوت 739 ,ه) ,ص3.
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 وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ َف َقدِ اسْتَمْسَكَ بِا ْلعُرْ َوةِ الْوُْثقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ األُمُورِ
()22
 لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ا ْلغَنِيُّ الْحَمِيدُ ()26
 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَ ْدعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ا ْلعَلِيُّ الْكَبِريُ()30
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ َّاتقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَ َلدِهِ وَال مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ
حيَاةُ الدُّْنيَا وَال َيغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ا ْلغَرُورُ()33
َشيْئًا إِنَّ َوعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَال َتغُرَّنَّكُمُ الْ َ
 .4إجياز احلذف
إجياز حذف األبلغ من الذكر:ويكون حبذف كلمة أو مجلة أو أكثر مع قرينة تعني ،وتدل
على احملذوف ،فاجلملة فيها إجياز باحلذف ،فقد حذف أحد أجزاء اجلملة ،و هو املضاف
وتقدير احملذوف21.
و ذلك احملذوف إما أن يكون :
 )1حرفا  :كقوله تعاىل( :وَلَمْ اَكُ ِبغَيًّا) 22و مل اكن.
 )2أو إمسا مضافا  :حنو ( :وَ جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ) 23أي ,يف سبيل اهلل
 )3أو إمسا مضافا إليه ,حنو ( :وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِنيَ َليْ َلةً َوأَتْمَمْنَاهَا ِبعَشْرٍ) 24أي بِعشر
ليال.
 )4أو إمسا موصوفا  :كقوله تعاىل( :وَمَن تَابَ َوعَمِلَ صَالِحًا) 25أي عمال صاحلا.
 )5أو إمساء صفة حنو  ( :فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ) 26أي مضافا إىل رجسهم.
 )6أو شرطا حنو ( :فاتَّ ِبعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) 27أي فإن تتبعوني.
 )7أو جواب شرط حنو ( :وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُ ِقفُوا عَلَى النَّارِ) 28أي لرأيت أمرا فظيعا.
21املرجع اسابق .ص 16
22ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة مريم آيات20 :
2323ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة احلج آيات78 :
24 24ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة األعرف آيات142 :
25 25ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة الفرقان آيات71 :
26 26ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة التوبة آيات125 :
27 27ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة العمران آيات31 :
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خلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ َلَيقُولُنَّ اللَّهُ) 29أي خلقهن
 )8أو مسندا حنو ( :وَلَئِن سَ َألْتَهُم مَّنْ َ
اهلل.
 )9أو مسندا إليه كما يف قول حامت( :الطويل)
أما وي ما يغين الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما و ضاق بها الصدر
أي إذا حشرجت النفس يوما.
 )10أو متعلقا حنو ( :لَا يُسْأَلُ عَمَّا َي ْفعَلُ وَهُ ْم يُسْأَلُونَ) 30أي عما يفعلون.
أو مجلة حنو ( :كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِ َدةً فََبعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنيَ) 31أي فاختلفوا:
)11
فبعث.
و اعلم أن دواعي اإلِجيَازُ كثرية منها  :االختصار ,و تسهيل احلفظ و تقريب الفهم ,و
ضيق املقام ,و أخفاء األمر على غري السامع ,و الضجر و السامة ,و حتصيل املعنى الكثرية باللفظ
اليسري ,اخل .32منها :أن يدل العقل على احلذف ,و املقصود األظهر على تعيني احملذوف ,كقوله
ت عَ َليْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)34.
ت عَ َليْكُمُ الْ َميْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ) ,33و قوله (حُرِّمَ ْ
تعاىل ( :حُرِّمَ ْ
و جند كثري من آيات القرآن الكريم اللذي يتعللق مبعاني إجياز احلذف .اآليات اليت
فيها اإلجياز احلذف كما يلي :
 .1تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ()2
 .2أُوْلَئِ َك عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُ ُم الْ ُم ْفلِحُونَ ()5
 .3وَإِذَا تُتْلَى عَ َليْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْ َمعْهَا كَأَنَّ فِي ُأذَُنيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ ِبعَذَا ٍ
ب
َألِيمٍ ()7
النعِيمِ()8
 .4إنَّ الّذِينَ آمَنُوا َوعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ َّ
حقًّا وَهُوَ ا ْلعَزِيزُ الْحَكِيم ()9
 .5خَالِدِينَ فِيهَا َوعْدَ اللَّهِ َ
28 28ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة األنعام آيات27 :
2929ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة لقمان آيات25 :
 30ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة األنبياء آيات23 :
31ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة البقرة آيات213 :
32أمحد اهلامشي ,جواهر البالغة يف املعانى و البيان و البديع ,ص192 .
33ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة املائدة آيات3 :
34ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة النساء آيات23 :
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 .6خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ِب َغيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ َأ ْلقَى فِي األَرْضِ رَوَاسِ َي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن
كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ()10
 .7هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَاللٍ مُّبِنيٍ()11
 .8وَإِذْ قَالَ ُلقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُ َو َيعِ ُظ ُه يَا بُنَيَّ ال تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْ َك لَ ُظلْ ٌم عَظِيمٌ()13
َصيْنَا اإلِنسَانَ بِوَالِ َديْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَا ُلهُ فِي عَا َميْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
 .9وَو َّ
وَلِوَالِ َديْ َك إِلَيَّ الْمَصِريُ ()14
 .10وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا َليْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال ُت ِطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّْنيَا
جعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ َتعْمَلُونَ ()15
َمعْرُوفًا وَاتَّ ِبعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْ ِ
 .11يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّالةَ وَأْمُرْ بِالْ َمعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ
عَزْمِ األُمُورِ ()17
جعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
 .12وَمَن َكفَرَ فَال يَحْزُنكَ ُكفْرُهُ إِ َليْنَا مَرْ ِ
()23
 .13لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ا ْلغَنِيُّ الْحَمِيدُ ()26
س مَّاذَا
 .14إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ا ْل َغيْثَ َو َيعْلَمُ مَا فِي األَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي َنفْ ٌ
َي أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّ َه عَلِيمٌ خَبِريٌ ()34
ب َغدًا وَمَا تَدْرِي َنفْسٌ بِأ ِّ
تَكْسِ ُ
 .5اآليات اليت تشتمل إجياز القصر يف السورة لقمان
بعد أن حتلل الباحثة سورة لقمان آية بعد آية وصلت إىل النتيجة أنها تتكون من إجياز
القصر .نظرت الباحثة إىل تعريف إجياز القصر الذى قد قدمته يف الباب املتقدم أن إجياز القصر هو
تضمني العبارات القصرية معانِـيَ كثرية من غري حذف .و جند كثري من آيات السورة لقمان اللذي
يتعللق مبعاني إجياز القصر .والبيان كما يف األتى:
 )1يف اآلية الثانية
تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ()2
رقم

إجياز القصر

البيان

1

آيَاتُ

و من هذه اآلية السابقة أنه من إجياز القصر هو ما نزيد يف
املعانى على األلفاظ وال يقدر فيه حمذوف و يسمى إجياز
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البالغة آلن االقدار نتفاوة فيه .يف لفظ " آيَاتُ" هو نوعان
آيات قدرية و آيات شرعية ,فمن آيات قدرية ما حيدثه اهلل
بالقرآن العظيم والنّور املبني ،الذي ال يأتيه الباطل من بني
يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد.
 )2يف اآلية الثالثة
هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِنيَ ()3
رقم

إجياز القصر

البيان

1

هُدًى

و من هذه اآلية وجدت كثرية من إجياز أوال يف كلمة " هُدًى"
فإنه هُدًى هلم ،يهديهم إىل الصراط املستقيم ،وحيذرهم من

2

وَرَحْمَةً

طرق اجلحيم.
ثانيا ,وَرَحْمَة هلم ،حتصل هلم به السعادة يف الدنيا واآلخرة،
واخلري الكثري ،والثواب اجلزيل ،والفرح والسرور ،ويندفع
عنهم الضالل والشقاء.

 )3يف اآلية السادسة
ث ِليُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ِب َغ ْيرِ عِلْمٍ َويَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَِئكَ
حدِي ِ
وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْ َو الْ َ
لَهُ ْم عَذَابٌ مُّهِنيٌ ()6
رقم

إجياز القصر

1

ث و من هذه اآلية هو إجياز القصر كلمة "لَهْوَ الْحَدِيثِ" من
لَهْوَ الْحَدِي ِ
مقصود األحاديث امللهية للقلوب ،الصادَّة هلا عن أجلِّ
مطلوب.
عِلْ ٍم
كلمة عِلْمٍ من مقصود بعدما ضل بفعله ،أضل غريه ،ألن

2

البيان

اإلضالل ،ناشئ عن الضالل .وإضالله يف هذا احلديث; صده
عن احلديث النافع ،والعمل النافع ،واحلق املبني ،والصراط
املستقيم.
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 )4يف اآلية السامنة
النعِيمِ ()8
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا َوعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ َّ
رقم

إجياز القصر

البيان

1

الصَّالِحَاتِ

مسي إجياز القصر يف كلمة "الصَّالِحَاتِ" و هن األلفاظ القليلة
للمعاني املتكثرية .من مقصود مجعوا بني عبادة الباطن
باإلميان ،والظاهر باإلسالم ،والعمل الصاحل.

 )5يف اآلية احلادية عشرة
هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَاللٍ مُّبِنيٍ ()11
رقم

إجياز القصر

البيان

1

خَلْقُ

و هذا إجياز القصر يف كلمة "خَلْقُ" و هن األلفاظ القليلة
للمعاني املتكثرية ,و مبعن خَلْقُ فما احلكمة هَذَا أي :خلق
العامل العلوي والسفلي ،من مجاد ،وحيوان ،وسَوْقِ أرزاق
اخللق إليهم خَلق اللَّه وحده ال شريك له ،كل مقر بذلك حتى
أنتم يا معشر املشركني.

 .6يف اآلية السادسة عشرة
يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِْثقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْ َرةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي األَرْضِ
يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِريٌ ()16
رقم

إجياز القصر

البيان

1

إِنَّهَا (عمل)

هو إجياز القصر واملقصود من هذا ،احلث على مراقبة اللّه،
والعمل بطاعته ،مهما أمكن ،والرتهيب من عمل القبيح ،قَلَّ
أو كَثُرَ.

 )6يف اآلية السابعة عشرة
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يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْ َمعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ٰ إِنَّ ذَٰلِكَ ِمنْ
عَزْمِ الْأُمُورِ ()17
رقم

إجياز القصر

البيان

1

الصَّلَاةَ

و من هذه اآلية يعرف من إجياز القصر ألن الكلمة أو آية
سابقة ال تبحث عن الصَّلَاةَ فحسب إن كل عمل ان جيزاء اهلل
يف اليوم احد ولكن الصَّلَاةَ هو أوّل حيحسب اهلل من األخرية و
كان املسلم قد يصلح يف صَّلَاةَ انه قد يصلح عند عمله.

 )7يف اآلية عشرين
َألَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ وَأَسَْبغَ عَ َليْكُمْ ِنعَمَهُ ظَاهِ َرةً وَبَاطِنَةً
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ ِب َغيْ ِر عِلْمٍ وَال هُدًى وَال كِتَابٍ مُّنِريٍ()20
رقم
1
2

إجياز القصر

البيان

ت هو إجياز القصر واملقصود من هذا ،من الشمس والقمر والنجوم،
مَّا فِي السَّمَاوَا ِ
ض كلها مسخرات لنفع العباد.
مَا فِي األَرْ ِ
واملقصود من هذا ،من احليوانات واألشجار والزروع ،واألنهار
واملعادن وحنوها كما قال تعاىل :هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا

 )8يف اآلية الثانية والعشرين
وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ َف َق ِد اسْتَمْسَكَ بِا ْلعُرْ َوةِ الْوُْثقَى وَإِلَى اللَّ ِه عَاقِبَةُ األُمُو ِر()22
رقم

إجياز القصر

البيان

1

مُحْسِنٌ

و من هذه اآلية هو إجياز القصر كلمة " مُحْسِنٌ" من مقصود
ذلك اإلسالم بأن كان عمله مشروعا ،قد اتبع فيه الرسول
صلى اهلل عليه وسلم ,بفعل مجيع العبادات.
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 )1يف اآلية السادسة والعشرين
لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ا ْلغَنِيُّ الْحَمِيدُ ()26
البيان

رقم

إجياز القصر

1

ما يف السماوات و من هذه اآلية أو األلفاظ احلكمة .يعرف من إجياز القصر ألن
الكلمة أو آية سابقة تبحث عن عموم ملكه ،وأن مجيع ما يف
واألرض
السماوات واألرض .وهذا شامل جلميع العامل العلوي والسفلي.

 )2يف اآلية الثاالثني
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَ ْدعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ا ْلعَلِيُّ الْكَبِريُ()30

رقم

إجياز القصر

البيان

1

الْحَقّ

و من هذه اآلية هو إجياز القصر ألن ما بيَّن بِأَنَّ اللَّهَ هُ َو
الْحَقُّ يف ذاته ويف صفاته ،ودينه حق ،ورسله حق ،ووعده
حق ،ووعيده حق ،وعبادته هي احلق.

2

الْبَاطِلُ

هو إجياز القصر أليف ذاته وصفاته ،فلوال إجياد اللّه له ملا
وجد ،ولوال إمداده لَمَا َبقِيَ ،فإذا كان باطال ،كانت عبادته
أبطل وأبطل.

 )3يف اآلية الثالثة والثاالثني
يَا أَيُّهَا النَّاسُ َّاتقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَ َلدِهِ وَال مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ
حيَاةُ الدُّْنيَا وَال َيغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ا ْلغَرُورُ ()33
َشيْئًا إِنَّ َوعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَال َتغُرَّنَّكُمُ الْ َ
رقم

إجياز القصر

1

َّاتقُوا

البيان
و من هذه اآلية هو إجياز القصر ألن يأمر تعاىل الناس بتقواه،
اليت هي امتثال أوامره ،وترك زواجره
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 .6حتليل اآليات اليت تشتمل إجياز احلذف يف السورة لقمان
بعد أن حتلل الباحثة سورة لقمان آية بعد آية وصلت إىل النتيجة أنها تتكون من إجياز
احلذف  .نظرت الباحثة إىل تعريف إجياز احلذف الذى قد قدمته يف الباب املتقدم أن إجياز
احلذف هو اإلِجياز الذي كونُ قِصَرُ الكالم فيه بسب استخدام حذف بعضه ،اكتفاءً بداللة القرائن
على ما حُذِف .إنّ من طبيعة البلغاء واملتحدّثني األذكياء أن يَحْذِفوا من كالمهم ما يَرَوْن املتَ َلقِّيَ له
قادرًا على إدْراكه بيُسْرٍ وسُهُولة ،أو بشيء من التفكري والتأمُّل إذا كان أهلًا لذلك .و السبب يف هذا
أنّ اإلِسراف يف الكالم ال يَليق برَزَانَةِ ورَصَانةِ أهل العقل والفكر احلصيف ،بل هو من صفات
الثرثارين و أهل الطيش واخلفّة ،وهو يف الغالب من طبائع النساء.
و جند كثري من آيات السورة لقمان اليت تشتم إجياز احلذف ,كما يف األتى:
( )1يف اآلية الثانية
تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ()2
رقم

إجياز احلذف

1

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ القرآنِ الْحَكِيمِ

من هذه اآلية إجياز احلذف و هو حتفذ كلمة القرآن قبل الكلمة "الْحَكِي ِم" و هو إمسا
موصوفا  ,ألن يكون حيذف شيء من العبارة ال خيل بالفهم ,عند وجود ما يدل على احملذوف هو
قرينة حرف لفظ القرآن ,و إجياز احلذف أي " ِتلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ القرآنِ الْحَكِيمِ".
( )2يف اآلية اخلامسة
أُوْلَئِ َك عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْ ُم ْفلِحُونَ ()5
رقم

إجياز احلذف

1

فَأُوْلَئِ َك عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ

أو شرطا حنو ,و من هذه اآلية إجياز احلذف ,و جدت الكلمة ف قبل اللفظ "أُوْلَئِكَ".
فأما إجياز احلذف أصله "فَأُوْلَئِ َك عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ".
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( )3يف اآلية السابعة
وَإِذَا تُتْلَى عَ َليْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّ ْم يَسْ َمعْهَا كَأَنَّ فِي ُأذَُنيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ َألِيمٍ()7
رقم

إجياز احلذف

1
2

وَإِذَا تُتْلَى عَ َليْهِ آيَاتُنَا وَتَوَلَّى
ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَ ْم يَسْ َمعْهَا كَأَنّ فِي ُأذَُنيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ ِبعَذَابٍ َألِيمٍ
و من هذه اآلية إجياز احلذف و هو حتفذ احلرف وَت قبل الكلمة "وَلَّى" .و حتفذ الكلمة

ثُمَّ يُصِرُّ قبل الكلمة "مُسْتَكْبِرًا" كقوله تعاىل يف اآلية األخر (ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْ َمعْهَا ٰ
فَبَشِّرْهُ ِبعَذَابٍ َألِيمٍ) .35ألن يكون حيذف شيء من العبارة ال خيل بالفهم ,عند وجود ما يدل على
احملذوف هو قرينة حرف لفظ وَت و ثُمَّ يُصِرُّ  ,فأما إجياز احلذف أصله "وَإِذَا تُتْلَى عَ َليْهِ آيَاتُنَا
وَتَوَلَّى يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَ ْم يَسْ َمعْهَا فِي ُأذَُنيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ ِبعَذَابٍ َألِيمٍ"
( )4يف اآلية السامنة
النعِيمِ ()8
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا َوعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ َّ
رقم

إجياز احلذف

1

النعِيمِ
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا َوعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَزَاءُ لَهُمْ جَنَّاتُ َّ

و من هذه اآلية إجياز احلذف ,و جدت الكلمة جَزَاءُ قبل اللفظ "لَهُمْ" .ألن يكون حيذف
شيء من العبارة ال خيل بالفهم ,عند وجود ما يدل على احملذوف هو قرينة حرف لفظ جَزَاءُ ,و
النعِيمِ".
إجياز احلذف أي "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا َوعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَزَاءُ لَهُمْ جَنَّاتُ َّ
( )5يف اآلية التاسعة
حقًّا وَهُوَ ا ْلعَزِيزُ الْحَكِيم ()9
خَالِدِينَ فِيهَا َوعْدَ اللَّهِ َ
رقم

إجياز احلذف

1

حقًّا وَهُوَ ا ْلعَزِيزُ الْحَكِيمُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا َوعْدَ اللَّهِ َ

35ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة اجلاثية آيات8 :
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و من هذه اآلية إجياز احلذف ,و جدت الكلمة أَبَدًا بعد اللفظ "خَالِدِينَ فِيهَا" .ألن يكون
حيذف شيء من العبارة ال خيل بالفهم .كقوله تعاىل يف اآلية األخر (خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ٰ َوعْدَ اللَّهِ
حقًّا) .36فأما إجياز احلذف أصله "خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا".
َ
( )6يف اآلية العشرة
َث فِيهَا مِن كُلِّ
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ِب َغيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ َأ ْلقَى فِي األَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَب َّ
دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ()10
رقم

إجياز احلذف

1
2

اللَّهُ الَّذِي خَلَ َق
و رَ َفعَ السَّمَاوَاتِ ِب َغيْ ِر عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ َألْقَى فِي األَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ
فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ

3

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً طَهُورًا ِب َقدَرٍ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

و من هذه اآلية إجياز احلذف و هو حتفذ اللفظ و اللَّهُ الَّذِي قبل الكلمة "خَلَقَ" .و حتفذ
اللفظ و رَ َفعَ قبل الكلمة "السَّمَاوَاتِ" كقوله تعاىل يف اآلية األخر (رَ َفعَ السَّمَاوَاتِ ِب َغيْ ِر عَمَدٍ
تَرَوْنَهَا) .37و حتفذ اللفظ طَهُورًا ِب َقدَرٍ بعد الكلمة "مَاءً" و هو إمسا موصوفا .ألن يكون حيذف شيء
من العبارة ال خيل بالفهم ,عند وجود ما يدل على احملذوف هو قرينة حرف لفظ و اللَّهُ الَّذِي و و
رَ َفعَ و طَهُورًا ِب َقدَرٍ ,فأما إجياز احلذف أصله "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ و رَ َفعَ السَّمَاوَاتِ ِب َغيْ ِر عَمَدٍ تَرَوْنَهَا
وَ َأ ْلقَى فِي األَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً طَهُورًا ِب َقدَرٍ
فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ".

( )7يف اآلية احلادية عشرة
هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَاللٍ مُّبِنيٍ ()11
رقم

إجياز احلذف

1

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ (ما كانوا يفرتون)
بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَاللٍ مُّبِنيٍ
36ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة النساء آيات122 :
37ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م)سورة الرعد آيات2 :
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أو جواب شرط حنو  .و يف اآلية إجياز احلذف و هو حتفذ اللفظ ما كانوا يفرتون فأما
إجياز احلذف أصله " هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ما كانوا يفرتون بَلِ الظَّالِمُونَ
فِي ضَاللٍ مُّبِنيٍ".
( )8يف اآلية الثالثة عشرة
وَ ِإذْ قَالَ ُلقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُ َو َيعِ ُظ ُه يَا بُنَيَّ ال تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْ َك لَ ُظلْ ٌم عَظِيمٌ ()13
رقم

إجياز احلذف

1

ال تُشْرِكْ بِاللَّهِ َشيْئًا إِنَّ الشِّرْكَ لَ ُظلْمٌ عَظِيمٌ

و من هذه اآلية إجياز احلذف ,و جدت الكلمة َشيْئًا قبل اللفظ "ال تُشْرِكْ بِاللَّهِ" .ألن
يكون حيذف شيء من العبارة ال خيل بالفهم ,كقوله تعاىل يف اآلية األخر (لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
َشيْئًا) .38فأما إجياز احلذف أصله "ال تُشْرِكْ بِاللَّهِ َشيْئًا".

( )9يف اآلية الرابعة عشرة
َصيْنَا اإلِنسَانَ بِوَالِ َديْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَا ُلهُ فِي عَا َميْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِ َديْكَ إِلَيَّ
وَو َّ
الْمَصِريُ ()14
رقم

إجياز احلذف

1
2

َصيْنَا اإلِنسَانَ بِوَالِ َديْهِ إِحْسَانًا
وَو َّ
ضعَتْهُ كُرْهًا وَفِصَا ُلهُ فِي عَا َميْنِ أَ ِن اشْكُرْ لِي
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وكُرْهًا وَوَ َ
وَلِوَالِ َديْ َك إِلَيَّ الْمَصِريُ

و من هذه اآلية إجياز احلذف و هو حتفذ الكلمة ِإِحْسَانً بعد اللفظ "ِبِوَالِ َديْهِ" كقوله تعاىل
ضعَتْهُ كُرْهًا قبل
َصيْنَا ا ْلإِنسَانَ بِوَالِ َديْهِ إِحْسَانًا ٰ ,39).و حتفذ اللفظ وكُرْهًا وَوَ َ
يف اآلية األخر (وَو َّ
ضعَتْهُ كُرْهًا) .40ألن
اللفظ "وَفِصَا ُلهُ فِي عَا َميْنِ" كقوله تعاىل يف اآلية األخر (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَ َ
يكون حيذف شيء من العبارة ال خيل بالفهم ,عند وجود ما يدل على احملذوف هو قرينة حرف
38ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م)سورة املمتحنة آيات12 :
39ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة األحقاف آيات15 :
40ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة األحقاف آيات15 :
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َصيْنَا اإلِنسَانَ بِوَالِ َديْهِ إِحْسَانًا
ضعَتْهُ كُرْهً ,فأما إجياز احلذف أصله "وَو َّ
لفظ إِحْسَانً و وكُرْهًا وَوَ َ
ضعَتْهُ كُرْ ًه وَفِصَا ُلهُ فِي عَا َميْنِ َأنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِ َديْكَ ِإلَيَّ
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وكُرْهًا وَوَ َ
الْمَصِريُ".

( )10يف اآلية اخلامسة عشرة
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُ ِطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّْنيَا َمعْرُوفًا
جعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ َتعْمَلُونَ ()15
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْ ِ
رقم

إجياز احلذف

1

جعُكُمْ جَمِيعًا فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ َتعْمَلُونَ
ثُمَّ إِلَيَّ مَرْ ِ
جعُكُمْ" .ألن يكون
و من هذه اآلية إجياز احلذف ,و جدت الكلمة جَمِيعًا بعد اللفظ "مَرْ ِ

جعُكُمْ جَمِيعًا
حيذف شيء من العبارة ال خيل بالفهم ,كقوله تعاىل يف اآلية األخر (إِلَى اللَّهِ مَرْ ِ
َفيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ َتعْمَلُونَ) .41فأما إجياز احلذف أصله "خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا".
( )11يف اآلية السابعة عشرة
يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّالةَ وَأْمُرْ بِالْ َمعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَ َك إِنَّ ذَلِ َك مِنْ عَزْ ِم
األُمُورِ ()17
رقم

إجياز احلذف

1
2

َاتقَو عَلَى مَا أَصَابَكَ
وَأْمُرْ بِالْ َمعْرُوفِ وَانْ َه عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ و َّ
فَإِنَّ ذَلِكَ

3

لَمِ ْن عَزْمِ األُمُورِ

َاتقَو بعد اللفظ " وَاصْبِرْ" و حتفذ الكلمة
و من هذه اآلية إجياز احلذف و هو حتفذ اللفظ و َّ
ف بعد الكلمة "ِإِنَّ" و احلرف ل بعد الكلمة"ِ ِمنْ" ,ألن يكون حيذف شيء من العبارة ال خيل
َاتقَو و ف و حرف ل ,و إجياز
بالفهم ,عند وجود ما يدل على احملذوف هو قرينة حرف لفظ و َّ
َاتقَو عَلَى مَا أَصَابَكَ فَإِنَّ
احلذف أي "يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّالةَ وَأْمُرْ بِالْ َمعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ و َّ
ذَلِكَ لَمِ ْن عَزْمِ األُمُورِ".

41ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة املاءدة آيات105 :
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( )12يف اآلية الثالثة والعشرين
جعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّ َه عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ()23
وَمَن كَفَرَ فَال يَحْزُنكَ ُكفْرُهُ إِ َليْنَا مَرْ ِ
رقم

إجياز احلذف

1
2

جعُهُ ْم
وَمَن كَفَرَ فَال يَحْزُنكَ ُكفْرُهُ ثُمَّ إِ َليْنَا مَرْ ِ
َلإِلَى الْجَحِيمِ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّ َه عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
جعُهُمْ" .و اللفظ لَإِلَى
و من هذه اآلية إجياز احلذف ,و جدت الكلمة ثُمَّ قبل اللفظ "إِلَيْنَا مَرْ ِ

جعَهُمْ َلإِلَى الْجَحِيمِ).42
جعُهُمْ" كقوله تعاىل يف اآلية األخر (ثُمَّ إِنَّ مَرْ ِ
الْجَحِيمِ بعد اللفظ "إِ َليْنَا مَرْ ِ
ألن يكون حيذف شيء من العبارة ال خيل بالفهم ,عند وجود ما يدل على احملذوف هو قرينة
جعُهُمْ
حرف لفظ ثُمَّ و َلإِلَى الْجَحِيمِ  ,و إجياز احلذف أي " وَمَن َكفَرَ فَال يَحْزُنكَ ُكفْرُهُ ثُمَّ إِ َليْنَا مَرْ ِ
َلإِلَى الْجَحِيمِ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّ َه عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ".
( )13يف اآلية السادسة والعشرين
لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ا ْلغَنِيُّ الْحَمِيدُ ()26
رقم

إجياز احلذف

1

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ ا ْلغَنِيُّ الْحَمِيدُ

أو شرطا حنو ,و من هذه اآلية إجياز احلذف ,و جدت الكلمة ف قبل الكلمة "إِنَّ اللَّهَ".
ألن يكون حيذف شيء من العبارة ال خيل بالفهم ,عند وجود ما يدل على احملذوف هو قرينة
حرف لفظ ف .و إجياز احلذف أصله "فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ ا ْلغَنِيُّ الْحَمِيدُ".
( )14يف اآلية الرابعة والثالثني
س مَّاذَا تَكْسِبُ َغدًا
إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ َويُنَزِّلُ ا ْل َغيْثَ َو َيعْلَمُ مَا فِي األَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي َنفْ ٌ
َي أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّ َه عَلِيمٌ خَبِريٌ ()34
وَمَا تَدْرِي َنفْسٌ بِأ ِّ
رقم

إجياز احلذف

42ديون الدينية اإلندونسية,آيات القرآن الكريم( ,جاكرتا :الدرمو ارت 2015 ,م) سورة الصف آيات68 :
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إِنَّ اللَّ َه عِندَ ُه عِلْمُ السَّاعَةِ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ ا ْل َغيْثَ وََيعْلَمُ مَا فِي األَرْحَا ِم

و من هذه اآلية إجياز احلذف ,و جدت اللفظ وَهُوَ الَّذِي بعد اللفظ "يُنَزِّلُ ا ْل َغيْثَ" .ألن يكون
حيذف شيء من العبارة ال خيل بالفهم .فأما إجياز احلذف أصله "إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ ُهوَ
الَّذِي يُنَزِّلُ ا ْل َغيْثَ".
ج .اخلالصة
يف سورة لقمان فيها  34اآليات .و يف بعض اآليات هناك اآلية اليت وقع فيها اإلجياز .و
قسمني ,هما  :إجياز احلذف و إجياز القصر .بعد أن حتلل الباحثة سورة لقمان اآليات اليت وقع
فيها اإلجياز كما تالي  :اآليات اليت تشتمل اإلجياز القصر 12اآلية ,هي  :يف اآلية  ,2واآلية ,3
واآلية  ,6واآلية  ,8واآلية  ,11واآلية  ,16واآلية  ,17واآلية  ,20واآلية  ,22واآلية  ,26واآلية
 ,30واآلية  .33اآليات اليت تشتمل اإلجياز احلذف  14اآلية  ,هي  :يف اآلية  ,2واآلية  ,5واآلية
 ,7واآلية  ,8واآلية  ,9واآلية  ,10واآلية  ,11واآلية  ,13واآلية  ,14واآلية  ,15واآلية  ,17واآلية
 ,23واآلية  ,26واآلية .34
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