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 ملخص الرســـــالة    
 

إنَّ احلمد هلل رممده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضّل لو،    
. ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إالّ اهلل، وحده ال شريك لو، وأشهد أّن حممداً عبده ورسولو

فاحلمد والشكر هلل أواًلوآخراً  (من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل )- صلى اهلل عليو وسلم- يف البدايةوعمبًل بقولو 
على ما أعطى وأجزل، وبعد محد اهلل على إسبام ىذا البحث واستكمال فصولو ومباحثو أتوجو بالشكر دلن قرن اهلل 

الدكتورة حقهما حبقو والدي الكرديُت وأبواي احلليمُت، كما أتوجو جبزيل الشكر وعظيم االمتنان إىل أستاذيت الفاضلة 
 يل مصاعبو، وأخذت بيدي ذللت اليت شجعتٍت على اختيار ىذا ادلوضوع، وشرفتٍت بإشرافها عليو، و ذهبية بورويس،

رائها السديدة اليت كانت يل خَت عوٍن يف تسهيل وعورة آومل تبخل علّي دببلحظاهتا القّيمة ومرشدة وموجهة ومصححة، 
، ومل تدخر جهداً يف تصويب وإصبلح عثرايت حىت يف أحلك الظروف فجزىا اهلل عٍت أحسن ادلوضوع وتذليل صعابو

وأتقدم بشكري اجلزيِل إىل أساتذيت ادلوقَّريَن يف جلنة ادلناقشة رئاسًة وأعضاًء األستاذ الدكتور رابح دوب، الدكتور  اجلزاء،
موسى شروانو، الدكتور حممد إدريس محروش لتفضُِّلهم عليَّ بقبول مناقشة ىذه الرسالة ، لسدِّ خللها وتقومِي معوجِّها 

وأن ينفعٍت بتوجيهاهتم وتصويباهتم ومبلحظاهتم  واإلبانِة عن مواطن القصور فيها، سائبل اهلَل الكرمَي أْن يثيَبهم عٍتِّ خَتًا،
النافعة فرحم اهلل من أىدى إيل عيويب، والشكر موصول إىل أساتذيت يف مرحلة ما بعد التدرج وقبلو، وإىل كلية اآلداب 

كما أحي الزوجة الفاضلة على .واحلضارة اإلسبلمية جبامعة األمَت عبد القادر اليت مل تزل تسهر على خدمة العلم والتعليم
 .ذبشمها أعباء احلضور، وكذا اإلخوة، واألصدقاء السادة احلضور أىبل وسهبل ومرحباً بكم 

 .ىذه صورة موجزة عن ما جاء يف ثنايا ىذا البحث يف مباحثو وفصولو:أمَّا بعد
   احلمد هلل رب العادلُت، أنزل كتابو ادلبُت، ىدى للناس وبيانا ومعجزة لنبيو األمُت، وربديا لئلنس واجلان على أن يأتوا 

 مثلو؛ ولو كان بعضهم لبعض ظهَتا، والصبلة والسبلم على أفصح من نطق بالضاد، صلى اهلل عليو ة بسورو، أهدبثل
 .وعلى آلو وصحبو ومن واله

      وبعد فإن قضية اإلعجاز البياين للقرآن، من أىم القضايا اليت تستنهض الباحثُت، وتشحذ مهمهم، وتدعوىم 
للغوص يف الببلغة القرآنية؛ اليت ال تزال منطوية على أسرار ودلسات بيانية يف مجلة من األساليب، واللغة العربية لغة 

سبَيزت عن كثَت من اللغـات األخرى، من حيث الوفرُة اللغوية، وقوُة األساليِب البيانية، ووضوِح الداللة، القرآن الكرمي 
 البيان، مع وفاء ادلعاين ا، منها احلذُف إجيازاً واقتصاداً، أو ألغراض يدعو إليو جبملة من األساليبوتنَـوُِّع طُُرق التعبَت

 يف أساليب العربية مع ما فيو من اإلجياز الذي ىو احلذف، قوبطبيعتها لغُة إجياز، و أقرُب طرىي و. وبـُْعِد ادلرامي
 .واالقتصاد قد يكون بو الكبلُم أوقع وأبلغ، وقد يؤدي من ادلعاين ماال يؤدي إليو الذكُر واإلطالة
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وقد تَضمََّنِت اللغُة العربية كثَتاً من ُصَور احلذف، وتنوََّعت بو يف خمتلف جوانبها، ألغراض خمتلفة، فالتزَمْت بو يف بعض 
 وعلى ادلواضـع، بدءاً من احلذف الصويت يف الصرف تسهيبًل للنطق، مث يف اإلعراب واألحكام النحوية والوضِع اللغوي،

. ، ولطائف، وأسرار نامجة عنودلوالٍت بيانية خاصة، وأغراض ببلغية متنوعةمل مستوى الًتاكيب،واجلمل

وبناء على ما تقدم ذكره وسبقت اإلشارة إليو جاءت ىذه الدراسة كمحاولة لكشف النقاب عن ظاىرة تتعلق باحلذف 
يكثر شيوعها يف التنزيل احلكيم وىي ظاىرة حذف حروف ادلعاين يف القرآن الكرمي، فالقرآن الكرمي يف كثَت من السياقات 

ادلتقاربة، أوادلتشاهبة إىل حد عدم التفريق بينها يذكر احلرف يف موطن، وحيذفو يف موطن دماثل كحذف حروف اجلر، 
، وغَتىا من حروف ادلعاين، وىذا يدعو إىل التدبر والتأمل والنظر فالقرآن دقيق ومتوازن "يا"وحروف العطف، وأداة النداء

  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۇٹ ٹ چ يف استعماالتو وأساليبو 

  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  وئ  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئىۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

 ٥٨: النساء چۈئ  

دراسة رموية )حروف المعاني المحذوفة في الربع الثاني من القرآن الكريم:   ودما سبق جاء عنوان ىذه الدراسة
، وتقوم ىذه الدراسة على الكشف على ىذا األسلوب، وأغراضو الببلغية، وأبعاده ضمن دراسة نظرية، وتطبيق (ببلغية

ذلك على سور الربع الثاين هبدف الوقوف على مواطن حذف حروف ادلعاين فيو، وما يًتتب عن ذلك من لطائف 
 :وأسرار، ىذا وقد دفعٍت إىل اختيار ىذا ادلوضوع مجلة من الدوافع منها

 .الرغبة الشديدة يف إذماز ىذا العمل، والذي أرجو من ورائو إثراء جوانب رموية وببلغية ذلا صلة مباشرة بالقرآن الكرمي- 
 .عبلقة ادلوضوع بالنص القرآين وىو أعلى درجات الفصاحة والبيان- 

 .تناولت موضوع حذف حروف ادلعاين يف القرآن الكرمي- فيما أعلم- ـ عدم وجود دراسة أكادديية مستقلة ووافية 
 .ـ طابع ادلوضوع ادلتميز والذي يربط بُت الدراسة الببلغية والنحوية وحاجة كل منهما لآلخر

 :    ودما تقدم ذكره ديكن صياغة إشكاليو ىذه الدراسة على النحو اآليت

 ـ ىل حذف حروف ادلعاين واقع يف اللغة العربية ويف القرآن الكرمي، وإن كان كذلك فهل ىو حمل إمجاع بُت العلماء؟
 .ـ إن كان حذف حروف ادلعاين وارداً يف القرآن فما الغرض منو وما األثر ادلًتتب عنو ؟

 ـ ىل حذف حروف ادلعاين حيقق أغراضا ببلغية شأنو شأن حذف اجلمل والًتاكيب واألمساء واألفعال؟    
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     أماخبصوص الدراسات السابقة فإنٍت مل اطلع على حدود اطبلعي على دراسة أكادديية مستقلة عنيت دبوضوع 
إال أن تكون بعض الدراسات، اليت ربدثت عن أنواع احلذف بشكل عام، . حذف حروف ادلعاين يف القرآن الكرمي

 حديثاً كاحلذف الببلغي ففدرجتو ضمنها مثل ما ذمد يف الربىان للزركشي، واإلتقان، ومعًتك األقران للسيوطي، وما أل
دلصطفى أبو شادي، وظاىرة احلذف يف الدرس اللغوي لطاىر سليمان محودة، والتأويل النحوي يف القرآن الكرمي ألمحد 
احلموز رسالة دكتوراه، أشار فيها إىل مواطن حذف احلروف يف القرآن الكرمي، وتناول ذلك من الناحية النحوية و رسالة 

احلرف الزائد يف القرآن الذي ىو نقيض احلذف وىي رسالة ماجستَت موجودة يف اجلامعة لصاحبتها الباحثة سامية 
بوزيان، وغَتىا، وعلى الرغم من ىذا، بقي ىذا ادلوضوع يطلب ذبلية وكشفاً يظهر أسرار ولطائف القرآن الكرمي، اليت 

 .تعد مفاتيح لتوجيو كثَت من النصوص من الناحية النحوية والببلغية واللغوية
   ونظراً لطابع ادلوضوع فقد انتهجت يف دراستو ادلنهج االستقصائي التحليلي وفق خطة اشتملت على مقدمة، و 

 .مدخل، وثبلثة فصول، وخاسبة
     أما ادلقدمة تناولت فيها أمهية ادلوضوع، و إشكاليتو ، وأىدافو، ودوافع اختياره، واخلطة، وأىم ادلصادر وادلراجع 

 .ادلعتمدة، وادلصاعب اليت اعًتضت الباحث
حروف ادلعاين وتقسيماهتا بدءاً بتعريف احلرف لغة واصطبلحًا، فتقسيماهتا من جهة :     وتناولت يف ادلدخل

 .العمل، ومن جهة االختصاص وذلك بإجياز
فخصص الفصل األول منها وادلقسم دلبحثُت دلصطلح احلذف وما يتعلق بو من :        أما فصول البحث الثبلثة

 .أحكام

   وأما الفصل الثاين وادلقسم دلبحثُت أيضاً فخصصتو للحديث عن حروف ادلعاين احملذوفة يف الربع الثاين معانيها    
 . ومواضع حذفها وذلك برواية حفص عن عاصم

عاين، وأعقبتو دبلحق  األسرار الببلغيًة يف حذف حروف امل الثالث وادلقسم بدوره دلبحثُت تناولت فيول     أما الفص
  . ضمنتو اآليات اليت وقع فيها حذف حرف من حروف ادلعاين يف الربع الثاين

 إىل مصادرىا ومراجعها األصلية اليت أخذت توقد توخيت يف كل ذلك توثيق ادلعلومات و إرجاع األقوال واالقتباسا
منها واضعاً إياىا بُت عبلميت تنصيص، ويف حالة عدم احلصول على مصدر أو مرجع واالستشهاد بو أشَت إىل 

ادلصدر أو ادلرجع الذي نقلت عنو، كما أرجعت اآليات بأرقامها إىل سورىا معتمداً يف ذلك رواية حفص عن عاصم 
يف ضبط وزبريج مجيع اآليات الواردة يف ثنايا البحث، ورتبت اآليات اليت اشتملت على حذف حرف من حروف 

ادلعاين على حسب ترتيب السور، وذلك اعتماداً على زبرجيات العلماء للمواطن من لغويُت ورمويُت وببلغيُت 
ومفسرين، مرجحاً دبا ترجح عندي لرأي من اآلراء يف ادلواطن اليت قال فيها بعضهم باحلذف، وبعضهم بالتضمُت، 

أو غَت ذلك، فبينت احلرف احملذوف وبعض ادلعاين اليت يفيدىا وموطن حذفو يف اآلية، ويف حالة وجود ذكر للحرف 
يف موضع وحذف يف موضع آخر والسياق متقارب قارنت بُت ادلوضعُت وذكرت سبب احلذف ىنا والذكر ىناك 
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مستعيناً بكتب ادلتشابو اللفظي مث أذكر سر احلذف وما حققو من لطائف وأغراض انطبلقاً من السياق، كما وثقت 
األبيات بالشكل من مصادرىا أو من مصدر من مصادر اللغة كخزنة األدب للبغدادي يف حالة عدم الوقوف على 

 .ادلصدر األصلي حميبًل يف اذلامش إىل القائل والبحر، كما قمت بتعريف موجز لؤلعبلم ادلغمورين غَت ادلشهورين
 فصول البحث وعناصره من نمث ختمت البحث خباسبة ضمنتها أىم النتائج اليت توصلت إليها، واستخلصتها م     

فهرس اآليات القرآنية، وفهرس األحاديث، : خبلل عملية الدراسة والبحث، وذيلت الرسالة بفهارس عامة ىي
 .وفهرس األبيات الشعرية، وفهرس ادلصادر وادلراجع، وفهرس ادلوضوعات

   أما خبصوص الصعوبات اليت واجهتٍت فإنو ال خيلو أي عمل من عقبات وصعوبات،ودما واجهٍت يف عملي ىذا 
ندرة بعض ادلصادر  لو، تعدد اآلراء حول بعض ادلواضع اليت قيل فيها حبذف احلرف بُت مقدر لو، وغَت مقدر

لصاحبهما " أسرر حروف العطف يف الذكر احلكيم"و" أسرار حروف اجلر يف الذكر احلكيم"، مثل كتابا عوادلراج
 .حممد األمُت اخلضري، وقلة الدراسات ادلعنية حبذف حروف ادلعاين وأسرارىا

 أظهر البحث أن حذف حروف :   وخاسبة ىذا البحث كانت حصيلة جملموعة من النتائج ادلتوصل إليها أذكر منها
 باب واسع من  شأنو شأن حذف الكلمة، واجلملة، والًتكيب، وىو،ادلعاين موجود يف لغة العرب، و يف القرآن الكرمي

أبواب العربية، والقول بعدم جوازه قياس عقلي، مردود بالواقع واالستعمال اللغوي ذلذا األسلوب، و النظم القرآين 
. يتنزه عن إقحام ىذا احلرف، أو حذف ذاك إال ألن ادلعٌت يقتضيو

  ولعل أبرز مسة أسلوبية لشواىد ىذا النوع ىي،يف التنزيل- حرف اجلر-خلص البحث إىل شيوع حذف اخلافض -
 . منها تكثَت الداللة تبعا الختبلف حرف اجلر احملذوف بعضاإلجياز يف أغلب شواىده وإن ظهر يف

حذف حروف ادلعاين يف القرآن لو أبعاد ولطائف وأسرار فمثبًل حذف حرف النداء لو بعد ديٍت وتربوي ، ففي حذفو    
 .قريب من عباده، وال ضرورة الستخدام وسائط أثناء دعائو- ادلنادى-إشعار للمؤمن بأن ادلدعو

 .السياق وادلقام يضطلعان بدور ىام يف ربديد طبيعة ونوع احلرف احملذوف -
ىذه بعض النتائج ادلتوصل إليها ، وىذا ما وفقٍت اهلل سبحانو وتعاىل لدراستو وحبثو،وأمل أن أكون قد وفيتو حقو، 

وال أزعم فيو الكمال، بل ال اعترب ما قمت بو إال حماولة للكشف عن ظاىرة ذلا أبعاد ولطائف مجة يف القرآن الكرمي  
مقراً يف ذلك بالتقصَت وقلة الباع فما كان فيو من صواب فمن اهلل وحده، وما كان فيو من نقص وتقصَت فمن 

 .نفسي ومن الشيطان وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً 
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Résumé 

Le coran est riche de ses multiples styles et utilisations  et il était le sujet de plusieurs 

etsuole et vechochies gui vou laitont lexploiter les cachas et les trésors!,mais umitclement 

car il est le tesct dont les merveilles me s aclevent janais!.le devient jamais jerime on 

aneren malgre le grand mombie el etudes. Ses dondtions s augm end oux cher chours pour 

qu il benificent de ses caches et secrets leurs volontes senlevent et ils se preparent pour ce 

moble havail alor ils le lren et udiaient et eclar cassoient les stjles et les coracteres 

inumilables. L elimination par tous ses genres aux mieoux des canstructions et phrases et 

ce qu elle produit deloquemce et cancision en arabe et psoumadie du coran sarce etarit 

parimis les sjets que les savonts lebreuv aiemt du coran et ils lont bien etu die et observe. 

L elimination des pepiositions et ceque ces perpostions veelisent en seret de loguaqe et 

diversifer les stules el lum des genres de leluminetion qui na pas été encore ben etudie et 

obseerve.par cosequent on mchoait motre etudie etude comme um essai pour les derviler 

les secrets et lour role en divversifiont les stjles son titre est (les peposlhous eliminees au 

iieme guant du coran sacre (ehide grammahcal et eloquent) elle commence par broblem 

ahque principale tolljue"estce que l'eluininhoin des preposihon se passe oui la longue et a 

la psaumadie et est ce que leur e'limnah'ou cache des sec'rets et lonnes eloquences. 

L'etude est divisèe en proampule et trois chapitrs en proampule,je parle de l' objectif de 

l'etude et la methoodcologie de la rehenche, puis à l' enteeé je parle des prepositions et ses 

classifications sux troius chapitre, le premier discute le terme de l' eliminatiés et ses 

dispositions,le2eme discute les preposition eliminés au iieme quart et leurs emplacements 

de l'eliminahon,et le 3eme chapitr est pour les secrets de léloqunce en l'eliminohon des 

prepositions. 

      Lafin et des lineé pour les umportantes conclusions obtenues et on fint la recherche por 

une bibliaqraphie debese. 

Porinis les cmpontantes con clusions obtenues est la preure de l'elimination des 

prépositions ou lanquaje et la psaumadie et qu'elle cache pluséurs secrds et biens.   
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