الفصل األول
أساسيات البحث
أ .مقدمة
القرآن الكرمي كتاب مقدس ّنزلو اهلل تعاىل على عبده زلمد صلى اهلل عليو وسلم
بوسيلة جربيل بدأ من سورة الفاحتة إىل سورة الناس .يتكون من ثالثُت جزءا ومائة وأربع
عشرة سورة وستة آالف وست مائة وستة وستُت أية .ويكون القرآن ىدى ورمحة
للمؤمنُت على أن من فضائلو حكما كثَتة وقصصا من األنبياء وادلرسلُت وتارخيا وأمرا
لتوحيد اهلل و لكي يستطيع اإلنسان أن يأخذ العربة منو ويزيد اإلديان قال اهلل
"         

" :

(األعراف)52 :

وقد ّنزل اهلل القرآن باللغة العريية ليتعلم الناس كل شيئ منو علما وتارخيا وغَته.
قال اهلل تعاىل( "     " :الزخرف )3 :وأنو كالم اهلل
الكامل ليس فيها عوج على أن أياتو غَت متخالفة من ناحية األساليب اللغوية إما
النحوية أو الصرفية أو البالغية .قال اهلل تعايل:

"      

( "    الكهف)1 :
قد الحظ اللغويون وادلفسرون اجلمال يف القرآن من ناحية اللغة ومن الدراسات
اللغة دراسة بالغية وىي دراسة تبحث فيها األساليب ادلوجودة يف اللغة ادلكتوبة أو
ادلنطوقة وىو ينقسم إىل ثالثة أركان أساسية منها علم ادلعاين والبيان والبديع .علم ادلعاين
ىو علم يعرف بو أحوال اللفظ العريب اليت هبا يطابق مقتضى احلال ،مع وفائو بغرض
بالغي يفهم ضمنا من السياق ،وما حييط بو من القرائن ،أو ىو علم يبحث يف اجلملة
1

2

حبيث تأيت معربة عن ادلعٌت ادلقصود .وأحوالو ىي احلذف ،والذكر ،والتعريف ،والتنكَت،
1
والتقدمي ،والتأخَت ،والفصل ،والوصل ،وادلساواة ،واإلجياز ،واإلطناب ،وما إىل ذلك
من الدراسات ادلعنوية دراسة عن ادلسند إليو وىو عند اللغويُت ادلبتدأ الذي لو
خرب ،والفاعل ونائبو وأمساء النواسخ .وأحوالو ىي :الذكر ،واحلذف ،والتعريف ،والتنكَت،
2
والتقدمي ،والتأخَت وغَتىا.
حبسب كمال القرآن من ناحية اللغة ،فالباحثة تريد أن تالحظ صورة ادلسند إليو
يف القرآن الكرمي خصوصا يف سورة النساء النو الديكن أن تالحظ كل السورة يف القرآن.
وكذلك حددت الباحثة يف ىذا البحث أحوالو الكثَتة يف حذفو فقط .أما الدفاع
الختيار ىذا ادلوضوع ىو اإلرادة عند الباحثة أن تعرف ما غرض حذفو أو ما أسراره،
تضرب ادلثال قال اهلل:

 
  
 
 
 
  
  
   
 
 
 
 
  
  
  
"   

(النساء:

 .)28يف ادلثال قد حذف الفاعل وىو ""اهلل" .فاألصل "وخلق اهلل اإلنسان ضعيفا".
دلاذا الفاعل زلذوف يف ىذه االية؟ ستجيب الباحثة ىذا السؤال يف الفصول التالية.
وىذه الدراسة البالغية الستيفاء الشروط من الرسالة اجلامعية ادلكتوبة .فلذلك
قررت الباحثة ادلوضوع من ىذا البحث  " :أسرار حذف المسند إليه في سورة النساء
(دراسة بالغية)" .والرجاء أن ىذا البحث يكون حبثا كامال مفيدا لآلخرين وعسى اهلل

أن ييسر الباحثة يف إهنائو .آمُت.
ب .أسئلة البحث

أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي:
 1جالل الدين زلمد ،اإليضاح يف علوم البالغة ،ادلعاين والبيان والبديع (بَتوت بَتوت :دار الكتب العلمية ،)2003 ،ص4 :
 2أمحد اذلامشي ،جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع( ،بَتوت :ادلكتبة العصرية ،)1999 ،ص99 :
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.1

كيف صورة حذف ادلسند إليو يف سورة النساء؟

.2

ما أغراض حذف ادلسند إليو يف سورة النساء؟

ج .أهداف البحث

وأما أىداف البحث الىت أرادهتا الباحثة الوصول إليها يف ىذه الكتابة ففيما يلى:

.1

معرفة صورة حذف ادلسند إليو يف سورة النساء

.2

معرفة أغراض حذف ادلسند إليو يف سورة النساء

د .أهمية البحث
تأيت أمهية ىذا البحث شلا يلي:
مهم من حيث العناصر البالغية شلا يعٍت أن دراستها
 .1إن ادلسند إليو ىي حبث ّ
سوف تؤدي إىل اكتشاف ومعرفة ما فيها من الفن واألدب واجلمال
خصوصا يف البالغة القرآنية .وأن ادلسند إليو ىو جزء مهم من حيث بناء
اجلملة للغة العربية ومنها الفاعل ،ونائب الفاعل ،وادلبتدأ ،وإسم كان
وأخواهتا ،وإسم إن وأخواهتا ،وادلفعول األول من ظن وأخواهتا ،وادلفعول الثاين
من أرى وأخواهتا.3
 .2إن دراسة بالغية عن ادلسند إليو باخلصوص من حيث حذفو يف سورة النساء
السر األديب وىي
سوف تساعد على اكتشاف الرسالة القرآنية فيو واجلمالة و ّ
أىم أىداف األساليب القرآنية.

 3أمحد اذلامشي ،جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع ،،ص51 :
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 .3إن دراسة بالغية عن حذف ادلسند إليو يف سورة النساء تفيد الباحثة وغَتىا
من الباحثُت كيف دراسة بالغية يف القرآن الكرمي بأسلوب علمي.
ه .توضيح المصطلحات

توضح الباحثة فيما يلي ادلصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان ىذا البحث،
وىي:
السر :من األسرار اليت تكتم.
يسر أصلو سرر يسررّ .
سر ّ
 .1أسرار :مجع من ّ
سرا من قوم
السر :ما أخفيت ،واجلمع أسر ٌار .ورجل ّ
سري :يصنع األشياء ّ
و ّ
4
السر من كل شيء :أكرمو وخالصو،
و
وختفيو.
تكتمو
ما
):
(السر
سريُّت.
ّ
ّ
ّ
يقال :سر الوادي ،وسر األرض :أكرم موضع فيهما .والسر ما يسره ادلرء يف

.2

نفسو من األمور اليت عزم عليها .وأعطاه سر الشيء :خالصو .وسر
النسب :زلظو وأفضلو .وىو يف سر قومو :يف أفضلهم( .السر) مجعو أسرار
5
وسرار .ويقال :ىو سر ىذا األمر :عامل بو.
حذف ادلسند إليو :ادلسند إليو ىو ادلبتدأ الذي لو خرب ،والفاعل ونائبو
وأمساء النواسخ .وأحوالو ىي :الذكر ،واحلذف ،والتعريف ،والتنكَت،
والتقدمي ،والتأخَت وغَتىا .قال صاحب اجلواىر البالغة يف ادلعاين والبيان
والبديع ،السيد اذلامشي أن ادلسند إليو ىو" :ادلسند إليو على وجو يفيد
احلكم بإحدامها على األخرى ثبوتا أو نفيا حنو :اهلل واحد الشريك لو".6
فيحذف ادلسند إليو إذا دلت عليو قرينة وتعلق بًتكو غرض من األغراض
منها :ظهوره بداللة القرائن عليو ،ضيق ادلقام عن إطالة الكالم بسبب

 4ابن منظور ،لسان العرب (قاىرة :دار ادلعارف ،)1119 ،ص1989 :
 5رلمع اللغة العربية جلمهورية مصر العربية ،ادلعجم الوسيط (مصر :مكتبة الشروق الدولية ،)2004 ،ص426 :
 6أمحد اذلامشي ،جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع ،ص50-49 :
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.3

.4

.5

التوجع ،وإخفاء األمر عن غَت ادلخاطب ،ويأيت اإلنكار عند احلاجة،
احملافظة على سجع أو قافية ،واخلوف فوات فرصة ساحنة كقول" :طيار" أي
ىذا طيار  ،7وغَتىا اليت سوف نبحث عميقا يف الفصل الثاين.
سورة النساء :ىي السورة الرابعة يف القرآن الكرمي ترتيبا يسمى بالسورة ادلدنية
تتكون من مائة ومخس وسبعون آية وثالثة آالف ومخس وأربعون كلمة
وستة عشر ألف حرف وثالثون حرفا.8
القرآن الكرمي :ىو أحد الكتب الذي أنزلو اهلل إىل ختم األنبياء زلمد صلى
اهلل عليو وسلم بوسيلة جربيل ويتكون من ثالثُت جزءا و مائة وأربع عشرة
سورة وستة آالف وست مائة وستة وستُت أية.
دراسة بالغية :ىي إحدى الدراسات اللغوية اليت تبحث فيها األساليب
اجلميلة وتنظيم الفكرة يف اآلداب .البالغة يف اللغة ىي الوصول واالنتهاء.
ويف االصطالح ىي وصفا للكالم وادلتكلم فقط دون الكلمة لعدم السماع.
والبالغة كذلك تأدية ادلعٌت اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة ذلا يف
النفس أثر خالب مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيو واألشخاص
9
الذين خياطبون والبالغة مأخوذة من قوذلم.

و .تحديد البحث
لكي يركز حبثو فيما وضع ألجلو وال يتسع إطارا وموضوعا فحددتو الباحثة يف ضوء
ما يلي:

 7أمحد مصطفى ادلراغي ،علوم البالغة –البيان وادلعاين والبديع (بَتوت :دار الكتب العلمية ،)1993 ،ص90 :
 8إمام عالء الدين علي بن زلمد بن إبراىيم البغدادي ،تفسَت اخلازن (بَتوت :دار الكتب العلمية ،)1995 ،ص225 :
 9أمحد اذلامشي ،جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع ،ص40 :
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 .1أن موضوع الدراسة يف ىذا البحث ىو أسرار حذف ادلسند إليو يف سورة النساء
من ناحية أغراض حذفو .وأقسام ادلسند إليو اليت حبثتها الباحثة ىي الفاعل،
ونائب الفاعل ،وادلبتدأ ،وإسم كان وأخواهتا ،وإسم إن وأخواهتا ،وادلفعول األول
من ظن وأخواهتا ،وادلفعول الثاين من أرى وأخواهتا.
 .2أن ىذا البحث يركز يف دراسة بالغية معنوية عن حذف ادلسند إليو على تعريفو
وأغراضو وكيف صورتو يف سورة النساء.
ز .الدراسات السابقة
واضح أن ىذا البحث ليس من البحث األول يف دراسة ادلسند إليو أو احلذف،
قد حبثها قبل اآلن دراسات مث تستفيد منها وتأخذ منها أفكارا .وتسجل الباحثة
الدراسات السابقة يف السطور التالية هبدف عرض خريطة الدراسات يف ىذا ادلوضوع
وإبراز النقاط ادلميزة بُت ىذا البحث وما سبقو من الدراسات.
أوال يف دراسة عملية "معاين التعريف والتنكَت من وجو ادلسند إليو يف سورة
البقرة" حبث تكميلي قدمو دلعرفة وجود التعريف والتنكَت وأغراض التعريف والتنكَت
من وجو ادلسند إليو يف سورة البقرة .يستخدم ىذا البحث طريقة بالغية .والبحث
لنيل درجة األوىل يف اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب
جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونيسا ،سنة .2003
ثانيا يف دراسة رمحة "حذف ادلبتدأ يف سورة البقرة" حبث تكميلي قدمو دلعرفة
وجود حذف ادلبتدأ وتقديره وفوائد حذفو يف سورة البقرة .يستخدم ىذا البحث
طريقة وصفية لتأيت البيان عن ىذا البحث وكذلك طريقة حنوية لتدرس عنو عميقا.
والبحث لنيل درجة األوىل يف اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية
اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونيسا ،سنة .2012

7

الحظت الباحثة أن ىذين البحثُت حلال أحوال ادلسند إليو من جوانب
سلتلفة حيث تناوذلا البحث األول من ناحية التعريف والتنكَت ،وأما الثاين من
ناحية ادلبتدأ فحسب .ولذلك خيتلفان اختالفا كبَتا عن ىذا البحث الذي تقوم
بو الباحثة حيث أن األخَت تناول أحوال ادلسند إليو من ناحية احلذف الذي
خيتلف شلا تناولو البحثان اإلثنان.

