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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا 

  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد...
فهذا بحث يتعلق بموضوعٍ من موضوعات اللغة العربية، التي هي أداة 

العظيم، ولفهم كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهذا  وآلة لفهم كتاب اهللا
الموضوع هو الحذف؛ إذ هو من المواضيع المهمة، والحذف من المواضيع 
التي تحتاج إلى خبرة ودربة لمعرفة المحذوف، وال يمكن حذف شيء إال أن 

  يدلَّ عليه دليل، ليفهمه المخاطب، وإال كان من تكليف علم الغيب.
لحذف هي اإليجاز وتقليل الكالم، فيحذفون من الكالم قصدا وفائدة ا

للتخفيف، لكن يشترط في الحذف أن يكون السامع على علمٍ به، أي: إن 
  الحذف ال يكون إال لدليٍل.
قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة قال ابن جني: ((

تكليف علم  وإال كان فيه ضرب من ،من ذلك إال عن دليل عليه يءوليس ش
  .)١())الغيب في معرفته

وقد اخترنا سورةً من سور القرآن العظيم، لندرس مواضع الحذف 
الحذف في سورة فيها، أال وهي سورة (يس)، لذلك فالبحث موسوم بـ (

)، واشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد وثالثة مباحث،  فذكرنا في التمهيد يس
معنى الحذف، لغةً واصطالحا وأنواع الحذف، وأنه ال بد أن يكون هناك دليل 
على المحذوف، وذكرنا أغراض الحذف، أما المبحث األول، فهو حذف جزء 

صاحب المثل من الكلمة (حذف بعض الكلمة)، أو االقتطاع، وهو وإن كان 
السائر يرى أن أمثال هذا الحذف قبيح، إال أن جمهور علمائنا يرون وقوعه، 

                                 
  .٣٦٠ / ٢ :الخصائص )١(
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أما المبحث الثاني، فذكرنا ما حذفت فيه كلمة، ويشمل حذف المسند إليه، 
 وحذف المسند، والمفعول، والمضاف، وغيره، أما المبحث الثالث فقد اختص

حذف مقول القول، بحذف الجمل، ومنها: حذف جملة جواب الشرط، و
  وحذف القول، وغيرها، ثم ذكرنا ثبت المصادر.

وفي الختام ال يسعنا إال أن نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل 
خالصا لوجهه الكريم، ونسأله تعالى أن يفقهنا في كتابه الكريم، وفي لغته، 

  آمين والحمد هللا رب العالمين.
 



 

  

١٦  

– 

  

 
على القياس للفعل (حذَف)، ومضارعه بكسر الحذف لغةً: مصدر جارٍ 
  .)١(العين من باب (ضرب، يضرِب)

أما الحذف اصطالحا فقد عرفه الرماني بأنه: ((إسقاط كلمة لإلجزاء 
  .)٢(عنها بداللة غيرها من الحال، أو فحوى الكالم))

  .)٣(وعرفه الزركشي بقوله: ((إسقاط جزء الكالم، أو كله بدليٍل))
هو باب دقيقُ المسلك لطيفُ المأخذ الجرجاني عن الحذف: ((وقال 

فِإنَّك ترى به ترك الذكْر أفصح من الذكر  ،عجيب األمر شبيه بالسحر
وأتم ما  ،والصمت عن اِإلفادة أزيد لِإلفادة وتجدك أنطقَ ما تكون ِإذا لم تنطقْ

تُخبر وتدفَعها حتى  إذا لم تُبِن وهذه جملةٌ قد تنكرها حتى اتكون بيانً
  .)٤())تنظَر

والحذف نوعان، إما أن ال يقام مقام المحذوف شيء، اكتفاء بالقرينة 
التي دلت على هذا المحذوف، وإما أن يقام مقام المحذوف شيء، قال السعد: 

، بل يكتفى بالقرينة ،مقام المحذوف ءين ال يقام شأ :والحذف على وجهين((
! " # $ % &  ') ]  :نحو، ن يقامأو ،ابقةالس مثلةكما مر في األ

Z  :قوله، ف٤فاطر:  [ $ #Z ن تكذيب الرسل أل ؛ليس جزاء الشرط
 :أي، قيم مقامهأسبب لمضمون الجواب المحذوف  بل هو ،متقدم على تكذيبه

  .)٥()فال تحزن واصبر)

                                 
  .١٣٤١/ ٤حذف)، (الصحاح: مادة  )١(
 .٧٦النكت في إعجاز القرآن:  )٢(
 .١١٥/  ٣البرهان في علوم القرآن:  )٣(
، وينظر: خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم ١٢١ :دالئل اإلعجاز )٤(

  .١٥٥ - ١٥٤المعاني: 
 .٢٠٢/  ٣شرح مختصر المعاني على التلخيص:  )٥(
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بقوله عنه:  هـ) أغراض الحذف وفوائده،٩١١وذكر السيوطي (ت
منها مجرد االختصار واالحتراز عن العبث  ،أسبابهذكر ، وفيه فوائد((

وأن  ،ومنها التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن اإلتيان بالمحذوف، لظهوره
فائدة باب التحذير وهذه هي  ،االشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم

فناقة  ،١٣الشمس:  X W VZ]  :واإلغراء وقد اجتمعا في قوله تعالى
ومنها التفخيم  )،الزموا( :إغراء بتقدير )،سقياها(و )،ذروا( :اهللا تحذير بتقدير

إنما يحسن ( :قال حازم في منهاج البلغاء ،واإلعظام لما فيه من اإلبهام
أو يقصد به تعديد أشياء فيكون في تعدادها طول  ،لقوة الداللة عليه ؛الحذف
فيحذف ويكتفي بداللة الحال وتترك النفس تجول في األشياء المكتفي  ،وسآمة

ولهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها  :قال )،بالحال عن ذكرها
¬ ® ] :الجنةومنه قوله في وصف أهل  ،التعجب والتهويل على النفوس

± °¯Z  :إذ كان وصف ما  ؛الجواب فحذف ،٧٣الزمر
فجعل الحذف دليال على ضيق الكالم عن  ،يجدونه ويلقونه عند ذلك ال يتناهى

وال تبلغ مع ذلك كنه ما  ،وصف ما يشاهدونه وتركت النفوس تقدر ما شاءته
ا لرأيت أمر :أي ،٢٧األنعام:  ë ê é è ç æZ] :وكذا قوله، هنالك
كما  ،لكثرة دورانه في الكالم ؛التخفيفومنها  ،تكاد تحيط به العبارة ا الفظيع

 Z$ %] ونون ،٢٩يوسف:  ژ¿ ¾]: نحو ،في حذف حرف النداء

 ،٣٥الحج:  p oZ] ومنه قراءة ،والجمع السالم ،٥٣األنفال: 
وسأل المؤرج السدوسي األخفش عن هذه ، ٤الفجر:  Z( * +]  وياء
 ،عادة العرب أنها إذا عدلت بالشيء عن معناه نقصت حروفه :فقال اآلية

 :كما قال تعالى ،سرى فيه نقص منه حرفوإنما ي ي،والليل لما كان ال يسر
[ H K JIZ  :بغية(األصل  ،٢٨مريم،( حول عن فاعل نقص  افلم

 ÏÎ Í ÌZ ]  :كونه ال يصلح إال له نحوومنها ، منه حرف
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ومنها شهرته حتى يكون ذكره  ،١٠٧ هود: Ë Ê É Z] ،٧٣األنعام: 
الحال التي لسانها أنطق وهو نوع من داللة : (قال الزمخشري ،وعدمه سواء

النساء:  98Z  6  7]  :وحمل عليه قراءة حمزة ،) ١()من لسان المقال
 :ومنها، الشهرة مقام الذكر فقامت ،ر بتكرر الجارهِألن هذا مكان شُ ؛١

A @ ? > = D C B  ]  :كقوله تعالىا عن ذكره تشريفًصيانته 

EZ  :اآليات حذف فيها المبتدأ في ثالثة مواضع  ،٢٤ -  ٢٣الشعراء
ألن موسى  )؛اهللا رب المشرق)، (اهللا ربكم)، (هو رب( :أي ،قبل ذكر الرب

 ،اا وتفخيمفأضمر اسم اهللا تعظيماستعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال 
األعراف:  ª © ¨ §Z] : بقوله تعالىله في عروس األفراح ومثَّ

 3Z  4]: نحو ،ا لهصيانة اللسان عنه تحقير :ومنها ،ذاتك :أي ،١٤٣

4 ]: نحو ،قصد العموم :ومنها ،هم أو المنافقون :أي، ١٨البقرة: 

5Z  :على العبادة وعلى أمورنا كلها :أي ،٥الفاتحة، [  Õ Ô  Ó

× ÖZ  :نحو ،رعاية الفاصلة :ومنها، أي كل واحد ،٢٥يونس: [ H

L   K J IZ  :قصد البيان بعد  :ومنها)، قالكوما ( :أي ،٣الضحى
ولو  :أي ،٩النحل:  E D CZ ]: نحو ،كما في فعل المشيئة ،اإلبهام

هم عليه بتعلقت نفسه بم شاء ان )ولو شاء(فإنه إذا سمع السامع  ،شاء هدايتكم
وأكثر ما يقع ذلك بعد  ،فلما ذكر الجواب استبان بعد ذلك ،ال يدري ما هو

وقد يكون مع غيرها ، ألن مفعول المشيئة مذكور في جوابها ؛أداة شرط
البقرة:  ÃÂ   Á   À ¿ ¾ ½ ¼ »Z ] : نحواستدالال بغير الجواب 

المشيئة واإلرادة ال يذكر إال إذا كان وقد ذكر أهل البيان أن مفعول  ،٢٥٥
اغريب، نحو ،اأو عظيم:  [¾  ½ ¼ » ºZ  :٢٨التكوير ،

                                 
  .٤/٢٠٥: والنظائر ألشباها) ١(
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[VWZYXZ  :حذف مفعول المشيئة  رد أو كثروإنما اطَّ ،١٧األنبياء
ألنه يلزم من وجود المشيئة وجود المشاء فالمشيئة  ؛دون سائر األفعال

ولذلك  ،المستلزمة لمضمون الجواب ال يمكن أن تكون إال مشيئة الجواب
 ذكره الزملكاني والتنوخي في ،راد حذف مفعولهاكانت اإلرادة مثلها في اطِّ

 ،افهو المذكور في جوابها أبد )،لو(بعد وإذا حذف  :قالوا ،األقصى القريب
فإن ، ١٤فصلت:  S R Q P OZ]  :وأورد في عروس األفراح

ين على ألن المعنى مع ؛مالئكة لو شاء ربنا إرسال الرسل ألنزل :المعنى
  .)١())ذلك

 :وقال القرافيوقسموا الحذف إلى أنواعٍ أربعة، قال السيوطي: ((
  :الحذف أربعة أقسام

 j]: نحو ،قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث اإلسناد
kوقسم يصح ، إذ ال يصح إسناد السؤال إليها ؛أهلها :أي، ٨٢يوسف:  ژ
F E L K J IH G ] : كقوله ،الكن يتوقف عليه شرع ،بدونه

PO N MZ  :أي فأفطر فعدة، ١٨٤البقرة ،ا وقسم يتوقف عليه عادة ال شرع
وقسم يدل ، فضربه :أي، ٦٣الشعراء:  5Z 6      7 98 : ]: نحو

̈  © ]: نحو ،وال هو عادة ،عليه دليل غير شرعي § ¦ ¥

Z  :دل الدليل على أنه إنما قبض من أثر حافر فرس الرسول، ٩٦طه ،
  .)٢())هذه األقسام مجاز إال األولوليس في 

                                 
 .١٥٥-١٥٣/  ٢اإلتقان في علوم القرآن:  )١(
 .١١٠ / ٢ :المصدر نفسه )٢(
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و((يعد الحذف طريقًا هاما من طرق التعبير التي تعتمد على اإليجاز 
في أكثر تراكيبها، اهتم به العلماء على اختالف وجهاتهم في دراسة 

  .)١(العربية))
 ،قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركةوقال ابن جني: ((

وإال كان فيه ضرب من تكليف علم  ،عليه من ذلك إال عن دليٍل يءوليس ش
  .)٢())الغيب في معرفته

الحذف ، وألنه يشجع على الكالم ؛ابن جني شجاعة العربية اهوسم
  .)٣(، فاألصل في الكالم الذكرخالف األصل

فما من اسمٍ أو فعٍل تجده قد حذف الجرجاني: (( قال الشيخ عبد القاهرو
 هثم ُأصيبف في الحال ،به موضعذحذَفَ فيها وحنْبغي أن يي،  إالَّ وأنت تجد

من ذكره ه في النفس أولى، حذفَه هناك أحسنوترى إضمار،  نوآنس م
  .)٤())النطق به

والدليل الذي يدلُّ على المحذوف، ((إما أن يكون حاليا، أو يكون 
m ]السياق، نحو قوله تعالى:  معنوية، تفهم منمقاليا، فاألول داللته حالية 

s rq p o nZ  :أو ٧٩الكهف ،صالحة أي: كل سفينة ،
صحيحة، والثاني: داللته مقالية لفظية تفهم من التركيب، نحو قوله تعالى: 

[Þ Ý Ü Û ÚZ  :٥(، أي: أنا))٢٩الذاريات(.  

                                 
 .٦٢علم المعاني في التفسير الكبير:  )١(
  .٣٦٠ / ٢ :الخصائص )٢(
 .٢٥٧ينظر: الجملة العربية والمعنى:  )٣(

  .١٢٧ – ١٢٦ :دالئل اإلعجاز )٤(
 .٢١٩خصائص بناء الجملة القرآنية وداللتها البالغية في تفسير التحرير والتنوير:  )٥(
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واألصل في المحذوفات جميعها على اختالف وقال ابن األثير: ((
فإن لم يكن هناك دليل  ،على المحذوف يكون في الكالم ما يدلُّضروبها أن 

  .)١())وال سببٍ فإنه لغو من الحديث ال يجوز بوجه ،على المحذوف
 كر هو األصل في كالم العرب، ال يحذف منه شيء إال بقرينة تدلُّالذِّو

  .)٢(عليه، فإن لم يكن هناك دليٌل على المحذوف فإنه لغو من الحديث
في الكالم، واالكتفاء  لإليجازوألهمية الحذف في اللغة مال العرب 

بمرادها، فحذفوا الجملة والمفردة  ابيسير القول إذا كان المخاطب عالم
 االقتضابحسن ؟، قال: ((البالغة ما : للرومي حتى قيل ،والحرف والحركة

  . )٣())عند البداهة
فال تذكر كلمة ((والقرآن الكريم أكثر من راعى قضية الذكر والحذف 

 انسب وأكثر ترابطًأإالّ إذا اقتضاها السياق، وال تحذف كلمة إال حذفها أبلغُ و
افي األسلوب، بحيث تتداعى األلفاظ تداعي حسبما تقتضيه األفكار،  اطبيعي

  .)٤())ئت لهاوتنحدر بسهولة ويسر حتى تتماسك في مواضعها التي هي
والحذف قد يكون في جزء الكلمة، أو الكلمة، أو جزء الجملة، أو 

  الجملة.
 

 
أي: بأن يحذف حرفًا، أو حرفين من الكلمة، وهذا ما يسميه علماء 

 :االقتطاعهـ)، بقوله: ((٧٩٢البالغة باالقتطاع، وقد عرفه الزركشي (ت

                                 
  .٢٢٠/  ٢المثل السائر:  )١(
 .٢/٢٧٩: صدر السابقينظر: الم )٢(

 .٩١ / ١ :البيان والتبيين )٣(

 .١٨٨عجاز: فكرة النظم بين وجوه اإل )٤(
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، درس المنا بمتالع فأبان: كقوله ،وإسقاط الباقي ،الكلمةوهو ذكر حرف من 
  .)١())المنازل :أي

، فقال: وأنكر صاحب المثل السائر ورود هذا النوع في القرآن العظيم
ا ال يجوز القياس عليه واعلم أن العرب قد حذفت من أصل األلفاظ شيًئ((

  :كقول بعضهم
فلَى شَرع يم ظَبرِيقَهإب كََأن  

  

   ــوم ــانِ ملْثُ ــبا الْكتَّ بِس مــد   مفَ
  

  :وكذلك قول اآلخر ،فقوله بسبا الكتان يريد بسبائب الكتان
  يذْرِين جنْدَل حـاِئرٍ ِلجنُوبِهـا  

  

  فَكََأنَّمــا تُــذْكي ســنَابِكُها الْحبــا  

  

فإنه  ،وإن كانت العرب قد استعملته ،وأمثاله مما يقبح وال يحسن افهذ
  .)٣(وليس كما قال .)٢())ال يجوز لنا أن نستعمله

يمن التي تستعمل أإنها  :في القسم )من اهللا( :وقال الزمخشري في قوله
 .)٤(في القسم حذفت نونها

 على اسمٍ كل حرف منها يدلُّ ألن ؛وقد جعل منه بعضهم فواتح السور
 ،أنا اهللا أعلم وأرى :معناه )الم(من أسماء اهللا تعالى كما روى ابن عباس 

 - ]: وقيل في قوله، الباقيوكذا  ،أنا هللا أعلم وأفصل )المص(و
 :حذف الباقي كقوله ثم ،إن الباء هنا أول كلمة بعض، ٦المائدة:  ژ.

 ،كفى بالسيف شا :وفي الحديث ،وقفت أي: قلت لها قفي لنا قالت قاف
٥(اأي شاهد(.  

                                 
  .١١٧ / ٣ :البرهان في علوم القرآن )١(
  .٥هامش:  ٢١٣، وخصائص بناء الجملة القرآنية: ٢٥٩/  ٢ينظر: المثل السائر:  )٢(
  .١٦٢/  ٢، وينظر: اإلتقان في علوم القرآن: ١١٧/  ٣البرهان:  )٣(
، وينظر: حاشية زادة على تفسير ٣/  ٤: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلينظر:  )٤(

  .٢٤/  ٤البيضاوي: 
  .١١٨ / ٣ :البرهان في علوم القرآن )٥(



 

  

٢٣  

& 

  

من االقتطاع، وإن أشار إلى ولم يعد الطاهر ابن عاشور فواتح السور 
حذف االقتطاع عند تفسيره لهذه الحروف، بأن هذا الحذف أسلوب عربي، 
وطريقة عربية، وأكثر من أمثلته وتوسع في شواهده، حتى فطن لذلك، وقال: 

ولست  ،في مواقع هذا االستعمال الغريب ةًوقد أكثرت من شواهده توسع((
ألنه ال يحسن  ؛ر على ذلكأريد بذلك تصحيح حمل حروف فواتح السو

  .)١())تخريج القرآن عليه
أنها رموز كل حرف رمز إلى كلمة فنحو  :لقول السابعوقال أيضا: ((ا

 ،: (ألم) أنا اهللا أعلم، و(ألمر) أنا اهللا أرى، و(ألمص) أنا اهللا أعلم وأفصل
ألنه أخذ مرة  ؛رواه أبو الضحى عن ابن عباس، ويوهنه أنه ال ضابط له

بمقابلة الحرف بحرف أول الكلمة، ومرة بمقابلته بحرف وسط الكلمة أو 
ونظروه بأن العرب قد تتكلم بالحروف المقطعة بدالً من كلمات تتألف  ،آخرها

امن تلك الحروف نظم ٢(ا))ونثر(.  
على لغة من  )يا ماِل( :ومنه قراءة بعضهم ،)٣(ومن هذا الترخيم

 ،ما أشغل أهل النار عن الترخيم :قال ،ها بعض السلفولما سمع ،ينتظر
  .وأجاب بعضهم بأنهم لشدة ما هم فيه عجزوا عن إتمام الكلمة

وقد ورد في سورة يس حذف بعض الكلمة، أو ما يسميه علماء البالغة 
ÑÐ Ï    Î Í    Ì  Ë Ê É   È  Ç Æ ]تعالى: ، ففي قوله عاالقتطا

Õ Ô Ó ÒZ  :إلى النهار، ٤٠يس قرأ جمهور القراء بإضافة سابق ،
وقرأ عبادة بنصب النهار، من دون تنوين سابق، على االقتطاع، أي: حذف 
التنوين؛ لدفع التقاء الساكنين، (والساكنان هما التنوين والم النهار المدغمة في 

                                 
  .٢٢٦، وينظر: خصائص بناء الجملة القرآنية: ٢١٠/  ١التحرير والتنوير: تفسير  )١(
 .٢٠٩/  ١التحرير والتنوير: تفسير  )٢(
  .٢٢٦: القرآنية ، وخصائص بناء الجملة٤٩٦/  ٣ينظر: الكشاف:  )٣(



 

  

٢٤  

– 

  

النون، بعد إسقاط همزة الوصل في النهار)، والحذف للتخفيف كما هو 
  ، واهللا أعلم.)١(معروف

 ،وقرأ الجمهور سابق النهار باإلضافةهـ): ((٤٥٦قال ابن عطية (
ذكره  ،وقرأ عبادة سابق النهار دون تنوين في القاف وبنصب النهار

  .)٢(ا))حذف التنوين تخفيفً :وقال ،الزهراوي
 )النهار(بغير تنوين  )سابق( :عمار بن عقيل لوقاوقال اآللوسي: ((

 )النهار سابقٌ(أردت  :قال ؟ ما هذا :فقلت ،سمعته يقرأ :قال المبرد ب،بالنص
  .)٣())اللتقاء الساكنين ؛وفي البحر حذف التنوين ،ألنه أخفُّ ؛فحذفت ،بالتنوين

ª » ¬ ]وورد حذف بعض الكلمة أيضا في قوله تعالى: 

º   ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °    ̄ ®Z  :٢٣يس ،
و(يرِدنِ) فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمه سكون فـ (إن) شرطية جازمة، 

الدال، وحذفت الياء التي هي (عين) الفعل؛ لدفع التقاء الساكنين، أي: الدال 
الساكنة ألجل الجازم، والياء التي قبلها، فصارت (يرِد) بعد الحذف، واتصل 
 بها ضمير المتكلم (الياء)، وجئنا بنون الوقاية ليسلم الفعل المضارع من

الكسر الذي سيحدث ألجل ياء المتكلم؛ إذ حرف الياء يقتضي كسر الحرف 
، واهللا )٤(الذي قبله، ثم حذف ياء المتكلم تخفيفًا، وبقيت الكسرة دالةً عليها

  أعلم.

                                 
 :تفسير القرطبي، وينظر: ٤/٤٥٤ :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(

١٥/٣٣.  
 .٤/٤٥٤ :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 .٥٣٩/  ٢، وينظر: سر صناعة اإلعراب: ٢٣/  ٢٣روح المعاني:  )٣(

  .٤٤٤/  ٩ينظر: اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل:  )٤(



 

  

٢٥  

& 

  

فحذف ياء المتكلم هو اقتطاع؛ ألنه حذف بعض أحرف الكلمة، وهذا 
، والمحذوف يدلُّ الحذف كما يذكر علماؤنا رحمنا اهللا تعالى بهم، للتخفيف

  عليه الكسرة الموجودة على نون الوقاية.
ومما يدلُّ على ياء المتكلم، قراءة بعضهم بالياء المفتوحة، قال ابن 

بياء مفتوحة،  )ن يردني(إوقرأ طلحة السمان وعيسى الهمداني عطية: ((
  .)١())ورويت عن نافع وعاصم وأبي عمرو

المتكلم من قوله: (يرِدنِ)؛ هـ)، أن حذف ياء ٨٨٥وذكر البقاعي (ت
ليدلَّ على خفة اإلرادة؛ ألن اللفظ يتناسب مع المعنى، أما إثبات ياء المتكلم، 

  ففيه داللة على شدة هذه اإلرادة، واهللا أعلم.
إرادة خفيفة بما أشار إليه حذف الياء، أو  ،Z¯   °]قال البقاعي: ((

تحريكها، أو خفية بما نبه عليه  ظاهرة بما دلَّ شديدة بما أشار إليه إثباتها،
  .)٢())إسكانها

؛ إذ األصل (وال º   ¹Z] وكذلك حذف ياء المتكلم من قوله:
ينقذوني)، لكنه حذف ياء المتكلم للتخفيف، كما هو مشهور كالمهم في 

  الحذف.
حرف عطف مبني على الفتح ال محل له من  º  ¹Z]فالواو في 

اإلعراب، و(ال) حرف نفي مهمل مبني على السكون، ال محل له من 
اإلعراب، و(ينقذون) فعل مضارع مجزوم؛ ألنه معطوف على (تغن) وهو 
مجزوم؛ ألنه جواب الشرط، والمعطوف على المجزوم مجزوم مثله، وعالمة 

ة، والنون للوقاية ال محل له من جزمه حذف النون؛ ألنه من األفعال الخمس
اإلعراب، وياء المتكلم المحذوف ضمير متصل مبني في محل نصبٍ مفعول 

                                 
 .٤٥١/  ٤: المحرر الوجيز )١(
 .٢٥٣/  ٦ :نظم الدرر )٢(



 

  

٢٦  
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به، وحذفت الياء خطا، ولفظًا، لداللة الكسرة عليه، والواو ضمير متصل 
  .)١(مبني على السكون في محل رفعٍ فاعل لـ (ينقذ)

ذون) هي للداللة وذهب البقاعي إلى أن علة حذف ياء المتكلم في (ينق
على أن اإلنقاذ ضعيف؛ ألن الزيادة في المبنى تدلُّ على الزيادة في المعنى، 
فلما حذف الياء دلَّ على أن اإلنقاذ ضعيف؛ ليناسب ضعف اإلرادة في حذف 

  ، واهللا أعلم.Z¯   °]ياء المتكلم من قوله: 
من مصيبته إن دعا األمر إلى  :أي ،º ¹Z]قال البقاعي: ((

بما أشار  - اضعيفً ااذًقنه بمجرد إرادته يكون مراده، إنإاققة بما أراد فالمش
بما دلَّ -  اإليه من حذف الياء، وال شديد اعليه من أثبتها ظاهر ٢(ا))خفي(.  

فقد ذكر  ،٢ – ١يس:  Z> = < ? ]  ومنه قوله تعالى:
 بعض المفسرين أن (يس) هنا مؤلفة من حرفين (الياء) وهو حرف النداء،

وعن ابن عباس و(السين)، وهو مقتطع من كلمة إنسان، قال الزمخشري: ((
، واهللا أعلم بصحته، وإن صح ئرضى اهللا عنهما: معناه يا إنسان في لغة طي

يا أنيسين، فكثر النداء به على ألسنتهم حتى  :أن يكون أصله :فوجهه
  .)٣())اقتصروا على شطره، كما قالوا في القسم: م اهللا في أيمن اهللا

حرف نداء، والسين مقامة مقام  )يا(وقالت فرقة: وقال ابن عطية: ((
  .)٤())فأقيم مقامه ،انتزع منه حرف ،اإلنسان

ومما يرد على قولهم: إن (السين) مقتطعة من ُأنيسين مصغر إنسان: 
أنه ال يجوز إطالق اللفظ المصغر على األسماء المعظمة في الشرع الكريم؛ 

                                 
  .٤٤٤/  ٩اهللا المرتل: ينظر: اإلعراب المفصل لكتاب  )١(
 .٢٥٤/  ٦ :نظم الدرر )٢(
، وينظر: حاشية زادة على تفسير ٣/  ٤: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )٣(

  .٢٤/  ٤البيضاوي: 
  .٤٤٥/  ٤: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(



 

  

٢٧  
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اسمه صلى اهللا عليه وسلم، ولذلك ردوا على ابن قتيبة في ألنه ال تحقير في 
قوله: إن المهيمن تصغير مؤمن، واألصل مؤيمن، فُأبدلت الهمزة هاء؛ إذ قيل 

  له: إن هذا قريب من الكفر، فليتق اهللا من يذهب هذا المذهب.
ومما يدفع هذا اإليراد أن كون التصغير داال على التحقير ليس على 

صوا على أنه قد يراد به التعظيم، وإظهار العطف، والسيما إن إطالقه، فقد ن
كان المخاطب بالتصغير ممن يحب المخاطَب بفتح الطاء، فعلى هذا فالمتكلم 
بصيغة التصغير هو الحق سبحانه وتعالى، وهو ال يفعل إال ما هو صواب، 

  .)١(وحكمة
ب إليه ابن وأما ما ذهقال أبو حيان عن اسم اهللا تعالى (المهيمن): ((

، وأبدلت همزته هاء، فقد كتب إليه أبو العباس )مؤمن(قتيبة من أنه تصغير 
، وكذلك )٢())رصغَّواعلم أن أسماء اهللا تعالى ال تُ ،المبرد يحذره من هذا القول

  اسم النبي صلى اهللا عليه وسلم ال يصغَّر.
وقال الشهاب مصححا تصغير اسمه صلى اهللا عليه وسلم من الحق 

بحانه وتعالى، وليس من البشر: ((وأما أن التصغير ممنوع فيه فهو إنما س
 حمل حينئذيمتنع منا، وأما من اهللا فله أن يطلق على نفسه، وخلقه ما أراد، وي
على ما يليق كالتعظيم، والتحبيب، ونحوه من معاني التصغير، كما قال ابن 

  الفارض رحمه اهللا:
  ما قلت حبيبي مـن التحقيـر  

  

  .)٣(بل يعذب اسم الشخص بالتصغير))  

  

 
 

                                 
  .٢٤/  ٤، وحاشية زادة على تفسير البيضاوي: ٢٤٥/  ٩ينظر: الدر المصون:  )١(
 .٤٩٨/  ٣ :تفسير البحر المحيط )٢(

 .٤/  ٨حاشية الشهاب:  )٣(



 

  

٢٨  

– 

  

 
 

ى مفرد اللفظة الدالة على معنًوالمراد بالكلمة عند علماء العربية: ((
  .)١())والفعل والحرف االسم :وهي جنس تحته ثالثة أنواع، بالوضع

وعليه فنحن سندرس حذف الحرف، والمقصود بالحرف في هذا 
المعاني، أي: حروف الجر، أو العطف، أو القسم، أو  المبحث هو أحد حروف

أحرف النداء، وليس المقصود بالحرف حروف المباني، التي تتألف منها 
  الكلمة العربية؛ ألن حروف المعاني كلمات، بخالف حروف المباني.

  حذف حرف النداء
 ÂÁ  À  ¿ ¾Z] يجوز حذف حرف النداء، نحو قوله تعالى: 

، إال مع لفظ الجاللة ١٣سبأ:  À   ÄÃ Â ÁZ]، وقوله: ٢٩يوسف: 
(اهللا)، ومع اسم الجنس، سواء كان نكرةً مقصودةً، أم غير مقصودة، واسم 
اإلشارة، فإذا ناديت (اهللا) قلت: يا اهللا، وكذا اسم الجنس، واسم اإلشارة، نحو: 
(يا رجل)، و(يا هذا)، وليس لك أن تحذف حرف النداء، وشذَّ (أصبح ليُل)، 

ليل، و(افتد مخنوقُ)، أي: يا مخنوق، و(أطرق كرا)، أي: يا كرا،  أي: يا
ويلزم ذكر الحرف في االستغاثة، والتعجب، والندبة، نحو: يا لخالد، ويا 

  .)٢(للهول، ووامحمداه
آل عمران:  q pZ] حذف حرف النداء كثير قال السيوطي: ((

١١٩، [¿ ¾Z، [4  3 2   1 0 /Z  :٤مريم ، [    »

 ½ ¼Z  :في  )يا(حذف  :وفي العجائب للكرماني كثر، ١٠١يوسف
القرآن من الرب تنزيه٣())ا من األمرألن في النداء طرفً ؛اا وتعظيم(.  

                                 
  .٢٣ / ١في النحو:  المفصل )١(
  .٢٧٦/  ٤ينظر: معاني النحو:  )٢(
  .١٧٠ / ٢ :اإلتقان في علوم القرآن )٣(



 

  

٢٩  

& 

  

  :)١(ولهذا الحذف أغراض، منها
١.  ،الحذف للعجلة، واإلسراع بقصد الفراغ من الكالم بسرعة

 نحو قولك: خالد احذر، وكقولك: أحمد أحمد انتبه.

وقد يكون الحذف لإليجاز، وذلك؛ ألن المقام قد يكون مقام  .٢
: ; > = < ]تبسط وإطالة، نحو قوله تعالى: إيجازٍ واختصارٍ ال مقام 

A  @ ?Z  :فحذف حرف النداء (يا)، من ١٥٠األعراف ،
  i h g  f e j]المنادى (ابن أم) في حين قال في سورة طه: 

lkZ  :أعلم، أن السياق في سورة  ، بذكر (يا)، والسبب واهللا٩٤طه
  .)٢(األعراف سياق إيجازٍ واختصارٍ، بخالف السياق في سورة طه

قد يكون حذف حرف النداء للداللة على قرب المنادى، سواء  .٣
 المنادى لقربه ال يحتاج إلى واسطة ا، فكأنا، أم معنويا ماديكان القرب حقيقي

تناديه، وهو قريب منك: خالد لمن لندائه، ولو كان حرف نداء، كأن تقول 
Z Y X   W   ] ]أتدري ماذا حلَّ بفالنٍ؟، نحو قوله تعالى: 

 ̀  _  ̂ ]    \Z  :؛ لقربهم المعنوي، في حين ٣٣األحزاب
 ، واهللا أعلم.)٣(قال في مناداة أهل الكتاب بذكر حرف النداء؛ لبعدهم عن الحق

¿  ¾ ]قال الزمخشري عن حذف حرف النداء في قوله تعالى: 

ÂÁ  ÀZ  :٢٩يوسف)) :[¾Z ؛حذف منه حرف النداء ى ألنه مناد
  .)٤())وفيه تقريب له وتلطيف لمحله ،قريب مفاطن للحديث

                                 
  .٢٧٨ – ٢٧٦/  ٤ينظر: معاني النحو:  )١(
  .٢٧٧ – ٢٧٦/  ٤: المصدر السابقينظر:  )٢(
  .٢٧٩ – ٢٧٨/  ٤: السابقالمصدر ينظر:  )٣(
  .٤٣٥ / ٢ :الكشاف )٤(



 

  

٣٠  

– 

  

، حذف حرف ٥٩يس:  A@ ? >Z]وفي قوله تعالى: 
وحذفه هنا للعجلة، واإلسراع بقصد الفراغ من الكالم  النداء من المنادى،

طال الكالم بسرعةمعهم، فهم غير مرغوبٍ بهم، فكيف ؛ ألنهم ليسوا ممن ي
يطيل الحق معهم الكالم من خالل ذكر حرف النداء؟، لذلك حذف حرف 
النداء،  فالحق سبحانه ال يطيل الكالم معهم؛ ألنهم ليسوا ممن يحبهم، ودائما 
وأبدا اإلنسان يطيل الكالم مع يحب، ويستأنس بقربه، ويحاول التملص من 

  من ال يحبه، واهللا أعلم. الكالم، أو عدم الكالم مع
وقد ذكروا مما ُأطيل الكالم به لالستئناس، إطالة سيدنا موسى عليه 
وعلى نبينا الصالة والسالم الكالم مع رب العزة، عندما سأله عما بيمينه، 

] فأطال سيدنا موسى عليه السالم الكالم، الستئناسه برب العزة، قال تعالى: 

 T S  R Q P O N M L K  J I W V U

 [ Z Y XZ  :قال الشعراوي معلقًا على كالم سيدنا ، ١٨ – ١٧طه
أما موسى عليه السالم فهو يعرف أن موسى عليه السالم، وسبب اإلطالة: ((

اهللا تعالى هو الذي يسأل، وال يخْفَى عليه ما في يده، ولكنه كالم اإليناس؛ ألن 
وإذا كان اإليناس من ، ويؤنسهالموقف صعب عليه، ويريد ربه أن يطمئنَه 

هذه الفرصة ويطيل أمد االئتناس باهللا عز وجلَّ،  اهللا، فعلى العبد أن يستغلَّ
وال يقطع مجال الكالم هكذا بكلمة واحدة؛ لذلك رد موسى عليه السالم: 

[R Q P O NZ(()١(.  
ن ومما يشير إليه حرف النداء، كما هو معروف قرب المنادى سواء كا

قربا معنويا، أو ماديا، ولكن حذف حرف النداء هنا ليس من هذا القبيل؛ ألنه 
ال يعقل أن يكون عدوك قريبا منك قربا معنويا، أو ماديا، فالمجرمون أعداء، 
فلما كان المجرمون من أعداء اهللا تعالى، وهو آخذهم ال محالة وال يحول بينه 

                                 
  .٩٢٤٨/  ١٥: تفسير الشعراوي )١(



 

  

٣١  

& 

  

اء للداللة على أنه متمكن من أخذهم من دون وبينهم حائل حذف حرف الند
  عائق، واهللا أعلم.

وحذف أداة النداء ال لقرب وأشار البقاعي إلى هذه الغاية هنا، بقوله: ((
على أنهم في القبضة ال مانع من غاية التصرف فيهم لكل  بل للداللة ،الكرامة
  .)١())ألنه ال حائل دونهم ؛ما يراد

  حذف حرف الجر
إلى كتب النحاة فإننا نجد أكثرهم لم يتكلموا في هذا لما نرجع 

الموضوع، وذلك يأتي من قلة حذف حروف الجر في الكالم، ومن هؤالء ابن 
هـ)؛ إذ يقول: ((وال يجوز إضمار حرف الخفض، وإبقاء ٦٦٦عصفور (ت

((عمله إال في ضرورة)٢(.  
 غير أن ابن يعيش يرى خالف هذا، ويعد حذف حروف الجر طلبا

للخفة، واالختصار، فقال: ((وإنها قد تحذف في اللفظ اختصارا، واستخفافًا إذا 
كان في اللفظ ما يدلُّ عليها، فتجري لقوة الداللة عليها مجرى الثابت الملفوظ 

  .)٣(به، وتكون مرادةً في المحذوف فيه))
وقد جاءت حروف الجر محذوفةً على ضربين: بينهما ابن يعيش، 

في ذلك على ضربين: أحدهما: ما يحذف ثم يوصل الفعل إلى  بقوله: ((وهي
االسم، فينصبه كالظروف، إذا قلت: قمت اليوم، وأنت تريد في اليوم، ونحو: 
اخترت الرجال زيدا، واستغفرت اهللا ذنبي، ونظائره، والثاني: ما يحذف وال 

م، يوصل الفعل، فيكون الحرف المحذوف كالمثبت في اللفظ، فيجرون به االس
كما يجرون به وهو مثبت ملفوظ به، وهو نظير حذف المضاف، وتبقية 

  عمله، نحو: ما كلُّ سوداء تمرة، وال بيضاء شحمة، وكقوله:

                                 
 .١٥٠/  ١٦: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )١(
 .١٩٢، وينظر: علل التعبير القرآني عند الرازي في التفسير الكبير: ٢١٦المقرب:  )٢(

 .٥٢/  ٨شرح المفصل البن يعيش:  )٣(



 

  

٣٢  

– 

  

  أكلَّ امـرٍئ تحسـبين امـرءا   

  

ــارا     ــل ن ــد باللي ــارٍ توقَّ   ون

  

  .)١(على إرادة (كلٍّ) ))
ويبدو أن الغرض من حذف حرف الجر هو االختصار، والتخفيف، 

  واهللا أعلم.
| { ~ � ¡ ]وقد ذكر الزمخشري في قوله تعالى: 

¥ ¤ £  ¢Z  :أن ما في اآلية يجوز أن يكون ٦٦يس ،
من حذف حرف الجر (إلى)، أي: حذف حرف الجر، وإيصال الفعل إلى 
االسم فنصبه الفعل، أو على التضمين، فضمن (استبقوا) معنى ابتدروا، قال: 

))[£   ¢Z  وإيصال  ،يكون على حذف الجارال يخلو من أن
  .)٢())أو يضمن معنى ابتدروا، فاستبقوا إلى الصراط :واألصل ،الفعل

ووافق الفخر الرازي الزمخشري فيما ذهب إليه من أن الصراط 
  .)٣(منصوب على نزع الخافض؛ إذ إنه نقل قول الزمخشري مسلِّما به

عطف على  Z¢ £]: وقوله تعالىوقال اآللوسي: ((
فأرادوا  :أي ،والصراط منصوب بنزع الخافض ،على الفرض )لطمسنا(

  .)٤())إلى الطريق الواضح المألوف لهم االستباق
وعلل اآللوسي نصب (الصراط) على نزع الخافض، ولم ينصب على 

 ونصبالظرفية، كما يذهب إليه ابن يعيش في نصه السابق، بقوله: ((
ألنه كالطريق مكان  ؛ولم ينصب على الظرفية )،بنزع الخافض(الصراط 

مفعوال به لتضمين  هوجوز كون ،ومثله ال ينتصب على الظرفية ،مختص
                                 

، وينظر: علل التعبير القرآني عند الرازي: ٥٢/  ٨يعيش: شرح المفصل البن  )١(
١٩٢. 

 .٢٧/  ٤الكشاف:  )٢(

  .٩٠ / ٢٦ :التفسير الكبيرينظر:  )٣(
 .٤٤ /٢٣ :روح المعاني )٤(



 

  

٣٣  

& 

  

استبقوا ( :ونقل عن األساس في قسم الحقيقة )،ابتدروا(معنى  )استبقوا(
  .)١())ابتدروه )الصراط

ونص البقاعي على أن الفعل (استبق) مضمن معنى ابتدر؛ لقصد 
ألن االبتدار أقوى في داللته على السرعة، والعجلة من االستباق،  السرعة؛

واالبتدار يتعدى بنفسه، على عكس الفعل (استبق)؛ ألنه هنا الزم؛ إذ هو 
بمعنى تسابق، وهو مأخوذ من (فاعل) المتعدي إلى مفعوٍل واحد، جاء في 

ن (فاعل) تدريج األداني: ((وعلى هذا، أي: المذكور من كون (تفاعل) الذي م
المتعدي إلى مفعولين متعديا إلى مفعوٍل واحد القياس، يعني إن كان (تفاعل) 
مأخوذًا من (فاعل) المتعدي إلى واحد، فيكون غير متعد؛ ألن (تفاعل) دون 

((مرتبة (فاعل) بمرتبة)٢(.  
ا ولم ، أي: كلَّفوا أنفسهم ذلك، وأوجدوه،Z¢]قال البقاعي: ((

له معنى  اى الفعل مضمنًبيان إسراعهم في الهرب، عدكان المقصود 
 )،الصراط(فقال:  ،١٤٨البقرة:  AZ@ ? ] كما قال تعالى: )،ابتدروا(

  .)٣())الطريق الواضح الذي ألفوه واعتادوه، ولهم به غاية المعرفة :أي
فكون (استبق) يحتمل في هذه اآلية أن يكون مضمنًا معنى (ابتدر) 

الجر؛ إذ لو ذكر حرف الجر انتفى التضمين المحتمل، سببه حذف حرف 
وعلى هذا ففائدة التضمين تقضي بإرادة المعنيين المحتملين، وهذا ما أكَّده 

  .)٤(الدكتور فاضل السامرائي
وأجازوا أن يكون الفعل (استبق) مضمنًا معنى التجاوز، وليس التبادر، 

هم تجاوزوا الصراط وهذا هو الظاهر من معنى اآلية؛ ألن المعنى أن

                                 
 .٤٥ /٢٣ :روح المعاني )١(
  .٢٨تدريج األداني إلى قراءة شرح السعد على تصريف الزنجاني:  )٢(
 .٢٧٦/  ٦والسور: نظم الدرر في تناسب اآليات  )٣(

  .٢٣٠ – ٢٢٩/  ٢ينظر: على طريق التفسير البياني:  )٤(



 

  

٣٤  

– 

  

المستقيم، ولم يبتدروا إليه مسرعين، قال الشهاب: ((ولما كان الصراط 
كالطريق مكانًا مختصا، ومثله ال ينصب على الظرفية أولوه بأن أصله إلى 
الصراط فنصبه بنزع الخافض، أو هو مفعول به؛ لتضمينه معنى ابتدروا، 

س، أو بجعله مفعوال به؛ ألن استبقوا وليس حقيقةً كما توهم، ونُقل عن األسا
يجيء بمعنى سبقوا، فجعل مسبوقًا على التجوز في النسبة، أو االستعارة 
المكنية، أو على أنه بمعنى جاوزوه كما ستعرفه، أو هو منصوب على 
الظرفية على خالف القياس، أو على قول بعض النحاة كابن الطراوة أنه غير 

  .)١(فه))مختص، وإن صرح سيبويه بخال
وقال أيضا: ((فالظاهر أنه أراد به التجوز باستعماله في معنى جاوزه 

  .)٢(مجازا؛ ألنه الزم له؛ إذ المقصود من المبادرة مجاوزته))
  

1 2 3 4 5 6  7   8 9 : ; ] وكذلك في قوله تعالى:

@  ? >   = <Z :زوا أن يكون (رحمة)٤٤ - ٤٣ يسا  ، جومنصوب
بنزع الخافض، أي: حذف حرف الجر، فانتصب المجرور على نزع 

وجوز أن يكون النصب بتقدير الخافض، وتقديره: برحمة، قال اآللوسي: ((
ولما حذف انتصب  )،ينقذونـ (والجار متعلق ب ،إال برحمة ومتاع :أي ،الباء

ال إ :أي ،هو على المصدرية لفعل محذوف :وقيل، مجروره بنزع الخافض
٣())وكذا حال ما قبله ،ا، وال يخفى حالهأن نرحمهم رحمة ونمتعهم تمتيع(.  

وكون رحمة هنا منصوب بنزع الخافض ضعيف، كما يشير إليه كالم 
ال  ااستخفافً ، وإن كانحذف حرف الجراآللوسي، وسبب ضعفه عندهم أن 

يه، أال يقاس عليه، وأكثر ما يحذف منه حرف الجر إذا كان في الفعل دليل عل
                                 

 .٣٨/  ٨حاشية الشهاب:  )١(

، ولسان العرب: ٣١٨/  ٨، وينظر: تهذيب اللغة لألزهري: ٣٨/  ٨حاشية الشهاب:  )٢(
١٥٢/  ١٠. 

 .٢٨/  ٨، وينظر: حاشية الشهاب: ٢٨/  ٢٣ :روح المعاني )٣(



 

  

٣٥  

& 

  

ترى أن قولك: اخترت الرجال زيدا، فلهذا ا، أن لفظ االختيار يقتضي تبعيض
  .جاز حذف (من) لداللة الفعل عليها

ومذهب الجمهور أنه ال ينقاس حذف حرف الجر مع قال ابن عقيل: ((
وذهب أبو الحسن علي بن  ،بل يقتصر فيه على السماع )،وأن أن(غير 

وهو األخفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما  ،سليمان البغدادي
قياسفيجوز  ،بريت القلم بالسكين :نحو ،ومكان الحذف ،ن الحرفا بشرط تعي

فإن لم يتعين الحرف لم يجز  ،بريت القلم السكين :فتقول ،عنده حذف الباء
هل  ،ألنه ال يدرى حينئذ )؛في(رغبت في زيد فال يجوز حذف  :نحو ،الحذف

وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم  ؟أو في زيد ،دير رغبت عن زيدالتق
اخترت  :فال يجوز الحذف فال تقول ،اخترت القوم من بني تميم :نحو ،يجز

أو  ،هل األصل اخترت القوم من بني تميم ،إذ ال يدرى ؛القوم بني تميم
  .)١(؟))اخترت من القوم بني تميم

  

وحذفها للتخفيف  ومن حذف حرف الجر حذف الم التعليل،
 V U T S R Q  PO N MZ] واالختصار، ففي قوله تعالى:

، افترضوا أنه لو قرأ قارئ بفتح الهمزة من (إنا نعلم)، فقراءته ٧٦يس: 
صحيحة، وذلك بناء على حذف حرف الجر، وهو الم التعليل، وهو يشير 

  ، واهللا أعلم.)٢(بذلك إلى أنه لم يقرأ به
أنا ( قارئإن قرأ  :ما تقول فيمن يقول :قلتفإن قال الزمخشري: ((

فيه  :قلت؟، بالفتح انتقضت صالته وإن اعتقد ما يعطيه من المعنى كفر  )نعلم
وفي  ،وهو كثير في القرآن ،أن يكون على حذف الم التعليل :أحدهما :وجهان

                                 
، وينظر: حاشية الخضري على ابن ٤٠٧ / ١ :ألفية ابن مالكشرح ابن عقيل على  )١(

  .٤٠٧/  ١عقيل: 
  .٤٤/  ٨ينظر: حاشية الشهاب:  )٢(



 

  

٣٦  

– 

  

وعليه  ،وهذا معناه ومعنى الكسر سواء ،وقياس مطرد ،كالم الشعر وفي كِل
  .)١())ل اهللا تلبية رسو

 أقوى في التعليل من فتح همزتها؛ ألن (إن) كسر همزة والذي يبدو أن
 ،فتح الهمزة يعني أنها مؤولة بمفرد مجرور بالم التعليل المحذوفة كما مر
وهو تعليل متعلق بعدم الحزن، أي تعليل مقيد، وليس مطلقًا، أما كسر همزة 

جملة استئنافية غير متعلقة بما قبلها، ولكنها (إن) فإنها تؤول بجملة، وهي 
  عامة في كلِّ شيء، فهي للتعليل المطلق، واهللا أعلم.

هـ) أنه لو قرأ قارئ بفتح همزة (إن) من قوله ٦٩١ذكر البيضاوي (ت
، لجاز، ٧٦يس:  V U T S R Q  PO N MZ ]  تعالى:

S R Q  ]فقال: ((الم التعليل، وجواز فتح همزة (إن) مبني على حذف 

V U TZ وهو تعليل للنهي  ،وكفى ذلك أن تتسلى به ،فنجازيهم عليه
  .)٢())بالفتح على حذف الم التعليل جاز )إنا( :ولذلك لو قرئ ،على االستئناف

T S R Q  PO N M ] :وقوله تعالىوقال أبو السعود: ((

V UZ  :بعد ، ٧٦يس االستئناف للنَّهي بطريق تعليٌل صريح تعليله
اإلشعارِ بطريق، قطع للمجازاة بما ذُكر مستلزم العلم إنَّا نجازيهم  :أي ا،فإن

  .)٣())بجميعِ جناياتهم الخافية
  

ML K    J I H G F E  D  ] وذكروا في قوله تعالى:

 X W V  UT S R Q P   O NZ  :٦١ – ٦٠يس أن ،
أو مصدرية  ،دون حروفهفيها مفسرة للعهد الذي فيه معنى القول (أن) ((

                                 
  .٣١ / ٤ :الكشاف )١(
  .٤٣/  ٨تفسير البيضاوي:  )٢(
  .١٧٩/  ٧): إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(تفسير أبي السعود  )٣(



 

  

٣٧  

& 

  

وفي  ،ألم أعهد إليكم في ترك عبادة الشيطان :أي ،حذف عنها الجار
  .)١())عبادتي

وَأن تَفْسيرِيةٌ، فَسرتْ وقطع ابن عاشور بأن (أن) تفسيرية، بقوله: ((
دهاَل الْعمفَ ؛ِإج هوفرح ونِل دنَى الْقَوعم يهف دهالْع ـ (ِلَأنَأن(  هدعةُ بعاقالْو

  .)٢())تَفْسيرِيةٌ
  

  حذف المفعول
  :)٣(حذف المفعول به على ضربين

أن يحذف من الكالم لفظًا، لكنه مراد معنًى، وتقديرا، وهو  .١
اختصارا)، وال يحذف إال لدليٍل، وذلك نحو الذي يسميه النحويون (الحذف 

خلقته وحيدا؛ ألن ، أي: من ١١المدثر:  Ç Æ Å ÄZ] قوله تعالى:
@ ]  االسم الموصول ال بد له من عائد، ومن هذا الحذف قوله تعالى:

F E D C B AZ  :أي: أنعمتها.٤٠البقرة ، 
أن ال يذكر المفعول به، وهو غير مراد، وهو الذي يسميه  .٢

 النحويون (الحذف اقتصارا).
بقوله: وعلَّق الدكتور فاضل السامرائي على هذا النوع من الحذف 

((والحقيقة أن هذا ليس من باب الحذف، بل هو أن تقتصر على الحدث، 
وصاحبه من غير إرادة للمفعول، وليس له تقدير وال نية، وذلك بحسب 

V   ] الحاجة والقصد، فقد تكون الحاجة إلى أن تذكر مفعولين، كقوله تعالى:

X WZ  :وكقوله:١الكوثر ،  [ V  U T SZ  :الكهف
، وكقوله: (هو يكرم السائلين الدنانير، ويطعم المحتاجين القوت، ويمنح ٦٥

                                 
 .٢٥١/  ١٦اللباب في علوم الكتاب:  ، وينظر:٤٠ / ٢٣ :روح المعاني )١(
 .٤٧/  ٢٣: التحرير والتنويرتفسير  )٢(

 .٨٢ – ٨١/  ٢ينظر: معاني النحو:  )٣(



 

  

٣٨  

– 

  

الكتب)، فقيدتَ اإلكرام، واإلطعام، والمنح، بالمعطى، والمعطى  طالب العلم
T ] له، وقد يتعلق الغرض بذكر مفعوٍل واحد، وذلك نحو قوله تعالى:

 W  V UZ  :فقد ذكر مفعوال؛ ألنه هو الذي تعلق ٥الضحى ،
  .)١(ض بذكره، ولم يذكر ما سيعطيه؛ ألنه ال يتعلق غرض بذكره))الغر

  ، اا واقتصارقاعدة في حذف المفعول اختصارقال السيوطي: ((
 جرت عادة النحويين أن يقولوا بحذف المفعول :قال ابن هشام

اختصارويريدون باالقتصار  ،ويريدون باالختصار الحذف لدليل ،اا واقتصار
أوقعوا  :أي ،٦٠البقرة:  a  `Z ] :ويمثلونه بنحو ،الحذف لغير دليل

تارة يتعلق  :يعني كما قال أهل البيان :والتحقيق أن يقال ،هذين الفعلين
الغرض باإلعالم بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه ومن أوقع 

 ،أو نهب ،فيقال حصل حريق ،ا إلى فعل كون عامفيجاء بمصدره مسند ،عليه
وال يذكر  ،وتارة يتعلق باإلعالم بمجرد إيقاع الفعل للفاعل فيقتصر عليهما

ألن الفعل ينزل  ؛اكالثابت وال يسمى محذوفً يإذ المنو ؛المفعول وال ينوى
البقرة:  O  N M LZ]  :ومنه، لهذا القصد منزلة ما ال مفعول له

٢٥٨، [ ÍÌ  Ë  Ê É È Ç Æ Å ÄZ  :و ،٩الزمر [    +  * )

 -,Z  :¹]  ،٣١األعراف  ̧ ¶Z  :إذ المعنى ربي الذي  ؛٢٠اإلنسان
 ،وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم، يفعل اإلحياء واإلماتة

  .)٢())وذروا اإلسراف وإذا حصلت منك رؤية ،وأوقعوا األكل والشرب
والغرض ولحذف المفعول أغراض بالغية، ذكرها الزركشي بقوله: ((

 :أمورحينئذ بالحذف 

                                 
 .٨٢/  ٢معاني النحو:  )١(

 .١٥٦ - ١٥٥/ ٢ :اإلتقان في علوم القرآن )٢(



 

  

٣٩  

& 

  

والقرائن إما حالية كما في  ،قصد االختصار عند قيام القرائن :منها
لظهور أن المراد أرني  ؛١٤٣األعراف:  ª © ¨ §Z»]  :قوله تعالى

ويجوز أن يكون  ،ويحتمل أن يكون هاب المواجهة بذلك ثم براه الشوق ،ذاتك
لئال يتكرر هذا المطلوب العظيم على المواجهة  ؛أخر ليأتي به مع األصرح

الظاهر أنه متعد  ،٢٧القصص:  Z¯ °    ±]  :ومنه قوله تعالى، إجالال
- ] :وجعل منه السكاكي قوله تعالى، تأجرني نفسك :أي ،حذف مفعوله

 =  <; : 9 8 7 6  5    4 3 2 1 0 / .

GF E D C B A @? >Z  :فمن قرأ بكسر الدال ، ٢٣القصص
واألقرب أنه من  ،فإنه حذف المفعول في خمسة مواضع )يصدر(من 

 :ومنها قصد االحتقار... ،  الضرب الثاني كما سنبينه فيه إن شاء اهللا تعالى
ومنها قصد ، الكفار :أي ،٢١المجادلة:  êé è ç æ åZ] :كقوله

̀  b a  ]  :التعميم وال سيما إذا كان في حيز النفي كقوله تعالى _

f e d cZ  :وكذا ،١٠١يونس  [¤ £ ¢Z  :٧٢األعراف، 
نحو يوس اآلؤا ما يعترى الحذف في روكثير: [r q p oZ 

  .)١())٥٨األعراف:  2Z   3]  و، ١٠٢البقرة: 
وليس لنتائجِ هذا الحذف هـ): ((٤٧١وقال عبد القاهر الجرجاني (ت

وإلى  ،ضروبٍ من الصنعةفإنه طريقٌ إلى ، أعني حذفَ المفعول نهاية
  .)٢())لطائفَ ال تُحصى

وقال ابن جني: ((وعلى ذكر حذف المفعول، فما أغربه وأعذبه في 
القصص:  7Z 8 9 : ;> ] الكالم، أال ترى إلى قوله تعالى:

                                 
 .١٦٣ / ٣ :البرهان في علوم القرآن )١(

  .١٣٢: دالئل اإلعجاز )٢(



 

  

٤٠  

– 

  

، تذودان إبلهما، ولو نطق بالمفعول لما كان في عذوبة حذفه، وال في ٢٣
  .)١(علوه))

المفعول: ((وهو في المفعول كثير وفصيح وقال أيضا عن حذف 
  .)٢(وعذب، وال يركبه إال من قوي طبعه، وعذب وضعه))

 ،وحمزة ،عيسى، وطلحةومن حذف المفعول في سورة يس قراءة 
q p o  ]  ، بحذف الهاء من (عملته)، في قوله:وأبي بكر ي،والكسائ

w v ut s rZ  :٣٥يس.  

حذف المفعول من صلة  وهذا الحذف جائز، وهو حذف مشهور، أي:
من غير  )وما عملت(على الوجه األول  ئوقرالموصول، قال الزمخشري: ((

وفي مصاحف أهل الحرمين  ،وهي في مصاحف أهل الكوفة كذلك ،راجع
  .)٣())والبصرة والشام مع الضمير

فإن حذف العائد من الصلة  ،بال هاء )عملتوقال أبو السعود: (( (
  .)٤())حسن من الحذف من غيرهاأ

واختلفوا في نوع (ما) هذه فمنهم من ذهب إلى أنها موصولة، أو نافية، 
وهذا بناء على القراءة المشهورة، أي: بالهاء، أما على قراءة حذف الضمير 

  فهي تحتمل أن تكون موصولةً، وأن تكون نافيةً، وأن تكون مصدريةً.
من  s rZ] :في قوله )ما: (المسألة الثالثةقال الفخر الرازي: ((

وما عملت  :قال ،نافية كأنه :فيها وجوه أحدها :نقول؟ أي الماءات هي
والذي  :موصولة بمعنى الذي كأنه قال :وثانيها ،التفجير أيديهم بل اهللا فجر

                                 
وينظر: علم المعاني في التفسير الكبير للفخر الرازي، وأثره  ،٣٣٣/  ١المحتسب:  )١(

 .٦٤في الدراسات البالغية: 

 .٣٣٥/  ١المحتسب:  )٢(

 .١٨ / ٤ :الكشاف )٣(

  .١٦٧ / ٧ :تفسير أبي السعود )٤(



 

  

٤١  

& 

  

ويأكلون من ثمر اهللا  ا،ه أيضنعملته أيديهم من الغراس بعد التفجير يأكلون م
ي عملته األيدي على ما فعطف الذ ،الذي أخرجه من غير سعي من الناس
هي مصدرية على قراءة من  :وثالثها ،خلقه اهللا من غير مدخل لإلنسان فيها

وعمل أيديهم  ،ليأكلوا من ثمره :من غير ضمير عائد معناه )وما عملت(قرأ 
واهللا ينبتها ويخلق ثمرها فيأكلون مجموع عمل أيديهم وخلق  ،يعني يغرسون

  .)١())راءة من قرأ مع الضميروهذا الوجه ال يمكن على ق ،اهللا
وأيد البقاعي كون المفعول المحذوف في قوله: (وما عملته) هو من 
باب التعميم للمفعول؛ ألن في ذلك رد جميع األمور إلى الحق سبحانه 

يكن أليديهم عمل  وتعالى، ((سواء كانت بسببٍ، أو بغير سببٍ، أي: ولم
 وال لغيره مما له مدخل في عيشهم ومن غيره، ،لشيء من األشياء ال لهذا

v ] ولذلك حسن كل الحسن إنكاره عليهم عدم الشكر بقوله:

wZ(()٢(.  
ويجوز أن يكون من حذف المفعول إلرادة وقال ابن عاشور: ((

  .)٣())من ذلك اوالتقدير: وما عملت أيديهم شيًئ ،العموم
أوجه، وهي  فبحذف الهاء من (عملت) صارت (ما) محتملةً لثالثة

(النافية، والموصولة، والمصدرية)، ولوال حذف الهاء ما صح كونها 
ففائدة الحذف هنا هو التوسع في المعنى، أي: إن هذه االحتماالت  مصدرية،

  كلها مرادة، ومطلوبة، وذلك من باب التوسع في المعنى، واهللا أعلم.
: s rutZ]: قال الدكتور فاضل السامرائي عن قوله تعالى

((تحتمل أن تكون (ما) نافية، أي: أن الثمر لم تعمله أيديهم، وإنما هو من 

                                 
 .٦٠ / ٢٦ :التفسير الكبير )١(

  .١٢٦/  ١٦: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )٢(
  .٩٤/ ٢١والتنوير: التحرير تفسير  )٣(



 

  

٤٢  

– 

  

! " # $ % & ' ) ( * +   ]  فعل اهللا، كقوله تعالى:

,Z  :فالثمر لم تعمله أيدي الناس، وإنما يد القدرة اإللهية، ٧١يس ،
وتحتمل أن تكون اسما موصوال أيضا، والمعنى: (ليأكلوا من ثمره، ومن 

  عملته أيديهم)، والموصولة تكون على أكثر من معنًى.الذي 
من ذلك أن المعنى ليأكلوا من ثمره، ومما يعملون من الثمار من 

  الشراب، والدبس، وغيرهما مما يعمله الناس من الثمار.
وقيل: إن المعنى على الموصولة: ليأكلوا مما عملته أيديهم من الغرس، 

  ا حتى تنضج.والسقي والكد، والقيام على أمره
  وقيل: إن المعنى يحتمل أيضا أن يذكرنا أن الثمر على نوعين:

قسم ال يدخل فيه عمل اإلنسان، وإنما يخرجه اهللا من دون أن تعمل فيه 
  يد اإلنسان.

وقسم يتعب فيه اإلنسان، ويكد من غرسٍ، وتعهد، وتأبير، وما إلى ذلك 
  فتعمل فيه يد اإلنسان.

  لم تعمل فيه أيديهم، وما عملته أيديهم. فذكر هنا نوعي الثمر: ما
  والوجه األول أقوى في معنى الموصولة.

  .)١(ويترجح عندي معنى النفي، وكالهما محتمل))
  

ومن حذف المفعول حذف المنادى؛ ألن المنادى مفعول به في المعنى، 
وهو منصوب بفعل مقدر تقديره: (أنادي)، كما ذهب إليه جمهور النحاة، 

Å Ä Ã Â ÁÀ¿ ¾ ½ ¼ » º  ] في قوله تعالى: ومنه ما جاء

Ç ÆZ  :فــ (يا) حرف نداء، والمنادى محذوف، ٥٢يس ،
هالكنا  :أي Z«]أي: يا هالكنا، أو يا قومنا انظروا، قال اآللوسي: ((

                                 
 .١٢٨ - ١٢٧/  ٢على طريق التفسير البياني:  )١(



 

  

٤٣  

& 

  

 ،ويلنا وتعجبوا منه ،نظرواايا قومنا انظروا  :أي :فهذا أوانك وقيل ،أحضر
  .)١(ى))وعلى هذا حذف المناد

ومنهم من يذهب إلى أن (يا) في مثل هذا الموضع حرف تنبيه، وليس 
حذف جملة  جعل (يا) نداء يحصلألن في حرف نداء، والمنادى محذوف؛ 

بالكالم، وأما لو جعلنا  إجحاف كثير هذاو، أي: فعل النداء، والمنادى، النداء
  ، واهللا أعلم.)٢((يا) للتنبيه فليس هناك حذف، فالحذف خالف األصل

وفي اآلية هذه أيضا حذف مفعول الفعل (وعد)، وتقديره: وعدناه، 
 )ما(ووحذف مفعول الفعل (صدق)، وتقديره: صدقناه، قال السمين الحلبي: ((

ومفعوال الوعد  ،أو حرفيةً كما تقدم تقريره ،يصح َأن تكون موصولةً اسميةً
واألصل:  ،أي: وعدناه الرحمن وصدقَناه المرسلون ،والصدق محذوفان

 )،صدقني سن بكْرِه( :ويجوز حذْفُ الخافض وقد تقدم لك نحو ،صدقَنا فيه
  .)٣(ا))ورفع انصب ٢٩يس:  3Z 4    ] وتقدم قراءتا ،في سنِّه :أي

  

  حــذف المضـاف
ومما يحذف من الجملة العربية المضاف، وحذفه كثير إذا أخذ 
المضاف إليه إعرابه، أما إذا حذف المضاف وبقي عمله في المضاف، فإن 
حذفه ضعيف قياسا، وقليل استعماال، وال بد لكل محذوف من قرينة تدلُّ 
عليه، وتدفع اللبس، قال ابن يعيش: ((اعلم أن المضاف قد حذف كثيرا من 

لكالم، وهو سائغ في سعة الكالم وحال االختيار إذا لم يشكل، وإنما سوغ ا
ذلك الثقة بعلم المخاطب؛ إذ الغرض من اللفظ الداللة على المعنى، فإذا 
حصل المعنى بقرينة حاٍل، أو لفظ آخر استغنى عن اللفظ الموضوع بإزائه 

بإعرابه،  مقامه وأعرباختصارا، وإذا حذف المضاف ُأقيم المضاف إليه 
                                 

 .٤/٤٥٧: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وينظر: ٢٣/٣٢روح المعاني:  )١(

  .٨/٢٣٠، و٤/١٠٧ :تفسير البحر المحيطينظر:  )٢(
 .١/٤٨٣٥ :الدر المصون في علم الكتاب المكنون )٣(



 

  

٤٤  

– 

  

، ٨٢يوسف:  k jZ] والشاهد المشهور في ذلك قوله تعالى:
والمراد أهل القرية؛ ألنه قد علم أن القرية من حيث هي مدر وحجر ال 
تسأل؛ ألن الغرض من السؤال رد الجواب، وليس الحجر والمدر مما يجيب 

  .)١(واحد منهما))
في القرآن، حتّى عد ابن جنّي منه زهاء  اكثير جد حذف المضافو

  .)٢(ألف موضع
i ] ومن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه قوله تعالى:

t s r q p o n  m l k jZ  :فإن ٩يس ،
أغشينا أبصارهم، فحذف األبصار وأقام الضمير مقامه، قال ابن  التقدير:

والمراد: أغشينا  ،وهو ما يغطي الشيء ،واِإلغشاء: وضع الغشاءعاشور: ((
 وأكّده التفريع بقوله: ،أبصارهم، ففي الكالم حذف مضاف دّل عليه السياق

[t s rZ(()٣(.  

Ý Ü    Û Ú Ù Ø ×  Ö Õ Ô ] ومنه قوله تعالى:

ÞZ  :فإن اآلية فيها مضاف محذوف، وأقيم المضاف إليه ٥٤يس ،
Ö Õ Ô  ]تعملون، قال أبو السعود: ((مقامه، والتقدير: إال جزاء ما كنتم 

×Z  ًًئ(من النُّفوسِ برةً كانتْ أو فاجرةمن الظُّلم ا)شَي [Û Ú Ù  Ü

Ý ÞZ، نيا على االستمرار إ :أيفي الد ما كنتُم تعملونَه ال جزاء
للتَّنبيه  ؛من الكفر والمعاصي على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه

                                 
 .٢٣/  ٣شرح المفصل:  )١(

 .٢/٥٧ :البالغة العربيةينظر:  )٢(
: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، وينظر: ٢١/٦٤ :التحرير والتنوير )٣(

٩/٢٤٩. 



 

  

٤٥  

& 

  

 ةعلى قُوواحد أو إال بما كنتُم تعملونَه ،التَّالزمِ واالرتباط بينهما كأنَّهما شيء، 
  .)١())أو بسببه ،بمقابلته :أي

يس:  Z! " # $ % & ' )]  ومنه قوله تعالى:
، فقد ضمن الفعل (اضرب) معنى الجعل، وهو يتعدى لمفعولين، األول ١٣

والثاني مثال المذكور، المضاف المحذوف، تقديره: مثل أصحاب القرية، 
وليس القول بحذف المضاف (المفعول األول) وإقامة المضاف إليه مقامه 
(أصحاب القرية) مجمعا عليه، فإنه يحتمل أن يكون أصحاب القرية المفعول 

أصحاب القرية  :المسألة الثانيةاألول من غير تقدير مضاف، قال الرازي: ((
فترك المثل وأقيم األصحاب  ،القرية واضرب لهم مثالً مثل أصحاب :معناه

هذا قول  ،٨٢يوسف:  k jZ] :كقوله ،مقامه في اإلعراب
بل  ،ال حاجة إلى اإلضمار :ويحتمل أن يقال ،الزمخشري في الكشاف

  .)٢())أو مثل أصحاب القرية بهم ،اجعل أصحاب القرية لهم مثالً :المعنى

l k j i  h g f e d ] ومنه قوله تعالى:

  q p o n m x w v ut s rZ  :٣٤يس – 
يعود على لفظ الماء المحذوف لداللة  q pZ]  ، فالضمير في قوله:٣٥

العيون عليه؛ إذ أصله: ماء العيون، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه 
والضمير مقامه، واعاد الضمير على المضاف المحذوف، قال أبو حيان: ((

ئد على الماء، قيل: لداللة العيون عليه، ولكونه على حذف في (ثمره) عا
  .)٣())أي: من ماء العيون ،مضاف

                                 
  .٣٤ / ٢٣ :روح المعاني، وينظر: ١٧٢/  ٧: تفسير أبي السعود )١(
 .٩ - ٨/  ٨، وينظر: تفسير البيضاوي: ٤٥/  ٢٦التفسير الكبير:  )٢(

 .٤٥٣/  ٤، وينظر: المحرر الوجيز: ٣٢٠ / ٧: البحر المحيطتفسير  )٣(



 

  

٤٦  

– 

  

̄  ° ±¨ © ª] ومنه قوله تعالى: ® ¬ «Z  :يس
 ، فقد حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه؛ ألن المسلوخ منه ضوء٣٧

النهار، وليس النهار نفسه، ويمكن حمله على المجاز، بأن يكون المراد من 
 ،ما على التجوزإ ،فالنهار عبارة عن الضوءالنهار الضوء، قال اآللوسي: ((

  .)١())أو على حذف المضاف
ويبدو أن حذف المضاف وتقديره بالضوء مأخوذ من قول الزمخشري: 

ومنه: سلخ الحية لخرشائها،  ،سلخ جلد الشاة: إذا كشطه عنها وأزاله((
  .)٢())وملقى ظله زالة الضوء وكشفه عن مكان الليلفاستعير إل

، ٣٩يس:  À¿ ¾ Á ÃÂ ÄZ] ومنه قوله تعالى:
فقد حذف المضاف الذي هو المفعول األول؛ ألن (قدر) بمعنى صير، وهو 

 :أي ،رنا مسيرهصي :أي ،Z¾ ¿]يتعدى لمفعولين، قال اآللوسي: ((
 ،ر الناصب لمفعولينبمعنى صي )رقدـ (ف ،محله الذي يسير فيه منازل
 )منازل(والمضاف المحذوف مفعوله األول و ،والكالم على حذف مضاف

إلى  متعد )رقد(و ،واختار أبو حيان تقدير مصدر مضاف ،مفعوله الثاني
أي ،منصوب على الظرفية )منازل(و واحد: وقدر  ،رنا سيره في منازلقد

فيزيد مقدار النور كل يوم في  ،أي قدرنا نوره في منازل ،ابعضهم نور
المنازل االجتماعية وينقص في المنازل االستقبالية لما أن نوره مستفاد من 

  .)٣())ضوء الشمس تشكالته
والذي جعلهم يقدرون مضافًا محذوفًا أنه ((ال معنى لتقديره في نفسه 

  .)٤(منازل))
                                 

 .١٠ / ٢٣ :روح المعاني )١(
 .١٦/  ٤: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )٢(
 .١٥ / ٢٣ :روح المعاني )٣(
 .٢٣/  ٨حاشية الشهاب:  )٤(



 

  

٤٧  

& 

  

ألنه  ؛َ من تقدير مضافÀ¿Z ] وال بد فيقال الزمخشري: ((
والمعنى: قدرنا مسيره منازل وهي ثمانية  ،ال معنى لتقدير نفس القمر منازل

  .)١())وعشرون منزال
وأجاز الشهاب أن يكون المحذوف حرف الجر، فيكون الكالم على 
الحذف واإليصال، وتقديره: وقدرنا له منازل، فحذف حرف الجر، وأوصل 

  .)٢(عل (قدر) متعد لواحدالفعل إلى المجرور فنصبه، وعلى هذا فالف

والعلة في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه هي المبالغة في 
لزوم السير للقمر، فكأن السير للقمر نفسه، وليس لمسيره، قال ابن عاشور: 

وِإنَّما  ،َ ِإلَى ضميرِ الْقَمر الَّذي هو عبارةٌ عن ذَاتهZ¿ ] وعدي فعل((
ولَكن عدي التَّقْدير ِإلَى اسمِ ذَاته دون ذكْرِ الْمضاف مبالَغَةً في  ،دير ِلسيرِهالتَّقْ

هِلذَات يرتَقْد رِهيس يرتَقْد تَّى كََأنح هخَلْق قْتو نم رِ لَهيومِ الس٣())لُز(.  
يقدر قبل (منازل)، وذكر السمين الحلبي أن في اآلية حذف مضاف، 

فيه أوجه، أحدها: أنه مفعوٌل ثانٍ؛  ÀZ] قوله:أي: ذا منازل، بقوله: ((
 رنا(ألننا )قَدريقبل ،بمعنى ص مضاف ذْفح نم دالثاني: أنه حاٌل، وال ب 

[ÀZ ه: ذا منازَل٤())تقدير(.  
، ٤١يس:  Z ! " # $ % & ' )]  ومنه قوله تعالى:

على حذف مضاف، والتقدير: ذريات جنسهم، قال أبو  Z%] خُرج قوله:
  .)٥())ذريات جنسهم :أي ،حذف مضاف )ذرياتهم( :أو أريد بقولهحيان: ((

                                 
 .٢٧٧/  ٢٦، وينظر: التفسير الكبير: ١٦/  ٤: الكشاف )١(

  .٣٩٩/  ٧البيان للبروسوي: ، وروح ٢٣/  ٨ينظر: حاشية الشهاب:  )٢(
 .٢٢/  ٢٣ :التحرير والتنويرتفسير  )٣(
  .٢٧٠/  ٩ :الدر المصون في علم الكتاب المكنون )٤(
  .٢٧ / ٢٣ :روح المعاني، وينظر: ٣٢٣ / ٧ :تفسير البحر المحيط )٥(



 

  

٤٨  

– 

  

، ٧٢يس:  Z. / 0 1 2 3] ومنه قوله تعالى:
فركوب بفتح الراء مصدر بمعنى اسم المفعول، كخلق بمعنى المخلوق، 

 ،مسالحسن وأبو البره قرأواللفظ بمعنى الملفوظ، وهذا ال ينقاس، و
، فإما أن يؤول وبغير تاء وهو مصدر ،بضم الراء )كوبهمر( :واألعمش

أو  ،ذو ركوبهم :أي ،حذف مضافهبالمفعول وهو ال ينقاس، وإما أن يؤول ب
  .)١(فيحذف ذو أو يحذف منافع ،ن منافعها ركوبهممف

  حذف المسند إليه
و أحد ركني الكالم ومما يحذف من الجملة العربية المسند إليه، وه

العربي؛ ألنه ال بد لكل كالم من مسند ومسند إليه، والمسند إليه نوعان ال 
فلو ثالث لهما المبتدأ، والفاعل، وحذف الفاعل ال يمكن، قال ابن جني: ((

 :أي ،أو حضرني سواك ،رجل من الكرام :أي ،من الكرام قلت: جاءني
، فلم يبق من حذف المسند )٢())ألن الفاعل ال يحذف ؛إنسان سواك لم يحسن

  إليه إال المبتدأ.
وقد أجاز الكسائي حذف الفاعل مطلقًا، إذا كان هناك دليل عليه، 

، أي: بلغت الروح ٢٦القيامة:  Z>    =  <   ;] وخرجوا عليه قوله تعالى:
  .)٣(التراقي

وحذف المسند إليه هو الذي بدأ به البالغيون عند ذكر أحوال المسند 
إليه، قال ابن يعقوب المغربي: ((أحوال المسند إليه، أعني األحوال العارضة 
للمسند إليه من حيث إنه مسند إليه بمعنى أنها تعرض له في حال كونه مسندا 

                                 
 :روح المعاني، و٢٨٥/  ٩ :الدر المصون، وينظر: ٣٣١ / ٧: تفسير البحر المحيط )١(

٥٠/  ١٢.  
 .٣٦٨/  ٢: الخصائص )٢(

، وعلل التعبير القرآني عند الرازي في التفسير ٢٤٦/  ١ينظر: معترك األقران:  )٣(
  .١٦٧الكبير: 



 

  

٤٩  

& 

  

ال لم يثبتا له من أجل إليه، ال ألجل كونه مسندا إليه، فإن الحذف والذكر مث
كونه مسندا إليه، بل الثابت له مثال ألجل كونه مسندا إليه الحكم عليه 
بالمسند، وتأكيد حكمه مثال، أو عدمه، وأما الحذف والذكر ونحوهما فهي 
أمور عرضت له في حال كونه مسندا إليه ال ألجل كونه مسندا إليه، فتأمله 

وال المسند؛ ألن المسند إليه هو الركن وقدم أحوال المسند إليه على أح
األعظم  الشديد الحاجة إليه على ما سنقرره، أما حذفه، بدأ من أحواله 
بالحذف؛ ألن سائر األحوال متفرعة على ذكره، والحذف عدم ذلك الذكر، 
والعدم سابق لوجود الممكن، وعبر عن هذا العدم بالحذف في جانب المسند 

انب المسند كما سيأتي بالترك؛ إيماء إلى أن العدم هنا إليه، وعبر عنه في ج
يستحق اسم الحذف الذي هو العدم الطارئ على الوجود؛ لكون الوجود 
األصلي للمسند إليه؛ ألنه هو الركن األعظم؛ ألنه عبارة عن الذات، والمسند 
كالوصف له، والذات أقوى في الثبوت من الوصف، فالمسند إليه والمسند ولو 

قر في اإلفادة إلى كٍل منهما، لكن الدال منهما على الذات أشد في الحاجة افت
عند قصد اإلفادة من الدال على الوصف؛ ألن الحاجة إلى المضاف إليه 
المعروض أشد من الحاجة إلى المضاف العارض، فلذلك عبر عن عدم 

ى أن وجود اإلتيان بهذا بالحذف، وعن عدم اإلتيان بذلك بالترك؛ لإلشارة إل
هذا ألزم، حتى كأن عدمه طارئ، فكأنه أتى به ثم حذف، واآلخر عدمه أصل 

  .)١(على بابه، فعدمه تركه من أصله))
يس:  K J IZ] ومن حذف المسند إليه (المبتدأ) قوله تعالى:

، بقراءة رفع (تنزيل)، على أنه خبر لمبتدٍأ محذوف، تقديره: هو تنزيل، ٥
وأجاز بعضهم أن يكون خبرا لـ (يس) إذا كان اسما للسورة، وما بينهما 

                                 
 ١، وينظر: مختصر السعد على تلخيص المفتاح: ٢٧٤ – ٢٧٢/  ١مواهب الفتاح:  )١(

 .٢٧٤ – ٢٧٣/  ١، وحاشية السوقي على مختصر السعد: ٢٧٤ – ٢٧٣/ 



 

  

٥٠  

– 

  

اعتراضية، وعليه فال حذف فيه، وأجاز الرازي وجها آخر، وهو أن  جملة
  .)١(يكون (تنزيل) مبتدأ، خبره (لتنذر)، وعليه أيضا فال حذف

وقد قرأه الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأ قال ابن عاشور: ((
محذوف للعلم به، وهذا من مواقع حذف المسند إليه الذي سماه السكاكي 

 اوذلك أنهم إذا أجروا حديثً ،الحذف الجاري على متابعة االستعمال في أمثاله
إشارة  ؛على شيء ثم أخبروا عنه التزموا حذف ضميره الذي هو مسند إليه

كأنه ال يخفى كقول إبراهيم الصولي، أو عبد اهللا بن الزّبير  ،إلى التنويه به
اَألسدي أو محمد بن سعيد الكاتب، وهي من أبيات الحماسة في باب 

  األضياف:
رمإن تراخـتْ منيتـي   اسأشكر ع  

  

     لّـتلم تمـنن وإن هـي ج اديأي  

  

  فتى غير محجوب الغنى عن صديقه

  

  مظهرِ الشكوى إذ النعل زلَّتوالَ   

  .)٢())تقديره: هو فتى
  

  حذف المسند
والمسند هو الركن الثاني من أركان الكالم العربي؛ إذ ال بد من الكالم 
أن يشتمل على المسند، والمسند إليه، والمسند هو المحكوم به، وهو خبر 

محكوم به على المبتدأ؛ ألنه محكوم به على المبتدأ، وفعل الفاعل؛ ألنه 
  الفاعل.

ومن الفروق بين حذف المسند إليه، وحذف المسند أن حذف لفظ 
المسند إليه يقابله التفات إليه من خالل المعنى؛ ألنه ال بد من تقديره؛ ((ألنه 
ال يوجد في الكالم خبر ال مبتدأ له، ال في اللفظ وال في التقدير، بخالف 

ليه، فإنه قد يوجد المبتدأ، وليس له خبر ال المسند، فإنه قد يترك غير ملتفت إ
                                 

، ٢٤٦/  ٩، والدر المصون: ٢٥٣/  ٢٦، والتفسير الكبير: ٤/  ٤الكشاف: ينظر:  )١(
 .٢١٢/  ٢٢وروح المعاني: 

  .٣٤٧ – ٣٤٦/  ٢٢تفسير التحرير والتنوير:  )٢(



 

  

٥١  

& 

  

في اللفظ، وال في التقدير، كقولك: ضربي زيدا قائما على أحد األقوال، 
  .)١(وقولك: أقائم الزيدان))

، فقد ٥٨يس:  8Z 9 : ; >] ومن حذف المسند قوله تعالى:
أجازوا أن يكون (سالم) مبتدأ خبره محذوف، تقديره عند بعضهم: سالم 
عليكم، وعند آخرين: خبره الناصب لـ (قوال)، وكون (سالم) مبتدأ محذوف 

  الخبر أحد األوجه التي أجازوها في إعراب (سالم)، 
أأحدها:  أخر، وفيه أوجه (سالم) كونين  عون(خبردالثاني: و )،ما ي

، وهذا إذا )ما( ـالثالث: أنه صفةٌ لو ،، قاله الزمخشري(ما) بدٌل منأنه 
 ؛أو مصدريةً تَعذَّر ذلك ،أما إذا جعلْتَها بمعنى الذي ،جعلْتَها نكرةً موصوفةً

 ،الرابع: أنه خبر مبتدأ مضمرٍ، أي: هو سالمو ا،وتنكير التخالُفهما تعريفً
وقيل:  ،أي: سالم يقال لهم قوالً )،قَوالً( ـل الناصب الخامس: أنه مبتدٌأ خبره

مصدر  )قوالً(و )،من ربٍ(السادس: أنه مبتدٌأ، وخبره و ،تقديره: سالم عليكم
  .)٢(مؤكد لمضمونِ الجملة، وهو مع عامله معترض بين المبتدأ والخبر

قدر اآللوسي خبر (سالم) المحذوف مقدما؛ ليتماشى األسلوب مع و
1 2 3 4  5 ] أسلوب الجمل التي تقدمت عليها في قوله تعالى:

6Z  :قدم الخبر المضمر؛ )٣(، وليس كما قال الشهاب الخفاجي٥٧يس :
ليصح االبتداء بالنكرة؛ ألن النكرة موصوفة بالجملة بعدها، وهذا مسوغ من 

  .)٤(بالنكرة مسوغات االبتداء
وذكر ابن عاشورٍ علة حذف خبر (سالم) على القول: إن عامل 
المصدر (قوال) هو الخبر، بأن الفعل ال يقبل التنوين؛ ألنه من عالمات 

                                 
 .٣/  ٢عروس األفراح:  )١(

  .٢٧٩/  ٩ :الدر المصونينظر:  )٢(
  .٣٤/  ٨ينظر: حاشية الشهاب:  )٣(
  .٣٧/  ١٢ :روح المعاني )٤(



 

  

٥٢  

– 

  

األسماء، وأراد أن يدلَّ على تعظيم القول بالتنوين، فلو ذكر الفعل انتفت داللة 
  التعظيم، لذلك حذف العامل، وأبقى المعمول، واهللا أعلم.

لنيابة المفعول المطلق وهو  )سلَام(وحذف خبر عاشور: (( قال ابن
ألن تقديره: سالم يقال لهم قوالً من اهللا، والذي  ؛عن الخبر )قَوال( :قوله

اقتضى حذف الفعل ونيابة المصدر عنه هو استعداد المصدر لقبول التنوين 
دون أن يؤتى  االدال على التعظيم، والذي اقتضى أن يكون المصدر منصوب

هو ما يشعر به النصب من كون المصدر جاء بدالً عن  ابه مرفوع
  .)١())الفعل

  حذف الجار والمجرور على طريقة االحتباك
واالحتباك: أن يجتمع في الكالم متقابالن، فيحذف من كل واحد منهما 

فما ذكر في كل محل قرينة معينة للمحذوف ، )٢(ما يقابله؛ لداللة اآلخر عليه
  من المحل اآلخر.

^ _ ` f e  d c b a ] ومن االحتباك قوله تعالى:

gZ  :اسٍ:قال القرطبي: ((، ٨يسبع نَأ ابقَرإنا جعلنا في أيمانهم( و،( 
وهذه القراءة  :قال النحاس)، ِإنَّا جعلْنَا في َأيديهِمئ: (وقال الزجاج: وقر

الكالم حذف على قراءة الجماعة وال يقرأ بما خالف المصحف وفي  ،تفسير
 )هيـ (فهي إلى األذقان ف ،وفي أيديهم أغالال ،إنا جعلنا في أعناقهم :التقدير

I ] :والعرب تحذف مثل هذا ونظيره ،كناية عن األيدي ال عن األعناق

K  JZ  :فحذف ألن ما  ،وسرابيل تقيكم البرد :وتقديره ،٨١النحل
ِلَأن الْغُلَّ ِإذَا كَان في الْعنُق فَلَا بد َأن يكُون في  ؛الْبردمن الْحر وقَى من  وقى

                                 
 .١٢٣/  ٢١: التحرير والتنويرتفسير  )١(
، وينظر: خصائص بناء الجملة القرآنية ودالالتها ١٤٤/  ٣البرهان في علوم القرآن:  )٢(

  .٢٣٥البالغية في تفسير التحرير والتنوير: 



 

  

٥٣  

& 

  

فَقَد علم َأنَّه يرادc e  dZ،  ] وقَد قَاَل اللَّه عز وجلَّ: الْيد، ولَا سيما
  .)١())بِه الَْأيدي

والطبرسي: ضمير وقال البغوي والطبري والزجاج وقال اآللوسي: ((
ألن الغل  ؛لوضوح مكانها من المعنى ؛وإن لم يتقدم لها ذكر ،هي لأليدي

وما يكون في العنق وحده أو في اليد  ،يتضمن العنق واليد ولذلك سمي جامعة
ومتى ذكر مع  ،فمتى ذكر مع العنق فاليد مرادة أيضا ،وحدها ال يسمى غال

 :وفي قراءة ابن مسعود )،أغالالفي أيديهم ( :اليد كما في قراءة ابن عباس
ا، وهذا ضرب من اإليجاز واالختصار فالعنق مراد أيض )،في أيمانهم أغالال(

  ونظير ذلك قول الشاعر:
  وما أدري إذا يممـت أرضـا  

  

ــي     ــا يلين ــر أيهم ــد الخي   أري

  

ــه ــا أبتغي ــذي أن ــر ال   أالخي

  

  أم الشــر الــذي ال يــأتليني    

  

الخير والشر، وقد علم أن  :أي ،أيهما :حيث ذكر الخير وحده وقال
  .)٢())الخير والشر يعرضان لإلنسان

ولم يرتضِ الزمخشري أن يكون هناك محذوف، دلَّ عليه السياق، 
ونص على أن الضمير (هي) يعود على األغالل، وهذا هو الظاهر؛ ألن 
األغالل هي المحدث عنها، وعود الضمير على المحدث عنه أولى من عوده 
على غيره، وإن كان المحدث عنه بعيدا وكان هناك ضمير أقرب منه، 

الْمقْمح: بِصيغَة اسمِ الْمفْعوِل ، فg fZَ]لَّ الزمخشري بقوله: واستد
الْمجعوِل قَامحا، َأي رافعا رْأسه نَاظرا ِإلَى فَوقه يقَاُل: قمحه الغّل، ِإذا جعَل 

  .)٣(رَأسه مرفُوعا وغَض بصره، فَمدلُولُه مركَّب من شَيَئينِ
                                 

 / ٤ :فتح القدير، و٢٦٠/  ٣، وينظر: إعراب القرآن: ٧/  ١٥: تفسير القرطبي )١(
٣٦١.  

 .٢١٥ / ٢٢ :روح المعاني )٢(
  .٣٥٠/  ٢٢ :التحرير والتنويرينظر: تفسير  )٣(



 

  

٥٤  

– 

  

 ي،فإن قلت: فما قولك فيمن جعل الضمير لأليدقال الزمخشري: ((
كان ذكر  - وبذلك يسمى جامعة -ا لليد والعنقوزعم أن الغل لما كان جامع

 :؟ قلت: الوجه ما ذكرت لك، والدليل عليه قولهياألعناق داال على ذكر األيد
[g fZ ،أال ترى كيف جعل اإلقماح نتيجة قوله َ: [c   d

eZ، ييدولو كان الضمير لأل لم يكن معنى التسبا ب في اإلقماح ظاهر
وترك الظاهر الذي يدعوه  ،على أن هذا اإلضمار فيه ضرب من التعسف

وترك للحق األبلج إلى الباطل  ،المعنى إلى نفسه إلى الباطن الذي يجفو عنه
وابن  )،في أيديهم( :فإن قلت: فقد قرأ ابن عباس رضى اهللا عنهما ،اللجلج
، فهل تجوز على هاتين القراءتين أن تجعل الضمير )في أيمانهم( :مسعود

يمان؟ قلت: يأبى ذلك وإن ذهب اإلضمار المتعسف ظهور كون أو لأل يلأليد
  .)١())غالل، وسداد المعنى عليه كما ذكرتالضمير لأل

½ ¾ ¿  ]  ومن حذف المتعلَّق من الجار والمجرور قوله تعالى:

Ä ÃÂ Á À   É È Ç Æ  ÅZ  :فمبين اسم فاعل من أبان، وهو ٦٩يس ،
يس:  Í Ì Ë  ÎZ] قوله تعالى: )٢(يقتضي متعلقًا، فجعل ابن عطية

، متعلقًا بقوله: (مبين)، وذهب غيره إلى أن متعلقه محذوف، تقديره: مبين ٧٠
، فحذف متعلقه )٣(لكل ما فيه لمن يرومه حقَّ رومه، ويسومه بأغلى سومه

مبين لما يطلب  :أي ،É ÈZ ] العموم، قال السعدي: ((المراد منه 
ليدل على أنه مبين لجميع الحق بأدلته التفصيلية  ؛ولهذا حذف المعمول ،بيانه

  .)٤())واإلجمالية والباطل وأدلة بطالنه وأنزله اهللا كذلك على رسوله

                                 
 .٦ – ٥/  ٤الكشاف:  )١(

  .٤٦٢/  ٤ينظر: المحرر الوجيز:  )٢(
 .١٥٦/  ١٦ينظر: نظم الدرر:  )٣(

 .٦٩٨تفسير السعدي:  )٤(



 

  

٥٥  

& 

  

 
 

، وهو )١(حذف جملةالحذف نوعان إما حذف مفرد، وهذا األكثر، وإما 
اعلم أن اإليجاز بحذف المفردات أوسع أقلُّ من حذف المفرد، قال العلوي: ((

فلهذا كثر  ؛االستعمال يألن المفردات أخف ف ؛مجاال من حذف الجمل
  .)٢())فيها

  .)٣())وحذف المفرد أسهل من حذف الجملةوقال أبو حيان: ((
سبحانه وتعالى، ولحذف وحذف الجمل قليل، لكنه كثر في كتاب الحق 

الجمل أغراض منها أداء ما يقصده المتكلم من المعنى المراد إيصاله إلى 
  المخاطب بألفاظ قليلة، أي: أقّل من األلفاظ التي تؤديه.

البالغة مدخل عظيم، وأكثر  ياعلم أن حذف الجمل له فقال العلوي: ((
قدمه، وظهور أثره،  كتاب اهللا تعالى، وما ذاك إال من أجل رسوخ يما يرد ف

  .)٤())واشتهار علمه
وقال الدكتور طاهر سليمان حمودة: ((تحذف الجمل في اللغة من 
الكالم؛ تجنبا لإلطالة، وجنوحا إلى االختصار، ولذلك نلحظ أن حذفها يقع في 
األساليب المركبة من أكثر من جملة، وهي أساليب الشرط، والقسم، والعطف، 

ذا) التي تضاف إلى جملة، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك واالستفهام، وبعد (إ
صدد الحديث عن طول الكالم باعتباره سببا من أسباب الحذف، وغالب أنواع 

  .)٥(هذا الحذف مطرد قياسي))

                                 
والمراد بالجملة هنا: الكالم المستقل الذي ال يكون جزء من كالمٍ آخر، ينظر: شرح  )١(

  .١٩٦/  ٣على التلخيص:  مختصر المعاني
 .٥٥/  ٢ :ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجازالمتضمن الطراز  )٢(

  .٣٥٨ / ١ :تفسير البحر المحيط )٣(
 .٥١/  ٢: ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجازالمتضمن الطراز  )٤(

 .٢٨٤ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي:  )٥(



 

  

٥٦  

– 

  

  ومن حذف الجمل:
  حذف جملة مقول القول

عمرو  :جملة أن تحكى، نحو: قال زيد هاألصل في القول إذا وقعت بعد
زيد منطلق، لكن الجملة في موضع نصبٍ على أنها مفعول  :وتقول، منطلق

  .)١(به
وذكروا أن مفعول القول نوعان (( إما مفرد، وهو على نوعين: مفرد 

معنى الجملة نحو: قلت شعرا، وخطبة، وحديثًا، ومفرد يراد به مجرد في 
، أي: يطلق عليه هذا االسم، ولو ٦٠األنبياء:  7Z 8 9] نحو: اللفظ
مبنيا للفاعل لنصب إبراهيم خالفًا لمن منع هذا النوع، وممن أجازه ابن كان 

  .)٢(خروف، والزمخشري، وإما جملة تحكى فتكون في موضع مفعوله))
S R Q  PO N M ] ومن حذف جملة مقول القول قوله تعالى:

V U TZ  :فذكر القول، ولم يذكر مقوله، قال ابن عاشور: ٧٦يس ،
فال تحزنك أقوالهم في  :الجنس فيعم، أيمن إضافة اسم  OZ]و((

اِإلشراك وإنكار البعث والتكذيب واألذى للرسول صلى اهللا عليه وسلّم 
وللمؤمنين، ولذلك حذف المقول، أي ال يحزنك قولهم الذي من شأنه أن 

  .)٣())يحزنك
  

  حذف جواب الشرط
 ،يجوز حذف جواب الشرط واالستغناء بالشرط عنهقال ابن عقيل: ((

أنت ظالم إن فعلت فحذف جواب  :نحو ،دليل على حذفه وذلك عندما يدلُّ

                                 
، وحاشية الخضري:  ٥٤/  ٢وحاشية الصبان: ،  ٣٥٠/  ١ينظر: شرح ابن عقيل:  )١(

٣٥٠/  ١.  
 .٥٤/  ٢، وحاشية الصبان:  ٥٤ – ٥٣/  ٤شرح األشموني:  )٢(

  .١٥٢/  ٢١: التحرير والتنويرتفسير  )٣(



 

  

٥٧  

& 

  

 وهذا ،أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم :والتقدير ،لداللة أنت ظالم عليه ؛الشرط

وأما عكسه وهو حذف الشرط واالستغناء عنه بالجزاء  ،كثير في لسانهم
  .)١())فقليل

، كما في كلِّ حذف، واشترطوا لحذف جواب الشرط، أن يدلَّ عليه دليل
 وأن يكون فعل الشرط ماضيا لفظًا، نحو: أنت ناجح إن درست، أو ماضيا

  .)٢(معنى، وهو المضارع المنفي بـ (لم)، نحو: أنت ظالم إن لم تفعل
Z Y X WV U T S ] \  [ ]  ومنه قوله تعالى:

_ ^Z  :فقد اجتمع شرط وقسم، والجواب للسابق منهما، وهنا ، ١٨يس
القسم؛ لذلك جعل الجواب للقسم، وجواب الشرط محذوف يدلُّ عليه  السابق

  جواب القسم، واهللا أعلم.
اعلم أن القسم إذا تقدم على الشرط، فإما أن يتقدم على ( قال الرضي:

ا واهللا إن نحو: زيد واهللا إن أتيته يأتك، وإن زيد القسم ما يطلب الخبر،
وإن (أكرمته يجازك، أو ال يتقدم، واألول قد يجئ الكالم عليه في قوله: 

وكالمه اآلن فيما لم يتقدم عليه طالب خبر، بدليل قوله: )، توسط بتقدم الشرط
أول الكالم، فنقول: إذا تقدم القسم أول الكالم، ظاهرا، وبعده كلمة ا أو مقدر

أو (لوال)، أو أسماء الشرط، فاألكثر  ،أو (لو) ،الشرط، سواء كانت (إن)
واألولى: اعتبار القسم دون الشرط، فيجعل الجواب للقسم ويستغنى عن 

W ] جواب الشرط، لقيام جواب القسم مقامه، أما في (إن) فكقوله تعالى:

_  ̂] \ [ Z Y X  Z  :٣())اآلية ،١٢الحشر(.  
  

                                 
  .٢٨٦/  ٢: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )١(
  .٢٨٦/  ٢ينظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل:  )٢(
 .٤٥٥/  ٤ :الكافيةشرح الرضي على  )٣(



 

  

٥٨  

– 

  

 k j i h  gf e dc b aZ]: ومنه قوله تعالى

وهي (إن) الشرطية، مسبوقةً بهمزة االستفهام،  eZ ] فقد وردت، ١٩يس: 
وجوابها محذوف عند جمهور البصريين، وتقديره: إن ذُكِّرتم فطائركم معكم، 

ومن يجوزc bZ ، ] :لداللة ما تقدم من قوِله(( أو صحبكم طائركم؛
ذْفتاج إلى ححالجوابِ ال ي ١())تقديم(.   

 ،بهمزتين األولى همزة االستفهام ،gf eZ ]((: لوسياآلقال 
وابن عامر وسهلها باقي  ،الشرطية حققها الكوفيون )إن(والثانية همزة 

  السبعة.
 ؟أيهما يجاب ،واختلف سيبويه ويونس فيما إذا اجتمع استفهام وشرط

وكأنه يستغني به  ،تقدير المستفهم عنه :أي ،فذهب سيبويه إلى إجابة االستفهام
أئن ذكرتم ووعظتم بما فيه سعادتكم : فالمعنى عليه ،ر جواب الشرطعن تقدي
وإن شئت  ،ويقدر مضارع مرفوع ،أو تتوعدون أو نحو ذلك ،تتطيرون

تطيرتمـ (ا كقدرت ماضي(.  
 ،وكأنه يستغني به عن إجابة االستفهام ،وذهب يونس إلى إجابة الشرط

أو نحوه مما يدل عليه ما  ،أئن ذكرتم تتطيروا :فالتقدير، )٢(وتقدير مصب له
  .)٣())ا مجزوم المحلويقدر مضارع مجزوم وإن شئت قدرت ماضي ،قبل

وذكر الدكتور فاضل السامرائي أن حذف الجواب هنا من باب 
  .)٤(االختصار

                                 
 .٢٥٤/  ٩الدر المصون:  )١(

  هكذا هي في المطبوع. )٢(
 .٣٩٦/  ١١ :روح المعاني )٣(

  .١٠٥/  ٤ينظر: معاني النحو:  )٤(



 

  

٥٩  

& 

  

 L K J I H G F E D  C  BZ ]  ومنه قوله تعالى:
يذكر لها ، فقد جاءت إذا الظرفية مضمنةً معنى الشرط، ولكنه لم ٤٥يس: 

 V U T S R Q P O N  X WZ]  جوابا، لكن قوله تعالى:
ألن ، ينبُئ عن الجواب، فالتقدير: إذا قيل لهم اتقوا أعرضوا؛ ٤٦يس: 

  .)١(ال يقدرون على االنفكاك من أسره ااإلعراض قد صار لهم خلقً
 :من قوله تعالى )٢(بانفهامه ثقةً ؛محذوف )إذا(وجواب قال اآللوسي: ((

 [O N V U T S R Q P  X WZ ا بينًانفهاما إذا كان ا، أم
ألنهم حين  ؛اإلنذار باآلية الكريمة فبعبارة النص، وأما إذا كان بغيرها فبداللته
 كأنه قيل: ،أعرضوا عن آيات ربهم فألن يعرضوا عن غيرها بطريق األولى

ألنهم اعتادوه  ؛أو اتقوا ما يوجبه أعرضوا ،وإذا قيل لهم اتقوا العذاب
  .)٣())وتمرنوا عليه

  وحذف الجواب لالختصار، واإليجاز، واهللا أعلم.
والذي يبدو أنه حذف الجواب هنا؛ ألن من قيل لهم: (اتقوا اهللا) كانوا 
كثيرين، فصدر عن كلِّ واحد منهم جواب مختلف عن اآلخر، فمن غير 

لك حذف الجواب، المعقول أن يذكر جواب أحدهم، وال يذكر جواب اآلخر؛ لذ
 ومجمل يقع على كلِّ واحد ،وتقدير العلماء الجواب بـ (أعرضوا) تقدير عام

  منهم؛ ألنه مهما يكن جوابه فهو إعراض، واهللا أعلم.
، فـ ٤٨يس:  x   w v u t s   yZ] ومنه قوله تعالى:

(إن) أداة شرط، وهي تستدعي جوابا، وهو محذوف يفسره ما قبله، قال 
                                 

  .١٣٦/  ١٦ :نظم الدرر في تناسب اآليات والسورينظر:  )١(
أي: وزن (انفعل) له معنًى واحد، وهو المطاوعة، وهو مختص باألفعال العالجية،  )٢(

التي تعالج بالجوارح الحسية، وال تستعمل في غير العالج، فبناء انفعل من الفهم، وهو 
  .٧٨/  ١غير عالجي، فيه نظر، واهللا أعلم، ينظر: شرح الرضي على الشافية: 

 .١٩/  ٤ :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، وينظر: ٢٩/  ٢٣ :روح المعاني )٣(



 

  

٦٠  

– 

  

 ،ِللشَّرط وهي تَستَدعي جزاء )ِإن(الْمسَألَةُ الُْأولَى: وهي أن الرازي: ((الفخر 
هي في الصورة استفْهام،  :استفْهام لَا يصلُح جزاء فَما الْجواب؟ نَقُوُل )متَى(َو

نَى ِإنْكَارعي الْمفقَالُوا ،و مكََأنَّه:  كُنْتُم تَى ِإنشْرِ فَقُولُوا مقُوعِ الْحي وف ينقادص
كُون١())ي(.  

  حذف الفعل
أحدهما: أن تحذفه والفاعل  حذف الفعل على ضربين:قال ابن جني: ((

فإذا وقع ذلك فهو حذف جملة، وذلك نحو: زيدا ضربته؛ ألنك أردت:  ،فيه
فسرته بقولك: ضربته، وكذلك قولك:  )ضربت(ضربت زيدا، فلما أضمرت 

أزيدا مررت به، وقولهم: المرء مقتول بما قَتَل به، إن سيفًا فسيف، وإن 
خنجرا فخنجر، أي: إن كان الذي قَتَل به سيفًا فالذي يقتل به سيف، فكان 

  واسمها وإن لم تكن مستقلة فإنها تعتد اعتداد الجملة.
وذلك ، ا هو غرض هذا الموضعواآلخر: أن تحذف الفعل وحده، وهذ

أن يكون الفاعل مفصولًا عنه مرفوعا به، وذلك نحو قولك: أزيد قام، فزيد 
مرفوع بفعل مضمر محذوف خاٍل من الفاعل؛ ألنك تريد: أقام زيد، فلما 

! ] و ،٢ االنشقاق: Z, - .]  :أضمرته فسرته بقولك: قام، وكذلك

# "Z  :و، ١التكوير  [* ) (Z  :و، ١٧٦النساء  [ l k  j

o n mZ  :فيه مضمر وحده، أي: إذا  ونحوه، الفعل ،١٠٠اإلسراء
انشقَّت السماء، وإذا كورت الشمس، وإن هلك امرؤ، ولو تملكون، وعليه 

  قوله:
  إذا ابن أبي موسى بالٌل بلغته

  

  فقام بفأس بين وصـليك جـازر    

  

وعبرة هذا أن الفعل المضمر إذا كان بعده  ،أي: إذا بلغ ابن أبي موسى
وإن كان بعده المرفوع به فهو مضمر  ،اسم منصوب به ففيه فاعله مضمرا

                                 
 .٢٨٩/  ٢٦: التفسير الكبير )١(



 

  

٦١  

& 

  

وربما جاء بعده  ،من الفاعل، أال ترى أنه ال يرتفع فاعالن به ،مجردا
المرفوع والمنصوب جميعا، نحو قولهم: أما أنت منطلقًا انطلقتُ معك، 

فحذف الفعل فصار تقديره: ألن أنت  ،قًا انطلقتُ معكتقديره: ألن كنت منطل
 ،ا من الفعل(أن) االسم فزيدت (ما) فصارت عوض منطلقًا، وكرهت مباشرة

  .)١())ومصلحة للفظ لتزول مباشرة (أن) االسم
ا لدليل يدل عليهما فال وأما حذف الفعل وفاعله معوقال ابن مالك: ((

، ١٣٥البقرة:  Z( * +  ]  تعالى:كقوله ، وذلك كثير ،خالف في جوازه
نجمعها  أي: بلى، ٤القيامة:  ژj k]وقوله تعالى: ، أي: نتبع ملة إبراهيم

  .)٢())واهللا أعلم، قادرين
ومن حذف الفعل على سبيل االشتغال، أي: إنه حذف الفعل والفاعل، 

¾ ¿  ] فيكون من باب حذف الجمل، كما قال ابن جني قوله تعالى:

Ä  Ã Â  Á  ÀZ  :فالقمر منصوب بفعل مضمر مع ٣٩يس ،
  فاعله يفسره الفعل الذي بعده، أي: قدرنا سير القمر.

قرأ نافع وابن كثير  ،Z¾ ¿] وله:قال السمين الحلبي: ((ق
فالرفع على االبتداء، والنصب بإضمارِ  ،وأبو عمرٍو برفعه، والباقون بنصبِه

  .)٣())فعٍل على االشتغاِل
لسرعته  ؛ونصبه الباقون داللة على عظمة هذا الجريوقال البقاعي: ((

ف الفعل المفسر ما تقطعه الشمس في سنة، ولذلك ضع بقطعه في شهرٍ

                                 
 .٣٨١ – ٣٧٩ / ٢ :الخصائص )١(

 .٦٠١/  ٢شرح الكافية الشافية:  )٢(

 .٢٧٠/  ٩ :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )٣(
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على شدة  فيدلَّ ،مرتين اليكون مذكور ؛للناصب وأعمله في ضمير القمر
١())على تعظيم الفعل فيه االعناية تنبيه(.  

  

  حذف القول
وهو كثير كما ينبئ عنه كالم ومن حذف الفعل حذف فعل القول، 

g ] :نَحو ،وأكْثر من ذَِلك كُله حذف القَولعلمائنا، قال ابن هشام: ((

k j i  h   o n m lZ  :٢٤ - ٢٣الرعد، ليو عتَّى قَاَل َأبح: 
  .)٢())ولَا حرج ،حذف القَول من حديث الْبحر قل

 A @   ? >Z] ومما خرج على حذف القول قوله تعالى:
، فقد خرجه الشهاب على أن هناك قوال محذوفًا، تقديره: ويقال ٥٩يس: 

امتازوا؛ ألنك لو لم تقدر القول المحذوف سيكون هناك عطف اإلنشاء 
لَا يجوز على ((َأنَّه (امتازوا) على الخبر (يقال) العامل الناصب لـ (قوال)؛ ِل

وهو قسم من الِْإنْشَاء على الْخَبر  ،َأو لَا يحسن على آخر عطف الطّلب ،رْأيٍ
  .)٣())الْمقَابل لإلنشاء

قال الشهاب معلقًا على قول البيضاوي: ((وذلك حين يسار بهم إلى 
الجنة)): ((قوله: (وذلك حين يسار بهم إلى الجنة الخ)، لم يتعرض كصاحب 
الكشاف لتوجيه عطفه؛ ألنه بحسب الظاهر من عطف اإلنشاء على الخبر، 

هو إما بتقدير: ويقال: امتازوا، على أنه معطوف على (يقال) المقدر العامل ف
في (قوال)، وهو أقرب وأقلُّ تكلفًا؛ ألن حذف القول، وقيام معموله مقامه 

  .)٤(كثير، حتى قيل فيه: هو البحر حدث عنه وال حرج، ...))
  

                                 
 .١٣١/  ١٦ :نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )١(
 .٨٢٧: مغني اللبيب عن كتب األعاريب )٢(

 .١٦٤موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب:  )٣(

 .٣٩/  ٢٣، وينظر: روح المعاني: ٣٥ – ٣٤/  ٨حاشية الشهاب:  )٤(



 

  

٦٣  

& 

  

 
 الفصيح.الحذف أسلوب بالغي له أهمية ال تخفى على العربي  .١

والحذف خالف األصل؛ إذ األصل في الكالم العربي هو الذكر، وما 
دام المتكلم خالف وخرج عن األصل فإنه يرمي إلى معنًى، فالحذف ال بد أن 

والقرآن الكريم أكثر من راعى قضية يكون له غاية، فهو خالف األصل، 
 تحذف كلمة إال فال تذكر كلمة إالّ إذا اقتضاها السياق، وال((الذكر والحذف 

 افي األسلوب، بحيث تتداعى األلفاظ تداعي انسب وأكثر ترابطًأحذفها أبلغُ و
حسبما تقتضيه األفكار، وتنحدر بسهولة ويسر حتى تتماسك في  اطبيعي

  .)١())مواضعها التي هيئت لها
ال بد أن يكون هناك دليل على المحذوف، ألنه ال يحذف شيء إال  .٢

ه، فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف فإنه لغو من لقرينة تدلُّ علي
 الحديث.

الحذف قد يكون في جزء الكلمة، أو الكلمة، أو جزء الجملة، أو  .٣
 الجملة.

علة حذف ياء المتكلم في (ينقذون) هي للداللة على أن اإلنقاذ  .٤
ضعيف؛ ألن الزيادة في المبنى تدلُّ على الزيادة في المعنى، فلما 

على أن اإلنقاذ ضعيف؛ ليناسب ضعف اإلرادة في  حذف الياء دلَّ
 .Z¯   °] قوله: حذف ياء المتكلم من

، حذف حرف ٥٩يس:  A@ ? >Z] وفي قوله تعالى: .٥
وحذفه هنا للعجلة، واإلسراع بقصد الفراغ من  النداء من المنادى،

طال الكالم معهم، فهم غير مرغوبٍ الكالم بسرعة؛ ألنهم ليسوا ممن ي
 يطيل الحق معهم الكالم من خالل ذكر حرف النداء؟. بهم، فكيف

                                 
 .١٨٨عجاز: فكرة النظم بين وجوه اإل )١(
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U T S R Q  PO N M ] في قوله تعالى: الذي يبدو .٦

VZ  :أقوى في التعليل من فتح٧٦يس (إن) كسر همزة أن ، 

همزتها؛ ألن فتح الهمزة يعني أنها مؤولة بمفرد مجرور بالم التعليل 
زن، أي تعليل مقيد، المحذوفة كما مر، وهو تعليل متعلق بعدم الح

وليس مطلقًا، أما كسر همزة (إن) فإنها تؤول بجملة، وهي جملة 
استئنافية غير متعلقة بما قبلها، ولكنها عامة في كلِّ شيء، فهي للتعليل 

  المطلق، واهللا أعلم.
L K J I H G F E D  C  B ]  أما في قوله تعالى: .٧

Z  :معنى الشرط، ولكنه لم  ، فقد جاءت إذا الظرفية مضمنة٤٥ًيس
يذكر لها جوابا، والذي يبدو أنه حذف الجواب هنا؛ ألن من قيل لهم: 
(اتقوا اهللا) كانوا كثيرين، فصدر عن كلِّ واحد منهم جواب مختلف 
عن اآلخر، فمن غير المعقول أن يذكر جواب أحدهم، وال يذكر 
 جواب اآلخر؛ لذلك حذف الجواب، وتقدير العلماء الجواب بـ

(أعرضوا) تقدير عام، ومجمل يقع على كلِّ واحد منهم؛ ألنه مهما 
  يكن جوابه فهو إعراض، واهللا أعلم.
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 السيوطي الرحمن عبد الدين جالل: القرآن علوم فياإلتقان  .١
 - لبنان - الفكر دار)، ١، ط (المندوب سعيد: تحقيق ،هـ)٩١١(ت

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦

 بن الرحمن عبد الدين جالل ،السيوطي :النحو في والنظائر األشباه .٢
 مؤسسة)، ١ط ( مكرم، سالم العال عبد: تحقيق ،)هـ٩١١ت( بكر أبي

 .م١٩٨٥ ،بيروت الرسالة،

 النحاس إسماعيل بن محمد بن أحمد جعفر أبو  القرآن: إعراب .٣

 - بيروت - الكتب عالم )،٣( ط ،زاهد غازي زهير د. تحقيق: ،هـ)٣٣٨(ت
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩

اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل: بهجت عبد الواحد صالح، دار  .٤
  الفكر للنشر والتوزيع.

البرهان في علوم القرآن: محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشي أبو  .٥
هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، ٧٩٤عبد اهللا (ت

 هـ.١٣٩١بيروت، 
، وصور من تطبيقاتها، بهيكل وفنونهاالبالغة العربية أسسها وعلومها  .٦

، دار القلم، ١عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ط : جديد من طريف وتليد
  .م١٩٩٦دمشق، الدار الشامية، بيروت، 

 أبو الليثي، بالوالء، الكناني محبوب بن بحر بن والتبيين: عمرو البيان .٧
بيروت،  الهالل، ومكتبة ، دار)هـ٢٥٥ت( بالجاحظ الشهير عثمان،
  .هـ١٤٢٣

تدريج األداني إلى قراءة شرح السعد على تصريف الزنجاني: الشيخ  .٨
عبد الحق سبط العالمة النووي الثاني، دار إحياء الكتب العربية، عيسى 

 البابي وشركاه، (د، ت).
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تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): أبي  .٩
 -هـ)، دار إحياء التراث العربي ٩٥١دي (تالسعود محمد بن محمد العما

  بيروت.
تفسير البحر المحيط: أبو حيان األندلسي، محمد بن يوسف  .١٠
)، دار ١هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وآخرين، ط (٧٤٥(ت

 م.٢٠٠١هـ، ١٤٢٢الكتب العلمية، بيروت، 
تفسير البيضاوي: اإلمام أبي سعيد ناصر الدين عبد اهللا بن عمر بن  .١١

  محمد 
  هـ)، مطبوع مع حاشية الشهاب.٦٩١(ت

م)، الدار ١٩٧٣محمد الطاهر بن عاشور (ت: والتنوير التحريرتفسير  .١٢
 م.١٩٨٤التونسية للنشر، تونس، 

 عبد :)المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير( السعدي تفسير .١٣

 - بيروت - الرسالة مؤسسة، عثيمين ابن تحقيق: السعدي، ناصر بن الرحمن
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

تفسير الشعراوي: الشيخ الدكتور: محمد متولي الشعراوي من دون  .١٤
 معلومات.

 أحمد بن محمد اهللا عبد أبو القرآن): ألحكام (الجامع القرطبي تفسير .١٥

 ، (د، ت).القاهرة – الشعب دار القرطبي، األنصاري
 الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو :التفسير الكبير .١٦
، ط )هـ٦٠٦ ت( الري خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي التيمي

  هـ. ١٤٢٠بيروت،  – العربي التراث إحياء )، دار٣(
هـ)، ٣٧٠(ت أبو منصور محمد بن أحمد األزهريتهذيب اللغة:  .١٧

بيروت   -دار إحياء التراث العربي   )،١، ط (تحقيق : محمد عوض مرعب
 .م٢٠٠١ -
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) ، ١فاضل صالح السـامرائي، ط (  كتوردالنى: الجملة العربية والمع .١٨
 م.٢٠٠٧هـ ، ١٤٢٨ عمان، المملكة األردنية، الفكر،دار 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: محمد الخضري الشافعي، علق  .١٩
لبنان،  –)، دار الكتب العلمية، بيروت ١عليها، تركي فرحان المصطفى، ط (

  م.١٩٩٨هـ، ١٤١٩

  حاشية الدسوقي على شرح التلخيص للسعد: مصطفى محمد الدسوقي  .٢٠
 هـ)، مطبوع مع شروح التلخيص. ١٢٣٠(ت 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (عناية القاضي وكفاية  .٢١
هـ) ١٠٦٩الراضي): الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر (ت

دار الكتب  )،١ضبطه، وخرج أحاديثه: الشيخ عبد الرزاق المهدي، ط (
 م.١٩٩٧هـ،  ١٤١٧العلمية، بيروت، 

  حاشية الصبان على شرح األشموني: محمد بن علي الصبان الشافعي  .٢٢
)، دار الكتب ١هـ)، ضبطه، وصححه إبراهيم شمس الدين، ط ( ١٢٠٦(ت 

 م. ١٩٩٧هـ،  ١٤١٧العلمية، بيروت، 

حاشية زادة على تفسير البيضاوي: شيخ زادة، محمد بن مصلح الدين  .٢٣
هـ)، مطبوع باألوفسيت في مكتبة الحقيقة، ٩٥١مصطفى القوجوي (ت

 م.١٩٩١هـ، ١٤١١استانبول، تركيا، 
خصائص بناء الجملة القرآنية وداللتها البالغية في تفسير التحرير  .٢٤

والتنوير: د. إبراهيم علي الجعيد، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية 
  م.١٩٩٩ة على الحاسوب، اللغة العربية، جامعة أم القرى، مطبوع

تحقيق: محمد  ،هـ)٣٩٢(ت الخصائص: أبو الفتح عثمان ابن جني .٢٥
 (د، ت). بيروت ،عالم الكتب ،علي النجار
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الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي، أحمد بن  .٢٦
هـ)، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق ٧٥٦(ت يوسف

 (د، ت).

 محمد بن عبدالرحمن بن عبد القاهر بكر أبو :اإلعجازدالئل  .٢٧
 الكتاب دار )،١ط (، التنجي محمد .د: هـ)، تحقيق٤٧٤الجرجاني (ت

  م.١٩٩٥بيروت،  – العربي
، الخلوتي الحنفي االستانبولي مصطفى بن حقي إسماعيلروح البيان:  .٢٨

  .بيروت – الفكر ، دار)هـ١١٢٧ت( الفداء أبو المولى
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: اآللوسي، روح المعاني في  .٢٩

)، ٢هـ)، تحقيق: د. محمد السيد الجليند، ط (١٢٧٠شهاب الدين محمود (ت
 هـ.١٤٠٤ -بيروت  - دار إحياء التراث العربي 

، هـ)٣٩٢(تأبو الفتح عثمان ابن جني سر صناعة اإلعراب:  .٣٠
هـ ١٤٠٥ -دمشق  - دار القلم )، ١ط ( ،تحقيق: د . حسن هنداوي

 .م١٩٨٥

 مطبوع مع حاشية الخضري. :مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح .٣١

شرح األشموني على ألفية ابن مالك: األشموني، علي بن محمد بن  .٣٢
  عيسى 

 هـ)، مطبوع مع حاشية الصبان. ٩١٨(ت 

االسترابادي، رضي الدين محمد بن : لشافيةعلى اشرح الرضي  .٣٣
هـ)، تحقيق: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد ٦٨٦(ت الحسن

)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١محيي الدين عبد الحميد، ط (
 م.٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦
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(كتاب الكافية في النحو): االسترابادي،  :شرح الرضي على الكافية .٣٤
 –بيروت  –هـ)، دار الكتب العلمية ٦٨٦رضي الدين محمد بن الحسن (ت

  د، ت).(

 أبو الجياني، الطائي مالك ابن اهللا، عبد بن محمدشرح الكافية الشافية:  .٣٥
هريدي، ط  أحمد المنعم عبد :، تحقيق)هـ٦٧٢ت( الدين جمال اهللا، عبد

 كلية اإلسالمي التراث وإحياء العلمي البحث مركز القرى أم )، جامعة١(
 المكرمة. مكة اإلسالمية والدراسات الشريعة

السعد التفتازاني، مسعود بن شرح مختصر المعاني على التلخيص:  .٣٦
)، مؤسسة دار البيان العربي، ودار الهادي، ٤ط (هـ)، ٧٩٣عمر (ت
 م، مطبوع ضمن شروح التلخيص.١٩٩٢هـ، ١٤١٢بيروت، 

 –هـ)، عالم الكتب ٦٤٣ابن يعيش بن علي (ت شرح المفصل: .٣٧
 بيروت، (د، ت).

هـ) ، مطبعة دار ٣٩٣تحماد ( الصحاح: للجوهري: إسماعيل بن .٣٨
 م.١٩٥٦الكتاب العربي، 

الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: يحيى بن  .٣٩
 المكتبة)، ١، ط (هـ )٧٤٩حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني ( ت

  هـ.١٤٢٣بيروت،  – العصرية
الدار ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي: د. طاهر سليمان حمودة،  .٤٠

  م.١٩٩٨الجامعية، االسكندرية، مصر، 
)، مؤسسة دار البيان ٤عروس األفراح: بهاء الدين السبكي، ط ( .٤١

م، مطبوع ضمن شروح ١٩٩٢هـ، ١٤١٢العربي، ودار الهادي، بيروت، 
 التلخيص.

على طريق التفسير البياني: الدكتور: فاضل صالح السامرائي، جامعة  .٤٢
  .٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥الشارقة، مركز البحوث والدراسات، 
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علل التعبير القرآني عند الرازي في التفسير الكبير: د. أحمد جمعة  .٤٣
محمود الهيتي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية اآلداب في جامعة 

  م.١٩٩٩هـ، ١٤٢٠بغداد، مطبوعة على الحاسوب، 
علم المعاني في التفسير الكبير للفخر الرازي، وأثره في الدراسات  .٤٤

ائزة سالم صالح يحيى أحمد، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى البالغية: د. ف
مجلس كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، مطبوعة على اآللة الكاتبة، 

  م.١٩٩٢
 بن محمد التفسير: علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح .٤٥

 .بيروت – الفكر دار هـ)،١٢٥٥(ت الشوكاني محمد بن علي
عجاز في القرآن الكريم: د. فتحي أحمد ن وجوه اإلفكرة النظم بي .٤٦

  .م١٩٧٥، القاهرة، األهرامعامر، مطابع 
 التأويل: أبو وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف .٤٧
 عبد: هـ)، تحقيق٥٣٨الخوارزمي (ت الزمخشري عمر بن محمود القاسم

 بيروت. – العربي التراث إحياء المهدي، دار الرزاق
 الدمشقي عادل ابن علي بن عمر حفص أبواللباب في علوم الكتاب:  .٤٨

 علي والشيخ الموجود عبد أحمد عادل الشيخ: هـ)، تحقيق٨٨٠الحنبلي (ت
  م.١٩٩٨هـ، ١٤١٩بيروت،  العلمية، الكتب )، دار١معوض، ط ( محمد
هـ)،  ٧١١لسان العرب: محمد بن مكرم ابن منظور المصري (ت  .٤٩

 –بيروت  –دار صادر  –) ١ط ( –محمد قاسم النجدي تحقيق: عبد الرحمن 
 .١٩٩٣هـ،  ١٤١٣

ابن  الدين ضياء الفتح وأب: والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل .٥٠
 بيروت، - العصرية المكتبة ،الحميد عبد الدين محيي محمد: تحقيقاألثير، 
  م.١٩٩٥
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 الفتح عنها: أبو واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب .٥١
، تحقيق: علي النجي ناصف، ود. )هـ٣٩٢ت( الموصلي جني بن عثمان

)، دار سزكين للطباعة ٢عبد الحليم النجار، ود. عبد الفتاح شلبي، ط (
  م.١٩٨٦هـ، ١٤٠٦والنشر،، 

محمد عبد الحق بن  والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أب .٥٢
)، ١د الشافي محمد، ط (هـ)، تحقيق: عبد السالم عب٥٤٦عطية األندلسي (ت
 م.١٩٩٣ - هـ١٤١٣ -لبنان  -دار الكتب العلمية 

)، دار الفكر ٢معاني النحو: الدكتور فاضل صالح السامرائي، ط ( .٥٣
  م. ٢٠٠٣هـ،  ١٤٢٣للطباعة والنشر، األردن، 

 إعجاز( ويسمى القرآن، إعجاز في األقران معتركمعترك األقران:  .٥٤
 السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن : عبد)األقران ومعترك القرآن

 - هـ١٤٠٨لبنان،  – بيروت - العلمية الكتب )، دار١، ط ()هـ٩١١ت(
  .م١٩٨٨
 عبد بن أحمد بن يوسف بن اهللا عبد: مغني اللبيب عن كتب األعاريب .٥٥

. د: ، تحقيق)هـ٧٦١ت( هشام ابن الدين، جمال محمد، أبو يوسف، ابن اهللا
  م.١٩٨٥دمشق،  – الفكر )، دار٦اهللا، ط ( حمد علي محمد/  المبارك مازن
هـ)، مطبوع مع شرح المفصل البن ٥٣٨المفصل: الزمخشري (ت .٥٦

 يعيش.

المقرب: علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور األشبيلي  .٥٧
هـ)، تحقيق: د. عبد الستار الجواري، وعبد اهللا الجبوري، مطبعة ٦٦٩(ت

  م. ١٩٧١العاني، بغداد، 
مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح: ابن يعقوب المغربي، ط  .٥٨

م، ١٩٩٢هـ، ١٤١٢)، مؤسسة دار البيان العربي، ودار الهادي، بيروت، ٤(
  مطبوع ضمن شروح التلخيص. 
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 بن بكر أبي بن اهللا عبد بن خالدموصل الطالب إلى قواعد اإلعراب:  .٥٩
 بالوقاد عرفي وكان المصري، الدين زين األزهري، الجرجاوي محمد

بيروت،  – )، الرسالة١مجاهد، ط ( الكريم عبد: ، تحقيق)هـ٩٠٥ت(
 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٥

نظم الدرر في ترتيب اآليات والسور: البقاعي، برهان الدين أبو  .٦٠
هـ)، وضع حواشيه: عبد الرزاق غالب ٨٨٥الحسن إبراهيم بن عمر (ت

 م.٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧)، دار الكتب العلمية، بيروت، ٣المهدي، ط (
هـ) ضمن ٣٨٦تعلي بن عيسى الرماني (النكت في إعجاز القرآن:  .٦١

د. سعد زغلول، . و ،: محمد خلف اهللاقيقالقرآن، تح إعجازثالث رسائل في 
 .م١٩٦٨دار المعارف، مصر، 
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Abstract 
This research discusses ellipsis in Arabic language. 

Ellipsis is considered as a tool for understanding Holly Quran 
and the speeches of Prophet Muhammad (peace be upon him). 
Actually, it needs an ample expert to know the Ellipsis as well 
as it could not be done without the evidence in order to 
understand the addressee; otherwise it will be part from the 
prescience.  

Sorat Yassin has been chosen to study the ellipsis in 
Arabic language. This research is also considered as an applied 
and rhetorical study in ellipsis and its kinds within Sorat 
Yassin and based on the ellipsis in interpretation books.   

  

  





  


