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 الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيد المرسميف وعمى آلو وصحبو أجمعيف.     
 أما بعد:   
رُة ػػػإف أبرز ما يمفت االنتباه في العربيِة تميُزىا عف كثير مف المغػات األخرى، مف حيث الَوفف   

واقتصادًا، وألغراٍض  إيجازًا  لتعبير، فكاف منيا الحذؼُ األساليِب البيانية، وتَنوُُّع ُطُرؽ ا المغوية، وقوُة 
العربية بطبيعتيا لغُة اإليجاز، وكاف أقرب  والمغة  ،يدعو إلييا البياف، مع وفاء المعاني وُبْعِد المرامي
ليب العربية مع ما فيو مف اإليجاز واالقتصاد قد أسا طريق إلى اإليجاز ىو الحذؼ، والحذؼ في 

 .ال يؤدي إليو الذكُر واإلطالة يؤدي مف المعاني ما يكوف بو الكالـُ أوقَع وأبمَغ، وقد 
ونقصد بالعناصر  وقد أحببنا أف ندرس ظاىرة العدوؿ بالحذؼ في العناصر غير اإلسنادية،     

غير اإلسنادية جميع العناصر التي تؤلف الجممة سوى العناصر اإلسنادية، أي العمدة التي تشكل 
 والفاعل. والعناصر غير اإلسناديةالجممة اإلسنادية االسمية والفعمية التي ىي المبتدأ والخبر، والفعل 

ف ذلؾ جميع المفاعيل والحاؿ ىي كل مازاد عف العمدة، وىي المعروفة بالفضالت والقيود، وم
لقسـ وجوابو، وجممة الشرط والتمييز والتوابع وحروؼ المعاني، ثـ الجمل غير اإلسنادية كجممة ا

 . (ٔ)...الخوجوابو 
واخترنا سورة االنبياء ليذه الدراسة ألننا وجدنا أف ىذه السورة لـ تدرس فييا ىذه الظاىرة    

والتوليدي،  المنيج التحويمي ىذه السورة الكريمة في ضوء درسنا ظاىرة الحذؼ فيوقد  بمفردىا،
حيث بينا مكامف الحذؼ مف خالؿ بياف البنية العميقة لتراكيب اآليات الكريمة، ثـ مقابمتيا بالبنية 
السطحية ليا. وقد طبقنا ىذا عمى جميع صور الحذؼ وأنواعو التي وردت في تراكيب سورة 

بالمراجع المغوية والنحوية والتفاسير والدراسات الحديثة الستجالء كل ما يتعمق  االنبياء، واستعنا
 بالحذؼ ودالالت الحذؼ في سياقات السورة الكريمة.

 : مباحثواقتضت الدراسة أف ندرس ىذه الظاىرة في ثالثة      
فعوؿ األوؿ: التحويل بحذؼ عناصر غير إسنادية، كحذؼ المفعوؿ بو، والم مبحثبّينا في ال

ألجمو، والمفعوؿ المطمق، والمضاؼ، والمضاؼ إليو، والموصوؼ، والحاؿ، والمنادى، وحذؼ عائد 
 الموصوؿ.

والحرؼ حرؼ النداء، حرؼ الجر، و الثاني: التحويل بحذؼ الحروؼ، وىي:  مبحثوفي ال  
 المصدري، وحرؼ االستفياـ. 
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وجممة جممة المعطوؼ عميو،  الثالث: التحويل بحذؼ الجمل، ويشمل حذؼ مبحثويشمل ال
 القسـ، وجممة الشرط، وجممة جواب )إف( الشرطية، وجممة جواب )لو( الشرطية.

 :مدخل تمييدي   
  ُيَعّد الحذؼ ظاىرة أصيمة في العربية مف حيث الوجوُد والدراسة، ُعني بيا النحاة والبالغيوف،     

ف اىتمامات البالغييف والنحوييف عمى حد سواء، تكاد تكوف مف أكثر الظواىر المغوية التي ُتقرِّب بي
فإذا كاف البالغيوف معنييف بالجوانب الداللية مف التعبير دوف البحث عف الصحة والخطأ النحويَيِف، 

يمجأوف إلى النظاـ النحوي لتقدير الجزء المحذوؼ في التػركيب، ثـ  بالذاتفإنيـ في ظاىرة الحذؼ 
إلى مقارنة البنية السطحية  . وىذا يدفعيـ (ٕ)لكالمية التي أدت إلى ذلؾيبحثوف بعد ذلؾ في الدوافع ا

فَّ  لمتركيب ببنيتيا العميقة الراسخة في العرؼ النحوي أو المغوي، الحديث عف الحذؼ أو الزيادة »وا 
أو إعادة الترتيب يقتضي التسميـ بمبدأ األصمية والفرعية في المغة، أي البد مف وجود تركيب أصمي، 

صيغة أصمية اعتراىا الحذؼ أو الزيادة أو تغيير ترتيب عناصرىا، وىذا األصل ىو ما يسمونو أو 
. وال يكوف الحػذؼ بال (ٖ)«بالبنية العميقة، ويحاولوف الوقوؼ عميو مف خالؿ عناصر البنية السطحية

ـ ما يدؿ يا أف يكوف في الكالفاألصل في المحذوفات جميِعيا عمى اختالؼ ضروب دالئل تدؿ عمػيو، 
عرابية  تتعمق باألصوؿ والقواعد إ خرى صوتية أو أ، مف قرينة لفظية وعقمية وحالية مقامية، و عميو 

المحذوؼ إذا دلت »إلى أىمية الدليل عند الحذؼ ألف  ىػ(ٕٜٖ)ت. لذلؾ نبَّو ابف جني (ٗ)النحوية
، (٘)« ما يمنع منوالداللة عميو كاف في حكـ الممفوظ بو إال أف يعترض ىناؾ مف صناعة المفع 

قد حذفت العرب الجممة والمفرد، والحرؼ، والحركة، وليس شيٌء مف ذلؾ إال عف »ويقوؿ أيضا: 
ال كاف فيو ضرب مف تكميف عمـ الغيب في معرفتو  .(ٙ)«دليل عميو، وا 

بالحذؼ عمى المستوى التركيبػي عنصرًا مف  كما ُعني المغويوف المحدثوف والسّيما التحويميوف      
صل في التػركيب الجممي األصل )الجممة التوليدية(، سواء أكاف أعناصر التحويل بحذؼ كممة 

ـُ ما يحذؼ اال المحذوؼ حرفًا، أـ فعاًل، أـ فاعاًل، أـ مبتدًأ، أـ خبرًا، أـ جممًة.  واليحذؼ المتكم
وؿ الداللي األ فا لغويا، وانما ىو لتحويل الجممة مف معناىا لغرض بالغي داللي، فال يكوف الحذؼ تر  

تحويل البد أف يكوف لو  الى معنى داللي آخر، فُتصبح الجممة تحويمية اسمية أو تحويمية فعمية، فكل 
الجواب  ، يحسف السكوت عميو دوف أف يقع المبس في الكالـ، وىو كثير كما في (ٚ)غرض في المعنى

ف أخوؾ؟، تقوؿ: مسافر، أي: ىو مسافر، فقد ُحذؼ المبتدأ مع أنو ركف أسػاس عف سؤاؿ السائل: أي
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جممة »في الجممة، ويحمل الجواب في سياؽ الحدث الكالمي معنى يحسف السكوت عميو، فيي 
 .(ٓٛ) «اسمية تحويمية بالحذؼ القصد منيا اإليجاز

وظاىرة التحويل بالحذؼ في النظـ القرآني بمغت غاية في الدقة، وآية في الجماؿ، وضروبًا مف       
وبالقياس عمى المتفق عميو بيف جميع العمماء والباحثيف عمى  ،المحاسف، ووجوىًا مف الدالالت
غيرىا يصمح  البحث عف كممٍة تحل محل كممة في القرآف ما وجدنا اختالؼ أزمنتيـ، أننا لو تقصينا 

  . محذوفاً  ف يكوف أفي مكانيا، نستطيع أف نقوؿ: إف كلَّ محذوؼ في القرآف الكريـ ما كاف ينبغي إال 
نما الحذؼ في القرآف الكريـ  قولنا بوجود ينبغي أف نقوؿ أفو    ال يعني أننا ننسبو إلى مضمونو، وا 

البنية  تركيبية معينة، فإذا لـ تشتمل تتألف مف عناصرننسبو إلى تراكيبو المغوية، فالجممة العربية 
 قرينة دالة. ذلؾ حذفا عند وجود دَّ عمى بعض منيا عُ  السطحية
، مة و بنية الجممة في العربيةجرى الحذؼ في العربية في كّل عنصر مف عناصر بنية الكموقد 
)يا( في وجرى في حروؼ المعاني، كحذؼ حرؼ النداء جرى في جزء الكممة نحو: )لـ يُؾ(، فقد 

الجممة، كحذؼ الفعل، نحو )أنت سعيًا(  عناصر، وجرى في (9)[ٹ ٹ ٹ] قولو تعالى:
، والحاؿ والمفاعيلأي: تسعى، وحذؼ االسـ في أحوالو اإلعرابية المختمفة كالمبتدأ والخبر والفاعل 

 . وكذلؾ الجمل  ،والمضاؼ والمضاؼ إليو منو والتوابع والتمييز والمستثنى 
سناديةغير التحويل بحذف عناصر : األول مبحثال  ا 

كحذؼ المفعوؿ بو،  ،في سورة األنبياءالعناصر نتحّدث عف حذؼ بعض ىذه  مبحثفي ىذا ال  
والمفعوؿ ألجمو، والمفعوؿ المطمق، والمضاؼ، والمضاؼ إليو، والموصوؼ، والحاؿ، والمنادى، 

 وحذؼ عائد الموصوؿ.
 التحويل بحذؼ المفعوؿ بو: -ٔ
المفعوؿ بو ببؤرة الجممة التوليدية الفعمية ارتباط الفاعل بيا، فالفعل ىو البؤرة ويرتبط بو يرتبط  

الفاعل بعالقة الفاعمية التي عالمتيا الرفع، ويرتبط بو المفعوؿ بو بعالقة المفعولية التي عالمتيا 
يسًا مف أركاف النصب، نحو )ضرَب زيٌد خالدًا(، مّما جعل بعض النحاة يعّدوف المفعوؿ ركنًا رئ

الجممة الفعمية التي فعميا متعّد، وحّجتيـ في ذلؾ أّف المفعوؿ بو في ارتباطو ببؤرة ىذيف التركيبيف 
سواء بسواء. وقد يحذؼ المفعوؿ بو فتتحّوؿ الجممة التوليدية إلى  – وىو الفعل والفاعل –األساسيف 
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طبيعة التركيب، وصمة المفظة بغيرىا، جممة تحويمية فعمية، وىذا الحذؼ مرتبط بحاجة المتكّمـ، وب
ية  .(ٓٔ)بحيث تختمف أغراض الناس في ِذْكِر األفعاِؿ المتعدِّ

: مفعوؿ المشيئة واإلرادة في سياؽ الشرط، تيةفعوؿ اختصارًا في المواضع اآلحذؼ الم ويكثر
العمـ وما  وعائد جممة الصمة، وعائد جممة الصفة، والعائد عمى المبتدأ مف جممة الخبر، وبعد نفي

 .(ٔٔ)في معناه، وفي فواصل اآليات
 .بناًء عمى ما تقّدـ، إّف المفعوؿ بو قد ُيحذؼ في سياقات متنوعة، لدواع وأغراض بالغية

 ، منيا:(ٕٔ)وقد ورد التحويل بحذؼ المفعوؿ بو في آيات مف سورة األنبياء
 چھہ ھڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڱ ڱ ں ں ڻ چ الصورة األولى:

اإلسنادية الفعمية )ُنوحي إلييـ( الواقعة نعتًا لػ)رجااًل( محّولة بحذؼ المفعوؿ بو إلفادة الوحدة 
. والبنية العميقة ليذه الجممة )نوحي األمَر والنيي (ٖٔ)التعميـ واالختصار، والتقدير: األمَر والنييَ 

لسامع عمى ما ُيذكر القصد مف الحذؼ ىو التعميـ في المفعوؿ، واالمتناع عف أْف َيقصره اإلييـ(، و 
معو دوف غيره، فحذؼ المفعوؿ بو يؤذف بالعموـ واالختصار، كما أّنو يمكف أف يستفاد ىذا التعميـ 

 .(ٗٔ)مف ذكر المفعوؿ، ولكف ذلؾ مف شأنو أف يفوت مزية االختصار أو اإليجاز
ہ ہ ہ : ]وقد ورد في اآلية تحويل آخر بحذؼ المفعوؿ بو بعد نفي العمـ في قولو تعالى  

)ال تعمموف( الواقعة خبرًا  الوحدة اإلسنادية الفعمية [، حيث حذؼ المفعوؿ بو فيھھ
، كما حذؼ جواب الشرط لتقّدـ معناه، (٘ٔ)لػ)كاف( لالختصار وتناسب الفواصل، ويدّؿ عميو ما قبمو

، وسنتحّدث (ٙٔ)والتقدير: إْف كنتـ ال تعمموف ذلؾ فاسألوا أىل الذكر أي: أىل العمـ بالكتب السماوية
 عف حذؼ جواب الشرط في مكانو بالتفصيل. 

وىذا النوع مف الحذؼ كثير في القرآف الكريـ، حيث نجد كثيرًا مف اآليات التي تنتيي بالجممة 
ىما، وذلؾ لداللة ما قبمو مفعوليو أو كال أحدالفعمية )يعمموف( و)التعمموف( دوف أف ُيذكر 

 .(ٚٔ)عمييما
ونكتُتو أّف الكالـ لّما  ،بعد كوف الكالـ جرى عمى أسموب الغيبة التفاتٌ  توجيو الخطاب ليـ»و   

عنيـ في تقريره، وجعل مف الكالـ الموّجو إلى كّل سامع  كاف في بياف الحقائق الواقعة أعرض
لجاؤىـ إلى الحجة عمييـ ُغيِّر الكالـ  ،وُجعموا فيو معّبرًا عنيـ بضمائر الغيبة ولّما أريد تجييميـ وا 

 .(ٛٔ)«الخطاب تسجياًل عمييـ وتقريعًا ليـ بتجييميـ إلى
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 چٺٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  چالصورة الثانية: 

حيث نجد الجممة الفعمية الواقعة جوابًا لشرط مقّدر )فاعبدوف( المكّونة مف فعل أمر وفاعمو،   
لمتخفيف مفعوؿ بو، والكسرة داّلة وىو ضمير الغائبيف )واو الجماعة(، ونوف الوقاية والياء المحذوفة 

عمييا، فإذا ُوقف عمى )فاعبدوف( حذفت الحركة مف النوف، وبنيتيا العميقة )فاعبدوني(، فُحذؼ 
، أي: المحافظة عمى وحدة الحرؼ (ٜٔ)المفعوؿ بو لمتخفيف واالختصار ومراعاة فواصل اآليات

 .(ٕٓ)رؼ الروي في الكالـ المنظوـاألخير مف الفواصل، والذي ينزؿ في النثر المسجوع منزلة ح
وقد فرع فيما أوحي إلييـ أمَره إّياىـ بعبادتو عمى  ،مقررة لما سبقيا مف آيات التوحيدوىذه اآلية 

 .(ٕٔ)اإلعالف بأّنو ال إلو غيره، فكاف استحقاؽ العبادة خاصًا بو تعالى
 .(ٕٕ)األنبياءمف سورة آَيَتْيِف ُأْخَرَيْيِف وقد تكّررت الصورة نفسيا في    

حيث نجد حذؼ المفعوؿ بو في  ،چۅۋ ۅۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  چ الصورة الثالثة:
الوحدة اإلسنادية الفعمية )ال يسمعوف( الواقعة خبرًا لممبتدأ )ىـ( والمكّونة مف )ال( النافية والفعل 

. فُحِذَؼ المفعوؿ بو إلفادة العمـو (ٖٕ)المضارع والفاعل )واو الجماعة(، والتقدير )ال يسمعوف شيئًا(
ۆ ] ألّي شيء كاف، واقتضى قولو تعالى: ىؤالء المشركيف في نار جينـوتأكيد نفي السماع عف 

عطف الجممة االسمية )وىـ فييا ال يسمعوف( عمييا، ألّف شأف الزفير أْف ُيْسَمع، فأخبر [ ۈ ۈ
ضمير في قولو )وىـ فييا ال َيْسَمُعوف( يرجع إلى . وال(ٕٗ)هللا بأّنيـ مف شدة العذاب َيْفِقدوف السمع

: أّنيـ . ومعناهلشدة اليوؿ وفظاعة العذاب وشكواىـ بعض  يسمع بعضيـ صراخالالمعبوديف أي: 
بيف أو كالـ ألّنيـ إّنما يسمعوف أصوات المعذيسّرىـ، يـ ال يسمعوف ما ينفعيـ و أنّ ، أو ال ُيغيثونيـ

 .(ٕ٘)المالئكةَمْف يتوّلى تعذيبيـ مف 
 التحويل بحذؼ المفعوؿ المطمق: -ٕ   

إسنادية، ىو التحويل بحذؼ المفعوؿ ضرب آخر مف ضروب التحويل بحذؼ عناصر غير 
 المطمق، ومف صور حذفو في سورة األنبياء، ىي:

 چکک ک ک ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ الصورة األولى:

 مصدر المؤّوؿ )ما أرسل..( في محلاألولوف( أّف النجد في الوحدة اإلسنادية الفعمية )كما ُأرسل 
محذوؼ، عاممو )يأتنا(. والبنية العميقة ىي )فميأتنا بآية إتيانًا جّر بالكاؼ متعّمق بمفعوؿ مطمق 
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. فحذؼ المفعوؿ المطمق الداّؿ عمى (ٕٙ)كإرساؿ األوليف( أو )فميأتنا بآية إتياًنا مثَل إرساؿ األوليف(
فادة العموـ ليشمل التأكيد معنى الفعل ونوعو.توكيد معنى الفعل، ل  داللة السياؽ عميو وا 

 چگک ک ک کڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑچالصورة الثانٌة: 

وعاممو الفعل المضارع )نجزي(، حيث نجد ]ک ک ک[ وقد ُحذؼ المفعوؿ المطمق في قولو تعالى: 
مضاؼ، واسـ اإلشارة  -مفعوؿ مطمق-)كذلؾ( المتكّوف مف )الكاؼ( وىو نائب عف المصدر 

)ذلؾ( مضاؼ إليو، متعّمق بمفعوؿ مطمق محذوؼ عاممو )نجزي(. وتقديره في األصل التوليدي 
. وأدخل اسـ اإلشارة في جواب الشرط لتحقيق التعميق (ٕٚ))نجزي الظالميف جزاًء مثل ذلؾ الجزاء(

مضموف الشرط، ثـ صرح بما بنسبتو الشرط ألداتو، لمداللة عمى جدارة مضموف الجزاء ِبَمْف ثبت لو 
اقتضاه التعريض فقاؿ تعالى )كذلؾ نجزي الظالميف(، أي: مثل ذلؾ الجزاء وىو جيّنـ يجزي 

 .(ٕٛ)المثبتيف هلل شريكاً 
مصدر تشبييي مؤكد لمضموف ما قبمو، أي: مثل ذلؾ الجزاء الفظيع ]ک ک ک[ وقولو تعالى: 

المالئكة ال »، في حيف أّف (ٜٕ)وف أطوارىـنجزي الذيف يضعوف األشياء في غير مواضعيا ويتعدّ 
يّدعوف األلوىية قطعًا، ولو ادعوىا جداًل لكاف جزاؤىـ جزاء مف يّدعي األلوىية كائنًا َمْف كاف، وىو 
جيّنـ. فذلؾ جزاء الظالميف الذيف يّدعوف ىذه الدعوى الظالمة لكّل حّق، ولكّل أحد، ولكّل شيء في 

 .(ٖٓ)«ىذا الوجود
 ھ ھ ےہ ہ ہ ہ ھھ ] الصورة نفسيا في قولو تعالى:وقد وردت 

   [.ے

 التحويل بحذؼ المفعوؿ ألجمو: -ٖ
بحذف  ، وقد وردت صورة واحدة لمتحويل(ٖٔ)يجوز حذؼ المفعوؿ لو إذا دّؿ عميو الدّليل عند حذفو

ے ۓ  ھ ھ ےہ ہ ھ ھ چ المفعوؿ ألجمو في سورة األنبياء، وىي قولو تعالى:

﮵  چۓ ﮲ ﮳﮴ 

( الناصبة والمصدرّية + الفعل المصدر المؤّوؿ )أْف تميَد بيـ( المّكوف مف )أفْ حيث جاء 
المضارع )تميد( + الفاعل المستتر تقديره )ىي( + جار ومجرور )بيـ( متعّمق بالفعل )تميد(، وحدة 
اسنادية مضارعية بتأويل مصدر وقع في محّل نصب مفعوؿ ألجمو في البنية السطحية ومضاؼ 

نية العميقة، وذلؾ بحذؼ المضاؼ الواقع في األصل التوليدي مفعواًل ألجمو. أي: )كراىَة إليو في الب
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ّنما جاز حذؼ  لعدـ االلتباس، أي)لئال « ال»أف تميد بيـ(. أو في محل جر بالـ مقّدرة مع ال، وا 
إذا  تميد بيـ( والجار والمجرور متعّمق بػ)جعمنا(، والمراد أف ّللّا تعالى يثبت األرض بالجباؿ

 .(ٕٖ)مادت
فالبنية السطحية ليذه الوحدة اإلسنادية تختمف مف حيث الداللة عف بنيتيا العميقة وىي )كراىة   

المصدر المؤوؿ يدّؿ عمى تحديد حدث مجرد مف الزماف، في حيف أّف ميدىا بيـ( التي تدّؿ عمى 
الزمف، ففي ىذه اآلية عمى الرغـ مف وجود الحرؼ المصدري )أْف( التي تنصب المضارع وتخّمص 

[ غير متخصص باالستقباؿ، بل ىو يشمل الزماف المتطاوؿ ھ ھزمنو لالستقباؿ، فقولو تعالى: ] 
، كما يقّرر أّف ىذه (ٖٖ)عمييا ألرض وماإلى أْف َيِرَث هللا ا الممتّد مف قبل خمق اإلنساف عمى األرض

الجباؿ الرواسي تحفع توازف األرض فال تميد بيـ وال تضطرب، ويثبت أّف لمجباؿ عالقة بتوازف 
 .(ٖٗ)األرض واستقرارىا

 وقد اجتمعت تحويالت عّدة في ىذه اآلية الكريمة، وىي:   
 ىة ميدىا بيـ(.التحويل بحذؼ لفع )كراىة( وىو مصدر مضاؼ، إذا قمنا: )كرا  -
التحويل مف المصدر الصريح )ميدىا( إلى المصدر المؤوؿ )أْف تميَد بيـ( بعد المضاؼ  -

 المحذوؼ )كراىة(.
التحويل بحذؼ الالـ )الـ كي( + ال النافية، بتقدير )لئاّل تميد بيـ(، وىو مف أىـ ىذه التحويالت  -

 . (ٖ٘)في الحقيقة، ألّف ىذا مقيس مع أْف المصدرية الناصبة
 التحويل بحذؼ المضاؼ أو المضاؼ إليو: -ٗ  

قامة كل عناصر غير إضرب آخر مف حذؼ  سنادية، ىو حذؼ المضاؼ أو المضاؼ إليو، وا 
ڱ ] واحد منيما مقاـ اآلخر، وذلؾ باب عريض طويل شائع في كالـ العرب. كقولو تعالى:

أي: أهل القرٌة، أصحاب العٌر، وهو من باب اإلٌجاز واالختصار، حٌث  (63)[ڱ ڱ ڱ ں

 .(63)َعمَل الفعُل فى القرٌة كما كان عامالً فى األَْهل لو كان ها هنا

 التحويل بحذف المضاف: -أ
كثيرًا في كالـ العرب وفي  -(ٖٛ)متعّمقاً  أـمسندًا إليو  أـكاف مسندًا  أ سواء-وُيْحَذؼ المضاؼ 

القرآف الكريـ، وىو سائغ في سعة الكالـ وحاؿ االختيار إذا لـ ُيْشِكل، وذلؾ اعتمادًا عمى فيـ 
السامع وعممو بالمحذوؼ، ألّف الغرض مف المفع الداللة عمى المعنى، فإذا حصل المعنى بقرينة 
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ذا حذؼ المضاؼ أقيـحاٍؿ أو لفع آخر، اسُتغني عف المفع الموضوع بإزائو اختص المضاف  ارًا، وا 

ڀ  ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ] . نحو قولو تعالى:(ٜٖ)إليو مقامو، وأعرب بإعرابو

أي: )ِبرُّ َمْف آَمَف باهلل(، أو  (ٓٗ)....[ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ
 )ولكف ذا الِبرِّ َمف آَمَف باهلل( واألوؿ أجود، ألّف حذؼ المضاؼ ضرب مف االّتساع، والخبر َأْولى

دور  .(ٔٗ)بذلؾ مف المبتدأ، ألّف االّتساع باألعجاز َأْولى منو بالصُّ
حذؼ المضاؼ في مواضع مف كتابو، فمف ذلؾ قولو حكاية عف ىػ(ٓٛٔ)توقد ذكر سيبويو 

 .(ٕٗ)العرب: )اجتمعت اليمامة( أي: أىل اليمامة، وقولو )ِصْدَنا َقَنَوْيِف( أي: وحَش َقَنَوْيفِ 
 .اللية بحسب سياؽ الكالـد، و التراكيب المغوية أغراض بالغيةولحذؼ المضاؼ في 

 ، منيا:(ٖٗ)وقد ورد التحويل بحذؼ المضاؼ في آيات عديدة مف سورة األنبياء  
 چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھۀ ۀہ ں ڻ ڻ ڻ ڻ  چالصورة األولى: 

حصل تحوٌل بحذف المضاف فً شبه الجملة )من الرحمن( المتعلّق بالفعل المضارع 

(، وأقيـ اسـ المجرور )الرحمف( مقامو، وىو في األصل مضاؼ إليو. والتقدير: )مف يكمؤكـ)
. والبنية العميقة ليذه الجممة ىي )َمف (ٗٗ)عذاب الرحمف( أو )مف بأس هللا( أو)مف أمر الرحمف(

نزالو بكـ َيْكَمُؤكـ بالّميِل والّنياِر مف عذاب الّرحمف( أي: يحفظكـ بالميل والنيار مما يقدر هللا عمى إ
مف عذاب وبأس تستحقونو في الدنيا واآلخرة، وُحذؼ المضاؼ )عذاب( وأقيـ مقامو المضاؼ إليو 
)الرحمف( ألّف في التعّرض لعنواف الرحمانّية إيذاف بأّف كمئيـ ليس إال رحمتو العامة. وقد بّيف 

ضمو بحفظيـ لما عاشوا سبحانو أّنو ال حافع ليـ وال دافع عف بأسو وعذابو لو أنزلو بيـ، ولوال تف
 .(٘ٗ)ولما متعوا بالدنيا

﮷ ] وقد تكّررت الصورة نفسيا في قولو تعالى:   ﮶   ﮵  ﮳﮴ ﮲   ے ے ۓ ۓ

 [.﮼﮽﮻  ﮸ ﮹﮺ 

ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چالصورة الثانٌة: 

 چڦ ڄڄ

قامة   المضاؼ إليو  نجد حذؼ المضاؼ في شبو الجممة )مف القرية( المتعّمق بػ)نّجيناه( وا 
وىو في البنية السطحية اسـ مجرور بػ)ِمْف(، والبنية العميقة ليذه الجممة ىي )القرية( مقامو، 

وصف القرية بصفة أىميا، وأسندىا إلييا عمى حذؼ ، أي: (ٙٗ))ونّجيناه مف أىل القرية...(
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قامتيا مقامو لإليجاز فُحذؼ المضاؼ )أىل( وناب عنو المضاؼ إليو )القرية( . (ٚٗ)المضاؼ وا 
وذلؾ ألّف العذاب واليالؾ يشمل َمْف في القرية ال القرية ذاتيا ألّنيـ ىـ اآلثموف  (ٛٗ)واالختصار

، كما قاؿ (ٜٗ)ىذا يعُـّ أىل كّل قرية مف قرى الكفرالعاصوف والمستحقوف لمعقاب واليالؾ، و 
[. وقد ُعِمـ أّف القرية مف پ پ  ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ]تعالى: 

لعّل في ذلؾ إشارة إلى شّدة فساد ىؤالء القوـ، ». فػ(ٓ٘)ب ُتَعذحيث ىي َمَدٌر وَحَجٌر ال ُتيَمؾ وال
حّتى إّف فسادىـ أّثر في القرية وىي جماد، فأّثر في جدرانيا وأرضيا ومائيا، فكأّف كّل ذلؾ صار 

ڦ ڦ ڦ ڦ ]جمادات أّي ذنٍب برأىا سبحانو حيف قاؿ: يعمل الخبائث، ولكف لّما لـ يكف لم

 .(ٔ٘)«أي: إّف الذنب ذنب أىميا[ ڄ
 .(ٕ٘)وتكّررت الصورة نفسيا في آيات أخرى مف سورة األنبياء

 چڈ ڈ ژ ژ ڑڑ  ڌ ڎ ڎڍ ڌ چ الصورة الثالثة:

مضاؼ إليو ألصل التوليدي وردت كممة )يأجوج( في اآلية نائب الفاعل لفعل )ُفِتَحْت(، وىو في ا
، أي: سدُّ يأجوج ومأجوج، وقد ُأّنث الفعل )ُفِتَحْت( لّما (َوَمْأُجوجإلى )َيْأُجوج  المضاؼ حّل محل

حذؼ المضاؼ، وأسند الفعل إلى )يأجوج ومأجوج( واكتسب التأنيث مف المضاؼ إليو، ألّف يأجوج 
 .(ٖ٘)ومأجوج مؤنثاف بمنزلة القبيمتيف
ىي: )حّتى إذا ُفِتَح سدُّ يأجوج ومأجوج(، وقد حذؼ المضاؼ )سّد( والبينة العميقة ليذه الجممة 

قامة المضاؼ إليو )يأجوج( مقامو إشارة إلى ال كثرة الكاثرة التي تندفع فال لمعمـ بو، وفي حذفو وا 
يحاء بشّدة رغبتيـ في الخروج، والتصاقيـ بالسّد حّتى كأّنيـ ىـ السّد نفسو، كما  تبقي وال تذر، وا 

 .(ٗ٘)ؼ التيويل والتخويفأفاد الحذ
وفعل الفتح قرينة عمى المفعوؿ، وعمى ىذا ففتح يأجوج ومأجوج ىو فتح السّد الذي ىو حائل 
بينيـ وبيف االنتشار في أنحاء األرض بالفساد، وتوقيت وعد الساعة بخروج يأجوج ومأجوج أّف 

 .(٘٘)خروَجيـ أوُؿ عالمات اقتراب القيامة
 إليه:التحويل بحذف المضاف  -ب

األصل في الكالـ عدـ حذؼ المضاؼ إليو، ألّف الغرض مف المضاؼ إليو تعريف المضاؼ أو 
 ،تخصيصو، نحو: )باُب المدرسِة( فينا يفيد التعريف، ونحو )باُب مدرسٍة( وىنا يفيد التخصيص
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 ، ويكثر حذؼ المضاؼ إليو(ٙ٘)وحذفو قميُل االستعماؿ ،حذؼ المضاؼ إليو في الكالـولكف قد يُ 
 : (ٚ٘)في المواضع اآلتية

، وىذا الحذؼ (ٛ٘)[چ ڇ ڇ]في ياء المتكّمـ إذا أضيف إلييا المنادى، نحو قولو تعالى:  -ٔ
 نوع مف تقصير الصائت الطويل في آخر الكممة. 

أي: )مف قبل الغمب ومف  (ٜ٘)[ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ] وفي الغايات، نحو قولو تعالى: -ٕ
ُف عوضًا مف المحذوؼ.   بعده(، لداللة ما قبميا عميو، وُيَنوَّ

ـّ االستغناء بما جرى مف في )بعض( و)كّل( و)أي(، وفي غيرىاو  -ٖ ، إذا جرى ذكر قـو وت
 الكالـ، ومعرفة المخاَطب عف إظيار الضمير المضاؼ إليو. 

عمى حالو كما لو كاف المضاؼ إليو مذكورًا، وأكثر وبعد حذؼ المضاؼ إليو، يبقى المضاؼ     
ـَ  ما يكوف ذلؾ إذا استغني بالمضاؼ إليو المذكور عف المحذوؼ، نحو قولؾ: )أخذُت كتاَب وقم
ـَ خالٍد( فيدّؿ  خالٍد( وىذا يدّؿ عمى أّف الكتاب والقمـ ىما لخالد، بخالؼ ما لو قمت: )أخذُت كتابًا وقم

 .(ٓٙ)دوف الكتابذاؾ عمى أّف القمـ لخالد 
 ، منيا: (ٔٙ)وقد ورد التحويل بحذؼ المضاؼ إليو في آيات كثيرة مف سورة األنبياء

 چەئى ى ائ ائ ەئۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چ الصورة األولى:

في الجممة االسمية الحالية )ُكلٌّ ِفي َفَمٍؾ َيْسَبُحوَف( ورد المبتدأ )كّل( مضافًا إلى محذوؼ تقديره 
ض مف المضاؼ إليو، والبنية العميقة ليذه الجممة ىي )ُكمُّيـ في َفَمٍؾ )كّميـ( والتنويف فيو عو 

 .(ٕٙ)َيْسَبُحوَف(
. وقد (ٖٙ)«لمعمـ بو، وعّوض عنو التنويف لإليجاز ولتتوفر العناية عمى الخبر»وُحذؼ المضاؼ إليو 

يـو إلى أّف الضمير لمشمس والقمر، والمراد بيما جنس الطوالع كل ىػ(ٖٛ٘)تأشار الزمخشري 
ّنما جعل الضمير واو العقالء في )يسبحوف( لموصف بفعميـ وىو السباحة  .(ٗٙ)وليمة، وا 

 .(٘ٙ)ومثل ذلؾ كثير في القرآف الكريـ، وقد وردت آيات أخرى مف ىذا القبيل في سورة األنبياء
﮹ ﮺﮻  ﮴ ۓ ۓ ﮲﮳ چ الصورة الثانية:  چ﮵ ﮶ ﮷﮸  

[، ﮴﮵  ﮶﮷ : ] تعالى حكاية عف زكرّيا ُحِذَؼ المضاؼ إليو، وىو ياء المتكّمـ في قولو

فكممة )رّب( منادى بحرؼ النداء )يا( المحذوفة، مضاؼ منصوب بالفتحة المقّدرة عمى ما قبل الياء 
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المحذوفة لمتخفيف، والياء المحذوفة مضاؼ إليو. وجممة )رّب ال تذرني فردًا( مبّينة ومفّسرة لجممة 
 . (ٙٙ))نادى ربو(

)يا ربِّي ال تذرني فردًا(، فُحذؼ المضاؼ إليو تخفيفًا وتمّيفًا عمى تحقق المدعو والبنية العميقة ىي 
إلى رّبو تعالى لّما مّسو الضّر  انقطاع زكريا ». فقد بّيف هللا سبحانو وتعالى في ىذه اآلية (ٚٙ)بو

فدعا هللا تعالى  ،بتفّرده، وأحّب َمْف ُيؤنسو ويقويو عمى أمر دينو ودنياه ويكوف قائمًا مقامو بعد موتو
ف انتيت الحاؿ بو وبزوجتو مف كبر وغيره إلى اليأس  دعاء مخمص عارؼ بأّنو قادر عمى ذلؾ، وا 

 .(ٛٙ)«ِمْف ذلؾ بحكـ العادة
وذلؾ ال يكوف إاّل لغرض، فإّنو قد ُتذَكر » :مف)رب( عف حذؼ الياءالسامرائي د. فاضل  قاؿ وقد

الياء في مقاـ اإلطالة والتفصيل، وُتحذؼ ويجتزأ عنيا بالكسرة في مقاـ اإليجاز واالختصار، وقد 
، كأْف يكوَف المقاـ يقتضي إظيار النفس أكثر قتضيو المقاـ، إضافة إلى ذلؾُتحذؼ لغرض آخر ي

 . (ٜٙ)«مف مقاـ آخر
 عمى لساف نبّينا يضًا في سورة األنبياء، وقد ورد أ(ٓٚ)كثير في القرآف الكريـ فيذا النوع مف الحذؼ

[ :ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئې  ې ،] كما أحصى صاحب كتاب )المعجـ
في اآلية ، فحذؼ المضاؼ إليو (ٔٚ)( موضعًا منوٚٙالمفيرس أللفاظ القرآف الكريـ( سبعة وستّيف )

ّما توفيرًا لمعناية إلى ما بعده إف  الكريمة إّما تخفيفًا وتمّيفًا عمى تحّقق المدعو بو إذا كاف دعاًء، وا 
  .(ٕٚ)كاف غير ذلؾ

 التحويل بحذؼ الموصوؼ: -٘
ـ كل منيما مقاـ اآلخر، وال يكوف اّطراده في و وقد يحذؼ الموصوؼ أو الصفة في الكالـ، ويق   

 . (ٖٚ)دوف الكالـ المنثور، المتناع القياس في اّطرادهكّل موضع، وأكثره يجيء في الشعر 
الصفة مقامو، إذا توفر الدليل عميو، فإذا لـ  الموصوؼ دوف صفتو في الكالـ وتقوـوقد َيرد حذؼ 

يتوفر كاف الحذؼ غير الئق، وذلؾ ألّف الصفة تأتي في الكالـ عمى ضربيف: إّما لمتأكيد 
ّما لممدح والذـ، وكالى ما مف مقامات اإلسياب واإلطناب، ال مف مظاّف اإليجاز والتخصيص، وا 

ذا كاف األمر كذلؾ لـ َيِمقواالختصا . فإذا قمت: مررت وال تخفيف المفع منوالحذؼ بو  ر، وا 
بطويل، لـ يستبف مف ظاىر ىذا المفع أّف الممرور بو إنساف ىو، أـ رمح، أـ ثوب، أـ غير ذلؾ. 

ذا كاف األمر كذلؾ فإّف حذؼ المو  صوؼ إّنما ىو شيء قاـ الدليل عميو أو شيدت بو الحاؿ، وا 
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كأْف تكوَف الصفة جممة، نحو )مررُت  وكّمما استبيـ الموصوؼ كاف حذفو غير الئق بالحديث،
برجل قاـ أبوه( و)لقيُت غالمًا وجيو حسف(. فمو قمَت: )مررُت بقاـ أبوه( و)لقيُت وجيو حسف( لـ 

 . (ٗٚ)يجز
 .(٘ٚ)سف في المغة العربية، وىو يعّد مف جممة الفصاحة والبالغةّف حذؼ الموصوؼ جائز حإ

 ، منيا:(ٙٚ)وقد ورد التحويل بحذؼ الموصوؼ في آيات عّدة مف سورة األنبياء
ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ الصورة األولى:

 چڻۀ ۀ ہہ

، وىو في (ٚٚ)رفع خبر أفّ  محل)كانتا رتقًا( الواقعة في وردت كممة )رتقًا( خبرًا لػ)كاف( في الجممة 
، (ٛٚ)األصل التوليدي صفة لموصوؼ محذوؼ تقديره )شيئًا(، والبنية العميقة ىي )كانتا شيئًا رتقًا(

، واإلخبار عف السماوات (ٜٚ)فشيء اسـ جنس لمقميل والكثير فيصح اإلخبار بو عف المثنى كالجمع
. فُحذؼ الموصوؼ وحّمت (ٓٛ)صوؿ الصفةواألرض بأّنيما َرْتٌق إخبار بالمصدر لممبالغة في ح

 . (ٔٛ)الصفة محّمو، ألّنيا الغرض المقصود مف الكالـ
يحتمل أف تكوف السماء واألرض معًا رتقًا واحدًا، بأْف تكوف [ ڱ ڱ] ومعنى قولو تعالى:

أو تكوف السماوات متالصقات عمى حدتيا،  ،السماء واألرض جسمًا ممتئمًا ممتصقًا ال فضاء بينيما
  .(ٕٛ)وكذلؾ األرضوف ال فرج بينيا ففتقيا ّللّا وفّرج بينيا

 چى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ىې ې ې  چ الصورة الثانية:

 ) ـْ بالَحقِّ نجد كممة )الحّق( المجرور بالباء والمتعّمق بػ)احكـ( في جممة النداء وجوابو )َربِّ احُك
أقيمت الصفة مكاف الموصوؼ المحذوؼ، والبنية العميقة ىي )رّب احكـ بحكمؾ الحّق(، أي: 

دعاؤه  اقض بيننا وبيف أىل مكة بالعدؿ المقتضى لتعجيل العذاب والتشديد عمييـ وقد استجيب»
   ُاّل فإّف ّللّا سبحانو (ٖٛ)«بوا ببدر أّي تعذيبذحيث ع ، فيذا الدعاء دعاء بالتعجيل والتشديد، وا 

( تطميف ليؤالء  ـْ بالَحقِّ ، وكل قضائو تعالى عدؿ وحّق. ففي )احُك وتعالى ال يحكـ إال بالَحقِّ
 .المشركيف الضاّليف

وُحذؼ المتعّمق الثاني لِفعل )احكـ(، لتنبيييـ إلى والباء في الجار والمجرور )بالحّق( لممالبسة، 
أّف النبػّي عمى الحّق فإّنو ما سأؿ الحكـ بالحّق إاّل ألّنو يريده، والتقدير: احكـ لنا أو فييـ أو بيننا 

  .(ٗٛ)بحكمؾ الحقّ 
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 التحويل بحذؼ الحاؿ: -ٙ
ّد التوكيد لذلؾ ال يجوز األصل في الحاؿ الذكر دوف الحذؼ، ألّنو يؤتى بيا لمتوكيد، والحذؼ ض

داللة واضحة. وقد أشار ابف جنّي إلى أّف  ،أو المقاـ حذؼ الحاؿ إاّل إذا دّؿ عمييا دليل الحاؿ
حذؼ الحاؿ ال يحُسف، ألّف الغرض فييا إّنما ىو توكيد الخبر بيا، وما طريُقو طريق التوكيد غير 

حاة حذفو تخفيفًا إذا دلت عميو الداللة، الئق بو الحذؼ، ألّنو ِضّد الغرض ونقيضو، وقد أجاز الن
 كقولو تعالى: 

أي: فمف شيده صحيحًا بالغًا. ولكف إذا ُعريت الحاؿ مف ىذه ( ٘ٛ)[ۀ ہ ہ ہ ہ]
 .(ٙٛ)القرينة، وتجّرد األمر دونيا، لما جاز حذؼ الحاؿ عمى وجو

ڳ ڳ ڳ ڱ ] ويرُد حذؼ الحاؿ كثيرًا إذا كاف قواًل أغنى عنو المقوُؿ، نحو قولو تعالى:

 .(ٛٛ)أي: قائميف ذلؾ( ٚٛ)...[ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
 ، منيا:(ٜٛ)وقد ورد التحويل بحذؼ الحاؿ في آيات كثيرة مف سورة األنبياء

ڀ  پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ الصورة األولى:

 چٺ ٺ ٺ ٺٿ

مقوؿ -وقعت الجممة االستفيامية )أ ىذا الذي يذكر آليتكـ( في محّل نصب مفعوؿ بو   
لقوؿ محذوؼ، أي: يقولوف، أو قائميف، فيو حاؿ مف فاعل )يّتخذونؾ(، وبنيتيا العميقة  -القوؿ

الحاؿ، ألّف القوؿ أغنى عنو المقوؿ. فيذه  ت، فُحذف(ٜٓ)ىي )... قائميف أ ىذا الذي يذكر آليتكـ(
و )إْف يّتخذونؾ في معنى قوؿ محذوؼ دّؿ عمي»الجممة ُتبّيف جممة )إْف يّتخذونؾ إاّل ىزوًا(، ألّنيا 

إاّل ىزوًا( ألف االستيزاء يكوف بالكالـ، وقد انحصر اتخاُذىـ إّياه عند رؤيتو في االستيزاء بو دوف 
. واستعمل االستفياـ لمتعجب واالستيزاء واالستنكار، (ٜٔ)«أْف يخمطوه بحديث آخر في شأنو

ذكر مف سوء عابدييا، كما واستصغار قدر النبػّي الذي يتطاوؿ إلى ىذه اآللية، فيذكرىا بما ي
 .(ٕٜ)استعمل اسـ اإلشارة في التحقير، بقرينة االستيزاء

 چڳک گ گ گ گڑ ک ک ک چ الصورة الثانية:

مقوؿ -نصب مفعوؿ بو  عِممَت ما ىؤالء ينطقوف( في محل وقد وقعت جممة القسـ وجوابو )لقد
لقوؿ محذوؼ، أي: قالوا أو قائميف، فيو حاؿ مف نائب الفاعل واو الجماعة في )ُنِكُسوا(.  -القوؿ
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 الحاؿ ت. فُحذف(ٖٜ)واألصل التوليدي ليذه الجممة ىي: )قائميف وّللّا لقد عِممَت ما ىؤالء ينطقوف(
، (ٜٗ)ة السابقةفي اآلي[ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑدّؿ عميو قولو تعالى: ]تخفيفًا 

اّل فال يجوز حذؼ الحاؿ  دوف مف ألّنو كما ذكرنا أّف الغرض في الحاؿ توكيد الخبر بيا، فحذفيا وا 
  أْف يدّؿ عمييا دليل الحاؿ، أو المقاـ ضّد ىذا الغرض.

 التحويل بحذؼ المنادى: -ٚ
كاف ىذا المفع، النداء ىو في األصل رفع الصوت، وقد استعمل النداء في الدعاء بمفع أّيًا    

وىو في اصطالح النحاة: الدعاء بأحد حروؼ النداء المعروفة، وعمى ىذا يكوف المنادى ىو 
، (ٜ٘)المدعّو، لكي يقبل عميؾ ويستمع إليؾ، سواء دعوَتو بأحد ىذه الحروؼ أـ دعوتو بغيرىا

ب اإلقباؿ، قد ُيطمق النداء عمى الكالـ المستعمل في طم»إلى أّنو ىػ(ٜٔٔٔ)توأشار التيانوي 
 .(ٜٙ)«وىو في ىذا المعنى مف أنواع الطمب الذي ىو مف أنواع اإلنشاء

، ولسنا في دراستنا ىذه فيووأّما بخصوص عامل المنادى، فقد اختمف فيو النحاة وفصّموا القوؿ 
بحاجة إلى التفصيل في ىذه المسألة، والذي نحف بصدده ىو الحذؼ الذي يقع في باب النداء، إذ 

األنماط المغوية المحوّلة بعنصر الحذؼ، أي: حذؼ حرؼ النداء، أو حذؼ المنادى مف ىو مف 
 البنية السطحية، كما سنبّينو.

وقد اختمف النحاة حوؿ جواز حذؼ المنادى، فَمْف منع حذفو احتّج بأّف األصل في جممة النداء 
منو. وأّما َمْف أجاز حذفو،  ىو ذكر المنادى ألّنو المقصود مف الكالـ، فإذا حذؼ فقد نقصت اإلفادة

يعني: -فيما إذا تاله  ،وىو مقيٌس عند ابف مالؾ .(ٜٚ)النداء دلياًل عميو (يا)فقد أوجب اإلبقاء عمى 
وتتكّوف البنية العميقة لجممة ، أمٌر أو دعاٌء، وما عداه فيو عمى األصل مف المنع -حرؼ النداء

نادى في الجممة إذا كاف حرؼ النداء )يا( دوف سائر النداء مف )أداة النداء + منادى( وقد يحذؼ الم
 .(ٜٛ)الحروؼ

ٺ ٺ ٿ چ وقد وردت صورة واحدة لحذؼ المنادى في سورة األنبياء، وىي قولو تعالى:   

، ورد المصدر المؤّوؿ )أّني مّسني الضّر( في محّل چٹ ٹ ٹڤ ٿ ٿ ٹ  ٿ
بالفعل الماضي )نادى(، والبنية العميقة جّر بحرؼ جّر محذوؼ ىو الباء، والجار والمجرور متعّمق 

 مبحث. وسنتحّدث عف حذؼ حرؼ الجر في ال(ٜٜ)ليذه الجممة ىي )نادى ربَّو بأّني مّسني الضّر(
 .الثاني
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والذي يعنينا ىنا، ىو قراءة )َأّني( في المصدر المؤّوؿ )َأّني مّسني الضّر( بالكسر عمى    
وحينئذ تكوف بنيتيا العميقة: )نادى رّبو يا رّبي ِإّني مّسني إضمار القوؿ أو لتضمف النداء معناه، 

 .(ٓٓٔ)الُضّر(
ّر بضـ الضاد، ما يتضرر بو المرء في جسده مف مرض أو ىزاؿ، أو في مالو مف نقص     والضُّ

ّر(، مصدر يقابل النفع، وىو الضّرر في كّل شيء  . (ٔٓٔ)ونحوه. وبفتح الضاد )الضَّ
نداء، ألّف الحذؼ في ىذا المقاـ أبمغ مف الذكر، انسجامًا مع ما آؿ فُحذؼ المنادى مع حرؼ ال

بالمرض وىالؾ األوالد  ابتمي في نفسو وولده ومالو، فابتمي مف أحواؿ، حيث إليو النبػّي أّيوب 
، فيو لّما اشتّد األلـ بسبب المرض الذي أصابو، دعا وضياع األمواؿ امتحانًا منو تعالى واختبارًا لو

رّبو منيبًا إليو: )أني مسني الضر وأنت أرحـ الراحميف(، وكاف الدعاء خاليًا مف لفع المدعو هللا عز 
الدعاء،  تتصدروجل، فمـ يأت لفع )رّب( أو )يا رّبي( أو )الميـ( إلى غير ذلؾ مف األلفاظ التي 

مثل ىذه األلفاظ يعود إلى أّف أيوب قد شممو الّضر، ولـ يعد قادرًا عمى  وأّف خمو ىذا الدعاء مف
الكالـ أو األكل أو الرؤية، لشدة ما أصابو مف ابتالء في نفسو ومالو وأوالده وزوجو، وكانت غاية 
أيوب أف يستجمع قواه، ويخاطب رّبو بدعوتو إّياه لمخالص مف ىذا الضّر، فجاء دعاؤه خاليًا مف 

عو في بدايتو، ألّف أّيوب يريد إظيار ما بو مف ضّر في كالـ موجز بميغ. كما يالحع أّف ذكر المد
جممة الدعاء )أّني مّسني الّضّر( جممة خبرية ال طمبية، عمى الرغـ مف أف النداء ال بّد أْف يتبعو 

عمى الطمب  اً طمب أو حاجة، كالدعاء تمامًا، وداللة ىذه الجممة الخبرية ىي أّف أّيوب لـ يكف قادر 
وتفصيمو، وقد ألطف في السؤاؿ حيث ذكر نفسو بما يوجب الرحمة، وذكر رّبو بغاية الرحمة ولـ 
يصّرح بمطموب إيماًء منو بأّف رّبو بو عميـ، فتأّدب أْف يطمب خوفًا ِمْف أْف يكوف حّجة عميو في 

 . (ٕٓٔ)عدـ صبره عمى ابتالء رّبو لو
يـ بفعل القوؿ مع فعل النداء )نادى فقاؿ( وقد اليرد بو )نادى(، كما أّنو قد يرد في القرآف الكر    

ستمـز اإليجاز فالحالة التي يعيش فييا أّيوب، ت وذلؾ متعّمق بالسياؽ والمقاـ الذي ترد فيو العبارتاف،
وعدـ التبسيط والتفصيل في الكالـ، فيو أوجز في دعائو وكالمو ولـ يذكر شيئًا عف حالتو، لذا ورد 

 .(ٖٓٔ)داء وحده دوف القوؿ في ىذه اآلية، ألّف المقاـ يقتضي ذلؾفعل الن
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 التحويل بحذؼ عائد الموصوؿ: -ٛ 
الموصوالت كّميا تحتاج إلى صمة متأخرة عنيا ومشتممة عمى ضمير مطابق ليا ُيسّمى العائد، 

مخبرًا عنو بمفرد، وىو إّما أْف يكوف مرفوعًا أو منصوبًا. ويجوز حذؼ العائد المرفوع إذا كاف مبتدًأ 
فال يحذؼ في نحو: )جاء الّمذاف قاما( ألّنو غير مبتدأ، وال في نحو )جاء الذي ىو يقوـ( ألّف 

ڇ ڍ  ] الخبر غير مفرد. ويكثر حذؼ عائد الموصوؿ المرفوع في صمة )أّي( نحو قولو تعالى:

 .(٘ٓٔ)ة، وفي غيرىا إْف طالت الصم(ٗٓٔ)[ڍ ڌ ڌ
فيو مف باب حذؼ المفعوؿ بو، ويحذؼ إذا كاف ضميرًا متصاًل  أّما حذؼ العائد المنصوب،

منصوبًا، وذلؾ كراىية لمطوؿ، ألّف الفعل بعد االسـ الموصوؿ مف تماـ االسـ فكرىوا طولو، نحو 
 قولو تعالى:

 .(ٚٓٔ)، والتقدير: يعمـ ما ُتسّرونو وما ُتعمنونو(ٙٓٔ)...[ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ] 
إلى أّف حذؼ الضمير المنصوب المتصل يقع في أربعة أبواب،  ىػ(ٜٗٚ)توقد أشار الزركشي

، أّف أقوى ىذه (ٛٓٔ)ىػ(ٕٗ٘)توىي: )الصمة، والصفة، والخبر، والحاؿ(. ونقل عف ابف الشجري 
األمور في الحذؼ الصمة لطوؿ الكالـ فييا ألّنو أربع كممات نحو: )جاء الذي ضربت( وىو 

نما أتى بالصفة الموصوؿ والفعل والفاعل والمفعوؿ، ثـ  الصفة ألف الموصوؼ قائـ بنفسو، وا 
 .(ٜٓٔ)لمتوضيح، ثـ الخبر النفصالو عف المبتدأ باعتبار أنو محكـو عميو

 وقد وردت صورة واحدة لحذؼ عائد الموصوؿ المنصوب في سورة األنبياء، وىي قولو تعالى:

 چٹٹڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ

مفعواًل بو في الوحدة اإلسنادية الفعمية )ُتوعدوف( المكّونة ُحِذَؼ الضمير المتصل المنصوب الواقع 
مف المضارع المجيوؿ ونائب فاعمو )واو الجماعة( والواقعة خبرًا لػ)كاف( والتي قواميا صمة 
الموصوؿ االسمي )الذي(. وبنيتيا العميقة ىي: )الذي كنتـ ُتوعدونو(، وقد ُحذؼ الضمير العائد 

، وكراىية لطوؿ الكالـ كما سبق ذكره، وألّف الموصوؿ وصمتو والعائد (ٓٔٔ)مراعاة لمفاصمة القرآنية
 .(ٔٔٔ)مف الصمة إلى الموصوؿ في قوة كممة واحدة استطاليا النحاة فاستساغوا فييا الحذؼ
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 الـتـحويـل بـحذف الـحـروف :نيالثا مبحثال
واالستعماؿ في الكالـ،   األصل في الحروؼ الذكر، فمّما كانت أحرؼ المعاني كثيرَة الدَّور

النحاة  العرب مف كالميا كثيرًا في سياقات مختمفة  مف البنية السطحية لمجممة، وقد قاـ  ياحذفت
بتقديرىا في األصل االفتراضي لمجممة، أي: البنية العميقة، فتكوف بذلؾ عنصرًا افتراضيًا ال وجود 

 . لو في التركيب السطحي لمجممة
 ،في الكالـ عمى نوعيف: أحدىما: حرؼ زائد عمى الكممة مما يجئ لمعنىويأتي حذؼ الحروؼ   

 . نفسيا واآلخر: حرؼ مف الكممة
ليا أيضًا، واختصاُر   والحروؼ تدخل عمى الكالـ لضرب مف االختصار، وحذفيا مختصر  

 أخبرنا أبو عمّي قاؿ: قاؿ أبو بكر:»ىذا الشأف: في يقوؿ ابف جني كما المختَصر إجحاؼ بو، 
َحذُؼ الحرؼ ليس بقياٍس، وذلؾ أّف الحرؼ نائب عف الفعل وفاعمو، أال ترى أّنؾ إذا قمت: ما قاـ 
زيد، فقد نابت )ما( عف )َأنفي(، كما نابت )إاّل( عف )َأستثني(، وكما نابت اليمزة وىل عف 
)َأستفيـ(، وكما نابت حروؼ العطف عف )أَعطف(، ونحو ذلؾ. فمو ذىبَت تحذؼ الحرؼ لكاف 
ذلؾ اختصاًرا، واختصاُر المختَصر إجحاؼ بو، إاّل أّنو إذا صّح التوّجو إليو جاز في بعض األحواؿ 

 . (ٕٔٔ)«حذفو لقوة الداللة عميو
، ىي )حرؼ بيا دراستناعنى تُ التي الحروؼ واألدوات القابمة لمحذؼ مف البنية السطحية لمجممة،و  

  الجر، وحرؼ النداء، والحرؼ المصدري، وحرؼ االستفياـ(. 
 التحويل بحذؼ حرؼ الجر: -ٔ

 ،(ٖٔٔ)يجوز حذؼ حرؼ الجر عند النحاة في مواضع قياسية، وبقاء عممو كما كاف قبل الحذؼ
أي: بأف أسمموا، ومع  (ٗٔٔ)[ۆئ ۈئ ۈئ ېئوٌَطَِّرد حذفه مع )أْن( المصدرٌة، نحو قوله تعالى: ]

( نحو قولو تعالى: أي: بأّنكـ إذا ِمتُّـ، ومع لفع الجاللة في القسـ،  (٘ٔٔ)...[ھ ھ ھ ے] )أفَّ
 .(ٙٔٔ)( أي: باهللألَْفعَلَنَّ  نحو: )للاِ 

ـّ إيصاؿ الفعل إلى المجرور بو، طمبًا لإليجاز وتجنبًا  وقد كثر في القرآف الكريـ حذؼ الجاّر، ث
كما يجوز حذؼ الجار والمجرور ، أي: ِمْف قومو. (ٚٔٔ)[ۈ ۈ ٴۇ] قولو تعالى: لمتكرار. نحو

يجازًا لداللة الكالـ عميو ، (ٜٔٔ)[ژ ژ ڑ ڑ ک] ، نحو قولو تعالى:(ٛٔٔ)مف الكالـ تخفيفًا وا 
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ائ ] أي: خمطوا عماًل صالحًا بسّيىء وآخر سّيئًا بصالح. وبعد أفعل التفضيل، نحو قولو تعالى:

 .(ٕٔٔ)أي: أكبُر ِمْف كلِّ شيء ،(ٕٓٔ)...[ائ ەئ
، (ٕٕٔ)وقد ورد التحويل بحذؼ حرؼ الجر، أو الجار والمجرور في آيات عديدة مف سورة األنبياء

 منيا:
 چ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ گگ گ چالصورة األولى: 

، وفي األصل التوليدي مجرور (ٖٕٔ)وردت كممة )قبميـ( ظرؼ زماف منصوب متعمق بػ)آمنت(
المحذوفة، أي: )ما آمنت مف قبِميـ مف قرية...(، فُحذفت )ِمف( مراعاة لسياؽ بحرؼ الجر )مف( 

فالكالـ مستأنف مسوؽ لتكذيبيـ فيما  ،اآلية، فيي قائمة عمى التبميغ فناسب حذؼ )مف( في اآلية
 .(ٕٗٔ)تنبػيء عنو خاتمة مقاليـ مف الوعد الضمني باإليماف

 وتكّررت الصورة نفسيا في قولو تعالى: 
[، حيث ُحذؼ الجاّر ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھں  ڱ ڱ]

 )ِمْف( وىي تحتمل البعيد والقريب، بخالؼ ذكر )ِمْف( في قولو تعالى: 
حيث تفيد االبتداء، أي:  [ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٻ ٻ ٱ ٻ]

 .(ٕ٘ٔ)مباشرة، وليس ىناؾ فاصل ابتداء الغاية، وىو امتداد مف الزمف الذي قبل الرسوؿ 
 چ﮳ ﮴﮵ ۓ ﮲ ۓ چ الثانية:الصورة 

 وردت كممة )الميل( ظرؼ زماف منصوب متعّمق بالفعل المضارع )يسّبحوف( في بنية الجممة

، ولكف في أصميا التوليدي مجرور بحرؼ الجر )الباء( المحذوفة، أي: )يسّبحوف (ٕٙٔ)السطحية
وىذا ما ال يحّققو ذكره، بالميِل والنيار( فُحذؼ حرؼ الجّر إلفادة شموؿ تسبيحيـ لميل والنيار، 

وُيستدّؿ بقولو ، تسبيحيـ متصل دائـ في جميع أوقاتيـأي: ، ويؤّكد ىذا المعنى قولو )ال يفتروف(
 .تحديده حيث ذكر الباء ِلَتعيُّف الوقت و  (ٕٚٔ).[..ٱ جت حت خت مت ىت يت  ] تعالى:

ڀ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  چالصورة الثالثة: 

 چٺ ٺ ٺ ٺٿ

ىذا الذي َيْذُكُر آليَتكـ( اإليجاز بالحذؼ،  فيامية التي لإلنكار والتعجب )أَ االستنجد في الجممة 
وىو حذؼ الجار والمجرور، والبنية العميقة لمجممة )...يذكر آليتكـ بسوء( فحذؼ الجار 
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والمجرور لداللة الحاؿ عميو، ألّف ذكر العّدو ال يكوف إاّل بسوء، وقد تحاشوا عف التصريح أدبًا مع 
 .(ٕٛٔ)يتيـآل

والمراد بقولو )يذكر آليتكـ( أي: يذكرىـ بسوء، ودّلت قرينة المقاـ عمى المحذوؼ )بسوء(،  
 .(ٜٕٔ)ىـ، وكالميـ مسوؽ مساؽ الغيع والغضبؤ ألّنيـ يعمموف ما يذكر بو آليتيـ مما يسو 

اُبيـ ويذكرىـ وُيْحذؼ مع كممة )الذكر( ما ُعِقَل معناه، فيقاؿ مثاًل: )فالف يذكر الناس( أي: يغت
ُده  .(ٖٓٔ)بالعيوب. و)فالف يذكر هللا( أي: يصفو بالعظمة وُيثني عميو وُيوحِّ

والذكر قد يكوف بالخير، وقد يكوف بالشر، فإذا دّلت الحاؿ عمى أحدىما أطمق ولـ يقّيد، فإْف 
ْف ذكرؾ عدو تتوقع أْف يذكرؾ بشّر، كقولؾ لمرجل: سمعُت  ذكرؾ صديق تتوّقع أْف يذكرؾ بخير، وا 

ْف كاف عدّوًا فذـّ، ومنو قولو تعالى: ٿ ٿ ٿ ] فالنًا يذكرؾ، فإْف كاف الذاكر صديقًا فيو ثناء، وا 

[، والمعنى أّنيـ عاكفوف عمى ذكر پ ڀ ڀ ڀ ] وقولو:[ ٹ ٹ ٹ ٹڤ
أْف َيذكرىا ذاكٌر بخالؼ  ىـؤ آليتيـ بِيَمِميـ وما يجب َأالَّ ُتذكر بو، ِمْف كونيـ شفعاء وشيداء، وَيسو 

ذلؾ. وطالػما أّف دمحمًا سيذكر آليتيـ، فال ُبدَّ أّنو سيذكرىا ِبَشّر، والشرُّ الذي ذكره دمحم عف آليتيـ 
 .(ٖٔٔ)أّنيا أصناـ وحجارة ال تضرُّ وال تنفع

 [.ٹ ٹ ٹڤ ٹ ٿ ٿ ٿ] وتكّررت الصورة نفسيا في قولو تعالى:

 التحويل بحذؼ حرؼ النداء: -ٕ
ُـّ ىذه األْحُرؼ   التي ُيَنبَّو بيا المنادى ىي: )اليمزة، ويا، وأي، وأيا، وىيا، و وا(، و)يا( أََع

ـّ الباب وأعـّ حروؼ النداء  الحروؼ، وال يقّدر عند الحذؼ بغيرىا، بسبب كوف ىذا الحرؼ أ
، نحو قولنا: )يا استعمااًل، فإّنيا تدخل عمى كّل نداء، ويتعّيف استخداميا في نداء اسـ هللا تعالى

 . (ٕٖٔ)هللا(
وأدوات النداء أدوات تنبيو، ُينّبو بيا المنادى، فضاًل عّما يصاحبيا مف مّد الصوت لمتعبير عف   

 . مشاعر المتكّمـ مف جية وتنبيو المنادى مف جية أخرى 
إذا تطّمب  وقد ُيْحَذؼ حرؼ النداء كثيرًا في القرآف الكريـ ألغراض بالغية، منيا: إرادة اإليجاز  

المقاـ ذلؾ، والعجمة واإلسراع بقصد الفراغ مف الكالـ بسرعة، والداللة عمى أّف المناَدى قريب مف 
. ويظير دور أحد عناصر التحويل فوؽ (ٖٖٔ)معنوّياً  كاف القرب حقيقيًا مادّيًا، أـ أالمناِدي، سواء 
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ى يتحمل قيمتيا بالضعع والمّط التركيبية عند حذؼ حرؼ النداء، وىو عنصر التنغيـ، وأّف المناد
 . والتطويل

                 ، منيا قولو تعالى:(ٖٗٔ)في آَيَتْيِف اْثَنَتْيِف مف سورة األنبياءوقد ورد التحويل بحذؼ حرؼ النداء 

، حيث وردت كممة )رّب( في چ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮴  ۓ ۓ ﮲ ﮳ چ
ْرني َفردًا( جواب ال َتذالمحذوفة لمتخفيف، وجممة ))َربِّ ال َتَذْرني َفردًا( منادى بحرؼ النداء )يا( 

 ء حذؼ حرؼ النداء في موقف الدعاء،النداء، والبنية العميقة ليذه الجممة ىي )يا رّبي(، وقد جا
فالمنادى ىو )رّبي( وىو مضاؼ إلى ياء المتكّمـ المحذوفة لمتخفيف، وىذا كثير في القرآف الكريـ 

 لة عمى أّف المنادى قريب غير بعيد مف النفس.نظرًا لكثرة االستعماؿ والدال
في )غرائبو( إلى أّف حذؼ حرؼ النداء )يا( في القرآف الكريـ مف  ىػ(٘ٓ٘)ت وقد أشار الكرمانيّ 

 . (ٖ٘ٔ)الرّب كثير، تنزييًا وتعظيمًا، ألّف في النداء َطَرفًا مف األمر
 التحويل بحذف الحرف المصدري: -2

لـ ، أي: الالـ التي (ٖٙٔ)المصدرية عند النحاة بعد )الـ التعميل(ويجوز حذؼ )أْف( الناصبة 
ڭ ] ال(، مع بقاء عمميا. نحو قولو تعالى:(َيْسبقيا كوٌف ناقٌص ماٍض منفي ولـ يقترف الفعل بػ

، وقولو تعالى: (ٖٚٔ)[ڭ ۇ ۇ ـَ  (861)[ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ] بحذؼ )أْف( أي: ألْف ُنْسِم

 . (869)بإظهار )أْن(

ۆ  چ وقد وردت صورة واحدة لحذؼ )أْف( المصدرية في سورة األنبياء، وىي قولو تعالى: 

، حيث ورد التحويل بعنصر الحذؼ چۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉې ٴۇۆ ۈ ۈ 
في الوحدة اإلسنادية المضارعية )ِلتحصَنكـ( حيث نصب الفعل المضارع بػ)أف( مضمرة جوازًا بعد 

صدر المؤّوؿ )أْف تحصنكـ( في متعّمق بػ)تحصنكـ(، والم الـ التعميل، والجار والمجرور )مف بأسكـ(
 . (ٓٗٔ)جّر بالالـ متعّمق بػ)عّممناه( محل

والبنية العميقة ليذه الجممة ىي )ألْف ُتحصَنكـ مف بأسكـ(، فُحذؼ الحرؼ المصدري )أْف( 
المثبت، فيكوف ما قبميا إلظيار دور الـ التعميل التي يكوف ما بعدىا عّمًة وسببًا لما قبميا في الكالـ 

. فحمايتيـ ومحافظتيـ مف مخاطر الحرب ىو السبب في تعميميـ (ٔٗٔ)مقصودًا لحصوؿ ما بعدىا
سبب اإلضمار صنع الدروع والمبوس. باإلضافة إلى أّف إظيار )أف( يكوف أكثر توكيدًا لمكالـ، و 

متجّرد مف  -ية المحضةكسائر األمور المعنو -أّف التعميل أمر معنوي محض، فيو »والحذؼ ىنا 
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 ،.الداللة عمى الزماف، أو المكاف، أو الذات، أو غيرىا، مقتصر عمى الناحية العقمية الخالصة، ..
عمى حيف يتضمف المضارع الذي بعد )الـ التعميل( الداللة عمى الزماف حتمًا، فيو مخالف لذلؾ 

لفظاف متصالف متالصقاف في كالـ  القانوف المغوي الثابت الخاص بالتعميل، ومناقض لو، مع أّنيما
واحد مرتبط المعنى. فال بد مف منع ىذا التناقض بوسيمة سائغة تخضع ىذا المضارع لمقانوف العاـ 
المطرد، وقد وجدىا النحاة فيما ُيَسمُّونو )المصدر المؤوؿ(. وزاد اطمئنانيـ إليو حيف رأوا العرب 

عطفًا يدؿ عمى اشتراكيما في  -نى المجردوىو يدؿ عمى المع-يعطفوف عميو المصدر الصريح 
 .(ٕٗٔ)«الداللة المعنوية المحضة. ولـ يبق بعد ىذا إاّل اىتداؤىـ إلى الحرؼ المصدري السابؾ

أّف تقدير )أْف( المحذوفة في الجممة لو ما يبّرره مف حيث المعنى، وذلؾ أّف حروؼ الجر »كما 
وحده، بل الفعل مسبوقًا بػ)أْف( المصدرية، أي: تدخل عمى األسماء، وما يعادؿ االسـ ليس الفعل 

 .(ٖٗٔ)«المصدر المؤوؿ
 التحويل بحذؼ ىمزة االستفياـ: -ٗ

، (ٗٗٔ)إذا دّؿ عمييا دليل فيي تحذؼتختص اليمزة مف بيف سائر أدوات االستفياـ بجواز حذفيا، 
  .(ٙٗٔ)أي: أ إّف لنا ألجراً  (٘ٗٔ)[ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ] نحو قولو تعالى:

 .(ٚٗٔ)«وحذؼ اليمزة في الكالـ حسف جائز، إذا كاف ىناؾ ما يدّؿ عميو»ويقوؿ الزجاج: 
ک ک چ وقد وردت صورة واحدة لحذؼ ىمزة االستفياـ في سورة األنبياء، وىي قولو تعالى:  

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ گ گ گ ڳ ڳ ک ک گ 

 چ ۀۀ

َلْف َنقِدَر عميو( والتقدير: )أ َفَظفَّ َأْف َلْف َنقِدَر نجد حذؼ ىمزة االستفياـ في قولو )َفَظفَّ َأْف   
ألّنو يعمـ أّنو رسوؿ مف هللا، وأّف رّبو لف  ، ومعنى الكالـ: فظف أف لف ُنَضيَِّق عميو،(ٛٗٔ)عميو(

وقد يكوف الكالـ مف باب التمثيل، أي:  .(ٜٗٔ)ُيْسِمَمو، ولف ُيْخِذَلو، ولف َيْتُرَكو في ىذا الكرب
حالو ممثمة بحاؿ َمْف ظّف أْف لف نقدَر عميو في مراغمتو قومو، مف غير انتظار ألمر فكانت »
أّنو خرج خروجًا غير مأذوف لو فيو مف هللا، ظفَّ أّنو إذا ابتعد عف »، كما يقتضي الكالـ (ٓ٘ٔ)«ّللاّ 

 .(ٔ٘ٔ)«المدينة المرسل ىو إلييا يرسل هللا غيره إلييـ
لّما » . فالنبػّي يونس (ٕ٘ٔ)أّف المقاـ مقاـ بسط يناسبو الحذؼفُحذفت اليمزة تخفيفًا، كما   

ع عميو وُيبدلو ببمده مكانًا أفضل  خرج مف بمده ُمغاضبًا لقومو ظفَّ أف هللا لف ُيضيِّق عميو، بل سُيوسِّ
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ٕٕ 
 

[، ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ] منيا، بدليل أّنو قاؿ بعدىا

 .(ٖ٘ٔ)«الكربة ال يكوف إاّل بصفة القدرة لويريد منو سبحانو تنفيس كربتو، وتنفيس 
 الـتـحويـل بـحـذف الـجـمـل: الثالث مبحثال

قد ُتْحذؼ جممة ما مف التركيب المغوي الذي يتكّوف مف جممتيف فأكثر، وتحمل أكثر مف معنى،     
البسيطة أي: مّما يجعل السامع ال يدرؾ المراد مف ىذه الجممة بسيولة، كما يدرؾ المراد مف الجممة 

الجممة التوليدية االسمية أو الفعمية، وقد يقع حذؼ الجمل في أساليب الشرط والقسـ والعطف، تجنّبا 
 . (ٗ٘ٔ)لإلطالة وجنوحًا إلى االختصار
في سورة األنبياء، جممة المعطوؼ عميو، وجممة القسـ، وجممة الشرط، ومف الجمل القابمة لمحذؼ 

 وجممة جواب الشرط.
 بحذؼ جممة المعطوؼ عميو: التحويل -ٔ

ڳ چ ، نحو قولو تعالى:(٘٘ٔ)لوجود القرينة الدالة عميياقد تُحذف جملة المعطوف علٌه 

، أي: )أ تعمموف ذلؾ فتعبدوف مف دوف چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڳ
ما  لداللة اآليات السابقة عمييا، ألّف قوـ إبراىيـ يعمموف حّقًا أفّ فُحِذفت جممة المعطوؼ عمييا هللا(، 

 . (ٙ٘ٔ)يعبدونو مف األصناـ ال تنفع وال تضرّ 
ال و وىذا النوع مف الحذؼ كثير في القرآف، فإّنو قد يطوي بعض المشاىد التي تفيـ بالقرائف،   

 . يتعّمق غرض بذكرىا
 ، منيا:(ٚ٘ٔ)وقد وردت صور عّدة لحذؼ جممة المعطوؼ عميو في سورة األنبياء

 چى ې ى ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې چ الصورة األولى:

نجد حذؼ المعطوؼ عميو في الجممة االستفيامية التوبيخّية )َأَفال َتعِقُموف(، حيث عطفت الجممة 
الفعمية المنفية )ال تعقموف( بالفاء عمى جممة استئنافية محذوفة، والبنية العميقة ىي )أ غاب عنكـ 

عمييا، أي: أال تتفكروف  جممة المعطوؼ عمييا ألّف الكالـ ينسحب، فُحذفت (ٛ٘ٔ)ذلؾ فال تعقموف(
. وفي )أفال تعقموف( بعث ليـ عمى التدّبر في أمر القرآف والتأّمل فيما (ٜ٘ٔ)فال تعقموف أّف األمر كذلؾ

 .في تضاعيفو مف فنوف المواعع والزواجر
  .(ٓٙٔ)مف سورة األنبياءآَيَتْيِف ُأْخَرَيْيِف وقد وردت الصورة نفسيا في  
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ٕٖ 
 

 القسـ:التحويل بحذؼ جممة  -ٕ  
، والحذؼ ىنا خاص بجممة القسـ (ٔٙٔ)يكثر الحذؼ في أسموب القسـ لكثرة االستعماؿ وطوؿ الكالـ

المكّونة مف فعل القسـ وحرؼ القسـ والمقسـ بو، وىذا الحذؼ كثير في القرآف الكريـ والشعر وسائر 
ؾ كأّف يؤتى بالالـ المغة، وقد ُيستغنى عنيا بجواب القسـ، فيكوف الجواب دلياًل عمى القسـ، وذل

(، أو )لقد )ألَْفعَلَنَّ  ومع قولنا: ،الواقعة في جواب القسـ، وىو الـز مع غير الباء مف حروؼ القسـ
َفَعَل(، أو )َلِئْف َفَعَل(، وفي حاؿ عدـ تقّدـ جممة القسـ، يقـو النحاة بتقدير جممة القسـ قبل ىذه 

يو( فالالـ واقعة في جواب جممة قسـ محذوفة، تقديرىا: األقواؿ، نحو قولؾ: )ألفعَمّف( و )لقد اشتقت إل
 اهلل لقد اشتقت إليو.اهلل ألفعمّف، أقسـ بأقسـ ب

عمى القسـ المحذوؼ، كقولؾ: )َلِئْف لـ تأِتني  الموطئة لمقسـ قبل الشرط، لمتنبيووقد ُيْؤَتى بالالـ 
 .(ٕٙٔ)أَلْقَطَعفَّ عنؾ العوف( أي: وهللا إْف لـ تأِتني، فيذه الالـ نبّيت عمى القسـ المقّدر

 ، منيا:(ٖٙٔ)وقد ورد التحويل بحذؼ جممة القسـ في آيات كثيرة مف سورة األنبياء
 چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ٺ ٺ ٺچ الصورة األولى:

االستئنافّية المبدوءة بالالـ الموّطئة لمقسـ والمكّونة مف )إف( الشرطية وفعل الشرط )وَلِئْف  الجممة
ْتيـ َنفَحٌة ِمْف َعذاِب َربَِّؾ( محوّلة بالحذؼ، وذلؾ بحذؼ جممة القسـ الذي نبّيت عميو الالـ  َمسَّ

لقسـ المحذوؼ، كما أّف جواب الـ الواقعة في جواب االالموطئة، والجممة الفعمية )ليقولّف( المبدوءة ب
  .(ٗٙٔ)الشرط محذوؼ دّؿ عميو جواب القسـ

...(، فُحذفت جممة القسـ  والبنية العميقة لمجممة )أقسـ باهلل َلِئْف مّسْتيـ َنفَحٌة ِمْف َعذاِب َربَِّؾ َلَيُقوُلفَّ
فيو كالزائد الذي َيتِّـ  القسـ مؤّكد لممعنى الثابت في الجممة،لورود الالـ الموّطئة الدالة عمى القسـ، و 

 .(٘ٙٔ)معنى الكالـ بدونو
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ] قولو تعالى:إلى أّف  ىػ(ٕٜٛالعمادي )ت وقد أشار أبو السعود   

بياف لسرعة تأّثرىـ مف مجىء نفس العذاب إثر بياف عدـ تأّثرىـ مف مجيء خبره عمى نيج  [ٿ 
نفسيـ بالويل عمى أ فَّ عُ دْ يَ لَ  ،شيء مف عذابو تعالى باهلل َلِئْف أصابيـ أدنىو  :ي، أالتوكيد القسمي

  .(ٙٙٔ)عمييا بالظمـواليالؾ وَيْعَتِرُففَّ 
( لتأّخر و  جواب الشرط قد ُحذؼ في اآلية في بنيتيا الظاىرة وُأبقي عمى جواب القسـ وىو )َلَيُقوُلفَّ

 الشرط عف القسـ.
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ٕٗ 
 

ْف اجتمعت الشرط والقسـ في ىذه اآلية الكريمة، فاألولى في ىذه الحالة اعتبار القسـ دوف    وا 
الشرط، وجعل الجواب لمقسـ، ويستغنى عف جواب الشرط لقياـ جواب القسـ مقامو. وذلؾ ألّف الالـ 

موّجيًا لمقسـ،  ىي الالـ الموطئة، والَمْعنيُّ بذلؾ أّنيا َوطَّأت الشرط وجعمتو حشوًا، وصّيرت الكالـ
( مرفوعًا بالنوف المحذوفة لتوالي األمثاؿ والنوف )ّف( لمتوكيد، ولو  وليذا جاء الفعل المضارع )يقوُلفَّ

 .(ٚٙٔ)كاف الفعل المضارع جوابًا لمشرط لكاف مجزوماً 
ـ وقد فّصل النحاة القوؿ في مسألة )اجتماع الشرط والقسـ( في تركيبة لغوية واحدة، مّما أّدى بي   

بنا أْف  يجدرو  مف دواعي الحذؼ لجواب الشرط تركيبيًا، إذا تأخر الشرط وتقّدـ القسـ.إلى جعميا 
 َنْمِفَت النظر بممحة سريعة إلى ىذه المسألة، وىي:

إذا اجتمع الشرط والقسـ، ولـ يتقّدـ عمييما ما يحتاج إلى خبر، فالجواب لمسابق منيما، وُيحذؼ   
ر منيما  لداللة جواب األوؿ عميو، وذلؾ ألّف الكالـ يكوف مبنّيًا عمى المتقّدـ، فإذا قمت: جواب المتأخِّ

ْف قمت: )إْف زرَتني  )وهللِا إْف زرَتني ألكرمُتؾ(، فقد بنيت الكالـ عمى القسـ، وكاف الشرط مقّيدًا لو، وا 
 وهللا أكرمؾ( بنيَت الكالـ عمى الشرط، وجعمت القسـ معترضًا.

ا يحتاج إلى خبر، رّجح اعتبار الشرط عمى اعتبار القسـ، تأّخر أو تقّدـ، أي: فإْف تقّدميما م   
ـْ ُيكرْمَؾ( بجـز الجواب  .(ٛٙٔ)جعل الجواب لمشرط وحذؼ جواب القسـ، نحو: )زيٌد وهللِا إْف َتُق

 إذا اجتمع الشرُط والقسـُ ُأجيَب السابقُ »إلى ىذه المسألة بقولو:  ىػ(ٜٙٚ)ت وقد أشار ابف عقيل   
َح  منيما، وُحِذَؼ جواُب المتأّخر، ىذا إذا لـ يتقّدـ عمييما ذو خبٍر، فإْف تقّدـ عمييما ذو خبٍر ُرجِّ
الشرُط مطمقًا، أي: سواء كاف متقّدمًا، أو متأّخرًا، فُيجاب الشرط وُيحذؼ جواب القسـ، فتقوؿ: زيٌد إْف 

 .(ٜٙٔ)«قاـ وهللا أكرمو، وزيٌد وهللا إْف قاـ أكرمو
 :(ٓٚٔ)ح مف القوؿ السابق أّف الجواب لو ثالثة أحواؿويتض  
 . (838)[جب حب خب مب ىب يب جت ] جعل الجواب لمقسـ لتقّدمو، كقولو تعالى: -ٔ

 جعل الجواب لمشرط لتقّدمو، نحو )إْف تجتيد وهللا تنجح(. -ٕ
 جعل الجواب لمشرط إذا تقّدـ ذو خبر، كقولؾ: )زيٌد وهللا إْف يجتيد ينجح(. -ٖ

 چڎ ڎ ڈڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ الثانية:الصورة 

طرأ تحويل بحذؼ القسـ في الجممة الفعمية الماضوية االستئنافية )وَلَقد آَتينا ُموسى وىاروَف 
. وبنيتيا العميقة (ٕٚٔ)اْلُفرقاَف( المبدوءة بالـ القسـ وحرؼ التحقيق )قد( والواقعة جوابًا لمقسـ المحذوؼ
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لقد آتينا( َوىاُروَف اْلُفْرقاَف(، فُحذفت جممة القسـ وُأجريت جممة ) ىي )وأقسـ باهلِل َلَقْد آَتْينا ُموسى
مجرى القسـ لتأكيدىا الكالـ، ألّف فييا الـ القسـ المفيدة لمتأكيد مع )قد( المؤّكدة التي فييا معنى 

 . (ٖٚٔ)التحقيق
وافتتاح القصة بالـ القسـ المفيدة لمتأكيد، لتنزيل »في تفسيره: ىػ(ٖٜٖٔ)توقاؿ ابف عاشور    

المشركيف في جيل بعضيـ بذلؾ، وذىوؿ بعضيـ عنو وتناسي بعضيـ إّياه منزلة َمْف ُينكر تمؾ 
بكتاب مبيف وتمقي القوـ ذلؾ الكتاب  القصة، ومحّل التنظير في ىذه القصة ىو تأييد الرسوؿ 

 .(ٗٚٔ)«باإلعراض والتكذيب
 .(٘ٚٔ)ت الصورة نفسيا في آيات أخرى مف سورة األنبياءوقد تكّرر    
 التحويل بحذؼ جممة الشرط: -ٖ

، وأصل الشرط والجزاء أْف يتوّقف الثاني عمى األوؿ، فإذا (ٙٚٔ)الشرط معناه وقوع الشيء لوقوع غيره
 وقع األوؿ وقع الثاني، بمعنى أّف الشرط إّنما يستحّق جوابو بوقوعو ىو في نفسو، نحو قولؾ: 

 نحو قولو تعالى: ، (ٚٚٔ)فاإلكراـ متوقف عمى الزيارة ،)إْف زرَتني أكرمُتؾ(
)فاعبدوف( واقعة في جواب شرط . فالفاء في (ٛٚٔ)[ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ]

محذوؼ، ألّف المعنى: إّف أرضي واسعة فإْف لـ ُتْخِمُصوا لي العبادة في أرض فأخمصوىا في غيرىا، 
ـّ ُحِذَؼ الشرط وعّوض مف حذفو تقديـ المفعوؿ، مع إفادة تقديمو معنى االختصاص  ث

 .(ٜٚٔ)واالختصار
 ، منيا:(ٓٛٔ)مف سورة األنبياءوقد ورد التحويل بحذؼ جممة الشرط في آيات عّدة 

 چک ک ک کڑ ڑ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژچ الصورة األولى:

الرابطة، أي:   بآية( مسبوقة بفاء  َفْمَيأِتنا وردت الجممة الفعمية المضارعية المجزومة بالـ األمر )
بآية( في محّل جـز جواب الشرط، والبنية العميقة  الواقعة في جواب شرط محذوؼ، وجممة: )ليأتنا

، أو )إْف كاف يريُد (ٔٛٔ)ىي )إْف لـ يكف كما قمنا بل كاف رسواًل مف هللا عّز وجّل كما يقوؿ فميأِتنا بآية(
جممة الشرط ألّنو يفصح عنيا السياؽ كأّنو  ت. فُحذف(ٕٛٔ)مّنا أْف ُنؤِمَف بو فميأِتنا بآية( أي: بمعجزة

كاف صادقًا في أّف ّللّا بعثو رسواًل إلينا، وأّف الذي يتموه وحي أوحاه ّللّا إليو، فميأِتنا بحّجة  قيل: إفْ 
براء األكمو  تدّؿ عمى ما يقوؿ ويّدعي، كما جاء بو الرسل األولوف مف قبمو مف إحياء الموتى، وا 
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ر عمييا إاّل ّللّا، وال واألبرص، وناقة صالح واليد والعصا وما أشبو ذلؾ مف المعجزات التي ال يقد
 .(ٖٛٔ)يأتي بيا إاّل األنبياء والرسل حّتى ُنؤِمَف بو

فيؤالء المشركوف لجأوا إلى طمب خارقة مف الخوارؽ التي جاء بيا األولوف بدؿ القرآف، لكي 
فتريًا يخمصوا أنفسيـ مف الحرج الذي وقعوا فيو، بعد أْف تبّيف ليـ أّف دمحمًا ليس شاعرًا وال مجنونًا وال م

 .(ٗٛٔ)عمى هللا
 چہ ہ ہ ھھڻ ۀ ۀ ہ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻچ :الصورة الثانية

وردت الجممة الفعمية الطمبية المقترنة بفاء الرابطة )فاسألوا أىل الذكر( في محّل جـز جواب شرط 
محذوؼ، بنيتيا العميقة ىي )إْف كنتـ ال تعمموف فاسألوا أىل الذكر( فحذفت جممة الشرط ألّنيا 

 .(٘ٛٔ)ما بعدىا مف الجممة االستئنافية البيانية )إْف كنتـ ال تعمموف( يفّسرىا
أف يستعمموا أىل الذكر، وىـ أىل الكتاب ِمّمف يؤمف بالتوراة واإلنجيل، حّتى ))وقد أمرىـ هللا 

انوا ُيعمموىـ ماذا أرسمنا إلييـ أ رجااًل أـ مالئكة كما اعتقدوا، فيـ يعمموف أّف رسل ّللّا الموحى إلييـ ك
ّنما أحاليـ عمى أولئؾ ألّنيـ كانوا يشايعوف المشركيف في معاداة رسوؿ ّللّا  بشرًا، ولـ يكونوا مالئكة. وا 

 ّفال يكاذبونيـ فيما ىـ فيو ردء لرسوؿ ّللا ، ))(ٔٛٙ) 
الشرطية، وجممة جواب الشرط  كما أّف جممة )كنتـ ال تعمموف( واقعة موقع جممة الشرط بإفْ 
  محذوفة دّؿ عمييا ما قبميا، أي: الجواب األوؿ )فاسألوا أىل الذكر(. 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ] وقد تكّررت الصورة نفسيا في قولو تعالى:

 [ڌڍ

 التحويل بحذؼ جممة جواب )إْف ( الشرطية: -4
ـكما ذكرنا، في كّل جممة شرطية فعٌل وجواٌب، ولكف    ُيحذُؼ الجواب إْف كاف الداؿُّ عميو ما َتَقدَّ

جواب في المعنى، أي: إذا تقّدـ عمى الشرط ما ىو الجواب في المعنى أغنى ذلؾ عف ذكر الىو 
ّف لـ ،، وكذلؾ ُيحذؼ ما ُعمـ مف جواب إفْ (ٚٛٔ) الجواب يتقّدـ عمى الشرط  أي: إذا دّؿ عميو دليل، وا 

، والتقدير: (ٛٛٔ)...[جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب: ]ما ىو الجواب في المعنى، نحو قولو تعالى
فأّما قولهم: أَجٌئَُك إْن ِجئْتَنًِ، وآتٌك إْن تأتِنً، فالذي عندنَا »: ىػ(ٖٙٔ)تابف السّراج قاؿ. (ٜٛٔ)فافعل

 (ٜٓٔ)«أّف ىذا الجواب محذوؼ، كفى عنو الفعل المقّدـ

  . (ٜٔٔ)لما فيو مف اإلبياـويجوز حذؼ جواب الشرط، لالختصار، ولمداللة عمى التفخيـ والتعظيـ،   
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وز الحذؼ حّتى يكوف المحذوؼ معمومًا بما يدّؿ عميو مف متقّدـ خبر أو مشاىدة وال يج  
  .(ٕٜٔ)حاؿ
المخاطب بو، حذؼ الجواب يقع في مواقع التفخيـ والتعظيـ، ويجوز حذفو لعمـ »وقاؿ الزركشي:  

ّنما يحذؼ لقصد المبالغة، ألّف السامع مع أقصى تخّيمو يذىب منو الذىف كل مذىب، ولو صّرح  وا 
ـّ ال يحسف تقدير الجواب  بالجواب لوقف الذىف عند المصّرح بو فال يكوف لو ذلؾ الوقع، ومف ُث

 .(ٖٜٔ)«مخصوصًا إاّل بعد العمـ بالسياؽ

 ، منيا(ٜٗٔ)جواب )إْف( الشرطية في آيات عّدة مف سورة األنبياءوقد ورد التحويل بحذؼ جممة    

، حيث نجد حذؼ جممة چک ک ک ک ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑچ قولو تعالى:
جواب الشرط في الجممة الشرطية المكّونة مف )إف( الشرطية الجازمة و جممة فعل الشرط مف )كاف( 

 ( الواقع اسمًا لكاف، و)فاعميف( خبر كاف منصوب. ومعمولييا مف ضمير المتكّمميف )نا
والبنية العميقة ليذه الجممة ىي )إْف كّنا فاعميف الّتخذناه( فُحذؼ جواب الشرط اختصارًا لما في 
الكالـ مف البسط، وألّنو دّؿ عميو الكالـ المتقّدـ، وىو جممة جواب )لو( الشرطية أي: )التخذناه( فيو 

.  تكرير لمتالـز
في حذؼ جواب الشرط، أّنو لّما تـّ ربط إحدى الجممتيف باألخرى في ىذه المواضع حّتى  والسرّ 

 صارا جممة واحدة، أوجب ذلؾ فضاًل وطواًل، فُخفَِّف بالحذؼ خصوصًا مع الداللة عمى ذلؾ.
 التحويل بحذؼ جممة جواب )لو( الشرطية: -٘

لطف ضروب اإليجاز وأحسنيا، وذلؾ وحذؼ جواب )لو( كثيٌر شائٌع في القرآف والشعر، وىو مف أ
أي:  (ٜ٘ٔ)[...ڃ ڃ چ چ چ چ] كقولؾ: لو ُزْرَتنا، معناه: ألحسّنا إليؾ، ونحو قولو تعالى:

 .(ٜٙٔ)لكاف ىذا القرآف
 وقد ورد التحويل بحذؼ جواب )لو( الشرطية في آية واحدة مف سورة األنبياء، وىي قولو تعالى:

ڃ چ چ چ چ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄچ

 چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ

جواب )لو( في ىذه اآلية محذوؼ إيجازًا لداللة الكالـ عميو، وتقديره: )لَما كانوا عمى ما ىـ عميو 
ٱ ] مف الكفر واالستيزاء برسولكـ وبدينكـ(، وىذا ما يحتممو المقاـ، ومأخوذ مف قرينة قولو تعالى:
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فكاف حذفو لالختصار لما في الكالـ مف البسط  (ٜٚٔ)[ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ
 .(ٜٛٔ)نكتة ىذا الحذؼ ىو تيويل جنسو فتذىب نفس السامع كل مذىبوداللة الكالـ عميو، كما أّف 

فيذا النوع مف الحذؼ أظير أنواع المحذوفات المذكورة وأوضحيا لعمـ المخاطب بو، ألّف قولو 
أّف الكالـ يحتاج إلى جواب، كما أّف حذؼ ...[ يتسارع الفيـ فيو إلى ڄ ڃ ڃ ڃ] تعالى:

ّنما ُيحذؼ ما دّؿ عميو مكاف المحذوؼ  .(ٜٜٔ)جواب )لو( ال يسوغ في أّي موضع كاف مف الكالـ، وا 
الوقت الذي يستعجمونو، وىو وقت صعب شديد تحيط بيـ فيو  »لو يعمـ الكافروف ومعنى اآلية: 

ف أنفسيـ وال يجدوف ناصرًا ينصرىـ، َلَما كانوا بتمؾ النار مف وراء وقّداـ، وال يقدروف عمى دفعيا ع
َنو عمييـ  . (ٕٓٓ) «الصفة مف الكفر واالستيزاء واالستعجاؿ، ولكف جيميـ بو ىو الذي َىوَّ

ـُ أّنو كأن»ّف حذؼ الجواب في ىذه اآلية وقد أشار أحمد بدوي إلى أ و يشير إلى تعينو، فإّف َمف يعم
وظيره، وال يجد ناصرًا ينصره، إْف لـ يؤمف، يعمل بكّل قواه عمى سيعرض لمنار، فيشوى بيا وجيو 

أْف يّتقي ىذه النار، فكأّف تقدير اآلية: لو يعمـ الذيف كفروا... لما أنكروا البعث، وما لجّوا في 
 .(ٕٔٓ)«كفرىـ

 الخاتمـــة
 وفيما يأتي عرض ألبرز وأىـّ النتائج التي توصل إلييا البحث:     

 الداللة عمى المعنىب ندما تكوف العناصر الموجودة تفي الحذؼ في الجممة إاّل عال يحصل  -  
 .المقصود

قد يحذؼ في التعبير القرآني لفع أو أكثر حسبما يقتضيو السياؽ والمقاـ، فال يقع ىذا الحذؼ   - 
، وما يقع اعتباطًا، ألّف التعبير القرآني تعبير فني مقصود، فكّل كممة بل كّل حرؼ إّنما وضع لقصد

جنبًا إلى وتحقيق الداللة معًا  بالغي تمحع فيو غاية الفف والجماؿداللّي و فيو مف حذؼ فيو لغرض 
 .جنب

 جممة . ـفعاًل أ ـاسمًا أ ـكاف حرفًا أأالحذؼ في سورة األنبياء يشمل جميع أجزاء الكالـ، سواء  - 
في النحو التحويمي، ليا بنيتاف: واحدة عميقة تحمل المعنى العاـ  كّل جممة أو وحدة اسنادية - 

لى عالـ التحّقق الصوتي،  لمجممة، وأخرى سطحية وىي التي ُتَقاؿ فعاًل وتخرج إلى حيز الوجود وا 
كما أّنيا تختمف عف البنية العميقة في الشكل والمعنى، وتحمل معنى إضافيًا لـ تكف تحممو البنية 

 تحويل. العميقة قبل ال
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بل  الحذؼ إلى مضموف القرآف، نسبةفيذا ال يعني  ،كريمةالحذؼ في تركيب آية ذكر يعندما  - 
البنية ، فإذا لـ تشتمل تركيبية معينةتتألف مف عناصر  العربية جممةلفاكيب المغة، اإلى تر  النسبة

 حذفًا.ذلؾ  دَّ عُ  في البنية العميقة التراكيب مما يؤلف تمؾعمى بعض السطحية 
تبيف أف عممية التحويل بالحذؼ ال تجري إال إذا كاف ثمة ما يدؿ عمى المحذوؼ قبل اإلجراء أو  -

 بعد اإلجراء، واألكثر أف يدؿ عميو ما قبمو.
فالداللة ىي الحاكمة والنحو محكـو عميو، وىذا ىو السر أمر تطمبو الداللة، بالحذؼ  تحويلال -

 التركيبية في التنزيل العزيز.الذي يقف وراء أنواع التحويالت 
ألف الغرض مف  ،عتمادًا عمى فيـ السامع وعممو بالمحذوؼظير في البحث أف الحذؼ يجري ا  -

 بالقرائف الدالة. اكتفاءظير بقرينة ما استغني عف الذكر  ذاإالذكر الداللة عمى المعنى، ف
ال يستعصي فيمو عمى المخاطبيف  ،حقًا تنزَّؿ عربيًا قيمًا غير ذي عوجوكذلؾ تبيف أف القرآف  -

 العرب عمومًا سمفًا وخمفًا.
 ما يأتي: ؼ الجروقد تبيف في التحويل بحذؼ حر  -
، إلى البعيد والقريبإلفادة  شموؿ ال يتخممو فترة بفراغ أو شغل آخر،  يفيد توسيع الزمف وامتداده • 

ابتداء الذي يحصر الزمف في القريب و  ذكرالقبل(، بخالؼ مف ظ الزمف مثل) اقبل ألف إذا حذؼ
 الغاية. 

(المصدريتيف، و قد و  •  يحذؼ قبل ف( فْ )مِ أمايحذؼ حرؼ الجر قياسيًا، فالباء يحذؼ قبل )أْف، وأفَّ
 (.فاظ الزمف كػ)قبل، وبعدأل
 ، تقديرىما: بخير، أو بسوء.و يذكر( ،الجار والمجرور قد يحذفاف بعد ألفاظ الذكر: )ذكرو  •
)يا(النداء قبل )َرّب(، لمداللة عمى القرب، وتنزييًا وتعظيمًا لو، ألف في النداء شيء مف حذؼ وت -

  األمر.
 ويحذؼ المنادى )َرّب(مع األداة تأدبًا في الدعاء كما فعمو أيوب عميو السالـ. -
وعند السرد تطوى بالحذؼ بعض المشاىد التي ال يتعمق غرض بذكرىا، وتترؾ لخياؿ المتمقي أف  -
 تصورىا اىتداء بالسياؽ.ي
 مف أسباب حذؼ الحروؼ، وجممة القسـ.   في الكالـ وقد تبيف أف كثرة االستعماؿ والدوراف -
 تخفيفًا واختصارًا. وجممة جواب الشرط والقسـ لحذؼ جممتي الشرطموجبًا ويعد طوؿ الكالـ  -
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والذىاب في كل  وقد يكوف حذؼ جممة الشرط مف أجل اإلبياـ الداعي إلى تخيل ما خفي، -
 مذىب ليعود بشيء مف الجواب، ألنو لو صرح بو لوقف الذىف عند المصرح بو.

ّنما ىي  ،ادًا في ذاتيو ليست مقصوىي ، التحويل بالحذؼ سبب مف أسبابمراعاة الفواصل،  - وا 
ي ، فالقرآف الكريـ ُيْعَنى باالنسجاـ الموسيقي ومراعاة الفواصل في الجانبيف المفظتابعة لممعنى

 والمعنوي عناية واضحة، فيو يختار الفاصمة مراعًى فييا الجرس والمعنى.
 رًا الضميُر العائد مع األفعاؿ كػ)يعمموف، وال يعمموف( مراعاة لمفاصمة.ويحذؼ كثي - 
الجامعة التي يعجز  مف المعاني الجمة ويحذؼ المضاؼ لمتركيز عمى ما يحمل المضاؼ إليو - 

 يتبيف مما يأتي: ذلؾ كماأداء المضاؼ عف 
برازىا،   • في حذؼ المضاؼ إلى لفع )الرحمف( يبدو أف الحق تعالى يريد تغميب صفة الرحمف وا 

في وجو اإلنساف العاتي الذي يفرط في حق بارئو المتصف بالكماالت الالمتناىية، حتى يرعوي وال 
 لعذاب الرحمف وأمر عقابو.يتعرض 

الذي يمثل  الزاحفة مف يأجوج ومأجوج حذؼ المضاؼ )سّد(لتصوير انطالؽ الكثرة الكاثرة و  •
الحاجب الحقيقي والمفظي أماـ انطالقيا وزحفيا، فحذؼ المضاؼ منح المضاؼ إليو أف يمثل 

ىوؿ تصوير فتح السد، فمـ يقدر ذكر المضاؼ  الزحف البشري اليائل الميوؿ والمخوؼ بمجرد
  نفجار والطوفاف البشري.اإل بتمثيلو ىالزحف فترؾ المضاؼ مكانو لممضاؼ إليو ليقـو 

ىميا أ ر اوز أ (القريةمف ىذه السورة، َتحمََّل المضاؼ إليو ) ( في آيتيفالقرية)حذؼ المضاؼ إلى بو  •
فاستحقت الدمار واليالؾ بكل  ،كأف فساد األىل قد أصابت جدرانيا، وأرضيا، وماءىاف ،الفاسديف

 ما ضمت القرية مف أحياء وكائنات وجماد، وليس بالفاسديف مف أىل القرية فحسب.
 وتبيف أنو كثيرًا ما يكوف حذؼ الحاؿ مف )القوؿ(المحذوؼ، تقديرىا: قائميف. -
 وردت صورة واحدة مف التحويل بحذؼ المصدر الصريح الواقع موقع المفعوؿ ألجمو. -
الموصوؼ وحل محمو الوصف بالمصدر الذي يعد أقوى صيغ الوصف الذي يستحقو حذؼ  -

 سبحانو.
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  الهوامش والتعليقات
 .ٜٔٔ  ينظر: عمـ المعاني والبياف والبديع

 .ٛٔٔ  ينظر البالغة واالسموبية عند السكاكي
  .ٙٔ  الحذؼ في الدرس المغوي 

 .ٖٖٔ  ، والتوجيو المغوي لمقراءات القرآنيةٙٚ/ٕ  ينظر: المثل السائر
 .ٕٗٛ/ٔ الخصائص

 .ٖٓٙ/ٕ المصدر نفسو
 .ٚٙٔ  المسافة بيف التنظير النحوي والتطبيق المغوي  :ينظر

 .ٖ٘ٔ  في نحو المغة وتراكيبيا
 .ٙٗيوسف: 

 ، وفي نحو المغة وتراكيبيإٕٔ/ٔ، والخصائص ٓٚٔ-ٜٙٔ/ٔ  ينظر: األصوؿ في النحو
 .ٖٚ ، التحويل في النحو العربي٘ٗٔ-ٗٗٔ

 .ٕٖٕ-ٕٕٚ ، وظاىرة الحذؼ في الدرس المغوي ٜٕٛ/ٕ ينظر: مغنى المبيب
 .ٓٓٔ، ٕٜ، ٙٙ، ٖٚ، ٕ٘، ٚ( اآليات: ٕٔ
 .ٛ/ٜ ، والجدوؿ في إعراب القرآفٕٜٔ/ٕنظر: التبياف في إعراب القرآف ( ئٖ
 .ٕٛٔ-ٕٚٔ ظر: عمـ المعاني والبياف والبديع( ينٔٗ
 .ٕٖ٘/ٙ بالغة القرآف الكريـ، و ٔٛ/ٕ معاني النحوينظر: ( 8٘
 .ٕٖ٘/ٙ ، وبالغة القرآف الكريـٛ/ٜ( ينظر: الجدوؿ في إعراب القرآف ٔٙ
 .ٕ٘ٔ جممة والوحدة االسنادية الوظيفيةوال، ٖٚ ي النحو العربي( ينظر: التحويل ف8ٚ

 .ٜٔ-ٛٔ/ٚٔ ( التحرير والتنويرٛٔ
،وبالغة القرآف الكريـ ٕٓ/ٜوالجدوؿ في إعراب القرآف،ٛٙ/ٚٔ( ينظر:التحرير والتنويرٜٔ
ٙ/ٖٗٓ-ٖٗٔ. 

 . ٜٕٔ ظر: عمـ المعاني والبياف والبديع( ينٕٓ
 .ٜٗ/ٚٔ( ينظر: التحرير والتنوير ٕٔ
 .ٕٜ، ٖٚ( اآليتاف: ٕٕ
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 .ٛٓٗ/ٙ ، وبالغة القرآف الكريـٔٚ/ٜ( ينظر: الجدوؿ في إعراب القرآف ٖٕ
 .ٖ٘ٔ/ٚٔ ( ينظر: التحرير والتنويرٕٗ
رشاد العقل السميـٕٕ٘/ٕٕزي ( ينظر: تفسير الفخر الّرإ٘  . ٜٕٚ/ٖ ، وا 
 .ٚ/ٜ ( ينظر: الجدوؿ في إعراب القرآفٕٙ
 . ٕٕ/ٜ ، والجدوؿ في إعراب القرآفٜٙٔ/ٕإعراب القرآف ( ينظر: التبياف في ٕٚ
 .ٕ٘/ٚٔ ( ينظر: التحرير والتنويرٕٛ
 .ٜٛٙ/ٖ ( ينظر: إرشاد العقل السميـٜٕ
 .ٗ٘ٔ/٘ ( في ظالؿ القرآفٖٓ
 .ٜٓٔ/ٕ ( ينظر: النحو الوافئٖ
قرآف ، والجدوؿ في إعراب الٜٚٔ/ٕؽ ، والتبياف في إعراب القرآفٔٗٔ/ٗ ينظر: الكشاؼ( ٕٖ
 .ٖٙٓ/ٙ ، وا عراب القرآف وبيانوٕٗ/ٜ

 .ٖ٘ٔ/ٖ ( ينظر: معاني النحوٖٖ
 . ٖٕٚ/ٗظالؿ القرآف ينظر: في( ٖٗ
 .ٕٙٔ/ٗ ، والنحو الوافيٖٜٕ/ٕ( ينظر: جامع الدروس ٖ٘
 .ٕٛ( يوسف: ٖٙ
 .ٖٙٗ، البالغة فنونيا وأفنانياٜٜ/ٕالمثل السائر، و ٕٕٔ/ٔ ( ينظر: الكتابٖٚ
 .ٛ ز بإيجاز الحذؼ( ينظر: اإلعجاٖٛ
، والحذؼ البالغي ٖٖٕ، وظاىرة الحذؼ في الدرس المغوي ٕٜٔ/ٕ( ينظر: شرح المفصلٜٖ

 .ٗ٘ البقرة عوارض التركيب في سورة، ٕٕفي القرآف
  .ٚٚٔ( البقرة: ٓٗ
 .ٕٜٔ/ٕ ، وشرح المفصلٕٗٔ/ٕظر: الخصائص ( ينٔٗ
 .ٖٕٔ، ٖ٘/ٔ( ينظر: الكتابٕٗ
 .ٜٙ، ٜ٘، ٗٚ، ٔٙ، ٖٗ، ٕٗ، ٔٗ، ٖٙ، ٔٔ، ٛ، ٙ( اآليات: ٖٗ
، ٗٚ/ٚٔ، والتحرير والتنوير ٜٛٔ/ٕلقرآف: ، والتبياف في إعراب اٙٗٔ/ٗ( ينظر: الكشاؼٗٗ

 .ٕٖ/ٜ القرآفوالجدوؿ في إعراب 
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ٖٖ 
 

 .ٗٓٚ/ٖ( ينظر: إرشاد العقل السميـ٘ٗ
 .ٖٖٛ/ٙ ، وبالغة القرآف الكريـٖ٘-ٕ٘/ٜ( ينظر: الجدوؿ في إعراب القرآف ٙٗ
 .ٕٚٗ/ٕ أنوار التنزيل وأسرار التأويل( ينظر: ٚٗ
 .ٖٙٗ ، والبالغة فنونيا وأفنانياٜٜ/ٕ( ينظر: المثل السائرٛٗ
 .ٗٗٔ/ٚٔ  ( ينظر: التحرير والتنويرٜٗ
 .ٕٜٔ/ٕ ( ينظر: شرح المفصلٓ٘
 .ٗٙٔ الحذؼ بيف النحوييف والبالغييف( ٔ٘
 .ٜ٘، ٔٔ، ٙ( اآليات: ٕ٘
 .ٕٕٕ/ٕٕ( ينظر: تفسير الفخر الّرازي: ٖ٘
 .ٜٚ، والحذؼ البالغي في القرآف: ٘ٙٔ( ينظر: الحذؼ بيف النحوييف والبالغييف: ٗ٘
 .ٚٗٔ/ٚٔ( ينظر: التحرير والتنوير: ٘٘
 .ٓٓٔ/ٕالسائر: ( المثل ٙ٘
، وظاىرة الحذؼ في ٕ٘ٙٔ/٘، واإلتقاف في عمـو القرآف: ٖٕٓ/ٕ( ينظر: شرح المفصل: ٚ٘

 .ٕٓٗ-ٜٖٕالدرس المغوي: 
  .ٔ٘ٔ( األعراؼ: ٛ٘
 .ٗ( الروـ: ٜ٘
 .ٕ٘ٔ/ٖ( ينظر: معاني النحو: ٓٙ
 .ٕٔٔ، ٜٜ، ٖٜ، ٜٛ، ٘ٛ، ٜٚ، ٕٚ، ٖٖ( اآليات: ٔٙ
 .ٖٗٔ/ٗ( ينظر: الكشاؼ: ٕٙ
 .ٕٛالحذؼ البالغي في القرآف: ( ٖٙ
 .ٖٗٔ/ٗ( ينظر: الكشاؼ: ٗٙ
 .ٜٜ، ٖٜ، ٘ٛ، ٜٚ، ٕٚ( اآليات: ٘ٙ
 .ٗٙ/ٜ، والجدوؿ في إعراب القرآف: ٖ٘ٔ/ٚٔ( ينظر: التحرير والتنوير: ٙٙ
 .ٗٛ( ينظر: الحذؼ البالغي في القرآف: ٚٙ
 .ٕٚٔ/ٕٕ( تفسير الفخر الّرازي: ٛٙ



 . طه صالح أمين آغامجلة آداب الفراهيدي                 أ.م.د التحويل بالحذف في العناصر 
 م. دلشاد دمحم عبدهللا              في سورة األنبياء غير اإلسنادية

 م3102( كانون الثاني 23العدد )                                                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٗ 
 

 .ٕٔرآني: ( بالغة الكممة في التعبير القٜٙ
 .ٕٓ٘/ٖ( ينظر: البرىاف في عمـو القرآف: ٓٚ
(ٕٚٛ( ينظر: ٔٚ  .، لفظة )ربِّ
 .ٗٛ( ينظر: الحذؼ البالغي في القرآف: ٕٚ
: المتضمف ألسرار البالغة، والطراز ٓٓٔ/ٕ، والمثل السائر: ٙٗٔ/ٕ( ينظر: الخصائص: ٖٚ
ٕ/ٔٓٚ. 

 .ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٕ، والمثل السائر: ٙٗٔ/ٕ( ينظر: الخصائص: ٗٚ
 .ٕٙٛ/ٔ( ينظر: إعراب القرآف: الزجاج: ٘ٚ
 .ٕٔٔ، ٔٓٔ، ٖٓ( اآليات: ٙٚ
 .ٕٗ/ٜ( ينظر: الجدوؿ في إعراب القرآف: ٚٚ
 .ٓٗٔ/ٗ( ينظر: الكشاؼ: ٛٚ
 .ٖٗ/ٚٔ( ينظر: روح المعاني: ٜٚ
 .ٖ٘/ٚٔ( ينظر: التحرير والتنوير: ٓٛ
 .ٜٓ( ينظر: الحذؼ البالغي في القرآف: ٔٛ
 .ٖ٘/ٚٔ، والتحرير والتنوير: ٓٗٔ/ٗ( ينظر: الكشاؼ: ٕٛ
 .ٕٖٚ/ٖ( إرشاد العقل السميـ: ٖٛ
 .ٙٚٔ/ٚٔ( ينظر: التحرير والتنوير: ٗٛ
 .٘ٛٔ( البقرة: ٘ٛ
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٕ( ينظر: الخصائص: ٙٛ
 .ٕٗ-ٖٕ( الرعد: ٚٛ
 .ٜٕٓ/ٕ( ينظر: مغني المبيب: ٛٛ
 .ٖٓٔ، ٜٛ، ٜٚ، ٚٙ، ٘ٙ، ٖٙ( اآليات: ٜٛ
، وبالغة القرآف ٕٛ/ٜ، والجدوؿ في إعراب القرآف: ٔٓٚ/ٖالسميـ: ( ينظر: إرشاد العقل ٜٓ

 .ٖٔ٘/ٙالكريـ: 
 .ٙٙ/ٚٔ( التحرير والتنوير: ٜٔ
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، التفسير القرآني لمقرآف: ٙٙ/ٚٔ، والتحرير والتنوير: ٚٗ/ٚٔ( ينظر: روح المعاني: ٕٜ
ٜ/ٜٛٛ. 

في إعراب القرآف:  ، والجدوؿٚٙ/ٚٔ، وروح المعاني: ٖٔٚ/ٖ( ينظر: إرشاد العقل السميـ: ٖٜ
 . ٖٙٚ/ٙ، وبالغة القرآف الكريـ: ٚٗ/ٜ

 .ٗٓٔ/ٚٔ( ينظر: التحرير والتنوير: ٜٗ
 .ٔ، ىامش رقـٖ/ٗأوضح المسالؾ: ( ينظر: ٜ٘
 .ٗٛٙٔ/ٕموسوعة كشاؼ اصطالحات الفنوف والعموـ:  (ٜٙ
 .ٗٗينظر: عوارض التركيب في سورة البقرة: ( ٜٚ
 .ٕ٘ٔالتركيبػي: ينظر: عناصر التحويل ( ٜٛ
، والجدوؿ في إعراب القرآف: ٕٙٔ/ٚٔ، والتحرير والتنوير: ٓٙٔ/ٗ( ينظر: الكشاؼ: ٜٜ
ٜ/ٜ٘ . 

 .ٖٓٔ/ٙ، والبحر المحيط: ٓٙٔ/ٗ( ينظر: الكشاؼ: ٓٓٔ
ٔٓٔ. )  ( ينظر: لساف العرب)َضرَّ
 .ٔٙ-ٓٙ/ٚٔ، وتفسير المراغي: ٖٓٔ/ٙ، والبحر المحيط: ٓٙٔ/ٗالكشاؼ: ( ينظر: ٕٓٔ
 .ٕٙٔ-ٖٕٔ( ينظر: الجممة العربية تأليفيا وأقساميا: ٖٓٔ
 .ٜٙ( مريـ: ٗٓٔ
 .ٛٙٔ-ٗٙٔ/ٔ( ينظر: أوضح المسالؾ: ٘ٓٔ
 .ٗ( التغابف: ٙٓٔ
 .ٖٙ، وعوارض التركيب في سورة البقرة: ٜٙٔ/ٔ( ينظر: أوضح المسالؾ: ٚٓٔ
 .٘/ٔ( ينظر: أمالي ابف الشجري: ٛٓٔ
 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٖ( ينظر: البرىاف في عمـو القرآف: ٜٓٔ
 .ٕ٘ٔ، والجممة والوحدة االسنادية الوظيفية: ٖٚ( ينظر: التحويل في النحو العربي: ٓٔٔ
 .ٔ، ىامش رقـٙٙٔ/ٔ( ينظر: أوضح المسالؾ: ٔٔٔ
 .ٔ٘/ٔ( المحتسب: ٕٔٔ
 .ٕٔٗ/ٕ( ينظر: النحو الوافي: ٖٔٔ
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 .ٚٔ( الحجرات: ٗٔٔ
 .ٖ٘( المؤمنوف: ٘ٔٔ
 .ٖٔٙٔ/٘اإلتقاف في عمـو القرآف: ، و ٜٕٙ/ٕ( ينظر: مغني المبيب: ٙٔٔ
 .٘٘ٔ( األعراؼ: ٚٔٔ
 .ٓ٘-ٜٗ، وعوارض التركيب في سورة البقرة: ٕ٘ٛ/ٖ( ينظر: البرىاف في عمـو القرآف: ٛٔٔ
 .ٕٓٔ( التوبة: ٜٔٔ
 ز٘ٗ( العنكبوت: ٕٓٔ
 .ٕٕٗ/ٖ( ينظر: البرىاف في عمـو القرآف: ٕٔٔ
 .ٖٛ، ٓٙ، ٖٙ، ٕ٘، ٕٓ، ٚ، ٙ( اآليات: ٕٕٔ
 .ٛ/ٜينظر: الجدوؿ في إعراب القرآف: ( ٖٕٔ
 .ٙٛٙ/ٖ( ينظر: إرشاد العقل السميـ: ٕٗٔ
في القرآف الكريـ: جمعتو يسرا السعيد، موقع  البيانية ( ينظر: ممفات في الممساتٕ٘ٔ

 .إسالميات
 .ٙٔ/ٜ( ينظر: الجدوؿ في إعراب القرآف: ٕٙٔ
 .ٖٚ-ٖٙ( النور: ٕٚٔ
 ٕٛ./ٜ ( ينظر: الجدوؿ في إعراب القرآف:ٕٛٔ
 .ٙٙ/ٚٔ( ينظر: التحرير والتنوير: ٜٕٔ
 .ٕٜٖ/ٖ( ينظر: معاني القرآف وا عرابو: ٖٓٔ
، وتفسير الشعراوي: ٙٙ/ٚٔ، والتحرير والتنوير: ٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٗ( ينظر: الكشاؼ: ٖٔٔ
ٔ٘/ٜٖٜ٘. 

 .ٓٔ-ٗ/ٗأوضح المسالؾ: ( ينظر: ٕٖٔ
 .ٗٗالبقرة: ، وعوارض التركيب في سورة ٜٕٚ-ٕٛٚ/ٗينظر: معاني النحو: ( ٖٖٔ
 .ٕٔٔ، ٜٛ( اآليتاف: ٖٗٔ
( ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل: ألبي القاسـ برىاف الديف محمود بف حمزة ٖ٘ٔ

 .ٓٓٗ/ٔالكرمانّي 
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الـ العاقبة )الـ المآؿ، و ( ُتحذؼ )أْف( جوازًا بعد ستة أحرؼ، وىي: الـ التعميل )الـ كي(، ٖٙٔ
بػ)أف( مضمرة.  وأو العاطفات. وينصب الفعل بعدىا ،وثـّ  ،والفاء ،الواوو النتيجة، الصيرورة(، 

 .ٖٜٕ/ٕينظر: جامع الدروس العربية: 
 .ٔٚ ( األنعاـ: ٖٚٔ
 .ٕٔ( الزمر: ٖٛٔ
 .ٕٜٔ-ٜٔٔ/ٗ( ينظر: أوضح المسالؾ: ٜٖٔ
  .ٙ٘/ٜ( ينظر: الجدوؿ في إعراب القرآف: ٓٗٔ
 .ٕٙٔ/ٗ، والنحو الوافي: ٖٜٕ/ٕ( ينظر: جامع الدروس: ٔٗٔ
 .ٕٖٓ/ٗ( النحو الوافي: ٕٗٔ
 .ٕٓٚ( ظاىرة الحذؼ في الدرس المغوي: ٖٗٔ
 .ٗٓٔ/٘، وشرح المفصل: ٕٖٓ( ينظر: المفصل: ٗٗٔ
 .ٖٔٔ( األعراؼ: ٘ٗٔ
 .ٕٗٓ/ٗ( ينظر: معاني النحو: ٙٗٔ
 .ٕٖ٘/ٔ( إعراب القرآف: الزجاج: ؽٚٗٔ
والتحرير والتنوير: ، ٙٗٚ/ٔ، وغرائب التفسير: ٕٖ٘/ٔ( ينظر: إعراب القرآف: الزجاج: ؽٛٗٔ
ٔٚ/ٖٕٔ. 

 .ٕٜٗٙ/٘ٔ، وتفسير الشعراوي: ٕٕٚ/ٖ( ينظر: إرشاد العقل السميـ: ٜٗٔ
 .ٔٙٔ/ٗ( الكشاؼ: ٓ٘ٔ
 .ٖٔٔ/ٚٔ( التحرير والتنوير: ٔ٘ٔ
 . ٙٓٔ: في القرآف( ينظر: الحذؼ البالغي ٕ٘ٔ
 .ٕٜٗٙ/٘ٔ( تفسير الشعراوي: ٖ٘ٔ
 . ٕٗٛ( ينظر: ظاىرة الحذؼ في الدرس المغوي: ٗ٘ٔ
 .ٖٕٗ/ٖ( ينظر: شرح ابف عقيل: تحقيق دمحم محيي الديف: ٘٘ٔ
  .ٛٗ/ٜ، والجدوؿ في إعراب القرآف: ٗٔٚ-ٖٔٚ/ٖ( ينظر: إرشاد العقل السميـ: ٙ٘ٔ
 .ٜٛ، ٙٛ، ٚٙ، ٙٙ، ٖٓ، ٓٔ، ٖ( اآليات: ٚ٘ٔ
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ٖٛ 
 

 .ٓٔ-ٜ/ٜ( ينظر: الجدوؿ في إعراب القرآف: ٛ٘ٔ
 .ٜٛٙ/ٖ( ينظر: إرشاد العقل السميـ: ٜ٘ٔ
  .ٚٙ، ٖٓ( اآليتاف: ٓٙٔ
 .ٕٙ٘( ينظر: ظاىرة الحذؼ في الدرس المغوي: ٔٙٔ
 .٘٘ٔ/ٗ، ومعاني النحو: ٕٖٓ/ٕ، ومغني المبيب: ٜٜ/ٕ( ينظر: المثل السائر: ٕٙٔ
 .٘ٓٔ، ٘ٙ، ٗ٘، ٔ٘ ،ٛٗ، ٙٗ، ٔٗ، ٓٔ ( اآليات:ٖٙٔ
 .ٖٙ-ٖ٘/ٜالقرآف: ( ينظر: الجدوؿ في إعراب ٗٙٔ
 .ٛ٘ٗ/ٗ( ينظر: شرح الرضي عمى الكافية: ٘ٙٔ
 .ٚٓٚ-ٙٓٚ/ٖ( ينظر: إرشاد العقل السميـ: ٙٙٔ
، ٙٔٔ/ٕ، والطراز المتضمف ألسرار البالغة: ٙ٘ٗ/ٗ( ينظر: شرح الرضي عمى الكافية: ٚٙٔ

 .ٖ٘/ٜالجدوؿ في إعراب القرآف: 
، ٗٗ/ٗتحقيق دمحم محيي الديف:  ، وشرح ابف عقيل:ٕٓ٘( ينظر: شرح ابف الناظـ: ٛٙٔ

 .ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٗومعاني النحو: 
 .ٗٗ/ٗ( شرح ابف عقيل: تحقيق دمحم محيي الديف: ٜٙٔ
 .ٚٗ( ينظر: عوارض التركيب في سورة البقرة: ٓٚٔ
 .ٖ٘( النور: ٔٚٔ
 . ٖٛ/ٜ( ينظر: الجدوؿ في إعراب القرآف: ٕٚٔ
 .ٓٙٔ/ٗ( ينظر: شرح الرضي عمى الكافية: ٖٚٔ
 .ٛٛ/ٚٔرير والتنوير: ( التحٗٚٔ
 .٘ٓٔ، ٘ٙ، ٗ٘، ٔ٘، ٔٗ، ٓٔ( اآليات: ٘ٚٔ
 .٘ٗ/ٕ( ينظر: المقتضب: ٙٚٔ
 .ٙ٘ٗ/ٕ( ينظر: البرىاف في عمـو القرآف: ٚٚٔ
 .ٙ٘( العنكبوت: ٛٚٔ
 .ٗٓٔ/ٕ( ينظر: المثل السائر: ٜٚٔ
 .ٖٙ، ٚ، ٘( اآليات: ٓٛٔ
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 .ٚ-ٙ/ٜالقرآف: ، والجدوؿ في إعراب ٘ٛٙ/ٖ( ينظر: إرشاد العقل السميـ: ٔٛٔ
 .ٖٕٖ/ٙ( بالغة القرآف الكريـ: ٕٛٔ
 .ٛ-ٚ/ٚٔ، وتفسير المراغي: ٘ٛٙ/ٖ( ينظر: إرشاد العقل السميـ: ٖٛٔ
 .ٖٕٛٙ/ٗ( ينظر: في ظالؿ القرآف: ٗٛٔ
 .ٛ/ٜ( ينظر: الجدوؿ في إعراب القرآف: ٘ٛٔ
 .ٖٓٔ-ٜٕٔ/ٗ( ينظر: الكشاؼ: ٙٛٔ
 .ٕٚٔ/ٗ( ينظر: أوضح المسالؾ: ٚٛٔ
 .ٖ٘األنعاـ: ( ٛٛٔ
 .ٕٙٔ/ٗ، وأوضح المسالؾ: ٔٓ٘( ينظر: شرح ابف الناظـ: ٜٛٔ
 .ٚٛٔ/ٕ( األصوؿ في النحو: ٜٓٔ
 .ٙٓٔ/ٗ( ينظر: معاني النحو: ٜٔٔ
 .ٜٚ/ٕ( ينظر: المقتضب: ٕٜٔ
 .ٕٗ٘/ٖ( البرىاف في عمـو القرآف: ٖٜٔ
 .ٛٙ، ٖٛ، ٚٔ( اآليتاف: ٜٗٔ
  .ٖٔ( الرعد: ٜ٘ٔ
 .ٛٔٔ/٘، وشرح المفصل: ٚٓٔ-ٙٓٔ/ٕوالمثل السائر: ، ٖٕٖ( ينظر: المفصل: ٜٙٔ
 .ٖٙ( األنبياء: ٜٚٔ
 .ٛٔٔ: في القرآف، والحذؼ البالغي ٓٚ/ٚٔ( ينظر: التحرير والتنوير: ٜٛٔ
 .ٛٓٔ-ٚٓٔ/ٕ( ينظر: المثل السائر: ٜٜٔ
 ( ينظر: المصدر نفسو.ٕٓٓ
 .ٓٓٔ  ( مف بالغة القرآفٕٔٓ

 المصادر والمراجع
  اإلتقاف في عموـ القرآف، لمحافع أبي الفضل جالؿ الديف عبدالرحمف ابف أبي بكر السيوطي

 -ىػ(، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف الشريفٜٔٔ)ت
 ىػ.ٕٙٗٔالمدينة المنّورة، )د.ط(، 
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 ىػ(، ٕٜٛ العمادي الحنفي )تإرشاد العقل السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ، ألبي السعود بف دمحم
 -الرياض، ومطبعة السعادة -تحقيق: عبدالقادر أحمد عطا، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة

 ـ.ٜٔٚٔ -ىػٜٖٔٔالقاىرة، )د.ط(، 
 ىػ(، تحقيق: ٖٙٔاألصوؿ في النحو، ألبي بكر دمحم بف سيل بف الّسراج النحوي البغدادي )ت

 -ىػٚٔٗٔ، ٖبيروت، ط -الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع الدكتور عبدالحسيف الفتمي، مؤسسة
  ـ.ٜٜٙٔ

   ،اإلعجاز بإيجاز الحذؼ في القرآف الكريـ، لستنا دمحم عمي، مجمة العموـ والبحوث اإلسالمية
 ـ. ٕٔٔٓالعدد الثاني، فبراير السوداف،  –جامعة السوداف لمعموـ و التكنولوجيا 

  إعراب القرآف الكريـ وبيانو، لألستاذ محيي الديف بف أحمد مصطفى درويش، اليمامة لمطباعة
بيروت،  -بيروت، ودار ابف كثير لمطباعة والنشر والتوزيع، دمشق -والنشر والتوزيع، دمشق

 ـ.ٕٜٜٔ -ىػٕٔٗٔ، ٖسورية، ط -ودار اإلرشاد لمشئوف الجامعّية، حمص
 ىػ(، تحقيق ودراسة: إبراىيـ األبياري، الناشروف: ٖٔٔالزّجاج )ت إعراب القرآف، المنسوب إلى

، ٕبيروت، ط -القاىرة، ودار الكتاب المبناني -دار الكتب اإلسالمية، ودار الكتاب المصري 
 ـ.ٕٜٛٔ -ىػٕٓ ٗٔ
 ىػ(، تحقيق ٕٗ٘أمالي ابف الشّجري، ليبة هللا بف عمي بف دمحم بف حمزة الحسنّي العموّي )ت

 -ىػٖٔٗٔ، ٔودراسة: الدكتور محمود دمحم الطناجي، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاىرة، ط
  ـ.ٕٜٜٔ

 ،عبدهللا المسّمى تفسير البيضاوي، لمقاضي ناصر الديف أبي سعيد  أنوار التنزيل و أسرار التأويل
ىػ(، حّققة وعّمق عميو وخّرج أحاديثو وضبط ٜٔٚبف عمر بف دمحم الشيرازي البيضاوي )ت

بيروت،  -دار الرشيد، دمشقنّصو: دمحم صبحي حسف حاّلؽ، والدكتور دمحم أحمد األطرش، 
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔ، ٔلبناف، ط -ومؤسسة اإليماف، بيروت

  دمحم عبدهللا جماؿ الديف بف يوسف بف أحمد بف أوضح المسالؾ إلى ألفّية ابف مالؾ، ألبي
ىػ(، ومعو كتاب )ُعّدة السالؾ إلى تحقيق أوضح ٔٙٚعبدهللا بف ىشاـ األنصاري المصري )ت

بيروت،  -المسالؾ( تأليف: دمحم محيي الديف عبدالحميد، منشورات المكتبة العصرية، صيدا
 )د.ط(، )د.ت(.



 . طه صالح أمين آغامجلة آداب الفراهيدي                 أ.م.د التحويل بالحذف في العناصر 
 م. دلشاد دمحم عبدهللا              في سورة األنبياء غير اإلسنادية

 م3102( كانون الثاني 23العدد )                                                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٗٔ 
 

  ىػ(، دراسة وتحقيق ٘ٗٚبأبي حّياف األندلسي )تالبحر المحيط، لدمحم بف يوسف الشيير
وتعميق: الشيخ عادؿ أحمد عبدالموجود، والشيخ عمي دمحم معوض، شارؾ في تحقيقو: الدكتور 
زكريا عبدالمجيد النوتي، و الدكتور أحمد النجولي الجمل، قرظو: األستاذ الدكتور عبدالحّي 

 ـ.ٖٜٜٔ -ىػٖٔٗٔ ،ٔلبناف، ط -الفرماوي، دار الكتب العممية، بيروت
 ىػ(، تحقيق: الدكتور يوسف ٜٗٚالبرىاف في عموـ القرآف، لبدرالديف دمحم بف عبدهللا الزركشي )ت

عبدالرحمف المرعشمي، والشيخ جماؿ حمدي الذىبػي، والشيخ إبراىيـ عبدهللا الكردي، دار 
 ـ.ٜٜٓٔ -ىػٓٔٗٔ، ٔلبناف، ط -المعرفة لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

  بالغة القرآف الكريـ في اإلعجاز إعرابًا وتفسيرًا بإيجاز، لبيجت عبدالواحد الشيخمي، مكتبة
 ـ.ٕٔٓٓ -ىػٕٕٗٔ، ٔالضفة الغربية، ط -األردف، الخميل -دنديس، عّماف

  بالغة الكممة في التعبير القرآني، لألستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، شركة العاتؾ
 -ىػٕٚٗٔ، ٕالقاىرة، طبعة خاصة بالعراؽ، ط -ة والنشر والتوزيعلصناعة الكتاب لمطباع

  ـ.ٕٙٓٓ
  البالغة فنونيا وأفنانيا عمـ المعاني، لمدكتور فضل حسف عّباس، دار الفرقاف لمطباعة والنشر

 ـ. ٜٜٚٔ -ىػٚٔٗٔ، ٗاألردف، ط -والتوزيع، إربد
 ـ . ٕٕٔٓىػ/ ٖٖٗٔة، دمحم صالح زكي أبو حميد، عند السكاكي البالغة واألسموبية 
 ىػ(، تحقيق: عمي دمحم ٙٔٙالتبياف في إعراب القرآف، ألبي البقاء عبدهللا بف الحسيف الُعكبري )ت

  ـ.ٜٙٚٔمصر، )د.ط(،  -البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحمبػي وشركاه
  ،تونس، )د.ط(،  -التونسية لمنشرىػ(، الدار ٖٜٖٔدمحم الطاىر ابف عاشور )تلالتحرير والتنوير

  ـ.ٜٗٛٔ
 رابح بو معزة، دار ومؤسسة  لمدكتورصوره،  -أنواعو -التحويل في النحو العربي، مفيومو

  ـ.ٕٛٓٓسوريا، )د.ط(،  -رسالف لمطباعة والنشر والتوزيع، دمشق
  أصمو وخّرج تفسير الشعراوي )خواطر حوؿ القرآف الكريـ(، لمشيخ دمحم متوّلي الشعراوي، راجع

، قطاع الثقافة والكتب والمكتبات  -أحاديثو: األستاذ الدكتور أحمد عمر ىاشـ، دار أخبار اليـو
 ـ.ٜٜٔٔ -ىػٔٔٗٔالقاىرة، )د.ط(، 
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 التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، لإلماـ دمحم الّرازي فخرالديف ابف تفسير الفخر الّرازي الػُمشَتِيُر ب
دار الفكر لمطباعة والنشر ىػ(، ٗٓٙتير بخطيب الّري )تالعالمة ضياء الديف عمر المش

 ـ.ٜٔٛٔ -ىػٔٓٗٔ، ٔلبناف، ط -والتوزيع، بيروت
 القاىرة، )د.ط(،  -عبد الكريـ الخطيب، دار الفكر العربي لمدكتور، التفسير القرآني لمقرآف

 < )د.ت(، 
  ،حمبي ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى اللمشيخ أحمد مصطفى المراغىتفسير الػمراغي

 .وأوالده بمصر، )د.ط(، )د.ت(
 امع الدروس العربية موسوعة مف ثالثة أجزاء، لمشيخ مصطفى الغاليينػي، راجع ىذه الطبعة ج

 ـ.ٕٗٓٓ -ىػٕ٘ٗٔ، ٔونّقحيا سالـ شمس الديف، دار الكوخ لمطباعة والنشر، ط
 ـ(، ٜ٘ٛٔانو مع فوائد نحوّية ىاّمة، لمحمود صافي )تالجدوؿ في إعراب القرآف وصرفو وبي

 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػٙٔٗٔ، ٖلبناف، ط -دمشق، بيروت، ومؤسسة اإليماف، بيروت -دار الرشيد
  
  ،الجممة العربية تأليفيا وأقساميا، لمدكتور فاضل صالح السامرائي، دار الفكر ناشروف وموزعوف

 ـ.ٕٚٓٓ -ىػٕٚٗٔ، ٕاألردف، ط -عّماف
  الجممة والوحدة اإلسنادية الوظيفية في النحو العربي، لمدكتور رابح بو معزة، دار ومؤسسة

 ـ.ٕٛٓٓدمشق، )د.ط(،  -رسالف لمطباعة والنشر والتوزيع
  في القرآف الكريـ، لمصطفى عبدالّسالـ أبو شادي، مكتبة القرآف لمطبع والنشر الحذؼ البالغي

 ـ.ٜٜٔٔ -ىػٕٔٗٔالقاىرة، )د.ط(،  -والتوزيع
  ،الحذؼ بيف النحوّييف والبالغّييف، دراسة تطبيقية، لحيدر حسيف عبيد، دار الكتب العممية

 ـ.ٖٕٔٓ -ىػٖٗٗٔ، ٔلبناف، ط -بيروت
 ىػ(، تحقيق: الدكتور عبدالحميد ىنداوي، دار ٕٜٖالخصائص، ألبي الفتح عثماف بف جّني )ت

 ـ.ٕٛٓٓ -ىػٜٕٗٔ، ٖلبناف، ط -بيروتالكتب العممية، 
  روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني، ألبي الفضل شياب الديف السّيد محمود

 لبناف، )د.ط(، )د.ت(. -ىػ(، دار إحياء التراث العربي، بيروتٕٓٚٔاآللوسي البغدادي )ت
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ٖٗ 
 

  شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ، البف الناظـ أبو عبدهللا بدرالديف دمحم بف اإلماـ جماؿ الديف
ىػ(، تحقيق: دمحم باسل عيوف الّسود، منشورات دمحم عمي بيضوف، دار ٙٛٙدمحم بف مالؾ )ت

 ـ.ٕٓٓٓ -ىػٕٓٗٔ، ٔلبناف، ط -الكتب العممية، بيروت
 ألبي عبدالرحمف بياءالديف عبدهللا بف َعقيل الَعقيمّي  ؾ،شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مال

ىػ(، ومعو كتاب )منحة الجميل بتحقيق شرح ابف عقيل( تأليف: دمحم ٜٙٚالمصرّي اليمدانّي )
 ـ.ٜٓٛٔ -ىػٓٓٗٔ، ٕٓالقاىرة، ط -محيي الديف عبدالحميد، دار التراث لمنشر والتوزيع

 ىػ(، تصحيح ٛٛٙ بف الحسف االستراباذي )تشرح الّرضي عمى الكافية، لرضي الديف دمحم
 ـ.ٜٜٙٔ، ٕبنغازي، ط -يونسيوسف حسف عمر، منشورات جامعة قار  وتعميق:

  شرح الػمفصل لمزمخشرّي، لموّفق الديف أبي البقاء يعيش بف عمي بف يعيش الموصمي
ىػ(، قّدـ لو ووضع ىوامشو وفيارسو: الدكتور إميل بديع يعقوب، منشورات دمحم عمي ٖٗٙ)ت

 -ىػٕٕٗٔ، ٔلبناف، ط -بيضوف لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العممية، بيروت
 ـ.ٕٔٓٓ

 ألسرار البالغة وعموـ حقائق اإلعجاز، ليحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ  الطراز المتضمف
ىػ(، دار الكتب الخديوية، طبع بمطبعة المقتطف بمصر، )د.ط(، ٜٗٚالعموي اليمني )ت

 ـ.ٜٗٔٔ -ىػٕٖٖٔ
  ظاىرة الحذؼ في الدرس المغوي، لمدكتور طاىر سميماف حمودة، الدار الجامعية لمطبع والنشر

 ـ.ٜٜٛٔاإلسكندرية، )د.ط(،  -والتوزيع
 البديع، لمدكتور عبدالعزيز عتيق، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر -البياف -عمـ الػمعاني- 

 بيروت، )د.ط(، )د.ت(.
  ،عناصر التحويل التركيبػي في المثل العربي في ضوء عمـ المغة المعاصر، أريج حامد الترؾ

األردف،  -ميا، قسـ المغة العربية وآدابيا، جامعة مؤتةرسالة ماجستير، عمادة الدراسات الع
 ـ.ٕٗٓٓإشراؼ: يحيى عباببنو، 

  عوارض التركيب في سورة البقرة، دراسة نحوية وصفية، إعداد الطالبة: سامية مونس خميل أبو
غزة، إشراؼ:  -، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، قسـ المغة العربية، الجامعة اإلسالميةسعيفاف

 ـ.ٕٕٔٓ -ىػٖٖٗٔاألستاذ الدكتور كـر دمحم زرندح، 
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ٗٗ 
 

  وعجائب التأويل، لمشيخ تاج القّراء محمود بف جمزة الكرماني، تحقيق: الدكتور غرائب التفسير
بيروت،  -جّدة، مؤسسة عموـ القرآف -قافة اإلسالميةشمراف سركاؿ يونس العجمّي، دار القبمة لمث

 ـ.ٖٜٛٔ -ىػٖٓٗٔ)د.ط(، 
 ىػٖٕٗٔ، ٕٖالقاىرة، بيروت، ط -ـ(، دار الشروؽ ٜٙٙٔفي ظالؿ القرآف، لسّيد قطب )ت- 

 ـ.ٖٕٓٓ
  في نحو المغة وتراكيبيا منيج وتطبيق، لمدكتور خميل احمد عمايرة، عالـ المعرفة لمنشر

 ـ. ٜٗٛٔ -ىػٗٓٗٔ، ٔالسعودية، طلمممكة العربية ا -والتوزيع، جّدة
 ىػ(، تحقيق وشرح: ٓٛٔالكتاب، كتاب سيبويو، ألبي ِبشر عمرو بف عثماف بف قنبر )ت

 ـ.ٜٛٛٔ -ىػٛٓٗٔ، ٖعبدالّسالـ دمحم ىاروف، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاىرة، ط
 لكّشاؼ عف حقائق غوامض التنػزيل وُعيوف األقاويل في وجوه التأويل، لجار هللا أبي القاسـ ا

ىػ(، تحقيق وتعميق ودراسة: الشيخ عادؿ أحمد ٖٛ٘محمود بف عمر الزمخشري )ت
عبدالموجود، والشيخ عمي دمحم معّوض، شارؾ في تحقيقو األستاذ الدكتور فتحي عبدالرحمف 

  ـ. ٜٜٛٔ -ىػٛٔٗٔ، ٔالرياض، ط -كتبة العبيكافأحمد حجازي، الناشر: م
 ىػ(، تحقيق: عبدهللا عمي الكبير، ودمحم ٔٔٚلساف العرب، لدمحم بف مكـر بف منظور المصري )ت

 القاىرة، )د.ط(، )د.ت(. -أحمد حسب هللا، وىاشـ دمحم الشاذلي، الناشر: دار المعارؼ
  الػمثل الّسائر في أدب الكاتب والشاعر، ألبي الفتح ضياء الديف نصر هللا بف دمحم بف دمحم بف

ىػ(، تحقيق: دمحم محيي الديف عبدالحميد، ٖٚٙعبدالكريـ المعروؼ بابف األثير الموصمي )ت
 ـ.ٜٖٜٔ -ىػٖٛ٘ٔشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبػي وأوالده بمصر، )د.ط(، 

 في تبييف وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا، ألبي الفتح عثماف بف جّني  الػمحتسب
ىػ(، تحقيق: عمي النجدي ناصف، والدكتور عبدالفتاح إسماعيل شمبػي، لجنة إحياء ٕٜٖ)ت

  ىػ.ٙٓٗٔ، ٕ، طالقاىرة -التراث اإلسالمي
دار وائل لمنشر  ،ٔالمسافة بيف التنظير النحوي والتطبيق المغوي، د. خميل أحمد عمايرة، ط

 ـ.ٕٗٓٓوالتوزيع، عماف، األردف، 
 ري الزَّجاج )ت ىػ(، شرح وتحقيق: ٖٔٔمعاني القرآف وا عرابو، ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف السَّ

 ـ.ٜٛٛٔ -ىػٛٓٗٔ، ٔبيروت، ط -الدكتور عبدالجميل عبُده شمبي، عالـ الكتب
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ٗ٘ 
 

 األردف،  -اشروف وموزعوف، عّمافمعاني النحو، لمدكتور فاضل صالح الّسامرائي، دار الفكر ن
 ـ.ٕٔٔٓ -ىػٕٖٗٔ، ٘ط
 القاىرة، ومطبعة دار  -الػمعجـ الػمفيرس أللفاظ القرآف الكريـ، لػدمحم فؤاد عبدالباقي، دار الحديث

 ىػ.ٖٗٙٔالكتب المصرية، )د.ط(، 
 دهللا بي دمحم عبدهللا جماؿ الديف بف يوسف بف أحمد بف عبمغني المبيب عف كتب األعاريب، أل

دار الطالئع  ىػ(، تحقيق دمحم محيي الديف عبدالحميد،ٔٙٚبف ىشاـ األنصاري المصري )ت
 ـ.ٜٕٓٓالقاىرة، )د.ط(،  -لمنشر والتوزيع والتصدير

 ىػ(، وبذيمو كتاب ٖٛ٘في عمـ العربية، ألبي القاسـ محمود بف عمر الزمخشري )ت الػمفّصل
 بدرالديف أبي فراس النعساني الحمبّي، دار الجيل )المفّضل في شرح أبيات المفّصل( لمسيد دمحم

 ، )د.ت(.ٕلبناف، ط -لمنشر والتوزيع والطباعة، بيروت
 ىػ(، تحقيق: دمحم عبدالخالق عضيمة، لجنة ٕ٘ٛالػمقتضب، ألبي العباس دمحم بف يزيد المبّرد )ت

 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ٘ٔٗٔ، ٖالقاىرة، ط -إحياء التراث اإلسالمي
   ممف متكامل لسورة األنبياء ولمساتيا البيانية،، ممفات في الممسات البيانية في القرآف الكريـ 

                                                            //:islamiyyat.comwww.http.جمعتو يسرا السعيد، موقع إسالميات
 ـ(، شركة نيضة مصر لمطباعة والنشر ٜٗٙٔمف بالغة القرآف، لمدكتور أحمد أحمد بدوي )ت

 ـ.ٕ٘ٓٓوالتوزيع، )د.ط(، 
  كّشاؼ اصطالحات الفنوف والعموـ، لمباحث العاّلمة دمحم عمي التيانوي )ت موسوعة

شراؼ ومراجعة: الدكتور رفيق العجـ، تحقيق: الدكتور عمي دحروج، نقل ٛ٘ٔٔبعد ىػ(، تقديـ وا 
النّص الفارسّي إلى العربية: الدكتور عبدهللا الخالدي، الترجمة األجنبية: الدكتور جورج زيناتي، 

  م.8993، 8بٌروت، ط -ناشرونمكتبة لبنان 

  النحو الوافي مع ربطو باألساليب الرفيعة والحياة المغوية المتجّددة، لعباس حسف، الناشر: مكتبة
 ـ.ٕٚٓٓ -ىػٕٛٗٔ، ٔلبناف، ط -الدمحمي، بيروت
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