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ملخص: 

�صورها  يف  التدقيق  اإىل  ويهدف  هود،  �صورة  يف  احلذف  ظاهرة  البحث  هذا  يتناول 
نداوة  الدرا�صة  يعطي  ما  والدالالت،  واالأغرا�ص  املقا�صد  عن  للك�صف  املختلفة،  التعبريية 
وطراوة، ويك�صبها جده وطرافة، بخالف ما هي عليه درا�صة النحو من جفاف وق�صوة، كل 
ذلك للتدليل على متيز اللغة العربية عن غريها بروعة اأ�صاليبها، مما حباها �صعة يف الداللة، 

وقوة يف التعبري.

وقد جاء هذا البحث يف مبحثني: املبحث االأول: احلذف يف املرفوعات، والثاين: احلذف 
يف املن�صوبات، وقد ا�صتخدمت فيه املنهج الو�صفي والتحليلي واال�صتقرائي، وقد ورد يف 
�صورة هود )77( مو�صعا من موا�صع احلذف، منها )35( مو�صعًا للمرفوعات، و )42( مو�صعًا 
للمن�صوبات، وقد اأفاد احلذف يف كل منها غاية داللية، ما يدل على اأن القراآن الكرمي راأ�ص 
الف�صاحة والبالغة، وفيه من الدالئل ما يحتاج اإىل تاأمل وبحث، وعلى الباحثني اأن يولوا 

ظاهرة احلذف اهتمامًا كبرياً.
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Abstract: 
This study addresses the linguistic feature of ellipses in surat Hood in the 

holy Quran. It aims to verify the various figures of speech of this sura so that 
its intentions, purposes and connotations could be disambiguated. Unlike 
syntactic studies with its lifeless aspects, this study is obviously enriched 
with smoothness, depth and originality. Apparently, such linguistic features 
indicate that Arabic enjoys individuality in terms of its unique methods 
expressed by broadness of connotation and strength of expression. The study 
has been divided into two major topics: ellipses in accusative cases and 
ellipses in nominative cases. This study has also employed the descriptive, 
analytical and inductive methodology. 

The study has spotted (77) cases of ellipses in surat Hood where (35) 
have been classified for the nominative cases and (42) for accusative ones. 
However, the elliptical feature in each case has semantically served a 
connotative purpose. Evidently, this indicates that the holy Quran is the peak 
of rhetoric and eloquence with implications that need further investigation 
and research.  

Finally, the study highly recommends that researchers pay greater 
attention to the linguistic feature of ellipses in Arabic.  



354

حذف املرفوعات واملنصوبات في سورة هود

د. يوسف الرفاعيدراسة نحوية داللية

مقدمة: 
ال ياأتي احلذف عبثا يف الكالم، وال�صيما اإذا كان الكالم كالم اهلل تعاىل، فللحذف فوائد 
ودالالت يوؤديها، ويرى عبد القاهر اجلرجاين اأن احلذف دقيق امل�صلك، لطيف املاأخذ، عجيب 
االأمر، �صبيه بال�صحر، فاإنك ترى فيه ترك الذكر اأف�صح من الذكر، وال�صمت عن االإفادة اأزيد 

)1( . )ı( لالإفادة، وجتدك اأنطق ما تكون اإذا مل تنطق، واأمت ما تكون بيانًا اإذا مل تنب
واحلذف يحدث يف العبارة نوعًا من اجلمال، وهذا اجلمال يتذوق، وكاأنه �صيء ذو طعم 
ورائحة، يقول �صاحب خ�صائ�ص الرتاكيب: واإمنا هو ت�رشف ت�صّفى به العبارة، وي�صتد به 

اأ�رشها، ويقوى حبكها ويتكاثر اإيحاوؤها. )2( 
ال�صور  يف  و�صاأدقق  املعنى،  اأ�صا�ص  على  هود  �صورة  يف  احلذف  ظاهرة  و�صاأدر�ص 
التعبريية للحذف ال�صتنباط املعاين للتعبريات املختلفة، مما يعطي املو�صوع نداوة وطراوة، 

ويك�صبه جدة وطرافة، بخالف ما هو عليه من جفاف وق�صوة.
وان اأحدا من الدار�صني مل يتناول ظاهرة احلذف يف �صورة هود، وقد تكون هناك �صذرات 
اأو عبارات متناثرة وردت عر�صًا يف كتاب تف�صري اأو يف بحث اإعجاز، اأو يف كتاب اأدب، وال 
توجد م�صادر تناولت هذه الظاهرة مو�صوعًا منف�صاًل، ولكن هناك درا�صات تناولت ظاهرة 
احلذف معظمها كانت يف بطون الكتب ومنها: االإ�صارة اإىل االإجناز يف بع�ص اأنواع املجاز 
لعز الدين عبد العزيز )ت660ه( ، ودالئل االإعجاز لعبد القاهر اجلرجاين )ت474 ه( ، ومن 

املراجع احلديثة: حكم احلذف واالخت�صار ل�صاحبه بهجت عبد الواحد.
حذف  والثاين  املرفوعات،  حذف  االأول:  املبحث  مبحثني:  يف  البحث  هذا  جاء  وقد 

املن�صوبات، وقد ا�صتخدمت يف بحثي هذا املنهج اال�صتقرائي واالإح�صائي والتحليلي.

املبحث األول: حذف املرفوعات: 

أواًل: حذف املبتدأ وداللته: 

لتوجع  اإما  الكالم،  اإطالة  عن  املقام  ول�صيق  العبث،  عن  لالإحرتاز  املبتداأ  يحذف 
اأو  الذم  اأو  املدح  واإن�صاء  امل�رّشة بامل�صند،  لتعجيل  واإما خلوف فوات فر�صة، كذلك يحذف 

الرتحم)3( 
ُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي} )4(  َلْت ِمن لَّ {اَلر ِكَتاٌب اأُْحِكَمْت اآَياُتُه ُثمَّ ُف�شِّ
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بعد  املرفوع  اال�صم  اإعراب  الفراء  اأجاز  كتاب«،وقد  »هو  وتقديره:  املبتداأ،  املحذوف 
اأو هي خرب  اأنه خرب، واحلروف املقطعة مبتداأ،  احلروف املقطعة، على وجهني: الرفع على 

ملبتداأ حمذوف، تقديره »هذا« )5( . 
اأما الزجاج فاإنه يرف�ص راأي الفراء؛ الأن املق�صود لي�ص االإخبار عن احلروف املقطعة، 
ويقول: هذا غلط، فاملحذوف عند الزجاج هو املبتداأ )6( ، واأبو فخر الرازي وافق الفراء بقوله 
اإن )األر( مبتداأ و )كتاب( خرب، ويرد على الزجاج بقوله: »قال الزجاج: ال يجوز اأن يقال: )األر( 
بهذه  املو�صوف  هو  لي�ص  )األر(  الأن  لرَْت( خرب،  ُف�صّ ُثمَّ  ءاياته  ْت  اأُْحِكمرَ اٌب  )ِكترَ وقوله:  مبتداأ، 
ال�صفة وحده؛ وهذا االعرتا�ص فا�صد؛ الأنه لي�ص من �رشط كون ال�صيء مبتداأ اأن يكون خربه 
حم�صوراً فيه، وال اأدري كيف وقع للزجاج هذا ال�صوؤال، ثم اإن الزجاج اختار قواًل اآخر وهو اأن 
يكون التقدير: األر هذا كتاب اأحكمت اآياته، وعندي اأن هذا القول �صعيف لوجهني: االأول: اأن 
على هذا التقدير يقع قوله: )األر( كالمًا باطاًل ال فائدة فيه، والثاين: اأنك اإذا قلت هذا كتاب، 
)األر(  )األر( في�صري حينئذ  اأقرب املذكورات، وذلك هو قوله:  اإىل  اإ�صارة  فقوله: »هذا« يكون 
خمرباً عنه باأنه كتاب اأحكمت اآياته، فيلزمه على هذا القول ما مل ير�ص به يف القول االأول، 

فثبت اأن ال�صواب ما ذكرناه« )7( .
والوا�صح اأن قول الرازي منطقي يت�رشب اإىل العقل ب�صهولة، لكن االأمر لي�ص كذلك، فلم 
الظاهر، وهذا  ، فاحلروف املقطعة ال ندرك معناها على  )األر(  الرازي ليو�صح معنى  يقف 
االإخبار تو�صيح  الغاية من  لكن  األبتة،  لي�ص مرفو�صًا  يعد هذه احلروف مبتداأ  الذي  الراأي 
املبتداأ واالإنباء عنه، واإذا كان املبتداأ يف مثل هذه احلالة ي�صتع�صي التو�صيح عن ذاته فما 
اإننا لو قدرنا املبتداأ بـ )هذا( ال يعني بال�رشورة  الرازي:  العربة من اعتباره مبتداأ، وقول 
عودتها على )األر( الأنه اأقرب، فنعرف اأن )األر كتاب( وما هو قبلها وما هو بعدها، كلها من 
الكتاب الذي هو القراآن، فال اأظن اأن )األر( اأقرب اإىل )هذا( ، وهي يف بطن الكتاب الذي ي�صري 

اإليه ا�صم االإ�صارة )هذا( .
القراآن عن  ترفع  �صياق  تاأتي يف  املبتداأ فهي  الذي هو  االإ�صارة  ا�صم  اأما داللة حذف 
اأو ال�صامعني،  اإليه جمهول للحا�رشين  اأن امل�صار  اإىل ال�صيء يعني  اإليه، فاالإ�صارة  االإ�صارة 
املقطعة،  احلروف  بعد  بخا�صة  وحتٍد،  اإعجاز  �صياق  وهو  ال�صياق،  هذا  يف  املبتداأ  فحذف 
والو�صول اإىل اخلرب مبا�رشة دون اإ�صارة فيه اإظهار للكتاب وعلو ملكانته، اأما االإ�صارة يف 
ِقنَي} )8( ،  �صورة البقرة فاالأمر يختلف قال تعاىل: {َذِلَك اْلِكَتاُب َل َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَّ
خمتلف من منطلق اأن �صورة البقرة من فواحت �صور القراآن وهي بادئه، واالإ�صارة اإىل الكتاب 
هناك يختلف عن املو�صع يف �صورة هود، كما اأن االإ�صارة يف البقرة يف اإطار نفي الريب عن 

القراآن، وا�صتعمال االإ�صارة يف البقرة كان متوافقًا مع الن�ص القراآين العام.
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ٍة يِف الأَْر�ِس اإِلَّ َعَلى اهلّلِ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُم�ْشَتَقرََّها َوُم�ْشَتْوَدَعَها ُكلٌّ يِف  {َوَما ِمن َداآبَّ
ِبنٍي} )9(  ِكَتاٍب مُّ

ا«، والتقدير: هو يعلم م�صتقرها  هرَ عرَ ْودرَ ُم�ْصترَ ورَ ا  رَّهرَ قرَ ُم�ْصترَ ْعلرَُم  يرَ حذف للمبتداأ يف قوله: »ورَ
وم�صتودعها.

اٍم َوَكاَن َعْر�ُشُه َعَلى امْلَاء ِلَيْبلَُوُكْم  ِة اأَيَّ َماَواِت َوالأَْر�َس يِف �ِشتَّ ِذي َخَلق ال�شَّ {َوُهَو الَّ
ِذيَن َكَفرُواْ اإِْن َه�َذا  ْبُعوُثوَن ِمن َبْعِد امْلَْوِت َلَيُقوَلنَّ الَّ ُكم مَّ ُكْم اأَْح�َشُن َعَمالً َوَلِئن ُقْلَت اإِنَّ اأَيُّ

ِبنٌي} )10(  اإِلَّ �ِشْحرٌ مُّ
احلذف يف »اأيكم اأح�صن«، حيث حذف �صدر اجلملة، وهو مبتداأ تقديره: »اأيكم هو اأح�صن«، 
وحذف ال�صمري هنا فيه تق�صري للجملة، حيث اإنه باحلذف تظهر اجلملتان وكاأنهما جملة 
العائد فهو معرب،  واإذا ذكر  ال�صم،  )اأيهم( مبني على  اأن  اإىل  الب�رشيون  واحدة. وقد ذهب 
ا�صتفهاما  )اأيهم(  ويجعل  خربه،  )واأح�صن(  باالإبتداء  مرفوع  )اأيهم(  اأن  اإىل  اخلليل  وذهب 
ويحمله على احلكاية بعد قول مقدر. وذهب الكوفيون اإىل )اأن( من�صوبة اإذا وقع عليها فعل 
�صواء حذفوا العائد اأم مل يحذفوه. )11( ويرى االألو�صي احتمال اأن تكون هناك جملة حمذوفة 
يف قوله: »يف الكالم جملة حمذوفة اأي وكان خلقه لهما ملنافع يعود عليكم نفعها يف الدنيا 

دون االآخرة« )12( .
ُعُهْم  َعَك َواأَُمٌ �َشُنَمتِّ ن مَّ َّ ا َوَبرَكاٍت َعَلْيَك َوَعَلى اأَُمٍ ممِّ نَّ {ِقيَل َيا ُنوُح اْهِبْط ِب�َشالٍَم مِّ

ا َعَذاٌب اأَِليٌم} )13(  نَّ ُهم مِّ ُثمَّ مَيَ�شُّ
اأمم �صنمّتعهم«، وراأى �صاحب  الكالم: وهم  »اأمٌم«، وتقدير  واأبقى اخلرب  حذف املبتداأ 
التاأويل النحوي اأنها خرب لكان امل�صمرة، رغم اأنه لي�ص من موا�صع اإ�صمارها )14( ، والفراء 
يرى اأنه لو كانت »اأممًا« بالن�صب جلاز اأن توقع عليه )�صنمتعهم( )15( ، ويرى الزخم�رشي 
والبي�صاوي اأن »اأمم« مبتداأ، وجملة: �صنمتعهم«، �صفة لـ »اأمم«، وخرب »اأمم« حمذوف تقديره: 
وممن معك اأمم �صنمتعهم، وحجتهما اإمنا حذف اخلرب؛ الأن القول »ممن معك« يدل عليه )16(، 
املبتداأ  فبتقدير  اأكرث،  فيه طول  اجلملة  اجلملة على  اأقوى، وعطف  االأول  االإعراب  اأن  واأرى 
ي�صبح عندنا جملتان، وبعدم تقديره يكون من قبيل عطف مفرد على مفرد، واال�صتئناف 
مع تقدير املبتداأ اأو عطف اجلملة على جملة �صابقة فيه داللة جديدة حتل بهذا اال�صتئناف، 
وكاأنهم اأمم لهم �صفاتهم اخلا�صة بهم غري املذكورين يف البداية. ويرى االأخف�ص اأنها رفع 

على االبتداء نحو قولك: �رشبت زيداً وعمرو لقيته. )17( 
واأمم،  اأنت  اهبط  تقديره:  اهبط،  ال�صمري يف  )اأمم( معطوف على   « اأن  العكربي  ويرى 
للعلماء حول كون  راأيني  ال�صيوطي  واأورد   .  )18( التوكيد«  مغنيًا عن  بينهما  الف�صل  وكان 
اأن  امللوكي(  والت�رشيف  اللمع  )�صارح  الوا�صطي  راأي  االأول:  وكونه خرباً:  مبتداأ  املحذوف 
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االأوىل كون املحذوف املبتداأ؛ الأن اخلرب حمط الفائدة؛ والثاين: راأي العبدي، وهو اأن االأوىل 
كون املحذوف اخلرب؛ الأن التجّوز اأواخر اجلمل اأ�صهل. )19( 

ن َجاء  {َوَلَقْد َجاءْت ُر�ُشلَُنا اإِْبَراِهيَم ِباْلُب��رْسَى َقاُلواْ �َشالَماً َقاَل �َشالٌَم َفَما َلِبَث اأَ
ِبِعْجٍل َحِنيٍذ} )20( .

حذف الفعل والفاعل واأبقى املفعول به »�صالمًا«، ويجوز يف »�صالمًا« اأن يكون مفعوال 
مطلقا للفعل املحذوف اأ�صلموا �صالمًا. وحذف املبتداأ واإبقاء اخلرب »�صالم«، والتقدير: »اأمركم 
فالرفع على  لكان �صوابًا،  الكلمتني  لكلتا  ن�صبًا  اأو  رفعًا  كان  لو  اأنه  يرى  والفراء  �صالم«. 
اأنكرهم: هو  فقال حني  �صلموا  القوم  اأن  االأخرى  رفع  يظهر، وحجة  واإن مل  عليكم،  اإ�صمار 
�صالم اإن �صاء اهلل فمن اأنتم الإنكاره اإياهم )21( ، وهنا نفرق بني الرفع والن�صب، فالرفع على 
تقدير مبتداأ حمذوف، والن�صب على تقدير فعل حمذوف، كاأنك قلت: قلت �صالمًا، والرفع على 
اأمري  والرفع على:  �صلمنا �صالمًا،  الن�صب:  الزجاج فيقدر يف حالة  اأما  تقدير: نحن �صالم، 

�صالم )22( . 
لوجود  ،على موا�صع احلذف هنا   )23( الزجاج  اإليه  اإىل ما ذهب  ال�صيوطي  وقد ذهب 
اأن يكون املحذوف يف قوله: »قال �صالم« اخلرب و«�صالم« هي املبتداأ  دليل حايل. ويجوز 

على تقدير: عليكم �صالم.
على  اأي  املبتداأ  هو  احلالة  هذه  مثل  يف  املحذوف  يكون  اأن  املنا�صب  من  اأنه  واأرى 
تقدير: هو �صالم، ولي�ص اخلرب هو املحذوف على تقدير )عليكم �صالم( ، وذلك الأن اخلرب تتم 

به الفائدة فهو اأوىل بعدم احلذف. 
اأما الداللة يف ذلك كله فتكمن يف اأن )�صالمًا( مع عامله جملة فعلية، اأما )�صالم( مع 
اخلرب اأو مع املبتداأ ح�صب التقدير فيكون جملة ا�صمية، والفعلية تدل على احلدث والتجدد، 
واال�صمية تدل على الثبوت، فاال�صم غري متخ�ص�ص بزمن، اأما الفعل فله زمن، اإما يف املا�صي 
اأو احلا�رش اأو امل�صتقبل، اإذن اجلملة الفعلية غري ثابتة اأما اال�صمية فثابتة، وعليه فنبي اهلل 
ابراهيم عليه ال�صالم حياهم بتحية خري من حتيتهم، اإذ هم حيوه بجملة فعلية، وهو حياهم 

بجملة ا�صمية دالة على الثبوت. )24( .
وراأي ابن عا�صور يتوافق مع هذا التحليل بقوله يف التحرير والتنوير: »ورفع امل�صدر 
ولذلك  والّثبات؛  الّدوام  اأدّل على  الفعل، فهو  تنا�صب معنى  فيه  الّرفع  الأّن  اأبلغ من ن�صبه؛ 
خالف بينهما للّداللة على اأّن اإبراهيم عليه ال�ّصالم رّد ال�ّصالم بعبارة اأح�صن من عبارة الر�صل 

زيادة يف االإكرام« )25( .
اَر َوِبْئ�َس اْلِوْرُد امْلَْوُروُد} )26(  {َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفاأَْوَرَدُهُم النَّ
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الورد املورود«، وهي من حاالت وجوب  واأبقى اخلرب يف قوله: »بئ�ص  املبتداأ  حذف 
املورود«.  هو  الورد  »بئ�ص  الكالم:  وتقدير  الذم،  جملة  يف  عليه  املن�صو�ص  املبتداأ  حذف 
ويجوز اأن يكون »املورود« نعتًا ويكون املخ�صو�ص بالذم حمذوفًا، ويجوز اأن يكون اأي�صًا 
مبتداأ وخربه مقدم هو جملة »بئ�ص الورد«، وابن ه�صام يرى اأن تقدير اجلمل هنا من قبيل 
االإطناب وتكثري اجلمل )27( ، ومن خالل راأي ابن ه�صام و�صح اأن الهدف من احلذف هنا عدم 
االإطالة يف اجلمل؛ الأن االإطالة ت�صبب للجمل ترهاًل غري حممود، كما اأن حذف املبتداأ يف هذا 
اإطالة، وباإثباته كاأنه  ال�صياق، يجعل املخ�صو�ص بالذم، وفاعل )بئ�ص( ال�صيء نف�صه دون 

يف�صل بني الفاعل وخم�صو�ص الذم، وهو فا�صل كما نلحظ باللفظ ال باملعنى.
{َواأُْتِبُعواْ يِف َه�ِذِه َلْعَنًة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ِبْئ�َس الرِّْفُد امْلَْرُفوُد} )28( 

املرفود«، وهي من حاالت وجوب  الرفد  »بئ�ص  قوله:  اخلرب يف  واأبقى  املبتداأ  حذف 
حذف املبتداأ املن�صو�ص عليه يف جملة الذم، وتقدير الكالم: »بئ�ص الرفد هو املرفود«،ويقال 

يف هذه االية كماقيل يف �صابقتها.
اِر َلُهْم ِفيَها َزِفريٌ َو�َشِهيٌق} )29(  ِذيَن �َشُقواْ َفِفي النَّ ا الَّ {َفاأَمَّ

النار، ويرى بهجت عبد  والتقدير: فهم يف  النار«،  املبتداأ من قوله: »ففي  هنا حذف 
فعاًل  واأن هناك  »الذين«،  للمبتداأ  النار« متعلق مبحذوف خرب  اجلملة »يف  �صبه  اأن  الواحد 

حمذوفًا بتقدير: يلقون يف النار فحذف الفعل يلقون )30( .
وذلك  النار،  يف  ودخولهم  االأ�صقياء  بني  فا�صاًل  ي�صكل  ال  كي  »هم«  املبتداأ  وحذف 
للتعجيل يف عقابهم، بعد ما اأمهلهم اهلل يف احلياة الدنيا ذلك االإمهال ومل يتوبوا، وتاأويل 
وذلك  املبتداأ؛  اأوىل،حيث حذف  االأول  التقدير  اأن  واأرى  فعلية،  فيه جملة  يقدر  الواحد  عبد 
الأن ال�صياق وفق هذا الراأي هو جملة ا�صمية، ووفق تاأويل عبد الواحد جملة فعلية، واجلملة 
اال�صمية ثابتة الزمن والداللة، وهذا ين�صجم مع عقاب الكافرين الذين �صقوا، فهم خملدون 

يف النار.

حذف املبتدأ املضاف: 

ٍة يِف الأَْر�ِس اإِلَّ َعَلى اهلّلِ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُم�ْشَتَقرََّها َوُم�ْشَتْوَدَعَها ُكلٌّ يِف  {َوَما ِمن َداآبَّ
ِبنٍي} )31(  ِكَتاٍب مُّ

اأي �صمان رزقها، وحذف امل�صاف  حذف امل�صاف وهو مبتداأ يف املعنى، والتقدير: 
اإليه جلعله عني امل�صاف، وتقدمي �صبه اجلملة )على  اإىل الرتكيز على امل�صاف  هنا يهدف 

اهلل( اأفاد تخ�صي�ص الرزق على اهلل دون غريه، فهو املتكفل به.
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َرُموَن} )32(  ا جُتْ َّ {اأَْم َيُقوُلوَن اْفرَتَاُه ُقْل اإِِن اْفرَتَْيُتُه َفَعَليَّ اإِْجَراِمي َواأََناْ َبِريٌء ممِّ
اإجرامي«،  »فعليَّ  قوله:  يف  مكانه  اإليه  امل�صاف  و�صد  املبتداأ،  وهو  امل�صاف،  حذف 
والتقدير: فعلي عقوبة اإجرامي، اأو جزاء جرمي وك�صبي وهو م�صدر )33( ، فاالإجرام يقابله 
لفعل  وتب�صيع  ال�صيء  يف  املبالغة  بهدف  هذا  ولكن  نف�صه،  من  اإجرام  يقابله  وال  عقوبة 
االإجرام، لذا جعل عقوبة االإجرام اإجرامًا، ويالحظ اأنه خ�ص�ص االإجرام ملرتكبه بتقدمي �صبه 
اجلملة، وقد اأفاد تقدمي �صبه اجلملة )علّي( ح�رش عقوبة اإجرام ال�صخ�ص يف نف�صه، فال تقع 

يف غريه.
ِحيٌم} )34(  ي َلَغُفوٌر رَّ َراَها َوُمْر�َشاَها اإِنَّ َربِّ {َوَقاَل اْرَكُبواْ ِفيَها ِب�ْشِم اهلّلِ جَمْ

املكان،  على  يدالن  ظرفان  وهما  ومر�صاها«،  »جمراها  قوله:  من  امل�صاف  حذف 
واملق�صود فيهما وقت جمراها ووقت مر�صاها، لذلك يكونان ظريف زمان، فقد حّل امل�صاف 

اإليه حمل امل�صاف، اأو قد يكونان مبعنى امل�صدر، اأي االإجراء واالإر�صاء )35( .
ويرى العكربي اأن »ب�صم اهلل« خرب، وجمراها مبتداأ، واجلملة حال من الواو، اأي م�صمني 
مو�صع جريانها )36( ، اأما الزجاج فاإنه يرى، اأن »جمريها ومر�صيها« خرب ملبتداأ حمذوف، 
على تقدير: هو جمريها ومر�صيها ويجوز عنده ن�صبها على احلال على معنى: جمريا لها،اأو 
ن�صبها على املدح على معنى: اأعني جمريها ومر�صيها )37( . واأورد القرطبي قراءة جماهد 
)ب�صم اهلل جمريها ومر�صيها( على اأنها نعت جمرور للفظ اجلالله، اأو هي خرب ملبتداأ حمذوف 

تقديره هو جمريها )38( .
ْل َعَلْيِه َوَما  َماَواِت َوالأَْر�ِس َواإَِلْيِه ُيْرَجُع الأَْمرُ ُكلُُّه َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّ ِ َغْيُب ال�شَّ {َوهلِلّ

ا َتْعَملُوَن} )39( . َك ِبَغاِفٍل َعمَّ َربُّ
وق�صائه  حكمه  واإىل  واالأر�ص،  ال�صموات  غيب  علم  »وهلل  وتقديره:  امل�صاف،  حذف 
اأو على ع�صمته« )40( ، وحذف امل�صاف هنا  يرجع االأمر كله، فاعبده وتوكل على ن�رشه، 
يجعل املعنى اأقوى يف الداللة؛ فهنا ال يخفى على اهلل �صيء من اأعمال الب�رش وغري الب�رش يف 
ال�صموات واالأر�ص، نافيًا يف املقابل علم اأي خملوق بالغيب، فلو كانت االية بذكر امل�صاف«، 
الأفادت معنى معرفة اهلل لعلم الغيب، ولكن بحذفه يكون اهلل عاملًا على الغيب بحد ذاته، 
ولي�ص بعلمه لغيب حمدود فقط يتعلق باأمر اأو بق�صية يدور احلديث حولها، حتى ال يظن ظان 

اأن علم الغيب من اأنواع التخمني والرتجم والتنبوؤ.
ثانيًا- حذف اخلرب: يحذف اخلرب لالحرتاز من العبث بعدم ذكر ما ال �رشورة لذكره، 
والق�صد اإىل االإيجاز مع �صيق املقام، وهذا من �صاأنه اأن يك�صب االأ�صلوب قوة وي�صفي عليه 

جماال. )41( 
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ا اأُنِزِل ِبِعْلِم اهلّلِ َواأَن لَّ اإَِل�َه اإِلَّ ُهَو َفَهْل اأَنُتم  َ ْ َي�ْشَتِجيُبواْ َلُكْم َفاْعَلُمواْ اأَمنَّ {َفاإِن ملَّ
�ْشِلُموَن} )42(  مُّ

حذف خرب ال من قوله: »ال اإله«، وهو الغالب يف خرب ال النافية للجن�ص، ويقدر باألفاظ 
الكون العام، اأي: ال اإله موجود اإال اهلل، وحذف اخلرب الأنه كون عام ومعلوم للمخاطب، فال 

�رشورة لذكره.
ْنُه َوِمن َقْبِلِه ِكَتاُب ُمو�َشى اإََماماً  ِه َوَيْتلُوُه �َشاِهٌد مِّ بِّ ن رَّ َنٍة مِّ {اأََفَمن َكاَن َعَلى َبيِّ
اُر َمْوِعُدُه َفالَ َتُك يِف ِمْرَيٍة  ِمُنوَن ِبِه َوَمن َيْكُفْر ِبِه ِمَن الأَْحَزاِب َفالنَّ َوَرْحَمًة اأُْوَل�ِئَك ُيوؤْ

ا�ِس لَ ُيوؤِْمُنوَن} )43(  َك َوَل�ِكنَّ اأَْكَثَ النَّ بِّ قُّ ِمن رَّ ُه احْلَ ْنُه اإِنَّ مِّ
حذف خرب املبتداأ »من«، الإغناء احلاِل عن ذكره، وتقديُره: اأفمن كان على بينة من ربه 
كاأولئك الذين ُذكرت اأعمالرَهم وُبنيِّ م�صرُيهم وماآُلهم، يعني اأن بينهما اتفاقًا عظيمًا بحيث 
ال يكاد يرتاءى ناراهما )44( ، وحذف اخلرب هنا لداللة اجلملة عليه، ولو ذكر اخلرب لكان يف 

اجلملة طول غري حمبذ.
ْمِر اهلّلِ اإِلَّ َمن  َم اْلَيْوَم ِمْن اأَ ُمِني ِمَن امْلَاء َقاَل لَ َعا�شِ {َقاَل �َشاآِوي اإِىَل َجَبٍل َيْع�شِ

ِحَم َوَحاَل َبْيَنُهَما امْلَْوُج َفَكاَن ِمَن امْلُْغَرِقنَي} )45( . رَّ
حذف خرب )ال( من قوله: »ال عا�صم اليوم«، وهو ما يغلب مع خرب ال النافية للجن�ص، 
ويكون )اليوم( من�صوبا على اإ�صمار فعل يدل عليه )عا�صم( ،اأي ال عا�صم يع�صم اليوم،واجلار 
اجلار  يكون  واأن  ال،  با�صم  من�صوبا  )اليوم(  يكون  اأن  يجوز  وال  بالفعل،  متعلق  واملجرور 
واملجرور متعلقا به، الأنه يلزم اأن يكون معربا منونا ويجوز ان تكون ال مبعنى لي�ص، واإال 
من رحم يف مو�صع ن�صب ا�صتثناء، لي�ص من االأول اأي لكن من رحمة اهلل فهو يع�صمه. )46( 

ِعيفاً َوَلْولَ َرْهُطَك  ا َلرَنَاَك ِفيَنا �شَ ا َتُقوُل َواإِنَّ َّ {َقاُلواْ َيا �ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكِثرياً ممِّ
َلَرَجْمَناَك َوَما اأَنَت َعَلْيَنا ِبَعِزيٍز} )47( . 

حذف اخلرب من تركيب »ولوال رهطك لرجمناك«، واملبتداأ »رهطك«، وهذا من مواطن 
وجوب حذف اخلرب عند الب�رشيني، الأن اخلرب كون عام )48( ، والتقدير: لوال رهطك موجودون، 
واحلذف هنا ياأتي ل�صيانة اجلملة من الرتهل واالإطالة، ومواطن احلذف هنا الأن اخلرب كون 
عام ولي�ص خا�صًا، واالأكوان اخلا�صة التي ال دليل عليها لو حذفت لوجب ذكرها، مثل: لوال 
زيد �صاملنا ما �صلم، وذهب الكوفيون اإىل اأن )لوال( ترفع اال�صم بعدها الأنها نائبة عن الفعل 

الذي لو ظهر لرفع اال�صم فحذفوا الفعل تخفيفا )49( .
يٌد} )50( . ُه َعَلْيَك ِمْنَها َقاآِئٌم َوَح�شِ {َذِلَك ِمْن اأَنَباء اْلُقَرى َنُق�شُّ

حذف خرب املبتداأ )ح�صيد( ، وتقديره: منه ح�صيد، وذلك لداللة ال�صياق عليه.
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ثانياً- حذف اخلرب املضاف: 

اِلٍح َفالَ َت�ْشاأَْلِن َما َلْي�َس َلَك ِبِه  ُه َعَمٌل َغرْيُ �شَ نَّ ُه َلْي�َس ِمْن اأَْهِلَك اإِ {َقاَل َيا ُنوُح اإِنَّ
اِهِلنَي} )51(  ِعْلٌم اإِينِّ اأَِعُظَك اأَن َتُكوَن ِمَن اجْلَ

حذف امل�صاف، وهو يف االأ�صل خرب )اإن( يف قوله »اإنه عمل غري �صالح«، على تقدير: 
رْيُ  غرَ ٌل  مرَ عرَ ُه  اإِنَّ  « قال:  عندما  بامل�صدر  الذات  عن  اأخرب  قد  فيكون  �صالح  غري  عمل  ذو  اإنه 
ا�صم  وهو  )اإنه(  املت�صل يف  ال�صمري  وهو  نوح  ابن  عن  به  اأخرب  )عمل( م�صدر  فـ  اِلٍح«،  �صرَ
ذات، وذلك بق�صد املبالغة والتجوز، والق�صد منه حتويل الذات اإىل حدث، وكان ابنه حتول 
اإىل عمل غري �صالح ومل يبق منه �صيء ي�صلح، لقطع االأمل من اإ�صالحه )52( والإفادة معنى 
اإنه ذو عمل  املبالغة يتطلب احلذف، وذكر امل�صاف يفقد املعنى الداللة املرادة، فلو قلنا: 
غري �صالح، ملا اأدى املعنى املراد من االإخبار بامل�صدر، اإذن ال داعي لذكر امل�صاف يف مثل 
هذا املوقف، الأن املعنى اأ�صبح: اأن ابنك يا نوح اأ�صبح عماًل غري �صالح، وهذا يختلف بالطبع 

عن معنى: ابنك ذو عمل غري 56�صالح.
اٍر َعِنيٍد} )53(  َبُعوا اأَْمَر ُكلِّ َجبَّ ِهْم َوَع�َشْوا ُر�ُشَلُه َواتَّ {َوِتْلَك َعاٌد َجَحُدوا ِباآََياِت َربِّ

حذف امل�صاف وهو باالأ�صا�ص خرب يف قوله: »تلك عاد« والتقدير: تلك قبيلة عاد.

ثالثاً- حذف الفاعل: 

االإيجاز  اإىل  الق�صد  اللفظية  الدواعي  اأو معنوية، فمن  لفظية  الأغرا�ص  الفاعل  يحذف 
اأو  به  اجلهل  اأو  بالفاعل  العلم  املعنوية  الدواعي  الكالم، ومن  ال�صجع يف  واملحافظة على 

اخلوف عليه اأو الرغبة يف تعظيمه اأو حتقريه اأو االإبهام على ال�صامع )54( .
ُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي} )55( . َلْت ِمن لَّ {اَلر ِكَتاٌب اأُْحِكَمْت اآَياُتُه ُثمَّ ُف�شِّ

وبناء  اآياته،  اهلل  اأحكم  بتقدير:  الفاعل،  حذف  قد  فيكون  للمجهول  مبني  اأحكمت، 
للمجهول هنا يتناغم ويتالءم مع حذف مبتداأ )الكتاب( ، فبني الفعل للمجهول داللة وا�صحة 
على اأن ذكر الفاعل، وهو كالتايل »اأحكم اهلل اآياته« قد يفهم منه اأن االآيات بحاجة للتعريف 
مبن اأحكمها، ولكن مق�صد التعبري القراآين اأنه غري ذلك، وهو احلديث عن اإحكامها الأن هناك 
ت�صليما مبن اأحكمها. الفعل »ف�صلت« مبني للمجهول فيكون قد حذف الفاعل، بتقدير ف�صل 

اهلل اآياته، وما قلته يف »اأحكمت« قابل لقوله مرة ثانية هنا.
ا اأُنِزَل ِبِعْلِم اهلّلِ َواأَن لَّ اإَِل�َه اإِلَّ ُهَو َفَهْل اأَنُتم  َ ْ َي�ْشَتِجيُبواْ َلُكْم َفاْعَلُمواْ اأَمنَّ {َفاإِن ملَّ

�ْشِلُموَن} )56(  مُّ
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الفعل للمجهول من  الكتاب، وبناء  اأُنزل  »اأُنزل«، والتقدير:  الفاعل للفعل  حذف نائب 
قبيل حذف الفاعل، الأنه معلوم معروف، والتقدير: اأنزل اهلل الكتاب، فلو كان الكالم: اأنزل اهلل 
الكتاب بعلم اهلل، لكان الرتكيب خملخاًل، فكيف �صينزل اهلل الكتاب بعلم اهلل لذا حذف الفاعل 

وبني الفعل للمجهول، فكان اأجمل واأحكم.
َتْبَتِئ�ْس مِبَا َكاُنواْ  لَّ َمن َقْد اآَمَن َفالَ  ِمَن ِمن َقْوِمَك اإِ ُه َلن ُيوؤْ {َواأُوِحَي اإِىَل ُنوٍح اأَنَّ

َيْفَعلُوَن} )57( 
حذف الفاعل يف قوله: »اأوحي اإىل نوح« فبنى الفعل اإىل املجهول، وحذف الفعل هنا 
لعلمه، فال �رشورة لذكره، فاهلل هو الذي يوحي اإىل نوح، ولو قال: واأوحينا اإىل نوح، لدخل 
اإليه من غري اهلل، فالبناء للمجهول هو ت�صليم مبن  اأن نوحًا يوحى  ال�صك يف نف�ص البع�ص 

يوحي.
ُعُهْم  َعَك َواأَُمٌ �َشُنَمتِّ ن مَّ َّ ا َوَبرَكاٍت َعَلْيَك َوَعَلى اأَُمٍ ممِّ نَّ {ِقيَل َيا ُنوُح اْهِبْط ِب�َشالٍَم مِّ

ا َعَذاٌب اأَِليٌم} )58(  نَّ ُهم مِّ ُثمَّ مَيَ�شُّ
»اهبط«،  جملة  وهو  فاعل،  نائب  فاأخذ  للمجهول،  »قيل«  الفعل  وبناء  الفاعل  حذف 
يقول:  اأن  الظاهر  اهبط، وكان مقت�صى  يا نوح  اهلل:  التقدير: قال  الفعل يكون  وقبل حذف 
قال يا نوح اهبط، ولكنه عدل عنه اإىل بناء الفعل لنائب الفعل ليجيء على وترية االآيات 
ال�صابقة التي كرث فيها البناء للمجهول من قوله: »وقيل يا اأر�ص ابلعي... وقيل بعداً للقوم 

الظاملني«.
َي الأَْمرُ َوا�ْشَتَوْت  {َوِقيَل َيا اأَْر�ُس اْبَلِعي َماءِك َوَيا �َشَماء اأَْقِلِعي َوِغي�َس امْلَاء َوُق�شِ

نَي} )59(  امِلِ ْلَقْوِم الظَّ وِديِّ َوِقيَل ُبْعداً لِّ َعَلى اجْلُ
حذف فاعل الفعل »قيل« وبنى الفعل للمجهول، والفاعل هنا هو امل�صند اإليه احلقيقي، 
ولي�ص نائب الفاعل، والفعل الهائل اأعني خماطبة االأر�ص، وتوجيه االأمر امل�صتعلي اإليها ال 
يكون اإال من الذي خلقها ف�صّواها، وحتى نائب الفاعل نف�صه هو املنادى مع حرف النداء، 
وهو الذي �صيلبي النداء، ويقول عن ذلك ابن عا�صور: »كما مل ي�رشح بقائل )يا اأر�ص( ، و )يا 
�صماء( يف �صدر االآية، �صلوكًا يف كل واحد من ذلك ل�صبيل الكناية اأن تلك االأمور العظام ال 
تتاأتى اإاّل من ذي قدرة ال ُيكتنه قهار ال يغالب، فال جمال لذهاب الوهم اإىل اأن يكون غريه 

جلت عظمته« )60( .
فاعل  وحذف  للمجهول،  الفعل  وبناء  »غي�ص«  الفعل  فاعل  حذف  مع  احلال  وكذلك   
الفعل »ُق�صي« وبناء الفعل للمجهول، وذلك ل�رشعة االأمر وحدوثه، فحذف الفاعل هنا داللة 
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وا�صحة على �رشعة االإجابة، فما اأن اأمر اهلل االأر�ص حتى بلعت املاء دون تريث اأو متهل، 
وما اأمرها حتى غي�ص املاء، وكاأن قوة هائلة جمهولة اختطفته وابتلعته، فذهب معها )61( 
لظهور فاعل  الفعل للمجهول هنا ياأتي اخت�صاراً  اأن بناء  اإىل  . وبع�صهم يكتفي باالإ�صارة 
اإاّل من اهلل )62( . وعدم ذكر الفاعل كما الحظنا لي�ص للجهل به،  القول، الأن مثله ال ي�صدر 
اإال  القراآين معنى ال يتح�صل  التعبري  اأ�صفى على  ولي�ص هناك حرج من ذكره، ولكن حذفه 

بحذفه. 
ويف االأية موطن اآخر حذف فيه الفاعل، يف قوله: »وقيل بعداً«، والتقدير: قالت املالئكة 
ابعد بعداً. ونائب الفاعل هنا هو الفعل املحذوف مع امل�صدر »بعداً«، وحذف الفعل هنا ل�صد 
امل�صدر م�صده فهو يحمل معناه ويغني عن ذكره، ويحافظ على االختزال يف اجلملة مع اأداء 
املعنى، وهو جزء من البالغة العربية. وتقدير الكالم: اأبعده اهلل بعداً، فاأبقى املفعول املطلق، 

فهو ي�صد م�صد الفعل هنا، وهو دعاء بال�صوء )63( .
َعاٍد  ُهْم اأَلَ ُبْعداً لِّ ْنَيا َلْعَنًة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة اأَل اإِنَّ َعاداً َكَفرُواْ َربَّ {َواأُْتِبُعواْ يِف َه�ِذِه الدُّ

َقْوِم ُهوٍد} )64( 
حذف الفاعل وبنى الفعل للمجهول يف قوله: »واأتبعوا«، ويعلل ابن عا�صور بناء الفعل 
للمجهول بقوله: »وبني فعل )اأتبعوا( للمجهول اإْذ الرَ غر�ص يف بيان الفاعل، ومل ي�صند الفعل 
اأّن اْتبرَاعها لهم كان باأمر فاعل  اإىل اللعنة مع ا�صتيفائه ذلك على وجه املجاز، ليدل على 
لالإ�صعار باأّنها تبعتهم عقابًا من اهلل ال جمّرد م�صادفة« )65( ، وكالم ابن عا�صور م�صيب لكبد 
احلقيقة، فاللعنة التي حلت بهم كاأنها من �صنع اأيديهم، اأو هي كذلك، ولي�ص من �صنع اأحد 

األ�صقها بهم.
َيْوٌم  َه�َذا  َوَقاَل  َذْرعاً  ِبِهْم  اَق  َو�شَ ِبِهْم  �ِشيَء  ُلوطاً  ُر�ُشلَُنا  َجاءْت  ا  {َومَلَّ

يٌب})66(  َع�شِ
حذف فاعل الفعل »�صيء« وبنى الفعل للمجهول، ويكون اجلار واملجرور »بهم« نائب 
فاعل، والتقدير قبل البناء للمجهول: و�صاء قوم لوط بهم، ويبدو اأن حذف الفاعل هنا من 
قبيل احتقار قوم لوط، وحذف الفاعل )قوم لوط( يف هذا ال�صياق، وهم يحاولون االعتداء على 

�صيوف لوط، وهم املالئكة، فيه �صيانة للجملة من ذكر من يفعل هذه االأفعال امل�صينة.
ُم َنْف�ٌس اإِلَّ ِباإِْذِنِه َفِمْنُهْم �َشِقيٌّ َو�َشِعيٌد} )67(  {َيْوَم َياأِْت لَ َتَكلَّ

حذف فاعل الفعل »ياأت«، والتقدير: يوم ياأتي االأجل، وحذفه هنا لداللة املعنى عليه، 
وحتمًا الإخفاء الفعل هنا داللة ما، وخ�صو�صًا اأنه ال اإ�صارة �صابقة للحديث عن املوت، واأظنه 
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حذف ليتناغم مع حذف الياء يف )ياأت( ، وذلك ليتالءم مع ال�صكوت الذي يعرتي النف�ص عند 
اأو  جميء املوت، فنلحظ كيف تبع هذين احلذفني قوله: »ال تكلم نف�ص«، فاخت�صار الكالم 

حتى ال كالم يتالءم مع احلالة العامة، واهلل اأعلم.

ثالثاً- حذف الفاعل املوصوف: 

العلم  يح�صل  حتى  باملو�صوف  خا�صة  ال�صفة  كانت  اإذا  املو�صوف  يحذف 
باملو�صوف)68( 

وُر ُقْلَنا اْحِمْل ِفيَها ِمن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اْثَننْيِ َواأَْهَلَك اإِلَّ  نُّ {َحتَّى اإَِذا َجاء اأَْمرَُنا َوَفاَر التَّ
َمن �َشَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل َوَمْن اآَمَن َوَما اآَمَن َمَعُه اإِلَّ َقِليٌل} )69( 

حذف املو�صوف واإبقاء ال�صفة »قليل« والتقدير: قوم قليل، وحذف املو�صوف هنا فيه 
تقليل اأكرث للقوم الذين اآمنوا، فقلل يف اللفظ، مما ترتب عليه تقليل يف املعنى.

رابعاً- حذف النعت املرفوع: 

{ِتْلَك ِمْن اأَنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيَها اإَِلْيَك َما ُكنَت َتْعَلُمَها اأَنَت َولَ َقْوُمَك ِمن َقْبِل َه�َذا 
ِقنَي} )70(  رِبْ اإِنَّ اْلَعاِقَبَة ِلْلُمتَّ َفا�شْ

حذف البدل اأو ال�صفة من قوله »تلك من اأنباء الغيب« والتقدير: تلك الق�صة، وهي اإ�صارة 
اإىل ق�صة نوح، مبعنى: تلك الق�صة بع�ص اأنباء الغيب فحذف النعت، الأن ما قبلها يدل عليها، 
العلم  املقدر: من قبل هذا  البدل من قوله: »من قبل هذا«، واملعنى  اأو  ال�صفة  كذلك حذف 
)71( ، وحذف النعت اأو البدل يف املو�صعني املذكورين، يف اعتقادي، من قبيل الرقي بعقل 

الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، فالر�صول الكرمي يدرك اأن تلك الق�ص�ص �صيقت لتكون ُم�صرّباً 
له وللم�صلمني، وكون الكتاب العزيز قد �رشدها يف االآيات ال�صابقة، فهذا كفيل بعدم االإ�صارة 
ال�رشيحة اإليها بعد ا�صم االإ�صارة، الأنه يعد من قبيل اال�صتخفاف يف عقل من ي�صمع، اأو اأن 
من ي�صمع ال يعتقد بجدوى تلك الق�ص�ص، ومعاذ اهلل اأن يكون الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم 

كذلك.
َئاِت َذِلَك  �يِّ �َشَناِت ُيْذِهْنَ ال�شَّ ْيِل اإِنَّ احْلَ َن اللَّ َهاِر َوُزَلفاً مِّ الََة َطَريَفِ النَّ {َواأَِقِم ال�شَّ

اِكِريَن} )72(  ِذْكَرى ِللذَّ
ذكرى  االأمر  ذلك  والتقدير:  للذاكرين«،  ذكرى  »ذلك  قوله:  من  البدل  اأو  ال�صفة  حذف 
للذاكرين )73( ، حذف ال�صفة هنا يتنا�صب مع امل�صتوى العقلي الرفيع الذي بلغه الذاكرون،فجاء 

حذفه احرتامًا لهوؤالء املتذكرين.
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املبحث الثاني- حذف املنصوبات: 

أوالً- حذف املفعول به: 

ورعاية  والتعميم،  واالحتقار  القرائن  قيام  عند  االخت�صار  لق�صد  به  املفعول  يحذف 
الفا�صلة والبيان بعد االإبهام، كما يف مفعول امل�صيئة واالإرادة. )74( 

لَ  ِفيَها  َوُهْم  ِفيَها  اأَْعَماَلُهْم  اإَِلْيِهْم  ُنَوفِّ  َوِزيَنَتَها  ْنَيا  الدُّ َياَة  احْلَ ُيِريُد  َكاَن  {َمن 
ُيْبَخ�ُشوَن} )75( 

اآخر يف قوله: »ال يبخ�صون«، والتقدير: ال يبخ�صون ذرة مما يعملون، فحذف  وحذف 
اإعجاز اهلل  اإليه اجلمهور، ولكن من عرف  ،وهذا ما ذهب   )76( املفعول به »ذرة« اخت�صاراً 
يف كتابه، وتي�رش له فهم اجلزء الي�صري منه، يعرف اأن حذف املفعول هنا دليل على اأن اهلل 
كامل العدل، فلو ذكر املفعول به »ذرة« لظن ظان اأنه قد يبخ�ص املرء، ولو كان البخ�ص اأقل 
من الذرة، على الرغم من اأن الذرة ذلك اجلزء الذي ال يرى بالعني املجردة، لكنه اليوم يرى 
باملجهر )امليكرو�صكوب( ، فجاء حذف املفعول به على �صغره و�صاآلة حجمه ليزيل ال�صك 
هناك،  ظلم  ال  اأنه  اإىل  وا�صحة  اإ�صارة  املفعول  فحذف  ذرة،  مقدار  كان  ولو  يظلم  قد  باأنه 
وهذا من متام العدل االإلهي وهو من�صاق مع حذف امل�صاف يف قوله: »نوف اإليه اأعمالهم«، 
والتقدير جزاء اأعمالهم، ولن اأحتدث عن داللة ذلك خ�صية التكرار و�صياأتي احلديث عنه يف 

مو�صعه.
ِذيَن َي�ُشدُّوَن َعن �َشِبيِل اهلّلِ َوَيْبُغوَنَها ِعَوجاً َوُهم ِبالآِخَرِة ُهْم َكاِفرُوَن} )77(  {الَّ

وهو  حمذوف،  »ي�صدون«  الفعل  مفعول  اهلّلِ«،  ِبيِل  �صرَ ن  عرَ دُّونرَ  �صُ يرَ ِذينرَ  »الَّ قوله:  يف 
حذف  وداللة   ،  )78( اهلل  �صبيل  �صلوك  عن  النا�ص  مينعون  والتقدير:  اأنف�صهم  اأو  »النا�ص«، 
واأ�صمل  اأو�صع  املعنى  لكان  »ي�صدون«  الفعل  توقفنا عند  لو  اأننا  اأعلم، هو  واهلل  املحذوف، 
وال�صاب،  وال�صيخ  واملراأة  الطفل  ي�صدون  اهلل،  ذكر  عن  �صيء  كل  ي�صدون  اأنهم  ولفهمنا 
واحليوان والنبات واالأحجار و... الخ، وهذا فيه مبالغة اأكرث، وي�صور جرمية هوؤالء ب�صورة 
اأنهم فقط  لفهمنا  النا�ص«  به »ي�صدون  لو ذكر املفعول  اأما  عامة غري جزئية وال مبتورة، 
مينعون النا�ص من ذكر اهلل، والنا�ص جزء من الكون، ولرتاخت اأذهاننا يف التو�صع اأكرث من 

املفعول الذي ذكر.
اأَْوِلَياء  ِمْن  اهلّلِ  ُدوِن  ن  مِّ َلُهم  َكاَن  َوَما  الأَْر�ِس  ُمْعِجِزيَن يِف  َيُكوُنواْ  مَلْ  {اأُوَل�ِئَك 

ْمَع َوَما َكاُنواْ ُيْب�رِسُوَن} )79(  ُي�َشاَعُف َلُهُم اْلَعَذاُب َما َكاُنواْ َي�ْشَتِطيُعوَن ال�شَّ
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وكذلك حذف مفعول ا�صم الفاعل »معجزين«، اخت�صاراً؛ الأنه معلوم، والتقدير: معجزين 
اهلل، ورمبا ياأتي حذف املفعول به هنا، وهو لفظ اجلاللة، جتنبًا من جعل الكافرين نداً هلل، 
وهذا تنزيه هلل من اأن يكون هوؤالء يف و�صع ُيعجزون اهلل، اأو اأن حذف لفظ اجلاللة املفعول 
به داللة على اأن املفعول به قد يكون من هو اأقل قوة من اهلل من مثل عباده املخل�صني، 
فهوؤالء ال يعجزون املوؤمنني املخل�صني من العباد، فكيف �صيعجزون رب العباد، ورب غري 

العباد وهو اهلل جل يف عليائه. 
ا َياأِْتيُكم ِبِه اهلّلُ اإِن �َشاء َوَما اأَنُتم مِبُْعِجِزيَن} )80(  َ {َقاَل اإِمنَّ

اإن �صاء اهلل ذلك، وحذف املفعول به كي  وحذف مفعول »�صاء«، اخت�صاراً، والتقدير: 
ال يظن اأحد اأن م�صيئة اهلل مق�صورة على ذلك، وهو االإيتاء، فقدرته جل �صاأنه، اأكرب واأو�صع 
من اأن حتدد ب�صيء دون غريه، فذكر املفعول به قد تق�رش قدرة اهلل عند الكفار وامل�صككني 
يف فعل ذلك ال�صيء املحدد، وحذفه اأفاد اأنه يفعل ما ي�صاء، »وما ي�صاء هذه« ال حد لها، وال 

مبقدور الب�رش فعلها وجماراتها.
لفظ  وحذف  اهلل،  مبعجزبن  والتقدير  »مبعجزين«،  الفاعل  ال�صم  به  املفعول  وحذف 
اجلاللة هنا من قبيل �صون الذات االإلهية من اأن تكون يف مو�صع مقابلة مع الب�رش، فحذف 
للموؤمنني  يكون  قد  اإعجازهم  باأن  اإفادة  فيه  املفعول  دون  الفاعل  ا�صم  وترك  به  املفعول 
من جن�ص الب�رش الذي هو جن�صهم، وهم غري قادرين عليهم، فكيف يكون االأمر متعلق باهلل 

اخلالق؟ جل �صاأنه.
ُهم  اإِنَّ َظَلُمواْ  ِذيَن  الَّ يِف  ُتَخاِطْبِني  َولَ  َوَوْحِيَنا  ْعُيِنَنا  ِباأَ اْلُفْلَك  َنِع  {َوا�شْ

ْغَرُقوَن})81(  مُّ
حذف املفعول به يف قوله: »ظلموا«، والتقدير: ظلموا اأنف�صهم، وهنا اأي�صًا حذف املفعول 
به اأبلغ يف تاأدية املعنى، وفيه �صمولية اأكرث، وذلك لو اأنه ذكر املفعول به »اأنف�صهم« لظننا 
اأنهم يظلمون اأنف�صهم فقط، وخلرج اأحد منا وقال: هم اأحرار يف ظلمهم اأنف�صهم، ولكن حذف 
االآخرين  ظلم  و�صمل  النف�ص  ظلم  عند  يتوقف  وكاأن ظلمهم مل  لهذا،  ي�صع حداً  به  املفعول 

باالإ�صافة اإىل النف�ص، وهنا يكون الظلم اأ�صد واأكرب، ويكون بالتايل عقابه اأ�صد، واهلل اأعلم.
َباِل َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُه َوَكاَن يِف َمْعِزٍل َيا ُبَنيَّ  ِري ِبِهْم يِف َمْوٍج َكاجْلِ {َوِهَي جَتْ

َع اْلَكاِفِريَن} )82(  َعَنا َولَ َتُكن مَّ اْرَكب مَّ
وداللة  معنا،  ال�صفينة  اركب  والتقدير:  معنا«،  »اركب  قوله:  يف  به،  املفعول  حذف 
احلذف هنا وا�صحة، وهو املهم من التعبري االإخبار عن الركوب للنجاة، فالنجاة هي املراد 
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واملق�صود، فلو ذكر ال�صفينة الن�رشف اهتمام ال�صامع اإىل و�صيلة النجاة دون االنتباه للغاية 
اإال و�صيلة لغاية، والو�صيلة هنا غري مق�صودة بحد ذاتها  نف�صها وهي النجاة، فما ال�صفينة 
وعدم ذكر املفعول به هنا لئال ين�رشف اإليه النظر، وال �صيما اأنه يفهم من املعنى بعد ذكره 

�صابقًا.
{َوَيا َقْوِم اْعَملُواْ َعَلى َمَكاَنِتُكْم اإِينِّ َعاِمٌل �َشْوَف َتْعَلُموَن َمن َياأِْتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه 

َوَمْن ُهَو َكاِذٌب َواْرَتِقُبواْ اإِينِّ َمَعُكْم َرِقيٌب} )83( 
حذف املفعول به من »يا قوم اعملوا«، والتقدير: اعملوا ما ت�صتطيعون عمله، واحلذف 
لكنه ال  اأو كرث،  قل  فيه �صالح مهما  �صيء  اأي  املعنى وكاأنه يطلب منهم عمل  لداللة  هنا 

ي�صتطيع الت�رشيح بذلك حتى ال يكتفي القوم بفعل القليل، ويعزفون عن الكثري.
ذكر  وعدم   ،  )84( العاقبة  ارتقبوا  فالتقدير:  »ارتقبوا«،  الفعل  مفعول  حذف  وكذلك 
يهددهم  �صعيبًا  اأن  اإدراكهم  رغم  �صيلقون،  ماذا  حرية  يف  القوم  يرتك  هنا  به  املفعول 

ويتوعدهم بالعقاب. 
اِلٍح َفالَ َت�ْشاأَْلِن َما َلْي�َس َلَك ِبِه  ُه َعَمٌل َغرْيُ �شَ نَّ ُه َلْي�َس ِمْن اأَْهِلَك اإِ {َقاَل َيا ُنوُح اإِنَّ

اِهِلنَي} )85(  ِعْلٌم اإِينِّ اأَِعُظَك اأَن َتُكوَن ِمَن اجْلَ
حذف الياء من »ت�صاألِن«، واالأ�صل ذكرها »ت�صاألني«، وحذفها مل ياأِت عبثًا، وال �صيما 
اأننا اأمام كتاب معجز يف نظمه ودالالته ومن اجلدير بالذكر اأن هذه الياء مل حتذف يف اآية 
تَّى اأُْحِدثرَ لرَكرَ ِمْنُه  ْيٍء حرَ ن �صرَ ْلِني عرَ �ْصاأرَ الرَ ترَ ِني فرَ ْعترَ برَ ِن اتَّ اإِ الرَ فرَ اأخرى يف �صورة الكهف وهي: » قرَ
ِذْكراً« )86( ، ويرى الدكتور فا�صل �صامرائي اأن اآية هود حيث حذف الياء كان يف اإطار �صوؤال 
نوح لربه بعد غرق ابنه، وقال اهلل تعاىل له: اإنه لي�ص من اأهلك، اأما يف الكهف فهي ا�صرتاط 
اأن ال ي�صاأله عن �صيء حتى يكون هو الذي  اإذا �صحبه  اخل�رش على مو�صى عليهما ال�صالم، 
يخربه، فاخل�رش كان يتوقع من مو�صى اأن ي�صاأله عما يقوم به، اأما يف ق�صة نوح يف �صورة 
االأ�صئلة  اإطالة يف  الكهف  فنلحظ يف  ابنه،  �صاأن  واحد، وهو عن  �صوؤال  اإال  لي�ص هناك  هود 

فنا�صبها ذكر الياء، اأما هود فق�رش االأ�صئلة الءمها حذف الياء )87( .
{ِمن ُدوِنِه َفِكيُدويِن َجِميعاً ُثمَّ لَ ُتنِظرُوِن} )88( 

به من قوله: »تنظروِن«،  التي هي �صمري مت�صل يف حمل ن�صب مفعول  الياء  حذف 
واإبقاء الك�رشة مكانه، وحذفت خطًا واخت�صاراً ومراعاة لفوا�صل االآي )89( ، واأرى اأن احلذف 
يف هذه االأية يتجاوز توافق االأيات الذي اأ�صار اليه بهجت عبد الواحد، لي�صمل داللة ما، وهي 
اأن هذا احلذف يف اللفظ يتوافق مع احلذف يف املعنى يف االأية، اأي اأن اإبراهيم عليه ال�صالم 
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ن�رشتهم  ما  اإذا  ويعاقبوه  يتحدوه  واأن  ميهلوه  ال  باأن  الكفار  يتحدى  باهلل  ثقته  فرط  من 
اآلهتهم، وهو مدرك لذلك فقال لهم، ال متهلوين اإن كنت خمطئًا فاأراد اخت�صار الزمن ثم جاء 

اخت�صار اللفظ متناغما مع اخت�صار الزمن، واهلل اأعلم.
َئاِت َقاَل َيا َقْوِم َه�وؤُلء  يِّ {َوَجاءُه َقْوُمُه ُيْهَرُعوَن اإَِلْيِه َوِمن َقْبُل َكاُنواْ َيْعَملُوَن ال�شَّ

�ِشيٌد} )90(  ْيِفي اأََلْي�َس ِمنُكْم َرُجٌل رَّ ُقواْ اهلّلَ َولَ ُتْخزُوِن يِف �شَ َبَناِتي ُهنَّ اأَْطَهرُ َلُكْم َفاتَّ
حذف الياء من »تخزوِن«، والتقدير: »تخزوين«، وحذفت خطًا واخت�صاراً، وبقيت الك�رشة 
دالة عليها. ويبدو يل اأن حذف الياء يف هذا املو�صع يتنا�صب مع طبيعة املوقف الذي و�صع 
فيه قوم لوط،وهو موقف اأُحرج منه لوط، وال �صيما اأنهم اأرادوا املحاولة مع �صيفه، ثم اإن 
الكلمة نف�صها »تخزوِن« التي ا�صتخدمها لوط قالها على ا�صتحياء ملا فعله قومه، فلم ي�صتطع 

اإكمالها، وكاأنه قطعها قطعًا، واهلل اأعلم.

ثانياً- حذف املفعول به املضاف: 

ى َوُيوؤِْت  �َشمًّ َتاعاً َح�َشناً اإِىَل اأََجٍل مُّ ْعُكم مَّ تِّ ُكْم ُثمَّ ُتوُبواْ اإَِلْيِه مُيَ {َواأَِن ا�ْشَتْغِفرُواْ َربَّ
َ اأََخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َكِبرٍي} )91(  ْواْ َفاإِينِّ ن َتَولَّ ُكلَّ ِذي َف�ْشٍل َف�ْشَلُه َواإِ

لرَُه«، وهو مفعول به ح�صب  �صْ فرَ ٍل  �صْ فرَ ُكلَّ ِذي  ُيوؤِْت  ورَ  « هنا حذف امل�صاف، يف قوله: 
التقدير، وذلك على تقدير: ويوؤِت كل ذي ف�صل ثواب ف�صله، اأو اأجر ف�صله، يقول عز الدين عبد 
ال�صالم: »فال�صمري على هذا لكل ذي ف�صل، وعلى قول اآخر ال�صمري للرب، والف�صل عبارة عن 
االأجر، وهو االأوىل؛ الأن ثواب اجلنة لي�ص اأجراً على التحقيق، واإمنا االأجر من جماز التمثيل؛ 

الأن اهلل هو املتف�صل بالطاعة، واالإميان« )92( .
ويرى االألو�صي اأن حذف امل�صاف هنا وهو »ثواب« يفيد املبالغة، ويفهم من الكالم اأنه 
�صبحانه ينعم على ذي الف�صل يف الدنيا واالآخرة وال يخت�ص اإح�صانه باإحدى الدارين، وال 
�صك يف اأن كل ذي عمل �صالح منعم عليه يف االآخرة، مبا يعلمه اهلل تعاىل، وكذا يف الدنيا، 
بتزيني العمل ال�صالح يف قلبه والراحة ح�صب تعليق الرجاء بربه )93( . واإيتاء الف�صل ف�صاًل 
مثله هنا للمبالغة، واملعروف اأن الف�صل يقابل بجزاء وثواب، اأما اأن يقابل بف�صل، فهذا من 

قبيل املبالغة وتكرمي �صاحب الف�صل.
نِزَل َعَلْيِه  ْدُرَك اأَن َيُقوُلواْ َلْولَ اأُ اآِئٌق ِبِه �شَ {َفَلَعلََّك َتاِرٌك َبْع�َس َما ُيوَحى اإَِلْيَك َو�شَ

ا اأَنَت َنِذيرٌ َواهلّلُ َعَلى ُكلِّ �َشْيٍء َوِكيٌل} )94(  َ َكنزٌ اأَْو َجاء َمَعُه َمَلٌك اإِمنَّ
حذف امل�صاف، وهو مفعول به ح�صب التقدير، من قوله: »تارك بع�ص ما يوحى اإليك«، 
والتقدير: تارك تبليغ بع�ص ما يوحى اإليك )95( ، فحل امل�صاف اإليه حمل امل�صاف، واأظن 
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اأن حذف امل�صاف »تبليغ« جاء تلطفًا يف خطاب الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، فهو ال يرتك 
تبليغ الر�صالة، واإمنا االأمر هو اأنه �صاق �صدره من �صد الكفار عن دعوته، وحماججتهم اإياه، 
الر�صول  اأجلها كان  ر�صالة، ومن  التبليغ  الأن  التبليغ،  تارك  البع�ص ال  بتارك  فاأخرب عنها 

ر�صواًل.
لَ  ِفيَها  َوُهْم  ِفيَها  اأَْعَماَلُهْم  اإَِلْيِهْم  ُنَوفِّ  َوِزيَنَتَها  ْنَيا  الدُّ َياَة  احْلَ ُيِريُد  َكاَن  {َمن 

ُيْبَخ�ُشوَن} )96( 
الرَُهْم}،  ْيِهْم اأرَْعمرَ فِّ اإِلرَ وهنا حذف امل�صاف، وهو مفعول به ح�صب التقدير، يف قوله: {ُنورَ
والتقدير: اأي نوف اإليهم جزاء اأعمالهم فيها، ويبدو اأن داللة حذف امل�صاف )جزاء( واإحالل 
امل�صاف اإليه )اأعمالهم( مكانها اإ�صارة اإىل العدل االإلهي، وهو اأنه ال ُيظلم اأحد اأمام عدل اهلل، 
فاملرء يلقى عمله، كي ال يظن ظانٌّ اأنه يلقى جزاء عمله، فيعتقد اأن اجلزاء قد ال يكون كفوؤاً 

للعمل نف�صه، واهلل منزه عند كل نق�ص.
ا َكاُنواْ َيْفرَتُوَن} )97(  لَّ َعْنُهم مَّ ِذيَن َخ�رِسُواْ اأَنُف�َشُهْم َو�شَ {اأُْوَل�ِئَك الَّ

ُهْم«،  اأرَنُف�صرَ واْ  �رِشُ »خرَ قوله:  يف  التقدير،  ح�صب  به  مفعول  وهو  امل�صاف،  حذف  وهنا 
والتقدير: اأولئك الذين خ�رشوا حظوظ اأنف�صهم من خري االآخرة ونعيمها )98( ، وحذف امل�صاف 
اأ�صد خ�صارة  الذي  ما  قلنا:  فلو  اأعلم،  واهلل  ما،  داللة  فيه  اإليه حمله  امل�صاف  واإحالل  هنا 
اأ�صد، فمن يخ�رش نف�صه  احلظوظ، اأم خ�رشان االأنف�ص؟ اأعتقد اأن خ�رشان االأنف�ص فيه خ�صارة 
خ�رشان  اأم  فات،  قد  االأمر  ويكون  النف�ص،  الإ�صالح  جمال  ال  وكاأن  �صيء،  كل  معها  يخ�رش 
احلظوظ فهو اأقل خ�صارة بحكم اأن احلظ قد ي�صوء اليوم ويح�صن غداً، والذي يخ�رش حظه قد 
يبقى لديه االأمل يف حت�صينه يف وقت اآخر، اأما خ�رشان النف�ص فيكون به اخل�رشان االأعظم، 
بل  فح�صب،  الثواب  يف  حظهم  لي�ص  بكفرهم  يخ�رشون  الكفار  باأن  للمبالغة  املراد  وهذا 

يخ�رشون اأنف�صهم.
َيْت  ْن ِعنِدِه َفُعمِّ َي َواآَتايِن َرْحَمًة مِّ بِّ ن رَّ َنٍة مِّ ن ُكنُت َعَلى َبيِّ {َقاَل َيا َقْوِم اأََراأَْيُتْم اإِ

نُتْم َلَها َكاِرُهوَن} )99(  َعَلْيُكْم اأَُنْلِزُمُكُموَها َواأَ
ا«،  ُنْلِزُمُكُموهرَ »رَ قوله:  وذلك يف  التقدير،  به ح�صب  مفعول  امل�صاف، وهو  وهنا حذف 
اأن  واأظن   ،  )100( لت�صديقها وقبولها كارهون  واأنتم  اأنلزمكم ت�صديقها وقبولها،  والتقدير: 
حذف امل�صاف هنا فيه داللة، وهي اأنه ال يلزمهم بت�صديق البينة وهم لها كارهون، فكيف 
�صيء  والبينة  بتوابعه،  االإلزام  من  اأ�صد  يكون  بال�صيء  فاإلزامهم  نف�صها،  بالبينة  �صيلزمهم 

اأ�صا�ص، وت�صديقها من التوابع واللوازم.
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َعاٍد  ُهْم اأَلَ ُبْعداً لِّ ْنَيا َلْعَنًة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة اأَل اإِنَّ َعاداً َكَفرُواْ َربَّ {َواأُْتِبُعواْ يِف َه�ِذِه الدُّ
َقْوِم ُهوٍد} )101( 

ُهْم«، والتقدير:  بَّ ُرواْ ررَ فرَ  هنا حذف امل�صاف، وهو مفعول به ح�صب التقدير، من قوله: »كرَ
كفروا نعم ربهم، والكفر بالرب اأب�صع واأ�صنع من الكفر بالنعم، فالنعم من عند اهلل وهو واهبها، 
اأما اهلل وهو االأ�صا�ص فاإنكاره ي�صكل قمة الكفر واجلحود، وما بعد اإنكار اهلل من جحود، وجاء 
التعبري القراآين لي�صف قوم عاد وكفرهم على حقيقته، وليبني اأنهم كانوا موغلني يف الكفر.

َثُموَد} )102(  ُهْم اأَلَ ُبْعداً لِّ ْ َيْغَنْواْ ِفيَها اأَلَ اإِنَّ َثُموَد َكفرُواْ َربَّ {َكاأَن ملَّ
هنا حذف امل�صاف، وهو مفعول به ح�صب التقدير، والتقدير: كفروا نعمة ربهم )103(، 
والكفر بالرب اأب�صع واأ�صنع من الكفر بالنعم، فالنعم من عند اهلل وهو واهبها، اأما اهلل فهو 
االأ�صا�ص، واإنكاره ي�صكل راأ�ص الكفر واجلحود، وما بعد اإنكار اهلل من جحود، وجاء التعبري 

القراآين لي�صف قوم ثمود وكفرهم على حقيقته، وليبنيِّ اأنهم كانوا موغلني يف الكفر.
ُه مِبَا َيْعَملُوَن َخِبريٌ} )104(  َك اأَْعَماَلُهْم اإِنَّ ُهْم َربُّ َينَّ ا َلُيَوفِّ َّ {َواإِنَّ ُك�الًّ ملَّ

ُهْم ربك  نَّ يرَ فِّ ُيورَ وهنا املحذوف امل�صاف، وهو مفعول به ح�صب التقدير، وتقديره: ملا لرَ
جزاء اأعمالهم، اإن خرياً فخري واإن �رشاً ف�رش )105( ، و�صّمى اجلزاء يوم القيامة باإيفاء االأعمال 
يوفيهم  االأمر، فاهلل  �صيئًا، وذلك ملن ظن هذا  القيامة ال يظلم  يوم  االإن�صان  اأن  داللة على 
االإميان  �صعاف  عند  اجلزاء  اأما  هي،  كما  تكون  فاالأعمال  االأعمال،  جزاء  ولي�ص  اأعمالهم 

وامل�صككني، فقد يكون اأقل من امل�صتحق، واهلل اأعلم.
َئاِت َذِلَك  �يِّ �َشَناِت ُيْذِهْنَ ال�شَّ ْيِل اإِنَّ احْلَ َن اللَّ َهاِر َوُزَلفاً مِّ الََة َطَريَفِ النَّ {َواأَِقِم ال�شَّ

اِكِريَن} )106(  ِذْكَرى ِللذَّ
امل�صاف،  املحذوف  وهنا  ال�صيئات«،  يذهنب  احل�صنات  »اإن  تعاىل:  قوله  يف  احلذف 
اأقوى  ال�صيئات، وحذف امل�صاف »عقوبة« فيه داللة  اإن احل�صنات يذهنب عقوبة  وتقديره: 
يف اأداء املعنى حيث اإن م�صح ال�صيئات نف�صها دالالتها تختلف عن نتائجها وهي العقوبة، 
اإذا ما قدموا  باأن �صيئاتهم مت�صح كلها  االآثام وال�صيئات  اأ�صحاب  اأن يغري  واهلل هنا يريد 
اأن  من  النا�ص  حتفيز  يف  اأقوى  اأنه  وا�صح  وهذا  �صيئات،  هناك  تكن  مل  وكاأنه  احل�صنات، 
احل�صنات يذهنب العقوبة، وكاأن ال�صيئات بقيت لكن ذهبت عقوبتها، اأما باحلذف فال�صيئات 

ذهبت مع عقوبتها، واهلل اأعلم. 
َك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َواأَْهلَُها ُم�ْشِلُحوَن} )107(  {َوَما َكاَن َربُّ

كرَ  بُّ ررَ انرَ  كرَ ا  مرَ ورَ  « قوله:  يف  التقدير،  ح�صب  به  مفعول  وهو  امل�صاف،  املحذوف  وهنا 
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امل�صاف  اإن حذف   ،  )108( بظلم  القرى  اأهل  ليهلك  ربك  كان  وما  وتقديره:  اْلُقررَى«،  ِلُيْهِلكرَ 
هنا فيه داللة اأن اهلل يهلك القرى ككل ولي�ص اأهلها فقط، وهذا من �صدة كفرهم وع�صيانهم، 
اأ�صد من اإهالك اأهل القرى،  اآثارهم، فاإهالك القرى  فالءمه �صدة يف العقوبة، وليمحو بذلك 
الأن »اأهل« وهم االأنا�ص جزء من كل، والقرى اأ�صمل، فهي ت�صم الطرق واحليوانات وال�صجر 
تلك  ي�صتثني  هنا  ولكن  �صكانها،  جرائم  �صدة  من  العقاب  ا�صتحق  ذلك  كل  وكاأن  والبيوت، 

القرى التي ميتاز اأهلها باالإ�صالح.

ثالثاً- حذف الضمري العائد )املفعول به( : 

ِمْنُه اأَل ِحنَي َي�ْشَتْغ�ُشوَن ِثَياَبُهْم َيْعَلُم َما  ُهْم َيْثُنوَن �ُشُدوَرُهْم ِلَي�ْشَتْخُفواْ  اإِنَّ {اأَل 
ُدور} )109(  ُه َعِليٌم ِبَذاِت ال�شُّ ُي�رِسُّوَن َوَما ُيْعِلُنوَن اإِنَّ

حذف العائد املفعول به يف قوله: »ما ي�رشون وما يعلنون«، فالتقدير: ما ي�رشونه وما 
يعلنونه، وحذف ال�صمري هنا له داللة اأكرث عمومية من اإثباته، فلو قال: ي�رشونه ويعلنونه، 
العتقد ُمعتقد اأنه يعلم ذاك ال�صيء الذي يعود عليه ال�صمري فح�صب، اأما حذف ال�صمري فيوحي 
اأنه جل �صاأنه يعلم كل ما يخفون وكل ما يظهرون بحكم اأن ال�صمري حمذوف فيحتمل معنى 

اأو�صع من اإثباته.
ا  َنُعواْ ِفيَها َوَباِطٌل مَّ اُر َوَحِبَط َما �شَ ِذيَن َلْي�َس َلُهْم يِف الآِخَرِة اإِلَّ النَّ {اأُْوَل�ِئَك الَّ

َكاُنواْ َيْعَملُوَن} )110( 
حذف العائد، وهو �صمري مت�صل يف »يعملون«، ويعرب مفعول به، وحذف العائد على 
اال�صم املو�صول )ما( ، داللة على اأن كل ما �صنع اأولئك الكفار باطل وال قيمة له، ولو اأثبت 
اإليه  اأو ما يعود  اأن الباطل هو ذلك ال�صمري  املفعول به، لظن من يدخل ال�صك يف نفو�صهم 
يدينوا  باطل طاملا مل  الكفار هو  ي�صدر عن  ما  اأن كل  يبلغنا  اأن  يريد  اهلل  وكاأن  ال�صمري، 

باالإ�صالم، واهلل اعلم.
ا َكاُنواْ َيْفرَتُوَن} )111(  لَّ َعْنُهم مَّ ِذيَن َخ�رِسُواْ اأَنُف�َشُهْم َو�شَ {اأُْوَل�ِئَك الَّ

ال�صمري يف حمل ن�صب مفعول به يف قوله: »يفرتون«، والتقدير:  العائد وهو  حذف 
يفرتونه.

اأََفالَ  َمَثالً  َي�ْشَتِوَياِن  َهْل  ِميِع  َوال�شَّ رِي  َواْلَب�شِ مِّ  َوالأَ�شَ َكالأَْعَمى  اْلَفِريَقنْيِ  {َمَثُل 
رُوَن} )112(  َتَذكَّ

حذف ال�صمري العائد يف قوله: »تذّكرون«، والتقدير: »تذّكرونه«، اأو قد يكون املفعول 
به ا�صم اإ�صارة تقديره »ذلك االأمر اأو ال�صاأن«، وجاء حذف املفعول به هنا �صواء اأكان العائد 
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�صمريا اأم ا�صم االإ�صارة وهو بدوره ي�صري اإىل ما �صبق، جاء ليكون ال�صوؤال الذي يفيد التقرير 
هنا، حتفيزاً لهم الأن يتذكروا لي�ص فقط ما ذكره من مقارنة بني االأعمى والب�صري واالأ�صم 

وال�صميع فح�صب، بل ليدل على ما هو اأعم من ذلك. 
ِذيَن اآَمُنواْ  ْجِرَي اإِلَّ َعَلى اهلّلِ َوَما اأََناْ ِبَطاِرِد الَّ ُلُكْم َعَلْيِه َمالً اإِْن اأَ {َوَيا َقْوِم ل اأَ�ْشاأَ

َهلُوَن} )113(  َي اأََراُكْم َقْوماً جَتْ ِهْم َوَل�ِكنِّ الَُقو َربِّ ُهم مُّ اإِنَّ
والتقدير:  »جتهلون«،  من  به  مفعول  ن�صب  حمل  يف  هو  الذي  العائد  ال�صمري  حذف 
جتهلونه، ويكون املق�صود بال�صمري هو اأقداركم اأو لقاء ربكم، فحذف املفعول اخت�صاراً يدل 
عليه �صياق االآية، وللعلم به )114( ، وحذف ال�صمري هنا اإ�صارة اإىل اأنهم يجهلون، من دون 
حتديد ما الذي يجهلونه؟ ويف هذه الطريقة تقريع للكافرين، وتوبيخ لهم واحتقارهم، فقد 
عمم جهلهم، وكاأن ال�صامع يفهم من ال�صياق اأنهم يجهلون كل �صيء يتعلق باحلياة والدين، 
املعنى  بـ »جتهلون« تظلمون، ويكون  املق�صود  الدين، وقد يكون  اأمور  ولي�ص ح�رشه يف 

اأنهم يظلمون اأنف�صهم وغريهم.
رُوَن} )115(  ُهْم اأََفالَ َتَذكَّ {َوَيا َقْوِم َمن َين�رُسيُِن ِمَن اهلّلِ اإِن َطَردتُّ

اأو يكون املحذوف تقديره:  حذف ال�صمري العائد من »تذّكرون«، والتقدير: تذكرونه، 
تذكرون ذلك، وهو االأقرب للتقدير، وذلك فيه عودة للكالم ال�صابق واجلدل الدائر.

اأَُقوُل  َولَ  َمَلٌك  اإِينِّ  اأَُقوُل  َولَ  اْلَغْيَب  اأَْعَلُم  َولَ  اهلّلِ  َخَزاآِئُن  ِعنِدي  َلُكْم  اأَُقوُل  {َولَ 
َن  ِ ملَّ اإِذاً  اإِينِّ  اأَنُف�ِشِهْم  يِف  مِبَا  اأَْعَلُم  اهلّلُ  َخرْياً  اهلّلُ  ُيوؤِْتَيُهُم  َلن  اأَْعُيُنُكْم  َتْزَدِري  ِللَِّذيَن 

نَي})116(  امِلِ الظَّ
حذف ال�صمري العائد، من »تزدري«، واالأ�صل: تزدريهم اأعينكم، وهو العائد على اال�صم 
املو�صول »الذين«، واهلل اأعلم، اأنه حذف ال�صمري هنا بعد الفعل تزدري �صونًا لهوؤالء من اأن 

يقع عليهم فعل االزدراء، حتى ولو كان باللفظ. 
َتْبَتِئ�ْس مِبَا َكاُنواْ  لَّ َمن َقْد اآَمَن َفالَ  ِمَن ِمن َقْوِمَك اإِ ُه َلن ُيوؤْ {َواأُوِحَي اإِىَل ُنوٍح اأَنَّ

َيْفَعلُوَن} )117( 
وهو  العائد  وحذف  يفعلونه،  والتقدير:  »يفعلون«،  قوله:  يف  العائد  ال�صمري  حذف 
عن  ينهاه  اأنه  اأحدنا  لظن  به  املفعول  ذكر  لو  اأنه  اأي  التعميم،  داللة  فيه  هنا  به  املفعول 
مبا  االبتئا�ص  عن  عام  نهي  فهو  حذفه  اأما  غريه،  دون  القول  اأو  الفعل  ذلك  من  االبتئا�ص 

يفعلونه اأو يقومون به، وهذا الفعل اأحدها.
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َفالَ َتْعِقلُوَن})118(  ِذي َفَطَريِن اأَ ْجراً اإِْن اأَْجِرَي اإِلَّ َعَلى الَّ ُلُكْم َعَلْيِه اأَ {َيا َقْوِم ل اأَ�ْشاأَ
وحذف ال�صمري العائد من قوله: »تعقلون«، واالأ�صل: تعقلونه، اأو يكون املحذوف ا�صم 
اإ�صارة تقديره: اأفال تعقلون ذلك. وحذف ا�صم االإ�صارة اأو العائد فيه توبيخ اأكرث لقومه، فكاأن 
حال احلذف دفع ال�صوؤال ليكون عدم التعقل اأ�صمل من جمرد االأمر الذي يتحدثون عنه، بل هو 
اأ�صمل من ذلك، وهو غري حمدد وكاأن القول: اأال تعقلون �صيئًا على االإطالق، وقد يرد بع�صهم 

باأن احلذف هنا ملجرد مراعاة فوا�صل االآيات، واأنا ال اأ�صلم بهذا احلديث ب�صهولة.
َك َلَتْعَلُم َما ُنِريُد} )119(  {َقاُلواْ َلَقْد َعِلْمَت َما َلَنا يِف َبَناِتَك ِمْن َحقٍّ َواإِنَّ

العائد من »نريد«، وهو �صمري مبني يف حمل ن�صب مفعول به، وحذف عائد  حذف 
اأي�صًا، وحذف  ال�صورة  القراآن ويف هذه  االإرادة واأفعال امل�صيئة، يف  اأفعال  ال�صلة كثري مع 

العائد ملعرفة لوط حق املعرفة مبا يريده قومه من ال�صيف.
ْفَعَل يِف اأَْمَواِلَنا  رْتَُك َما َيْعُبُد اآَباوؤَُنا اأَْو اأَن نَّ الَُتَك َتاأُْمرَُك اأَن نَّ {َقاُلواْ َيا �ُشَعْيُب اأَ�شَ

ِليُم الرَّ�ِشيُد} )120(  نَت احْلَ َك َلأَ َما َن�َشاء اإِنَّ
حذف العائد، وهو �صمري يف حمل ن�صب مفعول به من عبارة »يعبد اآباوؤنا«، والتقدير: 
»يعبده اآباوؤنا«، وحذف ال�صمري العائد هنا ي�صيف داللة من نوع ما، وذلك اأن حذفه يجعل 
لكان  العائد  ذلك  ذكر  واإذا  بعامة،  اآباوؤه  يعبد  ما  كل  ترك  عن  يت�صاءلون  وكاأنهم  التعبري 

الق�صد ح�رش الرتك يف الذي يعبده اآباوؤهم وقتها وحينها.
ِعيفاً َوَلْولَ َرْهُطَك  ا َلرَنَاَك ِفيَنا �شَ ا َتُقوُل َواإِنَّ َّ {َقاُلواْ َيا �ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكِثرياً ممِّ

َلَرَجْمَناَك َوَما اأَنَت َعَلْيَنا ِبَعِزيٍز} )121( 
حذف العائد، وهو ال�صمري من عبارة: »مما تقول«، والتقدير: »تقوله«، وحذف العائد 
هنا اأعطى التعبري القراآين �صمولية اأكرب، وكاأنهم ال يفقهون ما يقوله �صعيب بعامة، ولي�ص 

بحديث خم�صو�ص، وهذا فيه داللة على اإ�رشارهم على الع�صيان.
ي مِبَا  اإِنَّ َربِّ َخْذمُتُوُه َوَراءُكْم ِظْهِرّياً  َن اهلّلِ َواتَّ {َقاَل َيا َقْوِم اأََرْهِطي اأََعزُّ َعَلْيُكم مِّ

يٌط} )122(  َتْعَملُوَن حُمِ
حذف ال�صمري العائد من قوله »تعملون«، وتقدير الكالم »تعملونه«، وقد اأفاد احلذف 
التعميم، اأي اأن اهلل يعلم بكل ما يعملون وما ال يعملون، ولو ذكر العائد لُظّن اأنه، جل �صاأنه، 

يعلم فقط ما يعود عليه ذلك العائد من اأمر، ولي�ص هذا املراد، واهلل اأعلم
َيْدُعوَن ِمن  ِتي  الَّ اآِلَهُتُهُم  َعْنُهْم  اأَْغَنْت  َفَما  اأَنُف�َشُهْم  َوَل�ِكن َظَلُمواْ  َظَلْمَناُهْم  {َوَما 

َك َوَما َزاُدوُهْم َغرْيَ َتْتِبيٍب} )123(  ا َجاء اأَْمرُ َربِّ َّ ُدوِن اهلّلِ ِمن �َشْيٍء ملِّ
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حذف ال�صمري العائد، من قوله: »يدعون«، والتقدير: يدعونها، اأي يعبدونها، وحذف 
ال�صمري هنا يفيد التعميم حيث اإن احلذف قد عمم كل االآلهات التي يعبدها اأولئك وهي غري 
اهلل، ولو ذكر ال�صمري لظن ظاّن اأن اآلهة واحدة حمددة هي التي ال تغني عن اهلل وغريها من 

االآلهات يغنى، والعياذ باهلل.
َا  اٌل ملِّ َفعَّ َك  َربَّ اإِنَّ  َك  َربُّ َما �َشاء  اإِلَّ  َوالأَْر�ُس  َماَواُت  ال�شَّ َداَمِت  َما  ِفيَها  {َخاِلِديَن 

ُيِريُد} )124( 
يفيد  هنا  ال�صمري  وحذف  يريده،  والتقدير:  »يريد«،  قوله  من  العائد  ال�صمري  حذف 
التعميم، اأي اأن اهلل فعال لكل ما يريد يف اأي وقت واأي زمان، ولو اأثبت ال�صمري لظن �صعاف 
االإميان اأن اهلل فعال وقادر فقط على ما يعود عليه ال�صمري مربوط يف تلك اللحظة وذلك 

املكان، واهلل اأعلم.
ا  ن َقْبُل َواإِنَّ ا َيْعُبُد َه�وؤُلء َما َيْعُبُدوَن اإِلَّ َكَما َيْعُبُد اآَباوؤُُهم مِّ َّ {َفالَ َتُك يِف ِمْرَيٍة ممِّ

يَبُهْم َغرْيَ َمنُقو�ٍس} )125(  وُهْم َن�شِ مَلَُوفُّ
حذف العائد من »يعبدون«، والتقدير: يعبدونه.

ُه مِبَا َيْعَملُوَن َخِبريٌ} )126(  َك اأَْعَماَلُهْم اإِنَّ ُهْم َربُّ َينَّ ا َلُيَوفِّ َّ {َواإِنَّ ُك�الًّ ملَّ
حذف العائد من »يعملون«، والتقدير: يعملونه، وحذف ال�صمري هنا يف داللة التعميم 
يف املعنى، واملعنى اأن اهلل عامل مبا يعملون ما ظهر، وما �صرت يف كل زمان ومكان، وعلمه 

لي�ص قا�رشاً على ما يعملونه وهو �صيء حمدد خم�صو�ص.
ريٌ} )127(  ُه مِبَا َتْعَملُوَن َب�شِ {َفا�ْشَتِقْم َكَما اأُِمْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك َولَ َتْطَغْواْ اإِنَّ

حذف العائد من »يعملون«، والتقدير: يعملونه، واهلل اأعلم، اأظن اأن حذف ال�صمري هنا 
فيه يفيد التعميم يف املعنى، واملعنى اأن اهلل عامل مبا يعملون ما ظهر وما �صرت يف كل زمان 
ومكان، وعلمه لي�ص حم�صوراً وال قا�رشاً على ما يعملونه وهو �صيء حمدد خم�صو�ص، بل 

علمه ي�صع كل ما يفعلون.

ثانياً- حذف الظرف املضاف: 

ِحيٌم} )128(  ي َلَغُفوٌر رَّ َراَها َوُمْر�َشاَها اإِنَّ َربِّ {َوَقاَل اْرَكُبواْ ِفيَها ِب�ْشِم اهلّلِ جَمْ
الزمان،  على  يدالن  ظرفان  وهما  ومر�صاها«،  »جمريها  قوله:  من  امل�صاف  حذف 
واملق�صود فيهما وقت جمراها ووقت مر�صاها، لذلك يكونان ظريف زمان، فقد اأخذ امل�صاف 
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اإليه حمل امل�صاف، اأو قد يكونان مبعنى امل�صدر، اأي االإجراء واالإر�صاء )129( .
و يرى العكربي اأن »ب�صم اهلل« خرب، وجمراها مبتداأ، واجلملة حال من الواو، اأي م�صمني 
مو�صع جريانها )130( ، اأما الزجاج فله راأيه هو االآخر، فريى اأن »جمريها ومر�صاها« خرب 

ملبتداأ حمذوف، على تقدير: هو جمريها ومر�صاها )131( .

ثالثاً- حذف احلال: 

ا اأُنِزِل ِبِعْلِم اهلّلِ َواأَن لَّ اإَِل�َه اإِلَّ ُهَو َفَهْل اأَنُتم  َ ْ َي�ْشَتِجيُبواْ َلُكْم َفاْعَلُمواْ اأَمنَّ {َفاإِن ملَّ
�ْشِلُموَن} )132(  مُّ

حذف احلال واأبقى املتعلق به �صبه اجلملة »بعلم اهلل«، والتقدير: نزل ملتب�صًا بعلم اهلل.
ِحيٌم} )133(  ي َلَغُفوٌر رَّ َراَها َوُمْر�َشاَها اإِنَّ َربِّ {َوَقاَل اْرَكُبواْ ِفيَها ِب�ْشِم اهلّلِ جَمْ

هنا حذف احلال واأبقى املتعلق به اجلار واملجرور »ب�صم اهلل«، مبعنى ادخلوا فيها 
م�صمني با�صم اهلل )134( .

ُعُهْم  َعَك َواأَُمٌ �َشُنَمتِّ ن مَّ َّ ا َوَبرَكاٍت َعَلْيَك َوَعَلى اأَُمٍ ممِّ نَّ {ِقيَل َيا ُنوُح اْهِبْط ِب�َشالٍَم مِّ
ا َعَذاٌب اأَِليٌم} )135(   نَّ ُهم مِّ ُثمَّ مَيَ�شُّ

حذف احلال واإبقاء �صبه اجلملة املتعلق به »ب�صالم«، والتقدير: �صاملًا اأو حمفوظًا.
َنٍة َوَما َنْحُن ِبَتاِرِكي اآِلَهِتَنا َعن َقْوِلَك َوَما َنْحُن َلَك  {َقاُلواْ َيا ُهوُد َما ِجْئَتَنا ِبَبيِّ

مِبُوؤِْمِننَي} )136( 
هنا حذف احلال، فقوله: »عن قولك« متعلق مبحذوف حال، تقديره: �صادرين يف ذلك 

عن قولك )137( .
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النتائج والتوصيات: 
( مو�صعا من موا�صع احلذف،ويلحظ اأن عدد حاالت حذف  ورد يف �صورة هود )77. 1
املفعول به باأنواعه املختلفة جاءت اأكرثها عدداً، ويليها حاالت حذف املرفوعات،واجلدوالن 

االآتيان يو�صحان نوع احلذف وعدده، واالآيات التي ورد فيها: 
1- حذف المرفوعات: 

حذف النعت املرفوعحذف الفاعلحذف اخلربحذف املبتداأنوع احلذف

14892عدد احلالت

1، 3، 5، 6، 7، 48،35،41 69، الآيات
123 ،106 ،100 ،99 ،98

 ،43 ،41 ،17 ،14
100 ،91 ،59 ،46

 ،44 ،40 ،14 ،13 ،1
 105 ،77 ،60 ،48114 ،49

2- حذف المنصوبات:

حذف الظرف حذف العائد »املفعول به«حذف املفعول به نوع احلذف
امل�شاف

حذف 
احلال

211814عدد احلالت

الآيات
 ،37 ،33 ،21 ،20 ،19 ،15 ،3،12

 ،111 ،93 ،78 ،68 ،60 ،55 ،46 ،42
117 ،114

 ،36 ،31 ،30 ،29 ،24 ،21 ،16 ،5
 ،107 ،101 ،92 ،91 ،87 ،79 ،51

120 ،112 ،111 ،109
41 ،41 ،14

53 ،48

ولعل ال�صبب يف كرثة حاالت حذف املفعول به يعود اإىل اأن املفعول قيد،ولي�ص م�صندا 
اأو م�صندا اإليه كما هو احلال يف الفاعل واملبتداأ واخلرب، كذلك فاإن حذف املفعول كثري يف 

كالم العرب اخت�صاراً واقت�صاراً.
ما،  دالله  هود  �صورة  يف  واملن�صوبات  املرفوعات  حذف  حاالت  من  حالة  لكل  2 .
الباب ما  الداللية، واجتهدت يف هذا  الوقوف عند كل منها مبينًا نوعها وغايتها  حاولت 
املجرورات  حلذف  ثانيه  درا�صة  هناك  و�صتكون  ذلك،  يف  وفقت  قد  اأكون  اأن  واآمل  اأمكن، 

واجلملة و�صبه اجلملة يف �صورة هود، درا�صة نحويه داللية.
القراآن الكرمي راأ�ص الف�صاحة والبالغة، وفيه من الدالئل التي هي بحاجه اإىل تاأمل  3 .
وبحث، واأو�صي الدار�صني اأن يولوا الن�ص القراآين اأهمية يف الدرا�صة الداللية من اأجل جتاوز 

الوقوف عند اجلانب النحوي اإىل ا�صتك�صاف معانيه.



377

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والعشرون )2( - أيلول 

اأن�صح الباحثني بدرا�صة دالالت ذكر املرفوعات واملن�صوبات يف �صورة هود،و�صاأورد  4 .
جدوال يو�صح حاالت ذكر املرفوعات واملن�صوبات يف ال�صورة ون�صبة احلذف اإىل الذكر.

الظرف امل�شافاحلالاملفعول بهاخلرباملبتداأالفاعلنوع الذكر

2806262163116عدد حالت الذكر

16.67%13.836.4%12.9%22.5%3%ن�شبة احلذف اإىل الذكر

من خالل مقارنة حاالت احلذف- مو�صوع الدرا�صة- مع حاالت الذكر، يالحظ تدين 
الكالم،وال  يذكر يف  اأن  اإليه  وامل�صند  امل�صند  االأ�صل يف  الأن  الذكر، وذلك  اإىل  ن�صبة احلذف 
الكالم ترجح احلذف، وكذلك احلال مع  اإذا كان هناك قرينة يف  اإال  العدول عنهما  ينبغي 
الأنها ف�صلة،  لدليل، واحلال يجوز ذكرها وحذفها  به يجوز حذفه  املن�صوبات، فاملفعول 

واإن حذفت فاإمنا حتذف لقرينه.
وبالحظ اأن هناك دواعي واأغرا�صا يف �صورة هود رجحت ذكر امل�صند اإليه منها: �صعف 
التاأويل واالعتماد على القرينة، وذلك خلفائها اأو لعدم الوثوق بنباهة ال�صامع، وكذلك زيادة 
التقرير واالي�صاح يف االآيات التي حتدثت عن املوؤمنني فذكرت املبتداأ لزيادة تقرير واإي�صاح 

لتميزهم بال�رشف على غريهم.
اإليه، وهو لفظ  اآيات ب�صطت الكالم واأطنبت فيه بذكر امل�صند  اأن هناك  وكذلك يالحظ 
فيه من  االإ�صغاء  يكون  ا�صمه حيث  بذكر  اإليه  امل�صند  لتعظيم  وذلك  االآخر،  واليوم  اجلاللة 

ال�صامع مطلوبا للمتكلم جلالل قدره اأو قربه من قلبه.
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اهلوامش: 
املدين،  دار  القاهرة:   ، ط3. 1 �صاكر،  حممود  تعليق  االإعجاز،  دالئل  اجلرجاين،  ينظر: 

1413\1992، �ص 146.
وهبة،  مكتبة  م�رش:   ، ط4. 2 الرتاكيب،  خ�صائ�ص  مو�صى،  اأبو  حممد  ينظر: 

1416\1996،�ص153.
 - �ص123. 3  ،1985\1405 النه�صة،  دار  املعاين،بريوت:  عتيق،علم  العزيز  عبد  ينظر: 

.125
. هود، اآية 1. 4

؛ العكربي،  ينظر: الفراء، معاين القراآن، حتقيق حممد النجار، د.ت، د.م: دار ال�رشور.، 3/2. 5
التبيان يف اإعراب القراآن، ط1، بريوت: دار الفكر، 1418هـ/1997م، 22/2.

دار  القاهرة،   ، ط2. 6 �صلبي،  اجلليل  عبد  حتقيق  واإعرابه،  القراآن  معاين  الزجاج،  ينظر: 
احلديث، 1418هـ/1997م، 37/3.

م،  1414هـ/1993. 7 الفكر،  دار  بريوت:  املي�ص،  خليل  له  قدم  الغيب،  مفاتيح  الرازي، 
.185 -184/9

. البقرة، اآية 2. 8
. هود، اآية 6. 9
. هود، اآية 7. 10

اخلالف،دار  م�صائل  يف  االأنباري،االن�صاف  ابن  ؛  املف�صل،3\145. 11 يعي�ص،�رشح  ابن 
الفكر،2\709،710

االألو�صي، روح املعاين يف تف�صري القراآن العظيم وال�صبع املثاين، �صححه حممد العربي،  12 .
بريوت: دار الفكر، 1414هـ/ 1994م، 5/12/7

. هود، اآية 48. 13
مكتبة  الريا�ص:   ، ط1. 14 الكرمي،،  القراآن  يف  النحوي  التاأويل  احلموز،  الفتاح  عبد  ينظر: 

الر�صيد، 1404هـ/1984م 601/1.
. ينظر: الفراء، معاين القراآن، 18/2. 15
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؛ ا لبي�صاوي،  ينظر: الزخم�رشي، الك�صافا، ط1 دار الكتب العلمية،1415\1995،2\386. 16
حكم  الواحد،  عبد  بهجت  238/3؛  الفكر،1996/1416،  دار  بريوت:  التنزيل،  اأنوار 

احلذف واالخت�صار، ط1، عمان، اخلليل: مكتبة دندي�ص، 1421هـ/2000م، 337/1.
،بريوت:  حممد،ط1. 17 االأمري  عبد  حتقيق  القراأن،  م�صعدة،معاين  بن  االأخف�ص،�صعيد  ينظر: 

عامل الكتب،1405\1985،�ص
. العكربي، التبيان يف اإعراب القراآن، 33/2. 18

الكتب  دار  الدين:  �صم�ص  اأحمد  الهوامع،حتقيق  همع  ال�صيوطي،  ينظر:  19 .
العلمية،1998.1/1418،/334،335؛ ابن ه�صام، مغني اللبيب، �ص805- 806.

. هود، اآية 69. 20
باملعنى  النحوية  الظواهر  عالقة  خ�صري،  وحممد  ؛  21 .21/2 القراآن،  معاين  الفراء،  ينظر: 

القاهره: مكتبة االجنلو امل�رشيه،2001، �ص122.
. الزجاج، معاين القراآن واإعرابه، 60/3. 22

. ينظر: ال�صيوطي، االإتقان يف علوم القراآن، 157/3. 23
م،  24 .2003 الفكر،1423هـ/  دار  عمان:  ط2،  النحو،  معاين  ال�صامرائي،  فا�صل  ينظر: 

.169/1
حممد الطاهر ابن عا�صور، التحرير والتنوير، تون�ص: دار �صحنون للن�رش والتوزيع، د.ت،  25 .

.117 -116/12/6
. هود، اآية 98. 26

؛ ابن ه�صام،حتقيق حممد حميي الدين، القاهرة:  ينظر: االألو�صي، روح املعاين،7\201. 27
مطبعة مدين، مغني اللبيب، 602/2.

. هود، اآية 99. 28
. هود، اآية 106. 29

\ ؛ بهجت  ينظر: القرطبي،اجلامع الأحكام القران،لبنان: دار الفكر،1995/1415م 534. 30
عبد الواحد، حكم احلذف واالخت�صار، 259/1.

. هود، اآية 6. 31
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. هود، اآية 35. 32
. ينظر: بهجت عبد الواحد، حكم احلذف واالخت�صار، 65/1 1. 33

. هود، اآية 41. 34
؛ بهجت  ينظر: الزخم�رشي، الك�صاف،377/2؛ القرطبي،اجلامع الأحكام القران، م 27/5. 35

عبد الواحد، حكم احلذف واالخت�صار، 165/1.
. ينظر: العكربي، التبيان يف اإعراب القراآن، 30/2. 36

. ينظر: الزجاج، معاين القراآن واإعرابه، 53/3. 37
. ينظر: القرطبي،اجلامع الأحكام القران،34/5. 38

. هود، اآية 123. 39
ينظر: عز الدين عبد ال�صالم، االإ�صارة اإىل االإيجاز يف بع�ص اأنواع املجاز، حتقيق، حممد  40 .

احل�صن اإ�صماعيل، ط1، بريوت: دار الكتب العلمية، 1416هـ/1995م، �ص252.
. ينظر: عبد العزيز عتيق،علم املعاين،�ص128،129. 41

. هود، اآية 14. 42

. هود، اآية 17. 43
الكتاب  مزايا  اإىل  ال�صليم  العقل  اإر�صاد  ال�صعود،  اأبو  العمادي  حممد  بن  حممد  ينظر:  44 .
الكرمي، و�صحه عبد اللطيف عبد الرحمن، بريوت: دار الكتب العلمية، 1419هـ/1999، 

.296/3
. هود، اآية 43. 45

. ينظر: الطربي، اجلامع الأحكام القران: 36/5؛ االألو�صي،روح املعاين،61/12. 46
. هود، اآية 91. 47

 . ينظر: ابن ه�صام، مغني اللبيب، 273/1. 48
ابن ه�صام، مغني  ؛  الفكر،70/1. 49 االنباري،االإن�صاف يف م�صائل اخلالف،دار  ابن  ينظر: 

اللبيب، 604/2.
. هود، اآية 100. 50

. هود، اآية 46. 51
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 ، ط2. 52 النحو،  معاين  ال�صامرائي،  فا�صل  القران،42/7؛  الأحكام  القرطبي،اجلامع  ينظر: 
عمان: دار الفكر،1423هـ/ 2003م، 123/3.

. هود، اآية 59. 53
؛  ينظر: ابن يعي�ص،�رشح املف�صل،69،70/7؛ الزرك�صي الربهان يف علوم القران،144/3. 54

عبد العزيز عتيق،علم املعاين،�ص116،117.
. هود، اآية 1. 55

. هود، اآية 14. 56

. هود، اآية 36. 57

. هود، اآية 48. 58

. هود، اآية 44. 59
حممد الطاهر ابن عا�صور، التحرير والتنوير،، تون�ص: دار �صحنون للن�رش والتوزيع، د.ت.،  60 .

.78/12/6
. ينظر: حممد اأبو مو�صى، خ�صائ�ص الرتاكيب، �ص176. 61

. ابن عا�صور، التحرير والتنوير،78/12/6. 62
. ينظر:: بهجت عبد الواحد، حكم احلذف واالخت�صار، 259/1. 63

. هود، اآية 60. 64
. ابن عا�صور، التحرير والتنوير، 106/12/6. 65

. هود، اآية 77. 66
. هود، اآية 105. 67

. ينظر: الزرك�صي،الربهان يف علوم القران،154،155/3. 68
. هود، اآية 40. 69
. هود، اآية 49. 70

. ينظر: بهجت عبد الواحد، حكم احلذف واالخت�صار، 828/1. 71
. هود، اآية 114. 72
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. ينظر: بهجت عبد الواحد، حكم احلذف واالخت�صار، 829/2. 73
. ينظر: الزرك�صي،الربهان يف علوم القران،162،170/3. 74

. هود، اآية 15. 75
. بهجت عبد الواحد، حكم احلذف واالخت�صار، �ص86/1. 76

. هود، اآية 19. 77
احلذف  حكم  الواحد،  عبد  بهجت  ؛  القران،18/7. 78 الأحكام  القرطبي،اجلامع  ينظر: 

واالخت�صار، 86/1.
. هود، اآية 20. 79
. هود، اآية 33. 80
. هود، اآية 37. 81
. هود، اآية 42. 82
. هود، اآية 93. 83

. ينظر: بهجت عبد الواحد، حكم احلذف واالخت�صار، 86/1. 84
. هود، اآية 46. 85

. الكهف، اآية 70. 86
عمار،  دار  عمان:   ، ط1. 87 القراآين،  التعبري  يف  الكلمة  بالغة  ال�صامرائي،  فا�صل 

1420هـ/1999م.، �ص 29.
. هود، اآية 55. 88

. ينظر: بهجت عبد الواحد، حكم احلذف واالخت�صار، 1008/2. 89
. هود، اآية 78. 90

. هود، اآية 3. 91
املجاز،  اإىل  االإ�صارة  ال�صالم،  عبد  الدين  عز  ؛  القران،6/7. 92 الأحكام  اجلامع  ينظر: 

�ص249.
. االألو�صي، روح املعاين، 306/11/7. 93
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. هود، اآية 12. 94
. ينظر: االألو�صي، روح املعاين، 27/12/7. 95

. هود، اآية 15. 96

. هود، اآية 21. 97
ينظر: عز الدين عبد ال�صالم، االإ�صارة اإىل االإيجاز، �ص250. 98

هود، اآية 28. 99 
. ينظر: عز الدين عبد ال�صالم، االإ�صارة اإىل االإيجاز، �ص250. 100

. هود، اآية 60. 101

. هود، اآية 68. 102
. القرطبي،اجلامع الأحكام القراأن،50/7؛ الفراء، معاين القراآن، 20/2. 103

. هود، اآية 111. 104
. ينظر: عز الدين عبد ال�صالم، االإ�صارة اإىل االإيجاز، �ص252. 105

. هود، اآية 114. 106

. هود، اآية 117. 107
. ينظر: عز الدين عبد ال�صالم، االإ�صارة اإىل االإيجاز، �ص252. 108

. هود، اآية 5. 109
. هود، اآية 16. 110
. هود، اآية 21. 111
. هود، اآية 24. 112
. هود، اآية 29. 113

ينظر: بهجت عبد الواحد، حكم احلذف واالخت�صار، 86/1. 114
. هود، اآية 30. 115
. هود، اآية 31. 116
. هود، اآية 36. 117
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. هود، اآية 51. 118

. هود، اآية 79. 119

. هود، اآية 87. 120

. هود، اآية 91. 121

. هود، اآية 92. 122
. هود، اآية 101. 123
. هود، اآية 107. 124
. هود، اآية 109. 125
. هود، اآية 111. 126
. هود، اآية 112. 127

. هود، اآية 41. 128
. ينظر: بهجت عبد الواحد، حكم احلذف واالخت�صار، 165/1. 129
. ينظر: اأبو البقاء العكربي، التبيان يف اإعراب القراآن، 30/2. 130

. ينظر: اإبراهيم الزجاج، معاين القراآن واإعرابه، 53/3. 131
. هود، اآية 14. 132
. هود، اآية 41. 133

. ينظر: بهجت عبد الواحد، حكم احلذف واالخت�صار، 675/2. 134
. هود، اآية 48. 135
. هود، اآية 53. 136

. ينظر: بهجت عبد الواحد، حكم احلذف واالخت�صار، 675/1. 137
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املصادر: 
القراآن الكرمي 1 .

، بريوت:  االأخف�ص، �صعيد بن م�صعده، )225ه( معاين القران، حتقيق عبد االأمري حممد، ط1. 2
عامل الكتب، 1985/1405.

املثاين،  وال�صبع  العظيم  القراآن  تف�صري  املعاين يف  ، روح  هـ(  االألو�صي، حممود )1270. 3
�صححه حممد العربي، بريوت: دار الفكر، 1414هـ/ 1994م.

ه( ، االإن�صاف يف م�صائل اخلالف بني النحويني  االأنباري، عبد الرحمن بن حممد، )577. 4
الب�رشيني والكوفيني، دار الفكر.

دار  بريوت:  التاأويل،  واأ�رشار  التنزيل  اأنوار   ، ه(  5 .791( الدين  نا�رش  البي�صاوي، 
الفكر،1416،1996.

 ، �صاكر،ط3. 6 حممود  عليه  علق  االإعجاز،  دالئل   ، هـ(  )ت474  القاهر  عبد  اجلرجاين، 
القاهره، جده: مطبعة املدين، دار املدين، 1413هـ/1992.

الفكر،  دار  بريوت:  املي�ص،  خليل  له  قدم  الغيب،  مفاتيح   ، هـ(  7 .604( حممد  الرازي، 
1414هـ/1993م.

الف�صل  اأبو  حممد  حتقيق  القران،  علوم  يف  الربهان   ،  ) 8 .794( الدين  بدر  الزرك�صي، 
ابراهيم،ط2، بريوت: دار املعرفة.

 ، �صلبي، ط2. 9 اجلليل  عبد  واإعرابه، حتقيق  القراآن  ، معاين  اإبراهيم )ت311هـ(  الزجاج، 
القاهرة، دار احلديث، 1418هـ/1997م.

ه( ،الك�صاف عن حقائق غوام�ص التنزيل وعيون االأقاويل يف  الزخم�رشي،جار اهلل، )538. 10
وجوه التاأويل، �صبط عبد ال�صالم �صاهني،ط1،بريوت: دار الكتب العلمية،1415،1995.
هـ( ، اإر�صاد العقل ال�صليم اإىل  اأبو ال�صعود، حممد بن حممد بن م�صطفى العمادي )982. 11
العلمية،  الكتب  دار  بريوت:  الرحمن،  عبد  اللطيف  عبد  و�صحه  الكرمي،  الكتاب  مزايا 

1419هـ/1999، ج3.
هـ( :  ال�صيوطي، جالل الدين )ت911. 12

هـ/                 1416أ.  الفكر،  دار  بريوت:  ط1،  املندوة،  �صعيد  القراآن،  علوم  يف  االإتقان 
1996م، ج3.
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	. همع الهوامع يف �رشح جمع اجلوامع، حتقيق اأحمد �صم�ص الدين، بريوت: دار الكتب 
العلمية، 1998/1418.

ابن عا�صور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير، تون�ص: دار �صحنون للن�رش والتوزيع، د.ت. 13 .
هـ( ، االإ�صارة اإىل االإيجاز يف بع�ص اأنواع املجاز،  عبد ال�صالم، عز الدين عبيد العزيز )ت660. 14

حتقيق، حممد احل�صن اإ�صماعيل، ط1، بريوت: دار الكتب العلمية، 1416هـ/1995م.
الفكر،  دار  بريوت:   ، ط1. 15 القراآن،  اإعراب  يف  التبيان   ، )ت616هـ(  البقاء  اأبو  العكربي، 

1418هـ/1997م.
هـ( ، معاين القراآن، حتقيق حممد النجار، د.م: دار ال�رشور،  الفراء، يحيى بن زياد )ت207. 16

د.ت.
الفكر،  دار  لبنان:  القران،  الأحكام  اجلامع   ،  ) 17 .671( حممد  بن  حممد  القرطبي، 

.1995/1455
هـ( ، مغني اللبيب عن كتب االأعاريب،  ابن ه�صام، عبد اهلل جمال الدين بن يو�صف )ت 761. 18

حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة: مطبعة مدين، د.ت.
ه( ، �رشح املف�صل، بريوت: عامل الكتب. ابن يعي�ص، موفق الدين )643. 19

ثانياً- املراجع: 
الر�صيد،  الريا�ص: مكتبة   ، الكرمي، ط1. 1 القراآن  النحوي يف  التاأويل  الفتاح،  احلموز، عبد 

1404هـ/1984م. 
خ�صري، حممد اأحمد، عالقة الظواهر النحوية باملعنى يف القراآن الكرمي، القاهرة، مكتبة  2 .

االجنلو امل�رشية، 2001م.
عمار،  دار  عمان:   ، ط1. 3 القراآين،  التعبري  يف  الكلمة  بالغة  فا�صل،  ال�صامرائي، 

1420هـ/1999م.
. عتيق، عبد العزيز، علم املعاين، بريوت: عامل الكتب،1985/1405. 4

، عمان،  الواحد، حكم احلذف واالخت�صار يف كتاب اهلل اجلبار، ط1. 5 حممد، بهجت عبد 
اخلليل: مكتبة دندي�ص، 1421هـ/2000م

. اأبو مو�صى، حممد، خ�صائ�ص الرتاكيب، ط4،: مكتبة وهبة: 1996/1416. 6




