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 ملخص: 

اأنها تعتمد على اخلفة والإيجاز، وهذا ناجت عن  العربية  اللغة  اأهمِّ خ�صائ�ص  اإنًّ من 
احلذف والتخفيف، واحلذف ظاهرة يف اللغة العربية اأكرث و�صوحًا، ويهدف هذا البحث اإىل 

بيان مراعاة القراآن الكرمي لكلم العرب وما يحذفون وما ي�صتثقلون. 

ومن اأجل ذلك ا�صتخدمنا منهجًا و�صفيًا حتليليًا من خلل ما كتب النحاة عن التنوين 
وما ورد يف اجلملة القراآنية من �صواهد، ات�صح من خللها كرثة حذف التنوين يف القراآن 
الكرمي، ومتثل ذلك بحذف التنوين يف الوقف، والإ�صافة وال�صم املمنوع من ال�رصف وغري 

ذلك مما له اأثر بلغي ل يخفى على اأحد. 
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The Omission of «Noon» 
in the Qura´nic Sentence

Abstract

One of the most important features of the Arabic language is that it 
depends on brevity, this is due to the omission for the purpose of reduction. 
Omission is clearer in Arabic than other languages. 

This paper aims at showing how the Holy Qura’n considered the 
speech of the Arabs and what they omit and find heavy. That’s why it used a 
descriptive analytical approach from what the grammarians wrote about the 
“noon” and what was revealed in the Qura’nic sentence in some verses. It 
was clear from the search that the “noon” was omitted in a lot of situations in 
the Holy Qura’n as in stopping, addition and so on which gives a fascinating 
beautiful rhatoric effect. 
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متهيد: 
احلمُد هلل َربِّ الَعاملَي، حمداً يليق بجلل وجهه وعظيم �صلطانه، احلمد هلل الذي اأنزل 
واملر�صلي  الأنبياء  اأ�رصف  على  وال�صلم  وال�صلُة  له عوجًا،  يجعل  الكتاب ومل  عبده  على 

حممد، وعلى اآله و�صحبه اإىل يوم الدين، اأما بعد
فاإنَّ اهلل عزَّ وجل َمنَّ على هذه الأمة، واأنعم عليها بالقراآن، وتكفل مولنا تبارك وتعاىل 
ا َله  ْلَنا الذِّْكَر َواإِنرَّ ا َنْحُن َنزرَّ بحفظه، اإىل اأن يرث اهلل الأر�ص وَمْن عليها، فقال عز وجل: {اإِنرَّ

اِفُظوَن} )1(  حَلَ
اإن املتتبع لظاهرة احلذف يف القراآن العظيم الذي ل ياأتيه الباطل من بي يديه، ول 
�صواء على �صعيد  العرب يف كلمهم من حذف  راعى ما كان عليه  قد  اأنه  من خلفه، يجد 

اجلملة اأو الكلمة اأو احلرف اأو احلركة. 
الظاهرة من  التي ركزت على هذه  ال�صابقة،  للدرا�صات  الدرا�صة تعترب مكمًل  اإن هذه 
خلل بحوثها، وهي ت�صاهم- يف نف�ص الوقت- يف اإبراز دور كتاب اهلل- عز وجل– باعتباره 
اأول امل�صادر اللغوية التي ل بد اأن يرجع اإليه النحويون والبلغيون وغريهم يف ال�صت�صهاد. 
واإن ظاهرة احلذف ظاهرٌة َنْحوية ل يكاد يخلو من ذكرها كتاب نحوي، ومن الكتب 
لإبراهيم  اللغة  اأ�رصار  ومن  م�صطفى،  لإبراهيم  النحو  اإحياء  التنوين:  حذف  تناولت  التي 
اأني�ص، ودرا�صات نقدية يف النحو العربي لعبد الرحمن اأيوب، وفقه اللغة املقارن لإبراهيم 
ال�صامرائي، ويف النحو العربي )نقد وتوجيه( ملهدي املخزومي، وقد تناولتها الكتب ال�صابقة 
خلل  من  التطبيةية  الناحية  من  ذلك  اإىل  بالإ�صافة  �صنبحثها  اأننا  اإل  نظرية  ناحية  من 
القراآن الكرمي، ول �صك اأن الظواهر اللغوية كثرية، فاأحببنا اأن نطرق اإحداها من خلل كتاب 
البحث يف هذا  واإعجازه من خلل  لبيان عظمة كتاب اهلل- عز وجل-  ؛  اهلل- عز وجل- 
املو�صوع، فالقراآن الكرمي قائم على نظام دقيق ل تعار�ص فيه بي قواعد احلذف والقواعد 

اللغوية الأخرى. 
عن  ناجتة  اخلفة  وهذه  اخلفة،  على  تعتمد  اأنها  العربية  اللغة  خ�صائ�ص  اأهم  من  اإّن 

ظاهرة اأ�صيلة يف اللغة، وهي »احلذف للتخفيف«. 
واحلذف للتخفيف يف اللغة العربية اأكرث ثباًتا وو�صوًحا؛ لأن العرب مييلون اإىل اخلفة، 
وينفرون مما هو ثقيل على ل�صانها، فكانوا يحذفون من كلمهم للخفة، وعدم الثقل، �صواء 

اأكان املحذوف جملة اأم كلمة اأم حرفًا. 
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واملتاأمل يف اجلملة القراآنية، يجد اأن لها منطًا خا�صًا يف الرتكيب والنظم، باأ�صلوب 
الكلمة  من  احلرف  هذا  ويحذف  معي،  موطن  يف  كلمة  يف  احلرف  يذكر  فقد  متميز،  فريد 
نف�صها يف موطن اآخر، وتذكر الكلمة يف موطن معي، وحتذف يف موطن اآخر، مع اقت�صاء 
ذكرها، وذكرها وحذفها لي�ص ع�صوائيًا، واإمنا حلكمة قد نعلمها، وقد ل نعلمها، اأو قد نعلم 

جزءاً منها. 
)حذف  وهو  مهمًا  مو�صوعًا  تتناول  التي  الدرا�صة  هذه  يف  نبحثه  اأن  نريد  ما  وهذا 

التنوين يف القراآن الكرمي( . 
اإىل  نن�صب احلذف  فاإننا ل  الكرمي،  للقراآن  ُن�صب  اإذا  اأن احلذف  نعلم،  اأن  ينبغي  ولكن 

م�صمون القراآن، بل نن�صبه اإىل تركيب اللغة، لتعطي جماًل وخفة واإعجازاً. 

أوالً- حذف التنوين عند النحاة: 
العربية يف جملها، ومفرداتها، وحروفها،  اللغة  للتخفيف تعرفها  اإن ظاهرة احلذف 

وحركات بنائها واإعرابها. 
ومعنى احلذف يف اللغة كما جاء يف ل�صان العرب )2( يف باب »َحَذَف«: اأن حذف ال�صيَء 

َيْحِذُفه َحْذفًا؛ اأي قطعه من َطَرفه«... واحُلذافُة ما ُحِذَف من �صيء َفُطِرح... 
ويكون  دليل،  عن  واحلركة  واحلرف  والكلمة  اجلملة  يف  فيقع  النحوي:  احلذف  اأما 
واحلركة.  واحلرف،  واملفرد،  اجلملة،  العرب  حذفت  »قد  جني  ابن  قاله  ما  وهذا  للتخفيف. 
اإمنا  احلذف هنا  »اإن  اآخر:  وقال يف مو�صع   .  )3( عليه«  دليل  اإل عن  ذلك  �صيء من  ولي�ص 
الغر�ص به التخفيف« )4( . وروى �صيبويه عن اخلليل: »الأ�صل يف )لن( : )ل اأن( ولكن احلذف 

وقع ا�صتخفافًا« )5( . 
اأو  قيا�صيا  كان  �صواء  اللغة-  يف  احلذف  اأن  �صك  »ل  عفيفي:  اأحمد  الدكتور  ويقول 
عنا�رص  بع�ص  من  التخفيف  اأو  للفظ،  النطقي  الثقل  من  التخفيف  من  نوع  هو  �صماعيا– 
احلذف  اأنواع  ومن   .  )6( جلملة«  اأو  لكلمة  اأو  حلرف  كان  �صواء   – طولها  حال  يف  اجلملة 
للتخفيف حذف التنوين، وقبل اأن نبي ال�صور املتعددة حلذف التنوين، ل بد اأن نتحدث عن 

التنوين، وما هي اأق�صامه؟ 
فالتنوين وهو م�صدر نونت الكلمة، ثم غلب حتى �صار ا�صما للنون ال�صاكنة التي تلحق 
الآخر فهو نون �صاكنة زائدة، لغري التوكيد )7( ، تلحق اأواخر الأ�صماء لفظا، وتفارقها خطا 

ووقعا )8( 
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أقسام التنوين )9( : 
املوؤنث . 1 جمع  اإل  ورجٍل«  كـ«زيٍد  املعربة  للأ�صماء  اللحق  وهو  التمكي:  تنوين 

ال�صامل، نحو »م�صلماٍت« واإل نحو »جواٍر وغوا�ٍص«. 
نحو . 2 ونكرتها،  معرفتها  بي  فرقا  املبنية  للأ�صماء  اللحق  وهو  التنكري:  تنوين 

»مررت ب�صيبويه وب�صيبويه اآخر«، اأو »راأيت عثمان وعثمانًا اآخر«. 
تنوين املقابلة: وهو اللحق جلمع املوؤنث ال�صامل، نحو: »م�صلمات« فاإنه يف مقابلة . 3

النون يف جمع املذكر ال�صامل كـ »م�صلمي«. 
تنوين العو�ص: وهو على ثلثة اأق�صام: . 4

عو�ص عن جملة: وهو الذي يلحق )اإذ( عو�صا عن جملة تكون بعدها، كقوله تعاىل أ. 
{َواأَنُتْم ِحيَنِئٍذ َتنُظرُوَن} )10( ؛ اأي: »حي اإذ بلغت الروح احللقوم«. 

عو�ص عن مفرد: وهو اللحق لكل عو�ص عما ت�صاف اإليه، نحو: »كل قائم«؛ اأي: 	. 
»كل اإن�صان قائم«. 

عند ت.  واجلر  الرفع  حالتي  يف  املنقو�صة  للأ�صماء  اللحق  وهو  حرف:  عن  عو�ص 
جتردها من األ التعريف ومن الإ�صافة، نحو »جوار وغوا�ص«. 

تنوين الرتمن: وهو الذي يلحق القوايف املطلقة بحرف علة كقول جرير: . 5
ل���ْوَم َع���اِذَل َواْلَعَتاِبْن اَبْن )11( اأَِقلِّ���ي الرَّ ْبِت َلَقْد اأَ�صَ َوُقويِل اإِْن اأَ�صَ

التنوين الغايل: وهو الذي يلحق القوايف املقيدة كقول روؤبة )12( . 7
َوَقاِتِ االأَْعَماِق َخاِوي امُلْخرَتَقْن )13( 

حذف التنوين للتخفيف له صور متعددة، منها: 

حذف التنوين عند االإ�صافة: . 1
الثاين  اإىل غريه على تنزيل  ا�صم  اإ�صناد  الإ�صناد، ويف ال�صطلح  اللغة  »الإ�صافة يف 
من الأول منزلة تنوينه، اأو ما يقوم مقام تنوينه، ولهذا وجب جتريد امل�صاف من التنوين 

الظاهر يف نحو غلم زيد اأو مقدر يف نحو دراهم عمرو« )14( . 
وحذف التنوين للإ�صافة �صيء مهم، ولول هذا احلذف لكان ثقيًل على الل�صان النطق 
بالكلمة لو كانت بالتنوين على اإ�صافتها لذلك نقول: )قول احلق( ، )�صادق الوعد( ، اأخف من 
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قولنا: )قوٌل حٌق( ، )�صادٌق وعٌد( . لذلك يقول ابن يعي�ص: «اإن الإ�صافة اللفظية اإمنا ت�صاف 
ل�رصب التخفيف والنية غري الإ�صافة« )15( . 

وقد اأ�صار »�صيبويه« اإىل اأن الإ�صافة خفة اأخرى غري حذف التنوين )16( . ويجوز حذف 
التنوين والإ�صافة تخفيفا، كما قال املرار )17( : 

�َص���لِّ الهُموَم بُكلِّ ُمْعِطي َراأَ�ِص���ه
 ُمْغت���اِل اأَْحِبَل���ٍة ُمِب���نٍي ُعْنَق���ه 

ُمَتَعبِّ�ِس �ُص���هَبٍة  خُماِل���ِط  ناٍج 
يف َمْنِكٍب َزْيِن امَلِطيِّ َعَرْنَد�س )18(  

فحذف التنوين تخفيفا، والأ�صل: معط راأ�صه بالتنوين والن�صب.  
 » تنوين...  امل�صاف من  بقويل ويجرد  اأ�رصت  »واىل هذا  �صذوره  ابن ه�صام يف  يقول 

فالإ�صافة ت�صتدعي وجوب حذف التنوين )19( . 
حذف التنوين اللتقاء ال�صاكنني: . 2

يحذف قليل للتقاء ال�صاكني، وخ�صه �صيبويه بال�رصورة كقول اأبي الأ�صود الدوؤيل)20(: 
م�ص���تعتب غ���ري  )21( فاألفيت���ه  قلي���ال  اإال  اهلل  ذاك���ر  وال 

بن�صب لفظ اجلللة با�صم الفاعل: "ذاكر". 
وقولهم يف املثل: » ُده درين �صعُد القُي » )22( حذف التنوين من �صعد للتقاء �صاكني، 

وكذلك قال على بن ابي طالب كرم اهلل وجهه ملا قتل ابن اآدم اأخاه بكاه اآدم فقال: 
َوَل���ْوٍن َطْع���ٍم  ذي  كلُّ  وَقلرَّ َب�صا�َص���َة اْلوْجه امُلليُح )23( َتغ���ريرَّ 

"ب�صا�َصَة": ن�صب على التف�صري )التمييز( ، لكن حذف التنوين للتقاء ال�صاكني )24( . 
والنون، ول يتغري من  التنوين  ي�صتخفون فيحذفون  العرب  اأن  �صيبويه: »واعلم  يقول 
املعنى �صيئا، ول يجعله معرفة. فمن ذلك »قوله عز وجل«: »كل نف�ص ذائقة املوت« و«اإنا 
فاملعنى  ال�صيد«.  حملى  و«غري  روؤو�صهم«  ناك�صو  املجرمون  اإذ  ترى  و«لو  الناقة«  مر�صلو 

معنى »ول اآمي البيت احلرام«. 
»و« يزيد هذا عندك بيانًا قوله تعاىل جده: »هديًا بالغ الكعبة« و«عار�ص ممطرنا«. 

فلو مل يكن هذا يف معنى النكرة والتنوين مل تو�صف به النكرة. 
حذف التنوين من اال�صم املمنوع من ال�رضف: . 3

طالٌب،  هذا  نحو:  اإعرابها،  حالت  يف  التنوين  يدخلها  الأ�صماء  اأغلب  اأن  املعلوم  من 
وراأيت طالبًا، ومررت بطالٍب. 
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»وهناك اأَ�صماء معربة غري مبنية تعامل بَي بَي: فل يلحقها التنوين اإِل يف ال�رصورات 
ال�صعرية وما اإليها، وجتر وعلمة جرها الفتحة بدل الك�رصة يف اأَغلب اأَحوالها، ول جتروعلمة 
اأَف�صَل  برجٍل  »مررت  تقول:  »اأَف�صل«  مثل  اأُ�صيفت  اأو  »الـ«  دخلتها  اإِذا  اإل  الك�رصة  جرها 
مررت  الرجال-  باأَف�صِل  »مررت  فتقول:  بالك�رصة  جررتها  عرَّفتها  اأو  اأ�صفتها  فاإذا  منك« 
قدماِء  وبع�ص  ال�رصف،  من  باملمنوعة  اأو  املنونة  بغري  الأَ�صماُء  هذه  وت�صمى  بالأَف�صِل«. 
النحاة ي�صميها: »ما ل ُيْجرى« وي�صمى الأَ�صماَء املنونة: »ما ُيْجرى« فال�رصف هنا والتنوين 

والإِجراُء ا�صطلحات مبعنى واحد يراد بها التنوين واجلر بالك�رصة« )25( . 
ويقول ابن ه�صام )26( : »اإن ما ل ين�رصف يوافق ما ين�رصف يف اأمرين، وهما اأنه يرفع 
اأنه ل ينون واأنه يجر بالفتحة نحو:  اأمرين، وهما  بال�صمة وين�صب بالفتحة ويخالفه يف 

جاءين اأف�صل منه ومررت باأف�صل منه وراأيت اأف�صل منه«. 
يقول اأبو حيان يف باب ما ل ين�رصف: »هو املعرب الذي ل يوجد فيه تنوين ول جر 

اإل اإذا اأ�صيف اأو دخلت عليه )األ( فيجر )27( . 
حذف التنوين من املنادى: . 4

واملنادى )28( خم�صة اأق�صام: 
Ú  املفرد العلم، نحو: )يا ف�صُل- يا ف�صلن( ، فاإذا كان املفرد العلم يف اأ�صله منقول

– م�صطفى( وجب عند ندائه حذف تنوينه؛ لأنه  ا�صم مق�صور منون. »نحو: )مرت�صى  من 
قبل  املركبة  الأعلم  وكذلك  حتما،  التنوين  حذف  يقت�صي  البناء  وهذا  ال�صم.  على  مبني 

النداء؛ �صواء اأكان تركيبها مزجيا؛ ك�صيبويه »، اأم اإ�صناديا، كَن�رَصَ اهلل، اأو: �َصاَء اهلل. 
Ú  ،النكرة املق�صودة: ويراد بها: »النكرة التي يزول اإبهامها و�صيوعها ب�صبب ندائها

نحو: يا رجل �صاأ�صاعدك على احتمال امل�صقة. 
Ú  تذكر عاقل  يا  نحو:  مبا�رصة،  ن�صبها  وجوب  وحكمها:  املق�صودة:،  غري  النكرة 

الآخرة. 
Ú  امل�صاف: ب�رصط اأن تكون اإ�صافته لغري �صمري املخاطب، وحكمها: وجوب الن�صب

بالفتحة، اأو مبا ينوب عنها؛ نحو: يا نا�رص العلم تقدم، ويلحق بهذا الق�صم نداء: »اثني ع�رص، 
واثنتي ع�رصة« فين�صب �صدرها بالياء. 

Ú  اأكان �صواء  ال�صبيه بامل�صاف: ويراد به كل منادى جاء بعده معمول يتم معناه، 
هذا املعمول مرفوعا باملنادى، اأو من�صوبا به، اأم جمرورا باحلرف – ل بالإ�صافة- واجلار 
النداء  قبل  له  نعتا  اأم  النداء،  قبل  املنادى  اأو معطوفا على  باملنادى،  متعلقان  واملجرور 
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اأي�صا، وحكمه: وجوب ن�صبه بالفتحة، اأو مبا ينوب عنها؛ نحو: يا وا�صعا �صلطانه، ويا عظيما 
جاهه ل تغرت. فمن امللحظ اأن الق�صمي الأولي هما اللذان يحذف منهما التنوين عند النداء. 

حذف التنوين من العلم املو�صوف بابن: . 5
»ويحذف من العلم مو�صوفا بابن، م�صافا اإىل علم، نحو: جاءين زيد بن عمرو، وذلك 
لكرثة ا�صتعمال )ابن( بي علمي و�صفا، فطلب التخفيف لفظا بحذف التنوين من مو�صوفه، 
وخطا بحذف األف )ابن( ، وكذلك يف قولك: هذا فلن بن فلن؛ لأنه كناية عن العلم؛ لأنه 
قد يعرب به عمن ل يعرف، على اإجرائه جمرى العلم، واإن كان يدخل فيه كل من كان بهذه 
ال�صفة، فاإن مل يكن بي علمي، نحو: جاءين كرمي ابن كرمي، اأو: زيد ابن اأخينا، مل يحذف 
التنوين لفظا، ول الألف خطا، لقلة ال�صتعمال، وكذا اإذا مل يقع �صفة نحو: زيد ابن عمرو، على 
اأنه مبتداأ وخرب، لقلة ا�صتعماله اأي�صا كذلك، مع اأن التنوين حذف يف املو�صوف لكونه مع 
ال�صفة كا�صم واحد، والتنوين علمة التمام، ولي�صت هذه العلة موجودة يف املبتداأ واخلرب، 

وحكم )ابنة( : حكم )ابن( « )29( . 
حذف التنوين من ا�صم ال النافية للجن�س: . 6

وا�صم ل النافية للجن�ص �رصبان معرب ومبني: 
�صبيها  اأو  التنوين،  فحذف  عندنا«  �صفر  غلم  »ل  نحو  م�صافا،  كان  ما  فاملعرب 
بامل�صاف وهو ما ات�صل به �صيء من متامه اإما مرفوع به، نحو »ل ح�صنا وجهه مذموم«، اأو 
من�صوب به، نحو »ل مفي�صا خريه مكروه« و«ل طالعا جبل حا�رص«، اأو خمفو�ص بخاف�ص 
متعلق به، نحو »ل خريا من زيد عندنا«، واملبني ما عدا ذلك وحكمه اأن يبنى على ما ين�صب 

به لو كان معربا )30( . 
»واإِذا كان غري مثنى ول جمعًا �صاملًا للمذكر اأو للموؤنث، تقول: ل رجَل يف القاعة، ل 
طلَب يف املدر�صة« )31( ، فاإن كان مثني اأو جمع مذكر �صامل، فهو يبنى على الياء، نحو: ل 

رجلِي، ول م�صلمَي. 
حذف التنوين يف االأعداد املركبة تركيباً مزجياً: . 7

حذف  بعد  ارتباطهما  على  للدللة  اجلزءين  من  التنوين  فحذف  ع�رص«  »خم�صة  نحو: 
بيت و�صباح  بيت  نحو:  تركيب مزجي،  وكذلك يف كل  الأ�صل،  بينهما يف  الرابط  العاطف 

م�صاء، وفيما ي�صبه ذلك كا�صم ل النافية للجن�ص. 
حذف التنوين للوقف: . 8

الوقف )32( : هو قطع النطق عند اآخر الكلمة، واملراد هنا الختياري، وهو غري الذي 
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اأ�صياء:  �صبعة  اإىل  وترجع  تغيريات،  يلزمه  وغالبه  وترمنا،  وتذكرا  واإنكارا  ا�صتثباتا  يكون 
ال�صكون، والروم، والإ�صمام، والإبدال، والزيادة، واحلذف، والنقل. 

حذف التنوين يف ال�رصورة من الأ�صماء: يف ما ي�صمى مبنع امل�رصوف من ال�رصف . 1
وهي �رصورة م�صتقبحة خلروجها عن الأ�صل، اإذ الأ�صل يف الأ�صماء التنوين، كقول ال�صاعر: 

َمِع )33( َفَم���ا َكاَن ِح�ْص���ٌن َوال َحاِب����سٌ َيُفوَقاِن ِمْرَدا����سَ يف جَمْ
برتك تنوين "مردا�ص" وهكذا يت�صح تعر�ص التنوين للحذف يف �صوره املختلفة نظرا  

لوقوعه اأواخر الكلمات وهي نون زائدة كما قلنا، فرتك �رصف مردا�ص وهو من�رصف )34( . 
حذف التنوين يف حالة الو�صل: وهناك الكثري من ال�صواهد على حذف التنوين يف . 2

حالة الو�صل، ومنها: 
�َصْيٍء  - ُكلِّ  َعَلى  َوهَو  ِفيهنرَّ  َوَما  َوااْلأَْر�ِس  َماَواِت  ال�صرَّ ُمْلُك  {هلِلرَّ  تعاىل:  قوله 

َقِديرٌ})35( 
( خم�صة اأوجه:  ال�صاهد يف و�صل )قدير( بـ )احلمد هللَّ

Ú  .امل�صتعمل عند القراء: اأن تك�رص للتنوين، وحتذف األف الو�صل وت�صل
Ú  .اأن حتذف التنوين للتقاء ال�صاكني وت�صل، نحو: على كل �صيء قديُر احلمد هلل
Ú  . )اأن ُتلقي حركة األف )احلمد( على التنوين فتفتحه، كاأنك تنوي البتداء بـ )احلمد
Ú  .اأن ت�صكن الراء وتبتدئ )احلمُد هلل( بالقطع، وهذا م�صتعمل عند القراء اأي�صًا
Ú  . )36( لتدل على النف�صال )اأن تنّون وتقطع األف )احلمد

يقول الدكتور عفيفي: )من خلل النظر والتاأمل يف كلمات اللغة العربية، ومن خلل 
اأن التنوين دليل على اخلفة يف الأ�صماء، فاإذا ثقل ال�صم حذف  ت�رصيحات النحاة، يت�صح 

التنوين تفرقة بي ال�صم اخلفيف وال�صم الثقيل( )37( . 
، وال�صواهد على ذلك ل . 3 التعريف نحو: )الرجل(  )األ(  التنوين لزومًا لدخول  حذف 

حت�رص. 

ثانياً- مظاهر حذف التنوين يف القرآن الكريم: 
يتناول هذا املبحث الناحية التطبيقية للحذف يف القراآن الكرمي، فالقراآن الكرمي جاء 
بل�صان عربي مبي، فراعى كلمهم وما كانوا يحذفون وما ي�صتثقلون، لذلك �صيتم عر�ص ما 

ثبت حذفه يف كتاب اهلل – عز وجل –. 
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جاء حذف التنوين بكرة يف كتاب اهلل- عز وجل- ، ويتمثل يف: 
حذف التنوين عند الإ�صافة: كرث يف كتاب اهلل- عز وجل- ومنه يف قوله تعاىل: . 1
ِرٌج َما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن} )38(  - اَراأُْتْ ِفيها َواهللرَّ خُمْ {َواإِْذ َقَتْلُتْم َنْف�ًصا َفادرَّ

حذف  ويجوز  ِرٌج«،  ب«خُمْ ن�صب  مو�صع  يف  ُكْنُتْم«  »ما  وخرب.  ابتداء  ِرٌج«  خُمْ »َواهللَّ 
التنوين على الإ�صافة، والتقدير »خمرُج ما« )39( ، )ما( ا�صم مو�صول يف حمّل ن�صب مفعول 

به ل�صم الفاعل خمرج )40( . 
ْيِل َوالنرَّهاِر} )41( والتقدير:  - يقول �صيبويه يف تعليقه على قوله تعاىل: {َبْل َمْكرُ اللرَّ

ل  والنهار  فالليل  والنهار،  الليل  بل مكركم يف  واملعنى   ، النهار(  الليل ويف  مكٌر يف  )بل 
ميكران ولكن املكر فيهما )42( . 

وقوله تعاىل {َوهْم ِمْن َفَزٍع َيْوَمِئٍذ اآِمُنوَن} )43(  -
؛  قراأ عا�صم وحمزة والك�صائي« فزع يومئذ« بالإ�صافة. قال اأبو عبيد: وهذا اأعجب اإىلَّ
لأنه اأعم التاأويلي اأن يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم، واإذا قال: « من فزع يومئذ« 
�صار كاأنه فزع دون فزع. قال الق�صريي: وقرىء« من فزع« بالتنوين ثم قيل يعنى به فزعا 
واحدا كما قال: « ل يحزنهم الفزع الأكرب«. وقيل: عنى الكرثة لأنه م�صدر وامل�صدر �صالح 
القراءتان مبعنى. قال املهدوي: ومن قراأ: »من فزع يومئذ«  للكرثة. قلت: فعلى هذا تكون 
لفزع ويكون  اأن يكون �صفة  الذي هو »فزع« ويجوز  »يومئذ« بامل�صدر  انت�صب  بالتنوين 
متعلقا مبحذوف، لن امل�صادر يخرب عنها باأ�صماء الزمان وتو�صف بها، ويجوز اأن يتعلق 
با�صم الفاعل الذي هو »اآمنون«. والإ�صافة على الت�صاع يف الظروف، ومن حذف التنوين 
وفتح امليم بناه لأنه ظرف زمان، ولي�ص العراب يف ظرف الزمان متمكنا، فلما اأ�صيف اإىل 

غري متمكن ول معرب بنى )44( . 
{ِلُيْنِذَر َيْوَم الترَّالِق َيْوَم هْم باِرُزوَن} )45( يوم: يكون بدل من يوم الأول. وقيل:  -

« هْم« يف مو�صع رفع بالبتداء و«باِرُزوَن« خربه واجلملة يف مو�صع خف�ص بالإ�صافة، 
فلذلك حذف التنوين من )يوم( )46( 

ْوِت« بالإ�صافة )48( . وهو  - {ُكلُّ َنْف�ٍس َذاِئَقُة امْلَْوِت} )47( قراأ الأعم�ص: ذاِئَقُة امْلَ
 « امَلْوَت  َذاِئَقٌة   « على  واجلمهور  والإ�صافة،  العموم  بالنكرة  البتداء  َغ  و�صوَّ وخرب،  مبتداأ 

ْوِت » على الأ�صل )49( .  ب يف » امْلَ بالتنوين والنَّ�صْ
وىَل} )50( واحلجة ملن حذف التنوين والهمزة و�صدد اللم  - ااْلأُ اأَهَلَك َعاداً  ه  {َواأَنرَّ

انه نقل حركة الهمزة اإىل اللم ال�صاكنة قبلها ثم حذفها فالتقى �صكون التنوين و�صكون اللم 
فاأدغم التنوين يف اللم فالت�صديد من اجل ذلك )51( 
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ْنَيا ِبِزيَنٍة اْلَكَواِكِب} )52( ويجوز »ِبِزيَنٍة اْلَكواِكِب« مبعنى  - َماَء الدُّ ا ال�صرَّ نرَّ ا َزيرَّ {اإِنرَّ
اأن زينتها الكواكب. اأو مبعنى هي الكواكب. الباقون« بزينِة الكواكب« على الإ�صافة. واملعنى 
زينا ال�صماء الدنيا بتزيي الكواكب، اأي بح�صن الكواكب. ويجوز اأن يكون كقراءة من نون اإل 

اأنه حذف التنوين ا�صتخفافا )53( . 
حذف  - اأن  ونلحظ   ،  )55( كا�صفاٌت  والتقدير:   ،  )54( �رُضِّه}  َكا�ِصَفاُت  هنرَّ  {هْل 

التنوين من ال�صم املفرد يف حالة الإ�صافة. 
{َفاَل َخْوٌف َعَلْيهْم} )56( قرئ: »َفَل َخْوٌف« بالرفع من غري تنوين، والأح�صن فيه  -

ِة الألف واللم  اأن تكون الإ�صافة مقّدرة، اأي: خوف �صيء. وقيل: لأنه على ِنيَّ
وقيل: حذف التنوين تخفيفًا، وقراأ الزهري، واحل�صن وعي�صى بن عمر، وابن اأبي اإ�صحاق، 
ويعقوب: »َفَل َخْوَف« مبنيًا على الفتح؛ لأنها »ل« التربئة، وهي اأبلغ يف النَّفي، ولكن النا�ص 

حوا قراءة الرفع )57( .  رجَّ
عنه  - روى  الَبزِّيُّ  اأنَّ  َبْع�ٍس}  َفْوَق  َبْع�ُصها  ُظلَُماٌت  �َصَحاٌب  َفْوِقه  ن  مِّ {َمْوٌج 

حينئذ حذف التنوين من »�صحاب« فقراأ البزي عنه: »�َصَحاُب ُظُلَماٍت« باإ�صافة »�صحاب« لـ 
»ظلمات« )58( 

قال  - الأ�صل،  وهو  بالتنوين  منذر  قرىء   )59( َيْخ�َصاها}  َمن  ُمنِذُر  اأَنَت  اآ  َ {اإَِنرّ
الزجاج: مفعل وفاعل اإذا كان كل واحد منهما ملا ي�صتقبل اأو للحال ينون؛ لأنه يكون بدًل 
من الفعل، والفعل ل يكون اإل نكرة ويجوز حذف التنوين لأجل التخفيف، وكلهما ي�صلح 

للحال وال�صتقبال، فاإذا اأريد املا�صي فل يجوز اإل الإ�صافة )60( . 
{اإِنرَّ اهللرَّ باِلُغ اأَْمِره} )61( باِلُغ بغري تنوين، حذف التنوين للتخفيف، وجر ما بعده  -

بالإ�صافة، وقرئ بالتنوين على الأ�صل؛ لأن ا�صم الفاعل هنا مبعنى ال�صتقبال، ون�صب اأَْمِره 
به )62( . 

النرََّعِم} )63( قراأه الكوفيون:  - ِمَن  َقَتَل  َما  ْثُل  {َفَجَزاء مِّ  : وقول اهلل- عز وجل- 
)فجزاء مثل ما قتل من النعم( بتنوين اجلزاء ورفع مثل، وقراأ املدنيون باإ�صقاط التنوين، 
اإىل �صيء واحد واإن  وخف�ص )مثل( على الإ�صافة والقراءتان راجعتان فيما يوجب احلكم 
اختلف املعنى فيهما؛ لأنه يجب عليه فيما قتل على قراءة الكوفيي مثله من النعم جزاء، 

ويجب عليه فيما قتل على قراءة املدنيي مثل مثله من النعم، لأن اجلزاء هو املثل )64( . 
حذف التنوين للتقاء ال�صاكني: وهو كثري وجاء منه قوله تعاىل: . 2
�صمعت  - املرَبّد:  يقول   )65( َي�ْصَبُحوَن}  َفَلٍك  يِف  َوُكلٌّ  هاِر  النرَّ �َصاِبُق  ْيُل  اللرَّ {َوال 
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هْم )�َصاِبَق النَّهاِر(  عمارة بن عقيل يقراأ، فقلت: ما تريد؟ فقال: »�صابٌق النهار« )66( . َوَقَراأَ َبْع�صُ
بالن�صب؛ وجوازه على اأن يكون حذف التنوين للتقاء ال�صاكني )67( . 

} )68( ، فعلى قراءة التنوين فل حذف؛ لأنه يجعله  - {َوَقاَلِت اْلَيهوُد ُعَزْيرٌ اْبُن اهللرّ
مبتداأ و )ابن اهلل( خرب حكاية عن مقالة اليهود، واأما على قراءة من مل ينون، فقيل: اإنه �صفة 

واخلرب حمذوف؛ اأي: عزيز ابن اهلل اإلهنا، وحذف التنوين للتقاء ال�صاكني )69( . 
{قل هو اهلل اأحد * اهلل ال�صمد} )70( فاإّن اأكرَثَ الُقّراِء على َتْنوين اأََحٌد وقد ُقِرىَء  -

ْفُع مع اإثبات التنوين يف  ال )قل هو اهلل اأَحْد( واأجودها الرَّ برتك التنوين، وُقرىء باإ�صكان الدَّ
الإدراج، واإمنا ُك�رص التنويُن ل�صكونه و�صكون الّلم من اهلل، َوَمن حذف التنوين حذفه لْلتقاء 

ال�صاكني اأي�صًا )71( . 
{جاِعِل امْلَالِئَكِة} )72( قراأ احل�صن: جاعٌل بالرفع؛ اأي: هو جاعل، وجاعُل رفعًا  -

بغري تنوين، امللئكة ن�صبًا، حذف التنوين للتقاء ال�صاكني )73( . 
ِذي َبنْيَ َيَدْيه َوِلُتْنِذَر اأُمرَّ اْلُقرى َوَمْن َحْوَلها  - {َوهذا ِكتاٌب اأَْنَزْلناه ُمباَرٌك ُم�َصدُِّق الرَّ

الِتهْم ُيحاِفُظوَن} )74( »م�صّدق اّلذى«:  ِذيَن ُيوؤِْمُنوَن ِبااْلآِخَرِة ُيوؤِْمُنوَن ِبه َوهْم َعلى �صَ َوالرَّ
نعت ل »كتاب«، على تقدير حذف التنوين من »م�صدق«، للتقاء ال�صاكني )75( . 

و«جعله  -  » الهمزة،  بفتح  الأَ�صباح،  فاِلُق  احل�صن:  قراأ   .  )76( االإ�صباح}  {َفاِلُق 
جمع �صبح. وقراأ النخعي َفاِلُق الإ�صباح، بالن�صب يف )الإ�صباح( وك�رص الهمزة، يقدر حذف 

التنوين للتقاء ال�صاكني )77( . 
ْوت » وذلك  - ب » امْلَ {ُكلُّ َنْف�ٍس َذاآِئَقُة امْلَْوِت} )78( قراأ الأعم�ُص بعدم التنوين وَن�صْ

على َحْذف التنوين؛ للتقاء ال�صاكني )79( . 
َياِة الدُّنَيا} )80(  - ْنهْم َزهَرَة احْلَ ْعَنا ِبه اأَْزَواجاً مِّ {واَل مَتُدرَّنرَّ َعْيَنْيَك اإىل َما َمترَّ

حاٌل من الهاء يف » ِبه »، وهو �صمري املو�صول، فهو كالذي قبله يف املعنى. 
واإمنا  » منونة نكرة،  َزهَرة   « اأن جتعل  فاإن قيل: كيف يقع احلال معرفة؟ فاجلواب: 

حذف التنوين لللتقاء ال�صاكني )81( . 
واجلحدري  - حمي�صن  وابن  والأعرج  جماهد  قراأ   )82( َواالآُِخَرَة}  ْنَيا  الدُّ {َخ�رِضَ 

»َخا�رِص« ب�صيغة ا�صم الفاعل وحق من قراأ »خا�رص« رفعًا ون�صبًا اأن يجر »الآخرة« لعطفها 
على »الدنيا« املجرورة بالإ�صافة. ويجوز اأن يبقى الن�صب فيها، اإذ يجوز اأن تكون الدنيا 

من�صوبة، واإمنا حذف التنوين من »خا�رص« للتقاء ال�صاكني )83( . 
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للتقاء  - التنوين  حذف  على  حامت  اأبي  عند  وهي   )84( �ْصَنى}  احْلُ َجَزاًء  {َفَله 
ال�صاكني مثل )فله جزاء احل�صنى( يف اأحد الوجهي )85( . ومن ن�صب ومل ينون فعلى هذه 
التقديرات اأي�صًا اإل اأنه حذف التنوين للتقاء ال�صاكني وهي قراءة ابن عبا�ص وم�رصوق )86(. 

اُغوَت} )87( وروى عكرمة عن ابن عبا�ص وعبد الطاغوت على وزن  - الطرَّ {َوَعَبَد 
فعل ب�صم الفاء و�صد العي املفتوحة وفتح اللم ون�صب التاء وهذه تتخرج على اأنه اأراد و 

)عبداً( منونا ثم حذف التنوين للتقاء ال�صاكني )88( . 
حذف التنوين من ال�صم املمنوع من ال�رصف: ومنه قوله تعاىل: . 3
اِريَب َومَتَاِثيل} )89( فحذف التنوين من ال�صم  - َ {َيْعَملُوَن َله َما َي�َصاُء ِمن حمرَّ

ما  يوافق  ين�رصف  ل  ما  اإن   )90( الذهب  �صذور  ه�صام يف  ابن  يقول  ال�رصف.  من  املمنوع 
ين�رصف يف اأمرين وهما: اأنه يرفع بال�صمة وين�صب بالفتحة، ويخالفه يف اأمرين وهما: اأنه 

ل ينون واأنه يجر بالفتحة. 
هْم اأَاَل ُبْعًدا ِلَثُموَد})91(.  - وَقوله َتَعاىَل: {َكاأَْن َلْ َيْغَنْوا ِفيها اأَاَل اإِنرَّ َثُموَد َكَفرُوا َربرَّ

التنوين غري  القبيلة. وبحذف  اأبو  اأو  : يقراأ بالتنوين; لأنه مذكر، وهو حي،  )ِلَثُموَد(   
م�رصوف على اأنها القبيلة )92( . 

وقوله تعاىل: {اهِبُطوا ِم�رْضًا َفاإِنرَّ َلُكْم َما �َصاأَْلُتْم} )93( ، وقرئ: »اهبطوا م�رَص«  -
على  ذلك  يحمل  التنوين،  قراءة  وعلى  قطًعا،  املعروفة  م�رص  هي  هذا  فعلى  تنوين،  بل 
تذكر  واأنها  البلد،  اأ�صماء  العربية يف جميع  املقرر يف  اعتباًرا باملكان؛ كما هو  ال�رصف 
وتوؤنث، وت�رصف ومتنع. وقد اأخرج ابن جرير يف تف�صريه عن اأبي العالية يف قوله: {اهِبُطوا 

ِم�رْضًا} قال: يعني م�رص فرعون )94( . 
�رْضَ ُبُيوًتاْ} )95(.  - اآ ِلَقْوِمُكَما مِبِ ِخيه اأَْن َتَبورَّ وقوله تعاىل: {َواأَْوَحْيَنا اإىل ُمو�َصى َواأَ
ِذي ا�ْصرَتَاه ِمْن ِم�رْضَ اِلْمَراأَِته اأَْكِرِمي َمْثَواه} )96( .  - وقوله تعاىل: {َوَقاَل الرَّ
اهللرَّ  - �َصاَء  اإِْن  ِم�رْضَ  {اْدُخلُوا   : ال�صلم-  عليه  يو�صف-  تعاىل حكاية عن  وقوله 

اآِمِننَي} )97( . 
َبى َوا�ْصَتْكرَبَ  - وقوله تعاىل {َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْصُجُدوا اِلآَدَم َف�َصَجُدوا اإِالرَّ اإِْبِلي�َس اأَ

التنوين للعلمية  )اإل( من�صوب ممتنع من  )اإبلي�ص( م�صتثنى ب   )98( اْلَكاِفِريَن}  ِمَن  َوَكاَن 
والعجمة )99( . 

وقوله تعاىل: {َوَما اأُْنِزَل َعَلى امْلََلَكنْيِ ِبَباِبَل هاُروَت َوَماُروَت} )100( )ببابل(  -
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جاّر وجمرور متعّلق مبحذوف حال من امللكي، وعلمة اجلّر الفتحة لمتناعه من التنوين 
للعلمّية والعجمة )هاروت( بدل من امللكي جمرور مثله وعلمة اجلّر الفتحة لمتناعه من 
ال�رصف للعلمّية والعجمة )ماروت( معطوف بالواو على هاروت جمرور مثله وعلمة اجلّر 

الفتحة لمتناعه من ال�رصف )101( . 
حذف التنوين من الأ�صماء التي تعامل معاملة املعرفة: ومنه قوله تعاىل: . 4
َراِم} )102(  - {َفاإَِذا اأََف�ْصُتْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاْذُكرُوا اهللرَّ ِعْنَد امْلَ�ْصَعِر احْلَ

قوله تعاىل: »ِمْن َعَرفاٍت« قراءة اجلماعة« َعَرفاٍت« بالتنوين، وكذلك لو �صميت امراأة 
مب�صلمات، لن التنوين هنا لي�ص فرقا بي ما ين�رصف وما ل ين�رصف فتحذفه، واإمنا هو 
مبنزلة النون يف م�صلمي. قال النحا�ص: هذا اجليد. وحكى �صيبويه عن العرب حذف التنوين 

من عرفات وهو من الأ�صماء التي تعامل معاملة املعرفة )103( . 
حذف التنوين تخفيفًا: والأ�صل يف احلذف هو للتخفيف، ومنه قوله تعاىل: . 5
{َفالَ َخْوٌف َعَلْيهْم َوالَ هْم َيْحَزُنوَن} )104( قراأ اجلمهور بالرفع والتنوين، وقراأ  -

لكنه  )لي�ص(  )ل( عمل  تعمل  اأن  على  التنوين وهي  وترك  بالرفع  ابن حمي�صن، فل خوف 
حذف التنوين تخفيفا لكرثة ال�صتعمال )105( . والأح�صن فيه اأن تكون الإ�صافة مقّدرة، اأي: 

خوف �صيء )106( . 
ْيِل َوالنرَّهاِر} )107( ، والتقدير: بل مكٌر يف الليل ويف النهار. فحذف  - {َبْل َمْكرُ اللرَّ

التنوين تخفيفا. 
{اإَِنرّ اهلَلرّ َجاِمُع امْلَُن�اِفِقنَي َواْلَك�اِفِريَن يِف َجهَنرَّم َجِميًعا} )108( ، واأراد جامع  -

يف  مراد  وهو  اللفظ  من  ا�صتخفافًا  التنوين  حذف  ولكن  جمعهم  ما  بعد  لأنه  بالتنوين؛ 
احلقيقة)109(. 

وقوله تعاىل: {َوما اأَْنَت مِبُ�ْصِمٍع َمْن يِف اْلُقُبوِر} )110( ؛ اأي: الكفار الذين اأمات  -
الكفر قلوبهم، اأي كما ل ت�صمع من مات، كذلك ل ت�صمع من مات قلبه. وقرا احل�صن وعي�صى 
�ْصِمِع َمْن يِف اْلُقُبوِر« بحذف التنوين تخفيفا؛ اأي هم مبنزلة  الثقفي وعمرو ابن ميمون: « مِبُ

]اأهل[ القبور يف اأنهم ل ينتفعون مبا ي�صمعونه ول يقبلونه )111( 
ا اأَْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن �َصاَل�ِصاَل َواأَْغاَلاًل َو�َصِعريًا} )112( .  - َقاَل َتَعاىَل: {اإِنرَّ

الأ�صل،  على  اأخرجوه  قوم  َنه  َوَنوَّ التنوين،  ِبرتك  القراءة  {�َصال�ِصَل}:  تعاىل:  قوله 
وقرب ذلك عندهم �صيئان: اأحدهما: اإتباعه ما بعده. والثاين: اأنهم وجدوا يف ال�ّصعر مثل ذلك 

منونا يف الفوا�صل، واإن هذا اجلمع قد جمع )113( . 
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ٍة َواأَْكَواٍب َكاَنْت َقَواِريَرا * َقَواِريَرا  - َقاَل َتَعاىَل: {َوُيَطاُف َعَلْيهْم ِباآِنَيٍة ِمْن ِف�صرَّ
ُروها َتْقِديًرا} )114( . )َقَواِريَرا َقَواِريَرا( : يقراآن بالتنوين وبغري التنوين )115(  ٍة َقدرَّ ِمْن ِف�صرَّ
ولفظ قواريرا الثاين، يجوز اأن يكون تاأكيدا لفظيا لنظريه لزيادة حتقيق اأن لها رقة الزجاج 
اآخر كلتا  فيكون الوقف على قواريرا الأول. وكتب يف امل�صحف قواريرا قواريرا باألف يف 

الكلمتي التي هي علمة تنوين. 
وقراأ نافع والك�صائي واأبو بكر عن عا�صم واأبو جعفر قواريرا الأول والثاين منوني

َقْوله  ِمْن  ِحَقِة  َواللَّ اِبَقِة  ال�صَّ ِل  اْلَفَوا�صِ يِف  اْلَواِقَعِة  اْلَكِلَماِت  َراَعاِة  مِلُ ِل  اْلأَوَّ َوَتْنِويُن 
{كاُفوراً} )116( اإىل قوله تقديرا وتنوين الثاين للمزاوجة مع نظريه وهوؤلء وقفوا عليهما 

بالألف مثل اأخواتهما وقد تقدم نظريه يف قوله تعاىل: {�َصال�ِصَل َواأَْغالاًل} )117( . 
وقراأ ابن كثري وخلف وروي�ص عن يعقوب قواريرا الأول بالتنوين ووقفوا عليه بالألف 
بغري  الثاين  قواريرا  وقرءا  والك�صائي.  نافع  قراءة  به  الذي وجهنا  التوجيه  على  وهو جار 
عمرو  واأبو  عامر  ابن  وقراأ  بال�صكون.  عليه  ووقفا  املزاوجة  تراع  ومل  الأ�صل  على  تنوين 
وحمزة وحف�ص عن عا�صم برتك التنوين فيهما ملنع ال�رصف وعدم مراعاة الفوا�صل ول 

املزاوجة. وقراأ يعقوب بغري تنوين فيهما يف الو�صل. 
ابن عامر وقفا عليهما  األف. وه�صام عن  الوقف فحمزة وقف عليهما بدون  واأما يف 
بالألف على اأنه �صلة للفتحة؛ اأي: اإ�صباع للفتحة ووقف اأبو عمرو وحف�ص وابن ذكوان عن 
ابن عامر وروي�ص عن يعقوب على الأول بالألف وعلى الثاين بدون األف ووجهه ما وجهت 

به قراءة ابن كثري وخلف )118( . 
وقوله تعاىل: {ت�صعة رهط} )119( من قراأ بها جاء به على الأ�صل قبل الرتكيب،  -

وعطف ع�رصا على ت�صعة، وحذف التنوين لكرثة ال�صتعمال )120( . 
وقوله تعاىل {َوَيُقوُلوَن هَو اأُُذٌن ُقْل اأُُذُن َخرْيٍ َلُكْم} )121( وف�رص الزخم�رِصي قراءة  -

( باأن كل من اللفظي خرب ملبتداأ حمذوف؛ اأي: هو اأذن، هو خري  التنوين يف قوله )اأُُذُن َخرْيٍ
لكم، يعني اإن كان كما تقولون فهو خري لكم؛ لأنه: يقبل معاذيركم ول يكافئكم على �صوء 

دخيلتكم. وقال غريه: اأذن ذو خري لكم، اأو مبعنى: اأخري لكم )122( . 
)123( )�صهداء( خرب  - امْلَْوُت}  َيْعُقوَب  َح�رَضَ  اإِْذ  �ُصهداَء  ُكْنُتْم  {اأَْم  وقوله تعاىل: 

كنتم من�صوب ومنع من التنوين لأنه على وزن فعلء )124( ، و )يعقوب( مفعول به مقّدم 
من�صوب ومنع من التنوين للعلمية والعجمة )125( . 

وقوله تعاىل: {�َصَحاٌب ُظلَُماٌت َبْع�ُصها َفْوَق َبْع�ٍس} )126( وقراأ اجلمهور: »�َصحاٌب  -
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ُظُلماٌت« بالتنوين فيهما. وقراأ البزي عن ابن كثري من فوقه �صحاب ظلمات برتك التنوين يف 
�صحاب وباإ�صافته اإىل ظلمات. وقراأه قنبل عن ابن كثري برفع �صحاب منونا وبجر ظلمات 

على البدل من قوله: اأو كظلمات )127( . 
وقوله تعاىل: {َقاَل اإِينِّ َجاِعلَُك} )128( قوله: »َجاِعُلَك« هو ا�صم فاعل من »َجَعَل«  -

َ« فيتعّدى لثني:  ريَّ مبعنى »�صَ
ال�صمري )الكاف( وهو يف حمل ن�صب، واإمنا حذف التنوين للإ�صافة و�صدة الّت�صال)129(. 

حذف التنوين من املنادى:  . 6
َقاَل َتَعاىَل: {َيا َح�رْضًَة َعَلى اْلِعَباِد َما َياأِْتيهْم ِمْن َر�ُصوٍل اإاِلرَّ َكاُنوا ِبه َي�ْصَتهِزُئوَن}  -

ح�رصة  يا  اأي:  منادى؛  »ح�رصة«  اأن  اأحدهما:  وجهان؛  فيه   : ح�رصة(  )يا  تعاىل:  قوله 
اح�رِصي؛ فهذا وقتك. 

املنادى  والثاين:  رجل.  �صاربا  يا  كقولك:  ن�صبت؛  فلذلك  بح�رصة؛  تتعلق   : )على(  َو 
حمذوف، و«ح�رصة« م�صدر؛ اأي: اأحت�رص ح�رصة. 

الفاعل؛  اإىل  اأي: يا حت�صريهم؛ فامل�صدر م�صاف  اْلِعَباِد«؛  َة  َح�رْصَ »َيا  ال�صاذ  ويقراأ يف 
ويجوز اأن يكون م�صافا اإىل املفعول؛ اأي: اأحت�رص على العباد )130( 

حذف التنوين للوقف ال�صطراري وروؤو�ص الآيات: . 7
َيْوَم  - َوَنْح�رُضُه  ْنًكا  �صَ َمِعي�َصًة  َله  نرَّ  َفاإِ ِذْكِري  َعْن  اأَْعَر�َس  {َوَمْن  َتَعاىَل:  َقاَل 

ْنًكا( : اجلمهور على التنوين، واأن الألف يف الوقف  اْلِقَياَمِة اأَْعَمى} )131( . قوله تعاىل: )�صَ
مبدلة منه )132( . 

اَبهْم يِف  - يُّوَن َكِثريٌ َفَما َوهُنوا مِلَا اأَ�صَ ْن ِمْن َنِبيٍّ َقاَتَل َمَعه ِربِّ َقاَل َتَعاىَل: {َوَكاأَيِّ
اِبِريَن}.  ُعُفوا َوَما ا�ْصَتَكاُنوا َواهللرَّ ُيِحبُّ ال�صرَّ �َصِبيِل اهللرَّ َوَما �صَ

( على وزن كع،  ْن( : من الوجوه التي قالها العلماء اأن الأ�صل: )َكاإٍ قوله تعاىل: )َوَكاأَيِّ
فحذف اإحدى الياءين، ثم حذفت الأخرى لأجل التنوين... فاأما التنوين َفاأبقى يف الكلمة على 

ما يجب لها يف الأ�صل فمنهم من يحذفه يف الوقف; لأنه: تنوين )133( . 
بعد العر�ص ال�صابق لوحظ اأن هناك �صوراً عدة حلذف التنوين منها كثرية الورود يف 

القراآن الكرمي واأخرى اأقل وثالثة نادرة وهكذا... 
فاأما الكثرية فتمثلت يف حذف التنوين يف حالة الوقف على روؤو�ص الآيات، حيث كرث 
حذفه يف كتاب اهلل- تعاىل- فزاد على اأكرث من األف و�صبعمائة مو�صع يف القراآن الكرمي 



340

أ. خليل األسمرحذف التنوين في القرآن الكرمي
أ.د.جهاد يوسف العرجا

اأكرث من �صبعمائة واأربعي مو�صعًا  التنوين للإ�صافة حيث زاد حذفه على  ثم يليه حذف 
النطق بالكلمة، ففي  الل�صان  –عز وجل– ولول هذا احلذف لكان ثقيًل على  يف كتاب اهلل 
الإ�صافة اللفظية اإمنا ت�صاف ل�رصب من التخفيف، وكل ال�صواهد القراآنية �صاهدة على ذلك، 
ثم يليه حذف التنوين من ال�صم املمنوع من ال�رصف اأو الأ�صماء غري املنونة حيث ياأتي يف 
املرتبة الثالثة فزاد هذا احلذف على اأكرث من مائة و�صبعي مو�صعًا يف القراآن الكرمي ثم يليه 
حذف التنوين من )قبل وبعد( فزاد على اأكرث من مائة و�صتي مو�صعًا ثم يليه حذف التنوين 
العلم  التنوين يف  اأن حذف  فنجد  اأو م�صافًا،  مفرداً  علمًا  املنادى  �صواء كان  املنادى  من 
املفرد اأعلى مرتبة فزاد على اأكرث من �صبعي مو�صعًا يف القراآن الكرمي ثم يليه حذف التنوين 
من ا�صم )ل( النافية للجن�ص فربى على اأكرث من �صبعي مو�صعًا يف القراآن الكرمي اأما حذف 
الدنيا فبلغ مو�صعي يف  ابنة( فياأتي يف املرتبة  اأو  )ابن  بـ  العلم املو�صوف  التنوين من 
القراآن الكرمي، لذلك بلغ جمموع احلذف للتنوين اأكرث من ثلثة اآلف و�صبعمائة مو�صعًا يف 
كتاب اهلل –عز وجل- ، وكل ذلك من اأجل التخفيف ولكن ل نن�صى اأن للحذف اأغرا�صًا تربويًة 
جليلًة وعظيمًة ا�صتهدفها القراآن العظيم. فكان �صببًا من اأ�صباب هداية الكثري ممن دخلوا دين 
اهلل- عز وجل- يف ال�صابق واللحق. فالقراآن الكرمي جاء بل�صان عربي مبي، فراعى كلمهم 
وما كانوا يحذفون وما ي�صتثقلون، من اأجل ذلك حذفت التنوين بكرثة يف كتاب اهلل- عز 
وجل- واحلذف له مذاقه و�صحره وله اأثره البلغي يختلف عن غريه من األوان اللغة الخرى، 
يت�صح من ذلك مراعاة القراآن ملا راعته العرب من التخفيف، والأغرا�ص البلغية الأخرى 
التي متيز بها العرب وقتها، ليكون ذلك مدخًل يف نفو�صهم للإميان والت�صليم لهذا القراآن، 

َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبري}.  {ِكَتاٌب اأُْحِكَمْت اآَياُتُه ُثمرَّ ُف�صِّ
فالقراآن الكرمي راعى احلذف يف قراءة، مراعاة لهذه اللغة عند قوم من العرب، والإثبات 

عند قوم اآخرين. 
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القراآن العظيم وال�صبع املثاين: 16/ 35. 
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املصادر واملراجع: 
القراآن الكرمي.  ●

اأحمد بن حممد بن عبد . 1 الدين  القراءات الأربعة ع�رص، �صهاب  الب�رص يف  اإحتاف ف�صلء 
الغني الدمياطي، حتقيق: اأن�ص مهرة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 1419هـ، 1998م. 

دار . 2  ، 1403هـ(  )ت،  دروي�ص،  م�صطفى  اأحمد  بن  الدين  حميي  وبيانه،  القراآن  اإعراب 
الإر�صاد لل�صئون اجلامعية حم�ص، �صورية، ط4، 1415هـ. 

)ت، . 3 الدم�صقي،  الزركلي  فار�ص،  بن  على  بن  بن حممد  بن حممود  الدين  الأعلم، خري 
1396هـ( ، دار العلم للمليي، ط15، 2002م. 

املء ما من به الرحمن، البقاء عبد اهلل بن احل�صي بن عبد اهلل العكربي. . 4
عبد . 5 الربكات  اأبو  والكوفيي،  الب�رصيي  النحويي  بي  اخللف  م�صائل  يف  الإن�صاف 

اأبي �صعيد الأنباري النحوي، )513هـ، 577هـ( ، حتقيق: حممد  الرحمن بن حممد بن 
حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، دم�صق، )د. ط( ، )د. ت( . 

التبيان يف اإعراب القراآن، اأبو البقاء عبد اهلل بن احل�صي بن عبد اهلل العكربي )ت، 616هـ( . 6
، على حممد البجاوي، عي�صى البابي احللبي و�رصكاه، )د. ط( ، )د. ت( . 

التحرير والتنوير، ال�صيخ حممد الطاهر بن عا�صور التون�صي، دار �صحنون للن�رص والتوزيع، . 7
تون�ص، )د، ط( ، 1997م. 

تو�صيح املقا�صد وامل�صالك ب�رصح األفية ابن مالك، اأبو حممد بدر الدين ح�صن بن قا�صم . 8
بن عبد اهلل بن على املرادي امل�رصي املالكي )ت، 749هـ( ، �رصح وحتقيق: عبد الرحمن 
1428هـ،  ط1،  العربي،  الفكر  دار  الأزهر،  جامعة  يف  اللغويات  اأ�صتاذ  �صليمان،  على 

2008م. 
ال�صيخ . 9 حتقيق:  الأندل�صي،  حيان  باأبي  ال�صهري  يو�صف  بن  حممد  املحيط،  البحر  تف�صري 

زكريا  د.  التحقيق:  يف  �صارك  معو�ص،  حممد  على  ال�صيخ  املوجود،  عبد  اأحمد  عادل 
لبنان، بريوت، ط1،  العلمية،  الكتب  دار  اجلمل،  النجويل  اأحمد  د.  النوقي،  املجيد  عبد 

1422هـ، 2001 م. 
تف�صري روح البيان، اإ�صماعيل حقي بن م�صطفى الإ�صتانبويل احلنفي اخللوتي، دار اإحياء . 10

الرتاث العربي، )د. ط( ، )د. ت( . 
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الرتاث . 11 اإحياء  دار  الن�رص،  دار  الرازي،  احل�صي  بن  عمر  بن  الرازى، حممد  الفخر  تف�صري 
العربي، )د. ط( ، )د. ت( . 

الرتاث . 12 احياء  دار  القرطبي،  الن�صاري  اأحمد  بن  اهلل حممد  عبد  القرطبي، لبي  تف�صري 
العربي بريوت، لبنان، 1405 ه، 1985 م. 

التف�صري املنري، وهبة بن م�صطفى الزحيلى، دار الفكر املعا�رص، بريوت، دم�صق، 1418هـ. . 13
الأن�صاري . 14 فرح  بن  بكر  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  القراآن،  لأحكام  اجلامع 

اخلزرجي �صم�ص الدين القرطبي، حتقيق: ه�صام �صمري البخاري، دار عامل الكتب، الريا�ص، 
اململكة العربية ال�صعودية، 1423هـ، 2003م. 

اإعراب القراآن، حممود بن عبد الرحيم �صايف )ت، 1376هـ( ، دار الر�صيد، . 15 اجلدول يف 
موؤ�ص�صة الإميان، دم�صق، ط4، 1418هـ. 

اجلامع ال�صحيح امل�صمى �صحيح م�صلم، اأبو احل�صي م�صلم بن احلجاج بن م�صلم الق�صريي . 16
الني�صابوري، دار اجليل بريوت، )د. ط( ، )د. ت( . 

دلئل الإعجاز، اأبوبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن حممد الفار�صي الأ�صل، اجلرجاين . 17
الدار، )ت471هـ( ، حتقيق عبد ال�صلم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، )د. ط( ، )د. 

ت( . 
روح املعاين يف تف�صري القراآن العظيم وال�صبع املثاين، �صهاب الدين حممود بن عبد اهلل . 18

احل�صيني الألو�صي، دار اإحياء الرتاث العرب، )د. ط( ، 1270هـ. 
زاد امل�صري يف علم التف�صري، عبد الرحمن بن على بن حممد اجلوزي، املكتب الإ�صلمي، . 19

بريوت، ط3، 1404هـ. 
�صري اأعلم النبلء، �صم�ص الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز الذهبي . 20

)ت، 748هـ( ، حتقيق: جمموعة من املحققي باإ�رصاف ال�صيخ �صعيب الأرناوؤوط، موؤ�ص�صة 
الر�صالة، ط3، 1405هـ، 1985م. 

�رصح �صذور الذهب يف معرفة كلم العرب، �صم�ص الدين حممد بن عبد املنعم بن حممد . 21
عمادة  احلارثي،  جزاء  بن  نواف  حتقيق:   ، 889هـ(  )ت،  ال�صافعي  القاهري  اجَلوَجري 
ال�صعودية، ط1،  العربية  اململكة  املنورة،  املدينة  الإ�صلمية،  العلمي باجلامعة  البحث 

1423هـ/ 2004م 
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اأبو احل�صن على بن خلف بن عبد امللك بن بطال . 22 البخاري، لبن بطال،  �رصح �صحيح 
البكري القرطبي، حتقيق: اأبو متيم يا�رص بن اإبراهيم، مكتبة الر�صد، ال�صعودية، الريا�ص، 

ط2، 1423هـ، 2003م. 
دار . 23 الدين عبد املجيد، مكتبة  ابن عقيل، عبد اهلل بن عقيل، حتقيق: حممد حمي  �رصح 

الرتاث، مطالع املختار ال�صلمي، القاهرة، ط20، 1400 هـ. 
ظاهرة التخفيف يف النحو العربي، د. اأحمد عفيفي، الدار امل�رصية اللبنانية، القاهرة، . 24

ط1، 1417هـ، 1996م. 
فتح الباري �رصح �صحيح البخاري، اأبو الف�صل اأحمد بن على بن حممد بن اأحمد بن حجر . 25

الع�صقلين، )773هـ– 852هـ( ، دار املعرفة، بريوت، )د. ط( ، )د. ت( . 
)املتوفى: . 26 العبا�ص  اأبو  املربد،  يزيد  بن  حممد  العبا�ص؛  اأبو  والأدب،  اللغة  يف  الكامل 

285هـ( ، حتقيق حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار الفكر العربي–القاهرة، الطبعة الثالثة 
1417هـ- 1997م. 

كتاب �صيبويه، ب�رص عمرو بن عثمان بن قنرب �صيبويه )ت180هـ( ، حتقيق: عبد ال�صلم . 27
حممد هارون، دار اجليل، بريوت، )د. ط( ، )د. ت( . 

اللباب يف علوم الكتاب، اأبو حف�ص عمر بن على ابن عادل الدم�صقي احلنبلي، حتقيق: . 28
ال�صيخ عادل اأحمد عبد املوجود وال�صيخ على حممد معو�ص، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، ط1، 1419 هـ، 1998 م. 
ل�صان العرب، ابن منظور، حتقيق عبد اهلل على الكبري، حممد اأحمد ح�صب اهلل، ها�صم حممد . 29

ال�صاذيل، دار الن�رص، دار املعارف، القاهرة، )د. ط( ، )د. ت( . 
عطية . 30 بن  غالب  بن  احلق  عبد  حممد  اأبو  العزيز،  الكتاب  تف�صري  يف  الوجيز  املحرر 

العلمية،  الكتب  دار  حممد،  ال�صايف  عبد  ال�صلم  عبد  حتقيق   ، 546هـ(  )ت  الأندل�صي، 
1413هـ- 1993م. 

جممع الأمثال، اأبو الف�صل اأحمد بن حممد بن اإبراهيم امليداين الني�صابوري )ت، 518هـ( . 31
، حتقيق: حممد حميى الدين عبد احلميد، دار املعرفة، بريوت، )د. ط( ، )د. ت( . 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين ابن ه�صام الأن�صاري ت 761هـ، حتقيق د. . 32
مازن املبارك، حممد على حمد اهلل، دار الفكر دم�صق 1985م، )د. ط( ، )د. ت( . 
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عمر . 33 بن  الدين حممد  فخر  الفهامة  البحر  واحلرب  العلمة  العامل  الإمام  الغيب  مفاتيح 
التميمي الرازي ال�صافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1421هـ- 2000م. 

املوجز يف قواعد اللغة العربية، �صعيد بن حممد بن اأحمد الأفغاين ت 1417هـ دار الفكر، . 34
بريوت، لبنان، )د. ط( ، 1424هـ، 2003م. 

النحو الوايف، عبا�ص ح�صن )ت، 1398هـ( ، دار املعارف، ط15، )د. ت( . . 35
ن�صو�ص يف النحو العربي، د. ال�صيد يعقوب بكر، دار النه�صة للطباعة والن�رص، بريوت، . 36

)د. ط( ، 1404هـ- 1984م. 
فنون . 37 من  واأحكامه، وجمل  وتف�صريه،  القراآن  معاين  علم  النهاية يف  بلوغ  اإىل  الهداية 

القريواين  القي�صي  خمتار  بن  حممد  بن  َحّمو�ص  طالب  اأبي  بن  مكي  حممد  اأبو  علومه، 
القرطبي املالكي )ت، 437هـ( ، حتقيق: جمموعة ر�صائل جامعية بكلية  الأندل�صي  ثم 
البو�صيخي،  ال�صاهد  د.  اأ.  باإ�رصاف:  ال�صارقة،  جامعة  العلمي،  والبحث  العليا  الدرا�صات 
جمموعة بحوث الكتاب وال�صنة، كلية ال�رصيعة والدرا�صات الإ�صلمية، جامعة ال�صارقة، 

ط1، 1429 هـ، 2008 م. 




