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ي القرآن الكريمحذف التنوين ف  

 ملخص

و والحةذف ة أنها تعتمد على الخفةة وايياةا و وهةذا نةات  عةن الحةذف والتخفيةفإنًّ من أهم ِّ خصائص اللغة العربي          

ويهدف هذا البحث إلى بيان مراعاة القرآن الكةريم لكة م العةرم ومةا يحةذفون ومةا ة  في اللغة العربية أكثر وضوحاًو ظاهر

 يستثقلون .

رآنية ومن أال ذلك استخدمنا منهااً وصفياً تحليلياً من خ ل ما كتم النحاة عن التنوين وما ورد في الاملة الق           

ضافة من شواهد و اتضح من خ لها كثرة حذف التنوين في القرآن الكريم و وتمثل ذلك بحذف التنوين في الوقفو واي

أثر ب غي ال يخفى على أحد .الصرف وغير ذلك مما له  واالسم الممنوع من  

Abstract 

The Omission of "noon" in the in the Qura'nic sentenc 

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. 

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 we used a descriptive analytical curriculum 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 gave a fascinating beautiful effect. 
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 تمهيد:
الحمد هلل الذي أنزل على ، حمدًا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، الحمُد هلل َرب ِّ الَعالمينَ 
وعلى آله ، والصالُة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين محمد، عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً 

 أما بعد، وصحبه إلى يوم الدين
بارك وتعالى وتكفل موالنا ت، وأنعم عليها بالقرآن، هذه األمة فإنَّ هللا عزَّ وجل َمنَّ على           

إِّنَّ ا ل ه  ْكر  و  لْن ا الذ ِّ بحفظه، إلى أن يرث هللا األرض وَمْن عليها، فقال عز وجل: ﴿إِّنَّا ن ْحُن ن  َّ
افِّظُون  ﴾)1(  ل ح 
ين يديه، وال إن المتتبع لظاهرة الحذف في القرآن العظيم الذي ال يأتيه الباطل من ب          

من خلفه، يجد أنه قد راعى ما كان عليه العرب في كالمهم من حذف سواء على صعيد الجملة 
 أو الكلمة أو الحرف أو الحركة.

إن هذه الدراسة تعتبر مكماًل للدراسات السابقة، التي ركزت على هذه الظاهرة من          
باعتباره  –عز وجل-ور كتاب هللا في إبراز د -في نفس الوقت-خالل بحوثها، وهي تساهم 

 أول المصادر اللغوية التي ال بد أن يرجع إليه النحويون والبالغيون وغيرهم في االستشهاد.

ن ظاهرة الحذف ظاهرٌة َنْحوية ال يكاد يخلو من ذكرها كتاب نحوي،           التي  ومن الكتب وا 
س، ودراسات أسرار اللغة إلبراهيم أني تناولت حذف التنوين: إحياء النحو إلبراهيم مصطفى، ومن

، وفي النحو نقدية في النحو العربي لعبد الرحمن أيوب، وفقه اللغة المقارن إلبراهيم السامرائي
ة إال أننا سنبحثها العربي)نقد وتوجيه( لمهدي المخزومي، وقد تناولتها الكتب السابقة من ناحية نظري

للغوية كثيرة، وال شك أن الظواهر ا من خالل القرآن الكريم، باإلضافة إلى ذلك من الناحية التطبيةية
 -جلعز و -عظمة كتاب هللا لبيان  ؛ -عز وجل-فأحببنا أن نطرق إحداها من خالل كتاب هللا 

ارض فيه بين وا عجازه من خالل البحث في هذا الموضوع، فالقرآن الكريم قائم على نظام دقيق ال تع
األخرى. قواعد الحذف والقواعد اللغوية   

رة هالخفة ناتجة عن ظا هذهو ، ها تعتمد على الخفةأن اللغة العربية م خصائصهأ إن  من 
 . ""الحذف للتخفيف وهي ،أصيلة في اللغة

، ألن العرب يميلون إلى الخفة؛ في اللغة العربية أكثر ثباًتا ووضوًحا الحذف للتخفيفو  
كان أسواء ، وعدم الثقل، م للخفةهن كالما، فكانوا يحذفون مهو ثقيل على لسانهوينفرون مما 

 . حرفاً  مكلمة أ مف جملة أو حذمال
بأسلوب فريد ، ا نمطًا خاصًا في التركيب والنظمهيجد أن ل، والمتأمل في الجملة القرآنية 

في  نفسها الكلمة رف منذا الحه، ويحذف معين فقد يذكر الحرف في كلمة في موطن، متميز
ا هوذكر ، اهمع اقتضاء ذكر ، وتحذف في موطن آخر، معين في موطنموطن آخر، وتذكر الكلمة 

نما لحكمة قد نعلم، ا ليس عشوائياً هوحذف  ا. هأو قد نعلم جزءًا من، اهوقد ال نعلم، اهوا 
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في  التنوين حذف) وهو  هماً الدراسة التي تتناول موضوعًا م هذهفي  هذا ما نريد أن نبحثهو  
 . (قرآن الكريمال

 
فإننا ال ننسب الحذف إلى مضمون ، أن الحذف إذا ُنسب للقرآن الكريم، ن نعلمولكن ينبغي أ  

 . لتعطي جمااًل وخفة وا عجازاً ، إلى تركيب اللغة هبل ننسب، القرآن
 أوال                   

 حذف التنوين عند النحاة

وحروفها، وحركات إن ظاهرة الحذف للتخفيف تعرفها اللغة العربية في جملها، ومفرداتها،           
  .بنائها وا عرابها

أن حذف الشيَء  :في باب "َحَذَف" (2)جاء في لسان العربومعنى الحذف في اللغة كما  
فُ  َف من شيء َفُطرِّح...همن َطَرف هَحْذفًا؛ أي قطع هَيْحذِّ  "... والُحذافُة ما ُحذِّ

 . ويكون للتخفيف ،الجملة والكلمة والحرف والحركة عن دليل يقع فيف: أما الحذف النحوي 
من ذلك  شيءوليس . والحركة، والحرف، والمفرد، قد حذفت العرب الجملة"ابن جني  هذا ما قالهو 

 . (3) "هإال عن دليل علي
 . (4)"ه التخفيفنا إنما الغرض بهن الحذف إ: "وقال في موضع آخر

 .(5)ًا"ولكن الحذف وقع استخفاف (أنال ): (لن): "األصل في عن الخليل هوروى سيبوي
 –ء كان قياسيا أو سماعياسوا-ال شك أن الحذف في اللغة : "ويقول الدكتور أحمد عفيفي

ا هحال طوللتخفيف من بعض عناصر الجملة في أو ا، و نوع من التخفيف من الثقل النطقي للفظه
 .(6)"سواء كان لحرف أو لكلمة أو لجملة –

بين الصور المتعددة لحذف التنوين، من أنواع الحذف للتخفيف حذف التنوين، وقبل أن نو 
 وما هي أقسامه؟  ،ال بد أن نتحدث عن التنوين

وهو مصدر نونت الكلمة، ثم غلب حتى صار اسما للنون الساكنة التي تلحق  فالتنوين
 ( 8)، تلحق أواخر األسماء لفظا، وتفارقها خطا ووقعا(7)فهو نون ساكنة زائدة، لغير التوكيد اآلخر

 :(9)أقسام التنوين
: وهو الالحق لألسماء المعربة كـ"زيٍد ورجٍل" إال جمع المؤنث السالم، نحو تنوين التمكين .4

ال نحو "جواٍر وغواٍش".   "مسلماٍت" وا 
: وهو الالحق لألسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، نحو "مررت بسيبويه تنوين التنكير .3

 وبسيبويه آخر"، أو "رأيت عثمان وعثمانًا آخر". 
وهو الالحق لجمع المؤنث السالم، نحو: "مسلمات" فإنه في مقابلة النون في تنوين المقابلة:  .4

 جمع المذكر السالم كـ "مسلمين". 
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 وهو على ثالثة أقسام: تنوين العوض:  .1
وهو الذي يلحق )إذ( عوضا عن جملة تكون بعدها، كقوله تعالى عوض عن جملة:  -أ

ين ئٍِّذ ت نُظُرون  ﴿ أ نتُْم حِّ  ؛ أي: "حين إذ بلغت الروح الحلقوم". (10)﴾و 
: وهو الالحق لكل عوض عما تضاف إليه، نحو: "كل قائم"؛ أي: "كل عوض عن مفرد -ب 

 إنسان قائم". 
: وهو الالحق لألسماء المنقوصة في حالتي الرفع والجر عند تجردها عوض عن حرف -ج

 من أل التعريف ومن اإلضافة، نحو "جوار وغواش". 
 : وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة كقول جرير:الترنمتنوين  .5

َعَتييييييييييييياِبن   َم َعييييييييييييياِذَ  َوال   َأِقلِ يييييييييييييي اَلليييييييييييييو 
 

ييييياَبن    َِ ِأ َلَقيييييد  َأ يييييب  َِ  (11)َوُقيييييوِلي ِإن  َأ
 

  
  (12): وهو الذي يلحق القوافي المقيدة كقول رؤبةالتنوين الغالي -6

َتَرقن   َماِق َخاِوي الُمخ   (13)َوَقاِتِم اأَلع 
 منها:  ،حذف التنوين للتخفيف له ِور متعددة         

 : حذف التنوين عند اإلضافة -1
على تنزيل الثاني من  هسناد اسم إلى غير إ، وفي االصطالح اإلضافة في اللغة اإلسناد"

ر في هذا وجب تجريد المضاف من التنوين الظاهوله، أو ما يقوم مقام تنوينه، األول منزلة تنوين
 . (14)م عمرو"هيد أو مقدر في نحو درا نحو غالم ز 
ولوال هذا الحذف لكان ثقياًل على اللسان النطق بالكلمة لو  ،حذف التنوين لإلضافة شيء مهمو 

نقول: )قول الحق(، )صادق الوعد(، أخف من قولنا: )قوٌل حٌق(، كانت بالتنوين على إضافتها لذلك 
 )صادٌق وعٌد(. 

اللفظية إنما تضاف لضرب التخفيف والنية غير إن اإلضافة :"لذلك يقول ابن يعيش
 .(15)"اإلضافة

ويجوز حذف التنوين . (16)وقد أشار "سيبويه" إلى أن اإلضافة خفة أخرى غير حذف التنوين
 :(17)واإلضافة تخفيفا، كما قال المرار

ُِ  ُمع ِ ييييييييي َرَأِسييييييييه ُِ  الهُمييييييييوَم بُكيييييييي  َسيييييييي

َقييييييييييييييه ِبَليييييييييييييية  ُمِبييييييييييييييين  ُعن  تيييييييييييييياِ  َأح   ُمغ 

 

ييييييييييييهَبة  ُمَتَعييييييييييييبِ  ِ نيييييييييييياج  ُمخييييييييييييا  ُِ  ِلِط 
ييييييَد  يييييِن الَمِ يييييييِ  َعَرن  ِكييييييب  َزي  فيييييي َمن 
(18) 

 

 فحذف التنوين تخفيفا، واألصل: معط رأسه بالتنوين والنصب. 
في شذوره "والى هذا أشرت بقولي ويجرد المضاف من تنوين..." فاإلضافة  يقول ابن هشام

 .(19)تستدعي وجوب حذف التنوين
 : لساكنينحذف التنوين اللتقاء ا -2
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 : (20)بالضرورة كقول أبي األسود الدؤلي هسيبوي هوخص، يحذف قليال اللتقاء الساكنين
 فألفيتيييييييييييييييييييييه  يييييييييييييييييييييير مسيييييييييييييييييييييتعتب

 

(21)وال ذاكييييييييييييييييييييييييييير   إال قلييييييييييييييييييييييييييييال 
 

 

 . "ذاكر": بنصب لفظ الجاللة باسم الفاعل
 قالوكذلك  ،حذف التنوين من سعد اللتقاء ساكنين (22)درين سعُد القيُن "  ه" دُ : م في المثلهوقول
 : آدم فقال هبكا هلما قتل ابن آدم أخا ههوج بن ابي طالب كرم هللاعلى 

ن   ييييييييييييييم  َوَلييييييييييييييو  ُ  ذي َ ع   َتغَييييييييييييييير كيييييييييييييي

 

ييييييييييه الُملييييييييييي ُ   َُ َبواَوييييييييييَة ال وج  (23)وَقيييييييييي
 

 

 . (24)لكن حذف التنوين اللتقاء الساكنين، )التمييز(نصب على التفسير: "بشاَشةَ "
 ستخفون فيحذفون التنوين والنون، وال يتغير من المعنىواعلم أن العرب ييقول سيبويه: "

"لو و "إنا مرسلو الناقة"و "كل نفس ذائقة الموت": "ه عز وجلمعرفة. فمن ذلك "قول ه، وال يجعلشيئا
 . ". فالمعنى معنى "وال آمين البيت الحرام"غير محلى الصيد"و "همترى إذ المجرمون ناكسو رؤوس

فلو لم . "و"عارض ممطرنا "ه: "هديًا بالغ الكعبةتعالى جد هقولذا عندك بيانًا ه" يزيد و"
 النكرة. هذا في معنى النكرة والتنوين لم توصف بهيكن 
 نوين من االسم الممنوع من الِرف: حذف الت -3

ورأيت ، ذا طالبٌ ه :نحو ،اها التنوين في حاالت إعرابهمن المعلوم أن أغلب األسماء يدخل
  .ومررت بطالبٍ ، طالباً 

ا التنوين إِّال في الضرورات همعربة غير مبنية تعامل بيَن بيَن: فال يلحق هناك َأسماء"و 
 وعالمة جرهاا، وال تجر هفتحة بدل الكسرة في أَغلب َأحوالال وعالمة جرها ا، وتجرهالشعرية وما إلي

ا َأو هك" فإذا أضفتا "الـ" َأو ُأضيفت مثل "َأفضل" تقول: "مررت برجٍل َأفضَل منهكسرة إال إِّذا دخلتال
". -ا بالكسرة فتقول: "مررت بَأفضلِّ الرجال ها جررتهعرَّفت اأَلسماُء  هذهوتسمى  مررت باأَلفضلِّ

ا: "ما ال ُيْجرى" ويسمى هبغير المنونة أو بالممنوعة من الصرف، وبعض قدماءِّ النحاة يسمي
جراُء هفالصرف  اأَلسماَء المنونة: "ما ُيْجرى" ا هاصطالحات بمعنى واحد يراد بنا والتنوين واإلِّ

 . (25)"التنوين والجر بالكسرة
يرفع  هما أنهو ، إن ما ال ينصرف يوافق ما ينصرف في أمرين": (26)شامهويقول ابن 

يجر بالفتحة نحو: جاءني  هال ينون وأن هما أنهو ، في أمرين هبالضمة وينصب بالفتحة ويخالف
  ."هورأيت أفضل من هومررت بأفضل من هأفضل من

يقول أبو حيان في باب ما ال ينصرف: "هو المعرب الذي ال يوجد فيه تنوين وال جر إال 
 .(27)إذا أضيف أو دخلت عليه )أل( فيجر

 : حذف التنوين من المنادى -4
 : خمسة أقسام (28)المنادىو 
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 ذا كان المفرد العلم في أصله منقوال من اسمفإ(، فضالنيا  -فضلُ يا )نحو: ، المفرد العلم -أ
مبني على الضم.  هألن؛ هحذف تنوين هوجب عند ندائ( مصطفى –مرتضى )"نحو:  مقصور منون.

ا هسواء أكان تركيب؛ األعالم المركبة قبُ النداءوكذلك  ،ذا البناء يقتضي حذف التنوين حتماهو 
 . هللا اءَ أو: شَ ، هللا رَ َص أم إسناديا، كنَ ، " همزجيا؛ كسيبوي

يا رجل نحو: هامها وشيوعها بسبب ندائها، ب"النكرة التي يزول إ بها:ويراد : النكرة المقِودة -ب
  سأساعدك على احتمال المشقة.

 . اآلخرة وحكمها: وجوب نصبها مباشرة، نحو: يا عاقال تذكر، : النكرة  ير المقِودة -أ
وجوب النصب بالفتحة، : اهوحكم، لغير ضمير المخاطب هبشرط أن تكون إضافت: المضاف -ج

ذا القسم نداء: "اثني عشر، واثنتي عشرة" هويلحق ب، يا ناشر العلم تقدم: نحو؛ اهنا ينوب عأو بم
  .ا بالياءهفينصب صدر 

ذا المعمول ه، سواء أكان همعمول يتم معنا هكل منادى جاء بعد هويراد ب بالمضاف: هالوبي -ح
لجار والمجرور متعلقان وا -باإلضافة ال –، أم مجرورا بالحرف همرفوعا بالمنادى، أو منصوبا ب

 ه: وجوب نصبهوحكم ،قبل النداء أيضا هبالمنادى، أو معطوفا على المنادى قبل النداء، أم نعتا ل
 . ال تغتر ههويا عظيما جاه، يا واسعا سلطان: نحو؛ اهبالفتحة، أو بما ينوب عن

 . فمن المالحظ أن القسمين األولين هما اللذان يحذف منهما التنوين عند النداء
وف بابن -5  : حذف التنوين من العلم المِو

بن عمرو، وذلك لكثرة  نحو: جاءني زيد، ويحذف من العلم موصوفا بابن، مضافا إلى علم"
، وخطا بحذف هخفيف لفظا بحذف التنوين من موصوفاستعمال )ابن( بين علمين وصفا، فطلب الت

عمن ال  هقد يعبر ب هألن ؛ة عن العلمه كنايألن؛ ذا فالن بن فالنهوكذلك في قولك: ، ألف )ابن(
ن كان يدخل في هيعرف، على إجرائ الصفة، فإن لم يكن بين  هذهكل من كان ب همجرى العلم، وا 

علمين، نحو: جاءني كريم ابن كريم، أو: زيد ابن أخينا، لم يحذف التنوين لفظا، وال األلف خطا، 
 همبتدأ وخبر، لقلة استعمال هعمرو، على أنلقلة االستعمال، وكذا إذا لم يقع صفة نحو: زيد ابن 
مع الصفة كاسم واحد، والتنوين عالمة  هأيضا كذلك، مع أن التنوين حذف في الموصوف لكون

 .(29)"العلة موجودة في المبتدأ والخبر، وحكم )ابنة(: حكم )ابن( هذهالتمام، وليست 
 : للجن حذف التنوين من اسم ال النافية  -6

 : للجن  ضربان معرب ومبنيواسم ال النافية 
ا بالمضاف هأو شبي، " فحذف التنوينغالم سفر عندنا نحو "ال ،فالمعرب ما كان مضافا

نحو  ،هأو منصوب ب ،مذموم" ههال حسنا وجنحو " ،هإما مرفوع ب هشيء من تمام هو ما اتصل بهو 
ال خيرا نحو " ،هأو مخفوض بخافض متعلق ب ،"ال طالعا جبال حاضر"و "همكرو  هال مفيضا خير "

 .(30)ه لو كان معرباأن يبنى على ما ينصب ب هوالمبني ما عدا ذلك وحكم، "من زيد عندنا
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وا ِّذا كان غير مثنى وال جمعًا سالمًا للمذكر َأو للمؤنث، تقول: ال رجَل في القاعة، ال "

، وال  فإن كان مثني أو جمع مذكر سالم، فهو يبنى على الياء، نحو: ،(31) "طالَب في المدرسة ال رجلينِّ

 مسلميَن.
 : حذف التنوين في األعداد المركبة تركيبًا مزجياً  -7

ما بعد حذف العاطف ه" فحذف التنوين من الجزءين للداللة على ارتباطخمسة عشر": نحو
 هوفيما يشب، بيت بيت وصباح مساء: نحو ،وكذلك في كل تركيب مزجي، ما في األصلهالرابط بين

 . للجنس ذلك كاسم ال النافية
 : حذف التنوين للوقف -8

و غير الذي يكون هنا االختياري، و هو قطع النطق عند آخر الكلمة، والمراد ه :(32)الوقف
نكارا وتذكرا وترنما، وغالب تغييرات، وترجع إلى سبعة أشياء: السكون، والروم،  هيلزم هاستثباتا وا 

 . واإلشمام، واإلبدال، والزيادة، والحذف، والنقل
ي هما يسمى بمنع المصروف من الصرف و  في: لتنوين في الضرورة من األسماءحذف ا .4

 : لشاعر، كقول اإذ األصل في األسماء التنوين، صلها عن األضرورة مستقبحة لخروج
يييييييييييحِ  انَ ا َكيييييييييييَميييييييييييفَ      ابِ ال َحيييييييييييوَ  ن  ِ 

 

(33)عِ َميييييييج  فيييييييي مَ  اَ  دَ ر  ِمييييييي انِ وَقيييييييفُ يَ  
 

 

أواخر  هالمختلفة نظرا لوقوع هللحذف في صور  ح تعرض التنوينضكذا يته" و بترك تنوين "مرداس
 . (34)و منصرفهفترك صرف مرداس و ، ي نون زائدة كما قلناهالكلمات و 

3. ُ وهناك الكثير من الشواهد على حذف التنوين في حالة : حذف التنوين في حالة الِو
 ومنها:  ،الوصل

ا فِّ ﴿قوله تعالى:  - م  اْْل ْرضِّ و  اتِّ و  او  َّ ُمْلُك السَّم  ير  ّلِلِّ هو  ع ل ى ُكل ِّ ش ْيٍء ق دِّ  (35)﴾يهنَّ و 
 ه: خمسة أوج (ّللَّ في وصل )قدير( بـ )الحمد الشاهد 
 . وتحذف ألف الوصل وتصل، أن تكسر للتنوين: المستعمل عند القراء -أ
  ،نحو:على كل شيء قديُر الحمد هلل.أن تحذف التنوين اللتقاء الساكنين وتصل -ب
 . كأنك تنوي االبتداء بـ )الحمد(ه، فتحتحمد( على التنوين فحركة ألف )ال أن ُتلقي -ج
 . ذا مستعمل عند القراء أيضاً هو ، ( بالقطعأن تسكن الراء وتبتدئ )الحمُد هلل -د
ن وتقطع ألف )الحمد( لتدل على االنفصال -ه أن تنو 

(36) . 
خالل  ومن، من خالل النظر والتأمل في كلمات اللغة العربية: )يقول الدكتور عفيفي

فإذا ثقل االسم حذف التنوين ، يتضح أن التنوين دليل على الخفة في األسماء، تصريحات النحاة
 . (37)(بين االسم الخفيف واالسم الثقيل تفرقة
 نحو: )الرجل(، والشواهد على ذلك ال تحصر.  حذف التنوين لزومًا لدخو  )أ ( التعريف .4
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 ثانيا

 الكريم القرآنفي  حذف التنوينمظاهر 
جاء بلسان  الكريمالقرآن ففي القرآن الكريم،  الناحية التطبيقية للحذفالمبحث  هذا يتناول     

ما ثبت حذفه في  لذلك سيتم عرض، م وما كانوا يحذفون وما يستثقلون هفراعى كالم، عربي مبين
 . –عز وجل  –كتاب هللا 

 : ويتمثل في ،-عز وجل - بكثرة في كتاب هللاجاء حذف التنوين      
  ومنه في قوله تعالى: -عز وجل-كثر في كتاب هللا  عند اإلضافة:تنوين الحذف  -1

ا كُنْتُْم ت ْكتُُمون  ﴿ - ج  م  اّلِلَّ ُمْخرِّ أْتُْم فِّيها و  إِّذْ ق ت لْتُْم ن فًْسا ف ادَّار    (38)﴾و 
ذف التنوين ُمْخرٌِّج"، ويجوز ح"ما ُكْنُتْم" في موضع نصب ب"  ُمْخرٌِّج" ابتداء وخبر.َوّللاَّ "

السم الفاعل  همحل  نصب مفعول ب )ما( اسم موصول في، (39)"ما والتقدير "مخرجُ ، على اإلضافة
 . (40)مخرج

النَّهارِّ : ﴿تعالى هعلى قول هفي تعليق هيقو  سيبوي - ْكُر اللَّْيلِّ و  ْل م  بل : )والتقدير (41)﴾ب 
ار ال يمكران ولكن هفالليل والن، ارهوالمعنى بل مكركم في الليل والن(، ارهمكٌر في الليل وفي الن

 . (42)ماهالمكر في
نُون  ] وقوله تعالى - ئٍِّذ آمِّ عٍ ي ْوم  ْن ف    هْم مِّ  (43)[و 
 هألن ؛ذا أعجب إلىَّ هقرأ عاصم وحمزة والكسائي" فزع يومئذ" باإلضافة. قال أبو عبيد: و  

ذا قال:" من فزع  هفزع يومئذ" صار كأن أعم التأويلين أن يكون األمن من جميع فزع ذلك اليوم، وا 
:" ال يحزنهم فزعا واحدا كما قال ه" من فزع" بالتنوين ثم قيل يعنى بءدون فزع. قال القشيري: وقرى 

ذا تكون همصدر والمصدر صالح للكثرة. قلت: فعلى  هوقيل: عنى الكثرة ألن الفزع األكبر".
يومئذ" بالمصدر الذي " تنوين انتصب"من فزع يومئذ" بال دوي: ومن قرأ:هالقراءتان بمعنى. قال الم

ا بأسماء ه"فزع" ويجوز أن يكون صفة لفزع ويكون متعلقا بمحذوف، الن المصادر يخبر عن وه
"آمنون". واإلضافة على االتساع في  وها، ويجوز أن يتعلق باسم الفاعل الذي هالزمان وتوصف ب

وليس االعراب في ظرف الزمان ظرف زمان،  هألن هالظروف، ومن حذف التنوين وفتح الميم بنا
 . (44)متمكنا، فلما أضيف إلى غير متمكن وال معرب بنى

ر  ي ْوم  التَّ قِّ ي ْوم  هْم با﴿ - ُ ون  لِّيُْنذِّ هْم" في يكون بدال من يوم األول. وقيل:" : يوم (45)﴾رِّ
ُزوَن" خبر موضع رفع باالبتداء و" تنوين من فلذلك حذف ال، والجملة في موضع خفض باإلضافة هبارِّ

  (46))يوم(
ْوتِّ كُ ﴿ - " باإلضافة( 47)﴾لُّ ن فٍْس ذ ائِّق ةُ الْم  ، مبتدأ وخبروهو . (48)قرأ األعمش: ذائَِّقُة اْلَمْوتِّ

ور على " َذائَِّقٌة الَمْوَت " بالتنوين والنَّْصب في " هوالجم، وسوََّغ االبتداء بالنكرة العموم واإلضافة
 . (49)اْلَمْوتِّ " على األصل
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أ  ﴿ - نقل  همزة وشدد الالم انهوالحجة لمن حذف التنوين وال (50)﴾نَّه أ هل ك  ع اداً اْْلُول ىو 
ا فالتقى سكون التنوين وسكون الالم فأدغم التنوين في هثم حذف اهمزة الى الالم الساكنة قبلهحركة ال

 (51)الالم فالتشديد من اجل ذلك
 
اء  ال﴿ - يَّنَّا السَّم  ين  إِّنَّا    مِّ دُّنْي ا بِّ ِّ اكِّ " بمعنى أن زينت ويجوز (52)﴾ٍة اْلك و  ا ه"بِّزِّيَنٍة اْلَكواكِّبِّ

والمعنى زينا السماء الدنيا . الكواكب" على اإلضافة ي الكواكب. الباقون" بزينةِّ هالكواكب. أو بمعنى 
حذف التنوين  هبتزيين الكواكب، أي بحسن الكواكب. ويجوز أن يكون كقراءة من نون إال أن

 . (53)استخفافا
ه﴿ - أن حذف التنوين من  ونالحظ، (55): كاوفاأ  والتقدير، (54)﴾هْل هنَّ ك اشِّف اُت ُضر ِّ

 .االسم المفرد في حالة اإلضافة
ْوف  ع ل يْهمْ ﴿ - أن تكون  هواألحسن في، " بالرفع من غير تنوين: "َفاَل َخْوفٌ قرئ  (56)﴾ف    خ 

رة  األلف والالم على نِّيَّةِّ  هألن: وقيل. خوف شيء: أي، اإلضافة مقد 
، وابن أبي إسحاق، والحسن وعيسى بن عمر، ري هوقرأ الز ، حذف التنوين تخفيفاً : وقيل

ولكن الناس رجَّحوا ، ي أبلغ في النَّفيهو ، " التبرئةها "الألن؛ " مبنيًا على الفتحَفاَل َخْوفَ ": ويعقوب
 . (57)قراءة الرفع
ات  ب ْعضُ ﴿ - ام  ظُلُم  ن ف ْوقِّه س ح  ْوج  م ِّ حينئذ حذف  هروى عن ز ِّي  أنَّ البَ  ﴾ها ف ْوق  ب ْعٍض م 

 (58)""ظلمات ـإضافة "سحاب" لَسَحاُب ُظُلَماٍت" به: "عن ن من "سحاب" فقرأ البزي التنوي
ُر م ن ي ْخش اه﴿ - آ أ نت  ُمنذِّ مفعل : قال الزجاج، و األصلهقرىء منذر بالتنوين و  (59)﴾اإِّنَّم 

والفعل ال ، يكون بداًل من الفعل هألن؛ يستقبل أو للحال ينون  ما لماهوفاعل إذا كان كل واحد من
فإذا أريد ، ما يصلح للحال واالستقبالهوكال، يكون إال نكرة ويجوز حذف التنوين ألجل التخفيف

 . (60)اإلضافة الماضي فال يجوز إال
ه﴿ -  هر ما بعدوج، حذف التنوين للتخفيف، بغير تنوينباِلُغ  (61)﴾إِّنَّ اّلِلَّ بالُِّغ أ ْمرِّ
 . (62)هب هونصب َأْمرِّ ، نا بمعنى االستقبالهألن اسم الفاعل ؛وقرئ بالتنوين على األصل، باإلضافة
ن  النَّع مِّ ﴿: -عز وجُ -وقو    - ا ق ت ل  مِّ ثُْل م  اء م ِّ فجزاء مثل : )الكوفيون  هقرأ  (63)﴾ف ا   

على  (مثل)وخفض ، اط التنوينوقرأ المدنيون بإسق، بتنوين الجزاء ورفع مثل( ما قتل من النعم
يجب  هألن ؛ماهن اختلف المعنى فيا  فيما يوجب الحكم إلى شيء واحد و  اإلضافة والقراءتان راجعتان

فيما قتل على قراءة المدنيين  هويجب علي، من النعم جزاء هفيما قتل على قراءة الكوفيين مثل هعلي
 . (64)و المثلهألن الجزاء ، من النعم همثل مثل

  وهو كثير وجاء منه قوله تعالى: اللتقاء الساكنين:تنوين الف حذ -2
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ال اللَّْيُل س ابُِّق النَّهارِّ ﴿ - ٍك ي ْسب ُحون   و  ُكلٌّ فِّي ف ل  سمعأ عمارة بن : يقو  المبَرد (65) ﴾و 
( بالنصالنَّ  هْم )َسابِّقَ َوَقَرَأ َبْعُض . (66)ار"ه"سابق  النفقلت: ما تريد ؟ فقال: ، عقيُ يقرأ  ب؛ وجوازههارِّ

 . (67)ين اللتقاء الساكنينو لى أن يكون حذف التنع
ْير  ابُْن اّلِل  ﴿ - ق ال تِّ الْي هودُ ُع   ه مبتدأ يجعل هألن؛ فعلى قراءة التنوين فال حذف، (68)﴾و 

صفة والخبر  هإن: فقيل، وأما على قراءة من لم ينون ، ودهخبر حكاية عن مقالة الي( ابن هللاو)
 . (69)، وحذف التنوين اللتقاء الساكنينناهإل هللا عزيز ابن: أي؛ محذوف
فإن  أكَثَر الُقر اءِّ على َتْنوين َأَحٌد وقد ُقرِّىَء بترك  (70)﴾قل هو هللا أحد * هللا الصمد﴿ -

ال ، التنوين دْ )وُقرىء بإسكان الدَّ ْفُع مع إثبات التنوين في اإلدراجهوأجود (قل هو هللا أح  نما ، ا الرَّ وا 
 . (71)الْلتقاء الساكنين أيضاً  حذفه م من هللا، َوَمن حذف التنوينوسكون الال   هلسكون ُكسر التنوينُ 
لِّ الْم  ئِّك ةِّ ﴿ - رفعًا بغير  وجاعلُ  ،و جاعل: هأي؛ بالرفع جاعلٌ : قرأ الحسن (72)﴾ااعِّ

 . (73)حذف التنوين اللتقاء الساكنين، المالئكة نصباً ، تنوين
لْناه ُمبا﴿ - تام  أ ْن   هذا كِّ الَّذِّين  و  ْول ها و  ْن ح  م  ر  أُمَّ الْقُرى و  لِّتُْنذِّ د ُِّق الَّذِّي ب ْين  ي د يْه و  ك  ُمص  ر 

هْم ع لى ص  تِّه نُون  بِّه و  ةِّ يُْؤمِّ ر  نُون  بِّاْْلخِّ ، "كتاب"نعت ل ": مصد ق ال ذى" (74)﴾ْم يُحافِّظُون  يُْؤمِّ
 .(75)، اللتقاء الساكنين"مصدق"على تقدير حذف التنوين من 

باح: قرأ الحسن. (76) ﴾ف الُِّق ايصباح﴿ - . جمع صبح هجعلو" "،مزةهبفتح ال، فاِلُق األَِ
يقدر حذف التنوين اللتقاء ، مزةهبالنصب في )اإلصباح( وكسر ال، وقرأ النخعي َفالُِّق اإلصباح

 . (77)الساكنين
ْوتِّ كُ ﴿ - اْلَمْوت " وذلك على  قرأ األعمُش بعدم التنوين وَنْصب " (78) ﴾لُّ ن فٍْس ذ آئِّق ةُ الْم 

  . (79)اللتقاء الساكنين؛ َحْذف التنوين
ي اةِّ الدُّني ا﴿ - ة  اْلح  هر  نْهْم    اااً م ِّ تَّعْن ا بِّه أ ْ و  ا م   (80) ﴾وال  ت ُمدَّنَّ ع يْن ْيك  إِّل ى م 

 . في المعنى هو كالذي قبلهف، و ضمير الموصولهو ، " هاء في " بِّ هحاٌل من ال
نما حذف ، َرة " منونة نكرةهأن تجعل " زَ : الحال معرفة ؟ فالجوابكيف يقع : فإن قيل وا 

 . (81)التنوين لاللتقاء الساكنين
ة  ﴿ - ر  اْلُخِّ ر  الدُّنْي ا و  رد واألعرج وابن محيهقرأ مجا (82)﴾خ سِّ " صن والجحدري "َخاسِّ

" الدنياها على "" لعطفخاسر" رفعًا ونصبًا أن يجر "اآلخرةبصيغة اسم الفاعل وحق من قرأ "
نما حذف ، إذ يجوز أن تكون الدنيا منصوبة، اهويجوز أن يبقى النصب في. المجرورة باإلضافة وا 

 . (83)" اللتقاء الساكنينخاسرالتنوين من "
اًء اْلحُْسن ى﴿ -  ي عند أبي حاتم على حذف التنوين اللتقاء الساكنين مثلهو  (84)﴾ف ل ه ا   

 هالتقديرات أيضًا إال أن هذهومن نصب ولم ينون فعلى  .(85)ينهفي أحد الوج( جزاء الحسنى هفل)
 . (86)ي قراءة ابن عباس ومسروق هحذف التنوين اللتقاء الساكنين و 
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ع ب د  الطَّاغُوت  ﴿ - وروى عكرمة عن ابن عباس وعبد الطاغوت على وزن فعل  (87)﴾و 
منونا ثم  (عبداً )أراد و هتتخرج على أن هذهبضم الفاء وشد العين المفتوحة وفتح الالم ونصب التاء و 

 .(88)اللتقاء الساكنين حذف التنوين
 : تعالى هقول هومن: حذف التنوين من االسم الممنوع من الِرف -3

اثِّيل﴿ - ت م  يم  و  ارِّ ح  ن مَّ ا ي ش اُء مِّ لُون  ل ه م  فحذف التنوين من االسم الممنوع من  (89)﴾ي عْم 
: ماهال ينصرف يوافق ما ينصرف في أمرين و  إن ما( 90)بهشام في شذور الذهيقول ابن . الصرف

 . يجر بالفتحة هال ينون وأن هأن: ماهفي أمرين و  هويخالف، ينصب بالفتحةيرفع بالضمة و  هأن
بَّهْم أ ال  بُْعدًا لِّث ُمود  ﴿: َتَعاَلى هلو قَ و  - ُروا ر   . (91)﴾ك أ ْن ل ْم ي غْن ْوا فِّيها أ ال  إِّنَّ ث ُمود  ك ف 
حذف التنوين غير بنه مذكر، وهو حي، أو أبو القبيلة. و ؛ ألرأ بالتنوينُموَد(: يق)لِّثَ 

 . (92)وف على أنها القبيلةر مص
ا س أ لْتُمْ ﴿تعالى:  هوقول - ْصًرا ف إِّنَّ ل كُْم م  بطوا مصَر" بال تنوين، هوقرئ: "ا ، (93)﴾اهبِّطُوا مِّ

؛ ى الصرف اعتباًرا بالمكانيحمل ذلك عل، وعلى قراءة التنوين، ي مصر المعروفة قطًعاهذا هفعلى 
وتصرف وتمنع. وقد أخرج ، ا تذكر وتؤنثهو المقرر في العربية في جميع أسماء البالد، وأنهكما 

 . (94)بُِّطوا مِّْصًرا{ قال: يعني مصر فرعون ه: }ا هعن أبي العالية في قول هابن جرير في تفسير 
يه أ نْ  تعالى: ﴿ هلو وق - أ خِّ يْن ا إِّل ى ُموس ى و  أ ْوح  ْصر  بُيُوتًا و  ا بِّمِّ كُم  آ لِّق ْومِّ  . (95) ﴾ ت ب وَّ
اه تعالى: ﴿ هلو وق - ثْو  ي م  مِّ أ تِّه أ ْكرِّ ْمر  ْصر  الِّ ْن مِّ اه مِّ ق ال  الَّذِّي اْشت ر   . (96) ﴾ و 
ْصر  إِّْن ش اء  اّلِلَّ : ﴿-ه السالمعلي -فستعالى حكاية عن يو  هلو وق - ادُْخلُوا مِّ

نِّين     .(97)﴾آمِّ
ن  و  ﴿وقوله تعالى  - ك ان  مِّ ر  و  اْست ْكب  دُوا إِّالَّ إِّبْلِّيس  أ ب ى و  د م  ف س ا  ئِّك ةِّ اْسُادُوا ْلِّ إِّذْ قُلْن ا لِّلْم   

ين   رِّ  . (99))إبليس( مستثنى ب )إال( منصوب ممتنع من التنوين للعلمية والعجمة (98)﴾اْلك افِّ
ل ك ْينِّ بِّب ابِّل  ه﴿: تعالى هوقول - ل  ع ل ى الْم  ا أُْن ِّ م  اُروت  و  م  )ببابل( جار   (100)﴾اُروت  و 
من التنوين للعلمي ة  ه، وعالمة الجر  الفتحة المتناعمتعل ق بمحذوف حال من الملكينومجرور 
من الصرف للعلمي ة  هوعالمة الجر  الفتحة المتناع هاروت( بدل من الملكين مجرور مثلهوالعجمة )

من  هوعالمة الجر  الفتحة المتناع هثلاروت مجرور مهوالعجمة )ماروت( معطوف بالواو على 
 .(101)الصرف

  ومنه قوله تعالى:: حذف التنوين من األسماء التي تعامُ معاملة المعرفة -4
امِّ ﴿ - ر  رِّ اْلح  ْند  الْم ْشع  ف اٍت ف اذُْكُروا اّلِلَّ عِّ ر  ْن ع  ْضتُْم مِّ  (102)﴾ف إِّذ ا أ ف 
ْن َعَرفاٍت" قراءة الجماعة" َعَرفا" ه تعالى:قول ٍت" بالتنوين، وكذلك لو سميت امرأة مِّ

نما ه، نا ليس فرقا بين ما ينصرف وما ال ينصرف فتحذفهبمسلمات، الن التنوين  و بمنزلة هوا 
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 عن العرب حذف التنوين من عرفات هذا الجيد. وحكى سيبويهالنون في مسلمين. قال النحاس: 

 .(103) و من األسماء التي تعامل معاملة المعرفةهو 
  واألصل في الحذف هو للتخفيف، ومنه قوله تعالى:ًا: تخفيفحذف التنوين  -5

نُون  ﴿ - ال  هْم ي ْح   ْوف  ع ل يْهْم و  وقرأ ابن ، ور بالرفع والتنوينهقرأ الجم (104)﴾ف    خ 
حذف التنوين  هي على أن تعمل )ال( عمل)ليس( لكنهفال خوف بالرفع وترك التنوين و ، محيصن

رة هواألحسن في. (105)ستعمالتخفيفا لكثرة اال  . (106)خوف شيء: أي، أن تكون اإلضافة مقد 
النَّهارِّ ﴿ - ْكُر اللَّْيلِّ و  ْل م  فحذف التنوين . ارهبُ مكر  في الليُ وفي الن: والتقدير، (107)﴾ب 

 . تخفيفا
ين  فِّ ﴿ - رِّ اْلك ـافِّ افِّقِّين  و  ُع الُْمنـ  امِّ يعًاا ه يإِّنَّ اّلِلَّ ا  مِّ  هألن؛ اد جامع بالتنوينوأر  ،(108)﴾نَّم  ا 
 . (109)و مراد في الحقيقةهم ولكن حذف التنوين استخفافًا من اللفظ و هبعد ما جمع
ْن فِّي الْقُبُورِّ ﴿: تعالى هوقول - عٍ م  ْنت  بِّمُْسمِّ

ما أ  الكفار الذين أمات الكفر : أي؛ (110)﴾و 
قفي وعيسى الث . وقرا الحسنهم، أي كما ال تسمع من مات، كذلك ال تسمع من مات قلبهقلوب

" بحذف التنوين تخفيفاَمْن فِّي  وعمرو ابن ميمون:" بُِّمْسمِّعِّ  القبور في [ لهم بمنزلة ]أ هأي  ؛اْلُقُبورِّ
 (111)هوال يقبلون هم ال ينتفعون بما يسمعونهأن

يًرا﴿: َقاَل َتَعاَلى - عِّ س  اًل و  أ ْغ   سِّ   و  ين  س    رِّ  . (112)﴾إِّنَّا أ ْعت دْن ا لِّْلك افِّ
َل(: القراءةىتعالقوله  َنه قوم أخرجوه علَونَ ترك التنوين، بِّ  : )َسالسِّ ألصل، وقرب ذلك ى اوَّ

عر مثل ذلك منوني الثاني: أنهم وجدوا فا: إتباعه ما بعده. و اعندهم شيئان: أحدهم في  الش 
ن هذ  . (113)الجمع قد جمعا الفواصل، وا 

نْ ﴿: َقاَل َتَعاَلى - يُط اُف ع ل يْهْم بِّآنِّي ٍة مِّ ا  و  ير  ارِّ ْت ق و  اٍم ك ان  أ ْكو  ْن فِّضٍَّة * فِّضٍَّة و  ا مِّ ير  ارِّ ق و 

يًراق دَُّروه ولفظ قواريرا الثاني، يجوز (115)ينلتنوين وبغير التنو ايَرا َقَوارِّيَرا(: يقرآن ب)َقَوارِّ . (114)﴾ا ت ْقدِّ
 .اريرا األوليادة تحقيق أن لها رقة الزجاج فيكون الوقف على قو ز يدا لفظيا لنظيره لكأن يكون تأ

 .التي هي عالمة تنوين كلتا الكلمتين روكتب في المصحف قواريرا قواريرا بألف في آخ
 أبو جعفر قواريرا األول والثاني منونينو  ي وأبو بكر عن عاصمائوقرأ نافع والكس

ابَِّقةِّ  لِّ السَّ لِّ لُِّمَراَعاةِّ اْلَكلَِّماتِّ اْلَواقَِّعةِّ فِّي اْلَفَواصِّ يُن اأْلَوَّ َقةِّ مِّْن َقْول َوَتْنوِّ حِّ  هَوالالَّ
وقفوا عليهما باأللف مثل  جة مع نظيره وهؤالءاو وتنوين الثاني للمز  يراإلى قوله تقد (116)﴾كافُوراً ﴿

أ ْغ الً س  ﴿الى: دم نظيره في قوله تعقأخواتهما وقد ت ل  و   . (117)﴾سِّ
ه باأللف وهو ريرا األول بالتنوين ووقفوا علياورويس عن يعقوب قو  فوقرأ ابن كثير وخل

بغير تنوين على األصل ي قواريرا الثان ءاجار على التوجيه الذي وجهنا به قراءة نافع والكسائي. وقر 
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أ ابن عامر وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم بترك ر وق .ولم تراع المزاوجة ووقفا عليه بالسكون 
 .لفواصل وال المزاوجةا اعاةر التنوين فيهما لمنع الصرف وعدم م

 .تنوين فيهما في الوصل يعقوب بغيروقرأ 
وأما في الوقف فحمزة وقف عليهما بدون ألف. وهشام عن ابن عامر وقفا عليهما باأللف 

ن عامر اب وحفص وابن ذكوان عن وأي: إشباع للفتحة ووقف أبو عمر ؛ على أنه صلة للفتحة
قراءة ابن كثير  به وعلى الثاني بدون ألف ووجهه ما وجهت فورويس عن يعقوب على األول باألل

 .(118)وخلف
على األصل قبل التركيب،  هجاء با همن قرأ ب (119)﴾رهطتسعة ﴿وقوله تعالى:  -

 . (120)وعطف عشرا على تسعة، وحذف التنوين لكثرة االستعمال
ٍر ل كُمْ ﴿وقوله تعالى  - ْي ْل أُذُُن خ  ي قُولُون  هو  أُذُن  قُ اءة التنوين ر وفسر الزمخشرِّي ق(121)﴾و 
حذوف؛ أي: هو أذن، هو خير لكم، يعني م ( بأن كال من اللفظين خبر لمبتدأ)ُأُذُن َخْيرٍ  في قوله
ى سوء دخيلتكم. وقال غيره: لذيركم وال يكافئكم عالكم؛ ألنه: يقبل مع كما تقولون فهو خير انإن ك

 . (122)م، أو بمعنى: أخير لكمكأذن ذو خير ل
ْوتُ  إِّذْ  أ ْم كُنْتُْم شُهداء  ﴿وقوله تعالى:  - ر  ي عْقُوم  الْم  ض  خبر كنتم  داء(ه)و (123)﴾ح 

م منصوب ومنع من  ه)يعقوب( مفعول ب، و(124)على وزن فعالء همنصوب ومنع من التنوين ألن مقد 
 . (125)التنوين للعلمية والعجمة

ات  ب ْعضُها ف ْوق  ب ْعٍض ﴿وقوله تعالى:  - ام  ظُلُم  َسحاٌب ": وقرأ الجمهور (126)﴾س ح 
 حابك التنوين في سبتر  ر من فوقه سحاب ظلماتيأ البزي عن ابن كثر لتنوين فيهما. وقبا "تٌ ُظُلما

من  لوبجر ظلمات على البدا ثير برفع سحاب منونك وقرأه قنبل عن ابن. وبإضافته إلى ظلمات
 .(127)أو كظلمات: قوله

لُك  ﴿: تعالى هوقول - اعِّ ُلكَ قول (128)﴾ق ال  إِّن ِّي ا  " بمعنى َجَعلَ "و اسم فاعل من ه" ه: "َجاعِّ
 : " فيتعد ى الثنينَصيَّرَ "

نما حذف التن، و في محل نصبهو الضمير )الكاف(   . (129)ت صالاالشدة و  لإلضافة وينوا 
  : حذف التنوين من المنادى -7

ئُون  ]: َقاَ  َتَعاَلى - الَّ ك انُوا بِّه ي ْست ه ِّ ْن ر سُوٍل إِّ ا ي أْتِّيهْم مِّ ب ادِّ م  ةً ع ل ى اْلعِّ    [ي ا ح ْسر 
منادى؛ أي: يا حسرة احضرِّي؛  "حسرة"هان؛ أحدهما: أن وج حسرة(: فيه قوله تعالى: )يا

 فهذا وقتك. 
لثاني: المنادى محذوف، ا؛ فلذلك نصبت؛ كقولك: يا ضاربا رجال. و ةبحسر  َو)على(: تتعلق

 أتحسر حسرة. : مصدر؛ أي "حسرة"و
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َبادِّ "ويقرأ في الشاذ  ضاف إلى الفاعل؛ ويجوز م تحسيرهم؛ فالمصدر ا؛ أي: ي"َيا َحْسَرَة اْلعِّ
 130)ي: أتحسر على العبادأ؛ ولأن يكون مضافا إلى المفع

 حذف التنوين للوقف االض راري ورؤو  اآلياأ:  -8
ن ْحُشُره: ﴿َقاَ  َتَعاَلى - يش ةً ض ْنًكا و  عِّ ي ف إِّنَّ ل ه م  ْكرِّ ض  ع ْن ذِّ ْن أ ْعر  م  ي ْوم  الْقِّي ام ةِّ  و 

ى   (131)﴾أ ْعم 
 . (132)التنوين، وأن األلف في الوقف مبدلة منهى : )َضْنًكا(: الجمهور علىقوله تعال

اب هْم فِّي س بِّيلِّ اّلِلَّ ]: َقاَ  َتَعاَلى - ا أ ص  هنُوا لِّم  ا و  ب ِّيُّون  ك ثِّير  ف م  ع ه رِّ ٍ ق ات ل  م  ْن ن بِّي  ك أ ي ِّْن مِّ و 

اّلِلَّ يُحِّ  ا اْست ك انُوا و  م  عُفُوا و  ا ض  م  ين  و  ابِّرِّ  . [مُّ الصَّ
حذف فعلى وزن كع،  (َكإٍ من الوجوه التي قالها العلماء أن األصل: ): )َوَكَأي ِّْن(: ىقوله تعال

فأما التنوين َفأبقى في الكلمة على ما يجب لها  خرى ألجل التنوين...الياءين، ثم حذفت األى إحد
 . (133)وقف؛ ألنه: تنويني الفي األصل فمنهم من يحذفه ف

كثيرة الورود في القرآن  اهعدة صور لحذف التنوين منناك هلوحظ أن  العرض السابقبعد 
 ...كذاهوأخرى أقل وثالثة نادرة و الكريم 

 هفأما الكثيرة فتمثلت في حذف التنوين في حالة الوقف على رؤوس اآليات، حيث كثر حذف
حذف  هن الكريم ثم يليفزاد على أكثر من ألف وسبعمائة موضع في القرآ -تعالى-في كتاب هللا

 –عز وجل– على أكثر من سبعمائة وأربعين موضعًا في كتاب هللا هالتنوين لإلضافة حيث زاد حذف
ذا الحذف لكان ثقياًل على اللسان النطق بالكلمة، ففي اإلضافة اللفظية إنما تضاف لضرب هولوال 

التنوين من االسم الممنوع من حذف  هدة على ذلك، ثم يليهد القرآنية شاهمن التخفيف، وكل الشوا 
ذا الحذف على أكثر من مائة هالصرف أو األسماء غير المنونة حيث يأتي في المرتبة الثالثة فزاد 

حذف التنوين من )قبل وبعد( فزاد على أكثر من مائة  هوسبعين موضعًا في القرآن الكريم ثم يلي
المنادى علمًا مفردًا أو مضافًا، فنجد  حذف التنوين من المنادى سواء كان هوستين موضعًا ثم يلي

أن حذف التنوين في العلم المفرد أعلى مرتبة فزاد على أكثر من سبعين موضعًا في القرآن الكريم 
حذف التنوين من اسم )ال( النافية للجنس فربى على أكثر من سبعين موضعًا في القرآن  هثم يلي

)ابن أو ابنة( فيأتي في المرتبة الدنيا فبلغ موضعين الكريم أما حذف التنوين من العلم الموصوف بـ 
في القرآن الكريم، لذلك بلغ مجموع الحذف للتنوين أكثر من ثالثة آالف وسبعمائة موضعًا في 

لكن ال ننسى أن للحذف أغراضًا تربويًة جليلًة وكل ذلك من أجل التخفيف و ، -عز وجل– كتاب هللا
عز  - داية الكثير ممن دخلوا دين هللاهأسباب  كان سببًا منف. ا القرآن العظيمهدفهوعظيمًة است

م وما كانوا هفراعى كالم، جاء بلسان عربي مبين الكريمالقرآن ف. في السابق والالحق -وجل 
 هوالحذف ل -عز وجل - ين بكثرة في كتاب هللامن أجل ذلك حذفت التنو ، يحذفون وما يستثقلون 

من ألوان اللغة االخرى، يتضح من ذلك مراعاة  هلف عن غير البالغي يخت هأثر  هول هوسحر  همذاق
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ا، ها العرب وقتهة األخرى التي تميز بيالعرب من التخفيف، واألغراض البالغ هالقرآن لما راعت
 نْ دُ ل   نْ مِّ  تْ ل  ص ِّ فُ  مَّ ثُ  هُ اتُ آي   تْ م  كِّ حْ أُ  ام  ت  كِّ ]ذا القرآن، هم لإليمان والتسليم لهليكون ذلك مدخاًل في نفوس

 . [يربِّ خ   يمٍ كِّ ح  
اللغة عند قوم من العرب، واإلثبات عند  هذهراعى الحذف في قراءة، مراعاة ل فالقرآن الكريم

 .قوم آخرين
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 حواشي البحث

                                                           

 . 9/ 51( الحجر: 1)

اشم محمد ، همحمد أحمد حسب هللا، رالكبي على تحقيق عبد هللا، البن منظور، لسان العرب (2)
  .041، ص3، جرةهالقا، دار المعارف، دار النشر، الشاذلي

، 3يئــة المصــرية العامــة للكتــاب، طه( الخصــائص، أبــو الفــتح عثمــان ابــن جنــي، تحقيــق: محمــد علــى النجــار، ال3)
  . 314،ص:2م، ج5991، ـه5041

 .5/292( الخصائص: 4)

(، الردار 371-282محمد بن أحمد االزهري الهروي، تحقيق عبد السالم هارون وآخررون،   تهذيب اللغة، أبو منصور ( 5)

  .332، ص05، جم0964، ـه0384المصرية، مصر الجديدة، 

 -ـ ه5052، 5رة، طهرة التخفيف في النحو العربي، د. أحمد عفيفي، الدار المصرية اللبنانية، القاه( ظا6)
 . 252م، ص5991

والمسالك: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي  المرادي المصري المالكي ( توضيح المقاصد 7)
م 2449 -هـ 5029، 5هـ(، شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط209)ت: 
 . 29/ 9، وشرح المفصل: 221،ص: 5،ج

هـ(، دار اإلرشاد للشئون الجامعية، 5043، )ت: ( إعراب القرآن وبيانه: محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش8)
هـ،  5051، 0بيروت( ط -دمشق  -بيروت(، )دار ابن كثير  -دمشق  -حمص، سورية، )دار اليمامة 

هـ( دار الرشيد، مؤسسة 5321، والجدول في إعراب القرآن: محمود بن عبد الرحيم صافي )ت: 229،ص: 3ج
 . 295،ص:9هـ، ج 5059، 0اإليمان، دمشق، ط

، وا عراب القرآن وبيانه: 25-52/ 5، وشرح ابن عقيل: 294-221/  5( ينظر: توضيح المقاصد والمسالك: 9)
 . 22-21/  5، ينظر: النحو الوافي: 3/229-234

 . 21/90( الواقعة: 10)

 . 222/  5، توضيح المقاصد والمسالك: 59/  5( شرح بن عقيل: 11)
التميمي السعدي، أبو الجحاف، أو أبو محمد: راجز، من الفصحاء ( رؤبة بن عبد هللا العجاج بن رؤبة 12)

المشهورين، من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية. كان أكثر مقامه في البصرة، وأخذ عنه أعيان أهل 
م. 212 –ه 501اللغة، وكانوا يحتجون بشعره ويقولون بإمامته في اللغة. مات في البادية، وقد أسن. توفي 

 . 30/  3، واألعالم: 592: 5يات األعيان ينظر: وف

 . 5/294، توضيح المقاصد والمسالك: 5/24( شرح بن عقيل: 13)

 . 119/ 2ب: ه( شرح شذور الذ14)
 . 521/ 2( شرح المفصل: 15)

 . 5/591( ينظر: الكتاب: 16)
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، نسبته إلى )فقعس( من ( المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسى، أبو حسان: شاعر إسالمى، من شعراء الدولة األموية17)
، 591/ 2بني أسد بن خزيمة. كان يهاجى المساور بن هند، وقال المرزبانى: كثير الشعر. ينظر: خزانة األدب: 

 .2/599، واالعالم: 210 - 212/ 3

( ورد البيت في: تفسير القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين 18)
براهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة125القرطبي، )ت:  -هـ5390، 2ط، هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وا 

 . 0/2923، ولسان العرب: 51/299، وتاج العروس: 299،ص: 0م، ج5910

 . 123-124/ 2، 025/ 5( شرح شذور الذهب: 19)

، واللباب في علوم الكتاب: أبو حفص 321/ 5دالئل اإلعجاز:  وانظر: ،519/  5( ورد البيت في: الكتاب: 20)
عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 

 . 029،ص: 9م، ج5999ـ، ه5059، 5العلمية، بيروت، لبنان، طمعوض، دار الكتب 

 . 355/  3، تاج العروس: 91/  2ذيب اللغة: ه( ت21)

(، تحقيق: محمد محيى الدين عبد 159مثال، أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، )ت ( مجمع األ22)
 . 5044، رقم 211،ص: 5الحميد، دار المعرفة، بيروت، ج

 . 2/014ه: رآن وبيانق، إعراب ال322/ 0الء: ، وسير أعالم النب111/ 5( لسان الميزان: 23)
، أبو محمد مكي بن هوجمل من فنون علوم هوأحكام همعاني القرآن وتفسير اية في علم هداية إلى بلوغ النه( ال24)

ـ(، ه032أبي طالب َحم وش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي )ت: 
د همجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، بإشراف أ.د: الشا =تحقيق:

، 5سالمية، جامعة الشارقة، طكلية الشريعة والدراسات اإل -بوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة ال
وتفسير البحر  ،0/322، وسير أعالم النبالء:5/111انظر:لسان الميزان:،3/5129، م2449 -هـ 5029

 . 2/014: ه، وا عراب القرآن وبيان3092المحيط: 

 . 529/ 5( الموجز في قواعد اللغة العربية: 25)

 . 02/  5ب: ه( شرح شذور الذ26)

 . 2/912( ارتشاف الضرب: 27)

 . 11 -9/  0( انظر: النحو الوافي: 28)
 . 093-092/ 0شرح الرضي على الكافية:  انظر: (29)

 . 151-151/ 2ب: ه( شرح شذور الذ30)

 . 522/ 5( الموجز في قواعد اللغة العربية: 31)
 . 5019/  3( ينظر: توضيح المقاصد والمسالك: 32)

 . 5/222( ورد البيت في ديوان المتنبي: 33)

 . 099/  2( اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين: 34)

 . 1/524( المائدة 35)
 . 2/5910اية: هداية إلى بلوغ النه( ال36)
 . 290رة التخفيف: ه( ظا37)
 . 22/ 2( سورة البقرة: 38)
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العكبري  بن الحسين بن عبد هللا ، والتبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء عبد هللا011/ 5( تفسير القرطبي: 39)
 . 29، ص: 5، جهـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه151)ت: 

 . 512/ 5رآن: ق( الجدول في إعراب ال40)
 . 33/  30( سبأ: 41)

 . 252، 521/ 5( ينظر: الكتاب: 42)
 . 99 /22( النمل: 43)

 . 201/ 53( تفسير القرطبي: 44)
 . 51-51/  04( غافر: 45)

 . 344/  51( تفسير القرطبي: 46)

 . 591/ 3( آل عمران: 47)

 . 299/ 0( تفسير القرطبي: 48)
 . 92/ 1( اللباب في علوم الكتاب: 49)

 . 14/  13( النجم: 50)

 . 5/322( اللباب في علوم الكتاب: 51)

 . 1/  32( الصافات: 52)

-ـه350ه، الحسين بن أحمد بن خالوي ، الحجة في القراءات السبع: أبو عبد هللا51/11تفسير القرطبي: ( 53)
 . 345ص: ،5، ج5045، دار الشروق، بيروت، ـه324

 . 39/ 39( الزمر: 54)

 . 299/ 0(الجامع ألحكام القرآن: 55)

 . 2/39( سورة البقرة: 56)
 . 190 – 193/ 5( اللباب في علوم الكتاب: 57)

 .50/040: لسابق( ا58)

 . 01/  29( النازعات: 59)

فخر  ( تفسير الفخر الرازى: محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي أبو عبد هللا60)
الكثيرة: مفاتيح الغيب من القرآن الكريم، دار إحياء التراث  هالدين ولد بالري من أعمال فارس من تصانيف

امة فخر الدين محمد بن ه، ومفاتيح الغيب: اإلمام العالم العالمة والحبر البحر الف0125،ص: 5العربى، ج
 . 09،ص:35م: ج 2444 -ـ ه5025، 5عمر التميمي الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 . 3/  11( الطالق: 61)
، 213،ص:29ج ه5059دمشق،  بة بن مصطفى الزحيلى، دار الفكر المعاصر، بيروته( التفسير المنير: و 62)

 . 59/515وتفسير القرطبي: 

 . 91/ 1( المائدة: 63)

والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  ه( البيان والتحصيل والشرح والتوجي64)
 - ـه 5049، 2لبنان، ط –ـ(، تحقيق: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بيروت ه014)ت: 
 . 22، ص: 0م، ج 5999
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 . 04/  31( يس: 65)

 . 010/ 0، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 245/ 5( الكامل في اللغة واألدب: 66)
، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب 225/ 51، اللباب في علوم الكتاب: 2/5493(التبيان في إعراب القرآن: 67)

 . 0/010العزيز: 
 . 34/ 9( التوبة: 68)

، وغرائب القرآن 53،ص: 2العكبري، ج بن الحسين بن عبد هللا الرحمن: أبو البقاء عبد هللا ه( إمالء ما من ب69)
ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري تحقيق: الشيخ زكريا عميران، دار 

، وزاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن 193،ص:1م: ج 5991ـ، ه 5051الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
، واللباب في 3/023، 023،ص: 3، جـه 5040، 3بن علي بن محمد الجوزي، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط

  = ، روح المعاني في3/23، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 54/19علوم الكتاب: 
ـ(، دار ه5224الحسيني األلوسي، )ت:  دين محمود بن عبد هللااب الهتفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ش

 . 95،ص: 54دار إحياء التراث العرب، ج النشر:
 . 5/  552( اإلخالص: 70)
، واللباب في علوم 3/539، تفسير البحر المحيط: 59/  51، التفسير المنير: 592، 522/ 1ذيب اللغة: ه( ت71)

، فتح الباري شرح صحيح 212/ 9وزاد المسير في علم التفسير:  ،592/ 1ذيب اللغة: ه، وت54/19الكتاب: 
،ص: 9البخاري: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، دار المعرفة، بيروت، ج

239  

 . 5/  31( فاطر: 72)
 . 290/ 2( تفسير البحر المحيط: 73)

 . 92/  1( األنعام: 74)

، واللباب في علوم 5014،ص:5ـ: جه 5041م اإلبيارى، مؤسسة سجل العرب، يه( الموسوعة القرآنية: إبرا 75)
 . 9/293الكتاب: 

 . 91/  1( األنعام: 76)
  539/ 3، تفسير البحر المحيط: 9/349، واللباب في علوم الكتاب: 2552/ 3اية: هداية إلى بلوغ النه( ال77)

 . 12/  29، العنكبوت: 31/  25( األنبياء: 78)

 . 92/ 1ي علوم الكتاب: ( اللباب ف79)

 . 535/ 24: ه( ط80)
 . 219/ 1، وتفسير البحر المحيط: 53/029( اللباب في علوم الكتاب: 81)

 . 55/  22( الحج: 82)
 . 50/32( اللباب في علوم الكتاب: 83)
 . 99/  59ف: ه( الك84)
مالء ما منَّ ب13/ 55( الجامع ألحكام القرآن: 85) ، 1/0012هاية: ية إلى بلوغ النداه، وال549/ 2الرحمن:  ه، وا 

 . 31/ 51، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: 914/ 2والتبيان في إعراب القرآن: 
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، 52/119، واللباب في علوم الكتاب: 2/914، والتبيان في إعراب القرآن: 001: 1اية: هداية إلى بلوغ النه( ال86)
 . 1/512، وتفسير البحر المحيط: 3/104ب العزيز: والمحرر الوجيز في تفسير الكتا

 . 1/14( المائدة: 87)

 . 2/253المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  (88)
 . 53/  30( سبأ: 89)

 . 02/  5ب: ه( شذور الذ90)

 . 55/19ود: ه( 91)
 . 241/ 2( التبيان في إعراب القرآن: 92)

 . 2/15( سورة البقرة: 93)
 ـ(ه955رة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت: هفي تاريخ مصر والقا( حسن المحاضرة 94)

 مصر - هعيسى البابي الحلبي وشركا -يم، دار إحياء الكتب العربية هتحقيق: محمد أبو الفضل إبرا 
 . 1، ص:5م، ج 5912 -ـ ه 5392، 5ط

 . 92/ 54( يونس: 95)

 . 25/ 52( يوسف: 96)

 . 99/ 52( يوسف: 97)
 . 2/30( سورة البقرة: 98)

 . 542/ 5( الجدول في إعراب القرآن: 99)
 . 542/ 2( سورة البقرة: 100)
 . 251/ 5( الجدول في إعراب القرآن: 101)
 . 599/  2( سورة البقرة: 102)
 . 5311/ 5، والموسوعة القرآنية: 051/ 3، ينظر: اللباب في علوم الكتاب: 2/050( تفسير القرطبي: 103)
 . 39/  2( البقرة: 104)

. اللباب في علوم 322/  5، وتفسير البحر المحيط: 532/ 5( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 105)
 . 191- 5/190الكتاب: 

 . 5/190( اللباب في علوم الكتاب: 106)
 . 33/  30( سبأ: 107)

 . 504/  0( النساء: 108)
/ 2، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: 11/  55، ومفاتيح الغيب: 5129-5122/  5( تفسير الفخر الرازى: 109)

 . 2/94، واللباب في علوم الكتاب: 151
 . 22/  31( فاطر: 110)

 . 304/  50( تفسير القرطبي: 111)
 . 0/ 21( اإلنسان: 112)

 . 2/5212( التبيان في إعراب القرآن: 113)
 . 51-51/ 21( اإلنسان: 114)
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 . 2/5219( التبيان في إعراب القرآن: 115)
 .1/ 21ان: ( اإلنس116)
 . 0/ 21( اإلنسان: 117)

 . 29/393( التحرير والتنوير: 118)

 . 22/09( النمل: 119)

 . 95/ 59( تفسير القرطبي: 120)
 . 9/15( التوبة: 121)

 . 002/  54( تفسير المنار: 122)

 . 533/ 2( سورة البقرة: 123)

 . 225/ 5الجدول في إعراب القرآن:  (124)
 . 225-224/ 5: السابق (125)

 . 04/ 20 ( النور:126)
 . 59/211( التحرير والتنوير: 127)

 . 520/ 2( سورة البقرة: 128)

 . 2/014( اللباب في علوم الكتاب: 129)

 . 2/5495( التبيان في إعراب القرآن: 130)

 . 520/  24: ه( ط131)
 . 942/ 2( التبيان في إعراب القرآن: 132)
 . 199 -5/192( التبيان في إعراب القرآن: 133)
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 مرااع والمصادرال
 . القرآن الكريم

اب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني هش، القراءات األربعة عشر يإتحاف فضالء البشر ف .4
 . م4110،ـه4141، 4ط، لبنان، دار الكتب العلمية، رةهأنس م: تحقيق، الدمياطي

رشاد دار اإل، ـ(ه4114، )ت، محيي الدين بن أحمد مصطفى درويشه، إعراب القرآن وبيان .3
 . ـه4145، 1، طسورية، حمص للشئون الجامعية

، الزركلي الدمشقي، بن فارسعلى  خير الدين بن محمود بن محمد بن، األعالم .4
 . م3113، 45ط، دار العلم للماليين، ـ(ه4416،)ت

 . العكبري  بن الحسين بن عبد هللا البقاء عبد هللا، الرحمن هامالء ما من ب .1
أبو البركات عبد الرحمن ، ين النحويين البصريين والكوفييناإلنصاف في مسائل الخالف ب .5

محمد محيي الدين عبد : تحقيق، ـ(ه555،ـه544، )بن محمد بن أبي سعيد األنباري النحوي 
  ،)د.ط(، )د.ت(.دمشق، دار الفكر، الحميد

، (ـه646،العكبري )ت بن الحسين بن عبد هللا أبو البقاء عبد هللا، التبيان في إعراب القرآن .6
  ،)د.ط(، )د.ت(.هعيسى البابي الحلبي وشركا، محمد البجاوي على 

، دار سحنون للنشر والتوزيع، ر بن عاشور التونسيهالشيخ محمد الطا، التحرير والتنوير .5
 . م4115 )د،ط(، ،تونس

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن  .0
هـ(، شرح وتحقيق: عبد الرحمن على 511المرادي المصري المالكي )ت،  عبد هللا بن على

 م. 3110هـ، 4130، 4سليمان، أستاذ اللغويات في جامعة األزهر، دار الفكر العربي، ط
الشيخ عادل أحمد  تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي، تحقيق: .1

 زكريا عبد المجيد النوقي، د. د. ، شارك في التحقيق:عبد الموجود ،الشيخ على محمد معوض
 م.  3114 هـ،4133، 4بيروت، ط أحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمية، لبنان،

دار إحياء ، إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي، تفسير روح البيان .41
  ي، )د.ط(، )د.ت(.التراث العرب

دار إحياء التراث ، دار النشر، بن عمر بن الحسين الرازي محمد ، تفسير الفخر الرازى  .44
 ي، )د.ط(، )د.ت(.العرب

دار احياء التراث العربي ، محمد بن أحمد االنصاري القرطبي البي عبد هللا، تفسير القرطبي .43
 . م 4105ه،  4115، لبنان، بيروت

  . ـه4140، مشقد، دار الفكر المعاصر، بيروت، بة بن مصطفى الزحيلىهالتفسير المنير، و  .44
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محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي  أبو عبد هللا، الجامع ألحكام القرآن .41
المملكة ، دار عالم الكتب، الرياض، شام سمير البخاري ه تحقيق:، شمس الدين القرطبي

  م.3114، ـه4134، العربية السعودية
، دار الرشيد، ـ(ه4456ي )ت، محمود بن عبد الرحيم صاف، الجدول في إعراب القرآن .45

 . ـه4140، 1، طدمشق، مؤسسة اإليمان
أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم .46

 . )د.ط(، )د.ت( ،دار الجيل بيروت، النيسابوري 
ي الجرجان، ر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األصلهأبوبكر عبد القا، دالئل اإلعجاز .45

  ، )د.ط(، )د.ت(.رةهالقا، مكتبة الخانجي، ارون هـ(، تحقيق عبد السالم ه154الدار، )ت
 اب الدين محمود بن عبد هللاهش، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .40

 .ـه4351، )د.ط(،دار إحياء التراث العرب، الحسيني األلوسي
، المكتب اإلسالمي، بن محمد الجوزي على  نعبد الرحمن ب، زاد المسير في علم التفسير .41

 . ـه4111، 4ط، بيروت
بي همحمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذ شمس الدين أبو عبد هللا، سير أعالم النبالء .31

مؤسسة ، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط: تحقيق، ـ(ه510، )ت
 . م4105، ـه4115، 4ط، الرسالة

شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد ، ب في معرفة كالم العربهشرح شذور الذ .34
عمادة البحث ، نواف بن جزاء الحارثي: تحقيق، ـ(ه001، ري الشافعي )تهالَجوَجري القا

، 4ط، المملكة العربية السعودية، العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة
 م 3111ـ/ه4134

بن خلف بن عبد الملك بن بطال على  أبو الحسن ،البن بطال، ي شرح صحيح البخار  .33
، 3ط، الرياض، السعودية، مكتبة الرشد، يمهأبو تميم ياسر بن إبرا : تحقيق، البكري القرطبي

 . م3114، ـه4134
مكتبة دار ، محمد محي الدين عبد المجيد حقيق:، تبن عقيل عبد هللا، بن عقيلاشرح  .34

 . ـه 4111، 31ط، رةهالقا، مطالع المختار االسالمي، التراث
، 4ط، رةهالقا، الدار المصرية اللبنانية، د. أحمد عفيفي، رة التخفيف في النحو العربيهظا .31

 م. 4116، ـه4145
بن محمد بن أحمد بن حجر على  أبو الفضل أحمد بن، فتح الباري شرح صحيح البخاري  .35

  ، )د.ط(، )د.ت(.بيروت، دار المعرفة، (ـه053 –ـه554)، العسقالني
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، ـ(ه305: أبو العباس )المتوفى، محمد بن يزيد المبرد أبو العباس؛ ،لكامل في اللغة واألدبا .36
-ـه4145، الطبعة الثالثة رةهالقا–، دار الفكر العربييمهتحقيق محمد أبو الفضل إبرا 

 . م4115
عبد السالم محمد  تحقيق:، (ـه401ت)هبشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، كتاب سيبوي .35

  ، )د.ط(، )د.ت(.بيروت، دار الجيل، ارون ه
 تحقيق:، ابن عادل الدمشقي الحنبليعلى  أبو حفص عمر بن، اللباب في علوم الكتاب .30

، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد معوضعلى  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ
 . م 4110، ـه 4،4141ط، لبنان

اشم محمد ، همحمد أحمد حسب هللا، كبيرال على تحقيق عبد هللا، ابن منظور، لسان العرب .31
  ، )د.ط(، )د.ت(.رةهالقا، دار المعارف، دار النشر، الشاذلي

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .41
، دار الكتب العلمية، تحقيق عبد السالم عبد الشافي محمد، (ـه516ت )، األندلسي
 . م4114 -ـه4144

، ـ(ه540، يم الميداني النيسابوري )تهأبو الفضل أحمد بن محمد بن إبرا ، مثالجمع األم .44
  ، )د.ط(، )د.ت(.بيروت، دار المعرفة، محمد محيى الدين عبد الحميد: تحقيق

. تحقيق د، ـه564شام األنصاري ت هجمال الدين ابن ، مغني اللبيب عن كتب األعاريب .43
  م،)د.ط(، )د.ت(.4105دمشق  دار الفكر، حمد هللاعلى  محمد، مازن المبارك

امة فخر الدين محمد بن عمر التميمي همفاتيح الغيب اإلمام العالم العالمة والحبر البحر الف .44
 . م3111 -هـ4،4134ط ،بيروت ،ازي الشافعي ،دار الكتب العلميةالر 

، ار الفكرد ـه4145 سعيد بن محمد بن أحمد األفغاني ت، الموجز في قواعد اللغة العربية .41
 . م3114، ـه4131 )د.ط(، ،لبنان، بيروت

  ، )د.ت(.45ط، دار المعارف، ـ(ه4410، عباس حسن )ت، النحو الوافي .45
، بيروت، ضة للطباعة والنشرهندار ال، د. السيد يعقوب بكر، نصوص في النحو العربي .46

 . م4101 -هـ 4111 )د.ط(،
أبو ه، ، وجمل من فنون علومه، وأحكامهفسير اية في علم معاني القرآن وتهداية إلى بلوغ النهال .45

محمد مكي بن أبي طالب َحم وش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي 
مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا : تحقيق، ـ(ه145، القرطبي المالكي )ت

ة بحوث الكتاب مجموع، د البوشيخيهالشا. أ.د: بإشراف، جامعة الشارقة، والبحث العلمي
 . م 3110، ـه 4131، 4ط، جامعة الشارقة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، والسنة


