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 "في سورة يس حذف الحروف"

 اإلعداد:
 ، عبد املنان يوسفحممد فردوس بن عبد املناف)د.(، )د.( حممد نور بن حسني

mdnoor@kuis.edu.my, firdaus@kuis.edu.my, abdulmaan@kuis.edu.my.   

 الكلية الجامعية اإلسالمية العالمية بسالنجور

 

 :الملخص

، ا  واختصار  اإجياز   لظاهرةا ههذ فيدتو واردة يف آيات كثرية من القرآن الكرمي.  لغوية إعجازيةاحلذف ظاهرة 
 ا  فيها وإبراز  ا  وبالغية  تعمق ،حنوية  صرفية، و س دراسة  در  تومها من خصائص اللغة العربية األصيلة. و 

الواردة يف  احلروف احملذوفةهتدف املقالة إىل دراسة و لجانب اإلعجازي من ورودها يف القرآن الكرمي.  ل
شواهد فيها بصورة أدّق. وتتم الدراسة دراسة صرفية، وحنوية، سورة يس لكي يسهل الرتكيز على ال

ا أغراضهأسباب حذف احلروف صرفية وحنوية ، و ، وأنواعه، و احلذف على بيان مفهوممركزة  وبالغية
  .بالغية  

 

 .احلذف، إجياز، دراسة صرفية حنوية وبالغية، احلروف احملذوفة: الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة

للقرآن الكرمي ميزات كثرية ووجوه متعددة من اإلعجاز، ومن ضمنها اإلعجاز بإجياز احلذف. وبالرغم 
من وجود دراسات كثرية يف القرآن الكرمي من اجلانيب النحوي والبالغي، يرى الباحث أن هذا اإلعجاز 

ني والبالغيني خيتلف ما زال حيتاج التعمق يف دراستها ألن من امللحوظ أن العلماء املفسرين واللغوي
بعضهم عن بعض يف يف تقدير األجزاء احملذوفة. ولذلك يسعى الباحث يف دراسة هذا اإلعجاز خدمة  

 للقرآن الكرمي واللغة العربية، وتيسريا  لفهمه فهما عميقا صحيحا. 

الغيني يف شرح وهتدف املقالة إىل معرفة وظيفة احلذف البالغية يف فهم النصوص  ومتابعة آراء العلماء الب
احملذوفات كما تعرض املقالة مواطن احلذف الواردة يف النصوص القرآنية. وختص املقالة مناقشة حذف 

 احلروف يف سورة يس دون حذف الكلمات أو اجلمل نظرا لتوسع وروده يف السورة. 

 

 :حذفمفهوم ال

من خصائصها األصيلة  األهنا، احلذف ظاهرة لغوية وميزة من ميزات القرآن الكرمي واللغة العربية ذاهت
لغة   احلذف ومفهوم. القصر ، واآلخراإلجياز واالختصار، واحلذف يعد أحد نوعي اإلجيازب ختتص

"ح ْذُف وقد ورد يف معجم الصحاح (. 5891،إسقاط بعض أجزاء الكلمة أو اجلملة لسبب ما )جنيب
ْفُت من ش ْعري ومن ذ ن بِ  ْفُت رأس ه بالسيف، إذا  ،الداب ة، أي أخذت الشيِء: إسقاطُه. يقال: ح ذ  وح ذ 

"حذ ف  الشيء  حي ِْذفُه ح ْذفا  ق ط ع ه من ط ر فه كما ورد كذلك يف لسان العرب    ضربته فقطعت  منه قطعة "
 هـ(.5151،)ابن منظور واحل جَّاُم حي ِْذُف الشْعر من ذلك... واحل ْذُف الرَّْمُي عن جاِنٍب والضْرُب"
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املأخذ، عجيب األمر شبيه بالسحر؛ فإنك ترى به  باب دقيق املسلك لطيف مه اصطالحا هووأما مفهو 
ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق، وأمت 

ال حُيمل ويذكر البالغيون ضرورة تقدير احملذوف حىت .  (5895،ما تكون بيانا إذا مل تنب )اجلرجاين
الكالم على ظاهره، وحىت يكون امتناع ترك الكالم على ظاهره ولزوم احلكم باحلذف راجع إىل الكالم 

 (5885،. )اجلرجايننفسه، ال إىل غرض املتكلم

 

 :أغراض الحذف

عين بذكرها وتفصيلها النحاة، ولكّن  -األسباب–تقدم املقالة أغراض احلذف دون األسباب ألهنا 
أن األغراض يتناوهلا البيانيون  م(5691)ت. ابن هشاماقشها وفّصلها البالغيون.  ويرى األغراض فقد ن

الِعلل الظاهرة اليت يقع احلذف عند  يه احلذف أسبابفواملفسرون، وأهنا ليست من عمل النحاة، 
 يف احملذوفات. وهذه األغراض مااألهداف البعيدة اليت يقصدها الناطق  يأما األغراض فه، و وجودها

 يلي: 

 م( 689كما ورد عند سيبويه )ت  كثري من األسباب الظاهرة للحذف غرُضها التخفيف، :التخفيف( 5
.  وقوهلم ليس أحد أي ليس هنا أحد، فكل ذلك ُحِذف ختفيف ا واستغناء  بعلم املخاط ب مبا يعين""

 . كالتقاء الساكنني، لصعوبة النطق هبما  لتخفيففكثرة االستعمال تستلزم احلذف رغبة  يف ا
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، كثري من أنواع احلذف ناجتة عن رغبة املتكلم يف االختصار واإلجياز :الكالم يف ختصاراالاإلجياز و ( 2
. وقد ورد عند الزركشي )....( االختصار واإلجياز لغرض حُيذف الفاعل عند بناء الفعل للمجهولفمثال 

 از واالختصار وحتصيل املعىن املثري يف اللفظ القليل. يف فوائد احلذف أنه طلب اإلجي

نوع من اجملاز بسبب نقل الكلمة من حكم كان هلا إىل حكم ليس حبقيقة  يعد االتساع :االتساع( 6
 ﴾و ل ِكنَّ اْلِبَّ م ِن اتَـّق ى﴿فيها، ومثال ذلك حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه كما يف قوله تعاىل 

 .أن احلذف للتوسع يف اللغة أكثر من أن حيصى )....( يرى سيبويه. و قىأي: بر من ات

كما يف   التفخيم واإلعظام ملا فيه من اإلهبام وقع احلذف لغرض  :التفخيم واإلعظام ملا فيه من اإلهبام( 1
ألن وصف ما جيدونه ال  حمذوفجلواب فا، (66الزمر:) ﴾ح ىتَّ ِإذ ا ج اُءوه ا و فُِتح ْت أ بـْو ابـُه ا﴿قوله تعاىل 

 . حيث إن الكالم يضيق عن وصفه ،يـ تـ ن اهى؛ فُحِذف تفخيم ا وإعظام ا له

قول الرسول صلى اهلل عليه : تبني هذا الغرض من صيانة احملذوف عن الذكر يف مقام معني تشريفا له( 1
ِذِه اْلق اُذور اِت ِبش يء، فـ ْلي ْست رِتْ  ، فالفعل ابتلي أسند إىل نائب 58ِبس رْتِ اهلِل( وسلم: )م ْن اُبـْتُِلي  ِمْن ه 

الذي مسى فيه الذنوب باسم  صيانة  له عن ذكره يف ذلك املقامالفاعل وحذف فاعله، وهو لفظ اجلاللة 
 .القاذورات

فلم يذكر املبتدأ ، ﴾ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْميٌ ﴿قوله تعاىل حتّصل هذا الغرض كما يف  :حتقري شأن احملذوف( 9
 .أهنمحتقري ا لش

يف فعل املشيئة إذا وقع شرط ا كما يف قوله  قصد البيان بعد اإلهبام حتقق :قصد البيان بعد اإلهبام( 6
اُكم أ ْْج ِعني  ﴿تعاىل  حمذوف تقديره: ولو شاء اهلل  )شاء( فعل املشيئةلفعول املف ﴾و ل ْو ش اء  اهلُل هل  د 
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م؛ ألنه ملا قيل لو شاء علم أن هناك شيئ ا تعلقت به ذف البيان بعد اإلهباهذا احلهدايتُكم هلداُكم. وسر 
 .املشيئة لكنه مبهم، فلما جيء جبواب الشرط وضح ذلك الشيء وعلم أنه اهلداية

قوله كما يف ذكر ال يؤثر يف الكالم أو احلكم،  : حتقق غرض قصد اإلهبام إذا كان القصد اإلهبام( 9
حدث اإلحصار نفسه وال يهم ذكر فاعله، بل إن ذكره  -اآليةيف هذه –، فاملهم ﴾ف ِإْن ُأْحِصْرمتُ ﴿ تعاىل

  .قد يشغل املستمع عن احلدث وهو األساس هنا

قولنا: )قُِتل ُفالن(، يف  : يتم احلذف بغرض اجلهل به إذا ال نعرف الفاعل كمااجلهل باحملذوف( 8
 . ال نعرف القاتل والسارق أيو)سرقت الدار(، 

على أّن حذف الفاعل يف قوله  ﴾ُكِتب  ع ل ْيُكُم الصِّي امُ ﴿قوله تعاىل دّل  :العلم الواضح باحملذوف( 51 
( للعلم ب  .وهو اهلل عز وجل ه،)ُكِتب 

باب اإلغراء والتحذير  يف غرض : حتقق هذا الاإلشعار باللهفة وأن الزمن يتقاصر عن ذكر احملذوف( 55
 . ا ناقة اهلل والزموا سقياهاذرو أي:  ﴾ن اق ة  اللَِّه و ُسْقي اه ا﴿ قوله تعاىل كما

وهو غرض لفظي؛ حيث حتذف حرف أو أكثر ملراعاة  :رعاية الفاصلة واحملافظة على السجع( 52
حمذوف لرعاية الفاصلة  (قلىبه لفعل )فمفعول  ﴾م ا و دَّع ك  ر بُّك  و م ا قـ ل ى﴿ مثل قوله تعاىل ،الفاصلة

 .اوالتوافق الصويت مع أواخر اآليات قبلها وبعده

 

 :المحذوفة حروفدراسة ال

 :هي كما يلييف مواطن عديدة من سورة يس، و  احملذوفة روفاحل تورد
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 :)أن( المصدريةحذف  (5

 يف اآليات القرآنية الكثرية، ومنها:املصدرية  )أن(وقع حذف 

  ﴾(9قـ ْوم ا م ا أُْنِذر  آب اُؤُهْم فـ ُهْم غ اِفُلون  ) لِتـُْنِذر  ﴿قوله تعاىل  -
  ﴾(61لِي ْأُكُلوا ِمْن َث  رِِه و م ا ع ِمل ْتُه أ ْيِديِهْم أ ف ال  ي ْشُكُرون  )﴿وقوله تعاىل  -
صُِّمون  )﴿وقوله تعاىل  -  ﴾(18م ا يـ ْنظُُرون  ِإالَّ ص ْيح ة  و اِحد ة  ت ْأُخُذُهْم و ُهْم خيِ 

 : التحليل

( أي أن تأخذهم. ت ْأُخُذُهمْ يأكلوا، و)( أي ألن لِي ْأُكُلوا( أي ألن تنذر، و)لِتـُْنِذر  وقع احلذف يف قوله )
أّن )أن( املصدرية حتذف قياسا بعد حرف اجلر )الالم(. وهذا احلذف  (م5899طاهر محودة ) رأىو 

     ليس له غرض بالغي.  

   :حرف الجر )الباء(حذف  (2

 يف مواطن آتية: حرف اجلر )الباء(وقع حذف 

  ﴾(55و أ ْجٍر ك رمٍِي )فـ ب شِّْرُه مب ْغِفر ٍة  ﴿قوله تعاىل  -
 ﴾(11) ال  الشَّْمُس يـ ْنب ِغي هل  ا أ ْن ُتْدرِك  اْلق م ر   ﴿وقوله تعاىل  -
  ﴾(11ِإالَّ ر مْح ة  ِمنَّا و م ت اع ا ِإىل  ِحنٍي ) ﴿وقوله تعاىل  -
 ﴾(11و ال  جُتْز ْون  ِإالَّ م ا ُكْنُتْم تـ ْعم ُلون  ) ﴿وقوله تعاىل  -

 :التحليل
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ِإالَّ ( أي بأن تدرك القمر، وقوله )أ ْن ُتْدرِك  اْلق م ر  ( أي بأجر كرمي، وقوله )و أ ْجٍر ك رميٍ قوله )وقع احلذف يف 
وقال  .م(2111)القرطيب،  ( أي مبا كنتمِإالَّ م ا ُكْنُتمْ ، وقوله )(م5869)العكِبي، ( أي إال برمحةر مْح ة  

م( أن حذف حرف اجلر قبل )أّن( هو حذف قياسي لكثرة وروده يف اللغة. وأما 5899طاهر محودة )
( جتعلها عبثا، كما وقع احلذف يف و أ ْجٍر ك ِرميٍ )الغرض البالغي من احلذف، فإعادة ذكر )الباء( يف قوله 

    ( لسرعة رمحة اهلل إىل عباده املؤمنني.  ِإالَّ ر مْح ة  قوله )

  :حرف الجر )من(ذف ح (6

 يف مواطن آتية: (منحرف اجلر )وقع حذف 

ْ يـ ر ْوا ك ْم أ ْهل ْكن ا قـ بـْل ُهْم ِمن  اْلُقُروِن أ نَـُّهْم إِل ْيِهْم ال  يـ ْرِجُعون  ) ﴿قوله تعاىل  -   ﴾(65أ مل 
يٍل و أ ْعن اٍب و ف جَّْرن ا  ﴿وقوله تعاىل  -   ﴾(61ِفيه ا ِمن  اْلُعُيوِن )و ج ع ْلن ا ِفيه ا ج نَّاٍت ِمْن َنِ 
  ﴾(61لِي ْأُكُلوا ِمْن َث  رِِه و م ا ع ِمل ْتُه أ ْيِديِهْم أ ف ال  ي ْشُكُرون  ) ﴿وقوله تعاىل  -

 :التحليل

( أي و م ا ع ِمل ْتهُ ، وقوله )( أي ومن أعنابو أ ْعن ابٍ )أي من قبلهم، وقوله  (قـ بـْل ُهمْ )ورد احلذف يف قوله 
(، و أ ْعن ابٍ جتعل العبث كما يف قوله )ومما عملته. ومن ناحية بالغية، وقع احلذف لسببني؛ إعادة الذكر 

 (.ك ْم أ ْهل ْكن ا قـ بـْل ُهمْ واحلذف لسبب قياسي قبل مميز )كم( االستفهامية كما يف قوله )

 : حذف حرف الجر )ل( (1
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ْرن اهُ قوله )يف  (لحرف اجلر )وقع حذف  ْرن اُه م ن ازِل  ح ىتَّ ع اد  ك اْلُعْرُجوِن ﴿( من اآلية الكرمية ق دَّ و اْلق م ر  ق دَّ
يعّد حسنا لتعدي الفعل إىل ه(. وهذا احلذف 5125، والتقدير: قدرنا له. )النحاس، ﴾(68اْلق ِدمِي )

 م(.5889مفعولني )حممود فجال، 

 

  

 : (إلىحذف حرف الجر ) (1

 ﴿( من اآليتني الكرميتني ف اْست بـ ُقوا الصِّر اط  ( وقوله )ِإْذ ج اء ه اقوله )يف  (إىلحرف اجلر )وقع حذف 
ُْم م ث ال  أ ْصح اب  اْلق ْري ِة ِإْذ ج اء ه ا اْلُمْرس ُلون  ) و ل ْو ن ش اُء ل ط م ْسن ا ع ل ى أ ْعيُِنِهْم ﴿، و ﴾(56و اْضِرْب هل 

وهذا احلذف . والتقدير: إذ جاء إليها، و فاستبقوا إىل الصراط. ﴾(99)ف اْست بـ ُقوا الصِّر اط  ف أ َّنَّ يـُْبِصُرون  
 م(5889واقع للسرعة أو لالتساع كما ورد يف سورة يوسف )واستبقا الباب(. )حممود فجال، 

 :أحرف العلةحذف  (9

 حذف أحرف العلة يف مواطن عديدة: ورد 

ن اُه يف ِإم اٍم ُمِبنٍي إِنَّا حن ُْن حُنِْيي اْلم ْوت ى و ن ْكُتُب  ﴿وقوله تعاىل  - ُموا و آث ار ُهْم و ُكلَّ ش ْيٍء أ ْحص يـْ م ا ق دَّ
(52)﴾ 

ُذ ِمْن ُدونِِه آهِل ة  ِإْن يُرِْدِن الرَّمْح ُن ِبُضرٍّ ال  تـُْغِن ع ينِّ ش ف اع تـُُهْم ش ْيئ ا و ال  يـُْنِقُذوِن  ﴿وقوله تعاىل  - أ أ ختَِّ
(26)﴾ 

ْ يـ ر ْوا   ﴿وقوله تعاىل  -  ﴾(65ك ْم أ ْهل ْكن ا قـ بـْل ُهْم ِمن  اْلُقُروِن أ نَـُّهْم إِل ْيِهْم ال  يـ ْرِجُعون  )أ مل 
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ْنس اُن أ نَّا خ ل ْقن اُه ِمْن ُنْطف ٍة ف ِإذ ا ُهو  خ ِصيٌم ُمِبنٌي ) ﴿وقوله تعاىل  -  ﴾(66أ و مل ْ يـ ر  اإْلِ

  :التحليل

واألصل:  (يـ ر ْوا أ مل ْ  ، وقوله )تغين( واألصل:ال  تـُْغنِ ) ( واألصل: حنيي، وقولهحُنْيِ ورد هذا احلذف يف قوله )
ووقع احلذف لعلة حنوية، أي أن يسبق الفعل املعتل املثال حرف  .واألصل: يرى (يـ ر  أ و ملْ  وقوله ) ،يرووا

وأما  (.أ و ملْ  يـ ر  (، و)يـ ر ْوا أ مل ْ  ( و)ال  تـُْغنِ اجلزم، فحذف حرف العلة يف حالة اجلزم، كما يف قوله وقوله )
     قوله )حني(، فحذف الياء للتخفيف، ويكتفى باحلركة عنها، أي االكتفاء حبركة الكسرة يف حذف الياء.

 :فاء الجوابحذف  (6

ا اْلو ْعدُ وقع حذف فاء اجلواب يف قوله ) ا اْلو ْعُد ِإْن ُكْنُتْم  ﴿ ( من اآلية الكرميةم ىت  ه ذ  و يـ ُقولُون  م ىت  ه ذ 
 ، والتقدير: فمىت هذا الوعد. وهذا احلذف لغرض التخفيف. ﴾(19ص اِدِقني  )

 : واو العطفحذف  (9

ٍل ُمِبنٍي ) ﴿ ( من اآلية الكرميةِإينِّ آم ْنتُ يف قوله )حذف واو العطف وقع  ( ِإينِّ 21ِإينِّ ِإذ ا ل ِفي ض ال 
صيانة عن الذكر يف  ، والتقدير: وإين آمنت بربكم. وهذا احلذف واقع﴾(21بِر بُِّكْم ف امْس ُعوِن )آم ْنُت 

  مقام معني تشريفا له.

 :الالم للتعليلحذف  (8

اْليـ ْوم  َن ِْتُم ع ل ى ﴿ ( من اآليتني الكرميتني إِنَّا نـ ْعل مُ (، وقوله )ُتك لُِّمن اورد حذف الم التعليل يف قوله )
ف ال  حي ْزُْنك  قـ ْوهُلُْم إِنَّا نـ ْعل ُم م ا ﴿، و﴾(91أ فْـو اِهِهْم و ُتك لُِّمن ا أ ْيِديِهْم و ت ْشه ُد أ ْرُجُلُهْم مب ا ك انُوا ي ْكِسُبون  )
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، والتقدير: لتكلمنا، وإلنا نعلم. والغرض البالغي من هذا احلذف هو ﴾(69ُيِسرُّون  و م ا يـُْعلُِنون  )
  التخفيف. 

 :ال النافيةحذف  (51

، ﴾(58نـُْتْم قـ ْوٌم ُمْسرُِفون  )ق اُلوا ط ائِرُُكْم م ع ُكْم أ ِئْن ذُكِّْرمُتْ ب ْل أ   ﴿تعاىل ورد هذا احلذف يف قوله 
. فحذفت )ال( لسبب قياسي، أي جيوز حذفها م(2111)الرازي،  والتقدير: ال بل أنتم قوم مسرفون
 عليه.قبل )بل( للعلم به، ولداللة )بل( 

 

 :همزة االستفهامحذف  (55

ا م ا و ع د  الرَّمْح ُن و ص د ق  اْلُمْرس ُلون   ﴿وقوله تعاىل وقع احلذف يف  ق اُلوا ي ا و يـْل ن ا م ْن بـ ع ثـ ن ا ِمْن م ْرق ِدن ا ه ذ 
، والتقدير: أهذا ما وعد الرمحن. واحلذف لداللة سياق الكالم عليها، كما أن احلذف ﴾(12)

 م(5899طاهر محودة، للتعجب. )

 :ما للموصولحذف  (52

ا م ا  ﴿ ( من اآلية الكرميةو ص د ق  اْلُمْرس ُلون  اطرد احلذف يف قوله ) ق اُلوا ي ا و يـْل ن ا م ْن بـ ع ثـ ن ا ِمْن م ْرق ِدن ا ه ذ 
مثلها يف اآلية، ، والتقدير: وما صدق املرسلون. واحلذف لذكر ﴾(12و ع د  الرَّمْح ُن و ص د ق  اْلُمْرس ُلون  )

 وإعادة الذكر عبث من القول.

   :األحرف الزائدةحذف  (56
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م ا يـ ْنظُُرون  ِإالَّ ص ْيح ة  و اِحد ة  ت ْأُخُذُهْم و ُهْم ﴿( من اآلية الكرمية يـ ْنظُُرون  وقع هذا احلذف يف قوله )
صُِّمون  )  م(. 5882، والتقدير: ينتظرون، أي حذف تاء الزائدة لغرض التخفيف )أبو حيان، ﴾(18خيِ 

 :حرف النداءحذف  (51

 ، والتقدير: يا أيها اجملرمون﴾(18و اْمت اُزوا الْيـ ْوم  أ يُـّه ا اْلُمْجرُِمون  ) ﴿وقوله تعاىل وقع احلذف يف 
. فحذف حرف النداء لداللة القرينة عليه، كما أسهم يف تقريب الصلة بني م(5888)الدرويش، 

 م(5886املنادي واملنادى. )خمتار عطية، 

 

 

 :الخاتمة

توّصلت املقالة إىل نتائج مهمة من الدراسة؛ منها أّن ظاهرة احلذف توسعت يف القرآن الكرمي والسيما 
 حذف احلروفد هدفا بالغيا، وما ال يفيد. و سورة يس. وبالنسبة إىل حذف احلروف، فمنها ما يفي

 ، وأما األخرى، فلها أغراض بالغية تِبز إعجاز القرآن الكرمي.    بالغيّ  يؤدي إىل هدفٍ ال  حنويّ بسبب 

 

 : المراجع

، عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل ابن يوسف، أبو حممد، ْجال الدين، )املتوىف:  ،ابن هشام
 .دار الفكر ، دمشق:اللبيب عن كتب األعاريبمغني ، (ه695
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(، ه611حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي )املتوىف:  ،أبو حيان
   ، بريوت: دار الفكر.البحر المحيط في التفسير

، اجلامعة ظاهرة الحذف في سورتي هود ويس؛ دراسة نحوية وبالغيةم، 2119حسني، حممد نور، 
 مية العاملية مباليزيا. اإلسال

  .6ط، بريوت: دار ابن كثري، إعراب القرآن وبيانهم، 5888الدرويش، حميي الدين، 

، بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة التفسير الكبيرم، 2111، فخرالدين حممد بن عمر، الرازي
 األوىل. 

البرهان في علوم (، ه681)املتوىف: الزركشي ، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر 
 .دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه، القرآن

الدر (، ه619شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني احلليب )املتوىف: 
 . دار القلم، دمشق؛المصون في علوم الكتاب المكنون

 . الدار اجلامعية :ط ،الحذف فى الدرس اللغوى ظاهرةم، 5889، طاهر سليمان محودة

 ، ط: التبيان في إعراب القرآن(، هـ959أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل )املتوىف:  ،العكِبي
 عيسى البايب احلليب وشركاه

: القرطيب ، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين )املتوىف
  .دار الكتب املصرية، القاهرة: الجامع ألحكام القرآن(، ه965
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، الرياض: مكتبة أضواء األسرار البالغية للحذف في سورة يوسفم، 5889، حممود فجالحممد بن 
 السلف، الطبعة األوىل. 

، دار املعرفة اجلامعية، اإليجاز في كالم العرب ونص اإلعجاز؛ دراسة بالغيةم، 5886، خمتار عطية
 د.ط. 

 .جامعة أم القرى :مكة املرمة ، معاني القرآن(، ه669أبو جعفر أمحد بن حممد )املتوىف:  ،النحاس


