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حذف الحروف في سورة يس
حممد نور بن حسني
عدنان بن مت علي
حممد فردوس بن عبد املناف

الملخص:
احلذف ظاهرة إعجازية واردة يف آيات كثرية من القرآن الكرمي .ويفيد هذا اإلعجاز إجيازا واختصارا ،ومها
من خصائص اللغة العربية األصيلة .ويدرس دراسة حنوية وبالغية من أجل التعمق فيها وإبراز اجلانب
اإلعجازي من ورودها يف القرآن الكرمي .وهتدف املقالة إىل دراسة هذه الظاهرة الواردة يف سورة يس
أدق .وتتم الدراسة دراسة وصفية وبالغية مركزة على
فقط لكي يسهل الرتكيز على الشواهد فيها بصورة ّ
بيان مفهوم احلذف ،وأنواعه ،وأغراضه البالغية.
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
ما زال حيتاج التعمق يف دراستها ألن من امللحوظ أن العلماء املفسرين واللغويني والبالغيني خيتلف
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.
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وهتدف املقالة إىل معرفة وظيفة احلذف البالغية يف فهم النصوص ومتابعة آراء العلماء البالغيني يف شرح
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.

مفهوم البحث:
احلذف ظاهرة لغوية وميزة من ميزات القرآن الكرمي واللغة العربية ذاهتا ،ألهنا من خصائصها األصيلة
ختتص باإلجياز واالختصار ،واحلذف يعد أحد نوعي اإلجياز ،واآلخر القصر .ومفهوم احلذف لغة
إسقاط بعض أجزاء الكلمة أو اجلملة لسبب ما (جنيب .)1985:وقد ورد يف معجم الصحاح "ح ْذف
ِ
الشيء :إسقاطه .يقال :حذفْت من ش ْعري ومن ذن ِ
ب الدابة ،أي أخذت ،وحذفْت رأسه بالسيف ،إذا
ضربته فقطعت منه قطعة" كما ورد كذلك يف لسان العرب "حذف الشيء ْحي ِذفه ح ْذفا قطعه من طرفه
ِ
الرْمي عن جانِ ٍ
الضرب" (ابن منظور1414:هـ).
الشعر من ذلك ...واحل ْذف َّ
واحل َّجام ْحيذف ْ
بو ْ

وأما مفهومه اصطالحا هو هو باب دقيق املسلك لطيف املأخذ ،عجيب األمر شبيه بالسحر؛ فإنك
ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ،والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة ،وجتدك أنطق ما تكون إذا مل
تنطق ،وأمت ما تكون بيانا إذا مل تنب (اجلرجاين .)1961 :ويذكر البالغيون ضرورة تقدير احملذوف حىت
ال حيمل الكالم على ظاهره ،وحىت يكون امتناع ترك الكالم على ظاهره ولزوم احلكم باحلذف راجع إىل
الكالم نفسه ،ال إىل غرض املتكلم( .اجلرجاين)1991:
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أغراض الحذف:
لكن
تقدم املقالة أغراض احلذف دون األسباب ألهنا –األسباب -عين بذكرها وتفصيلها النحاة ،و ّ
وفصلها البالغيون .ويرى ابن هشام (ت1360.م) أن األغراض يتناوهلا البيانيون
األغراض فقد ناقشها ّ
واملفسرون ،وأهنا ليست من عمل النحاة ،فأسباب احلذف هي العِلل الظاهرة اليت يقع احلذف عند
وجودها ،وأما األغراض فهي األهداف البعيدة اليت يقصدها الناطق يف احملذوفات .وهذه األغراض ما
يلي:
 )1التخفيف:
كثري من األسباب الظاهرة للحذف غرضها التخفيف ،كما ورد عند سيبويه (ت796م) "وقوهلم ليس
أحد أي ليس هنا أحد ،فكل ذلك ح ِذف ختفيفا واستغناء بعلم املخاطب مبا يعين" .فكثرة االستعمال
تستلزم احلذف رغبة يف التخفيف كالتقاء الساكنني ،لصعوبة النطق هبما.

 )2اإلجياز واالختصار يف الكالم:
كثري من أنواع احلذف ناجتة عن رغبة املتكلم يف االختصار واإلجياز ،فمثال حيذف الفاعل عند بناء
الفعل للمجهول لغرض االختصار واإلجياز .وقد ورد عند الزركشي ( )....يف فوائد احلذف أنه طلب
اإلجياز واالختصار وحتصيل املعىن املثري يف اللفظ القليل.
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 )3االتساع:
يعد االتساع نوع من اجملاز بسبب نقل الكلمة من حكم كان هلا إىل حكم ليس حبقيقة فيها ،ومثال
ذلك حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه كما يف قوله تعاىل ﴿ول ِك َّن الِْ َِّب م ِن اتـَّقى﴾ أي :بر من
اتقى .ويرى سيبويه ( 18)....أن احلذف للتوسع يف اللغة أكثر من أن حيصى.

 )4التفخيم واإلعظام ملا فيه من اإلهبام:
ِ
ت
وقع احلذف لغرض التفخيم واإلعظام ملا فيه من اإلهبام كما يف قوله تعاىل ﴿ح َّىت إِذا جاءوها وفتح ْ
أبْـوابـها﴾ (الزمر ،)73:فاجلواب حمذوف ألن وصف ما جيدونه ال يـتـناهى؛ فح ِذف تفخيما وإعظاما له،
حيث إن الكالم يضيق عن وصفه.

 )5صيانة احملذوف عن الذكر يف مقام معني تشريفا له:
تبني هذا الغرض من قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم( :من ابـتلِي ِمن ه ِذهِ الْقاذور ِ
ات بِشيء ،فـ ْلي ْستِ ْرت
ْ ْ
ْ
بِس ِْرت اهللِ)  ،19فالفعل ابتلي أسند إىل نائب الفاعل وحذف فاعله ،وهو لفظ اجلاللة صيانة له عن ذكره
يف ذلك املقام الذي مسى فيه الذنوب باسم القاذورات.

 )6حتقري شأن احملذوف:
ْم ع ْم ٌي﴾ ،فلم يذكر املبتدأ حتقريا لشأهنم.
ّ
حتصل هذا الغرض كما يف قوله تعاىل ﴿ص ٌّم بك ٌ
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 )7قصد البيان بعد اإلهبام:
حتقق قصد البيان بعد اإلهبام يف فعل املشيئة إذا وقع شرطا كما يف قوله تعاىل ﴿ول ْو شاء اهلل هلداكم
أ ْْجعِني﴾ فاملفعول لفعل املشيئة (شاء) حمذوف تقديره :ولو شاء اهلل هدايتكم هلداكم .وسر هذا احلذف
البيان بعد اإلهبام؛ ألنه ملا قيل لو شاء علم أن هناك شيئا تعلقت به املشيئة لكنه مبهم ،فلما جيء
جبواب الشرط وضح ذلك الشيء وعلم أنه اهلداية.

 )8قصد اإلهبام:
حتقق غرض قصد اإلهبام إذا كان الذكر ال يؤثر يف الكالم أو احلكم ،كما يف قوله تعاىل ﴿فِإ ْن
أح ِ
ص ْرمت﴾ ،فاملهم –يف هذه اآلية -حدث اإلحصار نفسه وال يهم ذكر فاعله ،بل إن ذكره قد يشغل
ْ
املستمع عن احلدث وهو األساس هنا.

 )9اجلهل باحملذوف:
يتم احلذف بغرض اجلهل به إذا ال نعرف الفاعل كما يف قولنا( :قتِل فالن) ،و(سرقت الدار) ،أي ال
نعرف القاتل والسارق.

 )10العلم الواضح باحملذوف:
الصيام﴾ على أ ّن حذف الفاعل يف قوله (كتِب) للعلم به ،وهو اهلل عز
ّ
دل قوله تعاىل ﴿كتِب علْيكم ِّ
وجل.
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 )11اإلشعار باللهفة وأن الزمن يتقاصر عن ذكر احملذوف:
حتقق هذا الغرض يف باب اإلغراء والتحذير كما قوله تعاىل ﴿ناقة اللَّ ِه وس ْقياها﴾ أي :ذروا ناقة اهلل
والزموا سقياها.

 )13رعاية الفاصلة واحملافظة على السجع:
وهو غرض لفظي؛ حيث حتذف حرف أو أكثر ملراعاة الفاصلة ،مثل قوله تعاىل ﴿ما وَّدعك ربُّك وما
قـلى﴾ فمفعول به لفعل (قلى) حمذوف لرعاية الفاصلة والتوافق الصويت مع أواخر اآليات قبلها وبعدها.

مواطن حذف الحروف ودراستها البالغية:
ورد حذف احلروف يف مواطن عديدة من سورة يس ،وهي:
 )1قوله تعاىل ﴿فـبش ِّْره ِمب ْغ ِفرةٍ وأ ْج ٍر ك ِرٍمي (﴾)11
وقع حذف حرف اجلر يف قوله (أج ٍر كرمي) ،أي بأج ٍر كرمي .وهذا احلذف لذكر مثله يف السياق ،وإعادة
الذكر جتعلها عبثا.
 )2وقوله تعاىل ﴿إِنَّا ْحنن ْحنيِي الْم ْوت ٰى ونكْتب ما قدَّموا وآثارهم ۚ وك َّل شي ٍء أ ْحصْيـناه ِيف إِم ٍام ُّمبِ ٍ
ني
ْ
ْ
(﴾)12
ورد حذف الياء يف قوله (حني) للثقل (النحاس )..:كما قوله" :ال جيوز إدغام الياء يف الياء لئال يلتقي
بالغي.
سر
ساكنان" .واحلذف لاللتقاء الساكنني ال يؤدي إىل ّ
ّ
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صحاب الْق ْري ِة إِ ْذ جاءها الْم ْرسلون (﴾)13
 )3وقوله تعاىل ﴿و ْ
ب هلم َّمثال أ ْ
اض ِر ْ
وقع حذف حرف اجلر يف قوله (إذ جاءها) ،إي إذ جاء إليها ،ألن الفعل (جاء) الزم وال يتعدى إال مع
حرف اجلر .ويفيد هذا احلذف السرعة ،أي سرعة جميء الرسل إىل أهل القرية.
 )4وقوله تعاىل ﴿ قالوا طائِركم َّمعك ْم ۚ أئِن ذ ِّك ْرمت ۚ ب ْل أنت ْم قـ ْوٌم ُّم ْس ِرفون (﴾)19
جاء عند أيب حيان ( )...حذف الفاء يف قوله (طائركم) كما قوله" :جيوز أن يكون اجلواب طائركم
معكم زكان أصله أئن ذكرمت فطائركم معكم ،فلما قدم ،حذفت الفاء" .ويف اآلية كذلك حذف (ال)
النافية قبل قوله (بل) ،والتقدير :الن بل أنتم قوم مسرفون .ووقع هذا احلذف لداللة عليه سياق الكالم
ويفيد االختصار.
امسع ِ
ون (﴾)25
 )5وقوله تعاىل ﴿ إِ ِّين آمنت بِربِّك ْم ف ْ
لوحظ أن احملذوف يف اآلية يكون يف قوله (إين) ،أي حذف حرف العطف الواو (وإين) لداللة عليه
سياق الكالم كما حذف صيانة عن الذكر يف مقام معني تشريفا له.
اجلنَّة ۚ قال يا لْيت قـ ْوِمي يـ ْعلمون (﴾)26
 )6وقوله تعاىل ﴿ قِيل ْادخ ِل ْ
وجد الباحث أن سياق الكالم يدل على حذف فاء العطف يف قوله (قال) ،أي (فقال).
 )7وقوله تعاىل ﴿ أمل يـروا كم أ ْهلكْنا قـبـلهم ِّمن الْقر ِ
ون أنـَّه ْم إِلْي ِه ْم ال يـ ْرِجعون (﴾)31
ْ
ْ ْ ْ
وِجد حذف (من) قبل قوله (قبلهم) ،والتقدير :من قبلهم .ورأى محودة ( )..جواز حذف اجلار (من)
باطراد قبل مميز (كم) االستفهام .ويع ّد هذا احلذف لسبب قياسي.
 )8وقوله تعاىل ﴿ والْقمر قدَّرناه منا ِزل ح َّ ٰىت عاد كالْعرج ِ
ون الْق ِد ِمي (﴾)39
ْ
ْ
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وجد الباحث أن احلذف وارد يف قوله (قدرناه منازل) ،واألصل :وقدرنا له منازل كما قول النحاس
(" :)...والتقدير يف قوله (منازل) :قدرنا له منازل مث حذف الالم ،وكان حذفها حسنا لتعدي الفعل
على مفعولني".
 )9وقوله تعاىل ﴿ ال الشَّمس ينبغِي هلا أن ت ْد ِرك الْقمر وال اللَّيل سابِق النـَّها ِر ۚ وكلٌّ ِيف فـل ٍ
ك ي ْسبحون
ْ
ْ
(﴾)40

ورد حذف حرف اجلر (الباء) يف قوله (أن تدرك) ،والتقدير :بأن تدرك .وقال محودة (" :)...حذف
حرف اجلر قبل (أن) املصدرية ،وهو حذف قياسي لكثرة وروده يف اللغة ،وإعادة الذكر جتعلها عبثا.
 )10وقوله تعاىل ﴿ إَِّال ر ْمحة ِّمنَّا ومتاعا إِ ٰىل ِح ٍ
ني (﴾)44
جاء العكِبي ( )...بتقدير احملذوف يف قوله (إال رمحة)" :إال برمحة ،فحذف حرف اجلر" .وهذا احلذف
لداللة عليه السياق كما يفيد لسرعة رمحة اهلل إىل عباده املؤمنني.
 )11وقوله تعاىل ﴿ وإِذا قِيل هل ْم أ ِنفقوا ِممَّا رزقكم اللَّه قال الَّ ِذين كفروا لِلَّ ِذين آمنوا أنطْعِم من لَّْو
يشاء اللَّه أطْعمه إِ ْن أنتم إَِّال ِيف ضال ٍل ُّمبِ ٍ
ني (﴾)47
ْ
وقد حذف الم اجلواب بعد ورود أداة الشرط (لو يشاء اهلل) ،وتقدير اجلواب :ألطعمه .وأ ّكد محودة
( )...أنه جيوز حذف الم اجلواب يف املوضع حذفا سائغا .ويفيد هذا احلذف كذلك حتقريا شأن
احملذوف.
 )12وقوله تعاىل ﴿ ما ينظرون إَِّال صيحة و ِ
صمون (﴾)49
احدة تأْخذه ْم وه ْم ِخي ِّ
ْ
وقع احلذف يف قوله (ينظرون) ،فاألصل :ينتظرون (القرطيب .)...،أي حذفت التاء للتخفيف ،أي
ختفيف اللسان.
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الر ْ ٰ
محن وصدق الْم ْرسلون
 )13وقوله تعاىل ﴿ قالوا يا ويْـلنا من بـعثـنا ِمن َّم ْرق ِدنا ۚ ۚ ٰهذا ما وعد َّ
(﴾)52
وقد حذفت مهزة االستفهام يف قوله (هذا ما وعد الرمحن) ،والتقدير :أهذا .ورد عند محودة ( )..أنه
جواز حذف اهلمزة منوط بأمن اللباس باجلملة اخلِبية ،ويزيل اللباس قرائن السياق اللفظية واخلالية .ويفيد
احلذف اإلنكار أو التعجب.
 )14وقوله تعاىل ﴿ و ْامتازوا الْيـ ْوم أيـُّها الْم ْج ِرمون (﴾)59
وبني صاحب إعراب القرآن وبيانه ( )..أن قوله
ورد حذف النداء لداللة العادة عليه ،والتقدير :يا أيهاّ .
(أيها) منادى نكرة مقصودة ،حمذوف منه حرف النداء .وأسهم هذا احلذف تقريب الصلة بني ِ
املنادي
واملنادى.
ِ
َّن يـب ِ
صرون (﴾)66
استبـقوا ِّ
الصراط فأ َّٰ ْ
 )15وقوله تعاىل ﴿ ول ْو نشاء لطم ْسنا عل ٰى أ ْعين ِه ْم ف ْ
أشار السمني احلليب ( )...إىل حذف اجلار يف قوله (فاستبقوا الصراط) كما قوله" :قوله (الصراط) ظرف
مكان خمتص عند اجلمهور ،فلذلك تأولوا وصول الفعل إليه على حذف اجلار ،أي إىل الصراط" .وهذا
احلذف للسرعة.

الخاتمة:
توصلت املقالة إىل نتائج مهمة من الدراسة؛ منها أ ّن ظاهرة احلذف توسعت يف القرآن الكرمي والسيما
ّ

سورة يس .وبالنسبة إىل حذف احلروف ،فمنها ما يفيد هدفا بالغيا ،وما ال يفيد .واحملذوفات بسبب

ايب ال يؤثري تأثريا بالغيا ،وأما األخرى ،فلها أغراض بالغية تِبز إعجاز القرآن الكرمي.
إعر ّ
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المراجع:
ابن هشام ، ،عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل ابن يوسف ،أبو حممدْ ،جال الدين( ،املتوىف:
761ه) ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،دمشق :دار الفكر.
أبو حيان ،حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي (املتوىف745 :ه) ،البحر
المحيط في التفسير ،بريوت :دار الفكر.
حسني ،حممد نور2006 ،م ،ظاهرة الحذف في سورتي هود ويس؛ دراسة نحوية وبالغية ،اجلامعة
اإلسالمية العاملية مباليزيا.
الزركشي  ،أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر (املتوىف794 :ه) ،البرهان في علوم
القرآن ،دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه.
شهاب الدين ،أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني احلليب (املتوىف756 :ه) ،الدر
المصون في علوم الكتاب المكنون ،دمشق؛دار القلم.
طاهر سليمان محودة1998 ،م ،ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى ،ط :الدار اجلامعية.
العكِبي ،أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل (املتوىف616 :هـ) ،التبيان في إعراب القرآن ،ط:
عيسى البايب احلليب وشركاه
القرطيب  ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين (املتوىف:
671ه) ،الجامع ألحكام القرآن ،القاهرة :دار الكتب املصرية.
النحاس ،أبو جعفر أمحد بن حممد (املتوىف338 :ه) ،معاني القرآن ،مكة املرمة :جامعة أم القرى.
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