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 يف القرآن الكريمحذف النون من مضارع "كان" اجملزوم دراسة سياقية 
 نصر سعيد عبد المقصود 

جامعاة  ،طنطاا ،مهاوعلوكلية القرآن الكريم للقراءات  ،قسم القراءات

 مصر ،األزهر

 : االليكتروينالبريد  

nsahi1970@gmail. com 

 : ملخص البحث
َحكم النحاُة بالجواز على حذف نون المضارع المجزوم من الفعل 

ولام يصاالها  ،ن مجزوماا بالسااكونواشاترطوا لااذلن ين يكاو ،"كاان"

وقد وقع ذلن يف القرآن الكريم يف ثمانية عشر  ،ويال يليها ساكن ،ضمير

وليس ثماة شان  ،ولم يرد يف يحدها قراءة يخرى بثبوت النون ،موضعا

وين ماا جااء فيا  محاذوف  ،ومكانتا  ،ورفعتا  ،يف سمو كالم اهلل تعالى

 ،وال يسأل عن علتا  ،يصل وما جاء بثبوتها فعلى  ،النون فلحكمة وعلة
 . وإنما يستأنس ب  للموازنة بين السياقات

 ،ك و ن()ماادة ويثار  يف تركيا   ،في  داللة صاوت الناون وقد بينت
 والمفسارينعناد اللواويين  ،ويوجزت معالم التوجي  يف هذا الموضاوع

ثام يف الكاون المسابو   ،يف الكاون المنفا  ،حاولت تحرير يثر السايا 

 . يو جوابا للشرط ، الكون الواقع شرطاثم يف ،بالنه 
بيااان األثاار بالموازنااة بااين سااياقات حااذف النااون  واستأنساات يف

ا عاان بعيااد   ،حتااى يسااتطيع الحكاام بعااد تأماال وتاارو  ؛ وسااياقات ثبوتهااا

 ! والقبول ،ويسأل اهلل التوفيق والسداد ،والتعسف   التكلف  
 سيا -كان – المضارع-دراسة سياقية  –حذف : الكلمات المفتاحية
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the deletion of the (n) from the jussive present tense of 

"Kan"، A contextual study in the Holy Quran 

Nasr Saeed Abdul Maqsoud 
Department of Presentation and study، Faculty of 

the Holy Quran، for Readings and Sciences of 

Tanta، At Al-Azhar University- Egypt.  

Emaile: nsahi1970@gmail. com 
Abstract:  

Classical grammariansallowed the deletion of 
the (n) from the jussive present tense of "Kan"، 
and made conditions for this case: 1- that it be in 
the jussive case by sukon، with no attached 

pronoun، and not followed by a vowel. Instances 

of dropped (n) are found in the Koran in eighteen 
places، where no recitation states the (n). The 

Quran is thus the norm-providing entity for such 
use.  

In this context، I have explained the 

significance of the sound of Nun، its effect on the 

composition of the three phonemes /K/ /W/ 
and/N/، and outlined the manipulation of this 

caseby grammarians andQuran interpreters. I tried 
to liberate the context، in the negated /kana/ and 

the conditional /kana/.  
I tried to balance the contexts of the deletion of 

the /n/، so that I can judge after meditation and 

analysis، and ask Allah success and acceptance 

Keywords: Delete - Non - Present - A contextual 
study - Context 
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 املقدمة
 {مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس} 

والشفيع  ،والصالة والسالم على النب  المجتبى ،(1)الكهف/

وعلى آل  ويصحاب   ،معلم الناس الخير ،نبينا محمد ،المرتجى

  ،وبعد.. .يجمعين
ووقوُعهما كذلن يف  ،فإن مما َيلفت االنتبا  جواُز يمرين يف اللوة

يحد  الوجهين  فإذا كان للشاعر يو الناثر استعماُل  ،القرآن الكريم

ا ،الجائزين فإن وقوَع وج   منهما يف القرآن يف بعض  ،ضرورة  يو اختيار 

ُئ إلى سر  من  ووقوعَ  ،المواضع الوج   اآلخَر يف مواضَع يخرى لَُيوم 

ويستحثُّ الباحثين على  ،يسرار ذلن الكتاب المعجز يف يلفاظ  ومعاني 

 . والوقوف  على مرامي  ،تدبر 
 "كان"الجائزة حذُف النون من مضارع  ومن هذ  األمور

 . {ولم يُن } ،{لم يكن  }: نحو ،المجزوم
ما : يف القرآن الكريم تساءلت ،فإين كلما مررت على موضع منها

 ؟ وإثباتها هناك ،السر يف حذف النون هنا
 : أهمية البحث وأهدافه

ويثر السيا  يف  ،تكمن يهمية هذا البحث يف بيان دقة اللفظ القرآين

ويهدف البحث إلى  ،المجزوم "كان"ف النون من مضارع حذ

 . الوصول إلى داللة السيا  الت  من يجلها حذفت النون
 : حدود البحث

المجزوم يف  "كان" يف دائرة المواضع الت  حذف فيها نون مضارع

مع موازنتها وسياقات المواضع األخرى الت  ثبتت فيها  ،القرآن الكريم
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 . بنتائج مرضية لمحاولة الخروج ،النون
 : منهج البحث

فقمت  ،هذ  الظاهرة اتخذت المنهج الوصف  التحليل  يف دراسة

تتبع يقوال اللوويين والمفسرين يف علة حذف و ،بحصر المواضع

وضم  ،وتسجيل الملحوظات الدالة علي  ،ومحاولة فهم السيا  ،النون

 . بعضها إلى بعض للكشف عن يسباب حذفها يف السيا  القرآين
 : الدراسات السابقة

اللهم إال ما ذكر   ،لم يقف على دراسة مستقلة لهذا الموضوع

كما فعل الكرماين يف  ،العلماء من تعليقات على بعض المواضع

وكما  ،والزركش  يف البرهان يف علوم القرآن ،البرهان يف متشاب  القرآن

 . فعل الدكتور فاضل صالح السامرائ  يف كتاب معاين النحو
 : لة البحثمشك

 : تتلخص مشكلة البحث يف اإلجابة على األسئلة اآلتية

 ؟ المجزوم "كان"ما يثر السيا  يف حذف النون من مضارع -1

هل وردت قراءات متواترة يو شاذة يف يمثلة حذف النون -2

 ؟ وما يثرها يف البحث؟ وثبوتها

وهل للنون ؟ المحوري ل  وما المعنى؟ ما داللة فعل الكون-3

 ؟ ة يف معنى الكونداللة مؤثر

هل تختلف داللة حذف النون يف حالة النف  عن حالت  النه  -4

 ؟ والشرط

 خطة البحث:
مسبوقة بمقدمة  ،اقتضت طبيعة البحث ين يكون يف خمسة مباحث

 . ومشفوعة بخاتمة ،وتمهيد
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 ،ويسباب اختيار  ،ويهداف  ،ذكرت يهمية البحث يف املقدمة
 . والمنهج الذي يسير علي 

ذكرت موقف النحاة من حذف النون من مضارع  لتمهيدويف ا

 . وشروط الحذف ،المجزوم "كان"
 "كان"معالم التوجي  لحذف النون من مضارع  :املبحث األول

 . المجزوم عند اللوويين والمفسرين
 ،داللت  اللووية ،حذف النون من الكون المنف  :املبحث الثاين

 . ومعاني  السياقية
داللت   ،ف النون من الكون الواقع بعد النه حذ: املبحث الثالث

 . ومعاني  السياقية ،اللووية
داللت   ،حذف النون من الكون الواقع شرطا: املبحث الرابع

 . ومعاني  السياقية ،اللووية
 ،حذف النون من الكون الواقع جوابا للشرط: املبحث اخلامس

 . ومعاني  السياقية ،داللت  اللووية
 . والتوصيات ،ها يهم نتائج البحثوفي: مث اخلامتة

 . رب العالمين والحمد هلل ،واهللَ يسأُل التوفيَق والسدادَ 
 نصر سعيد عبد املقصود حسن عليد/ 

 األستاذ المساعد يف كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا

 جامعة األزهر 
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 التمهيد
يفتها يف وحصروا وظ ،ويخواتها "كان"اهتم النحاة بالحديث عن  

حيث إنها ؛ يف العمل "ظن"ألنها يشبهت ؛ يثرها اإلعراب  وهو النسخ

فه   ،ال تكتف  باالسم )كان(فكذلن  ،ال تقتصر على المفعول األول

و ه  تفيد زمان وجود  ،من العوامل الداخلة على المبتدي والخبر

يي إنها ال تتم بالمرفوع بها كالما بل بالمرفوع مع المنصوب  ،الخبر

 . (1)خالف األفعال التامةب
إلى ين ) كان ( ليست فعال  ،(3)وجماعة من النحاة ،(2)و ذه  المبرد

بل دخلت  ،ينها ال تدل على الحدث: وحجتهم يف ذلن ،على الحقيقة

 . لتفيد معنى المض  يف خبر ما دخلت علي 
فإنما يردت ين تخبر عن  ،كان عبد اهلل يخاك: تقول"قال سيبوي  

 والجمهور على ،(4)"لتجعل ذلن فيما مضى "كان"لت األخوة ويدخ

 ،وذلن لخلوها من الحدث واقتصارها على الزمان؛ ينها يفعال ناقصة
 . وألنها ال تكتف  بأحد معموليها

وذلن  ،وذه  الرض  إلى ينها يفعال تفيد الحدث العام والزمان

ينها تشترك مع سائر األفعال يف داللتها على الزمان المخصص 

                                 
شرح كافية ابن الحاج  لرض   ،89: 7البن يعيش:  ،ينظر: شرح المفصل (1)

 . 4/178الدين األستراباذي: 

 97 ،33: 3تح/ محمد عبد الخالق عضيمة:  ،المقتض  للمبرد (2)

 ،نشر: دار األرقم بن يب  األرقم ،األنباري ،ينظر: يسرار العربية (3)

 . 55ص:  ،م1999 /1420ط/األولى

 . 1/45ينظر: الكتاب  (4)
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 . (1)لف عنها يف طريقة داللتها على نوع الحدثوتخت
 ،تفيد الزمن الماض  المطلق غالبا "كان"ونخلص من ذلن بأن 

 . يحدد  الخبر سواء كان مشتقا يم جامدا يف تأويل المشتق
 : حكم حذف النون من مضارع "كان" اجملزوم

ف النون يف نحو  ،لم َيُن : فقالوا ،) لم يكن( جائز ال واج : َحذ 
ولم يل  ساكن يو ضمير  ،وعالمة جزم  السكون ،كان مجزوما إذا

 . فتحذف النون تخفيفًا ،لم يكن ولم يُن : فتقول ،متصل
 : كقول الشاعر ،َوَيَجاَز ُيوُنُس حذَف النون إذا وليها ساكن

فاااإن لااام تاااُن المااارآُة يبااادت  

 وسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامة  

 

 فقد يبدت المرآُة جبهَة ضايوم   

 
 . (2)"وسيبوي  يدع  ين ذلن ضرورة

ا وزعم بعضهم يَن َكَفُروا}: ين  ُقرئ ُشذوذ   . (3){َلم  َيُن الَّذ 
وقد ُقر ئ  ،وتمامها "كان"ولم يفرقوا يف هذا الحذف بين نقصان 

برفع  ،(40)النساء/{رت يب ىب نب}: قول  تعالى

ُدث: يي ،( بعدِّ كان تاّمة)َحَسنة    "كان"كما قرئ بنصبها خبرا ل ،تح 

ع لُت  حسنةوإن تك: يي ،(4)الناقصة
 . ن ف 

                                 
 . 290: 2ينظر: شرح الكافية:  (1)

 . 1/45ينظر: الكتاب  (2)

 ،مالن على يلفية ابن ينظر: شرح األشموين ،ذكرها األشموين وحد  (3)

ما ولم 1998 -ها1419 ،1/ط-بيروتدار الكت  العلمية  ،2/252

 واهلل يعلم.  ،وقد راجعت كثيرا من مصادر القراءات فلم يجدها ،ينسبها

وهما سبعيتان: فقد قري بالنص  على النقصان يبو عمرو وابن عامر وعاصم  (4)

وابن فع على التمام نافع وقري بالر ،ويعقوب من العشرة ،وحمزة والكسائ 

 ،223والسبعة  ،96ينظر: التيسير  ،ويبو جعفر من العشرة ،من السبعة كثير
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يقبح من حذف  "يكن"حذف النون من ": وريى ابن جن  ين

 ،ألن النون يف يكن يصل وه  الم الفعل؛ التنوين ونون التثنية والجمع
 . (1)"فالحذف فيهما يسهل من  يف الم الفعل ،والتنوين والنون زائدتان

 ،األنها من الكلمة نفسه؛ وريى يبو حيان ين حذفها شاذ يف القياس
غت حذفها  . (2)ولكن كثرة االستعمال سوَّ

أل  ،وإذا كان ثبوت النون فيها هو األصل فما جاء على يصل  ال ُيس 

وقد وقع ذلن يف ثمانيَة عشَر  ،وإنما السؤال عن الحذف ،عن علت 

ا  : وقد اختلفت وجهاُت نظر العلماء يف ذلن على النحو اآلت  ،موضع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
 . 2/249والنشر 

 . 2/193سر صناعة اإلعراب  (1)

 . 3/251ينظر: البحر المحيط  (2)
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املبحث األول
 امل توجيه حذف النون من مضارع "كان" اجملزوم بني اللغة والتفسريمع

كثرة : علل كثير من اللوويين حذف هذ  النون بثالث علل

لسكونها وامتداد  ،وشبهها بأحرف العلة ،والتخفيف ،االستعمال

 . (1)غنتها
إلى التوجي  اللووي من  يقرب-غالبا–وكان توجي  المفسرين 

 . ومراعاُة التخفيف ،حيث كثرُة االستعمال
وين النون  ،فهذا اإلمام الرازي يرى ين علَة حذفها كثرُة االستعمال 

 ،لم يبق عند التلفظ بها إال مجرد الونة ،إذا وقعت على طرف الكالم
 . (2)فال جرم يسقطو 

 . (3)و يرى النسف  ين حذفها تخفيف لكثرة االستعمال
 . (4)ويقتصر يبو حيان على كثرة االستعمال 

وحذفت النون من آخر الفعل من غير قياس  ": و يقول اآللوس 

ا لها بحروف العلة من حيث الونُة والسكوُن وكوُنها من حروف ؛ تشبيه 

                                 
 ،1/24ينظر الكتاب ،ذه  سيبوي  إلى حذفها لكثرة االستعمال والتخفيف (1)

وين التخفيف ليس  ،االستعمال وحد  هو السب  ويرى يبو حيان ين كثرة

ينظر: التذييل والتكمييل ي شرح التسهيل  ،علة للحذف؛ إذ ليس فيها ثقل

 . 238-236ألب  حيان 

 . 18/404 ،ينظر: تفسير الرازي (2)

 . 1/358ينظر: تفسير النسف   (3)

 . 3/643ينظر: البحر المحيط  (4)
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ا على التخفيف فيما كثر دور ... ،الزوائد  . (1)"حرص 
وكثرة  ،والسيا  ،كما اتج  بعضهم إلى مراعاة الجان  الدالل 

  :كما يأت  ،يو قلتها المتعلقات
للسائل ين يسأل عن حذف  ": فتساءل الخطي  اإلسكايف قائال

خصص كال   الذيوما  ،وإثباتها حيث يثبتت ،النون حيث حذفت

  ؟بمكان 
( لما يشبهت : إن هذ  النون ىف قول : الجواب ين يقال )اَل َتُكن 

 . بسكونها حروف المد واللين ثم كثرت استجيز حذفها للسببين جميعا
؛ ذف النون يعود إلى كثرة الجمل المتعلقة بالفعلو ذه  إلى ين ح

 رن مم ام}: فف  قول  تعالى ،ألن كثرة المتعلقات تثقل الكلمة
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ ييجئ
 خس حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت حتخت
ألنها  "تن"حذفت النون من  ،[17]هود{مص خص حص مس

 يي ىي مي}: وكذلن يف قول  تعالى ،!سبقت بجمل كثيرة
 . [67]مريم/ {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 {ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي}: ويما يف قول  تعالى
 يي}: وكذلن يف قول  تعالى ،"يكن"[ فقد ثبتت النون يف 4]مريم
السجدة } {ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

23} . 
فلما ": اإلسكايف لحذفها بكثرة المتعلقات بقول  ويعلل الخطي 

                                 
 . 3/32ينظر: روح المعاين  (1)
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ارت كثرة المتعلقات كانت الكثرة يحد سبب  حذف النون يف األصل ص

 . (1)"يحد سبب  اختيار حذفها
و ذه  ابن الزبير الورناط  يف مالك التأويل إلى ين حذف النون يف 

تخفيف ليناس   ،[17]هود {مججح حج مث هت مت}: قول  تعالى

 خس حس جس مخ جخ مح}إيجاز الكالم المتعلق ب  وهو 
[ ويما يف قول  109وكذلن األمر يف ]هود ،{مص خص حص مس

[ فقد ورد 23]السجدة  { ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ }: تعالى

ليتناس  ثبوتها مع طول الكالم ؛ ولم تحذف النون ،على يصل الكلمة

 . (2)فنوس  اإليجاز باإليجاز والطول بالطول؛ المتعلق ب 
ا فالخطي  اإلسكايف  ،ويبدو التكلف يف هذين التوجيهين واضح 

عل  ول ،راَعى اعتدال الكفتين )كثرة المتعلقات و حذف النون(

لثقل األول  ،(3)استحضر كالم سيبوي  يف علة جزم الفعل دون االسم

                                 
ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل يف بيان اآليات المتشابهات يف كتاب اهلل العزيز  (1)

وزارة التعليم  ،الناشر: جامعة يم القرى ،تح/ محمد مصطفى ،1/1072

مكة  ،معهد البحوث العلمية ،(30سلسلة الرسائل الموص  بها) ،العال 

 م. 2001/اه1422ط/ األولى ،المكرمة

يل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل يف توجي  المتشاب  اللفظ  ينظر: مالك التأو (2)

 بتصرف.  2/254للورناط   ،من آي التنزيل

 ،اعلم ين بعض الكالم يثقل من بعض "وفي :  ،20 ،1/14ينظر: الكتاب  (3)

وليس يف األسماء جزم لتمكنها "وقال:  "فاألفعال يثقل من األسماء

وذهاب  ،لم يجمعوا على االسم ذهاب فإذا ذه  التنوين  ،وللحا  التنوين

 . "الحركة
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 . فشاكل هذا بذاك ،وخفة اآلخر
ا بين التعليلين فتعليل سيبوي  مقبول  ،والحق ين هناك فرق 

وتعليل  ،الختصاص  بكلمة واحدة وبيان سب  خفتها يو ثقلها

ال عالقة ل  ألن حذف النون يو إثباتها من فعل الكون  ،اإلسكايف بعيد

ويمثلتها  ،فقد تكثر المتعلقات وتثبت النون ،بكثرة المتعلقات يو قلتها

 يب ىب نب}: وقد تقل المتعلقات وتحذف النون كقول  ،كثيرة
  .{رت

فليس كثرة ؛ وما ذه  إلي  العالمان الجليالن ليس على إطالق 

كما زعم  ،المتعلقات بالفعل سببا لحذف النون يف جميع المواضع

وإن ؛ كما ذه  الورناط  ،وال إيجاز الكالم سببا يف حذفها ،يفاإلسكا

وذلن ألن صوت النون ليس ؛ كان كالم  يقرب إلى القبول من سابق 

 ،واالستفال ،والتوسط ،إذ إنها تتسم بالجهر؛ بالصوت الثقيل
وليس من بين هذ  الصفات ما يجعلها  ،والونة ،واإلذال  ،واالنفتاح

ا يف النطقوام ،سوى الجهر ،ثقيلة  ،تداد  بالونة يجعل  صوت ا مستساغ 
 . ومحبب ا إلى السماع

المجزوم  "كان"وحاول الزركش  تعليل حذف النون من مضارع 

ويرى  ،(1)تنبيهًا على صور الش ء و ضآلت  وحقارت "فذكر ينها تحذف 

 . ين ذلن غير مطرد يف كل سيا 

                                 
تح/ محمد يب   ،152 ،1/151ينظر: البرهان يف علوم القرآن للزركش  (1)

 م. 1957 /1376ط/األولى ،دار إحياء الكت  العربية ،الفضل إبراهيم



   

 

 

 
 

 (م2020هـ = 1442العدد السادس ) اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

1303 

ين لتوجي  الحذف بين سياق(1)-يف كتاب  البرهان -و يقابل الكرماين

 مك لك خك حك جك مق}: كما يف قول  تعالى ،والثبوت يف النون
 خئ}: وثبتت يف قول  تعالى ،[127]النحل {مل خل حل جل
 ،[70]النمل {حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

وه  خطوة  ،(2)الدكتور السامرائ  وذكر نحو  ،وسيأت  الكالم علي 

ختالف بل البد من ذكر وج  اال ،ولكنها ال تكف  ،موفقة يف البحث

واحدة  -صلى اهلل علي  وسلم -ال سيما و ين حالة المخاط  ،بينهما

كما ين هذا المنهج من المقابلة بين الحالتين  ،من حيث الحزن والضيق

مما يجعل  مفتقرا  ،المتشابهتين ال يكاد يوجد إال يف موضعين يو ثالثة

 . إلى االطراد
  يف سيا  ويرى ين وقوع حذف النون يف سيا  النف  يختلف عن

عند من يؤمن  –كما ين معرفة داللة صوت النون  ،النه  والشرط

 يف الكشف عن علة الحذف يسهم-المفردةبداللة الحروف 

 : يف المبحث التال  وإلين البيان ،بال تكلف
 

 

 

 

                                 
 . 163ينظر: البرهان يف توجي  متشاب  القرآن للكرماين / (1)

 ،دار الفكر باألردن ،1/234 ،ل السامرائ د. فاض ،ينظر: معاين النحو (2)

 م. 2000 /1420ط/األولى 
 



 



 

 

 

 
 

  القرآن الكريم ف النون من مضارع كان اجملزوم دراسة سياقية يفذح

 
  نصر سعيد عبد املقصودد    

1304 

 املبحث الثاني
 ومعانيه السياقية ،داللته اللغوية ،حذف النون من الكون املنفي

 : داللته اللغويةو ،)ك و ن( تركيب

المعنى المحوري لتركي  ) ك و ن (على التحول من هيئة  يدل

 . هشة إلى هيئة متينة
َل  ": يخذا من قولهم الكبير : بالضم: والُكوين ،غزلت : ُكن ُت الَوز 

فف  األول تحول الصوف المنفوش إلى خيط موزول متين  ،العمر

 ،الشيخوخة واليبسويف اآلخر تحول الشاب الوض إلى  ،بالل  والفتل
عبر التركي  عن الوجود )الكون( وهو تحقق مادي قوي عن عدم ومن  

ن: فيقال ،وغي  َن  اهللُ فتكوَّ  ،التامة "كان "ومن  ،يحدث  ويوجد : كوَّ
رة  "نحو  ولعل  ،الناقصة كذلن "كان"و ،وجد: يي "وإن كان ذو ُعس 

وهو  ،مكانال: ومن هذا األصل ،يصل خبرها بيان حال الكينونة تلن

ألن  كان ؛ فالتعبير بالكون عن الوجود ،(1)الوجود: يي ،موضع الكينونة

د  . غيبا فَظهر وُوج 
 : وموضعها من املعنى احملوري للكون ،داللة صوت النون

وهذا  ،(2)يف جوف يو باطن جرم يو من  امتداد لطيفتعبر النون عن 

 . االمتداد ملحوظ يف ُغنَّت ها
التحول من الوي  إلى الظهور متعلق بحروف   وداللة )الكون( على

والنون عن امتداد  ،فالكاف تعبر عن ضوط غائر دقيق ،الثالثة وترتيبها

                                 
للدكتور محمد  ،ينظر: المعجم االشتقاق  المؤصل أللفاظ القرآن الكريم (1)

 . 1929 ،4/1928حسن جبل 

 .. 1/37ينظر: المرجع السابق  (2)



   

 

 

 
 

 (م2020هـ = 1442العدد السادس ) اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

1305 

ويف توسط الواو الدالة على االشتمال إشارة إلى تمكن هذا  ،جويف

كما تشير النون إلى امتداد   ،الوجود المادي وتحقق  بعد ما كان غيبا

 . اتدريجي وانكشاف   ،واتساع 
يدالن على نف  )وجود(  ،يو لم)ين( زيد مجتهدا ،لم يكن: فقولنا

ويما بالنسبة  ،والخط  هين يف غير كالم اهلل تعالى ،اجتهاد من زيد

 : وهذا ما سنحاول بيان  فيما يأت  ،فاألمر مختلف للقرآن الكريم
 : داللة حذف النون من الكون المنف  لوة

ى داللة حذف النون من الكون نستطيع التعرف عل من خالل ما سبق

هو نف  اجتهاد  ،لم يكن زيد مجتهدا: ين المراد من قولناو ،المنف 

لم : يي ،هذا النف  بدخول حرف النف  على الكون والمبالوة يف ،زيد

 . وال يف يي مكان ،يتصف زيد باالجتهاد يف يي وقت من األوقات
لم ين زيد : لنافحذف النون الدالة على هذا االمتداد الجويف يف قو

بمعنى ين  غير  ،يدل على قطع الصلة بين زيد واالجتهاد ،مجتهدا

 . مؤهل ل  يصال
وكأن حذف النون من )يكن( إشارة إلى اجتثاث الصفة من 

كاقتالع جذر  ،وكأنها تسلب  موضعها الكائن يف ذات  ،الموصوف

 . الشجرة من التربة حين يحمل بعض التربة مع  إلى السطح
 : ا جاء من أمثلته يف القرآن الكريموإليك م

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} :قول  تعالى 
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم
 . (53األنفال/){ىه

الورض من حذف النون من الكون المنف  للوائ  يف هذ  اآلية 
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 : الكريمة ما يأت 
 . اإلخبار عن نفي وقوع شيء خمالفا السنن اإلهلية-1

ى يف الكافرين الذين بدلوا نعمة يتحدث السيا  هنا عن سنة اهلل تعال

فبينت اآلية الكريمة ين سنة اهلل يف  ،فأخذهم اهلل بسب  ذنوبهم ،اهلل كفرا

 . تويير نعمت  على قوم مرتبط بتويير ما بأنفسهم من فطرة اإلسالم
وهذا  ،ومن ثم فإن التعبير القرآين عن ذلكم التويير وقع بنف  الكون

ألن نف  كون التويير معنا  ين هذ  سنة  ؛ال يوير نعمة: يبلغ من قولنا

ولنطق  ،بحيث لو استقريت التاريخ لما وجدت لها خالفا ،كونية

 . الكون كل  بصدق  واطراد 
فتتوالى ضمتا  ،إن حذف النون من )يُن( ليفيد التخفيف ثم-2

وهذا  ،وتناسق يف الحركات ،وهذا انسجام صوت  ،الكاف والميم

لى استحالة وقوع يي نوع من ينواع تويير التخفيف يف الصوت ليشير إ

 . حتى يحصل تويير يف النفوس ،ولو مثقال ذرة ،النعمة
 ،فإن حذف النون من )يُن( يسهم يف وصلها بما بعدها ،ويخيرا-3
م  ُمب َرم؛ بسرعة  . لإلشارة إلى ين  ُحك 

 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي}: قول  تعالى 
 (120النحل/){َّ ٍّ ٌّ

ون من الكون المنف  للوائ  يف هذ  اآلية الورض من حذف الن

المبالوة يف نف  الخبر عن طريق نف  وجود صاحب  على هذ   الكريمة

 . الصفة

؛ ُحذَفت  النوُن لإلشارة إلى ين  لم يكن من المشركين طرفة عين 
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 . وذلن لخفة الفعل المنف  )ين(

هم نفى عن  الشرك تكذيبًا لكفار قريش لزعمهم ينهم على ملة يبي"

  .(1)"إبراهيم
ف   يَن ب َحر 

ر ك  َن ال ُمش  ُنُ  م  َ  َكو 
َنَّ  "َلم  "َوُنف 

ل ُ  َزَمَن  "َلم  "أل  َتق 

ع  إ َلى ال َماض   ع ل  ال ُمَضار 
َمن   ،ال ف    الزَّ

ع ل  ف 
ة  ال ف  َفاَء َمادَّ

ت  يُد ان  َفُتف 

 ِّ  ،ال َماض  
َن ال َمن ف 

َد َذل  يُد َتَجدُّ
يمَ َفُيف   ،...َوُتف  اَلمُ  -يُد َينَّ إ ب َراه   السَّ

 -َعَلي   

َراك  َقطُّ  يمَ  ،َلم  َيَتَلبَّس  ب اإل  ش  اَلمُ  -َفإ نَّ إ ب َراه   السَّ
 ُمن ُذ  -َعَلي   

 
ر ك  ب اهلل َلم  ُيش 

ا ا ،َصاَر ُمَميِّز   َيَبد 
َراك  ُ  اَل َيَتَلبَُّس ب اإل  ش   . (2)َوَينَّ
 خي}: وهو قول  ،الكالم السابقكما يشير حذفها إلى تأكيد 

 . {ٰذ يي ىي مي
 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني}: قول  تعالى 
 . (9)مريم/{هب مب خب حب جب

هو لفت الورض من حذف النون من الكون المنف  للمخاط  هنا 

 ،لزيادة اإلكرام ،انتبا  المتعج  )المؤمن( إلى حالة ه  يولى بالعج 
ويسباب  ،ن ل  غالممن ين يكو متعجبا-السالمعلي  –فإذا كان زكريا

 . فليتذكر حالت  حيث كان يف عالم الوي  معدوما ،اإلنجاب معدومة

زكريا علي  ) يشير إلى ما كان علي  المخاط  وحذف النون

ليلفت انتباه  إلى قدرة اهلل عز وجل  ،السالم( قبل وجود  من العدم

 . على الخلق وإن انعدمت األسباب

                                 
 . 2/240تفسير النسف  (1)

 . 14/317التحرير (2)
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 مي زي ري ٰى ين ىن نن}: قول  تعالى 
 (20)مريم/{حئ جئ يي ىي ني

 : الغرض من حذف النون من الكون املنفي للمتكلم ما يأيت

نَى ،وآكد  ،اإلسراع بنف  التهمة عن نفسها بأبلغ طريق-1  :َوال َمع 
َبُل  َتق  يَما ُيس 

يًّا ف 
ُد َبو  يًّا ف يَما َمَضى َيَفأَع 

 . (1)َما ُكن ُت َبو 
ش ء  لم يحصل: يي ،فهو معدوم ،وحذف النون لتأكيد النف -2

 . من هذا الفعل يصال  
تصوير الحالة الت  كانت عليها مريم البتول من الحياء -3

 . والخوف

للتناسق  ،لمناسبة التخفيف المعنوي يف الفعل)لم يمسسن (-4

-و لذلن لم تحذف النون يف مقام دعاء زكريا ،بين الصوت والمعنى

 ٰر ٰذ يي ىي مي}: يف قول  تعالى-علي  السالم
فال إسراع  ،ب  الدعاء من الطمأنينة و الخشوعلما يتطل؛ (4)مريم/{ٰى

 . فالسيا  مختلف ،وال تعجل

 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي}: قول  تعالى ٌّ 
 . (67)مريم/{ِّ ُّ َّ ٍّ

لفت انتبا  : الورض من حذف النون من الكون المنف  للوائ 

: فقول  ،لزيادة التوبيخ والتقريع ،المتعج )المنكر( إلى حالة يعج 

                                 
 باختصار.  ،16/82ينظر: التحرير والتنوير(1)
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المتعجُ  من ذلن المنكُر [67م:]سورة مري { يي ىي مي}

ويعلم ين من ينشأ  من غير ش ء ال  ،قدرَة اهلل على إحيائ  بعد فنائ 

فالمقام هنا للرد على  ،(1)وإيجاد  بعد فنائ  ،يعجز عن إحيائ  بعد ممات 

 ،وحذُف النون في  إشارة  إلى حالة العدم الت  كان عليها ،منكري البعث
والختالف المقام ثبتت  ،امتداد بش ءوال  ،فلم يكن ل  وجود يصال

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ}: النون يف قول  تعالى
ين  : والمعنى ،وهذا خبر كما ذكر المفسرون ،(1)اإلنسان/{خض حض

لم يكن شيئا ل   "يتى على آدم يو على كل إنسان وقت معلوم عند اهلل 

فثبوت  ،(2)"إنما كانطينا الزب ا وحمأ مسنونا ،وال شرف ،نباهة وال رفعة

ولكن  غير مذكور بخالف اآلية  ،النون هنا ألن  خبر عن وجود  ما

 . السابقة فإن  عدم

 

 حمخم جم يل ىل مل خل}: قول  تعالى 
 مه جه ين ىن من حنخن جن ىميم مم
 . (50)غافر/{ىه

الغرض من حذف النون هنا من الكون املنفي للمخاطب ما 
 : يأيت

ُسُل َج ": يي ،وتدرج يثر  ،إظهار خفة الفعل وتكرار -1 ُهُم الرُّ اَءت 

سُّ إ َلى ال َعق ل  
ن  َمب َدي  ف ي   َوُهَو ال ح 

ي َيَقلُّ م    ال َبيَان  الَّذ 
ء  ف   َش  

َرب  ن  َيق 
م 

                                 
 . 18/227ينظر: تفسير الطبري (1)

 . 24/87المرجع السابق(2)
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َفع  َدَرَجة  ف    ُل إ لَى َير   َوَهى ال َجه 
َبة  َفض  ُرت  ن  َيخ 

ُهم  م  و  ر  َوَرقَّ ك  إ َلى الذِّ

يُن َوَهَذا َ  ال َيق  ل م  َوه  ل    َتَعاَلى ال ع   َقو 
اَلف   يل ىل مل خل}: ب خ 

ُنُ  َوَتمَّ  {جم َل َكو 
م   َقد  ُيك 

َيات   اآل 
َن ت اَلَوة   . (1)"َفإ نَّ َكو 

إذ إن سؤال ؛ حذفت النون من )تن( لزيادة التقريع والتوبيخ-2

ويف دخول االستفهام على  ،خزنة جهنم لهؤالء الكافرين توبيخا لهم

 ،مما لو تسلط على اإلتيان مباشرة ،م التوبيخ الكون مبالوة يف االستفها
ألن فعل الكون يستلزم استحضار ؛ يولم تأتكم: فهو يبلغ من قولن

ويف ذلن زيادة  ،حيث كانت الرسل تأتيهم بالبينات تترا ،الماض 

 . والت حين مندم ،تحسر وندم
بحذف نونها إشارة إلى كفرانهم نعمة إرسال  "تن"وتخفيف -3

 ،و حاصال بين ظهرانيهم ،وقد كان يمرا ميسورا لهم ،تالرسل بالبينا
 . بسب  كفرهم وعنادهم ،وقد فاتهم اليوم خير 

 ،كما ين حذف النون في  إشارة إلى عدم انتفاعهم بإتيان الرسل-4
 .فلم يصل إل  قلوبهم

  

 حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع} :قول  تعالى 
]سورة  {هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق

 .[85غافر:

هو ن حذف النون من الكون المنف  للوائ  هنا الورض م-1

 ،الداللة على انتفاء وجود الش ء عن طريق المبالوة يف انتفاء يثر 
                                 

 . 1/408البرهان للزركش  (1)
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 . وكأن  لم يكن ،فإيمانهم هذا ال ينفعهم
 ،حذفت النون من )ين( للداللة على نف  يدنى درجات النفع-2

فليس  ،ألن إيمانهم ساعة رؤيتهم العذاب ال يون  عنهم من اهلل شيئا

 . "يين"بعد العين 
إذ إن عدم النفع منف  ؛ ونف  الكون هنا يبلغ من نف  النفع مباشرة

وكأنهم وقعوا يف شراك  ،عنهم وإن سلكوا يي مسلن يف هذا الكون

 ،وخارت قواهم ،فحارت عقولهم ،صيد لحظة رؤية بأس اهلل تعالى
  .ولكن هيهات ما يؤمنون هيهات ،وآمنوا بما كفروا ب  من قبل

 

 حض جض مص حص مس خس حس جس مخ}: ول  تعالىق 

 . (44 ،43)المدثر/{[.44-43{ ]سورة املدثر:خضمض
 : الغرض من حذف النون يف الكون املنفي للمتكلمني هو ما يأتي

 . المبالوة يف النف  لزيادة التحسر على عدم الفعل-1
نف  الكون هنا يدل على المبالوة يف تركهم الصالة وإطعام 

 ،مرة يف عموم الكون ،ذينن األمرين انتفيا مرتين وكأن ،المسكين
 . ويخرى يف الصالة واإلطعام بصفة خاصة

 والعياذ-سقرحيث إنهم يف ؛ وحذف النون مناس  للمقام-2

 . يف بعض الكالم يشير إلى ماهم في  من عذاب وهوان فاالجتزاء-باهلل
 يي ،كما ين حذفها يشير إلى نف  كونهم كذلن يف يدنى حاالت -3

ولم يكونوا  ،يف يي مكان يو زمان ،ينهم لم يكونوا من المصلين

 . يف يي مكان يو زمان ،يطعمون المسكين
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 ىي ني مي زي ري ٰى}: قول  تعالى 
 . (37)القيامة/{يي

 : الورض من حذف النون من الكون المنف  الوائ  هنا ما يأت 
ء  َوَحَقاَرت  -1 َور  َمب َدي  الشَّ  

 . (1))الَتن ب ي  َعَلى ص 
يَفة   ة  َضع  ن  َمادَّ

َسان  م  ن  َق اإل   َوار  ك َيان     ،َيي  َينَّ َخل  َجُ  ف   َيط   ،َوَتَدرُّ
َزائ     َد َتَفرُّ   َيج  ي ا بَع 

 إ ن َشاء  َثان 
َشائ    َرة  َعَلى إ ن   ال ُقد 

َدل يل  َعَلى إ ث َبات 

اَلل َها ح 
م   . (2)َواض 
ألنها ؛ وهو كون  نطفة ،لمنف اإلشارة إلى خفة ذلن الكون ا-2

 . يولى مراحل خلق 
كما ين حركة الكاف وانسجامها مع الحرف الذي يليها من  -3

وإن بدت صويرة جدا  -بحياة هذ  النطفة وحركتها كلمة )ُنطفة( يوح 

) ماء : وهذا ما يشار إلي  القرآن الكريم يف وصف  بقول  -ال تكاد ترى

 . ليصلح لإلخصاب ،كت لإلشارة إلى حيات  وحر؛ دافق(
 . ألن  يف طور التكوين لم يكتمل بعد ،عدم اكتمال الفعل-4

 

 

 

 

 

                                 
 . 1/408ينظر: البرهان للزركش  (1)

 باختصار.  ،29/366ينظر: التحرير والتنوير(2)
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 املبحث الثالث
 ومعانيه السياقية ،داللته اللغوية ،حذف النون من الكون الواقع بعد النهي

 
 : داللة حذف النون من الكون الواقع بعد النهي

ال : وقولن ،ال العامليس في  إال النه  عن اإلهم ،ال تهمل: قولن

يقول  ،يي ال يقع منن إهمال يف يي وقت وال يف يي مكان ،تكن مهمال

َفة  ": يبو حيان ن  َعَلى ص  ُ  َعن  ال َكو  َن النَّه    َعن  ت ل َن  ،َوالنَّه 
َيب َلُغ م 

َفة   ع  َعَلى ُعُموم   ،الصِّ َفة  َيُدلُّ ب ال َوض  ن  َعَلى ص  ُ  َعن  ال َكو  َوان   إ ذ  النَّه  َك  األ 

َفة   ب َلة  َعَلى ت ل َن الصِّ َتق  َفة   ،ال ُمس  َن الصِّ ن  َذل َن ُعُموُم ت ل 
َزُم م  ُ  . َوَيل  َوالنَّه 

َفة   َن الصِّ ع  َعَلى ُعُموم  ت ل  َفة  َيُدلُّ ب ال َوض  َوال َكي نُوَنُة ف   ... َعن  الصِّ

َق النَّه      َلي َست  ُمَتَعلِّ
يَقة  َوان َن : ل َمع نَىَوا ،ال َحق  م  ف   ُكلِّ َيك 

َيي   ،اَل َتظ ل 

َوان َن  ن  َيك 
د  م   َفر 

د    ُكلِّ َفر 
ن َن ُظل م   ،ف 

 ،َفاَل َيُمرُّ ب َن َوق ت  ُيوَجُد ف ي   م 
َوان   َك  ر  األ 

ا َعَلى َسائ   َنصًّ
يُر )َكاَن( ف ي   م   ،َفَتص 

اَلف  اَل َتظ ل   . (1)"ب خ 
المنه  عن  يف صفة معينة دال على محو  وحذف النون من الكون

ال : فقولن ،مواضع الصفة الكائنة يف ذات المخاط  يو الموصوف بها

اقطع جذور  من و ،امح يسباب اإلهمال من نفسن: يي ،تن مهمال

 : وإلين ما جاء من يمثلت  يف القرآن الكريم ،ذاتن
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام}: قول  تعالى 
 حب جب مئهئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري
 مخ جخ مح مججح حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب
 . (17)هود/{مص خص حص مس خس حس جس

                                 
 . 2/35البحر المحيط(1)
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الغرض من حذف النون من الكون يف حالة النهي هنا ما 
 : يأيت

المبالوة يف النه  عن وقوع الصفة من المخاط  عن طريق -1

وقعت اآلية الكريمة  فقد ،شدة النه  عن وجود  يصال على هذ  الصفة

وما  ،يف دعوت  –ملسو هيلع هللا ىلص -ن لرسول اهلليف سيا  الرد على هؤالء المعارضي

وفيها النه  عن ين يكون يف ش ء من  ،ينزل علي  من الكتاب العزيز

 . االرتياب يف اإليمان بالقرآن الكريم
والمراد جميع المخاطبين بهذا الكتاب  –ملسو هيلع هللا ىلص -والخطاب للنب 

 ،فال تمتر في : يبلغ من قولنا {مججح حج مث هت مت}: وقول  ،.العزيز
 ،فانفض عنن غبار االرتياب ،ي  يف كل يكواننال يقع منن ر: يي

 . ويسلم فؤادك لرب األرباب
 ،والت  يف آخر السورة ذاتها ،ويبدو التناس  بين هذ  اآلية الكريمة

 ،(109)هود/{خممم حم جم يل ىل مل خل}: يعن  قول  تعالى
 ،و ينهما متسقتان مع ما ورد من مساومتهم إيا  على اإليمان باهلل تعالى

 . تعالى يف سورة الكافرون كما ذكر اهلل
 ،مبالوة يف رفض عرضهم ،ين يكون يف مرية -ملسو هيلع هللا ىلص-وجاء النه  ل 

 ،كما يعن  ين المخاط  بذلن لم يكن من  مرية يلبتة ،ومساومتهم
 . وبيان لضاللهم ،ولكن  توبيخ لهؤالء الكافرين

 ،كما يفيد حذف النون النه  عن القليل والخفيف من الري -2
 . الثقيل من فضال عن الكثير و

فف  األولى تثبيت للرسول ونه  ل  عن الري  والمرية بخالف "

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}: قول  تعالى



   

 

 

 
 

 (م2020هـ = 1442العدد السادس ) اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

1315 

 . (1)"فليس فيها مثل هذ  الدواع  ،(23السجدة/){ّٰرئ
ثم إن الكالم يف األولى على القرآن الكريم وعلى قوم الرسول 

 ،بن  إسرائيلوالكالم يف الثانية على التوراة و ،وتهديد من يكفر ب 

فناس  الحذف يف اآلية األولى دون الثانية تثبيتًا للرسول ونهيًا ل  عن 

 . (2)الريبة في 
  

 يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل}: قول  تعالى 
 حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن
 . (109هود/){خي

ولم يقع ألحد  ،والمعنى ل  وألمت  ،-ملسو هيلع هللا ىلص-لفظ الخطاب للنب "

لقول يف بيان ضاللة الكفرة شن فيقع عن  نه  ولكن من فصاحة ا

َية   ،يي حالهم يوضح من ين يمترى فيها ،إخراج  يف هذ  العبارة ر 
: والم 

 . (3)"وهُؤالء  إشارة إلى كفار العرب عبدة األصنام ،الشن
نُّ  طَاَب ُمَتَوجِّ   إ َلى َمن  َداَخَلُ  الشَّ ُسول   ،يو ين ال خ  -ملسو هيلع هللا ىلص-اَل إ َلى الرَّ

َلمُ  َواهللُ : َوال َمع نَى ُكلِّ َمن  َشنَّ اَل َتُن  ُقل  -يَع 
ُد ل  َيا ُمَحمَّ

(4) . 
 ،وما بالنبّ  الكريم شّن وال ارتياب.. .الشّن واالرتياب: والمرية

والمورد لهم موارد  ،يّن ما يعبد  قوم  هو الضالل المودي بأهل  يف

 . الهالك والبالء
                                 

 231/ 1ينظر: معاين النحو (1)

 د. فاضل السامرائ .  ،الذكر والحذف -عبير القرآينينظر: يسرار البيان يف الت(2)

 . 3/209تفسير ابن عطية  (3)

 بتصرف.  ،6/215ينظر: البحر المحيط (4)
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ما  والغرض من حذف النون من الكون يف حالة النهي هنا
 : أيتي

المبالوة يف النه  عن وقوع الصفة من المخاط  عن طريق -1

وكأن األمر المتحدث  ،شدة النه  عن وجود  يصال على هذ  الصفة

 . عن  يوضح من ين ُيمتَرى في 
( من السورة ذاتها النه  عن ين يكون 17سبق الحديث يف اآلية )

وهنا نه  عن  ،وما جاء ب  هذا الدين القيم ،يف مرية من القرآن الكريم

 . ين يكون يف مرية مما يعبد هؤالء الكافرون

 . وحذف النون من )تن( كحذفها هناك
نَى" َها اَل َتُضرُّ : َوال َمع    َينَّ

ُبُدوَن ف   َما َيع 
ن  َحال 

َفاَل َتُن ف   َشنٍّ م 

 . (1)َواَل َتن َفعُ 
فال تشن بعد ما ينزل علين من هذ  القصص يف سوء عاقبة : يي

وعدة  -ملسو هيلع هللا ىلص-تهم لما يصاب يمثالهم قبلهم تسلية لرسول اهللعباد

 . (2)باالنتقام منهم ووعيدا  لهم

 -ملسو هيلع هللا ىلص-وحذف النون من )تن( في  تسلية وتسرية لرسول اهلل-2

 . فال تعبأ بهم: يي
وتثبيت ل   ،قل  النبّى من إيمان برّب  يفهو تأكيد لما  ،وهذا النهى

 ! لقى من ضّر ويذى ى في  ماوإن لق ،على الطريق الذي هو قائم علي 
 

  

                                 
 . 18/404ينظر: تفسير الرازي (1)

 بتصرف.  ،2/431ينظر: الكشاف  (2)
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 حك جك مق مفحق خف حف جف مغ}: قول  تعالى 
 . (127النحل/){مل خل حل جل مك لك خك

الغرض من حذف النون من الكون يف حالة النهي هنا ما 
 : يأيت

فكأن  ،بيان شدة ما يلقا  المخاط  من الصفة المنه  عنها-1

 . الضيق الذي يصاب  قد يثر في  تأثيرا بينا
يقو من شدة الضَّ  يق  ،يق نها  ين يكوَن هو يف الضَّ ال ين يكوَن الضَّ

يق قد يحاط ب  من كل جان  ،في  ويف خطاب  بذلن إشارة  ،وكأن الضَّ

 . و عظيم إيمان  -ملسو هيلع هللا ىلص-إلى قوة عزيمت 

 : ونلحظ اآلتي
 ،ين حذف النون من )تن( وقع هنا يف ختام سورة النحل -أوال

ومن يسماء سورة النحل  ،بخالف )تكن( الواقعة يف وسط سورة النمل

ومن يعظم النعم معية اهلل الخاصة للمتقين  ،(1))سورة النعم(

 . والمحسنين
و نهاية هذ   ،ووقوع حذف النون يف نهاية السورة يوح  بالفرج

ويستأنس  ،من الحزن والضيق الشديد -ملسو هيلع هللا ىلص-الحالة الت  انتابت النب 

فإن ؛ مصحفلهذا المعنى بمج ء سورة اإلسراء عقبها يف ترتي  ال

وتثبيتا يف طريق  ،يعد تسرية ل  عما يصاب  من قوم  -ملسو هيلع هللا ىلص-اإلسراء ب 

 . دعوت 

ين القصة لما طالت يف سورة النحل ناس   (2)ذكر الزركش  -ثانيا

                                 
 . 1/269ينظر: البرهان للزركش  (1)

 . 3/218المرجع السابق  (2)
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 ،فإن الواو استئنافية ،بخالف  يف سورة النمل ،التخفيف بحذف النون
 . وال تعلق لها بما قبلها

حيث إن  يشير إلى شدة ما آلت  ،ناقتضاء المقام حذف النو -ثالثا

وين  يف يمس الحاجة إلى  ،من الضيق والحزن -ملسو هيلع هللا ىلص-إلي  نفس النب 

–وما يصاب   ،(1)بسب  كفر قوم  وعنادهم ،ومواسات  ،التخفيف عن 

من حزن شديد بعدما مّثل المشركون بعّم  حمزة يف غزوة ُيُحد  -ملسو هيلع هللا ىلص

بسبعين رجال  وقال ألمثّلن  ،علي  حزنًا شديدا   -ملسو هيلع هللا ىلص-فحزن الرسول

 . (3)وقد ذكر ذلن الكرماين ،(2)من المشركين فنزلت اآلية 
هنا من الحزن والضيق كان  -ملسو هيلع هللا ىلص-مع التسليم بأن حالة النب -رابعا

إال ين نهي  ين يكون يف ضيق من  ،يشد من حالت  يف سيا  سورة النمل

حيث يشار قبُل إلى ين صبر  ؛ ألن  محاط بمعية اهلل؛ مكرهم مخفف

ألن  مع الذين اتقوا والذين هم ؛ وذكر بعد  ين اهلل مع  ،اهللكائن ب

و يعظم الناس  ،يتقى الناس هلل -ملسو هيلع هللا ىلص-وال ري  يف ين  ،محسنون

 . إحسانا
( بعد  -خامسا   َضي ق 

َزن  َعَلي ه م  َواَل َتُن ف  وقوع جملة )َواَل َتح 

وهذا من يهم يسباب  ،{مفحق خف حف جف مغ}: مطلع اآلية

                                 
 كلها مكية.  على ين السورة ،هذا (1)

ينظر: يسباب النزول  ،فجعلها مدنية ،على ريي من استثنى هذ  اآليات الثالث (2)

ط/الثانية  ،نشر دار اإلصالح بالدمام ،تح/ الحميدان ،283للواحدي

 م.. 1992

 . 1/163ينظر: البرهان يف توجي  متشاب  القرآن للكرماين  (3)
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ويما يف موضع سورة النمل فه  آية  ،الضيقتخفيف الحزن وزوال 

 . فبق  هناك فعل الكون كامال ،ولم تسبق بما سبقت ب  هنا ،مستقلة

جاء الفعل )تكن( يف سورة النمل بثبوت النون على -سادسا

 : ألمرين ،األصل

وهذا يتفق  ،(1)ا ين سورة النمل نزلت قبل سورة النحليولهم 

إذ إن  يف سورة النحل قد بلغ ؛ ملسو هيلع هللا ىلص-والتدرج يف وصف معاناة النب 

 . يشد 
 ،ين الحديث يف سورة النمل عن منكري البعث: واآلخر

-وهو سب  حزن النب  ،كفرا وعنادا ،واستعجالهم العذاب يف الدنيا

وقد سبق  ،بخالف ما جاء يف سيا  سورة النحل ،وضيق صدر  -ملسو هيلع هللا ىلص

البتالء يدل على بلوغ الواية يف ا ،واللجوء إلى اهلل ،ين يمر  بالصبر

 . والشدة
 

 

 

 

 
 

 
                                 

 ،تي  السور القرآنية حس  النزولمعلوم ين هناك خالفا بين العلماء يف تر (1)

 ،عند جميع العلماء ،وعلى كل  فإن سورة النمل تسبق سورة النحل يف النزول

ينظر:  ،وسورة النحل ه  السبعون ،فسورة النمل ه  الثامنة واألربعون

 . 194 ،1/193البرهان يف علوم القرآن للزركش 
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 املبحث الرابع
 ومعانيه السياقية ،داللته اللغوية ،حذف النون من الكون الواقع شرطا

 

 : داللة حذف النون من الكون الواقع شرطا
ك: إذا قلت ا يساعد  يعن  ين مساعدت  إياك  ،إن تكن ضعيف 

ا يف يّي وقت ا ظاهر   . ويف يّي مكان ،مشروطة بضعفن ضعف 
ك: ا قلَت فإذ ا يساعد  يعن  ين مساعدت  إياك  ،إن تُن ضعيف 

ا ا يسير   ،ويف يّي مكان ،يف يّي وقت ،مشروطة  بضعفن ولو كان ضعف 
فحذف النون من فعل الشرط دال على ين الجواب مشروط بحصول 

 . فهو هنا يخف من سابق  ،يولى درجات الشرط
 : وهذ  يمثلت  القرآنية

 ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ}: يف قول  تعالى 
 (40)النساء/ {رث يت ىت نت مت زت رت يب

 : الغرض من حذف النون من الكون الواقع شرطا ما يأيت

بحيث ُيعد يف  ،الَتن ب ي  َعَلى صور المتعلق بالشرط وحقارت -1

 . )مثقال ذرة(: ومناس  لقول  ،حكم المعدوم بمقاييس البشر
 ،واإلخالصولما كان سيا  اآليات حاضا على النفقة والصدقة 

اآلية الكريمة على عدل اهلل تعالى  دلت-والبخلوالنه  عن الرياء 

يكن لها وزن  وإن لم ،فال يضيع ثواب ش ء من الحسنات ،وفضل 

بل ويضاعف  ل   ،فإن لها وزنا ومقدارا عند  سبحان  وتعالى ،عندكم

 . ويكرم  بأجر عظيم ال يخطر على قل  بشر ،يضعافا مضاعفة

 . سنة مهما ين جرمها يو نوعهايشير إلى مضاعفة الح-2
حيث ؛ واختصاراكما ُيلحظ ين يف تراكي  اآلية الكريمة إيجازا  -3
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وه  يداة  ،إن الجملة الشرطية تكونت من يركان الجملة دون متعلقات

) وجواب  ،وفعل الشرط )تن( وركني  اسم  وخبر  ،للشرط )إن 

فناسب   ،ءفلم يتعلق بفعل الشرط وال بجواب  ش  الشرط )يضاعفها(

 . اإليجاز يف حذف النون كذلن
 ،واقتطاع صوت النون من )تكن( يؤدي إلى خفة النطق-4

فإن ثبوت النون يؤدى إلى ؛ والتوصل إلى ما يليها بسرعة من غير مهلة

لوقوع  قبل حرف من يحرف  ،وسكون  وإظهار  ،تحقيق الصوت

 . "حسنة"يف كلمة  ،وهو صوت الحاء ،اإلظهار
العظيم لكل  وإيتاء األجر ،صول مضاعفة الحسنةإلى ح يشير-5

وإن كان هذا  ،من نفقة يو صدقة يو غيرهما ،من عمل عمال صالحا

 . ال وزن ل  ،يو صويرا يو خفيفا ،العمل خفيا
سل  ما يؤدي إلى سكون  إلى-بلطف–كما يشير حذف النون -6

د وكأن مبادرة العب ،)جمودها(: يي ،الحسنة و توقفها عند هذا الحد

ا يف اآلخرة ،لفعل الحسنة  ،و صد  نيت  جعل لها امتدادا و ُرُبوًّ
)من تصد  بَعدل تمرة من : ملسو هيلع هللا ىلص-ومصدا  ذلن يف حديث رسول اهلل

اهلل يقبلها بيمين  ثم يربيها  فإن-الطي وال يقبل اهلل إال -كس  طي  

 . (1)لصاحبها كما يرب  يحدكم َفُلوَّ  حتى تكون مثل الجبل(
على ين  خبر  (2)حسنة() إحداهما بنص  :سبعيتانوهناك قراءتان 

تقدير  هو يعود على )مثقال(  ،واسمها ضمير مستتر ،الناقصة "تن"ال

                                 
باب الصدقة من كس   ،الزكاة كتاب-من حديث يب  هريرة  ،روا  البخاري (1)

 . 1410برقم ،طي 

ينظر:  ،ه  قراءة يب  عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائ  ويعقوب (2)

 . 3/251والبحر المحيط  ،2/249والنشر ،223السبعة
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 . وهو بمعنى ) زنة( ولذلن ينث الفعل )تن(

يي وإن تقع  ،فاعال ل)تن( التامة (1)والقراءة األخرى برفع )حسنة(

 . يو تحدث حسنة
 

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ}: قول  تعالى 
 مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
 . (16)لقمان/{خص حص

الَتن ب ي  َعَلى الورض من حذف النون من الكون الواقع شرطا هنا 

بحيث ُيعد يف حكم المعدوم بمقاييس  ،صور المتعلق بالشرط وحقارت 

 . البشر

  إ ن  َكاَنت  : وقول 
ن  َماع  َيع 

ت  ج 
 
 َفاَدة  اال

 
( ب ال َفاء  إل يَرة  َوَمَع )َفَتُكن  َصو 

َنَّ 
 أل 
 
َفى َعَلى اهلل  اَل َتخ 

َرة  خ  ع  َحر يز  َكالصَّ
ض    َمو 

يَّة  ف 
َور َها َتُكوُن َخف  ص 

ق ي     ب التَّع 
تَِّصال 

 . (2)ال َفاَء ل ال 
ا ا لم  يذكر السيا  لها موضع  ويثبتها لما ذكر لها  ،فحذفت النون لمَّ

 . مكان ا
يولهما )تن(  ،ة فعلين مجزومينونلحظ ين يف اآلية الكريم

-اللوةيف –وكالهما  ،تكن( من دون حذفها): واآلخر ،محذوف النون

 . جائز

                                 
 ،ه  قراءة نافع وابن كثير ويب  جعفر وابن محيصن والشنبوذي والحسن (1)

 ينظر: المراجع السابقة ذاتها. 

 . 25/120الرازي تفسير  (2)
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ولعل السر يف حذفها من األول دون اآلخر ين األول يشير إلى 

واآلخر يثبت وجود هذا  ،فهو والمعدوم سواء ،الصور المتناه 

يو يف  ،السماواتولكن  مخف  يف صخرة يو بعيد يف  ،المثقال من الذرة

( ،ظلمة األرض نَّ
وتبين يحد يسباب ثبوت  ،(1)ويؤكد ذلن قراءة )فَتك 

 . (2)النون فيها
  

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ}: قول  تعالى 
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت
 من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك
 . (28غافر/){نن

الموضعين الورض من حذف النون من الكون الواقع شرطا هنا يف 

 . هو الداللة على افتراض وقوع يدنى درجات الصفة المشروطة
وقعت هذ  اآلية الكريمة يف سيا  الحديث عن مؤمن آل وقد 

ويرادوا  ،و دعوت  قوم  حين يعرضوا عن موسى علي  السالم ،فرعون

                                 
نَّ  (1)

: َفَتك  يُّ َها ،فقد َقَرَي َعب ُد ال َكر يم  ال َجَزر   َوَشدِّ النُّون  َوَفت ح 
ر  ال َكاف  َوق َراَءُة  ،ب َكس 

: َفُتَكنَّ  َلَبكِّ ِّ  ال َبع 
د  . َوَقَرَي َقَتاَدُة:  ،ُمَحمَّ َدة   َوالنُّون  ُمَشدَّ

 َوَفت ح  ال َكاف 
ب َضمِّ التَّاء 

ن  َفتَ 
 َوُسُكون  النُّون   ،ك 

ر  ال َكاف   َوَكس 
ن  َوَكَن َيك نُ  ،ب َفت ح  التَّاء 

َيت  َهذ     ،م  َوُرو 

رُّ 
َتق  ا: َيي  َتس  يِّ َيي ض 

َراَءُة َعن  َعب د  ال َكر يم  ال َجَزر 
ينظر: مختصر ابن  ،ال ق 

 . 117خالوي 

 وكنت  يي عش  فف  والفعل يف جميع ما ذكر من وكن الطائر إذا استقر يف (2)

 . 11/88ينظر: روح المعاين ،الكالم استعارة يو مجاز مرسل
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 ،و قد جاءهم بالحجج الداموة ،فأنكر عليهم إرادتهم قتل  ،اإليقاع ب 
 . فلن يضرهم شيئا ،فليستمعوا ل 

واستمالة القوم  ،فمن عالمات اإلنصاف يف دفاع مؤمن آل فرعون

 ّٰ} :يف قول  ،حذف النون من )ين( يف الموضعين -إلى دعوت 
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب
 مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث
يي إن  ،{نن من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك

يصيبكم بعض الذي وإن وجد يدنى صد  فس ،وجد يدنى كذب فعلي 

 . يعدكم ب  من الخير
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 املبحث اخلامس
 ومعانيه السياقية ،داللته اللغوية ،حذف النون من الكون الواقع جوابا للشرط
 

 : داللة حذف النون من الكون الواقع جوابا للشرط
ينَّ تحقَق الخير لكم : معنا  ،إن تذاكروا يكن خيرا لكم: إذا قلت

 . لمذاكرةمشروط  با
دل على ين  ،فحذفت النون ،إن تذاكروا يُن خيرا لكم: وإذا قلت

 . تحقق يولى درجات الخير مشروط بالمسارعة إلى المذاكرة
فحذف النون من الجواب دال على حصول يولى درجات  عند 

 . تحقق الشرط
للمسارعة إلى إنقاذ ما  ،بحالة استنفار منذر-هنا–فحذف النون 

 . ن طريق فعل الشرطع ،يمكن إنقاذ 
 جه ين ىن}: يف قول  تعالى: ومثال  الوارد يف القرآن الكريم

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ
 يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب
 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث
 . (74)التوبة/{لك

الورض من حذف النون من الكون الواقع جوابا للشرط هنا هو 

ى درجات صفة الجواب مشروط بتحقق الداللة على ين حصول يول

 . وفي  إشارة إلى المسارعة إلى ذلن ،الشرط كامال
قد وقعت اآلية الكريمة يف سيا  الحديث عن المنافقين و

مما تنطوي علي  صدورهم من الكفر  ،يكيدون ب  وكشف ما ،ويفعالهم
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 . والكيد والخداع
 ،  سبحان فإن اهلل يدعوهم إلى التوبة والرجوع إلي ،مع كل هذاو

 . {نبىب مب زب رب يئ}
 ُدوَن َين  ُيَقاَل َفإ ن  َيُتوُبوا َفُهَو "

ط  ر  ع ل  َيُن ف   َجَواب  الشَّ
َوج  َء ب ف 

َبة   ن َد التَّو 
 ُوُقوع  ال َخي ر  ع 

ُصُل  ،َخي ر  َلُهم  ل َتأ ك يد  ُ  اَل َيح   إ َلى َينَّ
َواإل  يَماء 

 َ َبة  أل  ن َد التَّو 
ذ ن  ب َذل َن ال َخي ُر إ الَّ ع  ين  ُمؤ  و  َل التَّك  ع 

 . (1)"نَّ ف 
بخالف  ،بالجملة الفعلية يدل على التجدد والحدوثوالتعبير 

ويف  ،جملة )فهو خير لهم( فه  جملة اسمية تدل على الثبوت والدوام

مشقة  و ،ذلن إشارة إلى عدم بلوغهم حقيقة التوبة  حاَل الخطاب

وحاجت هُم الشديدة  إلى  ،قلوبهم التخلص من النفا   المتولول  يف

 . إحداث  توبة  نصوح  للتخلص من ذلكم الداء  العضال  
يرشدهم إلى المسارعة  ،السيا  يف دعوتهم إلى التوبة ولما كان

ال نجاة و ،فإنهم غرقى يف غيابات النفا ؛ دون يدنى تأخير ،إلى ذلن

 . لهم مما هم في  إال بالتوبة
ومن ثم فإن  ،لوقوع حركة بعدها؛ يفاكما ين يف حذف النون تخف

حذف النون من )ين( الواقعة يف جواب الشرط يوح  بطالئع الخير 

وين ما يحسبون  شاقا على نفوسهم فهو  ،المسرعة إليهم بمجرد التوبة

 . هين على اهلل تعالى
بقول   {نبىب مب زب رب يئ}: ولو قارنت قول  تعالى

 رث يت ىت نت مت زت رت يب}: تعالى
لرييت رحمة  {لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث

                                 
 . 10/271ينظر: التحرير والتنوير (1)
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حيث الترغي  الرحي  يف ؛ اهلل تعالى يف دعوة المنافقين للتوبة

والترهي  الرهي  يف  ،حصول الخير لهمبة والمسارعة إلى التو

 ! ونسأل اهلل السالمة ،اإلعراض والتول  عنها
الختالف  ،وقد ثبتت النون يف جواب الشرط يف موضع آخر ،هذا

 ىب نب مب زب رب يئ}: ىوذلن يف قول  تعال ،السيا 
 ،ألن المقام مقام دعاء واسترحام؛ (47)هود/{رت يب

فثبوت النون من  ،فالخسران المبين لمن لم يوفر اهلل ل  ويرحم 

للداللة على ثبوت الخسران ل  يف حالة  ،الواقع جوابا للشرط "يكن"

وهو  ،بواية الذل والخضوع ،وهذا غاية الح  ،عدم الموفرة والرحمة

م النون من غنة مشعرة  ،هلل تعالى معنى العبودية ر 
باإلضافة إلى ما يف ج 

 . بالحزن والتندم والتحسر
ويف إدغامها بالميم بعدها إعالن واستواثة بالزلل واالنجذاب إلى 

 . الخسران إن لم تنتشلن  من الور  والهالك بموفرتن ل  ورحمتن
 يل ىل مل يك ىك مك} :ومثل  ثبوتها يف قول  تعالى

)ويكن( : حيث عطف قول  ،(33/يوسف) {زن رن مم ام

وثبوت النون يشير إلى  ،{ىل}: وهو قول  ،على جواب الشرط

وهذا يناس  مقام  ،تحقق كون  من الجاهلين لوال عنايُة اهلل تعالى ب 

 . الذل واالنكسار هلل الواحد القهار
وهذا مشعر  ،كما ين ثبوتها مؤد  إلى إدغامها يف الميم الت  تليها

ل يوسف ودال على ، بالخطر المحيط ب  على-السالمعلي  -عظيم توكُّ

 . لجوئ  إلى موال  جل جالل  ،رب 
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 اخلامتة
والصالة والسالم على  ،الحمد هلل الذي بنعمت  تتم الصالحات

 ،وعلى آل  وصحب  ومن واال  ،سيدنا محمد بن عبد اهلل ،النب  الخاتم
  ،وبعد

بارك يف ظاهرة حذف فقد آن األوان لرصد نتائج هذا البحث الم

 ،كما ورد يف آيات الذكر الحكيم ،المجزوم "كان"النون من مضارع 
 : ويمكن ل  ين يلخصها فيما يأت 

يف سبع سور مكية  ،حذف النون يف ثمانية عشر موضع ا ورد-أوال

ويف  ،)هود والنحل ومريم ولقمان وغافر والمدثر والقيامة(: وه 

 . نفال والتوبة()النساء واأل: ثالث سور مدنية وه 
ترد قراءة بثبوت النون يف المواضع الثمانية عشرة الت   لم-ثانيا

ا "كان"حذفت فيها النون من مضارع  ال يف القراءات  ،المجزوم جواز 

وهذا يشير إلى ين ما ورد في  حذف النون البد ل   ،وال يف الشواذ ،العشر

  .النون في  إثبات-القرآنسيا   يف-يجوزوال  ،من سب 
ا ثبتت-ثالثا المجزوم يف ثمانية و  "كان"يف مضارع  ،النون جواز 

منها تسَع عشرَة سورة   ،يف ثمان  وعشرين سورة   ،(1)خمسين موضع ا

 ،ويوسف ،وهود ،ويونس ،واألعراف ،)األنعام: وه  ،مكية
 ،والفرقان ،والمؤمنون ،ومريم ،والكهف ،واإلسراء ،والحجر
 ،والقلم ،والجاثية ،وغافر ،السجدةو ،ولقمان ،والروم ،والشعراء

                                 
لمحمد فؤاد عبد الباق   ،ينظر: المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم (1)

 دار الجيل. ،640-637ص
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 . واإلخالص(
واألنفال  ،والنساء ،وآل عمران ،)البقرة: وه  ،مدنية وتسُع سور  

 . واإلنسان( ،والمنافقون ،والحديد ،والنور ،والتوبة
ثبوت النون وجوبا لوقوع الساكن بعدها يف يربعة  ورد-رابعا

 : وه  كاآلت  ،مواضع
 ىه مه جه ين ىن من خن}: يف قول  تعالى-1
 (38)النساء/ {يه

 {حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي}: يف قول  تعالى -2
 (137)النساء/

 حج مث هت مت خت حت جت هب}: يف قول  تعالى-3
 (168)النساء/ {مج

 {ىن نن من زن رن مم ام}: يف قول  تعالى-4
 . (1)البينة/

 يفيف المواضع السابقة جميعها إال  ولم ترد قراءة بحذف النون

 يل}منسوبة لقارئ بعين  ففي  قراءة شاذة غير ،موضع سورة البينة
 . (1)وقد سبق تخريجها ،بحذف النون {جم

 : ثبوت النون بمواضع نحو خص-خامسا
وهذا  ،{ام يل ىل} :تعالىالمجزوم بالم األمر مثل قول  

الذي جزم في  فعل الكون بالم  ،هو الموضع الوحيد يف القرآن الكريم

                                 
 من البحث.  ،5( ص5ينظر: هامش ) (1)
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ي في  يحد فلم يقر ،ولم يرد في  خالف يف القراءات القرآنية ،األمر

صيوة وجوب ألنَّها يصرح  {ام يل ىل}وصيوة  ،بحذف النون

وثبوت النون دال على تأكيد  ،يف األمر من صيوة افعلوا ألنَّها يصلها

 . األمر بإيجاد هذ  األمة حقيقة ملموسة مؤثرة يف الكون

وقد وقع  ،وقوع الجار والمجرور)ل ( بعد فعل الكون المجزوم-1

 ين ىن من}: حو قول  تعالىوذلن ن ،ذلن خمس عشرة مرة
وما  ،ونف  الشرين ،وهذا يناس  مقام التوحيد ،{ىه مه جه

 . وكل  قد وقع يف سيا  عموم النف  ،يشبه 

 يي ىي مي }: نحو  ،يف مقام الدعاء واالسترحام -2
 .[4]سورة مريم: {ٰى ٰر ٰذ

يف جميع المواضع  ،ورود قراءة واحدة بحذف النون عدم-سادسا

 . (1)الثمانية والخمسين

 : من توجي  العلماء لحذف النون ين لهم عدة اتجاهات تبين-بعاسا
 . كالنسف  ويب  حيان ،التوجي  بالتخفيف لكثرة االستعمال-1
 . والتخفيف لكثرة المتعلقات بالفعل كالخطي  اإلسكايف -2
 . كالورناط  ،ولمناسبة إيجاز الكالم المتعلق ب  -3
  كما ذه ،يو عدم اكتمال  ،للداللة على حقارة الش ء -4

 . الزركش 
                                 

وكذا راجعت  ،ا يف معجم القراءات للدكتور الخطي استقريت المواضع كله (1)

كالكامل  ،بعض المصادر األخرى الت  لم يعتمد عليها المعجم

 .فلم يعثر على  ، (6 ( و المون  يف القراءات للدهان)ت  465للهذل )ت
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 . كما ذه  الكرماين ،لمناسبة السيا  -5
واإليجاز كما صنع  ،والنظائر ،التركيز على السيا  -6

 . السامرائ 

روع  في  األمور  ما-الباحثكما يرى  –األمثل  التوجي -ثامنا

 : اآلتية

ثم النظر يف السيا  العام  ،السيا  الخاص لآلية الكريمة-1

 . ويهدافها ،للسورة
سواء الت  ثبتت فيها النون يم  ،ائر القرآنيةاستحضار النظ-2

 . والحكم عليها ،مع النظير للموازنة بينهما وجمع النظير ،حذفت

 ،فحذفها حذف لجزء من المعنى ،مراعاة ين النون الم الكلمة-3
 . الحذف من  وما ينقص  ،فلينظر معنى الفعل من خالل السيا 

يو  ،النه عن  ،تختلف داللة حذف النون من الكون المنف -4

 : على النحو اآلت  ،الشرط

  حذفها من الكون المنف  يدل على المبالوة يف نف  وجود

 . الخبر

  وحذفها يف النه  يدل على نه  المخاط  ين يوجد يف

 . نفس  يو ذات  ش ء من الخبر

  وحذفها من فعل الشرط يدل على ين الجواب مشروط

 . بحصول يولى درجات الشرط

 ليل على ين حصول يولى درجات وحذفها من الجواب د

وقد سبقت األمثلة يف  ،الجواب مشروط بتحقق الشرط كامال  

 . ثنايا البحث
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كما اقتضاها السيا  على  ،يغراض حذف النون تعددت-تاسعا

 : النحو اآلت 

 : يغراض السيا  يف حذف النون من الكون المنف -1
المبالوة يف نف  حصول الش ء عن طريق نف  وجود صاحب  (ي)

 . ى هذ  الصفةعل
 . )ب(اإلخبار عن نف  وقوع ش ء مخالفا للسنن اإللهية

 ،)ج( لفت انتبا  المتعج  )المؤمن( إلى حالة ه  يولى بالعج 
 . لزيادة اإلكرام

 . وآكد  ،)د( اإلسراع بنف  التهمة عن النفس بأبلغ طريق
لزيادة  ،) ( لفت انتبا  المتعج  )المنكر( إلى حالة يعج 

 . تقريعالتوبيخ وال
 . وتدرج يثر  ،إظهار خفة الفعل وتكرار  )و(

)ز( الداللة على انتفاء وجود الش ء عن طريق المبالوة يف انتفاء 

 . يثر 
 . )ح( المبالوة يف النف  لزيادة التحسر على عدم الفعل

ء  َوَحَقاَرت     َور  َمب َدي  الشَّ  
 . )ط( الَتن ب ي  َعَلى ص 

 : كون يف حالة النه حذف النون من ال يغراض-2
المبالوة يف النه  عن وقوع الصفة من المخاط  عن طريق  (ي)

 . شدة النه  عن وجود  يصال على هذ  الصفة
 . )ب(بيان شدة ما يلقا  المخاط  من الصفة المنه  عنها

 : حذف النون من الكون الواقع شرط ا يغراض-3
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عد يف بحيث يُ  ،الَتن ب ي  َعَلى صور المتعلق بالشرط وحقارت  (ي)

 . حكم المعدوم بمقاييس البشر
 . )ب(الداللة على افتراض وقوع يدنى درجات الصفة المشروطة

 : حذف النون من الكون الواقع جوابا للشرط غرض-4
هو الداللة على ين حصول يولى درجات صفة الجواب مشروط 

 . بتحقق الشرط كامال
 : وصايا البحث

ة القرآن الكريم بدراسة يوص  الباحثين والمشتولين يف مجال لو

 : الموضوعات اآلتية
 . المنف  يف القرآن الكريم بين اللوويين والبالغيين الكون-أوال

دراسة  -ملسو هيلع هللا ىلص-الواقع يف سيا  النه  الخاص بالنب  الكون-ثانيا

 . سياقية يف القرآن الكريم
الدالل  يف كتاب البرهان يف توجي  متشاب  القرآن  الجان -ثالثا

 . للكرماين
ما وقع من قراءات شاذة يف كت  النحو ولم يثبت يف مصادر -ابعار

 . وتحليل( عرض)األصيلة القراءات 
وين يوفر  ،ويف ختام هذا البحث يسأل اهلل ين يتقبل منا هذا العمل

وين يجعلنا من يهل القرآن الذين هم يهل اهلل  ،ل  ما كان في  من زلل

نا محمد   ،وخاصت   ،وعلى آل  ويصحاب   يجمعينوصلِّ اللهمَّ على سيد 
 ! والحمُد هلل ربِّ العالمين ،وَسلِّم  تسليمًا كثيرا  
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 أهم املصادر واملراجع
 طبعة مجمع الملن فهد  ،برواية حفص عن عاصم ،القرآن الكريم

 . بالمدينة المنورة
 نشر دار اإلصالح  ،تح/ الحميدان ،يسباب النزول للواحدي

 . م1992ط/الثانية  ،بالدمام

  األرقمدار األرقم بن يب  : نشر ،األنباري ،العربيةيسرار، 
 . م1999 /1420/األولىط

  األنصاري هشام البن ،مالنيوضح المسالن إلى يلفية ابن، 
 .ط ،بيروت ،المكتبة العصرية ،تح/محمد محي  الدين عبد الحميد

 . ت. د

 تح/ صدق   ،ألب  حيان األندلس  ،البحر المحيط يف التفسير

 . ها 1420ط/  ،بيروت –دار الفكر : الناشر ،د جميلمحم

 تح/ محمد يب  الفضل  ،البرهان يف توجي  متشاب  القرآن للكرماين

 .. م1957 /1376ط/األولى ،دار إحياء الكت  العربية ،إبراهيم

  تح/ محمد يب   ،152 ،1/151البرهان يف علوم القرآن للزركش

 ،يةدار إحياء الكت  العرب ،الفضل إبراهيم
 . م1957 /1376ط/األولى

 ط/شركة  ،فاضل السامرائ . د ،بالغة الكلمة يف التعبير القرآين

 . م2006 /1427 ،العاتن لصناعة الكتاب

 الدار التونسية للنشر: ،للطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير- 

 . م1984
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 د البووي ،تفسير البووي  ،عبد الرزا  المهدي: تحقيق ،ألَب  ُمَحمَّ
 . ها 1420 ،األولى: الطبعة ،بيروت–ياء التراث العرب دار إح

 بيروت –دار إحياء التراث العرب  ،للفخر الرازي ،تفسير الرازي، 
 . ها 1420 - 3: ط

 ط/ الثالثة  ،بيروت –دار الكتاب العرب  ،تفسير الزمخشري-

 . ها1407

 مؤسسة  ،تح/يحمد شاكر ،البن جرير الطبري ،تفسير الطبري

 . م 2000 -ها 1420 ،1ط/ ،الرسالة

  دار الكت  المصرية  ،ألب  عبد اهلل القرطب  ،تفسير القرطب- 

 . م1964ط/الثانية/ ،القاهرة

 دار  ،للشيخ محمد سيد طنطاوي ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم

 . م1997 ،القاهرة – 1ط/ ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

 دار القلم ،لخراطتح/ يحمد ا ،السمين الحلب  ،الدر المصون، 
 . د. ط ،دمشق

  درة التنزيل وغرة التأويل يف بيان اآليات المتشابهات يف كتاب اهلل

 ،وزارة التعليم العال  ،جامعة يم القرى ،تح/ محمد مصطفى ،العزيز
 .  1422 ،1ط/ ،مكة المكرمة ،معهد البحوث العلمية

 دار  ،آللوس ا ،روح المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين

 . ها 1415 ،1ط/ ،بيروت ،الكت  العلمية

 دار المعارف ،شوق  ضيف: تح ،السبعة يف القراءات البن مجاهد، 
 .  1400 ،2ط/ ،مصر



 

 

 

 
 

  القرآن الكريم ف النون من مضارع كان اجملزوم دراسة سياقية يفذح

 
  نصر سعيد عبد املقصودد    

1336 

 دار الكت  العلمية بيروت ،شرح األشموين على يلفية ابن مالن- 

 ما 1998 -ها1419 ،1ط/

 لميةدار الكت  الع ،خالد األزهري ،شرح التصريح على التوضيح، 
 .  1421ط/األولى

 تح/ حسن  ،شرح كافية ابن الحاج  لرض  الدين األستراباذي

 ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،يح  بشير -الحفظ  
 . 1966 – 1417 ،1ط/

 دار الكت  العلمية ،إميل يعقوب ،البن يعيش ،شرح المفصل، 
 ها 1422 ،1ط/ ،لبنان ،بيروت

 1423 ،بيروت-دمشق ،ثيرط/دار ابن ك ،صحيح البخاري  . 
  مكتبة الخانج  بالقاهرة ،تح/ عبد السالم هارون ،الكتاب لسيبوي، 

 .  1408ط/الثالثة 

 3ط/ ،بيروت –دار صادر: الناشر ،البن منظور ،لسان العرب- 

 . ها 1414

 ط/األولى  ،دار الفكر باألردن ،فاضل السامرائ . د ،معاين النحو

 . م2000 /1420

 اق  المؤصل أللفاظ القرآن الكريم ألستاذي المعجم االشتق

 2010 ،1ط/ ،القاهرة ،مكتبة اآلداب ،الدكتور محمد حسن جبل /

 . م

 لمحمد فؤاد عبد الباق  ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، 
 . دار الجيل
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   مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل يف توجي  المتشاب

تح/عبد الون  الفاس  دار الكت   ،لورناط ل ،اللفظ  من آي التنزيل

 . ت. ط ،لبنان-بيروت ،العلمية

  دار الكتاب  ،تح/ الضباع ،ابن الجزري ،النشر يف القراءات العشر

 . ت. د. ط ،العلمية

 دار الكتاب  ،للبقاع  ،نظم الدرر يف تناس  اآليات والسور

 . ت د. ط ،القاهرة ،اإلسالم 

 ها(911: ت)السيوط   ،وامعهمع الهوامع يف شرح جمع الج، 
 . ت. د. ط ،مصر –المكتبة التوفيقية  ،تح/عبد الحميد هنداوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




