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 شةرالكلمة 

 ا، حلاصلاذي بنعتدمه تتم الدمد هل احل

 أمجعني  وبعد.ه وصحبه آلسالم على نبينا حمدمد وعلى الصالة و الو  

دكتور حفاظت لا فاضللايزيل سأستاذي جلاشكر  ل أن أتوهه ابالاعدمل لاعلي إبجناز هذا  هللافال يسعين وقد من  
 هللاوحف،  يزا، ا جلعين خري  هللاعدمل  فجيزاه لااف،  على ما بذله من هدد  فدد كان سندا وعو ا نإجناز هذ حلا هللا

 دارسني.ا لللباحثني و ا وأدامه عو ا وسند تعاىل

ص تدديري لكل من ساعدين وشجعين إذا توانيت  وعلدمين إذا هدلت  ا لكدما أتوهه بعظيم شكري وخ
 يزا،  ووفدنا مجيعا ملا حي  ويرضاه.جلاعين أحسن  تعاىل هللاوأرشدين إذا أخطأ،  فجيزاهم 

 ني.ملاعلاآمني ايرب 
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 قدمةملا

وأصحابه  هلآضاد  وعلى لرسلني أفص  من نط  ابملاسالم على سيد لاصالة و لاعلدمني  و لادمد هل رب حلا
 دين  وبعد:لا يوم ىلإطاهرين  وعلى من تبعدم إبحسان لاطيبني لا

دمس  وال شا لدة ال تندطع سأهنا مستدمرة  وال تغرب سأهنا مشرقة وإن غربت ا لكرمي معجيزة خلا الدرآنفإن 
بصر   لاب كون. وال سبيل نإنكارها  سأهنا تُرىلانجوم  وأهنا ابقية ال تفين وإن فىن ا لأتفل وتبدى المعة وإن أفلت 

تصدي  ا ل إىلية ؤدا ملذعان  نإاتسليم و لا إىلفضية ملاعجيزة ا مليد. وتلك خصائص هذه  لذن  وتُلدمس اب سأوُتسدمع اب
 سليدمة على قبوهلا.ا لدنعة للعدو  ا ملاميان هبا  ا نإهبا و 

كرمي حفظا لا لدرآننظري ابا لغ مندطع لسالمية يف كل زمان ومكان اهتدمام ابنإامة سأاعلدما، هذه ومن هنا كان ل
مندج وطريدة   ليهإ   وهلم لادننني فيه أهداف ومطا ملفددا، و ا لودراسة واستنباطا وحبثا واستنتاها. فلألصوليني و 

   وهلم ا لداف ومطبيانيني فيه أها لهنج وسبيل  وللغويني و  إليهفالسفة فيه مداصد وأهداف  وهلم ا لوللدمتكلدمني و 
يلة وطريدة. وعلى وس إليهني فيه أهداف ومداصد  وهلم الباحثدارسني و ا لعلدما، و ا ليه طريدة ومندج  ولغري هؤال، من لا
ه  وكنيزا ال نفاد حل لوسيظل حبرا ال سا ا  كرمي  فإنه ما ز ا ل الدرآنون حو  الباحثكاتبون  وحبث ا لرغم ما كتبه ا ل

 . ا  ولكل ابحث مد  اله  وأنه يبدى هديدا لكل دارس جم
و معجيزة هذه كرمي ها ل الدرآنبياين  فإن ا لبالغي ا لان  ا جلوما خيصنا هنا من هوان  دراساته وحبوثه هو 

 مصدر عظيم ومنبع هائل ورافد خص بالغته وبيانه  وأسلوبه ونظدمه. وهو  إىل -راه ا ليف  -مة وإعجازها سأ
ن  فدو كدما وص  أعظم نص ا آل إليهما وصلت  إىلبالغية ا لدارسا، ا ل إليهبالغية  ولواله ملا وصلت ا لللدراسا، 

 النصدمة سالمية نشأ، خا نإثدافة ا لما يوهد لدينا من تصاني  ومؤلفا، يبدو كأن  إىلينا. ونظرا ا لي وصل ا هل
ا ا  حىت نرى هذا بدلاية وتراكيبدا وعن مفاهيدمدا ومطالدرآنفاظ ا ال ل،  العن دال البحث  وقد استغرقت يف الدرآين

 ددس. ا ملي ا ال هل صالنتعددة حو  هذا ا ملتختلفة وموضوعااها ا ملدراسا، أبمسائدا ا لبحوث و ا لائل للتفاسري و ا هلكم ل
ذهنية  لات قدرااهم علدمية  وتفاوتلاكرمي قد اختلفت مشارهبم لا الدرآنني عن الباحثفسرين و ملاعلوم أن ا ملمث من 

ا دواعد ا لستتخراج ا إىلشرعية  وآخر ا لحكام ا سأاستنباط  إىل ما بني مائل الدرآين النصوتنوعت وهدااهم يف تفسري 
 -علوما ملذلك. مث من  إىل   ومالنصاتطبيددا على هذا  إىلبيانية  ورابع ا لبالغية و ا لدواعد ا لتتبع  إىلث  للغوية  واثل
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ا يف تفسريه  1يزخمشريا لعالمة ا لبحر  هو: ا لوغاص هذا  -بالغيا لتطبي  ا ل -البابأن أو  من طرق هذا  -أيضا
مام ا نإ  فدد أضاف أصوال بالغية هامة مل يعرض هلا 2رهاينا جلداهر ا لمام عبد ا نإكشاف  "فإنه طب  كثريا مما قرره ل

تطبيدا، ا لأن يذكر هيدا أن  الباحثوعلى  3سائل."ا ملسابدة  وحرر كثريا من ا لصو  ا سأداهر  ومنى كثريا من ا لعبد 
بليغ ل ابالغي ليست أمرا سدال  وهدفا هينا سأهنا هي حياته ومناؤه  وهبا تطوره وتبلوره  وفيدا تظدر قدرة ا لدرس ا ليف 

ا  النصثبت يف تا ملنظر ا لتطبي  و ا لدم هو ا ملن جتدمع يف صفحا،  و بالغة وأصوهلا اميكن أا لومدارته  "فدواعد 
يزخمشري يف  ل ا، خصوصياته  ولذلك اميكن أن تعت ر تطبيدا،  الدروس  وحتليل تركيبه  وإبراز حماسن صياغته  ودالمل

 4".دررة يف زمانه من إضافاته ما دام يضفي عليدا من حسه وذوقها ملبالغية ا لصو  ا سأكشافه لبعض 

ذي ا ل  طريا لكشاف  وأنه أكدمل ا لفدو ممن سلك مسلك صاح   تعاىل هللارمحه  أبو السعودعالمة ا لأما  
 درآينال النصبالغية على ا لوغريهم للتطبيدا،  7ليا حلو  6وابن عطية 5بيضاويا لداضي ا ليزخمشري وأتباعه من ا لمدده 

                                                           

 اداسم: من أئدمة ا ل  أبو هللا  هار اليزخمشريوارزمي ا خم( هو: حمدمود بن عدمر بن حمدمد بن أمحد  1144 - 1075هـ =  538 - 467) اليزخمشري -1 
ا  إىلبلدان  مث عاد ل ا. وتندل يف هللامكة فجاور هبا زمنا فلد  جبار  إىلداب. ولد يف زخمشر )من قرى خوارزم( وسافر ا آللغة و ا لتفسري و ا لدين و  لعلم ابل
ا ذه   جماهرا  شديد مل افصل. وكان معتيزي ا ملو  -بالغة ا ل  و أساس الدرآنكشاف  يف تفسري ا لرهانية )من قرى خوارزم( فتويف فيدا.من أشدر كتبه: جل
ا دمشدي )ا ليزركلي ا لبن حمدمد بن علي بن فارس  دين بن حمدمود ا لعالم  خري ا سأكشاف وغريه. ا لتشنيع عليدم يف ا لتصوفة  أكثر من ا ملنكار على نإ
 .7/178علم للدماليني  ا لم  دار 2002  15هـ( ط1396تو:ى: مل
لغة. من أهل هرهان )بني ط رسا، وخراسان( له ا لبالغة. كان من أئدمة ا لرهاين  أبو بكر: واضع أصو  ا جلرمحن بن حمدمد ا لداهر بن عبد ا لعبد  -2 

 .4/49عالم  ا سأعجاز. ا نإبالغة و  دالئل ا لأسرار شعر رقي . من كتبه: 
 .5عريب  ص: ا لفكر ا لدكتور حمدمد أبو موسى  دار ا لبالغية  ا لدراسا، ا لوأثرها يف  اليزخمشريية يف تفسري الدرآنبالغة ا ل -3 
 6  ص: اليزخمشريية يف تفسري الدرآنبالغة ا ل -4 
بيضا، )بفارس ا لدينة ا ملبيضاوي: قاض  مفسر  عالمة. ولد يف ا لدين ا لري   اصر ا خشريازي  أبو سعيد  أو أبو ا لبن عدمر بن حمدمد بن علي  هللاعبد  -5 

بيضاوي  ا ليل  يعرف بتفسري تأو ا لتنيزيل وأسرار ا لت رييز فتويف فيدا. من تصانيفه: " أنوار  إىلدضا،  فرحل ا لقرب شرياز( ووي قضا، شرياز مدة. وصرف عن 
 4/110عالم  ا سأصو . ا سأعلم  إىلوصو  ا لتوحيد  و  منداج ا لنوار يف ا سأع ا لو  طو 

ا جة أيب بكر ا حلاقد نا لاف، ا حلفسرين  أبو حمدمد ابن ا ملكبري قدوة ا لمام ا نإ  بن متام بن عطية  ا للك بن غا مل  بن عبد ا ل  بن غا حلهو: عبد  -6 
  ا  يد وجتويد وذهن سيدب  ذا ضب  وتديا سأتفسري ابرعاً يف ا لديث و ا حلحكام و  سأأبيه وغريه  وكان فديداً عارفاً ابداضي؛ حدث عن ا لغر اطي ا لاريب حمل

كتاب لا وهييز يف تفسري ا لرر حمل امن مؤلفاته:  تفسري لكفى. ولد سنة مثانني وأربعدمائة  وتويف سنة اثنتني وأربعني ومخسدمائة حبصن لورقة.ا ل ا الولو مل يكن له 
هـ(  حتدي   إحسان 764تو:ى: ا ملدين )ا للد  بصال  ا ملرمحن بن شاكر بن هارون بن شاكر ا لوفيا،  حمدمد بن شاكر بن أمحد بن عبد ا لعيزييز. فوا، و ا ل

 .2/256بريو،   -م  دار صادر1973  1عباس  ط
دراآ،. شافعّي  ا لعربية و  ل ابا ملهـ( مفسر  ع756تو:ى: ا ملسدمني: ) لعروف ابا ملدين ا لعباس  شداب ا للي  أبو ا حلدامي ا لأمحد بن يوس  بن عبد  -7 

 .1/274عالم  ا سأكنون". ا ملكتاب ا لصون يف علوم ا ملدر ا لسدمى بــ" ا ملعشرون  الدرآنداهرة. من كتبه تفسري ا لمن أهل حل . استدر واشتدر يف 
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  بل زاد تطورا بيضاويا لكشاف و ا لبعد  -بالغيا لتطبي  ا ل –صعبة ا لددمة ا ملددس. وجبدوده مل يندطع هذه ا مل
 وتبلورا.    
غية بعد تفسري كرمي دراسة بالا ل الدرآنذين اعتنوا بدراسة ا لمرهع هام للدمفسرين  أيب السعودوقد يعد تفسري  

مل ينل عناية   أنها النفيسة  ا لواهر ا جلثدمينة  و ا لكنوز  لتفسري ملئ ابا لرغم أن هذا ا لكشاف لليزخمشري  ومع ا ل
دكتوراة ا لة ل اتفسري موضوعا لرسا لأن جيعل هذا  الباحثيزخمشري. لذلك أراد ا لا تفسري  هلكدما  ا  البحثللدراسة و 

 ية.الدرآنبالغة ا ليف 
دو  أبنه ا لؤكد ن ليل  وقرا،تنا له قرا،ة متأنية  ودراستنا له كدراسة ابحث ا جلتفسري ا لوبعد معايشتنا مع هذ  

ا صياغة وروعة ل ا  وهناية يف حسن البابتطبيدي  وأنه غاية يف هذا ا لية خاصة يف هانبدا الدرآنمصدر هام للبالغة 
ا . ورغم اعتدماده الدرآين النصكش  عن سر بالغي حيتويه ا لدى يف حماولة ا ملأقصى  إىلتعبري  وأن صاحبه ذه  ل
ومنيزلته بني  هبيضاوي الحظنا له آرا، وأفكارا متييز شتخصيته وتثبت مكانتا لداضي ا لكشاف و ا لشديد على صاح  ل
 ه.تبع يف تفسري ا ملديث عن مندجه ا حلان  عند ا جلكالم يف هذا ا ل. وسوف نفصل فسرينا ملعلدما، و ا ل
 وضو:: ملتعري  ابلا

إرشاد س ى بــــ )ا مل أيب السعودبالغية يف تفسري لاهتا  الودال احلذفو  التقدميو  التوكيد البحثيناقش هذا  
بشر  ل ا كلدا خارهة عن طاقة الدرآين النصحاطة صخصائص ا نإ(. وال شك أن ةرميلا القرآنم ااي  إىلسليم لاعقل لا

 .احلذفو  التددميو  التوكيديتناو  أشدرها حبثا  وأكثرها استتخداما  وهي:  البحثفإن هذا 
 وضو:: ا ملأسباب اختيار 

 وضو: سأسباب عديدة  مندا:ا ملهذا  الباحثقد اختار 
  ا الغية إن مل تكن با لدراسا، ا لصل يف ا سأية  لكوهنا مبنيزلة الدرآنبالغة  لدراسة تعين اب إىلنفس ا لتتوق

 غرز علدما.ا سأثرى بالغة و ا سأكثر هدة  و ا سأصل  ولكوهنا سأ
  حُتف،  علم وأصوله اميكن أن جتدمع يف صفحا، فُتفدم و لابالغة دراسة تطبيدية  فإن قواعد هذا لاحماولة دراسة

، ال دروس وحتليل تركيبه وإبراز حماسن صياغته ودالملا النصتعدم  يف ملانظر لاتطبي  و لادم فدو ملاأما 
 خصوصياته.



 

 (7) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

  وإبراز احلذفو  لتددمياو  التوكيدائية  من بنلاوقوف على خصائصدا لاية فددما بالغيا  و الدرآندملة جلاحماولة تفدم  
 .أيب السعودتفسري    صياغية من خالا لخصائصدا 

  ركيبدا ، ت الدارس أمام مجلة واحدة وآية واحدة ليتأمل خصائص بنائدا وداللادوافع أن يد  ا لويكفي من
ا  الدرآنفي ة  يتدف  من معني ال يغيض. ف لذي هو فيض داللا الدرآينعطا، لاوطريدة صياغتدا ليستفيد من 

وي" ا خم دكتور أبراهيا لدليل. وهو على حس  قو  لا الاكامنة ما اليبلغ علدمنا منه ا ل،  الدالا لمن  كرميل
أنه أشرف على  -سأنه استنفد طاقته–: مثل من استنفد طاقته يف رحلة طويلة مضنية  ظن الدرآنمثلنا مع 

 1غري هناية". ىلإش  أنه مل يدطع سوى خطوة  أوبضع خطوا،  على طري  يبدو ممتدا هنايتدا  فإذا به يكت
 :البحثأسئلة 

 ية: لتواضع على أسئلة اا ملأن جيي  حبثه  الباحثسوف حياو  

  رها يف مدلوالاها.؟اها وأث الية  وما هي دالالدرآندملة ا جليت تتسم هبا ا لبنائية ا لصائص ا خما هي تلك 
   ؟أيب السعودغا عند  لاهتدماما اب   ا -احلذف  التددمي  التوكيد-ظواهرا لأي ظاهرة من هذه 
 وكش  ينالدرآ النصإبراز خصائص  إىلذين سبدوه ا لفسرين  ملاب أبو السعودأي مدى أتثر  إىل 

 عجاز؟ا نإبالغة و ا لأسراره من  احية 
  التددميو  التوكيدظاهرة    ية من خالالدرآندملة ا جليف حتليل  أبو السعودذي اختاره ا لندج ا ملما 

 حتليال بالغيا؟ احلذفو 
  ا واطن مل اتددمني؟ وما هي تلك ا ملبالغيني ا لمع  أبو السعوديت اتف  فيدا ا لواطن ا ملما هي تلك

 الف عنده.؟ا ختفاق و ا اليت اختل  فيدا؟ وما هو أساس ل
 : البحثمنهج 

 ية:ا لتا ل طوا،ا خمندجا وصفيا حتليليا. وسوف اميضي فيه متبعا  البحثهذا  ا  نإكدم الباحثاختار  

  دراسة.ا ليت تبتين عليدا طبيعة هذه ا لللشواهد  أيب السعوداستدرا، تفسري 

                                                           

 .10م  ص: 2004بصائر  ا ل  دار 1وي  طا خ هللا  د/حمدمد عبد الكرمي الدرآنتعريض يف ا ل -1 



 

 (8) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

  ،وحتليلدا احلذفو  التددميو  التوكيدية من الدرآندملة ا جلبالغية يف خصائص بنا، ا ل أيب السعودمجع آرا  
 مندجيا علدميا. 

  البحثواردة يف هذا ا لشريفة ا لاي، ا آلختريج. 
  شاهد فيدا.ا لأصحاهبا وبيان موضع  إىلشعرية وردها ا لشواهد ا لختريج 
 تفسري ا ل بالغية وكت ا لصادر ا مل  من البحثصلة مبوضو: هذا ا لبالغية ذا، ا لرا، ا آل إىلرهو: ا ل

 .أيب السعوديت سبدت تفسري ا ل
 البحثواردة أثنا، لا رتمجة لألعالم ا ل. 
  علدمية واهتنااب عن خيانتدا. كدما أحاو  رعاية كافة ا لمانة ا سأأصحاهبا اعتدمادا على  إىل ا  قو ا سأرد

 ديثة.ا حلكاداميية ا سأعلدمية  ا لبحوث ا ليت تدتضيدا ا لدواعد ا ل
 :البحثأمهية 

ا اها  ال( ودالاحلذفو  التددميو  التوكيدية) الدرآنبنائية للجدملة ا لصائص ا خيف إبراز  البحثتكدمن أمهية هذا 
له معرفة امة  عجيز يف رحاب منا مل الدرآينعدميدة للنص ا لفاحصة ا لدرا،ة ا ل بعد ا اليت ال ولن تنكش   ا لبالغية ل

 يت هعلته بليغا و معجيزا.ا لصائص ا خيزااي و ا مل من الدرآين النصمبا يتسم به 
 :البحثمشةلة 

تدمثلة ا ملية لدرآنابالغية  للجدملة ا لاها  البنائية ودالا لصائص ا ختكدمن يف حماولة استكشاف  البحثمشكلة 
يف تناو    لسعودأيب افسر ا مل( من  احية  واستكشاف حماوال، احلذف -التددمي – التوكيدعاين )ا ملي  علم ا ليف أس
  أيب السعود بالغية لتفسريا لصادر ا ملوقوف على ا ل الباحثبنائية من  احية أخرى. كدما حياو  ا لصائص ا ختلك 

 ية.الدرآنبالغة  لذين عنوا ابا لفسرين ا ملناقشة بني آرا،ه وآرا، ا ملدارنة و  ملويدوم اب
 سابقة: لادراسات لا

نرتنت  ا نإ من هوان  خمتلفة عثر، عليدا ع ر أيب السعودتوهد هناك دراسا، وحبوث هامعية تتناو  تفسري 
شامي  ا ل  لفادي ودأيب السعتفا، يف تفسري ا ال لدراسا، بعضدا يكتفي بظاهرة بالغية واحدة  مثل: بالغة ا لوهذه 

دراسة كدما يعرف عن عنواهنا أهنا ا لم. فدذه 2008ة ماهستري  ا لردنية  رسا سأامعة ا جلإبشراف د. أمحد نوفل  
بالغية كلدا لكنه ا لي  ا لسا سأ. أو يشدمل بعضدا سعودأيب التفا، يف تفسري ا ال لدرست ظاهرة بالغية واحدة وهي: 
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سريه. دارسة يف تف أيب السعودبالغي عند ا لعجاز ا نإاكتفى بدراسة سورة معينة أو هيز، خاص من تفسريه  مثل: 
ل درا،  شامني لكل ظاهرة بالغية دون استا لأو مث ا  صري. أو اكتفى  بذكر مثا مل. رأفت البدرةتطبيدية على سورة 

  د. حامد عودأيب السبالغة يف تفسري ا لودون مدارنة ومناقشة أو متييز بني راه  وأرهج و صحي  وأص   مثل: أثر 
فسوف يكون خمتلفا عن ماسب   البحثم. أما ما سيتناوله هذا 1996ستنصرية  ا ملامعة ا جلادي. دكتوراه. ا هلعبد 

تفسري كله ا لغية يف بالا لاها  الودال -احلذفو  التددميو  التوكيد من -يةالدرآنبنائية للجدملة ا لصائص ا خوسوف يدرس 
ا صادر مل ابالغة  ومع إبراز ا لفسرين وعلدما، ا ملخرين من ا آلوآرا،  أيب السعوددارنة وحتليل آرا، ا ملناقشة و ا ملمع 
 ديدمة وغريها.ا لدراسا، ا ل  مستفيدا من هذه أيب السعودبالغية لتفسري ل

 ية: لوضو: حس  خطة اا ملهذا  الباحث ا جلقد ع
 ىلإعلدمية  كدما حتدث عن تفسريه وإبراز مندجه مشريا ا ل  وعن ثدافته أيب السعودعالمة ا لتكلم عن حياة 
  وهي  لبحثادراسة. مث شر: يف أبواب ا لوضوعا، متديدا هلذه ا ملبالغية. وهعل هذه ا لخصائصه وممييزاته ومكانته 

 يضا .ا نإتفصيل و ل ا بشي، من ا يتا لك
 دراسة نحاة يفا لأسلوب  إىلشارة ا نإصطالحي للتوكيد مع ا اللغوي و ا لد ا حل الباحث: ذكر اسأو  الباب

بال غيني ا لعند كل من  ظاهرةا ليت تدرس فيدا هذه ا لبواب ا سأ إىلبالغيني يف تناوهلا  مشريا ا لوأسلوب  التوكيدظاهرة 
يتناو  دواعي   الفصالسأو يشتدمل على فصلني   الباب. و البابوضوعا، توطئة ومتديدا هلذا ا ملنحاة. وهعل هذه ا لو 

 الفصالفسر بالغي. و كدم  أبو السعودعالمة ا لا إليديت أشار ا لبالغة يف كتبدم  و ا ليت سجلدا علدما، ا لوأغراضه  التوكيد
عالمة طرقا وأدوا، ل ايت عدها ا لي  ا لس سأأن حيي  اب الباحثووسائله. وقد حاو   التوكيدثاين يشتدمل على عناصر ل

 كرمي.ا ل الدرآنللتوكيد يف 

وأثرها يف  لتددمياتوطئة حتتوي على بيان أمهية ظاهرة ا لوهو أيضا يشتدمل على توطئة وفصلني   ثاين:ا ل الباب
سند  وتددمي ا ملو  إليهند سا ملبالغة من تددمي ا لتناثرة يف كت  ا مل التددميمباحث  إىلشارة ا نإية  مع الدرآندملة ا جلبنا، 

تعلدا، ا ملتددمي  ثاين: علىا لدملة  و ا جلفدو: يشتدمل على تددمي عناصر  الفصالسأو ذلك. أما  إىلفعل وما ا لمتعلدا، 
 على عامله. 
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ا لغوي و ا لعري  تا لتوطئة لايف  الباحثوهو كذلك يشتدمل على توطئة وثالثة فصو   ذكر  ث:ا لثلا الباب
ذلك  إىلية إضافة الدرآندملة ا جل  وأمهيتدا وبراعتدا  وأثرها يف بنا، احلذفتوسع ظاهرة  إىلصطالحي للحذف مشريا ال

ا فا، و كتا ال قتطا: و ا الومواقعه  وهي:  احلذف  فدو يتناو  صور الفصالسأو وشروطه..أما  احلذفذكر أسباب 
فعو . مث يليه ا مل  فدو: يف بيان أغراض حذف الثالث. وأما احلذفثاين يتحدث عن أغراض ا لو  ا  ختيز ا الحتباك و ال
صادر ا ملائدمة دارسة. كدما فيدا قا لهذه    خال الباحثا إليديت وصل ا لتوصيا، ا لوأهم  البحثامتة  فيدا نتائج ا خ
 .البحثشعرية وحمتواي، لا بيا، ا سأشريفة و ا لحاديث ا سأية و الدرآناي، ا آلراهع وفدرست ا ملو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 (11) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 تمهيدلا

 أيب السعود، منهج تفسري أيب السعودحياة 

 وعصره: أيب السعود: حياة األو  املبحث
شدور. ا مل  هو: اسأو و  3وقيل: امسه أمحد  2مدي ا آل 1عدمادي ا لامسه  هو: حمدمد بن حمدمد بن مصطفى 

 7دهر ا لومفيت  6روم ا ل ا ملكبري  وعا لمام ا نإو  5سلطاين ا لتتخت ا ل  ومفيت 4سالما نإدابه: فيلد  بـشيخ ا لأما عن 
يب أب داب تد  على فضله ومكانته ومنيزلته بني علدما، عصره. أما كنيته: فيكىن:ا ال لوإمنا كثرة هذه  8 ام.ا سأومفيت 
 علدما،. ا لفسرين و ا مل  وهبذا اشتدر بني السعود

 علمية:  ا لمولده، ووشأته 
ا هـ  على أص  898دسطنطينية سنة ا لدريبة من ا ليف قرية "إسكلي "  هللارمحه  أبو السعودعالمة ا لولد 

دته  ا لإن و ل   فا خنيزاهة وحسن ا لدب  و ا سأعلم و ا لتدوى  و ا لصال  و  لوترعر: يف أسرة مشدورة اب را، وأوثددا.آل

                                                           
ا  عدمرها ا هلوصل ومن أعدما مل ا ييف مشعدمادية: قلعة حصينة عظيدمة ا لرة. و ا حلوسوعة ا ملويكبيداي  .عدماديةا ل عدمادي  سأن أسرته قدمت من لمُسي اب -1

صن ا حلكان اسم   و إليههـ  وكان قبلدا حصنا لألكراد؛ فلك ره خربوه  فأعاد بنا،ه زنكي ومساه ابمسه يف نسبه 537دين زنكي بن آق سندر يف سنة ا لعدماد 
 .149/  4م   1995  دار صادر بريو،  2دموي  طحل ارومي ا ل هللاايقو، بن عبد  هللادين أبو عبد ا لبلدان  شداب ا لآش . معجم  اسأو 

دة واحدة على  من ها الرض  ودهلة حميطة هبا من هوانبدا ا سأيزيرة على مرتفع من ا جلجارة من بالد  حل"آمد" وهي: مدينة حصينة مبنية اب إىلنسبة  -2 
لدان  ايقو، با ليزرو:  أعظم مدن داير بكر وأشدرها. معجم ا لثدمار و ا ل و بساتنيا لشجار و ا سأ  يف وسطدا عيون وآابر عدمددا ذراعان  كثرية   الا هلشكل 
 .56/ 1دموي  ا حل

ا ليلة يف مطبعتدا ا جلعارف مل اة ا لبغدادي طبع بعناية وكا لين الباابصنفني  إمساعيل بن حمدمد أمني بن مري سليم ا ملؤلفني وآاثر ا ملعارفني أمسا، ا لهدية  -3 
 .253/ 2لبنان    -عريب بريو، ا لرتاث ا لوفست دار إحيا،  سأم  أعاد، طبعه اب1951بدية استانبو  ل
 عريبا لعلدمي ا لدمع ا جملنجد   مطبوعا، ا ملدين ا لهـ(  حتدي   د. صال  1024بوريين ، )ا ليزمان للحسن بن حمدمد ا لعيان من أبنا، ا سأانظر  تراهم  -4 

 . 239/  1م  1959دمش  
علدمية  ا لكت  ا لم  دار 1997-1418  1نصور  طا ملغيزي   حتدي   خليل ا لدين حمدمد بن حمدمد ا لعاشرة   جنم ا لئة ا ملسائرة أبعيان ا لكواك  ا ل -5 

 .31/  3لبنان   –بريو، 
 .261/  1عرفة بريو،  ا مليدمين   دار ا لشوكاين ا ل هللاسابع  حمدمد بن علي بن حمدمد بن عبد ا لدرن ا لع مبحاسن من بعد ا لطا لبدر ا ل -6 
 .239/  1يزمان ا لعيان من أبنا، ا سأانظر  تراهم  -7 
سعودية   ا لكم ا حلعلوم و ا ل  مكتبة 1يزي  طا خ ا حلادي عشر  حتدي   سليدمان صا حلدرن ا لدنه وي من علدما، ا سأفسرين  أمحد بن حمدمد ا ملطبدا،  -8 

 .398م  ص: 1997 -هـ 1417

http://www.alukah.net/library/0/102456
http://www.alukah.net/library/0/102456
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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علدما، ا لده من ا لوكان و  1دوشجي ا لدين بن ا لعالمة عال، ا لة ذا، ور: وتدوى  وهي بنت أ  ا حلكانت امرأة ص
سلطان ل اتصني   وكان معلدما للسلطان ابييزيد خان بن ا لتدريس و ا لعدمل و ا لعلم و ا لنيزلة يف ا ملشدود هلم بعلو ا مل

سلوك" ا ل ا   أحو ة يفا لبيضاوي"  "رسا لينا أمساؤها: "تعليدا، على تفسري ا ليت وصلت ا لومن كتبه  2فات  ا لحمدمد 
 افاضلة  و ا لخالق  سأعالمة يف بيت حمفوف ابا لودرج   .دقائ "ا لدائ  يف كش  أسرار ا حلتصوف  و"حديدة ا ليف 
نعدمانية ل اشدائ  ا لصاح   ا  فضل حىت قا لعلم و  لوهو من بيت ُعرف أهله اب .دميدةا حلعادا، ا لكرامية  و ا لسجااي ل

شريفة حىت ا لعلوم ل اخيدم  ا  أن ترعر: وحبا  وال ز  إىلفضل ا لعلم حىت رىب  وارتضع ثدى ا لفيه: "ترىب :ى حجر 
سالمية صحيحة  ة  وتربية إا حلوكان سأبويه أتثري كبري يف تنشئته تنشئة ص 3رح  ابعه  وامتد ساعده واشتد اتساعه".

  .شينة  وعن هلوها ولعبداا ملياة ا حل  ا لبعيد عن ميز ا لرفيع ا لسالمي ا نإل  ا خُ قائدمة على 
درس بعض  ده دور ابرز يف ذلك؛ فددا لعارف  وكان لو ا ملعلوم و ا لاجته منذ مطلع حياته ونشأته حنو اكتساب 

واق  ا ملفتا   وشر  ا ملتجريد  وشر  ا ل  وحاشية 4علوم للسكاكيا لده وحفظدا  مندا: مفتا  ا لكت  من و ا ل
ا كثار من ا نإ   كدما كان لتلدمذه  لعلدما، عصره وتلديه عن أفاضل دوره دور كبري يف ذلك أيًضا  و 5رهاينا جلللشري  

                                                           

ملك ما  صدر  وكان أبوه ِمن خداما لبازي(؛ أي: ا لعربية )حاف،  للف، ابا لدوشجي  ومعىن هذا ا لَدْوَشجي  هو: علي بن حمدمد ل ادين بن ا لعال،  -1 
عامل  ا ل ا ملعل ابالد كرمان فدرأ على علدمائدا   إىلرومي  مث رحل ا لروم وقرأ على قاضي زاده ا ل إىلبازي  قرأ على علدما، مسرقند  مث رحل ا لندر حيف، ا لورا، 
جم ا حليفة تفتازاين  وهي حاشية لطا لكشاف" للعالمة ا لاشية" على أوائل "حاشية تفسري ا حلتجريد" و"ا لفاضل  من مصنفاته: "شر  على ا لكامل ا ل

نصاري يف سنة سأ اع"  تويف مبدينة قسطنطنية ودفن يف حرمي أيب أيوب ا لطا ملاشية" على "شر  ا حلهيدة  علددا عليدا وفرغ مندا قبل وفاته أبايم قليلة  و"
 .4955  496/  1ع للشوكاينا لطا لبدر ا ل  و كذلك 342  343فسرين لألدنه وي ص: ا ملتسع وسبعني ومثامنائة. انظر: طبدا، 

عثدماين سنة ا لتتخت ا لهـ  وهلس على 856هـ وقيل: 855ولد سنة عثدمانيني  ا لثامن من ملوك ا لابييزيد خان بن حمدمد بن مراد بن حمدمد بن ابييزيد   -2 
م  ما، يوم إليدا علم حمسنً ا لهـ  كان سلطا ًا جماهًدا مثاغرًا مرابطًا  عظدمت سلطنته بعد أن افتت  عدة قال: للنصارى  كان حمبًّا سأهل 887هـ  وقيل: 886
نبلي ، ا حلَعكري ا لعدماد ا لي بن أمحد بن حمدمد بن ا حله  يف أخبار من ذه  لعبدذا لهـ. انظر: شذرا، 918سنة  اسأو حد اثمن عشر ربيع ا سأ

ع ا لطا لبدر ا ل. كذلك انظر: 123125/  10م  دار ابن كثري دمش  بريو،  1986  1ر اؤوط طا سأدادر ا لر اؤوط  عبدا سأهـ  حتدي   حمدمود 1089
 .1611/  1سابع ا لدرن ا لمبحاسن من بعد 

بريو،   –اب ا لعريب ار ا لكتدين طاْشُك ْري زَاَدْه  دا لري  عصام ا خعثدمانية  أمحد بن مصطفى بن خليل  أبو ا لدولة ا لنعدمانية يف علدما، ا لشدائ  ا ل -3 
1/440 
ه صخوارزم. من كتبه دب. مولده ووفاتا سأعربية و  ل ابا ملدين  عا لنفي أبو يعدوب  سراج ا حلوارزمي ا خسكاكي ا ليوس  بن أيب بكر بن حمدمد بن علي  -4 

 .8/222عالم  ا سأناظرة. ا ملة يف علم ا لعلوم   و رسا ل: مفتا  
م  حىت علا لشري   ولد سنة  أربعني وسبعدمائة اشتغل أبخذ ا لسيد  لشرق ويعرف ابا ل ا ملهو: ع حمدمد بن علي ا حلسيين ا جلرهاين  سيد علي بنا ل -5 

شدورة يف كل فن حيتج هبا أكابر بالد وهي ما لناس مبصنفاته يف مجيع ا لعدلية وغريها متفردا هبا مصنفا يف مجيع أنواعدا  وانتفع ا لعلوم ا لصار إماما يف مجيع 
نفية  ا حلائض ر  فر يئة  وشا هلغدميين يف علم ا جلطوس  وشر  ا لعضدية  وشر  تذكرة ا لواق  ا ملفتا  وشر  ا ملشدورة: شر  ا ملعلدما،. فدمن مصنفاته ا ل
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فده  وأصو  ا لديث  و ا حلدرا،ا،  و ا لتفسري  و ا لعربية وآداهبا  وال سيدما ا للغة ا لعدمي  لعلوم ا لفدم ا لدقي  و ا لف، حل
ا لسفة  وعلوم فا لغرافية  و ا جلتاريخ  و ا لعروض  و ا لندد  و ا للغة  و ا لبالغة  و ا لصرف  و ا لنحو  و ا لعلوم  و ا لهذه 

علم ل اكت  يف شىت فنون ا لصادر وأمدا،  ملليئة ابا ملده ا لكدما كانت مكتبة و .فلك  وغريها لكيدميا،  و ا لرايضة  و ل
 1ي .ا لتا لف، و ا حلتابعة  و ا ملدرا،ة و ا لعرفة عو ا له يف ا ملو 

 أساتذته، وشيويه: 
ترىب علي   و أبو السعودعالمة ا لذين استفاد مندم ا لشيو  ا لرتاهم أمسا، بعض ا لؤرخون وأصحاب ا ملذكر 

أبو  -نعدمانية أنها لشدائ  ا له  فذكر صاح  920عدمادي  تويف سنة ا لده  حمدمد بن مصطفى ا لأيديدم  مندم: و 
 إىلكتاب ل ارهاين من أو  ا جلتجريد للشري  ا لدين حاشية ا لشيخ حميي ا لدي ا لمرة: "قرأ، على و  ا  ق -السعود

 واق  له أيضا ابمل اسفور مرتني وشر  ا ملفتا  للعالمة ا ملندولة عنه  وقد قرأ، عليه شر  ا ملواشي ا حلآخره مع مجيع 
ا ومشس  3شدري مبؤيد زاده.ا لؤيد ا ملعروف بـابن ا ملنفي  ا حلرمحن بن علي ا لوكذلك مندم: عبد  2."  اكدما لتدمام و ل
عروف ا ملدين بن عيسى بن أمري خان  ا لوسعد  4ابشا. ا  عروف اببن كدما مل  ا  دين أمحد بن سليدمان بن كدمل

 5بسعدي هلي.

                                                           

بيضاوى  ا لوائل نتدى للعضد  وعلى أا ملكشاف  وعلى أوائل شر  خمتصر ا لواشي: حاشية على أوائل ا حلعجدمية  وله من  لكافية ابا لوقاية  وشر  ا لوشر  
ا ربعا، سادس ربيع سأ اطو   وغريها. تو:ى يوم ا ملع  وعلى ا لطا ملدين  وعلى ا لتجريد لنصري ا لداية  وعلى ا هلعوارف  و ا لالصة للطي ى  وعلى ا خوعلى 

 .1/488سابع  ا لدرن ا لع مبحاسن من بعد ا لطا لبدر ا لست عشرة ومثان مائة بشرياز.  816خر سنة آل
 .215يزمان  ص: ا لعينان من أبنا، ا سأانظر: تراهم  -1 
 .1/440عثدمانية  طاشك ري زاده  ا لدولة ا لنعدمانية يف علدما، ا لشدائ  ا ل -2 
ا بالد حل  و  إىلماسي: فديه حنفي  ولد يف أماسية  ورحل ا الرمحن بن علي بن مؤيد ا لم( عبد  1516 - 1456هـ =  922 - 860)ُمَؤيَّد زاَده  -3 
ا ددر  و رسائل. ل ادسطنطينية. له فتاوى مؤيد زاده   و تفسري سورة  لدضا،  وتويف ابا لتدريس و ا لمناص   إليهروم. وفوضت ا لبالد  إىلعجم  مث عاد ل
 .3/318عالم لليزركلي  سأ
صل  ا سأه. تركي ا لديث وره حلعلدما، ابا لدين  قاض من ا لابشا  مشس  ا  م( أمحد بن سليدمان بن كدم 1534هـ =  940)ابشا  ا  ابن َكدمَ  -4 

أن ما،. له  إىلستانة آل فتا، ابا نإابشا مصن  فيه. تعلم يف أدرنه  ووي قضا،ها مث  ا  فنون وليس البن كدما لتاهي: قلدما يوهد فن من ا ل ا  مستعرب. ق
ا لد ا جملعربية نشر، يف ا لكلدما، ا لة يف ا لة  ورسا لرس 36تددين و جمدموعة رسائل  تشتدمل على ا جملفددا،  وطبدا، ا لتصاني  كثرية  مندا: طبدا، 

 .1/133عالم  ا سأدتبس. ا ملسابع من جملة ل
صله روم. أا لشري بسعدى هلي أو سعدي أفندي  قاض حنفي من علدما، ا لبن عيسى بن أمري خان   هللام سعد  1539 -هـ  945 َسْعدي َهَلي -5 

بدية  حاشية ا لفوائد ل اأواخر حياته. وصن :  إىلفتا، ا نإدضا، هبا مدة مث توىل ا لتدريس ووي ا لستانة. عدمل يف ا آلمن والية قسطدموين. منشأه ووفاته يف 
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قد أخذ عن  طبيعي أنها ل؛ فدمن أيب السعودعالمة ا لة يزم أبنه هؤال، فد  هم شيو  وأساتذا جلوال نستطيع 
رتاهم ا ل  رتاهم؛ كذلك مل تتحدث كتا لغريهم من كبار علدما، عصره  ولكن مل يرتهم هلم ومل تذكر أمساؤهم يف كت  

 ايزركلي ذكر أنه درس ودرس يف كثري من ا لدين ا لعلم خارج عن أرض قومه غري أن خري ا لعن رحالته :ى طل  
 لكنه مل يفد ا بذكر أمسا،ها.  1دارس مل

 تالميذه: 
فتا، بعده  نإ ادضا، و ا لتصني  و ا لتدريس و ا لعلدما،  مارسوا ا لهيال من  أيب السعودعالمة ا لخترج على يد 
 شيخ زاده  لعروف ابا ملنفي  ا حلدين ا ل ا  رمحن مجا لوعبد  2نفي.ا حلكرمي ا لوهاب بن عبدا لمندم: حمدمد بن عبد

نايب  ا جلوحمدمد بن حسن  4عروف اببن بيزن.ا مل . وحمدمد بن أمحد  3صدمداينا لوحسن بن سنان  و حسن بن يوس  
 5.أيب السعودأستاذه  إىلسعودي نسبة ا لعروف بـا ملنايب  ا جلومصطفى بن حسن 

                                                           

كم البن ا حل داية للبابر،ي  و فتوى يف مواضع من فصوصا هلعناية شر  ا لزهرية ودمش  وبغداد. و حاشية على ا سأبيضاوي  مندا نسخ يف ا لعلى تفسري 
 .3/88عالم لليزركلي  ا سأزهرية. ا سأعريب  يف 

 .7/288عالم لليزركلي  ا سأ -1 
ه تصاني . كان هدا لصل  عريب ا سأزاده  فاضل حنفي. تركي  الكرميعروف بعبد ا ملم    1568هـ =  975 الكرميوهاب بن عبد ا لحمدمد بن عبد  -2 

تفرغا للعلم فأخذ عن مسلطان سليم. ونشأ هو ا لدفرت دارية( يف عدد ا لوهاب توىل )ا لسلطان حمدمد خان  وأبوه عبد ا لعسكر يف دولة  لقاضيا اب الكرميعبد 
ية على ريري  و حاشا حل ا  فاكدة  ينظم بعدة لغا،. له كت   مندا: مداما، على منو ا ملوغريهم. وكان حلو  أيب السعودابشا و  ا  هوى زاده وابن كدم

عالم لليزركلي  ا سأكذلك انظر    8/379ذه   ا لتجريد. شذرا، ا لدواين على ا لسورة طه  و حواش على حاشية  إىلبيضاوي  وصل فيدا ا لتفسري 
6/256. 
عاشر ذي  سعود  وما، يف أدرنها لفيت أاب ا ملعلم  وخدم  لروم. اشتغل ابا ل ا يصدمداين  أحد مو ا ليزاهد ا ل إىلو ا ملروم ا لحسن بن يوس  أحد موىل  -3 

 .3/127سائرة  ا لكواك  ا ل. تعاىل هللارعاف رمحه  لسني وتسعدمائة ابا لجة يف سنة مخس وسبعني بتددمي ا حل
ا سلطان لبعض ل اشامية وله كل يوم مثانون درمها مث تغري عليه ا لصرية و ا ملداير ا لسلطان سليم خان فات  ا له من ندما، ا ليزبور يف اوائل حا ملكان امحد   -4 
فاضل ودار ا الهلة ال افضائل واشتغل على كثري من ا لم و علا لرحوم بدصبة اسكلي  ونشأ على طل  ا ملدصبا، وولد ا ليزال، فاخرهه مث قلده قضا، بعض ل

  ا  رها لدودا من ومع ا  كدما لفضل و  لمعروفا اب هللارشاد  كان رمحه ا الصاح   أيب السعودعظم ا ملوىل ا ملعلى علدما، عصره واستفاد حىت صار مالزما من 
عثدمانية  ا لدولة ا ل علدما، نعدمانية يفا لشدائ  ا لكالم. ا لفده و ا لتام يف ا لوقوف ا لدبية مع الا علوم ا لبا: يف ا لعربية طويل ا لدقائ  ا لطال: على ا الكثري 
 .482ص:

له رومي  مؤر  فاضل. أصا لنايب  مث ا جلامشي  أبو حمدمد ا هلسيين ا حلم مصطفى بن حسن بن سنان بن أمحد  1590 -هـ  999نَّايب ا جلَ ُمْصَطفى  -5 
وتويف آبمد  994وعني قاضيا يف حل  سنة  985سلطانية سنة ا لتدريس يف مدرسة )بروسة( ا لرتك( ووي ا لروم )ا لد واشتدر يف بالد من هنابة )بفارس( ول
واخر  ا سأو وائل ا سأار يزاخر يف أخبا لعيلم ا لفسر. من كتبه: ا مل أيب السعودأستاذه  إىلسعودي( نسبة ا لله ) ا  دضا،. ويدا له عن ا ل)داير بكر( بعد انفص

 .7/231عالم لليزركلي  ا سألغتني.  لرتكية. وله شعر ابا ل إىلعربية  ويعرف بتاريخ هنايب. ترمجه  لجملدان  اب
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م :ى  نجبا، مل أي، ذكرها لطالب ا لتالمذة و ا لغري هؤال، من  أيب السعودومما ال شك فيه أنه كان للعالمة 
 إىل  و يزمان حيث يدو : "فاق وبر:ا لعيان من أبنا، ا سأرتاهم  ويد  على ذلك قو  صاح  تراهم ا لتاريخ و ا لكت  
  ا لعجي  أن غل ادملوك  و ا ملك على ا لا مللوك  وتفاخر به افتتخار ا ملدولة تباهي به ا لواطن ارتفع  كانت ا ملأرفع 

 إىلناص  مل احضرته  ويتشرفون بنستبه  ويرهعون يف  إىلما رأيناه من قضاة دمش  من تالمذته  وكأهنم ينتسبون 
 1مالزمته".

 ىلإ  قضاة دمش  كانوا من تالمذته  وكانوا يتشرفون بنسبته  وينتسبون ا لكالم على أن غا لوإذا د  هذا 
 فتا، آنذك.ا نإدضا، و ا ل ا  دورهم يف جم هنابه  فإنه يد  كذلك على كثرة تالمذته  وأدا،

 علمية ومؤلفاته:ا لآاثره 

ي   فدد أشغلته ا لتا لوقت يتفرغ فيه للتصي  و ا لفرصة من  أيب السعودؤكد أنه مل يتوفر للعالمة ا ملإن من 
دمل ومشاغله  عا لمصار استجابة لدواعي ا سأبني  ا  رتحا لسفار و ا سأفتا، وكثرة ا نإدضا، و ا لتدريس و ا لعندا مدنة 
ا لة من رتاهم مجا لتصني  على درهة سوا،. ورغم ذلك ذكر له أصحاب ا لعدمل و ا لدمع بني ا جلسدل ا لفليس من 

ا مندا: "بضاعة  فتا، ا نإدضا، و ا لدواوين و ا ليت أكثرها ذا، صلة بعدمله :ى ا لعلدمية ا لرسائل ا لواشي و ا حلكت  و ل
ة ا ل  "رس 4نفي"ا حلفده ا ليف  3داية للدمرغنياينا هلداد  من ا جلجماد على كتاب ا سأ  "اهافت 2صكوك"لا داضي يف ل

ة ا ل"رس  فني"  "قصة هارو، ومارو،"ا خس  على ا ملالف يف ا خنفي"  "حسم ا حلفده ا لوقوف  يف ا ليف مسائل 
فده"  ا لنوار  يف أصو  ا سأنظار يف أوائل منار ا سأ    "ثواق5ناظرة".ا ملطالب يف ا لوقاف"  "حتفة ا سأيف تسجيل 

لي  ا مل"غدمرا،  أثورة" ا ملدعية ا سأة يف ا لداية  فده حنفي"  "رسا هلبيع يف ا لعناية" من أو  كتاب ا ل"حاشية على 
ا ،"  "مداعد عامالا ملفده  "قانون ا لفتاوى"  وقد رتبدا على أبواب ا لتلوي "  "ا لعام من ا ليف أو  مباحث قصد 

                                                           

 239/  1يزمان  ا لعيان من أبنا، ا سأتراهم   -1 
 11/302عريب بريو،  ا لاث رت ا لبريو،  دار إحيا،  -ثىن ا ملغين  مكتبة ا لؤلفني  عدمر بن رضا بن حمدمد راغ  بن عبد ا ملمعجم  -2 
نفية ا حلم( من أكابر فددا،  1197 - 1135هـ =  593 - 530) دين:ا لسن برهان ا حلرغيناين  أبو ا ملفرغاين ا لليل ا جلعلي بن أيب بكر بن عبد  -3 

ا داية يف شر  ا هلرحه:  فده  وشا لبتدي يف ا ملتددين. من تصانيفه :بداية ا جملمرغينان )من نواحي فرغانة( كان حافظا مفسرا حمددا أديبا  من  إىلنسبته 
ديث ا حلهـ(  دار 748تو:ى: ا ملذهي )ا لحمدمد بن أمحد بن عثدمان بن قَاامْياز  هللادين أبو عبد ا لنبال،  مشس ا ل. انظر  سري أعالم 4/266عالم  ا سأبداية. ل
 .21/232م   2006داهر  ا ل
 .11/302عريب  بريو،  ا لرتاث ا لهـ(  دار إحيا، 1408تو:ى: ا ملدمش  )ا لة ا لغين كحا لؤلفني  عدمر بن رضا بن حمدمد راغ  بن عبد مل امعجم  -4 
 .7/59عالم لليزركلي  ا سأ -5 
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ة ا لندو " وهو رسا ملعدو  يف وق  ا ل  "موق  1فت ا لكشاف من أو  تفسري سورة ا لطراف" حاشية على تفسري ل
 2ندود.ا لحيد  فيدا هواز وق  

كندا مع ذلك ل -فتا،ا نإدضا، و ا ل -عدمله ا  تتعل  مبج -كدما يبدو من أمسائدا  –رغم أن معظم مؤلفاته  لواب
عربية ا لغ للغة ا لبل اتصني   كدما تثبت عند ا إتدانه ا لي  و ا لتا ل ا  عالمة ومدارته وتوسع  يف جما لا مكانة تؤكد لدين
 كاملة على توظيفدا واستتخدامدا.ا لوقدرته 

 شعره، ووظمه:

ه من نعدمانية: "لا لشدائ  ا لوطن  يدو  صاح  ا ملصل و ا سأشاعرا وأديبا رغم أنه عجدمي  أبو السعودكان   
اطني برصانة بنياهنا سا سأ يت شددا ليدمية ا ملكرامية ومندا قصيدته ا لسليدمة بلذائذ حثاه ا لذواق ا سأنظوم ما يستدميل ا مل

 دصيده  هو:  ا لفاضل بشرحدا وبياهنا" ومطلع هذه ا سأواعتىن 
 وغري هواها لوعة وغرام   أبعد سليدمى مطل  ومرام 

 3ودون ذراها موق  ومدام   بة وفوق محاها ملجأ ومثا
 وله قصيدة طويلة تني  على تسعني بيتا مطلعدا:

 شجانا الكروب قرارة ا لمثوى   جران  ا هلثوا، بدارة ا ل ا  ط

 4حيزانا الطوب غيابة ا خمأوى   ردى ا لألوا، معرتك ا لمعدمورة 

 دنيا وفنائدا وعدم بدائدا:ا ل ا    ووص  زو النصوله يف 
 ندى دالئلداا لمذكورة يف    ة غر اعيز قائلدا ا لمد 

                                                           

 .1/398فسرين لالنده وي  ا ملطبدا،  -1 
ا كات  هلي   هللافنون  مصطفى بن عبد ا لكت  و ا لنون عن آسامي ظا ل. كذلك انظر: كش  1/445نعدمانية  طاشك ري زاده  ا لشدائ  ا ل -2 
 .2/2022م  1941بغداد   –ثىن ا ملاج خليفة  مكتبة ا حلشدور ابسم حاهي خليفة أو ا ملدسطنطيين ل
 .1/446نعدمانية  ا لشدائ  ا ل -3 
 .1/448رهع  ا ملنفس  -4 
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 1من جيادهلا هللاال قدس    قوامية ال ترى هبا عوها 

 غرض قصيدة مطلعدا:ا لوكذلك له يف نفس 

 وأندض فوق عروشدا هدراهنا  داير تضعضعت أركاهنا ا لملن 

 وتفرقت أيدي سبا سكاهنا  أضحت مثابة كل يوم صاد  

 2كتاب قد امنحى عنواهناا لصح      ولدد عالها وحشة وكأهنا

ا لى مجيع شعر حمتواي عا لرتفني  وأنه مل ينظم ا حمل الشعرا،شعر كا لعالمة ما كان شاعرا يدرض ا لالشك أن  
قدرته  ىلإديب  و ا سأذوقه  إىلرتاهم يشري ا لؤرخون وأصحاب ا ملشعرية  لكن ما ندل عنه ا لوضوعا، ا ملغراض و سأ

 ا  عربية يف جمل الغة ا لعالمة كان يددر على توظي  ا لعربية. ونستطيع أن ندرك من كل ذلك أن ا للغة ا لومدارته يف 
 نظم.ا لنثر و ا ل

 يت تقلددها: ا لناب  ا ملعملية، و ا لحياته 

رج يف   وأنه دا  عدما سأشاغل و  ملعالمة عاش حياة حافلة ابا لرتاهم أن ا لؤرخون وأصحاب ا مليبدو مما ذكره  
ضاهيه ذي كان منصبا ال يا لفتا، ا نإدضا، و ا ل إىلتدريس ا لعدملية  واشتغل مناص  عديدة  من منص  ا لحياته 

ا على  هلثالثة مناص  مددمة نتعرف من خال إىل -هنا–كومة. لذلك أشر ا ا حلدولة و ا لالفة وشأن ا خآخر سوى أمر 
 فتا،.ا نإدضا، و ل اتدريس و ا لعدملية  وهي: مدنة ا لحياته 

 مدرسا: أبو السعود

دمية  وبلغ درهة سامية علا لشباب  فبعد أن تفتحت مواهبه ا لتدريس وهو يف عنفوان ا لمدنة  أبو السعودتوىل 
 ادنة بكل أمانة يف كثري من مدارس ا ملعرفة  أصب  مؤهال سأن يكون مدرسا  اهحا  وقد مارس هذه ا ملعلم و ا ليف 

                                                           

 .1/449رهع  ا ملنفس  -1 
 .1/451نعدمانية  ا لشدائ  ا ل -2 
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عالمة  هي: مدرسة إسحاق ابشا  ا لتدريس فيدا ا ليت توىل ا لدارس ا ملومن أشدر تلك  1آنذك  عثدمانيةا لدولة ل
إحدى  ىلإسلطان حمدمد مبدينة بروسة  مث ندل مندا ا لمدرسة  إىلومدرسة علي ابشا  ومدرسة مصطفى ابشا  مث ندل 

 2.3ثدماينا لدارس ا مل
 قاضيا: أبو السعود

ا المية  عينته سا نإشريعة ا لعلدمية يف علوم ا لزداد، قدراته   و أيب السعودعالمة ا لملا توسعت آفاق معرفة 
ا عسكر يف والية "روم إيلي"  وهذا يعين أنه عدمل قاضيا مدنيا لدسطنطينية  مث يف ا لمث يف  4دولة قاضيا  يف بروسة ل

وظيفة مثانية أعوام  وقد ا لفتا،. وابع هذه نإا عسكرية قبل توليه على منص  ا لاكم ا حملمر  مث قاضيا يف ا سأيف بداية 
   ال خياف ا حلنصاف و ا نإعد  و ا لية  وقام أبدائدا خري قيام  وكان رائده فيدا ا لشريفة هبدمة عا لوظيفة ا لقام هلذه 

 5.دميعا جللومة الئم  ومن ذلك كس  ثدة  هللاشيأ  وال خيشى يف 
 مفتيا: أبو السعود

رب عثدمانية  فاضطا لدولة ا له )مر، ترمجته( وكان مفيت 952وىل سعد بن عيسى بن أمري خان عام ا ململا تويف 
  فتوىل هللا رمحه أيب السعودعالمة ا ل إىلدولة زمامه ا ليد حىت سلدمت  إىلليل  وانتدل من يد ا جلنص  ا ملأمر هذا 

                                                           

دبو  فندل يف ل اتدريس يف مدرسة كندري صخدمسة وعشرين فرتدد يف ا لوىل سيدي هلي قلد ا ملنعدمانية: "وملا صار مالزما من ا لشدائ  ا لصاح   ا  ق -1 
مدرسة  إىلعني مث ندل عندا طينية أبربمدرسة اسح  ابشا ببلدة اينه كو  بثالثني وملا انفصل عندا قلد بعد عدة اشدر مدرسة داود ابشا مبدينة قسطن إىلاثنائه 

سلطان حمدمد مبدينة بروسه مث ا لة مدرس إىلا مث ندل إليديت بدصبة ككيوييزه ندل ا لوزير مصطفى ابشا مدرسته ا ليزبورة صخدمسني وملا بىن ا ملدينة  ملعلي ابشا اب
 .1/440نعدمانية  ا لشدائ  ا لثدمان" ا لدارس ا ملاحدى  إىلندل 

ا دمان" أو "ثا لصحن ا ليت عرفت ابسم "ا لذي بناه  وهي ا لفات  على كل هان  من هوان  مسجده ا لسلطان حمدمد ا ليت أنشأها ا لدارس ا ملهي  -2 
كن للطالب دارس مسا ا ملدت هبذه ا حلخرية من دارستدم  و ا سأرحلة ا ملطالب فيدا يدضون ا لشدورين. وكان ا ملمثانية من علدما،  إىليت سلدمدا ا لثدمانية" و ل

ا دارس دارس  وهي من أشدر ما ملسنة :ى هذه ا لدراسي على طو  ا لوسم ا ملية شدرية  وكان ا لينامون فيدا وأيكلون فيدا طعامدم  ووضعت هلم منحة م
.  138سالمية  ص:ا نإنشر ا لتوزيع و ا لم  دار 2001 -1421  1صاليب  طا لعثدمانية  علي حمدمد حمدمد ا لدولة ا لعثدمانية وأعظدمدا. انظر  ا لدولة ل

وطنية ا لكت  ا لم  دار 2002سالمي  ا نإدار ا مل  دار 1ر اؤوط  طا سأيك  ترمجة  د. حمدمد ا جلعثدمانية للدكتور خليل اينا لدولة ا لكذلك راهع: اريخ 
 .254ليبيا  ص:  -بنغازي

 ايك  ترمجة  د. حمدمد ا جلحندار  د. خليل اينا ال إىلنشوؤ ا لعثدمانية من ا لة دولا ل. كذلك انظر: اريخ 1/440نعدمانية  طاشك ري زاده  ا لشدائ  ا ل -3 
 .257ر اؤوط  ص:سأ
دسطنطينية بعد فتحدا ا ل إىلعاصدمة مندا ا لعثدمانية قبل مدينة )أدرنه(  مث انتدلت ا لدولة ا لبروسا أو بورصه: مدينة تدع قرب حبر مرمرة  وكانت عاصدمة  -4 

 (.م1453هـ = 658سنة )
 .1/440نعدمانية  ا لشدائ  ا لانظر   -5 
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كام  وفدا ملا حا سأ راعة يف ا لعلدمية  و ا لدقة ا لنيزاهة  و ا لوظيفة  من حيث ا لأعبا،ها على أحسن ما تتطلبه هذه 
ناظرة ا ملكان ذلك بعد عليه وسلم. و  هللاعيزييز  وما ها، يف سنة نبيه ورسوله حمدمد صلى ا ليف كتابه  -تعاىل– هللاشرعه 

أبو -"امتازعاشر: ا لدرن ا لسافر عن أخبار ا لنور ا لسلطان  يدو  صاح  ا لعلدما، أمام ا لبني عدد من  البحثو 
أخذ عن فضائل من كل ابب  و ا ل إىلداب  ودخل ا آلعراب،  واشتغل بفنون ا لعرب ا ليف صغره بفصاحة  -السعود

علدما، مبجلسه ل ا هللاسلطان سليدمان رمحه ا لتدريس  وملا مجع ا لفتيا و ا لرايسة  إليهمجاعة من علدما، عصره  وانتدت 
تدريس ا للك قد وي وكان أهله  وكان قبل ذ التددميحبثه  وتبني فضله  واستح   يف إليهشار ا ملناظرة ره   ملوأمرهم اب

وظيفة ثالثني عاما  وكان حاضر ا لواستدمر يف هذه  1يف مواضع متعددة  مث وي قضا، بروسا. مث وي قضا، إسطنبو ".
  رقعة مع ا لواب مرارا يف يوم واحد على ا جلنعدمانية أنه: "كت  ا لشدائ  ا لبديدة  ذكر صاح  ا لذهن سريعة ا ل

عرب ل اطاب واقعا على لسان ا خسائل من ا لما يكتبه  ا  واب على منو ا جلداصد  وكان يكت  ا ملداطع و ا ملحسن 
 2ر".بصائا لناظر ويستحسنه أرابب ا لنظوم وقد أثبت مندا ما يستعذبه ا ملنثور و ا ملروم من ا لعجم و ا لو 

ا شرعية و ل اعلوم ا لعلدمية يف ا لادة ا ملعلدمي  وغيزارة ا لف  ا سأبسعة  أيب السعودللعالمة  كل ذلك مما يشدد
علو خ رته ومعرفته  إىل  كدما يشري -فارسيةا لرتكية  و ا لعربية  و ا ل -ثالثا للغا، ا لواسع على ا لدينية  وابطالعه ل

ا دضا،  ا ل  و تدريسا لقد تدلد ثالثة مناص   هي:  أبو السعودعالمة ا لضارا،. وبذلك يكون ا حلثدافا، و ا لعلى 
 .فتا،نإ

 فقهي:ا لعقدي و ا لمذدهبه 

 ادماعة  وأك ر دليل على ذلك  رفضه للدمسائل ا جلسنة و ا لسنيا على مذه  أهل  أبو السعودعالمة ا لكان 
وال خيفى هذا على من قرأ تفسريه قرا،ة فاحصة. أما  3دماعة ا جلسنة و ا لية وغريها  ودفاعه عن مذه  أهل ا لعتيز ال

                                                           

كت  ا له  دار 1405  1هـ(  ط1038تو:ى: ا ملَعْيَدُروس )ا ل هللادادر بن شيخ بن عبد ا لدين عبد ا لعاشر  حمي ا لدرن ا لسافر عن أخبار ا لنور ا ل -1 
 .216بريو،  ص:  –علدمية ا ل
 .1/440نعدمانية  ا لشدائ  ا ل -2 
   ا لحّ  علّي بن أيب ط شيعة حني أنشد:  حنن أ اس قد غدا دأبناا للذان أهاب هبدما أحد ا لبيتان ا ل إليهوينس   -3 

 عائ . ا لعلى  هللافلعنة   ّناس على حّبه ا ليعيبنا 
 ّصاح  لذي لّد  ابا لعالمة  بدوله:  ما عيبكم هذا ولكّنه ... بغض ا لفأهابه 

 .10/586ذه  يف أخبار من ذه   ا لكاذب. شذرا، ا لعلى  هللاوقولكم فيه ويف بنته ... فلعنة 
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ر من رايستدم يف عصره  ويد  على ذلك ماحر  إليهنفية  وانتدت ا حلعالمة كان من كبار ا لفددي: فا ل هعن مذهب
  عدمادي  شيخ كبريا لدين حمدمد ا لبن حميي  أبو السعود: "1لكنويا لمام ا نإ  من رسائله ومصنفاته. يدو  ا لفتاويه و 

 2".نفية يف زمانها حلرايسة  إليهعرب له نظري  انتدت ا لعجم له مثيل  وال يف ا ل حِنْرير  ال يف ا ملع
 :علما  عليها لثنا  

لدمه وتوسع ع ا  تعديل بكدما لر  و ا جلرتاهم وعلدما، ا لؤرخون وأصحاب ا ملنورد فيدما يلي بعض ما شدد له  
عارضني غري ا ل  دد خفيا لطويل  هللانعدمانية أبنه "كان رمحه ا لشدائ  ل امدارته  وعلو مكانته  فدد شدد له صاح  

ا أرابب  إىلنعومة ا ليزائد و ا ليل ا ملناس وفيه ا للباس غري ان فيه نو: مداهنة واكرتاث مبداراة ا لطعام و ا لمتكل  يف 
ا طاب و  خبادرة ابا ملسه للعظام ل اذا مدابة عظيدمة وتؤدة هسيدمة قلدما يدع يف جم هللاكومة وكان رمحه ا حلرايسة و ل
را زاخرا واذا وهر من حكدمه اذا نثر تراه حبا جلدر من كلدمه ويتناثر ا لتحرير يلتد  ا لتدرير سائغ ا لكالم وكان واسع ل

 3بيان درا فاخرا".ا لنظم قلد هيد 
نجوم  ا لسري فاق  ا آلعلوم  ومجيع ا لذه : "قد سار، أهوبته يف مجيع ا لعنه صاح  شذرا،  ا  وق

ا شرف و ا لو  ا  قبا نإد و ا جملوهعلت رشحا، أقالمه متيدمة حنر  لكوهنا يتيدمة حبر  اي له من حبر!... وحصل له من 
درر من كلدمه  ل اتحرير  يلف، ا لتدرير  سائغ ا ل... وكان ذا مدابة عظيدمة  واسع ا  د ملما ال اميكن شرحه اب ا  فضسأ

 4وطودا ابذخا".وهر من حكدمه  حبرا ا جلوينشر 
ا لم عا لفدامة  ا لدق  ا ملد  ا حملعالمة  ا لمام ا نإسائرة: "حمدمد بن حمدمد ا لكواك  ا لوقد ها، عنه :ى 

روم  ا ل ي اسلطاين وهو أعظم مو ا لتتخت ا لنفي مفيت ا حلعدمادي ا ل أبو السعودوىل ا ملشامخ  ا لطود ا لراسخ  و ل
                                                           

نا،: سا حلندي  أبو ا هللكنوي ا لنصاري ا سأليم ا حلّي بن حمدمد عبد ا حلَ م( حمدمد َعْبد  1887 - 1848هـ =  1304 - 1264ّي )ا حلَ حمدمَّد َعْبد  -1 
سنية ا لتعليدا، ا لنفية  و حل ابدية يف تراهم ا لفوائد ا لوضوعة   و ا ملخبار ا سأرفوعة يف ا ملاثر ا آلنفية. من كتبه: ا حلرتاهم  من فددا، ا لديث و  حل ابا ملع

ا ديث  و ظفر ا حل ا  ل  يف رهتعديا لر  و ا جلتكدميل يف ا لرفع و ا لفده  و ا لعجي  يف ا لتحدي  ا ليئة  و ا هلطرية يف ا خفادة ا نإبدية  و ا لفوائد ا لعلى 
دمجد ا ملتعلي  ا لفده  و ا ل سائل يفا ملسائل  جبدمع متفرقا، ا لفيت و ا ملفتاوي جملدان  و نفع ا لديث  و جمدموعة ا حلرهاين يف مصطل  ا جلماين يف خمتصر سأ

نبا، علدما، هندستان. ن أبالا خفاضل  و إنبا، ا سأماثل برتاهم ا سأؤلفني  و طرب ا ملؤلفا، و ا ملدرسني أبمسا، ا ملشيبايّن  و فرحة ا لمام حمدمد ا نإعلى موطأ 
 .6/187عالم  ا سأ

 (.81بدية" )ص: ا لفوائد ا ل -2 
 .1/445نعدمانية  ص/ا لشدائ  ا ل -3 
ا هـ(  حتدي   حمدمود 1089فال  ، )ا لنبلي  أبو ا حلَعكري ا لعدماد ا لي بن أمحد بن حمدمد ابن ا حلذه  يف أخبار من ذه   عبد ا لشذرا،  -4 
 .485/  10م  دار ابن كثري دمش  بريو،  1986 -هـ 1406  1ر اؤوط  طا سأدادر ا لأحاديثه  عبدر اؤوط  ختريج سأ
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اماًل  وإماماً كاماًل ًا عا ملع أبو السعودوىل ا ملداينة وكان ا لرائسة  و ا لعلم  و ا ل وأفضلدم مل يكن له نظري يف زمانه يف
اً مما ابتلي ا ملاً سنصاف ديناً خري ا سأاورة  وافر ا جملكتابة عليدا  وقدراً مديباً حسن ا لتحري يف فتاويه حسن ا لشديد 

 1ادرة".نا لعبارة  حلو ا لدرحية  لطي  ا لفطنة هيد ا ل ا ملكيفا،  سا ملروم من أكل ا ل ا يبه كثري من مو 
دنيا هو ا لن و ديا لعدمادي هو ا ل أبو السعودعظم ا سأوىل ا ملفسرين سأنده وي: "ا ملوقدها، وصفه يف طبدا، 

ا ين  ام مفا سأ تأخرين مفيتا ملفسرين مددمة هيش ا ملعليا سلطان ا لذروة ا لدصوى هو ا لغاية ا لعىن هو ا مللف، و ا ل
 2رشاد."ا نإرشاد ابن صاح  ا نإسعاد وصاح  ا نإو  ا  فضا نإ   اثم صاح  أذايا آلبد: و ل

 علدما، ابا لذين شدد له ا لعلدما، ا لعالمة كان من ا لرا، إذا دلت على أمر فإمنا يد  على أن ا آلكل هذه  
 دنيا. ا لدين و ا ليف أمور  ا  عتدا المر و ا سأتدوى  وصال  ا لور: و ل

 :ولاته، وقربه
 سنة اسأوىلمجادى  حد خامسا سأخري من ليلة ا سأثلث ا لدسطنطينية يف  لاب تعاىل هللارمحه  أبو السعودتويف 

ري ديوان  وخل  كثا لوزرا،  وسائر أرابب ا لعلدما، و ا لهـ. وكانت هنازته حافلة  حضرها 982اثنتني ومثانني وتسعدمائة 
ري  وتددم للصالة كبا لسلطان حمدمد خان ا لرضوان  وصلى عليه يف حرم هامع ا لغفرة و  ملال حيصون كثرة  وشددوا له اب

ا ليل أيب أيوب ا جلحايب صا لدرب من تربة  ليت أنشأها ابا لدسطنطينية مبد رته ا ل سنان  ودفن يف ا يو ا ملعليه فتخر 
ور: ا للسان  و ل انفس  وعفة ا لعدل  ومساحة ل ابرهاحة  هللارمحه  أبو السعودعالمة ا لعنه  وُعرف  هللانصاري رضي سأ
ا واضع  وعدم تا ليزهد  و ا لعنه ورسوله  و  هللادبي   واستدجان ما هنى ا لمانة  وذم ا سأ  و هللاوف من ا ختدوى  و ا لو 
حرتام للطالب ال ام  وافر سدا لذين يصاحبدم وجيا لداب، ا سأتددير للعلدما، و ا لدنيا وزينتدا  وكان كثري ا لغرتار مبباهج ال
 3علم.أ هللاسالم خريًا  وا نإرمحة واسعة  وهيزاه عنا وعن  هللاستشارة  رمحه ا الذين يدبلون عليه لإلفادة و ا ل

 

 

                                                           

 .3/31سائرة  ا لكواك  ا ل -1 
 .1/398فسرين لالنده وي  ا ملطبدا،  -2 
 .1/445نعدمانية  ا لشدائ  ا ل. انظر: 3/31سائرة  ا لكواك  ا ل -3 



 

 (22) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 

 :أيب السعودمام ا إلعصر 

ية من ل اعثدمانية يف عددهم مرتبة عا لدولة ا لعثدمان  بلغت  ا  أربعة من سالطني  أبو السعودمام ا نإعاصر 
ف  وابنه سليم تصو ا ملثاين ا لشأن  وهم: ابييزيد خان ا لنيزلة  ورفعة ا ملكانة  وعلو ا ملثبا،  ومسو ا لدوة  و ا لحيث 
 3ثاين.ا لدانوين  وابنه سليم خان  لعروف ابا مل 2اسأو   وابنه سليدمان خان 1اسأو 

                                                           

هـ(  872ة )روم وابن سالطيندا  ولد أبماسية سنا لغازي سلطان ا لحمدمد بن ابييزيد بن مراد بن أورخان بن عثدمان سليم: بن ابييزيد بن حمدمد بن مراد بن  -1 
يزعددما من شام وانتا ل  فت  مصر و إليهسلطنة وسلَّدمدا ا لده نفسه عن ا لهـ( وعدمره ست وأربعون سنة  بعد أن خلع و 917سلطنة سنة )ا لهلس على سرير 

سي   له ل اصولة  سفاًكا للدما،  طائش ا لبطش  عظيم ا لعجم  كان سلطا ًا عظيدًما  شديد ا لبالد  إىلغوري وقتله  وغيزا ا لراكسة قانصوه ا جليد سلطان 
(. 2666/  1ع" )ا لطا لبدر ا ل(  "201 - 198/  10ذه " )ا لهـ(  ودفن أبدرنة عند ق ر أبيه. انظر: شذرا، 926فتوحا، عظيدمة  ما، سنة )

 صرف.بت
هـ(  وما ُدمي أن  أحد وال أري  يف ذلك 929هـ(  وقيل: )926هـ(  تسلطن سنة )900دانوين  مولده سنة ) لشدور ابا ملسليدمان خان: ابن سليم  -2 

يزاهر   ا لعلم ا لر  و باها لفضل ا لشدورة  مع ا ملدادا، ا جلعظيدمة  و ا لفتوحا، ا ل  له هللا  جماهد لنصرة دين هللاحمجدمة من دم  وهو سلطان غاٍز يف سبيل 
نفاق  ا لكر و ا ملطبا:  وال يعرف ا لدا:  ويتحاشى عن سو، ا خغل و ا لصدق  وإذا قيل له صدَّق  ال يعرف  ا  كان رؤوفًا  شفوقًا  صادقًا  صدوقًا  إذا ق

هـ(. 974نان  ما، سنة )ا جلص ا لدل   خا لاميان  سليم ا نإباطن  كامل ا لعتداد  منور ا الفؤاد  صادق ا لخالق  بل هو صايف ا سأ  مساوئ  لوال اي
 .551 – 549/  10ذه  ا لانظر: شذرا، 

 بشرية  يفا لؤرخني أعظم ملك عرفته ا مل" " ويعت ره كثري من Suleiman the Magnificentعظيم" "  ا لغرب يف أدبيااهم بـ "سليدمان ا ل"يسدميه  
"بوخارست" سالمية "أثينا" و"بلغراد" و"بودابست" وا نإالفة ا خ إىلثالث آسيا وأفريديا وأورواب  فضم ا لدارا، ل املكه أعظم عواصم  إىلرض ضم ا سأاريخ 

ددس" و"دمش " و"بريو،" و"اسطانبو " و"ت رييز" و"بغداد" و"صوفيا" و"رودس" وغريها من ا لدينة" و"ا مليزائر" و"مكة" و"ا جلداهرة" و"تونس" و"ا لو"
ليفة ا خأن  ذكر لدير ابا جلدين نفسه!   ا لسلطان أشد خطرا علينا من صال  ا لر(: كان هذا ا ملشدري )ها لاين ا ال ملؤر  ا ملعنه  ا  وقرض  ا سأعواصم 
شام. " ا لذي بعث يف بالد ل اسليدمان  هللارحيم﴾ تيدمنا بني ا لرمحن ا ل هللاة ﴿إنه من سليدمان وإنه بسم الكراميية  آلدانوين كان يستفت  رسائله ابا لسليدمان 

مجدورية  -داهرة ا لتوزيع  ا لنشر و ا لتدوى للطبع و ا لم  دار  2010 -هـ  1431  1رتابين  طا لتاريخ  هداد ا لسالم غريوا جمرى ا نإمائة من عظدما، أمة 
 .60عربية  ص:ا لمصر 

 
هـ(  وعدمره ست وأربعون سنة  كان سلطا ًا   974عثدماين سنة )ا لتتخت ا لهـ(  هلس على 929ثاين: بن سليدمان بن سليم  مولده سنة )ا لسليم خان  -3 

  من هللاداد يف سبيل فدرا،  هديز هيوًشا عديدة للجا لشايخ و ا مل إىلصلحا،  حمسًنا ا لرائم  حليدًما  حمبًّا للعلدما، و ا جلرعية  رحيدًما  عفوًّا عن  لكراميًا  رؤوفًا اب
/  10ذه  ا لهـ( لسبع مضني من شدر رمضان  ودفن بدرب أاي صوفيا  انظر: شذرا، 983هـ(  وقيل: )982ه سنة )أك ر غيزواته فت  هيزيرة ق رص  وموت

 .2677/  1ع ا لطا لبدر ا ل  وكذلك انظر: 581 580



 

 (23) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

ي حكم مثانية ذا لدانوين  ا لسلطان سليدمان ا لتدمع آنذاك متدماسًكا  يشد بعضه بعًضا  وال سيدما يف عدد ا جملوكان 
رعايته وحسن داب،  وحييطدم با سأعلدما، و ا لضارية  وكان يوقر ا حل، ا الا جملنشاط يف مجيع  لوأربعني عاًما  حافاًل اب

 1.عبادةا لكتبا، ودور ا ملعلدمية و ا لعاهد ا ملدارس و ا ملعنايته  ويكثر من تشييد 

ية  حامي سالما نإسالطني ا لعثدمانية  ورأس ا للوك ا مل: "سليدمان بن سليم بن ابييزيد  عني 2غيزيا لدين ا ليدو  جنم 
شر:  ل اعلدما،  ويد  عند ا لعلم و ا لعظدمى...كان ملًكا مطاًعا جماهًدا  حي  ا لدسطنطينية ا لمحى  ملك ا سأمحاها 
ا ديث حل اعظيدمة  أعظدمدا دار ا لدارس ا مل هانبدا إىلدسطنطينية  وهي أعظم مساهدها  وعدمر  لسليدمانية ابا لعدمر 

 3سليدمانية".ل
ا فيت مل اعثدمانية كداضي عسكر مث ا لدولة ا لعظيم يف اريخ ا لسلطان ا لهذا  أبو السعودعالمة ا لوقد عاصر 

ذين حظوا برعايته ا لهال، ا سأعلدما، ا لعالمة من ا له  وكان 974لك عام ا ملأن تويف  إىله 952عظم من عام سأ
ا سلطان عا ل فتا، يف عدده كدما مر. وكانا نإ إليهوتدديره  ومن تدديره له وإكرامه إايه أنه هعله يف أرفع مدام  وأسند 

أيب سالم نإ ايت وضعدا مع شيخ ا لدوانني ا لعربية   اظدما فيدا  و ا للغة  لداب  عارفا ابا آلدوق و ا حل ا يا يف جممل
ا ديت  افذة ب -سلطان حمدمد فات ا لهو دستور مكدمل لدستور  -سلطان سليدمان"ا لدر، بــ"دستور يت اشتا ل السعود

ظروف ا لدوانني ل االفة. وقد رعى يف وضع هذه ا ختاسع عشر  ومل تبد  كثريا حىت هناية ا لدرن ا لفعو  حىت بداية مل
 4فية مبدارة فائدة.عر ا لدواعد ا لسالمية و ا نإشريعة ا لمع  أبو السعودعالمة ا لقطار  مث كيفدا والئدمدا ا سأاصة بتلك ا خ

 

 

                                                           

 وما بعدها. 179عثدمانية حملدمد فريد بك ص: ا لعلية ا لدولة ا لانظر يف ذلك: اريخ  -1 
 كارم  جنما ملدمشدّي  أبو ا لدرشي ا لعامري ا لَغيّزِي ا لم( هو: حمدمد بن حمدمد بن حمدمد  1651 - 1570هـ =  1061 - 977َغيّزِي )ا لدِّين ا لجَنْم  -2 
راهم ثدمر من تا ل سدمر وقط ا لعاشرة   و لط  ا لئة ا ملسائرة يف تراهم أعيان ا لكواك  ا لدين: مؤر   ابحث أدي . مولده ووفاته يف دمش . من كتبه: ا ل

ا شواهد يف ا لرية  و عدد ظاها لتشبه  صخطه  كامال يف ا لتنّبه ملا ورد يف ا لي كثريا  و حسن ا حملادي عشر   أخذ عنه ا حلدرن ا ل من اسأوىلطبدة ا لأعيان 
صغائر  و إتدان ا لو  كبائرا لدين  يف ا ليزواهر يف شر  أرهوزة سأبيه بدر ا لنجوم ا لنكر   و ا ملندي عن ا لعروف و  ملمر ابا سأة يف )ا لعظا،  ورسا لخالق و سأ

 .7/63عالم  ا سأديث. ا حلسن  يف ا ال لدائرة على ا لخبار ا سأما حيسن من بيان 
 .139  140/  3غيزي ا لدين ا لعاشرة لنجم ا لائة ا ملسائرة أبعيان ا لكواك  ا ل -3 
 .1/335حندار  يلدماز أوزتو ا  ترمجة  عد ان حمدمود سلدمان  ا ال إىلنشو، ا لية  يلدماز من عثدمانا لدولة ا لانظر: اريخ  -4 



 

 (24) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 

 

 

 أيب السعودثاين: تفسري ا لمبحث ا مل

تفرغ ا لمبا هو أهم وأقوى عن  ا  شتغا الفتوى و ا لدضا، و ا لدرس و ا لعالمة قد عاقه ا لكدما مر سابدا أن 
ا م ااي  إىلسليم ا لل عقا ل"إرشاد شري   ومساه بــــ ا لتفسري ا لي  ا لللتصني   غري أنه اختلس فرصا واستغلدا لت

وهود مل اسلطان سليدمان خان  فبّيض ا لتداضي من طرف ا لآخر سورة ص ورد  إىلوملا وصل منه  ةرمي"ا لةتاب ل
  1صر.ا حلسلطان مبا مل يدخل حتت ا لتام  وأنعم عليه ا خ  وبعد ذلك تيّسر له إليهوأرسله 

 :السعودأيب مصادر تفسري 

 الدرآنكت  يف علوم ا لتفاسري و ا لي  تفسريه مما كتبت قبله من  لعالمة استفاد يف اا لمما ال شك فيه أن 
ا ري سائرة على أنه "مجع فيه ما يف تفسا لكواك  ا لدب  ونص صاح  ا سألغة و ا لؤلفا، يف ا ملوبيان إعجازه  و 

                                                           

 .10/585ذه   ا لشذرا،  -1 



 

 (25) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 لكنه خص اب 5وغريه". 4بغويا ل  و 3واحديا ل  و 2ثعليا ل  و 1درطيا لبيضاوي وزاد عليه زايدا، حسنة من تفسري ل
بيضاوي. ا لاضي تأويل للدا لتنيزيل وأسرار ا لكشاف لليزخمشري  وأنوار ا لذكر يف مددمة تفسريه مصدرين مددمني  مها: ل

ددمة: "لدد كان يف ملا عتددما وتدريسددما  يدو  يف ا لعالمة مبطا لتفسري تولد، منذ أن قام ا لي   لويبدوا أن فكرة ا
وممارستددما  -بيضاويا لكشاف  وتفسري ا ل -عتددماا ل مبطا يعوام أوأن اشتغا سأدهور و ا ل  ا لايم وسو ا سأسواب  

رر فوائدمها ندار أن أنظم دا لليل وأطراف ا لوزمان انتصايب ملفاوضتددما ومدارستددما يدور يف خلدي على استدمرار آ ا، 
فاخرة من هواهر ا لكت  ا لفيته يف تضاعي  ا لا ما إليدفرائدمها على ترتي  أني  وأضي  يف مس  دقي  وأرت  غرر 

لى نس  أني  رتصيع عا لا بطري   هلدقائ  وأسلك خالا ليزاخرة من زواهر ا ل ا ملعيا لدائ  وصادفته يف أصداف ا حل
ا هذه    وقد الحظنا من خال 6ليل"ا جلة نظدمه ا لتنيزيل ويستدعيه هيز ا لة شأن  لوأسلوب بديع حسبدما يدتضيه هال

ا بالغة و  لتعل  ابيت تا لسائل ا مل   خاصة يف ا لغا لكرامية يف ا لاي، ا آلشيتخني يف حتليل ا لدراسة أنه يذكر رأي ل
  وأنه قد يكتفي برأي أحدمها  كدما قد يندل عبارااهدما ندال أمينا وال ييزيد عليدا  وقد جيدمع رأيددما يف الدرآينعجاز نإ

ا يتخني يف فا للشا لدارئ. كدما ال حظنا أنه قد يرى رأاي خما لتلدي و ا ملأسلوب رائع وصياغة هديدة تروق له نفس 
يزخمشري ا ل إىلدراسة. كدما وهد اه أقرب ا لواضع من هذه ا ملذلك يف بعض  إىلبالغية وغريها  وقد أشر ا ا لدضااي ل

 بالغية.ا لسائل ا ملبيضاوي يف ا لداضي ا لمن 

                                                           

 متعبد. من أهل ا حل. صفسرينا ملدرطي: من كبار ا ل  هللاندلسي  أبو عبد ا سأيزرهي ا خنصاري ا سأُدْرُطي هو: حمدمد بن أمحد بن أيب بكر بن فـَرٌ  ا ل -1 
عشرون هيز،ا  يعرف  ط " - الدرآنامع سأحكام ا جل أسيوط  مبصر( وتويف فيدا. من كتبه " ا يشرق واستدر مبنية ابن خصي  )يف مشا ل إىلقرطبة. رحل 

 .5/322عالم  ا سأدرطي  وكان ورعا متعبدا. ا لبتفسري 
ا س يف قصص ا لجمل اتأريخ. من كتبه : عرائس  لاب ا  ي  أبو إسحاق: مفسر  من أهل نيسابور له اشتغثعلا لثَـّْعَلي   هو: أمحد بن حمدمد بن إبراهيم ا ل -2 
 .1/212عالم  ا سأثعلي. ا ليعرف بتفسري  الدرآنبيان يف تفسري ا لكش  و ا لنبيا،  و سأ
تأويل. كان من ل اذهي إبمام علدما، ا لدب  نعته  سأ ابا ملمفسر  عواحدي: ا لسن ا حلَواِحدي  هو: علي بن أمحد بن حمدمد بن علي بن َمتُّوية  أبو ا ل -3 

 ا يغيز ا لسري  وقد أخذ تفا لوهييز " كلدا يف ا لوسي  " و " ا لبسي  " و " ا لرّي ومهذان( ومولده ووفاته بنيسابور. له " ا لتجار أصله من ساوة )بني ا لأوالد 
واحدي نسبة ل اسىن " وغري ذلك وهو كثري. و ا حلمسا، ا سأط " و " شر   -نيزو  ا لط " و " أسباب  -تني مل امسا، ومسى هبا تصانيفه  وشر  ديوان ا سأهذه 
 .4/255عالم  ا سأديل ابن مدرة. ا لواحد بن ا ل إىل
ا سّنة  ا لحمدمد  ويلد  مبحيي  َفرَّا،  أبوا لفرّا،  أو ابن ا لسني بن مسعود بن حمدمد  ا حلم(  هو:  1117 - 1044هـ =  510 - 436بَـَغوي )ا ل -4 
تأويل ا لديث  و لباب ا حل سنة  يفا لشافعية  و شر  ا لتدذي  يف فده ا ل)بـََغا( من قرى خراسان  بني هراة ومرو. له  إىلبغوي: فديه  حمدث  مفسر. نسبته ل

 .2/259عالم  ا سأروذ. ا لصحيحني وغري ذلك. تويف مبرو ا لدمع بني ا جلسنة و ا لتفسري  و مصابي  ا لتنيزيل يف ا ل ا مليف مع
 .3/35سائرة  ا لكواك  ا ل -5 
 .1/1  أبو السعود -6 



 

 (26) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 ية: لتفسري ليمة  أن حندده يف وقاط اتا لأما منهجه يف 

ا قد عده رأي  و  لتفسري ابا ل  أنه تفسريه من نو: أيب السعودعالمة ا لأوال: إن أو  ما يالح، على مندج 
رأي  وهي تندرج حتت أربعة شروط حسبدما  لتفسري ابا لال بد مندا نإابحة  يتا لشروط ا لدبيل لتوافر ا لعلدما، من هذا ل

  رهان:ا ليف  2يزركشيا لعن  1سيوطيا لندل 

خذ بدو  ا سأ: ثاينا لوضو:. ا ملضعي  و ا لتحرز عن ا لعليه وسلم مع  هللاصلى  هللاندل عن رسو  ا ل: اسأو 
للرأي فيه.    انيزو  وحنوها مما ال جما لرفو: مطلدا  وخصه بعضدم أبسباب ا ملصحايب  فدد قيل: إنه يف حكم ا ل

ا رابع: ا لب. عر ا لكثري من كالم ا لما ال يد  عليه  إىلاي، ا آلحرتاز عن صرف ا اللغة مع ا لخذ مبطل  ا سأ: الثالث
ا رازي ا لشروط تفسري ل ايت تتوافر فيدا هذه ا لتفاسري ا لشر:. وأشدر ا لكالم  ويد  عليه قانون ا لخذ مبا يدتضيه سأ
سدمى ا مل يب السعودأتأويل" وتفسري ا لتنيزيل وأسرار ا لسدمى "أنوار ا ملبيضاوي ا لغي " وتفسري ا لسدمى "مفاتي  مل

 3كرمي".ا ل الدرآنميزااي  إىلسليم ا لعدل ا ل"إرشاد 

 وسر إعجازه: القرآنةشف ع  بالغة  لعناكته اب

بالغية للدرآن  ا لاحى نو ا لبالغية سأنه "اهتم فيه إببراز ا لكدمصدر هام للدضااي   أيب السعودلدد اشتدر تفسري 
ون آخر  واستنباط تعبري بلف، دا لوق   و ا لو الفصلطناب  و ا نإجياز و ا نإتأخري  و ا لو  التددميحيث كش  لنا عن أسرار 

                                                           

 السيوطي  ها لضريي ا خدين ا لرمحن بن أيب بكر بن حمدمد ابن ساب  ا لم(  هو: عبد  1505 - 1445هـ =  911 - 849سُُّيوطي )ا ل   اَل ا جلَ  -1 
 ده وعدمره مخسا لداهرة يتيدما )ما، و ا لصغرية. نشأ يف ا لة ا لرسا لكبري  و ا لكتاب ا لمصن   مندا  600دين: إمام حاف، مؤر  أدي . له حنو ا ل  

  أكثر  ا لندم  فمنيل  منيزواي عن أصحابه مجيعا  كأنه ال يعرف أحدا ا لدياس  على ا ملناس  وخال بنفسه يف روضة ا لسنوا،( وملا بلغ أربعني سنة اعتيز  
دااي فردها. وبدي على ه إليه  وأرسل إليهسلطان مرارا فلم حيضر ا لدااي فريدها. وطلبه ا هلو  ا  مو ا سأمرا، ييزورونه ويعرضون عليه ا سأغنيا، و ا سأكتبه. وكان 

ا تخاض  فولدته وهي بني ا مله أن أتتيه بكتاب  ففاهأها كت   سأن أابه طل  من أما لبادية أنه كان يلد  اببن ا لن  ا ملأن تويف وقرأ، يف كتاب  إىلذلك 
 .3/301عالم  ا سأني  وغريه.  لالا جل  تفسري الدرآنقران يف إعجاز ا سأ  و معرتك الدرآنتدان يف علوم ا نإكت . ومن أشدر مؤلفاته: ل
ا شافعية و ا ل بفده ا ملدين: عا ل  بدر هللايزركشي  أبو عبد ا ل هللام(  هو: حمدمد بن هبادر بن عبد  1392 - 1344هـ =  794 - 745يزَّرَْكِشي )ا ل -2 
عجالن  ا لابة   و لدطة صحا لهابة نإيراد ما استدركته عائشة على ا نإوفاة. له تصاني  كثرية يف عدة فنون  مندا: ا لولد و ا ملصل  مصري ا سأتركي  صو .سأ

 .6/61عالم  ا سأفده. ا ل  ي  ثالث جملدا، يف أصو ا حملبحر ا لفده  و ا ليف أصو  
ا منا: بن خليل  الدرآن. كذلك انظر: مباحث :ى علوم 292م  ص:2000علم للدماليني  ا ل  دار 24  طا حل  صبحي صالدرآنمباحث :ى علوم  -3 
سيد حسني ا لدكتور حمدمد ا لفسرون  ا ملتفسري و ا ل. كذلك انظر: 378م  ص:2000توزيع  ا لعارف للنشر و ا مل  مكتبة 3هـ(  ط1420تو:ى: ا ملدطان )ل
 .1/205داهرة  ا لهـ(  مكتبة وهبة 1398تو:ى: ا ملذهي )ا ل
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بيان ا لعاى و ا ملالثة  ثا لبالغة ا لرتاكي   وغري ذلك من أسرار علوم ا لفردا، و ا ملخبااي  ستورة :ىا ملدقيدة ا لعاى ا مل
 1بصرية  افذة  وحسا اثقبا". هللا من منحه ا الا إليدىت ال يدتدى ا لبديع  ا لو 

ا أنه كثري  -غري ما تددم  -تفسري فالحظت عليه ا لذهي: "قرأ، :ى هذا ا لدكتور حمدمد حسني ا لويدو  
 الدرآنى بالغية للدرآن  فدو يدتم أبن يكش  عن نواحا لناحية  لولو: ابا لعبارة وصوغدا  مولع كل ا لعناية بسبك ل
ا ري  و تأخا لو  لتددمياطناب  و ا نإجياز و ا نإوصل  و ا لو الفصلبالغية  وسر إعجازه :ى نظدمه وأسلوبه  وصخاصة :ى ابب ا ل
طيااها  مما ال يكاد يظدر  ية بنيالدرآنرتاكي  ا لىت حتدملدا ا لدقيدة ا لعاى ا ملتذييل  كدما أنه يدتم إببدا، ا لعرتاض و ال
ا  رزين :ى هذه مل افسرين ا ملعربية  ويكاد يكون صاحبنا هو أو  ا للغة ا لعرفة بدقائ  ا مل ملن أوتى حظا وافرا من ا ال
 رزين ا ملفسرين ا ملعلدما،  أما كونه أو  ا لبالغية أمر اثبت وقد اتف  عليه عند ا لناحية  لونرى أن اهتدمامه اب 2ناحية".ل

أبو عالمة ا لا و ليدإيزخمشري قد سب  ا لعالمة ا لذهي فدو أمر قد ال نوافده فيه سأن ا لناحية كدما يراه حمدمد ا ليف هذه 
 كذلك ينص بسبده كدما مر.  السعود

 سرائيليات:ا إلم  موقفه 

ري سرائيليا،  حيث أنه مدل :ى سردها  غا نإومما يذكر للعالمة من موق  هاد يف تفسريه فدو موقفه من 
ا يزم هبا  و جل اذهي أنه  إن أتى هبا أحيا ا فإنه ال يذكرها على سبيل ا لدكتور حمدمد ا ل ا  مولع بذكرها  وهو كدما ق

عد ذلك  ضعفدا  وإن كان ال يعد  عليدا ب إىلرواية بدوله: روي  أو قيل  مما يشري ا لكم بصحتدا  بل يبدأ ذكر حل
ْم هِبَِديٍَّة فـََناِظرٌَة ِِبَ يـَْرِهُع ليدإ: ﴿َوِإيّنِ ُمْرِسَلٌة الندملمن سورة  تعاىلشارة. فدمثاًل عند تفسريه لدوله ا نإولعله يكتفى هبذه 

 إىلواق ... طا سأساور و ا سأوارى وحليدم ا جلعالمة: ُروي أهنا بعثت مخسدمائة غالم عليدم ثياب ا ليدو   3رسلون﴾ا مل
 ليهإغريبة  ومع ذلك فلم يعد  عليدا وال بكلدمة واحدة  ولعله اكتفى مبا يشري ا لعجيبة ا لدصة ا لآخر ما ذكره من 

 4لف، "روي" من عدم صحة ما ذكره.
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ا صة يوس  عليه واردة يف قا لسرائيليا، ا نإتنبيه على بطالهنا  كدما فعل مع ا لوقد يسردها للتحذير مندا  و 
 -سالما لعليه -عالمة: وقد فسر مهه ا ليدو   1: ﴿َوَلَدْد مَهَّْت ِبِه َوَهمَّ هِبَا َلْواَل َأْن رََأى بـُْرَهاَن َربِِّه﴾تعاىلسالم يف قوله ل

دوله: عجيبة  عد  عليدا ب ا  آخر ما روي من أقو  إىلتان.... ا خيدمان وهلس جملس ا هلحل  -سالما لعليه -أبنه 
ذهان  ويل ملن الكدا  ولفددا  أو مسعدا  ا سأعدو  و ا لذان  وتردها ا آل خرافا، وأابطيل متجدا ا ال"إن كل ذلك 

واردة يف قصة هارو، ومارو،  فصر  هبا أهنا "مما ال تعويل عليه ملا أن مداره ا ل ا  قو ا سأوكدما فعل مع  2وصدقدا".
 فيدو  -سالما لعليه –وكدما فعل يف قصة فتنة داود  3ندل".ا لعدل و ا لفة سأدلة ا لتخا ملود  مع ما فيه من إليدرواية 

س ما مكروه  : مكروه  ومكر خمرت: بئنبوة وشرفدا: "فإفك مبتد ا لكتاب فيدا مما ال يلي  بشأن ا لواصفا ما رواه أهل 
وقد ال حظنا أنه مع ندل مثل  4طبا:  ويل ملن ابتدعه وشاعه  وتبا ملن اخرتعه وأذاعه".ا لمسا:  وتنفر منه ا سأمتجه 
رواية بصيغة تشعر بضعفدا كثريا ما يعد  عليدا  أما تعرضه هلا بدون تعدي  عليدا  فدي مواضع قليلة كدما مر ا لهذه 
 -سالما لعليه  -هدية سليدمان  قصةيف

 فقهية:ا لسائل ا ملموقفه م  ذكر 

فددية  "لكنه ا ل سائلا ملتعرض :ى تفسريه لبعض  - هللارمحه  -عالمة ا لذهي أن ا لدكتور حمدمد ا لقد نص 
ية وال ييزيد على ا آلذاه  :ى ا ملذهبية  بل جنده يسرد ا ملدلة ا سأفددية و ا لناقشا، ا ملمدل هدا  وال يكاد يدخل :ى 

ية  جنده يعرض للتخالف ا آل..  5لغو يف أامَْيَاِنُكْم﴾ لاب هللا: ﴿الَّ يـَُؤاِخذُُكُم البدرةمن سورة  تعاىلذلك. فدمثاًل عند قوله 
ل  لغو فيدو : "وقد اخُتِلَ  فيه  فعند ا هو أن حيل  على شئ يظنه على ما حا ليدمني ا لذه ى :ى حتديد معىن ا مل

  هللا  وبلى وهللا وعرب: الا لهو قو   - هللارمحه  -شافعى ا لكذب. وعند ا لعليه مث يظدر خالفه  فإنه ال يدصد فيه 
 6نفية".ا حلقو   ية علىا آلفينيز   " وال ييزيد على ذلك بل اميضىا  ب لل  ابا حلمما يؤكدون به كالمدم من غري إخطار 

 عراب:ا إلقرا ات ووجوه ا لمنهجه يف ذكر 
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در ما يوض  درا،ا،  ولكن بدا لدرا،ا، "أبنه يعرض أحيا ا لذكر ا لذهي يلتخص مندجه يف ا لدكتور حمدمد ا لجند 
مواقع  نحوية  إذ يعرض لبيانا لسائل  ملغا اب لسعود يدتم اهتدماما ابا لوجند أاب  1عىن وال يتوسع كدما يتوسع غريه".ا ملبه 
تدمل أوهدا ية حتا آلتدملة فيدا  إذا كانت ا حملوهه ا سأكلدما، وهذورها  ويورد ا لأصل  إىلدمل  ويشري ا جلكلدما، و ا ل
عاري   ويره  واحدا مندا ويدلل على رهحانه. ونكتفي بذكر ما أوردبه ا سأية على اختالف ا آلعراب  ويُنيز  ا نإمن 
 ية: لذي اميكن تلتخيصه يف نداط اا لدرا،ا،  و ا ليف  أيب السعودديث عن مندج ا حلعريب شاوش يف ا لاذ ستا سأ

ا عاين مل اساسي  إذ هعلدا وسيلة لتوضي  ا سأدرا،ا، خدمة اهتدمامه ا لوظ   -أبو السعود –يرى أنه  -1
 رتهي .ا لدارنة للتوضي  و ا ملسياق  معتدمدا على ا ليت ختدم ل

ا تختلفة ا مل درا،ا،ا لفاضلة بني ا ملدارنة و ا ملفصاحة  يف ا لبالغي حكدما يف حتديد ا لدياس ا ملهعل  -2
 واردة.ل

ورة  وعند شد ملشاذة ابا لدرا،ة ا لشاذة لديه  فدمرة يص  ا لدرا،ة ا لشدورة و ا ملدرا،ة ا لخيتل  مفدوم  -3
 شاذة.ا لدرا،ة ا لهي تكون من  البحث

سبع أو من غريه  فإنه قد يعل  عليدا وقد ال يعل . وعند تعليده ا لأكانت من درا،ة سوا، ا لعند ما يذكر  -4
شعر ا للغة  و  لاب حيانا سأدرا،ة. كدما يستد  يف بعض ا لتابعني  لدوة ا لصحابة و ا لسنة وآاثر  ليستد  اب
 2تعبري.ا لوطرق 

 علما  حو  تفسريه: ا لآرا  
خرى ا سأتفاسري ل اعلدما، وال نكاد جند رأاي يندص شأنه ومكانته بني ا لتفسري قبوال عظيدما عند ا لهذا    قد  ا

ختلو عندا تفاسري أخرى   يت قدا لكثرية ا ليزااي ا ملبالغية. بل توهد فيدا ا لدواعد ا ليت اهتم فيدا مؤلفوها بتطبي  ا ل
 قداميا وحديثا.  الدرآنعن علوم  البحث ا  ددني يف جما حملعلدما، و ا لا كبار إليديت أشار ا لوهي 
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عت تفسريه ا لنفية: "وقد طا حلبدية يف تراهم ا لفوائد ا لذهي ندال عن صاح  ا لدكتور حمدمد ا ليدو  
دمل على تخل  متضدمن لطائ  ونكا،  ومشتا ملدصري  لدمل  وال ابا ملطويل  لوانتفعت به وهوتفسري حسن  ليس اب
يه مبا مل عنه يف كتابه:"وقد أتى ف ا  روم  أنه قا لذكر أفاضل نظوم يف ا ملعدد ا لفوائد وإشارا،". وندل عن صاح  

 الآلخر". وكذلك ندل عن صاح   اسأو سائر: كم ترك ا لثل ا ملذان  فصدق ا آلزمان  ومل تدر: به ا سأتسدم  به 
سبكه سن كبار  حلا لفحو  ا لدبو  من  لتلدى ابا لقطار  ووقع له ا سأعنه: "انتشر، نستخه :ى  ا  كش  أنه قل

 1فسرين".ا ملله: "خطي   ا  وصدق تعبريه  فصار يد
دقة  بعيد عن ل اكتاب دقي  غاية ا لف دملة ا جلوعلى علدما،  فيدو : "ا لمث يددم رأيه كنتيجة ملا ندله من آرا، 

مدم لدمية  وهو مرهع عا لنواحى ا لتكلم عن بعض ا لمن  إليهتفسري مبا ال يتصل به  غري ُمسرف فيدما يضطر ا لخل  
رين".ا مليعتدمد عليه كثري ممن ها، بعده من   2فسِّ

ك حسن تعبريه تفسري رائع ممتاز يستدوي أيب السعود: " تفسري الدرآنعرفان يف علوم ا لويدو  صاح  منا هل 
ازه, ددمة يف بيان إعجا ملناحية ا لعناية هبذه ا لو  الدرآنويروقك سالمة تفكريه ويروعك ما أخذ نفسه به من جتلية بالغة 

 3طويل."تا لشو و ا حلسنة وبعد عن ا لتطبي  وحمافظة على عدائد أهل ا لذوق وتوفي  يف ا لمع سالمة يف 
ا به عن أسرار تعبري  كش  فيه صاحا ل ا  صوغ ومجا لتفسري غاية :ى اببه  وهناية :ى حسن لا  أن هذا حلاو 

 إليهوما مل يسب   بيضاوي وغريمهاا لداضي ا ليزخمشري  و ا لعالمة ا لفسرون ممن قبله كا مل إليهية  ما سب  الدرآنبالغة ل
ا :ى  علدما، أبنه خري ما ُكت ا لعلم  وشدد له كثري من ا لتفسري بني أهل ا لأحد.  ومن أهل ذلك ذاعت شدرة هذا 

ا ورة  متابعا لليزخمشري و سورة س الدرآنروية يف فضائل ا ملبياين. ومما يؤخذ عليه  إيراده لألحاديث ا لبالغي و ا لتفسري ل
: وعن ا    حيث قفاحتةا لذي ذكره يف فضل سورة ا لديث ا حلديث.  حلعلم ابا لبيضاوي وهي موضوعة ابتفاق أهل ل

عذاب حتدما ا لدم علي هللادوم ليبعث ا ل: "إن ا  عليه وسلم ق هللاني صلى ا لعنه أن  هللايدمان رضي ا لحذيفة بن 

                                                           

  .1/245فسرون  ا ملتفسري و ا ل -1 
 .1/245فسرون  ا ملتفسري و ا ل -2 
 .2/67لي وشركاه  ا حل البايبعة عيسى   مطب3هـ(  ط1367تو:ى: ا مليزُّْرقاين )ا لعظيم ا ل  حمدمد عبد الدرآنعرفان :ى علوم ا لمناهل  -3 
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عذاب ا لفريفع عندم   هللاني  فيسدمعه ا ملعا لدمد هل رب ا حل -الدرآن–كتاب ا لمن صبياهنم يف مدضيا  فيدرأ صي 
 1أربعني سنة".
 على م  جا  بعده: أيب السعودأتثري تفسري 

رمحه  -2وسيا ال لمام نإ ابالغية  ا لناحية ا لسعود أتثري عظيدما واستفاد منه كثريا :ى ا لوممن أتثر بتفسري أىب 
ندل عنه ا لوسي عند ال ل اعاى. فدد ورد ذكره يف تفسريه أكثر من سبعني مرة  ويع ر عنه ا مل:ى تفسريه رو   -تعاىل هللا

من أهل  -أيب السعودتفسري  -شوكاين وقد ها، قوله فيه واصفا: "هوا لكدما استفاد منه   3سالم.ا نإشيخ  ا  بدوله: ق
ا شيخ ا لوقد أشاد به  4وقد ورد ذكره يف تفسريه أكثر من مخس مرا،. تفاسري وأحسندا  وأكثرها حتديدا وتدقيدا"ا ل
كثري مندا ل اتفاسري وإن كانت كثرية فإنك ال جتد ا ل: "و ا  تأخرين يف مددمة تفسريه حيث قا ملطاهر بن عاشور من ل

تفاسري ا لم إن أهدمع على تفاو، بني اختصار وتطويل. و ا جل ا الة على كالم ساب  حبيث ال ح، ملؤلفه ا ل عا ال
لتخص من ملابيضاوي لا  وتفسري 5رازيلادين لاغي  لفتخر لاوهييز البن عطية ومفاتي  لارر حملاكشاف و لاتفسري 

                                                           

  مكتبة 4هـ(  ط1403تو:ى: ا ملتفسري  حمدمد بن حمدمد بن سويلم أبو ُشدبة )ا لوضوعا، :ى كت  ا ملسرائليا، و ا نإ. كذلك انظر  1/20  أبو السعود -1 
 .1/282تتخصصة  ا ملية الدرآنوسوعة ا مل. كذلك انظر  1/143سنة  ا ل
  ثنا،: مفسر  حمدثا لدين  أبو ا لوسي  شداب ا ال لسيين ا حل هللام( حمدمود بن عبد  1854 - 1802هـ =  1270 - 1217َكبري )ا لوسي ا ال ل -2 

هـ وعيز   فاندطع للعلم. مث سافر  1248فتا، ببلده سنة ا نإعتداد  جمتددا. تدلد ا الددين  من أهل بغداد  مولده ووفاته فيدا. كان سلفي ا جملأدي   من 
بغداد يدون رحالته ويكدمل ما كان  إىليد. وعاد ا جملسلطان عبد ا لشدرا وأكرمه  21ستانة  ومر مباردين وسيواس  فغاب ا آلوصل  فا مل إىلهـ  1262)سنة 

 .7/176م  عالا سأتفسري   وله مؤلفا، قيدمة غري هذا. ا لعاين( ا ملأن تويف. من أشدر مصنفاته: )رو   إىلقد بدأ به من مصنفاته  فاستدمر 
 .93دين عرت  ص:ا ل  نور الكرمي الدرآنعلوم  -3 
 . 1/261ع  ا لطا لبدر ا ل -4 
دين ل ا  فتخر هللابكري  أبو عبد ا لتيدمي ا لسني ا حلسن بن ا حلم(  هو: حمدمد بن عدمر بن  1210 - 1150هـ =  606 - 544رَّازِي )ا لَفتْخر ا ل -5 
له  ا  ا نسبته  ويديدإلري و ا لنس . أصله من ط رستان  ومولده يف ا لوائل. وهو قرشي ا سأندو  وعلوم ا ملعدو  و ا ملفسر. أوحد زمانه يف ا ملمام ا نإرازّي: ا ل

فارسية. من أشدر  ل اناس على كتبه يف حياته يتدارسوهنا. وكان حيسن ا لندر وخراسان  وتويف يف هراة. أقبل ا لخوارزم وما ورا،  إىلرّي( رحل ا ل)ابن خطي  
 .6/313عالم  ا سأ. الكرمي الدرآنغي  مثاين جملدا، يف تفسري ا لتصانيفه:  مفاتي  



 

 (32) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 3تفتازاينا لو  2ديزويينا لو  1طييا لوسي  وما كتبه ال لاشداب لاغي  بتحدي  بديع  وتفسري لاكشاف ومن مفاتي  لا
 5".أيب السعودبيضاوي  وتفسري ا لعلى تفسري  4فاهيا خكشاف  وما كتبه ا لعلى 

  عن مراده. أو ىت تكشا لتعليدا، ا لواشى و ا حلبكثرة  -تفاسري ا لكغريه من   -تفسري ا لومل يظفر هذا 
ا كالم عن هذا ل اظنون عند ا لتتعدبه :ى بعض ما يدو   ومل يدع حتت يد ا شئ من ذلك  غري أننا جند :ى كش  

 1041و:ى سنة تا ملحصارى ا آلرومى ا لشيخ أمحد ا لتعليدا، فدمن ذلك: تعليدة ا ل  عليه من تفسري  ذكر ما كتل
   النصي  من قر  إىلددسى  علَّددا ا لدين بن يوس  ا لشيخ رضى ا لدخان. وتعليدة ا لسورة  إىلروم ا لهـ من سورة 

ا يزخمشرى و ا ل عالمتنيا لددس زائراً  وكان دأبه فيدا ندل كالم ا ملدين  حني دخل ا لوىل أسعد بن سعد ا مل إىلوأهداها 

                                                           

عجم. كانت له ل ابيان. من أهل تورييز  من عراق ا لتفسري و ا لديث و ا حلطيي: من علدما، ا لدين ا ل  شرف هللاسني بن حمدمد بن عبد ا حلطِّيي هو: ا ل -1 
نفاق على ا نإطلبة و ل ابتدعة  مالزما لتعليم ا ملرّد على ا لري  حىت افتدر يف آخر عدمره. وكان شديد ا ختجارة  فأنفددا يف وهوه ا لرث و ا نإثروة طائلة من 

غي  ا ل  فتو سدمى با ملكشاف  ا لبصر. من أشدر مؤلفاته: شر  ا لسنة  متواضعا  ضعي  ا لكتاب و ا لدقائ  من ا لاهة مندم  آية يف استتخراج ا حلذوي 
 .2/256عالم  ا سأري . ا لكش  عن قنا: ا ليف 

عروف ا ملشافعّي  ا لديزويين ا لدين ا ل     هالا يعا ملرمحن بن عدمر  أبو ا لم(  هو: حمدمد بن عبد  1338 - 1268هـ =  739 - 666َديْزِويين )ا ل -2 
وم  مث قضا، دمش  ر  لدضا، يف  احية ابا لوصل. وي  ملأصله من قيزوين  ومولده ابفددا،. ا لعجلّي: قاض  من أداب، ا لصخطي  دمش . من أحفاد أيب دل  

أن تويف. من كتبه :  إىلدضا، هبا  فاستدمر ا لمث واله  738دمش  سنة  إىلناصر ا للك ا ملسلطان ا ل( ونفاه 727دضاة مبصر )سنة ا لهـ فدضا،  724سنة 
ا رتكية و ا لعربية و  لبا ابعبارة  أديا لرهاين. وكان حلو ا سأرهاين من شعر ا ملسور ا لتلتخيص  و ا ليضا   يف شر  ا نإبيان  و ا لعاين و ا ملفتا  يف ا ملتلتخيص 

 .6/192عالم  ا سأفضائل. ا لفارسية  مسحا  كثري ل
ا بيان و ا لعربية و ا لدين: من أئدمة ا لتفتازاين  سعد ا ل هللام( هو: مسعود بن عدمر بن عبد  1390 - 1312هـ =  793 - 712تـَّْفَتازاين )ا لسَّْعد ا ل -3 
ا به: اهذي  مسرقند  فتويف فيدا  ودفن يف سرخس. كانت يف لسانه لكنة. من كت إىلنط . ولد بتفتازان )من بالد خراسان( وأقام بسرخس  وأبعده تيدمورلنك مل
سوابغ يف ا لنعم ا لبني و ا لطا لكالم  وشر  مداصد ا لبني يف ا لطا لفتا   و مداصد ا ملتختصر اختصر به شر  تلتخيص ا ملبالغة  و ا لطو  يف ا ملنط   و مل

ا صو   و ا سأ اه  يفا حلعضد على خمتصر ابن ا لنسفية و حاشية على شر  ا لعدائد ا لادي حنو  و شر  ا هلنوابغ لليزخمشري  و إرشاد ا لكلم ا لشر  
 .7/219عالم  ا سأكت   وكان عدمره ست عشرة سنة. ا لصرف  وهو أو  ما صّن  من ا لعيزي يف ا لصري  تا لتندي  و شر  ا لكش  غوامض   إىلتلوي  ل
َداب ا ل -4  دضاة ا لصري: قاضي ا ملفاهي ا خدين ا لم(  هو: أمحد بن حمدمد بن عدمر  شداب  1659 - 1569هـ =  1069 - 977َفاهي )ا خَ شِّ

ثدماين فواله قضا، عا لسلطان مراد  لروم  واتصل ابا لبالد  إىلقبيلة خفاهة. ولد ونشأ مبصر  ورحل  إىللغة. نسبته ا لدب و ا سأتصاني  يف ا لوصاح  
أن تويف. من أشدر   إىلمصر ووي قضا،اً يعيش منه فاستدر  إىلروم  فنفي ا لبالد  إىلشام وحل  وعاد ا ل إىلسالنيك  مث قضا، مصر. مث عيز  عندا فرحل 

واص للحريري ا خ أوهام غواص يفا لدخيل و شر  درة ا لعرب من ا لعليل فيدما يف كالم ا ليتيدمة  و شفا، ا لبا ترهم به معاصريه على نس  ا ال لة كتبه: رحيان
ندمان ا لرتاهم  و رحيانة ا لبدااي جملد يف ا لمن  ا  رها ليزوااي مبا يف ا لداضي عياض أربع جملدا،  و خبااي ا لرايض يف شر  شفا، ا لس و نسيم ا لا جملو طراز 
 .1/238عالم  ا سأبيضاوي  مثاين جملدا،. ا لراضي حاشية على تفسري ا لداضي وكفاية ا لو عناية 

تونسي ا لطاهر بن عاشور ل اطاهر بن حمدمد بن حمدمد ا ليد" حمدمد ا جملكتاب ا لديد من تفسري ا جلعدل ا لسديد وتنوير ا لعىن ا ملتنوير " حترير ا لتحرير و ا ل -5 
 .7/1م  1984تونس   –تونسية للنشر ا لدار ا لهـ(  1393تو:ى : ا مل)
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اكدمة ا حمل فىت  مثا مل ا  داضى  وقا ل ا  كشاف  وقا ل ا  سعود" بدوله: قا لفاضل "أىب ا لبيضاوى  وكالم ذلك ل
ع ا لدا: "مطوكذلك من 1ظنون  وال نعلم أحداً كت  عليه غري من ذكرمها.ا لفيدما بيندم. هذا ما ذكره صاح  كش  

نستريي غري مطبو: توهد ا ملتونسي ا ل هللاحملدمد بن أمحد زيتونة أبو عبد   أيب السعودودود على تفسري ا لسعود وفت  ا ل
ا كتبة  ملوطنية بتونس  ومندا هيز،ان ابا لكتبة  ملؤل  يف ستة عشر هيز،ا. ومنه نستخة ابا ملمنه نستخة كاملة من نسخ 

ع ا لسوم وطو ؤل  صخ  تونسي مجيل حمفى بر ا مليزيتونة ومبكتبة حسن حسين من نسخ  لاب اسأو يزائر  و  جلعدمومية ابل
 2ميزخرفة".

  

                                                           

 .1/245فسرون  ا ملتفسري و ا ل -1 
ه  دار ابن 1426  1  طدينا ملصري ا ملرقم ا سأسلدمي أبو ا لكعي ا لناصر بن طرهوين ا لفسرون :ى غرب أفريديا  حمدمد بن رزق بن عبد ا ملتفسري و ا ل -2 

 .1/281سعودية  ا لعربية ا لدملكة ا ملتوزيع  ا لوزي للنشر و ا جل
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 األو  الباب

 أيب السعودبالغية يف تفسري ا لته  الودال التوكيد

 

 الفصالألو 

 أيب السعودوأغراضه عند  التوكيددواعي 

 

 ثاين لالفصال

 أيب السعودعند  إليهتوكد وأسا لعنابر 
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 بالغيا ل التوكيد –نحوي ا ل التوكيدلغة وابطالحا:  التوكيدتمهيد: ا ل

ا   فنجد نحاة اهتدماما كبرياا لبالغيني و ا ليت اهتم به كل من ا لوضوعا، ا ملمن  التوكيدال شك أن موضو: 
واق   وأنه ا ملع م منسجاا العاين وتثبيتدا ورعاية ا ملرهاين  ينص على أمهية دوره يف تدوية ا جلداهر ا لمام عبد نإ

 1تخاط .ا ملدام و ا ملدا يت يدتضيا لتختلفة ا مليبه ودواعيه ا لوأس التوكيدعن صور  -عجازا نإدالئل  -يتحدث يف كتابه
هو على حد قوله: كرمي  و ا ل الدرآنيف  التوكيدي  ا ل رهان يذكر مثانية وعشرين نوعا سأسا ليزركشي يف ا لمام ا نإونرى 

ا   ودرة دالدةا لكتيبة  وواسطة ا لريدة  وغرة ا جلدصيدة  وأو  ا لكتاب  وهو بيت ا لعظم من هذا ا سأدصود ا مل"
  2دقة."ا حلتاج  وإنسان ل

كالم وتدريره وتثبيته سوا، ا ليت أت،ي لتدوية ا لرتكيبية ا لظواهر ا لبالغي ا للغوي و ا لدرس ا ليف  التوكيدويعين 
ا  نحو وأبوابا لمباحث  إىلرؤية ونظرة شاملة ا لدملة. وانطالقا من هذه ا جلفرد أو ا ملكالم على مستوى ا لأكان 

تدقي  ا لكري و تفا ل إىل وشيوعا وأشدها حاهة ا الية استعدم لدالا لظواهر ا لظاهرة تعد من أكثر ا لبالغة  نرى أن هذه ل
ا : " اعلم أن ا  حتياط. وقا اللغة  ومساها: ا لعالمة ابن هين من خصائص هذه ا لعربية  حبيث أدرهدا ا للغة ا ليف 
ر نحاة ومبفدومه لديدم وذكا لصناعي عند ا ل التوكيدوبعد أن تكلم عن  3عىن مكنته واحتاطت له."ا ملعرب إذا أراد، ل

وهيز مل استعراض ا البعد هذا  4كالم كثرية  وهذا طريددا فتنبه عليدا."ا لحتياط يف ا ال: " ووهوه ا  له صورا خمتلفة  ق
 ن دواعيه وعناصره.بيا إىلعربية نعرض مفدومه لغة واصطالحا مث ننتدل ا للغة ا ليف  التوكيديف إبراز أمهية ظاهرة 

 لغة: التوكيدمفهوم 
كالم. ا ل إىليت ترد ل اشبدا، ا لشكوك وإماطة ا لة ا لنفس وتدويته  ومثرته إز ا لعىن يف ا ملهو: تدرير  التوكيد 
عدد: ا لو  عددا لعرب: "وكد ا لكدما ها، يف لسان   -تفعيلا لكاف من ابب ا لبتشديد –صل مصدر وكد ا سأوهو يف 
مر وأتكد مبعىن. ا سأواو أفص   أي شددته  وتوكد  ل: أوكدته وأكدته وآكدته إيكادا  وابا  دميز فيه لغة. يدا هلأوثده  و 

                                                           

هـ(  حتدي   حمدمود حمدمد 471تو:ى: ا ملدار )ا لرهاين ا جلصل  ا سأفارسي ا لرمحن بن حمدمد ا لداهر بن عبد ا لعجاز   أبو بكر عبد ا نإانظر: دالئل  -1 
 وما بعدها. 1/315دين جبدة  ا ملدار  -داهرة  لدين ابا مل   مطبعة1992  3شاكر أبو فدر  ط

  1  حتدي   حمدمد أبو ا لفضل إبراهيم   ط(هـ794: تو:ىا مل) يزركشيا ل هبادر بن هللا عبد بن حمدمد دينا ل بدر هللا عبد أبو  الدرآن رهان يف علوم ا ل -2 
 .2/382  وشركائه ليا حل الباىب عيسى عربيةا ل كت ا ل إحيا، دار

 .3/103 ،عامة للكتابا لصرية ا مل  هليئة 4هـ(  ط392تو:ى: ا ملوصلي )ا ملفت  عثدمان بن هين ا لصائص  أبو ا خ -3 

 .3/113ا لخصائص،  -4 
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 التوكيدتأكيد و ا لف 1ا عدد، فأكد  وإذا حلفت فوكد."عدد أهود  وتدو : إذا لدميز يف ا هليدمني  و ا ل: وكد، ا  ويد
ُدُضوا  : ﴿تعاىلواو يف قوله  لكرمي ابا ل الدرآنلغتان  وقد ها، يف  ا أن  3يزهاجا ل. ويرى 2ا﴾امْياَن بـَْعَد تـَوِْكيِدها سأَ َوال تـَنـْ

 4الن مستدالن.على أهندما أصرتكيبني  وهذا دليل  لتصري  ها، ابا لواو  وهو ليس بصحيي   سأن ا لدميزة أبدلت من هل
ا غتان  وليس أحد صة  ومها لا لا خواو ا لدميزة و  هل: أتكيد وتوكيد ابا  فصل: "اعلم أنه يدا مليدو  ابن يعيش يف شر  

ومل   تراك تدو : "أكد يؤكد أتكيدا"  و"وكد يوكد توكيدا" ا الخر, سأهندما يتصرفان تصرفا واحدا  ا آلرفني بدال من حل
ا عرب عن أيب ا لوندل صاح  لسان  5ني أغل   فيجعل أصال  فلذلك قلنا: إهندما لغتان."ا لستعدمال ايكن أحد 

هيزا،  ومن ذلك أن ا سأعداد نإحاطة ا سأشك ويف ا لكالم نإخراج ا لدخل يف  التوكيدأنه يدو :  " 6 ردا ملعباس ل
 فإذا قلت كلدمين أخوك تكليدما مل جييز أن تدو ؛ كلدمين أخوك  فيجوز أن يكون كلدمك هو أو أمر غالمه أبن يكلدمك 

يت تنحدر من مادة ا لعاين ا ملوهكذا نالح، أن  7سرج توكيدا: شده."ا لرحل و ا ل هو. ووكد ا الكلم لك ا مليكون 
ره وتدويته كالم  أي تدريا ليف  التوكيدغرض من ا لتشديد  وهذا هو ا لتدمكني  و ا لتدرير و ا لثبو، و ا ل"وكد" هي 
 وتشديده.

 

                                                           

هـ  دار 1414  4هـ(  ط711تو:ى: ا ملفريدى )ا نإرويفعى ا لنصاري ا سأدين ابن منظور ا ل ا  فضل  مجا لعرب  حمدمد بن مكرم بن على  أبو ا للسان  -1 
 .3/466بريو،   -صادر

 .91نحل: ا ل -2 
ا كان من أهل     الدرآنصاح  كتاب معاى   (م 923 - 855=  هـ 311 - 241)  نحوّى ا ليّزّهاج ا لسرّى بن سدل أبو إسحاق ا لإبراهيم بن  -3 
دين ا ل ا  مج  حاةنا لرواة على أنباه ا لإنباه  .بغداد يف وما، ولد. لغةا لو  نحو لاب ا ملع دب.ا سأعتداد  وله مؤّلفا، حسان :ى ا الدين  حسن ا لفضل و ل

ا داهرة  ومؤسسة ا ل -عريب ا لفكر ا لدار م  1982  1  حتدي   حمدمد أبو ا لفضل إبراهيم  طهـ(646تو:ى: ا ملدفطي )ا لسن علي بن يوس  ا حلأبو 
 1/40  ا سأعالم  1/194  بريو، –ثدافية ا لكت  ل
 .5/11 ا لداهرة  -حمدمد عبد ا خا ل  عضيدمة  د.،  دار ا حلديث  الكرمي الدرآندراسا، سأسلوب  -4 
ا  واببن يعيش بناب عروفا مل وصلي ا مل سديا سأ دينا ل موف  بدا، ا ل أبو علي  بن حمدمد سراايا ل أيب ابن يعيش بن علي بن يعيش فصل ا ملشر   -5 
 .2/219  لبنان – بريو، علدمية ا ل كت ا ل دارم  2001  1  ط(هـ643: تو:ىا مل) صانعل
عربية ل ا رد: إمام  ملعروف ابا ملعباس  ا لزدي  أبو ا سأ ا يثدما لك ر ا سأحمدمد بن ييزيد بن عبد   هو: م( 899 - 826هـ =  286 - 210) ا ملِبـَْرد -6 

 رّد بفت  ا ملداموس: ل ايزبيدي يف شر  خطبة ا ل ا  ط( ق -كامل ا لووفاته ببغداد. من كتبه ) بصرة لخبار. مولده ابا سأدب و ا سأببغداد يف زمنه  وأحد أئدمة 
 .7/144عالم  ا سأكثر وبعضدم يكسر. ا سأشددة عند ا ملرا، ا ل
 .3/466عرب  ا للسان  -7 



 

 (38) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 

 ابطالحا: التوكيد

نعكس ا ملطرد و مل اانع أو ا ملامع و  جلبالغة تعريفا اصطالحيا علدميا للتوكيد حبيث يوص  ابا لمل يذكر علدما، 
من تعري  للتوكيد يف  1علويا لفلسلفة. لكننا اميكن لنا أن نشري ونستأنس مبا ذكر ا لنط  و ا ملعلى حد تعبري علدما، 

ا ك وإماطة شكو ا لة ا لشي، يف نفسه  وتدوية أمره  وفائدته إز ا لتأكيد: متكني ل ا: " اعلم أن ا  طرازه  حيث ق
ا علوم  –يف كتابه  3راغيا ملوكذلك مبا ها، به  2فوائد...."ا لأخذ  كثري ا ملشبدا، عدما أنت بصدده  وهو دقي  ل
 4بار عنه..."خا نإأنت بصدد  شبدا، عدماا لشي، يف نفس وتدويته  وإماطة ا ل: متكني التوكيد: "ا  إذ ق -بالغةل

 علوي بلفظه وعبارته.ا ل تعري  عنا لتعري  حىت يكاد جييزم أنه أخذ ا لعلوي يف ا لراغي ا ملدارئ تواف  ا لوال خيفى على 
 :نحاةا لعند  التوكيد

اب  وهو عندهم عر ا نإيت تتبع متبوعدا يف ا لنحوية ا لعناصر ا لنحاة خيتص بدراسة أحد ا لعند  التوكيد 
ا حبيث ال يظن به شدمو " أي جيعله متحددا مستدر ا لنسبة أو ا لتبو: يف ا ملتوابع  فدو "ابع يدرر ا لمندرج حتت ابب 

  به يف ؤكد  وما علا ملتأكيد أنك إذا كرر،؛ فدد قرر، ا لفصل: "وهدوى ا مليزخمشري يف ا لعالمة ا لغريه. يدو  
. وكذلك ته  أو تومهت غفلة وذهااب عدما أنت بصدده  فأزلتها جلقلبه  وأمطت شبدة  رمبا خسامع  ومكنته يف ا لنفس 

                                                           

 1-  
ُ
يزيدية ا لي: من أكابر أئدمة ا لطا لعلوّي ا لسيين حلا حيىي بن محيزة بن علي بن إبراهيم    هو: م( 1344 - 1270هـ =  745 - 669َؤيَّد )ا مل

 729طدر )سنة مل اددي " حمدمد بن ا ملدعوة بعد وفاة " ا ليدمن. يروي أن كراريس تصانيفه زاد، على عدد أايم عدمره. ولد يف صنعا،. وأظدر ا لوعلدمائدم يف 
بالغة ا لتضدمن سأسرار ا ملراز طا لبالغة: ا ل يف حصن هران )قبلّي ذمار( . من تصانيفه يف أن تويف إىلعيزة( واستدمر ا لؤيد برب ا مل)أو  هلؤيد اب ملهـ وتلد  اب

 .8/143عالم  ا سأعجاز. ا نإوعلوم حدائ  
  (هـ745: تو:ىا مل) هلاب دؤي ملاب لد ا مل يا لطا ل علويّ ا ل سيينا حل إبراهيم  بن علي بن محيزة بن حيىي  عجازا نإ حدائ  وعلوم بالغةا ل سأسرار طرازا ل -2 
 .287ص  بريو، – عنصريةا ل كتبةهـ  ا مل1423  1ط
 3-  

َ
سالمية هبا. ووي نظارة ا نإشريعة ا لمث كان مدّرس  1909علوم سنة ا لعلدما،. خترج بدار ا لراغي: مفسر مصري  من ا ملأمحد بن مصطفى هو:  راغيا مل
وهييز ا لة  و ا لسالم رسنإ اسبة يف ا حل: داهرة. له كت   مندا  لرطوم. وتويف اب خسالمية بكلية غوردون ابا نإشريعة ا لدارس. وعني أستاذا للعربية و ا ملبعض 

 .1/258عالم  ا سأبالغة. ا لراغي مثانية جملدا،  و علوم ا ملفده  جملدان  و تفسري ا ليف أصو  
 .51ص/  (هـ1371: تو:ىا مل) راغيا مل مصطفى بن أمحد  "بديعا ل عاين ا مل بيان "ا لبالغة ا لعلوم  -4 



 

 (39) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

و سدو  أو جتوز  أ إليهفعل ا لعني"  فإن لظان أن يظن حني قلت: "فعل زيد" أن إسناد ا لنفس" و "ا لإذا هئت بـ "
 1حاطة."ا نإشدمو  و ا لنسيان. و"كل" و"أمجعون" جيداين 

ا قواعد نحو و ا لمبا يندرج حتت صنعة  -التوكيد -البابنحاة دراستدم يف هذا ا لر وانطالقا من هذا حص
  كثرية يا لعراب فدناك أسا نإنحو وقواعد ا لنحاة حس  صنعة ا لذي قرره ا لد ا حلعراب  لكننا إذا جتاوز ا هذا نإ

ا ورد، امة فيدا  ولكندا هلية  لدالا لغرضا من أغراض  التوكيديا  أو قد يعد  لذكور دالا ملغرض ا لُوظفت لنفس 
ؤكد ا ملفعله و  ؤكدا ملطل  ا ملفعو  ا ملصر: ا حلال  ا  ثا ملخرى. فدمندا على سبيل ا سأنحوية ا لبواب ا سأموزعة يف 
ا يف عط   نظرا لدملة. وكذلك بعد إمعان ا جليت أت،ي أتكيدا لعامله أو ملضدمون ا ل ا  ا حلدملة. ومندا: ا جلملضدمون 

ة إضافية يف  ال كل نالح، يف كليددما تكرارا معنواي للدمبد  منه وللدمعطوف عليه  وإن توهد هناك دالا لبيان وبد  ل
ا هذا  ىلإلفظي للدمتبو:  وقد أشار ا ل التوكيدعنوي حيتوي على هان  من ا ملتكرار ا لكل واحد منددما  سأن هذا 

  رهان.ا ليزركشي يف ا لمام نإ
ا ة ومن عرابيا نإناحية ا لنحاة من ا لذكورة جند هناك أدوا، قد درسدا ا ملنحوية ا لب بواا سأهذه  إىلإضافة 

  التوكيدصر  ونوين ا حلد يت تفيا لفعل  وإمنا  لشبدة ابا ملروف ا حل  فدمندا مثال: لتوكيدية وهي خمتصة اب لدالا لناحية ل
سني ا لك دسم  كذل لاب التوكيددراستدم سأسلوب    نحاة من خالا لوطئة للدسم تعرض هلا ا ملالم ا لدسم و ا لوالم 

ا . ومن أهم لباباثاين من هذا  لالفصالنفي  وغري ذلك مما سنتعرض له يف ا لاضي  ولن لتأكيد ا ملوسوف  وقد يف 
ا ذه ثاين من ه لصالالفيزوائد  وسنتناوهلا كذلك يف ا ل  لتوكيديت هلا رب  قوي  وعالقة مباشرة ابا لنحوية ا لباحث مل
 دراسة.ل

ا : "إن 2مام ابن هشاما نإ ا  عرتاض  فدا النحاة أبسلوب ا لعالوة على هذا جند هناك اباب للتوكيد عند 
فعل ا لفعل ومرفوعه  وبني ا لكالم تدوية وحتسينا وتسديدا  وتدع يف مواضع كثرية  بني ا لعرتضة أت،ي نإفادة ا ملدملة جل

وصوف وصفته  وبني أهيزا، ا ملشرط وهوابه  وبني ا ل ر  وبني ا خبتدأ و ا ملبتدأ وخ ره  وبني ما أصله ا ملومفعوله  وبني 

                                                           

 .2/221فصل  ا ملشر   -1 

ام: دين  ابن هشا ل ا  بن يوس   أبو حمدمد  مج هللابن يوس  بن أمحد بن عبد  هللاعبد هو:  (م 1360 - 1309هـ =  761 - 708) ابن ِهَشام -2 
م أحنى من سيبويه. من له ابن هشا ا  عربية يد ل ابا ملغرب نسدمع أنه ظدر مبصر ع ملابن خلدون: ما زلنا وحنن اب ا  عربية. مولده ووفاته مبصر. قا لمن أئدمة 
 .4/147عالم  ا سأاه . ا حل  يف حتدي  تصري  ابن ا لطا لعاري   و  عدمدة ا سألبي  عن كت  ا لمغين   : تصانيفه



 

 (40) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

فعل  وبني حرف ل اناسخ وما دخل عليه  وبني قد و ا لرف ا حلرور  وبني ا جملار و ا جلتضايفني  وبني ا ملصلة  وبني ا ل
عرتاض وذكر له أغراضا ا الكالم يف ابب ا ليزركشي ا لمام ا نإوقد فصل  1نفي ومنفيه  وبني مجلتني مستدلتني."ا ل

. وسنرهع التوكيد نحاة حبثا ودراسة يف اببا لاو  فيه ذكر ما يتناوله ا حملوهيز ا ملستعراض ا الوإننا نكتفي هبذا  2متعددة.
 .البابثاين من هذا  لالفصالعرتاض يف ا الابب  إىل

 بالغيني:ا لعند  التوكيد
دها حبثا نحاة من حيث مشوليتدا وتعدد تواها لبالغيني عن دراسته عند ا لعند  التوكيدقد ال خيتل  دراسة 

ا وقيدمتدا  كيدالتو تنو: على أمهية ظاهرة ا لشدمو  و ا لبالغة. وإمنا يد  هذا ا لتختلفة من علم ا ملبواب ا سأودراسة يف 
 ر  كدما أهنم خ ا ري بشكل مستدل حتت عنوان: أضرب ا خسناد ا نإ  ا عربية. فتناولوها يف أحو ا للغة ا لية يف  لدالل

بد   ا لبيان و ا لط  عا لوص   و ا لو  التددميتعري  و ا ل  من إليهسندا مل ا  تعلدة أبحو ا ملباحث ا ملفصلوا ذكرها يف 
يت ا لامة ا هلباحث ا ملمن وكذلك   بالغيني.ا لتدرير عند ا لو  التوكيدقد يؤتى هبا لغرض  ا  حو ا سأفإن كال من هذه 

اب ذكر توكيد طنا نإي  ا لطناب  وقد نالح، يف كثري من أسا نإجياز و ا نإعاين  هو: مبحث ا ملتبحث عندا يف علم 
يضا  نإ اتذييل  وما يسدمى: ا لصور: ا لبالغي  ومن تلك ا لسلوب ا سأدملة غرضا أصليا لإلتيان هبذا ا جلمضدمون 

ا ت أنوا: دوا، حت سأاب التوكيدسيوطي ا لعالمة ا لتتدميم. وقد أدرج ا لو  ا  يغا نإهبام  وكذلك يلح  هبا ا نإبعد 
 اسأو بس  وزايدة. ف إىلطناب ا نإإجياز قصر وإجياز حذف  كذلك اندسم  إىلجياز ا نإ: "كدما اندسم ا  طناب  فدنإ

ا ة يف نو: تيا آلتأكيد ا لدخو  حرف فأكثر من حروف  ثاين يكون أبنوا:  أحدها:ا لدمل  و ا جلطناب بتكثري ا نإ
تشبيه  ل اتنبيه  وكأن يف أتكيد ا لستفتاحية  وأما  وها ا ال ا الدسم  و ا لبتدا،  و ا الدوا،. وهي: إنَّ  وأنَّ  والم سأ

فصل  وإما ا لدمري شأن  وضا لرتهي  وضدمري ا لتدمين  ولعل يف أتكيد ا لستدراك  وليت يف أتكيد ا الولكن يف أتكيد 
نفي. وإمنا ا ليد ت رئة  ولن وملَّا يف أتكا لفعلية  وال ا لنو ان يف أتكيد ا لسني  وسوف  و ا لشرط  وقد  و ا ليف أتكيد 

 3تخاَط  هبا منكراً أو مرتدداً. "ا ملكالم هبا إذا كان ا لحيسن أتكيد 

                                                           

  حتدي   (هـ761: و:ىتا مل) هشام ابن دين ا ل ا  مج حمدمد  أبو يوس   ابن هللا عبد بن أمحد بن يوس  بن هللا عبد عاري  ا سألبي  عن كت  ا لمغين  -1 
 .432ص:  دمش  – فكرا ل دارم  1985  6د/ مازن ا ملبارك/حمدمد علي محد هللا  ط

 .3/57  الدرآن رهان يف علوم ا لانظر  -2 
  (هـ911: :ىتو ا مل) سيوطيا ل دينا ل   هال بكر  أيب بن رمحنا ل عبد ( قرانا سأ ومعرتك الدرآن إعجاز) وُيسدمَّى الدرآنقران يف إعجاز ا سأمعرتك  -3 
 .1/252  لبنان – بريو، - علدميةا ل كت ا ل دارم  1988  1ط



 

 (41) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

كالم ل احتت عنوان: خروج  إليهسند ا مل ا  حو عن أ البحثبالغة عند ا لوجند هناك مبحثا هاما يف كت  
تعبري ل اظدر  وأيضا: ا ملضدمر وضع ا ملدام إايه  وذكروا من مظاهره: وضع ا ملظاهر القتضا، ا لعلى خالف مدتضى 

 التوكيدعا من أنوا: غة نو ا لبا ملصيغ  ا  رهان استعدما ليزركشي يف ا لمام ا نإاضي. وهكذا هعل ا ملستدبل بلف، ا ملعن 
ضع لذلك  ختصار  فإن أصله و ا المن أنوا:  –غة ا لبا ملصيغ  ا  استعدم -: " جيوز أن يعد هذاا  عىن. فدا مللتوكيد 

 1فإن "ضرواب"  اب عن قولك: "ضارب وضارب وضارب".
علم احث بالغيني ال يتحصر يف تناوهلم إايه يف مبا للدى  التوكيدتعرض لظاهرة ا لهذا نالح، أن  إىلإضافة 

-بيان  كدوهلمل امباحث علم  إىلسلوبية ا سأظاهرة ا لعن هذه  البحثعاين فد   بل جندهم كثريا ما تتسع دائرة ا مل
من هذا قوهلم يف  تخاط . وأوض ا ملشبه يف نفس ا مل ا  تشبيه أبنه قد يؤتى به لتدرير حا لعند ذكر أغراض  -مثال

كنية عندهم إذا اقتضاها ا ملستعارة  الابعتبار ذكر أداته وحذفدا. وهكذا يؤتى ابرسل ا ملؤكد أو ا مل إىلتشبيه ا لتدسيم 
 غة.ا لبا ملتأكيد و ا لدام لدصد ا مل

بديع  كدما ا لظاهرة واضحة لبعض صنائع ا ل، هلذه  البديع لنجد دالا لنظر يف مباحث علم ا لولو أمعنا 
لفظي ا لتكرار ا لذي اميكن لنا أن نعده من ا لصدر ا لعجيز على لا ذم  ورد ا لد  مبايشبه ا ملنالحظدا يف صنعة اكيد 

 ضدمار.ا نإظدار يف موضع ا نإساب  وهي: ا لذكورة يف ا ملداعدة ا لؤكد  كدما اميكن أن جنعله حتت ا مل
يني فإننا مل ندصد بالغا لنحاة و ا لعند  التوكيدوهيز يف تعيني مواضع ظاهرة ا ملعرض ا لوحنن إذا أرد ا تددمي هذا 

ا غرض هو ل احبث مستدل حيي  جبدميع هوانبدا  بل إمنا  إىلحاطة بدواعدها وبيان أمثلتدا سأهنا قد حتتاج ا نإصر و ا حل
 ل طائفة.فرق بني طريدة تناو  مباحثه عند كا لبالغيني ليتض  ا لنحاة و ا لعند  التوكيدعاهلة ملباحث ا لنظرة ل
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 الفصل األو 

 بالغيةا لوأغراضه  التوكيددواعي 

ا دي أو تحديا لتخاط  ا مليف مواهدة إنكار  التوكيدعربية دواعي ا لبالغة ا لتأخرون من علدما، ا ملحصر  
ؤكدا،  ا ملالم عن كا لرتددفيه  استغىن يف صياغة ا لكم و ا حلذهن من ا ل ا يتخاط  إذا كان خا ملعتباري  بدوهلم إن ال

يا   ا ل ر يتدمكن يف نفسه من غري توكيد ملصادفته إايه خا خذهن  سأن هذا ا ل ا يوأكرمت عدمرا خكدولك: هائين زيد 
ة ا لا حلحسن يف هذه  -نسبةا لأعين  -خرا آل إىلطرفني ا لتخاط  مرتددا يف إسناد أحد ا ملوإن كان  وا.ا لكدما ق
  التوكيدذا   "وهالتوكيدتخاط  منكرا فال بد من ا مل ر مبؤكد  مثل: ليزيدقائم أو إن زيدا قائم. أما إذا كان ا ختدوية 

نكار  فإن كان إنكاره إنكارا غري مستحكم يف نفسه أكد مبؤكد واحد  وإن كان ا نإ ا  يتفاو، قلة وكثرة حس  أحو 
عىن يف ا ملهذا   ر حينئذ هي تثبيتا خنكار؛ سأن وظيفة نإ اة ا لمبددار تصاعد ح التوكيدمستحكدًما تضاعفت عناصر 

قنا:  وخري نإ انفس قادرة على ا ل ا  عبارة  وواثقتدا مالئدمة حلا لرافضة له  فال مفر من أن تكون قوة ا لنفس ا لتلك 
رسلني مع مل ايت تص  لنا حوار ا لكرامية ا لية ا آلسلوب  تلك ا سأدقي  يف بنا، ا لنفسي ا لصل ا سأشاهد يصور هذا 

 اَدْريَِة ِإْذ َهاَ،َها لاسبحانه: ﴿َواْضِرْب هَلُْم َمَثاًل َأْصَحاَب  ا  ق 1درية."ا لأصحاب 
ُ
ُم اثـْنَـنْيِ إليدَنا ْرَسُلوَن  ِإْذ أَْرَسلْ مل

بُومُهَا فـََعيزَّْز َا بِثَ   الارَّمْحَُن ِمْن َشْيٍ، ِإْن أَنـُْتْم لاَما أَنـْيَزَ   َبَشٌر ِمثْـُلَنا وَ الاأَنـُْتْم  وا َماا لْيُكْم ُمْرَسُلوَن  قَ لاوا ِإ اَّ لاٍث فـَدَ لاَفَكذَّ
 ادرية مؤكدا يف ا لسأصحاب  -سالما لعليدم -رسل ا ل"ترى خطاب  2ْيُكْم َلدُمْرَسُلوَن﴾لاوا َربُـَّنا يـَْعَلُم ِإ اَّ ا لَتْكِذبُوَن  قَ 

ومها﴾  وقد رد ﴿فكذب -تعاىل–تدم  كدما يد  عليه قوله ا لسأهنم منكرون رس دملة  وذلك؛ا جل أبن وإمسية اسأوىلصورة ل
سأهنم   َبَشٌر ِمثْـُلَنا﴾   أي لستم رسال؛ا البدوهلم: ﴿َما أَنـُْتْم  اسأو طاب ا خرسل بعد هذا ا لدرية كالم ا لأصحاب 

م: ﴿َوَما أَنـْيَزَ  تثنا،  مث أردفوا ذلك بدوهلسا النفي و  لرسو  ال يكون بشرا  وهو كدما ترى أسلواب مؤكدا ابا ليعتددون أن 
 هللاثانية ينكرون أنه ا لدملة ا جلة عندم بصورة أبلغ؛ سأهنم يف هذه ا لرسا لرَّمْحَُن ِمْن َشْيٍ،﴾   وهذا أتكيد اثن لنفي ا ل
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كذب هبذا  لكرمني ابا مل هللارسل  َتْكِذبُوَن﴾ فومسوا ا الأنيز  شيئا عليدم وعلى غريهم  مث أردفوا ذلك بدوهلم: ﴿ِإْن أَنـُْتْم 
ْيُكْم ا ل تطاو  بدوهلم: ﴿َربُـَّنا يـَْعَلُم ِإ اَّ ا لنكار و ا نإعناد  و ا لكرام عليدم بعد هذا ا لرسل ا لؤكد  فرد ا ملسلوب ا سأ

ا  هديدة من وا ال اصياغتدا  إىلمث أضافوا  -التوكيدوهذا ضرب من - وكرروها اسأوىلدضية ا ل إىلَلدُمْرَسُلوَن﴾   عادوا 
فدد اتض  إذن   1.""َربُـَّنا يـَْعَلمُ "الم ومصدرة بدوهلم: ا لدملة  و ا جلفجا،، كدما ترى مؤكدة أبن وإمسية  التوكيدتوثي   و ل

 نكار.ا نإ ا   وفدا لتصاعد أحو الدرآينوار ا حليف هذا  التوكيدكي  تتكاثر عناصر 
كالم ا لم ثالثة. وهعلوا نظا ل ر ا ختخاط  أبضرب ا مل إىل ر ا خندم  من تددمي ا لبالغة هذا ا لوذكر علدما، 

 مطاب  ثالثة هعلوه غريا لعتبارا، ا الكالم خارها عن هذه ا ل  أما إذا كان ا  ا حلمطابدا ملدتضى  ا  نو ا ملعلى هذا 
ا على    او حا سأكالم يف هذه ا لعلوم  حيث يدو : "وإخراج ا لسكاكي يف مفتا  ا ل. نالح، قو  ا  ا حلملدتضى 

ذي أريناك ا لتصري  كدما ستد  عليه و  لبيان يسدمى ابا لظاهر  وأنه يف علم ا لذكورة يسدمى إخراج مدتضى ا ملوهوه ل
عرب حشواً ل اه قائاًل إين أهد يف كالم ا لعباس للكندي حني سا لبصرية استوثدت من هواب أيب ا لإذا أعدملت فيه 
عاين ا مل: بل ا  واحد. ق عىنا مللدائم"  و  هللاقائم"  مث يدولون: "إن عبد  هللاعبد  قائم" مث يدولون: "إن هللايدولون: "عبد 

  وقوهلم: "إن عبد سائل ا  قائم" هواب عن سؤ  هللاقائم" إخبار عن قيامه  وقوهلم: "إن عبد  هللاخمتلفة  فدوهلم: "عبد 
 2لدائم" هواب عن إنكار منكر قيامه." هللا

اط  تخا ملضي   وهو مواهدة إنكار ا لطار ا نإتنحصر يف هذا  التوكيدن دواعي نطل  يظدر أا ملومن هذا 
دا كثرية ال كالم مؤكا لسكاكي ينص أبن دواعي تددمي ا لعالمة ا لمر ليس كذلك فإننا جند ا سأحديدة  أو اعتباراي  و 
ليل ا جلن فا لثالثة  بل توهد هناك مذاقا، أخرى كثرية سأصحاب هذا ا لته ا التخطاب حبا ملتنحصر يف مواهدة 

ا الغية  يدو  با لوأسراره  التوكيدكرمي أخص  مرهعا ملعرفة دواعي ا ل الدرآنكالم ارة ويرسلوهنا أخرى. و ا ليؤكدون 
ا وذلك إذا أحلوا اهر كثري ظا لكالم ال على مدتضى ا لفن ينفثون ا لسحرة يف هذا ا لغلدني ا ملسكاكي:" مث إنك ترى ل
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عدا جتديله ذهن عن ذلك العتبارا، خطابية مرها ل ا يا خ رية وبالزم فائداها علدمًا حمل ا خدملة ا جلي  بفائدة ا حمل
 1عيزة"ا لبوهوه خمتلفة  وإن شئت فعليك بكالم رب 

يت جتاوز، ا ل دالتوكيذي وسع دائرة دواعي ا ليزخمشري هو ا لعالمة ا لدكتور أيب موسى أبن ا لولعلنا نتف  مع 
 2كندي.ا لفلس  تا مل ا   رد على سؤ ا ملعباس ا لبالغة بنا،ا على إهابة أيب ا لذي حددته علدما، ا لضي  ا لف  ا سأهذا 

يف  التوكيد دواعي سأسلوبا لبواعث و ا ليزخمشري  وذكر كثريا من ا لعالمة ا لسعود ابع ا لعالمة أاب ا لمث جند 
 ية. لفسريه  وسنحاو  أن جندمعدا ونذكرها يف سطور ات

 ملة:ا جلعتنا  بضمون ا ال ا  إلظهار كم التوكيد

 مواضع  يف أبو السعودذلك  إىلدملة  وقد أشار ا جلعتنا، مبضدمون ا ال ا  تكلم كالمه نإبراز كدما ملقد يؤكد  
ا ن يلفت أنظار تكلم يريد أا مليؤتى به إذا كان  التوكيدغرض من ا لستدرا، نستطيع أن ندو  إن هذا ا الكثرية  وبعد 

 هللاإن ":-تعاىل-ولهه قا لتخاطبني. مثا ملؤكدة  وإن مل يسبده إنكار ا ملدملة ا جلمدلو  حتتوي عليدا تلك  إىلتخاطبني مل
 تعاىل هللا ببيان أنؤمنني ا مل: "كالم مستأن  مسوق لتوطني قلوب أبو السعودعالمة ا ليدو   3"ذين آمنواا ليدافع عن 

تحدي  ل اأدا، مناسكه وتصديره بكلدمة  إىلج ليتفرغوا ا حل اصرهم على أعدائدم حبيث ال يددرون على صدهم عن 
ا رد عن وقو: دفع فإهنا قد جتا لة على تكرر  لدالا لغة أو ا لفاعلة إما للدمبا ملتام مبضدمونه وصيغة ا لعتنا، ا النإبراز 

ذي من مجلته ا لضررهم شكرين و ا ملغ يف دفع غائلة ا لدمارسة أي يبا ملانبني فيبدى تكرره كدما يف ا جلتكرر من ا ملفعل ل
ضرار ا نإ إىلد دصا ل  فيه أو يدفعدا عندم مرة بعد أخرى حسبدما جتدد مندم ا لغة من يغا لمب هللاصد عن سبيل ا ل
َربِّ ِإيّنِ  ا  قَ ": تعاىلوحنو ذلك يف قوله  5."4" هللاَحْرِب َأْطَفَأَها ُكلَّدما أَْوَقُدوا  َارًا لِلْ ": تعاىلسلدمني كدما يف قوله  ملاب

ًبا َومَلْ َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِديًّاا لَعْظُم ِمينِّ َواْشتَـَعَل ا لَوَهَن  دملة نإبراز  ا جل: "وأتكيد أبو السعودعالمة ا ليدو   6"رَّْأُس َشيـْ
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ْرِض ا سأَ  ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل يف ": تعاىلدبيل يف قوله ا لمن هذا  التوكيدكذلك هعل   1عتنا، بتحدي  مضدموهنا."ا ال ا  كدم
ُدْم يَُذبُِّ  أَبـَْناَ،ُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَ،ُهْم ِإنَُّه َكاَن مِ    نَ َوَهَعَل أَْهَلَدا ِشيَـًعا َيْسَتْضِعُ  طَائَِفًة ِمنـْ

ُ
أبو عالمة ا ليدو   2"ْفِسِدينَ ا مل

ا وعود وتصديره حبرف مل اَتفسري للدُمجدمل ا ل"استثناف هار جمرى  "رضا سأِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل :ِى ": تعاىليف قوله  السعود
ا ظُّلم و ا لدودة يف عا ملدود ا حلتَّأكيد لالعتنا، بتحدي  مضدُمون ما بعَدُه أي أنَّه جت رَّ وطغا يف أرض مصر وهاوز ل
دملة تعليل ا جل: "و أبو السعود ا  ق 4"رسلنيا ملْيِك وهاعلوه ِمَن ا لالَ حَتْيَزِى ِإ اَّ رَادُّوُه وَ ": تعاىلومن ذلك قوله  3عدوان."ل

ا أي: إ ا فاعلون تَّحدي  لالعتنا، بتحدي  مضدموهنِ ا لمسية وتصديرها حبرف ا الدملة ا جليزن وإيثار ا حلوف و ا خللنَّدي عن 
 لرده وهعله من 

ُ
كالم ورد مؤكدا بتوكيد وأكثر يف بعض هذه ا لأن  أبو السعودعالمة ا للدد نص  5ة."ا لرسلني ال حما مل

كالم  سأن ال ل اأراد أن يظدر اعتنا،ه بتحدي  مضدمون هذا  -تعاىل-هللاهو أن  التوكيدذكورة آنفا  وداعي ا ملاي، ا آل
مر ا سأ  ذلك هلة  وليثبت أن حتديوهام من أو  و ا سأشكوك و ا له شك أو ري  يف عدم حتديده  ولييزيل كل ا لخيطر بب

رتدد ا لية من أثر ل اتخاط  وليثبته وإن كانت خا ملعىن يف نفس ا ملها، ليدرر  التوكيدة. فا لأمر مدضي وأنه سيدع ال حم
 نكار.ا نإو 

 ملة:ا جلنشاط بتحقيق مضمون ا لتةلم وولور ا ملإلظهار رغبة  التوكيد

نفسه  ومدى  ا  ح إىلتكلم ا ملتخاط   وإمنا ينظر فيدا ا مل ا  ح إىلال ينظر فيدا  التوكيدوهناك ضروب من 
لون كثري ا ل نفوس كدما أحسدا مدررة أكيدة يف نفسه  وهذاا لدائ   وحرصه على إذاعتدا  وتدريرها يف ا حله هبذه ا لانفع

ا ِإنََّك َهاِمُع َربَـّنَ ": تعاىلدعية  حنو قوله ا سأوأكثرها آاي،  أبو السعودعالمة ا لوقد ذكر مندا  6هدا وله مذاقا، حسنة.
اميَانِ ":تعاىلومثل قوله  7"يَعادَ ا ملِ اَل خُيِْلُ   هللانَّاِس لِيَـْوٍم اَل َرْيَ  ِفيِه ِإنَّ ا ل ْعَنا ُمَناِداًي يـَُناِدي ِلإْلِ ا يدو   8"َربَـَّنا ِإنَـَّنا مسَِ
ا صدور تأكيد لإليذان با لو  ا  بتدا الضراعة و ا ل ا  دا، نإظدار كدمن لدعا، ابا ل: "وتصدير مددمة أبو السعودعالمة ل
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 اراهية ا لنفس ا ل ا  ح إىلتأكيد ينظر فيه ا لمر واض  أن هذا ا سأ 1نشاط."ا ل ا  رغبة وكدما لعندم بوفور  ا  دمل
سائل لديه ا لدعا، يد  على أن ا لتضر:  وأتكيدها هلذا ا لدعا، و ا لرها، و ا لا هبذا ا هلداعية  ويد  على مدى انفعل

ا ن موسى عليه حكاية ع تعاىلدبيل قوله ا لرغبة كاملة يف حتدي  ما يريده من ربه عيز وهل أن حيدده له. ومن هذا 
سالم ا لورد كالم موسى عليه  2"بِ َساا حلِ ُموَسى ِإيّنِ ُعْذُ، ِبَريبِّ َوَربُِّكْم ِمْن ُكلِّ ُمَتَك رٍِّ اَل يـُْؤِمُن بِيَـْوِم  ا  َوقَ "سالم: ل

ا إظدار وفور عتنا، بتحدي  مضدمونه و ا الهو: إظدار ميزيد  أيب السعودعند  التوكيدوداعي  "ِإيّنِ ُعْذُ، ِبَريبِّ  "مؤكدا 
سالم  ا لصالة و ل ا: "صدر عليه أبو السعودسبحانه يدبل دعا،ه ويندذه من فرعون وظلدمه  يدو   هللارغبة فيه  أن ل

 ذينا لرمني ا جملحكاية عن  تعاىلومنه قوله  3رغبة فيه."ا لعتنا، مبضدمونه وفرط ا الأتكيدا له وإظدارا مليزيد كالمه إبن 
 َوَلْو تـََرى ِإِذ ": ا حلصا لليعطيدم فرصة أخرى للعدمل  تعاىلديامة هل ا ليتضرعون يوم 

ُ
َن  َاِكُسو ُرُ،وِسِدْم ِعْنَد ْجرُِمو ا مل

ْعَنا فَاْرِهْعَنا نـَْعدَمْل صَ َرهبِِّْم َربَـَّنا أَْبصَ  : ﴿ِإ اَّ ُموِقُنوَن﴾ إدعا، مندم أبو السعودعالمة ا ليدو   4"ا ِإ اَّ ُموِقُنونَ ا حلً ْر َا َومسَِ
ا بصر و ل اعدمل مبوهبدا كدما أن ما قبله ادعا، لصحة مشعري ا لاي، و ا آلقتدار على فدم معاين ا الفئدة و ا سألصحة 

م قل ؤكدة إظدارا لثبااهم ا ملمسية ا نإدملة ا جل إىلوا: "وأيدنا وكنَّا من قبل ال نعدل شيئا أصاًل ". وإمنا عدلوا ا لسدمع  كأهنَّ
 5وه."ا لما س إىلهابة ا نإستدعا، طدمعا يف ا الرغبتدم فيه وكل ذلك للجد يف  ا  يدان وكدما نإعلى 

ن رتدد ما لنكار أو نإاؤكدة بـــ"إن" ليس ملواهدة ملامسية نإادملة  جلكالم ابلاأهنم أكدوا  أبو السعودأشار 
تدم يف استجابة رغب ا  دائ   وإيذا ا لكدما حلاصل بعد ما رأوا ومسعوا من ا حليدان ا نإتخاط  بل إظدارا لثبااهم على ملا

 وه.ا لما س
 إىلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ا لَمُنوا قَ ِذيَن آا لَوِإَذا َلُدوا ": تعاىليف قوله  أبو السعودعالمة ا لومما يتصل هبذا ما ذكره 

 عتداد ال نفارقكم يفا الدين و ا لوا إ ا معكم﴾ "أي: يف ا ل: ﴿قأبو السعودعالمة ا ليدو   6"وا ِإ اَّ َمَعُكمْ ا لَشَياِطيِنِدْم قَ 
ليه ثبا، على ما كانوا عا لؤكدة سأن مدعاهم عندهم حتدي  ا ملمسية ا الدملة  جل. وإمنا خاطبوهم ابا  حو ا سأمن  ا  ح
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ؤمنني مل اشياطني  صخالف معاملتدم مع ا لتأكيد لإلنبا، عن صدق رغبتدم ووفور نشاطدم ال نإنكار ا لدين  و ا لمن 
أبو فدد صر   1ثبا، عليه."ا لفيه أو  ا  كدما لاميان جليزمدم بعد رواج ادعا، ا نإفإهنم إمنا يدعون عندهم إحداث 

 وا إ ا معكم﴾ هو إنبا، وإظدار عن صدق رغبتدم ووفور نشاطدم الا لنافدني ﴿قا مل مدولة يف التوكيدأن داعي  السعود
تعل  "قد يكون مظدرا ل التوكيددكتور حمدمد أبو موسى أبن ا لتخاط . وقد ع ر عن هذا ا ملصادر من ا لنكار ا نإسأهل 

مدافع  كدما أن  تخاط  متدبل له غري منكر والا ملتدرير وأن ا لتدوية و  ل ر واهتدماما به وأنه هدير عندها اب خنفس ابا ل
ره إنكارا ال تخاط  ينكا ملرغبة فيه وأن ا لنفس غري متعلدة به وال صادقة ا لتأكيد سأن ا لكالم غفال من ا ل ا  إرس

رغبة ا للصدق  التوكيدمرين  أي إيراد ا سأية فدد مجع فيدا هذا ا آلوقد مثل له هذه  2."التوكيدينفع مع أبلغ صور 
كشاف يف تفسري ا لتخاط   واستد  بدو  صاح  ا ملثدة به من قبل ا لعتداد و ا النفس به  وتركه لضع  ا لوتعل  
مسية حمددة  الفعلية  وشياطيندم ابا لدملة  جلؤمنني ابا مل: "فإن قلت: مل كانت خماطبتدم ا  كرامية حيث قا لية ا آلهذه 

ان مندم  اميا نإكالمني وأوكدمها؛ سأهنم يف ادعا، حدوث ا ليرًا أبقوى ؤمنني هدا ملإبن؟ قلت: ليس ما خاطبوا به 
 اميان غري مشدوق فيه غبارهم  وذلك إما؛ سأن أنفسدم ال تساعدهما نإومنشئه من قبلدم ال يف ادعا، أهنم أوحديون يف 

ما؛ سأنه ال عتداد  وإعليه إذ ليس هلم من عدائدهم ابعث وحمرك  وهكذا كل قو  مل يصدر عن أرحيية  وصدق رغبة وا
ا داهرين  و مل اغة  وكي  يدولون ويطدمعون يف رواهه وهم بني ظدراين ا لبا ملو  التوكيدوه على لف، لايروج عندم لو ق

وأما خماطبة  3ؤمنني: ﴿َربَـَّنا ِإنَـَّنا آَمنَّا﴾ا ملقو   هللاحكاية  إىل ترى ا الجنيل  ا نإتوارة و ا لذين مثلدم يف ا لنصار سأ
وا ا لبعد عن أن ييز ل اكفر  و ا لدرار على اعتداد ا لودية  و إليدثبا، على ا لإخواهنم فدم فيدما أخ روا به عن أنفسدم من 

ظنة وه من ذلك فدو رائج عندم متدبل مندم  فكان ما لعنه  على صدق رغبة  ووفور نشاط وارتيا  للتكلم به  وما ق
 4للتحدي  ومئنة للتوكيد."

 عبارة يف قوهلم للدمؤمنني: ﴿آمنا﴾  وواثقتدا يف قوهلم نإخواهنم: ﴿إ اا ليزخمشري فتور ا لعالمة ا لحل،  فدد
 ثانية.ا ل  وقوته يف اسأوىلعتداد يف ا المعكم﴾  وفسر ذلك يف ضو، ضع  
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 ةالم:ا لذى كشتمل عليه ا لمر ا ألعلى  ا  متثا اللوجوب  التوكيد
ا اه  و مبا أمربه و  ا  متثا الكرمي ليد  على أن ا ل الدرآنكالم قد يؤكد يف لا أن  أبو السعودعالمة ا لذكر 

اَل يـَْغِفُر َأْن  هللا: ﴿ِإنَّ تعاىلذلك يف قوله  إىله. فدد أشار ا لامتث إىلتخاط  ا ملتيان به ضروري ال مفر منه  وليتنبه ال
ان ببيان اميا نإمر بدبو  دعوة  سأاب ا  متثا الكالم ورد مؤكدا بــ"إن" ليد  على وهوب ا لعالمة أن ا ليرى  1ُيْشَرَك بِِه﴾

أبو عالمة ا ليرى  3"اَأْهِلدَ  إىلَما َاِ، ا سأَ أَيُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا  هللاِإنَّ ": تعاىلوحنو ذلك يف قوله  2غفرة بدوهنا.ا ملة ا لاستح
ا كرامية من ل اية ا آلعلى ما اشتدملت  ا  متثا الة على وهوب  لتوكيدا، للدالكرامية احتو، على ا لية ا آلأن  السعود

ا سم ال اوإظدار  -إن -تحدي ا لكالم بكلدمة ا لية هي: تصدير ا آلواردة يف ا لا، التوكيدمر  وجمدموعة ا سأكم و حل
ا  خبار مما يد  علىنإ اخر على صورة ا سأذلك ورد  إىلضدمر. وإضافة ا ملظاهر موضع ا لليل  أي: أسلوب وضع جل
 4عتنا، بشأنه ما ال ميزيد عليه.ا الة على  لدالا لبه و  ا  متثا الفتخامة  وأتكيد وهوب ل

 لإلكذان أبن مضموهنا مما ال كصدق وقوعه: التوكيد

   اكالم مما ال يصدق وقوعه  لكدما لتكلم أبن مضدمون ا مليذان من هان  ا نإداعي للتوكيد ا لوقد يكون 
تخاط  ا ملن عدو   وليدرر يف ذها لبعده من  ا  شناعته وليظدر كدم ا  كالم ليد  على كدما لفيؤكد  عدل ل ابعده من 

يف قوله  ودأبو السععالمة ا لشناعة ال يتصور وقوعه من خملوق يعدل ويشعر. وقد صر  بذلك ا لأنه عدمل يف غاية 
ا عالمة: "بيان ملا أيتونه من ا ليدو   5"نَِّساِ، َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم جَتَْدُلونَ ا لَشْدَوًة ِمْن ُدوِن  ا  ّرِهَ ا لأَئِنَُّكْم لََتْأتُوَن ": تعاىل

بعده    اتأكيد لإليذان أبن مضدموهنا مما ال يصدق وقوعه أحد لكدما لدملة حبر يف ا جلتصري  وحتلية ا لفاحشة بطري  ل
ا عادة ا لديدة أبن ا حلكرامية نإظدار ا لية ا آلتأكيد يف ا لو  وهه عالمة تناا لواض  هدا أن ا لمن  6عدو ."ا لمن 
من سورة  عاىلتدى. كذلك كرر رأيه يف قوله ا ملأبعد  إىلد  وسيئة ا حلأقصى  إىلكرامية شنيعة ا لية ا آلا يف إليدشار مل
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ا رها لعالمة: ﴿إنكم لتأتون ا ل ا  ق 1"َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم ُمْسرُِفونَ نَِّساِ، ا لَشْدَوًة ِمْن ُدوِن  ا  ّرِهَ ا لِإنَُّكْم لََتْأتُوَن "عراف: ا سأ
الم" ا ل"ساب  وتشديد للتوبيخ. ويف زايدة "إن" وا لفاحشة على أنه أتكيد لإلنكار ا ل﴾ "خ ر مستأن  لبيان تلك  

غلدمان ا لدون  ا  هر ا للف، ميزيد توبيخ وتدريع كأن ذلك أمر ال يتحد  صدوره عن أحد فيؤكد أتكيدا قواي  ويف إيراد 
ية  آل ابيضاوي يف تفسري هذه ا لداضي ا ليزخمشري و ا لومل جند رأاي كدذا للعالمة  2توبيخ."ا لغة يف ا لردان وحنومها مبا ملو 

ا ريه حتت هذه صراحة  يدو  يف تفس إليهوسي بعده أخذ برأيه وندل عبارته ندال أمينا  ونسبه ا ال لعالمة ا لغري أن 
ا الم" ميزيد تدبي  وتدريع كأن ذلك أمر ال يتحد  صدوره عن أحد فيؤكد أتكيدا لتيان بـ"أن" و"ا نإكرامية: "ويف ا لية آل

غة ا لمب -أبو السعودعالمة ا ل -سالما نإشيخ  ا  ردان وحنومها كدما قا ملغلدمان و ا لدون  ا  ّرِها لقواي  ويف إيراد لف، 
 3كم."لا : "لتأتون أمثا  توبيخ كأنه قا ليف 

تخاط  ا مليل توبيخ وأنه من قبيل تنيز ا لكناية عن   -الما لإبن و –تأكيد ا لتنوير أن ا لتحرير و ا لويرى صاح  
مبينة جلدملة ﴿أأتتون  ﴾ا  رها لية: "ومجلة: ﴿إنكم لتأتون ا آلنكر  يدو  يف تفسريه حتت هذه ا ملمنيزلة  إىلنكر ا ملغري 
سلون توبيخ سأنه مبين على تنيزيلدم منيزلة من ينكر ذلك  لكوهنم مسرت ا لكناية عن   -الما لإبن و  -تأكيدا لفاحشة﴾  و ا ل

ا مر سأ اقد يتدمثل يف كون  التوكيدأن داعي  أبو السعودعالمة ا لومما يتصل ما ذكر  4ناهي."ا لعليه غري سامعني لندي 
تنكري ولي رز ل اة قاطعة على ذلك  لكد ليد  دالطبع  فيؤ ا لعدل و ا لشر: وعند ا لكالم أمرا منكرا عند ا لشتدمل عليه مل

ا واض  أن ا لمن  5" َوُزورًاَدْو ِ ا لَوِإنَـُّدْم لَيَـُدوُلوَن ُمْنَكرًا ِمَن ": تعاىلذلك يف قوله  إىلطبع. أشار ا لعدل و ا لبعده عند 
ا ثبت أبسوقوعه حىت يؤكد ويدائلني  كدما أنه حمد  واثبت وال شك يف ا لالم" يف ح  ا لدو  وقع مؤكدا بـــ"إن" و"ل
وليس مناطه صدور  عدل ا لطبع و ا لشر: وعند ا لهنا كونه منكرا وغري مرغوب فيه عند  التوكيد  بل مناط التوكيدي  ل
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ُكْم لَتَـُدوُلوَن قـَْواًل ِإنَّ ": تعاىلونظريه قوله  -منكرا -عالمة أن ما قلناه يشعر به تنكريها لدو  عن قائليه. وأضاف ا ل
 2-1."يدماً َعظِ 

 شبهة:ا لعرلة وإماةة ا مللتحقيق  التوكيد
شبدة من ا ل  شك وامييا لتخاط  وييزيل ا ملعرفة عند ا ملقد أي،ي ليحد   التوكيدأن  أبو السعودعالمة ا لذكر 

رتدد  بل ل انكار واستحسا ا يف صورة ا نإكالم وهواب يف صورة ا لأو  وهلة  ال أنه كان منكرا أو مرتددا من قبل فأكد 
لك يف قوله ذ إىلشبدة عنده. أشار ا لعرفة لديه وإماطة ا مل  و ا حلمر لتحدي  ا سأكالم مؤكدا من بداية ا ل إليهيددم 
 َواِد  لِإيّنِ َأ َا َربَُّك فَاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك ابِ ": تعاىل

ُ
وله فيد للتوكيد يف قا ملضدمري ا لعالمة أن تكرير ا ليرى  3"َددَِّس طًُوىا مل

 5كشاف كذلك.ا لرأي صاح  ا لهذا  إىلوقد سب   4شبدة."ا لعرفة وإماطة ا ملعيز وهل: ﴿ِإّى َأ َاْ َربَُّك﴾  لتحدي  
ا ه خصائص  ر  يدو  يف كتابا خواضع يكون لغرابة ا مليف مثل هذه  التوكيددكتور أبو موسى أن ا لويرى 

نت ال تنكره  تخاط   وإن كاا ملتكلم على أن يؤنس به نفس ا مل ر  وحرص ا خابة لغر  التوكيدرتاكي : "وقد يكون ل
 بـُْدَعِة ا لامْيَِن يف ا سأَ اِد وَ ا لفـََلدمَّا أََاَها نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ ": تعاىلما يديئدا لدبوله  ومنه قوله  إىلوإمنا هي يف حاهة 

ُ
َبارََكِة ا مل

 اني ليؤنس نفس موسى عليه ا ملعا لرب  هللا  فدد أكد أين أ ا 6"نيَ ا ملِ عَ ا لَربُّ  هللاشََّجرَِة َأْن اَي ُموَسى ِإيّنِ أ ََا ا لِمَن 
 أهله صخ ر  أو هذوة سالم ليأ،يا لوق   فدد انطل  عليه ا ملنفس يف مثل هذا  ل ر  وحيب  ما عساه يعل  اب خسالم ابل

امين يف سأ اوادي ا ل  سبحانه من شاطئ ا حلغرض  فجأه ندا، ا لهذا  إىل  وبيندما هو ذاه  نار لعلدم يصطلونا لمن 
سالم ملا رأى أفاعيل ل اخياط  موسى عليه  تعاىل  ومثله قوله التوكيد إىلباركة  وهذا موق  غري  فاحتاج ا ملبدعة ا ل
ْعَلى﴾ ا سأَ   فأكد قوله: ﴿ِإنََّك أَْنَت  7"ْعَلىا سأَ اَل خَتَْ  ِإنََّك أَْنَت " : ا حلله  ا  سحرة  وأوهس يف نفسه خيفة قا ل

ا الم مستوث  سا لدام  وإن كان موسى عليه ا ملبالغيون  لييز  وحشة نفسه يف هذا ا ل ا  ا، كدما قالتوكيدجبدملة من 
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نكت ا لة و كراميا لية ا آلة تشتدمل عليدا دكتور أبو موسى هي نكتة بالغيا لونرى أن ما أفاد به  1يدني من وعد ربه."ل
دمل يف طياته ذي حيا لعيز وهل  هللايف كالم  النصتتيزاحم وال غرابة يف تعددها وجتدمعدا يف نص واحد خاصة إذا كان 

 ، وإحيا،ا، ونكت ال تنتدي أبدا. الدال
 :للتعجي  واستعظام أمر ما التوكيد

تكلم  ا ملدم دهشة  فيدا لمر مثريا للتعج  و ا سأللتعجي  واستعظام أمر ما  حبيث كان  التوكيدوقد يكون 
 ادعي فيه أن يؤكد ذلك ا لرتدد من قبله  و يكون ا لنكار أو ا نإتخاط  مؤكدا بدون مالحظة مالم  ا مل إىلكالمه 

أََرأَْيَت  ا  قَ "ل: نكتة يف قوله عيز وهلا هذه  أبو السعودعالمة ا لتخاط . ذكر ا ملتعجي  فيه ويستعظم شأنه يف نظرة ل
ا  ا  ق 2"َبْحِر َعَجًباا لِبيَلُه يف شَّْيطَاُن َأْن أَذُْكرَُه َواختَََّذ سَ ا ل ا الوَ، َوَما أَْنَسانِيُه ا حلُ صَّتْخرَِة فَِإيّنِ َنِسيُت ا ل إىلِإْذ أََويـَْنا 

و، ا حليان على اسم نسا لنسي. وإيدا: ا ملة الستعظام و،﴾ "وفيه أتكيد للتعجي  وتربيا حلعالمة: ﴿فإى نسيت ل
نيز  ا ملافر زاده يف سا ملمر على أنه ليس من قبيل نسيان ا سأأمور إبتيانه للتنبيه من أو  ا ملغدا، مع أنه ا لدون ضدمري 

ا سائر ك  غدا، من حيث هو غدا، وطعام بل من حيث هو حو، لتعلدة ابا مل ا  حو ا سأوأن ما شاهده ليس من قبيل 
 3عجيبة."ا لمور ا سأيتان مع زايدة أي نسيت أن أذكر لك أمره وما شاهد، منه من حل

 از:ا جمل ا  لدلع احتم التوكيد
عالمة ا لذلك  ىلإاز. أشار ا جمل ا  شك  كذلك قد أي،ي لدفع احتدما لرتدد و ا لهبام و ا نإكدما يفيد دفع   التوكيدو 
عالمة أن كلدمة "يوحى" هي صفة مؤكدة أفاد، رفع ا ليرى  4" َوْحٌي يُوَحىا الِإْن ُهَو ": تعاىليف قوله  أبو السعود

  5تجددي لكوهنا فعال مضارعا.ا لستدمررا ا الاز كدما أفاد، ا جمل ا  احتدم
حيث يرى  6"نيَ ا حلِ صَّ ا لِخرَِة َلدِمَن ا آلَوِإنَُّه يف ": تعاىلذكر دا: آخر للتوكيد يف قوله  إىلعالمة ا لكذلك نبه 

خرة ا آل ني يفا حلصا لهنا سأن كونه من  التوكيددام ا ملودعى  -الما لإن و  -كالم ورد مؤكدا بتوكيدينا لعالمة أن ا ل
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لدد أفاد كالم  1اشاهد أثره.ا ملدنوي ا لمر ا سأمن  التوكيد إىلفي أحوج ا خمر ا سأتخاطبني  و ا ملأمر أخروي خفي عند 
ا ورة يف ذكا ملخروية ا سأمور ا سأتخاط  كا ملتخفية عن ا ملمور  سأيؤكد سأن مضدمونه يتعل  ابكالم قد ا لعالمة أن ا ل
 .تخاط  ليكون حمددا ملا يشتدمله ومثبتا ملا حيتويه  وبرها ا ملا حيدملها مل إىلكالم مؤكدا ا لشريفة  فيددم ا لية آل

ا ف كالم قد جيري على خالا لبالغيون  وهو: "أن ا لوبواعثه  قد ذكره  التوكيدوهناك ضرب آخر لدواعي 
ة واقع يف صياغته  وإمنا جيري على أمور اعتبارية تنيزيليا لتكلم ال يعتد هبذا ا ملتخاط  أي أن ا مل ا  ظاهر من حل

 ا الشريفة ا ل مواقعه إىليلحظدا هو  ويعت رها مداما، يصوغ عبارته على مدتضاها  وذلك موطن دقي   ال يدتدي 
سابدة متضدمنة إشارا،  أو ا لدمل ا جلدملة  أو ا جل. فدمن ذلك أن تكون ا  يا خس واسع ا حلنفس دقي  ا لي ذك

دمس  فيدخل ا هلن هذا رتدد  وجيي  عا لثانية مبا ييزيل ا لدملة ا جلتلدية تساؤال  فتسعفدا ا ملنفس ا لإاميا،ا، تثري يف 
ا واقعة عد  ل افصي   و ا لكالم ا لؤكدة يف ا ملدمل ا جلدد  ومن ذلك رت ا لعبارة ليواهه هذا ا ليف بنا،  التوكيدقدر من 

 2توهيه."ا لرشاد و ا نإندي  أو ا لمر و سأ
رفيع من كالم ا لدب ا سأعريب و ا لشعر ا لكرمي و ا ل الدرآندكتور أبو موسى لذلك أمثلة كثرية من ا لوقد ضرب  

سئلة ا مل ذي فصلا لرهاين ا جلداهر ا لعجاز لإلمام عبد نإ ادفع  ولعله اعتدمد يف كل ما أورده على دالئل ا ملابن 
  3كالم فيدا.ا لوبس  

مر سأ ا  وإنه مساه تعليال إما للندي أو التوكيدغرض من ا لتفسريه على هذا    من خال أبو السعودوقد نص 
نَِّة يـَْنيزُِ: ا جلَ رََج أَبـََوْيُكْم ِمَن شَّْيطَاُن َكدَما َأخْ ا لاَيَبيِن آَدَم اَل يـَْفِتنَـنَُّكُم ": تعاىلتوهيه. ومن أمثلة ذلك قوله ا لرشاد أو ا نإأو 

ُددَما لَِباَسُددَما ِلرُيِيـَُددَما َسْوآاِهِدَما ِإنَّهُ يـَرَاُكْم ُهَو َوقَِبيُلهُ ِمْن َحْيُث اَل تـََرْونـَُدْم ِإ اَّ َهعَ   4"ا،َ لِلَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنونَ شََّياِطنَي أَْولِيَ ا لَنا لْ َعنـْ
مكره وخدعه  حبيث شيطان و ا لوقو: يف فتنة ا لبصورة مؤكدة  عن  -سالما لعليه  -أوالد آدم تعاىلسبحانه  هللاملا هنى 

ا ار: الستحضار ضا ملنة ينيز: عنددما لباسددما  واختيار ا جلشيطان هده يف ابتال، وفتنة وأخرهه من ا لقدم له ما أوقع 
أنه يتسا،   نس  وكا نإعداوة مع ا لد: وهذه ا ختخاط  ملعرفة سب  هذا ا ملتخطاب  تطلعت نفس ا ملة يف ذهن صور ل

ليصب  تعليال   دملة مؤكدةا جلنة ....... فأتت ا جلفتنة وإخراهه من ا لنس إبيداعه :ى ا نإشيطان من ا لكي  يتدمكن 
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ندي ا ل: "استئناف لتعليل أبو السعودعالمة ا ل ا  ق 1يـَرَاُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه﴾: ﴿ِإنَُّه تعاىلوهو قوله  ندي.ا لمؤكدا هلذا 
كيد للتحذير إثر ذين الَ يـُْؤِمُنوَن﴾ "تعليل آخر للندي وأتا لشياطني ا ل: ﴿ِإ اَّ َهَعْلَنا تعاىلتحذير منه" وقوله ا لوأتكيد 
ثاين من هذه  لصالالفكرمي. وسنتعرض هلا يف ا ل الدرآنيف  دالتوكينو: من دواعي ا لمثلة كثرية هدا هلذا ا سأو  2حتذير."

 دراسة.ا ل
ولية وأغراضه هي: نظرة مش التوكيددواعي  إىل أيب السعودملثة أن نظرة ا سأما أورد ا من    قد الحظنا من خال 

ا ن علدما، تأخرون ما ملتخاط  حديدة أو اعتباراي كدما فعله ا ملبواعث يف مواهدة إنكار ا لدواعي و ا لال حتصر تلك 
غراض لبنا، ا سأي و دواعا لعالمة من ا لكالم. وما ذكره ا لثابت عنده أهنا تكثر وتتيزايد حس  ما يدتضيه ا لبالغة  بل ل
 كرمي.ا ل لدرآناخرى غري ا سأدبية ا سأوص النصرتكي  مؤكدا  اميكن أن تكون قواعد وأصوال يف ذااها  وتطب  عليدا ا ل
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 ثاينلا الفصل

 يبها لوأس التوكيدعنابر  

راحة أوضدمن تفسري ا صإليد  مشريا التوكيديف تفسريه ما ييزيد على ثالثني عنصرا من عناصر  أبو السعودذكر  
 بالغة. ا للغة و ا ليزخمشري وغريه من علدما، ا لعنصر  متابعا فيدا ا لتىي ورد فيدا ذلك ا لية ا آل

ية  وأداة يعت رها مسا نإفعلية وأخرى تؤكد ا لدملة ا جلحاطة هبا فدناك عناصر تؤكد ا نإؤكدا، كثرية الاميكن ا ملو  
هد يف دملة. كذلك تو ا جلبيان مؤكدا، ملضدمون ا لبيندما يعدها علدما،  -عرابا نإالعدمل هلا يف  -نحو زائدةا لعلدما، 

قد يفيد توكيدا   حلذفاكر قد يفيد توكيدا  و ذ ا لي  نظدمه تعطيه تدوية ووكادة  فا لكالم وأسا لعربية طرق بنا، ا للغة ا ل
. وعند تعرضنا دسم وغريهاا لدصر و ا لو  التددميتفا،  و ا ال لتذييل و ا لعرتاض  و ا التكرار  و ا لفصل  و ا لوصل و ا لو 

 لدراسة عناصر 
مسية ا نإدملة ا جلتؤكد هبا  يتا لعناصر ا لبالغيني حيث ذكر ا ا لاخرت ا طريدة  أيب السعوديبه يف تفسري ا لوأس التوكيد

دملة ا جلا، فعلية حتت عنوان: مؤكدا لدملة ا جليت تؤكد هبا ا لعناصر ا لمسية  وذكر ا ا نإدملة ا جلحتت عنوان: مؤكدا، 
 التوكيدي  أو ا لس سأاب دالتوكيفصل  موضو: ا ليف  التوكيدنداية ا ليزوائد  ويف  لاب التوكيدفعلية  مث يليدا موضو: ا ل

 أدا،. بدون
عىن ا مله وأثره يف فائدت إىلويشري  أبو السعود  ينص به التوكيدوقد جند أمثلة كثرية لعنصر واحد من عناصر  
ثلة واضحة تطويل. بل خنتار مندا أما لتكرار و ا لبالغي دون مرة  لكننا ال نتعرض له يف كل مرة خشية ا لمبينا سره 
 تعان.سا مل هللادارئ. وا ل إىلبالغة ا لطلوب  وتددم صورة هلية للتوكيد وأسراره ا ملدف ا هل إىلتوصلنا 
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 يمسيةإلاملة جلامؤكدات 

 م ة ا هلةسورة ا مل"إن" 

ة وحتديددا  دملجلاكرمي  وفائداها: توكيد مضدمون ا ل الدرآن يف الااستعدم التوكيدتعد "إن" من أكثر أدوا،  
ائٌم"  اب مناب دائل: "إّن زيًدا قا لدملة وحتدده  : "فإن قو  ا جلفصل: "إهنا تؤكد مضدمون ا مليدو  ابن يعيش يف شر  

ا رض من غا ل أن قولك: "إن زيًدا قائٌم" أْوَهيز من قولك: "زيد قائم زيد قائم"  مع حصو  ا الدملة مرتني  ا جلتكرير 
 1ثالث مرا،." لف،ا لتأكيد  وكأنه مبنيزلة تكرار ا لىن الم  وقلت: "إّن زيًدا َلدائٌم"  ازداد معا لتأكيد. فإن أدخلت ل

ا فسرين ا ملند ت عناية كبرية ع لبالغة وكذلك  اا للغة و ا لكرمي اعتىن به علدما، ا ل الدرآنوبنا،ا على كثرة ورودها يف 
 .تعاىل هللاعربية على كتاب ا لبالغة ا لذين طبدوا قواعد ل

ا يت تشابه ا لروف ا حلإن" من " 2"ِذيَن َكَفُروا َسَواٌ، َعَلْيِدمْ ا لِإنَّ "تعاىل هللايف تفسري قو   أبو السعوديدو  
ائرمها  وقاية عليدا  كإنين ولعلين ونظا لمسا،  ودخو  نون ا سأفت   وليزوم ا لبنا، على ا لروف  و ا حلفعل يف عدد ل

ا   ورفع  اسأو فرعي  وهو: نص  ا له دخو  على امسني  ولذلك أعدملت عدملا لتعدى خاصة يف ا ملوإعطا، معانيه  و 
ا ه بدضية ا لعلى ح  ر بل هو ابقا خكوفيني: ال عدمل هلا يف ا لعدمل دخيال فيه. وعند ا لثاين  إيذا ا بكونه فرعا يف ل
بدخوهلا    ا ملا انتص  خ ر كان  وقد ز ا العوامل و ا لتجرد عن  ل ر مشروط ابا خوأهي  أبن ارتفا:  3ستصحاب.ال

هوبة  ويؤتى هبا يف سأ ادسم  ويصدر هبا ا لنسبة وحتديددا  ولذلك يتلدى هبا ا لرف. وأثرها: أتكيد ا حل ا  فتعني إعدم
ائم هواب سائل ق هللاقائم  إخبار عن قيامه  وإن عبد  هللا رد: قولك عبد ا مل ا  نكار لدفعه ورده. قا نإشك و ا لمواقع 

 4دائم هواب منكر لديامه."ا ل هللا عن قيامه شاك فيه  وإن عبد
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  ا خل رد... ا مل ا  خري  أي: قا سأواضحة فيدما ذكره فيدا من أمور تتعل  بــ"إن"  أما قوله  أيب السعودعبارة 
ا داهر :ى دالئل ا لمام عبد ا نإ ا  . ق1كنديا لتفلس  ا مل رد و ا ملعباس ا لحوار هرى بني أيب  إىلفلعله يشري به 

الم له: إين سأهد يف ك ا  عباس وقا لأيب  إىلتفلس  ا ملكندي ا ل: رك  ا  أنه ق 2نباريا سأعجاز: "روي عن ابن نإ
قائم"  مث  هللاعرب يدولون: "عبد ا ل: أهد ا  عباس: يف أي موضع وهد، ذلك؟ فدا لله أبو  ا  عرب حشوا! فدا ل

ا عباس: بل ا لأبو    اعىن واحد. فدا ملفاظ متكررة و ا ال للدائم"  ف هللاقائم"  مث يدولون: "إن عبد  هللايدولون "إن عبد 
قائم"  هواب عن  هللاقائم"  إخبار عن قيامه وقوهلم: "إن عبد عبد  هللافاظ  فدوهلم: "عبد ا ال لعىن خمتلفة الختالف مل

 ا  عاين. قا ملفاظ لتكرر ال لا لدائم"  هواب عن إنكار منكر قيامه  فدد تكرر،  هللاسائل وقوله: "إن عبد  ا  سؤ 
  3تفلس  هوااب."ا ملفدما أحار 
عامة ا لدلدا عىن وأتثريها فيه خفية جتا ملدصة أن مسائل "إن" دقيدة وفروقدا :ى أتدية ا لمام استد  هبذه ا نإو 
عامة  ل كندي يغدمض هذا عليه حىت يرك  فيه ركوب مستفدم أو معرتض  فدما ظنك ابا لاصة  وإذا كان ا خوكثري من 

 4ه؟ا لعامة  ممن ال خيطر شبه هذا ببا لومن هو يف عداد 
نسبة ا لل  وتؤكد فعا لىت تشابه ا لروف ا حلعبارة على أمور كثرية تتعل  إبن  جمدملدا أن "إن" من ا لكدما دلت 

ا يان هبا يف مواقع تا نإهوبة  و ا سأ دسم هبا وتصديرا لكالم  وهي تلدي ا لتعيني مواضعا يف  إىلوحتدددا  كدما أشار، 
أن  واب  لكن بشرطا جلستدرا، هو ا اليزركشى:"وأكثر مواقع "إن" حبكم ا لنكار لدفعددما وردمها.  يدو  ا نإشك و ل

                                                           

ا نشأ يف لوك من كندة. و ا ملسالم يف عصره  وأحد أبنا، ا نإعرب و ا لكندي  أبو يوس : فيلسوف ا لصبا  ا لِكْندي هو: يعدوب بن إسحاق بن ا ل -1 
عالم  ا سأا على ثالمثائة.   وترهم وشر  كتبا كثرية  ييزيد عددها لفلك. و ا لندسة و ا هلوسيدى و ا ملفلسفة و ا لط  و  لبغداد  فتعلم واشتدر اب إىلبصرة. وانتدل ل
8/195. 
 ادب و  سأنباري: من أعلم أهل زمانه ابا سأداسم بن حمدمد بن بشار  أبو بكر ا لم(  هو: حمدمد بن  940 - 884هـ =  328 - 271نـَْباري )ا سأَ بن ا -2 
 إىلغداد. وكان يرتدد بفرا،( وتويف با لنبار )على ا سأ. ولد يف الدرآن  شاهد يف ا لخبار  قيل: كان حيف، ثلثدمائة ا سأناس حفظا للشعر و ا للغة  ومن أكثر ل

 هللابتدا، يف كتاب ال اوق  و ا لاهليا، و إيضا  ا جل ا  طو ا لسبع ا لدصائد ا للغة  و شر  ا ليزاهر يف ا ل  يعلدمدم. من كتبه: هلراضي ابا لليفة ا خأوالد 
 .6/334عالم  ا سأعيزوهل. 
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ا قولك: ص ىلإواب أصال فيدا فال  سأنه يؤدي ا جليكون للسائل فيه ظن صخالف ما أنت جتيبه به  فأما أن جتعل مرد 
  1  وال قائل به."ا حلإنه ص يف هواب: زيد؟ حىت تدو : حل

ا كثرية نورد بعضا مثلة عليدا سأتحدي   و ا لو  التوكيدية أهنا تفيد الدرآناي، ا آليف كثري من  أبو السعودذكر  
ا حو ا سأمن  ا  عتداد ال نفارقكم يف حا الدين و ا لأي: يف " 2"وا ِإ اَّ َمَعُكمْ ا لقَ "كرامية: ا لية ا آلمندا  يدو  يف تفسري 

ا دين. و ل اثبا، على ما كانوا عليه من ا لؤكدة سأن مدعاهم عندهم حتدي  ا ملمسية ا الدملة  جلوإمنا خاطبوهم اب.  
فإهنم إمنا يدعون  ؤمنني ا ملشياطني  صخالف معاملتدم مع ا لتأكيد لإلنبا، عن صدق رغبتدم ووفور نشاطدم ال نإنكار ل

  3ثبا، عليه."ا لفيه أو  ا  كدما لاميان جليزمدم بعد رواج ادعا، ا نإعندهم إحداث 
ا ختاروا مددر أبنه مل ا ا  هواب سؤ  إىلؤكدة" ا ملمسية ا الدملة  جلبدوله: "وإمنا خاطبوهم اب أبو السعودأشار 

ا واختاروا  4"وا آَمنَّاا لا قَ ِذيَن آَمُنو ا لَوِإَذا َلُدوا "ؤمنني  :ى قوهلم: ا مل:ى خماطبتدم  التوكيدية عن ا لا خفعلية ا لدملة جل
 كانوا مرتددين :ى ؤمننيا ملوا ِإ اَّ َمَعُكْم﴾  مع أن ا لشياطني :ى قوهلم: ﴿قَ ا لؤكدة بــ"إن" ملتخاطبتدم ا ملمسية ا الدملة جل

ثبا، على ا لانية حتدي  ث لتأكيد؟ فأهاب أبهنم قصدوا ابا لتسوية  :ى ا لالئ  ا لشياطني :ى إامياهنم  فا لإامياهنم كرتدد 
يندم من تردد تدرير ردا ملا عسى أن خيتلج :ى قلوب أهل دا لتحدي  و ا ل إىلدين  فإهنم حمتاهون فيه ا لعليه من  ما كانوا

ه مما سنتدم خالف ما أبطنو ا لؤمنني :ى أنه هل هو من صدميم قلوهبم أم أهروا على ا ملاميان عند ا نإنشأ من إحدامث 
تجدد ومل ا لدوث و ا حلاميان فيكفي فيه ما يد  على ا نإ دعوى إحداث سأوىلاعتددوه مع أهل هلداهم. وقصدوا اب

 نكار.ا نإرتدد و ل الييزيل  التوكيددوام أو ا لثبو، و ا لة على ا لدا لمسية ا ال إىلإنكارهم  أو ترددهم ليحتاهوا  إىلينظروا 
أن  إىلري شياطني" يشل اتأكيد لإلنبا، عن صدق رغبتدم ووفور نشاطدم ال نإنكار ا ل: "و أيب السعودوقو  

دم بعد نشاط. وبدوله: "جليزما لرغبة وفرط ا لرتدد قد يكون لإلظدار عن صدق ا لشك و ا لة ا لكدما يكون نإز   التوكيد
ن هلم صدق رواج  وملا مل يكا لرغبة و ا لقديكون لعدم  التوكيدأن ترك  إىلثبا، عليه" ا لفيه أو  ا  كدما لرواج ادعا، 
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ا دملة ا جلني فأكدوا شياطا ل  وملا كان هلم فرط رغبة فيدما خاطبوا اسأوىلدملة ا جلؤمنني فلم يؤكدوا ملا رغبة فيدما خاطبوا 
 ثانية.ل

ورغم أن كالمه  2بيضاوي ا لداضي ا لو  1كشاف ا لية ما ذكره صاح  ا آل:ى حتليل  أبو السعودواعتدمد 
وا إ ا ا لاضي: "قدا ل ا  كرامية. قا لية ا آلحتليل  بيضاوي أوض  وأبني :ىا لداضي ا لأوهيز وأمشل لكننا نرى أن كالم 

ؤكدة بـ"إن" سأهنم مل امسية ا نإدملة  جلشياطني ابا لفعلية  و ا لدملة  جلؤمنني ابا ملعتداد  خاطبوا ا الدين و ا لمعكم أي يف 
دة ثانية حتدي  ثبااهم على ما كانوا عليه  وسأنه مل يكن هلم ابعث من عدي لاميان  وابا نإ دعوى إحداث سأوىلقصدوا اب

ا داهرين و ا ملؤمنني من ا ملاميان على ا نإيف  ا  كدما لؤمنني  وال توقع رواج ادعا، ا ملوصدق رغبة فيدما خاطبوا به 
 3كفار."ا لوه مع ا لنصار صخالف ما قسأ

تحدي   ل انسبة وأتكيدها  ولكوهنا أصال :ى معىن ا لني أن "إن" معندا حتدي  ا لثا ملوحاصل ما أورد ا من 
 ِفيَدا قـَْوًما َهبَّارِيَن وا اَيُموَسى ِإنَّ ا لقَ ":تعاىلتحدي ". منه قوله ا لواضع "حرف ا مل:ى كثري من  أبو السعودأطل  عليدا 

َدا فَِإْن  َدا فَِإ اَّ َداِخُلونَ َوِإ اَّ َلْن َنْدُخَلَدا َحىتَّ خَيُْرُهوا ِمنـْ : ﴿فإ ا داخلون﴾ إهنم تعاىل:ى قوله  أبو السعود ا  ق 4"خَيُْرُهوا ِمنـْ
شرط ال ا لحتد   دخو  وثباته عندا لة على تدرر  لتحدي " للدالا لصدرة "حبرف ا ملمسية ا الدملة  جليزا، ابا جلأتوا :ى 

ِذيَن َهاُدوا ا لَمُنوا وَ ِذيَن آا لِإنَّ ": تعاىلنسبة وتوكيدها. ومثله قوله ا لوهذا ما يؤكد أهنا  أي "إن" تفيد حتدي   5ة.ا لحم
 اَرى وَ النصصَّابِِئنَي وَ ا لوَ 

َ
نَـُدْم يـَْوَم  هللاِذيَن َأْشرَُكوا ِإنَّ ا لُجوَس وَ ا مل  ا  ق  6"َعَلى ُكلِّ َشْيٍ، َشِديدٌ  هللااَمِة ِإنَّ ِديَ ا ليـَْفِصُل بـَيـْ

نَـُدْم يـَْوَم  هللا : "﴿ ِإنَّ أبو السعود ا سابدة  وتصدير طريف ل ارفع على أنه خ ر لـ"إن" ا لِدَياَمِة﴾ يف حييز ا ليـَْفِصُل بـَيـْ
ا نفدة على ملة ا ملدمس ا خفرق ا لؤمنني وبني ا ملتأكيد  أي: يدضي بني ا لتدرير و ا لتحدي  ليزايدة ا لدملتني حبرف جل
تحداق أفراد  ثاين حبس  اسا لوعداب  اسأو يزا، إباثبة ا جلبطل وتوفية كل منددما حده من ا مل  من ا حملكفر إبظدار ل

شيا، ا سأكل شي، من  با ملي عالفصألَعَلى ُكلِّ َشْيٍ، َشِديٌد﴾ تعليل ملا قبله من  هللا﴿ ِإنَّ  تعاىلكل منددما وقوله 
الئ  ا له ذكورة وإهرا، هيزائا ملفرق ا لمن أفراد حاطة بتفاصيل ما صدر عن كل فرد ا نإه ومن قضيته ا لومراق  سأحو 
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من  عاىلت. وأوض  من هذا قوله :ى حتليل قوله التوكيدتحدي  و ا لكالمه واض  :ى إبراز فائدة "إن" وهي   1به عليه."
نـَْداُر حُيَلَّْوَن ِفيَدا ِمْن َأَساِوَر سأَ  ااِ، َهنَّاٍ، جَتْرِي ِمْن حَتِْتَدا ا حلَ صَّ ا لِذيَن آَمُنوا َوَعدِمُلوا ا ليُْدِخُل  هللاِإنَّ "سورة: ا لنفس 

   الإليذان بكدم -إن -تحدي ا لدملة حبرف ا جل: "إن تصدير أبو السعود ا  ق 2"ِمْن َذَهٍ  َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُدْم ِفيَدا َحرِيرٌ 
ة  لؤمنني وللدالمل اعناية أبمر ا لذكر هيزائدم وعداهبم  ولإلظدار مليزيد ذين سب  ا لكفرة ا ل ا  ؤمنني حلا مل ا  مباينة ح

كالم  وهو دخو  ا لدملة أفاد أبن مضدمون هذا ا جلفإنه نص على أن جمي، "إن" :ى صدر  3كالم."ا لحتد  مضدمون 
 تعاىلة. ومثله قوله ل احمنة وحصوهلم على نعدمدا متحد  ال امينعه مانع وال يلويه عنه صارف وسيدع ال ا جل إىلؤمنني ا مل

 ْم هِبَِديٍَّة فـََناِظرٌَة ِِبَ يـَْرِهُع إليدَوِإيّنِ ُمْرِسَلٌة "حكاية عن ملكة سبأ: 
ُ
: "تدرير لرأيدا بعدما أبو السعود ا  ق 4"ْرَسُلونَ ا مل

ميزمعة على رأيدا ال  اتحدي  لإليذان أبهنا لصدرة حبرف ا ملثبا، ا لة على ا لدا لمسية ا الدملة  جلزيفت آرا،هم  وأتت اب
  ام رسال هبدية عظيدمة ﴿فـََناِظرٌَة ِِبَ يـَْرِهُع إليديلويدا عنه صارف وال يثنيدا عاط  أي وإين مرسلة 

ُ
ْرَسُلوَن﴾حىت أعدمل مل

 5."ا  ا حلمبا يدتضيه 
يذان من ا نإظدا و ا نإشريفة  وهو ا لاي، ا آلبالغية يف هذه ا لوفائدته  التوكيدغرض  إىلعالمة لاكدما أشار 

 ة.لادملة  وحتدده ال حما جلتكلم بوقو: مضدمون ا ملقبل 
عجاز  نإاداهر :ى دالئل لامام عبد نإاهوبة  فدد صر  بذلك ا سأأن "إن" تصدر هبا  أبو السعودوما ذكره 

واب كدوله جل ا إىلكثري من مواقعدا  أنه يدصد هبا ا لمر بينا يف ا سأكالم وهد ا ا ل"مث إ ا إذا استدرينا  :ا  حيث ق
  وكدوله: عيز وهل يف أو   6"ْرضِ سأَ  اَدْرنـَنْيِ ُقْل َسأَتْـُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ذِْكرًا  ِإ اَّ َمكَّنَّا َلُه يف ا لوَنَك َعْن ِذي ا لَوَيسْ ": تعاىل
َيٌة آَمُنوا ِبَرهبِِّْم  حلَ حَنُْن نـَُدصُّ َعَلْيَك نـََبَأُهْم ابِ "سورة: ا ل فَِإْن َعَصْوَك فـَُدْل ِإيّنِ بَرِيٌ، ممَّا ": تعاىل  وكدوله  7" ِّ ِإنَـُّدْم ِفتـْ

فار يف بعض ما كا لعليه وسلم أبن جيي  به  هللاني صلى ا ل  وأشباه ذلك مما يعلم قبله أنه كالم أمر  8"تـَْعدَمُلوَن 
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عىن: ا ملوذاك أنه يعلم أن  1"نيَ ا ملِ عَ ا لُسوُ  َربِّ فَْأتَِيا ِفْرَعْوَن فـَُدواَل ِإ اَّ رَ ": تعاىلهادلوا و اظروا فيه. وعلى ذلك قوله 
  2.""نَي ا ملِ عَ ا لِإ اَّ َرُسوُ  َربِّ  "لكدما ما شأنكدما؟ وما ها، بكدما؟ وما تدوالن؟ فدوال:  ا  فأتياه  فإذا ق
: أبو السعود  يدو  3"هللاِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن ا لُقْل ِإيّنِ هُنِيُت َأْن َأْعُبَد  ": تعاىلهذا :ى قوله  إىل أبو السعودوقد أشار 

ر مبعاملة من عداهم شرك إثر ما أما لصرين على ا ملخماطبة  إىلرهو:  لعليه وسلم اب هللا"﴿ ُقْل ِإيّنِ هُنِيُت ﴾ أمر صلى 
م إليدليه وسلم ع هللافارغة عن ركونه صلى ا لم أي قل هلم قطعا سأطدماعدم ا هلتبشري مبا يلي  حبا لنذار و ا نإمن أهل 

واب مؤكدا ليكون ردا قاطعا ملا طدمعوا ا جلوإمنا ها،  4 حبتا." الدين هوى حمضا وضالا لوبيا ا لكون ما هم عليه من 
 ما طلبوا منه. إىلعليه وسلم قد يركن  هللاني صلى ا لوظنوا أن 

 سابدة تضدمن بعض إشارا،  أو إاميا،ا،ا لدملة ا جلواب صراحة  لكن ا جلو  ا  سؤ ا لكالم على طريدة ا لوقد ال جيرى 
ؤكدة ا ملدمل جل ارتدد  ومن ذلك ا لتساؤ  و ا لدملة بعدها مؤكدة لتيزيل هذا ا جلتخطاب تساؤال  فتأ،ي ا ملتثري :ى نفس 

 5توهيه.ا لرشاد و ا نإندي  أو ا لمر و ا سأواقعة عد  ا لفصي   و ا لكالم ا ل:ى 
مر سأ ا  وإنه مساه تعليال إما للندي أو التوكيدغرض من ا لتفسريه على هذا    من خال سعودأبو الوقد نص 

: تعاىله فيدة للتوكيد. نالح، ذلك :ى قولا ملواقعة فيه صدر، بــ"إن" ا لدمل ا جلتوهيه  وال حظنا أن ا لرشاد أو ا نإأو 
ُددَما لَِباَسدُ ا جلَ شَّْيطَاُن َكدَما َأْخرََج أَبـََوْيُكْم ِمَن ا لاَيَبيِن آَدَم اَل يـَْفِتنَـنَُّكُم " دَما ِلرُيِيـَُددَما َسْوآاِهِدَما ِإنَّهُ يـَرَاُكْم ُهَو َوقَِبيلُُه نَِّة يـَْنيزُِ: َعنـْ

 -المسا لعليه  -أوالد آدم تعاىلسبحانه  هللاهنى ملا   6"شََّياِطنَي أَْولَِيا،َ لِلَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنونَ ا لِمْن َحْيُث اَل تـََرْونـَُدْم ِإ اَّ َهَعْلَنا 
تال، وفتنة شيطان هده يف ابا لشيطان ومكره وخدعه  حبيث قدم له ما أوقع ا لوقو: يف فتنة ا لبصورة مؤكدة  عن 

نس  ا نإع عداوة ما لد: وهذه ا ختخاط  ملعرفة سب  هذا ا ملنة ونيز: عنددما لباسددما  تطلعت نفس ا جلوأخرهه من 
دملة مؤكدة بـ"إن" ا جلنة  فأتت ا جلفتنة وإخراهه من ا لنس إبيداعه :ى ا نإشيطان من ا لنه يتسا،  كي  يتدمكن وكأ

ا : "استئناٌف لتعليل السعود أبو ا  : ﴿ِإنَُّه يـَرَاُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه﴾ قتعاىلرتدد وليكون هوااب قاطعا  وهو قوله ا للييزيل هذا 
: أبو السعود ا  َن﴾ قشياطني أوليا،  للذين الَ يـُْؤِمُنو ا لمتصال به: ﴿ِإ اَّ َهَعْلَنا  تعاىلتحذير منه" وقوله ا لندي وأتكيد ل
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 (62) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

وار بني إبراهم ا حلحكاية عن ما هرى من  تعاىلومثله قوله  1دملة تعليل آخر للندي وأتكيد للتحذير إثر حتذير."ا جل"
ا : ﴿ِإنَّ أبو السعود ا  ق 2"شَّْيطَاَن َكاَن لِلرَّمْحَِن َعِصيًّاا لشَّْيطَاَن ِإنَّ ا ل تـَْعُبِد اَيأََبِت اَل "وبني أبيه:  -سالما لعليه –
ا ذي أنعم عليك بفنون ا لندي وأتكيد له ببيان أنه مستعص على ربك ا لشيطان َكاَن للرمحن َعِصّيًا﴾ "تعليل ملوه  ل
ويتض  ما قلناه   3نعم وينتدم منه."ا لطيع للعاصي عاص وكل َمن هو عاص حدي  أبن يسرتد منه ا ملنعم وال ري  أن ل

: "ال تكونن نيزر 4دفعا ملقو  ابن  إىل: "انظر ا  رتاكي  حيث قا لدكتور أبو موسى :ى كتابه: خصائص ا لمن كالم 
إن ستخ   وقوله: فا لخرى من ا سأك ر  و ل ابشاشة  فإن إحدامها من ا لشاشة و  هلسالم  وال تفرطن ابا لكالم و ا ل

شاشة ا هل فراط يفا نإدو   و ا لنيزر يف ا ل   وكأنه حني هنى عن النصك ر ها، مؤكدا؛ سأنه تعليل هلذا ا لأحدامها من 
 5كدة."ؤ ا ملدملة ا جلمعرفة سب  ذلك  وصار، كأهنا مرتددة  فأسعفدا هبذه  إىلتلدية ا ملنفس ا لتطلعت 

اْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإيّنِ َأ َا َربَُّك فَ ": تعاىلندي  وذلك :ى قوله ا لمر كدما مر أتكيده بعد ا سأكالم بعد ا لوقد يؤكد 
 َواِد  لِإنََّك ابِ 

ُ
أمور ا ملع لْ ا خَ ددس طوى﴾ "تعليل لوهوب ا ملواد  ل: "﴿ِإنََّك ابأبو السعودعالمة ا ل ا  ق 6"َددَِّس طًُوىا مل

 اعليه -نبيه موسى  تعاىلسبحانه  هللاأي ملا أمر  7ُبدعة وُقْدِسدا."ا لمر بذلك من شرف ا سأبه وبيان لسب  ورود 
دس طوى﴾. وحنوه دا ملواد  لكالم مؤكدا ﴿إنك ابا لسب   فجا، ا لمعرفة  إىلنفس استشرقت ا لصخلع نعليه ف -سالمل

 ْيِك َوَهاِعُلوُه ِمَن ا لَواَل خَتَايف َواَل حَتْيَزين ِإ اَّ رَادُّوُه ": تعاىلقوله 
ُ
يزن ا حلوف و ا خدملة تعليل للندي عن ا جل" 8"ْرَسِلنيَ ا مل

رسلني مل اتحدي  لالعتنا، بتحدي  مضدموهنا أي إ ا فاعلون لرده وهعله من ا لمسية وتصديرها حبرف ا الدملة ا جلوإيثار 
 9ة."ا لال حم
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ُ
نط   ا ملسالم برتمجة كت  ا نإكتاب  وأو  من عين يف ا لمن أئدمة   دفعا ملبن  هللاعبد   هو: (م 759 - 724هـ =  142 - 106) َدفَّع ا مل
ي  وترهم له " كت  عباسا لديوان للدمنصور ا لسفا ( ووي كتابة ا لعراق جموسيا )ميزدكيا( وأسلم على يد عيسى ابن علي )عم ا لفرس  ولد يف ا لأصله من 
ط " وهو  -نة اب " كليلة ودمفارسية كتا لعروف ابيساغوهي. وترهم عن ا ملنط  " ا ملعلم  إىلدخل ا ملنط   وكتاب " ا ملثالثة  يف ا ليس " ا لأرسطوط

بصرة أمريها ا لله يف يزندقة  فدت ليتيدمة " وااهم ابا لط " و "  -صحابة ا لة " ا لط " ورس -صغري ا لدب ا سأبدا:  مندا " ا نإأشدر كتبه. وأنشأ رسائل غاية يف 
 .4/140. ا سأعالم  دليا ملسفيان بن معاوية 
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 (63) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

: "﴿ِإنَّ تعاىل: :ى قوله أبو السعود ا  ق 1"سَّاَعِة َشْيٌ، َعِظيما لنَّاُس اتَـُّدوا َربَُّكْم ِإنَّ زَْليزََلَة ا لاَيأَيُـَّدا ": تعاىلومثله قوله  
هوهِلا وفظاعة ما ائلة فإنَّ مالحظة عَظدمدا و ا هلمر بذكر بعض عدوابتِه ا سأساعة َشْى، َعِظيٌم﴾ "تعليل ملوه  ا لزَْليزََلَة 

ا ه  ميزيد تَّدوى مما يو ا لتَّدر: بلباس ا ليت ال َمْلجأ مندا سوى ا ل ا  هو ا سأو  ا  حو سأ اهي من مباديه ومددماته من 
 ا  تأكيد يف تددير سؤ ا ل رهان" وقد جيي، مع ا ليزركشي :ى "ا لمام ا نإويدو   2ة."ا لعتنا، مبالبسته ومالزمته ال حمال
ظيم﴾ أمرهم ساعة شي، عا ل: ﴿اتدوا ربكم إن زليزلة تعاىلكالم ما يلو  نفسه للنفس كدوله ا لسائل إذا تددمدا من ا ل
وهوب وكذا قوله ا لساعة واصفا هلا أبهو  وص  ليدرر عليه ا لمددر بذكر  ا  تدوى مث علل وهوهبا جميبا لسؤ  لاب

: ﴿وما أبرئ تعاىلفإن قوله  3" َرِحيمٌ نَّ َريبِّ َغُفورٌ  َما َرِحَم َريبِّ إِ ا الَّ سُّوِ،  لنـَّْفَس سَأَمَّارٌَة ابِ ا لَوما أُبـَّرُِئ نـَْفِسي ِإنَّ  ": تعاىل
نفس ا ل: ﴿إن تعاىلحريته بدوله  ا  نفسي﴾ أورث للدمتخاط  حرية كي  ال ينيزه نفسه مع كوهنا مطدمئنة زكية فأز 

 4عصوم."ا مل ا السو،"  لشتخاص "ابا سأسأمارة﴾ يف مجيع 
سب   وكأهنا ل امعرفة  إىلنفس ا ل  وحذر عدابه استشرقت هللادكتور أبوموسى: "ملا أمر بتدوى ا لويدو   

قصة أيب عدمرو  البابشدور يف هذا ا مل. مث يدو : "ومن 5""سَّاَعِة َشْيٌ، َعِظيمٌ ا لِإنَّ َزْليزََلَة "توقعت عدااب فأردفه بدوله: 
 شدور: ا مليف بيته  8مع بشار 7محرا سأ  وخل  6عال،ا لبن 
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ا و  الكرمي لدرآناس ابنا لسبعة  كان أعلم ا لدرا، ا لبصري. أحد ا لازين ا ملتدميدمي ا لصني ا حلبن  هللاعراين بن عبد ا لعال، بن عدمار بن ا لأبو عدمرو بن  -6 
ا ،: لدد علدمت من عالا لأبو عدمرو بن  ا  صدمعي: قا سأ ا  عنه. ق هللا   رضي ا لرابعة من علي بن أيب طا لطبدة ا لنحو يف ا لشعر  وهو يف ا لعربية و ل
كان أبو عدمرو و    حجة. لة  فأهابين فيدا ابا ل  مسا لت أاب عدمرو عن ا لأيضاً: س ا  ا استطا: أن حيدمله. وقعدمش وما لو كت  ملا سأنحو ما مل يعلدمه ل

 .3/466ا سأعيان   وفيا، شعر.ا لو  الدرآنعربية و ا لدب و  سأناس ابا لأبو عبيدة: كان أبو عدمرو أعلم  ا  بصري مددما يف عصره. وقا لسن ا حلرأساً يف حياة 
أعتدددما  بصرة. كان أبواه موليني من فرغانة ا لدب  شاعر  من أهل  سأ ابا ملمحر: راوية  ع سأعرو ف ابا ملمْحَر هو: خل  بن حيان  أبو حمرز  ا سأَ َخَل   -7 

شعر من  لأحدا أعلم ابخفش: مل أدرك ا سأ ا  بصرة. وقا لصدمعي ومعلم أهل ا سأمحر معلم ا سأثىن: خل  ا ملمعدمر بن  ا  شعري. قا سأبن أيب موسى    بال
وعلى غريهم   ديس شعرا كثريا ا لنحويني: وضع خل  على شعرا، عبد ا لصاح  مرات   ا  عرب  قا ل إىلشعر وينسبه ا لصدمعي. وكان يضع ا سأخل  و 

 .2/310عالم  ا سأنحو. ا لعرب و مددمة يف ا ل ا  كوفة. وله ديوان شعر وكتاب هبا لبصرة وأهل ا لعبثا به  فأخذ ذلك عنه أهل 
طالق. أصله من ا نإولدين على ا ملوال،  أبو معاذ: أشعر  لُعديلي  ابا لم(  هو: بشار بن برد  784 - 714هـ =  167 - 95بشار بن برد ) -8 

ا موية و ا سأدولتني ا لك غداد. وأدر بصرة وقدم با لرق. وكان ضريرا. نشأ يف ا لامرأة )ُعديلية( قيل إهنا أعتدته من  إىلطتخارستان )غريّب هنر هيحون( ونسبته 
ائل اح،: كان شاعرا راهيزا  سّجاعا خطيبا  صاح  منثور وميزدوج  وله رسا جل ا    مجع بعضه يف ديوان. قاسأوىلطبدة ا لعباسية. وشعره كثري متفرق من ل

 .2/52عالم  ا سأبصرة.  لسياط  ودفن اب ليزندقة فدما، ضراب اب لمعروفة. وااهم اب
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 1تبكريا لنجا  يف ا لإن ذاك    جري ا هلبكرا صاحي قبل 
ا بكرا  ف -نجا ا لمكان أن ذاك  -اي أاب معاذ-دصيدة: "لو قلت ا لمحر ملا مسع ا سأله خل   ا  فدد ق

جا  كان هذا نا لنجا   ولو قلت: فا لبشار: "إمنا بنيتدا أعرابية وحشية  فدلت: إن ذاك  ا  نجا  كان أحسن"  فدل
سلوب ا سأ يف التوكيددصيدة"  فدد أدرك بشار أن ا لكالم  وال يدخل يف معىن ا لولدين  وال يشبه ذلك ا ملمن كالم 

سامع صار يف حاهة ل ابيت أحس أن ا لتبكري يف صدر  لصادقة  وذلك؛ سأنه ملا أمر ابا لصيلة ا سأفطرة  لجيعله أشبه اب
ما نجا  هكذا كالا ل: فا  قبوله فأكد  ولو ق إىلعى مر بصورة مؤكدة؛ ليكون ذلك أدا سأأن يعرف علة هذا  إىل

نفس ا لاختالهة  ىلإنفس  عبارة بشار أفضت ا لواعية سأسرار ا لفطرة  لصياغة أشبه ابا لمرسال من غري توكيد مل تكن 
 2."اسأو كالم ا ل  وها،، على مذه  التوكيد إىلتلدية  واستشفت حاهتدا ا مل

الم كأنه كا لتخاط  فيدا غري مرتدد  لكنه جيعل :ى صياغة ا ملمثلة أن ا سأالح، فيدما أورد ا من ا ملومن 
 3.إليهك ويلتفت تسار: يكاد ذلا ملفدم ا ليدظى  و ا لنفس ا لساب  فيه ما يثري تساؤال حىت كأن ا لكالم ا لمرتدد  سأن 

 تفسريه :ى :ى السعود أبوكرمي وقد صر  به ا ل الدرآنسلوب يكثر :ى ا سأوندو  كنتيجة ملا ذكر ا أن هذا 
  وال لتوكيداستدرا، وهد ا أهنا مصدرة بــ"إن" من أدوا، ا الندي وبعد ا لدملة تعليال لألمر أو ا جلمواضع كثرية بكون 

رتدد مل اتخاط  مرتددا أو شاكا أو منكرا  أو ينيز  منيزلة ا ملصرحية إذا كان ا لهوبة ا سأ على أهنا تصدر هبا ا اليد  هذا 
 تني.ا لا حلصرحية :ى ا لهوبة غري ا سأنكر كدما تصدر هبا ا ملشكك و ا ملو 

بتدا، يف خ ر "إن" مؤكدة دون سائر أخوااها  حنو قولك: "إن زيدا لدائم"  ا ال"أن الم  -إن-ومن خصائصدا: 
إحدامها:  :عىن  وذلك من هدتنيا ملكسورة  سأهنا أختدا يف ا مل يف خ ر ا الالم ال تدخل ا لو"إن عدمرا سأخوك".  وهذه 

يد  فلدما اشرتكا الم للتأكا لثانية: أن "إن" للتأكيد  و ا لدة ا جلدسم. و ا لالم يتلدى هبا ا لأن "إن" تكون هوااب للدسم  و 

                                                           

غاى ا سأ  و 31تنبيدا، للجرهاى ص: ا لشارا، و ا نإ  و 323  316  272عجاز ص: ا نإ  ودالئل 203/ 3في   لبشار :ى ديوانه ا خبيت من ا ل -1 
3/185. 
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 ا فيدما يتعل  جبدمع ا الفصل سؤ ا مل:ى شر   2وقد أورد ابن يعيش 1دمع بينددما التفاق معنييددما."ا جلفيدما ذكر ا؛ ساغ 
عون غرض مث أهاب عنه  نورده فيدما يلي: يدو : "فإن قيل: فدد قررمت أهنم ال جيدما لة و  لدالا ل تساويني :ىا ملرفني حل

غة يف إرادة ل اذلك؟ قيل: إمنا مجعوا بينددما مب إىلداعي ا لدمع بينددما هدنا؟ وما ا جلبني حرفني مبعىن واحد  فكي  هاز 
ديام ل أبنه قائم ال غري  وإذا قلنا: "إن زيدا قائم"  فدد أخ ر ا عنه ابتأكيد  وذلك أ ا إذا قلنا: "زيد قائم"  فدد أخ ر ا ا ل

لى ما كرر ثالاث  فحصلوا عا ملالم  كان ك لكرر  حنو: "زيد قائم  زيد قائم". فإن أتيت ابا ملمؤكدا  كأنه يف حكم 
وااها من "كأن"  الم يف سائر أخا ل  ر. وال تدخل هذها خ إىللف، بتأخريها ا لتأكيد وإصال  ا لغة يف ا لبا ملأرادوا من 

روف ا حلدا لكرمي"؛ سأن هذه ا لو"لعل"  و"لكن"  فال تدو : "كأن زيدا لدائم"  وال "لعل بكرا لدادم"  وال "لكن خ
 عليه  ا الال تدخل بتدا،  فا الالم الم ا لستدراك. وهذه ا الرتهي  و ا لتشبيه  و ا ل إىلبتدا،  وندلته ا القد غري، معىن 

 3و ما كان يف معناه."أ
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 م ةا هلفتوحة ا ملشددة ا ملأن 
ا :ى  يزخمشريا لعالمة ا لكسورة  صر  بذلك ا ملدملة مثل "إن" ا جلفتوحة تفيد أتكيد مضدمون ا مل 1"أن"

ا كسورة  ا ملتأكيد كل افتوحة تفيد معىن ا ملفصل بدوله: "أن" ا ملفصل  وزاد عليه وضوحا ابن يعيش :ى شرحه على مل
ارة عن كل  دملة عبا جلسكو، عليدا؛ سأن ا لا بفائداها  ولذلك حيسن  هلدملة معدا على استدالا جلكسورة ا مل أن ال

تأكيد. ا ل معىن ا الكالم ام قائم بنفسه مفيد ملعناه  فال فرق بني قولك: "إن زيدا قائم"  وبني قولك: "زيد قائم" 
ا د. ولوال إرادة ؤكا ملصدر ا ملفراد  وتصري يف مذه  ا نإ إىلدملة ا جل  معىن فتوحة كذلك  بل تدلا ملوليست "أن" 

 2وضع  وكنت تدو  مكان "بلغين أن زيدا قائم" : "بلغين قيام زيد". ملصدر أح  ابا ملتأكيد  لكان ل

                                                           
ا   ا حلهو  هللا: ﴿ويعلدمون أن تعاىلتحدي   كدوله ا لفتوحة مشددة أو خمففة جي  أن يشاكلدا يف ا ملذي يدخل على ا لفعل ا لمن خصائصدا: "أن   -1
لفعل كدوله ناصبة لا لم قوال﴾ فإن مل يكن كذلك  حنو: "أطدمع"  و"أرهو" و"أخاف" فليدخل على "أن" إليد يرهع ا ال: ﴿أفال يرون تعاىلبني﴾  قوله مل

". وما فية وهدان كـ "ظننت"  و"حسبت"  و"خلت"  فدو ا ي،   وأخاف أن تسيا يذي أطدمع أن يغفر ي﴾ وكدولك: "أرهو أن حتسن ا ل: ﴿و تعاىل
ذي اميييز بني ا ل . و النصرفع و  ل تكون فتنة﴾ ابا ال: ﴿وحسبوا تعاىلداخل عليددما مجيعا تدو : "ظننت أن خترج وأنك خترج وأنك ستتخرج"  وقري، قوله 

وصو , سأن مل ادمل حتكى بعده  وبعد ا جل", سأن ا  : "إن زيدا منطل "  وبعد "قكسورة, كدولك مفتتحاا ملموقعيددما "أن" ما كان مظنة للجدملة؛ وقعت فيه 
  ا  ستعدما ال فرد ملتيزم فيه يفا ملرور  وما بعد "لوال"؛ سأن ا جملفاعل  و ا لفتوحة حنو مكان ا مل مجلة. وما كان مظنة للدمفرد وقعت فيه ا الصلة ال تكون ا ل

فعولني  مل اوما بعد "لو"؛ سأن تددير "لو أنك منطل  النطلدت": "لو وقع أنك منطل ", أي: لو وقع انطالقك  وكذلك "ظننت أنك ذاه " على حذف اثين 
وما  1/402صبان  ا ل. وكذلك انظر  حاشية 1/644وايف  ا لنحو ا ل . كذلك انظر  28 4/527فصل  ا ملصل: ظننت ذهابك حاصال". شر  ا سأو 

 بعدها.
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 -أن -يزخمشري  فإنه صر  :ى تفسريه :ى أكثر من موضعني أبهناا لعالمة ا لما يراه  أبو السعودعالمة ا لويرى 
أي: "ولو حتد  ص رهم وانتظارهم حىت  1"مْ إليدَوَلْو أَنَـُّدْم َصبَـُروا َحىتَّ خَتْرَُج ":تعاىلثبو،  يدو  :ى قوله ا لتحد  و ا لتفيد 
بني بني ا لفرق ا ل،  و ثبو ا لتحد  و ا ل صدر لكندا تفيد بنفسداا ملم"  فإن "أن" وإن دلت مبا يف حييزها على إليدخترج 

يد  تأكا ل: ولوال إرادة ا  ويؤيده ما ذكر ا آنفا من رأي ابن يعيش حيث ق 2قولك: "بلغين قيامك" و"بلغين أنك قائم".
ا فرق بني ا لصدر موضعدا فال بد من ا ملكالم على إيراد ها ومل يوضع ا لوضع  فإذا صيغ  ملصدر أح  ابا مللكان 

 ثاين ال يد  عليه.ا لثبو،  و ا لتحد  و ا ليد  على  اسأو صياغني  وهو: أن ل
رؤوف رحيم﴾ "عط  على  هللا﴿وأن  3"َرُ،وٌف َرِحيمٌ  هللاَعَلْيُكْم َوَرمْحَُتهُ َوَأنَّ  هللاَوَلْواَل َفْضُل ": تعاىلومثله قوله 

رمحة وتغيري سبكه وتصديره ا لوهية للرأفة و ا ال لشعار ابستتبا: صفة ا نإدابة و ا ملليل لرتبية ا جلسم ا الوإظدار  هللافضل 
غة فيدا ا لبا مليت هي ل ارحيدمية ا لرمحة و ا ل ا  يت هي كدما لرأفة  ليف ذاته اب تعاىلتحدي  ملا أن بيان اتصافه ا لحبرف 
 4عطوف عليه." ملراد ابا ملستدمرار ال بيان حدوث تعل  رأفته ورمحته هبم كدما أن ا الدوام و ا لعلى 

يتني من ا آلل كسورة  قوله :ى حتليا ملفتوحة مفيدة للتحدي  مثل ا ملسعود يرى "أن" ا لومما يد  على أن أاب 
: "وقرى، أبو السعوديدو   6"َوأَنََّك اَل َتْظدَمُأ ِفيَدا َواَل َتْضَحى" 5" جَتُوَ: ِفيَدا َواَل تـَْعَرىا الِإنَّ َلَك "سورة طه  ومها: 

امسا للدمكسورة  فتوحةا ملدملة أبن ا جلعط  على "أن ال جتو:" وصحة وقو:  لفت  ابا لدمدور على ا جلكسر و  ل"إنك" اب
 مادة واحدة ال تحدي  يفا لذور اهتدما: حريف ا حملتحدي  مع امتنا: وقوعدا خ را هلا  ملا أن ا لشاركة هلا يف إفادة ا مل

ناط حينئذ مل احدي  فيدما يف حييز مها  صخالف ما لو وقعت خ را هلا فإن احتاد تا لاهتدما: فيدما حنن فيه الختالف مناط 
نعددة من ا ملة  ريا خدملة ا جلفتوحة موضوعة لتحدي  مضدمون ا ملكسورة و ا ملمما ال ري  فيه. بيانه: أن كل واحد من 

كم خ رها ال ا حل  وأن مناط ذلك سليا لجيايب أو ا نإكم ا حلامسدا وخ رها  وال خيفى أن مرهع خ ريتدا ما فيدا من 
 صدرة ابا ملدملة جل االزم من وقو: ا لامسدا  فدمدلو  كل منددما حتدي  ثبو، خ رها المسدا ال ثبو، امسدا يف نفسدا  ف

ا فسدا فدو مدلو  صدر وأما حتدي  ثبواها يف ن ملؤولة ابا ملدملة ا جلفتوحة امسا للدمكسورة حتدي  ثبو، خ رها لتلك مل
يدا قائم ح  مع : إن أن ز ا  تحدي  يف مادة واحدة قطعا  وإمنا مل جيوزوا أن يدا لفتوحة حتدما فلم يليزم اهتدما: حريف مل

ا واو ا لدما: و هتا ال ر  كدولنا: "إن عندي أن زيدا قائم"  للتجايف عن صورة ا خبالفصلناط بل شرطوا ا ملاختالف 
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عناها وإهرا، فتوحة بال فصل وقائدمة مدامدا يف إفضا، ما ملاميتنع دخوهلا على يت ا لكسورة ا لعاطفة وإن كانت  ائبة عن ل
ا تدما: حريف فتوحة اها ملأحكامدا على مدخوهلا لكندا حيث مل تكن حرفا موضوعا للتحدي  مل يليزم من دخوهلا على 

 1ظدمأ."ا لعري وعدم ا لو: وعدم ا جلعىن إن لك عدم ا ملتدحي  أصال فل
ا ددما حريف فتوحة بل يرى كليا ملكسورة و ا ملفرق بني "إن" ا لسعود اليرى  ا لبارة أن أاب عا ليتض  من هذه 

نعددة من مل ا رية ا خدملة ا جلفتوحة موضوعة لتحدي  مضدمون ا ملكسورة و ا ملتحدي . وأنه قوله: "أن كل واحد من ل
عنا لتفسريه ثبو،. غري أنه حس  تتبا لتحدي  و ا لكلدمتان وضعتا نإفادة   -إن وأن -امسدا وخ رها" نص يف أن كليددما

حس  استدرا، ا فتوحة. و ا مليت ورد، فيدا "أن" ا لاي، ا آلبالغية يف ا لسرار ا سأإبراز  إىلشارة  نإوهد اه أقل عناية اب
أفادبه يف  اكتفى مبا -علمأ هللاو -يف مجيع تفسريه. لعله يف رأينا -ذكورين آنفاا مل -وضعنيا مللتفسريه وهد ا هذين 

 تحدي .ا لدملة  ولذلك جنده مسا مها حريف ا جلمواضع"إن". سأهندما عنده يؤكدان مضدمون 
 بتدا :ا الالم 

شك. وهي ل اة ا لدملة وإز ا جل  وهو حتدي  معىن التوكيدالما، تصرفا  ومعناها ا لبتدا،" هي: أكثر ا ال"الم  
 تعاىل:ى قوله  دأبو السعو  ا  عاملة. ق -إن -ثانيةا لغري عاملة و  -بتدا،ا الالم -غري أهنا التوكيدتشابه "إن" :ى إفادة 
 ابتدا، يف "ليوس " حتدي  مضدمون ا ال"وفائدة الم  2"أَبِيَنا ِمنَّا إىلوا لَُيوُسُ  َوَأُخوُه َأَح ُّ ا لِإْذ قَ " من سورة يوس :

ٌر ِمْن ُمشْ " :البدرةية من سورة ا آل:ى  تعاىل:ى حتليله لدوله  ا  وق 3دملة وأتكيده."جل ا الم  -إهنا 4"رَِكةٍ َوسَأََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيـْ
ؤمنا،  مل اية تعليل للندي عن مواصلتدن وترغي  :ى مواصلة ا آلتأكيد  و ا لدسم" :ى إفادة ا لتشبه بــ"الم  -بتدا،ال

 5نيزهار.ا الدمل على ا حلغة :ى ا لبا ملتأكيد هي ا لوفائدة 

ا كان سم  فإذا الاضي. فأما دخوهلا على ا ملضار:  وال تدخل على ا ملفعل ا لسم و ا ال"وهي تدخل على  
َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن : " تعاىلدملة  وذلك حنو قولك: "ليزيد عاقل"  و"حملدمد منطل "  وقوله ا جلمبتدأ تدخل فيه لتأكيد مضدمون 

ٌر ِمْن ُمْشرِكٍ   ر  وقد ا خ إىلالم ا لثدلة  فتليزم أتخري ا مل أن تدخل "إن" ا ال ر ا خ الم يفا لوال تدخل هذه  6."َخيـْ
                                                           

 .6/47  أبو السعود -1 
 8يوس :  -2 
 .4/255  أبو السعود -3 
 221: البدرة -4 
 .1/221  أبو السعود -5 
 .221 :البدرة -6 



 

 (69) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

يزحلدة". وذلك حنو قولك: "إن زيدا ملنطل ". وأصل هذا: "نإن زيدا منطل "  فاهتدمع ا ملالم ا لنحاة: "ا ليسدميدا بعض 
أبو  ا  وق 1فصار: "إن زيدا ملنطل ". ر  ا خ إىلالم ا ل  فكره اهتدماعددما  فأخر، التوكيدحرفان مبعىن واحد  وهو 

ىن واحد  لف، لكراهة اهتدما: حرفني مبعا لحكدما  ولو أخر، :ى  -بتدأا مل -صليا سأالم :ى حييزها ا ل: ويكون السعود
ُدْم بـَْعَد َذِلَك يف " :تعاىليدو  :ى قوله  ا  ستبعاد ﴿:ِى ا الرتبة و ا ل "و"مُثَّ" للرتاِخي يف 2"ْرِض َلدُمْسرُِفونَ ا سأَ مُثَّ ِإنَّ َكِثريًا ِمنـْ

ا دما سأهنا الم تددم وال يدد  فيه توس  اتلالم بينه وبيندا ملظرف ا ل﴿َلدُمْسرُِفوَن﴾ وكذا  تعاىلرض﴾ متعل  بدوله ال
 3صلي حكدما."ا سأ ر ملكان إّن فدي يف حييزها ا خبتدأ وإمنا دخوهلا على ا ملدخو  على ا لبتدا، وحددا ال

دو  يف  ر يكون مفردا  فتا خ ر. و ا خ ر  ليزم أن تدخل على مجيع ضروب ا خ إىلالم لا وإذ وه  أتخري   
 ر مجلة من ا خذلك: "إن زيدا ملنطل "  ويكون مجلة من مبتدأ وخ ر  فتدو  حينئذ: "إن زيدا سأبوه قائم". فإن كان 

ا ارعته الم عليه ملضا لضارعا  دخلت فعل من أن يكون مضارعا  أو ماضيا. فإن كان ما لفعل وفاعل  فال خيلو ذلك 
ة بينه الم عليه؛ سأنه ال مضارعا لسم  فتدو : "إن زيدا ليضرب"  كدما تدو : "لضارب". فإن كان ماضيا  مل تدخل ال

م أيضا  حنو الا ل ر ظرفا  دخلت عليه ا خسم  فال تدو : "إن زيدا لضرب"  وال "إن بكرا لدعد". وإن كان ا الوبني 
ظرف بـ "مستدر" ال بـ "استدر"  كدما قدر إذا وقع صلة للذي بـ "استدر" ا لدار"  ويددر تعل  ا لزيدا لفي  قولك: "إن

 4كالم على ذلك مستدصى يف موضعه.ا لال بـ "مستدر"  وقد تددم 
ي  خمتلفة  وطرائ  عديدة  اميكن حصرها :ى طريدتني ا لكرمي على أسا ل الدرآنالم :ى ا لوقد ورد، هذه 

ٌر ِمْن ُمْشرٍِك﴾ا مل: ورودها :ى صورة دخوهلا على اسأوىلمشدورتني   َس  5بتدأ  مثل: ﴿َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ و ﴿َلدَمْسِجٌد أُسِّ
وقوله  7ملسجد". هللاذوف أي "وا حملالم إما لالبتدا، أو للدسم ا لفيه أن يكون  أبو السعود  وهوز 6تـَّْدَوى﴾ا لَعَلى 

                                                           

 ومابعدها. 5/145فصل  ابن يعيش  ا ملشر   -1 
 32ائدة: ا مل -2 
 .3/30  أبو السعود -3 
 1/659عارف  ا مل  دار 5هـ(  ط1398تو:ى: ا ملوايف  عباس حسن )ا لنحو ا لومابعدها  وكذلك انظر   5/145فصل  ابن يعيش  ا ملشر   -4 

 ومابعدها.
 .221: البدرة -5 
 108توبة: ا ل -6 
 4/102  أبو السعود -7 



 

 (70) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

ثانية: ورودها :ى صورة دخوهلا على اسم "إن" أو ا لسلوب قليل. و ا سأه هبذا ا لواستعدم 1:﴿الَنُتْم َأَشدُّ َرْهَبًة﴾تعاىل
ا و  لتوكيداميزيد من  إىلكالم :ى حاهة ا لكرمي. وإمنا يؤتى هبا مع "إن" إذا كان ا ل الدرآنخ رها  وهو: كثري هدا :ى 

: "وزادوا أبو السعود ا    ق2ْيُكْم َلدُمْرَسُلوَن﴾ا لوا َربُـَّنا يـَْعَلُم ِإ اَّ ا ل: ﴿قَ تعاىلتحدي . كدما ورد، :ى سورة يسن :ى قوله ل
 تدم إنكارا ابا لدرية عندما أنكروا رسا لوذلك :ى رد قو  أهل  3نكار."ا نإؤكدة ملا شاهدوا مندم من شدة ا ملالم ا ل
الم ا لرسل :ى كالمدم ا لفيزاد  4﴾ َتْكِذبُونَ ا الرَّمْحَُن ِمْن َشْيٍ، ِإْن أَنـُْتْم ا ل َبَشٌر ِمثْـُلَنا َوَما أَنـْيَزَ  ا الا أَنـُْتْم غا بدوهلم : ﴿مَ ل

نيزلة بتدا،" إذا ها،، مع "إن" كان مبا اليزركشى أن "الم ا لعالمة ا لباطلة. ويرى ا لؤكدة ليكون ردا قاطعا ملدولتدم ا مل
  5الم" صار، ثالاث.ا لتكرير مرتني  فإذا دخلت "ا لدملة ثالث مرا،  سأن "إن" أفاد، جل اتكرار 

  أيب السعود ية فدد جند إشارا، قليلة هدة عندالدرآندملة ا جلتحدي  :ى ا لو  التوكيدبالغية وهي ا لومن  احية إفاداها 
 بالغية.ا لنحوية ال دراستدا ا لوهي كدما مر، تعتين بدراستدا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .13شر: ا حل -1 
 16يس:  -2 
 .7/162  أبو السعود -3 
 15يس :  -4 
 .2/409يزركشي  ا ل  الدرآن رهان :ى علوم ا ل -5 



 

 (71) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 

 

 

 

 

 فصل:ا لضدمري 

سم ا الا لنعت  ر مضارعً ا خ ر إذا كان ا خنعت و ا لأنه يسدمى فصاًل سأنه يفصل بني  إىلبصريون ا ل"ذه  
ْفَصُل به أن ما يُـ  إىلكوفيون ا لعراب. وذه  ا نإعاقل" وال موضع له من ا لنعت كدولك: "زيد هو ا لليتخرج من معىن 

أن حكدمه حكم ما قبله  وذه   إىلعراب  وذه  بعضدم ا نإ ر يسدمى عدماًدا  وله موضع من ا خنعت و ا لبني 
"أنت" ضدمري  2ِكيُم﴾ا حلَ َعِليُم ا ل﴿ِإنََّك أَْنَت : تعاىل:ى قوله  أبو السعود ا  ق 1أن حكدمه حكم ما بعده." إىلبعضدم 
  3كسائيل اه ا لفرا،  أو ملا بعده كدما قا له ا لق عراب  أو له حمل منه مشارك ملا قبله كدماا نإ ال حمل له من الفصل

 4دملة خ ر "أن".ا جلوقيل أتكيد للكاف كدما يف قولك: "مرر، بك أنت"  وقيل مبتدأ خ ره ما بعده  و 

                                                           

م  2003 -هـ1424عصرية  ا لكتبة ا مل  1نباري  طا سأدين ا ل ا   ركا،  كدما لكوفيني  أبو ا لبصريني و ا لالف بني ا خنصاف :ى مسائل ا نإ -1 

2/579. 

 .32: البدرة -2 
لغة ل اكسائي: إمام يف ا لسن ا حلكويف  أبو ا لوال،   لسدي ابا سأ هللاعلي بن محيزة بن عبد   هو: (م 805 - 000هـ =  189 - 000) ِكَساِئيا ل -3 
رّي  عن سبعني ل بادية  وسكن بغداد  وتويف ابا لك ر  وتندل يف ا لنحو بعد ا لكوفة. ولد يف إحدى قراها. وتعلم هبا. وقرأ ا لدرا،ة. من أهل ا لنحو و ا لو 

ؤانسني. أصله ا مللسا، و ا جلطبدة  إىلؤدبني ا ملليفة  حىت أخرهه من طبدة ا خاح،: كان أثريا عند ا جل ا  ق .منيا سأعباسي وابنه ا لرشيد ا لعاما. وهو مؤدب 
" نوادر  دراآ، " وا لروف " و " ا حلصادر " و " ا مل" و "  الدرآنه كثرية. له تصاني   مندا " معاين دب يف عصر ا سأفرس. وأخباره مع علدما، ا لمن أوالد 

 .4/283. ا سأعالم  الدرآنتشابه يف ا ملنحو " و " ا ل" وخمتصر يف " 
 .1/85   أبو السعود -4 



 

 (72) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

: ا  أكيد وقتا لوقد نص سيبويه على أنه يفيد  -مسيةا الدملة ا جل -دملةا جلفصل" من مؤكدا، ا لو"ضدمري 
ضدمر ا مل"أ ا" وص  لليا، يف "ترن" ييزيد أتكيدا وهذا صحي  سأن  1 َوَوَلدًا﴾ا التـََرِن َأ َا أََقلَّ ِمْنَك مَ : ﴿ِإْن تعاىليف قوله 
 : ﴿َوأُولَِئَك ُهُم تعاىل:ى قوله  أبو السعود ا  ق 2ضدمري.ا ليؤكد 

ُ
ا  ر عن ا خأن "هم" ضدمري فصل يفصل  3ْفِلُحوَن﴾ا مل

تحدي  أن ا لعروفة  و ا ملدصر ا لوبذلك يعد من طرق  4."إليهسند  ملسند ابملا نسبة ويفيد اختصاص ا لصفة  ويؤكد ل
د يكون سد وهو أفضل من عدمرو  وقا سأحنو زيد هو  إليهسند ا ملسند على ا ملدد يكون للتتخصيص أي لدصر الفصل
حنو قوله  إليهسند ا ملسند على ا ملكالم ما يفيد قصر ا لتتخصيص حاصاًل بدونه أبن يكون يف ا لتأكيد إذا كان ا لجملرد 

َوى" تدا لكرم هو ا لسند حنو: "ا ملعلى  إليهسند ا مل هو  أو قصر ا ال"أي: ال رزاق  5َرزَّاُق﴾ا لُهَو  هللاعيز وهل: ﴿ِإَن 
 :6طي ا لأبو  ا  "  قا  ا مل ا التدوى" و"ال حس  ا ل ا ال" أي: "ال كرم ا  ا ملس  هو ا حلو"

 دماما حلياة هي ا حلمها ف  شي  ا لسكر و لا شباب ا لإذا كان 
عىن ا ملف إليهسند مل اسند فلتتخصيصه به  أي لدصر ا ملبينه وبني الفصلو،. وأما توس  ا ملدمام أي ا حل ا الأي ال حياة 
 7نطالق على زيد."ا النطل  قصر ا مليف زيد هو 

يف    ْغاَل ا سأَ  َوأُولَِئَك ِذيَن َكَفُروا ِبَرهبِِّمْ لا : ﴿أولَِئَك تعاىلأنه ليس للتتخصيص :ى قوله  أبو السعودوقد صر  
لود خ اليس لتتخصيص الفصل: "وتوسي  ضدمري أبو السعود ا  ق 8ُدوَن﴾ا لنَّاِر ُهْم ِفيَدا خَ ا لأَْعَناِقِدْم َوأُولَِئَك َأْصَحاُب 

وهعله للتتخصيص :ى  9﴾."َن َكَفُروا ِبَرهبِِّمْ ِذيا ل﴿ أولَِئَك  تعاىلدلو  عليه بدوله ا ملدميع  جلبعث خاصة بل ابا لمبنكري 
                                                           

 39كد : ا ل -1 
 .2/410يزركشي  ا ل رهان  ا ل -2 
 .5: البدرة -3 
 34  السعودأبو  -4 
 .58ذاراي،: ا ل -5 
 طَّيِِّ  ا لأَبُو  -6 

ُ
 اكندي  أَبُو ا لكويف ا لعفي ا جلصدمد ا لسن بن عبد ا حلسني بن ا حلم(  هو: أمحد بن  965 - 915هـ =  354 - 303تَـنَـيِّ )ا مل

 طَّيِّ  ل
ُ
: ا مل دب من يعده أشعر ا سألدما، بتكرة. ويف عا ملعاين ا ملغة و ا لبا لكم ا حلسائرة و ل ا ا  مثا سأعريّب. له ا لدب ا سأكيم  وأحد مفاخر ا حلشاعر ا لتَـنَـيِّ

شعر ا ل ا  ناس. وقا لأايم عربية و ا لدب وعلم ا سأبادية يطل  ا لشام  مث تندل يف  لا نسبته. ونشأ ابإليدكوفة يف حملة تسدمى )كندة( و  لسالميني. ولد ابا نإ
 .1/115عالم  ا سأصبيا. 

يل  ا جل  دار 2ي  طنعم خفاها ملديزويين  حتدي   حمدمد عبد ا لدين ا ل     هالا يعا ملرمحن بن عدمر  أبو ا لبالغة  حمدمد بن عبد ا لضا  :ى علوم يا نإ -7 
 .2/49بريو،  

 5رعد: ا ل -8 
 .5/6  أبو السعود -9 



 

 (73) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

ارى فدو ضدمري النص ﴾ دون ما عداه من أكاذي  ا حلدصص ا ل"﴿هلو  1 ُّ﴾ا حلَ َدَصُص ا ل: ﴿ِإنَّ َهَذا هَلَُو تعاىلقوله 
 2بتدأ."ا مل ر وأصلدا أن تدخل ا خبتدإ من ا مل إىلالم لكونه أقرب ا لدخلته الفصل

صلية فصلية  وإذا مل يكن متعينا للفا لختصاص لكونه ا الوحينئذ يفيد  3توفر، فيه شروطه ويتعني للفصلية إذا 
:ى قوله  أبو السعود  لفظي  يدو ا لإما للتددمي أو لكون توكيده  التوكيدوجيوز أن يكون مبتدأ أو توكيدا لفظيا فيفيد 

 اضدمري للحصر  وهو: إما أتكيد لألو   أو مبتدأ خ ره ا ل"وتددمي  4وَن﴾َوارِثُ ا ل: ﴿َوِإ اَّ َلَنْحُن حُنِْيي َومُنِيُت َوحَنُْن تعاىل
اة هوزوا نجا لالم مانعة من ذلك كدما قيل: فإن ا لفصل  ال سأن ا لدملة خ ر نإ ا  وال جيوز كونه ضدمري ا جلفعل  و ل

بل سأنه مل يدع بني  5 ُّ﴾ا حلَ َدَصُص ا ل﴿ ِإنَّ َهَذا هَلَُو  تعاىلفصل  كدما يف قوله ا لتأكيد على ضدمري ا لدخو  الم 
 6امسني."

 7َوهَّاُب﴾ل ااي،:﴿ِإنََّك أَْنَت ا آلضدمري فصال أو مبتدأ أو أتكيدا :ى مثل هذه ا لأن يكون  أبو السعودوهوز 
و"أنت"  9ُم﴾ِكيا حلَ َعِليُم ا ل:﴿ِإنََّك أَْنَت تعاىلومثله قوله  8: "وأنت" إما مبتدأ أو فصل أو أتكيد السم.أبو السعود ا  ق

كسائي ا له ل افرا، أو ملا بعده كدما قا له ا لعراب أو له حمل منه مشارك ملا قبله كدما قا نإال حمل له من الفصلضدمري 
وحنوه :ى قوله  10دملة خ ر "أن".ا جلوقيل: أتكيد للكاف كدما يف قولك: مرر، بك أنت  وقيل: مبتدأ خ ره ما بعده  و 

                                                           

 62عدمران:  ا   -1 
 .2/62  أبو السعود -2 
دمع . ا جلتثنية و ا لفراد  و ا نإَغيبة  ويف ا لطاب  و ا ختكلم  و ا لعىن  ويف ا ملساب  يف ا لنفصلة. أن يكون مطابًدا لالسم ا ملرفع ا لأن يكون أحد ضدمائر  -3 

أخوااها  "إن" و  بتدأ؛ كاسم "كان" وأخوااها؛ واسما ملذى قبله: أن يكون معرفة. وأن يكون مبتدأ  أو ما أصله ا لسم ا التأنيث. ويشرتط :ى ا لتذكري  و ا لويف 
تعري  "وهو: أفعل ل اذى بعده: أن يكون خ رًا ملبتدأ  أو ملا أصله مبتدأ. أن يكون معرفة  أو ما يدارهبا يف ا لسم ا الومعدمو  "ظننت" وأخوااها. ويشرتط يف 

. كذلك ينظر للتفصيل  1/246وايف  ا لنحو ا لضافة  وبعده: ِمْن" فال بد أن يتوس  بني معرفتني  أو بني معرفة وما يدارهبا. ا نإو  ا  رد من ا جملتفضيل ا ل
 ومابعدها. 3/130  الكرمي الدرآندراسا، سأسلوب 

 23جر: ا حل -4 
 .62عدمران:  ا   -5 
 .5/73  أبو السعود -6 
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 .2/9  أبو السعود -8 
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 (74) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

َتيِن ُكْنَت أَْنَت تعاىل " رقي ا لفصل  أو أتكيد  وقرى، "ا لأي ال غريك "فأنت" ضدمري  1رَِّقيَ  َعَلْيِدْم ﴾ا ل: ﴿فـََلدمَّا تـََوفَـّيـْ
 2دملة خ ر لـ"كان".ا جلرفع على أنه خ ر "أنت" و  لاب

صاص حيث ختضدمري "أنت" للفصلية وهعله مفيدا لالا لعالمة ره  كون ا لية أن ا آلالح، :ى هذه ا ملومن 
ا ستفاد من ضدمري مل اختصاص ا الرَِّقيَ  َعَلْيِدْم﴾ بدوله: "ال غريك"  وهذا معىن ا ل: ﴿ ُكْنَت أَْنَت تعاىلفسر قوله 

 حسن وراه .  وهو عندها الذكر ا لفصل. وبعد قرا،تنا لتفسريه ومعايشتنا مع أسلوبه نؤكد أنه ال يددم رأاي :ى ل
: تعاىل:ى قوله  ودأبو السعفيدة للتوكيد  يدو  ا ملية الدرآندملة ا جلوحسن موقعه :ى الفصلوعن بالغة ضدمري  

  ِإنَـُّدْم ُهُم ا ال﴿
ُ
أنفسدم  فصل  لرد ما يف قصرا ل ر  وتوسي  ضدمري ا خدررة للنسبة  وتعري  ا ملو"إن"  3ْفِسُدوَن﴾ا مل

َا حَنُْن ُمصْ ا لية  وهو: ﴿قَ ا آلنافدني قبل هذه ا مليدصدبه قو   4ؤمنني. ملتعريض ابا لصال  من ا نإعلى   5ِلُحوَن﴾وا ِإمنَّ
ا   وهي: كيدالتو رد مؤكدا  بفنون ا لصلحون ال غريهم  فجا، ا ملصال  أي: أهنم هم ا نإفعند ما قصروا أنفسدم على 

 باطل.ا لتعريضدم قاطعا ل فصل  ليكون رداا ل ر  وتوسي  ضدمري ا خدررة للنسبة  وتعري  ا ملستفتاحية  وإن ا ال ال
 ْسرَاُن ا خُ  َذِلَك ُهَو ا ال: ﴿تعاىل  قوله أبو السعود إليهىت أشار ا لومن حسن مواقعه 

ُ
عالمة: ا ليدو    6﴾ِبنيُ ا مل

-فصلا لي  ضدمري شر  وتوسا ليف  إليهشار ا ملبعد منيزلة  إىلشارة بـ"ذلك" ا نإو  -ا ال-تنبيها لدملة حبرف ا جل"وتصدير 
 7 خيفى."ال اهوله وفظاعته وأنه ال خسران ورا،ه م ا  ة على كدم لدالا لبني" من ا ملسران" ووصفه بـ"ا خوتعري  " -هو

عالمة :ى ا ليدو   8اِسُروَن﴾ا خَ شَّْيطَاِن ُهُم ا ل ِإنَّ ِحيْزَب ا الادلة: ﴿ا جملومثل ذلك قوله :ى آية من سورة 
ديم وأخذوا بدله من ا ملنعيم ا لذي ال غاية ورا،ه حيث فوتوا على أنفسدم ا لسران  خوصوفون ابا ملية: "أي ا آلتفسري 
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 (75) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

معا يف موقع  -شيطانل ا -ضافنيا ملوإظدار  - وإنا ال -تحدي ا لتنبيه و ا لدملة حبريف ا جليم. ويف تصدير ا ال لعذاب ا ل
 1ى."تأكيد ما ال خيفا لمن فنون  -هم-فصلا لوهدني وتوسي  ضدمري ا لضدمار أبحد ا نإ

ا سرار ا سألى كش  غ عا لبا لعالمة وحرصه ا لكراميتني دليل لنا على أسلوب ا لويف طريدة حتليله لآليتني 
ا نظم ل ايت احتو، عليدا ا لكلدما، ا لمدلولة ومفدومة من  -سرارا سأتلك  -  سوا، أكانتالدرآينبالغية للنظم ل
 هتدما:.ا النفراد أو ا الة ا لشري  يف حل

 كرمي حىت ذكر صاح  دراسا، عشر مواقع منا ل الدرآنكثر وقوعه :ى الفصلالح، أيضا أن ضدمري ا ملومن 
ل موقع مندا حبث مستدل يتناو  ك إىلصافا،  وله مواقع بالغية شريفة حتتاج ا لفد   وستة من سورة  2الشعرا،سورة 

 سباق.ا لسياق و ا ل:ى منظور 

 

 تنبيه:ا لها، 

 ا  نبيه  حنو: "اي أيدا"قتا لندا، لغرض ا ليت أت،ي :ى ا لمسية  وهي ا نإدملة ا جلتنبيه تفيد توكيد مضدمون ا لها، 
سم تنبيدا ال التان حلدتا "أاي" توكيدا فكأنك كرر، "اي" مرتني إذا قلت "أييدا" وصار ا لا، ا هل  و ا ال ل: "وأما 3سيبويه

وفدا لفائدة صفة وموصا لدحدمة بني ا ملتنبيه ا ل: و"كلدمة ا  خمشري فديز ا لهذا كالمه وهو حسن هدا" وقد وقع عليه 
 4ضافة."ا نإندا، ومكاتفته بتأكيد معناه ووقوعدا عوضا مما يستحده أي من ا لتبيني معاضدة حرف 
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"اي"  1َربَُّكُم﴾وا نَّاُس اْعُبدُ ا ل﴿اَيأَيُـَّدا : تعاىل:ى قوله  ا  وضو   حيث قا ل:ى غاية  أيب السعودوها، كالم 
"  هللاداعي: "اي ا ل كدما يف قو   البعيد  إما إهالا لدري  تنيزيال له منيزلة ا لبعيد وقد ينادى به ا لحرف وضع لندا، 

دربني  وإما تنبيدا مل ايزلفى ومناز  ا لوريد استدصارا لنفسه واستبعادا هلا من حمافل ا لمن حبل  إليهو"اي رب"  وهو أقرب 
صله تنبيه على أن ما يعدبه أمر خطري يعتىن بشأنه  و"أي" اسم مبدم هعل و ا لعلى غفلته وسو، فددمه وقد يدصد به 

يزام رفعه مع تا لة بل على أنه صفة موضحة له ميزيلة نإهبامه  و ا لنادى أصا ملالم ال على أنه  لعروف ابا ملندا،  إىل
ندا، وتعويضا ا لعىن أتكيدا مل -ها،-تنبيها لندا،. وأقحدمت بينددما كلدمة  لدصود ابا ملا أبنه انتصاب موصوفه حمال إشعار 

تأكيد  كثر ا لو  غةا لبا ملطريدة بضروب من أسباب ا لهذه      وملا ترى من استدالإليهضاف ا ملعدما يستحده أي من 
غري ذلك خطوب شرائع و ا لحكام و ا سأعباد من ل ايد  كي  ال وكل ما ورد يف تضاعيفه على ا جملتنيزيل ا لسلوكدا يف 

افلون  بية  ويتلدوها آبذان واعية  وأكثرهم عندا غا سأدلوب ا للود وتطدمئن هبا ا جلهليلة حديدة أبن تدشعر مندا 
 2تنبيه."ا ليداظ و ا نإتأكيد يف ا لغة و ا لبا مل ا  ا حلفاقتضى 

﴿ اي أَيُـَّدا  :عاىلت:ى قوله  ا  داة :ى مواضع أخرى  فدا آلبالغية هلذه ا لة  لدالا لمث كرر كالمه :ى إبراز هذه 
َنُكْم ابِ ا لِذيَن آَمُنوا ال أَتُْكُلوا أَْمو ا ل عناية ا ل ا  تنبيه نإظدار كدما لندا، و  لطاب ابا خ"وتصدير  3باِطِل﴾ لُكْم بـَيـْ

غة :ى محل ل ا. وقد يرى جميئه للدمبالفصالسأو كدما مر :ى   التوكيدكالم دا: من دواعي ا لعناية مبضدمون ا ل"و  4مبضدمونه.
صَّالَة َوأَنـُْتْم ُسكارى ل اِذيَن آَمُنوا ال تـَْدَربُوا ا ل: ﴿اي أَيُـَّدا تعاىلندي  وذلك :ى قوله ا لعدمل مبوه  ا لتخاطبني على ا مل

عدمل ا ل غة يف محلدم علىا لتنبيه للدمبا لندا، و ل اكالم حبر يف ا لعالمة: "تصدير ا ل ا  ق 5َحىتَّ تـَْعَلدُموا َما تـَُدوُلوَن﴾
 6ساهد."ا ملندي عن قرابن ا لمبوه  
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ُتْم يف َشكٍّ ِمْن ِدييِن﴾ا ل: ﴿ُقْل اَيأَيُـَّدا تعاىلومثله قوله  ا طاب ابسم ا خناس﴾ "أوثر ا ل﴿اي أيدا  1نَّاُس ِإْن ُكنـْ
 ا: ﴿اَيأَيُـَّدا تعاىلوحنوه قوله  2م."إليدعناية بشأن ما بلغ ا ل ا  لكدمتنبيه تعدميدماً للتبليغ وإظداراً ا لنس مصدراً حبرف جل
عدا كفار ببيان استتباا لذين آمنوا﴾ "شرو: يف زهرهم عن متابعة ا ل﴿اي أيدا  3ِذيَن َكَفُروا﴾ا لِذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا ل

ا فوزهم بسعادة  ىلإسالم ببيان إفضائه ا ل، عليدم نبياا سأقتدا، أبنصار ا الخرة إثر ترغيبدم يف ا آلدنيا و ا لخسران 
م وتثبيتدم عليدا ا هل حاميان لتذكري نإعتنا، مبا يف حييزه ووصفدم ابا التنبيه نإظدار ا لندا، و  لطاب ابا خدارين وتصدير ل

ن كفروا﴾ لذلك قصدا ذيا ل﴿إن تطيعوا  تعاىلكفر يف قوله  لنافدني ابا ملأعدائدم كدما أن وص   ا  إبظدار مباينتدا حل
َر َأَحدَُكُم ِذيَن آَمُنوا َشَداَدةُ بـَْيِنُكْم ِإَذا َحضَ ا ل: ﴿اَيأَيُـَّدا تعاىلومنه قوله  4تحذير عن طاعتدم."ا لتنفري عندم و ا لميزيد  إىل
 
َ
تعلدة ا مل ا  حو سأ اتعلدة أبمور دنياهم إثر بيان ا ملحكام ا سأذين آمنوا﴾ "استئناف مسوق لبيان ا ل﴿اي أيدا  5ْوُ،﴾ا مل

  6عناية مبضدمونه."ا ل ا  تنبيه نإظدار كدما لندا، و ا لأبمور ديندم وتصديره حبر يف 

ي  ا لسا سأكرامية أنه عىن هبذه ا لرائع لآلاي، ا لتحليل ا لعالمة من ا لما أفاد به    وقد نالح، من خال
 بالغية.ا لراز مدلوالاها إب إىلره  ا ملبالغي وحسه ا لنحوية  بل لعله أه ر ذوقه ا لعناية امة  وأنه مل يكت  بدراستدا 
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 ستفتاحية:ا ال ا ال

لى حتد  ما تنبيه عا لنفي  نإعطا، معىن ا لستفدام وحرف ا ال" مركبة من مهيزة ا اليزخمشري: "ا لعالمة ا ل ا  ق
ا ؟ ولكوهنا يف هذا  1ْيَس ذِلَك ِبداِدٍر﴾ا لأفاد حتديدا كدوله عيز وهل: ﴿نفي ا لستفدام إذا دخل على ا البعدها  و 

يت هي "أما" من ا لدسم. وأختدا ا ل مصّدرة بنحو ما يتلدى به ا الدملة بعدها ا جلتحدي   ال تكاد تدع ا لنص  من مل
  2ية:ا لتا لبيا،  سأيدمني وطالئعدا: ومثل هلا ابا لمدّدما، 

 بيض وهي رميما لعظام ا لوحيىي    غي  غريه ل اذي ال يعلم ا لأما و 
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 لئيم ا  حماذرة من أن يد  شا ا حلدرى طاوى ا للدد كنت أختار 

 1ظالم هبيما لوبني فدمي داهى     وإى سأستحىي امييىن وبيندا 
 شاعر: ا ل ا  وق

  مرا سأذي أمره لا ذي أما، وأحيا و ا لذي أبكى وأضحك                    و ا لأما و                  

 2ذعرا ليفني مندا ال يروعددما ا ل   وحش أن أرى ا للدد تركتين أحسد                  

 :ا يتا لبيت  لفصل ابا ملستفتاحية :ى ا ال" ا الومثل لـ"

 3.ا  وقبل منااي عاداي، وآه   ا   اي اصبحاين قبل غارة سنجا ال  
ا زيد قائم"  و" ا التنبيه أيضا  حنو قولك: "ا ل"  فحرف معناه ا الفصل: "وأما "ا ملابن يعيش :ى شر   ا  وق

دميزة و"ال" ا هل. وهي مركبة من 4ال َخْوٌف َعَلْيِدْم َوال ُهْم حَيْيَزنُوَن﴾ هللا ِإنَّ أَْولِياَ، ا ال: ﴿تعاىل هللا ا   إن زيدا قائم". قال
 نافية يف قوله:ا لتنبيه  ولذلك هاز أن تليدا "ال" ا ل إىل اسأو نافية  مغرية عن معناها ا ل

 5اهلينا.ا جلفنجدل فوق هدل    ال جيدلن أحد علينا ا ال

 ُدْم ُهُم  ِإنَـّ ا ال:﴿تعاىلتأكيد  صر  به :ى قوله ا لتفيد  -ا ال-يزخمشري أهناا لعالمة ا لوكذلك يرى 
ُ
 6ْفِسُدوَن﴾ا مل

  حصلت من صلحنيا ملنتظام :ى مجلة ا الذين على ما ادعوه من ا لنافدني ا ملرد على ا لغة :ى ا لبا ملسأنه ذكر  أن 
ا  - را خ وإن" ومن هدة تعري  ا الستفاد من "ا ملتأكيد ا لستئناف  ومن هدة ا الأربعة أوهه  وهي: من هدة 

 فصل. ا لومن هدة توسي  ضدمري  -فسدونمل
دة للتوكيد  لكنه نافية  ويف كوهنا مفيا لستفدام وال ا ال:ى تركبدا من مهيزة  أبو السعودعالمة ا لوسار على هنجه 

. يدو   وأما" حرفان بسيطان  وليستا مركبتنيا الي  أن "ا حملبحر ا لصاح   إليهما ذه   إىلتدمريض ا لأشار بصيغة 
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  ِإنَـُّدْم ُهُم ا ال: ﴿تعاىل:ى قوله  أبو السعود
ُ
 الدعواهم  تعاىلندا، هليا  فإنه رد من هدته "ينادى بذلك  1ْفِسُدوَن﴾ا مل

ا كم يف ذهن حل ازايدة متكن  إىلؤدي ا ملستئناف ا الكية أبلغ رد وأدله على ستخ  عظيم  حيث سلك فيه مسلك حمل
ا داخلة على ا لنكارية ا نإدميزة ا هلنبدة على حتد  ما بعدها  فإن ا مل ا التأكيد: ا لدملة حبر يف ا جلسامع  وصدر، ل
ا ولذلك ال يكاد يدع ما بعدها من  2ِبكاٍف َعْبَدُه﴾ هللاْيَس ا ل: ﴿تعاىلثبا، قطعا كدما يف قوله ا نإنفي تفيد حتدي  ل
ضوعان دسم. وقيل  مها: حرفان بسيطان مو ا ليت هي أما من طالئع ا لدسم وأختدا ا ل مصدرة مبا يلتدي به ا الدملة جل

صال  من ا نإعلى  لرد ما يف قصر أنفسدمالفصل ر ووس  ضدمري ا خسبة وعرف دررة للنا ملستفتا . وان ا الللتنبيه  و 
 3ؤمنني." ملتعريض ابا ل

دسم  لواقعة بعدها ابا ل دملةا جلتحدي   بل شأهنا يف تلدي ا لو  التوكيدتفيد  -ا ال -عالمة تفيد أبهناا لفعبارة  
 تحدي  كدما مر.ا لفيدة للتوكيد و ا ملكسورة ا ملشأن "إن" 

ا، :ى تحضيض  كدما ها لفعلية أيضا إذا كانت للعرض و ا لمسية بل تدخل على ا الدملة ا جلوهي ال ختص 
ال َخْوٌف  هللا ِإنَّ أَْولَِيا،َ ال ادملتني  حنو: ﴿ا جلستفتاحية  فتدخل على ا التنبيه  وهي ا ل" جملرد ا المشوين: أت،ي "ا سأشر  

ُدْم﴾ يـَْوَم أَيْتِيِدْم لَ ا ال﴿ 4َعَلْيِدْم﴾ بُّوَن َأْن  حتُِ ا الفعلية  حنو: ﴿ لتحضيض؛ فتتختص ابا لوللعرض و  5ْيَس َمْصُروفًا َعنـْ
 7.8 تـَُداتُِلوَن قـَْوًما َنَكثُوا أامَْيَانـَُدْم﴾ا ال﴿ 6َلُكْم﴾ هللايـَْغِفَر 

ية آل اكرمي  مندا ا ل الدرآنبالغي :ى مواضع أخرى من ا لحسن موقعدا  إىلقد أشار  أبو السعودعالمة ا لو 
: أبو السعود ا  ق 9سَُّفَداُ، َوَلِكْن اَل يـَْعَلدُموَن﴾ا ل ِإنَـُّدْم ُهُم ا ال ذي مر آنفا: ﴿ا لسياق ا لواردة :ى ا ل البدرةمن سورة 

فاهة مدصورة سا ل  وهعلت - وإنا ال -تأكيدا لدملة حبر يف ا جلية أبلغ رد وهدلوا أشنع جتديل  حيث صدر، ا آل"
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" و"إن" ا الكرامية احتو، على ثالثة توكيدا،  وهي: "ا لية ا آلف 1حيث اليدرون أهنم سفدا،." إىلغة  لواب عليدم 
 سفدا،. لؤمنني ابا ملباطل  وهو رمي ا لفيد للدصر ليكون أبلغ رد على قوهلم ا ملفصل" ا لو"ضدمري 

كالم ل اة على حتدي  مضدمون ل دالا للتيزيد :ى  -كدما مر  -خرىا سأؤكدا، ا ملوقد أت،ي منتظدمة :ى سبك 
لية فعا لمسية على ا الدملة ا جل: "ويف إيثار أبو السعود ا  ق 2َقرِيٌ ﴾ هللا ِإنَّ َنْصَر ا ال: ﴿تعاىلوتدريره  وذلك :ى قوله 

د عدها فد 3 خيفى."ال اة على حتدي  مضدموهنا وتدريره م لدالا لتأكيد من ا لتنبيه و ا لناسبة ملا قبلدا وتصديرها حبرف ا مل
 كرامية.ا لية ا آليت اشتدملت عليدا ا لخرى ا سأؤكدا، ا ملعالمة من ضدمن ا ل

سياقا،  ل اكرمي كثرية حىت مواضعدا تيزيد على ستني موضعا :ى خمتل  ا ل الدرآنستفتاحية :ى ا ال" ا سأوورد، "
و غري هنيا  أو استفداما  أو متنيا أطلبية أمرا  أو ا لدملة  خ رية كانت أو طلبية  سوا، أكانت ا جلفإهنا تدخل على 

  وقد فصلا لفصل  وقد تكون بغري "إن" و ا ل" مجلة امسية مصدرة بــ"إن" مع ضدمري ا الذلك  وقد تكون ما بعد "
ا رة أو مع ضار: مباشا ملفعل ا لتكون ما بعدها مجلة شرطية  وقد تكون مجلة حمصورة بــــ"إمنا"  وقد تكون ما بعدها 

ننا ما نود أن حبث مستدل  لك إىلبالغية :ى كل تركي  وسياق حيتاج ا لتدا  لوقوف على دالا لف 4رف.ظ لفاصل ابل
تخاط  ا ملتنبيه  إىل كيم تشريا حلذكر ا لنحاة  فكثرة ورودها :ى ا لتنبه ابتفاق ا لندوله هنا هو أهنا إذا كانت تد  على 
 غافلني.ا للنا من م ال جتعاللد  وال ينسى ربه فينسى عنده. تعاىلسبحانه و  هللامرة بعد مرة حىت ال يغفل عن ذكر 

" ا ال  و"ا  " أن "أما" للحا الفرق بيندا وبني "ا لذي بعدها  و ا لكالم ا لوأما "أما"  فتنبية أيضا  وحتد  
 عر: اشا لاز  فأما قو  ا جملديدة ال على ا حل  فتدو : "أما إن زيدا عاقل"  تريد أنه عاقل على ا  لالستدب

 مرا سأَ ِذي أمره ا لأما، َوَأْحَيا وَ   ِذيا لِذي أبكى وأضحك وَ ا لأما وَ 
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به دسم كأنه ينا له "أما" على حرف ا لذي أبكى" وإدخا لشاهد فيه قوله: "أما و ا ل  و 2ذيا هل 1بيت سأيب صتخرا لفإن 
 3دسم عليه.ا ملتخاط  على استدما: قسدمه  وحتدي  ا مل

 

 

 

 

 

 

 

 شرطية:ا لأما 

الم أن يعطيه كا لفا،. وفائدته يف  لشرط  ولذلك جياب ابا ليزخمشري: "أما" حرف فيه معىن ا لعالمة ا ل  ا ق
يزامية قلت: ذهاب وأنه منه عا لة ذاه  وأنه بصدد ا لفضل توكيد. تدو : زيد ذاه . فإذا قصد، توكيد ذاك وأنه ال حم

 ن شي، فيزيد ذاه ."سيبويه يف تفسريه: مددما يكن م ا  أما زيد فذاه . ولذلك ق
"مد  لفائدتني: بيان كونه   4ْم﴾ ُّ ِمْن َرهبِِّ ا حلَ ِذيَن آَمُنوا فـَيَـْعَلدُموَن أَنَُّه ا ل: ﴿َفَأمَّا تعاىلتفسري  أي تفسري قوله ا لوهذا  

ذين كفروا ا لون  و ذين آمنوا يعلدما لوإن مل يدل: ف -دملتني مصدرتني بها جلشرط. ففي إيراد ا لتوكيدا  وأنه يف معىن 
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نادهم ورميدم م حظدم وعا هلكافرين إغفا ل   ونعى على ا حلؤمنني  واعتداد بعلدمدم أنه ا ملإمحاد عظيم سأمر  -يدولون
 2بيضاوي.ا لداضي ا لوابعه  1دمدا،."ا حلكلدمة  لاب

ضدمنة ملعىن :ى كون "أما" مت -بيضاويا لداضي ا ليزخمشري و ا ل –شيتخني ا لفدد واف   أيب السعودعالمة ا لأما 
ا تكلم من مل اشرط وفعله مبنيزلة "مددما يكن من شي،" و:ى كوهنا مفيدة لتوكيد ما صدر به وتفصيل ما :ى نفس ا لاسم 
 يف قـُُلوهِبِْم َزْيٌغ ِذينَ ا لفََأمَّا  قسام فدد تذكر مجيعا  وقد يدتصر على واحد مندا  كدما :ى قوله عيز وهل  من قائل: ﴿سأ

َنِة َوابِْتَغاَ، أَتِْويِلِه﴾ا لفـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَ،   .3ِفتـْ
كن : ذكر سيبويه "أما زيد فذاه " معناه: "مددما يا  شيتخان   فدا لمث استد  بدو  سيبويه مثل ما فعله 

ال،ها يزا، لكن كرهوا إيا جلدملة سأهنا ا جلفا، على ا لصل دخو  ا سأن ة" وأنه منه عيزامية. وكاا لمن شئ فدو ذاه  ال حم
: ا  يتخني  فدشا لية على هنج ا آلمث ذكر تفسري . شرط لفظاا لبتدأ عن ا مل ر وعوض ا خشرط فأدخلوها ا لحرف 

 4  خيفى."ا الكفرة ما لؤمنني وذم ا ملدملتني أبما من إمحاد أمر ا جل"ويف تصدير 
  وهو أنه جيدمع كالمددما عودأيب السعالمة ا لليلني  جند مييزة بديعة :ى تفسري ا جلشيتخني ا لومع متابعته لتفسري 

 .بارعة تشدمل هل تفسريها لسدمة ا ل:ى عبارة موهيزة سدلة مع إضافة هديدة من عنده  وهذه 

 

 

 فعلية:ا لملة ا جلمؤكدات 

 سني وسوف:ا ل

  وتيزيالن عنه ا  ضار: فتتخلصانه لالستدبا ملفعلية  تدخالن على ا لدملة ا جلسني" و"سوف" من مؤكدا، ا ل"
عيش: إن   يدو  ابن يا  ستعدما الة و  لدالا لفرق بينددما من  احية ا لنحاة ا لذى كان فيه. وقد ذكر بعض ا لعدموم ا ل
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يعاد  كأنك ا ملا أطلت : "سوفته"  إذا  ولذلك يد سني  وأبلغ تنفسيا ا لمن  ا  ستدبا ال"سوف أشد تراخيا يف 
 1اشتددت من لف، "سوف" فعال  كدما اشتددت من لف، "آمني" فعال  فدلت: "أمنت" على دعائه.

يت ا لسني ل ا رهان:" ا ليزركشي يف ا لحني  يدو   إىلة وإن أتخر ا لفعل بعدمها واقع ال حما لومها يدالن أن  
حني.  إىلة وإن أتخر ا لسني: أن ذلك كائن ال حما لمعىن  2﴾هللا: ﴿َفَسَيْكِفيَكُدُم تعاىلسيبويه يف قوله  ا  للتنفيس ق

 اة فدي تؤكد ا لرمحة ال حما لسني تفيد وهود ا ل 3﴾هللا: ﴿أُولِئَك َسيَـْرمَحُُدُم تعاىليف قوله  ا  يزخمشري فدا لوهرى عليه 
رَّمْحَُن ا لُم نك ال تفوتين وإن تبطأ، وحنوه: ﴿َسَيْجَعُل هلَُ وعيد يف قولك: "سأنتدم منك يوما" يعين: أا لوعد كدما تؤكد ل

: ﴿َوَلَسْوَف تعاىل: يف قوله ا  لكن ق 6﴿أُولِئَك َسْوَف يـُْؤتِيِدْم أُُهوَرُهْم﴾ 5﴿َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك َربَُّك فـَتَـْرَضى﴾ 4ُودًّا﴾
 8ة وإن أتخر."ا لعطا، كائن ال حما لتأخري أن لا تأكيد و ا لدمع بني حريف ا جلمعىن  7يـُْعِطيَك َربَُّك فـَتَـْرَضى﴾

سني ل ا: "ولسوف يعطيك"  أما الدرآنالم عليدا  كدما ورد، يف ا لومن خصائص "سوف" أهنا تنفرد بدخو  
وعد  ا ل:ى  تدديد  وقد تستعدملا لوعيد و ا لالم. ومن خصائصددما  أن "سوف" تستعدمل كثريا يف ا لفال تدخل عليدا 

ا، أسلوب كرمي فيدو : صاح  دارسا ل الدرآنسني" يف ا ل" ا  وعد  وأت،ي للوعيد  أما استعدما لسني ا لكثر يف ا سأو 
يد تيزيد عن مواضع وعا لا :ى ا هلكرمي أن مواضع استعدما ل الدرآنسني :ى ا ل: "قد تبني ي بعد استدرا، مواضع الدرآن
 9ا للوعد."ا هلاستعدم

 ية:ا لتا لاي، ا آلللوعد :ى مثل  دأيب السعو سني" عند ا ل، "ا الومن استعدم
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: تعاىلوقوله  2سني أتكيد للوعد.ا لويف  1ِديَن ِفيَدا أَبًَدا﴾ا لنـَْداُر خَ ا سأَ : ﴿َسُنْدِخُلُدْم َهنَّاٍ، جَتْرِي ِمْن حَتِْتَدا تعاىلقوله 
سني مؤكدة ل ابتة فإن ا لرة النصتأييد و ا ل: "أي يفيض عليدم آاثر رمحِته من أبو السعود ا  ق 3﴾هللا﴿أولئك َسيَـْرمَحُُدُم 

 4للوقو: كدما يف قولك: طسأنتدم منك."
: عاىلتهذا :ى قوله  إىل أبو السعودة   أشار ا لفعل ال حما لسني" تد  على وقو: ا لكدما ذكر ا سابدا أن "

بة  واسعة هبم وتفسري للدر ا ل: "وعد هلم إبحاطة رمحته أبو السعود ا  ق 5َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ هللايف َرمْحَِتِه ِإنَّ  هللاَسُيْدِخُلُدُم ﴿
ا ذلك وتدرره  ة على حتد  لسني للدالا لدعا، عليدم و ا لمسيع عليم وعيد لألولني عدي   هللاكدما أن قوله عيز وعال و

ا سني" للتأكيد و ا لأن " أبو السعوديرى  7ُقْل َسأَتْـُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ذِْكرًا﴾ كد :﴿ا ل:ى سورة  تعاىلومنه قوله  6بتة."ل
ا ىن: أي ال أترك عا ملسالم وتصديده إبجناز وعده  و ا لصالة و ا لناس  ملدام أتييده عليه ا ملتحدي  ا لة على  لدالل
ا يزلت إبنفرادها قبل ية ما نا آلتالوة ستدع فيدما يستدبل  سأن هذه ا لدام على أن ا ملبتة. وهي ال تد  :ى هذا ا لتالوة ل
ا عن أصحاب رو  و ا لعليه وسلم عنه وعن  هللاوه صلى ا لدصة بل هي موصولة مبا بعدها  ريثدما سا لم وحي بتدمال
ني. واستد  وحي مخسة عشرة يوما أو أربعا لعليه وسلم ائتوين غدا أخ ركم  فأبطأ عليه  هللاهلم صلى  ا  كد   فدل

 8ببيت شعري ها، فيه:
 9متىن وإن هي هلت .أايدى مل  سأشكر عدمرا إن تراخت منيىت 

ضار: ا ملفعل ا لتأكيد  و ا لسني" تد  على ا لبتة" أن "ا لتالوة ا لعىن: ال أترك ا ملعالمة أراد بدوله: "و ا لولعل 
سني" ا ل"و  :أبو السعودعالمة ا ليدو   10﴿َسنـُْدرُِئَك َفاَل تـَْنَسى﴾ :تعاىلأشار :ى قوله  إليهستدمرار   و ا البعده يد  على 

وحي ا ل بعد ذلك  فدو وعد كرمي ابستدمرار إليهحينئذ  وما سيوحى  إليه هللاراد إقرا، ما أوحى ا ملإما للتأكيد وإما سأن 
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الم  أو سا لن وفيدما بعد على لسان ه ريل عليه ا آليك ا لقرا،  أي: "سندرئك ما نوحي  نإوعد ابا ليف ضدمن 
ا وما  كتابا لتدان مع أنك أمي ال تدري ما ا نإف، و ا حلأصال من قوة درا،ة فال تنسى ا لام  هلسنجعلك قارائ اب

حيث  عجاز ومنا نإبينا، من حيث ا لاي، ا آلدرا،ة  ليكون ذلك آية أخرى لك مع ما يف تضاعي  ما تدرؤه من ل
 1غيبا،." ملخبار ابا نإ

ك :ى ستدمرار  وذلا الدوام و ا لواقع بعده على ا لفعل ا لة  لشارة :ى كلدمة "سوف" للدالا نإوجند مثل هذه 
﴾ ا  من سورة يوس : ﴿قَ  تعاىلقوله   اخرى :ى تعيني وقت ا سأ ا  قو ا سأفإنه ذكر من بني  2َسْوَف َأْستَـْغِفُر َلُكْم َريبِّ
 3دعا، فدد روي أنه كان يستغفر كل ليلة مجعة يف ني  وعشرين سنة.ا لستدمرار على ا الراد هنا: ا ملستغفار  أن ال

 4يزخمشريا ل -شيتخنيل اعند  إليهشارة ا نإدو  بل سبدت ا لمل يتفرد هبذا  أبو السعودعالمة ا لية فا آلنسبة هلذه  لوأما اب
 شعر ابا ملتسوي  ا لتأكيد فد  وال تد  على ا لة تد  على ا لا حلسني" :ى هذه ا لو" 5.-بيضاويا لداضي ا لو 
: ﴿ فَِإنَُّه َسيَـْدِديِن ﴾ "أي أبو السعود ا  ق 6ِذي َفَطَرين فَِإنَُّه َسيَـْدِديِن﴾ا ل ا ال: ﴿تعاىلرتاخي  كدما صر  به :ى قوله ل

تسوي   ا لد دون سني للتأكيا لوهه أن ا سأن  و ا آل إىل إليهذي هداين ا لما ورا،  إىلداية  أو سيددين ا هلسيثبتين على 
 7ستدمرار."ا الة على  لضار: للدالا ملوصيغة 

ا نبئ عن ا ملي  تسو ا لدملة  وال تد  على ا جلسني" فيدا لتأكيد مضدمون ا لىت أت،ي "ا لواقع ا مل ويعد هذا من
سني" ا ل  أن "أبو السعودعالمة ا ليرى  8﴿َسأُنـَبُِّئَك بَِتْأِويِل َما مَلْ َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصبـْرًا﴾: تعاىلرتاخي  كدما ها، :ى قوله ل

 9تنبئة مل تتأخر.ا لللتأكيد وليست للتسوي  سأن 
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 (87) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 َسنـُْؤتِيِدْم َأْهرًا ﴿أُولَِئكَ   قوله عيز وهل: أيب السعودوعد وحتديده عند ا لسني" فيه لتأكيد ا لومما ها، فيه "
ستدراك ال اهر للتفتخيم وهذا أنس  بتجاوب طريف ا سأوعد وتنكري ا لسني لتأكيد ا لعالمة: "و ا ل ا  ق 1َعِظيدًما﴾

 2عظيم."ا لهر  سأخرون ابا آليم ووعد ا ال لعذاب  لون اباسأولحيث أوعد 
َعَذاٍب  إىلوَن ﴿َسنـَُعذِّبـُُدْم َمرَّتـَنْيِ مُثَّ يـَُردُّ  وعيد  قوله عيز وهل:ا لة على توكيد  لسني" للدالا لومن مواقع "

ومثله قوله  4لتأكيد."لسني ا لفيدم من موهباته و  هللا: "وعيد هلم وحتدي  لعذاهبم حسبدما علم أبو السعود ا  ق 3َعِظيٍم﴾
أو  فظةا حلشنعا، يف صحائ  ا لعظيدمة ا لوه من ا لعالمة: "أي سنكت  ما قا ل ا  ق 5وا﴾ا ل: ﴿َسَنْكُتُ  َما قتعاىل

دا تدوينه وإثباته لكونه سني للتأكيد أي لن يفوتنا أبا لكتوب و ا ملسنحفظه ونثبته يف علدمنا الننساه وال هندمله كدما يثبت 
 6كرمي."ا لرسو  ا لعظيم و ا ل لدرآنواستديزا، اب تعاىل هلو  كي  ال وهو كفر ابا هلظم و عا ليف غاية 

ا آِبايتِنا َسْوَف ِذيَن َكَفُرو ا لوعيد  قوله عيز وهل: ﴿ِإنَّ ا لىت ورد فيدا كلدمة "سوف" للتدديد و ا لواقع ا ملومن 
ا " وعيد  وينوب عنداا ل"سوف" كلدمة تذكر للتدديد و : ذكر سيبويه أن أبو السعودعالمة ا ل ا  ق 7ُنْصِليِدْم  َارًا﴾

 8."كرامية: "أي ندخلدم  ارا عظيدمة هائلةا لية ا آلعىن :ى ا ملتأكيد. و ا لوعد فيفيدان ا لسني" وقد يذكران يف ل
عذاب  ا ليزا، و  جل: "وعيد شديد ابأبو السعود ا  ق 9مبَا َكانُوا َيْصنَـُعوَن﴾ هللا: ﴿َوَسْوَف يـُنَـبِّئـُُدُم تعاىلومنه قوله 

ا ثاق  ونسيان يا ملستدمرار من ندض ا الرهل ملن يتوعده: "سأخ رك مبا فعلت" أي: جيازيدم مبا عدملوا على ا لكدو  
روعة ا ل ا  ابة وإدخدا ملديد لرتبية ا جلسم ا الذكر  إىلتفا، ا ال لوعيد و ا لوافر مما ذكروا به. و"سوف" لتأكيد ا ل، حل

للتنبيه على أهنم ال  تنبئة لازاة ابا جملصنع لإليذان برسوخدم يف ذلك وعن  لعدمل ابا لتعبري عن ا لوعيد و ا للتشديد 
علم ا ل إفادة عذاب عليدا يفا لشيئة واستتباعدا للعذاب فيكون ترتي  ا ل ا  عدما اليعلدمون حديدة ما يعدملونه من 

ا اِر ِإنَُّه ال يـُْفِلُ  دَّ ا لْوَف تـَْعَلدُموَن َمْن َتُكوُن َلُه عاِقَبُة ومثله قوله عيز وهل: ﴿َفسَ  10خبار هبا."ا نإا مبنيزلة ا هلحبديدة ح
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 (88) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 ظَّ ل
ُ
تدديد  فـ"سوف" ا لوعيد و ا لدملة هنا ا جلومضدمون  2دملة."ا جلعالمة: "سوف لـتأكيد مضدمون ا ل ا  ق 1وَن﴾ا مل

 تدديد.ا لوعد و ا لوقعت لتؤكد ذلك 

َف يـُْؤتِيِدْم : ﴿أُولِئَك َسوْ تعاىلوعد  قوله ا لىت ورد، فيدا كلدمة "سوف" لتأكيد ا لشريفة ا لواقع ا ملومن 
ؤمنني من ربه عيز وهل  ا ملوعد إبيتا، أهور ا لعالمة أن "سوف" لتأكيد ا ليرى  3َغُفورًا َرِحيدمًا﴾ هللاأُُهوَرُهْم وَكاَن 

د وأنه وعا لبداية أهنا أت،ي لتوكيد ا لما ذكر اه :ى  إىل عالمة أشارا لو  4ة وإن تراخى.ا لة على أنه كائن ال حم لوللدال
كشاف ا لوقد مر قو  صاح   5: ﴿ َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك َربَُّك فـَتَـْرَضى﴾تعاىلة وإن أتخر. وكذلك قوله ا لسيدع ال حم

 خر.ة وإن أتا لفيدة للتأكيد وسوف مفيدة للتأكيد  لإليذان أبن ذلك يكون ال حما ملبتدا، ا ال: الم ا  أنه ق

يف تفسريه  -سني وسوفا ل -فائدة هاتني آداتني إىلشارة  نإعالمة قد أتى ابا لشارة هنا أن  نإدير ابا جلومن  
مثلة  لعلدا تفيد سأ ايف مواضع كثرية  وقد ها، كالمه مشاهبا بعضه ببعض  وعلى هنج واحد لذلك اكتفينا إبيراد هذه 

 يضا .ا نإدف  وتكفينا ا هلغرض وتوض  ا ل
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 (89) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 قد للتحدي 

 إىلفـََدْد ُهِدَي  هل: ﴿َوَمْن يـَْعَتِصْم ابِ تعاىليزخمشري يف قوله ا لأشار  إليهتأكيد و ا لهي حرف حتدي  وهو معىن  "قد"
 إذا  ال اليل أنه ال يؤتى هبا يف شي، ا خوهري عن ا جلة. وحكى ا لدى ال حما هلمعناه: حصل له  1ِصراٍط ُمْسَتِديٍم﴾

ي، هبا بل ا جملمساعه كدولك ملن يتشوق مسا: قدوم زيد قد قدم زيد فإن مل يكن مل حيسن  إىلسامع متشوقا ا لكان 
ا  إفادة اب هبا يفا جملمسية ا الالم يف ا لدسم مثل إن و ا لاب هبا ا جملفعلية ا لدملة ا جل"وأهنا يف  2 تدو : قام زيد.

دسم   لفعل ابل ابينه وبني الفصلسم إايه  وجيوز ا ال  والحيسن إيال، ا  فع سأة ابتختصا ملروف ا حل"وهي من  3تأكيد."ل
 4سني وسوف".ا لأحسنت  فدو ليس كــــــ" هللاحنو: قد و

نية كرمي :ى مثاا ل الدرآنضار: :ى ا ملضار:. وورد، مع ا ملو  5اضي حنو: ﴿َقْد أَفْـَلَ  َمْن زَكَّاَها﴾ـا ملوتدخل على 
َلُم ِإنَُّه اي،: ﴿َقْد نـَعْ ا آلضار: من مادة"علم" و:ى موضع من مادة "رأى". وهذه تلك ا ملفعل ا لموضع  سبعة مندا مع 

َِِِّ َما يف ا ال﴿ 6ِذي يـَُدوُلوَن﴾ا للََيْحيزُُنَك   تـُْؤُذوَنيِن َوَقْد تـَْعَلدُموَن ﴿ملَِ  7ْرِض َقْد يـَْعَلُم َما أَنـُْتْم َعَلْيِه﴾ا سأَ سَّدَماَواِ، وَ ا ل ِإنَّ 
  هللا﴿َقْد يـَْعَلُم  8ْيُكْم﴾ا ل هللاَأيّنِ َرُسوُ  

ُ
ْخواهِنِْم َهُلمَّ ا لَعوِِّقنَي ِمْنُكْم وَ ا مل ﴿َوَلَدْد نـَْعَلُم أَنََّك َيِضيُ  َصْدُرَك  9ْينا﴾ا لدائِِلنَي نِإِ

َا يـَُعلِّدُمهُ َبَشٌر﴾ 11َسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِلواذًا﴾ِذيَن يـَتَ ا ل هللا﴿َقْد يـَْعَلُم  10مبا يـَُدوُلوَن﴾ ﴿َقْد يـَْعَلُم  12﴿َوَلَدْد نـَْعَلُم أَنَـُّدْم يـَُدوُلوَن ِإمنَّ
  14سَّدماِ،﴾ا ل﴿َقْد نَرى تـََدلَُّ  َوْهِدَك يف  13َما أَنـُْتْم َعَلْيِه﴾
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 (90) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

ا عند  عروفا ملضار:  مع أن ا ملاي، لكون دخوهلا على ا آلفسرين حو  معىن "قد" :ى هذه ا ملها،، آرا، 
ك  ويفيد بتخيل قد ينف "  وغري ذلا لكذوب" و"ا لضار:  مثل: "قد يصدق ا ملتدليل إذا ها،، مع ا لنحاة أهنا تفيد ل
كيم جلأوا حل اذكر ا لاي، من ا آلعىن :ى هذه ا ملاضي كدما سيأ،ي. وعندما اليستديم هذا ا ملتحدي  إذا ها،، مع ا ل
 عيزييز.ا ل هللاوهه من آرا،هم وأنسبدم بكتاب ا سأما هو  إىل نذكر ما وهد ا من آرا، مث نشري ا يتا ل:ى تأويل. و ا ل إىل

 : ﴿تعاىله وعيد كدما يف قولا لفيد لتأكيد ا ملعلم مبا ذكر  ا للتأكيد أن "قد"   إىل أبو السعودعالمة ا لذه  
 إليهتكثري حسبدما خُيْرُج ا لعىن م إىلعوقني﴾ وحنومها إبخراهدا ا مل هللا﴿َقْد يـَْعَلُم  تعاىلَقْد يـَْعَلُم َما أَنـُْتْم َعَلْيِه ﴾ وقوله 

 بيت  متامه: ل"رمبا" ومثله اب
 1وفود وفودا لأقام به بعد   فنا، فرمّباا لفان متس مدجور 

ن فال حيزن  سأنه  ا آلناس بعد مجو:  يستدمنحونك  أى: فان يدجر فناؤك ا لفرمبا: أى كثريا أقام بفنا، بيتك مجو: من 
 اتدليل حس  وضعدا له  سأهنا أخرهت من معناها ا لناس ومنحوا خريا. ورمبا ال تد  على ا لكثريا ما اهتدمع فيه 

عساكر كم عندك ل اتكثري  كدولك: لبعض قواد ا لفراط :ى ا نإعرب عند قصد ا لتكثري هراي على سنن ا ل إىلتدليل ل
روم إظدار تدمادي :ى تكثري فرسانه  ولكنه يا لفرسان؟ فيدو : رب فارس عندي  وعنده مدان  مجة  يريد بذلك ا لمن 

ذين  ا لمَبَا يـََودُّ دلل  وعليه قوله عيز وهل: ﴿رُّ ا لتيزيد وإبراز أنه ممن يدلل كثري ما عنده فضال عن تكثري ا لبرا،ته عن 
ا مر من ا سأسلوب  إمنا تسلك عند كون ا سأطريدة من ا لعالمة  إن هذه ا ل. مث يدو  2وْا ُمْسِلدِمنَي﴾َكَفُروْا َلْو َكانُ 

ساب   ا لبيت ل اذكورة  أو ادعا، كدما :ى ا ملكرامية ا لاي، ا آلوضو  حبيث ال حتوم حوله شائبة ري  حديدة  كدما :ى ل
 خر:ا آلشاعر ا لوقو  

 3أن أثوابه جمت بفرصادك   درن مصفرا أ امله ا لقد أترك 
 :4وبيت زهري
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 1 ائله ا  ا ملولكنه قد يدلك   ه ا لدمر ما خأخا ثدة ال اهلك 
ا أهاب عنه أبن تدليل  فا لتكثري كدما ال يوص  على ا لال يوص  على  تعاىل هللاوعندما يعرتض على هذا أن علم 

 2كثرة تعلده.  تعاىلراد من كثرة علدمه مل
 السعود أيبرأي  بل يكاد تتحد عبارة ا ل:ى هذا  -بيضاويا لداضي ا لو  3يزخمشريا ل –شيتخني ا لعالمة واف  ا لو  

 تدمثيل. ا لتحليل و ا لكشاف :ى ا لمع عبارة 
على  ا  دا لتكثري ا لعالم  أن "قد" أفاد، ا سأمن كالم هؤال،  -بدون تصري  مندم -ذلك نفدم إىلإضافة  
ِذيَن يـََتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ا ل هللا: ﴿َقْد يـَْعَلُم تعاىل:ى قوله  ا  أكثر غدموضا فيه  حيث ق دأيب السعو تحدي . وكالم ا لو  التوكيد
ا  تحدي ا لأبن "قد" تفيد  -أعلم هللاو -واميكن أن حندمل قوله 5"قد للتحدي  كدما أن "رب" جتي، للتكثري". 4ِلواذًا﴾

 له.تكثري  سأهنا أت،ي للتكثري كدما "رب" جتي، ا لستفاد من مل
ا تدري  :ى ا لار:  و ضا ملفصل أبن "قد" تستعدمل للتدليل مع ا مليزخمشري :ى ا لعالمة ا لتصري  من قبل ا لوجند  

ه ا ل".قكذوبا لكذوب" كدما تدو : "رمبا يصدق ا لضار: جمرى "رمبا"   حنو: "قد يصدق ا ملاضى  وهي جترى مع مل
ذلك أن كل تدري  ناسبة  و ا ملتدري  من ا لتدليل و ا لفصل. وزاد عليه ابن يعيش  "إن ذلك ملا بني ا مليزخمشرى :ى ا ل

  6سافة."ا ملتدليل  سأن فيه تدليل 
واضع مل اطيي توهيدا آخر  وهو: أن لف، "قد" للتدليل وقد يراد به :ى بعض ا لوسي عن ا ال لعالمة ا لوذكر  

لم من أذى عليه وس هللاصلى  هللانكتة هدنا تصبري رسو  ا لضدين لآلخر  و ا لضده  "وهو من ابب استعارة أحد 
 تعاىل هللاشكوى من أذى قومك وأن ال يعلم ا لعيزم أن ال تكثر ا لقومه  وتكذيبدم  يعىن من شأنك وأنت سيد أوىل 

  7م."ا هلكذبني وتوبيتخ مل قليال  سأن يكون اهكدما ابا الشكوى ا لمن إظدارك 
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آاي، أخرى   كرامية فد   لكنه ال يستديم :ىا لية ا آلعىن :ى هذه ا مليستديم هذا  -رغم غدموض أتويله -وندو   
معىن  إىلرف صا لتدليل و ا لك  أنه يدو : "قد" كـــ"رمبا" :ى ا لصون" عن ابن ما ملدر ا لكدما ال خيفى. وندل صاح  "

وقوله : ﴿َوَقْد تـَْعَلدُموَن َأيّنِ  1ِذي يـَُدوُلوَن﴾ا لنـَْعَلُم ِإنَُّه لََيْحيزُُنَك    حنو: ﴿َقدْ التوكيدضي  وتكون حينئذ للتحدي  و ا مل
 شاعر:ا ل  وكدو  2ْيُكْم﴾ا ل هللاَرُسوُ  
 3رض سبعني وادايا سأولو كان حتت   نسان رمحة بها الوقد تدرك             
 4.5سَّدماِ،﴾ا ل : ﴿َقْد نَرى تـََدلَُّ  َوْهِدَك يف تعاىلضي حنو قوله ا ملتدليل وهي صارفة ملعىن ا لوقد ختلو من  

كان وقوعه مفيدا للتحدي  سوا، أ -قد -وضو:  وأنه يراها لصدد  فدو يف غاية ا لعالمة ابن عاشور يف هذا ا لأما كالم 
دملة ا جلة "إن" يف حتدي  يزلفعلية مبنا لدملة ا جلفعلي  فدو يف حتدي  ا لوقد حتدي  للتخ ر ضار:  يدو : "ا ملاضي أو ا ملمع 
وهازم وحرف  ردة من  اص ا جملثبتة ا مل رية ا ختصرفة ا مل ا  فعا سأدخو  على  لمسية. فحرف "قد" خمتص ابا ال

 ص  أنه كذلك سوا، كان مدخوهلا ماضيا أو مضارعا  وال خيتل  معىن قد ابا سأتحدي  مالزم له. و ا لتنفيس  ومعىن 
 ا  فعل. وقل اضار: أفاد تدليل حصو  ا ملنحويني أن قد إذا دخل على ا لنسبة للفعلني. وقد شا: عند كثري من ل

ال يد   تحدي  أن كالم سيبويها لية. و ا آلكشاف" يف هذه ا لبعضدم: إنه مأخوذ من كالم سيبويه  ومن ظاهر كالم "
ذي استتخلصته ل اة أصلية. وهذا هو  لدرينة وليست بدال لاب تدليل لكنا لة على  لدالا ل على أن قد يستعدمل يف ا ال

د فعل مضي  ذي بعد قا لفعل ا لاضي إن كان ا مليزمن ا لتحدي  يعت ر يف ا لعو  عليه عندي. فا ملمن كالمدم وهو 
دام  ا مل ةل تحدي  من دالا ل إىلفعل بعد "قد" فعال مضارعا مع ما يضم ا لإن كان  ا  ستدبا الأو  ا  ا حلويف زمن 

عل ليس من تعرض لتحدي  فا لصالة. وهو كناية تنشأ عن ا ليف حنو: قد قامت  ا  ا حلاضي من ا ملمثل تدري  زمن 
ا ة على  لدالا ل ضار: منا ملضار: تبعا ملا يدتضيه ا ملتكثري مع ا لسامع يف أنه يدع  ومثل إفادة ا لشأنه أن يشك 

 للدذي  وهو:ذي نسبه سيبويه ا لبيت ا لتجدد  كل
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 1كأن أثوابه جمت بفرصاد   درن مصفرا أ امله ا لقد أترك 
 وبيت زهري:

 2 ائله ا  ا ملولكنه قد يدلك   ها لدمر ما خأخا ثدة ال اهلك 
 :3صورة  كدو  كع  بن زهريا لوإفادة استحضار 

 فيلا لأرى وأمسع ما لو يسدمع    لدد أقوم مداما لو يدوم به
 4تنويل هللارسو  إبذن ا لمن     أن يكون له ا اللظل يرعد 

 شوب ابا ملل وها لعجيبة من ا لة ا لا حلعليه وسلم مع استحضار تلك  هللارسو  صلى ا لأراد حتدي  حضوره لدى 
وكالم ابن عاشور واض  هدا ال غبار عليه   5 ذي يدولونه حييزنك حمددا فتص ر."ا لية: "علدمنا أبن ا آلرها،. فدمعىن ل

 ضار:.ا ملضي و ا ملة واضحة أبن "قد" وضعت للتحدي  مع  لوهو يد  دال
ا ين ا جل  رأي صاح إىلضار: أم ال  منيل ا ملتحدي  مع ا لعلدما، يف كون "قد" تفيد ا لوبعد استعراض آرا، 

ا توقع  و ل ااضي  أحد ثالثة معان: ا ملتفيد  مع  -قد-أهناكحاصلدا وهو: "  ا  علدما، فدا ل ا  داين بعد أن ذكر أقو ل
فا لتحدي  هو معىن  6تكثري."ا لتحدي   و ا لتدليل  و ا لتوقع  و ا لضار: أحد أربعة معان: ا ملتحدي . ومع ا لتدري   و ل

كرامية  ا لاي، آل اضار: يف ا ملمر فيدما وقع "قد" مع ا سأضار:. وحينئذ ال يشكل ا ملعند وقوعه مع  -أيضا –من معانيه 
 كذوب".ل اضار: وهو: معىن من معانيه يف مثل قولنا: "قد يصدق ا ملتدليل" مع ا لفيكون للتحدي  فيدا  وقد يفيد "

فص  فا، تا لفصيحية  إذا كانت :ى هواب شرط مددر  وهذه ا لفا، ا لفا،" وهي تسدمى ا لوتلح  "قد" "
فا، فصيحة كأنه قيل: "إن كنتم صادقني يف متنيكم ا لو   7رَأَيـُْتدُموهُ  َوأَنُتْم تَنظُُروَن﴾ فصيحية. ﴿فـََددْ ا لعنه ولذلك تسدمى 
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د أسلم  وأنشده نّي دمه  فجا،ه " كع  " مستأمنا  وقا لسلدمني  فددر ا ملعليه وسّلم وأقام يشّب  بنسا،  هللاني صلى ا لسالم هجا ا نإاهلية. وملا ظدر ا جل
شعر: ا لناس يف ا لعن أعرق  ه وخلع عليه بردته. وهوا لعليه و  هللاني صّلى ا ليوم متبو  " فعفا عنه ا ل" ابنت سعاد فدلي  يت مطلعدا:ا لشدورة ا ملالميته 
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ذلك فدد رأيتدموه معاينني له حني قتل بني أيديكم من قتل من إخوانكم وأقاربكم وشارفتم أن تدتلوا فلم فعلتم ما 
 1فعلتم."

:ى   أبو السعود هإليمثلة. وقد أشار ا سأمن بعض  توقع كدما مرا لتدري  و ا لتحدي  و ا لضي تفيد قد ا ملويف 
َ  : ﴿تعاىلية  مندا  قوله الدرآناي، ا آلكثري من  ﴾ا لرُّْشُد ِمَن ا لَقْد تـَبَـنيَّ : "استئناف تعليلي أبو السعود ا  ق 2َغيِّ

عىن: "أي إذ ا مل  و 3﴾ُعْذراً َقْد بـََلْغَت ِمْن َلُديّنِ  تحدي  ليزايدة تدرير مضدمونه كدما يف قوله عيز وهل: ﴿ا لصدر بكلدمة 
ا  إىلوصل ا ملرشد ا لو ذي ها لاميان ا نإيت اميتنع توهم اشرتاك غريه يف شي، منددما: ا ل تعاىلقد تبني مبا ذكر من نعوته 

وأثره  -تحدي ا ل –فائدته  إىلوأشار  4سرمدية."ا لشداوة ا ل إىلؤدي ا ملغي ا لذي هو ا لكفر ا لبدية من ا سأسعادة ل
يكم وتدرر يف قلوبكم ا ل"أي وصل   5ْيُكْم نُوًرا ُمِبيًنا﴾ا لَقْد َها،َُكْم بـُْرَهاٌن ِمْن َربُِّكْم َوأَنـْيَزْلَنا  : ﴿تعاىلدملة :ى قوله جلا :ى 

 6نكار."ا نإ إىلحبيث ال سبيل لكم 
موضع   مائة كرمي كثرية هدا  حىت يتجاوز عددها عن أربعا ل الدرآنالح، هنا أن مواضع "قد" يف ا ملومن   

آرا،  سباق  أما ما ذكر ا منا لسياق و ا لآخر حس   إىلته وإحيا،اته ختتل  من موقع  الأن دال -أيضا–ؤكد ا ملومن 
 كل ما كثر. وهذه قاعدة جتري يفا سأغل  و ا سأ أحكام أكثرية مبنية على قانون ا البالغيني فدي ليست ا لنحاة و ا ل

 .-بالغيةا لنحوية أو ا ل -حكاما سأدواعد و ا لعربية من ا للغة  لتتعل  اب

  

                                                           

 .92/ 2  أبو السعود -1 
 .256: البدرة -2 
 .76كد : ا ل -3 
 .1/249  أبو السعود -4 
 .174يةا آلنسا،: ا لسورة  -5 
 .2/262  أبو السعود -6 



 

 (95) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 "لن"

ل  وهي أبلغ يف ستدبا ملنفي  وهي موضوعة لنفي ا لفصل: "اعلم أن "لن" معناها ا ملابن يعيش :ى شر   ا  ق
سني وسوف  ل استدبل  و"لن" تنفي فعال مستدبال قد دخل عليه ا ملنفيه من "ال"؛ سأن "ال" تنفي "يفعل" إذا أريد به 

يزمان  فلذلك ل اتنفيس يف ا لسني وسوف تفيدان ا لدائل: "سيدوم زيد"  و"سوف يدوم زيد". و ا لوتدع هوااب لدو  
َمْت أَْيِديِدْم وَ  : ﴿تعاىلدة  حنو قوله ا ملتأبيد وطو  ا ليدع نفيه على    1نَي﴾ا ملِ ظَّ  لَعِليٌم ابِ  هللاَوَلْن يـََتدَمنـَّْوُه أََبداً مبا َقدَّ
 شاعر :ا لوكذلك قو  

 2ذي زكنواا لزكنت من بعضدم مثل    ولن يراهع قلي حبدا أبدا 
ومل يليزم منه عدم  3﴾َلْن َتراين  ا  : ﴿قتعاىلبدي. ومنه قوله ا سأنفى ا لبد بعد "لن" اكيدا ملا تعطيه "لن"من ا سأفذكر 

 4ثبا،."ا نإ  نفي على حسا لدنيا  و ا لوقع يف  ا  سؤ ا لدنيا  سأن ا لراد أنك لن تراين يف ا ملخرة؛ سأن ا آلرؤية يف ا ل
ْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن : ﴿فَإِ تعاىلكشاف" حتت قوله ا لجياب صر  به :ى "ا نإوهي مثل "إن" مفيدة للتوكيد :ى 

 أن يف ا البل  ستدا ملنفي؟ قلت: "ال" و "لن" أختان يف نفى ا ليدو : "فإن قلت: ما حديدة "لن" يف ابب  5تـَْفَعُلوا﴾
"لن" توكيداً وتشديداً. تدو  لصاحبك: "ال أقيم غداً"  فإن أنكر عليك قلت: "لن أقيم غداً" كدما تفعل يف: "أ ا مديم"  

  6و"إى مديم".
: ا  يه  حيث قمام سيبو ا نإستدبل من قو  ا ملفيدتني لنفي ا ملفارق بني "ال" و"لن" ا لتأكيد هو: ا لولعل 

فصل  ا مل شر  :ى كالم ابن يعيش :ى إليهشارة ا نإسيبويه "ال" لنفي يفعل  و"لن" لنفي سيفعل  كدما مر،  ا  وهلذا ق
ا يِت َوُقوُدَها ا لنَّاَر ا لُدوا فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا فَاتَـّ  : ﴿تعاىلي " حتت قوله ا حملبحر ا له صاح  "ا لويد  عليه ما ق

  أو تفيد نفي  أو تفيد نفي ماقربا لعلدما، :ى أن "لن" تفيد توكيد ا ل ا  بعد أن ذكر أقو  -ا  مث ق 7جارَُة﴾ا حلِ نَّاُس وَ ل
يزخمشري: أوال: من أن فيدا توكيدا وتشديدا سأهنا تنفي ما هو ا لقو   ا  قو ا سأقرب من هذه ا سأ -لنفي أطو  مدة
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ا ا حلنفى هبا مما ال أداة فيه ختلصه له  وسأن "ال" قد ي ا  ستدبا البه راد ا ملداة  صخالف "ال"  فإهنا تنفي  سأمستدبل اب
 ضار:  وسأن "ولن تفعلوا" أخصر من "وال تفعلون"  فلدذا كله تره  ملوأخص اب ا  ستدب القليال  فـ"لن" أخص اب  
 1نفي بــ"ال".ا لنفي بــ"لن" على ا ل

اي، ا آلليل يزخمشري :ى تفسريه لتحا لؤبد  هو ما يد  عليه كالم ا ملنفي ا لعلدما، أن "لن" تفيد ا لوما فددمه 
"َلْن"  2ِو اْهَتدَمُعوا َلُه﴾ية ﴿َلْن خَيُْلُدوا ُذابابً َولَ ا آلية: يدو  :ى تفسري ا آل:ى  ا  نفي بـ"لن"  كدما قا لىت ورد، فيدا ا ل

 التوكيديد يد  على أن تأكا لمه :ى توضي  معىن  أن "لن" تنفيه نفيا مؤكدا  لكن كالا الستدبل  ا ملأخت "ال" يف نفى 
ابب مندم ذا لة على أن خل   لدالا لتأكيد: "وأتكيده هاهنا ا لموضحا معىن  ا  نفي لألبد  حيث قا ليعين به 

 3أن خيلدوا." ا  : حما  م  كأنه قا هلمستحيل مناف سأحو 
لنفي ندو  عنه أن "لن" لا مله يف "لن" هو ل اذي قا لدو  ا لي  ردا عليه: "وهذا ا حملبحر ا لصاح   ا  فد

-قوله إىل ترى ال انفي ا لنحاة جيعل "لن" مثل "ال" يف ا لة. وغريه  من ا لستح ال تراه فسر ذلك ابا التأييد  ا لعلى 
عليه مذكور    ستدالا الصحي   و ا لنفي بال وهو ا لكي  ها،   4﴿أََفدَمْن خَيُْلُ  َكدَمْن ال خَيُْلُ  أََفال َتذَكَُّروَن﴾ -تعاىل
 5نحو."ا ليف 

َمْت أَْيِديِدْم﴾تعاىلرهو: عن هذا :ى تفسري قوله ا لوأثبت له  ا  ا  عندما ق  6: ﴿َواَل يـََتدَمنـَّْونَُه أَبًَدا مبَا َقدَّ
 ليس يف  أن يف "لن" أتكيدا وتشديداا اليزخمشري: "وال فرق بني "ال" و"لن" يف أن كل واحد منددما نفي للدمستدبل  ل

ي  ا حملبحر ا لصاح   ا  ق 8  ومرة بغري لفظه: ﴿وال يتدمنونه﴾.7تأكيد: ﴿ َوَلْن يـََتدَمنـَّْوُه﴾ا ل"ال"  فأتى مرة بلف، 

                                                           

هـ(  حتدي   صدقي حمدمد 745تو:ى: ا ملندلسي )ا سأدين ا لتفسري  أبو حيان حمدمد بن يوس  بن علي بن يوس  بن حيان أثري ا لي  يف ا حملبحر ا ل -1 
 .1/174بريو،   –فكر ا لهـ  دار 1420مجيل  ط 

 .73ج: ا حل -2 
 .3/171  اليزخمشريكشاف  ا ل -3 
 17نحل: ا ل -4 
 .7/537ي   ا حملبحر ا ل -5 
 7دمعة: ا جل -6 
 .95: البدرة -7 
 4/531  اليزخمشريكشاف  ا ل -8 
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دماعة يف أهنا ال ا جلمذه   إىلتأبيد ا لنفي على ا لمعلدا على كالمه: وهذا منه رهو: عن مذهبه يف أن "لن" تدتضي 
 1لسان."ا ل ندل عن مستدري إىل أن يف "لن" أتكيدا وتشديدا ليس يف "ال"  فيحتاج ذلك ا التدتضيه  وأما قوله: 

ه صاح  ي  فسر ما فسر با حملبحر ا لكرمي وهد ا أن صاح  ا ل الدرآنوإذا استدرينا بعض مواضع "لن" :ى 
ا بحر ا لصاح  " ا  ق 2 َمْن َقْد آَمَن﴾ا الَك نُوٍ  أَنَُّه َلْن يـُْؤِمَن ِمْن قـَْومِ  إىل: ﴿َوأُوِحَي تعاىلكشاف"  منه قوله ا ل"
كشاف: "لن يؤمن ا لصاح   ا  وق 3عندم." تعاىلستحيل عدال إبخباره ا ملمن إامياهنم  وأنه صار ك هللاأأيسه ي ": "حمل

  4ذي ال تعل  به للتوقع."ا ل ا  ا حملإقناط من إامياهنم  وأنه ك
: وكان تعاىله يزخمشري  وذلك :ى قولا لنفي عن "ال" مع تشابه قوله بدو  ا لوقرر :ى موضع أن "لن" أبلغ :ى 

دم  من "ال"  إشعارا أبهنم كانوا لدلتدم وضعفدم وكثرة عدوهم وشوكت ا  ستدبا الذي هو أبلغ يف ا لنفي "لن" ا لحرف 
ذي هو ا ل: "وإمنا هي، بلن ا  كشاف مل يبتعد عن هذا  حيث قا له صاح  ا لوما ق 5ر."النصيسني من ا آلك

  6"ر.النصئسني من ا آلنفي  لإلشعار أبهنم كانوا لدلتدم وضعفدم وكثرة عدوهم وشوكته كا للتأكيد 
: تعاىل قوله ذكر ذلك :ىنفي  ا لتشديد :ى ا لو  التوكيد  فإنه صر  أبن "لن" تفيد أبو السعودعالمة ا لأما 

ستدبل كـ"ال"  خال أن يف "لن" زايدة أتكيد وتشديد  وأصلدا عند ا ملكلدمة "لن" لنفي " 7وا﴾﴿فَِإْن مَلْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعلُ 
ذكور. وهي إحدى ا ملللدمعىن  9فدا نو ا  وعند سيبويه: حرف مدتض ا ل: "ال" أبدلت 8فرا،ا لليل: "الإن" وعند ا خ

                                                           

 .10/173ي   ا حملبحر ا ل -1 
 .36يةا آلسورة هود:  -2 
 .6/149ي   ا حملبحر ا ل -3 
 .2/392  اليزخمشريكشاف  ا ل -4 
 .3/333ي   أبو حيان  ا حملبحر ا ل -5 
 .1/411  اليزخمشريكشاف  ا ل -6 
 .24: البدرة -7 
عروف مل اديلدمّي  موىل بين أسد )أو بين مندر( أبوزكراي،  ا لبن منظور  هللام(  هو: حيىي بن زايد بن عبد  822 - 761هـ =  207 - 144فرَّا، )ا ل -8 
ا فرا، ما كانت ا للوال  نحو. ومن كالم ثعل :ا لؤمنني يف ا ملفرا، أمري ا ل: ا  دب. كان يدا سألغة وفنون ا لنحو و  لكوفيني  وأعلدمدم ابا لفرا،: إمام  لاب
وفة فأقام أربعني يوما يف كا ل إىلسنة انصرف ا لأمون برتبية ابينه  فكان أكثر مدامه هبا  فإذا ها، آخر ا مل إليهبغداد  وعدد  إىلكوفة  وانتدل  للغة. ولد ابل

ط   امييل ا لنجوم و  لعرب وأخبارها  عارفا ابا لا أبايم ا ملمتكلدما  علغة فديدا ا لأهله يوز: عليدم ما مجعه وي رهم. وتويف يف طري  مكة. وكان مع تددمه يف 
 .8/146عالم  ا سأ. الدرآنعاين " ويسدمى " معاين ا ملدمدود و " ا ملدصور و ا مل. من كتبه " ا  عتيز ا ال إىل
 .2/455دونوي  ا لدطع. حاشية ا لدض  مبعىن ا لغري من ا لعىن أنه ليس مندوال عن ا ملغري  و ا لمدتض  أي مندطع عن  -9 
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﴿َوأُوِحَي ة: يا آل:ى  ا  كشاف  فدا لكرمي متاشيا مع صاح  ا ل الدرآنمث فسر مواضعدا :ى  2 "1ليل.ا خروايتني عن ا ل
ا حمل اعليه وسلم من إامياهنم وإعالم لكونه ك هللاهو إقناط له صلى " 3 َمْن َقْد آَمَن﴾ا النُوٍ  أَنَُّه َلْن يـُْؤِمَن ِمْن قـَْوِمَك  إىل
أي لن يددروا على خلده أبداً مع " 5َوَلِو اْهَتدَمُعوا َلُه﴾ : ﴿َلْن خَيُْلُدوا ُذاَبابً تعاىلو:ى قوله   4ذي ال يص  توقعه."ا ل  

وهو  -نفي عنها ملو  - لا خوهو  -نفيا ملة على منافاة ما بني ا لنَّفي دا لصغره وحدارتِه فإنَّ "لن" مبا فيدا من أتكيد 
 6." -باطلةا لعبودا، ا مل

تأكيد ا للى ته ع لنحاة  أما دالا لستدبل كـ"ال" ابتفاق ا ملنفي :ى ا لثبت من كل ما ذكر ا أن "لن" تفيد 
  ا ليد  فدو ما خيزخمشري  أبنه للتأبا ل  أما قو  أبو السعودبيضاوي  و ا لداضي ا ليزخمشري  وابعه فيه ا ل إليهفذه  

تأكيد  ا لدا على ت لختالف فد  :ى دالا الي   لبدي ا حملبحر ا له صاح  ا لرهو: كدما قا لدمدور  ولو ص  ا جلفيه 
. مع أبو السعودبيضاوي و ا لداضي ا لخرين مثل ا آلفسرين ا مل ا  يزخمشري مؤيد أبقو ا له ا لوهو ضئيل عند ا  سأن ما ق

 فرق بني نفي "ال" وبني نفي "لن" كدما مر.ا لأنه مؤيد مبا أ،ي به سيبويه من 
عدم إفاداها ذلك وهي  إىلصحي  ا لهو  :7أبو حيان ا  دمدور وقا جلوسي : "ذه  ا ال لعالمة ا لويدو  

ة على أتكيد  أو أتييد  وأنه إذا فدم فدو من خارج  لطالق بدون دالا نإستدبل عند ا ملعندهم أخت "ال" لنفي 
نفي بــ"ال" فلو قيل هنا "ال خيلدون ذاباب ولو اهتدمعوا له" لفدم ذلك  ا لدرائن وقد يفدم كذلك مع كون ا لوبواسطة 

                                                           

ن: رمحا ليحدمدي  أبو عبد ا لزدي ا سأفراهيدي ا لليل بن أمحد بن عدمرو بن متيم ا خم(  هو:  786 - 718هـ =  170 - 100ِليل بن أمحد )ا خَ  -1 
اش فدريا بصرة  وعا لنحوّي. ولد وما، يف ا لوسيدى وكان عارفا هبا. وهو أستاذ سيبويه ا ملعروض  أخذه من ا لدب  وواضع علم ا سألغة و ا لمن أئدمة 

ا ْيل: ما رأى نَّْضر بن مشَُ ا ل ا  ناس اليعرف. قا لددمني  مغدمورا يف ا لثياب  متدطع ا ليئة  متدميزق ا هللون  قش  ا لرأس  شاح  ا لصابرا. كان شعث 
ره  فصدمته سارية سجد وهو يعدمل فكا ملعامة  فدخل ا لساب تسدله على ا حلليل مثل نفسه. وفكر يف ابتكار طريدة يف ا خليل وال رأى ا خرأوون مثل ل

 .2/314عالم  ا سأوهو غافل  فكانت سب  موته. 
 .5/38فصل  ابن يعيش  ا مل. كذلك ينظر  شر  1/67  أبو السعود -2 
 .36هود:  -3 
 .4/205  أبو السعود -4 
 73ج:ا حل -5 
 .6/120  أبو السعود -6 
ا   ينياا جلندلسي ا سأغر اطي ا لم(  هو: حمدمد بن يوس  بن علي بن يوس  ابن َحيَّان  1344 - 1256هـ =  745 - 654نَّْحوي )ا لان أَبُو َحيَّ  -7 
دة. وتندل ا لم ىلإلغا،. ولد يف إحدى هدا، غر اطة  ورحل ا لرتاهم و ا لديث و ا حلتفسري و ا لعربية و  لعلدما، ابا لدين  أبو حيان: من كبار ا لنِّْفيزي  أثري ل

  مثاين الدرآنط( يف تفسري  -ي  ا حملبحر ا لداهرة. وتويف فيدا  بعد أن ك  بصره. واشتدر، تصانيفه يف حياته وقرئت عليه. من كتبه ) لأن أقام اب إىل
 .7/152عالم  ا سأجملدا،. 
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اته فادة فيه من خارج وال يسلدمون أهنا مندا ولن يستطيع إثبا نإيزخمشري ملدعاة: إن ا لكل ما يستد  به ويدولون يف  
  1أبدا."

  دمدور  كي  وقد مر تصريا جلوسي ليس مذه  ا ال لعالمة ا لذكور :ى قو  ا ملإن  -أعلم هللاو -وندو   
يزخمشري ا لأن قو   إىلي  نفسه أشار ا حملبحر ا لنفي وتشديده  حىت صاح  ا لأن "لن" تفيد توكيد  أيب السعودمن 
عن  ا  ستدبال ا  مث صر  بنفسه أن يف نفي "لن" أبلغ :ى ا  قو ا سأهو أقرب  -تأبيد لتأكيد  ال اب لأي قوله اب -اسأو 
ل مواضعدا يشري د  غري ما ذكره :ى حتليؤبا ملسعود يراها مفيدة للنفي ا لنفي بــ"ال"  كدما مر. ولسنا متأكدين أبن أاب ا ل
أي لن يددروا على خلده أبداً مع صغره وحدارتِه " 2: ﴿َلْن خَيُْلُدوا ُذاَباًب َوَلِو اْهَتدَمُعوا َلُه﴾تعاىلهذا  حيث فسر قوله  إىل

ا عبودا، ا ملوهو  -نفي عنها ملو  -ل ا خوهو  -نفيا ملة على ُمنافاة ما بني ا لنَّفي دا لفإنَّ لن مبا فيدا من أتكيد 
 3باطلة."ل

 "أي: نصريا 4َلْن جتََِد َلهُ َنِصريًا﴾فَـ  هللاَوَمْن يـَْلَعِن  هللاِذيَن َلَعنَـُدُم ا ل:﴿أُولَِئَك تعاىل:ى موضع آخر :ى قوله  ا  وق
كل أحد ممن يتسىن   إىلطاب ا خعذاب دنيواي كان أو أخرواي  البشفاعة وال بغريها. ويف كلدمة "لن" وتوهيه ا ليدفع عنه 

تخاط  ا مل إىل طل  مسنداا لنبئ عن سب  ا ملوهدان ا لتعبري عن عدمه  بعدم ا لر منكرا  و النصطاب  وتوحيد ا خله 
 5كلية ما ال خيفى." لبدي ابا سأة على حرماهنم  لدالا لعام من ا ل

أن تددورا على  ا  "أي حم 6ْم﴾نَِّساِ، َوَلْو َحَرْصتُ ا ل:﴿َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تـَْعِدُلوا بـَنْيَ تعاىله :ى قوله ا لومنه ما ق
ه :ى ا لكذلك نالح، ما ق  7بتة."ا لشئون ا لهان  إحداهن يف شأن من  إىلأن تعدلوا بيندن حبيث ال يدع ميل ما 

  تأكيد كأنه مما ال يصا لص ر معه على وهه ا ل"نفى عنه استطاعة  8بـْرًا﴾ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي صَ  ا  : ﴿قَ تعاىلقوله 

                                                           

 .9/191وسي  ا ال لعاين  ا ملرو   -1 
 73ج: ا حل -2 
 .6/120  أبو السعود -3 
 52نسا،: ا ل -4 
 .2/189  أبو السعود -5 
 .129نسا،: ا ل -6 
 .2/240  أبو السعود -7 
 .67كد : ا ل -8 
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، اي آلساب وتكذيبدم اب حل"مسب  عن كفرهم اب 2 َعَذااًب﴾ا ال: ﴿َفُذوُقوا فـََلْن نيزِيدَُكْم تعاىلومثله قوله  1وال يستديم."
ا  يدخل حتت ا الم يزايدة من قبيلا لفيدة لكون ترك ا ملتدديد وإيراد "لن" ا لتشديد يف ا لن ى، عن ا ملتفا، ا ال لويف 
ية أشد ما يف ا آلسالم أن هذه ا لصالة و ا لني عليه ا ل خيفى وقد روى ا الغض  ما لغ ا لة على تب لدالا لصحة من ل

 3نار."ا لعلى أهل  الدرآن
ا ى صاح  ي  ردا علا حملبحر ا لة  إذا د  على أهنا للتأبيد عند صاح  ا لستحا الأو  ا   حملتفسري ابا لو 

ص  وال ة أو مما ال يا لستحا الو  ا   حملمن تفسريه اب -  أبو السعودكشاف كدما مر  فدو كذلك يد  على ما ذكره ل
 تأبيد. ل امفيدة للتأكيد و  -لن-أنه يراها -سابدةا لمثلة ا سأ يص   كدما مر :ى ا اليستديم أو ليدخل حتت م

ا كدما مر :ى   -تصري  به عن ابن يعيشا لهذا فال غرابة :ى ذلك بعد جمئ،  إىلوندو  أيضا أنه لو ذه  
دو  أبهنا ا لن كالم فيه وأحسا لعاصرين  وإنه بس  ا ملفسرين ا ملعالمة ابن عاشور من أعالم ا لوبعد اختياره  -بدايةل

ة ا لدا لن موقع "لن" "ولذلك حس: ﴿ولن تفعلوا﴾ تعاىل هللا:ى تفسريه حتت قو   ا  ؤبد  قا ملؤكد و ا ملأت،ي للنفي 
في "سيفعل" سيبويه "ال" لنفي "يفعل"  و"لن" لن ا  نفي بــ"ال"  وهلذا قا لنفي هبا آكد من ا لستدبل فا ملعلى نفي 

ستدبل مل اية  وهو رأي حسن وإذا كانت لنفي ا لستدبا النافية و"أن" ا لليل إن "لن" حرف خمتيز  من "ال" ا خ ا  فدد ق
عضدا أوىل ستدبل د  على استغراق أزمنته إذ ليس با ملبا سأنه ملا مل يوقت حبد من حدود ا لؤبد غا ملنفي ا لتد  على 

دا يف تأكيد  وقد استدريت مواقعا لتأبيد حديدة أو جمازا وهو ا ليزخمشري إبفاداها ا ل ا  من بعض ومن أهل ذلك ق
 أصل وضعدا ليل يفا خؤبد. وكالم ا ملؤكد أو ا ملنفي ا لم إرادة  يف مداا العرب فوهداها ال يؤتى هبا ا لوكالم  الدرآن

 4نحاة أهنا ال تفيد أتكيدا وال أتبيدا فدد كابر."ا لمن  ا  يؤيد ذلك فدمن ق
قو  من هعله للتأبيد  لوهوه  وهي لو أهنا موضوعة للتأبيد ملا  الدرآندراسا، سأسلوب ا لوضع  صاح  

 اب ا  حتدمال اشي، حمتدمال  فينيز  ذلك ا ل حيث يكون ا التغيية ال تكون ا لسأن  تغيية بــ"حىت" بعدها ا لهاز، 
وكذلك لو كانت "لن" موضوعة للتأبيد لكان ذكر  5َوِإ اَّ َلْن نَْدُخَلدا َحىتَّ خَيُْرُهوا ِمْندا﴾ : ﴿تعاىلتغيية  كدما :ى قوله ل
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ولو   1وا اي ُموسى ِإ اَّ َلْن نَْدُخَلدا أَبَدًا ما داُموا ِفيدا﴾ا ل: ﴿قتعاىلصل عدمه  كدما :ى قوله ا سأبد معدا تكرار  و ا سأ
 3-2يَـْوَم ِإْنِسيًّا﴾ا ل: ﴿فـََلْن أَُكلَِّم تعاىليوم :ى قوله  لكانت"لن" للتأبيد مل يديد منفيدا اب

 ا  فعسأ انفي عن ا ل  أن "ال" و"لن" جملرد ا حليزركشي: "قلت: و ا لمام ا سأه ا لما ق إىل البحثومنيل :ى هذا 
وبدوله:  4َلْن تـَْفَعُلوا﴾تأبيد بدوله: ﴿فَِإْن مَلْ تـَْفَعُلوا وَ ا لتأبيد وعدمه يؤخذان من دليل خارج ومن احتج على ا لستدبلة و ا مل

 بيد مل يديد منفيدا ابولو كانت للتأ 6يَـْوَم ِإْنِسيًّا﴾ا لعورض بدوله: ﴿ فـََلْن أَُكلَِّم  5﴿َلْن خَيُْلُدوا ُذابابً َوَلِو اْهَتدَمُعوا َلُه﴾
ْن نـَبـْرََ  وا لَ ا لصل عدمه وبدوله: ﴿قا سأبد تكريرا و ا سأولو كانت لتأبيد لكان ذكر  7يوم وبدوله: ﴿َوَلْن يـََتدَمنـَّْوُه أَبَدًا﴾ل

م صا خق سأن طالا نإكالم عند ا لتأبيد و ا ل: هي مديدة فلم تفد ا  ال يد 8ْينا ُموسى﴾ا لَعَلْيِه عاِكِفنَي َحىتَّ يـَْرِهَع 
ِذيَن َكَفُروا ا ل: ﴿وَ عاىلتبدي يف قوله ا سأيدعي أهنا موضوعة لذلك فلم تستعدمل يف غريه وقد استعدملت "ال" لالستغراق 

 اَعِليُّ ا لَوال يـَُؤُدُه ِحْفظُُددما َوُهَو  ﴿ 10وقوله: ﴿ال أَتُْخُذُه ِسَنٌة َوال نـَْوٌم﴾ 9هَلُْم  اُر َهَدنََّم ال يـُْدضى َعَلْيِدْم فـََيدُموتُوا﴾
وغريه مما هو للتأبيد وقد استعدملت فيه  12ياِط﴾ا خِ دَمُل يف َسمِّ ا جلَ نََّة َحىتَّ يَِلَج ا جلَ َوال يَْدُخُلوَن  وقوله: ﴿ 11َعِظيُم﴾ل

 13تأبيد يستفاد من دليل آخر."ا لنفي و ا ل"ال" دون "لن" فدذا يد  على أهنا جملرد 
 

 

 

                                                           

 24ائدة: ا مل -1 
 36مرمي:  -2 
 .640-2/639  1  قسمالكرمي الدرآندراسا، سأسلوب  -3 
 .24: البدرة -4 
 .73ج: ا حل -5 
 .36مرمي:  -6 
 .95: البدرة -7 
 .91طه:  -8 
 .36فاطر:  -9 
 .255: البدرة -10 
 .255: البدرة -11 
 .40عراف: ا سأ -12 
 .2/422يزركشى  ا لمام ا نإ رهان  ا ل -13 



 

 (102) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 

 

 :التوكيدنو ا 

وعند سيبويه: "كل  1تأكيد.ا لراد هبدما ا ملعاين  و ا ملمن حروف  -فيفةا خشديدة و ا ل –نونني ا لإن هاتني  
"وال يؤكد هبدما  2شديدة فتخففت."ا لفيفة أصلدا ا خكوفيني: ا لخرى. وعند ا سأواحد منددما أصل وليس إحدامها من 

طل   وذلك ما كان قسدما  أو أمرا  أو هنيا  أو استفداما  أو عرضا  أو متنيا   ا لذى فيه معىن ا لستدبل ا ملفعل ا ل ا ال
 ال ا تفعلن"  و"ملا تفعلن" و"اضربن"  و"ال خترهن"  و"هل تذه"ن"  و"ا السأفعلن"  و"أقسدمت عليك  هلكدولك "اب

 ا  صه لالستدبعىن  وهو إخالا ملثريين  أتثري :ى دخو  عليه أتا ملفعل ا لوإهندما تؤثران :ى  3تنيزلن"  و"ليتك خترهن"."
 بنا، بعد أن كان معراب.ا ل إىللف، وهو إخراهه ا لوأتثري :ى  .ا  ستدبا الو  ا  بعد أن كان يصل  للح

ا ضربن" خفيفة تأكيد  فدولك: "اا لنون مبنيزلة تكرير ا لتخففة  سأن تكرير ا ملتأكيد من ا لشددة أبلغ :ى ا ملو 
ا مام ا نإ ا  وق 4نون مبنيزلة "اضربوا كلكم أمجعون".ا لنون مبنيزلة قولك: "اضربوا كلكم"  وقولك: "اضربن" مشددة ل
: "مل تدع ا  وأنه ق 5."فعل مرتنيا لفيفة مبنيزلة تكرير ا خفعل ثالث مرا،  و ا لشديدة مبنيزلة تكرير ا لنون ا ليزركشي: "ل

 8نَّاِصَيِة﴾" ل﴿ لََنْسَفعاً ابِ 7:تعاىلوقوله  6صَّاِغرِيَن﴾ا لَولََيُكو اً ِمَن  ﴿ يف موضعني ا الكرمي ا ل الدرآنفيفة :ى ا خ
َلُونَّ يف أَْمو  :تعاىل:ى قوله  أبو السعودعالمة ا ل ا  ق ِكتاَب ا لِذيَن أُوتُوا ا لِمَن  ُكْم َوأَنـُْفِسُكْم َولََتْسدَمُعنَّ ا ل﴿لَتـُبـْ

كفرة ل اؤمنني عدما سيلدونه من هدة ا ملعليه وسلم ومن معه من  هللاصلى  هللا"شرو: يف تسلية رسو   9ِمْن قـَْبِلُكْم﴾
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يدابلوه حبسن ه عند وقوعه  ويستعدوا للدائه  و ا لكاره إثر تسليتدم عدما قد وقع مندم  ليوطنوا أنفسدم على احتدما ملمن 
دملة ا جلطوب. و ا خستعداد للكروب مما يدون ا ال  و ا  رها لمما ييزليز  أقدام  ا  وها سأثبا،  فإن هجوم ا لص ر و ا ل

ا   و ا حلى ثبا، علا لتخت ر ليظدر ما عندكم من ا مللتبلون أي لتعاملن معاملة معدملة  هللاهواب قسم حمذوف أي و
ث ا حلغة يف ا لمب تلى بهبا ملبتال، اهوينا للتخط  وإما حتدي  وقو: ا الإما حتدي  معىن  التوكيدسنة. وفائدة ا حل ا  عدمسأ

 1ستعداد."ا التديئو و ا لعلى ما أريد مندم من 
: تعاىلقوله  واقعة يفا لنون ا ل" أن ا خلبتال،.....ا الإما حتدي  معىن  التوكيدعالمة بدوله: "وفائدة ا لأشار 

َلُونَّ﴾ وقوله عيز وهل: ﴿َولََتْسدَمُعنَّ﴾ قد أفاد،  هو: أن حيد   التوكيد ستفاد منا ملبالغي ا لغرض ا ل. و التوكيد﴿لَتـُبـْ
ا داد. وقد مر، ستعا التديؤ و ا لط  عليدم  أو ليحثدم على ما أريد مندم ا خسلدمني ليدون ا ملبتال، عند ا المعىن 

 دراسة.ا لمن هذه  الفصالسأو كالم يف ا ليف  التوكيدغرض من إيراد ا لمثلة على هذا سأ
بالغية ا لسرار ا سأراز عناية كبرية إبب يب السعودية  مل جند سأالدرآنرتاكي  ا لشددة يف ا ملنون ا لورغم كثرة جميئ  

 رتاكي .ا لورآ، وقوعدا يف تلك 
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سبوقة بـــــــ" ما كان" أو "مل يكن"  اقصني ا ملفعل و ا للف، على ا لداخلة :ى ا لالم ا لحود" هي ا جل"الم 
حود" ملالزمتدا ا جل"وسب  تسدميتدا بــــ"الم  1حود".ا جلسدماة " الم ا ملالم" ا لدرون بــــــ"ا ملفعل ا ل إليهمسندين ملا أسند 

حود أبلغ من غريه: "ماكان زيد ليدوم" أبلغ من "ما كان زيد يدوم"  سأن ا جل"وأسلوب الم  2نفي."ا لللجحد هو 
 -حود"ا جل"الم -وإهنا 3فعل ال يستليزم نفي إرادته.ا لفعل  سأن ا لرادة للديام  وهو أبلغ من نفي ا نإ نفى للتديئة و اسأوىل

حود" ا جلوكذلك "الم  4إمنا تتدمييز من "الم كى" أبن ال جيوز إظدار "أن" بعدها  وإمنا جيوز إظدارها بعد "الم كى".
نَّاِس  لابِ  هللاَنُكْم ِإنَّ ِإاميا لُِيِضيعَ  هللانفى  كدوله عيز وهل:﴿َوما كاَن ا لإمنا تعرف من "الم كى" أبن يسبددا "هحد" وهو 

ذوف. ا حملرور متعل  صخ ر "كان" ا جملار و ا جلحود  و ا جلبصرين أن "أن" مضدمرة بعد الم ا لمذه   5.6َلَرُؤٌف َرِحيٌم﴾
يد فعلية خ ر "كان" فال فرق عندهم بني: "ما كان ز ا لدملة ا جلناصبة بنفسدا و ا لالم" هي ا لكوفيني أن "ا لومذه  

 7الم."ا لذى تفيده زايدة ا ل التوكيد جمرد ا الم  و "ما كان زيد ليدوم" يدو 
 لَِيَذَر  هللاَما كاَن  ﴿:تعاىل:ى قوله  أبو السعود ا  ق

ُ
الم يف "ليذر" إما متعلدة ا ل" 8ْؤِمِننَي َعلى َما أَنـُْتْم َعَلْيِه﴾ا مل

ريدا أو متصداي م هللاددرة  أي: "ما كان ا ملفعل بعدها أبن ا لبصرية  وانتصاب ا لددر لـ"كان" كدما هو رأي ا مل ر  خاب
نفسه. وإما ميزيدة  ىلإغة ليست يف توهيده ا لفعل أتكيد ومبا لإرادة  إىلنفي ا ل" ففي توهيه ا خلؤمنني ا ملسأن يذر 

ر يف ا جلوف ر كوفية وال يدد  يف ذلك زايداها كدما ال يدد  زايدة حا لللتأكيد  اصبة للفعل بنفسدا كدما هو رأي 
 9عدملدا."

                                                           

عيد  هامعة أمر ا جلعلي  بالغة  إعداد  إبراهيما لدكتوراة يف ا لة ا لتنوير" رسا لتحرير و ا لبالغية يف تفسري " ا لاها  الية ودالالدرآندملة ا جلخصائص بنا،  -1 
 .150كرتونية(  ص:ا ال لنستخة ا لندد  )ا لبالغة و ا لعربية قسم ا للغة ا لدرى كلية ا ل
  هللا/ حمدمد علي محد  باركا ملدين  ابن هشام  حتدي   د. مازن ا ل ا  ابن يوس   أبو حمدمد  مج هللابن يوس  بن أمحد بن عبد  هللالبي   عبد ا لمغين  -2 
 .2/211م  1985فكر دمش   ا ل  دار 6ط
 .2/456  عضيدمة  ا لا خ  عبد الكرمي الدرآندراسا، سأسلوب  -3 
 .68يزهاهى  ص: ا لالما،  ا لكتاب   -4 
 143: البدرة -5 
م  1985نشر دمش   ا لتوزيع و ا لفكر للطباعة و ا ل  دار 2بارك  طا مليزهاهي  حتدي   مازن ا لرمحن بن اسحاق ا لداسم عبد ا لالما،  أبو ا لكتاب   -6 

 .69ص:
 .456/ 2  الدرآندراسا، سأسلوب  -7 
 .179عدمران:  ا   -8 
 119/.2   أبو السعود -9 



 

 (105) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

"أي ما ص   1﴾هللا َأن يشا، ا ال﴿مَّا َكانُواْ لِيـُْؤِمُنواْ تأكيد قوله :ى قوله عيز وهل:ا لومما ها، من رأيه أهنا تفيد 
 اوْا ا ل: ﴿َوقَ تعاىلوقد صر  :ى قوله  2طُّغياِن."ا لتدمرد و ا لعصيان وغلوِّهم يف ا لامياُن لتدماديدم يف ا نإوما استدام هلم 

َِِِّ حل ُدم : ﴿َوَلَدْد َها،تْـُدْم ُرُسلُ تعاىلومثله :ى قوله  4نفي."ا لالم لتأكيد ا ل"و  3ذى َهَدا َا هلذا َوَما ُكنَّا لِنَـْدَتِدَى﴾ا لدمد 
ا ن مقواِم يف وقت ا سأنفي أي فدما ص  وما استدام لدوم من أولئك ا لالم لتأكيد ا ل"و  5بينا، َفدَما َكانُوْا لِيـُْؤِمُنوْا﴾ لاب
 6طغيان."ا لكفر و ا لأْن َلدُوا ما لدُوا لغاية عتوِّهم وشدة شكيدمِتدم يف  إىلوقا، أن يؤمنوا لكل كان ذلك ممتنعا مندم سأ

شنعا، وبيان ا ل: "هواب لكلدمتدم أبو السعود ا  ق 7لِيـَُعّذبـَُدْم َوأَنَت ِفيِدْم﴾ هللاوحنوه :ى قوله عيز وهل: ﴿َوَما َكاَن 
ا و  ا  ئصة على أن تعذيبدم عذاب است لدالا لنفي و ا لالم لتأكيد ا لتوق  يف إهابة دعائدم و ا لو  ما هلللدموه  نإمد

وكذلك إذا وقع بعد "مل أكن"  8غري مستديم يف حكدمه." تعاىلعليه وسلم بني أظدرِهم خارج عن عادته  هللاني صلى ل
نفي أي ينايف ا لالم لتأكيد ا ل" 9ِمْن مَحٍَإ َمْسُنوٍن﴾ ا  َتُه ِمْن َصْلصَ ملَْ َأُكْن سِأَْسُجَد لَِبَشٍر َخَلدْ  ا  : ﴿قَ تعاىل:ى قوله 

 10عناصر وأعالها."ا ل وال يستديم مين سأين خملوق من أشرف ا يح
َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم  :﴿تعاىلمثلة إذا وقعت بعد "إن" للنفي ال لغريه كدما :ى قوله ا سأتأكيد كدما مر من ا لوتفيد 

 أبو﴾. ذكر فيه ا  با جلشدة ﴿لتيزو  منه ا لعظم و ا ليف  11﴾ا  با جلِ َوِإْن كاَن َمْكرُُهْم لِتَـيُزوَ  ِمْنُه  َمْكرُُهمْ  هللاَوِعْنَد 
"  :ا  يث قعطوف عليه  حا ملدملة :ى ا جل: أن "إن" وصلية مفيدة للتوكيد على طري  حذف اسأو وهدني  ا ل السعود

ذي حيي  هبم ا لكر ا ملهيزا، مكرهم أو  هللاعىن: "وعند ا ملوصلية معطوفة على مجلة مددرة  و ا لصدرة أبن ا ملدملة ا جلو 
ة واضحة ل ذكور عليه دالا ملة  ل. وقد حذف ذلك حذفا مطردا لدالا خلوإن كان"  ا  با جلإن مل يكن مكرهم لتيزو  منه 
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وصلية ا ل إن نكتة يدور ما يفا لدوي فألن يتحد  عند عدمه أوىل وعلى هذه ا لنع اا ملشي، إذا حتد  عند وهود ا لفإن 
ثاين: وقيل ا ل وهها لمكرهم﴾.  هللا: ﴿وعند تعاىلواب حمذوف د  عليه ما سب  وهو قوله ا جلعنوي و ا ملتأكيد ا لمن 

عنه: "وما   هللاوينصره قرا،ة ابن مسعود رضي  1ْم﴾لِيـَُعذِّبـَدُ  هللاَوما كاَن  : ﴿تعاىلالم لتأكيدها كدما يف قوله ا لإن  افية و 
هم مكرهم﴾ "أي مكروا مكر  هللا﴿وعند  تعاىلضدمري يف مكروا ال من قوله ا لمن  ا  دملة حينئذ حا جلكان مكرهم" ف

ظاهرة على ل اوشرائعه ومعجيزاته  تعاىل هللا" على أهنا عبارة عن آاي، ا  با جلأن مكرهم مل يكن لتيزو  منه  ا  ا حلو 
ني ا لن أمر رسو  وأما كوهنا عبارة عا لراسيا، يف ا ل ا  با جليت هي مبنيزلة ا لسالم ا لفة عليدم ا لسا لرسل ا لأيدي 
 مساكندم ساكنون يفا لدلكون ال ا ملله إذا ملاكرون هم  ا  عظيم كدما قيل فال جما ل الدرآنعليه وسلم وأمر  هللاصلى 
 نذرين. ملطاب ابا ختخاطبني وإن خص ا ملمن 

ا يف  ا  با جلعىن: "إنه كان مكرهم لييزو  منه ما هو كا ملخمففة من "إن" و  -إن -: وقيل هيالثالثه ا جلو 
عدود ا ملمن ضدمري مكروا أي مكروا مكرهم  ا  دملة كدما هي حا جلعجيزا، و ا ملشرائع و ا لاي، و ا آلثبا،" مما ذكر من ل

شرائع على معىن أنه مل يكن يص  أن يكون مندم مكر كذلك وكان شأن ا ل، و ايا آلة ا لشأن كان مكرهم نإز ا لوإن 
عىن ا ملفارقة و ل االم على أهنا ا لكسائي لتيزو  بفت  ا لته  وقد وقرأ ا لكر نإز ا ملشرائع مانعا من مباشرة ا لاي، و ا آل

أن  ا  ا حلكر هبم و ا ملهيزا، مكرهم أو  تعاىلمكرهم أي عنده  هللاوعند  تعاىلمن قوله  ا  دملة حا جلتعظيم مكرهم ف
رى، وإن    على لغة من بفت  الم كي وقالنصفت  و  لشدة وقرى، ابا لأي يف غاية  ا  با جلمكرهم حبيث تيزو  منه 
مكروا للدمنذرين  ضدمري يفا لسليم وقد قيل إن ا لطبع ا ل إليهكرمي وينساق ا لنظم ا لذي يدتضيه ا لكاد مكرهم هذا هو 

ية وغريه من ا آل 2رُِهوَك﴾ِذيَن َكَفُروا لِيـُْثِبُتوَك أَْو يـَْدتـُُلوَك َأْو خيُْ ا لَوِإْذ امَيُْكُر ِبَك  مبكرهم ما أفاده قوله عيز وهل: ﴿ رادا ملو 
 ا ال﴾ حا خل : ﴿وقد مكروا...تعاىلوهه حينئذ أن يكون قوله ا لعليه وسلم ولعل  هللاصلى  هللاأنوا: مكرهم برسو  

سكون ل اذكور مع ما ينافيه من ا ملقسام ا نإأهنم مع ما فعلوا من  ا  ا حلو  ا  هلم ما يد ا  ددر أي فيدا ملدو  ا لمن 
ا رد صادر عندم جما لعظيم أي مل يكن ا لقد مكروا مكرهم  ا  مثا سأم وضرب ا هلدلكني وتبني أحو ا مليف مساكن 

من ضدمري مكروا  ا  مكرهم ح تعاىل هللاوعند  تعاىلقوله عظيدمة و ا لذي وصخوا به بل اهرت،وا على مثل هذه ا لقسام نإ
يف  ا  ا حلاو، ﴾ مسوق لبيان عدم تف ا  با جلِ : ﴿ َوِإْن كاَن َمْكرُُهْم لِتَـيُزوَ  ِمْنُه تعاىلحسبدما ذكر ا من قبل. وقوله 

                                                           

 33:ا  نفا سأ -1 
  .30: ا  نفا سأ -2 
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ا دمري مكروا و من ض   ايزا، بني كون مكرهم قواي أو ضعيفا كدما مر هناك. وعلى تددير كون أن  افية فدو حا جلحتدي  
شرائع ل اأن مكرهم ما كان لتيزو  منه هاتيك  ا  ا حلعليه وسلم  أي: وقد مكروا و  هللاني صلى ا لعبارة عن أمر  ا  بجل
 منه أيضا ال االم مكسورة يكون حا لثديلة و ا لوعلى تددير كوهنا خمففة من  ا  با جلدوة كا ليت هي يف ا لاي، ا آلو 

غرض على معىن أنه مل يكن يص  أن يكون مندم مكر كذلك ملا ا لعظيم مندم كان هلذا ا لكر مل اعلى معىن أن ذلك 
مكرهم﴾   هللا: ﴿وعند تعاىلمن قوله  ا  الم فدو حا لشرائع أعظم من أن اميكر هبا ماكر وعلى تددير فت  ا لأن شأن 

 1كدما ذكر ا من قبل فليتأمل.
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  وائد لاب التوكيد
 يزوائد: ا ل

يزائد:  لة. ويعين ابصلة أهنا زائد لابن يعيش: "يريد اب ا  صلة  وقا لفصل حبروف ا مليزخمشرى :ى ا لأطل  عليدا 
ا، من غا ال ليزايدة و ا لكوفيني  و ا لشو من عبارا، ا حلصلة و ا لأن يكون دخوله كتخروهه من غري إحداث معىن. و 

تنيزيل منيزه عن ل اعبث  و ا لزوائد لغري معىن  إذ ذلك يكون كحرف ا سأبصريني. وقد أنكر بعضدم وقو: هذه ا لعبارا، 
  فدد ها، منه اسأو عىن. فإن كان ا مللغة أو ملا ذكروه من ا لمثل ذلك. وليس خيلو إنكارهم لذلك من أهنم مل جيدوه يف 

ا؛ سأن قولنا: و ثاين  فليس كدما ظنا لشعر ما ال حيصى على ما سنذكره يف كل حرف مندا. وإن كان ا لتنيزيل و ا ليف 
مام ا نإويدو   1تأكيد معىن صحي ."ا لتأكيد. و ا لبتة  بل ييزاد لضرب من ا لراد أنه قد دخل لغري معىن ا مل"زائد" ليس 

 2﴾هللاوَُكْفرِِهْم آِبايِ،  : ﴿فَِبدما نـَْدِضِدْم ِميثاقـَُدمْ تعاىلعد  قوله  ا  مام  سيبويه أنه قا نإ رهان ندال عن ا ليزركشي يف ا ل
هنا مل سيبويه عدي  ﴿ فَِبدما نـَْدِضِدْم ِميثاقـَُدْم﴾ ونظائره. فدو لغو من حيث إ ا  : "إن "ما" لغو سأهنا مل حتدث شيئا ق

 هللايف كتاب  عبارةا ل اهتناب مثل هذه اسأوىلكالم. و ا لعىن  سوى أتكيد ا ملحتدث شيئا مل يكن قبل أن جتي، من 
 3لِْنَت هَلُْم ﴾ هللافَِبدما َرمْحٍَة ِمَن  عىن فإن قوله: ﴿ا ملعراب ال من هدة ا نإمن هدة يزائد  لنحويني ابا لفإن مراد  تعاىل

ا  كرمي  ونبها ل الدرآنيزوائد يف ا لعلدما، أنكروا ا لوكدما ذكر  ابن يعيش أن بعض  4 رمحة"."ا المعناه: "ما لنت هلم 
 -تأخرينا ملتددمني و ا مل–علدما، ا لضية تعدد، فيدا آرا، دا لذلك أن هذه  إىليزائد  نضي   لدو  ابا لجتن   إىليزركشي ل

ل خاص  هي: كرمي بشكا ل الدرآنعربية بشكل عام ويف ا للغة ا لغري أن طائفة مندم  تكاد تتف  على وهودها يف 
ا تحدث عن  وهو يا النحو ا لدضية بدأ، وتطور، على أيديدم. فدد ال جتد كتااب يف ا لنحاة. ولعل هذه ا لمجاعة 

كرمي ا ل الدرآن ذي يدور حو  وهودها يفا لختالف ا اللغوية. وحنن يف حبثنا هذا ال نتعرض هلذا ا لرتاكي  ا ليزوائد يف ل
تأخرين ليسدل ا ملتددمني و ا ملدضية بسطا وشرحا من ا لمن قام بدراسة هذه  إىلأو عدمدا  بل نكتفي إبشارة سريعة 

 ا.ما كتبوا عند إىلوصو  ا لدارى، ا لعلى 
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 .159عدمران:  ا   -3 
 .3/72يزركش ا ل رهان  ا ل -4 
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كرمي  هي: معاين ا ل الدرآنعربية و ا للغة ا ليزوائد وأثبتت وهودها يف ا ليت حتدثت عن ا لكت  ا لفدمن أوائل 
عالمة ا ل  مث ابعدم 2كرمي البن قتيبةا ل الدرآن  وأتويل مشكل 1ثىنا ملسأيب عبيدة معدمر بن  الدرآنللفرا،  وجماز  الدرآن

تدان  وكذلك ال انظائر  و ا لشباه و ا سأسيوطي يف ا ل رهان و ا ليزركشي يف ا لمام ا نإبيضاوي  ا لداضي ا ليزخمشري  و ا ل
اها  سوا، دائلني بثبو ا لرأي  ا  يت أنكر، وهودها وحاولت إبطا لكت  ا لقران وغريهم. ومن أوائل ا سأيف معرتك 
يف  4تددمني  وحمدمد عبدها ملمن  3 ريطا لط ري البن هرير ا لكرمي  هي: تفسري ا ل الدرآنعربية أو ا للغة ا لأكانت يف 

                                                           

 َمْعدَمر بن  -1 
ُ
)ا مل دب  سأعلم ابا لنحوي: من أئدمة ا لبصري  أبو عبيد ا لوال،   لتيدمي ابا لثىن ا ملم(  هو: معدمر بن  824 - 728هـ =  209 - 110ثـَىنَّ

رض أعلم جبدميع ا سأاح،: مل يكن يف ا جل ا  هـ وقرأ عليه أشيا، من كتبه. ق 188بغداد سنة  إىلرشيد ا لبصرة. استددمه هارون ا للغة. مولده ووفاته يف ا لو 
ضر هنازته أحد  لشدة  حيبدم كتبا. وملا ما، ملا لعرب وصن  يف مثا لابن قتيبة: كان يبغض  ا  ديث. قا حلعلوم منه. وكان إابضيا  شعوبيا  من حفاظ ا ل

ط(  -فرزدق ا لمؤل   مندا )ندائض هرير و  200نظرا. له حنو  الدرآنبيت فلم يدم وزنه  وخيطئ إذا قرأ ا لندده معاصريه. وكان  مع سعة علدمه  رمبا أنشد 
 . 7/272عالم  ا سأط(.  - الدرآنو )جماز 

َبة  هو: أمحد بن عبد  -2  تابة. كان حيف، كت  أبيه كا لدب و  سأاب ا  دينَـَورّي  أبو هعفر: قاض  من أهل بغداد  له اشتغا ليبة بن مسلم بن قت هللاابن قـُتَـيـْ
ا علوم و ا لهـ فجا،ها  وعرف فضله فيدا فأقبل عليه طالب  321دضا، مبصر سنة ا لخبار. وي ا سأدب و ا سأديث و ا حلو  الدرآنكتااب يف غري    21وهي 

 .1/156عالم  ا سأدضا،. وكانت وفاته مبصر. ا لعيز  بعد ثالثة أشدر من واليته. ويدو  أكثر مؤرخيه أنه ما، وهو على كندي( أنه ا لداب. ويره  )آل
مام. ولد يف آمل ا نإفسر ا ملؤر  ا ملط ري  أبو هعفر: ا لم(  هو: حمدمد بن هرير بن ييزيد  923 - 839هـ =  310 - 224طَّ َري )ا لابن َهرير  -33 

هيز،ا  و  11ط ري  يف ل اط( يعرف بتاريخ  -لوك ا ملرسل و ا ل فأىب. له )أخبار ا ملظا ملدضا، فامتنع  و ا لط رستان  واستوطن بغداد وتويف هبا. وعرض عليه 
  تاريخا لثري: أبو هعفر أوث  من ندل ا سأابن  ا  ؤرخني  قا ملهيز،ا  وهو من ثدا،  30ط ري  يف ا لط( يعرف بتفسري  - الدرآنبيان يف تفسري ا ل)هامع 

ه. وكان أمسر  أعني  حني  ه وآرائا لناس وعدملوا أبقو ا لدين ال يدلد أحدا  بل قلده بعض ا لويف تفسريه ما يد  على علم غيزير وحتدي . وكان جمتددا يف أحكام 
 .6/69عالم  ا سأسم  فصيحا. ا جل

  صريةا ملداير ا لرتكدماين: مفيت ا ل ا    من هللام(  هو: حمدمد عبده بن حسن خري  1905 - 1849ـ = ه 1323 - 1266شيخ حمدمد عبده )ا ل -4 
تدليد  مث ا لر من قيد فكا لحترير  إىلدعوة ا لة حياته يف أمرين: ا لأحد من كتبوا عنه: )تتلتخص رس ا  سالم. قا نإتجديد يف ا لصال  و ا نإ ا  ومن كبار ره

نشأ يف حملة غربية مبصر( و ا لكومة( . ولد يف شنرا )من قرى ا حلة على ا لعدا لشع  وما للشع  من ح  ا لطاعة على ا لتدميييز بني ما للحكومة من ح  ا ل
تعليم  وكت  ا لدمل يف عزهر. وتصوف وتفلس . و  سأمحدي. بطنطا  مث ابا سأامع  جلسباحة. وتعلم ابا لرماية و ا لفروسية و ا لبحرية( وأح  يف صباه  لنصر )اب

وأهم. وشارك يف مناصرة نكلييز مصر  اا نإربعني. وملا احتل ا سأفرنسية بعد ا للغة ا لصرية( وقد توىل حتريرها. وأهاد ا ملوقائع ا لصح  وال سيدما هريدة )ا ليف 
ا دين ا ل ا  ابريس فأصدر مع صديده وأستاذه مج إىلر ( وساف1881هـ ) 1299شام  سنة ا لبالد  إىلأشدر للتحدي   ونفي  3عرابية  فسجن ا لثورة ا ل
ا ( وتوىل منص  1888هـ ) 1306ي . ومس  له بدخو  مصر  فعاد سنة ا لتا لتدريس و  لبريو، فاشتغل اب إىلوثدى( وعاد ا لعروة ا لفغاين هريدة )سأ
عالم  ا سأداهرة. ا لسكندرية  ودفن يف  نإأن تويف اب إىلهـ واستدمر  1317صرية )سنة ا ملستئناف  فدمفتيا للداير ا الدضا،  مث هعل مستشارا يف حمكدمة ل
6/252. 



 

 (110) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

ا نبأ ا ليف  2دراز هللادكتور حمدمد بن عبد ا لنبوية  و ا لبالغة ا لو  الدرآنيف إعجاز  1رافعيا لتفسريه  ومصطفى صادق 
 3تأخرين.ا ملكرمي  من ا ل الدرآندكتور أمحد بدوي يف كتابه من بالغة ا لعظيم و ل

ا لني بوهود دائا لبيضاوي و ا لداضي ا ليزخمشري و ا لعالمة ا لفدو من أتبا:  أبو السعودعالمة ا لأما صاحبنا 
 ية.ا لتا لسطور ا لصيل يف تف لروف زائدة يف تفسريه  وسنتعرض هلا ابا حلكرمي  فإنه هعل كثريا من ا ل الدرآنيزوائد يف ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ا دادر ا لرزاق بن سعيد بن أمحد بن عبد ا لم(  هو: مصطفى صادق بن عبد  1937 - 1881هـ =  1356 - 1298رَّاِفِعي )ا لُمْصَطفى صادق  -1 
  بصدمم فكان د أمه( ووفاته يف طنطا )مبصر( أصيا لشام  ومولده يف هبتيم )مبنيز  و ا لكتاب. أصله من طرابلس ا لدب  شاعر  من كبار  سأ ابا ملرافعي:  عل

عرب ا ل)اريخ آداب  ط( ثالثة أهيزا،  و -. له )ديوان شعر اسأو طراز ا لديباهة  على هفاف يف أكثره. ونثره من ا ليكت  له ما يراد خماطبته به. شعره ندّي 
 .7/236عالم  ا سأط(.  -حيزان ا سأط( و )رسائل  - الدرآنط( و )حتت راية  -نبويّة ا لبالغة ا لو  الدرآنثددما )إعجاز  لاثط( هيزآن   -
ه  زهر  ل سأعلدما، ابا لدراز: فديه متأدب مصري أزهري. كان من هيأة كبار  هللام(  هو: حمدمد بن عبد  1958 - 000هـ =  1377 - 000ِدراز ) -2 

 عالم ا سأسالم. ا نإط( دراسة متديدية لتاريخ  -دين ل اكت   مندا )
 وما بعدها.  55للدكتور فضل حسن عباس  ص: الكرمي الدرآنيزايدة يف ا لبيان يف دعوى ا لنان وروائع ا ملثاين من كتاب لطائ  ا ل البابانظر  -3 
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 يزائدة" ا ل"ال 

: اسأو م مخسة: أقسا إىلتدوية  وندسم مواضع زايدة "ال" ا لستغنا، عندا  وها،، للتوكيد و ا الىت اميكن ا لهي 
 دسم.ا لأن تكون زائدة قبل فعل 

ِدَياَمِة   َواَل أُْقِسُم ا لكرمي :ى سبعة مواضع  وهي: ﴿اَل أُْقِسُم بِيَـْوِم ا ل الدرآندخلت "ال" على فعل "أقسم" :ى 
بَـَلِد   َوأَْنَت ِحلٌّ ا ل﴿اَل أُْقِسُم هِبََذا  2نُُّجوِم   َوِإنَُّه َلَدَسٌم َلْو تـَْعَلدُموَن َعِظيٌم﴾ا لِع ﴿َفاَل أُْقِسُم مبََواقِ  1لَّوَّاَمِة﴾ا لنـَّْفِس  لابِ 

 َفال أُْقِسُم ِبَربِّ  ﴿ 3بَـَلِد﴾ا لهِبََذا 
َ
 شارِِق وَ ا مل

َ
لَّْيِل ِإَذا ا لوَ  ُكنَِّس ا لَواِر ا جلَ نَِّس   خُ ﴿َفاَل أُْقِسُم ابِ  4غاِرِب ِإ اَّ َلداِدُروَن﴾ا مل

نافية على فعل ا ل"ال"  ا    إن إدخأبو السعودعالمة ا ل ا  . ق6لَّْيِل َوَما َوَسَ ﴾ا لشََّفِ   وَ  ل﴿ َفاَل أُْقِسُم ابِ  5َعْسَعَس﴾
: تعاىلقوله  كدما زيد، :ى  -زائدة–فيدا  مندا: أن "ال" صلة  ا  دسم  مث ذكر عدة أقو ا لدسم شائع  وفائداها توكيد ا ل

أي: ليعلم. ومندا: أهنا للنفي وليست زائدة ولكن ال لنفي نفس  7 يـَْدِدُروَن َعلى َشْيٍ،﴾ا الَّ ِكتاِب ا ل﴿لَِئالَّ يـَْعَلَم َأْهُل 
دسم به وتفتخيدمه  كأن معىن: ال أقسم بكذا  ال أعظدمه إبقسامي ا ملنفي ما ينبئ هو عنه من إعظام ا لقسام  بل ا نإ

ا وهه ا لرازي. و ا لمام ا نإذين ذكرمها ا لوهدني ا لبه ح  إعظامه فإنه حدي  أبكثر من ذلك وأكثر. وهذا من أحد 
در  وأكثر أن يشمر سأنه أظدر من ا سأظدور  هو: كأنه قيل: ال أقسم أبنه على هذا ا لواقعة :ى غاية ا لثاين  لكون ل

ا  أبو السعودورد  8واقعة ظاهرة.ا لعالم أبن ا نإدسم ونفيه  وإمنا يريد ا لمن أن ينكر  فيدو : ال أقسم وال يريد به 
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َلدُموَن ُجوِم   َوِإنَُّه َلَدَسٌم َلْو تـَعْ نُّ ا لثاين  نإنه ال يستديم :ى آاي، أخرى مثل قوله عيز وهل: ﴿َفاَل أُْقِسُم مبََواِقِع ا لتوهيه ل
يأابه تعينُي قسم ف إىلمر من أْن حيتاج ا سأقسام لوضو  ا نإعىن نفي ا مل: "وأما ما قيل من أن أبو السعود ا  . ق1َعِظيٌم﴾

 2 دسم به."ا لدسم به وتفتخيم شأن ا مل
كم : ال أقسم عليا  دسم  كأنه قا لدو  على وهه آخر  وهو: أن "ال" لنفي ا لوندو  اميكن هدنا  تددير   

إن كنت و،؟ ف ملك غري مدسم! أحتس  أ ا ال جندمع عظامك إذا تفرقت ابا لنفس  ولكن أسا ليوم وتلك ا لبذلك 
ئ  ص  عند صاح  "لطاا سأدو  هو اختيار أيب مسلم  وهو ا لحتس  ذلك  فإ ا قادرون على أن نفعل ذلك. وهذا 

  3نان".ا مل
صل: "فأل ا أقسم"  فحذف ا سأأن  4نُُّجوِم﴾ا ل: ﴿ َفاَل أُْقِسُم مبََواِقِع تعاىل وهدا آخر :ى قوله أبو السعودوذكر 

ا وإمنا قدر  6.7ثدفيا لسن و ا حلوهو قرا،ة  5 بتدا، ويعضده قرا،ة من قرأ : "فال أقسم".ا البتدأ وأشبع فتحة الم ا مل
بتدا، ا الالم الم ا لسن "فألقسم"  ا حلكشاف: وقرا،ة ا لفعلية  و:ى ا لدملة ا جلبتدا، ال تدخل على ا البتدأ سأن الم مل

ا كون بتدأ  وال يص  أن تا ملدخلت على مجلة من مبتدأ وخ ر  وهو: "أ ا أقسم"  كدولك: "ليزيد منطل "  مث حذف 
فعلن :ى ثاين: أن سأا لهبا ضعي . و    خالا نإؤكدة  و ا ملنون ا لدسم سأمرين  أحدمها أن حددا أن يدرن هبا ا لالم الم ل

ا   هو: أن يددر أيب السعودخري عند ا سأدو  ا لو  8.ا  دسم جي  أن يكون للحا ل  وفعل ا  دسم لالستدبا لهواب 
ي نفا ملدسم بل ا لنفي ليس ا ملمعناه: أي "ال"  افية لكن  9 دسم عليه.ا مل  ا لصل: فال راد لكالم خيا سأكالم :ى ل

 اسحر أو شعر مث استؤن   الدرآنمر كدما زعدموا من أن ا سأدسم عليه  أي ليس ا مل  ا لذوف  وهو ما خيا حملهو 
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وفصل هذا  1.2فارسيا لمام أيب على ا نإواحدة  كدما ندل هذا عن ا لسورة ا لكله ك  الدرآندسم  وإمنا ص  ذلك سأن ل
ا اَل أْي ليس بعث فديل: "ا لا دسم كأهنم أنكرو ا لديامة بدوله: وقيل إن "اَل" نفي ورد لكالم معدود قبل ا ل:ى سورة 

ط ري :ى ا لمام ا نإبه  ا  وهذا ما ق 3بعث ح ".ا لإن  هللاديامة" كدولك: "ال وا لمر كذلك  مث قيل "أقسم بيوم سأ
ا ن ديامة رد لكالم ما لكالم وإمنا هي :ى سورة ا لفرا،: أن "ال" ال أت،ي زائدة :ى أو  ا له ا لويؤيده ما ق 4 تفسريه.

ا ديامة. وها، :ى "ا ل: أقسم بيوم ا  مر كدما تدولون  مث قا سأبعث فديل هلم: "ال" ليس ا لشركني متددم  كأهنم أنكرو مل
  إذ قضية تناقضا لإذا كانت زائدة أن تكون آخرا وحشوا  وأما وقعدا أوال فلدما فيه من  -ال- رهان" لليزركشي: حددال
  رهان.ا ل ىلإهتدمام هبا  ومن مث ضع  قو  من هعلدا زائدة. يرهع ا الدتضي تصدير تا ليزايدة إمكان طرحدا  وقضية ا ل

ا ى هبا  لكنه قىت أتا ل ا  قو ا سأدو  بيزايداها أو غريه من ا ل إىلسعود امييل ا لعالمة أاب ا لولسنا متأكدين أن 
ا ا عليه أثنا، هذه تفسريه كدما تعرفن رتهي  بيندا  أما أسلوبه :ى لديام ابا لعدم  إىلبعد ذكرها  "وأاي ما كان" مشريا   
دائلني بيزايدة ا لتنبه أبنه من ا ليزايدة  ما يثري ا لرا، ما يراه راهحا وحسنا  وأنه قدم هنا رأي ا آلدراسة  أنه يددم من ل

 عبارا،.ا ل"ال" :ى مثل هذه 
 دسم به. ا ملأن تكون زائدة قبل  ثاين:ا ل

نَـُدْم﴾:﴿َفال َوَربَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِّدُموَك ِفيدما َشَجَر بَـ تعاىلدسم به :ى قوله ا ملورد، "ال" قبل  أبو  ا    ق5يـْ
قوله: "ال  نفي :ى هوابه  أعينا لدسم ال لتأكيد ا لعىن: "فوربك". وزيد، لتأكيد معىن ا مل: أن ال زائدة  و السعود

 7ونظائره. 6نُُّجوِم﴾ا لَفاَل أُْقِسُم مبََواِقِع  : ﴿تعاىلثبا، أيضا كدما :ى قوله ا نإيؤمنون" سأهنا تيزاد :ى 
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كشاف": فإن قلت: "هال زعدمت أهنا زيد، لتظاهر "فال" يف: ﴿ال يؤمنون﴾ ؟ قلت: ا لقو  صاح  " إىلأشار هبذا 
َدْوُ  َرُسوٍ   ِإنَُّه لَ َفال أُْقِسُم مبا تـُْبِصُروَن  َوما ال تـُْبِصُروَن   ﴿1ثبا، فيه  وذلك قوله: ا نإنفي و ا لأيىب ذلك استوا، 

 2َكرمٍِي﴾.

ر كدما ييزعدمون ما سأتددير عنده: فليس ا لسابدة: و ا لمثلة ا سأط ري ال يرى أن "ال" زائدة كدما مر :ى ا لمام ا نإو 
ال" . وها، :ى تفسري ابن عطية: إمنا قدم "3دسم بدوله  ﴿َوَربَِّك ال يـُْؤِمُنوَن﴾ا ليك  مث استأن  ا لأهنم آمنوا مبا أنيز  

ثانية  ا ل"ال"  نفي  وكان يص  إسداط لنفي  وإظدارا لدوته  مث كررها بعده أتكيدا للتددمم اب لدسم اهتدماما ابا لعلى 
  4هتدمام.ال انفي  ويذه  معىن ا ل ويبدى معىن اسأوىل  وكان يص  إسداط اسأوىلهتدمام بتددمي ا الويبدى أكثر 

 يزايدة. لهنا على قائلني ابساب  يرد ا لذي ذكر اه :ى ا لعرتاض ا الو 
 نفي بــ"ال" أو "ما": ا لصدرية بعد ا ملما وقعت مع "أن"  :الثالث

 :تعاىل: "ال" زائدة كدما :ى قوله أبو السعود ا    ق5 َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك ﴾ا الَّ َما َمنَـَعَك  ا  :﴿ قتعاىلومنه قوله 
عىن: أي: "ما منعك أن تسجد"  كدما وقع يف سورة ص. ا ملو  6يـَْدِدُروَن َعلى َشْيٍ،﴾ ا الَّ ِكتاِب ا ل﴿لَِئالَّ يـَْعَلَم أَْهُل 

كسائي ا لوهو مذه   7 سجود.ا لوبخ عليه ترك ا ملذي دخلت عليه منبدة على أن ا لفعل ا لوهي زيد، لتوكيد معىن 
 اصرف  سأن  إىلني فعل منع وهدا أخر  وهو: أن "ال" غري زائدة لتضدم أبو السعودوذكر  8فرا، وأيب إسحاق.ا لو 
وها، :ى تفسري ابن عطية تدديرا،  9أن ال تسجد." إىلعىن: "ما صرفك ا ملخالفه  ف إىلشي، مصروف ا لدمنو: عن مل
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 لك" حسن ا  أخرى  مثل: "ما منعك فأحوهك أن تسجد"  وقيل: ملا كان ﴿ما َمنَـَعَك﴾ مبعىن "من أمرك" و"من ق
 وكل هذه لتكون ال غري زائدة.  1. َتْسُجَد﴾ا الأن يدو  بعدها ﴿

أبو  ا  ق  2َعَصْيَت أَْمرِي﴾ تـَتَِّبَعِن أَفَـ ا الاَيَهاُروُن َما َمنَـَعَك ِإْذ رَأَيـْتَـُدْم َضلُّوا  ا  :﴿قَ تعاىلومثل ذلك :ى قوله 
"أي شي،  "إذ"  تتبعن﴾ أي: "أن تتبعين" على أن "ال" ميزيدة وهو مفعو  اثن لـ"منع" وهو عامل يف ا ال: ﴿السعود

ا ري زائدة و داتلة مع من كفر به." وقيل: إن "ال" غا ملو  تعاىلغض  هل ا لم أن تتبعين يف  هلمنعك حني رؤيتك لضال
 3شي، مستليزم للحدمل على مدابله."ا لنع عن ا ملعىن:  "ما محلك على أن ال تتبعين فإن مل

تـَُدا َوقـَْوَمَدا َوَهدْ ﴿ :ا  نفي بــ"ال" :ى قوله تع لسبوقة ابا ملصدرية ا ملومثل ذلك إذا وقعت "ال" بعد "أن" 
ُهْم َعِن ا هلُ شَّْيطَاُن أَْعدمَ ا لَوَزيََّن هَلُُم  هللاَيْسُجُدوَن لِلشَّدْمِس ِمْن ُدوِن  ا  هللا َيْسُجُدوا الفـَُدْم اَل يـَْدَتُدوَن  سَِّبيلِ ا لْم َفَصدَّ

عو  ﴾ أنه  مفهللا يسجدوا ال﴿: تعاىل:ى إعراب قوله  أبو السعود ا  ق 4ْرِض﴾ا سأَ وَ سَّدَماَواِ، ا لْ َ، يف ا خَ ِذي خُيْرُِج ل
م ا هلن هلم أعدم"  أو "زيتعاىلتددير: " أى فصدهم لئال يسجدوا له ا لالم منه  و ا لله إما للصد أو للتيزيني على حذف 

ا صور ل ام وما بينددما اعرتاض "أي زين هلم أن ال يسجدوا". و:ى هذه ا هله من أعدما للئال يسجدوا" أو بد  على ح
افض ا خسداط فعو  ليدتدون إبا ملتدمريض أي وقيل: "هو يف موقع ا لثالثة "ال" غري زائدة. وذكر وهدا رابعا بصيغة ل

 6."تعاىلأن يسجدوا له  إىلال يدتدون  عىن: "فدما ملو  5ِكتاِب﴾ا ل: ﴿ لَِئالَّ يـَْعَلَم أَْهُل تعاىلو"ال" ميزبدة كدما يف قوله 

 دملة نفسدا:جل اتعليل  مث وقع نفي ما بعدها :ى ا لسبوقة بالم ا ملصدرية  ا ملما وقعت فيه "ال" بعد "أن"  رابع:ا ل
هنا أ اسأو ية  ا سأواقعة :ى هذه ا لوهدني :ى "ال" ا ل أبو السعود  ذكر 7ِكتاِب﴾ا ل: ﴿لَِئالَّ يـَْعَلَم َأْهُل تعاىلومنه قوله 

دون يت ورد، با لدرا،ا، ا لدليل على زايدته ا لعىن: أي ليعلدموا  و ا ملو  8عىن"ا ملزائدة  "فلو مل تكن زائدة ال نعكس 
-وهي قرا،ة ابن مسعود وابن هبري -و"لكي يعلم" -دميديا حلوهي قرا،ة ابن عباس وعاصم و  -"ال"  كدرا،ة "ليعلم"
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 (116) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

لئال يعتدد أهل عىن: "ا ملسالم وأصحابه و ا لصالة و ا لة وضدمري ﴿ال يددرون﴾ للني عليه ثاين: أن "ال" غري ميزيدا ل 1.
ارة عدما أوتوه ذي هو عبا ل هللاؤمنون به على شي، من فضل ا ملسالم و ا لصالة و ا لني عليه ا لكتاب أنه ال يددر ا ل

: عاىلتدارين على أن عدم علدمدم بعدم قدراهم على ذلك كناية عن علدمدم بددراهم عليه فيكون قوله ا لمن سعادة 
 3عليه وسلم". هللاني صلى ا ل عطفا على أن ال يعلم عن ا خل 2يـُْؤتِيِه َمْن َيشاُ،﴾ هللاَفْضَل بَِيِد ا ل﴿َوأَنَّ 

ثله :ى قوله ساب   ما لنفي ا لفدمدخوهلا :ى حييز وقد أت،ي "ال" :ى مجلة وسبددا نفي بــ"ال" أو أداة أخرى  
 َغرْيِ ﴿ :تعاىل

َ
و"ال" ية  "ا آل:ى تفسري هذه  ا  أهنا زائدة  فإنه ق أبو السعوديرى  4نَي﴾ا لضَّ ا لْغُضوِب َعَلْيِدْم َواَل ا مل

ا در ا لوها، :ى " 5ني".ا لضا لغضوب عليدم وال ا ملنفي كأنه قيل: "ال ا لميزيدة لتأكيد ما أفاده "غري" من معىن 
صون" أهنا مبعىن "غري"   وهذا قري  من كوهنا زائدة  فإنه لو صر  بـــــ"غري" كانت للتأكيد أيضا  وقد قرأ بذلك عدمر مل

 6طاب.ا خبن 
ا بـََدرٌَة ال َذُلوٌ  تُِثرُي  ا  ﴿ق:تعاىلومنه قوله  ية ا آلثانية :ى ا ل"ال"  7ْرَث﴾حلَ  اْرَض َوال َتْسِدي ا سأَ ِإنَُّه يـَُدوُ  ِإهنَّ

 8فعالن صفتا "ذلو " كأنه قيل: "الذلو  مثرية وساقية".ا ل  و أيب السعود عند اسأوىللتأكيد 
ا دة ما بعدها بدوهنا  وليس بيزائدة من ه إىلرتاكي  لفظا بدليل وصو  عدمل ما قبلدا ا لو"ال" زائدة :ى مثل هذه 

كلدمة ا لانسال   كرمي معناهاا ل الدرآنيزايدة :ى ا لذي وضعت له  "فا لصلي ا سأنفي  وهي معناه ا لعىن  سأهنا تفيد مل
عىن وأتكيده مل اكالم." فدي هنا مكررة لتدوية ا لمعىن مرادف :ى  إىللغة  وخروهدا ا لمن معىن أصلي وضعت له :ى 

" بعدمها  افية ثانية  وها،، "اللا ية ا آل  ومن نفي "ال" :ى اسأوىلية ا آلساب  من "غري" :ى ا لنفي ا لومتحيصه  وهو 
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 (117) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

دي مبثابة تكرار ساب  وأتكيده  فا لنفي ا لكلدمة "ال" لتدوية معىن ا لنفي وهو معىن أصلي وضعت له ا لمستعدملة :ى 
 1وليس بيزايدة.

َوال وُد ليدإية  مندا: ﴿َوَلْن تـَْرضى َعْنَك ا لتا لكرامية ا لاي، ا آل:ى  أيب السعودويستفاد ما ذكر اه من كالم 
 اسأوىلارى﴾  لنصا: ﴿ َوال تعاىلثانية :ى قوله ا لفائدتني هليلتني لــ"ال"  أبو السعودفذكر  2ارى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُدْم﴾النص

ثانية  هي لتشعر ا لفائدة ا لارى. و النصعظائم أشد من ا لهذه  ا  ود :ى أمثإليدنفي ليد  على أن تصل  ا لهي أتكيد 
ال ود ولو خليتدم وشأهنم حىت تتبع ملتدم و إليدخرى. أي: "لن ترضى عنك ا سأأبن رضى كل منددما مباين لرضى 

عليه  هللاغة يف إقناطه صلى ا لبا ملراد وفيه من ا ملنظم ثدة بظدور ا لارى ولو تركتم وديندم حىت تتبع ملتدم". فأوهيز النص
وا منه سالم ولو خالهم يفعلون ما يفعلون بل أملا لورا،ه فإهنم حيث مل يرضوا عنه عليه  وسلم من إسالمدم ما ال غاية

ا م مللته عليه سالم مللتدم فكي  يتوهم اتباعدا لمكان من اتباعه عليه ا نإ يكاد يدخل حتت ا العليه وسلم م هللاصلى 
 3سالم.ل

ال أتخذه سنة : ﴿تعاىلنفي  وذلك :ى قوله ا لة على مشو   لواضع ا،ي للدالا ملوذكر أن "ال" :ى مثل هذه 
﴿َوال  نفي لكل منددما كدما يف قوله عيز وهل:ا ل: "وتوسي  كلدمة "ال" للتنصيص على مشو  أبو السعود ا  وال نوم﴾ ق

ْم يف ا هلُ ِذيَن يـُْنِفُدوَن أَْمو ا ل: ﴿تعاىلنه قوله وم 5.-4 ُكِتَ  هَلُْم﴾ا الَّ يـُْنِفُدوَن نـََفَدًة َصِغريًَة َوال َكِبريًَة َوال يـَْدَطُعوَن واِداًي 
ة  ل: "وتوسي  كلدمة "ال" للدالأبو السعود ا  ق 6مُثَّ ال يـُْتِبُعوَن َما أَنـَْفُدوا َمنًّا َوال أَذًى هَلُْم َأْهرُُهْم ِعْنَد َرهبِِّْم﴾ هللاَسِبيِل 

 7نفي نإتبا: كل واحد منددما."ا لعلى مشو  
له  وهذا أيضا نفي أو مشو ا لشارة أهنا لتأكيد  نإواضع أهنا زائدة  بل اكتفى ابا ملصر  :ى هذه عالمة مل يا لو 

 عىن.ا مللف،  وال تكون زائدة :ى ا ليؤكد ما ذكر اه أن "ال" تكون زائدة :ى 

                                                           

 .215  ص: الكرمي الدرآن:ى  التوكيدأسلوب  -1 
 .120: البدرة -2 
 .1/153  أبو السعود -3 
 .121توبة: ا ل -4 
 1/248   أبو السعود -5 
 .262: البدرة -6 
 1/258   أبو السعود -7 



 

 (118) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 : ﴿َوال أَيُْمرَُكْم َأْن تـَتَّتِخُذوا تعاىلويتعني زايدة "ال" عنده :ى قوله 
َ
: أبو السعود ا  ق 1يِّنَي أَْراباًب﴾نَّبِ ا لالِئَكَة وَ ا مل

ا  مث أيمر تعاىل هللاأي: "ما كان لبشر أن يستنبئه  2َما كاَن لَِبَشٍر﴾ : ﴿تعاىلنفي يف قوله ا ل"ال" ميزيدة لتأكيد معىن 
ا حتدي   إىلة  للدمسارععطوفنيا ملستدراك بني ا النبيني أراباب". وتوسي  ا لالئكة و ا ملناس بعبادة نفسه وأيمر ابختاذ ل
 -ال-  ببيان ما يلي  بشأنه وحي  صدوره عنه إثر تنيزيده عدما ال يلي  بشأنه واميتنع صدوره عنه. وأما ما قيل: من أهناحل

عبادة" ل اغري ميزيدة على معىن: "أنه ليس له أن أيمر بعبادته وال أيمر ابختاذ أكفائه أراباب بل يندى عنه وهو أدى من 
 3لة واحدة.تعاطفتني ضرورة أهندما حينئذ يف حكم مجا ملدملتني ا جلستدراك بني ا المن توسي   فيدضي بفساده ما ذكر
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 (119) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 يزائدةا لمن  

: عاىلتنفي خاصة لتأكيده وعدمومه  وذلك حنو قوله ا لكتاب: وتيزاد "من" عند سيبويه يف ا لصاح   ا  ق
ُدوُ  َهْل : ﴿يـَْوَم نـَُدوُ  جِلََدنََّم َهِل اْمَتأَلِْ، َوتَـ تعاىل هللا ا  نفي. قا لستفدام كا ال. و 1﴿َما هاَ، ا ِمْن َبِشرٍي َوال نَِذيٍر﴾

ُر ا ل: ﴿َهْل ِمْن ختعاىل ا  وق  2ِمْن َميزِيٍد﴾ ا زايدته يف  4خفشا سأوهوز   3ْرِض﴾ا سأَ سَّدماِ، وَ ا ليـَْرزُُقُكْم ِمَن  هللاٍ  َغيـْ
 5جياب.نإ

ساب   أو ا لاد من ستفا ملنفي ا لزائدة  وهي تيزاد عنده لتأكيد  -من -موضعا أهنافيدما يدارب ثالثني  أبو السعودذكر 
َلَكْت أامَْيانُُكْم ِمْن : ﴿َهْل َلُكْم ِمْن َما مَ تعاىلساب . يدو  :ى قوله ا لستفاد من ا ملنفي ا لأت،ي لالستغراق  أي لشدمو  

ستفاد من ا ملنفي ا لة ميزيدة لتأكيد الثالثثانية تبعيضية و ا ل ابتدائية و اسأوىل"من"  6ُشرَكاَ، يف َما َرَزْقناُكْم فَأَنـُْتْم ِفيِه َسواٌ،﴾
ُر ا ل: ﴿ َهْل ِمْن ختعاىلعدموم :ى قوله ا لولتأكيد  7ستفدام.ا ال موهود"  تعاىل  مغاير له ا لأي: "هل خ 8﴾هللاٍ  َغيـْ

 9عدموم.ا ل ر زيد، عليه كلدمة "من" لتأكيد ا خ " مبتدأ حمذوف ا لعلى أن "خ
:ى قوله  ا  صرين  قبا لتدمريض  لعله يؤيد رأي سيبويه و ا لجياب زائدة كذلك لكنه ذكره بصيغة ا نإويراه :ى 

خفا،" و"من" تبعيضية  أي: ا نإيكفر أو  هللا"أي: "و 10مبَا تـَْعدَمُلوَن َخِبرٌي﴾ هللا: ﴿َويَُكفُِّر َعْنُكْم ِمْن َسيَِّئاِتُكْم وَ تعاىل
 11خفش.ا سأ"شيئا من سيئاتكم" كدما سرتمتوها. وقيل: ميزيدة على رأي 

َوما يـَُعلِّدماِن ﴿ستغراق  وذلك :ى قوله عيز وهل: ا الستغراق  ال نإفادة نفس ا الوقد تكون ميزيدة نإفادة أتكيد 
َنٌة َفال َتْكُفرْ  ا حَنُْن ِفتـْ ه ذي يفيدا لستغراق ا الفعو  به نإفادة أتكيد ا مل"من" ميزيدة يف  12﴾ِمْن َأَحٍد َحىتَّ يـَُدوال ِإمنَّ
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 (120) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

ية :ى ا آلو:ى نفس  1ستغراق كدما يف قولك: "ما ها،ين من رهل" فإهنا زائدة لالستغراق.ا ال"أحد" ال نإفادة نفس 
: ﴿َوما تعاىل"أي: "أحدا" و"من" ميزيدة ملا ذكر يف قوله  2﴾هللا إبِِْذِن ا الَّ :  ﴿َوما ُهْم ِبضارِّيَن بِِه ِمْن َأَحٍد تعاىلقوله 

فعلية كأنه ا ل مسية يف ذلك علىا ال أنه محلت ا العدود وإن كان زايداها يف معدمو  فعل منفي ا مليـَُعلِّدماِن ِمْن َأَحٍد﴾ و 
ا لتأكيد    ستغراق ابالا ية  وهنا ليست لتأكيد ا آلثة زيد، من :ى هذه  لوملرة اث 3 قيل: "وما يضرون به من أحد".

أي: "من نصي " مجلة من مبتدأ وخ ر  و"من" ميزيدة يف  4ِخرَِة ِمْن َخالٍق﴾ا آلَما َلُه يف  نفي  يف قوله عيز وهل: ﴿ل
ا ه خالق يف ا لتددير: "ما ل منه  ولو أخر عنه لكان صفة له و ا الخرة﴾ متعل  مبحذوف وقع حا آلبتدأ  ﴿ويف ا مل
 5خرة".آل

: تعاىلذلك :ى قوله  إىلبصريون  أشار ا لنفي  كدما يشرتط له سيبويه و  لليزايداها أن تكون مسبوقة ابويشرتط 
 ِكَتاِب َواَل ا لِذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل ا ل﴿َما يـََودُّ 

ُ
﴿من :ى قوله عيز وهل: ا  ق 6ْشرِِكنَي َأْن يـُنَـيزََّ  َعَلْيُكْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن َربُِّكْم﴾ا مل

ا فإنه لو يرى زايداها :ى  7نفي وإن مل يباشره ظاهرا لكنه منسح  عليه معىن."ا لميزيدة لالستغراق   و  خري﴾ "من"
صون: "من" زائدة  أي: "أن ينيز  خري من ربكم". وحسن زايداها ا ملدر ا لدو . وها، :ى ا لهذا  إىلوه  ملا اضطر مل

ودادة انتفى ل اعىن  سأنه إذا نفيت ا ملنفي عليه من حيث ا لنفي  النسحاب ا لهنا  وإن كان "ينيز " مل يباشره حرف 
أبو به  ا  كدما ق–ستغراق ا الستغراق ال لنفس ا التدمجيد :ى حاشيته  أهنا ميزيدة لتأكيد ا لابن  ا  وق 8متعلددا."
ذي هو: ل انفي ل انفي بواسطة متعل  من متعلدا، ا لستغراق حاصل بوقو: "خري" منكرا :ى سياق ا ال فا الو  -السعود

 9ود".ا ل"
 قوله تدمريض  مثل ذلك :ىا لوه  بصيغة ا ملكالم ا لوزين بيزايدة "من" :ى ا جملسب  يذكر رأي ا لوهلذا 

ا تددير: "واسا ل: "وقيل "من" زائدة و أبو السعود ا  ق 10َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍ، َعِليدًما﴾  هللاِمْن َفْضِلِه ِإنَّ  هللاوا ا ل:﴿َواسْ تعاىل
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 (121) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 2 موه .كالم غريا لرور  وكون ا جملشرطني  ومها: تنكري ا لخفش لفددان ا سأوهذا إمنا يتدمشى على رأي  1وه فضله" ل
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 (122) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 يزائدة للتوكيدا لبا، ا ل

وا: "حبسبك ل اجياب يف حنو: "ما زيد بدائم" وقا نإنفي و ا لبا، لتأكيد ا لفصل: "وزايدة ا مليزخمشرى :ى ا ل ا  ق
 2."1َحِسيباً ﴾ هلوََكفى ابِ  : ﴿تعاىلزيد" و كدوله 
ثبا، ا نإي  أما :ى نفا ملثبا، و ا نإبا،  وهي تيزاد عنده :ى ا لفيدما يدارب عشرين موضعا ليزايدة  أبو السعودذكر 

ْذِ: ا ل: ﴿َوُهيّزِي تعاىلدملة  مثله قوله ا جلفضلة :ى ا لفدي أن تيزاد مع  با،  صلة ل ا: "أبو السعود ا  ق 3نَّتْخَلِة﴾ا لْيِك جبِ
عرب تستتخدم فعل "هيز" ا لدليل على ذلك أن ا لو  4تـَّْدُلَكِة﴾ا ل إىلَوال تـُْلُدوا أِبَْيِديُكْم  : ﴿تعاىلللتأكيد كدما يف قوله 

وجيوز عنده أن  5طام"." خطام وأخذ ابا خعرب: "هيزه وهيز به" و "أخذ ا لفرا،: تدو  ا ل ا  صلة  قا لمتعداي بدون 
 كتبت ابة  كدما يف قولك: " لبا، لالا ليز جبذعدا وحينئذ" تكون ا هلفعل مبدخوهلا أي: "افعلي ا لصاق  لتكون  ال

على تددير  كالما لفعو  حمذوف و ا ملفعل متعد و ا لثدمرة هبيزه" أي يكون ا لوجيوز أن يكون تدديره: "هيزي  6دلم"."ل
سي ردا و ا لعالمة ا ل ا  تكل   وقا له من نتخلة"  وال خيفى ما فيا لثدمرة هبيز هذ: ا ل: أي: "هيزي ا  مضاف كدما ق

 اأن يكون متعلددا حمذوفا وقع ح أيب السعودوكذلك جيوز عند   7 ثدمرة ال خيلو من ركاكة.ا لتوهيه أن هيز ا لعلى هذا 
 9 وسي بدوله: "فيه مثرة ال تسدمن وال تغين."ا ال لورد  8رط  كائنا جبذعدا".ا ليك ا ليز  أي: "هيزي ا هل من مفعو  ال
ا هي  أحد عالمة وإن مل يصر  برت ا ل. و أيب السعودفيدما ذكر ا من تفسري  الثالثتوهيه ا لوسي ا ال لراه  عند ا لو 
مام ا نإ-فسرينا ملذه  رئيس  إليهبا، للتوكيد. و ا لوهه لكنه كعادته يددم ما عنده راهحا وحسنا  وهو: هنا زايدة سأ
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 (123) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

بُ تعاىلوعدها من قبيل قوله  -ط ريا ل دهن". مث ذكر شاهدا على أن يكون ا لمبعىن: "تنبت  1دُّْهِن﴾ لُت ابِ : ﴿تـَنـْ
 شاعر:ا لقو   2با، :ى موضع  دخوهلا وخروهدا منه سوا، ا لدخو  

ْدَر َصْدرُهُ ا لِبَواٍد امَياٍن يـُْنِبُت   وأْسَفُلُه اب   سِّ
َ
 3شََّبدانِ ا لرِْ  و  مل

واردة ا لعرابية  ا نإوهه ا سأأحد  أبو السعودذكر  4يٍم﴾ا لاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب  حلَ : ﴿َوَمْن يُرِْد ِفيِه ابِ تعاىلومنه قوله 
 اثم.ا آلاقرتاف شراك و ا نإظلم كا لتددير: أي "ملحدا بسب  ا لاد" أن تكون زائدة و  حل: "ابتعاىلبا،" :ى قوله ا لحو  "

 عشى:ا سأاد" مفعو  "يُرِْد" وأنشد عليه قو  ا حلبا، زائدة و "ا لذه  أبو عبيدة   إليهو  5
 6هرداا سأصري  ا لراهل و ا ململ،    نا أرماحنا ا لضدمنت برزق عي 
﴿بظلم﴾  7اده".ا حل أنه توسع فديل: "ا الادا فيه" ا حلاده بظلم﴾ وهي على معىن: "ا حلسن ﴿ومن يرد ا حلوأيد بدرا،ة 

ا لم كظا لار  أو صلة  "أي ملحدا بسب  ا جلإبعادة  اسأو ثاين بد  من ا لن مرتادفان. أو ا البغري ح . ومها: ح
 اثم". ا آلشراك واقرتاف نإ

وا ال تـَتَّتِخُذوا َعُدوِّي ِذيَن آَمنُ ا ل: ﴿اي أَيُـَّدا تعاىلثبا، قوله ا نإفضلة :ى ا لبا،" فيه زائدة :ى ا لومما هائت "
  ْم ابِ إليدَوَعُدوَُّكْم أَْولِياَ، تـُْلُدوَن 

َ
 عاىلتبا،" زائدة كدما يف قوله ا لم" على أن "إليد: "أى توصلون أبو السعود ا  ق 8َودَِّة﴾مل

ا صالة و ا ل ني عليها لم أخبار إليدعىن: "تلدون ا ملوجيوز عنده أن تكون سببية و  9تـَّْدُلَكِة﴾ا ل إىل﴿َوال تـُْلُدوا أِبَْيِديُكْم 
 10يت بينكم وبيندم."ا لودة ا ملسالم بسب  ل
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 (124) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

عىن: ا ملبا،" زائدة  و ا لأن تكون " 1﴾َيمِّ َما َغِشيَـُدمْ ا ل:﴿َفأَتْـبَـَعُدْم ِفْرَعْوُن جِبُُنوِدِه فـََغِشيَـُدْم ِمَن تعاىلوكذلك هوز :ى قوله 
ًنا َيْشَرُب هِبَا تعاىلومثله قوله  2"فأتبعدم فرعون هنوده أي سافدم خلفدم."  :﴿َعيـْ

ُ
أيب با، ميزيدة عند ا لف 3َدرَّبُوَن﴾ا مل

وه  :ى قوله ا ملكالم ا لفضلة :ى ا لدربون". وكذلك هوز زايداها :ى ا مل"أي عينا يشرب مندا  4أو مبَْعىن "من". السعود
ا ِبَدُبوٍ  َحَسٍن﴾تعاىل لدا يزوائد أي: "تدبا لساب  حبذف ا لدبو  مصدر مؤكد للفعل ا لبا، زائدة و ا ل" 5: ﴿فـَتَـَدبـََّلدا َرهبُّ
با، ميزيدة أو معدية ا ل" 7َوِعيِد﴾ لْيُكْم ابِ ا لال خَتَْتِصدُموا َلَديَّ َوَقْد َقدَّْمُت  ا  :﴿قتعاىلومثله :ى قوله  6 حسنا."قبوال

ُتْم تـَْعدَمُلوَن﴾ 8على أن "قدم" مبعىن "تددم"." بسببه أو مبدابلته وقيل:  9ومنه قوله عيز وهل: ﴿ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيئاً مبا ُكنـْ
 10با،" زائدة و"ما" فاعل "هنيئا" أي: "هناكم ما كنتم تعدملون" أي هيزاؤه.لا "

 ابا،" ميزيدة  و ا ل: أن "اسأو فيدا ثالثة أوهه   أبو السعودذكر  11ومنه قوله عيز وهل: ﴿َواْمَسُحوا بُِرُؤِسُكْم﴾
نديل"  مل افارق بني قولك: "مسحت ا لثاين: أهنا للتبعيض  فإنه ا لتددير على هذا  أي:"وامسحوا رؤوسكم". ل

صاق ا ال لعل معىن فا ل: ويبدوا أنه راه  عنده لدوله: "وحتديده أهنا تد  على تضدمني الثالثنديل".  ملو"مسحت اب
كم" ستيعاب كدما يدتضيه ما لو قيل: "وامسحوا رؤوسا الس  برؤوسكم". وذلك ال يدتضي ا ملصدوا ا لفكأنه قيل: "و 
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 (125) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 ابيضاوي  وأنه ندل نص ا لداضي ا ليزخمشري و ا لعالمة ا لوابع :ى ذلك  1فَاْغِسُلوا ُوُهوَهُكْم﴾. ﴿ :تعاىلفإنه كدوله 
 ندال أمينا بال إضافة أو تغيري. 2بيضاويل

 نفي:ا لفضلة :ى ا لوكذلك تيزاد مع 
يدي"   سأراد "ابا ملبا،" ميزيدة و ل ا: "أبو السعود ا  ق 3تـَّْدُلَكِة﴾ا ل إىل:﴿َوال تـُْلُدوا أِبَْيِديُكْم تعاىلمن ذلك قوله 

با،" تكون ا لصورتني "ا لالك" وقيل: "معناه ال جتعلوها آخذة أبيديكم" و:ى كلتا ا هلعىن: "أي ال توقعوا انفسكم يف ا ملو 
ا حذف ا" فإليدعىن: "وال تلدوا أبيديكم أنفسكم ا ملبا،" غري زائدة  و ا لزائدة. وذكر وهدا آخر  وهو: أن تكون "

 ة.ا ال لبا، لالستعانة و ا لوحينئذ تكون  4عو .فمل
ا  5تـَّْدُلَكِة﴾ا ل ىلإ: ﴿ َوال تـُْلُدوا أِبَْيِديُكْم تعاىلبا،" زائدة :ى قوله ا ل رهان  أن "ا ليزركشي :ى ا لمام ا نإوذكر 

و ﴿َسنـُْلِدي  6يَد ِبُكْم﴾متَِ ْرِض َرواِسَي َأْن ا سأَ دى يف ا ل: ﴿وَ تعاىلفعل متعد بنفسه  يد  على ذلك قوله ا ل ترى أن ال
َدى ُموَسى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي ا ل: ﴿فَ تعاىلوقوله  7َما ملَْ يـُنَـيّزِْ  ِبِه ُسْلطَا ًا﴾. هلرُّْعَ  مبَا َأْشرَُكوا ابِ ا لِذيَن َكَفُروا ا ليف قـُُلوِب 

 .8تـَْلَدُ  َما أَيِْفُكوَن﴾
 ني:ا لتا لبيتني ا لصون" منه ا ملدر ا لح  "عريب  ذكر صاا لشعر ا لبا، :ى ا لوها،، زايدة 

 9ثغور ظالمداا لوأهن عورا،    دت يدا  بكافر ا لحىت إذا 

 آخر: ا  وق
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 (126) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 1و: وهنا ما امير وما حيلوا جلمن   فىت استكانة ا لدى بكفيه ا لو 

 2كرامية.ا لية ا آلبيتني كدما زيد، :ى ا لفعو  :ى ا ملبا، يف ا لفيزيد، 

 ثبا،:ا نإدملة :ى ا جلوتيزاد مع أحد هيزئي 
: ﴿وََكفى عاىلت  ومنه قوله أيب السعودوه  عند ا ملكالم ا ل:ى  -فاعلا ل -دملةا جلبا، :ى أحد هيزئي ا لتيزاد 

ا تص الاب سناديا نإ ا  تصا الوضعني زائدة :ى فاعل "كفى" لتأكيد ا ملبا،" :ى كال ا ل" 3َنِصريًا﴾ هلَولِيًّا وََكفى ابِ  هلابِ 
 4ضايف.ا نإ  

يد "اب،" على فاعل فعل "كفى"  وهي "اب،" زائدة لتوك ا  كالم إدخا لتنوير "غل  يف ا لتحرير و ا لوها، :ى 
عىن يف ا ملنسبة ليتدمكن ل امعرفة تفصيله  فيأتون ابسم اميييز نو: تلك  إىلسامع ا لكفاية  حبيث حيصل إهبام يشوق ا ل

 سامع.ا لذهن 
: ضدمن فعل "كفى" معىن "اكتفى"  واستحسنه ابن هشام. وقد ا  ري زائدة وقبا،" هنا غا ل" 5يزهاجا لوهعل 

 :6سحاسا حلبا،  كدو  عبد بين  لجيي، فاعل "كفى" غري جمرور اب
 7سالم للدمر،  اهياا نإشي  و ا لكفى   عدمرية ود: إن جتديز، غاداي
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ا  رد على ا ملداسم  فدله ل اعباسي( مؤداب البنه ا لعتضد ا ملبن سليدمان )وزير  هللا رد. وطل  عبيد ا ملنحو فعلدمه ا ل إىل ا  يزهاج وما لكان يف فتوته خيرط 
ا، مع ثعل  داسم من كتابه  فأصاب يف أايمه ثروة كبرية. وكانت لليزهاج مناقشل اوزارة مكان أبيه  فجعله ا لأن وي  إىلوزير  فأدب له ابنه ا ليزهاج  فطلبه ل

 .1/40عالم  ا سأشتداق. ا الو  الدرآنمعاين :وغريه. من كتبه 
شأ فيدم. سحاس )وهم بطن من بين أسد( فنا حلصل  اشرتاه بنو ا سأشعر. كان عبدا نوبيا أعجدمّي ا لٌسَحاس  هو: سحيم: شاعر  رقي  ا حلَ َعٌبد بين  -6 

وأحرقوه  لتشبيبه بنسائدم.  سحاسا حلأواخر أايم عثدمان  وقتله بنو  إىلعليه وسّلم وكان يعجبه شعره. وعاش  هللاني صلى ا لنبوة. رآه ا لمولده يف أوائل عصر 
 .3/79عالم  ا سأ

 .3/34ك  ا لتسديل البن ما ل. و شر  344  15/226عرب  ا لساس  لسان ا حلبيت لسحيم عبد بين ا لهذا  -7 
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ا ا ا هلازي واستعدمجمل اكفى   ا  استعدميت مبعىن وقى  فرقا بني ا لبا، يف فاعل كفى مبعىن أهيزأ  وال ا لوال تيزاد 
  1.ا  ا ملشي، حنو: كفاين ومل أطل  قليل من ا لكتفا، بذا، ا ال ذي هو معىن ا لديدي حل

 نفي:ا ملدملة :ى ا جلزايداها مع أحد هيزئي 
با،" زائدة ا ل: "ودأبو السع ا  ق 2: ﴿أََوملَْ َيْكِ  ِبَربَِّك أَنَُّه َعلى ُكلِّ َشْيٍ، َشِديٌد﴾تعاىلذلك قوله  ا  مث

 إىله أهنا التكاد تيزيد ا لوما ق 3  يغن ومل يك  ربك".ا ملعىن: أي: "ا مل مع "كفى" و ا الللتأكيد  وهي ال تكاد تيزاد 
أخرى كدما  ا  عفعو  مثال  فدي وقعت مع أفا ملفاعل  سأن زايداها مع غريه :ى ا لمع "كفى" فإنه يدصد به زايداها مع 

 4نحاة.ا لفعو  غريقياسية  كدما صر  به ا ملكثرية على ذلك  وإن كانت زايداها :ى ا لمثلة ا سأمر، 
أبو  ا  ق 5 َأْن يـَُعدمََّر﴾َعذابِ ا ل:﴿َوما ُهَو مبيَُزْحيزِِحِه ِمَن تعاىلشاهبة بليس كدوله ا ملومنه زايداها :ى خ ر "ما" 

ا در ا لوها، :ى " 6با،" زائدة.ا لوبـ"ميزحيزحه" خ رها و"عائد على أحدهم امسدا ا لضدمري ا ل: "ما" حجازية و السعود
ا  يف قو  ا ال لدرآنا  يف غري النصبا، يف خ رها  حىت زعم بعضدم أنه مل حيف، ا لجاز زايدة ا حلصون": "وأكثر لغة مل
 7شاعر:ل

 يكم أقوادهاا ليوش ا جلتصل   نذير حبرة مسودة ا لوأ ا 

 8صدور وما هم أوالدها.ا لحندو  أبناؤها متكنفون أابهم 
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با،" ا لأن هذه " 1ا﴾نَّاِر َوما ُهْم صخارِِهنَي ِمْندا ل: ﴿يُرِيُدوَن َأْن خَيُْرُهوا ِمَن تعاىل:ى قوله  أبو السعودوقد أشار 
ة مبا :ى لا دا ل جازيةا حلصدرة بـــ"ما" ا ملمسية ا الدملة ا جل: إن ا  نفي. وقا لجازية  وتفيد أتكيد ا حلتيزاد مع خ ر "ما" 

 2م ابستدمرار عدم خروهدم مندا.ا هلسو، ح ا  نفي لبيان كدما لبنا، على أتكيد ا لخ رها من 

: ﴿َوما ُهْم تعاىل:ى قوله  ا  تدميدمية" قا لجازية" اتفاقي صخالف "ما ا حلويرى هواز زايداها :ى خ ر "ما 
تفاقي صخالف نفي اا لبا، يف خ رها لتأكيد ا لهواز دخو  رد ملا ادعوه ونفي ملا انتحلوه و"ما" حجازية فإن  3مبُْؤِمِننَي﴾

 4تدميدمية.ا ل

ا : ﴿قَ تعاىلم :ى قوله سالا لنفي :ى قصة بديعة البين آدم عليه ا لتدا على توكيد  لبا،" ودالا لفائدة زايدة " إىلوأشار 
َا يـَتَـَدبَُّل     ِمَن  هللاِإمنَّ

ُ
ه ا لوندلت مجيع ما ق 5ْيَك سِأَقْـتـَُلَك﴾ل ايدك لتدتلىن َما َأ َا بَِباِسٍ  يَِدَي  إىلتَِّدنَي  لئن بسطت ا مل

ا ؤثرة للتوكيدا، ، م الكرامية ليد  على عنايته إببراز ما فميدا من إحيا،ا، ودالا لية ا آل:ى حتليل هذه  أبو السعود
 واردة فيدا.ل

  ﴿سأقتلنك﴾ قرابنه تعاىل"قابيل" بعد عدم قبوله :ى قوله عيز وهل حكاية عن "هابيل" إذ هدده أخوه  ا  ق
سب  لدبو  قرابنه  ل ا: إنه مل يصر  أبنه متديا ورعا  وهو أبو السعود ا  تدني﴾ قا ملمن  هللافأهاب قائال: ﴿إمنا يتدبل 

فعل ل اقال: عدما أراده  ولذلك أسند ا نإتدوى و ا لتعريض حذرا من اهييج غضبه ومحال له على ا لبل سلك مسلك 
ل واز: دابة. مث صر  بتدواه  على وهه يستدعي سكون غيظه لو كان له عدا ملليل ليزايدة ا جلسم ا ال إىل﴾ هللا﴿يتدبل 
ا دملة ا جلْيَك سِأَقْـتـَُلَك﴾ حيث صدر ا ل يََدَك لِتَـْدتـَُليِن َما أ ََا بِباِسٍ  يَِدَي ا يَّ لَِئْن َبَسْطَت  ﴿ التوكيدبطري   ا  حيث ق

ا و: ضرر مر برها سأصري   إيذا ا من أو  ا لفعو  ا ملرور على ا جملار و ا جلؤطئة  للدسم  وقدم ا ملالم ل شرطية ابل
شرط  بل امسية ا لشرط مجلة فعلية موافدة ملا يف ا لساد مسد هواب ا لدسم ا ل  ومل جيعل هواب إليهبس  وغايته ل

يد ببيان ا لس  غة يف إظدار برا،ته عن با لبا، للدمبا لها من نفي مبا يف خ ر ا لفيدة لتأكيد ا ملجازية ا حلمصدر، مبا 
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ا دملة ا جلفإن  2وقوله: ﴿ َوما ُهْم صخارِِهنَي ِمْندا﴾  1: ﴿َوما ُهْم مبُْؤِمِننَي﴾تعاىلبس  كدما يف قوله ا لاستدمراره على نفي 
نتفا، ال على انتفا، ال اسلبية تد  مبعونته على دوام ا لثبو، كذلك ا لدام على دوام ا ملجيابية كدما تد  مبعونة ا نإمسية ال
ا دوام فريفع قيده. و  لديد ابا ملنفي على ا لنفى القبله حىت يرد ا لستدمرار بعد اعتبار ا الدوام و ا لدوام وذلك اب عتبار ا ل
وقا،." ا سأقت من و  لئن ابشر، قتلي حسبدما أوعدتين به وحتد  ذلك منك  ما أ ا بفاعل مثله لك يف هللاعىن: "أي ومل

آكده على أبلغ وهه و  تعاىل هللاخشية  إىلوفيه من إرشاد قابيل  3نَي﴾ا ملِ عا لَربَّ  هللاك بدوله ﴿ِإيّنِ َأخاُف ا لمث علل ذ
ك يك سأقتلك أن يعاقبين وإن كان ذلك مين لدفع عداوتا لإن بسطت يدي  تعاىل: إين أخافه ا   خيفى كأنه قا الم

 4ني أتكيد للتخوف.ا ملعا لبربوبية  تعاىلعادي ويف وصفه ا لبادى ا لك وأنت لا عين فدما ظنك حب

  ية من أدوا، ونظم معجيز وترتيالدرآندملة ا جلوظيفة كل ما ودعت  إىل راعة من إشارة ا لهذا منوذج :ى حد 
 رمحة واسعة. هللارمحه  أيب السعودعالمة ا لبديع  :ى أسلوب مجيل  وهذه مييزة 

 يُِّكُم أبَِ  : ﴿تعاىلكرمي  هعل منه سيبويه: قوله ا ل الدرآنبتدأ  وهذا قليل هدا :ى ا ملوتيزاد :ى 
َ
. 5ْفُتوُن ﴾ا مل

 7دة."با،" ميزيا لنون" و" جلذي فنت ابا لفتون﴾ "أي أيكم ا مل: ﴿أبيكم ا  حيث ق 6أيضا  أيب السعودوهي زائدة عند 
: "حبسبك فجائية" كدولك: وبعد حس  حنوا لنحاة بعد "إذا ل افيزايداها غري قياسية  وهوزها بعض  الدرآنأما :ى غري 

 علم  افع" وبعد "كي "

 بالقع؟ا لداير ا لوكي  بتكليم     ا ملوقفنا  فدلنا إيه عن أم س   8شاعر:ا لكدو  

 9هنو . ا  با جلفكي  حبصن و   يدولون حصن مث أتىب نفوسدم     ومثله: 
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 يزائدة للتوكيد:ا لما  

ث كافة أن تك  ما تدخل عليه عدما كان حيدا لكالم على ضربني: كافة  وغري كافة. ومعىن ا لتيزاد "ما" يف 
ا وهلا على فعل. أما دخا لسم و ا الرف و ا حلثالثة: ا لكلدمة ا لعدمل. وهي تدخل كافة على أنوا: ا لفيه قبل دخوهلا من 

ل ذي كان له قبل  وتدخل على ما كان دخا لعدمل ا ل  أن تدخل عليه  فتدمنعه اسأو رف للك   فعلى ضربني: حل
ا أَْنَت ُمْنِذُر َمْن خَيْشاها﴾تعاىلك  غري عامل فيه  حنو قوله ا لعليه قبل  رف  ا حلثاين: أن تدخل على ا ل. 1: ﴿ِإمنَّ

ا خَيَْشى  :تعاىلك . وذلك حنو قوله ا لوتكفه عن عدمله  واهيئه للدخو  على ما مل يكن يدخل عليه قبل  ِمْن  هللا﴿ِإمنَّ
 .2ُعَلدماُ،﴾ا لِعباِدِه 

 3شاعر:ا لسم فنحو قو  ا الوأما دخوهلا على 
 تخلسا ملثغام ا لأفنان رأسك ك  وليد بعد ما ا لأعالقة أم 

 4شاعر:ا لوقو  
 عيس اهوي هوايا لسراعا و   دا: ا لبالكث ف لبيندما حنن اب

مسا،  وجيراه  وحني دخلت عليددما  "ما" كفتددما ا سأما بعدمها من  إىل ترى أن "بعد"  و"بني" حدددما أن يضافا ا ال
 بتدائية.ا الدملة ا جلعن ذلك  ووقع بعدمها 

فعل على ا لا تدخل  ترى أهنا الفعل  فإهنا تدخل عليه  فتجعله يلي ما مل يكن يليه قبل. ا لوأما دخوهلا على 
ا أن يليه  فعل فـ "قل" فعل كان حدها لفعل  قبل دخوهلا يلي ا لفعل  حنو. "قلدما سر،"  و"قلدما تدوم"؟ ومل يكن ا ل
فعل   ا لخو  على روف  وهيأته للد حلدته ابا حلفاعل  و ا لسم  سأنه فعل  فلدما دخلت عليه "ما"  كفته عن اقتضائه ال

 .فعل  وأخلصوها لها لكدما اهىي، "رب" للدخو  على 
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كالم. ا لشعر وسائر ا لتنيزيل و ا لتأكيد غري الزمة للكلدمة  فدو كثري يف ا لثاين: وهو أن تيزاد جملرد ا لضرب ا لو 
 1راد من غري هرم.ا ملومن ذلك قوهلم: "غضبت من غري ما هرم"  فـ "ما" زائدة  و 

ار ا جلبني  رمي  وهي تيزاد عندهكا ل الدرآنفيدما يدارب ثالثني موضعا ليزايدة "ما" :ى  أبو السعودعالمة ا لذكر 
عالمة: "ما ميزيدة للتأكيد أو نكرة امة وندضدم بد  مندا ا ل ا  ق 2: ﴿فَِبدما نـَْدِضِدْم ِميثاقـَُدْم﴾تعاىلرور مثل قوله ا جملو 
ا سخ وغريمها من ا مللعن و ا لبا، متعلدة بفعل حمذوف أي: فبسب  ندضدم ميثاقدم ذلك فعلنا هبم ما فعلنا من ا لو 
 4َيًة﴾وحنوه قوله عيز وهل: ﴿فَِبدما نـَْدِضِدْم ِميثاقـَُدْم َلَعنَّاُهْم َوَهَعْلنا قـُُلوبـَُدْم قاسِ  3نازلة عليدم أو على أعداهبم."ا لعدواب، ل

ؤكد ال مل انفس أي: بسب  ندضدم ميثاقدم ا لكالم ومتكينه يف ا لبا، سبيبة وما ميزيدة لتأكيد ا لعالمة أن "ا ليرى 
ؤكد ال بشي، آخر ا ملعالمة: "بسب  ندضدم ميثاقدم ا لونالح، هنا أن قو   5 أو انضدماما." الدالبشي، آخر است

واضع  حيث مل ابا، يف مثل هذه ا ليزركشي من نكتة بالغية ليزايدة ا لعالمة ا لما ذكره  إىل أو انضدماما" يشري  الاستدال
  وقوله: ﴿فَِبدما نـَْدِضِدْم ِميثاقـَُدْم َلَعنَّاُهْم﴾ 6لِنَت هَلُْم﴾ هللاَرمْحٍَة ّمَن : ﴿فَِبدَما تعاىل رهان: وأما "ما" يف حنو قوله ا ليدو  يف 

وبندضدم لعناهم  لنت هلم هللا: ف رمحة من ا   أن فيدا فائدة هليلة وهي أنه لو قا الوضعني زائدة ا ملفـ"ما" يف هذين 
ا لني مل يكن ل اوضوعني قطعنا أبن ا ملذكورين ولغري ذلك فلدما أدخل "ما" يف ا مللعن كا ا للسببني ا للني و ا لهوز ا أن 

ٍة ّمَن : ﴿فَِبدَما َرمحَْ تعاىلوهدني يف قوله ا لفذكر  أبو السعودأما  7يثاق.ا مل سأهل ندض ا اللعن مل يكن ا ل للرمحة وأن ال
 راه  عنده هو: زايداها  سأنه يددم رأاي ما يراها لرة  لكن ثاين أهنا نكا لأهنا زائدة للتوكيد  و  اسأو   8لِنَت هَلُْم﴾ هللا

ه على هأشه وهي: ربط تعاىل هللاكرامية عنده  أي: "ف رمحة عظيدمة هلم كائنة من ا لية ا آلرا،. ومعىن ا آلراهحا بني 
عد ما كان تلط  هبم حيث اغتدمدمت هلم با لرف  و  لان  هلم  وعاملتدم ابا جلخالق كنت لني ا سأوختصيصه مبكارم 
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: تعاىله رور يف قولا جملار و ا جلدلة بني ا لويراها مفيدة لتوكيد معىن  1فة أمرك وإسالمك للعدو."ا لمندم ما كان من خم
ا ار و ا جلعالمة: ﴿عدما قليل﴾ "أي: عن زمان قليل. و"ما" ميزيدة بني ا ليدو   2َعدمَّا قَِليٍل لَُيْصِبُحنَّ  َاِدِمنَي﴾ ا  ﴿قَ 
 يتنيا آلفرق بني مدلوليدا يف ا ل" و  3لِنَت هَلُْم﴾ هللا: ﴿ فَِبدَما َرمْحٍَة ّمَن تعاىلدلة كدما زيد، يف قوله ا لرور لتأكيد معىن جمل
و: أن "ما" عالمة وهدا آخر  وها لدلة. وذكر ا ل لتوكيد معىن اسأوىلعظدمة ويف ا لثانية لتوكيد معىن ا ليف  -ما -أهنا

 4عىن حينئذ: "عن شي، قليل ليصبحن  ادمني."ا مل نكرة موصوفة  ويكون

ا ذكر  5 َما َتذَكَُّروَن﴾: ﴿قَِلياًل تعاىلية  مندا قوله الدرآنرتاكي  ا لدلة يف كثري من ا لوكذلك تيزاد لتوكيد معىن 
من كلدمة "قليال"    ستفادةا ملدلة ا لكرامية  وهو: أهنا تفيد توكيد معىن ا لية ا آلعالمة سرا بالغيا جملي، "ما" يف هذه ل

: ﴿قَِلياًل َما ا  كذلك مندا قوله تع  6دوى.ا جلدارة وعدم ا حلعدم أو ما يدوم مدامه يف ا لدلة أريد هبا ا لكأن 
ا بارة عن دلة عا لدلة أي: شكرا قليال أو زما ا قليال تشكرون  وقيل: ا لعالمة: "ما ميزيدة لتأكيد ا ل ا  ق 7َتْشُكُروَن﴾

ا يرى  9 َما يـَْدَجُعوَن﴾لَّْيلِ ا ل: ﴿َكانُوا قَِلياًل ِمَن تعاىلدلة يف قوله ا لغة يف ا لبا ملة على  لزيد، عنده لدالو  8عدم."ل
كر غا، يف بيان تدليل نومدم واسرتاحدم  وهي: ذ ا لكرامية مبا لية ا آلوهدني  ويف ا لعالمة أن "ما" ميزيدة على أحد ل
ما". نوم  وكذلك زايدة "ا لغرار من ا لذي هو ا لجو: ا هلراحة  مث جمي، ا ل وقت ذي هو عنيا لليل ا لدليل  وذكر ا ل

دلة يف ا لغة يف بيان معىن ا لزايداها للدمب أبو السعودويرى  10غة يف تدليل نومدم واسرتاحدم.ا لبا ملا، لتوكيد ا ملفيزيد، 
غة  أي: فإاميا ا قليال يؤمنون  وهو: إامياهنم ببعض ا لحيث يدو : "ما ميزيدة للدمب 11قوله عيز وهل: ﴿فـََدِليالً مَّا يـُْؤِمُنوَن﴾
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  ونرى 2كالما لية جملرد تدوية ا آل رهان  أهنا زيد، يف مثل هذه ا لوها، يف  1كتاب. وقيل: فيزما ا قليال يؤمنون."ا ل
 .التوكيدغرض فال خالف فيه  وهو: ا لتعبري فد  أما ا لأنه اختالف 

عالمة : "ما ا ل ا  ق 3ْحيزَاِب﴾ا سأَ َك َمْديُزوٌم ِمَن ا ل: ﴿ُهْنٌد َما ُهنَ تعاىلتحدري يف قوله ا لتدليل و ا للتد  على وزيد، 
عظيم يف هذه تا لتحدرين حنو قولك: "أكلت شيئا ما". وذكر وهدا آخر  وهو: أن "ما" زيد، ملعىن ا لميزيدة للتدليل و 

ونالح،  5ستخرية.ا ليز، و ا هلتعظيم هنا على ا لو  4لِْنَت هَلُْم﴾ هللا: ﴿ فَِبدما َرمْحٍَة ِمَن تعاىلكرامية كدما مر يف قوله ا لية ا آل
 ا التحدري  أي: "ما هم ا لكشاف  فإنه يرى أن "ما" زائدة تد  على ا لعالمة مأخوذ من كالم صاح  ا لأن كالم 
ملا به يدذون".  مبا يدولون  وال تكرتث ا     فال تب  مديزوم مكسور عدما قريهللاتحيزبني على رسل ا ملكفار ا لهيش من 
 : 6ديسا لستخرية  كدما يف قو  امرئ ا ليز، و ا هل أنه على سبيل ا الستعظام  ا الوفيدا معىن 

 7إن مل جتد فحديث ما على قصره  سدره إىلوفاق ملشتاق  لهد اب

ا كرامية من نفس ل اية ا آلتعج   يف ا لهبام  و ا نإتدا على  لبا، ودالا لبيت على زايدة ا ليزخمشري هبذا ا لوقد  استد  
يزخمشري: و"ما" يف ﴿َوقَِليٌل ما ُهْم﴾ لإلهبام. ا لعالمة ا ل ا  حيث ق 8عيز وهل: ﴿ َوقَِليٌل ما ُهْم﴾ هللاسورة  وهو: قو  ل

 ديس:ا لوفيه تعج  من قلتدم. وإن أرد، أن تتحد  فائداها وموقعدا فاطرحدا  من قو  امرئ 

 10 -9 َوَحِديٌث َما َعَلى ِقَصرِهْ    رَّْكِ  يـَْوَم ُهَنا ا لَوَحِديُث 
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 1تعج  من قلتدم."ا ل: "وما ميزيدة لإلهبام و ا    وأخذ برأيه حيث قأبو السعودعالمة ا لوابعه 

"وما ميزيدة  2أُْدِخُلوا  ارًا﴾فَ : ﴿ممَّا َخِطيئااِهِْم أُْغرُِقوا تعاىلتفتخيم يف قوله ا لو  التوكيدوكذلك زيد، لتد  على 
: "تددمي ا  وضو   حيث قا لدقة و ا لكشاف يف غاية ا لوها، كالم صاح   3تفتخيم."ا لرور للتوكيد و ا جملار و ا جلبني 

دة عىن بيزايا مل  من أهل خطيئااهم  وأكد هذاا النار ا لم ا هلطوفان  فإدخ ل﴿ممَّا َخِطيئااِهِْم﴾ لبيان أن مل يكن إغراقدم اب
  4صلة."ا ل"ما" ويف قرا،ة ابن مسعود: ﴿من خطيئااهم ما أغرقوا﴾  بتأخري 

ا َب عيز وهل: ﴿َواَل أيَْ  هللاعلى ذلك يف قو   أبو السعود  نص التوكيدشرطية لغرض ا لوتيزاد مع "إذا" 
ا مْساُ، سأَ  ا: ﴿ أايًّ َما َتْدُعوا فـََلُه تعاىلشرط ومعدموله يف قوله ا لكدما تيزاد مع   6"ما، ميزيدة." 5شَُّدَداُ، ِإَذا َما ُدُعوا﴾ل
َا تعاىلكدما يف قوله   8هبام.ا نإوهنا زيد، لتأكيد ما يف "أي" من  7ْسىن﴾حلُ   َهَلنْيِ َقَضْيُت َفاَل ُعْدَوانَ ا سأَ : ﴿أاميَّ

ا  ضا،  كدما أهنا يفدا لهلني ما قضيت" فـــ"ما" ميزيدة لتأكيد ا سأ: "وقرى، "أي أبو السعودعالمة ا ل ا  ق 9َعَليَّ﴾
 10 ميزيدة لتأكيد إهبام "أي" وشياعدا."اسأوىلدرا،ة ل
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 يزائدة ا لالم ا ل

 شاعر: ا لفعل ومفعوله: كدو  ا لالم" تيزاد معرتضة بني ا ل رهان لليزركشي  أن "ا لها، يف 

 1ملكا أهار ملسلم ومعاهد   عراق ويثرب ا لوملكت ما بني 

دًى َوَرمْحٌَة لِلَِّذيَن َويف ُنْستَخِتدا هُ  عيز وهل: ﴿ هللاضعي  لوقوعه متأخرا عنه  كدما يف قو  ا لعامل ا لوقد تيزاد لتدوية 
ُتْم لِلرُّْ،اي تـَْعبـُُروَن﴾ : ﴿تعاىل  ومثله قوله 2ُهْم ِلَرهبِِّْم يـَْرَهُبوَن﴾ عدمل  مثل ما ا ل. أو تيزاد لتدويته لكونه فرعا يف 3ِإْن ُكنـْ

 رد ا ملمام ا نإ  وهعل 5ِلدَما يُرِيُد﴾ ا  وكذلك قوله عيز وهل: ﴿فـَعَّ  4ُمَصدٌِّق ِلدما َمَعُدْم﴾ ﴿: تعاىل هللاها، يف كتاب 
لنَّاِس اقْـتَـَرَب لِ  كثرون فدم يرون  أنه ضدمن ﴿ردف﴾ معىن: اقرتب كدوله: ﴿ا سأ  أما  6: ﴿ َرِدَف َلُكْم﴾تعاىلمنه قوله 

يره  زايداها   أبو السعودعالمة ا لولعل  8الم حينئذ عاملة وال تكون زائدة.ا لف 7ِحَسابـُُدْم َوُهْم يف َغْفَلٍة ُمْعرُِضوَن﴾
َيُكوَن َرِدَف  : ﴿ ُقْل َعَسى َأنْ تعاىلرا، ما يراه راهحا  حيث يفسر قوله ا آليزايدة  وهو كدأبه يددم من ا لسأنه قدم رأي 

  10تـَّْدُلَكِة﴾ا ل ىلإَوال تـُْلُدوا أِبَْيِديُكْم  : ﴿تعاىلبا، يف قوله ا لالم ميزيدة للتأكيد  كا ل"أي: تبعكم وحلدكم. و  9َلُكْم﴾
دمدور كدما مر عند ا جلصون رأي ا ملدر ا لوقد ره  صاح   11الم." لفعل "ردف" مضدمن معىن فعل يعدى ابا لأو 
ا: أن "ردف" ه: ﴿ردف لكم﴾  "فيه أوهه  أظدر تعاىليف قوله  ا  وضو   حيث قا ليزركشي  وها، كالمه يف غاية ا ل
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ه. وقد عدي ذي﴾ فاعل با لالم. أي: د ا  وقرب وأزف. وهبذا فسره ابن عباس و ﴿بعض  لضدمن معىن فعل يتعدى اب
 شاعر: ا لب "من" أيضا على تضدمينه معىن د ا  كدو  

 نية تعن ا ملتولوا سراعا و    فلدما ردفنا من عدمري وصحبه 
: أن الثالثل  سأهلكم ولشؤمكم". و ا خالم للعلة أي: "ردف ا لحمذوف  و ثاين: أن مفعوله ا لأي: دنو ا من عدمري. و 

 1تـَّْدُلَكِة﴾."ا ل ىلإَوال تـُْلُدوا أِبَْيِديُكْم  :﴿تعاىلبا، يف قوله ا لفعو  أتكيدا ليزايداها كيزايدة ا ملالم ميزيدة يف ا ل
 تفسري الم للتأكيد  يدو  يفا ليزخمشري  حيث يرى زايدة ا لعالمة ا لأخذ برأي  -أبو السعود -ورمبا صاحبنا

، وعود فديل هلم "َعسى َأْن َيُكوَن ردفكم بعضه" وهو عذاب يوم بدر. فيزيدا ملعذاب ا لكرامية: "استعجلوا ا لية ا آلهذه 
كم وأزف لكم  ومعناه: د ا لالم حنو:  لبا، يف ﴿َوال تـُْلُدوا أِبَْيِديُكْم﴾. أو ضدمن معىن فعل يتعدى ابا لالم للتأكيد كا ل

 2وتبعكم وحلدكم."
﴿ ُمَصدِّقًا ِلدَما  عيز وهل: هللادعامة  يدو  يف قوله ا لعدمل  وقد يسدميدا بالم ا للتدوية  أيب السعودوتيزاد عند 

ِلدَما  ا  عيز وهل: ﴿فـَعَّ  هللاعدمل  نظريه  قو  ا لالم" دعامة لتدوية ا ل"بني يديه" مفعو  لـــ"مصدقا" و" 3بـَنْيَ يََدْيِه﴾
ا ا بني ظدور أمره ا  حضورها وكدم إىلفة وفيه إاميا، ا لسا لكت  ا لية:  "أي مصدقا ملا قبله من ا آلومعىن  4يُرِيُد﴾

 ا يَّ يَزْلَت َربِّ ِإيّنِ ِلدما أَنْـ  ا  سالم: ﴿َفدا لحكاية عن دعا، موسى عليه  تعاىلالم يف قوله ا لوكذلك جمي،  5ناس."ل
 ا  ق 8: ﴿ُهْم هَلَا َسابُِدوَن﴾تعاىلومثل ذلك قوله  7عدمل."ا لدعامة لتدوية ا لفلالم يف "ملا" هي: "الم  6َخرْيٍ َفِدرٌي﴾ ِمنْ 

ية: "أي آل ا: ﴿هم هلا عاملون﴾ ومعىن تعاىلعدمل كدما يف قوله ا لالم" لتدوية ا ل: "أي: "إايها سابدون" و"أبو السعود
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ا  2وَن﴾: ﴿ لِلَِّذيَن ُهْم ِلَرهبِِّْم يـَْرَهبُ تعاىلوهدني يف قوله ا لوذكر  1دنيا."ا للت هلم يف خرة حيث عجا آلوهنا قبل ا لين
ُتْم  عيز هللا  كدما يف قو  -يرهبون -ؤخرا ملفعل ا لالم" يف "لرهبم" زائدة لتدوية عدمل ا لأن " اسأو وهه ل وهل: ﴿ِإْن ُكنـْ

ل رهبم ال عاصي سأها ملتددير: "أي يرهبون ا لفعو   و ا ملتعليل  وحذف ا لثاين  أهنا الم ا لوهه ا ل 3لِلرُّْؤاَي تـَْعبـُُروَن﴾
 4سدمعة."ا لللراي، و 

َ َلُكْم﴾لِ  هللا: ﴿يُرِيُد تعاىلالم زائدة وغري زائدة يف قوله ا لنحاة يف كون ا لاختالف  إىلكذلك أشار     5يـُبَـنيِّ
يزخمشري ا ل ليهإسئلة حيث خل  بني ما ذه  ا ملفسرين حو  ا ملنحاة و ا ليراد سأقو  ا نإلكن كالمه ها، غري واض  يف 

ا بصيغة    اقو ا سأرا، و ا آلبصرة  كذلك مل ينص على قو  راه  عنده  بل أورد مجيع ا لبيضاوي وحناة ا لداضي ا لو 
رأي مندا.  ىلإ  ومل يتأكد عند ا ميله -بيضاويا لداضي ا ليزخمشري و ا ل -شيتخنيا لمبا فيه من رأي  -قيل -تدمريضل
َ َلُكْم﴾ هللايزخمشري يف قوله عيز وهل: ﴿يُرِيُد ا لعالمة ا ل ا  ق الم ا لأن يبني لكم" فيزيد،  هللا"أصله: "يريد  6لِيـُبَـنيِّ

 لكم ما هو خفى بنيأن ي هللاعىن: "يريد ا ملب. و ا سأك"  لتأكيد إضافة  لتبيني كدما زيد، يف: "ال أابا لمؤكدة نإرادة 
يت ا ل طرقا لني و ا حلصا لنبيا، و ا سأكم  وأن يدديكم مناهج من كان قبلكم من ا لكم وأفاضل أعدما حلعنكم من مص

ا    ابيضاوي يف ذلك  واستد  بشعر قيس بن سعد  حيث قا لداضي ا لوابعه  7سلكوها يف ديندم لتدتدوا هبم."
َ َلُكْم﴾ هللا: ﴿يُرِيُد تعاىلداضي يف قوله ل رام  أو ما خفي ا حلو    الا حلية: "أي: ما تعبدكم به من ا آلمعىن  8لِيـُبَـنيِّ

الزم ا ل   استدبا الالم" زيد، لتأكيد معىن ا لكم"  و"ليبني" مفعو  "يريد" و"ا لكم وحماسن أعدما حلعنكم من مص
 شاعر:ا للإِلرادة"  كدما يف قو  

 10-9ُوفُوُد ُشُدودُ ا لَسرَاويُل قـَْيٍس وَ    أَنَّه نَّاس ا لأََرْدُ، ِلَكْيدَما يـَْعَلم 
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حرم وحتليل ما  حترمي ما هللاتددير عندهم: "يريد ا لية أن مفعو  "يريد" حمذوف  و ا آلبصريني يف ا لومذه  
رادة غري ا نإه  فدمتعل  سيبوي إىلدو  ا لتبيني لكم"  فا لالم حينئذ للتعليل  ويعيزى هذا ا لحلل وتشريع ماتددم سأهل 

الم  لتأخر عنه ابا مل -يبني–مفعوله  إىل -يريد -فعلا لتبيني وما عط  عليه  وإمنا فسروه بذلك لئال يليزم تعدي ا ل
 1الم  وهو ممتنع عندهم كذلك.ا لإضدمار "أن" بعد  إىلوهو ممتنع   و 

عو  وما بعدها مفمن غري إضدمار "أن" وهي  -يريد-الم" بنفسدا  اصبة للفعلا لكوفيني أن "ا لومذه  
و"أن  مر  فتدو  مثال: "أؤد، سأذه "ا سأرادة  وفعل ا نإالم" قد جتري جمرى "أن" يف فعل ا لتددم  فإن "ا ملللفعل 

ويف موضع  2ْفواِهِدْم﴾أبَِ  هللاعيزييز: ﴿يُرِيُدوَن لُِيْطِفُؤا نُوَر ا لكتاب ا لأذه "   و"أمرتك لتدوم" و"أن تدوم"  وكدما ها، يف 
ويف موضع آخر  4نَي﴾ا ملِ عا ليف موضع ﴿َوأُِمْر ا لُِنْسِلَم ِلَربِّ  تعاىلوها، قوله  3أِبَْفواِهِدْم﴾ هللاوَن َأْن يُْطِفُؤا نُوَر ﴿يُرِيدُ 

َنُكُم﴾ 5نَي﴾ا ملِ عا ل﴿َوأُِمْرُ، َأْن أُْسِلَم ِلَربِّ  ر كذلك ذك  7"أي أن أعد  بينكم". 6ويف مدام آخر ﴿َوأُِمْرُ، سِأَْعِدَ  بـَيـْ
عل ما بعده خ را بتدا، وجي الالم مبصدر مرفو: ابا لذي قبل ا لفعل ا لبصرة  حاصله  أنه "يؤو  ا لرأاي آخر لبعض حناة 

ا عالمة أاب ا لكدما ذكر ا آنفا أن    8عيدي خري من أن تراه أي: أن تسدمع به". ملعرب: "تسدمع ابا لله  كدما يف قو  
رغم ذلك مل ا ل كرامية  لكنه معا لية ا آلضعفدا عنده يف هذه  إىلتدمريض مما يشري ا لرا، بصيغة ا آلسعود أورد مجيع ل

رتاكي  ا لالم زائدة يف مثل هذه ا للكننا نستطيع أن ندرك مذهبه يف كون   صوب عنده.ا سأص  و ا سأما هو  إىليشر 
الم ميزيدة ا ل: "أبو السعود ا  ق 9أِبَْفواِهِدْم﴾ هللا : ﴿يُرِيُدوَن لُِيْطِفُؤا نُورَ تعاىلية  وهو نص منه على زايدته يف قوله الدرآن
ك"   ل: "ال أابضافة أتكيدا هلا يف قولكا نإرادة أتكيدا هلا  كدما زيد، ملا فيدا من معىن ا نإمن معىن  -ليطفؤا -ملا فيدا
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 رتاكي ا لالم تيزاد عنده يف ا لفدذا تصري  منه أن  1نرية."ا لعىن: "أي يريدون أن يطفئوا دينه أو كتابه أو حجته ا ملو 
 بيضاوي.ا لداضي ا ليزخمشري و ا لعالمة ا لمثلدا  وأنه يتابع يف ذلك 
ا ذكر  2﴾عيز وهل:﴿َوِلُكلٍّ ِوْهَدٌة ُهَو ُمَولِّيَدا هللاعامل يف قو  ا لالم للتأكيد وه را لضع  ا لكذلك زيد، 

  إليهضاف مل ا  وهي على تنوين "كل" وتنوينه عوض عن دمدورا جل: قرا،ة اسأوىليف "كل" قرا،تني   أبو السعودعالمة ل
 امم هدة". وبنا، على هذه ا سأعىن: "ولكل أمة من ا ملخ ر مددم  و"وهدة" مبتدأ مؤخر  و  -لكل -رورا جملار و ا جلو 
ا ضافة  و  نإٌة﴾ ابِوْهدَ ية ﴿َوِلُكلِّ ا آليت قُرأ فيدا ا لثانية قرا،ة ابن عامر ا لالم يف "لكل" ال تكون زائدة. و ا لدرا،ة ل
أبو  إليهوما ذه   3عامل.ا لالم حينئذ تكون ميزيدة للتأكيد وه ر ضع  ا لموليدا أهلدا" و  هللاعىن: "ولكل وهدة مل

ا ضافة. و نإ اية: "وقرئ:َ ﴿ ِلُكلِّ ِوْهَدٌة﴾ على ا آلكشاف حتت هذه ا ليف  ا  يزخمشري حيث قا ل  هو قو  السعود
وقد أنكر  4فعو  كدولك: "ليزيد ضربت" و"ليزيد أبوه ضاربه".ا ملالم لتددم ا لموليدا"  فيزيد،  هللاعىن: و"كل وهدة مل

بنا، على  -وسي: "وقد صع  خترجيداا ال لعالمة ا ل ا  دو  فيه  وقا لدو  وبس  ا لي  هذا ا حملبحر ا لصاح  
 5حىت جترأ بعضدم على ردها وهو خطأ عظيم". -قرا،ة بن عامر

ُدُم  : ﴿تعاىل  هو قو  أيب السعودكرمي عند ا ل الدرآنالم يف ا لومن مواضع زايدة  نَِّيَّ ا لْؤُذوَن ِذيَن يُـ ا لَوِمنـْ
ِمُن ؤْ : ﴿َويُـ تعاىلالم يف قوله ا لأن  أبو السعوديدو   6َويـُْؤِمُن لِْلدُمْؤِمِننَي﴾ هلَويـَُدوُلوَن ُهَو أُُذٌن ُقْل أُُذُن َخرْيٍ َلُكْم يـُْؤِمُن ابِ 

: تعاىل   كدما يف قوله تصديا لتسليم و ا لاميان مبعىن ا نإشدور وبني ا ملاميان ا نإفرق بني ا للِْلدُمْؤِمِننَي﴾ ميزيدة نإبراز 
وهو قو   8.9 ُذرِّيٌَّة ِمْن قـَْوِمِه﴾ا الومثل ما يف قوله عيز وهل: ﴿َفدما آَمَن ِلدُموسى  7ْرَذُلوَن﴾ا سأَ ﴿أَنـُْؤِمُن َلَك َواتَـّبَـَعَك 
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 إىل  و ىلتعا هللا إىلبا،  لاميان ابا نإكشاف: "فإن قلت: مل عّدى فعل ا لوها، يف  2بيضاوي.ا لداضي ا لو  1بدا،ا لأيب 
ا سدما: من ا لد با، وقص لكفر به  فعّدى ابا لذي هو نديض ا ل هلتصدي  ابا لالم؟ قلت: سأنه قصد  لؤمنني ابا مل
ه ﴿َوما أَْنَت مبُْؤِمٍن قول إىل ترى ا الالم  له ويصّدقه  لكوهنم صادقني عنده  فعّدى ابؤمنني  وأن يسلم هلم ما يدولونمل

ا   ﴿أَنـُْؤِمُن َلَك َواتَـّبَـَعَك 4 ُذرِّيٌَّة ِمْن قـَْوِمِه﴾ا البا،. وحنوه: ﴿َفدما آَمَن ِلدُموسى ا لما أنبأه عن  3لَنا َوَلْو ُكنَّا صاِدِقنَي﴾
ُتمْ 5ْرَذُلوَن﴾سأَ   7."6َلُه قـَْبَل َأْن آَذَن َلُكْم﴾   ﴿آَمنـْ
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 يزائدة:ا لأن 

وضع ملعان  ووظائ  متعددة  مندا: أن تدع مصدرية  مثل قوله عيز وهل: ﴿َوَأْن َتُصوُموا ا لأت،ي "أن" يف أصل 
ٌر َلُكْم﴾   وأن ترد مفسرة  كدما 2ِمْنُكْم َمْرضى﴾: ﴿َعِلَم أَْن َسَيُكوُن تعاىلثدلة  كدما يف قوله ا مل  وأن أت،ي خمففة من 1َخيـْ
عاين كلدا تستعدمل فيدا "أن" على ا ملواض  أن هذه ا ل. ومن 3ُفْلَك أبَِْعُيِننا﴾ا لَأِن اْصَنِع  إليه: ﴿فََأْوَحْينا تعاىليف قوله 

ذكورة. ا ملرتاكي  ا ل دملة يف مثل هذها جلعىن بدوهنا  فدي أصل يف تركي  ا ملرتكي   ويفسد ا لصل  حبيث خيتل ا سأ
يت وضعت ا لعاين مل الغة  فتكون زائدة  وحيندا خترج  وتنسلخ من ا لوضوعة هلا يف ا ملعاين ا مللكندا قد أت،ي لغري هذه 

  4معاين أخرى  ووظائ  أخرى. إىلهلا 
ا أن ها، ملفتوحة أيضا توكيدا للكالم  وذلك بعد "ملا" يف قولك: "ا ملفصل: "قد تيزاد "أن" ا ملوها، يف شر  

  فـ "أن" فيه مؤكدة 5: ﴿َوَلدمَّا َأْن هاَ،ْ، ُرُسُلنا ُلوطاً ِسيَ، هِبِْم﴾تعاىل هللا ا  راد: ملا ها، زيد قدمت. قا ملزيد قدمت"  و 
 7دصة واحدة."ا ل  و 6يف سورة هود: ﴿َوَلدمَّا هاَ،ْ، ُرُسُلنا ُلوطاً ِسيَ، هِبِْم﴾ تعاىلبدليل قوله 
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   1﴾هللاى  نـَتَـوَكََّل َعلَ ا الَّ خفش هعل من مواضع زايداها قوله عيز وهل: ﴿َوما لَنا سأا  رهان  أن ا لوها، يف 
 أ ال صل: "وما لنا يفا سأكراميتني  و ا ليتني ا آلمصدرية يف  -أن -لكنه مردود أبهنا 2﴾هللا نُداِتَل يف َسِبيِل ا الَّ ﴿َوما لَنا 

 3 ضار:.مل ا  يف النصنفعل كذا" فدي ليست زائدة سأهنا عدملت 

تفسري قوله عيز  يف ا  دسم  قا ليت سبددا ا لصون أبهنا ترد زائدة بعد "ملا" وقبل "لو" ا ملدر ا لونص صاح  
"و"أْن" تطّرد زايداُها يف موضعني  أحدمها: بعد "َلدمَّا" كدِذه.  4ِذي ُهَو َعُدوٌّ هَلدَُما﴾ لوهل: ﴿فـََلدمَّا َأْن أَرَاَد َأْن يـَْبِطَش ابِ 

 قبل "لو" مسبوقة بدسم كدولِه: ثاينا لو 

َنا وأنُتُم ا لفَأُْقِسُم أَْن لو   6-5شَّرِّ ُمْظِلُم"ا للكان لنا يوٌم ِمْن    تَـَديـْ
: تعاىلله يف موضع واحد  وهو: قو  التوكيد  فدد نص على زايداها وكوهنا صلة تفيد أبو السعودعالمة ا لأما 

 فعلنيا ل: "وكلدمة أن صلة لتأكيد ما بني أبو السعود ا  ق 7ِسيَ، هِبِْم َوَضاَق هِبِْم َذْرًعا﴾﴿َوَلدمَّا َأْن َهاَ،ْ، ُرُسُلَنا ُلوطًا 
ري من يزخمشا لعالمة ا ل" مأخوذ مما ذكره ا  تصا الفعلني من ا لولعل قوله: "أهنا لتأكيد ما بني  8."ا  تصا المن 

فعلني ل اكشاف: "أَْن" صلة أكد، وهود ا ليف  ا    حيث قالدرآينرتكي  ا لنكتة بالغية ورا، جمي، "أن" يف هذا 
  كأنه قيل: كدما يزمانا لخر يف وقتني متجاورين ال فاصل بينددما  كأهندما وهدا يف هيز، واحد من ا آلمرتتبا أحدمها على 

 9سا،ة من غري ريث  خيفة عليدم من قومه."ا ملأحس مبجيئدم فاهأته 
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 .تكرار لاب التوكيد

دوم  ا لان كرمي نيز  بلسا ل الدرآنكرمي  يدو : ابن قتيبة " إن ا ل الدرآنتكرار ظاهرة واضحة :ى أسلوب ا ل
ا في  و تتخا لختصار  إرادة ا الفدام  كدما أن من مذاهبدم ا نإو  التوكيدتكرار  نإرادة ا لوعلى مذهبدم  ومن مذاهبدم 

أن يفعله  كدما  طدما: منا سأوحسم  التوكيدال أفعله  إذا أراد  هللاال أفعله  و هللادائل :ى كالمه: وا لجياز. وقد يدو  نإ
  1ختصار."ا الأفعله  إبضدمار "ال" إذا أراد  هللايدو  و

دا. وقد دملة أو أهيزائا جل  أوعلى مستوى النصكرمي  سوا، أكان على مستوى ا ل الدرآنوله مواقع بديعة :ى 
ا مداماته  كدمدام بالغي :ى مواقعه و ا لنإبراز أثره  -على كافة مستوايته- من صورهعند كثري أيب السعودعالمة ا لوق  

 لك.ددرة وغري ذا لندي  ومدام ذكر مظاهر ا لك  و ا لشبدة  ومدام ا ليحة  ومدام دفع النصوع، و ا لوعيد  ومدام ل
  و سأكتفا، ابا ال كرامية مع هواز ا لية ا آلكرر "به" يف   2: ﴿ُيِضلُّ بِِه َكِثرياً َويـَْدِدي بِِه َكِثريًا﴾تعاىليدو  :ى قوله 

عالمة ا ليدو   4: ﴿فـََوْيٌل هَلُْم ممَّا َكتَـَبْت أَْيِديِدْم َوَوْيٌل هَلُْم ممَّا َيْكِسُبوَن﴾تعاىلومنه قوله  3سببية وأتكيدها.ا لليزايدة تدرير 
  بتعليله مبا فعلدم تصريا لتدرير مضدمونه  كدما يد  على : كرر تركي  "ويل هلم" ليد  على توكيد مدلوله و أبو السعود

 5وما قدمت هلم أيديدم.
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َلى ُهًدى عيز وهل: ﴿أُولَِئَك عَ  هللاة للتكرار  نالح، قوله :ى قو   لدالا لوقد يذكر عدة أغراض متداربة :ى 
 ِمْن َرهبِِّْم َوأُولَِئَك ُهُم 

ُ
كرامية "نإظدار ا لية ا آل:ى  -أولئك -شارةا نإاسم    كررأبو السعودعالمة ا ل ا  ق 1ْفِلُحوَن﴾ا مل

 -ثرتنيا سأينك صفا، يدتضي نيل كل واحدة من تا لم  وللتنبيه على أن اتصافدم بتلك إليدشار ا ملعناية بشأن ا لميزيد 
عط  بني ل اتوسي   -خريا سأوهه ا ل -  وأن كل منددما كاف :ى متييزهم هبا عدمن عداهم. ويؤيده-فال ا لداية و ا هل
ا تسجيل عليدم بكدما لفإن  2َن﴾َغاِفُلو ا لنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُهُم ا سأَ : ﴿ولَِئَك كَ تعاىلدملتني  صخالف ما يف قوله ا جل
 هللاومنه قوله عيز وهل: ﴿َخَتَم  3ثانية مدررة لألوىل."ا لدملة ا جلبدائم  فتكون  لغفلة عبارة عدما يفيده تشبيدم ابا ل  
 -على-ارا جلأن تكرار  أبو السعودعالمة ا ليرى  4َلى قـُُلوهِبِْم َوَعَلى مَسِْعِدْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ َوهَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾عَ 
 5تدمني.ا خشعار بتغاير ا نإ  و التوكيدكرامية يد  على ا لية ا آل:ى 

ْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم : ﴿َوقـُْلَنا اْهِبطُوا بـَْعُضُكْم لِبَـ تعاىلمر ووقوعه حتدما  وذلك :ى قوله ا سأتكرار حلسم ا لقد أي،ي 
كرامية ل اية ا آلنة :ى هذه ا جلبوط من  هلاب -سالما لعليه –آدم  تعاىل هللاأمر  6ِحنٍي﴾ إىلْرِض ُمْستَـَدرٌّ َوَمَتاٌ: ا سأَ يف 

يًعا﴾صيغة ا ل  مث كرره بنفس البدرةمن سورة  َدا مجَِ : "كرر أبو السعودعالمة ا ل. يدو  7بدوله عيز وهل﴿قـُْلَنا اْهِبطُوا ِمنـْ
من استتبا: قبو   -سالمل اعليه -ة. ودفعا ملا عسى يدع يف أمنيته ا لبوط إيذا ا بتحتم مدتضاه وحتدده ال حم هلمر ابا سأ
مشوب  اسأو ال  و  نري كي ا لفرق ا لمرين من ا سأملا بني  -سالما لعليه -توبة للعفو عن ذلك  واظدار لنو: رأفة به ا ل

ا  إىلؤدي ا ملدى هل اثاين مدرون بوعد إيتا، ا لبضرب ستخ  مذيل ببيان أن مدبطدم دار بلية وتعاد ال خيلدون فيدا  و 
 8نجا ."ا لنجاة و ل
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– هللانبه  1يَل اذُْكُروا﴾﴿اَيَبيِن ِإْسرَائِ : تعاىلتذكري  وذلك يف قوله ا لللتأكيد  أيب السعودتكرار عند ا لقد أي،ي 
سورة  وهي: ا لمن نفس  تذكري يف آية أخرىا لتنبيه و ا لية  مث كرر ا آلئه  يف هذه ا البين إسرائيل بتذكري نعدمه و  -تعاىل
 أبو السعودعالمة ا ل ا  ق 2نَي﴾ا ملِ عَ ل ايِت أَنـَْعدْمُت َعَلْيُكْم َوَأيّنِ َفضَّْلُتُكْم َعَلى ا ل: ﴿اَيَبيِن ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعدَميِتَ تعاىلقوله 

وهو قوله  3ديد شا لوعد ا لتذكري وما بعده من ا لتذكري  كدما أحدث ربطا بني ا لتكرار  أنه أفاد توكيد ا ليف سر هذا 
َدا عَ  عيز وهل: ﴿َواتَـُّدوا يـَْوًما اَل جَتْيزِي نـَْفٌس َعنْ  َدا َشَفاَعٌة َواَل يـُْؤَخُذ ِمنـْ ًئا َواَل يـُْدَبُل ِمنـْ  4ْدٌ  َواَل ُهْم يـُْنَصُروَن﴾نـَْفٍس َشيـْ

-123- آيتني مر يفا سأشديد. مث إذا كرر نفس ا لوعد ا لنبدم مؤكدا بتذكري نعدمه  مث حذرهم هبذا  -تعاىل– هللاوكأن 

  النصغة يف ا لتحذير للدمبا لتذكري وإعادة ا ل: "وختصيصدم بتكرير دأبو السعو  ا  ق -البدرة -سورةا لمن نفس   122
عيز وهل عليدم أعظم وكفرهم هبا أشد  هللادصة ِلدما أن نعم ا لدصود من ا ملو  5دصةا لولإليذان أبن ذلك فذلكة 

 6وأقب ."
: ﴿تِْلَك أُمٌَّة َقْد تعاىل  وذلك :ى قوله أيب السعوديزهر مع أغراض أخرى عند ا لغة :ى ا لبا ملتكرار ا لوقد يفيد 

ُتْم َواَل ُتسْ    من 141ية اثنية وهي رقدمدا:ا آلوبعد تكرار 7وَن َعدمَّا َكانُوا يـَْعدَمُلوَن﴾ا لَخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسبـْ
ا لى أعدمع ا  تكا الو اب،  آلفتتخار ابا اليزهر عدما هم عليه من ا لغة يف ا ل"تكرير للدمب  أبو السعود ا    قالبدرةسورة 

سالم ا ليا، عليدم نبا سأ اسأوىلمة  سأراد ابا ملقتدا، هبم. وقيل: ا الساب  هلم وهذا لنا حتذير عن ا لطاب ا خم. وقيل: هل
 9بيضاوي كأنه ندل عبارته ندال أمينا واكتفى به.ا لداضي ا لابع فيه  8ود."إليدثانية أسالف  لواب
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كم مكررا حل ادبلة  حيث ها، ا لذلك حكم حتويل  ا  فتنة  مثا لشبدة و ا لن تكرار لدفع مظاا لوقد أي،ي 
ُتْم فـََولُّوا ُوُهوَهُكْم َشْطرَُه﴾تعاىلبدوله  دبلة هلا شأن ا لتكرير ملا أن ا ل: "و أبو السعودعالمة ا ليدو   1: ﴿َوَحْيُث َما ُكنـْ

أمرها مرة بعد أخرى مع أنه قد ذكر يف كل مرة حكدمة ري أن يؤكد ا حلفتنة فبا لشبدة و ا لنسخ من مظان ا لخطري و 
: ﴿َوِمْن َحْيُث -تعاىل–صدد حيث يدو  يف تفسري قوله ا لبيضاوي واضحا :ى هذا ا لداضي ا لوها، كالم  2مستدلة."

 َخَرْهَت فـََو ِّ َوْهَدَك َشْطَر 
َ
ُتْم فـََولُّوا ُوُهوَهُكْم َشطْ ا حلَ ْسِجِد ا مل كم لتعدد علله  فإنه ا حلكرر هذا   3رَُه﴾راِم َوَحْيُث َما ُكنـْ

ية على أن ا ال هلعادة ل اعليه وسّلم اببتغا، مرضاته  وهري  هللارسو  صّلى ا لذكر للتحويل ثالث علل. تعظيم  تعاىل
ن بكل علة فني على ما نبينه. وقر ا لتخا مليوي أهل كل ملة وصاح  دعوة وهدة يستدبلدا ويتدمييز هبا. ودفع حجج 

ا فتنة و ا لظان نسخ من ما لدبلة هلا شأن. و ا لدلو  بكل واحد من دالئله تدريبًا وتدريراً  مع أن ا ملكدما يدرن   معلوهلا
 4ري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى.ا حلشبدة فبل

ُدْم بَـيَِّناُ، َوَلِكِن اخْ ا لِذيَن ِمْن بـَْعِدِهْم ِمْن بـَْعِد َما َهاَ،تْـُدُم ا لَما اقْـتَـَتَل  هللا﴿َوَلْو َشاَ،  ُدْم َمْن آَمَن َوِمنـْ تَـَلُفوا َفدِمنـْ
بيضاوي أن قوله ا لداضي ا لكشاف و ا لذه  صاح   5يـَْفَعُل َما يُرِيُد﴾ هللاَما اقْـتَـتَـُلوا َوَلِكنَّ  هللاَمْن َكَفَر َوَلْو َشاَ، 

تكرار هنا ا لأن  إىل أبو السعودعالمة ا لوذه   6.التوكيدد َما اقْـتَـتَـُلوا﴾ تكرار لألو   وهو يفي هللا: ﴿َوَلْو َشاَ، تعاىل
م كدما يفدم ذلك ا هلتتلعدم اق تعاىلليس للتأكيد كدما ظن بل للتنبيه على أن اختالفدم ذلك ليس موه  لعدم مشيئته 

لوا كدما م ما اقتتا هلستدراك موضعه بل هو سبحانه خمتار يف ذلك حىت لو شا، بعد ذلك عدم اقتتا المن وضعه يف 
يت من ا لعدمية ل اوهودية و ا لمور ا سأيـَْفَعُل َما يُرِيُد﴾ أي من  هللاستدراك بدوله عيز وهل ﴿ َوَلِكنَّ ا اليفص  عنه 

 أن يوهبه أي يفعل ما يريد حسبدما يريد من غري ا  فعا سأرتك أيضا من مجلة ا لم فإن ا هلمجلتدا عدم مشيئته عدم اقتت
 7عليه موه  أو امينعه منه مانع.
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دما هو ظاهر ك  تعاىلمور مبشيئته ا سأتأكيد كون  لبيضاوي ابا لداضي ا لكشاف و ا لوندو  لو أراد صاح  
يه. فال غبار عل -تعاىل–مور مبشيئته ا سأداضي أراد توكيد كون ا ل  أن 1دونويا لفيه  وقد صر  به صاح  حاشية 

 -تعاىل – هللاية أن ا آل. حيث فدم من الدرآينهو أدق وأعدم  فددما للنص  أبو السعود إليهلكننا نرى أن ما ذه  
ا عادة ما اقتتلوا فا لس  حب ا  ستتبعني لالقتتا ملشداق ا لختالف و ا الرتبة أيضاً من ا ملم بعد هذه ا هللوشا، عدَم اقتت

 رتكيبني خمتل   وإمنا كان أتكيدا لو متفدني مدلوال ومفدوما.ا لتكرار ليس للتأكيد سأن مدلوي ل

ت كشاف رأاي آخر  نندله هنا للفائدة. يدو  يف حاشيته حتا لنتصاف فيدما تضدمنه ا الوذكر صاح  حاشية 
لى عرب مىت بنت أو  كالمدا عا ل تأكيد سر أخص منه  وهو أنا لباركة: "وورا، ا ملية ا آلكشاف عن هذه ا لتفسري 

 عبارة أو بدري  مندا. وذلكا ل  قصد، ذكره إما بتلك اسأو  إىلرهو: ا لمدصد مث اعرتضدا مدصد آخر وأراد، 
 َمْن ا الَّ ْن بـَْعِد ِإاميانِِه مِ  هل: ﴿َمْن َكَفَر ابِ تعاىلمنه  قوله  الدرآنفصاحة مسلوك  وطري  معتد. ويف ا لعندهم مديع من 

ية ا آلوهذه  2َوهَلُْم َعذاٌب َعِظيٌم﴾ هللاُكْفِر َصْدراً فـََعَلْيِدْم َغَضٌ  ِمَن  لامياِن َولِكْن َمْن َشرََ  ابِ  نإِ ْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطدَمِئنٌّ ابِ أُ 
 هللاة كالم  أو أريد بيان أن مشيئا ل ا  شيئة. مث طا ملم كان على وف  ا هلكالم أبن اقتتا لندم   ملا صدر ا لمن هذا 

ع ر عنه يف مل اعىن ا ملهؤال، فدي  اقذة يف كل فعل واقع  وهو  ا  اص وهو اقتتا خمر ا سأكدما نفذ، يف هذا   تعاىل
كالم ا ل شيئة لتناس ا مللتلوه عدموم تعل   ا  قتت الشيئة ابا ملطرأ ذكر تعل    3يـَْفَعُل َما يُرِيُد﴾ هللاقوله: ﴿ َوَلِكنَّ 

 ﴾ ما اقتتلوا مفيدا للتأكيد.هللا: ﴿ولو شا، تعاىلجبعل قوله  -أيضا–لعله مل يرتض  4وتعرف كل بشكله."
: ﴿اَل عاىلتسأغراض أخرى مع إفادته للتوكيد كدما مر  كذلك يف قوله  أيب السعودمام ا نإتكرير عند ا لقد أي،ي 

 يـَتَّتِخِذ 
ُ
 َكاِفرِيَن أَْولَِياَ، ِمْن ُدوِن ا لْؤِمُنوَن ا مل

ُ
ُدْم تـَُداًة ا اليف َشْيٍ،  هللاْؤِمِننَي َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس ِمَن ا مل  َأْن تـَتـَُّدوا ِمنـْ

  هللا إىلنـَْفَسُه وَ  هللاَوحُيَذِّرُُكُم 
َ
 هللانـَْفَسُه وَ  هللا مُ : ﴿َوحُيَذِّرُكُ تعاىليف آية بعدها  وهي قوله  تعاىلمث كرر قوله  5ِصرُي ﴾ا مل

"أنه تكرير ملا سب  وإعادة له  لكن ال للتأكد فد   بل نإفادة ما يفيده  أبو السعودعالمة ا ليرى  6ِعَباِد﴾ لَرُ،وٌف ابِ 
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ه هبم ال متنع حتدي  واسعة. أو أن رأفتا لمن رأفته هبم ورمحته  تعاىلعباد﴾ من أن حتذيره  لرؤوف اب هللاقوله عيز وهل: ﴿و
 قوله رأفة بل هو متحد  مع حتدددا أيضا كدما يفا لحذر مهوه من عدابه  وأن حتذيره ليس مبنيا على تناسي صفة ما 

 اسم ا نإوتكرير  ا  ثاين حا لاعرتاض وعلى  اسأو دملة على ا جلف 1َكرمِِي﴾ا لْنَساُن َما َغرََّك ِبَربَِّك ا نإِ اَيأَيُـَّدا  ﴿ تعاىل
 2دابة."ا ملليل لرتبية جل

وَن َربَـَّنا َأْخرِْهَنا ِمْن َهِذِه ِذيَن يـَُدولُ ا ل: ﴿تعاىلكدما :ى قوله   ا  بتدا التضر: و ا لغة :ى ا لتكرير للدمبا لوقد أي،ي 
ْل : َواْهعَ تعاىلرامية قوله كا لية ا آلورد :ى  3 َأْهُلَدا َواْهَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْهَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َنِصريًا﴾ا ملِ ظَّ ا لَدْريَِة ا ل

ا تضر: و ا لغة يف ل افعل "اهعل" ومتعلديه "لنا ومن" للدمبا لأن تكرير  أبو السعودعالمة ا للََنا ِمْن َلُدْنَك مكررا  ويرى 
 4.-تعاىلسبحانه و – هللا إىل ا  بتدال

: أبو السعود ا  ق 5َلدُموَن﴾َكالَّ َسْوَف تـَعْ مُثَّ  ﴿:﴿َكالَّ َسْوَف تـَْعَلدُموَن﴾ تعاىل:ى قوله  التوكيدتكرير ا لوقد أفاد 
 6نشور."ا لاين عند ثا لد ر و ا لو، أو يف ا ملعند  اسأو . أو اسأو ثاين أبلغ من ا لة على أن  ل"تكرير للتأكيد  ومث للدال

 ا  للتأكيد. ق تكرير مفيداا ليف كون  -7بيضاويا لداضي ا ليزخمشري و ا لمام ا نإ -شيتخنيا ل أبو السعودعالمة ا لابع 
وأشد    سأو اثاين أبلغ من ا لنذار ا نإة على أن  لنذار عليدم. ومث دالا نإتكرير: أتكيد للرد: و ا ليزحمشري: "ا لمام ا نإ

اينتم ما طأ فيدما أنتم عليه إذا عا خعىن: "سوف تعلدمون ا ملكدما تدو  للدمنصو : أقو  لك مث أقو  لك: ال تفعل. و 
ثالث ا لعلدما، ا لمث ما جند :ى كالم هؤال،  8تنبيه نصيحة لكم ورمحة عليكم."ا ل  وإن هذا هللاقدامكم من هو  لدا، 

قوله  عالمة ابن عاشور أنا لوأشد  توضيحه عند  اسأو ثاين أبلغ من ا لنذار ا نإعط  دلت على أن ا لأن " مث" أدا، 
ا يزهر و ا لراخي رتبة هذا ت إىللإلشارة  -مث-رتاخيا ل﴿ مُثَّ َكالَّ َسْوَف تـَْعَلدُموَن﴾ عط  عطفا لفظيا حبرف  -تعاىل–
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ذي قبله  فدذا زهر ووعيد مماثل لألو  لكن عطفه حبرف "مث" اقتضى كونه أقوى ا لوعيد ا ليزهر و ا لوعيد عن رتبة ل
 1واهويله. اسأو سأنه أفاد حتدي   اسأو من 

ا د ر  و ا لأو يف  و،ا ملعلم عند ا ل اسأوىلية آل راد ابا ملذي مفاده أن ا لثاين ا ل أيب السعودوبنا، على توهيه  
عولني. وهذا مواف  ملا فا مل  لتغاير التوكيدكالم مكررا  وال يفيد ا لنشور  ال يكون ا لبعث و ا لعلم عند ا لثانية  لراد ابمل
تعلدمون  دنيا  مث كال سوفا لوهده: "كال سوف تعلدمون يف  هللاصون" أنه ندل عن علي كرم ا ملدر ا له صاح  "ا لق

 2تعلدني.ا ملتغاير بينددما سأهل تغاير ا لخرة" فعلى هذا يكون غري مكرر حلصو  ا آليف 

ر حاصل تكريا لعالمة ابن عاشور أنه لو قدر لكل فعل مفعوال خاصا لكن مفاد ا له ا لما ق إىللكننا منيل 
فظي جلدملة: تنوير" ﴿ مُثَّ َكالَّ َسْوَف تـَْعَلدُموَن﴾ "توكيد للا تحرير و ا ل. نال ح، قوله يف "التوكيد  وهو ا  على كل ح

 ر: ﴿ مُثَّ َكالَّ َسْوَف دا ل﴿ َكالَّ َسْوَف تـَْعَلدُموَن﴾ وعن ابن عباس: ﴿ َكالَّ َسْوَف تـَْعَلدُموَن﴾ ما ينيز  بكم من عذاب يف 
ا بعا، اهديد بشي، خاص. وهذا من مستت بعث أن ما وعدمت به صدق  أي جتعل كل مجلة مرادا هباا لتـَْعَلدُموَن﴾ عند 

دملة مبدتض ذلك جل ادرائن بتددير مفعو  خاص لكل من فعلي تعلدمون  وليس تكرير ا لتعويل على معونة ا لرتاكي  و ل
 3."ا  تكرير حاصل على كل حا لكالم. ومفاد ا ليف أصل 
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 صدر ملاب التوكيد

له  ذكور قبا ملأمرا واحدا  هو: أن يفيد توكيدا لفظيا ملعىن عامله  1نصوبا ملصدر ا ملغرض من ا لقد يكون 
ا دصود من ا ملوقد يكون   2رهل بلعا".ا لو، ا حلاز. حنو: "بلع ا جمل ا  شك واحتدما لويدويه ويدرره  أي: ييزيل عنه 

هم؛ ا سأو: هو نا لذكور  وبيان نوعه  ويكون بيان ا ملنصوب أمرين معا  فددما متالزمان: توكيد معىن عاملة ا ملصدر مل
  وال اميكن  3دِميَل﴾ا جلَ ْفَ  صَّ ا لسَّاَعَة آَلتَِيةٌ فَاْصَفِ  ا ل: ﴿َوِإنَّ تعاىلعجاب". وقوله ا نإ نظر ا ملحنو قولك: "نظر، للع

 اثة جمتدمعة؛ حنو قولك: "قرأ، ثالا لمور ا سأغرض منه ا لوقد يكون  4عامل.ا لنو: وحده من غري توكيده ملعىن ا لبيان 
حده  ولكندا ال تدتصر و  التوكيدعنوية قد تدتصر على ا ملصدر ا ملكتاب قرا،تني  افعتني". ومما تددم نعلم أن فائدة ل

ة ا ل كل حيف التوكيدخريين مًعا؛ إذ ال بد من إفادة ا آلعدد وحده  وال على هذين ا لنو: وحده  وال بيان ا لعلى بيان 
ا امله ؤكد ملعىن عا ملصدر قسدمني؛ "مبددًما"؛ ويراد به: ا ملنحاة ا لثالث  ومن مث قسم بعض ا ل، ا الا حل من هذه

 5عدد  أو بياهندما مًعا.ا لنو:  أو زايدة بيان ا لؤكد أيًضا مع زايدة بيان ا ملذكور  و"خمتًصا"؛ ويراد به مل
صدر: "أنه قد يكون مؤكدا لنفسه  أبن يكون واقعا بعد مجلة مضدموهنا كدمضدمونه  ا ملي  استتخدام ا لومن أس

ي  حنو: "أنت ديدا حلكدمعناه  وال حتتدمل مرادا غري ما يراد منه  فدي نص يف معناه   -ازيا جملال -ديدي ا حلومعناها 
                                                           

بدم  ا ملنصوب ا ملصدر ا ملطل  تسدمية يراد مندا: ا ملفعو  ا ملطل ".فا ملفعو  ا ملبنفسه على قسم مما سب : " ا  دا لنصوب ا ملصدر ا ملنحاة يسدمون ا ل -1 
طل ؛ ا ملفعو  ا ملصدر غري ا ملة لكل واحد منددما  تنطب  عليه. وقد يكون ا حلفدي تسدمية ص صدر" ا ملنائ  عن ذلك ا لتختص"  وقد يراد مندا: "ا ملأو 

دتل ا لدتل  إن ل افتنة أشد من ا لرائم  و ا جلدتل أشنع ا لصدر مرفوًعا  أو جمروًرا أو كان منصواًب ال يبني توكيًدا  وال نوًعا  وال عدًدا  حنو: ا ملوذلك إذا كان 
طل  ا ملفعو  ا ملر و صدا ملصدر عند حذفه  فا مليت تنوب عن ا لا؛ وهي إليديت أشر ا ا لشيا، ا سأطل  غري مصدر؛ كا ملفعو  ا ملوقد يكون رائم  ا جلأشنع 

 2/210وايف: ا لنحو ا لخر. ينظر: ا آل، ال يوهد فيدا ا ال، فد   وينفرد كل منددما حبا الا حلجيتدمعان مًعا يف بضع 
 .1/274يعيش   فصل  ابنا ملشر   -2 
 .85جر: ا حل -3 
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ذكور ا مليدني" ا لىن: "عا ملهي يف ديك فضلددما" ا لديك فضلددما يدينا"  أي: توقن يدينا  فجدملة: "تعرف لو ا لتعرف لو 
ذي ا لر ما سأديك هو ا لعرتاف بفضل و ا الديك  و ا لعرتاف بفضل و ا الذي توقنه هذا هو: ا لمر ا سأبعدها؛ سأن 

 1ضدمون."ا ملتوقنه  فكالمها مساو لآلخر من حيث 
  : 2شاعرا لومنه قو  

 3صدود سأميلا ليك مع ا لقسدما   صدود وإنين ا لإين سأمنحك 
قسدما"   : "ا  دسم؛ فإذا قا لصدود سأميل" يفدم منه ا ليك مع ا ل"قسدما"  فدو مصدر مؤكد  وذلك أن قوله: "وإنين 

 4كان أتكيدا لنفسه.
ؤكد ا ملصدر ا ملمن  5َوْعَدُه﴾ هللااَل خُيِْلُ   هللا: ﴿َوْعَد تعاىليف قوله  ﴾هللا﴿وعد أبو السعودعالمة ا لوهعل 

ا ﴾ مدرر ملعىن هذا وعده هللا: ﴿ال خيل  تعاىلوعدا" وقوله  هللاوعد كأنه قيل: "وعد ا للنفسه  سأن ما قبله يف معىن 
وعدا  هللاوصوف  فدو مبني للنو:  كأنه قيل: "وعد ا ملصدر ا ملصدر  فيكون كا مل من ا الصدر. وجيوز أن يكون حمل

ا َمِئٍذ يـَْفرَُ  َويـَوْ  مصدر مؤكد ملا قبله  سأن قبله: ﴿ ﴾هللا﴿وعد  فصل:ملا ابن يعيش يف شر   ا  وق 6غري خمل ".
 
ُ
 ﴾هللاوعده﴾ فنص  ﴿وعد  هللاال خيل   هللا﴿وعد  8رَِّحيُم﴾ا لَعيزِييُز ا ليـَْنُصُر َمْن َيَشاُ، َوُهَو  هللا﴿بَِنْصِر  7ْؤِمُنوَن﴾مل

 9أتكيدا لذلك.   فكانهللاعلى أنه مصدر مؤكد لنفسه سأن ما قبله وعد من 
ا نـَْداُر خَ ا سأَ ِتَدا اِ، َسُنْدِخُلُدْم َهنَّاٍ، جَتْرِي ِمْن حتَْ ا حلَ صَّ ا لِذيَن آَمُنوا َوَعدِمُلوا ا ل: ﴿وَ تعاىلومن أمثلته قوله 

 ﴾هللا﴿َوْعَد  -تعاىل–أن قوله  أبو السعودعالمة ا ليرى  10ِقياًل﴾ هللاَحدًّا َوَمْن َأْصَدُق ِمَن  هللاِديَن ِفيَدا أَبًَدا َوْعَد ل
ا﴾ عىن: "أي وعده وعدا". وقوله: ﴿َحدًّ ا ملمسية وعد  و ا الدملة ا جلؤكد لنفسه  سأن مضدمون ا ملصدر ا ملانتص  على 

 11عىن: " وح  ذلك حدا".ا ملمصدر مؤكد لغريه  و 
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ِذي أَتْـَدَن ُكلَّ ا ل هللااِب ُصْنَع سَّحَ ا لمَتُرُّ َمرَّ  حَتَْسبـَُدا َهاِمَدًة َوِهيَ  ا  بَ ا جلِ : ﴿َوتـََرى -تعاىل –ه يف قوله ا لومث
ي: ﴾ أنه مصدر مؤكد ملضدمون ما قبله  أهللا﴿ ُصْنَع  -تعاىل–يف قوله  أبو السعود ا  ق 1َشْيٍ، ِإنَُّه َخِبرٌي مبَا تـَْفَعُلوَن﴾

ا در من هذا ﴾  فدو مصهللا: ﴿ ُصْنَع -تعاىل–فصل: وأما قوله ا مليدو  ابن يعيش يف شر   2ذلك صنعا". هللا"صنع 
ِذي أَتْـَدَن  ا ل هللاسََّحاِب ُصْنَع ل احَتَْسبـَُدا َهاِمَدًة َوِهَي مَتُرُّ َمرَّ  ا  بَ ا جلِ   وذلك أن قبله: ﴿ َوتـََرى -ؤكد لنفسها مل -دبيلل

 3ديدة.ا حليف  هللاؤكد سأن ما قبله صنع ا ملصدر ا مل﴾ منصوب على هللاُكلَّ َشْيٍ، ﴾  فـ ﴿ ُصْنَع 
 4ِكَتااًب ُمَؤهَّاًل﴾  هللا إبِِْذِن ا ال: ﴿ َوَما َكاَن لِنَـْفٍس َأْن مَتُوَ، -تعاىل–دبيل قوله ا لمن هذا  أبو السعودعالمة ا لوهعل 

"  سأن قوله: ﴿ َوَما  كتااب  هللاؤكد ملضدمون ما قبله  أي: "كتبه ا ملصدر  ا مل: "انتص  ﴿ ِكَتااًب ﴾ على أبو السعود ا  ق
 5ِكَتااًب ُمَؤهَّاًل﴾  يد  على "كت "."  هللا إبِِْذِن ا الَكاَن لِنَـْفٍس َأْن مَتُوَ، 
 ﴿وَ  -عيز وهل – هللاومنه قوله 

ُ
َعَلْيُكْم َوأُِحلَّ َلُكْم َما  هللا َما َمَلَكْت أامَْيَانُُكْم ِكَتاَب ا النَِّساِ، ا لْحَصَناُ، ِمَن ا مل

كم حترمي هؤال،  علي هللا﴾ إنه مصدر مؤكد  أي: "كت  هللا: ﴿ِكَتاَب -تعاىل–يف قوله  أبو السعوديدو   6َذِلُكْم﴾ َورَا،َ 
: ﴿ِكَتاَب -تعاىل–فصل": وأما قوله ا مليف "شر   ا  وها، كالم ابن يعيش واضحا فيه حيث ق 7كتااب وفرضه فرضا".

ؤكد  ا ملصدر مل اأنه نص  على  إىلكوفيني ا لفرا، من ا لأصحابنا و نحويون فيه  وذه  ا لعليكم﴾ فدد اختل   هللا
–قوله  إىل  8ية﴾آل ا: ﴿ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم أُمََّداُتُكْم َوبـََناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعدمَّاُتُكْم..... تعاىلوذلك أنه ملا تددم من قوله 

 : ﴿وَ -تعاىل
ُ
عليكم﴾ مبنيزلة  هللا. فدوله: ﴿ِكَتاَب 9َعَلْيُكْم ﴾ هللاَلَكْت أامَْيَانُُكْم ِكَتاَب  َما مَ ا النَِّساِ، ا لْحَصَناُ، ِمَن ا مل

اه  تدمريض  كأنه غري ر ا لكسائي بصيغة ا لقو   أبو السعودعالمة ا لوندل  10عليكم". هللاعليكم"  و"حترمي  هللا"فرض 
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ا قو   اسأو دو  ا لو  1".هللايزموا كتاب ا لغرا، بفعل مضدمر  أى: مؤكد  أي: "ا نإعنده  وهو: أنه منصوب على 
 أخذ برأيدم.  أبو السعودعالمة ا لبصرين و ل

لك نشري حبث مستدل  مع ذ إىلوضو: أو لعله حيتاج ا ملوهنا ك أمثلة كثرية على هذا  إحصائدا  قد يطو  
ا ته عند مدلوال إىلشارة ا نإوضع وأسلوب تناوله  و ا ملنو: لتد  على أمهية ا لخرى من هذا ا سأمثلة ا سأبعض  إىل
دملة أي ح  ذلك أي كوهنم كاملني يف ا جل"مصدر مؤكد ملضدمون  2كاِفُروَن َحدًّا﴾ا ل. ﴿أُولِئَك ُهُم أيب السعودعالمة ل
  3ذين كفروا حدا."ا لكافرين أي هم ا لكفر حدا أو صفة ملصدر ا ل

نصا  صدر واقعا بعد مجلة معناها ليسا ملصدر فيه مؤكدا لغريه  "أبن يكون ا ملذي يكون ا لسلوب ا سأومندا: 
صدر عليه ا مللى ذي يد  عا لعىن ا مليف أمر واحد يدتصر عليه  وال حيتدمل غريه  وإمنا حيتدمل عدة معان خمتلفة  مندا 

ييت عىن نصا يف شي، واحد  حنو: هذا با ملتوهم  وصار ا ل ا    وأز ا  حتدما القبل جميئه  فإذا ها، بعدها منع عندا 
خر ا آل  و عىن على أوهه متعددة بعضدا حديديا ملصدر: "قطعا" جلاز فدم ا ملقطعا أي: أقطع برأيي قطعا  فلوال جمي، 

از  وهعل معناها نصا يف أمر واحد ا جملشك  و ا لو  ا  حتدما الأوهه  ا  دملة قد أز ا جلصدر بعد ا ملجمازي  فدمجي، 
 4يكن نصا." بعد أن مل
ا على فاعله على معناه و  -ا الإمج-تشبيه بعد مجلة مشتدملة ا ل على ا الصدر دا ملذي يكون فيه ا لسلوب ا سأومندا: 

ا : ييزأر زئري سد"  أيا سأداتل زئري زئري ا ملذوف  حنو قولك: "للشجا: ا حملعنوي  وليس فيا ما يصل  عامال غري مل
ري " ا جلدا أبنني ري   "أنينا شبيا جلري "  أي: يئن أنني ا جلنه: "للدمددموم أنني  أنني سد  أي: زئريا يشبه زئريه  ومسأ

 ا  يف سورة  -تعاىل–ذلك قوله  ا  ومث 5ذي شرحناه.ا لوهه ا لمثلة على ا سأصدر منصوب يف هذه ا ملوهكذا  و 
 أيبعالمة ا لعند -َعنْيِ﴾ جيوز ا لفإن قوله عيز وهل: ﴿َرْأَي  6َعنْيِ﴾ا لعدمران: ﴿َوُأْخَرى َكاِفرٌَة يـََرْونـَُدْم ِمثْـَلْيِدْم َرْأَي 

ا ت رؤية قلبية. ويكون قوله عيز وهل:﴿ِمثْـَلْيِدْم﴾ مفعوال اثنيا. وإن كانا لأن يكون مصدرا تشبيديا إن كانت  -السعود
يضاوي  با لداضي ا لو يزخمشري  ا لمام ا نإو  أيب السعودعالمة ا لعو  عليه عند ا ملراه  و ا لرؤية بصرية كدما هو ل

يـََرْونـَُدْم﴾  ﴿ -تعاىل –تنوير" فيكون مصدرا مؤكدا ملضدمون قوله ا لتحرير و ا لصون" وصاح  "ا ملدر ا لوصاح  "
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َعنْيِ﴾ "مصدر مبني ا لتنوير" أن ﴿َرْأَي ا لتحرير و ا لوأضاف صاح  " 1.ا  ا حلويكون ﴿ِمثْـَلْيِدْم﴾ منصوب على 
ا ا لـــــ"رأى" عني دليل على أنه يستعدمل مصدر ا ل إىلدل   وإضافته ا لبصر و ا لرأى" حيتدمل رؤية  إذ كان "فعل ا للنو: 

 2ة."بصري لرؤية فتخاصة ابا لبصرية  صخالف ا لرأي اسم للعدل  وتشاركدا فيدا رأي ا لدلبية  كي  و ل
ا نو: من ل اأمثلة كثرية :ى تفسريه هلذا  أبو السعودفعل وقد ذكر ا لصدر ارة جيي، من لف،  ملتأكيد ابا ل

ُدوا يف أَنـُْفِسِدْم َحَرًها ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِّدُموا َتْسِليدًما﴾تعاىلصدر  مندا قوله  ملتأكيد ابل أبو عالمة ا ليدو    3: ﴿مُثَّ اَل جيَِ
ما بظاهرهم وابطندم"  ره  "أي تسليدما ا﴿َتْسِليدًما﴾ أتكيد للفعل:﴿ُيَسلِّدُموا﴾ مبنيزلة تكري -عيز وهل -:ى قوله  السعود
يندادوا حلكدمك  صة  "أيا لة له خا مل  وأسلم له" مبعىن  وحديدته سلم نفسه له إذا هعلدا سهللا: "سلم سأمر ا  كدما يد

 4انديادا ال شبدة فيه بظاهرهم وابطنه."
 :﴿رَأَْيَت -تعاىل–آخر قوله  ا  مث 

ُ
كرامية: ا لية ا آليف إعراب  أبو السعوديدو   5ُصُدوًدا﴾َناِفِدنَي َيُصدُّوَن َعْنَك ا مل

ا نس  بظدور حا سأهو  اسأو دملة مفعو  اثن هلا  و ا جلرؤية قلبية و ا لنافدني. وقيل: ا ملمن  ا  ﴿َيُصدُّوَن َعْنَك﴾ ح
: تعاىلكذلك مندا قوله   6: ﴿ُصُدوًدا﴾ مصدر مؤكد لفعله  "أي: يعرضون عنك إعراضا" .-عيز وهل –م. وقوله هل

﴿َتْكِليدًما﴾ مصدر  -تعاىل–: قوله أبو السعودعالمة ا ليدو   7ُموَسى َتْكِليدًما﴾ هللا﴿َوُرُساًل ملَْ نـَْدُصْصُدْم َعَلْيَك وََكلََّم 
 نسان كالما أبي طري  وصل ما ملا نإ إىلعرب تسدمى ما وصل ا لفرا،: أن ا لاز. وندل عن ا جمل ا  مؤكد رافع الحتدم

 8.كالما ل حديدة ا الصدر  فإذا أكد به مل يكن  مليؤكد اب
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 عرتاضا ال

ثنا، كالم يزركشي أبنه "هو أن يؤتى يف أا لمام ا نإكالم  وقد عرفه ا ليت تؤكد هبا ا لي  ا لسا سأعرتاض من ا ال
كالمني ا لكالم و ل اصلي بدونه  وال يفو، بفواته  فيكون فاصال بني ا سأغرض ا لأو كالمني متصلني معىن بشي، يتم 

 1لنكتة." 
عراب أثنا،  نإ اتيان جبدملة أو أكثر ال حمل هلا من ا نإقران  "هو ا سأسيوطي يف معرتك ا لمام ا نإوتعريفه عند 

َِِِّ ا نإكالم أو كالمني اتصال معىن لنكتة غري َرْفع  فدوله:  2وَن﴾هُ َوهَلُْم َما َيْشتَـدُ بَـَناِ، ُسْبَحانَ ا ليدام  كدوله: ﴿َوجَيَْعُلوَن 
ا يزركشي تعريفا آخر بصيغة ا لمام ا نإوذكر  3شناعة على فاعليدا."ا لبنا، و ا لعن  هللا﴿سبحانه﴾ اعرتاض لتنيزيه 

 سأو ي  ابجنرار وله تعلا الثاين بطري  ا لمنددما قصدا و  اسأو : "وقيل: هو إرادة وص  شيئني ا  تدمريض  حيث قل
هدة  نحاة أبنه عندهم عبارة عن "مجلة صغرى تتتخلل مجلة ك رى علىا لتعريفه عند  إىلتأكيد." مث أشار ا لبضرب من 

ا كالم ا لاض يف عرت ا البالغي من جمي، ا لغرض ا لما أفاد ا ببيان  إليهدين يف أما لشيخ عيز ا لتأكيد." مث ندل عن ا ل
لى معىن  تد  عا المشددة  سأهنا إما  عرتضة ارة تكون مؤكدة  وارة تكونا ملدملة ا جلشيخ: "ا ل ا  عريب  حيث قل

  4كالم بل دلت عليه فد   فدي مؤكدة  وإما أن تد  عليه وعلى معىن زائد  فدي مشددة."ا لزائد على ما د  عليه 
س  يت تد  على أن فوائده ختتل  حبا لكرمي ا ل الدرآنيزركشي عدة أسباب لالعرتاض يف ا لمام ا نإمث ذكر 

 ا  ن سؤ واب عا جلراد  و ا مل  ودفع توهم خالف التوكيدتدرير  و ا لعتنا،  و ا التكلم  من ملا كالم  وقصد ا لسياق 
،  الدال ىلإمجل معرتضة كثريا  وهي تشري  تعاىل هللادسم به  وغري ذلك. وقد ورد، يف كتاب ا ملمددر  وتعظيم 
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َِِِّ تعاىلذلك قوله  ا  ومعان خمتلفة  مث فدوله عيز وهل ﴿ُسْبَحانَُه﴾  1ُسْبَحانَُه َوهَلُْم َما َيْشتَـُدوَن﴾ بَـَنا،ِ ا ل:﴿ َوجَيَْعُلوَن 
 َِِِّ  -عرتضةا ملدملة ا جل -هيو  بَـَناِ،﴾ و﴿َوهَلُْم َما َيْشتَـُدوَن﴾ا لمجلة معرتضة بني كالمني متصلني  ومها: ﴿ َوجَيَْعُلوَن 

ا دة رتكي  وبني زايا لفرق بني زايدة حرف يف لا ويتحد   2من أن يكون له بنا،. إليهتنيزيه له وتدديس له عدما نسبوه 
وية أو تشديدا أو رتكي  تدا لدملة تد  على معىن  مستدل بنفسدا  ويستفاد مندا إفادة ا جلعرتضة  هو: أن ا ملدملة جل

فيدا. يت زيد ا للدمة كا ليز، من ا جلرتكي  كا ليزائد فال يفيد معىن مستدال بنفسه  وإمنا هو يف ا لرف ا حلحتسينا. أما 
عىن زائد كالم نإفادة ما لتكدميل  وقد يؤتى به يف ا لذي يسدمى: ا لطناب ا نإعرتاض نو: من ا الهذا فإن  إىلونظرا 
كالمني ا ل بني فاصال -عرتاضا ال -ساسي بدونه  وال يفو، بفواته  فيكونا سأغرض ا لكالم بعد أن يكتدمل ا لعلى 

 3تأكيد.ا لللتدوية و 
ائله وأمثلته كالم يف مسا لصائص  وبس  ا خن ابن هين خصص له اباب مستدال يف ومما يد  على أمهيته أ

بية  وأنه يؤتى عر ا للغة ا لسلوب مل يكن غريبا على ا سأعريب  وأنه قد نص على أن هذا ا لشعر ا لكرمي و ا ل الدرآنمن 
وفصي   الدرآن علم كثري قد ها، يفا لمن هذا  -عرتاضا ال-دبيلا لعرتاض: "اعلم أن هذا ا البه للتأكيد  يدو  يف ابب 

تأكيد  فلذلك ال يشنع عليدم وال يستنكر عندهم أن يعرتض ا لعرب جمرى ا لكالم. وهو هار عند ا لشعر ومنثور ا ل
 4ال." شاذًّا أو متأو ا الفيه بغريه  الفصلبتدأ وخ ره وغري ذلك مما ال جيوز ا ملفعل وفاعله و ا لبه بني 

ا تدرير  و ل ا  حرصنا على ما هعله منه مفيدا للتوكيد  و أيب السعودعرتاض عند ا الن إذا تعرضنا لدراسة وحن 
 التوكيدفيدا للتدرير  و م -عرتاضا ال –كونه   إىل أبو السعوديبه. فدد نص ا لوأس التوكيدعتنا،  متاشيا مع حبث عناصر ال

بالغي يف عدة ا لإحيا،ه  إىلارة شا نإتعيينه كثريا مع  إىلشارة  نإيف مواضع كثرية  وندرك بعد قرا،تنا لتفسريه أنه اعتىن اب
َتًة أَْو َدًما َمْسُفوًحا أَْو حلََْم ِخْنيزِيٍر فَِإنَُّه رِ ا ال: ﴿تعاىلاي، قوله ا آلآاي، كرامية. فدمن تلك   5ًدا﴾ْهٌس أَْو ِفسْ  َأْن َيُكوَن َميـْ

ند : ﴿فَِإنَُّه رِْهٌس﴾ اعرتاض بني قوله عيز وهل: ﴿َأْو حلََْم ِخْنيزِيٍر﴾ و قوله عيز وهل: ﴿أَْو ِفْسًدا﴾ وفائدته عتعاىلفدوله 
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 اْشتَـَرى ِمَن  هللا:﴿ِإنَّ تعاىلومندا قوله  1نيزير.ا خ  هو: أنه يدرر ويؤكد حرمة حلم أيب السعود
ُ
ْم ا هلُ وَ ُدْم َوأَمْ ْؤِمِننَي أَنـُْفسَ ا مل

يِل وَ ا نإِ تـَّْورَاِة وَ ل افـَيَـْدتـُُلوَن َويـُْدتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحدًّا يف  هللانََّة يـَُداتُِلوَن يف َسِبيِل ا جلَ أِبَنَّ هَلُُم  َوَمْن َأْو:َى بَِعْدِدِه ِمَن  الدرآنجنِْ
: "﴿َوَمْن تعاىلأن قوله  أبو السعودعالمة ا ليرى  2َعِظيُم﴾ا لَفْوُز ا لَك ُهَو ِذي اَبيـَْعُتْم بِِه َوَذلِ ا لفَاْستَـْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم  هللا

عدد  له سبحانه أو:ى ابغة يف كونا لبا ملوعد على هنج ا ل﴾ اعرتاض مدرٌر ملضدمون ما قبله من حدية هللاأو:ى بَِعْدِدِه ِمَن 
الق خ ال  مع إمكان صدوره عندم فكي  جبناب ا خيعاد مما ال يكاد يصدر عن كرام ا ملمن كل واف  فإن إخالف 

من غري  عاىلتعدد منه  لرتكي  وإن كان على إنكار أن يكون أحد أو:ى ابا له. وسبك  لني هل هالا ملعا لغين عن ا ل
ن الساواة ونفيدا قطعا فإذا قيل من أكرم من فا ملدصود به قصدا مطردا إنكار ا ملساواة ونفيدا لكن ا ملتعرض نإنكار 

: تعاىلدبيل قوله ا لوهعل من هذا  3راد به حتدما أنه أكرم من كل كرمي وأفضل من كل فاضل".ا ملأو ال أفضل منه ف
ْت ِمْن بـَْعِلَدا كرامية: ﴿َوِإِن اْمَرأٌَة َخافَ ا لية ا آلش ﴾ يف ا لنفس ا سأصُّْلُ  َخيـٌْر﴾ وكذا قوله عيز وهل: ﴿وأحضر، ا ل﴿وَ 

نَـُددَما ُصْلًحا وَ ُنُشوزًا أَْو ِإْعرَاًضا فَ   تشديدا لتدرير و ا لفإن كليددما يفيدان  4صُّْلُ  َخيـٌْر﴾ا لاَل ُهَناَ  َعَلْيِددَما َأْن ُيْصِلَحا بـَيـْ
: ﴿وَُكنَّا حِلُْكدِمِدْم تعاىلوحنوه قوله  5عاشرة.ا ملصومة أو من سو، ا خفرقة أو من ا لصل  خري وأفضل من ا لأبن 

ا ْذ نـََفَشْت ِفيِه َغَنُم ْرِث إِ ا حلَ سالم: ﴿َوَداُووَد َوُسَلْيدَماَن ِإْذ حَيُْكدَماِن يف ا لَشاِهِديَن﴾ يف قصة داود وسليدمان عليددما 
حكم ْم َشاِهِديَن﴾ "اعرتاض مدرر لللدمة ﴿وَُكنَّا حِلُْكدِمدِ ا جلأن  أبو السعودعالمة ا ليرى  6َدْوِم وَُكنَّا حِلُْكدِمِدْم َشاِهِديَن﴾ل

َقْد َخَلِت ْحَداِف وَ  سأَ عرتاض قوله عيز وهل: ﴿َواذُْكْر َأَخا َعاٍد ِإْذ أَْنَذَر قـَْوَمُه ابِ ا الومن  7عتنا، بشأنه".ا الومفيد مليزيد 
أن  أبو السعودعالمة ا ليرى  8ٍم﴾َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظي ِإيّنِ َأَخافُ  هللا ا ال تـَْعُبُدوا ا النُُّذُر ِمْن بـَنْيِ يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه ا ل

 ا ال:﴿تعاىل نُُّذُر ِمْن بـَنْيِ يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه﴾ اعرتاض وس  بني ﴿أَْنَذَر قـَْوَمُه﴾ وبني قولها لقوله عيز وهل: ﴿َوَقْد َخَلِت 
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 (159) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

عرتاض يف قوله ا الة  لوقد أبرز عن دال 1نذار".ا نإل مبوه  عدما ل﴾ "وهو مدرر ملا قبله  مؤكد لوهوب هللا ا التـَْعُبُدوا 
 عيز وهل: ﴿ِإَذا َهاَ،َك 

ُ
 َيْشَدُد ِإنَّ  هللايـَْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُهُ وَ  هللاوَ  هللاوا َنْشَدُد ِإنََّك َلَرُسوُ  ا لَناِفُدوَن قَ ا مل

ُ
 2َناِفِدنَي َلَكاِذبُوَن﴾ا مل

يشدد إن  هللا: ﴿وعاىلتيعلم إنك لرسوله﴾ "اعرتاض مدرر ملنطوق كالمدم وس  بينه وبني قوله  هللا: ﴿وتعاىلفإن قوله 
ا   وإماطة من أو  ليهإوه عن اعتداد كدما أشري ا لتكذي  من أهنم قا لنافدني لكاذبون﴾ حتديدا وتعيينا ملا ني  به ا مل
تدم من ل ايشدد إهنم لكاذبون فيدما ضدمنوا مد هللامنطوق كالمدم أي: "و إىلتكذي  ا لمر ملا عسى يتوهم من توهه سأ

 هللا  وهللاوا نشدد إنَّك لرسو  ا ل: قا  يزخمشري: "لو قا لعالمة ا ل ا  وق 3أهنا صادرة عن اعتداد وطدمأنينة قل ".
م لكاذبون  لكان يوهم أن قوهلم هذا كذب  فَوسَّ  بينددما قوله: ﴿و ا لُُه﴾ لُيدمي  هذا يـَْعَلُم ِإنََّك َلَرُسو  هللاَيْشدد إهنَّ

ؤديدا قد يؤدي أغرضا بالغية ما ي أيب السعودعالمة ا لعرتاض عند ا المثلة أن أسلوب ا سأويبدو مما أورد ا من  4هْبام"نإِ 
 شبدة.ا لعتنا، وإماطة ا ال  و التوكيدتدرير و ا لخرى من ا سأ التوكيدي  ا لأس
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 صفة: لاب التوكيد

ري، دملة بدون وهوده  حنو: "ختا جليفدم من ذي يد  على معىن ا لوعناصره  وهو  التوكيدي  ا لوص  من أسا ليعد 
دملة قبله جل ايت مبعناه  ومن ا لنطاشي" ا لعىن من كلدمة: "ا ملبار:" نعت مفدوم ا لبار:". فــ"ا لنطاشي ا لطبا، ا سأمن 

 1 للبار:."ا ال -غل ا سأيف  -تتخري  ال يكون ا لأيًضا  سأن 
مثلة  سأ اوص  يف ا لوظ  ومن وظائفه. فجعلوا ا لغرضا من أغراض  التوكيدنحاة على كون ا لوكذلك نص 

ُد بُن ا لخ : "كانا  ثا مل: قولك  على سبيل التوكيدعلى  ا  دا لوص  ا لكدذه من قبيل وص  مؤكد  فدمن أمثلة 
للتوكيد  سأن  -وأشباهه- ا  ثا ملنعت يف هذا ا لعليه". "إمنا كان  واحدة فتدضيا لضربة ا لوليِد يضرب خصدمه ا ل

واحدة" مل تفد ل اكلدمة أخرى. فإذا ها، بعدها كلدمة: "  إىلواحدة من غري حاهة ا لرة ا مليت فيه تد  ىل ا لصيغة "فـَْعلة" 
دابر" ا لفدادُم لن يتوق ". "ا لدابُر ال يعود"  و"غٌد ا لدائم". ومثل قولك: "أمِس ا لعىن ا ملمعىن هديًدا  وإمنا تؤكد 

 2غد ال بد أن يكون قادًما."ا لدادم" نعتان للتوكيد؛ سأن "أمس" ال بد أن يكون دابرًا  "أي: مندضًيا"  و ا لو"
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 إىلاضع و كرمي  وأشار يف عدة ما ل الدرآنيف  التوكيدي  ا لوص " كأسلوب من أسا ل" أبو السعودوقد تناو           
: ﴿الَ بـُْرهاَن َلُه أبو السعوديدو   1اً آَخَر الَ بـُْرهاَن َلُه بِِه﴾ا هل هللاتوظيفه للتوكيد. مندا  قوله عيز وهل: ﴿َوَمْن َيدُْ: َمَع 

ة ما جيوز أن ا ال هلهي، هبا للتوكيد ال أن يكون يف  2َوال طائٍِر َيِطرُي جِبَناَحْيِه﴾ بِِه﴾  "هي صفة الزمة حنو قوله: ﴿
حسان منه  نإزيد: "ال أح  اب إىليزا، كدولك من أحسن ا جلشرط و ا ليدوم عليه برهان وجيوز أن يكون اعرتاضا بني 

هل: يزخمشري فيه: "﴿ال بـُْرهاَن َلُه بِِه﴾ كدوله عيز و ا لكشاف  حيث ها، قو  ا لعبارة يف ا لوجند نفس  3مثيبه". اهلف
ة ما ال هل اوهي صفة الزمة  حنو قوله ﴿َيِطرُي جِبَناَحْيِه﴾ هي، هبا للتوكيد ال أن يكون يف  4طا ًا﴾﴿ما ملَْ يـُنَـيّزِْ  ِبِه ُسلْ 

 أح  اب زيد  ال إىليزا،  كدولك: من أحسن ا جلشرط و ا لجيوز أن يدوم عليه برهان. وجيوز أن يكون اعرتاضا بني 
 8وسي.ا ال لعالمة ا لو  7بيضاوي ا لداضي ا لو  6صون ا ملدر ا لذه  صاح   إليهو  5مثيبه." اهلحسان منه  فنإ

يف  ا  ق 9 بِِه﴾اً آَخَر اَل بـُْرهاَن َلهُ ا هل هللا: ﴿ َوَمْن يَدُْ: َمَع تعاىلالزمة من قوله ا ل ا  ا حلعالمة ابن عاشور ا لوهعله 
الزمة سأن دعوى    ااً آَخَر﴾  وهي حهل ا هللامن ﴿ َوَمْن َيدُْ: َمَع  ا  تفسريه: "قوله عيز وهل: ﴿ الَ بـُْرهاَن َلُه بِِه﴾ ح

 هدى : ﴿ومن أضل ممن اتبع هواه بغريتعاىلقوله  ا  ا حل رهان  ونظري هذا ا ل عرية عن ا الال تكون  هللاه مع ا ال ل
ْد َفِصَياُم َثاَلثَِة أَ  التوكيدة على ا لدا لصفة ا لمثلة ا سأومن  11- 10﴾"هللامن  جِّ ا حلَ ٍم يف ايَّ قوله عيز وهل: ﴿َفدَمْن ملَْ جيَِ

َعٍة ِإَذا َرَهْعُتْم تِْلَك َعَشرٌَة َكاِمَلٌة﴾ ا  غة يفا لبا مل: "كاملة" صفة مؤكدة لعشرة تفيد أبو السعودعالمة ا ل ا  ق 12َوَسبـْ
تفيد  دة حاد ويتم مراتبدا  أو مديا آلعشرة فإهنا أو  عدد كامل إذ به ينتدي ا ل ا  عدد أو مبينة لكدما لافظة على حمل
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ا    ابيضاوي ندال أمينا واكتفى به  حيث قا لداضي ا لعالمة ندل كالم ا لويبدو أن  1دي."ا هلبدليتدا من  ا  كدم
شرة فإنه أو  عدد كامل عا ل ا  عدد  أو مبينة كدما لغة يف حمافظة ا لبا ملداضي يف تفسريه:  "كاِمَلةٌ "صفة مؤكدة تفيد ل

كشاف: "كاِمَلٌة" أتكيد ا لوها، يف  2دي."ا هلبدليتدا من  ا    أو مديدة تديد كدمحاد وتتم مراتبداا آلإذ به تنتدي 
آخر. وفيه زايدة توصية بصيامدا وأن ال يتداون هبا وال يندص من عددها  كدما تدو  للرهل إذا كان لك اهتدمام أبمر 

ا وَ ا لونظريه قوله عيز وهل: ﴿وَ  3دى."ا هلال تدصر. وقيل: كاملة يف وقوعدا بدال من  هللا هللاأتمره به وكان منك مبنيز : 
ا دمكا لتأكيد بصفة ا ل: "كاملني" صفة مؤكدة  "أبو السعودعالمة ا ل ا  ق 4َداُ، يـُْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ﴾ل
 5عتادة."ا ملساحمة ا ملتددير حتديدي ال تدريي مبين على ا للبيان أن   

ُددَما رِهَ تعاىلومنه قوله            وهدني يف قوله عيز وهل: ا ل أبو السعودعالمة ا لذكر  6 َكِثريًا َوِنَساً،﴾ا ال:﴿َوَبثَّ ِمنـْ
ا عدد. و ا لدمع أو ا جلكثرة  وأما إفراده فباعتبار معىن ا لتنكري من ا ل" مؤكدة ملا أفاده ا ال: أنه نعت لــ"رهاسأو "كثريا" 

ا ولعل  7ا كثريا".تددير حينئذ: أي "بثا لتدمريض  أنه صفة ملصدر مؤكد للفعل  و ا لبصيغة  إليهذي أشار ا لثاين  وهو ل
ه: وهدني  يدو  يف تفسري ا لأظدر  اسأو وهه ا لصون هعل ا ملدر ا ل. وجند صاح  اسأو وهه ا لراه  عنده هو: ل

ا عىن  سأن "رهمل اومل يؤنثه محال على  بدا،:ا لأبو  ا  " قا ال: "كثريا" فيه وهدان  أظدرمها: أنه نعت لـ"رهتعاىل"وقوله 
  8ثاين: أنه نعت ملصدر تدديره:" وبث منددما بـَثّاً كثرياً".ا ل" عدد أو هنس أو مجع. و ال
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 ؤكدةا مل ا  ا حل

ه  وبنا، على   يف كالمه وقت اقتضائالتوكيدتكلم توظيفه نإنشا، ا مليت يستطيع ا لي  ا لسا سأمن  ا  ا حل
على  ا  ا حلفصل: "ا ملؤكدة  يدو  ابن يعيش يف شر  ا ملؤكدة وغري ا ملضربني  مها:  إىل ا  ا حلنحاة ل اهذا قسم 
زمة اثبتة  ركوب بصفة الا ل  وليس ا  ما كان منتدال  كدولك: "ها، زيد راكبا"  فـ "راكبا" ح اسأو ضرب ا لضربني: ف

ا ايدة يف ريها  وليس يف ذكرها أتكيد ملا أخ ر به  وإمنا ذكر، ز غ إىلجميئه. وقد ينتدل عندا  ا  إمنا هي صفة له يف ح
 فائدة وفضلة. ل

لك قولك: "زيد  ر  وتوضيحا له  وذا خثاين  فدو ما كان اثبتا غري منتدل  يذكر توكيدا ملعىن ا لضرب ا لوأما 
: ﴿َوُهَو تعاىل هللا ا  بوة  قسأا   وهي صفة الزمة لألبوة  فلذلك أكد، هبا معىن ا  أبوك عطوفا" فدولك: "عطوفا" ح

 : 2  ال ينفك مصدقا. ومثله قو  ابن دارةا حلمؤكدة  إذ  ا    فـ "مصدقا" ح1 ُّ ُمَصدِّقاً ِلدما َمَعُدْم﴾ا حلَ 
                                                           

 .91: البدرة -1 
أمه )دارة( وهي  ىلإسالم. نسبته ا نإاهلية و ا جلعروف اببن دارة: شاعر خمضرم  أدرك ا ملغطفايّن  ا لشدمي ا جل بن مسافع بن عدبة ا ملابن داَرة  هو: س -2 
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 1وهل بدارة اي للناس من عار" أ ا ابن دارة معروفا هبا نسي 
ا   ولو حذفت ا  حل ادملة قبل جمي، ا جليت ال تفيد معىن هديًدا  وإمنا تدوي وتؤكد معىن تشتدمل عليه ا لؤكدة هي ا ملو 
ا ا حلولو حذفت  ظلم ا لبغي"هو ا لناس ابغًيا"  "فا لدملة  مثل  قولك: "ال تظلم ا جلملعناها يفدم مما تبدى من  ا  حل
 كالم. ا لبدية عىن  ومل يتغري بل هو يفدم من ا ململ يندص  -ابغيا - 

دملة  كدولك: "خليل أبوك عطوفًا"  وقد تكون مؤكدة لعاملدا ا جلقد تكون مؤكدة ملضدمون  -ا  ا حل-وأهنا
: ﴿ َويـَْوَم تعاىل  أو معىن فد : كدما ها، يف قوله  2: ﴿َوأَْرَسْلَناَك لِلنَّاِس َرُسواًل﴾تعاىللفظا ومعىن  كدما ها، يف قوله 

اَ، َربَُّك : ﴿َوَلْو شَ تعاىلياة  وقد تكون مؤكدة لصاحبدا  كدما ها، يف قوله ا حلبعث يستدعي لا سأن  3أُبـَْعُث َحّيًا﴾
يعًا﴾ا سأَ آَلَمَن َمْن يف  ا فاعل اسم موصو  يفيد ا لفاعل "من"  وهذا ا لمن  ا    فكلدمة: "مجيًعا" ح 4ْرِض ُكلُُّدْم مجَِ

 5.عدموم  وهي مؤكدة لها لهنا تفيد  ا  ا حلعدموم  و ل
كرمي  وأنه ا ل درآنالفيدة للتوكيد يف ا مل ا  ا حلواضع على كون ا مليف كثري من  أبو السعودعالمة ا لوقد نص 

َر : ﴿َوِإ اَّ لَ تعاىلمثلة مندا. مندا قوله ا سأ  نورد فيدما يلي بعض التوكيدي  ا لتناوهلا كأسلوب من أس دُمَوفُّوُهْم َنِصيبَـُدْم َغيـْ
َر َمنـُْدوٍص﴾ حأبو السعودعالمة ا ل ا  ق 6َمنـُْدوٍص﴾ ي " كدوله عيزو هل: ﴿مث وليتم النصمؤكدة من " ا  : ﴿َغيـْ
    ا حل: إنه ا  طيي  وقا لعالمة ا لهذا ذه   إىلو  8تجوز.ا لبالغية يف جميئدا  هي: دفع توهم ا لنكتة ا لو  7مدبرين﴾

َر َمنـُْدوٍص﴾ ح ت:كشاف  "فإن قلا لوها، :ى  9دونوي.ا لكدما هعله صوااب صاح  حاشية   ا الكي  نص  ﴿َغيـْ
ه"  "وثلث  تراك تدو . "وفيته شطر حدا الو:ى؟ قلت: جيوز أن يو:ى وهو  اقص  ويو:ى وهو كامل. ا ملي  النصعن 
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ي  ا حملبحر ا لوتعدبه صاح   2عنده مبينة ال مؤكدة. ا  ا حلعبارة أن ا لفظاهر هذه  1حده"  وحده كامال و اقصا."
ا عىن: أعطيته مل اشطر وكذا "ثلث حده"  و ا لتوفية إمنا وقعت يف ا لمغلطة  سأنه إذا قيل: "وفيته شطر حده" فأبن هذه 

ا توفية تدتضي ا لفيه مؤكدة سأن  ا  ا حلثلث كامال مل أندصه منه شيئا  وأما قولك: "وفيته حده كامال" فا لشطر أو ل
: ا  نري أن يدا ملوهه عند ابن ا سأو  3توفية."ا لي  للدمنافاته   وأما قولك: "وفيته حده  اقصا" فغري صحا  كدمنإ 

هديرا أن  : أعطيت فال ا حده كانا  خذ  ومن قا سأتويف مبعىن ا لعطا، كدما استعدمل ا نإتوفية مبعىن ا ل"استعدملت 
َر َمنـُْدوٍص﴾" مؤكدة   ا  وآخرون أبهنا ح أبو السعودعالمة ا ل إليهراه  عند ا ماذه  ا لولعل  4يؤكده بدوله: ﴿َغيـْ
ا عطا، على ا نإيدة توفية حدا لتجوز  هو كدما فسره ابن متجيد يف حاشيته  أبن "ا لوأما قوله أبن فائدته دفع توهم 

ا وفائدته دفع توهم هذا  5 مؤكدة"ا البعض يكون جمازا  فعلى هذا يكون" غري مندوص"حا لا يف ا هلتدمام فاستعدمل
 تجوز.ل

أبن  6ْرِض ُمْفِسِديَن﴾ا سأَ : ﴿َواَل تـَْعثـَْوا يف تعاىليزخمشري يف قوله ا لمام ا نإسعود يتابع ا لأاب عالمة ا لوجند 
ا فساد حل افساد  فديل هلم: التتدمادوا يف ا لعثي: أشد ا لية بدوله: "ا آلمبينة ال مؤكدة  حيث فسر  ا  "مفسدين" ح

يزخمشري حيث هعل معىن "ال تعثوا" ال تتدمادوا يف فسادكم  فجعل ا لعالمة ا ل إليهكونكم مفسدين"  وهو ما ذه     
تغاير ا ليان فعلية  فأراد با لؤكدة للجدملة ا مل ا  ا حلفساد  وكأنه ال يرى صحة جمي، ا لتدمادي على ا لندي عنه هو ا مل
ا بيضاوي  بصيغة ا لداضي ا ل رأي أبو السعودعالمة ا لفساد" جتنبا للتأكيد. وذكر ا نإراد بـ "ال تعثوا" وبني "ا ملبني 

ا فساد ليصب  ا لذي هو أعم من ا لتعدي ا لعثي" على مطل  ا لمما يشعر بضعفه عنده  حيث محل " -قيل-تدمريضل
"وقيل إمنا قيد  بيضاوي:ا لعالمة ندال عن ا ل ا  غري مؤكدة  ق ا  ا حلاص. وتكون  خعام ابا لتدييد  ا   حلتدييد ابل

ا  ا ملظا للة فساد كدما يف مدابا لفساد وقد يكون يف غري ا لتعدي وإن غل  يف ا لصل مطل  سأ اعثي يف ا لبه سأن 
ا عبث خال أنه غل اسالم للغالم وخرقه للسفينة ونظريه ا لضر عليه ا خعتدي بفعله وقد يكون فيه صال  راه  كدتل مل
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مؤكدة  سأن  ا  ن فاعل "ال تعثوا" وهي حم ا  صون  أن "مفسدين" حا ملدر ا لوها، يف  1   فيدما يدرك حسا."ل
ُتْم ُمْدِبرِيَن﴾: ﴿مُثَّ تعاىلكرامية  ونظريها قوله ا لية ا آللفظني يف ا لمعناها قد فدم من عاملدا  وقد حسن اختالف   2 َولَّيـْ

عالمة ا لو   بيضاويا لداضي ا ليزخمشري وابعه ا ل إليهمبينة كدما ذه   ا  ا حل آخر  وهو أن تكون ا المث ذكر احتدم
دمادي تا لندي عنه  هو: ا مليزخمشري يوهم أنه ا لمام ا نإ إليهكالم هنا يف أن ما ذه  ا لوبدي  3 وغريهم. أبو السعود

ا سؤ ا للى هذا هابة عا نإفساد كدما هو يظدر من تفسريه  وقد حاو  ابن متجيد يف حاشيته ا لفساد ال نفس ا لعلى 
ساد هنوا عدما  فا لتدمادي على ا لفساد  كأهنم ملا كانوا على ا لتدمادي يف ا لدام وارد على ا ملندي حبس  ا ل  "أبن  

وسي ا ال لعالمة ا ل. وهعل 4ّراَِب َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة﴾ا لِذيَن آَمُنوا اَل أَتُْكُلوا ا لاَيأَيُـَّدا  : ﴿تعاىلكانوا عليه"  كدما يف قوله 
 5مؤكدة. ا  امية حكر ا لية ا آليف  ا  ا حلبدا، أبن ا لأبو  إليهل  وكأنه يرى ما ذه  تكا ليزخمشري من  ا لمام ا نإتوهيه 

 6تنوير.ا لتحرير و ا لوقد رهحه ابن عاشور :ى 
يَل﴾ا نإِ تـَّْورَاَة وَ ل ا ِّ ُمَصدِّقًا ِلدَما بـَنْيَ يََدْيِه َوأَنـْيَزَ   حلَ ِكَتاَب ابِ ا ل:﴿نـَيزََّ  َعَلْيَك تعاىلومنه قوله  عالمة ا لذكر  7جنِْ

" وتكون كتابا لية  من "ا لا حلكرامية  أحدها: أنه منصوب على ا لية ا آلأوهدا يف نص  "مصدقا" يف  أبو السعود
 " عند من حل بدلية من حمل "ابا لية على سبيل ا لا حل. أو يكون منصواب على ا  ا حل اثنية عند من جيييز تعدد ا الح

 " وتكون  حل "ابستكن يفا ملضدمري ا لية من ا لا حلبال عط  وال بدلية. اثنيدا: أنه منصوب على  ا  ا حلمل جيوز تعدد 
 تنيزيل هبا  هو: "حثا لمؤكدة  وفائدة تدييد  ا  : وعلى كل فدي حا  . مث قا  من ح ا   متداخلة  أي: حا الح

 8صدقه حتدما."صدق موه  لإلاميان مبا ي ملان اباميا نإنيز   وتنبيددم على وهوبه فإن  ملاميان ابا نإكتابني على ا لأهل 
ك   كذلا ال  سأنه ال يكون ا  مؤكدة على كل ح ا  ح -مصدقا-وهه أهناا سأصون بعد ذكر هذه ا ملدر ا لوها، يف 

 شاعر: ا لغري متصورفيه  وهعله نظريا لدو   -غري مؤكدة ا  ا حلعلى كون  ا  دا ل -ا  نتدا السأن 
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 1وهل بدارة اي للناس من عار   أ ا ابن دارة معروفا هبا نسي 

تَـُغوا أِبَْموَ  َر ُمَساِفِحنَي﴾ا ل﴿أَْن تـَبـْ من "تبتغوا" و "غري  ا  : "حمصنني" حأبو السعودعالمة ا ل ا  ق 2ُكْم حُمِْصِننَي َغيـْ
صن حمل امؤكدة  سأن  ا  ديدة ححل اضدمري يف "حمصنني" وهي: يف ا لمن  ا    أو حاسأوىلاثنية من  ا  مصافحني" ح
 : ﴿تِْلكَ تعاىلمؤكدة قوله  ا  ا حلومن قبيل كون  4صون كذلك.ا ملدر ا لوقد نص عليه صاح    3بتة.ا لغري مساف  

ُلوَها َعَلْيَك ابِ  هللاآاَيُ،  ﴾ حلَ نـَتـْ ﴾ حلَ ﴿ابِ  عالمة:ا ليدو   5 ِّ ا مؤكدة من فاعل "نتلوها"  أو من مفعوله  و  ا  ح  ِّ
ا و بيزايدة عداب سن أا حملعد  ليس يف حكدمدا شائبة هور بندص ثواب ا ل  و  حلعىن: "أي ملتبسني أو ملتبسة ابمل
ومنه  6عيد."و ا لوعد و ا لم مبوه  ا هلعداب من غري هرم بل كل ذلك مو:ى هلم حس  استحداقدم أبعدم لسئ أو ابمل

دملة صاحبدا ا جلمؤكدة ملضدمون  ا  سعود: "مصدقا" حا لأبو   ا  ق 7ْم﴾ ُّ ُمَصدِّقًا ِلدَما َمَعدُ ا حلَ قوله عيز وهل: ﴿َوُهَو 
ل مضدمر  كالم وعاملدا فعا لبدا،  وإما ضدمري د  عليه ا له أبو ا لفعل قا ل  وعاملدا ما فيه من معىن ا حلإما ضدمري 

ا لى جمي، ع أبو السعودعالمة ا لكرمي وقد نص ا ل الدرآنسلوب يف ا سأوهناك أمثلة كثرية هلذا  8أي: "أحده مصدقا"."
 وضو:.ا ملمثلة على ا سأللتأكيد يف مواضع كثرية مندا  ونكتفي مبا أورد ا من  ا  حل
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 :البابخالصة 
أيب  تفسري بالغية يفا لته  الودال التوكيد -اسأو  البابباحث يف ا ملدضااي و ا لنورد هنا ملتخص ما تعرضنا له من 

 دراسة.ا لمن هذه  -السعود
ا عند  دالتوكيلغة واصطالحا  مع استعراض موهيز تناو  أسلوب دراسة  التوكيدعلى مفدوم  الباباشتدمل  

 بالغني.ا لنحاة وعند ل
ده يف   وهي التنحصر عنأيب السعودعالمة ا لوأغراضه عند  التوكيدعن دواعي  البحثعلى  الباباشتدمل  

ي  وذكر يزخمشر ا لمام ا نإظاهرة وسار على هنج ا ل  بل أنه وسع أف  هذه تخاط  حديدة أو اعتبارايا ملمواهدة إنكار 
 عجيز.ا مل الدرآيننظم ا لعدة دوا: وبواعث للتوكيد يف 

  أيب السعودري مثلة من تفسا سأشواهد و  ليبه مفصال وممثال ابا لوأس التوكيدعلى دراسة عناصر  الباباحتوى  
ي  ا لسا سأذه ه الباحثكرمي  ومل يذكر ا ل الدرآنعالمة ذكر ما يدارب ثالثني عنصرا للتوكيد يف ا لأن  الباحثووهد 

 يب السعودأمسية  وما ها، يف تفسري ا الدملة ا جلتدري   وهي: مؤكدا، ا لجمدموعا، للتسديل و  إىلمنفردة  بل مجعدا 
غا يف  ل عالمة اهتم اهتدماما ابا لدميزة  لكن ا هلفتوحة ملا شددة ا ملدميزة  و"أن" ا هلكسورة ا ملشددة ا ملمندا  هي: "إن" 

  التوكيدتحدي  و ل افتوحة فدد صر  يف موضعني من تفسريه أبهنا تفيد ا ملكسورة  أما ا ملكش  أسرار بالغية للتوكيد إبن 
به يف مواضع "إن"  أفادكرمي. لعله اكتفى مبا ا ل الدرآنكسورة  ومل حيلل مواقعدا مع أن هلا مواق  شريفة يف ا ملكــ"إن" 
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فصل" و"ها،" ا لبتدا،  و"ضدمري ا الوذكر مندا: "الم"  تدي .ا حلدملة  ولذك مسامها حريف ا جلسأهندما يؤكدان مضدمون 
بتدا،" ا الثل: "الم نحوية  ما لدراسة  لعالمة ابا لشرطية. ويف بعضدا اكتفى ا لستفتاحية  و"أما" ا ال" ا التنبيه  و"ا ل

 . -بالغيةا لنحوية و ا ل –دراستني ا لبني  ويف غريها مجع
"  لتوكيداسني" و"سوف"  و"قد"  و"لن"  و"نو ا ا لعالمة مندا: "ا لفعلية  ذكر ا لدملة ا جلنسبة ملؤكدا،  لواب

 حود". ا جلو"الم 
وعيد  وأما ل اوعد و ا لسني" و"سوف" لتوكيد و ا لكرمي نإفادة "ا ل الدرآنعالمة يف مواضع كثرية من ا لقد أشار 

ضار: ا ملرد، فيدا "قد" مع يت و ا لاي، ا آلضار:  أما يف ا ملتدليل يف ا لاضي و ا ملتحدي  يف ا لبنسبة لـ"قد" فإهنا تفيد 
تحدي  ا لتدا على  لن دالعروف أا ملتكثري مثل: "رمبا". ومن ا لتدا على  لفيد للتوكيد  وهي يف دالا ملفدد عدها للتكثري 

ضار: وال ا ملي و ضا ملتحدي  مع ا لعالمة ابن عاشور أهنا تفيد ا لنحاة. وقد ذه  ا لخمتل  فيه عند ضار: أمر ا ملمع 
ا توقع  و ل ااضي  أحد ثالثة معان: ا ملداين  وهو: أهنا تفيد مع ا لين ا جلره  قو  صاح   الباحثفرق بنيددما  و 

 تكثري. ا لتحدي   و ا لتدليل  و ل اتوقع  و ا لضار: أحد أربعة معان: ا ملتحدي   ومع ا لتدري   و ل
ا ة على زايدة ل نفي  مثل "ال" غري يف "لن" دالا لتشديد يف ا لو  التوكيدعالمة أهنا تفيد ا لويف "لن" يرى 

ا تأبيد مع يزخمشري  مما ينبئ عن كوهنا مفيدة للا لعالمة ا لواردة فيدا "لن" مبا فسرها ا لرتاكي  ا لتأكيد. وأنه فسر ل
دو  فيه ا ل  تأكيد  وبسا لعالمة ابن عاشور فدد صر  بكوهنا مفيدة للتأبيد و ا لو خالف للجدمدور. أما تأكيد  وهل

ا ي عن نفا لصحي  هو: أن "ال" و"لن" جملرد ا ليزركشي أبن ا لمام ا نإره  رأي  الباحثيزخمشري  لكن ا لمؤيدا رأي 
 سياق.ا لتأبيد وعدمه يؤخذان من خارج  أي من ا لستدبلة  و ا مل ا  فعسأ

نون ا لثرة جمي، بالغية  رغم كا لفلم جند للعالمة إشارا، كثرية للكش  عن أسرارها  التوكيدوأما ابنسبة لنوين 
 ية.الدرآنرتاكي  ا لشددة يف ا مل

علوم أن ا ملكرمي  ومن ا ل لدرآناروف زائدة للتوكيد يف ا حلعالمة كثريا من ا ليزوائد  هعل  لنسبة للتوكيد اب لواب
دائلني جبوازها ل افدو من  أبو السعودعالمة ا لنكرين. أما ا ملوزين و ا جملعلدما، بني ا ليزوائد اختلفت فيدا آرا، ا لظاهرة 

ا  لدرآناعربية بشكل عام  وأنه قد هوز زايدة عدة حروف يف ا للغة ا لكرمي بشكل خاص  ويف ا ل الدرآنوجميئدا يف 
 الم"  و"أن".ا لبا،"  و"ما"  و"ا ل  مندا: "ال"  و "من"  و"التوكيدكرمي  وصر  هبا أهنا زيد، نإفادة ل

زايداها يف  إىلشارة  نإعالمة مل يكت  ابا لشواهد عليدا لوح، أن ا لمثلة و ا سأتتبع    من خال الباحثوهد 
 .موضعا  يف أكثر من ثالثني موضعا ليزايدة "ما"با،" فيدما يدارب عشرين ا لزايدة " إىلموضع أو موضعني بل أشار 
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ا شر   و ا لحليل و ت لت عناية كبرية عنده اب ل  وأهنا  اأيب السعودي  مفيدة للتوكيد عند ا لعدة أس الباحثمث وهد 
 التوكيدو عرتاض   الاب يدالتوكصفة  و  لاب التوكيدصدر  و  ملاب التوكيدتكرار  و  لاب التوكيدبالغية  كا لكش  عن أسرارها ل
 .ا   حلاب

على مستوى    أوالنصية  سوا، أكان على مستوى الدرآنرتاكي  ا لالح، أن للتكرار مواقع بديعة يف ا ملومن 
ة يف مواقعه بالغيا لعالمة عند كثري من صوره على كافة مستوايته  نإبراز أسراره ا لدملة  أو أهيزائدا  وقد وق  ا جل

ا  ندي  ومدام ذكر مظاهرا لك  و ا لشبدة  ومدام ا ليحة  ومدام دفع النصوع، و ا لوعيد  ومدام ا لومداماته  كدمدام 
 ددرة وغري ذلك.ل

  التوكيدتدرير و ل اعرتاض" مفيدا للتوكيد  وأغراضدا عنده: ا الأسلوب " إىلشارة  نإعالمة كثريا ابا لكذلك اعتىن 
 شبدة.ا لعتنا،  وإماطة ا الو 
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 أيب السعودتعلقات ودراستها يف تفسري ا مليف  التقدمي
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 توةئةا ل

 ية:الدرآندملة ا جلوأثرها يف بنا،  التددميظاهرة  

 رزه يف أدق كالمي وأسلوبه  فإنه يا لتعبري ا لظاهرة أسلوبية هلا أثر عظيم يف روعة  -بشكل عام -التددمي
وس ر غورها.  نفوسا لفنون على كش  خبااي ا ل  وهو من أقدر ا  ا حلعاين ومطابدتدا ملدتضى ا ملصورة من تواف  

بالغة عناية فائدة ا لدما، كالم. وقد أواله عل لبليغ حرية ابلا يت يراها ا لناسبة ا ملعاين لالعتبارا، ا ملوأبلغدا يف ختضيع 
 1.ا  حل ايت هبا يطاب  مدتضى ا لعريب ا للف، ا ل ا  ذي به تعرف أحو ا لعاين ا ملابعتباره أحد أصو  علم 

بدراسة  بالغنيا لرهاين  شيخ ا جلداهر ا لمام عبد ا نإعند  -تأخريا لو  التددمي -سلوبا سأوقد حظى هذا 
فوائد  ا لب كثري عجاز مبتدأ بدوله: "هو ابا نإبالغية يف فصل مستدل من كتابه دالئل ا لمكانته  إىلمتدمييزة  حيث نبه 

ترى شعرا  ا  ال تيز لطيفة  و  إىليفرت لك عن بديعة  ويفضي بك  ا  غاية  ال ييز ا لتصرف  بعيد ا لاسن  واسع ا حملهم 
لف، ل ايروقك مسدمعه  ويلط  لديك موقعه  مث تنظر فتجد سب  أن راقك ولط  عندك  أن قدم فيه شي،  وحو  

وب دوية بني كل أسلا لعالقة ا لبالغي ا لمام قد أدرك بذوقه ا نإكالم على أن ا لإمنا يد  هذا  2مكان". إىلعن مكان 
تلدي ا مله وروعته عند عىن ولطافته وإجياد بداعتا مل من حسن  يدالا لتاهه تأخري وبني إنا لو  التددميتعبريي مشتدمل على 

ري أن يذكر له هتدمام  ويكتفي به من غا ال: إنه قدم للعناية و التددمييف ابب  ا  سامع. ولذلك هو مل يرتض أبن يدا لو 
: "إنه قدم ا  ناس أنه يكفي أن يدا لمام: "وقد وقع يف ظنون ا نإهتدمام  كدما يدو  ا العناية  وغرض ذلك ا لسر تلك 

عناية؟ وِب كان أهم؟  ولتتخيلدم ذلك  قد صغر أمر ا لللعناية  وسأن ذكره أهم"  من غري أن يذكر  من أين كانت تلك 
 3تكل ."ا لر فيه ضراب من نظا لط  فيه  حىت إنك لرتى أكثرهم يرى تتبعه و ا ختأخري يف نفوسدم  وهونوا ا لو  التددمي

عجاز  أسبااًب أعدم   ا نإتنبيه  وقد ذكر هو نفسه يف كتابه  دالئل ا لنظر هبذا ا لأمام  ا  ا جملداهر ا لوهبذا فت  عبد 
 عريب.ا لشعر ا لكيم و ا حلكتاب ا لوأسراراً أدق  مع تطبيددا وحتليلدا يف كل من 
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ديد تبعا جل احيا، ا نإدميل و ا جلعىن ملا عدمي  يف أتدية ا لثر ا سأهذا  -تأخريا لو  التددمي -وإذا كان سأسلوب
كلدمة ا لقرآنية فريدة. "ف كرمي هلا مييزةا ل الدرآنثنائية يف ا لرتكي  فال بد أن بروز هذه ا لكلدمة يف بنية ا للتغيري موقع 

ية ا لمج لنصاكلدما، سأهنا حتدمل معدا أفكارا ورؤى ومعاين متدفدة خمصوصة تضفي على ا لية ختتل  عن سائر الدرآن
وقع بعينه  مل الفظة بعيندا ويف ذا، ا لوقع خلدت له تلك ا ملكان وهذا ا ملتخصوص  فكأن هذا ا ملخمصوصة يف سياقدا 
وضعت يف موضعدا  عىن نفسه  فكل كلدمةا ملوقع نفسه ال تستطيع توفية ا ملكلدمة نفسدا يف غري ا لوإن أي كلدمة أخرى و 
 1عىن أقوى أدا،".ا مللتؤدي نصيبدا من 

دراسا، مستدلة   ىلإكرمي قد يستغرق صفحا، كثرية  وحيتاج ا ل الدرآنثنائية يف ا لهذه  ا  تنظري جلدما لإن مث 
ن ظاهرة من كش  عا لكرمي  هو ا ل الدرآنتأخري يف ا لو  التددميأسلوب  ا  كش  عن مجا لولكننا ندو  إبجياز  أن 

ا  رز روعة تباينة على وف  أسس لغوية تا ملته ا الطرائ  استعدمبيان عن ا ل وواد من أوديته  و الدرآينعجاز ا نإظواهر 
يبه. وسنستنتج ا لبشر وأسا لوأسلوبه عن نظوم كالم  الدرآنذى يؤكد خروج نظم ا لسلويب ا سأ و  يدالا لرتكيي و ا لدا، سأ

عرب  ل اكالم ا لنظام عدود من ا ملكرمي فاق كل ا ل الدرآنأن  -وعونه تعاىل هللابفضل  -دراسة ا لهذه    من خال
نظام وملا بدي له ل اتأخري كغريه  حبيث لو أهري أي تبديل على أمكنته ال اختل ا لو  التددميوتصرف يف ثنائية أسلوب 

 ذى كان عليه.ا لرون  ا لسبك و ا لذلك 
يبدا ا لبالغة وأسل اعريب كدمادة لتطبي  قواعد ا لشعر ا لبالغة مل يكتفوا بتناو  ا لالح، هنا أن علدما، ا ملومن 

يزخمشري ا لعالمة ا لفسرين هو ا ملمن  البابعيز وهل  وأو  من طرق هذا  هللاكتاب   إىلتطب  ا لبل أوسعوا دائرة 
 رهاين وغريه  وأضاف أصوال بالغيا هامة ملا جلداهر ا لمام عبد ا نإكشاف  فإنه قد طب  كثريا مما قرره ا لصاح  

ا دواعد ا لأمهية تطبي   إىلونظرا  2سائل.ا ملسابدة وحرر كثريا من ا لصو  ا سأمن  رهاين  ومنى كثرياا جليتعرض هلا 
صره  من إضافاته مادام دررة يف عا ملبالغية ا لدكتور أبوموسى بعض تطبيداته لألصو  ا لبالغية وصعوبتدا  يعت ر ل

 3يضفي عليدا من حسه وذوقه.
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 الدرآنالغة على با لذين بذلوا هدودا كبرية يف تطيب  أصو  ا لفسرين ا ملمن  -أيضا – أبو السعودعالمة ا لو 
راسة يزخمشري يف أسلوب سدل رصني موهيز. وله نظرة تتسع يف دا لعالمة ا لسائل ا ملكرمي  وإنه ابع يف كثري من ا ل

تأخري يف ا لو  لتددميادمل. وسنتعرض لدراسة ا جلدملة وتشدمل تددمي مجلة على مجلة وترتي  ا جلفتتخرج عن دائرة  التددمي
ثاين: تددمي  لالفصال  و -سندا ملو  إليهسند ا مل -دملةا جل: تددمي عناصر الفصالسأو فصلني   إىل البحثتفسريه مدسدمني 

 لف، على غري عامله.ا لتعلدا، على عامله ويليه تددمي ا مل
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 الفصالألو 

 ملةا جلتقدمي عنابر  

 :إليهسند ا ملتددمي 

يعة هذه بالغني  وال خنوض يف تفاصيلدا سأهنا ال تالئم طبا لسأغراض خمتلفة عند  إليهسند ا مليُددم  أغراضه:
 راره من خاليف معرفة مواضعه واستتخراج أس الباحثتددمة  وليفيد ا ملتوطئة و ا لدراسة  وإمنا نوردها لتكون من ابب ا ل
 وأغراضه. إليهسند ا ملحاطة مبسائل تددمي ا نإدارى، يف ا ل  وكذلك ليساعد أيب السعودتفسري   

نه  صل  وال مدتضى للعدو  عا سأشر  كونه أهم: "إما سأنه  إىلطي  ا خهتدمام: أشار ا الللعناية و  التددمي
و  وال  كدإما لغرابة صلته إن كان موص إليهتشويدا  –كذلك   -بتدأ ا ملسامع سأن يف ا ل ر يف ذهن ا خوإما ليتدمكن 

 :1عريا ملعال، ا لأىب 
 2حيوان مستحدث من مجاد    رية فيه ا لذي حار، ا لو 

ا سند. وهذا اميَكن ا ملمعرفة َمن وقعت عليه  وتعلدت به وهو  إىلتشوي   إليهسند ا ملرية يف هان  ا حلفإن 
ا  ا  ثا ملرف يف تصا لموصوفاً. كشعور حنوه. وإما لغرابة صفته إن كان ا لذهن حيث قد هِيئ له  وأثري ا ل ر يف خ
 3  للحرية حيوان مستحدث من مجاد".ا لا جلشي، ا لساب : ل
عيد يف تشاؤم  كدولك: "سا لا للتفاؤ  أو ا حلسا،ة إذا كان صا ملسرة أو ا مللتعجيل  إليهسند ا ملوقد يددم   

  4سفا  يف دار صديدك".ا لدارك". "و 

                                                           

 َعال، ا لأَبُو  -1 
َ
عري: شاعر فيلسوف. ولد وما، يف ا ملتنوخّي ا لبن سليدمان   هللام(  هو: أمحد بن عبد  1057 - 973هـ =  449 - 363َعّرِي )ا مل

بغداد  ىلإإحدى عشرة سنة. ورحل  شعر وهو ابنا ل ا  رابعة من عدمره. وقا لسنة ا لدرّي صغريا فعدمي يف  جلسم  أصي  ابا جلنعدمان. كان حني  ا لمعرة 
نرد. وإذا ا لشطرنج و  لشاعرا يرثونه. وكان يلع  اب 84هـ فأقام هبا سنة وسبعة أشدر. وهو من بيت علم كبري يف بلده. وملا ما، وق  على ق ره 398سنة 
ا ثياب. ا لشن لحم مخسا وأربعني سنة. وكان يلبس خا لمل أيكل يوان  و ا حلبن أيب هاشم. وكان حيّرم إيالم  هللاي  أملى على كاتبه علي بن عبد ا لتا لأراد 
 .1/57عالم  سأ
 .2/1004يزند ا لشدورة بسد  ا مليته ا لعرى يف دا ملعال، ا لفي   وهو سأىب ا خبيت من ا ل -2 
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وقوله عيز وهل: ﴿فَِإنَـَّدا اَل  1َأَحٌد﴾ هللا: ﴿ُقْل ُهَو تعاىلضدمري شأن أو قصة. كدوله  إليهسند ا ملوإما لكون 
ي يتكفل ذا لبيان ا ل إىلسامع ا ليشوقان  -هبام ا نإمبا فيددما من  –دصة ا لشأن و ا ل. "سأن ضدمري 2ْبَصاُر﴾ا سأَ تـَْعدَمى 

 3تدمكن".ا لسند وذلك من دواعي ا ملبه 
 يف يدام إما لكونه مطلوابً ا نإذكر أقرب. "وذلك ا ل إىلاطر  فدو ا خال ييزو  عن  إليهسند ا ملوإما نإيدام أن 

سدما،  وإما لكونه مستلذًا استلذاذًا حسياً كدو  ا لا، أمجل ما حتت ا ملَرغي  و ا لعطشان: ا لائع ا جلنفسه كدو  
 :4مجيل

َر،ْ  َنُة َما ِفيَدا إذا ما تـُُبصِّ  ِفيَدا إذا ُنسَبْت أَش ُ  َمَعاٌب َوالَ    بـُثـَيـْ
 5ملا ذكر اه." التددميصيلة فا سأوسيدمة ا لأى: هي  

ا اَل  هللا: ﴿اىلتعكدوله   -إما بذاته  -لف، مشعرا هبدما ا لإظدار تعظيدمه أو حتدريه إذا كان  إىلوإما للدمبادرة 
وله ضافة فدمثل ق نإعظدمة بذاته  وأما اب لمشعر اب -هنا  -لف، ل او  6َديُّوُم اَل أَتُْخُذُه ِسَنٌة َواَل نـَْوٌم﴾.ا ليُّ ا حلَ  ُهَو ا الَه ل

تعظيم. ا ل. هذا يف 7وا َساَلًما﴾ا لاِهُلوَن قَ ا جلَ ْرِض َهْو ًا َوِإَذا َخاطَبَـُدُم ا سأَ ِذيَن امَيُْشوَن َعَلى ا لرَّمْحَِن ا ل: ﴿َوِعَباُد تعاىل
يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة  هللاَفْحَشاِ، وَ  لابِ  َفْدَر َوأَيُْمرُُكمْ ا لشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم ا ل:﴿تعاىلستشداد عليه بدوله ا التحدري فيدمكن ا لأما يف 

: ﴿إن َكْيَد ىلتعاضافة فدمثل قوله  نإَتحدري بذاته. وأما اب لمشعر اب -هناَ  -لف، ا ل. و 8َواِسٌع َعِليٌم﴾ هللاِمْنُه َوَفْضاًل وَ 
 9.10شْيطاِن َكاَن َضِعيفًا﴾ا ل

ا و  إليهسندمل ا -دملة ا جلبني عناصر  التددميتدوى  فدو: من أهم أسرار ا لتتخصيص أو ا لنإفادة  تددميالأما 
فسرين ا ملال، نثر  كدما جند حماو ا لشعر أم يف ا لعنه سوا، أكان وقوعه يف  لبحثبالغني ابا لذى شغل ا ل  وهو -سندمل
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كم وتوكيده. ا حلة أو لتدوي -دصرا ل -فيد لالختصاصا مل  أي التددميبالغني أكثر هادة وأشد عناية إببراز أسرار هذا ا ل
 عة.رمحة واس تعاىل هللارمحه  أيب السعودتفسري    ي  متعددة ندرسدا فيدما يلي من خالا لوله صور وأس
 
 
 
 

 ثبا،:ا نإة ا لفعلي يف حا ل ر ا خعلى  إليهسندا ملتددمي 

ا  ا  كدما ق  رتكي ا لشعر"  وهذا ا لفعلي  كدولك: "زيد يدو  ا ل ر ا خعلى  إليهسندا ملراد بتددمي ا ملو 
غريه   وهو  ىلإال يتعداه  إليهسند  ملفعل خاص ابا لختصاص  أي أن ا ال: اسأو   سأن يفيد أمرين: ا حلبالغيون صل

يزعم أنه فتجعله له  وتفعل فعال قد أرد، أن تنص فيه على واحد ا لداهر: "أن يكون ا لمام عبد ا نإعلى حد قو  
ذلك أن تدو  "أ ا كتبت يف معىن فالن  وأ ا شفعت يف اببه"  تريد  ا  فاعله دون واحد آخر  أو دون كل أحد. ومث

 شتباه فيه  وترد على من زعم أن ذلك كان من غريك  أو أن غريكا الستبداد به  وتيزيل ا النفراد بذلك و ا الأن تدعي 
على من  ستبدادبه  وال تردا النفراد بفعل  و ا الكم  "وهو أنك ال تدعي ا حلثاين: تدوية لا  1قد كت  فيه كدما كتبت."

ه سامع أنه قد فعل  ومتنعا لزعم أن ذلك كان من غريك أو أن غريك قد شارك فيه  لكنك "أرد، أن أن حتد  على 
شبدة  ا لك من سه  لكي تباعده بذلفعل يف نفا لشك  فأنت لذلك تبدأ بذكره  وتوقعه أوال ومن قبل أن تذكر ا لمن 

ثنا،"  ل ايزيل"  و "هو حي  ا جله قولك: "هو يعطي ا لتيزيد. ومثا لغل  أو ا لنكار  أو من أن يظن بك ا نإومتنعه من 
ال يعطي   ثنا، غريه  وال أن تعرض إبنسان وحتطه عنه  وجتعلها ليزيل وحي  ا جلال تريد أن تيزعم أنه ليس هنا من يعطي 

  وأن متكن ثنا، دأبها ليزيل وح  ا جلسامع أن إعطا، ا لكدما يعطي  وال يرغ  كدما يرغ   ولكنك تريد أن حتد  على 
 2ذلك يف نفسه."
صة ما أورده أن . وخالرتكي  وحيسن فيداا لىت  يكثر فيدا وقو: هذا ا لواضع ا ملداهر ا لمام عبد ا نإمث ذكر 

نكار  ومثل ا نإرتدد و ل اشك و ا ل  يف مثل مواهدة التوكيدتدرير و ا لىت يدتضي ا لواضع ا ملسلوب جيري يف ا سأمثل هذا 
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سامع ا لفس تكلم فريغ  أن يثبته يف نا مل ر مدررا ومؤكدا عند ا ختخاط   ومثل إذا كان ا ملىت يدعيدا ا لدعوى ا لرد 
يباعدهم شك فيدما اميد  به  و ا لسامعني من ا لاد  أن امينع ا ملد   سأن شأن ا ملا  ومثل ذلك يكثر يف قواي مدررا مؤكد

   1فتتخر.ا ملشبدة  وكذلك ا لمن 
ا ا ليدإمام وال تندرج حتت أصل أوقاعدة  حىت يصل ا نإواضع ال تنحصر يف ما ذكره ا ملأن هذه  إىلولنشري 

ذكورة ا ملراض غا سأدقي  للدمعىن. وكذلك تعينه لغرض من ا لدراك ا نإ إىلا يرهع إليدوصو  ا لدارى، بسدولة  بل ل
 سياق. ا ل إىلوغريها يرهع 

با، حيتدمل أن يكون ثا نإفعلي يف ا ل ر ا خعلى  إليهسندا ملداهر يف أن تددمي ا لعبد  أبو السعودوقد ابع 
لَّْيَل ا ليـَُددُِّر  هللا﴿وَ ية :ا آليف هذه  التددميسياق. فدو يرى ا ل إىلمر يف معرفة ذلك يرهع ا سأتدوية  و ا للالختصاص و 

ليل ا جلسم ال اأنه لالختصاص  حيث فسرها بدوله: أي" وحده اليددر على تدديرمها أحد أصال فإن تددمي  2نَّداَر﴾ا لوَ 
ا أي: علم أن  3وُه﴾ْن حُتْصُ ﴿َعِلَم َأْن لَ  تعاىلمبتدأ وبنا، "يددر" عليه موه  لالختصاص قطعا كدما يعرب عنه قوله 

 4ساعا، أبدا".ا لوقا، ولن تستطيعوا ضب  ا سأشأن لن تددروا على تددير ل
ه يرى فعل عليه موه  لالختصاص قطعا  أنا لليل وبنا، ا جلسم ا الوال ينبغي أن يفدم من كالمه أن تددمي 

 التددميوله"قطعا" أن واقع يناقض ذلك  وإمنا يريد بدا لفكم وتدريره  ا حلمفيدا لالختصاص  وال يراه مفيدا لتدوية  التددمي
 تدرير.ا لهنا لالختصاص وال حيتدمل أن يكون للتدوية و 

كرامية  يدو  ا لية آل الالختصاص يف  التددميتصري  على أن ا لبيضاوي يف ا لداضى ا ليزخمشرى و ا لوقد سبده 
على  ا  دل اية : وتددمي امسه عيز وهل مبتدأ مبنيا عليه "يددر": هو ا آلكشاف حتت تفسري هذه ا ليزخمشرى يف ا ل

لم أنه ال ضدمري يف لن حتصوه ملصدر "يددر"  أى: عا لعىن: "أنكم ال تددرون عليه  و ا ملتددير  و  لختصاص ابا المعىن 
 5اط."لالحتي وسع سأ أن أتخذوا ابا التسوية  ا لتعديل و  لوقا، وال يتأتى حساهبا ابا سأيص  منكم ضب  
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  تعاىل هللا ال انَّداَر﴾ "ال يعلم مدادير ساعااهدما كدما هي ا للَّْيَل وَ ا ليـَُددُِّر  هللابيضاوي: ﴿وَ ا لداضي ا ل ا  وق
: لن حتصوا تددير ختصاص ويؤيده قوله:﴿َعِلَم َأْن َلْن حُتُْصوُه﴾ أي الفإن تددمي امسه مبتدأ مبنياً عليه "يـَُددُِّر" يشعر اب

 1ساعا،."ا لوقا، ولن تستطيعوا ضب  ا سأ

ا    سأن ال يظن ظان أنتعاىل هللا ا ال: ال يعلم مدادير ساعااهدما كدماهي ا  بيضاوى حني قا لوقد أحسن 
ا  الدرآنلكن  -معليد تعاىل هللارضوان  -طاب وإن كان للصحابة ا خندار  و ا لليل و ا لديثة تددر حسااب، ا حلعلوم ل
دما : أي أنكم ال تستطيعون أن تددروا مداديرمها كا  ظن حيث قا لر يف كل زمان فإنه قد رد هذا بشا لكرمي خياط  ل

 را دقيدا كامال.وقا، وإحصائدا تدديا سأوحده قادر على تددير  تعاىل هللاديدة بدون زايدة وال ندصان  بل ا حلهي يف 
ُهْم﴾ تعاىلومثل ذلك يف قوله  ندي ا ل   "استئناف مسوق لتعليل أبو السعود ا    ق2: ﴿حنَُّْن نـَْرزُُقُكْم َوِإايَّ

ريدني ال أنتم فال ختافوا فا لسأرزاقدم  أي: حنن نرزق  تعاىلندي عنه وضدمان منه ا ملسببية ما اختذوه سببا ملباشرة  ا  وإبط
أبو  ليهإسرا، مع تغيري يسري  وله أيضا سر بالغي أشار ا نإوكرر، يف   3رزق."ا لفدر بناً، على عجيزكم عن حتصيل ا ل

ُكم﴾تعاىلدراسة. وهي قوله ا لثاين من هذه  لالفصاليف  إليه  وسنأ،ي السعود أي: "ال أنتم فال  4:﴿حنَُّْن نـَْرزُقـُُدْم َوِإايَّ
 5فاقة بنا، على علدمكم بعجيزكم عن حتصيل رزِقدم وهو ضدمان لرزقدم."ا لختافوا 

 -فريدنيا لأبننا نرزق كرامية  "ا لية ا آلمفيدا لالختصاص  حيث فسر  التددمي أبو السعوديتني  يرى ا آلا ويف كلت
 ساب .ا لختصاص كدما ذكر ا يف ا الال أنتم"  وهذا هو معىن  -أنتم وأوالدكم

شركني عن ا ملهنى  اىلتع هللاهذا  سأن  إىلسياق يشري ا لتدرير  و ا لهنا حيتدمل أن يكون للتدوية و  التددميولعل 
 ضامن وكفيل برزقكم وإايهم فال ختافون. تعاىل هللانفاق  فأكد هنيه أبن ا نإقتل أوالدهم خشية 
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فعلي يكثر ا ل ر ا خعلى  إليهسندا ملرتكي  أي تددمي ا لداهر أن هذا ا لمام عبد ا نإويؤيد رأينا هذا قو  
مر"  وذلك أن من شأن من ا سأك  أ ا أكفيك  أ ا أقوم هبذا رهل: "أ ا أعطيا لضدمان  كدو  ا لوعد و ا لوحيسن يف 

 1د.تأكيا ل إىلوفا، به  فدو من أحوج شي، ا لوعد ويف ا لشك يف متام ا لتعده وتضدمن له  أن يعرتضه 
 -ثاينا ل ىلإشامل  -ختصاصا ال -اسأو للغرضني  حيث ال تناقض بينددما ف التددمي ا  وال ضري يف احتدم

 .التوكيدختصاص توكيد على ا الكم  نإن ا حلتدوية 
 دنيا مْن غريا ل  "﴿إ ا حنن حني ومنيت﴾ يف أبو السعود ا  ق 2ِإ اَّ حَنُْن حُنِْيي َومُنِيُت﴾ ومثل ذلك يف قوله عيز وهل: ﴿

 تكلم أنا ملداهر  إذا عدمد ا لمام عبد ا نإختصاص كدما قلنا سابدا يف قو  ا الوهذا هو  3أْن يشاركنا يف ذلَك أحد".
 لتددميافعل له خاصة ال يتعداه غريه وأراد أن ينص على ذلك يف أنه فاعله دون واحد آخر  أو دون كل أحد  فا ليكون 
ا على  ذى ال يشكل معرفتها لواض  ا للي ا جلمر ا سأنو:  من ا لداهر معرفة هذا ا لختصاص. وقد عد عبد ا اليفيد 

 تعاىلسبحانه و  هللادنيا أمران خيصان ا لماتة يف ا نإو، و ا ملحيا، بعد ا نإنإن سياق  ا لسب  يف ذلك هو ا لتلدي. و مل
 تفرد اب بو السعودأمام ا نإتلدي. و ا ملختصاص ال يشكل على ا الهنا يفيد  التددميكم أبن ا حلال يشاركه أحد فيددما. ف

 عليم. ل ايف كالم  التددميهنا  مما يد  على عنايته أبسرار  التددميسر  إىلشارة نإ
 5يف تفسريه: "حنن خلدناهم ال غري ا" أبو السعود ا  . ق4ومثل ذلك قوله:﴿حنَُّْن خلدناهم َوَشَدْد َا َأْسَرُهْم﴾

 اية  ومل نطلع يف ذلك على رأي صاح  ا آلمفيدا لالختصاص يف هذه  التددميعالمة هعل ا لواض  هدا أن ا لمن 
ث هعل فا  حيا ل أن ابن عاشور رأى رأاي خما الشارة لديدم  ا نإي  لعدم ا حملبحر ا لبيضاوى وصاح  ا لكشاف و ل

 كم ال لالختصاص.ا حلهنا لتدوية  التددمي
ـ"خلدناهم" أو "حنن فعلي دون أن تفتت  بـــا ل ر  ختخ ر عنه ابا ملبتدأ  ملدملة ابا جليدو  ابن عاشور: "وافتتا  

دصود ا ملم هم كالم وإن مل يكن خطااب هلم ولكندا لعنيني هبذا ا مل إىلنظر ل  ر وحتديده ابا خدون"  نإفادة تدوي ا لخ
ا على موه   خلددم حيث مل جيرؤوا هللاتخلوقني منيزلة من يشك يف أن ا ملكم بنا، على تنيزيل أولئك ا حلمنه وتدوية 
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يرتت  عليه أنه إذا شا،  كما حللغريه. وتدوي  اسأو ل  ا خبلى  فكأهنم يسندون ا لل  بعد ا خيعيد  هللاعلم فأنكروا أن ل
د معناها عن معىن م  استغنا، بتولا هلأتكيد مجلة: وإذا شئنا بدلنا أمث إىلم إبعادة أهسادهم فلذلك مل حيتج ا هلبد  أمث

 1ظاهر".ا لتدوية على مدتضى  ليت قبلدا وإن كان هو أوىل ابا ل
ملا أخ ر عندم  عاىلت هللاسياق يد  عليه سأن ا لختصاص  و ا الصر و دا لهنا يفيد  التددميوحيتدمل يف رأينا أن 

نكرين للبعث بعد ا ملخرة  فأنيزهلم منيزلة ا آلويذرون ورائدم يوما ثديال  أي نسوا  -دنياا لياة ا حل–عاهلة ا لأبهنم حيبون 
ل  ا خهنم يسندون بلى  فكأا لل  بعد ا خيعيد  هللاثديل  وكأهنم أنكروا أن ا ليوم ا لشاكني يف جمي، ذلك ا لو،  و ا مل

دناكم ال غري ا  ل  لغريه ابختصاصه لنفسه  وأخ رهم أبننا خلا خباطلة يف إسناد ا لرد ميزاعدمدم  تعاىل اهللغريه  ف اسأو 
ا مام عبد نإ ا ا  ختصاص كدما قا السياق يفيد ا ليف مثل هذا  التددميكدما زعدمتم وحنن قادرون على إعادة خلدكم. و 

فعل   لانفراده اب لتيزيل زعدمه  وتثبت إليهسند ا ملتخاط  إذا زعم أنه فعل غريك أو شارك فيه غريك فتددم ا ملداهر  سأن ل
 ختصاص  كدما مر.ا الة يفيد ا لسياق ال حما لرتكي  يف مثل هذا ا لوهذا 

رتكي  ا ل مثل هذا يف التددميواضع  سأننا أثبتنا أن ا ملناقشة يف مثل هذه ا ملطو   إىلولعلنا نعتدد أن ال حاهة 
مام ا نإأبنه ابع  تصري ا ليزخمشرى فلم يرد منه ا لداهر  أما ا لمام عبد ا نإكم وبه صر  ا حلختصاص وتدوية ا اليفيد 
يته: فإن بنا، شيف حا ا  رهاين  حيث قا جلداهر ا ل  عبد ا ليزخمشرى له رأي خيا لسيد يرى أن ا ل أن ا الفه  ا لأو خ
 اكدما صر  به يف مواضع من هذا   -يزخمشريا لمام ا نإعند  -ختصاصا البتدأ مطلدا يد  على ا ملفعل على ا ل
 رتكي  يكون مفيدا لالختصاص. ا لشدمو  أي كلدما ورد مثل هذا ا لفإن قوله "مطلدا" يفيد  2كتاب.ل

ية ا آلهذه  للتدوية يف التددميكشاف هعل ا لغلبية  سأن صاح  ا سأسيد على ا لأن حندمل رأي  إىلمث منيل 
 كرامية:﴿وَ ا ل

ُ
 بتدأ مما زاده أيضا فضل أتكيد  ولو قيل: "يرتبصنا ملوبنائه على  3طَلَّداُ، يـَتَـَربَّْصَن أِبَنـُْفِسِدنَّ َثالثَةَ قـُُروٍ،﴾ا مل

ية  يف الدرآن ديدمة للبالغةا لراسته دكتور حمدمد أبو موسى يف دا لهذا  إىلوكادة". وأشار ا لطلدا،"  مل يكن بتلك ا مل
 4كشاف.ا لتفسري 

                                                           

 .29/409تنوير  ابن عاشور  ا لتحرير و ا ل -1 
 .1/187كشاف   ا لسيد على ل احاشية  -2 
 .228: البدرة -3 
 276  سأيب موسى  ص:اليزخمشريية يف تفسري الدرآنبالغة ا لانظر  -4 



 

 (182) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

سري قوله مرين  صر  بذلك يف تفا سأداهر يف رأيه أنه حيتدمل كال ا لمام عبد ا نإأما ابن عاشور فدو يتابع 
ُهْم يف طُْغياهِنِْم يـَْعدَمُدوَن﴾ هللا﴿ :تعاىل سيد ا ليزخمشري أيضا رأينا يف محل قو  ا ل  بل إنه هعله رأي  1َيْستَـْديزُِئ هِبِْم َوامَيُدُّ
ة مث يفيد مع ا لكم ال حما حلفعلي هنا نإفادة تدوي ا ل ر ا خعلى  إليهسند ا ملغلبية. يدو  ابن عاشور: فتددمي ا سأعلى 

لتدوي  جياب أي،ينإ افعلي يف سياق ا لسند ا ملعلى  إليهسند ا ملفإنه ملا كان تددمي  إليهسند ا ملسند على ا ملذلك قصر 
ا يـَُددُِّر  هللاوَ : ﴿تعاىلكشاف كدما صر  به يف قوله ا لداهر وصاح  ا لشيخ عبد ا لكم وأي،ي للدصر على رأي ا حل
ا زه يف بليغ وقد هو ا لكالم ا لتتخصيص هائيزا يف مداصد ا لتدوي وقصد ا لدمع بني قصد ا جلكان   2نَّداَر﴾ا للَّْيَل وَ ل
الم كا لصوصيا، ال يرتك محل ا خبليغ من ا لسأن ما يراعيه   3خَيَاُف صَخًْسا َواَل َرَهًدا﴾: ﴿َفاَل تعاىلكشاف عند قوله ل
 4نكت ال تتيزاحم.ا ل ا  بليغ عليه فكي  أببلغ كالم  ولذلك يدا ل

 ارتكي  لكال ا لداهر يف جمي، هذا ا لمام عبد ا نإرأيه سابدا أنه ابع  إىلفدد أشر ا  أبو السعودعالمة ا لوأما 
﴿ُقْل َلْو أَنـُْتْم مَتِْلُكوَن َخيزَاِئَن :تعاىلومثل ذلك قوله  سياق يعينه سأحدمها.ا لمث  -كما حلختصاص وتدوية ا ال -غرضنيل

 ا  "أنتم مرتفع بفعل يفسره أبو السعودمام ا نإيدو   5ْنَساُن قـَُتورًا﴾ا نإِ نـَْفاِق وََكاَن ا نإِ َرمْحَِة َريبِّ ِإًذا سَأَْمَسْكُتْم َخْشَيَة 
  8ختصاص."ا الة على  لدالا لغة و ا لبا ملوفائدة ذلك  7"لو ذا، سوار لطدمتين" 6ذكور كدو  حامت:مل

                                                           

 15: البدرة -1 
 .20يزمل: ا مل -2 
 .13ن: ا جل -3 
 .1/293تنوير  ابن عاشور  ا لتحرير و ا ل -4 
 .100سرا،: ا نإ -5 
دحطاين  أبو َعِدّى: فارس  شاعر  ا لطائي ا لشرج ا حلبن سعد بن  هللاحامت بن عبد   هو: (م 578 - 000ق هـ =  46 - 000)  طَّائيا لحامِت  -6 

ايقو،:    اغسانية  وما، يف عوارض )هبل يف بالد طيِّئ( قا لشام فتيزوج ماوية بنت حجر ا لثل جبودة. كان من أهل جند  وزار ا مليضرب  .هواد  هاهلي
ثامنة ا لسنة ا لا وفاته يف تاريخ. وأرخو ا لدب و ا سأط( . صغري. وأخباره كثرية متفرقة يف كت   -ضا: معظدمه  وبدي منه )ديوان  وق ر حامت عليه. شعره كثري 

 .2/151. ا سأعالم  عليه وسلم هللاني صّلى ا لبعد مولد 
ا سار و ا نإ رم  فناداه أسري هلم اي أاب سفانة أكلينا حلشدر ا سأ طائي مر ببالد عنيزة يف بعضا لوهه  وذلك أن حامتا ا لثل على هذا ا ملصدمعي ا سأيروي  -7 
  فجا،ته امرأة بغري دد مكانه  ففعلواا ل: أطلدوه واهعلوا يدي يف ا  دوم به  مث قا ل: وحيك! أسأ، إذا نوهت ابمسي يف غري بالد قومي  فساوم ا  ددمل  فدل

  ا  مثا سأدمع نسا،  فعرف  ففدى نفسه فدا، عظيدما. جما ل: لو غري ذا، سوار لطدمتين  يعىن أى ال أقتص من ا  ليفصده فدام فنحره  فلطدمت وهده  فد
 .3/368خري  ا سأبرار ونصوص ا سأ. كذلك يرهع  ربيع 2/202
 .5/197  أبو السعود -8 
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ن" وأن فائدته ذكور "متلكو ا ملفعل ا لأن "أنتم "مرتفع يفسره  إىلشارة  نإسعود اكتفى ابا لنالح، هنا أن أاب 
را، ختتل  ا آل  أن ا حلو  1 عبارة.ا لبيضاوي قبله أتى بنفس ا لداضي ا لختصاص. وجند ا الة على  لدالا لغة و ا لبا مل

ور. فسرين. ووهد ا لكالمدم حو  هذه  ثالثة حماا ملختصاص عند ا الة على  لدالا لكرامية وأخذها يف ا ليف حتليل  
ل أو مبتدأ  لضدمري"أنتم"  هل هو فاع ثاين: تعيني موقع إعرايبا لذكور  ا مل: سب  رفع" أنتم" مبضدمر يفسره اسأو 
  أو تعاىل هللاشركني مبلك خيزان ا ملختصاص  أهو بني "أنتم ومتلكون" أي اختصاص ا ال: تعيني موضع الثالث

 غ.ا لتبا ملش  ا لاختصاصدم بصفة 

أن "لو"  إىلعاصرين ا ملمن  5وابن عاشور 4وسيا ال لو  3يزخمشريا لو  2  فذه  ابن عطيةاسأو ور ا حملأما 
مسا،  فال بد من فعل بعدها يف لو أنتم متلكون وتدديره لو متلكون  فأضدمر ا سأدون  ا  فعا سأحددا أن تدخل على 

دوط ما واو ضدمري منفصل  وهو أنتم  لسا لذي هو ا لتصل ا ملضدمري ا لتفسري  وأبد  من ا لمتلك إضدمارا على شريطة 
 عراب.ا نإضيه علم ذي يدتا لوهه ا لضدمر  ومتلكون: تفسريه! وهذا هو مل افعل ا للف،  فأنتم: فاعل ا ليتصل به من 

ضدمري فدو عنده ا لصل "لو كنتم متلكون" فحذفت "كان" وحدها وانفصل ا سأ: إن 6صائغا لسن بن ا حلأبو  ا  وق
تتخريج ل اأبو حيان بعد ندل ما تددم: وهذا  ا  اسم لــ"كان" حمذوفة ومجلة "مَتِْلُكوَن" خ رها وعلى هذا خترج نظائره. ق

 7عرب.ا لأحسن سأن حذف "كان" بعد "لو" معدود يف لسان 
كشاف:"فأما ا ل فيد لالختصاص  يدو  صاح ا ملعرايب لضدمري"أنتم" ا نإوقع ا ملثاين: وهو بيان ختريج ا لور ا حمل

ا تبا ملش   لن ابتختصو ا ملناس هم ا لختصاص  وأن الا ة على  لبيان  فدو: أن أنتم متلكون فيه دالا لما يدتضيه علم 
                                                           

 .3/268بيضاوي  ا لتفسري  -1 
 .3/487وهييز  ابن عطية  ا لرر ا حملانظر  -2 
 .2/696  اليزخمشريكشاف  ا لانظر  -3 
 .8/170وسي  ا ال لعاين  ا ملرو   -4 
 .15/222تنوير  ابن عاشور  ا لتحرير و ا لانظر  -5 
ذا هو شيخ أىب حيان ددملة فان ها ملعني ا لعجدمة و ا ملضاد  لاب جدمة وصوابه أبو ا حلسن بن ا لضائععا ملغني ا لددملة و ا ملصاد  لاب بو ا حلسن بن ا لصائغأ -6 

ا انني وستدمائة( واما ابن تو:ى سنة مثا ملضائع شار  كتاب سيبويه )ا لعروف اببن ا ملشبيلي ا الكتامي ا لسن علي بن حمدمد بن علي بن يوس  ا حلوهو أبو 
ا ك )ا لفية ابن مل اصري شار  ا مليزمرذي ا لرمحن بن علي ا ل دين حمدمد بن عبدا لعجدمة فدو تلدميذ أيب حيان وهو مشس ا ملغني ا لددملة و ا ملصاد  لصائغ ابل
تو:ى: ا ملنفي )ا حلدطاوي طا لدامسي ا لسيين ا حلأمحد رافع بن حمدمد   فاظا حليداظ ملا يف ذيو  تذكرة ا نإتنبيه و ا ل. تو:ى سنة ست وسعني وسبعدمائه(مل

 .هـ 1348عام   رتقيا لمطبعة   هـ(1355
 8/170وسي  ال ل اعاين  ا ملرو   -7 
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 اسأو فعل ل اأرادوا نديصىت" وذلك سأن  إىلتلدمس: "ولو غري أخو ا ملغ  وحنوه قو  حامت: "لو ذا، سوار لطدمتىن" وقو  ل
 ر ا خضدمري"أنتم" مبتدأ بنا،ا على رأيه قدم على ا لف 1 ر.ا خبتدإ و ا ملكالم يف صورة ا لفسر  وبرز ا ململا سد  سأهل 

 ختصاص.ا الرتكي  ا لفعلي"متلكون" وأفاد ا ل
رتكي  إذا كان ل اكشاف  أبن كالمه صري  يف أن ا لدكتور أبوموسى يف دراسته لتفسري ا لوقد أشكل عليه 

ا ورة. وهذه مغصا ل  هذه ا لكالم خيا ل ر فعال وإن كان تددير ا خختصاص مادام ا ال ر أفاد ا خبتدإ و ا مليف صورة 
ه لالختصاص ذى ذكر ا لعىن ا ملختصاص  وأن ا الرتكي  ال يفيد ا لة سأننا نرى أن هذا  لدالا لة من صاحبنا يف هذه ال

لك  ملناس ابل اختصاص  أن يكون اختصاص ا الهنا بني "أنتم ومتلكون" فدمدتضى  التددميسأن  النصغري  على هذا 
يس يف غ فذلك واقع يف هواب "لو"  ولا لتبا ملش  ا ل أنتم لكان كذا. أما ا ال هللاعىن: لو مل اميلك خيزائن ا ملويكون 
 2ختصاص.ا المجلة 

ا  ر كدما يراه خ ابتدإ و ا ملضدمار يف صورة ا نإرتكي "أنتم متلكون" بعد ا لعاين فدو ال يرى ا ملأما صاح  رو  
فاعل مددم وتددمي  -ديدةح -عىنا ملؤخر فدو يف ا ملضدمري "متلكون"  -ديدةا حل يف -يزخمشري  فدو يدو : "أنتم" بعينهل
 3دام."ا ملختصاص إذا  اس  ا العنوي يفيد ا ملفاعل ا ل

وسى وابن عاشور بعده  لكن أاب موسى ا ال له ا لما ق إىليزخمشري ا لبتأويل رأي  4فاهيا خشداب ا لوحاو  
 دم من كالمه وهو حم  يف هذا.مل يرتض هبذا  ويدو  إن هذا ال يف

كثر ا سأا يف فعل ماضيا لتنوير  فندج مندجا آخر  حيث يدو : "لو" شأهنا أن يليدا ا لتحرير و ا لأما صاح  
فعل عنه ا لا كالم وأخرو ا لسم بعدها يف ا ال  فإذا أوقعوا ا  فعا سأدخو  عل  لومضارعا يف اعتبار،  فدي خمتصة اب

                                                           

 .2/696  اليزخمشريكشاف  ا ل -1 
 .276  حمدمد أبو موسى   ص:اليزخمشريية يف تفسري الدرآنبالغة ا ل -2 
 .8/170وسي  ا ال لعاين  ا ملرو   -3 
َداب ا ل -4  دضاة ا لصري: قاضي ا ملفاهي ا خدين ا لأمحد بن حمدمد بن عدمر  شداب   هو: (م 1659 - 1569هـ =  1069 - 977) َفاهيا خَ شِّ

ثدماين فواله قضا، عا لسلطان مراد  لروم  واتصل ابا لبالد  إىلقبيلة خفاهة. ولد ونشأ مبصر  ورحل  إىللغة. نسبته ا لدب و ا سأتصاني  يف ا لوصاح  
ا سأعالم   أن تويف. إىلمصر ووي قضا،اً يعيش منه فاستدر  إىلروم  فنفي ا لبالد  إىلشام وحل  وعاد ا ل إىلسالنيك  مث قضا، مصر. مث عيز  عندا فرحل 

1/238. 
غواص ا ل)شر  درة  ط( و -دخيل ا لعرب من ا لعليل فيدما يف كالم ا ليتيدمة  و )شفا، ا لط( ترهم به معاصريه على نس   -با ا ال لمن أشدر كتبه )رحيانة 

 ط( أربع جملدا، -داضي عياض ا لرايض يف شر  شفا، ا لو )نسيم ط(  -س ا لا جملط( و )طراز  -واص للحريري ا خيف أوهام 
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ذكر فاعله مث ذكر  داة مثا سأفعل بعد ا لتأكيد لإلشعار أبن ذكر ا لتدوي و ا لفإمنا يفعلون ذلك لدصد بليغ: إما لدصد 
 َوِإْن َأَحٌد ِمَن  فعل مرة اثنية أتكيد وتدوية  مثل قوله: ﴿ا ل

ُ
وهذا يعىن أنه ال اختصاص هنا  - 1ْشرِِكنَي اْسَتجاَرَك﴾ا مل

 ا المكانه  فاعل ماقدم منا لختصاص سأن ا ال إىلتدوي ا لمن  ا  أو إما لالنتد -التوكيدتدوية و ل اأفاد  التددميبل 
بليغ  ومنه ا لم كالا لتتخريج عليه يف هذه  وحنوها من ا لذي يتعني ا لعتبار هو ا الملدصد طري  غري مطروق. وهذا 
فدرا، ا لملا أنفدتم على  هللادون  هللاعىن: لو أنتم اختصصتم مبلك خيزائن رمحة ا ملا". و ا هلقو  عدمر سأيب عبيدة "لو غريك ق

 عدم.ا لمتنان بتتخييل أن إنعام غريه كا التدريع ويف ا لشيئا. وذلك أشد يف 

وعند  -يدما يبدوف -بيضاويا لداضي ا لو  أيب السعودختصاص  فعند ا ال  أي تعيني موضع الثالثور ا حملأما 
 هللادون  هللاعىن: "لو أنتم اختصصتم مبلك خيزائن رمحة ا ملختصاص بني "أنتم ومتلكون" و ا البن عاشور: وسي واا ال ل

وانفردوا  يت ال تتناهىا ل تعاىل هللاوسي:  أبهنم لو ملكوا خيزائن رمحة ا ال لوأفاد،  عند  2فدرا، شيئا"ا لملا أنفدتم على 
 6رازي ا لو  5 4نسفيا لو يزخمشري  ا لوذه   3فدر.ا ل خشية ا المبلكدا من غري ميزاحم أمسكوها من غري مدتض 

 غريهم. إىلصفة ال تتعداه ا لش   أي أهنم خمتصون هبذه ا لشركني بصفة ا ملالختصاص 
بصفة  اختصاصدم -إليهشار ا ملختصاص ا الكشاف  أن ا لدكتور أبوموسى على صاح  ا لوهنا أيضا أشكل 

  تعاىل هللادون  هللارتكي "أنتم متلكون" سأنه لو ص  ليفيد اختصاصدم مبلك خيزان رمحة ا ليف قوله غري  على  -ش ا ل
 ستفاد من "لو" وهوابه  كدما مر.ا ملغ فدو ا لتبا ملش  ا لأما 

                                                           

 6توبة: ا ل -1 
 15/223تنوير  ابن عاشور  ا لتتحرير و ا ل -2 
 .8/171وسي  ا ال لعاين  ا ملرو   -3 
 كايفا ل" وكتاب" افعنا ل شر  نافعا مل" وكتاب نظومةا مل شر " صفىا مل" كتاب  له   ركا،ا ل أبو نسفي ا ل دينا ل حاف، حمدمود  بن أمحد بن هللا عبد -4 

ا  شر " وكتاب دين ل ا أصو  يف" عدمدةا ل" وكتاب فده ا ل أصو  يف" نارا مل" وكتاب" دقائ ا ل كنيز" وكتاب أيضا  تصنيفه ي"وافا ل" وكتاب" وايفا ل شر 
 ".دايةهل

ا شيتخوين( ا لسودون  معت  أبيه إىلسودوين )نسبة ا لعد  قاسم بن ُقطُلوبغا ا لدين أبو ا لفدا، زين ا لأبو   رتاهما لاج  .وسبعدمائة عشر سنة ببغداد كان
 .175م  دار ا لدلم دمش   ص: 1992  1  طحمدمد خري رمضان يوس   حتدي   هـ(879تو:ى: ا ملنفي )ا حل ا يدمجل
  حتدي  وختريج  هـ(710 تو:ى:ا ملنسفي )ا لدين ا لبن أمحد بن حمدمود حاف،  هللا ركا، عبد ا لأبو   مدارك ا لتنيزيل وحدائ  ا لتأويل  نسفيا لتفسري  -5 

 .2/280  طي   بريو،ا لكلم ا لدار م  1998  1يوس  على بدوي  ط
 .21/413رازي  ا لغي   ا لمفاتي   -6 
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ثاين ل ا  هو: بني "أنتم ومتلكون" و اسأو ختصاص يف موضعني: ا الية تفيد ا آلإن  -أعلم هللاو–وندو  
و أنتم متلكون" رتكي  "لا لكشاف عند ما أثبت أن ا ل  فصاح  اسأو ثاين مرتت  على ا لش   و ا لاختصاصدم بصفة 

 ستفاد من مدلو  مجيع.ا ملما هو  إىلثبا، وانتدل ا نإمفيد لالختصاص  ترك توضيحه لظدوره بعد 
يت ال ا ل تعاىل هللاعاين يف قوله: "أبهنم لو ملكوا خيزائن رمحة ا ملما قلناه عند صاح  رو   إىلولعلنا جند إشارة 

فكأنه يشري بدوله: "وانفردوا  1فدر."ا ل خشية ا التتناهى وانفردوا مبلكدا من غري ميزاحم أمسكوها من غري مدتض 
 إىلفدر" ا لة  خشيا الختصاص بني "أنتم ومتلكون" وبدوله: "أمسكوها من غري مدتض ا ال إىلمبلكدا من غري ميزاحم" 

 ش .ا لشركني بصفة ا ملوهواهبا  وهو اختصاص  ستفاد من "لو"ا ملختصاص ا ال

ين ذا ل  "مجلة اعرتاضية كأنه قيل: وهؤال، أبو السعود ا  . ق2خرة ُهْم يُوِقُنوَن﴾ سأ:﴿َوُهم ابتعاىلومثله قوله  
ا وف عبادا، خا ليدان ال من عداهم سأن حتدمل مشاق ا نإخرة ح   آلوقنون ابا ملا، هم ا حلصا ليؤمنون ويعدملون 

ة  لدالل ا وتغيري نظدمه اسأوىلصلة ا لية أو عاطفة له على ا لواو حا لصلة و ا لثواب أو هو من تتدمة ا لعداب ورها، ل
   أبو السعود ا  ق 4ذى َخَلَدىِن فدو يددين﴾ا لوحنوه قو  عيز وهل:﴿ 3على قوة يديندم وثباته وأهنم أوحديون فيه."

:﴿ُهَو حُيِْيي َوامُيِيُت تعاىلومثله قوله  5دنيا."ا لدين و ا ل من أمور كل ما يددمين ويصلحين  إىل"أي: هو يدديين وحده 
 وحنوه قو  عيز وهل:﴿َوابِ  7دنيا من غري دخل سأحد يف ذلك."ا ل"هو حييي وامييت" يف أبو السعود ا  ق 6تـُْرَهُعوَن﴾ إليهوَ 
سحار كأهنم ا سأستغفار يف ا الون على "أي هم مع قلة هجوعدم وكثرة اهجدهم يداوم 8ْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُروَن﴾سأَ 

ا ستغفار كأهنم ال حدا، أبن يوصفوا ابا سأضدمري إشعار أبهنم ا لفعل على ا لرائم ويف بنا، ا جلأسلفوا ليلدم ابقرتاف 
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أي:    أبو السعود ا  ق 2ْرِض﴾ا سأَ : ﴿ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن تعاىلومنه قوله  1تختصون به الستدامتدم له وإظناهبم فيه."مل
 -إليهسند ا مل-بتدأا ملدصر هنا مستفاد من تددمي ا لو  3"هو كونكم وخلدكم مندا ال غريه قصر قل  أو قصر إفراد."

مثل قولك: "أ ا سعيت يف حاهتك"  ويكون قلبا أو إفرادا عن من يسوغ هرايهندما يف  -أنشأكم-فعليا ل ر ا خعلى 
يف حتليل قوله  أبو السعود ا  ق 5ْرِض ُهْم يـُْنِشُروَن﴾ا سأَ ًة ِمَن ا هلَ ختََُّذوا : ﴿أَِم اتعاىلومثله قوله  4ديدي.ا حلدصر ا ل

تشنيع النفس ا لتجديل و ا لنكار و ا نإذي يدور عليه ا لة" وهو ا هلوتى  صفة لـ"ا مل:﴿هم ينشرون﴾ "أي: يبعثون تعاىل
وتى  كال مل ارض هم خاصة مع حداراهم ومجاديتدم ينشرون ا سأة من ا هلة  أي: بل أختذوا ا لختاذ فإنه واقع ال حما ال

ا هنم ادعوا هلا ية فكأا ال هلة مبعيز  من ذلك. وهم وإن مل يدولوا بذلك صرحيا لكندم حيث ادعوا هلا ا هلفإن ما اختذوها 
تنبيه على  ا لن م إليهضدمري ما أشري ا لتتخصيص يف تددمي ا لية حتدما. ومعىن ا ال هلصائص ا خنشار ضرورة أنه من نإ
﴾ هللاْت ُرُسُلُدْم َأيف ا ل: ﴿قتعاىلنكار كدما يف قوله ا نإوهبة مليزيد ا ملم لإلنشار ا هلمباينة ح ا  كدم : تعاىلوقوله  6َشكٌّ

ُتْم َتْستَـْديزُِؤَن﴾ هل﴿ُقْل أابِ  سأن يشك  تعاىلمباينة أمره  ا  رور للتنبيه على كدما جملار و ا جل  فإن تددمي 7َوآايتِِه َوَرُسولِِه ُكنـْ
 8فيه ويستديزأ به."

ا يف    الالختصاص  حيث ق -هم-ضدمريا ليزخمشري يف تددمي ا لعالمة ا لسعود ابع ا لويبدو أن أاب  
ا ل: أم اختذوا صوصية  كأنه قيا خنكتة فيه إفادة معىن ا لكشاف: "فإن قلت: ال بد من نكتة يف قوله: "هم". قلت: ل
ا ة نإفاد التددميبيضاوي فكالمه غري واض  يف كون ا لداضي ا لأما  9 هم وحدهم."ا النشار ا نإلى ة ال يددر عهل
ا ال ا وتى  وهم وإن مل يصرحوا به لكن ليزم ادعاؤهم هلا ملكرامية  ملا ها، يف تفسريه: "هم ينشرون ا لختصاص يف  ال
-ضدمريا ل ذلك زيد غة يفا لتدكم هبم  وللدمبا لبه جتديلدم و  رادا ملدمكنا، و ا ملقتدار على مجيع ا الية  فإن من لوازمدا هل
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أنه  إىلداضي أشار بدوله: زيد ا لدونوي  أن ا ليد  عليه ما ها، يف حاشية  1نشار هبم."ا نإوهم الختصاص ا مل -هم
ا  ر ا خعلى م قد إليهصر أيضا  سأن "هم" مسند ا حلتدوي و ا لعىن ولكن له فائدة وهو ا مللو مل يذكر مل خيتل أصل 

سأن فيه  -تصاصخا ال -ثاينا لكشاف اختار ا لختصاص أخرى  وصاح  ا التدوي مرة فد   ويفيد ا لفعلي فيفيد ل
وهم ا مل: ا  ولذلك ق -تدويا ل -اسأو اختار  -بيضاويا لداضي ا ل -صن ا ملتدكم و ا لتجديل و ا لغة يف ا لمب

 2لالختصاص.
فيدا لالختصاص  أما م التددمي  وهي ما كان فيدا أيب السعودىت عثر ا عليدا يف تفسري ا ل التددميهذه أمثلة  

وضعني أشار فيددما ا مل على ال اتتبع مل نعثر ا لستدرا، و ا الفبعد  التوكيدفعلي للتدوية و ا ل ر ا خعلى  إليهسندا ملتددمي 
 3َكِذَب َوُهْم يـَْعَلدُموَن﴾ا ل هللا:﴿َويـَُدوُلوَن َعَلى تعاىل قوله . أحدمها يفالتوكيدتدوية و ا لنإفادة  التددميمبجي،  أبو السعود

كيد وتسجيل عليدم   وهو أتتعاىل هللاأهنم كاذبون ومفرتون على " كرامية :ا لية ا آليف تفسري  أبو السعودحيث يدو  
 : ﴿وَ تعاىلواثنيددما يف قوله  4تعدمد فيه".ا لو  هللاكذب على  لاب

ُ
أبو يدو   5َة قـُُروٍ،﴾يـَتَـَربَّْصَن أِبَنـُْفِسِدنَّ َثالثَ طَلَّداُ، ا مل

يتان به ا نإ إىلة سارع ملأمور به مما جي  أن يتلدى ابا ملمر مفيد للتأكيد إبشعاره أبن ا سأ   "خ ر يف معىن السعود
لتصرحيه  اسأو ذا أوض  من وه 6بتدأ مفيد ليزايدة أتكيد".ا ملمر فتتخ ر به موهودا متحددا وبناؤه على  سأفكأهنن امتثلن اب

رتكي  للتأكيد ا لادة  فدو غري مصر  فيدا  إبفاسأوىلية ا آلمفيد للتأكيد. أما  إليهسند ا ملرتكي  على تددمي ا لأبن بنا، 
للتدوية  ددميالتشتدملة على ا ملرتاكي  ا لة  لستفاد من كالمه. وهذا ال يد  على قلة دالا مل  وهو إليهلكنه مشري 

ا رتاكي  ا لففي  سياق ا لأيضا إذا  اس   التوكيدتدوية و ا لختصاص فإنه يفيد ا الرتكي  إذا أفاد ا ل  سأن التوكيدو 
 تفسري قوله كم وتوكيده. يدو  ابن عاشور  يفا حلثاين: تدوية ا لعىن ا مل ا  وهبة لالختصاص يبدى احتدما ملسابدة ل

ا ري ضدم لتصل ابا ملضدمري ا ل ر بـــ"إن" وأتكيد ا خا أتكيد إليد"أومأ  7تـَْنيزِياًل﴾. الدرآن﴿ِإ اَّ حَنُْن نـَيزَّْلنا َعَلْيَك  :تعاىل
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 أتكيدا على أتكيد  ال اتتخصيص ا لصر و ا حلدصر إذ ليس ا لنفصل  فاهتدمع فيه أتكيد على أتكيد وذلك يفيد مفاد مل
 1 أ ا"."ا ال الدرآنعىن: "ما نيز  عليك ا ملسكاكي  فا ل ا  كدما ق

ا كي  على التنفك عندا  فإذا د  تر  التوكيدتدوية و ا لة بذااها على  لختصاص فيه دالا الوهذا يد  على أن 
ل قد رتكي  للتدوية ص  لالختصاص  با لعكس  أي إذا ص   ل  وال جيوز ابالتوكيدتدوية و ا لختصاص د  على ال

 أعلم. هللاسياق. وا ل إىلكم يرهع فيه ا حليص  وقد اليص   و 

 

 

 

 

 نفي:ا ملفعلي ا ل ر ا خعلى  إليهسندا ملتددمي 

كم. ظاهر  ا حلية ثبت يف كونه مفيدا لالختصاص وتدو ا ملنفي فإنه كا ملفعلي ا ل ر ا خإذا قدم على  إليهسند ا مل
ىت ساق ا لة مثلا سأكم  و ا حلختصاص وتدوية ا المرين  ا سأرتكي  يفيد ا لداهر يد  على أن مثل هذا ا لكالم عبد 

داهر يف ا لمام عبد ا نإكم فد . يدو  ا حلتأكيد وتدوية ا لدضية  تفيد ا لعجاز" لتوضي  ا نإهلا يف كتابه "دالئل 
نفي ما اقتضاه ا ملعل فا ليدتضي يف  -فعليا ل ر ا خعلى  إليهسندا ملتددمي  -صنيعا لعجاز: "واعلم أن هذا ا نإدالئل 
سن هذا"  كان أشد لنفي إحسان ذلك عنه من أن تدو : "ال حتسن هذا"  ويكون ثبت  فإذا قلت: "أنت ال حتا مليف 
من هو أشد إعجااب بنفسه  وأعرض دعوى يف أنه حيسن  حىت إنك لو أتيت بـ "أنت" فيدما بعد  اسأو كالم يف ا ل

  يفيد 2ْم ال ُيْشرُِكوَن﴾َرهبِِّ ِذيَن ُهْم بِ ا ل: ﴿وَ تعاىلدوة. وكذلك قوله ا ل"حتسن" فدلت: "ال حتسن أنت"  مل يكن له تلك 
 3ذين ال يشركون برهبم  أو: برهبم ال يشركون" مل يفد ذلك."ا لشراك عندم  ما لو قيل: "و ا نإتأكيد يف نفي ا لمن 
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فيدا  التددمية ل سعود صر  أبن دالا لرتاكي   مل جند أاب ا لىت ورد، فيدا مثل هذه ا لوبعد استدرائنا ملواضع 
عن  1 رُوَن﴾ليس للدصر  يدو :"﴿َوُهْم ال َيْسَتكْ  التددمية  للالختصاص أو للتدوية  بل نراه يصر  يف موضع أن دال

 2ضدمري ليس للدصر".ا لسجود له وتددمي ا لعبادته عيز وهل و 

 أبنه يرى دالتن ى،    وهيالتددمييت وقع فيدا ا لواضع ا ملشارا، أثنا، تفسريه لبعض ا نإوقد الحظنا بعض  
أبو يدو   3ُروا فـَُدْم ال يـُْؤِمُنوَن﴾ِذيَن َكفَ ا ل هللادََّوابِّ ِعْنَد ا ل: ﴿ِإنَّ َشرَّ تعاىلتأكيد. وذلك يف قوله ا لللتدوية و  التددمية ل

 بع ال يـَْلويدم صارفطا لكفر ورسوِخدم فيه وتسجيل عليدم بكوهنم من أصل ا ل: "حكم مرتت  على متاديدم يف السعود
  طبع ال يلويدم صارف وال يثنيدم عاطا لففي قوله: "تسجيل عليدم بكوهنم من أصل  4وال يثنيدم عاط  أصال."

  من ذلك دررة. وقريا ملؤكدة ا مل،  الدالا لنفي أفاد هذه ا ملفعل ا لضدمري على ا لأن بنا، تددمي  إىلأصال"  إشارة 
   "﴿اَل يـُْؤِمُنوَن﴾ ملا أهنم أبو السعوديدو   5أَنُفَسُدم فـَُدْم اَل يـُْؤِمُنوَن﴾ ذين َخِسُرواْ ا لكرامية ﴿ا لية ا آلقوله  يف هذه 

رد على من ل ااميان  وفيه من أتكيد ا نإأهنم ال يؤمنون ملا طبع على قلوهبم عدم  إىلكالمه يشري   6مطبو: على قلوهبم."
ناهم فـَُدْم اَل أَْيِديِدْم َسّدًا وِمْن َخْلِفِدْم َسّدًا فأغشي:﴿َوَهَعْلَنا ِمن بـَنْيِ تعاىلزعم أهنم سيؤمنون. ومثل ذلك  قوله 

  "﴿فـَُدْم اَل يـُْبِصُروَن﴾ إما تتدمة للتَّدمثيل وتكدميل له أي: تكدميل  أي: "وهعلنا مع ما أبو السعوديدو   7يـُْبِصُروَن﴾
ار شي، ال يددرون على إبصذُكر من أمامدم سدا عظيدما ومن ورائدم سدا كذلك فغطينا هبا أبصارهم فدم بسب  ذلك 

ما أصال". وإما متثيل مستدل فإن ما ذكر من هعلدم حمصورين بني سدين هائلني قد غطَّيا أبصارهم حبيث ال يُبصرون 
ا رومني عن ، حما الدا جلغي و ا لم وكوهنم حمبوسني يف مطدمورة ا هلفظاعة ح ا  كش  عن كدما لشيئا قطعا كاف يف 

ا   " أبو السعوديدو   9: ﴿ُصمٌّ بُْكٌم ُعدْمٌي فـَُدْم اَل يـَْرِهُعوَن﴾ تعاىلوقري  من ذلك قوله  8اي،."ا آلدلة و ا سأنظر يف ل
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دى ا هل إىلدون ذكورة ال يعو ا ملصفا،  لة على ترت  ما بعدها على ما قبلدا  أي: هم بسب  اتصافدم اب لفا، للدالل
ا أمر  نتيجة للتدمثيل مفيدة ليزايدة اهويل وتفظيع فإن قصارى يت أخذوها وا لة  لضالا لذي تركوه وضيعوه أو عن ا ل
ضدمري ا لقيل" بصار. و ا نإمشعر    نط  والختالا لسدمع و ا لتدمثيل بداؤهم يف ظلدما، هائلة من غري تعرض ملشعري ل

يل له أبن ما أصاهبم دمكرامية تتدمة للتدمثيل وتكا لية ا آلتددمة يف ا ملضدمائر ا لعىن كا ملددر وما بعده للدموصو  ابعتبار ا مل
اعرهم مجيعا ا بل اختلت مشا هلبصر حبا لليس جمرد انطفا،  ارهم وبدائدم يف ظلدما، كثيفة هائلة مع بدا، حاسة 

يتددمون أم ديدة فبدوا هامدين يف مكا ااهم ال يرهعون وال يدرون أا حلتشبيه أو ا لصفا، على طريدة ا لواتصفوا بتلك 
 1ة فيدم."ا لحل اة على استدمرار تلك  لمسية للدالا الدملة ا جل إىلعدو  ا لما ابتدأوا منه و  إىليتأخرون وكي  يرهعون 

فظيع أمرهم كدما هو م  وتفيد زايدة اهويل وتا هلفظاعة ح ا  يد  على كدم التددمييتني على ا آلرتكي  يف كلتا ا لوبنا، 
يا لو افرتضنا مر هلا سأرتاكي . وليتض  ا ل، ملثل هذه ، وإحيا،ا ال دالا ال  وما هذه أيب السعودستفاد من كالم ا مل

رتكي  قد نبا ل اوقلنا: "فأغشيناهم فال يبصرون" و" صم بكم فال يرهعون"  ليتجلى أن  التددميرتكيبني على غري ا لبنا، 
 يت ينبغي أن يكون عليدا.ا ل ا  ا حلعن صورته و  ا  عىن قد ز ا ملعىن  و ا ملعن 

تدوية  لكن ا لختصاص و ا الة على  لدالا لرتكي  ولو حيتدمل ا لولدد صر  ابن عاشور يف تفسريه أبن هذا  
تأكيد ال ا لدوية و تا لرتكي  يفيد ا لغل . وأنه أشار يف عدة مواضع أن مثل هذا ا سأكثر و ا سأهو  التوكيدته على  لدال
صلة  ل اتتخصيص ال أثر له يف ا لا مفيد للتتخصيص  سأن هن التددميوليس   2ختصاص. يدو : ﴿فدم ال يؤمنون﴾ا ال

نفي  أن ال يفيد ا لف عد  حر  إليهسند ا ملنفي إذا مل يدع ا ملفعلي ا ل ر ا خعلى  إليهسند ا ملكثر يف تددمي ا سأوسأن 
 3كرمي.ا ل الدرآنكثر يف ا سأتتخصيص  وذلك هو ا لتدوي  دون ا ل ا التدداميه 
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 نفي: ا لة ا ليف ح إليهسند ملا تددمي 
ا ى رتكي  يد  علا لنفي  كدولك: "ما أ ا قلت"  وهذا ا لإذا وي حرف  إليهسند ا ملراد به تددمي ا ملو 

 ر  خصيصه ابليفيد خت إليهسند ا ملمام: "وقد يددم ا نإبالغني   يدو  ا لداهر ومجدور ا لمام عبد ا نإختصاص  عند ال
ك وثبوته فعل عنا لنفي كدولك: "ما أ ا قلت هذا"  أي مل أقله مع أنه مدو   فأفاد نفي لا فعلي إن وي حرف ا ل

 اعر:شا ل يف شي، ثبت أنه مفو  وأنت تريد نفي كونك قائاًل له  ومنه قو  ا اللغريك  فال تدو  ذلك 
 1دل   اراا لوال أ ا أضرمت يف   وما أ ا أسددمت هسدمي به 

نفيددما.  إىل نفي كونه فاعاًل هلدما ال إىلدصد ا ل  هلدما  فا لثابت ما أ ا ها لضرم ا لوهود و ملا سدم ا لعىن أن هذا ا ملإذ 
أحد  : "ما قلت أ ا والا    بل يداسأو ثاين مفدوم ا ل: "ما أ ا قلت وال أحد غريي". ملناقضة منطوق ا  وهلذا ال يد

 2.غريي"
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اص يف مثل هذه ختصا ال  مل نعثر على تصري  أو إشارة  يد  على أخذ أيب السعودوبعد أن استدرينا تفسري 
﴿ال َيْسَتِطيُعوَن َنْصَر أَنـُْفِسِدْم  3﴿َوال ُهْم يـُْنَصُروَن﴾ 2َوال ُهْم ُيْستَـْعتَـُبوَن﴾ ﴿ 1َوال ُهْم يَذَّكَُّروَن﴾ ية : ﴿الدرآن رتاكي ا ل

َدُذوَن﴾َوال ُهْم  ﴿ 4َوال ُهْم ِمنَّا ُيْصَحُبوَن﴾ يَزُفوَن﴾ ﴿ 5يـُنـْ  ﴿ 8" َوال ُهْم حَيْيَزنُوَن﴾ 7﴿َوال أَنـُْتْم حَتْيَزنُونَ  6َوال ُهْم َعْندا يـُنـْ
 .9َوال ُهْم يـُْنَظُروَن﴾

ذا مع داهر يف ها له عبد ا لدكتور أبو موسى: "ما قا لكثرية  يدو  ا سأمام على ا نإعلدما، قو  ا لوقد محل 
ا حني يسل   تكلما مل  ال الزم؛ سأن ا لبعده ليس عند ما على إطالقه  وإمنا هو أمر غني من الباحثيت أغر، ا لدقته 

ختصاص ال افعل مسكو، عنه فيدمكن أن يكون اثبتا كدما يف أمثلة ا لفعل؛ سأن ا لفاعل ال يليزم منه ثبو، ا لنفي على ل
يل  نعم ذي تيزعدمون أنه قد قا لداهر  وقد يكون غري اثبت كدما يف قولنا: ما أ ا قلت هذا أي هذا ا ليت ذكرها عبد ا ل

 10فعل عنه."ل ارغبة يف توكيد نفي ا لفاعل لالهتدمام  و ا لعىن أن تدو  ما قلت هذا  ولكنك قدمت ا ملاميكنك يف هذا 
تصاص يف مفيدا لالخ أبو السعودفي  فجعله نا لمع إيال، حرف  إليهسند ا مل ر مشتدا وقدم ا خأما إذا كان  

 نفيا لضدمري حرف ا ل: "وإيال، أبو السعوديدو   11﴿َوَلْوال َرْهُطَك َلَرمَجْناَك َوما أَْنَت َعَلْينا ِبَعيزِييٍز﴾كرامية : ا لية ا آلهذه 
رينة قولِه: فعل ال سيدما مع قا لفاعل دون ا ل إىلنفي ا لة على رهو:  لِدالا لعن  ا   ر فعليا غري خا خوإن مل يكن 

ذه عيزة علينا". وحيث كان غرُضدم من عظيدمتدم ها سأ﴿ولوال رهُطك﴾ كأنه قيل: "وما أنت علينا بعيزييز بل رهُطك هم 
من عنده  رابنيتني حسبدما يوهبه كونه على بينة من ربه مؤيداا لعيزة ا لدوة و ا لسالم من ا لنفي ما فيه عليه  إىلعائدا 

12عتبار."ا العتداِد به و ال اإسداط ذلك كّله عن درهة  إىلو  إليه ابة ا نإتوكل عليه و ا لتوفي  منه و ا لطل  ويدتضيه قضية 
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لديزويىن  سكاكي  خالفا لا لشت  وكونه مفيدا لالختصاص هو مذه  ا مل ر ا خعلى  إليهسند ا ملوتددمي 
خبار ا نإرد عيزة بل جما لأنه لو مل يكن قصدهم اختصاصه بنفي    ستدالا الية  ووهه ا آلسكاكي هبذه ا لواستد  

ومل يكن مطابدا  هللا"أي من ني  1﴾هللااي قـَْوِم أََرْهِطي أََعيزُّ َعَلْيُكْم ِمَن  ا  واب ﴿قا جلبعدم عيزته عليدم  مل يستدم هذا 
  2عيزة."ا لك اختصاصه بنفي عيزة عنه على ثبواها للغري  وإمنا يد  على ذلا لة لنفي  لم إذ ال دالا هلملد

 لتددمياختصاص وفاقا وإمنا يفيده ا اليضا  أبن هذا من ابب "أ ا عارف" وهو ال يفيد ا نإواعرتض صاح  
ليس بشي،   -سالما لأي هواب شعي  عليه  -واب جلتدمسك ابا لوزاد قائال أن  3فعل مثل: "أ ا عرفت".ا لعلى 

 أبو السعودوهل در   4رهطه أعيز عليدم  من قوهلم: ﴿َوَلْواَل َرْهُطَك َلَرمَجَْناَك﴾.سالم فدم كون ا لجلواز أن يكون عليه 
عليه -عي  ناشئة للتخوف عن شا لعيزة ا لختصاص  أبهنم نفوا ا الأبن هعل قوهلم: ﴿لوال رهطك لرمجناك﴾ قرينة على 

 أصال وأثبتوا ها لدومه. -سالما ل

وسي  ا ال لو  بيضاويا لداضي ا ليزخمشري و ا لباركة عند كل من ا مل يةا آلختصاص يف ا الرتكي  ا لوقد أفاد  
  6و ﴿َوما أَْنَت َعَلْيِدْم ِبوَِكيٍل﴾ 5ِذيَن آَمُنوا﴾ا لسكاكي. وكذلك قوله سبحانه: ﴿َوما َأ َا ِبطارِِد ا لوذكروه أتييدا لدو  

 7لك كله.صر يف ذا حل التددميكشاف وغريه إبفادة ا ل ر صفة  وقد صر  صاح  ا خنفي وكان ا لمما يلي حرف 
دما  ر وصفا كا خيضا  بعد ندل خالصته: "أبن ما فيه ا نإه صاح  ا لكش  عدما قا لوأهاب صاح  

دليل بعينه  وأن ا ل صر لذلكا حلعرتض يداربه يف إفادة ا ملتدوى على ما سلدمه ا ل ر فعال يف إفادة ا خيدارب ما فيه 
فددمه من ذلك ال عيز فا لتتخصيص ال أصل ا لكالم أن يفاد ا لال َرْهُطَك َلَرمَجْناَك﴾ كفى به دليال أن ح  قوهلم: ﴿َوَلوْ 

 8كالم بل يؤكده."ا لينايف كونه هوااب هلذا 
ا فيد للتدوية و رتكي  غري ما لدمدور  حبيث يرى مثل هذا ا جل  ا لتنوير رأاي خيا لتحرير و ا لووهد ا لصاح   

شأن  ومل يثبت ا لا ىت شأهنا هذا لاي، ا آلوهدة عند حتليله تراكي  ا لقد هرى يف تفسريه على هذه ختصاص  وأنه ال
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له: سند يف قو ا ملعلى  إليهسند ا ملابن عاشور : "وليس تددمي  ا  ق 1يضا .ا نإسأي مندا اختصاصا  متابعا صاح  
 3يفيد ختصيصا وال تدواي."  2﴿َوما أَْنَت َعَلْينا ِبَعيزِييٍز﴾
ع ما يرد شر  وأهاب عن مجيا لبس  و  لوضو: ابا ملوسي يف تفسريه حيث تناو  ا ال لعالمة ا لوقد أحسن 

 ر فيه ا خنو: أي إذا كان ا لمن هذا  تعاىل هللاوأما قو   4عرتاضا،  وانتصر له  وره  قوله.ا السكاكي من ا لعلى 
بو ألالختصاص بل هعله مفيدا للتوكيد:يدو   التددمي أبو السعودمل جيعل  5نَّاِر﴾ا ل﴿َوما ُهْم صِخارِِهنَي ِمَن مشتدا 
 6م كدما يف قوله:إليدة على قوة أمرهم فيدما أسند  لضدمري للدالا ل   "و السعود

 7يا"ا لغا ملواهرد سباق يبذ   لبد كل طدمرةا لهم يفرشون 
ا عجاز  حيث قنإ ايف دالئل  التوكيدتدوية و ا لعلى  التددمية   لشعر لدالا لداهر هبذا ا لمام عبد ا نإواستد  

صفة دعوى من يفردهم هبا  وينص عليدم فيدا  حىت كأنه يعرض بدوم ا لأن يدعي هلم هذه  -شاعرا لأي  -:"مل يرد 
يل  وأهنم ا خ. وإمنا أراد أن يصفدم أبهنم فرسان اميتددون صدوا، ا  آخرين  فينفي أن يكونوا أصحاهبا. هذا حم

سامع هلم  ل ا أنه بدأ بذكرهم لينبه ا الندا  وأن ذلك دأهبم  من غري أن يعرض لنفيه عن غريهم  ياد ما جليدتعدون 
صفة شك  ومن توهم أن يكون قد وصفدم با لصفة  ليدمنعه بذلك من ا لم مبا يف نفسه من إليدويعلم بداي قصده 

 8."إليهليست هي هلم  أو أن يكون قد أراد غريهم فغل  
 9سبكىا لليه كرامية  واعرتض عا لية ا آلللتدوية يف  التددمييزخمشري إبفادة ا لعالمة ا لد دو  عنا لوقد سب  

ذلك  وإن   سنة  لكننا نراهم غري حمدني يفا لكرامية دليل سأهل ا لية ا آلية  ملا يف ا لأبنه دسيسة اعتيز  10وأخرون هللارمحه 
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يف  حنافا سأسنة من ا لوهو إمام أهل  أبو السعودعالمة ا ليزخمشري معتيزليا ومدافعا عن عدائدهم. كي  و ا لكان 
ا رتادفة هلذا ا ملاكي  رت ا لختصاص يف ا اليزخمشرى يثبت ا لذلك " أن  إىليزخمشري. إضافة ا لعصره يفسر  مثل تفسري 

﴿َوما ُهْم 2عيز وهل:  و قوله 1َفدما أَْنَت بِِنْعدَمِة َربَِّك ِبكاِهٍن َوال جَمُْنوٍن﴾ : ﴿تعاىلرتكي  يف آاي، أخرى  مثل  قوله ل
خرى  وهي: ا سأ دميالتدصورة  إىلسند  وننتدل ا ملعلى  إليهسند ا ملوهبذا انتدينا من حتليل أمثلة تددمي  3مبُْؤِمِننَي﴾.

 .إليهسند ا ملسند على ا ملتددمي 
 
 
 
 

 
 سند:ا ملتددمي  

بتدأ فاعاًل  مل افعلي لو ُقدم لصار ا ل ر ا خفعلي. سأن ا ل ر غري ا خخصوص  -هنا  -سند ا ملراد بتددمي ا مل
وهو  - ر خ اصدق ينفع"  لو قدمنا فيه ا لرتكي  مغايرا متاما ملا حَو  عنه. فدمثل  قولنا: "ا لوحلصلنا على من  من 

د سنا مليف تددمي  البحثكالم تددمي. كذلك نتناو  ا لصدق". وال يظدر إذا أن يف ا لرتكي : "ينفع ا لسأصب   –فعلي 
ا ذى فصل عنه ل انطل  زيد" و ا ملنطل " و "ا ملذى يتغري يف مثل قولنا: "زيد ا ل  أما التددميذى يبدى مسندا بعد ا ل
 دراسة.ا لعجاز فال نتعرض له يف هذه ا نإداهر يف دالئل ا لمام عبد نإ

 4  أهم مندا ما يلي:إليهسند ا ملسند على ا ملبالغيون عدة أسباب لتددمي ا لقد ذكر 

  حنو: ﴿لُكْم ديُِنُكْم َوىِلَ دِيِن﴾إليهسند  ملسند لبيان ختصيصه ابا ملتددمي 
5 
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 شاعر:ا لمر على أنه خ ر ال نعت كدو  ا سأتدداميه للتنبيه من أو  

 1دهرا لصغرى أهل من ا لومهته    له مهم ال منتدى لكبارها 

 شاعر:ا لكدو    إليهسند ا ملذكر  إىلتدداميه للتشوي   

 2ددمرا لضحى وأبو إسحاق و ا لمشس   دنيا ببدجتدا ا لثالثة تشرق 

بالغية ا لراره سند وأسا ملبالغني نتناو  تددمي ا لسند عند ا ملوهيز سأسباب تددمي ا ملستعراض ا الوبعد هذا 
ثبا،  ا نإة ا ل حيف إليهسند ا ملسند على ا مل: تددمي اسأو قسدمني   إىلوضو: ا مل  وقد قسدمنا أيب السعودعالمة ا لعند 

 نفي.ا لليه حرف نفي  أي إذا و ا لة ا ليف ح إليهسندا ملسند على ا ملثاين: تددمي ا لنفي  و ا لسند حرف ا ملأي إذا مل يل 

 

 ثبا،:ا نإة ا ليف ح إليهسند ا ملسند على ا مل: تددمي اسأو دسم ا ل

ا بالغية  أنه اميتاز بني ا لسند وإبراز أسراره ا مللتددمي  أيب السعودتتبع نستنتج من تعرض ا لستدرا، و ا البعد 
فين وحبر ال ينفد ذى هو كنيز ال يا ل تعاىل هللابالغة وأصوهلا على كتاب ا لكاملة لتطبي  قواعد ا لعناية  لفسرين ابمل

أبو ىت صر  ا ل -ناقشةا ملبدون  -اي،ا آلمهية مث نكتفي بذكر ا سأواضع ذا، ا ملومعني ال ينبض. ونناقش هنا بعض 
تكاثر وقد تتشابه ت التددميبالغي أو أشار إشارة سريعة أثنا، تفسريه. سأن مواضع ا لوسره  التددمي إىلفيدا  السعود

 طو  للبحث.ا ملتكرار ا ل إىلأسراره  فال حاهة 

صيص ختصاص  أي ختا الدصر و ا ل  هو إليهسند ا ملسند على ا ملمن إفادة تددمي  أبو السعودمن أهم ما ذكر 
: ﴿لُكْم ديُِنُكْم َوىِلَ دِيِن﴾تعاىلسند. وذلك يف مثل قوله  ملاب إليهسند ا مل

شراك ا نإذي هو ا لعىن: "أن دينكم ا ملو  3
فارغة فإن ذلك ل اصو  ي أيضا كدما تطدمعون فيه فال تعلدوا به أمانيكم ا حل إىلصو  لكم ال يتجاوزه ا حلمدصور على 
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لدتدموه صو  لكم أيضا سأنكم عا حل إىلصو  ي ال يتجاوزه ا حلتوحيد مدصور على ا لذي هو ا ل، وأن ديين ا الا حمل
ا م تعبد شراك وحيث كان مبىن قوهلا نإتكم أو استالمي إايها"  وسأن ما وعدمتوه عني  هلذي هو عباد،ي الا ل ا   حملاب
سند قصر إفراد ا ملددمي ستفاد من تا ملدصر ا لكان عبادتني  ا لفريدني يف كلتا ا لك سنة على شركة ا هلتنا سنة ونعبد هل

 1حتدما."
جيييز أن  شدور  لكنها ملسند كدما هو ا ملعلى  إليهسند ا ملسند يوه  قصر ا ملأن تددمي  أبو السعودويرى 

وي ديين ال :  "أبو السعود ا  : ﴿وي دين﴾ قتعاىل  وذلك يف قوله إليهسند ا ملسند على ا مليكون موهبا لدصر 
 .إليهسند ا ملسند على ا ملدينكم." فدو من قبيل قصر 

ُتْم﴾ ﴿:تعاىلسند يف قوله ا مللدصر  التددميكذلك أفاد     أي: "لكم ما  أبو السعود ا  ق 2َوَلُكْم ما َكَسبـْ
جاوزكم". عىن: "ما كسبتم فدو لكم ال يتا ملعكس لكان ا لسند  إذ لو كان ا ملكسبتدموه ال ما كسبه غريكم"  فدو قصر 

يزخمشري ل اشدور. لكن ا ملسند على خالف ماهو ا مللدصر  التددميهذا أي إفادة  إىليزخمشري ا لعالمة ا لوقد سبده 
كرامية : ا لية ا آل سند. يدو  يف تفسري هذها مللدصر  -هلا ماكسبت ولكم ما كسبتم–دملتني ا جليف كلتا  التددميهعل 

ُتْم﴾هَلا  ﴿ عىن: "أن أحدا ال ينفعه كس  غريه متددما كان أو متأخرا  فكدما أن أولئك ا مل 3َما َكَسَبْت َوَلُكْم ما َكَسبـْ
 4 ما اكتسبتم. وذلك أهنم افتتخروا أبوائلدم".ا ال ما اكتسبوا  فكذلك أنتم ال ينفعكم ا الال ينفعدم 

سبته سند  يدو : "﴿هلا ما كسبت﴾ أي هلا ما كا ملصر  لداسأوىلدملة ا جليف  التددميفدد هعل  أبو السعودأما 
شدور". ا ملهو  كدما  إليهسند ا ملسند يوه  قصر ا ملغريها فإن تددمي  إىلكية التتتخطاها ا حملة ا حللص ا  عدما سأمن 
ُتْم ﴾ أي لكم ما كسبتدموه ال ما كسبه غريكم فإن تددميا ملثانية لدصر ا لدملة ا جلويف  ا  سند  يدو : "﴿ َوَلُكْم ما َكَسبـْ
لُكْم ديُِنُكْم َوىِلَ دِيِن﴾ ﴿ تعاىلكدما قيل يف قوله   إليهسند ا ملسند قد يدصد به قصره على مل

 أي وي ديىن الدينكم."  5
ام إذ اليتوهم دا ملسند كدما قيل: مما ال يساعده ا ملعلى قصر  -﴿هَلا َما َكَسَبْت﴾ -اسأوىلدملة ا جلمث يدو : "ومحلة 

ني امتناعه أبن ذى يتوهم انتفا: هؤال، بكسبدم فبا لبيان امتناعه وإمنا  إىلمتوهم انتفاعدم بكس  هؤال، حىت حيتاج 
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م  وإمنا ليدإ ماكسبوا فال ينفعدم انتساهبم ا الغريهم وليس هلؤال،  إىلة خمصوصة هبم ال تتتخطاهم ا حلصا لم ا هلأعدم
 1أتتوين أبنسابكم."م وا هلناس أبعدما لسالم اي بين هاشم ال أيتيين ا لعليه  ا  كدما ق  ا  عدما سأينفعدم اتباعدم هلم يف 

يزخمشري سأنه مل يصر  بذلك كدما مر  وإمنا قولنا حمدمو  ا لعالمة ا لرد على ا لولسنا متأكدين أنه قصد هبذا 
 رأي.ا لعلى عدم عثور ا على أحد يرى مثل هذا 

 التددميوكذلك مل جيوز  2دملتني.ا جليف كلتا  إليهسند ا مللدصر  التددميتنوير فدد هعل ا لتحرير و ا لأما صاح  
ا يف  إليهسند مل الدصر  التددمي  وهنا أيضا أثبت أبو السعود: ﴿وي دين﴾ كدما هوزه تعاىلسند يف قوله ا مللدصر 

لُكْم ديُِنُكْم َوىِلَ دِيِن﴾. وضعني: ﴿مل
كرامية ل اية ا آلشدور يف هذه ا ملكدما هو   إليهسند ا ملقصر  إىل أبو السعودوذه   3

عىن: "ال جتاوزكم ا ملأي  4ُكْم﴾ا لَوَلُكْم أَْعدم عىن: "ال يتتخطا ا هيزاؤها ثوااب كان أو عدااب" ﴿ا ملنا﴾ أي ا للَنا أَْعدم ﴿ :
 كرامية يدارب ملا مر.ا لوإن كان أسلوب   5حبسناتكم ونتضرر بسيآتكم".آاثرها لنستفيد 

يزة  أنه ال يد  عجا ملية الدرآنرتاكي  ا لكنونة ورا، ا ملسرار ا سأره   واعتنائه إببراز ا ملومما يد  على حسه 
ية مشتدملة على ا آلن ليكش  عن أسراره وإحيا،اته  وكثريا ما ال يصر  أب النصدصر بل خيوض يف أغوار ا لعند تعيني 

دارى، ا لوب حيث سلا سأ. وهذا النصواقع يف ا لتغيري ا لدصر  بل يفسرها حس  مدتضى نكتة بالغية  اشئة من ا ل
وص النصتلدي ملعرفة ا ملية  وأنه أدخل وأوكد نإجياد إمكانيا، يف الدرآنبالغة ا لعلى قرا،ة فاحصة ونظرة دقيدة أتملية يف 

 . -بشكل خاص -يةالدرآنوص النصو  -عامبشكل  –بالغية ا ل
َِِِّ ماية: ا لتا لاي، ا آلولنالح، إشاراته يف   6ُموُر﴾ا سأُ تـُْرَهُع  هللا إىلْرِض وَ ا سأَ سَّدماواِ، َوما يف ا ليف  ﴿َو

فائنة للحصر ملكا وخلدا إحيا، وإماتة وإاثبة ا لتخلوقا، ا ملوحده من غري شركة أصال ما فيددما من  تعاىلأي: له "
 مدام عدال،  وإما لتنيزيلدم منيزلة غريهم إظدارا حلداراهم يفا لعدال، على ا لوتعذيبا. وإيراد كلدمة "ما" إما لتغلي  غري 

ورهم مور﴾ أي أما ال ﴿ترهع  الغريه شركة أو استدال إىلحكدمه وقضائه ال  إىل﴾ أي: هللا إىل﴿و  تعاىلبيان عظدمته 
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 ادملة مدررة ملضدمون ما ورد يف هيزا، ا جلفيجازي كال مندم مبا وعد له وأوعده من غري دخل يف ذلك سأحد ق   ف
َِِِّ ُمْلُك  وحنوه يف قوله عيز وهل: "﴿ 1فريدني."ل داهر فيددما حبيث يتصرف ا لسلطان ا ل"أي  2ْرِض﴾ا سأَ سَّدماواِ، وَ ا لَو

 د إجيادا وإعداما إحيا، وإماتة تعذيبا وإاثبة من غري أن يكون لغريه شائبة دخل يففيددما وفيدما فيددما كيفدما يشا، ويري
َِِِّ َغْيُ   3وهوه."ا لشئ من ذلك بوهه من  خاصة ال  تعاىل 4ْرِض﴾ا سأَ سَّدماواِ، وَ ا لوكذلك قوله عيز وهل: "﴿َو

ني قاطبة حبيث تخلوقا ملغائبة عن علوم ا لمور سأ اْرِض﴾أي ا سأَ سَّدماواِ، وَ ا ل وال اشرتاكا ﴿ َغْيُ   السأحد غريه استدال
 ."  الا ال مشاهدة وال استدالإليدال سبيل هلم 

أي  -اص بهختصا الراد بيان ا ملية  وهي: أن الدرآنتذوقه للبالغة  ا  نكتة مددمة يد  على كدم إىلوهنا أشار 
غيبة ال من ل اسبدما ين ى، عنه عنوان علومية حا ملمن حيث  -تعاىلرض به سبحانه و ا سأسدموا، و ا لاختصاص غي  

د  مر. وفيه إشعار أبن علدمه سبحانه حضوري فإن حتا سأمر كذلك يف نفس ا سأدملوكية وإن كان ا ملتخلوقية و ا ملحيث 
 5رض".ا سأسدموا، و ا ل  ولذلك مل يدل: "وهل علم غي  تعاىل إليهنسبة  لغيوب يف نفسدا علم ابا ل

َِِِّ ُمْلُك تعاىلومثل ذلك قوله    هللا إىلْرِض وَ ا سأَ سَّدماواِ، وَ ا ل: "﴿ َو
َ
  هلدما وملا ا لا خال لغريه سأنه  6ِصرُي﴾ا مل

 إليه﴾ أي هللا إىل﴿و  تعاىلتصرف يف مجيعدا إجيادا وإعداما بد،ا وإعادة وقوله ا ملصفا، وهو ا لذوا، و ا لفيددما من 
عاد إثر ا مل يف تعاىللك به ا ملبعث بيان الختصاص ا لفنا، و  لكل ابلا أي رهو:  7صري﴾ا ملغريه ﴿ إىلخاصة ال  تعاىل

دْمُد ا حلَ ُه  ُهَو لَ ا الَّ َه ا لال  هللاَوُهَو  دبيل كالمه يف قوله عيز وهل: "﴿ا لومن هذا  8بدأ."ا مليف  تعاىلبيان اختصاصه به 
 هو ا ال هو﴾ ال أحد يستحددا ا اله ا لستح  للعبادة ﴿ال مل اأي  9تـُْرَهُعوَن﴾ إليهْكُم وَ ا حلُ ِخرَِة َوَلُه ا آل وَ اسأوىليف 

خرة  ا آلمنون يف ؤ ا ملل  كافة حيدمده ا خوىل للنعم كلدا عاهلدا وآهلدا على ا ملخرة﴾ سأنه ا ال و اسأوىلدمد يف ا حل﴿له 
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ا فضله و وعده ابتداها بذى صدقنا ا لدمد هل ا حليزن ا حلذي أذه  عنا ا ل هللادمد ا حلدنيا بدوهلم ا لكدما محدوه يف 
بعث ال  لاب 1عون﴾تره إليهنافذ يف كل شي، من غري مشاركة فيه لغريه ﴿و ا لدضا، ا لكم﴾ أي ا حلتذاذا حبدمده ﴿وله ل

 2غريه." إىل
ا  سند  لكننا ندلناها كدما هي لتكدميلا ملليست من مبحث تددمي  -هنا-رتاكي ا لواض  أن بعض ا لومن 

 بالغي لآلية. ولتد  على صورة متكاملة مرتبطة بعضدا ببعض. ا لرو  ل

 دصر و أنواعه  فلعل هذا هدفا ل إىلشارة  نإسعود لن يرضى ابا لمثلة  أن أاب ا سأونلح، فيدما أورد ا من 
 تأمل ابا ملو  دارى،ا لذ بليغ  وإنه ليأخا ل الدرآينتذوقة للنص ا ملشاملة ا لرهفة ا ملغري نبيل ومدى غري بعيدة يف نظرته 

ويتأمل فيه ليصل  النصدارى، مع ا لكنونة يف أحشائدا. وليعيش ا ملدرر ا لية واستتخراج الدرآنبالغة ا لوض يف حبار خ
 -يةالدرآنوص النصو  –عامة  -بالغيةا لوص النصتددمني يف تعاملدم مع ا ملفن. وذاك أسلوب ا لما قعد علدما، هذا  إىل

 خاصة.

   مجلة قدم أبو السعوديدو   3﴾ُروجُ ا خُ باركة: ﴿رِْزقاً لِْلِعباِد َوَأْحيَـْينا بِِه بـَْلَدًة َمْيتاً َكذِلَك ا ملولنتأمل معه هذه  
ا َونـَيزَّْلنا ِمَن  ﴿ سياقا لواقع يف ا ل -حيا،ا نإستفادة من ا ملياة ا حل إىلدصر و"ذلك" إشارة ا ل إىل ر للدصد ا خفيدا 

ْزقاً لِْلِعباِد َوَأْحيَـْينا ِبِه بـَْلَدًة َمْيتاً  نَّتْخَل ابِسداٍ، هَلا طَْلٌع َنِضيٌد  رِ ا لِصيِد  وَ ا حلَ أَنـْبَـْتنا ِبِه َهنَّاٍ، َوَح َّ سَّدماِ، َماً، ُمبارَكاً فَ ل
بعث من  لكم اببديعة حياتا لياة ا حلبعد لإلشعار ببعد رتبتدا  أي مثل تلك ا لوما فيه من معىن  -4ُروُج﴾ا خُ َكذِلَك 

لدصر يف أسلوب بالغي لا لسر ا لورب  آخره أبوله  لي رز عن  النص  هلا. نراه كي  تعامل مع ا لدبور ال شي، خملا 
 دالا لا،اته وإبراز إحي النصتعامل مع ا لدى يف ا ملأقصى  إىلدارى، لو أتمله إبمعان ودقة. مث ذه  ا لال يكاد ينساه 

روج  خوتى ابمل احيا، وعن حياة  نإرض ابا سأنبا، من ا لتعبري عن إخراج ا لسياق. يدو : "ويف ا لستفادة من ا ملية ل
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دياس ا لوضي  منداج وتى لتا ملنبا، وإحيا، ا لبعث وحتدي  للدمدماثلة بني إخراج ا لنبا، واهوين سأمر ا نإتفتخيم لشأن 
 1ناس."ا لأفدام  إىلوتدريبه 

توبيخ  وذلك ل انكار وحمطه  وأنه مدار  نإدصود ابا ملين ى، أبنه  -سندا مل - را خأن تددمي  أبو السعودويرى 
   "توبيخ وتدريع أبو السعوديدو    2أََفِسْحٌر َهَذا أَْم أَنـُْتْم اَل تـُْبِصُروَن﴾ : ﴿تعاىلستفدام يف  مثل قوله ا الإذا سبده مهيزة 

 ر سأنه خ ااط  هبذا سحر فدذا أيضا سحر وتددمي نا لهلم حيث كانوا يسدمونه سحرا كأنه قيل: كنتم تدولون للدرآن 
 3توبيخ."ا لنكار ومدار ا نإحم  

دى  وقد أدركه مل اأبعد  إىلدى  وتوبيخ ا ملأقصى  إىلغ فيه ا لنو: إبنكار مبا لرتكي  من هذا ا لوقد يوحي 
 ر ا خفدد هعل تددمي  4سَّاِحُروَن﴾ا لَأِسْحٌر َهَذا َواَل يـُْفِلُ   :﴿تعاىل،ي يف قوله ا آلرتكي  ا ليف  أبو السعودعالمة ا ل

قوله. مث ييزيد ا  إثر توبيخ وجتديل بعد جتديل على حد -للسحرة -نكار وفيه توبيخا نإباركة إيذا ا أبنه مص  ا مليف  
ا ار ما فيه من واستحض إليهشار ا ملدرب ليزايدة تعيني ا ل بدوله: "وما يف "هذا" من معىن الدرآين النصفددما لبالغة 

مره واض  ذي أا لنادية على امتنا: كونه سحرا أي: أسحر هذا ا مل هللاة على كونه آية ابهرة من آاي، ا لدا لصفا، ل
 : ﴿َوِإْن تـَْعَجْ  فـََعَج ٌ تعاىلومنه قوله  5مكشوف وشأنه مشاهد معروف حبيث ال يراب فيه أحد ممن له عني مبصرة".

تسجيل ا لر و بتدأ للدصا ملتعج  ﴿قوهلم﴾ "فعج  خ ر قدم على ا لال أعج  منه حدي  أبن يدصر عليه  6﴾قـَْوهُلُمْ 
 7مر بكون قوهلم ذاك أمرا عجيبا."ا سأمن أو  

 

 

                                                           

 .8/127  أبو السعود -1 
 .15طور: ا ل -2 
 .8/147  أبو السعود -3 
 .77يونس : -4 
 .4/168  أبو السعود -5 
 .5رعد: ا ل  -6 
 .5/6  أبو السعود -7 



 

 (203) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفي:ا لة ا لسند يف حا ملتددمي 
نفي يوشك ا ل ةا لحسند وهو ظرف  يف ا ملرتاكي  أن تددمي ا لدكتور أبوموسى يف كتابه خصائص ا لذكر 

ا إنه: يفيد  ا  وق 1﴾:﴿ال ِفيَدا َغْو ٌ تعاىلتتخصيص. ومثل له بدوله ا لبالغني يف إفادة ا لأن يكون موضع اتفاق بني 
فيدا سأفاد نفي  : ال غو ا  دنيا فإن فيدا غوال  ولو قا لغو  عليدا صخالف مخر ا لراد قصر نفي ا ملتتخصيص قطعا  و ل
عي  فيه   سي  الا لدنيا. وزاد وضوحا أن هناك فرق بني قولك: هذا ا لغو  عندا فد  من غري أن يتعرض خدمور ا ل

ا ص  وفيه إثبا، ختصاا الثاين لنفيه على وهه ا لعي  فد   و ا للنفي  اسأو سي  ال فيه عي   فا لوقولك : هذا 
 2دقائ .ا للنصوص من دراك لا نإنو: من ا لسيوف  مث هعل هذا ا لعي  لغريه من ل
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ر  برأيه رتكي  للدصر كدما مر يف كالم أيب موسى  وإنه مل يصا لبالغني يف إفادة مثل هذا ا ل أبو السعودوابع 
أثنا، حديثه   2اَل َرْيَ  ِفيِه﴾ ﴿ :البدرةيف حتليله آلية  إليهلكنه أشار  1﴿ ال ِفيَدا َغْوٌ ﴾ كرامية:ا لية ا آليف تفسريه هلذه 
ري  ا لو، شعار  هنا بثبا نإملا مل يدصد  -تأخريا لو  التددميأي بدون  -سلوبا سأنظم على هذا ا لعن سب  جمي، 

ن فيه ظرف وقيل: ال فيه ري  لكاا لسأنه لو قدم  -ظرفا لدام مدام ا ملليدتضي  -الدرآندون  -كت ا ليف سائر 
كدما يف قوله   -ظرفل اتستفاد من تددمي ا ملنفي ا لاقتضا،ا لدصر  الدرآنكت  دون ا لري  يف سائر ا لإشعار بثبو، 

 رتكي  مفيدا للدصر.ا لسند يف مثل هذا ا ملفد  قوله هذا أنه يرى تددمي  3.4: :﴿ال ِفيَدا َغْوٌ ﴾تعاىل
 اتنوير فإنه يرى مثل هذا ا لتحرير و ا لأما صاح   5يتني.ا آلرأي يف حتليل ا لكشاف نفس ا لوجند لصاح    
: ا    للدصر  وقرتكيا لكرامية  وهيزم إبفادة ا لية ا آلرتكي  مفيدا للدصر  وقدصر  بذلك يف عدة مواضع  مندا هذه ل

عرف من نة فد  دون ما يا جلتتخصيص  أي هو منت  عن مخر ا لنإفادة  إليهسند ا ملسند على ا ملظرف ا ل"وتددمي 
  6 ."دنيا  فدو قصر قلا لمخر 

كرامية :﴿َما ا لية ا آلنفي  هذه ا ليف سياق  إليهسند ا ملعلى  -سندا مل - را خىت قدم فيه ا لواضع ا ملومن 
كرامية  فجرى صاح  ا لرا، يف حتليل  ا آلاختلفت  7َعَلْيَك ِمْن ِحساهِبِْم ِمْن َشْيٍ، َوما ِمْن ِحساِبَك َعَلْيِدْم ِمْن َشْيٍ،﴾

  فدما هللامر على ما يدولون عند ا سأعىن عنده: : "وإن كان ا ملوضعني  و ا مل ر للدصر يف ا خكشاف على تددمي ا ل
داهم تدني  وإن كان هلم ابطن غري مرضى فحساهبم عليدم الزم هلم ال يتعا ملتسام بسيدمة ا الظاهر و ا ل اعتبار ا اليليزمك 

 التددميهعل  أبو السعودو  9."8ُر وازِرٌَة ِوْزَر ُأْخرى﴾م  كدوله: ﴿َوال َتيزِ إليديك  كدما أن حسابك عليك ال يتعداك ا ل
على اختصاص  نفيا لإيراد  إىل للدصد اسأوىلدملة ا جل: "وتددمي "عليك" يف ا   فد   وقاسأوىلدملة ا جلللدصر يف 

 10عليه وسلم حلساهبم." هللاتصدية صلى  إىلا، ا جلعليه وسلم إذ هو  هللاحساهبم به صلى 
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ا الهتدمام  وهعل ل ا  حتدما الدصر مع بدا، ا لدملتني نإفادة ا جليف  التددميتنوير هعل ا لتحرير و ا لوصاح  
لم ليفيد أن حساهبم عليه وس هللاني، صلى ا لعىن عنده: قصر نفي حساهبم على ا ملكالم. و ا لي  أببلغ ا لدصر هنا ل

ا كسبت عليدم بل على نفسك  إذ كل نفس مب  أي حساهبم ليس عليك كدما أن حسابك ليس تعاىل هللاعلى غريه وهو 
نفي  وهو مفاد ا لإذا وقع يف سياق  لتددمياصل ابا حلدصر ا ل: وذلك هو مفاد ا  رهينة  وال تيزر وازرة وزر أخرى. مث ق

ثانية ﴿ ا لدملة ا جل دصر يفا لوهعل  إليهنفي. مث عاد ا ليف سياق  التددميدصر بواسطة ا لخفي على كثري لدلة وقو: 
أعلم أبسرار   هللاو 1 دمام.هتا اليف موضعني جملرد  التددميما ِمْن ِحساِبَك َعَلْيِدْم ِمْن َشْيٍ،﴾ غري واض . وأمكن أن جنعل وَ 

 كتابه.
بالغية  ا لرار س سأاشد ابا حل الدرآين النصتعامل مع ا لأتمال  كدما هو شأنه يف  هللامث زاد ا ابن عاشور رمحه 

دمو   عا مليزائدة  وتددمي ا لبيانية  و "من" ا لكالم مخسة مؤكدا،. وهي "من" ا ل: "وقد اهتدمع يف هذا ا  حيث ق
ه: وما من حسابك دابل يف قولا ملتتدميم بنفي  لتأكيد ابا لصر يف قوله: ما عليك من حساهبم من شي،  و ا حلوصيغة 

 2ة إهابتدم القرتاحدم."ت رئة من حماولا لعلى منتدى  لفظي. وكل ذلك للتنصيصا ل لتوكيدعليدم من شي،  فإنه شبيه اب
اص  وكدما قلنا ختصا السند للدصر و ا ملكون تددمي   إىل أبو السعودوهناك ما يدارب أربعني موضعا أشار فيدا 

ك نكتفي إبتيان بالغي  لذلا لغرض ا لكيم وقد تتشابه من حيث ا حلذكر ا لواضع تتكاثر يف ا ملبداية أن هذه ا ليف 
 3شدمو .ا لامش نإفادة ا هلسورة يف  ا لكرامية  واسم ا لية ا آلرقم 
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 ثاين لالفصال

 تعلقاتا مليف  التقدمي

 فعل:ا لفعو  على ا ملتددمي  

دصر. ل اختصاص أي ا الغراض: ا سأفعو  على فعله  ومن أهم تلك ا مل التددميبالغيون أغراضا لقد ذكر            
دوا له دصر  وقعا لي  ا لبالغيون من أسا ل  هعله ا لغا للالختصاص يف  التددميولكون  1الزم للتددمي.ا لفدو ك

ة أخرى   لختصاص يتضدمن لدالا الته على  لختصاص. ومع دالا الدصر و ا لتأخري يفيد ا لقاعدة أبن تددمي ماحده 
  2يضا .ا نإديزويين يف ل اطي  ا خ ا  ددم  كدما قا ملهتدمام بشأن ا الوهي: 

قد  التددميسأن  3مر الزم للتددمي"ا سأ  ا لتتخصيص يف غا ل: "و ا  ديزويين عند ما قا لطي  ا خوقدأحسن            
ا تبار غري ذلك مما ال حيسن فيه اع إىلفاصلة ا لستلذاذ ورعاية ا الهتدمام وللت رك و ا اليكون سأغراض أخرى كدمجرد 

 4كالم.ا لي  ا لمعرفة أبستتخصيص عند من له ل
حتليال أدبيا  -هفعو  على عاملا ملتددمي  -التددميىت وقع فيدا هذا ا لية الدرآنوص النص أبو السعودوقد حلل          

ي  من ا لسلوب سأ اعىن وفدا له   وهذا ا ملبالغي  وكثريا ما يكتفي إبيراد ا لصل  سأرائعا. وهو كعادته أحيا ا يصر  اب
كونه مفيدا لالختصاص   التددمي إىلية يف حتليلدا. وسنعرف أن له رؤية شاملة ملا أشار يف تفسريه الدرآنوص لنصاب اسأو 

 ذلك. إىلشريفة  وما ا لاي، ا آلافظة على رؤوس ا حملهتدمام و ا الو 
هذا   ىلإيف مواضع كثرية  أبو السعودختصاص  وقد صر  ا الهو  -كدمامر–فعو  ا ملومن أهم أسرار تددمي          

َك َنْسَتِعنُي﴾ا ليدو : يف تفسري آية  َك نـَْعُبُد َوِإايَّ   تتخصيصا لدصر و ا لفعو  فيددما ملا ذكر من ا مل"تددمي  5فاحتة: ﴿ ِإايَّ
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َي فَاْرَهُبوِن﴾ ﴿ تعاىلكدما يف قوله  ا: معناه ددمعن هللاابن عباس رضي  ا  هتدمام به قا التعظيم و ا لمع ما فيه من  1َوِإايَّ
  2نعبدك وال نعبد غريك".

ختصاص  وقد ال اللدصر و  التددميكشاف أبخذ ا لصاح   إليهبل سبدت  أبو السعودوهو رأي مل يتفرد به            
دليل فدو ا لوما أتى به من  3فعو . ملعناية ابا لفعو  لالهتدمام و ا ملتددمي  إىلي   ذاهبا ا حملبحر ا لرد عليه صاح  

ا من طل   تعاىلسبحانه و  هللاىت ختص ا ل ا  فعا سأختصاص  فا السياق يؤيد رأي ا لغري مدنع. كذلك نرى أن 
 شك.ا لنه تخاط  لو بدا ما ملختصاص. ولتنبه ا الفاعيل فيدا لتؤكد ذلك ا ملوف وتددم ا خعبادة و ا لستعانة و ال

َي فَ ا لخرى من هذا ا سأمثلة ا سأمفيدا لالختصاص يف  التددمي أبو السعودوكذلك يرى   4اْرَهُبوِن﴾نو::﴿ َوِإايَّ
َي فَاْرَهُبوِن﴾  -  التددميمع  -اسأو  –صر من ﴿إايك نعبد﴾  ملا فيه ا حل التددميوهو يف رأيه آكد يف إفادة   6- 5﴿فَِإايَّ

ذى ل اكشاف من قولك: زيدا رهبته  وهو ا ل مرة متصال واثنية منفصال. سأنه يف رأي صاح  -فعو ا ملمن تكرير 
  .أبو السعودعالمة ا لفسرون بعده  ومنه ا ملمث ابع  7رتكي  آكدا من ﴿إايك نعبد﴾ ا لكون هذا   إىلشارة  نإسب  اب

ا  لتددميافعله بضدمريه وهو آكد يف إفادة  ا  فعو  مع اشتغا ملوبيان ذلك عند ابن عاشور: أن هذا من قبيل تددمي 
َي فَاْرَهُبوِن﴾ آكد من حنو: "إايي ارهبو ا ملفعل غري ا لفعو  على ا ملر من تددمي صحل     8ا".شتغل بضدمريه  ﴿ فَِإايَّ

رط كأنه قيل: شا لكالم معىن ا لة على تضدمن ا لدا ليزائية ا جلسببا أخر ملا رآه  للفا،  أبو السعودعالمة ا لوذكر        
فا، يف هذه  مشعرة بشرط مددر عام ا ل: "أن هللاوبيان ذلك عند ابن عاشور رمحه  9 "إن كنتم راهبني شيئا فارهبوين".

فوا عبارة كانت هكذا : "وأو ا لفا،  حنو: إن يكن شيئا  أو مددما يكن من شي،  فكأن ا ل هذه ا الدليل عليه ا للعدم 
ا ت فا، عط   وبديا لاو شرط بعد و ا لبعددي أوف بعددكم ومددما يكن من شي، فإايي ارهبوين"  فحذفت مجلة 
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: ا  ن أن يد حرفني فديل: وإايي فارهبون  بدال عا يواب كراهية تو ا جلأثنا،  إىلعط  فيزحلدت ا لية لواو ا لواب مو جل
 1فارهبون."

ىَ    وهي:العنكبو،نكتة أخرى يف آية من سورة  إىل أبو السعودمث أشار   2 فاعبدون﴾﴿ِإنَّ أَْرِضى َواِسَعٌة فَِإايَّ
وهذه دقائ . وقاس  3خالص.ا نإختصاص و ا الذوف مع إفادة تدداميه معىن ا حملشرط ا لفعو  عوض عن ا ملأن تددمي 
: ﴿هذا تعاىلثاين  قوله ا ل  و 4ؤمنون﴾ا ملفـَْليَـتَـوَكَِّل  هللا﴿وعلى  :تعاىل  قوله اسأو على هذه تركيبني آخرين   أبو السعود
ا مث للفا، يف  ﴿فليتوكل   6دصر  كدما يف ﴿وإايي فارهبون﴾.ا لفيددما مفيدا لالختصاص و  التددميوهعل  5فـَْلَيُذوُقوُه﴾

كالم: ا لوأصل  سببية ا لة على  لفا، هنا للدالا ل  وهي: أن أبو السعودا إليدشارة  نإة بالغية تفرد اب لؤمنون﴾ دالمل
ا  –تيجابه ة على اس لفا، للدالا ل  مث أدخل دصرا لفعل نإفادة ا لظرف على ا ل. فددم هللاؤمنون على ا ملليتوكل 

: عاىلترتكي  وهو قوله: ا لواقعة يف مثل هذا ا لفا، ا لة  لدال إىلويف سياق آخر يشري  7للتوكل عليه. تعاىل-هابةنإ
 فـَْليَـتَـوَكَِّل  هللاِذي يـَْنُصرُُكْم ِمْن بـَْعِدِه َوَعَلى ا لَ  َلُكْم َوِإْن خَيُْذْلُكْم َفدَمْن َذا ا لَفاَل غَ  هللا﴿ِإْن يـَْنُصرُْكُم 

ُ
يدو   8ْؤِمُنوَن﴾ا مل

مر به على ما مر ا سأ فا، لرتتيبه أو ترتي ا لو  تعاىلفعل نإفادة قصره عليه ا لرور على ا جملار و ا جل  "تددمي أبو السعود
علم بذلك مما يدتضي ا لفإن  إايهم تعاىلتددير خذالنه  هلم ومغلوبيتدم على تعاىلتخاطبني على تددير نصرته ا ملمن غلبة 
م خاصة تخاطبون داخلون فيه دخوال أوليا وإما ها ملنس و ا جلؤمنني إما  ملراد ابا ملة. و ا لال حم تعاىلتوكل عليه ا لقصر 
 تعاىلتوكل عليه ا لم  وتعليل لتحت الاميان اشرتاكا أو استدالا نإتفا، وأاي ما كان ففيه تشري  هلم بعنوان ا ال لبطري  

مام ا نإ ذو حس بالغي وذوق أديب كا العربية ال يدركدا ا للغة ا لوهذه دقائ   9اميان مما يوهبه قطعا."ا نإفإن وص  
 .أيب السعود
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فواصل مع إفادته للحصر  فتجتدمع عدة أغراض يف تركي  واحد عند ا للالهتدمام ورعاية  التددميوقد يكون  
ِذيَن ا لوحنوه قوله عيز وهل: ﴿ِإنَّ   1ُدوَن﴾ا ل﴿َوُهْم يف َما اْشتَـَدْت أَنـُْفُسُدْم خَ  :تعاىل  وذلك يف مثل قوله عودأيب الس

  3.4ُكفَّاِر َيْضَحُكوَن﴾ا لِذيَن آَمُنوا ِمَن ا ليَـْوَم ا ل﴿فَ  2ِذيَن آَمُنوا َيْضَحُكوَن﴾ا لَأْهَرُموا َكانُوا ِمَن 
ا أن تددمي  أبو السعوديرى  5﴾نَّاُس َوِفيِه يـَْعِصُرونَ ا ل: ﴿مُثَّ أَيْ،ي ِمْن بـَْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه يـَُغاُث تعاىلومنه قوله 

عامدم  إىلنسبة  لعدم ابا لسنني مبنيزلة ا لعىن: أن غيثدم وعصرهم يف سائر ا ملوضعني إما للدصر  و ا ملرور يف ا جملار و جل
ة أخرى  وهي: ل ظرف دالا ل. مث ذكر للتددمي وتكرير اسأو م يف ا هلخري ولرعاية حا سأ فواصل يفا لذلك  وإما لرعاية 

غيث من ا لن عنوان أبا لعصر  أو يشعر ابختالف ا لغيث و ا لتكرير إما يشعر ابختالف أوقا، ما يدع فيه من ا لأن 
اس  فأُفرِد لكل نا لعصر من فعل ا لو  تعاىل هللاغيث من فضل ا لناس  أو سأن ا لعصر من فعل ا لو  تعاىل هللافضل 

ن بعد "مث أي،ي م -عاما لدام مدام تعداد منافع ذلك ا ملعنوان  أو إما سأن ا لمنددما ظرف خاص به ليشعر ابختالف 
عىن ا ملذا نفع  وقد ال يتحصل ها لنفع وذلك ا لعام هذا ا لصلي بيان أنه يدع يف ذلك ا سأدصود ا مل  فإن -ذلك عام"

ناس ل اهكذا "مث أي،ي من بعد ذلك عام يغاث  النصظرف ومل يكرربه وكان ا لظرف  سأنه لو أُخر ا لمي  بتددا ال
 6 عام  وهذا مل يدصد.ا لويعصرون فيه" لكان بيا ا أهندما يدعان يف ذلك 

بيضاوى ا لكشاف و ا لللدصر  سأننا مل جند رأاي كدذا لصاح   التددميتفرد أبخذ  أبو السعودعالمة ا لولعل 
أيب وتلك مييزة لتفسري  7من نكا، بالغية  إليهعاين وأشار ملا أشر ا ا ملي   مث ابعه صاح  رو  ا حملبحر ا لوصاح  
 .السعود

 اإليديت متيل ا لمور ا سأ"دون غريه من  8دلوب﴾ا ل﴾ وحده ﴿َتْطدَمِئنُّ هللا ِبذِْكِر ا الَ : "﴿تعاىلوهعل منه قوله            
نسبة  لينة ابطدمأنا لدصر من حيث إهنا ليست يف إفادة ا لعجيزا، فا ملدنياواي،  وهذا ظاهر وأما سائر ل انفوس من ا ل
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دلوب كافة ل اديامة يشاهدها كل أحد وتطدمئن به ا ليوم  إىليد فإنه معجيزة ابقية ا جمل الدرآنمن مل يشاهْدها مبثابة  إىل
ا عّدوه آية وهو أظدر ومل ي تعاىل هللاكفرة ليست هلم قلوب وأفئداهم هوا، حيث مل يطدمئنوا بذكر ا لوفيه إشعار أبن 

 1اي، وأهبرها."آل
:﴿فـََفرِيداً  عاىلت  وذلك يف قوله أيب السعودسامع ال للدصر عند ا للالهتدمام وتشوي   التددميوقد يكون               

بـُْتْم َوَفرِيدًا تـَْدتـُُلوَن﴾  3ال للدصر" ما فعلوا هبم إىلسامع ا لوضعني لالهتدمام وتشوي  ا ملدو : "وتددمي فريدا يف ي 2َكذَّ
براي، ﴿ُكلَّدَما سأ انبيا، ا سأعصاة مع ا لود إليدسياق أي سياق بيان تعامل ا لائدة يف نفس ا ملية  يف سورة ا آلوكرر، 

بُوا َوَفرِيًدا يـَْدتـُُلوَن﴾َفرِيًدا   أَنـُْفُسُدمْ  َهاَ،ُهْم َرُسوٌ  مبَا اَل تـَْدَوى للدمفعو   التددميأن  إىل أبو السعودوهنا أيضا ذه   4َكذَّ
 ا  داهر يصر على أن اليدا لمام عبد ا نإوإذا كان  5فواصل.ا لما فعلوا هبم أو لرعاية  إىلسامع ا للالهتدمام وتشوي  

هتدمام هنا ال اهتدمام وكون ذكره أهم. فدما وهه ا الفد  أنه لالهتدمام أو أن ذكره أهم بل ليؤتى ما يد  على  التددمييف 
يز، ا جلتفسري هذا  يف ا    حيث قأيب السعودوضعني؟ واميكن لنا أن نلدمس له وهدا يف كالم ا ملفعو  يف ا ملحىت قدم 

  تـَْدَوىاَل : ﴿ُكلَّدَما َهاَ،ُهْم َرُسوٌ  مبَا تعاىلمددر  اشى، من قوله  ا  أنه كالم مستأن  وقع يف هواب سو  النصمن 
 ا  سؤ ا لواب ذاك كرامية  كجا لية ا آليز، من ا جلأَنـُْفُسُدْم﴾ فكأنه قيل فدماذا فعلوا هبم؟ وكي  فعلوا هبم؟ فوقع هذا 

ساب  ل احيزاب يف سياق له عالقة مغايرة من ا سأنظم يف  ا لسؤ  عنه. مث كرر ا ملفعو  كأنه وقع موقع  ملمبتد، اب
سلدمني  وهو قوله عيز مل اأسورين يف أيدي ا ملداتلني و ا لقاتلني ومكذبني وهنا مدسدمون بني ساب  كانوا ا لود. ففي ليدإب

أبو    اثاين على أصله. قا لوتُرك  اسأو فعو  ا ملنظم فددم ا لوهنا غري سبك  6وهل: ﴿َفرِيًدا تـَْدتـُُلوَن َوأَتِْسُروَن َفرِيًدا﴾
لتفصيله وتدسيدمه   كالما لثانية مع أن مساق ا لدملة ا جلفعو  يف ا ملتغيري: "لعل أتخري ا ليف بيان سب  هذا  السعود
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بـُْتْم َوَفرِيدًا تـَْدتـُُلوَن﴾ تعاىلكدما يف قوله  بُوا َوَفرِيًدا يـَْدتـُُلوَن﴾تعاىلوقوله  1﴿فـََفرِيداً َكذَّ  3فواصل"ا لملراعاة  2: ﴿َفرِيًدا َكذَّ
عاين يف ا مل . وقد أحسن صاح  رو اسأو يف  التددميسب   فواصل ومل يذكرا لثاين رعاية ا لتأخري يف ا لذكر سب  
ا دتل وقع على ل ا: "وقدم مفعو  "تـَْدتـُُلوَن" سأن ا  ساب . فدا لنظم عن ا لتأخري وتغيري سبك ا لو  التددميبيان أسرار 

سر  سأناك ابعتنا، ها العتنا، بل ا الأسورين هذا ا ملم أهم  ومل يكن يف ا هلعتنا، حبا الوكانوا مشدورين  وكان  ا  رهل
فعو  مل ابعد اهيزمون: أو حنو ذلك  وقيل: قدم  ا  أشد  ولو قيل: "وفريدا أتسرون" لرمبا ظن قبل مسا: أتسرون أنه يد

تأخري فلئال ا لذلك وأما ل التددميفواصل  وقيل ا لثانية ملراعاة ا لكالم لتفصيله وأخر يف ا ل سأن مساق اسأوىلدملة ا جليف 
واقع فدد ا لفريدني يف ل ا ا  نظم لتغاير حا لدملتني يف ا جلسر فاصل  وقيل: غري بني ا سأدتل وأخيه وهو ا ليفصل بني 

 4خر فأسروا."ا آلقدم أحدمها فدتل وأخر 
فعو  يف مل ا: "تددمي ا  وسي يف بعض ما أورده فدا ال لعالمة ا لتنوير ابع ا لتحرير و ا لولعل صاح               

ا مو ا سأرض و ا سأال، على ستيا الذين بدتلدم يتم ا لدبيلة ا ل ا  فري  هم رها لتلون" لالهتدمام بذكره سأن ذلك "فريدا تد
 5تدداميه فدو على أصله." إىلسرى  ولذلك مل يددم مفعو  "أتسرون" إذ ال داعي ا سأو   

 6تَـٌر َوال ِذلٌَّة﴾:﴿َوال يـَْرَهُ  ُوُهوَهُدْم قَـ تعاىليف قوله  -تشوي ا للالهتدمام و  التددميأي إذا كان  -ومثل ذلك             
ره  ا لن صون ما ملفاعل سأسباب: لالهتدمام ببيان أن ا لعلى  -وهوهدم -فعو ا ملقدم " :أبو السعودعالمة ا ل ا  ق

روده عليدا نفس مرتقبة لوروده  فعند و ا لإذا أخر تبدى  التددميؤخر فإن ما حده ا مل إىلأشرف أعضائدم وللتشوي  
: ﴿ خَيْرُُج عاىلتضرب تفصيل فُأخر  كدما يف قوله  -قرت وال ذمة –فاعل ا ليتدمكن عندها فضل متكن. وكذلك سأن يف 

ُددَما   لُّْؤُلُؤ وَ ا لِمنـْ
َ
أبو وكذلك يرى  9."8ِننَي﴾ ُّ َوَمْوِعَظٌة َوذِْكرى لِْلدُمْؤمِ ا حلَ َوهاَ،َك يف هِذِه  وقوله عيز وهل: ﴿ 7ْرهاُن﴾ا مل
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  2و،﴾ا ملوهذه: ﴿ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم   1و،﴾ا ملكرامية: ﴿ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم ا لفعو  قدم يف هذه  ا ملأن  السعود
 3و،.ا ملنفس وقت وروده عليدا فإنه أدخل يف اهوين أمر ا لفاعل عند ا لمتكن  ا  نإفادة كدم

َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُدوَب ُكالًّ هَ تعاىلمفيدا للدصر يف قوله  التددمي أبو السعودويرى            َديـَْنا َونُوًحا َهَديـَْنا : ﴿َوَوَهبـْ
قصرا حديدا  أي ال يكون -غريمها مطلدا إىلنسبة  لأبن "كال" مفعو  ملا بعده قدم عليه للدصر لكن ال اب 4ِمْن قـَْبُل﴾

دصر ا لل يكون ب -ناس  فإن ذلك اليستديما لداية دون مجيع  هلم وإسحاق ابخص إبراهي تعاىل هللاسأنه مدتضاه أن 
ِ، : ﴿ُكالًّ منُِدُّ َهُؤاَل تعاىلومثل ذلك يف قوله  5خر.ا آلأحدمها أي كل واحد منددما "هدينا" ال أحدمها دون  إىلنسبة  لاب

 7د ."سعاف ف نإدي  ابا حلريد للتخري ا ملخري ا سأ  فريا لفريدني ال ا ل"أي كل واحد من  6َوَهُؤاَلِ، ِمْن َعطَاِ، َربَِّك﴾
 ﴿هعلنا نبيا﴾ تعاىل" أي كل واحد منددما أو مندم وهو مفعو  أو  لدوله  8وَُكالًّ َهَعْلَنا نَِبيًّا﴾ ﴿:تعاىلوكذلك يف قوله 

ا ال بعضدم بعضدم أي كل واحد مندم هعلنا نبي إىلنسبة  لمن عداهم بل اب إىلنسبة  لقدم عليه للتتخصيص لكن ال اب
 9دون بعض."
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ا اح  رتاكي   فلم جند رأاي كدذا لصا لدصر يف مثل هذه ا لسعود متفرد بتصري  ا لعالمة أاب ا لولعل             
-3شوكاينا لو  2بيان ا لوصاح  رو   1وسيا ال لي . وقد ابعه ا حملبحر ا لبيضاوي وصاح  ا لداضي ا لكشاف و ل

 رتاكي .ا لللدصر يف مثل هذه  التددميتأخرين يف أخذ ا ملمن  5طنطاويا لشيخ ا لو  4

مام عبد ا نإ   وقد أفاضا  ا حملفعل عليه من ا لفعو  لإلنكار  مبثابة أن يكون وقو: ا ملوقد يكون تددمي              
ر، داهر: "إذا قلت: "أزيدا تضرب؟ "  كنت قد أنكا لعبد  ا  ببحث أديب رائع. ق التددمينو: من ا لداهر يف هذا ا ل

: عاىلتأن يكون "زيد" مبثابة أن يضرب  أو مبوضع أن جيرتأ عليه ويستجاز ذلك فيه  ومن أهل ذلك قدم "غري" يف قوله 
َر  ُذ َولِيًّا﴾ هللا﴿ُقْل أََغيـْ َر سَّاَعةُ ا لأَْو أَتـَْتُكُم  هللاوقوله عيز وهل: ﴿ُقْل أََرأَيـَْتُكْم ِإْن أََاُكْم َعَذاُب   6َأختَِّ َتْدُعوَن ِإْن   هللا أََغيـْ

ُتْم َصاِدِقنَي﴾ وليا".  هللافتخامة  ما تعلم أنه ال يكون لو أخر فديل: "قل أأختذ غري ا ليزية و ا ملسن و ا حلوكان له من   7ُكنـْ
ليا؟ وأن يرضى مبثابة أن يتتخذ و  هللامعىن قولك: "أيكون غري  لتددمي﴾؟"  وذلك سأنه قد حصل ابهللاو ﴿أتدعون غري 

عاقل من نفسه أن يفعل ذلك؟ وأن يكون هدل أهدل وعدمى أعدمى من ذلك؟ "  وال يكون شي، من ذلك إذا قيل: 
كم يف حل افعل أن يكون فد   وال ييزيد على ذلك  فاعرفه. وكذلك ا لوليا". وذلك سأنه حينئذ يتناو   هللا"أأختذ غري 

وذلك سأهنم كفرهم على أن من كان مثلدم بشرا  مل يكن مبثابة أن يتبع  8أََبَشرًا ِمنَّا َواِحًدا نـَتَِّبُعُه﴾ واا لفـَدَ  : ﴿تعاىلقوله 
 9  وأهنم مأمورون بطاعته."تعاىل هللاما أيمر  ويصدق أنه مبعوث من  إىلويطا:  وينتدى 
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  كدما يف قوله توبيخا لنكار و  نإدصود ابا ملواضع سأنه ا ملفعو  يددم يف مثل هذه ا ملأن  أبو السعودويرى           
َر تعاىل ُذ َولِيًّا﴾ هللا:﴿ ُقْل َأَغيـْ اختاذ  نكر هوا ملفعل إيذا ا أبن ا لال على  اسأو فعو  ا ملدميزة على ا هل"وإمنا سلطت  1َأختَِّ
َر تعاىلوي مطلدا كدما يف قوله ا لوليا ال اختاذ  هللاغري  ﴾ هللا: ﴿ُقْل َأَغيـْ َر تعاىلوقوله  2أَْبِغي َرابًّ ُمُرويّنِ أتَْ  هللا: ﴿ُقْل أَفـََغيـْ

مبثابة ومكانة  هللامبثابة أختذه وليا  ومبثابة أبغيه راب  وأن يكون غري  هللاعىن: أيكون غري ا ملو  3.4اِهُلوَن﴾ا جلأَْعُبُد أَيُـَّدا 
نكار ا نإفيد لتأكيد ا ملفعو  للتتخصيص ا ملأن تددمي  أبو السعوداهلون. ويلح، ا جلوذا، قدرة أيمرين أبن أعبده أيدا 

كار كدما يراه نا نإفيد لتأكيد ا ملللتتخصيص  التددمييف صورة  –عىن ا ملولعل  5توبيخ هلم."ا لم و ا هلتعجي  من حا لو 
ومن ذلك قوله  خاصة ايمرين أن أعبده. هللاخاصة أختذه راب  وأغري  هللاخاصة أختذه وليا  وأغري  هللاأغري  -أبو السعود

ُغوَن﴾ا جلأََفُحْكَم  :﴿تعاىل َر ِديِن تعاىلو قوله  6اِهِليَِّة يـَبـْ  .7يـَبـُْغوَن﴾ هللا:﴿أَفـََغيـْ

 8أُمًَّة َوَسطًا﴾ رتاكي : ﴿وََكذِلَك َهَعْلناُكمْ ا لدصر يف مثل هذه ا لللتتخصيص و  لتددمياب أبو السعودوأيخذ             
ُتْم ِمْن قـَْبُل َفدَمنَّ ﴿َكَذلِ  ﴿وََكَذِلَك  كرمي يف عدة مواضع  وهي:ا ل الدرآنسلوب يف ا سأوورد هذا  9َعَلْيُكْم﴾ هللاَك ُكنـْ

 ﴿وََكَذِلَك جَنْيزِي  11﴿وََكَذِلَك َهَعْلَنا يف ُكلِّ قـَْريٍَة َأَكاِبَر جُمْرِِميَدا لَِيدْمُكُروا ِفيَدا﴾ 10َهَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيٍّ َعُدوًّا﴾
ُ
. 12ْحِسِننَي﴾ا مل

ذي ا لأي مثَل ذلك  14ِذيَن ال يـَْعَلدُموَن ِمْثَل قـَْوهِلِْم﴾ا ل ا  ﴿َكذِلَك ق 13﴿َكذِلَك نـَُدصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنْباِ، َما َقْد َسَبَ ﴾
قواًل مثَل  دصر أيا ل  إما على أهنا نعٌت ملصدر حمذوف ُقّدم على عامله نإفادة النصكاُف يف حمل ا لمسعت به و 
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عت   سأهنا نالنصكاف"  حمله ا لواضع أن "ا ملإعرابه يف كثري من  إىلوقد أشار  1دو  بعينه القوال مغايراً لها لذلك 
ا ادة فعل نإفا لعل   فددم على ا جلهعال كائنا مثل ذلك  -هعلناكم أمة وسطا -تدديرا لملصدر حمذوف  وأصل 

: ﴿َكذِلَك اىلتعوا  ومثل ذلك يدو  يف قوله ا لع هعلناكم ال هعال آخر أدى منه كذا قبديا لعل ا جلدصر  أي ذلك ل
ا توهيه يف ا لوجيري على هذا  2دو  بعينه ال قوال مغايرا له.ا لِذيَن ال يـَْعَلدُموَن ِمْثَل قـَْوهِلِْم﴾ أي قوال مثل ذلك ا ل ا  ق
كثريا ما يدصد   نو:  وزاد عليه أن "َكذِلَك"ا لرتاكي  من هذا ا لليل وسي يف حتا ال لعالمة ا لباقية. وقد ابعه ا لاي، آل

يف   -ثوبا لب كدذا ثو ا لهذا  -نسية كدولكا جلنوعية و ا لشبه يكون كثريا يف ا لهبا تثبيت ما بعدها وذلك سأن وهه 
ثبو، ملا ا لكناية جمرد ل انو: فأريد به على طري  ا لتشبيه يستليزم وهود مثله وثبوته يف ضدمن ا لكونه خيزا أو بيزا  وهذا 

 3بعده.
   أبو السعود ا  ق 4:﴿ِلُكلِّ أُمٍَّة َهَعْلَنا َمْنَسًكا ُهْم  َاِسُكوُه﴾تعاىلتتخصيص للتددمي يف مثل قوله ا لوأثبت 

 إىلسالم ا لى عليه يت كانت من مبعث موسا لمة ا سأعاملون به ال أمة أخرى فا لعينة  اسكوه و ا ملمة ا سأأي تلك "
 إىليسى يت كانت من مبعث عا لعاملون هبا ال غريهم  و ا لتوراة هم  اسكوها و ا لسالم منسكدم ا لمبعث عيسى عليه 

وهودة عند مل امة ا سأعاملون به ال غريهم  وأما ا لجنيل هم  اسكوه و ا نإعليه وسلم منسكدم  هللاني صلى ا لمبعث 
 5فرقان."ل اديامة فدم أمة واحدة منسكدم ا ليوم  إىلوهودين ا ملعليه وسلم ومن بعدهم من  هللاني صلى ا لمبعث 

َداًها﴾تعاىلومثله يف قوله  تعدي ا ملالم متعلدة بــ"هعلنا" ا لو "   أبو السعود ا  ق 6:﴿ ِلُكلٍّ َهَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ
باقية ا لمم سأ اعىن: "لكل أمة كائنة منكم أيدا ا ملليه للتتخصيص   و لواحد وهو إخبار جبعل ماض ال إنشا، وتدداميدا ع

ا  عينت هلا" فيتا لمة ال تكاد أمة تتتخطى شرعتدا ا سأية هعلنا أي عينا ووضعنا شرعة ومنداها خاصني بتلك ا لا خو 
ث عيسى يت كانت من مبعا لتوارة و ا لسالم شرعتدم ا لمبعث عيسى عليددما  إىليت كانت من مبعث موسى ا لمة سأ
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 فآمنوا به ا الليس  نالدرآوهودون فشرعتكم ا ملجنيل وأما أنتم أيدا ا نإعليه وسلم شرعتدم  هللاني صلى ا لمبعث  إىل
 1واعدملوا مبا فيه."

ة  سأننا مل جند رأاي يشابه وهيز ا ملعبارة ا لاي، هبذه ا آلللتتخصيص وحتليل  التددميولعنا جنده متفردا يف إثبا،  
ا و  تأخرين فوهد ا صاح  ر ا ملرازي  وغريهم. أما من ابعه من ا لي   و ا حملبحر ا لكشاف  و ا لرأيه عند صاح  

 رأي فد  بل ندال عبارته ندال اما واكتفا هبا.ا لمل يتبعاه يف  3بيانا لورو   2عاينمل
بعض دون  لدل ابا جلاصل من كلدمة "كل" لدفع توهم تعل  ا حلشدمو  ا لدصر يظدر يف أتكيد ا لورمبا مفاد 

ا له يف هذه من قو  -غري متأكدين -شدمو . وهذا ما فددمناا لفيد لتأكيد ا ملدصر ا لفعو  نإفادة ا ملبعض  فددم ا ل
ا داِن وَ ا لو ا لَرَك  ممَّا تَـ ا يَ و َوِلُكلٍّ َهَعْلنا مَ  ية: ﴿ا لتا لكرامية ا لاي، ا آلأعلم. ونظري ذلك يف  هللاكرامية  وا لية آل
ا ع توهم تعل  شدمو  ودفا ل"مجلة مبتدأة مدررة ملضدمون ما قبلدا ولكل مفعو  اثن جلعلنا قدم عليه لتأكيد  4قْـَربُوَن﴾سأَ 
َداًها﴾ تعاىلبعض كدما يف قوله ا لبعض دون  لدل ابجل أي ولكل تركة هعلنا ورثة  5﴿ ِلُكلٍّ َهَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

عالقة ومما ا لورث من مل انوط مبا بيندم وبني ا ملدرهة يلوهنا وحيرزون مندا أنصبا،هم حبس  استحداقدم ا لمتفاوتة يف 
 6ترك بيان لكل قد فصل بينددما مبا عدمل فيه."

انت مظنة ىت كا ل ا  فعا سأأبن  عجيز يشعرا ملكرمي ا ل الدرآنمثلة أن أسلوب ا سأولنستتخلص ما أورد ا من            
كثرية   سأاب   افعا سأفعو  على تلك ا ملتخاطبني  ورد فيدا أسلوب تددمي ا ملشك وري   أو كانت مواضع إنكار عند 

سعود ا لعالمة أاب ا لنكرين. وجند ا ملريبني و ا ملشاكني و ا لم منيزلة ا هلنكار حديدة عندهم أو إبنيز ا نإري  و ا لإما للشك و 
شارة. وما  نإوإما اب تصري  لواضع إما ابا ملختصاص للتددمي يف مثل هذه ا الدصر و ا لسر  فدد أثبت ا لفته هذا مل ي

 ية.بالغا لدبيل وأسراره ا لمن هذا  التددمينعرضه هنا يكون ملتخصا ملا تتبعنا تفسريه للبحث عن 
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ا غا لاي، يف ا آللك فعو  يف تا مل له  فددم ا المدصورة عليه  التكون  تعاىل هلعبادة  فدي خمتصة ابا لومندا: فعل 
َك َنْسَتِعنُي﴾ اي،:ا آلسر. ومن تلك ا ل   ليفيد هذا ل َك نـَْعُبُد َوِإايَّ   2شاكرين﴾ا لفاعبد وَُكْن ّمَن  هللا﴿َبِل  1﴿ ِإايَّ

ُه تـَْعُبُدوَن﴾  هللا﴿واشكرو َِِّ َيْسُجُد من يف  4﴿َوحَنُْن َلُه عابدون﴾ 3ِإن ُكنُتْم ِإايَّ ﴿وهل  5رض﴾ا سأسدماوا، و ا ل﴿َو
 .6رض طوعا وكرها﴾ا السدماوا، و ا ليسجد َمن يف 

فـَْليَـتَـوَكَِّل  هللاَلى اي،: ﴿َوعَ ا آل منه  ومن تلك ا البه وال استعانة للعبد ا التوكل  فال توكل ا لستعانة و ا الومندا: فعل 
﴿َعَلْيِه  9لون﴾توكا ملعليه توكلت وعليه فـَْليَـتَـوَكَِّل  ا الهلكم ا حل﴿ِإِن  8أُنِيُ ﴾ إليهليه ﴿َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت وَ "ع7ؤمنون﴾ا مل

 10عظيم﴾.ا لعرش ا لتـَوَكَّْلُت َوُهَو َربُّ 
وال  تعاىل هللا إىل ال اسيئة  فال إ ابة  ا  من أعدم إليهتوبة ا لدنيا و ا ليف  تعاىل هللا إىلرهو: ا ل ابة أي ا نإومندا: فعل 

ْلَنا وَ   11أُنِيُ ﴾ إليهاي،: ﴿َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت وَ ا آل  ومن تلك إليه ا التوبة  َنا وَ ا ل﴿رَّبَـَّنا َعَلْيَك تـَوَكَّ  12صري﴾ا ملْيَك ا لْيَك أَنـَبـْ
اي،: ا آلك   ومن تلإليه ا العبد ا لو،  فال يرهع ا ملبعد  هللا إىل -نا ا لرهوعنا ورهو: أعدم -رهو:ا لفعل  :ومندا
َنا يـُْرَهُعوَن﴾ا ل﴿وَ  15ُموُر﴾ا سأُ تـُْرَهُع  هللا إىل﴿وَ  14ُموُر﴾ا سأُ تـُْرَهُع  هللا إىل﴿وَ  13ُموُر﴾ا سأُ تـُْرَهُع  هللا إىل"﴿وَ  ا ﴿وَ  16يـْ
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 (218) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

َنا تـُْرَهُعوَن﴾ل  3تـُْرَهُعوَن﴾ إليه﴿َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُه  2ُموُر﴾ا سأُ تـُْرَهُع  هللا إىل﴿يـَْعَلُم َما بـَنْيَ أَْيِديِدْم َوَما َخْلَفُدْم وَ  1يـْ
تـُْرَهُع  هللا إىل﴿وَ  6تـُْرَهُعوَن﴾ إليه. ﴿وَ 5ُموُر﴾ا سأُ تـُْرَهُع  هللا إىل﴿وَ  4تـُْدَلُبوَن﴾ إليه﴿يـَُعذُِّب َمْن َيَشا،ُ َويـَْرَحُم َمْن َيَشا،ُ وَ 

 .7ُموُر﴾ا سأُ 
صريورة: ا لومندا: فعل   9حُتَْشُروَن ﴾ إليه﴿ وَ  8حُتَْشُروَن﴾ إليهْرِض وَ ا سأَ ِذي َذَرَأُكْم يف ا لشر:﴿ُقْل ُهَو ا حلومندا فعل 

  10ُموُر﴾ا سأُ َتِصرُي  هللا إىل ا ال﴿
 التددمين بكو  أيب السعودوهد ا يف مجيعدا إشارة أو تصرحيا عند  -هنا–كرامية ا لاي، ا آلوما ذكر ا من               

 نو:.ل امن هذا  التددميعرفة على مواضع ا ملندم  لتسديل ا لدصر. وإمنا أورد اها هبذا ا لمفيدا لالختصاص و 
: تعاىل ظرفية بني " لوال " وفعلدا يف قولها لتوهيده لتوسي  "إذ"  أبو السعودعالمة ا لومن روائع ما ذكره            

ْعُتدُموُه َظنَّ   ا ﴿َلْواَل ِإْذ مسَِ
ُ
 ْؤِمُنوَن وَ مل

ُ
رًا َوقَ ا مل ا : " وتوسي  أبو السعود ا  ق 11وا َهَذا ِإْفٌك ُمِبنٌي﴾ا لْؤِمَناُ، أِبَنـُْفِسِدْم َخيـْ

ضض  حملتيان ابنإ اتوييخ على أتخري ا لتحضيض أبو  زمان مساعدم وقصر ا لظرف بني " لوال " وفعلدا لتتخصيص ل
شناعة  أي كان ل ادباحة و ا لتيان به رأساً يف غاية ما يكون من ا نإأن عدم رتدد فيه. ليفيد ا لوان  و ا سأذلك  إىلعليه 
لدم من واسطة من غري تلعثم وتردد مبث لذا، أو اب لؤمنا، أو  ما مسعوه ممن اخرتعه ابا ملؤمنون و ا ملواه  أن يظن ا ل

صديدة ل مكشوف كونه إفكا فكي  ابن ﴿ َهَذا ِإْفٌك ُمِبنٌي﴾ أي ظاهر ا آلوا﴾ يف ذلك ا لؤمنني خريا ﴿وقا ملآحاد 
 يز.عجا ملبليغ ا ل تعاىل هللاوهذا فدم صادق لكالم  12عليه وسلم." هللاصلى  هللاؤمنني حرمة رسو  ا ملصدي  أم ا لابنة 
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 :أيب السعودبالغية عند ا لخر وأسراره ا سأفعولني على ا ملثاين: تددمي أحد ا لدسم ا ل

بالغني  ل اصري   وهذا أصل عند ا لغري ا لصري  حده أن يددم على ا لفعو  ا ملأن  السعود أبوعالمة ا ليرى           
 اذى يكون أصال وال مدتضى للعدو  عنه  وخالصة كالمه "أن ا ل التددميسكاكي يف كالمه عن ا لعالمة ا لصر  به 

بغري واسطة  إليهي تعدا ملفعو  ا ملصل فيه أن يددم ا سأآخر بواسطة فإن  إىلمفعو  بغري واسطة و  إىلفعل إذا تعدى ل
 بغري إليهتعدي ا ملفعو  ا ملصل أن يددم ا سأوإذا كان  1سوط". لاين ابا جلبواسطة  حنو: "ضربت  إليهتعدي ا ملعلى 

ة بالغية  لنكتال ابواسطة  إليهتعدي ا ملفعو  ا ملصري   فال يددم ا لفعو   ملاب أبو السعودذى ع ر عنه ا لواسطة 
 دام.ا ملو  ا  ا حليدتضيدا 
يف مواضع كثرية  يكاد يصع  إحصائدا. مث لكل موضع مندا  التددميكرمي مثل هذا ا ل الدرآنوقد ورد يف            

عراض لتعدد ا سأسباب و ا سأطبيعي أن تتعدد تلك ا لنظم. فدمن ا لتخاط  وسياق ا مل ا  غرض يناسبه رعاية ملدتضى ح
 تخاطبني. والاميكن سأحد أن يصنفدا حتت أي ضاب  أو قاعدة.ا مل ا  أحو  سياق وتعددا ل

ا هذا  من التددميىت حدث سأهلدا ا لغراض ا سأسباب و ا سأأن نبحث عن تلك  املبحثوحاولنا يف هذا            
ة. وبنا،ا على قرا،تنا يالدرآنا أثنا، حتليله للجدملة إليدأو أشار  أبو السعودىت صر  هبا ا لية  و الدرآندملة ا جلنو: يف ل

كرمي. حىت ا ل الدرآنيف  التددميغراض ملثل هذا ا سأسعود قد وف  أاميا توفي  يف إبراز ا لصدد نرى أاب ا للتفسريه يف هذا 

                                                           

 .2/169ديزويين  ا لبالغة  ا ليضا  يف علوم ا نإ -1 
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ا يد  على ي . وهذا ما حملبحر ا لبيضاوي وصاح  ا لداضى ا ليزخمشري و ا لإذا قار ا بعض آرائه مل جند هلا أثرا عند 
  خاصة. الدرآيننظم ا لعربية عامة وأسرار ا للغة ا لتبحر علدمه أبسرار 

ارب ؤخر.حيث أشار يف تفسريه ما يدا مل إىلتشوي  ا لددم و  ملعتنا، ابا السباب: إظدار ا سأومن أهم تلك           
 ونذكر بعضا مندا للتوضي . 1ثالثني موضعا.

 -رورانا جملففي هذه  قدم  2َواْهَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْهَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َنِصريًا﴾ : ﴿تعاىلوله فدمن ذلك ق           
ه ا لؤخر بتددمي أحو ا مليف  رغبةا لعتنا، هبدما وإبراز ا النإظدار -وليا ونصريا –صرحيني ا لفعولني ا ملعلى  -لنا يف مجلتني

ا رغبة  ا  دموروده ينبئ عن ك إىلسامع ا لرغبة فيه كدما يورث شوق ا مله ا لعدما هو من أحو  التددميفإن أتخري ما حده 
عا هلم مرغواب فيه سئو   افا ملإبراز كون  إىلالم على من للدمسارعة ا لة وتددمي ا لتكلم فيه واعتنائه حبصوله ال حممل

نفعة ا ملعلى  ها لتخاط  الشتدما ملع فييدما هو ذكره يسر يد التددمييد  على أن مثل هذا  أيب السعودوكالم  3لديدم.
يًعا﴾ا سأَ ِذي َخَلَ  َلُكْم َما يف ا ل: ﴿ُهَو تعاىلرغبة فيه. وذلك يف مثل قوله ا لله و  ا تددمي  أبو السعودفريى  4ْرِض مجَِ
."أي خل  ليهإسرة ببيان كونه  افعا للدمتخاطبني وللتشوي  ا مللتعجيل  -مجيعا -صري ا لفعو  ا ملعلى  -لكم –ظرف ل

 ستدال الكم ابواسطة وأمور دين لذا، أو اب لوهودا، لتنتفعوا هبا يف أمور دنياكم ابا ملرض من ا سأسأهلكم مجيع ما يف 
 5شأنه." تعاىلصانع ا لهبا على شئون   

 -فعو ا ملعلى  -لكم فيدا-وتدداميددما 6ِلياًل َما َتْشُكُروَن﴾َوَهَعْلنا َلُكْم ِفيدا َمعاِيَش قَ  ﴿ :تعاىلومنه قوله 
نفس ا ل ؤخر  فإنا مل إىلتشوي  ا لددم و ا ملعتنا، بشأن ا التأخري عنه ملا مر غري مرة من ا لمع أن حدددما  -معايش

ؤخر فيتدمكن فيدا عند ملا ددم منبئا عن منفعة للسامع تبدى مرتقبة لورود ا ملال سيدما عند كون  التددميعند أتخري ماحده 
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عتنا، ا العة فنفا ملن ى، عدما ذكر من ا ملفلدما أنه  -فيدا-على "يف" -لكم–الم" ا لورود فضل متكن. وأما تددمي "ا ل
 1ذكره أهم. إىلسارعة ا ملبشأنه أمت و 

 –ظرف ا لقدم  2 ِبِه﴾جَ سَّدَماِ، َماً، َفَأْخرَ ا ل: ﴿َوأَنـْيَزَ  ِمَن تعاىلوقد جتتدمع عدة أسباب للتددمي  كدما يف قوله 
نفعة ا مله من ددم ملا في ملسرة ابا ملسدما، أصله ومبدؤه  أو لتعجيل ا لسأن  -ما، -صري ا لفعو  ا ملعلى  -سدما،ا لمن 

 3ا،.ا ملأي بسب   :﴿فأخرج به﴾تعاىلؤخر  مع مافيه من ميزيد انتظام بينه وبني قوله ا مل إىلتشوي  ا لللدمتخاطبني  و 
نكا، ال ا لف صري   وال حرج يف هذا ا لفعو  ا ملظرف على ا لكرامية ثالثة أسباب لتددمي ا لية ا آلاهتدمعت يف هذه 

 أاميا توفي   سأنه لو خريا سأسب  ا لية  وأنه وف  يف الدرآنبالغة ا لسعود مولعا إببراز أسرار  لتتيزاحم. ونلح، هنا أن أاب
ذكر  . وقداسأو نسجام ماكان على ا الروعة و ا لنظم على ا لكن سدما، فأخرج به" مل يا لقيل: مثال : "وأنيز  ما، من 

ا ْرِض ِبَغرْيِ ا سأَ ُروَن يف ِذيَن يـََتَكبـَّ ا ل: ﴿َسَأْصِرُف َعْن آاَي،يَ تعاىلنو:  كدما يف قوله ا لمواضع أخرى من هذا  أبو السعود
﴾حلَ  ؤخر نو: مل اؤخر  مع أن يف ا مل إىلتشوي  ا لو  ددم ملعتنا، ابا النإظدار  -عن آاي،ي -رورا جملار و ا جل"قدم  4 ِّ

 ذين يتك رون عن آاي،يا لرور وقيل:"سأصرف ا جملار و ا جلفلو أخر  5ليل."ا جلنظم ا لطو  خيل تدداميه بتجاوب أطراف 
، سبك بشيا لروعة وحسن ا لنتظام  ومل يكن أبدا من ا السبك و ا لنسجام و ا الليل عن ا جلنظم ا لرض" ليتخلو ا سأيف 

 مما وقع عليه سابدا.
رور للتجن  عن ا جملار و ا جلفعو  متعددا يتوس  بيندا حرف عط   فيددم ا ملفييدما إذا كان  التددميوأيتى 

ار ا جلقدم   6ْفِئَدَة﴾ا سأَ ْبَصاَر وَ ا سأَ سَّدْمَع وَ ا لَوَهَعَل َلُكُم  : ﴿تعاىلليل  ومثل ذلك يف قوله ا جلنظم ا للل يف ا خوقو: 
ا ثة أشيا،: ؤخر من نو: طو  سأنه ثالا ملفعو  ا ملؤخر مع ما يف ا مل إىلتشوي  ا لددم و  مللالهتدمام اب -لكم -رورا جملو 
واضع  قوله ا ملومن هذه  7كرمي.ا لنظم ا لة ا لفئدة توسطت بيندا حرف عط   فتدداميه خيل جبيز ا سأبصار و ا سأسدمع و ل
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ُلَغنَّ عِ تعاىلنكتة أخرى يف قوله  إىلوأضاف  1.2بُِّكْم رِْهٌس َوَغَضٌ ﴾َقْد َوَقَع َعَلْيُكْم ِمْن رَ  ا  :﴿قتعاىل ْنَدَك :﴿ِإمَّا يـَبـْ
ك ر" ا لد "ورو  إىلللتشوي   -ك را ل -صري ا لفعو  ا ملعلى  -عندك -ظرفا لأن تددمي  3ِكبَـَر َأَحُدمُها أَْو ِكالمُها﴾ا ل

ا نظم ا لة ل افاعل ملا فيه نو: من طو  خيل جبيز ا لحسان. وأخر ا نإرعاية و ا لك ر هو مدار تضاع  ا لبعده  سأنه أي 
ام سأنه مدام دا ملعتنا، يف هذا ا الأنه قدم لالعتنا، به وما أشد  -ونرهوا أن يكون صوااب –ذلك  إىلونضي   4ليل.جل
أن يكون عندك  ك ر جي ا ل إىلدين  ا لو ا لولد أبن بلوغ ا لدين  وكأن تددمي  "عندك" ينبه ا لو  لحسان ابا نإرعاية و ا ل

 أي يف رعايتك.
عثدمان بن هين:  فت ا لأبو  ا  هتدمام أبمره  وذلك كدما قا العناية بشأنه و ا لفعو  ال يكاد خيلو عن ا ملوتددمي 
ا على  فعو  قدَّموها ملفاعل؛ كضرب زيد عدمرًا  فإذا عناهم ذكر ا لفعو  أن يكون فضلة وبعد ا مل"أن أصل وضع 

ففي  5ا ضرب زيد".وا: عدمرً ا لناصِبه  فدا لفعل ا لوا: ضرب عدمرًا زيد  فإن ازداد، عنايتدم به قدموه على لا فاعل  فدل
 من له ذوق ال افاعل أسرار بالغية ال يطلع عليدا ا لفعل و ا لفعو  على ا ملخر أو تددمي ا آلفعولني على ا ملتددمي أحد 

: "فإن هوهر صدد  يدو ا لسكاكي يف هذا ا لعالمة ا له ا لولنتأمل ما قه. ا لوأمث أيب السعودعالمة ا لأديب سليم مثل 
ساومتدا ثدمينة ال ترى درهتدا تعلو وال قيدمتدا تغلو وال تشرتى بثدمندا وال جترى يف ما لدرة ا لبليغ مثله مثل ا لكالم ا ل

صغا، ا نإيف من أبلغ كالم أن يو ا لمثن راغ  فيدا خبريا مبكاهنا و ا لستتخرج هلا بصريا بشأهنا و ا ملعلى سنندا ما مل يكن 
ا سامع عل اهتيزاز أبكدمل ما استحده وال يدع ذلك ما مل يكن ا الدبو  له و ا لستدما: حده وأن يتلدى من ا الوأحسن 

ا هدلدا مل اميييز سامع إذا لتكلم تعدمدها يف تركيبه للكالم عن علم منه  فإن ا ملكالم معتددا أبن ا لا جبدا، حسن مل
  6وبني ما دونه ورمبا أنكره."بينه 

                                                           

 .71عراف: ا سأ -1 
 .3/239  أبو السعود -2 
 23سرا،: ا نإ -3 
 .5/166  أبو السعود -4 
 علىا سأ لسا جمل-وقافا سأ وزارةم  1999  1ط وصلي ا ملفت  عثدمان بن هين ا ليضا  عندا  أبو ا نإدرا،ا، و ا لتس  يف تبيني وهوه شواذ ا حمل -5 

 .1/65  سالميةا نإ للشئون
 .1/226سكاكي  ا لعلوم  ا لمفتا   -6 



 

 (223) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

سالم ل اخر لكون مدلوله أهم عنده  وها، هذا يف دعا، زكراي عليه ا آلفعولني على ا ملتكلم أحد ا ملوقد يددم 
 ايد  على كونه أهم عند زكراي عليه  -ي-رورا جملار و ا جلأن تددمي  أبو السعوديرى  1فـََدْ  ِي ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا﴾ ﴿
  2 سالم.ل

ا امع إذا كان سا لستشراف عند ا الشوق و ا لصري  نإاثرة ا لفعو  ا ملرور على ا جملار و ا جلوقد يكون تددمي 
ا  فـَْرٍث َوَدٍم لََبناً خُنْسِديُكْم ممَّا يف بُطُونِِه ِمْن بـَنْيِ  : ﴿تعاىلؤخر  وذلك يف قوله ا ملددم متضدمنا لوص  مناف لوص  مل
صري  ا لفعو  ا ملعلى  -مما يف بطونه من بني فرث ودم -رورا جملار و ا جلكرامية ا لية ا آلقدم يف  3لِلشَّارِِبنَي﴾صاً سائِغاً ل
ج من ؤخر  كأنه إذا قيل: نسديكم مما يف بطونه مشرواب خير ا ملنايف للوص  ما يف ا ملوص  ا ل اسأو لتضدمن  -لبنا–

رث شروب إذا كان خمرهه بني فا ملتخاط  ليعرف ماذا سيكون هذا ملا شوق عند ا لستشراف و ا البني فرث ودم  ليزاد 
ثاين وهو  ل اوهو خروهه من بني فرث ودم مغاير من وص   اسأو صا سائغا للشاربني"  فوص  ا لودم  مث قيل "لبنا خ

ؤخر تنافيا مل اددم و ا ملفإن بني وصفي ": أبو السعود ا  سائغا للشاربني. ق -دما لفرث و ا لمن أثر  –صا ا لكونه خ
كشاف أنه ا لويرى صاح   4ؤخر."ا مل إىلستشراف ا الشوق و ا لوتنائيا حبيث ال يرتا،ى  ارامها فإن ذلك مما ييزيد 

 6بيضاوي.ا لداضي ا لوابعه  5ع رة ا لقدم سأنه موضع 
ان. وذلك يف كشريك ما كائنا ما   هللاستعظام أن يتتخذ  اليشعر اب اسأو فعو  ا مل التددميأن  أبو السعوديرى 

ظام أن الستع اسأو ن قدم اثنيددما على ا جلشركا،  تعاىلومفعوال هعلوا قوله  7نَّ﴾ا جلِ ُشرَكاَ،  هللاَوَهَعُلو :﴿تعاىلقوله 
 8ذكورة.ا ملسبحانه شريك ما كائنا ما كان وهل متعل  بشركا، قدم عليه للنكتة  هللايتتخذ 
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الختل  -كدما هو حده  –طو   لو قدم ا لوقد يددم خ ر "ليس" على امسه  لكونه مصدرا مؤوال  أو سأن فيه نو: من 
  رَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُهوَهُكْم ِقَبَل ا للَْيَس  :﴿تعاىلكرمي. وذلك يف قوله ا لنظم ا لسبك 

َ
  وَ ْشرِقِ ا مل

َ
   أبو السعود ا  ق 1ْغِرِب﴾ا مل

 شاعر:ا ل ر خ ر ليس مددما على امسدا كدما يف قو  ا ل"أن 
  2 وهدو ا ملفليس سوا، ع   ناس عين وعندم ا لسلي إن هدلت  

 شاعر:ا لوقو  
  3طوب مدو ا خوليس علينا يف   يس عظيدما أن تلم ملدمة ا ل 

  وال ث إنه ال يوصضدمري من حيا لالم سأنه يشبه  للى ابا حملؤو  أعرف من ا ملصدر ا ملوإمنا أخر ذلك أن   
ا نظم ا لف عدود لفا، جتاوب أطراا ملرتتي  ا لسم طوال فلو روعي ا المسية وسأن يف  العرف أح  ابا سأيوص  به و 

-صري ا لفعو  ا ملحيث يدو : تددمي"عنك" على  5: ﴿َوَوَضْعَنا َعنَك ِوْزَرَك﴾تعاىلويرى حنو ذلك يف قوله  4كرمي."ل
ا أن يف وصفه ؤخر  وملا مل إىلتشوي  ا لسرة و ا ملتعجيل  إىلدصد ا لتأخري عنه. ملا َمر مراراً من ا لمع أن حده  -وزرك

 نظم.ا لرور عنه خمل لتجاوب أطراف ا جملار و ا جلنو: طو . فتأخري 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .177: البدرة  -1 
 .10/331دب  ا سأ  وخيزانة 91  ص: ا  سدمو ا لفتخر  ديوان ا لبيت لسدمو،  بن عاداي من فصيدته يف ا ل -2 
 .2/30دماسة للت رييزي  ا حل. و شر  ديوان 206ورد  ديوانه  ص: ا لبيت لعروة بن ا ل -3 
 .1/192  أبو السعود -4 
 .2نشرا : ا ال -5 



 

 (225) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عامل:ا للف، وأتخريه على غري ا لتددمي 
  وذلك حس  لسعودأيب اتفسري    كرمي من خالا ل الدرآنتأخري يف ا لو  التددميساب  عن بالغة ا لحتدثنا يف 

 يؤخر  أسرار تدداميه سند مىت يددم ومىتا ملوتددمي  إليهسندا ملبالغني يبحثون عن تددمي ا لبالغة وأصوهلا. فإن ا لقواعد 
ذين كانت هلم ا لرون فسا ملمث  -نثرا لشعر و ا ل –عريب ا لدب ا سأكرمي و ا ل الدرآنوأسرار أتخريه مث نظريتدم فيدا تعم 

 .البابيف بداية هذا  يهإلشارة ا نإكرمي كدما مر، ا ل الدرآنبالغة على ا لبالغة وأصوهلا سامهوا كثريا يف تطبي   لمعرفة اب
فعو  ا مل سند  أو تددميا ملعلى  إليهسند ا ملفصل  فدو ليس من ابب تددمي ا لأما سنتحدث عنه يف هذا 

ا عرايب يف نإ اية  أي ال يراعى موقعه الدرآندملة ا جليف  إليهكونه مسندا أو مسند   إليهوغري ذلك  ومل ينظر فعل ا لعلى 
نظر ا لغض ة عليه وحتت أي ضاب  يدع  وبا لدا لفاظ ا ال لنظر عن ا لدملة  بل إمنا هو تددمي معىن على معىن بغض جل

 ر فيه للدمفسرين كا سأ، ا حلكرمي  و ا ل لدرآندراسة للتددمي ختص ابا لدملة. مث هذه ا جلعرايب يف ا نإعن مالحظة موقع 
 .أبو السعوديزركشي  وصاحبنا ا ليزخمشري  و ا لسيوطي  و ا لو صائغ  ا لابن بدأ من 

يف موضع  دميالتد أن ندو  إن ا ال. التددمياصة يف ا خبالغية ا لنو: الخيضع للدواعد ا لمن هذا  التددميو 
وا حظا من معرفة ذين أوتا لتعبري و  لبصر ابا ل أهل ا البالغة. فال يدرك أسراره ا لذى هو تعري  ا ل ا  ا حلملدتضى 
 ذوق دقي   من أو،يا الصو  ال يعرفه ا سأنواحي متعدد ا لتختلفة. وهو فن متشع  ا ملكالم وإدراك سياقاته ا لمواقع 
 .ا  حو ا سأعاين ومتابعة ا ململراقبة 
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ذي تستحده ا لوضَع ا لكلدما، ا لذروة يف وضع ا ل -كدما يف غريه   -فن ا ليف هذا  كرميا ل الدرآنوقد بلغ 
ا  الدرآنم. و ا هلأحو  ناس حس  مدتضىا ليف ختاط   ا  ناس . فإنه أعلى مثا ملتعبري حبيث تستدر يف مكاهنا ا ليف 
إذا قدم فيه تخاط   فا مل   الف، مطابدا للسياق وموافدا ملدتضى حا لدقة يف وضع ا لأقصى مدى  إىلكرمي دقي  ل

غه يف تطاب  دقة وأبلا لسياق  وأبعد من هذا يف ا لدام و ا مللف، وأخر آخر فال بد أن يكون هلذا غرض بالغي يناس  
تنو: ا لذا  يد  ها الكرمي يددم لفظا مرة يف سياق  ويؤخره مرة أخرى يف سياق آخر  ا ل الدرآنسياق  أن ا لدام و ا مل
 عربية وأسرارها.ل الغة  لبعضه من له معرفة اب إىلأن يكون ورائه غرض دقي  يستطيع أن يبلغ   سلوب علىا سأيف 

وأغراضدا فدي ال تندرج حتت قاعدة وال ختضع سأصل  الختالف أنواعدا وتوسع  التددميأما أسباب هذا 
عناية  كدما ا لخر لالهتدمام و ا آللى يددم  ع - ا لغا ليف  –لف، ا لبالغني أن ا لنحويني و ا لدائراها. ولو أخذ ا برأي 

سياق ل اعناية ليست سببا يف ذااها بل هي من مدتضيا، ا لهتدمام و ا المر  فدذا اليصل  هوااب يف كل موضع  سأن 
عاية ملدتضى خر ر ا آللف، على ا لعناية به فنددمه ذاك ا لهتدمام بلف، أو ا السياق يدتضي ا لتخاط   أي ا مل ا  وح
 سباب وتتكاثر.ا سأسياق يتعدد ويكثر وسأهله تتعدد تلك ا لسياق. و ا ل

دما،  سا لرض على ا سأرض ومرة يددم ا سأسدما، على ا لكرمي يددم مرة ا ل الدرآندليل على ما قلناه  أن ا لو 
 سياق.ا لنس  وكل ذلك حبس  ما يدتضيه ا نإن على ا جلن ومرة يددم ا جلنس على ا نإومرة يددم 

لدمة هنا للعناية كا لدو  إنه قدم هذه  لكتفا، ابا ال أو ذاك فإنه ال يص   التددميأسباب هذا  فإذا أرد ا أن نبني
ه  وقد . ونرى أن كل تددمي مستدل يف سببه وغرضالتددميعناية وسب  هذا ا لهتدمام دون تبيني موطن هذه ا الهبا و 

 أعلم. هللااليداس عليه تددمي أخر. و
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 :أيب السعودتعلقات على غري عامله عند ا ملتقدمي 

 ستعانة:ا العبادة على ا لتددمي 
َك َنْسَتِعنُي﴾تعاىلذلك قوله  ا  مث َك نـَْعُبُد َوِإايَّ   1:  ﴿ِإايَّ

 ستعانة:ا العبادة على ا لستة أسباب لتددمي  أبو السعودعالمة ا لذكر 

ستعانة ال اراة عليه أيضا و ا جملصفا، ا لليل وإن ساعده جلا سم ا العبادة "سأهنا من مدتضيا، مدلو  ا لأوال: قدمت 
م على ماتدتضيه سا الدين فددم ما يدتضيه ا للكية ليوم ا ملرمحة و ا لذكورة" من ا ملصفا، ا لبنية على ا ملحكام ا سأمن 
 صفة.ا ل

 عبد.ل اعلى ح   هللاستعني" فددم ح  ا ملستعانة من حدوق ا الو  تعاىل هللاعبادة من حدوق ا لاثنيا: "سأن 
 وهوب وعدمه"ا لستعانة ابعة للدمستعان فيه يف ا العبادة واهبة حتدما و ا لثا: "سأن  لاث

ستعانة على ال ادبو  هذا على تددير كون إطالق ا لهابة و ا نإ إىلسئو  أدعى ا ملوسيلة على ا لرابعا: قيل سأن تددمي 
 فعو  فيه ليتناو  كل مستعان فيه.ا مل
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ا الئ  بشأن ل اتوفي  سأقامة مرامسدا على ما ينبغي وهو ا لعبادة و ا لعونة يف ا ملسئو  هو ا ملقد قيل انه ملا أن  :خامسا
بني أنه ا ليف إيداعه ومن  تعاىله ليستعينه ا لامد فإن استعانته مسبوقة مبالحظة فعل من أفعا حل ا  ناس  حلا ملتنيزيل و ل

ه ا لال يكاد خيطر بب ثنا،ا لدمد و ا حلالحظة من ا مله أبدا، ما يوهبه تلك ا لواشتغ تعاىلعند استغراقه يف مالحظة شئونه 
أوال  تعاىلبادة به عا لولدد فعل ذلك بتتخصيص  إليهتام ا لتوهه ا لكلي عليه و ا ل ا  قبا نإ ا اله ا له وأحو ا لمن أفع

عدمدا آخرا فكي  يتصور أن يشتغل فيدما بينددما مبا ال يعنيه من أمور دنياه أو مبا ي إليهما يوصل  إىلداية ا هلوابستدعا، 
رتتي  حينئذ ل اوغريها كأنه قيل وإايك نستعني يف ذلك فإ ا غري قادرين على أدا، حدوقه من غري إعانة منك فوهه 

 واض . 
داصد وبكوهنا ا ملو  باغيا ملعابد أشرف ا لعند ا وبكوهنا ا هلوعيزة من تعاىلشعار بعلو رتبة عبادته ا نإفيه من  :سادسا

 1دعا، ما ال خيفي.ا لالئدمة ملا يعدبه من ا ملنفسه ومن  ا  ال من أعدم تعاىلمن مواهبه 
ستعانة  يف هذا ا الدة على عباا ليف تددمي  أبو السعودىت أتى هبا ا لتوهيدا، ا لرتهي  بني ا لورمبا النستطيع 

ة بصيغة "قيل" خالفا خري ا سأثالثة ا ل أنه ذكر ا الكل حمتدمل  ا لكرمي. فا ل الدرآنذى مل يتكرر اثنية يف ا لفريد ا ل النص
  عنده راهحة.اسأوىل  وبذلك قد يشعر أبن اسأوىلللثالثة 
 بصر:ا لسدمع على ا لدلوب وتددمي ا لتم على ا ختددمي 

يرى  2 َعَذاٌب َعِظيٌم"َعَلى قـُُلوهِبِْم َوَعَلى مَسِْعِدْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوهَلُمْ  هللاَخَتَم  :"تعاىلذكر ذلك يف قوله 
 اميان. ا نإصل يف عدم ا سأ -دلوبا ل-بصر  سأهناا لسدمع و ا لدلوب قدم على ا لتم على ا خأن ذكر  أبو السعود

تم عليه ختم عليدا بل ا خف اإليدمسعدم بنا، على أنه طري   تبعية صختما لاثنيا: "تدداميدا يشعر أبن ختدمدا ليس بطري  
 3ه."ا لتم على مسعدم فدو ابق على حا خهي خمتومة صختم على حدة  لو فرض عدم 
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مرتني بصيغة  1 كرميا ل الدرآنأربع مرا، يف  تعاىل هللاعاندين آلاي، ا ملكفار ا لتم على قلوب ا خوكرر ذكر 
خر يف موضع  دل  يف ثالثة مواضع  وأتا لة. تددم  لدالا لتم يف ا خطبع  وهي قريبة من لا تم  ومرتني بصيغة ا خ

  2َوَخَتَم َعَلى مَسِْعِه َوقـَْلِبِه َوَهَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة"." :تعاىلوذلك يف قوله 
 تم فذلك لعدة أسباب:ا خبصر يف معاملة ا لسدمع على ا لأما تددمي 

بصر  ا لن حيث سدمع أعظم ما لسأن هنايتدم من حيث اثويا:  .ا  ا حلاك بينه وبني وقلوهبم يف تلك إما لالشرت  أوال: 
ة على ا لدا ل ا  حو ا سأبصر فيتحد  به مشاهدة ا لنذار  وأما ا نإشرعية ويتحد  به ا لحكام ا سأسدمع يتلدى به ا لسأن 
 دام. ملوأنس  اب لتددميتوحيد  فبياهنا أح  ابا ل
 بصر.ا لدمع على سا لعيزييز قدم ا لحيث ذكرمها يف كتابه  تعاىلسبحانه و  هللابصر سأن ا لسدمع أفضل من ل ا ثا: لاث

 رسوال أصم. هللاك ما بعث ا لنبوة ولذا لسدمع شرط ا لسأن  رابعا:
 3ىت تتلد  من أصحاهبا.ا لعارف  ملعدل ابا ل ا  استكدم إىلسدمع وسيلة ا ل: سأن يامسا
 78.4نحل:ا لخري يف آية ا سأبصر. ذكر ا لوحي أو سأن إدراكه أقدم من إدراك ا لسأنه طري  تلدي   سادسا:

مثانية وعشرين  سدمع جتتدمعان يفا لكرمي وهد ا أبنية ا ل الدرآنبصر يف ا لسدمع و ا لوإذا حبثنا عن مالحدة أبنية 
رؤية وتددم ا لع سدمع ما لبصر يف مخسة وعشرين موضعا. ويف موضع وقع ا لسدمع على أبنية ا لتتددم أبنية  5موضعا 

ا أبنية  بصر علىا لباقية فددمت فيدا أبنية ا لثالثة ا لواضع ا ملأما  6ِإنَّيِن َمَعُكدما َأمْسَُع َوأَرى﴾ : ﴿تعاىلعليدا يف قوله 
ْم قـُُلوٌب اَل ْنِس هلَُ ا نإِ نِّ وَ ا جلِ َدْد َذرَْأ َا جِلََدنََّم َكِثريًا ِمَن َولَ  ﴿  7أَْبِصْر ِبِه َوَأمسِْْع﴾ تية: ﴿ا آلاي، ا آلسدمع  وذلك يف ل
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 (230) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 1َغاِفُلوَن﴾ا لنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُهُم ا سأَ يـَْفَدُدوَن هِبَا َوهَلُْم َأْعنُيٌ اَل يـُْبِصُروَن هِبَا َوهَلُْم آَذاٌن اَل َيْسدَمُعوَن هِبَا أُولَِئَك كَ 
َذاٌن َيْسدَمُعوَن هِبَا ُقِل ْم أَْرُهٌل امَيُْشوَن هِبَا أَْم هَلُْم أَْيٍد يـَْبِطُشوَن هِبَا أَْم هَلُْم أَْعنُيٌ يـُْبِصُروَن هِبَا أَْم هَلُْم آا هلُ  : "﴿تعاىلوقوله 

ذان ا آلذان  سأهنا أشدر من ا آل على عنيا سأسر تددمي  أبو السعودوذكر  2اْدُعوا ُشرََكا،َُكْم مُثَّ ِكيُدوِن َفاَل تـُْنِظُروِن﴾
شركني ا ملت ية  ورد، لبيان تبكيا آله صاحبنا  سأن ا لكرامية فإنه يؤيد ما قا لية ا آلولو أتملنا سياق  3وأظدر عينا وأثرا.

ا تتصور إذا  دمانية إمنسا جلياكل ا هلستجابة من ا الكلية فإن  لاها ابا الستجابة ببيان فددان ا التم عاهيزون من  ا هلأبن 
ا ولذلك قدمت يف  4رة. ملفاعيل ابا سأكان هلا حياة وقوى حمركة ومدركة وما ليس له شي، من ذلك فدو مبعيز  من 

 ذان.ا آلعني مث ا سأيد مث  ا سأرهل مث ا سأسجابة وهو ا الركة و ا حلنفي عن ما أظدر عينا وأقوى أثرا يف ل
عني ا لرهل و ا ليد أشرف من ا لعلى: سأن ا سأ إىلدى ا سأرتقي من ا لمن قبيل  التددميصائغ أن ا لويرى ابن 

شرف ا لبا، صائغ فإثا له أبن ا لسياق  أما ماقا لفدم و ا ل إىلسأنه أقرب  أيب السعودرأي  إىلومنيل  5ذن.ا سأأشرف من 
ْم أَْرُهٌل ا هلُ  عيز وهل: ﴿ يف قولهيزركشي ا لمام ا نإ ا  صعوبة. وقا لسياق ال خيلو من ا للعضو على عضو يف مثل هذا 

رابع أهم من منفعة ا لن منفعة رتقي سأا لدى لغرض  سأامَيُْشوَن هِبَا أَْم هَلُْم أَْيٍد يـَْبِطُشوَن هِبَا﴾  "فإنه سبحانه بدأ مندا اب
 منه."و أشرف فد اسأو ثاين أعم من منفعة ا لثاين ومنفعة ا لأعم من منفعة  الثالثفدو أشرف منه ومنفعة  الثالث

ا دد ها، كيم  وليس كذلك. فا حلذكر ا لبصر مطرد يف ا لسدمع على ا لُيشعر أبن تددمي  أيب السعودوكالم 
سدمع ا لقبل  كد ا ل آية بصر يف ا لة على ا لدا لسدمع يف مواضع ذكر اها. وكذلك ورد، كلدمة "أعني" ا لبصر قبل ل

ة ا لدا لعدمي" ا لكدما ورد، كلدمة "  6َعْن ذِْكرِي وََكانُوا اَل َيْسَتِطيُعوَن مَسًْعا﴾ِذيَن َكاَنْت أَْعيـُنـُُدْم يف ِغطَاٍ، ا لأيضاً: ﴿
ِدَياَمِة َعَلى ل اسرا،: ﴿َوحَنُْشرُُهْم يـَْوَم ا نإسامعة يف  ا لدوة ا لة على عدم ا لدا لصم" ا لبصر مددمة على "ا لعلى عدم 

 كثر.ا سأغل  و ا سأعلى  أيب السعودكالم   وقد حيدمل 7ُوُهوِهِدْم ُعدْمًيا َوبُْكدًما َوُصدمًّا﴾.
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 (231) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 البحثنظر و ا ل ا بعد طو إليديت انتدينا ا لداعدة ا لظاهرة  " و ا لراهحي عن هذه ا لغين ا لدكتور عبد ا ليدو  
ا ،  أو عدم ا الرسا لم من إليدستفادة هبا  وفيدما يوحى ا العباد ويف مدام ذكر حواسدم و ا لنسبة للتخل  و  لأنه اب
سدموعا، ا مله  وسأن وليد يكتدمل متيييزه بسدمعه قبل بصر ا لبصر  سأن ا لسدمع على ا ل، يتددم ا الا جملنتفا: هبا يف هذه ال

 هذا اب نبوا، أكثر.ا لدااي، و ا هلسدمع يف مدام  لنتفا: ابا الرئيا، من هدة واحدة. وسأن ا ملدا،. و ا جلمن مجيع 
يت ُقدم ا لاي، ا آلراهحي ا لمث خُيرًج  1 مللح، بالغي".ا السدمع ا لقبل  بصرا لنسبة للعباد ال يكاد يتتخل  فيأ،ي ل

مر فيه على خالف ا سأف ه لهلَّ هال هللا إىلنسبة  ل  عليه.  مث يدو : "أما ابا لسدمع خترجياً ال خيا لبصر على ا لفيدا 
ا كدما يف    -دمع سا لبصر متددمًا على ا لبصرا،  فإذا ها، ا ملسدموعا، و ا ملَبشر ال ترتي  وال تفاو، عنده بني ا ل
فال غضاضة يف ذلك ال سيدما إذا كان كل واقعاً موقعه  -كدما يف  طه   -رؤية ا لسدمع ُمددماً على ا لأو ها،  -كد  ل

 2ملناسبا، لفظية ومعنوية تدضي بذلك ".
 هدا،:ا نإعلى    ضالا نإتددمي 

داية مع ا هلعلى    ضالا نإ: "قدم أبو السعود ا  ق 3َويـَْدِدي بِِه َكِثريًا﴾: ﴿ ُيِضلُّ بِِه َكِثرياً تعاىله قوله ا لمث
يسو،هم  واب أمرا فظيعاا جلني فيدما قبله ليكون أو  ما يدر: أمساعدم من ا لضا ل ا  دتدين على حا مل ا  تددم ح

عيز وهل: ﴿َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن وزاد فائدة يف قوله  4ذكر." لفائدة ابا لسر يف ختصيص هذه ا لويفت يف أعضادهم وهو 
َ هَلُْم فـَُيِضلُّ ا الَرُسوٍ   ا : "تددمي ا  حيث ق 5ِكيُم﴾ا حلَ َعيزِييُز ل اَمْن َيَشاُ، َويـَْدِدي َمْن َيَشاُ، َوُهَو  هللا بِِلَساِن قـَْوِمِه لِيـُبَـنيِّ

ال أتثري  غة يف بيان أنا لما مل يكن. أو للدمبداية إنشا، ا هلداية إما سأنه إبدا، ما كان على من كان  و ا هلعلى    ضالنإ
ة على ذلك أسر: من  لضالا لإبيدام أن ترت   تعاىلمر إمنا هو مشيئته ا سأرسل وأن مدار ا لتذكري من قبل ا لللتبيني و 
 6."تعاىل هللانور إبذن ا ل إىلظلدما، ا لخراج من ا نإهتدا،  وهذا حمد  ملا سل  من تدييد ا الترت  

 سدما،:ا ل ا  رض على حا سأ   اتددمي ح
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 (232) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

رض على ا سأ ا  "ُقدم ح 1سَّدَماَ، بَِناً،﴾ا لْرَض ِفرَاًشا وَ ا سأَ ِذي َهَعَل َلُكُم ا ل:﴿تعاىليف قوله  أبو السعوديدو  
  سا حل إىلوقد يددم ذكرها يف سياق لكوهنا أقرب  2ا وانتفاعدم هبا أكثر وأظدر."إليدسدما،  ملا أن احتياهدم ا ل ا  ح

رض لكونه أقرب ا سأ: "تددمي أبو السعود ا  ق 3ُعَلى﴾ا لسَّدَماَواِ، ا لْرَض وَ ا سأَ تـَْنيزِياًل ممَّْن َخَلَ   :﴿تعاىلوذلك يف قوله 
: ﴿ِإنَّ تعاىلعتنا، بشأهنا  وذلك يف قوله ا السدما، نإظدار ا لويف سياق آخر قدمت على  4س وأظدر عنده."ا حل إىل
ا سدما، نإظدار ا لرض على ا سأ:  "وتددمي أبو السعوديدو   5سَّدَماِ،﴾ا لْرِض َواَل يف ا سأَ اَل خَيْفي َعَلْيِه َشْيٌ، يف  هللا
على ابعتبار سأ ا إىلدى ا سأرتقي من ا لة على  لبينددما للدال -ال-نفيا لأهلدا  وتوسي  حرف  ا  عتنا، بشأن أحو ال
ِمْن  هللا: ﴿َوَما خَيْفي َعَلى تعاىلوقري  من هذا قوله  6علو منا." إىلنسبة  لني للتفاو، ابستدعيا ملبعد منا ا لدرب و ا ل

 اسدما، مع توسي  "ال" بينددما ابعتبار ا لرض على ا سأ: "تددمي أبو السعود ا  ق 7سَّدَماِ،﴾ا لْرِض َواَل يف ا سأَ َشْيٍ، يف 
  أيب السعودسدما، عند ا لرض على ا سأوقد يددم ذكر  8علو منا." إىلنسبة  لستدعيني للتفاو، ابا ملبعد منا ا لدرب و ل

سَّدَماِ، ا لْرِض َواَل يف ا سأَ  َذرٍَّة يف  ا  :﴿ َوَما يـَْعيُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمثْـدَ تعاىلأهلدا  وذلك يف قوله  ا  كالم يف حا لجلراين 
أهلدا  ا  كالم يف حا لرض سأن ا سأ: "وتددمي أبو السعوديدو   9اٍب ُمِبنٍي﴾ يف ِكتَ ا الَواَل َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َواَل َأْكبَـَر 

 10بتفاصيلدا." تعاىل رهان على إحاطة علدمه ا لدصود إقامة ا ملو 
ا   وهعل ابن رض عليداا سأتددمي  إىلنسبة  لكرمي كثرية ابا ل الدرآنرض يف ا سأسدما، على ا لوآاي، تددمي 

سدما، على ا لمي فلم نعثر على رأيه يف تدد أبو السعوديزركشي  أما ا لرض للشرف وابعه سأا سدما، على ا لصائغ تددمي ل
 سدما، وهو ما ذكر اه.ا لرض على ا سأرض  أما ما أورده فدو يف سر تددمي ا سأ

 عالن:ا نإسرار على ا نإتددمي 
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 (233) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 قوله سوية يفا لديدة على حلا عالن" مع كوهندما يف ا نإسرار" قدم على "ا نإأن " أبو السعودعالمة ا ليرى   
دم ذين امينعون متبعيا لود إليد"وإمنا ذلك لإليذان ابفتضا   1يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن﴾ هللا: ﴿أََواَل يـَْعَلدُموَن َأنَّ تعاىل
عليكم  هللاوهنم مبا فت  وا أحتدثا لتوراة مبدولتدم  "قا لعليه وسلم يف  هللاني صلى ا لتحديث مبا ها، من صفا، ا لعن 

ما يعلنون. وكذلك يعلم ما يسرون و  هللاكرامية توبيتخا هلم وتفضيحاهبم  أبن ا لية ا آلليحاهوكم به عند ربكم" فجا،، 
ه مبا يسرونه علوما، كأن علدما ملي  جلدميع ا حملغة يف بيان مشو  علدمه ا لمر  أوللدمبا سأقدم لوقو: ما حيذرونه من أو  

و  صورها بل وهود  مبعلوماته ليس بطري  حص تعاىلسوية فإن علدمه ا لديدة على ا حلمنه مبا يعلنونه مع كوهندما يف أقدم 
وله  2 كامنة."ا لارزة و با لشيا، ا سأبني  ا  ا حلعىن ال خيتل  ا ملويف هذا  تعاىل إليهنسبة  لكل شئ يف نفسه علم اب

  3ْعِلُنوَن﴾يـَْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تُـ  هللاعالن" وهي: ﴿وَ ا نإسرار" على "نإا كرمي قدم فيدا "ا ل الدرآننظائر أخرى يف 
 ِحنَي َيْستَـْغُشوَن ثَِيابـَُدْم ا ال  ﴿5يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن﴾ هللا  ﴿أََواَل يـَْعَلدُموَن َأنَّ 4﴿َويـَْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تعلنون﴾

 يـَْعَلُم َما ُيِسرُّونَ  هللا  ﴿اَل َهَرَم َأنَّ 7  ﴿َفاَل حَيْيزُْنَك قـَْوهُلُْم ِإ اَّ نـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن﴾6رُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن﴾يـَْعَلُم َما ُيسِ 
  8َوَما يـُْعِلُنوَن﴾.

ا بدا، على ا نإرة قدم فيدا ساب   وما لبدا، كا نإخفا، على ا نإبدا،  فدمرة قدم فيدا ا نإخفا، و ا نإأما أبنية 
ا خفا، على ا نإحيث قدم فيه  9﴾هللا: ﴿ُقْل ِإْن خُتُْفوا َما يف ُصُدورُِكْم أَْو تـُْبُدوُه يـَْعَلدْمُه تعاىلخفا،  وذلك يف قوله نإ
وأما ما ها، على  10عالن.ا نإسرار و ا نإسابدة يف أبنية ا لوهوه ا لذكره من  إىلأشار فيه  أبو السعودعالمة ا لبدا،  و نإ

:  "وأما تددمي أبو السعود ا  فد 11﴾هللاعكس هذا يف قوله عيز وهل: ﴿َوِإْن تـُْبُدوا َما يف أَنـُْفِسُكْم َأْو خُتُْفوُه حُيَاِسْبُكْم بِِه 
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فلدما أن  1﴾هللاَلدْمُه عْ خفا، على عكس ما يف قوله عيز وهل: ﴿ُقْل ِإْن خُتُْفوا َما يف ُصُدورُِكْم أَْو تـُْبُدوُه يَـ ا نإبدا، على ا نإ
ا  ا  عدم سألده ابعلم فتعلده هبا كتعا لبادية وأما ا ل ا  عدما سأصل فيدا ا سأاسبة و ا حملعل  مبا يف أنفسدم هدنا هو ا مل
 نفسه يف صور بل وهود كل شئ يفا لعن أن يكون بطري  حصو   ا  افية كي  ال وعلدمه سبحانه مبعلوماته متعخ

خفا، ا نإبة كامنة خال أن مرتا لبارزة و ا لشيا، ا سأبني  ا  ا حلوهذا ال خيتل   تعاىل إليهنسبة ل أي طور كان علم اب
ا حب تعاىله نفس فتعل  علدما ل وهو أو مباديه قبل ذلك مضدمر يف ا البدا، إذ ما من شئ يبدى ا نإمتددمة على مرتبة 

 2ثانية."ا لته ا ل متددم على تعلده حباسأوىلته ل
ِذيَن يـُْنِفُدوَن ا لكيم  وهي: ﴿ا حل الدرآننفاق أربع مرا، يف ا نإعالن يف سياق ا نإسرار على ا نإوها،، أبنية 

﴿َويـُْنِفُدوا ممَّا  4َوَعاَلنَِيًة﴾  ﴿َوأَنـَْفُدوا ممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسرًّا 3نـََّداِر ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة فـََلُدْم َأْهرُُهْم ِعْنَد َرهبِِّْم﴾ا للَّْيِل وَ  لْم ابِ ا هلُ أَْموَ 
عالنية  وقد ا لسر على ا ل  بتددمي 6  ﴿َوأَنـَْفُدوا ممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة يـَْرُهوَن جِتَارًَة َلْن تـَُبوَر﴾5َرَزقْـَناُهْم ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة﴾

عالنية ا لعلى  سرا لندار و ا لليل على ا للعل تددمي : "و ا  : حيث قالبدرةسر تدداميه يف آية  إىلسعو ا لأشار أبو 
 7ظدار."ا نإخفا، على ا نإلإليذان مبيزية 

نَّا رِْزقًا َحَسًنا : ﴿َوَمْن َرَزقْـَناُه مِ تعاىلدر مرة واحدة  وهي يف قوله ا جلسر مع ا لنفاق ورد، بنا، ا نإويف سياق 
نفاق سرا ا نإية لإليذان بفضل ا آلدر يف هذه ا جلسر على ا لتددمي  بو السعودأويرى  8فـَُدَو يـُْنِفُ  ِمْنُه ِسرًّا َوَهْدرًا ﴾"

 9على كونه هدرا.
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ُكْم َويـَْعَلُم ثالث مرا،: وهي: ﴿يـَْعَلُم ِسرَُّكْم َوَهْدَر  اسأو سياق ا لدر يف ا جلسر أبنية ا لوكذلك تالحدت أبنية 
َدْوَ  َوَمْن َهَدَر ا ل  و﴿َسَوا،ٌ ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ 2صُُّدوِر﴾ا ل  ﴿َوَأِسرُّوا قـَْوَلُكْم َأِو اْهَدُروا ِبِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِ، 1َما َتْكِسُبوَن﴾

ْن ﴿َسَواٌ، ِمْنُكْم مَ رعد  ا لآية  التددميسر  إىل أبو السعود  وقد أشار 3نـََّداِر﴾ للَّْيِل َوَساِرٌب ابِ  لبِِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتتْخٍ  ابِ 
 ا  ستتخفا، نإظدار كدما السرار و ا نإنـََّداِر﴾ "وتددمي  للَّْيِل َوَساِرٌب ابِ  لَدْوَ  َوَمْن َهَدَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتتْخٍ  ابِ ا لَأَسرَّ 
  4كل سوا،."ا ل إىل فنسبته ا الظواهر و  لفيا، أقدم منه اب ختعل  ابا لفكأنه يف  تعاىلعلدمه 

سياق  ﴿ِإْن ل اثاين  موضعني يف نفس ا لعلى  اسأو خفا، بتددمي ا نإبدا، بنا، ا نإويف ثالث مواضع أخرى ابع بنا، 
ًئا أَْو خُتُْفوُه فَِإنَّ  رًا أَْو خُتُْفوُه َأْو تـَْعُفوا َعْن ُسوٍ، فَِإنَّ 5َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍ، َعِليدًما﴾  هللاتـُْبُدوا َشيـْ َكاَن َعُفوًّا   هللا   ﴿ِإْن تـُْبُدوا َخيـْ

ٌر ل اصََّدقَاِ، فَِنِعدمَّا ِهَي َوِإْن خُتُْفوَها َوتـُْؤتُوَها ا لنفاق  ﴿ِإْن تـُْبُدوا ا نإ  ويف موضع يف سياق  6َقِديرًا﴾ ُفَدرَاَ، فـَُدَو َخيـْ
 فيدا. التددميسر  إىل أبو السعود. مل يشر 7َلُكْم﴾

 تعليم وعكسه: ا لتيزكية على صفة ا لتددمي صفة 
 َعَلى  هللاعدمران: ﴿َلَدْد َمنَّ  ا  يف سورة   تعاىله قوله ا لومث

ُ
ُلوا ْؤِمِننَي ِإْذ بـََعَث ِفيِدْم َرسُ ا مل واًل ِمْن أَنـُْفِسِدْم يـَتـْ

ية  قبلدا يف نفس ا آلورد،  8﴾ُمِبنيٍ    ْكدَمَة َوِإْن كانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضالا حلِ ِكتاَب وَ ا لَعَلْيِدْم آايتِِه َويـُيزَكِّيِدْم َويـَُعلِّدُمُدُم 
تيزكية  وهو قوله عيز ل اتعليم على ا لعليه وسلم مع تددمي صفة  هللارسو  صلى ا ليف صفا،  البدرةسياق يف سورة  ا ل

ُلوا َعَلْيِدْم آايِتَك َويـَُعلِّدُمُدُم  ُدْم يـَتـْ ا َعيزِييُز ا لْكدَمَة َويـُيزَكِّيِدْم ِإنََّك أَْنَت ا حلِ ِكتاَب وَ ا لوهل: ﴿َربَّنا َوابـَْعْث ِفيِدْم َرُسواًل ِمنـْ
 9ِكيُم﴾.حلَ 
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وهودي ا لتي  تالوة كدما ورد، مطابدة للرت ا لوهود على ا لتعليم مرتتبة يف ا لأن صفة  أبو السعودعالمة ا ليرى 
تالوة وهودا  ا ل  على ترت ا ملتعليم ا لتيزكية على صفة ا لسبك وقدم صفة ا لعدمران فغري  ا    أما يف سورة  البدرةيف  

وهود كدما ل اا مستوهبة للشكر فلو روعي ترتي  ا هلرتتبة نعدمة هليلة على حيا ملمور ا سأ"وذلك لإليذان أبن كال من 
ُلوا َعَلْيِدْم آايِتَك َويـَُعلِّدُمُدُم  تعاىليف قوله  ُدْم يـَتـْ  َعيزِييزُ ا لَويـُيزَكِّيِدْم ِإنََّك أَْنَت  ْكدَمةَ ا حلِ ِكتاَب وَ ل ا﴿ َربَّنا َوابـَْعْث ِفيِدْم َرُسوالً ِمنـْ

 الدرآنبري عن تعا لسر يف ا لوهو  البدرةكل نعدمة واحدة كدما مر نظريه يف قصة ا لفدم كون ا ل إىللتبادر  1ِكيُم﴾.ا حلَ 
كدمة حل اأنه ابعتبار كل عنوان نعدمة على حدة وال يدد  فيه مشو   إىلكدمة رميزا ا حلكتاب و  لاي، وأخرى اب آلارة اب

 2شرائع."ا لشريفة من ا لحاديث ا سأملا يف تضاعي  
 تحلية:ا لتتخلية متددمة على ا ل

على معىن  معىن التددميكرمي سببا وسر ا ل الدرآنفيدما يدارب عشرين موضعا من  أبو السعودعالمة ا لهعل 
طَّاُغوِ، َويـُْؤِمْن  لُفْر ابِ : ﴿َفدَمْن َيكْ تعاىلمثلة  مندا قوله ا سأتحلية". نورد فيدما يلي بعض ا لتتخلية متددمة على ا للكون "

تتخلية على ا لددمي من قبيل ت هلاميان ابا نإكرامية على ا لية ا آلطاغو، يف  لكفر ابا لأن تددمي  أبو السعوديرى  3﴾هلابِ 
دل  وصفا  ل ادل  وتصفيته وختليصه من كل شر  فإذا تفرغ ا لطاغو، هو ختلية  لكفر ابا لبيان ذلك أن  4تحلية.ا ل

راد بتددمي ا مل  وهذا هو هلاميان اب نإوخلص من كل شائبة شرك وكفر  فعند ذلك تفرغت طاقته وتوافر، مهته فيتحلى اب
ا ال  -سبحانه- هللا" فدد نفي هللا ا اله ا لكرامية. ولعل هذا ما يفدم من قو  "ال ا لية ا آلتحلية يف ا لتتخلية على ا ل
تتخلية: هو أن تنفي ا لسأن   " فيدا خَتْلية وحَتْلية هللا ا اله ا لتوحيد "ال ا لوحده . فكلدمة  اهلوهيَة عن كل أحد مث أثبتدل
عبادة هل عيز ا لبت تحلية فتثا ل  بعد ذلك أت،ي هللا  فإذا نفيت وأنكر، عبادة كل معبود سوى هللاعبادة عن غري ا ل

كفر ا له" هذا هو ا ل عبادة هل  "الا ل" حتلية  أثبّت هللا ا ال  "هللاعبادة عن غري ا لتتخلية  نفيت ا له" هذه ا لوهل  "ال 
 .هلاميان ابا نإ" هذا هو هللا ا الطاغو،  " لاب
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تتخلية ل اكفار عدما هم عليه مع مراعاة تددمي ا لعناية بيزهر ا ل ا  نذار نإظدار كدما نإتددمي  أبو السعودويرى 
َر  ﴿ 1 كرامية:ا لتحلية يف هذه  ا لعلى   قـَيِّدًما لِيـُْنِذَر أَبًْسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُه َويـَُبشِّ

ُ
اِ، َأنَّ ا حلَ صَّ ا ليَن يـَْعدَمُلوَن ذِ ا لْؤِمِننَي ا مل

 3رَّمْحَِة﴾ا لو َغُفوُر ذُ ل اَوَربَُّك  اي،: ﴿ا آلرمحة يف هذه ا لغفرة على صفة ا ملوكذلك تددمي صفة  2هَلُْم َأْهًرا َحَسًنا﴾
ة رمحا لغفرة قدمت على صفة ا ملأن صفة  أبو السعودوبذلك يرى  4َلَغُفوٌر رَِّحيٌم ﴾ هللانحل ﴿ِإنَّ ا ليف   تعاىلوقوله 
ريه عن سيآته  وصفة ذنوب  وتكفا لنسان من دنس ا نإغفرة تن ى، عن تطدري ا ملتحلية  فصفة ا لتتخلية على ا للتوق  

نة يف من ا جلغفرة على مل اعالمة تددمي ا ليت ال تعد وال حتصى. وكذلك يرى ا ل تعاىل هللارمحة تن ى، عن حتليته أبنعم ا ل
 مر ابا سأقدم  5رض﴾ا سأسدما، و ا لَمْغِفرٍَة  ّمن رَّّبُكْم َوَهنٍَّة َعْرُضَدا َكَعْرِض  إىل: ﴿َسابُِدوْا تعاىلنو: يف قوله ا لهذا 

  6تحلية.ل اتتخلية على ا لنة منه لتوق  تددمي ا جلمر بطل  ا سأعلى  تعاىل هللامغفرة من  طل  إىلسابدة مل
كالم ل اكرمي مرة واحدة ومل يتكرر  وذلك يف سياق ا ل الدرآنغفرة" يف ا ملرمحة" مددما على "ا لوأما ماورد، "

كرمي ا ل لدرآناارتكبوه من ذن  ليس بعده ذن   و ه هلم  مث ندموا على ما ا لعجل ا لذين اختذوا ا لعن بين إسرائيل 
وْا لَِئن ملَّْ يـَْرمَحَْنا َربُـَّنا ل ا: ﴿َوَلدمَّا ُسِدَ  يف أَْيِديِدْم َورَأَْوا أَنَـُّدْم َقْد َضلُّوا قَ تعاىلع ر عن ندامتدم أبسلوب بديع وهو قوله 

 تتخلية حددا أن تددم علىا لغفرة مع أن ا ملرمحة على ا ل: "قدموا ودأبو السع ا  ق 7اسرين﴾ا خَويـَْغِفْر لََنا لََنُكوَننَّ ِمَن 
 ا  أ نإنيز ري هبم وهو مبدا خرمحة مطل  إرادة  لراد ابا ملصلي  وإما سأن ا سأدصود ا ملماهو  إىلتحلية  إما للدمسارعة ا ل
ذنوب  ل اا أعظم ا هل هللاو: اختاذ غري ذن  وها لي : وملا كان هذا ا حملبحر ا لويدو  صاح   8كفرة لذنوهبم."ا ملتوبة ا ل

عن دعا، آدم  كرميا ل الدرآنما ها، يف  إىلذن . مث أشار ا ليت وسعت كل شي،  ومن نتاهدا غفران ا لرمحة  لبدؤوا اب
ا   بتددمي 9اِسرِيَن﴾خ ا َربَّنا ظََلدْمنا أَنـُْفَسنا َوِإْن ملَْ تـَْغِفْر لَنا َوتـَْرمَحْنا لََنُكوَننَّ ِمَن ا ال: ﴿قَ تعاىلسالم  وهو قوله ا لعليه 
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نددما من وبينددما وعتاب على ما صدر م تعاىل: "وأما يف قصة آدم فإنه هر، حماورة بينه ا  رمحة  فدا لغفرة على مل
ا رمحة إذ غفران ما وقع  لغفران وأتبعاه ابا ل إىلهنا فضال عن أكل مثرها فبادرا شجرة بعد هنيه إايمها عن قرابا لأكل مثر 

 1عتاب عليه أكد ما يطل  أوال."ل
ا : ﴿وتعاونوا على تعاىليف قوله  -تتخليةا لتحلية على ا لبتددمي  -سلوبا سأرتكي  على هذا ا لوكذلك وقع 

دي نا لتدوى على ا لتعاون و  لمر ابا سأ  أن أبو السعودعالمة ا ليرى  2عدوان﴾ا لمث و ا نإتدوى َواَل تـََعاَونُواْ َعَلى ا ل ر و ل
-مرا سأستنتجة من ا مل -تحليةا لعلى  -نديا لستنتجة من ا مل–تتخلية ا لعدوان  مع تددم ا لمث و ا نإتعاون على ا لعن 

مث ا نإعاون على تا لمن إجياب ترك  دصودا ملذا،  فإن  لإجياب ما هو مدصود اب إىلسبك يف رأيه للدمسارعة ا ل  وغري 
 3تدوى.ا ل ر و ا لتعاون على ا لعدوان  إمنا هو حتصيل ا لو 

ُندا﴾ بلدائك ﴿َواَل حَتْيَزْن﴾تعاىلومنه قوله   :تعاىل:  "إن معىن قوله أبو السعودعالمة ا ليدو   4:﴿َكى تـََدرَّ َعيـْ
ا سرور ا للى ه مددم عا ليزن  سأن زو ا حل ا  راد به زو ا مليزُن بفراقك بعد ذلك  وليس ا حل﴿ال حتيزن﴾ أي ال يطرأَ عليدا 

وسي يف رأيه وندل كالمه ندال أمينا  ا ال لعالمة ا لوابعه  5تحلية."ا لتتخلية متدّدمة على ا لعني فإن ا لع ر عنه بُدرّة مل
ع ر عنه ا ملرور سا ليزن مددم على ا حل ا   فيزو ا البعد ذلك و يزن بفراقك ا حل: "َوال حَتْيَزَن" أي ال يطرأ عليدا ا  حيث ق
له دبيل  يف قو ا لحسان من هذا ا نإتدوى على ا لوكذلك يرى تددمي   6تحلية."ا لتتخلية مددمة على ا لعني فإن ا لبدرة 
: 9تعاىلخرة" يف قوله ا آلدنيا" على "ا لياة ا حلو تددمي " 8ذين ُهم حمُِّْسُنوَن﴾.ا لذين اتدوا و ا لَمَع  هللا﴿ِإنَّ  7 :تعاىل
نيا َويف ا لياِة ا حلبشرى يف ا ل﴿هَلُُم    10خرة﴾.ا الدُّ
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ا تددم إحداها على كاملتني  فا لدملتني ا جلتحلية بني ا لتتخلية على ا لعلى طريدة تددمي  التددميوقد يدع 
بُواْ ل ايتان كراميتان:﴿َوأَمَّا ا آلذلك  ا  تحلية عنده  مثا لتتخلية على ا لخرى بنا، على أسلوب تددمي سأ ذين َكَفُروْا وََكذَّ

مُتُْسوَن  ِحنيَ  هللاعالمة هذه  ختلية  و بعدها: ﴿َفُسْبَحاَن ا لهعل  1عذاب حُمَْضُروَن﴾ا لخرة فَُأْولَِئَك يف ا الآبايتنا َولَِدا، 
يف تفسريها:  ا  وهعل هذه حتلية  ق 2ًا َوِحنَي ُتْظِدُروَن﴾رض َوَعِشيّ ا السدماوا، و ا لدمد يف ا حلَوِحنَي ُتْصِبُحوَن َوَلُه 

ا صفا، ل انار فتخلوا أنفسكم عن هذه ا لولدائه سيحضرون يف  هللاكفار آلاي، ا لكذبني و ا ملأي إذا علدمتم أن "
ا وتسبحيه بعد  هللاأي نيزهوه عدما ذكر سبحانه  وهذه حتلية أي حتلوا بذكر  تعاىل هللايبة للعذاب  فسبحوا ا جملدبيحة ل
  3تتخلية عن إنكاره وتكذيبه."ل

َدم َأن الَّ يكم اي بين آا ل أعدد ا مل﴿:تعاىلشيطان يف قوله ا لنفي عن عبادة ا لأن  أبو السعودكذلك ذكر 
 ِن اعبدوىيف قوله:﴿َوأَ  تعاىل هللامر بعبادة ا سأتحلية أي ا لختلية قدمت على  4ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي﴾ شيطانا لتـَْعُبُدوْا 

الم مبا بعده  كا لشيطان ليتصل ويرب  ا لندي بعبادة ا لأخر عن  هللامر بعبادة ا سأأن  إىلأشار  5َهَذا صراط مُّْسَتِديٌم﴾
 وهذا واض  هدا الغبار عليه. 6﴿هذا صراط مستديم﴾. :تعاىلوهو قوله 

أبو يدو   7يـَتَـَوفَّاُكْم﴾ ذىا ل هللا﴿ولكن َأْعُبُد  ﴾هللاذين تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ا ل:﴿َفاَل أَْعُبُد تعاىلمثل ذلك يف قوله 
 تَّوحيد ولإليذان ابل اتحلية كدما يف كلدمة ا لتتخلية على ا للتددم  تعاىلغري على عبادته ا لتددمُي ترك عبادة "  :السعود

 8مر."ا سأفة من أو  ا لتخمل
 بنني:ا لنسا، على ا لتددمي ذكر 
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نسا، ا لتددمي  أبو السعوديرى  1َبِننَي﴾ا لنِّساِ، وَ ا لشََّدواِ، ِمَن ا لذلك قوله عيز وهل:﴿زُيَِّن لِلنَّاِس ُح ُّ  ا  مث
 ابوبة ا حملشيا، ا سأفجا، ذكرهن مددما يف بيان  2شيطان.ا لشدوة  ولكوهنن حبائل ا لبنني لعراقتدن يف معىن ا لعلى 

شََّدواِ، ا ليَِّن لِلنَّاِس ُح ُّ زُ  : ﴿تعاىلبنني يف قوله ا لبنا، على ا لهان لليزركشي: "وكذا تددمي  ر ا ليزينة للناس. وها، يف مل
 َدناِطرِي ا لَبِننَي وَ ا لنِّساِ، وَ ا لِمَن 

ُ
َهِ  وَ ا لَدْنَطرَِة ِمَن ا مل  ْيِل ا خَ ِفضَِّة وَ ا لذَّ

ُ
ا ياِة حلَ ا ْرِث ذِلَك َمتاُ: ا حلَ ْنعاِم وَ ا سأَ َسوََّمِة وَ ا مل

نْيا وَ ل  ِعْنَدُه ُحْسُن  هللادُّ
َ
بلية من ا جلشدوة ل ابنني سأهندما أقوى يف ا لنسا، و ا لفضة عن ا لذه  و ا لآِب﴾ وأخر ذكر ا مل

بنون أقعد ا لية و بلا جلشدوة ا لد يف اسأوالنسا، أقعد من ا لنكا  و ا لفيحصل  ا  ا ملطبع حيث على بذ  ا لفإن  ا  ا مل
،  بذكر نعم فلدما صدر ا لحتصيل  إىلنعام إذ هي وسيلة ا سأفضة أقعد من ا لفضة و ا لذه  أقعد من ا لو  ا  مو ا سأمن 
 بواب،."حمل اهم يف رتبة ا سأهم فا سأرتتي  أن يددم ما هو ا لرات  اقتضت حكدمة ا ملبوب خمتل  ا حمل  وكان ا حل

 ركو::ا لسجود على ا لتددمي 
 اية  ا آلسجود يف ا لأن تددمي  أبو السعوديرى  3رَّاِكِعنَي﴾ا لَواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع  :﴿تعاىلذلك قوله  ا  مث

ا أقصى مرات  صالة و ا لسجود أفضل أركان ا لرتتي  يف شريعتدم كذلك. اثنيا: سأن ا لكرامية سأسباب: أوال: لكون ل
ا أهاب سأن ارهي  فا خرتتي  ا لال يددم يف صالة وأقصى مراتبدا فلدماذا ا لسجود أفضل أركان ا لضو:  إذا كان خ
سجود ترقيا ا ل إىلكو: ر ا لصلى من ا ملعلى  فينتدل ا سأ إىلدى ا سأرتقي من ا لصالة ا لارهي يف ا خرتتي   لالئ  ابل

 قصى.ا سأ إىلدصوى ا لرتبة ا ملعلى ومن ا سأ إىلدى ا سأمن 
ن ال ركو: يف كل يشعر أبن ما ليز، وإيرادمنه ا جلراكعني" وإطالق ا لسجود ليدرتن "اركعي" مبا بعده" مع ا لثا: قدم  لاث

رتتي  ل اواو" ال توه  ا لواردة على كل ما أورده  أي لو قيل أن "ا لشبدة ا لصالاهم ليسوا مصلني. مث أهاب عن 
تصحي   ا لغايته رتتي  فا لواو وإن مل يوه  ا لهوابه أن ركو:. وحاصل ا لسجود على ا ليف تددمي  ا  ما يد ا  حىت يد
نستطيع أن ندرك ه و ا لرتهي  بني ما تددمه وتؤخره فال أثر للواو يف ذلك فيبدى على حا لعبارة صحيحة أما ا لأن 

 4ره .ا ملرتهي  على ا لأسرار 
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كري. وقيل: راد بـ"اركعي" اشا ملثانية. وقيل: ا لركعة ا لركو: ركو:  ليزركشي: "وحيتدمل أن يراد ابا لمام ا نإ ا  ق
 راكعني﴾ ".ا ل: ﴿مع ا  أراد بـ"اسجدي" صلي وحدك. وبـ"اركعي" صلي يف مجاعة  ولذلك ق

 
 
 

 دين:ا لوصية على ا لتددمي 
دين مع ا لوصية قدمت على ا لأن  أبو السعوديرى  1ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوصى هِبا أَْو َدْيٍن﴾ : ﴿تعاىله قوله ا لمث

ذكر نإظدار  ل الزمة عليه مث ينفذ ما أوصى به  لكندا قدمت ابا لديون ا ليت ا مل ا  كم  فيؤتى من ما حلأهنا متأخرة يف 
 2دين.ا لعناية بتنفيذها لكوهنا مظنة للتفري  يف أدائدا  صخالف ا ل ا  كدم

 اميان:ا نإشكر على ا لتددمي 
ُتْم وَكاَن  هللاَما يـَْفَعُل  :﴿تعاىلوذلك يف قوله  ا ية ا آلقدم يف  3رًا َعِليدمًا﴾شاكِ  هللاِبَعذاِبُكْم ِإْن َشَكْرمُتْ َوآَمنـْ

أبو ك؟ يرى سر يف ذلا ل  فدما تعاىلسبحانه  هللاأمور به من ا ملاميان من أهم ا نإاميان مع كون ا نإشكر على ا لكرامية ل
ية فيشكر فاقا سأنفسية و ا سأنعم ا ليدرك أوال ما عليه من نظر ا لاميان  فإن ا نإ إىلشكر طري  موصل ا ل"أن  السعود

 4نعم فيؤمن به."ا ملمعرفة  إىلشكرا مبددما مث يرتقى 
 فاضل:ا لفضو  على ا ملتددمي 

ا ية  ا آلواض  أن ا لمن  5ِبيِث﴾ا خَ طَّيُِّ  َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْـرَُة ا لِبيُث وَ ا خَ ُقْل ال َيْسَتِوي  :﴿تعاىله قوله ا لمث
ا كناية  و ا لنددما بطري  فاضلة بيا ملدصود منه إثبا، ا ملشاهبة  و ا ملداربة و ا ملدماثلة و ا ملساواة وهي ا ملكرامية تفيد نفي ل
 6طي .ا لضيل راد تفا ملخر طيبا يعني أن ا آلفضو   فإن هعل أحدمها خبيثا و ا ملفاضل من ا لذي  يعني ا لدام هو مل
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 -بيثا خطي  و ل االيستوي  الدرآنرتكي  يف غري ا لمع هواز  –طي  ا لبيث على ا خأن تددمي  أبو السعودفريى 
طي . ا ل: يف بيث ال يف مدابله أيا خستوا، فيه أي: يف ا الذي ين ى، عنه عدم ا لدصور ا لمر أبن ا سأ"يشعر من أو  
تبادر ا مليزائد لكن ل ا ا وإن هاز اعتباره حبس  زايدة تفاوتني زايدة وندصاا ملشيئني ا لستوا، بني ا الفإن مفدوم عدم 

 2غري ذلك." إىل 1 تـَتَـَفكَُّروَن﴾َبِصريُ أََفاَل ا لْعدَمى وَ ا سأَ : ﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي تعاىلداصر كدما يف قوله ا لاعتباره حبس  قصور 
 شدادة: ا لغي  على ا لتددمي 

 َعدَمَلُكْم َوَرُسولُُه وَ  هللاَوُقِل اْعدَمُلوا َفَسيَـَرى  : ﴿تعاىلذلك قوله  ا  مث
ُ
ا َغْيِ  وَ ا ل ا ملِ عَ  إىلَردُّوَن ْؤِمُنوَن َوَستُـ ا مل

ُتْم تـَْعدَمُلوَن﴾ل ا بتددمي  4شدادة﴾ تسع مرا، ا لغي  و ا ل ا ملكرمي تركي ﴿عا ل الدرآنورد يف  3شََّداَدِة فـَيـُنَـبُِّئُكْم مبَا ُكنـْ
ه وزايدة خطره ا ملغي  لسعة عا ل: تددمي اسأو للتددمي عدة أغراض:  أبو السعودشدادة يف كلدا. وذكر ا لغي  على ل

علل  للم ابعا لسوسة و ا حملعلل للدموهودا، ا لواس علل أو كا حلغائبة عن ا لوهودا، ا ملثاين: سأن ا لشدادة. ا لعلى 
تأكيد أن نسبة ا لتحدي  و لل التددمي: الثالثشدادة.  لعلم ابل اغي  على  لعلم ابا لعلوال، فوه  تددمي  ملعلة للعلم اب

راد ا ملدادة ابن شا لعنددما للغي  و  هللاعلن واحدة  وهذا بنا، على تفسري ابن عباس رضي ا لسر و  لي  ابا حملعلدمه 
 التددميرابع: ا ل: "يعلم ما يسرون وما يعلنون". تعاىلثاين: مايظدرونه  كدوله  لواب ا  عدما سأ: ما يسرونه من سأو اب

بعيدة مضدمر قبل ا لدريبة أو ا ل وهو أو مباديه ا العلن إذ ما من شي، يعلن ا لسر متددمة على رتبة ا للإليذان أبن رتبة 
 الثالثرأي ا لأن ونرى  5ثانية.ا لته ا ل متددم على تعلده به يف حاسأوىلته ا لبه يف ح تعاىلدل  فتعل  علدمه ا لذلك يف 
 فدم مع مناسبته للسياق.ا ل إىلأقرب 
 نفع وعكسه:ا لضرر على ا لتددمي 

 نيا لنفي عن ا لنفع يف ا لضرر على ا لقدم  6ُقْل اَل أَْمِلُك لِنَـْفِسي َضرًّا َواَل نـَْفًعا﴾ :﴿تعاىلوذلك يف قوله 
ُك لِنَـْفِسي نـَْفًعا ُقْل اَل أَْملِ  :﴿تعاىلعراف يف قوله ا سأنفع منه  وذلك عكس ما ورد يف  ا لعليه وسلم على  هللاصلى 
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ا أن مساق مل اسأو ضرر يف ا ل"أن تددمي  أبو السعودضرر هنا. يرى ا لنفع على ا لأي قدم  1﴾ هللا َما َشاَ، ا الَواَل َضرًّا 
 دائرة تكدملة للعجيز  أي ال أقدر على شي،ا لنفع فلتوسيع ا لضرر  وإما ذكر ا لعجيز عنه أي عن ا لنظم نإظدار ا ل

عىن إين ال أملك ا ملدام مدامه و ا ملنفع لإلشعار أبمهيته و ا لعراف من تددمي ا سأوهوه. وما وقع يف  ا لمنددما بوهه من 
 2وعود."مل اشيئا من شئوى ردا وإيرادا مع أن ذلك أقرب حصوال فكي  أملك شئونكم حىت أتسب  يف إتيان عذابكم 

 ن:ا جلنس على ا نإ تددمي
نس ا الن يف أكثرها و ا جلاي،  وقدم ا آلنس" اهتدمعا يف سياق واحد يف كثري من ا الن و ا جلعلوم أن "ا ملمن 

  3َعْن َذنِْبِه ِإْنٌس َواَل َهانٌّ﴾ ا   يف ستة مواضع  وهي: ﴿فـَيَـْوَمِئٍذ اَل ُيسْ ا المل يددم 
َلُدْم َواَل َهاّنٌ﴾ طَّْرِف ملَْ ا ل﴿ِفيِدنَّ قَاِصرَاُ،    4َيْطدِمثْـُدنَّ ِإْنٌس قـَبـْ

َلُدْم َواَل َهانٌّ﴾  5﴿مَلْ َيْطدِمثْـُدنَّ ِإْنٌس قـَبـْ
 .6ن﴾ا جلِ نِس و ا نإ﴿وَكَذلَك َهَعلَنا ِلُكل َن ى َعُدوا َشَياطنَي 

 7اَل أَيْتُوَن مبِْثِلِه﴾ الدرآننُّ َعَلى َأْن أَيْتُوا مبِْثِل َهَذا ا جلِ ْنُس وَ ا نإِ ﴿ُقْل لَِئِن اْهَتدَمَعِت 
  8َكِذاًب﴾  هللانُّ َعَلى ا جلِ ْنُس وَ ا نإِ ﴿َوأ اَّ ظَنَـنَّا َأْن َلْن تـَُدوَ  

نس على نإ اان جمدموعني يف سياق واحد ُمددَّماً فيه ا جلن أو ا جلنس و ا نإفيدا  الدرآنوهذه ست آاي، أورد 
اثنا عشر    أياسأو نس فيدا وهي كثرية  يبلغ عددها ضع  نإ ان على ا جلان. أما غري هذا فددم ا جلن  وعلى ا جل
  9مرة.
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 (244) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

د له رأاي يف فلم جن أبو السعوديزركشي  أما ا لن للشرف  وابعه ا جلنس على ا نإصائغ تددمي ا لوهعل ابن 
: تعاىلوله نس  يف قا نإن على ا جلعراف فدو موضع تددمي ا سأيف سورة  إليهن  أما ما أشار ا جلنس على ا التددمي 

ا نس يف ا نإن سأهندما أعرف من ا جل   "وتددمي أبو السعود ا  وق 1ْنِس﴾ا نإِ نِّ وَ ا جلِ ﴿َوَلَدْد َذرَْأ َا جِلََدنََّم َكِثريًا ِمَن 
 2صفا، وأكثر عددا وأقدم خلدا."ا لتصاف مبا حنن فيه من ال

ا نس لو فرض للشرف لكان مطردا نإسأن تددمي ضع  ا لعن  ا  يزركشي غري خا لصائغ  و ا لوما يراه ابن  
ن ا جلنس على ا ال ىت ورد فيدا تددميا لسياقا، ا لتأمل يف ا لواضع. كذلك نراه رأاي غري دقي  وبعيدا عن ا مليف مجيع 

َعُدوا ل َن ى شرف يف هذه : "﴿وَكَذلَك َهَعلَنا ِلكُ ا لللشرف ال يستديم يف كل سياق وموضع  ومن أين أيتى  التددميف
يزركشي أبهنم أقدم خلدا   أو سأهنم أقوى أهساما ا لنس فدد علله ا الن على ا جل. أما تددمي 3ن﴾ا جلِ نِس و ا نإَشَياطنَي 

ُفُذوا ِمْن أَْقطاِر ا نإِ نِّ وَ ا جلِ اَي َمْعَشَر  وأعظم أقداما وهلذا قدموا يف: ﴿ ْرِض ا سأَ سَّدماواِ، وَ ل اْنِس ِإِن اْسَتطَْعُتْم َأْن تـَنـْ
ُفُذوَن  . وهذا 5ْم يُوَزُعوَن﴾طَّرْيِ فـَدُ ا لْنِس وَ ا نإِ نِّ وَ ا جلِ َوُحِشَر ِلُسَلْيدماَن ُهُنوُدُه ِمَن  ويف: ﴿ 4 ِبُسْلطاٍن﴾ا الَّ فَانـُْفُذوا ال تـَنـْ

 .أيب السعودرأي صاحبنا  إىلقري  
 د وعكسه:اسأوالاب، على ا آلتددمي ذكر 
ُكْم﴾:﴿حَنُْن تعاىلذلك قوله  ا  مث فاقة بنا، على علدمكم بعجيزكم عن حتصيل ا لال أنتم فال ختافوا  6نـَْرزُقـُُدْم َوِإايَّ

تخاطبني على ا مل د علىاسأوالموهبه يف زعدمدم وتددمي ضدمري  ا  ذكور إببطا ملرزقدم وهو ضدمان لرزقدم وتعليل للندي 
ناهيز ا لالق ما نإدتل هناك ا لباعث على ا ل رزق أو سأنا لتدم يف إفاضة ا لنعام لإلشعار أبصا سأعكس ما وقع يف  

توقع ولذلك قيل خشية إمالق فكأنه قيل نرزقدم من غري أن ينتدص من ا ملمالق ا نإولذلك قيل من إمالق وهدنا 
 7رزقكم. إىلرزقكم شي، فيعرتيكم ما ختشونه وإايكم أيضا رزقا 
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 (245) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

ُهْم﴾  قوله: ﴿َوال تـَْدتـُُلوا اسأو ومما ها، فيه عكس  ا يف سورة  ا    وق1أَْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق حَنُْن نـَْرزُُقُكْم َوِإايَّ
ُكْم﴾ سرا،: ﴿نإ دليل قوله:   للفدرا، باسأوىلطاب يف ا خثانية سأن ا ل دون اسأوىلتخاطبني يف ا مل"قدم  2حَنُْن نـَْرزُقـُُدْم َوِإايَّ

يف  طابا خوعد برزق أوالدهم و ا لوعد برزقدم على ا ل﴿من إمالق﴾ فكان رزقدم عندهم أهم من رزق أوالدهم فددم 
طلوب دون رزقدم ا ملشية إمنا تكون مما مل يدع فكان رزق أوالدهم هو ا خثانية لألغينا، بدليل: ﴿خشية إمالق﴾ فإن ا ل

 3وعد برزقدم."ا لوعد برزق أوالدهم على ا لدم سأنه حاصل فكان أهم فد
 :لباسا لتحلية على ا لتددمي 

أبو عالمة ا ليدو   4: ﴿حُيَلَّْوَن ِفيَدا ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍ  َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُدْم ِفيَدا َحرِيٌر﴾تعاىلذلك قوله  ا  مث
ة  لا" لكن ال للدالسلوب حيث مل يدل: "ويلبسون فيدا حرير ا سأ: ﴿َولَِباُسُدْم ِفيَدا َحرِيٌر﴾ "غري تعاىليف قوله  السعود
لباس هلم أمر حمد  غين ل افواصل  بل لإليذان أبن ثبو، ا لافظة على هيئة ا حملعتادة  أو جملرد ا ملرير ثياهبم ا حلعلى أن 

ا إهنا ليست من لؤلؤ فا لساور و ا سأبيان أن لباسدم ماذا صخالف ا ل إىلتاج ا حملبيان إذ ال اميكن عراؤهم عنه وإمنا ا لعن 
ا تحلية على بيان حل اباعث ىل تددمي بيان ا لذا، ولعل هذا هو  لضرورية فجعل بيان حتليتدم هبا مدصودا ابا للوازم ل
 5لباس."ا ل  

 تدمتع:ا لكل وأتخري ا سأتددمي 
: أبو السعودعالمة ا ل ا  ق 6َمُل َفَسْوَف يـَْعَلدُموَن﴾ا سأَ َذْرُهْم أَيُْكُلوا َويـََتدَمتـَُّعوا َويـُْلِدِدُم  : ﴿تعاىلذلك قوله  ا  مث
مدم على ذلك ال راد دواا ملشارب و ا ملآكل و  ملبدائم ابا لكل إيذان أبن متتعدم إمنا هو من قبيل متتع ا سأ"ويف تددمي 

وهه ا للى ذلك تدمتع عا ليزواهر فإن ا لدوار: و ا لاستدما: ما ينغص عيشدم من  إحداثه فإهنم كانوا كذلك أو متتعدم بال
 7أمر حادث يصل  أن يكون مرتتبا على ختليتدم وشأهنم."

 سر :ا لراحة وأتخري ا نإتددمي 
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 (246) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

ا : "وتعيني السعودأبو عالمة ا ليدو   1ِحنَي تُرحُِيوَن َوِحنَي َتْسَرُحوَن﴾ ا  َوَلُكْم ِفيدا مجَ  : ﴿ا  ه قوله تعا لمث
ودها كناف هبا وبتجاوب ثغائدا ورغائدا إمنا هو عند ور ا سأفنية و ا سأمن تيزين  ا  دما جلوقتيني سأن ما يدور عليه أمر ل

ظائر ال ا حلوهنا يف أرابهبا وعند ك إىلسية ا حلراعي فيندطع إضافتدا ا ملوقتني وأما عند كوهنا يف ا لوصدورها يف ذينك 
يف  صدور ولكنوها أظدر منها لورود على ا لسر " لتددم ا لراحة" على "ا نإا  اظر. وتددمي "إليدينظر يراها را، وال 

عد إدابر على ب ا  بدجة إذ فيدا حضور بعد غيبة وإقبا لنس و ا سأوأمت يف استجالب  ا  دما جلاستتبا: ما ذكر من 
 2ضرو:."ا لبطون مرتفعة ا لأحسن ما يكون مألى 

 وف:ا خو: على ا جلتددمي 
: أبو السعودعالمة ا ل ا  ق 3ْوِف مبَا َكانُوا َيْصنَـُعوَن﴾ا خَ وِ: وَ ا جلُ لَِباَس  هللا: ﴿فََأَذاقـََدا تعاىلذلك قوله  ا  مث
دم يف قوله ددم فيدما تدا ملمن ا سأ ا  رتت  على زو ا ملوف ا خرزق على ا لناشئ مما ذكر من فددان ا لو: ا جل"وتددمي 

ذاقة  أو ملراعاة  نإنس  ابأ -و:ا جل–رزق لكونه ا لَمَثاًل قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطدَمِئنًَّة﴾ على إتيان  هللاَوَضَرَب ﴿وهل:عيز 
 4رزق."ا لدارنة بيندا وبني إتيان ا مل

 عظام:ا لرتاب على ا لتددمي ذكر 
ُتْم تـُرَااًب َوِعظَاًما أَنَُّكْم خُمَْرُهوَن﴾: ﴿أَيَِعدُُكْم أَنَُّكْم ِإَذا ِمتُّْم تعاىله قوله ا لمث ا لحوم و ا ل"خنرة جمردة عن  5وَُكنـْ

ستبعاد واندالبه ال ارتاب لعراقته يف ا للحم ونظائره ترااب وبعضدا عظاما وتددمي ا لعصاب أي كان بعض أهيزائكم من سأ
 6بادية أو كان متددموكم ترااب صرفا ومتأخروكم عظاما."ا لهيزا، ا سأمن 

 :تددمي مثىن على فرادى
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 (247) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

َا َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن تـَُدوُموتعاىله قوله ا لمث ا ق 1كَُّروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِهنٍَّة﴾َمثْـىَن َوفـُرَاَدى مُثَّ تـَتَـفَ  هللا:﴿ُقْل ِإمنَّ
وهام ويف تددمِي  سأفكار ابا سأفدام وخيل  ا سأزدخام ُيشوش ا العالمة: "أي متفرّقني اثنني اثنني وواحدا واحدا فإن ا ل  

 2طدمئنان ﴿مُثَّ تـَتَـَفكَُّروْا﴾.ا ال إىلَمْثىن إيذان أبنَّه أوث  وأقرب 
وأغراضدا فدي ال تندرج حتت قاعدة وال ختضع سأصل  الختالف أنواعدا وتوسع  التددميأما أسباب هذا 
عناية  كدما ا لخر لالهتدمام و ا آليددم  على  - ا لغا ليف  –لف، ا لبالغني أن ا لنحويني و ا لدائراها. ولو أخذ ا برأي 

سياق ل اعناية ليست سببا يف ذااها بل هي من مدتضيا، ا لهتدمام و ا المر  فدذا اليصل  هوااب يف كل موضع  سأن 
اية ملدتضى عخر ر ا آللف، على ا لعناية به فنددمه ذاك ا لهتدمام بلف، أو ا السياق يدتضي ا لتخاط   أي ا مل ا  وح
 سباب وتتكاثر.ا سأسياق يتعدد ويكثر وسأهله تتعدد تلك ا لسياق. و ا ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :البابخالصة 
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 (248) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 ية.الدرآندملة ا جلوأمهيتدا  وأثرها يف بنا،  التددميعلى توطئة تناولت ظاهرة  الباباشتدمل 

ا داهر  و ا ل مام عبدا نإ -بالغينيا لبيه وبيان أغراضه عند ا لوأس التددميعلى تناو  صور  الباباحتوى 
يف تفسريه. وما  عودأيب السعالمة ا ل  مث على دراستدا وأسلوب حتليلدا وتطبيددا عند -ديزويينا لطي  ا خسكاكي  و ل

ا  ر ا خدداميه على ثبا،  وتا نإة ا لفعلي يف حا ل ر ا خعلى  إليهسندا ملي  هي: تددمي ا لسا سأمن  البابتضدمن له 
 إليهسند ا مل  وتدداميه على ثبا،ا نإة ا ليف ح إليهسند ا ملسند على ا ملنفي  وتددمي ا لة ا لنفي  وتدداميه يف حمل افعلي ل

لف، وأتخريه على ل اخر  مث تددمي ا آلفعولني على ا ملفعل  مث تددمي أحد ا لفعو  على ا ملنفي  وتددمي ا لة ا ليف ح
 عامل.ا لغري 

ختصاص  ا الا،: ثبا نإة ا لفعلي يف حا ل ر ا خعلى  إليهسند ا ملداهر فائدتني لتددمي ا لمام عبد ا نإذكر  
ا يف مثل هذ  التددميإفادة  إىلمام يف رأيه  وقد أشار يف عدة مواضع ا نإابع  أبو السعودعالمة ا لكم. و ا حلوتدوية 

عالمة ا لار فيددما  على موضعني أشا ال الباحثكم  فلم يعثر ا حلرتكي  لالختصاص  أما كونه مفيدا للتدوية وتوكيد ل
 د  على قلة داليزخمشري. وهذا ال يا لعالمة ا ل. وهو يف ذلك ابع التوكيدتدوية و ا لنإفادة  التددميمبجي،  أبو السعود

رتكي  ا لأن  احثالبيدما يراه سب  فا لكرمي  بل ا ل الدرآنيف  التوكيدفيد للتدوية و ا مل التددميشتدملة على ا ملرتاكي  ا لة ل
 سياق.ا لكم وتوكيده أيضا إذا  اس  ا حلختصاص  فإنه يصل  أن يفيد تدوية ا الإذا أفاد 

ثبت يف كونه مفيدا مل اداهر أنه كا لفعلي  فيد  ظاهر كالم عبد ا ل ر ا خعلى  إليهسند ا ملنسبة لتددمي  لوأما اب 
ا تصري  من ا لر على   مل يعثالتددمييت ورد فيدا مثل هذا ا لملواضع  الباحثكم. وبعد استدرا، ا حللالختصاص وتدوية 

ليس  التددمية ل تدوية  غري أنه صر  يف موضع أن دالا لمفيد لالختصاص أو  – التددمي –أبنه  أيب السعودعالمة ل
را، يف موضعني من تفسريه أنه إشا الباحث. وقد الح، 1كرامية: ﴿َوُهْم اَل َيْسَتْك رُوَن﴾ا لية ا آلللدصر  وهو قوله يف 

كم ال ختصيصه  حل ارتكي  يفيد تدوية ا لتنوير أبن هذا ا لتحرير و ا لللتدوية ال للدصر. وبذلك صر  ابن عاشور يف 
 .هللارمحه  أيب السعودعالمة ا لراهحا عند  الباحثوهو ما يراه 
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ختصاص ا الد رتكي : "ما أ ا قلت" فإنه يفيل انفي  يف مثل ا لة ا ليف ح إليهسند ا ملتددمي  إىلنظر  لوأما اب 
على  الباحثمل يطلع   أيب السعودعالمة ا لتتبع يف تفسري ا لستدرا، و ا البالغيني. وبعد ا لداهر ومجدور ا لعند عبد 

   ﴿َواَل ُهمْ 1رتاكي   ﴿َواَل ُهْم يَذَّكَُّروَن﴾ا لختصاص يف مثل هذه ا التصري  أو إشارة من صاحبه أبنه أخذ 
 كرمي.ا ل الدرآن  وهي كثرية يف 2ُيْستَـْعتَـُبوَن﴾
مع  إليهسند ا مل ر مشتدا وقدم ا خكثرية. أما إذا كان ا سأغلبية و ا سأمام على ا نإعلدما، قو  ا لوقد محل بعض  

ا يزخمشري و ا لسكاكي  و ا لمفيدا لالختصاص  وهو يف ذلك ابع  أبو السعودعالمة ا لنفي  فجعله ا لإيال، حرف 
ديزويين ا لطي  ا ختأخرين فدد أيد رأي ا ملعالمة ابن عاشور من ا لديزويين. أما ا لبيضاوي  خالفا للتخطي  ا لداضي ل

ا من هذا  تددمياليت وقع فيدا ا لاي، ا آلوهدة عند حتليل ا لسكاكي  وأنه هرى يف تفسريه على هذه ا ل  ا لوخ
 دبيل.ل

فسرين ا ملد  امتاز بني سعو ا لعالمة أاب ا لتختلفة  فدد مل  للباحث أن ا مليبه ا لسند وأسا ملنسبة لتددمي  لوأما اب 
دصر ا ل إىلشارة نإ ية. ومما يسجل له أنه لن يرض ابالدرآنرتاكي  ا ليبه على ا لكاملة لتطبي  صوره وأسا لعناية  لاب

تذوقة للنص ا ملشاملة ا لرهفة ا مل  فلعل هذا هدف غري نبيل ومدى غري بعيدة يف نظرته التددميستفادة من ا ملوأنواعه 
الغية  اشئة دصر  بل يفسرها حس  مدتضى نكتة با لية مشتدملة على ا آلبليغ  وأنه كثريا ما ال يصر  أبن ا ل الدرآين
بالغة ا لة يف قرا،ة فاحصة  ونظرة دقيدة أتمليدارئ على ا لسلوب حيث ا سأ  وهذا الدرآين النصواقع يف ا لتغيري  ا لمن 
 بشكل لدرآينا النصدبية بشكل عام و ا سأوص النصتلدي ملعرفة ا ملية  وأنه أدخل وأوكد نإجياد إمكانيا، يف الدرآن

 خاص.
عا نو:  فدناك ما يدارب أربعني موضا لمثلة للتددمي من هذا ا سأشواهد و ا لكثريا من   الباحثوقد استتخرج  

 ختصاص. ومن خالال اية  وكونه مفيدا للدصر و الدرآنرتاكي  ا لواقع يف ا ل التددمي إىل أبو السعودعالمة ا لفيدا  أشار
خرين على ا آليضاوي و با لداضي ا ليزخمشري و ا لعالمة ا لواضع على إشارا، عند ا مليف بعض  الباحثتتبع مل يعثر ا ل  
 الباحث إليه ستدصائي. وقد أشارا الستدرائي و ا الأبسلوبه  أبو السعودعالمة ا ليت أسفر عندا ا لبالغية ا لنكت ا ل

 واضع.ا ملعند حتليل تلك 
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ذلك  إىلاص  أشار ختصا العالمة مفيدا للدصر و ا لنفي  فرياه ا لة ا ليف ح إليهسند ا ملنسبة لتددمي  لوأما اب 
 .البدرة: "ال ري  فيه".من سورة تعاىلكرمي  وهو: قوله ا ل الدرآنيف موضع واحد من 

فعل  ولكون ل ابالغيون عدة أغراض لتدداميه على ا لفعل  فدد ذكر ا لفعو  على ا ملنسبة لتددمي  لوأما اب 
تأخري ل ادصر  ومن هنا قعدوا أبن تددمي ما حده ا لي  ا لبالغيون من أسا ل  هعله ا لغا للالختصاص يف  التددمي
 ، أخرى. الته عليددما يتدمضن دال لومع دال ختصاص ا الدصر و ا ليفيد 

فعل ا لعلى  فعو ا ملتددمي  إىلتضدمنة ا ملية الدرآنوص النصسعود حلل ا لعالمة أاب ا لأن  الباحثقد الح،  
سلوب ا سأىن وفدا له  وهذا عا ملبالغي  وكثريا ما يكتفي إببراز ا لصل ا سأحتليال أدبيا رائعا  وهو كعادته أحيا ا يصر  اب 

ه مفيدا لالختصاص  وكون التددمي إىليف تفسريه  إليهية  كدما ال ح، أنه له رؤية شاملة ملا أشار الدرآنوص لنصي  ابا ل
 ذلك. إىلشريفة  وما ا لاي، ا آلافظة على رؤوس ا حملهتدمام  و ا الو 

ا على رأي  الباحث عيت مل يطلا لشريفة  و ا لاي، ا آلعلى بعض تفرداته يف حتليل  الباحثوهنا أيضا نص  
بيان  ا لاح  رو  وسي  وصا ال لعالمة ا لبيضاوي  وأيب حيان يف تفاسريهم. مث ابعه ا لداضي ا ليزخمشري و ا لعالمة ل
 شوكاين وغريهم.ا لو 

 ا  فعا سأ إىلتضدمنة ا ملية الدرآنرتاكي  ا لأنه وقع يف  الباحث  استنتج التددمينو: من ا لوبنا، على كثرة هذا  
ا   على تلك فعو ا ملتخاطبني  فورد فيدا أسلوب تددمي ا مليت كانت مظنة شك وري   أو كانت مواضع إنكار عند ا ل
 كاذبة.ا لباطلة ا لتخاطبني ا ملكثرية  لتكون ردا قانعا على ميزاعم  سأاب ا  فعسأ

فعو  ا مل –صري  ا لفعو  ملا أن  أبو السعودعالمة ا لخر  فريى ا آلفعولني على ا ملتددمي أحد  إىلنظر  لوأما اب 
  وهذا أصل عند -فعل بواسطةا ل إىلتعدي ا مل -صري ا لغري ا لحده أن يددم على  -فعل بغري واسطةا ل إىلتعدي ا مل
ة بالغية  لنكتا الصري  ا لصري  على ا لفعو  غري ا ملداعدة فال يددم ا لصل و ا سأبالغيني. وإذا كان هذا هو ا ل

 لكل موضع كثرة  يكاد يصع  إحصائدا  مث لاب التددميية مثل هذا الدرآنوص النصدام. وورد يف ملا و  ا  ا حليدتضيدا 
 غراض.ا سأر تلك سباب وتتكاثا سأطبيعي أن تتعدد تلك ا لنظم. فدمن ا لوسياق  ا  ا حلغرض يناسبه  رعاية ملدتضى 

ا يف  لتددميانو: من ا لبالغية هلذا ا ل غراضا سأعالمة قد وف  أاميا توفي  يف إبراز ا لأن  الباحثوقد الح،  
ا داضي ا لشري  و يزخما لعالمة ا لبعض حتليالته وآرا،ه مل جيد هلا أثرا عند  الباحثية  حىت إذا قارن الدرآنرتاكي  ل
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حر . وهذا ما يد  على تبالبابا يف مواضعدا من هذا إليدشارة ا نإي . وقد مر، ا حملبحر ا لبيضاوي  وصاح  ل
 عجيزة.ا ملية الدرآنوص النصعلدمه وتفوق تعامله مع 

ن ابب صل ليس ما سأعامل  فدو يف ا للف، على غري ا ل  وهو: تددمي البابخري من هذا ا سأوضو: ا ملأما  
ا  إىلينظر فيه  فعل  وغري ذلك  وملا لفعو  على ا ملعكس  أو من ابب تددمي  لسند وابا ملعلى  إليهسند ا ملتددمي 

ة عليه. مث ا لدا لفاظ  لا النظر عن ا لية  بل إمنا هو تددمي معىن على معىن بغض الدرآندملة ا جلعرايب للف، يف ا نإوقع مل
ا خمشري  و يز ا لعالمة ا لصائغ  و ا لك ر فيه للدمفسرين بدأ من ابن ا سأ، ا حلكرمي  و ا ل الدرآندراسة ختص ا لهذه 

 .التددميو: من نا لأمثلة كثرية من تفسريه على هذا  الباحث. وقد استتخرج أيب السعودعالمة ا ليزركشي  وصاحبنا ل
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 الثالث الباب

 أيب السعودبالغية يف تفسري ا لته  الودال احلذف

 الفصالألو 

 أيب السعودودراستها يف تفسري  احلذفأوواع 

 ثاين لالفصال

 السعودأيب ومواقعه ودراستها يف تفسري  احلذفبور 

 الفصاللثالث

 أيب السعودبالغية عند ا لفعو  وأغراضه ا ملحذف 
 

  



 

 (253) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 توةئةا ل

 ، شروةه وأسبابهاحلذفمفهوم 

مصدر للفعل" حذف" مضارعه: "حيذف" من ابب "ضرب يضرب" وله عدة معان ورد، يف   احلذفلغة:  احلذف
فا: شي، حيذفه حذا لعرب: حذف ا لسداط. ها، يف لسان ا نإضرب  و ا لرمي  و ا لدطع  و ا لعاهم  مندا: ا ملكت  

نه سي  حذفا ضربه فدطع م لصحا : حذف رأسه ابا لشعر  من ذلك. ويف ا لجام حيذف ا حلقطعه من طرفه  و 
ضرب عن هان   تدو : حذف حيذف حذفا. وحذفه حذفا: ضربه عن هان  ا لرمي عن هان  و ا ل: احلذفقطعة. و 

شي، ا ل: حذف 1وهريا جل ا  سي  حيذفه حذفا وحتذفه: ضربه أو رماه هبا. وق لعصا وابل أو رماه عنه  وحذفه اب
ا رمي و ا لسداط  ال ا نإنس  هنا هو: ا سأولعل  2دابة أي أخذ،.ا لإسداطه  ومنه حذفت من شعري ومن ذن  

 صطالحي  كدما سنعرف.ا العلدما، يف تعريفه ا لضرب  ولذلك أتى به ا لدطع و ل

 4كالم."ا لأو فحوى  ا  ا حلة غريها من  لأبنه: "إسداط كلدمة لالهتيزا، عندا بدال 3رماينا لعرفه : حااصطال احلذف
 5كالم أو كله لدليل."ا ليزركشي أبنه: "إسداط هيز، ا لوعرفه 

ذوف قد حمل ادمل  فا جلدملة و ا جلكلدمة و ا لأسلوب تعبريي جيري يف  احلذفتعريفان يدالن على أن ا لوكال 
 إىل كالم. ونضي ا لأو فحوى  ا  ا حليكون مفردا وقديكون مجلة وقديكون أكثر مندا  بعد وهود ما د  عليه من 

                                                           

طريان( وما، يف سبيله. لغوّي  ا لوهري  أبو نصر: أو  من حاو  )ا جلإمساعيل بن محاد   هو: (م 1003 - 000هـ =  393 - 000) ْوَهريا جلَ  -1 
عراق ا ل نحو( أصله من فاراب  ودخلا لعروض( ومددمته يف )ا لصحا ( جملدان. وله كتاب يف )ا لأشدر كتبه )ئدمة. وخطه يذكر مع خ  ابن مدلة. ا سأمن 

 اخراسان  مث أقام يف نيسابور. وصنع هناحني من خش  وربطددما حببل  وصعد سط  داره  و ادى يف  إىلبادية  وعاد ا لجاز فطاف ا حل إىلصغريا  وسافر 
 رضا سأ إىل فسد   اخرتاعه فتخانه هبدما  وهنض ناحنيا جل فتأب   إليه ينظرون نيسابور أهل فازدحم ساعة ا لوسأطري  إليهناس: لدد صنعت ما مل أسب  ل

 .1/313. ا سأعالم  قتيال
 .40-9/39عرب  ا للسان  -2 
رماين: ابحث معتيزي مفسر. ا لسن ا حل  أبو هللام(  هو: علي بن عيسى بن علي بن عبد  994 - 908هـ =  384 - 296رُّمَّاين )ا لَسن ا حلَ أَبُو  -3 

نفة و " ص صفا، "ا لمسا، و ا سأو  " و " ا جملعلوم و ا ملكوان " و " ا سأنحاة. أصله من سامرا،  ومولده ووفاته ببغداد. له حنو مئة مصن   مندا ا لمن كبار 
عالم  ا سأ. لدرآنانكت يف إعجاز ا لسراج " و " شر  سيبويه " و " ا لتفسري " و " شر  أصو  ابن ا ل  سبعة جمدملدا،  كتاب " ا  عتيز ا ال" يف    ستدالا ال
4/317. 
 .76  ص:الكرمي الدرآننكت يف إعجاز ا ل -4 
 .3/115  الدرآن رهان يف علوم ا ل -5 
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كلدمة ل اية  وما حيذف من الدرآنفواصل ا لذوف يف أواخر ا حملندا،  و ا لرتخيم يف ا لليشدمل  1كلدمةا لذلك حذف هيز، 
 بالغية ال لسب  حنوي أو صريف.،  النثر لدالا لشعر  أو حىت يف ا ليف 

دصر   لاز ابجيا نإو  حلذفجياز ابا نإنوعني   إىلبالغيون ا ل -جيازا نإ-جياز  فدد قسدمها نإنو: من  احلذفو 
عرب  إذ ا لبالغة عند ا لفصاحة و ا لمن شروط  2ابن سنانبالغة حىت هعله ا لمكانة كبرية يف  -بشكل عام-وله

جياز ا نإصل يف مد  ا سأوعلل ذلك أبن " 3كثرية.ا لعاين ا ملدليلة عن ا لفاظ  ال لابكالم ويع رون ا لحيذفون فضو  
ا  إىل احتيج يتا لغراض ا سأعاين و ا ملدصود هو ا ملفاظ غري مدصودة يف أنفسدا وإمنا ا ال لكالم أن ا لختصار يف ا الو 
واحد منددما  يت هي مدصودة وإذا كان طريدان يوصل كلا لعاين ا مل إىلطري  ا للف، مبنيزلة ا لكالم فصار  لعبارة عندا ابل

و دمود منددما ها حملخر فال بد أن يكون ا آل أن أحدمها أخصر وأقرب من ا السدولة ا لدصود على سوا، يف ا مل إىل
 4دصد."ا مل إىلأخصرمها وأقرهبدما سلوكا 

از. قيل وما جيا نإ: ا  بالغة؟ فدا ل صناعتني "أنه قيل لبعضدم: ماا ليف كتابه  5عسكريا ل   الا هلوذكر أبو 
 هللال: كفاك عليه وسّلم رهال يدو  لره هللاصّلى  هللابعيد. ومسع رسو  ا لفضو   وتدري  ا ل: حذف ا  جياز؟ قا نإ

 6بالغة."ا ل: هذه ا  كاره. فدا ملمن  هللابالغة. ومسع آخر يدو : عصدمك ا ل: هذه ا  ما أمّهك. فد

                                                           

يه ضرب من  كان فا ال عن دليل عليه, و ا الركة, وليس شي، من ذلك ا حلرف و ا حلفرد و ا ملدملة و ا جلعرب ا لقد حذفت  صائص:ا خابن هين يف  ا  ق -1 
 .2/362صائص  ا خغي  يف معرفته. ينظر: ا لتكلي  علم 

ذ لي: شاعر. أخا حلفاهي ا خان  أبو حمدمد بن حمدمد بن سعيد بن سن هللام(  هو: عبد  1073 - 1032هـ =  466 - 423َفاهي )ا خَ ابن ِسَنان  -2 
حل   وعصي هبا  فاحتيل عليه إبطعامه " خشكناهة " مسدمومة  فدما،.  ا  عري وغريه. وكانت له والية بدلعة " عيزاز " من أعدما ملعال، ا لدب عن أيب ا سأ

 .4/122عالم  ا سأط ".  -فصاحة ا لط " و " سر  -حل . له " ديوان شعر  إىلومحل 
علدمية  ص: ا لكت  ا لم  دار 1982  1هـ(  ط466تو:ى: ا مللي )ا حلفاهي ا خبن حمدمد بن سعيد بن سنان  هللافصاحة  أبو حمدمد عبد ا لسر  -3 

205. 
 214فصاحة  ص:ا لسر  -4 
ا كَرم( من كور )عسكر مُ  إىلدب  له شعر. نسبته  سأ ابا مل: ع  َعْسَكري  أبو هالا لبن سدل بن سعيد ابن حيىي بن مدران  هللاسن بن عبد ا حل -5 
نثر و شر  ا لنظم و ل اصناعينت: ا لة  و كتاب ا لعلم رسا لث على طل  ا حلو  ا  مثا سألغة  و مجدرة ا للغة  و معجم يف ا لتلتخيص يف ا لهواز. من كتبه سأ
ا عرفة م إىلوسائل ا لسيوطي كتابه )ا لته هذه بىن ا لوائل  وعلى رسا سأظنون: وهو أو  من صن  يف ا لصاح  كش   ا  وائل  قا سأدماسة و ا حل
 .2/196عالم  ا سأوائل(. سأ
بجاوي ا لهـ(  حتدي   علي حمدمد 395تو:ى: حنو ا ملعسكري )ا لبن سدل بن سعيد بن حيىي بن مدران  هللاسن بن عبد ا حل   صناعتني  أبو هالا ل -6 

 .173بريو،  ص: -عنصريةا لتبة كا ملفضل إبراهيم  ا لوحمدمد أبو 
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ا قي  داهر أبنه: " ابب دا لمام عبد ا نإذى وصفه ا ل حلذفجياز ابا نإدراسة هو ل اوما نتعرض له يف هذه 
صدمت عن ل اذكر  و ا لذكر  أفص  من ا لسحر  فإنك ترى به ترك  لمر  شبيه ابا سأأخذ  عجي  ا ملسلك  لطي  مل

 1 ت"ن."فادة  أزيد لإلفادة  وجتدك أنط  ما تكون إذا مل تنط   وأمت ما تكون بيا ا إذا ملا نإ

طبع  ا لكالم أهل   إىلعبارة  وتدوي حبكدا  وتكثر إحيائدا  وتدرهبا ا لإذا كانت ظاهرة أسلوبية تيزين  احلذفو 
كات . ل اتكلم و ا ملفطرة عند ا لذكا، وصدق ا لبيان  وصحة ا لنفس  وقدرة ا لفدي من هدة أخرى دليل على قوة 

ا سياق  ليهإفاظ ما يد  عليه غريه  وما يرشد ا ال لسداط من ا نإعربية سأن ا للغة ا لوهي ظاهرة ليست غريبة على 
ا ى ذكا، ىت تعتدمد علا لوهازة ا للغة  وقد يكدمن أصل بالغتدا يف هذه ا لهو من طبع هذه  ا  ا حلة  لكالم  أو دالل
 إىللدمحة ويفطن  لاب ة ويدركدرين له وتنشي  نفسه  حىت يفدم ابا لسامع  وتعو  على إاثرة حسه وبعث خيا لدارئ و ل

ا واض  هدا  و ل اسياق ا لتذوق لألدب متا: نفسه يف ا ملدارئ ا لتعبري. وقد ال جيد ا لىت طواها ا لفاظ ا ال لمعاين 
ظن بعدله وذكائه  وإمنا جيد متعة نفسه حيث يتحرك حسه وينشطه  ا لذي يسي، ا لتعرية  و ا لحد  إىلكشوف مل

تأمل وإمعان ا لكري و تفا لرموز  وحني يدرك مراده بعد ا لحيا،ا، و ا نإعاين ورا، ا ملسرار و ا سأليستوض  ويتبني  ويكش  
 2لف،.ل اىت جيدها مبذولة يف سياق ا لعاين ا ملذوف يكون ذلك أمكن يف نفسه  وأملك له من ا حملنظر يف ا ل

ور ما يد  ذكا ملكالم ا ليبدا أن يكون يف ا لذوفا، كلدا على اختالف أنواعدا وتعدد أسا حملصل يف ا سأو 
ا ب . قديث  ال جيوز بوهه  وال سا حلذوف  فإنه لغو من ا حملذوف  فإن مل يكن هناك دليل أو قرينة على ا حملعلى 
 عن دليل ال اركة  وليس شي، من ذلك ا حلرف و ا حلفرد و ا ملدملة و ا جلعرب ا لصائص: "قد حذفت ا خابن هين يف   

 3عربية.ل اغي  يف معرفته." وسأمهيته ذكره يف ابب مساه: ابب يف شجاعة ا ل كان فيه ضرب من تكلي  علم ال اعليه  و 
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 (256) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 : احلذفشروط 

 قران بعض شروط للحذف  نذكرها فيدما يلي:ا سأسيوطي يف معرتك ا لمام ا نإذكر 
وا ا لُبْشرى ق لهاَ،ْ، ُرُسُلنا ِإْبراِهيَم ابِ : ﴿َوَلَدْد تعاىل  حنو قوله ا يّ دليل إما ح احلذفأحدها: أن يكون على 

وا ل اّيا  مثل قوله عيز وهل: ﴿َوِقيَل لِلَِّذيَن اتَـَّدْوا َماَذا أَنـْيَزَ  َربُُّكْم قا ل.أي: "سلدمنا سالما". أو يكون مد1َسالمًا﴾
ر حمذوف    بتدديا العدال  كالم مستحيالا لعدل  حيث تكون صحة ا لدليل قد يكون ا ل. أي: "أنيز  خرياً". و 2َخرْيًا﴾

 كدوله عيز وهل: ﴿ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم 
َ
َتُة﴾ا مل  تحرمي الا لرمة  سأن ا حملليست  -يتةا مل -عدل يد  على أهناا ل. فإن 3يـْ

 الم.كا لعدل حذف شي، يف  ل  فُعلم ابا  فعا سأ إىلل مضافان ا حلو  -حراما نإ-حرام  وإمنا هوا نإ إىليضاف 
 فاعل وال  ائبه  وال اسم كان وأخوااها.ا لكلدمة  ومن مث مل حيذف ا ليز، من ا جلذوف كا حمل يكون ا الاثنيدا: 

طو   ا لى تأكيد مبين علا لختصار و ا المبين على  احلذفمناف للتأكيد  إذ  احلذف يكون مؤكداً  سأن ا الثدا:  لاث
: ا  تددير: إن هذان هلدما ساحران. فدا لإن  - 4لساِحرَان﴾يزهاج يف قوله: ﴿إْن َهَذاِن ا لفارسي على ا لومن مث رد 

 ثابت.ا لوف لدليل كذا حملشي، لدليل وتوكيده فال تنايف بينددما  سأن ا لالم متنافيان. وأما حذف  لاب التوكيدو  احلذف
 فعل سأنه اختصار للفعل.ا لتختصر  ومن ذلك مل حُيذف اسم ا ملاختصار  إىل يؤدي حذفه ا الرابعدا: 

ة   لدالل ا يف مواضع َقِويت فيدا ا الازم ا جلناص  للفعل و ا لار و ا جل يكون عاماًل ضعيفاً  فال حيذف ا الخامسدا: 
 عوامل.ا لتلك  ا  وكثر فيدا استعدم

ا ندا، ليس عوضًا من أدعو  نإهازة ا لك: إن حرف ا لابن م ا   يكون عوضًا عن شي،  ومن مث قا السادسدا: 
  فال يداس عليه  وال خ ر كان   5صالة﴾ا لتا، من إقامة واستدامة. وأما: ﴿وإقاَم ا لعرب حذفه  ولذا أيضاً مل حتذف ل

 عوض من مصدرها.ا لسأنه عوض أو ك
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ا  ا  إعدم ضعي  مع إمكانا لعامل ا ل ا  إعدم إىلعامل للعدمل وقطعه عنه  وال ا لاهيئة  إىل يؤدي حذفه ا السابعدا: 
 1دوي.ا لعامل ل

يزركشي ا لمام ا نإقران  و ا سأتدان ومعرتك ا نإسيوطي يف كتابيه: ا لمام ا نإذوف ذكرها ا حملوهناك شروط لتددير 
 ا هنا.إليدشارة ا نإ رهان يف صورة قواعد أو تنبيدا، ال بد من ا ليف 

اتَـُّدوا يـَْوًما يف قوله: ﴿وَ  ا  تدريج حيث أمكن  وهلذا قا ل احلذفخفش يف ا سأسيوطي: اعت ر ا لمام ا نإ ا  ق
ًئا﴾ فصار  ضدمريا لر فصار جتيزيه  فحذف ا جلصل ال جتيزي فيه  فحذف حرف ا سأ. إن 2اَل جَتْيزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشيـْ

نفس أوف  ا ل خفش يفا سأابن هين: "وقو   ا  صناعة. ومذه  سيبويه أهندما حذفا معاً. وقا لجتيزي. وهذه مالطفة يف 
 3رفان معاً يف وقت واحد."ا حلحيذف وآنس من أن 

ا ضع   وو احلذفصل من وهدني: ا سأ  ا لصلي  لئال خيا سأشي، يف مكانه ا لصل أن يددر ا سأسيوطي: ا ل ا  ق
ا رًا عنه  نإفادة بيانيون تدديره مؤخا لفسر يف حنو: زيدًا رأيته  مددما عليه. وهّوز ا ملشي، يف غري حمله  فيددر ل
 5.إذ ال يلي أما فعل. 4نحاة إذا منع منه مانع  حنو: ﴿َوأَمَّا مَثُوُد فـََدَديـَْناُهْم﴾ا له ا لختصاص  كدما قال
الَِّئي ملَْ ا ل: ﴿وَ فارسي يفا لصل  ومن مث ضع  قو  ا سأفة ا لددر ما أمكن  لتدل خما ملسيوطي: ينبغي تدليل ا ل ا  ق

ذوفا، حمل ادين: وال يددر من ا لشيخ عيز ا ل ا  ن يددر كذلك. وق أاسأوىلتددير فعداهن ثالثة أشدر. و ا لإن  6حيَِْضَن﴾
كالم   ل ا ما لو لفظوا به لكان أنس  وأحسن لذلك ا العرب ال يددِّرون ا ل أشدها موافدة للغرض وأفصحدا  سأن ا ال

 هللا. قدَّر أبو علي "هعل  7لِلنَّاِس﴾راَم ِقياماً ا حلَ بَـْيَت ا لَكْعَبَة ا ل هللاَهَعَل  لفوظ به  حنو: ﴿ا ملكدما يفعلون ذلك يف 
رام ال شك ا حلشدر ا لدالئد و ا لْدي و ا هلرمة يف ا حلكعبة" وهو أوىل  سأن تددير ا لكْعَبة". وقدر غريه "حْرمَة ا لُنْصَ  

 8فصاحة.ا ل  فيدا بعيد من النصيف فصاحته  وتددير 
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 حسن ا سأحسن وه  تددير ا سأَسن و ا حلَ ذوف بني ا حمل: "ومددما تردد 1دينا لعيز شيخ ا لسيوطي ندال عن ا ل ا  ق
 2لفوظا،."مل اذوفا،  كدما أن ملفوظه أحسن ا حملديث  فليكن حمذوفه أحسن ا حلوص  كتابه أبنه أحسن  هللاسأن 

ْيدَماَن ِإْذ لَ بني أحسن  حنو: ﴿َوَداُووَد َوسُ ا ملكذلك ندال عنه: "ومىت تردد بني أن يكون جمدماًل أو مبينًا فتددير   ا  وق
جمدمل  مرا سأرث "  وهو أوىل لتعينه  و ا حلرث " و" يف تضدمني ا حل. لك أن تددر " يف أمر  3ْرِث﴾ا حلَ حَيُْكدَماِن يف 

ا باقي خ راً  فل اباقي فاعاًل  وكونه مبتدأ و ا لذوف فعاًل و ا حملمر بني كون ا سأأيضا: إذا دار  ا  لرتدده بني أنوا:. وق
فاعل  ا لل فإنه غري فعا لثابت  فيكون حذفه كال حذف. فأما ا لذوف عني ا حمل ر فا خبتدأ عني ا ملثاين أوىل  سأن ل

   له فيدا ابكدرا،ة: ﴿يَسبَّ   اسأو وضع  أو مبوضع آخر يشبده  فا ملبرواية أخرى يف ذلك  اسأو  أن يعتضد ا الم اللد
ا بفت   - 5ِكيُم﴾ا حلَ َعيزِييُز ا ل هللاِذيَن ِمْن قـَْبِلَك ا ل إىلْيَك وَ ا لبا،. ﴿َكذِلَك يُوِحي ا لبفت   - 4﴾ا  صا آلُغدوِّ و ل
مسني يف رواية مْن ال ا  وال يدّدران مبتدأين ُحذف خ رمها لثبو، فاعلية هللا  ويوحيه ا  تددير يسبحه رها لا،  فإن حل

" أوىل  هللافتددير " خلددم  6َفُكوَن﴾فََأىَّ يـُؤْ  هللاتَـُدْم َمْن َخَلَدُدْم لَيَـُدوُلنَّ ا لثاين  حنو: ﴿َولَِئْن سَ ا لفعل للفاعل. و ا لبىن 
 7عليم."ا لعيزييز ا لخلددم " جملي،: خلددنَّ  هللامن " 

ذوف حمل اذوف أواًل أو اثنياً فكونه اثنياً أوىل. ومن مَثَّ ره  أن ا حملمر بني كون ا سأسيوطي: "إذا دار ا ل ا  ق
تا، للتأنيث ال ا، ا ل 9رفع. ويف: ﴿ اراً تـََلظَّى﴾ا لوقاية ال نون ا لنون  - 8َوَقْد َهداِن﴾ هللاَأحُتاهُّويّنِ يف  ا  و: ﴿قيف حن

                                                           

دين ل اسن عيز ا حليزري  أبو ا جلشيبايّن ا لواحد ل ابن عبد  الكرميعلي بن حمدمد بن عبد   هو: م( 1233 - 1160هـ =  630 - 555) ِثريا سأَ ابن  -1 
وصل  فكان مل ا إىلبلدان  وعاد ا لوجتّو  يف  .وصلا ملدب. ولد ونشأ يف هيزيرة ابن عدمر  وسكن ا سأنس  و  لعلدما، ابا لمام  من ا نإؤر  ا ملثري: ا سأابن 

هـ أكثر من ها، بعده من  629سنني  بلغ فيه عام ا لط " اثنا عشر جملدا  مرت  على  -كامل ا لداب،  وتويف هبا. من تصانيفه " ا سأفضال، و ا لمنيزله جمدمع 
ختصر به ط " ا -لباب ا لروف  و " ا حلط " مخس جملدا، كبرية  مرت  على  -صحابة ا لغابة يف معرفة ا لعلى كتابه هذا  و " أسد  ا  امورخني عي
 .4/331. ا سأعالم  ا لبالغةط " يف  -كبري ا لامع ا جلط " و "  -ابكية ا سأولة دا لسدمعاين وزاد فيه  و " اريخ ا لأنساب 
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جُّ َأْشُدٌر ا حلَ . ويف حنو: ﴿اسأو ثاين ال ا لذوف خ ر ا حمل. أن  1َوَرُسولُُه َأَح ُّ َأْن يـُْرُضوُه﴾ هللاضارعة. ويف: ﴿وَ ا مل
   اسأو ج. وقد جي  كونه من ا حل  أي أشدر اسأو  إىلذوف مضاف للثاين أي حج أشدر  ال ا حمل. أن  2وَماٌ،﴾َمْعلُ 

﴾ا لَوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى  هللاحنو: ﴿ِإنَّ  ه ثاين  لورود ل ر ابا خرفع مالئكته  الختصاص  -. ويف قرا،ة من  3نَِّيِّ
 بَرِي،ٌ ِمَن  هللاثاين  حنو: ﴿أَنَّ ل ادمع. وقد جي  كونه من ا جلبصيغة 

ُ
 ر ا خ.أي بري، أيضاً  لتددم  4ْشرِِكنَي َوَرُسولُُه﴾ا مل

 5ثاين."ا لعلى 
 :احلذفأسباب 

ندا كالم  نورد بعضا ما لدملة أو ا جلكلدمة أو ا لعلى مستوى  احلذفبالغيون عدة أسباب للحذف سوا، أكان ا لذكر 
 فيدما يلي:

 رهان بدو  ا ليزركشي يف ا لمام ا نإوقد مثل له  6عبث لظدوره.ا لحرتاز عن ا الختصار و ا الجملّرد  احلذفومن أشدرها: 
ان عبثا إذ لو ذكره مع ذلك لك ا  ا حلبتدأ استغنا، عنه بدرينة شدادة ا مل" أي: هذا  فحذف هللاو   الا هلعرب: "ا ل
  7دو .ا لمن 

بذكره  ا  شتغا ال ذوف  وأن حملتيان ابا نإيزمان يتداصر عن ا ل تعبري للتنبيه على أنا ليف  احلذفوقد أي،ي 
   8وُسْدَياها﴾ هللاغرا،  وقد اهتدمعا يف قوله: ﴿ اقَة ا نإتحذير و ا لدم  وهذه هي فائدة ابب ا ملتفويت  إىليُفضي 
 9يزموا".ا ل" حتذير بتددير "َذُروا"  و"سدياها" إغرا، بتددير "هللافــ" اقة 
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 اسيوطي عن حازم ا لمام ا نإيدام. وندل ا نإعظام ملا فيه من ا نإتفتخيم و ا ل: "احلذفوكذلك من أسباب 
 ة عليه  أو يدصد به تعديد أشيا،  فيكون يف لدالا للدوة  احلذفبلغا،: "إمنا حيسن ا لقوله يف منداج  1درطاهينل

عن ذكرها.  ا   حلاب كتفيا ملشيا، ا سأنفس جتو  يف ا ل وتـُرْتك ا  ا حلة  لتعدادها طوٌ  وسآمة  فيحذف ويكتفي بدال
نة: ﴿َحىتَّ ا جلأهل  نفوس. ومنه قوله يف وص ا لتدويل على ا لتعج  و ا ليت يراد هبا ا لواضع ا ملدصد يؤثر يف ا لوهلذا 

 حلذفاواب إذ كان وص  ما جيدونه ويلدونه عند ذلك ال يتناهى  فُجِعل ا جل. فحذف  2ِإَذا َهاُ،وَها َوفُِتَحْت أَبـَْوابـَُدا﴾
ك. ل انفوس تددر ما شا،ته  وال تبلغ مع ذلك كنه ما هنا لكالم عن وص  ما يشاهدونه وتـَْرك ا لدلياًل على ضي  

 4عبارة."ا لحتي  به    أي لرأيت أمرأ فظيعاً ال تكاد 3نَّاِر﴾ا لوكذا قوله: ﴿َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى 
ذهن ا لذهاب هبام لا نإعظام  "ملا فيه من ا نإتفتخيم و ا لقد يفيد  احلذف رهان لليزركشي  أن ا لوقد ها، يف 

 ا النفس مكانه ا لراد فريهع قاصرا عن إدراكه فعند ذلك يعظم شأنه ويعلو يف ا ملما هو  إىليف كل مذه  وتشوفه 
  5راد وخلص للدمذكور."ا ملوهم من ا لما كان خيتلج يف  ا  لف، ز ا لذوف إذا ظدر يف ا حملترى أن 

ندا،   ل اكالم  كدما يف حذف حرف ا لتتخفي  لكثرة دورانه يف ا لة على  لكالم دالا ليف  احلذفوقد يدع 
 وَ  . ومنه قرا،ة: ﴿ا ملسا لدمع ا جل. ونون مل يك  و 6: ﴿يُوُسُ  أَْعِرْض َعْن َهَذا﴾تعاىل هللاكدو  

ُ
َوممَّا  صَّالةِ ا لِديدِمي ا مل

: ا  ية  فدا آلخفش عن هذه ا سأ 9سدوسيا لؤرَج ا مل ا  . "وقدس8لَّْيل إذا َيْسِر﴾ا ل. واي،: ﴿و  7َرَزْقناُهْم يـُْنِفُدوَن﴾

                                                           

علدما، له ا لسن: أدي  من ا حلدرطاهين  أبو ا لحازم بن حمدمد بن حسن  ابن حازم   هو: (م 1285 - 1211هـ =  684 - 608) َدْرطَاَهينِّ ا ل -1 
 إىلني مث هاهر شلوبا لندلس( تعلم هبا ومبرسية وأخذ عن علدما، غر اطة وإشبيلّية  وتتلدمذ   أيب علي ا سأبشرقي  Carthageneشعر. من أهل قرطاهنة )

 شعر ديوان) وله( داب،سأ ا وسراج ا،بلغا ل مناهج) ابسم بلغا،( طبع طبعة أنيدة حمددة ا لتونس فاشتدر وعدّمر  وتويف هبا. من كتبة )سراج  إىلمراكش  ومندا 
 .2/159. ا سأعالم  صغري( ط -
 .73يزمر: ا ل -2 
 .27نعام: ا سأ -3 
 .1/231  الدرآنقران يف إعجاز ا سأمعرتك  -4 
 3/104  الدرآن رهان يف علوم ا ل -5 
 .29يوس :  -6 
 .35ج: ا حل -7 
 .4فجر: ا ل -8 
 شعبة عن ديثا حل وروى أمحد  بن ليلا خ عن عربيةا ل أخذ بصري؛ا ل نحويا ل سدوسي  ا لارثا حلأبو فيد مؤرج بن عدمرو بن   هو: سدوسيا لمؤرج  -9 
ا  تعلدمت ما وأو  رحية ق معرفيت كانت  وإمنا عربية ا ل يف دياس لاب ي معرفة وال باديةا ل من قدمت: يدو  وكان وغريمها  عال،ا ل ابن عدمرو وأيب جاجا حل بن
 حسن  كتاب  هوو  نوا،ا سأ كتاب  مندا: تصاني  عدة وله شعر ا لو  لغةا ل ذكورا مل مؤرج على  ا لغا ل وكان .بصرة لاب نصاريا سأ زيد أيب حلدة يف دياسل
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 ليل" ملا كان ال َيْسرِى  وإمنا ُيسرى فيه  ندصا لشي، عن معناه ندصت حروفه  و" لعرب أهنا إذا عدلت ابا لعادة 
 2صل بغية  فلدما حّو  عن فاعل ندص منه حرف."ا سأ. 1: ﴿وما كانت أّمِك بغّيا﴾تعاىل ا  منه حرف  كدما ق

شَّداَدِة َوُهَو ل اَغْيِ  وَ ا ل ا ملُ  له  حنو قوله عيز وهل: ﴿عا الال يصل   -ذوفا حمل-: "كونهاحلذفومن أسباب 
 وضعني. ا مل. بتددير "هو" يف 4ِلدَما يُرِيُد﴾  ا فـَعَّ  : ﴿تعاىل  ونظريه قوله 3ِبرُي﴾ا خَ ِكيُم ا حلَ 

هنا أنطؤ يت لساا ل ا  ا حلة  ليزخمشري: وهو نو: من دالا ل ا  ومندا: شدرته حىت يكون ذكره وعدمه سوا،  ق
ا ار  فدامت ا جل  سأن هذا مكان شدر بتكرير 5ْرَحاِم﴾ا سأ  ومحل عليه قرا،ة محيزة: ﴿َتَساَ،لوَن بِه و ا  دا ملمن لسان 

 6ذكر."ا لشدرة مدام ل
َربُّ  ا  ﴿قَ  7نَي﴾ا ملِ عَ ا لِفْرَعْوُن َوَما َربُّ  ا  ليصان عن ذكره تشريفاً  كدوله عيز وهل: ﴿قَ  احلذفوقد أي،ي 

نَـُددَما﴾.ا سأَ سَّدَماَواِ، وَ ا ل  هللارب  أي: "هو رب". "وا لبتدأ يف ثالثة مواضع قبل ذكر ا ملحذف فيدا  8ْرِض َوَما بـَيـْ
يدما وتفتخيدما. تعظ هللافأضدمر اسم  ا  سؤ ا لفرعون وإقدامه على  ا  شرق"  سأن موسى استعظم حا ملرب  هللاربكم". "و

  أي ذاتك. أو ليصان عن ذكره حتدريا له  مثل قوله عيز وهل يف  9ْيَك﴾ا لفرا : ﴿َربِّ أَِرين أَْنظُْر ا سأومثله يف عروس 
 11 نافدون.ا ملأي هم  أو 10دْمٌي فـَُدْم اَل يـَْرِهُعوَن﴾ُصمٌّ بُْكٌم عُ  نافدني: ﴿ا ملوص  

                                                           

عيان ا سأوفيا، . ريشق نس  حذف"  مساه لطي  جملد يف قريش نس  واختصر ذلك  وغري عاينا مل وكتاب دبائلا ل مجاهري وكتاب"  الدرآن غري "  وكتاب
  حتدي   إحسان عباس  هـ(681تو:ى: ا ملربلي )ا نإ رمكي ا لدين أمحد بن حمدمد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان ا لعباس مشس ا لأبو   يزمانا لوأنبا، أبنا، 

 .5/304  بريو، –دار صادر م  1994  7ط
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َك َنْسَتِعنُي﴾ : ﴿تعاىلعدموم  حنو قوله ا لسباب: قصد ا سأوكذلك من تلك  عبادة وعلى ا ل  أي: "على 1َوِإايَّ
  أي: كل  2ٍم﴾ِصراٍط ُمْسَتِدي إىلسَّالِم َويـَْدِدي َمْن َيشاُ، ا لداِر  إىليَْدُعوا  هللاوَ  أمور ا كلدا". وكدوله عيز وهل: ﴿

  3واحد.
فـََلْو شاَ،  : ﴿تعاىلشيئة  حنو قوله ا ملهبام  كدما يف فعل ا نإبيان بعد ا لكذلك: "قصد   احلذفومن أسباب 

سامع ﴿فلو شا،﴾ تعّلدت نفسه مبا شا،  انْبدم عليه  ال ا ل  أي فلو شا، هدايتكم  فإنه إذا مسع  4هَلَداُكْم َأمْجَِعنَي﴾
ذكور يف شيئة ما ملواب استبان بعد ذلك. وأكثر ما يدع ذلك بعد أداة شرط  سأن مفعو  ا جلرى ما هو. فلدما ذكر يد

 ."5 مبَا َشاَ،﴾ا الواب  حنو: ﴿َواَل حيُِيطُوَن ِبَشْيٍ، ِمْن ِعْلدِمِه ا جل بغري  الً هواهبا. وقد يكون مع غريها استدال
 إذا كان غريبًا أو عظيدما  حنو قوله عيز ا الرادة ال يذكر ا نإشيئة و ا ملبيان أن مفعو  ا لوقد ذكر أهل 

ا . "وإمنا اطرد أو كثر حذف مفعو  7: ﴿لو أَرْد ا أن نتَّتخذ هَلوًا﴾تعاىل. وقوله 6وهل:﴿ِلدَمْن َشاَ، ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِديَم﴾
واب ال اميكن ا جل ستليزمة ملضدمونا ملشيئة ا ملا،  فشا ملشيئة وهود ا مل  سأنه ال يليزم من وهود ا  فعا سأشيئة دون سائر مل

يف  9تنوخيا لو  8يزملكاينا لرادة مثلدا يف اطراد حذف مفعوهلا. ذكره ا نإواب  ولذلك كانت ا جل مشيئة ا الأن تكون 
وا َلْو َشاَ، لا فرا : ﴿قَ ا سأذكور يف هواهبا أبداً. وأورد يف عروس ا ملوا: إذا حذف بعد "لو" فدو ا لدري   قا لقصى ا سأ

 عىن معني على ذلك.ا ملالئكة  سأن ا ملرسل سأنيز  ا ل ا  عىن لو شا، ربنا إرسا مل. فإن 10َربُـَّنا سَأَنـْيَزَ  َماَلِئَكًة﴾

                                                           

 .5فاحتة: ا ل -1 
 .25يونس:  -2 
 .3/108  الدرآن رهان يف علوم ا ل -3 
 .149نعام: ا سأ -4 
 255: البدرة -5 
 .28تكوير: ا ل -6 
 .17نبيا،: ا سأ -7 
ضاة. له شعر دا لله ابن َخِطي  َزَمْلكا: أدي   من  ا  دين  ويدا ل ا  كارم  كدما مليزملكاين  أبو ا لنصاري ا سأبن خل   الكرميواحد بن عبد ا لعبد  -8 

ا صائص ا خيف "  ةا لط " ورس - الدرآنطلع على إعجاز ا ملبيان ا لتبيان يف علم ا لحسن. وي قضا، صرخد  ودّرس مدة ببعلبّك  وتويف بدمش . له " 
 .4/176. ا سأعالم  نبويّةل

  سريا لدب و  سأ ابا ملتنوخي: عا لبن حسان  أبو هعفر أمحد بن إسحاق بن هبلو    هو: (م 930 - 845هـ =  318 - 231تـَُّنوخي)ا لَداضي ا ل -9 
هـ( وما، ببغداد.  316- 296نصور عشرين سنة )ا ملنبار  ووي قضا، مدينة  سأدضاة. ولد ابا لديث  وله شعر. وهو من كبار ا حلتفسري و  لاب ا  له اشتغ

 .1/95. ا سأعالم  داضي( مل يتدمها لنسو ( و )أدب ا ملناسخ و ا لكوفيني  و )ا لنحو( على مذه  ا لله كتاب يف )
 .14فصلت:  -10 
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  الفصالألو 

 أيب السعودودراستها يف تفسري  احلذفأوواع 

 على أنوا:: احلذف

ا يزركشي أبنه: "ذكر حرف من ا لبيندما عرفه  1كلدمة"ا لسيوطي : "هو حذف بعض حروف ا لتعريفه عند قتطاع: ا ال
 اسيوطي أمشل وأص . وها، تعريفه مشريا مواضع وقوعه عند صاح  ا لونرى أن تعري   2باقي"ا لكلدمة وإسداط ل
فيفاً على واحدة  ختا لكلدمة ا لكلدمة أو ما هو مبثابة ا لقتطا:: "حذف بعض حروف ا ال: "ا  عربية حيث قا لبالغة ل

ندا،  أو ا ل رتخيم يفا لنثر  أو ا لفاصلة يف ا لشعر  أو ا لدافية يف ا لسرعة  أو سأهل ا لروف  أو لداعي ا حل خمارج
 3حنو ذلك من دواعي بالغية."

رتخيم   ل"اب 4بَُّك﴾ُك لِيَـْدِض َعَلْينا رَ ا ل:﴿َو اَدْوا اَي متعاىلقتطا:  حنو قوله ا الرتخيم من ا لبالغيون ا لوقد عد 
كلدمة. وهذه علة بالغية؛ ا لأهنم لشدة ما هم عجيزوا عن إمتام  احلذفسر يف ا لو  5" على قرا،ة بعضدم.ا  "اي مأي 

 6كلدمة."ل او  معناة شغلتدم عن إمتام ا هليأس ومعا اة ا لصدر  وغلبة ا لمن ضي   احلذفما ورا، هذا  إىلسأهنا تشري 

 ديس: ا لومنه قو  امرؤ  
 7وإن كنت قد أزمعت صرمي فأمجلي  تدلل ا لأفاطم مدال بعض هذا 

 8أي: أفاطدمة.

                                                           

 .1/241  الدرآنقران يف إعجاز ا سأمعرتك  -1 
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 1ْشرُِك ِبَريبِّ َأَحدًا﴾َريبِّ َوال أُ  هللا: ﴿ لِكنَّا ُهَو تعاىلنو: حذف مهيزة "أ ا" يف قوله ا لسيوطي يف هذا ا لوأدخل  
َواْمَسُحوا  با، يف ﴿ل انون. وادعى بعضدم أن ا لنوين يف ا لصل "لكن أ ا" حذفت مهيزة "أ ا" ختفيفا وأدغدمت ا سأ"إذ 

 3ْفُت."ْت قَاْف"  َأْي َوقَـ ا لشاعر: "قـُْلُت هَلَا ِقِفي لََنا قَ ا لباقي  كدو  ا لأو  كلدمة بعض مث حذف  2ِبُرُؤِسُكْم ﴾
ا ية كرمي للتتخفي  أو لرعاا ل الدرآنرف يف ا حلعربية كثريا من مواضع حذف ا لبالغة ا لوذكر صاح  

 ا ملْ يّز وهّل ﴿ ع هللايزوم  كدما ها، يف قو  ا جملدبيل. "فدمنه حذف نون فعل "يكون" ا لرتخيم من هذا ا لفواصل  أو ل
روف  حل انون ختفيفا  ورمّبا سأغراض أخرى تتصل أبعداد ا ل َيُكْن" َفُحذفت ا ملْ صل: "ا سأ 4َيُك نُْطَفًة مِّن مَّيِنٍّ اميىن﴾

عيّز  هللاو  وارد على وزن "تـََتفعل" كدما ها، يف قا لفعل ا ليَـتَـنْي يف ا لتو ا ملتاَ،ْين ا لأو لغري ذلك. ومنه حذف إحدى 
. وكدما ها، يف ّتاَ،ْين ختفيفاً ا لَتذَكَُّرون: أصُلدا تـََتذكَّرون  َفُحِذْفت إحدى  5وهّل: ﴿ذلكم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن﴾

 7ّتاَ،ْين ختفيفا."ا لى: أصُلدا تتصدى  فحذفت إحدى َتَصدَّ  6عيّز وهّل﴿ فَأَنَت َلُه تصدى﴾ هللاقو  
"سأن كل  دبيل ا لية أيضا من هذا الدرآنسور ا لدطعة يف أوائل ا ملروف ا حليزركشي أن ا لسيوطي و ا لوذكر 

 هللا" أ ا  ص" معناه:ا ملأعلم وأرى" و " هللا" معناه "أ ا ا مل  كدما روى ابن عباس: "تعاىل هللاحرف مندا يد  على اسم 
 8باقي."ا لأعلم وأفصل" وكذا 
ا    ادولني بعد أن ساق كثريا من أقو ا لنو:  وأنه ره  ا لدطعا، من هذا ا مل أبو السعودعالمة ا لومل جيعل 

 اصدرة هبا  وإما أن تكون مسرودة على من  ا ملروف إما أن تكون أمسا، للسور ا حل: "هذه ا  علدما، يف حتديددا. وقل
المدم وتنبيدا هلم على أنه منتظم من عني ما ينظدمون منه ك لدرآنورد، هكذا ليكون إيداظا مبن حتدي ابتعديد  وإمنا ل
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ددر ملا تضا،لت قواهم وال تساقطت قدراهم يف ا لدوى و ا لبشر  از  من عند خالق ا لفلوال أنه خارج عن طوق 
 1معارضته."

 -صطل ا ملهذا  ىلإع على إشارة أو تصري  من صاحبه   مل نطلأيب السعودتتبع يف تفسري ا لستدرا، و ا الوبعد 
حذف  إىلواضع ا ملكرمي. وأنه أشار يف كثري من ا ل الدرآنيف  -بصفة عامة– احلذفرغم عنايته بظاهرة  -قتطا:ا ال

تا،" ل انو:  لكنه مل يصر  به. فإنه يرى حذف "ا لبالغيون من قبيل هذا ا لذي عده ا لكلدمة و ا لروف من ا حلبعض 
وكذلك قوله عيز وهل: ﴿ َفدَما  3صل: "ال تتعانوا"ا سأللتتخفي  و  2ُعْدواِن﴾ا لمثِْ وَ ا نإِ َوال َتعاَونُوا َعَلى  : ﴿تعاىليف قوله 

: ﴿َذِلَك أَتِْويُل َما تعاىلوحنو قوله  5تداربني.ا ملختفيفا وحذرا عن تالقي  ا  فتعا الحبذف ا،  4اْسطاُعوا َأْن َيْظَدُروُه﴾
ا اَي : ﴿ َو اَدوْ تعاىلوارد يف قوله ا لرتخيم ا ليف  ا  وق 7تا، للتتخفي .ا لأي مل تستطع فحذف  6َتْسِطْع َعَلْيِه َصبـْرًا﴾ ملَْ 
 9بتدمامه. لف،ا لضعفدم وعجيزهم عن أتدية  إىلرتخيم ولعله رميز ا ل" على ا  "وقرى، "اي م 8ُك لِيَـْدِض َعَلْينا َربَُّك﴾ا لم

 .حلذفاقتطا:  بل اكتفي بذكر غرض ا المن قبيل  احلذفأن هذا  أبو السعودواضع وغريها مل يشر ا ملويف كل هذه 
 "كفي اب عليه وسلم: هللاحاديث أيضا  ومثل له قوله صلى ا سأنو: ورد يف ا ليزركشي أن هذا ا لمام ا نإوذكر 

هذا  عليه وسلم مل يرد أن يصري هللاصلى  هللايف تعليل ذلك: "أن رسو   11ابن رشي  ا  وق أي شاهدا. 10سي  شا"ل
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 ذي وقعا لعريب ا لشعر ا لوساق ابن رشي  أمثلة كثرية من  1كالم وأمسك عن متامه.ا ل ر حكدما شرعيا  فدطع ا خ
 :2كلدمة  فدمنه قو  علددمة بن عبدةا لروف من ا حلفيه حذف بعض 

 3كتان ملثوما لمفدم بسبا    كأن إبريددم ظي على شرف 
 كتان ". وكذلك قو  لبيد:ا لائ  يريد " بسب

 َدَرس 
َ
 4سُّواَبنِ ا لْبِس ف حلُ َوتـََداَدَمْت اب    ع فأابنِ ا لَنا مبتا مل

 احلذفعرب فل ا: أما سائر ا  شعر  مث قا لبيتني لالضطرار وضرورة استدامة وزن ا ليف  احلذفناز  " وعلل ا مليريد " 
 5للضرورة."ستتخفاف  وارة ا اليف كالمدم كثري حل  

ن كرمي  ورد رأيه أبا ل الدرآنيف  احلذفنو: من ا لثري أنكر وقو: هذا ا سأأن ابن  6سيوطيا ليزركشي و ا لوذكر 
مر. ومل نطلع  كرمي كدماا ل الدرآنمثلة من ا سأدبيل  وضعفا رأيه بسياق ا لدطعا، من هذا ا ملبالغني هعلوا ا لبعض 

عرب قد ا لاعلم أن ثائر  "و ا لثل ا مليف كتابه:  ا  ثري  بل أنه قا سأقبل ابن  كرمي منا ل الدرآنعلى إنكار وقوعه يف 
 فحل: ا لأي علددمة  -دياس عليه  كدو  بعضدما لفاظ شيئا ال جيوز ا ال لحذفت من أصل 

 7كتان ملثوما لمفدم بسبا   كأن إبريددم ظي على شرف 
ب قد استعدملته  فإنه عر ا له مما يدب  وال حيسن  وإن كانت ا لوأمثكتان  فدذا ا لكتان" يريد بسبائ  ا لفدوله: "بسبا 

 أعلم. هللاو 8ال جيوز لنا أن نستعدمله."
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 ثاين:ا لنو: ا ل

با ا للنكتة وخيتص غ خرا آلدام ذكر شيئني بينددما تالزم وارتباط فيكتفي أبحدمها عن ا مل"وهو أن يدتضي  كتفا :ا ال 
: تعاىلوله كرمي حلسن موقعه  فدمنه قا ل الدرآنسيوطي أبمثلة كثرية من ا ليزركشي و ا لومثل له كل  1عطفي"ا لرتباط  الاب

طاب للعرب ا خذكر سأن  لر ابا حل رد وخصص ا لأي و  2رَّ َوَسرابِيَل تَِديُكْم أَبَْسُكْم﴾ا حلَ ﴿َوَهَعَل َلُكْم َسرابِيَل تَِديُكُم 
  رد.ا لر أهم سأنه أشد عندهم من ا حلوقاية عندهم من ا لوبالدهم حارة و 
أنه وف  يف كرمي  و ا ل الدرآنفييدما يدارب مثانني موضعا يف  احلذفنو: من ا لهذا  أبو السعودعالمة ا لوذكر 

كيم بشكل عام  وعلى ا حلتنيزيل ا لبالغة على ا لغة بتطبي  أصو  ا لبا لأكثرها أاميا توفي   وهذا ما يد  على عنايته 
وا ا لْم ِإْصرِي قَ أَأَقْـَرْرمُتْ َوَأَخْذمُتْ َعَلى َذِلكُ  ا  : ﴿قَ تعاىلبشكل خاص. فدمن ذلك قوله  احلذفظاهرة  إىلتوسع نظرته 

صر  نإ اومل يذكر  -أقرر ا–قرار  نإصر  مث اكتفي ابا نإقرار وأخذ ا نإكرامية ا لية ا آلذُكر يف  3فَاْشَدُدوا﴾ ا  أَقْـَرْر َا قَ 
 4صر اكتفاً، بذلك."ا نإمل يذكر أخذهم : "وإمنا أبو السعود ا  ق

ُددَما رِهَ  ا نسا،" مع أن ا لكثرة  ومل يوص  " ل" ابا الوص  "ره 5 َكِثريًا ونسا،﴾ا الً ومنه قوله عيز وهل: ﴿َوَبثَّ ِمنـْ
ي: كثرية وترك : "ونسا،  أأبو السعودعالمة ا لكتفا،" يدو  ا ال كثرة من ابب " لدام يدتضي ذلك  فإمنا عدم وصفه ابمل
 6ذكور."ا ملوص   لتصري  هبا لالكتفا، ابا ل

ِبيَزْعدِمِدْم َوَهَذا  هللاوا َهذَ ل انـَْعاِم َنِصيًبا فـَدَ ا سأَ ْرِث وَ ا حلَ ممَّا َذَرَأ ِمَن  هللا: ﴿َوَهَعُلوتعاىلومنه ما ها، يف قوله 
ه مل نصيبا تد  على أهنم هعلوا لشركائدم أيضا نصيبا  لكن عاىلت: "إن حكاية هعلدم له أبو السعوديدو   7ِلُشرََكائَِنا﴾

  8وهذا لشركائنا﴾". هللاوا هذا ل: ﴿فدتعاىليذكر "اكتفا،" بدوله 
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ذُكر  1﴾هللا أَْرِض َلُكْم آيًَة َفَذُروَها أَتُْكْل يف  هللا: ﴿َهِذِه  َاَقُة تعاىلكتفا، قوله ا ال من ابب  أبو السعودوما يراه 
 قوله   وُصر  به يف-شربا لكل و ا سأ -مرينا سأكال   إىلكل ومل يتعرض للشرب  مع حاهة ا سأكرامية ا لية ا آليف 
كل  سأ اتعرض للشرب إما لالكتفا، عنه بذكر ا ل  أن عدم أبو السعوديرى  2: ﴿هلا ِشْرٌب َوَلُكْم شرُب يوٍم مَّْعُلوٍم﴾تعاىل

 3دا تبنا وما، ابردا".عرب: "علفتا لأو لتعدميدمه له أيضا كدما تدو  
 يَـَتاَمى وَ ا لقْـَرِبنَي وَ ا سأَ َدْيِن وَ ا ل:﴿ ُقْل َما أَنـَْفْدُتْم ِمْن َخرْيٍ فَِلْلوَ تعاىلكتفا، قوله ا ال كذلك هعل من ابب 

َ
َساِكنِي ا مل

حدون رقاب مع أهنم مستا لكرامية للسائلني و ا لية ا آلمل يتعرض يف  4بِِه َعِليٌم﴾ هللاسَِّبيِل َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ فَِإنَّ ا لَواْبِن 
رض لذكرهم هنا تعا ليرى عدم  أبو السعودعالمة ا لكرمي هعلدم مندم يف مواضع أخرى  فا ل الدرآنسأن ينف  عليدم  و 

ْن َخرْيٍ ْفَعُلوا مِ : ﴿َوما تَـ تعاىلخرى  وإما بنا، على دخوهلم حتت عدموم قوله ا سأواقع ا ملكتفا، مبا ذكر يف ا ال من ابب 
 6فإنه شامل لكل خري واقع يف أي مصرف كان. 5﴾هللايـَْعَلدْمُه 

رد من قبل نو  عليدم ا لها،  7﴾نيَ ا ملِ عَ ا لاَيقـَْوِم َلْيَس يب َسَفاَهةٌ َوَلِكينِّ َرُسوٌ  ِمْن َربِّ  ا  :﴿قَ تعاىلومنه قوله 
  ا  عيز وهل حكاية عندم: ﴿قَ  ا  كاذبني  كدما قا لسفه و ا لسالم على ما هعله قومه من ا ل

َ
َفُروا ِمْن ِذيَن كَ ا لأَلُ ا مل

ليس يب  –سفاهة فد  ا لرد كدما نرى اشتدمل على نفي ا ل  و 8َكاِذِبنَي﴾ا لقـَْوِمِه ِإ اَّ لَنَـرَاَك يف َسَفاَهٍة َوِإ اَّ لََنظُنَُّك ِمَن 
نه مل يصر  بنفيه أ أيب السعود. وعلة ذلك عند دام كان يدتضي نفيددما معاا ملكذب  و ا لومل يصر  فيه بنفي  -سفاهة

 9نَي﴾ا ملِ عا ل اَي قـَْوِم لَْيَس يب َسفاَهٌة َولِكينِّ َرُسوٌ  ِمْن َربِّ  ا  ق :﴿تعاىلستدراك وهو قوله ا ال"اكتفا،" مبا يف حييز 
بة لذلك ني موها ملعا لة رب ة من هدا لرسا لمانة فإن ا سأصدق و ا ل اة و ا سأرشد و ا لدصوى من ا لغاية ا ل"أي: أنه يف 

 10صدق."ا لرشد و ا ل  ولكين يف غاية ما يكون من إليهحتدما  كأنه قيل: ليس يب شي، مما ينتدمونين 
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وقد ورد ذم ووعيد  1﴾هللا ِخِر َوأَنـَْفُدوا ممَّا َرَزقـَُدمُ ا آليَـْوِم ا لوَ  هلَوماذا َعَلْيِدْم َلْو آَمُنوا ابِ  :﴿تعاىلوهعل منه قوله 
غا، وهه ناس وما أستخاهم ال البتا ل: ما أهود ا  ناس  أي للفتخار وليدا له رائ، ا لية يف ح  من ينف  أمو ا آلقبل هذه 

ومل يتعرض يف  2ِخِر﴾آل ايَـْوِم  لَواَل ابِ  هلنَّاِس َواَل يـُْؤِمُنوَن ابِ ا لْم راَِئَ، ا هلُ ِذيَن يـُْنِفُدوَن أَْموَ ا ل: ﴿وَ تعاىل  وهي قوله تعاىل هللا
: "وإمنا مل لسعودأبو ادام يدتضي ذلك. فيدو  ا مل  وكان هللاية" لذكر ابتغا، لوهه ا آل: "وما ذا عليدم ...تعاىلقوله 

نفاق ا نإأن يكون  خر فإنه يدتضيا آليوم ا لو  هلاميان ابا نإساب  واكتفا، بذكر ا لتفصيل ا ليصر  به تعويال على 
 3بتة."ا لوطل  ثوابه  عاىلتالبتغا، وهده 

ِدْسطَاِس  لنُوا ابِ َكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوزِ ا ل: ﴿َوأَْوُفوا تعاىلنو:  قوله ا لمن هذا  أبو السعودعالمة ا لومن أرو: ما ذكره  
 
ُ
ٌر َوَأْحَسُن أَتِْوياًل﴾ا مل  مر ابللدمشرتين  وكذلك أتبائع ا لكيل وقت كيل ا لكرامية توه  إمتام ا لية ا آل 4ْسَتِديِم َذِلَك َخيـْ
صر  على ما   بداعة  حيثا لروعة و ا لكرمي أسلواب يف غاية ا ل الدرآنستديم. واختار ا مل -ييزانا مل -دسطاس لوزن ابل

 على ذكور هارايا ملمرين  وحذف يف كليددما ما كان اميكن أن يستد  ويستفدم من ا سأكان ذكره ضروراي يف كال 
وزن ملا أن ا ل، مر إبيفاا سأييزان عن ا ملكتفا، ابستدامة ا ال   أن أيب السعود. وبيان ذلك عند جيازا نإة و ا ليز ا جلأسلوب 

ة  ا ال لمع استدامة  تطفي ا لكيل فإنه كثريا ما يدع ا لبا  صخالف ا لتطفي  غا لور و ا جلعند استدامته ال يتصور 
مر إبيفا،ه ا سأل فورد كيا لور فيه. أما ا جلوزن وال يدع لا ة سأهنا إذا استدامت وتعدلت يفي ا ال لفاكتفي بذكر استدامة 

  فاكتفي ا  كيا ملكيل ال يتصور بدون تعديل ا لكيل  سأن إيفا، ا لة ا لتعرض الستدامة ا لكيل﴾ مع عدم ا ل﴿وأوفوا 
 أبو السعودعالمة ا لدقائ . ولعل ا لوهذا من  5ذكور.ا ملبذكر ما هو أهم  وحذف ما اميكن أن يستفاد ويستنب  من 

ا و:. وابعه نا لمن هذا  احلذفمن أسرار  إليهدقي   فلم جند مصدرا ملا ذه  ا لشأن ا لية هبذا ا آلمتفردا بتحليل 
ا وزن كدما قا لمر إبيفا، ا سأكتفا، ابستدامته عن ا ال وسي وندل عبارته ندال أمينا  يدو  يف تفسريه: "ولعل ا ال لعالمة ل
إنه كثريا ما يدع كيل فا لبا صخالف ا لور غا جلملا أن عند استدامته ال يتصور  -أبو السعودعالمة ل ا -سالما نإشيخ   
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ا ون تعديل مر بتعديله ملا أن إيفا،ه ال يتصور بدا سأكيل عن ا لكتفا، إبيفا، ا ال ة كدما أن ا ال لتطفي  مع استدامة ا ل
  1ِدْسِ ﴾." لييزاَن ابِ ا ملِ وَ  ا  ْكيا ملِ : ﴿أَْوُفوا تعاىلوقد أمر بتدواميه أيضا يف قوله  ا  كيمل

كيم يف قصة واحدة يف موطن  وما حيذف مندا يف موطن ا حلذكر ا لأن ما يذكر يف  أبو السعودعالمة ا لويرى 
تنو: لا عة. "وإن بديا ليبه ا لتنيزيلية ومن أسا لنكت ا لآخر "اكتفا،" مبا ذكر يف موطن عدما ترك يف موطن أخر  هو من 

كتاب ا لبعيزييزة يف  نتظام ليستا الدام ويستدعيه حسن ا ملي  خمتلفة حسبدما يدتضيه ا ليف  حكاية كالم واحد على أس
ي  ا لىت ورد، بعدة أسا ل 3كرمنيا ملضي  ا لسالم مع ا ل من تفسريه لدصة إبراهيم عليه ا الونضرب له مث 2عيزييز."ا ل
 سورة جر  مث يفا حلكرمي وكرر، يف عدة سور  فدي أو  ما ها،، يف سورة هود  مث كرر، يف سورة ا ل الدرآنيف 

 ذاراي،. وتفصيل ذلك فيدما يلي:ا ل  وأخريا يف سورة العنكبو،
 ذاراي،:ا لقصة إبراهيم يف سورة 

 ﴿َهْل أََاَك َحِديُث َضْيِ  ِإبـْرَاِهيَم 
ُ
 إىلاَلٌم قـَْوٌم ُمْنَكُروَن﴾  ﴿فـَرَاَغ سَ  ا  وا َساَلًما قَ ا لفـَدَ  ْكَرِمنَي﴾  ﴿ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيهِ ا مل

فَأَقْـبَـَلِت اْمرَأَتُُه يف ﴿ أَتُْكُلوَن ﴾ ا ال   اْم قَ إليدفـََدرَّبَُه  ﴿ أَتُْكُلوَن﴾ ا ال ا  ْم قَ إليدفـََدرَّبَُه ﴿ أَْهِلِه َفَجاَ، ِبِعْجٍل مسَِنٍي﴾ 

َفدَما َخْطُبُكْم  ا  َعِليُم﴾ ﴿قَ ا ل ِكيمُ ا حلَ َربُِّك ِإنَُّه ُهَو  ا  وا َكَذِلِك قَ ا لقَ ﴿ ْت َعُجوٌز َعِديٌم﴾ا لَوقَ َصرٍَّة َفَصكَّْت َوْهَدَدا 
 أَيُـَّدا 

ُ
 4ْرَسُلوَن﴾ا مل

َساَلٌم  ا  َساَلًما قَ  واا لى قَ ُبْشرَ  ل:﴿ َوَلَدْد َهاَ،ْ، ُرُسُلَنا ِإبـْرَاِهيَم ابِ تعاىل هللا ا  ندج قا لوها،، يف سورة هود على هذا 
ُدمْ  إليهَفدَما لَِبَث َأْن َهاَ، ِبِعْجٍل َحِنيٍذ﴾ ﴿فـََلدمَّا َرَأى أَْيِديـَُدْم اَل َتِصُل  وا اَل خَتَْ  ِإ اَّ أُْرِسْلَنا ا ل ِخيَفًة قَ َنِكَرُهْم َوأَْوَهَس ِمنـْ

ُد َوَأ َا ا لْت اَيَويـَْلَتا أَ ا لقَ ﴿ قـَْوِم ُلوٍط﴾ ﴿َواْمرَأَتُُه قَائدَِمٌة َفَضِحَكْت فـََبشَّْر َاَها إبِِْسَحاَق َوِمْن َورَاِ، ِإْسَحاَق يـَْعُدوَب﴾ إىل
بَـْيِت ا لَوبـَرََكاتُُه َعَلْيُكْم َأْهَل  هللا مْحَتُ رَ  هللاوا أَتـَْعَجِبنَي ِمْن أَْمِر ا لَعُجوٌز َوَهَذا بـَْعِلي َشْيتًخا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌ، َعِجيٌ ﴾ ﴿قَ 

يٌد جمَِيٌد﴾   5ِإنَُّه محَِ
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ُدْم َعْن َضْيِ  ِإبـْرَاِهيَم﴾ تعاىل هللا ا  ندم   قا لمث ورد، يف سورة حجر على هذا  وا ا لْذ َدَخُلوا َعَلْيِه فـَدَ إِ ﴿: ﴿َونـَبِّئـْ

ُرَك ِبُغاَلٍم َعِليٍم﴾ ل اقَ ﴿ِإ اَّ ِمْنُكْم َوِهُلوَن﴾  ا  َساَلًما قَ  ِكبَـُر فَِبَم ا لْرمُتُوين َعَلى َأْن َمسَّيِنَ أََبشَّ  ا  قَ ﴿وا اَل تـَْوَهْل ِإ اَّ نـَُبشِّ

ُروَن﴾    1وَن﴾ل اضَّ ا ل ا الِة َربِِّه َوَمْن يـَْدَنُ  ِمْن َرمحَْ  ا  قَ ﴿َداِنِطنَي﴾ ا ل ِّ َفاَل َتُكْن ِمَن  حلَ وا َبشَّْر َاَك ابِ ا لقَ ﴿تـَُبشِّ
 جر  حيثا حل  هو سورة احلذفدصة من عدة هوان   وأكثر ما ها، فيه ا لذكر يف هذه ا لو  احلذفورد أسلوب 

يته كدما ذكر يف ب إىلسالم ا لذاراي،  وموق  جمي، إبراهيم عليه ا لسالم اكتفا، مبا صر  به يف هود و ا لحذف منه رد 
ا ا، ذكره يف هود و نيذ اكتفا، مبا ها حلعجل ا لْجٍل مسَِنٍي﴾ وحذف منه تدري  َأْهِلِه َفَجاَ، بِعِ  إىلذاراي، ﴿فـَرَاَغ ا ل
َلدمَّا سالم  كدما ها، ذكره يف هود: ﴿فَـ ا لطارئ على إبراهيم عليه ا لوف ا خوهل و ا لذاراي،  مث حذف بيان سب  ل

ُدْم ِخيَفًة﴾ كدما مل جيئ مفصال هبذا  إليهرََأى أَْيِديـَُدْم اَل َتِصُل  ذاراي، اكتفا، مبا ها، يف ا ل ندم  يفا لَنِكَرُهْم َوأَْوَهَس ِمنـْ
هود    ذاراي، اكتفا، مبا ها، يف سورةا لجر و ا حلسالم يف سور،ي ا لهود  كذلك مل يتعرض لبشارة يعدوب عليه 

جر  ا حلبشارة يف سورة ل الئكة مع إبراهيم ابا ملفاوضة من ا ملومتت  يـَْعُدوَب﴾﴿فـََبشَّْر َاَها إبِِْسَحاَق َوِمْن َورَاِ، ِإْسَحاَق 
جر حل اومل يتعرض لذكر زوهته سارة  اكتفا، مبا ها، يف هود  ومل يتعرض لذكر إبراهيم يف هود اكتفا، مبا ها، ذكره يف 

جر ا حل﴾وصر  به يف قـَْوِم ُلوطٍ  إىل اَّ أُْرِسْلَنا وا اَل خَتَْ  إِ ا لإبراهيم عن خطبدم ﴿قَ  ا  ذاراي،. مث مل يتعرض لسؤ ا لو 
 َفدَما َخْطُبُكْم أَيُـَّدا  ا  ﴿قَ 

ُ
سالم وقد أوهيز ا لصالة و ا له عليه ا لوه هوااب عن سؤ ا لذاراي، أيضا  فإهنم قا لْرَسُلوَن﴾ و ا مل

  2 كالم اكتفا، بذلك.ا ل
وله كد   يف قا لسالم  فجا، من حكايته يف سورة ا لوهعل من ذلك ما ها، يف حكاية دعا، زكراي عليه 

 : ﴿َوِإيّنِ ِخْفُت تعاىل
َ
عدمران   ا  وها، مندا يف سورة  3 ِمْن َورَاِئي وََكاَنِت اْمَرَأ،ي َعاِقرًا فـََدْ  ِي ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا﴾ا يَ وَ ا مل

َداتعاىليف قوله  ْت ُهَو ِمْن ا لاَيَمْرمَيُ َأىَّ َلِك َهَذا قَ    اْحرَاَب َوَهَد ِعْنَدَها رِْزقًا قَ ا ملِ زََكرايَّ  :﴿ وََكفََّلَدا زََكرايَّ ُكلَّدَما َدَخَل َعَليـْ
َبًة ِإنََّك يِّ َربِّ َهْ  ِي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَ  ا  َك َدَعا زََكرايَّ َربَُّه قَ ا ل  ﴿ُهنَ 4يـَْرُزُق َمْن َيَشاُ، ِبَغرْيِ ِحَساٍب﴾ هللاِإنَّ  هللاِعْنِد 
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يُع  َعاِ،﴾ا لمسَِ  ارزق مع مرمي عليدا ا لذكور وهو مشاهدة ا ملدعا، ا لعلى  ا  واض  أنه ذكر دا: لإلقبا لومن   1دُّ
 من ا يو ا ملذكور يف سورة مرمي  وهي خوف ا ملكد   كدما ذكر مددمة للدعا، ا لسالم  ومل يتعرض لذلك يف سورة ل

وهيز هو ا مليع بدا لندج ا لدصة على هذا ا لسر يف سياق ا لعدمران  و  ا  ورآ، وعدم زوهته  ومل يتعرض هلا يف سورة 
"وال يدد   :أبو السعودكتفا،  يدو  ا ال وهو  احلذفتواهد يف من  من أمناط ا ملجياز ا نإكالم على أسلوب ا لهراين 

ظاهرة يف ا لسالم للتخوارق ا لذكور من مشاهدته عليه ا ملدعا، ا لعلى  ا  قبا نإ إىليف ذلك أن يكون هناك دا: آخر 
عدم  ية وعدم ذكره هدنا للتعويل على ذكره هناك كدما أنا آلك دعا زكراي ربه ا لهن تعاىلح  مرمي كدما يعرب عنه قوله 

ا نكت ل اك يف موطن آخر من كتفا، مبا ذكر يف موطن عدما تر ا ال دعا، هناك لالكتفا، بذكره هدنا فإن ا لذكر مددمة 
 2تنيزيلية."ل

لَّْيِل َواتَِّبْع ا لْطٍع ِمَن : ﴿فََأْسِر أِبَْهِلَك بِدِ تعاىلجر يف قوله ا حلسالم يف سورة ا لومنه ما ها، يف قصة لوط عليه 
ا،  تفا ال لسرا، و ا نإمل يتعرض هنا لذكر استثنا، زوهته من  3أَْداَبَرُهْم َواَل يـَْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد َواْمُضوا َحْيُث تـُْؤَمُروَن﴾

ْيَك فََأْسِر ا لُلوا وُط ِإ اَّ ُرُسُل َربَِّك َلْن َيصِ  لوا ايَ ا ليف سورة هود: ﴿قَ  تعاىلكدما تعرض له يف مواضع أخرى  مندا قوله 
: احلذفيف سر  أبو السعوديدو   4 اْمرَأََتَك ِإنَّهُ ُمِصيبـَُدا َما َأَصابـَُدْم﴾ا اللَّْيِل َواَل يـَْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد ا لأِبَْهِلَك ِبِدْطٍع ِمَن 

تفا، ال يستدعي عدم وقوِعه فإن ذلك ملا عرفت مراراً لالكتفا، مبا ذكر ا ال لسرا، و ا نإرأِة من ا مل"وعدُم ذكر استثنا، 
 5يف مواضع أخر."

َحاِديِث َويُِتمُّ نِْعدَمَتُه سأَ  اِلَك جَيَْتِبيَك َربَُّك َويـَُعلِّدُمَك ِمْن أَتِْويِل : ﴿وََكذَ تعاىلومنه ما ها، يف سورة يوس  يف قوله 
ا شبه ا ملذكر يف   6يـَْعُدوَب َكدَما أمََتََّدا َعَلى أَبـََوْيَك ِمْن قـَْبُل ِإبـْرَاِهيَم َوِإْسَحاَق ِإنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم﴾ ا  َعَلْيَك َوَعَلى 

: أبو السعودة. يدو  نعدما لشبه به فلم يتعرض لالهتبا، "اكتفا،" على إمتام ا ملنعدمة  أما يف هان  ا لهتبا،  وإمتام ال
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نعدمة يدتضي ا لام كتفا، فإن إمتا ال نعدمة من غري تعرض لالهتبا، من ابب ا لشبه به على ذكر إمتام ا ملقتصار يف ا ال"و 
 1ة."ا ل حمستدعية لالهتبا، الا ملنعدمة ا لسابدة 

  ا  : ﴿َوقَ تعاىلسورة قوله ا لومن نفس 
َ
ُباَلٍ، ِلُك ِإيّنِ أََرى َسْبَع بـََدرَاٍ، مِسَاٍن أَيُْكُلُدنَّ َسْبٌع ِعَجافٌ ا مل  َوَسْبَع ُسنـْ

، تو ا ل: ﴿وأخر ايبسا،﴾ "أي وسبعا أخر ايبسا، قد أدركت و أبو السعودعالمة ا ل ا  ق 2ُخْضٍر َوُأَخَر اَيِبَساٍ،﴾
ا ال عالمة ا لوها، كالم  3بدرا،."ا ل ا  تعرض لذكره لالكتفا، مبا ذكر من حا لضر حىت غلبتدا  ولعل عدم ا خى عل
ُبالٍ، ُخْضٍر﴾ "قد انعدد حبداا    حيث قأبو السعودوضعني مؤيدا ملا يراه ا ملوسي يف كال ل "َوأَُخَر" أي  : ﴿َوَسْبَع ُسنـْ

دم ضر حىت غلبتدا ومل يب  من خضراها شي، على ما روي  ولعل عا ختو، على ا لوسبعا أخر "ايِبساٍ،" قد أدركت و 
 4بدرا،."ا ل ا  عدد لالكتفا، مبا ذكر من حا لتعرض لذكر ا ل

: ﴿َسيَـُدوُلوَن اىلتعة عليه ما قبله  وحنو ذلك يف قوله  لرف "اكتفا،" لدالا حلحذف  إىل أبو السعودوقد أشار 
: أبو السعود ا  ق 5َعٌة َواَثِمنـُُدْم َكْلبـُُدْم﴾َغْيِ  َويـَُدوُلوَن َسبْـ  لبـُُدْم َويـَُدوُلوَن مَخَْسٌة َساِدُسُدْم َكْلبـُُدْم َرمْجًا ابِ َثاَلثٌَة رَابُِعُدْم َكلْ 
" لالكتفا، : "ويدولون سبعةتعاىلسني يف قوله عيز وهل: "ويدولون مخسة سادسدم" وكذلك يف قوله ا ل"وعدم إيراد 

 تعاىلوقوله  7وَن﴾: ﴿َوَلْو َهَعْلَناُه َمَلًكا جَلََعْلَناُه َرُهاًل َولََلَبْسَنا َعَلْيِدْم َما يـَْلِبسُ تعاىلومنه قوله  6ذلك." بعطفه على ما فيه
تفا، واب  أي: "لبسنا" اكا جلوقرى، حبذف الم  اسأو واب ا جل﴿وللبسنا عليدم﴾ عط  على هواب لو مبين على 

  8عطوف."ا ملمبا يف 
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 :الثالثنو: ا ل

ا وتعريفه عند  1" اسأو ثاين ما أثبت نظريه يف ا لثاين ومن ا لما أثبت نظريه يف  اسأو "وهو أن حيذف من  حتبا::ا ال
ا ومل يسدمه  2خر عليه".ا آلة  لكالم متدابالن  فيحذف من كل واحد منددما مدابله  للدالا ليزركشي "أن جيتدمع يف ل
يشتكي  سيوطي  وهوا لمام ا نإنوا: وأبدعدا عند ا سأط  ا لدابلي"  وهو من ا مل احلذفسم بل مساه "ا اليزركشي هذا ل

دين ا لعالمة برهان ا لعصر ا لتصني  من أهل  لبالغة  وأفرده ابا لقائال: "إن قل من تنبه له أو نبه عليه من أهل فن 
ا صنعة يف ل احكام  وحتسني أثر ا نإشد  و لا ذي معناه: ا لبك ا حلسيوطي  أنه من ا لبداعي. ومأخذ تسدميته عند ا ل
رون . ا لسن و ا حللل مع ا خفرج وشده وإحكامه  حبيث امينع عنه ا لثوب: سد ما بني خيوطه من ا لثوب  فحبك ل

ا صري بصوغه با لناقد ا ليوط فلدما أدركدا ا خفرج بني  لكالم شبدت ابا لمن  احلذفوبيان أخذه منه من أن مواضع 
لل خ اذوف مواضعه كان حابكا له مانعا من خلل يطرقه فسد بتدديره ما حيصل به ا حملدمه وحوكه فوضع اهر يف نظمل

 3رون ."ا لسن و ا حلمع ما أكسبه من 
يزركشي ا لسيوطي و ل ا  وأما ما ذكره أيب السعودصطل  يف تفسري ا ملتتبع مل نعثر على هذا ا لستدرا، و ا الوبعد 

تددير ا لو  4اً َوآَخَر َسيِّئًا﴾حل اَوآَخُروَن اْعتَـَرُفوا ِبُذنُوهِبِْم َخَلطُوا َعدَمالً ص : ﴿تعاىلمثل قوله  نو: ا لمثلة من هذا ا سأبعض 
لوطا ل  يستدعي خما خ﴾ سأن ا حلا بسي، وآخر سيئا بصا حلحتباك" فيدا: ﴿خلطوا عدمال صا العند من يرى "

ندج ا ل على هذا احلذفال يرى  أبو السعودعالمة ا ل  فإن ا حلا بسيئ وآخر سيئا بصا حلوأي عدمال ص  5وخملوطابه.
ا : "أن هنا  هي أبو السعودبعده. وخالصة ما أورده  -سيوطيا ليزركشي و ا ل -مامانا نإكرامية كدما يراه ا لية ا آليف 
طا به كدما تختلطني وكون كل منددما خملوطا وخملو ا ملل  ال سيدما على وهه يؤذن بتوارد ا خعرتاف بذنوهبم ال يناس  ال
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ل"ن ا لا، على ا ملي إيراد ل"ن يدتض لا، ابا مل﴿وآخر سيئا﴾ فإن قولك خلطت تعاىلبا، يف قوله  لواو ابا ليؤذن به تبديل 
ه ونة على اختصاص أحدمها بك لل  بينددما من غري دالا خل"ن معناه إيدا: ا لا، و ا ملعكس وقولك خلطت ا لدون 

بورود كل من  وصفني مجيعا وذلك فيدما حنن فيه لة على هعل كل منددما متصفا اب لة للدال لدالا لخملوطا به وترك تلك 
 اسيئة أوال وآخرا وعن ا ل ا  عدما سأسي، ما صدر عندم من ا لعدمل  لراد ابا ملخر مرة بعد أخرى و ا آلعدملني على ا ل
  1"شا، شاة ودرمها مبعىن شاة بدرهم.ا لبا، كدما يف قوهلم: "بعت ا لواو مبعىن ا لمث وقيل ا نإتوبة و ا لكلي ل

ية ا آلر وسي بعده  يفسا ال لعالمة ا لية  لكننا جند ا آلحتباك يف ا العالمة وإن مل يصر  إبنكار نو: ا لو  
بديع ا لمن  ية نو:ا آلحتباك قائال: " وادعى بعضدم أن ما يف ا ال  ويرد على أصحاب تددير أيب السعودعلى هنج 
ظاهر ل ا"  وهو خالف ا حلا آبخر سي، وخلطوا آخر سيئا بعدمل صا حلصل: "خلطوا عدمال صا سأحتباك  و ا اليسدمى 
  2كالم يف إثبا، على ما يراه.ا لية وبس  ا آلنفس يف حتليل ا ل ا  وقد أط

ا و  3نَـَّداَر ُمْبِصرًا﴾ل الَّْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِه وَ ل اِذي َهَعَل َلُكُم ا ل: ﴿ُهَو تعاىلحتباك قوله ا الومما شا: من أمثلة 
ا ا فيه ملصندار مبصرا لتتحركو ا لليل مظلدما لتسكنوا فيه و ا لذي هعل لكم ا لوسي: "هو ا ال لعالمة ا لتددير عند ل
ذكور عن  ملابخر اكتفا، ا آلية قائال: "فحذف من كل ما ذكر يف ا آلحتباك يف ا الوسي بصنعة ا ال لكم" ويصر  حل
  4ظاهر فيدا".ا لتدمثيل هبا لذلك وهو ا لية شائعة يف ا آلحتباك و ا الرتوك  وفيه على هذا صنعة ا مل

 كرامية  وها، كالمه واضحا هدا يفا لية ا آلغ بفصاحة ا لبا لصون يع ر عن إعجابه ا ملدر ا لوجند صاح  
خرى  سأ اية  حيث حذف من كل مجلة ما ثبت يف ا آلفصاحة هذه  إىل: "انظر ا  شريفة  حيث قا لية ا آلحتليل 

قوله  ندار وهيا لندار  وذكر صفة ا لليل لنا  وهي قوله "لتسكنوا" وحذفدا من هعل ا لوذلك أنه ذكر علة هعل 
 ندارا ليه و ليل مظلدما لتسكنوا فا لذي هعل لكم ا لتددير: هو ا لدابل عليه  و ا ملة  لليل لدالا ل"مبصرا" وحذفدا من 

سكنوا" وهذا ة "لت لة "مبصرا" عليه  وحذف "لتتحركوا" لدال لمبصرا للتحركوا فيه ملعاشكم  فحذف "مظلدما" لدال
 5أفص  كالم."
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حتباك: ا الكرامية من صنعة ا لية ا آلوارد يف ا ل احلذفتنوير كذلك على كون ا لتحرير و ا لونص صاح  
لى أن ندار ضدان د  ذلك عا لليل و ا لندار  و ا لار يف هان  بص نإليل ابا لسكون يف هان  ا ليدو : "وملا قابل 

  1كالم احتباك."ا لركة فكان يف ا حلبصار يدتضي ا نإبصار  وأن ا نإسكون عدم ا لعلة 

تباك  وكدما حا الوسي  لكنه مل يصر  بذكر صنعة ا ال لية كدما مر عند ا آل  فإنه حلل أبو السعودعالمة ا لأما 
ا عل إن كان مبعىن ا جلكرامية: "و ا لية ا آليف حتليل  ا  صطل  يف تفسريه  قا ملبداية أننا مل نعثر على هذا ا لقلنا يف 

ثاين لتسكنوا فيه ل افعو  ا ملو  اسأو وهه ا لكدما يف   ا  ثاين أو هو حا ل فلكم مفعولُه ا الو  ا  ل  فدمبصرا حا خبدا: و نإ
ما يف  غائّية مندا حمذوفة اعتدمادا علىا لعلة ا لثانية كدما أن ا لدملة ا جلن ثاين ما لفعو  ا ملأو هو حمذوف بد  عليه 

كم كدما سيجي، حل اندار مبصرا لتتحركوا فيه ملصا لليَل مظلدماً لتسكنوا فيه و ا لذى هعَل لُكم ا لتددير هو ا ل و اسأوىل
ية فحذفت يف  ا آل 2 راد لفضله﴾ ُهَو َوِإن يُرِْدَك صِخَرْيٍ َفالَ ا الَّ ِبُضّر َفالَ َكاِشَ  َلُه  هللا﴿َوِإن امَيَْسْسَك  تعاىلنظريه يف قوله 
: ﴿َوِإن امَيَْسْسَك تعاىلهنا من قوله  أبو السعودوما ذكر  3ذكور." ملخر اكتفاً، ابا آلانبني ما ذُِكَر يف ا جلكلِّ واحٍد من 

تصري  ا لكرامية يف موضعدا بدون ا لية ا آلاَل راد لفضله﴾ فإنه حلل  ُهَو َوِإن يُرِْدَك صِخَرْيٍ فَ ا الَّ ِبُضّر َفاَل َكاِشَ  َلُه  هللا
تباك  يدو  حا الا أنه من إليد  أضاف أيب السعودوسي فبعد أن ندل عبارة ا ال لعالمة ا لحتباك. أما ا العلى صنعة 

رتهي  ا لرتغي  و ا لل من يد كدام أتكا ملضر القتضا، ا لري و ا خفعلني يف كل من ا ليف تفسريه: "وحيتدمل أنه أريد معىن 
رك رادة ليد  مبا ذكر يف كل هان  على ما تا نإخر ا آلس ويف ا ملكالم فذكر يف أحدمها ا لجياز يف ا نإ أنه قصد ا ال
  4بديع يسدمى احتباكا."ا لية نو: من ا آلخر  ففي ا آلان  ا جليف 

وضعني  ا مليف كال  دأيب السعو ية  فيبدو أنه اكتفى بندل عبارة ا آلوسي يف حتليل ا ال لما ذكره  إىلوإذ نظر ا  
ب  منه  ولعل صون وهو أسا ملدر ا لكدما مل يصر  به صاح    أبو السعودحتباك ومل يصر  به ا الخال أنه صر  بصنعة 

ة يف مصطلحا، ردنفا مليفا، ا لتا لوقت وتددم ا لبالغية نشأ، وتطور، مع مرور ا لصطلحا، ا ملسب  يف ذلك أن ا ل
عتدمدا على أصو   مالدرآين النص  هو مندج حتليلي إشاري  فإنه حيلل أيب السعودذلك أن مندج  إىلفن  إضافة ا لهذا 
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ندج وهو مل ا إذا كان ضروراي وال مندوحة منه. ونرى أن هذا ا الصو  ومناقشتدا ا سأبالغية  لكنه ال يتعرض لبيان تلك 
وصو  ا لغ يف شر   أكثر فائدة وأبلا لتحليل و ا ل   بالغي من خالا لصطل  ا ملداعدة ومعرفة ا لاستنباط  إىلأن تصل 

 صطلحا،.ا ملدواعد وتعريفا، ا ل   ومفاده من خال النصفحوى  إىلطلوب من أن تصل ا ملدف ا هل إىل

 رابع:ا لنو: ا ل

 -تفا، كا ال  -قتطا: ا السابدة "ا لربعة سأا قسام ا سأكالم ال يدخل يف واحد من ا ل"هو كل حذف يف  :ا  يت  ا ال
ا يشدمل حذف  فوهدوا أنه ا  ختيز  السدمى ابا مل احلذففسرون هذا ا ملنحويون و ا لبالغيون و ا لحتباك". وقد تتبع ا ال
وهو يشتدمل  1رف  وحذف مجلة  أو عدة مجل  وحذف كالم طويل يف قصة ذا، أحداث كثرية.ا حلفعل  و ا لسم  و ال

عطوف مل اصفة  وحذف ا لوصوف و ا مل ر  وحذف ا خبتدأ و ا مل  وحذف إليهضاف ا ملضاف  و ا ملعلى كل من حذف 
عائد  ل انادى وحذف ا ملوحذف   ا  ا حلفعو  به وحذف ا ملفاعل و ا لبد  منه  وحذف ا ملعطوف وحذف ا ملعليه و 

 وصو .ا ملوحذف 
ا كت  ا لج دراسة على هنا لثاين من هذه  لالفصاليف  أيب السعودري تفس   وقد تعرضنا ملواضعه من خال

صور للحذف. ل اذلك  حىت أحاطت دراستنا أبمثلة مجيع هذه  إىلسند وما ا ملو  إليهسند ا ملبالغية  فبدأ ا حبذف ل
بالغني ا لرة عناية نظرا سأمهيته وكث البابمن هذا  الفصاللثالثته فصال مستدال  وهو  الفعو  به ودالا مل حلذفوأفرد ا

 فسرين إببراز أسراره وإحيا،اته.ا ملو 
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 ثاين لالفصال

 أيب السعودومواقعه يف تفسري  احلذفبور  

 :إليهسندا ملحذف 

ن دواعي بالغيون ما لن نورد ما ذكره ا آلبشكل عام  و  احلذفلتناو  بعض أسباب  البابتعرضنا يف متديد هذا 
تنبعث يف  ا  دواعي عبارة عن أحو ا لتعرض حلصرها ال اميكن  سأن ا لعلوم أبن ا مل. ومن إليهسند ا ملوأسباب حلذف 

لغوي مما ل ابنا، ا لإسداط بعض عناصر  إىلذي يلجأ أحيا ا ا لتكلم  وهو ا ملنفس  وأحاسيس يشعر هبا ا لدواخل 
ا ضدمرة و ا ملوان  ا جلتلدي من هدة أخرى نإدراك هذه ا ملدارى، و ا ل ا  نش  خيحيا، ويدويه من هدة  ويا نإيثري 

تأمل ا لنظر و ل اطريدة  إىلبالغيون للوصو  ا لذوفة. وإمنا نذكر هنا صورا ذكرها ا حملوان  ا جلوقوف على أتويل هذه ل
 .البابيف هذا 
 : إليهسند ا ملعدة أسباب حلذف  1يضا ا نإديزويين يف ا لطي  ا خذكر 

دام. ومندا مل اظاهر. ولذلك مع ضي  ا لعبث بنا، على ا لحرتاز عن ا الختصار و ا الجملرد  -إليهسند ا مل–مندا: "حذفه 
درينة ا لسامع له عند ل اعدل يف ذكره. وقد حيذف الختبار تنبه ا لأنه قد حيذف لتتخييل أن يف تركه تعويال على شدادة 

 أو مددار تنبده."   
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نكار ا نإ ىلإام أن يف تركه تطدريًا له عن لسانك  أو تطدريًا فللسانك عنه. وإما ليكون لك سبيل "وإما نإيد
 له حديدة أو ادعا،. وإما العتبار آخر مناس  ال يددي ا ال ر ال يصل  ا خحاهة. وقد أي،ي حذفه سأن  إليهإن مست 

 شاعر:ا لستديم كدو  ا ملطبع ا لسليم و ا لعدل ا ل ا المثله  إىل
 يز: اثقبها جلليل حىت نظم ا لدهى    أضا،، هلم أحساهبم ووهوهدم
 1كواكبه  إليهبدا كوك  أتوي   جنوم مسا، كلدما اندض كوك 

 أي: هم جنوم مسا،."
سباب  أورد اها ابختصار  سأننا سنتطلع عليدا وعلى غريها ا سأبالغيون من دواعي ا لفدذه من مجلة ما ذكره 

 ع.دصد من إيرادها لتكون دراستنا أمشل وأمجا ليف تفسريه  وإمنا  أيب السعودعالمة ا ل: عند وضو ا ملأثنا، تناو  
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 :أيب السعودعند  إليهسند ا ملحذف 

سند ا مل ىت وقع فيدا حذفا لكرمي ا ل الدرآنإشارا، واضحة يف مواضع كثرية من  أيب السعودقد وهد ا عند 
تدمادا على ظدوره. وسنحاو  دارى، واعا لذوف  ومل يتعرض لبيان أغراضه ثدة بفدم ا حمل  وأنه كثريا ما يكتفي بتعيني إليه

واضع ا مل وأغراضه. و من تلك احلذفبالغيون من أسرار ا لرتباط بني حماوالته وبني ما ذكره ا العن نو: من  البحث
ا درا،ة ا ل: "وارتفاعه يف أبو السعود ا  ق 2سدموا، ا لأي: " هو بديع  1ْرِض﴾ا سأَ سَّدَماَواِ، وَ ا لبَِديُع  : ﴿تعاىلقو  

ا "أي  4رُي﴾بِ ا خَ ِكيُم ا حلَ شَّداَدِة َوُهَو ا لَغْيِ  وَ ا ل ا ملُ ع :﴿تعاىلومنه قوله  3شدورة على أنه خ ر مبتدأ حمذوف."مل
َربُّ  ﴿ 5."وهود وهو خ ر مبتدإ حمذوفا ملشدادة  لواب عدوما ملغي   لغًة وقيل أريد ابا لاضر له ع ر عنددما هبدما مبحل
نَـُددما فَاْعُبْدُه َواْصَط رْ ِلِعباَدتِِه﴾ا سأَ سَّدماواِ، وَ ا ل سَّدماواِ، ا لَربُّ  ﴿ 7رض."ا سأسدموا، و ا ل"أي هو رب  6ْرِض َوما بـَيـْ
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نَـُددما َوَربُّ ا سأَ وَ   ْرِض َوما بـَيـْ
َ
الَُّم  ِّ عَ  حلَ ُقْل ِإنَّ َريبِّ يـَْدِذُف ابِ  ﴿ 2تدديره: هو.""ورب خ ر ملبتدإ حمذوف   1شارِِق﴾ا مل

 4ستكن يف يدذف أو خ ر اثن سأن أو خ ر مبتدأ حمذوف."ا مل"صفة حمدمولة على حمل إن وامسدا أو بد  من  3ُغُيوِب﴾ا ل
 َربُّ  وقوله عيز وهل: ﴿

َ
 ْشرِِق وَ ا مل

َ
ْذُه ا الَّ َه ا لْغِرِب ال ا مل بتدا، ا سأد   وقيل على ا مل"مرفوٌ: على  5وَِكياًل﴾ ُهَو فَاختَِّ

 8غي .ا ل ا ملأي هو ع 7َغْيِ  َفال يُْظِدُر َعلى َغْيِبِه َأَحدًا﴾ا ل ا ملُ ع وحنو قوله عيز وهل: ﴿  6 ُهَو﴾."ا الَّ ه ا لخ رُه ﴿الَ 
 10ملا يريد." ا  "خ ر مبتدإ حمذوف  تدديره: هو فع 9ّلدَما يُرِيُد﴾ ا  ﴿فـَعَّ 

ستئناف ا الو  سأو ادطع ا لهنا من قبيل " احلذفدو  أبن ا لية نستطيع الدرآنرتاكي  ا لتأمل يف هذه ا ل وبعد
يث عرب  حا لعجاز" وهعله من حذف مطرد شائع عند ا نإداهر يف "دالئل ا لمام عبد ا نإبكالم آخر" وهو ما ذكره 

ا يف   ويستأنفون كالما آخر  وإذا فعلوا ذلك  أتو اسأو دطع ا لبتدأ  "ا مليت يطرد فيدا حذف ا لواضع ا مل: "ومن ا  ق
 شاعر:ا لذلك قو   ا  مث 11 مر صخ ر من غري مبتدأ.ا سأأكثر 

  أسر كدما هدرا يه حا لم إىل  رآين على ما يب عدميلة فاشتكى 

 12بصرا لله سيدما، ال تش  على    ري مدبال  خاب هللاغالم رماه 
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ة عليه  وهراي ل دالا للدوة  إليهسند ا مل" ولكنه حذف هللابيت  قوله "غالم" فإنه أراد: "هو غالم رماه ا لشاهد يف ا لو 
ا الئ  مددمة يف شاعر خا لعىن ذكر فيه ا ملعلى عاداهم يف مثله  وهو كدما ترى حذف وقع يف استئناف هيز، من أهيزا، 

  1سياق.ل
 اداهر: "ومما اعتيد فيه أن جيي، خ را قد بين على مبتدأ حمذوف  قوهلم بعد أن يذكروا ا لمام عبد ا نإ ا  وق  
 شاعر: ا لرهل: "فىت من صفته كذا"  و "أغر من صفته كيت وكيت" كدو  ل

 أايدي مل متنن  وإن هي هلت   سأشكر عدمرا إن تراخت منييت 
 3."2نعل زلتل اشكوى إذا ا لوال مظدر    غىن عن صديده ا لفىت غري حمجوب 

 : "فىت غري حمجوب" فإنه أراد: " هو فىت"  لكنه استأن  وها،ا    حيث قاحلذفشاعر أسلوبه على ا لبىن 
امع فيدولون: سا لعروف عند ا ملعرب إذا ذكروا موصوفا أبوصاف أو أخبار هعلوه كا لعىن. و ا ملمبدطع هديد من مداطع 

ل هذا داهر مل يذكر غرضا بالغيا ملثا لمام عبد ا نإبيتني. و ا لفىت أو غالم  أي هو فىت وهو غالم  كدما يف هذين 
ا يث ق  حاحلذفعبارة وسبكدا مع ا لنظر لنتذوق حسن ا لتأمل وإمعان ا ل إىل  بل أرشد ا حس  عادته  احلذف

لط  ل اما جتده من  إىلموقعدا يف نفسك  و  إىلرها واحدا واحدا  وانظر بيا، كلدا  واستدا سأن هذه ا آل:"فتأمل  
 تكل  أن نظر فيدما حتس به. مثا لطفت ا لنفس عدما جتد  و ا لمندا  مث فليت  احلذفظرف إذا أنت مرر، مبوضع ا لو 

حذف  ذي قلت كدما قلت  وأن ربا للفظك  وتوقعه يف مسعك  فإنك تعلم أن  إىلشاعر  وأن خترهه ا لترد ما حذف 
 4تجويد."ا ليد  وقاعدة ا جلهو قالدة 

 موقع يف كلدا ورد يف احلذفسياق  جند أن ا ليت ذكر اها  وقرا،ة كل مندا مع ا لاي، ا آلتأمل يف ا لوبعد 
فإنه ورد يف  5ْرِض﴾ا سأَ سَّدَماَواِ، وَ ا لبَِديُع  : ﴿تعاىلسامع  ولنتأمل مثال يف قوله ا لسب  ذكره وكأنه قد عرف عند 
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ْرِض  ا سأَ سَّدَماَواِ، وَ ل اَوَلًدا ُسْبَحانَُه َبْل َلُه َما يف  هللاوا اختَََّذ ا لَوقَ  رض  ﴿ا سأسدموا، و ا لسياق عرف فيه من هو بديع 
 لة.مثا سأبتدأ  وهكذا يف بدية ا ملكالم على هنج حذف ا لرض﴾  وسي  ا آلسدموا، و ا لبديع  1ُكلٌّ َلُه قَانُِتوَن 

يدة. وقد  له حدا ال ر اليصل  ا خذكورة  لإليذان أبن ا ملمثلة ا سأيف  إليهسند ا ملواميكن أن يكون حذف 
كرمي. ا ل الدرآنوف" وذلك يف غري ا ال لوف  أي: هو وهاب ا ال لمثال: "وهاب  ا  حيذف ادعا، يف مد  رهل  فيد

  2ين كدما مر.ديزويا لطي  ا خصر  بكون سببه للحذف عند بالغني  وقد ا لغرض معروف عند ا لسأهل هذا  احلذفو 
  اَكِبرُي ا لشََّداَدِة ا لَغْيِ  وَ ا ل ا ملُ :﴿عَ تعاىليف قوله  احلذفدكتور أبوموسى أن ا لوذكر 

ُ
وقع سأهل  3﴾ا  تَـعَ مل

 له سبحانه ال ا ر ال يكون ا خ خ ر ملبتدأ حمذوف تدديره هو  ولكن ملا كان ا مل: "فإن قوله: عا  غرض  حيث قا لهذا 
 4." وهذا واض  هدا فيدما ذكر ا.  الا جلواحدانية و ا ل إىلإشارة  احلذف  ويف هذا احلذفكالم على ا لها، 

ا دبيل  يدو  يف حتليل ا لمن هذا  -أيضا- 5وا َساِحٌر َكذَّاٌب﴾ا ليف قوله عيز وهل :﴿فـَدَ  احلذفوأنه يرى 
ا طالق نإ اأن قوهلم: ساحر ال ينصرف عند  احلذفدو  هم قومه  يدصدون هبذا ا لدائلني هلذا ا لكرامية: "إن ا لية آل
افدم  وقلة استتخف إىلأيًضا إشارة  احلذفبة عليه  ويف ا لصفة غا لسالم زعدما مندم أن هذه ا لموسى عليه  إىل ال

 6ضيل اقو  ربيعة بن مدروم  إىل  انظر شعر  ويكون ورآ،ها إشارا، حسنةا لطريدة يف ا لاعتدادهم. وقد أت،ي هذه 
   كامل"ا ليف مطلع قصيدته: "من 

 7نجليا ملسحاب ا لبدر من خلل ا لك    عارض طفلة ا ملمشا، واضحة 

طالق ا نإوصاف أوهم من ورا، ذلك أن هذها سأوصاف إذا ذكر، عند ا سأ: مشا،  وذكر هذه ا  شاعر حني قا لوكأن 
 8 ناس يعرفون تفردها هبا."ا لا  وكأن إليد ا الال تنصرف 
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أيب "يكفر" خ ر ملبتدأ حمذوف  تدديره عند  1: ﴿َويَُكّفُر َعنُكم ّمن َسيّـَئاِتُكْم﴾تعاىلومنه ما ها، يف قوله 
ا ية تكون مثا آلف ا  وعلى أية ح 2يكفر  أو على أنه خ ر مبتدأ حمذوف أي: "وحنن نكفر". هللا: "أي والسعود

َتِدُم  . وحنو قوله عيز وهل: ﴿إليهسند ا مل حلذفال : "عاد" خ ر تعاىل:  قوله أبو السعود ا  ق 3ِمْنُه﴾ هللاومن عاد فـَيَـنـْ
 َفاَل خَيَاُف صَخْسًا َواَل : ﴿َفدَمن يـُْؤِمن ِبَربّهِ تعاىلفا، كدوله ا لمنه" ولذلك دخلت  هللامبتدأ حمذوف تدديرُه "فدو ينتدم 

ا واض  هدا أن ا لمن  6أي: "فأ ا أمتعه". 5: ﴿َوَمن َكَفَر فَأَُمتّـُعُه﴾تعاىل  وقوله ا خلف" أي: "فذلك ال خيا 4َرَهدًا﴾
ا وتعيني  فاحلذ إىلشارة  نإكرامية  لكنه اكتفي ابا لاي، ا آليف هذه  إليهسند ا ملسعود يرى حذف ا لعالمة أاب ل
نا لإليذان أبن هذه ه احلذفدو  أبن ا لواضع  ولرمبا نستطيع ا مليف مثل هذه  احلذفذوف  ومل يتعرض لذكر غرض حمل
 حديدة. تعاىل له عيز و ا الخبار ال تص  سأحد ا سأوأن هذه  تعاىل هللاال يددر هبا سوى  ا  فعا سأ

مٌّ بُْكٌم ُعدْمٌي : ﴿صُ تعاىل  قوله -كدما مر  -ستئناف بكالم آخرا الو  اسأو للدطع  إليهسند ا ملومما حيذف فيه 
 نافدني  أو خ را ملعدمي" أخبار ملبتدأ حمذوف هو ضدمري  –بكم  -: هي: "صمأبو السعود ا  ق 7ْم اَل يـَْرِهُعوَن﴾فـَدُ 

 احلذفسب   إىلشارة ا نإعالمة مل ييزد على هذا من ا لو  8شدور  كدما يف قوهلم: "هذا حلو حامض".ا ملتأويل  لواحد اب
 كرامية.ا لية ا آليف 

إذا ذكروا  عربا لشائع عند  ا  دام استعدما مليف هذا  إليهسند ا ملتنوير وحذف ا لتحرير و ا لصاح   ا  وق
موصوفا أبوصاف أو أخبار هعلوه كأنه قد عرف للسامع فيدولون: فالن أو فىت أو رهل أو حنو ذلك على تددير هو 

نَـُددَما﴾ ْرضِ ا سأَ سَّدَماَواِ، وَ ل ا: ﴿َهيزَاً، ِمْن َربَِّك َعطَاً، ِحَسااًب  َربِّ تعاىلقوله  -أيضا-فالن  و هعل منه  ا  9 َوَما بـَيـْ
وارد ا ل   استعدما الذي اتبع فيه ا ل احلذف" احلذفسكاكي هذا ا ل: "ومسى ا  سدماوا،﴾. مث قا لتددير: "هو رب ل
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رمحن" جيوز أن يكون خ ر ا لابن عاشور: و" ا  ق 2َعْرِش اْستَـَوى﴾ا لرَّمْحَُن َعَلى ا ل: ﴿تعاىلومثله قوله  1على تركه".
: أبو السعودعالمة ا ل ا  وق 3سكاكي.ا ل  كدما مساه إليهسند ا مليف حذف  ا  تبعا لالستعدم احلذفمبتدأ حمذوف الزم 

ارية يف ما ا جلصفة ا لرفو: مدحا يكون يف حكم ا ملعروف أن ا ملرمحن" ومن ا لد  أي "هو ا ملرمحن﴾ "رُفع على ا ل﴿
وتفصيل  4."بتدأ ليكون يف صورة متعل  من متعلداتها ملتيزموا حذف ا لعراب  ولذلك ا نإقبله  وإن مل يكن ابعا له يف 

ذا: أن صل نعت  مث ترك أصله وصار خ را  بيان ها سأذي خ ره يف ا لبتدأ ا ملمن قاعدة حنوية أن  أبو السعوده ا لما ق
ي يف  حنو: ذا لذم ك لدي   أوابا سأصدي  ا ل إىلذي يف حنو: ذهبت ا لد  ك ملا ابكلدما، يكون نعتا خاصا لبعض 

ا دي " و "سأ ابائس". فكلدمة "ا لضعي   لذي يف حنو: "ترف  ابا لرتحم ك لسفيه"  أو: ابا لرهل ا ل"ابتعد، عن 
سابدة. ا لمثلة سأ ار يف ا جلهي يت ا لعراب  ا نإبائس" نعت مفرد  جمرور  سأنه ابع للدمنعو، يف حركة ا لسفيه" و "ل

ديدة "نعتاً" وقد ا جلته ا ل  بشروط  وعندئذ ال يسدمى وال يعرب يف حالنصرفع أو ا ل إىلّر ا جللكن جيوز إبعاده عن 
فيكون  -مثال  -رفع خ راً ملبتدأ حمذوف وهوابً تدديره: هوا لة ا ليسدمى: "نعتا مدطوعا أو مندطعا". وإمنا يكون يف ح

بائُس". ويكون ل اضعي  "هو  لسفيُه. ترف  ابا لرهل؛ "هو ا لديُ " ابتعد، عن ا سأصدي ؛ "هو ا ل إىلراد: ذهبت ا مل
  مفعوال به لفعل حمذوف وهواًب مع فاعله  تدديره: "أمدُ "  أو: "أذم"  أو: "ارحُم"  على حس  النصة ا ليف ح
 5دملة.ا جلمعىن 

 ﴿ِكَتاٌب﴾ة: يا لتا لاي، ا آلشارة يف ا نإوقدره ابسم  -إليهسند ا مل-بتدأا ملمن حذف   أبو السعودومما ذكر 
 7كيم﴾ا حلعيزييز ا ل هللاكتاب من ا لومندا قوله عيز وهل: ﴿تَنيزِيُل  6سورة.ا لأو  الدرآنخ ر مبتدأ حمذوف هو عبارة عن 
 اضر ا حلسورة تنيزيال هلا منيزلة ا ل إىلأشري به  خ ر ملبتدأ حمذوف هو اسم إشارة.

ُ
ذكر ا للى شرف لكوهنا ع إليهشار ا مل
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أبو خ ر مبتدأ حمذوف أي هذه سورة. وذكر  2: ﴿ُسورٌَة أنيزلندا وفرضناها﴾تعاىلومندا قوله  1ضور كدما مر مرارا.ا حلو 
ذكر يف ل اا مع عدم سبِ  ذكرها سأهنا ابعتبار كوهنا يف شرف إليد  بدوله: "إمنا أشري احلذفغرض من هذا ا ل السعود
كوهنا   : "وأماا  عراب  وضع  قو  من هعله مبتدأ ُحذف خ ره  حيث قا نإشاهد. وأنه ره  هذا ا ملاضر ا حلحكم 

ا دام بيان شأن مل ايك سورٌة أنيزلناها" فيأابه أن مدتضى ا لتَّدديُر: "فيدما أوحينا ا ل ر على أْن يكون ا خمبتدأ حمذوف 
كرامية ا لسورة ل اعليه وسلم سورة شأهنا كذا وكذا ومحلدا على  هللا صلَّى نيا ل إىلكرامية ال أن يف مجلة ما أُوحي ا لسورة ل

 3صفا،."ا لكراميِة ليسْت على تلك ا لسور ا لدام يوهم أن غريها من ا ملمبعونة 
كرمي  ل ارفع على أهنا أمسا، سور أو أمسا، للدرآن ا لدطعا،" فإنه ره  فيدا إعراب ا ملدبيل " ا لوهعل من هذا 

شريفة فإن ا لفاحتة ا ل"أما هذه  4ِكَتاُب اَل َرْيَ  ِفيِه﴾ا ل  َذِلَك ا مليف قوله عيز وهل: ﴿ أبو السعودعالمة لا يدو  
سدمى به  " أي ما ملتددير: "هذا ا لرفع  إما على أنه خ ر ملبتدأ حمذوف  و ا لفدمحلدا  الدرآنهعلت امسا للسورة أو 

ا  حكم ذكر صار يفا لمع عدم سْب  ذكره سأنه ابعتبار كونِه بصدد  بعضا أو كال الدرآن إىلشارة ا نإوإمنا صحت 
ر سأن ظدا سأهو  اسأو سدمَّى به  و ا مل:  "هذا ما اشرتى فالن"  وإما على أنه مبتدأ أي: ا  شاهد  كدما يدا ملاضر حل

تسدمية قبل  لعْلم اب تخاط"ن وإْذ الا ملعند  إليهنتساب ا الوضو: حده أْن يكون قبل ذلك معلوم ا ملما جيعل عنوان 
 5."الدرآنسورُة أو كلُّ ا لسدمَّى هي ا ملرتدد يف أن ا لخبار هبا وادعا، شدراها أيابه ا نإفحددا 

اي، ا آليف   أبو السعودعالمة ا ل إليهكرمي  ومما أشار ا ل الدرآندو  يف ا لدبيل بعد ا لمن هذا  احلذفويكثر 
 ا: ﴿ فتوىل بركنه َوقَ تعاىلوقوله  7أي هم ثالثُة أشتخاص"." 6ابُِعُدْم َكْلبـُُدْم﴾كرامية  قوله عيز وهل:﴿سيدولون ثالثة رَّ ا ل
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خ ر ملبتدأ حمذوف " 3وْا ِسْحرَاِن﴾ا لسياق  قوله عيز وهل: ﴿قَ ا لويف نفس  2"أي هو ساحٌر". 1ساحر أو جمنون﴾  
أي: أ ا عجوز عاقر " 5ْت َعُجوٌز َعِديٌم﴾ل اسالم: ﴿َوقَ ا لحكاية عن زوهة أبراهيم عليه  تعاىلوقوله  4أي: مُها سحران."

سلم: ﴿َويـَُدوُلوَن ُهَو ل اعليه و  هللاصلى  هللاستديزئني برسو  ا ملنافدني ا ملحكاية عن  تعاىلوكذلك قوله  6د."ا لفكي  
ندم ر ذكره يف قوهلم" ومبتدأ ملا ما مل"أذن" خ ر ملبتدأ حمذوف  أي هو أذن خري  وإمنا حذف  7أُُذٌن ُقْل أُُذُن َخرْيٍ لَُّكْم﴾

حيذف مطردا إذا كان ذكره عبثا  إليهسند ا ملسأن  8واب لتددم ذكره" ا جلبتدأ من ا ملذين يدولون هو أذن" فحذف ا ل
 عليه وسلم. هللاواب تشريفا للني صلى ا جليضا . أو حذف ومل يكرر يف ا نإطي  يف ا خ ا  ظاهر  كدما قا ليف 

"أي ما تّدعون  9نَي﴾سأولاوا َأَساِطرُي ا لشركني: ﴿َوِإَذا ِقيَل هَلُْم َماَذا أَنـْيَزَ  َربُُّكْم قَ ا ملحكاية عن  تعاىلومنه قوله 
ومنه ما ها، فيه حكاية عن  10يف شي،." ا  نيز ا نإني وأابطيلدم وليس من اسأولستخرية أحاديُث ا لنيزُ  بطري  ا ملنيزوله و 
كشاف يف ا لصاح   أبو السعودوابع  12تنا أو أمرك حطة" ا لتددير: "أي مسا لو  11﴾ود: ﴿َوقُوُلواْ ِحطَّةٌ إليدمدولة 
"    أي: "ح  عنا ذنوبنا حطةالنصصل هو: ا سأإن  ا  رفع  حيث قا لعبارة  غري أنه ذكر سب  إعراب ا لتددير 

"أي: أمر ا وشأننا طاعة أو منا  14: ﴿َويـَُدوُلوَن طَاَعٌة﴾تعاىلومثل ذلك يف قوله  13ثبا،.ا لوإمنا رفعت لتعطي معىن 
ا ة على ل رفع للدالا لصدر و ا مل  على النصصل ا سأ: "و ا  رفع: قا لسب  إعراب  إىل أبو السعودطاعة" وهنا أشار 
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سريه  وأنه ىت أخذ ا من تفا لواضع ا مليف هذه  احلذفسعود مل يتعرض لبيان أغراض ا لالح، أن أاب ا ملومن  1ثبا،."ل
ا جياز و ا نإين على كرمي يبتا ل الدرآنسب  يف ذلك هو ظدوره  سأن أسلوب ا لذوفة  ولعل ا حملعبارة ا ل اكتفى بتددير

ليه أئدمة ذوفة  وهذا ما شدد عا حملعبارة ا له لو قرأ اه مع ا ل  ومدى روعه ومجالنصختصار  مث تظدر لنا قوة حبكة ال
عجاز: "فدما من اسم أو فعل جتده قد حذف  مث أصي  ا نإرهاين يف دالئل ا جلداهر ا لمام عبد ا نإبالغة  يدو  ا ل

ا   وأنت جتد حذفه هناك أحسن من ذكره  وترة إضدماره يفا الينبغي أن حيذف فيدا   ا  ا حلبه موضعه  وحذف يف 
غة أنه مىت بالا لحكم ذوف يف ا حملثائر: "ومن شرط ا لثل ا ملثري يف ا سأويدو  ابن  2نط  به."ا لنفس أوىل وآنس من ل

  3سن."ا حلطالوة و ا لشي، غث  ال يناس  ما كان عليه أواًل من  إىلكالم ا لأظدر صار 
تددير: "أي ا ل 4ل أحيا،﴾أَْمَواٌ، ب هللا: ﴿َواَل تـَُدوُلوْا ِلدَمن يـُْدَتُل يف َسبيِل تعاىلقوله  إليهسند ا ملومن حذف 

ذوف ا حملدير اكتفى بتد أبو السعودمام ا نإوضعني. و ا مليف  – إليهسند ا مل –بتدأ ا ملحذف  5هم أموا، بل هم أحيا،."
عناية للتخ ر ا ل : "من يدتل يف سبيل هل". أولتوههتعاىللظدوره. وهو لتددم ذكرهم يف قوله  احلذفسب   إىلومل يشر 

طُوُهْم ا ل﴿َوِإن ختَُ  :عاىلتنظريه قوله بتدأ أو تكراره. و ا ملذكر  إىلغرض تصويبه يف معتددهم. فلم يكن مثة ما يدعو ا لإذ 
تددير: "أي بل هم ا ل 8َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن﴾ وكذلك قوله عيز وهل:﴿ 7تددير: "أي فدم إخوانكم."ا ل 6فَِإخَوانُُكْم﴾

 9عباد مكرمون."
 10ٍة فـََنِظرٌَة﴾ُعْسرَ : ﴿َوِإن َكاَن ُذو تعاىلسند  قوله ا ملأو حذف  إليهسند ا ملحذف  أبو السعودومما هوز فيه 

–واض  أنه هوز فيه ثالثة أوهه  على أن ا لومن   11كم نظرة أو فعليكم نظرة أو فلتكن نظرة."ا حلتددير: "أي فا ل
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مر  أو مبتدأ خ ره حمذوف  أي فعليكم نظرة  أو فاعل فعل مضدمر  أي ا سأكم أو ا حلخ ر مبتدأه حمذوف  أي  -نظرة
كرمي  ا ل رآنالدسند. وله نظائر أخرى يف ا ملمن ابب حذف  احلذفخريين يكون سأ اوهدني ا لفلتكن نظرة  ويف و 

 : ﴿َفدَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌ، فَاتَِّباٌ: ابِ تعاىلوذلك يف قوله 
َ
مُر اتباٌ: ا سأتددير: "فا ل 1ْحَساٍن﴾إبِِ  إليهْعُروِف َوأََداٌ،  مل

"هنا، عدن" خ ر مبتدأ حمذوف أو مبتدأ خ ره حمذوف  3َعْدٍن َيْدُخُلوهَنا﴾ َهنَّا،ُ  :﴿تعاىلوقوله  2أو فليكن اتبا:."
سند. ا ملأو حذف  إليهسند ا ملفيكون من ابب حذف  4د . ملتخصوص ابا ملأي: "هلم هنا،" وجيوز أن يكون هو 

واهُ  عليكم ا لدر أو فا ملتددير: "أي فلدن نص  مامسيتم هلن من ا ل 5: ﴿فَِنْصُ  َما فـََرْضُتْم﴾تعاىلونظريه قوله 
 سند.ا ملأو من حذف  إليهسند ا ملمن ابب حذف  -أيضا-فيكون 6ذلك."

: "ثالثة أبو السعودعالمة ا ليدو   7:﴿َوالَ تـَُدوُلواْ ثالثة﴾تعاىلفسرين قوله ا ملبالغني و ا لومما اختلفت فيه آرا،  
نبئ عنه قوله سي    ومرمي  كدما يا مل  و  هللاة ثالثة: ال هلا ة ثالثة" أي: ال تدولوا ا ال هلخ ر مبتدأ حمذوف  تدديره: "

ُذوين َوأُمِّي تعاىل هوهر واحد  ثالثة  هللاثالثة إن ص  أهنم يدولون:  8﴾هللانْيِ ِمْن ُدوِن ا هلَ :  ﴿أَأَْنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ
علم ا لثاين:  لوهود وابا لذا، وقيل: ا ل سأو يريدون ابددس  وأهنم ا لرو  ا لبن وأقنوم ا الب وأقنوم ا سأأقانيم: أقنوم 

 9ياة"ا حل: لثالثواب
ثاين ا ل  "لكن هللاة وإما ا ال هلثالثة" فدمبتدأه إما  هللاة ثالثة" أو " ا ال هليزخمشري تدديره: "ا لعالمة ا لوعند 

ا فسرين كا ملذه  أكثر  إليهو  10"كاية عندم  أهنم يدولون: هو هوهر واحد وثالثة أقانيم.ا حلمبين على فرض صحة 
صون"  غري أنه ندل ا ملدر ا لوصاح  " 11تدمجيد يف حاشيته.ا لدونوي وابن ا لبيضاوي وصاح  حاشية ا لداضي ل
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امه  يريد بذلك مد إليهضاف ا ملضاف وإقامة ا ملث ثالثة  بنا، على حذف  لاث هللافارسي تدديره: ا لعن أيب علي 
ي  ره   توهيه أيب ا حملبحر ا لوصاح   2. 1ُث َثالَثٍَة﴾ لاثَ  هللاوا ِإنَّ ا لذين قا لموافدة قوله عيزو هل: ﴿لََّدْد َكَفَر 

 ى وإن اختلفت فرقدم فدمار النص: ﴿ُسْبحانَُه َأْن َيُكوَن َلُه َوَلٌد﴾"  و تعاىليت ذكر اها  وبدوله ا لية ا آلعلي مبوافدته 
 3تثليث.ا لجمدمعون على 
يه  كالم فا لعجاز وفصل ا نإية يف دالئل ا آلداهر خالف هذا  وقد ذكر إعراب هذه ا لمام عبد ا نإويرى 

تنا ا هلتددير " ا لام أن ما نإية. وخالصة ما يراه ا آلمام يف حتليل ا نإديزويين واكتفى بندل ما أورده ا لطي  ا خمث ابعه 
مرا، سأ اة  سأنك إذا قلت مثال: "ليس أمراؤ ا ثالثة" كنت قد نفيت أن تكون عدة ا هلثبا، أنه هدنا ا نإثالثة" شبيه 

ا ون عدة تنا ثالثة"  كنا قد نفينا أن تكا هلثالثة  ومل تن  أن يكون لكم أمرا،. وإذا كان كذلك  فإذا قلنا: "وال تدولوا 
ره  ا لهه و ا لفساد  وه  أن يعد  عنه. و ا لهذا  إىلتددير ا لذا ة  وإذا أدى ها هلة ثالثة  ومل تن  أن تكون ال هل

ة ا هلوهود ا ل ة ثالثة أو: يفا هلتددير: "وال تدولوا لنا ا لعنده  أن تكون "ثالثة" صفة مبتدأ ال خ ر مبتدأ  ويكون 
 هللا ال اٍه ا لو﴿َوَما ِمْن  "هللا ا اله ا لوهود" كدما حذف من: "ال ا لذي هو "لنا" أو "يف ا ل ر ا خثالثة"  مث حذف 

وال ة"  فبدي: "ا هلذي هو "ا لوصوف ا ملة ثالثة"  مث حذف ا هل  فبدي "وال تدولوا 4ِكيُم﴾ا حلَ َعيزِييُز ا لهَلَُو  هللاَوِإنَّ 
كدما نفينا   تعاىل هللا ة دونا ال هلوصوف مطرد ال يتوق  يف صحته. وهبذا نفينا وهود ا مل ر و ا ختدولوا ثالثة". وحذف 

سي  ا ملو  هللاذلك وهدا آخر  وهو: أن يددر و"ال تدولوا  إىل﴾. وأضاف هللا ا الٍه ا ل" و﴿َوَما ِمْن هللا ا اله ا ل"ال  يف
 5عىن.ا ملويستديم  إليهسند ا مل  فيكون من ابب حذف هللاومرمي ثالثة" نعبدمها كدما نعبد 

  فيددر تثليث وختتل  عبارااهم فيدا اختالفا شديداا لارى حو  النصكالم يف معتدد ا لواميكننا أن ندو  إن 
تددير ا لكون : "حيتدمل أن يا  باطل. وهذا ما يراه ابن عطية  حيث قا لكرامية حس  ما يدتضيه معتددهم ا لية ا آليف 

                                                           

 .73ائدة: ا مل -1 
 .4/167كنون  ا ملكتاب ا لصون يف علوم ا ملدر ا ل -2 
 .4/144ي   ا حملبحر ا ل -3 
 .62عدمران:  ا   -4 
 ومابعدها. 1/379عجاز  ا نإدالئل  -5 
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خيتل  حبس  ذلك  إنهارى فالنصقانيم ثالثة. وكيفدما تشع  اختالف عبارا، ا سأة ثالثة  أو ا ال هلعبود ثالثة  أو ا مل
  1تددير.ا ل

ة ليصل  كراميا لية ا آليف  احلذفأشار ابن عاشور بدوله: "إن  إليههنا  و  احلذفولعل ذلك سر بالغي يف 
ذوف ا حملبتدأ ا مل. فيددر ها ال لارى اضطربوا يف حديدة تثليث النصتثليث  فإن ا للكل مايصل  تدديره من مذاهبدم من 

 2باطل."ا لهم حس  ما يدتضيه اعتداد
ُتْم أَْزواهاً َثالثًَة﴾ ﴿َفَأْصحابُ تعاىل  قوله  إليهسند ا ملمن ابب حذف  أبو السعودومما يراه    :﴿وَُكنـْ

َ
ْيدَمَنِة َما ا مل

 َأْصحاُب 
َ
 ْيدَمَنِة  َوَأْصحاُب ا مل

َ
 ْشَئدَمِة ما َأْصحاُب ا مل

َ
  اولِئَك سَّابُِدوَن﴾  ﴿أُ ا لسَّابُِدوَن ا لْشَئدَمِة﴾ ﴿وَ ا مل

ُ
. ذكر 3َدرَّبُوَن﴾مل

صحاب يدمنة" مبتدأ وقوله "ما اا مل  هو: أن "أصحاب اسأو وهه ا لكرامية  ا لاي، ا آلوهدني يف إعراب هذه  أبو السعود
أي شي،  صل: ما هم؟ أي:ا سأ  و اسأو دملة خ ر ا جلستفدامية مبتدأ اثن ما بعده خ ره و ا اليدمنة" خ ره على أن ما ا مل

 : ﴿َوَأْصحاُب تعاىلكالم يف قوله ا لم. وكذا م وصفتدا هلهم يف ح
َ
 ْشَئدَمِة ما َأْصحاُب ا مل

َ
ا راد تعجي  ا مل﴾  و ْشَئدَمةِ ا مل

ا أصحاب و  ا  ا حليدمنة يف غاية حسن ا ملفظاعة كأنه قيل: فأصحاب ا لفتخامة و ا لفريدني يف ا لسامع من شأن ل
دملة مبتدأ وخ ر  ا جلثالثة  و ا لزواج ا سأمن  الثالثدسم ا لسَّابُِدوَن﴾ هو ا لسَّابُِدوَن ا ل. ﴿وَ ا  ا حلشأمة يف هناية سو، مل
نجم وشعري شعري" ا ل: "أ ا أبو 4نجما لم وعرفت حماسندم كدو  أيب ا هلذين اشتدر، أحو ا لسابدون هم ا لعىن و ا ملو 

در ما ذكر يف إعراب في. هذا أظ خيا الدميل م جلوص  ابا ليذان بشيو: فضلدم واستغنائدم عن ا نإوفيه تفتخيم شأهنم و 
 دمل وأشدره.ا جلهذه 
 َأْصحاُب : ﴿فَ تعاىل  وهو: أن قوله أيب السعودتنيزيل يف رأي ا لة ا لذي تدتضيه هيز ا لثاين: وهو ا لوهه ا ل

َ
ْيدَمَنِة﴾ خ ر ا مل

 مبتدأ حمذوف وكذا قوله سبحانه: ﴿َوَأْصحاُب 
َ
تددير: "فأحدها ل اسَّاِبُدوَن﴾ و ا لْشَئدَمِة﴾ وكذا قوله هل شأنه: ﴿وَ ا مل

ناس ل ارتق  عند بيان اندسام ا ملسابدون". وسب  ذلك أن ا ل الثالثشأمة  و ا ملخر أصحاب ا آليدمنة و ا ملأصحاب 

                                                           

 .4/144ي   ا حملبحر ا ل -1 
 .6/54تنوير  ا لتحرير و ا ل -2 
 .11 إىل 7واقعة: ا ل -3 
موي  وكان ا سأعصر ا لناس إنشادا للشعر. نبغ يف ا لرّهاز ومن أحسن ا لنجم  من بين بكر بن وائل: من أكابر ا لعجلّي  أبو ا لفضل بن قدامة ا ل -4 

عالم  . ا سأنعتا لعجاج يف ا لكوفة  وهو أبلغ من ا لعال،: كان ينيز  سواد ا لأبو َعدْمرو بن  ا  ق لك بن مروان وولده هشام.ا ملس عبد ا لحيضر جم
5/151. 
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ا  خال أنه ليدإا فحددا أن تبني بعد ذلك إبسنادها ا هلقسام  وأما أوصافدا وأحو ا سأثالثة بيان أنفس ا لقسام ا سأ إىل
ا دما يف هل ادسدمني منبئة عن ترامي أحو ا لني عد  كال منددما جبدملة معرتضة بني اسأولدسدمني ا ل ا  ان أحو ملا أخر بي

عدها ال مبتدأ  ستفدامية تكون خ را ملا با الكل منددما تفصيال مرتقبا. وما   ا  يا مشعرا أبن سأحو ا لشر إنبا، إمجا لري و خ
يدمنة أمر بديع كدما يفيده كون ما خ را ال بيان أن ا ملفادة بيان أن أصحاب ا نإ. فإن مناط اسأو وهه ا لكدما مر يف 

 يف ما َأْصحاُب  ا  ا حليدمنة كدما يفيده كوهنا مبتدأ وكذا ا ملأمرا بديعا أصحاب 
َ
خري فحيث ا سأ دسما لْشَئدَمِة  وأما ا مل

  1منوذج.ا سأتددمي  إىله مل حيتج فيه ا لقرن به بيان حماسن أحو 
 هللاتا ِفَئٌة تُداِتُل يف َسِبيِل تَـدَ ا لَقْد كاَن َلُكْم آيٌَة يف ِفئَـتَـنْيِ  : ﴿تعاىلقوله  -إليهسند ا مل -بتدأا ملومن حذف 

 أن "فئة" خ ر مبتدأ حمذوف  تدديره إحدامها: كدما يف قوله: أبو السعوديرى  2َوأُْخرى كاِفرٌَة﴾
 3كنت أصنع  ذي لوآخر مثن اب   ناس حيزبني شامت ا لإذا مت كان 

 خر مثن.ا آلأي أحدمها شامت و 
 4بدل ملوي وحمصودا لوغودر    نجم يف غلسا لحىت إذا ما استدل    وقوله: 

دملة جل ا:﴿وأخرى﴾ "نعت ملبتدأ حمذوف معطوف على ما حذف من تعاىلأي: "بعضه ملوي وبعضه حمصود." وقو  
ددم ذكره  ا ملثىن ا ملتفري  لنفس ا لكدرينتدا لوضو  أن   دياس تعريفدا ا ل  أي: "وفئة أخرى"  وإمنا نكر،  و اسأوىل
فئة مبا يدابل صفة ا لذوف وإمنا مل توص  هذه ا حملبتدأ ا مل:﴿كافرة﴾ "خ ر تعاىلتعري ." وقوله ا ل إىلاهة ا حلوعدم 

  5يبة."ا هلرع  و ا لملا اعرتاهم من  ا  عتبار وإيذا ا أبهنم مل يتصدوا للدتا الم عن درهة ا هل إسداطا لدتاسأوىلفئة ا ل
ضدمري يف ا لتعاطفني بد  من ا مل  وهي: أن كال من أبو السعودكرامية أوهه أخرى ذكرها ا لية ا آلويف إعراب 

عارية عن ا للة دم جلبد  ابا لبد  منه مسوغ لوص  ا مل إىلتدتا" وما بعدمها صفة فال بد من ضدمري حمذوف عائد ا ل"
منددما تداتل"  و"فئة أخرى كافرة". وجيوز أن يكون كّل منددما مبتدأ وما بعدمها خ را  أي: "فئٌة  ضدمريه  أي: "فئةٌ 

                                                           

 .8/190  أبو السعود -1 
 .13عدمران:  ا   -2 
: كانت للعجري بنت عرايبا سأابن  ا  دمل: قا جللتخدمي يف شر  أبيا، ا لغاين وابن هشام ا سأصفداين يف ا سأ ا  سلوي. قا لبيت من قصيدة للعجري ا ل -3 

ا  ا  عامريليساره فدا ل عجري فاختار،ا لأبيدا فوعده وقاربه مث خطبدا رهل من بين عامر موسر فتخريها أبوها بينه وبني  إىلعم كان يدواها واهواه فتخطبدا 
 .8/72عرب للبغدادي  ا لدب ول  لباب لسان ا سأعجري يف ذلك. خيزانة ل
 .1/354  ا يدا ل ا ي يف شر  آم يالا ل. ومس  357مكنة  ص: ا سأزمنة و ا سأرمة  ا لبيت لذي ا ل -4 
 2/12  أبو السعود -5 
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ر  جل ر أْي: "منددما فئة تداتل". وقرئ فئٍة ابا خمنددما تداتل"  و"فئة أخرى كافرة". وقيل: كل منددما مبتدأ حمذوف 
ا كدما يف قو   بد  منه ويسدمى بداًل تفصيليا مل إىل بدلية من فئتني بدَ  بعض من كل  وال بد من ضدمري عائدا لعلى 

 :1كثري عيزة
 2يزمان فشلتا لورهٍل رمى فيدا    وكنت كذي رِهلني رِهٍل صحيحة 

منًة وكافرًة" فيكون تدتا مؤ ا لتدتا" كأنه قيل: "ا لية من ضدمري "ا لا حلذم أو على ا لد  أو ا مل  على لنصوقرئ "فئة"  اب 
اً." حل اذكر وْصفامها كدما يف قولك: "ها،ين زيٌد َرُهاًل ص لدصود ابا ملحديدة إذ  ا  ا حل"فئة وأخرى" توطئة ملا هو 

 كرامية.ا لية ا آلكشاف يف بيان إعراب ا لوصاح   3صون"ا ملدر ا ل"صاح   أبو السعودوقد واف  
قران  وهي: ا سأك تدان ومعرت ا نإسيوطي يف ا ل رهان و ا ليزركشي يف ا لكرامية صنعة بالغية ذكرها ا لية ا آلويف 

: ﴿فئة تداتل ىلتعاخر ففي قوله ا آلذوف من ا حملمن كالمني متدابلني وكل منددما يد  على  احلذفحتباك   وهو: ا ال
ئة أخرى كافرة تداتل يف وف هللانة تداتل يف سبيل كالمني  وتدديره: "فئة مؤما لوأخرى كافرة﴾ حذف من  هللايف سبيل 
 4.اسأو ثاين ما يفدم من ا لثاين  وحذف من ا لما يفدم من  اسأو شيطان." فحذف من ا لسبيل 

يدو   5ِب﴾ِذيَن َهاُدوا مَسَّاُعوَن لِْلَكذِ ا لقوله عيز وهل: ﴿َوِمَن  إليهسند ا ملمن ابب حذف  أبو السعودومما يراه 
ا  ىلإضدمري يرهع ا لذين هادوا هم مساعون للكذب" و ا لعالمة: إن "مساعون" خ ر ملبتدأ حمذوف  تدديره: "ومن ا ل
: تعاىلقوله  ،ي يعم كليددما. كذلك يرد على من يرى أنا آلوعيد ا لود فد   سأن إليدفري   إىلسارعني  ال ا ملفريدني أو ل

ما  اختصاص إىلحمذوف أي: ومندم قوم مساعون  سأن هذا يؤدي ذين هادوا﴾ خ ر و"مساعون" صفة ملبتدأ ا ل﴿من 

                                                           

ر. وفد على عبد دينة. أكثر إقامته مبصا مليزاعي  أبو صتخر: شاعر  متيم مشدور. من أهل ا خسود بن عامر ا سأرمحن بن ا لكثري بن عبد   هو:  ُكثـَريِّ َعيزَّة  -1 
ا نفسه مشم وترفع. يد دصر دميدما  يفا للك بن مروان  فازدري منظره  وملا عرف أدبه رفع جملسه  فاختص به وبيين مروان  يعظدمونه ويكرمونه. وكان مفرط ا مل
سالم  ال يددمون عليه ا نإجاز يف ا حلرزابين: كان شاعر أهل ا مل ا  بين ملي   وهم قبيلته  ق إىللحي " نسبة ا ملعة " و " كثري عيزة " و " له " ابن أيب مج  

 .5/219عال  ا سأأحدا. 
بصرية  ا لدماسة ا حل. و 112/ 5عرب للبغدادي ا لدب ول  لباب لسان ا سأ  وخيزانة 99طويل  وهو لكثري عيزة يف ديوانه ص: ا لبيت من ا ل -2 
2/123. 
 .3/46كنون  ا ملكتاب ا لصون يف علوم ا ملدر ا ل -3 
 .1/466وبيانه   الدرآنإعراب  -4 
 .41ائدة: ا مل -5 
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صون سأنه ا ملدر ا لولعله يعرتض على صاح   1 خروية.ا سأدنيوية و ا لغوائل ا لدبائ  وما يرتت  عليدا من ا لعدد من 
 2كرامية.ا لية ا آلتوهيه يف إعراب هذه ا لذكر هذا 

كدما   ا  ستعدمال ادام حذف اتبع فيه ا مليف مثل هذا  إليهسند ا ملتنوير أن حذف ا لتحرير و ا لويدو  صاح  
سكاكي  وذلك بعد أن يذكروا متحداث عنه أو بعد أن يصدر عن شي، أمر عجي  ا لعبارة من ا لمر  وأنه أخذ هذه 

 شاعر:ل ابتدأ مندا  كدوهلم للذي يصي  بدون قصد "رمية من غري رام" وكدو  ا ملأيتون أبخبار عنه جبدملة حمذوف 

 3ندى بسريعا لداعي  إىلوليس    عم يلطم وهدها لابن  إىلسريع 
 وقو  آخر:

 نعل زلتا لشكوى إذا ا لوال مظدر    غىن عن صديده ا لفىت غري حمجوب 
 عد  قوله:

 4أايدي مل متنن وإن هي هلت.   سأشكر عدمرا إن تراخت منييت 
حيث  5ظالم لّْلَعِبيِد﴾لَْيَس ب هللا: ﴿َوَأنَّ تعاىلدملة يف قوله ا جلبتدأ قبل ا ملمن ابب حذف  أبو السعودومما يراه 

 تعاىلمر أنه سأ ارفع على أهنا خ ر ملبتدأ حمذوف تدديره: "و ا لليس بظالم للعبيد﴾ حملدا  هللادملة ﴿أن ا جل:  أبن ا  ق
  51ية:ا آل  ا  نفا سأيف سورة ية ذااها كرر، ا آلوله نظائر أخرى وهي  6ليس مبعذِّب لعبيده بغري ذن  مْن ِقبلدم."

ا  ية:﴿ا لتا لاي، ا آلصلة يف ا لبتدأ قبل ا ملوذكر هناك ما ذكره هنا. وكذلك يرى حذف  7 10ية:ا آلج  ا حلوسورة 
نْيا َوُهْم حَيَْسُبوَن أَنَـُّدْم حُيِْسُنوَن ُصْنعًا﴾ا لياِة ا حلَ ِذيَن َضلَّ َسْعيـُُدْم يف ل رفع على أنه خ ر ا لوصو  ا مل: وحمل ا  ق 8دُّ

دنيا وهم حيسبون ا لياة ا حلذين َضلَّ َسْعيـُُدْم يف ا لكأنه قيل" "َمْن هم"؟ فديل: "  ا  مبتدأ حمذوف سأنه هواب للسؤ 

                                                           

 3/37  أبو السعود -1 
 .4/268كنون  ا ملكتاب ا لصون يف علوم ا ملدر ا ل -2 
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حمذوف دملة خ ُر مبتدأ ا جل 2﴾هللاِذيَن آَمُنوا َوَتْطدَمِئنُّ قـُُلوبـُُدْم ِبذِْكِر ا ل ونظريه قوله عيز وهل:﴿ 1أهنم حيسنون صنعا."
ِذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُدْم فـَُدْم ال ا ل: ﴿تعاىلونظريه كذلك قوله  3."هللاذين آمنوا وتطدمئن قلوهبم بذكر ا لأي: "هم 
رفع على أنه خ ر مبتدأ حمذوف  ا لدملة  يف حمل ا جل 6ِذيَن يـَُدوُلوَن َربَـَّنا ِإنَـَّنا آمنا﴾ا لوقوله عيز وهل: ﴿ 4.5يـُْؤِمُنوَن﴾

ثانية: ا لوكأنه قيل يف  7ِذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُدْم فـَُدْم ال يـُْؤِمُنوَن﴾ا لاسرون  فديل: ﴿ ا خ: من أولئك اسأوىلكأنه قيل يف 
 8.9ِذيَن يـَُدوُلوَن َربَـَّنا ِإنَـَّنا آمنا﴾ا لسنية؟  فديل: ﴿ ا لكراما، ا لفائيزون هبذه ا لتدون ا ملَمْن أولئك 

   ا من خالإليدأو أشار  -إليهسند ا مل -10بتدأا ملحبذف  أبو السعودىت صر  فيدا ا لوهناك مواضع أخرى 
وضو  رؤيته جتاه كفاية با لمثلة من تفسريه  سأن فيدا ا سأكرامية لكننا نكتفي مبا أورد ا من ا لاي، ا آلبيان مفاهيم 

 ابشكل خاص. وكدما ذكر ا سابدا أنه يف كثري من مواقع حذف  إليهسند ا ملوحذف  -بشكل عام-احلذفأسلوب 
 حلذفاذوف  ومل يد  على إبراز أغراضه يف كل موقع مندا  رمبا لظدوره  وهو أن ا حمل إىلشارة  نإ  اكتفي ابإليهسند مل

تلدي. ا ملنفس  على، وإحيا،ا، أكثر وقعا وأشد أتثريا  ال وله دالا البليغة  ال يؤتى به يف كالم ا لي  ا لسا سأمن 
ا اية بالغني  وها، كالمه يف غا لعند  احلذفيف أغراض  ا  دكتور أبو موسى أن يلتخص ما اميكن أن يدا لوقد حاو  

درائن ا لة ل فاظ يفاد معناها بدوهنا لدالا لسلوب من ا سأعبارة  وتروي  ا ليكون لتصفية  احلذف: "إن ا  دقة  حيث قل
بليغة  ل اي  ا لسا سأذي بنيت عليه ا لساس ا سأفاظ جيري جمرى ا ال لوحذف فضو   ختصار ا العليدا  وأن هذا 
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ا : "و ختصار ويتبعونه بدوهلما الدملة  ا جليف كل هيز، من أهيزا،  احلذفبالغيني يذكرون من أغراض ا لولذلك جند 
يت يد  ل اكلدمة ا لظاهر"  وهي عبارة دقيدة وصادرة عن تفكري صادق؛ سأنه ذكر ا لعبث بنا، على ا لحرتاز عن ال

كالم  وذكر ل ابعث وليست عبثا؛ سأهنا هيز، من  لسلوب  وهي شبيدة ابا سأكالم فيه ثدل  وترهل يف ا لعليدا سياق 
دي  ال نسدميه تحا ل؛ سأننا عند مرا سأظاهر أي ال يف حديدة ا لكالم ال يكون عبثا  ولذلك ها، قوهلم بنا، على ا لهيز، 

ا سامع على مراد ا لنتباه؛ ليدع ا ال  وإاثرة ا  يا خفكر وتنشي  ا لعبثًا. ومدصد آخر تراه ورا، كل حذف  هو بعث 
ك  وكلدما  تفكري  يستفيز حسك وملكاتا ل إىلكالم ما يدفعك ا ل  وخري ا  حو ا سأدرائن و ا لكالم  ويستنب  معناه من ل

يت ا لشيا،  سأشغوفة دائدما ابا ملنفس ا لدل   وأمس بسرائر ا لددرا، كان أدخل يف ا لتنشي  هذه  كان أقدر على
 1تومض وال تتجلى  وتتدنع وال تتبذ ."

 فاعل:ا ليف صورة  إليهسند ا ملحذف 

دمة عنه جل انحاة سأنه هيز، أساسي يف مجلته  ال بد منه  وال تستغين ا لفاعل ال حيذف عند ا لعلوم أن ا ملمن 
واضع  مندا: إذا كان عامله مبين ا ملويستثىن منه بعض  2صيل مع عامله؛ وهلذا ال يص  حذفه ا سألتكدملة معناه 

ا يف  ليهإفاعل ال يكون مسندا ا لسأن  ائ   إليهسند ا ملصورة  ويعد من حذف ا لللدمجدو  فيج  حذفه يف هذه 
ا إليدالغية أشار فعو  عنه أسرار با ملدو  وإ ابة ا جملفعل على ا لصيل. مث حلذفه وبنا، ا سأفاعل ا لديدة بعد حذف حل
 يف تفسريه. أبو السعود إليهفسرون   نذكر مندا ما أشار ا ملبالغيون و ا ل

اية ظدور تعينه  فاعل لغ لتصري  ابا لستغنا، عن  الفعل للدمفعو   لإليذان ابا لفاعل ويبىن ا لقد حيذف 
اي، وإيذا ا ك ر ا لفعل للدمفعو  هراي على سنن ا ل"ُبين  :أبو السعوديدو   3ْيَك﴾ا ل: ﴿ِكَتاٌب أُْنيزَِ  تعاىليف قوله وذلك 

له هل ذكره: ﴿بـَّلْغ كدما يف قو   ا  نيز ا نإسر يف ترك مبدأ ا لفاعل لغاية ظدور تعينه وهو  لتصري  ابا لستغنا، عن  الاب
ْيَك َوما أُْنيزَِ  ل اِذيَن يـُْؤِمُنوَن مبا أُْنيزَِ  ا لكرمي قوله عيز وهل: ﴿ وَ ا ل الدرآنومن نظائره يف  4.5ْيَك ِمن رَّّبَك﴾"ا لَما أُنيزَِ  
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وكذلك  2 راي،."كا لري على شأن ا جلفاعل و ا لفعلني للدمفعو  لإليذان تعني ا ل: "وبنا، أبو السعود ا  ق 1ِمْن قـَْبِلَك﴾
كذلك نظريه يف   4فاعل."ا لفعل للدمفعو  للثدة بتعنيُّ ا ل: "وبناُ، أبو السعود ا  ق 3﴿َأن يـُنَـيزََّ  َعَلْيُكم﴾:تعاىلقوله 

فعل ا لعيز وهل وبنا،  هللا"أي: لعندم  5ذين َكَفُروْا﴾ا لفعل للدمفعو  قوله عيز وهل: ﴿لُِعَن ا لفاعل وبنا، ا لحذف 
  6ك راي،."ا لللدمفعو  للجْري على َسنن 

خرى يف سأ اكرامية ونظائرها ا لاي، ا آليف مثل هذه  احلذفاتض  مما ذكر ا أن مثة أغراض بالغية تكدمن ورآ، 
بتة  ا ل فعل له خاصة ال اميكن أن يتجاوز عنها لفاعل  وليشعر أبن ا لعلى تعني  احلذفكرمي  وهي ليؤذن ا ل الدرآن

 امري أمر بكذا. وها، كالم ا سألك أمر بكذا  ا مل: ا  ا يدك راي،  كدما لكالم هار على سنن ا لوكذلك ليد  على أن 
ِذيَن ا ل: ﴿وَ عاىلتيزركشي: يف قوله ا لددمي كدما يدو  ا ليف كشافه  ا  صدد  حيث قا ليزخمشري واضحا يف هذا ا لعالمة ل

شاذة "أنيز " مبنيا للفاعل كدما ا لدرا،ة ا لة شأنه من  لنيز  وهالا مل"هذا أد  على ك راي،  7ْيَك﴾ا ليـُْؤِمُنوَن مبَا أُْنيزَِ  
ا ضى   كدوله عيز وهل: ﴿وقهللا ا الفعل فعال ال يددر عليه ا للك أمر بكذا  ورسم بكذا  وخاصة إذا كان ا ملندو : 

 ال افاعل  وعلم أن لفعل مما ال يتواله ا لواه  سأمرين: أحدمها أنه إن تعني ا لفاعل كا ل: كأن طي ذكر ا  مر﴾  قسأ
 8تفرد إبجياده".ا لستئثار به  و ا اليذان أبنه غري مشارك  وال مدافع عن ا نإثاين: ا لان ذكره فضال ولغوا  و هو وحده ك

ا يدو   9ُدوَن﴾:﴿اَل خَيُْلُدوَن شيئا َوُهْم خُيْلَ تعاىلمعان يف قوله ا نإدقة و ا ليف غاية  أيب السعودوقد ها، كالم 
هلم من وص   دية  وبين للدمفعو  يف بيان ما أثبتا لا خفعل للفاعل يف بيان ما نفي عندم من وص  ا لعالمة: "بين ل

ثاين لإليذان ا للدمفعو  يف فعل لا لدابلة بني ما أثبت هلم وبني ما نفي عندم. وكذلك بين ا ملتضاد و ا لتخلوقية لتحدي  ا مل
فاعل ا لأن  أبو السعودقد نص  10ه." لبفاعله هل هال فعلا لفاعل لظدور اختصاص ا لبيان  إىلفتدار ا البعدم 
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فاعل ا لذكر  ىلإاهة ا حلبعد عدم  احلذف إىلذكر ا لنظم من ا لفعل للدمفعو  ليؤذن بتغيري سبك ا لحيذف ويبىن 
 شري.يزخما لسامع تعينه فذكره كان فضال ولغوا كدما مر عند ا لفعل له  وإذا عرف عند ا للظدوره واختصاص 

: "شّبدت أبو السعوديدو   1: ﴿َوُعرُِضوْا على َرّبَك َصفَّا﴾تعاىلك راي، قوله ا لومن حذفه للجري على سنن 
ا فعل للدمفعو  مع ا لغيبة وبناِ، ا ل إىلتفا، ا ال لسلطان ليأمر فيدم مبا أيُمر ويف ا لهند عرضوا على  ا  م حبا هلح
ك راي، وإظدار ا للى سنن ري عا جلدابة و ا ملعليه وسلم من تربية  هللاصلى ضدمريه  إىلضافة ا نإربوبية و ا لتعرض لعنوان ل
م  كيا حلذكر ا للدد اهتدمعت عدة نكا، بالغية يف تركي  واحد من  2عليه وسلم ما ال خيفي." هللالط  به صلى ا ل

دقة ا لالغية بغاية رتكي  على أسرار با لما حيتوي  إىل أنه يشري الدرآين النصيف حتليل  أيب السعودومن حسن أسلوب 
 تدماسك وتراب  بعضدا ببعض  وهذه مييزة تشدمل كل تفسريه. ا لدى يف ا ملوبعبارة موهيزة بعيدة 

وكذلك  3دوا،﴾شا ل: ﴿زُيَّن لِلنَّاِس ُح ُّ تعاىلك راي، قوله ا لكالم على سنن ا لفاعل وبنا، ا لومن حذف  
ر أسلوب إيثا أبو السعوديتني  ويرى ا آلفعل للدمفعو  يف ا لبين  4دنيا﴾ا لياة ا حلَفُروْا قوله عيز وهل: ﴿زُيَّن لِلَِّذيَن كَ 

سبحانه  كدما  هللا إىلجياد مستند ا نإل  و ا ختيزيني من حيث ا لك راي،  ويرى أن ا لفاعل للجري على سنن ا لحذف 
ا دوى ل اشيطان و ا لده وكل من ا ل وهو خا البنا، للفاعل يف موضعني  إذ ما من شي، ا لدرا،ة على ا ليد  عليه 

بيضاي يف تفسري ا ل داضيا لعرض. وابع صاحبنا  لشدية ميزين ابا لشيا، ا سأبدية و ا لمور ا سأدنيا من ا ليوانية وما يف حل
 عبارة.ا لفاظ و ا ال لكرامية حىت يف ا لية ا آل

يزينة ا ل إجياد تيزيني مبعىنا لبيضاوي  حيث يدو : "إن ا لدونوي يف توضي  كالم ا لوقد أحسن صاح  حاشية 
ا وسوسة و ا لوحنوه من  دو  لتحسني ابا لنحوين  وإن كان مبعىن ا لتكلدمني و ا ملعند  تعاىل هللاال ري  يف أن فاعله هو 

ديدة  ا حللى عدنيا يف أعيندم ا لشيطان حيسن ا لشيطان وأعوانه. وال يعىن قوله أن ا لغرا، عليه فال شك أنه فعل نإ
يل ا حلدا أبنوا: دنيا ولذااها واهتدد يف محلدم عليا ل إىلتحسني أنه دعا  لراد ابا ملعباد  بل ا لسأنه ليس له سلطان على 

ا فدمحدمو  على أن  5﴾ْرِض َوسَأُْغِويـَنـَُّدْم َأمْجَِعنيَ ا سأَ سَأَُزيَِّننَّ هَلُْم يف ﴿شيطان ا لحكاية عن  تعاىلوسوسة. وأما قوله ا لو 
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ا جرين من ا حلنني و با لنسا، و ا لدنيا من ا لياة ا حليف  هللادعوة ال جبعله إجيادا للدمحبة. وما خل  ا لغرا، و  نإتيزيني ابل
ا ا جماز ابعتبار إليدتيزيني ا لاز. وحاصله أن إسناد  جملعرض أي اب ليل وغري ذلك فإهنا ميزينة ابا خفضة و ا لذه  و ل
  1صنام جماز."ا سأشيطان و ا ل إىل   ضالا نإإسناد  سببية كدما أنل

باحا، فأسند ا ملفرق بني ا لبدو   2بائيا جلشيطان  وعلي ا ليزين هو ا ملعتيزلة لرأيدم أبن ا ملوهذا رد على 
 شيطان.ا ل إىلرما، فنس  تيزييندا ا حملوبني  تعاىل إليهتيزييندا 
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ُ
 مل اّبائي  من أبنا، أابن موىل عثدمان: عا جلوهاب ا لسالم بن حمدمد بن عبد ا لعبد   هو: (م 933 - 861هـ =  321 - 247) ْعَتيِزيا مل

فده  و " ا لشامل " يف ل اكنيته " أيب هاشم " وله مصنفا، يف "   إىلبدشدمية " نسبة ا لعتيزلة. له آرا، انفرد هبا. وتبعته فرقة مسيت " ا ملكالم  من كبار  لاب
 .4/7. ا سأعالم  فدها لعدة " يف أصو  ا ل " و " ا ملعا لتذكرة 
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 سند:ا ملحذف 

عدو  ل امن ختييل  إليهسند ا ملسند  مندا: ما سب  يف ابب ا مليضا  عدة أسباب حلذف ا نإذكر صاح  
عبث ا لحرتاز عن ا الختصار و ا الدرينة  أو مددار تنبه  ومن ا لسامع عند قيام ا لدليلني  ومن اختبار تنبه ا لأقوى  إىل

 1دام.ا ملظاهر  ولضي  ا لبنا، على 
ا داما، و مل احمصورة فيدما ذكرها  فدي تتعدد بتعدد  -سندا مل -احلذفض طي  ال يعين أن أغراا خوكالم 

مة  درينة عن إفادة ثالث ميزااي هاا لال خيلو عند قيام  -دملة ذااهاا جلدملة أو ا جلكحذف أي هيز، من -. وحذفها  حو سأ
س  حل اعبارة وامتال،ها  مث ترويددا وتصفيتدا وصيانتدا  مث بنا،ها على إاثرة ا لدكتور أيب موسى: "وهازة ا لوهي عند 

 2عليه." ا  ذي مل يذكر لف، دا لعىن ا مليف مل، هيز،  ا  يا خنفس  و ا لفكر حني تعو  على ا لو 
له واضع قو مل اسند  ومن تلك ا ملحذف  إىلأن صاحبه أشار يف مواضع كثرية  أيب السعودونال ح، يف تفسري 

ه بتدا، وخ ر ا الصابئون رفع على ا ل" :أبو السعود ا  ق 3صَّابِِئنَي﴾ا لارى وَ النصِذيَن هاُدوا وَ ا لِذيَن آَمُنوا وَ ا ل: ﴿ِإنَّ تعاىل
ا كيت و ارى حكدمدم كيت و النصذين هادوا و ا لذين آمنوا و ا لتددير إن ا لتأخر عدما يف حييز إن و ا لنية به ا لحمذوف و 

 4 صابئون كذلك."ل
 :ا    حيث ق5 رمجيا لارث ا حلشاعر  ضابئ بن ا لعريب  وهو قو  ا لشعر ا لمن  احلذفوذكر نظائر ملثل هذا 

 6فإين وقيار هبا لغري    دينة رحله  ملفدمن يك أمسى اب
ثاين حمذوف  ا ل وخ ر اسأو ذكور خ ر ا ملكالم أن يدو : "فإين لغري  هبا وقيار غري "  وفيه استشداد لكون ا لأصل 

 بتدأ ويدخل على خ ر "إن".ا ملالم" ال يدخل على خ ر ا لبيت سأن "ا لوكونه خ را للثاين متعني يف 
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 1بغاة ما بدينا يف شداق   فاعلدموا أ ا وأنتم ا الو   شاعر: ا لوكدو  
غاة ما بدينا فاعلدموا: أ ا ب ا التددير: و ا لذوف للدمعطوف وهو: أنتم  و ا حمل ر ا خ"أي: فاعلدموا أ ا بغاة وأنتم كذلك  و 

بتدا، وخ ره حمذوف ال ذكور فيددما بعد اسم إن رفع ابا ملبيتني ا ليف شداق وأنتم كذلك أي بغاة ما بديتم يف شداق. ويف 
 2تأخري."ا لعلى نية 

ا ددم ا ملمن  ة أنهبصر ا لليل وحناة ا ختأخر عدما يف حييز إن" فدو مذه  سيبويه و ا لنية به ا ل"  أبو السعوده ا لوماق
 3ذكورة.ا ملراد به  ذكر ذلك  ابن عطية يف تفسريه أثنا، حتليله لآلية ا ملتأخري وهو ا لذي معناه ل

:  "فان قلت: كشافا ل مث أهاب عنه مبا فيه فائدة بالغية لنا  يدو  يف ا اليزخمشري هنا سؤ ا لعالمة ا لوأورد 
ني يتاب عليدم إن ص  صابئا لتنبيه على أن ا ل؟ قلت: فائدته التددمي لفائدة  فدما فائدة هذا ا التأخري ا لو  التددميما 

وأشّدهم غيا    العدودين ضالا ملصابئني أبني هؤال، ا لظن بغريهم. وذلك أن ا ل  فدما ا حلصا لعدمل ا لاميان و ا نإمندم 
 اشاعر قدم قوله "وأنتم" تنبيدا على أن ا ل  كدما أن داين كلدا  أى خرهواا سأ سأهنم صبؤا عن ا الوما مسوا صابئني 

ا ومه يف ذي هو "بغاة" لئال يدخل قا ل ر ا خبغاة من قومه  حيث عاهل به قبل  لوص  ابا لتخاطبني أو غل يف مل
بدوله: "خال أنه وس  بني اسم إن  أبو السعودهذا أشار  إىلو  4بغي قبلدم  مع كوهنم أو غل فيه مندم وأثبت قدما."ل

ا  داين كلدا حيث قبلت توبتدم إن ص  مندما سأم وزيغدم عن  هلصابئني مع ظدور ضالا لة على أن  لوخ رها دال
 5  فغريهم أوىل بذلك."ا حلصا لعدمل ا لاميان و نإ

َا َغِندْمُتْم ِمْن َشْيٍ، فََأنَّ تعاىلسند قوله ا ملومن حذف   : "مبتدأ أبو السعوديدو   6َِِِّ مُخَُسُه﴾ : ﴿َواْعَلدُموا أمنَّ
وا أمنا غندمتم" : "واعلدمتعاىلدملة خ ر لــ"أمنا" يف قوله ا جلمخسه" وهذه  تعاىلخ ره حمذوف أي: "فح  أو واه  أن له 

دمس وال خ اسناد كأنه قيل: فال بد من ثبا، ا نإجياب ملا فيه من تكرر ا سأآكد وأقوى يف  اسأو كسر  و  لوقرئ اب
 7به."   خالا نإ إىلسبيل 
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وف أي: "فح  أو فرد مبتدأ  وخ ره حمذا ملدمع يف أتويل ا جلرفع لكون ا لفت  مع امسدا وخ رها يف حييز  ليعين "أن" اب
َا َغِندْمُتْم﴾ وقرئ ابتعاىلدملة خ ر لــ"أمنا" يف قوله ا جلمخسه"  وهذه  تعاىلواه  أن له   اسأو كن كسر لل : ﴿ َواْعَلدُموا أمنَّ

 1به".   خالا نإ إىلدمس وال سبيل ا خسناد كأنه قيل: "فال بد من ثبا، ا نإجياب ملا فيه من تكرر ا نإآكد وأقوى يف 
ددرا،  مل ا ر واحتدمل غري واحد من ا خفت   وهو: أنه إذا حذف ا ليزخمشري وهدا أخر يف ترهي  قرا،ة ا لعالمة ا لوذكر 

 2على واحد. النصا أشبه ذلك كان أقوى نإجيابه من ح  الزم وم -واه  -كدولك: اثبت
ا ب الحتدموهو ا لمددرا، كثرية ال يدتضي أتكيد  ا   ر واحتدما خكشاف أن حذف ا لواعرتض على صاح  

ضي أن ال دام يدتا ملعرتاض  يدو  فيه: "إن ا التدمجيد هوااب عن هذا ا لوهوب. وندل ابن ا ل يفيد ا التددير م  
وهوب ا ل تعبري عنا ل ر د  على هواز ا خوهوب لكن ما يفيده عبارا، متعددة  فلدما حذف ا ل ما يفيد ا اليددر 

ا تفتخيم و ا ل تعدميم يوه ا لوهوب  كأنه قيل: إنه واه   فع ر عنه مبا شئت  فا لبعبارا،  ويف ذلك أتكيد شأن 
ائرها مما باركة ونظا ملية ا آليف هذه  احلذفلوب جياز مصاح  سأسا نإعىن مع ا ملوقد ال حظنا  أن تكثري  3تدويل."ل

 عىن.ا ملور على ا جلهحاف و ا نإأي،ي مع خلوها من 
أربعة أوهه إعرابية  أبو السعودعالمة ا لذكر  4َوَرُسولُُه َأَح ُّ َأن يـُْرُضوُه﴾ هللا:﴿وتعاىلسند قوله ا ملومن حذف 

عليه وسلم  هللاضدمري إيذان أبن رضاه صلى ا ل: أن يف إفراد اسأو : ﴿أح  أن يرضوه﴾. تعاىلضدمري يف قوله ا ليف إفراد 
رَُّسوَ  فـََدْد َأطاَ: ا لِع : ﴿ َمْن يُطِ تعاىل  لدوله تعاىلعليه وسلم إرضا، له  هللامندرج حتت رضاه سبحانه  وإرضاؤه صلى 

كدما يف قو    ذكورا ملتعدد بتأويل ا ملواحد و ا ل إىلذي يشار به ا لشارة ا نإضدمري مستعار السم ا لثاين: أن ا ل. 5﴾هللا
 رؤبة: 

 6بد ا للد توليع ا جلكأنه يف  فيدا خطوط من سواد وبل   
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كالم مجلتان ل اضدمري يعود على رسوله و ا ل: أن الثالثذكور. ا ملسواد وبل  كالمها بتأويل  إليهشار ا ملأي كأن ذلك  و 
 شاعر:ا لثانية عليه  وهذا مذه  سيبويه  كدما يف قو  ا لة خ ر  ل لدالاسأوىلحذف خ ر 
 1رأي خمتل ا لعندك راض و    حنن مبا عند ا وأنت مبا  

ضدمري ل ا رد  أن ا ملرابع: وهو مذه  ا لواب أن يدو  "راضون". ا جل كان ا الفإن "راض" خ ر "أنت" ال خ ر "حنن" و 
ح  أن يرضوه أ هللاتددير: وا لثانية حمذوف  ويكون ا ل وخ ر اسأوىلدملة ا جلذكور خ ر ا مل" على أن هللايعود على "

 سند.ا ملخريين يدخالن يف ابب حذف ا سأوهدني ا لواض  أن ا لومن  2 ورسوله كذلك.
ا ري  فيه بني قرب وكذا ال تفا سأنحوي سأن فيه اعتبار ا لنظر ا لوهوه يف ا لمام سيبويه هو أقوى ا نإ"وما يراه 

نظر ا لوهه أقوى من ل اعطوف  لكن هذا  ملبتدأ وخ ره ابا ملبني الفصل رد  لليزوم ا ملمام ا نإ ر  صخالف ما يراه ا خبتدأ و مل
 3طاعا، فدو أح  أن يرضوه."ا لدصود جبدميع ا ملهو  تعاىل هللاعنوي سأن ا مل

ا : "أبو السعودعالمة ا ليدو   4َكَسَبْت﴾:﴿أََفدَمْن ُهَو قَائٌِم على ُكّل نـَْفٍس مبَا  تعاىلسند قوله ا ملومن حذف 
رتكي  ا لوهلذا   6ُشرََكآَ،﴾ هللاذوف قوله: ﴿َوَهَعُلوا حملود  على هذا   5 ُر حمذوٌف تدديره: أي كدمن ليس كذلك."خ

ديره: كدمن قسا  ر  تدا خحذف  7َصْدرَُه ِلإِلْساَلِم﴾ هللا: ﴿أََفدَمن َشرََ  تعاىلكرمي  حنو قوله ا ل الدرآننظائر أخرى يف 
 االَِّئي يَِئْسَن ِمَن ا ل:﴿وَ تعاىلوأما يف قوله  8﴾.هللا: ﴿فـََوْيٌل لِّْلَداِسَيِة قـُُلوبـُُدْم مِّن ذِْكِر تعاىلة عليه قوله  لقلبه  للدال

 
َ
تـُُدنَّ َثالثَُة َأْشُدٍر وَ مل ُتْم َفِعدَّ  9َأَهُلُدنَّ َأْن َيَضْعَن مَحَْلُدنَّ﴾ ا  محْ ا سأَ  أُوال،ُ الَِّئي ملَْ حيَِْضَن وَ ا لِحيِض ِمْن ِنساِئُكْم ِإِن اْرتـَبـْ
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ا فيكون من ابب حذف  1  أي: "فعداهن أيضا كذلك" اسأو مجلة ك أبو السعودعالمة ا لفدمبتدأ خ ره حمذوف. فددر 
  2".مثلدنصون أن يددر مفردا  أي: "فكذلك  أو ا ملدر ا ل عند صاح  اسأوىلدملة. و ا جلسند أي ا ملو  إليهسند مل

ا صنا، من حمل اِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ هَلُْم و ا لِذيَن أُوتُوا ا ل: ﴿َوطََعاُم تعاىلسند قوله ا ملومن حذف 
ل لكم ة ما تددم عليه أي ح لحذف خ ره لدال صنا، أنه مبتدأا حمليف رفع  أبو السعودعالمة ا ليدو   3ؤمنا،﴾مل

ا جياز وعدم ا نإة مع  لدالا لية  فكان يف حذفه ُحسن ا آلتصري  به مرتني يف صدر ا لوقد أغىن عن ذكره  4أيضا.
 تكرار.ل

َر ِإ اَّ ا لتدديدا، من قبل فرعون: ﴿قَ ا لسحرة يف هواب ا لحكاية عن  تعاىلومنه قوله   5َربـَّنا ُمنَدِلُبوَن﴾ ىلإوْا اَل َضيـْ
ا  : "أي: ال ضري يف ذلك  بل لنا فيه نفع عظيم ملا حيصل لنا يفأيب السعودعالمة لا وخ ر "ال" حمذوف تدديره عند 

دتل أنه ا لد ا به من عظيم. أو تدديره: ال ضري علينا فيدما تتوعا لثواب ا لطااي و ا خمن تكفري  تعاىل هللاص ر عليه لوهه ل
 6أهوهنا وأرهاها."دتل ا لو،  و ا ملربنا بسب  من أسباب  إىلندالب ا الال بد لنا من 

 ضري وأرادوا ال -وعيد بدوهلم: ال ضري ا لسحرة عند ما مسعوا قعدعة هذا ا لدكتور أبوموسى "أن ا لويدو  
عاده سدم يصدمي نفاهة فرعون ومحده  ويرد عليه إر ا لواب كلدمة واحدة  افذة كا جلعلينا يف قتلك  وحذفوا ليبدى 

 7وإبراقه."

تكرار بال فائدة  ل اكالم عن ا لعىن وصيانة ا ملختصار وتكثري ا الجياز و ا نإمثلة أفاد ا سأكدما ال حظنا يف مجيع   احلذفو 
 فدوم.ا ملعىن و ا ملور على ا جلو    خالا نإمع عدم 
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 ضاف:ا ملحذف 

ا وذكر يف  1  موضع."ا لمنه زها،  الدرآنابن هيَنّ: "يف  ا  كرمي  حىت قا ل الدرآنوهو كثري هدا يف 
﴿َوَلِكنَّ : حانهسب هللادياس عليه  حنو قو  ا لسن ال يرى ا حلضاف كثري واسع  وإن كان أبو ا ملصائص "أن حذف خ

ضاف ا ملأهود  سأن حذف  اسأو  ر من اتدى. و ا لأي: بر من اتدى  وإن شئت كان تدديره: ولكن ذا   2 رَّ َمِن اتَـَّدى﴾ا ل
 3صدور." لعجاز أوىل منه اب سأتسا: ابا البتدأ  سأن ا مل ر أوىل بذلك من ا ختسا:  و ا الضرب من 

شارة  نإه وإما ابتصري  علي لضاف يف تفسريه إما ابا ملبتناو  حذف  يب السعودوقد الحظنا عناية كبرية سأ
وف عليه نإبراز وقا لكرمي و ا ل الدرآنضاف يف ا ملواض  أن تتابع كل مواضع حذف ا لددر. ومن ا مل  اكتفا، بذكر إليه

 مثلة مندا.ا سأأسراره وأغراضه  أمر يتطل  دراسة مستدلة  سأهل ذلك نكتفي إبيراد بعض 
ا على حذف  اسأو : "هو عط  على أبو السعود ا  ق 4:﴿أَْو َكَصّيٍ ﴾تعاىلضاف قوله ا ملمن حذف 

ا عالمة يركيز على حذف ا لأن  نرى 5ستدعية لذلك أي: "كدمثل ذوي صيِّ ."ا ملضدمائر ا لضاف ملا سيأ،ي من مل
ا در ا لضاف "ذوي" أما تدديره " كدمثل ذوي صي " فدو يد  على حذف مضافني  وقد صر  بذلك صاح  "مل
ا عىن  و مل اصون" بدوله: "و "كصي " معطوف على "كدمثل"   فدو يف حمل رفع  وال بد من حذف مضافني  ليص  مل
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 (306) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

عىن ا ملسأن  1اهِنِْم﴾جَيَْعُلوَن َأَصاِبَعُدْم يف آذَ  دمع يف قوله: ﴿ا جله ضدمري تددير: "أو كدمثل ذوي صي "  ولذلك رهع عليل
ضدمائر يف قوله ا لضاف "ذوي" ا ملدليل على حذف ا لو  2صي  نفسه." لصي  ال ابا لعلى تشبيددم أبصحاب 

فإن معناه  إليهضاف مل اذي أقيم مدامه ا لضدمائر للدمضاف ا ل: أبو السعود ا  : ﴿جَيَْعُلوَن َأَصابَِعُدْم يف آَذاهِنِْم﴾ قتعاىل
َجا،َها أَبُْسَنا ﴿وََكم ّمن قـَْريٍَة أهلكناها فَ  تعاىلدليل  ونظري ذلك كدما ها، يف قوله ا لابق وإن حذف لفظه تعويال على 

سان بن ها، يف بيت حدرية. ونظريه ما ا لدلو  عليه مبا قام مدامه من ا ملضدمري لألهل ا ل"فإن  3بياا أَْو ُهْم قَائُِلوَن﴾
 :ا  عنه  حيث ق هللانصاري رضي ا سأاثبت 

 4سلسلِ ا لرَّحيِ   لبردى ُيصفَُّ  اب    ريَص عليدم ا لَيْسدون من َوَرَد 
 5 سأّنث حتدما."ا البردى و  إىلضاف ا ملا، ا مل إىلستكن يف يصف  لرهوعه ا ملضدمري ا لفإن تذكري 

لكنت  ليهإجَيَْعُلوَن َأَصابَِعُدْم يف آَذاهِنِْم﴾ ما يرهع  : ﴿تعاىلراهع يف قوله لا يزخمشري لوال طل  ا لعالمة ا ل ا  وق
 كالم ما يد  عليه دالا ل إذا كان يف ا الال جيوز  -بشكل عام – احلذفويستنتج من هذا أن  6مستغنيا عن تدديره.

 ة واضحة  فإذا وهد ما يد  عليه كان حذفه أبلغ  لو مل يكن مثة دا: للذكر. ال
ضاف وإقيم ا مل: "حذف أبو السعود ا  ق 7ِعْجَل﴾ا لَوأُْشرِبُوا يف قـُُلوهِبُِم  :﴿تعاىلضاف قوله ا ملومن حذف  

ه ورسخ يف غة  أي تداخلدم حبلا با ملعجل" ليد  على ا لتددير: "وأشربوا يف قلوهبم ح  ا لمدامه  و  إليهضاف ا مل
ومنه قوله  8بدن."ل اشراب أعدماق ا لثوب و ا لصبغ ا لقلوهبم صورته لفرط شغفدم به وحرصدم على عبادته كدما يتداخل 

َلًة﴾تعاىل ضاف ا مل: "أربعني ليلة" مفعو  اثن لــ"واعد ا" على حذف أبو السعود ا  ق 9: ﴿َوِإْذ واَعْد ا ُموسى أَْربَِعنَي لَيـْ
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 (307) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 2 ُدعاً، َونِداً،﴾الَّ  اِذي يـَْنِعُ  مبا ال َيْسدَمُع ا لِذيَن َكَفُروا َكدَمَثِل ا ل: ﴿َوَمَثُل تعاىلوكذلك قوله  1ي: "مبدام أربعني ليلة."أ
يدة لغرابتدا دا حله ا لدائل وحا لتددير مثل ذلك ا لة "مثل" عليه و  ل: "وفيدا مضاف قد حذف لدالأبو السعود ا  ق

ا ا الهندماكدم يف رأس إليه  وعدم رفعدم ا حلاتبا:  إىلفاق فيدما ذكر من دعوته إايهم ا آلأبن تسدمى مثال وتسري يف 
 دعا، من غري أن يلدوا أذهاهنما ل إىلداعي ا لة وعدم فددمدم من هدة  لضالا لماهم عليه من  إىلتدليد وإخالدهم ل

راعي ا ل صو، ا الدمع بدائم فإهنا ال تسا ل ُدعاً، َونِداً،﴾ من ا الَّ ِذي يـَْنِعُ  مبا ال َيْسدَمُع ل اما يلدى عليدم ﴿َكدَمَثِل  إىل
فإهنا عبارة  ة كلدمة ما عليه لثاين لدالا لوصو  ا ملضاف من ا ملوهتفه هبا من غري فدم لكالمه أصال وقيل إمنا حذف 

وعدم  ذين كفروا فيدما ذكر من اهندماكدم فيدما هم فيها لل أي مثل تدمثيا لصلة مبا هو مدار ا لعنه مشعرة مع ما يف حييز 
صو، ا لة ودوي نغدما ل هرس ا الذي ينع  هبا وهي ال تسدمع منه ا لاي، كدمثل هبائم ا آلم من إليددي ا لتدبر فيدما ا ل

صو، وال تفدم ما ا لدمع يت تسا لبدائم  لم هاهلني حبديدتدا ابا هلراد متثيلدم يف اتبا: آابئدم على ظاهر حا ملوقيل 
ظرفية بتددير مضاف أي يرتبصن مدة ثالثة قرو، أو ا ل"نص  على  4ومنه قوله عيز وهل: ﴿َثالثََة قـُُروٍ،﴾ 3حتته."

ا : "البد من تدرير مضاف يف أحد أبو السعود ا  ق 6: ﴿َكدَمَثِل َحبٍَّة﴾تعاىلوكذلك قوله  5يرتبصن مضي ثالثة قرو،."
 7ل نفدتدم كدمثل حبة" أو "مثلدم كدمثل ابذر حبة."انبني  أي: "مثجل

 إليهضاف ا ملضاف وأقيم ا مل: "حذف أبو السعود ا  ق 8نَّاِس لِيَـْوٍم ال َرْيَ  ِفيِه﴾ا ل:﴿َربَّنا ِإنََّك هاِمُع تعاىلومنه قوله 
وله  9يه."تفظيعا ملا يدع فناس حلساب يوم أو هيزا، يوم"  وإمنا ُحذف اهويال له و ا لصل: "ربنا إنك هامع ا سأمدامه  و 

ًئا﴾تعاىلكرمي  منه قوله ا ل الدرآننظائر أخرى يف  أي حساب يوم أو " 10: ﴿َواتَـُّدوا يـَْوًما اَل جَتْيزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشيـْ
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 (308) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

ا بيضاوي :" ﴿َواتَـُّدو ا لية يف تفسري ا آلوها، تددير  1مدامه." إليهضاف ا ملضاف وأقيم ا ملعذاب يوم  على حذف 
 إليهاعي دا لظروف و ا ملظرف وأريد ا لعذاب" على أن يكون جمازا مرسال بذكر ا لساب و ا حليـَْوًما﴾ أي: "ما فيه من  

ا يوم فضال عن ل اتدا، عن  الظرف فيستح  أن يؤمروا ابا ل إىلغة أبن شدة ما فيه بلغت مبلغا حبيث سر، ا لبا مل
تدا، يف ال ادصود ا ملما قيل يعين أنه ليس بظرف  إذ ليس  ا  واقعني فيه وهذا ما لعذاب ا لساب و ا حلتدا، عن ال

ا راد ا مل  ولو قيل فعو  به بواسطة لفظة عنا ملراد ا ملديدة بل ابعتبار ما يدع فيه و  حليوم بل مفعو  به ال ابا لذلك 
 2غة."ا لبا ملو  بالغةا لعليا من ا لذروة ا لتدويل فكان من ا ليوم بال تعني شي، خياف منه ليزايدة ا لتدا، يف ذلك ال

َا َحرََّم َعَلْيُكُم تعاىلومنه قوله   : ﴿ِإمنَّ
َ
َتَة﴾ا مل   4نتفا: هبا".ا اليتة  و ا ملأي: "أكل  تددير:ا لضاف  و ا ملحذف  3يـْ

ا  الدرآنوله نظائر كثرية يف  5ذوا،."ا لدون  ا  فع سأتحرمي إمنا يدع ابا لضاف اختصارا للعلم به إذا ا مل"وإمنا حذف 
تددير: "أي يف ا لكرامية  و ا لية ا آلضاف يف ا ملُحذف  6: ﴿ُقْل ِفيِددَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس﴾تعاىلكرمي مندا قوله ل

وهل:  ثله قوله عيزعيان كدما ذكر ا. م سأكم ابا حلوأما حذف ذلك اختصارا للعلم به إذا اليتعل   7تعاطيددما إمث كبري."
وليد بن ا لطائ  كا لدريتني: مكة و ا ل"أي من إحدى  8َدْريـَتَـنْيِ َعِظيٍم﴾ا لَعَلى َرُهٍل ِمَن  الدرآنوا َلْواَل نـُيّزَِ  َهَذا ا ل﴿َوقَ 
 ية علىا آل أبو السعودوإمنا فسر  9ثدفي"ا لثدفي وقيل حبي  بن عدمر بن عدمر ا لتخيزومي وعروة بن مسعود ا ملغرية ا مل

ه نظريا دريتني. وذكر لا لعىن: من إحدى ا ملدريتني غري معدو  فا لسأن كون رهل واحد من  -إحدى -تددير مضاف
ُددَما   لُّْؤُلُؤ وَ ا لآخر  من قوله عيز وهل: ﴿خَيْرُُج ِمنـْ

َ
وقدر بعضدم: "على رهل 11 أي: "خيرج من أحدمها". 10ْرهاُن﴾ا مل
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 (309) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 طائ  ا لخنس بن شري  وكان من أهل ا سأية نيزلت يف ا آلوقيل: "إن  1كشاف.ا لدريتني" كدما ها، يف ا لمن رهلي 
كان طائ   مث نيز  مكة  فا لنافدني مطا:  كان ثدفيا من أهل ا ملوكان ينيز  مكة وهو حلي  لبين زهرة  وهو أحد 

 دائلنيا ل: أن لسب  بسي   وهو اسأو دو  ا للكننا نره   2دريتني."ا ل: على رهل من ا  دما  فجاز أن يدإليديرتدد 
مر بل رمبا سأ اعظدما، قومدم يف هذا  ا  عصبية ال يسدم  هلم إبغفا لدبلية و ا لهلذا هم مشركوا مكة  وما كانوا عليه من 

عليه  هللاى رسو  صلا لة و ا لة هلم ليظلوا معدم على حددهم وعداواهم للرسا ل استدما الطائ  فيدم ا لأشركوا عظدما، 
 كرامية  لكننا نرى يف ضو، ما درسنا من أسبابا لاي، ا آليف  احلذفغرض  إىلمل يشر  السعودأبو عالمة ا لو  3وسلم.
من  رهل ال يكونا لعدل إذا ا لعبث اعتدمادا على شدادة ا لوقع هنا احرتازا عن  احلذفبالغني  أن ا لعند  احلذف

ا ضاف  أي أهلدا  فا ملعلى حذف  4ُكنَّا ِفيَدا﴾يِت  ا لَدْريََة ا ل ا  ﴿َواسْ  :تعاىلقريتني بل يكون من إحدامها  كدوله 
"أي  5وَن﴾َهْل َيْسدَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدعُ  ا  : ﴿قَ تعاىلضاف قوله ا ملأهلدا. وكذلك من حذف  ا  بل تس ا  درية ال تسل

ضاف  أو يسدمعونكم تدعون كدولك: مسعت زيدا يدو  كيت وكيت  فتخذف ا ملهل يسدمعون دعا،كم على حذف 
أو  هللا"أي ثواب  7ِخَر﴾ا آليَـْوَم ا لوَ  هللا: ﴿ِلدَمْن َكاَن يـَْرُهو تعاىلومنه قوله  6﴿إذ تدعون﴾ عليه." تعاىلة قوله  للدال

 8."تعاىل هللاخر من أايم ا آليوم ا لخر خصوصا وقيل هو مثل قولك أرهو زيدا وفضله فإن ا آليوم ا لو  هللالدا،ه أو أايم 
﴿فكان﴾ "أي مددار امتداد ما بينددما ﴿قاب قوسني﴾ أي  9اَب قـَْوَسنْيِ أَْو أَْدَى﴾: ﴿َفَكاَن قَ تعاىلومنه قوله 
كشاف: "فإن قلت: كي  تددير قوله فكان قاب قوسني؟ قلت: تدديره فكان مددار ا لوقد ها، يف  10مددارمها."

 أبو على يف قوله: ا  ضافا، كدما قا ملمسافة قربه مثل قاب قوسني  فحذفت هذه 
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 (310) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

  1وقد هعلتين من حيزامية إصبعا   عرادة ظلعدا ا لدا، فأدرك إب
 2أى: ذا مددار مسافة أصبع أو أدى أى على تدديركم."

 
 
 
 
 

 :إليهضاف ا ملحذف 
ا قد يتطل  استدرا،ها واستيعاهب يف تفسريه يف مواضع كثرية  إليهضاف ا ملحذف  إىل أبو السعودقد أشار 

ىت ا لندا وهي واضع ما ملضاف  ونذكر هنا بعض ا ملكرمي مثل حذف ا ل الدرآندراسة مستدلة فحذفه كثري شائع يف 
 كرمي. ا ل درآنالتشاهبة يف ا ملخرى ا سأواضع ا ملللدمتلدي لتتابع  البابفيه مطردا فيفت   احلذفقد يكون 

  إليهضاف ا ملتنوين يف "كل" عوض عن ا ل: "أبو السعود ا  ق 3:﴿ُكلٌّ َلُه قانُِتوَن﴾تعاىلفدمن مواضع قوله 
و قوله عيزييز  حنا لتنيزيل ا لوله نظائر أخرى كثرية يف  4علم وغريهم."ا لتددير: "أي كل ما فيددما كائنا ما كان من أوي ا لو 

ا تنوين عوض من ا لمم على أن ا سأ:" أي ولكل أمة من أبو السعود ا  ق 5عيز وهل: ﴿َوِلُكلٍّ ِوْهَدٌة ُهَو ُمَولِّيدا﴾
 ا  ق 9: ﴿ُكالًّ منُِدُّ هُؤالِ،﴾تعاىلوقوله  8أي كل واحد منه. 7ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا﴾ : ﴿تعاىلوحنوه قوله  6."إليهضاف مل

ا خري ا سأفري  ا لفريدني ال ا لتددير: "أي كل واحد من ا ل  و إليهضاف ا ملتنوين يف "كال" عوض عن ا ل: أبو السعود
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 (311) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

ضاف ا ملتنوين عوض عن ا لوقوله عيز وهل: ﴿وكل﴾ "أي وكلدم على أن  1سعاف فد ." نإدي  ابا حلريد للتخري مل
ا "أي كل واحد من  3: ﴿وَُكلٌّ أَتـَْوُه َداِخرِيَن﴾تعاىلومثله قوله  2ددمر."ا لشدمس و ا ل إىلعائد ا لضدمري ا لذي هو ا ل إليه
مثلة ا سأفدذه  6"أي كل أحد منكم." 5ِتِه﴾وكذلك قوله عيز وهل: ﴿ُقْل ُكلٌّ يـَْعدَمُل َعَلى َشاِكلَ  4نفتخة."ا لبعوثني عند مل

  ر.ا خعناية على ل اتنوين  ولتتوفر ا لللعلم به  وعوض عنه  إليهضاف ا ملكرمي حذف فيدا ا ل الدرآنومثلدا كثري يف 
َما ْرُ، َلَك : ﴿َربِّ ِإيّنِ َنذَ تعاىل"رب" يف مثل قوله  إىلتكلم مضافا ا ملإذا كان اي،  إليهضاف ا ملأما حذف 

﴾ ا  الدرآنا كثرية يف ا هل"وأمث 8أو "رب إين وضعتدا أنثى" أو ﴿ فـََدْ  ِي ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا﴾ 7يف َبْطيِن حُمَرَّراً فـَتَـَدبَّْل ِمينِّ
ضاف مل ا سبعني موضعا  وقد حذف ا يكرمي حو ا لفاظ لدرآن  لفدرس الا ملعجم ا ملكرمي  وقد أحصى مندا صاح  ل

 9ان غري ذلك."ما بعده إن ك إىلعناية ا لدعو به إذا كان دعا، ولتتوفر ا مليفا وتلدفا على حتدي  فيدا ختف إليه
رتاكي  ا لوهو من أبلغ  10نَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم﴾ا ليف مثل قوله ﴿اَيأَيُـَّدا  إليهضاف ا ملحذف  أبو السعودويرى 

ة بل على أنه ا لنادى أصا ملالم ال على أنه  لعروف ابا ملندا،  إىلعالمة: "وأي اسم مبدم هعل وصله ا لية  يدو  الدرآن
ا، وأقحدمت بينددما  ند لدصود ابا ملتيزام رفعه مع انتصاب موصوفه حمال إشعارا أبنه ا لصفة موضحة له ميزيلة نإهبامه و 

ضافة ا نإسأن "أاي" ملا كانت الزمة  11".إليهضاف ا ملندا، وتعويضا عدما يستحده أي من ا لتنبيه أتكيدا ملعىن ا لكلدمة 
صفة ا لدحدمة بني ا ملتنبيه ا ل: وكلدمة ا  كشاف  حيث قا ليزخمشري يف ا لعالمة ا لأشار  إليهتنبيه. و ا لعوض عندا ها، 

 12ضافة.نإ اندا، ومكانفته بتأكيد معناه  ووقوعدا عوضا مما يستحده أى من ا لوموصوفدا لفائدتني: معاضدة حرف 
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 (312) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

طريدة ا لهذه    رتكي   حيث يدو : "وملا ترى من استدالا لبالغة مثل هذا  إىلسعود يشري ا لعالمة أاب لا مث نرى 
عباد ا له على يد كي  ال وكل ما ورد يف تضاعيفا جملتنيزيل ا لتأكيد كثر سلوكدا يف ا لغة و ا لبا ملبضروب من أسباب 

بية ويتلدوها سأ ادلوب ا للود وتطدمئن هبا ا جلتدشعر مندا  شرائع وغري ذلك خطوب هليلة حديدة أبنا لحكام و ا سأمن 
   1 تنبيه."ا ليداظ و ا نإتأكيد يف ا لغة و ا لبا مل ا  ا حلآبذان واعية وأكثرهم عندا غافلون فاقتضى 

: السعودأبو  ا  ق 2ْمُر ِمْن قـَْبُل َوِمْن بـَْعُد﴾ا سأَ َِِِّ  روم:﴿ا ليف سورة  تعاىلقوله  إليهضاف ا ملومن حذف 
و وقت كوهنم مغلوبني  بني  وها لوقتني ويف آخرمها  حني غلبوا وحني يغلبون  كأنه قيل: "من قبل كوهنم غا ل"أي يف أو  

 ا الني آخرا ليس با لعىن: "أن كال من كوهنم مغلوبني أوال وغا ملبني" و ا لومن بعد كوهنم مغلوبني  وهو وقت كوهنم غ
 إليهددير مضاف ر من غري ت جلناس. وقرى، "من قبل ومن بعد" ابا لايم نداوهلا بني ا الوقضائه" وتلك  تعاىل هللاأبمر 

اكتفى كرامية  و ا لية ا آلكشاف يف حتليل ا لعالمة ابع صاح  ا لولعل  3واقتطاعه كأنه قيل قبال وبعدا مبعىن أوال وآخرا.
 مبا ندل منه ندال أمينا. 

ا حيث ق  إليهضاف ا ملذى حذف فيه ا لتنوير واضحا هدا  وأنه ره  وهه ا لو  تحريرا لوها، كالم صاح  
تددير  إىلنامها الفتدار مع إليهضاف ا ملضم حلذف ا لدما حمذوفان. فبنيت قبل وبعد على إليدك مضافان ا ل: "فدن 

إذا  ا  ستعدما ال فص  يفا سأبنا، هو ا لبغريه. وهذا  ا  تصا ال إىلرف يف افتدار معناه ا حلدما فأشبدتا إليدمضافني 
ا يزمن ل اكالم  وأما إذا مل تدصد إضافتددما بل أريد هبدما ا لقبل وبعد وقدر لوهود دليل عليه يف  إليهحذف ما تضاف 

ا يزيد بن بن يعرب بن معاوية أو ي هللاعبد  ا  نكرا،  كدما قا لمسا، ا سأالح  فإهندما يعرابن كسائر ا ليزمن ا لساب  و ل
 :4صع ل

 5دميما حلا،  ملقبال  أكاد أغص اب   شراب وكنتا لي فساغ 
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 (313) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

  1أي وكنت يف زمن سب  ال يدصد تعيينه.
 2ضافة.ا نإصون بيتا آخر استعدمل فيه "بعد" منو ا مدطوعا عن ا ملدر ا لوأورد صاح  

 3فدما شربوا بعدا على لذة مخرا  سد أسد خفية ا سأوحنن قتلنا 
 
 
 
 

 وصوف:ا ملحذف 
رته فيه دون نثر. وإمنا كانت كثا لشعر ال يف ا لصفة مدامه  ويكثر حذفه يف ا لوصوف وتدام ا ملقد حيذف             

كالم ا لة يف صفا لصائص: وخالصة ما أورده: "أن ا خابن هين يف  ا  دياس يكاد امينعه كدما قا لنثر من حيث كان ا ل
اب ال من طنا نإسداب و ا نإثنا،." وكالمها: من مداما، ا ل"للدمد  و تتخصيص"  وإما ا لعلى ضربني: إما "للتتخليص و 

ا د باس وضا ال لذلك من  إىل. هذا مع ما ينضاف احلذفختصار. وإذا كان كذلك ال يلي  به ا الجياز و ا نإمظانِّ 
م  أو ثوب دون ر دمرور به إنسان ا مللف، أن ا ل ترى أنك إذا قلت: "مرر، بطويل"  مل يتض  من ظاهر هذا ا البيان. ل

تبدم به  وكّلدما اس ا  ا حلدليل عليه أو شدد، ا لوصوف إمنا هو مىت قام ا ملأو حنو ذلك. وإذا كان كذلك كان حذف 
ا  صفة مدامه أنك جتد منا لوصوف وإقامة ا ملديث. ومما يؤكد ضع  حذف  حلوصوف كان حذفه غري الئ  ابا مل
صفة مجلة حنو: مرر، برهل قام أخوه  ولديت غالًما وهده ا لكون صفا، ما ال اميكن حذف موصوفه  وذلك أن تل

  4حسن. فلو قلت مثال : مرر، بدام أخوه  أو لديت وهده حسن  مل حيسن."

                                                           

 .21/46تنوير  ا لتحرير و ا ل -1 
 .9/31صون  ا ملدر ا ل -2 
 .93/ 3عرب ا ل. ولسان 501/ 6دب ا سأخيزانة يف ا لبيت من ا لطويل  وهو بال نسبة  -3 
 .2/368صائص  ا خ -4



 

 (314) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 اوصوف ا مل إذا كانت هناك قرينة تد  على ا الوصوف ال جيوز ا ملفصل: "أن حذف ا ملويرى صاح           
  إذ ظدر أمره ظدورا يستغىن معه عن ذكره  فحينئذ جيوز تركه  وإقامةا الوصوف ا لصفة ان تصح  ا لذوف. "وح  حمل
 شاعر:ا لصفة مدامه كدو  ا ل

 1سوابغ تبعا لداود أو صنع     وعليددما مسرودان قضامها                      
عان ر: "عليددما در تدديا لصفة مدامه  و ا لوصوف وأقام ا ملشاهد فيه قوله: "عليددما مسرودان" حيث حذف ا ل

نة تد   مع قريا الال يكون  احلذفسوابغ". وهذا ا لسوابغ."صنع ا لدرو: ا لراد: ا ملسوابغ  ا لمسرودان".  وكذلك 
 وصوف حىت يعرف هبا وإن مل يذكر معدا.ا ملصفة على ا لوصوف  كأن تغل  ا ملعلى 

 3سبلا لوب و ا سأ ا السحاب و ا ل ا ال    ال أيوي لدلتدا 2راب، مشا،                  
بة تددير: "هو رهل راب، هضا لصفة مدامه  و ا لوصوف  وأقيدمت ا ملشاهد فيه قوله: "راب، مشا،" حيث حذف ا ل

صفة مفردة متدمكنة يف ابهبا غري ملبسة  حنو قولك: "مرر، ا لوصوف إذا كانت ا ملوزاد قائال:  "قد حيذف  4مشا،."
فعل  ا ل صفة غري هارية علىا لفعل. فأما إذا كانت ا لارية على ا جلمسا، ا سأددما من بظري "  و"مرر، بعاقل"  وشبد

س صفة مدامه  سأن معناه كامل  وليا لوصوف  وإقامة ا ملحنو: "مرر، برهل أي رهل  وأاميا رهل"  فإنه اميتنع حذف 
يز ت غالما وهده حسن"  مل جيصفة مجلة  حنو "مرر، برهل قام أخوه"  ولديا لفعل. وكذلك لو كانت ا للفظه من 
 5وصوف فيه."ا ملصفة مدام ا لوصوف فيه أيضا؛ سأنه ال حيسن إقامة ا ملحذف 

عالمة ل اية يف مواضع كثرية. ونص عليه الدرآندملة ا جلصفة مدامه يف ا لوصوف وإقامة  ا ملوقد وقع حذف            
: ﴿ِإًذا عاىلتذوف. يدو  يف قوله ا حمل إىلشارة  نإ  واكتفي اباحلذف أنه مل يذكر سرا بالغيا ورا، هذا ا ال  أبو السعود
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 (315) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 َياِة َوِضْعَ  ا حلَ سَأََذقْـَناَك ِضْعَ  
َ
َنا َنِصريًا﴾ا مل خرة ضع  ما ا آلدنيا وعذاب ا لأي عذاب " 1دَماِ، مُثَّ اَل جتَُِد َلَك َعَليـْ

ياة وعذااب ا حل كالم عذااب ضعفا يفا لطري وكان أصل طري خا خفعل غريك سأن خطأ ا لدارين مبثل هذا ا ليعذب به يف 
ا ويرى  2صفة مدامه مث أضيفت إضافة موصوفدا."ا لوصوف وأقيدمت ا ملدما، مبعىن مضاعفا مث حذف ا ملضعفا يف 

تَّتِخُذوَن ِمْنهُ َسَكرًا َورِْزقًا تَـ ْعَناِب ا سأَ نَّتِخيِل وَ ا لَوِمْن مَثَرَاِ، ﴿كرامية: ا لية ا آلوصوف يف هذه ا ملحذف  أبو السعودعالمة ل
ن مثرا، ﴿وم :تعاىلثالثة أو هه يف بيان إعراب قوله  أبو السعودعالمة ا لذكر  3َحَسًنا ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة ِلَدْوٍم يـَْعِدُلوَن﴾

شروب ا ملعوم و طا ملطا، نتظم نإعا ملطعام ا نإسدا، من مطل  ا نإ: أنه  متعل  مبا يد  عليه اسأو عناب﴾  ا سأنتخيل و ا ل
 عناب أي من عصريمها"ا سأنتخيل ومن ا لتددير: "أي ونطعدمكم من مثرا، ا لل"ن مطعوم كدما أنه مشروب  و ا لفإن 
: "تتتخذون تعاىلدوله ثاين: أنه متعل  با لوهه ا لطعام وكشفه. ا نإ﴿تتتخذون منه سكرا﴾ استئناف لبيان كنه  تعاىلوقوله 

ا "أي ومن مثرا،  تددير:ا ل: أنه خ ر ملبتدأ حمذوف صفته تتتخذون  و الثالثوهه ا لظرف للتأكيد. ا لمنه" وتكرير 
ه كالم كلدمة "من" سائغ  ونظره  بدولا لوصوف إذا كان يف ا ملعناب مثر تتتخذون منه" وأنه أهاز حذف ا سأنتخيل و ل

خري  حيث يدو : ا سأوهه ا ل -أيضا–كشاف ا لاح  وكذلك هوز ص 4.5 َلُه َمداٌم َمْعُلوٌم﴾ا الَّ : ﴿َوما ِمنَّا تعاىل
أي بكفي رهل من  6بشرا لراهيز: بكفي كان من أرمى ا ل"وجيوز أن يكون تتتخذون صفة موصوف حمذوف  كدو  

 تسوغ ىتا لشاذ  سأنه ال يشتدمل على كلدمة "من" ا لبيت من ا لصون هعل هذا ا ملدر ا لبشر. لكن صاح  ا لأرمى 
ددم عليه  فحذفه مطرد  حنو: "منا أقام ومنا ا ملوصوف بعضا من جمرور "من" أو يف ا ملما إذا كان أ 7.احلذفمثل هذا 

ا قو   بتدأ حنوا ملوصوف ا ملدملة" مدام ا جلصفة ا لصائص: "قد أقيدمت "ا خيدو  ابن هين يف  8ظعن أراد فري ".
 شاعر:ل
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 (316) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 1يفضلدا يف حس  وميسم   لو قلت ما يف قومدا مل تيثم                   
أي: قوم  2رَاِئَ  ِقَدًدا﴾ُكنَّا طَ  وَن َوِمنَّا ُدوَن َذِلكَ ا حلُ صَّ ا لسبحانه: ﴿َوأ اَّ ِمنَّا  هللا ا  أي: ما يف قومدا أحد يفضلدا. وق

ف وصو ا ملية ﴿ومنا دون ذلك﴾ أي قوم دون ذلك فحذف ا آليف تفسري هذه  أبو السعودعالمة ا ليدو   3دون ذلك."
م قبل هل اتدوى كدما توهم فإن هذا بيان حلا لاميان و ا نإذكور ال يف ا ملوهه ا لعلى  ا  ا حلدتصدون يف صال  ا ملوهم 

َوأ اَّ  ﴿ عاىلتم بعد استدماعه فسيحكى بدوله ا هل﴿كنا طرائ  قددا﴾ وأما ح تعاىلكدما تعرب عنه قوله   الدرآناستدما: 
ْعَنا   َوَأ اَّ ِمنَّا  ﴿ تعاىلقوله  إىل 4بِِه﴾َدى آَمنَّا ا هلُ َلدمَّا مسَِ

ُ
أي كنا قبل هذا ذوي طرائ  أي  5َداِسطُوَن﴾ا لْسِلدُموَن َوِمنَّا ا مل

وله نظائر أخرى يف  6او كانت طرائدنا طرائ  قدد اي متفرقة خمتلفة. ا  حو ا سأمذاه  أو مثل طرائ  يف اختالف 
ة َكِلَم َعْن َمَواِضِعِه﴾ صفا ل﴿حُيَرُِّفوَن  7َكِلَم َعْن َمَواِضِعِه﴾ا لِذيَن َهاُدوا حُيَرُِّفوَن ا ل: ﴿ِمَن تعاىلكرمي  مندا قوله ا ل الدرآن

صون" سبعة أوهه إعرابية نذكر مندا ما يتعل  ا ملدر ا لوذكر صاح  " 8ذين هادوا قوم أو فري  حيرفون.ا لله أي من 
و ﴿حيرفون﴾ مجلة يف حمل رفع صفة ملوصوف حمذوف هو  ذين﴾ خ را مددما ا لوهو أن يكون ﴿من  احلذفمبوضو: 

صفة ل اتبعيضية هائيز  وإن كانت ا لوصوف بعد "من" ا ملذين هادوا قوم حيرفون﴾ وحذف ا لمبتدأ  تدديره: ﴿من 
 فارسي  ومثله:ا لفعال كدوهلم: "منا ظعن ومنا أقام" أي: فري  ظعن  وهذا هو مذه  سيبويه و 

 9عيش أكد ا لأمو، وأخرى أبتغي    اران فدمنددماا الدهر ا لوما                     
 أي: "فدمنددما ارة أمو، فيدا".

ا : ﴿من ذوف يددره موصوال تدديرها حملبتدأ ا ملرور خ ر مددم أيضا  ولكن ا جملار و ا جلفرا، وهو أن ا لثاين: قو  ا ل
 فرا،: ومثله:ا ل ا  عىن يف ﴿حيرفون﴾   قا ملذين هادوا من حيرفون﴾   ويكون قد محل على ل
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 1يد لعني ابا لوآخر يثين دمعة     فظلوا ومندم دمعه ساب  له                
 2بصريون ال جيييزون.ا ل: تدديره: "ومندم من دمعه ساب  له" . و ا  ق

عد من حذف وصو  أبا ملبصريني  وصر  أبن قوهلم أسدل  سأن حذف ا لفصل قو  ا ملوقد ره  ابن يعيش يف شر  
 3وصوف.ا مل

اٍب َوَفجَّْر َا ِفيَدا ﴿َوَهَعْلَنا ِفيَدا َهنَّاٍ، ِمْن خنَِيٍل َوَأْعنَ : تعاىلية قوله الدرآندملة ا جلوصوف يف ا ملومن حذف              
ا ف عيون فحذا لعيون﴾ "أي بعضا من ا ل:﴿من تعاىليف إعراب قوله  أبو السعودعالمة ا ليدو   4ُعُيوِن﴾ا لِمَن 
واض  أنه أورد وهدني يف ا لمن  5خفش."ا سأعيون  و"من" ميزيدة على رأي ا لصفة مدامه أو ا لوصوف وأقيدمت مل

ا ائدة و ز  ثاين: أن "من"ا لعيون" و ا لتددير: "أي بعضا من ا لذوف  و ا حمل: أنه صفة للدموصوف اسأو ية  ا آلإعراب 
ون مفعو  "فجر ا" ثبا، فيكا نإخفش  فإنه يرى زايدة "من" يف ا سأثاين جيوز بنا، على رأي ا لعيون مفعو  "فجر ا" و ل
حس   سعودأبو العالمة ا لثاين مرهو  لذلك أخره ا لخفش حمذوف يكون موصوفا. و ا سأعيون" ومفعوله عند غري ا ل"

عالمة هعل "من" ا لبيضاوي غري أن ا لداضي ا لة. ونراه موافدا ملا اختاره ا ليف مستعددة ا مل ا  قو ا سأعادته يف إيراد 
"من  تددير عنده:ل ابيضاوي فجعل "من" بيانية  فا لداضي ا لعيون" أما ا لتددير عنده: "بعضا من ا لللتبعيض" فجا، 

وهنا للتبعيض ك  إىلوله: "أنه مل يتعرض تدمجيد يف حاشيته بدا لوقد حسن رأيه ابن  6عيون".ا لعيون" أي: "شيئا من ا ل
ف، "شيأ" إبنبائه عن تبعيض ينافيه  وال ينافيه لا لنوا: و ا سأتختلفة ا ملكثرية ا لنعم ا لمتنان بعد أنوا: ا الدام مدام ا ملسأن 
عام خصوصا ا لعبري بلف، تا لتعبري. و ا لوص  و  لعيون ال يدرك ابا لدلة سأن تنكريه للتعظيم  أي: شيأ عظيدما من ا لمعىن 

راقي دصود لو ع ر بلف، خاص إشعارا أبنه بلغ من تا مل إىلتوصل ا لعام كلف، شي، قديكون سأهل عدم ا لبلف، أعم 
 7عام."ا ل بلف، ا التعبيري عنه ا لمبلغا ال اميكن  ا  كدما ل
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د  أو ا حلشط   أي جتاوز عن  "أي: قوال ذا 1: ﴿َلَدْد قـُْلنا ِإذاً َشَططًا﴾تعاىلوصوف قوله ا ملومن حذف 
 -قوال -هغة  حبيث أنا لبا ملغة على ا لبا ملليصب  من نو:  -قوال -وصوفا ملشط " وإمنا حذف ا لقوال هو عني 

سعود وندل  ا لوسي أاب ا ال لوابع  2غة."ا لغة على مبا لوص  مبا لغة مث اقتصر على ا لمب -شططا -صدر ملوص  اب
  مفرط. أو قوال هو ا حل"أي: قوال ذا شط  أي: بعد عن  3: ﴿َلَدْد قـُْلنا ِإذاً َشَططًا﴾ا  كالمه يف تفسريه  حيث ق

ا غة على مبل اوص  مبا لغة مث اقتصر على ا لصدر مب مل  على أنه وص  ابا حلفرط عن ا ملبعد ا لشط  و ا لعني 
 4غة."ل

َنا َغْريبِّ ا ل:﴿َوَما ُكْنَت جبَاِنِ  تعاىلوصوف قوله ا ملومن حذف  أبو عالمة ا لذكر  5ْمَر﴾ا سأَ ُموَسى  إىل ِإْذ َقَضيـْ
تددير ل اصفة مدامه  ويكون ا لوصوف وإقامة ا مل: أن يكون من ابب حذف اسأو وهدني  ا لية ا آليف إعراب  السعود

وصوف وإقامة مل ايدا، على حذف ا ملذي وقع فيه ا لغريب ا لكان ا ملغريب أو ا لبل ا جلحينئذ  "أي وما كنت جبان  
ا  كوفيون كدما يف "مسجدا لصفة مما هوزه ا ل إىلوصوف ا ملثاين: أن يكون من ابب إضافة ا لصفة مدامه". و ا ل
ثاين ا لوهه ل اغريب على هذا ا لان  و ا جلغريب فيتحد ا لان " ا جلصل يف "ا سأوسي: و ا ال لعالمة ا لويدو   6امع".جل

ا ين عريب  وتبتا لشعر ا لكرمي و ا ل الدرآنوله نظائر أخرى يف  7.اسأو وهه ا لغريب على ا لبعض من  -ان ا جل -وهو
كوفيون من ابب ا لرتاكي   حيث يراها ا لكوفني يف مثل هذه ا لبصرين و ا لشدور بني ا ملختالف ا الدضية على ل

ونظري  8.صفة مدامهل اوإقامة  -وصوفا مل -إليهضاف ا ملبصريون من حذف ا لموصوفه  ويراها  إىلصفة ا لإضافة 
 ني﴾ أي فرقدماسأول﴿يف شيع  :أبو السعودعالمة ا ليدو   9نَي﴾اسأول:﴿َوَلَدْد أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك يف ِشَيِع تعاىلذلك قوله 

وصوف ا ملني من إضافة اسأول إىلتفدة على طريدة ومذه  من شاعه إذا تبعه وإضافته ا ملفرقة ا لوأحيزاهبم مجع شيعة وهي 

                                                           

 .14كد : ا ل -1 
 5/210  أبو السعود -2 
 .14كد : ا ل -3 
 .8/209عاين  ا ملرو   -4 
 .44دصص: ا ل -5 
 7/15  أبو السعود -6 
 .10/293عاين  ا ملرو   -7 
 .2/357كوفيني  ا لبصريني و ا لنحويني ا لالف بني  ا خنصاف يف مسائل ا نإينظر  -8 
 10جر: ا حل -9 



 

 (319) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

َنا : ﴿فَأَنـْبَـتْـ تعاىلوكذلك منه قوله  1ني."اسأولمم ا سأبصريني أي شيع ا لوصوف عند ا ملفرا، ومن حذف ا لصفته عند  إىل
 3دما.ا هلشعري وأمثا ل ر و ا لذي شأنه أن حيصد من ا ليزر: ا لصيد﴾ أي ح  ا حل﴿وح   2ِصيِد﴾ا حلَ بِِه َهنَّاٍ، َوَح َّ 

 4﴾اقَّةُ ا حلَ َما  ُة اقَّ ا حلَ :﴿تعاىلذلك قوله  ا  صفة  مثا لاتصافه بتلك    اوصوف لإليذان بكدما ملوقد حيذف 
ا  حي  فيدا يتا لة  أو ا لى، ال حما جملواهبة ا لوقو: ا لثابتة ا لة ا لا حلساعة أو ا ل: "أي: أبو السعودعالمة ا ليدو  

حيده اذا  ديدة من حدها حلمور أي تعرف على ا سأيت حت  فيدا ا لعداب  أو ا لثواب و ا لساب و ا حلدة من ا حلمور سأ
وصوف مل اعلم وأاي ما كان فحذف ا لمور أو ملن فيدا من أوي ا سأفعل هلا وجمازا وهو ملا فيدا من ا لعرف حديدة هعل 

ا مَّ سورة: ﴿فَأَ ا لمن نفس  تعاىلونظري ذلك قوله  5سم."ا نإصفة وهرايهنا جمرى ا لظدور اتصافه هبذه  ا  لإليذان بكدم
وصوف وإقامة ا ملوقد أفاد حذف  7راهفة.ا لصيحة أو ا لاوزة للحد وهي ا جملواقعة  لأي اب 6طَّاِغَيِة﴾ لمَثُوُد فَُأْهِلُكوا ابِ 

 8تدويل.ا لتفتخيم و ا لصفة مدامه ا ل

 

 صفة: ا لحذف 
وصوف. ولذلك يرى ابن هين "أن حذفدا ال ا ملصفة  فال حيسن حذفه سأسباب ذكر اها يف حذف ا لوأما 
  سدابا نإطناب و ا نإد   وكالمها من مداما، ا ملثنا، و ا لتتخصيص  وإما ا لصفة  إما ا لغرض من ا لحيسن سأن 

د قوة صفة على قلة وندرة  وذلك عنا لختصار  فال جيتدمعان لتدافعددما. وقد حذفت ا الجياز و ا نإمن ابب  احلذفو 
عليدا  وذلك فيدما حكاه سيبويه من قوهلم: "سري عليه ليل" وهم يريدون: "ليل طويل". وكأن هذا إمنا  ا  ا حلة  لدال

عظيم ما يدوم تا لتفتخيم و ا لدائل من ا لعلى موضعدا  وذلك أبن يوهد يف كالم  ا  ا حلصفة ملا د  من ا لحذف فيه 
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  هللف، ابل ارهال"  وتيزيد يف قوة  هللا  فتدو : "كان وثنا، عليها لمدام قوله: "طويل". وذلك إذا كنت يف مد  إنسان و 
ذم ل اصو، هبا  فيفدم من ذلك أنك أرد، كراميا  أو شجاعا  أو كامال. وكذلك يف طرف ا لة ا لالم  وإطا لومتطي  

ا من   ا حل ات فال ا  فرأيته رهال"  وتيزوي وهدك وتدطبه  فتغىن عن "صخيال" أو"لئيدما". فإن عريت ا لإذا قلت: "س
 1  فاعرفه."احلذفة  مل جييز  لدالل

أو   يف تركي  تددمدا ما يد  عليدا ا الصفة وهد اها ال يص  حذفدا ا لمعان يف حذف ا نإتأمل و ا لوبعد 
سَِّفيَنُة ا لأَمَّا  : ﴿تعاىليت تددمدا ما يد  عليدا فدوله ا لصفة ا لأتخر عندا  أو يفدم ذلك من شي، خارج عندا. أما 

صفة: ا لفحذف  2ًا﴾َبْحِر فََأَرْدُ، َأْن َأِعيَبدا وَكاَن َوراَ،ُهْم َمِلٌك أَيُْخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصبا لَفكاَنْت ِلدَمساِكنَي يـَْعدَمُلوَن يف 
 اذوف قوله: ﴿فأرد، أن أعيبدا﴾ فإن عيبه إايها مل خيرهدا حملأي كان أيخذ كل سفينة صحيحة غصبا  ويد  على 

 .صفة هاهنا سأنه تددمدا ما يد  عليداا لعي   فحذفت ا ملصحي  دون ا لأخوذ هو ا ملعن كوهنا سفينة  وإمنا 
 :دماسةا حليت أتخر عندا ما يد  عليدا فدو  بعض شعرا، ا لوأما 

 3عرس أو مندا يئيما له    كل امرئ ستئيم من 
ن زوج وال يئيم  ما الستئيم منه أو مندا يئيم إذ ال تئيم هي  فإنه أراد كل امري، متيزوج  إذ د  عليه ما بعده من قوله:

بيت  إذ ليس كل امري، يئيم من ا لوصوف ما د  عليه  ولوال ذلك ملا ص  معىن ا مل من زوهة  فجا، بعد ا الهو 
 . إذا كان متيزوهاا العرس 

                                                           

 .2/257فصل  ا ملشر   -1 
 .79كد : ا ل -2 
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من قصيدة له يع،  بيتا لسالم  و ا نإأن عدميت ولدته  وكان شاعر ثدي  يف  هللا: نعم  أشدد ا  كم  فدا حلوا: ييزيد بن ا لينشد شعرا كأنه من أشعار ا؟ فد
 يدا ابنه بدرا  أوهلا.ف

 كيما حلل  ا ليض ... رهبا لذي  ا  مثا سأاي بدر و 
 .2/247شاعر  ا لكات  و ا لثائر يف أدب ا لثل ا مل. و 2/41دماسة  ا حلوهو يف ديوان 
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ا  يف ا السجد ا ملني: "ال صالة جلار ا لكالم فدو  ا لصفة فيه من شي، خارج عن ا لوأما ما يفدم حذف 
ا راد به ا ملديث  فعلم حينئذ أن ا حلسجد من غري هذا ا ملسجد يف غري ا ملفإنه قد علم هواز صالة هار  1سجد"مل
 لف،  وإمنا علم من شي، خارج عنه.ا ل  وهذا شي، مل يعلم من نفس ا  كدما لفضيلة و ل

ا ض   وأنه مل يصر  حبذفه بل نلدمحه فيدما فسر بعيب السعودأصفة عند ا لوقد وهد ا بعض إشارا، حلذف 
﴿من هو:﴾ "شديد كانوا فيه  2ِذي َأْطَعدَمُدْم ِمْن ُهوٍ: َوآَمنَـُدْم ِمْن َخْوٍف﴾ا ل: ﴿تعاىلكرامية  مندا قوله ا لاي، آل

و خوف ر قدره وهعظام." ﴿وآمندم من خوف﴾ "عظيم ال يدادا لي  و ا جلذي أكلوا ا لدح  ا لقبلددما وقيل أريد به 
كذلك أشار   3ذام فال يصيبدم يف بلدهم."ا جلتتخط  يف بلدهم ومسايرهم وقيل خوف ا لفيل أو خوف ا لأصحاب 

ة ا حل﴿أيخذ كل سفينة﴾ "أي ص 4: ﴿وََكاَن َورَاَ،ُهْم َمِلٌك أَيُْخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا﴾تعاىلصفة يف قوله ا لحذف  إىل
 5وقد قرئ كذلك."

 
 
 
 
 
 

 دملة:ا جلحذف 

 دسما لشرط  هواب ا لهوبة: هواب ا سأحذف  
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يف مواضع   -أيضا –كرمي يف مواضع كثرية  وها، حمذوفا ا ل الدرآنعروف أن هواب "لو" ورد مذكورا يف ا ملمن 
كرمي. ا ل لدرآناصون يف تفسريه: "وحذف هواب "لو" شائع مستفيض  وكثر حذفه يف ا ملدر ا لكثرية  يدو  صاح  
 .1نابغةا لديس و ا لعرب ونثرهم حذفه كثريا. ومثل له بشعر امرؤ ا لوقد ورد يف أشعار 

ْد َلَك َمْدَفعا   وَهدَِّك لو شيُ، أا ا رسولُه   ديس: ا لامرؤ  ا  ق  2ِسواك ولكن ملَْ جنَِ
 4-3قالِئلُ  ا   ليا الَّ أبو ُحُجٍر    اً ا ملرِي لو هاَ، سا خفدما كان بني    نابغة:ا ل ا  وق

باب " فندرس أساحلذف، وأسرار بالغية ختصددما  وإذا كنا يف موضو: " الدال احلذفذكر و ا لمث لكل من  
إببراز أسراره  اعتىن هللاسعود رمحه ا ل. وال حظنا أن أاب أيب السعودعالمة ا لنظرة    كرمي من خالا ل الدرآنيف  احلذف

واضع يف تفسريه. وحلذف هواب "لو" عنده أسباب متعددة قد جتدمع يف آية واحدة مندا سببني أو أكثر. ا مليف كثري من 
 عامة وإبراز أسراره يف هواب "لو" خاصة. احلذفوعنايته بكش  أسرار  أيب السعودوكل ذلك يد  على عدم  نظرة 

 بيان:ا لقد حيذف هواب "لو" لكونه أمرا فظيعا خارها عن دائرة 
يعا لَعذاَب َأنَّ ا لِذيَن ظََلدُموا ِإْذ يـََرْوَن ا لَوَلْو يـََرى  :﴿تعاىله قوله ا لومث َِِِّ مجَِ  5َعذاِب﴾ا لَشِديُد  هللااً َوَأنَّ ُدوََّة 

عبارة ل احاطة بكنده  وإما لضي  ا نإبيان إما لعدم ا ل: "هواب لو حمذوف لإليذان صخروهه عن دائرة أبو السعود ا  ق
عذاب ل اتفجع عليه  أي لو علدموا إذ رأوا ا لضجر و ا لستدمع من ا ملع ر أو ا مل يستطيعه ا النإجياب ذكره معنه  وإما 

ا سرة و ا حلدوة هل مجيعا وال دخل الحد يف شئ أصال لوقعوا من ا لقد حل هبم ومل يندذهم منه أحد من أندادهم أن 
  صلى طاب للرسو ا خفوقانية على أن ا لتا،  ل"ولو ترى" اب ية قرا،ة أخرى  أيا آلويف  6 ندم فيدما ال يكاد يوص ."ل
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ا و  و هل اذوف حينئذ: "لرأيت أمرا ال يوص  من ا حملواب ا جلعليه وسلم أو لكل أحد ممن يصل  للتخطاب. ف هللا
 1فظاعة". ل

بيان. ل انظر وفظاعته اليكاد أن أي،ي يف إحاطة ا ملدرا،تني يد  على هو  ذلك ا ليف كلتا  احلذفال حظنا أن 
لو" : "وفائدة حذف هواب"ا  ية  حيث قا آليف  احلذفصون يف بيان نكتة ا ملدر ا لوقري  من هذا قو  صحاب 

وقد " ابن عطية: ا  وق 2"سامع يدصر مهه عليه.ا لنفس كل مذه  فيه صخالف ما لو ذكر  فإن ا لاستعظامه وذهاب 
 3ت."ما شرح إىلسامع يسدمو به ختيله  ولو شرحت له لوطنت نفسه ا لغة  سأنك تد: ا لمب حذف هواب َلوْ 

سعود: "هواب "لو" حمذوف ثدة بظدوره  ا لأبو   ا  ق 4نَّاِر﴾ا لَوَلْو َترى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى  :﴿تعاىلومثله قوله 
ا يوقفون على  ظرف عليه  لو تراهم حنيا لة ما يف حييز  لعبارة عن تفصيله  وكذا مفعو  "ترى" لدالا لوإيذا ا بدصور 

هذا يف كل    ا: لظدوره  وقد يداسأو لوهدني    احلذفتعبري." وأنه هوز ا لنار حىت يعاينوها لرأيت ما ال يسعه ل
 علم ابا ل لكان من قبيل ا ال  و البابمن هذا  الفصالسأو كدما مر يف   احلذف  فإنه شرط من شروط احلذفمواضع 

ال ة على أنه أمرا فظيعا هائال ال يدادر قدره  و  لساب   أي للدالا ل ا  ثا ملثاين: وهو كدما مر يف ا لوهه ا لغي . و ل
 َوَلْو َترى ِإِذ  : ﴿تعاىلدبيل قوله ا لومن هذا  5 تعبري.ا ليسعه 

ُ
"هواب لو حمذوف  6ْجرُِموَن  اِكُسوا ُرُؤِسِدْم ِعْنَد َرهبِِّْم﴾ا مل

ُض َوال رْ ا سأَ َلْو ُتَسوَّى هِبُِم  ية:﴿ا آلواب لظدوره يف هذه ا جلوكذلك ُحذف  7أي لرأيت أمرا فظيعا ال يدادر قدره."
 9: "وهواب لو أيضا حمذوف إيذا ا بغاية ظدوره أي لسروا بذلك."أبو السعود ا  ق 8َحِديثًا﴾ هللاَيْكُتدُموَن 

ُتْم تـَْعَلدُمونَ  : ﴿تعاىلة ما سب  عليه  وذلك يف قوله ل وقد حيذف هواب "لو" لدال أبو  ا  ق 10﴾َلْو أَنَُّكْم ُكنـْ
مئذ قلة ة ما سب  عليه أي لعلدمتم يو  لواب حمذوف ثدة بدالا جلعلم و ا لأي تعدمون شيئا ولو كنتم من أهل " :السعود
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للتدويل يف  احلذفسعو ا لدبيل ما رآه أبو ا لومن هذ  1ا."إليديوم ولعدملتم مبوهبه ومل ختلدوا ا للبثكم فيدا كدما علدمتم 
ا ة على  ل: "ُحذف هواب "لو" لدالأبو السعود ا  ق 2يدني﴾ا ل: ﴿َكالَّ َلْو تـَْعَلدُموَن ِعْلَم تعاىلتكاثر يف قوله ا لسورة 

فعلتم ما ال تستيدنونه ليدني أي: كعلدمكم ما ا لمر ا سأية: "أي لو تعلدمون ما بني أيديكم علم ا آلتدويل  وتددير ل
أنفسكم  يدني الزدهرمت وابدرمت إنداذا لذوف بدوله: "لو تعلدمون علم ا حملواب ا جلوقدر ابن عطية  3يوص  وال يكتنه."

واب: جل اصاحبه يف تددير  ا  كشاف  حيث قا ل  هو أبو السعودعالمة ا لويُرى أنه مصدر ما أتى به  4لكة."ا هلمن 
دا مهدمكم: يت وكلتم بعلدما لمور ا سأيدني  أى: كعلدمكم ما تستيدنونه من ا لمر ا سأيديكم علم "لو تعلدمون ما بني أ

ا ا  : " إن إيضا  كشاف فائدة  حيث قا لهدلة" وزاد صاح     لفعلتم ما ال يوص  وال يكتنه  ولكنكم ضال
لَتَـَرُونَّ  ية: ﴿ا لتا لية آل ا بيانه يف ذوف  مثا حملهواب "لو"  إىلشي، بعد إهبامه يد  على تفتخيدمه وتعظيدمه  يشري به ل

 6."شي، بعد إهبامه من تفتخيدمه وتعظيدمها لفبني هلم ما أنذرهم منه وأوعدهم به  وقد مر ما يف إيضا   5ِحيَم﴾ا جلَ 
رُْكٍن  إىلآِوي  َلْو َأنَّ ِي ِبُكْم قـُوًَّة أَوْ  ا  : ﴿قَ تعاىله قوله ا لوقد حيذف هواب "لو" ليتناو  كل متناو   ومث

  8: "لو أن ىل بكم قوة  لفعلت بكم ما فعلت وصنعت ما صنعت"أبو السعود ا  ق 7َشِديٍد﴾
ا  ليهإذكور عليه لالختصار. وأشار ا ملة  لواضع ثدة بدالا ملشرط يف أكثر ا لوحذف هواب "إن" من أدوا، 

أبو  ا  ﴾ ق: ﴿إن كنتم صادقنيتعاىلذلك قوله  ا  واضع   نورد مندا بعضدا. مثا مليف كثري من  أبو السعودعالمة ل
هنا دعواكم ة كدما أا هلذكور عليه أي إن كنتم صادقني يف أن أصنامكم ا ملة  لشرط حمذوف ثدة بدالا ل: "هواب السعود

رَأَيـَْتُكْم ومثله قوله عيز وهل:﴿ُقْل أَ  9."هللاتدعون إن أاكم عذاب  هللاعروفة أو إن كنتم قوما صادقني فأخ روين أغري ا مل
َر ا لأَْو أَتـَْتُكُم  هللاِإْن َأَاُكْم َعَذاُب  ُتْم َصاِدِقنَي﴾ هللاسَّاَعُة أََغيـْ ا أن هواب  أبو السعودعالمة ا ليرى  10َتْدُعوَن ِإْن ُكنـْ
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ٌة  هل اذكور عليه  وتدديره  "أْي ِإن ُكنُتْم صادقني يف أن أصنامكم ا ملة  لشرط ﴿إن كنتم صادقني﴾ حمذوف ثدة بدالل
فإن صدقدم أبيِّ  . هللاتدعون إن أاكم عذاُب  هللاعروفُة أو إن كنتم قوماً صادقني فأخ روين أغرَي ا ملكدما أهنا دعواكم 

أغري :﴿تعاىلواب ما يد  عليه قوله ا جلمث رد على من هعل   1 معىن كان من موهبا، إخبارِهم بدعائدم غريَه سبحانه."
ا كرمي. "سأن ا لنظم ا لة ا ل  بنا،ا على كونه خمال جبيز هللاضدمري لغري ا لذوف بــ"فادعوه" على أن ا حملتدعون﴾ وقدر  هللا
رد  لويبدو أنه أراد اب 2عند إتيان ما يتأتى ال نفُس دعائدم إايه." تعاىلخباُر بدعائدم غريَه ا نإطلوب مندم إمنا هو مل

زاده و  أيب السعوددونوي ره  رأي ا ل"فادعوه". وصاح  حاشية  واب بدوله:ا جلسأنه قدر  3بيضاوي ا لداضي ا لقو  
فادعوا أصناكم  -هناصائ  وقت اتياا ملعداب و ا ليف دفع  إليهتضر: ا لوهية ا ال لشرحا وتوضيحا بدوله: "فإن مدتضى 

ة ا ل  جليز مناس  فظدر عدم صدقكم. وهذا تعاىل إايه ا اللكنكم ال تدعون حينئذ  -حس  مدعاكم أهنا  افعة ودافعة
 4رتباط فاندفع ما قيل."ا السياق أكدمل ا لسباق و  لناسبة ومرتب  ابا ملكرمي أشد ا لنظم ا ل

رط حمذوف ثدة شا ليف تفسريه: "وهواب  ا  سعود وندل كالمه ندال أمينا  قا لعاين أاب ا ملوابع صاح  رو  
 افعة أو إن   ة أو أن عبادتكم هلاا هلقني يف أن أصنامكم إن كنتم صاد -على ما قيل -تدديرا لذكور عليه  و ا ملة  لبدال

م من موهبا،  فإن صدقدا خل هللاتدعون إن أاكم عذاب  تعاىل هللاا غري ا هلصدق فأخ روين أا لكنتم قوما من شأنكم 
َر تعاىلواب ما يد  عليه قوله ا جلأخبارهم بدعائدم غريه سبحانه. وقيل: إن  أعين فادعوه على أن  َتْدُعوَن﴾ هللا: ﴿َأَغيـْ

ار بدعائدم غريه هل خبا نإطلوب مندم إمنا هو ا ملكرمي كي  ال و ا لنظم ا لة ا ل. واعرتض أبنه خيل جبيز هللاضدمري لغري ا ل
ا صوااب يؤيده م أبو السعودعالمة ا ل إليهما ذه   -أعلم هللاو -وندو  5شأنه عند إتيان ما أي،ي ال نفس دعائدم إايه."

ُه َتْدُعوَن فـََيْكِشُ  َما َتْدُعوَن ا آلمتصال بعد هذه  تعاىلا، يف قوله ه ِإْن َشاَ، َوتـَْنَسْوَن َما  ليهإية  وهو قوله: ﴿َبْل ِإايَّ
 : ﴿عاىلتكرامية شرط آخر  وهو قوله ا لية ا آلدملة معطوفة على ما قبلدا. ويف ا جلخاصة إذا كانت هذه  6ُتْشرُِكوَن﴾
َر ا لأَْو أَتـَْتُكُم  هللاْم ِإْن َأاُكْم َعذاُب ُقْل أَرَأَيـَْتكُ  ُتْم صاِدِقنَي﴾ هللاسَّاَعُة َأَغيـْ   وقد أبو السعودمل يتعرض له  7َتْدُعوَن ِإْن ُكنـْ
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بدا،  وقيل: إنه ل افسرون يف هوابه وكثر، فيه آرائدم فديل حمذوف تدديره: "فدمن تدعون"  وقيل: وعليه أبو ا ملاختل  
ع ستفدامية ال تدا الدملة ا جل: "ا  تسديل  فدا ليف شر   2دماميينا لهبذا  وأنكره  1رضيا ل ا  أرأيتكم  قمذكور وهو: 

نحو ل اشرط حمذوف د  عليه "أرأيتكم"  وما ثبت يف كت  ا لستفدامية مستأنفة  وهواب ا الهوااب للشرط بدون قائل 
شرط ل ا: "إذا كان هواب ا  رضي قا لفا،." لكن ا لدخو  ستفدامية إذا كانت هوااب للشرط جي  ا الدملة ا جلمن أن 

تدعون﴾  هللافا،  فلذا اختار كون مجلة ﴿أغري ا لدملة فعلية أو امسية مل تدخل ا جلستفدام سوا، كانت ا المصدرا هبدميزة 
ختالفا، ا الذه ه إىل: "انظر ا  تختلفة  وقا ملرا، ا آلدونوي أبدى عن تعجبه هبذه ا لهوااب للشرط." وصاح  حاشية 

ة ل واب حمذوفا لدالا جلأن يكون  إليهذي أذه  ا لأبو حيان وتبعه غري واحد " ا  وق 3ع را،."ا لفإهنا تسك  فيدا 
كشفه كدما تدو : أخ رين عن ل تعاىل هللافأخ روين عنه أتدعون غري  تعاىل هللا﴿أَرَأَيـَْتُكْم﴾ عليه تدديره إن أاكم عذاب 

ا ك "أنت ظة أخ رين عليه. ونظري ذل لواب لدالا جلتددير إن ها،ك فأخ رين فحذف ا لفإن زيد إن ها،ك ما تصنع به 
  4 إن فعلت" انتدى فافدم وال تغفل."مل

َأِطيُعوا َوَأْصِلُحوا َذاَ، بـَْيِنُكْم وَ  هللارَُّسوِ  فَاتَـُّدوا ا لَِِِّ وَ  ا  نـْفَ ا سأَ ُقِل  ا  نـْفَ ا سأَ وَنَك َعِن ا ل: ﴿َيسْ تعاىلومثله قوله 
ُتْم ُمْؤِمِننَي﴾ هللا واب جل اذكور عليه  أو هو ا ملة  لواب حمذوف ثدة بدالا جلثالثة و ا لوامر  سأ"متعل  اب 5َوَرُسوَلُه ِإْن ُكنـْ

وقد  6  للدمتخاطبني."عل  به وفيه تنشيا ملعل  بنا، على حتد  ا ملدصود حتدي  ا ملشدور  وأاي ما كان فا ملالف ا خعلى 
واب حمذوف ا جليف تفسريه: "و  ا  واب  حيث قا جلغرض حذف  إىلشارة ا نإسعود يف  لوسي أابا ال لعالمة ا لواف  

ا ه ال راد بيان ترت  ما ذكر عليا ملشدور  وأاي ما كان فا ملالف ا خواب على ا جلذكور عليه أو هو ا ملة  لثدة بدال
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ضائه ما ذكر على تصدي   وال خفا، يف اقتا لاميان  نإراد ابمل اشرط  و  لتعلي  ابا لتشكيك يف إامياهنم  وهو يكفي يف ل
عىن إن  مل اشرط فيه أو شطر  ف ا  عدما سأكامل و ا لاميان  نإمعىن أنه من شأنه ذلك ال أنه الزم له حديدة. وقد يراد اب

ورسوله  تعاىل هللاصال  وإطاعة ا نإتدا، و ا الثالثة ا ل ا  صا خاميان يدور على تلك ا نإ ا  اميان فإن كدما نإكنتم كاملي 
َا تعاىلقوله سبحانه و  ا  كدما لعليه وسّلم  ويؤيد إرادة  هللاصّلى   : ﴿ِإمنَّ

ُ
كاملون يف ا لاد به قطعا ر ا مل إذ ا خلْؤِمُنوَن﴾ ا مل

ا لى عنكرة إذا أعيد، معرفة  و ا لشدور يف ا ملصل ا سأصر  وهو حينئذ هار على ما هو ا حل مل يص  ا الاميان و ا نإ
ا داعدة أغلبية كدما قد صرحوا به يف غري ما لدو  أبن ا لسابدة  ويلتيزم ا لنكرة ا لال يكون هذا عني  اسأو وهه ل

 1موضع."
َلُكْم  هلِلُفوَن ابِ ية: ﴿حيَْ ا لتا لاي، ا آليف  -ة ما سب  عليه لتعويال وثدة بدال -نو:ا لمن  هذا  احلذفوهعل 

ه ورسول هللا: "أي إن كانوا مؤمنني فلريضوا أبو السعود ا  ق 2َوَرُسولُُه َأَح ُّ َأْن يـُْرُضوُه ِإْن َكانُوا ُمْؤِمِننَي﴾ هللالِيـُْرُضوُكْم وَ 
ُتْم ُمْؤِمِننَي﴾ 3رضا،." نإمبا ذكر فإهندما أح  اب   سعو يف تدديره:"إنا لأبو  ا  ق 4﴿ُقْل بِْئَسدَما أَيُْمرُُكْم بِِه ِإاميَانُُكْم ِإْن ُكنـْ

امياَن هبا مثُل نإ اعدمِل مبا فيدا فبئسدما أيمرُكم به إاميانُكم هبا وإذ اليسوغ ا لدو  و ا لكنتم مؤمنني هبا عاملني فيدما ذُكر من 
ُتْم َصاِدِقنَي﴾ ل﴿ُقْل فَْأتُوا ابِ  5دبائِ  فلستم مبؤمنني هبا قطعاً."ا لتلك  قدمي  أي يف دعواكم أنه حترمي 6تـَّْورَاِة فَاتْـُلوَها ِإْن ُكنـْ

   7بتة.ا للك ذ إىلتوراة فاتلوها فإن صدقكم مما يدعوكم  لذكور عليه أي فأتوا ابا ملة  لشرط حمذوف لدالا لوهواب 
: ﴿َوِإَذا ِقيَل هَلُُم تعاىلذلك يف قوله  ا    مثاسأوىلشرط يف آية ثدة ابنفدامه من آية تلي ا لوقد حيذف هواب 

: "وهواب إذا حمذوف ثدة ابنفداِمه من قوله أبو السعود ا  ق 8َوَما َخْلَفُكْم َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن﴾اتَـُّدوا َما بـَنْيَ أَْيِديُكْم 
َدا ُمْعرِِضنَي﴾ا الَّ :﴿وما أتتُيدم من آيٍة من آاي، َرهبِّْم تعاىل بني ا لنفدام ا المث فسر هذا  10 انفداما بيِّنا." 9 َكانُوْا َعنـْ
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ذا كان بغريها وأمَّا إ -النصنفدام حاصل بعبارة ا الأي ف -النصكرامية فبعبارة ا لية  آلاب نذارُ ا نإبدوله: أما إذا كان 
م فألْن يُعرضوا عن غريها بطري  -النصة  لنفدام حاصل بدالا الأي  -ته لفبدال م حني أعرضوا عن آاي، رهبِّ  سأهنَّ
ية ا آلكون   إىلتدمجيد ا لو أشار ابن  1حسبدما اعتاُدوه."عذاب أعرُضوا ا لويَّة كأنَّه قيل: "وإذا قيل هلم اتَّدوا اسأول

عذاب ل ابيضاوي يف قوله: "كأنه قيل: وإذا قيل هلم اتدوا ا ليزا، يف حاشيته على ا جل﴿وماأتتيم من آية﴾ دليال على 
ا ضدم  ولذلك قايزا، لكونه استئنافا لبيان علة إعر ا جلية دليل ا آلذوف  وما أتاهيم ا حملأعرضوا  فأعرضوا هواب "إذا" 

بيضاوي وبني ا لداضي ا لفرق بني رأي ا لومل نلح،  2سأهنم اعتادوه ومترنوا عليه." -وابا جلبيضاوي يف تددير ا ل - 
ندال  السعود أيبوسي بندل عبارة ا ال لعالمة ا لغري أن كالم صاحبنا أوكد وأوض . واكتفي  أيب السعودعالمة ا لرأي 

ن آية من آاي، رهبم وما أتتيدم م تعاىليف تفسريه: "وهواب إذا حمذوف ثدة ابنفدامه من قوله  ا  أمينا ومل ييزد عليه  ق
ته  لا فبدال  وأما إذا كان بغريهالنصكرامية فبعبارة ا لية  آلنذار ابا نإ كانوا عندا معرضني انفداما بينا  أما إذا كان ا ال

عذاب أو اتدوا ل ا كأنه قيل: وإذا قيل هلم اتدوا اسأوىلسأهنم حني أعرضوا عن آاي، رهبم فألن يعرضوا عن غريها بطري  
 3ما يوهبه أعرضوا سأهنم اعتادوه ومترنوا عليه."

َوَرَزَقيِن ِمْنُه رِْزقاً َحَسناً  اي قـَْوِم أََرأَيـُْتْم ِإْن ُكْنُت َعلى بـَيَِّنٍة ِمْن َريبِّ  ا  : ﴿قتعاىلواب قوله ا جلوكذلك من حذف 
 إليهَعَلْيِه تـَوَكَّْلُت وَ  هل ابِ الَّ  اْصالَ  َما اْسَتطَْعُت َوما تـَْوِفيِدي ا نإِ  ا الَّ َما َأهْناُكْم َعْنُه ِإْن أُرِيُد  إىلَفُكْم ا لَوما أُرِيُد َأْن ُأخ

المة عا لبيضاوي سأن ا لداضي ا لكشاف و ا لره صاح  ية ونذكر أوال ما قدا آلشرط حمذوف يف ا لهواب  4أُنِيُ ﴾
ىب عىن: أخ روى إن كنت على حجة واضحة ويدني من ر ا ملكشاف: "ا لصاح   ا  سعود مل يرتض بتدديرمها. قا لأاب 

 ال اا، ال يبعثون نبيا سأعاصي؟ و ا ملك  عن ا لواثن و ا سأديدة  أيص  ي أن ال آمركم برتك عبادة ا حلوكنت نبيا على 
ا روحانية و ا لامع للسعادا، ا جلنعام ا نإواب: "هل يسع مع هذا ا جلبيضاوي يف تددير ا لداضي ا ل ا  وق  5لذلك؟."
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ندي عن دين ا لف و و ا لا ملفه يف أمره وهنيه. وهو اعتذار عدما أنكروا عليه من تغيري ا لسدمانية أن أخون يف وحيه  وأخجل
 1اب،."ا آل

كالم  أي: أتدولون يف شأين ما ا لشرط حمذوف يد  عليه فحوى ا ل: "هواب السعودأبو عالمة ا ل ا  ق
ا ين من غواة  وعددمت ما صدر عا لسفدا، و ا لعىن: إنكم نظدمتدموين يف سلك ا ملتدولون؟" مث فسر ما رآه بدوله  "و 

ا يزأمت يب وأبفعنون  واستدا جلو  وسوسةا لنواهي من قبيل ما ال يص  أن يتفوه به عاقل  وهعلتدموه من أحكام ا لوامر و سأ
ليس مما أيمر  تطفي ا لبتخس و ا لهتناب عن ا الصنام و ا سأتوحيد وترك عبادة ا ل  حىت قلتم: إن ما أمرتكم به من ي

ن  فأخ روين: إن  نو ا جلوسوسة و ا ليت هي من أحكام ا لفطنة  وإمنا أيمر به صالتك ا لعدل ويدضي به قاضي ا لبه آمر 
ام     وال مطدم  لطا  يت ليس ورا،ها غاية للكدما لكدمة ا حلنبوة و ا لك أموري اثبتا على ا ليب  ومكنت من هدة ر 

ا : "هذا هو   اما تدولون مما ال خري فيه وال شر ورا،ه." مث ق ا  ورزقين بذلك رزقا حسنا  أتدولون يف شأين وشأن أفع
لك أي تدديرين مبعيز  من ذا لكرمي." وهعل ما مر من ا لنظم ا لسياق ويساعده ا لسباق و ا لذي يستدعيه ا لواب جل

قوم شعي   -كرمي. "ويرى تدديرمها مناسبا يف صورة محل كالمدما لنظم ا لسياق  ويساعده ا لسباق و ا لما يستدعيه 
  تعاىل هللا ذي آاها ل   الا حلسن" ا حلرزق ا لدين" ويراد بــــ"ا لصالة" "ا لرادة بـ "ا نإديدة و ا حلعلى  -سالما لعليه 

فنا يف ذلك  ا لنا وختا لو طل  يف أما ملتصرف ا لددامية  وترك ا لتنا ا هلعىن: أدينك أيمرك أن تكلفنا برتك عبادة ا ملفيكون 
يدما بيننا   كامل فا لرشد ا لفاضل و ا للم  حلشدور ابا ملوتش  عصا ا؟ وهذا مما ال ينبغي أن يصدر عنك  فإنك أنت 

عىن مل اندم . فأهيبوا مبا أهيبوا به. و ا ل "قد كنت فينا مرهوا قبل هذا" مسرودا على ذلك ا حلم صكدما كان قو  قو 
  أمره ا ل  أن أخني أيصا ملعا ل أستغين به عن  ال حالا الورزقين م تعاىل هللاحينئذ: أخ روين إن كنت نبيا من عند 

 2وأوافدكم فيدما أتتون وما تذرون."
أبو  عالمةا لظاهر  فا لظاهر أو محله على خالف ا لكالم على ا لرا، يف محل آلا وندو  إن حمور اختالف 

 –مره شنعا، يف أن أا لتدم ا لكالم رد على مدا لستديزا،  وأن ا الظاهر ملا أنه مدام ا لاختار عدم محله على  السعود
ظاهر ا للى بيضاوي محله عل اداضي ا لكشاف و ا لسند. واختار صاح   إىلوهنيه غري مستند  -سالما لشعي  عليه 

وسي ا ال لالمة عا ل. واختار أيب السعوديف كالم  إليهشارة ا نإظاهر كدما مر، ا لديدة و ا حلفجا، تدديرمها على حس  
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الف مبنيا على اختالف ا خكل حمتدمل مادام ا لوندو  إن  1بيضاوي  وأنه أفضل وأحسن عنده.ا لداضي ا لما قدره 
 كالم وسباقه.ا لق سيا إىلنظرة ا لوهدة 

ُتْم ِمْن بـَْعِد َما سأَ  ا:﴿َحىتَّ ِإَذا َفِشْلُتْم َوتـََناَزْعُتْم يف تعاىلشرطية قوله ا لعن إذا  احلذفومما ها، فيه  ْمِر َوَعَصيـْ
نـَْيا َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد ا لأَرَاُكْم َما حتُِبُّوَن ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد  ُدْم لِيَـ ِخرََة مُثَّ ا آلدُّ َتِلَيُكْم َوَلَدْد َعَفا َعْنُكْم وَ َصَرَفُكْم َعنـْ  ُذو َفْضلٍ  هللابـْ

 َعَلى 
ُ
ىت حينئذ وقت فحا ل"هواب "إذا" حمذوف إذا اعت ر، شرطية وحىت ابتدائية  وإن هعلت امسا مبعىن  2ْؤِمِننَي﴾ا مل

وقت  إىل هللاصركم ر كأنه قيل: "لدد نلنصا: "صدقكم" ابعتبار تضدمنه ملعىن تعاىلمتعلدة بدوله  إىلحرف هر مبعىن 
  فجواب إذا حمذوف  ويف هواهبا حينئذ ثالثة أوهه  أحدها: أنه "وتنازعتم"  اسأوىلته ا لأما يف ح 3 فشلكم وتنازعكم."

 لثلثاادوالن ضعيفان هدا. و ا لثاين: أنه "مث صرفكم" و "مث" زائدة  وهذا ا لفرا،. و ا لواو زائدة وهذا قو  ا لوتكون 
 ابصرين: أنه حمذوف  واختلفت عباراهم يف تدديره  فددره ابن عطية: "اهنيزمتم"   وقدره ا لصحي  وهو مذه  ا لوهو 

نْيا َوِمْنُكْم ا لِمْنُكْم َمْن يُرِيُد  بدا،: "ابن لكم أمركم"   ود  على ذلك قوله: ﴿ا لوقدره أبو  4يزخمشري: "منعكم نصره" ل دُّ
سدمني"  ق إىل"اندسدمتم  -ي ا حملبحر ا لصاحب   -شيخ:ا ل  وقدره غريه: "امتحنتم"   وقدره  5ِخرََة﴾ا آلَمْن يُرِيُد 

ُدْم ُمْدَتِصٌد﴾ا ل إىلفـََلدمَّا جَنَّاُهْم  ويد  عليه ما بعده  وهو نظري: ﴿ كشاف ا لقو   أبو السعودعالمة ا لواختار  6.7بَـرِّ َفدِمنـْ
بتال، ا السأنه يرده هعل  8بيضاوي ا لداضي ا لوأنكر على من قدر " امتحنكم" كذوف بدوله:"منعكم نصره" ا حملفددر 

دونوي بتددير "أراد" أي أراد امتحانكم فال يرده هعل ا لوأوله صاح  حاشية  9ر.النصرتت  على منع ا ملغاية للصرف 
-واب ا جليف  يزخمشري "منعكم نصره"ا لر بل يالئدمه. مث أقر أبن ما قدره النصرت  على منع ا ملبتال، غاية للصرف ا ال

 10هو أسلم. -وهو اختيار صاحبنا كدما مر
                                                           

 6/314عاين  ا ملرو   -1 
 .152عدمران:  ا   -2 
 2/99  أبو السعود -3 
 .1/427كشاف  ا ل -4
 .152عدمران:  ا   -5 
 .32لددمان:  -6 
 3/437صون  ا ملدر ا ل -7 
 .2/43بيضاوي  ا لتفسري  -8 
 2/99  أبو السعود -9 
 .6/358دونوي  ا لحاشية  -10 



 

 (331) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

:﴿ َوِسيَ  عاىلتبيان  وذلك يف قوله ا ليدصر منه  ا    لكونه على حأيب السعودوقد حيذف هواب "إذا" عند 
ُتْم فَاْدُخُلوَها خَ هَلُْم َخيزَ  ا  َوابـَُدا َوقَ نَِّة ُزَمرًا َحىتَّ ِإَذا َهاُ،وَها َوفُِتَحْت أَبْـ ا جلَ  إىلِذيَن اتَـَّدْوا َربَـُّدْم ا ل ا نـَتـَُدا َساَلٌم َعَلْيُكْم ِطبـْ
 اكراما، ما ال حيدق به نطاق ا ل: "وهواب إذا حمذوف لإليذان أبن هلم حينئذ من فنون أبو السعود ا  ق 1ِديَن﴾ل
م ا ال الكاره و ا ملم عليكم﴾ من مجيع هلم خيزنتدا سال ا  عبارا، كأنه قيل حىت إذا ها،وها وقد فتحت أبواهبا ﴿وقل

ا كان مما دين﴾ كان ما لنعيم ﴿فادخلوها خا لعاصي أو طبتم نفسا مبا أتي  لكم من ا مل﴿طبتم﴾ طدرمت من دنس 
 2بيان."ا ليدصر عنه 

فـََلدمَّا  :﴿البدرةية من سورة ا آليف  تعاىله قوله ا لباس  مثا ال لمن من ا سأقد حيذف هواب"ملا" لإلجياز و 
  كشافا لوهدني يف هواب"ملا" سائرا على مندج صاح  ا ل أبو السعودهوز  3بُِنورِِهْم﴾ هللاَأَضاَ،ْ، َما َحْوَلُه َذَهَ  

ثاين ا للغ  و دونوي أبا لبنورهم" وهعله صاح  حاشية  هللا: "ذه  تعاىلأن يكون هواب ملا مذكور وهو  قوله  اسأو ف
َلدمَّا َذَهُبوا بِِه َوَأمْجَُعوا فَـ  : ﴿تعاىلبنورهم﴾ استئناف وهواب "ملا " حمذوف كدما يف قوله  هللا: ﴿ذه  تعاىلأن يكون قوله 

﴾ا جلُ َأْن جَيَْعُلوُه يف َغياَبِت  ظلدما، خابطني ا لوتدديره "مخد،" أي: "فلدما أضا،، ماحوله مخد، فبدوا يف   4 ِّ
 5 كد  يف إحيائدا."ا لمتحريين خائبني بعد 

 تحرز عنا لداعي أبنه جمرد ا ليف حاشيته هذا  6تدمجيدا لباس  وفسر ابن ا ال لمن من ا سأجياز و ا نإهنا  احلذفوداعي 
ن هنس ذهاب واب شي، ما جلستئنافية فإهنا تد  على أن ا الدملة ا جلدليل وهو هذه ا لكالم بذكره لوهود ا لة ا لاستط
سأمن  وابا جل: "وهواز حذف ا  ماحوله طفيت أو مخد،.  مث ق دمود  تدديره: فلدما أضا،،ا خنفطا، و ا النور كا ل

ا ضا،ة و نإ اتدمثيل مبجرد ا لنافدني فال يكون ا ملكالم يف ذم ا لأن  ا  كالم دا لعليه أي سأن سياق  ا  دا لباس ا ال ل
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ا حه يف ترهيدونوي ا ل  صاح  حاشية ا لنار. ونراه خيا لكالم يف مدحدم فال بد مع ذلك من مخود ا ل لكان ال
يد  على أن  احلذفلف،  إذ ا لعىن من ا ملستوقد مبا هو أبلغ يف أدا، ا مليعرب عن صفة  احلذف: ا    وقاسأو وهه ل

واب ا جلصص تدمجيد أن ال خيا لة وصفة ال اميكن أن تبني وتشر . وهلذا يدعو ابن ا لضا،ة حا نإحصل للدمستوقد بعد 
نظر مل اكشاف بل أوىل أن جيعل عام ليد  على هو  ذلك ا لو  أيب السعودعند ذوف بـــ"مخد، أو طفيت" كدما مر ا حمل
  1تحري."ا ملاب  ا خ

يف قصة سيد ا  عاىلته قوله ا لبيان  مثا لواب لإليذان بظدوره ولإلشعار أبن تفصيله ال يسعه ا جلوقد حيذف 
ا َأْن جَيَْعُلوُه يف صحرا،: ﴿فـََلدمَّا َذَهُبوا بِِه َوَأمْجَُعو ا ل إىلحني أخذه إخوته  -سالما لصالة و ا لعليه وعلى نبينا –يوس  
﴾ا جلُ َغَياَبِت  عبارة ل ا: "هواب "ملا" حمذوف إيذا ا بظدوره وإشعارا أبن تفصيله مما ال حيويه فلك أبو السعود ا  ق 2 ِّ

اط  تخا ملبيوس  أخوته ليعطي  كرمي مل يفص  عن ما فعلا لنظم ا لكأن   3 ذية ما فعلوا."ا سأوجمدمله فعلوا به من 
ن قبل يوس . ا  وص ر وجتلد ما حلخوة ومنظر ا نإتتخيل بنفسه من منظر ظلم وقسر وعن  من قبل ا لتصور و ا لفرصة 

ه فجعل صحرا، أخذوا يؤذونه ويضربونه حىت كادوا يدتلونا ل إىلفيه: "يروى أهنم ملا برزوا  أبو السعوده ا لولندرأ ما ق
نيزعوها من يديه  فدلوه فيدا بئر فتعل  بثياهبم فا ل إىليدوذا: أما عاهدمتوين أن ال تدتلوه؟ فأتوا به  ا  يصي  ويستغيث فد

: اي إخواه ردوا علي ا  ه  فد سأبيا الدم احتي لفتعل  بشفريها  فربطوا يديه  ونيزعوا قدميصه ملا عيزموا عليه من تلطيتخه اب
دوه ل احد عشر كوكبا تؤنسك  فدلوه فيدا فلدما بلغ نصفدا ا سأددمر و لا شدمس و ا لوا: اد: ا لقدميصي أتوارى به  فد

أهاهبم صتخرة فدام عليدا وهو يبكي  فنادوه ظن أهنا رمحة أدركتدم ف إىلبئر ما، فسد  فيه مث أوى ا لليدمو، وكان يف 
 ؤملا ملنظر ا ملسامع هذا لا  أخفي عن الدرآين احلذفف 4طعام كل يوم." لفأرادوا أن يرضتخوه فدمنعدم يدوذا وكان أيتيه اب

 يف حلظة وأراه يف حلظة أخرى يف صورة أبلغ وأوكد إذا فكر وأتمل فيدا.
ا صالة و ل اعليددما وعلى نبينا  –ومن حسن بالغة حذف هواب"ملا" يف قصة سيد ا ابرهيم وابنه امسعيل 

دم واب لإليذان بعا جلواندادا وَخَضعا له. حذف  تعاىل هللاأي استسلدما سأمر " 5﴿فـََلدمَّا َأْسَلدَما َوتـَلَُّه لِْلَجِبنِي﴾ -سالمل
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ا  حيي  به نطاق كان ما كان مما ال  تعاىل اهلتعبري بتفاصيله  كأنه قيل: أي بعد استسالمددما واستتخالص أمرمها لوفا، 
ملا مل يوف  أحد ملثله في  تو ا لبال، بعد حلوله و ا لعلى ما أنعم به عليددما من دفع  تعاىل اهلبيان من استبشارمها وشكرمهل

 1غري ذلك." إىلعظيم ا لثواب ا لني مع إحراز ا ملعا لوإظدار فضلددما بذلك على 
فاصيله. عبارة عن بيان تا لشعار بضي  ا نإتدويل و ا لوكذلك حُيذف هواب "لوال" سأسباب مر ذكرها  ومندا: 

أبو عالمة ا ل ا  ق  2تـَوَّاٌب َحِكيٌم﴾ هللاَعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َوَأنَّ  هللانور: ﴿َوَلْواَل َفْضُل ا لية من سورة ا آليف  تعاىله قوله ا لمث
عليكم ورمحته  عاىلتعبارة عن حصره كأنَّه قيل ولوال تفّضله ا لشعار بضي  ا نإ: "هواُب لوال حمذوٌف لتدويله و السعود
لِّعان لكان ا لحكم  يت من مجلتدا ما شر: لُكم منا له وأحكامه ا لتَّوبة حكيم يف مجيع أفعا لغ يف قبو  ا لمب تعاىلوأنَّه 

يزَّوج حّد ا ل  على لوه -لعانا لأي  -لو مل يشرْ: هلم ذلك تعاىلبيان. ومن مُجْلته أنَّه ا لما كاَن مما ال حيي  به نطاق 
حة. ويف ذلك من فضاا لا يف زوهته وأنّه ال يفرتي عليدا الشرتاكددم ا  ظاهر صدقه سأنّه أعرف حبا لدذف مع أّن ا ل

ه ا لو إمدكاذب فدا لصادق فظاهر وأما على ا لرمحة ما ال خيفي أما على ا لتفضل و ا لغة وآاثر ا لبا لكم ا حلأحكام 
يته سبحانه ما أعظم شأنه تعرض لعنوان توابا لد عنه وتعريضه للتوبة حسبدما ينبئ عنه ا حلدنيا ودر، ا لسرت عليه يف ا لو 

 3رمحته وأدق حكدمته."وأوسع 
ٌ، ملَْ تـَْعَلدُموُهْم َأْن ُمْؤِمُنوَن َوِنَساٌ، ُمْؤِمَنا ا  :﴿َوَلْواَل رِهَ تعاىلذكور عليه مثله قوله ا ملة  لوقدحيذف ثدة بدال

ُدْم َمَعرٌَّة ِبَغرْيِ ِعْلٍم لُِيْدِخَل   : "هواب لوال  حمذوف لدالأبو السعود   اق 4يف َرمْحَِتِه َمْن َيَشاُ،﴾ هللاَتطَُئوُهْم فـَُتِصيَبُكْم ِمنـْ
بذلك مكروه ملا ك   ني هبم فيصيبكما ملكافرين غري عا لعىن لوال كراهة أن اهلكوا  اسا مؤمنني بني ا ملكالم عليه و ا لة ل

ِه َلْواَل َأْن َرَبْطَنا َعَلى بِ  : ﴿َوَأْصَبَ  فـَُؤاُد أُمِّ ُموَسى فَارًِغا ِإْن َكاَدْ، لَتـُْبِديتعاىلومثل ذلك يف قوله  5أيدييكم عندم."
 قـَْلِبَدا لَِتُكوَن ِمَن 

ُ
: إن كاد، تعاىلوهو قوله  7ة ما قبله عليه" ل: "هواب لوال حمذوف لدالأبو السعود ا  ق 6ْؤِمِننَي﴾ا مل
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حىت أصب   اط بدلبها حملضطراب ا الدل  و ا للتبدي به  كأنه قيل: لوال أن ربطنا على قلبدا سأبد، به أنه ابنه لشدة 
 تسلية موضع فيه .ا لفؤادها فارغا لذلك ومل يب  لالطدمئنان و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دسم:ا لحذف هواب 
 إىل لسعودأبو اعالمة ا لعيزييز  وقد أشار ا لكتاب ا لدسم وهو شائع كثري ال سيدما يف ا لواب عن ا جلحيذف 

ديامة: ﴿اَل أُْقِسُم ل ايف سورة  تعاىله قوله ا لكالم. مثل اة عليه سياق  لنكا، بالغية يف حذفه  رغم حذفه مطردا للدال
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ا : هواب أبو السعود ا  ق 1ْن جَنْدَمَع ِعظَاَمُه﴾ا لْنَساُن ا نإِ لَّوَّاَمِة﴾ ﴿َأحَيَْسُ  ا لنـَّْفِس  لِدَياَمِة﴾ ﴿َواَل أُْقِسُم ابِ ا لبِيَـْوِم 
جياز ا نإ احلذفوغرض هذا  2ن جندمع عظامه"ا لنسان نإا "أحيس   تعاىلدسم حمذوف  وهو: "ليبعثن" د  عليه قوله ل

نَّاِشطَاِ، َنْشطًا﴾ ل انَّازَِعاِ، َغْرقًا﴾ ﴿وَ ا لنازعا،: ﴿وَ ا لمن سورة  تعاىلذلك يف قوله  إىلكرمي. أشار ا لنظم ا لة ا لوهيز 
 سَّابَِداِ، َسبـًْدا﴾ ﴿فَ ا لسَّاحِبَاِ، َسْبًحا﴾ ﴿فَ ا ل﴿وَ 

ُ
دسم عليه حمذوف  وهو: ا مل: "أبو السعود ا  ق 3َدبِّرَاِ، أَْمرًا﴾ا مل
ا امة عليه. فإن ديا ل ا  ة ما بعده من أحو  ل  ودالإليهدسم به ا مل"لتبعثن" وإمنا حذف تعويال على إشارة ما قبله من 

ا ة. وفيه من ا لمور ال حما سأدسم عليه من قبيل تلك ا ملروا  ويدوم بتدبري أمورها يلو  بكون ا سأقسام مبن يتوىل نيز: نإ
 4ة ما ال خيفي."ا ليز جل
 ا  ْجِر﴾ ﴿َولَيَ فَ ا لفجر: ﴿وَ ا ليف سورة  تعاىلدسم يف قوله ا لمن حذف  أبو السعوددبيل ما رآه ا لومن هذا   

 5ْيَ  فـََعَل َربَُّك بَِعاٍد﴾ تـََر كَ ملْ  الَّْيِل ِإَذا َيْسِر﴾ ﴿َهْل يف َذِلَك َقَسٌم ِلِذي ِحْجٍر﴾ ﴿ا لَوْتِر ﴾ ﴿وَ ا لشَّْفِع وَ ا لَعْشٍر ﴾ ﴿وَ 
وله حمذوف  تدديره: "ليعذبن"  د  على حذفه وتعيينه ق -دسما لهواب  –دسم عليه ا مل: "أبو السعودعالمة ا ل ا  ق

ي  عاد وأضراهبم سالم مبا يد  عليه من تعذا لصالة و ا ل تركي  فعل ربك بعاد" فإنه استشداد بعلدمه عليه ا مل" تعاىل
ب ربك عادا  تعلم علدما يدينيا كي  عذا ملفساد.كأنه قيل ا لطغيان و ا لسالم يف ا لصالة و ا لشاركني لدومه عليه ا مل

 6عاصي."ا ملكفر و ا لونظائرهم فيعذب هؤال، أيضا الشرتاكدم فيدما يوهبه من 
 
 

 شرط:ا لحذف مجلة 
ا سرين فا ملوغريه من  أبو السعودا إليدكرمي سأغراض بالغية  أشار ا ل الدرآنشرط يف ا لورد حذف مجلة 

ٍم ُأَخَر﴾فَ  :﴿تعاىلذكور. ومنه قوله ا ملدليل عليه يف ا لها، ثدة بظدوره ووهود  احلذفبالغيني. وأكثر ل ٌة ِمْن َأايَّ  7ِعدَّ
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كذا    1ظدور  تدديره: "إن أفطر فعليه صورم عدة أايم." لضاف ثدة ابا ملشرط و ا لية ا آل: "حذف يف أبو السعود ا  ق
ا شرط و ا لية ا آل: "حذف يف ا  وسي أكثر وضوحا  حيث قا ال لعالمة ا لوها، كالم  2بيضاوي.ا لداضي ا له ا لق
ٍم أَُخَر﴾ أي: فعليه صوم عدة أايم ا لضافان للعلم هبدما  وتددير مل ٌة ِمْن أايَّ سفر من أايم أخر ل ارض و ا ملكالم: ﴿َفِعدَّ

عام ا لطاب ا خسافر داخالن يف ا ملريض و ا ملشرط فألن ا ل: "أما ا  با للحذف  وقعلم هبدما سبا لإن أفطر." وهعل 
ا ا من موهبا، لذان مها لسفر ا لرض و ا ملكم هنا به ليزم أن يصري ا حلصوم عليددما فلو مل يتديد ا لفد  على وهوب 

 -نه ملا قيلثاين فألا لصوم ووهوبه  وأما ا لكالم يف ا لفألن  اسأو ضاف ا مليسر شرعا وعدال موهبني للعسر  وأما ل
ا م راد معدودة بعدد أايا ملأي أايم معدودة موصوفة أبهنا من أايم أخر علم أن  -من كان مريضا أو مسافرا فعليه عدة

أبو  ا  ق 4ْيَك﴾لا طَّرْيِ َفُصْرُهنَّ ا لَفتُخْذ أَْربـََعًة ِمَن  ا  ق : ﴿تعاىلومنه قوله  3ضافة."ا نإسفر واستغىن عن ا لرض و مل
 ِكَتاِب َأنْ ا لَك َأْهُل ا ل: ﴿َيسْ تعاىلومثله قوله  5فا، جلواب شرط حمذوف أي: "إن أرد، ذلك فتخذ."ا ل: "السعود

اب وا﴾ هو ا ل: قوله ﴿ فدد سأبو السعود ا  ق  6وا ُموَسى َأْكبَـَر ِمْن َذِلَك﴾ا لسَّدَماِ، فـََدْد سَ ا لتـُنَـيّزَِ  َعَلْيِدْم ِكَتااًب ِمَن 
وا موسى شيئا أك ر" وهوز فيه وهدا آخر  وهو أن ا لوه منك فدد سا لشرط حمذوف  تدديره: "إن استك ر، ما س

ا كالم: "أي يسا لفا، عاطفة على مجلة حمذوفة  ويكون تددير ا لوا﴾ تعليال للجواب  وتكون ا ليكون مجلة ﴿فدد س
شرط بل يكون ا لفال يكون من حذف مجلة  7موسى أك ر". واا لم فدد سا هلبسؤ  ا    فال تبا خلكتاب...ا لك أهل ل

 عطوف عليه.ا ملمن حذف 
رط؟ مث شا لاضي ال يدع هيزا، ا ملوا﴾ ماض و ا ل  حاصله: فإن قيل: ﴿فدد سا التدمجيد سؤ ا لوأورد هنا ابن 

وا منك"  ا لا سمموه من موسى فدو أك ر ا لوه منك فاستك ر ما سا لأهاب عنه قائال: أبن تدديره "إن استك ر، ما س
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وال خيفي  1كدما يف قولك "إن أكرمتين فدد أكرمتك أمس" أي: "إن تعتد إبكرامك إايي فاعتد إبكرامي إايك أمس."
وهو أيضا ما   اسأو وهه ا له ابن متجيد يف ا لما ق إىلنظر ا لذوفا،  خاصة بعد ا حملثاين من قلة ا لوهه ا لما يف 

 2اختاره ابن عطية.
نَ تعاىلقوله  -كدما مرا آنفا  –وهدني ا ل أبو السعودومما هوز فيه    ِكَتاُب َلُكنَّا ا لا : ﴿أَْو تـَُدوُلوا َلْو َأ اَّ أُْنيزَِ  َعَليـْ

ُدْم فـََدْد َها،َُكْم بـَيَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم َوُهًدى َوَرمْحٌَة﴾ نه ع: "﴿فدد ها،كم﴾ متعل  مبحذوف تنبئ أبو السعود ا  ق 3أَْهَدى ِمنـْ
عطوف ا ملفصيحة إما معلل به أي ال تعتذروا بذلك "فدد ها،كم بينة من ربكم" ويكون من حذف مجلة ا لفا، ا ل

ددير نيزو  طائفتني على تا لعليدا. وإما شرط له  أي: "إن صدقتم فيدما كنتم تعدون من أنفسكم من كونكم أهدى من 
 أبو السعودوواف   4ينة أي حجة واضحة ال يكتنه كنددا."كتاب عليكم فدد حصل ما فرضتم وها،كم "بينة" وأي با ل

وتدديره عند  5ذوف.ا حلتددير يف تفسريه وهعله من أحاسن ا لكشاف فإنه ذكر هذا ا لثاين صاح  ا لوهه ا ليف  
ع عنكم ما   يدفالدرآنابن عاشور: "فإذا كنتم تدولون ذلك ويدجس يف نفوسكم فدد ها،كم بيان من ربكم يعين 

 . سعودأبو العالمة ا ليزخمشري و ا لعالمة ا له ا لوال يبعد هذا بكثري مما ق 6كتاب."ا لحنطاط عن أهل ا الرون من تستشع
وا ا لقَ  هللانـْيَزَ  : ﴿َوِإَذا ِقيَل هَلُْم آِمُنوا مبَا أَ تعاىلواب  قوله ا جلشرط ومجلة ا لىت مجع فيه حذف مجلة ا لواضع ا ملومن 

َنا َوَيْكُفُروَن مبَا َورَاَ،هُ َوُهَو  ُتْم ُمْؤِمِننَي﴾ هللا أَنِْبَيا،َ  ُّ ُمَصدِّقًا ِلدَما َمَعُدْم ُقْل فَِلَم تـَْدتـُُلونَ ا حلَ نـُْؤِمُن مبَا أُْنيزَِ  َعَليـْ  7ِمْن قـَْبُل ِإْن ُكنـْ
ن كنتم هواب شرط حمذوف  أي: "قل هلم إ من قبل﴾ هللا:﴿قل فلم تدتلون أنبيا، تعاىل: "إن قوله أبو السعود ا  ق

شرط هنا  وقوله ل امن قبل وهو فيدا حرام." فحذف  هللاتوراة كدما تيزعدمون فألي شي، كنتم تدتلون أنبيا،  لمؤمنني اب
ذف من كل واحدة ." فدد حهللا﴿إن كنتم مؤمنني﴾ شرط هوابه حمذوف  أي: "إن كنتم مؤمنني فلم تدتلون أنبيا، تعاىل
  8 خرى."ا الطيتني ما حذف ثدة مبا أثبت يف شر ا لمن 

                                                           

 .7/346بيضاوي  ا لدونوي على تفسري ا لحاشية  -1 
 .4/140صون  ا ملدر ا ل -2 
 .153نعام: ا سأ -3 
 .3/202  أبو السعود -4 
 .2/81كشاف  ا ل -5 
 .8/181تنوير  ا لتحرير و ا ل -6 
 .91: البدرة -7 
 1/130  أبو السعود -8 



 

 (338) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 :﴿َما نـُنَـيّزُِ  تعاىلشرط قوله ا لومن حذف مجلة 
َ
: أبو السعوديدو   1 ِّ َوَما َكانُوا ِإًذا ُمْنَظرِيَن﴾ حلَ  ابِ ا الاَلِئَكةَ ا مل

"أن" فصار "إذ  ليهإني  تدو : أتيتك إذ هئتين أي حني هئتين  مث ضم ا حل"لفظة "إذن" مركبة من "إذ" وهو اسم مبعىن 
وهو حرف هواب وهيزا،  سأهنا  2دميزة فحذفوها فدمجي، لفظة "أن" دليل على إضدمار فعل بعدها.ا هلأن" مث استثدلوا 

الئكة مل انيزلنا  يزخمشري: "ولوا لكالم عند ا لكشاف. وتددير ا له صاح  ا لددر  كدما قا ملشرط ا لهواب هلم  وهيزا، 
تددير: "وما كانوا إذن كان ماطلبوه ا لو  ا  قريبا من هذا  حيث ق أبو السعودوقدره  3ما كانوا منظرين وما أتخر عذاهبم.

 4ستديزئة."ا ملكذبة ا ملمم ا سأعىن: لو نيزلناهم ما كانوا موخرين كدأب سائر ا ملمنظرين  و 
 هللالى بـَْعٍض ُسْبحاَن ٍه مبا َخَلَ  َوَلَعال بـَْعُضُدْم عَ ا لٍه ِإذاً َلَذَهَ  ُكلُّ ا لَوما كاَن َمَعُه ِمْن  : ﴿تعاىلومثله قوله 

 اة ما قبله عليه أي"  "لو كان معه  ل: "هواب حملاهتدم وهيزا، لشرط قد حذف لدالأبو السعود ا  ق 5َعدمَّا َيِصُفوَن﴾
ا   و ا لتغل اخرين ووقع بيندم ا آلاز ملكه عن ملك ة كدما ييزعدمون لذه  كل واحد مندم مبا خلده واستبد به وامتهل
لوك ﴿ولعال بعضدم على بعض﴾ فلم يكن بيده وحده ملكو، كل شي، وهو ا ملاري فيدما بني ا جلتحارب كدما هو ل

ذا، ﴿سبحان  لوهود واحد ابا لواه   إىلدمكنا، ا مل رهان على استباد مجيع ا لابطل ال يدو  به عاقل ق  مع قيام 
 6عدما يصفون﴾". هللا

قـَتَـَلُدْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت  هللا: ﴿فـََلْم تـَْدتـُُلوُهْم َوَلِكنَّ تعاىلدبيل  قوله ا لمن هذا  احلذفومن بديع ما ها، فيه 
 ثبيتت لوأمره اب تعاىلفا، هواب شرط مددر يستدعيه مامر من ذكر إمداده ا ل: "أبو السعود ا  ق 7َرَمى﴾ هللاَوَلِكنَّ 

قتلدم﴾ بنصركم وتسليطكم  هللا﴿ولكن  مر كذلك فلم تدتلوهم أنتم بدوتكم وقدرتكما سأوغري ذلك  كأنه قيل: إذا كان 
م أنكم تددير: إذا علدمتم ذلك فلم تدتلوهم أي فاعلدموا أو فأخ ركا لرع  يف قلوهبم. وجيوز أن يكون ا لدا، ا لعليدم  و 
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عركة ا ملم ملا انصرفوا من تأويلني  ملا روي أهنا لتددير إن افتتخرمت مث بدتلدم فلم تدتلوهم على أحد ا لمل تدتلوهم. وقيل: 
 1بني غامنني أقبلوا يتفاخرون يدولون قتلت وأسر، وفعلت وتركت فنيزلت."ا لغ

 عطوف عليه:ا ملحذف 
ُلوَن  ﴿أَفـََتْطدَمُعوَن َأْن  3ا،َُكْم َرُسوٌ  مبَا اَل تـَْدَوى أَنـُْفُسُكُم اْسَتْكبَـْرمُتْ﴾﴿أََفُكلَّدَما هَ  2ِكَتاَب أََفاَل تـَْعِدُلوَن﴾ا ل﴿َوأَنـُْتْم تـَتـْ
ُدْم﴾ 5يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن﴾ هللا﴿أََواَل يـَْعَلدُموَن َأنَّ  4يـُْؤِمُنوا َلُكْم﴾  ا  ﴿قَ  6﴿أَوَُكلَّدَما َعاَهُدوا َعْدًدا نـََبَذُه َفرِيٌ  ِمنـْ

ُتْم بِِه﴾ 7بـََلى َوَلِكْن لَِيْطدَمِئنَّ قـَْلِي﴾ ا   تـُْؤِمْن قَ أََوملَْ   8﴿َأمُثَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمنـْ
ا حرف  دميزة معا هلدبيل أي: إذا اهتدمعت فيدا ا لاي، وغريها من هذا ا آليزخمشري يف هذه ا لعالمة ا لذه  

دمدور. فدمذه  جل اعط  عليه ما بعده خالفا للسيبويه و  واو ومث فعالا لفا، و ا لفيددر قبل  -فا،  مثا لواو  ا ل -عط ل
 9كالم قدمت عليه.ا لعط  وملا كان هلا صدر ا لتأخري عن حرف ا لدميزة يف نية ا هلسيبويه هو: أن 
"أفال تعدلون" أي:  :تعاىلرأي فددر مجلة معطوفة عليدا ما بعدها  وقدر يف قوله ا ليف هذا  أبو السعودووافده 
دام ويستدعيه مل اددر أنه مما يدتضيه ا ملحد كبري حىت هيزم على  إىليزخمشري ا لولعله أُعج  برأي  10 دلون.أتتلونه فال تع

فا، للعط  على مددر ا ل: "أبو السعود ا  :﴿ أَفـََتْطدَمُعوَن َأْن يـُْؤِمُنوا َلُكْم﴾ قتعاىلكالم. صر  بذلك يف قوله ا لنظام 
ا " 12ُروَن بِبَـْعٍض﴾ِكتاِب َوَتْكفُ ا ل:﴿أَفـَتـُْؤِمُنوَن بِبَـْعِض تعاىلوحنوه يف قوله  11كالم."ا لدام ويستدعيه نظام ا مليدتضيه 

ا ومرة هعل  13فاداة."ا ملكتاب وهو ا لدام أي: أتفعلون ذلك فتؤمنون ببعض ا ملفا، للعط  على مددر يستدعيه ل
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ُدْم﴾: ﴿أَوَُكلَّدَما َعاَهُدوا عَ تعاىلوضو   حنوه يف قوله ا لددر يف غاية مل واو للعط  على مددر ا ل" 1ْدًدا نـََبَذُه َفرِيٌ  ِمنـْ
ذهن  وذلك يف ا ل إليهوارة هعله مما ينساق  2وضو  وكلدما عاهدوا عددا."ا لدام أي أكفروا هبا وهي غاية ا مليدتضيه 
ا ذهن و ا ل إليهواو للعط  على مددر ينساق ا ل" 3يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن﴾ هللاأََواَل يـَْعَلدُموَن َأنَّ  : ﴿تعاىلقوله 

 4اهة وال يعلدمون."ا حملذكور خمافة ا ملتحديث ا لضدمري للدموصخني أي أيلوموهنم على ل
ا  احلذفظاهرة ب أيب السعودرتكي  كدما يد  على عناية ا ليزخمشري يف مثل هذا ا لويد  هذا على أتييد رأي 

مر  حة  وقدفصيا لفا، ا لفعل قبل ا لكشاف يف حذف ا ليواف  صاح  سعود ا ل. كذلك جند أاب الدرآينبالغي ل
 -دملةا جل -فعلا لهنا بعضا مندا ما يكون فيدا حذف  شرط  ونذكرا لمثلة عليه يف مبحث حذف مجلة ا سأبعض 

ا در مع يت تكون هوااب لشرط مدا لهي  -كدما مر  –فصحية ا لفا، ا لذوف قبلدا. و ا حملة على ا لدا لفا، ا لقبل هذه 
 دأيب السعو ستدرا، يف تفسري ا الوبعد  5 يف كالم بليغ.ا العندا: ال تدع  ا  فصيحة  وقا ليزخمشري فا، ا لداة  مساها سأ

 احلذفذا داة. وهلا سأىت حذفت معطوفدا  أو كان ماقبلدا شرط مددر مع ا لفا، ا لفصيحة على ا لنرى أنه أطل  فا، 
   ونورد مندا بعضدا. أبو السعودا إليدية أشار أسرار بالغ

َاذِ  ا  واضع قوله عيز وهل: ﴿َوِإْذ قَ ا ملومن تلك  ِعْجَل ا لُكُم ُموَسى لَِدْوِمِه اَيقـَْوِم ِإنَُّكْم ظََلدْمُتْم أَنـُْفَسُكْم اِبختِّ
ٌر َلُكْم ِعْنَد اَبرِِئُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم ِإنَّهُ ُهَو  إىلفـَُتوبُوا  عالمة ا لقد هوز  6رَِّحيُم﴾ا لتـَّوَّاُب ل ااَبرِِئُكْم فَاقْـتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم َذِلُكْم َخيـْ

ه من  وف  على أن: أهنا متعلدة بشرط حمذاسأو : ﴿فتاب عليكم﴾  تعاىلفا، يف قوله ا لوهدني يف متعل  ا ليزخمشري ا ل
حمذوف على  ثاين: أهنا متعلدة بفعلا لوهه ا ل: "فإن فعلتم فدد اب عليكم". و ا  سالم  كأنه قا لكالم موسى عليه 
 7يكم ابرئكم."تددير: "فعلتم ما أمركم به موسى فتاب علا لتفا،. فيكون ا ال لهلم على طريدة  تعاىل هللاأنه من خطاب 
 8ه.بيضاوي يف تفسري ا لداضي ا لوبذلك سار 
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: ﴿فتاب عليكم﴾ معطوف على حمذوف على أنه خطاب منه تعاىلفإنه ذكر أن قوله  أبو السعودعالمة ا لأما 
كالم: " فعلتم ما ا لكرمي وسياقه. وتددير ا لنظم ا لذي يدتضيه سباق ا لتكلم ا لتفا، من ا ال لسبحانه على هنج 

تذكري هبا ل اضدمري للدوم ملا أن ذلك نعدمة أريد ا لأمرمت به فتاب عليكم ابرئكم" وإمنا مل يدل "فتاب عليدم" على أن 
 للدمتخاطبني ال سأسالفدم هذا.

لياقة ا لأنه مبعيز  من  -بيضاويا لداضي ا لكشاف و ا لذي ذكره صاح  ا ل –خر ا آلتوهيه ا لعن  ا  وق
ال لدبوله  تعاىل توبة منها لسالم قومه بدبو  ا لتنيزيل  كي  ال وهو حينئذ حكاية  لوعد موسى عليه ا لن ة شأ لجبال
ا تخاطبني بتلك ا ملذكري راد تا ملكي فيدما قبل وأن ا حملدبو  ا لكرامية تفصيل لكيفية ا لية ا آلحتدما وقد عرفت أن  تعاىل

 1نعدمة.ل
رائيل وهودين من بين اسا ملكالم خوط  به ا لدام سأن  ملأنس  ابوندو  كالمددما حمتدمل لكن قو  صاحبنا 

ا عد اختاذهم على آابئدم  ومن بيندا قبو  توبتدم حتدما ب تعاىل هللاىت أنعم ا لنعم ا لكاية عن تفاصيل ا حلعلى هنج 
 عجل معبودا.ل

ا ق 2َفَجَرْ، ِمْنُه اثـْنَـَتا َعْشرََة﴾َجَر فَانْـ ا حلَ : ﴿َوِإِذ اْسَتْسَدى ُموَسى لَِدْوِمِه فـَُدْلَنا اْضِرْب بَِعَصاَك تعاىلومندا قوله 
م  أي: "فضرب كالا لكالم  وتددير ا ل: ﴿فانفجر،﴾ "عط  على مددر ينسح  عليه تعاىليف قوله  أبو السعود  

 اشرط  حنو: "فإن ضربت فدد انفجر،" كدما هوزه صاح  ا لتددير ساب  جبواز ا لفانفجر،". وهو مل يرتض ك
أيب عند  -بالغيا لغرض ا لو  5 كرمي."ا لنظم ا لة شأن  لوهعله من غري حدي  جبال 4بيضاوي.ا لداضي ا لو  3كشافل

 مر ابسأ انفجار  كأنه حصل عدي  ا السرعة حتد   ا  ة على كدم لدالا لكرامية هو: ا لية ا آلللحذف يف  -السعود
 6ضرب  أي فضرب ﴿فانفجر، منه اثنتا عشرة عينا﴾.ل
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عراف يف سياق سأ اية من سورة ا لتا لية ا آليف  تعاىلوها، كالمه أكثر وضوحا وأعدم  بالغة يف حتليله لدوله 
َنا  انـَْبَجَسْت ِمْنُه اثـْنَـَتا َعْشرََة َر فَ جَ ا حلَ ُموَسى ِإِذ اْسَتْسَداُه قـَْوُمُه َأِن اْضِرْب بَِعَصاَك  إىلمماثل للساب   وهو: ﴿َوأَْوَحيـْ

ًنا﴾ أي  كالم  تدديره: "فضرب فاجنبستا ل: "﴿فانبجست﴾ عط  على مددر ينسح  عليه أبو السعود ا  ق 1َعيـْ
 إىلسالم ل اظدور وإيذا ا بغاية مسارعة عليه ا ل ا  فعل تعويال على كدما لفانفلدت" منه اثنتا عشرة عينا. وإمنا حذف 

كأنه حصل   -نفجارا الوهو  -نبجاسا السرعة  ا  ضرب حديدة وتنبيدا على كدما ل  وإشعارا بعدم أتثري   امتثا ال
 2 ضرب."ا لمر قبل حتد  ا سأإثر 

ِإذا ِهَي تـَْلَدُ  َما ِ  َعصاَك فَ ا لُموسى َأْن  إىلَوأَْوَحْينا  : ﴿تعاىلسأغراض كدذاه وسأخرى يف قوله  احلذفويرى 
فا، فصيحة يف قوله عيز وهل: ﴿فإذا هي تلد  ما أيفكون﴾ معربة عن مددر  تدديره:  ا ل": أبو السعود  ا ق 3أَيِْفُكوَن﴾

دا، ا ال ل ىلإسالم ا لداها فصار، حية فإذا هي تلد  ما أيفكون" وإمنا حذف لإلشعار مبسارعة موسى عليه ا ل"أي ف
 4دا،." ال لمر ابسأ ندالب كأن لدفدا ملا أيفكون قد حصل متصال ابا الوبغاية سرعة 

ة"  وذلك يف فاهئا مللتحدي   احلذف  قد أطل  عليه "احلذفنو: من ا لغرضا بالغيا هلذا  أبو السعودوذكر 
بعد أن قلن  ال،ي دعتدنا لنسوة ا لعيزييز على ا لسالم أبمر امر،ة ا لحكاية عن موق  خروج يوس  عليه  تعاىلقوله 

َعْت مبَْكرِِهنَّ أَْرَسَلْت  ِت اْخرُْج ا لٍة ِمنـُْدنَّ ِسكِّيًنا َوقَ نَّ َوأَْعَتَدْ، هَلُنَّ ُمتََّكأً َوآَتْت ُكلَّ َواِحدَ إليدما قلن يف حددا. ﴿فـََلدمَّا مسَِ
َِِِّ َما َهَذا َبَشرًا ِإْن َهَذا َعَلْيِدنَّ فـََلدمَّا َرأَيـَْنهُ َأْكبَـْرنَهُ َوَقطَّْعَن أَْيِديـَُدنَّ وَ  :﴿فلدما أبو السعود ا  ق 5 َمَلٌك َكِرمٌي﴾ال اقـُْلَن َحاَش 

حذف  كالم أي "فتخرج عليدن فرأينه"   وإمناا لروج وينسح  عليه  خمر ابا سأرأينه﴾ "عط  على مددر يستدعيه 
سالم أبمرها فيدما ال ا ل ه عليها لإيذان بسرعة امتثحتديدا ملفاهأة رؤيتدن كأهنا تفو، عند ذكر خروهه عليدن  كدما فيه 

﴿ أ ََا آتِيَك بِِه قـَْبَل 7: تعاىلسرعة يف قوله ا للتحدي   احلذفهذا قوله يف  إىلوقريبا  6 فاعيل."ا سأيشاهد مضرته من 
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﴾ ا  ْيَك َطْرُفَك فـََلدمَّا َرآُه ُمْسَتِدرًّا ِعْنَدُه قَ ا لَأْن يـَْرَتدَّ   :تعاىلتددير يف قوله ا ل: أبو السعود ا  ق 1َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِّ
تيان ا نإسرعة    اعبارة لإليذان بكدما ل﴿فلدما رآه مستدرا﴾ أي: "فأاه به فرآه فلدما رآه مستدرا عنده" "وإمنا حذفت 

سالم إايه شي، ما ا لصالة و ا ل وبني رويته عليه -يك طرفكا لأ ا آتيك به قبل أن يرتد  -وعدا لبه كأنه مل يدع بني 
رؤية  خبار به ببيان ظدور ما يرتت  عليه منا نإظدور ما ذكر من حتددة واستغنائه عن  ا  ة  على كدم لأصال  وللدال
سالم ا لصالة و ل اتصري  به. ويف تدييد رؤيته ابستدراره عنده عليه ا لسالم إايه واستغنائه أيضا عن ا لسليدمان عليه 
ة  لدالل اتيان أيضا كأنه مل ييز  موهودا عنده مع ما فيه من ا نإعىن نإيدامه أنه مل يتوس  بينددما ابتدا، ا ملأتكيد هلذا 

 2على دوام قراره عنده منتظدما يف سلك ملكه."
تأخر يف ا لتتخل  و ا لة ا لوق  مشعرا ابستحا ملرتاكي  لكون ا ليف مثل هذه  احلذفغرض من ا لوقد يكون   

: ﴿فـََبشَّْر َاُه عاىلتليم يف قوله ا حلأمور به وذلك موق  أب رحيم ذي عيزم صدميم مأمور من ربه بذب  ابنه مل اب ا  متثا ال
 اَيبـُيَنَّ ِإيّنِ أََرى يف  ا  سَّْعَي قَ ا لبُِغاَلٍم َحِليٍم  فـََلدمَّا بـََلَغ َمَعُه 

َ
ا : عودأبو الس ا  ق 3اْنظُْر َماَذا تـََرى﴾َناِم َأيّنِ أَْذحَبَُك فَ ا مل

بلغ رتبة  سعى﴾ معربة عن مددر  كأنه قيل: أي فوهبناه له فنشأ فلدماا لفا، فصيحة يف قوله عيز وهل: ﴿فلدما بلغ معه ل
اهة ا حلعدم   وإيذا ا با  ا حلية. "وإمنا حذف تعويال على شدادة ا آلايبين:  ا  ه وحوائجه قا لأن يسعى معه يف أشغ

: تعاىلنه ويف قوله : "فلدما رأينه أك ر تعاىلبشارة كدما مر يف قوله ا لتأخر بعد ا لو  تتخل ا لة ا لتصري  به الستحا ل إىل
 4"فلدما رآه مستدرا عنده."

ا واو ل ادملة قبل ا جلفصيحة سأنه قد حيذف ا لعطوف عليه ال يكون خاص بفا، ا ملأي حذف  احلذفوهذا 
ا ق 5ْظِلدُموَن﴾َوما ظََلدُمو ا َولِكْن كانُوا أَنـُْفَسُدْم يَ  : ﴿تعاىلذوف. مثله قوله ا حملذكور على ا ملة  لعاطفة لإلجياز ولدالل
ظلدموا أبن  تصري  به أي فا لشعار أبنه أمر حمد  غين عن ا نإ: "معطوف على مضدمر قد حذف لإلجيار و أبو السعود  

 : "هو معطوف علىأبو السعود ا  :﴿ َوما ظََلدُمو ا﴾ قتعاىلومنه قوله  6ليلة وما ظلدمو ا بذلك."ا جلنعم ا لكفروا تلك 
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ليلة وما ا جلنعم ا لتصري  به أي فظلدموا أبن كفروا بتلك ا لشعار أبنه أمر حمد  غين عن ا نإمجلة حمذوفة لإلجياز و 
صري  به  تا لجياز واستغنا،ه عن ا نإوضعني ا ملبالغي يف ا لغرض ا لو  1ظلدمو ا بذلك ﴿َولِكْن كانُوا أَنـُْفَسُدْم َيْظِلدُموَن﴾.

 عروفة.ا مل احلذفبالغة من أغراض ا لظاهر كدما ذكر يف كت  ا لعبث يف ا لن حذفه لالحرتاز عن كأ
كون هلم سحرة  أ يا ل ا  حكاية عن إهابة فرعون على سؤ  تعاىل هللادبيل يف قو  ا لمن هذا  احلذفوورد 
 نَُّكْم َلدِمَن نـََعْم َوإِ  ا  سالم  فأهاب:﴿ قَ ا لة غلبتدم على موسى عليه ا لأهرا عنده يف ح

ُ
: أبو السعود ا  ق 2نَي﴾َدرَّبِ ا مل

هرا : "إن لكم سأا  جياب  كأنه قا نإدربني﴾ ععط  على حمذوف سد مسده حرف ا مل: ﴿وإنكم ملن تعاىل"قوله 
  3رتغي ."ا لغة يف ا لدربني" للدمبا ملوإنكم مع ذلك ملن 

رْياِ، َبْل ال خَ  اُنسارُِ: هَلُْم يف  : ﴿تعاىلعط  "بل" يف قوله ا لعطوف عليه قبل حرف ا ملومن مواضع حذف 
بدائم ل اكالم أي كال ال نفعل ذلك بل هم ال يشعرون بشي، أصال كا ل"عط  على مددر ينسح  عليه  4َيْشُعُروَن﴾

بونه مسارعة هلم مث وهم حيسا نإزايدة  إىلمداد استدراج هلم واستجرار ا نإال فطنة هلم وال شعور ليتأملوا ويعرفوا أن ذلك 
 5ريا،."ا خيف 
 
 
 
 
 
 

 دو :ا لحذف 

                                                           

 3/282  السعودأبو  -1 
 .114عراف: ا سأ -2 
 .3/259  أبو السعود -3 
 .56ؤمنون: ا مل -4 
 6/139  أبو السعود -5 



 

 (345) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

ن ذلك قوله   وله مواقع شريفة  متعاىل هللادو  وفاعله  وهو كثري يف كتاب ا ل: حذف فعل احلذفومن صور 
ُ ا حلائل من مشاهد ا هلشدد ا مليف وص  هذا  تعاىل رِزًَة َوَحَشْر َاُهْم فـََلْم ْرَض ابَ ا سأَ َوتـََرى  ا  بَ ا جلِ شر: ﴿َويـَْوَم ُنَسريِّ

ُتدُمو َا َكدَما َخَلْدَناُكْم أَوََّ  َمرٍَّة َبْل َزعَ  ُدْم َأَحًدا  َوُعرُِضوا َعَلى َربَِّك َصفًّا َلَدْد ِهئـْ ا ق 1ْن جَنَْعَل َلُكْم َمْوِعًدا﴾ا لُتْم دمْ نـَُغاِدْر ِمنـْ
ره: "وقلنا هلم". دو  مع فاعله  وتدديا لو ا﴾ مدولة حذف مندا فعل : "﴿لدد هئتدمتعاىليف قوله  أبو السعودعالمة ا ل  

ة ا لعده من هيز ﴾ لبا  با جل: ﴿ويوم نسري تعاىلعامال يف قوله  -صونا ملدر ا لكدما ندله صاح    -ورد على من هعله
تعل  مبا ل اع أنه خاص دوار:  ما لة دون سائر ا لص سأدصود ابا ملدو  هو ا لليل  سأنه يليزم منه أن هذا ا جلتنيزيل ا ل

﴾ فدو أيضا حمذوف ا  با جلأما عامل ﴿يوم نسري  2 رض.ا سأوبروز  ا  با جلشر دون تسيري ا حلعرض و ا لقبله من 
ا  " عند صاح ا  با جلأو منصوب بدو  مضدمر بعده  تدديره: "ندو  هلم نسري  3 أيب السعودتدديره: "اذكر" عند 

 4صون.ا ملدر ل
ا يف  حلذفاتعويال على ظدوره. ووهد ا عبارة رائعة تنبئ عن غرض  احلذفغرض  إىلعالمة مل يشر ا لولعل 

ا يف بنا،  حلذفا: "وميزية هذا ا  رتاكي  نندلدا هنا  حيث قا لدكتور حمدمد أبو موسى يف كتابه خصائص ا لية عند آل
وىل عيز ا ملرى أن  تا التأثري كدما أشر ا  ا لو  تصوير ا لتفا،  وهو أسلوب له خطره يف ا ال لكالم بعده على أسلوب ل

بطش  ا ل عظم لددرة ذيا سأتجلي ا لفيز: حيث ا ملسياق ا لستسلم يف هذا ا ملعرض ا لوهل كأنه بعد ما عرضوا هذا 
 رض عارية ذه  كل من يسرتها من إنسان وحيوان  ونبا، أقو ا سأو هبا، منثورًا  و ا جلرواسي تسري يف ا ل ا  با جلف

دما خلدناكم م معنفا أشد تعني : لدد هئتدمو ا كإليدستسلم كأنه يتجه ا ملعرض ا لوىل عيز وهل بعد ما عرضدم ا ملترى 
ا ال دة ذي ها، على طريا لعىن ا ملن جنعل لكم موعًدا  هذا ا لوكنتم تكذبون  وتدولون ذلك رهع بعيد  وتيزعدمون 

ا ، ا ال  يف رستكذيا لتصدي   و ا لوق ؛ سأنه متعل  ا ملدضا، يف هذا ا لهو فيصل  احلذفيت هيأ هلا ا لتفا، ل
 5سدما،."ل

                                                           

 .48كد : ا ل -1 
 .5/266  أبو السعود -2 
 .5/266  أبو السعود -3 
 .7/505صون  ا ملدر ا ل-4 
 .288رتاكي   ص:ا لخصائص  -5 
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ُتْم طَيِّ ا لِذيَن َكَفُروا َعَلى ا ل: ﴿َويـَْوَم يـُْعَرُض تعاىلطريدة قوله ا لومثله وعلى هذه  نـَْيا﴾ا لَباِتُكْم يف َحَياِتُكُم نَّاِر أَْذَهبـْ ا ق 1دُّ
ا ثا ملدو  وفاعله كدما مر يف ا لعلى حذف فعل  2هلم ذلك. ا  :﴿أذهبتم طيباتكم﴾ أي يدتعاىليف قوله  أبو السعود  
تخاط  ا ملى غ عل ل  وله وقع شديد وأثر اباحلذفناشئ من ا لتفا، ا ال لبالغي يكدمن يف ا لغرض ا لساب . و ا ل  
 ؤمل.ا ملب كار ا لعرض ا لوهو يف هذا -كافر ا ل-

ا ظا لة ل ا وشدة وعن   وهي حا ملة كرب و ا لسابدني يف وص  حا لدو " يف موضع آخر امياثل ا لوُحذف "
 ظَّ ا ل:﴿َوَلْو تـََرى ِإِذ تعاىلوقت مواهم ونيز: أرواحدم  وذلك يف قوله  -رب ال جتعلنا مندم -نيمل

ُ
 وَن يف َغدَمرَاِ، ا مل

َ
ْوِ، ا مل

 وَ 
َ
ضدمر بدوله يف تفسري قوله عيزوهل: ا ملدو  ا ل إىل أبو السعودأشار  3أَْيِديِدْم َأْخرُِهوا أَنـُْفَسُكُم ﴾اَلِئَكُة اَبِسطُو ا مل

 اينا من أهسادكم وخلصوا أنفسكم من ا لعذاب قائلني ﴿أخرهوا أنفسكم﴾ أي أخرهوا أرواحكم  ل"ابسطوها اب
دمر  دو  ُيضْ ا لل بدو  مضدمر  و ا حملصوب : "﴿أخرهوا﴾ منا  صون  حيث قا ملدر ا لوصر  به صاح   4عذاب."ل

سابدة  ا لثالثة ا لمثلة ا سأواق  كدما ال حظنا يف ا ملدو " يف مثل هذه ا لوحيذف " 5كثرياً تدديره: يدولون: أخرهوا."
م وسرعة ما كالا لفيحذف فيه ما حيذف ليد  على إجياز  ا  ا   من غري تنفيس وإمدا حلسأهنا مواق  شدة وعن  و 

عالمة: ا ل ا  ية  قآل ايزخمشري يف تفسريه حتت هذه ا لعالمة ا لوقائع. ولعلنا جند مصدرا ملا قلناه يف عبارة ا لحيدث من 
تشديد يف ا لا   و ا ال حلسياق  و ا لعن  يف ا لينا من أهسادكم. وهذه عبارة عن ا ل"يدولون: هاتوا أرواحكم أخرهوها 

   ويعن  عليه حل امن عليه  إىلسل  يبس  يده ا ملغرمي ا ل  وأهنم يفعلون هبم فعل ا  يس وإمدرهاق  من غري تنفا نإ
  6ساعة  وال أرمي مكاين  حىت أنيزعه من أحداقك."ا لعليك  إىلم إىلبة وال اميدله  ويدو  له: أخر ا لطا مليف 

ه دو " نذكر بعضا مندا  فدمن ذلك قولا لحذف " إىلأشار فيدما يدارب أربعني موضعا  أبو السعودعالمة ا لو 
﴿َأْكَفْرمُتْ بـَْعَد إاميانكم﴾ 7ُكْم﴾ِذيَن اْسَودَّْ، ُوُهوُهُدْم َأَكَفْرمُتْ بـَْعَد ِإاميَانِ ا ل: ﴿يـَْوَم تـَبـَْيضُّ ُوُهوٌه َوَتْسَودُّ ُوُهوٌه فََأمَّا تعاىل
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 (347) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 َعَلْيُكُم  : ﴿َوأَنـْيزَْلَناتعاىلوقوله  1هلم ذلك. ا  دو  أي فيدا لعلى إرادة 
َ
 2 َما َرَزقْـَناُكْم﴾سَّْلَوى ُكُلوا ِمْن طَيَِّبا،ِ ا لنَّ وَ ا مل

َناُكْم بُِدوٍَّة  3دوِ  أْي قائلني هلم أو قيل هلم كلوا."ا ل: "﴿ُكُلوْا﴾ على إرادِة أبو السعود ا  ق ومنه:﴿ ُخُذوا َما آتـَيـْ
خذوا  أو قلنا هلم خذوا." ومثله: ﴿َوِإْذ َأَخْذ َا ِميثَاَق َبيِن أي قيل: "هلم  5دو  ا ل﴿ُخُذوْا﴾ على إرادة  4َواذُْكُروا﴾

دو  أي قلنا أو قائلني ال ا ل﴾ على إرادة هللا ا ال"﴿ال تعبدون  6َدْيِن ِإْحَسا ًا﴾ا لوَ  لَوابِ  هللا ا الِإْسرَائِيَل اَل تـَْعُبُدوَن 
﴿ربنا تدبل منا﴾  8ْل ِمنَّا﴾بَـْيِت َوِإمْسَاِعيُل َربَـَّنا تـََدبَّ ا لَدَواِعَد ِمَن لا : ﴿َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهيُم تعاىلكذلك قوله   7تعبدون."
رَاَن َلُه أَ ا سأَ شََّياِطنُي يف ا لِذي اْستَـْدَوْتُه ا لوقوله عيزوهل: ﴿كَ  9دو  أي يدوالن.ا لعلى إرادة  ْصَحاٌب يَْدُعونَُه ْرِض َحيـْ

ي: من فاعِله أ ا  دو  على أنه بد  ممن يدونه أو حا ل: "﴿ائتنا﴾ على إرادِة أبو السعود ا  ق 10َدى اْئِتَنا﴾ا هلُ  إىل
ستديم ا ملطري  ل استديم وأن من يدعونه ليس ممن يعرف ا ملطري  ا لأهنم مدتدون على  إىل"يدولون ائتنا" وفيه إشارة 

ُقوا : ﴿َيْضرِبُوَن ُوُهوَهُدْم َوأَْداَبَرُهْم َوُذو ىلتعاومنه قو   11نعي  فد ."ا لداعي ومورد ا لإتيانه وإمنا يُدرك مست  إىلليدعى 
ون أو دوِ  معطوفاً على يضربا لري ﴾ على إرادة ا حل: "﴿َوُذوقُوْا َعَذاَب أبو السعودعالمة ا ل ا  ق 12رِيِ ﴾ا حلَ َعَذاَب 

ومثله قوله عيز وهل: ﴿فـَُتْكَوى هِبَا ِهَباُهُدْم  13خرة."ا آل من فاعلِه أي ويدولون أو قائلني ذوقوا بشارة هلم بعذاب ا الً ح
: تعاىلوقوله  15دو ."ا لعالمة "﴿هذا َما َكنَـيْزمُتْ﴾ على إرادة ا ل ا  ق 14َوُهُنوبـُُدْم َوظُُدورُُهْم َهَذا َما َكنَـيْزمُتْ سِأَنـُْفِسُكْم﴾
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تَـَنا﴾ا لخُمِْلِصنَي َلُه  هللا﴿َدَعُوا  تَـَنا﴾ ا ل ا  ق 1دِّيَن َلِئْن َأجْنَيـْ ا إرادِة  الُم موطئٌة للدسم علىا لعالمة يف قوله: "﴿لَِئْن َأجْنَيـْ
ُتْم بِِه تعاىلومنه قوله  2لئن أجنيتنا." هللادوِ  أْي" "قائلني ول ُتْم بِهِ ا آل: ﴿َأمُثَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمنـْ ا ق 3 َتْستَـْعِجُلوَن﴾َن َوَقْد ُكنـْ
ب  لدن مسوق لتدرير مضدمون ما سا ملدو  ا لغري داخل حتت  تعاىلته ن﴾ استئناف من هدا آل: "﴿أبو السعود  

ان أنه مل ن آمنتم به إنكارا للتأخري وتوبيتخا عليه ببيا آلعذاب ا لدو  أي قيل هلم عند إامياهنم بعد وقو: ا لعلى إرادة 
تأخري بل كان ا لعذرا يف  تدبر يف شأنه وال لشي، آخر مما عسى يعدا لنذار به وال للتأمل و ا نإيكن ذلك لعدم سب  

ا ق 5: ﴿اْدُخُلوَها ِبَساَلٍم آِمِننَي﴾تعاىلومنه قوله   4ستديزا،."ا البه على وهه  ا  ستعجا التكذي  و ا لذلك على طري  
  6دخو ." لهلُم اب تعاىل هللادو  أمراً من ا ل: "﴿ادخلوها﴾ على إرادة أبو السعودعالمة ا ل  

ة ا ل حم  رمبا لظدورها أو سأهنا تندرج الاحلذفأغراض  إىل أبو السعودواضع وغريها مل يشر ا ملويف مجيع هذه 
ا ستطا الرتاز عن حا الختصار و ا الجياز و ا نإمن  احلذفشتدمل على ا مل النصيت توحي هبا ا لصائص ا خيزااي و ا ملحتت 

و  يعيد دا لدو   كدما أن حذف ا لمن كالم هو  اسأو غرض ا لدو   أو لإليذان على أن ا ملعناية على ا لة  ولتتوفر ل
 7ىت قيل فيدا  فكأهنا ماثلة فإذا ذكر كانت حكاية.ا ل ا  ا حلصورة أو ا ل
 

 

 

 

 

                                                           

 22يونس:   -1 
 .4/134  أبو السعود -2 
 51يونس:  -3 
 .4/153  أبو السعود -4 
 46جر: ا حل -5 
 .5/80  أبو السعود -6 
 .128: صالكرمي الدرآنبالغي يف ا ل احلذفينظر  -7 



 

 (349) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 عامل:ا لحذف 

 أبو ا  ق 1َخِليَفًة﴾ ْرضِ ا سأَ َربَُّك لِْلدَماَلِئَكِة ِإيّنِ َهاِعٌل يف  ا  :﴿َوِإْذ قَ تعاىلعامل قوله ا لومن مواقع حذف 
: "إذ" ظرف  موضو: ليزمان نسبة ماضية وقع فيه نسبة أخرى مثلدا  كدما أن "إذا" موضو: ليزمان نسبة مستدبلة السعود

ك بعضدا بال رد على بعضدا وتر  ا  دمل. وذكر يف عامله ستة أقو ا جل إىليدع فيه أخرى مثلدا ولذلك جي  إضافتددما 
ُتْم : ﴿َواذْ تعاىلصاب "إذ" مبضدمر صر  مبثله يف قوله رد وإضافة  نذكر مندا ما هو راه  عنده  وهو أن انت ُكُروا ِإْذ ُكنـْ

ربك للدمالئكة".  ا  تددير   "اذكروا إذ قا ل. ف3﴿َواذُْكُروا ِإْذ َهَعَلُكْم ُخَلفا،َ ِمْن بـَْعِد عاٍد﴾ تعاىلوقوله  2قَِليالً َفَكثَـّرَُكْم﴾
غة ا لا، للدمبذ لدصودة ابا ملوادث مع أهنا ا حلوقع فيه من  وقت دون ماا ل إىلذكر  لمر ابا سأعن سب  توهيه  ا  وق

تدمل عليدا فإذا وقت مشا ل رهاين وسأن ا لطري   لوقت إجياب لذكر ما وقع فيه ابا ليف إجياب ذكرها ملا أن إجياب ذكر 
ندج يف تفسريه وقدر يف مواضع كثرية ا لمث سار على هذا  4استحضر كانت حاضرة بتفاصيلدا كأهنا مشاهدة عيا ا."

"إذ"  5طُّوَر﴾ل ا: ﴿َوِإْذ َأَخْذ ا ِميثاَقُكْم َوَرفـَْعنا فـَْوَقُكُم البدرةية من سورة ا آلوضع  كدوله يف ا ملما قدره هنا يف هذا 
ومثله يف  6راة."تو ا لتددير  أي: "واذكروا وقت أخذ ا ميثاقكم يف ا لود قاطبة. و إليدمنصوب بفعل مضدمر خوط  به 

 فعولية مبضدمرا مل: "إذ" منصوب على أبو السعودعالمة ا ل ا  ق 7َوِإِذ ابـَْتلى ِإْبراِهيَم َربُّهُ ِبَكِلدماٍ، فََأمَتَُّدنَّ﴾ : ﴿تعاىلقوله 
سالم ا لليه تددير  أي : "واذكر هلم وقت ابتالئه عا لتلوين. و ا لعليه وسلم بطري   هللاني صلى ا لمددم خوط  به 

 8باطل."ا لم فيه من   ويرتكوا ماها حلشرك فيدبلوا ا لوازعة عن ا لتوحيد ا ل إىلداعية ا لمور ا سأليتذكروا مبا وقع فيه من 
فعولية بفعل مددر على ا مل  على النص: "إذ" يف حييز أبو السعود ا  ق 9ِت اْمَرَأُ، ِعدْمَراَن﴾ا لِإْذ قَ  : ﴿تعاىلوقوله 
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وهلا ومر مرارا تددير  أي: "أذكر هلم وقت قا لعدمران وبيان كيفيته. و  ا  فائدته  تدرير اصطفا، ستئناف. و ا الطريدة 
 1وادث."ا حلدصود تذكري ما وقع فيدا من ا ملوقا، مع أن ا سأ إىلتذكري ا لوهه توهيه 
 َوِإْذ َغَدْوَ، ِمْن َأْهِلَك تـُبَـوُِّئ  :﴿تعاىلومنه قوله 

ُ
فعولية مبضدمر خوط  ا مل"إذ" نص  على  2﴾ا  لِْلِدتْؤِمِننَي َمداِعَد ا مل

كالم ل اطاب فيدما قبله وما بعده له وللدمؤمنني الختصاص مضدمون ا خعليه وسلم خاصة مع عدموم  هللاني صلى ا لبه 
ا م ة عن عدناشئا ل ا  حو ا سأكالم  أي: "واذكر هلم وقت غدوك ليتذكروا ما وقع فيه من ا لسالم. وتددير ا لبه عليه 

وقت دون ما وقع فيه ا ل إىلذكر  لمر ابا سأكفرة وتوهيه ا لتدوى ال يضرهم كيد ا لص ر و ا لص ر فيعلدمون أهنم إن ليزموا ل
  3ادثة بتفاصيلدا."ا حلغة يف إجياب ذكرها واستحضار ا لذا، للدمب لدصودة ابا ملوادث مع أهنا ا حلمن 

يًعا مُثَّ نـَُدوُ  لِلَِّذيَن َأْشرَُكوا﴾: ﴿َويـَْوَم تعاىلعامل قوله ا لومن حذف  : أبو السعودعالمة ا ل ا  ق 4حَنُْشُرُهْم مجَِ
ا حو سأ اظرفية مبضدمر مؤخر  كأنه قيل: "ويوم حنشرهم مجيعا ﴿مث ندو ﴾ هلم ما ندو  كان من ا ل"يوم" منصوب على 

عدم استطاعة  إىلعبارة عن شرحه وبيانه وإاميا، لا " وإمنا حذف إيذا ا بضي  ا  دا ملما ال حيي  به دائرة  ا  هو ا سأو   
شارة ا نإعالمة قدسبدت ا لوما ذكره  5 تامة.ا لداهية ا لطامة و ا لفضاعة ما يدع فيه من  ا  سامعني لسدماعه لكدما ل
 يف تفسريه: "﴿َويـَْوَم حَنُْشرُُهْم﴾  اصبه حمذوف تدديره: ويوم حنشرهم كان كيت ا  يزخمشري  قا لعالمة ا لعند  إليه

 6تتخوي ."ا لذي هو داخل يف ا لهبام ا نإوكيت  فرتك ليبدى على 
  أو عطوفا،  وهي: ندو ا ملذوف مما تد  عليه ا حملعامل ا لظدر أن يددر ا سأعالمة ابن عاشور  أن ا لويرى 

يست تلك ذوف  ولا حملة على تددير  لة للدالا حلوكلدا ص -أبو السعودعالمة ا لكدما قدره -ضل  وا  أو كذبوا  أوا لق
شر من حل ادصود اهويل ما حيص هلم يوم ا ملذوف  سأن ا حملتعل  ا ملة على  لظرف بل هي دالا لمتعلدا هبا  ا  فعا سأ
 ة.دولا ملة ا لا حلهلم: أين شركائكم  وتصوير تلك  تعاىل هللانائشني عن قو  ا لضطراب ا الفتنة و ا ل
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الغة يف با لما اعتاده أئدمة  -كدما مر آنفا  -كشاف سلك يف تدديرها لعالمة ابن عاشور أن صاح  ا لوييزعم 
دليل ا لم ذلك عند عد إىلأنه إمنا يصار  -ابن عاشور -حسن عندها سأتعلدا،. و ا ملهوبة و ا سأذوفا، من ا حملتددير 
هبام إذا كان كل هيز،  نإتفصيل أشد منه اب لتدويل ابا لتتخوي  و ا ل فدد يكون ا الذوف و ا حملكالم على تعيني لا يف 
خرى ك تدديرا، أا لفسرين: اذكر يوم حنشرهم. وال نكتة فيه. وهنا ملوقدر بعض  1تفصيل حاصال به ختوي .ا لمن 

  2 لبعضدم ال ينبغي أن يعرج عليدا.
يًعا اَيَمْعَشَر تعاىلومثله قوله   أبو السعودعالمة ا ليرى  3ْنِس﴾نإِ  انِّ َقِد اْسَتْكثـَْرمُتْ ِمَن ا جلِ :﴿َويـَْوَم حَيُْشُرُهْم مجَِ

ا يكون من  نا جلكالم: "ويوم حيشرهم يدو  اي معشر ا لظرفية  وتددير ا لفعولية أو ا ملأن "يوم" منصوب إما على 
 اسابدة  أي: لإليذان بضي  ا لية ا آلهو كدما مر يف  احلذفوسب   4ظاعته."مما ال يساعده لف ا  هو ا سأو  ا  حو سأ
 تتخوي .ا لتدويل و ا لهبام أدخل يف ا نإعبارة عن بيانه لشدة هوله وفضاعته  أو حذف سأن ل

وَصى هِبَا أَْو : ﴿ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُ تعاىلذكور  قوله  ملذكور أو لالكتفا، ابا ملعامل ملا يد  عليه ا لومن حذف 
َر ُمَضارٍّ َوِصيًَّة ِمَن  من فاعل فعل مضدمر يد  عليه  ا  ح : "غري مضار"أبو السعود ا  ق 5َعِليٌم َحِليٌم﴾ هللاوَ  هللاَدْيٍن َغيـْ

عطوف ا ملحذف من  كونه غري مضار للورثة."  وما  ا  دين حا لوصية و ا لذكور  تدديره: "أي يوصى مبا ذكر من ا مل
بين للدمفعو   فاعل ا ملعلى قرا،ة  6﴾ا  صا آلُغُدوِّ وَ  لُيَسبُِّ  َلهُ ِفيدا ابِ  :﴿تعاىل" يف قوله ا  اعتدمادا عليه  كدما أن "ره

آخر للحذف  ا  مث 7بنا، للفاعل.ا لذوف اكتفا، به على قرا،ة ا حملذكور و ا ملفعل ا لذكور  ومن فاعل ا مللفعل ين ى عنه 
لفعل  : "وصية " مصدر مؤكدأبو السعود ا  ﴾ قهللا: ﴿وصية من تعاىلية  وهو قوله ا آلدبيل يف نفس ا لمن هذا 

كالم: ا لضافية  وتددير ا نإفتخامة  لذاتية ابا لحمذوف وتنوينه للتفتخيم ومن متعلدة مبضدمر وقع صفة له مؤكدة لفتخامته 
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ِذيَن ا ل:﴿وَ تعاىلومثله ما حذف يف قوله  1.2﴾هللاَفرِيَضًة ِمَن  ﴿تعاىلكدوله   هللا"أي يوصيكم بذلك وصية كائنة من 
  يف قوله عيز وهل:﴿َوِصيًَّة اّلْزَواِهِدم﴾ "وصية" أبو السعود ا  ق 3يـُتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًها َوِصيًَّة سِأَْزَواِهِدْم﴾

 هللا كالم: "أي يوصون  أوليوصوا  أو كت ا ل   وتددير النصفعولية لفعل مضدمر بنا، على قرا،ة ا ملمنصوب على 
 ر أي ا خبتدأ أو مل ارفع على تددير مضاف يف  لوصية سأزواهكم." وقرئ ابا لعليدم وصية  ويؤيد َمْن قرأ كت  عليكم 

عليدم  ذين يُتوفون أهل وصية سأزواهدم أوكت ا لواهدم﴾ أو و ذين يُتوفون ِمنُكْم َويََذُروَن أزواها وصيٌة سأز ا لُحكُم ﴿
 4وصيٌة أو عليدم وصية وقرئ منا: اّلْزَواِهِدم بد  وصية.

ُتدُموُهْم َفُشدُّوا رِّقَاِب َحىتَّ ِإَذا أَْثتخَ ا لِذيَن َكَفُروا َفَضْرَب ا ل﴿فَِإَذا َلِديُتُم : تعاىلعامل قوله ا لومن حذف  َواَثَق فَِإمَّا ا لنـْ
راب" رقاب ضا لرقاب﴾ أصله: "فاضربوا ا ل: "﴿فضرب أبو السعود ا  ق 5ْرُب أَْوزَاَرَها﴾ا حلَ َمنًّا بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداً، َحىتَّ َتَضَع 

ير دتل تصو ا لبري به عن تعا لفعو . وفيه اختصار وأتكيد بليغ و ا مل إىلصدر وأني  منابه مضافا ا ملفعل وقدم ا لفحذف 
 6 أيسر ما يكون منه." إىلله أبشنع صورة واهويل سأمره وإرشاده للغيزاة 

مفردا يدع  وقديكون -مجلة -وهو قد يكون فعال -الما لبفت  –رور  أي متعلده ا جملار و ا جلقد حيذف عامل 
 أبو السعودا يدإل، بالغية أشار  الكرمي كدما له دالا ل الدرآنأمثلة كثرية يف  احلذف منه. وهلذا ا الصفة للدمذكور أو ح

ا  هللاعيزييز: ﴿ِبْسِم ل ايف أو  آية كرامية من كتابه  تعاىل. منه قوله ا  ثا مليف مواضع كثرية نذكر مندا بعضدا على سبيل 
با، ا للو"  فأو أتأقرأ  هللاالبسة ت ركا  أي: "ابسم ا ملستعانة أو ا ال: معناها أبو السعودعالمة ا ل ا  ق 7رَِّحيِم﴾ا لرَّمْحَِن ل

وتسدمية   ا  رحتا ال  و لو ا حلسافر عند ا ملصدر هبا كدما أهنا كذلك يف تسدمية ا ملفعل ا لفيدا متعلدة مبضدمر ينبئ عنه 
ض شدمو   لذلك نراه مل يرتا لعدموم و ا لعنده  هو: إفادة  احلذفغرض من ا ل. ولعل ا  فعا سأكل فاعل عند مباشرة 

بداية ا لك على ت ر ا ل: وتددير "أبدأ" القتضائه اقتصار ا  يكون "أبدأ أو أقرأ" فد   حيث قددر ا ملبدو  من ادعى أن 
عىن معا ا ملف، و لا لشري  من هدة ا لديث  حل ابا ال ركة للكل وادعا، أن فيه امتثا لدصود أعين مشو  ا ملخمل مبا هو 
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فعله إذ مل يدل  تسدمية ال تددير لبد، ابا لهو  ا  تثما العىن فد  ليس بشي،  فإن مدار ا ملويف تددير "أقرأ" من هدة 
 1مل يدل فيه أو مل يضدمر فيه أبدأ.   كرمي كل أمر ذي ابا لديث ا حليف 

ضدمري ا ل: "من" بيانية متعلدة مبحذوف وقع صفة لسورة و أبو السعود ا  ق 2: ﴿فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه﴾تعاىلومنه قوله 
بديع وحيازة ا لبيان ا لرائ  و ا لنظم ا لطبدة و ا لرتبة ومسو ا لكالم: "أي بسورة كائنة من مثله" يف علو لا ملا نيزلنا  وتددير 
با، يف ا ل: "أبو السعود ا  ق 4َوحَنُْن ُنَسبُِّ  حِبَدْمِدَك َونـَُددُِّس َلَك﴾ : ﴿تعاىلومثله يف قوله  3عجاز."ا نإسائر نعو، 

كالم: " أي ننيزهك عن كل ما ال يلي  بشأنك ملتبسني ا لضدمري  وتددير ل ا من ا الحبدمدك متعلدة مبحذوف وقع ح
ذوف كدما ال حظنا وقع ا حملف 5عبادة.ا ليت من مجلتدا توفيدنا هلذه ا لنعم ا لحبدمدك" على ما أنعدمت به علينا من فنون 

 قوله ته يف لدال إىل أبو السعود يف آية " نسب  حبدمدك". وقد أشار ا الووقع ح 6صفة يف آية: ﴿فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه﴾
فة ذوف هو صا حمل" فتعاىل هللا"من" متعل  مبحذوف  أصله: "بغض  كائن من  7﴾هللاَواَبُ،وا بَِغَضٍ  ِمَن  : ﴿تعاىل

 : ﴿َوَلدمَّا هاَ،ُهْم َرُسو ٌ تعاىله ومثله يف قول 8ضافية.ا نإفتخامة  لذاتية ابا لفتخامة ا لتنوين من ا للغض  مؤكد ملا أفاده 
"من" متعل  حبا، أو مبحذوف وقع صفة لرسو  نإفادة ميزيد تعظيدمه بتأكيد ما أفاده  9ُمَصدٌِّق ِلدما َمَعُدْم﴾ هللاِمْن ِعْنِد 

ومن متعلدة  11َوَرُسولِِه﴾ هللافَْأَذنُوا حِبَْرٍب ِمَن  :﴿تعاىلوقوله  10ضافية.ا نإفتخامة  لذاتية ابا لفتخامة ا لتنكري من ا ل
وحنو  12له.ورسو  هللارب عظيم اليدادر قدره كائن من عند ا حلمبحذوف وقع صفة هلا مؤكدة لفتخامتدا أي بنو: من 

وكلدمة يف متعلدة مبحذوف وقع صفة لشىي، " 13سَّدماِ،﴾ا لْرِض َوال يف ا سأَ ال خَيْفي َعَلْيِه َشْيٌ، يف  هللا: ﴿ِإنَّ تعاىلقوله 
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سدما، أعم ا ل رض وال يفا سأنفي أي ال خيفي عليه شيئ ما كائن يف ا لستفادة من وقوعه يف سياق ا مللعدمومه  مؤكدة
"متعل   2ِعباِد﴾ لَبِصرٌي ابِ  هللاوَ  هللاَورِْضواٌن ِمَن  ﴿ 1يزئية منددما."ا جلستدرار فيددما أو ا المن أن يكون ذلك بطري  

عيز  هللافتخامة أي رضوان وأي رضوان اليدادر قدره كائن من ا لتنوين من ا لمبحذوف وقع صفة له مؤكدة ملا أفاده 
 3وهل."

عالمة ل اعامل نكتفي مبا أورد ا مندا سأهنا تكفينا يف معرفة رأي ا لنو: من حذف ا لمثلة كثرية هدا هلذا ا سأو 
مر بنا، على توهيه سأ اا" على صيغة ضدمر وتدديره بـ"اذكرو ا ملبالغة  إىلذوف وإشارته ا حملعامل ا ليف تعيني  أيب السعود

ا با ملعلى  ة لذا، للدال لوادث رغم كوهنا مدصودة ابا حلما وقع فيه من  إىليزمان دون ا لوقت و ا ل إىلذكر  لمر ابا سأ
 تخاط .ا ملادثة بتفاصيلدا عند ا حلغة يف إجياب ذكرها واستحضار ل
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 الفصاللثالث

 أيب السعودبالغية عند لا فعو  وأغراضه ا ملحذف 

بالغة يف ل اغا عند علدما،  لفعو  تيزيد ولطائفه تكثر وأسراره تدق  لذلك نلح، اهتدماما ابا ملإن ميزااي حذف 
فعو  ا ملداهر يف بداية ابب حذف ا لمام عبد ا نإحماولة كش  أسرار حذفه وضب  قواعده. نلدمس هذا يف كالم 

فعو  مل ا امسا  فإن أتبع ذلك ذكر ا البتدأ ا ملبتدأ  وهو حذف اسم  إذا ال يكون ا ملبذكر  احلذفبه:وإذ قد بدأ ا يف 
 لطائ  كأهنا فيه أكثر  ومما يظدرا لأمس  وهو مبا حنن بصدده أخص  و  إليهاهة ا حلبه إذا حذف خصوصا  فإن 

 1رون  أعج  وأظدر.ا لسن و ا حلبسببه من 

ا ئة و شيا ملهبام. كدما يف فعل ا نإبيان بعد ا لفدمندا: " 2فعو  ا ملديزويىن عدة أسباب حلذف ا لطي  ا خوذكر 
 َشاَ، هلََداُكْم : ﴿فَلوْ تعاىلكرمي قوله ا ل الدرآنرادة وحنومها إذا مل يكن يف تعلده مبفعوله غرابة. ومثل له من نإ

 . 4َدى﴾ا هلُ جلدمَعُدْم َعلى  هللا.وقوله: ﴿َولْو َشاَ، 3أمْجَِعنَي﴾

 5دد حمصدا لخمافة ملوى من   فإن شئت مل ترقل وإن شئت أرقلت   شعر: ا له يف ا لومث

رى ويف طيه وضعني  كدما تا ملشيئة يف ا ململ ترقلي  فطوى مفعو   ا  رقا نإأرقلت  وإن شئت عدم  ا  رقا نإإن شئت 
ا ر لتدريره يف نفس ل يذكفعو  با ملفعل به غرابة فال حيذف ا لشرط. وإن كان يف تعلي  ا له وأهبدمه هواب ا لإهبام أز 

  6 سامع وأتنيسه به."ل
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  شاعر:  ا لبدو   الدرآنطي  من غري ا خومثل له 

 ص ر أوسع ا لعليه ولكن ساحة    ولو شئت أن أبكي دًما لبكيته

 :1بحرتيا لراد كدو  ا ملمر غري ا سأسامع يف أو  ا لفعو : "دفع توهم  ا ملومن أغراض حذف 

 2عظما ل إىلوسورة أايم حيززن    وكم ذد، عين من حتامل حادث 

لحم ا لبعض  يز كان يفا حلسامع قبل ذكر ما بعده أن ا لفعو  لئال يتوهم ا ملعظم. وإمنا ُحِذَف ا ل إىللحم ا لأى حيززن 
نعدمة.لذلك ا ل ناس  فيه ِعظما ملدام مدام مد  ا ملدفوعة  و ا مللدمة ا ملعظم. سأنه قد ُيشعر بتدوين أمر ا ل إىلومل يصل 

 3راد ابتداً،."ا ملطوى ذكره سأنه يفدم 

عتيز ا مل مد  بحرتي يفا لطي  بدو  ا خفعو ." ومثل له ا ملعناية بوقوعه على ا ل ا  ومن أسبابه كذلك: "إظدار كدم
 :هلاب

 4كارم مثالا ملد و ا جملدد و    سؤا لقد طلبنا فلم جند لك يف 

ا لك مثال  عىن: قد طلبنا ملداهر  حيث يدو   "ا لمام عبد ا نإبيت عند ا لفعو  يف ملا ولندرأ فائدة حذف 
ي. ولو أنه روعة ما ال خيفا ليزية و ا ملسن و ا حلثاين يد  عليه  مث إن للدمجي، به كذلك من ا لمث حذف  سأن ذكره يف 

وسب  ذلك  ذي تراه شيئا.ا لسن ا حلكارم مثال فلم جنده"  مل تر من هذا ا ملد و ا جملسؤدد و ا ل: "قد طلبنا لك يف ا  ق
شي، يذكر ا لطل "  فكا لثل"  فأما "ا ملوهود عن "ا لديدة  هو نفي  حلغرض ابا لد  و ا ملصل يف ا سأذي هو ا لأن 

كارم مثال ا ملد و ا جملسؤدد و ل ا: "قد طلبنا لك يف ا  غرض ويؤكد به أمره. وإذا كان هذا كذلك  فلو أنه قا لليبىن عليه 

                                                           

ور  ولد مبنبج  وقيل بيزردفنة شدا ملشاعر ا لبحرتي ا لطائي ا لبن هابر بن سلدمة    وليد بن عبيد بن حيىي بن عبيد بن مشالا لأبو عبادة   هو: بحرتيا ل -1 
رؤسا،  وأقام ببغداد ل اكابر و ا سأ  وخلداً كثرياً من هللاتوكل على ا مللفا، أوهلم ا خعراق ومد  مجاعة من ا ل إىلمث خرج  وهي قرية من قراها  ونشأ وخترج هبا 

 رد وحمدمد بن خل  مل اعباس ا لشام  وله أشعار كثرية ذكر قيدا حل  وضواحيدا  وكان يتغيز  هبا  وقد روى عنه أشيا، من شعره أبو ا ل إىلدهراً طويالً مث عاد 
 .6/21عيان  ا سأصوي وغريهم. وفيا، ا لكيدمي وأبو بكر ا حلاملي وحمدمد بن أمحد ا حمل هللاداضي أبو عبد ا لرزابن و ا ملبن 

 .4/227عرب  ا لدب ول  لباب لسان ا سأ. و خيزانة 1/376فتا   ا ملفرا  يف شر  تلتخيص ا سأطويل  وهو للبحرتى  عروس ا لبيت من ا ل -2 
 2/53بالغية  ا ل ومساته الدرآينتعبري ا لخصائص  -3 
دب  ا سأرب يف فنون ا سأ. و هناية 1/377فتا   ا ملفرا  يف شر  تلتخيص ا سأعتيز. عروس ا ملليفة ا خفي   وهو للبحرتى يف يد ا خبيت من ا ل -4 
7/79. 
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كناية ا لبلغ ثل"  وأوقعه على ضدمريه. ولن تا ملوهود على صري  لف، "ا لفلم جنده"  لكان يكون قد ترك أن يوقع نفي 
 1تصري  أبدا."ا لمبلغ 

.أي: 2سَّاَلِم﴾ا لَداِر  إىلو َيْدعُ  هللا: ﴿وَ تعاىلختصار. وقد مثلوا له بدوله ا الفعو  مع ا ملتعدميم يف ا لومن أغراضه: "قصد 
 يدعو كل أحد." 

طي  خ اىت سبدت فعامة. وقد مثل له ا لغراض ا سأفواصل  "وهذا سب  قرآين حبت أما ا لوقد حيذف لرعاية 
قالك  أى: وما   3لَّْيِل ِإَذا َسَجى﴾  ﴿َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قـََلى﴾ا لضَُّحى﴾  ﴿وَ ا ل: ﴿وَ تعاىلكرمي بدوله ا ل الدرآنمن 

  ."ال ل افاصلة. سأن ما قبلدا كانت فاصلته ا لتخاط  وواقع مفعواًل به ملراعاة ا ملذي هو ضدمري ا لكاف ا لفحذف 

نبوة: ا ل عندا تص  أخالق بيت هللاطي  لذلك حبديث عائشة رضى ا خوقد حيذف الستدجان ذكره. ومثل 
 عورة.ا ل" فدما رأيُت منه وما رأى مين" تعين: 

. هللاأي: بعثه  4واًل﴾َرسُ  هللاِذي بـََعَث ا ل: ﴿َأَهَذا تعاىلبدوله  الدرآنختصار  ومثلوا له من ا الكذلك جمرد   ومن أسبابه
 اي،.ا آلمناقشة هذه  إىلوسنعود  5ْيَك﴾ا لَربِّ أَِرين أَْنظُْر  : ﴿تعاىلوقوله 

ئنا به ال تنحصر فيدما ه -فعو ا مليف ابب  -احلذفساب  أن أغراض ا لوال بد أن ندو  هنا كدما ذكر ا يف 
 ا  داما، وأحو  ملترتب  ارتباطا شديدا اب -أو غريه احلذفسوا، أكان –بالغية ا لي  ا لسا سأبالغة  سأن ا لمن كت  

 تتعدد وتكثر وال تنحصر فكي  ال ا  حو ا سأداما، و ا ملتتخاط   وإذا كانت هذه ا لتكلم و ا لتخاط  وسياقا، ا مل
راها وتنوعدا وسنثبت  كثاسأوىل  فالدرآين النصي  وال تعدد فتنحصر. وخاصة إذا كان موضو: حبثنا ا لسا سأتتعدد تلك 

 .أيب السعودعالمة ا لدراستنا لتفسري    ذلك من خال
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 :أيب السعودعالمة ا لفعو  وأغراضه عند ا ملحذف 

 شيئة: ا ملحذف مفعو  

شيئة حُيذف ا ملأن مفعو   أبو السعودمام ا نإيرى  1َلَذَهَ  ِبَسدْمِعِدْم َوأَْبصارِِهْم﴾ هللاَوَلْو شاَ،  : ﴿تعاىلومن ذلك قوله 
  أن يكون شيئا مستغراب كدما يف قوله:ا الإذا وقعت شرطا وكان مفعوهلا مضدمو ا للجيزا، فال يكاد يذكر 

 2ص ر أوسعا لعليه ولكن ساحة  فلو شئت أن أبكي دما لبكيته
. وتكاثر ا حلصمل اَكم و ا حلِ ية :أي لو شا، أن يذه  بسدمعدم وأبصارهم لفعل ولكن مل يشأ ملا يدتضيه من ا آلفتددير 
مام ا نإ ا  بيت. قا لستغرب  كدما يف ا ملشي، ا ل يف ا الفعو  ا ملشيئة حىت ال يكادون ي رزون ا مليف مفعو   احلذف
ه كالم خصوصا. وسب  حسنا لهذه سأهنا أحسن من هذا  إىلطريدة وعد  ا لداهر: "فإن صاحبه ترك تلك ا لعبد 

ا فس  أن يصر  بذكره ليدرره يف ناسأوىلنسان أن يبكي دما. فلدما كان كذلك  كان ا نإأنه كأنه بد: عجي  أن يشا، 
 3سامع ويؤنسه به."ل

يكفي عنه  بيت: "فإنه الستغرابه الا لفعو  يف ا ملتصري  على ا لدونوي يف وهه ا لصاح  حاشية  ا  وق
جلاز توهم قصدك لو  -فعو ا ملحبذف  –واب بل يصر  به دفعا لتوهم غريه. فلو قيل :فلو شئت بكيت دما ا جلقرينة 

ا   هنا ليس فعو ا ملدم غري   ادر ف لبكا، ابا لدم بدله. بل هذا راه  سأن تعل  ا لدمع لبكيت ا لشئت أن أبكي 
ا تصري  يف هذه ا لكالم أن ا لوقديفدم من هذا  4واب قرينة عليه قوية."ا جلدم فال يكون ا لا، بكا، مطلدا بل بكل
: ا  ث قبلغا،  حيا لاري عند ا جل ا  ستعدما الستدرا، و ا المر على ا سأداهر بىن ا لمام عبد ا نإصورة ال بد منه. و ل

                                                           

 .20: البدرة -1 
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حسن أن ا سأة" أمرا عظيدما  أو بديعا غريبا  كان شيئا ملمر كذلك أبدا مىت كان مفعو  "ا سأ"وإذا استدريت وهد، 
ليفة كل ا خدى ا لمري ردد،" و "لو شئت أن ا سأرهل خي ر عن عيزة: "لو شئت أن أرد على ا ليذكر وال يضدمر. يدو  

كدولك: "لو شئت خرهت" و "لو شئت قدمت" و "لو شئت   احلذفسامع  فا ليوم لديت". فإذا مل يكن مما يك ره 
 1أنصفت"  و "لو شئت لدلت".

 هللا: ﴿َوَلْو َشا، تعاىلشيئة  كدما يف قوله ا ملىت ورد فيدا فعل ا لاي، ا آليف مجيع تلك  أبو السعودوصر  
ُلوَُكْم﴾ ليه أي يزا، عا جلة  لة حمذوٌف تعوياًل على ِدالشيئا مل: "ومفعو  أبو السعود ا  ق 2جَلََعَلُكْم أُمًَّة واحدة ولكن لّيَـبـْ

عليه ﴿ولكن  سالم سأه ركما نإاهتدماعكم على  هللاعىن لو شا، ا مل وقيل ا خلأن جيعلكم أمة واحدة جلعلكم  هللاولو شا، 
ُلوَُكْم﴾ متعلٌِّ  مبحذوف يستدعيه  سنُة ا لعليه  انظام أي ولكن مل يسأ ذلك أي سأن جيعلكم أمًة واحدة بل شا، ما للّيَـبـْ

ْرِض  سأَ  ا:﴿َوَلْو َشاَ، َربَُّك آَلَمَن َمْن يف تعاىلومثله قوله  3مم ليعاِمَلكم معاملَة من يبتليكم."ا سأاريةُ فيدما بني ا جلية ا ال هل
يًعا أَفَأَْنَت ُتْكرُِه  شيئة حمذوٌف لوهود ما يدتضيه ا مل: "ومفعوُ  أبو السعود ا  ق 4نَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننَي﴾ا لُكلُُّدْم مجَِ

و شا، سبحانه شدوُر أي لا مليزا، وأن ال يكوَن يف تعلددا به غرابٌة كدما هو ا جلمن وقوعدا شرطاً وكوِن مفعوهِلا مضدموَن 
 5ثدلني آلمن."ا لرض من ا سأإامياَن من يف 

ُيْضِلْلُه   هللا:﴿َمن َيَشِإ تعاىله ازاة  حنو: "إن" و "من" كدما يف قولا جملكم يف غري "لو" من حروف ا حلوكذلك 
تدمرَّة سا ملداعدة ا لشيئة حمذوٌف على ا مل: "ومفعوُ  أبو السعودعالمة ا ل ا  ق 6َوَمن َيَشْأ جَيَْعْلُه على صراط مُّْسَتِديٍم﴾

ا ه أي أن خيُل  فيه  لالضإ هللاغرابِة يف تعلددا به أي من يشأ ا ليزاِ، وانتفاِ، ا جلمن وقوعدا شرطاً وكوِن مفعوهِلا مضدموَن 
ْرِف اختياره  ْرِ من غري أن يكوَن له دخٌل ما يف ذلك بل عند صَ ا جلَ يضِلْله أي خيُلده فيه لكن ال ابتداً، بطري     ضالل

وال ييزِ ُّ من  إليه  ﴿َوَمن َيَشْأ جَيَْعْلُه على صراط مُّْسَتِديٍم﴾ ال يِضلُّ من ذه تعاىلَكْسبه وحتصيِله وِقْس عليه قولُه   إىل
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: "ومفعو  أبو السعودعالمة ا ل ا  ق 2نَّاُس َوأَيِْ، آِبَخرِيَن﴾ا ل:﴿ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم أَيُـَّدا تعاىلوقوله  1ثَبت قدُمه عليه."
ما أنتم  يعين أن إبدا،كم على أا خليزا، أي إن يشأ إفنا،كم وإجياد آخرين يذهبكم ا جلشئية حمذوف لكونه مضدمون ا مل
غة إبفنائكم ال ل ابا لكم ا حلبنية على ا ملغناه عن طاعتكم ولعدم تعل  مشيئته  ا  عصيان إمنا هو لكدما ليه من عل

 3عن ذلك علوا كبريا." تعاىللعجيزه سبحانه 
ْن ِذيَن ِمْن بـَْعِدِهْم مِ ا لَما اقْـتَـَتَل  هللاَوَلْو شاَ،    ﴿4َما َأْشرَُكوا﴾ هللا:﴿َوَلْو شاَ، تعاىلوإذا كان هواب "لو" نفيا كدوله 

ا واب سأن ا جلددر من هنس ا ملفال يكون  6وقوله عيز وهل: ﴿َوَلْو شاَ، َربَُّك َما فـََعُلوُه﴾ 5بَـيِّناُ،﴾ا لبـَْعِد َما هاَ،تْـُدُم 
دونوي ل اكالم صاح  حاشية ا لعدام حادثة. ذكر هذا ا سأ لكانت ا الزلية  و ا سأعدام  سأرادة ال تتعل  ابا نإشيئة و مل

فا من ا لذكورة خما ملاي، ا آلفعو  يف ا ملبيضاوي ا لداضي ا ل: وسأهل هذا قدر ا  بيضاوي  مث قا لداضي ا لندال عن 
ا  ويف قوله توحيدهم ما أشركو  هللاَما َأْشرَُكوا﴾ أي: لو شا،  هللا: ﴿ َوَلْو شاَ، تعاىل  يف قوله ا  واب. فدا جلهنس 
 : ﴿تعاىلأي: ولو شا، هداهم ما اقتتلوا  وكذلك يف قوله  7يـَْفَعُل ما يُرِيُد﴾ هللاَما اقْـتَـتَـُلوا َولِكنَّ  هللا: ﴿َوَلْو شاَ، تعاىل

    8َوَلْو شاَ، َربَُّك َما فـََعُلوُه﴾ أي: ولو شا، إامياهنم ما فعلوه.
يف قوله    اواب  فدجلا اي، مطابدا ما يف ا آلفعو  يف ا ملهذا وقدر  إىلفلم يذه   أبو السعودعالمة ا لأما 

َما اقْـتَـتَـُلوا﴾  هللااَ، :﴿َوَلْو شتعاىلعدم إشراكدم ما أشركوا  ويف قوله  هللاَما َأْشرَُكوا﴾ أي لو شا،  هللا:﴿ َوَلْو شاَ، تعاىل
ا مور ا سأ عدم هللا: ﴿ َوَلْو شاَ، َربَُّك َما فـََعُلوُه﴾ ولو شا، تعاىلوكذلك يف قوله  9م ا هلعدم اقتت هللاأي ولو شا، 

عليه  هللاأي: عدم تالوته صلى  11َما تـََلْوتُُه َعَلْيُكْم َوال أَْدراُكْم بِِه﴾ هللا: ﴿ ُقْل َلْو شاَ، تعاىلومثله يف قوله  10ذكورة مل
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ا تعل  اص ما خعدم ا ليف هعل  ا  بيضاوي أبنه ال إشكا لوسي  وأهاب عن ما ذُكر من كالم ا ال لوسلم. وابعه 
شيئة من وقوعدا شرطا وكون مفعوهلا ا ملستدمرة يف حذف مفعو  ا ملداعدة ا ل"أي عدم إشراكدم حسبدما هو  1شيئة.مل

 2يزا،."ا جلمضدمون 
ا له لدو  داهر أثنا، حتليا لمام عبد ا نإرتاكي  نالحظه يف قو  ا لبالغي يف مثل هذه ا لغرض ا لوبيان 

 بحرتي:ل
 3دا لدم مآثر خكرما ومل اه  لو شئت مل تفسد مساحة حامت 

ثاين ا لته يف  لاستغنا، بدال اسأو ة: لو شئت أن ال تفسد مساحة حامت مل تفسدها  مث حذف ذلك من ا لصل ال حما سأ"
بالغة أن ا لواه  يف حكم ا لغرابة  وهو على ما ذكر، لك من أن ا لسن و ا حلعليه  مث هو على ما تراه وتعلدمه من 

ئت أن ال ما هو أصله فدلت: "لو ش إىللف،. فليس خيفي أنك لو رهعت فيه ا ل إىلذوف وال يظدر  حملال ينط  اب
بيان  ا ل نفس. وذلك أن يفا لسدمع  وتعافه ا لشي، اميجه  إىلكالم غث  و   إىلتفسد مساحة حامت مل تفسدها"  صر، 

و شئت"  وأنت إذا قلت: "ل تحريك له  أبدا لطفا ونبال ال يكون إذا مل يتددم ما حيرك.ا لهبام وبعد ا نإإذا ورد بعد 
له أن  عىن بشي،  فدو يضع يف نفسه أن هدنا شيئا تدتضي مشيئتها ملشيئة يف ا ملسامع أنك قد علدت هذه ا لعلم 

 4شي،."ا ليكون أو أن ال يكون. فإذا قلت: "مل تفسد مساحة حامت"  عرف ذلك 
 الزم:ا لفعل منيزلة ا لفعو  لتنيزيل ا ملحذف 

 هللاَفال جَتَْعُلو :﴿تعاىلفعل متعداي  حنو قوله ا لالزم  وهذا إذاكان ا لفعل منيزلة ا لفعو  لتنيزيل ا ملوقد حيذف 
كلية عن  ل: أن يكون مفعو  تعلدمون مطروحا اباسأو وهدني  ا لية ا آليف  أبو السعودقد هوز  5أَْنداداً َوأَنـُْتْم تـَْعَلدُموَن﴾

علم ا لكم من أهل أن ا  ا حلهتناب عنه و ا الالزم  وكأنه قيل: ال جتعلوا ذلك فإنه قبي  واه  ا لطري  تنيزيله منيزلة 
ام  حنو: وأنتم تعلدمون دا ملفعل متعداي ملفعو  مددر حسبدما يدتضيه ا لثاين أن يكون ا لرأي. و ا لمور وإصابة ا سأبدقائ  
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ه  ا لثل أفعتفاو، أو تعلدمون أهنا ال تفعل ما لوبيندا من بطالن ذلك أو تعلدمون انه ال امياثله شئ أو تعلدمون ما بينه 
  2أو غري ذلك. 1َهْل ِمْن ُشرَكاِئُكْم َمْن يـَْفَعُل ِمْن ذِلُكْم ِمْن َشْيٍ،﴾ ﴿ تعاىلكدما يف قوله 
: "أكثر ا  فواصل  وقا لسببا آخر وهو رعاية  إليهعلوم غري أنه أضاف ا لسكاكي يف مفتا  ا لذه   إليهو 
لسان ا لهو سبيل من سبل سعة هذا  ا  ستعدما ال"وال شك أن هذا  3من حنو يعلدمون يعدلون يفددون." الدرآنفواصل 

 4ا."هل ااعتبارا، هديدة مل تكن يف أصل واقع ح ا  ستعدما الي  ا لكلدمة يف أسا لذى يضفي على ا ل ا يعا ل
 الزم:ا لفعل منيزلة ا لفعو  للتعدميم أو تنيزيل ا ملحذف 

: ﴿َوَلَدْد َذَرْأ َا تعاىلسامع فيه كل مذه   كدما يف قوله ا لدميع  وليذه  ا جلفعو  ليعم ويشدمل مل اقد حيذف 
ا أُولَِئَك كَ  َذاٌن اَل َيْسدَمُعوَن هِبَاْنِس هَلُْم قـُُلوٌب اَل يـَْفَدُدوَن هِبَا َوهَلُْم أَْعنُيٌ اَل يـُْبِصُروَن هِبَا َوهَلُْم آا نإِ نِّ وَ ا جلِ جِلََدنََّم َكِثريًا ِمَن 

وب ية: أي هلم قلا آلفعو  للتعدميم  وتددير ا مل: "وحذف أبو السعود ا  ق 5َغاِفُلوَن﴾ا لنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُهُم سأَ 
ئله دخوال أوليا   ودالا حلدام من  ملليس من شأهنا أن يفددوا هبا شيئا مما من شأنه أن يفده فيدخل فيه ما يلي  اب

سياق ويكون داخال ا لفعو  ما يف ا ملتعدميم أن يشدمل ا لوفائدة  6م"ا هلفصا  عن كنه ح نإصه بذلك خمل ابوختصي
ون" سامع فيه كل مذه . وكذلك قدر يف يف مفعو  " ال يبصر ا لسياق ليذه  ا لفيه دخوال أوليا ويشدمل ما يف غري 

. ومثل ذلك قدر   اندراها أولياا حلة على ا لدا لتكوينة ا لشواهد ا لبصرا، فيندرج فيه ا ملأي ال يبصرون هبا شئا من 
 7 يزيلية تناوالً أولياً."تنا لاي، ا آلسدموعا،  فيتناو  ا مل: ﴿َوهَلُْم أَْعنُيٌ اَل يـُْبِصُروَن﴾ أي شيئا من تعاىليف قوله 

أي وقت ظلدمدم كدما فعلت قريش مبا حكي عندم  8َلدمَّا ظََلدُموا َوَهَعْلنا ِلدَمْدِلِكِدْم َمْوِعدًا﴾ : ﴿تعاىله قوله ا لمث
 9ظلم.ا لالزم أي ملا فعلوا ا لظلم أو لتنيزيله منيزلة ا لفعو  إما لتعدميم ا ملدبائ  وترك ا لمن 
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 علم بها لتعدميم و ا لفعو  لغرض ا ملحذف 
ِمْن  هللاوا ا لَواسْ  ﴿ :تعاىلسياق  كدما يف قوله ا لفعو  للتعدميم كدما مر تفصيله لكونه معلوما من ا ملقد حيذف 

يعطيكدموه.  عاىلتوه ما تريدون فإنه ا ل" أي واسهللاوا ا لية: "واسا آلثاين للتعدميم  وتددير ا لفعو  ا ملحذف  1َفْضِلِه﴾
 ا  ما للناس من م –تدمين ا لندي عن ا لية ورد ا آلويف سياق  2وه مثله..ا لسياق  أي واسا لأو لكونه معلوما من 

عن هذا بدوله:  عاىلت هللاعلى عباده  فندى  هللارضا مبا فضل ا لتعادي معربة عن عدم ا لتحاسد و ا ل إىلؤدي ا مل -وهاه
 ىت ال هناية هلا.ا لوه مثله من خيزائنه ا ل: واسا  به بعضكم على بعض" وق هللا"وال تتدمنوا ما فضل 

نحويني ا ل ال اثنيا  فدو عند بعض: "َوْسئَـُلوا" يدتضي مفعو ا  رر واضحا فيه حيث قا حملوها، كالم صاح  
فعو  عنده ا ملواه   و ل افضله  وسيبويه ال جيييز هذا سأن فيه حذف"من" يف  هللاوا ا لتددير واسا ليف قوله: ِمْن َفْضِلِه 
  3أمانيكم. فعو ا ملوحيسن عندي أن يددر  ا  نة أو كثريا أو حظا من فضله. مث قا جل هللاوا ا لمضدمر  تدديره واس

إفادة للعدموم  فعو  حمذوفا مل: و ا  تعدميم حيث ق لدو  ابا ل إىل -أيب السعودبعد  –فسرين ا ملوسي من ا ال لوذه  
لذلك:  ا  دوا مثله  ويا لسياق  أي واسا لوا ما شئتم فطنه سبحانه يعطيكدموه إن شا،  أو لكونه معلوما من ا لأي واس

َلَك تعاىلومنه قوله  4فضله". اىلتع هللاوا ا لغبطة. وقيل: من زائدة أي: "واس ْم إليدِحي  نُو ا ال رِهَ ا ال: ﴿َوَما أَْرَسْلَنا قـَبـْ
ُتْم اَل تـَْعَلدُموَن﴾ا لوا أَْهَل ا لفَاسْ   إىلدصِد ا لفعوُ  لعدم ا مل: "وُحذف أبو السعود ا  م﴾ قإليد﴿نوحي  5ذِّْكِر ِإْن ُكنـْ

تأهلني نِس مسا جل خمصوصني من أفراد ا الً  رها الأمتك  إىلك ل امم قبَل إرسا سأ إىلعىن وما أرسلنا ا ملخصوصه و 
خبار  سأ ادصص و ا لحكام وغريمها من ا سأشرائع و ا لَلك ما نوحي من ا ملم بواسطة إليدنوحي  ا  رسا نإلالصطفا، و 
 إىلدصد ا لدم بدوله: "ع أبو السعودأراد  6وحي وحدية مدلولِه."ا ليك من غري فرٍق بينددما يف حديدة ا لكدما نوحي 

 خبار.سأ ادصص و ا لحكام و ا سأشرائع و ا لرسلدم من  إىل تعاىل هللاتعدميم فيدما أوحى ا لأفاد  احلذفخصوصه" أن 
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فعوِ  إما لظدوره أو ا مل: "وحذُف أبو السعود ا  ق 1 أَنـُْفَسُدْم َوَما َيْشُعُروَن﴾ا الَوَما خَيَْدُعوَن  ﴿ :تعاىلومنه قوله 
 2يشعرون بشي، أصاًل."لعدمومه أي ما 
ا يم مع تعدما لغرض: ا لتعدميم اليكون غرضا للحذف فد  بل يكون ا لبالغني أن ا لعروف عند ا ملومن 

م لكنه عدمو ا لفعو  بصفة ا ملتعدميم اميكن أن يستفاد من ذكر ا لسأن  3 احلذفديزويين من أسباب ا لختصار كدما عده ال
ا أي حلذف  -دتضية لتك مفعولها ملة ا لا حلصدد: "وأما ا لسكاكي يف هذا ا لختصار بذكره. وكدما يدو  ا اليفو، 

ختصار وأنه ال اسامع على ما يذكر معه دون غريه مع ا لمتنا: على أن يدصره ا التعدميم و ا لدصد على ا لفدو  -فعو مل
غة فالن يعطى وامينع ل ابملا عىن كدوهلم: يف ابب ا مللف، على تكثري ا لكالم حيث يتوصل بتدليل ا لأحد أنوا: سحر 

ا حديدة يف  تعاىلوقوله  4.5سَّالِم﴾ا لداِر  إىليَْدُعوا  هللاوَ ﴿ ويصل ويدطع ويبين ويددم ويغين ويعدم وقوله عيز قائال: 
 عدموم.ل

 ظدورا لتعيني و ا لفعو  لغرض ا ملحذف 
 تُنِفُدوْا يف َسِبيِل ا الَّ : ﴿َوَما َلُكْم تعاىلفعو  لكونه متعينا وظاهر ال لبس فيه  وذلك يف قوله ا ملقد حيذف 

نور يف ا ليف سورة  أبو السعودومن هذا أيضا ما رأه  7ه فيدما سب ..ا لذي بني حا لفعو  لظدور أنه ا ملوحذف  6﴾هللا
ثاين لغاية ظدوره ا لفعو  ا مل: "وُحذف أبو السعود ا  ق 8سََّعِة َأْن يـُْؤتُوا﴾ا لَفْضِل ِمْنُكْم وَ ا ل: ﴿َواَل أَيَْتِل أُوُلو تعاىلقوله 

 9أي على أْن ال يُؤتوهم شيئا."
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َنُكم كَ تعاىلظدور  ومثل ذلك يف قوله ا لتعني و ا لوقديكون له غرض آخر مع   ا  ق  1اِتٌ ﴾: ﴿َوْلَيْكُت  بَـّيـْ
فعو  إما لتعينه أو مل ا وحذف ا المر هبا إمجا سأأمور هبا وتعيني ملن يتوالها إثر ا ملكتابة ا ل: "بيان لكيفية أبو السعود
 َوأَيُْمُروَن اب ري ا خ إىل: ﴿َوْلَتُكن ّمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن تعاىلومثله قوله  2كتابة."ا لفعل أي ا لإيدا: نفس  إىلللدصد 

َدْوَن َعِن مل وره ثالثة إما لإليذان بظدا ل ا  فعا سأصري  من ا لفعو  ا مل: "وحذف أبو السعود ا  ق 3نكِر﴾ا ملعروِف َويـَنـْ
ا فعلون فعل كدما يف قولك فالن يعطي وامينع أي يا لإجياد نفس  إىلناس وأيمروهنم ويندوهنم وإما للدصد ا لأي يدعون 

 4نكر."ا ملندي عن ا لعروف و  ملمر ابا سأري و ا خ إىلدعا، ل
فعل مما ها، بيانه ا لفعل أو إجياد نفس ا لغرض إيدا: نفس ا ليتني  أي: إذاكان ا آلخري يف كلتا ا سأتوهيه ا لو 
دية  فدم تعا مل ا  فعا سأناس ختتل  يف ذكر ا لداهر:"اعلم أن أغراض ا لمام عبد ا نإعجاز"  يدو  ا نإيف "دالئل 

. فعولنيا مل يت اشتدت مندا للفاعلني  من غري أن يتعرضوا لذكرا لعاين ا مليذكروهنا ارة ومرادهم أن يدتصروا على إثبا، 
وله تعدي مثال  يف أنك ال ترى له مفعوال ال لفظا وال تدديرا. وقا ملتعدي كغري ا ملفعل ا لمر كذلك  كان ا سأفإذا كان 

ا  ذي منها لعىن هو ا مل  6َوأَنَُّه ُهَو َأْغىَن َوأَقْـىَن﴾ وقوله ﴿ 5: ﴿َوأَنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكى  َوأَنَُّه ُهَو أََماَ، َوَأْحَيا﴾تعاىل
شي،  وأن خت ر عىن يف نفسه فعال للا ملدصد فيه أن تثبت ا لقنا،. وهكذا كل موضع كان ا نإغنا، و ا لماتة و ا نإحيا، و نإ

 افعل ال يعدى هناك  سأن تعديته تندض ا ل منه  أو ال يكون منه  فإن ا الأبن من شأنه أن يكون منه  أو ال يكون 
 7عىن."ا ملغرض وتغري ل

ني أو أكثر للحذف يف موضع واحد  لكنا ا لحني يذكر احتدم أيب السعودظان أن هذا تردد من ا لوقد يظن 
 حسنا ال اكلدما،  وكثراها ال تيزيد ا ل ا  عاين متلبسة أبحو ا مل مستفادة من ا ال أشكا ال، ليست ا الحتدما النؤكد أن 
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عالقة  من له ذوق رفيع وحس مره  و ا اليدركدا عربية. وال شك أن أسرارها ال ا للغة ا لوروعا ودقة يتجلى فيدا سعة 
 1لغة.ا لدب و  سأوثيدة اب
 ذوف: حملتصري  هلم ابا لتخاطبني عن ا ملاحنطاط رتبة  إىلفعو  لإلشارة ا ملحذف 

فعو  من ا مل: "حذف أبو السعودعالمة ا ل ا  ق 2فـََدْل َوَهْدمُتْ َما َوَعَد َربُُّكْم َحدًّا﴾ :﴿تعاىلذلك قوله  ا  مث
وعود مل يكن ا ملوعد  وقيل سأن ما سا،هم من ا لطاب عند  ختشري  ابا لإسداطا هلم عن رتبة  -وعد -ثاينا لفعل ا ل

نة فإهنم قد وهدوا مجيع ذلك حدا وإن مل يكن وعده ا جلساب ونعيم أهل ا حلبعث و ا لأبسره خمصوصا هبم وعدا ك
 3خمصوصا هبم."

 
 فعو  لالختصارا ملحذف 

فعو  ا مل: "وَحذُف أبو السعود ا  ق 4ِذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍ، َخْلَدُه مُثَّ َهَدى﴾ا لَربُـَّنا  ا  ﴿قَ  :تعاىله قوله ا لمث
ونه مل حيرِْمه من عطائه وإنعاِمه  أو لالختصار من ك تعاىل هللا  أي: كلَّ شي، خلده اسأو ثاين إما لالقتصار على ا ل

ختصار من ا الطي  ا خوذكر  5."إليهما حيتاج  تعاىل هللاأعطى كل شى، خلده  أي ا  ا حلمنوايً مدلواًل عليه بدرينة 
ا  احلذفن غرض ما لختصار أي يكون ا ال  وع ر عنه مبجرد املبحثفعو  كدما ذكر ا يف بداية هذا ا ملأسباب حذف 

" أي أذين  ليهإدائل: "أصغيت ا لسابدة. ومثل له بدو  ا لمثة ا سأتعدميم كدما مر يف ا لختصار مع ا الختصار فد  ال ال
: ﴿َأَهَذا تعاىلأي ذاتك  وقوله  6ْيَك﴾ا ل: ﴿َربِّ أَِرين أَْنظُْر تعاىلكرمي قوله ا ل الدرآن"وأغضيت عليه" أي بصري  ومن 

 8.هللا  أي بعثه  7َرُسواًل﴾ هللاِذي بـََعَث ا ل
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نَّاِس َيْسُدوَن ا ل : ﴿َوَلدمَّا َوَرَد َما،َ َمْدَيَن َوَهَد َعَلْيِه أُمًَّة ِمنَ تعاىلختصار يف قوله ا الجملرد  احلذفسكاكي ا لوعد 
. ها، 1و َا َشْيٌخ َكِبرٌي  َفَسَدى هَلدَُما﴾ّرَِعاُ، َوأَبُ ا لَتا ال َنْسِدي َحىتَّ ُيْصِدَر ا لَوَوَهَد ِمْن ُدوهِنُِم اْمرَأَتـَنْيِ َتُذوَداِن َماَخْطُبُكدَما قَ 

ُدوَن ﴾ أغنامدم أو نَّاِس َيسْ ا لعىن: ﴿َوَهَد َعَلْيِه أُمًَّة ِمَن ا ملكرامية يف أربعة مواضع  إذا ا لية ا آل  يف فعو ا ملحذف 
 2َتا ال َنْسِدي﴾  غندمنا ﴿َفَسَدى هَلدَُما﴾  غندمددما.ا لمواشيدم و  ﴿اْمرَأَتـَنْيِ َتُذوَداِن﴾  غندمددما و  ﴿قَ 

فعل ا لنفس  ىلإفعل للفاعل أي: للدصد ا لفيه للتوفر على إثبا،  فعو ا ملداهر حذف ا لمام عبد ا نإوهعل 
طي : وهو ا خ   اطالق". مث قا نإعىن يف نفسه للشي، على ا ملطي : "نإثبا، ا خ ا  الزم كدما قا لبتنيزيله منيزلة 
  سأهندما   ترى أنه رمحددماا الفعو  ا ملفعل ال ا لغرض هو ا لفعو   سأن ا مل: "ترك ا  يزخمشري: "فإنه قا لظاهر كالم 
 اسدي ومل يرمحددما؛ سأن مذودمها غنم ومسديدم إبل مثاًل"  وكذا قوهلدما "ال نسدي" ا لذايد وهم على ا لكانتا على 

 3داهر."ا ليزخمشري على هنج كالم عبد ا لسدي  وكالم ا ملسدي ال ا لدصود منه مل
يين  يف ديزو ا لطي  ا خيزخمشري و ا لعالمة ا لداهر و ا ل مام عبدا نإفدو يرى ما يراه  أبو السعودعالمة ا لأما 
ا لك غرض هو بيان تا لصدار ملا أن ا نإذود و ا لسدي و ا ل: "وحذف مفعو  ا  ية. فإنه قا آليف  احلذفبيان غرض 

ا صالة و ل اعروف فإنه عليه ا ملما صنع يف حدددما من  إىلسالم ا ليت دعت موسى عليه ا لأنفسدا إذ هي  ا  فعسأ
ن مذودمها ني هبدما وما رمحددما لكا لسدي غري مبا لعفة وكوهنم على ا لذايد للعجيز و ا لسالم إمنا رمحددما لكوهندما على ل

 4غندما ومسديدم إبال مثال."
أبو  ا  ق 5ْن أَْمرِِه﴾ُفوَن عَ ا لِذيَن خيُ ا لفـَْلَيْحَذِر  :﴿تعاىليف قوله  احلذف أبو السعوددبيل ما رآه ا لومن هذا 

 ُم اثـْنَـنْيِ إليد﴿ِإْذ أَْرَسْلَنا  تعاىلوقوله  6  عنه."ا لتخا مل  و ا لتخا ملدصود بيان ا ملفعو  ملا أن ا مل: "وحذف دالسعو 
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بُومُهَا فـََعيزَّْز َا بِثَ  ة ما قبله  لتددير أي عيزز امها  لدالا ل"حذف مفعو  "عيزز ا" و  1ْيُكْم ُمْرَسُلوَن﴾ا لوا ِإ اَّ ا لٍث فـَدَ ا لَفَكذَّ
 2عيززبه."ا ملدصد ذكر ا ملعليه وسأن 
 فواصلا لفعو  لرعاية ا ملحذف 

 -فآوى -: قلىا  فعا سأضحى من ا لضدمري يف سورة ا لُحذف  3: ﴿َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قـََلى﴾تعاىلذلك قوله  ا  مث
: "ودعك" أو اىلتعإما لالستغنا، عنه بذكره من قبل  يدصد قوله  احلذففيدا "إن  أبو السعود ا  فأغىن  ق -فددى
 4 كلية  مع أن فيه مراعاة للفواصل." لاب تعاىلفعل عنه ا لنفي صدور  إىلللدصد 

   امع ذكر فائدة أخرى للحذف  ق أيب السعودعالمة ا لوسي أوض  وأمشل لكالم ا ال لعالمة ا لوها، كالم 
في لطفا به صلى دلى" وإن كانت يف كالم منا لسالم بنسبة "ا لصالة و ا لفعو  لئال يواهه عليه ا مليف تفسريه: "وحذف 

عليه وسلم وسأحد  هللاصلى  إليهنسبة  لسالم  أو لنفي صدوره عنه عيز وهل ابا لصالة و ا لعليه وسلم وشفدة عليه  هللا
اة الستغنا، عنه بذكره من قبل مع أن فيه مراعديامة  أو لا ليوم  إىلعليه وسلم  هللامن أصحابه ومن أحبه صلى 

 5للفواصل."
ختصار ا الاي، سأهل ا آلفعو  يف هذه ا ملديزويين حذف ا لطي  ا خسكاكي  و ا لو  6يزخمشريا لعالمة ا لويرى 

اِكرِيَن ا ل: ﴿وَ تعاىلذوف كدما يف قوله ا حمللفظي لظدور ا ل اِكرَاِ،﴾ا لَكِثريًا وَ   هللاذَّ ا كثريا و   هللاذاكرين ا لو صل ا سأ  إذ 7ذَّ
 8رأي.ا لذاكراته  واختار ابن عاشور أيضا هذا ل

رتاكي  ا لص بالغة يف كتابه خصائا ليف علم  ا  با جلهؤال،  ا  وللدكتور حمدمد أبو موسى مناقشة لطيفة سأقو 
قد رفضه   -لفظيا لختصار ا السأهل  احلذف-دو ا لونكتفي هنا بذكر ما أفاد به كنتيجة وخالصة  يدو : "وهذا 

ذي بين على ا ل الدرآينسلوب ا سألفظية ال ينبغي أن تكون مدصدا يف  -كدما يدولون-بالغيني؛ سأنه علة ا لكثري من 
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ارسون دارسني  ومن بيندم دا ل  وقد اقتنع به كثري من إليهشارة ا نإذي قدمنا ا لفاظ  وهذا ا ال لعاين ال ا ملمراعاة 
 .أعلم تعاىل هللاو 1حمدثون."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :البابخالصة 
 بالغيني.ا لأسبابه وشروطه عند  إىللغة واصطالحا  و  احلذفمفدوم  إىلبتوطئة تضدمنت  البابابتدأ  

ا ي يف يزركشا لمام ا نإوأسبابه على ما أورده  -بشكل عام -احلذفاعتدمد يف ذكر أسباب  الباحثالح، أن ا ملومن 
 قران.ا سأسيوطي يف معرتك ا لعالمة ا ل رهان  و ل

 . فأما ابا  تيز خا الكتفا، و ا ال حتباك  و ا القتطا:  و ا الكتابني  هي: ا لحسبدما ها، يف هذين  احلذففأنوا:  
  رغم أنه أشار السعود أيبصطلحني يف تفسري ا ملعلى هذين  الباحثمل يطلع  -حتباكا القتطا: و ا ال -نسبة لنوعنيل
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ر  يف نوعني  لكنه مل يصا لبالغيون من قبيل هذين ا لذي عده ا ل احلذف إىلكرمي ل ا الدرآنيف عدة مواضع من 
يزمان. ل افن قد تبلور، وتطور، مع مرور ا لسب  يف ذلك أن مصطلحا، هذا ا لصطلحني  ولعل  ملمواضعددما اب

 صطلحا،  وعدم ضبطدا واستدرارها.ا ملورمبا مل يتعرض للتصري  هبدما لعدم شيو: 
  وأنه لسعودأيب اعالمة ا لعناية كبرية عند  احلذفنو: من ا لهذا    كتفا،  فدد  اا ال نو:  إىلنسبة  لوأما اب 
  وهذا ما كتفا،  وأنه وف  يف أكثرها أاميا توفي ا ال كرمي من ابب ا ل الدرآنفيدما يدارب مثانني موضعا من  احلذفهعل 

 احلذفظاهرة  إىله كيم بشكل عام  وعلى توسع نظرتا حلتنيزيل لا بالغة على ا لغة بتطبي  أصو  ا لبا ليد  على عنايته 
هناك حتليال   الباحثبالغية  فلم يالح، ا لعالمة متفرد يف بعض حتليالته ا لأن  الباحثبشكل خاص. كدما الح، 
د نص على ذلك ي . وقا حملبحر ا لبيضاوي وصاح  ا لداضي ا ليزخمشري و ا لعالمة ا لكتحليله ورأاي كرأيه لغريه من 

: أن ما يذكر بديعة  هوا ليبه ا لتنيزيلية  ومن أسا لنكت ا ل. ومن أرو: ما هعله من البابيف مواضعه من هذا  الباحث
كيم يف قصة واحدة يف موطن  وحيذف مندا يف موطن أخر "اكتفا،" مبا ذكر يف موطن آخر. واستتخرج ا حلذكر ا ليف 

 .البابك من تفسريه  يف موضعه من هذا أمثلة وشواهد على ذل الباحث
بالغية  ا ل  كتا للدراسته على هنج  الباحث  فدد تعرض ا  ختيز ا الرابع وهو: ا لنو: ا ل إىلنظر  لوأما اب 

 -دملةجل اوصوف  وكذلك حذف ا ملصفة و ا ل  و إليهضاف ا ملضاف  و ا ملسند  و ا ملوحذف  إليهسند ا ملفدرس حذف 
 فعو .ا مل  وحذف -عاملا لدو   و ا لعطوف عليه  ومجلة ا ملشرط  ومجلة ا لهوبة  ومجلة ا سأمجلة 

ا و: من عن ن لبحثبالغيني مث حاو  ابا لسند عند ا ملو  إليهسند ا ملأسباب حذف كل من  الباحثوذكر  
اعيه. وقد مل  دو و  احلذفبالغيون من أسرار ا لوبني ما ذكره  احلذفيف إبراز أسرار  أيب السعودرتباط بني حماوال، ال

 هوز يف كرمي  حىتا ل الدرآنيف مواضع كثرية من  -سندا ملو  إليهسند ا مل -عالمة نص على حذفددماا لللباحث أن 
 عجيز.ا مل ينالدرآ النصوارد يف ا ل احلذفبالغي ورآ، ا لسر ا ل إىلرتاكي  حذف كل منددما  لكنه قلدما أشار ا لبعض 

ا مي منه زها، كر ا ل الدرآنابن هين "يف  ا  كرمي مواضع كثرية  حىت قل ا الدرآنضاف يف ا ملوإذا كان حلذف  
 ه  إما ابضاف يف تفسري ا ملبتناو  حذف  أيب السعودعالمة ا لعناية كبرية عند  الباحث  موضع" فدد ال ح، ل
 ددر.ا ملاكتفا، بذكر  إليهشاة  نإتصري  عليه وإما ابل

فصل ا مليف  يزخمشريا لعالمة ا لصائص و ا خفدد نص ابن هين يف صفة  ا لوصوف و ا ملنسبة حلذف  لوأما اب 
 اصفة  إما ا لغرض من ا لعليددما. وسأن  ا  ا حلة  لأن حذفددما ال حيسن  وقد جيوز وحيسن ذلك عند قوة دال
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ار  ختصا الجياز و ا نإمن ابب  احلذفسداب  و ا نإطناب و ا نإد   وكالمها من مداما، ا ملثنا، و ا لتتخصيص  وإما ل
 إن كثرته ابن هين ا  وصوف فدو كدما قا ملصفة على قلة وندرة  وأما حذف ا لفال جيتدمعان لتدافعددما  وقد حذفت 

 نثر.ا لشعر ال يف ا ليف 
صفة ل اوصوف وإقامة ا ملحذف  إىلكرمي ا ل الدرآنفدد أشار يف مواضع كثرية من  أبو السعودعالمة ا لأما  

دي قليلة هدا كرمي فا ل الدرآنصفة عنده يف ا لواضع. أما مواضع حذف ا مل آخر يف بعض مدامه  مع هواز وهه إعرايب
عالمة كثريا ا لالح، أن ا مل. ومن -أتى هبدما يف موضعه – يف موضعني من تفسريه ا العليه عنده  الباحثحىت مل يعثر 
ة  رمبا لظدورها أو سأهنا بالغيا ل  ومل يعنت كثريا بذكر أسرارها الدرآينرتكي  ا ليف  احلذفوقو:  إىلشارة  نإما اكتفى اب
ا ختصار و ال اجياز و ا نإمن  احلذفشتدمل على ا مل النصيت توحي هبا ا لصائص ا خيزااي و ا ملة حتت ا لتندرج ال حم

سم  ا الوهرايهنا جمرى  ةصفا لاتصافه بتلك  ا  صفة  أو لإليذان بكدما لعناية على ا لة  ولتتوفر ا لستطا الحرتاز عن ال
ة للحذف يف عالمة يف مواضع خمتلفا لا إليديت أشار ا لسرار ا سأ  وهذه من مجلة -تدويلا لتفتخيم و ا لة على  لأو للدال
 تفسريه.
 الدرآين لنصاة على قوة مدارته لفدم  ل  وما فيه دالأيب السعودعالمة ا لعلى روائع  البابوأما ما يشتدمل هذا  

ا واب دملة  هو: حذف مجلة ها جلراد حبذف ا مل. و الدرآين النصدملة يف ا جلفددما بالغيا  هو: تعرضه ملواقع حذف 
شرط  ومجلة ا لدسم  وحذف مجلة ا ل  وحذف مجلة هواب -سوا، كان أداته "لو" أو "إذا" أو "لوال" أو "ملا" -شرطل

تخرج عامل. واستا لدو   وحذف ا لوحذف  -فا للجدمدوريزخمشري خالا لعالمة ا لابع يف ذلك  -عطوف عليها مل
  وقام يب السعودأعالمة ا لبالغي من تفسري ا لي  للحذف ا لسا سأصور و ا لشواهد وأمثلة كثرية على كل هذه  الباحث

 بالغيني.ا لخرين و ا آلفسرين ا ملبشرحدا ودراستدا يف ضو، آرا، 
بالغيني ل ابالغية  وسأمهيته وعناية ا لفعو  وأسراره ا ملاحتوى على دراسة حذف  البابخري من هذا  سأالفصالو  

بدراسته   سعود اعتىنا لعالمة أاب ا لأن  الباحث. وقد الح، البابله فصال مستدال من هذا  الباحثبدراسته أفرد 
حذفه للتعدميم أو الزم  و ا لفعل منيزلة ا لفعو  لتنيزيل ا ملواهتم إببراز أسراره  وأنه ذكر حلذفه عدة أسباب  مندا: حذف 

ا وقد مر،  ذلك. إىلكرامية وما ا لاي، ا آلظدور  أو لالختصار  أو ملراعاة رؤوس ا لللعلم به  وكذلك حذفه للتعني و 
 .البابفعو  يف موضعه من هذا ا ملدواعي حلذف ا لغراض و ا سأكثرية على هذه ا لمثلة سأ
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نكت  ىلإشارة  نإأنه يكثر اب -ا  كدما نإ جناز و ا نإعلى وشك  البحثو  -هنا أيب السعودومما يسجل للعالمة  
سب  ا لالغة وأصوهلا  و با لية على قواعد ا حلمثلة ا سأ  وأن تفسريه كنيز زاخر للشواهد و الدرآين النصبالغية عند حتليل 
من منظور نكتة  النص إىلأنه ال ينظر  -الباحثيف رأي  -عجيز  وهوا مل الدرآين النصتدمييز يف حتليل ا مليف ذلك أسلوبه 

ه قاعدة بالغية ويف نظرت النصبالغة أبنواعدا  وأصوهلا  وهو ال حيلل ا لمن منظور علم  إليهبالغية مفردة  بل ينظر 
 متدبرا ا ال الدرآين النصبالغة مع هذورها وقواعدها. فدو ال يد  أمام ا لمفردة  بل حيلله وقد أحاطت نظرته بفن 

 بالغية.ا لسرار ا سأمن  النص  يتأمل فيدما احتوى عليه فاحصا
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 امةا خل

 توبياتا لنتائج، ا ل

 نتائج وتوصيا، جمدملدا فيدما يلي: إىلدراسة ا لهذه    من خال الباحثقد وصل 
صائص: ا خومن تلك  بالغية ا لمبيزااي هلية وخصائص  ادرة جتعله مصدرا هاما للدضااي  أيب السعوداميتاز تفسري 

ا عرض جلدميع   حبيث تأيب السعودعالمة ا لبالغية وتنو: موضوعااها عند ا لباحث ا ملعلدمية  وكثرة ا لادة ا ملوفرة 
 بديع.ا لبيان  و ل اعاين  و ا ملثالثة: ا لفنون ا لعروفة  يف ا ملعروفة وحىت غري ا ملبالغية ا لباحث ا ملوضوعا، و مل

 الدرآين لنصا  حيث يد  صاحبه أمام الدرآين النصواردة يف ا لستيعاب للدمسائل ا الحاطة و ا نإومن ميزاايه: 
عجيز. حىت أسلوبه يف ا مل الدرآين النصكامنة يف ا لبالغية ا لدضااي ا لباحث و ا ملمتدبرا فاحصا  متأمال ابحثا الستنباط 

 بالغية.ل اه كنيزا زاخرا للتطبديا، ستدرا،. ولذلك يعد تفسري ا الحصا، و ا نإبالغية يشبه ا لسائل ا ملاستتخراج 
تخل  ا ملويل تطا ليت ال طائل مندا سوى ا لالفا، ا خناقشا، و ا ملوض يف ا خكذلك من ميزاايه: جتنبه عن 

رأي ما يراه راهحا وصوااب  ويؤخر ما يراه مرهوحا ا لذكر من  لل  ومن حسن أسلوبه أنه يددم ابا حلتبعيد عن ا لو 
 إىلشري ا مل -قيل وروي -تدمريضا لرا، بل يعرضه بصيغة ا آلوضعيفا. وهو كعادته قلدما ينص على ضع  رأي من 

سائل مل اتفسري مبا ليس منه  ويظل ممسكا صخيوط موضوعه  ويعرض ا لضعفه. وأنه ال يبتعد عن موضوعه  وال خيل  
ا خرى ذا، سأ اوضوعا، ا ملدضااي أبسلوب سدل رصني ابر:  يلدم  للدارئ أنه تفسري بالغي حبت  أما لا ويناقش 

 تفسري فإهنا أت،ي بعد ذلك. لصلة ابل
رتاب  ا لتدماسك و ل ادى يف ا ملية أبسلوب بديع رائع وبعبارة موهيزة  بعيدة الدرآنوص النصومن ميزاايه: أنه حيلل 
ي  وآكد ا لدا له  وهو عىن وفا ملبالغي وكثريا ما يكتفي إبيراد ا لصل  سأاب -أحيا ا–  بعضدا ببعض  وعادته أنه يصر 

وص النص حتليل يف -يزخمشري  وغريمهاا لرهاين  و ا جلداهر ا لعبد  –تددمني ا ملية  مع ذلك أنه طريدة الدرآنوص لنصاب
 ية وغريها.الدرآن

عاين  مث ا مللم يزخمشري يف كافة مسائل ع لسعود أتثر ابا لأن أاب  الباحثتبا: يستنتج ا التأثر و ا لومن  احية 
شارة  نإاب لباحثاتوى. وقد حاو  ا حملفكرة و ا ل  وما بني استيحا، النصرف و  حلمني ابا سأندل ا لأتثره خيتل  ما بني 

 دراسة.ا لذلك يف مواضع كثرية من هذه  إىل
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ا يزخمشري و ا ل –شيتخني ا لسعود يذكر رأي ا لأن أاب  باحثالبيضاوي  الح، ا لداضي  لومن  احية أتثره اب
  الدرآينعجاز ا نإبالغة و ل يت تتعل  ابا لسائل ا مل   خاصة يف ا لغا ل يف الدرآين النصيف حتليل  -بيضاويا لداضي ل

تلدي مل ابني رأيددما يف أسلوب رائع وصياغة هديدة تروق له نفس  -أحيا ا–وأنه قد يكتفي برأي أحدمها  كدما جيتدمع 
 الباحثلك يراه بيضاوي  ولذا لداضي ا ليزخمشري من ا لعالمة  لدارئ. كدما مل  للباحث أنه أكثر اتباعا وأشد أتثرا ابا لو 

 بيضاوي.ا لمن  إليهأقرب 
ا أبن  -دراسةل اواستدصائه ملوضو:  الباحثبنا، على تتبع  -دو ا لتجديد اميكن ا لة و ا لصسأا ومن  احية 

دبل ويرفض  ا جمتددا أيخذ ويرد  يا ملسعود مل يكن ابعا مدلدا أيخذ وال يرد  يندل وال يرفض  بل كان عا لعالمة أاب ل
شواهد حية  -لبحثايف مواضع كثرية من هذا  -الباحثيواف  وخيتل   كان حرا يف فكره مستدال يف نظره. وقد ذكر 

ضاوي. أما ختصيصددما بيا لداضي ا ليزخمشري و ا لعالمة ا لعالمة مناقشا ومعدبا على ا ليت وق  فيدا ا لرة ا حلعلى مواقفه 
 يف تفسريه. أبو السعودعالمة ا لذكر فلكوهندما أكثر مفسرين اعتدمد عليددما  لاب

يف  احثالب  قد الح، -بالغيةا لاها  الودال احلذفو  التددميو  التوكيد -دراسةا لومن  احية موضو: هذه 
ا الح، أيضا أن حاطة مبسائلدا وقضاايها  كدما نإثالثة  و ا لظواهر ا لبالغية هلذه ا لسرار ا سأتفسريه عناية كبرية إببراز 

بالغيني. ففي ابب ا لفسرين و مل ابالغية يف مؤلفاته من ا لدضااي ا ل أوطب  ا جلللعالمة رؤية تتسع وتفوق كل من ع
عتباري  ا اليدي أو تحدا لتخاط  ا ملوأغراضه يف مواهدة إنكار  التوكيدعالمة مل حيصر دواعي ا لمل  للباحث أن  التوكيد

ا تتبع و ل ابالغة. وبعد ا لذي حددته علدما، ا لضي  ا لف  ا سأيت جتاوز، هذا ا ل التوكيدبل أنه وسع دائرة دواعي 
قواعد سأن ديدة تصل  أن تكون أصوال و ا حلفيدما يدارب عشرة دوا: وبواعث للتوكيد  وهي يف  الباحثذكر ستدرا، ال

نسبة  لرمي. وأما ابكا ل الدرآنخرى غري ا سأدبية ا سأوص النصخرى  كدما اميكن أن تطب  عليدا ا سأمثلة ا سأتبتىن عليدا 
مسية ا نإدملة جل اما يدارب ثالثني عنصرا للتوكيد حميطا هبا يف مؤكدا،  الباحثوعناصره  فدد ذكر  التوكيدي  ا لسأس
ا ذكر ا لشريفة يف ل ابغري أدوا،  وبنا، على كثرة مواقفدا  التوكيدي  أو ا لس سأاب التوكيديزوائد و  لاب التوكيدفعلية و ا لو 
وعا، بدراسا، وضا ملأبن يدرس كل هذه  دو ا لاميكن  أيب السعودغ على إبراز أسرارها للعالمة ا لبا لرص ا حلكيم و حل

 مستدلة وحبوث منفردة.
 التددميدراسة    فللعالمة فيدا نظرة تتسع يفالبحثثاين من هذا ا ل البابيت اشتدمل عليدا ا ل التددميأما ظاهرة  

ا  التددميع صور دمل. وأنه تعرض جلدميا جلدائم بني ا ل التددمي إىلتددمي مجلة على أخرى و  إىلكلدمة ا لفتتخرج عن دائرة 
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ري عامله أو كدما يسدمى لف، على غا لمن تددمي  التددميبالغيني  حىت يسجل للعالمة ما أتى به يف ابب ا لعروفة عند مل
فصال   الباحثله  بالغة وأصوهلا  وقد أفردا لفيه لدواعد علم  التددميذي ال خيضع ا لعىن  وهو ا ملعىن على ا ملبتددمي 

بالغي يف ا لغرض ا لأن  إىلتوهيده  التددمييف ابب  أيب السعودتناو  مواضعه مفصال ومبسطا. كدما يسجل للعالمة و 
عجيز. ا مل لدرآينانظم ا لؤخر  وفدا للسياق يف ا ملددم  كدما قد يكون مرده أتخري ا ملقد يكون مرهعه تددمي  البابهذا 
ا و، بدا، على حسن تناغدمدا  ولئال يفا نإفواصل و ا لمراعاة تواف  عالمة علته ا لذي هعل ا لتأخري ا لذلك  ا  مث
ا سر ا لن نتظام. فحينئذ يكو ا النسجام و ا السبك و ا لليل عن ا جلنظم ا لتناس  حىت خيلو ا لتالئم و ا لنسجام و ال
نو: يف ل اعلى مواق  كثرية من هذا  الباحثددم  وقد عثر ا ملؤخر ال يف تددمي ا ملبالغي كامنا أساسا يف أتخري ل

 تفسريه.  
 ددميالت -ظواهرا ل  فدو من أك ر البحثمن هذا  الثالث البابيت احتو، عليدا ا ل احلذفوأما ظاهرة  

ظاهرة ل ادراسة. وقد اتسعت دائرة هذه ا لحس  ما ال  للباحث أثنا،  أيب السعودعالمة ا لحظا وعناية عند  -التوكيدو 
  هو: احلذفدمل. ومما يسجل للعالمة يف مباحث ا جلدملة و ا جلحذف  إىلكلدمة ا ليز، من ا جللدمة و كا لمن حذف 

من ابب  حلذفاية  هاعال هذا الدرآندصص ا لوارد يف ا لكش  عن أسرار بالغية قيدمة للحذف ا لغة يف ا لبا لعنايته 
سئلة. ا ملتوضي  واستتخرج أمثلة كثرية ل -الثالث البابمن  الفصالسأو  –يف موضعه  الباحثكتفا،" وقد تعرض له ا ال "

عيزييز ا لكالم ل ايف تفسريه مع وهوده يف  احلذفحتباك" من أنوا: ا القتطا:" و "ا العالمة مل يصر  بصنعة "ا لغري أن 
بالغية  وعدم ا لصطلحا، ا ملسب  ورآ، ذلك هو عدم شيا: ا لخرين. ولعل ا آلفسرين ا ملتصري  عليه من قبل ا لو 

 بالغيني آنذك.ا لشدراها وضبطدا واستدرارها عند 
ا  مام عبدا نإسعود كان واحدا من أتبا: مدرسة ا لعالمة أاب ا لأن  البحثهذا    وأخريا لدد اتض  من خال

ستاذية يف ا سألد  داهر  وفاز با لشدرة يف أتبا: هنج عبد  ليزخمشري قد طار ابا لتطبيدية  وإذا كان ا لبالغية ا لداهر ل
فاوة للساب  ا حلفضل و ا لية فاسأولسب  و ا لكرمي  فدو إمنا حاز مها بفضل ا ل الدرآنبالغية حو  ا لدراسا، ا لحدل 

 الح  وأفاد.ا لوإن هاد 
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 قرتاحا،:ا التوصيا، و ا ل

ا ني يف جمالباحثو توصيا، للدارسني ا لوعونه اميكن للباحث أن يددم بعض  تعاىل هللابفضل  البحث ا  وبعد إكدم   
 دبية.ا سألغوية و ا لعلوم ا ل  

دادا، ذاتية من لدن اهت إىليت تعود ا لبديعة ا لبالغية ا لسرار ا سأبتكرة  و ا ملعاين ا ملببحث  الباحثيوصي 
ا هتداد و ا الة ذي اميتاز به  وتكش  درها لتفرد ا لتدمييز و ا لبدراسا، مستدلة  تتجلى فيدا مدى  أيب السعودعالمة ا ل
ا  الدرآيننظم ا لغية على بالا لتطبيدا، ا لعاين وغريها  ويف ا ملشيخ يف تناوله ملسائل علم ا ليت أظدرها ا ل   ستدالال
ا  الدرآنانية حو  بيا لدراسا، ا ليت يستحددا على خارطة ا لرموقة ا ملكانة ا ملعظيم  مبا يسدم  له عن هدارة بتبو، ل
 عظيم. ل

ا فاظ ل اواردة يف ا لبالغية ا لنكت ا لسرار و ا سأوبنا، على ما بذله من هدد استدصائي واسع الستتخراج 
تنو: ا لغيزارة و ا لكثرة و ا لواحدة  وعلى ما كان من ا لية ا آلية ومجلدا  مما أسفر عن مسائل بالغية كثرية يف الدرآناي، آل

ا لم ورحابتدا  اميكن للباحث أن يوصي بتناو  كل ابب من أبواب ععاين ا ملي  علم ا لبالغية يف أسا لللتطبيدا، 
ن أسلوبه يف وضو:  يف اببه. كدما اميكن أن يدار ا ملة علدمية قائدمة برأسدا  حتصي وتستدصي كافة هوان  ا لعاين لرسمل

 خرين.ا آلبعيد على ا لبواب عنده وعند غريه  ليظدر تفوقه ا سأتناو  هذه 
ا يعتدمد على  ا  ال ييز  -خاصة يف ابكستان -امعا،ا جلكليا، و ا لعاهد و ا مليدمي يف تعلا لبالغي ا لدرس ا ل

بتدئني  وال ا ملني دارسا لساب   مما ال يشفي غليل ا لالح  عن ا لذي يندله ا لاف  ا جلفرد ا مل ا  ثا مليتيم و ا لشاهد ل
ا  –دبية سأ ادواعد على شواهد وأمثلة متشاهبة  كدما ال ييزودهم بفدم دقي  للنصوص ا لامينحدم قدرة وملكة تطبي  

ا كدذه   –تطبيدة ل ادراسا، ا لستفادة من  العربية ابا لعلدمني للبالغة ا ملدرسني و ا مل  لذلك أوصي -نثريةا لشعرية و ل
تعليل يف مسائل ا لل و تحلي لدرونة ابا ملشروحة ا ملبالغية ا لشواهد ا لمثلة و ا سأيت تكون تشتدمل على ا ل -دراسة وغريهال
 بالغة.ا ل

 ه وأصحابه أمجعني.ا لعلى خري خلده حمدمد و  تعاىل هللاوصلى  
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 رراجع: ا ملصادر و ا مل

ا ه  دار 1417  1هـ(  ط421تو:ى: ا ملصفداين )ا سأرزوقي ا ملسن ا حلمكنة  أبو على أمحد بن حمدمد بن ا سأزمنة و ا سأ  (1
 علدمية  بريو،.ا لكت  ل

ا   مكتبة 4هـ(  ط1403تو:ى: ا ملتفسري  حمدمد بن حمدمد بن سويلم أبو ُشدبة )ا لوضوعا، :ى كت  ا ملسرائليا، و ا نإ  (2
 سنة.ل

 بريو،. -صل ا لم  مكتبة لبنان  ساحة رايض 1995  1فتو   طا لكرمي  حمدمد حسني ا ل الدرآن:ى  التوكيدأسلوب   (3
ا رشاد للشئون ا نإم  دار 1415  4هـ(  ط1403تو:ى: ا ملدين بن أمحد مصطفى درويش )ا لوبيانه  حميي  الدرآنإعراب   (4

 بريو،. –دمش   -بريو،   و دار ابن كثري  -دمش   -يدمامة ا لسورية   ودار  -محص  -امعية جل
م  2002  15ط هـ(1396تو:ى: ا ملدمشدي )ا ليزركلي ا لدين بن حمدمود بن حمدمد بن علي بن فارس  ا لعالم  خري ا سأ (5

 علم للدماليني.ا لدار 
ا هـ(  حتدي   حمدمد أبو 646تو:ى: ا ملدفطي )ا لسن علي بن يوس  ا حلدين أبو ا ل ا  نحاة  مجا لرواة على أنباه ا لإنباه   (6

 بريو،. –ثدافية ا لكت  ا لداهرة  ومؤسسة ا ل -عريب ا لفكر ا لم  دار 1982  1فضل إبراهيم  طل
عصرية  ا لكتبة ا مل  1نباري  طا سأدين ا ل ا   ركا،  كدما لكوفيني  أبو ا لبصريني و ا لالف بني ا خ نصاف :ى مسائلا نإ  (7

 م.2003 -هـ1424
هـ(  685تو:ى: مل ابيضاوي )ا لشريازي ا لبن عدمر بن حمدمد  هللادين أبو سعيد عبد ا لتأويل   اصر ا لتنيزيل وأسرار ا لأنوار   (8

 هـ.1418  1رعشلي  طا ملرمحن ا لحتدي   حمدمد عبد 
ا دمد عبد ديزويين  حتدي   حما لدين ا ل     هالا يعا ملرمحن بن عدمر  أبو ا لبالغة  حمدمد بن عبد ا ليضا  :ى علوم ا نإ  (9

 يل  بريو،.ا جل  دار 2نعم خفاهي  طمل
تو:ى: ا ملدلسي )نسأ ادين ا لتفسري  أبو حيان حمدمد بن يوس  بن علي بن يوس  بن حيان أثري ا لي  يف ا حملبحر ا ل  (10

 بريو،. –فكر ا لهـ  دار 1420هـ(  حتدي   صدقي حمدمد مجيل  ط 745
عرفة ا مل يدمين   دارا لشوكاين ا ل هللاسابع  حمدمد بن علي بن حمدمد بن عبد ا لدرن ا لع مبحاسن من بعد ا لطا لبدر ا ل  (11

 بريو،.
هـ(  حتدي   حمدمد 794تو:ى: ا مليزركشي )ا لبن هبادر  هللادين حمدمد بن عبد ا لبدر  هللا  أبو عبد الدرآن رهان يف علوم ا ل  (12

 لي وشركائه.ا حل الباىبعربية عيسى ا لكت  ا ل  دار إحيا، 1فضل إبراهيم   طا لأبو 
 عريب.لا فكر ا لدكتور حمدمد أبو موسى  دار ا لبالغية  ا لدراسا، ا ليزخمشري وأثرها يف ا لية يف تفسري الدرآنبالغة ا ل  (13
ا شيتخوين( ل امعت  أبيه سودون  إىلسودوين )نسبة ا لعد  قاسم بن ُقطُلوبغا ا لدين أبو ا لفدا، زين ا لرتاهم  أبو ا لاج   (14

 دلم دمش .ا لم  دار 1992  1هـ(  حتدي   حمدمد خري رمضان يوس   ط879تو:ى: ا ملنفي )ا حل ا يدمجل
م  2002سالمي  ا نإدار ا مل  دار 1ر اؤوط  طا سأيك  ترمجة  د. حمدمد ا جلعثدمانية للدكتور خليل اينا لدولة ا لاريخ   (15

 ليبيا. -وطنية بنغازيا لكت  ا لدار 
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دين  ا لهـ(  حتدي   إبراهيم مشس 276تو:ى: ا ملدينوري )ا لبن مسلم بن قتيبة  هللا  أبو حمدمد عبد الدرآنأتويل مشكل   (16
 لبنان –علدمية  بريو، ا لكت  ا لد.،  دار 

طاهر بن حمدمد بن ل ايد" حمدمد ا جملكتاب ا لديد من تفسري ا جلعدل ا لسديد وتنوير ا لعىن ا ملتنوير " حترير ا لتحرير و ا ل  (17
 م.1984تونس   –تونسية للنشر ا لدار ا لهـ(  1393تو:ى : ا ملتونسي )ا لطاهر بن عاشور ا لحمدمد 

 م2004بصائر  ا ل  دار 1وي  طا خ هللاكرمي  د/حمدمد عبد ا ل الدرآنتعريض يف ا ل  (18
ا نسفي )ا لين دا لبن أمحد بن حمدمود حاف،  هللا ركا، عبد ا لتأويل  أبو ا لتنيزيل وحدائ  ا لنسفي  مدارك ا لتفسري   (19

 طي   بريو،.ا لكلم ا لم  دار 1998  1هـ(  حتدي  وختريج  يوس  على بدوي  ط710تو:ى: مل
ا صري ا ملرقم ا سأ سلدمي أبوا لكعي ا لناصر بن طرهوين ا لا  حمدمد بن رزق بن عبد فسرون :ى غرب أفريديا ملتفسري و ا ل  (20

 سعودية.ا لعربية ا لدملكة ا ملتوزيع  ا لوزي للنشر و ا جله  دار ابن 1426  1دين  طمل
 داهرة.ا لهـ(  مكتبة وهبة 1398تو:ى: ا ملذهي )ا لسيد حسني ا لدكتور حمدمد ا لفسرون  ا ملتفسري و ا ل  (21
دي   أمحد حمدمد ط ري  حتا لملي  أبو هعفر ا آل  ا ل  حمدمد بن هرير بن ييزيد بن كثري بن غالدرآنبيان يف أتويل ا لهامع   (22

 ةا لرسا لم  مؤسسة  2000 -هـ  1420  1شاكر ط
هـ(  310تو:ى: ا ملط ري )ا لملي  أبو هعفر ا آل  ا ل  حمدمد بن هرير بن ييزيد بن كثري بن غالدرآنبيان يف أتويل ا لهامع   (23

 ة. ا لرسا لم  مؤسسة 2000  1حتد   حمدمد أمحد شاكر  ط
ا كي )ا لا ملري صا ملرادي ا ملبن علّي  هللادين حسن بن قاسم بن عبد ا لعاين  أبو حمدمد بدر ا ملداين يف حروف ا لىن ا جل  (24

علدمية  ا لكت  ا لم  دار 1992  1فاضل  طا لستاذ حمدمد ندمي ا سأ -دين قباوةا لهـ(  حتدي   د/ فتخر 749تو:ى: مل
 لبنان. –بريو، 

ا ه( ومعه حاشية ابن 1195تو:ى: ا ملنفي) ا حلدين إمساعيل بن حمدمد ا لبيضاوي  عصام ا لدونوي على تفسري ا لحاشية   (25
علدمية ل اكت  ا لم  دار 2001  1هـ(   ط880تو:ى: ا ملنفي )ا حلرومي ا لدين مصطفى بن إبراهيم ا لتدمجيد مصل  ل

 لبنان. -بريو،
 وزيع  د.،.تا لطباعة و ا لداهرة للنشر و ا لسالم أبو شادي  مكتبة ا لكرمي مصطفى عبد ا ل الدرآنبالغي يف ا ل احلذف  (26
هـ(  حتدي   خمتار 659تو:ى: ا ملبصري )ا لسن ا حلدين  أبو ا لسن  صدر ا حلفرج بن ا لبصرية  علي بن أيب ا لدماسة ا حل  (27

 بريو،. –كت  ا ل ا ملعدين أمحد  ا ل
تو:ى: مل ازراري )ا سأدموي ا حل هللادين أبو بكر بن علي بن عبد ا لدموي  تدي ا حلرب  ابن حجة ا سأدب وغاية ا سأخيزانة   (28

 بريو،.-بحارا لبريو،  دار -  الا هلم  دار ومكتبة 2004خرية ا سأطبعة ا لهـ(  حتد   حمدمد شديو  837
سالم حمدمد ا لهـ(  حتدي   عبد 1093تو:ى: ا ملبغدادي )ا لدادر بن عدمر ا لعرب  عبد ا ل دب ول  لباب لسانا سأخيزانة   (29

 داهرة.ا لاجني  ا خم  مكتبة 1997  4هارون  ط
   مكتبة وهبة.7دكتور حمدمد أبو موسى  طا لعاين  ا ملرتاكي  دارسة حتليلية ملسائل علم ا لخصائص   (30
م  1992  1هـ(  ط1429تو:ى: ا ملطعين )ا ملعظيم إبراهيم حمدمد ا لية  عبد بالغا ل ومساته الدرآينتعبري ا لخصائص   (31

 مصر. -مكتبة وهبة
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بالغة  إعداد  ا ل دكتوراة يفا لة ا لتنوير" رسا لتحرير و ا لبالغية يف تفسري " ا لاها  الية ودالالدرآندملة ا جلخصائص بنا،   (32
 ندد.ا لبالغة و ا لعربية قسم ل الغة ا لدرى كلية ا لعيد  هامعة أمر ا جلإبراهيم علي 

 عامة للكتاب.ا لصرية ا مل  هليئة 4هـ(  ط392تو:ى: ا ملوصلي )ا ملفت  عثدمان بن هين ا لصائص  أبو ا خ  (33
 روف ابعا ملدائم ا لدين  أمحد بن يوس  بن عبد ا لعباس  شداب ا لكنون  أبو ا ملكتاب ا لصون يف علوم ا ملدر ا ل  (34

 دلم  دمش .ا لراط  دار ا خدكتور أمحد حمدمد ا لهـ(  حتدي   756تو:ى: ا مللي )ا حلسدمني ل
 داهرة.ا ل -ديثا حل  عضيدمة  د.،  دار ا لا خكرمي  حمدمد عبد ا ل الدرآندراسا، سأسلوب   (35
هـ(  471: تو:ىا ملدار )ا لرهاين ا جلصل  ا سأفارسي ا لرمحن بن حمدمد ا لداهر بن عبد ا لعجاز   أبو بكر عبد ا نإدالئل   (36

 دين جبدة.ا ملدار  -داهرة  لدين ابا مل  مطبعة 1992  3حتدي   حمدمود حمدمد شاكر أبو فدر  ط
هـ(  د.،  1127: تو:ىا ملفدا، )ا لوىل أبو ا مللو،ي , ا خنفي ا حلستانبوي ا نإبيان  إمساعيل حدي بن مصطفى ا لرو    (37

 بريو،. –فكر ا لدار 
تو:ى: ا ملوسي )ال ل اسيين ا حل هللادين حمدمود بن عبد ا لثاين  شداب ا ملسبع ا لعظيم و ا ل الدرآنعاين يف تفسري ا ملرو    (38

 بريو،. –علدمية ا لكت  ا لهـ  دار 1415  1باري عطية  طا لهـ(  حتدي   علي عبد 1270
م  دار 1982  1هـ(  ط466تو:ى: ا مللي )ا حلفاهي ا خبن حمدمد بن سعيد بن سنان  هللافصاحة  أبو حمدمد عبد ا لسر   (39

 علدمية.ا لكت  ا ل
هـ(  487تو:ى: مل اندلسي )ا سأبكري ا لعيزييز بن حمدمد ا لبن عبد  هللا  أبو عبيد عبد ا يدا ل ا ي يف شر  أم يالا لمس    (40

 لبنان. –علدمية  بريو، ا لكت  ا ليدمين  دار ا ملعيزييز ا لحتدي   عبد 
ا زدي ا سأشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عدمرو ا سأ  أبو داود سليدمان بن 4417ديث: ا حلسنن أيب داود    (41

ِجْستاين )ل  .6/468ية  ا ملعا لة ا لرسا لم  دار 2009  1رنؤوط  طا سأهـ(  حتدي   شعي  275تو:ى: ا ملسِّ
ديث ا حلهـ(  دار 748تو:ى: ا ملذهي )ا لحمدمد بن أمحد بن عثدمان بن قَاامْياز  هللادين أبو عبد ا لنبال،  مشس ا لسري أعالم   (42

 م.2006داهر  ا ل
هـ  حتدي   1089نبلي ، ا حلَعكري ا لعدماد ا لي بن أمحد بن حمدمد بن ا حلذه  يف أخبار من ذه  لعبدا لشذرا،   (43

 م  دار ابن كثري دمش  بريو،.1986  1ر اؤوط طا سأدادر ا لر اؤوط  عبدا سأحمدمود 
 -هـ1419  1مْشُوين  طا سأُ دين ا لسن  نور ا حلك  علي بن حمدمد بن عيسى  أبو ا لمفية بن  لمشوى الا سأشر    (44

 لبنان. -علدمية بريو،ا لكت  ا لمـ   دار 1998
ا وصلي  ا ملدي سا سأدين ا لبدا،  موف  ا لسرااي حمدمد بن علي  أبو ا لفصل  يعيش بن علي بن يعيش ابن أيب ا ملشر    (45

 لبنان. –علدمية  بريو، ا لكت  ا لم  دار 2001  1هـ(  ط643تو:ى: ا ملانع )صا لعروف اببن يعيش واببن مل
ا هـ(  حتدي   غريد  421تو:ى: ا ملصفداين )ا سأرزوقي ا ملسن ا حلدماسة  أبو على أمحد بن حمدمد بن ا حلشر  ديوان   (46

 لبنان. –علدمية  بريو، ا لكت  ا لم  دار 2003  1شيخ  طل
عريب  ا لرتاث ا لهـ(  جلنة  911تو:ى: ا ملسيوطي )ا لدين ا ل   رمحن بن أيب بكر  هاللا غين  عبد ا ملشر  شواهد   (47

 م.1966
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ُك ْري زَاَدْه  دين طاشْ ا لري  عصام ا خعثدمانية  أمحد بن مصطفى بن خليل  أبو ا لدولة ا لنعدمانية يف علدما، ا لشدائ  ا ل  (48
 بريو،. –عريب ا لكتاب ا لدار 

هـ(  395: حنو تو:ىا ملعسكري )ا لبن سدل بن سعيد بن حيىي بن مدران  هللاسن بن عبد ا حل   صناعتني  أبو هالا ل  (49
 بريو،. -عنصريةا لكتبة ا ملفضل إبراهيم  ا لبجاوي وحمدمد أبو ا لحتدي   علي حمدمد 

ا هـ(  د.،  دار 945تو:ى: ا ملكي )ا لا ملداوودي ا لدين ا لفسرين للداوودي  حمدمد بن علي بن أمحد  مشس ا ملطبدا،   (50
 علدمية  بريو،.ا لكت  ل
  مكتبة 1يزي  طا خ ا حلادي عشر  حتدي   سليدمان صا حلدرن ا لدنه وي من علدما، ا سأفسرين  أمحد بن حمدمد ا ملطبدا،  (51

 م.1997 -هـ 1417سعودية   ا لكم ا حلعلوم و ا ل
 لد  ابا ملي ا لطا لعلوّي ا لسيين ا حليزة بن علي بن إبراهيم  عجاز  حيىي بن محا نإبالغة وعلوم حدائ  ا لطراز سأسرار ا ل  (52

 بريو،. –عنصرية ا لكتبة ا ملهـ  1423  1هـ(  ط745تو:ى: ا مل) هلؤيد ابمل
تو:ى: ا ملي )سبكا لدين ا لكايف  أبو حامد  هبا، ا لفتا   أمحد بن علي بن عبد ا ملفرا  يف شر  تلتخيص ا سأعروس    (53

 .لبنان –نشر  بريو، ا لعصرية للطباعة و ا لكتبة ا ملم  2003  1نداوي  طا هلدميد ا حلدكتور عبد ا لهـ(  حتدي    773
 هـ.1371تو:ى: ا ملراغي )ا ملبديع"  أمحد بن مصطفى ا لعاين  ا ملبيان  ا لبالغة "ا لعلوم   (54
 صبا  دمش .ا لم  مطبعة 1993  1لي  طا حلدين حمدمد عرت ا لكرمي نور ا ل الدرآنعلوم   (55
  دار ابن كثري  1414  1هـ(  ط1250تو:ى: ا مليدمين )ا لشوكاين ا ل هللاددير  حمدمد بن علي بن حمدمد بن عبد ا لفت    (56

 دمش   بريو،. -طي  ا لكلم ا لدار 
تو:ى: ا ملن )ديا لال  لد  بصا ملرمحن بن شاكر بن هارون بن شاكر ا لوفيا،  حمدمد بن شاكر بن أمحد بن عبد ا لفوا، و  (57

 بريو،. -م  دار صادر1973  1هـ(  حتدي   إحسان عباس  ط764
ا فكر للطباعة و ا ل  دار 2بارك  طا مليزهاهي  حتدي   مازن ا لرمحن بن اسحاق ا لداسم عبد ا لالما،  أبو ا لكتاب    (58

 م.1985نشر دمش   ا لتوزيع و ل
هـ(  538تو:ى: ا مل) هللايزخمشري هار ا لداسم حمدمود بن عدمرو بن أمحد  ا لتنيزيل  أبو ا لكشاف عن حدائ  غوامض ا ل  (59

 بريو،. –عريب ا لكتاب ا ل  دار 3ط
م حاهي شدور ابسا ملدسطنطيين ا لكات  هلي   هللافنون  مصطفى بن عبد ا لكت  و ا لظنون عن آسامي ا لكش     (60

 م.1941بغداد   –ثىن ا ملاج خليفة  مكتبة ا حلخليفة أو 
-1418  1نصور  طا ملغيزي   حتدي   خليل ا لدين حمدمد بن حمدمد ا لعاشرة   جنم ا لئة ا ملسائرة أبعيان ا لك  كوا ا ل (61

 لبنان. –علدمية  بريو، ا لكت  ا لم  دار 1997
تو:ى: ا ملفريدى )ا نإرويفعى ا لنصاري ا سأدين ابن منظور ا ل ا  فضل  مجا لعرب  حمدمد بن مكرم بن على  أبو ا للسان   (62

 بريو،. -هـ  دار صادر1414  4هـ(  ط711
نور ا لم  دار 1989  1دكتور فضل حسن عباس  طا ل  الدرآنيزايدة يف ا لبيان يف دعوى ا لنان وروائع ا مللطائ    (63

 لبنان. -توزيع  بريو،ا لنشر و ا لللطباعة و 



 

 (382) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

ا تدوى للطبع و ا لم  دار  2010 -هـ  1431  1رتابين  طا لتاريخ  هداد ا لسالم غريوا جمرى ا نإمائة من عظدما، أمة   (64
 عربية.ا لمجدورية مصر  -داهرة ا لتوزيع  ا لنشر و ل
 م.2000توزيع  ا لعارف للنشر و ا مل  مكتبة 3هـ(  ط1420تو:ى: ا ملدطان )ا لمنا: بن خليل  الدرآنمباحث :ى علوم   (65
 م.2000للدماليني   علما ل  دار 24  طا حل  صبحي صالدرآنمباحث :ى علوم   (66
ا م  وزارة 1999  1وصلي  طا ملفت  عثدمان بن هين ا ليضا  عندا  أبو ا نإدرا،ا، و ا لتس  يف تبيني وهوه شواذ ا حمل  (67

 سالمية.ا نإعلى للشئون ا سألس ا جمل-وقافسأ
ا ندلسي ا سأية رمحن بن متام بن عطا ل  بن عبد ا ل  بن غا حلعيزييز  أبو حمدمد عبد ا لكتاب ا لوهييز يف تفسري ا لرر ا حمل  (68

 بريو،. –علدمية ا لكت  ا لهـ  دار  1422  1شايف حمدمد  طا لسالم عبد ا لاريب  حتدي   عبد حمل
ا ندلسي ا سأية رمحن بن متام بن عطا ل  بن عبد ا ل  بن غا حلعيزييز  أبو حمدمد عبد ا لكتاب ا لوهييز يف تفسري ا لرر ا حمل  (69

 بريو،. –علدمية ا لكت  ا لهـ  دار 1422  1شايف حمدمد  طا لسالم عبد ا لهـ(  حتدي   عبد 542تو:ى: ا ملاريب )حمل
ا دين ل ا   رمحن بن أيب بكر  هالا لقران(  عبد ا سأومعرتك  الدرآنوُيسدمَّى )إعجاز  الدرآنقران يف إعجاز ا سأمعرتك   (70

 لبنان. –بريو،  -علدمية ا لكت  ا لم  دار 1988  1هـ(  ط911تو:ى: ا ملسيوطي )ل
   دار صادر بريو،.2دموي  طا حلرومي ا ل هللاايقو، بن عبد  هللادين أبو عبد ا لبلدان  شداب ا لمعجم  (71
ا رتاث ا لهـ(  دار إحيا، 1408تو:ى: ا ملدمش  )ا لة ا لغين كحا لؤلفني  عدمر بن رضا بن حمدمد راغ  بن عبد ا ملمعجم   (72

 عريب  بريو،.ل
دين  ابن ا ل ا  ابن يوس   أبو حمدمد  مج هللابن يوس  بن أمحد بن عبد  هللاعاري   عبد سأ البي  عن كت  ا لمغين   (73

 دمش . –فكر ا لم  دار 1985  6  طهللابارك/حمدمد علي محد ا ملهـ(  حتدي   د/ مازن 761تو:ى: ا ملهشام )
ا لد  بفتخر ا ملزي راا لتيدمي ا لسني حل اسن بن ا حلحمدمد بن عدمر بن  هللاكبري  أبو عبد ا لتفسري ا لغي    ا لمفاتي    (74

 بريو، –عريب ا لرتاث ا لهـ  دار إحيا، 1420  3هـ(  ط606تو:ى: ا ملري )ا لرازي خطي  ا لدين ل
  2هـ(  ط626: تو:ىا ملنفي أبو يعدوب )ا حلوارزمي ا خسكاكي ا لعلوم  يوس  بن أيب بكر بن حمدمد بن علي ا لمفتا    (75

 لبنان. –علدمية  بريو، ا لكت  ا لم  دار 1987
لي ا حل البايب  مطبعة عيسى 3هـ(  ط1367تو:ى: ا مليزُّْرقاين )ا لعظيم ا ل  حمدمد عبد الدرآنعرفان :ى علوم ا لمناهل   (76

 وشركاه.
ا يم  جملة دصا لسليم  هامعة ا ليزامل ا لعيزييز ا لما كت  عنه  فريد بن عبد    يف تفسريه من خال أيب السعودمندج   (77

 .33عدد: ا لكدمة  حل
سالمية  مصر  ا نإعلى للشئون ا سألس ا جملتتخصصني  ا ملعلدما، ا لساتذة و ا سأتتخصصة  جمدموعة من ا ملية الدرآنوسوعة ا مل  (78

 م.2002
 عارف.ا مل  دار 5هـ(  ط1398تو:ى: ا ملوايف  عباس حسن )ا لنحو ا ل  (79
هـ(  1038و:ى: تا ملَعْيَدُروس )ا ل هللادر بن شيخ بن عبد داا لدين عبد ا لعاشر  حمي ا لدرن ا لسافر عن أخبار ا لنور ا ل  (80

 بريو،. –علدمية ا لكت  ا له  دار 1405  1ط



 

 (383) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

ا ة ا لطبع بعناية وك بغداديا لين الباابصنفني  إمساعيل بن حمدمد أمني بن مري سليم ا ملؤلفني وآاثر ا ملعارفني أمسا، ا لهدية  (81
 –عريب بريو، ا لرتاث ا لوفست دار إحيا،  سأم  أعاد، طبعه اب1951استانبو  بدية ا لليلة يف مطبعتدا ا جلعارف مل

 لبنان.
 رمكي ل ادين أمحد بن حمدمد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان ا لعباس مشس ا ليزمان  أبو ا لعيان وأنبا، أبنا، ا سأوفيا،   (82

 بريو،. –ادر م  دار ص1994  7هـ(  حتدي   إحسان عباس  ط681تو:ى: ا ملربلي )ا نإ
  



 

 (384) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

 توايت:حملالهرس 

رقم 
 تسلسللا

 صفةلارقم  موضوعا 

 1 قدمةملا 1

2  3 وضوع ملتعركف ابلا 
3   3 وضوعملاأسباب ايتيار 
4   4 بحثلاأسئلة 
5   5 بحثلامنهج 
6   5 بحثلاأمهية 
7   5 بحثلامشةلة 
8  6 سابقةلادراسات لا 

 8 سعودلاسعود، منهج تفسري أيب لاتمهيد: حياة أيب لا 9

 8 سعودلاو : حياة أيب ألابحث ملا 10

11   8 علميةا لمولده ووشأته 
12  10 أساتذته وشيويه 
13  11 تالميذه 
14   12 علمة ومؤلفاتها لآاثره 
15  13 شعره ووظمه 
16   14 يت تقلددهاا لناب  ا ملعملية و ا لحياته 
17   14 سعود مدرسالاأبو 
18   15 سعود قاضيالاأبو 
19   15 سعود مفتيالاأبو 
20   16 فقهيلاعقدي و لامذدهبه 
21    17 علما  عليهلاثنا 
22  18 ولاته وقربه 
23   19 سعودلامام أيب إلاعصر 

 21 سعودلاثاين: منهج تفسري أيب لابحث ملا 24



 

 (385) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

25   21 سعودلامصادر تفسري أيب 
26   22 أيب السعودمنهج تفسري 
27  23 وسر إعجازه القرآنةشف ع  بالغة  لعناكته اب 
28    24 سرائيلياتا إلموقفه م 
29   25 فقهيةا لسائل ا ملموقفه م  ذكر 
30   25 عرابا إلقرا ات ووجوه ا لمنهجه يف ذكر 
31    26 أيب السعودعلما  حو  تفسري ا لآرا 

32   27 على م  جا  بعده أيب السعودأتثري تفسري 

 31 أيب السعودبالغية يف تفسري ا لته  الودال التوكيد: األو  الباب 33

34  31 لغة التوكيد 
35  33 ابطالحا التوكيد 
36  33 نحاةا لعند  التوكيد 
37  35 بالغينيا لعند  التوكيد 

 37 وأغراضه التوكيد: دواعي الفصالألو  38

39  39 ملةا جلعتنا  ضمضمون ا ال ا  إلظهار كم التوكيد 

40  40 ملةا جلنشاط بتحقيق مضمون ا لتةلم وولور ملا إلظهار رغبة  التوكيد 

41  42 ةالما لذي حيتوي عليه ا لمر ا ألعلى  ا  متثا اللوجوب  التوكيد 
42  43 لإلكذان أبن مضموهنا مما ال كصدق وقوعه التوكيد 
43  45 شبهةا لعرلة وإماةة ا مللتحقيق  التوكيد 
44  46 للتعجي  واستعظام أمر ما التوكيد 
45  46 ازا جمل ا  لدلع احتم التوكيد 

 49 يبها لوأس التوكيدثاين: عنابر  لالفصال 46

 50 يمسيةا إلملة ا جلمؤكدات  47

48   50 م ةا هلةسورة ا ملإن 
49   60 مرةا هلفتوحة ا ملشددة ا ملأن 
50   62 بتدا ا الالم 
51   65 فصلا لضمري 



 

 (386) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

52    70 تنبيها لدها 
53  73 ستفتاحيةا ال ا ال 
54   77 شرةيةا لأما 

 78 فعليةا لملة ا جلمؤكدات  55

56  78 سني وسوفا ل 
57  83 قد للتحقيق 
58  89 ل  للتوكيد 
59   96 التوكيدووان 
60   98 حودا جلالم 

 102  وائد لاب التوكيد 61

62  102  وائدا ل 
63   105  ائدةا لال 
64    113  ائدةا لم 
65  116  ائدةا لبا  ا ل 
66   124  ائدةا لما 
67  129  ائدةا لالم ا ل 
68   135  ائدةا لأن 
69  137 تةرار لاب التوكيد 
70  144 صدر ملاب التوكيد 
71  149 عارا  الاب التوكيد 
72  153 صفة لاب التوكيد 
73  156 ؤكدةا مل ا   حلاب التوكيد 
74   161 البابيالبة 

 164 أيب السعودبالغية يف تفسري ا لته  الثاين ودالا ل الباب 75

76  164 توةئةا ل 
77   164 يةالقرآوملة ا جلوأثردها يف بنا   التقدميظادهرة 
78   167 ملةا جل: تقدمي عنابر الفصالألو 
79   167 إليهسند ا ملتقدمي 



 

 (387) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

80   169 ثباتا إلة ا لفعلي يف حا لرب ا خلعلى  إليهسندا ملتقدمي 
81   181 نفيا ملفعلي  ا لرب ا خلعلى  إليهسندا ملتقدمي 
82   184 نفيا لة ا ليف ح إليهسند ا ملتقدمي 
83   188 سندا ملتقدمي 

 189 و ألاقسم لا 84

85   189 ثباتا إلة ا ليف ح إليهسند ملاسند على ملاتقدمي 
86   195 نفيلاة ا لسند يف حملاتقدمي 
 197 تعلقاتملاتقدمي يف لاثاين: لافصل لا 87
88   197 فعللافعو  على ملاتقدمي 

 210 ثاينلاقسم لا 89

90   210 أيب السعودبالغية عند ا لير وأسراره ا آلفعولني على ا ملتقدمي أحد 
91   216 عاملا للفظ وأتيريه على غري ا لتقدمي 
92   218 أيب السعودتعلقات على غري عامله عند ا ملتقدمي 
93   218 ستعاوةا العبادة على ا لتقدمي 
94   219 بصرا لسمع على ا لقلوب وتقدمي ا لتم على ا خلتقدمي 
95   221 دهدا ا إلعلى    ضالا إلتقدمي 
96   222 سما ا لر  على ا ألتقدمي 
97   223 عالنا إلسرار على ا إلتقدمي 
98   225 تعليم وعةسها لت كية على بفة ا لصفة ا لتقدمي 
99  226 تحليةا لتخلية متقدمة على ا ل 
100   229 بننيا لنسا  على ا لتقدمي ذكر 
101   230 ركوعا لسجود على ا لتقدمي 
102   231 دك  ا لوبية على ا لتقدمي 
103   231 اميانا إلشةر على ا لتقدمي 
104   231 فاضلا لفضو  على ا ملتقدمي 
105   232 شهادةا لغي  على ا لتقدمي 
106   232 نفع وعةسها لضرر على ا لتقدمي 
107   233  ا جلو  على ا إلتقدمي 



 

 (388) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

108   234 د وعةسها ال الاب  على ا آلتقدمي ذكر 
109   235 باسا لتحلية على ا لتقدمي 
110   235 تمتعا لكل وأتيري ا ألتقدمي 
111   235 سرحا لراحة وأتيري ا إلتقدمي 
112   236 وفا خلوع على ا جلتقدمي 
113   236 عظاما لاراب على ا لتقدمي ذكر 
114  236 تقدمي مثىن على لرادى 
115   238 البابيالبة 

 243 أيب السعودبالغية يف تفسري ا لته  الودال احلذف: الثالث الباب 116

 243 وأسبابه وشروةه احلذفتوةئة: مفهوم ا ل 117

118  243 لغة احلذف 
119  243 ابطالحا احلذف 
120   246 احلذفشروط 
121   249 احلذفأسباب 

 253 أيب السعودودراستها يف تفسري  احلذف: وأوواع الفصالألو  122

123  253 قتطاعا ال 
124   257 كتفا ا ال 
125  264 حتبا:ا ال 
126  267 ا  يت  ا ال 

 268 ومواقعه احلذفثاين: بور  لالفصال 127

128   268 إليهسند ا ملحذف 
129   270 أيب السعودعند  إليهسندا ملحذف 
130   285 فاعلا ليف بورة  إليهسند ا ملحذف 
131   289 سندا ملحذف 
132   294 ضافا ملحذف 
133   299 إليهضاف ا ملحذف 
134   302 وبوفا ملحذف 
135   308 صفةا لحذف 



 

 (389) سعودلابالغية في تفسير أبي الهتاا  لحذف ودل التقديم و التوكيد و ال دكتوراهالة ا لرس

136   310 جوبةا ألحذف مجلة 
 310 لوال( -ملا -إذا -إن -شرط )لوا لجوبة: جواب ا ألحذف  137
138   323 قسما لحذف جواب 
139   324 شرطا لحذف مجلة 
140   327 ملة(ا جلعطوف عليه )يف بورة ا ملحذف 
141   333 قو ا لحذف 
142   337 عاملا لحذف 

 343 أيب السعودبالغية عند ا لفعو  وأغراضه ا مل: حذف الفصاللثالث 143

144    346 شيئةا ملحذف مفعو 
145   349 الزما لفعل من لة ا لفعو  لتن كل ا ملحذف 
146   350 الزما لفعل من لة ا لفعو  للتعميم أو لتن كل ا ملحذف 
147   350 علم بها لتعميم أو ا لفعو  لغر  ا ملحذف 
148   352 ظهورا لتعني و ا لفعو  لغر  ا ملحذف 
149   353 ذوفحمل تصركح هلم ابا لخاةبني ع  ا ملاحنطاط رتبة  إىلفعو  لإلشارة ا ملحذف 
150   354 فعو  لاليتصارا ملحذف 
151   355 فوابلا لفعو  لرعاكة ا ملحذف 
152   357 البابيالبة 

 361 توبيات، لهارسا لنتائج، ا لامة: ا خل 153

 

 

 

 


