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ظاهرة الحذف ودالالتها البالغية في تفسير أبي السعود  
Expunction Phenomenon and Its Significance in 

Aboul Soud’s Qur’an Exaggerations 
(A Case of Rhetorical Analytical Study) 
 د. حيِت خان 
 د. حفاظت هللا احلافظ 

Abstract  
Aboul Saud’s Qur’anic interpretations are honored globally. They are intermingled with a lot 
of Rhetorical phenomenon. Scholars globally recognize it being a useful source of Qur’anic 
stylistics based study and they have merely used to let it being major reference in their own 
Qur’an based researches.  Aboul Saud kept prime focus on several rhetorical concepts; in 
particular he interpreted many verses in the light of Expunction and disclosed it in detail 
wherever it had been. The following paper intends to read out this stylistics based applied 
concept in Holy Qur’an along with its fruitful comparative study with other notable 
rhetoricians’ opinions like Abd Qāhir al-Jurjānī, Al-Zamakhshari and Al-Baydawi etc. 
Keywords: Arabic Rhetoric, Ilm al-Ma’ānī, Expunction, Aboul Saud. 

 مفهوم احلذف:
احلذف لغة: ىو مصدر فعل: "حذف حيذف" من ابب "ضرب یضرب"، وردت لو عدة معان يف كتب ادلعاجم، 
حيث جاء يف لسان العرب: "حذف الشيء حيذفو حذفا: قطعو من طرفو، واحلجام حيذف الشعر، من ذلك." وجاء 

و حذفا: ضربو حذف حيذف حذفا. وحذف، كقولك: احلذف: الرمي عن جانب والضرب عن جانب"يف الصحاح، 
عن جانب أو رماه عنو، وحذفو ابلعصا وابلسيف حيذفو حذفا وٖتذفو: ضربو أو رماه هبا." وكذلك حذف الشيء 

فكلمة احلذف تدل على  1."حذفت من شعري ومن ذنب الدابة أي أخذت"إسقاطو، ومن ذلك قول العرب: 
القطع، والرمي والضرب، واإلسقاط، ولعل األنسب ىنا ىو: اإلسقاط ال الضرب والقطع والرمي، وألجل ذلك أتى 

 العلماء يف التعریف االصطالحي للحذف، كما سنعرف. -اإلسقاط -بو
غَتىا من احلال أو فحوى جاء تعریفو عند الرماين أبنو: "إسقاط كلمة لالجتزاء عنها بداللة احلذف اصطالحا: 

 3أبنو: "إسقاط جزء الكالم أو كلو لدليل." ،وعند الزركشي 2الكالم."
والتعریفان كالمها یدالن على أن احلذف أسلوب تعبَتي ديكن توظيفو يف الكلمة واجلملة واجلمل، فاذوف قد یكون 

حلال أو فحوى الكالم. أضف إىل ذلك مفردا وقد یكون ٚتلة وقد یكون أكثر منها، بعد وجود ما دل عليو من ا
حذف جزء الكلمة ليشمل الًتخيم يف النداء، واذوف يف أواخر الفواصل القرآنية، وما حيذف من الكلمة يف الشعر، 

 4 أو حىت يف النثر لدالالت بالغية ال لسبب ضلوي أو صريف.
 أمهية ظاهرة احلذف:

لطبع، وىي من انحية  ا، وتزید إحيائها، وتقرهبا إىل كالم أىل ااحلذف ظاىرة أسلوبية تزین العبارة، وتقوي حبكه
لذكاء وسالمة الفطرة عند ادلتحدث والكاتب. وكذلك ىي  لبيان، وصدق ا لنفس وقدرة ا أخرى تدل على قوة ا

                                                 
 ابكستان -زلاضر اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ّتامعة سوات، زلافظة خيرب ٓتتون خواه. 

 ابكستان -بشاور، زلافظة خيرب ٓتتون خواه األستاذ ادلساعد ّتامعة الكلية اإلسالمية. 
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و ما ظاىرة ال تعد غریبة على اللغة العربية، ألن من طبعها اإلسقاط واحلذف من األلفاظ اليت یدل عليها غَتىا، أ
 -احلذف–یریشد إليها سياق الكالم وسباقو، أو داللة احلال وادلقام. ولعل أصل بالغة العربية یكمن يف ىذا اإلجياز 

لسامع، ویعول على إاثرة حسو وبعث خيالو، وتنشيط نفسو حىت یصل إىل فحوى  لقارئ وا الذي یعتمد على ذكاء ا
ليت طواىا تعبَت ادلتكلم والكاتب. وقد ال  أللفاظ ا ویفطن إىل معاين الكالم ابلقرینة، ویدرك ابللمحة ال ابلصراحة،  ا

جيد القارئ ادلتذوق لألدب متاع ذوقو يف النص الواضح البُت جدا، والعبارة ادلكشوفة إىل حد التعریة، واليت تسيئ 
 یستبُت، ویكشف االظن بعقلو وذكائو، وإمنا جيد متعة ذوقو يف الكالم الذي حيرك حسو وینشط ذىنو ليستوضح و 

لتفكَت وإمعان النظر يف اذوف كان  لتأمل وا لرموز، وحُت أدرك مراده بعد ا إلحياءات وا دلعاين وراء ا ألسرار وا
5 للفظ. ليت جيدىا مبذولة يف سياق ا ذلك أمكن يف نفسو وأوقع على حسو، وأملك لو من ادلعاين ا

 

لدراسة عند كل من البالغيُت والنحویُت، فنجد اإلمام عبد القاىر اجلرجاين وقد انلت ىذه الظاىرة عنایة ابلغة ابلبحث وا
یصفها أبهنا: " ابب دقيق ادلسلك، لطيف ادلأخذ، عجيب األمر، شبيو ابلسحر، فإنك ترى بو ترك الذكر، أفصح من الذكر، 

 6بياان إذا مل تنب."والصمت عن اإلفادة، أزید لإلفادة، وٕتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق، وأمت ما تكون 
ألهنم حيذفون فضول الكالم "ونرى ابن سنان اخلفاجي، جيعل احلذف من شروط الفصاحة والبالعة عند العرب، 

أن األصل يف مدح االختصار واإلجياز يف  -عند اخلفاجي -ویعربون ابأللفاظ القليلة عن ادلعاين الكثَتة. وعلة ىذا
ذاهتا، وإمنا القصد ىو ادلعاين واألغراض اليت احتيج إىل التعبَت عنها ابلكالم، الكالم أن األلفاظ غَت مقصودة يف 

فأصبح اللفظ ٔتنزلة الطریق والوسيلة إىل ادلعاين اليت ىي مقصودة ومطلوبة، وإذا كان طریقان یوصل كل واحد منهما 
ك أن یكون امود منهما ىو إىل اذلدف على حد سواء يف السهولة إال أن أحدمها أخصر وأقرب من الثاين، فال ش

 7 "أخصرمها وأقرهبما سلوكا إىل ادلقصد.
أورده ابن جٍت يف ابب مساه: ابب يف شجاعة العربية، وأضاف قائال: "قد حذفت العرب اجلملة وادلفرد  -احلذف -وألمهيتو

 8 لغيب يف معرفتو."واحلرف واحلركة، وليس شيء من ذلك إاّل عن دليل عليو، وإال كان فيو ضرب من تكليف علم ا
مث نرى أن ىذه الظاىرة وردت يف القرآن الكرمي بكثرة كأي ظاىرة أسلوبية أخرى، وقد اىتم البالغيون ابلغ االىتمام 
إببراز دواعيها وأسباهبا وشروطها، ودراسة أساليبها وأنواعها يف كتاب هللا عز وجل، وطبقوا قواعدىا وأصوذلا على 

على رأسهم اإلمام عبد القاىر اجلرجاين، مث اتبعو اإلمام الزسلشري مكمال ما بدأه اإلمام عبد الًتاكيب القرآنية. وصلد 
القاىر، وشلهدا للطریق إىل تطبيق األصول البالغية على النص القرآين ادلعجز. مث على ذلك النهج كثَت من ادلفسرین، 

اىر، واإلمام الزسلشري، ويف مقدمة ىؤالء فنجدىم یلخصون، وديحصون، ویعلقون على ما أتى بو اإلمام عبد الق
 ادلفسرین: القاضي البيضاوي، والعالمة أبو السعود.

درس ظاىرة احلذف من انحية ادلفهوم، ومن انحية أنواعها وأساليبها ادلختلفة يف القرآن نيف ىذا ادلقال أن  دانلذلك أر 
 أفكار مبتكرة لو يف ىذا ادليدان. كشف عن آراء و نحاول أن ن عند العالمة أ ي السعود، كما سالكرمي

 أنواع احلذف ودراستها يف تفسري أيب السعود:
 لدراستو عند أ ي السعود رٛتو هللا. ُتاول فيما یلي كل قسم منها متعرضنتناء البالغة عدة أنواع للحذف، سذكر علم

بينما عرفو العالمة  9حروف الكلمة" جاء تعریفو عند السيوطي يف معًتك األقران : "ىو حذف بعضالنوع األول:االقتطاع: 
وال خيفى على القارئ أن تعریف السيوطي أصح وأمشل  10الزركشي يف الربىان، أبنو: "ذكر حرف من الكلمة وإسقاط الباقي"

حظ كالم صاحب "البالغة العربية" واضحا جدا يف ىذا الصدد، حيث قال: "االقتطاع: ىو حذف نال من تعریف الزركشي. و 
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الكلمة، أو ما ىو ٔتثابة الكلمة الواحدة، ٗتفيفا على سلارج احلروف، أو لداعي السرعة، أو الًتخيم يف النداء، أو بعض حروف 
 11 ألجل القافية يف الشعر، أو الفاصلة يف النثر، أو ضلو ذلك من دواعي بالغية."

ابلًتخيم،  12"ََي ماِلُك لِيَ ْقِض َعَلْينا َربُّكَ  َوانَدْوا"تطاع، ومثال ذلك قول هللا تعاىل:البالغيون الًتخيم من االق جعل وقد
والسر يف احلذف أهنم لشدة ما ىم عجزوا عن إ٘تام الكلمة. وىذه علة بالغية، " 13أي "َي مال" على قراءة بعضهم.

 14ألهنا تشَت إىل ما وراء ىذا احلذف من ضيق الصدر، وغلبة اليأس ومعاانة اذلول معناة شغلتهم عن إ٘تام الكلمة."
 ومن ىذا الباب قول امرؤ القيس: 

 15"وإن كنت قد أزمعت صرمي فأٚتلي   أفاطم مهال بعض ىذا التدلل "
 16أي: أفاطمة.

ُ َر يِّ َوال ُأْشرُِك ِبَر يِّ َأَحداً  " يف قولو تعاىل: -أان–حذف مهزة  وقد عد العالمة السيوطي من ىذا النوع  17"لِكنَّا ُىَو اَّللَّ
َواْمَسُحوا  "وادعى بعضهم أن الباء يف  "ٗتفيفا وأدغمت النوین يف النون. -أان–ذفت مهزة ح ،لكن أان :"إذ األصل

 19أول كلمة بعض مث حذف الباقي، كقول الشاعر: "قُ ْلُت ذَلَا ِقِفي لََنا قَاَلْت قَاْف"  َأْي َوقَ ْفُت." 18"ِبُرُؤِسُكمْ 
القرآنية أیضا من ىذا القبيل، یالحظ قوذلما "ألن كل وأدخل السيوطي والزركشي "احلروف ادلقطعة" يف أوائل السور 

حرف منها یدل على اسم هللا تعاىل، كما روى ابن عباس: "امل" معناه "أان هللا أعلم وأرى" و "ادلص" معناه: " أان هللا 
 20أعلم وأفصل" وكذا الباقي."

قولُت بعد أن أورد كثَتا من أقوال العلماء يف ٖتقيقها.  أما العالمة أبو السعود، فهو مل جيعل ادلقطعات من ىذا القبيل، وأنو رجح
وجاء قولو يف تفسَته: "ىذه احلروف إما أن تكون أمساء للسور ادلصدرة هبا، وإما أن تكون مسرودة على منط التعدید، وإمنا 

مهم فلوال أنو خارج عن وردت ىكذا ليكون إیقاظا ٔتن ٖتدي ابلقرآن وتنبيها ذلم على أنو منتظم من عُت ما ینظمون منو كال
 21طوق البشر انزل من عند خالق القوى والقدر دلا تضاءلت قوهتم وال تساقطت قدرهتم يف معارضتو."

 -االقتطاع -أ ي السعود، مل نطلع على تصریح أو إشارة من صاحبو إىل ىذا ادلصطلح العالمة وبعد االستقراء والتتبع يف تفسَت
إىل حذف بعض  عيف الًتاكيب القرآنية. ونراه یشَت يف كثَت من ادلواض -بصفة عامة–ذف رغم عنایتو الشدیدة بظاىرة احل

 لكنو مل یصرح أبنو من صنعة االقتطاع. -االقتطاع -احلروف من الكلمة، والذي جعلو البالغيون من قبيل ىذا النوع
مثِْ َوا" فإنو جعل حذف "التاء" يف قولو تعاىل:  للتخفيف، وقال إن األصل، ىو: "ال  22ْلُعْدواِن"َوال تَعاَونُوا َعَلى اإْلِ

ٗتفيفا وحذرا عن  -اسطاعوا-حذف اتء االفتعال 24وكذلك قولو عز وجل: "َفَما اْسطاُعوا َأْن َیْظَهُروُه" 23تتعانوا"
رًا" 25تالقي ادلتقاربُت. خفيف أي: "مل حذف التاء للت 26ومثل قولو تعاىل: "َذِلَك ََتِْویُل َما ملَْ َتْسِطْع َعَلْيِو َصب ْ

"وقرىء "َي مال" على  28وقال يف الًتخيم الواقع يف قولو تعاىل: "َوانَدْوا ََي ماِلُك لِيَ ْقِض َعَلْينا َربَُّك" 27تستطع".
ويف كل ىذه ادلواضع وغَتىا مل یشر العالمة أبو  29الًتخيم. ولعلو رمز إىل ضعفهم وعجزىم عن َتدیة اللفظ بتمامو.

 ذف من قبيل االقتطاع، بل صلده مكتفيا بذكر غرض احلذف.السعود إىل أن ىذا احل
ورد يف األحادیث أیضا، وأورد قول رسول هللا صلى  -االقتطاع-وصرح اإلمام الزركشي يف الربىان على أن ىذا النوع

 ونقل عن ابن رشيق يف تعليل ذلك: "أن رسول هللا صلى أي شاىدا. 30هللا عليو وسلم يف مثالو: "كفى ابلسيف شا"
وذكر ابن رشيق أمثلة   31هللا عليو وسلم مل یرد أن یصَت ىذا اخلرب حكما شرعيا، فقطع الكالم وأمسك عن ٘تامو.

 كثَتة من الشعر العر ي ادلتضمن إىل ىذا النوع من احلذف، فمنو قول علقمة بن عبدة:
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 32"مفدم بسبا الكتان ملثوم   كأن إبریقهم ظيب على شرف "
 وكذلك قول لبيد: یرید " بسبائب الكتان ".

َنا ٔتتالع فأابنِ "
َ

واَبنِ     َدَرس ادل  33"َوتَ َقاَدَمْت ابحلُْبِس فالسُّ
االضطرار، وضرورة استقامة وزن الشعر، مث قال: "أما  -عند ابن رشيق-یرید "  درس ادلنازل " وعلة احلذف يف البيتُت

 34."سائر العرب فاحلذف يف كالمهم كثَت حلب االستخفاف، واترة للضرورة
أن ابن األثَت أنكر وقوع ىذا النوع من احلذف يف القرآن الكرمي، وردا رأیو أبن بعض  35وذكر الزركشي والسيوطي

البالغُت جعلوا ادلقطعات من ىذا القبيل، وحاوال ضعف رأیو بسياق األمثلة من القرآن الكرمي كما مر. ولعل اإلنكار 
ئر" حيث جاء فيو: "واعلم أن العرب قد حذفت من أصل األلفاظ شيئا ال یفهم من قول ابن األثَت يف كتابو "ادلثل الثا

 أي علقمة الفحل:  -جيوز القياس عليو، كقول بعضهم
 36مفدم بسبا الكتان ملثوم  كأن إبریقهم ظيب على شرف 

ملتو، فإنو ال فقولو: "بسبا الكتان" یرید بسبائب الكتان، فهذا وأمثالو شلا یقبح وال حيسن، وإن كانت العرب قد استع
 أما التصرح على إنكار وقوعو يف القرآن الكرمي فلم نطلع عليو. وهللا أعلم. 37جيوز لنا أن نستعملو."
 النوع الثاين: االكتفاء:

قال العالمة السيوطي يف معًتك األقران يف تعریف االكتفاء:"ىو: أن یقتضي ادلقام ذكر شيئُت بينهما تالزم وارتباط 
ومثل لو كل من اإلمام الزركشي واإلمام  38اآلخر لنكتة وخيتص غالبا ابالرتباط العطفي" فيكتفى أبحدمها عن

السيوطي أبمثلة كثَتة من القرآن الكرمي حلسن موقعو، ودقيق مسلكو. ومن ذلك قولو تعاىل: "َوَجَعَل َلُكْم َسرابِيَل 
خلطاب للعرب وبالدىم حارة والوقایة من احلر عندىم أي والربد. أما علة ٗتصيص احلر ابلذكر، ألن ا 39تَِقيُكُم احْلَرَّ "

  40أىم ألن احلر أشد عندىم من الربد.
من احلذف -االكتفاء-وبعد االستقراء والتتبع يف تفسَت أ ي السعود، صلد أن العالمة أاب السعود یشَت إىل ىذا النوع 

ثرىا أديا توفيق، ویدل ىذا على اىتمامو فيما یقارب ٙتانُت موضعا من الكتاب الكرمي، كما نالحظ أنو وفق يف أك
البالغ بتطبيق القواعد البالغية على الًتاكيب القرآنية بشكل عام، وعلى توسع نظرتو إىل ظاىرة احلذف وإحياءاهتا 

 البالغية بشكل خاص. نورد فيما یلي بعض األمثلة من ذلك.
َرْرمُتْ َوَأَخْذمُتْ َعلَ  َرْراَن َقاَل فَاْشَهُدوا"فمن ذلك قولو تعاىل: "قَاَل أَأَق ْ ذُكر يف اآلیة الكردية اإلقرار  41ى َذِلُكْم ِإْصرِي قَاُلوا أَق ْ

ومل یذكر اإلصر، قال أبو السعود: "وإمنا مل یذكر أخذىم اإلصر اكتفاًء  -أقرران–وأخذ اإلصر، مث اكتفي ابإلقرار 
 42بذلك."

ُهَما رَِجاالً  وصف "رجاال" ابلكثرة، ومل یوصف "النساء" مع أن  43َكِثَتًا ونساء"  ومن ىذا القبيل قولو تعاىل: "َوَبثَّ ِمن ْ
ادلقام یقتضي ذلك، فإمنا عدم وصفو ابلكثرة من ابب "االكتفاء" یقول العالمة أبو السعود: "ونساء، أي: كثَتة وترك 

 44التصریح هبا لالكتفاء ابلوصف ادلذكور."
وع، قولو تعاىل: "َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوزِنُوا اِبْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم ومن أروع ما ذكره العالمة أبو السعود من ىذا الن

ٌر َوَأْحَسُن ََتِْویاًل" إن اآلیة الكردية توجب إ٘تام الكيل وقت كيل البائع للمشًتین، وكذلك َتمر ابلوزن  45َذِلَك َخي ْ
أسلواب يف غایة الروعة والبداعة، حيث صرح على ما كان ذكره  ادلستقيم. واختار القرآن الكرمي -ادليزان -ابلقسطاس

ضرورَي يف كال األمرین، وحذف يف كليهما ما كان ديكن أن یستدل ویستفهم من ادلذكور جارَي على أسلوب اجلزالة 
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استقامتو ال  واإلجياز. وبيان ذلك عند أ ي السعود، أن االكتفاء ابستقامة ادليزان عن األمر إبیفاء الوزن دلا أن عند
یتصور اجلور والتطفيف غالبا، ٓتالف الكيل فإنو كثَتا ما یقع التطفيف مع استقامة اآللة، فاكتفي بذكر استقامة اآللة 
ألهنا إذا استقامت وتعدلت یفي الوزن وال یقع اجلور فيو. أما الكيل فورد األمر إبیفاءه ﴿وأوفوا الكيل﴾ مع عدم 

ن إیفاء الكيل ال یتصور بدون تعدیل ادلكيال، فاكتفي بذكر ما ىو أىم، وحذف ما التعرض الستقامة آلة الكيل، أل
وىذا من الدقائق. ولعل العالمة أبو السعود متفردا بتحليل اآلیة هبذا الشأن  46ديكن أن یستفاد ویستنبط من ادلذكور.

عالمة اآللوسي ونقل عبارتو نقال الدقيق، فلم صلد مصدرا دلا ذىب إليو من أسرار احلذف من ىذا النوع. واتبعو ال
العالمة أبو  -لوزن كما قال شيخ اإلسالم الكتفاء ابستقامتو عن األمر إبیفاء ا أمينا، یقول يف تفسَته: "ولعل ا

آللة كما  لتطفيف مع استقامة ا لكيل فإنو كثَتا ما یقع ا دلا أن عند استقامتو ال یتصور اجلور غالبا ٓتالف ا -السعود
دلكيال وقد أمر بتقوديو أیضا يف  لكيل عن األمر بتعدیلو دلا أن إیفاءه ال یتصور بدون تعدیل ا الكتفاء إبیفاء ا أن ا

  47قولو تعاىل: "َأْوُفوا اْلِمْكياَل َواْلِميزاَن اِبْلِقْسِط"."
يف موطن آخر "اكتفاء" ٔتا  ویرى العالمة أبو السعود أن ما یذكر يف الذكر احلكيم يف قصة واحدة يف موطن، وما حيذف منها

ذكر يف موطن عما ترك يف موطن أخر، ىو من النكت التنزیلية ومن أساليبو البدیعة. "وإن التنوع يف  حكایة كالم واحد على 
  48أساليب سلتلفة حسبما یقتضيو ادلقام ویستدعيو حسن االنتظام ليست بعزیزة يف الكتاب العزیز."

عاء زكرَي عليو السالم، فجاء من حكایتو يف سورة الكهف، يف قولو تعاىل: "َوِإيّنِ وجعل من ذلك ما جاء يف حكایة د
وجاء منها يف سورة آل عمران، يف قولو  49ِخْفُت اْلَمَواِلَ ِمْن َورَاِئي وََكاَنِت اْمَرَأِت َعاِقًرا فَ َهْب ِل ِمْن َلُدْنَك َولِيِّا"

َلَها زََكرَيَّ ُكلََّما دَ  َها زََكرَيَّ اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَىا رِْزًقا َقاَل ََيَمْرمَيُ َأَّنَّ َلِك َىَذا َقاَلْت ُىَو ِمْن ِعْنِد تعاىل: "وََكفَّ اَّللَِّ َخَل َعَلي ْ
يُع ، "ُىَناِلَك َدَعا زََكرَيَّ َربَُّو َقاَل َربِّ َىْب ِل ِمْن َلدُ 50ِإنَّ اَّللََّ یَ ْرُزُق َمْن َیَشاُء بَِغَْتِ ِحَساٍب" ْنَك ُذّرِیًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ

َعاِء" ومن الواضح أنو ذكر داع لإلقبال على الدعاء ادلذكور وىو مشاىدة الرزق مع مرمي عليها السالم، ومل   51الدُّ
سورة الكهف، كما ذكر مقدمة للدعاء ادلذكور يف سورة مرمي، وىي خوف  اآلَيت الكرديمة من یتعرض لذلك يف

سورة آل عمران، والسر يف سياق القصة على ىذا النهج اآلَيت من ورآء وعقم زوجتو، ومل یتعرض ذلا يف ادلواِل من 
البدیع ادلوجز ىو جرَين الكالم على أسلوب اإلجياز ادلتواجد يف منط من أمناط احلذف وىو االكتفاء، یقول أبو 

الدعاء ادلذكور من مشاىدتو عليو السالم  السعود: "وال یقدح يف ذلك أن یكون ىناك داع آخر إىل اإلقبال على
للخوارق الظاىرة يف حق مرمي كما یعرب عنو قولو تعاىل ىنالك دعا زكرَي ربو اآلیة وعدم ذكره ىهنا للتعویل على ذكره 
ىناك كما أن عدم ذكر مقدمة الدعاء ىناك لالكتفاء بذكره ىهنا فإن االكتفاء ٔتا ذكر يف موطن عما ترك يف موطن 

 52ن النكت التنزیلية."آخر م
وأشار العالمة إىل ىذه النكتة يف القصص القرآنية اليت وردت يف القرآن الكرمي يف سياقات متعددة وأبساليب سلتلفة،  

كقصة إبراىيم عليو السالم مع الضيوف، وقصة لوط عليو السالم، وقصة موسى عليو السالم وغَتىا. ٖتدثنا عنها 
 .القرآنيةاة يف البالغة ابلتفصيل يف دراستنا للدكتور 
تعریفو عند السيوطي "ىو أن حيذف من األول ما أثبت نظَته يف الثاين ومن الثاين ما أثبت النوع الثالث: االحتباك: 

لكالم متقابالن، فيحذف من كل واحد منهما مقابلو،  أن جيتمع يف ا" :وتعریفو عند الزركشي 53نظَته يف األول"
السم بل مساه "احلذف ادلقابلي"، وىو من ألطف األنواع وأبدعها  یسمو الزركشي ىذا ا ومل 54آلخر عليو". لداللة ا

عند اإلمام السيوطي، وىو یشتكي قائال: "إن قل من تنبو لو أو نبو عليو من أىل فن البالغة، وأفرده ابلتصنيف من 
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احلبك الذي معناه: الشد، أىل العصر العالمة برىان الدین البقاعي. ومأخذ تسميتو عند السيوطي، أنو من 
واإلحكام، وٖتسُت أثر الصنعة يف الثوب، فحبك الثوب: سد ما بُت خيوطو من الفرج وشده وإحكامو، ْتيث دينع 
عنو اخللل مع احلسن والرونق. وبيان أخذه منو من أن مواضع احلذف من الكالم شبهت ابلفرج بُت اخليوط فلما 

يف نظمو وحوكو فوضع اذوف مواضعو كان حابكا لو مانعا من خلل یطرقو فسد أدركها الناقد البصَت بصوغو ادلاىر 
 55بتقدیره ما حيصل بو اخللل مع ما أكسبو من احلسن والرونق."

وبعد االستقراء والتتبع مل نعثر على ىذا ادلصطلح يف تفسَت أ ي السعود، وأما ما ذكره السيوطي والزركشي بعض األمثلة 
والتقدیر عند من یرى  56َوآَخُروَن اْعتَ َرُفوا ِبُذنُوهِبِْم َخَلُطوا َعَماًل صاحِلًا َوآَخَر َسيِّئاً" ولو تعاىل: "من ىذا النوع، مثل ق

57"االحتباك" فيها: "خلطوا عمال صاحلا بسيء وآخر سيئا بصاٌف" ألن اخللط یستدعي سللوطا وسللوطابو.
وأي   

أبو السعود ال یرى احلذف على ىذا النهج يف اآلیة الكردية كما  عمال صاحلا بسيئ وآخر سيئا بصاٌف، فإن العالمة
بعده. وخالصة ما أورده أبو السعود ىنا، ىي: "أن االعًتاف بذنوهبم ال یناسب  -الزركشي والسيوطي -یراه اإلمامان

یل الواو ابلباء يف بداخللط ال سيما على وجو یؤذن بتوارد ادلختلطُت وكون كل منهما سللوطا وسللوطا بو كما یؤذن بو ت
 لعكس وقولك خلطت ا للنب دون ا دلاء على ا للنب یقتضي إیراد ا دلاء اب فإن قولك خلطت ا ،وآخر سيئا:قولو تعاىل

لداللة  خللط بينهما من غَت داللة على اختصاص أحدمها بكونو سللوطا بو وترك تلك ا للنب معناه إیقاع ا دلاء وا
لعملُت على اآلخر مرة بعد  فا ابلوصفُت ٚتيعا وذلك فيما ضلن فيو بورود كل من اللداللة على جعل كل منهما متص

إلمث وقيل الواو  لتوبة وا لكليب ا لسيئة أوال وآخرا وعن ا ألعمال ا لسيء ما صدر عنهم من ا لعمل ا دلراد اب أخرى وا
  58بعت الشاء شاة ودرمها ٔتعٌت شاة بدرىم."لباء كما يف قوذلم:  ٔتعٌت ا

لعالمة وإن مل یصرح إبنكار نوع االحتباك يف اآلیة، لكننا صلد العالمة اآللوسي بعده، یفسر اآلیة على هنج أ ي وا
السعود، ویرد على أصحاب تقدیر االحتباك قائال: " وادعى بعضهم أن ما يف اآلیة نوع من البدیع یسمى االحتباك، 

ا بعمل صاٌف"، وىو خالف الظاىر وقد أطال النفس يف واألصل: "خلطوا عمال صاحلا آبخر سيء وخلطوا آخر سيئ
  59ٖتليل اآلیة وبسط الكالم يف إثبات على ما یراه.

َهاَر ُمْبِصرًا" والتقدیر عند  60وشلا شاع من أمثلة االحتباك قولو تعاىل: "ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِو َوالن َّ
جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيو والنهار مبصرا لتتحركوا فيو دلصاحلكم" ویصرح العالمة اآللوسي: "ىو الذي 

اآللوسي بصنعة االحتباك يف اآلیة قائال: "فحذف من كل ما ذكر يف اآلخر اكتفاء ابدلذكور عن ادلًتوك، وفيو على 
  61ىذا صنعة االحتباك واآلیة شائعة يف التمثيل هبا لذلك وىو الظاىر فيها".

احب الدر ادلصون یعرب عن إعجابو البالغ بفصاحة اآلیة الكردية، وجاء كالمو واضحا جدا يف ٖتليل اآلیة وصلد ص
كر الشریفة، حيث قال: "انظر إىل فصاحة ىذه اآلیة، حيث حذف من كل ٚتلة ما ثبت يف األخرى، وذلك أنو ذ 

وحذفها  ،مبصرا:لنهار وىي قولو  ر صفة انهار، وذكل وحذفها من جعل ا ،لتسكنوا: لليل لنا، وىي قولو علة جعل ا
صرا للتحركوا فيو لنهار مب لليل مظلما لتسكنوا فيو وا لليل لداللة ادلقابل عليو، والتقدیر: ىو الذي جعل لكم ا من ا

 62وىذا أفصح كالم."، لتسكنوا":لداللة  ،لتتحركوا:لداللة مبصرا عليو، وحذف  ،مظلما:دلعاشكم، فحذف 
التحریر والتنویر كذلك على كون احلذف الوارد يف اآلیة الكردية من صنعة االحتباك: یقول: "ودلا قابل ونص صاحب 

السكون يف جانب الليل ابإلبصار يف جانب النهار، والليل والنهار ضدان دل ذلك على أن علة السكون عدم 
  63اإلبصار، وأن اإلبصار یقتضي احلركة فكان يف الكالم احتباك."
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عالمة أبو السعود، فإنو حلل اآلیة كما مر عند اآللوسي، لكنو مل یصرح بذكر صنعة االحتباك، وكما قلنا يف أما ال
-  البدایة أننا مل نعثر على ىذا ادلصطلح يف تفسَته، قال يف ٖتليل اآلیة الكردية: "واجلعل إن كان ٔتعٌت اإلبداع واخللق ف

أو ىو  -لتسكنوا فيو-و ىو حال كما يف الوجو األول وادلفعول الثاين مفعوُلو الثاين أ -لكم-  وإال ف ،حال-مبصرا
ألوىل  لغائّية منها زلذوفة اعتمادا على ما يف ا لعلة ا لثانية كما أن ا لثاين من اجلملة ا زلذوف بدل عليو ادلفعول ا

كما سيجيء نظَته يف ،".دلصاحلكم ىو الذى جعَل لُكم الليَل مظلماً لتسكنوا فيو والنهار مبصرا لتتحركوا فيو :والتقدیر
اآلیة فحذفت يف كلِّ واحٍد  64قولو تعاىل "َوِإن دَيَْسْسَك هللا ِبُضّر َفاَل َكاِشَف َلُو ِإالَّ ُىَو َوِإن یُرِْدَك ِٓتََْتٍ َفاَل راد لفضلو"

ىل: "َوِإن دَيَْسْسَك هللا ِبُضّر وما ذكر أبو السعود ىنا من قولو تعا 65من اجلانبُت ما ذُِكَر يف اآلخر اكتفاًء ابدلذكور."
ة َفاَل َكاِشَف َلُو ِإالَّ ُىَو َوِإن یُرِْدَك ِٓتََْتٍ َفاَل راد لفضلو" فإنو حلل اآلیة الكردية يف موضعها بدون التصریح على صنع

تفسَته:  االحتباك. أما العالمة اآللوسي فبعد أن نقل عبارة أ ي السعود، أضاف إليها أنو من االحتباك، یقول يف
"وحيتمل أنو أرید معٌت الفعلُت يف كل من اخلَت والضر القتضاء ادلقام َتكيد كل من الًتغيب والًتىيب إال أنو قصد 
اإلجياز يف الكالم فذكر يف أحدمها ادلس ويف اآلخر اإلرادة ليدل ٔتا ذكر يف كل جانب على ما ترك يف اجلانب اآلخر، 

  66باكا."ففي اآلیة نوع من البدیع یسمى احت
وإذ نظران إىل ما ذكره اآللوسي يف ٖتليل اآلیة، فيبدو أنو اكتفى بنقل عبارة أ ي السعود يف كال ادلوضعُت، خال أنو 
صرح بصنعة االحتباك ومل یصرح بو أبو السعود كما مل یصرح بو صاحب الدر ادلصون وىو أسبق منو، ولعل السبب يف 

ت مع مرور الوقت وتقدم التأليفات ادلنفردة يف مصطلحات ىذا الفن، ذلك أن ادلصطلحات البالغية نشأت وتطور 
إضافة إىل ذلك أن منهج أ ي السعود، ىو منهج ٖتليلي إشاري، فإنو حيلل النص القرآين معتمدا على أصول بالغية، 

نهج وىو أن تصل لكنو ال یتعرض لبيان تلك األصول ومناقشتها إال إذا كان ضرورَي وال مندوحة منو. ونرى أن ىذا ادل
إىل استنباط القاعدة ومعرفة ادلصطلح البالغي من خالل التحليل والشرح، أكثر فائدة وأبلغ يف الوصول إىل اذلدف 

 ادلطلوب من أن تصل إىل فحوى النص ومفاده من خالل القواعد وتعریفات ادلصطلحات.
 –الكتفاء  ا –القتطاع  ا–ام الثالثة السابقة وىو كل حذف يف الكالم غَت داخل يف األقس النوع الرابع: االختزال:

 السم، و لنوع من احلذف فوجدوا أنو یشمل حذف ا دلفسرون ىذا ا لبالغيون وا لنحویون وا . وقد تتبع ا-االحتباك
ىو فهو یشتمل  67احلرف، وحذف ٚتلة، أو عدة ٚتل، وحذف كالم طویل يف قصة ذات أحداث كثَتة. الفعل، و

على كل من حذف ادلضاف، وادلضاف إليو، وحذف ادلبتدأ واخلرب، وحذف ادلوصوف والصفة، وحذف ادلعطوف 
عليو وادلعطوف وحذف ادلبدل منو، وحذف الفاعل وادلفعول بو، وحذف احلال وصاحبو،  وحذف ادلنادى، وحذف 

 العائد، وحذف ادلوصول وغَت ذلك.
نتعرض لو بشكل مفصل حييط  مل احلذف، وتوسع أساليبو وتنوع أغراضو وتعدد مباحثو،ونظرا إىل كثرة أنواع ىذا 

عنایة اإلمام أ ي -بعرض صورة رلملة ليكشف عن  اإلدلام  -يف ىذا ادلقال -ىنا اكتفيناادلوضوع من كل اجلوانب، بل 
راسات والبحوث يف البالغة القرآنية. السعود بتطبيق البالغة العربية على الًتاكيب القرآنية، وتكون صورة منوذجية للد

وقد درسنا ىذا ادلوضوع ابلبسط والشرح يف دراستنا للدكتورة يف البالغة القرآنية اليت ٖتمل عنوان: التوكيد والتقدمي 
واحلذف ودالالهتا البالغية يف تفسَت أ ي السعود". وتعرضنا جلميع مواضعو وانقشناه على هنج الكتب البالغية، حيث 

-االختزال -ْتذف ادلسند إليو وادلسند وما إىل ذلك، حيث أحاطت دراستنا أبمثلة جلميع ىذه الصور للحذف بدأان
 . مث أفردان حلذف ادلفعول بو ودالالتو فصال مستقال، ألمهيتو وكثرة عنایة البالغُت وادلفسرین إببراز أسراره وإحياءاتو.

 اخلامتة : النتائج واالقرتاحات:
 ل ىذا ادلقال إىل بعض النتائج والتوصيات، نورد رلملها فيما یلي:قد وصلنا من خال
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عنایة كبَتة وإدلاما ابلغا إببراز  -إرشاد العقل السليم إىل مزاَي الكتاب احلكيم -يف تفسَت العالمة أ ي  السعود قد الحظنا .1
لو، واإلحاطة بقضاَيه، كما ال األسرار البالغية لظاىرة احلذف وغَتىا من ظواىر ىذا الفن اجلليل، واخلوض يف مسائ

 أیضا  أن للعالمة أسلوب یفوق بو كل من طبق أو عاًف القضاَي البالغية يف مؤلفاتو من البالغُت وادلفسرین. ناحظ

على ما أورده العالمة  -بشكل عام-يف معاجلة أنواع احلذف وتعریفاتو انأما يف ظاىرة احلذف فقد اعتمد .2
السيوطي يف معًتك األقران. ألهنما بسطا وفصال يف ىذا ادلوضوع. فأنواع احلذف  الزركشي يف الربىان، والعالمة

  نعثرفلم  -االقتطاع واالحتباك -عندمها، ىي: االقتطاع، واالحتباك، واالكتفاء واالختزال. فأما ابلنسبة لقسمُت
لكرمي إىل احلذف الذي على ىذین ادلصطلحُت يف تفسَت أ ي السعود، رغم أنو أشار يف عدة مواضع من القرآن ا

جعلو البالغيون من قبيل ىذین القسمُت، لكن العالمة مل یصرح هبما كمصطلحُت، ولعل السبب يف ذلك أن 
مصطلحات ىذا الفن قد تبلورت وتطورت مع مرور الزمان. ورٔتا مل یتعرض للتصریح هبما لعدم شيوع 

 ادلصطلحات، وعدم ضبطها واستقرارىا.

أن ىذا النوع قد انل عنایة كبَتة عند العالمة أ ي  ناوع الثالث، وىو: االكتفاء، فقد الحظوأما ابلنظر إىل الن  .3
السعود، حيث أشار إليو فيما یقارب ٙتانُت موضعا من القرآن الكرمي. وأنو وفق يف أكثرىا أديا توفيق. كما ال 

أنو متفرد يف بعض ٖتليالتو البالغية، حيث ال یوجد ىناك رأي أو ٖتليل كرأیو وٖتليلو لغَته من اإلمام  ناحظ
  الزسلشري والقاضي البيضاوي وصاحب البحر ايط.

ٖتتاج إىل ْتث مستقل ألن  -على هنج الكتب البالغية-وأما ابلنسبة  للنوع الرابع وىو: االختزال، فدراستو .4
لى حذف ادلسند إليو وحذف ادلسند، وادلضاف، وادلضاف إليو، والصفة وادلوصوف، وكذلك مباحثو تشتمل ع

، وحذف ادلفعول. -ٚتلة األجوبة، وٚتلة الشرط، وٚتلة ادلعطوف عليو، وٚتلة القول، والعامل -حذف اجلملة
المة أ ي السعود ديكن وبناء على كثرة مواقفها الشریفة يف الذكر احلكيم واحلرص البالغ على إبراز أسرارىا للع

 القول أبن یدرس كل ىذه ادلوضوعات بدراسات مستقلة وْتوث منفردة.

أن تفسَت أ ي السعود ديتاز ابإلحاطة واالستيعاب للقضاَي البالغية  -يف ىذا ادلقال نانتيجة دلا عاجل -نؤكدقد  .5
الًتكيب القرآين متدبرا فاحصا، ابحثا أمام  -العالمة أبو السعود -الواردة يف الًتاكيب القرآنية، حيث یقف مؤلفو

متأمال يف استنباط ادلزاَي البالغية الكامنة يف الًتكيب القرآين ادلعجز. حىت منهجو يف استنباط ادلسائل البالغية 
 واستخراجها یشبو االستقراء واإلحصاء. وبذلك یُعد تفسَته كنزا زاخرا للتطبيقات والشواىد البالغية.

یًتواح بُت التصریح ابألصل البالغي وبُت االكتفاء إبیراد ادلعٌت  -ناول القضاَي البالغيةيف ت -غالب أسلوبو  .6
وفقالو، أي عدم التصریح ابألصل البالغي، وىذا أليق وآكد ابلًتكيب القرآين ادلعجز، مع ذلك أنو أسلوب 

 دلعجز ٖتليال بالغيا.يف ٖتليل الًتكيب القرآين ا -عبد القاىر اجلرجاين، الزسلشري وغَتمها-ادلتقدمُت

آنية، ديكن ر وبناء على ما بذلو من جهد يف استقصاء القضاَي البالغية واسنباط أسرارىا ومزاَيىا البالغية يف الًتاكيب الق  .7
صي الدارسُت بتناول كل ابب من أبواب علم ادلعاين لرسالة علمية قائمة برأسها، ٖتصي وتستقصي كافة جوانب نو أن  نال

 بو. كما ديكن أن یوجههم إىل مقارنة أسلوبو مع غَته، ليظهر تفوقو البعيد على اآلخرین. ادلوضوع، يف اب

إن ادلنهج التعليمي البالغي يف ابكستان، ال یزال یعتمد على مثال جاف مصنوع متكلف، وعلى شاىد یتيم   .8
 -م دقيق للنصوص األدبيةبعيد عن التذوق البالغي، الذي ینقلو الالحق عن السابق، وىو ال یزود الدارسُت بفه

معلمي البالغة  ابالستفادة من ىذا التفسَت الحتوائو على  نوصي ال یشفي غليلهم. لذلك، و -الشعریة والنثریة
 األمثلة والشواىد البالغية ادلشروحة ادلقرونة ابلتحليل والتعليل يف مسائل علم البالغة.
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