الفصل الثاني
اإلطار النظري
أ .المبحث األول :مفهوم المسند إليه
 .1تعريف المسند إليه

قد كتب علي اٞتارـ ك مصطفى أمُت يف كتاهبما البالغة الواضحة أف:
"كل ٚتلة مكونة من ركننُت أساسيُت مها احملكوـ عليو كاحملكوـ بو ،كيسمى األكؿ
ُ
مسندا إليو كالثاين مسندا"
ككتب فضل حسُت عباس أف" :ا١تسند إليو ركن يف اٞتملة بل ىو أىم
ركنها لذلك كاف كجوده ٤تتما يف اٞتملة"ِ .ا١تسند إليو ىو ا١تبتدأ الذم لو ا٠ترب،
أك الفاعل ،أك نائبو .قد عرفنا أف اٞتملة تنقسم إىل قسمُت ىي اٞتملة اإلٝتية
كىي اليت تتكوف من مبتدأ كخرب كالفعلية ىي اليت تتكوف من فعل كفاعل أك نائب
الفاعل .كلكل من ىاتُت اٞتملتُت ركناف أساسياف مها ا١تسند إليو كا١تسند .أما
ا١تسند ىو ا١تبتدأ الذم لو فاعل أك نائب فاعل يسد مسد ا٠ترب ،أك ا٠ترب يف
اٞتملة اإلٝتية ،أك الفعل يف اٞتملة الفعلية.
نضرب ا١تثاؿ :السماء صافية ،فالسماء :مسند إليو ،كصافية :مسند .فمسافر يف
القوؿ ،أمسافر أخوؾ؟ ىو مسند ،كأخوؾ :مسند إليو.
ككذلك يف األمثلة األخرل :الشعر ديواف العرب .عمر بن عبد العزيز أعدؿ بٍت
أمية .ابن تيمية غزير العلم .الغزايل حجة اإلسالـ .ىذه كلها ٚتل اٝتية ،ألهنا
تكونت من مبتدأ كخرب عند النحويُت لكن علماء البالغة يسموف اٞتزء األكؿ
با١تسند إليو كاٞتزء الثاين با١تسند .كلكن حينما نقوؿٚ :تع ابو بكر القرآف .حرر

ُ علي اٞتارـ كمصطفى امُت ،البالغة الواضحة (بَتكت :دار ا١تعارؼ ،)ُٗٗٗ ،صّٗ :
ِ فضل حسُت عباس ،البالغة فنوهنا كأفناهنا-علم ا١تعاين (الكسندريا :دار الفرقاف للنشر كالتوزيع٣ ،تهوؿ السنة) ،صِّٔ :

ٖ

ٗ

صالح الدين فلسطُت من الصليبيُت .اكتشف علماء ا١تسلمُت الدكرة الدموية.
كضع عبد القاىر نظرية النظم يف البالغة .فإف ىذه ٚتل فعلية ،إال أف اٞتزء
األكؿ فيها ىو ا١تسند ،كاٞتزء الثاين ىو ا١تسند إليو .من األمثلة نعرؼ أف تعبَت
البالغيُت با١تسند إليو كا١تسند أعم ٦تا يقصده علماء اإلعراب ،فا١تسند إليو قد
يكوف مبتدأ يف اٞتمل اإلٝتية كفاعال أك نائب فاعل يف اٞتمل الفعلية .أما ا١تسند
فقد يكوف خربا يف اٞتملة اإلٝتية كفعال يف اٞتملة الفعلية كقد يكوف مبتدأ إذا
كاف لو فاعل أك نائب فاعل يسد مسد ا٠تربّ.
 .2أنواع المسند إليه
ذكر يف جواىر البالغة يف ا١تعاين كالبياف كالبديع أف ا١تسند إليو ينقسم إىل
أقساـ:
 الفاعل "للفعل التاـ أك شبهو" ٨تو "فؤاد-كأبوه "من قولك "حضر فؤاد
العامل أبوه".
 أٝتاء النواسخ٨ ،تو "ا١تطر" يف اٞتمل "كاف ا١تطر غزيرا" أك "إف ا١تطر
غزير".
 كا١تبتدأ الذم لو خرب٨ ،تو "العلم" من اٞتملة "العلم نافع".
 كا١تفعوؿ األكؿ لظن كأخواهتا
 كا١تفعوؿ الثاين ألرل كأخواهتا.
ْ
 كنائب الفاعل كقولو تعاىلً ً :
اب" (الكهف)ْٗ :
"كيكض ىع الكتى ي
ى
أ) الفاعل :ىو ا١تسند إليو بعد فعل تاـ معلوـ أك شبهو٨ ،تو" :فاز اجملتهد" ك
"السابق فرسو فائز" (فاجملتهد :أسند إىل الفعل التاـ ا١تعلوـ ،كىو "فاز"

ّ فضل حسُت عباس ،البالغة فنوهنا كأفناهنا-علم ا١تعاين ،صَٗ-ٖٖ :
ْأٛتد ا٢تامشي ،جواىر البالغة يف ا١تعاين كالبياف كالبديع( ،بَتكت :ا١تكتبة العصرية ،)ُٗٗٗ ،صُٓ :

َُ

كالفرس :أسند إىل شبو الفعل التاـ ا١تعلوـ ،كىو "السابق" ككالمها فاعل ١تا
أسند إليو) .كا١تراد بشبو الفاعل ا١تعلوـ اسم الفاعل ،كا١تصدر ،كاسم
التفضيل ،كالصفة ا١تشبهة ،كمبالغة اسم الفاعل ،كاسم الفعل .فهي كلها ترفع
الفاعل كالفعل ا١تعلوـ .كمنو االسم ا١تستعار٨ ،تو" :أكرـ رجال مسكا
ٓ
خلقو".
أما أسباب حذفو ىي:
ُ) للعلم بو فال حاجة إىل ذكره ألنو معركؼ٨ ،تو" :كخلق اإلنساف
ضعيفا".
ِ) للجهل بو فال ميكننا تعيينو٨ ،تو" :سرؽ البيت" إذا مل نعرؼ السارؽ.
ّ) للرغبة يف إخفائو لإلهباـ٨ ،تو" :ركب اٟتصاف" إذا عرفنا الراكب غَت أننا
مل نرد إظهاره.
ْ) للخوؼ عليو٨ ،تو" :ضرب فالف" إذا عرفنا الضارب غَت أننا خفنا عليو
فلم نذكره.
ٓ) للخوؼ منو٨ ،تو" :سرؽ اٟتصاف" إذا عرفنا السارؽ فلم نذكره خوفا منو
ألنو شرير مثال.
ٔ) لشرفو٨ ،تو" :عمل عمل منكر" إذا عرفنا العامل فلم نذكره حفظا
لشرفو.
ٕ) ألنو ال يتعلق بذكره فائدة٨ ،تو" :كإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها
أك ردكىا" ،فذكر الذم حييي ال فائدة منو ،كإمنا الغرض كجوب رد التحية
ٔ
لكل من حييي.

ٓ مصطفى الغالييٍت ،جامع الدركس العرببة (بَتكت :ا١تكتبة العصرية ،) َََِ ،صِّّ :
ٔ مصطفى الغالييٍت ،جامع الدركس العرببة ،صِْٕ :

ُُ

ب) نائب الفاعل :ىو ا١تسند إليو بعد الفعل اجملهوؿ أك شبهو٨ ،تو" :يكرـ
اجملتهد ،كاحملمود خلقو ٦تدكح" .فاجملتهد أسند إىل الفعل اجملهوؿ ،كىو
"يكرـ" .كخلقو أسند إىل شبو الفعل اجملهوؿ كىو "احملمود" فكالمها نائب
ٕ
الفاعل ١تا أسند إليو.
ج) ا١تبتدأ :ىو ا١تسند إليو الذم مل يسبقو عامل ٖ.جواز حذفو إف دؿ عليو
دليل ،تقوؿ" :كيف سعيد؟" فيقاؿ يف اٞتواب٣" :تتهد" أم :ىو ٣تتهد،
كمنو قولو تعاىل:
 

           

(فصلت ،)ْٔ :أم :فعملو لنفسو ،كإساءتو عليها .فيكوف

ا١تبتدأ ،كىو العمل كاإلساءة٤ ،تذكفا ،كاٞتار متعلق ٓتربه احملذكؼ.
ككجوب حذفو يف أربعة مواضع:
ُ) إف دؿ عليو جواب القسم٨ ،تو" :يف ذميت ألفعلن كذا" أم :يف ذميت
عهد أك ميثاؽ.
ِ) إف كاف خربه مصدرا نائبا عن فعلو ٨تو" :صرب ٚتيل" ك "ٝتع كطاعة"،
أم :صربم صرب ٚتيل ،كأمرم ٝتع كطاعة.
ّ) إف كاف ا٠ترب ٥تصوصا با١تدح أك الذـ بعد "نعم كبئس" ،مؤخرا عنهما،
٨تو :نعم الرجل أبو طالب ،كبئس الرجل أبو ٢تب ،فأبو ،يف ا١تثالُت،
خرب ١تبتدأ ٤تذكؼ تقديره "ىو".
ْ) إف كاف يف األصل نعتا قطع عن النعتية يف معرض مدح أك ذـ أك ترحم،
٨تو" :خذ بيد زىَت الكرًن" ك "دع ٣تالسة فالف اللئيم" ك "أحسن إىل
فالف ا١تسكُت".
ٕ نفس ا١ترجع ،صِْٔ :
ٖ نفس ا١ترجع  ،صِّٓ :

ُِ

فا١تبتدأ ٤تذكؼ يف ىذه األمثلة كجوبا .كالتقدير :ىو الكرًن ،كىو اللئيم،
كىو ا١تسكُت كجيوز أف تقطعو عن الوصفية للنصب على أنو مفعوؿ بو
لفعل ٤تذكؼ تقديره يف األكؿ :أمدح ،كيف الثاين :أذـ ،كيف الثالث:
ٗ
أرحم.
د) اسم كاف كأخواهتا :كل ما تقدـ من أحكاـ الفاعل كأقسامو ،يعطى السم
"كاف" كأخواهتا ألف لو حكمو .ككثَت ذلك بعد "إف كلو" الشرطيتُت .فمثاؿ
"إ ٍف"" :سر مسرعا ،إف راكبا ،كإف ماشيا" كقو٢تم" :الناس ٣تزيوف بأعما٢تم،
إف خَتا فخَت ،كإف شرا فشر" .كمثاؿ "لو" حديث" :التمس كلو خا٘تا من
َُ
حديد" كقو٢تم" :كاإلطعاـ كلو ٘ترا"
كاف كأخواهتا من األفعاؿ الناسخة اليت تعمل عملها كتسمى أيضا :االفعاؿ
الناقصة .إهنا ثالثة عشر فعال ،ىي( :كاف ،ظل ،بات ،أصبح ،أضحى،
أمسى ،صار ،ليس ،زاؿ ،برح ،فىتء ،انفك ،داـ) ُُ.كقد تكوف "آض،
كرجع ،كاستحاؿ ،كعاد ،كحار ،كارتد ،كٖتوؿ ،كغدا ،كراح ،كانقلب ،كتب ٌدؿ"
ُِ
ٔتعٌت "صار" ،فإف أتت ٔتعناىا فلها حكمها.
أمثلتها:
ُ) كاف٨ ،تو :كاف الطفل جاريا
ِ) ظل٨ ،تو :ظل اٞتو معتدال
ّ) بات٨ ،تو :بات القائد ساىرا
ْ) أصبح٨ ،تو :أصبح الساىر متعبا
ٗ مصطفى الغالييٍت ،جامع الدركس العرببة ،صِٖٓ-ِٕٓ :
َُ نفس ا١ترجع ،صِِٖ-ُِٖ :
ُُ عبايس حسن٨ ،تو الوايف اٞتزء األكؿ (مصر :دار ا١تعارؼ ،)ُٗٔٔ ،صْٓٔ-ْٓٓ :
ُِ مصطفى الغالييٍت ،جامع الدركس العرببة ،صِِٕ:

ُّ
ٓ)
ٔ)
ٕ)
ٖ)
ٗ)
َُ)
ُُ)
ُِ)
ُّ)

أضحى٨ ،تو :أضحى الزارع منكبٌا على زراعتو
أمسى٨ ،تو :أمسى اجملاىد قريرا
صار٨ ،تو :صارت الشجرة بابا
ليس٨ ،تو :ليس القطار مقبال
زاؿ٨ ،تو :ما زاؿ العدك ناقما
برح٨ ،تو :كإذ قاؿ موسى لفتاه ال أبرح...
فىتء٨ ،تو :فىتء الصانع عن شيء
انفك٨ ،تو :فككت حلقات السلسلة فانفكت
ُّ
داـ٨ ،تو :يفيد األكل ما داـ ا١ترء جائعا

ق) اسم إف كأخواهتا ،مثل :إف العامل أمُت ،فيصَت ا١تبتدأ اسم "إف" منصوبا
كيسمى :اٝتها .كتزكؿ عنو الصدارة ،كيصَت خربه خرب "إف" مرفوعا،
لكن،
كيسمى :خربىا .إهنا سبعة أحرؼ ال خالؼ فيها كىي( :إ ٌف ،أ ٌفٌ ،
كأ ٌف ،ليت ،لعل ،ال) .أمثلتها:
ُ) أ ٌف :عرفت أف العمل كسيلة الرزؽ.
لكن :الصمت حسن لكن الكالـ أحسن منو أحيانا .
ِ) ٌ
ّ) كأف :كأف كجو القط كجو أسد.
ْ) ليت االستعمار زائل.
ٓ) لعل :لعل الغائب قادـ ،إف النظافة كقاية من ا١ترض.
ُْ
ٔ) ال :ال خائن كطنو مطمئ ٌن.

ُّ عبايس حسن٨ ،تو الوايف اٞتزء األكؿ ،صٓٔٓ-ْٖٓ :
ُْ عبايس حسن٨ ،تو الوايف اٞتزء األكؿ ،صَّٔ :

ُْ

ك) ا١تفعوؿ األكؿ لظن كأخواهتا :تقوؿ ،ظننت العامل أمينا ،فيصَت ا١تبتدأ كا٠ترب
ُٓ
مفعولُت منصوبُت للفعل" :ظننت" كيسمى كالمها" :مفعوال بو".
ظن كأخواهتا تنقسم إىل قسمُت كمها أفعاؿ قلبية كأفعاؿ ٖتويل:
ُ) أفعاؿ قلبية تنقسم أيضا إىل قسمُت كىي أفعاؿ يقُت كأفعاؿ رجحاف:
 أفعاؿ يقُت أشهرىا سبعة:
 علم٨ ،تو :علمت الرب سبيل احملبة ،كعلمت احملبة سبيل القوة
 رأل٨ ،تو:رأيت األمل داعى العمل ،كرأيت البأس رائد اإلخفاؽ
 كجد٨ ،تو :كجدت العلم أعظم أسباب القوة
 درل٨ ،تو :دريت اجملد قريبا من الدائب يف طلبو
 ألفى٨ ،تو :ألفيت الشدائد صاقلة للنفوس
 جعل٨ ،تو :جعلت اإللو كاحدا ،ال شك فيو
 تعلم ٔتعٌت :إعلم٨ ،تو :تعلم كطنك شركة بُت أبنائو


ُٓ نفس ا١ترجعّْٓ ،

أفعاؿ رجحاف أشهرىا ٙتانية:
 ظن٨ ،تو :ظن الطيار النهر قناة
 خاؿ٨ ،تو :خاؿ ا١تسافر الطيارة أنفع لو
 حسب٨ ،تو :أحسب السهر الطويل إرىاقا
 زعم٨ ،تو :زعمت ا١تالينة مرغوبة يف مواطن
 ع ٌد٨ ،تو :عددت الصديق أخا
 حجا٨ ،تو :حجا السائح ا١تئذنة برج مراقبة
 جعل٨ ،تو :جعل الصياد السمكة الكبَتة حوتا

ُٓ

ىب٨ ،تو :ىب ما لك سالحا يف يدؾ ،فال تعتمد عليو
ٍ 
ُٔ
كحده
ِ) أفعاؿ ٖتويل أشهرىا سبعة:
صَت٨ ،تو :صَت الصانع الذىب سبيكة ،كصَت السبيكة سوارا
ٌ 
 جعل٨ ،تو :جعل الغازؿ القطن خيوطا
 اٗتذ٨ ،تو :اٗتذ ا١تهندسوف اٟتديد كاٟتشب باخرة
ٗ تذ٨ ،توٗ :تذت اٟترارة الثلج ماء ،كٗتذت ا١تاء ٓتارا
 ترؾ٨ ،تو :ترؾ ا١توج الصخور حصى ،كتركت الشمس اٟتصي رماال
 رد٨ ،تو :رد األمل الوجوه الشاحبة مشرقة ،كرد النفوس اليائسة
مستبشرة
 كىب٨ ،تو :كىبت اآلالت اٟتديثة السنابل حبا ،ككىبت اٟتب
ُٕ
دقيقا ،ككىبت الدقيق عجينا
مث إف ا١تسند كا١تسند إليو يتنوعاف إىل أربعة أقساـ:
أ ).إما أف يكونا كلمتُت حقيقة
ب ).إما أف يكونا كلمتُت حكما٨ ،تو "ال إلو إال اهلل ينجو قائلها من النار"
ج ).إما أف يكوف ا١تسند إليو كلمة حكما ،كا١تسند كلمة حقيقة٨ ،تو" :تسمع
با١تعيدم خَت من أف تراه"
ُٖ
د ).كإما بالعكس٨ ،تو "األمَت قرب قدكمو"

ُٔ عبايس حسن٨ ،تو الوايف اٞتزء الثاين (مصر :دار ا١تعارؼ ،)ُٗٔٔ ،صٓ-ٕ :
ُٕ عبايس حسن٨ ،تو الوايف اٞتزء الثاين ،صٗ-ٖ :
ُٖ أٛتد ا٢تامشي ،جواىر البالغة يف ا١تعاين كالبياف كالبديع ،صُٓ :

ُٔ

 .3أحوال المسند إليه
أحواؿ ا١تسند إليو ىي :الذكر ،كاٟتذؼ ،كالتعريف ،كالتنكَت ،كالتقدًن ،كالتأخَت،
كغَتىا .كسنبحث ىذه األحواؿ فيما يلي:
أ ).ذكر ا١تسند إليو :ذكر ا١تسند إليو الزـ لتأدية ا١تعٌت ا١تراد بو حيث القرينة
تدؿ عليو عنو حذفو .كىناؾ أغراض بالغية كثَتة منها:
ُ) زيادة التقرير كاإليضاح للسامع ،كقولو

تعاىل     :

(     البقرة)ٓ :
ِ)

ّ)
ْ)
ٓ)
ٔ)

ٕ)
ٖ)
ٗ)

قلة الثقة بالقرينة لضعفها أك ضعف فهم السامع٨ ،تو :سعد نعم
الزعيم ،تقوؿ ذلك إذا سبق ذكر سعد ،كطاؿ عهد السامع بو ،أك ذكر
معو كالـ يف شأف غَته
الردة على ا١تخاطب ٨تو :اهلل كاحد ،ردا على من قاؿ اهلل ثالث ثالثة
التلذذ ٨تو :اهلل ريب اهلل حسيب
التعريض بغباكة السامع ٨تو :سعيد قاؿ كذا ،يف جواب ماذا قاؿ سعيد
التسجيل على السامع ،حىت اليتأتى لو اإلنكار ،كما إذا قاؿ اٟتاكم
لشاىد :ىل أقر زيد بأف عليو كذا؟ فيقوؿ الشاىد :نعم ،زيد ىذا أقر
بأف عليو كذا.
التعجب إذا كاف اٟتكم غريبا ٨تو :علي يقوـ األسد ،يف جواب من
قاؿ :ىل علي يقاكـ األسد؟
التعظيم ٨تو :حضر سيف الدكلة .يف جواب من قاؿ :ىل حضر
األمَت؟
ُٗ
اإلىانة ٨تو :السارؽ قادـ .يف جواب من قاؿ :ىل حضر السارؽ؟

ُٗ أٛتد ا٢تامشي ،جواىر البالغة يف ا١تعاين كالبياف كالبديع ،صَُِ-َُُ :

ُٕ

ب ).تقدًن ا١تسند إليو :يقدـ ا١تسند إليو العتبارات كأغراض منها:
ُ) التشويق :أف يكوف يف ا١تسند إليو غرابة من شأهنا أف تشوؽ ا١تخاطب
إىل معرفة ا١تسند ،ألف ا١تسند كا١تسند إليو متالزماف .كقوؿ اهلل تعاىل:
         



(اٟتجرات)ُّ :

فا١تخاطبوف يستعجلوف معرفة ا٠ترب كالسيما أهنم كانوا حيسبوف أف الكرـ
َِ
ىو البذؿ ،كلكنو ىنا شيء آخر إنو التقول.
ِ) إفادة التخصيص :إذا توفر يف ا١تسند إليو شرطاف .أكال أف يكوف ا٠ترب
ُِ
(ا١تسند) فعال كالثاين أف يكوف ا١تسند إليو بعد النفي.
ّ) إفادة التعميم :إذا اجتمع يف اٞتملة أداة تدؿ على العموـ كأداة تدؿ
على النفي كتقدمت أداة العموـ على أداة النفي ،فأدكات العموـ :كل،
كٚتيع ،عامة ،كافة ،كما يشبهها مثل "من" ،كأدكات النفي :ال ،مل ،كما
أشبههما٨ .تو :كل الناجحُت مل يأخذكا جوائزىم ،كل ا١تسلمُت مل
يقوموا بواجبهم ،من يظلم الناس اليفلح.
ْ) إذا كاف كلمة (مثل) أك (غَت) :ىذاف الكلمتاف خرجتا عن ا١تعٌت
الظاىر الذم كضعت لو كل منهما٨ .تو :مثلي يسهر الليل كغَتم
يستحق الويل .فا١تعٌت الظاىر أنٍت لست أنا الذم يسهر الليل كإمنا
ِِ
يسهره كاحد مثلي كأنٍت ال أستحق الويل كلكن يستحقو كاحد غَتم.
ج ).تعريف ا١تسند إليو
َِ فضل حسُت عباس ،البالغة فنوهنا كأفناهنا-علم ا١تعاين ،صُِّ-ُِِ :
ُِ فضل حسُت عباس ،البالغة فنوهنا كأفناهنا-علم ا١تعاين ،صُِّ :
ِِ نفس ا١ترجع ،صِِٔ :

ُٖ

 

:تو٨ ُ) التعريف بالضمَت إما للمتكلم أك للمخاطب أك للغائب

)ُْ :(طو

         

     

:تو قولو تعاىل٨ ،ِ) التعريف بالعلمية

)ُِٕ : (البقرة         
     

:تو قولو تعاىل٨ ،ّ) التعريف باسم اإلشارة

          

)ٗ :(اإلسراء
      

:توصوؿ١ْ) التعريف باسم ا

            

)ِّ : (يوسف      
      

:تو٨ ،)ٓ) التعربف ب (اؿ

          
          
         

)َّ-ِٕ : (الفرقاف  
       
ِّ

:تو٨ ،ٔ) التعريف باإلضافة

)ِْ :تجرٟ (ا   

َِّ-ِٕٗ : ص، تعاين١علم ا- البالغة فنوهنا كأفناهنا،ِّ فضل حسُت عباس

ُٗ

د ).حذؼ ا١تسند إليو :فحذؼ ا١تسند إليو فلالحًتاز عن العبث بناء على الظاىر،
أك ٗتييل العدكؿ إىل أقول الدليلُت من العقل كاللفظ .قاؿ يل :كيف أنت؟
قلت :عليل .أك اختبار تنبو السامع عند القرينة ،أك مقدار تنبو ،أك إيهاـ صونو
عن لسانك ،أك عكسو ،أك يأيت اإلنكار لدل اٟتاجة ،أك تعينو ،أك ادعاء
ِْ
التعُت ،أك ٨تو ذلك.
ب .المبحث الثاني :مفهوم حذف المسند إليه
 .1مفهوم الحذف

ِٓ

حذؼ :حذؼ الشيء حيذفو حذفا قطعو من طرفو.
يبُت عبد القاىر بالغة اٟتذؼ عموما فيقوؿ" :ىو باب دقيق ا١تسلك ،لطيف
ا١تأخذ ،عجيب األمر ،شبيو بالسحر .فإنك ترل بو .ترؾ الذكر أفصح من
الذكر ،كالصمت عن اإلفادة أزيد من اإلفادة ،كٕتدؾ أنطق ما تكوف إذا مل
ينطق .كأمت ما تكوف بيانا إذا مل تبُت كرب حذؼ ىو قالدة اٞتيد كقاعدة
التجويد"
فاحملذكؼ تدؿ عليو قرائنو .فإذا ذكر كاف ثقيال موضعو .ألف تعريف ١تا عرؼ،
كبياف ١تا بُت ،كإذا حذؼ رفعت ا١تئونة عن السامع بذكره .كرفعت الكلمة اليت
تكوف عليو عندما يسمع حديثا معادا .أك كلمة مل يوجد فيها فائدة جديدة.
فالكلمة ا٠تالية من الفائدة كالثقيل تؤذل العُت بوجوده .فإذا مل تبصره يف موضع
كاف يتوقع كجوده فيو كجدت لذلك من اإلنس كاحملبة ما يغمر القلب سركرا.
كما يف اٟتذؼ ما يشغل الفكر ،كيعمل يف ٖتديد احملذكؼ كمكانو .فا١تعاين بعد
ِٔ
أف كانت تأيت من األلفاظ .اشًتؾ العقل يف الداللة عليها كاإلشارة إليها.
ِْنفس ا١ترجع ،صِٖٓ :
ِٓ إبن منظور ،لساف العرب (قاىرة :دار ا١تعارؼ ،)ُُُٗ ،صَُٖ :

َِ

ذكر أٛتد ا٢تامشي يف جواىر البالغة يف ا١تعاين كالبياف كالبديع أف اٟتذؼ خالؼ
األصل كىو قسماف:
أ) قسم يظهر فيو احملذكؼ عند اإلعراب ،كقو٢تم :أىال كسهال ،فإف نصبهما
يدؿ على ناصب ٤تذكؼ يقدر :بنحو :جئت أىال كنزلت مكانا سهال،
كليس ىذا القسم من البالغة يف شيء.
ب) قسم اليظهر فيو احملذكؼ باإلعراب ،كإمنا تعلم مكانو إذا أنت تصفحت
ا١تعٌت كجدتو اليتم إال ٔتراعاتو٨ ،تو :يعطي كمينع ،أم يعطي ما يشاء كمينع
ما يشاء ،كلكن السبيل إىل إظهار ذلك احملذكؼ ،كلو أنت أظهرتو زالت
ِٕ
الركنق.
البهجة كضاع ذلك ٌ
 .2أغراض حذف المسند إليه
قد ذكر أف ا١تسند إليو ركن يف اٞتملة بل ىو أىم ركنها لذلك كاف كجوده ٤تتما
يف اٞتملة .كإمنا حيذؼ إذا دلت قرينة على حذفو كلوال القرينة لكاف اٟتذؼ
ترجع اٟتذؼ على الذكر ،كأىم ىذه
نقصا كعيبا ،كالبد مع القرينة من ٤تسنات َّ
احملسنات الدكاعي:
أ) أف يكوف ا١تقاـ مقاـ مدح أك ترحم أك ذـ:
فمثاؿ الًتحم ما نسب لعمر بن أيب ربيعة:
اج أ ٍىى ىواءى ىؾ ا١تكٍنيونىةى الطَّلى يل
كى
تاد قلبيك من ٍليلي عوائً يده
ٍاع ى
ى
ي
ى
ى
كل حَتا ىف سا ور ماؤه خ ً
ربع قىواء أىذىاع ً
ض يل
ات ًبو
ا١تعصىر ي
ىٍ ه ى ٍ
ى ي ى
ك ُّ ى
كمثاؿ ا١تدح قوؿ إبراىيم بن عباس الصويل:

ِٔ أٛتد ْتميد ،درس البالغة العربية ا١تدخل يف علم البالغة كعلم ا١تعاين (جاكرتا :راجا كرافندكا فرسدا ،)ُٗٗٔ ،صُُٕ :
ِٕ أٛتد ا٢تامشي ،جواىر البالغة يف ا١تعاين كالبياف كالبديع  ،صَُّ:

ُِ

ً
ت
م ىملٍ ٘تىٍني ٍن كإ ٍف ىي ىجلَّ ٍ
أيىاد ى
الشكٍول إًذا النػ ٍَّع يل
كال يمظٍ ًه ير َّ

ت ىمنًيًَّ ٍيت
اخ ٍ
ىشكر ىع ٍمنرا إف تىر ى
سأ ي
٤تجوب الٍغًٌت عن ً
ً
صديق ًو
فىػ نىت ىغٍيػ ير
ىزلَّ ً
ت
كمثاؿ الذـ قوؿ األقيشر األسدم:
العم يػ ٍل ًطم كجهو كلىيس إىل ً
ً
داع ٍي النِّدل بًسري ًع
سريع إىل ابن ِّ ى ي ى ي ى ٍ ى
ً
ً ًً ً
ٔتضي ًع
يص على الدنيا يمضٍي هع لدينو كليس ١تا يف بيتو ٍ
ىحر ه
فا١تسند إليو يف ىذه األمثلة ٚتيعها حذؼ ،ففي ا١تثاؿ األكؿ :ىو ربع .كيف
ا١تثاؿ الثاين :ىو فىت .كيف ا١تثاؿ الثالث :ىو سريع .ىو حريص.
كىكذا ميكننا أف ٨تذؼ ا١تسند إليو ٢تذه ا١تقتضيات ،فإذا كنا نتحدث عن
الزمن ا١تشرؽ ٢تذه األمة ،نقوؿ بعد ما نتحدث :أياـ غراء ،كلياؿ مشرقة.
فنحذؼ ا١تسند إليو ،كىو (تلك) مثال ،كىكذا يف حالة ا١تدح كحالة الذـ،
فإذا ٨تدثت عن فالف ،نقوؿ بعد حديثنا عنو :كرًن٥ ،تلص ألصدقائو.
كمن ىذا القبيل قولو تعاىل:


(           ىود)ُ :

           
      

(إبراىيم)ُ :

فما كصف بو الكتاب يف اآليتُت الكرميتُت من اكصاؼ ا٠ترب يغٍت عن ذكر
ا١تسند إليو.
ب) عدـ الفائدة من ذكر ا١تسند إليو:
من ٤تسنات اٟتذؼ كمرجحاتو ،عدـ الفائدة من ذكر ا١تسند إليو حىت كأف
ذكره يصَت عبثا ،كيكثر ىذا يف األحواؿ التالية:
ُ) إذا كقع ا١تسند إليو يف جواب االستفهاـ

ِِ
              

.تطمة نار اهللٟ ا: أم،)ٔ- :تمزة٢ (ا
          

.تضود٥  ىم يف سدر: أم،)ِٖ-ِٕ :(الواقعة
تقًتنة ّتواب الشرط١ِ) إذا كقع بعد الفاء ا
             

. كإساءتو عليها، فعملو لنفسو: أم،)ْٔ : (فصلت
           

.طل
ٌ  فهو: أم،)ِٔٓ :(البقرة

          

. فهو يؤكس: أم،)ْٗ :(فصلت

 

ّ) إذا كقع بعد القوؿ كما اشتق منو
         

. القرآف أساطَت األكلُت: قالوا: أم،)ٓ: (الفرقاف
          

. أنا عجوز عقيم: أم،)ِٗ:(الذاريات
         

-ِّ :(الشعراء

       

. ىو رب السموات: أم،)ِْ
:تبادرة١ج) ا

ِّ

من ٤تسنات اٟتذؼ كمرجحاتو ،ا١تبادرة حىت ال تضيع الفرصة ،فإذا رأل
أحد الذين يًتقبوف الصيد غزاال أك أرنبا فإنو اليقوؿ :ىذا غزاؿ كانظركا ىذا
األرنب .كإمنا يقوؿ :غزاؿ .أرنب .ككذلك الذين يًتقبوف رؤية ا٢تالؿ للصوـ،
أك الفطر ،يقوؿ الذين يراه :ا٢تالؿ .أم :ىذا ا٢تالؿ.

د) اتباع االستعماؿ:
معنو أف ا١تثل عند العرب الينبغي تغيَته بل ينطق بو كما كرد عنهم٨ .تو:
رمية من غَت راـ .يضرب ١تن يصل إىل الغرض بدكف قصد منو ،إذ ليس من
عادتو ذلك .فا١تسند إليو ٤تذكؼ ،أم :ىذه رمية .قضية كال أبا حسن ٢تا.
ِٖ
يقاؿ يف األمر الصعب الذم ال جيد من حيلو .ردت كال أبا بكر ٢تا.
الزعيم سعد ،أم ىو سعد.
كمن ا١تثل اآلخر :نعم ٌ

ِٗ

ق) سهولة اإلنكار إذا دعت اٟتاجة:
من ٤تسنات اٟتذؼ كمرجحاتو ،سهولة اإلنكار إذا دعت اٟتاجة ،كما إذا
ٖتدث قوـ عن شخص ما يقوؿ أحدىمٓ :تيل .دكف أف يذكر اٝتو ،كأنو
اليريد أف يقع يف مأزؽ ىو يف غٍت عنو.
كقد تكوف ىناؾ أغراض أخرل كتعجيل ا١تسرة ،أك اإلخفاء عن بعض السامعُت،
أك العناية با١تسند.

ِٖ فضل حسُت عباس ،البالغة فنوهنا كأفناهنا-علم ا١تعاين ،صِٔٔ-ِّٔ :
ِٗ أٛتد ا٢تامشي ،جواىر البالغة يف ا١تعاين كالبياف كالبديع  ،صَُْ :

ِْ

الحظ إىل قولو تعاىل:

        

               
     

(األحقاؼ ،)ّٓ :أم :ىذا بالغ .فما

أٚتل ىذا اٟتذؼ.
كاٟتق أف ىناؾ ٤تسنات ال ميكن حصرىا ،ترجع إىل نفس ا١تتكلم ،أك حاؿ
السامع ،ىذا كلو إذا كاف ا١تسند إليو مبتدأ.
أف األمثاؿ السابقة أغراض حذؼ ا١تسند إليو اليت يكوف مبتدأ كأما إذا كاف
ا١تسند إليو فاعال فهناؾ ٤تسنات كثَتة ٟتذفو إال أف منها ما يتصل باللفظ كمنها
ما يتصل با١تعٌت.
أ) أما يتصل باللفظ فهو احملافظة على السجع ،كقو٢تم :من طابت سريرتو
ٛتدت سَتتو .فلو قيلٛ :تد الناس سَتتو .لتغيَت السجع .ككذلك قولك:
َّ
من طهر قلبو فرج كربو.
ُ) احملافظة على القافية ٨تو:
كال بد يوما أف ترد الودائع
كما ا١تاؿ كاألىلوف إال كدائع
ِ) احملافظة على الوزف ٨تو:
علي كال ليا
على أنٍت راض بأف أٛتل ا٢تول
كأخلص منو ال ٌ
ُّ
علي شيء كال يل شيء.
أم :ال ٌ
ب) أما ما يتصل با١تعٌت:

َّ فضل حسُت عباس ،البالغة فنوهنا كأفناهنا-علم ا١تعاين  ،صِٕٔ-ِٔٔ:
ُّ أٛتد ا٢تامشي ،جواىر البالغة يف ا١تعاين كالبياف كالبديع  ،صَُْ :

ِٓ

        

 فقد حذؼ الفاعل كمل،)ُِٔ :(النحل

: قولو،ُ) اإلجياز كاالختصار

    

. ٔتا عاقبكم الناس بو:يقل
      

: قولو،ِ) أف يكوف معلوما للسامع

.تالق الميارم فيو عاقل٠ فإف ا،)ّٕ:(األنبياء

  

 ككممت، بيعت البالد:تستضعفُت١ كقوؿ ا،ّ) كقد حيذؼ للخوؼ منو
.تباهٞ كمرغت ا،األفواه
 كدؾ أحد، كنيل منو، ركع العدك: كقولنا،ْ) كقد حيذؼ للخوؼ عليو
. بالبناء للمجهوؿ. كاقتحمت إحدل قالعو،حصونو


: كقولو،ٓ) كقد حيذؼ ألنو اليتحقق غرض من األغراض بذكره

         

 فليس،)ِ :(األنفاؿ

      

.ىناؾ غرض يتحقق من ذكر الفاعل
تدثٟتخاطب لنفس ا١تسند إليو توجيو ا١تا يكاد يطرد يف حذؼ ا٦ٔ) ك
: قولو،تد ىذا يف مشاىد يوـ القيامة٧ك
         

)ُْ-ُّ :تاقةٟ(ا

   

         

)ْٖ :(إبراىيم
)ُٕ :(الزمر
)ّٕ :(الزمر





 

     



)ِّ :(الفجر

  



      



ِٔ

نرل أف ا١تسند إليو قد حذؼ يف ٚتيع ىذه اآليات ذلك ألف الذم يريده
القرآف أف يوجو الناس إىل ىذه األحداث اٞتساـ العظاـ دكف أف يشغلوا
ٔتن فعل ىذه األفعاؿ .كل ىذا ٧تده اليذكر يف اآليات الكرمية إذ ليس
ِّ
ىناؾ كبَت ىذؼ يتحقق من ذكره.
قد كملت األغراض ا١تذكور ٦تا يلي:
أ) ظهوره بداللة القرائن عليو ٨تو:
   

     

(الذاريات .)ِٗ :أم أنا عجوز

ب) إخفاء األمر عن غَت ا١تخاطب :أقبل ،تريد عليا مثال
ج) اختبار تنبو السامع ،أك مقدار تنبهو٨ ،تو :نوره مستفاد من نور الشمس،
كل من ا١تثالُت
أك ىو كاسطة عقد الكواكب ،أم القمر يف ٌ
كتوجع ،كقولو:
تضجر ٌ
د) ضيق ا١تقاـ عن إطالة الكالـ بسبب ٌ
قاؿ يل كيف أنت قلت عليل سهر دائم كحزف طويل
بسبب ما يعرض للمتكلم من ضجر أك حزف كقولو تعاىل يف حكاية عن
سارة زكج سيدنا إبراىيم:
   

     

(الذاريات )ِٗ :أم أنا عجوز .فحذؼ ا١تسند

إليو ألهنا ١تا ٝتعت بشارة ا١تالئكة ٢تا بغالـ عجبت (من أمرىم) كاستبعدت
ّّ
أف تلد بعد بلوغها ح ٌد الكرب كالعقم.

ق) كوف ا١تسند إليو معينا معلوما حقيقة ٨تو:
  

    

(األنعاـ )ّٕ :أم اهلل ،أك ٌادعاء٨ ،تو :كىاب

ِّ فضل حسُت عباس ،البالغة فنوهنا كأفناهنا-علم ا١تعاين ،صِٖٔ:
ّّ أٛتد ْتميد ،درس البالغة العربية ا١تدخل يف علم البالغة كعلم ا١تعاين ،صُُٕ :

ِٕ

األلوؼ ،أم فالف.

ّْ

        

   

(القيامة )ِٖ-ِٔ :فاٟتديث يف ذكر ا١توت ،كال

يبلغ الًتاقي عند ا١توت إال النفس أما ادعاء تعينو كقولنا :أمَت الشعراء ،نريد
ّٓ
شوقي.
ك) تكثَت الفائدة٨ ،تو:
ز) تعينو بالعهدية٨ ،تو:

  

(يوسف )ُٖ :أم فأمرم صرب ٚتيل.

      

          

حىت توارت باٟتجاب ،أم الشمس.
( ىود .)ْْ :أم السفينة ك٨تو ٌ
اٞتودم ىو اٞتبل الذم كقفت عليو سفينة نوح كىي معهودة يف الكالـ
قيل
ٌ
ّٔ
السابق يف قولو كاصنع الفلك بأعيننا.
ذكر يف الكتاب اآلخر كىو كتاب الطراز لإلماـ حيِت بن ٛتزة بن علي بن
إبراىيم عن أغراض حذفو قليال كىي:
ُ .إما للداللة على اٞتواز كقولو تعاىل:

   

بالرفع على

تأكيل ىو مالك يوـ الدين
ِ .إما لالحًتاز عن العبث بناء على الظاىر حيث يكوف معلوما ،فتحذفو
اتكاال على العلم بو كقولو

تعاىل        :

             

(يوسف )ُٖ :أم :فأمرم صرب ٚتيل ،فإمنا حذؼ ١تا ذكرناه من كضوح
األمر فيو ،فال جرـ ماف مسلٌطا على حذفو.
ّْ أٛتد ا٢تامشي ،جواىر البالغة يف ا١تعاين كالبياف كالبديع  ،صَُْ-َُّ:
ّٓ ا١تكتبة الوطنية ،درس البالغة العربية (جاكرتا :راجا كرافندكا فرسدا ،)ُٗٗٔ ،صُُٕ :
ّٔ أٛتد ا٢تامشي ،جواىر البالغة يف ا١تعاين كالبياف كالبديع ،صَُْ-َُّ:

ِٖ

كمن حذؼ ا١تسند إليو أيضا قولو
   

قولو تعاىل:

تعاىل        :

(يوسف )ّٓ :ألف التقدير فيو مث بدا ٢تم أمر ،كمنو

         

ىدل يف أحد كجوىو.

(البقرة ،)ِ :أم ىو

ّٕ

ج .المبحث الثالث :لمحة عن سورة النساء
سورة النساء مدنية كىي ستة عشر ألف حرؼ كثالثوف حرفا .كثالثة آالؼ
كسبعمائة كٜتس كأربعوف كلمة .كمائة كستوف آية .قالو الثعليب كقاؿ البيضاكم :مائة
ّٖ
كٜتس كسبعوف آية.
مقصودىا االجتماع على التوحيد الذم ىدت إليو آؿ عمراف ،كالكتاب الذم
حدت عليو البقرة ألجل الدين الذم ٚتعتو الفاٖتة ٖتذيرا ٦تا أراده شأس بن قيس
كأنظاره من الفرقة ،كىذه السورة من أكاخر ما نزؿ ،ركم البخارم يف فضائل القرآف
عن يوسف بن ماىك أف عراقيا سأؿ أـ ا١تؤمنوف عائشة رضي اهلل عنها أف تريو
مصحفها ،فقالت :مل؟ قاؿ :لعلي أؤلف القرآف عليو ،فإنو يقرأ غَت مؤلف ،قالت:
كما يضرؾ أية قرأت قبل ،إمنا نزؿ أكؿ ما نزؿ منو سورة من ا١تفصل ،فيها ذكر اٞتنة
كالنار حىت إذا ثاب الناس إىل اإلسالـ نزؿ اٟتالؿ كاٟتراـ ،كلو نزؿ أكؿ شيء ال
تشربوا ا٠تمر ،لقالوا :الندع ا٠تمر أبدا ،كلو نزؿ ال تزنوا لقالوا :الندع الزىن أبدا،
لقد نزؿ ٔتكة على ٤تمد كإين ٞتارية ألعب:
 

    

(القمر )ْٔ :كما نزلت سورة البقرة كالنساء إال كأنا عنده ،قاؿ:

ّٕ حيِت بن ٛتزة بن علي بن إبراىيم ،كتاب الطراز (بَتكت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األكىل ،)ُٗٗٓ ،صُِٓ-َِٓ :
أيب العباس أٛتد بن ٤تمد بن ا١تهدم ،البحر ا١تديد يف تفسَت القرآف اجمليد اٞتزء الثاين (بَتكت :دار الكتب العلمية ،)ََِٖ ،ص:
ّّٖ

ِٗ

فأخرجت لو ا١تصحف فأملت عليو آم السور .انتهى .كقد عنت هبذا رضي اهلل
عنها أف القرآف حاز أعلى البالغة يف إنزالو مطابقا ١تا تقتضيو األحواؿ ْتسب
ّٗ
األزماف ،مث رتب على أعلى كجوه البالغة ْتسب ما تقتضيو ا١تفاىيم من ا١تقاؿ.
.1التسمية
ٝتيت سورة النساء لكثرة ما كرد فيها من األحكاـ اليت تتعلق هبن ،بدرجة مل
توجد يف غَتىا من السور ،كلذلك أطلق عليها "سورة النساء الكربل" يف مقابلة
"سورة النساء الصغرل" اليت عرفت يف القرآف بسورة الطالؽ

  

           
           
              
    

(الطالؽ)ُ :

سورة النساء إحدل السور ا١تدنية الطويلة ،كىي سورة مليئة باألحكاـ الشريعة،
اليت تنظم الشؤكف الداخلية كا٠تارجية للمسلمُت ،كىي تعٌت ّتانب التشريع كما
ىو اٟتاؿ يف السور ا١تدنية ،كقد ٖتدثت السورة الكرمية عن أمور ىامة تتعلق
با١ترأة كالبيت كاألسرة كالدكلة كاجملتمع كلكن معظم األحكاـ اليت كردت فيها
َْ
كانت تبحث حوؿ موضوع النساء ك٢تذا ٝتيت "سورة النساء"
ذكر يف تفسَت القاٝتي ا١تسمى ٤تاسن التأكيل " :إمنا ٝتيت سورة النساء ،ألف ما
ُْ
نزؿ منها يف أحكامهن أكثر ٦تا نزؿ يف غَتىا"
برىاف الدين أيب اٟتسن إبراىيم بن عمر البقاعى ،نظم الدرر يف تناسب اآليات كالسور (بَتكت :دار الكتب العلمية )ََِٔ ،ص:
َِّْٗ
َْ ٤تمد علي الصابوين ،صفوة التفاسَت (بَتكت :ا١تكتبة العصرية اٞتزء األكؿ ،)َُُِ ،صُِٔ :
ُْ ٤تمد ٚتاؿ الدين القاٝتي ،تفسَت القاٝتي ا١تسمى ٤تاسن التأكيل اجمللد الثالث (بَتكت :دار الفكر ،)ََِٓ ،صْٖٕ :

َّ

 .2مضمون السورة
أ) ٖتدثت السورة الكرمية عن حقوؽ النساء كاأليتاـ كٓتاصة اليتيمات يف
حجور األكلياء كاألكصياء ،فقررت حقوقهن يف ا١تَتاث كالكسب كالزكاج
كاستنقذهتن من عسف اٞتاىلية ،كتقاليدىا الظا١تة ا١تهينة.
ب) كتعرضت ١توضوع ا١ترأة فصانت كرامتها كحفظت كياهنا كدعت إىل إنصافها
بإعطائها حقوقها اليت فرضها اهلل تعاىل ٢تا كا١تهر كا١تَتاث كإحساف العشرة.
ج) كما تعرضت بالتفصيل إىل "أحكاـ ا١تواريث" على الوجو الدقيق العادؿ
الذم يكفل العدالة كحيقق ا١تساكاة كٖتدثت عن احملرمات من النساء
(بالنسب كالرضاع كا١تصاىرة).
د) كتناكلت السورة الكرمية تنظيم العالقات الزكجية كبينت أهنا ليست عالقة
جسد كإمنا عالقة إنسانية ،كأف ا١تهر ليس أجرا كال ٙتنا ،كإمنا ىو عطاء يوثق
احملبة ،كيدًن العشرة ،كيربط القلوب.
ق) مث تناكلت حق الزكج على زكجتو كحق الزكجة على زكجها ،كأرشدت إىل
ا٠تطوات الىت ينبغي إف يسلكها الرجل إلصالح (اٟتياة الزكجية) ،عندما
يبدأ الشقاؽ كا٠تالؼ بُت الزكجُت ،كبينت معٌت "قوامة الرجل" كأهنا ليست
قوامة استعباد كتسخَت ،كإمنا ىي قوامة نصح كتأديب كاليت تكوف بُت
الراعي كرعيتو.
ك) مث انقلت من دائرة األسرة إىل "دائرة اجملتمع" فأمرت باإلحساف يف كل
شيء ،كبينت أف أساس اإلحساف التكافل كالًتاحم ،كالتناصح كالتسامح،
كاألمانة كالعدؿ ،حىت يكوف اجملتمع راسخ البنياف قوم األركاف.
ز) كمن اإلصالح الداخلي انتقلت اآليات إىل االستعداد لألمن ا٠تارجي الذم
حيفظ على األمة استقرارىا كىدكءىا ،فأمرت بأخذ العدة ١تكافحة األعداء.

ُّ

ح) مث كضعت بعد قواعد ا١تعامالت الدكلية بُت ا١تسلمُت كالدكؿ األخرل
احملايدة أك ا١تعادية.
ط) كاستتبع األمر باٞتهاد ٛتلة ضخمة على ا١تنافقُت ،فهم نا بتو السوء
كجرثومة الشر اليت ينبغي اٟتذر منها ،كقد ٖتدثت السورة الكرمية عن
مكايدىم كخطرىم.
م) كما نبهت إىل خطر أىل الكتاب كٓتاصة اليهود كموقفهم من رسل اهلل
الكراـ.
ؾ) مث ختمت السورة الكرمية ببياف ضالالت النصارل يف أمر ا١تسيح (عيسى
ابن مرًن) حيث غالوا فيو حىت عبدكه مث صلبوه مع اعتقادىم بألوىيتو،
كاخًتعوا فكرة (التثليث) فأصبحوا كا١تشركُت الوثنيُت ،كقد دعتهم اآليات
إىل الرجوع عن تلك الضالالت ،إىل العقيدة السمحة الصافية (عقيدة
التوحيد) كصدؽ اهلل حيث يقوؿ" :كال تقولوا ثالثة انتهوا خَتا لكم إمنا اهلل
ِْ
الو كاحد"
ذكر يف البحر ا١تديد عن مضموف السورة قصَتا كىو األمر ْتفظ كىي ستة أمور:
حفظ األمواؿ كحفظ األنساب كحفظ األبداف كحفظ األدياف حفظ اللساف
ّْ
كحفظ اإلمياف .بعد أف قدـ األمر بالتقول اليت ىي مالؾ ذلك كلو.
 .3ارتباط سورة النساء لسورة آل عمران
كتب يف ركح ا١تعاين أف كجو مناسبتها آلؿ عمراف أمور منها:
أ) سورة آؿ عمراف ختمت باألمر بالتقول كافتتحت ىذه السورة بو .كذلك من
آكد كجوه ا١تناسبات يف ترتيب السور.
ِْ ٤تمد علي الصابوين ،صفوة التفاسَت  ،صُِٔ :
ّْ أيب العباس أٛتد بن ٤تمد بن ا١تهدم ،البحر ا١تديد يف تفسَت القرآف اجمليد اٞتزء الثاين ،صّ :

ِّ

ب) يف سورة آؿ عمراف ذكر قصة أحد مستوفاة ،كيف ىذه السورة ذكر ذيلها
كقولو تعاىل:

            

(             النساء)ٖٖ :
فإنو نزؿ فيما يتعلق بتلك الغزكة على ما ستسمعو إف شاء اهلل تعاىل مركيا
عن البخارم كا١تسلم كغَتمها.
ج) يف آؿ عمراف ذكر الغزكة اليت بعد أحدكما أشرنا إليو يف قولو تعاىل:



            
  

(آؿ عمراف ،)ُِٕ :كأشَت إليها ىهنا بقولو سبحانو:



          
             

(النساء.)َُْ :
كهبذه األمور يعرؼ أف تأخَت النساء عن آؿ عمراف أنسب من تقدميها عليها
كما يف مصحف ابن مسعود ألف ا١تذكور ىنا ذيل ١تا ذكر ىناؾ كتابع فكاف
األنسب فيو التأخَت ،كمن أمعن نظره كجد كثَتا ٦تا ذكر يف ىذه السورة مفصال
١تا ذكر فيما قبلها فحينئذ يظهر مزيد االرتباط كغاية االحتباؾ.

ْْ

أيب الفضل شهاب الدين السيد ٤تمود األلوسي البغددم ،ركح ا١تعاين اجمللد الثاين (بَتكت :دار الكتب العلمية ،)ُْٗٗ ،ص:
ّْْٖٗ

