بعض أساليب التوكيد ومدى التزام الشيخ محمود الحسن
الديوبندي بها فى ترجمته لمعاني القرآن الكريم
(تحليل وتقييم)
حافظ محمد بشير*
لقد تكاثرت أعمال الرتمجة حول القرآن الكرمي ،وشاعت يف العامل شرقا وغربا سواء
لدى من آمن بالقرآن الكرمي كتابا إهليا ومن مل يومن به.
مل تنتشر ترمجة القرآن الكرمي يف بالد اإلسالم إال منذ فرتة قريبة ،وكان من الطبعي أن
تأيت هذه الرتمجات على طبقات خمتلفة من حيث منزع الرتمجة ومقصدها ،ودرجة إتقاهنا،
وحتقيق أهدافها املرجوة مث شيوعها يف األوساط العامة واملتخصصة.
ونظرا لكون القرآن الكرمي هو ا لكتاب األعظم لدى كافة املسلمني ،فكان من الواجب املؤكد
إحاطته بكل وسائل احلفظ ومتابعة كل ما يكتب حوله وما يتصل به من أعمال.
وملا كان فهم القرآن الكرمي هو األساس األعظم لفهم اإلسالم كان من الواجب
الكفائي على من توفرت فيهم أدوات وشروط الرتمجة الدقيقة أن يعكفوا على نقل معاين القرآن
الكرمي إىل لغات املسلمني املتعددة حىت يتيسر هلم حتصيل القدر الواجب من فقه املعارف
الضرورية لإلسالم من أصل مصادره وهوالقرآن الكرمي.
لكن هذا العمل العظيم مل تسلم موارده من دخول طوائف عدة إىل ميدانه بنوايا
خمتلفة ،فكتبت ترمجات كثرية للقرآن الكرمي بلغات عديدة ،وقد جاء غري قليل منها يف مستوى
حيتاج إىل مراجعات علمية واعية ،وبصدد ذلك أحاول أن أتعرض لرتمجة الشيخ حممود احلسن
الديوبندي للقرآن الكرمي يف ضوء بعض أساليب التوكيد وتكون هذه الدراسة مشفوعة بذكر
مناذج ومالحظات.
*

االستاذ املشارک – کلية اللغة العربية  ،اجلامعة اإلسالمية العاملية – إسالم أباد  ،باکستان۔
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أوال :ترمجة الشيخ:
ولد الشيخ يف مديرية "سهارنبور" (سنة9331۔ 9621هـ  9161 - 9189 /م) وكان أول
ولد يف أسرته ،تعلم القرآن يف املرحلة االبتدائية من الشيخ "ميان جي" البنجوري ،وتعلم العربية
والفارسية عن عمه املولوي مهتاب علي.
كان الشيخ منذ الطفولة مولعا بالعلم ،وقد ظهرت عليه عالمات النبوغ والذكاء وملا أنشئت
مدرسة ديوبند سنة 9122مـ 9613 -هـ كان من أوائل طالهبا ،وتتلمذ هناك على يد الشيخ
حممد قاسم النانوتوي ،وتعلم منه علم احلديث الشريف.
وقد أهنى دراسته و مل يتجاوز العشرين من عمره ومت اختياره مدرسا يف مدرسة ديوبند عقب
خترجه  ،وانتشر صيت ه بني أهل العلم وصار رئيس املدرسني يف املدرسة سنة 9161مـ -
9331ه
و قد مارس الشيخ العمل السياسي حيث كانت املنطقة متوج هبيجان سياسي آنذاك  ،وكانت
هناك حماوالت حسيسة هلدم اإلسالم والقضاء على أهله.
ويف سنة 9198مـ 9333 -هـ سافر للحج غري أنه قد قبض عليه يف الطريق ،وألقي يف السجن
مع بعض زمالئه ،ورمي يف جزيرة "مالتا" اليت كانت تابعة حلكومة إجنليز.
انتهز الشيخ حممود احلسن الفرصة اليت قضاها يف السجن وأكمل ترمجته للقرآن الكرمي ،وقدر اهلل
هلا النجاح ،ومت طبعها سنة 9311مـ 9168 -هـ
وأثىن الشيخ أبو احلسن الندوي على هذه الرتمجة و وصفها بأهنا من أحسن الرتاجم املوجودة
باللغة األردية ،وهي تستحق الطبع والنشر.
دواعى الترجمة وغرضها.

يقول الشيخ حممود احلسن عن ترمجته إن بعض أحبائي املكرمني طلبوا مين أن أقوم برتمجة معاين

القرآن ذات طبع سلس خال من خلل وقع فيه بعض املرتمجني،و رجوت منهم إعفائى من هذه
املسئولية ألن هناك تراجم تعد عمدة ىف هذا اجملال منها ترمجة املولوي عاشق إهلي وأشرف علي
التهانوي  ،ولكن األصدقاء أحلوا على طلبهم وأخريا قررت أن أدىل بدلوى يف هذا اليم ليسجل
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امسي من ضمن أولئك الذين تشرفوا برتمجة معاين القرآن واستضأت أثناء ذلك برتاجم شهرية
مثل ترمجة شاه ويل اهلل وترمجة الشاه رفيع الدين وترمجة الشاه عبد القادر رمحهم اهلل ،وهؤالء هم
الذين قدموا خدمات جليلة يف هذا اجملال.
وتبني يل من مطالعة هذه الرتمجات أنه ما كان ملثلى من املتأخرين أن يقوم برتمجة معاين القرآن.
فجزاهم اهلل عنا أحسن اجلزاء.
يقول الشيخ إن الرتمجة– احلرفية – هلا فوائد غري أن ترمجة مفهوم النص أكثر فائدة .ألن اهلدف
من الرتمجة هو إفهام معاين النص للناطقني باألردية ،وراعى هذا اجلانب الشاه عبد القادر يف
ترمجته حيث صار إمام املرتمجني يف األردية.
وهناك سؤال مادام ترمجة الشاه عبد القادر فريدة يف جماهلا فلماذا قام املولوى حممود احلسن
برتمجة معاين القرآن؟ لقد أجاب عن هذا السؤال حممود احلسن نفسه قائال :قمت بالرتمجة ألنه
تبني يل من ترمجة عبد القادر أمران:
األول :أن هناك كلمات وضرب لألمثال من األردية أصبحت التستعمل اآلن كما التزم بالنظم
القرآين وبرتتيب كلماته يف الرتمجة وهلذا وجد بعض الناس مشكلة يف فهم معاين النص يف
ترمجته.
الثاين :يف بعض املواقف اختصر عبد القادر ألفاظ الرتمجة ،وهذا كان ميزة يف األصل غري أن
ميل طبائع أهل زماين إىل يسر وضعف ملكتهم اللغوية جعلهم يبتعدون عن هذه الرتمجة.
ويف ضوء هذين األمرين نويت أن أقوم برتمجة ،فاستبدلت األلفاظ املتداولة بدل األلفاظ غري
املستخدمة وكذلك قمت بإضافة بعض األلفاظ إزالة لإلهبام وتفسريا للغامض.
قال عبد القادر يف بداية ترمجته :إن التطابق بني نظام العربية واألردية غري موجود ،فلو ترمجنا كل
كلمة على حدة ،لفسد املعىن وال يفهمه أهل األردية ،فنظرا إىل ذلك قمت برتمجة مفهوم اآلية،
وحاولت فيها أن تكون هذه الرتمجة قريبة من األصل ،وملتزمة بالرتتيب القرآين يف األغلب ،ومل
أخالف ذلك إال يف متابعة نظام اللغة األردية ليتسم املعىن ،فقمت بتصرف يسري حيث أضفت
كلم ة خمتصرة لبيان املراد وحتديد داللته ،ويف بعض األوقات تركت ترمجة بعض الكلمات حنو
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ترمجة "إن" و"ياء" الضمري املضاف إليه حنو "يا أبت" – ا با – و"يا بين" – ا يب – وال أرى
حرجا يف ذلك.
وال أوافق الشيخ على رأيه يف عدم احلرج حيث إن كل لفظة يف القرآن جاءت حلكمة يقتضيها
املعىن.
ومن األشياء اهلامة يف ترمجته أنه اهتم بدالالت الكلمات ،وذكر للفظة واحدة ترمجات عديدة
حسب ورودها يف سياقات خمتلفة ،ومل يكتف مبعناها اللغوي.
وعلى غرار ذلك قد يرجتم املضمون اإلجيايب بعنوان سليب (املعىن املثبت غري املعىن املنفي فإثبات
الصفات شيء غري نفي ضدها) ،ويف كثري من املواقف ال يرتجم النفي واالستثناء على حدة،
على حدة بل يذكر احلصر املقصود منه طبق أسلوب أردي ،وهو يراعي يف ترمجته قيود اجلملة
حنو احلال والتمييز والبدل واملفعول املطلق.
إضافات الشيخ محمود الحسن:

صرح الشيخ حممود احلسن بأن تعليقاته تدور حول أمرين:
األول :استبدال الكلمات املرتوكة باأللفاظ املتداولة ،والثاين :بيان اإلمجال بإضافة بعض
الكلمات يف بعض املواضع.يقول الشيخ :حاولت يف ترمجيت أوال أن آيت ببديل كان مستخدما
يف تراجم الشيوخ الكبار ،وأحيانا جئت بكلمة من عندي وراعيت فيها أن تكون سهلة وموافقة
للموقف والغرض.
ويضيف إىل ذلك قائال" :على املسلمني مجيعا أن يعرفوا رهبم وأن يبحثوا عن صفاته وأحكامه
وأن يتبينوا ويتحققوا مبا يرضى به رهبم ومبا يغضب ،والقيام مبا يرضيه واالجتناب عما يغضبه،
ومن ال يعبد ليس عبدا ،ولكنا نعلم أن اإلنسان يولد أميا مث يتعلم بالتعليم ويعرف باإلخبار
وكذلك معرفة احلق وإدراك صفاته وأحكامه ال يعرفها اإلنسان إال بالعلم.
ولوال أن اهلل أعلمنا بصفاته ما كان ألحد منا أن يعرفه وأثر كالم اهلل على النفس ال يبلغ مثله
كالم أحد فإذا كان ذلك كذلك فيجب على املسلمني أن ال يقصروا يف فهم القرآن وأن يغفلوا
عنه")9( .
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وإذاكان استيعاب معاين القرآن الكرمي الرفيعة باللغة العربية من واجب العلماء فينبغى على عامة
املسلمني الذين مل يتعلموا العربية أن يفهموها عن طريق الرتمجة اليت قام هبا علماء اإلسالم  ،وأال
يكونوا حمرومني من هذه النعمة الكربى األبدية الىت ال حيرم منها إال كل شقي.
وهناك احتمال لعل األردي والفارسي الذي ال يعرف نظام العربية قد يفهم شيئا بدل شيء ألن
صلة اآلية الالحقة باآلية السابقة أو انقطاعها عما سبقت ال تعرف وال تدرك إال بالتعرف
والتعلم ،وكذلك حيدث اخللط لدى عامة املسلمني يف فهم مضمون جممل ومبهم كما قد
يتحقق االلتباس يف حتديد مرجع الضمري.
ومن مث ثبت أن معاين كالم اهلل بال سند غري معتربة وفهمها على خمالفة موقف السلف الصاحل
جهل وضالل.
ونظرا إىل ما سبق جيب على املسلمني أن يتعلموا ترمجة معاين القرآن الكرمي من األستاذ ،وأن ال
يكتسبوا غضب ا هلل بدل ثوابه بسبب االعتماد على رأيهم فقط ،واهلل املوفق وهو يهدي
السبيل)6(.
وبعد هذه اجلولة السريعة يف مقدمة ترمجة الشيخ حممود احلسن أريد أن أعرض لبعض أساليب
التوكيد يف العربية واألردية حىت يتسىن للدارس إدراك أن ترمجة معاين القرآن أمر ليس يسريا
ومهما حاول عامل من العلماء ال ميكن له أن يقوم بذلك ،ألن بيان لغة القرآن وفصاحتها تعجز
اللغات البشرية أن تناظرها وذلك ألن القرآن كتاب اهلل ولغة كتابه هى اللغة العربية ،فهو خالد
فلغته خالدة.
أما اللغات البشرية الباقية فهي تتغري بتغري الزمان واملكان والتاريخ يشهد على ذلك ،فالالتينية
القدمية اليت كانت تنطق يف أروبا تناثرت وحتولت إىل هلجات عديدة ،وهذه اللهجات صارت
لغات ومن مث تالشت اللغة الالتينية القدمية وال جند هلا وجودا هذه األيام ،كذلك اللغة
اهليلوغرافية املصرية القدمية وكثري من اللغات السامية العريقة األخرى ،فهي تالشت من صفحة
الواقع وما بقي هلا الذكر إال يف أوراق التاريخ.
واملنطقة اليت حنن نعيش فيها ،وهي شبه القارة الباكستانية واهلندية كانت هلا حضارة قدمية
وكانت لغتها اللغة السنسكريتية وهي كانت لغة كتاب "أشتدهيائى" – الكتاب املقدس
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للهندوس – اهتم هبا اهلندوس قدميا اهتماما بالغا حيث درسوا أصواهتا وصرفها وحنوها
ومعجمها ودالالهتا ومع كل هذا ما استطاعت هذه الدراسات أن حتافظ على هذه اللغة
وصارت هذه أختا للباقيات اليت تالشت من الواقع.
وها هي األردية اليت تستخدم يف اهلند وباكستان هذه األيام مل تكن قبل مائة سنة مثلما هي
اآلن ،وال تكون بعد مائة سنة كما هي اآلن ،وهذا هو من إحدى األسباب اليت جعلت الناس
يرتمجون معاين القرآن الكرمي بلغة زمنهم.
ويف ضوء ما سبق نستطيع أن نقول إن القرآن معجز ولغته معجزة ،أما اللغات البشرية الباقية
فكلها غري خالدة وغري ثابتة ،فال ميكن للغة من اللغات أن حتيط مبعاين القرآن الكرمي مهما
حاول أحد من أصحاب هذه اللغات املختلفة.
ويف هذ البحث سنرى حماولة الشيخ حممود احلسن الديوبندي يف ترمجته ملعاين القرآن الكرمي ،
وجمال البحث سيكون دراسة بعض أساليب التوكيد وترمجته هلا ،ويكون العرض على النحو
التايل:
أساليب التوكيد في العربية:
لقد حظي التوكيد ىف تراكيب اجلمل القرآنية ،وىف األحاديث النبوية ،والبيان العرىب بالنصيب
الصيب الذى ال ختطئه عني قارىء فضال عن باحث.
ماذا يراد بالتوكيد:
لغة من وكد العقد والعهد أوثقه ،واهلمزة فيه لغة يقال :أوكدته وأكدته وبالواو أفصح أى
شددته )3(.اإلصطالح :عرفه ابن مالك بأنه :تابع يقصد به كون املتبوع على ظاهره)1(.
واملراد هنا التوكيد االصطالحى عند النحاة  ،دون األنواع األخرى الىت تفيد التوكيد  ،مثل :إن
واحلرف الزائد القسم وهى من الكثرة حبيث ال ميكن حصرها ىف نظم القرآن الكرمي  ،أو كالم
سيد املرسلني  ،أو بليغ كالم العرب  ،فالذكر قد يفيد تؤكيداً واحلذف قد يفيد تؤكيداً ،والوصل
والفصل  ،والتكرار  ،واالعرتاض  ،وااللتفات  ،وصور التشبيه واالستعارة  ،وأنواع اجملاز ،

والكناية  ،كل هذا وغريه قد تفيد أنواعاً من التؤكيد واملبالغة يف تثبت املعىن أونفيه.
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أنواع التوكيد:

التوكيد لدى النحاة قسمان :معنوى ولفظي .واملعنوي هو املعتد به ىف التوابع ويكون بألفاظ

حمصورة  ،ومن هنا فإنه ال حيتاج إىل حد وهو على ضربني:
أحدمها  :الذى قصد به رفع توهم السامع أن املتكلم حذف مضافاً وأقسام املضاف إليه مقامه
العدو و زيد نفسه  ،فبذكر" النفس" علم السامع أن زيداً باشر القتل وحده  ،ولو
حنو :قتل ّ
كان ذلك ألمكن اعتقاد غري ذلك .
والثاين :رفع توهم إرادة اخلاص باللفظ العام  ،مثل :جاء القوم كلهم )8(.وميكن أن يقال فيه:
تابع يزيل عن متبوعه ما اليراد من احتماالت معنوية تتجه إىل ذاته مباشرة  ،أو إىل إفادته
العموم والشمول الناسبني.
وهذا التعريف يضم نوعى التوكيد املعنوى اللذين ذكرمها علماء النحو.
وثانيهما :التوكيد اللفظى :وعرفه النحاة بأنه :إعادة اللفظ أو تقويته مبوافقه معىن  ،سواء كان
امساً معرفة أو نكرة  ،أو كان فعالً  ،أم كان حرفاً متصالً أو منفصالً  ،وإعادة املركب مجلة كان
أوغري مجلة.
أو تكرار اللفظ السابق بنصه  ،أو بلفظ آخر مرادف له)2( .
أهمية التوكيد وضرورته:

يعد باب التوكيد من أثرى الدراسات األسلوبية لتعلقه الوثيق مبقاصد الكالم ومراميه ،

وارتباط القوى هبواجس النفس ومثرياهتا.ومل يغفل النحاة عن أمهية التوكيد وضرورته ىف الكالم ،
فقد مشل تعريفهم اإلشارة إىل تلك األمهية ،ولفت النظر إىل ضرورته وأغراضه ىف الكالم ،ويفهم
من كالمهم أنه إذا مل تكن مثة ضرورة وداع له فليس من الصواب اإلتيان به.
فالتوكيد املعنوى يقصد منه :متكني الشيء ىف نفسه وتقوية أمره  ،وفائدته إزالة الشكوك وإماطة
الشبهات عما أنت بصدده  ،والغرض منه :رفع توهم املبالغة ىف املتبوع أو اجملاز أو السهو أو
النسيان فإذا قلت :حفظت ديوان البحرتى  ،فقد خيطر على البال أنه حفظ أكثره أو أحسنه ،
أو غزلياته  ،أو مدائحه  ،أو غريها  ،فإذا قال (كله) ما تدل ىف األغلب حول الشمول الكامل
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جماالً الشيء من تلك االحتماالت وال لتخيل شيء حمذوف وال ملبالغة أو جماز أونسيان وحنوه ،
بل يتجه الفهم إىل معىن واحد هو حفظ الديوان كامالً وقد نشأ هذا الرتكيز ىف املفهم على

املعىن الواحد من كلمة (كل)  ...والغرض :إزالة االحتمال.
أما التوكيد اللفظي فالغرض منه  :متكني السامع من تدارك لفظ مل يسمعه  ،أو مسعه ومل يتبينه.
ف تَ ْعلَ ُمو َن
ف تَ ْعلَ ُمو َن .ثُ َم َك َال َس ْو َ
وقد يكون للتهديد  :كقوله تعاىلَ :ك َال َس ْو َ
اك َما يَ ْو ُم
اك َما يَ ْو ُم الدِّي ِن .ثُ َم َما أَ ْد َر َ
(التكاثر ،)3،1:أو التهويل :كقوله تعاىلَ :وَما أَ ْد َر َ
الدِّي ِن (اإلنفطار ،)91،91:أو التلذذ :قولك  :العلم العلم ما أحلى مدارسته.

و كذلك يأيت التوكيد ألغراض أخرى كثرية،كزيادة التنبيه واستمالة املخاطب ،أو قصد
االستيعاب ،أو تعدد املتعلق ،أو طول الكالم ،أو دفع املتكلم ضرر غفلة السامع عنه ،أو دفع
املتكلم ظن السامع به الغلط ،أو دفع املتكلم ظن السامع به التجوز وغريها)1( .
التوكيد اللفظي:

ذكر الدكتور إبراهيم اخلوىل دوافع التوكيد اللفظي قائال" :املتكلم حني يستشعر أن مراده مل

يستنب ملخاطبه كما يريد هو ،أو حني يعتقد أن املخاطب كان غافال وقت التلقى ،أو واقعا
حتت تأثري عوامل ،جتعله غري مهتم مبا يلقى إليه ،أو جتعله يتظاهر بأنه اليباىل ميا يسمع أو
يتجاهل قصد املتكلم ...املتكلم حني يستشعر شيئا من هذا ال جيد أمامه إال التكرار (التوكيد)
" يبني به عن حقيقة مقصوده ،ويقرره تقريرا ،اليرتك للمخاطب تعلة أو حتلة ،يتحلل هبا من
تبعات ما ألقي إليه أو يتعلل هبا حني تكون استجابته غري مكافئة ،ملا عليه موقف املتكلم من
عناية واهتمام")1( .
ويتم التوكيد اللفظي بتكرار اللفظ املراد تقريره وتثبيته وهو جيرى ىف األلفاظ أمساء كانت أو أفعاال
أو حروفا  ،مفردة كانت أو مجال أو غري ذلك.
فوسيلة التوكيد اللفظي هي التكرير  ،واللفظ الذى يقع توكيدا لفظيا ممنوع من التأثر والتأثري،
ال تؤثر فيه العوامل ،واليؤثر فيه غريه فليس له حمل من اإلعراب ،بل تسرى عليه أحكام إعراب
اللفظ املؤكد.
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حاول الدكتور إبراهيم اخلوىل أن يضبط مسألة التكرار والتوكيد كما يلى" :أن املكرر -وحدة
التكرار -ميكن أن يكون لفظه واحدة أو تركيبا غري تام -بعض مجلة  -وميكن أن يكون مجلة
تامة أو أطول منها -مجل تضامت حىت صارت ىف سياقها كال اليتجزأ ،و"وحدة التكرار" هبذا
الضبط ميكن أن حتدد لنا أطر السياق الىت تضعها على الوجه الذى جيعلها تكرارا مقصودا
لغرض من األغراض الىت يتوسل لتحقيقها بالتكرار")1(.
ووحدة التكرار قد تكون بـ ـ ـ:
كلمة مفردة:
ك ال ُْم َق َربُو َن[.الواقعة]99-91 :
سابُِقو َن ال َ
َوال َ
سابُِقو َن .أ ُْولَئِ َ
اورااگڑیواےلوتااگڑیواےلوہولگںیہرقمب(ترمجة شيخ اهلند ص)111
كررت كلمة " السابُِقو َن "وجاء تكرارها للتوكيد.
ض َد ًّكا َد ًّكا[الفجر]69 :
َك َال إِذَا ُد َك ْ
ت ْاْل َْر ُ

وکیئںیہنبجتسپرکدیاجےئزنیموکٹوکٹرک (ترمجة شيخ اهلندص)111
جاءت كلمة " َد ًّكا " مكررة ىف اآلية لتدل على توكيد.
بعض جملة:

احلَاقةُ[احلاقة]3-6-9 :
احلَاقةَُ .وَما أ حَد َر َاك َما ح
احلَاقةَُ .ما ح
ح

وہ اثتب وہ ےنکچ وایل ایک ےہ وہ اثتب وہ ےنکچ وایل اور وت ےن ایک وساچ ایک ےہ وہ اثتب وہ ےنکچ وایل(ترمجة شيخ
اهلندص)189
التكرار ىف هذه اآلية يفيد التوكيد وأشار إىل ذلك الدكتور إبراهيم اخلوىل)91( .

جملة تامة:
فَِإ َن َم َع الْعُ ْس ِر يُ ْس ًرا .إِ َن َم َع الْعُ ْس ِر يُ ْس ًرا[الشرح]2-8 :
وساہتبللکشمےکاسھتآاسینےہاہتبللکشمےکاسھتآاسینےہ(ترمجة شيخ اهلندص)118
إذا كانت (وحدة التكرار) مجلة فبدهي أن إطار التكرار هنا أوسياقه يستحيل أن يكون مجلة
واحدة! كيف ومعنا مجلتان؟ فأ ى للجملة الواحدة أن تكون إطارا وسياقا الثنني؟!
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وعلى منط هاتني اآليتني هناك آيات أخرى ومنها قوله تعاىل:
ف تَـ حعلَ ُمو َن [التكاثر]1-3 :
ف تَـ حعلَ ُمو َنُ .مث َكال َس حو َ
َكال َس حو َ

وکیئںیہنآےگاجنولےگرھپیھبوکیئںیہنآےگاجنولےگ(ترمجة شيخ اهلند ص)119
قام الشيخ برتمجة وحدة التكرار ىف اآليات السابقة وحاول بقدر اإلمكان أن ينقل اإلحياء الذى
يشري إليه هذا التكرار ولكن مل يسعفه اللغة األردية.
التوكيد المعنوى:

مراعاة التوكيد فى الترجمة:
ين بِ َما آتَ ْيتَ ُه َن ُكلُّ ُه َن[األحزاب]89 :
قوله تعاىل :ذَلِ َ
ك أَ ْدنَى أَ ْن تَ َق َر أَ ْعيُ نُ ُه َن َوَال يَ ْح َز َن َويَ ْر َ
ض َ

اسںیمرقبیےہہکڈنھٹیرںیہآںیھکنایکناورمغہناھکںیئاوررایضرںیہاسرپوجوتےندایانبسیکبس

وک(ترمجة شيخ اهلند ص)822
عدم مراعاة التوكيد فى الترجمة:
ك ََل َم َن َم ْن فِي ْاْل َْر ِ
ض ُكلُّ ُه ْم َج ِم ًيعا[يونس]11 :
اء َربُّ َ
َولَ ْو َش َ

اور ارگ ریتا رب اچاتہ کشیب اامین ےل آےت ےنتج ولگ ہک زنیم ںیم ںیہ اسرےامتم(ترمجة شيخ اهلند

ص)611
جيتمع ىف اآلية التوكيد مع املبالغة وال نشعر إحياء ذلك ىف الرتمجة.
َج َم ُعو َن[احلجر]31 :
س َج َد ال َْم َالئِ َكةُ ُكلُّ ُه ْم أ ْ
فَ َ
بتدجسہایکانرفوتشںےنبسےنلمرک( ترمجة شيخ اهلند ص)311
يرى ابن عاشور أن (كلهم أمجعون) تأكيد على تأكيد  ،واملعىن أنه مل يتخلف عن السجود
أحد منهم)99( .
قد يالحظ أن هناك نوعا من الرتادف بني لفظى التوكيد"كل" و"أمجع" مما جيعل اجتماعهما
داال على أن إحدامها مؤكدة لألخرى دون زيادة معىن عن الثانية ،وهو غري صحيح وذلك أن
"كل" تفيد معىن العموم وقد صرح سيبويه بذلك ىف قوله" وكلهم قد تكون مبنزلة أمجعني ألن
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معناها جيرى جمراها" )96( .وذكر ابن يعيش أن لك أن تأيت بـ"كل" وحدها أو بـ"أمجع" وحدها
فإذا مجعت بينهما فللمبالغة ىف التوكيد)93( .
التوكيد بالمفعول المطلق :

من وظائف املفعول املطلق أنه يدل على توكيد فعله )91( .واستخدامه ىف اآليات التالية جاء
على ذلك وحاول املرتجم أن يراعي ذلك وجنح فيه اىل حد ما وأمثلته كمايلى:

مراعاة التوكيد فى الترجمة:
ِ
يما[النساء ]921:
َوَكل َم اللهُ ُم َ
وسى تَ حكل ً
اورابںیتںیکاہللےن ی
ومٰسےسوبلرک(ترمجة شيخ اهلندص)932
تكليما مصدر مؤكد رافع للمجاز)98( .
سماء مورا .وتَ ِسير ال ِ
ال َس ْي ًرا [الطور]91-1 :
ْجبَ ُ
قوله تعاىل:يَ ْو َم تَ ُم ُ
ور ال َ َ ُ َ ْ ً َ ُ
سجدنرلزےآامسناپکپکرکاوررھپںیاہپڑلچرک(ترمجة شيخاهلندص)218
املفعول املطلق مبنزلة تكرار الفعل ىف الداللة وتأكيد على إرادة احلقيقة)92( .
ِ
ِ
اجا [نوح]91 :
ثُ َم يُعي ُد ُك ْم ف َيها َويُ ْخ ِر ُج ُك ْم إِ ْخ َر ً
رھپرکمرڈاےلاگمتوکاسںیماوراکنےلاگمتوکابرہ(ترمجة شيخ اهلندص)181
صبًّا [عبس]68 :
اء َ
أَنَا َ
صبَْب نَا ال َْم َ

ہکمہےنڈاالاپیناورپےسرگاتوہا(ترمجة شيخ اهلندص)111
ض َش ًّقا[عبس]62 :
ثُ َم َش َق ْقنَا ْاْل َْر َ

رھپریچازنیموکاھپڑرک(ترمجة شيخاهلندص)111
انتصب "صبا" و"شقا" على املفعول املطلق لـ"صببنا" وشققنا" مؤكدا لعامله.
بدا من ترمجة الشيخ أنه راعى معىن التوكيد.
عدم مراعاة التوكيد فى الترجمة:
ِ ِِ
ِ
ِ
ين[اجلاثية]36 :
إ ْن نَظُ ُّن إ َال ظَنًّا َوَما نَ ْح ُن ب ُم ْستَ ْيقن َ
مہوکآاتوتےہاکیایخلاساورمہوکنیقیںیہنوہات(ترمجة شيخ اهلندص)222
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رأينا أن املرتجم مل يراع التوكيد كما كان ينبغى ،ألنه اجتمع ىف هذه اآلية املفعول املطلق مع
القصر.
التوكيد بالظرف:
مراعاة التوكيد فى الترجمة:
ِِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
ْصى[اإلسراء]9 :
ُس ْب َحا َن الَذي أ ْ
ْح َر ِام إِلَى ال َْم ْسجد ْاْلَق َ
َس َرى بِ َع ْبده لَْي ًال م ْن ال َْم ْسجد ال َ
اپکذاتےہوجےلایگاےنپدنبہوکراوتں راتدجسمرحامےسدجسما یقصیکت(ترمجة شيخ اهلندص)313
"ليال" ظرف يدل على داللة توكيدية ويؤكد الفعل ويدفع ماميكن أن حيتمل من جماز ىف هذا
السياق)91( .
إن داللة اإلسراء هو السري ليال ،فيكون ذكر ليال من باب التوكيد بالظرف.
لوحظت ترمجة الظرف املؤكد ىف ترمجة هذه اآلية.
عدم مراعاة التوكيد فى الترجمة:
فَأَس ِر بِ ِعب ِ
ادي لَْي ًال إِنَ ُك ْم ُمتَبَ عُو َن[الدخان]63 :
ْ َ

رھپےللکنراتےسریمےدنبوںوکاہتبلاہمترااھچیپرکںیےگ(ترمجة شيخ اهلندص)221

إن تقييد فعل األمر"أسر" بزمان الليل هذا نظريه تقييده ىف سورة اإلسراء واملقصود منه تأكيد
معىن اإلسراء)91(.
بدا من ترمجة الشيخ أنه مل يراع تأكيد معىن اإلسراء والتوجد ىف ترمجته كلمة توحى بذلك.
بعض حروف اإلضافة و مدخوله المؤكد:
ِ ِ ِِ
س فِي قُلُوبِ ِه ْم[الفتح]99:
يَ ُقولُو َن بأَلْسنَته ْم َما لَْي َ
وہےتہکںیہاینپزابنےسوجاےکندلںیمںیہن( ترمجة شيخ اهلندص)211
فقد ذكر هنا "األلسنة" ألن الفعل"قال" تستخدمه العرب مبعىن كالم النفس فيقولون" :قال ىف
ول
نفسه كذا" ومن ذلك قوله تعاىلَ :ويَ ُقولُو َن فِي أَن ُف ِس ِه ْم لَ ْوَال يُ َع ِّذبُنَا اللَهُ بِ َما نَ ُق ُ
[اجملادلة ]1:اور ےتہک ںیہ اےنپ دل ںیم ویکں ںیہن ذعاب رکات مہ وک اہلل اُس رپ وج مہ ےتہک ںیہ (ترمجة شيخ
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اهلندص.)161ومن مث كان اإلتيان بقوله" :بألسنتهم" تأكيدا على أن املراد الكالم الذى يقال
باللسان دون كالم النفس)91(.
ِ
َِ ِ
اب بِأَيْ ِدي ِه ْم[البقرة]11 :
ين يَ ْكتُبُو َن الْكتَ َ
فَ َويْ ٌل للذ َ
وسرخایبےہانوکوجےتھکلںیہاتکباےنپاہھتےس(ترمجة شيخ اهلندص)98
فائدة التوكيد ىف هذه اآلية منطلق من دور قوله"بأيديهم" بعد الفعل "يكتبون" وأدى هذا
التوكيد فائدة معنوية دقيقة متثلت ىف الداللة على أهنم باشروا ذلك بأنفسهم ومل يأمروا به
غريهم)61(.
ِ ِِ
س فِي قُلُوبِ ِه ْم[آل عمران]921 :
يَ ُقولُو َن بأَفْواهه ْم َما لَْي َ
ےتہکںیہاےنپہنمےسوجںیہنانےکدلںیم(ترمجة شيخ اهلندص)16
مجلة مقررة مبضمون ماتقدمها أى أهنم أظهروا اإلميان وأبطنوا الكفر وذكر األفواه للتأكيد)69(.
ك قَ ْولُ ُه ْم بِأَفْ َو ِاه ِه ْم[التوبة]31 :
ذَلِ َ
ہیابںیتےتہکںیہاےنپہنمےس(ترمجة شيخ اهلندص)683
املالحظ ىف ترمجة هذه اآليات أن الشيخ ترمجها ترمجة حرفية ،وإحياء هذه الرتمجة اليعطى ذلك
املعىن الذى يشعره القارئ العرىب من نص قرآين.
التوكيد بالحال :
مراعاة التوكيد فى الترجمة:
وَال تَعثَوا فِي ْاْلَر ِ ِ ِ
ين[البقرة]21 :
ْ
َ ْْ
ض ُم ْفسد َ
اورہنرھپوکلمںیماسفدتاےت(ترمجة شيخ اهلندص)96
العيث ىف اللغة هو اإلفساد)66( .و"مفسدين" حال مؤكدة لعاملها)63(.
ضِ
اح ًكا ِم ْن قَ ْولِ َها[النمل]91 :
فَتَبَ َ
س َم َ
رھپرکسمارکسنہڑپاایکسابتےس( ترمجة شيخ اهلندص)811
ضاحكا منصوب حال مؤكدة،ألن التبسم مبعىن الضحك)61(.
ث َحيًّا[مرمي]33 :
َوال َ
وت َويَ ْو َم أُبْ َع ُ
ت َويَ ْو َم أ َُم ُ
س َال ُم َعلَ َي يَ ْو َم ُولِ ْد ُ
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اور السم ےہ ھجم رپ سج دن ںیم دیپا وہا اور سج دن رموں اور سج دن اھٹ ڑھکا وہں زدنہ وہ رک (ترمجة شيخ
اهلندص)191
"حيا" حال مؤكدة ألن من الزم خروجه أن يكون حيا وخصوصا أنه جاء بقوله " :يوم ولدت
ويوم أبعث")68( .
عدم مراعاة التوكيد فى الترجمة:
أَيَ ْبتَ غُو َن ِع ْن َد ُه ْم ال ِْع َزةَ فَِإ َن ال ِْع َزةَ لِلَ ِه َج ِم ًيعا[النساء]931:

ایکڈوھڈنےتھںیہانےکاپسزعتوسزعتوتاہللیہےکواےطسےہاسری(ترمجة شيخ اهلندص)939
ِ
ك قَ ولُ ُهم إِ َن ال ِْع َزَة لِلَ ِه ج ِميعا ُهو ال َ ِ
يم[يونس ]28:
سم ُ
َوَال يَ ْح ُزنْ َ ْ ْ
َ ً َ
يع ال َْعل ُ
اور رجن تم رک ان یک ابت ےس الص ںیم بس زور اہلل ےک ےئل ےہ ویہ ےہ ےننس واال اجےنن واال(ترمجة شيخ
اهلندص)618
"مجيعا" حال من "العزة" مؤكدة ملضمون اجلملة قبلها املفيدة الختصاصه تعاىل جبميع جنس
العزة ألن"مجيعا" حال من "العزة" مؤكدة ملضمون اجلملة قبلها املفيدة الختصاصه تعاىل جبميع
جنس العزة لدفع احتمال إرادة املبالغة ىف ملك ذلك اجلنس)62(.
يبدو من نص قرآين أن احلال فيه تدل على توكيد أما ترمجته ىف األردية فنرى أهنا خالية منه
والنشعر فيها إحياء معىن التوكيد ،وخباصة حينما اجتمع يف اآليتني أسلوب القصر وهو التقدمي،
فإنه يؤثر يف إسناد "العزة" هلل وحده ،وقصرها على ذاته تعاىل.
َم ْن َكا َن يُ ِري ُد ال ِْع َزَة فَِللَ ِه ال ِْع َزةُ َج ِم ًيعا [فاطر]91 :
سجوکاچےئہزعتوتاہللےکےیلےہاسریزعت(ترمجة شيخ اهلندص)819-811
ففي هذه اآلية أيضا نرى أن لِل ِه جار وجمرور خرب مقدم ،وكلمة الحعِزةُ مبتدأ مؤخر ،فهذا القصر

النابع من التقدمي والتأخري مؤد إىل مفاد املعىن الزائد ،أال وهو املبالغة والكثرة ،مث جاء التوكيد
وهو َِ
مج ًيعا حال من كلمة الحعِزةُ ،وهذا التوكيد يزيد املعىن قوة ونصاعة وبراعة ،وبذلك يتأكد

للقارئ أن الرتمجة األردية بكلمتني ؛ سو وتو يف اآلية ال تقوم مقام التوكيد الوارد فيها.
التوكيد بالتمييز:
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إِ َن ِع َد َة ُّ
ش َر َش ْه ًرا [التوبة]32 :
الش ُهوِر ِع ْن َد اللَ ِه اثْنَا َع َ

ونیہمںیکیتنگاہللےکدزدکیابرہ ےنیہںیہ(ترمجة شيخ اهلندص)681
ثُ َم فِي ِسل ِ
اسلُ ُكوهُ [احلاقة]36 :
ْسلَ ٍة ذَ ْرعُ َها َس ْب عُو َن ِذ َر ً
اعا فَ ْ
رھپاکیزریجنںیمسجاکوطلرتسزگےہاُوکسڑکجدو(ترمجة شيخ اهلندص)183
الحظ املربد ىف مثل هذا الرتكيب التوكيد حيث قال :واعلم أنك إذا قلت :نعم الرجل رجال
زيد ،فقولك" :رجال" توكيد ألنه مستغىن عنه بذكر الرجل أوال .وإمنا هذا مبنزلة قولك :عندى
من الدراهم عشرون درمها إمنا ذكرت الدرهم توكيدا)61(.
التوكيد بالنعت:
مراعاة التوكيد فى الترجمة:
ِ
ِ
ات ي ر ِ
اعةَ [البقرة]633 :
اد أَ ْن يُتِ َم ال َر َ
ضَ
ض ْع َن أ َْوَال َد ُه َن َح ْولَْي ِن َكاملَْي ِن لِ َم ْن أ ََر َ
َوال َْوال َد ُ ُ ْ

اور ےچب وایل وعرںیت دودھ الپوںی اےنپ وچبں وک دوربس وپری وج وکیئ اچےہ ہک وپری رکے دودھ یک دمت(ترمجة
شيخ اهلندص)11

كلمة "كاملني" توكيد وهي نعت مؤكد)61(.
َحيَ ٍاء َوَما يَ ْشعُ ُرو َن أَيَا َن يُْب َعثُو َن [النحل]69 :
أ َْم َو ٌ
ات غَْي ُر أ ْ
رمدےںیہنجںیماجنںیہن اورںیہناجےتنبکااھٹےئاجںیئےگ(ترمجة شيخ اهلندص)382
"غري أحياء" صفة مؤكدة وتأكيد ملضمون لفظ"أموات")61( .
وِمن ُك ِّل الثَمر ِ
ات َج َع َل فِ َيها َزْو َج ْي ِن اثْ نَ ْي ِن [الرعد]3 :
َ ْ
ََ
اوررہویمےےکرےھکاسںیموجڑےدودومس(ترمجة شيخ اهلندص)331
"اثنني توكيد لـ ـ"زوجني")31(.
عدم مراعاة التوكيد فى الترجمة:
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َوقَ َ َ
اي فَ ْارَهبُونِي [النحل]89 :
ال اللهُ َال تَتَخ ُذوا إلَ َه ْي ِن اثْ نَ ْي ِن إنَ َما ُه َو إلَهٌ َواح ٌد فَإيَ َ

اوراہکےہاہللےنتمڑکپووبعمددووہوبعمداکییہےہوسھجمےسڈرو(ترمجة شيخ اهلندص)321
"اثنني توكيد ل"إهلني")39( .
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هنا الحظنا أن الشيخ مل يراع ترمجة كلمة "اثنني" اليت تدل على توكيد "إهلني".
التوكيد بالبدل:
البدل جار جمرى التأكيد لداللة األول عليه ،أو املطابقة كما ىف بدل الكل ،أو التضمن كما ىف
بدل البعض ،أو االلتزام كما ىف بدل االشتمال ،فإذا قلت :شربت ماء البحر بعضه فإنه مفهوم
من قولك :شربت ماء البحر .أنك مل تشربه كله فجئت بالبعض تأكيدا)36( .
ِ
شمس والْ َقمر والنُّجوم مسخَر ٍ
ِ
ْق
ات بِأ َْم ِرهِ أ ََال لَهُ الْ َخل ُ
يُغْشي اللَْي َل الن َ
َه َار يَطْلُبُهُ َحثيثًا َوال َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
ِ
ين [األعراف]81 :
َو ْاْل َْم ُر تَبَ َار َك اللَهُ َر ُّ
ب ال َْعالَم َ
اوڑاھاتےہراترپدنہکوہاےکسےھچیپاگلآاتےہدوڑاتوہااوردیپاےئکوسرجاوراچدناوراترےاتدعباراےنپمکح

ےک(ترمجة شيخ اهلندص)611
" يَطحلُبُهُ َحثِيثًا " بدل من" يـُ حغ ِشي اللحي َل النـ َه َار " للتوكيد .وقال الزخمشري :فإن قلت ما فائدة
البدل؟ قلت :فائدته التوكيد ملا فيه من التثنية والتكرير)33(.
وِْلَب وي ِه لِ ُك ِّل و ِ
س ِم َما تَ َر َك إِ ْن َكا َن لَهُ َولَ ٌد [النساء]99 :
اح ٍد ِم ْن ُه َما ُّ
َ ََ ْ
َ
الس ُد ُ
اور تیم ےک ام ں اب وک رہ اکی ےک ےئل دوںوں ںیم ےس  اٹھ  ہص ےہ اس امل ےس وج ہک ڑوھڑ رما ارگ تیم ےک

اوالدےہ(ترمجة شيخ اهلندص)919
"لِ ُك ِّل و ِ
اح ٍد ِمحنـ ُه َما" بدل من " َوِألَبـَ َويحِه" بتكرير العامل)31(.
َ
التوكيد بالعطف:
َِ
ين يُ ْف ِس ُدو َن فِي ْاْل َْر ِ
صلِ ُحو َن [الشعراء]986 :
ض َوَال يُ ْ
الذ َ
وجرخایبرکےتںیہکلمںیماوراالصحںیہنرکےت(ترمجة شيخ اهلندص)111
ِ
عطف"وَال ي ِ
ين يـُ حف ِس ُدو َن ِيف حاأل حَر ِ
ض"تأكيد لوقوع الشيء بنفي ضده ألن
َ ُح
صل ُحو َن" على مجلة"الذ َ
نفي اإلصالح عنهم يؤطد إثبات الفساد هلم)38(.
َض َل فِ ْر َع ْو ُن قَ ْوَمهُ َوَما َه َدى [طه]11 :
َوأ َ
اوراکہبایرفوعنےناینپوقموکاورہناھجمسای (ترمجة شيخ اهلندص)166
َضل فِحر َع حو ُن قَـ حوَمهُ"
" َوَما َه َدى" يلمح فيه تقوية وتأكيد لقوله " َوأ َ
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املالحظ ىف الرتمجة أهنا ترمجة حرفية ،وحاول الشيخ أن ينقل إىل القارئ إحياء العطف املؤكد غري
أنه مل يفلح ىف ذلك ،وسببه أن القرآن معجز ولغته معجزة و من مث نقل معانيه إىل لغة من
اللغات أمر مستحيل.
أسلوب القصر

القصر لغة احلبس واصطالحا ختصيص شيء بشيء بطريق خمصوص فاألول يسمى مقصورا
والثا ى مقصورا عليه كقولنا ىف القصر بني املبتدأ واخلرب ":إمنا زيد قائم" ،وبني الفعل والفاعل

حنو :ماضربت إال زيدا )32( .و من طرقه:
أ -القصر بتعريف جزئي الجملة

حتدث النحاة عن جميء اخلرب معرفة على غري أصله مما يدل على فضل زيادة فائدة مل تكن
بدون (ال) التعريف ويفسروهنا بالتوكيد ،كوهنا زيادة على األصل وال تكون إال لغرض وهو
التوكيد(.)31
وفرق عبد القاهر بني صيغ اخلرب اآلتية :زيد منطلق ،وزيد املنطلق ،واملنطلق زيد ،فيكون ىف كل
واحد منها غرض خاص ،وفائدة التكون ىف الباقى فإذا قلت :زيد منطلق  ،كان كالمك مع من
مل يعلم أن انطالقا كان :ال من زيد ،والمن عمرو ،فأنت تُعلمه لذلك ابتداء ،وإذا قلت زيد
ا ملنطلق ،كان كالمك مع من عرف أن انطالقا كان ،إما من زيد ،وإما من عمرو ،فأنت تعلمه
أنه كان من زيد دون غريه ،وإذا أرادوا التوكيد أدخلوا الضمري املسمى فصال بني اجلزئني  ،فقالوا:
زيد هو املنطلق)31( .
وجتد األلف والالم ىف اخلرب على معىن اجلنس وترى له ىف ذلك وجوها أحدها :أن تقصر جنس
املعىن على املخرب عنه لقصد املبالغة كقولك :عمرو هو الشجاع ،تريد أنه الكامل.
وثانيها :أن تقصر جنس املعىن الذى يستفاد من اخلرب على املخرب عنه العلى معىن املبالغة ،بل
على دعوى أنه اليوجد إال منه.
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قيق ،و حملة
وللخرب املعرف بأل معىن غري ما ذكر ،قال عنه عبد القاهر" :وله
ٌ
مسلك َمث َد ٌ
كاخللس" وال يدخل ىف معىن من املعا ى السابقة ،ومثل له عبد القاهر بعدة أمثلة منها قول ابن
الرومى)31(:
لكنه ِ
احلم ِد ُ ،م حفَرُد
ُه َو الر ُج ُل الح َم حش ُرحو ُك ِ حىف ُج ِّل َمالِِه
وُِ ح
باجملد ،و ح
تقديره كأنه يقول للسامع  ،فكر ىف رجل اليتميز جريانه ومعارفه عنه ىف ماله ،يأخذون ما شاؤوا
منه ،فإذا حصلت صورته ىف نفسك فاعلم أنه ذلك الرجل.
ويطيل عبد القاهر بإعجابه هبذا املعىن ،فيقول عنه مرة أخرى " وهذا من عجيب الشأن  ،وله
معان من الفخامة والنبل ،وهو من سحر البيان الذى تقصر العبارة عن تأدية حقه ،واملعول فيه
على مراجعة النفس ،واستقصاء التأمل)11( .
وميضى عبد القاهر ىف شرح املعىن ،وتقليب األمر على وجوهه حىت يصل إىل أن ذلك املعىن
جديد اليدخل ىف املعا ى الىت سبق ذكرها.
ويقف عبد القاهر وقفة طويلة ليبني الفرق بني "املنطلق زيد" و "زيد املنطلق" وهو
يعرتف بأنه موضع غامض ويبدو ىف الظاهر أهنما سواء من حيث إن الغرض ىف احلالني إثبات
انطالق قد سبق العلم به لزيد.
ولكن هناك فصال ظاهرا بني الكالمني ،فإذا قلت :زيد املنطلق فأنت ىف حديث
انطالق قد كان ،وعرف السامع َكونَه إال أنه مل يعلم أمن زيد كان أم عمرو ،فإذا قلت :زيد

املنطلق ،أزلت عنه الشك ،وجعلته يقطع بأنه كان من زيد بعد أن كان يرى ذلك على سبيل
اجلواز.
وإذا قلت :املنطلق زيد ،يكون املعىن حينئذ على أنك رأيت إنسانا ينطلق بالبعد منك ،ومل تعلم
أزيد هو أم عمرو  ،فقال لك صاحبك :املنطلق زيد ،أي هذا الشخص الذى تراه من بعد هو
زيد)19( .
وقال صاحب التعريفات :املعرف بالم العهد مبنزلة تكرار العلم )16( ،قديفيد قصر اجلنس على
شيئ حتقيقا ،حنو زيد األمري )13( ،وإذا كان الغالب ىف اخلرب أن يكون نكرة إلمتام القاعدة فإن
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جميئه بزيادة ىف املبىن يكون لتقريره وتأكيده ،ولذلك فسر خروجه عن األصل من ناحية تعيينه
اليكون إال لغرض بالغي هو التأكيد واحلصر ،مثل زيد هو الشاعر)11( .
وهناك آيات عديدة جاء فيها ركنا اجلملة معرفتني وأمثلتها كما يلي:
مراعاة الحصر فى الترجمة:
آمنَا بِ ِه َو َعلَْي ِه تَ َوَكلْنَا [امللك]61 :
قُ ْل ُه َو ال َر ْح َم ُن َ
وتہہکویہرنٰمحےہمہےناُوکساماناوراُیسرپرھبوہسایک(ترمجة شيخ اهلندص)111-111
ادو َن [املعارج]39 :
فَأ حُولَئِ َ
ك ُه حم الح َع ُ
وسویہںیہدحےسڑبےنھواےل(ترمجة شيخ اهلندص)188
ُه َو أ َْه ُل التَ ْق َوى َوأ َْه ُل ال َْمغْ ِف َرةِ [املدثر]82 :
ویہےہسجےسڈراناچےیہاورویہےہےنشخبےکالقئ(ترمجة شيخ اهلندص)122

واملالحظ يف ترمجة هذه اآليات أنه راعى القصر وذكره يف ترمجته وتدل عليه كلمة "وہی"بينما
مل يراع ذلك يف ترمجة هذه اآليات القادمة وأمثلته كما يلي:
عدم مراعاة الحصر فى الترجمة:
ُه َو الْغَنِ ُّي [يونس]21 :
ےبنزہےہ(ترمجة شيخ اهلندص)618
وہ ي
ْح ُّق [النبأ]31 :
َذلِ َ
ك الْيَ ْو ُم ال َ
وہدنےہربقح(ترمجة شيخ اهلندص)118
ال أَنَا َربُّ ُك حم حاأل حَعلَى [النازعات]61 :
فَـ َق َ

وتاہکںیموہںرباہمترابسےساورپ(ترمجة شيخ اهلندص)112
ذلك الفوز الكبير (الربوج)99 :

یہہےڑبیرمادىنلم(ترمجة شيخ اهلند ص)112
اب ال َْم ْي َمنَ ِة [البلد]91 :
أ ُْولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
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وہولگںیہڑبےبیصنواےل(ترمجة شيخ اهلندص)111
التوجد ىف ترمجة هذه اآليات كلمة تدل على احلصر.
وجد يف هذه اآليات احلصر الناشئ من تعريف جزئي اجلملة ،غري أن ترمجة هذه اآليات ال
توحي إىل ذلك.
التوكيد بضمير الفصل:
ضمري الفصل يتوسط بني املبتدأ واخلرب أو ماأصله مبتدأ وخرب ليؤذن من أول األمر بأن ما بعده
خرب ال نعت )18( .وقد ارتبكت هبذا الضمري عدة فوائد ذكرها النحاة حنو التوكيد
والتخصيص)12( .
مراعاة الحصر فى الترجمة:
نت أَنْ َ ِ
يب َعلَْي ِه ْم[املائدة]991 :
فَ لَ َما تَ َوفَ ْيتَنِي ُك َ
ت ال َرق َ
رھپبجوتےنھجموکااھٹایلوتوتیہاھتربخرےنھکواالانیک(ترمجة شيخ اهلندص)921-921
ْح َق ِم ْن ِع ْن ِد َك[األنفال]36 :
إِ ْن َكا َن َه َذا ُه َو ال َ
ارگیہیدنیقحےہریتیرطفےس(ترمجة شيخ اهلندص)631
ك ُه ْم ال ُْم ْف ِل ُحو َن[البقرة]8 :
َوأ ُْولَئِ َ
اورویہںیہرمادوکےنچنہپواےل (ترمجة شيخ اهلندص)1
ذكر الزخمشري ثالث فوائد ،فقال :ففائدته الداللة على أن الوارد بعده خرب ال صفته ،والتوكيد،
وإجياب أن فائدة املسند ثابتة للمسند إليه دون غريه)11(.
عدم مراعاة الحصر فى الترجمة:
ِ
ين[القصص]81 :
َوُكنَا نَ ْح ُن ال َْوا ِرث َ

اورمہںیہآرخوکبسھچکےنیلواےل(ترمجة شيخ اهلندص)866
َِ
اهو َن [ املاعون]8:
ص َالتِ ِه ْم َس ُ
ين ُه ْم َع ْن َ
الذ َ
وجاینپامنزےسےبربخہ(ترمجة شيخ اهلند ص)111

ات ِ
اال سالم اجمللد( ۸:يوليو ۔ ديسمرب ١٠٢4ء) العدد٢ :
جھ ُ
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استخدم يف هاتني اآليتني ضمري الفصل ،ومن وظائفه أنه يدل على توكيد ،ويبدو من ترمجة
هاتني اآليتني أن التوكيد غري مراع فيها.
ضمير شأن:

تعود داللة ىف هذا الضمري الذى يسبق من يفسر إىل أنه كما جاء ىف الكليات ذكر الشيئ
مبهما وتفسريه يفيد تقريره وتأكيده)11(.
َح ٌد[اإلخالص]9 :
قُ ْل ُه َو اللَهُ أ َ
وتہہکوہاہللاکیےہ(ترمجة شيخ اهلندص)112
ج -التوكيد بتقديم ما حقه التاخير
هذا الباب كثري الفوائد  ،جم احملاسن ،واسع التصرف ،بعيد الغاية ،وحيدث التقدمي للعناية
أهم ،وباب التقدمي والتأخري من األبواب الىت تظهر هبا مزية الكالم ،ويعلو
باملتقدم وألن ذكره ُّ
هبا أسلوب على أسلوب ،ويبدو هبا إعجاز القرآن.
ويرى عبد القاهر أنه من اخلطأ أن يقسم األمر ىف تقدمي الشيء وتأخريه إىل قسمني ،فيجعل
مفيدا ىف بعض األحكام ،وغري مفيد ىف بعض ،وأن يعلل تارًة بالعناية وأخرى بأنه توسعة على
الشاعر والكاتب حىت تطرد هلذا قوافيه ،ولذاك سجعه ،ذلك ألن من البعيد أن يكون ىف مجلة
النظم ما يدل تارة واليدل أخرى ،فمىت ثبت ىف تقدمي املفعول مثال على الفعل ىف كثري من
الكالم أنه قد اختص بفائدة  ،التكون تلك الفائدة مع التاخري ،فقد وجب أن تكون تلك
قضيته ىف كل شيء وكل حال)11( .
ف
ف ىف كل شيء قُ ِّد َم ىف موضع من الكالم أن يـُ حعَر َ
ولذا رأى عبد القاهر أنه ينبغى أن يـُ حعَر َ

السر ىف تقدميه  ،ويـُ َفسر وجه العناية به ()81

مراعاة الحصر فى الترجمة:
ش ْوُر [امللك]98 :
َوإِلَْي ِه النُّ ُ

اوراُیسیکرطفیجاانھٹےہ(ترمجة شيخ اهلندص)112
ِ
اي فَ ْارَهبُونِي[البقرة]11 :
َوإيَ َ
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اورھجمیہےسڈرو(ترمجة شيخ اهلندص)1
ِ
س ُه ْم يَظْلِ ُمو َن[البقرة]81 :
َولَك ْن َكانُوا أَن ُف َ
ہکلباانپیہاصقننرکےترےہ(ترمجة شيخ اهلندص)99
راعى الشيخ معىن التوكيد الذى نشأ بسبب التقدمي ىف اآليات السابقة.
عدم مراعاة الحصر فى الترجمة:

وأما اآلية التالية فال جند فيها معىن التوكيدومثاله قوله تعاىل:
ُخ ُذوهُ فَ غُلُّوهُ .ثُ َم ال ِ
صلُّوهُ[احلاقة]39-31 :
يم َ
َ
ْجح َ
اُوکسڑکپورھپوطقڈاولرھپآگےکڈریھںیماوکسڈاول(ترمجة شيخ اهلندص)183
فَلِلَ ِه ال ِْع َزةُ َج ِم ًيعا [فاطر]91 :

وتاہللےکےیلےہاسریزعت (ترمجة شيخ اهلندص)819-811
قدم املسند على املسند إليه ،ومعىن التقدمي كما قال الزخمشري :أن العزة كلها خمتصة باهلل عزة
الدنيا وعزة اآلخرة )89(.وقال عبد القاهر :إذا قدمت الشيئ فقد نبهت السامع له ومنعت
بذلك من الشك أو توهم الغلط )86( .وهذه هي األغراض الىت يؤتى بالتوكيد من أجل
تفاديها ىف الكالم)83(.
د –التوكيد ب "إنما"

وهي "إن" قد اتصلت هبا "ما" وأصبحت (إمنا) وإمنا جتئ خلرب ال جيهله املخاطب ،وال يـُحنكر
صحته ،أو لِ َما يـُنَـزُل هذه املنزلة ،فمن األول قوله تعاىل( :إمنا يستجيب الذين يسمعون) ،فكل
عاقل يعلم أنه ال تكون استجابة إال ممن يعقل ما يقال له ،ويُ حدعى إليه.

ومثال ما ينزل هذه املنزلة قوله:
شهاب من اهلل جتلت عن وجهه الظلماء
مصعب
إمنا
ٌ
ٌ
ادعى أن املدح هبذه الصفة أمر ظاهر معلوم للجميع ،على عادة الشعراء إذا مدحوا أن يدعوا
يف األوصاف اليت يذكرون هبا املمدوحني أهنا ثابتة هلم ،وأهنم قد ُش ِهروا هبا وأهنم مل يصفوا إال
باملعلوم الظاهر.

ات ِ
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وتفيد (إمنا) يف الكالم الذي بعدها إجياب الفعل لشيء ونفيه عن غريه ،وجتعل األمر ظاهرا،
فإذا قلت :إمنا جاء ى زيد ،عقل منه أنك أردت أن ال يكون اجلائي غريه ،فمعىن الكالم معها
شبيه باملعىن يف قولك جاء ى زيد ال عمرو ،إال أن هلا زيادة ،وهي أنك تعقل معها إجياب الفعل
لشيء ونفيه عن غريه دفعة واحدة ،وجتعل األمر ظاهرا يف أن اجلائي زيد)81( .
و"إمنا" تأيت لقصر القلب وحده ويكون هو املؤخر يف اجلملة.
مراعاة الحصر فى الترجمة:
قُل إِنَما هو إِلَهٌ و ِ
اح ٌد[األنعام]91 :
ْ َ َُ َ

ہہکدےویہےہوبعمداکی(ترمجة شيخ اهلندص)916
ِ
ش َما ظَ َهَر ِمحنـ َها َوَما بَطَ َن[األعراف]33 :
قُ حل إِمنَا َحرَم َرِّيب الح َف َواح َ

وت ہہک دے ریمے رب ےن رحام ایک ےہ رصف ےبایحیئ یک ابوتں وک وج ان ںیم یلھک وہیئ ںیہ اور وج یپھچ وہیئ

ںیہ(ترمجة شيخ اهلندص)618
قُل إِنَما ال ِْعل ِ
ِ
ِ
ين [امللك]62 :
ْم ع ْن َد اللَه َوإِنَ َما أَنَا نَذ ٌير ُمبِ ٌ
ْ َ
ُ

وتہہکربخوتےہاہللیہےکاپساورریمااکموتیہیڈرانسدانیےہوھکلرک(ترمجة شيخ اهلندص)111
ت ُم َذ ِّك ٌر [الغاشية]69 :
فَ َذ ِّك ْر إِنَ َما أَنْ َ

وسوتاھجمسےئاجریتااکموتیہیاھجمسانےہ(ترمجة شيخ اهلندص)111
فَِإنَما ِهي زجرةٌ و ِ
اح َدةٌ [النازعات]93 :
َ َ ََْ َ
وسوہوترصفاکیڑھجیکےہ(ترمجة شيخ اهلندص)118
ِ
َح ًدا [اجلن]61 :
قُ ْل إِنَ َما أَ ْدعُو َربِّي َوَال أُ ْش ِر ُك بِه أ َ
وتہہکںیموتاکپراتوہںسباےنپربوکاوررشکیںیہنرکاتاُساکیسکوک(ترمجة شيخ اهلندص)121
عدم مراعاة الحصر فى الترجمة:
ورُك ْم يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة[آل عمران]918 :
َوإِنَ َما تُ َوفَ ْو َن أ ُ
ُج َ
اورمتوکوپرےدبےلںیلمےگایقتمےکدن(ترمجة شيخ اهلندص)18
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َوإِمنَا تـُ َوفـ حو َن أسلوب احلصر ،فرتمجته بـ "پورے" ال تفيد معىن احلصر والتوكيد.
فَ َم ْن ْاهتَ َدى فَِإنَ َما يَ ْهتَ ِدي لِنَ ْف ِس ِه[يونس]911 :
ابوجوکیئراہرپآےئوسوہراہاپاتےہاےنپےلھبوک(ترمجة شيخ اهلندص)616

ه -التوكيد باستخدام النفي واالستثناء:
إن خصوصية استخدام هاتني األداتني تكمن ىف استخدامهما جمتمعني للداللة على معىن
التوكيد ىف حني أن لكل منهما معىن وظيفيا مستقال ،وقد مسى البالغيون صورهتما الوظيفية
بأسلوب احلصر ،ويؤدى هذا األسلوب بكل أداة هي للنفي أو تتضمنه بعدها إال
ك(هل،ال،ليس))88(.
واخلرب بالنفي واإلثبات يكون لألمر ينكره املخاطب ،ويشك فيه ،فتقول" :ما هو إال مصيب"
ملن يدفع أن يكون األمر على ما قلته ،ولذلك ال يصلح يف "إمنا أنت والد" أن تقول" :ما أنت
إال والد")82( .
وإمنا جاء قوله تعاىل " :إِ ْن أَنْ تم إَِال ب َ ِ
ص ُّدونَا َع َما َكا َن يَ ْعبُ ُد آبَا ُؤنَا فَأْتُونَا
ش ٌر مثْ لُنَا تُ ِري ُدو َن أَ ْن تَ ُ
ُْ َ
بِس ْلطَ ٍ
ان ُمبِي ٍن (إبراهيم( )91بإن وإال) دون (إمنا) مع أن ذلك أمر ال ينكره املخاطبون ،ألهنم
ُ
جعلوا الرسل كأهنم بإدعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشرا مثلهم ،وادعوا أمرا
ال جيوز أن يكون ملن هو بشر ،فأخرج اللفظ كما لو كان يراد إثبات أمر يدفعه املخاطب
ويدعي خالفه.
وهكذا إذا كان األمر من املعلوم الذي ال شك فيه ،ولكنه جاء (مبا وإال) فإن ذلك لتقدير معىن
ت ِمبُ حس ِم ٍع َم حن ِيف الح ُقبُوِر (فاطر )66إِ حن
صار به يف حكم املشكوك فيه كقوله سبحانهَ " :وَما أَنح َ
ت إِال نَ ِذ ٌير (فاطر )63فإنه جاء بالنفي واإلثبات ،ألنه ملا قال تعاىل" :وما أنت مبسمع من
أَنح َ
حتول قلوهبم عما هي عليه
يف القبور" وكان املعىن يف ذلك أن يقال للنيب :إنك لن تستطيع أن ِّ
حال من قد ظن أنه
حال النيب َ
من اإلباء ،مع إصرارهم على كفرهم .فكأن الالئق هبذا أن ُحجي َعل ُ

ميلك ذلك ،ومن ال يعلم يقينا أنه ليس يف ُوسعه شيء أكثر من أن ينذر وحيذر ،فأخرج اللفظ
كما لو كان اخلطاب مع من يشك ،فقيل" :إن أنت إال نذير")81( .

ات ِ
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ويفرق عبد القاهر بني (ما وإال) و (إمنا) فيجعل (ما وإال) صاحلة ملا نسميه قصر القلب ،وقصر
اإلفراد.
وما يقع فيه االختصاص مع (إال) يكون هو املؤخر يف اجلملة ،وذهب ابن جىن إىل إطالق
مص طلح التوكيد والتثبيت لالسم أو اخلرب الواقع بعد إال بدل االصطالح املعروف أى
االختصاص أو القصر ،وذلك أن "إال" إذا باشرت شيئا بعدها فإمنا جيئ هبا لتثبته وتوكيد معناه
فذلك قولك :ماكان زيد إال قائما فزيد غري حمتاج إىل تثبيته وإمنا يثبت له القيام دون غريه ،فإذا
قلت :ماكان قائما إال زيد فهناك قيام الحمالة فإمنا أنت ناف أن يكون صاحبه غري زيد)81( .
وذلك ال لشيئ إال ألن القصر اليعدو أن يكون تأكيدا للكالم ومبالغة ىف توضيح األحكام
وتثبيتها ىف األذهان )81( .وأمثلته كما يلي:
مراعاة الحصر فى الترجمة:
أ -أسلوب نفي واستثناء مع الحصر:
َال يأْ ُكلُه إَِال الْ َخ ِ
اطئُو َن [احلاقة]31 :
َ ُ

وکیئہناھکےئاُوکسرگمویہاگہنگر(ترمجة شيخ اهلندص)183
وما نَ َقموا ِم ْن هم إَِال أَ ْن ي ْؤِمنُوا بِاللَ ِه الْع ِزي ِز الْح ِم ِ
يد [الربوج]1 :
َ
َ
ُ
ََ ُ ُ ْ

اور اُن ےس دبال ہن ےتیل ےھت رگم ایس ابت اکہک وہ نیقی الےئ اہلل رپ وج زربد ت ےہ یرعفںں واال(ترمجة شيخ
اهلندص)118
ب -أسلوب إيجابي مع الحصر:
ِ ِ ِ
ني [القلم]86 :
َوَما ُه َو إِال ذ حكٌر ل حل َعالَم َ

اورہیرقآنوتیہیتحیصنےہاسرےاہجنواولںوک(ترمجة شيخ اهلندص)189
ِ َ ِِ
ين إَِال تَبَ ًارا [نوح]61 :
َوَال تَ ِزد الظالم َ
اوراگہنگروںرپڑباتھرھکیہیربابدوہان(ترمجة شيخ اهلندص)181
اب النَا ِر إَِال َم َالئِ َك ًة [املدثر]39 :
َوَما َج َعلْنَا أ ْ
َص َح َ

اورمہےنوجرےھکںیہدوزخرپداروہغوہرفےتشیہںیہ(ترمجة شيخ اهلندص ص)128
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ب بِ ِه إَِال ُك ُّل ُم ْعتَ ٍد أَثِ ٍيم [املطففني]96 :
َوَما يُ َك ِّذ ُ

اوراوکسالٹھجاتےہویہوجڑبھےنلکنواالاگہنگرےہ(ترمجة شيخ اهلندص)116
عدم مراعاة الحصر فى الترجمة:
أ -أسلوب نفي واستثناء دون الحصر:
فَ ُذوقُوا فَ لَ ْن نَ ِزي َد ُك ْم إَِال َع َذابًا [النبأ]31 :

ابوھکچہکمہہنڑباھےتاجںیئےگمترپرگمذعاب(ترمجة شيخ اهلند ص)111
اها [النازعات]12 :
َكأَنَ ُه ْم يَ ْو َم يَ َرْونَ َها لَ ْم يَلْبَثُوا إَِال َع ِشيَةً أ َْو ُ
ض َح َ

ااسی ےگل اگ سج دن دںیھکی ےگ اُوکس ہک ںیہن رہھٹے ےھت داین ںیم رگم اکی اشم ای حبص اُیکس(ترمجة شيخ
اهلندص)111

ب -أسلوب إيجابي دون الحصر:
فَ لَ ْم يَ ِز ْد ُه ْم ُد َعائِي إَِال فِ َر ًارا [نوح]2 :
رھپریمےالبےنےساورزایدہاھبےنگےگل(ترمجة شيخ اهلندص)181
الخاتمة
تبني لنا من هذه الدراسة املوجزة أن ترمجة معاين القرآن الكرمي ونقل دالالت نظمه إىل لغة
أخرى أمر صعب املنال ووعر امللتمس ،وذلك ألن النظم القرآين بلغ أوج البالغة والفصاحة
والبيان حىت عجز الناس مجيعا عن اإلتيان بشيء من مثله فضال عن ترمجة معانيه .وال شك أن
املرتجم حاول أن يبذل قصارى جهده حىت يقرتب من بعض املعاين القرآنية املعجزة ،ولكنه كان
خيونه التوفيق يف بعض األحيان ،وما ذلك إال دليل على إعجاز البيان القرآين.

ات ِ
اال سالم اجمللد( ۸:يوليو ۔ ديسمرب ١٠٢4ء) العدد٢ :
جھ ُ
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الهوامش
()9
()6
()3
()1
()8
()2
()1
()1
()1
()91
()99
()96
()93
()91
()98
()92
()91
()91
()91
()61
()69

كأنه يشري إىل األثر واخلرب (إمنا العلم بالتعلم وإمنا احللم بالتحلم) رواه الطربا ى وغريه ،وحسنه
األلبا ى ىف السلسلة الصحيحة ،رقم احلديث316ص.211
مقدمة ترمجة شيخ اهلند ملعاين القرآن الكرمي بتصرف من ص  9إىل .91
لسان العرب ج3ص ،122ابن منظور ،الطبعة األوىل.
مهع اهلوامع932/3 :
شرح التسهيل  ، 611/3ومهع اهلوامع )932/3
النحو الواىف  ،813 ، 816/3شرح التسهيل  ، 319/3التعريفات :ص  ،19الكليات:
ص ،621دالئل اإلعجاز ص  ،911معاين النحو ، 996 :األمايل. 911/1:
التوابع بني القاعدة واحلكمة ص  .913شرح الكافية .361/9
التكرار بالغة ص .13
التكرار بالغة ص.16
التكرار بالغة ص .16
التحرير والتنوير ج91ص.18
الكتاب ج6ص.311
شرح املفصل ج6ص.666-669
املص ـ ـ ــطلح النح ـ ـ ــوى ص ،931الكت ـ ـ ــاب ج9ص .911 ،911 ،929 ،991 ،98مه ـ ـ ــع اهلوام ـ ـ ـع
ج6ص.12
التبيان ىف إعراب القرآن ج6ص.391
الربهان ىف علوم القرآن ج6ص.618-611
دراسة وظيفية ألسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي ص.368
دراسة وظيفية ألسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي ص.362
الصاحىب ىف فقه اللغة :ص .61دراسة وظيفية ألسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي ص.361
الدر املصون ج9ص.619
فتح القدير ج9ص.311
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()66
()63
()61
()68
()62
()61
()61
()61
()31
()39
()36
()33
()31
()38
()32
()31
()31
()31
()11
()19
()16
()13
()11
()18
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خمتار الصحاح ص.611
التحرير والتنويرج9ص.861
معا ى القرآن وإعرابه ج1ص.996
اللباب ج99ص.911
التحرير والتنوير ج66ص.619
املقتضب ج6ص .981املفصل ىف علم العربية،ص.613
التحرير والتنوير ج6ص.139
التحرير والتنوير ج91ص ، 962التبيان ىف إعراب القرآن ج6ص.918
روح املعا ى ج93ص .911اللباب ج99ص.611
دراســة وظيفيــة ألســلوب التوكيــد يف القــرآن الكــرمي ص .396شــرح الكافيــة د9ص )313التحري ــر
والتنوير ج91ص.913-916
التوكيد ص.91
الكشاف ج9ص .92احملتسب ج9ص .328أساليب التوكيد ىف القرآن الكرمي ص.913-916
روح املعا ى ج1ص.663
دراسة وظيفية ألسلوب التوكيد يف القرآن ص .311البحر احمليط ج1ص.38
التعريفات ص .668مفتاح العلوم ،السكاكى ص.111
شرح الكافية للرضى ج9ص.911
عبد القاهر وجهوده ىف البالغة النحوية ص – 926دالئل اإلعجاز ص .932
ديوان ابن الرومى ج9ص.312
دالئل اإلعجاز ص .919
عبد القاهر وجهوده ىف البالغة النحوية ص .921،928
الكليات ص.9128
عروس األفراح ىف شرح تلخيص املفتاح ج9ص.29
احملــيط ىف أصـوات العربيــة وحنوهــا وصــرفها ج9ص .321دراســة وظيفيــة ألســلوب التوكيــد يف القــرآن
الكرمي ص.999
جامع الدروس العربية ج9ص.11

ات ِ
اال سالم اجمللد( ۸:يوليو ۔ ديسمرب ١٠٢4ء) العدد٢ :
جھ ُ

()12
()11
()11
()11
()81
()89
()86
()83
()81
()88
()82
()81
()81
()81
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مغىن اللبيب عن كتب األعاريب ج6ص.819-811
الكشاف ج9ص.61
الكليات ص.9119
دالئل اإلعجازص.1612
عبد القاهر وجهوده ىف البالغة العربية ص  .931،931من أسرار اللغة ص.333
الكشاف ج8ص.11
دالئل اإلعجاز ص.11
شرح املفصل ج3ص.19-11
عبد القاهر اجلرجاين وجهوده يف البالغة العربية ص .911 ،911 ،911
دراسة وظيفية ألسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي ص.981-981
دالئل اإلعجاز ص .612-618
دالئل اإلعجاز ص  ،681عبد القاهر اجلرجاين وجهوده يف البالغة العربية ص .919 ،911
دراسة وظيفية ألسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي ص .912احملتسب ىف تبيني وجوه القراءات
واإليضاح عنها ج6ص.981-981
من أسرار اللغة ص .918وهو الذى ذهب إليه سيبويه يف الكتاب :ج9ص.131


