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 ملخَُّص البحث
 

 علومِ  فروعِ  بيَ ما  دمجِ و  ؛عاّمةٍ  بصفةٍ  واملعارفِ  العلومِ  امهًة يف مفهوم دمجِ مسَ  جاَءْت هذه الدراسةُ 
على ي يمن اللغويي والبالغ لدى كل   اإلضمار ظاهرة ت بدارسة؛ فقد اعتنَ خاّصة بصفةٍ  العربيةِ  اللغةِ 

 .اختالِف طريقِة دراسِتهم هلا

وقد اإلضمار،  هم لظاهرةِ يف دراستِ  العربِ  هودِ اإلضمار، وجل ملفهومِ  بدايةً  ت الدراسةُ تعرَّضَ قد و 
الدراسُة االستعماَل الكبرَي هلذه الظاهرة يف املؤلَّفاِت العربية؛ فقد اسُتخِدمت يف العديد من استنتجت 

 أبواب الدَّرِس اللغوي، من حنٍو وبالغٍة وصرف.

 تْ وصلَ بي النحويي والبالغيي، فماِر أوُجِه الشََّبِه يف مفهوِم اإلضبيان ب كذلكالدراسُة  هذه  تْ اهتمَّ و 
أنَّ نقاَط االتِّفاِق تكُمُن يف املعىن العامِّ لإلضمار، وأنَّ نقاَط االختالِف تكُمُن يف  إىل نتيجٍة مفادها

  طريقِة دراسِة هذه الظاهرة، ويف اهلدِف املنشوِد من دراسِتها عنَد ِكاَل الطرفي.

 ما بي النحويي والبالغيي.  هاإلضمار، وكذلك أغراضِ  اطنِ مو  دَ تعد  كذلك اسة  الدر  ووضَّحتِ 

لظاهرة  ِت النحويي ودالالِت البالغييمثَّ حاوَلْت الدراسُة جاهدًة تقليَص الفجوِة ما بَي دالال
االعتباِر عمليَّة الكالم اليت تنَشأُ ب آخذةً هذه الدالالت  فُ صنِّ نتيجة جديدة تاإلضمار، فوَصَلت إىل 

الالُت اإلضمار، فعمليَُّة الكالِم عندما تبدُأ تكوُن متأثِّرًة بانفعاالٍت نفسيٍَّة تُـحِدثُ أَثـَرًَا يف منها د
 الكالم، فينُتُج يف النهاية عن هذِه االنفعاالِت رد  فعٍل يُناِسُب هذه االنفعاالت. 

اختاَرْت فقد  ؛ئلة البحثألس شافيةٍ  نتائجيف الوصول إىل  ، ورغبةً هذه األهداف املنشودةعلى  بناءً و 
اقشِة ، فالوصفي  لتوضيِح معايْن املصطلحاِت العلميَِّة، ومنالتحليليّ  املنهجَ و  الوصفيَّ  املنهجَ الدراسُة 

إلثباِت تلك العالقِة املتينِة اليت تربُط مباحَث لتحليل النتائج؛ و والتحليلي  ، أفكاِر العلماِء السابقي
 والبالغة. علوِم اللغِة بعلوِم األدبِ 
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ABSTRACT 

 
This study has come about as a means of participating in the understanding 

of the integration of sciences and knowledge in general and the integration 

between the branches of the sciences of the Arabic Language specifically. I have 

devoted my attention towards the study of the phenomenon of ellipsis in the 

view of all the grammarians and rhetoricians and the difference in their method 

of studying it. 

To start with, this study is concerned with the different viewpoints with 

regards to understanding the concept of ellipsis between grammarians and 

rhetoricians. 

It was found that the points of agreement between the two schools are 

concealed in the general meaning of ellipsis, while the points they disagreed on 

are concealed in the method of studying this phenomenon (ellipsis). 

This study also attempts at bridging the gap between the indications of 

grammarians and rhetoricians about the ellipsis phenomenon. It arrived at a new 

classification for these indications which takes into consideration the speech 

process that results in the indications of the ellipsis;  since the speech process is 

affected by the emotions which leads eventually to reactions that form the 

speech.  

According to these two desired objectives and the desire to reach results 

answering the questions of the research, 

the study used both the descriptive and the analytical methods. The first 

method was used to explain the meaning of the scientific terms and to discuss 

the ideas of the previous scholars and from there analyzing their results to 

demonstrate the solid relationship which links between researches of linguistic 

sciences and the researches of literature and rhetoric. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 ط
 

 

 الشكر والتقدير

 
احلمد هلل الذي أكرمين وتفضََّل عليَّ بأن جعَلنـي من َخَدِم لغِة القرآن، أمحُده وأشكرُه بأن وفَّقنـي 

 إلهناِء هذا البحث.
وبعَد شكِر اهلل، ال يفوتُـنـي أبدًا توجيُه الشكِر والتقديِر لـُمشرفِـي يف البحث األستاذ املشارك الدكتور 

إلجناح هذا على جهِده  - ئيس قسم الدراسات العليا يف جامعة املدينة العامليةر  -كوري ماسريي دو 
 البحث، وخصوصاً مالحظاتِه القيَِّمَة حوَل منهجيَِّة كتابِة البحوث.

 أسأُل اهلَل أن جيعَل ما بذَله معي يف ميزاِن حسناتِه، وأن جيزيَه عينِّ خرَي اجلزاء.
الدكتور حممد بن األستاذ ينة العاملية يف ماليزيا، ابتداًء من رئيسها كما أتقدَُّم بالشكر إىل جامعة املد

 خليفة التميمي، مروراً بأساتذِِتا وحماضريـَْها، وانتهاًء بالعاملَي فيها، فلهم كل  الشكِر والتقدير.
 ور عبدالدكت املشاركوال يفوتين أن أتقدََّم بالشكر والتقدير إىل أساتذيت الكرام، وبالتحديد األستاذ 

 .يف جامعة املدينة العاملية ة اللغاتيعميد كل الدكتور داوود أوليغا اهلل البسيوين، واألستاذ املشارك
ويف اخلتام أسأُل اهلَل أن جيعَل هذا البحَث فاحتَة خرٍي لتقدمِي ما خيدُم اللغة العربية، وما يساعدين على 

 ول، إنَّه كرمٌي ودود.فهم وتدب ِر الكتاِب العزيز، أسأله اإلخالَص والقب



 ي
 

 
 إهداء

 
 أُهِدي هذا اجلهَد املتواِضَع إىل الذين أحاطوين باحلبِّ والرعايِة واالهتماِم والتشجيع.

إىل روِح  إىل والِدي ووالِديت وعائلتـي مجيِعها، إىل شيوِخي وأساتذتِـي، إىل أصدقاِئي وأحبابِـي، 
َعَلّي: -ولو يسريٌ  -إىل كلِّ َمْن له َفْضٌل صديقي،   

 َأحَسَن اهللُ إليكم كما أحَسْنُتم إِلَــّي، أسأُل اهلَل أن يكرَميِن بردِّ بعِض أفضاِلكم وإحساِنكم.

كيف أعبـُِّر عن شكرِي وحمبَّيِت لكم،   حىت هذه اللحظةِ  ال أعرفُ  تُ ت، وما زلْ بلغت من الُعُمِر ما بلغْ 
كلَّ َمْن أَنَاَر يل الطريق، تركُتم فِـيَّ أثـَرَاً طّيَباً ال   أفضاُلُكم ال تـُْنسى، شذى عطرُكم ال يفارقين، لن أنسى

لكم. تُ وْ أكاُد أذكرُُه إال دع  

عيوين ال تريد أن تـَْعُدَو عنكم، وإن َعَدتَا بغري إرادِتما، ففي القلب مكانكم، ال سلطَة ألَحٍد عليه، 
يِن بكم.تعلَّْمُت منكم الكثري، مْن أكرِب نَِعِم اهلِل َعَليَّ أْن مَجَعَ   

أسأُل اهلَل أن يُِدمَي سرتَه وِمنَـَنه وأفضاَله َعَلّي، وأن جيعَلين عنَد ُحْسِن ظنِِّكم، وأن يوفِـَّقيَن لِـَما يرضيه 
 عينِّ يف الدنيا واآلخرة، إنَّه كرمٌي ودود.  
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 مقدمة البحث

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

شرَّفـََنا خبدمة لغِة  ه أنمدمبي، حن نزل كتابَه الكرمي بلساٍن عرب  د هلل ربِّ العاملي الذي أاحلم
 .أهل اجلنة لغةِ  ،لغِة كثرٍي من األنبياء ،لغِة النيب صّلى اهلل عليه وسّلم ،القرآن

  .(ک ک ک گ ...  ): لتيف سورة فصّ ه يقول اهلل تعاىل واصفاً كتابَ 
ويبذُل الغايل والنَِّفيس   وَزه إال ملن جيتهُد يف سبيل ذلكنه ال يعطي أسراَره وكنمعاين العزيز أومن 

مبا فيِه من كنوٍز وأسراٍر ومعجزاٍت حيتاُج لغًة متعددَة  هذا القرآنُ ، و ليدرَك جانبا من أسرارِه وأغواره
ها من البالغة واألسرار ما في ،مرنَة التعابري ،واسعَة الداللة ،والصيغ واألوزان غنيَة املفردات ،اخلصائص

 سورة فصلت:يف  يف كتابه الكرمي -تعاىل–يقول ، باللغة العربية الكرمي ولذلك نزل القرآن ،فيها
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )

 .( ېئ ... ې ې ى
أن يكون حبثي يف رسالة املاجستري بي كتب اللغة العربية والقرآن  من توفيق اهلل وفضله عليَّ وكان 
غىن لباحثي ودارسي العربية  وأنه ال ،مع كتاب اهلل اً تامّ  اقرتاناً  العربية مقرتنةٌ  إذ من املعلوم أنَّ  ،الكرمي

ل على مسوِّ وارتفاع فهو خرُي مكاٍن جتد فيه تطبيقات اللغة العربية وهو الشاهد األوّ  ،عن كتاب اهلل
القرآِن  ٌف أن يكوَن عمُل اإلنسان بيه لشرٌف ال يضاهيه شر وإنّ ، هذه اللغة عن غريها من اللغات

 يف سبيل تعليمِ  -ما استطعنا-تشريِف أن نبذَل جهَدنَا من مقتضيات هذا الو ، الكرمِي واللغة العربية
 . ها لكلِّ من يريد أن يتعلمهاها وتبسيطِ ونشر اللغة العربية وتسهيلِ 

 (. الصناعة النحوية واإلجياز البيايني )دالالت اإلضمار يف اللغة العربية ب :دراسيت تُ نْ وَ وقد عنْـ 
ولكلِّ من  ،واهلَل أسأل أن يكون يف هذا البحث فائدٌة لكلِّ من يريد أن يـَُعلِّم أو يتعلََّم اللغة العربية

أال وهو تدبـٌّر  ؛من أجل الوصول هلدٍف عظيمٍ  ؛يريد أن يتعمَق يف العربية ويوغَل يف أسرارها وحبورِها
 .ظماهلل األع أمثل لكتابِ 

 واهلل من وراء القصد  ،التوفيَق والّسدادو نسأل اهلَل اإلخالص 
 م 2114 -ماليزيا  - أمحد غسان جقمريي
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 إشكالية الدراسة:: أوالا 
يف  اً شائع )توأمة العلوم( الذي أصبحَ  - العلومِ  دمجِ  يف مفهومِ  هذه الدراسة ةُ تكمن إشكاليَّ 

 ةِ اللغويَّ  البحوثِ  على حماورِ  اجلديدِ  ذلك املفهومِ  قِ قّ ومدى حت - املعاصرة ةِ العلميَّ  البحوثِ  بساطِ 
ل هذا املفهوم لدى صِّ قد تـُؤَ لغوياً وبيانياً  تْ سَ رِ اليت دُ  اللغويةِ  املباحثِ  بعضِ  دراسةِ  حماولةَ  لعلَّ العربية؛ ف

مبعاجلة  ( الذي يقومStylisticاألسلوب ) علمِ  اللغويي العرب القدامى،  كما أهنّا ستـَُؤصُِّل مفهومَ 
 .يف ضوء النظريات اللغوية النص اللغوي )كالقرآن الكرمي(

 

 أهداف الدراسة:ثانياا: 
 توضيح وبيان جهود علماء العربية يف دراستهم لظاهرة اإلضمار.  -1
حقيقة اإلضمار يف الصناعة النحوية وحقيقته عند  توضيُح أوُجِه االتفاق واالختالف بي  -2

 علماء البالغة.
ع بي دالالت اإلضمار النحوي واإلضمار البياين للوصول إىل تصنيٍف موحٍَّد ألنواع اجلم -3

 دالالت اإلضمار عند النحاة والبيانيي.
 

 :أسئلة الدراسة: اا ثالث
 ما يأتي:في  تمحَوَرت أسئلة الدراسةالبحث  بناءا على إشكالية

 
 ضمار؟ماهي اجلهود اليت قدمها علماء العربية لدراسة ظاهرة اإل -1
 ما أوُجُه الشبِه يف مفهوِم اإلضماِر عند النحاِة وعلماِء البيان؟ -2
 ما مدى إمكانية الدمِج بي الدالالت النحوية لإلضمار والصناعة البيانية له؟ -3
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 :بحثال منهج: رابعاا 
 منهجي: هذه الدراسة على تاعتمد

 : المنهج الوصفي -5
قيقا ويعرّب كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا ددراسة الظاهرة  ل يستعملاملنهج الوصفي 

 ويصف طبيعتها وأسباهبا. يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصهاف ،عنها
من أجل توضيح معاين املصطلحات العلمية، ومناقشة أفكار  قد استعمل الباحث هذا املنهجو 

هلذه الظاهرة واليت سوف  العلماء السابقي، مث حتليل نتائجهم من أجل الوصول إىل تقرير وتفسري
 الغة مبباحث علوم اللغة املتخصصة فيما خيص اإلضمار.تكشف النقاب عن عالقة علم الب

قوم باالطالع على الكتب واملراجع املنهج إىل البحث املكتيب؛ حيث ي يف هذاالباحث  جلأَ وقد 
 الرتاثية للوصول إىل إجابات لألسئلة اليت طرحتها. 

  المنهج التحليلي: -4
 املنهج التحليلي هو املنهج الذي يهدف إىل حتليل احملتوى

باللجوء إىل مجيع العناصر املستفادة يف الدراسة النظرية من أجل التأّكد قد استعمله الباحث و 
يف القرآن  من حتققها يف مصادر الفصاحة؛ وعليه جلأ الباحث إىل أفصح  مصادر الفصاحة املتمثلة

لك من أجل تذوق تلك املعاين وإثبات تلك العالقة املتينة اليت تربط مباحث ؛ وذالكرمي والشعر العرب
 علوم اللغة بعلوم األدب والبالغة.
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  :دراسةتقسيمات ال: خامسا
 :على النحو التايل جاء هيكل الدراسة :هيكل الدراسة
 دراسات تمهيدية ال: الفصل األول

 إشكالية الدراسة  أوال:
 الدراسة هداف: أاثاني

 الدراسة سئلة: أاالثث
 منهج الدراسة: ارابع

  تقسيمات الدراسة :اخامس
 ومنهج عرضها : الدراسات السابقةالفصل الثاني

 عناية املفسرين به –أغراضه  –مفهومه : اإلظهار يف مقام اإلضمار يف القرآن الكرمي: األوىل الدراسة
 مل النحويتقدير احلذف واإلضمار يف ضوء نظرية العا :ةالثاني الدراسة
  العدول عن اإلضمار إىل اإلظهار يف القرآن الكرمي: ةالثالث الدراسة

 وء االستعمال اللغويظاهرة احلذف يف ض الدراسة الرابعة:
 الوصفي اإلطار النظري :الفصل الثالث
 (.تعريفه ومرادفاته وبعض أمثلته) مفهوم اإلضمار :املبحث األول
 ة ظاهرة اإلضمار.جهود العرب يف دراس املبحث الثاين:

 اإلضمار عند كل من النحاة والبيانيي. املبحث الثالث: عرض أنواع دالالت
 اإلطار التحليلي :الفصل الرابع
 حقيقة اإلضمار بي الصناعة النحوية واإلجياز البالغي.: املبحث األول

 الصناعة النحوية واإلجياز البالغي. بي مواطن اإلضمار وشروطه ثاين:املبحث ال
 دالالت اإلضمار بي الصناعة النحوية واإلجياز البالغي.أنواع  ثالث:املبحث ال

 ومناقشتهاث نتائج البح :الفصل الخامس
 دراسةنتائج ال: املبحث األول
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 دراسةنتائج ال مناقشة ثاين:املبحث ال
 ومقرتحاِتا دراسةتوصيات ال الثالث:املبحث 

 الفهارس رابع:املبحث ال
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 الدراسات السابقة:ي: الفصل الثان
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 :السابقة الدراسات
 قبل البدء بالدراسات السابقة أراد الباحث أن يعرض منهج عرضه للدراسات السابقة

 :منهج عرض الدراسات السابقة
صورة وافية عن  –ما استطاعت  –يف عرضها للدراسات السابقة أن تعطي  الدراسة تحرص

 نقاط يف الدراسات السابقة وهي:الدراسات السابقة من خالل ذكر أهم ال
 عنوان الدراسة -1
 وصف الدراسة -2
 هدف الدراسة -3
 منهج الدراسة -4
 هذه الدراسة بدراسيتعالقة  -5
 نتيجة الدراسة -6

 تعليق الباحث حول الدراسة -7

  الدراسة األولى: -5
 ( عناية المفسرين به –أغراضه  –مفهومه : في القرآن ي مقام اإلضماراإلظهار ف)
 :ةلدراسوصف ا -أ

الناشر: جملة معهد اإلمام  صفحة، 88، يف عبد الرزاق حسي أمحد علمي كتبهحبث 
العدد التاسع من  ،هجري 1431اململكة العربية السعودية سنة  –الشاطيب للدراسات القرآنية جبدة 

سنة  ه الدراسةشر هذوقد أعيد ن .هي حبث حمكم منشور يف هذه اجمللةاجمللة، وأصل هذه الدراسة 
ها وزارة األوقاف يف دولة الكويت مطلع كل شهر، ر ( اليت تصديف جملة )الوعي اإلسالمي م2112

 .وقد نشرت يف العدد الثاين والثالثي
 ، وهو أحد أساليبه البيانية ،ورد يف القرآن الكرمي رفيعٍ  بالغي   أسلوبٍ  بإبرازِ   هذا البحثُ يِن عُ وقد 

، تطرََّق اشتمل البحث على مقدمة ومخسة مباحث وقد، ( اإلظهار يف مقام اإلضمار) ى ويسمَّ 
اإلظهار يف مقام اإلضمار (، ويف  ) مفهومَ  دَ وحدَّ واإلضمار،  اإلظهارمعىن  إىل توضيحِ  الباحث فيها
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اخلروج على خالف  اإلظهار يف مقام اإلضمار ( و ) ثنايا ذلك أشار البحث إىل العالقة بي )
 .شواهد من القرآن الكرميب مٌ كل ذلك مدعَّ و (،  مقتضى الظاهر

كما عرض البحث خالف أهل العلم حول حتديد أيهما األسبق اإلظهار أم اإلضمار؟ مبيناً 
مث رصد البحث بعد ذلك األغراض البالغية والنكت البيانية لوضع الظاهر موقع  رأي كل قول ودليله.

بتناول بالغة  كانت هلم عنايةٌ املفسرين الذين   زَ البحث أبرَ  كما أنَّ  .اإلضمار يف القرآن الكرمي
 .اإلظهار يف مقام اإلضمار يف القرآن الكرمي

 :الدراسةهدف  -ب
اهلدف املنشود من هذا  -مستقلبشكل -من خالل قراءة البحث تبي أن الكاتب مل حيدد 

وأسباب اختياره ما يغين عن  ،أمهية البحث بسط احلديث عنالبحث ولعل الباحث رأى أن يف 
 ف الذي كتب من أجله هذا البحث.لهدحتديده ل

 :منهج الدراسة -ج
مل أجد حتديدا للمنهج املتبع يف هذا  يديَّ لكرتونية اليت وقعت بي من خالل النسخة اإل

سواء املنهج املتعلق بالقسم النظري أو املتعلق بالقسم التحليلي هلذه  ؛البحث من قبل الباحث
 .املعلومات
 :يالدراسة مع دراستهذه عالقة  -د

فاملوضوع العام  ،نفسها الظاهرة اللغوية )اإلضمار( نالبحثان متشاهبان من حيث أهنما يتناوال
فاجلهة اليت يتناوهلا موضوع  ن متاما من حيث تناوهلما للموضوع،بي البحثي واحد إال أهنما خمتلفا

 ع اإلضمار يف حبثي. اإلضمار يف هذا البحث خمتلفة اختالفا كامال عن اجلهة اليت سأتناوهلا يف موضو 
أما هذ البحث فقد تكلم عن الظاهر يف املكان  مجيعها،دالالت اإلضمار  يتناولسوف بحثي ف

قريبان إىل التضاد ومن وسائل  يالبحث إنّ الذي جيب أن يكون فيه مضمرا، أي أننا نستطيع أن نقول 
 معرفة املعلومة أن تعرف بذكر أضدادها.

دالالت فهو قد تكلم عن األغراض البالغية اليت يأيت بسببها خمتلفان من حيث الفالبحثان 
 .ثي فسوف يتكلم عن دالالت اإلضمارالظاهر مكان املضمر أما حب

 :الدراسة يجةنت -ه
 ذكر الباحث يف ختام البحث عدة نتائج أذكرها باختصار:
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كتب   مصطلح اإلظهار يف مقام اإلضمار أحد األساليب البيانية القرآنية وله حضوره يف
األسلوب  اعرَّف هذمث  ،أن هذا األسلوب ال يأيت إال لغرض بالغي وكذلك ذكر الباحث ،املفسرين

وهو أن يكون السياق يقتضي أن يؤتى بالضمري ولكن يؤتى بالظاهر  (اإلظهار يف مقام اإلضمار)
لظاهر ثالثة عشر غرضا بالغيا يقام فيه اقد تضمنت  وكذلك ذكر أن هذه الدراسة ،مكان الضمري

أن للسياق وقرائن األحوال دورا هاما يف  أثبتت  ن هذه الدراسةأوبّي  ،مقام الضمري يف القرآن الكرمي
األسرار البالغية يف القرآن ال تظهر إال ملن يتبحر مث ختم نتائج البحث بأن  ،كشف هذه األغراض

 .ذكر فرسان هذا األسلوب البالغي من املفسرينوبأن  يف علوم العربية
 :حول الدراسة تعليق الباحث -و

هذا  أنَّ  وأرىيف هذا البحث فقد رأيت فيه فوائد كبرية  ملموساً الباحث قدم جهدًا  أرى أنَّ 
  .يف هذا املوضوع رمبا يكون نقطة انطالق للباحثي من بعده يف هذا املوضوع البحثَ 

 ،والنقاط اليت طرحهاهو كثرة الشواهد القرآنية على األفكار  الذي حيسب هلذا البحثواألمر 
راسخة يف البحوث من خالل عدة  مع هذا الباحث الذي له قدمٌ  ومع أين ال أستطيع مقارنة نفسي

  .حقها أن أشري لنقطة أراه مل يوّفها  أنين أرغبُ إاّل  -كما اطلعت-مؤلفات 
 ،حبثه د هدفأنه مل حيدِّ إىل  ، باإلضافةأمهيتهحث قد خلط بي هدف هذا البحث و البا وهي أنَّ 

 .إال أنين رأيت بعض النقاط اليت ذكرها يف أمهية البحث رمبا تصلح أن تكون هدفا للبحث

 :ثانيةالدراسة ال -4
 .(ضمار في ضوء نظرية العامل النحويتقدير الحذف واإل)
 :وصف الدراسة -أ

 من قسم األدب العرب كلية اآلداب األستاذ مالوي صالح الدين لمؤلفحبث قصري ل
 .اجلزائريف جامعة حممد خيضر من  جتماعية واإلنسانيةاالوالعلوم 

 .أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري حتت قسم جملة املخرب هذا البحث يف نشروقد 
ويورد أقوال النحاة اليت تدل على ضرورة  ،عن أمهية التقدير يف النحو العرب باحثيتحدث ال

ن هو األوىل بالتقدير، مث بي كيفية التقدير، ومَ مث ي التقدير، مث يستعرض ضوابط التقدير وشروطه،
مث  ،ويضرب أمثلة على هذا الكالم ،احملذوفات يف العربية ختضع لنظرية العامل النحوي يتكلم عن أنَّ 
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 .ويقرن هذا اإلضمار بنظرية العامل النحوي ،يستعرض اآليات القرآنية اليت ورد فيها اإلضمار
يف اإلضمار الوارد يف هذه د أقوال العلماء واختالفاِتم أحيانا وخالل هذه األمثلة القرآنية يور 

 .اآليات
 :الهدف والمنهج -ب

إشارة من قبل الباحث لتحديد  أيّ  مل أرَ  من خالل النسخة اإللكرتونية اليت وقعت بي يديَّ 
لكرتونية اليت رمبا يكون هناك نقص يف النسخة اإلو  ،ف البحث ومنهجه خالل هذه الدراسةهد

 .ِتاوجد
 :نتيجة الدراسة -ج

 .وقد خال هذا البحث من نتائج يف هنايته
 :عالقة هذه الدراسة مع دراستي -د

إال أنَّ تناوَل هذا املوضوع  ،نقطة االتّفاق بي هذا البحث وحبثي هو تناوُل موضوِع اإلضمار
 خمتلف اختالفا كبريا بي هذين البحثي.

هذا ا من قبل وتناوهل( رة يف اللغة العربية )اإلضمارهلذه الظاهالفارق اجلوهري بي تناويل ف
اإلضمار من الناحية  يف مواضيعل كثريا هو أنه يتناول اإلضمار من الناحية النحوية فرتاه يفصّ حث االب

رية لإلضمار ويضرب أمثلة كث ،ق بي اإلضمار عندما يقع يف العامل أو املعمولوتراه يفرّ  ،النحوية
 عليها.
فيتكلم مثال عن حذف خرب ليس يف فقرة  ،كثرياواإلعراّب  يف اجلانب النحوي ل يفصّ كما قلت و 

احلال واخلرب واملفعول واملنادى، يأيت باإلضمار وشواهده يف أبواب وكذلك  ،هلاواحدة ويضرب األمثلة 
 .ويتحدث أيضا عن اختالف الوجوه اإلعرابية باختالف التقدير

من دون التعمق يف املواضيع ر ين سأتناول دالالت اإلضماألن ؛أما تناويل لإلضمار فمختلف عنه
 النحوية املتعلقة بالتقدير واإلعراب.

 :حول الدراسةالباحث  تعليق -ه
استفدت كثريا وقد  ،رغم أنَّ هذا البحث اختصَّ بشكل كامل باجلانب النحوي يف اإلضمار

أضفتها للصور السابقة عندي من هذا اجلانب خالل دراسيت ألنين استطعت أن آخَذ صورًة جديدة 
وهو حبث  ،لذلك أرى أن هذا البحث حبث جيد وفيه جهد واضح من قبل كاتبه ،حول اإلضمار
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فما كتبه قليٌل جّدًا مقارنًة حبجم هذا املوضوع وغزارة  ،يستحق  التوّسع فيه أكثر مما كتبه الباحث
 شواهده.

ف واملنهج والنتائج رمّبا يكون نقطًة سلبيًة ومع جودة املوضوع إال أنَّ عدَم حتديد الباحث للهد
  هذا البحث. يف

 :ثالثةالدراسة ال -4
 م.إلى اإلظهار في القرآن الكري )الحذف( مارالعدول عن اإلض

 :وصف الدراسة -أ
 .نوفل إمساعيل صاحل لمؤلفعبارة عن حبث قصري ل

سنة من اجمللة امن والثالثي وقد نشر البحث يف العدد الثالعراق، الناشر: جملة جامعة ديايل يف 
 م. 2113

وماهي  ،بدأ الباحث حبثه مبقدمة قصرية حتدث فيها عن كيفية ورود هذا الباب يف كتب القدماء
مث انتقل الباحث للحديث عن آلية هذا الفن وضرب أمثلة له ، التسمية اليت اصطلحوا عليها هلذا الفن

العدول عن اإلضمار إىل بحث وهو تطبيق هذا الفن )هذا ال مث انتقل لصلب، وردت يف القرآن الكرمي
 .يوسفسيدنا من سورة  مثاالً  عشرَ  أحدَ  الباحثُ  ساقَ ، و ( يف سورة سيدنا يوسفاراإلظه

 :الهدف والمنهج -ب
ديد للهدف حتغالِب أساسياِت البحث العلمي، فال ل ل قراءة هذا البحث نرى غياباً من خال

يرتقي ملستوى البحث فهو  تطيع أن نعذر الباحث ألن ما كتبه الورمبا نس واملنهج من قبل الباحث،
 صفحة. دا من الصفحات مل تتجاوز مخس عشرةج قليالً  مل يكتب إال عدداً 

 :عالقة هذه الدراسة مع دراستي -ج
كما الدراسات السابقة اليت ذكرِتا، التشابه بي هذا البحث وحبثي هو موضوع اإلضمار، إال 

 وطرحه خمتلف.  أن تناول املوضوع 
وحبثي  ،ا حبثي فأطول منهأمّ  الدراسة قصرية جدا ههذف ،فرق جوهري بي حبثي وهذه الدراسةوال

 اإلضمار بشيء من التفصيل.ظاهرة  مركٌَّز يتناول أنواع دالالت
 وهو متضاد مع موضوع حبثي،تكلم عن العدول من اإلضمار إىل اإلظهار، ت ه الدراسةإن هذمث 



13 
 

أما  ،على تطبيق موضوعها على سورة سيدنا يوسف كامالً   تركيزاً  زةٌ هذه الدراسة مركّ  والذي أراه أنَّ 
من دون حتديدها بسورة من السور؛ اإلضمار  سأتكلم فيه عن دالالت ،متاماحبثي فمختلف عن هذا 

 بل تشمل القرآن كامال مع شعر العرب واألحاديث الشريفة.
 :نتيجة الدراسة -د

 ام عّدة نتائج منها:ذكر الباحث يف اخلت
إعادة الظاهر يف مجلة أخرى ، وكذلك اإلعادة باللفظ أحسن من إعادة االسم الظاهر مبعناه

إعادة الظاهر بعد طول الفاصل أحسن من اإلضمار لئال يتشتت ، و أحسن منه يف اجلملة الواحدة
ذكر ستة أسباب بالغية اليت يعدل هبا من اإلضمار إىل اإلظهار، و ذكر الدواعي البالغية ، مث الذهن

  هلذا الغرض.
 :حول الدراسة تعليق الباحث -ه

فنرى  ،هذه الدراسة تغيب عنها منهجية البحث فهي ال ترتقي ملستوى البحث كما قلت أنّ 
 .غيابا تاما لتحديد اهلدف واألمهية واملنهج

 الدراسة الرابعة: -3

 ظاهرة الحذف في ضوء االستعمال اللغوي

 وصف البحث: -أ
بدأ الباحث حبثه ث قصري للمؤلف د. ابراهيم حممد أبو اليزيد خفاجة، منشور يف االنرتنت، حب

َ فلخص البحث مب فيه أن ظاهرة احلذف من الظواهر اللغوية اليت تشرتك هبا اللغات اإلنسانية  بيَّ
متعددة، فال  ولكنها يف العربية أكثر قوة وثباتا، مث أشار إىل أن ظاهرة احلذف تأخذ يف العربية مظاهر

 بكاملها.تشمل الكلمة فقط بل تشمل بنية اجلملة العربية 
بعد ذلك انتقل إىل مقدمة قصرية، مث بدأ بتعريف احلذف لغة واصطالحا، مث ذكر أغراض 
احلذف باستفاضة مع أمثلتها، مث انتقل ألسباب احلذف، بعد ذلك بدأ بالتفصيل، فبدأ بذكر األوجه 

جه الصرفية، مث األوجه الرتكيبية والنحوية للحذف، وكل ذلك مع األمثلة القياسية للحذف، مث األو 
 الشعرية والقرآنية، مث ختم حبثه بالنتائج.
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 :الهدف والمنهج -ب 
غالِب أساسياِت ل يوجد غياب نرتنت اليت وقعت بي يديّ ل النسخة املنشورة يف االمن خال

 احث.ديد للهدف واملنهج من قبل البحتالبحث العلمي، فال 
 :عالقة هذه الدراسة مع دراستي -ج

كما الدراسات السابقة اليت ذكرِتا، التشابه بي هذا البحث وحبثي هو موضوع اإلضمار، إال 
 أن تناول املوضوع وطرحه خمتلف.  

ل يف فهذه الدراسة تتناول أغراض البحث باستفاضة وتفصيل كبري، فرتى الباحث يفصِّ 
دراسيت ال تفصل هذا  ه النحوية، وأغراضه البنائية؛ على حي أنَّ أغراض احلذف الصرفية، وأغراض

 .التفصيل يف أغراض احلذف وإمنا توضح طريقة دراسته عند النحويي وعند البيانيي
 :نتيجة الدراسة -د

 ذكر الباحث يف اخلتام عّدة نتائج منها:
 احلذف إحدى وسائل االختصار اليت جلأ إليها العرب للتخلص من الثقل

حاول البالغيون البحث عن األغراض البيانية للحذف، بينما اجتهد النحويون يف تقدير 
 احملذوف وعلة احلذف

 ورد احلذف يف نصوص اللغة العالية كالقرآن واحلديث والشعر والنثر مما يدل على مكانته
   احلذف دون اإلخالل باملعىن هو السلوك القومي ملستخدم اللغة
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 الوصفي اإلطار النظري الفصل الثالث:

 ثالثة مباحث:وتحته 

 

 (بعض أمثلته –مرادفاته  –تعريفه المبحث األول: مفهوم اإلضمار )

 

 المبحث الثاني: جهود العرب في دراسة ظاهرة اإلضمار

 

 اإلضمار عند كل من النحاة والبيانيين المبحث الثالث: عرض أنواع دالالت
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 (.بعض أمثلته-مرادفاته-فهتعري) مفهوم اإلضمار المبحث األول:

 أوالا: تعريف اإلضمار:
 .(1)اءفَ اط، واإلخْ : اإلسقَ لغة إلضمارُ ا

 ولإلضماِر يف لغِة العرِب معنياِن أصليَّان، يقول ابن فارس يف معجمه:
ومنه الفرس الضامر: أي يء، الشَّ  ةِ قَّ على دِ  مها يدل  أصالن صحيحان، أحدُ  والراءُ  وامليمُ  الضادُ " 

 شيءٍ  وكل   ،ىرجَ الذي ال يُ الغائب ُ  املالُ  عن العيون، ومنه رت ِ سَ تَ الو  الغيابِ على  يدل   رُ واآلخَ  اهلزيل،
 . (2)" مارفهو ضِ  ةٍ غاب عنك فال تكون منه على ثقَ 

 .(3)يف قلبك هُ الذي ُتْضِمرُ  الشيءُ  هوالضَِّمرُي وعليه ف
 :(4)قال األحوص بن أمحد األنصاري

َقى لَها في ُمضْ   (5)سريْ   رَة ودٍّ ي       وَم تُبَلى ال   سَّ  رائ    رُ           َمِر الَقلِب والَحَشاسَيب ْ
: " فهو إسقاُط الشيء لفظًا ال معىن "، أو: " ما تُرَِك ذكرُُه من اللفظ وأمَّا اإلضماُر في االصطالح

 .(7)" أثره مع بقاءِ  الشيءِ  تركُ أو: "  ،(6)وهو ُمراٌد بالنية "
 

                                 
، حممد املصري -عدنان درويش ، صطلحات والفروق اللغويةالكليات معجم في الم ،أيوب بن موسى، أبو البقاء احلنفي  (1)

 .1/135، ، فصل األلف والضاد(د.ط، )بريوت: مؤسسة الرسالة، د.ت
احتاد الكتاب العرب، ، عبد السالم هارون، د.ت، د.ط، )معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فاِرس بن زَكرِيّا ،احلسي وأبينظر:  (2)

 .3/231، ، مادة "ضمر"(م2112-هـ1423
(، ، د.ت، الطبعة األوىل، )بريوت: دار صادر، د.تلسان العربينظر: ابن منظور، أبو الفضل، حممد بن مكرم بن علي،  (3)

 .4/431مادة "ضمر"، 
بد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن عاصم األنصاري، من بين ضبيعة: شاعر هجاء، صايف الديباجة، من طبقة مجيل ع األحوص: (4)

، خري الدين بن الزركلي الدمشقيم. ينظر:  723، تويف يب. كان معاصرا جلرير والفرزدق. وهو من سكان املدينةبن معمر ونص
 .4/116(، م2112، د.ت، الطبعة اخلامسة عشر، )دار العلم للماليي، األعالمحممود، 

 .1/71، د.ت، د.ط، املكتبة الشاملة، ديوان األحوص (5)
 .1/384 ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،بن موسىأيوب ، أبو البقاء احلنفي (6)
بريوت: دار عة من العلماء، الطبعة األوىل، )، حتقيق مجاكتاب التعريفات ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف، اجلرجاين (7)

 .1/23(، م1383-هـ1413الكتب العلمية، 
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 هنِ يف الذِّ  فكرةٍ  تكوينُ بأنه: " محد خمتار عمر ُعرَِّف اإلضمار جم اللغة العربية املعاصرة أليف معو 
 .(1)" عنها صراحة معربٍَّ  وغريَ  متضمَّنةً  تكونُ 

 ثانياا: ُمَراِدفَات اإلضمار:
غة، تنوََّعِت املصطلحاُت اليت استخدمها الن حاُة والبالغي وَن للتعبري عن معىن اإلضمار يف الل

يف هذا املضمار: " احلذف " و" االسِتَتار " و" اإلْسَقاط " و" ومن هذه املصطلحاِت املستخدَمِة 
جتُد هلا ما يؤيُِّدَها ويدعُمَها يف كتِب علماِء  ل  هذه املرادفاتِ " الطّرح "، وكاإِللَقاء " و" الكّف " و

 من غريها من املرادفات األخرى. العربية، وإْن كانت بعُض املرادفات مشهورًة ومستعملًة أكثرَ 
 مصطلح " الحذف ": -5

أكثر املصطلحات استعمااًل وأكثرها تناواًل وشهرة. واستعماُل مصطلِح احلذِف مراِدفَاً 
، ال يكون مبنزلة إنْ  وْ لَ لإلضمار ظهَر عند النحاِة األوائل؛ من أمثال سيبويه؛ حي قال يف كتابه: " و 

 .(2)"  عليه األمساءبىَن تُ  هذا املوضعِ  يف رٌ مضمَ  ففيه فعلٌ  ا اسمٌ هَ بعدَ  طَ سقَ  ها إال األفعال؛ فإنْ بعدَ 
وبراءًة  ِسرْتاً  يكذا؟ فيقوُل: ِحجراً، أو  كذاذلك أن قول الرجُل للرجل: أَتفعل   ومثلُ وكذلك قوله: " 

على اسم  اً يَّ على إضمار الفعل، ومل يُرِْد أن جَيعله مبتدأ خربه بعده وال مبن يَنتصبُ هذا ف ،من هذا
 .(3)"مضَمرٍ 

 يف مظهرٍ  أخرى تعملُ  ةً مرَّ  وتكونُ ، ه ما بعدهرُ يفسِّ  رٍ يف مضمَ  عاملةً  ةً عَم تكون مرَّ فنِ وكذلك قوله: " 
 .(4)" ال جتاوزه

 
 

                                 
(، م2118-هـ1423عامل الكتب، ، د،ت، الطبعة األوىل، )ية المعاصرةمعجم اللغة العرب، أمحد خمتار عبد احلميد عمر(1) 

2/1363. 
 

، عبد السالم حممد هارون، )مجهورية مصر العربية: مكتبة اخلاجني، الكتاب سيبويه، أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنرب، (2)
 .1/263(، م1366

 .1/326، المرجع السابقسيبويه،  (3)
 .2/177، الكتاب بن عثمان بن قنرب، سيبويه، أبو بشر، عمرو (4)
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 .(2")  ى احلذُف إضماراً مَّ سَ يُ  يف اصطالح النحويي، أعين أنْ  وهو موجودٌ " : (1)أبو حيانوأشار إليه 
 .(3)" باالستقراء مُ علَ كلٌّ منهما مبعىن اآلخر كما يُ   لُ عمَ تَ سْ وقد يُ  ": اخلفاجيل الشهاب و قيو 

كثرٌي ومبثوٌث يف ثنايا كتابه   للّداللة على معىن احلذف للفظة " اإلضمار " وكذلك استعماُل املربِّدِ 
 وميماً  اً َأن يكون كافَ  اإِلضمارِ  اْعَلم َأنَّ حدَّ ع املذكر: " املقتضب، فيقول مثاًل يف باب إضمار مج

 .(4)" فـََتقول ضربتكمو يَا قوم ورأَيتكمو املنطلقي ،ِإذا َكاَن املخاطبون مذكَّرِين وواواً 
اعلْم أنَّ هاُهنا بابًا مَن اإلضمار واحلذِف ُيسمَّى اإلضمار على وكذلك استعمله اجلرجاين فقال: " 

  .(5)" أردَت: أكَرمين عبُد اهلل ،تفسري. وذلك مثُل قوهِلم: أكرَمين وأكرمُت عبد اهللشريطِة ال
وما ِمْن حمذوٍف جتده قد ُحِذَف إال  ،وكذلك قوله: " اعلْم أنَّ هاهنا باباً من أبواب اإلضمار واحلذف

ِس أوىل من الن   ،وأنت جتُد حذَفه هناَك أحسَن من ذِكرِه وترى املالَحَة   ،طِق بهوترى إضماَرُه يف النفّْ
 .    (6)كيف تذهُب إن أنَت رُْمَت التكلَّم به "

ولكن وجدنا بعض العلماء الذين فرّقوا بي املصطَلَحي " اإلضمار واحلذف "، كالزركشي الذي فرَّق 
 . (7)بينهما فقال: " شْرُط املضَمِر بقاُء أثِر اللفِظ خبالِف احلذف "

 بن مضاء القرطيب جند هلما كالماً يف التفريق بي املصطلَحي.وكذلك أبو علي الفارسي وا

 

                                 
ابن َحيَّان الغرناطي األندلسي اجلياين،  ،مد بن يوسف بن علي بن يوسفحم ،م 1344 - 1256 :أبو حيان األندلسي (1)

 ه. مناشتهرت تصانيفه يف حياته وقرئت علي، من كبار العلماء بالعربية والتفسري واحلديث والرتاجم واللغات. النـِّْفزي، أثري الدين
 .7/152، األعالم، خري الدين بن حممود، الزركلي الدمشقي احمليط. ينظر: البحر احمليط يف تفسري القرآن :كتبهأشهر  
 علي حممد معوض، الطبعة الثانية،  -، عادل أمحد عبد املوجودالبحر المحيط ،مد بن يوسفاألندلسي، أبو حيان، حم(2) 

 .643/ 1 ه(،1422-م2111)بريوت: دار الكتب العلمية،
"عناية القاضي وكفاية  املسماةتفسري البيضاوي  الشهاب علىحاشيته  ،شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمراخلفاجي،  (3)

 .1/178(، .ت، د.ط، )بريوت: دار صادر، د.ت، د"الراضي
 .1/268(، الكتب، د.ت، حممد عبد اخلالق عظيمة، د.ط،)بريوت: عامل المقتضباملربد، أبو العباس، حممد بن يزيد،  (4)
ة: القاهر ود حممد شاكر، الطبعة اخلامسة، )، حممدالئل اإلعجازاجلرجاين، أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد،  (5)

 .1/132(، م2114الشركة الدولية للطباعة، 
 .146 ، صالمرجع السابقاجلرجاين،  (6)
د أبو الفضل إبراهيم، د.ط، )بريوت: املكتبة ، حممهان في علوم القرآنالبر الزركشي، بدر الدين، حممد بن عبد اهلل،  (7)

 .3/112(، العصرية، د.ت
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 مصطلح " االستتار": -2
 .(1)رفع "ضمائر الاملختص  بصطلح  املهو " 

 ه لفظاً قبلَ  هو االسم اّلذي يعوُد ِإىَل ظاهرٍ  رِ ُمضمَ ـال حد  وجنده عند العكربي يف لبابه عندما يقول: " 
 .(2)"ِفيِه َوُهَو االستتاُر  واالشتقاق موجودٌ  ،َأو تـَْقديرا

االستتار  ص  وخيتَ  ةٌ مبنيَّ ألفاظ ها كل    الضمائرِ  وألفاظُ يقول: "  وكذلك جتده عند ابن هشام عندما
 .(3)" بضمري الرفع

جزٌء من  أنَّ االستتار جزءٌ من اإلضمار، واإلضمارُ  إاليشرتكان يف املعىن اللغوي،  واالستتارُ  اإلضمارُ ف
أّما يكون يف ضمائر الرفع،  بي االستتار واحلذف، فتكمن يف أنَّ االستتارَ  عالقةُ ال مااحلذف، أ
 .جزٍء من أجزاء اجلملة يكون يف أيِّ احلذُف ف

 مصطلح " اإلسقاط ": -4
اإلسقاط من املعاين اليت وردت يف كتب العرب كمراِدٍف يف الداللة ملصطلح اإلضمار 

 يف كتابه:  ومصطلح احلذف، ودليله ما قاله سيبويه
عنه ي وشبهي، مثل :وذلك ألهنم استغنوا بقوهلم، ومذ، وحىت، أنت كزيد وذلك الكاف يف" 

 . (4)" فأسقطوه
 ا ألفٌ هَ تسقط إذا كانت بعدَ  إضمارٍ  عالمةِ  إذا جاءت بعدَ  والثقيلةَ  اخلفيفةَ  أنَّ  واعلمْ وكذلك قوله: " 

 .(5)" مع النون اخلفيفة والثقيلة والم فإهنا تسقط أيضاً  أو ألفٌ  خفيفةٌ 
 

                                 
كة م، الطبعة األوىل، )عبد املنعم أمحد هريدي، شرح الكافية الشافية، حممد بن عبد اهلل، أبو عبد اهلل، ابن مالك اجلياين (1)

 .5/233(، املكرمة: جامعة أم القرى، د.ت
دمشق: دار اإلله النبهان، الطبعة األوىل، )، عبد اللباب في علل البناء واإلعرابأبو البقاء، عبد اهلل بن احلسي، العكربي،  (2)

 .1/474(، م1335ـ-ه1416الفكر، 
 ، د.ت، الطبعة اخلامسة، بن مالكاأوضح المسالك إلى ألفية ، مجال الدين بن يوسف، أبو حممد، ابن هشامينظر:  (3)

 . 1/87(، م1373يل، )بريوت: دار اجل
 .2/383، الكتابينظر: سيبويه، أبو بشر، عمرو بن عثمان،  (4)
 .3/513، الكتاب أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنرب،سيبويه، ينظر:  (5)
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 غريه؛ بل جتده يف كتِب علماءَ  ،سبوهذا االستعمال هلذه اللفظة ليس مقصورًا على سيبويه فح
وعند املربد يف  ،(1)" التنوين الجتماع الساكني تسقطعند األخفش يف قوله: " أ فتجده

 ، وكذلك عند غريهم من علماء العربية.(3)سراج يف األصول، وعند ابن ال(2)املقتضب
 " اإللقاء ": مصطلح -4

 ،وهو من األلفاظ اليت وردت عند بعض علماء العرب مراِدَفًة ملصطلَحي احلذف و اإلضمار
 يف كتابه عندما قال: وكثـَُر ذلك يف حذف احلركات واحلروف،  كما عند سيبويه

لرجل مثِلك أن يفعل ذاك، وما حيسن بالرجل خرٍي منك أن يفعل من الصفة قولك: ما حَيسن با" و 
 .(4)" األلف والالمإلقاء وزعم اخلليل رمحه اهلل أنه إمنا جر هذا على نية  ذاك.

 .(6)يف لبابه ، وعند العكربي(5)يف مصنفه وكذلك جنده عند ابن األنباري
 مصطلح " الكّف ": -1

يف كتب علماء العربية مراِدفًا ملصطلَحي احلذف  -على ِقلَّةٍ -صطلح وقد ورد هذا امل
 .(8)وعند املربد يف املقتضب ،(7)وجند هذا اللفظ وارداً عند سيبويه يف الكتاب ،واإلضمار
 
 
 

                                 
، الطبعة األوىل، )القاهرة: هدى حممود قراعة، القرآن لألخفش يمعان، أبو احلسن اجملاشعي البلخياألخفش األوسط،  (1) 
 .1/32(، م1331-هـ1411بة اخلاجني، مكت
 .1/163، المقتضباملربد، أبو العباس، حممد بن يزيد،  (2)
 بريوت: مؤسسة الرسالة، ، د.ط، )عبد احلسي الفتلي، األصول في النحو، حممد بن السري ،أبو بكرابن السراج،  (3)

 . 1/43(، د.ت
 .2/13، المرجع السابقينظر: سيبويه،  (4)
، د.ت، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: البصريين والكوفيين، عبد الرمحن بن حممد، أبو الربكات، األنباري (5)

 .2/611(، م2113-هـ1424املكتبة العصرية، الطبعة األوىل، )
 .2/113، اللباب في علل البناء واإلعرابالعكربي، أبو البقاء، عبد اهلل بن احلسي،  (6)
 .1/185، 1/165، مرجع السابقالسيبويه، ينظر:  (7)
 .4/146 ،المرجع السابقربد، امل (8)
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 مصطلح " الطَّرح ": -6

ند وجنده ع ،وهذا املصطلُح مستعمٌل عند بعض علماِء العربيِة يف كتبهم للداللة على اإلضمار
، وعند ابن (3)، وعند ابن جين يف اخلصائص(2)وعند ابن السراج يف األصول ،(1)سيبويه يف الكتاب

 .(4)هشام يف أوضح املسالك

 نقول: إنَّ ملصطلح اإلضمار عدَّةوبناًء على ما سبق يف هذا املبحث ميكن أن نلخص القول ف  
جاٍت متفاوتة، وأكثرُها استعمااًل لفظيت مرادفاٍت يف كتب علماء العربية، وكل ها مستعملٌة على در 

 ِقلَّة.ب ادفات فنِجُد هلا وروداً ولكن احلذف واالستتار، أمَّا باقي املر 

 ثالثاا: أمثلة  عن اإلضمار:
يتَِّضُح املقال " فإنه حيُسُن بنا بعد املبحَثي السابَقِي أن  من املقولة املشهورة " وباملثال انطالقاً 
 ثلٍة من أجل توضيح معىن اإلضماِر بشكٍل عام.نورَِد جمموعَة أم

 أوالا: أمثلة  من القرآن الكريم:
يُعد  القرآُن الكرمُي املصدَر األوََّل يف بناء القواعِد النحويِة واللغوية، حيث أمَجَع النحاُة على 

ذِج بالبدِء بأمثلة حجيِِّته وفصاحِته، وانطلقوا منه يف بناِء قواعِدِهم، وسيلتزم الباحُث عند ذكِر النما
 القرآن. 

 .(5)( ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ..) قوله تعاىل:   -5
الفعل ) يكفي ( يتعدى إىل مفعولي، ذُِكَر املفعول األول الشاهد يف قوله تعاىل: فَسَيْكِفْيَكُهُم اهلل، ف

 .(6)واملقصود: فسيكِفْيَك ِشقاَقهموُأضِمَر املفعول الثاين، 

                                 
 .3/411، الكتابينظر: سيبويه، أبو بشر، عمرو بن عثمان،  (1)
 .2/272، األصول في النحو، حممد بن السري ،أبو بكرابن السراج،  (2)
 .2/32(، وت: عامل الكتب، د.ت، الطبعة الرابعة، )بري حممد علي النجار، الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جين (3)
 .4/232، بن مالكاأوضح المسالك إلى ألفية ، مجال الدين بن يوسف، أبو حممد، ابن هشام (4)

 .137 :، اآليةالبقرةسورة  (5)
 .1/583، البحر المحيط، مد بن يوسفينظر: األندلسي، أبو حيان، حم (6)
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 .(1)( ...ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) اىل:وقوله تع  -4
  .(2): ليقوُلنَّ خلَقُهنَّ اهللالشاهد يف قوله تعاىل: ليُقوُلنَّ اهلل، ُأضِمَر الفعُل الذي َرَفَع الفاعل، واملقصود

 .(3) ( ... ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) وقوله تعاىل: -4
عن  ،عن األنفال لونكَ أسود: ي..، واملقص يسألونك عن األنفال قِل األنفالُ  الشاهد يف قوله تعاىل:

 .(4)قل األنفال هلل والرسول :ولذلك جاء اجلواب ،تكونس نْ مَ ــا ولِ هَ حكمِ 
 .(5)( ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ) وقوله تعاىل:  -3

خرُب إنَّ املفهوم من السياق، واملقصود:  ملا جاءهم وإنه لكتاب عزيز، ُأضِمرَ  الشاهد يف قوله تعاىل:
 .(6)معاندوَن هالكون بالذكر لـمَّا جاءهم إنَّ الذين كفروا

 ثانياا: أمثلة  من األحاديث النبوية الشري فة:
 ومنها: (7)وقد اعتمَد الباحُث على األحاديث الواردة يف صحيح البخاري

 ،الجحفة من مِ االشَّ وأهُل  ،ةيفَ لَ ذي الحُ  من المدينة أهلُ  ل  هِ " يُ    :ى اهلل عليه وسلمصلَّ قوله   -5
 . (8)قرن " من د  نجْ  لُ وأه

جنٍد من قرن، ُأضِمَر  وأهلُ  ،اجلحفة من مِ االش الشاهد هو قوُل رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليِه وسلَّم: وأهلُ 
 الفعُل لداللِة السياِق عليه، واملقصود: ويُِهل  أهُل الشام من اجلحفة، ويهل  أهل جند من قرن.

                                 
 .25 :، اآليةلقمانسورة  (1)

 ، حتقيق إدارة الطباعة املنريية، الطبعة الرابعة، روح المعانيالفضل، شهاب الدين السيد حممود، ينظر: األلوسي، أبو  (2)
 .22/36-21(، ه1415-م1385: دار إحياء الرتاث العرب، بريوت)
 .1 :، اآليةاألنفالسورة  (3)

 .5/263، البحر المحيطينظر: األندلسي، أبو حيان، حممد بن يوسف،  (4)
 .41 :، اآليةتُفصِّلَ سورة  (5)

 .7/478، المرجع السابقاألندلسي،  (6)
ن ناصر الناصر، الطبعة األوىل، )دار طوق النجاة، ، حممد زهري بصحيح البخاريالبخاري، أبو عبد اهلل، حممد بن إمساعيل،  (7)

 (.ه1422
 .1525، رقم احلديث 2/134، باب ميقات أهل المدينة ،صحيح البخاري، كتاب احلج (8)
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ا نَ ا قدمْ فلمَّ  ،النساء غلبُ ن قريش   رَ ا معشَ نَّ وكُ .. : "....ى اهلل عليه وسلمصلَّ وقوله  -4
 . (1)" األنصار نساءِ  من أدبِ  نَ نا يأخذْ نساؤُ  قَ فطفِ  ، مهُ م نساؤُ هُ تغلب ُ  إذا قوم   األنصار على

الشاهد هو قول سيدنا عمر: وكنا معشَر قريش، ُنِصَب املفعوُل به ) معشر ( بفعل ُمضَمر، وهذا 
عرِب يف كالمها، وهو أسلُوب االختصاص، واملقصود: وكنا َأُخص  أو أقصُد األسلوُب من أساليِب ال

 معشَر قريش.
وا إال دُ لم يجِ  ثمَّ  ،لِ األوَّ  والصفِّ  ما في النداءِ  الناسُ  لو يعلمُ "  :ى اهلل عليه وسلمصلَّ وقوله  -4
ما في  ولو يعلمونَ  ،وا إليهقُ ب َ الستَ  ما في التهجيرِ  ولو يعلمونَ  ،وامُ هَ وا عليه الست َ يستهمُ  أنْ 
 .(2)" اا وَ ب ْ ا ولو حَ مَ هُ وْ ألت َ  بحِ والص   ةِ تمَ العَ 

، ُأضِمَر الفعُل الناقُص وامسُه وذكَر خربُه، واإلضماُر ألتومها ولو حبواالشاهد هو قول رسول اهلل: 
 واضٌح من داللة السياق، واملقصود هنا: ألتومها ولو كان إتيانـُُهم حبوا.

بنات،  أو تسعَ  بنات   عَ سبْ  كَ رَ أبي وت َ  كَ لَ هَ " ا، قال: مَ عنهُ  اهللُ  رضيَ  اهللِ  عبدِ  بنِ  جابرِ  حديث -3
: نعم، تُ يا جابر ؟ فقلْ  تَ جْ م: تزوَّ عليه وسلَّ  ى اهللِ صلَّ  اهللِ  ، فقال لي رسولُ اا بَ يِّ ث َ  امرأةا  تُ فتزوجْ 

 .(3).. ".اا بَ يِّ ث َ  : بلْ تُ ؟ قلْ  اا بَ يِّ ث َ  أمْ  اا رَ كْ فقال: بِ 
أضمر الفعل والفاعل، وقد ُفِهَما من السياق، الشاهد هو قول رسول اهلل: ِبْكرًَا أم ثـَيَِّباً، فقد 

 واملقصود: أتزوجَت بكراً أم تزوجَت ثيباً.
 نَ فِ قد دُ  بقبر   رَّ مَ  مَ عليه وسلَّ  ى اهللُ صلَّ  اهللِ  رسولَ  أنَّ "  ا:حديث ابن عباس رضي اهلل عنهم -1

 الليلِ  في ظلمةِ  اهُ قالوا: دفنَّ  ،أفال آذنتموني ؟ قال:، هذا ؟ قالوا: البارحة نَ فِ فقال: متى دُ  ،ليالا 
 .(4)"ى عليهوأنا فيهم، فصلَّ  :ه، قال ابن عباسا خلفَ نَ فْ فصفَ  ك، فقامَ ظَ نوقِ  ا أنْ نَ فكرهْ 

أضمر الفعُل ، فقد ؟ قالوا: البارحة هذا نَ فِ مىت دُ الشاهد هو قول رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليِه وسلَّم: 
 .؟ قالوا: البارحةنَ فِ مىت دُ املبين  للمجهوِل ونائبه، وقد ُفِهَم اإلضماُر من داللة السياق، واملقصود: 

 
                                 

 .5131، رقم احلديث 7/28، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ،حيح البخاري، كتاب النكاح( ص1)
 .615، رقم احلديث 1/126، باب االستهام في األذان ،صحيح البخاري، كتاب األذان (2)

 

 .5367، رقم احلديث 7/66، باب عون المرأة زوجها في ولدهصحيح البخاري، كتاب النفقات،  (3)
 .1321، رقم احلديث 2/87، باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائزالبخاري، كتاب اجلنائز، صحيح  (4)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
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 من أشعار العرب: أمثلة  ثالثاا: 

ِب القدماء العرب، جنُد ظاهرَة اإلضمار موجودًة بكثرة يف شعِر العر  وإذا انتقلنا إىل أشعار
 هذه األمثلة:منهم واحملدثي، ومن 

 : (1)قول حسان بن ثابت -5
 (2)النِ       ث  د اهلل م  نْ   رِّ عِ   شَّ   بِال ر    شَّ   وال       ا   هيشكرُ  ات اهللُ    َحَسنَ    ال لِ   ع  ف  ي نْ   مَ 

، ومع أهنا مضمرة إال (3)وله: اهلل يشكرها، أضمرت الفاء الرابطة جلواب الشرط الشاهد يف ق
 مفهومة من سياق الكالم، واملقصود: فاهلل يشكرها.أهنا 

  :(4)وكذلك قول أب العتاهية -4        
 ُروا عاشَ  ا تَ  ا مد  رٌّ لْو ب  شوفي الناس 

  
 (5)اءِ    طَ  وَب غِ        اُه اهللُ ث       ْن َكسَ   كِ     ول   

الشاهد يف قوله: لو بدا ما تعاشروا، أضمر فاعل الفعل بدا، ومع أنه مضمر إال أنه مفهوم 
 من سياق الكالم لداللة ما قبله عليه، واملقصود: لو بدا هذا الشر ما تعاشروا.

 :(6)وكذلك قول عنرتة بن شداد -4

                                 
وأحد املخضرمي الذين أدركوا  )ص(، شاعر النيب بن املنذر اخلزرجي األنصاري، أبو الوليد: الصحاب :سان بن ثابتح (1)

م. وكان من سكان املدينة. واشتهرت مدائحه يف الغسانيي، اجلاهلية واإلسالم. عاش ستي سنة يف اجلاهلية، ومثلها يف اإلسال
 .2/175، األعالم، خري الدين بن حممود، الزركلي الدمشقي. ينظر: م 674، تويف وملوك احلرية، قبل اإلسالم، وعمي قبيل وفاته

 ن، الطبعة الرابعة، ، عبد السالم هارو خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمرينظر: البغدادي،  (2)
 . 3/43(، م1337-هـ1418)القاهرة: مكتبة اخلاجني،

 .3/43، المرجع السابقينظر: البغدادي،  (3)

أبو اسحاق الشهري بأب العتاهية: شاعر مكثر، سريع اخلاطر، يف شعره ، إمساعيل بن القاسم، م 826 - 748 أبو العتاهية: (4)
ي بيتا يف اليوم، حىت مل يكن لإلحاطة جبميع شعره من سبيل. وهو يعّد من مقدمي املولدين، إبداع. كان ينظم املئة واملئة واخلمس
 . 1/321، األعالم، خري الدين بن حممود، الزركلي الدمشقي. ينظر: من طبقة بشار وأب نواس وأمثاهلما

 .1/2، د.ت، د.ط، املكتبة الشاملة، ديوان أبي العتاهية (5)
عمرو بن معاوية ابن قراد العبسّي: أشهر فرسان العرب يف اجلاهلية، ومن شعراء الطبقة األوىل. من أهل بن  عنترة بن شداد (6)

شدة  جند. أمه حبشية امسها زبيبة، سرى إليه السواد منها. وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفسا، يوصف باحللم على
مرئ القيس اصيدة من ذكرها. اجتمع يف شبابه بأن ختلو له ق لة " فقلَّ كان مغرما بابنة عمه " عب بطشه، ويف شعره رقة وعذوبة.

 .5/31، ألعالم، خري الدين بن حممود، االزركلي الدمشقيم. ينظر:  611تويف حنو  عر، وشهد حرب داحس والغرباء،الشا
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 (1)يِك بالكذبِ بِ نْ سوَد الذي ي ُ ي الحَ عنِّ           يَسلِ َوال تَ  يْ ْعلِ  ومي انظُري فِ    ْبَل قُ  يا ع
الشاهد يف قوله: يا عبل، أضمر الشاعر احلرف األخري من اسم حمبوبته، ومع أنه مضمر إال 

 أنه مفهوم لشهرته وعلم املخاطب به، واملقصود: يا عبلة.
 :(2)وكذلك قول حامت الطائي -3

 ر   ح  صِ   رِي دُ    وقِ   ا مُ   َح ي  يرِّ       وال          رَ   ق لُ   ي   ل لَ   ي   الل إنَّ   ْد ف          قِ أوْ 
 (3)ر    أْنَت حُ  اا ف  ف   ْ ْت َضي  َلبَ  إْن جَ           ر    مُ   ْن يَ   اَرَك مَ       َرى ن    ى يَ   َعسَ 

تقدير: أوِقْد الشاهد يف قوله: أوِقْد، وكذلك جَلَبْت، أضمر الشاعر مفعوَل الفعل أوقد، وال
ناَرك، وكذلك أضِمَر فاعُل جلبت، والتقدير: إن جلَبْت ناُرك ضيفاً، ومع أنَّ املفعول والفاعل 

 .مضَمران إال أهنما مفهومان من سياق الكالم
 :(4)وكذلك قول ابن زيدون -1

 (5)يَناالِ   هُجْرُه ق  يَن عنُه، َولم ن  سالِ             لْم َنْجُف أفَق جمال  أنِت كوكُبهُ 
الشاهد يف قوله: مل جنف، أضمر الشاعر فاعل الفعل جنف، والتقدير: مل جنف حنن، ومع أن 

 .الفاعل مضمر هنا إال أنه مفهوم من سياق الكالم
 

                                 
 ، د.ت، د.ط، املكتبة الشاملة، د.ص.ديوان عنترة (1)

يضرب . : فارس، شاعر، جواد، جاهلييّ ، أبو َعدِ سعد بن احلشرج الطائي القحطاين حامت بن عبد اهلل بنحاتم الطائي:  (2)
شعره كثري، ضاع معظمه، وبقي . ودة. كان من أهل جند، وزار الشام فتزوج ماوية بنت حجر الغسانية، ومات يف عوارضاملثل جب

. ته يف السنة الثامنة بعد مولد النيب صّلى اهلل عليه وسلممنه ديوان صغري. وأخباره كثرية متفرقة يف كتب األدب والتاريخ. وأرخوا وفا
 .2/151، األعالم، خري الدين بن حممود، الزركلي الدمشقيينظر: 

 .1/34، د.ت، د.ط، املكتبة الشاملة، ديوان حاتم الطائي (3)

ندلسي، أبو الوليد: وزير  محد بن عبد اهلل بن أمحد بن غالب ابن زيدون، املخزومي األ، أم 1171 -1114 ابن زيدون:(4)  
أضحى التنائي بديال  وهو صاحب ) ،( حبرتّي املغرب ويف الكتاب من يلقب ابن زيدون ب )، من أهل قرطبةهو كاتب شاعر، 

، خري الدين بن حممود، الزركلي الدمشقي. ينظر: وأما طبقته يف النثر فرفيعة أيضا املشهورة، ( من القصائد املعروفة من تدانينا
 .1/158، الماألع
 .1/5، د.ت، د.ط، املكتبة الشاملة، ديوان ابن زيدون (5)



26 
 

، متكلمًا بلسان التنوخيِّ املفتخر واملعتزِّ بانتمائه (1)وكذلك قول أب الطيب املتنيب -6
 وحدَِّة النظر والقوِة والشكيمة:وصفاته الفضلى من الشجاعة والكرم 

 طوي  ُل ال َقن  َاِة طوي  ُل ال  سِّ  ن  انِ     طوي   ُل النِّج    اِد طوي     ُل الِعَم    اِد                      
 (2)حديُد الُحَساِم حديُد الَجَنان    حديُد اللََّحاِظ حديُد الحَف اِظ                   

ــنــاِن.... (  -طويــُل الـَقنــَاِة  -طويـــــُل الِعَمــــاِد  -) طويـــُل النِّجـــــاِد  الشاهد يف قوله: طويــُل الــسِّ
أضمر املبتدأ يف كل اجلمل الواردة يف هذين البيتي، ومع أنه مضمٌر إال أنه مفهوم من سياق الكالم، 

ــنــانِ هو طويالِعَمــــاِد،  د: ) هو طويـــُل النِّجـــــاِد، هو طويـــــلُ واملقصو   (. ــُل الـَقنــَاِة، هو طويــُل الــسِّ
ويذم   وكذلك قول املتنيب يف قصيدة ميدح فيها حممد بن عبيد اهلل العلوي املشطب، -7

 الشاعُر ليايل احلب والشوق اليت حرمْتُه النوم:
 (3)يرُقُدَهاشوقاا إلى من يِبيُت    بِْئَس اللَّياِلْي َسِهْدُت من طَرب  

..، أضِمَر البدُل يف هذه اجلملة، وهو مفهوم من سياق  الشاهد قوله: بئس الليايل سهدت
 الكالم، واملقصود: بئس الليايل لياٍل سهرت فيها.  

وهبذا يكون الباحث قد أمتَّ باختصاٍر كالَمه عن أمثلِة اإلضماِر الواردِة يف القرآن الكرمي واحلديث 
 عرب.الشريف والشعر ال

                                 
ه،  313، ولد سنة األديب الشهري باملتنيب ،سن اجلعفي الكويفاحلسي بن احلأمحد بن  ،أبو الطيب ،شاعر الزمان المتنبي: (1)

ينظر: الذهيب، مشس الدين حممد بن  ه. 354، تويف سنة وسار ديوانه يف اآلفاق ،لغ الذروة يف النظم، وأرىب على املتقدميب
 .16/133(، م1385دمشق: مؤسسة الرسالة، يب األرناؤوط، الطبعة الثالثة، )شع سير أعالم النبالء،أمحد، أبو عبد اهلل، 

وىل، درويش اجلويدي، الطبعة األ، ديوان المتنبيمتنيب، أبو الطيب، أمحد بن احلسي بن احلسن بن عبد الصمد اجلعفي، ـال(2) 
 .2/452م(، 2111املكتبة العصرية، )بريوت:

 .1/185 ،المرجع السابقاملتنيب،  (3)
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 جهود العرب في دراسة ظاهرة اإلضمار: المبحث الثاني:
فتحدَّثوا عن  ،وأشبُعوُه كالمًا وحتلياًل وتفصيال ،وقد تناول كثرٌي ِمَن علماِء العرِب هذا الباب

 اإلضماِر تعريفاً وأمثلًة وأنواعاً وأقساماً وشروطا.

 قدماء واحملدثي.وسنحاوُل أْن نستعرَض جهوَد أهمِّ علماِء العربيِة من ال

 أوالا: جهود العلماء القدماء.
يقصُد الباحُث من هذا املبحث إلقاَء الضوِء على ما بذله علماء العربية يف دراسة هذه 
الظاهرة، وما توصلوا إليه من نتائَج يف تناولِـهم هلذه الظاهرة، وميكن تقسيم هذه اجلهود إىل قسمي: 

 نبدأ بالقدماء، ومن أبرزهم:جهود املعاصرين، وسو جهود القدماء، 
 :(5)سيبويه -5

لقد اهتمَّ سيبويه هبذه الظاهرة يف كتابه، فتناوهَلا يف أكثر من باب، وحتت عدَِّة مسمَّيات، 
حىّت  ،منها على سبيل املثال ال احلصر؛ باب مسَّاه " هذا باٌب حُيَذُف منه الفعُل لكثرتِه يف كالمهم

ا الباب درس سيبويه احلذَف املتعلَق بالفعل لكثرِة دورانِه على ألسنة ، يف هذ(2)صاَر مبنزلِة املثل "
َداً لذلك شواهَد من كالم العرب وأشعارهِم وأمثلِتهم، " كقوِل العرب:  ، هذا وال زََعَماِتكالعرب ُمعدِّ

إضمار ، تناول فيه (4)"باب من االبتداء ُيضَمر فيه، وباٌب آخر مسَّاه " (3)أي: وال أتوهَُّم زعماتك"
 اإلضمار، وباٌب آخر مسَّاه " (5)" باب ما حذف الياء والواو فيه القياساملبتدأ، وباٌب آخر مسَّاه " 

                                 
طلب الفقه واحلديث مدة، مث ، إمام النحو، حجة العرب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب الفارسي، مث البصري سيبويه: (1)

. ينظر: قيل: مات سنة مثاني ومائة ،ال يدرك شأوه فيه أقبل على العربية، فربع وساد أهل العصر، وألف فيها كتابه الكبري الذي
 .7/346، سير أعالم النبالءالذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد، أبو عبد اهلل، 

 .1/281، الكتابسيبويه، أبو بشر، عمرو بن عثمان،  (2)
 .1/281، المرجع السابقسيبويه،  (3)
 .2/131، المرجع السابقسيبويه،  (4)
 .3/333، لمرجع السابقاسيبويه،  (5)
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الذي ال يقع  اب استعماهلم عالمة اإلضمار، وباٌب آخر مسَّاه " ب(1)" ليَس وكاَن كاإِلضمار يف إن يف
 صعب اإلحاطة هبا هنا.. وأبواب كثرية ي(2)" موقع ما يضمر يف الفعل إذا مل يقع موقعه

 : (4)ابن جني -4
َة أبواب؛ منها باٌب تناول ابُن جين ظاهرة احلذف يف كتوقد  ابه ) اخلصائص (، فأفَرَد هلا عدَّ

، اعترب فيه أنَّ احلذَف يف العربية نوٌع من الشجاعة ملا ُيضِفي على املعىن (4)مسَّاه " شجاعُة العربية "
 والتأخريُ  والتقدميُ  والزيادةُ  ا هو احلذفُ ذلك إمنّ  معظمَ  أنَّ  اعلمْ : " فقال حتت هذا الباب ،من مجالية

من  وليس شيءٌ   . واحلركة واحلرفَ  واملفردَ  اجلملةَ  العربُ  قد حذفتِ و   . على املعىن والتحريف واحلملُ 
باٌب ، وكذلك (5).. " علم الغيب يف معرفته من تكليفٍ  وإال كان فيه ضربٌ   . عليه ذلك إال عن دليلٍ 

احلرف الذي حيذف " حتدََّث فيه عن أنَّ  اب يف زيادة احلرف ِعوًضا من آخر حمذوفآخر مسَّاه: " ب
، وباٌب آخر مسَّاه: " حذف اهلمز (6) منه على ضربي: أحدمها أصلي واآلخر زائد عوضاً ر بآخ جياءُ 

 . (7)ن عدِمهوإبداله " اعترَب فيه أنَّ الضرورة الشعرية هي اليت تقرُِّر حذف اهلمز م
  :(8)عبد القاهر الجرجاني -4

                                 
 .1/63، الكتابسيبويه، أبو بشر، عمرو بن عثمان،  (1)
 .2/352، المرجع السابقسيبويه،  (2)
له ، كان أبوه جين مملوكًا رومياً ،  كان إمامًا يف علم العربية  ،أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي النحوي املشهور ابن جني: (3)

"،   " اخلصائص " و " سر الصناعة ب عدة منها:من التصانيف املفيدة يف النحو كته ول، احسنة، ويقال أنه كان أعور  أشعارٌ 
. ينظر: مثائةمثائة باملوصل. وتويف يوم اجلمعة لليلتي بقيتا من صفر سنة اثنتي وتسعي وثالالكانت والدة ابن جين قبل الثالثي والث

 ، إحسان عباس، الطبعة األوىل، األعيان وأنباء أبناء الزمان وفيات، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممدابن خلكان، 
 .3/246(، م1334)بريوت: دار صادر،

 .2/361، الخصائصابن جين، أبو الفتح، عثمان بن جين،  (4)
 .2/361، المرجع السابقابن جين،  (5)
 .2/287، المرجع السابقينظر: ابن جين،  (6)
 .3/151، المرجع السابقينظر: ابن جين،  (7)
ن،  ان شافعيا عاملا أشعريا ذا نسك ودي، كبن عبد الرمحن اجلرجاين أبو بكر عبد القاهر ،شيخ العربية: عبد القاهر الجرجاني (8)

. ينظر: الذهيب، أبو عبد اهلل، مشس الدين حممد بن تويف سنة إحدى وسبعي وأربع مائة وقيل: أربع وسبعي، كان آية يف النحو
 .18/433، نبالءسير أعالم الأمحد، 
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تناول عبد القاهر يف كتابه ) دالئُل اإلعجاز ( ظاهرة احلذف، فأفرَد هلا عدَّة أبواب، منها 
 على سبيل املثال ال احلصر؛ باٌب مساه " القوُل يف احلذف " بدأه بكالٍم لطيٍف عن احلذف:

 ،فإنََّك ترى به ترَك الذكر ،شبيٌه بالسحر ،يُب األمرعج ،لطيُف املأخذ ،" هو باٌب دقيُق الـَمْسَلك
وأمتَّ ما  ،وجتدك أنطَق ما تكون إذا مل تنطق ،أزيَد لإلفادة ،والصمَت عن اإلفادة ،أفصَح من الذكر

 .(1)تكون بياناً إذا مل ُتِِبْ "
واضِع اليت يطِّرُد فيها غالُبها من الشعر العرب، مث تكلَّم عن امل ،مث بدأ بعرِض أمثلٍة كثريٍة عن احلذف

مث عن اخلالصة يف شأن ما حُيَذف، مث تكلَّم عن قاعدٍة ضابطٍة يف حذِف  ،مع أمثلته ،حذف املبتدأ
ومىت يكون إظهاُر  ،الفاعِل واملفعول، مث عن األغراِض يف ذكِر األفعاِل املتعديِة وحذِف املفعول

 عَلُم أنه ليس فيه بغري احلذف وجه. املفعوِل أحسَن من حذفه، مث ختم الباب بأمثلِة ما يُ 
 :(4)الزركشي -3

فأفَرَد بابًا خاصًا استفاض فيه استفاضًة   (، الربهان) تناول الزركشي هذه الظاهرة يف كتابه 
مّث انتقَل للتفريِق أوَّاًل بي دالليت  ،. بدَأ بابَه بتعريِف احلذِف لغًة واصطالحا(3)كبريًة مسَّاه " احلذف "

فالفرق عنده بينهما أن يكون يف احلذف مثَّ مقدََّرة،  ،جياَز إذ اعتربمها خمتلَفي الداللةاحلذف واإل
فإنه عبارٌة عن اللفِظ القليِل اجلامِع للمعاين اجلّمة، مث فرَِّق بي لفظيت اإلضمار  ،اإلجيازخبالف 

اول احلذَف بأنه خالٌف مث تن ،واحلذف، مّث حتدث على أنَّ احلذَف نوٌع من أنواع اجملاز على املشهور
مث فّصل يف أسباب احلذف مع ضرب أمثلٍة عديدٍة على كل  ،مث ذكر بعَض فوائد احلذف ،لألصل
وتارًة  ،وانتقل بعَدها للكالِم عن أدلَِّة احلذف فقال: " أنَّ الدليَل تارًة يدل  على حمذوٍف مطلق ،سبب

ذف وأقسامه؛ فقسمه إىل مثانيِة أنواٍع شرح  ، مث انتقل  للحديث عن شروط احل(4")على حمذوٍف معي 
كلَّ واحٍد منها ودعم كالَمه بأمثلٍة وفريٍة من القرآن الكرمي، بعد ذلك أفرد بابًا للحديِث عن حذِف 

وحذف  ،وحذف اخلرب ،فتحدث عن حذف املبتدأ ،وحتت هذا العنوان انَضوْت فروٌع كثرية ،االسم

                                 
 .146 ، صدالئل اإلعجازاجلرجاين، أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرمحن،  (1)
مد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي، أبو عبد اهلل، بدر الدين: عامل بفقه الشافعية ، حمم 1332 - 1344 الزركشي: (2)

 .6/61، ألعالم، خري الدين بن حممود، االزركلي الدمشقي. ينظر: فاةتركي األصل، مصري املولد والو ، واألصول
 .3/112، البرهان في علوم القرآنالزركشي، بدر الدين، حممد بن عبد اهلل،  (3)
 .3/118، املرجع السابقالزركشي،  (4)
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واملفعول... إىل هناية األمساء كلِّها،  ،والبدل ،والعطف ،رواجلار واجملرو  ،وحذف املوصوف ،الصفة
 وختم حديثه عن احلذف باحلديث عن حذف الفعل مث حذف احلرف.  

 :(5)الثعالبي -1
، لذلككاماًل خصَّص فصاًل  (، ففقه اللغة وسر العربية وقد تناول ظاهرة اإلضمار يف كتابه ) 

 سننِ ، تكلم فيه عن أنَّ احلذَف من (2)" ف واالختصاريف احلذ فصل جُمملٌ "  ذا العنوانهب وعنونه
 بعضَ  أورَد حتَت هذا البابِ وقد ، املتَّبع واملنهجُ  الطريقةُ  اليت قصدها هنا هية ة، والسنَّ عَ بَـ املتَّ  العربِ 

ناً بديعاً أضاف للمعىن مجالية ورونقاً وهباًء مل يكن موجوداً اليت َحَذفت فيها العرب حذفًا حس املواضعِ 
 قبل احلذف، وساق أمثلة وافرة من القرآن الكرمي وشعر العرب وأمثاهلم.

 :(4)ابن هشام -6
أخَذ موضوع احلذف يف كتاب ابن هشام املشهور ) مغين اللبيب يف كتب األعاريب ( جزءاً 

وأشَبَع  ،حيث استحوذ على أكثر من مئيت صفحٍة من صفحات الكتاب  ،واسعًا ال يستهان به
 ظاهرَة دراسًة وتبويباً وتقسيما، وأتى بأبواٍب جديدٍة يف احلذف مل يأت هبا سابقوه.املؤلف هذه ال

، فبدأ كالمه بأْن ذكَر مثانيَة شروٍط للحذف، سنأيت عليها (4)وقد عنون هذا الباب بعنوان" احلذف "
مث  ،منهيف هذا البحث إن شاء اهلل تعاىل، مث ذكر أنَّ الشيَء قد يَُظن  من باب احلذف وهو ليس 

مث نبَّه إىل أنه ينبغي أن يكون  ،وكيفية تقديره ،ومقدار املقدَّر ،انتقل بعدها لبيان مكان املقدَّر
احملذوُف من لفِظ املذكوِر مهما أمكن، مث تكلم عن أنه إذا دار األمُر بي كوِن احملذوِف مبتدأً أو خرباً 

                                 
مصنف كتاب "يتيمة الدهر يف ، شيخ األدب، أبو منصور عبد امللك بن حممد ابن إمساعيل النيسابوري، الشاعر الثعالبي: (1)

مات سنة ثالثي وأربع مائة، وله ، كان رأسا يف النظم والنثر،  حماسن أهل العصر"، وله كتاب فقه اللغة، وكتاب سحر البالغة
 .13/146، سير أعالم النبالءينظر: الذهيب، أبو عبد اهلل، مشس الدين حممد بن أمحد،  مثانون سنة.

الرزاق املهدي، الطبعة األوىل، )دار ، عبد فقه اللغة وسر العربية، يلعبد امللك بن حممد بن إمساعالثعاليب، أبو منصور،  (2)
 .1/237(، م2112-هـ1422إحياء الرتاث العرب،

، والدته ووفاته: : عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل بن يوسف، أبو حممد، مجال الدين، من أئمة العربيةبن هشاما (3)
لنا وحنن باملغرب نسمع أنه ظهر مبصر عامل بالعربية يقال له ابن هشام أحنى من قال ابن خلدون: ما ز ، م 1361 - 1313
، األعالم، خري الدين بن حممود، الزركلي الدمشقي". ينظر:  تصانيفه " مغين اللبيب عن كتب األعاريبأشهر من  ،سيبويه

4/146. 
، د.ت، مغني اللبيب عن كتب األعاريبام، ابن هشام، مجال الدين، أبو حممد، عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن هش (4)

 .1246 م(، ص2116-ه1426الطبعة الثانية، )القاهرة: دار السالم،
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أواًل أو ثانيًا فثانيهما أوىل، بعد ذلك بدأ بذكر  فأي هما أوىل ؟، أو إذا دار األمُر بي كوِن احملذوفِ 
 ،وعن البدل ،وعن الصلة ،وعن املضاف إليه ،فتكلَّم عن حذف االسِم املضاف ،أماكن احلذف

وعن احلال  ،وعن املعطوف واملعطوف عليه ،واملبتدأ واخلرب ،والصفة واملوصوف ،وعن الفاعل واملفعول
 ،وما النافية ،فتكلم عن حذف ال النافية ،تكلم عن حذف األدوات والتمييز.... إىل آخر األنواع، مث

ونون التوكيد... إىل آخر األدوات، مث تكلَّم عن حذِف  ،وأن الناصبة ،وأداة االستفهام ،وما املصدرية
 ،ومجلة جواب القسم ،ومجلة القسم ،ومجلة جواب الشرط ،فتكلَّم عن حذِف مجلة الشرط ،اجلمل

 وأخرياً عن حذف الكالم جبملته. ،لةوعن حذف أكثر من مج
 :(5)السيوطي -7

تناول السيوطي  يف كتابه املشهور ) اإلتقان يف علوم القرآن ( موضوَع احلذف حتت باٍب 
مث تناول  ،وإجياٌز باحلذف ،إِذ اعترَب أنَّ اإلجياَز نوعان: إجياٌز بالقصر ،(2)عنوانه: " اإلجياز باحلذف "

 وختم كالَمه عن احلذف بذكر شروطه وأنواعه. ،دًة لهحذَف املفعول ووضع قاع

 ثانياا: جهود العلماء المحدثين:
 عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: -5

فأفَرَد باباً  ،تناول الدكتور احلذف بطريقٍة مجيلٍة يف كتابه ) البالغة العربية أُسُسها وعلوُمها وفنوهُنا (
مث انتقل إىل  ،، بدأ الباب مبقدمٍة صغرية(3)الذكر واحلذف "خاّصاً للحديث عن هذا املوضوع مسّاه " 

دواعي ذكِر العنصِر مع إمكاِن إدراِك معناه لدى حذفه مع ضرِب أمثلٍة عديدٍة من الشعر العرب 
فتحدَّث عن  ،مث التعليق على هذه األمثلة، مث انتقل للحديث عن دواعي احلذف ،والقرآن الكرمي

 وضرب أمثلًة مجيلًة من القرآن الكرمي مصحوبًة بتعليقاته اللطيفة. ،البيان دواعي احلذِف عند علماءِ 
 

                                 
عبد الرمحن بن أب بكر بن حممد ابن سابق الدين اخلضريي السيوطي، جالل الدين: ، هـ 311 - 843، الَجاَلل الس ُيوطي ((1

 .3/311، األعالم الدين بن حممود، ، خريالزركلي الدمشقي. ينظر: إمام حافظ مؤرخ أديب
مصطفى البغا، الطبعة الثالثة، )دمشق:  ،اإلتقان في علوم القرآن، عبد الرمحن بن أب بكرينظر: السيوطي، جالل الدين،  (2)

 .2/818(، م1336ابن كثري، 
 -هـ1416د.ط، )دمشق: دار القلم، ، د.ت،البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ،عبد الرمحن حسن َحبَـنََّكة امليداين (3)

 .1/312(. م1336
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 فضل حسن عباس: -4
يف كتابه املعروف ) البالغة العربية فنوهنا وأفناهنا (، تناول الدكتور موضوَعَنا حتَت باٍب مسَّاه " 

وحتت احلذف تكلم  ،والثاين للحذف ،قسم الباب إىل قسمي: األوَّل للذكر ،(1)احلذف والذكر "
 ،مّث عن حذف املسند مع األمثلة والتعليقات ،أّواًل عن حذف املسند إليه مع األمثلة والتعليقات

مث ذكر املواطَن  ،وانتقل بعدها للحديث عن حذف املفعول به واألغراِض البالغيَِّة اليت يؤدِّيها حذفه
قيٍة ألسلوِب احلذف جاء فيها بأمثلٍة تطبيقيَِّة وختَم الباَب بدراسٍة تطبي ،اليت حُيذف فيها املفعول به
 مجيلٍة عن أسلوب احلذف.

 أحمد مصطفى المراغي: -4
اإلضمار حتت باٍب مسّاه ) احلذف (،  يف كتابه ) علوم البالغة (، تناول الدكتور موضوعَ 

ف ذَ ليت حيُ عن حذف املسند إليه، وما هي األغراض ا ه عن مزايا احلذف وشروطه، مث حتدَّثفي ثَ حتدَّ 
من القرآن وشعر العرب، مث انتقل للمسند وأغراض  هذا مع األمثلة الرصينة إليه، وكل   ألجلها املسندُ 
ف ذَ عن حذف املفعول به، وما هي األغراض اليت حيُ  للحديثِ  األخريَ  القسمَ  صَ حذفه، وخصَّ 

  لكتاب عن اإلضمار.ألجلها املفعول، وسيمر  معنا يف هذا البحث بعُض كالم املؤلف يف هذا ا
 :محمد محمد أبو موسى -3

 تناول املؤلف حتت باٍب مسَّاه (  خصائص الرتاكيب دراسة حتليلية لعلم املعاينيف كتابه ) 
) أحوال املسند ( حذف املسند، واألغراض اليت حُيَذف ألجلها املسند، وأتى بأغراٍض مجيلٍة جديدٍة 

لقرآن والشعر العرب، وتطرَّق ألقواِل سيبويه وعبد القاهر استنتجها من خالل تذو ِقه لبعض آيات ا
النحوية يف احلذف، وكذلك تكلَّم عن تقديِر احملذوف، وعن أماكن وجوب احلذف وجوازه، كل  هذا 

 مع األمثلة املناسبة الواضحة، وهذا الكتاب يُعد  من أفضل كتب احملدثي اليت تتناول هذه الظاهرة.

استعماهلا يف كتب العربية، على  رَ كثُـ   ار ظاهرةٌ ل جند أن ظاهرة اإلضمويف هناية هذا الفص
، حتت مسميات عديدة، وقد اختالف أنواعها؛ النحوية والصرفية والبالغية، عند القدماء واحملدثي

استطاعت هذه الدراسة من خالل هذا املبحث بيان جهود علماء العرب الواسعة يف دراسة وشرح 
 ظاهرة اإلضمار. 

                                 
 (.م1337-ه1417.ت، الطبعة الرابعة، )عمَّان: دار الفرقان،، دالبالغة العربية فنونها وأفنانهافضل حسن عباس،  (2)
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 كلٍّ من الن َحاة والبيانيِّين:  لمبحث الثالث: عرُض أنواِع داللة اإلضماِر عندا
يقصد الباحث من هذا املبحث توضيح اإلطار الوصفي للبحث بشكل كامل، وذلك بعرض 

 دالالت اإلضمار الواردة يف كتب كل من علماء النحو وعلماء البيان.
َ ون وضََّح أنَّ دالالِت اإلضمار ختتلف ما بي النحاة والبيانيي، وقبل ذكر هذه الدالالت ال بدَّ أن نبيِّ

فالّدالالت اليت يدل  عليها اإلضمار عند النحاة ختتلف متامًا عن الّدالالت اليت يدل  عليها اإلضماُر 
 عند البيانيي.

(  ككتاب ) مغين اللبيب ( البن هشام وكتاب )الطراز وبعودٍة بسيطٍة لكتب اللغِة والبالغةِ 
 جنُد أنَّ العلماَء بيَّنوا ووضَّحوا هذه االختالفات بي النحويي والبيانيي يف هذا الباب. للعلوي؛

وسنأيت يف هذا البحث على هذا املوضوع بالتفصيل بإذن اهلل ) يف الفصل الثاين (، ومن خالل 
ت اإلضمار اطالع الباحث على كالم العلماء يف دالالت مصطلح اإلضمار تبي لديه أن دالال

 تنقسم إىل قسمي، دالالت حنوية، ودالالت بيانية.
دالالِت اإلضماِر عند كل  من علماء النحو  -استعراضاً فقط دوَن شرٍح وتفصيل  -وسنستـعرض هنا 

 وعلماء البيان.

 أوالا: دالالت اإلضمار عند علماء البيان:
قرآن " إىل جمموعة دالالت تستفاد لقد أشار اإلمام الزركشي يف كتابه " الربهان يف علوم ال

 :(1)من احلذف بدال من الذكر، وكان من أهم تلك الدالالت
التفخيُم والتعظيم، اإلجياز، االختصار، التنبيُه على أنَّ الزماَن يتقاَصُر عن اإلتيان باحملذوف، وأنَّ 

رَانه يف كالم العرب، ومنها االشتغاَل بذكره يُفِضي إىل تفويت املهمِّ من الكالم، التخفيُف لكثرة َدوَ 
 رعايُة الفاصلة القرآنية، داللُة العقل على احملذوف، داللُة ما قبل الكالم أو ما بعده على احلذف. 

ومنها شهرتُُه حىت يكوَن ذكرُُه وعدُمُه سواء، ومنها التشريف: صيانـَُته عن الذكر تشريفًا له، ومنها 
 .(2)، قصُد العموم، قصُد البياِن بعد اإلهبام كما يف فعل املشيئة التحقري: صيانُة اللساِن عنه حتقرياً له

                                 
ين، عبد . وينظر: السيوطي، جالل الد3/114، البرهان في علوم القرآنينظر: الزركشي، بدر الدين، حممد بن عبد اهلل،  (1)

 .2/818، اإلتقان في علوم القرآنالرمحن السيوطي، 
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 ثانياا: دالالت اإلضمار عند علماء النحو:
وباالنتقال إىل دالالت اإلضمار عند علماء النحو، جند أنَّ ُجزءًا من هذه الدالالت اليت 

ما املتطابقة مع البيانيي، وأما اجلزء اآلخر فمختلف، فأ ،مع دالالت علماء البيان متطابقةيذكروهنا 
 فمنها:

، الظاهرةهذه رون هبا فسِّ اليت يُ  األسبابِ  عند النحاة، وهو أكثرُ  كثريٌ   هذا التعليلُ و  كثرُة االستعمال:
 فيحذفون ختفيفاً.  عندما تطول الرتاكيب ومنها طول الكالم:

احلذف ؛ كلإلعراب احلذفها: ، ومنالشعرية الضرورةُ وأما املختلفة عن دالالت علماء البيان، فمنها: 
م، ومنها: احلذف ألسباب قياسية أو صرفية؛ كاحلذف للرتخيم أو حذف صيغ اجلمع يف حالة اجلز 

 من بعض الكلمات. 
وسنأيت على  ،هذه هي أبرز دالالت اإلضمار اليت تكلم عنها علماء النحو وعلماء البيان

نَّ الفرَق بَي بلمحٍة سريعٍة وخمتصرة نقول: إ ن تفصيلها يف القسم الثاين من البحث بإذن اهلل، ولك
كل  منهما، فالنحويّون عندما يتكّلمون عن  دالالِت النحويي ودالالت البالغيي تتعلَُّق بطبيعِة عمل ِ
اإلضماِر ودالالتِه فإمنا يتكلمون حوَل ما يتعّلُق بالصناعة النحوية، ففي الصناعة النحوية ال جتد فعالً 

ظاهٍر أو مسترٍت أو مؤوَّل، وكذلك ال جتد يف اللغِة العربيِة مفعواًل به من دون فعل، وال  من دون فاعلٍ 
جتد أيضاً صفًة واردًة دوَن موصوف، وال حااًل دون صاحِب حال، أمَّا البيانّيون فُجل  اهتماِمهم يدور 

 الداللة اليت أفادها هنا. حوَل الداللِة البالغيِة اليت أفادها اإلضمار يف املوضع الذي أتى به وماهي
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  الفصل الرابع: اإلطار التحليلي:

 وتحته ثالثة مباحث

 : حقيقة اإلضمار بين الصناعة النحوية واإليجاز البالغيالمبحث األول

 ثاني: مواطن اإلضمار وشروطه بين الصناعة النحوية واإليجاز البالغيالمبحث ال

 بين الصناعة النحوية واإليجاز البالغي دالالت اإلضمارثالث: أنواع المبحث ال
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 ويَِّة واإليجاِز البالغّي:المبحث األول: حقيقُة اإلضماِر بين الصناعِة النح
أو مهتم  أو حُمب  للعربية أنَّ موضوَع اإلضمار استحوذ على حيٍِّز كبرٍي  مٍ متعلِّ ال خيفى على كلِّ 

وهذا املوضوُع حظَي بدراسٍة واسعٍة من علماِء  وواسٍع يف كتب علماء النحو وكتِب علماء البيان،
النحو والبيان، وليس شيٌء أدلَّ على هذا اجلهد واالهتمام مثَل كتب هؤالء العلماِء أنفِسِهم، 
فيصُعُب أن تفتح كتابًا مشهورًا يف النحو أو يف علم البيان إال وجتُد بابًا كاماًل يتحدَُّث عن هذا 

تباينًا واختالفًا يف الكالم والتحليل والتعاطي مع ظاهرة اإلضمار بَي  املوضوع، إال أنك سوف جتُد 
 كل  من علماء النحو والبيان.

وطبيعُة هذا االختالِف والتبايِن نابعٌة من طريقة الدراسة هلذه الظاهرة، فكلٌّ من علماِء النحِو 
 بطبيعِة ختص ِص كل  منهم.    وعلماِء البياِن يتناوُل دراسَة هذِه الظاهرة حسَب اهلدِف املتعلِّقِ 

ون من اإلعراب، وكلِّ ما يندرج حتت اإلعراب، فالنحاة يدرسون الرتاكيَب النحويَة فالنحاة يبدؤ 
وترابَطها بعضها بالبعض، فرتاهم يبحثون ويدرسون عن سبِب وجوِد حركِة إعراٍب معيَّنٍة يف هنايِة 

ة فهِمهم ملعىًن معٍي يف إعراهبم لكلمٍة معينٍة من الكلمة، وكذلك تراهم حياولون جاهدين إثباَت صح
 خالل الشواهد واألدلَّة اليت يسوقوهنا.

" علماء البيان " فطريقُة دراسِتهم لظاهرِة اإلضماِر خمتلفٌة متاَم االختالِف عن علماء أمَّا البالغيون و 
لتفتون للنواحي اجلمالية، حيث يبحثون النحو، فهم ال يلتفتوَن للناحيِة اإلعرابيَِّة وال يهتم ون هبا، بل ي

عن الصوِر الفنية، واللمساِت الذوقية، واللمحاِت اجلمالية اليت أضافها اإلضمار على مفردٍة أو مجلٍة 
  .  أو حرٍف معيَّ

حماولة إثبات أن علماء النحِو  ىل أن الباحث يريد من هذا املبحثوجتدر اإلشارة هنا إ
، وحياولون أن يفسِّروا هذه يدرسوَن أسباَب دخوِل اإلضم اِر على مفردٍة أو مجلٍة أو حرٍف معيَّ
 .األسباَب تفسرياٍت حنويٍة صرفة
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 وعليه يقول ابن هشام يف هذا املعىن:

" احلذُف الذي يلزُم النحويَّ النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة، وذلك بأن جِيَد خربًا دون 
أو بالعكس، أو معطوفًا بدون معطوٍف عليه، أو معموالً مبتدأ أو بالعكس، أو شرطًا بدون جزاٍء 

 وأمَّـــا قولُـُهم يف حنو:  ،(2)( ک ک ک گ        )وحنو:  (1)(ۈ ۈ ٴۇ ۅ   )  بدون عاِمل، حنو: 

إنَّ التقديَر: تـقـيـُْكُم الـَحرَّ والربْد، ففضوٌل يف النحو،  (3)( ڃ ڃ ڃ چ چ  )
وهلم: حُيَذُف الفاعُل لعظمِته وحقارِة املفعوِل أو بالعكس أو للجهِل به أو وإنَـّما ذلك للُمَفسِّر، وكذا ق

 .(4)للخوِف عليه أو منه وحنو ذلك، فإنَّه تطف ٌل منهم على صناعة البيان "
أمَّا علماُء البيان فيختلفون عن علماِء النحِو يف تناوهِلِم لإلضمار، فتناوهلم يدور حوَل الداللِة 

اإلضمار، ومدى تأثريه يف املتلقِّي، وهل مينُح اإلضماُر املفردَة أو اجلملَة املعّينِة مجاليًة  اليت دلَّ عليها
وسحراً  وإبداعًا يتذوَّقُه السامع، فرتى املعىن يصل إىل السامع عرَب أمجِل طريٍق وأروِع متثيل، ليصل يف 

 النهاية إىل هدف البالغة وهو اجلمال. 
 ول النحويي والبالغيي لإلضمار من خالل هذين املثالي:كما جند ذلك يف اختالف تنا

 .المثال األول قولهم: " الصالَة جامعة "
فهذه اجلملة اليت يقوهلا املنادي إخبارًا عن بدِء صالِة مجاعة توضِّحُ متامًا الكالَم الذي حتدثنا 

 به يف هذا الباب.
يبيـُِّنوا ويوضُِّحوا ملاذا جاءْت كلمُة الصالِة  فعلماء النحو، كان ُجل  اهتماِمِهم يف هذه اجلملة أن

ا منصوبٌة فَما هو العامُل  ا يف بداية اجلملة، ما هو إعراب هذه الكلمة، إذا وافقوا أهنَّ منصوبًة مع أهنَّ
 الذي َنَصبَـَها، ما تقديُر املضَمِر يف هذه اجلملة.

                                 
 .25 :، اآليةلقمانسورة  (1)
 .31:، اآليةالنحلسورة  (2)
 .81، اآلية: النحلسورة  (3)

 .1335 ، صمغني اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام، مجال الدين، عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن هشام،  (4)
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صالَة جامعٌة "، والذي نصَب كلمة الصالة إنَّ مث جتُدُهم يتَّفُقوَن أنَّ األصَل يف هذه اجلملة " إنَّ ال
 املضَمَرة.

أمَّا علماُء البيان فتجُدُهم يوضِّحوَن الفروَق الدِّالليَة الكبريَة بَي مجلة " الصالَة مجاعة " ومجلة " إنَّ 
 الصالَة مجاعة "، وما هي الدِّالالِت اليت تدل  عليها كل  مجلة.

 .ويمنع "المثال الثاني: " رب ك يعطي 
 فهذا املثال عبارٌة عن َمَثٍل شعيب  منتشٍر يف بالدنا بي عامَِّة الناس.

إذا وضعنا هذا املثال بي يدي علماء البيان، فلن جتد واحدًا منهم يلتفت إلعراب هذه اجلملة، بل 
 فاَدَها اإلضمار هنا.جتدهم منغمسَي يف التفكرِي والتأم ِل باحثَي عن الداللِة البالغيِة املناسبِة اليت أ

ولن خيتلف شخصاِن عند قراءِِتِم هلذه اجلملة أنَّ الكالَم املضَمَر واضٌح ومفهوٌم من سياق الكالم، إذ 
ما يشاُء َعمَّن يشاء "، فاملعىن الصحيح للجملة ال  ي ما يشاء ِلَمن يشاء ومينعُ املقصود " رب َك يعط

 يُفَهُم إال من خالِل الكالِم املضَمر.
اُل هذه اجلملِة بإضمارَِها، ألنك لو حاولَت أن تكتَبها كاملًة دون إضمار، لَــزَاَل مجاهُلا وانتفْت ومج

 بالغُتها.
زال ما كان يف الكالم من البهجة والطالوة، وصار  املضَمرُ  َهرَ ه مىت ظَ أنَّ اإلضماِر  نِ سْ حُ  طِ ر ومن ش

 الً وَّ إىل شيٍء َغث  ال تَناُسَب بينه وبي ما كان عليه أ
عن تقديِر مفعويَل يُعِطْي ومفعوِل مينع،  –يف هذه اجلملة  –أمَّا علماُء النحِو فكالُمُهم يدوُر 

فالفعل " َأْعَطى " يف اللغة العربية يتعدَّى ملفعولي، ومل يُذَكْر أيٌّ من املفعولي هنا، وكذلك تراهم 
فعوٍل واحد، ويف النهاية يقدِّروَن مفاعيَل مناسبًة يقدِّرون مفعواًل للفعل " مينع " ألنَّه فعٌل يتعدَّى مل

للمعىن فتصبُح اجلملة: رب َك يُعِطي ما يشاُء ِلَمن يشاء ومينُع ما يشاُء َعمَّن يشاء، أو بتقديٍر آخر: 
 رب َك يعِطي اخلرَي عباَده ومينُع الشَّرَّ عن عباده.   
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 اعة النحوية واإليجاز البالغي:لصنالمبحث الثاني: مواطن اإلضمار وشروطه بين ا
 بين الصناعة النحوية واإليجاز البالغي: أوالا: مواطن اإلضمار

تكلََّم الباحُث يف الفصل األوَِّل عن اإلضماِر بشيٍء من العموم، وسينتقل يف هذا الباب 
ذكِر  للكالم عن اإلضمار بتفصيٍل أكرب، من خالل حديثه عن املواطِن اليت يدخُلَها اإلضمار، مع

بعِض األمثلة لكلِّ موطن، ورأى الباحث أْن يقسَِّم املواطَن إىل ثالثة أقسام، القسم األول جعله 
والقسم الثاين لإلضمار الذي يعرتي اجلملة،  ،لإلضمار الذي يعرتي املفردة الواحدة، وحتته ثالثة فروع

كان الباحُث قد ذكَر مواطَن    وإنْ مار الذي يعرتي احلروَف واألدوات، والقسم الثالث واألخري لإلض
ا التوضيُح وشيٌء من إال أنه مل يتناوْل كلَّ املواطن، فليسِت الغايُة هي اإلحاطة،  لإلضمار؛كثريًة  إمنَّ

، فُلب  البحث يرتكز على دالالت اإلضمار ال مواطِنه، لذلك اختار الباحُث أكثَر مواطِن التفصيل
 ال هنالك بعض األماكن يعرتيها اإلضمار مل يذكرها الباحث.اإلضماِر شهرًة ووضوحاً فذكرها، وما ز 

 إضمار المفرد: -1
يقصد باملفرد: الكلمُة الواحدة، وهو عكُس املركب من كلمتي فأكثر، فهو قسيُم املركب، 

 إضمار وليس قسيَم املثىن واجلمع، وقد وجد الباحث أنَّ إضمار املفرد يتمثَّل يف ثالثة أمور: أوَّلُـها يف
 إضمار املسند، وثالثها يف إضمار متعّلقات الفعل. ملسند إليه، وثانيها يفا

املسند إليه: هو اجلزُء احملكوُم عليه كالفاعِل من اجلملِة الفعلية، إضم ار المسَند إليه:  -أ
اً ، أو: هو ما ال يستغين عن املسند وال جيُد املتكلُِّم منه بُ (1)واملبتدأ من اجلملة االمسية   .(2) دَّ

املبتدأ اسٌم مرفوٌع يذكُر غالبًا يف أوَِّل اجلملة للداللة على أنَّ حكَماً  إضمار المبتدأ: -(5)
  اب االستفهام.، وهو كثرٌي جداً يف العربية، يقع بعد القول، ويف جو (3)سيُنَسُب إليه

 
                                 

بريوت: مؤسسة الرسالة، ، د.ت، الطبعة األوىل، )معجم المصطلحات النحوية والصرفيةب اللبدي، ينظر: حممد مسري جني (1)
 .117 م(، ص1385-ه1415

 .1/23، الكتابسيبويه، أبو بشر، عمرو بن عثمان،  (2)
 .17 ، صالمرجع السابقينظر: حممد مسري جنيب اللبدي،  (3)
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 ومن أمثلته يف القرآن الكرمي: 

 .(1)(   يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت )قوله تعاىل: -)أ(    

قوله تعاىل: وقالت عجوٌز عقيم، ُأضِمَر املبتدأ، واإلضمار يظهر من سياق هنا  الشاهد
 .(2)الكالم، واملقصود: وقالت أنا عجوٌز عقيم

(3)( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) وقوله تعاىل: -(ب) 
. 

يعرف  ُأضِمَر املبتدأ، واإلضمار ظاهٌر من السياق ملن، الشاهد قوله تعاىل: بل عباٌد ُمْكَرُمون
 .(4)يف العربية، واملقصود يف املعىن هنا: بل هم عباٌد مكرمون

الفاعل هو اسٌم أسِنَد إليه فعٌل تامٌّ أصلي  الصيغة أو مؤوٌَّل به، أو:  إضماُر الفاعل: -(4) 
 يف إمكانية إضماره إىل ثالثة مذاهب: . وقد اختلفت آراء العلماء(5)هو االسم الذي وقع منه الفعل

ما يدل  على هذا اإلضمار،   ضماَر الفاعِل مطلقا، بشرِط وجودِ ألول من العلماء أجازوا إفالقسم ا
كوجوِد قرينٍة معينة، والقسم الثاين من العلماء منعوا إضماَر الفاعِل مطلقا، وشدَّدوا يف املنع، ألهنم 

ال، والقسم الثالث واألخري يروَن أنَّ الفاعَل عمدٌة يف الكالم، ال جيوُز االستغناُء عنه حباٍل من األحو 
 توسَّطُوا يف األمر، فأجازوا اإلضماَر ضمَن شروٍط حمددٍة كوجوِد قرينٍة دالٍَّة عليه. 

 

                                 
 .23 :، اآليةالذارياتسورة  (1)

يل إبراهيم، الطبعة ، عبد املنعم خلإعراب القرآنجعفر، أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادي النحوي،  النحاس، أبو (2)
 .4/163ه(، 1421األوىل، )بريوت، دار الكتب العلمية،

 .26 :، اآليةاألنبياءسورة  (3)
 .3/43، إعراُب القرآنّي، ينظر: النحَّاس، أبو جعفر، أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادّي النحو  (4)
 .176، ص معجم المصطلحات النحوية والصرفيةينظر: حممد مسري جنيب اللبدي،  (5)
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  ومن أمثلته يف القرآن الكرمي:

 .(1)( ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ...)وقوله تعاىل:-(أ) 

وإضماُر الفاعل مفهوٌم من  قوله تعاىل: حىت توارْت باحلجاب، ُأضِمَر فاعُل الفعِل تواَرت،الشاهد 
 .(2)حىت توارِت اخليل باحلجاب سياق الكالم، واملقصود:

 .(3)( ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ) وقوله تعاىل: -(ب)

وإضماُر الفاعِل مفهوٌم  هنا قوله تعاىل: فإذا نـََزَل بساحتهم، ُأضِمَر فاعُل الفعِل نزل،الشاهد 
 .(4)حتهم فَساَء صباُح املنِذرينفإذا نزَل العذاُب بسا من سياق الكالم، واملقصود:

كاَن وأخواتها: -(4) وإضماُر اسِم كاَن قليل، وهو وإْن ُأْضِمَر فيضَمُر مع كان  إضماُر اسم ِ
ويبقى اخلرُب وحيداً، فإضماُر كاَن مع امسها جائٌز مع بقاِء َخرَبِها، ويكثـُُر إضمارُها مع امسها بعَد إْن 

 وَلو الشرطيتي.

رسوِل اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم عندما جاءْتُه امرأٌة تطلب الزواج، فقال رجٌل  ومن أمثلته حديثُ 
جيلس عنده للرسول: زوِّجـنـيـَهـا، فسأَله النيب عمَّا ميِلك، فأجاب النيبَّ أنَّه ال ميلُك شيئا، فقال له 

 .(5)).... التِمْس ولو خاَتَماا من حديد... (رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

                                 
 .32 :، اآليةصسورة  (1)

 .3/311، إعراُب القرآنينظر: النحَّاس، أبو جعفر، أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادّي النحوّي،  (2)
 .177، اآلية: الصافاتسورة  (3)

 .3/311، المرجع السابقينظر: النحاس،  (4)
، الطبعة األوىل، )بريوت: مؤسسة الكتب أبو عبد اهلل السعيد املندوه، آداب البيهقيالبيهقي، أبو بكر، أمحد بن احلسي،  (5)

 .1/221(، م1388الثقافية،
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الشاهد قول رسول اهلل: ولو خامتاً، أضِمَرت كان مع امسها، واإلضمار مفهوٌم من سياق 
 الكالم، واملقصود: ولو كاَن امللَتَمُس خامتاً من حديد.

وإضمار اسم إنَّ قليٌل، وال ُيْضَمُر إال عندما تضَمُر إنَّ  إضمار اسم إنَّ وأخواتها: -(3)

ڄ ڃ ڃ ڃ )قوله تعاىل:  معموليها، ومن أمثلته عوخربُها، فاملضَمَر يشمُل األداَة م

 .(1)( ڃ چ چ چ 

، وإضمار املسَنِد إليه اسم إنَّ مع خربه واألداة ُأضِمرَ الشاهد قوله تعاىل: الذين كنتم تزُعُمون، 
َها مفهوٌم من السياقإنَّ وم م شركاِئيعمولَيـْ  .(2)، واملقصود: أيَن شركاِئَي الذين كنتم تزعموَن أهنَّ

املسَند: هو اللفظ الذي ال يستغين عن املسَنِد إليه وال جيُد املتكلُِّم  ضمار الُمْسَند:إ -ب
ا  ، أو: هو احلكُم املرَاُد إسناُده إىل احملكوم عليه، فاملسَنُد يف اجلملة الفعلية هو الفعل، ويف (3)منه بُدَّ

 .(4)االمسية هو اخلرب

من لفِظ أحداِث األمساِء وبُِنَيت لِـَما مضى الفعل: هو أمثلٌة ُأخَذت  إضمار الفعل: -(5)
ًا يف العربية، وله دالالٌت واسعة، ويف بعض (5)ولِـَما يكون ولِـَما هو كائن مل ينقطع ، وهو كثرٌي جدَّ

 األماكن يكون إضمارُه واجباً، ويف بعضها يكون جائزاً.

 ومن أمثلته يف القرآن الكرمي:

 

                                 
 .62 :، اآليةالقصصسورة  (1)

 .21/111-13، روح المعانيد األلوسي البغدادي، ينظر: األلوسّي، أبو الفضل، شهاب الدين السيد حممو  (2)
 .1/23، الكتابسيبويه، أبو بشر، عمرو بن عثمان،  (3)
 .117 ، صمعجم المصطلحات النحوية والصرفيةينظر: حممد مسري جنيب اللبدي،  (4)
 .1/12، المرجع السابقسيبويه،  (5)
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 .(1)( ڇ ڇ ڇ ڇ ) وقوله تعاىل: -(أ)

األوىل بفعٍل مضَمر، مًا سالماً، انتصبت كلمة سالمًا قوله تعاىل: إال ِقْياًل سال الشاهد
 ، وتقديره: اسلموا سالما.(2)وإضمار الفعل مفهوٌم من سياق الكالم

 .(3)( ... ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) وقوله تعاىل: -(ب)  

، وإضمار الفعل مفهوٌم من قوله تعاىل: وداووَد وسليمان، ُأضِمَر فعِل املفعوِل داوودَ  الشاهد
 .(4)سياق الكالم، واملقصود: واذكْر داووَد وسليمان

هو احلكم الذي ُيسَنُد إىل احملكوم عليه، سواء كان مبتدأ  اخلرب خبر المبتدأ:إضمار  -(4)
، أم ما يف حكمه، كأمساء النواسخ بنوعيها، وقد عرفه ابن مالك يف ألفيته أنه اجلزء الذي يتمُِّم الفائدة

  .(5")وزاد بعض الشرَّاح على تعريف ابن مالك فقالوا: اجلزء املتمُِّم للفائدة مع املبتدأ 

 ومن أمثلته يف القرآن الكرمي: 

 .(6)(  ... ک ک ک   ژ ڑ ڑ ک)قوله تعاىل: -)أ(

رب ظاهٌر قوله تعاىل: أُهْم َأَشد  خلقاً أْم َمْن خلْقنا، ُأضِمَر خرُب املبتدأ َمْن، وإضمار اخل الشاهد
 .(7)من سياق الكالم، واملقصود: أهم أشد  خلَقاً أم َمْن خلقنا أشد  

                                 
 .26 :، اآليةالواقعةسورة  (1)

 .8/216، البحُر ال ُمحيطان، حممد بن يوسف، ينظر: األندلسي، أبو حيَّ  ((2
 .78 :، اآليةاألنبياء سورة (3)

 .3/53، إعراُب القرآنينظر: النحاس، أبو جعفر، أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادّي النحوّي،  (4)
 .72 ، صمعجم المصطلحات النحوية والصرفيةينظر: حممد مسري جنيب اللبدي،  (5)

 .11 :، اآليةافاتالصسورة  (6)
 . 7/333، املرجع السابقينظر: األندلسّي،  ((7
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 .(1)( ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) وقوله تعاىل: -(ب)

هذا األمر، وإضمارُه مفهوٌم من تقديره:  الشاهد قوله تعاىل: هذا، أضِمَر خرب املبتدأ هذا،
 .(2)الكالم سياق

قليٌل جدا، وال ُيْضَمُر إال عندما تضَمُر إنَّ  إضمار خرب إنَّ  إضمار خبر إن وأخواتها: -(4)

ڄ ) يف القرآن الكرمي قوله تعاىل: تهومن أمثلَر يشمُل األداَة مع معمولَيَها، وامسها، أي أنَّ املضمَ 

 .(3)( ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

إنَّ  الشاهد قوله تعاىل: الذيَن كنُتم تزعمون، أضِمَر خرب إنَّ مع األداِة وامِسَها أيضا، وإضمارُ 
م شركاِئي َها مفهوٌم من سياق الكالم، واملقصود: أيَن شركاِئَي الذين كْنُتم تزعموَن أهنَّ  .(4)ومعمولَيـْ

املفعول، واحلال، والظرف، واجلار  تعلقات الفعل كثرية منها:م إضماُر متعلِّقاِت الفعل: -ج
 . (5)ا أو على أحدمهاعليهَ  مُ تتقدَّ  قدو ، كين اجلملةر يف األمهية من  أقل   قاتُ واجملرور، وهذه املتعلِّ 

للفعل من جهة وقوعه عليه أو فيه  هو كل  ما كان معموالً املفعول  :المفعول إضم ارُ  -(5)
  .(6)أو له أو معه أو كان مؤكِّداً له أو مبيِّناً لنوعه أو عدده 

 ومن أمثلته يف القرآن الكرمي:

                                 
 .55 :، اآليةصسورة  (1)

 .7/388، البحُر ال ُمحيطينظر: األندلسي، أبو حيَّان، حممد بن يوسف،  (2)
 .62 :، اآليةالقصصسورة  (3)

 .21/111-13، المعانيروح ينظر: اآللوسي، أبو الفضل، شهاب الدين السيد حممود اآللوسي البغدادي،  (4)
 ، يوسف الصميلي، د.ط، عجواهر البالغة في المعاني والبيان والبدي، أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشيينظر:  (5)

 .1/163(، ملكنتبة العصرية، د.تبريوت: ا)
 .176 ، صمعجم المصطلحات النحوية والصرفيةحممد مسري جنيب اللبدي،  (6)
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 .(1)( حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ) قوله تعاىل: -)أ(

مفعوُل الفعِل يهدي، وهو  ُأضِمرَ الشاهد قوله تعاىل: ويهدْي َمن يشاُء إىل صراٍط مستقيم، 
 .(2)مفهوٌم من سياق الكالم، واملقصود: ويهدْي َمْن يشاءُ هدايَته إىل صراٍط مستقيم

 .(3)( ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس ) وقوله تعاىل: -(ب) 

أنا ورسٍلي، أضِمَر مفعوُل الفعِل ألغلِب، وإضماره  الشاهد قوله تعاىل: كتَب اهلُل ألغلَِبَّ 
 .(4)مفهوٌم من سياق الكالم، واملقصود: كتَب اهللُ أنا ورسلي من حادَّنا

هي نسبٌة تقييديٌة بي اثني ُتوجُب لثانيهما اجلرَّ أبدا،  : اإلضافةافضَ المُ  إضمارُ  -(4)
نفك  أحُدمها من اآلخر، وال يكون ألي  منهما وهي جتعل االمَسي املتضايَفي كالشيِء الواحِد ال ي

  .كثري  إضمار املضاف و ، (5)معىًن إال مضافاً إىل قرينه

 ومن أمثلته يف القرآن الكرمي:

 .(6)( ... ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ) قوله تعاىل: -(أ) 

م، قوله تعاىل: وُكاَل منها َرَغداً، أضمر املضاف، وإضمارُُه مفهوٌم من سياق الكال الشاهد
 .(7)من مثارها ،واملقصود: وكال من مطاعمها

                                 
 .25 :، اآليةيونسسورة  (1)

 .12/112-11، روح المعانيينظر: اآللوسي، أبو الفضل، شهاب الدين السيد حممود اآللوسي البغدادي،  (2)
 .21 :، اآليةاجملادلةسورة  (3)

 .4/255، إعراُب القرآنينظر: النحَّاس، أبو جعفر، أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادّي النحوّي،  (4)
 .136 ، صمعجم المصطلحات النحوية والصرفيةحممد مسري جنيب اللبدي،  (5)

 .35 :، اآليةالبقرةسورة  (6)
 .1/313، البحُر ال ُمحيطأبو حيَّان، حممد بن يوسف،  ،ينظر: األندلسي (7)
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ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ) وقوله تعاىل: -(ب)

 .(1)( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

الشاهد قوله تعاىل: وال جتهْر بصالِتَك وال خُتَاِفْت هبا، أضمر املضاف، وإضمارُه مفهوٌم من 
 .(2)وال ختاِفْت بقراءِِتا سياق الكالم، واملقصود: وال جتهْر بقراءِة صالِتك

 أمثلته يف القرآن الكرمي: من إضمار املضاف، من أقل  إضماره  إضماُر المضاِف إليه: -(4)

 .(3)( وئ   ...ۉ ۉ ې ې ې ې) قوله تعاىل: -)أ(

ضمر املضاف إليه، وإضماره مفهوٌم من سياق الكالم، إنَّا كلٌّ فيها، أ :الشاهد قوله تعاىل
 .(4)ل َنا فيهاإنَّا كواملقصود: 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ) :وقوله تعاىل -(ب) 

 .(5)( ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

ضمر املضاف إليه، وإضمارُه مفهوٌم من سياق ، أوكلٌّ أَتوُه داِخرِين :الشاهد قوله تعاىل
 .(6)وكل هم أتوه داخرينالكالم، واملقصود: 

 

                                 
 .111 :، اآليةاإلسراءسورة  (1)

 .6/87، طالبحر المحيينظر: األندلسي، أبو حيان، حممد بن يوسف،  (2)
 .48 :، اآليةغافرسورة  (3)

 .7/443، المرجع السابقينظر: األندلسي،  (4)
 .87 :، اآليةالنملسورة  (5)

 .7/34، المرجع السابقينظر: األندلسي،  (6)
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 : ومن أمثلته يف القرآن إضمار الجار والمجرور: -(3)

 .(1)( ... ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ) :قوله تعاىل -(أ)

ضمر اجلار واجملرور، وإضمارُُه مفهوٌم الشاهد قوله تعاىل: خلطُوا عماًل صاحلًا وآَخَر سيئاً، أ
ٍء وآخَر سيئاً بصاحلمن سياق الكالم، واملقصود:   .(2)خلطُوا عمالً صاحلاً بسيِّ

 .(3) (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )  :وقوله تعاىل -(ب)

أضمر اجلار واجملرور، وإضمارُه مفهوٌم من سياق  الشاهد قوله تعاىل: فإنه يعلم السِّرَّ وأْخَفى،
 .(4)منه فإنَّه يعلم السرَّ وأخفىالكالم، واملقصود: 

 ومن أمثلته يف القرآن: :الموصوف إضمار -(1)

 .(5)(  ... ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ) :قوله تعاىل -(أ) 

أضمر املوصوُف اخلاصِّ بالصفة، وإضماره مفهوٌم  ْرت بِه عْن ُجُنب،الشاهد قوله تعاىل: فـَُبصَ 
 .(6)لشاهد قوله تعاىل: فبُصَرْت به عْن مكاٍن ُجُنبمن سياق الكالم، واملقصود: 

 .(7)(  ... ک ک ک ک گ گ ) :وقوله تعاىل -(ب)

                                 
 .112 :، اآليةالتوبةسورة  (1)

 .12/12-11، روح المعانياأللوسّي، أبو الفضل، شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي،  (2)
 .7 :، اآليةطهسورة  (3)

 .3/23، إعراُب القرآنالنحَّاس، أبو جعفر، أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادّي النحوّي،  (4)

 .11 :، اآليةالقصصسورة  (5)
 .7/112، البحُر ال ُمحيطأبو حيَّان، حممد بن يوسف، األندلسي،  (6)

 .161 :، اآليةاألنعامسورة  (7)
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إضماره مفهوٌم من ضمر املوصوُف اخلاصِّ بالصفة، و الشاهد قوله تعاىل: فله عشُر أمثالِـَهـا، أ
 .(1)فله عشُر حسناٍت أمثالِـَهاسياق الكالم، واملقصود: 

 ومن أمثلته يف القرآن: إضمار الصفة:-(6)

 .(2)( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) :قوله تعاىل -)أ(

ضمرت الصِّفُة اخلاصَُّة الشاهد قوله تعاىل: الذي أطعَمهم من جوٍع وآمَنهم مْن خوف، أ
الذي أطعمهم من جوٍع شديٍد وآمنَـُهم من سياِق الكالم، واملقصود:  باملوصوف، وإضمارها مفهومٌ 

 .(3)عظيم من خوفٍ 

 .(4)( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ...  ) :وقوله تعاىل -(ب)

ضمرت الصِّفُة اخلاصَُّة باملوصوف، الشاهد قوله تعاىل: قالوا اآلن جْئَت باحلقِّ فذحبوها، أ
 .(5)قالوا اآلن جئَت باحلقِّ املبِي فذحبوهاصود: وإضمارها مفهوٌم من سياِق الكالم، واملق

 إضمار الحال: -(7)

ُ هيئَة ما قبَله عند حدوِث الفعل  ، وإضمارُه قليل. (6)احلال: هو وصف فْضَلٍة منصوب، يبيِّ

 ومن أمثلته يف القرآن الكرمي:

                                 
 .8/63-7، روح المعانيمود األلوسي البغدادي، األلوسّي، أبو الفضل، شهاب الدين السيد حم (1)

 .4 :، اآليةقريشسورة  (2)
 .8/516، البحر المحيطاألندلسي، أبو حيان، حممد بن يوسف،  (3)

 .71 :، اآليةالبقرةسورة  (4)
 .1/422، المرجع السابقاألندلسي،  (5)
 .68 ، صمعجم المصطلحات النحوية والصرفيةحممد مسري جنيب اللبدي،  (6)
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 .(1)( ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ   ..) :قوله تعاىل -)أ(

ضِمَر احلال، وإضماره مفهوٌم من سياق الكالم، نا مع األبرار، أالشاهد قوله تعاىل: وتوفَّ 
 .(2)وتوفَّنا أبراراً مع األبرارواملقصود: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) :وقوله تعاىل -)ب(  

 .(3)( ڀ ٺ ٺ ٺ

حلال، ضمر االشاهد قوله تعاىل: وإذ يرفُع إبراهيُم القواعَد من البيت وإمساعيُل ربَـَّنا تقبَّْل منَّا، أ
 .(4) وإمساعيُل قائلَي ربَـَّنا تقبَّْل منَّارفُع ....... وإذ يوإضماره مفهوٌم من سياق الكالم، واملقصود: 

 ومن أمثلته يف القرآن الكرمي: إضمار المعطوف أو المعطوف عليه: -(8)

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ) :قوله تعاىل -)أ(

 .(5)( گ گ گ ڳ

ضمر املعطوف، وإضماره مفهوٌم ا مهِلَك أهِلِه وإنَّا لصادقون، أالشاهد قوله تعاىل: ما شهْدنَ 
 .(6)وإنَّا لصادقون هِلكهمما شهْدنَا مهِلَك أهِله و من سياق الكالم، واملقصود: 

 

                                 
 .133 :، اآليةآل عمرانسورة  (1)

 .1/134، إعراُب القرآنالنحَّاس، أبو جعفر، أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادّي النحوّي،   ((2
 .127 :، اآليةالبقرةسورة  (3)

 .1/553، البحر المحيطأبو حيان، حممد بن يوسف، ندلسي، األ (4)
 .43 :، اآليةالنملسورة  (5)

 .7/81 ،المرجع السابقي، األندلس (6)
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 .(1)(  ... ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) :وقوله تعاىل -(ب)

نَا إىل موسى أِن اضرْب بعفالشاهد قوله تعاىل:  ق، أضمر االسُم صاَك البحَر فانفلأوحيـْ
أوحيَنا إىل موسى أِن فاملعطوُف مع حرف املعطوف، وإضمارمها مفهوٌم من سياق الكالم، واملقصود: 

 .(2)اضرْب بعصاك البحَر فضرَب فانفلق

 .(3)لبنة الكالم املرسل وغري املرسل وعنصر فقاره الرئيسهي  اجلملة إضمار الجمل: -4

 .(4)ل  على معىنً كالٌم تامٌّ َيدُ اجلملة  : وبتعريف آخر

حتتوي على الفعل اجلملة اليت هي  مجلة جواب الشرط :رطالشَّ  جوابِ إضماُر جملِة  -أ
 ومن أمثلته يف القرآن الكرمي:، (5)سمى فعل جواب الشرطاملاجملزوم 

 .(6)( مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ) :قوله تعاىل -(5) 

أضِمَر جواُب أداة الشرط لوال، ومجلُة  الشاهد قوله تعاىل: ولوال فْضُل اهلِل عليكم ورمحَُته،
ولوال فضُل اهلِل عليكم ورمحُته َلُفضحتم جواِب الشرِط املضَمرة مفهومٌة من سياق الكالم، واملقصود: 

 .(7)أو لعاجلكم بالعقوبة

 

                                 
 .63 :، اآليةالشعراءسورة  (1)

 .7/13، البحُر ال ُمحيطأبو حيَّان، حممد بن يوسف، األندلسي،  (2)
 .52 ، صمعجم المصطلحات النحوية والصرفيةينظر: حممد مسري جنيب اللبدي،  (3)
 .1/118، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاعبد الرمحن حبنكة امليداين،  (4)
 .1/381(، .ط، )مكتبة الشباب، د.ت، د.ت، دالنحو المصفىحممد عيد،  (5)

 .11 :، اآليةالنورسورة  (6)
 .6/411، المرجع السابقاألندلسي،  (7)
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 .(1)( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ) :وقوله تعاىل -(4) 

ُب أداِة الشرط لو، ومجلُة جواِب ضمر جواأالشاهد قوله تعاىل: لو أنَّكم كنتم تعلمون، 
لو أنَّكم كنتم تعلموَن َلعِلْمُتم يوَمئٍذ ِقَصَر أياِم الشرِط املضَمرِة مفهومٌة من سياق الكالم، واملقصود: 

 .(2)الدنيا كما علمتم اليوم

هو أسلوٌب من أساليِب تثبيِت الكالِم وتقريرِه،  القسم :إضماُر جملِة جواب القسم -ب
 ومن أمثلته يف القرآن الكرمي:، (3)ه القسُم جواٌب له يأيت بعَده مقرتناً بالالم غالباومما يقتِضي

 .(4)( پ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ):قوله تعاىل -(5)  

ضمرت مجلُة جواِب الشاهد قوله تعاىل: والفجِر ولياٍل عشٍر والشفِع والوتِر والليِل إذا َيْسِر، أ
والفجِر ولياٍل عشٍر والشفِع ضَمرُة مفهومٌة من السياق، واملقصود: القسم، ومجلُة جواِب القسِم امل

 . (5)إىل قوله: َفَصبَّ عليهم رب ك ، ويدل  عليه قوله تعاىل: أمْل تـََر..نَّ بَ ذِ عَ نُـ لَ  رِ سْ يَ والوتِر والليِل إذا 

 .(6)( ٱ ٻ ٻ ٻ ) :وقوله تعاىل -(4)

مضَمٌر  القسم جوابُ ، و لُة جواِب القسمضمرت مجالشاهد قوله تعاىل: ق والقرآِن اجمليد، أ
 .(7)لَـتبعُثنّ بَـُلوا بل عجُبوا، وقيل: يدل  عليه ما بعده، واملقصود: إنََّك جئتَـُهم منِذرَاً بالبعث فلم يق

                                 
 .114 :، اآليةاملؤمنونسورة  (1)

 .18/71-17، روح المعانيالبغدادي،  ، شهاب الدين السيد حمموداأللوسّي، أبو الفضل(2) 
 .187 ، صمعجم المصطلحات النحوية والصرفيةظر: حممد مسري جنيب اللبدي، ين (3)

 .4-1:، اآلياتالفجرسورة  (4)
 .8/464، البحر المحيطينظر: األندلسي، أبو حيان، حممد بن يوسف،  (5)

 .1 :، اآليةقسورة  (6)
 .8/121، المرجع السابقينظر: األندلسي،  (7)
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 اليت تأيت بعد القول، ومن أمثلتها يف القرآن الكرمي:  مجلة القول إضماُر جملِة القول: -ج

 .(1)( .. ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ۈ ٴۇ...   ):قوله تعاىل -(5)

ضمرت مجلُة القول، وإضمارها الشاهد قوله تعاىل: فأمَّا الذين اسودَّْت وجوُهُهم أكفْرمُت، أ
 .(2)فأمَّا الذين اسودَّْت وجوُهُهم فيـَُقاُل هلم أكفْرمُت بعَد إمياِنكممفهوم من السياق، واملقصود: 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ... ) :وقوله تعاىل -(4)

 .(3)(  ...  ڳ

ُذوا من دونِِه أولياَء ما نعبُدُهم إال ليقرِّبونَا إىل اهلِل زلَفى،  الشاهد هنا قوله تعاىل: والذين اختَّ
ُذوا من ضمرت مجلُة القول، ومجلُة القوِل املضمرة مفهومٌة من سياق الكالم، واملقصود: أ والذين اختَّ

 .(4)ـونا إىل اهلل زلَفىدونِِه أولياَء يقولون ما نعبُدُهم إال ليقرِّبُ 

 وهو  كثرٌي جداً يف العربية، ومن أمثلته يف القرآن الكرمي:  إضماُر أكثر من جملة: -د

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) :قوله تعاىل -(5)

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ې ې ى ى ائ ائ

 .(5)( ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

                                 
 .116 :، اآليةآل عمرانسورة  (1)

 .3/26، المرجع السابقينظر: األندلسي،  (2)
 .3 :، اآليةالز َمرسورة  (3)

 .7/338، البحُر ال ُمحيطأبو حيَّان، حممد بن يوسف، ينظر: األندلسي،  (4)
 .13-12 :، اآليتانالقصصسورة  (5)
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ضِمَرت أكثُر من مجلة، يكُفُلونه لكم، أ الشاهد قوله تعاىل: فقاَلْت هْل أدل كم على أهِل بيتٍ 
فمرَّْت هبم ألمِِّه فكلَُّموَها يف إرضاِعه، أو واجلمل املضَمرُة مفهومٌة من سياق الكالم، واملقصود: 

 .(1)فجاَءْت بأمِِّه إليهم فكلَُّموها يف شأنِِه فأرضَعْته فالتَـَقَم ثديـََها

ۈئ  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ) :وقوله تعاىل -(4)

 .(2)(  ... ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ال يستوْي منُكم َمْن أنَفَق من قبِل الفْتِح وقاَتل، أضمَرْت أكثر من مجلة، الشاهد قوله تعاىل: 
واجلمُل املضمرُة مفهومٌة من سياق الكالم، واملقصود: ال يستوْي منكم َمْن أنفَق من قبِل الفتِح وقاَتَل 

 .(3)وَمْن أنفَق من بعِد الفتِح وقاتل

الكلماُت اليت ال تقبُل شيئًا من عالماِت  احلروف هي الحروف واألدوات:إضمار  -4
َها التعبرُي   األمساِء واألفعال، أمَّا األداة: فهي الكلمة اليت يتوسَُّل هبا قائُِلها إىل إفادِة معاٍن خمتلفٍة يقتضيـْ

 الكرمي: أمثلته يف القرآن العربية، ومنمارمها كثرٌي بوإض، (4)كأدواِت االستفهاِم واالستثناء

 .(5)( ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ) :قوله تعاىل -)أ(

ضِمَر حرُف التاء، وإضمارُه مفهوٌم من سياق ، أفأنَت له َتَصدَّىالشاهد هنا قوله تعاىل: 
 .(6)الكالم، واملقصود: فأنَت له يـََتَصدَّى، أو ُتَصدَّى

                                 
 .7/113، البحُر ال ُمحيطأبو حيَّان، حممد بن يوسف، ينظر: األندلسي،  (1)

 .11 :، اآليةاحلديدسورة  (2)
 .8/218، المرجع السابقينظر: األندلسي،  (3)
 .11 ، ص62ص  معجم المصطلحات النحوية والصرفية،ينظر: حممد مسري جنيب اللبدي،  (4)

 .6-5 :، اآليةعبسسورة  (5)
 .8/413، املرجع السابقينظر: األندلسي،  (6)
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 .(1)( ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ) :وقوله تعاىل -)ب(

يوَم يدُع الدَّاِع، أضِمَر حرٌف من الفعل يدُع إتباعًا للنطق، وإضماُر الياِء قوله تعاىل:  الشاهد
 .(2)من الداِع للتخفيف، وإضمارها مفهوٌم من سياق الكالم، واملقصود: يوَم يدُعو الداِعي

 .(3)(  ... ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ) :وقوله تعاىل -)ج(

ضِمَرت أداة النداء، وإضمارها مفهوٌم من يوسُف أعرْض عْن هَذا، أالشاهد قوله تعاىل: 
 .(4)سياق الكالم، واملقصود: يا يوسُف أعرْض عن هذا

(5)(    ...ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ     ) :وقوله تعاىل -)د(
. 

قال ابَن أُمَّ إنَّ القوَم استضعفوين، أضِمَرت أداة النداء، وإضمارها مفهوٌم الشاهد قوله تعاىل: 
  .(6): قال يا ابَن أمَّ إنَّ القوَم استضَعُفوين من سياق الكالم، واملقصود

 .(7)( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) :وقوله تعاىل -)ه(

ضِمَر حرُف اجلرِّ إىل، وحرُف اجلرِّ املضمر الشاهد قوله تعاىل: سنعيُدَها سريَِتا األوىل، أ
 .(8)سنعيُدها إىل سريِِتَا األوىلمفهوٌم من سياق الكالم، واملقصود: 

                                 
 .6 :، اآليةالقمرسورة  (1)

 .8/173، البحر المحيطحممد بن يوسف،  أبو حيان،ينظر: األندلسي،  (2)
 .23 :، اآليةيوسفسورة  (3)

 .12/224-11، روح المعانيينظر: األلوسّي، أبو الفضل، شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي،  (4)
 .151 :، اآليةاألعرافسورة  (5)

 .11/68-3، المرجع السابقينظر: األلوسّي،  (6)
 .21 :، اآليةطهسورة  (7)

 .6/222، المرجع السابقينظر: األندلسي،  (8)
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 .(1)(  ... ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) :ه تعاىلوقول -)ل( 

ضِمَر حرُف النصِب أن، وحرُف الشاهد قوله تعاىل: ومن آياتِِه يرْيُكُم الربَق خوفًا وَطَمَعاً، أ
 .(2)ومن آياته أن يرَيكم الربَق خوفاً وَطَمَعاً النصِب املضَمر مفهوٌم من سياق الكالم، واملقصود: 

 نحوية واإليجاز البالغي:ثانياا: شروط اإلضمار بين الصناعة ال
يقصد من هذا املبحث توضيح أن ظاهرة اإلضمار ال ميكن أن تأيت هكذا عبثاً، بل ال بد من 

ككتاب الربهان يف   بعض الشروط اليت متهد ورودها، وبعودة سريعة لكتب السابقي من علماء العربية
يف كتبهم َمْن ذَكَر بعض هذه فسوف جتد وكتاب اإلتقان للسيوطي، ، علوم القرآن ملؤلفه الزركشي

الشروط، وتكلََّم عنها وفصَّل فيها، إال أنَّ الذي مجَعَها كلَّها وفصَّل القول فيها هو العالمة ابن هشام 
 :(3)يف كتابه الشهري مغين اللبيب، فذكر مثانية شروط لإلضمار

 أوهلا: وجوُد دليٍل على الشيِء املضَمر، حايل  أو مقايل .

 ا كان الدليُل لفظيَّاً فال بدَّ أن يكوَن من جنس املضَمر.ثانيها: إذ

  للطول، واملضَمُر مريٌد لالختصار.ثالثها: أال يكون مؤّكداً، فاملؤّكُد مريٌد 

 رابعها: أال يؤّدَي اإلضماُر إىل اختصاِر املخَتَصر.

الفعِل أو جزِمِه إال يف : أال يكوَن العامُل ضعيفاً، فال نستطيُع إضماَر أداِة نصِب وسادسها خامسها
 أال يكوَن املضَمُر عوضاً عن شيء.َع تكوُن الدِّاللُة فيها قويَّة، وكذلك مواض

                                 
 24الروم: (1)

 .7/163، البحر المحيطأبو حيان، حممد بن يوسف، ، ينظر: األندلسي (2)
 .1242 ، صمغني اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام، مجال الدين بن عبد اهلل بن يوسف بن أمحد،  ((3
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سابعها وثامنها: أال يؤدَِّي اإلضماُر إىل ِتيئِة العامِل للعمل وقطِعِه عنه، وال إىل إعماِل العامِل 
 الضعيِف مع إمكاِن إعماِل العامِل القوي.
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واع دالالت اإلضمار بين الصناعة النحوية واإليجاز البالغي:أن المبحث الثالث:  

   دالالت اإلضمار وأقسامها: 

هي كوُن الشيِء فقد عرَّفها اجلرجاين فقال:  وأما الداللة اصطالحاً  .(1)الداللة يف لغة العرب الطَّرِيقِ 
 .(2)ثاين هو املدلولحبالٍة يلَزُم من العلم به العلُم بشيٍء آخر، والشيء األول هو الداّل، وال

 .(3)"دلَّ  ه على الصراط المستقيمقوهلم: ""، و الدال  على الخير كفاِعِلهومن اجملاز قوهلم: "
وقد قسََّم الباحث دالالِت اإلضماِر اليت سيتكلَُّم عنها إىل ثالثة أقسام: القسم األول يشمل 

 خري الدالالت النفسية.الدالالت اللغوية، والثاين الدالالت البالغية، والثالث واأل
وهي املعاين اليت ُتدَرُك من واِقِع نصِّ الكالم الظاهر أو املقدَّر، وتُعىَن هذه الداللة اللغوية:  -5

الدراسُة باملقدَّر بعد احلذف، كداللِة لفِظ الرجِل على احليواِن الناطِق العاقِل الذكر، وداللِة لفِظ املرأِة 
األنثى، وهذا النوُع من الداللة يتميـَُّز خباصَّيَت اللفظ واملعىن، وهذه العالقة  على احليواِن الناطِق العاقلِ 

 :(4)بي اللفظ واملعىن عالقٌة خمتلٌف فيها بي أئِمَّة اللغة منذ زمٍن طويل، فانقسموا إىل ثالثة أقسام
لقوَل بعكس هذا الكالم يرى أنَّ العالَقَة بي اللفظ واملعىن عالقٌة الزمٌة ضرورية، ألن ا الفريق األول:

، وإىل هذا مال الظاهرية وابن العباد ألنَّ اللغَة موضوعٌة من اهللينفي احلكمَة عن صنع اللغة، 
 الصريمي.

يرى أنَّ العالقة بي اللفظ واملعىن عالقٌة اعتباطية، وهو مذهب مجهور اللغويي قدمياً  الفريق الثاني:
 وحديثاً.

بي القولي إلجياِد عالقٍة بي بعِض األلفاِظ وبعِض املعاين يف بعض حاول التوسط  الفريق الثالث:
 الكلمات كما كان احلال عند ابن جينِّ يف كتابه "اخلصــائص"

فالداللُة اللغويُة عبارٌة عن لفٍظ ومعىن، والداللُة اللغويُة ال ميكُن معرفتـَُها إال عن طريِق اللفِظ نفِسه عن 
للغويُة متثُِّل عالقًة متباَدلًَة بي الدالِّ )اللفظ( واملدلول )املعىن(، وشرُح املفردِة طريق املفردة، والداللُة ا

 يعطيَك معَناها اللغوَي بغضِّ النظِر عن السِّياِق اليت ترُِد فيه.

                                 
 .11/243 مادة "دلل"، ،لسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل، حممد بن مكرم بن علي (1)
 .133، ص التعريفاتالشريف اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين،  (2)
 .133م(، ص 1373-ه1333، د.ت، د.ط، )دار الفكر، أساس البالغةالزخمشري، أبو القاسم، حممود بن عمر،  (3)
 .2/147قب األلفاظ لتصاقب املعاين، ، باب تصاالخصائصينظر: ابن جين، أبو الفتح، عثمان بن جين،  (4)
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 وهي اليت ُتدَرُك من واقع األحواِل املتعلِّقة مبقام الكالم، فاملفردُة الواحدةُ ذاتُ الداللة البالغية:  -4
املدلوِل الواحِد قد ختتلف داللُتها حسَب السياِق اليت ترد فيه، لذلك ال نستطيع أن نعرَف الداللَة 

 البالغيَة من املفردة فقط.
هي الداللُة اليت جتمع بي مالبسات النص والواقع، أي املالبسات النفسية، الداللة النفسية:  -4

ِة من فرٍح أو سروٍر أو حزٍن أو وغضٍب أو ازدراٍء أو وهذه الداللة تصوُِّر مشاعَر اإلنساِن الداخليَّ 
تكرٍب، فهي تصوُِّر انفعاالِت اإلنساِن الداخلية، وهذه االنفعاالُت الداخليُة هَي اليت تربُِّر بعَض 

 التصرفات.
  أوالا: الدالالت اللغوية:

 داللة علِم الُمَخاَطب به ) شهَرتُُه حتى يكوَن ذكُره وعدُمه سواء (: -5

وقاَل الّزَجاج: مُسّـِي م، من األيا معُروفٌ  عددٌ شهرا ألنه الّشهُر منه مسي ، و الش هرة يف اللغة من شَهرَ 
 .(1)شهُر شهراً لشْهَرتِِه وبيانِهِ ال

 :(2)وقد قال جمنون ليلى يف هذ املعىن
 (3)  واِدي     ي  ِن غَ       رِي      بُ    ت  ََه   ر  بال    لَ   ُمشْ        ُأِح    ب  ُهب      وَط ال     واِديَ  ي     ن وِإنَّ    ن     ي

إذا قدمُتْم علينا َشَهْرنا َأْحَسَنكم اْسماا، فِإذا ومن ذلك قوُل عمَر بن اخلطَّاب رضَي اللَُّه عنه: " 
 .(4)" رأيناكم َشَهْرنا َأحسَنكم َوْجهاا، فِإذا بَ َلْوناكم َكاَن االْخِتيار

جاء يف كتاب الصناعتِي ألب هالٍل العسكري: ومن دالالِت احلذِف أن يأيَت الكالُم  ومنه أيضًا ما
 .(5)على أنَّ له جواباً فيحَذُف اجلواُب لعلِم املخاَطِب به

                                 
 .4/432، مادة "شهر"، لسان العربينظر: ابن منظور، أبو الفضل، حممد بن مكرم بن علي،  (1)
: قيس بن املّلوح بن مزاحم العامري: شاعر غزل، من املتيمي، من أهل جند. مل يكن جمنونا وإمنا لقب بذلك مجنون ليلى (2)

عد "، اجلاحظ يقول: ما ترك الناس شعرا، جمهول القائل، فيه ذكر ليلى إىل نسبوه إىل اجملنون، تويف هليامه يف حب " ليلى بنت س
 .5/218، األعالمينظر: الزركلي الدمشقي، خري الدين بن حممود، م،  688

 .1/2، د.ت، د.ط، املكتبة الشاملة، ديوان مجنون ليلى (3)

، جمموعة من احملققي، تاج العروس من جواهر القاموسبد الرزّاق احلسيين، الزبيدي، أبو الفيض، حمّمد بن حمّمد بن ع (4)
 .12/263د.ط، )دار اهلداية، د.ت(، 

، علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، الصناعتين الكتابة والشعرالعسكري، أبو هالل، احلسن بن عبد اهلل،  (5)
 .1/182م(، 1386-ه1416د.ط، )بريوت، املكتبة العصرية، 
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 ومن أمثلته في القرآن الكريم:
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )قوله تعاىل: -أ 

 .(1)( ... ې ې ې ې ى
أ كالٌم ضمر مبتدأ اخلربين أعجميٌّ وعرّب، واملقصود: ي وعرب، أالشاهد قوله تعاىل: أ أعجم

وقد دلَّ إضماُر املبتدأين هنا على شهَرِِتما وعلِم املخاَطِب هبما، وسياُق  ،(2)أعجميٌّ ورسوٌل عربّ 
مفهوم،  اآلية دالٌّ عليهما، فربّــنا يوضُِّح عناَد الكفار وعدَم إمياهِنم بكتاب اهلل، مع أنه عربٌّ واضحٌ 

 ولو كاَن أعجميَّ اللغة لقالوا: كيف يكون القرآُن أعجميَّاً والرسوُل عرب؟.

 .(3)( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) وقوله تعاىل: -ب
أضمر الفاعِل احلقيقي، فالفاعُل احلقيقي  ُأْضِمَر  الشاهد قوله تعاىل: وُخِلَق اإلنساُن ضعيفاً،

دلَّ إضماُر الفاعِل على شهَرتِه ، وقد (4)َق اهلُل اإلنساَن ضعيفاً وخلواملقصود:  وأقيَم املفعوُل مقاَمه،
 ، فشهرُة اخلالِق تـُْغيِن عن ذكره.وعلِم املخاَطِب به

 :قول أحد الشعراء ومن أمثلته في شعر العرب
 (5)ول   ك  ْن ل   ْم نج  ْد ل  ك م  دف  ع  ا        فأْقَسَم لْو شيء  أتَ  انَ  ا رسولُُه ِسَواكَ 

فأقسم  أضمر جواب لو، واملقصود:الشاهد قوله تعاىل: فأقَسَم لو شيٌء أتانَــا رسولُه سواك، 
 ، وقد أضِمَر هذا اجلواُب للعلم به.(6)لو شيٌء أتانَا رسولُه سواك َلَدفـَْعَناه

 داللة الشمول: -4
 . (7)األمُر: أحاَط به واشتمَل عليه ،املشمل: ثوٌب ُيْشَتَمُل بهمنه و ، اللغة: العُمومُ الش مول يف 

                                 

 .44 :، اآليةُفصَِّلت سورة (1)

يق بن حسن، القنوجي (2)  .6/173، فتح البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب، صدِّ
 .28( سورة النساء، اآلية: 3)

 .1/211، إعراُب القرآنالنحَّاس، أبو جعفر، أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادّي النحوّي،  (4)

 .11/84، خزانة األدب ولب لباب لسان العربادر بن عمر، البغدادي، عبد الق (5)

، د.ت، د.ط، )لبنان: دار الفكر، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي، حممد األمي بن حممد املختار،  (6)
 .1/41م(، 1335-هـ1415

 .11/368مادة "مشل"، ، لسان العربابن منظور، أبو الفضل، حممد بن مكرم بن علي،  (7)
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 مشولَـها كافَة أحناء الرأس. أي ،(2)التعميم: تكوير العمامة على الرأس، (1)والتخصيص: خالف التعميم
 .(3)وقد جعله السكاكي أحَد دالالِت حذف املفعول، ومسَّاه: قصُد التعميم

 .(4)وجاء يف جواهر البالغة: ومن دالالت حذف املفاعيل إرادة التعميم
 أمثلته في القرآن الكريم:ومن 

 .(5)( چ چ چ ڇ ڇ )قوله تعاىل:  -أ
الشاهد قوله تعاىل: الذي َخَلق، أضمر مفعوُل الفعل َخَلَق، مع أنَّ الفعَل خلق يتعدَّى 

، وقد دلَّ اإلضمار هنا على مشُولِه، فربـ ـَنا مل يذكْر مفعوَل (6)ملفعول، واملقصود: الذي خلق كلَّ شيء
 مضَمراً للداللِة على اشتمالِه كلَّ شيٍء خلَقه اهللُ عزَّ وجّل.  الفعِل وترَكه

 .(7)( ائ ەئ ) وقوله تعاىل: -ب 
،وقد دلَّ (8)قوله تعاىل: فلَيْدُع ناديَه، أضمر املضاف، واملقصود: فليدُع أهَل ناِديهالشاهد 

،  على مشُوِل هذه الدعوة، فاآليُة نزلْت يف أب جهٍل عندما قال: وما اإلضمار  بالوادي أكرُب ناديًا مينِّ
يًة له أن جيمَع كلَّ َمْن يعرفُُه من أهل ناديه، فأفَاَد إضماُر املضاف هنا االشتمال.  فنزلت اآليُة متحدِّ

 .(3)( ژ ڑ ڑ ک ک )قوله تعاىل: و  -ج
الشاهد قوله تعاىل: عالِـُم الغيِب والشهادة، أضمر املضاف، واملقصود: عالِـُم كلِّ غائٍب عن 

                                 
، حممد نعيم عرقسوسي، الطبعة الثامنة، )بريوت: مؤسسة القاموس المحيطالفريوز آبادي، أبو طاهر، حممد بن يعقوب،  (1)

 .1/617م(، 2115-هـ1426الرسالة، 
م(، 1331-هـ1411، د.ت، الطبعة األوىل، )القاهرة: عامل الكتب، التوقيف على مهمات التعاريفزين الدين حممد،  (2)

1/112. 
، حممد عبد املنعم خفاجي، الطبعة اإليضاح في علوم البالغةينظر: القزويين، أبو املعايل، حممد بن عبد الرمحن بن عمر، (3) 

 .2/147الثالثة، )بريوت: دار اجليل، د.ت(، 
 

 .1/156، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديعأمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي،  (4)
 .1لعلق، اآلية: ( سورة ا5)

 .8/488، البحر المحيطاألندلسي، أبو حيان، حممد بن يوسف،  (6)

 .17 :، اآليةالعلقسورة  (7)

 .8/431، البحر المحيطأبو حيان، حممد بن يوسف، ، األندلسي (8)

 .3( سورة الرعد، اآلية: 3)
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، وقد دلَّ إضمار  املضاف هنا اشتمال (1)حلسِّ وكلِّ مشهوٍد حاِضر، أو عالِـُم كلِّ معدوٍم وموجودا
كلَّ شيء، فهو الذي ال خيَفى عليه شيٌء يف األرِض وال يف السماء وال   -سبحانَه وتعاىل-علمه 

 يعُزُب عنه مثقاُل ذرة.
 ومن أمثلته في شعر العرب: 

 :(2)قول الفرزدق -أ
 (3)أشارْت كَليباا باألكفِّ اأْلََص  ابِ  ع     ْي َل َأي  النَّاِس َشّر قَب    يلَ   ةا ِإذا قِ 

الشاهد قوله تعاىل: إذا قيل أي  الناس، أضمر فاعل الفعل قال ، واملقصود: إذا قال قائل، 
ا بىَن قيل بالِبناِء للَمفُعول لـأنُه أراَد التَّعميم  ادة التعميم.، فاإلضمار هنا إلف(4)وإمنَّ

أي: ما الشأُن ، قد كاَن منَك ما يُ ْؤلِ  موكذلك يف كالم العرب إذا كان أحدهم خياطبك فيقول لك: 
 .(5)يف مثِلِه أن يؤمِلَ كلَّ أحد، فُأضِمَر املفعوُل هنا إلرادة التعميم

 داللة ما قبَله أو ما بعَده عليه: -4
جياز ما يلي: " يكون احلذف باإلجياز جاء يف معجم البالغة العربية يف باب احلذف باإل

حبذف اجلمل واملفردات وله عدة أنواع منها: احلذف على شريطة التفسري، وهو أن حتَذَف مجلٌة من 
صدر الكالم مث يؤتى يف آخره مبا له تعل ٌق به فيكون دلياًل عليه، وقد يرد على جهة االستفهام أو 

 .(6)ي"النفي واإلثبات، أو على غري هاتي اجلهت
 ومن أمثلته في القرآن الكريم:

 
                                 

 .3/487، فتح البيان في مقاصد القرآنالقنوجي، أبو الطيب، صدِّيق بن حسن، (1) 
 

: مهَّام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمّي، أبو فراس، شاعر من النبالء، من أهل البصرة، عظيم األثر يف اللغة،  الفرزدق (2)
كان يقال: لوال شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ولوال شعره لذهب نصف أخبار الناس. من شعراء الطبقة األوىل، صاحب 

ينظر: الزركلي الدمشقي، خري الدين بن حممود، م.  728، ومهاجاته هلما أشهر من أن تذكر، تويف األخبار مع جرير واألخطل
 .8/33، األعالم

 .3/115، خزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، عبد القادر بن عمر،  (3)

 .3/116، المرجع السابقينظر: البغدادي،  (4)
 .1/36.ط، )ال يوجد دار نشر، د.ت(، ، د.ت، دعلوم البالغةأمحد املراغي،  (5)
 .156، ص م(1388، د.ت، الطبعة الثالثة، )جدة: دار املنارة، معجم البالغة العربيةبدوي طبانة،  (6)
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 .(1)( ژ ژ ڑ ڑ ک ک )قوله تعاىل: -أ
، وإضماُر مبتدأ  الشاهد قوله تعاىل: فتولَـّى بركِنه وقال ساحٌر أو جمنون، أضمر فاعل فتوىلَّ

بتدأُ ، وقد أضِمَر الفاعُل وامل(2)وقال هو ساِحٌر أو جمنون اخلرب ساحر، واملقصود: فتوىلَّ فرعوُن برْكِنه
 لداللِة اآليِة السابقِة هلذِه اآليِة عليِهَما، ) ويف موسى إذ أرسلناه إىل فرعون بسلطاٍن مبي (.

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) قوله تعاىل:و  -ب

 .(3)(  ...ې

أضمر مبتدأ أُُذن، واملقصود: قل هَو  الشاهد قوله تعاىل: ويقولون هو أُُذٌن قْل أُُذُن خرٍي لُكم،
قُه، فاهلُل ردَّ على الذين آَذوا رسوَل اهلل (4) لكمأُُذُن خريٍ  ، واألُذُن: الذي يسمُع كلَّ ما يقاُل له ويصدِّ

اِم بقوله: بل هو أُذُن خرٍي لكم، وقد ُأْضِمَر املبتدأُ لداللة ما قبله عليه  هبذا االِتِّ
 ومن أمثلته في شعر العرب: 

 :(5)قول أب نواس -أ
 (6)ف      ِإَذا أح ْ   بَ  ْب  َت ف   اْس  تَ   ِك  نْ     شَّ    اِق واِح     َدةُس     نَّ   ُة ال   ُع 

الشاهد قوله: سنَّة العشاق واحدة، أضمر خرب املبتدأ سنة، واملقصود: سنَّة العشاق واحدة أن 
 .(7)ثاينيستكينوا ويتضرعوا، حذف االستكانة من األول وذكرها يف املصراع الثاين لداللة األول على ال

 

                                 
 .33( سورة الذاريات، اآلية: 1)

 .28/15-27، روح المعانياأللوسّي، أبو الفضل، شهاب الدين السيد حممود البغدادي، (2) 

 .61اآلية: ( سورة التوبة، 3)

 .2/133، الكشافالزخمشري، أبو القاسم، حممود بن عمر،  (4)

م، احلسن بن هانئ بن عبد األول بن صباح احلكمّي بالوالء، شاعر العراق يف عصره. قال  814 - 763: أبو نواس(5) 
اس للمحدثي كامرئ القيس اجلاحظ: ما رأيت رجال أعلم باللغة وال أفصح هلجة من أب نواس. وقال أبو عبيدة: كان أبو نو 

 .2/225، األعالمللمتقدمي، نظم يف مجيع أنواع الشعر، وأجود شعره مخرياته. ينظر: الزركلي الدمشقي، خري الدين بن حممود، 
 

 .1/351، د.ت، د.ط، املكتبة الشاملة، ديوان الحسن بن هانئ (6)
 .2/53م(، 1314 د.ت، د.ط، )القاهرة: مطبعة املقتطف، ،الطرازينظر: العلوي، حيىي بن محزة بن علي بن ابراهيم، (7) 
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 :(1)وكذلك قول أب متام -ب
 (4)فَ  َك  أَنَّ  َم   ا َح َسنَ     اتُ  ُه آثَ    امُ          يَ  تَ َج نَّ ُب اآلثَ    اَم ث  مَّ ي  َخ افُ  َه  ا

َها الشاهد قوله: مثَّ خيافها فكأمنا حسنـاته، املقصوُد عنَد أب متَّام أنَّه يتجنَُّب اآلثام، فإذا جتنَّبَـ 
فقْد أََتى حَبَسَنة مثَّ خياُف أْن ال تكوَن تلَك احلسَنُة مقبوَلة، فكأنَـَّما حسناتُُه آثام، فلم خَيِف احلسنَة 

وهذا من بديِع ، (3)ِلَكونِـها حسنة، وإنَـّما خاَف ما يتَِّصل بـَها من الردِّ فكأنَـّها خموَفٌة كما ختاُف اآلثام
 ا أبو متام نظرائه.األسراِر واملعانـي اليت فاق هب

 داللُة َقْصِد اإلبهام: -3
اإلهبام يف اللغة من اْستُْبِهم علْيه: اْسُتعِجم فلم يقدْر على الكالم. ويقاُل: أهُْبِم عن الكالم، 

َهٌم ِإذا كان َخِفّياً ال َيْسَتبي  .(4)وطريٌق ُمبـْ
 .(5)"ها فَ شَ كَ   اتِ مَ هَ ب ْ به إحدى المُ  كان إذا نزلَ ومنه حديث علي رضي اهلل عنه: " 

 .(6)ل عليها دليلجعَ ـت عن البيان فلم يُ مَ هبِ ا أُ ألهنَّ  ةً بهمَ ت مُ يَ مشكلة، مسِّ  معضلةً  يريد مسألةً 
 معجم اللغة العربية املعاصرة:يف و 

أهبم فالٌن األمَر: أخَفاه وأشَكَله وجَعَله غامًضا غرَي مفهوم، والــُمْبـَهم هو الغامُض الذي ال يتحدَُّد 
َهم   -وُد منه وال يُعَرُف له وجه، تقول: عباراٌت مبَهَمة املقص طريٌق مبَهم: أي خفيٌّ ال  -كالٌم ُمبـْ

 .(7)حديٌث مبهم: ال يُعرف عن راويه غرُي امِسه -يستبي 
 وقد ُعرَِّف اإلهباُم يف علِم احلديث هبذا التعريف:

                                 
م، حبيب بن أوس بن احلارث الطائي، أبو متام: الشاعر األديب أحد أمراء البيان. ولد يف جاسم  846 - 814: أبو تمَّام (1)

أرجوزة من أراجيز  ) من قرى حوران بسورية (، كان أمسر طويال فصيحا حلو الكالم، فيه متتمة يسرية، حيفظ أربعة عشر ألف
ينظر: الزركلي الدمشقي، خري العرب غري القصائد واملقاطيع. يف شعره قوة وجزالة. واختلف يف التفضيل بينه وبي املتنيب والبحرتي. 

 .2/165، األعالمالدين بن حممود، 

 .1/168، د.ت، د.ط، املكتبة الشاملة، ديوان أبي تمام (2)

 .2/54، الطراز، ينظر: العلوي، حيىي بن محزة (3)

 .12/56مادة "هبم"، ، لسان العربينظر: ابن منظور، أبو الفضل، حممد بن مكرم بن علي،  (4)
 .1/168، النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثري، أبو السعادات، املبارك بن حممد،  (5)

 .1/168، المرجع السابقابن األثري،  (6)
 .1/257، عربية المعاصرةمعجم اللغة الأمحد خمتار عمر،  (7)
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بعض الروايات أو مجيِعها اختصاراً أو شكَّاً أو " ومبَهُم الرواِة من الرجال والنِّساِء هو ما مل ُيَسمَّ يف 
 .(1)" حنو ذلك، وقيل: هو إخفاُء احملدِِّث ذكَر اسِم الراوي يف اإلسناد أو املنت ألمر من األمور

 ومن أمثلته في القرآن الكريم:  
 .(2)( ... ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب )قوله تعاىل:  -أ

لفاعل احلقيقي وبين الفعل للمجهول، واملقصود: وإذا أضمر االشاهد قوله تعاىل: وإذا ُحيِّيُتم، 
، وقد أضِمَر ألنَّ الكالَم موجٌَّه جلميع الناس، فليس ، وإهباُم الفاعِل مقصودٌ (3)حيَّاكم املسلمون

 حية.كيَف يكوُن الرد  على هذه الت، بل املهم  أن نعرف  هو الذي حىيَّ ن ضرورياً أن نعرَف م

 .(4)(  ىئ  ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ېئ ېئ ېئ ) وقوله تعاىل: -ب
أضمر الفاعل احلقيقي وبين الفعِل للمجهول، الشاهد قوله تعاىل: إذا قيل لكم تفسَّحوا، 

، وقد أضمَر الفاعُل لعدم أمهيَِّته، (5): إذا قال لكم قائٌل كائنًا َمْن كان تفسَّحوا يف اجملالسواملقصود
 حقيقة الكالم.بل ما يهم نا هو  –كان   َمنْ  كائناً   –فُأهِبَم لغاية، فهنا ال يهم نا القائل 

 إثبات الفعل للفاعل: -1
وهو أن يكون معك مفعوٌل معلوٌم مقصود، قد ُعِلَم أنَّه ليس للفعِل الذي ذكْرَت مفعوٌل ِسواه 

الفعِل  بدليِل احلاِل أو ما َسَبَق من الكالِم، إال أنَّك تطَرُحُه وتـَتَـَناَساه لكي تتوفَّر العنايُة على إثبات
 ليه. إفاعل وختلَص له وتنصرَف جبملتها لل

 يف بين جعفر بن كالب: (6)ما قاَله طفيُل الغنوي ومن أمثلِته في شعِر العربِ 
                                 

، علي حسي علي، الطبعة األوىل، فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي السخاوي، أبو اخلري، حممد بن عبد الرمحن، (1)
 .4/238م(، 2113-هـ1424)مصر: مكتبة السنة، 

 .86( سورة النساء، اآلية: 2)

 .3/322، البحر المحيطاألندلسي، أبو حيان، حممد بن يوسف،  (3)

 .11( سورة اجملادلة، اآلية: 4)

 .28/27-27، روح المعانياأللوسّي، أبو الفضل، شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي، (5) 

: طفيل بن عوف بن كعب، من بين غين، من قيس عيالن: شاعر جاهلي فحل، من الشجعان، وهو أوصف طفيل الغنوي (6)
خليل ( لكثرة وصفه هلا. ويسمى أيضا ) احملرب ( بتشديد الباء، لتحسينه شعره. عاصر النابغة العرب للخيل، ورمبا مسي ) طفيل ا

ينظر: الزركلي الدمشقي، خري الدين بن م.  611اجلعدّي، وزهري بن أب سلمى، ومات بعد مقتل هرم بن سنان، تويف حنو 
 .3/228، األعالمحممود، 
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 بَنا نع   لُ  َنا في الواِط  ئْي  َن فَزلّ َ تِ          َجَزى اهللُ عنَّا جعفراا حيَن أزَلَقتْ 

 تالِق  ي ال  ذي يْلَق ْوَن ِمنَّا َلَملَّتِ          مَّ   ن    اأب      و أن يم   ل  ون   ا ول   و أن أ

 (1)إلى ُح  ج َرات  أدفأْت وَأظَ  لّ َ ت         هْم خل  طُ      ونَا بال   ن ف  وِس وألجئوا

أظلَّْت (، وقد ضمرت مفاعيل هذه  -أدفَأتْ  -أجلَأْت  -الشاهد: يف الكلمات التالية ) لَــَمل وا 
َنا ( -فعال، والتقدير: ) لَـَملَّـــْتــَنا األ  . (2)أجلُؤونَا إىل حجراٍت أدفأتْـَنا وأظلَّتـْ

 -أي حذُف املفعوِل لتتوفَـَّر العنايُة على إثباِت الفعل للفاعل -قال عبد القاهر: ومن بارِع ذلك 
ن القوِة اىل أن جيعَل كلَّ أم  قوُه منا قد بلَغ م، واملقصود: أنَّ ما ال(3)ونادرِِه ما جتده يف هذه األبيات

متل  وتسأُم، وأنَّ املشقََّة بلَغْت من ذلك حدَّاً جيعُل األمَّ له متل  االبن وتتربَُّمه مع ما يف طباِع األمهاِت 
من الصرِب على املكارِه مبصاحِل األوالِد، وذلك أنه وإن قال ) أمََّنا ( فإنَّ املعىن على أنَّ ذلك حكُم كل  

 مع أوالدها، ولو قال مللتنا مل يصلح ألنه يراد به معىن العموم. أم  
 ثانياا: الدالالت البالغية:

 داللة ضيق المقام: -5
اِر والثَّوب،  الضِّيق يف اللغة: نقيُض السََّعة، والضِّيُق ما يكون يف الذي يتَِّسُع ويضيُق مثَل الدَّ

َقاُم والـُمَقاُم يف اللغة فقد يكوُن كل  واحٍد منهما مبعىن وأما الـمَ ، (4)وَأضاَق الرجل: َأي َذَهَب مالُه
، أي ال موضَع لكم، (ال ُمَقاَم لكم)قوله تعاىل: منه اإلقامة، وقد يكون مبعىن موِضِع القيام، و 

 .(5)وَحُسَنْت مستقرَّاً وُمَقاَماً أي: َمْوِضَعاً 

 . (6)( ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ)تعاىل يف كتابه العزيز:  هقولومنه 

                                 
 .1/46ة الشاملة، ، د.ت، د.ط،  املكتبديوان طفيل الغنوي (1)
، د.ت، الطبعة الرابعة، )سورية: دار اإلرشاد للشؤون إعراب القرآن وبيانهينظر: حميي الدين بن أمحد مصطفى درويش،  (2)

 .5/233ه(، 1415اجلامعية، 

 .158، ص: دالئل اإلعجازاجلرجاين، أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرمحن،  (3)

 .11/218 مادة "ضيق"، ،لسان العربحممد بن مكرم بن علي،  ينظر: ابن منظور، أبو الفضل، (4)

  .12/438، المرجع السابقينظر: ابن منظور،  (5)

 .71( سورة النمل، اآلية: 6)
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الشر  ك وإيصالِ م يف عداوتِ هَ ون أنفسَ دُ مما ميكرون، مما جيهِ  وحزنٍ  أي: يف وال تك يف َضيٍق: أي غم  
 .(1)ومظهرك ومؤيدك وناصركَ  كافيكَ   اهللَ  إليك، فإنَّ 

َقام يف معجم اللغة العربية املعاصرة:و 
َ
عدُم اتَِّساِعه، ومثله ضيُق الَعقل: عدُم َرَحابَِة هو  ضيُق امل

 ومن أمثلته في القرآن الكريم:، (2)ضيُق الَيد: الفْقُر والَعَوز، تفكريال

 .(3)(  .. حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص  يث) وقوله تعاىل: -أ
، (4)فقالوا يا قوُم ليتَـَنا نـَُرد  أضمر املنادى، واملقصود: قوله تعاىل: فقالوا يا ليتنا نرد، الشاهد 

، فاملقاُم مقاُم خوٍف وجزٍَع، يعايشوَن بأعينهم أهواَل يوِم ذكرهعن  ضماُر على ضيِق املقامِ اإلدلَّ 
 لضيِق املقام. اُر جهنَّم، فأضِمَر املناَدىالقيامة،  فحالتـُُهم النفسيَُّة ال توَصف، واقفوَن وأماَم أعيِنِهم ن

 .(5)( يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ) وقوله تعاىل: -ب
،وقد دلَّ إضماُر (6)، واملقصود: أنا عجوز عقيمأضمر املبتدأالشاهد قوله تعاىل: عجوز عقيم، 

ا ستِلُد،  املبتدأ هنا على ضيق املقام عْن ذكره، وَلَك أن تتخيََّل امرأًة عجوزًا عقيمًا تأتيها بشارٌة بأهنَّ
ليس هذا فقط، بْل غالَماً عليماً، كيف ستكوُن َردَُّة فعِلَها، ال بدَّ أنَّ الكالم كان عليها صعٌب جداً، 

 ك ضاَق املقاُم عن ذكر مبتدأ اخلرب.لذل
 ومن أمثلته في شعر العرب: 

 قول أحد الشعراء: -أ
 (7)علي     ل  سهر  دائ    م  وُح  زن  طوي     ل    ق    اَل ل   ي ك  ي     َف أن   َت ق   ْل  تُ 

                                 
 ، حممد حسي مشس الدين، الطبعة األوىل، تفسير القرآن العظيم ) ابن كثير (ابن كثري، أبو الفداء، إمساعيل بن عمر،  (1)

 .4/528ه(، 1413العلمية،  )بريوت: دار الكتب

 .2/1378، معجم اللغة العربية المعاصرةأمحد خمتار عمر،  (2)

 .27( سورة األنعام، اآلية: 3)

 .8/128-7، روح المعانياأللوسّي، أبو الفضل، شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي،  (4)

 .23( سورة الذاريات، اآلية: 5)

 .4/163، إعراُب القرآند بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادّي النحوّي، النحَّاس، أبو جعفر، أمح (6)

، د.ت، الطبعة السابعة عشر، )دار الناشر، بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغةينظر: عبد املتعال الصعيدي،  (7)
 .1/71م(، هذا البيت ورد كثريا ومل يعلم قائله، 2115-ه1426
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اعر يعبـُِّر مبتدأ اخلرب عليل، واملقصود: أنا عليل، فالش ضمرالشاهد قوله تعاىل: قُلت عليل، أ
عن مشاعِر أمٍل وتوجٍع وحزٍن على حالته السيئة، فاملقاُم ليَس مقاَم بسط يف الكالم، فاحلالة النفسيُة 

 .(1)ال تسمح ببسط الكالم
 وكذلك قول املتنيب: -ب

 (4)شدي   ُد الس   ك   ِر من غ   ي  ِر ال   ُم  َدامِ      ع  لي   ُل الجس  م ممتن  ُع ال  قي   ام
مبتدأ اخلرب عليل، واملقصود: أنا عليُل اجلسم،  ضمرلشاهد قوله تعاىل: عليُل اجلسم، أا

فالشاعر يعبـُِّر عن مشاعَر نفسيٍة سيئٍة تصف مرَضه وإدمانَه شرَب اخلمر، وبسبِب هذه الـحالِة 
 .(3)النفسيِة السيئِة اليت تشعرُه بالتوج ِع مل يبسِط الكالم

داللة اإليجاز: -4          
 .(4) الكالُم قلَّ يف بالغة، وأوجزَه: اخَتَصَره،  وكالم َوِجْز: خفيف اُز يف اللغة من َوَجزَ اإلجي

(5)واإلجياز اصطالحًا هو: أداُء املقصوِد بأقّل من العبارة املتعارفة
، وبتعريٍف آَخر: هو اندراُج املعايْن  

 .(6)املتكاثرُة حتَت اللفِظ القليل
 ة املعاصرة:معجم اللغة العربي ويف

وَجز: هو 
ُ
" َوَجَز اخلطيُب يف حديثه: أسرَع فيه واختَصَره، وُجَز الكالُم: اخُتِصَر يف بالغة، واملرجع امل

كتاٌب خمتصٌر قائٌم بذاته أو ملخٌَّص ملؤلٍَّف أوسَع منه يف نفس املوضوع، يعاجل فرعًا من فروع املعرفة 
 .(7)فيه ضالَـّــَته بسرعٍة من غرِي تفصيٍل وال تفريع " معاجلًة شاملًة موجزًة يستطيع الباحث أن جيدَ 

يقول صاحب الطراز يف هذا املعىن: " اعَلْم أنَّ مداَر اإلجياِز على احلذف، ألنَّ موضوَعه على 
ا يكوُن حبذِف ما ال خيُِل  باملعىَن وال يْنِقُص من البالغة، بل لو َظَهَر احملذوُف  االختصار، وذلك إمنَّ

                                 
 .1/114، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديعيم بن مصطفى اهلامشي، أمحد بن إبراه (1)

 .2/423، ديوان المتنبياملتنيب، أبو الطيب، أمحد بن احلسي،  (2)
 .1/116، المرجع السابقينظر: أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي،  (3)

 .5/427مادة "وجز"،   ،لسان العربابن منظور، أبو الفضل، حممد بن مكرم بن علي،  (4)
 .41، ص كتاب التعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد،  (5)

 . 2/88، الطرازالعلوي، حيىي بن محزة بن علي بن إبراهيم،  (6)
 .3/2413، معجم اللغة العربية المعاصرةأمحد خمتار عمر،  (7)
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 .(1)قْدُر الكالِم عن علوِّ بالغته، ولَصاَر إىل شيٍء مشرَتٍك مسرتَْذل " لَنَـَزلَ 
ا هو على  والـمتتبُِّع الـُمتنبُِّه إلضماِر الـُجَمِل يف القرآن الكرمي، جيد أنَّ غالَب إضماِر هذه اجلمل إمنَّ

،  وما العزيز اِب اهللِ وروِده يف كت سبيل اإلجياز، وإضماُر اجلمِل له يف البالغِة مدخٌل عظيم، وأكثرُ 
 ذاَك إال من أجِل رسوِخ قدِمه، وظهوِر أثرِه، واشتهاِر علِمه.

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ) :قوله تعاىل ومن أمثلته يف القرآن الكرمي

.(2)( ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  

أضمرت عون، قوله تعاىل: اذهْب بكتاِب هذا فألِقه إليهم مثَّ تولَّ عنهم فانظْر ماذا يرجالشاهد    
اذهْب بكتاِب هذا فألِقه إليهم مثَّ تولَّ عنهم فانظْر ماذا يرجعون فذهب به أكثر من مجلة، واملقصود: 

، (3)اهلدهُد إىل بلقيَس وقوِمها وألقاُه إليهم كما أمَره سيدنا سليمان فقالت إين ألقي إيل كتاب كرمي
 وقد أضمرت هذه اجلمل اختصاراً للكالم.

 الفاصلة: ةرعايداللة  -4

رأُس آيٍة ينتهي بصوٍت يتكرَّر يف رؤوِس آياٍت أخرى تاليٍة  الفاِصلة مفرد ومجعها َفواِصل، وهي
أو سابقة، والفاصلة من السَّجع: مبنزلة القافية من الشِّعر، ومن هذا القبيل فواصُل آياِت القرآِن الكرمِي 

 .(5)دالالِت احلذف رعايُة الفاصلةيف كتاب اإليضاح أنَّ من و ، (4)ألهّنا تفصل بي اآليات
 ويف معجم البالغة العربية: 

"رعاية الفاصلة من األغراض البالغية اليت تستدعي تقدمي املفعول به على الفعل وتأخري الفاعل عن 
ىئ يئ جب حب   ی جئ حئ مئ ی ی ی )موضعه، مثل قوله تعاىل يف سورة احلاقة: 

ة اليت تستدعي إضمار املفعول به،  ورعاية الفاصلة من األغراض البالغي( خب مب ىب يب

أي: ( ڃ ڃ چ چ چ چ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڄ ڄ)كقوله تعاىل يف سورة الضحى: 
                                 

 . 2/32 ،الطرازالعلوي، حيىي بن محزة بن علي بن إبراهيم، (1) 

 23النمل:(2)

 . 7/63، البحر المحيطاألندلسي، أبو حيان، حممد بن يوسف،  (3)
 

 ، د.ر.معجم اللغة العربية المعاصرةينظر: أمحد خمتار عمر،  (4)

 .2/158، ، اإليضاح في علوم البالغةالقزويين، أبو املعايل، حممد بن عبد الرمحن بن عمر (5)
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 .(1)وما قالك "
 ومن أمثلته في القرآن الكريم:

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )قوله تعاىل:  -أ

 .(2)( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ
ضمر مفعوُل يفعلون، واملقصود: وما كادوا الشاهد قوله تعاىل: فذحبوها وما كادوا يفعلون، أ

، وقد أضِمَر مفعوُل الفعل لتناسب فواصل اآليات، (3)يفعلوَن الذبح، كىنَّ عن الفعل بالذبح
فالصفحاُت األربعُة اليت تسبُق صفحَة هذه اآلية ختَمْت مجيُع آياِِتا حبرف النون، وكذلك الصفحاُت 

 .ْت مجيُع آياِِتَا حبرف النوناخلمسُة اليت تلْي صفحَة هذه اآلية ختمَ 
ڀ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ) قوله تعاىل:و  -ب

 .(4)( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
أضمرت ياء الفعل يسر، والتقدير: يسري فعل مضارع، الشاهد قوله تعاىل: والليل إذا يسر، 

 .(6)ياتأضمر احلرف األخري من الفعل يسري لتناسب فواصل اآل، (5)واجلمهور يقرأها بإضمار الياء
 داللة المحافظة على الوزن: -3

 ورد يف معجم اللغة العربية املعاصرة:
 وميزان الشِّْعر: قواِعُد َنْظمه، وتسمَّى الَعروض" وَزن الشِّْعَر: قطََّعه أو نظَمه موافقًا للميزان الَعُروِضي، 

ِت الشعريِّ ما جيعُله . وهذه الداللة هي إحدى دالالت اإلضمار، وهي أْن يضمر الشاعُر من البي(7)"
 ملتزماً بالوزن الشعريِّ للقصيدة.

                                 
 .257، ص معجم البالغة العربيةبدوي طبانة،  (1)

 .71سورة البقرة، اآلية: ( 2)

  1/423، البحر المحيطينظر: األندلسي، أبو حيان، حممد بن يوسف،  (3)

 .5-1( سورة الفجر، اآليتان: 4)
يق بن حسن،  (5)  .7/445، فتح البيان في مقاصد القرآنالقنوجي، أبو الطيب، صدِّ

 

 .7/445، المرجع السابقالِقنَّوجي، (6) 
 

 .2/2432، م اللغة العربية المعاصرةمعجأمحد خمتار عمر،  (7)
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 .(1)وقد جاء يف كتاب اإليضاح أنَّ من دالالت اإلضمار احملافظة على الوزن
 ومن أمثلته في شعر العرب:

 قول املتنيب: -أ
 (4)حولَ  َه ا ُم َتالِط  م وم    وُج ال  َمنَ   ايَا   بَ نَ    اَه  ا فأعلَ   ى وال  َق  َنا ي  قَرُع ال   َق   نَ  ا

الشاهد: بناَها فأعلى، أضمر مفعول الفعل أعلى الذي يتعدى ملفعول، واملقصود: فأعالها، 
، ومعىن هذا البيت أنه بَناها واألسنَُّة يف بناِئها (3)وقد أضمر املفعول هنا للمحافظة على وزن البيت

 َتالِطَمة.وأمواُج املنايا فوَق أيدْي البانَي مُ  ،متخاِصَمة
 :(4)وكذلك قول األعشى -ب

 (5)غي    ِري وعُ لَِّق أخ  رى ذل  َك ال  رَّج  لُ    ُع  لِّ    ْق   تُ   َه  ا َع   رَضاا وُع  لِّ  َق  ْت رج    الا 
ُعلَِّق، الشاعر قد بىن ُعلِّق يف هذا البيت ثالَث  –ُعلَِّقت  –الشاهد يف الكلمات: ُعلِّقتـَُها 

 مجهول، ألنَّه لو ذََكر الفاعَل يف كل مرٍَّة منها أو يف بعضها لَـَمـا استقاَم له وزن مرَّات لل
ومعىن ، (6)البيت، والتعليق ههنا: احملبة، وَعَرَضاً: أي من غرِي قصٍد ِمنِـّي، ولكن عَرَضت يل فهويتها

ُض عنه وحتب  رجاًل آَخر، وهذا هذا البيت أنَّ الشاعَر يصوُِّر فيها شقاَءه حببِّها، فهو حيبـُِّها وهي تعرِ 
 الرَّجُل يعِرُض عنَها وحيب  امرأًة ثانية.

 وكذلك قول الشاعر: -ج

                                 
. وينظر: أمحد بن إبراهيم بن 2/5، اإليضاح في علوم البالغةينظر: القزويين، أبو املعايل، حممد بن عبد الرمحن بن عمر،  (1)

 .1/157، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديعمصطفى اهلامشي، 
 

 .2/374، يوان المتنبيداملتنيب، أبو الطيب، أمحد بن احلسي،  (2)
 .1/157، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديعينظر: أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي،  (3)

: ميمون بن قيس بن جندل، من شعراء الطبقة األوىل يف اجلاهلية وأحد أصحاب املعلقات. كان كثري الوفود على األعشى (4)
عر، يسلك فيه كل مسلك، وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعرا منه، وأدرك اإلسالم امللوك من العرب والفرس، غزير الش

الزركلي الدمشقي، خري الدين بن . ينظر: 623ومل يسلم، ولقب باألعشى لضعف بصره، وعمي يف أواخر عمره. تويف سنة 
 .7/341، األعالمحممود، 

 .1/48، د.ت، د.ط، املكتبة الشاملة، ديوان األعشى (5)

، حممد حميي الدين عبد احلميد، الطبعة العشرون، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكبن عقيل، عبد اهلل بن عبد الرمحن، ا (6)
 .2/111م(، 1381-هـ1411)القاهرة: دار الرتاث، 
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 (5)وأخل   َص م   ْنُه ال َع   لَ   يَّ وال لِ     يَ    ا    على أَنَّ    ِني راض  بأْن أحِمَل ال    َه   َوى
ل عمل ليس، واملقصود: ال عليَّ شيء، وال لِـَي الشاهد: ال عَليَّ وال لِيَـــا، أضمر اسم ال العام

 .(2)شيء، أضمر املسند إليه فيهما وهو لفظ شيء، ألنَّ يف ذكره إفساًدا لوزن البيت
التنب يه على أنَّ الزَّمان يتقاصر عن اإلتيان بالمضَمر وأنَّ االشتغال بذكره يفضي إلى  -1

 تفويت المهم من الكالم.

الِت اليت تصوُِّر احلالَة النفسيََّة الداخليََّة لصاِحِبها، وما يعرتْي نفسيََّة  وهذه الداللُة من الّدال
املتكلِم من انفعاالٍت وحاالٍت تدفعها يف بعض احلاالت إىل حذف بعض الكالم تفاديًا أو تداركاً 

 ألمر مهم  قد حيدث.  
 ومن أمثلة هذه الداللة في القرآن الكريم:

 .(3)( ڎ ڎ ڈ ڈ ڍ ڍ ڌ ڌ)قوله تعاىل:  -أ
أضمر الفعُل الذي نَصَب املفعوَل ناقة، واملقصود كما قال  الشاهد قوله تعاىل: ناقَة اهلل،

، وقد دلَّ اإلضماُر هنا على أنَّ الوقَت يتقاَصُر عن اإلتيان بالفعِل املضَمِر من (4)الزَّجَّاج: ذروا ناقَة اهلل
هي حتذيرُُهم أن ميس وا الناقَة بسوء، فعنَدها سيِحل  هبم ما  ِقَبِل سيدنا صاحل، فاألمهيَُّة كل  األمهيَّة

 حذَّرهم منه سيدنا صاحل ) وال متس وَها بسوٍء فيأخذَكم عذاٌب عظيم (.

 .(5)(  ... ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )وقوله تعاىل: -ب
ِل أضمر مفعوُل اسِم الفاعل صافَّات، وإضماُر مفعو الشاهد قوله تعاىل: صـافَـّاٍت ويقبْضن، 

، وقد ُأضِمَر مفعوُل اسم الفاعل (6)الفعِل يقبْضن، واملقصود: صافَّاٍت أجنحَتهنَّ ويقبْضَن أجنحَتهنّ 
ومفعوُل الفعل ألنَّ االشتغاَل بذكرمِِها سيفِضي إىل تفويِت الـمهمِّ من الكالم، فالكالُم موجٌَّه لإلنسان 

 .َة اهلِل عليه، وليَس مهمَّاً يف هذا املوضع ذكُر املفعولليفكَِّر بقدرِة اهلِل وعظمِته وملوكِته وليستشعَر قدر 
                                 

 .1/4، األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة  (1)
 .2/22، د.ت، د.ط، )املكتبة األزهرية للرتاث، د.ت(، واضح للبالغةالمنهاج الينظر: حامد عوين،  (2)

 .13( سورة الشمس، اآلية: 3)
 .7/471، فتح البيان في مقاصد القرآنالقنوجي، أبو الطيب، صدِّيق بن حسن، (4) 

لك، اآلية: 5)
ُ
  .13( سورة امل

 .31/171-23، روح المعاني، األلوسّي، أبو الفضل، شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي (6)
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 دفع توهم السامع: -6
َئ من ِقَبِل السامع. وجاء اخلاطملفعول، ومتنُع الفهَم إحدى الدِّالالت اليت يدل  عليها حذُف ا

 .(1)" ٍء غرِي الـُمـرَادلدفِع أن يتوهََّم السَّاِمُع يف أوَِّل األمِر إرادَة شييُـحَذُف املفعوُل : " يف اإليضاح
 :(2)قول البحرتي ومن أمثلته في شعر العرب

 (4)وَس    ْورَِة أَيَّ      ام  َح  َزْزَن إل  ى ال   َعظْ     مِ    وَكْم ُذْدَت عنِّ  ي ِمن تَ َح  اُمِل َح   اِدث  

ملقصود: حزْزَن الشاهد قول الشاعر: وسورِة أيَّاٍم حزْزَن إىل العظم، أضمر مفعول حزْزَن، وا
رَاد

ُ
إذ لو قاَل  ،اللحَم إىل العظم، فأضَمَر املفعوَل  لدفِع السَّامِع يف أوَِّل األمِر إلرادِة شيٍء غرِي امل

حززَن اللحَم جلاَز أْن يتوهََّم السَّامُع قبَل ذكِر ما بعَده أنَّ احلزَّ كان يف بعض اللحِم ومل ينتِه إىل 
 .(4)ِم العظم، فرتَك ذكَر اللحْ 

 ثالثاا: الدالالت النفسية:        
داللة التعظيم: -5                   

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ )الِعَظُم يف اللغة: خالُف الصَِّغر، ومنه قوله تعاىل:   

 .(5)( يئ جب حب خب مب
 .(6)يعظم له أجرا: " أي يضاعف له الثواب واألجر "

 

                                 
 .2/156، اإليضاح في علوم البالغةالقزويين، أبو املعايل، حممد بن عبد الرمحن بن عمر، (1) 

 
 

شاعر الوقت، وصاحب الديوان املشهور أبو عبادة الوليد بن عبيد بن حيىي بن عبيد الطائي البحرتي، عاش نيفا  البحتري:(2) 
ذروة، اجتمع بأب متام الطائي، وأراه شعره، فأعجب به، وقال: أنت أمري الشعر بعدي، مات وسبعي سنة. ونظمه يف أعلى ال

سير أعالم ينظر: الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد، أبو عبد اهلل، مبنبج، وقيل: حبلب، سنة ثالث، أو أربع ومثاني ومئتي. 
 .11/431، النبالء
 .4/227، دب ولب لباب لسان العربخزانة األالبغدادي، عبد القادر بن عمر،  (3)

 .2/156، المرجع السابقينظر: القزويين،  (4)

 .5( سورة الطالق، اآلية: 5)
 .14/1113(، ، د.ت، د.ت، د.ط، )القاهرة: دار الفكر العربالتفسير القرآني للقرآنعبد الكرمي اخلطيب،  (6)
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وبشِّْر الخطَّ   ائِْيَن أنه ال ي ت ع اظ م ن  ي "  :-السالمعليه -ن اهلل أوحى لداوود ويف احلديث القدسي أ
أن أغفَره وأتجاوَز عنه   .(2). أي ال يعظم عليَّ وعندي(1)"ذنب  

وأعَظَمــنـِــي ما قْلَت يل أي: هالَنـِي، ووصَف اهلُل عذاَب النار فقال: عذاٌب عظيم، ووَصَف كيَد 
 .(3)ٍن عَظَمٌة عند الناس أي حرَمٌة يـَُعظَُّم لَـَهاالنساء فقال: إنَّ كيدَكنَّ عظيم، ولُِفال

 .(4)والعظم يف االصطالح: هو ترك ذكر املضمر وصون اللساِن عن ذكره تعظيماً له وتشريفاً 
 وكأنَّ اللسان يعجُز عن ذكِر املضَمِر تشريفاً له، أو تضخيماً وتكبرياً لعظيم ألمر الذي حدث.

 ومن أمثلته في القرآن الكريم:
 .(5)( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) قوله تعاىل: -أ

فغشيَـُهم اجلار واجملرور، واملقصود:  الشاهد قوله تعاىل: فغِشَيهم من الَيمِّ ما غشَيهم، أضمر
ُهه، وغشيهم مبعىن: عالهم من  َلُغ كنـْ من اليمِّ ما غشيَـُهم من األمِر اهلائِل الذي ال يقاَدُر قدرُه وال يـُبـْ

اجلاُر واجملروُر لتعظيمِ وتفخيِم هذا املوِج الذي أغرَقهم، وهذا العذاُب الذي نالَـُهم ، وقد ُأْضِمَر (6)املوج
قد بلَغ مبلَغًا تقاَصَرِت العبارُة عن ُكْنِهِه فأضَمَر ذاَك العذاَب وأقاَم اإلهباَم مقاَمه،  وفرٌق كبري يف 

وا من العذاِب الكثري، فعندما ختفي العربية بي أن تقول: نالوا من العذاب ما نالوا، وبي أن تقول: نال
َته على عكس ما يدل  عليه املوصوُف واملقيَّد.    املعىن فأنَت ُتْطِلُق عناَن العقِل ليتخيََّل حجَمه وشدَّ

 .(7)( چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ) قوله تعاىل:و  -ب
َمٌة على أوحى إليه أنَّ اجلنََّة حمرَّ أضمر مفعول أوحى، واملقصود: الشاهد قوله تعاىل: ما أوحى، 

األنبياء حىت تدخَلَها، وعلى األَمِم حىت تدخَلَها أمَُّتك، فاإلضمار هنا أفاد تعظيم وتفخيم هذا 

                                 
، د.ت، د.ط، ) القاهرة، حلية األولياء وطبقات األصفياءحاق، األصبهاين، أبو نعيم، أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إس (1)

 .6/57م (،  1374 -ه  1234دار السعادة، 
 .3/216، النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثري، أبو السعادات، املبارك بن حممد بن حممد،  (2)
 .12/413ة "عظم"، ، مادلسان العربينظر: ابن منظور، أبو الفضل، حممد بن مكرم بن علي،  (3)
 .158، ص معجم البالغة العربيةبدوي طبانة،  (4)

 . 78( سورة طه، اآلية: 5)
 ،16/237-15، روح المعانيينظر: األلوسّي، أبو الفضل، شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي،  (6)

 .11( سورة النجم، اآلية: 7)
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، واإلضمار هنا يدل ك على أنَّ الوحَي قد بلغ مبلَغاً ال تدركه العقول، كأنه قال: أوحى لعبده (1)الوحي
 أمراً أيَّ أمر.

 ومن أمثلته في شعر العرب:
 :(2)ِر دريُد بُن الصمَّةقوُل الشاع -أ

 (4)ف   َلمَّ  ا َع  اَلُه قاَل للَباِطِل ابعدِ           َصَبا َما َصَبا حتَّى َعاَل الشَّْيُب رأَسهُ 

ضمر مفعول صبا، والتقدير: َصَبا ما َصَباه، ففي هذ الشاهد قوله تعاىل: َصَبا ما َصَبا، أ
 تفسريِه فإنك ال جتُد يف البيان مثَل ما جتُدُه يف إهباِمِه، وهذا البيِت من اإلهباِم البالِغ ما لو تناَهْيَت يف

 جعَل النفَس تذهُب كلَّ مذهٍب يف ختي الِِتا أفاَد التعظيم. اإلهبام الذي 
و ومعىن البيت: َصَبا األوىل من الـَمْيل َوالثَّانِية من الصباء َوُهَو َحَداثَة السن َواْلمْعىَن أَنه َمال ِإىَل اللَّهْ 

 .(4)ُمدَّة ِصَغِر ِسنِّه فـََلمَّا َشاب ترك املالهي
 وقول شاعر آخر: -ب

َر فقْلُت تَ ْن   ِع   ي    (1)فَ تَ   ى َأْه   ِل الِحَج   اِز وأْه   ِل َنْج   دِ    نَ َعى النَّ    اعي ال  زبي ْ

ير: فقْلُت أضمرت ألف االستفهام قبل الفعل تنعي، والتقدالشاهد قوله تعاىل: فقْلُت تنعي، 
له: أتنعي، وقد أضِمَر حرُف االستفهاِم للتفخيم والتعظيم، واملعىن: أخبَـَر املخربُ مبوِت الزبري فقلت 

 .(6)أختربُ مبوت سيِِّد أهِل احلجاز وجند
 وقوُل الشاعر أب نوَّاس يف اخلمر: -ج

                                 
 .4/23، الكشافينظر: الزخمشري، أبو القاسم، حممود بن عمر،  (1)
، من هوازن: شجاع، من األبطال، الشعراء، املعمرين يف اجلاهلية، أدرك اإلسالم، ومل دريد بن الصمة الجشمي البكري (2)

الزركلي الدمشقي، خري الدين بن ينظر: يسلم، غزا حنو مئة غزوة مل يهزم يف واحدة منها، قتل على دين اجلاهلية يوم حني. 
 .2/333، األعالمحممود، 

 .63، حتقيق: عمر عبد الرسول، د.ط، )القاهرة: دار املعارف، د.ت(، ص ديوان دريد بن الصمة (3)
 ، د.ت، د.ط، )بريوت: دار القلم، شرح ديوان الحماسةينظر: التربيزي، أبو زكريا، حيىي بن علي بن حممد الشيباين،  (4)

 .1/333د.ت(، 

 .1/417، المرجع السابقينظر: التربيزي،  (5)
 .1/417، شرح ديوان الحماسةأبو زكريا، حيىي بن علي بن حممد الشيباين، ينظر: التربيزي،  (6)
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 (5)ف     إذا ُع    َص       ارَُة ك      لِّ ذاَك أث                    َامُ    اب      ِهِ وبل   ْغ       ُت م      ا ب   َلَ    َغ ام     رؤ  ب   ش   بَ      

ضمر املفعول، واملقصود: ما بلغه، وقد أضِمَر املفعول لتعظيم ما الشاهد قوله تعاىل: ما بلغ، أ
 .(2)بلغه، يقصد أنه فعل كل األمور اليت قد يفعلها اإلنسان يف شبابه

 لتحقير:داللة ا -4

ع
َ
لّةحقر: احَلْقُر يف كل امل  .(3): َصيـََّرُه َحِقرياً هوحقَّر  اين: الذِّ

ويف االصطالح هو: أن يستصِغَر شخٌص شخصاً آخَر أو ما يصُدُر عنه من معروٍف يسِديِه أو يهدْيِه 
 .(5)،أو: هو ترك ذكر املضَمر وَصْوُن اللساِن حتقرياً له(4)أو يعِطْيه

تعظيم، وهو من األموِر اليت تظِهُر مشاعَر البغضاِء والعداوِة والكرِه جتاه الشخِص والتحقرُي عكس ال
احملتَـَقر، وعدُم ذكرَِك للمسمَّى ُيشعرُه باالحتقاِر واالزدراِء، وأنَّك تصوُن لساَنك عنه كما تصوُن 

 لسانك عن ذكر ألفاظ العورات وأمساء الفحش، ويف ذلك إهـــانٌة كبريٌة له. 
 لته في القرآن الكريم:ومن أمث

 .(6)( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ): وقوله تعاىل -أ
َها، واملقصود: الذين كنتم تزعمون  الشاهد قوله تعاىل: الذيَن كنُتم تزعمون، أضمرت إنَّ ومعمولَيـْ

، وقد دلَّ إضمار إّن ومعمولَيها هنا على حتقرِي هذا الزعِم الذي يزعمونه، فرب نا (7)أنَـُّهم شركائي 
 يذكْر هذا الزعم حلقارته وتفاهته. مل

 .(8)( ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس) : وقوله تعاىل -ب

                                 
 .1/843، المكتبة الشاملةديوان احلسن بن هانئ، د.ت، د.ط،  (1)

 .2/15، اإليضاح في علوم البالغةينظر: القزويين، أبو املعايل، حممد بن عبد الرمحن بن عمر،  (2)

 .217/ 4 مادة "حقر"، ،لسان العربر، حممد بن مكرم، ينظر: ابن منظو  (3)
، د.ت، الطبعة الثانية، )اململكة العربية الموسوعة الجنائية اإلسالميةينظر: سعود بن عبد العايل البارودي العتييب،  (4)

 . 216ه(، ص 1427السعودية: 
 .1/337، البالغة العربيةن حسن حبنكة، ، وينظر: عبد الرمح158، ص معجم البالغة العربيةينظر: بدوي طبانة،  (5)

 .62( سورة القصص، اآلية: 6)

 .21/111-13، روح المعانيأبو الفضل، شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي، ينظر: األلوسّي،  (7)

 .21( سورة اجملادلة، اآلية:8)
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الشاهد قوله تعاىل: ألغلِبَّ أنا ورُسِلي، أضمر مفعوِل ألغلَِبَّ، مع أنَّ الفعَل يتعدَّى ملفعول، 
(1)واملقصود: ألغلَِبَّ َمْن حادَّنَا أنا ورسلي

 ،
التحقري، فربـ ـَنا مْل يذكْر  وقد دلَّ إضماُر املفعوِل هنا على 

 هؤالء الذين سيغلبـُُهم حتقرياً هلم، فهْم ال يستحق ون الذِّْكَر حىت.
 ومن أمثلته في شعر العرب:

 :(2)قول الشاعر األُقيشر األسدي -أ
 وليَس إلى داِع النَّ      دى بسري       عِ       سري        ع  إلى اب   ِن العمِّ يلطُم وْجَه   هُ 

 (3)ولي    َس لِ  َم   ا في بيِته بمِضي           عِ       حري     ص  على الد ني   َا ُمِضْي  ع  لِديْنِ    هِ 
هو  –حريص، أضمر مبتدَأ اخلربَين، واملقصود: هو سريٌع  –الشاهد قوله تعاىل: سريع 

ه فمنعه، وقال: كم أعطيُتك مايل حريٌص، وهذان البيتان قالَــُهَما الشاعر يف ابِن عم  له موِسٍر سأل
وأنَت تنِفُقه فيما ال يعنيك، واهلل ال أعطينََّك، فرتكه حىت اجتمَع القوُم يف ناديهم وهو فيهم، فشكاُه 
إىل القوم وذمَّــه، فوثَب إليه ابُن عمِّه فلَطَمه فهَجاه بـهذه األبيات، وقد دلَّ إضماُر املبتدأ هنا على 

 .(4)عدم ذكرهحتقرِي الـَمْهُجوِّ ب
 :(5)وقول الشاعر دعبل -ب

 (6)وال   ّدارِ واْس  تَ  ْوث  َُق  وا ِمْن رَت  َاِج الب   اِب      ق       وم  إذا أك     ل  وا أخ   ف   وا كالم  ه  مُ 

الشاهد هنا قول الشاعر: قوم، أضمر مبتدأ اخلرب قوم، واملقصود: هم قوٌم، أضَمَر املبتدأَ صوناً 

                                 
 .4/255، إعراُب القرآندّي النحوّي، ينظر: النحَّاس، أبو جعفر، أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرا (1)

: املغرية بن عبد اهلل بن معرض األسدي، أبو معرض: شاعر هجاء، عايل الطبقة، من أهل بادية الكوفة، كان يرتدد األقيشر (2)
ين بن الزركلي الدمشقي، خري الدم.  711إىل احلرية، ولد يف اجلاهلية، ونشأ يف أول اإلسالم. وعاش عمرا طويال، تويف حنو 

 .2/277، األعالمحممود، 
 

 .32م(، ص 1337، حممد علي دقة، الطبعة األوىل، )بريوت: دار صادر، ديوان األقيشر األسدي (3)
 .1/153، ماليزيا –مناهج جامعة المدينة العالمية املعاين،  -2ينظر:  كتاب البالغة  (4)

اعر هجاء أصله من الكوفة، أقام ببغداد وله أخبار، م، أبو علي: ش 861 - 765، دعبل بن علي بن رزين الخزاعي (5)
وشعره جيد، وكان صديق البحرتّي، قال ابن خلكان يف ترمجته: كان بذئ اللسان مولعا باهلجو واحلّط من أقدار الناس. 

 .2/333، األعالمالزركلي الدمشقي، خري الدين بن حممود، ينظر: 
 .1/53ملكتبة الشاملة، ، د.ت، د.ط، اديوان دعبل بن علي الخزاعي (6)
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، ومعىن البيت: أنَّ هؤالء القوم أخَفوا  (1)أن يذكَر هؤالء القوِم املتَّصفي هبذه الصِّفاِت الذميمةللسانه 
َكاَلمهم لَِئالَّ يسمَعهم أحٌد فيأكَل َمَعهم، والرتاج الَباب املغلق َوَعِليِه بَاب َصِغري َويُطلق أَْيضا على َما 

 لسانَه عن ذكرِهم حتقرياً هلذه األفعال اليت يفعلوهنا. يغلق ِبِه اْلَباب يصفهم ِبشدَّة اْلُبْخل، فصان
 داللة البيان بعد اإلبهام: -4

 .(2)البيان يف اللغة من أباَن يُبي، فهو ُمِبي، أبان األمُر: بان، ظهر واّتضح
َ به الشيء من الداللة "   ل الشاعر عمر بنو ق، ومنه وغريها، وبان الشيء بيانا: اتضحوالبيان: ما بـُيِّ

 :(3)أب ربيعة
 (4)ألَبَ             اَن م    ن آث       ارِِه    نَّ ح ُ    دورُ     لو َدبَّ ذرٌّ ف  وَق ض  اِح  ْي جل  ِدَه  ا

 .(5)" ومنه قوله تعاىل: آياٍت ُمـبــيِّــَنات، بكسِر الياِء وتشديدها، مبعىن ُمـــتَـــبَـــيِّنـــات
ة: البياُن بعد اإلهباِم من األغراِض البالغيِة اليت حُيذُف من أجلها يف معجِم املصطلحات البالغيو 

املفعوُل به، ليكوَن ذلك أدعى إىل الشوِق إىل معرفته، كما يف فعَلْي املشيئِة واإلرادة وحنومها، فيحَذُف 
 .(6)مفعولُه إذا وقع شرطاً لداللة اجلواب

 ء يف كتاب الطراز للعلوي:ومن مجيل ما ُكِتَب حوَل البيان بعد اإلهبام ما جا
" واإلهبـاُم يوِقُع السامَع يف َحريٍة وتفك ٍر واستعظاٍم لِـَما قرَع مسَعه، فال تزاُل نفُسُه تنزُع إليه وتشتاُق 
ملعرفته واالطِّالِع على ُكْنِه حقيَقِته، أال ترى أنََّك إذا قْلَت: هل أدل َك على أكرِم الناِس أبًَا وأفضِلِهم 

َسَبًا وأمضاُهم عزميًة، مث قـُْلَت: فالن، فإنَـّما هذا يكوُن أدَخَل يف ِمْدَحِته ِمـمَـّا لو قْلَت: فالٌن فعاًل وحَ 
األكرُم األفضُل األنبُل، وما ذاك إال ألجِل إهباِمِه أوَّاًل وتفسريِه ثانيا،  وكل  ذلك يؤكُِّد يف نفِسَك ِعَظَم 

                                 
 .2/231، شرح ديوان الحماسةينظر: التربيزي، أبو زكريا، حيىي بن علي بن حممد الشيباين،  (1)

 .1/274 مادة "أبان"، ،معجم اللغة العربية المعاصرةأمحد خمتار عبد احلميد عمر،  (2)

خزومي القرشي، أبو اخلطاب: أرق شعراء عصره، م، عمر بن عبد اهلل بن أب ربيعة امل 712 - 644 عمر بن أبي ربيعة: (3)
الزركلي من طبقة جرير والفرزدق، ومل يكن يف قريش أشعر منه. ولد يف الليلة اليت تويف هبا عمر بن اخلطاب، فسمي بامسه. ينظر: 

 .5/52، األعالمالدمشقي، خري الدين بن حممود، 
 

 .1/181لة، ، د.ت، د.ط، املكتبة الشامديوان عمر بن أبي ربيعة (4)

 .13/67، لسان العربابن منظور، أبو الفضل، حممد بن مكرم بن علي،  (5)
 .36، ص معجم البالغة العربيةينظر: بدوي طبانة،  (6)
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 .(1)مثَّ ُفسَِّر ثانياً " البالغِة يف الكالم إذا أهُْبَِم أوَّالً 
 ومن أمثلته في القرآن الكريم:

 .(2)( ...ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ) قوله تعاىل: -أ
ضمر املبتدأ، واملقصود: الشاهد قوله تعاىل: وكذلَك َأْخُذ ربَِّك إذا َأَخَذ الُقَرى وهَي ظاملة، أ

َ ويوضَِّح ما كان مبَهَماً، فأنت إذا قلت: وَمَثُل وقد ُأضِمَر املبتدأُ لي، (3)وَمَثُل ذلَك األخِذ َأْخُذ ربِّك بيِّ
 ، كما يف اآلية.ذلَك األْخذ، فالسامعوَن ينتظروَن منك بياَن هذا املثل، فالـَمَثُل مبَهٌم حيتاج إىل بيان

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ) وقوله تعاىل: -ب

 .(4)( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
أضمر مفعول شاء، واملقصود: ولو شاءَ شاَء ربـ ـَنا ألنـََزَل مالئكة،  الشاهد قوله تعاىل: قالوا لو

فجملة: ألنَزَل  ، وقد دلَّ اإلضمار على بياِن ما كان ُمبـَْهَماً، (5)ربـ ـنا إرساَل الرُسِل ألنـََزَل مالئكة
 مالِئَكة، بـيَـَّنْت ووضََّحْت إهباَم مجلة: لو شاَء رب نا إرساَل الر ُسل. 

 قول البحرتي: مثلته في شعر العربومن أ
 (6)فِهْجَرانُ َها يُ ْبلْي ولُقَيانُ َها يْشِفي      إذا بَ ُعَدْت أَبْ َلْت وإْن قَ ُرَبْت َشَفت

أضمر مفعواَل الشاهد قوله تعاىل: إذا بعُدْت أبَلْت وإن قـَرَُبْت شَفْت فهجرَانُـَها يـُْبِلي ولقيانُـَها يشفي، 
جتُد الشاعَر يأىب ذكَر املضَمر، ألنَّ ذكَره يفسُد املعىن ، (7)أبلتين وشفتينأبَلت وشَفت، واملقصود: 

 .(8)املراد، وقد دلَّ اإلضماُر هنا على البيان بعد اإلهبام
 

                                 
 . 2/78، الطرازالعلوي، حيىي بن محزة بن علي بن ابراهيم،  (1)

 .112( سورة هود، اآلية: 2)

 .2/232، شافالك الزخمشري، أبو القاسم، حممود بن عمر،(3) 
 

 .14( سورة ُفصَِّلت، اآلية: 4)

 . 7/463، البحر المحيطاألندلسي، أبو حيان، حممد بن يوسف،  (5)
 .1/111، د.ت، د.ط، املكتبة الشاملة، ديوان البحتري (6)
 .162، ص دالئل اإلعجازينظر: اجلرجاين، أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرمحن،  (7)

 .2/147، اإليضاح في علوم البالغةاملعايل، حممد بن عبد الرمحن بن عمر،  ينظر: القزويين، أبو (8)
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 داللة التخفيف: -3
يكوُن يف اجلسِم والعقِل التخفيُف يف اللغِة من َخَفَف: اخلَفَُّة واخلِفَّة: ضدَّ الثَقِل والرجوح، 

وقيل: ركباناً  ؛ قال الزجاج أي موسرين أو معسِّرين،(انفروا ِخفافًَا وثقاالً )وجل: قوله عزَّ منه و ، والعمل
: كل  شيٍء خفَّ حمَمُلهُ   .(1) ومشاة، وقيل: شباناً وشيوخا، واخِلف 

 ويف معجم اللغة العربية املعاصرة:
أزال بعَضه لَيِقّل ثَِقُله، وختفََّف من ثيابه " ختفََّف من يتخفَّف ختف ًفا فهو متخفِّف، ختفَّف من احِلْمل: 

 .(2)لشدَّة احلّر، وتقول خفيف احلركة: أي نشيط، وخفيف النَّوم: سريع التيقظ "
 ويف كتاب البالغة العربية: 

 " ِإنَّ العربَّ قد اعتاَد أن خيتصَر من الكلمِة إجيازًا يف نُْطِقه وختف فاً، وذلك يف بعض كالمه ممَّا يكثـُرُ 
تداُولُه، فيحذُف بعَض حروِف الكلمة، وأن خيتصَر أيضًا فيحذُف بعض ما يـُنَـزَُّل َمْنزَِلة جزِء الكلمة،  

 .(3)كاجلزء الثاين من املركب تركيباً َمْزِجيَّاً، وكاملضاف إليه، وكياء املتكلم، وكأداة النداء وغريها "
 ومن أمثلته في القرآن الكريم:

 .(4)( خس مس حص مص جض مخ جس حس ) وقوله تعاىل: -أ
ضمر حرف التاء يف الفعل اسطاعوا، واملقصود: الشاهد قوله تعاىل: فما اسطاعوا، أ

 .(5)استطاعوا، وقد أضمرت التاء من الفعل ختفيفاً 
 .(6)(  ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) وقوله تعاىل: -ب

، وقد أضمرت (7)ضمر حرف الياء من املنادى، واملقصود: ربِّ الشاهد قوله تعاىل: ربِّ أرين، أ
  الياء من املنادى ختفيفاً.

                                 
 . 3/73، مادة "خفف"، لسان العربينظر: ابن منظور، أبو الفضل، حممد بن مكرم بن علي،  (1)

 .1/672، معجم اللغة العربية المعاصرةأمحد خمتار عمر،  (2)
 .1/331، ييةالبالغة العر عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين،  (3)

 .37( سورة الكهف، اآلية: 4)

 .6/155، البحر المحيطاألندلسي، أبو حيان، حممد بن يوسف،  (5)

 .261( سورة البقرة، اآلية: 6)

 .1/128، إعراُب القرآن( النحَّاس، أبو جعفر، أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادّي النحوّي، 6)
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 ومن أمثلته في شعر العرب: 
 :(1)قول النــابغة الذبياين -أ

 (4)ي   ق  عَقُع خل  َف رجل   ْيه ب   ّش  نِّ        كأنَّ    َك من ِجم   اِل بن   ي أُقَي  ش  
ٌل من مجال بين ضمر خرب كأن، واملقصود: كأنك مجالشاهد قوله تعاىل: كأنَّك من مجال، أ

 .(3)أقَيش، وقد ُأضِمَر اخلرُب هنا ختفيفاً للكالم
 وكذلك قول أحد الشعراء: -ب

 (3)يَ  ف  ُض لُ ها في َحس  ب  وم  ي  َسمِ       ل  و قُ ْل  َت م  ا في ق  وِمَه  ا ل  م تَ ْيث  َمِ 
لة عمَل ليس، أضمَر اسم ما العامالشاهد قوله تعاىل: لو قْلَت ما يف قوِمها مل تيثم، 
 .(5)واملقصود: ما يف قوِمها أَحٌد، وقد ُأضِمَر اخلرُب هنا ختفيفاً للكالم

 داللة التهويل: -1
التهويل لغًة من الـَهْول: املخاَفُة من األمِر ال يدري ما يهجُم عليه منه كَهْوِل الليل وهْوِل 

 .(6)كل  َما َهاَلَك يسمَّى ُهوَلةً البحر، واألهوال: هي مجُع َهْول، وهو اخلوُف واألمُر الشديد، و 
 .(8)وخالف التهويل: هو التهوين، : أي ال أخيُفك فال خَتفْ (7)ويف حديث أب ذّر: ال أَُهولَــــنَّــكَ 

 ويف معجم اللغة العربية املعاصرة: 
 .(3)" استهوَل األمَر: وجَده هائالً ُمفزِعاً خميفاً، رِكب األهواَل: خاطَر بنفسه "

                                 
وية بن ضباب الذبيايّن الغطفاين املضري، أبو أمامة: شاعر جاهلي، من الطبقة األوىل، كان : زياد بن معاالنابغة الذبياني (1)

األعشى وحسان واخلنساء ممن يعرض شعره على النابغة، كان أحسن شعراء العرب ديباجة، ال تكلف يف شعره وال حشو. عاش 
 .3/54، األعالمود، الزركلي الدمشقي، خري الدين بن حممم. ينظر:  733عمرا طويال مث تويف 

 .1/36، د.ت، د.ط، املكتبة الشاملة، ديوان النابغة الذبياني (2)

 .2/345، الكتابينظر: أبو بشر، عمرو بن عثمان،  (3)

 .5/62، خزانة األدب ولب لباب لسان العربينظر: البغدادي، عبد القادر بن عمر،  (4)
 .2/345، الكتابعمرو بن عثمان، ينظر: أبو بشر،  (5)

 .11/712مادة "هول"، ، لسان العربابن منظور، أبو الفضل، حممد بن مكرم بن علي،  (6)

، حممود حممد تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبارالطربي، أبو جعفر، حممد بن جرير بن يزيد،  (7)
 .1/341مطبعة املدين، د.ت(،  :شاكر، د.ط، )القاهرة

 .1/35، بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغةي، عبد املتعال الصعيد (8)
 .3/2376، معجم اللغة العربية المعاصرةأمحد خمتار عمر،  (3)
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 .(1)حبنكة امليداين أنَّ من دالالت احلذف: التهويل كتاب البالغة العربية لعبد الرمحن  يف وجاء
وكلمُة التهويل تثرُي مشاعَر الرهبِة والقلِق واالضطراب، فهي حترُِّك مشاعَر اإلنساِن الداخليِة من 

اب احليوان للجاحظ وقد جاء يف كت، أعماِقَها، وهي ال تفيُد التخويَف فقط، بل املبالَغَة يف التخويف
وقْد يوِقُدوَن ال  نِّيراَن يهوِّلوَن بها على اأُلْسِد إذا خاُفوها، واألَسُد إذا عايَ  َن النَّ  ار  يف هذا املعىن: "

  .(2)حدََّق إليها وتأمََّلَها، فما أكثَ َر ما تشَغله عن السَّابَِلة "
  َن فيَما تقدََّم أنَّ حذَف الجواِب من مثل قول وقد تَ  بَ يَّ وجاء يف شرح ديوان احلماسة للمرزوقي : " 

 .(3)من إثباته " التهويلِ القائل: لو رأْيَت زيداا وفي يِدِه السيف، َأَدل  على 
 ومن أمثلته في القرآن الكريم:

 .(4)( ې ې ې ې ى ى ائ ائ ) وقوله تعاىل: -أ
ضاف، واملقصود: فكيَف تتَّقوَن الشاهد قوله تعاىل: فكيَف تـَتَّقوَن إْن كفرمُت يوماً، أضمر امل

ِة هذا (5)إن كفرمت هوَل أو عذاَب ذلَك اليوِم الـَمُهول ،وقد دلَّ إضماُر املضاِف هنا على هوِل وشدَّ
 لـهوِل ما سريونَه. رأِسهم اليوم، واآليُة بعموِمها توِحْي هبذا اهلول، فحىتَّ الولداُن سيشيُب شعرُ 

 .(6)( ڀ ڀ ڀ ٺ ) قوله تعاىل: -ب
يَان، واملقصود: فناَدوا و َعَقر،  -تعاَطى  أضمر مفعويَل الفعلي هنا أنهالشاهد  الفعلِي متعدِّ

على ضماُر اإل، وقد دلَّ (7)صاحَبهم فتعاَطى الناقَة فعقَرها، أو فناَدوا صاحَبهم فتعاَطى السيَف فقتَـَلها
 لناقَة اليت طلبوَها دليالً على نبوَِّة سيدنَا صاحل.صاحل بقتِلِهُم االيت أقَدَم عليها قوُم وعَظِم الفْعَلِة هْوِل 

                                 
 .2/41، عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانيالبالغة العربية،   (1)
(، ه1424،الكتب العلمية بريوت: دار، د.ت، الطبعة الثانية، )الحيواناجلاحظ، أبو عثمان، عمرو بن حبر بن حمبوب،  (2)

4/511. 
، غريد الشيخ، الطبعة األوىل، )بريوت: دار الكتب شرح ديوان الحماسةاملرزوقي، أبو علي، أمحد بن حممد بن احلسن،  (3)

 .1/321م (، 2113-هـ1424العلمية، 
 ،17( سورة املزَّمل، اآلية: 4)

 .31/118-23، املرجع السابقاأللوسّي، أبو الفضل،  (5)
 .23سورة القمر، اآلية:  (6)

 28/83-27، روح المعانيأبو الفضل، شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي، األلوسّي،  (7)
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ا، ها وحتليلُ هَ تُـ إليها هذه الدراسة؛ مث مناقشَ  لتْ اليت توصَّ  نتائجِ ال من هذا الفصل عرضُ  دُ يقصَ 

 اليت قام جبمعها. والبياناتِ  مع املعطياتِ  الباحثِ  من تعاملِ  نبثقةٍ وعرُض ما يتعلَُّق هبا من توصياٍت م
 :عليه جاءت تقسيمات هذا الفصل على املباحث التالية وبناءً 

 لدراسةانتائج  المبحث األول:
 توضيحَ بيان جهود علماء العرب يف دراسة هذه الظاهرة، وكذلك  هذه الدراسةُ  تْ استهدفَ 

أو  أو احلذفِ  اإلضمارِ  م مع ظاهرةِ هِ بي النحويي والبالغيي يف تعاملِ  واالختالفِ  االتفاقِ  أوجهِ 
يف  سامهةً م والبالغييَ  بي النحوييَ  الفجوةَ  صُ يقلِّ  جديدٍ  إىل تصنيفٍ  لِ االستتار؛ من أجل التوص  

 .املتقاربة ةِ ات اللغويَّ صَ بي التخص   الدمجِ 
 تالية:النتائج الإلى  الدراسةُ  لتِ ف توصَّ اهداأل ومن خالل هذه

يف مؤلَّفاِِتم، فقد اسُتخِدمت يف العديد من  عند علماء العربية بكثرةٍ  اإلضمار مستعملةٌ  ظاهرةُ  -5
 أبواب الدَّرِس اللغوي، من حنٍو وبالغٍة وصرف.

ى تجلَّ الذي ي الفرقَ  عدابي معىن اإلضمار عند كل من البالغيي والنحويي،  كبريٌ   فرقٌ  ال يوجدُ  -4
م يف دراستهم لظاهرة اإلضمار، هُ هلم هدفُـ  النحوِ  من دراسة هذه الظاهرة، فعلماءُ  املنشودِ  يف اهلدفِ 

 عن هدف علماء النحو. م املختلفُ هُ هلم هدفُـ  البيانِ  وكذلك علماءُ 
 يف دالالتِ  البيانِ  وعلماءِ  النحوِ  علماءِ  بيَ  الفجوةَ  صُ يقلِّ  جديدٍ  إىل تصنيفٍ  الدراسةُ  تِ لَ صَّ تو  -4

أو الكالم، مث  ها الصوتاالنفعاالت، مث يتبعُ ب رةً  تبدأ متأثِّ اليت الكالمِ  عمليةِ  اإلضمار، وذلك باعتبارِ 
  لم.املتك ةِ متأثرة بنفسيَّ  يظهر لنا من خالل هذا الكالم دالالتُ 

 الدراسةنتائج مناقشة وتحليل : المبحث الثاني
 البحثِ  وأسئلةِ  لت إليها هذه الدراسة بأهدافِ اليت توصَّ  النتائجِ  ربطُ  من هذا املبحثِ  دُ قصَ يُ 

 .من إشكالية هذه الدراسة ةِ ضَ املتمخِّ 
 (ماهي الجهود التي قدمها علماء العربية لدراسة ظاهرة اإلضمار) أوال: السؤال األول:

من خالل العودة ملؤلَّفاِت علماء العربية؛ جتد هذه الظاهرَة منتشرًة بكثرٍة يف هذه الكتب، 
على اختالِف أنواِع الكتِب من حنٍو وصرٍف وبالغة، وترُد هذه الظاهرُة يف كتِبهم حتت مسمَّياٍت 

 .هايثِ ها وحديف الكتب العربية قدميِ  واسعاً  زاً متعددة، وقد نالت دراسة هذه الظاهرة حيِّ 
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 .الشبه في مفهوم اإلضمار عند النحاة وعلماء البيان ( هُ ما أوجُ  ) :السؤال الثاني :ثانيا

 ت إىل أنَّ لَ عن هذا السؤال؛ حيث توصَّ  اإلجابةَ  –بفضل اهلل  – هذه الدراسةُ  تْ وقد استطاعَ 
 وإسقاطُ  ي هو احلذفُ يف املعىن العام لإلضمار؛ الذ نُ تكمُ  والبالغييَ  بي النحوييَ  االتفاقِ  نقاطَ 

الذي  اإلضمارِ  العام لكلمةِ  باملعىن اللغويِّ  ة، وهذا مرتبطٌ يَّ ا يف النـِّ هَ إظهارها، مع إبقائِ  الكلمة وعدمُ 
 .حيتاج إليه املذكورُ  إذا كانَ  الكلمةِ  إظهارِ  هو تركُ 

 تْ ؛ حيث وجدَ لظاهرةهذه ا تناولِ  يف طريقةِ  تْ ا قد ظهرَ فنقول أهنَّ  االختالفِ  وإذا انتقلنا إىل نقاطِ 
 والكلماتِ  املذكورةِ  بي الكلماتِ  ربطٍ  نظامِ  من جانبِ  يتناولون اإلضمارَ  يَ النحويِّ  أنَّ  الدراسةُ 
 ريوال تفس حتليلٍ  والدواعي إىل ذلك من دونِ  احملذوفةِ 

 ةِ ياملؤدِّ  والسياقيةِ  يةِ النفس واألسبابِ  اجلمايلِّ  الذوقيِّ  التحليليِّ  ون باجلانبِ يهتم   ونَ البالغي   يف حي كانَ 
 الذكر وأقصى بيانا. من وأبلغُ  أفصحُ  اإلضمارَ  أنَّ  إىل هذا اإلضمار؛ وبإثباتِ 

من حيث املضمون؛ بل  كبريٌ   فرقٌ  بأنه ال يوجدُ  وعلى هذا األساس استطاعت هذه الدراسة اإلقرارَ 
 .من دراسة هذه الظاهرة يف اهلدف املرادِ  نُ يكمُ  الفرقُ 

ما مدى إمكانية الدمج بين الدالالت النحوية للحذف والصناعة : )الثالث ثالثا: السؤال
 (. البيانية له

 بي علمِ  الفجواتِ  و حنو حتليلِ اليت تنحُ  -بصفة عامة  – ذا السؤال من اإلشكاليةه قَ انبثَ 
 يث.بعلم اللغة احلد –خاصة  بصفةٍ  –املعاين  علمِ  صلةِ  بيانِ  اللغة ؛ من ناحيةِ  وعلومِ  البالغةِ 

 ، وذلك باقرتاحِ تلك الفجوة  حتليلِ يف أن تساهمَ  –بتوفيق من اهلل  –وقد استطاعت هذه الدراسة 
 ى من كالم العلماء سابقا، فكان تصنيف دالالت اإلضمار على ثالثة أنواع:مستوحَ  جديدٍ  تصنيفٍ 

 الدالالت النفسية. -3لدالالت البالغية، ا -2، الدالالت اللغوية -1
عند اإلنسان؛ اليت تبدأ بالدافع  الكالمِ  عمليةِ  من سلسلةِ  مستوحاةٌ  – ةُ أي النفسيَّ  – وهذه الداللة

 يف النهاية. مث رد الفعلبينها،  ربطٍ  بنظامِ  من الكلماتِ  يف سلسلةٍ  مِ الكال النفسي، يليها إخراجُ 
 أثرِ  غيون على دراسةِ البال كب  ملهام األساسية للنحوي، يف حي ينالربط بي الرتاكيب من ا نظامُ  ويعد  
 الفعل الذي جيب أن يتبعها. وردِّ  يف الناحية النفسيةِ  األنظمةِ  تلكَ 

 .بي علم اللغة وعلم البالغة الربطِ  على إمكانيةِ  ا يدل  على شيء فإمنَّ  إن دلَّ  وهذا التوصيفُ 
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 :ومقترحاتها الدراسةالمبحث الثالث: توصيات 

 :اليةتالتوصيات اليقدم الباحث  التوصيات:
الباحُث بتأليف دراسة وافية تتناول اإلضمار بشكل عام، وجيمع فيها جهود يوِصي  -1

 وأقوال  وآراء علماء العربية يف هذا املوضوع. 
الباحثي بالتوس ِع يف البحث عن دالالٍت جديدٍة لإلضمار يف القرآن  ي الباحثُ يوصِ  -2

 الكرمي والشعر العرب.
 على البحوث بتشجيع طالهبم وإعانتهم على كتابة البحوث يوِصي الباحُث املشرفي -3

 اليت تدمج بي العلوم املختلفة.
  

لدراسات مستقبلية  يقدم الباحث في نهاية هذه الدراسة بعض المقترحات المقترحات:
 في النقاط التالية:

ها من الباحثي كتابة البحوث اليت حتاول الدمج بي العلوم ملا فيعلى  يقرتح الباحث -1
 .فائدة للطالب وللغة العربية

العالقة بي النحو ميكن الدمج بينها، ك علومٍ  ةَ يقرتح الباحث على الباحثي عدَّ  -2 
  .والبالغة، والصوت والداللة، وعلم النفس وعلم اللغة، وحنو ذلك

اصر يف بيان عَ مُ ـال على النهجِ  لبحوثا أن تكون تلكَ يقرتح الباحث على الباحثي  -3
 .شكاليات واألهداف والنتائجاإل
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 الفنية: الفهارس

 المراجع:فهرس أوالا: 
 القرآن الكريم -5
النهاية في غريب الحديث ، م1373، أبو السعادات، املبارك بن حممد بن حممد، ابن األثير -4

 د.ط. املكتبة العلمية، ،حممود حممد الطناحي، بريوت -الزاوي طاهر أمحد حتقيق: ، واألثر
، بريوت، حممد علي النجارحتقيق: ، الخصائص، ، د.تعثمان بن جين ،أبو الفتح، ابن جني -4

 عامل الكتب، الطبعة الرابعة.
األعيان وأنباء أبناء  وفيات ،م1334، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد، ابن خلكان -3

 .الطبعة األوىل دار صادر، عباس، بريوت، إحسانحتقيق: ، الزمان
، بريوت، دار الكتب تفسير اللباب د.ت،، أبو حفص، عمر بن علي، ابن عادل الدمشقي -1

 العلمية، د.ط.
شرح ابن عقيل على ألفية ابن  ،م1381 -هـ1411، عبد اهلل بن عبد الرمحن، ابن عقيل -6

 .الطبعة العشرون دار الرتاث، حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة،حتقيق: ، مالك
، تفسير القرآن العظيم ) ابن كثير ( ،ه1413، أبو الفداء، إمساعيل بن عمر، رابن كثي -7

 .األوىلحممد حسي مشس الدين، بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة حتقيق: 
حتقيق: ، شرح الكافية الشافية ،، حممد بن عبد اهلل، د.تأبو عبد اهلل، ابن مالك الجياني -8

 .جامعة أم القرى، الطبعة األوىل كرمة،، مكة املعبد املنعم أمحد هريدي
دار صادر،  ، بريوت،لسان العرب ،، أبو الفضل، حممد بن مكرم بن علي، ، د.تابن منظور -9
 .طد.

بن اأوضح المسالك إلى ألفية  ،م1373، مجال الدين بن يوسف، أبو حممد، ابن هشام -51
 .دار اجليل، الطبعة اخلامسة بريوت، ،مالك
 -ه1426مجال الدين، أبو حممد، عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن هشام،  ،ابن هشام -55

 الطبعة الثانية. دار السالم، ، القاهرة،مغني اللبيب عن كتب األعاريب، م 2116
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حتقيق: ، معجم مقاييس اللغة ،م2112 -هـ1423 أبو احلسي، ،أحمد بن فاِرس بن زَكرِيّا -54
 .د.ط رب،احتاد الكتاب الععبد السالم هارون، 

، القرآن يمعان ،م1331 -هـ1411، أبو احلسن اجملاشعي البلخي، األخفش األوسط -54
 وىل.الطبعة األ القاهرة، مكتبة اخلاجني،، هدى حممود قراعةحتقيق: 

حلية األولياء  ،م1374، أبو نعيم، أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق، األصبهاني -53
 د.ط. ر السعادة،دا ، القاهرة،وطبقات األصفياء

، المعانيروح ، ه1415 -م1385، أبو الفضل، شهاب الدين السيد حممود، لوسياآل -51
 .دار إحياء الرتاث العرب، الطبعة الرابعة : إدارة الطباعة املنريية، بريوت،حتقيق
اإلنصاف في مسائل  ،م2113 -هـ1424، عبد الرمحن بن حممد، أبو الربكات، األنباري -56

 .املكتبة العصرية، الطبعة األوىل ،بين النحويين: البصريين والكوفيينالخالف 
حتقيق: ، البحر المحيط ،ه1422 -م2111 مد بن يوسف،، أبو حيان، حمألندلسيا -57

 .الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية علي حممد معوض، بريوت، -محد عبد املوجودعادل أ
حممد زهري حتقيق: ، صحيح البخاري ،ه1422اعيل، ، أبو عبد اهلل، حممد بن إمسخاريالب -58

 .الطبعة األوىل بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة،
خزانة األدب ولب لباب لسان  ،م1337 -هـ1418، عبد القادر بن عمر، البغدادي -59

 .مكتبة اخلاجني، الطبعة الرابعة عبد السالم هارون، القاهرة،حتقيق: ، العرب
سمط الآللي في شرح أمالي  د.ت، ،عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد ،يدأبو عب، البكري -41

 ، د.ط.دار الكتب العلمية ، بريوت،عبد العزيز امليمينحتقيق: ، القالي
أبو عبد اهلل السعيد حتقيق: ، آداب البيهقي ،م1388، أبو بكر، أمحد بن احلسي، البيهقي -45

  لطبعة األوىل.ا مؤسسة الكتب الثقافية، وت،بري ، املندوه
 ، بريوت،شرح ديوان الحماسة ،، أبو زكريا، حيىي بن علي بن حممد الشيباين، د.تالتبريزي -44

 د.ط. دار القلم،
فقه اللغة وسر  ،م2112 -هـ1422، عبد امللك بن حممد بن إمساعيل، أبو منصور، الثعالبي -44

 .الطبعة األوىل رب،دار إحياء الرتاث العحتقيق: عبد الرزاق املهدي، ، العربية
 ،، الطبعة الثانية، بريوتالحيوان، ه1424، أبو عثمان، عمرو بن حبر بن حمبوب، الجاحظ -43
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 .دار الكتب العلمية
 

، دالئل اإلعجاز ،م2114، أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد، الجرجاني -41
 الطبعة اخلامسة. عة،الشركة الدولية للطبا القاهرة،حممود حممد شاكر، حتقيق: 

، كتاب التعريفات ،م1383 -هـ1413 ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف، الجرجاني -46
 عة من العلماء، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل.مجا :حتقيق
البالغة العربية أسسها  ،م1336 -هـ1416 ،عبد الرمحن حسن َحبَـنََّكة امليداينحبنَّكة،  -47

 ، د.ط.دار القلم ، دمشق،ا وفنونهاوعلومه
، العراق، دار النحاة من االحتجاج بالحديث موقف ،م1381، خدجية احلديثيالحديثي،  -48

 الرشيد، د.ط.
 والفروقِ  في المصطلحاتِ  ات معجم  يَّ الكلِّ  ،د.ت ،أيوب بن موسى، أبو البقاء  ،الحنفي -49

 ط.مؤسسة الرسالة، د. وت،، بري حممد املصري -عدنان درويش حتقيق: ، اللغوية
، دار الفكر العرب ،القاهرة ،التفسير القرآني للقرآن د.ت،، عبد الكرمي اخلطيبالخطيب،  -41

 د.ط.
 عناية القاضي وكفاية الراضي، د.ت ،أمحد بن حممد بن عمر ،شهاب الدين، الخفاجي -45

 در، د.ط.دار صا بريوت،
 ، سورية،إعراب القرآن وبيانه ،ه1415، يشحميي الدين بن أمحد مصطفى درو درويش،  -44

 .ار اإلرشاد للشؤون اجلامعية، الطبعة الرابعةد
، الطبعة دار صادر ، بريوت،، ديوان األقيشر األسدي ،م1337 ،حممد علي دقة، دقة -44

 األوىل.
 ، د.ط.املكتبة الشاملة، ديوان ابن زيدون -43
 ط.، د.، املكتبة الشاملةالعتاهية ديوان أبي -41
 ، د.ط.املكتبة الشاملة، ديوان أبي تمام -46
 ، د.ط.املكتبة الشاملة، ديوان األحوص -47
 ، د.ط.، املكتبة الشاملةيوان البحتريد -48
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 ، د.ط.املكتبة الشاملة، ديوان الحسن بن هانئ -49
 ، د.ط.املكتبة الشاملة ، دديوان النابغة الذبياني -31
 ، د.ط.الشاملةاملكتبة  ،ديوان حاتم الطائي -35
 .دار املعارف، د.ط القاهرة، حتقيق: عمر عبد الرسول،د.ت، ، ديوان دريد بن الصمة -34
 ، د.ط.املكتبة الشاملة، ديوان دعبل بن علي الخزاعي -34
 ، د.ط.املكتبة الشاملة، ديوان طفيل الغنوي -33
 ، د.ط.املكتبة الشاملة، ديوان عمر بن أبي ربيعة -31
 ، د.ط.املكتبة الشاملة ،ةديوان عنتر  -36
 ، د.ط.املكتبة الشاملة ،ديوان مجنون ليلى -37
حتقيق:  سير أعالم النبالء، ،م1385، مشس الدين حممد بن أمحد، أبو عبد اهلل، الذهبي -38

 .الطبعة الثالثةمؤسسة الرسالة،  ألرناؤوط، دمشق،شعيب ا
تاج العروس من جواهر د.ت، اق احلسيين، ، أبو الفيض، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّ الزبيدي -39

 ، د.ط.دار اهلدايةجمموعة من احملققي، حتقيق: ، القاموس
أبو حممد حتقيق: ، البرهان في علوم القرآند.ت، ، بدر الدين، حممد بن عبد اهلل، الزركشي -11

 ، د.ط.املكتبة العصرية الفضل إبراهيم، بريوت،
الطبعة  دار العلم للماليي، ،األعالم ،م2112حممود، ، خري الدين بن الدمشقي الزركلي -15

 .اخلامسة عشر
دمشق: ، أساس البالغة ،م 1373 -ه1333، أبو القاسم، حممود بن عمر، الزمخشري -14

 د.ط.دار الفكر، 
  د.ط. دار املعرفة، ، بريوت،الكشاف د.ت،، أبو القاسم، حممود بن عمر، الزمخشري -14
لفية أفتح المغيث بشرح  ،م2113 -هـ1424 حممد بن عبد الرمحن، ، أبو اخلري،السخاوي -13

 .الطبعة األوىل مكتبة السنة، ،مصرعلي حسي علي، حتقيق: ، الحديث للعراقي
عبد السالم حممد حتقيق: ، الكتاب ،م1366  ، أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنرب،سيبويه -11

 ط.د.هارون، مجهورية مصر العربية، مكتبة اخلاجني، 
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، اإلتقان في علوم القرآن ،م1336، عبد الرمحن بن أب بكر، جالل الدين، السيوطي -16
 .الطبعة الثالثة ابن كثري، دمشق،مصطفى البغا، حتقيق: 

 
أضواء البيان في إيضاح  ،م1335 -هـ1415، حممد األمي بن حممد املختار، الشنقيطي -17

 .د.ط، دار الفكر ،لبنان، القرآن بالقرآن
بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح  ،م2115 -ه1426، عبد املتعال الصعيديالصعيدي،  -18

 الطبعة السابعة عشر دار الناشر،، ، في علوم البالغة
 .الطبعة الثالثة، دار املنارة جدة، ،معجم البالغة العربية ،م1388، بدوي طبانةطبانة،  -19
تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن  ت،د.، أبو جعفر، حممد بن جرير بن يزيد، الطبري -61

 د.ط. مطبعة املدين، ،حممود حممد شاكر، القاهرةحتقيق: ، رسول اهلل من األخبار
، جامع البيان في تأويل القرآن ،م2111 -هـ1421، أبو جعفر، حممد بن جرير، الطبري -65

 ، الطبعة األوىل.مؤسسة الرسالة مد شاكر، دمشق،أمحد حمحتقيق: 
، الموسوعة الجنائية اإلسالمية،ه1427، سعود بن عبد العايل البارودي العتييب ،يالعتيب -64

 اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية.
الصناعتين الكتابة  م،1386 -ه 1416، أبو هالل، احلسن بن عبد اهلل، العسكري -64

 د.ط.املكتبة العصرية،  ،بريوتحممد أبو الفضل إبراهيم،  -علي حممد البجاوي حتقيق: ، والشعر
اللباب في علل البناء ، م1335ـ -ه1416، أبو البقاء، عبد اهلل بن احلسي، العكبري -63

 .دار الفكر، الطبعة األوىل حتقيق: عبد اإلله النبهان، دمشق،، واإلعراب
 مطبعة املقتطف، ،، القاهرةالطراز ،م1314، حيىي بن محزة بن علي بن ابراهيم، العلوي -61

 ..طد
 عمَّان،، البالغة العربية فنونها وأفنانها ،م1337 -ه1417، فضل حسن عباسعباس،  -66

 .دار الفرقان، الطبعة الرابعة
، معجم اللغة العربية المعاصرة ،م2118 -هـ1423، أمحد خمتار عبد احلميد عمرعمر،  -67

 الطبعة األوىل.عامل الكتب، 
 .د.ط، املكتبة األزهرية للرتاث ،اضح للبالغةالمنهاج الو  د.ت،، حامد عونيعوني،  -68
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 .، د.ت، د.ط، ) مكتبة الشباب، د.ت (النحو المصفىحممد عيد، ، عيد -69
، ، القاموس المحيطم2115 -هـ1426، أبو طاهر، حممد بن يعقوب، الفيروز آبادي -71

 حتقيق: حممد نعيم عرقسوسي، بريوت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة.
، اإليضاح في علوم البالغة د.ت،، أبو املعايل، حممد بن عبد الرمحن بن عمر، وينيالقز  -75

 .الطبعة الثالثة ،دار اجليل ،حممد عبد املنعم خفاجي، بريوتحتقيق: 
فتح البيان في مقاصد  ،م1333، ، صدِّيق بن حسن بن علي احلسيين، أبو الطيبالقنوجي -74

 وت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل.ري ب، حتقيق: إبراهيم مشس الدين، القرآن
 ماليزيا. –، مناهج جامعة املدينة العاملية 2 كتاب البالغة -74
معجم المصطلحات النحوية  ،م1385 -ه1415، حممد مسري جنيب اللبديي، دِ بَ الل   -73

 .الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة بريوت،، والصرفية
 حممد عبد اخلالق عظيمة، حتقيق: ، المقتضب د.ت،زيد، ، أبو العباس، حممد بن يالمبرد -71

 .عامل الكتب، د.ط بريوت،
ديوان  ،م2111، أبو الطيب، أمحد بن احلسي بن احلسن بن عبد الصمد اجلعفي، ال متنبي -76

 الطبعة األوىل. املكتبة العصرية، جلويدي، بريوت،درويش احتقيق: ، المتنبي
، القاهرة، ، التوقيف على مهمات التعاريفم1331 -هـ1411، زين الدين حممدمحمد،  -77

 الطبعة األوىل عامل الكتب،
 .د.ط، د.ن، علوم البالغة، ، د.تأمحد املراغيالمراغي،  -78
شرح ديوان  ،م2113 -هـ1424، أبو علي، أمحد بن حممد بن احلسن، المرزوقي -79

 .الكتب العلمية، الطبعة األوىلدار  ،د الشيخ، الطبعة األوىل، بريوتغريحتقيق: ، الحماسة
، ه1421، أبو جعفر، أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادي النحوي، النحاس -81

 .عبد املنعم خليل إبراهيم، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىلحتقيق: ، إعراب القرآن
غة في المعاني والبيان جواهر البال د.ت،، أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشيالهاشمي،  -85

 د.ط.املكنتبة العصرية،  بريوت،يوسف الصميلي، حتقيق: ، عوالبدي
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 :حسب ورودها في البحثثانيا: فهرس آيات القرآن الكريم 

  
رقم  آليةا السورة ي           ةاآل 

 الصفحة
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ) 1

 (ڳ ڳ 

 13 137 البقرة

 21 25 ان،لقم (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) 2

 21 1 األنفال ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) 3

 21 41 ُفصَِّلت (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ) 4

 35 25 لقمان (ۈ ۈ ٴۇ ۅ   ) 5

 35 31 النحل ( ک ک ک گ        ) 6

 35 81 النحل ( ڃ ڃ ڃ چ چ  ) 7

 38 23 الذاريات (يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ) 8

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) 3

 (ڤ 

 38 26 األنبياء

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ) 11

 (ڳ

 33 32 ص

 33 177 الصافات (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ) 12

 41 62 القصص (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ) 13
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 41 26 الواقعة (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) 14

 41 78 األنبياء ( ... ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) 15

ک ک ک گ گ گ گ ڳ   ژ ڑ ڑ ک) 16

 (ڳ 

 41 11 الصافات

 42 55 ص (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ) 17

 42 62 القصص (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ) 18

 43 25 يونس (.....  حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب) 13

 43 21 اجملادلة (ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس) 21

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) 21

 (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 43 35 البقرة

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ) 22

 (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 44 111 اإلسراء

 44 48 غافر (وئ   ...ېۉ ۉ ې ې ې ) 23

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ) 24

 (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

 44 87 النمل

 45 112 التوبة ( ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ) 25

 45 7 طه (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ) 26

 45 11 القصص ( ... ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ) 27

 45 161 األنعامک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ) 28
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 (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
 46 4 قريش (ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ) 23

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) 31

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 (چ چ چ

 46 71 البقرة

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ) 31

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

 (ەئ ەئ وئ

 47 133 آل عمران

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) 32

 (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 47 127 البقرة

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ) 33

 (ک گ گ گ گ ڳ

 47 43 النمل

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ) 34

 (ڤ ڦ ڦ ڦ

 47 63 الشعراء

 48 11 النور (مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت) 35

 43 114 املؤمنون (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) 36

پ ڀ ڀ   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ): 37

 (ڀ

 43 4-1 الفجر

 43 1 ق (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) 38
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ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۅ ۅ ) 33

 (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

 51 116 آل عمران

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) 41

 ( ... ک ک گ گ گ گ ڳ 

 51 3 الز َمر

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) 41

ەئ   ې ې ې ې ى ى ائ ائ

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

 51 13-12 القصص

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ) 42

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

 (حت خت مت ىت يت

 51 11 احلديد

 51 6-5 عبس (ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ) 43

 52 6 القمر (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ) 44

 52 23 يوسف ( ... ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ) 45

 52 151 األعراف (   ...ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ     ) 46

 52 21 طه (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں) 47

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) 48

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 53 24 الروم
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 (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ) 43

 (... ۅ ۅ

 56 44 ُفصَِّلت

 56 28 النساء (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) 51

 57 1 العلق (چ چ چ ڇ ڇ ڇ) 51

 57 17 العلق (ائ ەئ ەئ) 52

 57 3 الرعد (ژ ڑ ڑ ک ک ک) 53

 53 33 الذاريات (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک): 54

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) 55

 ( ...ې ې

 53 61 التوبة

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  ی جئ) 56

 (جت حت خت مت ىت

 61 86 النساء

 61 11 اجملادلة  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی) 57

 62 71 النمل (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ) 58

يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص ) 53

 (مص جض حض خض 

 األنعام
 

27 63 

 63 23 الذاريات (يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ) 61

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) 61

 (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀڱ ں ں ڻ   ڱ ڱ

 65 23 النمل
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) 62

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 (چ چ چ

 66 71 البقرة

پ ڀ ڀ   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ) 63

 (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ

 66 5-1 الفجر

 68 13 الشمس (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ) 64

لك ( ... ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) 65
ُ
 68 13 امل

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ) 66

 (حب خب مب ىب

 63 5 الطالق

 71 78 طه (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) 67

 71 11 النجم (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ) 68

 72 62 القصص (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ) 63

 72 21 اجملادلة (ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس) 71

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ) 71

 (ڳ ڳ ڱ

 75 112 هود

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ) 72

ڎ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 (ڈ ڈ

 75 14 ُفصَِّلت

 76 37 الكهف (مخ جس حس خس مس حص مص جض حض) 73
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 76 261 البقرة ( ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) 74

 78 17 املزَّمل (ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ) 75

 78 23 القمر (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ) 76

 :في البحث احسب ورودهثالثاا: فهرس األحاديث 
 رقم الصفحة المصدر الحديث 

 وأهُل الشَّامِ  ذي احلَُليَفة، دينة منأهُل امل يُـــِهل   1

 .... قرن من وأهُل جْندٍ  اجلحفة، من

 21 صحيح البخاري

قريٍش نغلُب النساء، فلمَّا قدْمَنا  وُكنَّا معَشرَ  2
 .... إذا قوٌم تغلبـُُهم نساُؤُهم األنصار على

 21 صحيح البخاري

مل  لو يعلُم الناُس ما يف النداِء والصفِّ األوَِّل، مثَّ  3
 .... جِيُدوا إال أْن يستهُموا عليه الستَـَهُموا

 21 صحيح البخاري

َهَلَك أب وتـََرَك سْبَع بناٍت أو تسَع بنات،  4
فتزوْجُت امرأًة ثـَيَِّباً، فقال يل رسوُل اهلِل صلَّى اهلِل 

 .... عليه وسلَّم: تزوَّْجَت يا جابر ؟

 21 صحيح البخاري

َمرَّ بقرٍب قد  اهللُ عليه وسلَّمَ أنَّ رسوَل اهلِل صلَّى  5
فقال: مىت ُدِفَن هذا ؟ قالوا: البارحة،  ،ُدِفَن ليالً 

 .... قال: أفال آذنتموين ؟

 21 صحيح البخاري

حديث علي رضي اهلل عنه: كان إذا نزَل به  7
َهَماِت َكَشَفها .... ُبـْ

 إحدى امل

النهاية يف غريب 
 احلديث واألثر

61 

أن أغفَره وبشِّْر اخلطَـّـ 8 ـاِئْيَ أنه ال يـتـعـاظـمـنــي ذنب ٌ
 وأجتاوَز عنه ....

حلية األولياء وطبقات 
 األصفياء

71 

ِتذيب اآلثار وتفصيل  حديث أب ذّر: ال أَُهولَــــنَّــَك .... 3
 اهللالثابت عن رسول 
 من األخبار 

77 



99 
 

 


