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ْحِو الَعَربِيِّ   الَحْذُف واإلْضَماُر في النَّ

 ) دراسة في المصطلح (
 

 د. عماد مجيد علي                                                
 مدرس      

 كلية التربية –جامعة كركوك                                                           
 
 

 الخالصة
ْوَعَة َتَتَجلَّى ِفْي الَكالِم إِذَ ِمْن َدَقائِ        ها، َوَبِدْيِع أََسالِْيِبَها، أَنََّك َتَرى الَجَماَل َوالرَّ ا أَْن ََ ِق اللَؽِة، َوَعِجْيِب ِسرِّ

ْر ََ َذلَِك الَمْحُذْوَؾ، وَ  أَْبَرْزَتُه َصاَر الَكالُم إِلََى َحَذْف ََ أََحَد ُرْكَنّي الُجْملَِة، أَْو َشْيئاً ِمْن ُمَتَعلَِّقاِتَها، َفإِْن أَْن ََ َقدَّ
الً .  َؼثٍّ ِسْفَساٍؾ َوَناِزٍل َرِكْيٍك ال ِصلََة َبْيَنُه َوَبْيَن َما َكاَن علْيِه أَوَّ

ةً      ِتَصراُر الَّرِذْك ُيْكِسرُب الِعَبراَرَة قُروَّ ِْ ُبَهرا  َولََعلَّ ِمْن أََهمِّ َدَواِعيِ الَحْذِؾ ِعْنَد الَعرَرِب ُهرَو اْْيَجراُز واال َوُيَجنِّ
َقَل .   الثِّ
ْيَن أَنَّ َبالَؼَة الَكالِم َوَدالالِتِه على المعاني إِنَّما َتْكُمُن ِفْي الَحذْ      اِة والَبالِؼيِّ ُد أَْؼلَُب الُنحَّ ِؾ واْْيجراِز َوُيَؤكِّ

ُهَما  ْكِر وأََصرالَِة ا –ِعْنَدُهْم  –، َوِبناًء على ذلَك َفإِنَّ رْوَن أْبلَرُػ ِمرَن الرذِّ ألُْسرلُْوِب . َوَقرْد َعَقرَد لَرُه النحراةُ والَبالِؼيُّ
ِِاللِِها َجَزالََة األْسلُْوِب القُرآِني َوإِْعَجاَزهُ . ُنوا ِمْن   أَْبَواباً َواِسَعًة َبيَّ

قُرررْوَن َبرررْيَن الَحرررْذِؾ واْ       ْضرررَماِر ، إِْذ َذَكرررَر َوَقرررْد َوَجرررْد َُ فرررْي َهرررَذا الَبْحرررِث أَنَّ النحررراَة َوالبالِؼّيررريَن ُيَفرِّ
" أَنَّ اْْضَماَر ِعْنَدُهْم ُيْطلَُق على ما َيْبَقى لَُه أََثٌر في اللْفِظ ، َوالَحْذُؾ ُيْطلَُق على ما ال َيْبَقر ى لَرُه "الزركشيُّ

 أَثٌر في اللفِظ . 
اً أَْو بالِؼّياً َراَعى هذا ا      ِنْي لَْم أِجْد نْحِويَّ لُعرْرَؾ أَْو اْلَتَزَمرُه ِفْيمرا ُيْجِرْيرِه ِمرْن ُتْوِجْيرٍه ، أَْو وِفْي الَحِقْيَقِة، إنَّ

 تأِوْيررٍل أَْو إِْعررراِب ُجْملَررٍة ، َبررْل َكِثْيررراً مررا ُيْوَضررُع الَحررْذُؾ َمْوِضررَع اْْضررَماِر ، والَقررْوُل َنْفُسررُه َيْنَطِبررُق علررى
ِمْن ُنَحاِة أَْو بالؼييَن ، وبعَد الَتْمِحْيِص والَتْدِقْيِق في َذلَِك  اْْضَماِر َوهذا ما َوَجْدُتُه َساِئراً ِفْي ُكُتِب األْقَدِمْينَ 

َسراُمِ  ، ال علرى َوْجرِه الَحِقْيَقرِة   ألَنَّ   َمْقَصرَدُهْم َتَبّيَن لْي أَنَّ أَْكَثَر أْلفاِظ النحوييَن َمْحُمْولٌَة على الَتَجراُوِز والتَّ
قُرررْوَن بررريَن الَتْقِرْيرررُب علرررى الُمْبَترررِدِئْيَن ، والرررتَّ  ُهرررْم ال ُيَفرِّ اِشرررِئْيَن ، وهرررذا ال َيْعِنرررْي فررري الَوْقررر َِ َنْفِسرررِه أنَّ َعلُّم للنَّ

الُمْصَطلََحْيِن كما َفِهَم "اْبُن َمضاٍء القُْرُطبي" ، َوَتِبَعُه في ذلَك الدكتور "عبد الستار الجوارك" ُمْلَتِزماً رأَيُه 
 . في كِثْيٍر ِمْن ُبُحْوِثِه َوَمَقاالِتهِ 

ْز َُ ِدفرراعِ       ررا ُنِسررَب إلَررْيِهْم ، َوَقررْد َعررزَّ أ سرراَحَتُهْم ِممَّ أ القُررَدماَء َوُيَبرررِّ ْي َعررْنُهْم َوَقررْد َجرراَء َبْحِثررْي َهررذا لَِكررْي ُيَبرررِّ
لَّلُها َشٌك . أَْسأُل هللاَ أْن يَناَل َبْحِثَي الَقُبر َِ ْوِفْيرَق ، وهللاُ ِمرْن ِبُنُصْوٍص َرِصْيَنٍة ال َيُشْوُبها ُؼَباٌر ، أَْو َيَت ْوَل والتَّ

 َوَراِء الَقْصِد .      
 

 
 
 
 
 
 

 

َمـة  الُمـَقدِّ
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ْوَعَة َتَتَجلَّى ِفْي        ها، َوَبِدْيِع أََسالِْيِبَها، أَنََّك َتَرى الَجَماَل َوالرَّ الَكالِم إَِذا أَْن ََ ِمْن َدَقاِئِق اللَؽِة، َوَعِجْيِب ِسرِّ

ْر ََ َذلَِك الَمْحُذْوَؾ، َوأَْبَرْزَتُه َصاَر الَكالَحَذْف ََ أََحَد ُركْ  ُم إِلََى َنّي الُجْملَِة، أَْو َشْيئاً ِمْن ُمَتَعلَِّقاِتَها، َفإِْن أَْن ََ َقدَّ
الً .  َؼثٍّ ِسْفَساٍؾ َوَناِزٍل َرِكْيٍك ال ِصلََة َبْيَنُه َوَبْيَن َما َكاَن علْيِه أَوَّ

ُبَهرا َولََعلَّ ِمْن أََهمِّ دَ      ًة َوُيَجنِّ ِتَصراُر الَّرِذْك ُيْكِسرُب الِعَبراَرَة قُروَّ ِْ َواِعيِ الَحْذِؾ ِعْنَد الَعرَرِب ُهرَو اْْيَجراُز واال
َقَل .   الثِّ
ْيَن أَنَّ َبالَؼَة الَكالِم َوَدالالِتِه على المعاني إِنَّما َتْكُمُن ِفْي ال     اِة والَبالِؼيِّ ُد أَْؼلَُب الُنحَّ َحْذِؾ واْْيجراِز َوُيَؤكِّ

ُهَما  رْوَن  –ِعْنَدُهْم  –، َوِبناًء على ذلَك َفإِنَّ ْكِر وأََصرالَِة األُْسرلُْوِب . َوَقرْد َعَقرَد لَرُه النحراةُ والَبالِؼيُّ أْبلَرُػ ِمرَن الرذِّ
ِِاللِِها َجَزالََة األْسلُْوِب القُرآِني َوإِْعَجاَزهُ . ُنوا ِمْن   أَْبَواباً َواِسَعًة َبيَّ

قُرررْوَن َبرررْيَن الَحرررْذِؾ واْْضرررَماِر ، إِْذ َذَكرررَر        َوَقرررْد َوَجرررْد َُ فرررْي َهرررَذا الَبْحرررِث أَنَّ النحررراَة َوالبالِؼّيررريَن ُيَفرِّ
" أَنَّ اْْضَماَر ِعْنَدُهْم ُيْطلَُق على ما َيْبَقى لَُه أََثٌر في اللْفِظ ، َوالَحْذُؾ ُيْطلَُق على ما ال َيْبَقر ى لَرُه "الزركشيُّ

 َثٌر في اللفِظ . أ
اً أَْو بالِؼّياً َراَعى هذا الُعرْرَؾ أَْو اْلَتَزَمرُه ِفْيمرا ُيْجِرْيرِه ِمرنْ       ِنْي لَْم أِجْد نْحِويَّ ُتْوِجْيرٍه ، أَْو  وِفْي الَحِقْيَقِة، إنَّ

، والَقررْوُل َنْفُسررُه َيْنَطِبررُق علررى  تأِوْيررٍل أَْو إِْعررراِب ُجْملَررٍة ، َبررْل َكِثْيررراً مررا ُيْوَضررُع الَحررْذُؾ َمْوِضررَع اْْضررَمارِ 
ِق في َذلَِك اْْضَماِر َوهذا ما َوَجْدُتُه َساِئراً ِفْي ُكُتِب األْقَدِمْيَن ِمْن ُنَحاِة أَْو بالؼييَن ، وبعَد الَتْمِحْيِص والَتْدِقيْ 

َسراُمِ  ، ال علرى َوْجرِه الَحِقْيَقرِة   ألَنَّ َمْقَصرَدُهْم َتَبّيَن لْي أَنَّ أَْكَثَر أْلفاِظ النحوييَن َمْحُمْولٌَة على الَتَجراُوِز والتَّ 
قُررر ُهرررْم ال ُيَفرِّ اِشرررِئْيَن ، وهرررذا ال َيْعِنرررْي فررري الَوْقررر َِ َنْفِسرررِه أنَّ َعلُّم للنَّ ْوَن بررريَن الَتْقِرْيرررُب علرررى الُمْبَترررِدِئْيَن ، والرررتَّ

َعُه في ذلَك الدكتور "عبد الستار الجوارك" ُمْلَتِزماً رأَيُه الُمْصَطلََحْيِن كما َفِهَم "اْبُن َمضاٍء القُْرُطبي" ، َوَتبِ 
 في كِثْيٍر ِمْن ُبُحْوِثِه َوَمَقاالِتِه .

ْز َُ ِدفرراعِ       ررا ُنِسررَب إلَررْيِهْم ، َوَقررْد َعررزَّ أ سرراَحَتُهْم ِممَّ أ القُررَدماَء َوُيَبرررِّ ْي َعررْنُهْم َوَقررْد َجرراَء َبْحِثررْي َهررذا لَِكررْي ُيَبرررِّ
ْوِفْيرَق ، وهللاُ  ِبُنُصْوٍص  لَّلُها َشٌك . أَْسأُل هللاَ أْن يَناَل َبْحِثَي الَقُبرْوَل والتَّ َِ  ِمرْن َرِصْيَنٍة ال َيُشْوُبها ُؼَباٌر ، أَْو َيَت

 َوَراِء الَقْصِد .      
     

 الَتْمِهْيُد : )) فِْي الَحْذِف َوَدَواِعْيِه ((
 َتْوِطئة :
ْذ َُ ِمْنُه  الَحْذُؾ لَُؽًة : َحَذؾَ        َِ َعَر ، إِذا أَ ْيَء َيْحِذفُُه َحْذَفاً : َقَطَعُه ِمْن َطَرِفِه ، وِمْنُه َحَذْف َُ الشَّ  . ( ٔ)الشَّ
ْحِوكِّ : إِْسرَقاُط َكلَِمرٍة أَْو أَْكَثرَر ِبَشرْرِط أاَلَّ َيَترأََثَر الَمْعَنرى ، أَْو الِصرَياَؼَة       . أَْو  (ٕ)وِفْي االْصِطالِح النَّ
. َوِقْيَل : )) إِْسَقاُط َكلَِمرٍة ِبرال اْجِترَزاٍء َعْنَهرا ِبَداللَرِة َؼْيِرَهرا ِمرَن الَحراِل أَو  (ٖ)إِْسَقاُط الَشيِء لَْفَظاً َوَمْعنى  ُهوَ 

ٌد ِمرْن أََسرالْيِب الَتأِْوْيرِل َيْرَتِكرُز َعلَرى َدْعرَوى إعراَدِة ِصر (ٗ)َفْحَوى الَكرالِم ((  ِة . َوُهرَو أْسرلُْوٌب ُمَحردَّ َياَؼِة الَمرادَّ
ِؾ اِْْعَراِبيِّ  الَِفِة لَِقَواِعِد التََّصرُّ َِ ِة َوالِسَيَما النُُّصْوِص الُم اللَُّؽِويَّ
. َوَهَذا ِمْن ُسَنِن الَعَرِب ِفرْي لَُؽرِتِهْم ، إِْذ  (٘)

ُزْوَن َحْذَؾ َما َكراَن َمْعلُْوَمراً ِفرْي الَكرالِم  رّي" ، َوُهرَو ِمرْن َشر (ٙ)َكاُنوا ُيَجوِّ رِة َكَمرا َوَصرَفُه "اْبرُن ِجنِّ َجاَعِة الَعَرِبيَّ
 . (8)، َوال َيُكْوُن إاِلَّ ِفْيَما َزاَد َمْعَناهُ َعْن لَْفِظِه ( 7)هـ(9ٕٖ) َ

رْحِر ، ِذ ، َعِجْيُب األَْمِر ، َشْبْيٌه ِبالسِّ َِ ِة : )) َباٌب َدِقْيُق الَمْسلَِك ، لَِطْيُؾ الَمأ رَك  الَحْذُؾ ِفْي الَعَرِبيَّ َفإِنَّ
ْم ََ َعِن اَْفاَدِة أَْزَيَد لإِلَفاَدِة ، َوَتِجُدَك أَْنَطقَ  ْكِر ، والصَّ ْكِر أَْفَصَ  ِمَن الذِّ َمرا َتُكرْوُن إَِذا لَرْم  َتَرى ِفْيِه َتْرَك الذِّ

َتْنِطْق ، َوأََتمَّ َما َتُكْوُن َبَياَناً إذا لَْم    َتِبْن (( 
(9) . 

ِفْيُؾ ِمنْ َوُهَو َمْظَهٌر مِ        ِْ ِفْيِؾ ِمْن ِثَقلِِه ، َوِمْن َثمَّ الَت ِْ  ْن َمَظاِهِر َتْكِثْيِؾ الَتْرِكْيِب الَعَرِبيِّ ، َوإْيَجازِه والَتَّ
رْحِر  ِة السِّ رى َيِصرَل إِلَرى قُروَّ رأ –ِعبِء الَحِدْيِث ، وِفْي اْْيَجاِز َتْكُمُن الَبالَؼُة ، َوَيْسُمو الَكالَُم َحتَّ  –ِثْيِر ِفرْي التَّ

 . (ٓٔ)َوَتُكْوَن الُجْملَُة َمَع الَحْذِؾ أََشدَّ َوْقَعاً ِفْي الَنْفِس 
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َوُربَّ َصْم ٍَ أَْفَصُ  ِمَن الَكالِم َوَرْمٍز آلَُم ِمْن لَْدِغ الُحَساِم       
، )) َوَقْد َحَذَف َِ الَعَرُب الُجْملََة والُمْفَرَد  (ٔٔ)

يٌء ِمْن َذلَِك إاِلَّ َعْن َدلِْيٍل َعلَْيِه ، َوإاِلَّ َكاَن ِفْيِه َضْرٌب ِمَن َتْكلِْيِؾ ِعْلِم الَؽْيِب ِفْي َوالَحْرَؾ َوالَحَرَكَة َولَْيَس شَ 
 . (ٕٔ)َمْعِرَفِتِه (( 

ُة ، وَ        رِة الَِّترْي َتْشرَتِرُك ِفْيَهرا اللَُّؽرا َُ اِْْنَسراِنيَّ َتْظَهرُر َمَظاِهُرَهرا ِفرْي َوَظاِهَرةُ الَحرْذِؾ ِمرَن الَظرَواِهِر اللَُّؽِويَّ
ِة   لَِما ُجِبل ََْ َعلَْيرِه ِمرْن  َصاِئِصرَها األَِصرْيلَِة َبْعِض اللَُّؽا َِ أَْكَثَر ُوُضْوَحاً ، ِمْثَل الَِّذْك َنِجُدهُ ِفْي لَُؽِتَنا الِعَرِبيَّ َِ

ِمَن الَمْيِل إِلَى اِْْيَجاِز َوالَحْذؾِ 
(ٖٔ ) . 

َقرل َولََعلَّ أََهمَّ َدوَ        ُبَها الثِّ ًة َوُيَجنِّ ِتَصاُر الَِّذْك ُيْكِسُب الِعَباَرة قُوَّ ِْ اِعْي الَحْذِؾ ِعْنَد الَعَرِب ُهَو اِْْيَجاُز واال
 . (٘ٔ)، َوَذلَِك لَِداللَِة َفْحَوى الَكالِم َعلَى الَمْحُذْوِؾ ، َوال َيُكْوُن إاِلَّ ِفْيَما َزاَد َمْعَناهُ َعلَى لَْفِظِه  (ٗٔ)

ْكُر ، َوالَ َيَصر ُّ َحر       ْذُؾ َشريٍء َعلِْمَنا أَنَّ الُنَحاَة َواللَُّؽِوّيْيَن أَْجَمُعْوا َعلَى أَنَّ األْصَل ِفرْي َكرالِم الَعرَرِب الرذِّ
ِمْنُه إاِلَّ ِبَدلِْيٍل 
ْحِويّ  (ٙٔ) لِْيُل ِصَناِعّياً َتْقَتِضْيِه الِصَناَعُة النَّ ُة ، أَْم َؼْيَر ِصرَناِعيٍّ )َمْعَنرِوّك( ، َسَواٌء أََكاَن َهَذا الدَّ

َحرْذَؾ َطراِرٌ  َيْعرَرُض َيْقَتِضْيِه َمْعَنى الَكالِم ، َوِبَدالَلَِة َقِرْيَنٍة َمَقالِّيٍة ، أَْو َحالِّيٍة َعلَرى الَمْحرُذْوِؾ أَْدَرْكَنرا أَنَّ ال
ِِالََفاً لأِلَْصِل ، َوإَِذا َداَر األَْمُر َبْيَن  الَحْذِؾ َوَعَدِمِه َكاَن الَحْمرُل َعلَرى َعَدِمرِه أَْولَرى   ألَنَّ األَْصرَل ِفْي الَكالِم 

ْؽِيْيِر  ا َيْحِذفُْوَن الَكلَِم َوإِْن َكراَن أَْصرلُُه 8ٓٔ، َوِفْي َذلَِك َيقُْوُل "ِسْيَبَوْيِه ) َ (7ٔ)َعَدُم التَّ ُهْم ِممَّ هـ( : )) اْعلَْم  أَنَّ
ُضْوَن ، َوَيْسَتْؽُنْوَن ِبالَشيِء َعرِن الَشريِء الَّرِذْك أَْصرلُُه ِفرْي الَكرالَِم أَْن ِفي الَكالَِم َؼْيَر َذلَِك ، وَ  َيْحِذفُْوَن ، َوُيَعوِّ

 . (8ٔ)ُيْسَتْعَمَل َحتَّى َيِصْيَر َساِقَطاً (( 
َحاِة أَنَّ َبالََؼَة الَكالَِم َوَدالاَلَتِ        ْيَن َوالنُّ ُد أَْؼلَُب الَبالَِؼيِّ َما َتْكُمُن ِفْي الَحرْذِؾ َوُيَؤكِّ ِه َعلَى الَمَعاِني الَثَواِني إِنَّ

ُهَما  ْكِر َوأََصرالَِة األُْسرلُْوِب َوِدقَِّترِه  –ِعْنرَدُهْم  –واِْْيَجاِز ، َوِبَناًء َعلَى َذلَِك َفإِنَّ ررُّ ِفرْي ( 9ٔ)أَْبلَرُػ ِمرَن الرذِّ . َوالسِّ
ٌك ((  َذلَك )) أنَّ في الَبَياِن َبْعَد اْْبهامِ  ْمَها ُمَحررِّ ْفِس َدْؼَدَؼرًة َوُنرْبالً الَ َيُكرْوُن إَِذا لَرْم َيَتَقردَّ الَّذْك َيْحَصُل في الرنَّ

ْفِس لَرُه ، َقراَل ، َوالَحْذُؾ ِفي الَكالَِم ُيَحّقُق َؼاَيا ٍَ َقْد الَ ُيَحقِّقَُها الِذْكُر ِمْن ُحْسِن الَقْوِل َوَجَمالِرِه َوأُْلَفرِة الرنَّ  (ٕٓ)
ْنَبِؽرْي ْرَجانيُّ : )) َفَما ِمْن اْسٍم أَْو ِفْعٍل َتِجُدهُ َقْد ُحِذَؾ ُثَم أُِصْيَب ِبِه َمْوِضرُعُه ، َوُحرِذَؾ ِفرْي الَحراِل التري يَ الجُ 

أَْولَرى َوآَنرَس ِمرَن  أَْن ُيْحَذَؾ ِفْيَها إاِلَّ َوأَْنر ََ َتِجرُدهُ َحْذَفرُه ُهَنرا أَْحَسرَن ِمرْن ِذْكرِرِه ، َوَترَرى إِْضرَماَرهُ ِفرْي الرنَّْفسِ 
ْطِق ِبِه ((   .  (ٕٔ)النُّ

اِنيُّ ) َ       مَّ ْفَس 8َٖٗوِفْي ِذلَِك َقاَل الرُّ ْكِر   ألَنَّ الرنَّ َما َصاَر الَكالَُم ِفْي ِمْثِل َهَذا أَْبلَرَػ ِمرَن الرذِّ هـ( : )) َوإِنَّ
َنُه الَبَيراُن ((  َتْذَهُب ِفْيِه ُكلَّ َمرْذَهٍب ، َولَرْو ُذِكرَر الَجرَواُب لََقُصررَ  َعلَرى الَوْجرِه الَّرِذْك َتْضرمَّ

. َؼْيرَر أَنَّ َهرَذا  (ٕٕ)
ْكِر ، َنْحرُو : الَقِرْيَنرُة  َحرا َُ الَحرْذِؾ َعلَرى الرذِّ َصٍة ُتْوَجرُد ِفْيَهرا ُمَرجِّ صَّ َِ َؼُة الَكالََم َيْصُدُق ِفْي َمَواِطَن ُم الُمَسروِّ

لِْيُل الَِّذْك ُيَعيِّ  ٍة ُتْوِجرُب الَحرْذَؾ لِْلَحْذِؾ ، َوالدَّ رٍة ، أَْو ِسرَياِقيَّ را ِعْنرَد ُوُجرْوِد َدَواٍم َمَقاِميَّ ُن الَمْحُذْوَؾ َوَمَكاَنُه ، أَمَّ
ْكَر ِفْي َهِذِه الَحاِل  ُ  ِمرْن أَْولَى ِبالَمَقاِم َوأَْبلَُػ َوأََدلُّ َعلَى الَمْعَنى الَمْقُصْوِد ، َوِذْكُرهُ أْرَجر –إَِذا ُذِكَر  –َفإِنَّ الذِّ

ُه ِمَن الَمْعلُْوِم أَنَّ لِْلَحْذِؾ أَْؼَراَضُه الَِّتْي ال ُيْؽِنْي الِذْكُر ِؼَناَءهُ ِفْيَها ، َوإِنَّ  ْكِر أَْؼَراَضُه الَِّتْي َحْذِفِه   )) ألَنَّ  لِلذِّ
ْكُر ِفْي َمَواِطِنِه َبلِْيٌػ ُمَطاِبٌق  ال ُيْؽِنْي الَحْذُؾ ِؼَناَءهُ     ِفْيَها ، َوإِنَّ الَبالََؼَة ُمَراَعاةُ الَمَقاَما َِ  َواألْحَواِل ، َفالذِّ

، َوالَحْذُؾ ِفْي َمْوِضِعِه َبلِْيٌػ ُمَطاِبٌق (( 
اَطُب ، َوالَمَقاُم الَِّذْك ِسْيَق لَرُه  (ٖٕ) َِ ، لُِمْقَتَضى الَحاِل الَِّتْي َعلَْيَها الُم

َ ( " ا لإِلْبَهاِم  هـ( :ٔ٘ٙالَكالَُم ، َقاَل "الَزَمْلَكاِنيُّ ِِلٌّ ِبَفاِئَدِة الَمْحُذْوِؾ َوَتْؽَفُل َعمَّ )) َعَساَك َتقُْوُل : الَحْذُؾ ُم
ْيِم َواْْعَظاِم ، َوُربَّ َصْم ٍَ أَْفَصُ  ِمَن الَكالَِم ((  ِِ ْف َواْْيَهاِم ِمَن التَّ
(ٕٗ) . 

ْكرِ        ْحِو الَحِدْيَث َعِن الذِّ َهرا َوَقَفر َْ َعلَرى َجَواِنرِب الُوُجرْوِب َعلرى  َوَقْد أََفاَض َْ ُكُتُب النَّ َوالَحرْذِؾ ، َؼْيرَر أَنَّ
ُحوا إلَى َجَواِنِب َجَواِز الُعُدْوِل َعْن َهَذا األَْصِل ِبإَشاَرا ٍَ َعاِبَرٍة وَ  َها ِهَي األَْصُل ِفْيِهَما ، َولَمَّ إِْن َكاَن َْ ِهَي أَنَّ

َها الَميْ  َعاَيِة   ألَنَّ الاَل ََُ الَعِمْيَقرُة ، َوالَمَعراِني األَْدَعى ِبالرِّ َداُن الَِّذْك َتَتَبراَرى ِفْيَهرا الَمَواِهرُب ، َوَتْكُمرُن ِفْيَهرا الردَّ
ٍق ُمْرَهرٍؾ ، الَزائدةُ َعلَرى أَْصرِل الَمْعَنرى ِمرَن الَِّترْي َيْحَتراُت اْسرِتْنَباُطَها إِلَرى َذَكراٍء َوَمَهراَرٍة ِفرْي الَتْوِجْيرِه ، َوَذوْ 

ْنُه ِفْي َهَذا الَبْحِث إِْن ِشاَء هللاُ َتَعالَ  َوَعلَى ُصْوِص ِفْي َتْعِبْيَرا َِ القُْرآِن الَكِرْيِم َعلَى َما َسُنَبيِّ ُِ  ى . َوْجِه ال
ى َمْضرُمْوِن الرنَّصِّ َوإَِذا َما ُعْدَنا إِلَى أْسلُْوِب القُْرآِن الَكِرْيِم َوَوَجْدَنا ِفْيِه َحْذَفاً ، َفلَْسَنا َنْنِسرُب الَحرْذَؾ إِلَر      

َما َنْنُسْبُه إِلَى َتَراِكْيِب اللَُّؽِة ، َوَذلَِك )) ِبأَنَّ اللَُّؽَة َتْجَعُل لِْلُجْملَِة الَعرَ  َنًة ، القُْرآِنيِّ ، َوإِنَّ ًة ُمَعيَّ ِة أَْنَماَطاً َتْرِكْيِبيَّ ِبيَّ
َناِصِرَها َما َيْفَتِقُر إِلَى َؼْيِرِه ، َوَما ال َيْسَتْؽِنْي الَمْعَنى َعْن َتْقرِدْيِرِه ، َفِفْي الُجْملَِة أَْرَكاُنَها َوُمَكمِّالُتَها ، َوِفْي عَ 
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ْرِكْيرر الِتَهررا َفررإَِذا لَررْم َتْشررَتِمِل الُجْملَررُة َعلَررى أََحررِد أَْرَكاِنَهررا ، أَْو َمررا َيْقَتِضررْيِه الَمْعَنررى ، أَو َيْقَتِضررْيِه التَّ ُب ِمررْن ُمَكمِّ
لِْيِل َعلَرى الَمْحرُذْوِؾ َعرَدْدنَ َوَعَناِصِرهَ  َرى ، ُثمَّ اتََّضَ  الَمْعَنى ِبُدْوِن ِذْكرِر َهرِذِه الَعَناِصرِر   لُِوُجرْوِد الردَّ ِْ ا ا األُ

 َِ َباً لِْلَحْشِو ، أَْو لَِسَبٍب آ ِتَصاَراً ، أْو اْقِتَصاراً ، أَْو َتَجنُّ ِْ فَِّة ا ِِ َؼْيِر َذلَِك . َوُكلُّ  رَ َذلَِك َحْذَفاً ِجيء ِبِه لَِطلَِب ال
لِْيُل َعلَْيِه ((  ُعْنُصٍر ِمْن َعَناِصِر الُجْملَِة َصالٌِ  ألَْن ُيْحَذَؾ إَِذا َقاَم الدَّ
(ٕ٘) . 

را َكراَن الَحررْذُؾ َمْظَهرَراً ِمرْن َمَظرراِهِر الَتأِوْيرِل َوالَتْقررِدْيِر        َولَمَّ
َن ال َيررَرَى ، َفرإِنَّ أََحرَد الَبرراِحِثْيَن الُمْحرَدِثيْ  (ٕٙ)

َساِمِع  ، إِْذ َقاَل : َجْدَوى ِمْن َهَذا الَتأِوْيِل   ألَنَّ الَحْذَؾ ِعْنَدهُ ُيْذِهُب َما َقَصَد إِلَْيِه الَكالُم ِمْن َتأِثْيٍر ِفْي َنْفِس ال
َسِة َعلَى  أََساٍس ، َفال َتُعْوُد َمرَواِزْيَن ُترْوَزُن ِبَهرا )) َوَؼاَيُة َهَذا الَبْحِث أَْن ُتِشْيَر إِلَى ِتْلَك األُُصْوِل َؼْيِر الُمَؤسِّ

ْعبِ  َواُب ِمَن الَؽلَِط ، َوالَ ُتْهَمُل ِتْلَك الُصرَوُر الَجِمْيلَرُة ِمرَن التَّ َطأُ ، َوُيْعَرُؾ ِبَها الصَّ َِ ُة َوال ْيرِر ، أَْو ُيَسراُء الِصحَّ
ْقِدْيِر َفَيِضرْيُع َمْعَناَهر أِوْيِل َوالتَّ ا الَحِقْيِقريُّ َوأََثرُرهُ الَمْقُصرْوُد ِفرْي الُنفُرْوِس َولََعرلَّ أََهرمَّ َمرا ِفرْي َهرَذا الَبراِب إِلَْيَها ِبالتَّ

َبررِر َوالَفاِعررِل َوَنْحررِو َذلِررَك ، أَْو َحررْذُؾ الَفْضررلَِة َكررالَمْفُعْوِل َوا َِ لَمْجررُرْوِر الَحررْذُؾ ، َحررْذُؾ الُعْمررَدِة َكالُمْبَتررَدأ َوال
ْكِر أَْو َؼْيَر َوالُمَضاِؾ ، لََقْد  ُرْوَن َذلَِك  ُكلَُّه ... َوَتْقِدْيُر الَمْحُذْوِؾ َسَواٌء َكاَن َواِجَب الذِّ اَة ُيَقدِّ َواِجِب أَلِْفَنا الُنحَّ

َما ُير ْفِس   ألَنَّ َحْذَؾ الَمألُْوِؾ ِذْكُرهُ إِنَّ ْكِر ُيَؽيُِّر ِفْي الَمْعَنى ، أَْو ُيْضِعُؾ أََثَرهُ ِفْي النَّ َراُد ِبرِه َؼالَِبراً َضرْرٌب الذِّ
 .   (7ٕ)ِمَن الُمَشاَرَكِة َبْيَن الُمْنِشئ َوالُمَتلَقِّْي (( 

      َ ( " هرـ( 9َٕ٘وِفْي َهَذا َدلِْيٌل َواِضٌ  ال َيْقَبُل الشَّكَّ َعلَى ُمَساَنَدِة الَباِحِث لَِدْعَوى "اْبِن َمَضاِء القُْرُطِبريِّ
َيراَدِة َوالَّرِذْك َنراَدى إِلَرى إْلَؽراِء      َهرَذا الَبراِب ِبَقْولِرِه : )) َفرإْن ِقْيرَل: إِنَّ َمَعراِنَي َهرِذِه ِفْي الَحْذِؾ والَتْقِدْيِر وَ  الزِّ

هررا ُجررْزٌء ِمررَن الَكررالمِ  ْفِس  الَقرراِئِم ِبرراألَْلَفرراِظ الَمْحُذْوَفررِة َمْوُجررْوَدةٌ ِفررْي َنْفررِس الَقاِئررِل ، َوإِنَّ الَكررالَم ِبَهررا َيررِتمُّ ، َوإنَّ النَّ
الََة َعلَْيَها إِْيَجاَزاً ، َكَما َحَذَف َْ مِ  َها َحَذَف َِ األلَفاَظ الدَّ ا َيُجْوُز إْظَهاُرهُ إْيَجاَزاً َوالَمْدلُْوِل َعلَْيِه ِباأللَفاِظ ، إاِلَّ أَنَّ مَّ

ا ُجْزٌء ِمْنُه ، َوِزْدَنا ِفْي َكالَِم الَقاِئلِْيَن َمرا لَرْم َيْلفُُظروا ، لَِزَم أَْن َيُكوَن الَكالَُم َناِقَصاً ، َوأْن الَ َيِتمَّ إاِلَّ ِبَها   ألَنَّهَ 
َعاَء أَنَّ ُكلَّ َمْنُصْوٍب َفالُبدَّ لَُه ِمرْن َناِصرٍب لَْفِظريٍّ . َوَقردْ  َفرُرَغ ِمرْن إِْبَطراِل َهرَذا  ِبِه ، َوال َدلََّنا َعلَْيِه َدلِْيٌل إاِلَّ ادِّ

نِّ ِبَيِقْيٍن ، َوادِّ  رُه ال َيَتَعلَّرالظَّ َطرأٌ َبريٌِّن ، لَِكنَّ َِ َياَدِة ِفْي َكالِم الُمَتَكلِِّمْيَن ِمْن َؼْيِر َدلِْيٍل َيُدلُّ َعلَْيَها  ُق ِبرَذلَِك َعاُء الزِّ
ا َطْرُد َذلَِك ِفْي ِكَتاِب هللِا َتَعالَى الَِّذْك ال َيأِتْيِه الَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوال ْلِفِه ... َفالَقْوُل ِبرَذلَِك ِعَقاٌب ، أَمَّ َِ  ِمْن 

 . (8ٕ)َحَراٌم (( 
" ، َوَمرْن َتِبَعرُه ِمرَن الُمْحرَدِثْيَن   ألَنَّ        ِذ ِبَمرا َجراَء ِبرِه "اْبرُن َمَضراٍء القُْرُطِبريِّ ِْ  الَحرْذَؾ َولَْسَنا ُمْلَزِمْيَن ِباألَ

ُهَما أَْهُل الَنْحِو وَ  ٍة ُتْضِفْي َعلَى الرنَّصِّ َحراالً َتْمَنُحرُه َواِْْضَماَر أَْمَراِن أََقرَّ الَبالََؼِة   لَِما ِفْيَهما ِمْن ُنْكَتٍة َبالَِؼيَّ
َنرا ال َنعْ  ًة ِفْي الَدالَلَِة ، َولَِهَذا َنِجُد ِفْي َكِثْيٍر ِمْن َتَراِكْيرِب القُرْرآِن الَكرِرْيِم َحرْذفاً ، َولَِكنَّ لُرو قُوَّ ِْ ُثرُر َعلَرى َحرْذٍؾ َي

لَقلِْيرِل . َوَعلَرى ُم ِمْن َدلِْيٍل َعلَْيِه ِمْن لَْفٍظ أَْو ِسَياٍق، ِزَياَدًة َعلَى َذلَِك َجْمُعُه الَمَعاِنَي الَكِثْيرَرَة ِفرْي الَكرالِم  االَكالَ 
ِتَصاَر ُهَو َنْهُج    الَتْنِزْيِل ((  ِْ " : )) إِنَّ الَحْذَؾ َواال َشِركُّ ِْ َهَذا َقاَل "الَزَم
(ٕ9) . 

" َوَمْن َتِبَعُه ال ُيْقَبُل َعلَى ِعلَِّتِه   ألَنَّ الَحْذَؾ الَمْنُسرْوَب إلَرى وَ        أُْسرلُْوِب َما َجاَء ِبِه "اْبُن َمَضاٍء القُْرُطِبيِّ
رِة أَْنَماَطراً َترْ  رَة الَِّترْي َتْجَعرُل لِلُجْملَرِة الَعَرِبيَّ َنرًة َولَرْيَس َمْضرُمْوَن القُْرآِن الَكِرْيِم َيْشَمُل الَتَراِكْيَب اللَُّؽِويَّ رًة ُمَعيَّ ِكْيِبيَّ

ْحرِو َوالَبالَؼرِة  (ٖٓ)النَّصِّ القُْرآِنيِّ الَكِرْيِم  ْترُه ُكُترُب النَّ ، َوَهَذا أْمرٌر أََقرَّ
ِد ِفرْي  (ٖٔ) رَردُّ ، َفرال داِعري لُِنْكَراِنرِه َوالتَّ

 َقُبْولِِه . 
 
 

 الفرق بين الَحْذِف واإلْضَمارِ 
 

َق بَ        ْحِويْيَن َبْيَن الَحْذِؾ َواْْضَماِر ، َفَزَعَم : )) أَنَّ الَفاِعَل ُيْضرَمُر َوال ُيْحرَذُؾ ، َفرإِْن َكراُنوا َفرَّ ْعُض النَّ
ُمْضرَمٍر ،   ِبِفْعرلٍ َيْعُنْوَن ِبالُمْضَمِر َما الُبدَّ ِمْنُه َوِبالَمْحُذْوِؾ َما َقْد ُيْسَتْؽَنى َعْنُه ، َفُهْم َيقُْولُروَن : َهرَذا اْنَتَصربَ 
َفِة الُبردَّ ِمْنرُه ، َوال َيرِتمُّ الَكرالُم إالّّ َ  ِبرِه ، َوُهروَ  الَناِصرُب ، َفرال  َوال َيُجْوُز إْظَهاُرهُ . َوالِفْعُل الَِّذْك ِبَهِذِه الصِّ

َن ِبالَمْحرُذْوِؾ األَْفَعراَل ، َوال َيَقرُع ُيْوَجُد َمْنُصْوٌب إاِلَّ ِبَناِصٍب ، َوإِْن َكاُنوا َيْعُنْوَن ِبالُمْضَمِر األْسَماَء ، َوَيْعُنوْ 
َزْيٌد( إِنَّ الَمْفُعوَل  الَحْذُؾ إاِلَّ ِفْي األَْفَعاِل ، أَو الُجَمِل ال ِفْي األَْسَماِء ، َفُهْم َيقُْولُْوَن ِفْي َقْولَِنا : )الَِّذْك َضَرْب َُ 
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َق َبْينَ  ُهَما ِبَما ُهَو َمْقُطْوٌم ِبأَنَّ الُمَتَكلَِّم أََراَدهُ ، َوِبَما ُيُظنُّ أَنَّ الُمَتَكلَِّم أََراَدهُ َمْحُذْوٌؾ َتْقِدْيُرهُ : َضَرْبُتُه ، َفإِْن فُرِّ
ْحِويْيَن لَِهَذْيِن اللَّْفَظْيِن ال َيأِتْي ُمَوافِ   . (ٕٖ)(َقاً لَِهَذا الَفْرِق (َوَيُجْوُز أَْن ال ُيِرْيَدهُ ، َفُهَو َفْرٌق ، َولَِكنَّ إِْطالَق النَّ

" )) أَنَّ اْْضَماَر ِعْنَدُهْم ُيْطلَُق َعلَرى َمرا َيْبَقرى أََثرٌر لَرُه ِفرْي   اللَّْفرِظ ((      َوَذَكَر "الَزْرَكِشيُّ
. َوَجراَء ِفرْي (ٖٖ)

قُرْوا َبْيَنُهَمرا ِبرأَنَّ  ُهرْم َفرَّ " )) َوُعبَِّر ِباْْضرَماِر ُدْوَن الَحرْذِؾ   ألَنَّ َهاِبيِّ اِْْضرَماَر الَحرْذُؾ َمرَع َبَقراِء  َحاِشَيِة "الشِّ
ٍر لَرُه، َوالَحرْذُؾ أََعرمُّ ِمْنرُه، َوَقرْد ُيْسرَتْعَمُل ُكرلٌّ ِمْنُهَمرا ِبَمعْ  ُه ُيْشِعُر ِبُوُجرْوِد ُمَقردَّ رِر َكَمرا ُيْعلَرُم األََثِر   ألَنَّ َِ َنرى اخ

 . (ٖٗ)ِباالْسِتْقَراِء ((
ُؾ إِْسَقاُط الَشيِء لَْفَظاً َوَمْعًنى ، َواِْْضرَماُر إِْسرَقاُط الَشريِء لَْفَظراً ال َمْعًنرى َوَجاَء ِفْي الُكلَِّيا َِ : )) الَحذْ       
َم ِفْي الَكالِم َحتَّى َيُعْوَد إِلَْيِه وال ُيْضَمَر َشيٌء لَْم َيجْ  (ٖ٘)((  َما َيلِْيُق اِْْضَماُر ِبَما َتَقدَّ  .  (ٖٙ)ِر ِذْكُرهُ ، َوأََبَداً إِنَّ

راً أَْو َبالِؼّيراً َراَعرى َهرَذا الُعرْرَؾ أَو  ا       ِنْي لَْم أَِجرْد َنْحِويَّ اْلَتَزَمرُه ، ِفْيَمرا لَِّذْك أُِرْيُد َقْولَُه ِفْي َهَذا الَجاِنِب: إِنَّ
الَحرْذُؾ َمْوِضرَع اْْضرَماِر ،  ُيْجِرْيِه ِمْن َتْوِجْيٍه ، أَْو َتأِوْيٍل َنْحِوكٍّ ، أَْو إْعَراِب ُجْملٍَة ، َبْل َكِثْيَراً َمرا ُيْوَضرعُ 

ِِالِل ِقَراَءِتْي لَِبْعِض ُكُتِب األَْقَدِميْ  ن ِمرْن ُنَحراٍة أَْو َوالَقْوُل َنْفُسُه َيْنَطِبُق َعلَى اِْْضَماِر ، َوَهَذا َما َوَجْدُتُه ِمْن 
َ ( " َداِمِه لُِمْصرَطلَِ  اِْْضرَماِر لِْلِفْعرِل واالْسرِم هرـ( ُيَطالُِعَنرا ِبا77َٗبالِؼييَن َفَهَذا "َعْبُد الَقاِهِر الُجْرَجاِنيُّ ِْ ْسرِت

ْد ُيْضرِمُرْوَن الِفْعرَل ِفْي ِسَياٍق َواِحٍد ُدْوَنَما َتْفِرَقٍة َبْيَنُهَما ، إِْذ َقاَل : )) َوَكَما ُيْضرِمُرْوَن الُمْبَترَدأ َفَيْرَفُعرْوَن ، َفَقر
 َفَيْنِصُبْوَن َكَبْي َِ الِكَتاِب أَيَضاً : 

َة إِْذ َميُّ ُتَساِعفَُنا         َوال ُيَرَى ِمْثلَُها ُعْجُم َوالَ َعَرٌب دِ   (73)َياَر َميَّ

ُه َقاَل : اْذُكْر ِدَياَر َميََّة. ((   أَْنَشَدهُ ِبَنْصِب )ِدَياَر( َعلَى إْضَماِر ِفْعٍل ، َكأَنَّ
(ٖ8)  . 

َداِمِه ، إِْذ َقاَل ِفْي َقْولِِه َتَعالَى : )) َبرْل َوَهَذا "اْبُن ِجنِّّي" الَِّذْك َنَراهُ الَ يُ        ِْ ُق َبْيَن الُمْصَطلََحْيِن ِفْي اْسِت َفرِّ
فُرْوَق الرَنْجِم ، َوِصرَياَح  (9ٖ)َمْكُر اللَّْيِل َوالَنَهاِر ((  ُِ ا َمْكَر ِبالَنْصِب َفَعلَى الَظْرِؾ ، َكَقْولِرَك : ُزْرُترَك  ، )) أَمَّ

 . (ٓٗ)َتَعلٌِّق ِبِفْعٍل َمْحُذْوٍؾ أَْك : َصَدْدُتُمْوَنا ِفْي َهِذِه األَْوَقا َِ (( الِدْيِك ، َوُهَو مُ 
َذ ِمْن َمَكاٍن َقِرْيٍب ((        ِْ َر ِفْي َقْولِِه َتعالَى : )) َوأُ َِ َوَقاَل ِفْي َمْوِضٍع آ

،  )) َوإِْن ِشْئ ََ َرَفْعَتُه ِبِفْعٍل  (ٔٗ)
رَذ ُمْضَمٍر َيُدلُّ َعلَْيِه َقوْ  ِِ َبُرهُ َمْحُذْوٌؾ ، أَْك : َوُهَناَك أُ َِ لُُه )) َفالَ َفْو ََ ... (( َوإِْن ِشْئ ََ َرَفْعَتُه ِباالْبِتَداِء ، َو

ِل ((  َبررِر َمررا َدلَّ َعلَررى الِفْعررِل ِفررْي الَقررْوِل األَوَّ َِ لَُهررْم ، إَِحاَطررًة ِبِهررْم ، َوَدلَّ َعلَررى َهررَذا ال
ِدُم  (ٕٗ) ِْ ، َفَترراَرًة َيْسررَت

ِدُم )الُمْضَمَر( لِْلِفْعِل ِفْي َوْق ٍَ َواِحٍد .  ِْ َرى َيْسَت ِْ  )الَمْحُذْوَؾ( ، َوَتاَرًة أُ
اِصُب لَِقْولِِه )َدأَباً َتْزَرُعْوَن(       َوَقاَل "اْبُن َعِطيَّة" : )) َوالنَّ

د ، إِْذ ِفْي  (ٖٗ)  اِس الُمَبرِّ َقْولِِه : " ِعْنَد أْبْي الَعبَّ
اَء ، َوِسرْيَبْويْ  َ مَّ ِه َيرَرى َنْصرَب تْزَرُعْوَن " َتْدأُبْوَن ، َوِهَي ِعْنَدهُ ِمْثُل َقْولِِهْم : َقَعَد القُْرفَُصاَء ، َواْشَتَمَل الصَّ

 . (ٗٗ)َهَذا ُكلِِّه ِبِفْعٍل ُمْضَمٍر (( 
اَن" ) َ       ِدُم الُمْصطَ 7َ٘ٗوَهَذا "أُبو َحيَّ ِْ لََحْيِن ِفْي آٍن َواِحٍد ، إِْذ َيقُْوُل ِفْي َقْولِِه َتَعالَى : )) أَْن لَْو هـ( َيْسَت

راَس َجِمْيعراً ، َوَيرُدلُّ َعلَرى إِْضرَماِر  (٘ٗ)َيَشاُء (( ، َجَواُب َقَسٍم َمْحُذْوٍؾ ، أَْك : َوأَْقَسُمْوا لَرْو َشراَء هللاُ لََهرَدى النَّ
 .   (ٙٗ)ْو(...((َهَذا الَقَسِم َوُجْوُد )أْن( َمَع )لَ 

رَواِهُد َعلَرى َذلِر        ْحرِو َوإِْعرَراِب القُرْرآِن َوَمَعاِنْيرِه َفالشَّ ِعْي لُِكُترِب النَّ َك َكِثْيرَرةٌ ال َوالَ أُِرْيُد أَْن أَْمِضَي ِفْي َتَتبُّ
ِفُق َمَع "ا ِنْي ال أَتَّ " َصراَحِب َحْصَر لََها . َوَهَذا ال َيْعِنْي ِفْي الَوْق َِ َنْفِسِه أَنَّ رَكِشريِّ " و"الزَّ ْبِن َمَضاٍء القُْرُطِبريِّ

ِفررُق َمررَع "اْبررِن َمَضرراٍء" ِفْيَمررا نَ  َسررَبُه إلَررى الُبْرَهرراِن ، َكمررا َذَهررَب أََحررُد الَبرراِحِثْيَن الُمْحررَدِثْيَن َقرراِئالً : )) َولَْسرر َُ اتَّ
ْحِوييَن ِفْي َهِذِه الَمْسألِة   ألَنَّ اْْضَماَر ِعْنَدُهمْ  ُيْطلَرُق َعلَرى َمرا َيْبَقرى أََثرٌر لَرُه ِفرْي اللَّْفرِظ ، َوالَحرْذُؾ ُيْطلَرُق  النَّ

 . (7ٗ)َعلَى َما ال َيْبَقى أََثٌر لَُه ِفْي اللَّْفِظ (( 
ْفِصرْيِل   ألَنَّ الَفرْرَق َبرْيَن الَحرْذِؾ َواْْضرَماِر َمْوُجرْوٌد َعلَر       َنراهُ ، َواألَْمُر ِعْنِدْك ِفْيِه َشيٌء ِمرَن التَّ ى َمرا َبيَّ

ُه ِمْن أْضرَمْر َُ الَشر ِر َباُب االْشِتَقاِق   َفإِنَّ ُه الُبدَّ ِمَن اْْضَماِر ِمْن ُمالَحَظِة الُمَقدَّ َفْيُترُه َوَيُدلُّ َعلَى أَنَّ ِْ يَء إِذا أَ
ِة إِْن ِشْئ ََ ِجْئ ََ ِبِه ، َوإِْن ِشئْ  ا الَحْذُؾ َفِمْن َحرَذْف َُ  (8ٗ) ََ لَْم َتأ َِْ ِبِه َكَما أَنَّ أَْكَثَر الُمْضَمَ ِر ِفْي الَعَرِبيَّ . أَمَّ

ِِالِؾ اْْضَماِر  ْرِح ِب الَشيَء إِذا َقَطْعُتُه ، َوُهَو ُيْشِعُر ِبالطَّ
الَِّذْك َيْعِنْي َتْرَك الَشيِء َمَع َبَقاِء أََثِرِه ، َوُهَو  (9ٗ)

 . (ٓ٘)إِْسَقاُط الَشيِء لَْفَظاً ال َمْعًنى 
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رراَة َوالَبالِؼِيررْيَن لَررْم َيْلَتِزُمررْوا ِبَهررِذْيِن الُمْصررَطلََحْيِن ِفررْي َتْوِجْيَهرراِتِهْم َوَتررأِوْيالِتِهْم النَّْحوِ  إِنَّ        ررْي الُنحَّ ررِة ، َوإِنِّ يَّ
ْحِوِيْيَن َمْحُمْولٌَة َعلَى التَ  َساُمِ  ، ال َعلَى الَحِقْيَقِة أَلَْلَتِمُس الُعْذَر لَُهْم ِفْي َذلَِك   ألَنَّ )) أَْكَثَر أَْلَفاِظ النَّ َجاِوِز َوالتَّ

اِشِئْيَن ((  َعلُُم لِلنَّ   ألَنَّ َمْقَصَدُهْم الَتْقِرْيُب َعلَى الُمْبَتِدِئْيَن َوالتَّ
(٘ٔ)  . 

ِدُم ُمْصَطلََ  ا       ِْ " الَِّذْك َيْسَت اِئيِّ لَحْذِؾ َمَكراَن اْْضرَماِر ، إِْذ َوَهَذا َما َوَجْدُتُه ِعْنَد الُدْكُتْور "َفاِضِل الَساَمرَّ
اِصررَبِة َوَبَقرراِء َعَملَِهررا َنْحررَو : " أُِرْيررُد أْدُرَس "  اِصررَبِة )) َوَكَحررْذِؾ "أَْن" النَّ ، َو)أَْن( ال  (ٕ٘)َيقُررْوُل ِفررْي )أَْن( النَّ

ا َيْبَقى لََها أََثرٌر ِفرْي الُجْملَرِة . أَلَر َها ِممَّ ْسرِهْيِل َوالَتَسراُمِ  ُتْحَذُؾ َبْل ُتْضَمُر   ألَنَّ ْيَس َهرَذا ِمرْن َبراِب الَتْيِسرْيِر َوالتَّ
ِة ، إِْذ َنقُْوُل : )ُيْرفَ  ْحِو الَعَرِبيِّ ِفْي ُمَحاَضَراِتَنا الَيْوِميَّ ِدُمُه َنْحُن أََساِتَذَة النَّ ِْ ِة( ، و)َمْجرُزْوٌم الَِّذْك َنْسَت مَّ ُع ِبالضَّ

ُة ، َوَمْجُزْوٌم  ِبالُسُكْوِن( . َوُهَو ال ُيْرَفعُ  َ مَّ َمِة ، وال ُيْجَزُم ِبالُسُكْوِن َبْل ُهَو َمْرفُْوٌم َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ ِبالضَّ
َبٍر  َِ اِر( ، َوُنْعِرُب ِشْبَه الُجْملَِة ِفْي َمَحِل َرْفِع   لَِزْيٍد َوُهَو لَْيسَ َوَعالَمُة َجْزِمِه الُسُكْوُن ،  َنقُْوُل : )َزْيٌد ِفْي الدَّ

اةُ ِبَكاِئٍن أْو ُمْسَتِقرٍّ َعلَى الَوْجِه األََصِ  .  ُرهُ الُنحَّ َبِر الَِّذْك ُيَقدِّ َِ َبراً َبْل ُمَتَعلٌِّق ِبال َِ 
ِة ) َ       ِم الجوِزيَّ  هرـ( إِْلِتَفاَترٌة َجِمْيلَرٌة ِفرْي َهرَذا الَشرأِْن ، إذ َيرَرى أَنَّ )) الَفاِعرَل ُمْضرَمٌر ِفريْ 7َ٘ٔواِلْبِن الَقيِّ

ِم ِذْكرِرِه ، ٌن لَرُه َداٌل َعلَْيرِه ، واْسرَتْؽَنى َعرْن إْظَهراِرِه لَِتَقردُّ رَر َعْنرُه ِبلَْفرٍظ  َنْفِس الُمَتَكلِِّم ، َولَْفُظ الِفْعرِل ُمَتَضرمِّ َوُعبِّ
ْلرِد ، ُمْضَمٍر َولَْم ُيَعبِّْر َعْنرُه ِبَمْحرُذْوٍؾ   ألَنَّ الُمْضرَمَر ُهرَو الُمْسرَتَتُر ، َفُهرَو ُمْضرَمٌر  ُِ َفرًى ِفرْي ال ِْ رِة ُم ِفرْي الِنيَّ

ًة ُمْضَمراً ، ِمْثلَ  ْوا َما َحَذفُْوهُ لَْفَظاً َوأَراُدْوهُ ِنيَّ َفاُء َفإِْن ِقْيَل : َفَهالَّ َسمَّ ِْ  الَعاِئِد ِفْي َقْولَِك : ) َواْْضَماُر ُهَو اْ
) َزْيٌد َقاَم ( ِقْيَل : الَضِمْيُر ِفْي ) َزْيٌد َقاَم ( لَْم ُيْنَطْق ِبِه ُثرمَّ ُحرِذَؾ  الَِّذْك َرأْي َُ َزْيٌد ( َوَما الَفْرُق َبْيَنُهَما َوَبْينَ 

ُه َقْد لُِفرَظ ِبرِه ِفرْي الُنْطرقِ  ُه ُمْضَمٌر ِفْي اَْراَدِة ، َوالَ َكَذلَِك الَمْحُذْوُؾ لِْلِعْلِم ِبِه   ألَنَّ ِفْيَفراً ، ، َولَِكنَّ ِْ  ُثرمَّ ُحرِذَؾ َت
ِفْيَفاً ُعبَِّر َعْنُه ِبالَحْذِؾ . َوالَحْذُؾ ُهَو الَقْطُع ِمَن الشَّ َفلََما كَ  ِْ  . (ٖ٘)يِء ((اَن َقْد لُِفَظ ِبِه ُثمَّ قُِطَع ِمَن اللَّْفِظ َت
لِْيرٌل َوَمَنرَع َحرْذَؾ الَفاِعرِل إَِذا َدلَّ َعلَْيرِه دَ  –َوْحرَدهُ  –هـ( : )) َوأََجراَز الِكَسراِئيُّ 7َٔٙقاَل "اْبُن َمالٍِك" ) َ     

ِعَي ِفْيِه الَحْذُؾ َفاْْضَماُر ِفْيِه        ُمْمِكٌن ((  َؼْيَر َذلَِك   ألَنَّ ُكلَّ َمْوِضٍع أُدُّ
(٘ٗ)   . 

رراِة : أَنَّ الَفاِعررَل ُيْحررَذُؾ ِفررْي َبرراِب الَمْصررَدِر ، َوَقرراَل  (٘٘)هررـ( 7َٙ٘وَقررْد َردَّ "اْبررُن َمْيُمررْون" ) َ       َقررْوَل الُنحَّ
ُه ُعْمَدةٌ ِفْي   الَكالَِم   .  (ٙ٘)الَصَواُب أَْن ُيَقاَل : ُيْضَمُر َوال ُيْحَذُؾ   ألَنَّ

اِت" ) َ       َق "اْبُن الَسرَّ هـ( َبْيَن ُمْصَطلََحيِ الَحْذِؾ واالتَِّساِم َوَعَقَد لَُه َباباً ِفْي األُُصرْوِل ، إِْذ َٖٙٔوَقْد َفرَّ
َتصُّ  ِْ رَر  َيَرى أَنَّ الَحْذَؾ َي ِبحالَِة إْسَقاِط الَعاِمِل َوإِْبَقاِء الَمْعُمْوِل َعلَى َما َكراَن لَرُه ِمرْن ُحْكرٍم إِْعَراِبريٍّ َفرإَِذا َتَؽيَّ

َر َوُهَو االتَِّساُم ، َوَيقُْوُل : )) اْعلَْم أَنَّ ا َِ َضرْرٌب التَِّسراَم الُحْكُم اِْْعَراِبيُّ َبْعَد الَحْذِؾ َدلَّ َعلَْيِه ِباْصِطالٍح آ
ْوِؾ َوُتْعِرُبُه ِبإْعَراِبِه ، ِمَن الَحْذِؾ إاِلَّ أَنَّ الَفْرَق َبْيَن َهَذا الَباِب َوالَباِب الَِّذْك َقْبلَُه ، أَنَّ َهَذا ُتِقْيُمُه ُمَقاَم الَمْحذُ 

ِْْعَراِب ، َوَهَذا الَباُب العاِمُل ِفْيرِه ِبَحالِرِه ، َوَذلَِك الَباُب ُيْحَذُؾ الَعاِمُل ِفْيِه َوَتَدُم َما َعِمَل ِفْيِه َعلَى َحالِِه ِفْي ا
َما ُتِقْيُم ِفْيِه الُمَضاَؾ إِلَْيِه ُمَقاَم الُمَضاِؾ ، َفَنْحَو َقْولِِه َتعرالَى : )) َسرِل الَقْرَيرَة ((  َوإِنَّ
ُتِرْيرُد أَْهرَل الَقْرَيرِة ، ( 7٘)

ْيُق : ُيِرْيُدْوَن أَْهَل الَطِرْيِق ، َوَقْولِِهِ  : )) َولَِكنَّ الِبرَّ َمْن آَمَن ِباهلِل (( َوَقْوِل الَعَرِب : َبُنْو فاُلٍن َيْطُؤُهم الَطرِ 
َمرا الَمْعَنرى : )) ِحْيرَد ( 8٘) ْرِؾ َفَنْحَو َقْولِِهْم : )ِحْيَد َعلَْيرِه َيْوَمراِن( ، َوإِنَّ ا اتَِّساُعُهْم ِفْي الظَّ َعلَْيرِه الرَوْحُ  ، َوأَمَّ

 . (9٘)ْيِن (( ِفْي َيْومَ 
ِتَصرراَرهُ        ِْ َسرراَم الَكررالَِم وا ْي َذلِررَك اتِّ َوِسررْيَبَوْيِه ُيَسررمِّ

َسرراٌم  (ٓٙ) ررّي " :      )) الَحررْذُؾ اتِّ . قرراََل "اْبررُن ِجنِّ
َسَع  لُُه ، أاَلَ َتَرى أَنَّ َمْن اتَّ ُِِر الَكالِم َوأَْوَسُطُه ، ال َصْدُرهُ َوأَوَّ رراً واالتَِّساُم َباُبُه آ ِِ ِبِزَياَدِة )َكاَن( َحْشَواً أَْو آ

 . (ٔٙ)، َوال َيُجْوُز ِزَياَدُتَها أَوالً (( 
راِت" ، َو"اْبُن        اِة َيْسَتْؽُنْوَن َعْن َهِذِه الَتْفِرَقِة الَِّتْي َذَكَرَها "اْبُن السَّ ِجنِّّي" ِمْن َبْعِدِه ، َولَِكنَّ َكِثْيَراً ِمَن الُنحَّ

ِر الَمْعُمْوِل َوَبَقاِئِه َعلَى َما َكاَن لَُه ِمْن َوْضٍع إِْعَراِبيٍّ ، َولََعلَّ َما  َوَيْجَعلُْونَ  ِفْي َكالَِم الَحْذَؾ َيْشَمُل َحالََتْي َتَؽيُّ
ُه َيْعَترِرُؾ َصرَراَحًة ِبرأَنَّ االتَِّسرامَ  ُر ِمْثَل َهَذا الَمْوِقِؾ ، َفإِنَّ َضرْرٌب ِمرَن الَحرْذِؾ ،  "اْبِن الَسَراِت" َنْفِسِه َما ُيَبرِّ

 َوَهَذا الَكالُم َيْنَطِبُق َعلَى "اْبِن ِجنِّّي" أََيَضاً .
َيِػ الَمْوُجْوَدِة ِفْي النَّصِّ َسرَواٌء َبِقرَي الَتْركِ        ْيرُب َبْعرَد َوِبَناًء َعلَى َهَذا ، إنَّ الَحْذَؾ َيْعِنْي إِْسَقاَط َبْعِض الصِّ

 لَُه ِمَن اِْْعَراِب   أَْو َتَؽيََّر َْ َحَرَكُتُه لَِتَتَناَسَب َمَع َوْضِعِه اِْْعَراِبيِّ الَجِدْيِد .  الَحْذِؾ َعلََى َما َكاَن 
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 َهِل الَحْذُف ِمَن الَمَجاِز؟
 

هـ( ِفْي َتْفِسْيِر َقْولِِه َتَعالَى : )) َواسأِل الَقْرَيرَة((َٙٗ٘ذَكَر "اْبُن َعِطيَّة" ) َ      
اَد أَْهرُل الَقْرَيرِة أَنَّ الُمررَ  (ٕٙ)

أُك إِلرى  َد أَنَّ َحْذَؾ الُمَضاِؾ ُهَو َعْيُن الَمَجاِز أَْو ُمْعَظُمُه ، َوُنِسرَب َهرَذا الررَّ "ِسرْيَبَوْيِه" َوُهَو ِمَن الَمَجاِز، َوأَكَّ
َ  أَنَّ الّحْذَؾ فِ   .  (ٖٙ)ْي َهِذِه اخَيِة ِمَن الَمَجاِز َوَؼْيِرِه ِمْن أَْهِل الَنَظِر ، َولَْيَس ُكلُّ َحْذٍؾ َمَجازاً ، َوَرجَّ

      َ ( " نراً الَفرْرَق َبرْيَن 7َٔٗوَقْد َتَناَوَل "َعْبُد الَقاِهِر الُجْرَجاِنيُّ رَل الَقرْوَل ِفْيرِه ُمَبيِّ هرـ( َهرَذا الَمْوُضرْوَم َوَفصَّ
رِر الُحْكرُم َفرالَ الَحْذِؾ َوالَمَجاِز ، َوالَضاِبُط ِعْنَدهُ أَْن َيُكْوَن الَحْذُؾ َمَجازاً  ا إَِذا لَْم َيَتَؽيَّ َر ِفْيِه الُحْكُم ، أَمَّ إَِذا َتَؽيَّ

َد َعرْن َتْؽِيْيرِر َمَجاَز ِفْي َذلَِك )) َوالَ َيْنَبِؽْي أَْن ُيَقاَل : إِنَّ َوْجَه الَمَجاِز ِمْن َهَذا الَحْذُؾ ، َفإِنَّ الَحرْذَؾ إَِذا تَ  َجررَّ
َك َتقُرْوُل : " َزْيرٌد ُمْنَطلِرٌق َوَعْمرُرو " َفَتْحرِذُؾ ُحْكٍم ِمَن أَْحَكاِم َما بَ  ِقَي َبْعَد الَحْذِؾ لَْم ُيَسمَّ َمَجاَزاً ، أاَلَ َتَرَى أَنَّ

ُه لَْم ُيَؤدِّ إِلََى تَ  ُه َمَجاٌز   َوَذلَِك ألَنَّ َبَر ُثمَّ الَ ُتْوَصُؾ ُجْملَُة الَكالَِم ِمْن أَْجِل َذلَِك ِبأَنَّ َِ ُحْكٍم ِفْيَما َبِقرَي ِمرَن ْؽِيْيِر ال
َز ِبالشَّيِء َمْوِضرَعُه َوأَْصرلَُه ،  ِدِه ال الَكالَِم ، َوُيِزْيُدهُ َتْقِرْيراً أَنَّ الَمَجاَز إَِذا َكاَن َمْعَناهُ أَْن ُتَجوِّ َفالَحرْذُؾ ِبُمَجررَّ

ُر َيْسَتِحقُّ الَوْصَؾ ِبِه   ألَنَّ َتْرَك الِذْكِر َوإِْسَقاَط الَكلَِمِة مِ  َمرا ُيَتَصروَّ َن الَكالَِم ال َيُكْوُن َنْقالً لََها َعرْن أَْصرلَِها إِنَّ
َل َتْح ََ الُنْطِق . َوإَِذا اْمَتَنَع أَْن ُيْوَصَؾ الَمْحُذْوُؾ ِبالَمَجاِز َبِقَي الَقْوُل ِفْيَما لَ  َِ ْم ُيْحَذْؾ ، َوَما لَرْم الَنْقُل ِفْيَما َد

كْ  َل َتْح ََ الذِّ َِ رَر َعرْن َمَعاِنْيرِه   ُيْحَذْؾ َوَد رَر ُحْكرٌم ِمرْن أَْحَكاِمرِه أَْو ُيَؽيَّ رى ُيَؽيَّ ِر ال َيُزْوُل َعْن أَْصلِِه َوَمَكاِنِه َحتَّ
ِم َذلَِك ِفْيِه ِمْن أْبَعِد الُمَحاِل ، َفاْعِرْؾ ((  ا َوُهَو َعلََى َحالِِه َوالَمْحُذْوُؾ َمْذُكْوٌر َفَتَوهُّ َفأَمَّ
(ٙٗ) . 

ُه إِْن أُِرْيَد ِبالَمَجاِز اللَّْفُظ ِفْي َؼْيِر َمْوِضِعِه فالَمْحُذْوُؾ لِرْيَس َكرَذلَِك   لَِعرَدِم اْسرِتْعمَ َوالتَ        الِِه ، َوإِْن ْحِقْيُق أَنَّ
أُِرْيَد ِبالَمَجاِز إْسَناُد الِفْعِل إِلََى َؼْيِرِه َوُهَو الَمَجاُز الَعْقلِيُّ ، َفالَحْذُؾ َكَذلَِك 
(ٙ٘) . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )) الَخاِتَمُة ((
 

ِتَصاَر ، واالْكِتَفاَء ِبُيْسِر القَ       ِِ ْوِل لََجأَ العرُب إلى الحْذِؾ ِفْي َكالِمِهْم ُمْسَتْهِدِفْيَن ِفْي َذلَِك اْْيَجاَز واال
اَطُب َعالَِماً ِبِه ، إِْذ ال َحْذَؾ إاِلَّ ِبَدلِْيٍل ، َفَحَذفُوا ِمْن َكال َِ ِمِهْم الُمْفَرَد والُجْملََة َوالَحْرَؾ والَحَرَكَة إَِذا كاَن الُم

اِة َبْيَن َما ُيْضَمُر  َوَما ُيْحَذُؾ ، َولَِكنَّ الَكِثْيَر ِمْنُهْم ُيْطلُِق ُمْصَطلََ  اْ َق َبْعُض الُنحَّ ْضَماِر َوُيِرْيُد ِبِه . َوَقْد َفرَّ
َن لََنا أَنَّ أَْكَثَر أَْلَفاِظ الَنْحِوييَن َجاَء َْ َمْحُمْولًَة على الَتَجاِوِز والَتَسراُمِ  َما وَجْدَناهُ ِفْي َهِذِه الِدَراسِة ، َولََقْد َتبَ  يَّ

ْسررِهْيَل َعلررى ال ُمَتعلِمررْيَن ، ال علررى الَحِقْيَقررِة ، َوُهررْم ِفررْي َذلِررَك ُمِصررْيُبوَن الَحِقْيَقررَة   ألَنَّ َمْقَصررَدُهْم الَتْقِرْيررُب والتَّ
ُهْم ال ُيَفّرقُْوَن َبْيَن الُمْصَطلَحْيِن َبْل ُهْم أَْدَرى ِفْي ذلَك َمهْ والَتْقِرْيَب لِلنَّ  َما اِشِئْيَن ، وِفْي َذا َِ الَوْق َِ ال َيْعِنْي أنَّ

َواِب .  ِقْيَل َعْنُهْم ِمْن أَْقَواٍل َباَعَد َْ َجاَدَة الصَّ
َنرا َوالَحْذُؾ َباٌب َواِسٌع ِمْن أْبَواِب الَنْحِو ، إِْذ إِ        َنا َنِجُد ِفْي َكِثْيٍر ِمْن َتَراِكْيِب القُْرآِن الَكِرْيِم َحرْذَفاً ، َولَِكنَّ نَّ

لُو الَكالُم ِمْن َدلِْيٍل َعلَْيِه ِمْن لَْفٍظ أَْو ِسَياٍق ِزَياَدًة على ذلَك َجْمُعُه الَمعاِني ِْ الَكِثْيَرِة ِفرْي  ال َنْعِثُر على َحْذٍؾ َي
 َهَذا ُهَو َنْهُج الَتْنِزْيِل الَعِزْيِز . الَكالِم الَقلِْيِل وَ 

 

 الهوامــــش
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. وبردائع  9ٖ/9. واللسران مرادة )حرذؾ( :  7ٕٔ/ٖينظر : المحكم والمحيط األعظم : ) حرذؾ (  -ٔ
 . ٕٙٔ/ٔالفوائد 

. وظاهرة الحذؾ في الدرس  ٕٙٔ/ٔ. وبدائع الفوائد :  7ٕ/ٖينظر : البرهان في علوم القرآن :  -ٕ
 .  9ٓاللؽوك : 

 .  8ٖٗينظر : الكليا َ معجم في المصطلحا َ والفروق اللؽوية :  -ٖ

 .   ٕٔٗالنك َ في إعجاز القرآن :  -ٗ

 .  8ٖٕينظر : أصول التفكير النحوك :  -٘

 .  ٙٔينظر : المجتنى البن دريد :  -ٙ

 .  ٓٗٔ/ٕينظر : الِصائص :  -7

 .  ٕٖٔ/ٕينظر : المثل السائر :  -8

 . ٖٙٔ/ٕائر : . وينظر : المثل الس ٙٗٔدالئل اْعجاز :  -9

 . ٕ٘ٔينظر : التراكيب اللؽوية في العربية :  -ٓٔ

 . 7ٖينظر : البرهان الكاشؾ عن وجوه إعجاز القرآن :  -ٔٔ

 .  ٕٖٔ/ٕ. وينظر : المثل السائر :  ٓٗٔ/ٕالِصائص :  -ٕٔ

 .  9ٓينظر : ظاهرة الحذؾ :  -ٖٔ

 .  ٔٙٗ/ٕينظر : اْنصاؾ في مسائل الِالؾ :  -ٗٔ

 .  ٕٖٔ/ٕالسائر : المثل  -٘ٔ

 . والبرهان في علوم  القرآن   8ٖٕ. وتأويل مشكل القرآن :  ٓٗٔ/ٕينظر : الِصائص :  -ٙٔ
       :ٖ/7ٖ . 

 . 7ٖ/ٖينظر : البرهان في علوم القرآن :  -7ٔ

 . ٕٗ/ٔالكتاب :  -8ٔ

 . ٕٙٔ/ٕ،  والمثل السائر :  ٙ٘ٙ/ٗ.والكشاؾ :  ٙٗٔاْعجاز :  لينظر : دالئ -9ٔ

 . ٕٙٗالبرهان الكاشؾ :  -ٕٓ

 . ٖ٘ٔ – ٕ٘ٔدالئل اْعجاز :  -ٕٔ

 .  ٕٕٙ. وينظر : إعجاز القرآن ، للباقالني :  89ٔالنك َ في إعجاز القرآن :  -ٕٕ     

 .  ِٖ٘ٔصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني :  -ٖٕ

 . 7ٖٕالبرهان الكاشؾ :  -ٕٗ

 . 9ٓٔ/ٕالبيان في روائع القرآن :  -ٕ٘

 . 8ٖٕينظر : أصول التفكير النحوك :  -ٕٙ

 . ٖٔ – ٕٔنحو القرآن :  -7ٕ

 . 8ٔ – 8ٓالرد على النحاة : -8ٕ

 . ٙ٘ٙ/ٗالكشاؾ : -9ٕ

 . 9ٓٔ/ٕينظر : البيان في روائع القرآن : -ٖٓ

، وتسررهيل الفوائررد وتكميررل  ٗ٘ٔ، ودالئررل اْعجرراز :  78ٕ/ٕينظررر : معرراني القرررآن للفررراء : -ٖٔ
،  ٔٙٗ/ٕ، واْنصرراؾ :  7ٖٕ،البرهرران الكاشررؾ :  ٖٙٔ/ٕ، والمثررل السررائر :  ٓٓٔ/ٕاصررد : المق

 . ٕٙٔ/ٔوبدائع الفوائد : 

 .  9ٖ – 9ٕالرد على النحاة : -ٕٖ

 .  7ٖ/ٖينظر : البرهان في علوم القرآن : -ٖٖ

 . 8ٓٔ – 79ٔ/ ٔحاشية الشهابي على تفسير البيضاوك : -ٖٗ

 .  8ٖٗالكليا َ : -ٖ٘
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، وهو كتاب )الجواهر( للبراقولي األصرفهاني  87ٗ/ٕنظر : إعراب القرآن المنسوب للزجات : ي-ٖٙ
هـ( . وقد حقق نسبة هذا الكتاب إلى "جامع العلوم الباقولي األصبهاني" األستاُذ أحمرد راترب ٖٗ٘) َ

 – 8ٗٓ: ص  ٗ، ت8ٗالنّفاخ في مقرالتين نشررهما فري مجلرة مجمرع اللؽرة العربيرة بدمشرق ، المجلرد 
 م .97ٖٔ، عام 8ٖٙ

 .  8ٕٓ/ٔالبي َ لذك الّرمة ، لم أهتِد إليه في ديوانه ، وهو من شواهد سيبويه :  -7ٖ

 .  ٙٗٔدالئل اْعجاز :  -8ٖ

 . ٖٖسورة سبأ اخية :  -9ٖ

 . 9ٖٕ/ٕالمحتسب :  -ٓٗ

 .  ٔ٘سورة سبأ اخية :  -ٔٗ

 . ٕٔٗ/ٕالمحتسب :  -ٕٗ

 .  7ٗسورة يوسؾ من اخية :  -ٖٗ

 . ٕٓ٘/ٖالمحرر الوجيز :  -ٗٗ

 .  ٖٔسورة الرعد اخية :  -٘ٗ

 . 9ٖٓ/ٙالبحر المحيط :  -ٙٗ

 .  ٖٗٔ/ٔالتأويل النحوك في القرآن الكريم : د. عبد الفتاح الحموز :  -7ٗ

 .  8ٖٗ. وينظر : الكليا َ :  ٕٙٗ/ٗينظر : اللسان ، مادة )َضَمَر( :  -8ٗ

 . والبرهان في علوم 8ٖٗ. والكليا َ :  7ٕٔ/ٖينظر : المحكم والمحيط األعظم :  -9ٗ
 . 7ٕ/ٖالقرآن :       

 .  8ٖٗ/ ٖينظر : الكليا َ :  -ٓ٘

 .  ٕ٘ٔ/ٔ. وينظر : بدائع الفوائد :  ٘ٙٔنتائج الفكر :  -ٔ٘

 . 8ٙالجملة العربية :  -ٕ٘

 . ٕٙٔ – ٕ٘ٔ/ٔبدائع الفوائد :  -ٖ٘

 . ٓٓٙ/ٕشرح الكافية الشافية :  -ٗ٘

مون : هو محمد بن عبد هللا بن ميمون العبدوك القرطبي ، عالم بالقرآن والقراءا َ وكان ابن مي -٘٘
هرـ( . ينظرر 7ٙ٘حافظاً للفقه واللؽة واألدب ، شاعراً محسناً ، استوطن مرراك  ، ومرا َ فيهرا عرام )

 ( .  ٖٖ/ٔترجمته في ) بؽية الوعاة : 

 .  7ٕ/ٖينظر : البرهان في علوم القرآن :  -ٙ٘

 . 8ٕرة يوسؾ اخية : سو -7٘

 . 77ٔسورة البقرة اخية :  -8٘

 .  ٖٓ/ٔ، وينظر : األشباه والنظائر :  ٕ٘٘/ٕاألُصول :  -9٘

 . ٕٕٔ/ٔينظر : الكتاب :  -ٓٙ

 . 97ٕ/ٔالِصائص :  -ٔٙ

 . 8ٕسورة يوسؾ اخية :  -ٕٙ

 . 7ٕٔ/ٖينظر : المحرر الوجيز :  -ٖٙ

 . ٖٙٓأسرار البالؼة :  -ٗٙ

 . 7ٖ/ٖالبرهان :  ينظر : -٘ٙ
 

 )) مصادُر البحِث ومراجُعُه ((
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هررـ(، تحررـ: محمررد الفاضررلي، المكتبررة 7ٗٗأسرررار البالؼررة : اْمررام عبررد القرراهر الجرجرراني ) َ -ٔ
 م .ٖٕٓٓهـ_ٕٗٗٔ، ٔالعصرية، صيدا، بيرو َ، ط

 هرـ(، تحرـ: عبرد العرال9ٔٔاألشباه والنظائر في النحو العربي : اْمام جالل الردين السريوطي ) َ -ٕ
 م .98٘ٔ-هـٙٓٗٔ، ٔسالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيرو َ، لبنان، ط

 م .97ٖٔأصول التفكير النحوك : علي أبو المكارم، منشورا َ الجامعة الليبية،  -ٖ

ات ) َ -ٗ رَّ هـ(، تحرـ: د. عبرد الحسرين ٖٙٔاألصول في النحو العربي : أبو بكر محمد بن سهيل السَّ
 م .999ٔ-هـٕٓٗٔ، ٗالفتلي، مؤسسة الرسالة، ط

، دار ٖهرـ(، تحرـ: السريد أحمرد صرقر، طٖٓٗإعجاز القرآن : أبو بكر محمد الطّيب الباقالني ) َ -٘
 م .97ٔٔالمعارؾ بمصر، القاهرة، 

إعراب القرآن المنسوب إلى الزجات : تحـ: إبراهيم اْبيارك، المؤسسة المصررية العمرة للترأليؾ  -ٙ
 م .9ٖٙٔ-هـ8ٕٖٔوالترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، 

اْنصرراؾ فرري مسررائل الِررالؾ بررين النحررويين البصررريين والكرروفيين : أبررو البركررا َ األنبررارك  -7
، ٔهررـ(، تحررـ: محمررد محيرري الرردين عبررد الحميررد، المكتبررة التجاريررة الكبرررى، مصررر، ط77٘) َ

 م .9ٙٔٔ-هـ8ٖٓٔ

محمد  هـ(، تحـ: علي بن7٘ٔبدائع الفوائد : اْمام أبو عبد هللا محمد بن بكر بن قّيم الجوزية ) َ -8
 م .ٕٗٓٓ، عالم الفوائد، ٔالعمران، ط

هرـ(، تحرـ: مصرطفى عبرد 79ٗالبرهان في علروم القررآن : بردر الردين أبرو عبرد هللا الزركشري ) َ -9
 م .7ٕٓٓ، ٔالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيرو َ، لبنان، ط

، تحرـ: د. هرـ(ٔ٘ٙالبرهان الكاشؾ عن إعجاز القرآن : كمرال الردين عبرد الواحرد الزملكراني ) َ -ٓٔ
 م .97ٗٔ-هـ9ٖٗٔ، ٔأحمد مطلوب، ود. ِديجة الحديثي، مطبعة العاني، بؽداد، ط

بؽية الوعاة في طبقا َ اللؽويين والنحاة : جالل الدين السيوطي، تحـ: محمد أبو الفضل إبراهيم،  -ٔٔ
 م . ٕٙٓٓ -هـ7ٕٗٔ، ٔالمكتبة العصرية، صيدا، بيرو َ، ط

سة لؽوية أسلوبية للرنص القرآنري( : د. تمرام حسران، طبعرة ِاصرة البيان في روائع القرآن )درا -ٕٔ
 م .ٕٕٓٓتصدرها عالم الكتب، 

هـ(، تحـ: أحمد صقر، مكتبة 7ٕٙتأويل مشكل القرآن : أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ) َ -ٖٔ
 م .ٕٙٓٓ-هـ7ٕٗٔ، ٕدار التراث، القاهرة، ط

، ٔالفتراح أحمرد الحمروز، مكتبرة الرشريد، الريراض، طالتأويل النحوك فري القررآن الكرريم : عبرد  -ٗٔ
 م .98ٗٔ-هـٗٓٗٔ

 م.987ٔالتراكيب اللؽوية في العربية : د. هادك نهر، مطبعة اْرشاد، بؽداد،  -٘ٔ

هـ(، تحـ: أحمد 7ٕٙتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : جمال الدين محمد بن عبد هللا بن مالك ) َ -ٙٔ
  َ( . –، )د ٔالتوفيقية، القاهرة، مصر، طالسيد سيد أحمد علي، المكتبة 

الجملررة العربيررة تأليفهررا وأقسررامها : د. فاضررل السررامرائي، منشررورا َ المجمررع العلمرري العراقرري،  -7ٔ
 م .998ٔ-هـ9ٔٗٔ

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوك )عناية القاضي وكفاية الراضي( : شهاب الردين الِفراجي  -8ٔ
 ، ديار بكر، تركيا .هـ(، المكتبة اْسالمية9ٙٓٔ) َ

هـ(، تحـ: د. عبد الحميد هنرداوك، دار الكترب العلميرة، بيررو َ، 9ٕٖالِصائص : ابن جّني ) َ -9ٔ
 م .ٖٕٓٓ-هـٕٗٗٔ، ٕلبنان، ط

ِصائص التراكيب )دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني( : د. محمد أبو موسى، دار التضرامن،  -ٕٓ
 م .98ٓٔ، ٕالقاهرة، ط
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، ٖز : عبد القاهر الجرجاني، تحـ: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، طدالئل اْعجا -ٕٔ
 م .99ٖٔ-هـٖٔٗٔ

هررـ(، تحررـ: د. شرروقي ضرريؾ، دار المعررارؾ، 9ٕ٘الرررد علررى النحرراة : ابررن مضرراء القرطبرري ) َ -ٕٕ
 م .98ٕٔ، ٕمصر، ط

ـ: د. عبرد المرنعم أحمرد هـ(، تحر7ٕٙشرح الكافية الشافية : جمال الدين أبو عبد هللا بن مالك ) َ -ٖٕ
  َ( . –هريدك، دار المأمون للتراث، )د 

ظرراهرة الحررذؾ فرري الرردرس اللؽرروك : طرراهر سررليمان حمررودة، الرردار الجامعيررة للطباعررة والنشررر  -ٕٗ
  َ( .-والتوزيع، اْسكندرية، )د

هررـ(، تحررـ: عبررد السررالم 8ٓٔالكترراب : أبررو بشررر عمرررو بررن عثمرران بررن قنبررر الملقررب سرريبويه ) َ -ٕ٘
 م .98ٕٔ-هـٕٓٗٔ، ٕارون، مكتبة الِانجي، القاهرة، طه

هرـ(، تحرـ: 9ٗٓٔالكتاب معجم في المصطلحا َ والفروق اللؽوية : أبو البقاء الحسيني الكفروك ) -ٕٙ
 م .998ٔ، مؤسسة الرسالة، بيرو َ، لبنان، ٕد. عدنان دروي ، ومحمد المصرك، ط

في وجروه التأويرل : جرار هللا الزمِشررك  الكشاؾ عن حقائق ؼوامض التنزيل وعيون األقاويل -7ٕ
 م .ٕٔٓٓ، ٕهـ(، تحـ: عبد الرزاق المهدك، دار إحياء التراث العربي، بيرو َ، لبنان، ط8ٖ٘) َ

 -هرـ 7ٖ٘ٔهـ(، دار صادر للطباعرة والنشرر، دار بيررو َ، 7ٔٔلسان العرب : ابن منظور ) َ -8ٕ
 م .9٘ٙٔ

هررـ(، تحررـ: د. أحمررد 7ٖٙء الرردين بررن أثيررر ) َالمثررل السررائر فرري أدب الكاتررب والشرراعر : ضرريا -9ٕ
 م .98ٖٔ -هـٖٓٗٔ، ٕالحوفي، ود. بدوك طّبانة، دار الرفاعي بالرياض، ط

هررـ(، طبررع د. محمررد عبررد المعيررد، مطبعررة مجلررس دائرررة ٕٖٔالمجتنررى : أبررو بكررر بررن دريررد ) َ -ٖٓ
 م .9ٖٙٔ -هـ8ٕٖٔ، ٕالمعارؾ العثمانية، حيدر آباد، ط

وجررروه شرررواذ القرررراءا َ واْيضرراح عنهرررا : أبرررو الفرررت  عثمررران برررن جّنررري  المحتسررب فررري تبيرررين -ٖٔ
 -هررـ9ٔٗٔ، ٔهررـ(، تحررـ: محمررد عبررد القررادر عطررا، دار الكتررب العلميررة، بيرررو َ، لبنرران، ط9ٕٖ) َ

 م .998ٔ

المحرررر الرروجيز فرري تفسررير الكترراب العزيررز : القاضرري محمررد عبررد الحررق بررن ؼالررب بررن عطيررة  -ٕٖ
 -هررـٕٕٗٔ، ٔبررد الشررافي، دار الكتررب العلميررة، بيرررو َ، لبنرران، طهررـ(، تحررـ: عبررد السررالم عٙٗ٘) َ

 م . ٕٔٓٓ

هرـ(، تحرـ: د. 8٘ٗالمحكم والمحيط األعظم في اللؽة : علي بن إسماعيل بن سريده األندلسري ) َ -ٖٖ
 م .9٘8ٔ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٔعائشة عبد الرحمن، ط 

حـ: محمد علري النجرار، وأحمرد يوسرؾ نجراتي، هـ(، ت7ٕٓمعاني القرآن : أبو زكريا الفراء ) َ -ٖٗ
 م .98ٓٔ، ٕعالم الكتب، بيرو َ، ط

هـ(، تحرـ: محمرد إبرراهيم البنرا، 8ٔ٘نتائج الفكر في النحو : أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي ) َ -ٖ٘
 م .98ٗٔ -هـٗٓٗٔدار الرياض للنشر والتوزيع، 

 -هررـ9ٖٗٔالعلمرري العراقرري، بؽررداد،  نحررو القرررآن : عبررد السررتار الجرروارك، مطبوعررا َ المجمررع -ٖٙ
 م .97ٗٔ

هـ(، ضمن ثالث رسائل 8ٖٗالنك َ في إعجاز القرآن : أبو الحسن علي بن عيسى الرّمانّي ) َ -7ٖ
 م . 9٘ٙٔ، القاهرة، ٖفي إعجاز القرآن، تجـ: محمد ِلؾ هللا أحمد، ود. محمود زؼلول، ط
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 ت الفقرة دائما أحيانا نادرا

لديه مهارا َ    
 الكتابة

ٓٔ 

لدية مهارا َ أولية    
 عن القرأءة

ٕٓ 

 ٖٓ يحب النظافة   
لديه قدرة جسمية    

في أداء االلعاب 
 الرياضية

ٓٗ 

 ٘ٓ لدية ميول فنية   
لدية القدرة على    

 الرسم

ٓٙ 

يرؼب في تؽير    
 مكان جلوسه

ٓ7 

يجلس هادئا اثناء    
 شرح الدرس

ٓ8 

قدرته على    
 التركيز عالية

ٓ9 

كثير الحركة اثناء    
 الدرس

ٔٓ 

يعتمد على نفسه    
 اجبا َفي اداء الو

ٔٔ 

   
 
 
 

جرىء في التحدث 
 مع المعلمة

ٕٔ 

يستطيع التعبير    
 عن مشاكله 

ٖٔ 

يجب ايداء    
 االِرين

ٔٗ 

 ٘ٔ ِامل في الحركة   
 


