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 امللخص
إعراب »احلذف واإلضامر يف القراءات القرآنية يف  مصطلحا البحث:موضوع 

 .هـ( 338)ت أليب جعفر النحاس  «القرآن
صطلحي احلذف الوقوف عىل حقيقة موقف املؤلف من م أهداف البحث:

واإلضامر يف ضوء توجيهه للقراءات القرآنية املختلفة، وتتبع مواقف النحاة القدامى 
واملحدثني من استعامهلام، مع كشف املعايري التي استند إليها النحاة يف التفريق بينهام، 

 وحترير القول يف خلط النحاة بينهام.
لنحاة يف استعامل الوصفي القائم عىل عرض مسلك ا املنهج البحث: منهج

 واالستقراء. مع املناقشة والتحليل، املصطلحني،
توزعت عىل ستة أبواب  اموضع   (43شملت الدراسة التطبيقية ) أهم النتائج:

للتداخل بني املصطلحني يف املؤلفات  اتعتربه أسباب   ما وقدمت الدراسةنحوية، 
 .التمييز بينهام النحوية، وكشفت عن املعايري التي استند إليها النحاة يف

وتوصلت إىل أّنه مل يستند إىل معيار حمدد يف استعامله للمصطلحني، بل التزم بام 
 .نحويةلاشتهر يف مؤلفاهتم، دون أْن يكون له منهج حمدد ينتظم سائر األبواب ا

للفصل بني  اوي( معيار  توصية الدراسة باعتامد )احلكم النح التوصيات:
امر هو: ما أسقط من اجلملة ؛ فحّد اإلضي احلديثالدرس النحو املصطلحني يف

 اجلواز.، وحّد احلذف هو: ما أسقط من اجلملة عىل سبيل اوجوب  
 -أبو جعفر النحاس - اإلضامر – احلذف – مصطلح الكلمات املفتاحية:

 .إضامر املبتدأ - التقدير
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 مقدمة 
عىل املبعوث  ااملني، وصالة وسالم  عاحلمد هلل رب البسم اهلل الرمحن الرحيم، و

 للعاملني.رمحة  
وعنوانه: أحسب أين قد وفقُت إىل اختيار موضوٍع جديٍر بالدراسة، ف أما بعد

 ي جعفر النحاسـألب «رآنــراب القـإع»ي ـراءات فـي القـار فـمذف واإلضـحـا الــمصطلح

أّن  ها، كاموأجلالعلوم ذلك أن البحث يف علوم القرآن الكريم من أرشف  ،(هـ 338ت)
 .االختالف يف املستوى النحوي واحٌد من األوجه املعتربة يف اختالف القراءات القرآنية

بمصطلحي احلذف واإلضامر  االبحث دراسة يف املصطلح، ُتْعنى حتديد   حدوده:
يف ضوء االستعامل النظري يف الدرس النحوي، واملعاجلة التطبيقية للقراءات القرآنية 

 .ب )إعراب القرآن( أليب جعفر النحاس تلفة يف كتااملخ
وتتمثل املعاجلة العلمية يف الوقفة املعجمية التي من شأهنا كشف املعنى اللغوي 

واستعراض احلّد االصطالحي هلام، ثّم دراسة موقف النحاة القدامى  للمصطلحني،
ش ميزان النقا، مع وضع ما ورد من األقوال واآلراء يف واملحدثني من استعامهلام

والتحليل، ثّم استقراء مواضع املصطلحني يف ظّل توجيه أيب جعفر النحاس 
 للقراءات القرآنية املختلفة، يف كتابه )إعراب القرآن(، مع الوقوف عىل معاجلة

املواضع عينها يف أربعة من كتب إعراب القرآن، وهي : )معاين  املصطلحني يف
سط، و)معاين القرآن وإعرابه( أليب لألخفش األوالقرآن( للفراء، و)معاين القرآن( 

إسحاق الزجاج، و)البحر املحيط (أليب حيان األندليس؛ السترشاف مظان التأثري 
والتأثر
إطار علمي النحو  والتطبيقي يفيف كونه جيمع اجلانبني النظري  أمهيته وتربز 

ديم اللغوي الق والقراءات القرآنية، ويعالج قضية اصطالحية حيوية هلا مضموهنا
 .يف واقع الدرس النحوي احلديث
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 :فأمههاأما أهدافه 
من مصطلحي احلذف  الوقوف عىل حقيقة موقف أيب جعفر النحاس  -

املختلفةواإلضامر يف ضوء توجيهه للقراءات القرآنية 
ا تتبع مواقف النحاة القدامى واملحدثني من استعامل املصطلحني توحيد   -

اب ذلك، وكشف أسباوتفريق  
ف املعايري التي استند إليها النحاة يف التفريق بني املصطلحني، وبيان مدى كش  -

.اّطرادها
املصطلحنيحترير القول يف خلط النحاة القدامى بني   -
تتمثل يف طبيعة العالقة بني املصطلحني من جهة، وما لوحظ إشكالية البحث:  

من جهة  استعامال  و احد  لحني املصط لدى النحاة القدامى من اختالف يف معاجلة
بينهام اأخرى، مما عده بعض الدارسني املحدثني خلط  

 :البحثاألسئلة اليت جييب عنها 
هل هي عالقة الرتادف؟ أم التضاد، أم  ماهي حقيقة العالقة بني املصطلحني؟ -

عالقة العموم واخلصوص؟
معايري  هيما هل فّرق النحاة القدامى بني املصطلحني وفق معيار مطرد؟ -

لتمييز بني املصطلحني؟ا
هل مّيز النحاة املحدثون بني املصطلحني؟ أم استعملوا أحدمها مكان اآلخر؟ -
مع املصطلحني يف أثناء توجيهه  كيف تعامل أبو جعفر النحاس -

للقراءات القرآنية؟
نحوية  ارسهل ارتبط التمييز بني املصطلحني بأبواب نحوية معينة؟ أو بمد -

بعينها؟
 :بقةالسااسات در ال

ال أعلم أّن دراسة نحوية أفردت لدراسة احلذف واإلضامر يف القراءات القرآنية 
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أليب جعفر النحاس، وثّمة دراسات عديدة تناولت  «إعراب القرآن»يف كتاب 
احلرصمنها عىل سبيل املثال ال ، املصطلحني

.يد عيلعامد جم )دراسة يف املصطلح(،العريب احلذف واإلضامر يف النحو  -
املكارملعيل حممـد أيب  ،ذف والتقدير يف النحو العريباحل -
 إلبراهيم عبد اهلل رفيدة ،احلذف يف األساليب العربية -
لطاهر سليامن محودة ،ظاهرة احلـذف يف الدرس اللغوي -
تقدير احلذف واإلضامر يف ضوء نظرية العامل النحوي، مالوي صالح الدين -
أليمن الشوا ،لوجهـة النحوية والبالغيةلعربية من اأسلوب احلذف يف اللغة ا -
 .لسعد ضاروب ،قضايا التقدير النحوي عند سيبويه -

ني اثنني يوطئ هلام مقدمٌة، مبحثالتي رسُت عليها من  خطة البحث وتتكون 
واملراجعخامتة وثبٌت باملصادر  تليهامو

شكلتهوم ومنهجه، وأهدافه، اختيار املوضوع، وأمهيته، سبب تتناول:املقدمة 
 مطالبوفيه ثالثة  النظرية،الدراسة  بحث األول:امل

.املعاجلة املعجمية املطلب األول: احلذف واإلضامر؛
االصطالحياحلذف واإلضامر؛ احلد  املطلب الثاين:
النحوياحلذف واإلضامر يف الدرس  :املطلب الثالث

البطمثالثة  التطبيقية: وفيهالدراسة  :الثاين بحثامل
 .األول: االسمب املطل

.املطلب الثاين: الفعل
.املطلب الثالث: احلرف

 الدراسةتتضمن أبرز النتائج والتوصيات التي أسفرت عنها  اخلامتة:
القائم عىل عرض مسلك النحاة القدامى واملحدثني  وقد اتبعت املنهج الوصفي

واإلضامر  ذفمواضع احلواستقراء  مع املناقشة والتحليل، يف استعامل املصطلحني،
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توجيهه  عند أيب جعفر النحاس يف األبواب النحوية املختلفة، وذلك يف ضوء
 .للقراءات القرآنية فيها

أليب حيان  «البحر املحيط»هذا، وقد رجعت إىل طبعتني خمتلفتني من كتاب 
 األندليس؛ األوىل طبعة املكتبة التجارية بمكة املكرمة، والثانية طبعة دار إحياء

واهللَ  ،ريب، وميزت بينهام بإطالق األوىل، وتقييد الثانية بـ )دار اإلحياء(الرتاث الع
يليق بجالل وجهه  اواحلمد هلل محد   الكريم،لوجهه  اأسأل أن جيعل عميل هذا خالص  

 سلطانه.وعظيم 
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 املبحث األول
 الدراسة النظرية 

 املعجميةعاجلة امل إلضمار؛املطلب األول: احلذف وا
التالينيالبحث املعجمي يف مادة )حذف( يوقفنا عىل املعنيني 

 : قطعهاَحذَف اليشء حيذفه حذف   من الطرف: جاء يف لسان العرب: القطع -1 
 : أخذت.(1)وحذفت من شعري ومن َذَنب الدابة من طرفه،

 .(2)طهحيذفه: أسق جاء يف القاموس املحيط: َحذَفه :اإسقاط اليشء مطلق   -2
 إسامعيل بن تعريفا للجوهري؛ (ـه711)ت وأورد ابن منظور؛ حممد بن مكرم 

 .(3)نفسهباملعنى  (ـه393)تاد مح

فرسه  إطالق يف الثاين، األمر الذيووُيلحظ ما بني املعنيني من تقييد يف األول، 

 .(4)الداليلأبو املكارم بالتطور  د.عيل
مهاعن معنيني اثنني  كشفض.م.ر( ية )كام أن التتبع املعجمي ملاد

 ،(5)ُيرجىالغياب والتسرت، ومنه الضامر: وهو املال الغائب الذي ال  -1
 غيبته إما بموت أو بسفر.  األرض:وأضمرته 

 أضمرت ومنه: ،اخلفاء، أضمرت اليشء: أخفيته، والضامر: خالف العيان -2
 .( 6)وصدره؛ ألنه ُيغيبه يف قلبه ايف ضمريي شيئ  

 .استيعاب املعنيني للجانبني احليّس واملعنويوُيلحظ هنا 
                                       

 )ح.ذ.ف(. مادةانظر:  )1(
 انظر: مادة )ح.ذ.ف(. )2(
 انظر: الصحاح، مادة )ح.ذ.ف(. )3(
 (.991انظر: احلذف والتقدير يف النحو العريب: )ص )4(
 انظر: مقاييس اللغة، أمحد بن فارس، مادة )ض.م.ر(. )5(
 انظر: لسان العرب، مادة )ح.ذ.ف(. )6(
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 االصطالحي؛ احلد واإلضماراحلذف  املطلب الثاين:
يكشف عن شيوع املصطلح األول  النظر يف احلّد االصطالحي للحذف واإلضامر

 (،ا، مع ندرة الثاين، وارتباطه بباب )الضمري وحديث  قديام   ييف الدرس النحو
ا: الفاعل و)أْن( الناصبة، كام يؤكد تعدد املضامني ب حمددة منهواقتصاره عىل أبوا

. وممن أفرد للحديث عن اإلضامر أمحد بن اوحديث   قديام   لظاهرة احلذفاللغوية 
ا سامه )باب اإلضامر(هـ(395)تفارس  العرب،  وعّده من سنن، (1)؛ فقد عقد له باب 

احلروف، كام ال، وإضامر وجعله يف ثالثة أرضب: إضامر األسامء، وإضامر األفع
  تناول كل رضب بالرشح والتمثيل.

ما ييلاحلذف  ومن أهم ما تّم الوقوف عليه يف تعريف
 .(2)جزء الكالم أو كله لدليلٍ  إسقاط -
 .(3)ىومعن   اسقاط اليشء لفظ  إ -
 .(4)الكالمإسقاط كلمٍة بال اجتزاء عنها بداللة غريها من احلال أو فحوى  -
 أو االستغناء عنه؛ لدليل َدلَّ عليه، أو للِعلم ن الكالمـم زءٍ ـْرح جـاط وطـإسق -
 .(5)به

أسلوب حمدد من أساليب التأويل ترتكز عىل دعوى إعادة صياغة املادة  -
 .(6)اإلعرايب والسيام النصوص املخالفة لقواعد الترصف اللغوية،

إسقاط صيغ داخل الرتكيب يف بعض املواقف اللغوية، وهذه الصيغ التي  -
ا يف الرتكيب يف حالتي الذكر واإلسقاط، وهذه لنحاة أهنا يرى ا حمذوفة تلعب دور 

                                       
 (.232انظر: الصاحبي: )ص )1(
 (.3/102ن، الزركيش: )لقرآالربهان يف علوم ا )2(
 (.384الكليات، الكفوي: )ص )3(
 (.241النكت يف إعجاز القرآن، الرماين:)ص )4(
 (.1/243عىل ألفيَّة ابن مالك: )رْشح ابن عقيل  )5(
 (.283أصول التفكري النحوي، أبو املكارم: )ص )6(
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ا للقواعد، ثم هي موجودة  ا لسالمة الرتكيب وتطبيق  الصيغ يفرتض وجودها نحوي 
 .(1)خمتلفةأن تكون موجودة  يف مواقف لغوية  ويمكن
 سقاط صوت أو تقصريه، فيشمل اإلسقاط احلركات واحلروف، ويكونإ -

 .(2)املّد واللني أو احلركات الطوال يف حال قرصها بحروف اخاص  التقصري 
واحلذف وما يتبعه من تقدير من املواضع التي يمثل هبا النحاة املحدثون  -

 يف النحو العريب، حيث يكون للرتكيب بنيتان؛ إحدامها «النحو التوليدي»لنظرية 
 .(3)عميقة واألخرى سطحية

 حويالن الدرس احلذف واإلضمار يف :املطلب الثالث
إّن نظرة متأنية يف واقع الدرس النحوي من جهة استعامل النحاة للمصطلحني  

سواء؛ اجتاه  عىل تبوح بوجود اجتاهني خمتلفني لدى النحاة القدامى منهم واملحدثنيل

واحد منهام  واحٌد، وآخر يتعامل معهام عىل أّن كلَّ  أهنام يشءٌ ينظر للمصطلحني عىل 

 .خراآل عن اخمتلٌف حد  

فيعود ألوىل مراحل التقعيد النحوي؛ أعني كتاب سيبويه  االجتاه األول افأم

، فإّن الناظر يف كتابه، جيده يف مواضَع يستعمل املصطلحني بمعنى  (ـه180)ت

عن حذف )ِمْن( يف   باحلذف تارة وباإلضامر أخرى؛ يقول واحد، فرتاه يعرِب 

؟ فقال: القياس النصُب،   جذٍع بيتكوسألته عن قوله: عىل كمْ » (:َكمْ  )باب مبنيٌّ

، ولكنهم حذفوها (ِمنْ ) وهو قول عامة الناس، فأّما الذين جّروا، فإهنم أرادوا معنى

ذلك: آهلل لتفعلن؟ إذا  ومثل …منها  اعوض   (عىل)عىل اللسان وصارت  اههنا ختفيف  

  .(4)«اللسان عىل ا، ختفيف  وحذفوااحلرف الذي جيرُّ  أضمروا استفهمَت،
                                       

 (.196احلذف والتقدير: )ص )1(
 (115خالل معجم الصحاح للجوهري، السحيمي )ص يةمناحلذف والتعويض يف اللهجات العرب  )2(
 (.19ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي، طاهر سليامن: )ص )3(
 (.161-2/160) كتاب سيبويه: )4(



374

د. سلطانة بنت محمد الشهراني مصطلحا الحذف وا�ضمار في القراءات القرآنية في إعراب القرآن للنحاس

٢م
٠١

ر ٧
مب

سبت
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٣٨
ة 

حج
و ال

ذ

٤
العدد الرابع

 ه1438ذو احلجة       ( 4العدد )    وم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيزجملة العل

9 
 

والتحذير،  ك كان مسلكه يف أثناء حديثه عن حذف الفعل يف باب اإلغراءوكذل

: عنه(استغناء   املرتوك إظهاره إضامر الفعل حيث يقول يف )هذا باب ما ينتصب عىل

ال جيوز فيه  يا فالن، أي: اتِق نفسك، إال أْن هذانفسك : تقول أنْ  ذلك ومن…»

من )إياك( لكثرة استعامهلم إياه  لالفع وحذفوا» ثّم يقول:، (1)«ما أضمرت إظهار

 .(2)«يف الكالم
 املبتدأ فيه هذا باٌب يكون» يقول: ؛روتراه يف موضٍع ثالث يعرب عن أحدمها باآلخ

آية لك عىل  ، وذلك أنك رأيت صورة شخٍص فصاراويكون املبني عليه مظهر   امضمر  

أو أو هذا عبُد اهلل،  عبُد اهلل، معرفة الشخص، فقلت: عبُد اهلل وريب، كأنك قلت: ذاك

صاحب الصوت، فصار آية لك عىل معرفته فقلت: زيد  ا فعرفَت صوت   سمعَت 

 .(3)«وريب
وبطبيعة احلال مل يسع الكثري من النحاة بعده إال أْن يقتفوا أثره يف هذا األمر؛ 

ل رشحه لكالم ؛ تأمَّ (ـه368)ت   وعىل رأسهم شارح كتابه أبو سعيد السريايف

ه يستعمل املصطلحني للمعنى عينه؛ يقول عن وضع األول جتدْ يبويه يف املس

وقد ذكر سيبويه عن اخلليل: عىل كْم جذٍع بيُتك مبني؟ وذكر أّن » حذف)ِمْن(:

ثّم يستعمل مصطلح احلذف بعد ، (4)«)ِمْن( بإضامر النصب، وإّنام خفض القياَس 

حال بمن، فإْن  د)كم( يف كلوأهل الكوفة خيفضون ما بع»هذا بقليل، حيث يقول: 

 .(5)«.. أظهرهَتا فهي اخلافضة، وإن حذفت وخفضت فهي مقدرة
                                       

 (.1/273)كتاب سيبويه:  )1( 
 (.1/274املرجع السابق: ) )2(
 (.130/ 2املرجع السابق: ) )3(
 (.2/492رشح كتاب سيبويه: ) )4(
 (.2/293: )سابقاملرجع ال )5(
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يقول عن  يستعمل املصطلحني وكأّنام مها مرتادفان، هـ( 392)توهذا ابن جني 

 مضمر فزيٌد مرفوٌع بفعل»عبارة )أزيٌد قام؟( وهو يبني أرضب حذف الفعل: 
 .(1)«خاٍل من الفاعل حمذوف

عند حديثه عن متعلق الباء يف البسملة؛ يقول: (ـه815)ت لسهييل وكذلك فعل ا

يف  يكون وفائدة أخرى يف حذف الفعل، وهي أّن حذف الفعل وإضامره أكثر ما»

 .(2)«األمر
واجلّر بعد »يقول عن اجلّر بعد حذف املضاف:  (ـه639)تومثلهام فعل ابن اخلباز 

 .(3)«عيٌف ض وإضامره ،احلذف ضعيٌف؛ ألّن حرف اجلّر أقوى من املضاف
عن أدلة احلذف تلحظ  (ـه761)ت بل إنك حني تنظر يف حديث ابن هشام 

كقولك ملن رفع » لدليل احلذف احلايّل: للحذف؛ يقول ممثال   اأنه جعل اإلضامر مرادف  

  .(4)«ارضْب  :بإضامر (ا: )زيد  اسوط  
؛ يق األندليس  ول أبو حيانوتنبّه النحاة املتأخرون هلذا االجتاه وعربوا عنه رصاحة 

 ،(5)«ااحلذف إضامر   وهو موجود يف اصطالح النحويني، أعني أن ُيسمى»: (ـه745)ت
 يئ ىئ﴿ :قوله تعاىل بل إّن أبا حيان نفسه استعمل املصطلحني حلذف القسم يف

 ﴾ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
شاء  قسموا لووأ أي:، حمذوف وأْن لو يشأ جواب قسم»إذ يقول:  ،[13:]سورة الرعد

  .(6)«(هذا القسم وجود )أْن( مع )لو إضامر عىل ، ويدلااهلل هلدى الناس مجيع  
                                       

 (.2/397اخلصائص:) )1(
 (.43نتائج الفكر: )ص )2(
 (.1/361الغرة املخفية: ) )3(
 (.2/667اريب: )مغني اللبيب عن كتب األع )4(
 (.2/86البحر املحيط: ) )5(
 (.6/390: )رجع السابقامل )6(
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عىل قول  ا؛ يقول معلق  اهذا الصنيع جتّوز   هـ(749)تويعّد ابن أّم قاسم املرادي 

 يف باب الفاعل: هـ(672)تابن مالك 
 (1)رأ(؟ـْن قـ)مَ واب ـيف ج( دٌ ـل )زيـثـمـك      راـمِ ـٌل ُأضـعـفِ  َل ـــاعـرفع الفــوي

 .(2)«وجتَّوز املصنف فعرب عن احلذف باإلضامر»يقول: 
منهام بمعنى  ُيستعمل كّل »ّنه قد: أ (هـ1069ت) ويقرر الشهاب اخلفاجي 

 .(3)«اآلخر كام ُيعلم باالستقراء
ومل يقف هذا االجتاه عند النحاة بل شمل البالغيني؛ فهذا شيخهم عبد القاهر 

ا مزية يستعمل املصطلحني للمعنى عينه؛ يقول مبين   (ـه471)ت  اجلرجاين

ثّم ُأصيب به  ُحذف فام من اسم أو فعل جتده قد.. » الذكر:احلذف وأنه قد يفضل 

موضعه، وُحذف يف احلال التي ينبغي أْن حُيذف فيها إال وأنت جتُد حذفه هناك 

 .(4)«هنطِق بيف النفس أوىل وآنَس من ال إضامره أحسن من ذكره، وترى
ولقد ُكتب هلذا االجتاه احلياة حتى عرصنا احلديث، فسار عدٌد من الباحثني عىل 

خطى أولئك يف معاجلة املصطلحني، ومن هؤالء فاضل السامرائي الذي عرب 

 أريدالناصبة وبقاء عملها، نحو:  (أنْ )وكحذف »باحلذف عن اإلضامر يف قوله: 
أحدمها عن  ال خيتلفلحني ى أّن املصطوإبراهيم مصطفى الذي ير، (5)«أدرَس 

 .(6)اللغويالنص  ما ال وجود له يف ظاهر اآلخر يف يشء؛ ألّن يف كل منهام تقديرَ 
                                       

 (15متن األلفية )ص )1(

 (2/578توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك: ) )2(

 (.278 /1حاشية الشهاب: ) )3(

 (.153-152دالئل اإلعجاز: )ص )4(

 (.86)ص اجلملة العربية: )5(

 (.56صانظر: إحياء النحو: ) )6(
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عن  يف الظهور اوهو التفريق بني املصطلحني فيبدو متأخر   االجتاه الثاين وأما

 ؛ـ(ه377)تاألول؛ فأول إشارة وقفُت عليها يف هذا الشأن عند أيب عيل الفاريس 

حرُف اجلِر، فيصل حُيذف  وقد» أثناء حديثه عن حذف حرف اجلِر: حيث يقول يف

حرُف اجلِر  ُأضمر ألفعلّن، وربام اهللَ : الفعل إىل االسم املحلوف به، وذلك نحو

ويفهم من قوله هذا أن حذف اجلار يكون مع إسقاط احلرف ، (1)«فقيل: اهللِ ألفعلنّ 

احلرف مع بقاء أثره الذي هو جّر ن حيث يسقط دون بقاء أثره، وأّن اإلضامر يكو

 بعدهاالسم 
إذ جعل احلذف هو القطع  ؛الغوي  ى يف التفريق بينهام منح   اأما السهييل فأراه نح

واضح ال  وهو فرق ما بينهام، وهو»من اليشء، كام جعل اإلضامر هو اخلفاء، وقال: 

 كذلكوال أجده ، (2)«خفاء فيه، وال غبار عليه
؛ إذ يقول: (ـه592)تطبي القرن مضاء ونّص اب  عىل هذا االجتاه رصاحة 

إىل معيارين  ونجُد يف كالمه بعُد إشارة   «اإلضامر واحلذف ون يفرقون بنييوالنحو»

 :(3)للنحاة يف التفريق بينهام
أحدمها: من جهة األبواب النحوية املختلفة؛ فاحلذف يكون يف أبواب بعينها 

فضمر وال حيذكاملفعول، أّما الفاعل في

اآلخر: من جهة أرضب الكلم؛ فاإلضامر يستعمل مع األسامء، واحلذف 

يستعمل لألفعال

؛ يقول بعد أن  (ـه646)تابن احلاجب  قفرّ ويُ    بني املصطلحني رصاحة 

 يبقى النظر يف» استعرض اخلالف يف حمل )أّن( و)أْن( إذا ُحذف معهام حرف اجلّر:
                                       

 (.21اإليضاح: )ص )1(

 (.165نتائج الفكر: )ص )2(

 (.93-92انظر: الرّد عىل النحاة: )ص )3(
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األوىل احلذف؛ ألنه الكثري الشائع، »أّن  ويقرر «ضامراحلذف هو أْم اإل األولوية؛

 .(1)«واإلضامر قليل نادر
 … أّن رشط املضمر بقاء أثر املقدر يف اللفظ» إىل (ـه794)تويستند الزركيش 

 .(2)بينهامللتمييز  امعيار   «احلذف يف يشرتط ال وهذا
عىل  ي الذي يركزا عىل يّد الشهاب اخلفاجأكثر نضج   ويتخذ التفريق بينهام شكال  

وُعرّب باإلضامر دون احلذف؛ ألهنم فرقوا » يقول:العموم واخلصوص بينهام؛  مبدأ
رـا بأّن اإلضمـبينهم واحلذف  له، اَر احلذف مع بقاء األثر؛ ألّنه ُيشعر بوجود ُمقدَّ

 .(3)«أعّم منه
 فقد مّيز بينهام بشكل دقيق؛ فجعل هـ(1094)تأما الكفوي، أبو البقاء احلنفي 

 .(4)«ال معن ى اومعن ى، واإلضامر إسقاط اليشء لفظ   ااط اليشء لفظ  احلذف إسق»
من الدرس  اولقد استمر هذا االجتاه حتى عرصنا هذا، حيث أصبح جزء  

مالوي صالح الدين  بعض الدارسني، ومنهم: أيديالنحوي احلديث، وذلك عىل 
م الذكر أداة للتفريق بينهام؛ يقول لقول فيه أّن احلذف وحتقيق ا» :الذي اتكأ عىل تقدُّ

وقطع منه، يف حني إّن اإلضامر يمّس ما مل ُينطق به  ايتعلق بام ُلفظ به ثّم ُحذف ختفيف  
واستند مهدي املخزومي إىل  ،(5)«يف النية خمفي يف اخللد ثّم ُحذف، ولكنه مضمرٌ 

ط دون فام سَقط من اللفظ بعد أن سبق ذكُره فهو حذف، وما سق ،(6)األداة نفسها
ار الفعل يف ـه إضمـومن ار،ـو إضمـهـه فـرائُن عليـن دلَِّت القـٌر، لكـق له ذكـسبأْن ي

 .باب التحذير
                                       

 (.2/160اإليضاح يف رشح املفصل:) )1(
 (.3/102لقرآن: ) وم االربهان يف عل )2(
 (.278 /1حاشية الشهاب: ) )3(
 (.384الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية: )ص )4(
 (.6حلذف واإلضامر يف ضوء نظرية العامل النحوي: )صتقدير ا )5(
  .(223انظر: يف النحو العريب، نقد وتوجيه: )ص )6(



379

د. سلطانة بنت محمد الشهراني مصطلحا الحذف وا�ضمار في القراءات القرآنية في إعراب القرآن للنحاس
٢م

٠١
ر ٧

مب
سبت

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٨

ة 
حج

و ال
ذ

٤
العدد الرابع

 سلطانة الشهراين د.           النحاس أليب جعفر ذف واإلضمار يف القراءات القرآنية يف "إعراب القرآن"ا احلمصطلح

14 

 

وقد استعمل معها -ومّيز حسن عباس بني املصطلحني يف باب )أْن( الناصبة 

 اظاهر   ، الااملحذوف غري موجود يف الكالم مطلق  »إىل أّن  اذاهب   -مصطلح احلذف

 .(1)«فموجوٌد لكنه غري ظاهر ا املضمرأمّ ، اوال خفي  
 إىل أنه األغلب عىل اونّص عيل أبو املكارم رصاحة  عىل هذا االجتاه ملمح   

إىل معيارهم يف التفريق، وهو الداللة عىل املحذوف؛ فـاإلضامر هو أْن  االنحاة، منبه  

يغة ما يدل يوجد يف الصيغة ما يدل عىل املضمر، واحلذف ال يشرتط أْن يوجد يف الص

عىل املحذوف بل يمكن أن يفهم من السياق وحده، ومّثل لألول بــصيغة: )َذاِكْر( 

فهي تدل بنفسها عىل الفاعل املضمر، وهو ضمري املخاطب املفرد، كام جعل قول 

 حيث ُعرف املبتدأ املحذوف من سياق الكالم، للحذف، القائل: )بخري( مثاال  
 .(2)املذكورةوليس من الصيغة 

النحوي؛ إبراهيم إىل تفريق النحاة بني املصطلحني وفق الباب شري مصطفى يو

 .(3)ااملبتدأ حذف   ، كام يسمون إسقاطايسمون إسقاط الفاعل إضامر  أشار إىل أهنم  حيث
 :(4)ومها أّما حسني بن علوي احلبيش فقد ذكر مقامني للتفريق بينهام عند النحاة،

 النحويةمقام اإلبانة عن احلدود  -1
هر التفريق بينهام يف بعض األبواب النحوية؛ فالفاعل يضمر مقام ما اشت -2

 الناصبةوكذلك )أْن( 
 :نقاش

ههنا مسألة جديرة بالوقوف عليها وحترير القول فيها؛ وهي القول بخلط النحاة 

بني املصطلحني، وما تبعه من نقد منهجي هلم؛ واهتامهم باإلخفاق يف تقديم نظرية 
                                       

 (.4/400النحو الوايف: ) )1(
 (.203-202ير يف النحو العريب: )صلتقدانظر: احلذف وا )2(
 (.46نظر: إحياء النحو: )ص )3(
 (.13انظر: نزع اخلافض يف الدرس النحوي: )ص )4(
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، لكنهم اة نحوية، وأهنم فرقوا بني املصطلحني نظري  ومعاجل احد  حمكمة للمصطلحني 

، خلطوا بينهام يف مقام املعاجلة النحوية، والتوجيه اإلعرايب، وكأهنم نجحوا يف التنظري

 هت للنحاة من النحاة قديام  ، وهي عىل كّل حال هتمة ُوِج وعجزوا عن التطبيق

ضامر ُيستعمل مع األسامء، : إّن اإلهلمقو ا؛ يقول ابن مضاء القرطبي منتقد  اوحديث  

راده بل خرقهم له باستعامل احلذف مع املفعول: عدم اطّ  اواحلذف مع األفعال مبين  

وإْن كانوا يعنون باملضمر األسامء ويعنون باملحذوف األفعال ... فهم يقولون يف »

 .(1)«قولنا: الذي رضب زيد، إّن املفعول حمذوف تقديره: رضبته
 اين هبذه التهمة حيث يرى أّن بني املصطلحني خيط  لدوي صالح اويرصح مال

 .(2)املحوظ   اخلط   وأهّنم خلطوا بينهام ام وقف عليه النحاة،قلّ  ارفيع  

حيث يرى أّن املصطلحني يستعمالن بمعنى واحد  ويعلنها طاهر محودة رصحية  

ويذهب  .(3)امهلاممنذ سيبويه، وأهّنم مل يفلحوا يف وضع تفرقة دقيقة ُتراعى يف استع

 امل أجد نحوي  » املصطلحني:عامد جميد إىل أبعد من هذا؛ اسمعه يقول بعد أن ذكر حّد 

نحوي، أو  ريه من توجيه، أو تأويلراعى هذا العرف أو التزمه فيام جُي  اأو بالغي  

 .(4)«إعراب مجلة
 :والذي أراه يف هذه املسألة ميكن إجيازه يف اآليت

بداية  دى النحاة املتقدمني الذين متّثل مؤلفاهتمملصطلحني لالتداخل بني ا :أواًل 
مرحلة مل ينضج فيها املصطلح النحوي  متوقع؛ فتلكالتقعيد النحوي أمر طبعي بل 

بعد، كام مل تتحدد معامله
واضحة يف جمال التفريق بني املصطلحني، ومل يرتكوا  ابذل النحاة جهود   :ااثنيً 

                                       
 (.105لرّد عىل النحاة: )صا )1(
 (.6تقدير احلذف واإلضامر يف ضوء نظرية العامل النحوي: )ص )2(
 (.21انظر: ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي: )ص )3(
 (.101)دراسة يف املصطلح(: )ص امر يف الدرس النحوياإلضاحلذف و )4(
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تزخر باإلشارات الواضحة  لقرآنوإعراب او األمر عىل عالته، فكتب النح
.والعبارات الرصحية بقصد التوضيح والتمييز

يغلب عىل ظني أّن مسلك النحاة هذا ليس من قبيل اخللط بني  :ااثلثً 

عىل اخللط بني مصطلحني  اوحديث   املصطلحات، إذ ال ُيتصور أْن يتواتر النحاة قديام  

من قبيل ادعاء أن املصطلحني آلخر، وال قد أعملوا فكرهم لتمييز أحدمها عن ا

كيف وقد شاع التفريق بينهام يف مواضع كثرية يف كتبهم  بينهام،ال فرق  انمرتادف

 ومعاجلاهتم

أثمرت تلك اجلهود عن التمييز بني املصطلحني من الناحية النظرية،  :ارابعً 

ناحية كلهم من اليتفق عليه النحاة  مانعٍ  يف وضع حّد قاطعٍ  تؤِت ثامرهاولكنها مل 

جمتمعة  التطبيقية، ويرجع السبب عندي إىل العوامل التالية 

ومنهاأوجه الشبه بني املصطلحني،  األول:
له يف ظاهر  ال صورةاحتاد صورة الرتكيب يف احلالتني، فاملحذوف واملضمر   -1

الرتكيب اللغوي
له  قدرٌ له مقدر كّل منهام يُ  للمصطلحني؛ فاملحذوف واملضمر لزوم التقدير  -2

اللفظيف  حمددةٌ  صورةٌ 

وانرصاف ، (1)املتعلمنيعىل  الغرض التعليمي أي التسامح والتيسري الثاين:

أكثر من العناية بالتدقيق  الذهن إىل التوضيح والبيان، والتحليل والتوجيه

املختلفةاالصطالحي، وهذا مألوف منهم يف التعامل مع املصطلحات 

النحوي لوقفنا عىل  ق بينهام، ولو تتبعنا الدرسعايري التفرياختالفهم يف م الثالث:

ك هبا كلُّ فريق، وعولوا عليها لتحقيق هذه الوظيفة، معايري عديدة وخمتلفة متّس 

 اآليتأذكرها عىل النحو 

                                       
 (.165انظر: نتائج الفكر، للسهييل: )ص  (1)
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 احلذف اإلضمار املعيار م

 .ال يشرتط فيه ذلك ما بقي أثره يف اللفظ. بقاء األثر  1

 .اتقّدم ذكره ثّم ُحذف ختفيف   لنية ومل يسبق له ذكر.مضمر يف ا مهتقدم الذكر من عد  2

 ومعنى. اما أسقط لفظ   ال معنى. اما أسقط لفظ   النية  3

يوجد يف الرتكيب ما يدّل عىل ما  وجود الدليل 4

 أسقط.

ال يشرتط وجود دليل يف 

 الرتكيب.

 ...فعولرب واملأ واخلاملبتد  ...أن الناصبة للمضارع_الفاعل  األبواب النحوية 5

 األفعال األسامء أرضب الكلم  6

 ازْد عىل عدم اتفاقهم عىل معايري بعينها أن بعض تلك املعايري مل يكن قاطع   الرابع:

معيار ، ولذلك مل يكن أداة  فّعالة  لتأدية الوظيفة املنشودة؛ خْذ عىل سبيل املثال امانع  

كالفعل   يف مواطن حذف العواملتامد عليه إالأال ترى أنه ال يمكن االع (األثر بقاء)

واملبتدأ واجلار، أّما املعموالت كالفاعل واملجرور، فال يمكن االعتداد به أداة  للتمييز 

يفرتض رجوع  اافرتاضي   اأراه معيار   (الذكر من عدمه تقّدم)معيار فيها، وكذلك 

امهابإحدي اجلزم مواطن احلذف واإلضامر مجيعها إلحدى حالتني ال يمكن للمتلق

؛ ألّن األمر سيختلف يف كل تركيب حسب نية اال أجده دقيق   (النية)معيار وكذا 

املصطلحنياملتكلم التي يتعذر معها حرص مواطن بعينها ألحد 

أال ترى معي أّن داللة الصيغة عىل  خيرمه عدم االطراد؛ (الدليل وجود)ومعيار 

غريها، وسيتعذر معه تصنيف مشتقاته دون ما ُأسقط تكاد تقترص عىل صيغ الفعل و

مثال  إسقاط املفعول 

، فإّن واقع املعاجلات النحوية افمع صالحيته نظري   (الكلم أرضب)معيار أّما 
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معيار د عدم التزام النحاة به، وإسقاط اجلاّر أوضح دليل عىل هذا، ومثله ـيؤك

.(النحوي الباب)

 يف الدرس النحوي طلحني،بني املص فريقللت مناسباَ  االذي أراه معيار  : اخامسً 
فام كان واجب اإلسقاط فهو إضامر، وما كان جائز ؛ احلكم النحوي هو احلديث

اإلسقاط والذكر فهو حذف؛ فمواضع وجوب حذف املبتدأ واخلرب والفعل والفاعل 
وكذا خرب املبتدأ بعد )لوال(، وخرب )ال( النافية للجنس، ومواطن  اُتسمى إضامر  

وهو معياٌر ، ...الخاُتسمى حذف   اواملبتدأ واخلرب جواز   فاعل واملفعولحذف ال
يف الدرس  ومعاجلة   اا واالعتامد عليه تطبيق  أحسُب أّنه يمكن الركون إليه نظري  

 ، كام أنه متوافق مع احلّد املعجمّي للمصطلحنيالنحوي احلديث
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 املبحث الثاني
 إعراب القرآن( ألبي جعفر النحاسيقية يف كتاب )الدراسة التطب 

 املطلب األول: االسم
 :ابب املبتدأ واخلرب

كشف الواقع اإلحصائي عن ستة عرش موضعا يف باب املبتدأ؛ وبتأمل املعاجلة 
التزم يف توجيهه للقراءات يف هذه  العلمية هلا ُيلحظ أّن أبا جعفر النحاس 

ومجع بني املصطلحني يف  ،اسة عرش موضع  املواضع بمصطلح )اإلضامر( يف مخ
 موضع واحد يف سياق النفي؛ هذا إمجاٌل ودونك التفصيل:

 :(1) ، قراءة )مالك( بالرفع[1/4] الفاحتة  ﴾ين ىن من ﴿ 

 توجيه أيب جعفر النحاس
 توجيه

 أيب حيان الزجاج األخفش الفراء

 - - - - التقدير: هو مالك (2)إضامر مبتدأ 

 :(3)قراءة )صم بكم( بالرفع ،[2/18 :]البقرة ﴾ مي خي حي جي يه  ىه﴿ 
 (5) إضامر - - - التقدير: هم صمٌّ  (4) إضامر مبتدأ

 ،[2/26 :]البقرة ﴾نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ﴿ 
                                       

تنوين ونصب )يوم( عون العقييل، ورويت عن خلف بن هشام و أيب عبيد وأيب حاتم، قرأ برفع )مالك( وال )1(
عنه، انظر: البحر الف وقرأ برفع )مالك( واإلضافة أبو هريرة وأبو حياة وعمر بن عبد العزيز بخ

( ، والقراءة غري منسوبة يف: إعراب 1/109(، النرش، ابن اجلزري: )1/34املحيط)طبعة دار اإلحياء(:)
( ، إعراب القراءات الشواذ، 1/68( ، مشكل إعراب القرآن، مكي بن أيب طالب:)1/172رآن:)الق

 (.1/6( ، التبيان، العكربي:)1/92العكربي:)
 ).1/172انظر: ) )2(
 (.1/119)طبعة دار اإلحياء(: ) قراءة اجلمهور، انظر: البحر املحيط )3(
 .(1/19انظر: ) )4(
 (.1/119دار اإلحياء(: )انظر: البحر املحيط )طبعة    )5(
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 :(1) قراءة )بعوضة( بالرفع

  (5)حذف  (4)إضامر  (3)إضامر - التقدير: هو بعوضة( 2) إضامر مبتدأ

 ٰى ٰر  ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه  مه﴿ 
 رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 :(6)، قراءة )أّنه( بفتح اهلمزة يف املوضعني[6/54]األنعام  ﴾نب مب زب

 (10)حذف (9)حذف (8)إضامر - ..التقدير: فأمره أنه من عمل (7) مبتدأ إضامر

                                       
( ، خمترص شواذ القرآن، ابن خالويه: 1/35القراءة لرؤبة بن العجاج يف: جماز القرآن، أليب عبيدة: ) )1(

( ، الكشاف، الزخمرشي: 1/64( ، املحتسب، ابن جني: )204-1/203: )( ، إعراب القرآن4)ص
(، فتح القدير، 1/243قرطبي: )(، ولرؤبة والضحاك وإبراهيم بن أيب عبلة يف تفسري ال1/264)

(، وغري منسوبة يف: 1/17(، وللثالثة وقطرب يف البحر املحيط)طبعة دار اإلحياء(: )1/57الشوكاين: )
-1/83(، مشكل إعراب القرآن: )1/215(، معاين القرآن لألخفش: )1/22: )معاين القرآن للفراء

 .(1/43(، التبيان : )1/140(، إعراب القراءات الشواذ: )84
 .(1/20انظر: ) )2(
 (.1/215انظر: معاين القرآن: ) )3(
 (.1/104انظر: معاين القرآن وإعرابه: ) )4(
 (.1/178انظر: البحر املحيط)طبعة دار اإلحياء(: ) )5(
(، 3/51( ، النرش: )4/528( ، البحر املحيط: )258قراءة عاصم وابن عامر يف السبعة، ابن جماهد:)ص )6(

(، وزاد يف إحتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش، للبناء: 107بن اجلزري: )صحتبري التيسري، ا
، معاين القرآن لألخفش: (1/336( : أبا جعفر ويعقوب، ودون عزو يف: معاين القرآن للفراء: )2/13)
(، مشكل إعراب القرآن: 2/69(، إعراب القرآن: )2/278(، معاين القرآن وإعرابه للزجاج: )2/489)
(، 1/481(، إعراب القراءات الشواذ: )1/322(، البيان، األنباري: )2/23( ، الكشاف: )1/253)

  .(1/500التبيان: )
 (.2/88) انظر: )7(
 .(2/490) رآن:انظر: معاين الق )8(
 .(2/454انظر: معاين القرآن وإعرابه: ) )9(
 (.4/528انظر: البحر املحيط: ) )10(
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 يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ﴿ 
 :)1)قراءة )لباس( بالرفع ،[7/26 :]األعراف ﴾زت رت

 - (3)إضامر - - وىاس التق: هو لبالتقدير (2) إضامر مبتدأ

]التوبة  ﴾جم يل ىل مل خل﴿

 :(4)، قراءة )التائبون( بالرفع [9/112
 (7)حذف  (6)إضامر - - التقدير: هم التائبون(5) إضامر مبتدأ

 هئ مئ خئحئ  جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين﴿ 
 :(8)قراءة )متاع( بالرفع ،[10/23 :]يونس ﴾ جب

 ر مبتدأضامإ
 (11)حذف  (10)إضامر - - ةالتقدير: ذلك متاع احليا(9)

السحر( )، قراءة [10/81:]يونس ﴾  يي ىي مي خي حي  جي يه ىه﴿ 
 :(12)بالرفع

                                       
(، 280 عمرو ومحزة واألعمش، وبقية السبعة بالنصب، انظر: السبعة: )صقراءة ابن كثري وعاصم وأيب  (1)

  .(2/46( ، اإلحتاف: )5/31( ، البحر املحيط: )2/120إعراب القرآن: )
 (2/120) انظر: )2(
 (.2/328نظر: معاين القرآن وإعرابه: ) )3(
 (.5/511قراءة اجلمهور، البحر املحيط: ) )4(
 (.2/238انظر: ) )5(
 (2/471ر: معاين القرآن وإعرابه: )انظ )6(
 (.5/511انظر: البحر املحيط : ) )7(
(، 6/35: )(، البحر املحيط325قراءة السبعة، وروى حفص عن عاصم النصب يف السبعة: )ص )8(

 (.2/250(، ودون نسبة يف: إعراب القرآن: )107 /2اإلحتاف: )
 (.2/250انظر: ) )9(
 (.3/14)انظر: معاين القرآن وإعرابه:  )10(
 (.6/35انظر البحر املحيط: ) )11(
  .(6/92: )رجع السابققراءة اجلمهور، انظر: امل   )12(
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 (2) حذف - - - التقدير: هو السحر(1) إضامر مبتدأ

، قراءة )جُمِْرهيا( [11/41 :]هود ﴾ يك ىك مك اكلك ىقيق﴿
 :(3)بضم امليم وإسكان اجليم

 (6) فذح (5)إضامر - - التقدير: هو جمرهيا(4) إضامر مبتدأ

  :(7)، قراءة )أمٌة( بالرفع[21/92 :]األنبياء ﴾جه ين ىن من خن﴿
 (9)حذف - - - التقدير: هي أمةٌ (8) إضامر مبتدأ

 :(10)، قراءة )عامل( بالرفع[23/92]املؤمنون  ﴾رئ ّٰ  ِّ﴿ 
  (12) حذف - - - التقدير: هو عامل (11)إضامر مبتدأ

  ، [29/25 :]العنكبوت ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي﴿
 :(13)الرفعمودة( ب)ءة قرا

                                       
 ( .2/263)انظر: )1(
 .(6/93)انظر: البحر املحيط:  )2(
(، وللحسن يف: 2/283القراءة ملجاهد ومسلم بن جندب وعاصم اجلحدري يف: إعراب القرآن :) )3(

 (.2/288(، النرش:)2/126اإلحتاف: )
 (.2/28انظر: ) )4(
 .)53/ 3انظر: معاين القرآن وإعرابه: ) )5(
 (.6/656انظر: البحر املحيط: )   )6(
 (.2/267هي معزوة للحسن يف اإلحتاف:)، و(3/97)قراءة ابن أيب إسحاق يف إعراب القرآن:  )7(
 (.3/79انظر: ) )8(
 (.7/464انظر: البحر املحيط: ) )9(
(، 3/120( ، إعراب القرآن :)447ية أيب بكر ومحزة والكسائي، السبعة: )صقراءة نافع وعاصم يف روا )10(

 وأبا جعفر واحلسن. ا( خلف  2/287وزاد يف: اإلحتاف: )
 (.3/120انظر: ) )11(
 (.7/464ر: البحر املحيط: )انظ )12(
= األوىل  قرأ برفع )موّدة( وخفض )بينكم( باإلضافة ابن كثري وأبو عمرو والكسائي ورويس، وقرأ برفع )13(
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  (3)حذف  (2)إضامر - - التقدير: هي مودة بينكم (1)امر مبتدأإض

 :(4)بالرفعقراءة )عالم(  ،[34/48 :]سبأ ﴾مس هث مث هت مت هب مب﴿
  (6)حذف - - - التقدير: هو عالم (5) إضامر مبتدأ

 :(7)قراءة )تنزيل( بالرفع ،[36/5 :]يــس ﴾زب رب يئ ﴿ 
 (9)حذف - - - العزيز نزيلتلك : ذالتقدير(8)  إضامر مبتدأ

قراءة  ،[44/7 :]الدخان﴾يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ﴿

 :(10) )رّب( بالرفع

 - - - - التقدير: هو رّب ( 11) إضامر مبتدأ

                                       
السبعة  ونصب الثانية أبو عمرو يف رواية األصمعي واحلسن وابن حيوة وابن أيب عبلة، انظر:=
 (.8/513(، البحر املحيط: )2/349) (، اإلحتاف:498ص(

 .(3/354) نظر:ا )1(
 ( .4/167انظر: معاين القرآن وإعرابه: ) )2(
 ( .8/351انظر: البحر املحيط: ) )3(
 ( .563 /8: )رجع السابقظر: املقراءة اجلمهور، ان )4(
 ( .3/354انظر: ) )5(
 (.563ـ/8انظر: البحر املحيط: ) )6(
(، 539م عن أيب بكر، انظر: السبعة:)صن آدقراءة ابن كثري ونافع وأيب عمرو وعاصم يف رواية حييى ب )7(

رج (، وهلؤالء وأليب جعفر وشيبة واحلسن واألع2/397(، اإلحتاف: )3/383إعراب القرآن: )
 .(9/49واألعمش يف: البحر املحيط: )

 ( .3/383انظر: ) )8(
 .( 9/419انظر: البحر املحيط: )  )9(
(، 126 /4(، إعراب القرآن: )592السبعة: )ص نظر:قراءة ابن كثري ونافع وأيب عمرو وابن عامر، ا )10(

 ( .9/398ر املحيط: )(، وهلؤالء واألعرج وابن أيب إسحاق وأيب جعفر وشيبة يف البح2/462اإلحتاف: )
 ( .4/126انظر: ) )11(
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 (:1)قراءة)رّب( بالرفع ،[78/37 :]النبأ ﴾َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿
  (4)إضامر  (3)إضامر - - (2) إضامر مبتدأ

 ﴾مق حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ﴿ 
  (:5)قراءة )اهلل( بالرفع، [261-37/125 :ت]الصافا

 - - - - (6)ال إضامر وال حذف

ثّمة اتفاق نسبي بني أيب جعفر النحاس والزجاج يف استعامل مصطلح اإلضامر يف 

 البابهذا 

:املفعولابب 

أربعة منها حلذف املفعول به، وواحد  شتمل هذا الباب عىل مخسة مواضع؛ا

ستقرائي لألمثلة باستعامل مصطلح االاقع الووح ملطلق، ويباحلذف املفعول 

)احلذف( مع املفعول به، ومصطلح )اإلضامر( مع املفعول املطلق، وذلك عىل النحو التايل

 ]آل ﴾هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق﴿ 

 :(7))حتِسبن( بالياء وكرس السني، [3/180 عمران
                                       

(، 2/584( ، وهلؤالء وجلعفر يف اإلحتاف: )669قراءة ابن كثري ونافع وأيب عمرو، انظر: السبعة:)ص )1(
 ( أبا جعفر واألعرج وشيبة.10/390لبحر املحيط: )يف اوزاد 

 (.4/136انظر: ) )2(
  .(5/275نظر معاين القرآن وإعرابه: ) )3(
 (.10/390: البحر املحيط: )انظر )4(
(، 9/122(، البحر املحيط: )548قراءة محزة والكسائي وحفص عن عاصم يف السبعة: )ص )5(

 ( أبا جعفر وشيبة .3/436:ِ )قرآن(ـ، وزاد يف إعراب ال2/415اإلحتاف:)
ال حذف يف الكالم القول بأهنا عىل حذف مبتدأ نسبه النحاس إىل أيب حاتم؛ أي هو ربكم اهلل، ويرى هو أنه  )6(

 (.3/436بل هو جاٍر عىل األصل؛ فلفظ اجلاللة مبتدأ و)ربكم( خربه. انظر: )
والقراءة بالتاء معزوة للجمهور يف البحر  (،1/224(، إعراب القرآن: )220قراءة نافع يف السبعة: )ص )7(

 (.3/451املحيط: )
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)الذين( يف موضع رفع واملفعول األول 
لذين يبخلون بن اس حتوال التقدير:( 1)حمذوف

 ..بخلهم هو خريا هلم
  (4)حذف -  (3)إضامر  (2)ضامرإ

، [9/37]التوبة  ﴾يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل﴿     
 :(5)دالضا )ُيِضل( بضم الياء وكرس

التقدير: يضل به الذين كفروا من يقبل  (6) حذف املفعول

  .منهم
- - - - 

 ﴾خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث﴿
  :(7)ُيفِقهون( بضّم الياء وكرس القاف)قراءة  ،[18/93 :]الكهف

 - - - - (9) قوال   اأحد   التقدير: ال يكادون ُيفِقهون (8)حذف املفعول

)ُنبطِش( بضّم النون قراءة  ،[44/16 :]الدخان ﴾ خص حص مس خس﴿ 
 :(10)وكرس الطاء

                                       
 .(1/422انظر: ) )1(
 (.1/248: )انظر: معاين القرآن )2(
 (.1/429: )انظر: معاين القرآن )3(
 (.3/451: البحر املحيط: )انظر )4(
:األعمش وأبا (5/417(، وزاد يف البحر املحيط: )2/214قراءة احلسن وأيب رجاء يف إعراب القرآن: ) )5(

 (، وهي من أضل ُيِضل.2/91عمرو، ويعقوب ، ووافقه احلسن واملطوعي يف: اإلحتاف: )
 (.2/214انظر: ) )6(
(، وزاد يف البحر املحيط: 2/473(، إعراب القرآن: )399قراءة محزة والكسائي يف: السبعة: )ص )7(

( إىل محزة 2/225سبها يف اإلحتاف: )، ونوابن عيسى األصبهاين ا( األعمش وابن أيب ليىل وخلف  7/225)
 والكسائي وخلف واألعمش.

 (.2/473انظر: ) )8(
 (.7/225م. انظر: البحر املحيط: )أي: ال ُيْفِهمون السامع كالمه )9(
(، وللحسن وأيب رجاء واألشهب 4/128من: أبطش يبطش، وهي قراءة أيب رجاء يف: إعراب القرآن: ) )10(

= (، البحر 2/260(، وللحسن وأيب رجاء وطلحة يف: املحتسب: )137: )صيف: خمترص شواذ القرآن
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 - - - -  (2)التقدير: ُنبطِش املسلَّط عليهم البطشة (1)حذف املفعول

)جُيَزى( بضم الياء وفتح  [45/14 :جلاثية]ا ﴾من خن حن جن  يم﴿
 :(3)الزاي مبنيا للمفعول

 (6)حذف - - (5)إضامر (4) إضامر املفعول املطلق قوما.ليجزي اجلزاء  التقدير:

اتفق أبو جعفر النحاس مع أيب حيان يف موضع واحد من مواضع املفعول به، 
 يف موضع املفعول املطلقالفراء  مع تفقوا
 :املضافب اب

يف توجيهها كلها  اندرج حتت هذا الباب أربعة أمثلة؛ استعمل أبو جعفر 
بياهنامصطلح )احلذف(، وفيام ييل 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل﴿ 
عىل االبتداء، و)َمن  (7)ختفيف نون )لكن( ورفع )الرّب( ،[2/177:]سورة البقرة ﴾من

                                       
(، وأليب 27/224الفخر الرازي: ) (، تفسري3/502(، وللحسن يف الكشاف: )9/400املحيط: )=

 (.4/572رجاء وطلحة يف فتح القدير: )
 ( .4/128انظر: ) )1(
 (.9/004)املعنى: ُنسلط عليهم من يبطش هبم. انظر: البحر املحيط:  )2(
( ،رشح 405(، املبسوط: )ص4/143(، إعراب القرآن: )25/87قراءة أيب جعفر يف: تفسري الطربي: ) )3(

(، 2/149(، أوضح املسالك: )1/905(، رشح ابن عقيل: )235البن الناظم: )ص ألفية ابن مالك
نرش: ، ال(1/266(، رشح اجلامع الصغري: )291-1/290(، رشح الترصيح : )2/67حاشية الصبان: )

(، فتح القدير: 9/417( وله ولشيبة  وعاصم يف: البحر املحيط : )2/466(، اإلحتاف: ،) 3/201)
(، ولبعض القراء يف معاين القرآن 16/162وشيبة واألعرج يف تفسري القرطبي: )(، وأليب جعفر 5/6)

اءات الشواذ: القر(، إعراب 2/315(، البيان: )2/511( ، ودون نسبة يف: الكشاف: )3/46للفراء : )
 (.2/1153(، التبيان : )2/268)

ا: وهو شذوذ. انظر: ) )4(  (.4/314نسب هذا التوجيه إىل الكسائي، وقال معلق 
 (.3/46: )انظر: معاين القرآن )5(
 (.9/418) انظر: البحر املحيط: )6(
= (: 1/429إلحتاف: )يف ا(، وزاد 2/132(، البحر املحيط: )168قراءة نافع وابن عامر يف السبعة: )ص )7(
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 خربه: آمن(
أو ن، بّر َمن آم ربّ ال التقدير: ولكن (1)حذف املضاف

 (2)حذف - - - ذو الرّب َمن آمن ولكن

قراءة )جُمَْرهيا( بضم ، [11/41 :]هود ﴾ىك مك لك اك يق ىق﴿
 من )أجرى( (3)امليم

 (6)حذف - - -  (5)إجرائها موضع وقت أوباسم اهلل  التقدير: (4)حذف املضاف

 : (7)( بغري ألفا)مهد   ، قراءة[20/53 :]طـه ﴾مه جه ين ىن من﴿ 
 - - - - دير: ذات مهدالتق (8)افضاملحذف 

                                       
 ( .1/279احلسن، وقراءة الكوفيني يف: إعراب القرآن: )=

 ( .1/279انظر: ) )1(
 (.3/132حيط: )انظر: البحر امل )2(
(، وللحسن يف خمترص شواذ 3/16قراءة إبراهيم النخعي واحلسن وأهل املدينة يف معاين القرآن للفراء: ) )3(

فع وأيب عمرو وعاصم يف رواية أيب بكر وابن عامر يف السبعة : ونا (، وقراءة ابن كثري60القرآن: )ص
( ألهل احلرمني وأهل 9/36رطبي: )(، وتفسري الق2/283(، وعزاها يف إعراب القرآن: )333)ص

ا واحلسن وأبا رجاء واألعرج وشيبة، وغري معزوة يف 6/156البرصة، وزاد يف البحر املحيط: ) (: جماهد 
(، إعراب القراءات 2/4(، البيان: )3/52(، معاين القرآن وإعرابه: )2/577: )معاين القرآن لألخفش

 (.698 /2(، التبيان: )1/661الشواذ: )
 (.2/283ظر: )ان )4(
، وملّـ )5(  .ا حذف املضاف أقيمت مقامهويف هذا الوجه تكون )جمراها( منصوبة 
 (.6/155انظر: البحر املحيط: ) )6(
ا 294(، وزاد األصبهاين يف املبسوط:)ص 418ي يف: السبعة: )صكسائقراءة عاصم ومحزة وال )7( (: روح 

أيب ليىل وعاصم ومحزة والكسائي يف البحر املحيط: ، وهي قراءة األعمش وطلحة وابن اعن يعقوب وخلف  
(، وهي 2/247(، وهي لعاصم ومحزة والكسائي وخلف ووافقهم األعمش يف: اإلحتاف: )7/343)

(، 2/97(، الكشف: )3/41(، إعراب القرآن : )16/133ري الطربي: )تفس معزوة للكوفيني يف
(، النرش: 11/209ري القرطبي: )(، تفس22/68(، تفسري الفخر الرازي: )2/540الكشاف: )

(، 3/95(، الفتوحات اإلهلية، اجلمل: )3/55(، تفسري النسفي: )140(، حتبري التيسري: )ص3/181)
 (.73:2يف: إعراب القراءات الشواذ: )زوة (، وغري مع3/369فتح القدير: )

 (.3/40انظر: ) )8(



393

د. سلطانة بنت محمد الشهراني مصطلحا الحذف وا�ضمار في القراءات القرآنية في إعراب القرآن للنحاس
٢م

٠١
ر ٧

مب
سبت

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٨

ة 
حج

و ال
ذ

٤
العدد الرابع

 سلطانة الشهراين د.           النحاس أليب جعفر ذف واإلضمار يف القراءات القرآنية يف "إعراب القرآن"ا احلمصطلح

28 

 

 : (1)الذال)ُتَكِذُبوَن( بتشديد  ،[56/82 :]الواقعة ﴾ٰذ يي ىي مي﴿ 
 - - - - التقدير: وجتعلون شكر رزقكم( 2)حذف املضاف

ثّمة اتفاٌق نسبي بني أيب جعفر وبني أيب حيان يف استعامل مصطلح احلذف يف هذا 

 .الباب

 املطلب الثاين: الفعل
جعفر النحاس يف توجيه  استعمل أبو حد عرش مثاال  أا الباب هذ حتتانضوى 

بياهنا واحد، وإليكعرشة منها مصطلح )اإلضامر(، واستعمل احلذف يف موضع 

 :(3)بنصب )غشاوة(، [2/7 :] البقرة ﴾ىي مي خيحي جي  يه﴿ 

 - - - (5) إضامر التقدير: جعل..غشاوة  (4)النصب بإضامر فعل

 ري ٰى ين  ىن ننمن زن رن مم ام يل﴿ 
نصب ، [36:النساء] ﴾حئ جئ يي ىي ني مي زي

 :(6))اجلار ذا القربى(
                                       

(، وعزاها للجمهور يف 4/344عراب القرآن: )(، وعزاها للجامعة يف إ624قراءة السبعة يف السبعة: )ص )1(
 (.230 /17(، وللعامة يف تفسري القرطبي: )5/161(، فتح القدير: )10/94البحر املحيط: )

 (.4/344انظر: ) )2(
(، إعراب 1/13(، معاين القرآن للفراء: )2ة املفضل عن عاصم يف خمترص يف شواذ القرآن: )صقراء )3(

(، 1/74( ، البحر املحيط )طبعة دار اإلحياء( : )1/76اب القرآن: )(، مشكل إعر1/186القرآن: )
فخر  ال(، تفسري1/23(، التبيان: )1/11(، إعراب القراءات الشواذ: )1/53ودون نسبة يف: البيان: )

 ( .1/191(، تفسري القرطبي: )1/54الرازي: )
 (.1/186انظر: ) )4(
 (.1/13انظر: معاين القرآن: ) )5(
(، ويف بعض مصاحف أهل الكوفة يف معاين القرآن 27أليب حيوة يف: خمترص شواذ القرآن: )صالقراءة  )6(

(، إعراب القراءات 1/652(، ودون نسبة يف: الكشاف: )1/454(، إعراب القرآن: )1/167للفراء: )
 ( .3/632(، البحر املحيط: )1/385الشواذ: )
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 - - - (2)إضامر  (1)النصب بإضامر فعل

 :(3)بنصب )السارق(، [5/38 :]املائدة ﴾ مه  جه ين ىن﴿

 (5)إضامر - - - التقدير: اقطعوا السارق  (4)النصب بإضامر فعل

 ﴾ مص خص حص مس خس حس  جس مخ ﴿
 : (6)  )أوالدهم( ورفع )رشكاؤهم(قتل( وجرِ ع )ورفبضم زاي)ُزين(  ،[6/137 : ]األنعام

رفع )قتل( بـ )ُزين( نائب فاعل وجّر )أوالدهم( باإلضافة، 

 لتقدير: زينه رشكاؤهما (7)بإضامر فعل ورفع )رشكاؤهم(
  (8)إضامر - - -

                                       
 (.1/454انظر: ) )1(

 (.1/726انظر: معاين القرآن: ) )2(

(، إعراب القرآن: 32ذ القرآن: )ا(، خمترص شو2/188القراءة لعيسى بن عمر يف: معاين القرآن وإعرابه: ) )3(

(، تفسري الفخر الرازي: 1/612)اف: (، الكش1/255(، مشكل إعراب القرآن : )2/19)

(، 1/144)(، وبدون نسبة يف: الكتاب: 4/246(،  وله والبن أيب عبلة يف البحر املحيط: )11/222)

 ( .39 /2(، فتح القدير:      )6/166(، تفسري القرطبي: )1/438إعراب القراءات الشواذ: )

 (.2/19انظر: ) )4(

 (.4/246انظر: البحر املحيط: ) )5(

(، وأليب عبد الرمحن السلمي واحلسن 41-40يف: خمترص شواذ القرآن: )ص راءة عيل بن أيب طالب ق )6(

(، وللسلمي 1/329(، وأليب عبد الرمحن السلمي يف املحتسب: )98-2/79يف إعراب القرآن: )

ية: إلهل(، الفتوحات ا4/657واحلسن وأيب عبد امللك قايض اجلند صاحب ابن عامر يف: البحر املحيط: )

(، ودون نسبة يف: معاين القرآن 3/165(، فتح القدير: )7/91(، وللحسن يف: تفسري القرطبي: )2/95)

(، التبيان: 1/514(، إعراب القراءات الشواذ: )1/271(، مشكل إعراب القرآن: )1/357للفراء: )

(1/541.) 
 (.98-2/97انظر: ) )7(
 (.4/657انظر: البحر املحيط: ) )8(
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 :(1)نصب )رشكاءكم(قراءة  ،[10/71 :]يونس ﴾خي حي جي﴿ 

 ءكمكاالتقدير: وادعوا رش (2)النصب بإضامر فعل
  (3)إضامر

 
- - - 

 :(4)(بنصب )البدن ،[22/36 :]احلـج ﴾هئ مئ خئ حئ جئ يي﴿
 - (6)رإضام - - قدير: وجعلنا البدنتال(5)النصب بإضامر فعل

 :(7) مهزة )إّن( بفتح ،[23/52 :]املؤمنون ﴾ حت جت هب مب خب﴿ 
 - - -  (9)إضامر التقدير: اعلموا أّن هذه أمتكم (8)النصب بإضامر فعل

 :(10)ورصفها)ثمود(  ، بنصب[41/17 :]فصلت ﴾حس جس مخ﴿        
 _  (12)إضامر - -  (11)النصب بإضامر فعل

                                       
 ( .6/87(، البحر املحيط: )262-2/261مهور، انظر: إعراب القرآن: )اجل قراءة )1(
 (.2/261انظر: ) )2(
 .(1/473) انظر: معاين القرآن: )3(
 (.7/509قراءة اجلمهور، انظر: البحر املحيط: ) )4(
 ( .3/98انظر: ) )5(
 ( .428-3/427انظر: معاين القرآن وإعرابه: ) )6(
 ( .3/115(، إعراب القرآن: )446عمرو، انظر: السبعة: )ص وأيبقراءة ابن كثري ونافع  )7(
 ( .3/116انظر: ) )8(
 (.2/237انظر: معاين القرآن: ) )9(
(، رواها أبو حاتم عن أيب زيد عن املفضل عن األعمش 24/67قراءة األعمش يف تفسري الطربي: ) )10(

معروفة عن عبداهلل بن أيب  راءةوهذه الق»( وقال النحاس: 4/55وعاصم، كام يف إعراب القرآن: )
( ، وللحسن  وابن أيب إسحاق 2/641، وهي لألعمش وعاصم يف: مشكل إعراب القرآن: )«إسحاق

(، والبن أيب عباس وابن 4/91(، وللمفضل يف: تفسري النسفي: )9/297األعمش يف البحر املحيط: )و
(، تفسري 2/449الكشاف: ) ة يف(، ودون نسب4/511أيب إسحاق وعاصم يف رواية يف فتح القدير: )

 (.27/113الفخر الرازي: )
( ، وانظر يف هذا الوجه: مشكل إعراب 4/55نسب النحاس القول بأنه عىل إضامر فعل إىل يونس، انظر: ) )11(

(، فتح القدير: 2/1125(، التبيان: )2/338(، البيان: )3/449(، الكشاف: )2/641القرآن: )
(4/511.) 

 ( .4/383ن وإعرابه: )لقرآانظر: معاين ا )12(
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)نصب  ،[48/29 :]الفتح ﴾يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل﴿ 

 : (1)أشداء ورمحاء(
 - - - - ..التقدير: وترى الذين (2)بإضامر فعل نصب )الذين(

 :(3))سيعلمون( بالياء،[54/26 :]القمر ﴾ مه  جه هن من خن ﴿
 - - - -  ..سيعلمون وجّل:التقدير: قال اهلل عّز  (4)فعل )قال(ال حذف

 :(5)، نصب )نون([68/1 :]القلم  ﴾يف ىف يث ىثنث ﴿ 
 - - - -  (6)النصب بإضامر فعل

ثّمة اتفاق بينه وبني من شملتهم الدراسة عىل استعامل مصطلح اإلضامر يف هذا 

 الباب.
                                       

 (،2/167(، املحتسب: )142(، خمترص شواذ القرآن: )ص4/205قراءة احلسن يف: إعراب القرآن: ) )1(
(، 5/55(، فتح القدير: )2/483(، اإلحتاف: )9/500(، البحر املحيط: )16/393تفسري القرطبي: )

 (.2/1169(، التبيان: )3/550ودون عزو يف: الكشف: )
 (.4/205) انظر: )2(
(، البحر 5/126(، فتح القدير: )4/294(، إعراب القرآن: )617قراءة اجلمهور يف السبعة: )ص )3(

 ( .2/507، اإلحتاف: )(10/44املحيط: )
 (.2/294انظر: ) )4(
(، ولسعيد بن 18/223(، تفسري القرطبي: )5/3القراءة رويت عن عيسى بن عمر يف: إعراب القرآن: ) )5(

(، وله ولعيسى بن عمر بخالف عنه يف: البحر املحيط: 59واذ القرآن: )صرص شجبري يف: خمت
(، ودون نسبة يف معاين القرآن 5/267لقدير: )( ، وأليب عمرو وعيسى بن عمر يف فتح ا10/135)

(، 2/453( ، البيان: )4/140(، الكشاف: ) 2/748(، مشكل إعراب القرآن: )5/203وإعرابه: )
 (.4/382الفتوحات اإلهلية: )

ذكر النحاس ستة أوجه يف هذه القراءة؛ أحدها: حذف واو القسم ونصبها بإضامر فعل، ونسبه أليب حاتم.  )6(
 ).5/4انظر:)
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 الثالث: احلرف طلبامل
 :(ابب )أن  

عىل ثالثة مواضع من هذا الباب، واستعمل يف  فر النحاس جعبو وقف أ

توجيهها مجيعها مصطلح اإلضامر، وإليك البيان

 يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب﴿ 
 : (1))يغفر( بالنصب، قراءة [2/284 :]البقرة ﴾ىف

  (3)إضامر - - -  (2)إضامر )أْن(

قراءة  ،[8/59 :]األنفال ﴾ خت حت جت هبمب خب حب جب هئ﴿ 

 : (4)لياءبان( )حيسب

  (7)إضامر  (6)حذف - - التقدير: والحيسبن الذين كفروا أن سبقوا (5)إضامر )أْن(

                                       
(، وزاد يف البحر 1/146(، املشكل: )1/350القراءة مروية عن ابن عباس واألعرج يف إعراب القرآن: ) )1(

عرج وأيب العالية وعاصم اجلحدري يف: تفسري واأل ( أبا حيوة، وهي معزوة البن عباس2/152املحيط: )
(، 1/186(، البيان: )3/90(، وغري معزوة يف الكتاب: )1/305(، فتح القدير: )3/424القرطبي: )

 (.1/233(، التبيان: )1/296إعراب القراءات الشواذ: )
 (.1/350انظر: ) )2(
 (.2/752انظر: البحر املحيط : ) )3(
(، حفص، وهي حلمزة وابن 1/493(، وزاد يف الكشف: )307يف السبعة: )صامر قراءة محزة وابن ع )4(

(، إعراب 1/414وعزاها يف معاين القرآن: )(، 2/82عامر وخلف من رواية الشطي يف اإلحتاف: )
 (.2/421( حلمزة، وغري معزوة يف: معاين القرآن وإعرابه: )2/193القرآن: )

(، ونسبه النحاس إليه، 1/415رأي الفراء، انظر معاين القرآن: )هو  القول بإضامر )أْن( يف هذا املوضع )5(
وأّن َمن أضمرها فقد أضمر بعض االسم، انظر:  وخالفه؛ إذ يرى: أنه ال جيوز إضامر )أْن( إال بعوض،

(2/19.) 
ة عربيوجهها ضعيف عند أهل ال» ( ، وعلق الزجاج عىل القراءة بأنّ 2/421انظر: معاين القرآن وإعرابه: ) )6(

أهنم )إال أهنا جائزة عىل أْن يكون املعنى، وال حيسبن الذين كفروا أن سبقوا ، ألهنا يف حرف ابن مسعود: 
 .«(سبقوا

 (.5/342انظر: البحر املحيط: ) )7(
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 هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك﴿ 
 :(1))يرسل( بالنصب [42/51 :]الشورى  ﴾حيجي ٰه مه جه

التقدير: أو أْن يرسل ويكون املصدر املنسبك  (2)إضامر )أْن(
  .(اوحي  ) عىل امن )ْأْن( ومدخوهلا معطوف  

 - _ -  (3)رإضام

 ههنا اتفاق بينه وبني الفراء وأيب حيان يف استعامل مصطلح اإلضامر.
 :اجلر  ابب حروف 

استعمل  الباب،عىل أربعة مواضع من هذا  وقف أبو جعفر النحاس   
اآليت، و)احلذف( مع البقية؛ وذلك عىل النحو واحٍد منهامصطلح )اإلضامر( مع 

 : (4))قتال( باخلفضقراءة ،[2/217 :البقرة] ﴾ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ﴿
أنه بدل من )الشهر(، وال جيوز عنده أن يكون عىل 

  (5)إضامر)عن(
  (7)إضامر - - (6)إضامر

]الفرقان  ﴾ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن﴿ 

 ملا مل يسم فاعله امبني   (8))ُنتََّخذ( بضم النون؛ [25/18
                                       

(: أبا جعفر 2/451( ، وزاد يف اإلحتاف: )582قراءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصم ومحزة يف السبعة: )ص )1(
(، 350 /9واليزيدي واحلسن واألعمش، وهي قراءة اجلمهور يف البحر املحيط: )يصن ويعقوب وابن حم

 (.4/92وغري معزوة يف إعراب القرآن: )
 ( .1/428( ، الكتاب: )4/93انظر: ) )2(
 (.1/415انظر: معاين القرآن: ) )3(
معزوة يف: إعراب غري (، و2/383قراءة اجلمهور، وقرئ بالرفع يف قراءة شاذة، انظر: البحر املحيط: ) )4(

 (.1/307القرآن: )
 ( .1/307انظر: ) )5(
 (.1/141انظر: معاين القرآن: ) )6(
 (.2/383: )البحر املحيط انظر: )7(
( ، فتح 3/154(، وله وللحسن  يف إعراب القرآن: )4/60قراءة أيب جعفر يف معاين القرآن وإعرابه: ) )8(

( للسلمي وزيد بن عيل وأيب الدرداء وأيب 104قرآن: )صذ ال(، وعزاها يف خمترص يف شوا4/67القدير: )
نرص بن علقمة وأخاه الباقر  ومكحول ( زيد بن ثابت وأبا رجاء و8/92جعفر، وزاد يف البحر املحيط: )

 وحفص بن عبيد والنخعي وشيبة وأبا برش والزعفراين.
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 حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس﴿ 
(  قراءة ؛[45/21 :]اجلاثية ﴾ مغجغ مع جع مظ )َسَواء 
 :(2)بالنصب

 - - - - سواء يف حمياهم التقدير: (3)حذف )يف(

 :(4))نون( بالنصب ،[68/1]القلم  ﴾ يف ىف يث ىثنث  ﴿ 
 (6) حذف - - - (5) )واو القسم ( حذف

 مت  حبمد هللا
 

 
                                       

 (.3/154ِمْن( الثانية، انظر: )فت )نسب النحاس أليب عمرو بن العالء  قوله : لو كانت )ُنتخذ( حلذ )1(
(، 27/266)(،  تفسري الفخر الرازي: 595قراءة محزة والكسائي وحفص عن عاصم يف السبعة : )ص )2(

(، ولألعمش ومحزة والكسائي يف: إعراب القرآن: 25/90ولعامة قراء الكوفة يف تفسري الطربي: )
(، وعزيت 138يف شواذ القرآن: )صترص (، ولألعمش يف : خم15/16(، تفسري القرطبي: )4/154)

النسفي: (، تفسري 198(، التيسري ، للداين: )ص2/268حلفص ومحزة والكسائي يف: فتح القدير : )
عن يعقوب، وحلمزة  اوزيد   اوروح   ا( خلف  404(،و زاد يف املبسوط : )ص5/8(، فتح القدير: )4/136)

(، وزاد 2/467(، اإلحتاف: )176: )صيسري(، حتبري الت3/301والكسائي وحفص وخلف يف النرش )
 القرآن وإعرابه: (، والقراءة غري معزوة يف معاين9/420يف البحر املحيط: ) ازيد بن عيل وأمهل خلف  

(، إعراب 3/365(، البيان: )3/513(، الكشاف: )3/662(، مشكل إعراب القرآن: )4/433)
 (.4/118اإلهلية: ) وحات(، الفت3/1152(، التبيان: )2/469القراءات الشواذ: )

 (.4/146انظر: ) )3(
 سبق ختريج القراءة يف )مطلب الفعل(. )4(
 (.5/4انظر: ) )5(
 ( .10/135ر املحيط: )انظر: البح )6(

 - - - -  (1)ن( الثانيةحذف )مِ 
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 اخلامتة
 ينبغي جلاللكام  فله احلمدإمتام هذا البحث، يل املوىل تبارك وتعاىل  يرسد وق أّما 

 التي أسفر عنها:  أهم النتائج وفيام ييل ،وجهه وعظيم سلطانه

الدراسة النظرية أّن النحاة اجتهدوا لتمييز املصطلحني عن بعضهام،  أكدْت  -1

 هم تلك مل تثمرود جهغري أنّ  ،وأهّنم نجحوا يف التفريق بينهام من الناحية النظرية

العلميةيستند إليه النحاة يف توجيهاهتم النحوية ومعاجلاهتم  مانعٍ  عن حّد قاطعٍ 

للتداخل بني املصطلحني يف املؤلفات  اتعتربه أسباب   قدمت الدراسة ما -2

.النحوية القديمة واحلديثة

 كشفت الدراسة عن املعايري التي استند إليها النحاة يف التمييز بني -3

 اوحديث   صطلحني قديام  امل

يمكن إبراز موقف أيب جعفر النحاس من استعامل املصطلحني عىل النحو  -4

التايل

من احلذف باجلملة غلب عليه استعامل مصطلح اإلضامر أكثر -

يغلب عىل ظني أّنه مل يستند إىل معيار حمدد يف استعامله للمصطلحني، بل سار  -

اة، والتزم بام اشتهر يف مؤلفاهتم من استعامل النحعىل خطى سابقيه ومعارصيه من 

، دون أْن يكون له ( الناصبة، واحلذف يف باب الفعل)أنْ و اإلضامر يف بايب املبتدأ 

 النحويةمنهج حمدد ينتظم سائر األبواب 

الدراسةمل يظهر يل أّنه تأثر بأحد من سابقيه ممن شملتهم  -

 القرآن( أليب جعفر النحاس عرابشملت الدراسة التطبيقية يف كتاب )إ -5

 بياهنافيام ييل  توزعت عىل ستة أبواب نحوية، اثالثة وأربعني موضع   
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 فأمههاالتوصيات  أّما
يف  للفصل بني املصطلحني اامد )احلكم النحوي( معيار  باعتتوصية الدراسة 

، وحّد اما أسقط من اجلملة وجوب   هو:؛ فحّد اإلضامر الدرس النحوي احلديث
أّن هذا املعيار  لدراسةاحلذف هو: ما أسقط من اجلملة عىل سبيل اجلواز، وحتسب ا

 غريهني من باحثأيرس عىل ال احلديث مع صالحيته للتطبيق يف واقع الدرس النحوي
 

 
 

  استعمال أيب جعفر النحاس عدد املواضع الباب النحوي

 احلذف اإلضمار

 غلب عليه استعامل مصطلح اإلضامر 1 15 16 املبتدأ

 فغلب عليه استعامل مصطلح احلذ 4 1 5 املفعول

 استعمل مصطلح احلذف 4 - 4 ملضافا

 غلب عليه استعامل مصطلح اإلضامر 1 10 11 الفعل

( الناصبة  استعمل مصطلح اإلضامر - 3 3 )أن 

 غلب عليه استعامل مصطلح احلذف 3 1 4 حروف اجلر  

 غلب عليه استعامل مصطلح اإلضامر 13 30 43 اجملموع
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 املصادر واملراجعفهرس 
 .القرآن الكرمي •
 الكتب:  •
حققه وقدم ، أمحد بن حممد، لبناء الدمياطيا، لقراءات األربعة عشراب إحتاف فضالء البشر -1

األزهريةعامل الكتب، ومكتبة الكليات ، له شعبان حممد إسامعيل، بريوت
م2012، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، صطفى، إبراهيم مإحياء النحو -2
حممد بن يوسف، حتقيق: رجب  أليب حيان األندليس،، ارتشاف الضرب من لسان العرب -3

م.1998-ـه1418، القاهرة، مكتبة اخلانجي، 1عثامن حممد، ط
م1973منشورات اجلامعة الليبية، عيل، ،، أبو املكارمأصول التفكري النحوي -4
حتقيق حممد السيد أمحد  بن أمحد، أيب البقاء عبد اهلل ، للعكربي،قراءات الشواذب الإعرا -5

م1996 -ـه1417، بريوت، عامل الكتب، 1ط ،عزوز
عامل  ،2حتقيق: زهري غازي زاهد، ط أمحد بن حممد، جعفر النحاس، أليب، إعراب القرآن -6

م1985-ـه1405الكتب، مكتبة النهضة العربية، 
عبداهلل مجال بن يوسف، ، األنصاري ، البن هشام ألفية ابن مالكك إىلأوضح املسال -7

1979-ـه1399دار الفكر،  ، بريوت،5حممد حمي الدين عبداحلميد، ط حتقيق:
 ،2حتقيق: د/ كاظم بحر املرجان، طاحلسني بن أمحد،  أبو عيل الفاريس، ،اإليضاح  -8

.م1996 -ـه1416عامل الكتب للطباعة والنرش، ، بريوت
حتقيق: موسى بناي العكييل، عثامن بن عمر، ، البن احلاجب، يضاح يف شرح املفصلاإل -9
م1982، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، إحياء الرتاث اإلسالمي، 1ط

حممد بن يوسف،: ، أليب حيان األندليس،البحر احمليط يف التفسري -10
املكتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز، مكة املكرمة -
الرتاث العريب ، دار إحياءبد الرزاق املهدي، بريوتع ق:حتقي -
مصطفى  حتقيق:، حممد بن عبد اهلل ، لبدر الدين الزركيش،علوم القرآن الربهان يف -11
م2007بريوت، دار الكتب العلمية،  ،1ط عطا، رالقادعبد
قيق: حتء، بن أيب الوفا نعبد الرمح ، أليب الربكات األنباري،البيان يف غريب إعراب القرآن -12

م1980 -ـه1400طه عبد احلميد طه، القاهرة، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 
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حتقيق: عيل حممد  بن أمحد، أيب البقاء عبد اهلل ، للعكربي،التبيان يف إعراب القرآن -13
م1976، البجادي، طبعة عيسى البايب احللبي

 حعبد الفتاحتقيق: بن حممد،  حممد ، البن اجلزري،حتبري التيسري يف قراءات األئمة العشرة -14
م1872-ـه1392، حلب، نرش دار الوعي، 1وحممد الصادق قمحاوي، ط القايض،

.مطبعة عيسى البايب احللبي )د.ت(بن أمحد،  عبد اهلل ، للنسفي،تفسري النسفي  -15
، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 3طحممد بن عمر، ، للفخر الرازي، التفسري الكبري  -16

.()د.ت
، ابن أم قاسم املرادي؛ احلسن بن قاسم، وضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالكت -17

م.2001-ـ ه1422، القاهرة، دار الفكر العريب، 1حتقيق: عبد الرمحن عيل سليامن، ط
أوتويرتزل،  تصحيح:عثامن بن سعيد، أليب عمرو الداين،  ،التيسري يف القراءات السبع -18

م1984-ـه1404يب، ، دار الكتاب العر2ط
بريوت، دار املعرفة للطباعة حممد بن جرير، لطربي، ، لجامع البيان يف تفسري القرآن -19

م1983-ـه1403والنرش، 
، دار القلم عن طبعة دار الكتب 3، ط، للقرطبي، حممد بن أمحداجلامع ألحكام القرآن -20

م1966-ـه1386املرصية، 
العراقي،  منشورات املجمع العلمي، ئي، فاضلامرا، السأتليفها وأقسامها :اجلملة العربية -21

م1998-ـه1419
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