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 أسهٕة اإلظٓبس يف يقبو اإلضًبس 
 -أغشاضّ ٔثالغتّ  يف انقشآٌ انكشٌى

 دساسخ َظشٌخ تطجٍقٍخ
 يٍ خالل تفسري اإليبو أثً انسعٕد انعًبدي 

 -سمحّ اهلل-
 
 

 :إعذاد                                    
 حمًذ أمحذ حمًٕد شهجً د.

 

بلكية آ صول ادلين وادلعوة  - املدرس بقسم التفسري وعلوم القرآ ن

 ابملنصورة –
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 يهخص انجحث
فضؿ الصبلة كالسبلـ عمى إماـ المرسميف، كخاتـ أالعالميف، ك الحمد  رب 

النبييف، كرحمة ا لمعالميف سيدنا، كمكالنا محمد كعمى آلو، كصحبو، 
 .إلى يـك الديفبإحساف كتابعييـ 

 ،،، ذـــأيب ثع
اإلضمار في القرآف أسمكب اإلظيار في مقاـ  »فيذا ممخص بحث بعنكاف: 

 رحمو ا -العمادم تفسير اإلماـ أبي السعكد في ، أغراضو كببلغتو الكريـ
كقد عرضت لشخصية العبلمة أبي السعكد، معرفا باسمو، كمكلده،  «تعالى

كشيكخو، كمناصبو العممية، كمؤلفاتو، كذكرت طرفا مف ثناء العمماء عميو، 
ثـ تعرضت لقضية اإلعجاز البياني لمقرآف عند اإلماـ أبي السعكد رحمو ا، 

جيكده المشككرة في خدمة الببلغة القرآنية، كالتي كاف ليا أبعد األثر مبينا 
فيمف أتي بعده مف المفسريف، كما عرضت لمكقع ىذا األسمكب مف الببلغة 
العربية، مبينا إلى أم باب مف أبكاب الببلغة ينتمي، مع بياف أىميتو، 

اني: فقد كأغراضو عند الببلغييف، ىذا في المبحث األكؿ، كأما المبحث الث
في الكشؼ عف  -رحمو ا تعالي -تناكلت فيو جيكد العبلمة أبي السعكد

أغراض اإلظيار في مقاـ اإلضمار في القرآف الكريـ، كقد تنكعت تمؾ 
األغراض، فمنيا: العناية باالسـ المظير، كتشريفو، كتفخيمو، كالتمذذ بذكره، 

ياف استقبلؿ الجممة، كتربية الميابة، كزيادة تعيينو، كتقرير المعنى، كب
كاإلشعار بعمة الحكـ، كالتسجيؿ عمى المخاطب بكصؼ ظاىر، كالتيكيؿ، 
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كقصد التعميـ، كغير ذلؾ، كفي تنكع ىذه األغراض كتعددىا أكبر األدلة عمى 
 إعجاز ىذا الكتاب الخالد كثراء معانيو.

كما أني ناقشت العبلمة أبا السعكد في بعض المكاضع التي تحتاج إلى 
ناقشة، ثـ خرجت بعد ذلؾ بمجمكعة مف النتائج الميمة التي يجنييا الم

 الباحث مف كراء دراسة ىذا األسمكب في كتاب ا تعالى.

كا أسأؿ أف يجعمو خالصا لكجيو الكريـ، كخدمةن لكتابو العظيـ، كأف يجعمو 
 في ميزاف حسنات شيخ اإلسبلـ أبي السعكد العمادم رحمو ا تعالى.
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Summary of Research 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, the best prayer and peace on 
the leader of messengers, and the seal of the prophets, and Allah's mercy 
to the worlds, our master Muhammad and his family , companions and 
their followers in righteousness to the Day of Judgment , to proceed,,, 

This is a summary of the research entitled: "The style of the show in the 
shrine of implication in the holy Qur'an, its purposes and eloquence in the 
interpretation of Imam Abu Al Saud Al Emadi - may Allah have mercy on 
him." - I presented the personality of the Imam Abi Al-Saud, identified by 
his name and his birth, his sheikhs, his scientific position, and his writings 
and some of The scholars praised him, and then came to the issue of the 
miraculous eloquence in the holy Qur'an at Imam Abu al-Saud, may God 
have mercy on him, Explaining this commendable effort in the service of 
the Qur'anic rhetoric, which had far effect on interpreters who came after 
him ,I also offered this method of the Arabic Rhetoric indicating its 
importance, and its purposes by Scholars of rhetoric, This is in the first 
section, while the second section I dealt with the efforts of the Imam Abu 
Al Saud - may Allah have mercy on him.  In prevailing the objectives of the 
show in the shrine of implication in the holy Qur'an, These include the 
following: care of the name, appearance, honoring, exaggeration, 
memorizing, raising the gift, increasing the appointment, determining the 
meaning, declaring the independence of the sentence, announcing the 
ruling, registering the person with a visible description, intimidation, 
generalization, etc. The variety and multiplicity of these purposes is the 
greatest evidence of the miracle of this immortal book and the richness of 
its meaning. 

I also discussed the imam Abu Saud said in many places that need 
discussion, then left after a group of important results accruing to the 
researcher behind the study this method in the Book of Allah.  

And I ask Allah to make it purely for His sake, and the great service to his 
book, and to make it in the balance of the merits of Islam Sheikh Abu 
Saud Al Emadi Almighty God's mercy on him. 
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 ادلقذيخ
الحمد  الذم أنزؿ عمى عبده الكتاب كلـ يجعؿ لو عكجا، كالصبلة كالسبلـ 
األتماف األكمبلف عمى سيدنا كمكالنا محمد كعمى آلو كصحبو كتابعييـ 

 .بإحساف إلى يـك الديف

 ذـــأيب ثع
فقد تسنَّـ القرآف الكريـ ذركة الببلغة العربية ؛ كبمغ في ذلؾ الغاية التي ليس 

كتنافس في إظيار محاسنو البيانية، كمزاياه الببلغية كثير مف كراءىا غاية، 
 –أىؿ العمـ،  ككاف مف بيف ىؤالء: شيخ اإلسبلـ اإلماـ أبك السعكد العمادم 

 يالركباف ف ـبذكرىكبار المفسريف الذيف سارت مف كىك  -رحمو ا تعالى
العقؿ إرشاد »كقد أخرج لمناس تفسيره العظيـ مشارؽ األرض كمغاربيا، 
حسف الصكغ  يبابو، كنياية ف فيغاية فجاء  «السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ

كجماؿ التعبير، كشؼ فيو عف أسرار الببلغة القرآنية، بما لـ يسبقو أحد 
إليو، كمف أجؿ ذلؾ ذاعت شيرة ىذا التفسير بيف أىؿ العمـ، كشيد لو كثير 

 .التفسير يما كيتب ف مف أحسفمف العمماء بأنو 
كقد عني اإلماـ أبك السعكد رحمو ا في تفسيره عنايةن فائقة بإظيار أكجو 
الببلغة القرآنية المعجزة، كالتي فاض بيا تفسيره بصكرة تمفت النظر 

 كتسترعي االنتباه.
، «اإلظيار في مقاـ اإلضمار»ككاف مما عني بو مف أكجو الببلغة: أسمكب 

آف الكريـ، كقد تعرض في تفسيره كىك مف أركع األساليب الببلغية في القر 
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لمكاضع ىذا األسمكب في القرآف الكريـ، كبياف أغراضو كدالالتو، كلـ يمحؽ 
بو أحد مف المفسريف في عنايتو بيذا األسمكب، بؿ اعتمد كثير منيـ عمى ما 

 استنبطو مف دالالت كأسرار ليذا األسمكب.

 –يـ كمو، استعنت ا كلما لـ أجد بحثا تناكؿ ىذا األسمكب في القرآف الكر 
كقمت باستقراء مكاضع ىذا األسمكب في القرآف الكريـ مف خبلؿ  -تعالى

تفسيره، كرتبتيا حسب األغراض التي ذكرىا مع بياف أثر ىذا األسمكب عمى 
في  –رحمو ا  –المعنى كالسياؽ، كقد ناقشت العبلمة العبلمة أبا السعكد 

كا تعالى أسأؿ أف يجعؿ ىذا العمؿ بعض المكاضع التي تستحؽ المناقشة، 
خالصا لكجيو الكريـ كىك حسبي كنعـ الككيؿ، كصمى ا عمى سيدنا كمكالنا 

 محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.    

 دٔافع اختٍبس انجحث
 - : كاف الدافع كراء خكض غمار ىذا البحث أمكرا، منيا

مف أساليبو الخالد بعرض أسمكب محاسف البياف القرآني بعض إظيار   .ُ
 البميغة عرضا مفصبل يبيف أغراضو كأسراره.

العناية بالبياف في  -رحمو ا تعالى -إبراز جيكد اإلماـ أبي السعكد  .ِ
القرآني عمكما، كبأسمكب اإلظيار في مقاـ اإلضمار عمى كجو 

 الخصكص، فإنو يعتبر أكثر المفسريف عناية بيذا األسمكب.
القرآنية ليذا األسمكب في مكاف كاحد جمع أكبر قدر ممكف مف الشكاىد   .ّ

كي تتضح معالمو، كتكتمؿ صكرتو في عقؿ طبلب الدراسات القرآنية 
 كعشاؽ البياف القرآني.
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 أسئهخ انجحث
 :عدة تساؤالت يمكف إجماليا فيما يميىذا البحث  يثير
 ما قيمة أسمكب اإلظيار في مقاـ اإلضمار في الببلغة العربية؟. -
بياف جيكد مممكسة في  -رحمو ا  -ىؿ كاف لئلماـ أبي السعكد  -

 . ؟ أغراض اإلظيار في مقاـ اإلضمار، كىؿ كاف مكفقا في ذلؾ
ىؿ كاف لئلماـ أبي السعكد أثر فيمف أتي بعده مف المفسريف في بياف  -

 أغراض ىذا األسمكب؟.
ا افية عف تمؾ األسئمة إف شاء كسكؼ يحاكؿ البحث تقديـ إجابات ش

 . تعالى
 يُٓح انجحث

تتبعت مكاضع  اتبعت في كتاب ىذ البحث المنيج، الكصفي، لتحميمي،  حيث
ىذا األسمكب في القرآف الكريـ، ثـ قمت بتصنيفيا حسب األغراض التي ذكرىا 

، ثـ تناكلت تمؾ المكاضع تناكال -رحمو ا -شيخ اإلسبلـ أبك السعكد 
اإلظيار في مقاـ اإلضمار مف ببلغة كأثر تحميميا أبيف مف خبللو ما ألسمكب 

 . عمى المعنى
 حذٔد انجحث

يعنى ىذا البحث ببياف الجانب النظرم ألسمكب اإلظيار في مقاـ اإلضمار في 
القرآف الكريـ، ثـ الجانب التطبيقي ليذا األسمكب مف خبلؿ تفسير اإلماـ أبي 

في إبراز أغراض  ، لما لو مف جيد كبير-رحمو ا تعالى -السعكد العمادم 
 ىذا األسمكب في تفسيره العظيـ.
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 خطخ انجحث
، كمبحثيف، كخاتمةكتمييد، اقتضت طبيعة ىذا البحث أف يأتي في مقدمة، 

تحدثت في المقدمة عف: أىمية البحث، كدكافع اختياره، كأسئمتو، كالمنيج 
مو رح-المتبع في كتابتو، كخطتو، ثـ عرَّفت في التمييد باإلماـ أبي السعكد 

مبينا بعض جيكده في إبراز ببلغة القرآف الكريـ، ثـ كانت المباحث  -ا
 التالي: عمى النحك

 أسهٕة اإلظٓبس يف يقبو اإلضًبس يف انجالغخ انعشثٍخ. ادلجحث األٔل: 
 كفيو مطمباف:     

 : اإلظيار في مقاـ اإلضمار كمنزلتو عند الببلغييف.ادلطهت األٔل
 اإلظيار في مقاـ اإلضمار عند الببلغييف.: أغراض ادلطهت انثبًَ
: أغشاض اإلظٓبس يف يقبو اإلضًبس يف انقشآٌ انكشٌى  ادلجحث انثبًَ

 يٍ خالل تفسري اإليبو أثً انسعٕد سمحّ اهلل.
 كفيو مطمباف:      

 اإلظيار ألغراض تتصؿ باالسـ المظير. ادلطهت األٔل:
 الجممة.: اإلظيار ألغراض تتصؿ بمضمكف ادلطهت انثبًَ

، كالتي اشتممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات، كفيرس المراجع اخلبمتخثـ 
 كالمحتكيات.

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 م ـ الجزء األول2019والثالثون  ابعمجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الس

                                                                 

   

                       

 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِِٖ 

 متٍٓذ
 انقشآٍَخ. اإليبو أثٕ انسعٕد ٔخٕٓدِ يف يٍذاٌ انجالغخ

 .تعشٌف يٕخض ثشٍخ اإلسالو أثً انسعٕد انعًبديأٔال : 
  امسّ ، ٔيٕنذِ -أ 

أف اسمو: أبك السعكد  -تعمى –ذكر المترجمكف لئلماـ أبي السعكد رحمو ا 
محمد بف محمد بف مصطفى العمادم، الحنفي، اإلماـ العبلمة المفسر 

 الماىر، كالمغكم الباىر .
ًلد بالقسطنطينية عاـ: ثماف كتسعيف كثمانمائة مف اليجرة  ، كقيؿ ٖٖٗكأنو كي

 .(1)ق  ٖٔٗعاـ: ست كتسعيف كثمانمائة  
 حٍبتّ ، َٔشأتّ -ة 

 كلد اإلماـ أبك السعكد العمادم في بيت عمـ، كديف، كفضؿ، فالعماديكف
الذيف ينحدر منيـ قد اشتيركا بالقضاء كالفتيا، كتعاقبكا عمى عرش القضاء 

ء . ك (2)في ببلد الرـك كحكاضر الشاـ فترة طكيمة كالدتو بنت أخي العبلمة عىبلى
 .(3)الٌديف القكشجي

                                                           

، ىدية ُِٓالنكر السافر عف أخبار القرف العاشر لمحي الديف العيدركس، ص: ُ-  
 .ِّٓ/ِالعارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف إلسماعيؿ باشا الباباني البغدادم 

 .ِّٗ/ُتراجـ األعياف مف أبناء الزماف لمحمد بف الحسف البكريني ِ-  
عبلء الديف عمي بف محمد القكشجي، كمعنى القكشجي: ) الذم يحفظ البزاة _ جمع ّ- 

. كلعؿ ىذه كانت كظيفتو أف يحرس ُّْ/ٓبازم كىك نكع مف الصقكر( لساف العرب 
== تزاؿ ىكاية الصيد بالصقكر مما  الصقكر التي كاف يصطاد بيا الممكؾ، إذ كانت كال
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 .(1)محمد بف مصطفى العمادم كاف عالما، تقيا، دينا، فاضبل، كرعاككالده  
الذم نشأ فيو العبلمة أبك السعكد أكبر األثر عمى  كقد كاف ليذا الجك العممي 

شخصيتو كتفكقو العممي، فقد تعيده كالده منذ الصغر بالتأديب كالتعميـ، فقرأ 
عميو كثيرا مف أميات الكتب، قاؿ طاش كبرل زاده في الشقائؽ النعمانية 

كىاب كسخر  »متحدثا عف تمؾ النشأة كأثرىا عميو: قد ميد لىوي ًفي ميده الصَّ كى
تَّى ربى  ،بيات اٍلخطابألىوي  كارتضع ثدم اٍلفضؿ الى  ى،كتربى ًفي حجر اٍلعمـ حى
 .(2)«ابى ف ترعرع كحى أ

لمشريؼ « حاشية التجريد» :مف جممة ما قرأه عميوك  ،قرأ عمى كالده كثيراكقد 
 يف، ػػػػرأه عميو مرتػػػػؼ أيضا قريػػػػلمش« تاحػػػػػشرح المف»بتماميا، ك (3)الجرجاني

                                                           

ىك معركؼ عف كثير مف الممكؾ كالحكاـ( ، مف عمماء ببلد ما كراء النير كاف أبكه ==
مف خداـ )ألغ بؾ( ممؾ ما كراء النير، قرأ عمى عمماء سمرقند، كقرأ عمى قاضي زاده 

القسطنطينية، الركمي العمـك الرياضية، ككاف بارعا في الفمؾ كالرياضيات، زار الحجاز، ك 
ككاف مقربا لدل الممكؾ كالحكاـ، لو حاشية عمى أكائؿ شرح الكشاؼ لمتفتازاني، ككتاب 

ق. الشقائؽ ٕٖٗعنقكد الزكاىر في الصرؼ، كغيرىا تكفي بالقسطنطينية كدفف بيا سنة 
 .ٖ/ٓ، األعبلـ ْٔٗ/ُ، البدر الطالع ٗٗ/ُالنعمانية 

 المراجع السابقةُ- 
، النكر َْْفي عمماء الدكلة العثمانية لطاش كبرل زاده، ص: الشقائؽ النعمانيةِ- 

 .ُِٓالسافر، ص:
اًنٌي،  ّ-  نىًفٌي المعركؼ بالشريؼ اٍلًجٍرجى مٌي اٍلحى مَّد بف عى مٌي بف ميحى الشريؼ الجرجاني: عى

شرح التٍَّجًريد لمنصير  =كىافى عىبلمىة دىره مف كبار العمماء بالعربية، شرح المكاقؼ لمعضد، كى

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 م ـ الجزء األول2019والثالثون  ابعمجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الس

                                                                 

   

                       

 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

َِّ 

 .(2).(1)، كمفتاح العمـك البي يعقكب السكاكيلو أيضا« شرح المكاقؼ»ك

كلـ يقتصر تمقيو العمـ عمى كالده بؿ تمقى العمـ عمى أفاضؿ عصره مف أىؿ 
العمـ، كمف شيكخو: العبلمة قادر جمبي المشيكر بسعدم جمبي، كىك معدكد 

  .(3)مف أكابر عمماء الرـك

كما قاؿ طاش كبرل  عزة الفخاـجمة اٍلًكرىاـ كاألد اٍستىفىادى مف األكبالجممة فق
 .(4)زاده

                                                           

ييقىاؿ ًإف مصنفاتو زىادىت عمى خمسيف مصنفا. مىاتى سنة أىربع عشرىة ا== لطكسي، كى
ثىمىانًمائىة. بغية الكعاة   .ُٕٗ/ِكى

مٌي أىبيك يىٍعقيكب السكاكي سراج الٌديف ُ-    مَّد بف عى السكاكي: ييكسيؼ بف أبي بكر بف ميحى
كىاًرٍزًمٌي. ًإمىاـ ًفي النٍَّحك كالتصريؼ كالمعاني كىا لو اٍلخى كض كىالشعر، كى ؿ كىاٍلعري ٍلبىيىاف كىااًلٍسًتٍدالى

، مىاتى بخكارـز سنة  لو كتاب ًمٍفتىاح اٍلعيميـك سىاًئر اٍلفينيكف، كى ـ كى النًَّصيب الكافر ًفي عمـ اٍلكىبلى
 .ّْٔ/ًِسٌت كىعٍشريف كًستًمائىة. بغية الكعاة 

بف محمد ابف العماد شذرات الذىب في أخبار مف ذىب لئلماـ عبد الحي بف أحمد ِ-   
 .ُِٔ، النكر السافر، ص:ْٖٓ/َُالعكرم الحنبمي 

سعد ا بف عيسى بف أمير خاف، الشير بسعدل جمبي أك سعدم أفندم: قاض  ّ-  
، منشأه ككفاتو في اآلستانة. عمؿ في التدريس ككلي القضاء بيا  حنفي مف عمماء الرـك

ة عمى البيضاكم، كحاشية عمى العناية مدة ثـ تكلى اإلفتاء الى أكاخر حياتو، لو حاشي
ىػ. الشقائؽ ْٓٗشرح اليداية لمبكريني، ككاف مف أفاضؿ العمماء كالحفاظ، تكفي عاـ:

، ُّ/ّ، الككاكب السائرة بأعياف المائة العاشرة لنجـ الديف الغزم ِٓٔالنعمانية، ص:
 .ٖٗ/ّاألعبلـ
 .َْْكبرل زاده، ص: الشقائؽ النعمانية في عمماء الدكلة العثمانية لطاشْ-  
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 يُبصجّ انعهًٍخ، ٔٔظبئفّ. -ج
مف خبلؿ ما كتبو المؤرخكف عف المناصب التي تكالىا اإلماـ أبك السعكد 
يمكننا أف نقكؿ إنيا تكزعت بيف التدريس، كالقضاء، كالفتيا، فقد استيؿ 

العممية بالتدريس، إذ تنقؿ في مدارس الدكلة العثمانية مدرسا بكثير حياتو 
مف مدارسيا، ثـ انتقؿ إلى القضاء المدني فعمؿ فيو فترة، حيث كلي قضاء ) 
بركسا(، ثـ قضاء )اسطنبكؿ(،  ثـ انتقؿ إلى القضاء العسكرم، كقد استحكذ 

بلثيف عاما، القضاء عمى الجزء األكبر مف حياتو حيث ظؿ في ىذا المنصب ث
( حتى عاـ اثنيف ِٓٗمف عاـ اثنيف كخمسيف كتسعمائة مف اليجرة )

 .(1) (ِٖٗكثمانيف كتسعمائة مف اليجرة  )

كقد تميز رحمو ا تعالى بالدقة المتناىية كاإلتقاف في جميع المياـ التي 
ككمت إليو، فكاف مثاال نادرا لمتفاني كالعمـ كالتبحر كالخبرة، كالتميز، في 

كاب دريس كالقضاء كالفتيا، كقد ذكر عنو المؤرخكف أنو الت كىافى يٍكتب اٍلجى
عمى منكاؿ مىا يىٍكتيبوي السَّاًئؿ مف اٍلخطاب كىاقعا عمى ًلسىاف اٍلعىرىب كالعجـ 

ًميأسىارىٍت ، حتى مف المنثكر كالمنظـك .(2)كىالرـك  ـك ًفي ػػػػػػع اٍلعيمي ػػػػػػجكبتو ًفي جى
                                                           

، الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة لنجـ الديف ُْْالشقائؽ النعمانية ص:ُ-  
 .ُّ/ّمحمد بف محمد الغزم 

كفي ىذا إشارة إلى أنو رحمو ا تعالى كاف ممما بأكثر مف لغة مف المغات الحية  ِ-  
التي كانت مكجكدة في عصره، كقد كاف ذلؾ رافدا ميما مف ركافد ثقافتو التي مكنتو مف 
التعامؿ مع كافة الثقافات المختمفة في عصره مما سيؿ عميو ميمة التكاصؿ مع الناس. 

 =م حمؿ أمانة العمـ كالتعميـ، كقد ذكر صاحب الشقائؽ النعمانيةكىكذا فميكف العالـ الذ
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ِِّ 

ـكفاؽ مسير اآل  .(1)النُّجي

َـّ ًفي سنة ًإٍحدىل  »قاؿ صاحب النكر السافر كاصفا استقامة منيجو: ث
كىافى سمككو الى عكج ًفيو كىالى أمت، فتاكىخمسيف كلي منصب اإل  .(2)«اكى

 آثبسِ انعهًٍخ -ه
لـ يخمؼ أبك السعكد كثيرا مف المؤلفات النشغالو بالقضاء كالفتيا حيث قضى 

بذلؾ عف التأليؼ كالتصنيؼ كقد قاؿ معبرا عف  فييما معظـ حياتو، فشغؿ
 ،كتدلت الشئكف ،كتغيرت األطكار ،فمضت الدىكر كالسنكف »تمؾ الحاؿ:

كأخرل في قضاء  ،فابتميت بتدبير مصالح العباد برىة في قضاء الببلد
كتزاحـ  ،فحاؿ بيني كبيف ما كنت أخاؿ تراكـ الميمات ،العساكر كاألجناد

كالتردد إلى  ،كىجـك الصكارؼ كالعكائؽ ،رض كالعبلئؽكجمـك العكا ،األشغاؿ
 .(3)«كالتنقؿ مف دار إلى دار ،المغازم كاألسفار

كمع ذلؾ فقد ترؾ مجمكعة مف المؤلفات القيمة في التفسير كالفقو حازت 
 إعجاب أىؿ العمـ في عصره كبعد عصره، كنذكر منيا:

                                                           

نماذج لفتاكاه المنطكمة، كالمنثكرة المسجكعة، ككذلؾ فتاكاه المكتكبة بغير  ِْْص:==
 العربية، كالتي يضيؽ عف إيرادىا نطاؽ البحث.

 .ُْْالشقائؽ النعمانية ، ص:ُ-  
 .ُِٔي الديف العيدركس، ص:النكر السافر عف أخبار القرف العاشر لمحيِ-  
 .ٔ/ُإرشاد العقؿ السميـ ّ-  
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ِّّ 

كىك  «إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ »تفسيره لمقرآف كالمسمى: -ُ
، كقد اختمس مف كقتو -رحمو ا تعالى-أعظـ ما ألَّؼ اإلماـ أبك السعكد 

عرل اآلماؿ  انصرمتمما ف »فرصة ألفو فييا، كقد قاؿ عف ذلؾ في مقدمتو:
كشمؿ األسباب  ،كرأيت أف الفرصة عمى جناح الفكات ،عف الفكز بفراغ الباؿ

كدنا األجؿ مف  ،كتضاءلت القكل كالقدر ،كقد مسنى الكبر ،رؼ الشتاتفي ش
 ،كأشرفت شمس الحياة عمى األفكؿ عزمت عمى إنشاء ما كنت أنكيو ،الحمكؿ

 .(1)«كتكجيت إلى إمبلء ما ظمت أبتغيو
عجابيـ،   »قاؿ عنو طاش كبرل زاده:كقد حظي ىذا التفسير بثناء العمماء كا 

قد  لـ تقرع ًبًو اآل ،تسمح ًبًو االذىاف تى ًفيًو ًبمىا لـأكى ذاف فىصدؽ اٍلمثؿ كى
كىىيكى  »كقاؿ الشككاني عنو في البدر الطالع:، (2)«خركؿ لآلالسائر كـ ترؾ األ 

كغير ذلؾ كثير مف ، (3)«مف أجؿ التفاسير كأحسنيا كأكثرىا تىٍحًقيقا كتدقيقا
 عبارات الثناء. 

 .(4)ذكرىا صاحب كشؼ الظنكفكلو غير التفسير المذككر مجمكعة مؤلفات 

                                                           

 .ٔ/ُإرشاد العقؿ السميـ ُ-  
 .ْْْالشقائؽ النعمانية، ص:ِ-  
 .ُِٔ/ُالبدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف التاسع ّ-  
مف تمؾ المؤلفات: رسالة بعنكاف:) حسـ الخبلؼ في المسح عمى الخفاؼ(، رسالة في كقؼ ْ-  
كجكازه، بضاعة القاضي في الصككؾ، فتاكل المكلى أبي السعكد، كقد جمعيا بعض النقكد 

تبلميذه، تعميقة عمى الكشاؼ بعنكاف:) معاقد الطراؼ في أكؿ تفسير سكرة الفتح مف الكشاؼ(. 
 .ِّٓ/ِ،ىدية العارفيف لمبغدادمُْٕٓ،ُُِٗ/ِ، ِْٕ،ٖٖٗ،ٓٔٔ/ُينظر: كشؼ الظنكف :
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ِّْ 

نما بما يتضمنو  عمى أف العبرة ليست بكثرة الكتب التي يخمفيا العالـ، كا 
الكتاب مف العمـ النافع، كما يتركو مف أثر في التخصص الذم ينتمي إليو، 
كقد كاف لمؤلفات اإلماـ أبي السعكد كخاصة تفسيره العظيـ النصيب األكفى 

 كاألثر العظيـ فيمف أتى بعده.مف الذيكع كاالنتشار، 

 ٔفبتّ
، كلقاء الحي  بعد حياة حافمة بجبلئؿ األعماؿ كاف البد مف األجؿ المحتـك

، فأسمـ اإلماـ أبك السعكد ركحو إلى بارئيا في ليمة  سحرى القسطنطينية  القيـك
مف  جمادل األكلى سنة اثنتيف كثمانيف كتسعمائة مف خامسفي الاألحد 
فف بمقبرتو التي كدي ، شيدىا الجـ الغفير، جنازتو حافمةكانت قد ك  اليجرة،

سيدنا  -صمى ا عميو كسمـ -صاحب رسكؿ ا أنشأىا بالقرب مف تربة 
 »، قاؿ صاحب النكر السافر: -رضي ا تعالى عنو-أبي أيكب األنصارم 

ًة مف أىعمىى ،تى نعيو ًإلىى اٍلحـرأ كقد بلى صي ، زىٍمزىـ فىنيكدمى ًبالصَّ ة مّْ كى بلى مىٍيًو صى ي عى
 .(1)«كرثاه جمىاعىة مف أىؿ مىكَّة ،اٍلغىاًئب

 ثبٍَب : اإلعدبص انجٍبًَ نهقشآٌ عُذ اإليبو أثً انسعٕد سمحّ اهلل 
بقضية اإلعجاز البياني  -رحمو ا تعالى -عيًني شيخ اإلسبلـ أبك السعكد 

لمقرآف الكريـ عناية فائقة، فمـ يكد يترؾ ناحية مف نكاحي الببلغة القرآنية إال 
كيتعرض ليا، حتى ليمكننا أف نقكؿ إف كتابو قد جمع فأكعى كؿَّ أك جؿ  

                                                           

 .ُِٕ، النكر السافر، ص:ّّ/ّالككاكب السائرة الغزم ُ-  
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ِّٓ 

رحمو  – همى ذلؾ فدكنو تفسير كمف أراد برىانا عمباحث عمـك الببلغة تقريبا، 
 خير شاىد عمى ذلؾ. -ا

الخبير  تناكؿى  المباحث الببلغية -رحمو ا – تناكؿ اإلماـ أبك السعكدكقد 
بدقائقيا العميـ بخفاياىا، حتى أصبح كثيره ممف أتى بعده عالةن عميو في 

بحر التعرض لببلغة القرآف الكريـ، كمف ينظر في فتح القدير لمشككاني، كال
المديد البف عجيبة، كركح المعاني لؤللكسي، كحدائؽ الركح كالريحاف 
لميركم، كفتح البياف لصديؽ حسف خاف، كالتحرير كالتنكير لمطاىر بف 
عاشكر، كأضكاء البياف لمشنقيطي، كمحاسف التأكيؿ لمقاسمي، كالمنار لمحمد 

ىذا  ةصح يدرؾٍ   -رحمو ا -رشيد رضا، كغيرىا بعد عصر أبي السعكد
 ، كما ألبي أبي السعكد مف تأثير كبير فيمف أتكا بعده مف المفسريف.الكبلـ

ىذا التفسير  فيقرأت  »: -رحمو ا –يقكؿ الدكتكر محمد حسيف الذىبي 
أنو كثير العناية بسبؾ العبارة كصكغيا، مكلع كؿ الكلكع  فبلحظت عميو

القرآف الببلغية،  ياحبالناحية الببلغية لمقرآف، فيك ييتـ بأف يكشؼ عف نك 
 يالدقيقة الت ينظمو كأسمكبو، كما أنو ييتـ بإبداء المعان يكسر إعجازه ف

تحمميا التراكيب القرآنية بيف طيَّاتيا، مما ال يكاد يظير إال لمف أكتى حظان 
كافران مف المعرفة بدقائؽ المغة العربية، كيكاد يككف صاحبنا ىك أكؿ 

«الناحيةىذه  يالمفسّْريف المبرزيف ف
 (1). 

                                                           

 .ِْٖ/ُالتفسير كالمفسركف ُ-  
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ِّٔ 

كيرجع كثرة المباحث الببلغية في تفسير أبي السعكد إلى اعتماده عمى أىـ 
تفسيريف اشتغبل باإلعجاز البياني لمقرآف الكريـ، كىما: الكشاؼ لئلماـ 

فقد كاف   -رحميما ا تعالى -الزمخشرم، كأنكار التنزيؿ لمعبلمة البيضاكم 
فييما مف مباحث الببلغة القرآنية، كقد معجبا بيما أشد اإلعجاب، مفتكنا بما 

ال سيما الكشاؼ كأنكار التنزيؿ  »تحدث عف ذلؾ في مقدمة تفسيره قائبل:
كبل منيما قد أحرز قصب  فإف ؛المتفرداف بالشأف الجميؿ كالنعت الجميؿ

مرايا المزايا : صحائفيما ،كأنو مرآة الجتبلء كجو اإلعجاز ،إحراز السبؽ أمَّ 
كلقد كاف في سكابؽ  ،(1)افيقكقبلئد العً  ،مافعقكد الجي  :اكسطكرىم ،الحساف
 ،ف اشتغالي بمطالعتيما كممارستيمااكسكالؼ الدىكر كاألعكاـ أك  ،األياـ

 ،يدكر في خمدم عمى استمرار ،كزماف انتصابي لمفاكضتيما كمدارستيما
كأرتب  ،ف أنظـ درر فكائدىما في سمط دقيؽ، أكأطراؼ النيار ،آناء الميؿ

 .(2)...غرر فرائدىما عمى ترتيب أنيؽ

كقد استكعب اإلماـ أبك السعكد التفسيريف المذككريف استيعابا دقيقا كقاـ 
 بجمع ما فييما مف مباحث الببلغة القرآنية، بيد أنو انفرد عنيما بأمكر منيا:

كثرة المناقشات كالتعقيبات كالردكد، عمييما، خصكصا في مسائؿ  -ُ
 كالبياف.الببلغة، 

التكسع في تناكؿ المسائؿ الببلغية، كالتطرؽ إلى مياديف لـ يتطرقا  -ِ

                                                           

 ) عقي( . ُٖٕ/ِ، العيف ٕٕ/ِّالًعقياف: الذىب الخالص. ينظر: تاج العركس  ُ- 
 .ْ/ُإرشاد العقؿ السميـ  ِ- 
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ِّٕ 

 إلييا.
تكسيع نطاؽ التطبيقات الببلغية في اآليات حيث يأتي عمى أكبر قدر  -ّ

 ممكف مف المباحث الببلغية في اآليات.
الذم اعتمده اإلماـ عبد  «النظـ»اإلكثار مف استخداـ مصطمح  -ْ

 .(1)القاىر الجرجاني أساسا أقاـ عميو نظريتو في إعجاز القرآف
                                                           

النظـ: في المغة: جمع المؤلؤ في السمؾ، كفي االصطبلح: تأليؼ الكممات كالجمؿ  ُ-  
ة الدالالت عمى حسب ما يقتضيو العقؿ، كقيؿ: األلفاظ المترتبة مترتبة المعاني متناسب

 .ِِْالمسكقة المعتبرة دالالتيا عمى ما يقتضيو العقؿ. التعريفات ص:
كالمراد بنظـ القرآف ىك أسمكب تأليفو، الذم بير بو عقكؿ البمغاء، كأعجز بو الفصحاء، 

ـي النحك"، كتعمؿى أف تضعى كبلمؾى الكضعى ا» كالمراد بو عند عبد القاىر:  لذم يىقتضيًو "عم
و التي نيًيجٍت فبل تزيغى عنيا، كتحفىظي الرُّسكـى التي  عمى قكانينًو كأيصكًلو، كتعرؼى مناىجى
ريسمٍت لؾ، فبل تيًخؿَّ بشيءو منيا، كذلؾ أنَّا ال نىعمـ شيئان يبتغيًو الناظـي بنىٍظمو غيرى أفى ينظرى 

مىى ما في كيجكًه كؿَّ بابو كفيركقًو، في صيب بكؿ مف ذلؾ مكانىو، كيستعممىو عمى الصّْحة كعى
 .ُٖدالئؿ اإلعجاز ص:« ينبغي لو 

كقد كانت نظريتو تمؾ ىدما لثنائية المفظ كالمعنى، فقد حمؿ عبد القاىر عمى النقاد 
القدماء كخطأىـ فيما ذىبكا إليو في تفضيميـ لؤللفاظ عمى حساب المعاني، أك لممعاني 

مطي » فاظ، يقكؿ:عمى حساب األل ، كالذم أعيا أمريهي في ىذا الباب، غى ـٍ أف الداءى الدَّكمَّ كاعم
ـى الشعرى بمعناه، كأقؿَّ االحتفاؿى بالمفًظ، كجعىؿى ال ييعطيًو مف المزية إف ىك أىعطى إالَّ  مٍف قدَّ

ؿ عف المعنى   .  ُِٓدالئؿ اإلعجاز ص:« ما فىضى
أعجزتـ مزايا » كقد بمغ القرآف في عمك النظـ كجزالتو مبمغا كصفو عبد القاىر بقكلو: 

ظيرٍت ليـ في نظمًو، كخصائصي صادفكىا في ًسياؽ لفظو، كبدائعي راعىٍتيـ مف مبادئ آيًو 
، كصكرًة  ، كمساًؽ كؿَّ خبرو = كمقاًطعيا، كمجارم ألفاًظيا كمكاقعيا، كفي مضرًب كؿَّ مثؿو
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ِّٖ 

شيكع استخدامو كتكظيفو لممصطمحات الببلغية الشائعة المستقرة   -ٓ
بيف جماىير العمماء كالباحثيف، مما يجعؿ الكتاب كنزا عمميا في 

حد الببلغة التطبيقية، كمكردا غنيا لمباحثيف كالدارسيف عمى 
 .(1)سكاء

السعكد ككتابو كاشتير في األكساط ليذا كغيره ارتفعت مكانة اإلماـ أبي 
العممية كبيف طبلب الدراسات القرآنية شيرة كبيرة، كأصبح مقصدا لعشاؽ 

 الببلغة القرآنية، ينيمكف مف معينو، كيغترفكف مف بحره.
  

                                                           

، كصفةو == ، كمع كؿَّ حيجةو كبيرىافو ، كترغيبو كترىيبو عبلـو كتىذكيرو كؿَّ ًعظىةو كتنبيوو، كا 
كتبياف، كبىيرىيـ أنَّيـ تأمَّمكه سيكرةن سكرةن، كعىٍشران عىشران، كآية آية، فمـ يجدكا في الجميع 

اؾ أك أٍشبىو، أك كممة يىٍنبك بيا مكانييا، كلفظةن يينكري شانييا، أك ييرل أفَّ غيىرىا أصمحي ىن
تقانان  ، كنظامان كالتئامان، كا  ، كأعجزى الجميكرى أحرل كأٍخمىؽ، بؿ كجديكا اتّْساقان بىيرى العيقكؿى
، حتى  حكامان، لـ يىدٍع في نفًس بميغو منيـ، كلك حؾَّ بيافكًخو السَّماء، مكضعى طمعو كا 

دالئؿ اإلعجاز « ؿخرسىًت األلسفي عف أف تدعي كتقكؿ، كخذيت القرـك فمـ تممؾ أف تصك
: جمع قـر كىك الفحؿ أك ما لـ يمسو حبؿ أم ترؾ عف الرككب كالعمؿ. ّٗص: . كالقرـك

)  القامكس) قـر
 .ْٓأساليب المعاني في تفسير أبي السعكد، نكر الديف محمد باشا، ص:ُ-  
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ِّٗ 

  ادلجحث األٔل
 انعشثٍخأسهٕة اإلظٓبس يف يقبو اإلضًبس يف انجالغخ 

 :كفيو مطمباف

 ٔيُضنتّ عُذ انجالغٍني ْزا األسهٕة ادلطهت األٔل: يٕقع
احتؿ أسمكب اإلظيار في مقاـ اإلضمار منزلة كبيرة عند عمماء الببلغة 
العربية، كعقدكا لو مباحث في مؤلفاتيـ بينكا مف خبلليا نسب ىذا األسمكب 
إلى مباحث الببلغة العربية، كقبؿ التعرض لذلؾ يجدر بنا أف نعرض لمعنى 

 اإلظٓبس ٔاإلضًبس يف انهغخ ٔاالصطالذ.
 يعىن اإلضًبس: 

مىى ًدقَّةو  »ابف فارس: قاؿ ديىيمىا يىديؿُّ عى اًف، أىحى ًحيحى ًف صى ـي كىالرَّاءي أىٍصبلى ادي كىاٍلًمي الضَّ
، فاألكؿ قكليـ: ًفي الشٍَّيًء،  ذىًلؾى ًمٍف ًخفًَّة المٍَّحـً ميكرنا، كى مىرى اٍلفىرىسي كىغىٍيريهي ضي ضى

قىٍد يىكيكفي ًمفى اٍلييزىاؿ مىى ، كى تىسىتُّرو كىاآٍلًخري يىديؿُّ عى ٍيبىةو كى ًمٍف ىىذىا اٍلبىاًب: ، غى كى
ٍدرًهً  صى ًميًرم شىٍيئنا؛ أًلىنَّوي ييغىيّْبيوي ًفي قىٍمًبًو كى أىٍضمىٍرتي ًفي ضى
 »(1) . 

ما كضع  ، كىك:اسـ مفعكؿ مف أضمرتو، إذا أخفيتو كسترتو :كالمضمر
كىك ، أك حكما ،أك معنى ،لمتكٌمـ، أك مخاطب، أك غائب تقٌدـ ذكره لفظا

، كتسميتو بالضمير أك المضمر تسمية البصرييف، كأما كمنفصؿ ،مٌتصؿ

                                                           

 ، كتاب الضاد، باب الضاد كالميـ، كما يثمثيما.  ُّٕ/ّمقاييس المغة ُ-  
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َِْ 

 .(1)الككفيكف فيسمكنو: الكناية، كالمكني
 كعمى ذلؾ فاإلضمار: استعماؿ الضمير في مكضع االسـ الظاىر.

 :يعىن اإلظٓبس -
الظَّاءي  »يدكر معنى مادة ) ظير( حكؿ البركز كالبياف، قاؿ ابف فارس: 

كزو كىاٍليىاءي  بيري مىى قيكَّةو كى ًحيحه كىاًحده يىديؿُّ عى : ظىيىرى الشٍَّيءي  ،كىالرَّاءي أىٍصؿه صى ًمٍف ذىًلؾى
زى  بىرى ، ًإذىا اٍنكىشىؼى كى «يىٍظيىري ظيييكرنا فىييكى ظىاًىره

(2). 
كعمى ذلؾ يككف المراد باإلظيار ما يقابؿ اإلضمار، أم إظيار االسـ في محؿ 

 مقامو. النطؽ بدال مف إقامة ضميره
 يٕقع أسهٕة اإلظٓبس يف يقبو اإلضًبس يٍ يجبحث انجالغخ انعشثٍخ

ذكر اإلماـ الزركشي في البرىاف أف أسمكب اإلظيار في مقاـ اإلضمار مف 
عىو بعضيـ في المسند إليو؛  بمباحثتتصؿ مسائؿ عمـ المعاني التي  ككضى

ـٍ أىفَّ اأٍلىٍصؿى ًفي  »باب اإلطناب، قاؿ: اأٍلىٍسمىاًء أىٍف تىكيكفى ظىاًىرىةن كىأىٍصؿي كىاٍعمى
ٍنوي كىذىًلؾى  دًَّث عى ٍنوي  ،اٍلميحى كىاأٍلىٍصؿي أىنَّوي ًإذىا ذيًكرى ثىاًنينا أىٍف ييٍذكىرى ميٍضمىرنا ًلبًلٍسًتٍغنىاًء عى
«... ثـ قاؿ: كلمخركج عمى خبلؼ األصؿ أسباب ًبالظَّاًىًر السَّاًبؽً 

(3). 
                                                           

،  شرح التصريح عمى التكضيح ِّي عمـ النحك لجماؿ الديف بف الحاجب الكافية فُ-  
، ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ألبي حياف األندلسي ٕٗ/ُلمشيخ خالد األزىرم 

ِ/ُُٗ ، 
مقاييس المغة ألبي الحسيف أحمد بف فارس، كتاب الظاء، باب الظاء كالياء كما ِ-  

 يثمثيما.  
 .ْْٖ، ِْٖ/ِالبرىاف في عمكـ القرآف ّ-  
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ُِْ 

جرم عمى مقتضى المقررات يمما ال  ىذا األسمكب أفكقد ال حظ الببلغيكف  
نما ىي ضركب مف المخالفة، فترجمكا  بخركج المسند إليو  لوالمتعارفة، كا 

نما كاف عمى عمى خبلؼ مقتضى الظاىر ، أم مقتضى القياس الكضعي، كا 
خبلؼ مقتضى الظاىر ألف عمـ المعاني قكاعد يعرؼ بيا كيفية مطابقة الكبلـ 

، فيأتي البميغ بكبلمو بما يتطابؽ مع ظاىر الحاؿ التي (1)لمقتضى الحاؿ
يتعرض ليا، فيقدـ في مقاـ التقديـ، كيؤخر في مقاـ التأخير، كيستعمؿ الخبر 
في مكضعو، كاإلنشاء في مكضعو، كييظير في مكضع اإلظيار، كييضمر في 
مكقع اإلضمار، فإف خالؼ البميغ ذلؾ الظاىر كعدؿ عنو إلى ما يخالفو كاف 
ذلؾ خركجا عمى مقتضى الظاىر لنكتة تستدعى المخاطب، أك القارئ، أك 

 .(2)السامع إلى البحث عف عمًة خركجو عف مقتضى الظاىر مستعينا بالقرائف

 
                                                           

 .  ّْينظر: عمكـ الببلغة، المعاني، كالبياف، كالبديع ألحمد بف مصطفى المراغي،ص:ُ-  
عقد الببلغيكف بابا لمخركج عف مقتضى الظاىر كأكردكا لو صكرا، منيا: االلتفات، ِ-  

أسمكب الحكيـ، تجاىؿ العارؼ، التغميب، تنزيؿ العالـ منزلة الجاىؿ، تنزيؿ المعقكؿ منزلة 
المحسكس، إقامة المفرد مقاـ الجمع، كعكسو، إقامة الخبر مقاـ اإلنشاء كعكسو، 
االنتقاؿ مف الماضي إلى المضارع كعكسو، التعبير عف المستقبؿ بمفظ الماضي، إلى غير 
ذلؾ، مما يخرج فيو الكبلـ عف مقتضى الظاىر لغايات ببلغية يتغيَّاىا المتكمـ، كأمثمة تمؾ 

يا مف كتب الببلغة العربية، ينظر: عركس األفراح شرح تمخيص الصكر مذككرة في محم
، عمـك الببلغة أحمد مصطفى المراغي ِْٔ/ُالمفتاح، بياء الديف السبكي، ص:

، خصائص ْٕٗ/ُ، الببلغة العربية، عبد الرحمف بف حسف حبنكة الميداني َُْص:
 .ُِْمكسى، ص:التراكيب، دراسة تحميمية لمسائؿ عمـ المعاني، د: محمد محمد أبك 
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ِِْ 

 يُضنخ أسهٕة اإلظٓبس يف يقبو اإلضًبس عُذ انجالغٍني
بيف اإلماـ السكاكي في مفتاح العمـك عند حديثو عف ىذا األسمكب أنو كغيره 

ألساليب التي استعممتيا العرب ليككف الكبلـ أبمغ، كأبعث لنشاط السامع مف ا
كىمتو، فيـ يغايركف في أساليب الكبلـ مف أسمكب آلخر كي ال يمؿ السامع، 

في  أسمكب أدخؿي  إلىالكبلـ إذا انتقؿ مف أسمكب  أف يركفكالعرب  »قاؿ: 
  .(1)«لنشاطو كأمؤل باستدرار إصغائو كأحسف تطريةن ، القبكؿ عند السامع

كقد كشؼ األستاذ الدكتكر محمد أبك مكسى النقاب عف بعض مزايا ىذا 
كلقد أدرؾ الببلغيكف كحي  »األسمكب كما فيو مف الحسف كالمزية فيقكؿ: 

مف شئكف في النفس ال يستطيعيا  «لفظيا»الكممة، كعمميا بما يثيره 
كالتعريض ال  -الضمير -العائد عمييا، فأشاركا إلى أف الكناية  «الضمير»

يعمبلف في العقكؿ عمؿ اإلفصاح كالتكشيؼ، فإذا كاف الضمير يعطي إشارة 
ذىنية إلى العائد عميو، إال أف قدرا كبيرا مف التأثير يظؿ االسـ الظاىر 

حيف يقرع عنو؛ ألنيا تتكلد  ميا نيابةن مٍ محتفظا بو، كال يستطيع الضمير حى 
بجرسو، كارتباطاتو المختمفة جد االختبلؼ، كالتي اكتسبيا في  السمعى  المفظي 

 .(2)«قصتو الطكيمة مع الكممات، كاألحداث، كالمكاقؼ
و أفَّ لمتَّصريح عىمىبلن ال يككفي مثمكقد بيف اإلماـ عبد القاىر الجرجاني 

مف القرآف  كقد أكرد عمى ذلؾ شكاىد مف الشعر العربي، كشكاىدلمكناية، 

                                                           

 .ُٗٗمفتاح العمكـ ألبي يعقكب يكسؼ بف أبي بكر السكاكي، ص:  ُ-
 ِْٕخصائص التراكيب د. محمد محمد أبك مكسى، ص:  ِ-
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِّْ 

ؿى﴾ ﴿الكريـ، كمف ذلؾ: قكلو تعالى:  ؽّْ نىزى ًباٍلحى ؽّْ أىٍنزىٍلنىاهي كى ًباٍلحى كقكلو  (1)كى
مىدي﴾ ده، المَّوي الصَّ عادة المفًظ في أف في إ ، فقد رأل(2)تعالى: ﴿قيٍؿ ىيكى المَّوي أىحى

امة كالنُّبؿ، ما ال يىٍخفى  تمؾ الشكاىد ًمٍثؿً  ٍسًف كالبىٍيجة، كمفى الفىخى مف الحي
 . لك تيًرؾى فيو ك  »كقد عمؽ عمى تمؾ األمثمة بقكلو:مكًضعيو عمى بصيرو

"قٍؿ ىيكى ا أىحده  »: ك«كبالحؽّْ أنزلناه كبو نزؿ »اإلظياري إلى اإلضمار فقيؿ: 
مىدي  ٍسفه كمزيةه ال خفاءى بأم «ىك الصَّ ـى حي  . (3)«رًىمالعيًد

كفي مكضع آخر مف دالئؿ اإلعجاز في حديثو عف إدراؾ الببلغة بالحس 
كالذكؽ نراه أكرد مجمكعة مف الشكاىد الدالة عمى حسف ىذا األسمكب كجماؿ 

 مكقعو مف النفس، كمما أكرده:
 قكؿ الشاعر:  -ُ

يرو غيًر ممنكعً   أضياؼي ًعمراف في ًخٍصبو كفي سىعةو. . . كفي ًحبىاًء كخى
كعً  ك يىٍسيراًف معان. . . عمرك لًبٍطنىًتو كالضيؼي لمجي ك كعمره  (4)كضيؼي عمرو

 كقكؿي آلخر: -ِ
ٍف طيرَّةه راقىٍتؾى فاٍنظيٍر فريبَّما. . . أىمىرَّ مذاؽي العكد كالعكد أخضر   (5)كا 

                                                           

 َُٓسكرة اإلسراء:    ُ-
 ِ، ُسكرة اإلخبلص:    ِ-
 .َُٕ/ُدالئؿ اإلعجاز لمشيخ عبد القاىر الجرجاني    ّ-
، كنياية َِّ/ُالبيت لبشار بف برد، كما في ديكاف المعاني ألبي ىبلؿ العسكرم    ْ-

 .ِٖٖ/ّاألرب في فنكف األدب لمنكيرم 
ببل نسبة، ككذلؾ في الزاىر في معاني  ََُ/ُالبيت في البياف كالتبييف لمجاحظ    ٓ-

 ، ِّٗ/ِكممات الناس ألبي بكر بف األنبارم 
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِْْ 

 : المتنبيكقكؿ  -ّ

 (1). . . إليؾى كأٍىؿي الدىًر دكنؾى كالدىري  يسوقبمف نضرب األمثاؿ أـ مف ن

كقد عمَّؽ عمى الشكاىد السابقة بما يبيف حسف مكقع ىذا األسمكب مف الًحس 
كالذكؽ كالكجداف، كأف الحالة النفسية لمقارئ أك السامع تتأثر بو تأثرا بميغا، 

ليس بخفيٍّ عمى مىٍف لىوي ذكؽه أنو لك أتى مكضع الظاىًر في ذلؾ كمو »فقاؿ: 
ربما أمرَّ مذاؽي العكًد  »، ك«ان كضيؼي عمرًك كىك يسيراف مع »بالضمير فقيؿ:
ٍسفه كمزيةه ال خفاءى «أىؿي الدىر دكنىؾى كىك »، ك«كىك أخضر ـى حي ، لعيًد

، كلكٍف   .(2)«تنكره النفسبأمرًىما، ليس ألفَّ الشعرى يىنكىًسري
رل في بادئ الرأم أفَّ ذلؾ مف أٍجؿ المٍَّبًس، كأنؾى إذا كقد يي  »ثـ قاؿ مكضحا:

 : ، كاف الذم يقىعي في نفًس السامًع أفَّ الضميرى «غبلـي زيدو كىكجاءني  »قمتى
، مف حيثي إنَّا نقكؿ:  بر، إال أنَّو ال يستمرُّ لمغبلـ، كأنؾى عمى أٍف تجيءى لو بخى

، فتىًجدي االستنكارى كنبيكَّ النفًس، مع أٍف ال لىٍبسى «جاءني غممافي زيدو كىك »
ذا كاف كذلؾ، كجى   .(3)«ب أف يككفى السببي غيرى ذلؾمٍثؿى الذم كجٍدناه. كا 

ثـ ذكر رحمو ا مجمكعةن أخرل مف الشكاىد التي استعمؿ فييا أسمكب 
 اإلظيار في مقاـ اإلضمار، كمف ذلؾ:

                                                           

نبي، مف قصيدة يمدح بيا عبد ا بف يحيى البحترم البيت ألبي الطيب المت   ُ-
 . ُٔٔالمنبجي، ديكانو، ص:

 .ٔٓٓ/ُدالئؿ اإلعجاز    ِ-
 .ٕٓٓدالئؿ اإلعجاز ص:   ّ-
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِْٓ 

 قكؿ شاعر الحماسة: -ُ

 (1). . . غدا كالميثي غضبافي  شىدىٍدنا شىدَّةى الميثً 

 قكؿ النابغة:  -ِ

ٍتوي الكرَّ كاإًلقدام دٍت ًعصاما. . . كعمَّمى  (2)انٍفسي عصاـو سكَّ

ال يخفىى عمى مىٍف لو  »ثـ قاؿ معمقا عمى ما في ذلؾ مف الببلغة كالبياف: 
، كأفَّ لو مكقعان في النفس، كباعثنا لؤلر  حية، ال يككف يذكؽه حسىفه ىذا اإلظيارى

دتو"، شيء منو الب ا. ق كبلمو بتصرؼ . "تةًإذا قيؿ: "نفسي عصاـو سىكَّ
 .(3)يسير

كمما تقدـ نرل ما ألسمكب اإلظيار في مقاـ اإلضمار مف مكانة كبيرة عند 
الببلغييف، كلذلؾ اىتمكا بو في مؤلفاتيـ، كتناكلكه بالدراسة كالتحميؿ مبينيف 

 ما لو مف أغراض يقصدىا المتكمـ، كىك ما سيعرض لو المطمب التالي:
                                                           

البيت في حماسة أبي تماـ ضمف مجمكعة أبيات أخرل، كىك منسكب لشيؿ بف   ُ-
عمؽ المرزكؽ عمى شيباف الزماني، كالممقب بالفند كىي القطعة العظيـ مف الجبؿ، كقد 

ر الميث كلـ يأت بضميره تفخيمان كتيكيبلن، كىـ » استعماؿ الشاعر ليذا األسمكب، فقاؿ: كرَّ
 يفعمكف ذلؾ في أسماء األجناس كاألعبلـ. قاؿ عدم:

 ال أرل المكت بسبؽ المكت شيء ... نغَّص المكت ذا الغنى كالفقيرا .
، ٖٕٓ/ُلآللي شرح أمالي القالي ،  إِينظر: شرح ديكاف الحماسة لممرزكقي، ص:  

 . ّٖ/ِْاألغاني 
 .ْٓالبيت لمنابغة الذبياني، ينظر: جميرة أشعار العرب ألبي زيد القرشي، ص:   ِ-
 .ٕٓٓدالئؿ اإلعجاز ص:   ّ-
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِْٔ 

 اإلظٓبس يف يقبو اإلضًبس عُذ انجالغٍنيادلطهت انثبًَ: أغشاض 
تناكؿ الببلغيكف أسمكب اإلظيار في مقاـ اإلضمار بالبحث كالدراسة كبياف  

أغراضو كدالالتو، كتأثيره عمى النفس كالحس كالكجداف، كذلؾ عند حديثيـ 
عف أحكاؿ المسند إليو، كبينكا أف اإلظيار في مقاـ اإلضمار خركج عمى 

ذا الخركج أغراض، يبتغييا المتكممكف مف البمغاء مقتضى الظاىر، كلي
 كالشعراء.

كتختمؼ أغراض اإلظيار في مقاـ اإلضمار حسب اختبلؼ أنكاع المسند إليو، 
ذا  فإذا كاف المسند إليو اسـ إشارة كاف إلظياره في مقاـ اإلضمار أغراض، كا 

 كاف غير ذلؾ فئلظياره أغراض، كىذا تفصيؿ لذلؾ اإلجماؿ:

 اض اإلظٓبس يف يقبو اإلضًبس إرا كبٌ ادلسُذ إنٍّ اسى إشبسح:أٔال: أغش
 ما في قكؿ الشاعر:ك ،كماؿ العناية بتمييزه الختصاصو بحكـ بديع -ُ

 . . . كجاىؿ جاىؿ تمقاه مرزكقا كـ عاقؿ عاقؿ أعيت مذاىبو

 (1). . . كصير العالـ النحرير زنديقا ىذا الذم ترؾ األكىاـ حائرة
                                                           

البيتاف ألبي العبلء المعرم كما في طبقات الشافعية الكبرل لتاج الديف السبكي  ُ-
كقكلو "ىذا" إشارة إلى حكـ سابؽ غير محسكس كىك ،  كينسباف البف الراكندم، ِِّ/ْ

ككف العاقؿ محركمنا، كالجاىؿ مرزكقنا فكاف المقاـ مقاـ المضمر لكنو لما اختص بحكـ 
بديع عجيب الشأف كىك جعؿ األكىاـ حائرة، كالعالـ النحرير زنديقنا كممت عناية المتكمـ 

عمـك الببلغة بتحقيؽ أ. د. بتمييزه، فأبرزه في معرض المحسكس. ينظر: اإليضاح في 
 .ِٖ/ِمحمد عبد المنعـ خفاجي 
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِْٕ 

، كقكؿ كمؿ ظيكره حتى كأنو محسكس بالبصر االسـ المظير قد دعاء أفا -ِ
 الشاعر:

 .(1)ى كما بؾ عمة ... تريديف قتمي، قد ظفرًت بذلؾتعالمًت كي أشجى 

أف األشياء ال تتميز عنده إال باإلشارة بياف السامع، ك  بضعؼ فيـالتعريض  -ّ
 الحسية، كقكؿ الفرزدؽ ييجك جريرنا، كيفتخر عميو:

 (2)فجئني بمثميـ ... إذا جمعتنا يا جرير المجامعأكلئؾ آبائي 

ثبٍَب: أغشاض اإلظٓبس يف يقبو اإلضًبس إرا كبٌ ادلسُذ إنٍّ غري اسى 
 إشبسح

جعؿ المسند إليو متمكننا عند السامع؛ ألف في اإلظيار  :، أمفزيادة التمكي -ُ
، كالمقاـ الذم يقتضي التمكف ىك اإلضمارمف التفخيـ كالتعظيـ ما ليس في 

قيٍؿ ىيكى المَّوي  كقكلو تعالى: ﴿ ككف الغرض مف الخطاب تعظيـ المسند إليو.

                                                           

البيت لمرة بف عبد ا اليبللي، كقكلو: "تعالمت" بمعنى ادعاء العمة. كقكلو: "أشجى"   ُ-
بمعنى أحزف، كقد كضع اسـ اإلشارة مكضع الضمير؛ ألف الظاىر أف يقاؿ: قد ظفرًت بو 

ؿ ظيكره حتى كأنو محسكس بالبصر. بغية أم: بالقتؿ، كالداعي إلى ذلؾ ىك ادعاء كما
 .ُّٔ/ُاإليضاح لتمخيص المفتاح 

كالشاىد قكلو: "أكلئؾ آبائي" حيث أكرد المسند إليو "اسـ إشارة" قصدنا إلى أف يىًصـى   ِ-
ٌس بحاسة البصر، كلك أنو عدد آباءه  جريرنا بكصمو الغباكة، كأنو ال يدرؾ إال الميحى

آبائي لـ يكف فيو ما أراد الشاعر مف التعريض عند مف لو  بأسمائيـ، فقاؿ: فبلف كفبلف
 ذكؽ سميـ. 
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِْٖ 

مىدي﴾ د، المَّوي الصَّ أحى
ؿى﴾ كقكلو: ﴿ ،(1) ؽّْ نىزى ًباٍلحى ؽّْ أٍنزىٍلنىاهي كى ًباٍلحى كى

(2). 
 :كقكؿ الشاعر

 (3)إف تسألكا الحؽ نعط الحؽ سائمو. . . "كالدرع محقبة كالسيؼ مقركب
 بدؿ نعطكـ إياه.

، بدال مف قكؿ الخمفاء: أمير المؤمنيف يأمرؾ بكذا ؿالمأمكر، مثداعي تقكية  -ِ
 .(4)آمرؾ بكذا أنا

 :الشاعر الستعطاؼ كقكؿا  -ّ
 .(5)إليي عبدؾ العاصي أتاكا. . . مقرا بالذنكب كقد دعاكا

 تعهٍق عهى األغشاض انسبثقخ
الذيف ، أٌما األغراض السابقةدراسة الببلغييف ليذا األسمكب غير  يليس ف

، ذلؾ كمسائميـ أكثر تشعبا كاستيعابا ،نكا بعمـك القرآف فكانت نظرتيـ أكسععي 
بأف الميبلحظ عمى تناكؿ الببلغييف ليذا األسمكب اقتصارىـ عمى شكاىد 

                                                           

 .ِ-ُسكرة اإلخبلص:   ُ-
 .ٓسكرة اإلسراء:   ِ-
 .ِِٖ، كاألصمعيات ص/ِّٖالبيت لعبد ا بف عنمة كما في المفضميات لمضبي ص: ّ-
، أساليب ببلغية، د. أحمد مطمكب، ص: ِٕٔ/ُعركس األفراح شرح تمخيص المفتاح   ْ-

َِٓ. 
. كالبيت في معاىد التنصيص عمى شرح شكاىد التمخيص لعبد الرحيـ ِٖ/ِاإليضاحٓ-  

. كنسبو الشيخ عبد المتعاؿ الصعيدم في بغية اإليضاح إلبراىيـ بف َُٕ/ُالعباسي ببل نسبة، 
 لكنو أظير كصؼ العبكدية لغرض االستعطاؼ.« أتيتؾ» ظاىر أف يقكؿ: . ككاف الُّٕ/ُأدىـ

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 م ـ الجزء األول2019والثالثون  ابعمجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الس
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ِْٗ 

الشعر العربي، مع ذكر نماذج يسيرة مف شكاىد التنزيؿ الحكيـ، كأما في 
داف أكسع، كقد احتؿ ىذا ميداف الببلغة القرآنية، فإف المجاؿ أرحب، كالمي

األسمكب مساحة ليست باليسيرة في حقؿ الببلغة القرآنية، كأخذ مساحة رحبة 
في الدراسات القرآنية كاىتـ بو المؤلفكف في تمؾ الدراسات اىتماما كبيرا، 
كأكسعكا لو مساحة غير قميمة في دراساتيـ، حيث عززكا أغراضو بالشكاىد 

بجبلء ما ليذا األسمكب مف أىمية كبيرة في القرآنية الكثيرة التي أكضحت 
التنزيؿ الحكيـ، فقد عقد لو صاحب البرىاف مبحثا في النكع السادس 
كاألربعيف) في أساليب القرآف كفنكنو البميغة( ، كذكر لو سبعة عشر 

، كذكر لو (2)،  كتناكلو أيضا السيكطي في اإلتقاف، كمعترؾ األقراف(1)غرضا
 ف برىاف الزركشي. أغراضا معظميا مقتبس م

ثـ تكسع المفسركف في تناكؿ ىذا األسمكب في تفاسيرىـ تكسعا فاؽ تناكؿ 
المؤلفيف في عمـك القرآف كالببلغة القرآنية نظرا لكفرة الشكاىد القرآنية التي 

 يتعرض ليا المفسر مف أكؿ القرآف إلى آخره.

                                                           

. تحت عنكاف: كضع الظاىر ِْٖ/ِالبرىاف في عمـك القرآف لبدر الديف الزركشي ُ-  
 مكضع المضمر

 .ِْٕ/ُ، معترؾ األقراف ِْْ/ّاإلتقاف في عمكـ القرآف لجبلؿ الديف السيكطي ِ-  
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َِٓ 

في رحاب القرآف كفيما يمي مزيد بياف لتمؾ األغراض كالدالالت ليذا األسمكب 
الكريـ، مف خبلؿ تفسير العبلمة أبي السعكد العمادم رحمو ا تعالى، كالذم 
كاف الستنباطاتو أثر كبير فيمف أتى بعده مف المفسريف حيث نقمكا عنو تمؾ 

 األغراض، كما سيتبيف في الصفحات التالية.
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ُِٓ 

 ادلجحث انثبًَ
ى يف تفسري اإليبو أغشاض اإلظٓبس يف يقبو اإلضًبس يف انقشآٌ انكشٌ
 أثً انسعٕد سمحّ اهلل تعبىل.

 :   كفيو مطمباف
   ادلطهت األٔل 

 اإلظٓبس ألغشاض تتصم ثبالسى ادلظٓش.
 -رحمو ا -مف خبلؿ التأمؿ في األغراض التي ذكرىا اإلماـ أبك السعكد 

اإلظيار في مقاـ اإلضمار في القرآف الكريـ، رأيت أف اإلظيار في بعضيا كاف 
لخصكصية تتعمؽ بمفظ باالسـ المظير، كفي بعضيا اآلخر كاف اإلظيار راجعا 
إلى مضمكف الجممة التي كقع فييا اإلظيار في مقاـ اإلضمار، فقسمت 
األغراض عمى ىذا اإلساس إلى ىذيف النكعيف، عمى أف ىذا التقسيـ قد 

 يتداخؿ في بعض األغراض.

اية باالسـ المظير، كاالىتماـ كيدخؿ تحت النكع األكؿ: اإلظيار لقصد العن
بشأنو، أك لمدحو كتشريفو كتفخيمو، أك لمتمذذ بذكره، أك إلدخاؿ الركعة 
 كالميابة بذكره، أك لزيادة تعيينو، كفيما يمي تكضيح كتفصيؿ لذلؾ اإلجماؿ.

 اإلظٓبس نالعتُبء ثشأٌ االسى ادلظٓش. -1
السـ المظير نظرا أظير القرآف في مكضع اإلضمار لبياف كماؿ العناية بشأف ا

ألىميتو بالنسبة لممخاطبيف كمكانتو في كاقع حياتيـ، فكاف إظياره  في 
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حضارا لو في الصكرة ليككف ذلؾ باعثا  مكضع اإلضمار لفتا لؤلنظار إليو، كا 
 عمى العناية بو.

 كقد أدرج اإلماـ أبك السعكد تحت ىذا الغرض شكاىد كثيرة، منيا:

جُّ أىٍشييره  ﴿قكلو تعالى:في في مكضع اإلضمار  «الحج »إظيار لفظ   -ُ  اٍلحى
﴾ جّْ جَّ فىبلى رىفىثى كىالى فيسيكؽى كىالى ًجدىاؿى ًفي اٍلحى ٍعميكمىاته فىمىٍف فىرىضى ًفيًيفَّ اٍلحى مى

(1). 

إلظيار »في مكضع اإلضمار  «الحج »حيث ذكر أف القرآف الكريـ أظير لفظ 
كـكاإلشعاًر بعً ، كماًؿ االعتناًء بشأنو كالتقرُّبى  ،فإف زيارةى البيت المعظَّـ ؛مة الحي

؛ فإف تمؾ (2)«بيا إلى ا عزَّ كجؿَّ مف مكجبات ترًؾ األمكًر المذككرة
 .(3) المنييات مدنّْسة لمف قصد السمكؾ إلى ممؾ الممكؾ

فمف فرضو فييف فبل رفث كال  »كال ريب أف عدكؿ القرآف الكريـ عف قكلو:
إلى ما كردت عميو اآلية لبلىتماـ بتمؾ الفريضة  «فسكؽ كال جداؿ فيو

بىاًنيًو ًعبىادىةي اٍلعيٍمرً  »العظيمة،  مى ـً كى ٍسبلى كختاـ  ،فإف الحج ًمٍف بىٍيًف أىٍركىاًف اإلًٍ
ـٍ  ﴿:فيو أنزؿ ا عز كجؿ ،ككماؿ الديف ،كتماـ اإلسبلـ ،األمر اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي

ـٍ كىأىٍتمىٍمتي  ـى ًديننا﴾ًدينىكي ٍسبلى ـي اإلًٍ رىًضيتي لىكي ـٍ ًنٍعمىًتي كى مىٍيكي ـ بعبادة يعدً  ـٍ أعظً ، ف(4)عى
ًبيىا  رٍ كىأىٍجدً  ،كيساكم تاركيا الييكد كالنصارل في الضبلؿ ،الديف بفقدىا الكماؿ

                                                           

 .ُٕٗسكرة البقرة:  ُ-  
 .ُٕ/ِ، كينظر: محاسف التأكيؿ َِٕ/ُالعقؿ السميـ إرشادِ-  
 .ُْٖ/ُركح المعانيّ-  
 .ّسكرة المائدة:ْ-  
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 ،كفضائميا ،كآدابيا ،كسننيا ،كتفصيؿ أركانيا ،أىٍف تيٍصرىؼى اٍلًعنىايىةي ًإلىى شىٍرًحيىا
    (1)«ىاكأسرار 

كقد ذكر اإلماـ أبك السعكد إلظيار الحج غرضا آخر، كىك اإلشعار بعمة 
تحريـ الرفث، كالفسكؽ، كالجداؿ في الحج؛ ألف تمؾ األمكر ال تميؽ بتمؾ 
الفريضة العظيمة، كال تتناسب مع جبللتيا، فكاف إظيار لفظ الحج في حد 

 زمانا، كمكانا، كحاال.ذاتو كفيبل بتذكير الحاج بعظمة كشرؼ تمؾ الفريضة، 

كال يمتنع أف يككف لؤلسمكب الكاحد أكثر مف غرض كسيأتي لذلؾ أمثمة كثيرة 
يجتمع فييا أكثر مف غرض ألسمكب اإلظيار في مقاـ اإلضمار، كىذا مف 

 دالئؿ إعجاز القرآف الكريـ، كبمكغو في ذلؾ الغاية التي ليس كراءىا غاية.

﴿ ييٍؤًتي اٍلًحٍكمىةى في مكضع اإلضمار في قكلو تعالى:  «الحكمة»إظيار لفظ  -ِ
ٍيرنا كىًثيرنا مىٍف ييٍؤتى اٍلًحٍكمىةى فىقىٍد أيكًتيى خى إلظيار االعتناًء ».(2)﴾...مىٍف يىشىاءي كى

 . (3)«كلئلشعار بًعمة الًحكـ ،بشأنيا

، كلكف القرآف قصد بيذا اإلظيار إلى «كمف يٍؤتىيا»ككاف الظاىر أف يقاؿ: 
االعتناء بشأف الحكمة، كلفت األنظار إلى ما ليا مف مقاـ عظيـ، كفي معنى 

ما فيو مف عجائب الحكمة أقكاؿ، قيؿ ىي: المعرفة بالقرآف كمكاعظو، ك 
رار، كقيؿ: اإلصابة في القكؿ كالفعؿ، كقيؿ ىي: العمـ كالعمؿ بو، كقيؿ األس

                                                           

 . بتصرؼ يسيرِّٗ/ُإحياء عمكـ الديف ُ-  
 .ِٗٔسكرة البقرة:ِ-  
 .ُْ/ِ، كينظر: ركح المعاني ِِٔ/ُإرشاد العقؿ السميـ  ّ-  
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ـي عم :كقيؿ ىي ىي: معرفة معاني األشياء كفيميا، ى األفعاؿ الحسنًة اإلقدا
 .(1) النبكة، كقيؿ: معرفة حقائؽ األشياء، كقيؿ: الصائبة

كال ريب أف تمؾ المعاني المذككرة في المراد بالحكمة مما يرشح إبرازىا في 
 معرض النطؽ دكف الكناية عنيا، لتيتـ النفكس بأمرىا كتعتني بشأنيا.

يؤتى الحكمة، ككفى كالغرض اآلخر ىك التعميؿ لكثرة الخير الذم يؤتاه مف 
 بيا عطاءن. 

ـٍ  ﴿في قكلو تعالى: «النكر »إظيار لفظ  -ّ ييًريديكفى أىٍف ييٍطًفئيكا نيكرى المًَّو ًبأىٍفكىاًىًي
﴾ كفى لىٍك كىرًهى اٍلكىاًفري َـّ نيكرىهي كى يىٍأبىى المَّوي ًإالَّ أىٍف ييًت كى

(2). 

 «كا متمو »ككاف حقو اإلضمار لك جرل الكبلـ عمى مقتضى الظاىر، فيقاؿ:
 كلكف القرآف أظيره اىتماما كعناية بشأف ىذا النكر العظيـ، فيك نكر ا ! 

كفي إظيار النكًر في مىقاـ اإلضماًر  »:-رحمو ا -قاؿ اإلماـ أبك السعكد 
مضافان إلى ضميره عزَّ كجؿَّ زيادةي اعتناءو بشأنو كتشريؼه لو عمى تشريؼ 

شعاره بًعمة الحيك  .(3)«ـكا 

                                                           

، َُٔ/ُالتنزيؿ لمبيضاكم ، أنكار ُّٔ/ُ، الكشاؼ ٕٔٓ/ٓجامع البياف لمطبرم ُ-  
 .َْ/ِ، ركح المعاني لؤللكسي ِِٔ/ُإرشاد العقؿ السميـ 

 .ِّسكرة التكبة : ِ-  
 .ِٕٕ/ٓ، ركح المعاني ُُٕ/ٓإرشاد العقؿ السميـ  ّ-  
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 و الدالةي حجتي كالمراد بنكر ا في اآلية إما: ىيداهي الصادر عف القرآف، أك: 
صٌمى ا  -نبكة محمد : أك، القرآف: عمى كحدانيتو كتقدسو عف الكلد، أك

 . (1)أك: الشريعة الغراء -ـعميو كسمٌ 

كالنكر بيذه المعاني لو مف األىمية ما يبعث عمى االعتناء بأمره، فمذلؾ 
رآف ليككف حاضرا قائما في كجكه مف يريدكف أف يطفئكه، ككأف أظيره الق

القرآف يريد بيذا اإلظيار أف يعامؿ الكارىيف لنكر ا تعالى بنقيض 
مقصكدىـ، حيث أرادكا طمس معالـ الكحي كالنبكة مف القمكب كاآلفاؽ، فأبي 
عمييـ ذلؾ، كأظير نكره في حيز النطؽ تبشيرا بإظياره في حيز الكجكد 

ما آلنافيـ، بإظيار النكر كتكراره في الحديث قصدا إلغاظتيـ، كبعثا مرغ
﴿ييًريديكفى لمحسرة كاليأس في نفكسيـ، كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى في سكرة الصؼ:

﴾ كفى لىٍك كىرًهى اٍلكىاًفري ُـّ نيكرًًه كى ًت ـٍ كىالمَّوي مي  .(2) ًلييٍطًفئيكا نيكرى المًَّو ًبأىٍفكىاًىًي

كفي القرآف الكريـ ليذا لغرض شكاىد كثيرة جاء فييا اإلظيار في مكقع  
رحمو -اإلضمار اىتماما بشأف االسـ المظير، تعرض ليا اإلماـ أبك السعكد 

 .(3)مبينا داللة اإلظيار كببلغتو في تمؾ المكاضع -ا
                                                           

، البحر المحيط ٕٗ/ّ، تفسير البيضاكم ِٔ/ّالمحرر الكجيز البف عطية ُ-  
ٓ/َْٓ. 

 .ٖسكرة الصؼ: ِ-  
مىا كىافى مف ذلؾ ما  ّ-   بّْؾى كى ًء ًمٍف عىطىاًء رى ًء كىىىؤيالى ذكره في قكلو تعالى: ﴿ كيبلِّ نيًمدُّ ىىؤيالى

بّْؾى مىٍحظيكرنا ﴾ اإلسراء: ﴾ َِعىطىاءي رى ، كقكلو تعالى: ﴿ كىأىٍكفيكا ًباٍلعىٍيًد ًإفَّ اٍلعىٍيدى كىافى مىٍسئيكالن
قيٍرآفى اٍلفىٍجًر ًإفَّ ّْاألسراء:   =،ٖٕقيٍرآفى اٍلفىٍجًر كىافى مىٍشييكدنا﴾ اإلسراء:  ، كقكلو تعالى:﴿ كى
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كال ريب أف المخاطبيف بالقرآف مدعككف إلى العناية بما اعتنى بو القرآف، 
كتمؾ ىي الحكمة مف كراء اإلظيار في مكاضع اإلضمار فيما تقدـ مف أمثمة، 

 في المتف كالحاشية.

كمما ىك بسبيؿ مف غرض االىتماـ بشأف االسـ المظير ما كضعو اإلماـ أبك 
 .(1)كالتشريؼ متفخيـالسعكد رحمو ا تعالى تحت غرض اإلظيار ل

بأف الغرض منيا تشريؼ  حيث عمؿ لبعض مكاضع اإلظيار في مقاـ اإلضمار
 االسـ المظير كتفخيمو، كمف ذلؾ:

                                                           

كحي ًمٍف أىٍمًر رىبّْي ...﴾ اإلسراء:== كًح قيًؿ الرُّ يىٍسأىليكنىؾى عىًف الرُّ ، فقد ٖٓكقكلو تعالى: ﴿ كى
بيف رحمو ا أف القرآف أظير ألفاظ: العطاء، كالعيد، كالفجر، كالركح اىتماما بشأنيا 

ية بتمؾ المفاىيـ الميمة في كاقع حياة المسمميف، كال ريب أف كبيانا ألىميتيا، كعنا
التعبير يتأثر كثيرا بيف اإلظيار كاإلضمار، إذ فرؽ كبير بيف ما في اآليات الكريمة، كبيف 
أف يقاؿ في عطاء ربؾ: كما كاف عطاؤه، كأف يقاؿ كأكفكا بالعيد إنو كاف مسؤكال، كأف 

دا، كأف يقاؿ: كيسألكنؾ عف الركح قؿ ىك مف أمر يقاؿ كقرآف الفجر إف قرآنو كاف مشيك 
، ٗٔ، ْٔ/ٖ. ركح المعاني ُِٗ، ُٖٗ، ُٓٔ/ ٓربي. ينظر: إرشاد العقؿ السميـ 

ُُّ ،ُْٔ  . 
ًفي  ُ-   ٍمناهي أىم: عىظٍَّمنىاهي كرفىٍعنىا ًمٍف شىٍأًنًو، كى : أىتىٍينىا فيبلننا فىفخَّ ـي، ييقاؿي ـي ىك: التٍَّعًظي التٍَّفًخي
مىٍيًو كسٌمـ -كىافى النبيُّ :» ِٖٔ/ُ، كدالئؿ البييقيِِالترمذم ص: شمائؿ  -صٌمى ا عى

منا ديكًر كالعييكًف، كيراد بالتفخيـ ىنا رفع شأف «فىٍخمنا ميفىخَّ ، أىٍم: عىًظيمنا ميعىظَّمنا ًفي الصَّ
 االسـ المظير كبياف قدره الشريؼ، كمحمو المنيؼ، كذلؾ بإظيار لفظو دكف ضميره، كىك
كالتكريـ الذم تفعمو المؤسسات كالمجتمعات عندما تشيد بأسماء عظمائيا كأصحاب 

 . التأثير فييا، بذكر أسمائيـ في كؿ مناسبة إشادة بيـ كتنكييا بأمرىـ
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ِٕٓ 

ـٍ كىحيبّْ المًَّو  ﴿قكلو تعالى: -ُ ًمفى النَّاًس مىٍف يىتًَّخذي ًمٍف ديكًف المًَّو أىٍندىادنا ييًحبُّكنىيي كى
ٍكفى  لىٍك يىرىل الًَّذيفى ظىمىميكا ًإٍذ يىرى بِّا ًلمًَّو كى اٍلعىذىابى أىفَّ اٍلقيكَّةى ًلمًَّو كىالًَّذيفى آمىنيكا أىشىدُّ حي

ًميعنا كىأىفَّ المَّوى شىًديدي اٍلعىذىاًب﴾ جى
(1) . 

فقد جاء كبل مف لفظ الجبللة مع لفظ الحب مظيرا في مكضع اإلضمار 
، فيك -جبل جبللو-كالغرض مف ذلؾ ىك تفخيـ كتشريؼ الحب المضاؼ إليو 

ؿ كماؿ كجبلؿ، كىك أعمى ليس حبا عاديا إنما ىك حب ا تعالى الذم لو ك
كأغمى أنكاع الحب، كقد جاء ذلؾ في معرض الحديث عف حب المشركيف 
آلليتيـ كرؤسائيـ كما يحب المؤمنكف ربيـ، لكنيا بينت أف حب المؤمنيف 
 كأعمى كأشرؼ، كأنو ال مقارنة بيف نكعي الحب عمى اإلطبلؽ، كقد جمت 

فظ الجبللة تشريفا لو، كتفخيما اآلية ذلؾ المعنى بإظيار الحب مضافا إلى ل
لشأنو بتمؾ اإلضافة الكريمة، كىذا ما لمحو أبك السعكد رحمو ا تعالى، 

يثاري اإلظيار في مكضًع اإلضماًر لتفخيـً الحيبّْ كاإلشعاًر بعٌمتو »فقاؿ:  .(2)«كا 

ٍجيىوي ًلمًَّو كىىيكى ميٍحًسفه كىاتَّبىعى ًممَّةى  ﴿قكلو تعالى:  -ِ ـى كى مىٍف أىٍحسىفي ًديننا ًممٍَّف أىٍسمى كى
ًنيفنا  ـى حى ًميبلن  -ًإٍبرىاًىي ـى خى ذى المَّوي ًإٍبرىاًىي  .(3)﴾-كىاتَّخى

عميو السبلـ في مكضع اإلضمار قصدا إلى  «إبراىيـ  »فقد أظيرت اآلية لفظ 
كتعظيما ألمره كرفعا لمقداره، كىذا ما قرره  -عميو السبلـ-تفخيـ شأنو 

                                                           

 .ُٓٔسكرة البقرة: ُ-  
 .ُٖٔ/ُإرشاد العقؿ السميـ  ِ-  
 .ُِٓسكرة النساء:  ّ-  
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ِٖٓ 

في  -صمى ا عميو كسمـ - ظيارها  ك  »العبلمة أبك السعكد رحمو ا فقاؿ:
كتأكيًد استقبلًؿ  ،كالتنصيًص عمى أنو الممدكحي  ،مكقع اإلضمار لتفخيـ شأًنو

 .(1)«الجممًة االعتراضية

، كمعناىا أف -السبلـعميو -كال ريب أف لفظ الخمة مختص بسيدنا إبراىيـ 
و بكرامات تيشبو كراماًت الخميًؿ عند خميمو ا ، كىذا ببل شؾ (2)اصطفاه كخصَّ

مكاف عاؿ، كمحؿ رفيع، فكاف اإلظيار تفخيما كتعظيما لمقاـ ذلؾ النبي 
كاتخذه ا »كفرؽ كبير بيف أف يككف التعبير:  -عميو السبلـ –الكريـ 
 كرد عميو التنزيؿ.باإلضمار، كأف يككف كما  «خميبل

، كقد زاد عميو (3)-رحمو ا -قمت: كىذا المممح في تفسير اإلماـ البيضاكم
اإلماـ أبك السعكد غرضا آخر لئلظيار كىك: تأكيد استقبلؿ الجممة 

 االعتراضية.

رىبّْ اأٍلىٍرًض رىبّْ اٍلعىالىًميفى  ﴿قكلو تعالى:  -ّ ٍمدي رىبّْ السَّمىاكىاًت كى لىوي * فىًممًَّو اٍلحى كى
ـي﴾ ًكي اٍلًكٍبًريىاءي ًفي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىىيكى اٍلعىًزيزي اٍلحى

(4) . 
                                                           

، ُْٖ/ّ، ركح المعاني ٓٔٓ/ُ، كينظر: البحر المديدِّٔ/ِإرشاد العقؿ السميـ  ُ-  
 .ُّٓ/ّمحاسف التأكيؿ 

ٌما ألٌنيا تخٌؿ الٌنفس، فتؤٌثر ِ-   مَّةي: المكٌدة، إٌما ألٌنيا تتخٌمؿ الٌنفس، أم: تتكٌسطيا، كا  الخي
ٌما لفرط الحاجة إلييا، يقاؿ منو: الن فيك  فييا تأثير الٌسيـ في الٌرمٌية، كا  الَّة كًخبلى خالمتو ميخى

 ) خؿ( .َِٗخميؿ. المفردات في غريب القرآف لمراغب األصفياني ص:
 .ََُ/ِأنكار التنزيؿ لمبيضاكم  ّ-  
 .ّٕ، ّٔسكرة الجاثية: ْ-  
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ِٓٗ 

جاء اإلظيار في اآلية لمسماكات كاألرض في مكضع اإلضمار كلك جرل عمى 
بيانا لفخامة كعظمة كبريائو تعالى  «كلو الكبرياء فييما »الظاىر لقاؿ:

يتأبى عميو أحد فييما، كال شؾ أف الشامؿ لكؿ مف في السماكات كاألرض ال 
ذلؾ مما يجمي بعض مظاىر عظمتو تعالى كعظمة كبريائو الذم ال يخرج أحد 

لما كاف لو ىذا الكقع الذم  «كلو الكبرياء فييما »عف سمطانو، كلك قاؿ :
لىوي اٍلًكٍبًريىاءي ًفي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض﴾يحدث في النفس مف قكلو تعالى:   ﴿كى

ؾ لمسامع فرصة يجكؿ فييا بفكره في أرجاء السماكات كاألرض عمى حيث يتر 
الذم ال  -تعالى -سعتيما، كعظمتيما، فيعكد كقد أيقف بعظمة كبرياء ربو

تبمغ كنيىوي األكىاـ، كال تتكصؿ إلى معرفة قدره العقكؿ كاألفياـ، قاؿ شيخ 
ظيارىم» اإلسبلـ:  .(1)«في مكقًع اإلضماًر لتفخيـً شأًف الكبرياءً  اكا 

كقد جاء لفظ )الرب( مظيرا أيضا في اآلية تعزيزا لذلؾ المعنى، كذلؾ لمتأكيد 
شاممة لمكؿ ال يخرج أحد عف مربكبيتو سبحانو  -تعالى –كلبياف أف ربكبيتو 

 .(2)كتعالى

ـٍ كىالمَّوي ذيك  ﴿قكلو تعالى:  -ْ ٍنكي لىقىٍد عىفىا عى ـٍ كى ـٍ ًليىٍبتىًميىكي ٍنيي ـٍ عى رىفىكي مىى ثيَـّ صى فىٍضؿو عى
﴾ اٍلميٍؤًمًنيفى

(3). 

                                                           

 .ٕٔ/ٖإرشاد العقؿ السميـ  ُ-  
 .َُٔ/ُّركح المعاني ِ-  
 .ُِٓسكرة آؿ عمراف: ّ-  
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 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

َِٔ 

كا  »ككاف الظاىر أف يككف التعبير  ﴿ اٍلميٍؤًمًنيفى ﴾فقد أظيرت اآلية لفظ 
كذلؾ تشريفا ليـ بكصؼ اإليماف الذم ىك أحسف ما  «ذك فضؿ عميكـ

يكصؼ بو إنساف؛ إذ ىك تصديؽ با تعالى كنسبة إليو كىي ببل شؾ أشرؼ 
كاإلظياري ، كالمرادي بالمؤمنيف إما المخاطبكف »سعكد:نسبة، قاؿ اإلماـ أبك ال

كـ ما الجنسي  ،في مكقًع اإلضماًر لمتشريًؼ كاإلشعاًر بعمة الحي كىـ داخمكفى  ،كا 
 .(1)«في الحكـ دخكالن أكليان 

أرجح، ألنو  -رحمو ا -قمت: كالكجو الثاني الذم ذكره اإلماـ أبك السعكد 
 أعـ كأشمؿ.

شكاىد كثيرة تندرج تحت ىذا الغرض، أكردىا اإلماـ أبك كفي القرآف الكريـ 
تعالى مبينا أف الغرض مف اإلظيار في مقاـ اإلضمار  -رحمو ا-السعكد 

فييا ىك تفخيـ شأف االسـ المظير كتشريفو، باإلضافة إلى أغراض أخرل 
 .(2)تحتمميا اآلية

                                                           

 .ٗٗ/ِإرشاد العقؿ السميـ ُ-  
مىى نيكرو يىٍيًدم المَّوي ًلنيكرًًه مىٍف يىشىاءي﴾، النكر: ِ-   ، ّٓمف ذلؾ: قكلو تعالى: ﴿ نيكره عى

حيث أظير القرآف لفظ النكر لزيادة تقريرًه كتأكيًد فخامًتو الذَّاتيًَّة بفخامًتو اإلضافيًة النَّاشئًة 
ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذيفى أيكتيكا نىًصيبنا ًمفى اٍلًكتىاًب مف إضافًتو إلى ضميره عزَّ كجؿَّ كقك  لو تعالى: ﴿ أىلى

﴾ حيث أظير لفظ  ـٍ ميٍعًرضيكفى ـٍ كىىي لَّى فىًريؽه ًمٍنيي ـٍ ثيَـّ يىتىكى ـى بىٍينىيي ييٍدعىٍكفى ًإلىى ًكتىاًب المًَّو ًليىٍحكي
 المراجعة إليو. الكتاب مضافا إلى لفظ الجبللة تشريفا لو كتفخيما، كتأكيدا لكجكب

ـي اٍلميٍفًمحيكف﴾ المجادلة: - ، حيث ِِقكلو تعالى: ﴿ أيكلىًئؾى ًحٍزبي المًَّو أىالى ًإفَّ ًحٍزبى المًَّو ىي
 ==أظير حزب ا مضافا إلى لفظ الجبللة تشريفا ليـ كبيانا الختصاصيـ بو تعالى.
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ُِٔ 

 اإلظٓبس نرتثٍخ ادلٓبثخ، ٔإدخبل انشٔعخ -2
دخاؿ الركعة في قمب المخاطب بما يقذفو فيو االسـ كيقصد بيذا الغرض إ

المظير مف ىيبة كجبلؿ لما لو مف صفات يستحضرىا السامع عندما يطرؽ 
 سمعىو االسـ الظاىر.

كقد تجمى ىذا الغرض في أكضح صكره في مكاضع إظيار لفظ الجبللة في 
يـ كقعنا ألف لمفظ الجبللة بمدلكلو الكر ذلؾ  مكضع اإلضمار في القرآف الكريـ؛

ظياره في معرض الخطاب في مكضع اإلضمار إنما يراد  عظيمنا في القمكب، كا 
منو إلقاء الركع في قمكب المخاطبيف أيا كاف نكعيـ لما ليذا االسـ الجميؿ 

 مف صفات الجبلؿ التي تنخمع ليا القمكب.

كخذ المصحؼ كاقرأ فيو مف أم مكضع » يقكؿ الدكتكر محمد أبك مكسى:
تشاء تجد ىذا األسمكب، ككأنو أصؿ مف أصكؿ الببلغة القرآنية، تجد أسماء 

                                                           

رىسيكلىوي كىالَّ  -== ؿَّ المَّوى كى مىٍف يىتىكى ﴾ قكلو تعالى: ﴿ كى ـي اٍلغىاًلبيكفى ًذيفى آمىنيكا فىًإفَّ ًحٍزبى المًَّو ىي
ـٍ ٔٓالمائدة: * فىاًكًييفى ًبمىا آتىاىي نىًعيـو نَّاتو كى ، لمغرض ذاتو، كقكلو تعالى:﴿ ًإفَّ اٍلميتًَّقيفى ًفي جى

﴾ الطكر:  ًحيـً ـٍ عىذىابى اٍلجى بُّيي ـٍ رى قىاىي كى ـٍ كى بُّيي ى ضميرىـ ، حيث أظير لفظ الرب مضافا إلُٖرى
 تشريفا ليـ كتفخيما بتمؾ النسبة التي ال نسبة أشرؼ منيا كال أعظـ.

غي  - مىى رىسيكًلنىا اٍلبىبلى ـٍ فىًإنَّمىا عى لٍَّيتي قكلو تعالى: ﴿ كىأىًطيعيكا المَّوى كىأىًطيعيكا الرَّسيكؿى فىًإٍف تىكى
﴾ التغابف: عميًو  -لتشريًفوً  ، حيث أظير لفظ الرسكؿ مضافا إلى نكف العظمةُِاٍلميًبيفي
بلةي كالسَّبلـي  بلةي كالسَّبلـي  -الصَّ كاإلشعار بمداًر الحكـً الذم ىكى ككفي كظيفتو عميًو الصَّ

 محضى الببلًغ كلزيادًة تشنيًع التكلّْي عٍنوي.
 .ِٖٓ/ٖ، ِِْ/ٖ، َِ/ِ، ُٖٕ/ٔينظر: إرشاد العقؿ السميـ: 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 م ـ الجزء األول2019والثالثون  ابعمجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الس

                                                                 

   

                       

 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِِٔ 

ا ىذا االسـ األعظـ يقع ىذا المكقع في كثير مف  ا الحسنى، كخصكصن
الجمؿ القرآنية لينساب نكرىا الغامر في القمكب، كتشيع مدلكالتيا فتتمكف مف 

كتتقرر في السرائر أحسف قرار، كبذلؾ تتربى ميابة  النفكس زيادة تمكف،
ف في صدرىا خشية إال  كالحؽ كحده في األمة التي يربييا القرآف، فبل يك

 . (1)كلمحؽ

أمثمة كثيرة ليذا الغرض،  -رحمو ا تعالى -كقد ذكر اإلماـ أبك السعكد 
 منيا:

ـي المَّ  ﴿قكلو تعالى:  -ُ ييعىمّْميكي ًميـه﴾كىاتَّقيكا المَّوى كى وي كىالمَّوي ًبكيؿّْ شىٍيءو عى
(2). 

 ،كتربيًة الميابةً  ،إلدخاؿ الركعةً  »الجبللة في الجمؿ الثبلث  كيرر لفظي 
فإف األكلى حثّّ عمى  ؛كلمتنبيو عمى استقبلًؿ كؿ منيا بمعنى عمى حيالو

اإلماـ . كقد أفاد (3)«كالثانية كعده باإلنعاـ، كالثالثة تعظيـه لشأنو تعالى ،التقكل
، كالمتأمؿ (4)أبك السعكد ىذا المعنى مف تفسير العبلمة البيضاكم رحمو ا

في ىذا األسمكب يدرؾ الفرؽ بينو كبيف ما لك جاء عمى الظاىر فقاؿ: 
 .«كاتقكا ا كيعممكـ كىك بكؿ شيء عميـ»

ـي الشٍَّيطىافي إً ﴿تعالى: قكلو -ِ ٍمعىاًف ًإنَّمىا اٍستىزىلَّيي ـٍ يىٍكـى اٍلتىقىى اٍلجى لٍَّكا ًمٍنكي فَّ الًَّذيفى تىكى
                                                           

 ِْٕخصائص التراكيب د. محمد محمد أبك مكسى، ص:  ُ-
 .ِِٖسكرة البقرة: ِ-  
 .ُِٕ/ُإرشاد العقؿ السميـ ّ-  
 .ُٓٔ/ُأنكار التنزيؿ ْ-  
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ِّٔ 

ًميـه  ـٍ ًإفَّ المَّوى غىفيكره حى ٍنيي لىقىٍد عىفىا المَّوي عى  .(1)«ًببىٍعًض مىا كىسىبيكا كى

فس كال ريب أف إظيار لفظ الجبللة في مكطف االمتناف بالعفك مما يبعث في ن
المعفكّْ عنيـ شعكرا مف الميابة حيف يستحضركف صفاتو، ككيؼ أنيـ خالفكا 
أمره مع ما لو مف تمؾ الصفات، إضافة إلى ما فيو مف معنى التعميؿ المشار 

، كلك جرل عمى (2)عفا عنيـ ألف العفك مف صفاتو-تعالى –إليو؛ فإنو 
كالفرؽ بيف التعبيريف ، «كلقد عفا ا عنيـ إنو غفكر حميـ»الظاىر لقاؿ: 

 كاضح .

كىٍمتيـٍ بىٍيفى  ﴿قكلو تعالى: -ّ ذىا حى ـٍ أىٍف تيؤىدُّكا اأٍلىمىانىاًت ًإلىى أىٍىًميىا كىاً  ًإفَّ المَّوى يىٍأميريكي
ـٍ ًبًو ًإفَّ المَّوى كىافى سىًميعنا  النَّاًس أىٍف تىٍحكيميكا ًباٍلعىٍدًؿ ًإفَّ المَّوى ًنًعمَّا يىًعظيكي

بىًصيرنا﴾
(3). 

كقد أظير القرآف لفظ الجبللة في ىذا المكضع ألف الحديث فيو عف أداء 
األمانات إلى أىميا كإلظيار لفظ الجبللة أثر كبير في تخكيؼ الخائنيف 
ألماناتيـ مف عقابو جؿ جبللو، كمقاـ المكاعظ يقتضي مثؿ ذلؾ التعبير، قاؿ 

ظيار االسـ الجميؿ لتربية المياب »اإلماـ أبك السعكد:  .(4)«ةكا 

                                                           

 .ُٓٓسكرة آؿ عمراف: ُ-  
 .َُّ/ِينظر: إرشاد العقؿ السميـ ِ-  
 .ٖٓسكرة النساء: ّ-  
 .ُّٗ/ِإرشاد العقؿ السميـ  ْ-  
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ِْٔ 

كالمتأمؿ في المكاضع السابقة يرل أف إظيار لفظ الجبللة في مكضع 
اإلضمار إنما ىك القتضاء المعنى إظياره؛ حيث إف المعاني التي تتحدث 
عنيا اآليات مما ييحتاج في تقريرىا إلى نكع مف الييبة كالتخكيؼ، كىك ال 

بما لبلسـ  يحدث إال بذلؾ اإلظيار الذم ييحدث في القمكب تمؾ الييبة كالركعة
الجميؿ مف صفات العزة، كالجبلؿ، كالقير، كالغمبة، التي يستحضرىا السامع، 
كالمخاطب، فيككف ليا تأثير كبير في انقياده لما ييتمى عميو مف أكامر كنكاه، 
فينقاد كيطيع، كلك جرل التعبير عمى اإلضمار كما يقتضيو ظاىر الكبلـ لفاتت 

 تمؾ المعاني. 
جدا ليذا الغرض في القرآف الكريـ، تعرض ليا  شيخ  كىناؾ أمثمة كثيرة

اإلسبلـ أبك السعكد رحمو ا تعالى، مبينا أف الغرض مف إظيار لفظ الجبللة 
في مكضع اإلضمار ىك تربية الميابة في القمكب بما يكحيو لفظ الجبللة مف 

 . (1)عظمة كميابة
                                                           

كا ًفي اأٍلىٍرًض أىٍربىعى ُ-   ٍيري مف تمؾ المكاضع: قكلو تعالى: ﴿ فىًسيحي ـٍ غى ةى أىٍشييرو كىاٍعمىميكا أىنَّكي
 .ِميٍعًجًزم المًَّو كىأىفَّ المَّوى ميٍخًزم اٍلكىاًفًريف﴾ التكبة: 

﴾ النكر: لىى المًَّو اٍلمىًصيري ًلمًَّو ميٍمؾي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاً   .ِْكقكلو تعالى: ﴿ كى
ذى المَّوي ًميثىاؽى بىنً  لىقىٍد أىخى قىاؿى المَّوي كقكلو تعالى: ﴿ كى ـي اٍثنىٍي عىشىرى نىًقيبنا كى بىعىٍثنىا ًمٍنيي ي ًإٍسرىاًئيؿى كى

...﴾ المائدة: ـٍ  .ًُِإنّْي مىعىكي
رىسيكلىوي فىًإفَّ المَّوى شىًديدي  مىٍف ييشىاًقًؽ المَّوى كى رىسيكلىوي كى ـٍ شىاقُّكا المَّوى كى كقكلو تعالى:﴿ ذىًلؾى ًبأىنَّيي

 .ُّاٍلًعقىاًب﴾ األنفاؿ:
رًّْض اٍلميٍؤًمًنيفى عىسىى المَّوي أىٍف ك  حى قكلو تعالى: ﴿فىقىاًتٍؿ ًفي سىًبيًؿ المًَّو الى تيكىمَّؼي ًإالَّ نىٍفسىؾى كى

﴾ النساء: كا كىالمَّوي أىشىدُّ بىٍأسنا كىأىشىدُّ تىٍنًكيبلن  ==. ْٖيىكيؼَّ بىٍأسى الًَّذيفى كىفىري
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِٔٓ 

 اإلظٓبس نهًذذ ٔانثُبء. -3
اإلضمار حيث يعدؿ القرآف عف الكناية  كىك مف أغراض اإلظيار في مقاـ

بالضمير إلى التصريح بكصؼ ظاىر لمغزل، كىك: مدح المخاطبيف بذلؾ 
 الكصؼ كالثناء عمييـ بو، كبياف أنيـ أىؿ ألف يتصفكا بو.

 كقد ذكر اإلماـ أبك السعكد لذلؾ الغرض شكاىد، منيا: 

كىأىيٍّْف ًمٍف نىًبيٍّ قىاتىؿى مىعىوي قكلو تعالى: -ُ ـٍ ًفي ﴿ كى ابىيي ًربّْيُّكفى كىًثيره فىمىا كىىىنيكا ًلمىا أىصى
﴾ اًبًريفى مىا اٍستىكىانيكا كىالمَّوي ييًحبُّ الصَّ عيفيكا كى مىا ضى سىًبيًؿ المًَّو كى

(1). 

ككاف يمكف أف يكنى عنيـ  «الصابريف »حيث أظيرت اآلية الكريمة لفظ
إال أنو عدؿ عف ذلؾ ليتأتى مدحيـ بصفة  «كا يحبيـ »بالضمير فيقاؿ:

الصبر التي بيا ثبتكا عند الشدائد كمبلقاة المكاره مع أنبيائيـ، فكانكا جديريف 
ليـ بسبب تمؾ الصفة، فأظيرىا القرآف في مكضع  -تعالى–بحب ا 

اإلضمار قصدا لمثناء عمييـ بيا، كبياف أثرىا في تمؾ المحبة، قاؿ اإلماـ أبك 
كالمرادي بالصابريف إما المعيكدكف كاإلظياري في مكضًع اإلضماًر » السعكد:

                                                           

يار لفظ الجبللة في كؿ ما سبؽ لتربية كقد بيف اإلماـ أبك السعكد رحمو ا أف إظ==
، ُْ/ْ، ُُ/ْ، ُْ/ّ، ُْٖ/ٔالميابة في القمكب. ينظر: إرشاد العقؿ السميـ:

ٔ/ُْٖ ،ِ/َُِ 
 .ُْٔسكرة آؿ عمراف: ُ-  
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ِٔٔ 

كـ ،لمثناء عمييـ بحسف الصبرً  ما الجنس كىـ داخمكف  ،كاإلشعاًر بعمة الحي كا 
 .(1)«فيو دخكال أكليان 

ا ىىدىٍينىا ًمٍف قىٍبؿي  ﴿قكلو تعالى:  -ِ نيكحن يىٍعقيكبى كيبلِّ ىىدىٍينىا كى اؽى كى كىىىٍبنىا لىوي ًإٍسحى كى
كىذىًلؾى نىٍجًزم  كفى كى ميكسىى كىىىاري ييكسيؼى كى سيمىٍيمىافى كىأىيُّكبى كى كدى كى يًَّتًو دىاكي ًمٍف ذيرّْ كى

﴾ اٍلميٍحًسًنيفى
مظيرا في مكضع اإلضمار بدال  «المحسنيف ». كقد جاء لفظ(2)

بيانا لمرتبة اإلحساف التي اتصفت بيا تمؾ الثمة  «ككذلؾ نجزييـ »مف 
ا تعالى المذككريف في السياؽ، كقصدا إلى مدحيـ  المباركة مف أنبياء

كالثناء عمييـ بيا، كال ريب أنيـ أجدر الناس بيا، كلك جاء السياؽ عمى 
كاإلظياري في » مقتضى الظاىر لفات تسجيؿ ذلؾ المعنى، قاؿ أبك السعكد:

مكضًع اإلضماًر لمثناء عمييـ باإلحساف الذم ىك عبارةه عف اإلتياف باألعماؿ 
الكصفيُّ المقاًرفي لحيسنيا  االحسنة عمى الكجو البلئًؽ الذم ىك حسني

أٍف تعبدى ا كأنَّؾ تراهي فإٍف لـ »كقد فسَّره عميًو الصَّبلة كالسَّبلـ بقكًلو  ،الذاتي
«تكرف تراهي فإنَّوي يىرىاؾى 

(3) . 

                                                           

 .ٔٗ/ِإرشاد العقؿ السميـ  ُ-  
 .ْٖسكرة األنعاـ:  ِ-  
. كالحديث في صحيح البخارم كتاب: اإليماف، باب: ُٖٓ/ّإرشاد العقؿ السميـ  ّ-  

ًة،  ، كىاإًلٍحسىاًف، كىًعٍمـً السَّاعى سؤاؿ جبريؿ النبي صمى ا عميو كسمـ عف اإًليمىاًف، كىاإًلٍسبلىـً
 .َٓرقـ:
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ِٕٔ 

كهي كىالمَّ  ﴿قكلو تعالى:  -ّ ٍيرو فىمىٍف ييٍكفىري مىا يىٍفعىميكا ًمٍف خى ﴾كى ًميـه ًباٍلميتًَّقيفى وي عى
(1). 

ع مكًضعى الضميًر ضً كي  ،كالمرادي بالمتقيف إما األمةي المعيكدةي  »قاؿ أبك السعكد:
شعاران بمناط  ،كتعيينان لعينكاف تعٌمًؽ العمـً بيـ ،العائًد إلييـ مدحان ليـ  ،ثابتيـإكا 

ما جنسي المتقيف عمكمان ، كىك التقكل المنطكم عمى الخصائص السالفةً  كا 
 .(2)«كىـ مندرجكف تحت حكمو اندارجا أكليا

ظيار  في مكضع اإلضمار لمثناء عمى مؤمني أىؿ الكتاب الذيف  «المتقيف»كا 
ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب  ﴿سبقت بعض صفاتيـ قبؿ ىذه اآلية كذلؾ في قكلو تعالى:

ديكفأيمَّةه قىاًئمىةه يىٍتميكفى آيىاًت المًَّو آنىاءى  ـٍ يىٍسجي ييٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً *  المٍَّيًؿ كىىي
ٍيرىاًت كىأيكلىًئؾى  ييسىارًعيكفى ًفي اٍلخى يىٍنيىٍكفى عىًف اٍلميٍنكىًر كى كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري يىٍأميري اآٍلًخًر كى

﴾ اًلًحيفى ، كقد أىَّمتيـ تمؾ الصفات العالية ألف يمدحيـ القرآف (3)ًمفى الصَّ
بالمتقيف، حيث أتكا بأىـ أركانيا، فجاء تذييؿ اآلية التالية بإظيار  بكصفيـ

صفة التقكل في معرض اإلضمار بيانا ألنيـ أىؿ ليا، كأحؽ مف يكصؼ بيا 
 مدحا ليـ كثناء عمييـ بيا.

بىٍرتيـٍ لىييكى  ﴿قكلو تعالى: -ْ لىًئٍف صى ـٍ ًبًو كى ٍف عىاقىٍبتيـٍ فىعىاًقبيكا ًبًمٍثًؿ مىا عيكًقٍبتي ٍيره  كىاً  خى
﴾ اًبًريفى ًلمصَّ

(4) 

                                                           

 .ُُٓسكرة آؿ عمراف: ُ-  
 .ْٕ/ِإرشاد العقؿ السميـ ِ-  
 .ُُْ، ُُّسكرة آؿ عمراف: ّ-  
 .ُِٔسكرة النحؿ: ْ-  
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ِٖٔ 

 .(1)«مدحان ليـ كثناءن عمييـ بالصبر»فقد أظير القرآف لفظ الصابريف 

 (2)كىذا المعنى مستفاد مف تفسير العبلمة الزمخشرم رحمو ا تعالى

قمت: كيمكف أف يضاؼ إلى غرض المدح كالثناء في الشكاىد السابقة غرض 
فييا االسـ المظير، لتككف كالقاعدة آخر، ىك تأكيد استقبلؿ الجمؿ الكاقع 

العامة المطردة التي تسرم عمى المذككريف كعمى غيرىـ ممف يعمؿ عمميـ، 
كخصكصا في الشكاىد التي كقع فييا ىذا األسمكب في ختاميا، كال يمتنع أف 
يجتمع عمى المكضع الكاحد أكثر مف غرض مف أغراض اإلظيار في مقاـ 

استقبلؿ الجممة في مكضعيا مف البحث إف اإلضمار، كستأتي شكاىد لغرض 
 شاء ا تعالى.

 .هتهزر ثبالسى ادلظٓشاإلظٓبس ن -4
مف أغراض اإلظيار في مقاـ اإلضمار: التمذذ باالسـ المظير، كذلؾ لمعاف 
تىًردي عمى األذىاف كخكاطر ترد عمى القمكب عند ذكر االسـ المظير، فيحدث 

غيرىا مف مشاعر تتكارد عمى  بسببيا اطمئناف، أك ارتياح، أك قكة، أك
 القمكب، كتؤثر في المتكمـ أك السامع.

كقد تجمى ىذا الغرض في إظيار لفظي األلكىية أك الربكبية في مكضع 
 اإلضمار، كمف ذلؾ:

                                                           

 .ُِٓ/ٓإرشاد العقؿ السميـ ُ-  
 .ْٓٔ/ِالكشاؼ  ِ-  
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ِٔٗ 

قيٍؿ لىٍف ييًصيبىنىا ًإالَّ مىا  ﴿إظيار لفظ الجبللة في مكضع اإلضمار قكلو تعالى: -ُ
نى  كًَّؿ اٍلميٍؤًمنيكف﴾كىتىبى المَّوي لىنىا ىيكى مىٍكالى مىى المًَّو فىٍميىتىكى ا كىعى

 -، لمتمذذ بذكره(1)
كاالرتياح لمفظو حيث تيكف عند ذكره كؿ شدة، كتزكؿ بذكره كؿ  -تعالى

كربة، كتتبلشى بو كؿ محنة، كذكره تطمئف بو القمكب الكجمة، كترتاح بو 
 النفكس المتعبة، كتأمف بو األركاح الخائفة.

كفي اآلية الكريمة جاء الحديث عف اإليماف بقضاء ا كقدره كأنو ال يصيب 
المؤمف شيء إال بتقدير العزيز العميـ، ردا عمى المنافقيف الذيف كانكا 
يشمتكف بالنبي كأصحابو عند المصائب، فكاف الرد بيذه اآلية، كجاء فييا 

كعميو فميتككؿ  »لفظ الجبللة في مكضع اإلضمار حيث كاف الظاىر أف يقاؿ: 
، كلكف القرآف عدؿ إلى ما عميو النص الكريـ تمذذا بذكر ا الذم «المؤمنكف

تطمئف بذكره القمكب ،كترتاح بو النفكس، كىذا أحد كجييف في معنى اآلية 
كالجممةي إف كانت مف تماـً الكبلـً المأمكًر بو » ذكرىما أبك السعكد فقاؿ:

ف كانت  ،اإلضماًر إلظيار التبرًُّؾ كالتمذًذ بو فإظياري االسـً الجميًؿ في مقاـ كا 
صمى ا عميو  -مىسكقةن مف ًقبمو تعالى أمران لممؤمنيف بالتككؿ إثرى أمرًه 

 .(2)«، فاألمر ظاىربما ذكر -كسمـ

اؼي مىا تيٍشًركيكفى ًبًو ًإالَّ أىٍف يىشىاءى رىبّْي إظيار لفظ الرب قكلو تعالى:  -ِ ﴿ كىالى أىخى

                                                           

 .ُٓسكرة التكبة: ُ-  
 .ّٕ/ْإرشاد العقؿ السميـِ-  

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 م ـ الجزء األول2019والثالثون  ابعمجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الس

                                                                 

   

                       

 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

َِٕ 

ًسعى رىبّْي كيؿَّ شىٍيءو ًعٍممنا﴾شىٍيئنا  كى
(1). 

كفي اإلظيار في مكضع اإلضمار تأكيده لممعنى المذككر  »قاؿ أبك السعكد: 
 .(2)«كاستمذاذه بذكره تعالى

قىاؿى ًعٍممييىا ًعٍندى رىبّْي ًفي ًكتىابو الى يىًضؿُّ رىبّْي كىالى  ﴿ككذلؾ في قكلو تعالى:  -ّ
يىٍنسىى﴾

(3) 

ظياري ربي في مكقع اإلضمار لمتمذذ بذكره كلزيادة التقريًر  »قاؿ أبك السعكد: كا 
ـى الضبلًؿ كالنسياًف  كـ فإف الربكبيةى مما يقتضي عد كاإلشعاًر بًعمة الحي

 .(4)«حتمان 

كالمتأمؿ في شكاىد ىذا الغرض يرل أف المظير كاف لفظ الجبللة أك الربكبية 
الطاعنيف، كال ريب  في مكاضع الحجاج مع المعارضيف، أك الرد عمى شبيات

أف إظياره في مثؿ تمؾ المكاطف مما يثبت القمكب كيقذؼ فييا شعاعا مف 
 األمف كالسكينة التي تستطيع أف تكاجو بو كؿ شدة كمكركه.

قمت: تكجد أمثمة أخرل كرد فييا لفظ الربكبية أك األلكىية مظيرا في مكضع 
رحمو ا -السعكد  اإلضمار تمذذا بذكره تعالى لـ يصرح فييا اإلماـ أبك

                                                           

 .َٖسكرة التكبة: ُ-  
 .ُٓٓ/ّإرشاد العقؿ السميـ ِ-  
 .ِٓسكرة طو: ّ-  
 .ُِ/ٔإرشاد العقؿ السميـ  ْ-  
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ُِٕ 

، كلعؿ ذلؾ كاف اعتمادا عمى كضكح ذلؾ الغرض (1)فييا بيذا الغرض -تعالى
فييا بحيث ال يحتاج إلى التصريح بو، أك أنو اعتمد عمى ما تقدـ ذكره مف 
شكاه ىذا الغرض، فجعؿ ما ذكر أكال دليبل عمى ما لـ يذكر بعد ذلؾ، ككميا 

ظيار في تمؾ المكاطف أثرا كبيرا عمى ترمي إلى ذلؾ الغرض، كال شؾ أف لئل
 النفس، ال يككف إذا جرل الكبلـ عمى مقتضى الظاىر.

 

                                                           

دنا﴾ كمف تمؾ المكاطف: قكلو ُ-   بّْي أىحى بّْي كىالى أيٍشًرؾي ًبرى تعالى:﴿ لىًكنَّا ىيكى المَّوي رى
 .ّٖالكيؼ:

ًفيظه﴾  مىى كيؿّْ شىٍيءو حى بّْي عى كنىوي شىٍيئنا ًإفَّ رى رُّ ـٍ كىالى تىضي ٍيرىكي بّْي قىٍكمنا غى يىٍستىٍخًمؼي رى كقكلو تعالى:﴿كى
 .ٕٓىكد:

ـٍ ثيَـّ  كقكلو تعالى:﴿ بَّكي كا رى ديكده﴾كىاٍستىٍغًفري بّْي رىًحيـه كى تيكبيكا ًإلىٍيًو ًإفَّ رى
 .َٗىكد: 

بّْي غىفيكره رىًحيـه﴾ يكسؼ: كقكلو تعالى:﴿ بّْي ًإفَّ رى ـى رى ىمَّارىةه ًبالسُّكًء ًإالَّ مىا رىًح  .ًّٓإفَّ النٍَّفسى ألى
ـٍ مىا ًمٍف دىابَّةو  بّْكي رى بّْي كى مىى المًَّو رى كٍَّمتي عى بّْي  كقكلو تعالى:﴿ ًإنّْي تىكى ًإالَّ ىيكى آًخذه ًبنىاًصيىًتيىا ًإفَّ رى

﴾ ىكد: مىى ًصرىاطو ميٍستىًقيـو  .ٔٓعى
مى  ـٍ أىٍكفيري كى ًني أىأىٍشكيري أى بّْي ًليىٍبميكى ٍف كقكلو تعالى:﴿ فىمىمَّا رىآهي ميٍستىًقرِّا ًعٍندىهي قىاؿى ىىذىا ًمٍف فىٍضًؿ رى

مىٍف كى  بّْي غىًنيّّ كىًريـه﴾ النمؿ:شىكىرى فىًإنَّمىا يىٍشكيري ًلنىٍفًسًو كى  . َْفىرى فىًإفَّ رى
كغيرىا كثير، جاء فييا لفظ الربكية في مكضع اإلضمار لمتمذذ بذكره تعالى في مثؿ تمؾ 

 المكاطف.
كالمبلحظ أف الشكاىد التي أظير فييا لفظ الربكبية أكثر مف شكاىد لفظ األلكىية، كالسر 

ذلؾ الغرض لما فيو مف معاني الجماؿ، بخبلؼ لفظ في ذلؾ أف لفظ الربكبية أكثر مناسبة ل
 األلكىية الذم تغمب فيو معاني الجبلؿ، كا تعالى أعمـ. 
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِِٕ 

 اإلظٓبس نضٌبدح انتعٍني ٔدفع تْٕى غري ادلشاد. -5
قد يككف اإلضمار في بعض المكاضع سببا لكقكع المخاطب أك القارئ في 

كقد ذكر لبس أك كىـ، فيأتي اإلظيار زيادةن في التعييف كدفع ذلؾ الكىـ، 
اإلماـ أبك السعكد ليذا الغرض شكاىد مف التنزيؿ، كاف سبب اإلظيار فييا 
ىك زيادة تعييف االسـ المظير كي ال يشتبو بغيره فيحدث لبس أك كىـ، كمف 

 تمؾ الشكاىد:

بًّْو كىاٍلميٍؤًمنيكفى كيؿّّ آمىفى بً  ﴿قكلو تعالى:  -ُ المًَّو آمىفى الرَّسيكؿي ًبمىا أيٍنًزؿى ًإلىٍيًو ًمٍف رى
ًموً  دو ًمٍف ريسي ؽي بىٍيفى أىحى ًمًو الى نيفىرّْ ريسي كيتيًبًو كى ًئكىًتًو كى مىبلى  .(1) ﴾...كى

ال نفرؽ »جاء لفظ الرسؿ مظيرا في مكضع اإلضمار، ككاف الظاىر أف يقاؿ: 
بيانا لككف التفريؽ المنفي إنما ىك بيف الرسؿ المذككريف، ال  «بيف أحد منيـ

بيف مف ذيكركا معيـ في اآلية ) المبلئكة، كالكتب(، فكاف اإلظيار لمتنصيص 
عمى ىذا المعني، كلك جاء الكبلـ عمى اإلضمار لكقع القارئ في لبس، 

ذكر  كلتكىـ أف التفريؽ المنفي في اآلية ربما يككف بينيـ كبيف غيرىـ ممف
يثاري إظياًر الرسًؿ عمى اإلضمار  »معيـ، قاؿ شيخ اإلسبلـ أبك السعكد: كا 

دو :الكاقًع مثميو في قكلو تعالى ـٍ الى نيفىٌرؽي بىٍيفى أىحى ٌبًي مىا أيكًتيى النبيكف ًمف رَّ ﴿كى
كـ ﴾ إما لبلحتراز عف تكىـ اندارج المبلئكًة في الحي ـٍ أك لئلشعار بعمة  ،ٌمٍنيي

                                                           

 .ِٖٓسكرة البقرة: ُ-  

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 م ـ الجزء األول2019والثالثون  ابعمجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الس

                                                                 

   

                       

 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِّٕ 

ـي التفريؽ مف حيث  ؛أك لئليماء إلى عنكانو ،عدـً التفريؽً  ألف المعتبرى عد
 . (1)«الرسالةي دكف سائًر الحيثيات الخاصة

كقد زاد اإلماـ أبك السعكد أغراضا أخرل في اآلية، كليست ببعيدة كاعتبارىا 
ممكف، كيجكز اجتماع أكثر مف غرض لئلظيار في المكضع الكاحد، لكف مما 

ثمة آيات كردت في نفس المعنى ترجحو كتقكيو، يقكم الكجو المذككر أف 
ـى  ﴿كىي قكلو تعالى: مىا أيٍنًزؿى ًإلىى ًإٍبرىاًىي مىا أيٍنًزؿى ًإلىٍينىا كى نَّا ًبالمًَّو كى قيكليكا آمى

مىا أيكًتيى  مىا أيكًتيى ميكسىى كىًعيسىى كى يىٍعقيكبى كىاأٍلىٍسبىاًط كى اؽى كى ٍسحى ٍسمىاًعيؿى كىاً  كىاً 
نىٍحفي لىوي ميٍسًمميكف﴾النًَّبيُّكفى  ـٍ كى دو ًمٍنيي ؽي بىٍيفى أىحى ـٍ الى نيفىرّْ بًّْي ، كقكلو (2)ًمٍف رى
ٍسمىاًعيؿى  ﴿تعالى: ـى كىاً  مىى ًإٍبرىاًىي مىا أيٍنًزؿى عى مىٍينىا كى مىا أيٍنًزؿى عى نَّا ًبالمًَّو كى قيٍؿ آمى

مىا أيكًتيى ميكسىى كىعً  يىٍعقيكبى كىاأٍلىٍسبىاًط كى اؽى كى ٍسحى ـٍ الى كىاً  بًّْي يسىى كىالنًَّبيُّكفى ًمٍف رى
﴾ نىٍحفي لىوي ميٍسًمميكفى ـٍ كى دو ًمٍنيي ؽي بىٍيفى أىحى  .(3)نيفىرّْ

فالمذككركف في اآليتيف ىـ أنبياء  تعالى كرسؿ لو  كلـ يرد ذكر لممبلئكة 
كال لمكتب، فمعـ أف التفريؽ المنيي عنو ىك ما كاف بيف األنبياء، كىك مما 

 و المذككر في آية البقرة.يعزز الكج

لكف يبقى تعميؽ عمى ىذا المكضع، كىك أف التفريؽ بيف المبلئكة كالكتب 
منيي عنو أيضا، فبل يجكز لممسمـ أف يفرؽ بيف أحد مف أنبياء ا تعالى 

                                                           

 .ِٕٓ/ُإرشاد العقؿ السميـ  ُ-  
 .ُّٔسكرة البقرة: ِ-  
 .ْٖسكرة آؿ عمراف: ّ-  
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ِْٕ 

كرسمو، كال بيف أحد مف مبلئكتو، كال بيف شيء مف  كتبو، إال أف سكرة 
ؽ بيف الرسؿ ألف التفريؽ بيف الرسؿ البقرة قد اختصت بالنيي عف التفري

أشير أنكاع التفريؽ الذم حدث في األمـ، كألنو األصؿ الذم يتفرع عنو أنكاع 
 التفريؽ األخرل، كا تعالى أعمـ.

كا الًَّذيفى ييٍمًحديكفى ًفي  ﴿قكلو تعالى:  -ِ ذىري ٍسنىى فىاٍدعيكهي ًبيىا كى ًلمًَّو اأٍلىٍسمىاءي اٍلحي كى
اًئًو  ﴾أىٍسمى ٍكفى مىا كىانيكا يىٍعمىميكفى سىييٍجزى

(1) . 

لكقع لبس في المراد باألسماء،  «كذركا الذيف يمحدكف فييا»كلك قاؿ القرآف: 
كذلؾ ألف معناىا يختمؼ باختبلؼ المراد باإللحاد؛ ألنيا عمى بعض معاني 
اإللحاد ال يككف المراد منيا أسماؤه تعالى حقيقة، بؿ المراد بيا ما أطمقو 

حدكف عميو تعالى مف أسماء، فمذلؾ جاء إظيار األسماء في مكضع المم
اإلضمار دفعا ليذا الخمط، كىذا مجمؿ ما ذكره اإلماـ أبك السعكد حكؿ ىذا 

 .(2)المكضع

                                                           

 .َُٖسكرة األعراؼ: ُ-  
يختمؼ المراد باألسماء في المكضع الثاني مف اآلية تبعا لبلختبلؼ في المراد  ِ-  

باإللحاد، فإذا كاف المراد باإللحاد: أف يسٌمكه تعالى بما ال تكقيؼى فيو، أك بما يكىـ معنى 
فاسدان، فالمرادي بأسمائو: ما أطمقكه عميو تعالى، كسمٍَّكه بو عمى زعميـ ال أسماؤيه تعالى 

كيككف اإلظيار في مقاـ اإلضمار لدفع الخمط بيف معنيىي األسماء إذ الثانية غير حقيقةن، 
 األكلى. 

ف أريد باإللحاد العدكؿ عف تسميتو تعالى ببعض أسماًئو الكريمة كما قالكا كما الرحمف،  كا 
== أك إطبلقيا عمى غيره تعالى كما سمَّكا أصنامىيـ آلية كاشتقكا مف بعضيا أسماءى 
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ِٕٓ 

ـٍ مىٍف  ﴿قكلو تعالى:  -ّ ٍيره أى ًرٍضكىافو خى مىى تىٍقكىل ًمفى المًَّو كى أىفىمىٍف أىسَّسى بيٍنيىانىوي عى
ـى  أىسَّسى بيٍنيىانىوي  يىنَّ مىى شىفىا جيريؼو ىىارو فىاٍنيىارى ًبًو ًفي نىاًر جى  .(1) ﴾...عى

ؾ اإلضمار لئليذاف باختبلؼ البينيانيف ذاتان مع رً تي  »قاؿ اإلماـ أبك السعكد:
ضافةن  ؛ فالبنياف األكؿ بني عمى تقكل مف ا، كلو (2)«اختبلفيما كصفان كا 

لو كال أركاف فيك حتما آيؿ خصائصو كصفاتو، كالثاني بنياف خاك ال أساس 
 «أـ مف أسسو »إلى االنييار، كلك أضمر القرآف في المكضع الثاني فقاؿ:
 لتكىـ أف البنياف الثاني عيف األكؿ، مع أف الكاقع خبلفو.

سيٍمطىافو ميًبيفو  ﴿قكلو تعالى:  -ْ ٍمنىا ميكسىى ًبآيىاًتنىا كى لىقىٍد أىٍرسى مىًئًو *  كى مى ًإلىى ًفٍرعىٍكفى كى
﴾ مىا أىٍمري ًفٍرعىٍكفى ًبرىًشيدو فىاتَّبىعيكا أىٍمرى ًفٍرعىٍكفى كى

(3). 

ذكر اإلماـ أبك السعكد رحمو ا تعالى في عمة إظيار لفظ فرعكف في مكضع 
 اإلضمار كجييف:

                                                           

كما اشتقكا البلتى مف ا تعالى كالعيٌزل مف العزيز فيككف المراد باألسماء:  أصناًميـ==
أسماؤيه تعالى حقيقةن كالمعنى سمُّكه تعالى بجميع أسماًئو الحسنى كاجتنبكا إخراجى بعًضيا 
مف البيف، كيككف اإلظيار في مقاـ اإلضمار لئليذاف بأف إلحادىىـ في نفس األسماًء مف 

 .ِٔٗ/ًّؼ. ا.ىػ ممخصا مف إرشاد العقؿ السميـ غير اعتبار الكص
 .َُٗسكرة التكبة: ُ-  
 .َُّ/ْإرشاد العقؿ السميـ ِ-  
 .ٕٗ، ٔٗسكرة ىكد: ّ-  
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ِٕٔ 

األكؿ: أنو دفع لتكىـ القارئ أك السامع أف المراد بضميره عند اإلضمار ىك 
استدعى المقاـ أف يبرزه في مكضع ، فمذلؾ -عميو السبلـ –سيدنا مكسى
كترؾي اإلضماًر لدفع تكىُّـً الرجكًع إلى ميكسى عميًو السَّبلـي  »اإلضمار، قاؿ:
 .(1)«مف أكؿ األمرً 

قمت: ىذا الكجو الذم ارتآه العبلمة أبك السعكد بيّْف الضعؼ، كال يمكف حمؿ 
القارئ حاؿ اآلية عميو؛ ألف المبس ىينا مستبعد جدا، إذ كيؼ يمتبس عمى 

نبي مف أنبياء ا تعالى بحاؿ مجـر مثؿ فرعكف عميو المعنة، فالفرؽ شاسع 
 كالحاؿ بينيما في غاية التبايف، كالظيكر.

لزيادة تقبيًح حاؿ أما الكجو الثاني عند العبلمة أبي السعكد: فيك أف اإلظيار 
فاتباعيو  ،بلؿكالضبلًؿ كاإلض ،فإف فرعكفى عمىـه في الفساد كاإلفساد ؛المتبعيف

مىا أىٍمري  ﴿: ككذا الحاؿي في قكًلو تعالى ،كعدـً االستبصار ،لفىٍرط الجياًلة كى
 .(2)﴾ ًفٍرعىٍكفى ًبرىًشيدو 

قمت: كىذا كجو يمكف حمؿ اآلية عميو، كىك مقبكؿ كمستساغ، كيمكف أف 
يضاؼ إليو غرض آخر، كىك التشنيع عمى مف ترككا الطريؽ الكاضح كىك 

 ، كاتبعكا طريقا معكجا ىك طريؽ فرعكف مع ظيكر ضبللو.طريؽ األنبياء

يىٍعقيكبى مىا كىافى لىنىا أىٍف  ﴿قكلو تعالى: -ٓ اؽى كى ٍسحى ـى كىاً  كىاتَّبىٍعتي ًممَّةى آبىاًئي ًإٍبرىاًىي
لىًكفَّ أىٍكثىرى النَّاًس  مىى النَّاًس كى مىٍينىا كىعى نيٍشًرؾى ًبالمًَّو ًمٍف شىٍيءو ذىًلؾى ًمٍف فىٍضًؿ المًَّو عى

                                                           

 .ِّٖ/ْإرشاد العقؿ السميـ ُ-  
 المرجع السابؽ. ِ-  
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِٕٕ 

﴾ كفى الى يىٍشكيري
(1) 

نما كضًع الظاًىرً  »قاؿ أبك السعكد: ميًر الراجًع إلى الناس  كا  مكضعى الضَّ
كلقطع تكىـً رجكًعو إلى المجمكع الميكىـً لعدـ  ،لزيادة تكضيحو كبيافو 

 .(2)«اختصاًص غير الشاكًر بالناس

كىذا تخريج ضعيؼ كالمثاؿ السابؽ ألنو يستبعد أف يتطرؽ الكىـ أك الشؾ 
األلكسي ىذا إلى األنبياء بأنيـ تارككف لمشكر، فيذا بعيد، كلذلؾ ضعؼ 

 .(3)«كفيو مف الفساد ما فيو الرأم، فقاؿ:

لكف قد يراد باإلظيار قصد التشنيع عمى أكثر الناس كبياف أف غالبيتيـ 
تارككف لمشكر، كسيأتي مزيد شكاىد لئلظيار لغرض التشنيع في الصفحات 

 التالية مف البحث.

 اإلظٓبس نقصذ انتشٍُع عهى ادلخبطت -6
، شُّنكع، كؿُّ ىىذىا مف قيبح الشٍَّيء الًَّذم ييستىشنىع قيٍبحوالشٍُّنع كالشَّناعة كال

وك  مىٍيًو األىمرى تٍشنيعان: قىبَّحى ف، كشنع شىنَّع عى مى فبلى ، (4)«فضحو كشكه سمعتو: عى
كقد بيف اإلماـ أبك السعكد أف مف أغراض اإلظيار في مقاـ اإلضمار تقبيح 

                                                           

 .ّّٓ/ُِركح المعاني  ُ-  
 .ِٖٕ/ْإرشاد العقؿ السميـ  ِ-  
 .ّّْ/ٔركح المعاني  ّ-  
لساف العرب كتاب العيف فصؿ الشيف المعجمة، تيذيب المغة باب العيف كالشيف مع  ْ-  

 النكف، المعجـ الكسيط: باب الشيف.
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِٕٖ 

النطؽ فضحا ليا كتعرية ليا بعض األفعاؿ أك األشخاص بإظيارىا في معرض 
عمى المؤل لتعتبر أك ليعتبر بيا غيرىا، كمف األمثمة التي ذكرىا تحت ىذا 

 الغرض:

ذىرى اٍلمىٍكًت  ﴿قكلو تعالى:  -ُ ـٍ أيليكؼه حى ـٍ كىىي كا ًمٍف ًديىارًًى رىجي ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذيفى خى أىلى
ـٍ ًإفَّ  ـي المَّوي ميكتيكا ثيَـّ أىٍحيىاىي لىًكفَّ أىٍكثىرى  فىقىاؿى لىيي مىى النَّاًس كى المَّوى لىذيك فىٍضؿو عى

كفى   .(1)﴾ النَّاًس الى يىٍشكيري

ظياري الناس في مقاـ اإلضمار لمزيد التشنيع» قاؿ رحمو ا تعالى:  ،(2)«كا 
كذلؾ ببياف عدـ اعترافيـ بالمنعـ كترؾ شكر أنعمو التي تغمرىـ في كؿ أكقات 

إلى أىمية شكر النعـ، فمذلؾ شنع عمييـ ىذا حياتيـ، كمع ذلؾ ال يمتفتكف 
الخصمة كاتخذ ليذا التشنيع سبيبل بإظيار لفظ الناس في مكضع اإلضمار، 
ككأنو تشيير بمف ال يشكركف أنعـ ا كفضحه ليـ كتعرية عمى رؤكس 

 األشياد.

كقد زاد اإلماـ أبك السعكد ذلؾ الغرض بيانا في مكضع سكرة غافر الذم كرد 
عىؿى  ﴿لفظ الناس في مكضع اإلضمار، كىك قكلو تعالى: فيو إظيار المَّوي الًَّذم جى

لىًكفَّ أىٍكثىرى  مىى النَّاًس كى ـي المٍَّيؿى ًلتىٍسكينيكا ًفيًو كىالنَّيىارى ميٍبًصرنا ًإفَّ المَّوى لىذيك فىٍضؿو عى لىكي
﴾ كفى عدـ  فبيف أف اإلظيار في مكضع اإلضمار لتخصيص ،(3)النَّاًس الى يىٍشكيري

                                                           

 .ِّْسكرة البقرة: ُ-  
 .ِّٖ/ُإرشاد العقؿ السميـ ِ-  
 .ُٔسكرة غافر: ّ-  
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِٕٗ 

الشكر بالبشر مف بيف سائر المخمكقات، كأف ذلؾ مف شأنيـ في الغالب، كىذ 
كتكريري النَّاًس  »مما يقتضي زيادة التشنيع النفرادىـ بتمؾ الخصمة، قاؿ:

 .(1)«لتخصيًص الكفراًف بيـ

ٍنسىافى ًمنَّا رىٍحمىةن فىًرحى ًبيىا  ﴿كفي قكلو تعالى: -ِ نَّا ًإذىا أىذىٍقنىا اإلًٍ ـٍ سىيّْئىةه كىاً  ٍف تيًصٍبيي كىاً 
ٍنسىافى كىفيكر﴾ ـٍ فىًإفَّ اإلًٍ ًبمىا قىدَّمىٍت أىٍيًديًي

بيف أبك السعكد كذلؾ  أف لفظ ، (2)
لمتسجيًؿ عمى أف ىذا الجنسى مكسكـه بكفراًف  ضميرهكضع مكضعى اإلنساف 

  .(3)النعـ

 .(4)اكقد أفاد اإلماـ أبك السعكد ذلؾ المعنى مف تفسير الزمخشرم رحمو 

لىًكفَّ أىٍكثىرى  ﴿قكلو تعالى:  -ّ ٍمًؽ النَّاًس كى اكىاًت كىاأٍلىٍرًض أىٍكبىري ًمٍف خى ٍمؽي السَّمى لىخى
فقد أظير لفظ الناس في مكضع اإلضمار تشنيعا  .(5)﴾ النَّاًس الى يىٍعمىميكفى 

كرًىـ في النظًر كالتأمًؿ لفرًط غفمًتيـ كاتباًعيـ عمى أكثر الناس  لقصي

                                                           

 .ِِٖ/ٕإرشاد العقؿ السميـ  ُ-  
 .ْٖسكرة الشكرل: ِ-  
 .ّٔ/ٖإرشاد العقؿ السميـ  ّ-  
كالكفكر: البميغ الكفراف، كلـ يقؿ: فإنو كفكر، » قاؿ اإلماـ الزمخشرم رحمو ا:ْ-  

 ،﴾ ٍنسافى لىظىميكـه كىفَّاره ليسجؿ عمى أف ىذا الجنس مكسـك بكفراف النعـ، كما قاؿ: ﴿ًإفَّ اإلًٍ
بًّْو لىكىنيكده﴾، كالمعنى أنو يذكر الببلء كينسى النعـ كي ٍنسافى ًلرى الكشاؼ « غمطيا﴿ًإفَّ اإلًٍ

ْ/ِِّ 
 .ٕٓسكرة غافر: ٓ-  
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

َِٖ 

 .(1)يـألىكائً 
ـٍ بىٍيفى النَّاسً  ﴿ يىاقكلو تعالى:  -ْ ًميفىةن ًفي اأٍلىٍرًض فىاٍحكي عىٍمنىاؾى خى كدي ًإنَّا جى  دىاكي

ؽّْ كىالى تىتًَّبًع اٍليىكىل فىييًضمَّؾى عىٍف سىًبيًؿ المًَّو ًإفَّ الًَّذيفى يىًضمُّكفى عىٍف سىًبيًؿ المًَّو  ًباٍلحى
ـٍ عىذىابه شىًديده ًبمىا نىسيكا  يىٍكـى اٍلًحسىاًب﴾لىيي

(2). 

ظيار سبيًؿ ا في مك  »قاؿ اإلماـ أبك السعكد:  ع اإلضمار لزيادة ضكا 
 .(3)«التَّقريًر كاإليذاًف بكماؿ شناعًة الضَّبلًؿ عنو

كقد ذكر اإلماـ أبك السعكد غرضيف إلظيار سبيؿ ا في مكضع اإلضمار، 
 ىما:

 تذكرهاألكؿ: زيادة تقرير معنى مخالفة اليكل، باستحضاره في الذىف؛ ألف 
 ل.يقتضي مبلزمة الحؽ كمخالفة اليك  كاستحضاره في الذىف مما

أم:  -الثاني: التشنيع عمى مف ضمكا عنو، كال شؾ أف الضبلؿ عف سبيؿ ا
 مف (4) -شرائعو التي شرعيا كأكحى بيادالئمو التي نصبيا عمى الحؽ، ك 

أشنع الجرائـ، كأبشع األفعاؿ؛ ألنو ييكم باإلنساف إلى مياكم الردل، كمف 
يضمؿ ا فما لو مف ىاد، كما لو مف سبيؿ، فكاف إيراد السبيؿ مظيرا في 
مكضع اإلضمار مضافا إلى لفظ الجبللة لمتشنيع عمى الضاليف عنو، كبياف 

                                                           

 .ُِٖ/ٕإرشاد العقؿ السميـ  ُ-  
 .ِٔسكرة ص: ِ-  
 .ِِّ/ٕإرشاد العقؿ السميـ ّ-  
 .ِٖ/ٓ، أنكار التنزيؿ ٖٗ/ْالكشاؼْ-  
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ُِٖ 

بإظياره في معرض  قبح ما ارتكبكه، فقد أتكا عظيما كارتكبكا جسيما، ككأنو
النطؽ يشير إلى كماؿ ظيكره، كقكة كضكحو، كأف مف يضؿ عنو بعد ذلؾ 
الظيكر كالكضكح أعمى قد استكجب التشنيع عميو، كليذه المعاني كاف 

 الغرض الثاني أقرب إلى معنى اآلية مف األكؿ، كا أعمـ.

كىالى تىٍقعيديكا  ﴿كمثؿ ىذا المعني في قكلو تعالى عمى لساف شعيب عميو السبلـ:
تىٍبغيكنىيىا  دُّكفى عىٍف سىًبيًؿ المًَّو مىٍف آمىفى ًبًو كى تىصي ًبكيؿّْ ًصرىاطو تيكًعديكفى كى

ا جن كضع الظاىر الذم ىك سبيؿ ا مكضع الضمير، زيادة ، حيث (1)﴾...ًعكى
، كىك في تفسير (2)في تقبيح أمرىـ، كداللة عمى عظـ ما يصٌدكف عنو

 .(3)الزمخشرم رحمو ا

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٖٔسكرة األعراؼ: ُ-  
 .ِْٕ/ّإرشاد العقؿ السميـ ِ-  
 .ُِٖ/ِالكشاؼ ّ-  
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِِٖ 

 ادلطهت انثبًَ
 اإلظٓبس ألغشاض تتصم مبضًٌٕ اجلًهخ

يقصد بتمؾ األغراض ما يككف اإلظيار فييا راجعا إلى مضمكف الجممة التي  
يذكر فييا االسـ المظير، كأف يككف اإلظيار لمزيد تقكية كتقرير لمعناىا 
كمضمكنيا، أك لممبالغة في التيكيؿ، أك لتعميؿ حكـ في السياؽ، أك لقصد 

غراض التالية، تقكية استقبلؿ الجممة، كغير ذلؾ مما سيأتي تفصيمو في األ
 كىي:

 ٔانتأكٍذ. انتقشٌشاإلظٓبس نضٌبدح  -1
قرر الشيء في المكاف: ثبتو، كقرر  :ر، يقاؿالتقرير في المغة: مصدر قرَّ 
 .(1)االشيء في محمو: تركو قارِّ 

كيراد بيذا الغرض تقرير معنى مكجكد في اآلية يحتاج إلى تأكيد كتقرير في 
بالمفظ مظيرا بدال مف إضماره لزيادة  نفكس السامعيف ألىميتو، فيأتي القرآف

 تقرير ذلؾ المعنى.

 كمف األمثمة التي أدرجيا اإلماـ أبك السعكد تحت ىذا الغرض:

افى الًَّذم أيٍنًزؿى ًفيًو اٍلقيٍرآفي ىيدنل إظيار الشير في قكلو تعالى:  -ُ ﴿ شىٍيري رىمىضى
بىيّْنىاتو ًمفى اٍلييدىل كىاٍلفيٍرقىاًف فىمىٍف  ٍموي ﴾ًلمنَّاًس كى ـي الشٍَّيرى فىٍميىصي شىًيدى ًمٍنكي

(2) . 

                                                           

 لساف العرب، الصحاح، القامكس المحيط، المعجـ الكسيط ) قرر(  ُ-  
 .ُٖٓسكرة البقرة: ِ-  
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِّٖ 

 »، كلك جرل األسمكب عمى الظاىر لقاؿ:(1)«لمتعظيـ كالمبالغة في البياف »
إال أف المقاـ مقاـ بياف لؤلحكاـ التكميفية، كىك يقتضي التفصيؿ  «فمف شيده

كالبياف، ليتقرر الحكـ في النفكس أيما تقرير، كلذلؾ أظيره، ىذا باإلضافة 
إلى ما في ذلؾ مف تعظيـ ذلؾ الشير الذم فيو تمؾ العبادة العظيمة، فإذا 

ذلؾ أظير لفظ الشير تقررت فرضية صكمو في نفكس السامعيف، فيككف 
أبعث ليمميـ كأقكل لعزائميـ عمى اتباع أمر ا تعالى فيو، بخبلؼ ما لك 

 أضمر .

ٍليىتًَّؽ المَّوى  ﴿إظيار الحؽ في قكلو تعالى: -ِ ؽُّ كى مىٍيًو اٍلحى ٍلييٍمًمًؿ الًَّذم عى فىٍميىٍكتيٍب كى
ؽٌ  مىٍيًو اٍلحى ٍس ًمٍنوي شىٍيئنا فىًإٍف كىافى الًَّذم عى ًعيفنا...سى  رىبَّوي كىالى يىٍبخى  .(2)﴾ًفيينا أىٍك ضى

، فإف الحديث في اآلية عف حقكؽ كديكف، كعف (3)«لزيادًة الكشًؼ كالبياف»
ضركرة تكثيؽ ذلؾ كي ال تضيع الحقكؽ، كمثؿ تمؾ المكاقؼ مما يحتاج إلى 
التقرير كالتأكيد منعا لمبس أك الخطأ، أك التياكف، ككأنو بإظياره الحؽ في 

ضركرة حفظ الحقكؽ كيحذر مف عدـ إضاعتيا،  مكضع اإلضمار يؤكد عمى
 كيؤكد عمى ضركرة مراعاتيا.

ـٍ  يىا ﴿إظيار األيدم في قكلو تعالى:  -ّ مىٍيكي كا ًنٍعمىتى المًَّو عى أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اٍذكيري

                                                           

 .ََِ/ُإرشاد العقؿ السميـ ُ-  
 .ِِٖسكرة البقرة:ِ-  
 .َِٕ/ُإرشاد العقؿ السميـّ-  
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ِْٖ 

ـٍ﴾ ٍنكي ـٍ عى ـٍ فىكىؼَّ أىٍيًديىيي ـٍ أىٍيًديىيي َـّ قىٍكـه أىٍف يىٍبسيطيكا ًإلىٍيكي ًإٍذ ىى
 (1). 

قاؿ اإلماـ أبك  تقرير معنى )كؼ أيدم المشركيف عف إيذاء المسمميف(لزيادة 
ظياري أيدييـ في مكقع اإلضمار لزيادة التقرير »السعكد: منىعى أيديىيـ  :أم كا 

كفيو  ،ال أنو كفيا عنكـ بعد ما مدُّكىا إليكـ ،أف تيمدَّ إليكـ عقيب ىمّْيـ بذلؾ
ر الخكؼ  رى مف الداللة عمى كماًؿ النعمة مف حيثي إنيا لـ تكف مشكبةن بضى

 .(2)«كاالنزعاًج الذم قمما يٍعرىل عنو الكؼُّ بعد المد ما ال يخفى مكانيو
فكفيا  »كلمقارئ أف يتأمؿ الفرؽ بيف ما في النص الحكيـ، كبيف ما لك قاؿ:

تمؾ األيدم المتكثبة المتربصة ليدرؾ عمؿ القدرة اإلليية التي شمَّت  «عنكـ
بأىؿ اإلسبلـ، كأنيا عمى قكتيا ككثرتيا لـ تتمكف مف الكصكؿ إلى المؤمنيف 
الذيف ىـ في رعاية ا تعالى، كلك كرد األسمكب عمى اإلضمار لفاتت تمؾ 
المعاني كضاع ذلؾ األثر الذم يشعر بو المخاطبكف بالقرآف مف االمتناف 

 ؾ األيدم.لتمؾ القدرة التي كفت تم

ـٍ ًمٍف بىٍعضو  ﴿إظيار المنافقيف في قكلو تعالى:  -ْ يي اٍلمينىاًفقيكفى كىاٍلمينىاًفقىاتي بىٍعضي
ـٍ  ـٍ نىسيكا المَّوى فىنىًسيىيي كفى أىٍيًديىيي يىٍقًبضي كًؼ كى يىٍنيىٍكفى عىًف اٍلمىٍعري كفى ًباٍلميٍنكىًر كى يىٍأميري

ـي اٍلفىاًسقيكفى  ـى * ًإفَّ اٍلمينىاًفًقيفى ىي يىنَّ كىعىدى المَّوي اٍلمينىاًفًقيفى كىاٍلمينىاًفقىاًت كىاٍلكيفَّارى نىارى جى
ـٍ عىذىابه ميًقيـه ﴾ لىيي ـي المَّوي كى لىعىنىيي ـٍ كى ٍسبييي اًلًديفى ًفييىا ًىيى حى خى

(3). 
                                                           

 .ُُسكرة المائدة: ُ-  
 .ُّ/ّإرشاد العقؿ السميـ ِ-  
 .ٖٔ، ٕٔسكرة التكبة:ّ-  
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ِٖٓ 

تقريرا لمعنى النفاؽ كتأكيدا عميو، كبياف أنيـ عريقكف فيو، كأنو متأصؿ في 
مف تمؾ الناحية فاستحقكا باتصافيـ بو المعنة، كالخمكد في ذكاتيـ، كأنيـ أيتكا 

العذاب األليـ، كما كاف ىذا المعنى ليتقرر في النفكس بدكف ىذا اإلظيار 
الذم ىك كالتشيير بيـ كفضيحتيـ عمى رؤكس األشياد، كىذه المعاني 
مستفادة مف عبارة اإلماـ أبي السعكد رحمو ا مع بعض تفصيؿ يقتضيو 

 .(1)المقاـ
ـٍ أىٍكًليىاءي  ﴿إظيار المؤمنيف في قكلو تعالى: -ٓ يي كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍعضي

ييٍؤتيكفى الزَّكىاةى  ةى كى بلى ييًقيميكفى الصَّ يىٍنيىٍكفى عىًف اٍلميٍنكىًر كى كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري بىٍعضو يىٍأميري
مي  رىسيكلىوي أيكلىًئؾى سىيىٍرحى ييًطيعيكفى المَّوى كى ًكيـه كى ًزيزه حى ـي المَّوي ًإفَّ المَّوى عى كىعىدى المَّوي *  يي

مىسىاًكفى  اًلًديفى ًفييىا كى نَّاتو تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري خى اٍلميٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت جى
ًرٍضكىافه ًمفى المًَّو أىٍكبىري ذىًلؾى ىيكى اٍلفىٍكزي الٍ  نَّاًت عىٍدفو كى ـي﴾طىيّْبىةن ًفي جى عىًظي

(2). 

كاإلظياري في مكقًع  »تقريرا إليماف المؤمنيف، قاؿ اإلماـ أبك السعكد رحمو ا:
اإلضماًر لزيادة التقرير كاإلشعاًر بعمية كصًؼ اإليماف لحصكؿ ما تعمؽ بو 

، فجاء اإلظيار تأكيدا لرسكخ اإليماف في نفكسيـ كتمكنيـ منو أيما (3)«الكعدي 
تمكف، كأنيـ بيذا المعنى استحقكا النعيـ المقيـ، ككأف القرآف بيذا اإلظيار 
في مقاـ اإلضمار يحتفي بأىؿ اإليماف، كيقرر اتصافيـ بو، في مقابؿ تأكيده 

                                                           

إرشاد العقؿ «. كاإلظياري في مكقًع اإلضماًر لزيادًة التَّقريرً » السعكد:كنص عبارة أبي ُ-  
 .َٖ/ْالسميـ 
 .ِٕ، ُٕسكرة التكبة:ِ-  
 .ّٖ/ْإرشاد العقؿ السميـ ّ-  
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ِٖٔ 

العذاب األليـ  عمى عراقة المنافقيف في النفاؽ، فإذا استحؽ المنافقكف
لنفاقيـ، فإف المؤمنكف قد استحقكا النعيـ المقيـ لرسكخ إيمانيـ. كال ريب أف 

 كثيرا مف تمؾ المعاني يفكت لك جرل التعبير عمى الظاىر فأضمر.

ًإنَّمىا اٍلميٍؤًمنيكفى  ﴿في مكضع اإلضمار في قكلو تعالى: ﴾أخكيكـ﴿إظيار لفظ  -ٔ
كى  كا بىٍيفى أىخى ﴾ًإٍخكىةه فىأىٍصًمحي ميكفى ـٍ تيٍرحى ـٍ كىاتَّقيكا المَّوى لىعىمَّكي ٍيكي

لممبالغًة في تأكيًد » .(1)
كلك جرل عمى الظاىر لقاؿ: ، (2)«كجكًب اإلصبلًح كالتحضيًض عميوً 

 «فأصمحكا بينيـ»
كغير ذلؾ كثير مما كرد فيو اإلظيار في مكضع اإلضمار لزيادة تقرير 

 .(3)السامعيف كالمخاطبيفالمعاني الكاردة في تمؾ اآليات في نفكس 

                                                           

 .َُسكرة الحجرات:ُ-  
 .ٕٕ/ٗ. كينظر: ركح البياف َُِ/ٖإرشاد العقؿ السميـ ِ-  
ا مف ذلؾ: إظيار الحياة الدنيا في قكلو تعالىّ-   يىاًة الدٍُّنيىا ًمفى اآٍلًخرىًة فىمى ـٍ ًباٍلحى : ﴿ أىرىًضيتي

يىاًة الدٍُّنيىا ًفي اآٍلًخرىًة ًإالَّ قىًميؿه﴾ التكبة: .تأكيدا عمى حقارة الحياة الدنيا، كتقريرا ّٖمىتىاعي اٍلحى
 لذلؾ المعنى في نفكس المخاطبيف.

ظيار المسيح ابف مريـ في قكلو تعالى:﴿ لىقىٍد كىفىرى  الًَّذيفى قىاليكا ًإفَّ المَّوى ىيكى اٍلمىًسيحي اٍبفي  كا 
ـى﴾ المائدة: ٍريى ـى قيٍؿ فىمىٍف يىٍمًمؾي ًمفى المًَّو شىٍيئنا ًإٍف أىرىادى أىٍف ييٍيًمؾى اٍلمىًسيحى اٍبفى مى ٍريى . لزيادة  ُٕمى

 –، كالتنصيًص عمى أنو مف تمؾ الحيثية بعينيا -عميو السبلـ -تقرير معنى عبكديتو
 == داخؿه تحت قيره كممككتو تعالى. -بنكتو لمريـ عمييا السبلـ
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ِٖٕ 

كمف خبلؿ التأمؿ فيما سبؽ مف شكاىد ليذا الغرض نرل أنو يغمب كجكده في  
مكاطف بياف العقائد، كأحكاـ التشريع، كالجدؿ كالحكار، مما يستمـز التفصيؿ 
كالبياف، ليستقر المعنى في النفس كيتمكف منيا فضؿ تمكف، كمف المعمـك أف 

ار ذكر المسند إليو مظيرا الشيء إذا تكرر تقرر، كالمراد بالتكرار ىنا ىك تكر 

                                                           

== ﴾ كفى سىاعىةن كىالى يىٍستىٍقًدميكفى ـٍ الى يىٍستىٍأًخري مييي اءى أىجى ؿه فىًإذىا جى ًلكيؿّْ أيمَّةو أىجى قكلو تعالى:﴿ كى
، فقد أظير األجؿ في مكضع اإلضمار ْٓ، فاطر:ُٔ، النحؿ:ْٗ، يكنس:ّْاألعراؼ:
 نى إتياف كؿ أمة أجميا ببل تقدـ كال تأخر.تقريرا لمع

ـٍ الى   ًممىٍت كىىي فَّى كيؿُّ نىٍفسو مىا عى تيكى اًدؿي عىٍف نىٍفًسيىا كى كقكلو تعالى: ﴿ يىٍكـى تىٍأًتي كيؿُّ نىٍفسو تيجى
﴾ النحؿ:  ، لتقرير معنى التكفية لكؿ نفس.ُُُييٍظمىميكفى

بّْي لىنىًفدى اٍلبىٍحري قىٍبؿى أىٍف تىٍنفىدى كىًممىاتي كقكلو تعالى: ﴿ قيٍؿ لىٍك كىافى اٍلبىٍحري ًمدى  ادنا ًلكىًممىاًت رى
بّْي...﴾ الكيؼ :  ، حيث أظير الكممات تقريرا لمعنى عظمتيا كعدـ تناىييا.َُٗرى

ٍنسىافي أىًإذىا  يىقيكؿي اإلًٍ ٍنسىافي أىنَّا  كقكلو تعالى: ﴿ كى يِّا * أىكىالى يىٍذكيري اإلًٍ مىا ًمتُّ لىسىٍكؼى أيٍخرىجي حى
ـٍ يىؾي شىٍيئنا﴾ مريـ:  لى مىٍقنىاهي ًمٍف قىٍبؿي كى تقريرا لمعنى إنسانية اإلنساف ليتفكر في  ٕٔ، ٔٔخى

 نفسو كمبدأ خمقو كيعمـ أف الذم ابتدأ خمقو مف العدـ قادر عمى أف يعيده تارة أخرل.
ًت اأٍلىٍرضي أىٍثقىالىيىا﴾ الزلزلة: كقكلو أظير  ِ، ُتعالى: ﴿ ًإذىا زيٍلًزلىًت اأٍلىٍرضي ًزٍلزىالىيىا* كىأىٍخرىجى

األرض تقريرا لمعنى زلزلة األرض كتحركيا تمؾ الحركة الشديدة التي يزكؿ بيا كؿ ما 
 عمييا كيخرج بيا كؿ ما فييا مف غاؿ كنفيس.

ٍيؿه ًلكيؿّْ ىي  مىعى مىاالن كىعىدَّدىهي * يىٍحسىبي أىفَّ مىالىوي أىٍخمىدىهي ﴾ كقكلو تعالى: ﴿ كى مىزىةو ليمىزىةو * الًَّذم جى
تقريرا لمعنى عدـ نفع الماؿ كعدـ جدكاه لمف تمسؾ بو فيك عرض زائؿ  ّ-ُاليمزة: 

 كمصيره إلى النفاد، كالزكاؿ.
 ُٖٗ،ُٖٖ/ٗ، ِْٕ،ُْْ،ُِٓ/ٓ، ٓٔ/ْ، ِِٓ، ُٗ/ّينظر: إرشاد العقؿ السميـ 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 م ـ الجزء األول2019والثالثون  ابعمجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الس

                                                                 

   

                       

 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِٖٖ 

في مكضع إضماره،  فكأنو أعيد مرة ثانية ليتقرر في نفكس السامعيف 
 كالمخاطبيف.

 عهى ادلخبطت.هتسدٍم اإلظٓبس ن -2
ؿ عميو كيعرؼ بيا  كييقصدي بالتسجيؿ عمى المخاطب: كٍسميوي بسمةو تيسىجَّ

،  »كتمتصؽ بو فبل ينفؾ عنيا، كفي المساف: : الصَّؾُّ ـي السًّْجؿُّ ؿى الحاك قىٍد سىجَّ كى
 أم كتب الحكـ في سجؿ مكثّْقا إياه. (1)«تىٍسًجيبلن 

ككاضحه ما بيف المعنى المغكم كالغرض المذككر مف اتصاؿ إذ ىك عبارة عف 
كصؼ المذككريف بصفات تسجؿ عمييـ فبل ينفككف عنيا أبدا كتظؿ لصيقةن 

 بيـ.

صفات كثيرة كأظيرىا في كقد رأينا القرآف الكريـ قد سجؿ عمى المعانديف 
مكضع اإلضمار لكسميـ بيا، فنراه سجؿ عمييـ صفات الكفر، كالنفاؽ، 

 كالضبلؿ، كاإلجراـ، كالتكذيب، كالظمـ، كالفسؽ كغيرىا مف الصفات.

ثراء، حيث يضيؼ كصفا  كمف محاسف ىذا الغرض أف فيو إضافة لممعنى كا 
 جديدا يضاؼ إلى كصؼ المخاطب األصمي، فيتضاعؼ الذـ.

ذا كاف القرآف قد أظير في مقاـ اإلضمار لممدح، كالتفخيـ، كالتشريؼ، فإنو  كا 
قد استخدـ األسمكب نفسو مف أجؿ الذـ كالتسجيؿ عمى المخاطبيف بأكصاؼ 

 تميؽ بيـ كتناسب حاليـ.

                                                           

 لساف العرب: كتاب البلـ فصؿ السيف، )سجؿ(  ُ-  
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ِٖٗ 

 كمف أمثمة ىذا الغرض:

 إظيار الكصؼ بالكفر لتسجيمو عمى المخاطبيف كذميـ بو. -ُ

 كمف أمثمة ذلؾ:

ٍيري ميٍعًجًزم المًَّو  ﴿قكلو تعالى:  -ُ ـٍ غى كا ًفي اأٍلىٍرًض أىٍربىعىةى أىٍشييرو كىاٍعمىميكا أىنَّكي فىًسيحي
كىأىفَّ المَّوى ميٍخًزم اٍلكىاًفًريف﴾

(1). 

أف القرآف قد آثر التعبير بقكلو:  -رحمو ا  –فقد رأل اإلماـ أبك السعكد 
ألمريف، ىما:  «كأف ا مخزيكـ »بدال مف:  اٍلكىاًفًريف﴾﴿كىأىفَّ المَّوى ميٍخًزم 

رىسيكًلًو ًإلىى  ﴿. قكلو تعالى:ذميـ بالكفر بعد كصفيـ باإلشراؾ بىرىاءىةه ًمفى المًَّو كى
﴾  .(2)الًَّذيفى عىاىىٍدتيـٍ ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى

 . (3)«اإلشعار بأف عمةى اإلخزاًء ىي كفريىـالثاني: ك 

عمى مقتضى الظاىر كأضمر لفات كصفيـ بالكفر، كلكنو كلك جرل األسمكب 
جمع ليـ باإلظيار بيف الكصفيف ىـ بيما جديركف كليما مستحقكف، كىك 

 كصفيـ بالكفر إضافة إلى كصفيـ بالشرؾ.

كقد تخرج اآلية عف باب اإلظيار في مقاـ اإلضمار إذا كاف المراد مف 
كف الكبلـ حينئذ جاريا الجنس الشامؿ لممشركيف كغيرىـ، كيك «الكافريف»

                                                           

 .ِسكرة التكبة: ُ-  
 .ُسكرة التكبة: ِ-  
 .ُْ/ْإرشاد العقؿ السميـ ّ-  
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َِٗ 

عمى مقتضى الظاىر كليس فيو خركج، إال أنيـ يدخمكف فيو دخكال أكليا، أما 
إف كاف المراد بالكافريف في اآلية المشركيف المذككريف فتككف عمة إظيارىـ 

 في مقاـ اإلضمار ما تقدـ ذكره.

مىى كيؿّْ نىٍفسو ًبمىا  ﴿قكلو تعالى: -ِ ـه عى عىميكا ًلمًَّو شيرىكىاءى قيٍؿ أىفىمىٍف ىيكى قىاًئ جى كىسىبىٍت كى
يّْفى ًلمًَّذيفى  ـٍ ًبظىاًىرو ًمفى اٍلقىٍكًؿ بىٍؿ زي ـي ًفي اأٍلىٍرًض أى ـٍ تينىبّْئيكنىوي ًبمىا الى يىٍعمى ـٍ أى سىمُّكىي

دُّكا عىًف السًَّبيًؿ﴾ صي ـٍ كى كا مىٍكريىي كىفىري
(1).  

. (2)«تسجيبلن عمييـ بالكفرذمان ليـ ك » ضع المكصكًؿ مكًضعى المضمرً فقد ك 
 . «بؿ زيف ليـ مكرىـ »بدال مف 

ـٍ  ﴿قكلو تعالى: -ّ اءىىي ؽّْ لىمَّا جى كا ًلٍمحى ـٍ آيىاتينىا بىيّْنىاتو قىاؿى الًَّذيفى كىفىري مىٍيًي ذىا تيٍتمىى عى كىاً 
  .(3)﴾ ىىذىا ًسٍحره ميًبيف

بكماؿى الكفًر  كضعى المكصكًؿ مكًضعى ضميًر المتمكّْ عمييـ تسجيبلن عمييـفقد »
 .(4)«كالضبللةً 

مىٍف مىًعيى أىٍك رىًحمىنىا فىمىٍف ييًجيري  ﴿كمثؿ قكلو تعالى: قيٍؿ أىرىأىٍيتيـٍ ًإٍف أىٍىمىكىًنيى المَّوي كى
﴾ ـٍ  ﴿، كقكلو تعالى:(5)اٍلكىاًفًريفى ًمٍف عىذىابو أىًليـو ٍنًذره ًمٍنيي ـٍ مي اءىىي كىعىًجبيكا أىٍف جى

                                                           

 .ّّسكرة الرعد:  ُ-  
 .ِْ/ٓإرشاد العقؿ السميـ  ِ-  
 .ٕسكرة األحقاؼ: ّ-  
 .ٖٕ/ٖإرشاد العقؿ السميـ  ْ-  
 .ِٖسكرة الممؾ: ٓ-  
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ُِٗ 

كفى  قىاؿى اٍلكىاًفري ﴾كى ميًر  »،(1)ىىذىا سىاًحره كىذَّابه ضعى فيو الظَّاىري مكضعى الضَّ كي
مكف في  يذانان بأنَّو ال يتجاسري عمى مثؿ ما يقكلكنىو إال المتكغّْ غضبان عمييـ كا 

، كقد أفاد ذلؾ المعنى مف تفسير اإلماـ البيضاكم رحمو (2)«الكيفر كالفسكؽ
 .(3)ا

لسعكد رحمو ا تحت ىذا الغرض ال أمثمة كضعيا اإلماـ أبك ا لكف تكجد 
 يتبيف ظيكره فييا، منيا:

ـى ًلٍمكىاًفًريفى  ﴿قكلو تعالى: -ُ يىنَّ عىٍمنىا جى جى ٍف عيٍدتيـٍ عيٍدنىا كى ـٍ كىاً  مىكي ـٍ أىٍف يىٍرحى بُّكي عىسىى رى
ًصيرنا﴾ حى

(4) 

المخاطبيف صفة الكفر، تسجيبلن عمى حيث رأل أف إظيار الكافريف جاء 
نما»فقاؿ: َـّ لكـ)  :عدؿ عف أف يقاؿ كا  تسجيبلن عمى كفرىـ  (كجعمنا جين

شعار بعمة الحكـ  . (5)«بالعىكد كذمان ليـ بذلؾ كا 

فَّ  ﴿قكلو تعالى: -ِ ـٍ مىٍف يىقيكؿي اٍئذىٍف ًلي كىالى تىٍفًتنّْي أىالى ًفي اٍلًفٍتنىًة سىقىطيكا كىاً  ًمٍنيي كى
﴾ ـى لىميًحيطىةه ًباٍلكىاًفًريفى يىنَّ جى

(6). 

                                                           

 .ْسكرة ص: ُ-  
 .ُِْ/ٕإرشاد العقؿ السميـ ِ-  
 .ِْ/ٓأنكار التنزيؿ ّ-  
 .ٖسكرة اإلسراء: ْ-  
 .ُٖٓ/ٓإرشاد العقؿ السميـ  ٓ-  
 .ْٗسكرة التكبة: ٔ-  
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِِٗ 

يثاري كضًع  »قاؿ أبك السعكد رحمو ا:فقد  كالمرادي بالكافريف إما المنافقكف كا 
ًر لمتسجيؿ عمييـ بالكفر  ليجمع ليـ بيف الكصفيف، الميٍظير مكضعى الميضمى
ما جميعي الكافريف الشامميف  ،كاإلشعاًر بأنو معظـي أسباًب اإلحاطة المذككرة كا 

 .(1)لممنافقيف شمكالن أكليان 

أعمـ أف الرأم الثاني الذم ذكره اإلماـ أبك السعكد رحمو ا أرجح كأرل كا 
لمعمة المذككرة في المثاؿ السابؽ، كىي قصد العمـك في الجممة كعدـ قصر 

 المعنى عمى معيف، كىك أليؽ بالمقاـ.

ككما أظير القرآف كصؼ الكفر في مقاـ اإلضمار لتسجيؿ الكفر عمى  
في مكضع اإلضمار لتسجيميا عمى الكافريف فإنو أظير صفات أخرل 

 المخاطبيف كمنيا:

  إظيار الكصؼ بالظمـ لتسجيمو عمى المخاطبيف، كذميـ بو  -

ا كىالًَّذيفى آمىنيكا مىعىوي  اًلحن ٍينىا صى اءى أىٍمرينىا نىجَّ كمف أمثمة ذلؾ قكلو تعالى:﴿ فىمىمَّا جى
بَّؾى  ًمٍف ًخٍزًم يىٍكًمًئذو ًإفَّ رى ذى الًَّذيفى ظىمىميكا  ًبرىٍحمىةو ًمنَّا كى * كىأىخى ىيكى اٍلقىًكمُّ اٍلعىًزيزي
﴾ اًثًميفى ـٍ جى كا ًفي ًديىارًًى ةي فىأىٍصبىحي ٍيحى  .(2)الصَّ

مىى أىٍف •  مىؽى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى قىاًدره عى ٍكا أىفَّ المَّوى الًَّذم خى ـٍ يىرى لى قكلو تعالى:﴿ أىكى
ـٍ  عىؿى لىيي جى ـٍ كى ٍيبى ًفيًو فىأىبىى الظَّاًلميكفى ًإالَّ كيفيكرنا ﴾يىٍخميؽى ًمٍثمىيي بلن الى رى   .(3)أىجى

                                                           

 .ِٕ/ْإرشاد العقؿ السميـ  ُ-  
 .  ٕٔ، ٔٔسكرة ىكد: ِ-  
 . ٗٗسكرة اإلسراء:ّ-  
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِّٗ 

كا النٍَّجكىل الًَّذيفى ظىمىميكا ىىٍؿ ىىذىا ًإالَّ بىشىره •  ـٍ كىأىسىرُّ ًىيىةن قيميكبييي قكلو تعالى: ﴿ الى
كفى ﴾ ـٍ أىفىتىٍأتيكفى السٍّْحرى كىأىٍنتيـٍ تيٍبًصري  .(1)ًمٍثميكي

قىاؿى الظَّاًلميكفى قكلو تعالى: ﴿ •  نَّةه يىٍأكيؿي ًمٍنيىا كى أىٍك ييٍمقىى ًإلىٍيًو كىٍنزه أىٍك تىكيكفي لىوي جى
كرنا﴾  .(2)ًإٍف تىتًَّبعيكفى ًإالَّ رىجيبلن مىٍسحي

ًقيؿى ًلمظَّاًلًميفى •  ًة كى ٍجًيًو سيكءى اٍلعىذىاًب يىٍكـى اٍلًقيىامى قكلو تعالى: ﴿ أىفىمىٍف يىتًَّقي ًبكى
﴾ذيكقيكا   .(3)مىا كيٍنتيـٍ تىٍكًسبيكفى

في  أف غرض إظيار الكصؼ بالظمـ -رحمو ا-رأل اإلماـ أبك السعكد فقد 
لتسجيؿ عمى المخاطبيف بالظمـ ىك ا مكضع اإلضمار في اآليات السابقة 

 . (4) ليككف كصفا الزما ليـ ال ينفؾ عنيـ بسبب ما اقترفكه

ض ما ال يتكافؽ معو مف قد يضع تحت ىذا الغر  -رحمو ا -غير أنو
ًميـه  ـٍ كىالمَّوي عى نٍَّكهي أىبىدنا ًبمىا قىدَّمىٍت أىٍيًديًي لىٍف يىتىمى اآليات، كما في قكلو تعالى:﴿كى

﴾   .(5)ًبالظَّاًلًميفى

                                                           

 .ّسكرة األنبياء:ُ-  
 . ٖسكرة الفرقاف:ِ-  
 . ِْسكرة الزمر:ّ-  
 . ِِٓ/ٕ، َِْ، ْٓ/ٔ، ُٕٗ/ٓ، ِِّ/ْينظر: إرشاد العقؿ السميـ ْ-  
 . ٓٗسكرة البقرة: ٓ-  
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِْٗ 

فقد رأل أف إيثار اإلظياًر عمى اإلضمار لذمّْيـ، كالتسجيًؿ عميًيـ بأنَّيـ 
ادعاء ما ليس ليـ، كنفيو مف  ظالمكف في جميعى األمكًر التي مف جممتيا

 . (1)غيرىـ

كالظاىر أنيا لمعمـك كليست مف باب اإلظيار في مقاـ اإلضمار، فقد جاءت 
اآلية لتقرر حكما عاما يشمؿ المخاطبيف كغيرىـ ممف يتصؼ بكصفيـ، كىـ 

 .داخمكف فيو دخكال أكليا

 إظيار الكصؼ بالفسؽ لتسجيمو عمى المخاطبيف. -
 كمف أمثمتو: 
ـٍ فىًإفَّ المَّوى الى قكلو   - ٍنيي ٍكا عى ـٍ فىًإٍف تىٍرضى ٍنيي ٍكا عى ـٍ ًلتىٍرضى تعالى: ﴿يىٍحًمفيكفى لىكي

ى عىًف اٍلقىٍكـً اٍلفىاًسًقيف﴾ يىٍرضى
فإف ):، كقد كضعي )الفاسقيف( مكضعى قكلو(2)

ال يرضى عنيـ( لمتسجيؿ عمييـ بالخركج عف الطاعة المستكجًب لما ا 
كـً لمف شاركيـ في ذلؾحؿَّ بيـ مف السيخط،  كلئليذاف بشمكؿ الحي

(3). 
قىٍد تىٍعمىميكفى أىنّْي  - ـى تيٍؤذيكنىًني كى ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو يىا قىٍكـً ًل قكلو تعالى: ﴿ كىاً 

ـٍ كىالمَّوي الى يىٍيًدم اٍلقىٍكـى  ـٍ فىمىمَّا زىاغيكا أىزىاغى المَّوي قيميكبىيي رىسيكؿي المًَّو ًإلىٍيكي
﴾اٍلفىاسً  ًقيفى

(4).  

                                                           

 . ُِّ/ُينظر: إرشاد العقؿ السميـ ُ-  
  ٔٗسكرة التكبة: ِ-  
 .ْٗ/ ْينظر: إرشاد العقؿ السميـ  ّ - 
 .ٓسكرة الصؼ: ْ-  
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِٗٓ 

ة، كاإلظياري في مكقًع اإلضماًر لذمّْيـ      كالمرادي بيـ إما المذككركف خاصَّ
بالفسًؽ كتعميًؿ عدـ اليداية بًو، أك جنًس الفاسقيفى كىـ داخمكف في 

كمو دخكالن أكليا  .(1)حي

 إظيار الكصؼ  بالنفاؽ لتسجيمو عمى المخاطبيف. -

  : كمف أمثمة ذلؾ

لىى الرَّسيكًؿ رىأىٍيتى قكلو تعالى:﴿  - ؿى المَّوي كىاً  ـٍ تىعىالىٍكا ًإلىى مىا أىٍنزى ذىا ًقيؿى لىيي كىاً 
ديكدنا ﴾ دُّكفى عىٍنؾى صي اٍلمينىاًفًقيفى يىصي

رأيتيـ يصدكف عنؾ » كاألصؿ:  ،(2)
فعدؿ عف ذلؾ إلى ما كرد في النص ليسجؿ عمييـ صفة النفاؽ « صدكدا

 .(3)كليبيف أف عمة ذلؾ ىي نفاقيـ
اءىؾى اٍلمينىاًفقيكفى قىاليكا نىٍشيىدي ًإنَّؾى لىرىسيكؿي المًَّو كىالمَّوي  - قكلو تعالى: ﴿ ًإذىا جى

﴾ ـي ًإنَّؾى لىرىسيكليوي كىالمَّوي يىٍشيىدي ًإفَّ اٍلمينىاًفًقيفى لىكىاًذبيكفى يىٍعمى
فقد أظير لفظ  ،(4)

كـ  .(5) المنافقيف في مكضع اإلضماًر لذمّْيـ كاإلشعاًر بعمًة الحي
 إظيار الكصؼ بالضبلؿ لتسجيمو عمى المخاطبيف. -

                                                           

 .ِّْ/ٖإرشاد العقؿ السميـ  ُ - 
  ُٔسكرة النساء: ِ-  
 .ُٓٗ/ِينظر: إرشاد العقؿ السميـ ّ-  
 .ُسكرة المنافقكف:ْ-  
 .ُِٓ/ٖإرشاد العقؿ السميـ  ٓ-  

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 م ـ الجزء األول2019والثالثون  ابعمجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الس

                                                                 

   

                       

 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِٗٔ 

ٍمؽى     ٍمؽى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىالى خى ـٍ خى كمف أمثمتو: قكلو تعالى:﴿ مىا أىٍشيىٍدتييي
دنا﴾ مىا كيٍنتي ميتًَّخذى اٍلميًضمّْيفى عىضي ـٍ كى » ، كمقتضى الظاىر أف يقاؿ:(1)أىٍنفيًسًي

كذريتو( ، غير أنو عدؿ عف ذلؾ ذمان )يعني إبميس « كما كنت متخذىـ
ليـ، كتسجيبلن عمييـ باإلضبلؿ كتأكيدان لما سبؽ مف إنكار اتخاًذىـ 

، كتابعو اإلماـ الغرض في تفسيرهكقد ذكر اإلماـ الزمخشرم ذلؾ ، أكلياء
 .(2)البيضاكم رحميما ا

 . هًجبنغخ يف انتٌٕٓماإلظٓبس ن -3
: أىٍفزىعىوي  ،ىالىوي  فىوي  ،يىييكليو ىىٍكالن كَّ خى : المىخافىةي ًمفى األىٍمًر الى ييٍدرىل مىا ، كى كاليىٍكؿي

مىٍيًو ًمٍنوي  ـى عى اؼى كرعب :ىكال ىاؿ، كالتيكيؿ تشنيع األمر، ك ىىجى  .(3)خى

فالمراد بو تخكيؼ المخاطبيف بما يبعثو االسـ المظير في نفكسيـ لما لو مف 
 صفات يعمميا المخاطب، كمف أمثمة ذلؾ:

مىٍقتى ىىذىا إظيار النار في مكضع اإلضمار في قكلو تعالى:  -ُ بَّنىا مىا خى ﴿ رى
انىؾى فىًقنىا عىذىابى النَّارً  مىا * بىاًطبلن سيٍبحى ٍيتىوي كى بَّنىا ًإنَّؾى مىٍف تيٍدًخًؿ النَّارى فىقىٍد أىٍخزى رى

ارو   . (4)﴾ ًلمظَّاًلًميفى ًمٍف أىٍنصى

                                                           

 ُٓسكرة الكيؼ: ُ-  
 .ُُِ/ْ، أنكار التنزيؿ ِّٕ/ّ، الكشاؼ ُُِ/ٔينظر: إرشاد العقؿ السميـ  ِ-  
 ينظر: تاج العركس ) ق ك ؿ (ّ-  
 .ْٗ/ّإرشاد العقؿ السميـ ْ-  
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِٕٗ 

لتيكيًؿ » إظيار الناًر في مكضع اإلضمارً فقد رأل اإلماـ أبك السعكد أف 
، كال شؾ أف السامع يستعرض عند ىذا اإلظيار لمنار ما ليا مف (1)«أمرًىا

صفات ذكرت في التنزيؿ الحكيـ، كما أعد ألىميا فييا مف النكاؿ كالعذاب مما 
تقشعر لو الجمكد، كتشيب لو النكاصي، فيشعر بعظمتيا، كىكليا، كلك كرد 

لما كاف لو ما لئلظيار مف  «ربنا إنؾ مف تيدًخٍميا »ضمار فقاؿ:األسمكب باإل
 أثر في تفظيع أمرىا، كتيكيؿ شأنيا.

مىا أىٍدرىاؾى مىا  ﴿إظيار يـك الديف في مكضع اإلضمار في قكلو تعالى:  -ِ كى
ثيَـّ مىا أىٍدرىاؾى مىا يىٍكـي الدّْيًف﴾* يىٍكـي الدّْيفً 

(2). 

، كذلؾ (3)«تأكيده ليكًلو كفخامًتو»االضماًر في إظياًر يـك الديًف في مكقًع ف
، كما يحدث فيو مف فظائع كأىكاؿ،  حيف يستحضر القارئ أىكاؿ ذلؾ اليـك
كما لمكاقفو مف ىيبة كعظمة، تشيب ليا نكاصي الكلداف، ككؿ ىذه المعاني 
مما يستثار بذكر يـك الديف مظيىرا بارزا شاخصا في السياؽ ليستحضر 

ؽ كغيره مما يضيؽ عف ذكره المقاـ، كتخيؿ الفرؽ بيف السامع بذكره ما سب
 ؟«كما أدراؾ ما ىك »ما كرد عميو النص الكريـ، كبيف ما لك قاؿ:

ًة قيٍؿ ًإنَّمىا ًعٍممييىا  ﴿إظيار الساعة قكلو تعالى: -ّ ًف السَّاعى يىٍسأىليؾى النَّاسي عى

                                                           

 .ُُّ/ِإرشاد العقؿ السميـُ-  
 .ُٖ، ُٕسكرة االنفطار: ِ-  
 . ُِّ/ٗإرشاد العقؿ السميـ  ّ-  
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِٖٗ 

مىا ييٍدًريؾى لىعىؿَّ السَّاعىةى تىكيكفي قىرً  يبنا﴾ًعٍندى المًَّو كى
، لممعاني المذككر في المثاؿ (1)

 .(2)السابؽ، إذ المعنى كاحد كىك الحديث عف يـك الديف
كؼو أىٍك  ﴿إظيار لفظ الجبللة قكلو تعالى: -ْ ؽي مىرَّتىاًف فىًإٍمسىاؾه ًبمىٍعري الطَّبلى

ذيكا ًممَّا آتىٍيتيميكىيفَّ  ـٍ أىٍف تىٍأخي افىا أىالَّ تىٍسًريحه ًبًإٍحسىافو كىالى يىًحؿُّ لىكي شىٍيئنا ًإالَّ أىٍف يىخى
مىٍيًيمىا ًفيمىا اٍفتىدىٍت  نىاحى عى ديكدى المًَّو فىبلى جي ديكدى المًَّو فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ ييًقيمىا حي ييًقيمىا حي

ـي الظَّالً  ديكدى المًَّو فىأيكلىًئؾى ىي مىٍف يىتىعىدَّ حي ديكدي المًَّو فىبلى تىٍعتىديكىىا كى ميكف﴾ًبًو ًتٍمؾى حي
(3). 

فقد جاء إظيار لفظ الجبللة في مكضع اإلضمار أكثر مف مرة، تربية لمميابة 
كتيكيبل ألمر ذلؾ التعدم، فيك لـ يعتد عمى حدكد بشر إنما اعتدل عمى 
حدكد خالؽ القكل كالقدر، كقد جاء التعبير باإلظيار في سكرة الطبلؽ التحاد 

ًتٍمؾى  ﴿المكضكع، كذلؾ في قكلو تعالى: ديكدى المًَّو فىقىٍد كى مىٍف يىتىعىدَّ حي ديكدي المًَّو كى حي
ـى نىٍفسىوي   .(4)﴾...ظىمى

 اإلظٓبس نإلشعبس ثعهخ احلكى. -4
يأتي اإلظيار في مكضع اإلضمار تعميبل لحكـ كارد في اآلية، كيككف االسـ 
المظير كالدليؿ، أك السبب لمحكـ المذككر، كليذا أثر كبير في معنى اآلية 

                                                           

 .ّٔسكرة األحزاب: ُ-  
كاإلظياري في حيًّْز االضمار لمتيكيؿ كزيادًة التَّقريًر كتأكيًد » قاؿ اإلماـ أبك السعكد:ِ-  

ممة  .ُُٓ/ٕإرشاد العقؿ السميـ «  استقبلًؿ الجي
 .ِِٗالبقرة:سكرة ّ-  
 .ُ:الطبلؽسكرة ْ-  
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ِٗٗ 

الحكـ بعمتو كسببو، أكقع في النفس، كأبعد عف الشؾ في الحكـ ألف اقتراف 
القترانو بحيثيات قبكلو، كقد ذكر اإلماـ أبك السعكد لذلؾ الغرض شكاىد، 

 منيا:

إظيار لفظ الجبللة في مكطف اإلضمار لتعميؿ حكـ كارد في اآلية كما  -ُ
قىاليكا لىٍف تىمىسَّنىا النَّاري ًإالَّ  ﴿قكلو تعالى: في: ٍذتيـٍ ًعٍندى المًَّو كى ٍعديكدىةن قيٍؿ أىتَّخى أىيَّامنا مى

﴾ مىى المًَّو مىا الى تىٍعمىميكفى ـٍ تىقيكليكفى عى ٍيدىهي أى ٍيدنا فىمىٍف ييٍخًمؼى المَّوي عى عى
(1). 

كـ»في مكضع اإلضمار إظيار االسـً الجميؿ حيث رأل أف   لئلشعاًر بعمًَّة الحي
 .(2) «فإفَّ عدـ اإلخبلؼ مف قضية األلكىية ،-الذم ىك عدـ خمؼ العيد-

كلكنو عدؿ عنو إلى ما في اآلية ليككف  «فمف يخمفو»ككاف الظاىر أف يقاؿ: 
ذكر لفظ الجبللة بما فيو مف معاني األلكىية كالدليؿ عمى عدـ اإلخبلؼ، إذ 
ىك جؿ جبللو ال يمكف أف يخمؼ عيده، كال كعده، كيؼ كىك اآلمر بعدـ 

يعقؿ أف يأمر عباده بشيء ال يفعمو، حاشاه، كتعالى عف ذلؾ  اإلخبلؼ، كىؿ
 عمكا كبيرا.

﴿رىبّْ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كمثؿ ذلؾ إظيار اسـ ا الرحمف في قكلو تعالى: 
مىا بىٍينىييمىا الرٍَّحمىًف الى يىٍمًمكيكفى ًمٍنوي ًخطىابنا فِّ  * كى ًئكىةي صى كحي كىاٍلمىبلى ا الى يىٍكـى يىقيكـي الرُّ

كىابنا﴾ قىاؿى صى لبياف عمة اإلذف كىك رحمتو  (3)يىتىكىمَّميكفى ًإالَّ مىٍف أىًذفى لىوي الرٍَّحمىفي كى
                                                           

 .َٖسكرة البقرة: ُ-  
 .ُُِ/ُإرشاد العقؿ السميـ  ِ-  
 .ّٖسكرة النبأ: ّ-  
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ََّ 

ال أفَّ أحدان يستحقُّو عميًو سبحانىو تعالى بخمقو في ذلؾ المقاـ الرىيب، 
 .(1)كتعالىى

كلذلؾ أمثمة كثيرة أظير فييا لفظ الجبللة أك أحد أسمائو تعالى في مكضع 
  .(2)اإلضمار لبياف بياف عمة حكـ كارد في اآلية 

إظيار كصؼ الكفر في مكطف اإلضمار لتعميؿ حكـ كارد عمى الكافريف،  -ِ
ـٍ  ﴿كما في: قكلو تعالى: دّْؽه ًلمىا مىعىيي ـٍ ًكتىابه ًمٍف ًعٍنًد المًَّو ميصى اءىىي لىمَّا جى كى

                                                           

 .ْٗ/ٗينظر: إرشاد العقؿ السميـ ُ-  
ـٍ ِ-   ٍنيي مف ذلؾ إظيار لفظ الجبللة في قكلو تعالى: ﴿ كىالمَّوي يىٍكتيبي مىا ييبىيّْتيكفى فىأىٍعًرٍض عى
كٍَّؿ  تىكى ﴾ النساء:كى ًكيبلن كىفىى ًبالمًَّو كى مىى المًَّو كى ، لبياف عمة األمر بالتككؿ كىك األلكىية، ُٖعى

﴾ التغابف كًَّؿ اٍلميٍؤًمنيكفى مىى المًَّو فىٍميىتىكى  . ُّ: كمثمو قكلو تعالى: ﴿ المَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى كىعى
مىى المًَّو ًلمًَّذيفى يىٍعمىميكفى السُّكءى ككذا إظياره في قكلو تعالى: قكلو تعالى:﴿ ًإنَّمىا التَّ  ٍكبىةي عى

ًكيمنا﴾ النساء: ًميمنا حى كىافى المَّوي عى ـٍ كى مىٍيًي يىالىةو ثيَـّ يىتيكبيكفى ًمٍف قىًريبو فىأيكلىًئؾى يىتيكبي المَّوي عى  ًُٕبجى
كجماؿ لبياف منشأ اتصاؼ ا تعالى بالعمـ كالحكمة كىك األلكىية فإنيا منشأ كؿ كماؿ 

افى المًَّو  كجبلؿ. ككذلؾ إظياره في قكلو تعالى: ﴿ لىٍك كىافى ًفيًيمىا آًليىةه ًإالَّ المَّوي لىفىسىدىتىا فىسيٍبحى
﴾ األنبياء: ، لئلشعاًر بعمًَّة تنزىو تعالى عما يقكؿ الظالمكف؛ ألف ِرىبّْ اٍلعىٍرًش عىمَّا يىًصفيكفى

 عما ال يميؽ بو. -تعالى –جممتيا تنٌزىيو  ألكىيتو مناطه لجميع صفاًت كماًلو التي مف
يىاحى  مىٍف ييٍرًسؿي الرّْ ـٍ ًفي ظيميمىاًت اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر كى كمثؿ ذلؾ يقاؿ في قكلو تعالى:﴿أىمٍَّف يىٍيًديكي

﴾ القصص:  ًتًو أىًإلىوه مىعى المًَّو تىعىالىى المَّوي عىمَّا ييٍشًركيكفى  .ّٔبيٍشرنا بىٍيفى يىدىٍم رىٍحمى
اإلماـ أبك السعكد أغراضا أخرل إلى ىذا الغرض كتربية الميابة، كتقكية  يضيؼكقد 

 استقبلؿ الجممة.
 .ِٓٗ، ِٔ/ٔ،  ِٖٓ/ٖ، ُٔٓ، َِٕ/ِينظر: إرشاد العقؿ السميـ:
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

َُّ 

مىى الًَّذيفى  كفى عى كىانيكا ًمٍف قىٍبؿي يىٍستىٍفًتحي كا ًبًو كى ـٍ مىا عىرىفيكا كىفىري اءىىي كا فىمىمَّا جى كىفىري
﴾ مىى اٍلكىاًفًريفى فىمىٍعنىةي المًَّو عى

(1). 

إلى المذككر فييا  «فمعنة ا عمييـ »حيث عدلت اآلية الكريمة عف أف يقاؿ:
لبياف عمة لعنيـ كىك كفرىـ با تعالى فجاء اإلظيار ليقترف الحكـ بعمتو 

 كسببو.

رىسيكًلًو فىًإنَّا أىٍعتىٍدنىا ًلٍمكىاًفًريفى  ﴿و تعالى:كمثمو قكل ـٍ ييٍؤًمٍف ًبالمًَّو كى مىٍف لى كى
 .(2)سىًعيرنا﴾

إيذانان بأفَّ مٍف لـ يجمٍع بيفى  »فقد أظير لفظ الكافريف في مكضع اإلضمار
. كلك جرل (3)«اإليماًف با كبرسكًلو فيك كافره كأنو مستكجبه لمسعيًر بكفرًه

كلكنو عدؿ إلى ما كرد  «فإنا أعتدنا ليـ سعيرا »الكبلـ عمى الظاىر لقاؿ: 
 عميو التنزيؿ لما ذكر.

 .(4)كلذلؾ أمثمة كثيرة في القرآف 

                                                           

 . ٖٗالبقرة: ُ-  
 . ُّسكرة الفتح: ِ-  
، ركح ُّٗٓ، البحر المديد ِٖ/ٗ. كينظر: ركح البيافَُٖ/ٖإرشاد العقؿ السميـ  ّ-  

 .ِْٓ/ُّالمعاني 
كا ًبمىا ْ-   ـٍ أىٍف يىٍكفيري ٍكا ًبًو أىٍنفيسىيي منيا: إظيار كصؼ الكفر في قكلو تعالى: ﴿ ًبٍئسىمىا اٍشتىرى

مىى  بو عى مىى مىٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه فىبىاءيكا ًبغىضى ؿى المَّوي ًمٍف فىٍضًمًو عى ؿى المَّوي بىٍغينا أىٍف يينىزّْ أىٍنزى
بو كى  ﴾ البقرة:غىضى  ==،  لبياف عمة عذابيـ.ًَٗلٍمكىاًفًريفى عىذىابه ميًييفه
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 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

َِّ 

 استقالل اجلًهخ اإلظٓبس نتقٌٕخ -5
يغمب كجكد شكاىد ىذا الغرض في خكاتيـ اآليات فيأتي اإلظيار في مكضع 

بيده اإلضمار قصدا لجعؿ الجممة مستقمة بذاتيا في الداللة كاإلفادة،  كى
 .(1)االستقبللٌية تككف الجممة بمثابة قضٌية كمٌية ليا صفة العمـك

اـ كمف ذلؾ: إظيار لفظ الجبللة في ختاـ بعض اآليات لتككف جممة الخت
مستقمة في إفادة حكـ مستقؿ، يمكف بعد ذلؾ أف يستدؿ بيا استدالال مستقبل، 

 كمف شكاىد ذلؾ:
ًليِّا  ﴿إظيار لفظ الجبللة في قكلو تعالى:  -ُ كىفىى ًبالمًَّو كى ـٍ كى ـي ًبأىٍعدىاًئكي كىالمَّوي أىٍعمى

كىفىى ًبالمًَّو نىًصيرنا﴾ كى
(2). 

ييبىيّْفي المَّوي  ﴿كقكلو تعالى:  -ِ ًكيـه﴾كى ًميـه حى ـي اآٍليىاًت كىالمَّوي عى لىكي
(3). 

كىافى ذىًلؾى  ﴿كقكلو تعالى:  -ّ ظيٍممنا فىسىٍكؼى نيٍصًميًو نىارنا كى مىٍف يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى عيٍدكىاننا كى كى

                                                           

ثىبٍّْت == ٍبرنا كى مىٍينىا صى بَّنىا أىٍفًرٍغ عى نيكًدًه قىاليكا رى جي اليكتى كى كا ًلجى زي ا بىرى لىمَّ ككذا في قكلو تعالى: ﴿ كى
مىى اٍلقىٍكـً اٍلكىاًفًريفى ﴾ البقرة: ٍرنىا عى نىا كىاٍنصي  لبياف عمة النصر عمييـ.، َِٓأىٍقدىامى

ـٍ قىٍد يىًئسيكا ًمفى  مىٍيًي لٍَّكا قىٍكمنا غىًضبى المَّوي عى ككذا في قكلو تعالى: ﴿ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىتىكى
اًب اٍلقيبيكًر﴾ الممتحنة:  ، لبياف عمة يأسيـ مف البعث.ُّاآٍلًخرىًة كىمىا يىًئسى اٍلكيفَّاري ًمٍف أىٍصحى

 .ُِْ/ٖ، ِْْ،ُِٗ،ُِٗ/ُشاد العقؿ السميـ:ينظر: إر 
 .َُْ/ِالببلغة العربية لعبد الرحمف حبنكو الميداني  ُ-  
 .ْٓسكرة النساء: ِ-  
 .ُٖسكرة النكر: ّ-  

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 م ـ الجزء األول2019والثالثون  ابعمجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الس

                                                                 

   

                       

 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

َّّ 

مىى المًَّو يىًسيرنا﴾ عى
(1). 

مىى ﴿كقكلو تعالى:  -ْ نيكا عى مىى اٍلًبرّْ كىالتٍَّقكىل كىالى تىعىاكى نيكا عى تىعىاكى ٍثـً كىاٍلعيٍدكىاًف  كى اإلًٍ
 .(2)﴾ كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى شىًديدي اٍلًعقىابً 

ًميثىاقىوي الًَّذم  ﴿كقكلو تعالى في نفس السكرة:  -ٓ ـٍ كى مىٍيكي كا ًنٍعمىةى المًَّو عى كىاٍذكيري
ـٍ ًبًو ًإٍذ قيٍمتيـٍ سىًمٍعنىا كىأىطىٍعنىا كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ  ديكر﴾كىاثىقىكي ًميـه ًبذىاًت الصُّ المَّوى عى

(3) . 
مىا بىٍينىييمىا يىٍخميؽي مىا يىشىاءي كىالمَّوي  ﴿كقكلو تعالى:  -ٔ ًلمًَّو ميٍمؾي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كى كى

﴾ مىى كيؿّْ شىٍيءو قىًديره  .(4) عى

فقد رأل اإلماـ أبك السعكد أف القرآف قد أظير لفظ الجبللة في مكضع 
اآليات السابقة لتقكية الجممة، كتأكيد استقبلليا، باإلضافة إلى اإلضمار في 

دخاؿ الركعة، كبياف عمة حكـ كارد في  أغراض أخرل منيا: تربية الميابة، كا 
 .(5)اآلية، ككميا أغراض مقبكلة، كغير بعيدة عف معاني اآليات المذككرة

الشكاىد التي تقع كأمثمة ىذا النكع كثيرة ، يطكؿ المقاـ باستقصائيا، كغالب 
في خكاتيـ اآليات تصمح شكاىد ليذا الغرض، فمذلؾ تصمح كثير مف شكاىد 

 . األغراض السابقة أف يستشيد بيا ليذا الغرض أيضا

                                                           

 .ُْ/ّإرشاد العؿ السميـ  ُ-  
 .ِسكرة المائدة: ِ-  
 .ٕسكرة المائدة: ّ-  
 .ُٕسكرة المائدة: ْ-  
 .ُّٔ/ٔ،  ُْ،ٓ/ّ،  َُٕ، ُِٖ/ِـ ينظر: إرشاد العقؿ السمي ٓ-  
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َّْ 

 اإلظٓبس إلسادح انتعًٍى. -6
كيقصد بيذا الغرض أف يككف اإلظيار لتعميـ الحكـ عمى المذككريف في 

، كتككف جممة اإلظيار اآلية، كعمى كؿ مف سمؾ سبيميـ كفعؿ فعميـ
كالقاعدة العامة المطردة، كالمثؿ السائر الذم يمكف االستشياد بو دكف ذكر 
بقية اآلية، كىذا مف بدائع التنزيؿ الحكيـ، كىذا الغرض متداخؿ مع كثير مف 
األغراض السابقة، كشكاىدىا تصمح أف تككف شكاىد لو، فكؿ ما كاف في 

، باإلضافة إلى أغراض أخرل، كقد  ختاـ اآليات يصمح أف يككف إلفادة العمـك
 ذكر اإلماـ أبك السعكد رحمو ا تعالى ليذا الغرض أمثمة كثيرة، منيا:

قيٍؿ أىًطيعيكا المَّوى كىالرَّسيكؿى  ﴿إظيار الكافريف في مكضع اإلضمار قكلو تعالى: -ُ
﴾ لٍَّكا فىًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ اٍلكىاًفًريفى فىًإٍف تىكى

(1). 

لتعميـ الحكـً لكؿ الكفىرىة كاإلشعار بعٌمتو فإف سخطو تعالى عمييـ بسبب  »
كفرىـ كاإليذاف بأف التكٌليى عف الطاعة كفره كبأف محبتو عز كجؿ مخصكصة 

 .(2)«بالمؤمنيف
فَّ  ﴿إظيار الظف قكلو تعالى:  -ِ ـٍ ًبًو ًمٍف ًعٍمـو ًإٍف يىتًَّبعيكفى ًإالَّ الظَّفَّ كىاً  مىا لىيي كى

ؽّْ شىٍيئنا﴾ الظَّفَّ الى ييٍغًني ًمفى اٍلحى
(3). 

نو ال يغني مف الحؽ شيئا »كلك قاؿ: لتكىـ السامع أف ذلؾ الحكـ خاص  «كا 
                                                           

 .ِّسكرة آؿ عمراف: ُ-  
 .ِٓ/ِإرشاد العقؿ السميـ  ِ-  
 .ُٖسكرة النجـ:ّ-   

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 م ـ الجزء األول2019والثالثون  ابعمجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الس

                                                                 

   

                       

 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

َّٓ 

بالمذككريف، فجاء اإلظيار لتعميـ الحكـ ، ليشمؿ المذككريف كغيرىـ، كلبياف 
 .(1) أف جنس  الظف غير مغفو 

ـٍ يىقيكليكفى  ﴿إظيار الحؽ في قكلو تعالى: -ّ ؽّْ أى ـٍ ًباٍلحى اءىىي ًبًو ًجنَّةه بىٍؿ جى
﴾ ؽّْ كىارًىيكفى ـٍ ًلٍمحى كىأىٍكثىريىي

لبياف أف ىذا دأبيـ مع الحؽ عمكما . (2)
، (3)ال ليذا الحؽّْ فقط ،حؽى كاف مف حيثي ىك حؽّّ أمٌ فكراىيتيـ لمحؽ 

لىًكفَّ  ﴿تعالى كمثؿ ذلؾ يقاؿ في قكلو ؽّْ كى ـٍ ًباٍلحى ؽّْ لىقىٍد ًجٍئنىاكي ـٍ ًلٍمحى أىٍكثىرىكي
﴾ كىارًىيكفى

(4). 
ؿو  ﴿قكلو تعالى:إظيار الناس في  -ْ ٍينىا ًإلىى رىجي بنا أىٍف أىٍكحى أىكىافى ًلمنَّاًس عىجى

ـٍ أىٍف أىٍنًذًر النَّاسى  لكؿ العالميف، كأنو غير  (6)لبياف عمـك اإلنذار (5)﴾...ًمٍنيي
لفات ذلؾ المعنى الميـ  «أف أنذرىـ»مقصكر عمى المذككريف، كلك قاؿ: 

الذم ىك مف أىـ خصائص الرسالة المحمدية ، كىك عمكميا لمكافة مف غير 
 .(7)تخصيص

                                                           

 .َُٔ/ٖينظر: إرشاد العقؿ السميـُ-  
 .َٕسكرة المؤمنكف: ِ-  
 .ُْْ/ٔإرشاد العقؿ السميـ ّ-  
 .ٖٕسكرة الزخرؼ:ْ-  
 .ِسكرة يكنس: ٓ-  
 .ُُٔ/ْينظر: إرشاد العقؿ السميـ  ٔ-  

كمف األدلة عمى عمـك الرسالة قكلو تعالى:﴿ تبارؾ الذم نزؿ القرآف عمى عبده ليككف ٕ-
،كقكلو تعالى:﴿كما أرسمناؾ إال كافة لمناس بشيرا ُليككف لمعالميف نذيرا﴾ الفرقاف:
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َّٔ 

 خـبمتـــاخل
 ٔتشتًم عهى أْى َتبئح انجحث ٔتٕصٍبتّ:

  : أْى انُتبئح أٔال
 -رحمو ا تعالى –تفسير اإلماـ أبي السعكد  في  مف خبلؿ ىذه الرحمة

حكؿ أسمكب مف أركع أساليب البياف القرآني، كىك أسمكب اإلظيار في مقاـ 
 اإلضمار، يمكف لمباحث أف يخرج بمجمكعة مف النتائج، كىي:

مف أكبر المفسريف  -رحمو ا تعالى -يعد اإلماـ أبك السعكد العمادم  .ُ
، كمنيا أسمكب اإلظيار في مقاـ اإلضمار، اىتماما بالمباحث الببلغية

 كىك أكثر المفسريف عناية بيذا األسمكب.
ألسمكب اإلظيار في مقاـ اإلضمار مكانة كبيرة بيف مباحث الببلغة  .ِ

 العربية، كلو في شكاىد الشعر كالنثر ما يدؿ عمى ذلؾ.
يعتبر أسمكب اإلظيار في مقاـ اإلضمار خركجا عمى مقتضى الظاىر،  .ّ

 يبتغييا المتكمـ.ألغراض 

                                                           

يعا﴾ ، كقكلو تعالى:﴿قؿ يا أييا الناس إني رسكؿ ا إليكـ جمِٖسبأ:== =كنذيرا﴾
ٍبًد المًَّو ّّٓ.كما أخرجو البخارم في كتاب التيمـ، رقـ:ُٖٓاألعراؼ: اًبر ٍبف عى ، عف جى

: ـى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ده قىٍبًمي: » رضي ا عنو، أىفَّ النًَّبيَّ صى ـٍ ييٍعطىييفَّ أىحى ٍمسنا لى أيٍعًطيتي خى
عً  نيًصٍرتي ًبالرٍُّعبً  جي ، كى ؿو ًمٍف أيمًَّتي مىًسيرىةى شىٍيرو طىييكرنا، فىأىيُّمىا رىجي مىٍت ًلي األىٍرضي مىٍسًجدنا كى

دو قىٍبًمي، كىأيٍعًطيتي الشَّفىاعىةى، كى  ـٍ تىًحؿَّ أًلىحى لى ـي كى ، كىأيًحمٍَّت ًلي المىغىاًن ؿّْ بلىةي فىٍمييصى كىافى أىٍدرىكىٍتوي الصَّ
بيًعثٍ  ةن كى اصَّ  « .تي ًإلىى النَّاًس عىامَّةن النًَّبيُّ ييٍبعىثي ًإلىى قىٍكًمًو خى
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َّٕ 

يندرج ىذا األسمكب تحت مباحث عمـ المعاني كخصكصا في مباحث  .ْ
 المسند إليو، كقد جعمو البعض تحت مسائؿ اإلطناب.

أخذ أسمكب اإلظيار في مقاـ اإلضمار مساحة كاسعة في الدراسات  .ٓ
 القرآنية، مف حيث عدد الشكاىد كتعدد األغراض التي يرمي إلييا.

قاـ اإلضمار في القرآف الكريـ ألغراض تتصؿ باالسـ يأتي اإلظيار في م  .ٔ
المظير، منيا: اإلظيار لبلعتناء بو، كلتربية الميابة، كلممدح كالثناء، 

 كلمتشريؼ كالتفخيـ، كلزيادة التعييف، كلقصد التشنيع.
كما يأتي اإلظيار في مقاـ اإلضمار ألغراض تتصؿ بمضمكف الجممة،  .ٕ

دة التقرير كالتككيد، كلمتسجيؿ عمى كمف تمؾ األغراض: اإلظيار لزيا
المخاطب، كلممبالغة في التيكيؿ، كلتقكية استقبلؿ الجمؿ، كلقصد 

.  العمـك
قد تتداخؿ أغراض اإلظيار في مقاـ اإلضمار، بحيث يصمح أف تككف  .ٖ

 اآلية الكاحدة محبل ألكثر مف غرض.
لـ يتضح أسمكب اإلظيار في مقاـ اإلضمار في كؿ الشكاىد التي   .ٗ

 ليا اإلماـ أبك السعكد بؿ كاف في بعضيا نكع تكمؼ. تعرض
تأثَّر العبلمة أبك السعكد بتفسيرم الزمخشرم، كالبيضاكم في بياف غرض  .َُ

اإلظيار في مكضع اإلضمار في بعض المكاضع إال أنيا ليست كثيرة، 
 كما استنبطو بنفسو كثير جدا يفكؽ ما في التفسيريف.

ي السعكد في بياف أغراض اإلظيار تأثر كثير مف المفسريف باإلماـ أب .ُُ
في مقاـ اإلضمار، كنقمكا عنو عباراتو في كثير مف المكاضع، كمف 
سماعيؿ حقي في ركح البياف، كابف  أبرزىـ األلكسي في ركح المعاني، كا 
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َّٖ 

عجيبة في البحر المديد، كالشككاني في فتح القدير، كالقاسمي في 
 نكير، كغيرىـ.محاسف التأكيؿ، كابف عاشكر في التحرير كالت

 
 أْى انتٕصٍبد : ثبٍَب
إعطاء ىذا األسمكب مساحة أكبر مف الدراسة لما لو مف أىمية كبيرة  -ُ

 كجكه إعجاز القرآف الكريـ، كىك اإلعجاز البياني.مف في إبراز كجو 
استقراء أغراضو عند بقية المفسريف لما يمكف أف يضاؼ إلى ما  -ِ

 مف أغراض. ذكره اإلماـ أبك السعكد رحمو ا تعالى
البحث في أغراض اإلضمار في مقاـ اإلظيار، كىك عكس ىذا   -ّ

األسمكب لتتكامؿ الصكرة كتتضح معالـ األسمكبيف اتضاحا يكشؼ 
 . عف عظمة الببلغة القرآنية

 

كصمى ا عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كالحمد  رب 
 العالميف.
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َّٗ 

 أْى ادلصبدس ٔادلشاخع
 تُضٌم يٍ حكٍى محٍذ –انقشآٌ انكشٌى 

عبد الرحمف بف اإلتقاف في عمـك القرآف لئلماـ جبلؿ الديف السيكطي  .ُ
الييئة المصرية  -محمد أبك الفضؿ إبراىيـ تحقيؽ: -أبي بكر، جبلؿ
 .ـُْٕٗىػ/ ُّْٗ- العامة لمكتاب

محمد بف يكسؼ بف  حياف ألبي -ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب .ِ
مراجعة:  -تحقيؽ كشرح كدراسة: رجب عثماف محمد -األندلسي عمي
األكلى،  : ط – بالقاىرة  - مكتبة الخانجي-رمضاف عبد التكابد. 

 .ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ
بي السعكد محمد بف أل القرآف الكريـإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا  .ّ

 بيركت. -دار إحياء التراث العربي  -محمد بف مصطفى العمادم
المعاني في تفسير أبي السعكد، لنكر الديف محمد باشا، أساليب  .ْ

 -السكداف -رسالة دكتكراه في الببلغة كالنقد مف جامعة أـ درماف
 ـ.َُِِ -ىػُّّْ

أحمد ، لمدكتكر: المعاني –الببلغة  -الفصاحة  أساليب ببلغية .ٓ
–ككالة المطبكعات -الصيادم الرفاعي مطمكب أحمد الناصرم

 .ـَُٖٗ -األكلىط:  –الككيت
سعيد عبد الممؾ بف قريب بف ألبي  –األصمعيات اختيار األصمعي .ٔ

عبد السبلـ محمد  -حمد محمد شاكرتحقيؽ: أ -عمي بف أصمع
 .ـُّٗٗ -السابعةط: -مصر –دار المعارؼ  -ىاركف
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َُّ 

دار اإلرشاد لمشئكف  -إعراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش .ٕ
بيركت(،)  -دمشؽ  -سكرية، )دار اليمامة  -حمص  -الجامعية 

 .ىػُُْٓالرابعة ، ط: -بيركت( -دمشؽ  -دار ابف كثير 
 عبد ا بف عمر أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لئلماـ: ناصر الديف .ٖ

دار إحياء التراث  -البيضاكم: ت: محمد عبد الرحمف المرعشمي
 .ىػُُْٖ-األكلىط: -بيركت –العرب

محمد بف عبد  ؿ الديفجبل بي المعالي إليضاح في عمـك الببلغة ألا .ٗ
 –دار الجيؿ –ت: د. محمد عبد المنعـ خفاجي –الرحمف القزكيني

 ط:الثالثة. -بيركت
 محمد بف يكسؼ بف عمي حياف ألبي ر،البحر المحيط في التفسي .َُ

 ََُِ -قُِِْبيركت  -دار الكتب العممية  لبناف  - األندلسي
لشيخ عمي ا  ،: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكدت -األكلىط:  –ـ 

محمد معكض شارؾ في التحقيؽ: د. زكريا عبد المجيد النكقي: د. 
 أحمد النجكلي الجمؿ.

العباس أحمد بف محمد  ، ألبيالبحر المديد في تفسير القرآف المجيد .ُُ
  -أحمد عبد ا القرشي رسبلف ت: -بف الميدم بف عجيبة الحسني

 .ىػ ُُْٗ - القاىرة –الدكتكر حسف عباس زكي الناشر: 
محمد بف عمي بف ، لبمحاسف مف بعد القرف السابعالبدر الطالع  .ُِ

 .بيركت –دار المعرفة  -محمد بف عبد ا الشككاني اليمني 
أبي عبد ا بدر الديف محمد بف ، البرىاف في عمـك القرآف، لمزركشي .ُّ

 –دار المعرفة  –محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  ت: –عبد ا بف بيادر
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ُُّ 

 بيركت.
 -لمشيخ عبد المتعاؿ الصعيدم –ضاح لتمخيص المفتاح بغية اإلي .ُْ

 .ـََِٓ-ىػُِْٔ  -السابعة عشر ط: – مكتبة اآلداب
 -الببلغة العربية، لعبد الرحمف بف حسف حبنكة الميداني الدمشقي .ُٓ

 -ىػ ُُْٔاألكلى، ط:– بيركت  الدار الشامية -دمشؽ  -ار القمـد
 ـُٔٗٗ

دار  –بف بحر الجاحظ  البياف كالتبييف لمجاحظ أبي عثماف عمرك .ُٔ
 ىػ.ُِّْ -بيركت –كمكتبة اليبلؿ 

العركس مف جكاىر القامكس. لمحمد مرتضي الحسيني الزبيدم. تاج  .ُٕ
 .مجمكعة مف المحققيفت:  –ط دار اليداية 

في إعراب القرآف، لمعكبرم: أبي البقاء عبدا بف الحسيف بف التبياف  .ُٖ
 البابي الحمبي كشركاه.عبد ا، ت: عمي محمد البجاكم، عيسى 

المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد  تحرير .ُٗ
الدار  -)تفسير التحرير كالتنكير( لمحمد الطاىر ابف عاشكر

 ـ.ُْٖٗ -تكنس –التكنسية لمنشر كالتكزيع 
مكتبة  –كالمفسركف لؤلستاذ الدكتكر محمد حسيف الذىبي  التفسير .َِ

 القاىرة. –كىبة 
 –دار إحياء التراث العربي ذيب المغة ألبي منصكر األزىرم، تي .ُِ

 ـََُِ-األكلىط: – بيركت
في تأكيؿ القرآف، لئلماـ الطبرم: محمد بف جرير بف جامع البياف  .ِِ

: أحمد محمد شاكر، كمحمكد محمد تيزيد بف كثير بف غالب اآلممي 
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ُِّ 

 بيركت. – مؤسسة الرسالة -شاكر
دار  -بف عبد الرحيـ صافي محمكد -الجدكؿ في إعراب القرآف .ِّ

 .ىػُُْٖالرابعة، ط: – بيركت  -مؤسسة اإليماف ،دمشؽ  -الرشيد
 ت: –زيد محمد بف أبي الخطاب القرشي جميرة أشعار العرب ألبي  .ِْ

 .نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع - عمي محمد البجادم
خصائص التراكيب، دراسة تحميمية لمسائؿ عمـ المعاني، األستاذ  .ِٓ

 السابعة. -مكتبة كىبة -تكر محمد محمد أبك مكسىالدك
بكر عبد القاىر بف عبد  ألبي -في عمـ المعانيدالئؿ اإلعجاز  .ِٔ

مطبعة المدني  -: محمكد محمد شاكرت -الرحمف الجرجاني 
 .ـُِٗٗ -ىػ ُُّْالثالثة ط: – دار المدني بجدة -بالقاىرة 

ا بف سيؿ بف لحسف بف عبد ديكاف المعاني ألبي ىبلؿ العسكرم: ا .ِٕ
 .بيركت –دار الجيؿ  -سعيد بف يحيى

سماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي ركح البياف، إل .ِٖ
 بيركت. –دار الفكر  –ي الخمكت

ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني لمعبلمة أبي  .ِٗ
 -دار إحياء التراث العربي -الفضؿ شياب الديف محمكد األلكسي

  بيركت. 
الزاىر في معاني كممات الناس ألبي بكر بف األنبارم: محمد بف  .َّ

 بيركت –مؤسسة الرسالة  -ت: د. حاتـ الضامف -القاسـ بف محمد
 ـ.ُِٗٗ-ىػ  ُُِْاألكلى، ط: –

بي عيسى محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف ألسنف الترمذم  .ُّ
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ُّّ 

د محمد فؤا، أحمد محمد شاكر الضحاؾ، الترمذم، تحقيؽ كتعميؽ:
شركة مكتبة كمطبعة مصطفى  -إبراىيـ عطكة عكض، عبد الباقي

 ـ.ُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗالثانية،  ط: -مصر –البابي الحمبي
شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد العكرم: عبد الحي بف  .ِّ

 –دار ابف كثير، دمشؽ  - : محمكد األرناؤكطت -أحمد بف محمد 
 .ـُٖٔٗ -ىػ  َُْٔاألكلى، ط: – بيركت

شرح التصريح عمى التكضيح أك التصريح بمضمكف التكضيح في   .ّّ
خالد بف عبد ا بف أبي بكر بف محمد الجرجاكٌم األزىرم ل- النحك

األكلى ط:– لبناف-بيركت-دار الكتب العممية  - زيف الديف المصرم
 .ـَََِ -ىػُُِْ

عمى أحمد بف محمد بف  لممرزكقي: أبي – شرح ديكاف الحماسة  .ّْ
كضع فيارسو العامة: إبراىيـ شمس  - غريد الشيخ :ت –الحسف 
ىػ ُِْْاألكلى، ط:  – لبناف –دار الكتب العممية، بيركت  -الديف
 .ـََِّ -

محمد  -ت –بيركت  –دار الكتب العممية  -شعب اإليماف لمبييقي .ّٓ
 .ىػَُُْ -ط: األكلى –زغمكؿ يالسعيد بسيكن

 :طاٍشكيٍبرم زىادىٍه  لػ– الشقائؽ النعمانية في عمماء الدكلة العثمانية .ّٔ
 –دار الكتاب العربي  -الخير يأحمد بف مصطفى بف خميؿ، أب

 .بيركت
دار  -صحيح  مسمـ لئلماـ مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم .ّٕ

 .محمد فؤاد عبد الباقي ت: –بيركت  –إحياء التراث العربي 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 م ـ الجزء األول2019والثالثون  ابعمجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الس

                                                                 

   

                       

 أسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار 

 في القرآن الكريم أغراضه وبالغته 

ُّْ 

عبد الكىاب بف عمي بف عبد  لتاج الديف -لطبقات الشافعية الكبر  .ّٖ
: د. محمكد محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد ت -الكافي السبكي

 .ىػُُّْ -الثانيةط: – ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيعدار  – الحمك
حمد بف لبياء الديف أ – عركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح .ّٗ

المكتبة  - : الدكتكر عبد الحميد ىنداكمت -عمي بف عبد الكافي
 -ىػ  ُِّْاألكلى، ط: – لبناف –، بيركت العصرية لمطباعة كالنشر

 .ـ ََِّ
بف الحاجب جماؿ الديف بف عثماف بف عمر ال الكافية في عمـ النحك .َْ

  -صالح عبد العظيـ الشاعر ت: د. –بف أبي بكر المصرم اإلسنكم 
 .ـ ََُِاألكلىط: -القاىرة –مكتبة اآلداب 

لجار كيؿ كجكه التأ يحقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ ف عفالكشاؼ  .ُْ
حياء التراث دار إ –ملزمخشر ا أبي القاسـ محمكد بف عمر ا

 .عبد الرازؽ الميدلت:  –بيركت –العربي
مصطفى لحاجي خميفة:  – كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف .ِْ

-بغداد -مكتبة المثنى-بف عبد ا كاتب جمبي القسطنطيني 
 .ـُُْٗ

يكب بف مكسى أل- المغكيةلكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ ا  .ّْ
محمد  -عدناف دركيشت: –البقاء  يالحسيني القريمي الكفكم، أب

 .بيركت –مؤسسة الرسالة  - المصرم
نجـ الديف محمد بف محمد الككاكب السائرة بأعياف المائة العاشرة، ل .ْْ

 -لبناف –دار الكتب العممية، بيركت  -: خميؿ المنصكرت -الغزم
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ُّٓ 

 .ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖاألكلى، ط:
دار  - المصرم اإلفريقيلساف العرب لمحمد بف مكـر بف منظكر  .ْٓ

 ط: األكلى. – بيركت –صادر 
محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ محاسف التأكيؿ، ل .ْٔ

 -دار الكتب العممية –ت: محمد باسؿ عيكف السكد  – القاسمي
 ىػ.ُُْٖ –بيركت 

ألبي محمد عبد الحؽ بف ، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز .ْٕ
ت: عبد السبلـ عبد الشافي  -غالب بف عطية األندلسي المحاربي 

 ىػ.ُِِْ -األكلى ط: –بيركت  –دار الكتب العممية   -محمد 
ٌمكش بف  يأبمشكؿ إعراب القرآف لمكي بف أبي طالب:  .ْٖ محمد حى

مؤسسة  - : د. حاتـ صالح الضامفت -محمد بف مختار القيسي
 ق.َُْٓالثانية، ط: – بيركت –الرسالة 

: أحمد يكسؼ ت - زكريا يحيى بف زياد الفراء معاني القرآف ألبي .ْٗ
دار  -عبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي، محمد عمي النجار، النجاتي

 .األكلى -مصر –المصرية لمتأليؼ كالترجمة
عبد الرحيـ بف عبد الرحمف ل -عمى شكاىد التمخيص معاىد التنصيص .َٓ

 - : محمد محيي الديف عبد الحميدت -الفتح العباسي يبف أحمد، أب
 .بيركت –عالـ الكتب 

معترؾ األقراف في إعجاز القرآف لئلماـ جبلؿ الديف عبد الرحمف بف  .ُٓ
: ط - لبناف –بيركت  -دار الكتب العممية  -أبي بكر السيكطي

 .ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖاألكلى 
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ُّٔ 

ب بف مطير المخمي سميماف بف أحمد بف أيك لمطبراني،  المعجـ الكبير .ِٓ
مكتبة   - : حمدم بف عبد المجيد السمفيت -القاسـ  يالشامي، أب
 .الثانيةط: – القاىرة –ابف تيمية 

يكسؼ بف أبي بكر السكاكي الخكارزمي  مفتاح العمـك ألبي يعقكب .ّٓ
دار الكتب  -ضبطو ككتب ىكامشو كعمؽ عميو: نعيـ زرزكر -الحنفي

 .ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕالثانية، ط:  – لبناف –العممية، بيركت 
تحقيؽ  -المفضميات لممفضؿ بف محمد بف يعمى بف سالـ الضبي .ْٓ

دار المعارؼ  - عبد السبلـ محمد ىاركف، كشرح: أحمد محمد شاكر
 .السادسة - القاىرة –

ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم مقاييس المغة  .ٓٓ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ -كردار الف -عبد السبلـ محمد ىاركف ت: –

أحمد بف عبد الكىاب بف لمنكيرم:  نياية األرب في فنكف األدب، .ٔٓ
 -دار الكتب كالكثائؽ القكمية، القاىرة -محمد بف عبد الدائـ القرشي

 .ىػُِّْاألكلى، 
محي الديف عبد القادر بف ، لالنكر السافر عف أخبار القرف العاشر .ٕٓ

كس  -بيركت –الكتب العمميةدار  -شيخ بف عبد ا العىٍيدىري
 . قَُْٓ -األكلىط:

 مت حبمد اهلل تعاىل وتوفيقه ،،،
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