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بَعَدََشَكَسََاللََعَزَََٔجَمََعَهَىَََعًََََّانتًَََلََتَعَدَََٔلََحَصَىََٔ ،عَهَىَ
تََٕفٍَقََّ َلَتَاوَ ََْرَا َانعًََمَ َالَتََٕاضَعٌَََ ،سَعَدًَََ َأٌََ َأَتَقَدَوَ َبَانَصََ
انَشكَسَ ََٔانتَقَدٌَسَ َإَلَ َأَسَتَاذَيَانكَسٌَىَ َ"عَبَدَ َانقَادَزَ َتََٕاتًَ"َانَرَيََ
يَا َبَمَ َعَهًََ َبََُصَائَحََّ َانقًٍَََتَ َطٍَهَتَ َيَدَةَ َانبَحَثََ ،فَجَزَاَِ َاللََ

ر
يأََ،بَازَكََفََصَحَتََََّٔعَافٍََتَََّ،كًََاَأَتَقَدَوََبَانَشكَسََالَزٌََمََ
عًََََُخَ َ
إَلَ َكَمَ َالَسَاتَرَةَ َانَرٌٍََ َحَبَاََا َاللَ َجَمَ ََٔعَلَ ََِعَسَفَتََٓىَ
َٔانطَهَبَ َعََُدََْىَ َفَ َجَايَعَتَ َانبٌََٕسَةََٔ ،انَرٌٍََ ََقَشََٕا َأَسَاءََْىَ
عَهَىَ َصَفَحَتَ َانعَقَمَ ََٔانقَهَبَ َبَسٍََ َسَتََٓىََٔتََٕاضَعََٓىََٔيَََُٓىَ:
بٕعلوَطٓسأيَ،زابحَانعسبًَ،زشٍدَعزي… َ
ََََََََفاللَ ََسَأَلَأٌََ ٌََبَازَكَ َفَ َالًٍََعَ ََٔأٌََ َيَزٌَََٓىَعََُاَخَيََ
الَزَاءََ .
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"أبو بد بد ور و اص "

مقدمة

مقدمة:
كل ٍ
الحمد ﵀ الذي َعمِم من ِّ
من بعثو ا﵀
عبد إِ ْ
السالم عمى ْ
الصالة و ّ
ض َم َارهُ وتصريحو ،و ّ
َ
ظ ِيره عمَى ِّ ِ ِّ ِ
ِّ ِ
ون﴾ [الصف ،]90 :وبعد:
ى َوِديِ ِن َ
الم ْش ِرُك َ
﴿بِاْليُ َد َ
الدي ِن ُكمو َولَ ْو َك ِرهَ ُ
الحق لُي ْ َ ُ َ َ
الع َربَِيةَ لَ َغةٌ ضاربةٌ بجذورىا في أعماق التاريخ ،وىي المّغة التي اختارىا ا﵀ دون
فإن الم َغةَ َ
غيرىا من المغات ،فأنزل بيا كتابو ،ونطق بيا النبي صمى ا﵀ عميو وسمم ِخطابو ،وقد تكمف
أصموا
عمماؤنا  -قديما -بأن جابوا الفيافي والقفار من أجل جمعيا والحفاظ عمييا ،فوضعوا القواعد و ّ
األصول ،وال تزال طائفةٌ منيم – إلى يوم الناس ىذا -تدرس مفرداتيا ،وتستخرج ُدررىا ،وتُ ّبين
بالغة أساليبيا...
خصصنا بحثنا ىذا لدراسة أسموب من أساليب ىذه المغة ،أتى في القرآن الكريم ،أال
فكان أن ّ
وىو أسموب" :اإلظيار في موضع اإلضمار" ،وألجل أن نميط المِّثام عن بعض األسرار البالغية
ليذا األسموب اخترنا نموذجا تطبيقيا من نفائس الشعر العربي وىو "ديوان الشافعي" ،فكان عنوان
البحث" :بالغة اإلظهار في موضع اإلضمار في ديوان الشافعي ".
عدة أسباب الختيار ىذا الموضوع أىميا ما يمي:
وقد تضافرت ّ
 رغم كل ما جاء عن "اإلظيار في موضع اإلضمار" في ثنايا كتب النحويين والبالغيينالسيوطي
ومؤلفي عموم القرآن ،إال ّ
أن التأليف المفرد ليذا الموضوع ،إما نادر واما مفقود ،فقد أشار ّ
أن البن الصائغ (ت 777ه) تأليفا بعنوان "نشر
في مقدمة كتابو "اإلتقان في عموم القرآن" إلى ّ
العبير في إقامة الظاىر مقام الضمير" ،ولكن لم يتيسر لنا االطالع عميو ،فمعمو ما زال حبيس
خزائن المخطوطات ،أو في عداد المفقودات.
إن أسموب "اإلظيار في موضع اإلضمار" من األساليب التي جاءت في القرآن الكريم.
 ّ2

 "اإلظيار في موضع اإلضمار" من المواضيع المشتركة بين بعض عموم العربية.عد ضمن طرائق اإلطناب ،في
 أسموب "اإلظيار في موضع اإلضمار"  -وكما سيأتيُ -ي ّحين لم يحظ ىذا األخير بالعناية التامة ،بل لرّبما تعدى األمر إلى اإلعراض عنو مع ما فيو من
أغر ٍ
اض بالغية.
أن البحث في مثل ىذه المواضيع ومعرفتياُ ،درَبةٌ لمعقل عمى االستنباط واالستنتاج
 ال شك ّواعمال الفكر والنظر.
-

أما سبب اختيارنا لديوان الشافعي  -رحمو ا﵀ -فمع احتوائو عمى أسموب "اإلظيار في

موضع اإلضمار" فيو مزية أخرى وىي نزاىة المّفظ والغرض ،وقد قال رحمو ا﵀ واصفا شعره:
إِ َذا َى َج َع ُّ
ت َع ْب َرتِيِ
َسَبْم ُ
الن َو ُام أ ْ

ط ِ
ف ِّ
الش ْع ِر
ت َب ْيتًا َو ُى َو ِم َن أَْل َ
َوأ َْن َش ْد ُ

ِ
النظر لجمع المادة العممية ليذا الموضوع ،وقع تحت أيدينا بعض
ىذا ،واننا أثناء تقميب
ت بصمة إلى موضوعنا وىي:
الدراسات التي تَ ُم ُ
 -1اإلظيار في مقام اإلضمار في تفسير التحرير والتنوير (إدريس محمد أبكر محمد،
ماجستير ماليزيا).
 -7اإلظيار واإلضمار وتفاعل ُنظم الخطاب القرآني (عدنان الجميمي ،مجمة كمية العموم
اإلسالمية العدد السادس عشر).
 -3العدول عن اإلضمار إلى اإلظيار في القرآن "سورة يوسف أنموذجا" (نوفل صالح ،مجمة
ديالي  ،7990العدد الثامن والثالثون).
 -4اإلظيار في مقام اإلضمار في القرآن الكريم (عبد الرزاق حسين أحمد ،مجمة الوعي
االسالمي ،اإلصدار الثاني والثالثون ،الكويت).
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وقد قمنا باالطالع عمييا واإلفادة منيا في بحثنا ،غير أنو جاء بكيفية تخالفيا ،من حيث
المحتوى والدراسة التطبيقية.
صغنا مجموعة من األسئمة ،وىي:
وعمى ضوء ما سبقُ ،
 ما المقصود باإلظيار في موضع اإلضمار؟ وماىي أنواعو؟. ىل لإلظيار في موضع اإلضمار صمةٌ ومكانةٌ ضمن بعض عموم العربية؟. ماىي أىم األغراض البالغية ألسموب "اإلظيار في موضع اإلضمار"؟ كيف تجمت األغراض البالغية ليذا األسموب في ديوان الشافعي؟.وسعيا لإلجابة عن ىاتو األسئمة ،قمنا بتقسيم البحث إلى فصمين تتقدميما مقدمة ومدخل
ً
وتعقبيما خاتمة ،ذكرنا في المقدمة أىم ما يجب أن تشتمل عميو ،وأدرجنا في المدخل بعض
المفاىيم األساسية لمبحث كتعريف االسم وذكر عالماتو ،وكذا انقسامو إلى ظاىر ومضمر ،كما
سمّطنا الضوء عمى بعض مسائل الضمير بحسب ما يقتضيو البحث.
خصصنا الفصل األول لمدراسة النظرية وعنوناه ب ـ "اإلظيار في موضع اإلضمار مفيومو
أنواعو ،مكانتو ،أغراضو" ،قدمنا فيو مفيوم "اإلظيار في موضع اإلضمار" ثم ذكرنا أنواعو ،ومن
بعد حاولنا أن نستجمي مكانتو ضمن بعض عموم العربية ،ثم تطرقنا إلى ذكر أىم األغراض
ُ
البالغية لإلظيار في موضع اإلضمار معززة بالشواىد ،لنختم الفصل بذكر ما استخمصناه في
مجموعة نقاط.
أما الفصل الثاني فكان تطبيقيا وعنوناه ب ـ "األغراض البالغية لإلظيار في موضع اإلضمار
في ديوان الشافعي" ،أوردنا في أولو تعريفا موج از لإلمام الشافعي وديوانو ،لننتقل بعدىا إلى ذكر
األغراض البالغية ألسموب "اإلظيار في موضع اإلضمار" في الشواىد المستخرجة من الديوان
4

المعتمد ،متبعين في ذلك طريقة موحدة حتى آخر شاىد ،ثم وضعنا لمبحث خاتمة ذكرنا فييا أىم
النتائج التي توصمنا إلييا من خالل الطرحين ،النظري والتطبيقي معا.
أما عن المنيج المعتمد في البحث ،فيو المنيج الوصفي التحميمي.
ىذا ،وقد كانت المصادر والمراجع المعتمدة في البحث متنوعة تماشيا مع طبيعة الموضوع،
نذكر منيا" :الكتاب" لسيبويو" ،مفتاح العموم" لمسكاكي" ،اإليضاح" لمقزويني" ،البرىان في عموم
القرآن" لمزركشي" ،اإلتقان في عموم القرآن" لمسيوطي" ،روح المعاني" لأللوسي....
وبعد ،فإنو لما كان شكر ذوي اإلحسان والفضل من شكر ا﵀ ،فإننا بعد شكره جل وعال عمى
ومنو وكرمو ،نتقدم بخالص الشكر مقرونا باالحترام والتقدير إلى األستاذ الكريم "عبد القادر
توفيقو ّ
تواتي" عمى خير ما قدم وأسدى ،وفي ختام مقدمتنا ىذه نقول:
ّإننا إذ نقدم ىذا العمل المتواضع ال ندعي ّأنا أخرجناه عمى أكمل وجو وأحسنو ،فالنقص ال
محالة حاص ُل ،والتقصير ال بد واقع ،فسبحان ا﵀ صاحب ِ
العمم الذي ال يأتيو النسيان وال َيسبقو
ُ
الجي ُل.
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مدخل

مدخـــــــــــــل
ط أىم
لما كان َّ
َّ
مما ُي َيسِّر عمى الباحث سبيل دراستو الموضوعَ الذي يعنيو ويقصده ،أن َيضب َ
مصطمحاتو مفيوما وفيما ،رأينا أن ُنثبِّت – بإيجازّ -أوليات ميمة جعمناىا مدخال يميّد لنا الولوج
لما في معرفتيما من تيسير فيم لموضوع
في صمب الموضوع ،ولع ّل من أىم ذلك االسم و ّ
الضمير َ
بحثنا – الموسوم ببالغة اإلظيار في موضع اإلضمار -الذي يقتضي استبدال االسم الظّاىر
بالضمير.
ّ
قرر عمماء العربية بعد تتبع واستقراء أن كالم العرب
 -1االســـم (تعريفه ،عالماته ،أنواعه)َّ :
ال يخرج عن أقسام ثالثة ىي :االسم والفعل والحرف ،فاالسم عند النحويين «ك ّل كممة دلّت عمى
معنى في نفسيا من غير اقتران بزمان محصل»( ،)1أي ليس معناىا في غيرىا كالحرف ،وليس
الزمن جزءا منيا كالفعل ،فإن سأل سائل :بماذا يتميز االسم أو بماذا يعرف فالجواب أن نقول:
ّ
حدده ابن مالك في ألفيتو
إن النحاة قد جعموا لالسم عالمات تميزه عن الفعل والحرف ،ومن ذلك ما ّ
إذ قال:
ومسنـٍد لِ ِ
صـ ـ ـ ـ ْل(.)2
ْ
َُ ْ
السم تَ ْميِيِ ـ ـ ـ ـٌز َح َ

بِال َـج ـ ـِّر َوالتَْنوين َو َّ
الن َدا َو"أَ ْل"

فمتى قبمت الكممة واحدةً من ىذه العالمات أو أكثر التي ىي :الجر والتنوين ،والنداء
تعد
ودخول "أل" ،كان ذلك دليال عمى اسميتيا ،أما اإلسناد إليو فيو عالمة معنوية لالسم ،وىي ّ
من األىمية بمكان مثمما َن َّوه ابن ىشام األنصاري (ت 761ه) بذلك إذ قال « :وعالمة معنوية
حدثت عنو بالقيام ،وىذه العالمة أنفع العالمات
وىي الحديث عنو كـ "قام زيد" فزيد اسم ألنك ّ
َّ
استدل عمى اسمية التاء في" :ضربت" أال ترى ّأنيا ال تقبل "أل" وال يمحقيا
المذكورة لالسم ،وبيا

()1
السيرافي ،شرح كتاب سبويو ،تح :أحمد محسن وعمي سيد عمي،
المزربان ّ
 أبو سعيد الحسن بن عبد ا﵀ بن ُط .1لبنان ،2008 :دار الكتب العممية ،ج ،1ص .15

( -)2أبو عبد ا﵀ جمال الدين بن عبد ا﵀ بن مالك األندلسي ،ألفية ابن مالك ،دط .الجزائر ،1430 :دار اإلمام
مالك ،ص .06
7

مدخـــــــــــــل
التنوين ،وال غيرىما من العالمات التي تذكر لالسم سوى الحديث عنيا فقط»( ،)1والحق أن ىذه
العالمة من ركاز* ما اكتشفو أىل النحو في تحديدىم عالمات االسم «ألنيا أوضحت اسمية
ض َمٌر
الضمائر وما شابييا مما ال تدخل عميو العالمات المتقدمة ،واالسم ثالثة أنواعُ :م ْ
وم ْ
ظيٌَرُ ،
وم ْبيٌَم.
ُ
فالمظير :ما د ّل عمى معناه من غير حاجة إلى قرينة كسعد وسعاد.
والمضمر :ما د ّل عمى معناه بواسطة قرينة تكمم أو خطاب أو غيبة نحو :أنا ،نحن ،وأنت
و ِ
أنت ،وىو ،وىي.
والمبيم :ىو الذي ال يظير المراد منو إال بإشارة ،أو جممة تذكر بعده لبيان معناه نحو :ىذا
والذي»( ،)2وقد جعل اآلمدي (ت 631ه) االسم مقسما إلى ظاىر ومضمر وما بينيما فقال:
«االسم ينقسم إلى ظاىر ومضمر وما بينيما وذلك ألنو إما أن يقصد بو البيان مع االختصار
أو ال مع االختصار ،فاألول :ىو الظاىر ،والثاني :إما أن يقصد معو التنبيو أو ال يقصد ،فاألول
ىو المضمر والثاني ما بينيما»( ،)3والذي يفيم من كالم اآلمدي أن االسم الذي بين االسم الظاىر
والمضمر اسم االشارة ألنو يدل عمى التنبيو ،والذي بينيما أيضا األسماء الموصولة.
أقساما
الصرف في تقسيم االسم يجد أن النحويين قد قسموا االسم
ومن يطالع كتب النحو و ّ
ً
فقسم – مثال -باعتبار التّنكير والتّعريف إلى نكرة ومعرفة
عديدة باعتبارات وتحديدات مختمفة ّ

( -)1جمال الدين عبد ا﵀ بن يوسف بن ىشام األنصاري ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،تح :إميل بديع يعقوب،
ط .6لبنان ،2014 :دار الكتب العممية ،ص .29

*

الركاز :كنز مدفون في باطن األرض.

( -)2السيد أحمد الياشمي ،القواعد األساسية لمغة العربية ،تح :إبراىيم أبو شادي ،ط .1القاىرة ،1435 :دار الغد
الجديد ،ص .27

( -)3أبو الحسن عمي بن محمد اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام ،ط .1الرياض1424 :ه ،دار الصميعي
لمنشر والتوزيع ،ج ،1ص .44
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والمشيور عند جميور عمماء النحو َّ
أن ما يدخل ضمن مسمى المعرفة ينحصر في ستة أقسام ىي
عمى الترتيب اآلتي( :)1الضمير ،العمم ،اسم االشارة ،االسم الموصول ،المعرف "بأل" ،المضاف إلى
معرفة.
وال يفوتنا أن نشير إلى َّ
وبينوا ما يستخدم لو
أن البالغيين تناولوا – أيضا -أقسام المعارفّ ،
مما نحن فيو من دراستنا ىذه.
ك ّل قسم وما يد ّل عميو ،وىذا بسبيل ّ
 -2الضَّميرُّ :
يعد مبحث الضمير من المباحث التي وفِّيت دراسةً وأحيطت عناية من الفكر
تميز بو من دقة في أصولو ومسائمو ،ولعمنا نسمّط الضوء – في مقامنا ىذا -عمى
العربي ،لما ّ
بعض من ذلك بحسب ما يفيد البحث ،وألجل أن يكون ُدربة لمعقل عمى االستنباط واالستنتاج فيما
نسعى إليو في فصل الحق.
ٍ
معان
"ض َم َر" وىي تدور حول ثالثة
أ -تعريف ّ
الضمير :الضمير في المغة مأخوذ من مادة َ
فالضمير بمعنى المضمر كما تقول
الضعف ،واليزال( ،)2أما في االصطالح:
ّ
رئيسية ىي :الخفاء ،و ّ
عقدت العسل فيو عقيد بمعنى معقود ،وكقتيل بمعنى مقتول( ،)3وىو اصطالح بصري أما الكوفيون
لما وضع لمتكمم كأنا،
فيسمونو كناية ومكنيا ،ويعرفو ابن ىشام بقولو« :المضمر و ّ
ّ
الضمير اسمان َ
أو لمخاطب كأنت أو لغائب كيو ،أو لمخاطب تارة ولغائب أخرى وىو األلف والواو ،والنّون كــ:
قوما ،قاما ،قوموا ،قمن»( ،)4كما يطمق عمى الضمير مصطمح "اإلضمار".

( -)1ينظر :ابن مالك ،ألفية ابن مالك ،باب النكرة والمعرفة .وىناك من يضيف المنادى المقصود تعيينو بالنداء.

( -)2ينظر :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،تح :محمد نعيم ،ط .8لبنان،1426 :
مؤسسة الرسالة ،مادة( :ضمر).

()3
العكبري ،المّباب في عمل البناء واإلعراب ،تح :غازي مختار ،ط .1سوريا ،1995 :دار
 ينظر :أبو البقاء ُالفكر ،ج ،1ص .473

( -)4جمال الدين بن ىشام األنصاري ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،تح :محمد محي الدين عبد الحميد،
دط .لبنان :دت ،المكتبة العصرية ،ج ،1ص .83
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وىينا تنبيو يحسن بنا أن نشير إليو وىو أن مصطمح "اإلضمار" مستعمل في مواطن عدة،
مثل نواصب المضارع ،الحذف ،...كذلك الشأن في المصطمح الذي ىو ضده أي "اإلظيار" ،فيذا
األخير مستعمل في فنون عدة كالتجويد مثال ،ونحن نعني بمصطمح "اإلضمار" في بحثنا ىذا
الضمير ،وكذا نعني بمصطمح "اإلظيار" التصريح بالمفظ أو اإلتيان باالسم الظاىر.
الضمير بحسب وضعو إلى بارز ومستتر ،وينقسم بحسب ما يدل
ب -أقسام ّ
الضمير :ينقسم ّ
عميو إلى :ضمير متكمم مثل "أنا ،نحن" ،وضمير مخاطب نحو "أنت" ،ولنا أن نشير في ىذا المقام
اكتفاء بداللة الحضور
أن ىذين النوعين ال يحتاجان إلى مرجع (مفسر) يعودان إليو أو عميو
إلى ّ
ً
عنو ،أما القسم الثالث وىو ضمير الغائب نحو "ىو" ،فيحتاج إلى مرجع يعود عميو ،واألصل في
ومعنى( ،)1مثل قولو تعالى:
ىذا المرجع أن يكون سابقا عمى الضمير لفظا ورتبة مطابقا لو لفظًا
ً
ى ُن ُوٌح َربَّوُ﴾ [ىود،]45 :وقد يكون المرجع مفيوما من مادة الفعل الذي قبمو أو من
﴿ َوَن َ
اد َ
السياق(.)2
ّ
مثال األول قولو ج ّل وعالِ ْ ﴿ :
ب لِمتَّ ْق َوى﴾ [المائدة  ،]08فالمرجع ىينا ىو
اعدلُوا ُى َو أَ ْق َر ُ
ّ
"العدل" المفيوم من مادة الفعل "اعدلوا" ومثال الثاني قولو تعالى ﴿ :وِألَبوْي ِو لِ ُك ِّل و ِ
ُّد ُس
احٍد ِّم ْنيُ َما الس ُ
َ
َ ََ
السياق في
ِم َّما تََر َك﴾ [النساء،]11 :
ّ
فالضمير في اآلية الكريمة يعود عمى "الميت" المفيوم من ّ
قولو تعالى [مما ترك].
كما أن األصل في ضمير الغائب عوده عمى أقرب مذكور

()3

إالّ بقرينة مانعة من ذلك.

()1
الزركشي ،البرىان في عموم القرآن ،تح :محمد أبو الفضل ،ط .3القاىرة:
 ينظر :بدر الدين محمد بن عبد ا﵀ َ ،1404دار التراث ،ج ،4ص .25

( -)2ينظر :محمد بن صالح العثيمين ،شرح أصول في التفسير ،ط .1المممكة العربية السعودية ،1434 :مؤسسة
محمد بن صالح العثيمين ،ص .369

( -)3ينظر  :رضي الدين اإلستاربادي ،شرح كافية ابن الحاجب ،ط .1لبنان ،1433 :مؤسسة التاريخ العربي ،ج،2
ص .323
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()1
ضا من أجميا كثر استعمالو في
لمضمير ا
ت -أغراض الضمير في الكالم  :الش ّ
أن ّ
ك ّ
أغر ً

قصدا لإليجاز -غرضين ميمين:
الكالم ،وسنسوق – ً
 -1غرض االيجاز واالختصار :يرى النحويون أن الغرض األساسي من وضع الضمائر ىو
اإليجاز واالختصار ،وقد أفصح الثمانيني (ت442ه) عن ىذا الغرض معمّال بو وقوع الضمير في
الكالم بقولو« :فإن قيل َفمِ َم وقع الضمير في الكالم وما الحاجة التي دعت إليو قيل لو :طمبوا
اإليجاز واالختصار ،وذلك أن االسم الظاىر تكثر حروفو ويمزمو اإلعراب ،والمضمر مبني ال
يدخمو اإلعراب وىو أق ّل حروفا من الظّاىر فألجل ىذا االختصار وقع في الكالم»(.)2
َع َّد المَّوُ لَيُم
ومن أحسن ما يضرب مثاال في ىذا المقام قولو تعالى في سورة األحزاب﴿ :أ َ
ِ
الضمير "ىم" في ىذه اآلية عن أكثر من عشرين كممة
َّم ْغ ِف َرةً َوأ ْ
يما﴾ [اآلية ]35 :فقد ناب ّ
َج ًار َعظ ً
ذكرت قبمو

()3

ات و ِ
في اآلية نفسيا وىي في قولو تعالى ﴿ :إِ َّن المسمِ ِمين والمسمِم ِ
ين
الم ْؤ ِمن َ
َ ُ
ُْ َ َ ُْ َ

اشع ِ
اش ِعين و َ ِ
الخ ِ
ات والصَّابِ ِرين والصَّابِر ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ات
ات َو َ
ين َوالقَانتَات َوالصَّادق َ
الم ْؤ ِم َنات َوالقَانت َ
الخ َ
َ
َو ُ
َ َ
َ َ
ين َوالصَّادقَ َ
ات والح ِاف ِظين فُروج ِيم والح ِاف َ ِ َّ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
والمتَ ِ
ير
ين ا﵀ َكثِ ًا
َ ُ َ ْ َ َ
ين َوالصَّائ َم َ َ
ظات َوالذاك ِر َ
ص ِّدقَات َوالصَّائم َ
ص ِّدق َ
المتَ َ
َ ُ َ
ين َو ُ
اكر ِ
َّ ِ
ات﴾ [األحزاب اآلية.]35 :
َوالذ َ
الضمير العائد عميو لكان الكالم ركي ًكا
 -2التخمّص من التكرار الممل :لو أظير كل اسم مكان ّ
– إالّ في مواطن يحسن فييا اإلظيار* -وفي التنزيل آية اشتممت عمى ما يربو عن عشرين ضمي ار
ات ي ْغض ْ ِ
ِ
وجيُ َّن
ص ِارِى َّن َوَي ْحفَ ْ
ظ َن فُُر َ
كمّيا تعود إلى مرجع واحد يقول تعالىَ ﴿ :وُقل لِّْم ُم ْؤ ِم َن َ ُ
ض َن م ْن أ َْب َ
ِ
ِ
ين ِز َينتَيُ َّن إِ َّال لُِب ُعولَتِ ِي َّن
ين ِز َينتَيُ َّن إِ َّال َما ظَيََر ِم ْنيَا َوْل َي ْ
ض ِرْب َن بِ ُخ ُم ِرِى َّن َعمَى ُجُيوبِ ِي َّن َوَال ُي ْبد َ
َوَال ُي ْبد َ
( -)1ينظرَّ :
الزركشي ،البرىان في عموم القرآن ،ج ،4ص .24

( -)2عمر بن ثابت الثمانيني ،الفوائد والقواعد ،تح :عبد الوىاب محمود ،ط .1لبنان ،1422 :مؤسسة الرسالة ،ص
.398

( -)3ينظر :محمد بن صالح العثيمين ،شرح أصول في التفسير ،ص .378
*

وىذا ىو قطب الرحى الذي تدور عميو ىذه الدراسة.
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أ َْو َآبائِ ِي َّن أ َْو َآباء ُب ُعولَتِ ِي َّن أ َْو أ َْب َنائِ ِي َّن أ َْو أ َْب َناء ُب ُعولَتِ ِي َّن أ َْو إِ ْخ َوانِ ِي َّن أ َْو َبنِي إِ ْخ َوانِ ِي َّن أ َْو َبنِي
ِّ َِّ
ِ
الر َج ِ
ين َغ ْي ِر أُولِي ِْ
ين
اإل ْرَب ِة ِم َن ِّ
َخ َواتِ ِي َّن أ َْو نِ َسائِ ِي َّن أ َْو َما َممَ َك ْ
أَ
ال أ َِو الط ْف ِل الذ َ
ت أ َْي َم ُانيُ َّن أ َِو التَّابِع َ
ْ
ِ
ض ِرْبن بِأَرجمِ ِي َّن لِيعمَم ما ي ْخ ِف ِ
ظيروا عمَى عور ِ
ات ِّ
وبوا إِلَى المَّ ِو
ين من ِز َينت ِي َّن َوتُ ُ
الن َساء َوَال َي ْ َ ْ ُ
لَ ْم َي ْ َُ َ
ُْ َ َ ُ َ
ََْ
ِ
ِ
َّ
ون﴾ [النور ،]31 :فالضمائر "ىن" في ىذه اآلية كميا عائدة عمى
ون لَ َعم ُك ْم تُْفم ُح َ
يعا أَيُّيَا اْل ُم ْؤ ِمُن َ
َجم ً
لفظة "المؤمنات" حتى قيل ّإنو ليس في كتاب ا﵀ آية اشتممت عمى ضمائر أكثر منيا ،ومع ذلك
كان َنظميا بديعا تستحسنو اآلذان ،ت ُّ
ستمذ بسماعو ولو أتى بيا مظيرة لكان بيا ركاكةٌ ولبس عمى
ً
ُ
()1

السامع

لكثرة تكرار لفظ مؤمنات؛ وبيذا ُيعمم أنو ألجل ىذين الغرضين وغيرىما كان األصل أن

يؤتى بالضمير في موضعو ،ومن ألوان التصرف البالغي الخروج عن ىذا األصل وىذا أوان
الشروع في بيان ذلك أال ىو "اإلظيار في موضع اإلضمار".

()1
السيوطي ،اإلتقان في عموم القرآن ،تح :مصطفى شيخ مصطفى ،ط.1
 عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين ّلبنان ،1429 :مؤسسة الرسالة ،ص .399
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انفصم األول" :اإلظهار يف مىظع اإلظمار ،مفهىمه،
أوىاعه،مكاوته،أغراظه"
 -1مفهىو اإلظهار يف مىظع اإلظمار.
 -2أوىاعه.
 -3مكاوته ظمه بعط عهىو انعربية.
أ -انىحى.
ب -عهىو انقرآن وانتفسري.
ت -انبالغة.
 -4األغراض انبالغية نإلظهار يف مىظع اإلظمار.

الفصل األول:

اإلظهار في موضع اإلضمار "مفهومه .أنواعه .مكانته.أغراضه".

بغية اإللمام – ولو بالقدر القميل -بأسموب "اإلظيار في موضع اإلضمار" سنتناول  -في
استجالء
بعد سنحاول
أىم ما يتعمق بيذا األسموب بدءا بمفيومو ثم أنواعو ،ومن ُ
َ
فصمنا ىذاّ -
مكانتو ضمن بعض عموم العربية ،وفي األخير سنعرض أىم أغراضو البالغية معزَزةً بالشواىد.
 -1مفهوم اإلظهار في موضع اإلضمار :أشرنا فيما سبق إلى نوعي االسم ،المظير
السياق
يف والمث َ
الضمير -وأوردنا لذلك التعر َ
والمضمر – أي ّ
ال ،كما أن المألوف ،بل األصل أن ّ
لما لو من أغراض
إذا استدعى تكرار االسم ّ
فإنو يذكر بضميره ال بمفظو ،فيوضع المضمر موضعو َ
ألجميا كثر استعمالو في الكالم ،ومن أبرزىا اإليجاز واالختصار ،وكذا التخمص من التكرار الممل
الضمير ،وىو ما يسمى "اإلظيار
مثمما سبق بيان ذلك ،ومع ىذا قد نفاجأ باالسم الظاىر موضع ّ
()1

في موضع اإلضمار" ،والناظر في ىذا المصطمح يجد أنو أسموب بالغي

أشار إليو عدد من

قديما وحديثًا ،بيد أن القدماء لم يعرفوه تعريفا مباش ار بل عبروا عنو بمصطمحات تصب في
العمماء ً
قالب واحد كوضع المظير موضع المضمر ،واإلظيار في موضع اإلضمار ،واإلظيار مقام
اإلضمار ،ومادام األمر كذلك فقد آثرنا أن نستعمل في بحثنا ىذا مصطمح "اإلظيار في موضع
اإلضمار" ،كما أشار بعض العمماء إلى األغراض التي يحققيا "اإلظيار في موضع اإلضمار"،
الحديث عن أىم أولئك الذين تعرضوا ليذا األسموب .واذا رجعنا إلى المحدثين فيناك
بعد،
ُ
وسيأتي ُ
من عرفو بقولو « :األصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير ألنو أبين لممعنى وأخصر لمّفظ،
ِ
يما﴾ [األحزاب ]53 :عن عشرين
َعد الموُ لَيُم م ْغ ِف َرةً َوأ ْ
وليذا ناب الضمير بقولو تعالى﴿ :أ َ
َج ًار َعظ ً
كممة المذكورة قبمو ،وربما يؤتى مكان الضمير باالسم الظاىر وىو ما يسمى باإلظيار في موضع

( -)1ينظر :عبد الرزاق حسين بن أحمد" ،اإلظيار في مقام اإلضمار في القرآن الكريم" ،مجمة الوعي االسالمي،
الكويت ،3355 :ع ،53ص .31
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الفصل األول:
()1

اإلضمار»

اإلظهار في موضع اإلضمار "مفهومه .أنواعه .مكانته.أغراضه".

ومعناه؛ أن يكون مقتضى ظاىر السياق -أي مجرى الكالم الذي يرد فيو( -)2يقتضي

اإلتيان بالضمير ولكن أُتي باالسم الظاىر موضعو.
 -2أنواعه :اإلظيار في موضع اإلضمار إما أن يقع في جممة واحدة واما أن يقع في جممتين
وقد أفصح الزركشي عن ىذين النوعين إذ قال « :وضع الظاىر موضع المضمر حقّو أن يكون
في الجممة الواحدة نحو﴿ :اْل َحاقةُ َما اْل َحاقةُ﴾ [الحاقة ]3-3 :فأما إذا وقع في جممتين فأمره سيل
فح ُس َن فيما ال َي ْح ُس ُن في الجممة
وىو أفصح من وقوعو في الجممة الواحدة ،ألن الكالم جممتانَ ،
الواحدة ،أال ترى قولو:
ق اْلمو َ ِ
َال أَرى اْلمو َ ِ
يء
تش ٌ
َ
ت َي ْسب ُ َ ْ
َْ

ير
ت َذا اْل ِغ َنى َوالفَِق َا
َن ّغص اْل َم ـ ـ ـ ْو ُ

ألننا إذا عمّمنا ىذا إنما نقول :أعاد
فتكرار الموت في عجز البيت أوسع من تك ارره في صدره ّ
مكررة في عجزه عمّمناه
لما أراد من تعظيم الموت ،وتيويل أمره ،فإذا عمّميا ّ
الظّاىر موضع المضمر َ
بيذا وأن الكالم جممتان ،إذا عممت ىذا فمثالو في الجممتين كقولو تعالىَ ﴿:وِاتقَ ْوا الموَ
َوُي َعمِّ َم ُك ْم الموُ﴾ [العنكبوت ،)3(»]53 :كما أن اإلظيار في موضع اإلضمار قد يكون بالمفظ نفسو
وقد يكون بغيره كأن يكون اسم إشارة

()4

الضمير.
مثال ،أو غيره من أنواع المعارف سوى ّ

ِ
ِ
َى ِل اْل ِكتَ ِ
ين أَن ُي َنز َل َعمَ ْي ُكم ِّم ْن َخ ْي ٍر ِّمن
ين َكفَُروْا ِم ْن أ ْ
اب َوالَ اْل ُم ْش ِرك َ
قال تعالى ﴿ :ما َي َوُّد الذ َ
ِِ
الضمير
رِّب ُك ْم َوالمّوُ َي ْختَ ُّ
اء ﴾ [البقرة ]313 :فمفظ الجاللة (ا﵀) ُمظير في موضع ّ
ص بِ َر ْح َمتو َمن َي َش ُ
بخالف المفظ األول "رّبكم".

( -)1محمد بن صالح العثيمين ،شرح أصول في التفسير ،ص .573

( -)2فاضل صالح السامرائي ،الجممة العربية والمعنى ،ط .3لبنان ،3333 :دار ابن حزم ،ص .15
( -)3الزركشي ،البرىان في عموم القرآن ،ج ،3ص .313

()4
السكاكي ،مفتاح العموم ،تح :نعيم زرزور ،ط .3لبنان ،3315 :دار
 ينظر :أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر ّالكتب العممية ،ص .397
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اإلظهار في موضع اإلضمار "مفهومه .أنواعه .مكانته.أغراضه".

ٍ
أن التفاعل
 -3مكانة اإلظهار في موضع اإلضمار ضمن بعض عموم العربية :ليس من شك ّ
بين عموم المغة العربية واقع ،وىو قديم نبتت جذوره في خير القرون وال تزال ُّ
الناس
تمتد إلى يوم ّ
الصمة
عمما النحو والبالغة إذ ىما صنوان يكمل أحدىما اآلخر ،حيث إن ّ
ىذا ،ومن ىذه العموم َ
حسان « :عمم المعاني قمة
الدرس البالغي و ّ
بين ّ
الدرس النحوي متينة ً
تمام ّ
جدا ،واألمر كما قال ّ
()1
عضد ىذا القول تمك المباحث المشتركة بين العممين
الدراسات النحوية وفمسفتيا»  ،ولعل خير ما ُي ّ

كالتنكير والتعريف ،والتقديم والتأخير ،والوصل والفصل...
وبسبيل من ذلك ما نحن فيو أال وىو "اإلظيار في موضع اإلضمار" الذي جاء الحديث عنو
أيضا ،وفي ىذا يقول يحي بن
متفرقًا ىنا وىناك في ثنايا كتب النحويين والبالغيين ،والمفسرين ً
مبينا ارتباط أسموب "اإلظيار في موضع اإلضمار" بعممي النحو
حمزة العموي (ت713ه) ً
تعمق بعمم المعاني ،وذلك أن
أن ىذا وان كان
معدودا من عمم اإلعراب ،لكن لو ٌ
ً
والبالغة« :واعمم ّ
عظيم وفائدةٌ جزلةٌ»( ،)2وفيما يمي أىم ما طالتو
اإلفصاح بإظياره في موضع اإلضمار لو موقع
ٌ
أيدينا عن "اإلظيار في موضع اإلضمار" من ثنايا كتب األولين وحتى المتأخرين ،حاولنا جمع
شتيتو قصد التأصيل ليذا األسموب وكذا استجالء مكانتو ضمن عموم العربية ،وال يفوتنا أن ُن ّنبو
الحديث عن صمة ىذا األسموب بعمم البالغة مع أنو قد يكون سابقا عمى اىتمام
أخرنا
َ
عمى أننا ّ
الكاتبين في الدراسات القرآنية والمفسرين (باإلظيار في موضع اإلضمار) حتى ال يختل انسجام
البحث.
تعرض سيبويو (ت 331ه) لظاىرة اإلظيار في موضع اإلضمار أثناء حديثو
أ -النحوّ :
عن استحسان ذكر المضمر والمظير في موضعييما واستيجانيما إذا كان األمر عكسيا حيث قال:
()1
حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ط .3المغرب ،3993 :دار الثقافة ،ص .33
 تمام ّ( -)2يحي بن حمزة بن عمي العموي ،الطراز المتضمن ألسرار البالغة ،تح :عبد الحميد ىنداوي ،ط .3لبنان:

 ،3335المكتبة العصرية ،ج ،3ص .79
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الفصل األول:

حد الكالم وكان ىينا ضعيفا ،ولم يكن كقولك :ما زيد
« لو قمت :ما زيد منطمقا زيد ،لم يكن ّ
منطمقا ىو ،ألنك استغنيت عن إظياره وانما ينبغي لك أن تضمره أال ترى ّأنك لو قمت  :ما زيد
ألنك قد استغنيت عن اإلظيار فمما كان ىذا كذلك
منطمقا أبو زيد ،لم يكن كقولك :منطمقا أبوهّ ،
أجري مجرى األجنبي ،واستؤنف عمى حالو حيث كان ىذا ضعيفا»( ،)1فسيبويو يرى ضعف إظيار
االسم في موضع ضميره إذا وقع ذلك في جممة واحدة لعدم احتمال وقوع المّبس ،بينما يستحسن
اإلظيار إذا جاء في جممة غير الجممة التي فييا الظاىر األول( ،)2وىذا من األغراض والنكت

*

البالغية التي يحققيا اإلظيار في موضع اإلضمار كما سيأتي بيان ذلك في موضعو من ىذه
الدراسة.
ومن المباحث النحوية التي ليا صمة "باإلظيار في موضع اإلضمار" مبحث العائد من جممة
الصمة عمى الموصول ،فإن األصل في ىذا العائد أن يكون ضمي ار وقد يأتي  -أحيانا -اسما
ظاىرا ،وقد مثل بعضيم ليذا بشواىد منيا قول قيس بن المموح:
ت الِذيِ ِفيِ َر ْح َم ِة ا﵀ِ أَ ْ
َوأ َْن َ
ط َمعُ

ت ِفيِ ُك ِّل َم ْو ِط ٍن
فََيا َرب لَْيمَى أ َْن َ

()3

وقول اآلخر:
اك ُح ُّ
ادا
َض َن َ
ب ُس َع َ
ُس َع ُ
اد التِي أ ْ

استَ َمر َوَز َادا
وا ْع َر ُ
اضيَا َع ْن َك ْ

()4

( -)1أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويو ،الكتاب ،تح :عبد السالم محمد ىارون ،ط .5القاىرة3313 :ه،
مكتبة الخانجي ،ج ،3ص .13

( -)2ي نظر :حامد صالح خمف الربيعي" ،التعريف في البالغة العربية" ،ماجستير ،المممكة العربية السعودية:
3319ه ،ص .37

*

النكت :جمع نكتة ،وىي ىنا المسألة التي تحتاج إلى إمعان الفكر.

( -)3نقال عن :ابن ىشام األنصاري ،شرح شذور الذىب في معرفة كالم العرب ،تح :محمد محي الدين عبد
الحميد ،دط .القاىرة :دت ،دار الطالئع ،ص .373

( -)4المرجع نفسو ،ص .373
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الفصل األول:

اإلظهار في موضع اإلضمار "مفهومه .أنواعه .مكانته.أغراضه".

الشاىد في البيت األول ىو قولو" :في رحمة اهلل" حيث وضع االسم الجميل "ا﵀" موضع
الضمير "الياء".
والشاىد في البيت الثاني قولو" :أضناك حب سعادا" حيث وضع اسم العمم "سعاد" موضع
الضمير "الياء".
ب -عموم القرآن والتفسير :حظي أسموب "اإلظيار في موضع اإلضمار" بعناية فائقة من
ومرد ذلك إلى أن ىذا األسموب «أتى في القرآن
المفَ ّسرين عمى السواء،
ّ
الكتّاب في عموم القرآن و ُ
وتسنمت بو ذرى الفصاحة
ائد عظيمةً وصمت بو إلى قمة البالغة
الكريم
كثيرا ،محقّقا فو َ
ّ
ً
وس َناميا»(ُّ ،)1
ويعد الزركشي أكثرىم وأوسعيم تحدثًا عن ىذا األسموب ومسائمو
َ

()2

السيما من خالل

السادس واألربعين تحت عنوان "في أساليب القرآن وفنونو
كتابو "البرىان في عموم القرآن" في النوع ّ
()3

سببا
البميغة" ،فقد أورد سبعة عشر ً

من أسباب اإلظيار في موضع اإلضمار ونصره بأمثمة وأدلة

تبين لمن اطمع عمييا أن ىذا األسموب فريد في بابو وىو "أسموب يحمل في طياتو ٍ
معان جمية"(.)4
كما حذا السيوطي حذو الزركشي في ذكر تمك األسباب

()5

من خالل كتابو "اإلتقان في عموم

القرآن" ،ومن الكاتبين في الدراسات القرآنية الذين تناولوا ىذا األسموب بشكل مختصر في العصر
أما المفسرون فقد اتضحت
الحديث محمد بن صالح العثيمين في كتابو "شرح أصول في التفسير" ،و ّ
عنايتيم بأسموب اإلظيار في موضع اإلضمار أثناء شرحيم اآليات القرآنية التي ورد فييا ،ومنيم

( -)1صالح بن حسين العايد ،نظرات لغوية في القرآن الكريم ،ط .5الرياض3333 :ه ،دار كنوز أشبيميا ،ص
.357

( -)2ينظر :عبد الرزاق حسين" ،اإلظيار في مقام اإلضمار في القرآن الكريم" ،ص .31
( -)3ينظر :الزركشي ،البرىان في عموم القرآن ،ج ،3ص .313-333

( -)4نوفل إسماعيل" ،العدول عن اإلضمار إلى اإلظيار" ،سورة يوسف أنموذجا ،مجمة ديالي ،3119 ،ع ،53ص
.13

( -)5ينظر :جالل الدين السيوطي ،اإلتقان في عموم القرآن ،ص .311-315
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الفصل األول:

اإلظهار في موضع اإلضمار "مفهومه .أنواعه .مكانته.أغراضه".

الزمخشري في "الك ّشاف" ،واأللوسي في "روح المعاني في تفسير القرآن الكريم" ،والطاىر بن عاشور
في " التحرير والتنوير" وغيرىم.
انصب اىتمام البالغيين – سمفًا وخمفًا -عمى أسموب "اإلظيار في موضع
ت -البالغة:
ّ
ٍ
لما لو من أغر ٍ
الحسن ،فيذا عبد
اض ونكت بالغية في الكالم الذي يرد فيو من حيث ُ
اإلضمار"َ ،
القاىر الجرجاني (ت373ه) يشير في كتابو "دالئل اإلعجاز" تحت باب "إدراك البالغة بالذوق
واحساس النفس" إلى البعد الجمالي "لإلظيار في موضع اإلضمار" من خالل تعقيبو عمى ما أورد
من شواىد في ذلك إذ قال « :ومن الشواىد في ذلك قول دعبل:
اف ِعمر ِ ِ
ص ِب َوِفي َس َع ِة
أ ْ
َض َي ُ ْ َ َ
ان في خ ْ

وِفـ ـي ِح ٍ
باء َو َخ ْي ٍر َغ ْي ِر َم ْمُنوِع
َ

يف َع ْم ٍرو َو َع ْمٌرو ُي ْس ِي َر ِ
ان َم ًع ـ ـ ـا
ض ُ
َو ُ

ف لِْم ُجوِع
رو لِبِ ِط َنتِ ِو َوالض ْي ُ
َعمــْ ٌ

()1

وقول اآلخر:
اق اْل ُع ـ ِ
ض ُر
ود أ ْ
ود َواْل ُع ُ
َم ـر َمـ ـ َذ ُ
َخ َ
أَ

َوِا ْن طُـ ـ ـرةٌ ارقَ ـت ـ َك فَاُْنظُ ـ ـ ـ ْر ،فَُربمـ ـ ـا

()2

وقول المتنبي:
ِ
بِ َم ْن َن ْ
يسوُ
ض ِر ُ
ب ْاأل َْمثَا َل أ َْم َم ْن َنق ُ

ك َوالد ْى َر(.)3
ون َ
إِلَ ْي َك َو ْ
أى َل الد ْى ِر ُد َ

ذوق أنو لو أتى موضع الظّاىر في ذلك كمّو بالضمير فقيل:
ليس يخفى عمى من لو ٌ
لعِد َم
"وضيف عمرو وىو يسيران معا" و" أمر مذاق العود وىو أخضر" و"أىل الدىر دونك وىو" ُ
حسن ومزية إلخفاء بأمرىما ،ليس ألن ال ّشعر ينكسر ولكن تنكره النفس»( ،)4فعبد القاىر عمّل
ٌ
(ِ -)1دعبل بن عمي الخزاعي ،شعر ِدعبل بن عمي الخزاعي ،تح :عبد الكريم األشتر ،ط .3دمشق3315 :ه،
مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشق ،ص .311

( -)2البيت موجود في دالئل اإلعجاز ،ص .333

( -)3أبو الطيب أحمد المتنبي ،ديوان المتنبي ،دط .بيروت3315 :ه ،ص .13

( -)4أبو بكر عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،تح :محمد محمود شاكر ،دط .القاىرة ،3113 :مكتبة
الخانجي ،ص .331-333
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اإلظهار في موضع اإلضمار "مفهومه .أنواعه .مكانته.أغراضه".

القبح وقد أرجع ذلك إلى النفس
لظاىرة "اإلظيار في موضع اإلضمار" جماليا من حيث
الحسن و ُ
ُ
والى ال ّذوق ألن ما يحدثو اإلظيار في النفس قد ال يتأتى مع اإلضمار.
ثم جاء ال ّسكاكي (ت 131ه) وتناول أسموب "اإلظيار في موضع اإلضمار" ضمن عمم
المعاني من كتابو "مفتاح العموم" أثناء حديثو عن أحوال المسند والمسند إليو ،مشي ار إلى بعض
()1

األغراض البالغية ليذا األسموب ،فاصال بين كون المظير اسم إشارة أو غيره من المعارف

السكاكي في ذكر ذلك تحت ما
الضمير ،ومن ُ
األخرى خال ّ
بعد َح َذا القزويني (ت 759ه) َح ْذ َو ّ
سماه "خروج المسند إليو عمى خالف الظاىر"( ،)2وفيما يمي زيادة توضيح لصمة ىذا األسموب بعمم
ّ
البالغة:
أ -عالقة "اإلظهار في موضع اإلضمار" بالخروج عمى مقتضى الظاهر :بعد أن استقرت
البالغة العربية عمى تقسيميا الثالثي الذي ىو "عمم المعاني ،عمم البيان ،وعمم البديع" كان مبحث
المسند والمسند إليو من المباحث التي ُدرست ضمن عمم المعاني وىو العمم الذي « يعرف بو
أحوال المفظ العربي الذي يطابق مقتضى الحال»( ،)3وتناول البالغيون في ىذا المبحث – أي
المسند والمسند إليو -أمو ار عديدة يكون المسند والمسند إليو فييا مطابقا لمقتضى الحال كالتعربف
والتنكير والتقديم والتأخير وغيرىا ،كما تطرقوا إلى مسألة خروج "المسند إليو" عمى خالف مقتضى
الظاىر ،وجعموا من صور ىذا الخروج :وضع المضمر موضع الظاىر ،ووضع الظاىر موضع
المضمر وغيرىما.

()1
السكاكي ،مفتاح العموم ،ص .397
 ينظرّ :( -)2ينظر :جالل الدين أبو عبد ا﵀ القزويني ،اإليضاح في عموم البالغة ،تح :محمد عبد المنعم ،ط.5

االسكندرية3335 :ه ،المكتبة األزىرية ،ج ،3ص .33-33

( -)3عمي بن محمد الشريف الجرجاني ،كتاب التعريفات ،تح :محمد عبد الرحمن ،ط .5لبنان ،3355 :دار
النفائس ،ص .355
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الفصل األول:

اإلظهار في موضع اإلضمار "مفهومه .أنواعه .مكانته.أغراضه".

ي بنا أن نشير في ىذا المقام إلى أن "أسموب اإلظيار في موضع اإلضمار" يعد ضربا
وحر ٌ
لداع من الدواعي
ودة أو االنصراف عن األصل ٍ
الح ْي ُد َ
العدول حيث يعني ىذا األخير َ
من ضروب ُ
البالغية ،وحتى نضبط العالقة بين "اإلظيار في موضع اإلضمار" و"الخروج عمى مقتضى
الظاىر" نقول:
إن الناظر في كتب البالغة العربية يجد أن رجاليا قد جعموا مراعاة مقتضى الحال مقياسا
ّ
لبالغة قوليم ،فجاء تعريفيم لبالغة الكالم بأنيا «مطابقتو لما يقتضيو حال الخطاب»( ،)1والمقصود
بالحال ىنا ىو «المقام ،وىو األمر الحامل لممتكمم عمى أن يورد عبارتو عمى صورة مخصوصة
والمقتضى ،ويسمى االعتبار المناسب ،وىو الصورة المخصوصة التي تورد عمييا العبارة ،مثال:
المدح حال يدعو إليراد العبارة عمى صورة اإلطناب ،وذكاء المخاطب حال يدعو إليرادىا عمى
المدح والذكاء حال ،وكل من اإلطناب أو اإليجاز مقتضى ،وايراد الكالم
صورة اإليجاز ،فكل من َ
عمى صورة اإلطناب أو اإليجاز مراعاة لممقتضى»( ،)2وعمى ىذا اشتير قوليم " لكل مقام مقال"
كيف القول ومقتضى الحال.
أي أن ُي ّ
كما يالحظ البالغيون أن غالب الكالم يؤتى بو عمى مقتضى ظاىر الحال ألنو األصل،
لداع من الدواعي البالغية ذات التأثير عمى النفوس
ولكن قد يعدل عن ىذا األصل لنكتة أو ٍ
واألفكار( ،)3وىو ما يسمى بالخروج عمى مقتضى الظاىر عند البالغيين حيث درسوا تحتو
موضوعات عدة كااللتفات وأسموب الحكيم ،واإلظيار في موضع اإلضمار ،واإلضمار في موضع
أن الخروج عمى مقتضى الظاىر ال يعني الخروج
اإلظيار وغيرىا ،وىنا ال بد لنا من احتراز وىو ّ
( -)1السيد أحمد الياشمي ،جواىر البالغة ،تح :أحمد جادو ،ط .3القاىرة3353 :ه ،دار الغد الجديد ،ص .57

( -)2محمد بن صالح العثيمين ،شرح دروس البالغة ،تح :صالح الدين محمود ،ط .3دب ،3133 :دار النجاح،
ص .31

( -)3ينظر :إدريس محمد أبكر محمد ،اإلظيار في مقام اإلضمار في تفسير التحرير والتنوير ،ماجستير ،ماليزيا:
 ،3133جامعة المدينة العالمية ،ص .39
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اإلظهار في موضع اإلضمار "مفهومه .أنواعه .مكانته.أغراضه".

عمى مقتضى الحال ،ألن الخروج عمى مقتضى الحال خروج عمى البالغة( ،)1معناه إذا خرج الكالم
عمى مقتضى الظاىر كان سائ ار عمى مقتضى الحال ،ومن ثم فالعالقة بين اإلظيار في موضع
اإلضمار والخروج عمى مقتضى الظاىر عالقة جزء من كل ،ألنو يندرج ضمن الموضوعات التي
درسيا البالغيون تحت ىذا اإلطار.
كثير َما
ب -عالقة اإلظهار في موضع اإلضمار باإلطناب (التكرار والتأكيد)ً :ا
تطرق األسماعَ
ُ
– السيما في المحيط الدراسي -عبارةٌ ىي قوليم " :البالغة إيجاز" والذي يفيم من ىذه العبارة أن
البالغة مقتصرة عمى اإليجاز الذي ىو« :أداء المقصود من الكالم بأقل من عبارات متعارف
األوساط»( ،)2فإذا جاء الكالم عمى خالفو كأن يجيء عمى وجو اإلطناب والذي يعرف بأنو« :زيادة
المفظ لفائدة»( ،)3لم يوصف ببالغة عمى ظاىر تمك العبارة وكذا مذىب أولئك الذين نادوا بأن
اإلطناب «:فض ٌل داخل في باب اليذر والخطل»( ،)4حتى قال قائميم« :إن قدرتم أن تجعموا كتبكم
توقيعات فافعموا»( ،)5فأنى يكون ذلك صحيحا؟ إذا كان رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم الذي أوتى
وخص ببدائع الحكم يأتي أحيانا باإلطناب – فمثال -إذا سأل َربو سأل بإطناب
امع الكممُ ،
جو َ
()6

وتطويل إذ يقول «:اللَّ ُه َّم ْ
اغفِرْ لِي َذ ْن ِبي ُكلَّ ُه ِد َّق ُه َو ِجلَّ ُهَ ،و َعال ِن َي َت ُه َوسِ رَّ هَُ ،وأَ َّولَ ُه َوآخ َِرهُ»

وكذلك

( -)1ينظر :القزويني ،اإليضاح في عموم البالغة ،ج ،3ص .33
()2
السكاكي ،مفتاح العموم ،ص .377
 ّ( -)3السيد أحمد الياشمي ،جواىر البالغة ،ص .311

( -)4عبد المتعال الصعيدي ،البالغة العالية ،عمم المعاني ،تح :عبد القادر حسين ،ط .3دب ،3333 :مكتبة
اآلداب ،ص .337

( -)5نفسو ،الصفحة نفسيا.

( -)6أبو الحسن مسمم بن الحجاج بن مسمم ،الجامع الصحيح ،كتاب الصالة ،باب ما يقال في الركوع والسجود ،رقم
.335
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ِ
ِِ
ِ
الدعاء لمميت « :الميم ْ ِ ِ
صغيرنا َو َك ِ
بيرَنا ،وَذ َك ِرَنا
يقول في ّ
اغف ْر ل َحي َِّنا َوميِّتنا ،و َشاىدنا َوغائ َبنا َو َ
َوأ ُْنثَ َانا»( ،)1مع أنو يمكن أن يندرج الجميع تحت "لحيينا وميتنا".
أسموب "اإلظيار في موضع اإلضمار" ألنو – كما مر في
السمك
ُ
و ِمما ينخرط في ىذا ّ
أكثر حروفًا من
التعريف– ُيؤتى باالسم الظاىر موضع الضمير ،وال يخفى أن االسم الظاىر ُ
الب َيانِيين كيف أغفموه – أي اإلظيار
الضمير ،فيو إذن زيادةٌ في المفظ ،وليذا تعجب الزركشي من َ
ِ
الب َيانِيين لم
من حديثيم عن أقسام اإلطناب حيث يقول « :والعجيب أن َ
في موضع اإلضمار -ض َ
()2
السيوطي في كتابو "اإلتقان في عموم القرآن" تحت
يذكروه ضمن أقسام اإلطناب»  ،ىذا ،وقد ذكره ّ

"باب اإليجاز واإلطناب" ،ومن المحدثين من يقول « :ويمكن أن يكون من اإلطناب كذلك وضع
الظاىر مكان الضمير ،وقد كثر ىذا في كتاب ا﵀ تبارك وتعالى ولو فوائد كثيرة تدرك بالذوق وتدل
عمييا القرائن»( ،)3وىذا الذي ذكر آنفا يدل أن "اإلظيار في موضع اإلضمار" يعد ضمن طرائق
اإلطناب مع ما فيو من األغراض والنكت البالغية التي جاءت في كتاب ا﵀ العزيز ،وكذا كالم
الفصحاء من العرب ،مثمما سيشار إلى ذلك في موضعو الحقا.
إيماء وفحوى -عمى مسألة التكرار الذي
كما دلنا مفيوم "اإلظيار في موضع اإلضمار" -
ً
يعد ضربا من ضروب اإلطناب ،فالتكرار ىو « إعادة المفظ لتقرير معناه»( ،)4وىذا يتقاطع مع
()5

أسموب "اإلظيار في موضع اإلضمار" كما أن التكرار يعد وجيا شكميا لقضايا التأكيد ومعانيو،

فكثي ار ما نجد في كتب اإلعراب والبالغة قوليم « :التوكيد تكرير يراد بو تثبيت أمر المكرر في
( -)1مسمم بن الحجاج ،الجامع الصحيح ،كتاب صالة المسافرين ،باب صالة النبي ودعائو بالميل ،رقم .773
( -)2الزركشي ،البرىان في عموم القرآن ،ج ،3ص .333

( -)3فضل حسن عباس ،البالغة فنونيا وأفنانيا ،ط .3اليرموك ،3313 :دار الفرقان ،ص .351

( -)4بدر الدين بن مالك بن الناظم ،المصباح في المعاني والبيان والبديع ،تح :حسني عبد الجميل ،ط .3دب:
 ،3319مكتبة اآلداب ،ص .353

( -)5ينظر :عائشة عبيزة ،دراسة وظيفية ألسموب التوكيد في القرآن الكريم ،دكتوراه ،3119 ،باتنة ،ص .33
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نفس السامع»( ،)1وليس من غرضنا أن نفصل القول في اختالف وجيات ُّ
النظّار في ىذه المسألة
وانما الغرض بيان العالقة ووجو التشابو والتماثل بين ظاىرتي "اإلطناب وضروبو" و"اإلظيار في
موضع اإلضمار" ،و مما حفزنا عمى قول ذلك  -أيضا -الشواىد التي طالتيا أيدينا والتي تصمح
ليذا وذاك.
أن البالغة إيجاز ال غير ،وانما القول
الرد عمى أولئك الذين زعموا ّ
وكفى بذلك دليال في ّ
يفضل فيو عمى غيره
مقامو الذي ّ
الحق وكما قال فضل حسن ،أن لكل من اإليجاز واإلطناب َ
وموطنو الذي ينبغي أن يستعمل فيو(.)2
 -4األغراض البالغية لإلظهار في موضع اإلضمار :عرفنا فيما سبق إيراده أن الكالم عند
البالغيين يكون خارجا عمى مقتضى الظاىر وىو األصل ،وقد يعدل عن ىذا األصل فيخرج الكالم
عمى خالف مقتضى الظاىر لدواع وأغراض بالغية ،كما عرفنا أن من الصور التي يخرج فييا
الكالم عمى خالف مقتضى الظاىر :وضع الظاىر موضع المضمر ،وقد تفطّن عمماؤنا – رحميم
ا﵀ -إلى األغراض والنكت البالغية التي يأتي "اإلظيار في موضع اإلضمار" ليحققيا في الكالم،
ألنو وان كان «الضمير يعطي إشارة ذىنية إلى العائد عميو ،ىذه اإلشارة تحضره في النفس إال أن
كبير من التأثير ُّ
الضمير حمميا نيابة عنو»(،)3
قد ار ًا
يظل االسم المظير محتفظا بيا ،وال يستطيع ّ
()4
بأن
قرر ّ
فمن العمماء من جعل لذلك أسبابا حتى وصمت عنده إلى سبعة عشر ً
سببا  ،ومنيم من ّ
()5

السياق وتدل عمييا القرائن
لو – أي اإلظيار في موضع اإلضمار -فو َ
ائد كثيرة تظير بحسب ّ
( -)1مصطفى الغالييني ،جامع الدروس العربية ،ط .3بيروت ،3115 :المكتبة العصرية ،ص .317
( -)2فضل حسن عباس ،البالغة فنونيا وأفنانيا ،ص .351

( -)3محمد أبو موسى ،خصائص التراكيب ،دراسة تحميمية لمسائل عمم المعاني ،ط .9القاىرة3353 :ه ،ص
.333

( -)4ينظر :الزركشي ،البرىان في عموم القرآن ،ج ،3ص .313-333
( -)5ينظر  :فضل حسن ،البالغة فنونيا وأفنانيا ،ص .313
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الفصل األول:

وتدرك بالذوق ،وفي ىذا األخير يقول صاحب نظرية النظم مبينا ما أكسبو اإلظيار في موضع
اإلضمار رابطا معرفة ذلك بال ّذوق الحسن بعقب قول النابغة:
َنفَس ِعص ٍام سوَد ْ ِ
امـ ـ ـا
تع َ
َ َ
ُ
صً

ام ـ ـا
َو َعم َمتْـ ـ ـ ـوُ ال َكـ ـ ـ ـ ـ ـر َواإل ْق َد َ

()1

موقعا في النفس وباعثًا لألريحية،
حسن ىذا اإلظيار ،وأن لو
ذوق
« ال يخفى عمى من لو ٌ
ٌ
ً
()2
أن اإلتيان بالضمير في البيت
ال يكون إذا قيل :نفس عصام سودتو
شيء منو البتةَ»  ،مع ّ
ٌ

ممكن ،ألنو يعود من غير لبس عمى مرجعو وىو لفظة "عصام" األولى ،ولكن الشاعر آثر االسم
السيادة من نفس عصام عمى عصام ىكذا بمفظو»( ،)3ولقد
الظاىر عمى ّ
الضمير «ألنو أراد أن تقع ّ
فرق العمماء بين أن يكون االسم الموضوع موضع الضمير اسم إشارة( ،)4أو يكون واحدا من
ّ
المعارف األخرى – خال الضمير -فكل نوع لو سياق يناسبو ومعنى يقتضيو ،فإذا كان المظير اسم
إشارة فإنو يؤتى بو ليحقق أغراضا بالغية منيا:
 -3كمال العناية بالمسند إليه الختصاصه بحكم بديع فيوضع في معرض المحس المشاهد:
وفي ىذا اشتير قول ابن الروانِدي:
س ْبحان من وضع ْاألَ ْشياء مو ِ
ض َعيَا
َ َْ
ُ َ َ َْ َ َ
ِ
َع َي ْ
َك ْم َعـ ـ ـ ـ ـ ِاقل َع ِاق ٍل أ ْ
ت َم َذاىُبـ ـوُ
ِ
ام َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائِ َرة
َى َذا الذي ُ
صِّيـ ـ ـ َر ْاألَو َى ُ

ق اْل ِعـ ـ ـز و ِْ
اإل ْذالََ َل تَ ْف ِريقَـ ـ ـا
َوفَر َ
َ
اىل ج ـ ـ ِ
وج ِ
ات َم ْرُزوقَ ـ ـا
اى ٍل َب َ
َ
ََ
صي َِّر اْل َعـ ـالِ َم ِّ
الن ْح ِر َير ِزْنديقًا
َو ُ

()5

( -)1أبو أُمامة زياد بن معاوية النابغة الذبياني ،ديوان النابغة الذبياني ،تح :حمدو طماس ،ط .3لبنان3331 :ه،
دار المعرفة ،ص .333

( -)2عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،ص .331
( -)3محمد أبو موسى ،خصائص التراكيب ،ص .333

()4
السكاكي ،مفتاح العموم ،ص .397
 ينظرّ :( -)5نقال عن :عبد العزيز عبد المعطي ،من بالغة النظم العربي ،دراسة تحميمية لعمم المعاني ،ط .3لبنان:

 ،3353عالم الكتب ،ج ،3ص .391
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أن المقام لمضمير "ىو"
محل ال ّشاىد في ىذه األبيات ىو البيت الثالث وىو قولو" :ىذا" مع ّ
ألنو يعود عمى الحكم السابق عميو ،ولكنو وضع اسم اإلشارة موضع الضمير لتمييز ىذا المعنى
()1
حير األوىام وأحال العالم النحرير ،أي
وتحديده تييئةً لإلخبار عنو بيذا الخبر الغريب  ،وىو ّأنو ّ

جاحدا زنديقا.
الذي ينحر المسائل أو يقتميا عمما ،أحالو
ً
المدِّرس بعد تقرير مسألة غامضة:
 -3التّنبيه عمى كمال فطانة المتمقي :مثال ىذا :قول َ
"وىذه عند فالن ظاىرة" فيو يشير بذلك – أي المدرس -أن ىذه المسألة الغامضة كأنيا عند فالن
محسوسة بالبصر مع ما فييا من خفاء عند غيره ،ومقتضى الظاىر أن يقال" :ىي ظاىرة عند
عدل* عن ذلك لمتنبيو عمى كمال فطانة ذلك السامع.
فالن" لكنو ّ
السامع والتعريض بغباوته :يأتي البميغ أحيانا باسم اإلشارة
 -5التنبيه عمى كمال بالدة ّ
كأن يصفو بأنو ال يدرك غير المحسوس بل يدرك المحسوس
بالسامعْ ،
موضع ّ
الضمير تعر ً
يضا ّ
فحسب ،ومن ذلك قول الفرزدق لجرير في القصيدة التي مطمعيا:
ِمنا الِّذي ْ ِ
اح ـ ـةً
الر َ
جال َسم ـ ـ ـ َ
اخت َير ّ

ياح ّ
الزَع ِازعُ
َو َخي اًر إذا َى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
الر ُ
ب ّ

الر ُسـ ـو ُل َع ِطّيةً
َو ِمّنا الّ ـ ـ ـ ـذي ْ
أعطَى ّ

ِ
ٍِ
العُيـ ـ ُ
ُسارى تَميمَ ،و ُ
أ َ
ون َد َوامـ ـ ـعُ

ِِ
ين َوَي ِ
شتري الـ
َو ِمنّا الذي ُيعطي المئ َ

َـغ َواليَ ،وَي ْعمُو فَ ْ
ضمُوُ َم ْن ُيدافعُ

يب ال يعـ ـ ـ ـاب ،وحـ ـ ـ ِ
ِ
ِ
ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌل
َومّنا َخط ٌ ُ ُ َ

ت عمَي ـ ـ ِو المج ِ
ام ـ ـ ُع
َ
ََ
أغ ُّر إذا التَفّ ْ َ

ب
الوئِي ـ ـ ـ َد َوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالِ ٌ
َو ِمّنا الّ ـ ـ ـذي ْ
أح َيا َ

و َعمرو و ِمّنا حـ ـ ـ ِ
ب َواألقـ ـ ـ ِارعُ
اج ٌ
َ ْ ٌ َ

ِ
يان غـ ـ ـ َارٍة،
َو ِمّنا َغ ـ ـ ـ ـ ـ ـداةَ الـ ـ ـ ـ ـ ـرْوِع فتّ ُ

ت ِّ
الز َج ِ
تع ْ
ت تحـ َ
إذا َم َ
اج األشاجعُ

اد ِ
الو َج ـا
الج َ
َو ِمّنا الّ ـ ـ ـذي قـ ـ ـ َ
ياد َعمى َ

َلن ْجـ ـ ـ ـ ـران حتى ص ْبحتْيا ّ ِ
َ َ
ََ َ
الن َزائ ـ ـ ـعُ

( -)1ينظر :محمد أبو موسى ،خصائص التراكيب ،ص .333
*

أي انصرف عن األصل.
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اإلظهار في موضع اإلضمار "مفهومه .أنواعه .مكانته.أغراضه".
ِ
الم َجامعُ
إذا َج َم َعتْنا يـ ـ ـ ـ ـ ـا َجـ ـ ـ ـ ِر ُير َ

أُولَئِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َك آب ـ ـ ـ ـ ـ ـائي ،فَ ِج ْئني ِ
بم ْثمِ ِيـ ـ ْم،
َ

()1

ال ّشاىد من ىذا ىو قولو" :أولئك آبائي" في البيت األخير ،حيث إن المقام لمضمير فيقول
مثال" :ىم آبائي" ألنو قد تقدم « مرجعو في األبيات السابقة التي تتحدث عن مفاخر آبائو وأجداده،
الضمير لمتعريض بغباوة جرير ،والتنبيو عمى كمال َبالدتو ،ويريد
لكنو آثر اسم اإلشارة الظّاىر عن ّ
ير ال يدرك إال المحسوس بالبصر ،ومعموم أن اسم اإلشارة يدل عمى ُمشاىد
أن يفيمنا أن جر ًا
معين»( ،)2إذ إنو يشار إليو إشارة حسية.
 -3تمييز المشار إليه وادعاء أنه ظهر ظهور المحسوس بالبصر( :)3مثال ىذا ،قول ابن
ُّ
الدمينة:
ِ
ذلك
ين قَ ْتمِي ،قَ ْد ظَ ِف ْر ِت بِ َ
تُِريد َ

تَعالَْم ِت َك ْي أ ْش َجىَ ،و َما بِ ِك ِعمةٌ

()4

الضمير في قولو" :بذلك" مع أن مقتضى
نالحظ أن الشاعر قد استعمل اسم اإلشارة موضع ّ
الظّاىر أن يقول" :قد ظفرت بو" ألن مرجعو قد سبق ذكره وىو القتل ،ولكن الشاعر آثر اسم
وتحس
اإلشارة عمى الضمير الدعاء ظيور القتل ،وأنو في غاية الوضوح بحيث ال يشك فيو أحد،
ُّ
في التعبير باسم اإلشارة استبعاد قتمو عن غيرىا( ،)5والحاصل أنيا ظفرت بقتمو.

( -)1ىمام بن غالب بن صعصعة بن ناجية الفرزدق ،ديوان الفرزدق ،تقديم عمي فاغور ،ط .3لبنان ،3317 :دار
الكتب العممية ،ص .511

( -)2عبد العزيز عبد المعطي ،من بالغة النظم العربي ،ص .397

()3
السكاكي ،مفتاح العموم ،ص .397
 ينظرّ :(-)4عبد ا﵀ بن عبيد ا﵀ بن الدمينة ،ديوان ابن الدمينة ،تح :أحمد راتب التفاح ،دط .دب ،3579 :دار العروبة،

ص .31

( -)5ينظر :عبد العزيز عبد المعطي ،من بالغة النظم العربي ،ج ،3ص .397
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الفصل األول:
-5

اإلظهار في موضع اإلضمار "مفهومه .أنواعه .مكانته.أغراضه".

الضمير لغرض التيكم بالمخاطب «كأن
التهكم :قد يؤتى أحيانا باسم اإلشارة في موضع ّ

اء كان في
يقول لك أعمى :أتشيد أن ًا
عمر سمب مالي؟ ،فتقول :نعم ،ذلك الذي يقف بجانبك ،سو ً
جانبو أم لم يكن»( ،)1مع أن مقتضى الظاىر أن يقال" :ىو الذي يقف بجانبك".
الضمير غير اسم اإلشارة كأن يكون عمما ،أو معرفا
أما إذا كان المظير الذي وضع موضع ّ
()2

"بأل" أو "باإلضافة"

ترى البميغ يأتي بو ألغراض ونكت بالغية كثيرة ومتنوعة تظير بحسب

السياق منيا:
 -1زيادة التمكين والتقرير :يتجمى ىذا الغرض في مثل قول الحق تبارك وتعالى في محكم
أح ٌد ،الموُ الص َم ُد﴾ [اإلخالص ،]3-3 :مقتضى الظاىر أن يجيء الكالم
تنزيموُ ﴿ :ق ْل ُى َو الموُ َ
الضمير لتوكيد وتمكين
بالضمير" :ىو الصمد" ولكن ا﵀ عز وجل استعمل االسم الظاىر َب َدل ّ
إسناد الصفات في السُّورة إلى ا﵀ عز وجل( ،)3ووفق ىذا المعنى يقول محمد أبو موسى « :وآثر
الضمير ألن لِمَفظ الجاللة بمدلولو الكريم وقعا عظيما في القموب ،والمراد تمكين
المظير عمى ّ
األلوىية واشاعة ىيمنتيا في الضمائر»(.)4
ِ
ون أَْل ِس َنتَيم بِاْل ِكتَ ِ
اب لِتَ ْح َسُبوهُ ِم َن
ومن ىذا القبيل ً
أيضا قولو تعالىَ ﴿ :وِان م ْنيُ ْم لَفَ ِريقًا َيْم ُو َ
ُ
اب وما ُىو ِم َن اْل ِكتَ ِ
ِ ِ
ون ُى َو ِم ْن ِع ِند الم ِو َو َما ُى َو ِم ْن ِع ِند الم ِو ﴾ [آل عمران]37 :
اب َوَيقُولُ َ
اْلكتَ َ َ َ
نمحظ في ىذه اآلية الكريمة اإلظيار في موضعين :األول في قولو تعالى ﴿ :وما ُىو ِم َن اْل ِكتَ ِ
اب﴾
ََ َ
ومقتضى الظاىر أن يكون القول " :وما ىو منو" ،والثاني في وقولو تعالىَ ﴿ :و َما ُى َو ِم ْن ِع ِند
( -)1عبد المتعال الصعيدي ،بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عموم البالغة ،ط .5دب :دت ،مكتبة اآلداب،
ج ،3ص .335

()2
السكاكي ،مفتاح العموم ،ص  ،397والقزويني ،اإليضاح في عموم البالغة ،ج ،3ص .33
 ينظرّ :( -)3ينظر :محمد الطاىر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،دط .تونس :دت ،الدار التونسية لمنشر ،ج ،51ص

.137

( -)4محمد أبو موسى ،خصائص التراكيب ،ص .335
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الفصل األول:

اإلظهار في موضع اإلضمار "مفهومه .أنواعه .مكانته.أغراضه".

السر البالغي "لإلظيار في
الم ِو﴾ إذ إن مقتضى الظاىر أن يجيء القول" :وما ىو من عنده" و ُّ
موضع اإلضمار" األول والثاني ىو زيادة التمكين والتقرير في نفس المخاطب ،واشعاره بمكانة
()1
الضمير.
الم َنزل  ،وىكذا جاء التعبير بالظاىر بدل ّ
الم َنِّزل و ُ
ُ

التعظيم ،ومثالو
الضمير ويراد من ذلك
 -2قصد التعظيم :يؤتى أحيانا باالسم الظاىر موضع ّ
ُ
ٍ ِ
ِّ
ِّ
يم ﴾
من القرآن الكريم قول الحق تبارك وتعالىَ ﴿ :واتقُوا الموَ َوُي َعم ُم ُك ُم الموُ َوالموُ بِ ُكل َش ْيء َعم ٌ
[البقرة.]333 :
لما في ىذا اإلظيار
فقد أظير لفظ الجاللة (ا﵀) في المرة الثانية والثالثة في موضع ّ
الضمير َ
من تعظيم لشأنو عز شأنو(.)2
ومن ىذا القبيل أيضا قولو تعالىُ ﴿ :ق ْل ِس ُيروا ِفي ْاأل َْر ِ
ف َب َدأَ اْل َخْم َ
ض فَ ْانظُُروا َك ْي َ
ق ثُم الموُ
ُي ْن ِشئُ الن ْشأَةَ ْاآلَ ِخ َرةَ إِن الموَ َعمَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَِد ٌير ﴾ [العنكبوت ]31 :والشاىد من اآلية قولو تعالى:
الضمير إذ مقتضى الظاىر أن يقال "إنو".
"إِن الموَ" فوضع لفظ الجاللة (ا﵀) موضع ّ
وىذا اإلظيار « يوحي بالجالل والعظمة مع مجيئو في سياق بدء الخمق ،وقدرتو عمى إنشاء
()3

النشأة اآلخرة»
-3

واألمثمة ليذا الغرض كثيرة ومتنوعة السيما في كتاب ا﵀ العزيز.

ِ
الضمير لغرض التعظيم ،يؤتى
قصد اإلهانة والتحقير :مثمَ َما ُيؤتى باالسم الظاىر موضع ّ

الغرض قولو
ق فييا ىذا
بو – أحيانا -لقصد اإلىانة والتحقير ،ومن النصوص القرآنية التي تَ َحق َ
ُ
طان إِن الش ْيطَان َكان لِمر ْحم ِن ع ِ
ِ
ِ
صّياً ﴾ [مريم.]33 :
َ َ
َ َ
تعالىَ ﴿ :يا أ ََبت َال تَ ْعُبد الش ْي َ َ

( -)1ينظر :الزركشي ،البرىان في عموم القرآن ،ج ،3ص  ،377وشياب الدين األلوسي ،روح المعاني في تفسير
القرآن الكريم ،دط .لبنان :دت ،دار إحياء التراث ،ج ،5ص .313

( -)2ينظر :األلوسي ،روح المعاني ،ج ،5ص .13

( -)3حسين بن أحمد" ،اإلظيار في مقام اإلضمار في القرآن الكريم" ،ص .53
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الفصل األول:

اإلظهار في موضع اإلضمار "مفهومه .أنواعه .مكانته.أغراضه".

حيث أظير اسم "الشيطان" إذ لم يقل ":إنو كان لمرحمن عصيا" ألن في ذكر اسمو تنبييا
إلى النفرة منو(.)1
ووفق ىذا المعنى يقول األلوسي « :والمراد بعبادة الشيطان طاعتو فيما يوسوس بو إلييم،
وي َزِّيُنوُ لَيُم ،عب َر عنيا بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنيا ،ولوقوعيا في مقابمة عبادتو
ُ
عز وجل»( ،)2ومن أمثمة ىذا الغرض قول ذي الرمة في ىجاء امرئ القيس بن زيد مناة:
سواء عمَى الض ْي ِ
ف ِا ْم ُرُؤ اْلقَ ْي ِ
س َواْلفُقَر
ََ ٌ َ

تَ َخط* إِلى اْلفقَ ِر ِا ْم ُرُؤ اْلقَ ْي ِ
س إِّنوُ

()3

الضمير لتحقير صاحبو
فالشاعر في عجز البيت أظير العمم المركب (امرؤ القيس) موضع ّ
مقام ىجاء.
حيث إ ّن المقام ُ
الع ّشاق يتمذذون دائما بذكر أسماء من
 -4قصد االستمذاذ :من المعموم – عقالً ونقالًّ -
أن ُ
يحبون أو ما يحبون ألن قمب العاشق متعمق – دائما -بمعشوقو عمى حد قول الشاعر:
َكِّرْر َعمَى الس ْم ِع ِمِّني أَُّييَا اْل َح ِاد ِي

طـ ـ َالَ ِل َوالن ِادي
ِذ ْك ـ ـ ـ َـر اْل َم َن ِازِل َو ْاألَ ْ

()4

وىذا القصد – أي االستمذاذ -من األغراض البالغية التي يحققيا "اإلظيار في موضع
اإلضمار" ومثالو من القرآن الكريم قولو تبارك تعالى ﴿ :و ِس َ ِ
ين اتقَ ْوا َربيُ ْم إِلَى اْل َجن ِة ُزَم ًار
يق الذ َ
َ
ِِ
ِ
ين )َ (73وقَالُوا
ت أ َْب َو ُابيَا َوقَ َ
وىا َوفُتِ َح ْ
ال لَيُ ْم َخ َزَنتُيَا َس َال ٌم َعمَْي ُك ْم ط ْبتُ ْم فَ ْاد ُخمُ َ
اء َ
وىا َخالد َ
َحتى إِ َذا َج ُ
ِِ
ِِ ِ
ين﴾ [الزمر:
ض َنتََبوأُ ِم َن اْل َجن ِة َح ْي ُ
اء فَنِ ْع َم أ ْ
ص َدقََنا َو ْع َدهُ َوأ َْوَرثََنا ْاأل َْر َ
َج ُر اْل َعامم َ
ث َن َش ُ
اْل َح ْم ُد لمو الذي َ
 ،]73-75وال ّشاىد من اآليتين ىو قولو تعالى في اآلية الثانية " َنتََبوأُ ِم َن اْل َجن ِة" وىو إظيار في
( -)1ينظر :الطاىر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،31ص .337
( -)2األلوسي ،روح المعاني ،ج  ،35ص .31
*

تجاوز إلى الفقر.

()3
الرمة ،تقديم أحمد حسن سبح ،ط .3لبنان3333 :ه ،دار
 غيالن بن عقبة بن مسعود ذو الرمة ،ديوان ذي ّالكتب العممية ،ص .311

( -)4نقال عن الزركشي ،البرىان في عموم القرآن ،ج ،3ص .337
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الفصل األول:

اإلظهار في موضع اإلضمار "مفهومه .أنواعه .مكانته.أغراضه".

موضع إضمار حيث "لم يقل منيا" ،وقد أفاد غرض التمذذ بذكر لفظ "الجنة" وان كان المراد
باألرض الجنة( ،)1وفي ذكر الجنة تمذذ والبد ألنيا مر ُاد كل ُمريد.
ويتجمى ىذا القصد "التمذذ" في مثل قول قيس بن المموح:
ِ ِ
ب لَْيمَى أَقَ ِاربِي
وقَ ْد َال َمني ف ِي ُح ّ

أِ
اليا
َخي و ا ْب ُن َع ِّم ْي َوا ْب ُن َخالِي َ
وخ َ

ون لَْيمَى أَ ْى ُل َب ْي ِت َعـ ـ ـ ـ َد َاوٍة
ُيقَ ِّولُ َ

بَِن ْفسي لَْيمَى ِم ـ ـ ـ ـ ْن َعـ ـ ـ ـ ـ ُد ِّو َو َمـ ـ ـ ـالِ َيـ ـ ـا

وننِي لَيَا
أ ََرى أَ ْى َل لَْيمَى َال ُي ِر ُ
يد َ

ونيَا لِ َي ـ ـ ـ ـ ـا
بِ َش ـ ـ ـ ْي ٍء َوَال أَ ْىمِـ ـ ـي ُي ِر ُ
يد َ

()2

حيث صرح باسم "ليمى" في موضع الضمير ليتمذذ بذكر اسميا السيما مع مالمة قومو.
 -5قصد إزالة المّبس والغموض :من المعموم – وكما ىو متقرر في العربية -أنو إذا خيف
يحول الكالم إلى ما ليس فيو التباس(.)3
االلتباس في الكالم وجب أن ّ
ولقد مثّل الزركشي ليذا القصد (إزالة المبس) بقولو تعالى ﴿ :أ َِقِم الصالَةَ لِ ُدلُ ِ
وك الش ْم ِ
س إِلَى
َغ َس ِ
ودا﴾ [اإلسراء ،]37 :بحيث نمحظ في اآلية
ان َم ْشيُ ً
آن اْلفَ ْج ِر َك َ
آن اْلفَ ْج ِر إِن قُ ْر َ
ق المْي ِل َوقُ ْر َ
آن اْلفَ ْج ِر﴾ في موضع الضمير لدفع
الكريمة إظيار
المعرف باإلضافة في قولو تعالى ﴿ :إِن قُ ْر َ
ّ
المّبس « ،ولو قال" :إنو" ألوىم عود الضمير إلى الفجر»

()4

ألنو أقرب مذكور ،وقد سبق لنا أن

عوده عمى أقرب مذكور.
أشرنا في المدخل ،أن
َ
األصل في الضمير ُ
ونا رجمَ ْي ِن فَرج ٌل وام أرَتَ ِ ِ
ض ْو َن ِم ْن
ان مم ْن تَْر َ
أيضا قولو عز وجل ﴿ :فَِإ ْن لَ ْم َي ُك َ َ ُ
ومن ىذا القبيل ً
َ ُ َ َْ
ِ
ُّ ِ
ُخ َرى﴾ [البقرة ،]333 :مقتضى الظاىر أن يقال:
اى َما األ ْ
اى َما فَتُ َذ ِّك َر إِ ْح َد ُ
َن تَضل إِ ْح َد ُ
الشيَ َداء أ ْ
( -)1الزركشي ،البرىان في عموم القرآن ،ج ،3ص .337

( -)2قيس بن المموح مجنون ليمى ،ديوان قيس بن المموح ،تعميق :يسرى عبد الغني ،ط .3لبنان3331 :ه ،دار
الكتب العممية ،ص .53

( -)3ينظر :محمد بن صالح العثيمين ،شرح أصول التفسير ،ص  ،533وأبو الحسن الوراق ،عمل النحو ،ص
.393

( -)4الزركشي ،البرىان في عموم القرآن ،ج ،3ص .339
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اإلظهار في موضع اإلضمار "مفهومه .أنواعه .مكانته.أغراضه".

الفصل األول:

فتذكر الضالةَ األخرى ،وذلك ليس
"فتذكرىا األخرى" ولو أضمر لكان المعنى :أن تضل إحداىما
َ
ىو المقصود ،بل المراد أن الذاكرةَ تذكر الناسية( ،)1وضمن ىذا المعنى يقول محمد بن صالح
ِ
ُخ َرى﴾
اى َما األ ْ
اى َما فَتُ َذ ِّك َر إِ ْح َد ُ
َن تَضل إِ ْح َد ُ
العثيمين معمقًا عمى ىذه اآلية « :وفي قولو تعالى ﴿ :أ ْ
من البالغة ،إظيار في موضع اإلضمار ،ألنو لم يقل فتذكرىا األخرى ،ألن النسيان قد يكون
متفاوتا فتنسى ىذه جممة ،وتنسى األخرى جممة ،فيذه تُذ ّكر ىذه بما نسيت ،وىذه تُذ ّكر ىذه بما
قاصر عمى واحدة ىي
ًا
ُخ َرى﴾ لئال يكون المعنى
اى َما األ ْ
نسيت ،فميذا قال تعالى ﴿ :فَتُ َذ ِّك َر إِ ْح َد ُ
الناسية واألخرى تذكرىا»(.)2
السياق
ومن الطرائف في ىذا ّ

()3

"ممَ ِح العمم" ما أشار إليو ابن عاشور
التي ّ
تعد كما يقال من ُ

كثير من المفسرين ،األمر الذي جعل الخفّاجي
حير ًا
– رحمو ا﵀ -من أن مقام اإلظيار ىنا قد ّ
ي يقول فييا(:)4
الدين اْل َغ ْزَن ِو ِّ
يرسل رسالة إلى شياب ّ
َى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِل اْل ُعمُ ِ
اد ِة اْلبــََرَرْه
وم الس َ
ْس أ ْ
َيا َأر َ

َو َم ْن َن َداهُ َعمَى ُك ـ ـ ـ ِّل اْل َوَرى َن َشـ َرْه

ِ
ون تُ ْذ ِك ُرَى ـ ـا
َما سـ ـ ـ ـ ُّر تَ ْك َرِار إِ ْحـ ـ ـ ـ ـ َدى ُد َ

ِفي َآي ٍة لِ َذ ِوي ْاألَ ْشيَ ِاد ِف ـ ـ ـي اْل َبقَ َرْه

ِ
اى ـ ـ ـ ـر اْل َح ِ
يج ُاز الض ِم ِ
ير َعمَى
ال إِ َ
َوظَ ُ

اى َما لَـ ـ ـ ـ ْو أَنـ ـ ـ ـ ـ ـوُ َذكــَـ ـ ـ َرْه
تَ ْك َرِار إِ ْح َد ُ

و َح ْم ُل ِْ
اإل ْح َدى َعمَى َن ْف ِ
اد ِة ِفي
س الشيَ َ
َ

أُوَالىما لَ ْيس مر ِ
ضيًّا لَ ـ ـ ـ َدى اْل َميَ َرْه
َُ َ َْ

اج َجـ ـ ـ ْو َىـ ـ ـ ـ ِرِه
ص بِِف ْكـ ـ ـ ـ ِر َك ِال ْستِ ْخ َر ِ
فَ ُغ ـ ـ ـ ْ

ث لََنا ُد َرَرْه
ِم ْن َب ْح ِر ِعْم ِم َك ثُم ْاب َع ْ

ي:
اب اْل َغ ْزَن ِو ُّ
َج َ
فَأ َ
َيا َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْن فَ َوائِ ـ ـ ُدهُ بِاْل ِعْمِم ُم ْنتَ ِش ـ ـ َرْه

ضائِمُوُ ِفي اْل َك ْو ِن ُم ْشتَ ِي َرْه
َو َم ْن فَ َ

( -)1ينظر :الطاىر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،5ص .331

( -)2محمد صالح العثيمين ،تفسير ابن العثيمين ،ط .3القاىرة3335 :ه ،دار ابن الجوزي،ج ،5ص .317
( -)3ينظر :حسين بن أحمد" ،اإلظيار في مقام اإلضمار في القرآن الكريم" ،ص .33
( -)4ينظر :التحرير والتنوير ،ج ،5ص .333
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اإلظهار في موضع اإلضمار "مفهومه .أنواعه .مكانته.أغراضه".
ِ
اى َما فَاْلقَ ـ ـ ْو ُل ُم ْحتَ ِم ـ ـ ـ ـ ٌل
تَضل إِ ْح َد ُ

ِكمَ ْي ِيما فَـ ـ ـ ْيي لِ ْ ِ
ظيَ ـ ـ ـ ِار ُم ْفتَِقـ ـ ـ َرْه
إل ْ
َ
َ

ير َكـ ـان م ْقتَ ِ
ض ِم ٍ
ضًيا
َولَ ـ ـ ـ ـ ْو أَتَى بِ َ
َ ُ

تَعيِيـ ـ ـن و ِ
اح ـ ـ َد ٍة لِْم ُح ْكـ ـ ـِم ُم ْعتََبـ ـ ـ ـ َرْه
ْ َ َ

َو َم ْن َرَد ْدتُ ْم َعمَ ْي ِو اْل َحل فَ ْي َو َك َمـ ـا

أَ َشرتُـ ـ ـم لَ ْيس مر ِ
ضيًّا لِ َم ْن َس َبـ ـ ـ ـ َرْه
ْ ُ َ َْ

َى َذا الِذي سم َح ِّ
الذ ْى ُن اْل َكِمي ُل بِ ِو
ََ

َعمَ ـ ـ ُم ِفي اْلفَ ْح َوى بِ َما َذ َك َرْه
َوالموُ أ ْ

الضمير
وقد يتعين اإلظيار في موضع اإلضمار ألجل إزالة المّبس والغموض ،كما لو تقدم
َ
مرجعان يصمح عوده إلى كل منيما والمر ُاد أحدىما كقول اإلمام مثال" :الميم أصمح لممسممين والة
()1

أمورىم وبطانة والة أمورىم" ولو قيل" :وبطانتيم" ألوىم أن يكون المراد بطانة المسممين

 -واإلمام

تعين اإلظيار لئال يحصل االلتباس.
يقصد بطانة الوالة -فميذا ّ
 -6قصد تربية المهابة وادخال الروعة في ضمير السامع :يوضع الظاىر موضع المضمر
ويكون القصد منو « :إدخال الروع في نفس السامع ،وتربية الميابة ،أو طمب امتثال ما أمر بو
المتكمم ،مثاليا :قول الخمفاء« :أمير المؤمنين يأمرك بكذا» ،فإن مقتضى الظاىر أن يقول« :أنا
أن إسناد األمر إلى لفظ "أمير المؤمنين" دون الضمير الذي
آمرك بكذا ،ألن المقام لممتكمم ،ومعموم ّ
ىو أنا موجب لتقوية الداعي عمى االمتثال وتربية الميابة»(.)2
وأمثمة ىذا القصد كثيرة في القرآن منيا قولو تعالى﴿ :وقَ َ ِ
ين ِفي الن ِار لِ َخ َزَن ِة َجيَن َم﴾
ال الذ َ
َ
الروع في المخاطبين(.)3
حيث مقتضى الظاىر أن يقال "لخزنتيا" ،وىذا القصد إلدخال ّ
 -7قصد العموم :مثال ىذا وبيانو من القرآن الكريم قولو تعالى﴿ :وِانا إِ َذا أَ َذ ْق َنا ِْ
ان ِمنا
نس َ
اإل َ
َ
ر ْحمةً فَ ِرح بِيا وِان تُ ِ
ت أ َْيِدي ِيم فَِإن ِْ
ان َكفُور﴾ [الشورى ،]37 :فمو جرى
ص ْبيُ ْم َسي َِّئةٌ بِ َما قَد َم ْ
نس َ
اإل َ
ْ
َ َ
َ َ َ
الضمير وىو لفظ "اإلنسان" في
الكالم عمى مقتضى الظاىر لقيل" :فإنو كفور" وذلك ألن مرجع ّ
( -)1ينظر :محمد بن صالح العثيمين ،شرح أصول في التفسير ،ص .533
( -)2عبد العزيز عبد المعطي ،من بالغة النظم العربي ،ج ،3ص .311
( -)3ينظر :الزركشي ،البرىان في عموم القرآن ،ج ،3ص .391
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اإلظهار في موضع اإلضمار "مفهومه .أنواعه .مكانته.أغراضه".

اآلية ،ولكنو أعاد لفظ اإلنسان ليدل عمى مدى كفران اإلنسان لنعم ا﵀ وأن ذلك أمر عام في جميع
()1
الضمير في مثل ىذا المقام.
أفراد جنسو  ،وىذا مما ال يمكن أن يحققو ّ

ت
ام َأرَةً ُّم ْؤ ِم َنةً إِن َو َى َب ْ
 -8قصد الخصوص :يقول الحق تبارك وتعالى في سورة األحزابَ ﴿ :و ْ
ِ
لمخاطب ىو النبي صمى ا﵀
أن ا
َن ْف َسيَا لمنبِ ِّي﴾ [اآلية ]31 :ولم يقل" :إن وىبت نفسيا لك" مع ّ
َ
عميو وسمم ،بل وضع االسم الظّاىر موضع الضمير لمداللة عمى الخصوص وفي ىذا يقول
الزركشي« :فعدل عنو إلى الظاىر لمتنبيو عمى الخصوصية وأنو ليس لغيره ذلك»( ،)2حتى ال يتوىم
واىم خالف ذلك.
 -9قصد التنبيه عمى عمة الحكم :ال شك أن المخاطب إذا كان يترقب شيئا ثم يأتي آخر فإن
السبب ،ومن ذلك اإلظيار في موضع اإلضمار ألن مقتضى الظاىر
ذلك يحممو عمى التفكير في ّ
مر في التعريف -يقتضي اإلضمار ولكن يؤتى بالظاىر مكان الضمير ،فينتبو المخاطب
– كما ّ
ال فَِإن
يل َو ِمي َك َ
ان َع ُد ًّوا لِّم ِو َو َم َالئِ َكتِ ِو َوُر ُسمِ ِو َو ِج ْب ِر َ
السبب ،مثال ذلك قولو تعالىَ ﴿ :من َك َ
ويفكر في ّ
ِّ ِ
مقام
الموَ َع ُدو لْم َكاف ِر َ
ين﴾ [البقرة ،]93 :مقتضى الظاىر « أن يقال" :فإن ا﵀ عدو لو" ،ألن المقام ُ
ِّ ِ
ين﴾ ،فأفاد ىذا اإلظيار أوالً :الحكم بالكفر عمى
ضمير ،لكن ا﵀ تعالى قال ﴿ :فَِإن الموَ َع ُدو لْم َكاف ِر َ
أن كل
من كان ًّ
أن ا﵀ عدو ليم لكفرىم ،ثالثاّ :
عدوا ﵀ ومالئكتو ورسمو وجبريل وميكال ،وثانياّ :
كافر فا﵀ عدو لو»(.)3
ِ
ين ظَمَ ُموا قَ ْوًال َغ ْي َر
ومن أمثمة قصد بيان عمّة الحكم في قولو تعالى – ً
أيضا ﴿ :-فََبد َل الذ َ
ِ
ِ
ون﴾ [البقرة ]39 :والشاىد
الِذي ِق َ
يل لَيُ ْم فَأ َ
ين ظَمَ ُموا ِر ْج ًاز ِّم َن الس َماء بِ َما َك ُانوا َي ْف ُسقُ َ
َنزْل َنا َعمَى الذ َ
ِ
ظمَ ُموا﴾ ،فيو إظيار في موضع إضمار إذ إن مقتضى الظاىر أن
ين َ
قولو تعالى ﴿ :فَأ َ
َنزْل َنا َعمَى الذ َ
( -)1ينظر :حسين بن أـحمد" ،اإلظيار في مقام اإلضمار في القرآن الكريم" ،ص .39
( -)2الزركشي ،البرىان في عموم القرآن ،ج ،3ص .393

( -)3محمد بن صالح العثيمين ،شرح أصول في التفسير ،ص .533-531
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يقال" :فأنزلنا عمييم" فأفاد ىذا اإلظيار التنبيو ،الذي ىو «استحقاقيم العذاب النازل عمييم»(،)1
واألمثمة كثيرة لمثل ىذا الغرض في كتاب ا﵀.
ستعطاف
قصد باإلظيار في موضع اإلضمار اال
ُ
 -11قصد االستعطاف وطمب الرحمة :قد ُي ُ
وطمب الرحمة من المخاطب ،ومثال ىذا قول الشاعر:
ُ
إلَ ِيي ع ْب ُد َك اْلع ِ
اصي أَتَا َكا
َ
َ
أى ٌل
ت لِ َذ َ
اك ْ
فَِإ ْن تَ ْغ ِف ْر فَأ َْن َ

مقَ ار بِ ُّ
الذُن ِ
وب َوقَ ـ ـ ـ ـ ـ ْد َد َعا َكا
ُ
ط َرْد فَ ِم ْن َي َر َح ُم ِس َوا ًكا
َوا ْن تَ ْ

()2

محل الشاىد ىو قولو "عبدك" وىو معرف باإلضافة مظير في موضع اإلضمار «حيث لم
الرحمة
يقل :أنا العاصي أتيتك عمى أن يكون العاصي بدال؛ ألن في ذكر "عبدك" من استحقاق ّ
وترقب ال ّشفقة ما ليس في لفظ أنا»( ،)3أي حمميا االسم الظاىر بدل الضمير.
()4

 -11قصد مراعاة المحسنات البديعية كالجناس :مث َل الزركشي

ليذا الغرض بقولو تعالى:

اس ( )3إِلَ ِو الن ِ
اس (َ )3ممِ ِك الن ِ
ب الن ِ
َعوُذ بِ َر ِّ
اس﴾ ،ففي اآليات إظيار لفظ (الناس) ولو جاء
﴿ ُق ْل أ ُ
مضمر لقال " ممكيم ،إلييم" ،ولكنو عدل عن ذلك ليذا القصد.
ًا
غرضا
 -12قصد اإلشارة إلى استقالل الجممة :يأتي "اإلظيار في موضع اإلضمار" ليحقق
ً
من األغراض البالغية المتنوعة وىو اإلشارة إلى استقالل الجممة التي يرد فييا ،ومن أمثمتو قولو
ِ
ِ
ِ
ات و َما ِفي ْاأل َْر ِ
ص ُد ِ
ض
تعالىُ ﴿ :ق ْل إِ ْن تُ ْخفُوا َما في ُ
ورُك ْم أ َْو تُْب ُدوهُ َي ْعمَ ْموُ الموُ َوَي ْعمَ ُم َما في الس َم َاو َ
َوالموُ َعمَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَِد ٌير﴾ [آل عمران ،]39 :ففي اآلية إظيار لفظ الجاللة (ا﵀) ولو جرى الكالم
عمى مقتضى الظاىر لقيل" :وىو عمى كل شيء قدير" ولكن ُعدل عن الضمير إلى االسم الظّاىر
( -)1محمد محمد أبو موسى ،خصائص التراكيب ،ص .333

( -)2البيتان ينسبان إلى إبراىيم بن أدىم كما في الحاشية عمى المطول.

( -)3السيد الشريف الجرجاني ،الحاشية عمى المطول ،تح :رشيد أعرضي ،ط .3لبنان ،3117 :ص .371
( -)4ينظر :الزركشي ،البرىان في عموم القرآن ،ج ،3ص .391
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الفصل األول:

إشارة إلى استقالل الجممة ،وفي ىذا يقول ابن عاشور « :أظير اسم ا﵀ دون ضميره فمم يقل :وىو
عمى كل شيء قدير؛ لتكون الجممة مستقمة ،فتجري مجرى المثل»(.)1
َى َل
 -13أن يتحمل ضمي ار ال بد منه :ومثال ىذا الغرض قولو تعالى ﴿ :فَانطَمَقَا َحتى إِ َذا أَتََيا أ ْ
ٍ
َىمَيَا﴾ [الكيف ،]77 :لم يقل "استطعماىا" ألنيما لم يستطعما القرية بل أىل
استَ ْ
ط َع َما أ ْ
قَ ْرَية ْ
القرية( ،)2فتعين اإلظيار ألجل تحقيق ىذا الغرض.
 -14قصد التوصل بالظاهر إلى الوصف :من أمثمة ىذا الغرض قولو تعالى في سورة األعراف:
ِ
ِ
ِ
ِ
ات و ْاأل َْر ِ
ض َال إِلَوَ إِال ُى َو
اس إِِّني َر ُسو ُل المو إِلَ ْي ُك ْم َجم ً
﴿ ُق ْل َيا أَيُّيَا الن ُ
يعا الذي لَوُ ُمْم ُك الس َم َاو َ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون ﴾
ُي ْحيِي َوُي ِم ُ
يت فَآمُنوا بِالمو َوَر ُسولِو النبِ ِّي ْاأل ُِّم ِّي الذي ُي ْؤ ِم ُن بِالمو َو َكم َماتو َواتبِ ُعوهُ لَ َعم ُك ْم تَ ْيتَ ُد َ
[األعراف ،]337 :في اآلية الكريمة "إظيار في موضع اإلضمار" في قولو تعالى ﴿ :فَ ِ
آمُنوا بِالم ِو
َوَر ُسولِ ِو﴾ ،مع أن مقتضى الظاىر أن يقال َ"وبي" فأفاد ىذا اإلظيار قصد التمكن من «إجراء
األم ّي الذي يؤمن با﵀ ،فإنو لو قال"َ :وبِ ِي" لم يتمكن من ذلك ألن
الصفات التي ذكرىا من النبي ّ
()3

الضمير ال يوصف»

وىذه المسألة  -أعني وصف الضمير -فييا كالم عند أىل النحو.

قدر من معرفة
وبعد ،فيذا
جوىر أو عصارةُ ما ُرمنا إيراده في ىذا الفصل ،وقد تحصل لدينا ٌ
ُ
أسموب "اإلظيار في موضع اإلضمار" نذكر بعضا من ذلك في النقاط اآلتية:
-

"اإلظيار في موضع اإلضمار" معناه :أن يكون مقتضى ظاىر الحال يقتضي اإلتيان

بالضمير ،لكن يؤتى باالسم الظاىر موضعو.
-

جاء الحديث عن أسموب "اإلظيار في موضع اإلضمار" ضمن بعض عموم العربية وىي

النحو والبالغة والدراسات القرآنية والتفسير.
( -)1ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،5ص .333

( -)2ينظر :حسين بن أحمد ،اإلظيار في مقام اإلضمار في القرآن الكريم ،ص .39
( -)3الزركشي ،البرىان في عموم القرآن ،ج ،3ص .393
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الفصل األول:

اإلظهار في موضع اإلضمار "مفهومه .أنواعه .مكانته.أغراضه".

 يعد أسموب "اإلظيار في موضع اإلضمار" ضربا من ضروب العدول أي االنصراف عناألصل لداع من الدواعي البالغية ،وىو ما يعرف بالخروج عمى خالف مقتضى الظاىر عند
البالغيين.
-

يعد أسموب "اإلظيار في موضع اإلضمار" ضمن طرائق اإلطناب.

 ألسموب "اإلظيار في موضع اإلضمار" أغراض ونكت بالغية كثيرة ،تعرف بالذوق وتحددبحسب السياق وقرائن األحوال نذكر منيا" :كمال العناية والتنبيو ،وزيادة التقرير والتمكين ،والتعظيم
والتفخيم ،واالستمذاذ والتحقير ،واستقاللية الجممة لتجري مجرى المثل ،وبيان عمّة الحكم...
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الفصل الثاني :األغراض البالغية "لإلظهار يف مىضع
اإلضمار" يف ديىان الشافعي.
 -1التعريف بالشافعي وديىانه.
 -1-1التعريف بالشافعي
 -2-1التعريف بالديىان.
 -2األغراض البالغية ألسلىب "اإلظهار يف مىضع
اإلضمار" يف ديىان الشافعي

الفصل الثاني:

األغراض البالغية "لإلظيار في موضع اإلضمار" في ديوان الشافعي.

لعؿَّ َّمفَّالمستحسفَّقبؿَّأفَّنشرعَّفي َّبياف َّاألغراضَّالبالغيةَّألسمكب" اإلظيارَّفيَّمكضعَّ
اإلضمار"َّفيَّالشكاىدَّالمستخرجةَّمفَّديكافَّالشافعيَّ،أفَّندرجَّ–َّفيَّبدايةَّفصمناَّالتطبيقيَّىذاَّ–َّ
انوَّ،السيماَّكقدَّأخذَّىذاَّاألخيرَّمكانوَّمفَّعنكافَّالبحثَّ َّ.
ٌَّ
تعريفاَّمكجزاَّبالشافعيَّكديك
 -1التعريف بالشافعي وديوانو:
قدىَّـ َّعمىَّالترجمةَّإلماـَّكالشافعيَّ
َّالم ًَّ
نقكؿَّ:إف يَّ
 -1-1التعريف بالشافعي :ليسَّمفَّالمبالغةَّأفَّ
ٌ
و
عيف َّالَّينضبَّ،كشخصيةَّفٌَّذةَّ،ككيؼَّالَّ
َّالَّساحؿَّلوَّ،كم وَّ
ىَّ
عمىَّبحر
رحموَّا﵀َّ،يدرؾَّأنوَّقدَّأقدـ َّ
ىَّ
يككفَّكذلؾ؟َّ،كالشافعيَّرجؿَّقاؿَّعنوَّاإلماـَّأحمدَّبفَّحنبؿ ََّّ -رحموَّا﵀(َّ -تَّ241ق)َّلماَّسألوَّ
فإني َّسمعتؾ َّتكثر َّمف َّالدعاء َّلوَّ ،فقاؿَّ
ابنو َّعبد َّا﵀ َّ(ت َّ290ق)َّ «َّ :أم َّرجؿ َّكاف َّالشافعي؟ َّ ٌَّ
اإلماـ َّأحمدَّ :يا َّبنيَّ ،كاف َّكالشمس َّلمدنياَّ ،ككالعافية َّلمناسَّ ،فيؿ َّليذيف َّمف َّخمؼ َّأك َّمنيماَّ
عكض؟»(َّ،)1كنحفَّإذَّنكتبَّتعريفاَّباإلماـَّالشافعي-رحموَّا﵀َّ-الَّنقصدَّبذلؾَّأفَّنستكفيَّجكانبَّ
حياتوَّ،كانماَّىكَّتعريؼَّمكجزَّيالئـَّحجـَّالبحث.
يسَّبفَّشافعَّبفَّالسائبَّبفَّ
أ -اسمو ونسبو :الشافعيَّأحدَّاألئمةَّاألربعةَّ،كىكَّمحمدَّبفَّإدر
ٌ
عبيدَّبفَّعبدَّيزيدَّبفَّىاشـَّبفَّعبدَّالمطمبَّبفَّعبدَّمناؼَّ،يمتقيَّنسباَّمعَّرسكؿَّا﵀َّ–َّصمىَّا﵀َّ
عميوَّكسمـَّ–َّفيَّعبدَّمناؼَّبفَّقصي.
ائبَّفيقاؿَّلوَّ"الشافعي"َّ،كماَّينسبَّإلىَّالمطمبَّ
يَّ
كنيتوَّأبكَّعبدَّا﵀َّ،كينسبَّإلىَّشافعَّبفَّالس
ٌ
بفَّعبدَّمناؼَّفيقاؿَّلوَّ"المطمبي"(َّ .)2

(َّ -)1محمدَّبفَّأحمدَّبفَّعثمافَّالذىبيَّ،سيرَّأعالـَّالنبالءَّ،تحَّ:شعيبَّاألنؤكطَّ،طَّ.6بيركتَّ،1409َّ:مؤسسةَّ
الرسالةَّ،جَّ،10صََّّ .40

(َّ-)2ينظرَّ:محمدَّبفَّعمرَّالحسيفَّالرازمَّ،مناقبَّالشافعيَّ،تحَّ:أحمدَّحجازمَّ،طَّ.1بيركتَّ،1413َّ:دارَّالجيؿَّ،
صََّّ .25
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الفصل الثاني:

األغراض البالغية "لإلظيار في موضع اإلضمار" في ديوان الشافعي.

كم َّعف َّاإلماـ َّالشافعي َّأنو َّقاؿَّ «َّ :كلدت َّبغزة َّسنة َّخمسيف َّكمائةَّ ،كحممتََََََّّّّّّ
بَّ-مولده :ير ى
إلىَّمكةَّكأناَّابفَّسنتيف»( َّ )1كقيؿَّأنوَّكلدَّفيَّاليكـَّالذمَّتكفيَّفيوَّاإلماـَّأبكَّحنيفةَّفقالكاَّفيَّذلؾَّ
بعدماَّبمغَّاإلماـَّالشافعيَّمفَّالعمـَّماَّبمغَّ"َّ:كلدَّإماـَّكتكفيَّإماـ".
تَّ-نشأتو وشخصيتو العلمية :ظيرت َّلدل َّالشافعي َّمنذ َّطفكلتو َّصفات َّعالية َّمف َّأبرزىاَّ
األلمعية َّكالذكاءَّ،فقد َّحفظ َّالقرآفَّالكريـ َّبشكؿ َّسريعَّ ،ثـَّاتجوَّإلىَّاستحفاظ َّالحديثَّمنذ َّنعكمةَّ
فَّالصبيَّاآليةَّ
أضفارهَّ،كفيَّىذاَّيقكؿَّرحموَّا﵀َّعفَّنفسوَّ«َّ:كنتَّكأناَّفيَّال يَّكَّتٌابَّأسمعَّالمعمـَّيمقٌ
ٌ
فأحفظياَّأناَّ،كلقدَّكافَّالصبيافَّيكتبكفَّإمالءىـَّ،فإلىَّأفَّيفرغَّالمعمـَّمفَّاإلمالءَّعمييـَّ،كنتَّقدَّ
حفظتَّجميعَّماَّأممى»(.)2
ثـَّإنيَّخرجتَّعفَّمكةَّ
كبعدىاَّاتجوَّإلىَّالتفصحَّفيَّالعربيةَّعفَّقبيمةَّىذيؿَّحيثَّقاؿٌَّ َّ «َّ:
ٌَّ
فمزمتَّىذيالَّفيَّالباديةَّ،أتعمـَّكالمياَّ،كآخذَّطبعياَّ،ككانتَّأفصحَّالعربَّ،فبقيتَّفييـَّسبعَّعشرةَّ
سنةَّ ،أرحؿ َّبرحيميـ َّكأنزؿ َّبنزكليـَّ ،فمما َّرجعت َّإلى َّمكة َّجعمت َّأنشد َّاألشعارَّ ،كأذكر َّاآلدابَّ
كاألخبار»(َّ .)3
كما َّأنو َّاتجو َّإلى َّاإلماـ َّمالؾ َّبف َّأنس َّ(ت َّ179ق) َّبالمدينة َّكأخذ َّعنو َّ"المكطأ" َّكتفَّقٌوََََََّّّّّّ
ةَّرحالتَّمنياَّ،رحمتوَّإلىَّاليمفَّ،كالعراؽَّ،كمصرَّكغيرىاَّ .
َّ
دَّىذاَّكانتَّلوَّعد
عمىَّيديوَّ،كبع
ٌ

(َّ-)1الذىبيَّ،سيرَّأعالـَّالنبالءَّ،جَّ،10صَّ .12

(َّ -)2أحمدَّبفَّالحسفَّالبييقيَّ،مناقبَّالشافعيَّ،تحَّ:أحمدَّسقرَّ،دطَّ .القاىرةَّ:دتَّ،دارَّالتراثَّ،جَّ،1صَّ-94
َّ .95

(َّ-)3نفسوَّ،جَّ،1صََّّ .103-102
40

الفصل الثاني:

األغراض البالغية "لإلظيار في موضع اإلضمار" في ديوان الشافعي.

اإلماـَّالشافعيَّالعمـ َّعفَّعدد َّكبيرَّمفَّالشيكخَّ،ذكرَّابفَّحجرَّالعسقالنيَّ
ىَّ
ث -شيوخو :أخذَّ
منيـَّقرابةَّالثمانيف(َّ،)1كمفَّىؤالءَّ:مالؾَّبفَّأنسَّ،الفضيؿَّبفَّعياضَّ(تَّ187ق)َّ،مسمـَّبفَّخالدَّ
ق)َّ،سفيافَّبفَّعيينةَّ(تَّ197ق).
يَّ
الزنجيَّ(تَّ180ق)َّ،محمدَّبفَّالحسفَّالشيبانيَّ(تَّ189
هَّأناس َّكثيركفَّفأقبمكاَّعميوَّيأخذكفَّالعمـَّ،كىـَّكثرةَّ
ج -تالميذه َّ :ىَّ
عرؼ َّقيم َّةى َّاإلماـَّفيَّعصر ه
كثيرة(َّ،)2نذكرَّمنيـَّعمىَّسبيؿَّالمثاؿ َّالَّالحصرَّ:أحمدَّبفَّمحمدَّبفَّحنبؿَّ،عبدَّالممؾ َّبفَّقريبَّ
األصمعيَّ ،عبد َّالممؾ َّبف َّىشاـ َّالمصرم َّالنحكم َّالمشيكر َّصاحب َّ" َّتيذيب َّالسيرة َّالنبكية َّ"ََََّّّّ،
عبدَّالممؾَّبفَّعبدَّالعزيزَّ،محمدَّبفَّمحمدَّبفَّإدريسَّ(كلدَّاإلماـ)َّ .
حَّ -وفاتوَّ :لمَّاَّكافَّالمكتَّجارياَّعمىَّخمؽَّا﵀َّجميعاَّ،فقدَّتكفيَّالشافعيَّ-رحموَّا﵀َّ -ليمةَّ
الجمعةَّآخرَّيكـَّمفَّرجبَّسنةَّأربعَّكمائتيفَّمفَّاليجرة(َّ،)3كلوَّمفَّالعمرَّأربعهَّكخمسكفَّسنة.
خ -مؤلفاتوَّ :ترؾَّاإلماـَّلألمةَّتراثاَّضخماَّثميناَّالَّيزاؿَّالعمماءَّكالباحثكفَّينيمكفَّمنوَّمعيناَّ
َّالسباؽ َّفي َّعمـ َّأصكؿ َّالفقو َّكمف َّمؤلفاتو َّرحمو َّا﵀ َّنذكر(َّ:)4
َّالرائد ٌ
صافياَّ ،ال َّسيما َّكأنو َّكاف ٌ
الرسالةَّ ،األـَّ ،كتاب َّاختالؼ َّأبي َّحنيفة َّكابف َّأبي َّليمى َّعف َّأبي َّيكسؼَّ ،كتاب َّاختالؼ َّمالؾَّ
كالشافعيَّ،كتابَّجماعَّالعمـَّ،كتابَّالمسندَّ،كتابَّمختصرَّالمزني.
ىذاَّ،كقدَّجادتَّقريحةَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّبقكؿَّالشعرَّ،فجمعَّمفَّبعدهَّحتىَّصارَّديكاناَّبرأسوَّ .

( َّ-)1ينظرَّ:أحمدَّبفَّعميَّالكنانيَّابفَّحجرَّالعسقالنيَّ،تكاليَّالتأسيسَّلمعاليَّابفَّإدريسَّ،تحَّ:عبدَّا﵀َّالقاضيَّ،
طَّ.1بيركتَّ،1406َّ:دارَّالكتبَّالعمميةَّ،صََّّ ََّّ.72-62

(َّ-)2ينظرَّ:نفسوَّ،الصفحةَّنفسياَّ َّ.

مكافَّ،كفياتَّاألعيافَّكأنباءَّأبناءَّالزمافَّ،تحَّ:إحسافَّ
َّ
(َّ -)3ينظرَّ:أحمدَّبفَّمحمدَّبفَّإبراىيـَّبفَّأبيَّبكرَّبفَّخ
عباسَّ،بيركتَّ،1972َّ:دارَّصادرَّ،جَّ،4صََّّ َّ.165

(َّ-)4ينظرَّ:البييقيَّ،مناقبَّالشافعيَّ،جَّ،2صََّّ .109-108
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الفصل الثاني:

األغراض البالغية "لإلظيار في موضع اإلضمار" في ديوان الشافعي.

الناس َّشخصي َّةى َّالشافعي َّالتي َّظيرتَّ
َّعرؼ َّ يَّ
ىَّ
بعد َّأف
د -بعض ما قيل في الشافعي وعلمو :ىَّ
َّعمـ َّالكتاب َّكالسنة َّكعمـ َّالعربيةَّ ،كأخبارَّ
بالعمـ َّالغزير َّالذم َّكاف َّخالص َّةى َّعقؿ َّألمعي َّأنضجو يَّ
َّقميؿ َّمف َّأكابر َّالعمماءَّ ،سكاءَََََََّّّّّّّ
َّعدد َّغير وَّ
ش ًَّغمكا َّبعممو َّكفقيوَّ ،كأقر هَّ
الناس َّكالشعرَّ ،كالرأم َّ َّ ،...يَّ
مفَّشيكخوَّأكَّتالميذهَّأكَّممفَّجاءَّبعدىـَّ،أنوَّكافَّعمماَّبيفَّالعمماء(َّ،)1كسجمكاَّشياداتَّفيَّالثناءَّ
َّدكنيا َّالتاريخ َّكىذا َّطرؼ َّمنياَّ :قاؿ َّاإلماـ َّأحمد َّبف َّحنبؿَّ «َّ :ما َّعرفت َّناسخ َّالحديثََََََََّّّّّّّّ
عميو َّ
مفَّمنسكخوَّحتىَّجالستَّالشافعي»(َّ،)2كقاؿَّأيضاَّ«َّ:الشافعيَّفيمسكؼَّفيَّأربعةَّأشياءَّ:فيَّالمغةَّ
كاختالؼَّالناسَّ،كالمعانيَّ،كالفقو»(.)3
غةَّالمشيكرَّشيادةنَّفيَّحسفَّشعرَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّ،
َّ
يَّ
كقدَّشيدَّالمبردَّ(تَّ286
ق)َّإماـََّّالَّمٌ
()4
عدهَّأبكَّمنصكرَّاألزىرمَّ(ت َّ370ق)َّحج َّةن َّفيَّالمغةَّ
فقاؿَّ «َّ:كافَّالشافعيَّأشعرَّالناس» َّ ،ك ٌ

سافَّفصيح َّالمٌيجة»(َّ،)5كبيذاَّنتبيفَّمدلَّثقةَّ
يَّ
بقكلوَّ َّ «َّ:كقكؿَّالشافعيَّنفسوَّحجةَّ،ألنوَّعر يَّ
بي َّالمٌ
األزىرم َّالذم َّاشتير َّبالمغة َّحتى َّعرؼ َّبياَّ ،كيؼ َّأنو َّيثؽ َّبألفاظ َّالشافعي َّكيصفيا َّبأنيا َّحجةَّ،
ككيؼ َّال َّيككف َّكذلؾ؛ َّكىذا َّاألصمعي َّ(ت َّ215ق) َّيجمس َّطالبا َّعندهَّ ،فقد َّقاؿ َّابف َّخمكافَّ
َّجـ َّالمفاخرَّ ،منقطع َّالقريفََََََّّّّّّ،
(تَّ 681ق) َّفي َّترجمتو َّلمشافعيَّ «َّ :كاف َّالشافعي َّكثير َّالمناقبٌ ،
اجتمعت َّفيو َّمف َّالعمكـَّبكتابَّا﵀ َّكسنةَّرسكلو َّصمىَّا﵀ َّعيوَّكسمـَّ ،ككالـ َّصحابتوَّرضيَّا﵀َّ
عنيـَّكآثارىـَّكاختالؼَّأقاكيؿَّالعمماءَّ،كغيرَّذلؾَّمفَّمعرفةَّكالـَّالعربَّكالمغةَّالعربيةَّ،كالشعرَّ
(َّ -)1ينظرَّ:محمدَّأبكَّزىرةَّ،الشافعيَّحياتوَّكعصرهَّكآراؤهَّكفقيوَّ،دطَّ.القاىرةَّ،1978َّ:دارَّالفكرَّالعربيَّ،صَّ
َّ َّ.33

( َّ -)2أبك َّعبد َّا﵀ َّمحمد َّبف َّإدريس َّالشافعيَّ ،الرسالةَّ ،تحَّ :الدكتكر َّعبد َّالفتاح َّكبارةَّ ،طَّ .3لبنافَّ ،1431َّ :دارَّ
النقاشَّ،مقدمةَّالتحقيؽَّ،صََّّ .15

(َّ-)3نفسوَّ،الصفحةَّنفسياَّ .

(َّ-)4الذىبيَّ،سيرَّأعالـَّالنبالءَّ،جَّ،10صََّّ .80

(َّ -)5أبكَّمنصكرَّمحمدَّبفَّأحمدَّاألزىرمَّ،الزاىرَّفيَّغريبَّألفاظَّاإلماـَّالشافعيَّ،تحَّ:عبدَّالمنعـَّطكعيَّ،طَّ.1
لبنافَّ،1419َّ:دارَّالبشائرَّاإلسالميةَّ،صََّّ .56
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َّإف َّاألصمعي َّمع َّجاللة َّقدره َّفي َّىذا َّالشأفَّ ،ق أر َّعميو َّأشعار َّاليذلييف َّما َّلـ َّيجتمعَََََََََََّّّّّّّّّّّ
حتى ٌَّ
فيَّغيره»(َّ ،)1أماَّعفَّأخالقوَّكحسفَّسيرتوَّرحموَّا﵀َّفقدَّ« َّاتفؽَّالعمماءَّقاطبةَّمفَّأىؿَّالحديثَّ
كالفقوَّ كاألصكؿَّكالمغةَّكالنحكَّكغيرَّذلؾَّعمىَّثقتوَّكأمانتوَّكعدالتوَّكزىدهَّككرعوَّكنزاىةَّعرضوَّ،
الن َّعالياَّ ،كمكاناَّسامياَّ،حتىَّقاؿَّ
كعفةَّنفسوَّ،كحسفَّسيرتوَّكعمكَّقدرهَّكسخائو»(َّ،)2فناؿَّبذلؾَّمنا َّ
الذىبيَّفيَّنيايةَّترجمتوَّ «َّ:الَّنالـَّكا﵀َّعمىَّحبَّىذاَّاإلماـَّ ،ألنوَّمفَّرجاؿَّالكماؿَّفيَّزمانوَّ
رحموَّا﵀»(َّ .)3
؛َّكلكَّأردناَّاالستقصاءَّفيَّثناءَّالعمماءَّعمىَّاإلماـَّلطاؿَّالمقاؿَّ،كلكفَّحسبناَّمفَّالقالدةَّ
ىذا َّ
ماَّأحاطَّبالعنؽَّ .
 -2-1التعريف بالديوانَّ :لماَّكافَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّمتضمعاَّفيَّالمغةَّكاألدبَّكالنحكَّ...لـَّيكفَّ
َّكليدَّ
َّمعظـ َّشعره ىَّ
قكؿ َّالشعر َّعزي از َّعميوَّ ،بؿ َّكاف َّيجرم َّعمى َّلسانو َّبسيكلة َّكيسر َّحتى َّكاف
ي
المحظةَّ،كعفَّىذاَّيقكؿَّرحموَّ:
الشعػػرَّبًالعمىم ً
لػػكَّ ِّ
ػرَّمًػ ٍػفَّلىػبيد
تَّاليػىػ ٍػكىـَّأى ٍش ىع ػ ىَّ
اء يَّ
َّي ٍػزًرمَََََََّّّّّّّلى يك ٍن ي
الىَّ ٍ ي ي ى
ىٍ

()4

كقدَّتميزَّشعرهَّرحموَّا﵀َّبحسفَّألفاظوَّ،ككضكحَّمعانيوَّكنزاىةَّأغراضوَّ ،فكافَّبذلؾَّتراثاَّ
األمةَّدركس َّالحكمةَّ
ىَّ
صافياَّيستقيَّمنوَّأبناء َّ
يَّ
بعا َّ
شعرياَّرائعاَّحتىَّصارَّكنزاَّمفَّكنكزَّاألدب َّ ،ى
كن ن
افَّالتجارب(َّ .)5
كألك ىَّ

(َّ-)1ابفَّخمكافَّ،كفياتَّاألعيافَّ،جَّ،4صََّّ .163
(َّ-)2نفسوَّ،الصفحةَّنفسياَّ .

(َّ-)3الذىبيَّ،سيرَّأعالـَّالنبالءَّ،جَّ،10صََّّ .99

(َّ-)4أبكَّعبدَّا﵀َّمحمدَّبفَّإدريسَّالشافعيَّ،ديكافَّالشافعيَّ،عنايةَّعبدَّالرحمفَّالمصطاكمَّ،طَّ.3بيركتَّ،1426َّ:
دارَّالمعرفةَّ،صََّّ .49

(َّ -)5ينظرَّ:محمدَّمصطفىَّالشاذليَّ،الجكىرَّالنفيس َّفيَّشعرَّاإلماـَّمحمدَّبفَّإدريسَّ،تحَّ:محمدَّإبراىيـَّسميـَّ،
دطَّ.القاىرةَّ:دتَّ،مكتبةَّابفَّسيناَّ،مقدمةَّالتحقيؽَّ،صََّّ .08
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ىذا؛َّكمماَّينبغيَّأفَّيشارَّإليوَّأفَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّلـَّيضعَّديكاناَّلشعرهَّ،كماَّنراهَّاليكـََََّّّّ
مفَّالدكاكيفَّالشائعةَّالمبذكلةَّإنماَّىكَّعمؿَّقاـَّبوَّمفَّبعدهَّمفَّأتباعوَّكمحبيوَّ،جمعكاَّشعرهَّرحموَّ
السيرَّ
ى
ا﵀َّمفَّبطكفَّالكتبَّالتيَّح ىكتَّبعضَّأشعارهَّ،كماَّنقمتَّكجمعتَّأيضاَّمفَّكتبَّالتراجـَّك ٌ
كغيرىاَّ ،كمف َّالدكاكيف َّمثالَّ ":نتيجة َّاألفكار َّفيما َّيعزل َّإلى َّاإلماـ َّالشافعي َّمف َّأشعار" َّألحمدَّ
العجميَّ(تَّ1029ق)َّك"الجكىرَّالنفيسَّفيَّأشعارَّمحمدَّبفَّإدريس"َّلمحمدَّمصطفىَّالشاذلي"َّ
طبعَّفيَّمصرَّسنةَّ1321قَّ،ك"ديكافَّالشافعي"َّألحمدَّىيبةَّ،ظيرَّعاـَّ1329قَّ،كغيرىاَّكثيرَّ َّ.
ناهَّألجؿَّالدقةَّالتيَّتميزَّ
َِّّ
أماَّالديكافَّالذمَّجعمناهَّمناطَّالتحميؿَّفيَّدراستناَّىذهَّ ،كالذمَّاختر
بياَّ ،ككذا َّاإلفادة َّمف َّالدكاكيف َّاألخرلَّ ،فيك َّمف َّجمع َّكعناية َّعبد َّالرحمف َّالمصطاكمَّ ،الطبعةَّ
الثالثة َّلسنة َّ1426ق2005/ـَّ ،مف َّنشر َّدار َّالمعرفة َّ"بيركت"َّ ،بمغ َّعدد َّصفحاتوَّ :مائة َّكثماننياَّ
كخمسيفَّصفحةَّ،كماَّانتظمتَّالقصائدَّفيَّىذاَّالديكافَّبحسبَّالترتيبَّاأللفبائيَّ .
هَّ،يتسنىَّلناَّكضعَّنصَّالدراسةَّفيَّسياقوَّ
َّ
ىذا؛َّكبعدَّىذهَّالممحةَّالمكجزةَّعفَّالشافعيَّكشعر
العاـَّ،مماَّييسرَّالفيـَّكالتأكيؿَّ .
 -2األغراض البالغية ألسلوب "اإلظيار في موضع اإلضمار" في ديوان الشافعي:
لكي َّنجميَّاألغراض َّكالنكتَّالبالغيةَّلألسمكبَّ"اإلظيار َّفي َّمكضعَّاإلضمار"َّ ،المكجكدةَّ
تأيناَّأفَّنتٌبعََّّ-عندَّتناكلناَّلمكاطفَّذلؾَّ-الخطكاتَّاآلتيةَّ َّ:
َّ
فيَّديكافَّالشافعيَّ-رحموَّا﵀َّ-ار
َّأ -نكرد َّالشاىد َّمف َّديكاف َّالشافعي َّالذم َّجاء َّفيو َّأسمكب َّ"اإلظيار َّفي َّمكضع َّاإلضمار"َّ
باعتبارَّاألكؿَّفاألكؿَّمفَّالديكافَّالمعتمد.
َّب -نحددَّمحؿَّالشاىدَّمعَّذكرَّنكعَّاإلظيارَّكربماَّنستعمؿَّ– َّأحياناَّكقصداَّلإليجازَّ -عبارةَّ:
"القسـَّأكَّالنكعَّاألكؿ"َّكنعنيَّبياَّاإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمارَّالذمَّيقعَّفيَّجممةَّكاحدةَّ،كماَّقدَّ
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نستعمؿَّعبارةَّ"النكعَّأكَّالقسـَّالثاني"َّكنعنيَّبياَّحينئذَّ" َّاإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّالذمَّيقعَّ
فيَّجممتيف.
َّج -نأتيَّبالغرضَّأكَّاألغراضَّالبالغيةَّمعَّتكضيحَّلذلؾَّبحسبَّماَّيقتضيوَّالمقاـ.
َّ -1الشاىد األول :قاؿَّالشافعيَّ:
خاء(َّ )1
اَّقي ػ ػ ىؿَّالس يَّ
يوَّ ىَّكػ ػ ػ ىَّم ًَّ
طِّ ًَّ
بَََََََّّّّّّّ ََََّّّّيَّي ىَّغ َّ
َّعٍَّيػ ػ وَّ
تى ىست ٍرَّبًالس ىخ ًَّ
اءَّفى يَّك ػ ػ ػ ُّؿ ى
 محل الشاىدَّ :فيَّالبيتَّىك َّقكلوَّفيَّالعجزَّ "َّ :السخاء"َّأظيرَّماَّحقوَّاإلضمارَّكمقتضىَّالظاىرَّأفَّيأتيَّبالضميرَّ"ىك"َّكىذاَّالنكعَّمفَّاإلظيارَّىكَّالذمَّيككفَّفيَّجممتيف.
 توضيح الغرضَّ :ليذا َّاإلظيار َّداللة َّكمزٌيةَّ :األكلى َّىي َّداللة َّالتعظيـ َّألف َّالسخاء َّأمَّالبذؿ َّيغطي َّكيستر َّالعيكبَّ ،كالنفكس َّتحب َّأف َّال َّتبدم َّعيكبيا َّلمناسَّ ،كما َّأفاد َّىذا َّاإلظيارَّ
َّبذكرىاَّ ،كأفاد َّىذاَّ
إف َّأصحاب َّالصفات َّالفاضمة َّيتمٌَّذذكف َّ
غرض َّالتمٌَّذذ َّبذكر َّىذه َّالمفظةَّ ،إذ َّ ٌَّ
َّعمىَّالتفكيرَّفيَّىذاَّالخمؽَّ
السخاء"َّالمخاطب
اإلظيارَّأيضاَّالتنبيوَّ،حيثَّيحمؿَّتكرارَّلفظةَّ" َّ
ي
ى
َّمعطاء َّتستر َّعيكبؾَََََََََََّّّّّّّّّّّ
َّالمسارىعة َّإلى َّالتٌحمي َّبوَّ ،ككأف َّالشافعي َّيقكؿ َّ "َّ :يكف
ن
الفاضؿ َّألجؿ ي
عفَّالناس".
َّأماَّالثانيةَّفييَّمراعاةَّالمكسيقىَّالخارجيةَّلمبيتَّكماَّأحدثوَّإظيارَّلفظَّ" َّالسخاء" َّمفَّجرسَّ
مكسيقي.
 -2الشاىد الثاني:
ً
ىع ًادمَّقىطَُّّ يذالًََََّّّّّ
ىكالىَّتيػ ػ ًػرَّلأل ى

اَّبػ ػ ػالى يَّء(َّ )2
ََّّفىًإفَّ ىش ىمػ ػ ػػاتى ػةىَّاأل ٍ
ىع ىػد ى

(َّ-)1الديكافَّ،صََّّ .17

(َّ-)2نفسوَّ،الصفحةَّنفسياَّ .
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 محل الشاىد :عمدَّالشاعرَّفيَّالبيتَّإلىَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّبقكلو"َّ:األعدا"َّفي َّالعجزَّ ،مع َّأف َّالمقاـ َّلمضمير َّفيقاؿ َّ"شماتتيـ" َّألنو َّيمكف َّأف َّيعكد َّالضمير َّمف َّغير َّلبسََََّّّّ
عمىَّ"األعادم"َّالمذككرةَّفيَّصدرَّالبيتَّكىذاَّمفَّالنكعَّالثانيَّلإلظيار.
-

توضيح الغرض :آثرَّالشافعيَّاالسـَّالظاىرَّعمىَّالضميرَّلغرضَّزيادةَّالتمكيفَّكالتقريرَّ،

َّفالعدك َّيتربص َّالدكائرَّ ،كيبحثَََََّّّّّ
ككذا َّالتحقيرَّ ،ليؤكد َّلنا َّما َّيفعمو َّاألعداء َّفي َّنفسية َّاإلنساف،
ُّ
عفَّنقاطَّالضعؼَّبغيةَّالنيؿَّمنؾَّ،أكَّالشماتةَّبؾَّ،لذاَّيجبَّأفَّتتجمدَّأماموَّكلكَّكاف َّبؾ َّضعؼَّ
تيـَّكعٌَّزىـَّحتىَّالَّيشمتَّبيـَّ
ًَّ
يصَّعمىَّأفَّيبدكَّالمسممكفَّفيَّكامؿََّّقي ٌَّك
ىَّ
أكَّىكافَّ،كدينناَّاإلسالـَّحر
ً
َّمف َّقيكوة َّك ًمف ِّ ً
ً
َّع يدك َّالم ًوَّ
ط ٍعتيـ ِّ
َّاستى ى
كف َّبًو ى
َّرىباط َّاٍل ىخٍي ًؿ َّتيٍرًىيب ى
أعداؤىـ َّقاؿ َّتعالى َّ ﴿َّ :ىكأىع ُّدكا َّلىييـ َّما ٍ
ى
ىك ىع يدكيَّك ٍـ﴾ َّ[األنفاؿَّ،]60َّ :ألجؿ َّىذاَّكاف َّالمسممكف َّمف َّقب يؿ َّأعزة َّعمى َّالكفار َّرحماء َّبينيـَّ ،ألفَّ
شماتةَّاألعداءَّبالءَّكأمَّبالء؟َّ.
َّكماَّأفادَّ"َّاإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّغرضَّاستقالليةَّالجممةَّفتجرمَّمجرلَّالمثؿ.
 َّ -3الشاىد الثالث :قاؿَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّ:
يَّال ػ ٌَّرز ً
اءَّ
ؽ ىَّ
يدَّف ػ ػً ًَّ
َّكلىػ ػٍَّي ىس ىَّ
َّيػ ػز ي
َّالعىَّن ي

َّالتى ػأِّىنيََّّ
صػ ػوي َّ
َّي ٍن ًق يَّ
ىكًرٍزَّقيػ ػ ػ ىؾَّلىَّ ػ ٍي ىس ي

()1

 محل الشاىد :نممس َّفي َّىذا َّالبيت َّإظيار َّلفظة َّ" َّالرزؽ" َّبدؿ َّالضمير َّ"الياء" َّفيجيءَّالكالـَّ"يزيدَّفيوَّالعناء"َّ،كنكعَّىذاَّاإلظيارَّماَّيأتيَّفيَّجممتيف.
 توضيح الغرض :أفاد َّأسمكب َّ"اإلظيار َّفي َّمكضع َّاإلضمار" َّفي َّىذا َّالبيت َّغرضيفَّميميفَّ:
األكؿَّىكَّغرضَّالتنبيوَّ،ألفَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّيريدَّأفَّينبوَّعمىَّمسألةَّخفيتَّعفَّبصيرةَّ
الكثيريفَّأالَّكىيَّمسألةَّ" َّاالعتداؿَّفيَّطمبَّالرزؽ"َّ ،فنجدىـَّيبالغكفَّفيَّطمبَّالرزؽَّكيجيدكفَّ
(َّ-)1الديكافَّ،صََّّ .18
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كى َُّّميـَّالكحيدَّأفَّيقعَّالماؿَّفيَّأيدييـَّبأمَّطريؽَّكافَّ،كىذاَّ– َّكالبدَّ -سكءَّظفَّبا﵀َّجؿَّ
أنفسيـ َّ ،ى
َّداب وة ً
كعالَّ ،قاؿ َّتعالىَّ ﴿َّ :كما ً
َّاأل ٍىر ً
َّعمىى َّالم ًو ً
َّرٍزقييىا َّ﴾ َّ[ىكدَّ ،]06َّ :كقد َّأخبرناَّ
َّفي ٍ
َّمف ى
ض َّإًال ى
ىى
الصادؽَّالمصدكؽ ََّّ -صمىَّا﵀َّعميو َّكسمـَّ -بأفَّالرزؽَّمقدرَّ،كتبوَّالممؾَّبأمرَّربَّالعالميفَّلكؿَّ
إنسافَّكىكَّلـَّيتجاكزَّأربعةَّأشير َّفيَّبطفَّأمو*َّ،كنحفَّبيذاَّالَّنعنيَّأفَّيجمسَّالمرءَّفيَّبيتوَّ
كينتظرَّالرزؽَّ،كىكَّيعمـَّبأفَّالسماءَّالَّتمطرَّذىباَّكالَّفضةَّكماَّقاؿَّعمرَّبفَّالخطابَّرضيَّا﵀َّ
عنوَّ،كانماَّالذمَّيرادَّككماَّأشارَّالشافعيَّىكَّاألخذَّبالسببَّمعَّاالعتداؿَّفيَّالطمبَّ،كلقدَّأجابَّ
َّأفَّ
الحسف َّالبصرم َّرحمو َّا﵀ َّجكابا َّقيما َّحينما َّسئؿ َّعفَّسبب َّزىده َّفي َّالدنيا َّإذ َّقاؿ«َّ :عممت ٌَّ
رزقيَّالَّيأخذهَّأحدَّغيرمَّفاطمأفَّقمبي»(.)1
أماَّالغرضَّالثانيَّالذمَّحققوَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّفيكَّدفعَّالمبسَّ،ألنوَّلكَّقاؿَّ
المخاطبَّفحسبَّ،كانماَّقصدَّالعمكـَّكىكَّأيضاَّغرضَّمفَّأغراضَّ
ًَّ
رزؽَّ
ادَّ يَّ
"فيو"َّلتكىـَّكاىـَّأفَّالمرىَّ
"َّاإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّ .
َّ -4الشاىد الرابع :قال الشافعي رحمة اهلل عليو:
َّالنس ً
أى ٍكَّثىػ ػرَّالنَّ ػاسَّفػ ػ ِّ ً
الء َّ
َّج ػ ٍي يدَّاٍلىَّب ػ ًَّ
اء ىَّ
َّكقاليكاََََََََََََّّّّّّّّّّّّإف يَّ
َّحػ ػب ِّ ى
ي
ى
يَّالن ىساء ى
ً
َّم ٍفَّالىَّتي ًح ُّ
الء(َّ )2
َّج ٍي يدَّاٍل ىب ًَّ
ب ي
َّحبَّالنساءَّجيدانَّكلكفَََََََََََّّّّّّّّّّّقي ٍر ي
ليس ي
ى
ب ى
َّالبيف َّالجمي َّإظيار َّلفظةَّ"النساء"َّفي َّعجز َّاألكؿَّكصدر َّالثاني َّبدؿَّ
 محل الشاىد :مف ٌَّالضميرَّ"ىف"َّ،أماَّنكعَّىذاَّاإلظيارَّفيكَّالذمَّيقعَّفيَّجممتيف.
ٌَّ

*َّ-ينظرَّ:حديثَّالصادؽَّالمصدكؽَّعفَّعبدَّا﵀َّبفَّمسعكدَّفيَّصحيحَّالبخارمَّ،كتابَّبدءَّالكحيَّ .

(َّ-)1منتدلَّأىؿَّالحديثَّ،أكثرَّمفََّّ40حديثَّلإلماـَّالحسفَّالبصرمَّ،احمدَّأبكَّرمافَّ 2016/05/29،
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=312673
(َّ-)2الديكافَّ،صََّّ .19
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 توضيح الغرضَّ:كضعَّالشاعرَّالمعرؼَّبػ"أؿ" َّمكضعَّضميرهَّلغرضَّزيادةَّالتقريرَّكتمكيفَّألفَّىذاَّالمعنىَّالَّيدركوَّإالَّذكك َّالخبرةَّمفَّالرجاؿَّ
َّ
المعنىَّفيَّذىفَّالسامعَّكتقريبَّالمرادَّإليوَّ ،
افَّإلىَّالنساءَّدكفَّركيةَّتحبسَّالمرءَّعفَّاالندفاعَّ ،كدكفَّأفَّيتخيرَّالمريَّء َّلنفسوَّ
لشدةَّميكؿَّالذكر
ٌ
كىكَّقربَّم ٍف َّالَّيحبَّكلسافَّحالوَّ
فيحصدَّمفَّبعدَّ َّمغبةَّذلؾَّ ،
ي
المرَّأةى َّذاتَّالديفَّكالخمؽَّالقكيـَّ ،
ى
يقكؿَّ:
ًً
َّبَُّّد(َّ )1
ىفَّيرلََََََََّّّّّّّّ ىع يد ٌكانََّّلى ػ ػ ػوي ًَّ
يَّ
نياَّع
فَّن ىَّك ػ ػًد ي
ىكًَّم ػ ى
فَّصداقىتو ي
مىَّالحػ ػ ػَِّّرَّأ ى
َّالد ى
َّماَّمػ ػ ى
 -5الشاىد الخامسَّ:قاؿَّالشافعيَّعميوَّرحمةَّا﵀َّ:
ً
أىتىي ػ ىأ ً ُّ ً
ػع ُّ
ػاء(َّ )2
َّالد ىع ػ يَّ
َّكتى ػ ٍػزىد ًريػ ػ ػػوَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ ىك ىمػ ػػاَّتى ٍد ًرمَّبً ىم ى
ٍ
اَّص ىنػ ػ ى
ػزيَّبالد ىع ػػاء ى
 محل الشاىد :في َّعجز َّالبيت َّإظيار َّما َّحقو َّاإلضمار َّكىك َّلفظة َّ"الدعاء" َّإذ َّمقتضىَّالظاىرَّأفَّيقاؿَّ"ىك"َّ،أماََّّنكعَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّىناَّفيكَّالذمَّيأتيَّفيَّجممتيف.
 توضيح الغرضَّ :أماَّعفَّالنكتةَّالبالغيةَّليذاَّاإلظيارَّ،فمعَّماَّأحدثوَّمفَّجرسَّمكسيقيَّبسبب َّالكزف َّكالقافية َّلنا َّأف َّنقكؿ َّإف َّإظيار َّلفظة َّ"الدعاء" َّلغرض َّالتعظيـَّ ،ألف َّالدعاء َّشأنوَََََََََََّّّّّّّّّّّ
مفَّأجؿَّالعباداتَّكمفَّأعظـَّ
فيَّاإلسالـَّعظيـَّ،كمكانتوَّفيوَّساميةَّ،كمنزلتوَّمنوَّعاليةَّ،إذَّىكَّ
ٌ
الطٌاعاتَّكمفَّأنفعَّالقربات(َّ،)3كليذاَّجاءتَّالنصكصَّالكثيرةَّفيَّكتابَّا﵀َّكسنةَّرسكلوَّصمىَّا﵀َّ
عميوَّكسمـَّالمبينةَّلفضموَّكالمنكىةَّبمكانتوَّ،كعظـَّشأنوَّكالمرغبةَّفيوَّ،كالحاثةَّعميوَّ،قاؿَّتعالىَّ:
ادتًيَّسي ٍد يخميكفَّجينـ ى ً
ً
ً
يف﴾َّ[غافرَّ:
﴿كقى ى
َّرُّب يَّك يـ ٍ
ىستى ًج ٍ
َّع ٍفَّع ىب ى ى ى
كف ى
يف ى
َّداخ ًر ى
َّي ٍستى ٍكبًير ى
بَّلى يك ٍـَّإًفََّّالذ ى
َّاد يعكنًيَّأ ٍ
اؿ ى
ى ىىى
ى
ئكف َّكالَّ
يستيز َّ
َّ ،]60كمع َّذلؾ َّكمو َّنرل َّكثي ار َّمف َّالناس َّ– َّكما َّأشار َّالشافعي َّفي َّىذا َّالبيتَّ َّ -

()1

-أبكَّالطيبَّأحمدَّالمتنبيَّ،ديكافَّالمتنبي ،صََّّ .198

(َّ-)2الديكافَّ،صََّّ .18

(َّ -)3ينظرَّ :عبدَّالرزاؽ َّبفَّعبدَّالمحسف َّالبدرَّ،فقو َّاألدعيةَّكاألذكارَّ ،ط .1الجزئرَّ ،2008َّ :دار َّاإلماـ َّمالؾََََّّّّ،
صََّّ .283
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عظيـَّالقدرَّ
يمجؤكفَّإلىَّا﵀َّبوَّ،كىـَّبذلؾَّفيَّغفمةَّعماَّيحدثوَّمفَّخيرَّعظيـَّ،كلكَّلـَّيكفَّالدعاءَّ ىَّ
يَّ
دعكةي َّالمظمكـ َّحتىَّمف َّكافرَّ ،مثمما َّأخبرنا َّعميوَّالصالة َّكالسالـ َّبذلؾَّإذَّقاؿ«َّ :اتقيكاَّ
ت َّ َّ
قبَّمى ٍَّ
َّتي َِّّ
لما َّ
اـَّ،يقيك يؿ َّالمو َّعز َّكجؿ"َّ:أل ٍىنصرن ًؾ َّكلىك َّبع ىد ً
ً
يف"(َّ،«)1كبيذاَََََََََّّّّّّّّّ
َّح وَّ
ظمي ًَّ
ىد ٍَّ
ع ىكةى َّاٍل ىم ٍ
ي ى ىى
َّعمىىَّاٍل ىغ ىم َّ ى
كـَّ،فىًإنَّيىاَّتي ٍح ىم يؿ ى
يى ى ٍ ى ٍ
كغيرهَّمفَّالنصكصَّالكثيرةَّ-يعمـَّعظـَّقدرَّالدعاءَّفيَّالديف. -6الشاىد السادس :قاؿَّالشافعيَّ:
ً ً
إًفَّالط ػ ػبًيً ً ً ً
ضا َّ
َّي ٍستى ًطيعي ى
كرَّالقى ى
َّكىد ىكائػ ػ ػ ػ َّػوَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّالى ى
ى
َّم ٍق يد ى
ػع ى
َّد ٍفػ ػ ى
بَّبطِّبػ ػ ػػو ى
ً ً
ً
ً ِّ
ى(َّ )2
ض ىَّ
َّي يم ي
اَّم ى
اف ي
ىماَّلمطبًيً ًب ى
كتَّبًالداءَّالذمََََََََََّّّّّّّّّّقى ٍدَّ ىك ى
يم ى
َّي ٍب ًرئيَّم ٍثمىويَّف ى
الشاعر َّفيماَّسبؽَّسرده َّإلى َّأسمكبَّ"اإلظيار َّفي َّمكضعَّاإلضمار"َّ
يَّ
عمد َّ
 محل الشاىد :ىَّكىكَّقكلوَّفيَّصدرَّالبيتَّالثانيَّ"الطبيب"َّ ،معَّأفَّمقتضىَّالظاىرَّأفَّيقكؿَّ"لو"َّ ،كىذاَّالنكعَّمفَّ
"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّيأتيَّفيَّجممتيف.
 توضيح الغرضَّ :آثرَّالشاعرَّاالسـَّالظاىرَّعمىَّالضميرَّألجؿَّأفَّيستقؿَّالبيتَّبمعناهَّفيجرمَّمجرلَّالمثؿَّ،كقصدَّثافَّكىكَّزيادةَّالتقريرَّكالتمكيفَّمماَّىكَّمعمكـَّمفَّالديفَّبالضركرةَّ–
أنوَّالَّي ٍَّغَّنً
يَّحذرَّمفََّّقىىَّدرَّ،فإذاَّقضىَّا﵀َّعمىَّالطبيبَّالمكتَّفالَّمردَّلقضائوَّ
هَّ
يَّ
َّكغفؿَّعنوَّالكثيرَّ-
الح ٍَّكيَّـََّّإًالََّّ﵀﴾َّ[األنعاـَّ،]57َّ:كمثؿَّممؾَّالمكتَّيقبضَّأركاحَّالناسَّ،فإذاَّجاءَّأمرَّ
فَّ يَّ
جؿَّكعالَّ﴿:إً ًَّ
ُّ
َّعمى ٍييىاَّفى و
َّك ٍجويَّ
َّم ٍف ى
ا﵀َّعزَّكجؿَّقبضتَّركحوَّ،كالَّرادَّلقضاءَّا﵀َّ،قاؿَّتعالى َّ﴿َّ:يكؿ ى
افَّ ) (26ىكىي ٍبقى ٰى ى
ِّؾَّ يذكَّاٍل ىج ىال ًؿَّك ًٍ
اإل ٍك ىرًاـ﴾َّ[الرحمفَّ]27َّ:ككفؽَّمعنىَّالبيتيفَّيقكؿَّاآلخر:
ىرب ى
ى

(َّ -)1أحمدَّبفَّمحمدَّبفَّحنبؿَّ،المسندَّ،تحََّّ :شعيب َّاألرنؤكطَّ ،دطَّ.دبَّ،2001َّ :مؤسسة َّالرسالةَّرقـَّالحديث؛َّ
َّ،8043جَّ،13صََّّ .410

(َّ-)2الديكافَّ،صََّّ .20
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ىَّام ًر و
ػر(َّ )1
َّب ٍحػ يَّ
َّي ًق ًَّ
يوَّ ىكىال ى
َّبػ ػ هػر ى
ئََََََََََّّّّّّّّّّ ىفمى ٍي ىسَّلىوي ى
اء ى
اَّحـَّالقى ى
إً ىذ ي
ض ي
َّعمى ٍ
 -7الشاىد السابع :قاؿَّاإلماـَّمحمدَّبفَّإدريسَّ:
فَّيَّي َّيى ىَّابا َّ
اؿَّىَّفَّمىػ ٍَّ
َّالرجػ ػ ػ ىَّ
اؿََّّتى َّيىيَّيَّبكهيَََََََََََّّّّّّّّّّّ ىَّكىَّم ػ ػ ٍف ىَّ
ج ػ ػ ىَّ
َّالرىَّ
ىَّكىَّمػ ػ ػ ٍَّ
َّحقػ ػ ىر ِّ
اب ِّ
فَّ ىَّىػ ػ ػ ى
ص ىابا
جا يؿََّّلىوي يَّ
َّالرىَّ
فََّّقى ىَّ
ىَّكىَّم ٍَّ
َّحَّقيكقانَََََََََََّّّّّّّّّّّ ىَّكلـَّيقضَّ ِّ
ض ًت ِّ
الر ىج ى
اؿَّفى ىَّماََّّأى ى

(َّ )2

ظي َّفي َّالبيتيف َّإظيار َّلفظة َّ"الرجاؿ" َّمكضع َّالضمير َّ"ىـ" َّفي َّعجزَّ
ح َّ
 َّمحل الشاىد :ىَّنٍَّم ىَّالبيتَّاألكؿَّ،كفيَّالبيتَّالثانيَّكنكعَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّىيناَّىكَّمفَّالقسـَّالثاني.
 توضيح الغرضَّ :كضع َّالشاعر َّالمعرؼ َّبػ"أؿ" َّمكضع َّضميره َّفي َّالبيت َّاألكؿ َّكالثانيَّلغرضَّزيادةَّالتمكيفَّكالتقريرَّكىكَّأفَّالجزاءَّمفَّجنسَّالعمؿَّفمفَّىابَّالرجاؿَّ– َّأمَّاحترميـَّ
احترمكهَّككقرَّكهَّكالعكسَّبالعكسَّ،فإذاَّأىانيـَّأىانكهَّ،ككذاَّإذاَّقضكاَّلوَّحقكقاَّكلـَّيقضيـَّ
َّ
ككقرىـَّ-
أخطأ َّأيما َّخطأَّ ،كما َّأفاد َّإظيار َّلفظة َّ"الرجاؿ" َّغرض َّالتنبيوَّ ،ألف َّالرجؿ َّالحؽ َّىك َّالمتصؼَّ
كشمائؿ َّمنيا َّالمركءة َّكالنخكة َّكالشرؼ َّكالشيامة َّكالكرـَّ ...كقد َّأفاد َّأسمكب َّ"اإلظيار َّفيَّ
ىَّ
بصفات َّ
وَّ
مكضعَّاإلضمار"َّغرضاَّثالثاَّكىكَّاستقالؿَّمعنىَّكؿَّبيتَّعفَّاآلخرَّفيجرمَّمجرلَّالمثؿ.
 -8الشاىد الثامن :قاؿَّاإلماـَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّ:
ِّباىَّبا(َّ )3
فَّ ىي ٍي ىكلَّالسىَّ
اسَّ ىم ٍَّ
كشرَّالنَّ ًَّ
ابَّالن ًَّ
فَّ ًسىَّب ًَّ
حَّع ٍَّ
ىصفى ىَّ
اسَّ ًحٍممَّانَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ ُّ
كأ ٍ
 محل الشاىدَّ :أظير َّالشافعي َّفي َّعجز َّالبيت َّلفظة َّ"الناس" َّفي َّمكضع َّالضمير َّ"ىـ"َّكلفظةَّ"السِّبابا"َّفيَّمكضعَّ"الياء"َّكقدَّكقعَّىذاَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّفيَّجممتيف.

(َّ -)1أبك َّفراس َّعمي َّالحمدانيَّ ،ديكاف َّأبي َّفراس َّالحمدانيَّ ،شرحَّ :خميؿ َّالدكيييَّ ،طَّ .2بيركت1414َّ :قَّ ،دارَّ
الكتابَّالعربيَّ،صََّّ َّ.165

(َّ-)2الديكافَّ،صََّّ .22

(َّ-)3نفسوَّ،الصفحةَّنفسياَّ .
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 توضيح الغرضَّ :تكصؿَّالشاعرَّبإظيارَّلفظةَّ"الناس"َّمكضعَّالضميرَّإلىَّغرضَّتحقيرََّّالخمؽ َّالمذمكـ َّكىك َّالسب َّكالشتـَّ ،كما َّأفاد َّإظيار َّلفظة َّ"السِّبابا" َّمعَّ
أكلئؾ َّالذيف َّاتصفكا َّبذلؾ يَّ
اَّمفَّذلؾَّالخمؽَّألفَّالمؤمفَّليسَّبالطعافَّ ،كالَّالسبابَّ ،كالَّالفاحشَّ
إمكافَّاإلضمارَّتنبيياَّكتنفير
ي
بَّالفى ً
ش»
المتىفى ًح ىَّ
اح ىَّ
الىَّيي ًح يَّ
المتفحشَّ،قاؿَّالنبيَّصمىَّا﵀َّعميوَّكسمـَّ«َّ:إفََّّا﵀َّ َّ
شَّ ي

()1

َّ،كَّالشاعرَّفيَّىذاَّ

البيتَّيدعكَّإلىَّالتحمـَّكترؾَّالجيؿَّ،ألفَّالجيؿَّمنوَّماَّىكَّنقيضَّالعمـَّ،كمنوَّماَّىكَّنقيضَّالحمـ.
 -9الشاىد التاسع :قاؿَّمحمدَّبفَّإدريسَّالشافعيَّالمطمبيَّ:
ب َّ
يبَّ ىَّماَّلى َّويََّّأىىَّد يَّ
س ًَّ
ح ًَّ
فَّ ىَّ
س يَّمكََّّبً ًَّوَّ ىَّكىَّبٍَّي ىَّ
س ػ ػػبََََََََََََّّّّّّّّّّّّىَّي ٍَّ
ح ىَّ
يبَّ ىَّماَّلى َّويَّ ىَّ
فََّّأىًَّد ًَّ
تَّىَّبٍَّي ىَّ
ح يَّ
صىَّب ٍَّ
َّأى ٍَّ
ً
و
تَّ ىذ ى و
ب(َّ )2
اَّعمىىَّاأل ىىد ىَّ
اؾَّي ٍح يس يدنًيَّإ ىذاَّ يك ٍن ي
َّ،كىي ٍح يس يدن ى
يَّى ػ ػ ػ ىذ ى
فىػ ىذ ى
اَّح ىسبََََََََََّّّّّّّّّّ ىعاؿ ى
 محل الشاىد :فيَّالبيتَّاألخيرَّإظيارَّاسـَّاإلشارةَّ"ذاؾ"َّمكضعَّالضميرَّ"ىك"َّأماَّنكعَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمارَّفيكَّالقسـَّالثاني.
 توضيح الغرضَّ :استخدـَّالشاعرَّاسـَّاإلشارةَّمكضعَّالضميرَّلألجؿَّدفعَّالمبسَّ،فإنوَّلكَّأتىَّبالضميرَّ"ىك"َّالحتمؿَّعكدهَّعمىَّكالَّالمرجعيفَّالمذيفَّسبقاَّفيَّالبيتَّاألكؿَّ،كماَّأفادَّىذاَّ
اإلظيارَّغرضَّالتحقيرَّبالحاسد.
 -11الشاىد العاشر :قاؿَّاإلماـَّالشافعي:
ً
ًً ً
ً
ًً
ً
ب َّ
ض يَّ
يخػ ًػذ
يفَّأ ٍ
ىغ ى
كرتًيَّح ى
ى
يَّم ىكدَّتػ ػػيَََََََََّّّّّّّّّ ىكىالَّتىٍنطقيَّفيَّس ى
مَّالع ٍف ػ ػ ىػكَّمنيَّتى ٍستىديم ى
اَّاجتىمعاَّلى ػ ػػـ َّ ً
تَّالحب ً
ًً
َّف ًي ى ً
ػب(َّ )3
ػبَّيػ ػ ٍذ ىىػ يَّ
َّالح ػُّ ى
َّيمىىبث ي
َّكاألى ىذلَََََََََّّّّّّّّّإً ىذ ٍ ى ى ٍ ى
يَّك ىج ٍد ي ي
َّالقٍمب ى
فىإن ى

(َّ -)1محمد َّبف َّإسماعيؿ َّالبخارمَّ ،صحيح َّاألدبَّ ،تحَّ :محمد َّناصر َّالديف َّاأللبانيَّ ،طَّ .4دبَّ ،1997َّ :رقـَّ
الحديثَّ َّ.253َّ:

(َّ-)2الديكافَّ،صََّّ .23
(َّ-)3نفسوَّ،صََّّ .23
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الشاعرَّلفظ َّةىَّ"الحب"َّفيَّالبيتَّالثانيَّككررىاَّمكضعَّالضميرَّ"ىك"َّ
يَّ
استعمؿَّ
ىَّ
 محل الشاىد:فيَّالعجزَّ،كنكعَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّىيناَّىكَّالذمَّيقعَّفيَّجممتيف.
 توضيح الغرض :استعمؿ َّالشاعر َّأسمكب َّ"اإلظيار َّفي َّمكضع َّاإلضمار" َّفيما َّسبؽ َّمفَّالبيتيف َّلغرض َّدفع َّالمبس َّكلك َّأتى َّبالضمير َّ"ىك" َّالحتمؿ َّعكده َّعمى َّلفظة َّ"األذل" َّألنو َّأقربَّ
مذككرَّ،كىناؾَّنكتةَّبالغيةَّثانيةَّكىيَّزيادةَّالتقريرَّلسنةَّككنيةَّكىيَّنفرةَّالحؽَّمفَّالباطؿَّ ،كمنوَّ
نفرةَّالحبَّمفَّاألذلَّ،فإفَّىيَّحافظتَّعمىَّبقاءَّالحبَّفيَّقمبوَّعميياَّاستعبدتَّقمبوَّكاستدامتَّ
مكدتوَّكالعكسَّبالعكسَّ،كقدَّجبمتَّالنفكسَّعمىَّحب َّمف َّأحسفَّإليياَّكبغضَّمفَّأساءَّلياَّ،قاؿَّ
الشاعر:
اَّاستى ٍع ىب ىد ً
ىح ًس ٍفَّإًلىىَّالن ً
اف(َّ )1
افَّإً ٍح ىس يَّ
َّاإل ٍن ىس ىَّ
أٍ
اسَّتى ٍستى ٍعبً ٍدَّ يقمي ى
كبييـَََََّّّّّفىطىالى ىم ٍ
 -11الشاىد الحادي عشر :قاؿَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّ:
يَّح ػ ُّ
ػكب(َّ َّ)2
َّعػ ػ ٍػنويَّأىتيػ ػ يَّ
ػب ًَّ
لىػػًئػ ٍَّ
َّآؿَّ يم ىح ىموَّدََََََََََََّّّّّّّّّّّّفى ىذلً ىؾَّ ىذ ٍن ػ ػ ه
ػس ي
ت ى
ػافَّ ىذ ٍنػبً ي
ػفَّ ىك ػ ى
ػبَّلى ػ ػ ٍ
 محل الشاىد :نممسَّفيَّعجزَّىذاَّالبيتَّإظيارَّاسـَّاإلشارةَّ"فذلؾ"َّمكضعَّالضميرَّ،حيثَّإفَّمقتضىَّالظاىرَّأفَّيقكؿَّ"فيك"َّ،كنكعَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّىكَّالذمَّيقعَّفيَّجممتيف.
 توضيح الغرض :الغرضَّالبالغيَّمفَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّ–َّآنؼَّالذكرَّ-ىكَّكماؿَّالعنايةَّباألمرَّالذمَّيقررهَّالشافعيَّأالَّكىكَّ"حبَّآؿَّمحمد"َّ،ألنوَّلماَّكافَّىذاَّالحبَّمحمكداَّ
الحؽ َّمفَّ
الَّيثنيَّعارؼ َّ َِّّ
ىَّ
كصفوَّبأنوَّذنب َّ
هَّ
تقربَّبيا َّإلىَّا﵀َّعزَّكجؿَّ،كافَّ
بةَّي َّ
فيَّالشرعَّبؿََّّقير يَّ
كرَّالشافعيَّإياهَّباسـَّالذنبَّليسَّإق ارراَّمنوَّبأنوَّذنبَّ
ةَّبالحقائؽَّالَّباألكىاـَّ،كذ يَّ
ًَّ
األخذَّبوَّ،ألفَّالعبر

(َّ -)1عميَّبفَّمحمدَّبفَّالحسيفَّأبكَّالفتحَّالبستيَّ،ديكافَّأبيَّالفتحَّالبستيَّ،تحَّ:دربةَّالخطيبَّكلطفيَّالصقاؿَّ،
دطَّ.دمشؽ1410َّ:قَّ،مطبكعاتَّمجمعَّالمغةَّالعربيةَّ،صََّّ َّ.187

(َّ-)2الديكافَّ،صََّّ .24
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ً
حقيقةَّ،كانماَّىكَّمفَّبابَّقكلوَّتعالى َّ ﴿َّ:يق ٍؿ َّإًفَّ ىك ً
يفَّ ﴾ َّ[الزخرؼَّ:
َّكلى هد َّفىأ ىىناَّأىك يؿ َّاٍل ىعابًد ى
ى
اف َّلمر ٍح ٰىم ًف ى
.]81
 -12الشاىد الثاني عشر :قاؿَّالشاعرَّ:
َّعػ ػمى ٍي ىؾََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّفىػ ػالىَّاٍَّل ػ َّي ػ ُّـ َّ ً
سػ ػ ىر ً
اب َّ
مَّ،كالىَّاال ٍَّكػ ػتَّػًىَّئػ يَّ
َّى ػ ِّك ٍف ىَّ
اف ىَّ
َّي ٍَّ
ى ي
ىمػ ػ ػ ػ ىعَّالػ ىَّيػ ػ ػ ِّـ ي
َّي ػجَّػٍد ى
اب(َّ )1
َّي َّيى ػ ػ ػ يَّ
َّيػ ػ ػ ىر ًَّ
اَّىػ ػٍَّب ػَّتيػويَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّفى ػ ػَّمىػ ػ ٍـ يَّ
تَّ ىذ ٍرع ػ ػانَّبً ىَّمػ ػ ًَّ
َّضػ ػٍَّقػ ػ يَّ
َّفىػ ػكػَّػىٍـ ًَّ
َّم ػ ػ ٍفَّ ىذ ى
اؾََّّقى ػ ػ ػ ػ ٍدهر ي
تمعف َّفي َّىذيف َّالبيتيفَّ ،يممس َّأسمكب َّ"اإلظيار َّفي َّمكضعَّ
اظر َّب وَّ
 محل الشاىد :إفَّ َّالنَّ ىَّاإلضمار"َّ ،كذلؾَّفيَّعجزَّالبيتَّاألكؿَّ ،كىكَّإظيارَّلفظةَّ"اليـ"َّمكضعَّالضميرَّ"ىك"َّككذاَّفيَّ
عجز َّالبيت َّالثاني َّكىك َّإظيار َّاسـ َّاإلشارة َّ"ذاؾ" َّبدؿ َّ"الياء" َّفيجيء َّالكالـ َّ"منو" َّككالىما َّمفَّ
النكعَّالثانيَّ"لإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار".
أسمكبَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّغرض َّالتَّنبيوَّعمىَّأنَّوَّلفَّ
ىَّ
ؽ َّ
 توضيح الغرض :حقَّ ىَّالٌَّككافَّمنياَّالمخرجَّعندَّا﵀َّجالَّكعالَّ،كىذاَّيتكافؽَّمعَّماَّ
عسرَّيسريفَّ،فماَّاشتدتَّأزم َّةهَّإ َّ
بَّ هَّ
ىَّي ٍَّغَّمي ىَّ
()2
ً
ً
َّي ٍسنَّار َّ﴾ََّّ
َّم ىع َّاٍل يع ٍس ًر ي
َّم ىع َّاٍل يع ٍس ًر ي
َّي ٍس نار ) (5إف ى
قالو َّالعمماء َّفي َّتفسير َّقكلو َّتعالىَّ ﴿َّ :فىإف ى

فيَّاليىـَّ ،ألنوَّالَّ
َّ
ينغمس َّ
ىَّ
يكفَّعمىَّنفسوَّ ،كأالَّ َّ
الذمَّعرؼَّىذاَّينبغيَّعميوَّأفَّي َِّّ
[الشرحَّ،]6-5:ك
ي
قدَّيتكىـَّأمكراَّكىيَّغيرَّكاقعةَّفيَّالحقيقةَّ،كىذاَّماَّأفادهَّإظيارَّ
نَّ
اإلنسافَّ
ىَّ
يجدمَّبؿَّيضرَّ،كماَّأفََّّ
ىَّ
اسـَّاإلشارةَّفيَّالبيتَّالثانيَّ،كقدَّقاؿَّالشافعيَّنفسوَّفيَّمكضعَّآخرَّكفؽَّمعنىَّماَّسبؽَّ:
ً
َّن ًازلىػ ػ وػةَّي ً
ىَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ ىذ ٍرنعػ ػ َّ ً
ج َّ
اَّالم ٍخ ىريَّ
ؽَّبًيىاَّالفىتى ىَّ
ضيً ي
ىكلى ػ يػرب ى
ى
ػاَّكع ٍن ىدَّا﵀َّم ٍنيى ى
ى
تَّأىظيُّنيىاَّالىَّتي ٍف ىريجَّ
َّحمىقى َّاتييىاََََََََََََّّّّّّّّّّّّفيًَّر ىج ٍ
كم ٍ
ضاقى ٍ
َّ،ك يك ٍن ي
ت ى
ى
تَّ ىفمى ىم ٍ
اَّاستي ٍح ى
ت ي

()3

َّ
(َّ-)1الديكافَّ،صََّّ .30

(َّ-)2ينظرَّ:أبكَّالفداَّاسماعيؿَّبفَّكثيرَّ،تفسيرَّابفَّكثيرَّ،طَّ.2دبَّ،1420َّ:جَّ،8صََّّ .433
(َّ-)3الديكافَّ،صََّّ .39
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الفصل الثاني:

 -13الشاىد الثالث عشرَّ :قاؿَّالشاعرَّ:
اب(َّ )1
اَّع ػ ػ ػ ىذ يَّ
َّى ػ ػ ػ ىذ ىَّ
ص ػ ػ ٍدََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّفى ػ ػ ػًإفََّّ ىزىَّمػ ػ ػ ىان ىؾ ىَّ
َّزىَّم ػ ػ ىَّان ػ ػ ىؾَّ ىذاَّكا ٍقتى ًَّ
َّتىػ ىبيَّ ػ ٍف ى
 محل الشاىد :أظيرَّالشاعرَّالمعرؼَّباإلضافةَّفيَّمكضعَّالضميرَّإذَّقاؿَّفيَّالعجزَّ"فإفَّزمانؾ"َّكمقتضىَّالظاىرَّأفَّيقكؿَّ"فإنو"َّإلمكافَّعكدَّالضميرَّعمىَّالمرجعَّسابؽَّالذكرَّفيَّصدرَّ
البيتَّمفَّغيرَّل ٍب و
سَّ،أماَّعفَّنكعوَّفيكَّمفَّالقسـَّالثاني.
استخدىَّـ َّالشافعيَّأسمكبَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّلغرضيَّالتنبيوَّ
ىَّ
 توضيح الغرضَّ :حَِّّذرَّمفَّصركؼَّالزماف َّالذمَّكثيراَّماَّ
وَّكي ىَّ
أفَّيىَّنَِّّب يَّ
يد َّ يَّ
يرَّ،فالشافعيَّىيناَّناصح َّمرشهَّد َّيَّير يَّ
هَّ
كزيادة َّالتقر
ـَّبيفَّالصفكَّالكدرَّ،ككفؽَّىذاَّالمعنىَّقاؿَّاآلخرَّ:
ئَّباألتراحَّ،كقيس
يَّمَّمً ىَّ
ٌ
ب(َّ )2
ىََّّأى ٍَّىَّمً ًَّوَّىَّيَّتىىَّقمَّ يَّ
عَّمى ىَّ
افَّ ىَّ
الزىَّم ىَّ
افََّّتىىَّقَّميىَّباَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّإًفََّّ َّ
الزىَّم ًَّ
فَّ َّ
الىََّّتىٍَّأ ىَّمىَّنفََّّ ًَّم ىَّ
َّ
 -14الشاىد الرابع عشرَّ:قاؿَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّ:
ً
ً
َّم ػ ػ يَّ ً
ابَّ
َّم ػ ػ ٍفَّ ىك ٍك ًف ىَّ
َّبد ًَّ
ص ي
فالى ي
اَّخػ ػطَّفيَََََََََّّّّّّّّّكتىابً ىؾَّ،تي ٍح ىبىََّّبًػ ػوَّأ ٍىكَّتي ى
ً
ابََََََََََّّّّّّّّّّكمف ً
اَّف ً
َّدكفَّم ً
فىمف ً
يَّالكتى ً
اب؟(َّ )3
َّماَّأ ىىباهيَّالكتى ي
ىٍ ى
َّم ٍرس هؿ ى
ىىٍ ي
َّحائ هؿ ي ى ى
المعرؼ َّبػ"أؿ" َّمكضعَّالضميرَّ،
ىَّ
إظيار َّ
 محل الشاىد :نممسَّفي َّالبيتَّالثاني َّمما َّسبؽ َّ ،ىَّكىك َّلفظ َّ"الكتاب" َّكمقتضى َّالظاىر َّأف َّيؤتى َّبالضمير َّ"ىك"َّ ،أما َّنكع َّ"اإلظيار َّفي َّمكضعَّ
اإلضمار"َّفيكَّمفَّالقسـَّالثاني.
 توضيح الغرضَّ :الغرض َّالبالغي َّلكضع َّاالسـ َّالظاىر َّمكضع َّالضمير َّفيما َّسبؽ َّىكَّفَّبمعنىَّثبكتَّماَّفيَّالكتاب َّالذمَّخطَّتوَّالمالئك َّةي َّالحفظ َّةيَّمف َّعمؿَّاإلنسافََّّ
ًَّ
زيادةَّالتقريرَّكالتمكي

(َّ-)1الديكافَّ،صََّّ .31

(َّ-)2منتدلَّالشعرَّكالشعراءhttp://falih.ahlamontada.net/t1607-topicَّ:2016/05/29َّ،
(َّ-)3الديكافَّ،صََّّ .31
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الفصل الثاني:

َّكتىاب ىؾ َّ ىكفى َّٰ ً
ً
َّح ًس نيبا﴾َّ
َّبعد َّمجز هَّ
في َّدنياهَّ ،كىك ي
َّعمى ٍي ىؾ ى
ى َّبًىن ٍفس ىؾ َّاٍل ىي ٍكىـ ى
م َّبوَّ ،قاؿ َّتعالىَّ ﴿َّ :ا ٍق ىٍأر ى
[اإلسراء.]14:
َّ َّ -15الشاىد الخامس عشرَّ :قاؿَّاإلماـَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّ:
ىَّ﵀َّبػٍَّيػَّتىػ ػا َّ
ىَّ
فَّىَّبىَّن
فَّ ىَّكًَّرَّيًػ ػ ػ ػوَّـَََََََََََّّّّّّّّّّّفػ ػىَّي َِّّمٍَّـَّ ىَّمػ ػ ػ ىَّ
ـَّم ٍَّ
ار ًَّ
الم ػ ػ ىَّك ًَّ
تَّ ىَّ
إًَّىَّذاَّيَّرٍَّمػ ػ ىَّ
اَّكىَّمَِّّيَّتىا(َّ َّ)1
حنَّي ىَّ
ضٍَّيَّفى ػ َّويَّ ىَّ
اهيَََََََََََّّّّّّّّّّّ ىَّكيَّي ىَّك ػًَّريَّـَّ ىَّ
يَّح ىَّمػ َّ
ح ًَّم ًَّ
فَّىَّي ٍَّ
ثَّ ىَّمػ ػ ٍَّ
اؾَّالمٍََّّي يَّ
فىػىَّذ ىَّ
 محل الشاىد :كضعَّالشافعيَّاسـَّاإلشارةَّفيَّصدرَّالبيتَّالثانيَّمكضعَّالضميرَّ"ىك"َّ،كىذاَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّمفَّالقسـَّالثانيَّالذمَّيقعَّفيَّجممتيف.
 توضيح الغرضَّ :لنا َّأف َّنقكؿ َّبعد َّإمعاف َّالنظر َّفي َّفيـ َّالبيتيف َّالسابقيف َّأف َّالشاعرَّاستعمؿَّاسـَّاإلشارةَّمكضعَّالضميرَّألجؿَّكماؿَّالعنايةَّبالمسندَّإليوَّكاختصاصوَّبيذاَّالكصؼَّأالَّ
كىكَّالكرـَّ،فالكريـَّفيَّنظرَّالشافعيَّىكَّمفَّبنىَّ﵀َّبيتاَّ،كبيكتَّا﵀َّكماَّىكَّمعمكـَّىيَّأماكفَّ
لمعبادةَّكالعمـَّ،كثكابَّبانيياَّدائـَّألنياَّمفَّالصدقةَّالجاريةَّ،كمفَّكافَّكذلؾَّفيكَّكالميثَّالذمَّيحميَّ
الحمى.
 -16الشاىد السادس عشرَّ:قاؿَّالشافعيَّعميوَّرحمةَّا﵀َّ:
اتَّ
ؾََّّتىػ ػ ىَّار هَّ
شػ ػ ىَّ
الى ىَّ
الس ٍَّعػ ػيَّدَّ َّ
اءََّّبً َّييـَََََََََََّّّّّّّّّّّىَّك ىَّ
الحىَّي يَّ
اـَّ ىَّ
اسَّ ىَّم ػاَّىَّد ىَّ
اسََّّبًالنَّػ ػ ًَّ
النَّ ػ ػ يَّ
اتَّىَّكًَّىىَّبػ ػ ي
اتَّ
ح ىَّ
اسَّ ىَّ
يَّيًَّدًَّهَّلًَّمنَّ ًَّ
ىَّعَّمى ىَّ
ض ىَّ
ؿَََََََََََّّّّّّّّّّّتيٍَّق ىَّ
ج هَّ
لَّىَّريَّ
الكىَّر ىَّ
فَّ ىَّ
اسَّ ىَّم ػاَّىَّبٍَّي ىَّ
ؿَّالنَّ ػ ًَّ
ض يَّ
ىَّكَّأىٍَّف ىَّ
اج ي

()2

 محل الشاىدَّ :مفَّالبيفَّالجميَّإظيارَّلفظةَّ"الناس"َّمكضعَّالضميرَّ"ىـ"َّفيَّعجزَّالبيتَّالثانيَّ،كقدَّكقعَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّىناَّفيَّجممتيف.

(َّ-)1الديكافَّ،صََّّ .34

(َّ-)2نفسوَّ،الصفحةَّنفسياَّ .
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الفصل الثاني:

 توضيح الغرضَّ :أفاد َّأسمكب َّ"اإلظيار َّفي َّمكضع َّاإلضمار" َّفي َّالبيت َّزيادة َّالتقريرَّكالتمكيفَّككذاَّالتنبيوَّعمىَّخمؽَّالَّيتصؼَّبو َّإالَّاألفاضؿَّأالَّكىكَّ"َّقضاءَّحكائجَّالناس"َّ،فكأفَّ
الشافعيَّرحموَّا﵀َّيقكؿَّ:اقضَّحكائجَّالناسَّيقضَّا﵀َّحكائجؾَّ،كالَّتقؿَّفالفَّكذاَّكفالفَّكذاَّ،كانماَّ
عميؾَّببذؿَّالخيرَّلمناسَّجميعاَّ،كالَّتيمؾَّلكمةَّالئـَّ،كقدَّقاؿَّالشاعرَّالحكيـََّّ:
ً
ال ً
ً ًً
عَّج ًميالنَّكلىك ً
اَّزَّرىعا(َّ )1
َّج ًمي هؿَّأ ٍىي ىن ىم يَّ
َّف ى
َّيضيًعي ى
َّم ٍكضعوََََّّّّفى ىَّ ى
ا ٍزىر ٍ ى
يَّغ ٍي ًر ى
ىٍ
 -17الشاىد السابع عشر:
ً
افَّ يكؿَّمكاتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيََََّّّّككؿ ى ً
ب ً
أً
َّاإلخك ً
يح ُّ
فَّعثىىراتي َّ
َّم ىف ٍ
َّع ى
َّغضيضَّالط ٍرؼ ى
ى
يى
يَّحػ ػنَّياَّ ىَّكىَّب ىَّع ػ ػ ىدَّم ػ ػمات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي َّ
ظي ػَّنً ىَّ
حػ ػَّفى َّ
ىمػ ػ ورَّأ ًيريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يدهيَََََّّّّّ ىَّكيَّػى ٍَّ
يَّ يَّك ػ ِّؿَّأ ٍَّ
يَّفػ ػ ًَّ
يَّيػ ػ ىك ًافقينَّػً ًَّ
َّم ػ ػ ػ َّالً ػ ػ ػ ً
ات(َّ )2
يَّم ىفَّاٍل ىح ىسىَّنػ ػ ػ ػ ػ ًَّ
اس ٍمَّتيػ ػ ػوي ىَّ
فى ًَّمػ ػ ػ ٍف َّ
َّلً ػيَّبًيػ ىذا؟َّلىػ ٍي ى
ىص ٍبتيويََََّّّّلىَّقىػ ػ ى
تَّأَِّّىنيَّأ ى
 محل الشاىد :كضعَّالشاعرَّاسـَّاإلشارةَّمكضعَّالضميرَّفيَّصدرَّالبيتَّاألخيرَّإذَّقاؿَّ:"بيذا"َّكمقتضىَّالظاىرَّأفَّيأتيَّبالضميرَّفيقكؿَّ"بو"َّفالمرجعَّسابؽَّفيَّالبيتيفَّاألكلييفَّ،أماَّعفَّ
نكعَّىذاَّاإلظيارَّفيكَّمفَّالقسـَّالذمَّيقعَّفيَّجممتيف.
 توضيح الغرضَّ :آثر َّالشافعيَّرحموَّا﵀َّاسـ َّاإلشارةَّعمى َّالضمير َّلغرض َّكماؿ َّالعنايةَّكزيادةَّالتقريرَّ،فالصديؽَّالحؽَّىكَّكماَّكصفوَّالشافعيَّالكفيَّالذمَّيصفحَّعندَّالخطأَّ،فمكَّلقاهَّفيَّ
زمفَّكثرَّفيوَّالخكافَّلقاسموَّمالوَّمفَّالحسناتَّإكراماَّلو.
 -18الشاىد الثامن عشر :قاؿَّاإلماـَّالشافعي:
مفَّرقىبَّالمو ً
ً
َّن ػ ىجا َّ
يَّاألمكر ىَّ
َّف
َّج ًميالن
َّماَّأقربَّالفى ىر ىجاَََََََََََّّّّّّّّّّّ ىا ى ى
ى
ص ٍب انر ى
ى
َّ

(َّ-)1سراجَّالديفَّمحمدَّ،مكسكعةَّركائعَّالشعرَّالعربيَّ،دطَّ.لبنافَّ:دتَّ،دارَّالراتبَّالجامعيةَّ،جَّ،1صََّّ .36
(َّ-)2الديكافَّ،صََّّ .36
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الفصل الثاني:

َّر ىجا(َّ )1
كف ىَّ
جػ ػاهي ىَّ
فَّىَّرىَّ
ؽَّا﵀َّلػَّىػٍَّـَّىَّيىَّنٍَّمػ ػويََّّأىىَّذلَََََََََّّّّّّّّّ ىَّكىَّمػ ػ ٍَّ
َّصػ ػىَّد ىَّ
ىَّمػ ػ ٍف ىَّ
َّحٍَّي ػ ي
َّي يَّكػ ػ ي
ثى
 محل الشاىد :نممس َّبكضكح َّفي َّصدر َّالبيت َّالثاني َّإظيار َّاالسـ َّالجميؿ َّ"ا﵀" َّمكضعَّالضميرَّ،كاألصؿَّأفَّيجيءَّالكالـ"َّ:صدقو"َّ،أماَّنكعوَّأمَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّفقدَّكقعَّ
فيَّجممتيف.
 توضيح الغرض :أظير َّالشافعي َّاالسـ َّالجميؿ َّ"ا﵀" َّمكضع َّضميره َّلغرض َّالتفخيـ َّككذاََّّالتنبيوى َّعمى َّأف َّمف َّأخمص َّ﵀ َّالعمؿ َّككافَّ
َّ
التمذذ َّبذكر َّاسمو َّجؿ َّكعالَّ ،كما َّأفاد َّىذا َّاإلظيار
صادقاَّفيوَّدكفَّرياءَّأكَّنفاؽَّ،حفظوَّا﵀َّبحفظوَّفمـَّينموَّأذل.
 -19الشاىد التاسع عشر :قاؿَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّ:
اَّالَّن ػر ً
َّم ىج ً
ىح ىدا
لى ٍي ىَّ
ػاعَّلىىَّنػ ػاَّ ىك ىان ٍ
تَّالس ىِّب ى
لَّمم ى
اَّن ىػرلَّأ ى
ػاكىرةنَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ ىكلى ٍيتىىن ى ى
ت ي

ضيػاََََََََََََّّّّّّّّّّّّكالناسَّلى ٍيسَّبًي و
ً ً
ً
ػادَّ ىش ُّريى ٍػـَّأ ىىب ىدا
إًفَّالس ىِّب ى
ى ي ى ى
يَّم ىارب ى
ػاعَّلىتى ٍي ىَّػدلَّف ى

()2

 محل الشاىد :كضعَّالشافعيَّالمعرؼَّبػػَّ"أؿ"َّمكضعَّالضميرَّفيَّصدرَّالثانيَّ"السباع"َّمعَّأفَّمقتضىَّالظاىرَّأفَّيقكؿَّ"إنيا"َّ،كلقدَّكقعَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّفيَّجممتيف.
 توضيح الغرضَّ :كضعَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّالمعرؼَّبػػَّ"أؿ"َّمكضعَّضميرهَّلغرضَّاستقالؿَّالبيتَّفيجرمَّمجرلَّالمثؿَّ،ككذاَّالتحقيرَّالمكجوَّإلىَّأكلئؾَّالذيفَّالَّيكفكفَّشرىـَّ،حتىَّإفَّالسباعَّ
يدل َّفي َّمرابضياَّ ،أما َّشرار َّالناس َّفشرىـ َّمستمر َّال َّتيدأ َّليـ َّنارَّ،
َّتى ىَّ
التي َّىي َّكحكش َّضارية َّ
فالسباعَّفيَّىذهَّالحاؿَّخيرَّمنيـَّ،كقدَّقاؿَّالشاعرَّالقديـَّلماَّضاؽَّذرعاَّبأىموَّالذيفَّظممكهَّ:
ً
أؿ َّ
فاءَّجي ػ ػ ػ ػ يَّ
كؿَّك ىَّ
َّع ىمم هسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّكأرق ػ ػ ػ ػ ػطي ي
كليََّّدكنيـَّأىمكفََّّ:س ٍي هد ى
عػ ػ ػ ػر ي
َّزى ػمػ ػ ى
َّ
َّ
(َّ-)1الديكافَّ،صََّّ .39
(َّ-)2نفسوَّ،صََّّ .40
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ؿ(َّ )1
ََّّ،ي ٍخ ىذ يَّ
ىـَّاألى يؿََّّ.الَّمستكدعي ِّ
اَّجر ي
َّالسرَّذائ ػعهَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّلدييـََّّ،كالَّالجانيَّبمػ ى
 -21الشاىد العشرون :قاؿَّالشافعيَّ:
متى ػػىَّتىقيػ ػ ٍػدَّبً ً
َّي ػأ ىٍبػػوََّّ
َّالحػ ػػؽ ى
البػ ػػاط ًؿ ى
ى
ى ى

ػؽَّالػ ػػرك ً
ػالح ػ ػ ِّ
اس ًيَّتىػ ٍػنػػقى ػػد(َّ )2
َََّّّ ىكًا ٍفَّقي ػ ػ ٍػد ى
تَّبًػ ى
ى

 محل الشاىد :نممسَّفيَّالبيتَّإظيارَّلفظةَّ"بالحؽ"َّبدؿَّالضميرَّفيقكؿَّ"بو"َّ،ليككفَّبذلؾَّىذاَّاإلظيارَّمفَّالنكعَّالكاقعَّفيَّجممتيف.
 توضيح الغرضَّ:فيَّىذاَّالبيتَّنكتَّبالغيةَّحققياَّأسمكبَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّاألكلىَّىي َّدفعَّالمبس َّكالغمكضَّ ،ألنوَّلك َّقاؿَّ"بو"َّلربما َّكقعَّلبسَّعمى َّالسامعَّفيستفيـَّ ،أيعكدََّّ
الضمير َّعمىَّ"الحؽ"؟َّأـَّعمىَّ"الباطؿ"؟َّ ،أماَّالنكتةَّالبالغيةَّالثانيةَّفييَّتعظيـَّشأفَّالحؽَّ،كمماَّ
عفَّعمر َّبفَّالخطابَّرضيَّا﵀َّعنوَّأنوَّقاؿَّ «َّ:ألفَّأقكؿَّالحؽَّفيضعنيَّ– َّكماَّأقؿَّماَّ
ىَّ
ييركل َّ
عظيـ َّالمنزلةَّ
َّالحؽ َّ يَّ
ٌَّ
خير َّمف َّأف َّيرفعني َّالباطؿ َّكما َّأقؿ َّأف َّيرفع»(َّ )3فدؿ َّىذا َّعمى َّأف
يضع َّ -ه
كالقدر َّتنقاد َّبو َّالركاسيَّ ،فما َّبالؾ َّبالبشرَّ ،كقد َّقيؿ َّ"مف َّركب َّالحؽ َّغمب َّالخمؽ"َّ ،أما َّالغرضَّ
البالغيَّالثالثَّفيكَّالتمذذَّبذكر َّىذا َّالمفظَّ ،كغرضَّرابعَّكىكَّاستقالؿَّشطرَّالبيتَّفيجرمَّمجرلَّ
المثؿ.
 -21الشاىد الواحد والعشرون :قاؿَّالشافعيَّ:
ً
إًف ً
تَّفى ىخ ٍي يرَّالن ً
َّع ٍنيي ٍـَّفى ىش ُّرَّالن ً
َّي يعد(َّ َّ)4
َّم ًر ٍَّ
ضي
َّغ ٍب ي
ٍ
اسَّلى ٍـ ى
اس ى
ت ى
َّي ٍشتي يمنيََََََََََََّّّّّّّّّّّّ ىكًا ٍف ى
 محل الشاىد :تضمف َّعجز َّىذا َّالبيت َّإظيار َّما َّحقو َّاإلضمار َّكىك َّلفظ َّ"الناس" َّبدؿَّالضميرَّ"ىـ"َّكىذاَّاإلظيارَّنكعوَّمفَّالقسـَّالثاني.
(َّ -)1ثابتَّبفَّأكسَّالشنفرلَّ،ديكافَّالشنفرلَّ،تحَّ:إميؿَّبديعَّيعقكبَّ،طَّ.3بيركتَّ،1417َّ:دارَّالكتابَّالعربيَّ،
صََّّ .59

(َّ-)2الديكافَّ،صََّّ .47

أبكَّالحسفَّعميَّبفَّمحمدَّالماكردمَّ،أدبَّالدنياَّكالديفَّ،دطَّ.دبَّ،1986َّ:دارَّمكتبةَّالحياةَّ،صََّّ .263
َّ
(َّ-)3
(َّ-)4الديكافَّ،صََّّ .50
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الفصل الثاني:

 توضيح الغرضَّ:يممسَّالناظرَّالمتمعفَّفيَّىذاَّالبيتَّغرضَّالتنبيوَّبإظيارَّلفظةَّ"الناس"َّككذاَّزيادةَّالتقريرَّلمسألةَّقدَّيعيشياَّكؿَّكاحدَّمناَّ،أالَّكىيَّغدرَّالناسَّبؿ َّحتىَّاألصحابَّ ،فتجدَّ
بوَّخطب َّلـَّيجدَّحكلوَّ
هَّ
الكاحدَّيمألَّيديوَّمفَّاألصحاب َّكمعرفةَّالناسَّ،فإذاَّنزلتَّبوَّنازل َّةهَّأكَّحؿَّ ََّّ
منيـَّأحداَّ،كلربماَّتعدلَّاألمرَّإلىَّالسبَّكالشتـَّفيَّظاىرَّالغيبَّكماَّقاؿَّالشافعيَّفيَّىذاَّالبيتََّّ،
كمماَّيشابيوَّقكلوَّفيَّمكضعَّآخرَّ:
كماَّأى ٍكثى َّرَّ ًٍ
ؿ(َّ )1
اتَّ ىقمًي يَّ
يفَّتى يع ُّد يىٍَّـََََََََََّّّّّّّّّّ ىكلى ًكفَّ ًفيَّالنائًىب ًَّ
اإل ٍخ ىكافَّ ًح ىَّ
ى
ىى
كىناؾَّمفَّيقكؿَّأيضاَّ َّ:
ىَّ ىَّ و
عػ ًرَّ
َّك ٍَّ
َّعَّمى ىَّ
يَّغ وار ىَّ
َّف ىَّ
ت ًَّ
ط ًَّ
فَّ ىَّمَّقىاَّلى ػ ػ ًةَّ ىَّ
َّمػ ػ ػ ٍَّ
اج ًَّ
ىَّكَّلى ٍَّ
تََّّبًىَّن و
اع ػ ػ ػ وفَََََََََّّّّّّّّّ ىَّكَّلى ٍَّكَّ يَّكٍَّن ػ ػ ي
سػػػػ ي
جىَّبؿ ى
اَّالذمَّيٍَّنج ً
ً
فَّالن ً
َّن ٍس ًَّر(َّ )2
ـَّب ٍي ىف ىَّ
اب ىَّ
َّسالًمانََََََََََّّّّّّّّّّ ىَّكَّلى ٍَّكَّ ىَّ
اس ىَّ
كَّم ٌ
َّخ ًاف ىيتى ٍي ى
َّعٍَّنيي ى
غػ ػ ػ ى
كمفَّىَّذ َّ ى ي
ى
 -22الشاىد الثاني والعشرون :قاؿَّأبكَّعبدَّا﵀َّمحمدَّبفَّإدريسَّالشافعيَّ:
القىٍَّرضا(َّ )3
ج َّعيَّ َّ
سَّتىٍَّرًَّ
اـَّتى ٍَّ
ألىىَّي َّ
ادًَّةَّا َّ
ع ىَّ
فَّ ىَّ
اَّكىَّىٍَّبَّتييَّكٍَّـَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ ىَّكًَّم ٍَّ
اـَّ ىَّم ىَّ
ألىيَّ يَّ
ج َّعيَّا َّ
سَّتىٍَّرًَّ
ىَّكَّتى ٍَّ
 محل الشاىد :كضع َّالشاعر َّلفظة َّ"األياـ" َّمكضع َّالضمير َّفي َّعجز َّالبيت َّحيث َّإفَّمقتضىَّالظاىرَّأفَّيقكؿ"َّ:كمفَّعادتيا"َّ،أما َّنكعَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّفيكَّمف َّالقسـَّ
الثانيََّّ.
 توضيح الغرضَّ :الغرضَّالبالغيَّالذمَّحققوَّأسمكبَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّفيَّىذاَّالبيتَّىكَّزيادةَّالتمكيفَّكالتقريرَّككذاَّالتنبيوَّعمىَّأمرَّيحسفَّبالعاقؿَّ،بعيدَّالنظرَّ،الذمَّيفكرَّ
فيَّعكاقبَّاألمكرَّأفَّينتبوَّإليوَّ،أالَّكىكَّالتسمحَّلممستقبؿَّكأفَّيعمؿَّحساباَّلوَّ،فالَّالسركرَّيدكـَّكالَّ
الفرحَّ،كالَّالصحةَّكالَّالماؿَّ،كسيأتيَّيكـَّيأخذَّفيوَّماَّأقرضَّمفَّقبؿ.
(َّ-)1الديكافَّ،صََّّ .96

(َّ-)2نقالَّعفَّ:محمدَّناصرَّالديفَّاأللبانيَّ،صفةَّصالةَّالنبيَّ،دطَّ.الرياضَّ:دتَّ،مكتبةَّالمعارؼَّ،صََّّ .11
)َّ-(3الديكافَّ،صَّ.71
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الفصل الثاني:

 -23الشاىد الثالث والعشرونَّ :قاؿَّاإلماـَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّ:
ؽ(َّ )1
ابَّ يَّم ىَّغَّمى وَّ
حَّ يَّكؿََّّىَّب وَّ
الجَُّّدَّىَّيٍَّفَّتى يَّ
اس وَّعَََََََََََّّّّّّّّّّّىَّك ًَّ
ش ًَّ
الجَُّّدَّيدَّنًيَّ يَّكؿَََّّّأى ٍَّم وَّرَّ ىَّ
ًَّ
َّالبيف َّإظيار َّلفظ َّ"الجد" َّفي َّعجز َّالبيت َّبدؿ َّالضمير َّ"ىك"َّ ،أما َّنكعَّ
 محل الشاىد :مف ٌ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّفيكَّمفَّالقسـَّالثاني.
 توضيح الغرضَّ :أفادَّأسمكبَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّفيَّىذاَّالبيتَّزيادةَّالتقريرَّالتمكيفَّ،ككذاَّغرضَّالتفخيـَّألفَّ"الجد"َّكممةَّلياَّقدرىاَّكمكانتياَّعندَّذكمَّاليمـَّالعاليةَّ،فبالجدَّ
ك
ٌ
و
تصؼَّبالجدَّحازَّمراتبَّعاليةَّ
كاالجتيادَّيصيرَّاألمرَّالصعبَّسيالَّ،كبالجدَّتناؿَّالدرجاتَّ،ككـَّم
ذلؾَّخبيرا.
كسؿَّعفَّ
ن
َََّّّ -24الشاىد الرابع والعشرون :قاؿَّاإلماـَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّ:
ً ً
َّا﵀َّبًا﵀َّج ً
ؼ(َّ َّ)2
َّع ًار يَّ
فَّ ىم ٍك ىر ًَّ
آم يَّ
ىك ًَّ
اى يؿََََََََََََّّّّّّّّّّّّ ىك ىخائً ه
َّم ٍك ىرَّا﵀َّبا﵀ ى
ى
ؼ ى
اَّكعجزاَّ،كنكعَّ
الشاعرَّاالسـَّالجميؿَّ"ا﵀"َّبدؿَّالضميرَّ"الياء"َّصدر
 محل الشاىد :أظيرَّن
ن
ىذاَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّمفَّكالَّالقسميفَّاألكؿَّكالثاني.
 توضيح الغرضَّ :أفاد َّأسمكب َّاإلظيار َّفي َّمكضع َّاإلضمار َّفي َّىذا َّالبيت َّغرض َّتربيةَّالميابةَّكادخاؿَّالركعةَّفيَّقمبَّالسامعَّ،كىناؾَّعبارةَّمأثكرةَّتتكافؽَّمعَّمعنىَّىذاَّالبيتَّأالَّكىيَّ
"مفَّكافَّبا﵀َّأعرؼَّكافَّمنوَّأخكؼ"َّفالذمَّيأمفَّمكر َّا﵀َّجؿَّكعالَّ– َّكىيَّصفةَّمقيدةَّ -جاىؿَّ
ً ً ًً
اء﴾ َّ[غافرَّ ]28َّ :فكمما َّازداد َّالعبدَّ
َّالعمى ىم يَّ
با﵀ َّعز َّكجؿ َّقاؿ َّتعالىَّ ﴿َّ :إً ىن ىما ى
َّي ٍخ ىشى َّا﵀ى َّم ٍف َّع ىباده ي
معرفةَّبا﵀َّازدادَّمنوَّخكفاَّ،كماَّأفادَّىذاَّاإلظيارَّالتفخيـَّكالتعظيـَّبذكرَّاسموَّجؿَّكعالَّ،كغرضَّ
ثالثَّكىكَّاستقالليةَّالجممةَّفتجرمَّمجرلَّالمثؿ.

(َّ-)1الديكافَّ،صََّّ .86
(َّ-)2نفسوَّ،صََّّ .87
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األغراض البالغية "لإلظيار في موضع اإلضمار" في ديوان الشافعي.

 -25الشاىد الخامس والعشرون :قاؿَّاإلماـَّالشافعيَّرحموَّا﵀:
َّرٍزًقيَّعمى ً
تً
َّف ًي ً
َّرًازًقي(َّ )1
َّخالً ًق ًَّ
ىَّا﵀ ىَّ
يََََََََََََّّّّّّّّّّّّ ىكأ ٍىيقى ٍن ي
تى ىك ىكٍم ي
ى
تَّأىفَّا﵀َّالىَّ ىش ىؾ ى
 محل الشاىد :اشتمؿ َّعجز َّىذا َّالبيت َّعمى َّإظيار َّما َّحقو َّاإلضمار َّكىك َّاالسـ َّالجميؿَّ"ا﵀"َّإذَّإفَّمقتضىَّالظاىرَّأفَّيقكؿَّ"أنو"َّ،أماَّنكعَّىذاَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار" َّفيكَّمفَّ
القسـَّالثاني.
 توضيح الغرضَّ :عمدَّالشاعرَّإلىَّإظيارَّاالسـَّالجميؿَّ"ا﵀"َّفيَّمكضعَّالضميرَّلغرضَّالتعظيـَّكزيادةَّالتفخيـَّفا﵀َّىكَّالكاحدَّالرزاؽَّالَّرازؽَّسكاهَّتكفؿَّبرزؽَّالعباد َّإفَّىـَّصدقكهَّ،قاؿَّ
فَّداب وة ً
تعالى﴿َّ:كم ً
يَّاأل ٍىر ً
َّعمىىَّالم ًو ً
َّرٍزقييىاَّ﴾َّ[ىكدَّ،]06َّ:كماَّأفادَّأسمكبَّ"اإلظيارَّفيَّ
َّف ٍ
اَّم ى
ضَّإًال ى
ىى
مكضعَّاإلضمار"َّاالستمذاذَّبذكرَّاسموَّالجميؿَّجؿَّكعالََّّ.
 -26الشاىد السادس والعشرون :قاؿَّالشافعيَّرحموَّا﵀:
ً
ًعٍم ًَّم ً
َّصنػ ػ ػ يػدك ً
صػ ػ ػ ٍػد ًر ً
ؽَّ
َّم ػ ػ ىَّ
َّالَّب ٍ
ػيَّح ٍي ي
ػاَّيمَّ ٍم ي
ػاءَّلى ػػوي ى
تى
يَّمعػ ػ ى
مَّك ىع ػ ػ ه
طػ ػ يػف ي
َّي ٍنفى يعنيََََََََََََّّّّّّّّّّّّ ى
ث ى
ى
ؽَّ ىكافَّاٍل ًعٍمـ ً
يوَّم ًعيَََََََََََّّّّّّّّّّّأىكَّ يك ٍن ي ً
ً ًً
ً
إفَّ يك ٍن ي ً
َّفيَّالسُّك ً
ؽَّ
ٍَّ
تَّفيَّالسُّك ً ى
تَّفيَّاٍل ىب ٍيتَّ ىك ى
ٍ
افَّاٍلعٍم يـَّف ى
ي

()2

 محل الشاىدَّ :كضعَّالشاعرَّاالسـَّالمظيرَّكىكَّالمعرؼَّبػ"أؿ"َّمكضعَّالضميرَّفيَّعجزَّىذا َّالبيت َّحيث َّقاؿ"َّ :كاف َّالعمـ" َّمقتضى َّالظاىر َّأف َّيقكؿ َّكاف َّ"ىك"َّ ،كما َّأظير َّلفظ َّ"السكؽ"َّ
أيضاَّ،فيندرجَّ،أمَّأسمكبَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّضمفَّالقسـَّالثاني.
 توضيح الغرضَّ:أفادَّأسمكبَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّىيناَّغرضيفَّ،األكؿَّىكَّدفعَّالمبسَّ ،ألنو َّلك َّأتى َّبالضمير َّالختؿ َّالمعنى َّإلمكاف َّعكد َّالضمير َّعمى َّلفظ َّالسكؽ َّألنو َّأقربَّ
مذككرَّ،كقدَّتحقؽَّذاتَّالغرضَّعندَّإظيارهَّلفظَّ"السكؽ".

(َّ-)1الديكافَّ،صََّّ .87
(َّ-)2نفسوَّ،صََّّ 88
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الفصل الثاني:

أماَّالغرضَّالثانيَّفيكَّالتعظيـَّككذاَّاالستمذاذَّبذكرَّلفظَّ"العمـ"َّككيؼَّالَّيككفَّذلؾَّ،كالعمـَّ
مرءَّربوَّككيفيةَّعبادتوَّ ...
ىكَّأجؿَّمقصكدَّكأعزَّمطمكبَّ،بوَّيعرؼَّال َّ
-27

الشاىد السابع والعشرون :قاؿَّاإلماـَّالشافعي:
ؿ َّ
ح ًَّاف يَّ
الج ىَّ
عَّمىٍَّي ًَّوَّ ىَّ
تَّ ىَّ
ص ًَّغَّيًهَّرَّإًَّىَّذاَّاٍَّلَّتىفَّ ٍَّ
عٍَّنػ ػىَّدَّهيََََََََََََّّّّّّّّّّّّ ىَّ
عٍَّمىَّـَّ ًَّ
الىَّ ًَّ
القىٍَّكًَّـَّ َّ
ىَّكًَّافََّّ ىَّكَّبًَّيً ىَّرَّ َّ
ؿ(َّ )1
ح ًاف ػ يَّ
الم ىَّ
تَّإًََّّلًٍَّي ػ ػ ًَّوَّ ىَّ
اَّردَّ ٍَّ
ع َّالً نَّماََََََََََََّّّّّّّّّّّّ ىَّكَّبًَّيًهرَّإًَّىَّذ يَّ
افَّ ىَّ
إفَّ ىَّك ىَّ
القى ٍَّكًَّـَّ ٍَّ
ص ىَّغَّيً ىَّرَّ َّ
ىَّكًَّافََّّ ىَّ

 محل الشاىد :في َّصدر َّالبيت َّالثاني َّإظيار َّلفظ َّ"القكـ" َّبدؿ َّالضمير َّ"ىـ"َّ ،أما َّنكعَّاإلظيارَّفيكَّكاقعَّفيَّجممتيف.
 توضيح الغرض :أفادَّإظيارَّلفظَّ"القكـ"َّالتنبيوَّعمىَّأفَّالعمـَّيرفعَّشأفَّصاحبوَّحتىَّكلكَّكافَّصغيرَّالقكـَّ،كلكـَّكقعَّىذاَّمفَّقديـَّإلىَّيكـَّالناسَّىذاَّ،كماَّأفادَّأسمكبَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّ
اإلضمار"َّاستقالؿَّالبيتَّعفَّاألكؿ.
 -28الشاىد الثامن والعشرون :قاؿَّالشافعيَّرحموَّا﵀:
طًَّق ًَّوَّ ىَّكىَّمَّقى َّالً ًَّو(َّ )2
يويََّّبًيَّن ٍَّ
الفىًَّق َّ
سَّ َّ
الفىًَّقَّيً َّويََّّبًًَّف ٍَّعَّمً ًَّوََََََََََََّّّّّّّّّّّّلىٍَّي ىَّ
الفىًَّقَّيً َّوىَّ يَّى ىَّكَّ َّ
إًَّفََّّ َّ
 محل الشاىد :أظيرَّالشاعرَّلفظَّ"الفقيو"َّفيَّعجزَّالبيتَّبدؿَّالضميرَّ"ىك". توضيح الغرضَّ:نممسَّمفَّخالؿَّإظيارَّلفظَّ"الفقيو"َّفيَّىذاَّالبيتَّغرضَّالتنبيوَّعمىَّأفَّالفقيوَّالحؽَّ،ىكَّالذمَّجمعَّبيفَّالعمـَّكالعمؿَّكلـَّيفرؽَّبينيماَّ،الَّالذمَّيقكؿَّفقطَّفيذاَّليسَّبالفقيوَّ،
كقدَّقيؿ"َّ:عمـَّبالَّعمؿَّكشجرَّبالَّثمر".

(َّ-)1الديكافَّ،صََّّ .95
(َّ-)2نفسوَّ،صَّ .100
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الفصل الثاني:

 -29الشاىد التاسع والعشرون :قاؿَّاإلماـَّالشافعي:
ك ىك ىذاَّالرئًيسَّىكَّالرَّئًيسَّبً يخم ًق ًوَََََََََََّّّّّّّّّّّلى ٍيسَّالرئيس ً ً
َّكًرجالً ًَّو(َّ )1
ي ى
ى
ي
َّبقى ٍكمو ى
ي يى
ى
 محل الشاىد :تجمىَّأسمكبَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّفيَّىذاَّالبيتَّبإظيارَّلفظةَّالرئيس َّمكضع َّالضمير َّ"ىك" َّفي َّالعجز َّكنكع َّ"اإلظيار َّفي َّمكضع َّاإلضمار" َّىينا َّما َّيقع َّفيَّ
جممتيف.
 توضيح الغرضَّ:أفادَّالشاعرَّفيَّىذاَّالبيتَّبإظيارَّماَّحقوَّاإلضمارَّغرضَّزيادةَّالتقريرَّكالتنبيوَّعمىَّشيءَّميـَّفيََّّالقيادةَّكالرئاسةَّ،فالذمَّراـَّالسيادةَّكالرئاسةَّالحقةَّ،فعميوَّبالخمؽَّالقكيـَّ،
كقدَّكافَّصمىَّا﵀َّعميوَّكسمـَّالمثؿ َّاألعمىَّفيَّالخمؽَّ،فأتتوَّالنفكسَّطائع َّةنَّ ،كأقبمتَّعميوَّاألركاحَّ
ىَّ
َّالقٍم ًبَّالىٍنفى َُّّ ً
ؾ﴾َّ[آؿَّعمراف.]159َّ:
َّح ٍكلً ىَّ
اَّغمًيظى ى
ض ى
ممبي َّةنَّ،قاؿَّتعالىَّ﴿َّ:لى ٍكَّ يك ٍن ى
ضكاَّم ٍف ى
تَّفى ن
 -31الشاىد الثالثون :قاؿَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّ:
ً ً ًً
ً ً ًً
ً
َّكبً ىمالً ًَّو(َّ )2
ىك ىك ىذاَّالغن ُّي ي
َّى ىكَّالغن ُّيَّب ىحالوَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّلى ٍي ىسَّالغن ُّيَّب يمٍمكو ى
 محل الشاىد :كضع َّالشاعرَّالمعرؼ َّبػػ"أؿ" َّكىك َّلفظة َّ"الغني" َّمكضع َّالضمير َّ"ىك" َّفيَّالعجزَّ،كنكعَّاإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمارَّىيناَّمفَّالقسـَّالثاني.
 توضيح الغرضَّ:أفادَّأسمكبَّاإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمارَّغرضيَّزيادةَّالتمكيفَّكالتقريرَّالممؾَّ،كغرضَّثالثَّكىكَّاستقالليةَّالجممة.
َّ
ككذاَّالتنبيوَّعمىَّأفَّالغنىَّغنىَّالنفسَّ،الَّغنىَّالماؿَّك
 -31الشاىد الواحد والثالثون :قاؿَّالشاعرَّمحمدَّبفَّإدريسَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّ:
ي َّ
س ًَّي ىَّرَّالمَّىَّي َّالً ًَّ
الىَّ ىَّ
الع َّ
بَّ يَّ
فَّطىََّّمى ىَّ
يَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ ىَّكىَّم ٍَّ
الم ىَّع َّالً ًَّ
سبَّ ىَّ
الكًَّدََّّتي ٍَّكَّتى يَّ
بػَّػًَّقىٍَّد ًَّرَّ َِّّ
َّ

(َّ-)1الديكافَّ،صَّ .100

(َّ-)2نفسوَّ،الصفحةَّنفسياَّ .
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اؿ(َّ )1
ح ًَّ
الم ىَّ
بَّ يَّ
طَّمى ًَّ
يَّ ىَّ
الع ٍَّم ىَّرًََّّف ًَّ
اعَّ يَّ
ض ىَّ
غٍَّي ًَّرَّ ىَّكدََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّأى ىَّ
فَّ ىَّ
الىَّ ًَّم ٍَّ
الع َّ
اـَّ يَّ
فَّىَّرىَّ
ىَّكىَّم ٍَّ
 محل الشاىد :كضح َّالشاعر َّاالسـ َّالظاىر َّكىك َّلفظة َّ"العال" َّفي َّصدر َّالبيت َّالثانيَّمكضعَّالضميرَّإذَّمقتضىَّالظاىرَّأفَّيقكؿَّ"مفَّرامو"َّأمَّالعالَّ،أماَّعفَّنكعَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّ
اإلضمار"َّفيكَّمفَّالقسـَّالثاني.
 توضيح الغرضَّ :كررَّالشاعرَّلفظةَّ"العال"َّبدؿَّأفَّيضمرىاَّألجؿَّتحقيؽَّأغراضَّكنكتَّبالغية َّمنيا َّالتعظيـَّليذهَّالكممة َّقميمة َّالمبانيَّ،رفيعة َّالقدر َّكالمعنىَّ ،ككذاَّغرضَّالتمذذ َّبذكرىاَّ،
كغرض َّآخر َّكىك َّزيادة َّالتقرير َّكالتمكيف َّعمى َّأف َّالعال َّال َّيدرؾ َّإال َّبالجد َّكالكد َّكاالجتيادَّ ،الَّ
بالرككف َّإلىَّالكسؿَّكالخمكؿَّ،كماَّأفادَّىذاَّاإلظيارََّّ -أيضاَّ -قصدَّالعمكـَّلكؿَّمريدَّلمعالَّ،الجادَّ
فيَّطمبو.
 -32الشاىد الثاني والثالثون :قاؿَّاإلماـَّالشافعيَّعميوَّرحمةَّا﵀:
الحػ ػ ػ ػ ً
مـ(َّ )2
ع يَّ
اؿََّّأى ٍَّ
ش يَّككََّّفىاَّقىَّتًيَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّفإفَّا﵀ىََّّبً ىَّ
َّا﵀ََّّأى ٍَّ
يَّكىَّبٍَّي ىف ًَّ
ىَّكىَّبٍَّيَّنً ىَّ
 محل الشاىد :نممس َّفي َّعجز َّىذا َّالبيت َّإظيار َّاالسـ َّالجميؿ َّ"ا﵀" َّمكضع َّالضميرَّ،مقتضىَّالظاىرَّأفَّيقكؿَّ"فإنو"َّألفَّالضميرَّيمكفَّأفَّيعكدَّعمىَّمرجعوَّفيَّ"الصدر"َّكىكَّلفظَّ
االسـَّالجميؿ.
َّغرضَّ
ىَّ
مكب َّ"اإلظيار َّفي َّمكضع َّاإلضمار" َّفي َّىذا َّالبيت
ؽ َّأس يَّ
 توضيح الغرضَّ :حقَّ ىَّالتعظيـَّكالتفخيـَّبذكرَّاالسـَّالجميؿَّ"ا﵀"َّ ،ككذاَّغرضَّزيادةَّالتقريرَّبأفَّا﵀َّىك َّالعميـَّالذمَّيعمـَّ
كؿ َّشيء َّال َّتخفى َّعميو َّخافيةَّ ،كىك َّالمأمكؿ َّفي َّإجابة َّالدعاءَّ ،كما َّأفاد َّىذا َّاإلظيار َّغرضَّ
استقالليةَّالجممةَّفتجرمَّمجرلَّالمثؿ.

(َّ-)1الديكافَّ،صَّ .100

(َّ-)2نفسوَّ،الصفحةَّنفسياَّ .
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الفصل الثاني:

 -33الشاىد الثالث والثالثون :قاؿَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّ:
َّالعٍمـََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّكع ٍنوَّفىسائً ٍؿَّ يكؿَّمف ً
ً
َّم َّعَّ ًًًَّ
َّع ٍن ىدهيَّفى ٍييَّـ(َّ )1
ىٍ
اسمي ٍؾ ى
العَّمَّـَّفى ٍ
ىى ي ى
َّح ٍيَّثي ىم ى
ىى
اَّسمى ىؾ ي
 محل الشاىد :أظيرَّالشاعرَّالمعرؼَّبػ"أؿ"َّفيَّصدرَّالبيتَّإذَّقاؿ"َّ:سمؾَّالعمـ"َّمعَّأفَّمقتضىَّالظاىرَّأفَّيقكؿ"َّ:سمؾَّىك"َّ ،أماَّنكعَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّفيَّىذاَّالبيتَّفيكَّ
مفَّالقسـَّاألكؿ.
 توضيح الغرضَّ :أفاد َّأسمكب َّ"اإلظيار َّفي َّمكضع َّاإلضمار" َّىينا َّغرض َّالتفخيـ َّفقدَّتكاثرتَّالنصكصَّكتضافرتَّفيَّكتابَّا﵀َّكسنةَّرسكلوَّصمىَّا﵀َّعميوَّكسمـَّفيَّالحثَّعمىَّالعمـَّ
لياَّ،كقدَّكانتَّأكؿَّآياتَّالذكرَّ
َّ
الحرصَّعمىَّتمقيوَّحتىَّيناؿ َّالمرءَّبوَّمكاناَّعا
ىَّ
كالسعيَّفيَّطمبوَّ ،ك
التيَّنزلتَّعمىَّالنبيَّصمىَّا﵀َّعميوَّكسمـََّّىيَّفيَّالعمـَّ،قاؿَّتعالىًَّ﴿َّ:ا ٍقرأَّبًاسًـَّربً ىؾ ً
َّخمى ٍؽَّ
َّالذ ًم ى
ى ٍ ى
)َّالذ ًمَّعمـَّبً ً
َّمفَّعمى ٍؽَّ(َّ)2ا ٍق أرٍَّكرب ىؾَّاألى ٍكرـَّ(ً 3
َّاإل ٍنس ً
القمىٍَّـ﴾َّ[العمؽ.]4-1َّ:
)َّخمى ى
( 1ى
ى ىىي
اف ٍ ى
ؽ ً ى ى
ىٍ
ىى
َّكما َّأفاد َّأسمكب َّ"اإلظيار َّفي َّمكضع َّاإلضمار" َّفي َّىذا َّالبيت َّغرض َّمراعاة َّالمحسفَّ
البديعيَّكىكَّ"التصريع".
 -34الشاىد الرابع والثالثون :قاؿَّاإلماـَّالشافعيَّرحموَّا﵀َّ:
ً
ً
َّس ىك ىانا َّ
يب ى
اَّع ٍي ه
بَّفىيًىن ػػاََََََََََّّّّّّّّّّ ىك ىم ػػاَّلى ىزىمان ىن ى
الع ٍي ي
ىنع ي
ب ى
اَّك ى
َّزىم ىان ىن ى
ؽَّالزىم ً
َّى ىج ىانا(َّ )2
َّن ى
طى
افَّبً ىغ ٍي ًرَّ ىذ ٍن وبََََََََََّّّّّّّّّّ ىكلى ٍك ى
اف ى
ىكىن ٍي يجكَّ ىذاَّالزىم ى
-

محل الشاىد :أظير َّالشاعر َّالمعرؼ َّباإلضافة َّفي َّعجز َّالبيت َّاألكؿ َّكما َّأظير َّلفظَّ

"الزماف"َّفيَّعجزَّالثانيَّمكضعَّالضميرَّ"ىك"َّأماَّعفَّنكعَّ"اإلظيارَّمكضعَّاإلضمار"َّفيكَّمفَّ
القسـَّالثاني.

(َّ-)1الديكافَّ،صََّّ .105
(َّ-)2نفسوَّ،صََّّ .112
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الفصل الثاني:
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 توضيح الغرضَّ:نممسَّفيَّىذاَّالبيتَّبإظيارَّماَّحقوَّاإلضمارَّغرضَّالتنبيوَّعمىَّعيكبَّالنفسَّكالسعيَّإلصالحياَّ،كماَّأفادَّغرضَّزيادةَّالتقريرَّكالتمكيفَّلمعنىَّالبيت.
كبيذا َّ نككفَّقدَّانتييناَّمفَّالشكاىدَّالمستخرجةَّمفَّديكافَّالشافعيَّ،كقدَّرأيناَّماَّحققوَّأسمكبَّ
"اإلظيار َّفي َّمكضع َّاإلضمار" َّمف َّأغر و
اض َّبالغية َّفي َّىذا َّالديكاف َّلعؿ َّأىمياَّ :زيادة َّالتقريرَّ
كالتمكيفَّ ،كغرض َّالتعظيـ َّكالتفخيـَّ ،ككذا َّالتنبيوَّ ،كاستقالؿ َّالجممة َّلتجرم َّمجرلَّالمثؿَّ ،كما َّأفَّ
أغمبَّشكاىدَّ"اإلظيارَّفيَّمكضعَّاإلضمار"َّفيَّىذاَّالديكافَّمفَّالنكعَّالثاني؛ َّأمَّالذم َّيقعَّفيَّ
الشاىدَّرقـََّّ .)33
َّ
جممةَّكىكَّاألفصحَّعندَّالزركشيَّ،إالَّشاىديفَّاثنيفَّ(الشاىدَّرقـََّّ،24ك
َّ
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خامتة

خاتمة:
نبين أىم النتائج المستخمصة من الدراسة
أما وقد وصل بحثنا إلى ىذا الحد ،فحري بنا أن ّ
َ
النظرية والتطبيقية في النقاط اآلتية:
-

كل كممة دلت عمى معنى في نفسيا من غير اقتران بزمن فيي اسم ،ولالسم عالمات تميزه

وأنفع ىذه العالمات "االسناد إليو" ،كما ينقسم االسم إلى ظاىر ومضمر.
-

ينقسم الضمير بحسب ما يدل عميو إلى ثالثة أقسام :ضمير متكمم وضمير مخاطب،

اكتفاء بداللة الحضور عنو ،أما القسم الثالث فيو
وىذان ال يحتاجان إلى مرجع يعودان عميو
ً
ضمير الغائب ،وىو يحتاج إلى مرجع يعود إليو ،واألصل في ىذا المرجع أن يكون سابقا عمى
الضمير مطابقا لو لفظا ومعنى ،وقد يكون مفيوما من مادة الفعل الذي قبمو أو من السياق ،كما أن
األصل عود الضمير عمى أقرب مذكور إال في المتضايفين ،وكذا بقرينة مانعة من ذلك .
-

لمضمير أغراض وأسباب ألجميا كثر استعمالو في الكالم من أبرزىا :اإليجاز واالختصار،

والتخمص من التكرار الممل.
 "اإلظيار في موضع اإلضمار" معناه أن يكون مقتضى الظاىر أن يؤتى بالضمير ،ولكنيؤتى باالسم الظاىر موضعو.
 "اإلظيار في موضع اإلضمار" إما أن يقع في جممة واما أن يقع في جممتين ،وىذا األخيرىو األفصح عند الزركشي.
-

رأينا من خالل البحث كيف أن ألسموب "اإلظيار في موضع اإلضمار" صمَتو ومكانتَو

ضمن عمم النحو والتفسير والبالغة ،فقد بدأت اإلرىاصات األولى لجماليات ىذا األسموب منذ أول
كتاب وضع في النحو لسيبويو ،ثم استميم ذلك البالغيون ،كما حظي ىذا األسموب بعناية فائقة من
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طرف ا لكاتبين في عموم القرآن والتفسير ألنو جاء في كتاب اهلل ،ويعد الزركشي أوسع أولئك حديثا
عن ىذا األسموب.
األصل في الكالم أن يأتي عمى مقتضى ظاىر الحال وقد يعدل عن ىذا األصل ألغراض

-

بالغية ،ومن صور ذلك" :اإلظيار في موضع اإلضمار".
 "اإلظيار في موضع اإلضمار" يعد ضمن من طرائق اإلطناب. "لإلظيار في موضع اإلضمار "أغراض ونكت بالغية ،بمغت عند بعضيم سبعة عشرغرضا.
 الشافعي رحمو اهلل عالم نحرير ،فقيو محنك ،متضمع في عموم العربية. شعر الشافعي رحمو اهلل مميء بالحكم في حالوة سياق وبالغة أداء.تنم
 حقق أسموب "اإلظيار في موضع اإلضمار" في ديوان الشافعي أغراضا ونكتا بالغية ُّعن جودة شعره رحمو اهلل ،ومن أىم تمك األغراض :زيادة التقرير والتمكين ،والتعظيم والتنبيو،
وكمال العناية ،واستقالل الجممة لتجري مجرى المثل ...وىذا يدلنا عمى نزاىة أغراض شعره،
لوذعي.
ألمعي
يب،
فالشافعي ناصح
ٌ
أديب أر ٌ
معممٌ ،
مرشد ٌ
ٌ
ٌ
 أغمب شواىد "اإلظيار في موضع اإلضمار" في ديوان الشافعي جاءت من النوع الذي يقعفي جممتين وىو األفصح عند الزركشي.
ىذا ،ومما الشك فيو أن البحث في البالغة التطبيقية والمباحث المشتركة بين عموم العربية
بحوث أخرى مشابية
خصب لكل من يرنو إلى اكتشاف أسرارىا ،لذا نرجوا أن تَتمو بحثَنا ىذا
مجا ٌل
ٌ
ٌ
اخر بالقصائد القمينة بالدراسة ،تنتظر أن يماط المثام عن أسرارىا.
لو السيما وأن تراثنا ز ٌ
وبعد ،فيذا ما تيسر إيراده ،وتَييأَ من قبل إعداده ،وصمى اهلل وسمم عمى نبيو ،أكرم رسمو
وأفضل خمقو.
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قائمة املصادر واملراجع

قائمة املصادر واملراجع:
 القرآن الكرمي.أ-

املصادر واملراجع:

العكبري ،المّباب في عمل البناء واإلعراب ،تح :غازي مختار ،ط .1سوريا:
 -1أبو البقاء ُ
 ،1995دار الفكر ،ج.1
 -2أبو الحسن عمي بن محمد اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام ،ط .1الرياض1424 :ه،
دار الصميعي.
-3

أبو الحسن عمي بن محمد الماوردي ،أدب الدنيا والدين ،دط .دب ،1986 :دار مكتبة

الحياة.
-4

أبو الحسن مسمم بن الحجاج بن مسمم ،الجامع الصحيح ،كتاب الصالة ،باب ما يقال في

الركوع والسجود.
 -5أبو الفدا إسماعيل بن كثير ،تفسير ابن كثير ،ط .2دب ،1420 :ج.8
-6

أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويو ،الكتاب ،تح :عبد السالم محمد ىارون ،ط.3

القاىرة1408 :ه ،مكتبة الخانجي ،ج.1
 -7أبو بكر عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،تح :محمد محمود شاكر ،دط .القاىرة:
 ،2004مكتبة الخانجي.
-8

لسيرافي ،شرح كتاب سبويو ،تح :أحمد محسن
المزربان ا ّ
أبو سعيد الحسن بن عبد اهلل بن ُ

وعمي سيد عمي ،ط .1لبنان ،2008 :دار الكتب العممية ،ج.1
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 -9أبو عبد اهلل جمال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي ،ألفية ابن مالك ،دط .الجزائر:
 ،1430دار اإلمام مالك.
 -10أبو عبد اهلل محمد بن إدريس الشافعي ،الرسالة ،تح :الدكتور عبد الفتاح كبارة ،ط .3لبنان:
 ،1431دار النقاش ،مقدمة التحقيق.
-11

أبو منصور محمد بن أحمد األزىري ،الزاىر في غريب ألفاظ اإلمام الشافعي ،تح :عبد

المنعم طوعي ،ط .1لبنان ،1419 :دار الشبائر اإلسالمية.
السكاكي ،مفتاح العموم ،تح :نعيم زرزور ،ط .1لبنان:
 -12أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر ّ
 ،1403دار الكتب العممية.
 -13أحمد بن الحسن البييقي ،مناقب الشافعي ،تح :أحمد سقر ،دط .القاىرة :دت ،دار
التراث ،ج.1
 -14أحمد بن عمي الكناني ابن حجر العسقالني ،توالي التأسيس لمعالي ابن إدريس ،تح :عبد
اهلل القاضي ،ط .1بيروت ،1406 :دار الكتب العممية.
 -15أحمد بن محمد بن إبراىيم بن أبي بكر بن خمكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تح:
إحسان عباس ،دط .بيروت ،1972 :دار صادر ،ج.4
 -16أحمد بن محمد بن حنبل ،المسند ،تح  :شعيب األرنؤوط ،دط .دب ،2001 :مؤسسة
الرسالة رقم الحديث؛  ،8043ج.13
 -17بدر الدين بن مالك بن الناظم ،المصباح في المعاني والبيان والبديع ،تح :حسني عبد
الجميل ،ط .1دب ،1409 :مكتبة اآلداب.
الزركشي ،البرىان في عموم القرآن ،تح :محمد أبو الفضل،
 -18بدر الدين محمد بن عبد اهلل َ
ط .3القاىرة ،1404 :دار التراث ،ج.4-2
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حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ط .1المغرب ،1994 :دار الثقافة.
 -19تمام ّ
 -20جالل الدين أبو عبد اهلل القزويني ،اإليضاح في عموم البالغة ،تح :محمد عبد المنعم،
ط .3االسكندرية1413 :ه ،المكتبة األزىرية ،ج.2
 -21جمال الدين عبد اهلل بن يوسف بن ىشام األنصاري ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،
تح :محمد محي الدين عبد الحميد ،دط .لبنان :دت ،المكتبة العصرية ،ج.1
 -22جمال الدين عبد اهلل بن يوسف بن ىشام األنصاري ،شرح شذور الذىب في معرفة كالم
العرب ،تح :محمد محي الدين عبد الحميد ،دط .القاىرة :دت ،دار الطالئع.
 -23جمال الدين عبد اهلل بن يوسف بن ىشام األنصاري ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،تح:
إميل بديع يعقوب ،ط .6لبنان ،2014 :دار الكتب العممية.
ستربادي ،شرح كافية ابن الحاجب ،ط .1لبنان ،1433 :مؤسسة التاريخ
 -24رضي الدين اإل ا
العربي ،ج.2
 -25السيد أحمد الياشمي ،القواعد األساسية لمغة العربية ،تح :إبراىيم أبو شادي ،ط .1القاىرة:
 ،1435دار الغد الجديد.
 -26السيد أحمد الياشمي ،جواىر البالغة ،تح :أحمد جادو ،ط .1القاىرة1435 :ه ،دار الغد
الجديد.
 -27السيد الشريف الجرجاني ،الحاشية عمى المطول ،تح :رشيد أعرضي ،ط .1لبنان.2007 :
 -28شياب الدين محمود األلوسي ،روح المعاني في تفسير القرآن الكريم ،دط .لبنان :دت ،دار
إحياء التراث ،ج.3
 -29صالح بن حسين العابد ،نظرات لغوية في القرآن الكريم ،ط .3الرياض1425 :ه ،دار
كنوز أشبيميا.
73

السيوطي ،اإلتقان في عموم القرآن ،تح :مصطفى
 -30عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين ّ
شيخ مصطفى ،ط .1لبنان ،1429 :مؤسسة الرسالة.
 -31عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ،فقو األدعية واألذكار ،ط.1الجزئر ،2008 :دار اإلمام
مالك.
 -32عبد العزيز عبد المعطي ،من بالغة النظم العربي ،دراسة تحميمية لعمم المعاني ،ط.2
لبنان ،1435 :عالم الكتب ،ج.1
 -33عبد المتعال الصعيدي ،البالغة العالية ،عمم المعاني ،تح :عبد القادر حسين ،ط.2
 ،1411مكتبة اآلداب.
 -34عبد المتعال الصعيدي ،بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عموم البالغة ،ط .3مكتبة
اآلداب ،ج.1
 -35عمي بن محمد الشريف الجرجاني ،كتاب التعريفات ،تح :محمد عبد الرحمن ،ط .3لبنان:
 ،1433دار النفائس.
 -36عمر بن ثابت الثمانيني ،الفوائد والقواعد ،تح :عبد الوىاب محمود ،ط .1لبنان،1422 :
مؤسسة الرسالة.
 -37فاضل السامرائي ،الجممة العربية والمعنى ،ط .1لبنان ،1421 :دار ابن حزم.
 -38فضل حسن عباس ،البالغة فنونيا وأفنانيا ،ط .1اليرموك ،1405 :دار الفرقان.
 -39مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،تح :محمد نعيم ،ط.8
لبنان ،1426 :مؤسسة الرسالة.
 -40محمد أبو زىرة ،الشافعي حياتو وعصره وآراؤه وفقيو ،دط .القاىرة ،1978 :دار الفكر
العربي.
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 -41محمد أبو موسى ،خصائص التراكيب ،دراسة تحميمية لمسائل عمم المعاني ،ط .9القاىرة:
1435ه.
 -42محمد الطاىر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،دط .تونس :دت ،الدار التونسية لمنشر،
ج.30-16-03
 -43محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي ،سير أعالم النبالء ،تح :شعيب األرنؤوط ،ط .6بيروت:
 ،1409مؤسسة الرسالة ،ج.10
 -44محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح األدب ،تح :محمد ناصر الدين األلباني ،ط .4دب:
.1997
 -45محمد بن صالح العثيمين ،تفسير ابن العثيمين ،ط .1القاىرة1423 :ه ،دار ابن
الجوزي،ج.3
 -46محمد بن صالح العثيمين ،شرح أصول في التفسير ،ط .1المممكة العربية السعودية:
 ،1434مؤسسة محمد بن صالح العثيمين.
 -47محمد بن صالح العثيمين ،شرح دروس البالغة ،تح :صالح الدين محمود ،ط .1دب:
 ،2014دار النجاح.
 -48محمد بن عمر الحسين الرازي ،مناقب الشافعي ،تح :أحمد حجازي ،ط .1بيروت،1413 :
دار الجيل.
 -49محمد مصطفى الشاذلي ،الجوىر النفيس في شعر اإلمام محمد بن إدريس ،تح :محمد
إبراىيم سميم ،دط .القاىرة :دت ،مكتبة ابن سينا ،مقدمة التحقيق.
 -50محمد ناصر الدين األلباني ،صفة صالة النبي ،دط .الرياض :دت ،مكتبة المعارف.
 -51مصطفى الغالييني ،جامع الدروس العربية ،ط .1بيروت ،2003 :المكتبة العصرية.
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 -52يحي بن حمزة بن عمي العموي ،الطراز المتضمن ألسرار البالغة ،تح :عبد الحميد
ىنداوي ،ط .1لبنان ،1423 :المكتبة العصرية ،ج.2

ب -الدواوين الشعرية:
 -1أبو الطيب أحمد المتنبي ،ديوان المتنبي ،دط .بيروت.1403:
 -2أبو أُمامة زياد بن معاوية النابغة الذبياني ،ديوان النابغة الذبياني ،تح :حمدو طماس ،ط.2
لبنان1426 :ه ،دار المعرفة.
 -3أبو عبد اهلل محمد بن إدريس الشافعي ،ديوان الشافعي ،عناية :عبد الرحمن المصطاوي
ط .3بيروت ،1426 :دار المعرفة.
 -4ثابت بن أوس الشنفرى ،ديوان الشنفرى ،تح :إميل بديع يعقوب ،ط .3بيروت ،1417 :دار
الكتاب العربي.
ِ -5دعبل بن عمي الخزاعي ،شعر دعبل بن عمي الخزاعي ،تح :عبد الكريم األشتر ،ط.2
دمشق1403 :ه ،مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشق.
 -6سراج الدين محمد ،موسوعة روائع الشعر العربي ،لبنان ،دار الراتب الجامعية ،ج.1
 -7عبد اهلل بن عبيد اهلل بن الدمينة ،ديوان ابن الدمينة ،تح :أحمد راتب التفاح ،دط .دب:
 ،1379دار العروبة.
 -8عمي بن محمد بن الحسن أبو الفتح البستي ،ديوان أبي الفتح البستي ،تح :دربة الخطيب
ولطفي الصقال ،دط .دمشق1410:ه ،مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشق.
الرمة ،تقديم أحمد حسن سبح ،ط.1
 -9غيالن بن عقبة بن مسعود ذو الرمة ،ديوان ذي ّ
لبنان1415 :ه ،دار الكتب العممية.
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 -10قيس بن المموح مجنون ليمى ،ديوان قيس بن المموح ،تعميق :يسرى عبد الغني ،ط .1لبنان:
1420ه ،دار الكتب العممية.
 -11ىمام بن غالب بن صعصعة الفرزدق ،ديوان الفرزدق ،تقديم عمي فاغور ،ط .1لبنان:
 ،1407دار الكتب العممية.

ت -الرسائل اجلامعية:
 -1إدريس محمد أبكر محمد ،اإلظيار في مقام اإلضمار في تفسير التحرير والتنوير،
ماجستير ،ماليزيا ،2014 :جامعة المدينة العالمية.
 -2حامد صالح خمف الربيعي ،التعريف في البالغة العربية ،ماجستير ،المممكة العربية
السعودية1409 :ه.
 -3عائشة عبيزة ،دراسة وظيفية ألسموب التوكيد في القرآن الكريم ،دكتوراه ،2009 ،باتنة
الجزائر.

ث -اجملالت:
 -1عبد الرزاق حسين بن أحمد" ،اإلظيار في مقام اإلضمار في القرآن الكريم" ،مجمة الوعي
االسالمي ،الكويت ،1433 :ع.32
 -2عدنان جاسم الجميمي" ،اإلظيار واإلضمار وتفاعل نظم الخطاب القرآني" ،مجمة كمية
العموم اإلسالمية ،العدد السادس عشر.
 -3نوفل إسماعيل" ،العدول عن اإلضمار إلى اإلظيار" ،سورة يوسف أنموذجا ،مجمة ديالي،
 ،2009ع.38
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ج -مواقع الشابكة:
 -1منتدى أىل الحديث ،أكثر من  40حديث لإلمام الحسن البصري ،أحمد أبو رمان.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=312673

 -2منتدى الشعر والشعراء:2016/05/29 ،
http://falih.ahlamontada.net/t1607-topic
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