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 املقدمة



 بسم اهلل الزمحن الزحٍم 

 الحمد  رٌب العالميف ، كصبلتو عمى رحمتو لمعالميف ميحٌمدو كعمى أىؿ بيتو الميطيَّريف.  

كنتي أراني مٌياالن إلى دراسة النحك العربٌي ميبلن ليس بالقميؿ ، حتى كقفني ىذا الميؿي طالبان في قسـ  
الكمية نفسيا طالبان في مرحمة  سنحت لي العكدة إلى سنيف مف ال عربية في كمية اآلداب ، كبعد عددالمغة ال

الماجستير ، فكجدتيني مٌياالن ىذه المٌرة إلى الدرس الداللٌي ، كلٌما صار زمف تحديد المكضكع صرتي أميؿ إلى 
بحث أقارب فيو بيف ميمٌي : النحكٌم كالداللٌي ، فخمص االختيار إلى دراسة داللة أسمكبي اإلضراب 

اؾ ، كىك بحث نحكٌم داللٌي ػػ كما أردتي لو ػػ بيد أٌنو ينبغي عمٌي انتخاب نٌص تمتقي فيو رغبتام ، كاالستدر 
النٌص القرآني ، إاٌل أٌف نسخة الكتركنية مف رسالة ماجستير في فرجكتي ليذه الدراسة ػػ بادئ األمر ػػ كركدىا 

ٍبران مكسكمة بػ )أساليب اإل ضراب كاالستدراؾ في القرآف الكريـ  لمطالبة انجا في جامعة أـ القرل أيحطتي بيا خي
ألكت عناف البحث عف ىذا المكرد ، كعمى الرغـ مف أف ىذه الدراسة لـ تخؿي مف جيد طٌيب إبراىيـ اليمانٌي 

ـٌ شتات ىذيف  ، بؿ لـ تقـ الباحثة لـ تخرج عف اإلطار التراثٌي لؤلسمكبىيفإاٌل  في جزء كبير منيا إاٌل بم
بيدى انو ال مف كتب التفسير ككتب معاني القرآف كأعاريبو ، كىك عمؿ ال يخمك مف جٌد كجيد ، األسمكبيف 

التي أريد  ، فكجدتو لـ ييدرىس مف الجيةفيٌممتي صكب )نيج الببلغة  ييغني عف دراسة داللٌية لممكضكعيف ، 
باإلثارات المغكٌية رسكلو ػػ مكتنزان  دراستيا بيا ، فرغبتي في كركده لككنو نٌصان عاليان ػػ بعد كتاب ا كحديث

 فضبلن عف إعراض النحكييف القدماء عف االستشياد بنصكصو في المدكنة النحكية . ،كالداللٌية 

 دراسة داللٌية  . ضراب كاالستدراؾ في نيج الببلغة فاستكل العنكاف )اإل

بلـ التداكلٌي اليكمٌي ، كتأتي أىمية اإلضراب كاالستدراؾ في الدرس المغكم مف شيكعيما في الك 
كحاجة المتكمـ المستمرة إلييما لمدٌقة التي يتكٌخاىا ، كإلحداث التأثير في المتمٌقي ، كمٌما يزيد في أىميتيما 

ة ليذيف المكضكعيف ة كالتأثيريٌ ، كعمى الرغـ مف القيمة المغكيٌ بسبب و ي النحك كالببلغة ممى إلى عً يما يىمتٌاف أنٌ 
تبٌدل بإخضاعيما لسمطة نحكٌية ، مف جية ، كتشتيت الحديث عف كٌؿ يف تعسفان النحكيٌ  يا مفيما لقً إال أنٌ 

 ،مف جية أخرل مٌما لـ ييييّْئ لمدارس الكقكؼ عمى رؤية متبمكرة ناضجة  مكضكع في أكثر مف باب نحكٌم 
بعض أىؿ الببلغة  ببذرة بذرىا أذىبرؤاىـ حتى إىماالن تمثؿ بتشٌظي ف يالببلغيٌ في الكقت نفسو مف  كلىًقيا
 كاستدراكان ببلغييف مكازييف لئلضراب كاالستدراؾ النحكييف . فرز إضرابان تي  رجىى ليا أفٍ كاف يي 

 بأىـٌ النتائج .في فصكؿ ثبلثة تعقبيا خاتمة ىذه كجاءت الرسالة        

عف اإلضراب ؿ فكاف لدراسة اإلضراب النحكٌم في نيج الببلغة ، إذ ابتدأتو بتمييد أٌما الفصؿ األك  
في المغة كاالصطبلح ، كتتٌبًع المصطمح تاريخٌيان حتى استقراره ، ثـ جاء المبحث األكؿ لداللة اإلضراب 

 .المبحث الثاني لداللتو االنتقالٌية ك ، اإلبطالٌية 



ثاني لدراسة االستدراؾ النحكٌم في نيج الببلغة ، فصنعت بتمييده ما صنعت الفصؿ ال كخيصّْص 
مباحث ثبلثة تبعان لدالالت االستدراؾ الثبلث : النقيضٌية كالضدٌية كالخبلفٌية األكؿ ، ثـ قٌسمتو  بتمييد الفصؿ

. 

  ، في نيج الببلغة فراؾ السياقٌيياإلضراب كاالستددالالت في حيف جاء ثالث الفصكؿ مكسكمان بػ ) 
السياؽ ، كتشٌعب ىذا الفصؿ إلى ميحاًكالن رصد مكاضعيما التي غابت فييا أدكات كٌؿ منيما ، فأدؿَّ عمييا 

 ا احتمميما معان .مى ثبلثة مباحث : األكؿ خيصّْص لئلضراب السياقٌي ، كالثاني لبلستدراؾ السياقٌي ، كاآلخر لً 

نة أىـٌ ما كصؿ إليو البحث مف نتائج ، كقد فرضت طبيعة كفي نياية البحث استقٌرت الخاتمة ميضمَّ  
 ان مف الرسالة أكثر مٌما شغمو فصبلىا : األكؿ كالثالث منفردىيف .البحث أف يشغؿ الفصؿ الثاني حٌيز 

كقد تكٌسؿ البحث بكٌؿ ما ييسيـ في إضاءة النٌص إضرابٌيان أك استدراكٌيان ، كًذكر مناسبتو ، كشرح 
مدخبلن لتفكيؾ النٌص ، كحرصتي ػػ ما أمكنني الحرص ػػ عمى أٍف تسير  لككف الشرح ;معناه العاـ شرحان كجيزان 

الدراسة عمى ىٍدم منيج كصفٌي تحميمٌي يرغب عف إسقاط قكاعد اإلضراب كاالستدراؾ النحكٌية عمى نصكص 
في نصكص النيج  عرفة اٌطراد ما انتيي إليو النحكيكفنيج الببلغة إسقاطان تعسفٌيا ، بؿ يرغب في م

ٌية كاالستدراكٌية ، أك عدـ اٌطراده ، فإٍف كاف ثمة اختبلؼ فسيتكٌفؿ التحميؿ إبرازه ، كلك اقتضى األمر اإلضراب
 لعبارات ميعٌينة مف مثؿ )أثار تكٌىمان  ، ك)لـ ييثر تكٌىمان  في ثاني الفصكؿ كثالثيا .   ان تكرار 

كبات ، كربما ترشح عنيا فكائد ، الدراسة ػػ كسائر الدراسات ػػ تكتنفيا صعىذه كمف فاضؿ القكؿ أٌف  
الذيف بحثكا في نيج الببلغة جيؿُّ أٌما الصعكبات فأىٌميا قٌمة الدراسات المغكٌية في نيج الببلغة قٌمة ممحكظة ، ف

تناكلو شارحيف معناه العاـ ، ميفٌسريف الغامضة مف مفرداتو ، تتأرجح شركحاتيـ بيف ميغٌمب لمجانب التاريخٌي 
ىذه العقبة  تذليؿي كاف مامان ، ك دٌم ، أك غيرىا ، بعيديف عف التحميؿ المغكٌم ػػ عمكمان ػػ إاٌل لً العقأك  أك الفمسفيٌ 
كسيمةن الستدرار معانييا ، كىك األمر الذم استنزؼ ; تأٌمبلن ممٌيان في النصكص المدركسة  الباحث يقتضي مف

 .ٌمو مف كقت الدراسة جي 

في بعض جكانب المكركث النحكم المتعمقة باإلضراب أك االستدراؾ أٌما الفكائد فتتمٌثؿ بإعادة النظر  
لمعرفة اتساؽ ما انتيى إليو النحكيكف مع النٌص ; في ضكء الخطاب اإلضرابي كاالستدراكي نيج الببلغة 

العالي ، أك عدـ اتساقو ، كتتمٌثؿ كذلؾ في لفت الذىف إلى السياؽ المينتج لئلضراب كاالستدراؾ السياقييف ، 
لفت الذىف ثانية إلى أٌف مف نصكص نيج الببلغة ما يمكف أٍف ييكظَّؼ باتجاه اإلضراب السياقي بكجو ،  ثـ

كباتجاه االستدراؾ السياقي بكجو آخر ، كىك األمر التي حاكلت الدراسة بفصميا الثالث تسميط بعض الضكء 
 غير مسبكقة بدراسة مماثمة . عميو ، إذ يٌدعي البحث في حدكد ما تتٌبعو أٌف ىذه الدراسة السياقية 



ٌمات المصادر المغكٌية ، النحكٌية منيا كالصرفٌية كالمعجمٌية ، ككتب كألزمني البحث كقكفان عمى أي  
ثّْقت النصكص المدركسة مف كتاب )نيج الببلغة ، ميكاًئمان في كٌؿ ذلؾ بيف رؤيتييا التراثٌية كالحداثٌية ،  كقد كي

شركح نيج الببلغة ،  غنى لمبحث عف االستعانة بو كمٌما الالصالح ، الببلغة  بضبط الدكتكر صبحي 
البف ميثـ البحرانٌي ، الببلغة  نيج )شرح ، ك محمد أبك الفضؿ إبراىيـ شرح ابف أبي الحديد بتحقيؽ الدكتكرك
 لمحمد جكاد مغنية كغيرىا مف الشركح .  في ظبلؿ نيج الببلغة)لحبيب ا الخكئٌي ، ك  منياج البراعة)ك

كختامان أجدني ميمزمان أٍف أنٌكه بأستاذم المشرؼ األستاذ المساعد الدكتكر تراث حاكـ الزيادٌم ، الذم 
 .  ما كاف البحث ليستكم عمى سيكًقو لكال مىبلحظو كرؤاه كتكجيياتو ، فجزاه ا خيران عمى ما أسدل كأبدل

، كمف ثـٌ تسكيؽ ذلؾ الفيـ  ()التصٌدم لفيـ كبلـ اإلماـ أمير المؤمنيف  عمٌي القكؿ إفٌ  كحقيؽه  
! كلذا كانت ىذه الدراسة سعيان لميقاربة النٌص العالي ميقاربة ما ، كقراءة عٌنت  عظمىلآلخر ، مسؤكلٌية 

اٌل ف  الحمد كالمً لمباحث ، فإٍف أصاب فٌممو )  داد .السَّ   )و استفرغ جيده ، كمف ا نٌ حسبو أٌنة ، كا 
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 مدخل :

المغة ، إذ يتناكؿ معناه في اإلضراب الجانب التنظيرم مف بمدخؿ ىذا الفصؿ  ييعنى 
لفكرة ككف المضرب عنو )اإلضراب  كاستقراره ، كيناقش مصطمح  نشأةؼ عمى كاالصطبلح ، كيق

 عف أدكات اإلضراب . كمف ثـٌ يتحٌدثكالمسككت عنو التي يقكؿ بيا النحكيكف ، 

 

 مغة :في الاإلضراب  ــ 1

: ق  ّّٗ)تكقػػػػاؿ الجػػػػكىرم ،   ُ)كػػػػٌؼ  :  جػػػػاء فػػػػي معجػػػػـ العػػػػيف ))كأضػػػػرب فػػػػبلف عػػػػف كػػػػذا أمٍ 
إذا كانػػت  بان ضػػرً طػػرؽ ، تقػػكؿ رأيػػت حيػػة مي أ : ضػػرب أمٍ أ، ... ، ك فيػػو أقػػاـ  : ))أضػػرب الرجػػؿ فػػي بيتػػو أمٍ 

، ككرد فػي لسػاف العػرب ))كأضػربتي عػف الشػيء : كففػتي   ِ)أعػرض   : ساكنة ال تتحرؾ ، كأضرب عنو أمٍ 
أصؿ  ، ثـ يذكر أفٌ   ّ)أعرض  :  ضرب عنو أمٍ أضرب عنو : صرفو ، ك أكأعرضتي ، كضرب عنو الذكر ك 

عف جيتو ضربو بعصاه ؛ ليعدلػو   ْ)يصرفو قكلو : ضرب عنو الذكر ىك ))أٌف الراكب إذا ركب دابة فأراد أفٍ 
 .  ٓ)فكضع الضرب مكضع الصرؼ كالعدؿ  ، عف الجية التي يريدىا 

 ـ يمكف استشفاؼ بعض األمكر :ا تقدٌ كممٌ  

ة ، كقػػكؿ الخميػػؿ بكسػػاطة حػػرؼ الجػػر )عػػف  ، الػػذم يكػػكف ممفكظػػان مػػرٌ ل الفعػػؿ )ضػػرب كأضػػربى  يتعػػدٌ  أ ػػػػ
: أضػرب الرجػؿ فػي  سػالؼـ : كأضرب فبلف عف كػذا ، كميقػٌدران مػرة أخػرل ، كقػكؿ صػاحب الصػحاح التقدٌ المي 

  . كهػػػ: أضرب الرجؿ عف الخركج كنحأقاـ ، فيك عمى تقدير:  بيتو أمٍ 

 رة ىك الميضرىب عنو .قدَّ ما يقع بعد )عف  الممفكظة أك المي  ب ػػ

: ىػك تػػرؾه  ، أمٍ سػابؽ  فعػؿالقيػاـ ب عػف ة الكػؼٌ حالػمثٌػؿ إلضػراب يي أطػراؼ المػادة المغكيػة تيممػح إلػى أٌف ا ج ػػػ
بطاؿ لما سبؽ ،  ما ييكحي بأٌنو انتقاؿ مف السابؽ إلى البلحػؽ مػف   إلضرابػ )اكال نجد في المعنى المغكم لكا 
 .غير تٍرؾو لؤلكؿ 

                                                           
ٔ
 .ِبكح )ضوة(  ٖٔ/  7اٌؼ١ٓ  ـ 
ٕ

 .ِبكح )ضوة(  1ٙٔ/  ٔـ اٌٖؾبػ 
ٖ

 ِبكح )ضوة( . 7ٗ٘/  ٔـ ٌَبْ اٌؼوة 
ٗ
ْْ  ـ رجلٚ اٌؼجبهح  ْْ  غ١و َِٕغّخ ، ئم ٠ٕجغٟ أ  ٠ٖوفٙب ػٓ عٙزٙب ضوثٙب ثؼٖبٖ ; ١ٌؼلٌٙب ػٓ اٌزٟ رو٠ل٘ب . رىْٛ : فأهاك أ
٘
 ِبكح )ضوة( .  7ٗ٘/  ٔـ ٌَبْ اٌؼوة  



 

 :اإلضراب في االصطالح  ــ 2

:  ىػ   ُٖٔ)ت  قكؿ الشريؼ الجرجاني ػ فقد كردت فيو تعاريؼ عدة منياػػ اصطبلحان ػا اإلضراب أمٌ  
صػػاحب كٌشػػاؼ اصػػطبلحات الفنػػكف ، كيػػرل   ٔ)))اإلضػػراب ىػػك اإلعػػراض عػػف الشػػيء بعػػد اإلقبػػاؿ عميػػو  

، كيعٌرفػو   ٕ)لما قبمو ، كقد يككف بمعنى االنتقاؿ مف غرض إلى آخر   ))معنى اإلضراب اإلبطاؿي  أفٌ  كالعمـك
 .  ٖ)و ))اإلبطاؿ كالرجكع  ىػ  بأنٌ َُْٗالكفكم )ت 

 كيفيـ البحث مف التعريفات اآلنفة الذكر أمراف : 

عػف  بى أضػرى  عنػو : قػاؿالمضرىب عنو مٌما اعتاد الميضًرب فعمو كالقياـ بو ، فمف اعتاد القراءة ػػ مػثبلن ػػػ يي أكالن ػػ 
 قاؿ لو ذلؾ .فبل يي  ألـ يقر  الذما القراءة ، إذا تركيا ، أمٌ 

، إذ الداللة فييما ىي ثانيان ػػ يجد البحث تساكقان بيف التعريفيف األكؿ كالثالث ، كبيف المعنى المغكم لئلضراب 
، كأمػا إذ جعػؿ معنػى اإلضػراب ىػك اإلبطػاؿ ، ا التعريؼ الثاني فمـ ينػأى كثيػران عػف ذلػؾ التسػاكؽ اإلبطاؿ ، أمٌ 

   . عمى نحك التقميؿ بقكلو : )كقد يككف بمعنى االنتقاؿ قيا فساداللة االنتقاؿ 

  

   

 ــ نشأة مصطمح اإلضراب : 3

صطمىحان استقراره مي تابعان ظيكره ، ثـ مي  كييفعمى أسمكب اإلضراب في كتب النح ػػ ىناػػ أقؼ  أحاكؿ أفٍ 
مراعاة الترتيب الزمنػي لممصػادر  عمى ؿ المكضكع ، حريصان الذم يتخمٌ  ستعرضان الخبلؼ النحكمٌ كمفيكمان ، مي 

 ليتبٌدل بكضكح تكامؿ المصطمح كالمفيـك حتى كصكليما حٌد االستقرار . ة ابتداءن بالسابقة منيا ;النحكيٌ 

ؿ راكػػع بػػؿ ))مػػررت برجػػ: ر لمصػػطمح اإلضػػراب ، فيػػك يقػػكؿ ٍكػػال ذً ىػػػ  َُٖ)تففػػي كتػػاب سػػيبكيو 
ٌمػػسػػاجد ، إٌمػػ ))مػػررت برجػػؿ صػػالح بػػؿ  ثػػـ يقػػكؿ فػػي مكضػػع آخػػر :،   ٗ)ا نسػػي فػػذكر  ا غمػػط فاسػػتدرؾ ، كا 

. فيػػػك يعبػػػر عػػػف  َُ)و ابتػػػدأ بكاجػػػب  و يجػػػيء عمػػػى النسػػػياف أك الغمػػػط ، فيتػػػدارؾ كبلمػػػو ؛ ألٌنػػػطػػػالح ، كلكٌنػػػ
 ؾ .  اإلضراب باالستدراؾ أك التداري 

                                                           
ٙ
 . 7ٕـ اٌزؼو٠فبد /  
7
 . 1ٕٔ/  ٔـ وْبف إطالؽبد اٌفْٕٛ ٚاٌؼٍَٛ  
1
 . 7ٖٔـ اٌى١ٍّبد /  
ٕ

 . ٖٓٗ / ٔـ اٌىزبة 
ٔٓ
 . ٖٗٗ/  ٔ ٔفَٗـ  



)تيضًرب  في كبلمو عف البدؿ ، إذ يذكر مثاالن : مررت برجػؿ حمػارو ، ثػـ نعـ يستعمؿ سيبكيو الفعؿ 
ٌمػػ ا أفٍ يقػػكؿ : ))إٌمػػ تيضػػرب عػػف مػػركرؾ بالرجػػؿ ،  يبػػدك لػػؾ أفٍ  ا أفٍ تكػػكف غمطػػتى أك نسػػيتى فاسػػتدركتى ، كا 

 .  ُُ)أردتى غير ذلؾ ، كمثؿ ذلؾ قكلؾ : ال بؿ حمار  كنتى كتجعؿ مكانو مركرؾ بالحمار ، بعدما 

 ىػػػ  ِٖٓ)ت  ػ أثػػران عنػػد المبػػردػػػعمػػى مسػػتكل المصػػطمح  ػنجػػد لمخمػػط بػػيف اإلضػػراب كاالسػػتدراؾ ػػػكقػػد 
ٍمػران ، مي نٌبػ)) كذلؾ أٌنؾ تقكؿ : ضربتي زيػدان ، ناسػيان أك غالطػان ، ثػـ تػذكر أك تي  :بقكلو  سػتدركان و فتقػكؿ : بػؿ عى

حي اإلضػػػراب صػػػطمى بػػػيف مي  عمػػػى عػػػدـ فصػػػؿ حػػػادٌ سػػػتدركان  يػػػدٌؿ )مي : ، فقكلػػػو  ُِ)ثبتػػػان لمثػػػاني تاركػػػان لػػػؤلكؿ  مي 
 كاالستدراؾ .

ة لػـ تكتسػب صػيغتيا غاتو ؛ فأغمػب المصػطمحات النحكٌيػسكٌ كقد يككف لعدـ الفصؿ ىذا عند األكائؿ مي 
صػطمح بػأقرب لفػظ إلى تعريػؼ المي  كييفا يدفع بالنحصطمحاتو ، ممٌ كمي  بسبب مف ًجدَّة ىذا الففٌ  ;النيائية بعدي 

لتكضيح مفيـك اإلضراب ، كمػف  عمى المقصكد ، إذ كاف األكائؿ ))يطمقكف لفظ االستدراؾ بمعناه المغكمٌ  داؿٌ 
ف تاريخيػػا كانػػت ر مػػالثقافػػة العربيػػة فػػي ذلػػؾ الكقػػت الميبكّْػػ ، كمػػف المعمػػـك ))أفٌ   ُّ)ىنػػا جػػاء الخمػػط بينيمػػا  

، كاختيػارىـ لمفػظ   ُْ)عمػى المقصػكد  قريػب الداللػة  ماس الميصطمح مف أسػاس لغػكمٌ لتً شديدة الحرص عمى ا
المعنػػػى المعجمػػػٌي الحػػػديث عػػػف فػػػي أتي عميػػػو البحػػػث لػػػو سػػػبب يػػػ  اإلضػػػراب)إليضػػػاح معنػػػى   االسػػػتدراؾ)

 .في الفصؿ الثاني مف ىذه الرسالة لبلستدراؾ 

رة عػػػف اإلضػػػراب ؛ باسػػػتعمالو تطػػػكٌ د فػػػي غيػػػر ىػػػذا المكضػػػع مػػػف كتابػػػو قػػػٌدـ لنػػػا رؤيػػػة مي المبػػػرٌ  أفٌ  بيػػػدٌ 
مػػا ىػػك نقطعػػة : ))فإنٌ ٌده )بػػؿ  أيَـّ أدكات اإلضػػراب ثانيػػان ، إذ يقػػكؿ عػػف )أـ  المي عىػػمصػػطمح اإلضػػراب أكالن ، كبً 

ان بػػػػيف )بػػػػؿ  ك )أـ  داللٌيػػػػ ، كأكثػػػػر مػػػػف ذلػػػػؾ أٌنػػػػو استشػػػػعر فرقػػػػان   ُٓ)عمػػػػى معنػػػػى بػػػػؿ  عػػػػف األكؿ إضػػػػراب 
 .  ُٔ)كف مشككؾ فيو  ػظنػ ))ما يقع بعد )بؿ  يقيف ، كما يقع بعد )أـ  مػػػاإلضرابيتيف ف

بػػٌردعنػػد أكثػػر كضػػكحان  ريػػؽ بػػيف اإلضػػراب كاالسػػتدراؾكبػػدا التف  كه )بػػؿ  لئلضػػراب ، ك)لكػػٍف  زٍ بعىػػ المي
، كيظيػر أٌف ىػذا   ُٖ)، كبقكلو عف )بؿ  : ))كمعناىا اإلضػراب عػف األكؿ ، كاإلثبػات لمثػاني    ُٕ)لبلستدراؾ

حصػران   لداللة كبلمو عمى اإلضراب اإلبطاليٌ  ;مف المعنى المعجمٌي لئلضراب  المبٌردفاده المعنى لػ )بؿ  قد أ
كتابعػػو فػػي ىػػذا عػػدد مػػف ه باإلثبػػات لمثػػاني إثبػػات الحكػػـ الػػذم قػػد يكػػكف ميكجبػػاى كقػػد يكػػكف منفٌيػػان ، ، كمقصػػكدي 

)مػػف  ىػػػ  ، كالصػػيمرمٌ ّٓٗىػػػ  ، كابػػف جنػػي )تّْٖىػػػ  ، كالرمػػانٌي )تُّٔالنحػػكييف مثػػؿ ابػػف السػػراج )ت

                                                           
ٔٔ
 . 4ٖٗ/  ٔـ اٌىزبة  
ٕٔ
 . 14ٕ/  ٖـ اٌّمزضت  
ٖٔ
 . ٘ـ اإلضواة ٚاالٍزلهان فٟ اٌمواْ اٌىو٠ُ )هٍبٌخ ِبعَز١و( /  
ٔٗ
 . 4ٗـ ثالغخ اٌؼطف فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ كهاٍخ أٍٍٛث١خ /  
ٔ٘
 . 14ٕ/  ٖـ اٌّمزضت  
ٔٙ
 . 14ٕ/  ٖ ٔفَٗـ 
ٔ7

 . ٓ٘ٔ/  ٔ اٌّمزضتـ ٠ٕظو 
ٔ1
 .ـ ٔفَٗ  



ىػػػػ  ، كالرضػػػٌي االسػػػتراباذٌم ّْٔىػػػػ  ، كابػػػف يعػػػيش )تّٖٓنحػػػاة القػػػراف الرابػػػع اليجػػػرم  ، كالزمخشػػػرٌم )ت
 .  ُٗ)ىػ ٖٖٔ)ت

ىذا ىك التعريػؼ األكؿ لئلضػراب ، كىػك لػـ ييعػدـ نقطػة قػكة ، كلػـ يخػؿي مػف نقطػة ضػعؼ ، أمػا قكتػو 
فمتأٌتيػػة مػػف تسػػاكقو مػػع المعنػػى المعجمػػٌي ، كمػػع التصػػٌكر الػػذىني الميتعػػارؼ لمفيػػـك اإلضػػراب ، كأمػػا ضػػعفو 

ىذا األخير ليس فيو إضراب  فيتمٌثؿ بانطباقو عمى نكع كاحد مف اإلضراب ىك اإلبطالٌي دكف االنتقالي ، ألفٌ 
لتػػػأطير الداللػػػة اإلضػػػرابٌية ، كتسػػػكيقيا  ;)بػػػالمعنى المغػػػكم  ، أك إعػػػراض عػػػف الحكػػػـ األكؿ ، بػػػؿ جػػػيء بػػػو 

لممتمٌقي ، فيككف ))في انتقالػؾ عػف األكؿ إلػى الثػاني مػف المعنػى مػا ال يكػكف لػك أخبػرت بالثػاني ، كلػـ تنتقػؿ 
 ض عنو .عرً كٌمـ كاف قاصدان اإلتياف بالحكـ األكؿ ، فكيؼ يي ، بمعنى أٌف المت  َِ)إليو مف األكؿ  

ط فيو مً داللتيف ، فيي ))تأتي لتدارؾ كبلـ غي )بؿ  فقد جعؿ ألداة اإلضراب ىػ  َّْ)ت  أٌما الزجاجيٌ 
 .  ُِ)في غيره   بؿ عمران ، كتككف لترؾ شيء مف الكبلـ كأخذو  : تقكؿ : رأيت زيدان 

ىػػػػػػػػ  ، كالزركشػػػػػػػٌي ُٕٔىػػػػػػػػ  ، كابػػػػػػػف ىشػػػػػػػاـ األنصػػػػػػػارٌم )تٗٔٔ)تكمٌمػػػػػػػف تابعػػػػػػػو ابػػػػػػػف عصػػػػػػػفكر 
 .  ِِ)ىػ ْٕٗ)ت

ىػػذا ىػػك التعريػػؼ الثػػاني ػػػػ المتػػأخر عػػف سػػابقو زمنػػان ػػػػ كيبػػدك أٌف أصػػحابو أخفقػػكا فػػي كضػػع حػػٌد كاحػػد   
ًمط فيو  تعريفػان لئلضػراب اإلب طػالٌي ، يجمع نكعيو ، فجعمكا لكٌؿ نكع حٌدان ، فصار قكليـ )تأتي لتدارؾ كبلـ غي

كقكليـ )تككف لترؾ شيء مف الكبلـ ، كأخذو في غيره  تعريفان لئلضراب االنتقالٌي ، كلـ يضعكا حػٌدان لئلضػراب 
 ػػ قبؿ تفريعو إلى فرعيف ػػ يندرج تحتو نكعا اإلضراًب .

 قسميف .ـ اإلضراب بحسب داللة أداتو قسٌ ىك مف الزجاجٌي كبيذا يككف 

مػع  االصطبلحٌي لئلضػراب مػع معنػاه المعجمػٌي لكجػدنا التسػاكؽ تاٌمػان  كلك أردنا معرفة تساكؽ المعنى
إذ لػيس فيػو إعراضػان  ;لتحٌقؽ اإلعراض فػي المغػة كاالصػطبلح ، كلػيس كػذلؾ االنتقػالٌي  ;اإلضراب اإلبطالٌي 

نػػى كمٌيػػان ، كلػػذا يػػرل البحػػث أٌف إطػػبلؽ لفػػظ اإلضػػراب عمػػى اإلبطػػالٌي ىػػك عمػػى نحػػك المطابقػػة التاٌمػػة مػػع المع
المعجمػػٌي ، أٌمػػا إطبلقػػو عمػػى االنتقػػالٌي فيػػك عمػػى نحػػك التسػػامح كالتجػػٌكز فػػي المصػػطمح ، كقػػد استشػػعر ىػػذا 

                                                           
ٔ4
، ٚاٌّفًٖ فٟ  ٖٙٔ/ ٔ، ٚاٌزجٖوح ٚاٌزنووح  7ٔ، ٚاٌٍّغ فٟ اٌؼوث١ّخ / 4ٗ، ِٚؼبٟٔ اٌؾوٚف /  7٘/  ٕاألٕٛي فٟ إٌؾٛ ـ ٠ٕظو  

 .  1ٔٗـ 7ٔٗ/  ّٗوػ اٌوضٟ ػٍٝ اٌىبف١خ ٚ ، ٕٙ/  ٘، ّٚوػ اٌّفًٖ : اثٓ ٠ؼ١ِ  1ٖٓػٍُ اٌؼوث١خ / 
ٕٓ
  ّٟ  . ٖٔٗ/  ٔـ اٌج١َظ فٟ ّوػ عًّ اٌيعبع
ٕٔ

 . ٗٔ/   ـ ؽوٚف اٌّؼبٟٔ
ٕٕ
 .1ٕ٘/  ٗ، ٚاٌجو٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌموآْ  1ٖٙ/ ٖ، ٚأٚضؼ اٌَّبٌه ئٌٝ أٌف١خ اثٓ ِبٌه  ٕٖٕ/  ٔـ ٠ٕظو اٌّمّوة  



، كقػػاؿ   ِّ)فيػػد : ))اإلضػػراب مػػع اإلبطػػاؿ  الفػػرؽ بعػػض النحػػكييف ، فقػػاؿ عػػف )بػػؿ  فػػي النػػكع األكؿ بأٌنيػػا تي 
 يريف فرؽ بٌيف .    ، كبيف التعب  ِْ)  كع الثاني : ))كفييا معنى اإلضرابعنيا في الن

يجػاب ذكى أٌف اإلضراب معناه ))اإلضراب عف األكؿ حتى يصير بمنزلػة مػا لػـ ييػ كذكر الصيمرمٌ  ر ، كا 
المعنػػى لمثػػاني كقكلػػؾ : مػػا جػػاءني زيػػد بػػؿ عمػػرك ،...، كتقػػكؿ جػػاءني زيػػد بػػؿ عمػػرك ، فػػالنفي كاإلثبػػات فيػػو 

 .  ِٓ)سكاء ؛ ألٌف األكؿ بمنزلة ما لـ تذكره  

ٍكمػػػان كاحػػػدان ، ىػػػك كػػػكف  ؤٌديػػػافميف عمػػػى أداة اإلضػػػراب يي تقػػػدٌ اإلثبػػػات كالنفػػػي المي  يػػػرل أفٌ  فالصػػػيمرمٌ  حي
))اإلضراب جعؿ الحكـ  ، إذ قاؿ : االستراباذمٌ  ف كافقو الرضيٌ ممٌ ك ر ، ذكى الكبلـ السابؽ لؤلداة بمنزلة ما لـ يي 

 .  ِٔ)عميو  األكؿ مكجبان كاف أك غير مكجب كالمسككت عنو بالنسبة إلى المعطكؼ 

رع منيػا لة ، ثػـ إكسػاب كػؿّْ فػأالمسػ بتفريعػو ةمختمفػ صػكرةعالج األمر ب قدىػ  فِٕٔتا ابف مالؾ )أمٌ 
د داللػػة أداة اإلضػػراب بحسػػب مػػا يتمكىػػا مػػف جممػػة أك مفػػرد مػػرة ، كبحسػػب مػػا حػػدٌ  إذ داللػػة ال يحيػػد عنيػػا ،

كػاف الكاقػع بعػدىا جممػة فيػي لمتنبيػو عمػى انتيػاء  : ))فػإفٍ يقكؿ فرد مف إيجاب أك نفي مرة أخرل ، يسبؽ المف
ف كقع بعػدىا مفػرد  كلػيس قبمػو نفػي كال ، غرض كاستئناؼ غيره ، كال تككف في القرآف إال عمى ىذا الكجو ، كا 

كاف قبؿ المفرد نفػي أك نيػي آذنػت بتقريػر حكمػو ،  نيي فيي إلزالة حكـ ما قبميا كجعمو لما بعدىا ،...، فإفٍ 
 .  ِٕ)لما بعده  ه ؿ ضدٌ كبجعٍ 

 

 تعميقاف : عمى ىذا النٌص لمبحث ك 

حصر ابف مالؾ داللة )بؿ  المتبكعة بجممة بداللة كاحدة ، كىي التنبيو عمى انتياء غرض كاستئناؼ  األكؿ :
ػ ػػػليػػا  عمػػى أفٌ  كييفالنحػػرأم  باإلضػػراب االنتقػػالي ، بيػػد أفٌ  غيػػره ، كىػػك مػػا اصػػطمح عميػػو النحكيػػكف الحقػػان 

 .  ِٖ)ػ داللتيف ، ىما نكعا اإلضراب : اإلبطالي كاالنتقاليػكالحاؿ ىذه 

التعمػيـ رفضػو غيػر كاحػد مػف داللة كاحدة )ىػي االنتقػاؿ  ، كىػذا عمى ابف مالؾ )بؿ  القرآنية  قصرى  الثاني :
 عمػػى ىػػذا ))ككىػػـ ابػػف مالػػؾ إذ زعػػـ فػػي شػػرح كافيتػػو أنيػػا ال تقػػع فػػي التنزيػػؿ إالٌ ، فػػردُّكه بقػػكليـ :  كييفالنحػػ

 .  ِٗ)الكجو  
                                                           

ٕٖ
 . 1ٖ/  ـ ِٖبث١ؼ اٌّغبٟٔ فٟ ؽوٚف اٌّؼبٟٔ 
ٕٗ
 ـ ٔفَٗ . 
ٕ٘

 . ٖٙٔ/  ٔـ اٌزجٖوح ٚاٌزنووح  
ٕٙ

 . 1ٔٗـ 7ٔٗ/  ٗـ ّوػ اٌوضٟ ػٍٝ اٌىبف١خ 
ٕ7

 . ٖٕٗٔـ  ٖٖٕٔ/  ٖاٌْبف١خ  ـ ّوػ اٌىبف١خ 
ٕ1
 ٕ( ، ٚؽب١ّخ اٌقضوٞ ػٍٝ ّوػ اثٓ ػم١ً : ٕ٘بِِ ) 1ٖٙ/  ٖ، ٚأٚضؼ اٌَّبٌه ئٌٝ أٌف١خ اثٓ ِبٌه   ٕٖٕ/  ٔـ ٠ٕظو اٌّموة  

 . 71/ ؼبٟٔ اٌؾوٚف فٟ اٌؼوث١خ ، ٍِٚٛٛػخ ِ ٕٕٗ/  ٖ، ِٚؼبٟٔ إٌؾٛ  ٖٓٙ/ 
ٕ4

 .  4ٕ٘/  ٗ اٌجو٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌموآْ ، ٠ٕٚظؤٕٔ/  ٔػٓ وزت األػبه٠ت ـ ِغٕٟ اٌٍج١ت 



مػا  ذىػب إلػى أفٌ إذ مختمػؼ عٌمػا تقػدـ ،   التسػييؿكتابػو )شػرح كالبف مالؾ حػديث عػف اإلضػراب فػي 
ر عمى كٌؿ حاؿ ، فإف كاف قبميا نيي أك نفي فيي بيف حكميف مي  ا ))إف كاف ، كأمٌ   َّ)ريف  قرَّ ))بعد )بؿ  ميقرَّ

مٌ قرَّ ر بعد مي قرَّ ا مي كجبان فما بعدىا إمٌ ما قبؿ )بؿ  مي  ٌمػقرَّ ا مي ر عمى سبيؿ التكطئة ،...، كا  ا ر بعػد مػردكد ،...، كا 
 .  ُّ)ر بعد مرجكع عنو  قرَّ مي 

 عطيػا الػنٌص لػـ يي  ؾ فييػا الداللػة اإلضػرابية ،ة تتحػرٌ األخير أعطػى مسػاحة حػرٌ  النٌص  كيرل البحث أفٌ 
أقػرب  ، فيػكالثػاني أكثػر مركنػة  حػيف كػاف الػنٌص  فػي، ة دىا بقيكد ييستشعر منيا صرامة قياسيٌ األكؿ الذم قيٌ 

يػد ة الحػرة التػي سػمح بيػا لمسػياؽ أٍف يكػكف فيصػبلن فػي تحدمف تمؾ المسػاحة الداللٌيػ بسببو  ;إلى طبيعة المغة 
 .داللة الكبلـ السابؽ لػ )بؿ  

 كييفـ عمييػػػا كثيػػػر مػػػف النحػػػكتػػػابع ابػػػف مالػػػؾ فػػػي تحديػػػد داللػػػة )بػػػؿ  بحسػػػب مػػػا يتمكىػػػا ، كمػػػا يتقػػػدٌ 
 ان .، فصار رأيو األشير نحكيٌ   ّّ)ثيفحدى ، كالمي   ِّ)األكائؿ

ا عمػػػى جيػػػة ٌمػػػإصػػػار اإلضػػػراب عػػػف الكػػػبلـ ))، فلئلضػػػراب نػػػكعيف  عمػػػى أفٌ  كيػػػكفـ النحكبيػػػذا تسػػػالى 
ف التػرؾ مػيسػتعمؿ االنتقػاؿ بػدالن  ، كبعض النحكييف  ّْ)ٌما عمى جية الترؾ مف غير إبطاؿ  ا  اإلبطاؿ لو ، ك 

))االنتقاؿ مػف غػرض إلػى غػرض ، فيقطػع الكػبلـ األكؿ ، كيأخػذ  اإلضراب ىك كؿ عف النكع الثاني مف، فيق
 ذا األخيػرييػراد بيػ، ك ، ثـ شاع ىذا المصطمح األخير ، كصار قسيمان لئلضراب اإلبطػالي   ّٓ)في كبلـ آخر  

عطاؤه لما بعدىا مػع إبطالػو عػف األكؿ   اإلضػراب براد الميػ، ك   ّٔ)مع )بؿ  ))التكقؼ عف الحكـ لما قبميا ، كا 
: عػدـ إلغػاء الحكػـ السػابؽ ، بػؿ بقػاؤه  فيػد االنتقػاؿ مػف حكػـ سػابؽ إلػى حكػـ جديػد ، أمٍ ))مػا يي ىك االنتقالي 

 .  ّٕ)د  يعمى حالو ، كاالنتقاؿ منو إلى حكـ جد

ىػػ  ، كىػك ُُّْى )تػكفَّ المي   ّٖ)يعنيػو عبػد الغنػي النابمسػيٌ الػذم ػػػػ مػا  ىػذا العىػٍرضكلستي أدرم ػػػ بعػد 
 يشرح بيت بديعيتو :   

من٦ّممأص٠ّماهلّٓىمب٢ّمػ٣ّمأػؾَّؿ٥ّممممب٢ّماظؾّٓورماظيتمجتؾ٦ّمدج٧ّماظظؾ٣ّممممممممم

                                                           
ٖٓ

 . 1ٖٙ/  ٖـ ّوػ اٌز١ًَٙ : اثٓ ِبٌه 
ٖٔ

 . 74ٔـ  74ٓ/  ٕ، ٠ٕٚظو ّفبء اٌؼ١ًٍ فٟ ئ٠ضبػ اٌز١ًَٙ  4ٖٙـ ٔفَٗ / 
ٖٕ

، ٚاٌغٕبٝ اٌبلأٟ فبٟ ؽبوٚف اٌّؼببٟٔ 44٘ٔـ  44ٗٔ/  ٗ، ٚاهرْببف اٌضبوة ٕٔٔ/  ٔـ ٠ٕظو ـ ػٍٝ ٍبج١ً اٌّضببي ـ ِغٕبٟ اٌٍج١بت  

 . 1ٓٔـ  74ٔ/  ّٖ٘غ اٌٙٛاِغ  ٚ،  7ٖٕـ  ٖٕٙ
ٖٖ

ـ  ٕٗٗ/  ٖ ٟٔ إٌؾبٛ ، ِٚؼبب ٗٓٔـ  ٖٓٔ/  ٔ، ٚفٟ ػٍُ إٌؾبٛ  74٘ـ  71٘:  ٖـ ٠ٕظوـ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ـ  عبِغ اٌلهًٚ اٌؼوث١خ 

ٖٗٙ . 
ٖٗ
 . ٠ٕٕٚٔ٘ظو ئ٠ضبػ اٌّْىً ِٓ اٌّموة / ،  ٕٖٕ/  ٔـ اٌّموة  
ٖ٘
 . 1ٖـ ِٖبث١ؼ اٌّغبٟٔ فٟ ؽوٚف اٌّؼبٟٔ /  
ٖٙ
 . ٖٓٔ/  ؾبد إٌؾ٠ٛخ ٚاٌٖوف١خ ـ ِؼغُ اٌّٖطٍ 
ٖ7
 . ٗٙٔ/  ٔ  ، ٠ٕٚظو اٌّؼغُ اٌّفًٖ فٟ اٌٍغخ ٚاألكة ٙٔٔـ اٌّؼغُ اٌٛافٟ فٟ أكٚاد إٌؾٛ اٌؼوثٟ /  
ٖ1
ٌٚل ْٚٔب فٟ  ٘ٛ ػجل اٌغٕٟ ثٓ ئٍّبػ١ً ثٓ ػجل اٌغٕٟ إٌبثٍَٟ ، ّبػو ، ػبٌُ ثبٌل٠ٓ ٚاألكة ، ِىضو ِٓ اٌز١ٕٖف ، ِزٖٛف ، ـ 

كِْك ٚهؽً ئٌٝ ثغلاك ، ٚػبك ئٌٝ ٍٛه٠خ ، ٌٗ ِٖٕفبد وض١وح ِٕٙب اٌؾضوح اال١َٔخ فٟ اٌوؽٍخ اٌمل١ٍخ ، ٚرؼط١و األٔبَ فٟ رؼج١و 

 . ٕٖ/  ٗ ٘ـ . ٠ٕظو : األػالَ ٖٕٗٔٔخ إٌّبَ ، ٚٔفؾبد األى٘به ػٍٝ َّٔبد األٍؾبه ، رٛفٟ فٟ كِْك ٍ



تو بيػػذا االسػـ الشػػتمالو ))فػي البيػػت اإلضػراب ، كىػػك نػكع اسػػتخرجتو ، كلػـ يسػػبقني إليػو أحػػد ، كسػميٌ  بقكلػو :
أك مفردات متناسػقة مػف مػدح أك ىجػاء أك غيػر ذلػؾ مؿ ، كىك أٍف يجمع المتكمـ بيف جي  عمى حرؼ اإلضراب

 .  ّٗ)  ، كيفصؿ بينيا بحرؼ اإلضراب
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، بأنػػو بمنزلػػة مػػا لػػـ ييػػذكىر المفػػرد المضػػرىب عنػػو )كىػػك الكاقػػع قبػػؿ األداة  عػػف ف بعػػض النحػػكٌيي يعٌبػػر 
كميؤٌدل ىذيف التعبيريف كاحػد ، كىػك عػدـ الحكػـ عمػى الكػبلـ السػابؽ عمػى أداة مسككت عنو ، كالو بأنٌ  كأحيانان 

يقػػػكؿ الصػػػيمرٌم عػػػف معنػػػى اإلضػػػراب ، ىػػػك : ))اإلضػػػراب عػػػف األكؿ حتػػػى  بنفػػػي ، كال بإثبػػػات ،اإلضػػػراب 
مكجبػان كػاف أك قكلو : )) اإلضػراب جعػؿ الحكػـ األكؿ ، كيعرفو الرضي ب   َْ)يصير بمنزلة ما لـ ييذكىر ...  

 .  ُْ)غير مكجب كالمسككت عنو ...  

تقػٌدـ عمػى األداة أثـ انقسمكا قسميف : أحػدىما ييعٌمػـ الحكػـ ، فيجعػؿ مػا قبػؿ )بػؿ  مسػككتان عنػو سػكاء 
 .  ّْ)دكف النفيمف ، كثانييما ييخٌصص الحكـ بككف )بؿ  مسبكقة باإلثبات   ِْ)نفي ـإيجاب أ

ػػ عند مف ييعٌمميا أك ييخٌصصيا ػػ بيا حاجة لممناقشة ، كيغمب  كيرل البحث أٌف فكرة المسككت عنو
ىاتيف بيف ، فاإلضراب ناتج عف غمط المتكمـ أك نسيانو  عمى الظٌف أٌف مبعثيا تصٌكر النحكٌييف بأفٌ 

ككف ما قبؿ )بؿ  مسككتان عنو ، كالعكس صحيح في الغمط كالنسياف سبب  ألفٌ  ;ثقى لتيف عبلقة كي أالمس
 يغمط ال معنى لمحكـ عمى كبلمو بالمسككت عنو .، أك لـ المتكمـ لك لـ ينسى ، ف أيضان 

ر غمطو كنسيانو سببان نسي في كبلمو ، ثـ صا أكـ الذم غمط تكمٌ المي ىك مف كلنا ػػ اآلف ػػ أٍف نتساءؿ  
 ؟نسيانان  أك; ألٌف المتكمـ جاء بو غمطان أٌف الميضرىب عنو مسككت عنو  كييفالنح لتصٌكر

كال في ، الكبلـ القرآني ، ككبلـى الرسكؿ مف الغمط كالنسياف ))كىذا ال يقع في القرآف  كيكفاستبعدى النح
كالبحث ييكافؽ ىذا االستبعادى مف زاكية ، كييخالفو مف أخرل ، فييكافقو عمى ،   ْْ)فصيح كبلـو في حاؿ تبميغ  

                                                           
ٖ4

، ٚاإلضواة ٚاالٍزلهان فٟ اٌموآْ  4ٕٓبد فٟ األكة اٌؼوثٟ / ، ٠ٕٚظو اٌجل٠ؼ١ّ  4ٕٕى٘به / ـ َّٔبد األٍؾبه ػٍٝ ٔفؾبد األ

 .  ٙ٘اٌىو٠ُ )ثؾش(  / 
ٗٓ
 .  ٖٙٔ/  ٔاٌزجٖوح ٚاٌزنووح  ـ 
ٗٔ
 . 1ٔٗـ  7ٔٗ/  ٗـ ّوػ اٌوضٟ ػٍٝ اٌىبف١خ  
ٕٗ
 . ٕٖٕ/  ٔ، ٚاٌّموة  ٕٙ/  ٘ـ ٠ٕظو ّوػ اٌّفًٖ  
ٖٗ
 . ٕ٘٘/  ٘، ّٚ٘غ اٌٙٛاِغ  ٕٓٙ/  ٗ، ٚاٌجو٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌموآْ  ٕٔٔ/  ِٔٚغٕٟ اٌٍج١ت  ، ٠ٕٖ7ٕظو اٌغٕٝ اٌلأٟ / ـ  
ٗٗ

 . ٖٕٓـ هٕف اٌّجبٟٔ فٟ ّوػ ؽوٚف اٌّؼبٟٔ  / 



أٌف القرآف الكريـ يشتمؿ عمى أقكاؿ بككف القرآف الكريـ ، كالنبٌي العظيـ مينزَّىيف عف الغمط كالنسياف ، كييخالفو 
ي التي غمط قائمكىا ، كىذه ب عنيا ، كتمؾ األقكاؿ ىثـ ييضرً ، لمكٌفار كالميشركيف ، يعرضيا النٌص القرآني 

الفكرة أشار إلييا المبٌرد بقكلو عف )بؿ  : ))ال تأتي في الكاجب في كبلـ كاحد إاٌل لئلضراب بعد غمط أك 
نسياف ، كىذا منفٌي عف ا عٌز كجٌؿ ، ...، فإٍف أتى بعد كبلـ قد سبؽ مف غيره فالخطأ إنما لحؽ كبلـى 

  ﴿ :، كاستشيد بقكلو تعالى   ْٓ)األكؿ  

    

  ﴾(ْٔ   كال تتكقؼ داللة )بؿ  عمى غمط ،
المتكمـ األكؿ أك نسيانو ، عمى النٌص القرآني ، بؿ تسرم إلى غيره ))كنظير ذلؾ أٍف تقكؿ لمرجؿ : قد جاءؾ 

 .  ْٕ)زيد ، فيقكؿ : بؿ عمرك  

ٍكـ القرآف الكريـ كالنصكص النبكٌية في عدـ سرياف الغمط  ٍكمو حي كيذىب البحث إلى أٌف نيج الببلغة حي
يرجع إلى سببيف : أحدىما خارجٌي ، الغمط كالنسياف ىذا ; كنفيي ( )كالنسياف في اإلضراب إلى قائمو 

تدفع ػػ فيما تدفعو ػػ الغمطى  ، كالعصمةي  () ْٖ)كاآلخر مكضكعٌي ، أٌما األكؿ فمثبكت عصمة اإلماـ عميٌ 
، كأٌما الثاني فميس في نصكص نيج الببلغة اإلضرابية ما ييشير أك ييممح إلى غمط قائميا أك   ْٗ)كالنسيافى 

ٌنما أكردىا اإلماـ ، نسيانو في المعاني الميضرىب عنيا ، بؿ البحث يكاد يجـز بثبات تمؾ المعاني كصٌحتيا  كا 
 منيا إلى ما ىك أرقى .  ; إلبطاليا ، أك لبلنتقاؿ

عمى عدد مف النصكص اإلضرابٌية لقائميف آخريف ، الخطاب اإلضرابي في نيج الببلغة يشتمؿ نعـ 
لمحكؽ الغمط لقائمييا ، كلذا فالبحث يبدم تحٌفظو عمى قكؿ أحد  ;أضرب عنيا  ـٌ ، ثي أقكاليـ أكرد اإلماـ 

الباحثيف ))كلـ نجد في نيج الببلغة )بؿ  في معنى اإلضراب األكؿ ، كىك الغمط أك النسياف ، بؿ كجدناىا 
 .  َٓ)في المعنى الثاني  

ذا ما أردنا ميحاكرة فكرة الغمط كالنسياف في الكبلـ الكاحد الميكجى  نجدىا  كيكفالـ عمييا النحب التي تسكا 
، كالبحث يستبعدىا مف نيج  يرفضكنيا في النٌص القرآني كالنبكمٌ  كيكفغير خالية مف التعسؼ ، فالنح

سببيف اآلنفي الذكر إال الغمط كالنسياف الصادر عف اآلخر ، فيك كارد في عدد مف النصكص الببلغة لم
، ؽ ػػ بعدي ػػ إال المغة التداكلٌية عند العرب األدبٌية منيا ، فمـ يبالقرآنية ، كفي عدد مف نصكص نيج الببلغة 

; ألٌف  لغة الشعر العربيٌ األدبية ال سيما  المغة كجكدىا في دستبعى يي أك غير األدبٌية ، كأظٌف أٌف الفكرة نفسيا 

                                                           
ٗ٘
 . ٖ٘ٓ/  ٖـ اٌّمزضت  
ٗٙ
 . ٕٙـ ٍٛهح األٔج١بء /  
ٗ7
 . ٖ٘ٓ/  ٌّٖمزضت اـ  
ٗ1
، ٚاٌؼّٖخ )ثؾش رؾ١ٍٍٟ فٟ ضٛء إٌّٙظ  4ٖٔ/  ٙٔرف١َو اٌموآْ  ، ٚا١ٌّياْ فٟ  ٕٓٔ/  ٠1ٕظو ِغّغ اٌج١بْ فٟ رف١َو اٌموآْ  ـ  

 . ٓٓٔاٌموآٟٔ(  / 
ٗ4
 . 4ٗٗ/  ٔ، ٚاٌفٛائل اٌج١ّٙخ فٟ ّوػ ػمبئل اإلِب١ِخ   ٙ٘ٚ  ٔٗخ  / ِب١ِّ ػمبئل اإل ـ ٠ٕظو 
٘ٓ
 . ٖٕٔـ ؽوٚف اٌّؼبٟٔ فٟ ٔٙؼ اٌجالغخ )كوزٛهاٖ( /  



غمط الشاعر كنسيانو ،  إلزالةات ، كىذا الترديد كاؼو مرٌ  أكة كتابتو في نفسو مرٌ  أكد ما يريد قكلو ردٌ الشاعر يي 
كترديده ،  إنضاجومف الشعر ما ىك مرتجؿ ، فربما فاضت بو خكاطر الشاعر قبؿ  قيؿ : إفٌ  إفٍ كحتى 

ما قيس بغيره مف الشعر ، فالنسبة بينيما تكاد تككف منعدمة ، فيؿ  إذاالشعر المرتجؿ ،  أفٌ فالجكاب عنو : 
 ناشئ اإلضراب فٌ أ، ك  أكالن  إضرابان فييا  أفٌ رتجمة ، نحتمؿ مي  أبياتة عمى نزر يسير مف تيؤسَّس قاعدة نحكيٌ 
 .  كٌيكفمرتجمة الستشيد بيا النح أبياتنسيانو ثانيان ؟ كلك كانت ثمة  أكعف غمط الشاعر 

في تأسيسيـ لفكرة الغمط كالنسياف  كٌييفميستنىدان كحيدان لمنح الكبلـ التداكلي اليكمي إالٌ لـ يبؽى  لذاك 
 كالمسككت عنو .

 : ألسبابالمناقشة ،  مفىك اآلخر يسمـ ال  الكبلـ ىذاك 

الغمط عدـ عدـ النسياف ك  أفٌ نسي ، مع العمـ  ، أكالمتكمـ غمط في كبلمو  أفٌ  إلىكيؼ ييتدم السامع  أكالن ػػ
ألجؿ الغمط كالنسياف  ;، بؿ يقكؿ بعض النحكييف بندرتو ))ألٌف )بؿ  إٌنما تستعمؿ في اإليجاب  األصؿىك 

 .  ُٓ)لما قبميا ، كىذا إٌنما يقع في الكبلـ نادران  

يستعمؿ لفظ  نسيانو ، كأفٍ  القائؿ أك بغمط هشعر لمسامع بما يي  اإليحاءي نسي  أكغمط  إذاـ المتكمٌ  بإمكاف ثانيان ػػ
 . عمى ذلؾ لفظ داؿٌ  أمٌ  ، أكغمطتي   أك)نسيتي 

النسياف ىك )بؿ  ، فمماذا لـ تحتفظ  أكالسامع بالغمط  إلشعارتكمـ خذه المي المفظ الذم اتٌ  أفٌ منا لك سمٌ  ثالثان ػػ
لماذا ال نجد في كتاب سيبكيو إاٌل مثاليف  ؟ىذا التصٌكر ة ، بأمثمة مف كبلـ العرب تعٌزز نات النحكيٌ دكٌ لنا المي 

ة أخرل بػ )أـ  المنقطعة مرٌ  لئلضرابة ، ك رٌ )بؿ  م بػ لئلضراببؿ شاء  يمٌثؿ بو  ألبؿ إٌنياتعميمييف ، األكؿ )
فينقؿ متأخرىـ  كيكف، كالمثاؿ اآلخر )جاء زيد بؿ عمرك  ، ثـ يأتي النح  ِٓ)  إٌنيا إلبؿ أـ شاء))فيقكؿ : ، 

 . المثاليفذينؾ عف متقٌدميـ 

، لكٌؿ النصكص اإلضرابٌية اإلبطالٌية النسياف  أكفكرة الغمط بشمكؿ بعد كؿ ما ذيًكر فالبحث ال ييسمّْـ  
إذا كاف ـ عمى )بؿ  مسككتان عنو ، فما جدكل ذلؾ الكبلـ تقدٌ ثبت المي التي يترتب عمييا ككف الكبلـ المي 

 لـ نحكـ عميو بشيء ما ؟ إذافيده ؟ كما الذم يي مسككتان عنو 

حان ، أك رافضان في كبلمىيف لقائمىيف ميختمفىيف ، يكك  هنعـ الغمط كالنسياف يمكف كجكد   ف ثانييما ميصحّْ
، كىذا األمر كاقع في القرآف الكريـ كنيج الببلغة كغيرىما ، أٌما إذا كاف الكبلـ كاحدان ، كتخٌممو  لكبلـ األكؿ

اإلضراب ، فبل سبيؿ لمحكـ عمى ككف الكاقع قبؿ األداة غمطان أك نسيانان ، كبعبارة أخرل مسككتان عنو إاٌل عمى 

                                                           
٘ٔ
 . ٓٙٔـ أٍواه اٌؼوث١خ  /  
ٕ٘
 . 7ٗٔ / ٖـ اٌىزبة  



الذم ال يرقى إلى أٍف تيؤسَّس عميو فكرة ، أك داللة نحكٌية ، كيشيد لتمؾ االحتمالٌية عدـ نحك االحتماؿ 
 نحك اليقيف ، إذ لك كافى لبافى . احتفاظ المدكنات النحكٌية بمثاؿ يدٌؿ عمى غمط القائؿ أك نسيانو عمى

 

 

 

 : أدوات اإلضراب ــ 5

 لئلضراب أدكات أربع ىي :

 

 بل : ــ أ

 ، كليا أحكاؿ ثبلث :  تككف لئلضراباألصؿ فييا أف 

راد بػالمفظ )االسػمية فػي ؾ المعطكؼ عميو مع المعطكؼ في المفظ دكف المعنػى ، كالميػشرً ػ حرؼ عطؼ يي أكالن ػ
، كلـ ترد )بؿ  ، كذلؾ إذا تبلىا مفرد   ّٓ)كالرفع كالنصب كالخفض كالجـز  ، كالفعمية في األفعاؿ ، األسماء 

 .بيذا المعنى في نيج الببلغة إاٌل في مكرد كاحد 

أك ، ا اإلبطػػػاؿ ، كيكػػػكف معنػػػى اإلضػػػراب إٌمػػػ يػػػا جممػػػة، كذلػػػؾ إذا تمت تكػػػكف لبلبتػػػداء كاإلضػػػراب ػ أفٍ ػػػػ ثانيػػػان 
 ، كىػذا ىػك المعنػى األكثػر كركدان فػي نيػج ، كىذه ىػي الداللػة العامػة لػػ )بػؿ  فػي نصػكص الػنيج  ْٓ)االنتقاؿ

 الببلغة .

ػ أف تػأتي حػرؼ جػر ))كتكػكف بمعنػى ريبَّ ، فػتخفض مػا بعػدىا كقكلػؾ : بػؿ بمػدو دخمتيػو ، تريػد :ريبَّ بمػدو ػ ثالثان 
 ، كيستشيدكف بأبيات منيا قكؿ الراجز :  ٓٓ)دخمتو  

٥ِّؿُؿَضمفأجاظِػمب٢ّمبؾٍّٓمع٢ِّء
م(56)

)بػؿ  حػرؼ جػر ، لػذا قػالكا : ))كلػػيس  أفٌ ىػذا الػرأم ؛ إذ لػـ يثبػػت عنػدىـ  كييفالنحػ خػالؼ عػدد مػفك 
 .، كلـ تأًت )بؿ  ليذا المعنى في نيج الببلغة   ٕٓ)  ضمرةم)ريبَّ  بػ  ؿ ما بعدىا مخفكض ب، ذلؾ ك

                                                           
ٖ٘

 . ٖٕٔـ هٕف اٌّجبٟٔ / 

 
٘ٗ

 . ٕٔٔ/  ٔـ ٠ٕظو ِغٕٟ اٌٍج١ت 

 
٘٘

 . 4ٕٔـ األى١٘خ فٟ ػٍُ اٌؾوٚف / 
٘ٙ
  ًّ ْ  أكْ  ـ ػغي ث١ذ ٌوؤثخ ثٓ اٌؼغبط ، ٚأٌٚٗ : ٚاػز ٖ   ٠ب ٗ اٌ  ّ ٠ٕظو ِغّٛع أّؼبه اٌؼوة ٚ٘ٛ ِْزًّ ػٍٝ ك٠ٛاْ هؤثخ ثٓ   جب ِٚكَع

 . ٓ٘ٔاٌؼغبط ٚػٍٝ أث١بد ِفوكاد َِٕٛثخ ئ١ٌٗ  / 



 

 بمى : ــ ب

فػػي آخػػره ; األلػػؼ  يػػدتزً  ـٌ ثيػػ، و أك ثنائيَّػػ، الكضػػع  فػػي ككنػػو ثبلثػػيٌ  كيػػكفحػػرؼ جػػكاب ، يختمػػؼ النح
 .   ٖٓ)لتحسيف الكقؼ عميو

ثبلثيػة األصػؿ البحث يميػؿ إلػى ككنيػا  يككف ترجيح أحد الرأييف ليس بذم جدكل كبيرة ، غير أفٌ  كقد
طبلقػان ، فػػ )بمػى  ييقٌيػد اسػتعماليا  فػيمػف اخػتبلؼ األداتػيف  ؛ بسػببو  ، كليس أصميا )بػؿ  االسػتعماؿ تقييػدان كا 

نػاف االسػتعماؿ ، فػبل تيقيَّػد بػذينؾ ؽ لػػ )بػؿ  عطمىػيي  فػي حػيف،   ٗٓ)بعد االستفياـ خاصة ، كعقب النفػي حصػران 
زيػادة األلػؼ  إفٌ : ييقػاؿ  القيديف ، فمك كانػت )بمػى  أصػميا )بػؿ  لمػا قييّْػدت األكلػى ، كتيًركػت األخػرل ، إال أفٍ 

 .د ، كليس ألجؿ تحسيف الكقؼ عمييا فقط قيٌ في )بمى  لمداللة عمى ىذا االستعماؿ المي 

  لمنفي كقكلو تعالى ﴿ رٌدان كتقع )بمى  

      

  ﴾(َٔ   ثبتو ))كىي في ذلؾ ، كتي
 أـ، سكاء أكانت اليمزة لبلستفياـ   ِٔ)جكابان لمنفي الداخمة عميو اليمزةػػ أيضان ػػ تقع ك ،   ُٔ)نقيضة نعـ  

 الى ﴿ػػاؿ تعػػرل النفي قجالتقرير مرب عػرت الػالتقرير ، كقد ))أج ـالتكبيخ أ

   ﴾(ّٔ    أجرل )ألستي ،
 .   ْٔ)قاؿ ابف عباس لك قالكا : نعـ كفركا   لؾ)بمى  ، كلذ رل )لستي  ، فأجيب بػمج

  كقد أفادت )بمى  الكاردة في نيج الببلغة إضرابان عٌما قبميا . 

 

 : أم المنقطعة ــ ج

، كليػا فػي الكتػاب بػاب بعنػكاف )بػاب أـ المنقطعػة  ،   ٓٔ)ال تيفيد معنى سكل اإلضراب)أـ  المنقطعة 
))كذلػؾ قكلػؾ : أعمػرك عنػدؾ الحقيقػي كقد مٌثؿ ليا سيبكيو بمثاليف : األكؿ سيًبقت فيػو بيمػزة لغيػر االسػتفياـ 

                                                                                                                                                                                                       

 
٘7

 . ٕٔٔ/  ٔ، ِٚغٕٟ اٌٍج١ت  7ٖٕٝ اٌلأٟ فٟ ؽوٚف اٌّؼبٟٔ / اٌغٕ، ٠ٕٚظو  ٖٖٕهٕف اٌّجبٟٔ / ـ 
٘1
 .  ٖٙٓاٌٍإٌإح فٟ ػٍُ اٌؼوث١خ ّٚوؽٙب  / ، ٚ 77/   ٚثٍٝ فٟ اٌموآْ ـ ٠ٕظو اٌٛلف ػٍٝ واّل  

 
٘4

 . 4ٓ/  ٔقْٕ اٌىو٠ُ  ، ٚكهاٍبد ألٍٍٛة اٌموآ ٖٔٔ/  ٔ، ِٚغٕٟ اٌٍج١ت  ٠ٕٙظو ؽوٚف اٌّؼبٟٔ / ـ 
ٙٓ
 . 7ـ ٍٛهح اٌزغبثٓ /  
ٙٔ
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  ٕٔ)  ثـ يقكؿ : أـ شاءه  : إنيا إلبؿه  كىك ))قكؿ الرجؿ، قت فيو بخبر محض بً ، كالثاني سي   ٔٔ)أـ عندؾ زيد  
مػػػكردان ثالثػػػان تكػػػكف فيػػػو ))مسػػػبكقة باسػػػتفياـ بغيػػػر اليمػػػزة ، نحػػػك ﴿ىىػػػٍؿ يىٍسػػػتىًكم  كييفالنحػػػبعػػػض أضػػػاؼ  ـٌ ، ثيػػػ

عىميكٍا ًلٌمًو شيرىكىاء﴾ ـٍ جى ـٍ ىىٍؿ تىٍستىًكم الظُّميمىاتي كىالنُّكري أى األىٍعمىى كىاٍلبىًصيري أى
(ٖٔ   (ٔٗ  . 

كمػػػػائز )أـ  ،   َٕ)ا قبميػػػػا خبػػػػران كػػػػاف أك اسػػػػتفيامان  يػػػػا انقطعػػػػت مٌمػػػػ: ليػػػػا منقطعػػػػة ؛ ألنٌ كقػػػػد ))قيػػػػؿ 
  ، فقكلػؾ : أعمػرك عنػدؾ أـ عنػدؾ يػا ليسػت بمنزلػة )أمٍ أنٌ الحقيقػي المنقطعة المسبكقة بيمزة لغير االستفياـ 

يسػػتقـ إال عمػػى التكريػػر زيػػد ))لػػيس بمنزلػػة أييمػػا عنػػدؾ ، أال تػػرل أٌنػػؾ لػػك قمػػت : أٌييمػػا عنػػدؾ عنػػدؾ ، لػػـ 
 .  ُٕ)كالتككيد  

، بؿ ىي ))عاطفة بيف جممتيف   ِٕ)ك)أـ  المنقطعة ))ال تعطؼ مفردان عمى مفرد كال نعتان عمى نعت  
ب صػػػاح إالٌ ،   ّٕ)فيػػػد اإلضػػػراب  خػػػالؼ لمعنػػػى األخػػػرل ، كتكػػػكف بمعنػػػى )بػػػؿ  ، كتي ، لكػػػؿن منيمػػػا معنػػػى مي 

 أـ شػاءه  يػا إلبػؿه ، كثمرة ىذا الخبلؼ أٌنو في مثؿ قكليـ : إنٌ   ْٕ)قميؿ   ))عطفيا المفردى  أفٌ التسييؿ الذم يرل 
كػاف القػائمكف بجػكاز عطفيػا  فػي حػيف)ىي شاء  كنحػكه ،  مثؿمبتدأ  ، يمـز القائميف بعدـ عطفيا المفرد تقدير

 المفرد في سعة مف ىذا المزـك .

 بؿ عطفت جممة عمى جممة .ك)أـ  المنقطعة في نيج الببلغة لـ يىًرد معطكفيا مفردان ، 

تمفػػػكف فػػػي ككنيػػػا لئلضػػػراب ، لكػػػنَّيـ يخ  ٕٓ)عمػػػى مبلزمػػػة )أـ  المنقطعػػػة لئلضػػػراب كيػػػكفكيتفػػػؽ النح
إلػى كجػكب اقتضػائيا لبلسػتفياـ أيضػان ))فتكػكف بمنزلػة )بػؿ  قسػـتقتضي معو اسػتفيامان ، فػذىب  كأ، خالصان 

  ٕٔ)كال يجكز أف تيقٌدر )بػؿ  كحػدىا  ...، : بؿ أىي شاء ،كاليمزة  كقكليـ : إنيا إلبؿ أـ شاء ، كالتقدير فيو 
، كلعػػٌؿ الصػػكاب كػػاف   ٕٕ)فقػػاؿ : ))كاألكثػػر اقتضػػاؤىا مػػع اإلضػػراب اسػػتفيامان  ػػػػ قمػػيبلن ػػػػ ، كتخفٌػػؼ بعضػػيـ 

حميؼ ابف ىشاـ في ىذه المسالة ، إذ فٌصميا تفصيبلن أكثر عمقان يقكؿ فيو : ))كمعنى )أـ  المنقطعة الذم ال 
  ٖٕ)ان  ان ، أك استفيامان طمبيٌ ف مع ذلؾ استفيامان إنكاريٌ دان ، كتارة تتضمٌ جرٌ فارقيا اإلضراب ، ثـ تارة تككف لو مي يي 

 ، فيك بيذا ترىؾى تقدير االستفياـ ، كعدمو لمسياؽ .
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كييفيىـ مف قكؿ بعػض النحػكييف : ))ك)أـ  المنقطعػة تكػكف بمعنػى )بػؿ  مػع ىمػزة االسػتفياـ ، تقػكؿ : 
ك ، كتػػدٌؿ عمػػى أف األكؿ كقػػع غمطػػان ، فاسػػتفيمتى ثانيػػان   أزيػػده  أٌف اإلضػػراب بػػػ )أـ    ٕٗ)عنػػدؾ أـ عنػػدؾ عمػػره

اإلبطػالٌي ، فػي حػيف ذىػب الػدكتكر السػامرائٌي إلػى  اإلضػراب; ككف الغمط يقع في المنقطعة لئلبطاؿ ال غير 
 .  َٖ)االنتقالٌي  : ))إٌف )أـ  ال تستعمؿ إاٌل في اإلضراب غير ذلؾ ، فقاؿ

ذا ما رجعنا إلى مكارد )أـ  المنقطعة في نيج الببلغة نجدىا   أفادت االنتقاؿ في تمؾ المكارد .قد كا 

 

 : أو ــ د

كذكػػػر بعػػػض النحػػػكييف أٌف سػػػيبكيو يشػػػترط لداللػػػة )أك  عمػػػى ،   ُٖ)منيػػػا اإلضػػػرابعػػػدة ، ليػػػا معػػػافو 
، كلـ أجد ىذيف الشرطيف في حػديث   ِٖ)، كتكرار العامؿاإلضراب شرطيف ىما : تقدُّـ النفي أك النيي عمييا 

سػػػػيبكيو عػػػػف )أك  اإلضػػػػرابية ، كيبػػػػدك أٌف النحػػػػكييف قػػػػد فيمػػػػكا ذينػػػػؾ الشػػػػرطيف مػػػػف األمثمػػػػة التػػػػي مثٌػػػػؿ بيػػػػا 
 .  ّٖ)سيبكيو

))تكػػكف )أك  بمعنػػى )بػػؿ   كمػػف النحػػكييف مػػف ال يشػػترط شػػيئان إلفػػادة )أك  اإلضػػرابى ، لػػذلؾ قػػالكا :
﴾كقكلو  ٍمنىاهي ًإلىى ًمئىًة أىٍلؼو أىٍك يىًزيديكفى عٌزكجٌؿ ﴿كىأىٍرسى

 .  8٘)بؿ يزيدكف  : معناه   ْٖ)

 .  ٖٔ)كيرل الدكتكر السامرائي أف )أك  إذا أفادت اإلضراب ))فبل تككف إال لئلبطاؿ  

لػك أخػذنا بػرأم  كقد كجد البحث مكردان كاحدان أفادت فيو )أك  اإلضػراب ، كدلٌػت عمػى اإلبطػاؿ ، كلكػف
﴾القائميف بإضرابية )أك  في قكلو تعالى  ٍمنىاهي ًإلىى ًمئىًة أىٍلؼو أىٍك يىًزيديكفى فداللتيا االنتقػاؿ ، كلػيس اإلبطػاؿ  ﴿كىأىٍرسى

. 

ا دى رى كى : اإلبطالٌي كاالنتقالٌي ، اإلضراب نكعي أٌف كجد البحث  بعد ىذا المياد التنظيرم عف اإلضراب 
ؿى ، كليس ىناؾ في نيج الببلغة  كىذا أمر طبيعي ; ألٌف لكٌؿ كاحد ،  في حدكد تتٌبعو وبيف نكعي مف فاضى

شؼ عف قدرة اك االنتقاليٌ اإلضراب ٌف ، غير أٌف البحث يرل أمنيما كظيفتو التي ال ييؤدّْييا قسيمو اآلخر 
يمثؿ طرفان كاحدان مف  اإلبطاليٌ المتكمـ في  لككف;  اإلبطاليٌ اإلضراب ـ كبراعتو أكثر مٌما يكشؼ عنيا تكمٌ المي 
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يمثؿ الطرفيف معان ، المتكمـ ا في االنتقالي ف، أمٌ ، كىك الطرؼ الثاني غالبان  ٌيةاإلضرابالعممٌية الكبلمٌية طرفي 
بلن لكبلـ اآلخر بطً اإلبطالٌية يككف كبلـ اإلماـ مي  مكاردنيج الببلغة ، ففي المف نصكص  ميستشىؼّّ األمر كىذا 

 ، ثـٌ  ()ىك ، فيعرضيا  جرّْد اإلماـ فكرة يتبناىا غيره، كقد يي  ()و بطبلن لكبلمبلـ اآلخر مي ، أك يككف ك
  .   في اإلضراب االنتقاليٌ الطرفيف كمييما اإلماـ  ميا ، في حيف يتبٌنىبطً حاكرىا ، فيي يي 

 اإلبطاليػٌػة ، كالداللة االنتقالٌية: الػػداللة الرئيستيف اإلضراب  لداللتيان فػػقكً قيسّْـ ىذا الفصؿ مبحثيف كقد  
ذا ما تفرٌعت عف كٌؿ كاحدة منيما داللة فرعٌية فستيذكىر في مكضعيا مف أحد القسمي  الرئيسيف . ف، كا 

حضكر  سبٌيان نفاؽ في نيج الببلغة ، االنتقالي اإلضراب حضكر شير إلى أٌف البحث أٍف يي بقي عمٌي 
أغمبو مع فاكت إلى أٌف خطاب اإلضراب اإلبطالٌي في النيج جاء ، كيعزك البحث ىذا التقسيمو اإلبطالي 

أٌما الخطاب في اإلضراب االنتقالٌي فجاء معظمو مع ، المشركيف أك المنافقيف  ()عمٌي  خصـك اإلماـ
 يتحٌدث إلييـ كاعظان كمينٌبيان .أصحابو حيف 

ىي الداللة الرئيسة ة ; ككف الداللة اإلبطاليٌ كلـ ييقٌدـ البحث الداللة االنتقالية ػػ عمى كثرتيا ػػ بالدراسة 
 لئلضراب عمى ما ألمح إليو المعنياف : المغكم كاالصطبلحي لئلضراب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ةالداللة اإلبطاليّ المبحث األول : 

 . ك أك   حرؼ ىي )بؿ ، كبمى ،ة أكتككف بثبلث

 

 : بــ )بل( ّيةاإلبطالالداللة  ــ1

د ، إذ )بؿ  أٌف المعنى الميضرىب بو ال شٌؾ فيو ، كىذا ما تحٌسسو المبرٌ  ما ييمحظ عمى اإلضراب بػ 
ؽ ىذا المعنى إذا كاف الكبلـ التالي لػ )بؿ  كبلمان ، كيرل البحث تحقٌ   ٕٖ)قاؿ : ))ما يقع بعد )بؿ  يقيف  

 ال ييكصىؼ بأٌنو يقينٌي أك ظنٌي .األخير فيذا  ;خبرٌيان ال إنشائٌيان 

 عدد مف النصكص اإلضرابٌية ، منيا :    اإلبطالية فيتبٌدت الداللة ك 

مَعِعُؼ٦َّظٌةماظِّٓٗغَقامَأٖنماظظَّاٗنمَؼُظ٤ّٖم))َحٖؿ٧ّ: في التنبيو إلى الظٌف الخاطئ لبعض الناس  ()اإلماـ  قكؿ

م،مَوَطََّٔبمَدِقُػَفامَوَظامَد٦ُِّرَفاماْظُلٖعِةمَػِِّٔهمَس٤ِّمُؼَِّٕصُّٝمَوَظامَصْػ٦ََّػام،م،مَوُت٦ّٔرُدُػ٣ِّمَدٖرَػامَتِؿـَُقُف٣ِّمُأَعٖقَةممَبـ٨ِّمَسَؾ٧ّ

ُجِؿَؾة((مَؼْؾِػُظ٦َّغَفامُث٣ّٖمُبَِّٕػًةم،مَؼَؿَطٖعُؿ٦َّغَفاماْظَعِقّ٘ٔمَظِّٔؼِّٔمِع٤ِّمَعٖفٌةمِػ٨َّمَب٢ِّممِظَِّٔظ١َّم،ماظظَّاٗن
(ٖٖ  . 

طىؿ األكؿ فيك )ظٌف في ىذا المقطع كبلماف ميبطىبلف ، كفيو كبلماف إبطالٌياف ، أٌما الكبلـ الميب
لتحٌققو مف دكف حرؼ  ;بقكلو : )ككذب الظاٌف لذلؾ  ، كىك إبطاؿ سياقٌي  ()الظاٌف  ، إذ أبطمو اإلماـ 

بحرؼ  ()اإلضراب ، كأٌما الكبلـ المبطىؿ الثاني فيك نسبة عقؿ الدنيا عمى بني أمية ، كقد أبطمو اإلماـ 
اإلضراب )بؿ  ، فيك إبطاؿ أدكاتٌي ، كلككف ىذا الفصؿ معقكدان ليذا النكع مف اإلضراب فسييعرض البحث ػػ 
ىنا ػػ عف اإلضراب األكؿ إلى الثاني ، كبعبارة أخرل فإٌف البحث ال يناقش إبطاؿ الظٌف ، بؿ إبطاؿ المظنكف 

 . 

                                                           
17
 .  14ٕ/  ٖـ اٌّمزضت  
11

 . ٗٗٔـ ٖٗٔ، ٓ 17ـ ٔٙظ اٌجالغخ / ؿ 



يرادىـ صفكىا ، مطاكعة الدنيا لبني أمية تمظيرت في النٌص بثبلإٌف  ثة مظاىر : بمنحيـ دٌرىا ، كا 
يتصٌكر أٌف الدنيا  الذىفكعدـ رفع سكطيـ كسيفيـ عف تعذيب األمة كالبطش بيا ، ىذه المظاىر جعمت 

ٍبسة في الشيء ، أك ما  ة ، أٍم : محبكسة عمييـ ، فداللةمعقكلة عمى بني أميٌ  )عقؿ  المعجمٌية ىي ))حي
ٍبسة   بصيغة الفعؿ ( َمظاهره )اإلماـ  أكردا ىك المعنى الميضرىب عنو الذم ، كىذ  ٖٗ)ييقارب الحي

إلعطاء ىذا المعنى كاقعٌية مادٌية نابعة عف انصباب الخير الدنيكٌم عمى األمكٌييف مدة حكميـ ، ; المضارع 
، مع  فمعمـك أٌف صيغة المضارع ))تيفيد تجٌدد حدكث النسبة الحكمٌية فييا بمقتضى داللة الفعؿ المضارع

 .  َٗ)إفادة تتابع تجدد الحدكث سكاء أكانت الجممة مثبتة أـ منفية  

 ثـ أضرب اإلماـ عف ىذا المعنى إضرابان إبطاليان بقكلو : )بؿ ىي مٌجة...  ، كالمٌجة في المغة ))مىجَّ 
و فيو ًمف ءى  كالشي الشرابى  ةه ، أٍم : قىٍدري ما ...، كما بقي في اإلناء إاٌل ، رىماه: بو ، كمىجَّ  مىٌجان  يىميجُّ مىجَّ

كىي إشارة ))إلى قصر مدة ، ؿ قميييفيىـ مف داللة المفظة في السياؽ أٌف المٌجة تككف لشيء ، ك   ُٗ)  ييمجُّ 
ة ، كلتأكيد المعنى اإلبطالٌي كبيذا المعنى أبطؿ اإلماـ ظٌف الظاٌف بعقؿ الدنيا عمى بني أميٌ  ،  ِٗ)حكميـ  
، فنمحظ   ّٗ)بصيغة مصدر المٌرة ))الذم ييصاغ ليدؿ عمى أٌف الفعؿ قد حدث مرة كاحدة    مٌجة)كردت 

تسكيؽ المعنى اإلضرابي بالشكؿ الذم ييبطؿ ككف الدنيا تعاكر الصيغة الصرفٌية مع المعنى المعجمٌي في 
 بني أمية .محبكسة عمى 

فتيف تكثيفان داللٌيان كثَّ اإلضرابي بجممتيف مي كلـ يقؼ النٌص عند ىذا الحٌد ، بؿ عاد اإلماـ إلى المعنى  
بأكلى الجممتيف عف اتساؽ الدنيا  ()عاليان ىما )يتطٌعمكنيا برىة ، ثـ يمفظكنيا جممة  ، فعٌبر اإلماـ 

الذم الثابت التاريخٌي مع بيف المادة المغكية كالصيغة الصرفية مف جية ، تكافقان لؤلمكييف ، كنجد فييا 
، أٌما المادة المغكٌية فيقاؿ : ، إذ زاد حكميـ عمى ثمانية عقكد مف جية أخرل لحكـ بني أمية استشرفو اإلماـ 
  ٓٗ)ذ جزء بعد جزء  ، كصيغة )تفٌعؿ  التي عمييا فعؿ الجممة تدٌؿ عمى ))أخٍ   ْٗ)أك ذاؽ  ، طعـ ))إذا أكؿ 

لذا جاء  ;نسبٌيان ، كىذا يقتضي كقتان ليس قميبلن مٌما ييشعر بالتذاذىـ بيا : يذكقكف طعـ الدنيا شيئان فشيئان  أمٍ 
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، كأراد اإلماـ بالجممة الثانية )يمفظكنيا   ٔٗ)اإلماـ معو بالمصدر )برىة  أٍم : ))مدة طكيمة مف الزماف  
ٌؼ مف فعمو ستشَّ ، كىك ما يي  دفعة كاحدةمكٌم رسما ميكحيان بفساد ممكيـ كزكالو يرسـ نياية الحكـ األ جممة  أفٍ 

، كمعنى المصدر )جممة  في   ٕٗ)ممة كمصدرىا ، فيقاؿ لًفظى الشيء إذا ))رماه ، فيك ممفكظ كلفيظ  الج
بيف الفعؿ في الجممتيف ثمة مناسبة  ، كيممح القارئ أفٌ   ٖٗ)السياؽ ))يطرحكنيا كيرمكنيا بمٌرة جميعيا  

ممة  ، فالتشديد في الفعؿ  رككذا بيف الفعؿ )يمًفظكنيا  كالمصد)بيرىة  ، )يتطٌعمكنيا  كبيف المصدر  )جي
األكؿ المختًزف لمكثرة كالتجزمء ، يحتاج فترة ليست بالقصيرة حتى يتحقؽ فجاءت معو الحاؿ )بيرىة  ، كفي 
الجممة األخرل فػالفعؿ )يمًفظكنيا  السريع داللة يتساكؽ تمامان مع الحاؿ )جممة  ، فمفظ الشيء ال يحتاج كقتان 

 فيو . جممة كاحدة فبل تعٌدد ، كال تجٌزؤع كال يمر بمراحٌؿ ، بؿ يق

مف اإلماـ عف  إخبار ىككيقيف المعنى اإلضرابي كاضح بشيادة السياؽ التاريخٌي ، فيذا الحدث ػػ ك  
      .  ٗٗ)() خبر بو اإلماـة ػػ كقع كما أبات المستقبميٌ غيٌ المي 

  

ـي  مٔإٖغ١َّمَضاِئ٢ّْمَضاَلمَوَضِّٓ: )) عف يـك الشكرل ()اآلخر بقكلو  كبلـى  كقد نقض اإلما مَػَّٔامَسَؾ٧ّم:

َؤإٖغَؿام،   َّٕبــَوَأْضمَأَخّٙٗم،مَوَأَغامَوَأِبَعُّٓمَظَلِحَُّٕصمَواظؾ٥َِّّمَأِغُؿ٣ِّم:مَب٢ِّمَصُؼْؾُتم،مَظَقّٕٔؼّْٙمَراِظٍبمَأِب٨ّماِب٤َّمَؼاماْظَلِعّٕٔ

 . (100)((مَومَتِضُّٕٔب٦َّنمَوِجٔف٨ّمُدوَغ٥ّم،مَتُق٦ُّظ٦َّنمَبِقـ٨ِّمَومَبِقـ٥َُّمَوَأِغُؿ٣ِّ،مَرَؾِؾُتمَحّؼًامِظ٨ّم

بالحرص عمى الخبلفة التي عٌبر عنيا بػ )ىذا  ()طعف القائؿ عمى اإلماـ  نٌص ف اليتضمٌ 
، فصار معنى جممة القائؿ   َُِ)كالشره إلى المطمكب  ، ، كالحرص ))الجشع ، كىك شدة اإلرادة   َُُ)األمر 

ات ثبلثة )إٌف ، ، كلكي يؤكد اتيامو جاء معو بمؤكدّْ  لمخبلفة الدنيكيةإرادتو كشدة  و يتيـ اإلماـ بجشعونٌ أ
كتقديـ الجار كالمجركر )عمى ىذا األمر  ، كالبلـ الداخمة عمى خبر إٌف  ، كالتككيد بػ )إٌف  يحسف ))إذا كاف 
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 . ٖٓٔ، ٓ 7ٕٔؿ ـ ٔٙظ اٌجالغخ / 
ٔٓٔ
 . ٔٗ/  ٖـ ٠ٕظو رٛض١ؼ ٔٙظ اٌجالغخ   
ٕٔٓ

 ِبكح )ؽوٓ( .  ٓٔ٘/  7ٔ ِٓ عٛا٘و اٌمبًِٛ ـ ربط اٌؼوًٚ 



ؿ لئلماـ : ، ككأٌنو يريد القك   َُّ)الخبر بأمر يبعد مثمو في الظٌف ، كلشيء قد جرت عادة الناس بخبلفو  
 .  ا مف كليياالمظنكف منؾ عدـ الحرص عمى الخبلفة ، كقد كليي

إلبطاؿ اتياـ القائؿ جاعبلن الميضرىب بو جممة اسمٌية ميؤٌكدة ; الحرؼ )بؿ   ()اإلماـ  ثـ أكرد
، فاإلماـ لـ ييبطؿ الحرص ، كراٌدان تمؾ التيمة عمى قائميا بالقسـ كالبلـ ، ناقضان بيا اتياـ القائؿ لو بالحرص 

، ليثبت ذلؾ التعٌمؽ بالقائؿ نفسو ، كنمحظ فرقان داللٌيان انمازت بو الجممة  ()، بؿ أبطؿ تعٌمقو بو 
اإلضرابٌية عف سابقتيا المضرب عنيا ، إذ جاء الحرص في جممة القائؿ منحصران بالحرص عمى الخبلفة 

كبلـ اإلماـ فجاء بو مف دكف في ى ىذا األمر  عمى الخبر ، أٌما دكف سكاىا ، كلذا قيدّْـ الجاٌر كالمجركر )عم
الخبلفة كما سكاىا : عمى كٌؿ شيء  حرص عدكه إلظيار ;قيد ػػ كما صنع القائؿ ػػ بؿ جعمو مطمقان ، تقييده ب

 .بو حاجة إلييا المقاـ ماـ قكة كصبلبة ، ، فيذا الحرص المطمؽ أكسب رٌد اإل

تيمان إياه بالحرص بمساف المفرد )إٌنؾ يا ابف أبي طالب ...  ، اإلماـ مي أٌف القائؿ خاطب  ييمحىظك 
فالقائؿ ييدؼ إلى  ;سٌكغو ككاف رٌد اإلماـ عميو بمساف الجمع )بؿ أنتـ كا ...  ، كلكبل الخطابيف مي 

خطاب ب كتحديده ، كىك ما يتكافر في خاطى يذا يحتاج تشخيص المي يامو ، كمكقؼ كالتعريض باإلماـ كاتٌ 
ى الحاؿ ، إٌنما قتضى لككنو خبلؼ مي  ;عني تعظيمو تبل ، فخاطبة اإلماـ لعدكه بمساف الجمع ا مي المفرد ، كأمٌ 

 إالٌ في النٌص كما القائؿ  ، وأراد اإلماـ لخطابو أٍف يشمؿ كٌؿ الذيف دفعيـ الحرص عمى انتزاع الخبلفة من
إذا ، كتعٌده مف ))باب مخاطبة الكاحد خطاب الجمع ، كىذا األسمكب تستعممو العرب في لغتيا ، منيـ كاحد 

، كلك خاطبو اإلماـ بمساف المفرد لكاف شرفان لمميخاطىب ، كفخران أٍف يككف   َُْ)أيًريد بالخطاب ىك كمف معو  
  .  القائؿ)ػ و عنو بعدـ ذكر اسمو ميكتفيان بكصفو ب، فترٌفع اإلماـ عنو بيذا الخطاب ، ترٌفعى  نٌدان لعمين 

،  لتأكيد المعنى الميضرىب عنو ، كالميضرىب بو ;كانت كمتا الجممتيف في طرفي اإلضراب اسميتيف 
المكقؼ مكقؼ جداؿ كمنازعة ، يسعى كٌؿ طرؼ ىك أٌف ، عمى الرغـ مف اختبلؼ القائمىيف  فالسبب ميشترؾ

إيثار التعبير بالجممة االسمية في ، كالجممة االسمية تمنح الكبلـ ثبكتان ، لذا ))يحسف ات اٌدعائو فيو إلى إثب
 .  َُٓ)المقامات التي تتطٌمب التأكيد  

                                                           
ٖٔٓ
 . ٕٖ٘ـ كالئً اإلػغبى /  
ٔٓٗ

 . ٖٙٔ/ فٟ فمٗ اٌٍغخ ٍٕٚٓ اٌؼوة ـ اٌٖبؽجٟ 
ٔٓ٘
 . 4٘ٔ/  ٔـ ػٍُ اٌّؼبٟٔ  



اإلضراب في النٌص إبطاؿ المعنى الذم أفاده طرؼ اإلضراب األكؿ ، كىك اتياـ القائؿ  كانت داللةك 
 أفٌ )بؿ  الدالة عمى  ، كمٌما عٌزز المعنى اإلضرابي كركده في سياؽلئلماـ بالحرص المذمـك عمى الخبلفة 

 .يقينٌي الحدكث  اما بعدى

 

مَوَأٖوُلم،ماظؾ٥َِّّمَرُد٦َّلمَؼامِب١َّمُعِمِع٤ّٕمَأٖوُلمٔإٚغ٨ّماظؾ٥َُّّمٔإظَّامٔإَظ٥َّمَظامَأَغامَصُؼْؾُت: ))()قكلو كأبطؿ الكفاري 

مماظؾ٥َِّّمِبَلِعّٕٔمَصَعَؾِتمَعامَصَعَؾِتماظٖشَفََّٕةمِبَلٖنمَأَضّٕٖمَع٤ِّ ممَتَعاَظ٧ّــ ـُُؾ٦ِّٖت١َّمَتِصِّٓؼؼًامــ مَومِب مِظَؽِؾَؿِؿ١َّم،مٔإِجَؾاًظام، مَصَؼاَلم

 .  َُٔ)  َطّٖٔابمداِحّْٕم:مَب٢ِّمُطؾُُّف٣ِّماْظَؼ٦ُِّم

تككف سبب  ;بمعجزة  يأتييـ أفٍ ككاف عمٌي معو ، ،  له()صلى اهلل علٍه وآرسكؿ ا  عمىقريش اقترح كفار 
،  له(آ)صلى اهلل علٍه وإيمانيـ كتصديقيـ بنبكتو ، كىي أٍف تنقمع شجرة ػػ كانت قربيـ ػػ بعركقيا كتقؼ بيف يديو 

يا فأمرىا النبٌي ففعمت ، ثـ طمبكا أٍف يعيدىا مكانيا فأعادىا ، بعدىا كٌرركا الطمب أٍف يدعكىا ليأتيو نصفي 
 .  َُٕ)ع ، فكاف ذلؾ أيضان ففعؿ ، ثـ طمبكا أٍف يأمر النصؼ فميرج

، كأكؿ مف أقرَّ بأٌف   ا ، إٌني أكؿ مؤمف بؾ يا رسكؿ الما رأل ىذا المشيد : ال إلو إالٌ  فقاؿ عميٌ 
ىك طرؼ اإلضراب األكؿ الذم أضربت قريش المعنى لى ... ، كىذا الشجرة فعمت ما فعمت بأمر ا تعا

، إذ أرادت إبطاؿ كبلـ اإلماـ عمٌي  المشتمؿ عمى اإلقرار كالتصديؽ ، بؿ ساحر كذاب عنو بقكليا : 
 بداللة التقدير : بؿ أنت ساحر ،ك أ ، المبتد اؼ منيذً حرؼ اإلضراب )بؿ  المتمٌك بجممة اسمية حي  باستعماؿ

اع قريش ضمير الميخاطب في جممة )يصدقؾ  التالية ليا ، كلعٌؿ حذؼ المبتدأ ػػ ىنا ػػ جاء متناسبان مع إسر 
 . كهزعمالذم عمى الحدث )الكذب  ػػ في الكقت نفسو ػػ لتكذيب النبٌي ، كاتيامو بالكذب ، كلتركيز الذىف 

إلبطاؿ ; كنجد لكٌؿ مفردة مف مفردتي الجممة اإلبطالٌية أفقان داللٌيان تتمٌحكر فيو ، فقكليـ )ساحر  
بيف كنجد ، بطاؿ تصديؽ عمٌي بالنبٌكة ; إلإقرار عمي بأٌف استجابة الشجرة كانت بأمر ا ، كقكليـ )كذاب  

ر داللٌي ، فالمفردة األكلى )ساحر  اسـ فاعؿ ، كالثانية )كٌذاب  ران ًصيىغٌيان يتبعو تغايي تغايي ىاتيف المفردتيف 
بيف اإلنساف ما أٌف إثبات عمقة إلى  ان ؿ مع مفردة السحر ناظر ، كقد يككف استعماؿ اسـ الفاعصيغة مبالغة 

كالسحر ػػ ميما كانت بسيطة ػػ كفيؿ بحكـ المجتمع عمى اإلنساف بالشعكذة كالدجؿ ، كاٍف ال عبلقة لو 

                                                           
ٔٓٙ

 . 1ٖٓ، ٓ 4ٕٔـ ٔٙظ اٌجالغخ / ؿ 
ٔٓ7
 . 4ٕٕـ  7ٕٕ/  ٖاٌجالغخ ـ ٠ٕظو رٛض١ؼ ٔٙظ  



 ان يؤدٌ يككف اسـ الفاعؿ مي ، كفي الحاؿ ىذه   َُٖ)النٌص القرآني يستعظـ السحر حتى يعٌده كفران  فٌ ، بؿ إبالسماء 
 َـّ فبل حاجة بيـ لصيغة المبالغة .راد منو ، كمف ثى الغرض المي 

: ، كحيف تقكؿ عف شخص   َُٗ)و  عمي ر فً رّْ أٌما صيغة المبالغة )فٌعاؿ  فييبنىى منيا ))الشيء إذا كي 
داـك عمى ىذه الصنعة ، كثير المعاناة فتو الكذب ، كىك مي رٍ ما ىك شخص حً اب ، كاف المعنى كأنٌ ))ىك كذٌ 
)صلى اهلل علٍه ، فصارت داللة الصيغة كاشفة عف تكذيب قريش لمرسكؿ   َُُ)عمى ذلؾ لـ ينقطع   مستمرٌ ليا ، 

، عميو   )مف ا  : في ككنو نبٌيان ، كفي ككف القرآف نازالن  في مفاصؿ دعكتو ًمٍفصبل ًمٍفصبلن ، أمٍ  له(وآ
استعماؿ صيغة  يـفييا كاحدة كاحدة لزم  له(آه و)صلى اهلل علٍ، فإذا ما أرادكا تكذيبو كفي غير ذلؾ مف العقائد 

، كيمكف أٍف  له()صلى اهلل علٍه وآإلبطاؿ كٌؿ ما دعا إليو الرسكؿ ; صيغة المبالغة )كٌذاب  ؤكا بلمتكثير ، فجا
الرسكؿ أمانة نيضيؼ سببان آخر الستعماؿ المبالغة ، ىك أٌف ثمة انطباعان مرككزان في أذىاف أىؿ مكة عف 

اجتثاث ىذا المبالغة في  إلرادتيـ; فأتكا بالميبالغة دكف اسـ الفاعؿ ،   ُُُ)قو قبؿ بعثتودٍ كصً  له(آعلٍه و )صلى اهلل
 .االنطباع مف األذىاف 

تسكيؽ إبطاليا  مع محاكلتيا، في النٌص عمى إبطاؿ قريش لممعنى الميضرىب عنو اإلضراب  دؿٌ ك 
 عائياادٌ  أٌف اليقيف خبلؼعممان  أحرؼ اإلضراب ،الحرؼ )بؿ  دكف سكاه مف عمى شكؿ يقيني باستعماليا 

 قطعان . 

 

مف كتاب لو يقٌص فيو ما جرل بينو كبيف أىؿ  ()قكلو في  كجاء اإلبطاؿ لكبلمو مف أىؿ صٌفيف
مَتَعاَظ٦ِّامَصُؼْؾـَا)) :صٌفيف  مَظامُغَّٓأوم: م،مَوَتِلِؽنٔيماظـٖاِئَِّٕةمِبٔنْرَػاِءماْظَق٦َِّممُؼَِّٓرُكمَعا ماْظَلِعُّٕمَؼِشَؿّٖٓمَحٖؿ٧ّماْظَعاٖعِة

 .  ُُِ)  ِباْظُؿَؽاَبَّٕةمُغَّٓأوؼ٥ِّمَب٢ِّ:ممَصَؼاُظ٦ّامَع٦َّاِضِع٥ِّم،مِص٨ّماْظَق٠ّٚمَوِضّٝٔمَسَؾ٧ّمَصـَْؼ٦َّىمَوَؼِلَؿِفِؿَّٝم،

ما ال  ؾً إلى أىؿ صفيف بالدعكة إلى إطفاء نار الحرب كتداري  ()حمؿ ىذا النٌص مشركع اإلماـ 
، كىذا ىك معنى الطرؼ األكؿ مف   ُُّ)بعدي ، كذلؾ بإطفاء النائرة ، كالنائرة ))عداكة كشحناء   وي يمكف تداركي 

                                                           
ٔٓ1
، ٚفزؼ اٌمل٠و اٌغبِغ ث١ٓ فٕٟ اٌوٚا٠خ ٚاٌلها٠خ  4ٖٕ/  ْٔ ( ِغّغ اٌج١بْ فٟ رف١َو اٌموإٓٓٔ)ـ ٠ٕظو فٟ رف١َو ٍٛهح اٌجموح ا٠٢خ  

 . 74/  ٔفٟ ػٍُ اٌزف١َو 
ٔٓ4
 . 7ِٓٔؼبٟٔ األث١ٕخ /  ـ  
ٔٔٓ
 . 4ٓٔ / ٔفَٗـ  
ٔٔٔ
 . 14ٔٚ  1ٔٔ/  ٔـ ٠ٕظو ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ  
ٕٔٔ

 . 7ٖ٘، ٓ  1٘ـ ٔٙظ اٌجالغخ / وزبة 
ٖٔٔ

 ِبكح )ٔٛه( . ٕ٘ٗ/  ٘ـ ٌَبْ اٌؼوة 



عف ىذه المبادرة إضرابان إبطالٌيان ، فجاء الحرؼ )بؿ  كما بعده ،  كاضربأ أىؿ صفيف أفٌ اإلضراب ، بيد 
 .يحمؿ مشركعا صفينٌيان ناقضان مبطبلن لممشركع العمكٌم السممٌي 

كيتبٌدل في النٌص مشاكمة الجممة اإلضرابية لمجممة السابقة في ككف فعمي الجممتيف مضارعيف داٌليف 
إطفاء النائرة ، إلى  ()اإلماـ دة مف تجدّْ شاكمة دعكة مي كيرشح عف ىذه المي ،   ُُْ)د كالحدكث  ))عمى التجدٌ 

ثارتيا ،إلى إشعاليا  مف أىؿ صٌفيفػػ أيضان ػػ دة تجدّْ مي كأخرل  كشاكمت الجممةي المبًطمةي ػػ شكبلن ال مضمكنان ػػ  كا 
كىك نفس الفعؿ في الجممة  ،عني بيا استعماؿ أىؿ صفيف الفعؿ )نداكم  ة أخرل ، أبطىمةى مف جيالجممةى المي 

ـي بأٌنيـ متفقكف مع اإلماـ عمى المداكاة ، غير أٌنيـ مختمفكف معو المبطىمة ، كلعؿ سبب ىذا التشاكي  ؿ اإلييا
كبعبارة أخرل لـ يقع اإلضراب عمى الحدث ، فيتيا ، فيـ لـ يبطمكا فعؿ المداكاة ، بؿ أبطمكا أداتيا ، في كي

 ى المحٌدث عنو .بؿ كقع عم

شٌكمت )المكابرة  في النٌص قٌمة اإلبطاؿ لدعكل السمـ التػػي أطمقيا اإلماـ ، كأظيرت اختبلؼ 
ختمؼ داللة ، كىي نكف الفعؿ )نداكم  التي اكؿ لفظان مي المقاييس بيف الطرفيف ، كبقي في النٌص ما ىك ميتش

ؿ دعكة اإلماـ ألىؿ مثٌ تدٌؿ في جممة اإلماـ عمى مجمكع المعسكريف ، بدليؿ سبقيا بالفعؿ )تعالكا  الذم 
لبلشتراؾ في المداكاة ، فصارت )النكف  تعني مشاركة طرفي النزاع في المداكاة ، كىذا دليؿ انفتاح  صٌفيف

 .كتحٌجر ضيؽ أفؽ  ، كىي أمارة، أٌما النكف في جممة أىؿ صفيف فتعنييـ دكف سكاىـ  عمى اآلخر

إبطاالن يقينٌيان  كشؼ عنو في السمـ  ()رغبة اإلماـ لداللة ميبًطمة  كأفصح اإلضراب في النٌص عف
 .الداٌؿ عمى أٌف الميضرىب بو مٌما ال شٌؾ في كقكعو )بؿ  استعماؿ حرؼ اإلضراب 

 

موأِبؿارًاأِسمَلأر٦َّمؽ٣َِّؾِؾَضماَنَطم٤َِّعملاط٤ّٔيفمَعم٣ِّأظلُؿ: ))في ذـٌ الدنيا  ()قكلو ك  ،مم٧ّمآثارًاْؼ،

ث٣ّٓمزعـ٦ّامسـفامم،مإؼـإرم،مومآثّٕوػامأٖيعٓؾٍَّٓتمّٓوامظؾّٓٓغقامأٖيعٖؾ.مَتجـ٦ّدًامـَّٟ،موأْطم،موأسّٓٓمسّٓؼًّٓامآعااًلمعَّٓوأِب

مَأِومِبَؿُع٦َّغٍةم،مَأَساَغِؿُف٣ِّم،مَأِومِبِػَِّٓؼٍةمَغْػلًامَظُف٣ِّمَدَكِتماظِّٓٗغَقامَأٖنمَبَؾَغُؽ٣ِّمَف٢َِّص،مممضارّٕٝمّٕٕوالمزِف،ممّٕٞؾَِّؾُعمزاٍدمبغرٔي

م،مَظُف٣ِّمَأِحَلـَِت مَوَأِوَػَؼِؿُف٣ِّمَأِرَػَؼِؿُف٣ِّمَب٢ِّمُصِقَؾًة ممِباْظَؼ٦َّأرٔعمِباْظَػ٦َّاِدٔحم، مِباظـ٦َّٖاِئِب، َوَسػََِّّٕتُف٣ِّمم،مَوَضِعَضَعِؿُف٣ِّ

م.  ُُٓ)   َوَأَساَغِتمَسَؾِقٔف٣ِّمَرِؼَبماْظَؿـ٦ُّنم،مَوَوِرَؽِؿُف٣ِّمِباْظَؿـَاِد٣ّٔ،مِظْؾَؿـَاِخّٕٔم

                                                           
ٔٔٗ
 . ٙٙ/  ٗ ْـ اٌجو٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌموآ 
ٔٔ٘

 . 1ٕٓ، ٓ  ٔٔٔ/ ؿ ـ ٔٙظ اٌجالغخ 



سامعيو لتمٌقي رؤيتو الكاقعٌية عف الحياة الدنيا ، بأسمكب االستفياـ الذم  أذىاف ()ىٌيأ اإلماـ 
ؿ بو اإلماـ ))مف كظيفتو الحقيقٌية التي تبحث عف إجابة ، إلى كظيفة تستند إليو بكصفو كسيمة ببلغٌية تحكٌ 

لمنح المغة ىيكٌية استثنائٌية تنأل بيا عف الجمكد  ;يمكف استعماليا عمى غير الكجو الذم كيًضعت مف أجمو 
ٍرؼ   أٍم : ))سخت ليـ ؟ لدنيا سخت ليـ نفسان ، فاستفيـ بادئ األمر : ىؿ ا   ُُٔ)كالًعممٌية كالمنطؽ الصّْ

ـٌ ثٌمث بسؤاليـ عف إحسانيا ًمف مكت أك مكركه ، كأعقبو بسؤاليـ : ىؿ أعانتيـ بمعكنة   ُُٕ)بفداء   ؟ ث
، فجاءت األسئمة الثبلثة متدرجة نحك السيكلة ، إذ نجد كٌؿ سؤاؿ في النٌص أيسر مف سابقو ،  تيـصحب

عانتيا اشد مف إحسانيا الصحبة مف إعانتيا  شدٌ أففداء الدنيا  ألٌف اإلعانة قد ينتج عنيا إلحاؽ  ;بكضكح ، كا 
ضرر أك خسارة بمىف قٌدميا ، كأٌما إحساف الصحبة فيتحقؽ بكٌؼ األذل ، كىذا التدرج فاعؿ في المحاججة ، 

 إذ ينتزع مف اآلخر حجتو ، كيعمؿ عمى تييئتو لتمٌقي اإلضراب عف ىذه المعاني المتقدمة .

، أم : سخاء الدنيا ،  ي االستفيامات المتقدمةجاء اإلبطاؿ بحرؼ اإلضراب )بؿ  ، لييبطؿ معانثـ 
حسانيا صحبتيـ ، إذ أيبًطؿ ىذا عانتيا الناس ، كا    )أرىقتيـ بالفكادح: ة الست ، مف قكلو اإلضرابيٌ  بالجمؿ كا 

ىك اإلذالؿ ، داللٌي كاحد  حقؿ عمى مفردات تنتمي إلى تممةالمش  كأعانت عمييـ ريب المنكف)إلى قكلو : 
، ك)أكىقتيـ   ُُٗ)، كالفكادح جمع فادحة كىي ))الفاجعة    ُُٖ): غشيتيـ كاإلرىاؽ ، فػ )أرىقتيـ  أمٍ 

، فيصير معنى الكبلـ   َُِ)تسايرت   : قاؿ : ))تكاىقت الركاب أمٍ : سايرتيـ بالمصائب ، فيي  بالقكارع  أمٍ 
ميبًطؿ لمعاني الفداء المعنى السايرىـ بالمصائب ، كىك اإلضرابٌي أٌف الدنيا تغشى الناس بالفجائع ، كتي 

حساف الصحبة في الجمؿ الميبطىمة    .كاإلعانة كا 

مفردات الكبلـ  في حيف يجد، ة كاضحة المدلكؿ يسيرة النطؽ بطمى مفردات الجمؿ المي  كيجد القارئ أفٌ 
ا الصكتي فيتمٌثؿ مٌر ، كأمٌ  دا المعجمٌي فقاالضرابٌي صارخة الداللة عمى المستكل المعجمٌي كالصكتٌي  ، أمٌ 

شكٌؿ عبلمة مائزة ،  لحدن   ُُِ)الداؿ كالطاء الباء ك كػ )القاؼ ك ييا فالمجيكرة ة األصكات االنفجاريٌ  بحضكر
قو بيا لحدن استدعى تعمٌ ة كىذا التظافر الداللي جاء منسجما مع انغراس حٌب الدنيا في نفس اإلنساف ، كشدٌ 

حتى يبمغ  ان عاليان ;دالليٌ المعنى اإلضرابٌي تكثيفان باتجاه تكثيؼ  أكثر مف كسيمةتكظيؼ  مف قائؿ النٌص 
 بمكعظتو القمكب .

                                                           
ٔٔٙ
 . ٖ٘ٔـ اٌَّز٠ٛبد اٌغّب١ٌخ فٟ ٔٙظ اٌجالغخ /  
ٔٔ7

 . ٙٙٔ/  ٔـ ٔٙظ اٌجالغخ : ّوػ ِؾّل ػجلٖ  
ٔٔ1
 . 7ٔٔ/  رف١َو ٚث١بْ  ْآوٍّبد اٌموٚ،  ٕٔٗ/  ٔـ ٠ٕظو ِغبى اٌموآْ  
ٔٔ4
 ِبكح )فلػ( . ٗٙٗـ اٌّؼغُ اٌٛع١ي /  
ٕٔٓ
 ِبكح )ٚ٘ك( . 1ٖ٘/  ٓٔـ ٌَبْ اٌؼوة  
ٕٔٔ
 . ٠ٕٔٙٓظو ػٍُ اٌٍغخ )ِملِخ ٌٍمبهب اٌؼوثٟ( / ـ  



الدنيا كاالطمئناف إلييا بكأعرب اإلضراب في النٌص عف براعة الخطيب في استبلؿ ىكاجس الكثكؽ 
قو كىً رىقو بالفكادح ، كتي اإلنساف ، إذ تي  الدنٌيا عدكٌ  مف قمكب السامعيف ، لييبدؿ ىذا الياجس بياجس أفٌ 

 مى يقيف ما بعدىا .مع داللة )بؿ  ع،  كقت عداكتيا لئلنساف المحسكسة كجدانان ابالقكارع ، كتس

 .في نيج الببلغة ىي التي أحصاىا البحث لػ )بؿ  الدالة عمى اإلبطاؿ الذكر كالمكارد اآلنفة 

 

 : بــ )بمى( ّيةاإلبطالالداللة  ــ 2

أك بنفي داخؿ عمى ىمزة استفياـ ، كتفيد ، ؽ بنفي كحده سبى كىي حرؼ جكاب اشترط النحكيكف أٍف تي  
 :، كمف أمثمتو في نيج الببلغة   ُِِ)عميياـ تقدٌ إبطاؿ النفي المي 

مَظ٣ِّمَطَلٖغُف٣ِّ)): كفيو أبطمت )بمى  النفي الميتقٌدـ عمييا ػػ في الخطبة الشقشقٌية ػػ  ()قكؿ اإلماـ 

  ﴿:َؼُؼ٦ّلمَحِقُثماظؾ٥ََّّمَطَؾاَممَؼِلَؿُع٦ّا

    

     

   

﴾(ُِّ 
 .  ُِْ)  ،َوَوَس٦َِّػامَدِؿُع٦َّػامَظَؼِّٓمَواظؾ٥َِّّمَبَؾ٧ّ

عف أعدائو الذيف كاجيكه عسكريان ، كىـ الناكثكف كالمارقكف في ىذا النٌص اإلماـ  ثيتحدٌ 
 ﴿ ف لـ يسمع قكؿ ا تعالىمى ب ()شٌبييـ قد ك ،   ُِٓ)كالقاسطكف

   ...﴾  اعتيًمد التشبيوي كسيمة لكصفيـ ، كربما
ىي الميبالغة كالبياف كاإليجاز   و ))يجمع صفات ثبلثان ألنٌ  ;

اإلماـ بياف فداحة فعميـ بعيدان أراد :  ، أمٍ   ُِٔ)
عف تشبيييـ بمف لـ يسمع اآلية الكريمة ميستعمبلن حرؼ  ()عف اإلطالة كاإلسفاؼ ، ثـ أضرب 

، أٍم : إبطاالن لمنفي الميتقدـ  ;( )اإلماـ أكردىا نفي )لـ يسمعكا  ، فالكاردة في سياؽ الاإلضراب )بمى  
الذم أراد ككاف ىذا اإلثبات ىك المعنى الميضرب بو إثبات سمعيـ لآلية ، كمف ثىـٌ عدـ سمعيـ ،  لالن اطإب

                                                           
ٕٕٔ
ّ  ، ٚ ٖٔٔ/  ِٔغٕٟ اٌٍج١ت ـ ٠ٕظو   َّ وفب٠خ اٌ  . ٓ٘، ٚ لبًِٛ األكٚاد إٌؾ٠ٛخ /  ٘٘ٔ/ ؼبٟٔ ؼبٟٔ فٟ ؽوٚف اٌ
ٕٖٔ

 . 1ٖ /ـ ٍٛهح اٌمٖٔ 
ٕٔٗ

 . ٕٖ، ٓ  ٖؿ  ـ ٔٙظ اٌجالغخ /
ٕٔ٘
ك))أراد بالناكثيف طمحة كالزبير ألٌنيما بايعاه كنقضا بيعتو بخركجيما عميو ، ككذلؾ مف تبعيما ممف بايعو ، كبالمارقيف الخكارج ، ـ  

 . 1ٕٔ/  ٔظ اٌجالغخ : اٌجؾوأٟ ّوػ ٔٙ كبالقاسطيف أك الفاسقيف أصحاب معاكية  
ٕٔٙ
 .  74، ٠ٕٚظو إٔٛي اٌج١بْ اٌؼوثٟ فٟ ضٛء اٌموآْ اٌىو٠ُ /  4ٖٗ/  ٔـ اٌّضً اٌَبئو  



عطؼ جممة )كعكىا  كب ،مف جية  كقد كالـ القسـ القسـ بمؤكدات ثبلثة )باستعماؿ  اـ تركيزه في الذىفاإلم
الشتماليا  ; كرٌكزتو اإلبطاليَّ معنى ال المعطكفةي  الجممةي كقد دعمت ، مف جية أخرل عمى الجممة اإلبطالية 

قاؿ : كعى الحديث يي إذ داللةى الفعؿ المعجمٌية ، ب   الذم يختزف السمع كزيادة ، متمثمةعمى الفعؿ )كعى
، فالذم )كعى  ال بيٌد أف يككف قد سمع أكالن ، ثـ فيـ كعمـ ما سمعو   ُِٕ)كالشيء إذا ))حفظو كفيمو كقبمو  

. 

 

لما رأل سعة دار أحد أصحابو  ()اإلماـ  المنفي السابؽ عمييا في قكؿ السؤاؿ ت )بمى أبطمك 
مِص٨ّماظّٖٓأرمَػِِّٔهمِبِلَعِةمَتِصـَُّٝمُطـَِتمَعا، حيف ذىب لعيادتو : )) بالبصرة ، كىك العبلء بف زياد الرياحيٌ 

،مماظٖضِقَّٟمِصقَفامَتْؼّٕٔيم،ماْظكِخََّٕةمِبَفامَبَؾِغَتمِذِؽَتمٔإِنمَوَبَؾ٧ّمَأِح٦ََّجم،مُطـَِتماْظكِخَِّٕةمِص٨ّمٔإَظِقَفامَأِغَتمَأَعاماظِّٓٗغَقام،

ـَِفامَوُتْطِؾُّٝماظِّٕٖح٣َّم،مِصقَفامَوَتِص٢ُّ  .  ُِٖ)  اْظكِخََّٕةمِبَفامَبَؾِغَتمَضِّٓمَأِغَتمَصٔنذًام،مَعَطاِظَعَفاماْظُقُؼ٦َّقمِع

رؤيتو بسؤالو العبلء عف سعة داره التي بالغ فييا ، كلعٌؿ مراد اإلماـ ))أٌنؾ لك  مٌيد اإلماـ إلبداء
، كمٌثؿ   ُِٗ)كنتى أنفقت ما أخرجتو عمى بنائيا مف الماؿ في سبيؿ ا لكاف أكلى ، كلكنتى إليو أحكج منيا  

كسيمة تربكية ىادئة  ألٌنو ;ب عنو الذم تقٌصد اإلماـ إظياره مظير السؤاؿ ضرى مضمكف السؤاؿ المعنى المي 
نكر فيو عميو سعة الدار ، فتككف رٌدة و بكبلـ يي تبادر  مف م، فبدالن   َُّ)يتمقّْ بالمي  التمٌطؼيستيدؼ منيا اإلماـ 

فعؿ السامع التذٌمر كاالمتعاض ، بدأه بسؤاؿ ليييٌيئو نفسٌيان كعقمٌيان لتمٌقي الخطاب ، ككف األساليب اإلنشائٌية ػػ 
ى ))أقكل مف الصيغ الخبرٌية تجديدان لنشاط السامعيف ، كأشٌد تنبييان كأكثر إيقاظان ، كأدعى إلكاالستفياـ منيا ػػ 

 .  ُُّ)كفي الحكـ   ، ميطالبتيـ بالميشاركة في القكؿ

ثـ أبطؿ اإلماـ مضمكف السؤاؿ بحرؼ اإلضراب كالجكاب )بمى  ، ككأٌنو ))استدرؾ كقاؿ : كبمى 
ثبلثة مكارد يبمغ  ()، ثـ بٌيف   ُِّ)لتجعميا كصمة إلى نىيؿ اآلخرة   ;ا عمى أٌنؾ قد تحتاج إلييا في الدني

خراج الحقكؽ ، كقد جاء كميا  تبيا المرء ػػ مع سعة داره ػػ اآلخرة ، كىي إقراء الضيؼ ، كصمة األرحاـ ، كا 
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، بمعنى أٌنيا مع االستمرارية كاالستدامة تبمغ بصاحبيا اآلخرة ،   ُّّ)عمى التجٌدد ةلاجمبلن فعمٌية مضارعٌية د
معنى الميستكحىى مف ىذه الجمؿ ىك المضرب بو الذم أضفى عميو اإلماـ تركيزان بتكرار الجاٌر كالمجركر الك 

 )الضمير ىا  العائد عمى الدار ، في الجمؿ التالية لحرؼ اإلضراب )تقرم فييا ...، تصؿ فييا ...، تطمع
منيا...، بمغت بيا ... ، فيذا التكرار في جمؿ متتابعة كقصيرة ربما كاف عمى حساب األسمكب ، إذ لكاله 

اآلخرة ، خير  لنعـ الدنيكٌية تكظيفان يككف فيولكاف الكبلـ أرشؽ كأكجز ، كلكٌف تأكيدان عمى إمكانٌية تكظيؼ ا
أبطمت  الجممة اإلضرابية بعد أفٍ  أثبتتوى الذم ، كىذا ىك المعن النٌص  سكاه في كاف يشغؿ اإلماـ أكثر مٌما

اآلخرة ، كليس ، كالمقصكد مف اآلخرة في النٌص ىك خير اآلخرة تحديدان المتقٌدـ عمييا منفي السؤاؿ ال)بمى  
 صائر إلييا . جميعال; ألٌف ىذه بمعناىا األعـٌ 

 

مٔإَظ٧ّمِبَقِِّٓهمــمَوَأَذاَرمَجٓؿًامَظِعْؾؿًامَػاُػـَامٔإٖنمَػا: )) () اإلماـ قكؿ)بمى  النفي الضمني في  كأبطمت

مَظ٦ِّمَصِّٓٔرِه مَبَؾ٧ّمَحَؿَؾًةمَظ٥ُّمَأَصِؾُتمــ مَوُعِلَؿْظٔفًّٕامِظؾِّٓٗغَقاماظّٓٚؼ٤ّٔمآَظَةمُعِلَؿِعِؿًؾامَسَؾِق٥ِّمَعْلُع٦ّٕنمَشِقَّٕمَظِؼـًامَأَصِؾُتم، م،

ـَِؼادًامَأِوِظَقاِئ٥ِّم،مَأِومَسَؾ٧ّم،مَوِبُقَفِف٥ِّمِسَؾاِدِهمَسَؾ٧ّماظؾ٥َِّّمِبـَِع٣ّٔ ـَِؼُِّٓحمَأِحـَاِئ٥ِّم،مِص٨ّمَظ٥ُّمَبِصرَيَةمَظاماْظَق٠ّٚمِظَقَؿَؾِةمُع مَؼ

م،مِع٤ِّمَسأرٕضمِظَلٖؤلمَضْؾِؾ٥ِّمِص٨ّماظٖش١ُّّ ـُِف٦ّعًامَأِومَذاَكم،مَوَظامَذامَظامَأَظامُذِؾَفٍة مَأِومِظؾٖشِف٦َِّةم،ماْظِؼَقاِدمَدِؾَّٗمِباظؾَِّّٖٔةمَع

   ُّْ)  َواِظاٚدَخارمِباْظَفِؿّٝٔمُعِغَّٕعًا

مة ، مى يجد ليا حى  يجد صدره مستكدعان لعمـك جمة يتمٌنى أفٍ  ()اإلماـ  معنى النٌص ػػ ميجمىبلن ػػ أفٌ 
 . في شيكاتو ، أك مشغكالن بجمع األمكاؿ عف التعمـ ، أك منيمكان  ان  منافقان ، أك راغبفبل يجد إالٌ 

،   ُّٓ)ة ، فمعنى )أصاب  ))الشيء : أدركو  مى مى حى  أدركتي قكؿ اإلماـ : )لك أصبتي لو حممة  أم لك 
ٌدر بحرؼ الشرط )لك  الميضٌمف معنى النفيب عنو الذم صي ضرى كىذا ىك المعنى المي 

، كالجممة بعده فعؿ   ُّٔ)
 ران صدٌ بالمعنى اإلبطالي مي  ()، ثـ جاء اإلماـ   ُّٕ)الشرط ، ك))جكاب ػػ لك ػػ محذكؼ تقديره ألظيرتو  
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ليس  :، كبتعبير آخرإياه بالحرؼ )بمى  ، ليس إلبطاؿ الفعؿ )أصاب  ، بؿ إلبطاؿ مفعكلو )المصاب  
الميحٌدث عنو بحسب تعبير ابف يعيش إلبطاؿالحديث ، بؿ  في النٌص إلبطاؿاإلضراب 

(ُّٖ  . 

مىمىة  جاءضرى ييمحظ أٌف المي  جمعان عمى كزف )فىعىمىة  ، كينماز ىذا الجمع  ب عنو في الجممة المبطىمة )حى
بأٌنو ليس فيو ))الحركة كالتكثير المذيف في فيعَّاؿ ، فالطىمىبة اسـ ليذا الصنؼ مف الناس ، كالٌطبٌلب ىـ الذيف 

 ()مو مٍ عمى عً  ميـمٍ تصر حى قيحامميف  ريداإلماـ يي أٌف ـ مف ىذا يً في ربما ، ك   ُّٗ)يمارسكف ىذا الفعؿ كثيران  
. 

ثبت إصابتو لمف يريد مف ال لتي ، فأبطمتو حَملَة لعلمه  ()إصابتو نفي )بمى  في سياؽ كردت ك 
مىمىة ، بؿ أثبتت إصابتو  ، ـ كالراغب عف التعمُّ ، ة كالمنافؽ يمَّ ليذه المى  بلن ؤىٌ مي لكٌؿ مف ال يريده ، كال يراه الحى

 .ؾ في شيكاتو ، كالمشغكؿ بجمع األمكاؿ نيمً مي كال

ى ، شكاية العاًلـ الذم يتمنٌ قكمىو  تحٌسر اإلماـ كشكايتوداللة داللة اإلبطاؿ في ىذا المقطع كأفرزت 
 .عممو ، فكانت غٌصة أفرزت شككاه  لزىد قكمو فيو كفيعممو في قكمو فبل يستطيع ;  يبثَّ  أفٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٖٔ1
 . 7ٕ/  ٘ـ ٠ٕظو ّوػ اٌّفًٖ  
ٖٔ4

 . ٔ٘ٔ/  ـ ِؼبٟٔ األث١ٕخ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    :بـــ )أو(  ّيةاإلبطالالداللة  ــ 3

مَأِنمَأَتَكاُف: )) ()قكؿ اإلماـ المفيدة فيو )أك  اإلضرابى ىك  الببلغةنيج في  الكحيد مكردال

 .  َُْ)  َع٦ِِّضعًامِظؾَّٕٖجاِءمَتَّٕاُهمَظامَتُؽ٦َّنمَأِوم،مَطاِذبًامَظ٥ُّمَرَجاِئ١َّميفمَتُؽ٦َّن

أٌف ىذا ))اإلنساف الذم يزعـ أٌنو يرجك ا تعالى ، ال يظير مف أعمالو الدنيكٌية ما يدٌؿ  النٌص معنى 
إيقاظان لغفمة ; سؤاؿ ب عنو عمى أسمكبية الضرى المعنى المي  ()، كسٌكؽ اإلماـ   ُُْ)عمى صدؽ دعكاه  

كانت أداتو الذم اإلضرابي  عنىبالم مميفاتىشةتقصير في حٌؽ رٌبو ، كتييئة ذىنو لبال هالسامع ، كتحريكان لشعكر 
ال  نى التالي ليا ، كىػك أٌنوفي رجائو رٌبػػػو ، بالمعكاذبان الميخاطب يككف  أفٍ حرؼ اإلضراب )أك  ، فأبطمت 
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، إذ  اإلضرابيٌ المعنى  بعبارات يقترب مدلكليا مفيػػرل رٌبو العظيـ أىػػػبلن لمرجاء ، كقد زخر السياؽي النٌصي 
مــمَباُلمَصَؿا: ))نفسيا الخطبة  يقكؿ اإلماـ في مــمَج٢ّٖماظؾ٥َِّّ ممُؼِصـَُّٝمَسٖؿامِب٥ِّمُؼَؼٖصُّٕمَثـَاُؤُه م،مب٥ّ م... م، ِبِعَؾاِده

مَغْؼًّٓاماْظِعَؾاِدمِع٤َّمَخ٦َِّص٥ُّمَصَفَع٢َّمَرٖب٥ُّم،مُؼِعط٨ّمَعامَظامَخ٦ِِّص٥ِّمِع٤ِّمَأِسَطاُهمَسؾقِِّٓهم،مِع٤ِّمَسِؾًّٓامَخاَفمُػ٦َّمٔإِنمَوَطَِّٔظ١َّ

 .  ُِْ)  َوَوِسًّٓامِضَؿارًامَخاِظِؼ٥ِّمِع٤ِّمَوَخ٦َِّص٥ُّم،

رجاء يٌدعي ، فاإلنساف قد الكبلـ السابؽ عميو  إبطاؿأفاد ؼ إضراب بمعنى )بؿ  حر )أك  في النٌص 
، كىك في الكاقع يمجأ في أمكره صغيرىا ككبيرىا إلى األغيار مف خمؽ ا ، فيككف بذلؾ كاذبان في رجائو رٌبو 

. 

فيد الحدكث كالتجٌدد ، كىذا اإلبطالية جاءت جممة فعمية فعميا مضارع ، كمعمـك أٌف المضارع يي الجممة 
يجٌر إلى الذىف أٌف الميخاطىب قد استمٌر عنده الشعكر اإلبطالٌي حتى انعقد عميو قمبو ، كلعٌؿ ىذا االنعقاد 

 اىا مف األفعاؿ .القمبي ىك الذم جاء بػػػ )ترل  القمبٌية في الجممة اإلبطالٌية دكف سك 

كضع المخاطب بيف حاليف : الحاؿ المضرب عنو  ()كدٌؿ اإلضراب في النٌص عمى أٌف اإلماـ 
لككنيا  ;أبطؿ أكليما بثانييما  ـٌ )يكذب في رجائو رٌبو  ، كالحاؿ المضرب بو )ال يرل رٌبو أىبلن لمرجاء  ، ثي 

 األقرب إلى سمككو .

 

 

 : ةالداللة االنتقاليّ  ــالمبحث الثاني 

 

طرؼ اإلضراب األكؿ يترؾ المتكمـ  أفٍ :  ىي االنتقاؿ حسب ، أمٍ  قد تككف داللة اإلضراب االنتقاليٌ 
، كقد تترافؽ مع داللة االنتقاؿ داللة أخرل ىي الترٌقي ، إلى مكضكع آخر مف غير أف يبطمو ، كينتقؿ 

ٌقيان تر ، بؿ يتدٌرج فيو الطرؼ الثاني  فيال ييغادره ، ك األكؿ اإلضراب طرؼ مكضكعان في المتكمـ  بحيث يذكر
كالبحث ييؤٌيد ىذا ،   ُّْ)أك تدٌرج  ، ما كاف فيو ترؽن أحسف اإلضراب )) ، كىناؾ مف يذىب إلى أفٌ أك تدٌنيان 
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ترٌقى في خطابو االنتقالي فمف ييغادر المعنى الميضرب عنو ، بؿ يعكد إليو  إذا; بسبب مف المتكمـ الرأم 
مٌما يعني عناية إيبلء المتكمـ لممعنى اإلضرابي عناية كاىتمامان زائديف ، متدٌرجان بو رقٌيان ، أك انحطاطان ، 

ؿ مف طرؼ اإلضراب ينتقبخبلؼ ما إذا كانت الداللة ىي االنتقاؿ مف دكف ترٌؽ ، إذ المتكمـ في ىذه الحاؿ 
  األكؿ إلى طرفو الثاني مف غير أف تربط الطرفيف عبلقة .

، كىذا يعكس ريقٌي الخطاب اإلضرابي الببلغة ة في نصكص نيج الداللة االنتقاليٌ  فارؽ الترقيٌ كلـ يي  
  .مف حيث عناية المتكمـ بالفكرة التي يريد إيصاليا إلى السامع 

 المنقطعة  .  أـ)تحٌققت الداللة االنتقالية لئلضراب في نيج الببلغة بحرفيف ىما )بؿ ك 

 

     :الداللة االنتقالّية بـ )بل(  ــ 1

   

 () اإلماـ قكؿفي عدد مف نصكص نيج الببلغة ، كمنيا  )بؿ  اإلضراب االنتقالي أفادت
م،مِبـَِّٓٔيماظطِّْػ٢ّٔمِع٤َّمِباْظَؿ٦ِِّتمآَغُّٗمَراِظٍبمَأِب٨ّمَظاِب٤ُّمَواظؾ٥َِّّ:)) مَظ٦ِّمِسْؾ٣ّٕمَعْؽـ٦ُّٔنمَسَؾ٧ّماِغََّٓعِفُتمَب٢ّٔمُأٚع٥ِّ

 .  ُْْ)  اْظَؾِعقَِّٓةماظط٦َّّٔٚيمِص٨ّماْظَلِرِذَقِةماِضِطَّٕاَبمَظاِضَطَِّٕبُؿ٣ِّمِب٥ِّمُبِقُت

خبلؼ ))سي نكاألسو بالمكت ، نٍ تفٌرد بيا ، كىي أي مي  ()ئلماـ يكشؼ النٌص عف مزٌية ل
ؤنسو سيف أٌف الطفؿ ال يي نٍ ، كقد يككف كجو المقارنة بيف األي  كجعمو كأنس الطفؿ بثدم أٌمو،   ُْٓ)  الكٍحشىةً 

 ألٌف المكت ;إال المكت  ؤنسوشيء في الحياة سكل ثدم أٌمو ، فمذا يعيش معو صفاءن كانقطاعان ، كاإلماـ ال يي 
لككنو صكرة حسٌية يتعٌقميا كٌؿ سامع ; ، كربما جاء اإلماـ بيذا التمثيؿ   )ميقٌدمة لمقاء بمحبكبو الحٌؽ 

ميا  ان انتقاليٌ  كييدركيا ، ثـ يضرب عنيا إضرابان  و ػػىي عممتمؾ ، أرقى بحرؼ اإلضراب )بؿ  إلى حقيقة عي
 زائؿ شيكانيٌ  ميؿ فػػ ثدم أٌمو ػػ ع لو الطفؿ ))محٌبة ذا ؟ فػػػس مف ىػػالمكنكف بما بعد المكت ، كأيف ذلؾ األن

  ُْٔ)العقمٌية   المٌذاتي  الٌمذات أقكل محٌمو أفٌ  في تقٌرر ، كقد دائـ عقميٌ  أنس عف رٌبو لقاء إلى () ، كميمو
. 

                                                           
ٔٗٗ
 . ٖٙ، ٓ  ٘ؿ  ٔٙظ اٌجالغخ /ـ 
ٔٗ٘
 ِبكح )أٌٔ( . 4ٓٙ/  ٖـ اٌٖؾبػ  
ٔٗٙ
 . 4ٙـ اٌلّهح إٌغف١ّخ  /  



ؿ يمحظ البحث أٌف اإلماـ استعمؿ إلتفاتان أسمكبٌيان في ىذا النٌص ، إذ عٌبر عف نفسو في الجممة المينتقى 
في الجممة المينتقىؿ إلييا بضمير الميتكٌمـ المتصؿ )اندمجتي  ،  التعبير أبي طالب  ، ثـ جاء)ابف  عنيا بػ

، بخبلؼ األنس  ()كلعٌؿ مرٌد ىذا التغاير األسمكبي إلى تركيز المعنى اإلضرابي ، كجٍعمو مف ميختٌصاتو 
أٌما ، ( ، وٌفوقهم فٌها )فيك يشترؾ فييا مع أبناء أبي طالب ، المكت الذم ىك كناية عف الشجاعة ب

ؾ فيو إلى الداٌؿ االندماج عمى العمـ الغيبٌي فبل شريؾ لو فيو مف إخكتو ، ما جعمو ينتقؿ مف األسمكب الميشارى 
 مع اإلضراب االنتقالٌي . عميو كحده ، تكافقان 

 .  الداٌؿ عمى يقيف ما بعدهمٌما عٌزز المعنى اإلضرابي إيراد حرؼ اإلضراب )بؿ  ك 

 

في ًذٍكر مىمىؾ المكت كتكفية النفس ، كعجز الخمؽ  ()اإلماـ ؿ خطاب اإلضراب في قك كترٌقى 
ـًِّٖٔظام،مَدَخ٢َّمٔإَذامب٥ِّمُتِقّٗٗمَػ٢ِّ: ))  عف كصؼ ا ) مَؼَؿ٦َّص٧َّّمَطِقَّٟمَب٢ِّمَأَحًّٓام،مَت٦َّص٧َّّمٔإَذامَتَّٕاُهمَػ٢ِّمَأِممَع

َأِممُػ٦َّمَداِط٤ّْمَعَع٥ُّمم،مَأَجاَبِؿ٥ُّمِبٔنِذٔنمَرٚبَفامَأِمماظّٕٗوُحم،مَج٦َّأرِحَفاَؾِق٥ِّمِع٤ِّمَبِعّٚٔمَؼِؾُجمَسَأ،مُأٚع٥ّممَبْط٤ّٔمِص٨ّماْظَفـِنَي

ـِِؾ٥ّمَعِكُؾ٦ّٕقمِصَػِةمَس٤ِّمَؼِعَفُّٖمَع٤ِّمٔإَظَف٥ُّمَؼِصُّٟمَطِقَّٟ،مِص٨ّمَأِحَشاِئَفا  .  ُْٕ)  مِع

لى حقيقة أخرل أعمؽ منيا في ىذا المقطع بإثبات حقيقة ، ليصؿ منيا بالسامع إ ()عيًنيى اإلماـ 
كاإلحاطة بكيفية قبضو لؤلركاح ، ز اإلنساف الميطمؽ عف التعٌرؼ عمى مىمىؾ المكت ، األكلى عجٍ ، تيبٌيف 

أٌنو ))إذا عجز اإلنساف عف كصؼ مخمكؽ مثمو ، فباألكلى أٍف يعجز عف صفة خالقو فكانت الحقيقة األخرل 
 .  ُْٖ)ة  ناسبعو الذم ىك أبعد األشياء عنو مي بدً كمي 

ىذا النٌص باالستفياـ ، كاالستفياـ أسمكب يستعممو اإلماـ في الًحجاج ال سيما  ()يفتتح اإلماـ 
السامع ميسايران لو المرء إدراكيا عف طريؽ التفٌكر كالقناعة الكاعية ، ليجعؿ ب األمكر العقائدٌية التي يجدرفي 

ف أٍف يجة التي يريدىا اإلماـ ، بدالن منفسو إلى النتسايرة كصكؿ السامع بتككف خاتمة المي في أسئمتو ، حتى 
ضرب ف دخكلو منازؿ الميتكفَّيف ، ثـ أتقريران لو ، فبدأ بالسؤاؿ عف إمكانية رؤية مىمىؾ المكت حي ()ييقٌررىا 

 اإلماـ عف سؤالو ىذا ميترٌقيان منو إلى سؤاؿ آخر : ىؿ أحد يراه إذا تكفى أحدان ؟

                                                           
ٔٗ7
 . ٕٓٔ، ٓ  ٕٔٔؿ  ٔٙظ اٌجالغخ /ـ 
ٔٗ1

 .  4ٖ٘/  ٖـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اٌجؾوأٟ 



ككف دخكؿ مىمىؾ المكت منزؿ الميتكٌفى كاف عمى حيف ًغٌرة مف  ;قى مف سابقو ككاف السؤاؿ الثاني أر  
حتضىر ساعتو األخيرة ، كقد تحٌمؽ عميو أىمو كأحبتو ، يرصدكف أىمو ، فمـ يمتفتكا إليو ، كلكف إذا كصؿ المي 

 حالو كيترقبكف مكتو ، فإذا ما مات بيف أيدييـ فيؿ منيـ مف رأل ممؾ المكت ؟ 

اإلضراب االنتقالٌي بػ )أـ  المنقطعة عمى أٌنو إذا أمكف التماس عذر لمناس في عدـ رؤيتيـ ممؾ كدؿ  
ى ، فبل عذر لمف لـ يره إذا تكٌفى أحدان ميحاطان بأىمو كأحبتو ، كىذا التدٌرج في تكفَّ المكت إذا دخؿ بيت المي 

 اإلضراب أدحضي لحٌجة اآلخر ، كأسرع في استجابة فكره .

طيما ؾ المكت في الحاليف السابقيف المذيف تكسٌ مى قناعة الميخاطب بعجزه عف رؤية مى  تمكحيف تشكٌ  
إلتماـ قناعة الميخاطب بالعجز ، ; خر بالحرؼ )بؿ  اآلنتقالٌي االضراب اإلاإلضراب بػ )أـ  المنقطعة ، جاء 

نحك الشٌدة صعكدٌيان  السابؽرٌقيان عف اإلضراب ى الجنيف ...  ، فشٌكؿ ىذا اإلضراب تفكاف السؤاؿ )كيؼ يتكفٌ 
ألٌف السؤاؿ في اإلضراب األكؿ عف الرؤية كعدميا ، أٌما السؤاؿ في اإلضراب الثاني فيك عف كيفٌية تكٌفي  ;

 الجنيف ، كىك أظيري لحيرة الميخاطىب كعىٍجزه .

إلقناع كداللة اإلضراب االنتقالٌي بػ )بؿ  عمى ككف المعنى اإلضرابي الذم أنتجتو مٌثؿ تمييدان  
 و . ز اإلنساف عف كصؼ ربٌ اىا اإلماـ مف ىذا التمييد ، كىي عجٍ الميخاطب بالحقيقة التي تكخٌ 

أكليما عدكؿ اإلماـ عف حرؼ اإلضراب )أـ  : كيستكقؼ البحثى ممحظاف داللٌياف في ىذا المقطع  
إلى أداة   ُْٗ)ًكفاقان لترٌقي المعنى ، إذ بدأ بأداة ييستفيـ بيا ))عف التصديؽ ال غير   ;المنقطعة إلى )بؿ  

ا الممحظ الداللٌي الثاني فيك عدـ انطباؽ التفريؽ الداللٌي الذم أشار ، كأمٌ   َُٓ)ييطمب ))بيا تعييف الحاؿ  
  ُُٓ)ان كاآلخر ظنيٌ  ان ككف األكؿ يقينيٌ ب،   ، كالكاقع بعد )أـ  المنقطعة ؿإليو المبرد بيف الكبلـ الكاقع بعد )ب

كما ىك  ألف البحث يرل صدؽ ىذا التفريؽ إذا كاف الكبلـ الكاقع بعد األداة خبران ال إنشاءن  ;عمى ىذا النٌص 
 .كال بالظٌني ، ال ييكصىؼ باليقينٌي  اإلنشاء، إذ في ىذا النٌص 

 

                                                           
ٔٗ4
 . ٕٔٙ/  ٔ، ٠ٕٚظو اٌجالغخ اٌؼوث١خ أٍَٙب ٚػٍِٛٙب ٚفٕٛٔٙب  1ٖـ اٌّٖجبػ فٟ اٌّؼبٟٔ ٚاٌج١بْ ٚاٌجل٠غ /  
ٔ٘ٓ
 . ٕٙٙ/  ٔـ اٌجالغخ اٌؼوث١خ أٍَٙب ٚػٍِٛٙب ٚفٕٛٔٙب  
ٔ٘ٔ
 . 14ٕ/  ٖاٌّمزضت ٠ٕظو ـ  



مَب٢ِّم،مَبِعِض٨ّمَوَجُِّٓت١َّبعد انصرافو مف صفيف : )) ()مف كصية البنو الحسف  ()كقكلو 

مَعامَأِعَّٕٔكمِع٤ِّمَصَعـَاِغ٨ّمَأَتاِغ٨ّم،مَأَتاَكمَظ٦ِّماْظَؿ٦َِّتمَوَطَلٖنمَأَصاَبـ٨ِّم،مَأَصاَب١َّمَظ٦ِّمَذِقؽًامَطَلٖنمَحٖؿ٧ّمُطؾ٨ِّّمَوَجُِّٓت١َّ

 .  ُِٓ)   َغْػِل٨ّمَأِعّٕٔمِع٤ِّمَؼِعـِقـ٨ِّ

ألٌف األب  ;يمكف النظر إلى ىذا النٌص بمنظاريف مختمفيف ، ففي أكليما يرل األب ابنو بعضان منو  
إلى  ()أحد األسباب المادٌية الميباشرة في تككيف االبف ، فيككف بيذا المعنى بعض أبيو ، ثـ ينتقؿ اإلماـ 

معنى أرقى مف سابقو باستعماؿ حرؼ اإلضراب )بؿ  ، فيجد ابٌنو كٌمو ))باعتبار أٌنو الباقي بعده ، كالميمثؿ 
حساس الكالد ىذا   ُّٓ)لو   ، كبيذه الرؤية الكمٌية صار ما ييصيب االبفى يصيب أباه ، كما يعنيو يعنيو ، كا 

كمّْيا ، إلمكاف أٍف اإلماـ ىذه تماشى مع سياؽ كصية إحساس غريزٌم ال يخمك منيا كالد سكمّّ ، أٍم : أٌنو ي
 ة لكٌؿ اآلباء كاألبناء .ػػػػػعامكصٌية يا ػػػػد منييجرَّ 

بيٍعدان بشرٌيان يككف فيو  :أٌف في اإلماـ عمٌي كابنو الحسف بيعدىيف  المنظار الثاني لتفكيؾ النٌص فيك أٌما 
حساسو بكلده ، كبيذا المحاظ  يجد اإلماـ كلده ػػ كما يجد اآلباء  اإلماـ كسائر الناس في عاطفتو األبكٌية ، كا 

أرقى  لى ما ىكانتقالٌيان بحرؼ اإلضراب إ إضرابان  ()أكالدىـ ػػ بعضو ، كىذا المعنى أضرب عنو اإلماـ 
أعمؽ مف البيٍعد البشرم ، كىك البيٍعد اإلليي ، فاإلماـ عمٌي  ()منو ، فثمة بيٍعده في اإلماـ ككلده الحسف 

، فيككف   ُٓٓ)()، كابنو الحسف خميفتيا بعد رحيؿ أبيو   ُْٓ)له()صلى اهلل علٍه وآخميفة السماء بعد رحيؿ الرسكؿ 
ألئمة كيبٌلن كاحدان عمى مستكل اليدؼ السامي الساعيف إليو ككف ا ;أبيو ال بعضو  الحسف بيذا المعنى كؿَّ 

ر ػػػػػجميعيـ ، كعمى مستكل المسؤكلٌية الشرعٌية ، فما ييصيب أحدىـ مف شيء إاٌل كأصاب غيره مف سائ
 األئمة سكاء بسكاء .

ب عق ()ة ، إذ أطمقيا اإلماـ كييعيف عمى فيـ النٌص بالمنظار الثاني السياؽي التاريخٌي لمكصيٌ  
 ذم باؿو  ناسبو الكصية بأمرو تي كيذا في الحرب ، كظرؼ مف رفاقو الميستشيىديف انصرافو مف صفيف مفجكعان ب

كلده اإلماـ اختٌص بكصيتو  ، كال شٌؾ أٌف الكصية باإلمامة مف كيبريات الكصايا ، كييؤٌيد الرؤية نفسيا أفٌ 
 . ()اإلماـ كالخميفة الشرعي بعد أبيو  ده ، كأجمى خصكصٌية في الحسف أٌنوالحسف مف بيف سائر كل

                                                           
ٕٔ٘
 . 4ٙٗ، ٓ  ٖٔٔٙظ اٌجالغخ / ١ٕٚخ ـ 
ٖٔ٘

 . ٕٗ/  ٗـ رٛض١ؼ ٔٙظ اٌجالغخ 
ٔ٘ٗ
 . 1ٖٗ، ٚفزؼ اٌمل٠و /  1ٖٖ/  ٘ـ ٠ٕظو اٌله إٌّضٛه فٟ اٌزف١َو ثبٌّأصٛه  
ٔ٘٘
 . ٘٘ٔ/  ٔـ ٠ٕظو األئّخ االصٕب ػْو )١ٍوح ٚربه٠ـ(   



إلى األمة لتتعاطى مع ابنو الحسف  ()كينطكم اإلضراب بيذا المحاظ عمى إلماحة مف اإلماـ  
، بعد شيادة اإلماـ لو بأنو كٌؿ أبيو عمى نحك اليقيف الميستشعىر مف في الخبلفة  أباهو اإلماـ الذم يمي نٌ عمى أ

  داللة )بؿ  .    

 

مَطاَنمَع٤ِّمُسُؿَّٕمُسٚؿُِّٕتمَأُط٤ِّمَظ٣ِّمَؤإِنمٔإٚغ٨ّمُبـ٨َّٖمَأِي: )) () )بؿ  الترٌقي في قكؿ اإلماـكأفادت 

م،مَطَلَحِِّٓػ٣ِّمُسُِّٓتمَحٖؿ٧ّمآَثأرِػ٣ِّمِص٨ّمِدُِّٕتمَومَأِخَؾأرِػ٣ِّم،مِص٨ّم،مَوَصؽَُِّّٕتمَأِسَؿاِظٔف٣ِّمِص٨ّمَغَظُِّٕتمَصَؼِّٓممَضِؾِؾ٨ّم،

 .  ُٔٓ)  آِخِّٕٔػ٣ِّمٔإَظ٧ّمَأٖوِظٔف٣ِّمَعَّٝمُسٚؿُِّٕتمَضِّٓممُأُع٦ّٔرِػ٣ِّمِع٤ِّمٔإَظ٨ّٖماِغَؿَف٧ّمِبَؿامَطَلٚغ٨ّمَب٢ِّ

 كاإلفادة مف ةضيـ الماماألره في أحكاؿ لكثرة تدبٌ ; نفسو بكاحد مف السابقيف  ()اإلماـ شٌبو 
مف ىذا التشبيو إلى آخر أرقى منو فاستعمؿ حرؼ اإلضراب )بؿ  لبلنتقاؿ  ()، ثـ انتقؿ اإلماـ تجاربيا 

مف ككنو كأحدو عاش مع الماضيف فأضاؼ تجربتيـ إلى تجربتو ، إلى ككنو كأحد عيمّْر مع السالفيف مف 
 ألٌف التشبيو األكؿ يدؿٌ  ;أٌكليـ حتى آخرىـ ، باستخبلص خبلصة تجاربيـ ، ككاف ثاني التشبيييف أرقاىما 

عمى استخبلص جزئٌي لتجارب الماضيف بخبلؼ التشبيو اآلخر الداٌؿ عمى استخبلص كٌؿ تجارب الماضيف 
. 

إلى االجتماعٌية المينتجة ، كأعني بيا ما  ()كدٌؿ اإلضراب االنتقالٌي في النٌص عمى دعكة اإلماـ 
غيره  يجعمو يتعٌرؼ عمى أخطاءالذم يناقض الرىبنة كاالنزكائية ، فعمى اإلنساف معايشة مجتمعو بالقدر 

 بعو .اه كيتٌ فيتجنبيا ، كعمى خير سمكؾ غيره ، فيتبنٌ 

الذم جاء فيو  كيتساءؿ البحث عف إمكانية تكظيؼ داللة )بؿ  عمى يقيف ما بعدىا في ىذا النٌص 
في النظرة الميحدىثة  الكبلـ اإلضرابٌي تشبيٌييان ، كمعمـك أٌف التشبيو يكاد يخمك مف داللة اليقيف ، بيد أٌف التشبيو

لو قكة يستمٌدىا ))مف المكقؼ الذم يدٌؿ عميو السياؽ ، كيستدعيو الحس الشعكرٌم المنبث خبلؿ المكقؼ 
لـ يعش ببدنو معيـ ، كداللة )بؿ   فٍ ستخمص تجارب الماضيف تحقيقان ، كا  ا ()، فاإلماـ   ُٕٓ)التعبيرٌم  

 عيشو معيـ . ال عمى يقيف، عمى يقيف استخبلصو لتمؾ التجارب 

 

                                                           
ٔ٘ٙ

 . 44ٗ، ٓ  ١ٕٖٚٔخ  / ـ ٔٙظ اٌجالغخ 
ٔ٘7
 . ٖ٘ٓ/ خ اٌجالغخ ث١ٓ اٌزم١ٕخ ٚاٌزطٛه ـ فٍَف 



َأَدػًامَػَّٔامَبِعِّٓمِع٤ِّمَعاَتمُعِلِؾؿًاماِعًَّٕأمَأٖنمَصَؾ٦ِّ: )) ()قكلو كمف األمثمة 
(158)

َب٢ِّممَعُؾ٦ّعًام٥ِّبمَطاَنمَعام،م

 .  ُٗٓ)  َجِّٓؼّٕامِسـِِّٓيم٥ِّبمَطاَن

،   َُٔ)بعدىا  ))عقد السببٌية كالميسببٌية بيف الجممتيف لػ  ىذا المقطع بالحرؼ )لك  الميفيد افتتح اإلماـ
لـ يكف ممكمان ى النساء المسممات كالميعاىىدات اعتداء جنكد معاكية عم بمعنى لك أٌف شخصان مات كمدان بسبب

إلى المعنى اإلضرابي األرقى ، ، ىك المعنى الميضرب عنو  بلـ عمى مكتو حزنان ، كككف المرء المسمـ غير مي 
، ككاف االنتقاؿ إلى المعنى الثاني بتكٌسط حرؼ اإلضراب   ُُٔ)))خميؽ لو   : كىك أٌنو جدير بالمكت ، أمٍ 

، فيك يؤكد عدـ المـك   ُِٔ)لككنو مسبكقان بنفي ;لمكبلـ السابؽ عميو  ف في ىذا النٌص تككيدان تضمّْ )بؿ  المي 
 عمى المكت ، بؿ األجدر بو إيثار المكت عمى الحياة .

تقديـ الجار كالمجركر )بو  في الجممة  أكثر في ىذا النٌص ، مف ذلؾ أككاحد داللٌي كثمة مثير 
ـ عمى قدَّ يعني أٌف خيار المكت ىك الراجح كالمي  ممكمان  ، فالتقديـؿ عنيا عمى خبر كاف )ما كاف بو نتقى المي 

ؿ المرء المسمـ مع قضايا المسمميف أينما كانكا ، كقد يككف ثمة خكؼ مف د تفاعي جسّْ ككنو يي  ;خيار الحياة 
 .انتزاعو منيـ ، بذكر المكت كالتأكيد عميو  ()أراد اإلماـ ستكؿو عمى قمكب السامعيف ، المكت مي 

الجممة اإلضرابٌية عمى القيد )عندم  ، كعدـ اشتماؿ سابقتيا اشتماؿي في المقطع  كمٌما ييثير داللٌيان 
 عميو ، كىذا ػػ في رأم البحث ػػ لو تفسيراف :

جممة عف نفسيا ، فالجممة األكلى تمثؿ رؤية الناس في مجتمع اإلماـ  ػػ يعكد الختبلؼ رؤيكم تحكيو كؿ ُ
لما كانت ىذه ت حسرة ، ك ت حسرة عمى انتياكات جنكد معاكية ، إذ ال لـك عمى الميٌ أك غالبيتيـ إلى الميٌ ، 

كربما احتمؿ المعنى نييه عف لـك مف ، ليدعيا مطمقة ،  حاجة إلى تقييدىا النظرة عامة لـ تكف بقائؿ النٌص 
 مات حسرة ككمدان عمى ما يحصؿ في األيٌمة. 

، فبل يكتفي بعدـ لـك الميت حسرة ،  الميختمؼ عف غيره غالبان أك دائمان  ()ا في منظار عمٌي أمٌ 
بؿ يعٌد المكت الخيار الراجح ، كحيف كانت ىذه النظرة خاصة باإلماـ ناسب تقييدىا بػػ )عندم  ، كىذا 

                                                           
ٔ٘1
 ِبكح )أٍف( . 1ٔ ـ ٠مبي : ))أٍف ػ١ٍٗ أٍفبً : ؽيْ(( اٌّؼغُ ا١ٌٍٛظ  / 
ٔ٘4

 . ٕٙ، ٓ  7ٕؿ  / ـ ٔٙظ اٌجالغخ 
ٔٙٓ
 . ٕ٘٘/  ٔـ ِغٕٟ اٌٍج١ت  
ٔٙٔ
 ِبكح )عله( . 4ٔٔ/  ٗـ ٌَبْ اٌؼوة  
ٕٔٙ
  ٙٙٔ/  ٖـ ٠ٕظو ؽب١ّخ اٌٖجبْ  



مىمو بدقة ، كيجعؿ مدلكالتيا ميحقّْقة لمغرض دكنما زيادة أك  التقييد ))ينبع مف رغبتو في أٍف يحٌدد معنى جي
 ـ أرقى مف سابقتيا .، كرؤية اإلما  ُّٔ)نقصاف  

  ، لكنو جاء بالجممة الميضرىب عنيا )ما كاف بو ممكمان  ()ػػ أٍف تككف كمتا الجممتيف تمثبلف رؤية اإلماـ  ِ
عمى سبيؿ التكطئة لمجممة اإلضرابية )بؿ كاف بو عندم جديران  ، كعمى ىذا الكجو تككف الثانية أرقى مف 

 سابقتيا كذلؾ . 

ـى لـ ييقٌيدىما معان  كيرد عمى الكجو الثاني إشكاؿ انو إذا كانت كمتا الجممتيف تمثبلف رؤية اإلماـ ، فم
 بالقيد )عندم  ؟

 ;ـ تكمٌ أكقع كأكثر إفصاحان عف غرض المي  الثانية الجممةفي  القيد )عندم  عى كضٍ أٌف قد يككف الجكاب 
دم  في الجممة االنتقالية ييشعر ؿي القيد )عنقرب إلى نفس اإلماـ مف عدـ المـك ، فجعٍ ألٌف جدارة المكت أ

 .، مع عدـ إعراضو عف األكؿ بتبٌني اإلماـ لممكقؼ األخير 

مخاطبيف عمى التفاعؿ مع قضايا المسمميف مل ()ييمًمح اإلضراب في النٌص إلى استحثاث اإلماـ 
 مف حياتيـ . كرامة أعراض نساء المسمميف أىـٌ  فٌ أل ;الميمة , كلك عمى حساب حياة المرء المسمـ 

 

َوَظامم،َظ٣ِّمَؼِكُؾ٠ِّمَعامَخَؾَؼ٥ُّمِظَؿِشِّٓؼِّٓمُدْؾَطإنم: )) ()قكلو ككرد االنتقاؿ باستعماؿ النفي كاإلثبات في 

َوَظِؽ٤ِّمَخَؾاِئ٠ُّمم،مَظامِضٍّّٓمُعـَاِصَّٕٕو،مَوَظامَذّٕٔؼ١ٍّمُعَؽاِثّٕٕم،مَوَظاماِدِؿَعاَغٍةمَسَؾ٧ّمِغٍّّٓمُعـَأوٕرمم،مَك٦ٍّٗفمِع٤ِّمَس٦َّاِضِبمَزَعإنَت

ـَِفامَباِئ٤ّْمم،مَصُقَؼاَلمُػ٦َّمِصقَفامَطاِئ٤ّْمَظ٣ِّمَؼِقُؾ٢ِّمِص٨ّماْظَلِذَقاِءم،مِسَؾاْدمَداِخُّٕوَنَعُِّٕب٦ُّب٦َّنمَو ـَِفامَصُقَؼاَلمُػ٦َّمِع ـَِلمَس َوَظ٣ِّمَؼ

مِصقَؿامُذِؾَفٌةمَسَؾِق٥ِّمَوَظَفِتمَوَظامَخَؾ٠َّم،مَسٖؿامَسِفّْٖمِب٥ِّمَوَضَّٟم،مَوَظامَذَرَأمَعامَتِِّٓبرُيمَوَظام،ماِبَؿََّٓأمَعامَخْؾ٠ُّمَؼُمِدُهم٣ِّ،مَظ

 .  ُْٔ)  ُعِؾَّْٕمموَأِعّْٕمُعِقَؽ٣ّم،ممَوِسْؾ٣ّْمُعِؿَؼ٤ّْمَضَضاْءمَب٢ِّمَوَضَّٖٓرم،مَضَض٧ّ

لـ يمحقو تعب في ابتداء   )، كتعني أٌف ا عنو ؿ المعنى الميضرىب مثٌ تي  الجيمؿ السابقة عمى )بؿ  
ىذه المعاني  الخمؽ ، كال في تدبير أمكرىـ ، كال كقؼ عف الخمؽ عاجزان ، كلـ تدخؿ عميو شبية ، فكؿٌ 

، فجاء بعدىا بحرؼ اإلضراب  عتقاد اإلسبلمٌي أٍف يقؼ عندىاصحيحة كمطمكبة ، غير أٌف اإلماـ لـ يرد لبل

                                                           
ٖٔٙ

 . ٕٖٓـ هٍبئً اإلِبَ ػٍٟ : اٌج١ٖو /
ٔٙٗ

 . ٖٓٔ، ٓ  ٘ٙؿ  / ـ ٔٙظ اٌجالغخ 



 ()ى اإلماـ قٌ مف صفات الذات المقدسة ، فتر  هي عتقادي اسمـ ليرتقي منيا إلى ما ىك األجدر بالمي ; )بؿ  
  )ٌف قضاء ا أت ، إلى تصٌكر ميثبً   )بالتصٌكر العقيدٌم مف تٌصكر ناؼو لمتعب كالعجز كالشبية عنو 

، كعيركض  ميحكىـ ))برمء مف فساد الشؾٌ   )، كأٌف عممو   ُٓٔ)ف ))خاؿو مف التزلزؿ كاالضطراب  ميتقى 
أٍم : ))ميكثىؽ ال يحتمؿ الزيادة كالنقصاف  ، ميبرىـ   )، كأمره   ُٔٔ)الشبية كالغمط  

(ُٕٔ  . 

ذا ما قيكًرنت الجي  مؿ الثبلث الكاردة بعد )بؿ  ب عنو بالجي السابقة عمى )بؿ  ذات المعنى الميضرى  مؿكا 
ثبتة رة فقد كردت مي تأخٌ ا الجمؿ المي دة ، كأمٌ قيٌ ة كمي مة جاءت منفيٌ تقدّْ ذات المعنى اإلضرابٌي نجد الجمؿ المي 

تستيدؼ سمب النقائص التي يتكىٌميا قسـ مف  ٌمة ىذا التغاير أٌف الجمؿ الميضرىب عنيا، كقد تككف ع كمطمقة
يقتضي نفييا ، أٌما مجيؤىا ميقٌيدة بالقيكد )ما ابتدأ ، ما ذرأ ،  يابمٍ مشكشي الفكر عف الذات المقدسة ، كسى 

فيما قضى كقٌدر  فؤلٌف تمؾ األكىاـ التي يتخيميا المشكشكف كانت جزئٌية ، كتخٌص زاكية معينة  عٌما خمؽ ،
يختمؼ فييا المعينة في العقيدة ، كالحاؿ  قيكد تستيدؼ تمؾ الزكايا كالمفاصؿمف زكايا التفكير ، فمذا جاءت ال

إلى إثبات الكماالت لمذات المقدسة ، كغير  ()رة ، إذ انتقؿ غرض اإلماـ تأخٌ في الجمؿ الثبلث المي  عنو
ألٌف الكماالت  ; د مف جية أخرلقيٌ ، كمطمقان غير مي  يستدعي ككف الكبلـ مثبتان مف جية خفٌي أٌف إثباتيا

ألٌف ))اطبلؽ الجمؿ مف القيكد ػػ كما ىك ميٌتفؽ عميو ػػ  ;، فجاءت الجمؿ مف غير قيد تيحدُّ بحدن  اإلليية ال
الميسند إليو كالميسند ، يجعبلف حكـ الجممة عاٌمان   كقىصريىا عمى

، كىذا اإلطبلؽ عٌزز المعنى   ُٖٔ)
ًذؼ الركف األكؿ مف كٌؿ   ُٗٔ)، ناىيؾ عف اسمٌية الجمؿ اإلضرابية التي أكسبت المعنى ثبكتان  اإلضرابيٌ  ، كحي

ـ ، حكى ف ، كعممو عمـ مي تقى التقدير : بؿ قضاؤه قضاء مي إذ ،   َُٕ)))لمتخفيؼ كاالحتراز مف العبث   ;جممة 
 ـ .برى كأمره أمر مي 

 

مَب٢ّٔمَجِفِؾ٥ِّم،مِع٤ِّمَؼِلَؿِػق٠ُّمَظاماظَِّّٔيماْظَقاِئّٕٔمَطاْظَفاِػ٢ّٔمِسْؾِؿ٥ِّمِبَغِقّٕٔماْظَعاِع٢َّماْظَعاِظ٣َّمَؤإٖن: )) ()قكلو 

ـَِّٓمَوُػ٦َّمَأْظَُّٖمم،مَظ٥ُّمَواْظَقِلَُّٕةمَأِسَظ٣ُّمَسَؾِق٥ِّماْظُقٖفُة  .  ُُٕ)   َأْظ٦َّمماظؾ٥َِّّمِس

                                                           
ٔٙ٘

 . ٘ٓٔ/  ٘ـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اثٓ أثٟ اٌؾل٠ل 
ٔٙٙ

 .ـ ٔفَٗ 
ٔٙ7

 .ـ ٔفَٗ 
ٔٙ1

 . ٕٖٓـ هٍبئً اإلِبَ ػٍٟ : اٌج١ٖو / 
ٔٙ4
 . 4٘ٔ/  ٔ، ٚػٍُ اٌّؼبٟٔ  ٖٗٔـ ٠ٕظو اٌجالغخ االٕطالؽ١خ /  
ٔ7ٓ
ّٞ / ـ هٍبئً اإلِبَ ػٍٟ )   . 1ٕ٘( : هٍِخ اٌجل٠و
ٔ7ٔ
 . ٕ٘ٓ، ٓ  ٓٔٔؿ  / ٔٙظ اٌجالغخ  ـ



العاًلـ العاًمؿ بغير ما عًمـ بالجاىؿ الحائر غير الميستفيؽ مف جيمو ، ككجو الشبو  ()شٌبو اإلماـ 
بلـ الميضرب عنو ، كليس بينيما ىك التيو كالضبلؿ عف الحٌؽ ، كتسكية ىذا العالـ بيذا الجاىؿ ىك معنى الك

المعنى العاًلـ ، بيد أٌف األمر ال يقؼ عند ىذا الحد ، فجاء ذلؾ لمنزلة  ان حطٌ تيما مساكافي أٌف  مف شؾٌ 
ألٌف الحٌجة  ;جيمو مف بذلؾ العاًلـ إلى ما ىك أدنى مف مقاـ الجاىؿ الذم ال يفيؽ  )بؿ  لينحدر ٌي بػاإلضراب

ألٌف الميتمٌكف عاًلـ  ;ألـك ، أٍم : ))أحٌؽ أف ييبلـ   )عند ا  ككى ، كالحسرة لو ألـز عمى العاًلـ أعظـ ،
 .  ُِٕ)بالقكة ، كىذا عاًلـ بالفعؿ ، فاستحقاقو المـك كالعقاب أشٌد  

تحٌرؾ قيكدىا تحٌركان أفقٌيان ، إذ  ، فضبلن عف الثبلث رٌسخت المعنى اإلضرابياالضرابٌية الجمؿ  اسمٌية
،  المعنى اإلضرابيٌ  أٍم : تقكية،   ُّٕ)))لتقكية الحكـ كتقريره  ; لػ  الثبلث مؿجي في الخبر التقٌدمت عمى 

  )استحقاقو المـك عند ا بميبلزمة الحسرة لو ، ك بتككيد أعظمٌية الحٌجة عمى العاًلـ العامؿ بغير عممو ، ك ب
 ، كتساكؽى ىذا التككيد مع داللة )بؿ  عمى يقيف ما بعدىا .

لمعمماء ألٍف يظيرى عممييـ عمى  ()كدٌؿ اإلضراب في النٌص عمى دعكة تحذير أطمقيا اإلماـ 
ـٍ المحجكجكف الميتحٌسركف الممكمكف يـك القيامة .    اٌل فيي  سمككيـ ، كا 

 

مَدٕممِبَلْػ١ِّمُدْؾَطاَغ١َّمُتَؼ٦َّٚؼ٤ّٖمَصَؾافي عيده إلى كاليو عمى مصر األشتر النخعٌي : )) ()قكلو 

ـُِؼُؾ٥ّمُؼّٖٔؼُؾ٥ُّمَب٢ِّم،مَوُؼ٦ِّػـ٥ُُّمُؼِضِعُػ٥ُّمِعٖؿامَذِظ١َّمَصٔنٖنمَحَّٕإمم،  .  ُْٕ)  َوَؼ

ـٌ ػػ كاليىو ينيى اإلماـ  نييو  عٌمؿعف تقكية سمطانو بسفؾ الدـ الحراـ ، ك ػػ كالخطاب في ىذا العيد عا
أٌف سفؾ الدـ الحراـ ييضعؼ السمطاف ، كييكىنو ، كنجد ترٌقيان داللٌيان في معنى الجممتيف السابقتيف عمى )بؿ  ب
، كلـ يقؼ الترٌقي الداللٌي عند   ُٕٔ)، أٌما الكىف فيك ))أشٌد الضعؼ    ُٕٓ)ألٌف الضعؼ ))نقصاف القٌكة   ;

ؿ بزكاؿ سمطانو ىذا الحٌد ، بؿ أضرب النٌص عف ىذه النتيجة مينتقبلن إلى أخرل أشٌد منيا عمى الكالي ، تتمثٌ 
لككف نقؿ  ;أيضان مٌما بعدىا  )بؿ  ، فيك ممحكظيى مٌما قبؿ الترقٌ  إلى غيره ، كمثمما ليًحظ كنقمو منو، 

ا )ينقمو  )يزيمو  تمحظ انتياء سمطتو ، أمٌ مفردة مف إزالتو ، فالسافؾ لمدـ الحراـ  لقمب الحاكـ أكجعي  السمطاف

                                                           
ٔ7ٕ

 . 1٘ٔ/  7  ـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اثٓ أثٟ اٌؾل٠ل
ٔ7ٖ
 . ٓٗ/ ِٓ ػٍُ اٌّؼبٟٔ ئٌٝ ػٍُ اٌلالٌخ ـ  
ٔ7ٗ

 . 7ٙ٘، ٓ  ٖ٘وزبة  ـ ٔٙظ اٌجالغخ  /
ٔ7٘
  7٘ٔ/ ٔ ـ فوائل اٌٍغخ  
ٔ7ٙ
 . 4ٔٗ/  ٔـ ِؼبٟٔ اٌموآْ اٌىو٠ُ : إٌؾبً  



أشٌدىما حاظيف مف حاكـ آمرو ناهو إلى محكـك مأمكر منيين ، كال شؾ أٌف ثاني المً  فتمحظ تحٌكؿ السافؾ لمدـ
 لحاكـ السافؾ لمدـ الحراـ .عمى ا

فعمٌية مضارعٌية تيفيد الحدكث كالتجٌدد ، بمعنى أٌف كردت كييمحظ أٌف الجمؿ المينتقؿ عنيا كاالنتقالٌية 
زالتو ، كنقمو تتدٌرج في الحدكث  النتائج الميترتبة عمى سفؾ الكالي لمدـ الحراـ ًمف ضعؼ سمطانو ، ككىنو ، كا 

 ، كبذا يككف التدٌرج الزمني متساكقان مع التدٌرج الداللٌي .   النٌص مؤديان إلى الحقويككف سابقيا في تباعان ، 

السماء رتٌبت أثران كضعٌيان ال تياكفى فيو عمى سفؾ السمطاف لمدـ أٌف كداللة اإلضراب في النٌص عمى 
ٍف أيمًيؿ فييا قميبلن ، كىذا األثر الكضعيٌ   ميؤكَّد يقينٌي . الحراـ ىك زكاؿ سمطتو كنقمييا عنو ، كا 

 

مَسَؾ٧ّمَصََّٕضماظؾ٥ََّّمَصٔنٖنمَتِعَؾ٣ُّم،مَعامُط٢ّٖمَتُؼ٢ِّمَظام،مَب٢ِّمَتِعَؾ٣ُّمَعامَظامَتُؼ٢ِّمَظا: )) ()قكلو كمف النصكص 

 .  ُٕٕ)  اْظِؼَقاَعِةمَؼ٦َِّممَسَؾِق١َّمِبَفامَؼِقَؿٗجمَصَّٕاِئَّٚمُطؾَِّفامَج٦َّأرِح١َّ

، كىذا النيي ىك نييه عف الكذبيقكؿ اإلنساف ما ال يعممو  عف أفٍ  ()ينيى اإلماـ  
، ثـ   ُٖٕ)

الخطاب اإلضرابي إلى نيي اإلنساف عف قكؿ كٌؿ ما يعممو ; الحتماؿ ))أف يككف فيو مضرة لنفسو ،  انتقؿ
 .  ُٕٗ)أك لغيره ، كإذاعة سرن يستمـز أذاه ، أك أذل مف أسٌره إليو  

، كذلؾ باالنتقاؿ بالنيي مف عدـ الخطاب اإلضرابي ىذا ضرة في حا داللة الترٌقي كمف الكاضح أفٌ  
 قكؿ الكذب إلى عدـ قكؿ الصدؽ المستمـز لمضرر . 

ألٌنيا  ;إدارة ىذه الجارحة )المساف  بحذر بالغ  عمى اإلنسافينبغي و دٌؿ االنتقاؿ في النٌص عمى أنٌ 
ٌجة لو   أك عميو .، يـك القيامة حي

 

                                                           
ٔ77
 . 1ٓٙ، ٓ  1ٕٖؽىّخ  ٔٙظ اٌجالغخ  /ـ 
ٔ71
/  ٕٕ، ِٕٚٙبط اٌجواػخ : اٌقٛئٟ  4ٗٗ/  ٘غخ : اٌجؾوأٟ ال، ّٚوػ ٔٙظ اٌج 7٘ٔ/  4ٔـ ٠ٕظو ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اثٓ أثٟ اٌؾل٠ل  

ٕٕٔ . 
ٔ74
 . ٕٕٔ/  ٕٕ، ِٕٚٙبط اٌجواػخ : اٌقٛئٟ  4ٗٗ/  ّ٘وػ ٔٙظ اٌجالغخ : اٌجؾوأٟ  ـ ٠ٕظو 

 



مُؼَمطُِّّٓمِعٖؿامَضَؾَض٥ُّمَأِنمَبِعَّٓمُؼَكؾِّٔف٣ِّمَوَظ٣ِّ: )) () اإلماـ قكؿكجاء االنتقاؿ بثنائية النفي كاإلثبات في 

مَأِغِؾَقاِئ٥ِّمِع٤ِّماْظِكَقَِّٕةمَأْظُل٤ّٔمَسَؾ٧ّمِباْظُقَفٔجمَتَعاَػَُّٓػ٣ِّمَب٢ِّمَعِعَّٕٔصِؿ٥ِّم،مَوَبِق٤َّمَبِقـَُف٣ِّمَوَؼِص٢ُّم،مُرُب٦ِّبٖقِؿ٥ِّمُحٖفَةمَسَؾِقٔف٣ِّ

 . َُٖ)  ُحٖفُؿ٥ّممُعَقٖؿٍّٓمِبـَِؾٚقـَامَتٖؿِتمَحٖؿ٧ّمَصَؼِّٕغًامَضِّٕغًامممٔرَداَظاِت٥ّمَوَداِئّٝٔم،مَوُعَؿَقٚؿِؾ٨ّ

إليو مف  ()بعد قبض آدـ  ))لـ ييخًؿ الخمؽى   )بؿ  أٌف ا ) معنى الكبلـ المنفي الكاقع قبؿ
باستعماؿ حرؼ  ، ثـ انتقؿ اإلماـ  ُُٖ)معرفتو   إلىكصمة لمخمؽ كالمي تو ، دة ألدلة ربكبيٌ ؤكٌ الحجج المي 
 لمخمؽد السماء تعيٌ  إثبات ميترٌقيان بالسامع مف نفي خمٌك الخمؽ مف حٌجة ميؤكّْدة لمربكبٌية إلى)بؿ   اإلضراب

ت كجكد كالمعنى اإلضرابٌي أرقى مف المعنى الميضرىب عنو ، فعدـ الخمٌك ييثب ،لسف الرسؿ أبالحجج عمى 
يعني ػيء د لمشالتعاىي إذ ة كالمكاصمة ، د فيشير إلى المداكما التعاىي ، أمٌ ، مف غير إشارة إلى تتابعيا الحجج 

  .  ُِٖ)))تجديد العيد بو  

عمى   الكاسعة ، إذ كاتىرى حججو الميؤكّْدة لربكبٌيتو كييشعر اإلضراب في ىذا المقطع برحمة ا )
 ألجؿ صبلحيـ كخيرىـ . ;خمقو 

 

مَأِرَبَعُة: )) ()قكلو ك  مِباْظَقِّٓؼِث مَأَتاَك مَخاِعّْٗمَؤإٖغَؿا مَظُف٣ِّ مَظِقَّٗ مُعْظٔفّْٕمم:مٔرَجإل مُعـَاِص٠ّْ َرُج٢ّْ

مَظامَؼَؿَقُّٕٖجَظامَؼَؿم،مِظْؾٔنمَيأنمُعَؿَصـّْٚٝمِباْظٔنِدَؾأم مَؼْؽُِّٔبمَسَؾم،مَلٖث٣ُّمَو َصَؾ٦ِّمَسِؾ٣َّماظـٖاُسمَأٖغ٥ُّمم،مُعَؿَعٚؿًّٓا٧ّمَرُد٦ّٔلماظؾ٥َِّّ

ـ٥ُِّمُعـَاِص٠ّْ ،مَرآُهممم)صلى اهلل علٍه وآله(ُظ٦ّامَصاِحُبمَرُد٦ّٔلماظؾ٥َِّّمَظِؽـُٖف٣ِّمَضاَوم،مَظ٣ِّمُؼَصُّٓٚض٦ّامَض٦َِّظ٥َُّوم،مَطاِذْبمَظ٣ِّمَؼْؼَؾُؾ٦ّامِع

مَو ـ٥ُِّ مِع مَدِؿَّٝ م، ـ٥ُِّ مَوَظِؼَّٟمَس مِبَؼ٦ِِّظ٥ِّ، مَس٤ّٔمام،مَصَقْلُخُّٔوَن مَضِّٓمَأِخَؾََّٕكماظؾ٥َُّّ مَأِخَؾََّٕكَو مِبَؿام،مْظُؿـَاِصِؼنَيمِبَؿا َوَوَصَػُف٣ِّ

ِةمٔإَظ٧ّماظـٖأرمِباظّٖٗؤرمَواظَّٓٗسا،مم٦ّامٔإَظ٧ّمَأِئٖؿِةماظٖضَؾاَظِةَصَؿَؼُّٕٖبــمَسَؾِق٥ِّمَومآِظ٥ِّماظٖلَؾاُممم-َوَصَػُف٣ِّمِب٥ِّمَظ١َّمُث٣ّٖمَبُؼ٦ّامَبِعَُّٓه

َؤإٖغَؿاماظـٖاُسمَعَّٝم،مَصَلَطُؾ٦ّامِبٔف٣ُّماظِّٓٗغَقامم،مؽَّاعًامَسَؾ٧ّمٔرَضاِبماظـٖأسَوَجَعُؾ٦ُّػ٣ِّمُح،مَص٦َّظ٦َُِّّػ٣ُّماْظَلِسَؿاَلمم،مَؿأنَواْظُؾِف

َظ٣ِّمَؼِقَػْظ٥ُّمَسَؾ٧ّممظؾ٥َِّّمَذِقؽًاَرُج٢ّْمَدِؿَّٝمِع٤ِّمَرُد٦ّٔلماَو،مٔإظَّامَع٤ِّمَسَص٣َّماظؾ٥َُّّمَصَفَّٔامَأَحُّٓماْظَلِرَبَعِةممماظِّٓٗغَقااْظُؿُؾ٦ِّكمَو

ِع٤ِّمَرُد٦ّٔلمَومَؼُؼ٦ُّلمَأَغامَدِؿِعُؿ٥ُّمم،مَومَؼِّٕٔوؼ٥ِّمَومَؼِعَؿ٢ُّمِب٥ِّم،مَوَظ٣ِّمَؼَؿَعٖؿِّٓمَطِّٔبًامَصُف٦َّمِص٨ّمَؼَِّٓؼ٥ِّ،مَص٦َِّػ٣َّمِصق٥ِّمم،مَوِجٔف٥ِّ

ـ٥َُِّصَؾ٦ِّمَسِؾ٣َّماْظُؿِلِؾُؿ٦َّنمَأٖغ٥ُّمَوم،م)صلى اهلل علٍه وآله(اظؾ٥َِّّم َومم،م٦َّمَأٖغ٥ُّمَطَِّٔظ١َّمَظََّٕصَض٥َُّوَظ٦ِّمَسِؾ٣َّمُػم،مِػ٣َّمِصق٥ِّمَظ٣ِّمَؼْؼَؾُؾ٦ُّهمِع

                                                           
ٔ1ٓ

 . ٘ٙٔ، ٓ  4ٔؿ  ـ ٔٙظ اٌجالغخ  /
ٔ1ٔ

ّٞ ػجبً ، ّٚوػ ٔٙظ اٌجالغخ :  14/ ، ٠ٕٚظو ِؼبهط ٔٙظ اٌجالغخ  ٖٗ:  7ـ ِٕٙبط اٌجواػخ   . 4ٓٔ/  ٕاٌٍّٛٛ
ٔ1ٕ
 ِبكح )ػٙل( . ٖٖٔ/  ٖـ ٌَبْ اٌؼوة  



ـ٥ُِّم،مَؼْلُعُّٕمِب٥ِّمممِع٤ِّمَرُد٦ّٔلماظؾ٥َِّّمصمَذِقؽًاَرُج٢ّْمَثاِظْثمَدِؿَّٝم ـَِف٧ّمَس٤ِّمم،مُػ٦َّمَظامَؼِعَؾ٣َُّو،مُث٣ّٖمٔإٖغ٥ُّمَغَف٧ّمَس َأِومَدِؿَع٥ُّمَؼ

ـُِل٦ّْخمَظََّٕصَض٥ُّمَصَؾ٦ِّمَسِؾ٣َّم،مَظ٣ِّمَؼِقَػِّٜماظـٖاِدََّْو،مَصَقِػَّٜماْظَؿـُِل٦َّخمم،مُػ٦َّمَظامَؼِعَؾ٣َُّو،مَعَّٕمِب٥ِّمُث٣ّٖمَأ،مٍءممَذ٨ِّ م،مَأٖغ٥ُّمَع

ـُِل٦ّْخمَظََّٕصُض٦َّه ـ٥ُِّمَأٖغ٥ُّمَع مَرُد٦ِّظ٥ِّمَسَؾ٧ّمَوَظاماظؾ٥َِّّمَسَؾ٧ّمَؼْؽِِّٔبمَظ٣ِّمَراِبّْٝمآَخُّٕ،مومَوَظ٦ِّمَسِؾ٣َّماْظُؿِلِؾُؿ٦َّنمٔإِذمَدِؿُع٦ُّهمِع

مَسَؾ٧ّمَدِؿَّٝمَعامَحِػَّٜمَب٢ِّمَؼٔف٣ِّمَوَظ٣ِّم،م)صلى اهلل علٍه وآله(ماظؾ٥َِّّمِظَُّٕد٦ّٔلمَوَتِعِظقؿًاماظؾ٥َِّّمِع٤َّمَخ٦ِّصًام;مِظْؾَؽِِّٔبم،مُعِؾِغّْٚ

ـُِؼِّٙمَوَظ٣ِّمِصق٥ِّمَؼِّٖٔدمَظ٣ِّمَدِؿَع٥ُّم،مَعامَسَؾ٧ّمِب٥ِّمَصَفاَءممَوِجٔف٥ِّ ـ٥ِّمَؼ  .  ُّٖ)  مِع

لـ تخؿي الثبلثة أربعة ،  أصنافان  )صلى اهلل علٍه وآله(نىقىمىة حديث الرسكؿ في ىذا المقطع  ()قٌسـ اإلماـ 
ؿ منيا مف عيب يمنع الكثكؽ بركايتو ، كبقي الصنؼ الرابع في  الذم اشتممت صفاتو عمى اإلضراب األيكى

، إذ الميستفاد مف سمب الكىـ عنو يو ، كمف جممة أكصافو عدـ غمطو في الركاية بريئان مف عيكب سابقً  النٌص 
 .  ُْٖ)ييقاؿ ))كًىـ : إذا غمط  

حفظ ما  ىذا الناقؿ  فٌ أترقيان مف ىذا المعنى السالب إلى المعنى المكجب ، كىك مي  خطابثـ انتقؿ ال
بككف ىذا  ي الدالليٌ ؽ الترقٌ ، فيتحقٌ   ُٖٓ)))مع عرفاف مقصده الذم ًقيؿ ألجمو  :  سمعو عمى كجيو ، أمٍ 

الرابع منفية عنو عيكب سابقيو مف الركاة ، كزاد عمييـ في معرفتو مقصكد الحديث النبكٌم ، كقد جاء المعنى 
 . الميتيقَّف ما بعدىا اإلضرابي )معرفة المقصكد  ميؤكَّدان ; لكقكعو في سياؽ )بؿ  

 

مَب٢ِّمُعَؼإممَداَرمَظُؽ٣ِّمُتِكَؾ٠ِّمَظ٣ِّماظِّٓٗغَقامٔإٖن: )) ()قكلو ك  ممَظُؽ٣ِّمُخِؾَؼِتم، مَعَفازًا ـَِفامِظَؿَّٖٖوُدوا; مِع

 .  ُٖٔ)  اْظَؼَّٕارمَدأرمٔإَظ٧ّماْظَلِسَؿاَل

  ُٕٖ)))دار إقامة  :  قت لئلنساف ميقامان أمٍ مً الدنيا خي  ي الجممة المينتقىؿ عنيا ككفف ()نفى اإلماـ  
ىذا المعنى ىك الميضرىب عنو  ال غير ، فصاركزكاليا و يثبت كقتٌيتيا ألنٌ  ;ؿ نصؼ الحقيقة ، كىذا النفي يمثٌ 

الذم يمثؿ الحقيقة كٌميا ، كىك أٌف  منو بحرؼ اإلضراب )بؿ  إلى المعنى اإلضرابيٌ الخطاب تٌرقى  ، كقد
ًمقت مجازان أٍم : ))طريقان كمسمكان   ، كبيف المعنييف : لى دار القرار ، فيي ممرّّ يصؿ باإلنساف إ  ُٖٖ)الدنيا خي

                                                           
ٔ1ٖ
 . ٔٔٗ، ٓ  ٕٓٔؿ /  ٔٙظ اٌجالغخ ـ 
ٔ1ٗ
 ِبكح )ُٚ٘( . ٖٗٙ/  ٕٔـ ٌَبْ اٌؼوة  
ٔ1٘
 . ٖٓٔ/  ٖـ رٛض١ؼ ٔٙظ اٌجالغخ  
ٔ1ٙ
 . ٕٓٗ، ٓ  ٕٖٔ/ ؿ ٔٙظ اٌجالغخ ـ 
ٔ17
 ِبكح )لَٛ( . ٕٕٙـ ِقزبه اٌٖؾبػ /  
ٔ11
 . ِبكح )عٛى( 17ٔ/  ٖـ اٌٖؾبػ  



ترؽن داللٌي دفع بالبحث إلى عٌد )بؿ  في النٌص ميفيدة لئلضراب ال االستدراؾ ; ، كاإلضرابٌي الميضرب عنو 
فالطرؼ السابؽ عمى أداة اإلضراب ينفي ديمكمتيا ، كالبلحؽ ليا يجعؿ منيا طريقان ميؤٌديان إلى دار اإلقامة 

عنييف مؤكدان : أٌما األكؿ فؤلٌف )بؿ  إذا سبقت بنفي أك نيي أفادت تككيد ما قبميا ، الدائمة ، ككاف كبل الم
 كأٌما الثاني فمداللة )بؿ  عمى يقيف ما بعدىا .

ؿ عنو في األكلى نتقى عمى الحدث المي  لمتركيز; لممجيكؿ  الفعبلف في جممتي طرفي اإلضراب كبيًني 
 يا مجازان  .ػػػػقمٍ ؿ إليو في الثانية )إثبات خى نتقى المي  مؽ الدنيا لئلقامة  ، كعمى الحدث)نفي خ

كأفاد اإلضراب في النٌص أف يتعامؿ اإلنساف مع الدنيا تعامبلن كسطٌيان ببل انصراؼ إلييا ، كال 
 ككنيا مسمكان يسمؾ باإلنساف إلى دار قراره . ;انصراؼ عنيا 

 

م: ))  في صفة الخالؽ العظيـ ) ()قكلو ك  ماْظُؿِضِؿّٕٔؼ٤ََّساِظ٣ُّ مَضَؿاِئّٕٔ مِع٤ِّ َغِف٦َّىمَوم،ماظٚلّٕٚ

َوَعامَضِؿـَِؿ٥ُّمم،مَعَلأرٔقمٔإمَيأضماْظُفُػ٦ّٔنمَوم،مَومُسَؼِّٓمَسّٖٔمَياِتماْظَقِؼنٔيم،مَخ٦َّاِرّٕٔمَرِج٣ّٔماظظُّـ٦ُّٔنَو،ماْظُؿَؿَكاِصِؿنَيم

مِع٤ِّماِبَؿََّٓعمَعامِحْػِّٜمِص٨ّماِسَؿََّٕضِؿ٥ُّمَظامَو،ممُطْؾَػٌةمَذِظ١َّمِص٨ّمَؼْؾَقْؼ٥ُّمَظ٣ِّ،م...،ممَوَشَقاَباُتماْظُغُق٦ّب،ممَأْطـَاُنماْظُؼُؾ٦ِّب

ـِِػقِّٔمِص٨ّماِسَؿ٦ََّرِت٥ُّمَوَظام،مَسأرَضٌةمَخْؾِؼ٥ِّ مِسْؾُؿ٥ُّمَغَػَُّٔػ٣ِّمَب٢ِّم،مَصِؿٌَّٕةمَوَظامَعَؾاَظٌةماْظَؿِكُؾ٦ِّضنَيمَتَّٓاِبرٔيمَوماْظُلُع٦ّٔرمَت

 .  ُٖٗ)   َصِضُؾ٥ّمَوَشَؿَُّٕػ٣ِّ،ممَسُِّٓظ٥ُّمَوَوِدَعُف٣ِّم،مَسَُّٓدُهمَوَأِحَصاُػ٣ِّ

سة ، فكاحدة قدٌ غير الئؽ بالذات المي  كاحدة منيا أمران  جمؿ منفية كاقعة قبؿ )بؿ  ، سمبت كؿُّ  ثبلث
في   )، كأخرل لنفي اعتراض عارضة عميو   َُٗ)  المذككرة مو بالجزئياتمٍ ))في عً   )و ة عنالمشقٌ  لنفي

كىذه الجمؿ المنفٌية تمٌثؿ  في تدابير أمكر مخمكقيو ،  )عنو كالفترة حفظ بديع خمقو ، كثالثة لنفي المبللة 
ى إلى عٌما ال يميؽ بجبللو ، لتترقٌ   ) ود تنزييؤكّْ تمتيا أربع جمؿ مثبتة بعد )بؿ  تي الكبلـ المينتقىؿ عنو ، ثـ 

، ))فنفاذ عممو فييـ مقابؿ ما نفاه مف لحكؽ الكمفة في عممو بيـ إثبات األنسب بالذات المقدسة جٌمٍت كعمٍت 
حصاؤىـ بعٌده مقابؿ لؤلعراض العارضة في حفظ خمقو ، ككسع عدلو ليـ مقابؿ لنفي اعتكار المبللة في  ، كا 

 ومكجكد في مرتبتو ، كىبتو لو ما يستحقٌ  تنفيذ أمكره كتدبير مخمكقاتو ، إذ كاف معنى عدلو فييـ كضعو لكؿٌ 
مف زيادة كنقصاف مضبكطة بنظاـ الحكمة ، كاعتراض المبللة سبب الختبلؼ نظاـ العمؿ ، كقكلو : 

                                                           
ٔ14

 . 1ٙٔ، ٓ  4ٔؿ  / ـ ٔٙظ اٌجالغخ 
ٔ4ٓ
 . ٗٗ/  7ـ ِٕٙبط اٌجواػخ : اٌقٛئٟ  



،   ُُٗ)قابؿ لنفي الفترة ، فإٌف فتكر الفاعؿ عف الفعؿ مانع لو عف تتمة فعمو كتماـ كجكده  كغمرىـ فضمو مي 
 ؿ إليو .نتقى المعنى األرقى المي بت مؿ المثبتة جاءكىذه الجي 

  إلى إثبات البلئؽ عمى االنتقاؿ مف سمب النقائص عف الحٌؽ )في النٌص )بؿ  حرؼ كقد دٌؿ ال
كقد أفادت )بؿ  تككيد  ،مف نفي ما ال يميؽ عنو دٌيان ػػ يػػ عقبقدسو ، كال شٌؾ أٌف إثبات ما يميؽ بو أرقى 

  نتقؿ إليو .المعنى المي 

 

ف ترؾ مشكرتيما م ;بلفة ، كقد عتبا عميو كٌمـ بو طمحة كالزبير بعد بيعتو بالخمف كبلـ  ()قكلو ك 
مِبَّْٕأِؼ٨ّم،مِصق٥ِّمَأَغامَأِحُؽ٣ِّمَظ٣ِّمَأِعّْٕمَذِظ١َّماْظُلِد٦َِّةمَصٔنٖنمَأِعّٕٔمِع٤ِّمَذَطُِّٕتَؿامَعامَوَأٖعا: )) بيما األمكر، كاالستعانة في 

ـ٥ُِّم،مُصَّٕٔغمَضِّٓم)صلى اهلل علٍه وآله(ماظؾ٥َِّّمَرُد٦ُّلمِب٥ِّمَجاَءمَعامَوَأِغُؿَؿامَأَغامَوَجُِّٓتمَب٢ِّمِعـ٨ّٚم،مَػ٦ّّىمَوِظقُؿ٥ُّمَوَظا مَأِحَؿِجمَصَؾ٣ِّمِع

مَػَّٔامِص٨ّمِظَغِقُّٕٔطَؿامَوَظامِسـِِّٓيمَواظؾ٥َِّّمَظُؽَؿامَصَؾِقَّٗمُحْؽَؿ٥ُّم،مِصق٥ِّمَضِلِؿ٥ِّم،َوَأِعَض٧ّمِع٤ِّماظؾ٥َُّّمَصََّٕغمَضِّٓمِصقَؿامٔإَظِقُؽَؿا

 .  ُِٗ)  ُسِؿَؾ٧ّ

، فنفى اإلماـ   ُّٗ)سياؽ النٌص بمعنى ))المساكاة بيف الناس في قسمة العطاء  جاءت األسكة في 
() كىذا ىك المعنى المينتقىؿ ، ، أك تحٌكـ ىكل  ان منواجتياد في العطاء بيف المسمميف أٍف تككف التسكية

كالضمير المنفصؿ )أنا  بػ )لـ  ،  دان ؤكٌ مي نفيو نفيان بلن استدعى مف اإلماـ عنو الذم تجاىمو طمحة كالزبير تجاىي 
كمان إليٌيان سار بو الرسكؿ إلى ككنيا حي في المساكاة ، الرأم كاليكل  تدٌخؿمف نفي  ()، ثـ انتقؿ اإلماـ 

لتقكية ; ميؤكَّدان بالضمير )نا  ، ك)قد  الداخمة عمى الفعؿ )فرغ  ىذا المعنى اإلماـ  كأكرد،  )صلى اهلل علٍه وآله(
إيراد اإلماـ لفظة )كجدتي أنا كأنتما...  في الجممة  )صلى اهلل علٍه وآله(كيعضد عمميـ بسيرتو ، المعنى اإلضرابي 

المينتقىؿ إلييا ، إذ ييقاؿ : كجد الشيء إذا ))أدركو  
تكظيفان ذا في النٌص  () اإلماـفيا كظٌ  ، كقد  ُْٗ)

  )ا  يما يطمباف شيئان يعمماف أفٌ أنٌ فييا حكـ ، كثانييما   )و ال يجتيد في مسالة  نٌ أ أكليما :شقيف 
، كىذا المعنى أكسب اإلضراب قٌكة ناىيؾ عف داللة )بؿ  عمى يقيف ما قضيا بخبلفو  )صلى اهلل علٍه وآله(كرسكلو 
 بعدىا .

                                                           
ٔ4ٔ

 ّٟ  . 7ٙٗ/  ٕـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اٌجؾوأ
ٔ4ٕ
 . ٙٓٗ، ٓ  ٕ٘ٓ/ ؿ ٔٙظ اٌجالغخ ـ 
ٔ4ٖ
 . 7ٗ٘/  4ـ ثٙظ اٌٖجبغخ  
ٔ4ٗ
 ِبكح )ٚعل( . ٕٖٗـ اٌمبًِٛ اٌّؾ١ظ /  



كيرشح عف اإلضراب في النص معنى أٌف طمحة كالزبير استبٌدت بيما ركح التمٌيز عف اآلخريف ، 
   بيا . عطاؤىما كسائر المسمميف سكاءن ، مع عمميـ أٌف التسكية ىي ما أمر ا ) حتى أىًنفا أٍف يككف

 

مَوَظ٣ِّم،مَػاِظؽًامَع٦ِّٔرثًامَصَقُؽ٦َّنمَؼِؾِّٓمَوَظ٣ِّم،مُعَشاَرطًاماْظِعّٖٚمِص٨ّمَصَقُؽ٦َّنـممُدِؾَقاَغ٥ُّـممُؼ٦َّظِّٓمَظ٣ِّ: )) ()قكلو ك 

ماظٖؿِِّٓبرٔيمَسَؾاَعاِتمِع٤ِّمَأَراَغامِبَؿامِظْؾُعُؼ٦ّٔلمَزَفَّٕمَب٢ِّم،مُغْؼَصاْنمَوَظامٔزَؼاَدٌةمَؼَؿَعاَوِرُهمَوَظ٣ِّم،مَزَعاْنمَوَظامَوْضْتمَؼَؿَؼِّٖٓع٥ُّ

 .  ُٓٗ)  اْظُؿِؾَّٕممَواْظَؼَضاِءم،ماْظُؿِؿَؼ٤ّٔ

 أفٍ ػػ بادئ األمر ػػ عنيا ، فنفى بسمب النقائص  ثو عف الذات المقدسة جٌمت كعمت ،حدي اإلماـ بدأ
و خالقيما ، ألنٌ  ;بؿ ىك سابؽ عمييما ، ز الزماف في حيٌ   )، ثـ سمب كقكعو  أك كلدكالد   )يككف  

 .  )الزيادة كالنقصاف عنو ػػ  آخران ػػ كنفى 

ؼ بالذات المقدسة ، فالتعرٌ  األليؽما ىك  إلىالحرؼ )بؿ   استعماؿب ى الخطاب اإلضرابيٌ ثـ ترقٌ  
التي تسير عمى ، ف لؤلشياء تقى ـ المي حكى المي  هر في تدبير بؿ بالتفكٌ ، ليس بكاحدة مف الصفات المنفية   )عميو 

ؼ عمى الخالؽ التعرٌ  يد فيو أك نقص منو لباف االختبلؿ ، ككذلؾمك زً ، فبمكاف اإلتقاف كالدقة كفؽ نظاـ مف 
بيـ مف الببلء كالمكت كالمرض  حؿٌ ع ما يى ـ الذم قير بو عباده ، فبل يستطيعكف دفبرى قضائو المي  العظيـ مف
 كنحك ذلؾ .

ذات  الجممة اإلضرابية)ظير لمعقكؿ    العقكؿ ، فصار قكؿ اإلماـ كأداة التعٌرؼ عمى صفاتو )
 المعنى األرقى مف معنى سابقتيا .

ألنو  ;عدـ التكٌمؼ في تعٌرفو عمى خالقو بلئلنساف كدٌؿ اإلضراب االنتقالي في النٌص عمى اإليحاء 
(   و ، فتراه العقكؿ .كلبٌ  اإلنساففي ركح  ان شراقيٌ لكف إ تراه العيكف ، ان جسمانيٌ  ظاىر بنفسو ، ليس ظيكران 

 

   ﴿عند تبلكتو  ()قكلو ك 

  ﴾(ُٗٔ  (( :ُط٤ِّمِظؾ٥َِّّمُعِطقعًامو

                                                           
ٔ4٘

 . 1ٕٖ، ٓ  1ٕٔـ ٔٙظ اٌجالغخ / ؿ 
ٔ4ٙ
 . ٙاالٔفطبه / ـ ٍٛهح  



ـ٢ُّ٥ِِّمَوَتَؿـٖم،مَومِبِّْٔطِّٕٔهمآِغلًا َوَأِغَتم،مَوَؼَؿَغٖؿَُّٓكمِبَػِضِؾ٥ِّمم،مَؾِق١َّمَؼُِّٓس٦َّكمٔإَظ٧ّمَسْػ٦ِّٔهٔإْضَؾاَظ٥ُّمَسمِص٨ّمَحألمَت٦َّظِّق١َّمَس

مٔإَظ٧ّمَشِقِّٕٔه ـ٥ُِّ مَس مَأْطََّٕع٥َُّصَؿَعام،مُعَؿ٦َّلٍّ مَعا مَض٦ّٔيٍّ مَسَؾ٧ّمَعِعِصَقِؿ٥َِّوم،مَظ٧ّمِع٤ِّ مَأِجََّٕأَك مَعا مَضِعقٍّٟ مِع٤ِّ م،مَت٦َّاَضِعَت

ـ١َِّمَؼِفِؿ١ّْمَوَظ٣ِّ،مَصِضَؾ٥ُّمَؼِؿـَِع١َّمَؾ٣ِّ،مَصمَوِص٨ّمَدَعِةمَصِضِؾ٥ِّمُعَؿَؼؾِّبم،مَتمِص٨ّمَطـَِّٟمِدِؿِّٕٔهمُعِؼق٣َّْوَأِغ مَب٢ِّم،مِدِؿَُّٕهمَس

ـ١َِّمَؼِصُّٕٔصَفامَبِؾٖقٍةمَأِوم،مَسَؾِق١َّمَؼِلُؿَُّٕػامَدٚقَؽٍةمَأِو،ممَظ١َّمُؼِقُِّٓثَفامِغِعَؿٍةمِص٨ّم،مَسِق٤ّٕمَعْطََّٕفمُظْطِػ٥ِّمِع٤ِّمَتِك٢ُّمَظ٣ِّ ،ممَس

 .  ُٕٗ)  ؟َأَرِعَؿ٥ّمَظ٦ِّمِب٥ِّمَزـ١َّٗمَصَؿا

عمى  أدؿٌ شيء اآلية الشريفة عمى الكـر اإلليي ، كليس نياية متساكقان مع داللة  جاء ىذا النٌص 
  )كلكف أيف ىما مف ككنو العاصيف ، كعدـ ىتؾ ستره عمييـ ،  مف عدـ منع فضمو عمى  )كرمو 

طرفة عيف ؟ فالمعنى الثاني أعظـ كأكـر ،   )بحيث ال يخمك اإلنساف مف لطفو  ،يحيط اإلنساف بمطفو 
 )بؿ  . ي باستعماؿ حرؼ اإلضرابكىك ما أنتجتو داللة الترقٌ 

ثيا ، سيئة يصرفيا ، بمية حدً في بياف مكارد المطؼ اإلليي بالعبد ميجممىة )نعمة يي اإلماـ  ثـ شرع
;  يةمضارعجيمبلن كارد الثبلثة الم ()قائؿ النٌص  أكردد المطؼ كاستمراريتو لة عمى تجدٌ يدفعيا  ، كلمدال

 يتو .ر تجٌدد المطؼ اإلليي كاستمرامع تتساكؽ ل

 

مِع٤َّمُؼِمِؼِل١َّمِباْظَفّٕٔمَيِةم،مَوَظ٣ِّمُؼـَاِضِش١َّمَوَظ٣ِّماْظٔنَغاَبِةم،مَضُؾ٦ّٔلمِص٨ّمَسَؾِق١َّمُؼَشِّٓٚدمَوَظ٣ِّ: )) ()قكلو ك 

  ُٖٗ)  َسِشًّٕامَحَلـََؿ١َّمَوَحَلَبمَواِحًَّٓةم،مَدٚقَؽَؿ١َّمَوَحَلَبمَحَلـًَةم،ماظِّٖٔغِبمَس٤ّٔمُغُّٖوَس١َّمَجَع٢َّمَب٢ِّماظِّٕٖحَؿِةم،

. 

اإلليي ييظير ترٌفع الخالؽ مف المطؼ  آخر جانبان ػػ  أيضان ػػ  كاإلثباتبطريقة النفي  اإلماـيستعرض 
(ا  كأمارة ذلؾ المطؼ أفٌ عمى مجازاتو بالمثؿ ،    عف العبد ، كتكٌبره(   ٌد في قبكؿ عبده ال يتشد

، كال ييناقشؾ في الجريمة ، كمعنى   ُٗٗ)، إذ ))يقبؿ التكبة بمجرد الرجكع كتبلفي ما فات  نيب التائب المي 
ستر عميؾ ذنبؾ ت تكبتؾ ، بؿ عمى العكس فػ ))إذا صحٌ   ََِ)ناقشو ))الحسابى ميناقشة كًنقاشان : استقصاه  

                                                           
ٔ47
 . ٖ٘ٗ، ٓ  ٖٕٕوالَ  ٔٙظ اٌجالغخ  /ـ 
ٔ41
 . ٘ٓ٘ـ  ٗٓ٘، ٓ  ١ٕٖٚٔخ  ٔٙظ اٌجالغخ  / ـ
ٔ44
 . ٖٙ/  ٗـ رٛض١ؼ ٔٙظ اٌجالغخ  
ٕٓٓ
 ِبكح )ٔمِ( . 1ٖ٘/  ٙـ ٌَبْ اٌؼوة  



عبده مف رحمتو ، كييقاؿ  يسؤٍ ال يي كثالثة األمارات عمى لطفو أٌنو ،    َُِ)كمحاسبتؾ ، كسدؿ الستار عمييا  
 .  َِِ): قنطتي ، ...، كاألياس : انقطاع الطمع   : أيستي ))أمٍ 

العبد عف جعؿ نزكع ، بأٍف عمى عبده إلى معنى أرقى منيا  ))ثـ انتقؿ اإلماـ مف دالئؿ فضؿ ا 
:  نىٍزعان  مف مكانو أىٍنًزعيوي  يءالش نزعتي الذنب حسنة ، كالنزكع ىك االقتبلع ، إذ جاء في الصحاح أٌف ))

 .  َِّ)  وي قمعتي 

ؤدييا سكاىا مف ال تي لكؿ مفردة مف مفردتي الجممة اإلضرابية )جعؿ نزكعؾ  داللة  كيرل البحث أفٌ 
ٍعؿي  ، في تدعيـ معنى اإلضرابالميرادفة المفردات  ممح إلى ا النزكع فيي ؽ الفعؿ كثبكتو ، أمٌ يستبطف تحقٌ  فالجى

يرجع مثؿ ىذا العبد  إفٍ ا ، كم عميو داكمةلكثرة اقترافو كالمي  ; منو ان نب جزءالذَّ  العبد بالذنب لدرجة يصير سً تمبُّ 
 العبد . اثاب عميييي حسنة لؾ الرجكع ذ  العكد إليو حتى يجعؿ ا ) تٍرؾً عمى عف ذنبو عازمان 

  السيئة كلـ يقؼ الترٌقي الداللٌي عند ىذا الحٌد مف المطؼ اإلليٌي ، بؿ يزداد حتى يجزم ا )
 بمثميا ، كييثيب الحسنة بعشر أمثاليا .

سيف بالذنكب تمبٌ المي  ف الرحمة اإلليية تمتد حتى تشمؿكدٌؿ اإلضراب االنتقالي في ىذا المقطع عمى أ
 حاالن ؟ أحسفك ، ذنكبان  فما باليؾ بمىف ىـ أقؿٌ ف ذنكبيـ ، رجعكا عإذا  فارقيف ليايف عمييا غير المي نكبٌ المي 

 

ـ١َِّم،مَصُؿِكِؾَّٕماْظُعُق٦ُّنمَتََّٕكمَظ٣ِّ: )) ()قكلو ك   .  َِْ)   َخْؾِؼ١ّمِع٤ِّماْظ٦َّاِصِػنَيمَضِؾ٢َّمُطـَِتمَب٢ِّمَس

في نيج الببلغة ، إذ تضٌمف  االنتقالي ييمنة عمى الخطاب اإلضرابية النفي كاإلثبات مي ال تزاؿ ثنائيٌ 
لسمب رؤية ػػ  ابتداءن ػػ دسة جٌمت كعمت ، فجاء النفيي تنزييو لمذات المق عف ()ىذا النٌص حديث اإلماـ 

، فمعنى الكبلـ ز ىو عف الجسمانية كالتحيٌ لتنزٌ  ;  )ال تتمكف مف اإلخبار عنو  َـّ ، كمف ثى   )العيكف لو 
 كالمحدكد،  محدكدان  يككف األبصار تحت يقع مف ألفٌ ;  بصر تحت يقع أفٍ  لٌمو تنزيوه ))السابؽ عمى )بؿ  ىك 

 .  َِٓ)   المكاف إلى حتاجه مي  مكفه مي 

                                                           
ٕٓٔ
ّٞ  ـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ :   . 7ٖٖ/  ٗػجبً اٌٍّٛٛ
ٕٕٓ
جبة اٌيافو ٚاٌٍجبة اٌفبفو   ِبكح )أ٠ٌ( . ٖٓؽوف ا١ٌَٓ / :  ـ اٌؼ 
ٕٖٓ
 ِبكح )ٔيع( . 14ٕٔ/  ٖـ اٌٖؾبػ  
ٕٓٗ
 . 44ٔ، ٓ  4ٓٔ/ ؿ ٔٙظ اٌجالغخ  ـ
ٕٓ٘
 . ٖٕٔ/  ٕػجبً اٌٍّٛٛٞ  ـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : 



عمى كجكد  ان متقدٌ مي   )ككف كجكد ا  إلى، بالحرؼ )بؿ  عف المعنى األكؿ  يان ترقٌ مي  اإلثباتأتى  ثـٌ 
 كىذه القبمٌية ىي التي أفادت الجممة المينتقىؿ إلييا ترٌقيان . يـ ،خمقو كمّْ 

  ىي طمقيا المخمكقكف عمى خالقيـ العظيـ )األكصاؼ التي يي  كدٌؿ االنتقاؿ في النٌص عمى أفٌ  
  ا عيكنيـ فبل سبيؿ ليا إلى ذلؾ مطمقان .مٌما يدرككنو بعقكليـ ، كتستشعره قمكبيـ ، كأمٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بــ )أم( المنقطعة  ّيةاالنتقالالداللة  ــ 2

 في قكؿ اإلماـ مكارد ، كىيأربعة في نيج الببلغة في  ياالنتقالاإلضراب دٌلت )أـ  المنقطعة عمى  
() (( :ِّـًِّٖٔظام،مَدَخ٢َّمٔإَذامِب٥ِّمُّٗٗتِقمَػ٢ مِص٨ّماْظَفـِنَيمَؼَؿ٦َّص٧َّّمَطِقَّٟمَب٢ِّمَأَحًّٓام،مَت٦َّص٧َّّمٔإَذامَتَّٕاُهمَػ٢ِّمَأِممَع

ـِِؾ٥ّمَعِكُؾ٦ّٕقمِصَػِةمَس٤ِّمَؼِعَفُّٖمَع٤ِّمٔإَظَف٥ُّمَؼِصُّٟمُأٚع٥ّم...مَطِقَّٟمَبْط٤ّٔ  .  َِٔ)  مِع

ـٌ تحميؿ ىذا النٌص في مبحث الداللة االنتقالٌية بالحرؼ )بؿ  ، فبل جدكل مف إعادة الحديث ، إٌنما   ت
 .ػ )أـ  المنقطعة نتقالٌي بجئتي بيذا النٌص تكثيقان لمكارد اإلضراب اال

 

ـ٦َّٗنم؟مٔإَظِقَفام؟مَأِممُتِمِثُّٕوَنمَأَصَفِِّٔه: ))في ذـٌ الدنيا  ()اإلماـ  قكؿلبلنتقاؿ في )أـ  كجاءت  مَتْطَؿِؽ

ـَِفام،مّٖٓاُرمِظَؿ٤ِّمَظ٣ِّمَؼٖؿٔفِؿَفاَصِؾِؽَلِتماظ؟ممَتِقُّٕٔص٦َّنمَسَؾِقَفامَأِم  .  َِٕ)  َوَظ٣ِّمَؼُؽ٤ِّمِصقَفامَسَؾ٧ّمَوَج٢ّٕمِع

                                                           
ٕٓٙ
 . ٕٓٔ، ٓ  ٕٔٔؿ  /ٔٙظ اٌجالغخ  ـ 
ٕٓ7

 . 1ٕٓ، ٓ  ٔٔٔـ ٔفَٗ / ؿ 



الناس لمحياة الدنيا ، كىي  إيثارعف  ()يتساءؿ فيو اإلماـ المقطع باستفياـ إنكارم تعجبي  بدأ
م،مٔإظَّامَزٖوَدِتُف٣ِّمَوَػ٢ِّ: )) قاؿ فيياالتي  ماظٖلَغَب م،مٔإظَّامَأَحؾَِّؿُف٣ِّمَأِوم م،مٔإظَّامَظُف٣ِّمَغ٦َّٖرِتمَأِوماظٖضـ١َِّ مَأِوماظظُّْؾَؿَة

الناس  إيثار  المنقطعة مف أـيان بػػ )ترقٌ مي  نكران مي  بان تعجٌ مي  () اإلماـ، ثـ انتقؿ   َِٖ)  اظـَّٖٓاَعةمٔإظَّامَأِسَؼَؾِؿُف٣ِّ
 إيثار ألفٌ  ;فرؽ داللٌي يككف فيو ثاني المفظيف أرقاىما كاالطمئناف  اإليثار، كبيف  إلييااطمئنانيـ  إلىلمدنيا 

، فييقاؿ : ))آثرتي الرجؿى :  اآلخرةاختيارىا عمى  َـّ كمف ثى ،  اآلخرةفاضمة بينيا كبيف الدنيا يعني المي 
يا مة ، كىك يعمـ أنٌ عجَّ اتيا المي ؤثر الدنيا لمذٌ ال يستمـز االطمئناف ، فاإلنساف قد يي  كاإليثار،   َِٗ)قٌدمتيو  

ع تكقٌ  مف غيرلمدنيا فييقاؿ : اطمأٌف الرجؿ ))أٍم : سىكىفى   ، كيعني الرككف ا االطمئناف ستفجعو يكما ، أمٌ 
 خيانتيا .

 إلىمف االطمئناف لمدنيا  أيضان نقطعة   المي أـثانية بالحرؼ ) نكران مي  بان تعجٌ مي  () اإلماـى ثـ يترقٌ  
االطمئناف يعني الشعكر باألمف مف  فٌ أل ;كذاؾ ثمة فرؽ يغمب فيو الحرص الحرص عمييا ، كبيف ىذا 

))شٌدة اإلرادة ، كالشره إلى  ، كيعني  َُِ)))الجشع   ا الحرص فيعنيغكائؿ الدنيا كمكركىاتيا ، أمٌ 
حدىما أمراف : أتنازع الحريصى  إذا ، ال سيما اآلخرةعاداة الحرص عمى الدنيا قد يستمـز مي ك ،   ُُِ)المطمكب  

، بخبلؼ االطمئناف ، إذ ال  لآلخرة ان مف حرصو يككف عدكٌ  بدافعو  األكؿما اختار  فإذا،  كاآلخر أخركمٌ  دنيكمٌ 
 .داللةى فيو عمى ميعاداة اآلخرة 

كقد أسيـ في تقكية المعنى المينتقؿ عنو في الجممة األكلى ، كالمعنى المينتقؿ إليو في الثانية كالثالثة 
، كداللة سياؽ   ُِِ)مؿ الثبلث فعمٌية مضارعٌية ، داٌلة عمى التجٌدد كالحدكثحدىما مجيء الجي أأمراف : 

يتساءؿ ميتعٌجبان عف دكاـ إيثار الناس لمدنيا ، كدكاـ اطمئنانيـ إلييا ،  ()ؿ عميو أيضان ، فاإلماـ الحا
 األكلى، ففي السابقة عمى فعميا كفاعميا  مؿككذلؾ دكاـ حرصيـ عمييا ، كاألمر الثاني تىقدُّـ القيكد في الجي 

ـ قدٌ ، عمييا  ، كالمفظ المي  إليياكالمجركر عمى فعمو ) الجارٌ ـ دّْ ـ المفعكؿ بو )ىذه  ، كفي الثانية كالثالثة قي دّْ قي 
فاإلماـ  كىذا يعني أٌف الدنيا شكٌمت بؤرة اإلضراب االنتقالٌي في ىذا النٌص ، الدنيا ، إلىجممة عائد  في كؿٌ 

 . يا  إلى االطمئناف إلييا ، كمنو إلى الحرص عميياينتقؿ بالسؤاؿ مف إيثارىا )الدن

                                                           
ٕٓ1

 . 1ٕٓ، ٓ  ٔٔٔـ ٔفَٗ / ؿ 
ٕٓ4
 ِبكح )أصو( . 1ٙ/  ٔـ ِغًّ اٌٍغخ  
ٕٔٓ
 ِبكح )ؽوٓ( . ٕٖٓٔ/  ٖاٌٖؾبػ ـ  
ٕٔٔ
 ِبكح )ؽوٓ( . ٔٔ/  7ـ ٌَبْ اٌؼوة  
ٕٕٔ
 .  4ٕٔ/  ٔ، ٚػٍُ اٌّؼبٟٔ  ٗٓٔ/  ٖـ ٠ٕظو اٌجو٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌموآْ  



في النٌص داللة االستغراب مٌمف يتعاطى مع الدنيا إيثاران كاطمئنانان كحرصان ، حتى كيحمؿ اإلضراب 
 .يا كتغريرىا ػػػػػػػػػػيجعميا ًمحكران تمتٌؼ عميو كٌؿ ىكاجسو مف غير أٍف يمتفت إلى خداع

 

، كٌمـ بو طمحة كالزبير بعد بيعتو بالخبلفة ، كقد عتبا عميو مف ترؾ مشكرتيما مف كبلـ  ()قكلو ك 
ـ٥ُِّم،مَدَصِعُؿُؽَؿامَح٠ّٙمِصق٥ِّمَظُؽَؿامَطاَنمٍءمَذ٨ِّمَأٗيمُتِكِؾَّٕاِغ٨ّمَأَظابيما : )) األمكركاالستعانة في  َضِل٣ّٕمَأٗيمَأِممَس

(213)

م

 .  ُِْ)  مِب٥ّمَسَؾِقُؽَؿاماِدَؿْلَثُِّٕت

المينتقؿ إلييا معنى الجممة كاف  إذ، مصحكبان بداللة ترٌؽ االنتقاؿ  أفادت  في النص منقطعة أـ)
يما عنو سكاء صار ٍنعى عف طمحة كالزبير حقيما يعني ))مى  ()اإلماـ دفع ف ; معنى المينتقؿ منيا مف أسكء
 ا القسـ الثاني فيك أفٍ حد ، بؿ بقي بحالو في بيت الماؿ ، كأمٌ أ إلىغيره ، أك لـ يصر  إلى، أك  () إليو

 .   ُِٓ)  األكؿظاىر ، كالثاني أفحش مف  يما لنفسو ، كبيف القسميف فرؽه يأخذ حقَّ 

كاف غرض  فإذااألسكء األفحش ،  إلىرج منو ثـ تدٌ األمريف ،  أىكفباالستفياـ عف  () اإلماـ بدأ
 مف باب أكلى .منو السيء ليككف نفي األسكء  األمرنفي  اإلماـاالستفياـ النفي يككف غرض 

مماظؾ٥َُّّمَأَصَلَعَُّٕػ٣ُّتيا: ))في ذـٌ اختبلؼ العمماء في الفي  ()قكؿ اإلماـ كمنيا  ممَتَعاَظ٧ّـ مِباِظاِخِؿَؾاِفـ

ـ٥ُِّمَغَفاُػ٣ِّمَأِممَصَلَراُس٦ُّهم، َأِممَطاُغ٦ّامُذََّٕطاَءُهمم،مَصاِدَؿَعاَنمِبٔف٣ِّمَسَؾ٧ّمٔإِتَؿاِع٥ِّمِغََّٖلماظؾ٥َُّّمِدؼـًامَغاِضصًاَأِممَأ،  مَصَعَص٦ِّهمَس

مَأِنمَؼَِّٕض٧َّصَؾُف٣ِّمَأِنمَؼُؼ مَسَؾِق٥ِّ مَأِممَأِغََّٖلماظؾ٥َُّّمم،م٦ُّظ٦ّامَو مـ مُدِؾَقاَغ٥ُّ ماظُّٕٖد٦ُّلمـ مَصَؼٖصَّٕ مَتآعًا َس٤ِّمم)صلى اهلل علٍه وآله(ِدؼـًا

مَأَداِئ٥ِّ مَو مَوم،مَتِؾِؾقِغ٥ِّ ماظؾ٥َُّّ مـ مُدِؾَقاَغ٥ُّ    ﴿ َؼُؼ٦ُّلـ

  ﴾(ُِٔ   (ُِٕ  . 

في النٌص أكثر مف إضراب انتقالي بػ )أـ  المنقطعة ، غير أٌف البحث يكتفي بتحميؿ اإلضراب األكؿ 
ر في النٌص .  ، كعمى شاكمتو تيحمؿ مكارد اإلضراب األيخى

                                                           
ٕٖٔ
ُـ   َْ ّت ف١ٙب ِٓ اٌّبء لله ِب ٠غّو اٌؾٖبح ، صُ ٠زؼبطٛٔٙب ، ٚمٌه ئما وبٔٛا  ِأفٛم ِٓ ؽٖبح اٌمَ مَٝ فٟ ئٔبء ٠ٖ  ، ٟٚ٘ ))ؽٖبح رٍ 

 ِبكح )لَُ( . 71ٗ/  ٕٔفٟ ٍفو ، ٚال ِبء ِؼُٙ ئال ّٟء ١َ٠و ، ف١مَّٛٔٗ ٘ىنا(( ٌَبْ اٌؼوة 
ٕٔٗ
 . ٘ٓٗ، ٓ  ٕ٘ٓؿ  / ٔٙظ اٌجالغخ ـ 
ٕٔ٘
 . 1/  ٔٔ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اثٓ أثٟ اٌؾل٠لـ 
ٕٔٙ
 . 1ٖـ ٍٛهح األٔؼبَ /  
ٕٔ7

 . 14ٔ/  ٔـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اثٓ أثٟ اٌؾل٠ل 



المنقطعة المفيدة تصٌدرت المقطعى ىمزة االستفياـ ))الميفيدة لئلنكار عمى سبيؿ اإلبطاؿ مع )أـ  
عف االختبلؼ ػػ متعٌجبان ػػ استفياـ يتساءؿ فيو  كبلمو عمى صكرة ()اإلماـ  إذ أكرد،   ُِٖ)لئلضراب  

 ؟أمرىـ بو ألٌنو ;   )أفيو طاعة   تيا :بيف عمماء المسمميف في الفي 

 ألٌنو نياىـ عنو ؟ ;   )أـ في االختبلؼ عصياف  : ثـ أضرب عف ىذا المعنى بتساؤؿ آخر 

في النٌص  ، ككاف اإلضراب  السؤاؿ السابؽ عميياأضربت عف جاءت )أـ  المنقطعة كما بعدىا ، ف
حرؼ الجٌر )الباء  في قابؿى )نياىـ  ، ك  )أىمىرىىـ  بػ ()، فقابؿ اإلماـ   ُِٗ)التقابؿ الببلغي عمى أسمكبٌية

قكلو : )باالختبلؼ  ، بحرؼ الجٌر )عف  في )عنو  ، كقابؿ )أطاعكه  بػ)عصكه  ، كالثاني في كٌؿ متقابميف 
ميبًطؿ لؤلكؿ منيما ، كتكسطت ىذه المتقاببلت )أـ  المنقطعة التي دٌؿ اإلضراب بيا في النٌص عمى أٌف ديف 

عف   لميفتكف العاصكف لنيي ا )د االختبلؼ فيو أكلئؾ اكاحد ال اختبلؼ فيو ، بؿ ييكجً   )ا 
 االختبلؼ .

راد ما ذىب إليو المبرد بقكلو : ))كما يقع بعد )أـ  مظنكف مشككؾ اطٌ عدـ  ييمحظ عمى ىذا النٌص ك 
تيا عصكا نيى عف االختبلؼ ، كأىؿ الفي   )، إذ الكبلـ الكاقع بعد )أـ  يقيف ال شٌؾ فيو ، فا   َِِ)فيو  
 كا .ففاختم، نييو 

بيد ، ربما كاف يقينٌيان في نفسو كيذا النٌص أٌف المعنى الكاقع بعد )أـ  البحث عف المبٌرد بعتذر كقد ي
يككف القائؿ قد سٌكقو عمى سبيؿ الظٌف كالشٌؾ ; أحد طرفي االستفياـ ، أٌنو لٌما كقع بعد )أـ  ، كصار 

 . النتيجة التي يتكٌخيا األخيرمميتكٌمـ في الكصكؿ إلى لتو غية مشاركبي ; لكعي السامع  ان استنطاق

كعمى أية حاؿ يرل البحث أٍف ييترىؾ تحديد داللة أداة اإلضراب عمى أٌم قسـ مف قسمي اإلضراب ، 
 ة أك تمؾ . ػػػبلن في ىذه الداللػػكعمى يقيف المعنى اإلضرابٌي أك ظٌنو ، لمسياؽ ، ليككف فيص

 

 
                                                           

ٕٔ1
 ّٟ  . 1ٖٕ/  ٖـ ِٕٙبط اٌجواػخ : اٌقٛئ

ٕٔ4
اٌجل٠غ فٟ ، ٠ٕٚظو  ٟٗٙٔ ػٍَٛ اٌجالغخ / ـ اٌّمبثٍخ فٟ اٌجالغخ ٟ٘ ))أْ رغّغ ث١ٓ ِزٕبف١١ٓ ّٚوطّٙب ثّزمبث١ٍٓ(( اٌفٛائل اٌغ١بص١ّخ ف 

 . ٔ٘ /، ٚاٌجل٠غ ٚاٌزٛاىٞ  ٖٗ /ٌمواْ ضٛء أٍب١ٌت ا
ٕٕٓ
 . 14ٕ/  ٖـ اٌّمزضت  
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 مدخل 

المغػػػة ، لبلسػػػتدراؾ ابتػػػداءن مػػػف معنػػػاه فػػػي الجانػػػب التنظيػػػرم  الضػػػكء عمػػػىىػػػذا المػػػدخؿ  يسػػػٌمط 
، كمناقشػػػة قػػػكؿ النحػػػكييف بػػػأٌف المصػػػطمح كاسػػػتقراره فػػػي المدكنػػػة النحكيػػػة  كاالصػػػطبلح ، كتتٌبػػػع ظيػػػكر

ـٌ الحػػديث عػػف األدكات كاألسػػاليب النحكٌيػػة غػػرض االسػػتدراؾ دٍفػػع تػػكٌىـ ييثيػػره الكػػبلـ السػػابؽ ،  كمػػف ثىػػ
  المنتجة لبلستدراؾ .



 

 :مغة في الاالستدراك  ــ 1

ة ،...، كالػدّْراؾ : إتبػاع الشػيء بعضػو عمػى بعػض بىػمً ))الدَّرىؾ : إدراؾ الحاجػة كالطى  جاء في العيف أفٌ 
ػإتباعػان كاحػدان  : في كٌؿ شيء ، يطعنػو طعنػان دراكػا متػداركان ، أمٍ  م الفػرس ، كلحاقػو رٍ ثػر كاحػد، ككػذلؾ فػي جى

، كعشػػتي حتػػى أدركػػت  : ))اإلدراؾ : المحػػكؽ ، ييقػػاؿ : مشػػيتي حتػػى أدركتػػوكقػػاؿ الجػػكىرم  ،  ُِِ)الػػكحش  
ككرد فػػي أسػػاس الببلغػػة  ،  ِِِ)يتػػو ، كاسػػتدركت مػػا فػػات كتداركتػػو بمعنػػى  أر  : زمانػػو ، كأدركتػػو ببصػػرم أمٍ 
لحػػػؽ بػػو ، كأدرؾ منػػػو حاجتػػػو ، كأدرؾ الثمػػري ، كأدركػػػًت القػػدري : بمغػػػت إناىػػػا ، :  ))طمبػػو حتػػػى أدركػػو ، أمٍ 

، كييقػػاؿ : اسػػتدرؾ   ِِّ)خطػػأ الػػرأم بالصػػكاب كاسػػتدركو  كتػػدارؾ القػػـك : لحػػؽ آخػػرىـ بػػأكليـ ،...، كتػػدارؾ 
 .  ِِْ)ه ، أك أكمؿ نقصو ، أك أزاؿ عنو لبسان  : ))أصمح خطأعميو القكؿ ، أٍم 

إذا كػاف اإلدراؾ بمعنػى المحػكؽ كمػا فػي الصػحاح راف : أكليمػا ف أطراؼ المادة المغكية أمػمييستشىٌؼ ك 
المعنػػى المغػػكم  ، كثانييمػػا أفٌ ك امتػػدادان ميمكّْنػػيف مػػف المحػػكؽ فعػػؿ االسػػتدراؾ يسػػتبطف سػػرعة أ فيػػذا يعنػػي أفٌ 

 االستدراؾ ىك حالة تكامؿ لمشيء عقب نقصو . ييكحي بأفٌ 

، إذ يعتقدكف   االستدراؾ)بمفظ   اإلضراب)كقد يككف ىذاف األمراف سببان لتعبير النحكييف األكائؿ عف  
، كألٌف لفػظ سرعةن  وي إصبلحي النقص يحتاج  ذاما نقص ، كىـ أك نسيانو ، ككبلىأٌف اإلضراب يأتي لغمط المتكمٌ 

ى منػو سػرعة مػف جيػة أخػرل جعمػو النحكيػكف  االستدراؾ أك التدارؾ ييكحي بإكماؿ النقص مف جيػة ، كييسػتكحى
 األكائؿ كاشفان عف معنى اإلضراب ، قبؿ استقرار الميصطمحيف .

 

 :االستدراك في االصطالح ــ  2

 ات أفٌ ٌيػػػ، ككرد فػػػي الكمٌ   ِِٓ)مػػػف كػػػبلـ سػػػابؽ   و ))رٍفػػػعي تػػػكٌىـ تكلٌػػػداالسػػػتدراؾ بأٌنػػػعػػػرؼ الجرجػػػاني  
ػػػ، كذى   ِِٔ)دفعػػػان شػػػبييان باالسػػػتثناء  ع تػػػكٌىـ يتكلٌػػػد مػػػف الكػػػبلـ المتقػػػٌدـ ))االسػػػتدراؾ : ىػػػك دٍفػػػ  كم أفٌ ر التيػػػانى كى

كييمحػػظ عمػػى ىػػذه التعريفػػات ،   ِِٕ)لكػػف   كأداتػػواالسػتدراؾ ييطمىػػؽ ))عمػػى دٍفػػع تػػكٌىـ ناشػػئ مػػف كػػبلـ سػػابؽ ، 

                                                           
ٕٕٔ

 ِبكح )كهن( . 7ٕٖ/  ٘ـ اٌؼ١ٓ 
ٕٕٕ

 ِبكح )كهن( . 1ٕ٘ٔ/  ٗـ اٌٖؾبػ 
ٕٕٖ

 . 1ٕ٘ـ  1ٕٗ/  ـ أٍبً اٌجالغخ 
ٕٕٗ
 ِبكح )كهن( . 1ٕٔـ اٌّؼغُ ا١ٌٍٛظ  /  
ٕٕ٘
 . ٕٔـ اٌزؼو٠فبد /  
ٕٕٙ
 . ٘ٔٔبد / ١ّ ـ اٌىٍّ  
ٕٕ7
 . ٓ٘ٔ/  ٔاٌفْٕٛ ٚاٌؼٍَٛ ـ وْبف إطالؽبد  



أٌنيا قصرت االستدراؾ عمى غرض كاحد ، ىك دىٍفع التكٌىـ الذم ينثػار فػي ذىػف السػامع بسػبب الكػبلـ السػابؽ 
 عمى أداة االستدراؾ .

 

 ــ نشأة المصطمح : 3

ة نحكٌيػ فكػذلؾ االسػتدراؾ ، إذ يتػكزع أبكابػان  فػي النحػك العربػيٌ  سػتقؿٌ اإلضػراب لػيس لػو بػاب مي  ما أفٌ مثم
و بالفعػؿ ، كأختيػا )لكػٍف  فػي بػاب العطػؼ ، شػبٌ ع أدكاتو كأساليبو ، فأداتو )لكفَّ  إحدل األحرؼ المي ثبلثة بتكزٌ 

 كاالستثناء المنقطع في باب االستثناء .

 كييفلػػدل النحػػ كمفيكمػػان  ع المصػػطمح ظيػػكران يتتٌبػػ أفٍ  ػفػػي اإلضػػراب ػػػ فعػػؿكمػػا  ػكيحػػاكؿ البحػػث ىنػػا ػػػ 
 عاة الترتيب الزمني لممصادر المغكية ميقٌدمان السابقة منيا .عمى مرا حريصان 

)إٌف كأخكاتيػػا  عنكانػػو ))بػػاب  عقػػد بابػػان لػػػقػػد عػػف أدكات االسػػتدراؾ فػػي كتابػػو ،  ثفسػػيبكيو الػػذم تحػػدٌ  
عقػد بابػان آخػر ك ؽ فيػو إلػى )لكػفَّ  ، تطرٌ   ِِٖ)الحركؼ الخمسة التي تعمؿ فيما بعدىا كعمؿ الفعؿ فيما بعده  

ث ، كػذلؾ تحػدٌ   ِِٗ)ألٌف اآلخػر لػيس مػف نػكع األكؿ  ; لبلستثناء المنقطع عنكانػو ))بػاب ييختػار فيػو النصػب 
دكف إشػارة إلػى االسػتدراؾ ، مػف أدكات االسػتدراؾ عػف حػديثان ىػذا منػو كػاف فعف )لكػٍف  مػع أدكات العطػؼ ، 

  صطمح أك المفيـك .لممي  رو نتجة لبلستدراؾ مف غير ذكاألدكات المي  ذكرو أنٌ :  أمٍ 

ية بالفعػػػػؿ ، فقػػػػاؿ ))كلكػػػػفَّ شػػػػبٌ المي  حديثػػػػو عػػػػف األحػػػػرؼد فقػػػػد نػػػػٌص عمػػػػى المصػػػػطمح فػػػػي بػػػػرٌ ا المي أٌمػػػػ 
ة التاليػػة ف الكتػػب النحكٌيػػإذ لػػـ تتضػػمٌ  شػػر إلػػى المفيػػـك ، كبقػػي األمػػر كػػذلؾ ;و لػػـ يي ، كلكٌنػػ  َِّ)لبلسػػتدراؾ  
ػػػ، كقػػػد ييعػػػزى   ُِّ)د تعريفػػػان جامعػػػان لبلسػػػتدراؾبػػػرٌ لعصػػػر المي  راد بيػػػذا المصػػػطمح ، ل ىػػػذا األمػػػر إلػػػى كضػػػكح المي

في القػرف  تبادر لمذىف ، حتى جاء الرضيٌ المي  اتكاءن عمى المعنى المغكمٌ ػػ آنئذو ػػ كانكشافو في أذىاف الدارسيف 
الكػػبلـ السػػابؽ د مػػف ـ يتكلٌػػتػػكىٌ  عي قػػاؿ : ))كمعنػػى االسػػتدراؾ رٍفػػ، فتعريفػػان لبلسػػتدراؾ  ضػػعك ف ، السػػابع اليجػػرمٌ 

 .  ِِّ)رفعا شبييان باالستثناء  

كجػػاء بعػػد الرضػػٌي مػػف خالفػػػو فػػي تعريػػؼ االسػػتدراؾ خبلفػػان جكىرٌيػػػان أك شػػكمٌيان ، فمػػف األكؿ مػػا قالػػػو 
،   ِّّ)خػػالؼ المحكػػـك عميػػو قبميػػا  عػػف )لكػػفَّ  : ))كمعنػػى االسػػتدراؾ أف تنسػػب حكمػػان السػػميا ، يي  المػػرادمٌ 

                                                           
ٕٕ1

 . ٖٔٔ/  ٕـ اٌىزبة 
ٕٕ4

 . 4ٖٔ/  ٕـ ٔفَٗ 
ٕٖٓ
 1ٓٔ/  ٗـ اٌّمزضت  
ٕٖٔ

ّْ ٚأفٛارٙب ٚاٌؼطف( فٟ اٌىزت ا٢ر١خ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي : اٌَّبئً إٌّضٛهح ، ٚاٌٍّغ  ، ٚاٌزجٖوح ٚاٌزنووح فٟ اٌؼوث١خ ـ ٠ٕظو ثبثٟ )ئ

 اٌىبف١خ اٌْبف١خ  . ّٚوػ، ٚاٌّفًٖ ، ّٚوؽٗ الثٓ ٠ؼ١ِ ، ّٚوػ اٌز١ًَٙ ، 
ٕٖٕ

 . ٕٖٖ/  ٗـ ّوػ اٌوضٟ ػٍٝ اٌىبف١خ 
ٕٖٖ

 . ٘ٔٙـ اٌغٕٝ اٌلأٟ / 



مػا بعػد )لكػٌف  محظ عمى ىذا التعريؼ أٌنو ال ييعنى بالتكىـ الميتكٌلد مف كػبلـ سػابؽ ، بػؿ ىػك معنػيّّ بمخالفػة كيي 
تيػكٌىـ أٌنػو مكافػؽ لمػا قبمػو فػي  : ))كاالستدراؾ ىك لخبػرو  ندلسيٌ ، كمف الثاني قكؿ أبي حٌياف األ مان كٍ لما قبميا حي 

ة ، يػػدكر معػػو االسػػتدراؾ كجػػكدان ـ عمٌػػالتعريػػؼ يجعػػؿ التػػكىٌ  ، فيػػذا  ِّْ)الحكػػـ ، فػػأيًتي بػػو لرفػػع ذلػػؾ التػػكىـ  
  ِّٓ)))ىك تعقيب الكبلـ بنفي ما ييتكٌىـ منو ثبكتو ، أك إثبات ما ييتكٌىـ منو نفيو   : كتعريؼ الصٌبافكعدمان ، 

 ثػػـ عقٌػػب قػػائبلن :  ))ىػػذا ىػػك التعريػػؼ السػػالـ مػػف التكمػػؼ المحتػػاج إليػػو فػػي تصػػحيح تعريفػػو بقػػكليـ : تعقيػػب
 .  ِّٔ)الكبلـ برفع ما يتكىـ ثبكتو  

 .  فٌصؿ تعريؼ الرضي اآلنؼ الذكرىذا التعريؼ أٌنو محظ عمى ما يي 

 

 

  قول النحويين بإثارة المستدَرك به توّهمًا :مناقشة ــ  4

يشترط النحكٌيكف في االستدراؾ أٍف ييثير الطرؼ األكؿ منو في ذىف المتمٌقي تكٌىمان ليس صحيحان ، أك 
ر مر عبحاكؿ البحث مناقشة ىذا األ، كيي  عمى الطرؼ الثاني مٌيمة دفع ىذا التكٌىـ كتقعليس مطمكبان ، 

 ثبلثة ىي :تساؤالت 

 ؟ التكٌىـ عف المتمٌقي تقتصر غاية االستدراؾ عمى دفعىؿ  التساؤؿ األكؿ :

: بمعنى أٌنو ييثار في أذىاف كٌؿ المتمٌقيف عمى السكاء ، أك  مطمؽ أك نسبيٌ  ىؿ التكٌىـ أمره  التساؤؿ الثاني :
 ييثار في أذىاف بعض دكف بعض ؟قد أٌنو 

أٍف يتكٌلد منيا  ىؿ سبب التكٌىـ عدـ إحكاـ المتكمـ جممتو المستدرىؾ عمييا ، مٌما ىٌيأ لمتكٌىـ التساؤؿ الثالث :
  ؟أك غير ىذا كذاؾمتمٌقي عف إدراؾ ميراد المتكمـ ، ، أك سببو قصكر ال

األٌكؿ فمعظـ النحكييف يذىبكف إلى أٌف الكبلـ المستدرىؾ عميو ييثير تكٌىـ  أٌما الجكاب عف التساؤؿ      
السامع بما ىك غير ميراد لممتكٌمـ ، فتأتي أداة االستدراؾ مميّْدة لمكبلـ االستدراكي التالي ليا ، كىذا األخير 

السامع مف جٌراء قكؿ المتكٌمـ  ، كبتعبير آخر : إٌف إزالة التكٌىـ العالؽ في ذىف  ِّٕ)سيتكٌفؿ إزالة تكٌىـ السامع
 الغرض الكحيد لبلستدراؾ لدل جميكر النحكييف .ىك 

                                                           
ٕٖٗ

 . 7ٖٕٔ/  ٖـ اهرْبف اٌضوة 
ٕٖ٘

 . ٖٕٗ/  ٔـ ؽب١ّخ اٌٖجبْ 
ٕٖٙ

 ـ ٔفَٗ
ٕٖ7
 ،  7ٖٕٔ/  ٖ، ٚاهرْبف اٌضوة  ٕٖٖ/  ٠ٕٗظو ّوػ اٌوضٟ ػٍٝ اٌىبف١خ ـ  



أٌف االستدراؾ  في حاشيتو ػػ ىذا الرأم ، إذ يرلالصٌباف   ِّٖ)كقد أشار إليوكخالؼ بعض النحكييف ػػ       
 .   ِّٗ)يأتي مع التكٌىـ كغيره

غياب التكٌىـ بسبب  ;ـ اشتراط التكٌىـ لمجيء االستدراؾ كيتابع البحثي في ىذه المسالة الرأمى القائؿ بعد      
القرآف الكريـ ، أك في نيج الببلغة ، ، ال سيما تمؾ التي كردت في في عدد مف النصكص االستدراكٌية 

قرآنٌية ، فننظر أأفاد الكبلـ الكاقع قبؿ أداة االستدراؾ تكٌىمان ما لدل السامع أك لـ ييفد ال بعض الشكاىدكلنأخذ 
 تاركيف االستدالؿ بنصكص النيج إلى محٌميا في الفصؿ الثاني . ؟

  ﴿   )األكؿ قكلو  الشاىد

    

   ﴾(َِْ  . 

المتكٌقع بعد ، إذ تكٌىمان لدل السامع )الكاقع قبؿ األداة  ييحدث الكبلـ المستدرىؾ عميو في ىذه اآلية ف
، غير أٌف اآلية دفعت ىذا الميتفٌضؿ عمييـ لشكر الناس مبادرة   عمى الناس جميعان )تحٌقؽ فضؿ ا 

 .  ُِْ)كال يتنٌبيكف  ، ككف ا ، فييشرً  ؿى ـ بأٌف الناس ال يشكركف ))فضٍ تكىَّ المعنى المي 

 

   ﴿  )الثاني قكلو  كالشاىد

   
  

    

﴾(ِِْ  . 

ىذه اآلية لـ ييثر طرؼ االستدراؾ األكؿ تكٌىـ السامع ، بؿ نيًفي ػػ ابتداءن ػػ تصٌكر الميخاطىب في 
، فتسٌبب النفي بإفراغ ذىف الميخاطىب مف المعنى الذم كاف يعتقده ،   ِّْ)بانحصار البٌر بالتكجو نحك الًقٍبمة

، كلذا نبلحظ اآلية ))قد غٌيرت ثـٌ جاءت كظيفة الكبلـ االستدراكي في مؿء الذىف بالمعنى المطمكب 
أسمكبيا التعبيرم ، فبينما كاف النفي يٌتجو إلى استبعاد الشكؿ عف معنى البٌر ، ترل اإلثبات ينطمؽ في 

لمتدليؿ عمى أٌف اإلسبلـ ينظر إلى الفكرة مف خبلؿ الميفكّْر   ;حديث عف شخصية الباٌر كصفتو ال
(ِْْ  . 

 
                                                           

ٕٖ1
ّٟ )د ٘ٛ ِؾّل ثٓ ٍٍـ    . ٔ٘ٔ/  ٙاألػالَ : ػضو ػٍٝ وزجٗ ، ٠ٕظو فٟ روعّزٗ ٌُ أ٘ـ( ، ١ٔٓ4ّٗبْ اٌوٚكأ
ٕٖ4
 . ٖٕٗ/  ٔؽب١ّخ اٌٖجّبْ ٠ٕظو ـ  
ٕٗٓ
 . 1ٖـ ٍٛهح ٠ٍٛف /  
ٕٗٔ
 . 1ٕ٘/  ٖـ اٌىْبف   
ٕٕٗ
 . 77ٔـ ٍٛهح اٌجموح /  
ٕٖٗ
 . ٖ٘ٙ / ٔ ٠ٕظو ِغّغ اٌج١بْـ  
ٕٗٗ
 . ٕٗٓ/  ْٖ آـ ِٓ ٚؽٟ اٌمو 



  ﴿     )قكلو كالشاىد الثالث 

    

﴾(ِْٓ  . 

)لكٌف  تكىُّـ السامع ، كلـ ييحًدث فراغان ذىنيان بنفي ا في ىذه اآلية فبل ييثير الكبلـ السابؽ عمى أمٌ  
أٍم : إببلغ السامع  تصٌكر كاف يتٌصكره السامع سمفان ، بؿ كانت كظيفة االستدراؾ في ىذا السياؽ اإلببلغ

  كىك ظمـ الناس ألنفسيـ ، كقد مٌيدت لو اآلية بنفي ظمـ ا )،  بالمعنى الميستدرىؾ بو التالي لػ )لكٌف 
   . اسلمن

تو الشيء الكثير ، يتبٌدل مف المكازنة بيف ىذا في ىذا التمييد مف فنٌية اإلببلغ كدقٌ  كيرل البحث أفٌ  
فاآلية ،  النٌص بشكمو الكاقع النافي كالميثًبت ، كبينو لك اقتصر عمى اإلثبات فقط )الناس أنفسيـ يظممكف 

ـٌ إذا كقع ظمـ فالناس ىـ الظالمكفعف ا ) وي فنفتٍ بأسمكب لٌماح ، الظمـ  تالكريمة ذمٌ    ابتداءن ، ث
(ِْٔ   ،

كال ييستفاد ىذا المعنى مف جممة )الناس أنفسيـ يظممكف  ; لعدـ داللتيا عمى ذـٌ الظمـ ، كعدـ نفييا الظمـ 
   .عنو )

كىذه الحاؿ تنطبؽ عمى كٌؿ النصكص التي ييؤٌدم فييا االستدراؾ كظيفة اإلببلغ بأسمكبية النفي  
    ثبات .كاإل

كغيرىا مف آيات مشابية ، يجعؿ البحث مٌياالن إلى عدـ ، التأٌمؿ في اآليات الكريمة السالفة إٌف   
اشتراط إثارة التكٌىـ في الكبلـ المستدرىؾ عميو لتحٌقؽ االستدراؾ ، نعـ يمكف قبكؿ التكٌىـ بكصفو أمران غالبان ال 

ـ كنيج الببلغة عمى أقٌؿ الكحيد لبلستدراؾ في القرآف الكريالزمان ، كبتعبير آخر : التكٌىـ ليس الغرض 
 . التقديرات

 ثبلثة ىي : كلذا يككف لبلستدراؾ في نيج الببلغة أغراض

،  االستدراؾ ، كىك الغرض األكثر في نصكص النيج تكٌلد عف الكبلـ السابؽ عمى أداةالتكٌىـ الم ػػ دفعأ 
 رتٌبو عمى الكبلـ الميستدرؾ عميو .كاألمر المتكىـ ليس ممفكظان ، بؿ ييممح ت

أكجده الكبلـ المتقٌدـ عمى أداة االستدراؾ ، ، كىذا الفراغ ػػ ما يصطمح عميو البحث بػػ )مؿء فراغ ذىني  ب 
كالفرؽ بيف ىذا الغرض كسابقو أٌف السامع في الحالة األكلى ينسج في ذىنو تكٌىمان ليس يقصده المتكٌمـ ، 

صبلن قبؿ كبلـ المتكٌمـ ، أٌما السامع في الحالة الثانية فيك يعتقد بأمرو سمفان ، فيأتي كىذا التكٌىـ لـ يكف حا
يو األنسب ، كحينئذو ييمقي إلىك إلى ما  السامع ميتطٌمعان  المتكٌمـ ميحاكالن إزالة ذلؾ االعتقاد كتصحيحو ، فيبقى

 المتكٌمـ كبلمو الميستدرىؾ بو. 
                                                           

ٕٗ٘
 . ٗٗـ ٍٛهح ٠ٌٛٔ /  
ٕٗٙ
  ّْ  . 7ٕٔ/  ٗاٌموآْ اٌؼظ١ُ ، ٚرف١َو  7ٗٔـ  ٙٗٔ/  ٘، ِٚغّغ اٌج١بْ  ٙٗٔ/  ٖبف ـ ٠ٕظو اٌى



، كالسامع في ىذه الحالة ليس لديو تصٌكر معيف سمفان ػػ كما في ببلغٌية  )الكظيفة اإلما  ػػ تبياف حقيقةو ج 
ريد إيصاؿ حقيقة معٌينة إلى فكر سامعو إيصاالن تدريجٌيان ، الحالة الثانية ػػ بؿ ىك خالي الذىف ، كالمتكٌمـ يي 

ير المناسب ممٌيدان بو فينفي أٌكالن نقيض الفكرة غير المطمكب ، ثـ ييثبت النقيض المطمكب ، أك ينفي الضٌد غ
 لمضٌد المناسب ، ككذا الحاؿ في الخبلؼ . 

البحث استنتج المعنييف األخيريف مف إجالة الفكر في نصكص نيج الببلغة ،  كتجدر اإلشارة إلى أفٌ     
د األغراض الثبلثة ؤكّْ كرغبة عف التكرار لـ يستشيد البحث بما يي كعٌززىا بالنظر في عدد مف اآليات القرآنية ، 

 عاجمة إلى تكافر تمؾ األغراض في اآليات القرآنية . بإشارة، بؿ يكتفي  الببلغة  نيجمف نصكص 

ػػ إزاء الكبلـ ػدائمان كالجكاب عف التساؤؿ الثاني ىك أٌف السامعيف لنصكص النيج ػػ ليسكا سكاءن     
كانكا مجايميف لعصر نيج الببلغة أـ تاليف ليـ في  كالميراد بالسامعيف كٌؿ المتمقيف سكاءستدرىؾ عميو ، المي 

فراغان ذىنٌيان عند بعضيـ اآلخر نفسو الكبلـ  الكبلـ تكٌىـ بعضيـ ، كأحدث فربما أثار ىذاالعصكر البلحقة ، 
صد اإلماـ اكعيو لمقك ، كلـ ييثر تكٌىما كلـ ييحدث فراغان عند بعض ثالث ، كٌؿ ذلؾ تبعان لثقافة السامع  

() طب بيا عاٌمة الناس في مسجد الككفة كغيره ، فجميكر المتمٌقيف اطب التي كاف يخٌيما في الخي ، س
ص أصحابو مٌمف أشربيـ اإلماـ نبع اإلسبلـ الصافي ، فيؤالء ليسكا كسائر الناس مَّ كاف فييـ أبناء عمي كخي 

 في فيـ ميراد اإلماـ .

فريبَّ كصية يخاطب  خصٌية ػػ إٍف جاز التعبير ػػيصدؽ عمى الكتب كالكصايا الشو كىذا المعنى نفس     
إلى أحد كالتو ييراد لو أٍف  ()نٌي بيا أبناء المسمميف ، كريٌب عيد يعيده عٍ بيا اإلماـ كلده الحسف ، كالمى 

 ان .جميع يككف دستكر عمؿ لجميع الكالة في األمكنة كاألزمنة

، كلكٌف الذم يجدر  ()كخبلصة األمر إٌف السامعيف ليسكا بدرجة كاحدة مف التمٌقي لكبلـ اإلماـ      
ذكره أٌف المتكٌمـ االستدراكي ػػ عمكمان ػػ ينبغي ككنو بدرجة عالية جدان مف اليىقىظىة كاالنتباه لما يقكؿ ، بسببو 

تفٌكؾ ، كينعدـ ترٌىؿ كبلمو كيي، كما لـ يكف كذلؾ فس في آفو  كاعو  ؽن تممي دكر ك ، مف تأديتو دكريف : دكر متكٌمـ 
فبل يمتفت إلى االستدراؾ بما يدفع التكٌىـ ، كبذا يدع  ث كبلمو تكٌىمان حدً أثره في نفكس السامعيف ، كأٍف يي 

 ، أكثر منو مشدكدان إلى كبلـ المتكٌمـ . السامعى مشدكدان إلى تكٌىمو أك فراغو الذىنيٌ 

أك إحداث الفراغ الذىني ناتجان ػػ بالضركرة ػػ عف عدـ ، الثالث فميس التكٌىـ  التساؤؿأٌما الجكاب عف     
ستدرىؾ عميو ستدرىؾ عمييا ، كيؼ ذا كقد حصؿ التكٌىـ كالفراغ الذىني بسببو مف المي إحكاـ المتكٌمـ جممتو المي 
 ؟في القرآف الكريـ نفسو 



ش سامعو بأٌف ما ينسجو السامع فاتً ليي  ;ف المتكٌمـ بؿ قد يككف التكٌىـ كالفراغ الذىني مقصكدٌا مف لد
ه مف تكٌىـ ، أك يراه مف تصٌكر ، ليس مطمكبان ، أك ليس صحيحان ، بؿ المطمكب أك الصحيح نقيضو أك ضدٌ 

 أك خبلفو .

 

 :وأساليبه أدوات االستدراك  ــ 5

 طرائػػؽ نقطػػع ، لتكػػكف النتيجػػة أفٌ االسػػتثناء المي  فضػػبلن عػػف أدكات ثػػبلثراؾ ػػػػػ أسػػمكبان ػػػػػ تينتجػػو االسػػتد
 فيد االستدراؾ ، ىي :تي  ان أربع

 

(ــ  أ  : )لكنَّ

 كليا معنياف : و بالفعؿ ،شبٌ دة النكف ، حرؼ مي شدٌ مي 

 

 : االستدراك  ــ  أوالً 

يجابان ، فتستدرؾ بيا النفي باإليجاب ، كاإليجػاب يف مي مطيا بيف كبلبشرط ))تكسٌ كتيفيده  تغايريف نفيان كا 
في التغاير ف،   ِْٕ)  ئ، كجاءني زيد لكٌف عمران لـ يج ، كذلؾ قكلؾ : ما جاءني زيد لكٌف عمران جاءني بالنفي

 : المعنػى ، أمٍ التغػايير فػي كمػرة يكػكف  بو بيف اإليجاب كالنفي ،المفظ ، كالمقصكد تغاييران في ف اكىذا النٌص 
كاحد ))كالتغاير في المعنى بمنزلتو في  يماكمه أك خبلفو ، كىذا كذاؾ حيككف الثاني نقيض األكؿ أك ضدٌ  أفٍ 

 .  ِْٖ)المفظ  

 أفٍ  دٌ ر ، كال بي قدٌ ميا كبلـ ممفكظ بو أك مي يتقدٌ  أفٍ  دٌ كلما كاف التغاير شرطان لداللة )لكٌف  عمى االستدراؾ ))ال بي 
اٌل ييضطَّر   9ٕٗ)ان لو أك خبلفان  يككف نقيضان لما بعده ، أك ضدٌ  ، فإذا كاف المستدرىؾ عميو مذككران فذاؾ ، كا 

 .ميحٌمؿ النٌص إلى تقديره 

 كاالستدراؾ ىك الداللة التي أفادتيا )لكٌف  في نيج الببلغة .

 

                                                           
ٕٗ7

 . ٖٓٓـ اٌّفًٖ / 
ٕٗ1

 ـ ٔفَٗ .
ٕٗ4

 . 4ٗٔ / ٕـ ّ٘غ اٌٙٛاِغ 



 : التوكيد ــ ثانيًا 

ـى فيػػده ))إذا لػػـ يي كتي  ، نحػػك : مػػا زيػػد مسػػافر لكٌنػػو حاضػػر ، كلػػك   َِٓ)مػػا قبميػػا   خػػالؼ مػػا بعػػدىا حكػػ
 .   يجئجاءني زيد ألكرمتو لكٌنو لـ 

 كلـ يمحظ البحث كركد )لكٌف  بيذا المعنى في نيج الببلغة .

 

 : لكن   ــ ب

ك)لكػٍف  الػكاردة ،   ُِٓ)االستدراؾى في الحاليف يفيد أك حرؼ ابتداء ، ساكنة النكف ، كىي حرؼ عطؼ 
 :بسبب فقدانيا بعض شركط العطؼ التي ىي ; في نيج الببلغة حرؼ ابتداء ، كليست حرؼ عطؼ 

 .  نفي أك نيي)  ِِٓ)جحدػ أف يتقدـ عمييا ػ كالن أ

 .  ِّٓ)ػ أف ال تقترف بالكاكػ ثانيان 

 .  ِْٓ)ال جممة ان مفرد تعطؼػ أف ثالثان ػ

،   ِٓٓ)))كلػػـ نجػػد فػػي نيػػج الببلغػػة أٌنيػػا جػػاءت بػػبل كاك  إذ تفتقػػد الشػػرط الثػػاني ، حتػػى ًقيػػؿ عنيػػا 
،  كتفتقد كذلؾ الشرط الثالػث ، إذ يتمكىػا فػي مكاردىػا كٌميػا جممػة فعميػة أك اسػمية ، فتكػكف بػذلؾ حػرؼ ابتػداء

 .  ِٔٓ)ألٌنيا ))تقطع الكبلـ عٌما قبمو صناعٌيان   ;كتسٌمى أيضان حرؼ قطع 

 

 

 التام :االستثناء  ــ ج

أركػاف ك ، ػػ ييفيػد االسػتدراؾ كىك أحد قسمي االستثناء التاـ ذىب النحكيكف إلى أٌف االستثناء المنقطع ػػ 
، كقيػدّْرت أداة   ِٕٓ)المسػتثنى لػيس مػف جػنس المسػتثنى منػو ، غيػرى أفٌ  الثبلثة متكافرة في ىذا القسػـ االستثناء

                                                           
ٕ٘ٓ

 . 14٘/  ٔقْٕ اٌىو٠ُ ط، ٠ٕٚظو كهاٍبد ألٍٍٛة اٌموآ 1ٕٙ / ٔـ ِؼبٟٔ إٌؾٛ 
ٕ٘ٔ
 . 4ٖٓ/  ٗـ ٠ٕظو اٌجو٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌموآْ  
ٕٕ٘
 . 4ٓ٘ٚاٌغٕٝ اٌلأٟ فٟ ؽوٚف اٌّؼبٟٔ / ،  ٖٕٟٔ ئٕالػ اٌقًٍ ِٓ وزبة اٌغًّ / ـ ٠ٕظو اٌؾًٍ ف 
ٕٖ٘
 . 4ٖٓ/  ٗ، ٚاٌجو٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌموآْ  ٖٓٗ/  ـ ٠ٕظو اٌج١َظ فٟ ّوػ عًّ اٌيعبعٟ 
ٕ٘ٗ
 . ٕٕٗ/  ِٖؼبٟٔ إٌؾٛ ، ٚ 4ٕ/  ّ٘وػ اٌّفًٖ : اثٓ ٠ؼ١ِ ـ ٠ٕظو  
ٕ٘٘
 . ٕ٘ٔ/ ـ ؽوٚف اٌّؼبٟٔ فٟ ٔٙظ اٌجالغخ )كوزٛهاٖ(  
ٕ٘ٙ
 . ٕٓ٘ـ ِٓ لضب٠ب اٌٍغخ /  
ٕ٘7
 . 7ٖ/  ٕاٌيعبط  ، ٚإٌّٙبط فٟ ّوػ عًّ  ٕٔٔ/  ٔ، ٚاإل٠ضبػ اٌؼضلٞ  ٕٔٗ/  ٗ، ٚاٌّمزضت  4ٖٔ/  ٕـ ٠ٕظو اٌىزبة  



الميشابيةي بينيمػا فػي أٌف مػا بعػد كػٌؿ كاحػدة منيمػا ميخػالؼ عٌمةي ىذا التقدير ، ك   ِٖٓ)بمعنى )لكف  واالستثناء في
االسػػتثناء ف حٍمػػؿ النحػػكييف أداة االسػػتثناء عمػػى معنػػى )لكػػف  ييفيىػػـ أٌف ًمػػ، ك   ِٗٓ)لمػػا قبميػػا فػػي النفػػي كاإلثبػػات

 . النحكمٌ طرائؽ االستدراؾ  إحدلالمنقطع 

المنقطػع ، فػي حػيف يػرل البحػػث أٌف  كذىػب النحكيػكف إلػى أٌف االسػتثناء الكحيػد المينػتج لبلسػػتدراؾ ىػك
; بسػػػػبب انطبػػػػاؽ مفيػػػػـك االسػػػػتدراؾ االسػػػػتثناء المتصػػػػؿ حكمػػػػو حكػػػػـ قسػػػػيمو المنقطػػػػع فػػػػي إفػػػػادة االسػػػػتدراؾ 

االصػػطبلحٌي عميػػو ، فػػدٍفعي التػػكٌىـ الميتكلٌػػد عػػف الكػػبلـ السػػابؽ ميتحقٌػػؽ فػػي القسػػميف معػػان ، إذ معنػػى االسػػتثناء 
أٌف كػػٌؿ جنسػػو داخػػؿ فيػو ، كيكػػكف كاحػػد منػػو أك أكثػػر مػػف ذلػػؾ ، لػػـ يػػدخؿ  المتصػؿ ))ىػػك أٍف يقػػع جمػػعه ييػػكًىـ

جزءن مف المستثنى  ككف; ل، بؿ لعٌؿ تحٌقؽ دٍفع التكٌىـ في المتصؿ أكثر كضكحان    َِٔ)فيما دخؿ فيو السائر  
ٌىـ كمػا المستثنى منو ، كلذا يككف دخكلو في حكـ المستثنى منو عمى نحػك القطػع كاليقػيف ، ال عمػى نحػك التػك 

في المنقطع الذم يتكٌىـ الذىف شمكلو بحكـ المستثنى منو ; لعيمقةو ما بينيما ، كمف ثىـٌ تككف حاجة الكبلـ إلى 
 االستثناء أك االستدراؾ أمٌس كآكد .

فيذا التخصيص ىك   ُِٔ)كحتى إذا ما جارينا الرأم القائؿ بأٌف االستثناء المتصؿ يفيد التخصيص
الذم يدفع تكىـ شمكؿ الحكـ ألفراد المستثنى منو جميعيا ، فمكال االستثناء المتصؿ في قكلو تعالى 

﴿   ﴾(ِِٔ   لقاـ النبٌي)الميؿى كمَّو ،  )صلى اهلل علٍه وآله
  ﴿كلكال االستثناء المتصؿ في قكلو تعالى 

     

    ﴾(ِّٔ   لتصٌكر الذىف أٌف
لبث ألؼ سنة كاممة ، فاالستثناء في اآليتيف الكريمتيف دفىعى تصٌكر العمـك الذم أفاده الكبلـ  ()نكحان 

حمىؿى النحكيكف )إاٌل  عمى معنى )لكف  السابؽ عمى أداة االستثناء ، ييضاؼ إلى ذلؾ أٌف العمة التي ألجميا 
ىك اشتراؾ األداتيف في ككف ما بعدىما ميخالؼ لما قبميما في النفي كاإلثبات ، كىذه العمة مثمما ىي ميتحٌققة 

 المنقطع ، فكذلؾ ىي ميتحٌققة في االستثناء المتصؿ سكاء بسكاء . ءفي االستثنا

 االستثناء التاـ بشقّْيو : المتصؿ كالمنقطع مينًتجان لبلستدراؾ .فكٌؿ ما سبؽ يدفع بالبحث إلى عدّْ  

 

 :بل  ــ د

                                                           
ٕ٘1
 . ٕٖٙ/  ٔ، ٚاإل٠ضبػ فٟ ّوػ اٌّفًٖ  1ٕٙ/  ّٕوػ اٌّملِخ إٌؾ٠ٛخ ، ٚ 4ٖٔ/  ٕاٌىزبة ـ ٠ٕظو  
ٕ٘4
 74ٖ/  ٔ، ٚاٌزجٖوح ٚاٌزنووح  4ٕٓ/  ٔ فٟ إٌؾٛ ـ ٠ٕظو األٕٛي 
ٕٙٓ

  . 4ٕٓ/  ٔ فٟ إٌؾٛ ـ األٕٛي
ٕٙٔ
 . 4ٗٗـ ٠ٕظو عبِغ اٌلهًٚ اٌؼوث١خ /  
ٕٕٙ
 . ٕـ ٍٛهح اٌّيًِ /  
ٕٖٙ
 . ٗٔـ ٍٛهح اٌؼٕىجٛد /  



في االستدراؾ بيا مف  عـٌ ، كأٌنيا ))أ)بؿ  تيفيد معنى االستدراؾ أحيانان  يرل بعض النحكييف أفٌ 
يستدرؾ بيا ، فيقكؿ : ))كمف قاؿ مف النحكييف إٌف )بؿ  ىذا الرأم يرٌد عمى بيد أف ابف يعيش ،    ِْٔ)لكٍف  

ابف يعيش ليذا التعميـ  رٍفضي ك ،   ِٓٔ)بعد النفي كػ )لكف  ، كاقتصر عمى ذلؾ ، فاالستعماؿ يشيد بخبلفو  
قد ينطكم عمى إعطاء السياؽ الكممة الفٍصؿ في تحديد داللة )بؿ  ، بيدى أف ىذا األمر ال يخمك مف إرباؾ في 
فيـ المعنى ، كلذا يضع البحث ضابطان ييميّْز داللة )بؿ  ، كىذا الضابط ميستفاد مف استقراء دالالت )بؿ  

أف يككف معنى شرط ستدراؾ إذا سبقيا نفي أك نيي ، بفيد معنى االفي نيج الببلغة ، كممخصو أٌف )بؿ  تي 
حد الطرفيف باطبلن فيي كاف معنى أ فٍ إفترٌؽ كتدٌرج ،  الطرفيفأاٌل يككف بيف كبل طرفييا صحيحان ، ك 
ٍف كاف لئلضراب اإلبطالي ، ك  بينيما ترٌؽ كتدٌرج ، فيي لبلنتقاؿ مف المعنى األكؿ الطرفاف صحيحيف ، ك ا 

 لمعنى الثاني . إلى ا

 كرصد البحث )بؿ  المفيدة لبلستدراؾ في نيج الببلغة في مكرد كاحد ال غير .

      

دالالت االستدراك في نهج البالغة   ــ 6  

مٌر في ما سبؽ أف معنى االستدراؾ ىك ))تعقيب الكبلـ بنفي ما ييتكىَّـ ثبكتو ، أك إثبات ما ييتكىَّـ 
االستدراؾ يستدعي أٍف يككف ثمة تغاير بيف طرفيو : الطرؼ  ، كييفيىـ مف ىذا التعريؼ أفٌ   ِٔٔ)نفيو  

)الكاقع بعدىا  ، كالتغاير  ستدراكي أك الميستدرىؾ  بواالالمستدرىؾ عميو )الكاقع قبؿ أداة االستدراؾ  ، كالطرؼ 
،   ِٕٔ)ده ، أك ضدان لو ، أك خبلفان  مٌرة يككف في المعنى ، أٍم : أٍف يككف الطرؼ األٌكؿ ))نقيضان لما بع

يجابان كمٌرة يككف في المفظ ، كذلؾ إذا كقعت أداة االستدراؾ ))بيف كبلميف متغايريف نفيان  ، فتستدرؾ بيا  كا 
، بمعنى ))أٍف تبني  كاإليجابالسمب ب، كىك ما يسٌميو الببلغيكف   ِٖٔ)النفي باإليجاب ، كاإليجاب بالنفي  

ثباتو مف جية أخرل ، أك األمر بو في جية ، كالنيي عنو في  الكبلـ عمى نفي الشيء مف جية ، كا 
:  بقكلوق  ٕٔٓت، كيسٌمى التغاير المفظي نقيضان أيضان ، كما أشار إلى ذلؾ السميف الحمبي )  ِٗٔ)جية  

ف كانا يت))مي   .  َِٕ)بلقياف في المعنى ، كال ييعٌد ذلؾ اتفاقان  رادىـ بالنقيضيف النفي كاإلثبات لفظان ، كا 

                                                           
ٕٙٗ
 . 4ٗٙ/  ٕ، ٠ٕٚظو اٌّمزٖل فٟ ّوػ اإل٠ضبػ  4ٕٓ/  ٔـ اإل٠ضبػ اٌؼضلٞ  
ٕٙ٘
 . 7ٕ/  ٘ـ ّوػ اٌّفًٖ  
ٕٙٙ
 . ٖٕٗ/  ٔؽب١ّخ اٌٖجّبْ ـ  
ٕٙ7

 . 4ٗٔ/  ٕـ ّ٘غ اٌٙٛاِغ 
ٕٙ1
 . ٖٓٓ /اٌّفًٖ  ـ
ٕٙ4
 .  ٘ٓٗ /وزبة اٌٖٕبػز١ٓ  ـ 
ٕ7ٓ
 . 1٘ / ٙاٌله اٌّْٖٛ  ـ



ف ك يك نخمص مما تقٌدـ أٌف لبلستدراؾ في العربية دالالت ثبلث ىي النقيض كالضٌد كالخبلؼ ، كال 
إلى أٌف  فكييمؾ الدالالت ، إذ يذىب بعض النحفي ت ان ثمة تفاكت استدراؾ ما لـ تكجد كاحدة منيا ، كيبدك أفٌ 

ى ػػتعال ا في تفسيره لقكؿ األندلسيٌ ىي أحسف مكاقع )لكٌف  ، كما صرح المفظية الداللة النقيضية 
﴿    

﴾(ُِٕ   ، إذ قاؿ : ))كمجيء )لكٌف  ىنا أحسف مجيء ؛ لككنيا بيف نفي كاثبات ،
مّْؿ ذلؾ بأٌنو كمما ))كاف ىذا االختبلؼ كالتنافي أقكل بيف الطرفيف   ِِٕ)عنيـ   ثبت  ىك المنفيٌ فالمي  ، كعي

كمما حسف مكقع )لكف  في سياقيا الذم ترد فيو ، فإٌف داللة النقيض بيف طرفي )لكف  ، أك طرفي االستدراؾ 
، كيمكف   ِّٕ) ىي الداللة األقكل ، كاألكثر خبلفان كتباعدان بيف طرفييا الستحالة اجتماعيما أك ارتفاعيما 

ذا  إذاالقكؿ : إٌف نقطة القٌكة في داللة النقيض أٌنو  ذيًكر أحد النقيضيف ميثبىتان فالذىف ينفي نقيضو اآلخر ، كا 
تخالفيف المي ال نيًفي أحدىما فالذىف يستحضر النقيض الثاني ميثبىتان مف فكره ، كىك ما ال يحصؿ في الضٌديف ك 

. 

ػػ في حدكد استقراء البحث ػػ لـ يضعكا حٌدان لمنقيض  فكيينحأٌف الميفاده :  أمربقيت اإلشارة إلى  
ق  عف )لكٌف  : ))فإف ْٕٗ ت) رادمٌ كٌؿ كاحد منيا ، كقكؿ الملؼ ، مكتفيف بضرب األمثمة كالضٌد كالخبل

ر جاز كاف ما قبميا نقيضٌا لما بعدىا نحك قاـ زيد لكٌف عمران لـ يقـ ، أك ضٌدان نحك : ما ىذا أحمر لكٌنو أصف
ف كاف خبلفان نحك : ما أكؿ لكٌنو شرب ، ففيو خبلؼ ، كالظاىر الجكاز   ، ككقكؿ   ِْٕ)ببل خبلؼ ، كا 

: ))كال بٌد أف يككف نقيضان لما بعده ، أك ضٌدان لو ، أك خبلفان عمى رأم ، نحك ما ىذا ساكف لكٌنو  السيكطي
 .  ِٕٓ)  متحرؾ ، كما ىذا أسكد لكٌنو أبيض ، كما ىذا قائـ لكٌنو شارب

كقد يككف سبب إعراض النحكييف عف تعريؼ )النقيض كالضٌد كالخبلؼ  ىك ككنيا مصطمحات  
منطقٌية كضع المناطقة حدكدان ليا ، فاقتصر النحكيكف عمى ما حٌده المناطقة ، كاكتفكا بضرب األمثمة التي 

 قريبان .األمر  ىذاكسيتضح كالخبلؼ ،  ال تخرج عف االصطبلح المنطقي لمنقيض كالضدٌ 

أك  ٌيةنقيض مخالفةخالفة طرفي االستدراؾ أحدىما اآلخر يشترطكف مي  كييفكخبلصة األمر أٌف النح
 . نيج الببلغةفي الستعمالي قٌره الكاقع ا، كىك اشتراط يي  ٌيةأك خبلف ٌيةضدٌ 

                                                           

 . 7ٔ/ ٍٛهح األٔفبيـ  7ٕٔ
ٕ7ٕ
 . 7ٔٗ / ٗـ اٌجؾو اٌّؾ١ظ  
ٕ7ٖ
 . 7ٗ ( /ثؾش)ْ اٌىو٠ُ اإلضواة ٚاالٍزلهان فٟ اٌموآ ـ
ٕ7ٗ

 . ٙٔٙ ـ اٌغٕٝ اٌلأٟ /
ٕ7٘

 . 4ٗٔ / ٕـ ّ٘غ اٌٙٛاِغ 



  في المغة ٌيةكالخبلف ٌيةكالضدٌ  ٌية)النقيضدالالت االستدراؾ مى معنى ع اآلفكال بٌد مف الكقكؼ 
 :في ىذا الفصؿ  أساسو; ليتبٌدل المعيار الذم فيًرزت النصكص عمى كاالصطبلح 

 

 : أ ــ الداللة النقيضّية 

 :ــ النقيض في المغة  أوالً 

ـ ،...، كالمناقضة في القكؿ أٍف يتكمـ دً جاء في لساف العرب : ))النقض اسـ البناء المنقكض إذا ىي  
ككرد في القامكس المحيط أٌف ))النقض في البناء ،   ِٕٔ)كنقيضؾ الذم يخالفؾ  بما يتناقض معناه ،...، 

 .  ِٕٕ)كالحبؿ كالعيد كغيره ضد اإلبراـ  

 النقيض في االصطالح :ثانيًا ــ 

التقاطيا كجمعيا أٌما في االصطبلح النحكم فمـ يعثر البحث عمى تعريؼ ، إاٌل بعض إشارات يمكف 
كمف اإلشارات بابه عقده ابف جني في الشيء يرد مع نظيره مكرده مع تأسيس التعريؼ عمييا ، ، كمف ثىـٌ 

في سبب العطؼ في قكلو تعالى  بعضيـ قكؿ، كمنو   ِٖٕ)نقيضو ، كمٌثؿ لو بالمذكر كالمؤنث
﴿ ﴾(ِٕٗ   كذلؾ ألجؿ تناقض البكارة(( :

، كمنيا ما ذكره أبك حياف األندلسي في تفسيره لآلية   َِٖ)التناقض  لرفع ; فجيء بالعطؼ ، كالثيكبة 
 ً﴿  ﴾(ُِٖ   فقابمو ، ، فقاؿ : ))كالعمـ نقيض الجيؿ

 ﴿ ، ككقكلو عف )لكٌف  في اآلية  ِِٖ)  بو بقكلو )ال يعممكف  ; ألٌف عدـ العمـ بالشيء جيؿ
    

    

                                                           
ٕ7ٙ

 ِبكح )ٔمض( . ٕٕٗ/  7ـ ٌَبْ اٌؼوة 
ٕ77
 ِبكح )ٔمض( . ٙ٘ٙـ اٌمبًِٛ اٌّؾ١ظ /  
ٕ71
 . ٕٔٓ/  ٕـ ٠ٕظو اٌقٖبئٔ  

 . ٘/ اٌزؾو٠ُ ـ  ٍٛهح  74ٕ
ٕ1ٓ
 . ٕٔ/  ٕ ـ اٌطواى 
ٕ1ٔ
 . ٖٔـ ٍٛهح اٌجموح /  
ٕ1ٕ

 . ٕٔٓ/  ٔـ اٌجؾو اٌّؾ١ظ 



﴾(ِّٖ  : يخمك مف أحد ))كاقعة بيف نقيضيف ; ألٌف اإلنساف ال 
 .  ِْٖ)كاليدل  الشيئيف : الضبلؿ 

بالنقيضيف ىك نفس ميراد المناطقة الذيف يعرفكنيما  كييفص المتقٌدمة ندرؾ أٌف ميراد النحمف النصك 
أٍم : األمراف المذاف يتمانعاف كيتدافعاف بحيث يقتضي ًلذاتو تحٌقؽ األمراف الميتمانعاف بالذات بأٌنيما ))

التضاٌد الحاٌد ، بػ ))يو المغكيكف المحدىثكف سمّْ يي كىك ما ،   ِٖٓ)  أحدىما في نفس األمر انتفاء اآلخر كبالعكس
ات تقٌسـ عالـ التضاٌد غير المتدرج ، مثؿ : مٌيت ػػ حٌي ، متزكج ػػ أعزب ، ذكر ػػ أنثى ، كىذه التضادٌ أك 

أحد عضكم  التقابؿ يعني االعتراؼ باآلخر ،  الكبلـ بحسـ ، دكف االعتراؼ بدرجات أقٌؿ أك أكثر ، كنفيي 
  ِٖٔ)كيتفؽ مع قكليـ : إٌف النقيضيف ال يجتمعاف كال يرتفعاف   قريب مف النقيض عند المناطقة ، كىذا النكع

 . 

ك)بؿ  ، فضبلن عف : )لكٌف  ك )لكٍف   يىثبلث أدكات النقيضيف في نيج الببلغة ب كقد كردت داللة
 .االستثناء التاـ 

 

 ب ــ الداللة الضّدّية :

 

 أواًل ــ الضّد في المغة :

فبلف إذا خالفؾ   ِٕٖ)كرد في المغة ))ضٌد الشيء : خبلفو ، كقد ضاٌده كىما متضاٌداف ، يقاؿ ضاٌدني   
 .  ِٖٖ)كأراد نكران ، فيك ضٌدؾ كضديدؾ  ران ، كأردت ظممة صى ، فأردت طكالن كأراد قً 

 الضّد في االصطالح :ثانيًا ــ 

                                                           
ٕ1ٖ
 . ٔٙـ ٍٛهح األػواف /  
ٕ1ٗ
 . ٕٖٗ/  ٗ اٌجؾو اٌّؾ١ظـ 
ٕ1٘

 .  7ٕٙٔ/  ٕ ٚاٌؼٍَٛ  ـ وْبف إطالؽبد اٌفْٕٛ
ٕ1ٙ
 . ٕٓٔـ ػٍُ اٌلالٌخ : ك. اؽّل ِقزبه ػّو /  
ٕ17
 ـ اٌؼجبهح غ١و َِٕغّخ ثَجت رغب٠ و اٌضّبئو ، ئم ٠ٕجغٟ أْ رىْٛ )ضبّكن فالْ ئما فبٌفه ...( . 
ٕ11
ِبكح )ضلك( . ٕٗٙ/  ٖـ ٌَبْ اٌؼوة  

 



 ;  ِٖٗ)يف  تضادٌ ))كقكع المفظة الكاحدة عمى المعنييف المي يس المقصكد بو أٌما الضٌد في االصطبلح فم
لفظ كاحد يحمؿ معنى في سياؽ معيف ، كيحمؿ ضٌد ذلؾ  فيكال ينسجـ مع ىذه الدراسة ،  المعنىىذا  ألفٌ 
عمى طرفيف : األكؿ سابؽ عمى أداة المبحث االستدراكي  اىذ يرتكزمعنى في سياؽ غيره ، في حيف ال

 .بيف الطرفيف ضٌدية  االستدراؾ ، كالثاني الحؽ ليا ، كالعبلقة

في الكبلـ الكاحد )) بالتضاد أك الطباؽ ، أٍم : أف تجمع  ب الببلغة كت راد بالضٌد ما تعنيوكليس يي 
كجكد أداة االستدراؾ لتحقيؽ  الببلغييف مف عدـ اشتراط بسببو ;   َِٗ)  د كضٌده أك مقابمويف الشيء الكاحب

 . الداللة الضٌدية

))الشيئاف ال يجكز اجتماعيما في كقت كاحد  يف أٌنيماتضادٌ الذم يرل المي  المفيـك سيعتمدبؿ البحث 
 .  ِِٗ)، كىما أيضا ))أمراف كجكدياف يستحيؿ اجتماعيما في محؿ كاحد    ُِٗ)كالميؿ كالنيار  

ذا ما رجعنا إلى تعريفي ابف فارس )    ق  ِٔٗق  ، كاألنصارم صاحب الحدكد األنيقة )تّٓٗتكا 
مكضع كاحد ،  فيتعاقباف ياف تكجكديصفتاف السالفيف نجدىما يمتقياف مع تعريؼ المناطقة لمضٌديف بأنيما ))

 .  ِّٗ)  كالسكاد كالبياضجتماعيما ا يستحيؿ

كيسٌميو الدالليكف ))التضاٌد المتدٌرج ، كيمكف أف يقع بيف نيايتيف لمعيار متدٌرج ، أك بيف أزكاج مف    
نكار أحد عضكم التقابؿ ال يعني االعتراؼ بالعضك اآلخر ، كيحمؿ ىذا النكع نفس  المتضاٌدات الداخمٌية ، كا 

)التضاٌد  ، كيصفكنو بأٌف الحٌديف فيو ال يستنفداف كٌؿ عالـ المقاؿ ، كلذا فإٌنيما قد االسـ عند المناطقة 
 .  ِْٗ)يكذباف معان  

 

 

 

                                                           
ٕ14
، ٚفمٗ اٌٍغخ  ٕٖٛا٘و اٌٍغ٠ٛخ اٌىجوٜ فٟ اٌؼوث١خ  / ، ٚاٌظ 77ػٍُ اٌٍغخ : ك. ؽبرُ ٕبٌؼ اٌضبِٓ / ، ٠ٕٚظو :  47ٖ/  ٔـ اٌّي٘و  

 .1ٗٔ اٌؼوث١خ /
ٕ4ٓ
 . 4ٕٓ/  ـ اٌجالغخ االٕطالؽ١خ  
ٕ4ٔ
 ِبكح )ضلك( . ٖٓٙ/  ٖـ ِمب١٠ٌ اٌٍغخ   
ٕ4ٕ
 . 7ٖـ اٌؾلٚك األ١ٔمخ ٚاٌزؼو٠فبد اٌلل١مخ /  
ٕ4ٖ
 .  7ٔٔـ اٌزؼو٠فبد /  
ٕ4ٗ
 . ٌٕٓٔلالٌخ : ك. اؽّل ِقزبه / ـ ػٍُ ا 



 ج ــ داللة الخالف 

 الخالف في المغة : ــ أوالً 

كرد في لساف العرب أف الخبلؼ ىك ))المخالفة ، كقاؿ المحياني : سيًرٍرتي بمقعدم ًخبلؼ اصحابي 
أم ميخالفيـ  
(ِٗٓ  . 

 ثانيًا ــ الخالف في االصطالح : 

ييطمؽ الخبلؼ أك المخالفة ػػ أحيانان ػػ كييراد بو عدـ المكافقة ، كىك بيذا المعنى يشمؿ النقيض كالضٌد 
ر ، كييراد بيا ما  عف  كييفقكؿ النحفي يقابؿ النقيض كالضٌد ، فكالخبلؼ ، كما تيطمؽ المخالفة في أحياف أيخى

المخالفة معناىا ، ييراد ب  ِٔٗ)خالؼ المحكـك عميو قبميا  االستدراؾ بػػ )لكٌف  : ))أٍف تنسب حكمان السميا يي 
إٌنو ال بٌد ))أٍف يككف : العاـ الذم يندرج تحتو النقيض كالضٌد كالخبلؼ ، كأٌما قكليـ عف المستدرىؾ عميو 

: ما ليس نقيضان  مرادىـ بالخبلؼ ىنا معناه الخاص ، أمٍ ف  ِٕٗ)نقيضان لما بعده ، أك ضٌدان لو ، أك خبلفان  
 كال ضٌدان .

الضٌد عبلقة عمـك  و كبيفبينمعقكد لمخبلؼ بمعناه الخاٌص الذم الثالث مف ىذا الفصؿ كالمبحث     
ختمفاف ، كليسا ضٌديف ، كخصكص ، فميس ))كٌؿ ما خالؼ الشيء ضٌدان لو ، أال ترل أٌف القٌكة كالجيؿ مي 

ٌنم ختمفيف تضاٌديف مي كٌؿ مي كاف ا ضٌد القٌكة الضعؼ ، كضٌد الجيؿ العمـ ، فاالختبلؼ أعـٌ مف التضاٌد ، إذ كا 
 .  ِٖٗ)ختمفيف ضٌديف  ، كليس كٌؿ مي 

حد المفظيف ميغايران كميخالفان أ))أٍف يككف معنى ىك ؼ كىذه ىي رؤية المناطقة نفسيا ، إذ يركف التخالي 
ح منطقيان عمى ىذيف يككف كٌؿ منيما حقيقة غير حقيقة اآلخر ، ...، كييصطمى لمعنى المفظ اآلخر ، بأٍف 

 .  ِٗٗ)تخالفيف  المفظيف بالمي 

كاحد ،  مف ذلؾ أٌف الفرؽ بيف الضٌديف كالمختمفيف ىك أٌف الضٌديف ال يجتمعاف في محؿٌ  خمصن    
تختمؼ داللة ، ك ككذلؾ انتفاؤىما حؿ كاحد ممكف ، كلكٌف انتفاءىما ممكف ، أٌما المختمفاف فاجتماعيما في م
أٌنيا محؿ  ، في حيف كييفخيرتيف محؿ إجماع النحالخبلؼ عف سابقتييا النقيضٌية كالضٌدٌية في ككف األ

                                                           
ٕ4٘
 ِبكح )فٍف( . 1ٙ/  4ـ ٌَبْ اٌؼوة  
ٕ4ٙ
 . ٘ٔٙـ اٌغٕٝ اٌلأٟ /  
ٕ47
 . 4ٗٔ/  ٕـ ّ٘غ اٌٙٛاِغ  
ٕ41

 . ٖٖـ األضلاك : أثٛ اٌط١ت اٌٍغٛٞ / 
ٕ44

 . 7ٗـ ِنووح إٌّطك  / 



، كالبحث   ََّ)ييجيزكف كقكع أداة االستدراؾ بيف طرفيف متخالفيف كييفالنحمف  عددان  خبلؼ ، كيبدك أفٌ 
 ة استدراكٌية في نيج الببلغة كرد طرفاىا ميتخالفيف . ; لكجكد بضعة أمثمينحاز إلى ىذا الرأم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٖٓٓ
 . 4ٗٔ/ ٕ، ّٚ٘غ اٌٙٛاِغ  ٙٔٙـ ٠ٕظو اٌغٕٝ اٌلأٟ /  



 

 

 

 

 

 

 

 / الداللة النقيضية   األولالمبحث 

 

 :الداللة النقيضية بـــ )لكّن(  ــ 1

أٌف ىذا  كيبدك،   َُّ)))آثركا تشديدىا  :  ىػ  أٌف العرب إذا أدخمكا الكاك عمى )لكف َِٕيرل الفراء )
مَعَض٧ّمٔإَذامَحٖؿ٧ّ: ))  )ما خبل النٌص األكؿ الذم يقكؿ فيو اإلماـ رد في نصكص النيج ، طٌ اإليثار مي 

ـُِف٣ِّماْظَلٖؤلمَعَّٝمِص٨ّٖماظِّٕٖؼُبماِسَؿََّٕضمَعَؿ٧ّمِظؾٗش٦َّرىمَومَظؾ٥َِّّم،مَصَقامَأَحُُّٓػ٣ِّمَأٚغ٨ّمَزَس٣َّمَجَؿاَسٍةمِص٨ّمَجَعَؾَفامِظَلِؾقِؾ٥ِّ مِع

 . (302)((َراُروامٔإِذمَوِرُِّٕت،ممَأَدػ٦ُّّامٔإِذمَأِدَػْػُتمَظِؽـ٨ّٚمماظـَٖظاِئّٕٔم،مَػِِّٔهمٔإَظ٧ّمُأْضَُّٕنمِصُِّٕتمَحٖؿ٧ّ

الخمسة أصحاب يف بك   ) وبينمف مساكاة عمر االستغاثة طريقة ب نٌص ال في ىذا ب اإلماـيتعجٌ  
ىؤالء الخمسة لـ يكف أحدىـ ػػ  أفٌ  هميفادسؤاؿ إنكارم  الكبلـى الميستدرىؾ عميو بصكرة فأكرد اإلماـ، كرل الش

 ؟  َّّ)كبيف الخمسة مرشحي الشكرل، سٌكم بيف عمٌي ، فما باؿ عمر يي شيء في   )يكمان ػػ نظيران لئلماـ 

: )متى اعترض الريب فٌي مع   ) سؤالومف  الناشئلدفع التكٌىـ ; كقد جاء االستدراؾ بػػػ )لكٌف   
ع يتفٌؽ م لف اإلماـأٌف فقد يستثير ىذا السؤاؿي تكٌىمان ميكًحيان منيـ حتى صرتي أقرف إلى ىذه النظائر  ،  األكؿ

                                                           
ٖٓٔ
 . ٘ٙٗ/  ٔ اءـ ِؼبٟٔ اٌموآْ : اٌفوّ  
ٖٕٓ
 . ٖٓ، ٓ ٖؿ  ٔٙظ اٌجالغخ  /ـ  
ٖٖٓ
 . ٙ٘ـ ٠ٕظو اٌقالفخ ٚاٌقٍفبء /  



السامع باستدراكو  يفاجئ  ) اإلماـ، بيد أٌف بيف فرقائو بينو ك النعداـ التكافؤ ؛  إفرازات الشكرل بحاؿ
االبتعاد عف كافة ))يكشؼ عف لجكء اإلماـ إلى كطرت إذ طاركا   ، كىذا القكؿ ، إذ أسٌفكا  أسففتي )لكنني 

ذىران مف استغبلليا مف ًقبؿ خصـك الدعكة ، كالتأىٌ   . َّْ)  ب لئلجياض عميياأشكاؿ الفرقة كالتشتيت ; حى

العبلقة بيف طرفي االستدراؾ نقيضٌية مف حيث معنى كٌؿ طرؼ ، فالطرؼ األكؿ )متى اعترض  
 ...  ييكًحي بالرفض ، كالطرؼ اآلخر )أسففتي إذ أسىٌفكا ...  ييكحي بالقبكؿ ، كالرفض كالقبكؿ متناقضاف . 

لصاحبو ، فما داـ اإلماـ داللة استبعاد لممعنى الميستدرىؾ بو ييحمىد ة النقيضيٌ النٌص داللة رشح عف ك  
ال يرل في أىؿ الشكرل نظيران لو تيستبعىد منو مجاراتيـ ، بيدى أٌنو كجد مصمحة اإلسبلـ الكبرل بيا حاجة لتمؾ 

الميجاراة ، فىمىاؿى إلييا
(َّٓ  . 

)الناكثيف كالقاسطيف    عانيان الطكائؼ الثبلث الخارجة عميوقكلو )في بػ )الكاك  )لكٌف  كاقترنت 
  ﴿ مَؼُؼ٦ّلمَحِقُثماظؾ٥ََّّمَطَؾاَممَؼِلَؿُع٦ّامَظ٣ِّمَطَلٖغُف٣ِّ: )) كالمارقيف 

    
     

   
﴾(َّٔ  مِص٨ّماظِّٓٗغَقامَحِؾَقِتمَوَظِؽـُٖف٣ِّم،م،مَوَوَس٦َِّػامَدِؿُع٦َّػامَظَؼِّٓمَواظؾ٥َِّّمَؾ٧َّب

 .  َّٕ)  ٔزِبُّٕٔجَفام،مَوَراَضُف٣ِّمَأِسُقـِٔف٣ِّ

الميضمَّنة في اآلية الشريفة الذيف حاربكه بمف لـ يسمع الطكائؼ الثبلث أصحاب   )اإلماـ  وشبٌ  
باإلضراب ف ما أبطؿ عذرىـ لكٌنو سرعاجارىل تصٌكر مف يراىـ معذكريف في قتالو ،   )النٌص ، أك أٌنو 

عيًطؼ عمى الجممة  أفٍ  اإلبطاؿة مف شدٌ ، كزاد بطالٌي الميؤكَّد بػ )القسـ كالـ التككيد كالحرؼ قد  اإل
ذىف مف ال يتكٌىـ، ك   َّٖ)و  مى بً مو كقى يً و كفى فظى الشيء كالحديث ))حى   كىعىى) فمعنى ;ىا  كٍ عى قكليوي )ككى االستدراكية 

 في عينو ال ييريد لـ تحؿي في أعينيـ ، كمف  ييـ مقصكدىا ، أٌف الدنيا لـ تحؿي ككع، لآلية المىعًنٌييف  سماع
 .، كبتعبير آخر : يتكٌىـ الذىف أٌنيـ لـ ييقاتمكا اإلماـ طمعان بالحكـ أك حٌبان لمدنيا الفساد ال ك  في األرض العمكٌ 

                                                           
ٖٓٗ
 . 7ٖٕ/  ٔـ ٔفؾبد اٌٛال٠خ  
ٖٓ٘
 . ٙٔٔـ ٠ٕظو فٟ هؽبة ٔٙظ اٌجالغخ /  
ٖٓٙ
 . 1ٖـ ٍٛهح اٌمٖٔ /  
ٖٓ7
 . ٕٖـ  ٖٔ، ٓ  ٖؿ  ـ ٔٙظ اٌجالغخ  / 
ٖٓ1
 ِبكح )ٚػٟ( . 4ٖٙ/  ٘ٔـ ٌَبْ اٌؼوة  



دى االستدراؾ في النٌص  كبقرينة )حميت الدنيا في أعينيـ ، كراقيـ  ـ ،الميتقدٌ  ; ليدفع التكٌىـ الذىنيٌ فكىرى
فالثابت التاريخٌي ييؤكّْد أٌف طمعان بالدنيا ، كحٌبان في زينتيا ،   )زبرجيا  ييفيىـ أٌنيـ أقدمكا عمى قتاؿ اإلماـ 

 .  َّٗ)، بؿ كاف اإلماـ مأمكران بقتاليـكانكا عمى خبلؼ ما أرادتو اآلية الكريمة أصحاب الطكائؼ الثبلث 

نفي حٌب الدنيا كالطمع فييا عف الناكثيف )قٌدر ؾ عميو المي ستدرى غايرة بيف الكبلـ المي كقد كانت المي  
غايرة   مي إثبات حٌبيـ لمدنيا ، كطمعيـ فييا ; لحبلكتيا في أعينيـ، كاآلخر االستدراكي )  كالقاسطيف كالمارقيف

 .نقيضٌية 

سمعكا اآلية إلى داللة استبعاد مذمـك لمميستدرىؾ بو ، فالذيف المغايرة النقيضية في ىذا النٌص  أفضتٍ ك  
أتكا بالميستبعىد  فقدحًميت الميضمَّنة في النٌص ، ككعكا مقصكدىا ، ييستبعىد أف تحمك الدنيا في أعينيـ ، فإٍف 

 .المذمـك مف األفعاؿ 

 

مَؼِكِؿَؾَفامَومَراِظُؾَفامٔإَظِقَفامَؼِص٢َّمَحٖؿ٧ّماظؾَِّّٓٔممُر٦ّٔلمَسَؾ٧ّمَتـَاُممَطاظٖضُؾّٝٔمَأُط٦ُّنمَظاماظؾ٥َِّّمَو)):   )كقكلو 

ممَراِصَُّٓػا ـ٥ُِّماْظُؿِِّٓبَّٕماْظَق٠ّٚمٔإَظ٧ّمِباْظُؿْؼِؾ٢ّٔمَأِضُّٕٔبمَوَظِؽـ٨ّٚ، ماْظُؿّٕٔؼَبماْظَعاِص٨َّماْظُؿِطقّٝٔمِباظٖلاِعّٝٔمَوم،مَس

 .  َُّ)((َأَبّٓا

ـي مً عى  بعد أفٍ   جٌيزاف جيشان لحربو ))استعٌد لمخركج إلى العراؽ ، كلما أٌف طمحة كالزبير يي   ) ـ اإلما
كمٌثؿ ىذا القكؿي الطرؼى ،   ُِّ)...    ُُّ)أيًشير عميو بالبقاء في المدينة قاؿ : كا ال أككف كالضبع

الميستدرؾى عميو ، كىك يفتح ذىفى الميتمٌقي عمى غير احتماؿ ، فقد ييتكٌىـ منو انكفاء اإلماـ عف مكاجية طمحة 
ـ كالميراد منو عدـ غفمة اإلماـ عف عدٌكه ، كقد ييتكىَّ ، زبير ، كىك ما ييعيف عميو التشبيو الكارد في النٌص كال

الذم يمنح ىذا التكىـ فرصةى االحتماؿ ، أٌف النٌص ًقيؿى قيبيؿ  خرج إلى قتاليـ بجيشو لو ، كلعؿٌ أٌف اإلماـ ال يي 
ا اإلماـ عميّّ أياـ خبلفتو ، فمـ تتضح ػػ بعدي ػػ في ذلؾ ضياخمىؿ ، كىي المعركة األكلى التي معركة الجى 

و يإذا شيركا السيكؼ بكجمف المسمميف الظرؼ التاريخٌي معالـ سياسة اإلماـ في التعاطي مع ناقًضي بيعتو 
(  . 

                                                           
ٖٓ4
 .ٖٔٔ، ٚاٌقالفخ ٚاٌقٍفبء / 4ٖٔ / ٖـ ٠ٕظو اٌَّزلهن ػٍٝ اٌٖؾ١ؾ١ٓ  
ٖٔٓ
 .  7ٖـ  ٖٙ، ٓ  ٙؿ  ـ ٔٙظ اٌجالغخ  / 
ٖٔٔ
 . ٓٙٔ/  ٔ، ِٚغّغ األِضبي  ٖ٘ٔـ ِضً ِْٙٛه ٠ضوة فٟ اٌؾّك ، ٠ٕظو عّٙوح األِضبي /  
ٖٕٔ
 . 77/  ٔـ فٟ ظالي ٔٙظ اٌجالغخ  



 ب رً ضٍ ، بادئان بالفعؿ )أى إلعداد جيش ميقابؿ بادرة مي ثـ جاء االستدراؾ لدفع تكٌىـ الفرار ، أك عدـ ال
الذم   ُّّ)، ناىيؾ عف داللتيا ))عمى التجٌدد كالحدكث  نسجمة مع الحرب كالجياد الداللة المعجمٌية المي  مذ

كىذا الفعؿ بداللتيو : المعجمٌية كالصرفٌية قد قٌكل المعنى االستدراكٌي كعٌززه أفادتو صيغة الفعؿ المضارعٌية ، 
 . 

ؾ عميو )عدـ ستدرى بيف الكبلـ المي  النقيضية في النٌص مف المغايرة معنى عدـ الغفمة  ستشىؼٌ كيي  
ما  اإلماـ عف الجياد ؿ، كمعنى آخر ىك عدـ تثاقي  ستدراكي )أضرب بالمقبؿ ... الخركج  ، كبيف الكبلـ اال

 .يف السابقيف عمى أداة االستدراؾ مى ، كبيذيف المعنييف كانت الداللة نقض التكىُّ طيعيف لو كجد أصحابان مي 

 

لو بالككفة يستنيض فييا  مف خطبةو   ) اإلماـ قكؿي مف األمثمة عمى اقتراف )لكٌف  بػ )الكاك  ك 
ـُِؽ٣ِّمُر٦َّٔيمِعٖؿامَأِسَؾ٣ُّمَعامَتِعَؾُؿ٦َّنمَظ٦ِّو: ))أصحابو إلى حرب الشاـ كيتبٌرـ مف تقاعدىـ عف نصرتو مَشِقُؾ٥ُّمٔإذًامَس

مَحأرَسمَظامَأِع٦َّاَظُؽ٣ِّمَوَظَؿَّْٕطُؿ٣ِّمَأِغُػِلُؽ٣ِّم،مَسَؾ٧ّمَوَتْؾَؿُِّٓع٦َّنمَأِسَؿاِظُؽ٣ِّم،مَسَؾ٧ّمَتِؾُؽ٦َّنمماظٗصُعَّٓاِتم،مٔإَظ٧ّمَظَكَِّٕجُؿ٣ِّ

ـُِؽ٣ِّماِعّٕٕٔئمُط٢ّٖمَوَظَفٖؿِتمَسَؾِقَفام،مَخاِظَّٟمَظَفام،مَوَظا مُذطُِِّّٕت٣ِّم،مَعامَغِلقُؿ٣ِّمَوَظِؽـُٖؽ٣ِّمَشِقَّٕٔػام،مٔإَظ٧ّمَؼْؾَؿِػُتمَغْػُل٥ُّم،مَظامِع

ـُِؿ٣َِّو ـُِؽ٣ِّمَصَؿاَهمُحِّٔٚرُت٣ِّم،مَعامَأِع  .  ُّْ)((َأِعُُّٕط٣ّمَسَؾِقُؽ٣ِّموَتَشٖؿَتمَرْأُؼُؽ٣ِّم،مَس

دّْر المقطع بػػػ )لك  الشرطية المي   يككف معناىا ل،   ُّٓ)فيدة لػػ ))امتناع كقكع الجزاء المتناع الشرط  صي
، ألٌنكـ لـ  منكـ نفسو امرئدات ، كلـ تترككا أمكالكـ ، كلـ تيـٌ كٌؿ عي في النص أٌنكـ لـ تخرجكا إلى الصي 

 .  ُّٔ)، مف الفتف التي ستمٌر باإلسبلـ  ) و إمامكـمى مً تعممكا مطكٌم الغيب الذم عى 

كما دامكا  ،  ) مومً ـ بمطكٌم الغيب الذم عى ييٌيئ الذىف لتكٌىـ أٌف اإلماـ لـ ييٍعًمميكنفيي عمميـ  
، كالتحٌسر عمى جيميـ عمى نسيانيـ النٌص أقرب إلى لكميـ  سياؽ في حيف غير عالميف فبل تثريب عمييـ ،

. 

: )نسيتـ ما   ) وبقكلما تيكىّْـ ، كنىٍقًضو ; لدفع كىذا التكٌىـ سٌكغ إحضار االستدراؾ بأداتو )لكٌف  
ٌف النسياف ال يقع عف جيؿ كعدـ عمـ ، بؿ اإلماـ إياىـ ; أل فالفعؿ )نسيتـ  نىقىضى تكٌىـ عدـ إعبلـذيكّْرتـ  ، 

                                                           
ٖٖٔ
 . ٗٓٔ/  ْٖ آـ اٌجو٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌمو 
ٖٔٗ
 .  4ٕٔـ  1ٕٔ، ٓ  ٙٔٔٔٙظ اٌجالغخ / ؿ ـ  
ٖٔ٘
 . 7ٙ/  ٗـ ِؼبٟٔ إٌؾٛ  
ٖٔٙ
 . 4ٗ٘/  ٖـ ٠ٕظو ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اٌجؾوأٟ  



الفعؿ بتعبير آخر : ك ، لنسياف  ، كأراد البلـز )العمـ  بالممزـك )ا  ) اإلماـإعبلـ ، فعٌبر  أكعف عمـ 
، كعدـ ترتيب  نتيجة التقاعس عف المكاجية: العمـ بالميباًشريف خاطىبيف سيئتيف مف سيئات المي ختًزف يسيتـ  )ن

 األثر عمى ذلؾ العمـ .

 

تبادىر ىنا : لماذا نفى اإلماـ عمـ أصحابو ، فانثار بسببو مف النفي تكٌىـه ذىنيّّ  بعدـ كالسؤاؿ المي  
 ؟عف طريؽ إثبات نسيانيـ ميستدًركان عمى كبلمو األٌكؿ ميثبتان عمميـ   )عمميـ ، ثـ عاد 

منزلة غير العاًلـ ، فعمى الرغـ بمآؿ التخاذيؿ اطىبيو العاًلميف أنزؿ ميخ  ) اإلماـٌف أالجكاب  لعؿٌ  
فصاركا ػػ كىك العاًلمكف ،   )لـ يستجيبكا الستصراخو تو إياىـ ، ليـ ، كتحذيرا  )مف كثير تنبيياتو 

لكا منزلة الجاىؿ ىذا التياكف  عكاقبب  ، تعريضان بيـ .ػػ كالجاىميف بيا ، فاستحٌقكا بذلؾ أٍف يينزى

ت ثبً يـ ، كيي عن جيؿالع تكٌىـ فٍ دى ييؤٌكد الميعنى الميستدرىؾ بو ، أٍم : يؤٌكد شاىدو  غيرى  اإلماـي كساؽ  
كـ ، عنؾ رأيي  اهى تى كأمنتـ ما حذرتـ  ، كالشاىد اآلخر قكلو : )فى  ، عمميـ ، فشاىديهي األٌكؿ قكلو )نسيتـ ما ذكرتـ

ان ناتجان مثبلف أثران كضعيٌ األخير أٌف ًتيو رأييـ ، كتشٌتت أمرىـ يي فيـك مف المقطع كـ  ، فالمي عميكـ أمري  كتشٌتتى 
ىذه النتيجة الدنيكٌية ، فمك كانكا جاىميف غير عاًلميف لما استحٌقكا إياىـ عف تياكنيـ بتذكير إماميـ كتحذيره 

 . حميدةغير ال

نقيضٌية ؛ ألٌف الطرؼ األٌكؿ غايرة مي  ستدرىؾ عميو كاآلخر االستدراكيٌ غايرة بيف الكبلـ المي ككانت المي  
، كدٌؿ   ُّٕ)فيدىا )لك تي كىي الداللة التي مف االستدراؾ ينفي العمـ ، كالثاني يثبتو بإثبات ممزكمو ، 

االستدراؾ في النٌص عمى نقض التكٌىـ الميستكحىى مف المستدرىؾ عميو بداللتو عمى أف الميخاطىبيف بيذا النٌص 
اإلماـ عمى الغيب الذم عممو مٌما ىك  أطمعيـإذ ،   )تو يـ عف طاعخاذيلً بمآؿ ت  )قد أعمميـ اإلماـ 

ـى مف ال عً سمكؾ سمككيـ بيدى أٌف متعٌمؽ بيذه الخصكصية ،   لو بعاقبة القعكد عف نصرة اإلماـ .   م

 

                                                           
ٖٔ7
 . ٕٔٔ/  ٕـ ٠ٕظو اٌطواى  



مَوَضِّٓ: ))كتاب لو إليو بعد التحكيـ ، كتمٌسؾ معاكية بما حكـ بو الحكمافمف    لمعاكيةقكلو )ك 

 .  ُّٖ)((ُحْؽِؿ٥ّمِص٨ّماْظُؼِّٕآَنمَأَجِؾـَام،مَوَظِؽـٖامَأَجِؾـَامٔإٖؼاَكمَوَظِلـَامـَأِػِؾ٥ِّممِع٤ِّمَوَظِلَتمـماْظُؼِّٕآٔنمُحْؽ٣ّٔمٔإَظ٧ّمَدَس٦َِّتـَا

استدراكان سياقٌيان أٌف   )ـ القرآف ، ثـ استدرؾ كٍ ذاكران دعكة معاكية إياه إلى حي  ىذا المقطعى  اإلماـبدأ     
 ، بمعنى اٌنو  ُّٗ)الداعي ليس مف أىؿ القرآف ، فأفاد االعتراضي ))رفع الشٌؾ كاإلغناء عف تقدير السؤاؿ  

(   ٍك إلى القرآف ؟ػػػ: ىؿ معاكية يدع سأؿي أغنى السامعى عف أف 

نفي اإلجابة إلى  حكـ سريافى  تكٌىـه تكٌىـ مي ، كخشية أٌف يى  معاكيةى  أجابى قد أٍف يككف   )بعدىا نفى   
ـي االستدراؾى بسببو ككف الداعي إليو معاكية ،  ;القرآف الكريـ  ـى )لكٌف   باألداة استحضر اإلما ; دافعان بيا التكٌى

ؤكّْدان أٌف اإلجابة كانت ))إجابة حكـ القرآف في أمر اإلمامة كالخبلفة مي الراشحى عف الكبلـ الميستدرىؾ عميو ، ك 
 ، لنصػػكص خاٌصة كعاٌمة تعٌيف إمامتو بعػػد النبيٌ   ) ميوي إقرار خبلفة عميٌ كٍ ، كحي  صلى اهلل علٍه وآله()عف النبٌي 

 .  َِّ)مف اآليات الػداٌلة عمى إمامتو   )صلى اهلل علٍه وآله(

ؾ عمييا )لسنا إياؾ أجبنا  ، كالجممة االستدراكية )أجبنا ستدرى كانت داللة االستدراؾ بيف الجممة المي    
مو في اإلمامة ، كٍ القرآف لو حي ، ف  )اإلماـ  استعمموالحصر السياقي الذم بفضؿ القراف  نقيضٌية ، 

ذا ما أراد اإلماـ ـ ًقباؿ النٌص القرآني ، ك كٍ كلمعاكية حي  اإلجابة فيك بيف أمريف ، ليس ليما ثالث ، إٌما   )ا 
جابة أٌم طرؼ تعني عدـ إجابة اآلخر ، كمف داللة النقيض ىذه ييفيـ أٌف ٍف يي أ جيب القرآف ، أك معاكية ، كا 

 أنزؿ معاكية مف القرآف منزلة النقيض مف نقيضو .   )اإلماـ 

 

ـَِؿِظّْٕمَث٦َّاِب٥ِّموِظُقِل٤ّٔم،مَظُؿِشَؿاْقماظؾ٥َِّّمِظَؼاِءمٔإَظ٧ّمَؤإٚغ٨ّ: ))  ) قكلوك  ممَظُؿ مَأِنمآَد٧ّمَوَظِؽـٖـ٨ِّم،َرإج

م،مُدَػَفاُؤَػاماْظُلٖعِةمَػِِّٔهمَأِعَّٕمَؼِؾ٨َّ مَوِسَؾاَدُهمُدَوًظاماظؾ٥َِّّمَعاَلمَصَقٖؿِكُّٔوامَوُصٖفاُرَػا م،م، ،ممَحِّٕبًامَواظٖصاِظِقنَيمَخ٦ًَّظا

 .  ُِّ)((ِحِّٖبامَواْظَػاِدِؼنَي

                                                           
ٖٔ1
 . ٓٗ٘، ٓ  1ٗوزبة  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 
ٖٔ4
 . 4ٕٔ/ فٟ اٌّؼبٟٔ ٚاٌج١بْ ٚاٌجل٠غ ـ اٌّٖجبػ  
ٖٕٓ
 .  ٕٕٔ/  ٕٓـ ِٕٙبط اٌجواػخ : اٌقٛئٟ  
ٖٕٔ
 . 71٘،  ٕٙوزبة  ٔٙظ اٌجالغخ  / ـ 



المشتاؽ إلى لقاء ا التٌكاؽ ىك   )ترٌتب عمى كبلـ اإلماـ السابؽ عمى )لكٌف  أٌنو المعنى المي    
(   ، ٍاألسى يعتمؿ في صدر اإلماـ  أفٌ  بيدى ،  سىن أتشكب ىذا الشكؽى شائبة مف  مف غير أف(   مف
 )فيتخذكا ... الخ   . بقكلو :   )، فيككف مآليا ما رسمو بعد شيادتو ٌمة سفياؤىا كفٌجارىا األي  أمرً  يكلٌ ت

بػػ : فبل آسى مف الشيادة ، كلكٌنني  ، كييقٌدر بداللة المستدرىؾ بو محذكؼ مف النٌص ستدرىؾ عميو المي    
ذا ما صٌح التقدير المذككر فستككف داللة االستدراؾ نقيضٌية  آسى أٍف يمي ىذه األٌمة سفياؤىا كفٌجارىا ، كا 

ض طرفي االستدراؾ ل مف تناقي تبدَّ ر )ال آسى  ، كطرفيا الثاني )آسى  ، ك قدٌ لفظٌية ; ألٌف طرفيا األٌكؿ المي 
مف  ال شيء أحٌب إليو، إذ   )إلى لقاء ا  ؽو كٍ ت، فيك بيف   )اإلماـ  كمعاناة تيخالج نفس رو حسُّ داللة تى 

 يأسؼيمؤل الفراغى الناتج عف شيادتو فٌجاري األٌمة كسفياؤىا ، كىك ما  أفٍ  األسى مف، كبيف تكٌجس يادة الش
(   ألٌف الخبلفة الدنيكية في نظره في حياتو عميو  أىسىفىوبعد شيادتو عميو ;(   ة رساليٌ  منيا بثُّ يسيمة ك

  .تو كمبدئيٌ  اإلسبلـ

مٔإٖغَؿا))لبعض الييكد حيف قاؿ لو : ما دفنتـ نبيكـ حتى اختمفتـ فيو ، فقاؿ لو :   )قكلو ك 

ـ٥ُِّماِخَؿَؾْػـَا م،مَظامَس م:مُضْؾُؿ٣ِّمَحٖؿ٧ّماْظَؾِقّٕٔمِع٤َّمَأِرُجُؾُؽ٣ِّمَجػَِّتمَعامَوَظِؽـُٖؽ٣ِّمِصق٥ِّ  ِظـَِؾٚقُؽ٣ّ
﴿    

      
﴾(ِِّ   (ِّّ  . 

ؤمف بو قـك ، كيكفر بو آخركف ، ، بمعنى أٍف يي  لى اهلل علٍه وآله(ص)يـ اختبلؼ المسمميف في نبيٌ  اإلماـ ىنف    
ييمٌثؿ االختبلؼي في النٌص ك    ِّْ)ال في نبكتو  ، بيد أٌنيـ اختمفكا عنو ))فالخبلؼ في النقؿ عف النبٌي 

إلى المعنى االستدراكي )كفر الييكد بنبٌييـ كبرٌبيـ    )الذم مٌيد بو قائؿ النٌص ، الطرؼى الميستدرىؾى عميو 
 .، حتى ييكازف بيف الطرفيف 

  بمٍ منو سى  ستشعىر، إذ ذكر حاؿ المسمميف بما يي صٌرح اإلماـ بطرفي االستدراؾ ، بؿ ألمح إلييما لـ يي     
باستدعائو اآلية القرآنية الناطقة حاؿ أصحاب مكسى بما يدٌؿ عمى كفرىـ كتكٌبرىـ ، أتى عمى الكفر عنيـ ، ك 

 .  بكفرىـ 

                                                           
ٖٕٕ
 . 1ٖٔـ ٍٛهح األػواف /  
ٖٕٖ
 . ٘ٙٙ، ٓ  7ٖٔؽىّخ  /ٔٙظ اٌجالغخ ـ  
ٖٕٗ
 . 7ٕٗ/  ٗـ فٟ ظالي ٔٙظ اٌجالغخ  



ستدرىؾ بو طرفيو ، فالمستدرىؾ عميو )لـ نكفر بنبٌينا  ، كالمي  تناقضكدٌؿ االستدراؾ في النٌص عمى     
ٌية عمى مستكل ييكداألٌمتيف : اإلسبلمٌية كالمكازنة بيف داللة إلى المغايرة   ، كتيشير ىذه كبرٌبكـ )كفرتـ بنبٌيكـ

 .اإليماف أك الكفر برسكؿ كؿن منيما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ــ 2  : الداللة النقيضية بـــ )لكن 

ال   ِّٓ)  نكنيا التي في أكليا آثرت العرب تخفيؼاء مف أٌنو إذا ))أيلقيت مف )لكف  الكاك ما يراه الفرٌ  
 ،  تمؾ نصكص  في الكاكػ)، بسبب اقتراف )لكٍف  الساكنة النكف بالببلغة نيج نسجمان مع نصكص يبدك مي 

 .  ِّٔ)حتى قيؿ عنيا : ))كلـ نجد في نيج الببلغة أٌنيا جاءت ببل كاك  

                                                           
ٖٕ٘
 . ٘ٙٗ/  ٔاء ٌفوّ : اـ ِؼبٟٔ اٌمواْ  
ٖٕٙ
 . ٕ٘ٔـ ؽوٚف اٌّؼبٟٔ فٟ ٔٙظ اٌجالغخ )كوزٛهاٖ( /  



الزبير قبؿ كقكع الحرب يـك الجمؿ  إلىنفذ عبد ا بف العباس ألما   كمف النصكص قكلو )
مَصٔنٖغ١َّمَرْؾَقَةمَتْؾَؼَق٤ّٖماَظ)) طاعتو : إلىليستفيئو  مَساِضصًامَتِفُِّٓهمَتْؾَؼ٥ُّمٔإِنم، ماظٖصِعَبمَؼَِّٕطُبم،مَضَِّٕغ٥ُّمَطاظـ٦ِّٖٔر

مِباْظِقَفأزمَسَّْٕصَؿـ٨َِّخاِظ١َّم:مماِب٤ُّمَظ١َّمَؼُؼ٦ُّلمَظ٥ُّمَصُؼ٢ِّمَسّٕٔؼَؽًةمَأْظَق٤ُّمَصٔنٖغ٥ُّماظَّٖٗبِقَّٕماْظ٠َّمَوَظِؽ٤ّٔماظُّٖٔظ٦ُّلم،مُػ٦َّمَوَؼُؼ٦ُّل

 . (327)((َبَّٓامِعٖؿامَسَّٓامَصَؿامِباْظِعَّٕأقم،م،مَوَأِغَؽَِّٕتـ٨ِّ

، إذ ))أٌنو ما خاض حربان ، كال شير سيفان عمى   )فصح ىذا المقطع عف جانب مف سيرة اإلماـ يي 
بنيي ابف عباس عف لقاء طمحة ػػ تحقيقان   ) اإلماـ، فابتدأ   ِّٖ)أحد إاٌل بعد اليأس مف السمـ كالصمح  

 .   ِّٗ)الخفيفة آكد مفالتككيد بيا التي يككف ة ، دان بالنكف الثقيمشدَّ دان مي ؤكَّ لمبدأ درء الحرب ػػ نييان مي 

ـي نييو عف لقاءنيي المقاء مف  كحتى ال ينسرب كاحد  في صؼٌ  لكقكفيماالزبير أيضان ;  بطمحة تكٌى
 . و بالمقاء بوكى مزبير ، بؿ تدارى لالنيي  شمكؿتكٌىـ  ان فعابالحرؼ )لكٍف  د دراؾ األدكاتيجاء االستضٌد اإلماـ ، 

ميقي طمحة كالزبير غايرة النقيضيٌ ككأٌف المي  مدعاة الستحضار الداللة ػػ كما أشار النٌص ػػ ة بيف خي
 بيف : النقيضٌية المفظٌية في النٌص بيف طرفي )لكٍف  ، أٍم 

   بيرالزٌ  )إلؽى                                     يٌف طمحة )ال تمقى 

 تتبايفحد مكقفيما مف اإلماـ ػػ تكٌ  معأٌف طمحة كالزبير ػػ  أباف تناقض طرفي االستدراؾ عفإذ  
 ة .ػػحٌد التناقض ، فأحدىما عاقص قرنو ، كصاحبو لٌيف العريك ىما في إطفاء نائرة الحرباسريرت

 تيف :غاير تاستعمؿ الفعؿ )لقي  بصيغتيف مي   )كييمحظ أٌف اإلماـ 

ف ع ميجٌردان أمره بمقاء الزبير ، كتركو  كاألخرلكأٌكده بالنكف الثقيمة ، بلقاة طمحة ، عف مي  األكلى : النييي 
إلى أٌف لقاء  راجع كو ىنارٍ ؾ كتى ، فمعٌؿ التككيد ىنا  َّّ)بالنكف التككيد ، عمى الرغـ مف جكاز تككيد الفعميف

ابف عباس أكثر مف عدـ لقاء الزبير ، ناىيؾ عف أٌف النكف  بإرسالوحاكلة اإلماـ السممٌية يض مي جطمحة يي 
ميؽ ة تكائمة مع شدٌ شٌدة مي الثقيمة أكسبت النيي  تناسبة مع ة في )إلؽى  مي ة النسبيٌ جاءت الخفٌ  في حيفطمحة ، خي
 ليف عريكة الزبير .

                                                           
ٖٕ7
 . 1ٙ، ٓ  ٖٔوالَ  / ٔٙظ اٌجالغخ ـ  
ٖٕ1
 . ٔٗٔ/  ٔـ فٟ ظالي ٔٙظ اٌجالغخ  
ٖٕ4
 . 7ٙٔ/  ٕ، ٚفٟ ػٍُ إٌؾٛ  ٕٗٔ/  ٕ فٟ إٌؾٛ ٚاٌزٖو٠ف ـ ٠ٕظو اٌىّٕبُ 
ٖٖٓ
 .4ٖٗ، ّٚوػ اثٓ إٌبظُ ػٍٝ أٌف١خ ثٓ ِبٌه /  ٕٕٓـ ٠ٕظو اٌٛاضؼ /  



 

اْظُؿَِّٕتاِدؼ٤َّممَسَؾ٧ّمَؼِكَّٟمَظ٣ِّماْظَق٠ّٚمِعَّٖأجمِع٤ِّمَخَؾَّٙماْظَؾاِر٢َّمَأٖنمَصَؾ٦ِّ:))   في كقكع الفتفكقكلو )

ـ٥ُِّماِغَؼَطَعِتماْظَؾاِر٢ّٔمِع٤ِّمَخَؾَّٙماْظَق٠ّٖمَأٖنمَوَظ٦ِّم، م،مَوِع٤ِّمِضِغْثمَػَّٔامِع٤ِّمُؼِمَخُّٔمَوَظِؽ٤ِّماْظُؿَعاِغِّٓؼ٤َّم،مَأْظُل٤ُّمَس

م،مِضِغْثمَػَّٔا م،مَسَؾ٧ّماظٖشِقَطاُنمَؿ٦ِِّظ٨َّؼِلمَصُفـَاِظ١َّمَصُقِؿََّٖجأن ـُِف٦ّمَأِوِظَقاِئ٥ِّ ماظؾ٥َِّّمِع٤َّمَظُف٣ِّمَدَؾَؼِتماظَِّّٔؼ٤َّمَوَؼ

 .  ُّّ)(( اْظُقِلـ٧ّ

تمٌقي إلى منشأ الفتنة ، كىك أحد أمريف : مزجي الباطؿ بشيء مف الحٌؽ ، المي  فكرى   )كٌجو اإلماـ يي  
أٌف عدـ مف ىذا ـ فيى كيي  فان ،رٍ الحٌؽ خالصان ، كالباطؿ صً أك إلباس الحٌؽ لباس الباطؿ ، كمف دكنيما يككف 

مكنو ، الذم يي  معنى الطرؼ األكؿ مف االستدراؾخمكص كٌؿ مف الحؽ كالباطؿ سبب لفتنة الناس ، كىذا 
لتدفع ىذا التكٌىـ ، ألٌف الحٌؽ ; رؼ ، فجاءت )لكٍف  االستدراكٌية أٍف ال حٌؽ خالص ، كال باطؿ صً  إثارة تكٌىـً 

، كمف ىذا   : )يؤخذ مف ىذا ... اإلماـكىذا ىك الكبلـ االستدراكي الراشح عف قكؿ  ،كالباطؿ خالصاف 
خالصاف  باألصؿما يي د بػ )ىذا  األكلى الحٌؽ منعزالن ، كبػ )ىذا  الثانية الباطؿ منعزالن ، أك بالعكس ، فى قصى فيي 

حبان بالفتنة ; يما ػػػػػػػمى مزجع عممكفأٌنيـ ي شيطاف يعممكف بخمكصيما كانعزاليما ، غيرى صاف ، كأكلياء الكميشخَّ 
. 

ذ  ممحظيف : األكؿ مجيؤه بصيغة المضارع ، كالثاني بناؤه كييمحظ عمى فعؿ   جممة االستدراؾ )ييؤخى
فيد ٌف ))الفعؿ المضارع يي ، أٌما األكؿ فؤلالمتعاكرة مع المعنى االستدراكي داللتو  لممجيكؿ ، كلكؿّْ ممحظو 

 ، أٌما ضميميـيف عف تمكيو الناس كتنفكٌ شعر بأٌف أكلياء الشيطاف ليسكا مي ، مٌما يي   ِّّ)د  الحدكث كالتجدٌ 
ذىؼى  ـي الممحظ اآلخر فقد حى نقسمة في ىذا تأٌلفان لقمكب الناس المي ; الفاعؿى ))كجعؿ األمر مبيمان   ) اإلما

 .  ّّّ)الشأف  

بيف طرفي )لكٍف  نقيضٌية ، فالطرؼ السابؽ عمييا ينفي خمكص كٌؿ مف الحٌؽ جاءت المغايرة  
 مزجاف  .في النٌص ، كالفعؿ )يي  اإلشارة ياسمبداللة كحي بخمكصيما ، كالباطؿ ، كالطرؼ البلحؽ يي 

 كدٌؿ التناقض في النٌص عمى نقض الطرؼ الثاني مف االستدراؾ لمطرؼ األكؿ منو . 

                                                           
ٖٖٔ
 . 4ٔـ  4ٓ، ٓ  ٓ٘والَ ٔٙظ اٌجالغخ /  ـ 
ٖٖٕ
 . 4ٕٔ/  ٔـ ػٍُ اٌّؼبٟٔ  
ٖٖٖ
 . ٘ٓٔاٌجالغخ /  ـ األصو اٌموآٟٔ فٟ ٔٙظ 



 

 (334)((َد٦ِّضامٔإَظِقُؽ٣ِّمِجِؽُتمَوَظِؽ٤ِّم،ماِخِؿَقارًامَأَتِقُؿُؽ٣ُّمَعامَواظؾ٥َِّّمَأَعا: )) العراؽ أىؿ  في ذـ قكلو )ك 
. 

كبلمو باألداة )أٌما  كىي ))حرؼ تنبيو كافتتاح الكبلـ ، كتقع كثيران في افتتاح  اإلماـاستيٌؿ  
ذىف  صارإتياف أىؿ الككفة ، فاإلماـ الختيارٌيتو في نفي جكابو سـ الذم كاف ، كأردفيا بالقى   ّّٓ)القسـ  
بعد النفي متطمعان إلى كظيفة االستدراؾ اإلببلغية في النص المككنة مف مرحمتيف : أيكالىما نفي السامع 

،  النقيض غير الميناسب ، كىذا دكر الميستدرىؾ عميو )ما أتيتكـ اختيارا  ، كثانييما إثبات النقيض الميناسب
 .  ّّٔ)ذلؾ   إلىه ان اضطرٌ ))سكقان قدريٌ اإلماـ كاف مجيء الميستدرىؾ بو الذم أباف أٌف  كىك عمؿ

; لككف االختيار دااٌلن كبيف الثاني )سكقان  ، ان  ككانت داللة النقيض حاضرة بيف الطرؼ األكؿ )اختيار  
ٌميى كنفسو لى   ) اإلماـأٌف إلى  الداللةتيممحي ىذه ك ،   ّّٕ)عمى االنتقاء ا لىًقيى مف مى لً ; ا اختار الككفة مى لك خي

 .  ّّٖ)المعارؾ المفركضة عميو ألجأتو إلى استيطاف الككفة أفٌ  أىميا مف صدكد كممانعة ، بيدى 

، كاآلخر بمعنى   ّّٗ)كقد كرد كٌؿ مف طرفي االستدراؾ مصدران أكليما بمعنى اسـ الفاعؿ )ميختار  
اسـ المفعكؿ )مىسكؽ  ، كييراد بيذا العدكؿ عف الصيغة الكصفية إلى الصيغة المصدرية إكساب طرفي 

 .  َّْ)االستدراؾ ثبكتان ، كىك مف مبلمػًػح المصػدر ال الكصؼ

أٌنيا ذات طابع شديد تعاكر عمى إنتاجو  )جئت إليكـ سكقان عمييا  ؾيمحىظ عمى الجممة المستدر ك  
كيا الجممة : المعجمٌي كالصكتٌي ، كىك متساكؽ مع كظيفة االستدراؾ النقيضٌي ، فمف الناحية المعجمٌية ميست

 ة، كمف الناحي  ُّْ)ىك مجيء بسيكلة   اإلتياف))المجيء أعـٌ ; ألٌف لك قارنا )المجيء  بػ )اإلتياف  لكجدنا 
،   ّّْ)ًتجٍت بكضع الكقفة الحنجرية، كاليمزة الساكنة التي أين  ِّْ)الصكتية نجد صكت الجيـ المجيكر

                                                           
ٖٖٗ
 . 4ٓٔ، ٓ  7ٔؿ /  ـ ٔٙظ اٌجالغخ  
ٖٖ٘
 . ٕٕٙـ كهاٍخ فٟ لٛاػل إٌؾٛ اٌؼوثٟ فٟ ضٛء ػٍُ اٌٍغخ اٌؾل٠ش /  
ٖٖٙ
 . 4ٖٗ/  ٕـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اٌجؾوأٟ  
ٖٖ7
 ِبكح )ف١و( . ٕ٘ٙ/  ٗـ ٠ٕظو ٌَبْ اٌؼوة  
ٖٖ1
ّٞ اٌجالغخ ـ ٠ٕظو ّوػ ٔٙظ    . 4ٙ/  ٖٚٔفؾبد اٌٛال٠خ ،  1ٔٗـ  7ٔٗ/  ٔ: ػجبً اٌٍّٛٛ
ٖٖ4
ّٟ ػٕل اٌؼوة 4ٕٔ/  ٕٔـ ٠ٕظو ِفبر١ؼ اٌغ١ت   ّٞ فٟ اٌضمبفخ اٌؼوث١ّخ / كهاٍخ فٟ إٌّٙظ اٌلالٌ  . ٖٗٔ/ ، ٚاٌظب٘و اٌٍغٛ
ٖٗٓ
ّٞ فٟ اٌضمبفخ اٌؼوث١ّخ ، ٚاٌظب٘و  ٕٕٔ/ ، ٚ اٌزؾ١ًٍ إٌؾٛٞ إٌٔٛٗ ٚأكٌزٗ  4ٕ٘/  ٖـ ٠ٕظو اٌقٖبئٔ    . ٖٗٔ/ اٌٍغٛ
ٖٗٔ
 . 4ْٓٔ / آاٌّفوكاد فٟ غو٠ت اٌموـ  
ٖٕٗ
 .  ٓٙٔـ ٠ٕظو ػٍُ اٌٍغخ : ك. ِؾّٛك اٌَؼواْ /  
ٖٖٗ
 . 1ٕٔ، ٚكهاٍخ اٌٖٛد اٌٍغٛٞ /  11ٕـ ٠ٕظو ػٍُ األٕٛاد : ك. وّبي ثْو /  



ؤٌدم ميمة اإلعبلف الصريح عف في )سكقان  ، كىك أحد األصكات التي ))تي   ّْْ)كصكت الصفير )السيف 
الميراد في تأكيد الحقيقة ، كىي بذلؾ تيعٌبر عف الشدة حينان ، كعف العناية باألمر حينان آخر  
، فكٌؿ ما   ّْٓ)

; لتعزيز المعنى االستدراكٌي ستدرىؾ بيا )جئت إليكـ سكقان  الشٌدة عمى الجممة المي  سبؽ أسيـ في إضفاء معنى
  كتقكيتو .

 

ماظَِّّٔيماْظَؿْؽُّٕوِهمَسَؾ٧ّمَحَؿْؾُؿُؽ٣ِّمِب٥ِّمَأَعُِّٕتُؽ٣ِّمِبَؿامَأَعُِّٕتُؽ٣ِّمِحنَيمَأٚغ٨ّمَظ٦ِّمَواظؾ٥َِّّمَأَعا)):   قكلو )ك 

مَظَؽاَغِتمَتَّٓاَرْطُؿُؽ٣ِّمَأَبِقُؿ٣ِّمَض٦ِّٖعُؿُؽ٣ِّم،مَؤإِنماِس٦ََّجِفُؿ٣ِّمَػَِّٓؼُؿُؽ٣ِّم،مَؤإٔنماِدَؿَؼِؿُؿ٣ِّمَخِقًّٕام،مَصٔنٔنمِصق٥ِّماظؾ٥َُّّمَؼِفَع٢ُّ

 .  ّْٔ)(( َع٤ّم،مَؤإَظ٧ّمِبَؿ٤ِّمَوَظِؽ٤ِّماْظ٦ُِّثَؼ٧ّم،

ما امتنع بامتناع ))الدالة عمى تعميؽ تصٌدر االستفتاحي كالقسـ المقطعى ، كأعقبتيما )لك  الشرطٌية 
لـ يحمميـ عمى المكركه الذم فيو الخير   )أٌنيا لـ تكف الكثقى ; ألٌنو فييصبح معنى النٌص ،   ّْٕ)غيره  

، كىذا المعنى األخير قد ييثير تكٌىـ بعض السامعيف في عدـ إجبار اإلماـ أصحابو عمى ما فيو خيرىـ ، 
، كبذا دفع حرؼي   ّْٖ)الخطأ في الرأم   ران أٍف ييثبت عمى نفسوذى بػالحرؼ )لكٍف  ))حى   )فاستدرؾ اإلماـ 

كنو اعترافان منو بتركو ما كاف ، فيعدٌ   )االستدراؾ ىذا التكٌىـ الذم قد يتشبث بو بعض مناكئي اإلماـ 
 ينبغي فعمو .

إيصاؿ حقيقة إلى أذىاف السامعيف ، مٌيد ليا منو  تكٌىمان ، بؿ أرادميثيران   )كبلمو  كقد ال يككف
مف   )ككنو مكركىان بالنسبة إلييـ ، كتمؾ الحقيقة ىي شككاه ل ;دـ قسر أصحابو عمى ما فيو خيرىـ بع

 بو . حٍ يف مف صى خمصً قٌمة المي 

ًذؼ فعميا كأيبًقي ميتعٌمقو ،   الفعؿ بػمعكنة القرائف  كييقٌدركيمحظ عمى الجممة المستدرىؾ بيا أٌنيا فعمٌية حي
ألٌني لـ أحممكـ عمى المكركه ; لـ تكف الكثقى  ياأنٌ يـ ؟  ليككف المعنى العاـ : ممف أحبػ )بمػػػ مثبلن ػػ ة السياقيٌ 

ذم الخير ، كلكف بمىف أحممكـ ؟ كيبدك ىذا التقدير متناسبان مع إرادة اإلماـ دفعى التكٌىـ الذم أثارتو )لك  في 

                                                           
ٖٗٗ
 . 1٘، ٚأٌٍ ػٍُ اٌٍغخ /  ٙٙـ ٠ٕظو ِلفً ئٌٝ ػٍُ اٌٍغخ : ك. ِؾّٛك فّٟٙ ؽغبىٞ /  
ٖٗ٘
 .  74ٔـ اٌٖٛد اٌٍغٛٞ فٟ اٌموآْ /  
ٖٗٙ
 . ٖٕٕ، ٓ  ٕٔٔؿ  / ٔٙظ اٌجالغخ ـ  
ٖٗ7
 .  ٙ٘ـ اٌّٖجبػ فٟ اٌّؼبٟٔ ٚاٌج١بْ ٚاٌجل٠غ /  
ٖٗ1
 . ٕٗٓ/  7ـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اثٓ أثٟ اٌؾل٠ل  



))ييستدرىؾ إٌنما : إٌف الذم  كييف، كىك تقدير يتكافؽ مع قكؿ النح عدـ حمميـ عمى المكركه الذم فيو الخير
 .  ّْٗ)ىك مف جنس ما يينفى  

ذا ما أمكف قبكؿ التقدير المي   غايرة بيف طرفي االستدراؾ نقيضٌية لفظٌية ، طرفاىا )لـ تقٌدـ فستككف المي كا 
عمى قٌمة الميطيعيف   ) تحٌسرهداللة  تناقض طرفي االستدراؾ )بمىف أحممكـ ؟  ، كييفيـ مف  أحممكـ  ك

 . مف أصحابو 

 

ـِِطُؼ٦ُّهماْظُؼِّٕآُنمَذِظ١َّ: ))  قكلو )ك  ـِِط٠َّمَوَظ٤ِّم،مَصاِدَؿ ـ٥ِّمُأِخِؾُُّٕط٣ِّم،مَوَظِؽ٤ِّمَؼ  . (350)((َس

غير  دة ))لمطمػػػػب عمىدعكة صريحة مف اإلماـ بأسمكب األمر عمى صيغة )استفعؿ  المفي
باستنطاؽ القرآف ، ثـ استدرؾ اإلماـ استدراكان سياقيان ))ككسر أكىاميـ التي عساىا تستنكر   ُّٓ)  الحقيقة

، كىذا االستدراؾ السياقي كٌلد تكٌىما جديدان : لماذا يأمرنا اإلماـ   ِّٓ)أمره باستنطاقو ، بقكؿ : كلف ينطؽ  
قبؿ نفيان ميؤكَّدان النافية لممست كقد عٌزز كركد )لف باستنطاؽ القرآف ، كىك غير ناطؽ ؟ 

مف ذلؾ التكىـ   ّّٓ)
معرفة القرآف ))عمى كجيو كحقيقتو ال تككف إاٌل بتكٌسط مىف عنده  إفٌ  إذىذا التكٌىـ ،  عى تكٌفمت )لكٍف  دفٍ الذم 

 .  ّْٓ)   )كىك اإلماـ ، عمـ الكتاب 

ذيف الطرفيف ى كقعت )لكٍف  بيف طرفيف : األكؿ )لف ينطؽ  ، كالثاني )أخبركـ عنو  ، كالعبلقة بيف
  .القرآف ىك الناطؽ عف أٌف اإلماـ داللة إببلغٌية عف  تيفصح عفعبلقة نقيضٌية 

 

                                                           
ٖٗ4
 . ٘/  ٕـ اٌجؾو اٌّؾ١ظ  
ٖ٘ٓ
 . 71ٕ، ٓ  1٘ٔ/ ؿ ـ ٔٙظ اٌجالغخ  
ٖ٘ٔ
 . 74/  ٔـ ٠ٕظو ّوػ ّبف١خ اثٓ اٌؾبعت  
ٖٕ٘
 . 7ٗٙ/  ٖـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اٌجؾوأٟ  
ٖٖ٘
، ٚأٍب١ٌت  4ٖٓ، ّٚوػ ّنٚه اٌن٘ت /  1ٕٓ/  ٕ ٠ضبػ فٟ ّوػ اٌّفًٖ، ٚاإل 4ٙ/  ٔـ ٠ٕظو اإلؽىبَ فٟ إٔٛي األؽىبَ  

 .ٖ٘ٔاٌمٖو فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ / 
ٖ٘ٗ
 . 7ٕٙ/  ٕـ فٟ ظالي ٔٙظ اٌجالغخ  



ـ٦ُّٔرمُءمَؼِلَؿِض٨ّمَومِب٥ِّم،مَؼْؼَؿِّٓيمٔإَعاعًامَعْلُع٦ّٕممِظُؽ٢ّٚمَؤإٖنمَأَظا: ))  قكلو )ك  مٔإَعاَعُؽ٣ِّمَؤإٖنمَأَظامِسْؾِؿ٥ِّم،مِب

مَأِسقـ٦ُِّغ٨ّمَوَظِؽ٤ِّمَذِظ١َّم،مَسَؾ٧ّمَتْؼُِّٓروَنمَظامَؤإٖغُؽ٣ِّمِبُؼَِّٕصِق٥ِّم،مَأَظامُرِعِؿ٥ِّمَوِع٤ِّمِبِطِؿَِّٕؼ٥ِّم،مُدِغَقاُهمِع٤ِّماْطَؿَػ٧ّمَضِّٓ

 .  ّٓٓ)((َوَدَّٓادم،مَوِسػٍَّةماِجِؿَفاٍدمَومِب٦ََّرٕع

نٌ في طرؼ االستدراؾ األكؿ     تمثُّؿ  ينفي اإلماـ قدرة الميخاطىبيف عمىكـ ال تقدركف عمى ذلؾ  )أال كا 
لئلماـ  تومتابع كىذا النفي يستثير تكٌىمان ساًمحان لمميخاطىب في عدـ مبسو كمطعمو ،منيجو كاالقتداء بو في م

(   التكٌىـ طريقو إلى الذىف ، بعد ىذا ليقطع عمى ، ، فجاء االستدراؾ بحرفو )لكٍف   عمكمان في سمككو
 ع كاالجتياد كالعٌفة كالسداد .كالكر  يوبما ىـ قادركف عماإلماـ ييطالبيـ  بياف أفٌ 

في ممبسو كمطعمو ،   )اإلماـ ال ييطالب الميخاطىب باالقتداء بو النٌص أٌف  ييدرؾ المتأٌمؿ في    
في طرؼ االستدراؾ اآلخر بتمٌثؿ سمككو في الكرع   )ييطالبيـ  كىذا معنى طرؼ االستدراؾ األكؿ ، ك

 كالجياد كالعٌفة كالسداد ، مٌما ييممح إلى قدرتيـ عمى ىذا التمثُّؿ ، كىك معنى الطرؼ الثاني  

  ال تقدركف عمى ذلؾٌية ، إذ طرفيا األكؿ )نقيضكعمى ىذا تككف العبلقة بيف طرفي االستدراؾ     
رشحت عف ىذه الميغايرة بيف ، ك  بقدرتيـ عمى الكرع كاالجتياد كالعٌفة كالسداد ييكحيقٌدر ، كطرفيا اآلخر المي 

حثن مف اإلماـ لمميخاطىب عمى االقتداء بو في ما ىك قادر عميو كرعان كاجتيادان كعفة داللة طرفي االستدراؾ 
   كسدادان .

 

مم()مصؼالماملمعـنيمأعريمؼامرب١ّمرأؼتمػ٢ّ: )) ذعمب سألو  لما قكلو )ك  مالمعاملسؾّٓصأ:

م،مِبُؿَشاَػَِّٓةماْظُعُق٦ُّنمُتِّٓٔرُط٥ُّمَظام؟مصؼالم:متّٕاهم:موطقّٟمصؼالمأرى مِبَقَؼاِئ٠ّٔماْظُؼُؾ٦ُّبمُتِّٓٔرُط٥ُّمَوَظِؽ٤ِّماْظِعَقأن

 .  ّٔٓ)((ماْظٔنمَيان

السامع فراغان ذىنٌيان ناشئان  ذىفى ىذا النفيي رٌية ، فأكدع صى بى رؤية   مرئٌيان أٍف يككف رٌبو )نفى اإلماـ       
 كيؼ يراه ؟ك :  ستفياـاالإلى لسامع دفعى با، ف وعينيبغير رٌبو يرل  وأنٌ بتمٌقي ممي ل  )ه عف إخبار 

                                                           
ٖ٘٘
 . ٖٓ٘، ٓ  ٘ٗوزبة  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 
ٖ٘ٙ
 . ٕٖٗـ  ٖٕٖ، ٓ  74ٔوالَ  / ـ ٔٙظ اٌجالغخ  



أٌنيا ))رؤية البصيرة ال رؤية   )بعد بيانو  لتمٌقي االستدراؾ سامعىٌيأ ال كىذا الفراغ الذىنيٌ      
،  مكف التحٌقؽطرفي )لكٍف  نقيضٌية لفظٌية ، إذ الطرؼ األٌكؿ غير مي غايرة بيف ، ككانت المي   ّٕٓ)ر  صى البى 

 : كنومٍ كالثاني مي 

 )ال تيدركو العيكف                   )تيدركو القمكب                  

 إدراكو قمبان . يانان ممكفه فغير الممكف رؤيتو عً  ، تناقضافكىما مي  

 

   ﴿ عند تبلكتو  )قكلو ك 

   ﴾(ّٖٓ (( :مَعامَأُض٦ُّلمَوَحّؼًا

م.  ّٗٓ)((اْشَؿَِّٕرتمِبَفام،مَوَظِؽ٤ِّمَشِّٕٖت١َّماظِّٓٗغَقا

 إلىليذا المقطع بالتككيد )حقان  ، لينفي بعده بالجممة االسمية نسبة تغرير اإلنساف   )قٌدـ اإلماـ 
ي تمقٌ ر يكاد المي ي بنفي اإلماـ لتصكٌ تمقٌ المي  ئكجً في لتمٌقي االستدراؾ ، بعد أٍف  ئان يا ، مٌما جعؿ الذىف ميييٌ الدن

 ف غٌرت اإلنساف ، فمف غٌره غيرىا ؟ان : إذا لـ تكف الدنيا ىي مى تفًيمسعنده فراغان ذىنٌيان مي  فأكجديقطع بو ، 

ليست الدنيا غٌرتؾ ، كبذا تشٌكؿ كبلـ اإلماـ قاطعان بأٌنؾ ػػ أٌييا اإلنساف ػػ مىف اغتررت بالدنيا ، ك  جاء
 : طرفا الداللة النقيضٌية المفظٌية

 )بيا اغتررت                             )ما الدنيا غٌرتؾ   

أفاد ىذا التغايري نقضى الطرؼ الثاني مف االستدراؾ لمطرؼ األكؿ منو ، لينبني عمى ىذا النقض ك  
  . اغتٌر بالدنيا   اإلنساف)التي أراد اإلماـ ميكاشفتو بيا حقيقة بال  ،  ى اإلنساف )الدنيا ىي غرتوعى لميدَّ  تصحيحه 

أٌف تركيبيا جاء دقيقان متساكقان مع نقض معناىا ، إذ قاؿ فييا كييمحظ عمى الجممة المستدرىؾ عمييا  
التعبير األٌكؿ يختزف معنييف : ثبكت الغركر ; ألٌف اإلماـ : )ما الدنيا غرتؾ  كلـ يقؿ : )ما غرتؾ الدنيا  

، كنفي نسبتو إلى الدنيا ، أٌما التعبير اآلخر فيعني عدـ ثبكت الغركر ، كما يفيـ ذلؾ مف قكؿ  كتحٌققو

                                                           
ٖ٘7
 . 4ٙٔ/  ٓٔـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اثٓ أثٟ اٌؾل٠ل  
ٖ٘1

 . ٙـ ٍٛهح االٔفطبه / 
ٖ٘4
 .  ٖ٘ٗ، ٓ  ٖٕٕوالَ  / ٔٙظ اٌجالغخ ـ  



ذا قمتى :   ما فعمتي )ق  : ))إذا قمتى : ُْٕالجرجاني )ت ما )كنتى نفيتى عنؾ فعبلن لـ يثبت أٌنو مفعكؿ ، كا 
 .  َّٔ)نفيتى عنؾى فعبلن يثبت أٌنو مفعكؿ  كنتى   أنا فعمتي 

:  تقديـ المتعمؽ عمى فعمو )بيا اغتررت  إلفادة التخصيص ، أمٍ الجممة االستدراكية كييمحىظ عمى  
، كىذا التخصيص يدعـ المعنى المستدرىؾ بو مثمما تدعمو صيغة   ُّٔ)تخصيص اغترار اإلنساف بالدنيا

كلكٌف ٌيان ، تجٌدد ، ما داـ المغتٌر حمي  أٌف االغترار بالدنيا إلىمع االلتفات  )اغتررت  ،ماضكٌية الفعؿ 
 . فيده تي التحٌقؽ كالثبكت الذم  ييتكخَّى منوالماضي صيغة استحضار 

 

مَوَبََّٕأماْظَقٖؾَةمَصَؾ٠َّماظَِّّٔيمَص٦َّ)):  ألصحابو عند الحرب  ) قكلو ك  ـَٖلَؿَةم، اظ
،ممَأِدَؾُؿ٦ّامَعا (362)

 . (363)((َأْزَفُّٕوهمَسَؾِق٥ِّمَأِس٦َّاغًامَوَجُّٓوامَصَؾٖؿاماْظُؽْػَّٕم،م،مَوَأَدّٕٗواماِدَؿِلَؾُؿ٦ّامَوَظِؽ٤ّٔ

كبذا تكٌكف الطرؼ األكؿ مف ، مسمميف ي صٌفيف كه فحارباإلماـ في ىذا المقطع أٍف يككف الذيف نفي ي
فبقي ميتطٌمعان إلى ،  يـإسبلمبمىف يعتقد  ذىنٌيان عند كىذا النفي لـ ييثر تٌكىمان بيد أٌنو أحدث فراغان االستدراؾ ، 

ستدرىؾ عميو كربما لـ ييحدث الكبلـ المي ،  ابيطرؼ االستدراؾ الثاني ; لمعرفة المنزلة التي سينزليـ اإلماـ 
، بؿ أراد اإلماـ التكطئة بو إلى الحقيقة التي العالـ بحقيقة أعداء اإلماـ في صٌفيف فراغان في ذىف السامع 

 في الكبلـ التالي ألداة االستدراؾ . جير بيا 

استسبلـ خصكمو الذم   )كقد أعمف فيو اإلماـ ، الطرؼ الثاني مف االستدراؾ )استسممكا  اء ج
، لمعافو بصيغتيا الصرفٌية المستكعبة أفصحت عنو مفردة )استسممكا  تنبني عميو منافقٌيتيـ ، كىك معنى 

، تحٌكلكا مف الكفر الصيراح : ، أٍم   ّْٔ)االتخاذك التحٌكؿ ، ىما  منيايتبلءـ كالسياؽ ػػ في نظر البحث ػػ اثناف 
في اإلسبلـ كسيمة  اتخذكا مف دخكليـ الشكميٌ أك ف )النفاؽ  ، بطَّ كاجية العمنٌية لئلسبلـ ، إلى الكفر المي كالمي 

 كتمييعو .لتمزيقو 

                                                           
ٖٙٓ
ّٟ ػٕل ػجل ا ٕٗٔـ كالئً اإلػغبى /   ّٟ ، ٠ٕٚظو اٌلهً اٌلالٌ  . ٖٕٓ/  ٌمب٘و اٌغوعبٔ
ٖٙٔ
 . ٖٗٙ/ واو١ت ٠ٕظو فٖبئٔ اٌزـ  
ٖٕٙ
ْْ ٠ مَّـ   غ ِٓ غ١وٖ أ َّ ب ٌُ ٠َ  ّّ ٛا ثٗ ٚوبْ اإلِبَ ))وض١واً ِب ٠ؾٍف ثمٌٛٗ : ٚاٌنٞ فٍك اٌؾجخ ٚثوأ إٌَّخ ، ئما اعزٙل فٟ ١ّ٠ٕٗ ، ٚ٘نا ِ

 . 4ٕٔ/  1ِٕٔٙبط اٌجواػخ ٌٍقٛئٟ  ِزفوكاً ثأْبئٗ ٚاٌؾٍف ثٗ(( ، ٚوبْ 
ٖٖٙ
 . 7ٗٗ، ٓ  ٙٔهٍبٌخ  ـ ٔٙظ اٌجالغخ  / 
ٖٙٗ
 . 44ٖ، ٚأث١ٕخ اٌٖوف فٟ وزبة ١ٍج٠ٛٗ /  1ٓ/  ٠ٕٔظو ّوػ ّبف١خ اثٓ اٌؾبعت ـ  



كاستيعًمؿ في طرفي االستدراؾ جممة فعمٌية ماضية الفعؿ ; إشعاران بعدـ إسبلميـ مف أٌكؿ إعبلنيـ    
ٌنما استسممكا مف األصؿ ، إذ لـ يكف استسبلميـ طارئان أك متأخران .  إسبلميـ ، كا 

ـ ال يخمك مف أحد ; فمف يتظاىر باإلسبل االستدراؾ في النٌص تغاير نقيض التغاير بيف نفس طرفي    
ال يرتفعاف فيمف ك ال يجتمعاف  كىماأك أٍف يككف مينافقان  ; ، أٍف يككف ميسممان حٌقان إٌما أمريف ال ثالث ليما : 

 . إسبلموأعمف 

أفاد االستدراؾ في النٌص نقض المعنى الميستدرىؾ عميو ، كتضمف داللة إببلغٌية عف نفاؽ خصـك ك 
 .اإلماـ في صفيف 

 

،ممَغِق٤ُّمَصَؽَِّٔظ١َّمَعـَاٍفمَسِؾِّٓمَبـ٦ُّمٔإٖغامَض٦ُِّظ١َّمَوَأٖعا: )) جكابان عف كتابو منو إليو لمعاكية  قكلو )ك 

مَطاظطَِّؾق٠ّٔماْظُؿَفاِجُّٕمَراِظٍبم،مَوَظامَطَلِب٨ّمُدْػَقاَنمَأُب٦ّم،مَوَظاماْظُؿطَِّؾِبمَطَعِؾِّٓمَحِّْٕبمَوَظامَطَفاِذ٣ّٕم،مُأَعٖقُةمَظِقَّٗمَوَظِؽ٤ِّ

 .  ّٓٔ)(( َطاْظُؿِِّٓش٢ّماْظُؿِمِع٤ُّم،مَوَظامَطاْظُؿِؾِط٢ّٔماْظُؿِق٠ّٗمَوَظامَطاظؾَِّصق٠ّٔم،ماظٖصّٕٔؼُّّمَوَظا،م

بنك ىاشـ كبنك  هييريد معاكية بقكلو : إٌنا بنك عبد مناؼ ، انتسابىوي إلى الجٌد األعمى الذم يمتقي عند      
، كأنكر فضؿ بعض عمى بعض مف بيت عبد   )أمٌية ، ميٌدعيان ))االستكاء بينو كبيف األمير 

:  بقكلو  ّٕٔ)))أٍف سٌمـ لو االشتراؾ بينيما في ككنيما مف بني عبد مناؼ   ، فكاف مف اإلماـ  ّٔٔ)مناؼ  
ـي ينسرب إلى ذىف السامع غير المي  حتى الفكذلؾ نحف ، ك  استكائيما في الفضؿ  باشر )غير معاكية  تكٌى

مكحيان فجاء الخطاب االستدراكي ، بو معاكية  ةساكاتكٌىـ مي ل ان دفع; باالستدراؾ   )كالمنزلة ، بادر اإلماـ 
، ليككف معنى كبلـ اإلماـ : فكذلؾ نحف مف جية االنتساب إلى عبد مناؼ ، نفي المساكاة السياقٌية  وقرائنب

اف الحٌؽ ، كاإليم كلكف لسنا كذلؾ مف حيث شرفٌية اآلباء ، كشرفٌية اليجرة ، كصراحة النسب ، كالككف عمى
. 

                                                           
ٖٙ٘
 . 7٘ٗـ  7ٗٗ، ٓ  7ٔوزبة  ٔٙظ اٌجالغخ  /ـ  
ٖٙٙ
  ّٟ  . ٕٕٓ/  1ٔـ ِٕٙبط اٌجواػخ : اٌقٛئ
ٖٙ7
  ّٟ  . 1ٕٔ/  ٗـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اٌجؾوأ



نقض لتكٌىـ السامع مف جية ، كداللة إببلغ مف جية أخرل عف المكازنة داللة المغايرة كينثاؿ مف    
التقابؿ الذم ))بيًنيت فيو التراكيب عمى أسمكب النفي ، كتكرار أداتو في  بطريقةمعاكية ك   )بيف اإلماـ 

 .   ّٖٔ)كٌؿ تركيب ، لئليحاء بتأكيد صٌحة ىذه المتقاببلت  

 

مَظاِػَؿَِّٓؼُتمِذِؽُتمَوَظ٦ِّ: ))إلى عاممو عمى البصرة عثماف بف حنيؼ لومف كتاب   ) قكلوك 

م،مَػَّٔامُعَصػ٧َّّمٔإَظ٧ّماظطَّّٕٔؼ٠َّ مَوَغَلاِئٔجماْظَؼِؿّّٔمَػَّٔامَوُظَؾاِبماْظَعَل٢ّٔ م،مَػَّٔام، مَؼِغِؾَؾـ٨ِّمَأِنمَػِقَفاَتمَوَظِؽ٤ِّماْظَؼّٖٚ

 .   ّٗٔ)(( َػ٦َّاي

مفعكؿ المشيئة ىك الميستدرىؾ عميو المحذكؼ في النٌص ، كييقدَّر ػػ بداللة الكبلـ االستدراكي   
لك ػػ )  َّٕ)

 .  ... الخمصٌفى ىذا العسؿ إلى الطريؽ الىتديت  ىتدم إلى مصٌفى ىذا العسؿ ...أشئتي أٍف 

يغمبني  مٌيد بو اإلماـ لمكصكؿ عف طريقو إلى المعنى االستدراكي )ىييات أفٍ كالكبلـ بعد التقدير     
، كلباب ىذا القمح ، كنسائج أىتدم إلى مصٌفى ىذا العسؿ مة المعنى : لك شئتي أف حصّْ لتصير مي ، ىكام  

 يغمبني ىكام . ييستبعىد أفٍ  لكفك ،  ىذا القٌز الىتديت

ستدرىؾ بو   ، كالمي ىتدم الطريؽ إلى مصٌفى ىذا العسؿ ... الخأ أفٍ ر )قدَّ ستدرىؾ عميو المي بيف المي     
،   ُّٕ)تناقض ميفضية إلى داللة استبعاد أضفاىا اسـ الفعؿ )ىييات  )ىييات أف يغمبني ىكام  عبلقة

،   )الكالي الميخاطىب عمى أٍف يركض نفسو ، كيتأٌسى بمف كاٌله  االستبعاد في النٌص استحثاثي  كظيفةي ك 
  فبل يدع لميكل إلى نفسو سبيبلن .

 

ماْظُؼِّٕآَنمَصٔنٖنمِباْظُؼِّٕآٔنم;مُتَكاِصِؿُف٣ِّمَظا: )) ا بعثو لبلحتجاج عمى الخكارج  البف عباس لمٌ قكلو )ك 

ـَِفامَؼِفُّٓوامَظ٤ِّمَصٔنٖغُف٣ِّم،مِباظٗلـِٖةمَحاِجِفُف٣ِّمَوَظِؽ٤ِّ،ممَوَؼُؼ٦ُّظ٦َّنمَتُؼ٦ُّلمُوُج٦ٍّهم،مُذومَحٖؿاْل  .  ِّٕ)((َعِققصًامَس

                                                           
ٖٙ1
ّٟ ٌألٕٛاد فٟ ٌغخ اٌوٍبئً ػٕل اإلِبَ ػٍٟ ثٓ أ   . ٖٕٗـٖٖٕفٟ ٔٙظ اٌجالغخ )ثؾش(  /  ثٟ طبٌت ـ األصو اٌلالٌ
ٖٙ4
 . ٖٔ٘، ٓ  ٘ٗوزبة  ٔٙظ اٌجالغخ  /ـ  
ٖ7ٓ
 . ٕٓ٘، ٚاٌلهً اٌلالٌٟ ػٕل ػجل اٌمب٘و اٌغوعبٟٔ /  ٕٖ/  ٙ، ِٚغّغ اٌج١بْ  ٗٙٔـ ٠ٕظو كالئً اإلػغبى /  
ٖ7ٔ
  ّْ  . 7ٖٗ/  ٙ، ٚاٌجؾو اٌّؾ١ظ  ٖٕٓ/  ٗبف ـ ٠ٕظو اٌى
ٖ7ٕ
 . 4٘٘، ٓ  ١ٕٚ77خ  /ـ ٔٙظ اٌجالغخ   



عباس  رغبة مف اإلماـ في درء حرب      ارج ، فييثبت ليـ أحقٌية اإلماـليحاجج الخك ; النيركاف أرسؿ ابف ى
ابفى عباس عف   )حاربتو ، ثـ نيى كشرعٌية خبلفتو ، ألٌنيـ إٍف اعتقدكا بيا كٌفكا عف مي باإلمامة ، 

 خاصمتيـ بالقرآف الكريـ . مي 

ان ، ألٌنو باشر )ابف عباس  ، بؿ أحدث عنده فراغان ذىنيٌ ب المي خاطى كىذا النيي لـ ييكٌلد تكٌىمان لدل المي     
خاصمة عف المي  ونييلبادرة اإلماـ مي كقد تككف جادلتيـ بالقرآف ، السياؽ ػػ إلى مي  ستشىٌؼ مفكاف يميؿ ػػ كما يي 

ـٌ تعميؿ النيي ذلؾ الميؿ عمى أمارة القرآف ب خاصمة بالقرآف ، المي  عفابف عباس تعميبلن ميقنعان رغب معو ، ث
بأٌنيا ليست كالقرآف ػػ السُّنة ػػ نة ، كمكٌجيان اختيارىا بعدىا استدرؾ اإلماـ بالحرؼ )لكٍف  قائبلن : حاججيـ بالسُّ 

قطعٌي الداللة عمى إمامة أمير المؤمنيف كحديث الغدير ، كحديث  بؿ فييا ما ىك، الكريـ في تعٌددية أكجيو 
 . ه كغيرىامف كنت مكال

يا تعني إقامة ))الدليؿ نٌ في الجممة المستدرؾ بيا ; أل  حاججيـمفردة ) النصي استحضر  قدك      
عمى داللة )تخاصميـ  ذات التدراؾ في النٌص ، كتنقض معنى ، كىي تتساكؽ مع معنى االس  ّّٕ)كالبرىاف  

 .  ّْٕ)الجداؿ كالنزاع

في نقض المستدرؾ عميو ، كفتحت ذىف المتمقي عمى بيف طرفي )لكٍف   داللة النقيضأسيمت    
 . ة التي نٌبيت عميوأسمكب آخر في الحكار بالداللة اإلببلغيٌ 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ٖ7ٖ
 ِبكح )ؽغظ( . 7ٗـ اٌّٖجبػ ا١ٌّٕو /  
ٖ7ٗ
 ِبكح )فُٖ( . 4ٖٕـ ٠ٕظو اٌّؼغُ ا١ٌٍٛظ /  



 : الداللة النقيضية بـ )بل( ــ 3

مف  ()في قكؿ اإلماـ ، كذلؾ مف نيج الببلغة في نٌص كاحد )بؿ  ميفيدة االستدراؾ رصد البحث  
مَوَظامُعِلَؿْؽَِّٕػنَيمَشِقَّٕماظـٖاُسمَوَباَؼَعـ٨ِّ)) :كتاب لو إلى أىؿ الككفة ، عند مسيره مف المدينة إلى البصرة 

 .  ّٕٓ)  مُعَكٖقّٕٔؼ٤ّمَراِئِعنَيمَب٢ِّ،مُعِفَؾّٕٔؼ٤َّ

عمى الداللة الميعجمٌية ػػ ابتداءن ػػ لمعرفة المعنى الذم أنتجتو )بؿ  في ىذا النٌص ينبغي التعٌرؼ 
لمميفردات في طرفييا ، كتحديد العبلقة بيف )غير مستكرىيف  ك)طائعيف  مف جية ، كبيف )ال ميجبىريف  ك 

 . )ميخيَّريف  مف جية أخرل

، كىذا ما تؤيده  رجبى ر غير مي خيَّ ر كالمي خيَّ ر مي جبى ر المي فغير المستكره طائع ، كالعكس صحيح ، كغي 
الميعجمٌية ليذه األلفاظ ، فيقاؿ : ))الطىٍكع : نقيض الكيٍره   تالدالال

، كييقاؿ : ))أجبر القاضي الرجؿى   ّٕٔ)
  ّٖٕ)في حيف أٌف معنى ))خٌيرتو بيف الشيئيف ، أٍم : فكضت إليو الخيار    ّٕٕ)عمى الحكـ إذا أكرىو عميو  

، فييمحىظ أٌف كٌؿ معنييف ميتقابميف جاءا ميتناقضيف ، مف غير أٍف يككف تدٌرج داللٌي بينيما ، كلذا تككف في 
ىذا النٌص حرؼ استدراؾ ، دٌؿ عمى تناقض طرفيو ، كىك في الكقت نفسو حرؼ عطؼ كقصر الجتماع 

 .   ّٕٗ)الشركط فيو

اإلضراب )بل( ،  ، واستحضار حرؾمورد هذا الاستدراك فً  عن استعمال حرؾ كلعٌؿ العدكؿ

ٌّاً  ; بسبب داللتيا عمى تحٌقؽ م تكلّ ذلك المورد بالػ األهمٌة فً نظر الم   للتدلٌل على أنّ ; وتوظٌفها استدراك
بايعيف كركدىا في نيج الببلغة كاف في مكضع الداللة عمى طكاعية المي  ، كيشيد لذلؾ أفٌ   َّٖ)ما بعدىا يقينان 

ة ; ككنو يعني شرعيٌ  ()قائمو  عندة كتخييرىـ ، كىك مكضع حٌساس كشديد األىمية لئلماـ في الخبلف
 الحركب التي شينَّت عميو كقتذاؾ .كالشرعٌية عف حجج سٍمب ال ـٌ ة ، كمف ثى خبلفتو الدنيكيٌ 

 

 

                                                           
ٖ7٘
 . 4٘ٗ، ٓ  ٔ/ وزبة ٔٙظ اٌجالغخ ـ 
ٖ7ٙ
 ِبكح )طٛع( . ٕٓٗ/  1ـ ٌَبْ اٌؼوة  
ٖ77
 ِبكح )عجو( . ٙٔٔ/  ٗٔفَٗ ـ  
ٖ71
 ِبكح )ف١و( . ٕٙٙ/  ٗـ ٔفَٗ  
ٖ74
 . ٗٙٔاٌموآْ / ـ  أٍب١ٌت اٌّؼبٟٔ فٟ  
ٖ1ٓ
 . 14ٕ/  ٖاٌّمزضت ٠ٕظو ـ  



 

 

 : الداللة النقيضّية باالستثناء التام ــ 4

 

مَع٤ِّمَطَِّٖس٣ّٔمَطاَنمَوَظ٦ِّفً وصؾ الطاووس : )) ()قول اإلمام أفاد االستثناء المنقطع استدراكاً فً 

مَظامَتِؾقُّٚمُث٣ّٖمَذِظ١َّم،مَتْطَع٣ُّمُأِغـَاُهمَوَأٖنمُجُػ٦ِّغ٥ِّم،مَضػََّؿ٨ِّمِص٨ّمَصَؿِؼُّٟمَعَّٓاِعُع٥ُّم،مَتِلَػُقَفامِبَِّٓعَعٍةمُؼْؾِؼُّّمَأٖغ٥ُّمَؼُِّٖس٣ُّ

ـَِؾِفّٗٔماظِّٖٓعّٝٔمِد٦َّىمَصِق٢ّٕمِظَؼأحمِع٤ِّ  . (8ٖٔ)((اْظُؿ

االستثناء في ىذا النٌص منقطع ; ألٌف المستثنى )الدمع المينبًجس  ليس مف جنس الميستثنى منو )لقاح  
، بؿ حمؿ االستثناء داللة فحؿ  ، كلـ يستشعر البحث مف الكبلـ السابؽ عمى أداة االستثناء إثارةى تكٌىـ 

 تجاء ـٌ ثي )مف لقاح فحؿ  ، ستدرىؾ عميو مي المٌيد النٌص بنفي فبياف طريقة سفاد الطاككس ، بيا أيريد  ، إببلغ
 س  .نبجً )الدمع المي ؾ بو ستدرى فأثبتت المي ، أداة االستثناء 

س  ال ينضكم تحت عنكاف )لقاح نبجً )الدمع المي  فٌ أل ;كالمغايرة بيف طرفي االستثناء المنقطع نقيضٌية  
 .فحؿ  

 

مَسَؾ٧ّم:مَدَخْؾُتمَسٖؾأسمِب٤ُّماظؾ٥َِّّمَسِؾُّٓمَضاَل:م () وقد أفاد االستثناء التام استدراكاً فً قول اإلمام

مَوُػ٦َّمَضإرمِبِّٔيم()ماْظُؿِمِعـِنَيمَأِعرٔي َؼِكِصُّٟم،
(382)

مَعامِظ٨ّمَصَؼاَلم،مَغِعَؾ٥ُّم ـِٖع٢ّٔم؟مَػِِّٔهمِضقَؿُةم: مَظامَصُؼْؾُتماظ م:

 . (8ٖٖ)((َباِراًلمَأِدَصَّٝمَأِومَحّؼًامُأِضق٣َّمَأِنمٔإظَّامٔإِعَِّٕتُؽ٣ِّمِع٤ِّمٔإَظ٨ّٖمَأَحٗبمَظٔف٨َّم:مَواظؾ٥َِّّم()مَصَؼاَلممَظَفام،مِضقَؿَة

قكؿ اإلماـ )ليي أحٌب إلٌي مف إمرتكـ  المستثنى منو ، كىك المستدرؾ عميو المؤكد بالقسـ كالـ  
، كتقديـ القيد )إلٌي  عمى المفضؿ عميو )مف إمرتكـ    ّْٖ)التككيد ; لمداللة عمى عظمة الحدث كندرتو

أداة  تفي نفس السامع حتى جاء ف استقر المعنى السالؼإلئلشعار بتخصيص ىذا الرؤية باإلماـ ، كما 

                                                           
ٖ1ٔ
 . 4ٕٙ، ٓ  ٘ٙٔؿ  ـ ٔٙظ اٌجالغخ  / 
ٖ1ٕ
ِّقٖف(( أٍبً اٌجالغخ    . ٕٓ٘/  ٔـ ٠مبي : فٖف إٌؼً ثّؼٕٝ ))أطجك ػ١ٍٙب ِضٍٙب ، فوى٘ب ثبٌ
ٖ1ٖ
 . 7ٖ، ٓ  ٖٖؿ  / ـ ٔٙظ اٌجالغخ  
ٖ1ٗ
 . ٖٙٓـ ٠ٕظو اإلو١َو فٟ ػٍُ اٌزف١َو /  



قيـ حقان  ، كبذا يككف أي   أفٍ لنقض الرؤية السابقة برؤية جديدة )إالٌ ; االستثناء متمٌكة بالمستثنى )المستدرؾ بو  
دفع الباطؿ قيـ بيا الحؽ أك أ أف أي ستدرؾ بو : النعؿ أحٌب إلى مف إمرتكـ إالٌ الستدراؾ بعد تقدير المي طرفا ا

 بيذا القيد .فاإلمرة أحٌب إلٌي 

كماؿ العناية بالمعنى االستدراكي )الكاقع  ةيرشح عنيما دالل، طرفا االستدراؾ متناقضيف  كبذا صار 
بالمعنى المستدرؾ عميو ، ثـ  لئلمارة تمامان  ()و ي مف حبٌ تمقٌ المي فرغ اإلماـ ذىف إذ أ،  بعد األداة  

 كدحض الباطؿ .،  إذا كانت كسيمة إلقامة الحؽٌ أثبت حٌبو ليا 

 

مَشِقَُّٕهمِباْظ٦َِّحَِّٓةمُعَل٘ؿ٧ّمُط٢ّٗ: ))مف خطبة لو فييا مباحث لطيفة مف العمـ اإلليي  ()قكلو في ك 

ممَضِؾق٢ّ مَذِظق٢ّْم، مَشِقَُّٕه مَسّٖٔؼّٖٕ مَوُط٢ّٗ مَضِعقّْٟ، مَشِقَُّٕه مَض٦ّٔيٍّ مم،مَوُط٢ّٗ مَعِؿُؾ٦ٌّك مَعاِظ١ٍّمَشِقَُّٕه مَوُط٢ّٗ مَشِقَُّٕهممَوُط٢ّٗ، َساِظ٣ّٕ

َوم،مَوُؼِصٗؿ٥ُّمَطِؾرُيَػامم،مَص٣ّٗمَس٤ِّمَظِطقِّٟماْظَلِص٦َّاِتَوُط٢ّٗمَدِؿقّٕٝمَشِقَُّٕهمَؼم،مَشِقَُّٕهمَؼْؼُِّٓرمَومَؼِعَفُّٖمَوُط٢ّٗمَضاِدٕرم،مُعَؿَعؾ٣ِّّْ

ـَِفام ـ٥ُِّمَعامَبُعَّٓمِع َوُط٢ّٗمَزاِػّٕٕمَشِقَُّٕهمم،مَوُط٢ّٗمَبِصرٕيمَشِقَُّٕهمَؼِعَؿ٧ّمَس٤ِّمَخِػ٨ّٚماْظَلْظ٦َّأنمَوَظِطقِّٟماْظَلِجَلأم،مَؼَِّٔػُبمَس

 .  ّٖٓ)  َوُط٢ّٗمَباِر٤ّٕمَشِقَُّٕهمَشِقُّٕمَزاِػّٕ،مَشِقُّٕمَباِر٤ّٕم

ر .يكتفي البحث   مىؿ األيخى  بتحميؿ الجممة األكلى مف ىذا النٌص ، إذ عمى شاكمتيا يمكف تحميؿ الجي

د تفرّْ راد بو المي   فيي ا حيف يطمؽ عمى ا )القٌمة ، أمٌ  ييراد بولفظ )الكاحد  حيف يطمؽ عمى المخمكؽ 
المستثنى )الضمير  مشمكؿ بعمـك المستثنى منو  فٌ ، كىذا االستثناء تاـ متصؿ ; أل  ّٖٔ)الذم ال ثاني لو

ا في الخالؽ أمٌ ، ة الكحدة في المخمكؽ تعني العدديٌ  )كٌؿ ميسمَّى  مف حيث التسمية ال الحكـ ; بسبب مف أفٌ 
( ٌاف في معناىا .ناء في التسمية )الكحدة  ، كيفترقد ، كبتعبير آخر يمتقي طرفا االستث  فتعني التفر 

ستثنى منو أك المستدرؾ عميو ىك القٌمة ، أٌما الميستثنى أك الميستدرىؾ بو فحكمو خارج عف المي  كـي حي 
 الحكـ األكؿ ، أٍم : غير قميؿ 

 كالمغايرة بيف طرفي االستثناء نقيضٌية ، إذ معنى الطرفيف :  

 ليس قميبلن الكاحد كٌؿ مسمى بالكحدة قميؿ                          ا            

                                                           
ٖ1٘
 . ٕٓٔ، ٓ  ٘ٙؿ  ٔٙظ اٌجالغخ  /ـ  
ٖ1ٙ
 . 4ٖٖ/  ٔ، ّٚوػ ٔٙظ اٌجالغخ : ػجبً اٌٍّٛٛٞ  ٔٔٔـ ٠ٕظو اٌلهح إٌغف١خ /  



كحدة سكاىا في  ة في أٌنيا تنماز عف كؿٌ في إظيار معنى الكحدة اإللييٌ قائؿ النٌص عناية ى دالؿ كماؿ كتتجمٌ 
ستثنى منو ، كىك )قميؿ  كالمستثنى )غيره  عمى حكـ المي  قٌدـ أداة االستثناء ()اإلماـ  ظ أفٌ محى الداللة ، كيي 

كحدة ا  إعطاء الذىف فرصة يتكٌىـ فييا لحظة أفٌ  في عدـ ()، كقد يككف ىذا التقديـ كاشفان عف إرادتو 
(. مشمكلة بحكـ القٌمة    

 .  ّٕٖ)  َبِقّٕمَأِومَبٍّّٕمِص٨ّمِب٥ِّمُؼِفَؿَّٓىمَعامٔإظَّاماظـُٗف٦ّٔممَوَتَعؾ٣َُّّمٔإٖؼاُط٣ِّ: )) ()قكلو في ك  

لمعرفة طرٌق  الذم يككف أداةـ ر اإلماـ مف تعٌمـ التنجيـ تحذيران عامان ، ثـ يستدرؾ عميو بالتعمٌ حذّْ يي  

 والبحر . رّ البَ 

ـ النجـك ، كمعنى عمُّ حذركا تى : ار بيف المستثنى منو كالمستثنى تغاير نقيضي ; فمعنى األكؿ التغايي  
 ـ النجـك تعمُّمان يييتىدل بو في برن أك بحر .ال تحذركا تعمُّ : الطرؼ الثاني 

معنى ىامشٌي منو  شًعرطمقان ، كربما استي ـ التنجيـ مي كدٌؿ التناقض عمى دفع تكٌىـ التحذير مف تعمٌ  
 الميخاطىب باتجاه تعٌمـ عمـ النجـك لبلىتداء بو . بدفع ي

 

ـَِؿِؼّْٙمُعِعٍّٛمُط٢ّٗمٔإِذ: )) () اإلماـ قكؿمف األمثمة عمى االستدراؾ باالستثناء المتصؿ ك   ،ممِد٦َّاُهمُع

 .  ّٖٖ)  َخَؾاهمَعامَعُِّٔع٦ّْممَعاِغّٕٝمُط٢ّٗمَو

كٌؿ ميعطو يعكد عطاؤه نقصان عميو ))لحاجتو إلى ما ييعطيو ، كانتفاعو بو   
ـٌ   ّٖٗ) ، كىذا معنى عا

ىذا المعنى في ذىف  ()، كلٌما أثبت اإلماـ   َّٗ)لتصدُّره بػ )كٌؿ  الميفيدة ))لمتنصيص عمى العمـك  
 السامع استدرؾ عميو باستثناء رٌب العالميف مف العمـك المتقٌدـ .

 الستثناء متناقضاف ; إذ ىما :طرفا ا 

 غير منتقص معطو كٌؿ ميعطو منتقص                    ا                 

                                                           
ٖ17
 . 7ٔٔ، ٓ  74ؿ  ٔٙظ اٌجالغخ  / ـ 
ٖ11
 . 4ٗٔ، ٓ  4ٔؿ  ٔٙظ اٌجالغخ  /ـ  
ٖ14
 . ٔٗٔـ اٌلهح إٌغف١خ /  
ٖ4ٓ
 . 4/  ٗـ اٌزؾو٠و ٚاٌز٠ٕٛو  



كالمناقضة بيف مف )منتقص  ك)غير منتقص  لفظٌية ، دٌلت عمى كماؿ عناية قائؿ النٌص          
() من ذلك الحكم العاّم .   ىالمستثن، بتعمٌمه حكماً عاّماً ، ثم إخراج  معنى االستدراؾب    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الداللة الضّدية  :المبحث الثاني 

 

 

 الداللة الضدية بـــ )لكّن( :  ــ 1

مَرُد٦ّٔلمَعَّٝمُطـٖامَصَؾَؼِّٓ: ))   لمخكارج كىـ مقيمكف عمى إنكار الحككمة) اإلماـ قكؿ كمف أمثمتيا

مُط٢ّٚمَسَؾ٧ّمَغَِّٖداُدمَصَؾامَواْظَؼَّٕاَباِتم،مَواْظٔنِخ٦َّأنم،ماْظَلِبـَاِءمَوماْظكباِءمَسَؾ٧ّمَظَقُّٓوُرماْظَؼِؿ٢َّم،مَؤإٖنملى اهلل علٍه وآله(ص)ماظؾ٥َِّّ

مٔإظَّامُعِصقَؾٍة مَوَتِلِؾقؿًامَسَؾ٧ّمَوُعِضٓقًامٔإمَياغًامَوِذٍّٖٓة م،ماْظَق٠ّٚ م،مَعَضّٚٔمَسَؾ٧ّمَوَصِؾًّٕامِظْؾَلِعّٕٔ مٔإٖغَؿامَوَظِؽـٖاماْظِفَّٕأح

 .   ُّٗ)((٢ّٔلوِؼواظٖؿمِةَفِؾواظٗش،ممَواِظاِس٦َّٔجاجماظِّٖٖؼّٞٔمِع٤َّمِصق٥ِّمَدَخ٢َّمَعامَسَؾ٧ّماْظٔنِدَؾأممِص٨ّمٔإِخ٦َّاَغـَامُغَؼاِت٢ُّمَأِصَؾِقـَا

 كانكا يقاتمكفالمسمميف  : )فمقد كٌنا مع رسكؿ ا ...إلى مضض الجراح  أفٌ  اإلماـ معنى قكؿ    
لـ يقاتؿ إال أكلئؾ ، كىذا ىك  لى اهلل علٍه وآله(ص)الكٌفار كالمشركيف ، بقرينة )مع رسكؿ ا  ، كالرسكؿ )أعداءىـ  

                                                           
ٖ4ٔ
 . ٕٕٙ، ٓ  ٕٕٔوالَ  ٔٙظ اٌجالغخ /ـ  



ليصؿ منو إلى المعنى االستدراكٌي الكاقع بعد أداة االستدراؾ ; الذم مٌيد بو اإلماـ ستدرىؾ عميو المعنى المي 
 )نقاتؿ إخكاننا في اإلسبلـ  .

يرل الببلغيكف أٌف أحسف  لتيما  االقصر )إنٌ أداة المستدرىؾ بيا اشتماليا عمى ة كأىـٌ ما يمٌيز الجمم
، أٍم : قصر   ّّٗ)، فضبلن عف داللتيا عمى القصر  ِّٗ)في االستعماؿ عندما ييراد بيا التعريض  )) يامكاقع

 .االقتتاؿ عمى الداخؿ اإلسبلمي 

،  قٌدرة ك)إخكاننا  متضاٌدتافككف )أعدائنا  المكييمحظ أٌف العبلقة بيف طرفي )لكٌف  عبلقة ضٌدية ،      
بيف  يٌ داللة تعريض بالمنافقيف ، فبسببيـ انتقؿ الصراع مف طكره الخارجفيـ مف داللة الضٌد في النٌص كيي 

 .  ّْٗ)بيف المسمميف أنفسيـ يٌ اإلسبلـ كالكفر الميعمف ، إلى طكره الداخم

 

مَعامَظِؽـ٥ُّٖمَومِباظٚلَقاِطمَضِّٕبًامَظامَوم،مِبْامُلَّٓىمَجِّٕحًامُػ٦َّمَظِقَّٗمَذِّٓؼّْٓمُػـَاَكماْظِؼَصاُص: ))  قكلو )ك 

 . (395)(( َعَع٥ّمَذِظ١َّمُؼِلَؿِصَغُّٕ

العذاب الدنيكم فاتخذ اإلماـ مف يتحٌدث عف القصاص في اآلخرة  ، ػػ مكضكع الدراسة ػػ  النٌص 
المممكس مىدخبلن لكصؼ العذاب األخركٌم الغيبٌي ، مينتقيان مف عذاب الدنيا الجرحى بالميدل ، كالضربى بالسياط 

ككاف ىذا النفي تمييدان ، عمى شاكمتيما ككف عذاب اآلخرة   )، كىما ػػ ال شٌؾ ػػ شديداف ، ثـ نفى 
، فجاءت عذاب الدنيا المؤلـ صغيران ًتجاىو  يرصي شديد لحدن كىك أٌف عذاب اآلخرة  الستدعاء الميستدرىؾ بو ،

جعؿ الجممة االستدراكية كىك ما قصده اإلماـ ب ب كتعظيمو بمكافو ،ستدرىؾ بيا مف تيكيؿ العذاالمي  ةجممال
كسبو إعجابان كفخامة ; كذلؾ ألٌنو إذا قرع السمع عمى جية فيده ببلغة ، كيي )يي )بيمان كركد الكبلـ مي إذ مة ، بيى مي 

 .  ّٔٗ)ـ ، فإٌف السامع لو يذىب في إبيامو كٌؿ مذىب  اإلبيا

ف ، فمعنى )ليس ىك جرحان بالمدل كال ضربان بالسياط  أٌنو اتضادٌ مي  نٌص كييمحظ أٌف طرفي )لكٌف  في ال   
ر معو ذلؾ  أٌنو شديد ، ستصغى ، كمعنى )ما يي يسيراف ػػ بالقياس إلى عذاب اآلخرة ػػ ، إذ ىما ليس يسيران 

 ضٌدٌية . سر كالشٌدةبيف اليي كالعبلقة 
                                                           

ٖ4ٕ
 . 7ٖ، ٠ٕٚظو اٌٖٛهح األكث١خ فٟ اٌموآْ /  ٖٕ٘اٌىبفٟ فٟ ػٍَٛ اٌجالغخ / ـ  
ٖ4ٖ
 . ٕٓٙ، ٚاٌجؾش اٌلالٌٟ فٟ رف١َو ا١ٌّياْ )كهاٍخ فٟ رؾ١ًٍ إٌٔ( /  1ٕٕـ ٠ٕظو ِٓ لضب٠ب اٌٍغخ /  
ٖ4ٗ
 . ٙ٘٘/  ّٖوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اٌجؾوأٟ ٠ٕظو ـ  
ٖ4٘
 . ٕٖٓ، ٓ  7ٙٔؿ  ٔٙظ اٌجالغخ /ـ  
ٖ4ٙ
 . ٗٗ/  ٕـ اٌطواى  



      كأفرزت تمؾ العبلقة داللة إببلغ مشكب بالتحذير مف قصاص اآلخرة .    

 

ألبي مكسى األشعرم ، ككاف عاممو عمى الككفة ، كقد بمغو عنو تثبيطو الناس عف   )قكلو ك 
ِباْظُف٦َِّؼـ٧َّمِػ٨َّمَوَعا))الخركج إليو لما ندبيـ لحرب أصحاب الجمؿ : 

(ّٕٗ 
م،ماظَِّؿ٨ّم ماظّٖٓاِػَقُةمَوَظِؽـَٖفامَتُِّٕج٦ّ

 .  ّٖٗ)(( اْظُؽِؾَّٕى

ىٌيف ، ذلؾ التصٌكر الذم حكتو  تثبيطو الناس أمره بنفي تصٌكر االشعرٌم مف أٌف خطابو بدأ اإلماـ     
فالتصغير ))إنما كقع في الكبلـ  ة ،ر صغٌ مي الالصرفٌية  تياصيغب، ك  بداللتيا الميعجمٌيةينى  كى مفردة )اليي 

ـٌ  ،  ّٗٗ)لبلستغناء عف الكصؼ بصغير   جاءت )لكٌف  فأحدث النفي فراغان ذىنٌيان لدل األشعرٌم ، ث
 .  برلداىية كي ) ضادٌ ر آخر مي مؤل ذلؾ الفراغ بتصكٌ االستدراكية لت

المعنى الميستكحىى ك ، ; إذ معنى الطرؼ األكؿ اليسر كالسيكلة العبلقة بيف طرفي االستدراؾ ضٌدية     
 .    ََْ)))النائبة كالنازلة  ف الطرؼ اآلخر الشدة كالصعكبة ، فالداىية تعني م

، في طرفي االستدراؾ صيغتي التفضيؿ شمؿ  المعنى ، بؿىذا في النٌص عند ر غايي كلـ يقؼ الت
حاكية تيكيف األشعرم لممكقؼ العظيـ ، ; )الييكينى  ؾ عمييا مصٌغرة ستدرى في الجممة المي  توصيغت دى رى فكى 

ر الداىية بٍ مع كي  تساكؽلت; مكصكفة بػ )الكبرل    الداىية)كجاءت التي في الجممة المستدرىؾ بيا مكبٌرة 
 اـ .  ئلمل خالفتولممكاقؼ ، كعظيـ مي  ض سكء تقدير األشعرمٌ يتمخٌ رٌية لتغايي لداللة اميا ، كعف ىذه اظى كعً 

م،مَأِجَّٕمَظاماْظَؿََّٕضمَصٔنٖن)):  ة اعتميالبعض أصحابو في عمٌ   قكلو )ك      ،مماظٖلٚقَؽاِتمَؼُقُّّٛمَوَظِؽـ٥ُّٖمِصق٥ِّ

َوَؼُقٗؿَفا
(401)

 . (402)((َواْظَلْضَّٓاممِباْظَلِؼِّٓيمَواْظَعَؿ٢ّٔمِباظؾَِّلأنم،ماْظَؼ٦ِّٔلمِص٨ّماْظَلِجُّٕمَؤإٖغَؿاماْظَلِوَرأقم،مَحٖتم

 قكؿو فعؿو إنجازٌم : أف يترٌتب عمى مرض اإلنساف أجر أك ثكاب ، حاصران األجر ب  )اإلماـ ينفي    
 نجزىما اإلنساف .   يي صالحيف  أك عمؿو 

                                                           
ٖ47
  . 1ٕٗ/  ٖـ رٖغ١و اٌٙٛٔٝ ثبٌضُ ، ِإٔش أْ٘ٛ . ٔٙظ اٌجالغخ : ّوػ ِؾّل ػجلٖ  
ٖ41
 . 1ٓ٘، ٓ ٖٙ/ وزبة ـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ  
ٖ44
 . 1ٙٙ/  ٕـ اٌزجٖوح ٚاٌزنووح  
ٗٓٓ
 ِبكح )كٟ٘( . 77ـ اٌّٖجبػ ا١ٌّٕو /  
ٗٓٔ
 )ؽزذ( . ِبكح ٕٕ/  ٕـ اٌؾذُّ ٘ٛ ))ٍمٛط اٌٛهق ػٓ اٌغٖٓ ٚغ١وٖ(( ٌَبْ اٌؼوة  
ٕٗٓ
 . 1ٓٙ، ٓ  ٕٗؽىّخ  ٔٙظ اٌجالغخ /ـ  



تٌؿ مأجكر مان كييثير آخر ، فيك يدفع تكٌىمان راكزان في الذىف أٌف المععالج تكىٌ األجر في النٌص يي  بي كسمٍ    
لحضكر  أ النٌص ضان ما ، كبذا تييٌ كى ض عنو صاحبو عً عكَّ ، كييثير تصٌكران أٌف المرض ال يي  عمى عٌمتو

ىك حٌط السيئات عف ،  مرضالترٌتب العكض عمى ثبتة ـ ، كمي ليذا التكىٌ  دافعةاالستدراؾ ، فجاءت )لكٌف  
 المعتٌؿ كحٌتيا .

)يحٌط فػ   ;، كالطرؼ اآلخر ييثبتو  األجرإذ الطرؼ األكؿ ينفي العبلقة بيف طرفي )لكٌف  ضٌدية ،    
ة بكقكؼ اإلماـ عمى ، كىذه العبلقة في النٌص قد أكسبتو طاقة إيحائيٌ شكؿ مف أشكاؿ األجر السيئات  

كمف ثىَـّ ، ة ، حتى ما كاف منيا بسيطان كغير ميمتفىت إليو كيذه الحقيقة حقيقة المعارؼ كاالعتقادات اإلسبلميٌ 
 صافيذىا مف نبعيا المف الغفمة ، أك عدـ أخٍ  تصحيح المفاىيـ التي عانت إنزياحان بسببو إلى  إببلغ داعو ىك 
  . 

 

 

 

 

 

 

2 )  :ــ الداللة الضدّية بـــ )لكن 

 

مَحِقُثمُأُحٍّٓمَؼ٦َِّممِظ٨ّمُضْؾَتمَضِّٓمَظِقَّٗمَأَوماظؾ٥َِّّم:مَرُد٦ُّلمَؼامَصُؼْؾُت: ))  ) اإلماـ  كمف أمثمتيا قكؿ

مَصٔنٖنم:مَأِبِشِّٕمِظ٨ّمَصُؼْؾَتمَسَؾ٨ّٖم،مَذِظ١َّم،مَصَش٠ّٖماظٖشَفاَدُةمَسـ٨ّٚمَوِحقَِّٖتم،ماْظُؿِلِؾِؿنَيمِع٤َّماِدُؿِشٔفَّٓمَع٤ّٔماِدُؿِشٔفَّٓ

مَػَّٔامَظِقَّٗماظؾ٥َِّّم:مَرُد٦َّلمَؼامَصُؼْؾُتمٔإذًام؟مَصِؾَُّٕكم،مَصَؽِقَّٟمَظَؽَِّٔظ١َّمَذِظ١َّم:مٔإٖنمِظ٨ّمَصَؼاَلمَوَراِئ١َّم،مِع٤ِّماظٖشَفاَدَة

 .  (403)((َواظٗشْؽّٕماْظُؾِشَّٕىمَع٦َّاِر٤ّٔمِع٤ِّمَوَظِؽ٤ِّم،ماظٖصِؾّٕٔمَع٦َّاِر٤ّٔمِع٤ِّ

                                                           
 . 7ٕ٘، ٓ  ٙ٘ٔوالَ  ٔٙظ اٌجالغخ /ـ  ٖٓٗ



، كىذا عنده الصبر  كاًطفمى ػػ مف  (لى اهلل علٍه وآله)صالتي بٌشره بيا الرسكؿ نفى اإلماـ ككف الشيادة ػػ ي
 (لى اهلل علٍه وآله)صرسكؿ ػكؿ ا  ، فالػػػػباشر )رسالمي ع  مف الساػػث فراغان في ذىدً ػحمان ما ، كال يي ػػالنفي ال ييثير تكىٌ 
ة باشر مٌمف يرل الشيادة شاقٌ مكف لمنفي إحداث فراغ ذىنٌي لدل السامع غير المي نعـ يي ،  عاًلـ بسريرة عمين 

مىدهمف الصبر ىائمة ، فييجس في إاٌل مع طاقة عمى النفس ، فبل تيقًبؿ عمييا  الشيادة ف كاطً مف أٌم المى :  خى
 ف الصبر ؟                                              كاطً عند عمٌي إذا لـ تكف مف مى 

عنده ليمؤل الفراغ الذىني لدل الميخاطىب غير المباشر بككف الشيادة ; ي االستدراكالمعنى يأتي 
(   ف البشرل كالشكركاطً مف مى . 

نطكم عميو نفس اإلماـ السامع الكحيد فالغرض مف االستدراؾ إظيار ما ت (لى اهلل علٍه وآله)صأٌما مع ككنو     
، إذ لـ يكف سؤالو عف  ، كىذا ىك غرض السؤاؿ الذم بدأه النبيٌ   )لمشيادة في سبيؿ ا  مف استعدادو 

 . مجيكلة عند اآلخر قيقة عمٌي الستعًمـ ، بؿ سؤاؿ العاًلـ القاصًد الكشؼى عف حكيفٌية الصبر سؤاؿ المي 

طرفا االستدراؾ ىما )الصبر  مف جية ، ك)البشرل  مف أخرل ، كبينيـ عبلقة تضاٌد معنكٌم ، فػػ     
، كيككف في األمكر المكركىة الجارية   َْْ); ألٌنو بمعنى الحبس)الصبر  في ىذا المقاـ يستمـز المشٌقة 

ا يتكافؽ مع رغبة ، فتككف ممٌ   َْٓ)  كييفرحيؾى ٌؾ رٌ يسي ))خبار بما اإلفيي  شرلالبي  رغبة اإلنساف ، أٌماخبلؼ 
في  ختزىفٌف في الصبر كىك )المكركه  ، كالمعنى المي ستكضٌدٌية بيف المعنى المي  فالميغايرة لذااإلنساف ، ك 

  البشرل كىك )المحبكب  .

في الترٌقي بالخطاب االستدراكي في النٌص ، المعطكفة عمى )البشرل  فردة )الشكر  مي كأسيمت    
 الشكر .  مطرة تستنعمة إلييٌ ػػ ذلؾ  ػػ فضبلن عف، بؿ ىي ل لئلماـ حسب ر بشالمدركس ، إذ لـ تكف الشيادة 

ستدرىؾ بيا ، فالتقدير : كلكف ىذا مف كثمة أمر يستحٌؽ االلتفات ، كىك حذؼ المبتدأ مف الجممة المي     
ذا كاف مف ستدرىؾ عمييا )ليس ىذا مف مى ر ، حمبلن عمى الجممة المي شرل كالشكف البي كاطً مى  كاطف الصبر  ، كا 

ٌما يككف ألجؿ الكبلـ مف غير تعٌمؽ تكمٌ ا أٍف يتعٌمؽ بغرض المي الببلغييف مف يرل أٌف حذؼ المبتدأ إمٌ  ـ ، كا 
ؤلٌنؾ ))ترل بو فبالكبلـ  وقعمٌ ت أٌما، فالبحث يرل أفَّ ىذا الحذؼ يتعمٌؽ باالثنيف معان ،   َْٔ)بغرض المتكمـ

 كر ، كالصمت عف اإلفادة أزيد لئلفادة ، كتجدؾ أنطؽ ما تككف إذا لـ تنطؽ ، كأتـٌ كر أفصح مف الذّْ ؾ الذّْ رٍ تى 
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ـ فاإلماـ يريد التعجيؿ بإظيار سركره بالشيادة ببل تكمٌ غرض المي ب تعٌمقو، كأٌما   َْٕ)ما تككف بيانان إذا لـ تيًبٍف  
لو بالشيادة ،  (لى اهلل علٍه وآله)صمع بشارة الرسكؿ  ؿه ؿ كال تأٌخر ، ككٌؿ ىذا استجابة سريعة كتفاعي تباطؤ كال تثاق

ران عمى غايتو المنشكدة مف الكبلـ ، إبرازان ليا ، كعدـ قتصً تعٌجؿ يحذؼ مف كبلمو ما دٌؿ السياؽ عميو ، مي كالمي 
 إشغاؿ الذىف بغيرىا . 
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 . ٙٗٔـ كالئً اإلػغبى /  



 

مٔإظَّامُحْؽ٣َّمَظامٔإٖغ٥ُّمَغَع٣ِّ)) لمخوارج لما سمع قولهم : )ال حكم إال ( :  ) اإلمام قولمن أمثمتها و 

 . َْٖ)(( إّظامِظؾ٥َِّّمٔإِعََّٕةم:مَظامَؼُؼ٦ُّظ٦َّنمَػُمَظاِءمَوَظِؽ٤ّٖمِظؾ٥َِّّم،

 باتجاهكٌجيكنيا دثة التحكيـ المشيكرة في صٌفيف يي التي رفعيا الخكارج عقب حا  مقكلة )ال حكـ إال     
قرار  بقكلو :ٌمة ، فأقٌر اإلماـ تمؾ المقكلة االستغناء بكتاب ا عف كجكد خميفة أك أمير عمى األ )نعـ  ، كا 

بحرؼ االستدراؾ   )ـ استدرؾ لمخكارج فييا ، كلدفع التكىٌ   )اإلماـ لتمؾ المقكلة ييثير تكٌىـ تأييده 
بأٌف إقراره كاف إقراران لظاىر شعار )ال حكـ إال  يى تمقٌ عٌرؼ المي قائبلن : )كلكٌف ىؤالء يقكلكف : ال إمرة  ، ف)لكٌف  

كا بالشعار منحى آخر الخكارج نحى    ، أٍم : أٌنو ليس ألحد أٍف يحكـ بحكـ ميخاًلؼ لؤلحكاـ اإلليية ، بيد أفٌ 
 .  ة أٌيان كانت ػػػػػالحككمرفضكا بو 

العبلقة بيف الطرؼ األكؿ لبلستدراؾ )ال حكـ  ، كالطرؼ الثاني )ال إمرة  خبلفٌية ، كما صٌرح أحد     
خالفة ػػ المي  ، كينسرب مف  َْٗ)ستداٌلن بيذا النٌص عمى جكاز ككف ما بعد )لكف  خبلؼى ما قبمياشيٌراح النيج مي 

نزياحان عف ظاىر معناه الذم يعني أٌف الحكـ كٌمو إؿ مثّْ الخكارج مف ىذا الشعار يي  أٌف ميرادداللة إببلغ بىنا ػػ 
 (   كمئكف بو إلى إلغاء السمطة ، كعدـ جدكائٌية الحاكـ . ، إلى باطف معنى يي 

 

مَوَظِؽـ٥ُّٖمِعـ٨ّٚمِبَلِدَػ٧ّمُعَعأوَؼُةمَعامَواظؾ٥َِّّ: ))  ) اؿقك  م،مَؼِغُِّٓرم، مَظُؽـُِتماْظَغِّٓٔرمَطَّٕاِػَقُةمَوَظ٦َِّظامَوَؼْػُفُّٕ

 .  َُْ)(( اظـٖاسمَأِدَػ٧ّمِع٤ِّ

ػػ ميقًسمان ػػ ككف معاكية   )نفى غرض اإلماـ في ىذا الخطاب االستدراكي بياف حقيقة معاكية ، ف    
اآلخر )معاكية يغدر كيفجر   لمطرؼىذا طرؼ االستدراؾ األكؿ الذم أيريد بو أف يككف ميمٌيدان أدىى منو ، ك 

. 

ؿ بيما عمى الدكاـ ، جاء الفعبلف )يغدر كإلظيار أٌف معاكية كاف يدمف الغدر كالفجكر ، كيتكسٌ   
 .; لئلشارة إلى تكراره ىذيف الفعميف  كيفجر  بصيغة المضارع
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ستدرىؾ بو ، كالمي   منيأدىى ما معاكية بستدرىؾ عميو )داللة االستدراؾ في النص خبلفٌية ; ألٌف المي     
، بؿ  داىيةأٌف معاكية ليس بالرجؿ ال المخالفة داللة إببلغ عفتخالفاف ، كيرشح عف ىذه مي )يغدر كيفجر  

 . فجكريمتو إلى ما يبتغيو الغدر كالكس

 

  لطمحة كالزبير بعد بيعتو بالخبلفة ، كقد عتبا عميو مف ترؾ مشكرتيما كاالستعانة في ) اؿقك 
،ممٔإَظِقَفامَدَس٦ُِّتُؿ٦ِّغ٨ّمَوَظِؽـُٖؽ٣ِّمٔإِرَبٌةم،ماْظ٦َّٔظاَؼِةمِص٨ّمَوَظام،مَرْشَؾٌةماْظِكَؾاَصِةمِص٨ّمِظ٨ّمَطاَغِتمَعامَواظؾ٥َِّّ: )) األمكر بيما

 .  ُُْ)((َسَؾِقَفامَوَحَؿْؾُؿُؿ٦ِّغ٨ّ

الحكـ  فيك  في الخبلفة الدنيكٌية رغبة ،  )ئلماـ تككف ل المعنى الميستدرىؾ عميو في النٌص نفيي أفٍ     
;  القسـ ، كقٌدـ القيد )لي  عمى اسـ )كاف في سياؽ اإلماـ طرؼ االستدراؾ األكؿ أكرده إربة ، كلتأكيد 
 . مف الخمفاء في ككنو غير راغب فييا ، كىـ راغبكف مىف سبقوكبيف ، بينو   ُِْ)إلفادة المفاضمة

اشر )طمحة كالزبير  ، كال ييحدث بثار تكٌىـ لدل السامع المي في الخبلفة ليس مى   )كنفي رغبتو     
اإلماـ إلى الخبلفة ،  عمى دعكتيماا أنيبيم، بؿ أراد ت لعمميما بإعراض اإلماـ عف الخبلفة ; ان ذىنيٌ  ان فراغ
 . عميوييا ، ثـ انقبلبيما عمإياه  ماميكحمٍ 

في الخبلفة  ،  كالخبلؼ ىك الداللة التي رشح عنيا االستدراؾ في النٌص ، إذ طرفو األكؿ )الرغبة    
ييستشىٌؼ مف مخالفة طرفي تخالفاف ، ك كطرفيا اآلخر )دعكتمكني إلييا ، كحممتمكني عمييا  ، كىما طرفاف مي 

عف إلحاح طمحة كالزبير عمى اإلماـ لقبكؿ  لمميخاطىب غير المباشر ػػ كاشفةه  ػػ إببلغٌيةه  االستدراؾ داللةه 
عريض بالمخاطىب المباشر ; لتباييف مكقفو مف خبلفة اإلماـ عمين الخبلفة ، كتتداخؿ مع داللة اإلببلغ داللة ت

 صار ناقمان عميو بسببيا .، ، فبينا دعا اإلماـ إلييا 

 

                                                           
ٗٔٔ
 . ٘ٓٗ، ٓ  ٕ٘ٓوالَ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 
ٕٗٔ
 . ٓٗ/  ٕـ ٠ٕظو : اٌطواى  



مَطَلٖغَؿاممَذـِِؽُؿَفام،مَوَعِعُف٦َّغٍةمٔوَساِئَفام،مِص٨ّمِبَؿْؾُػ٦َّصٍةمَرََّٕضـَامَرأرْقمَذِظ١َّمِع٤ِّمَوَأِسَفُب: ))  ) قكلوك 

ماْظَؾِقِتم:مَصَؼاَلم:مَأِػ٢َّمَسَؾِقـَامُعَقّْٕٖممَصَِّٔظ١َّمَصََّٓضٌةم،مَأِممَزَطاٌةمَأِمم:مَأِصَؾٌةمَصُؼْؾُتمَضِقِؽَفام،مَأِومَحٖقٍةمِبّٕٔؼ٠ّٔمُسِفـَِت

 . (413)((َػِّٖٓؼةم،مَوَظِؽـَٖفامَذاَكمَوَظامَذامَظا

ـي بد    ذلؾ الطارؽى بسؤاؿ إنكارم عٌما يحمؿ بيده إليو ، مف أٌم صنؼ مف أصناؼ   )أ اإلما
كلعٌمو تكٌقع ػػ بعد نفيو ػػ أٌنو أحدث ،  الطارؽ اىاصدقة  ، فنفالمحٌرمات عمى أىؿ البيت )صمة ، زكاة ، 

و اإلماـ ، مع فمىـ ييصدّْقأٌنيا ىدية ،  فراغان في ذىف اإلماـ ، فأراد أٍف يمؤله بالمعنى االستدراكي ، كىك
االلتفات إلى أٌف أىؿ البيت ال يرفضكف اليدية ، إذ لك كانت مرفكضة لكضعيا اإلماـ إلى جنب الصمة 

  ) ونٌ أل; كالزكاة كالصدقة ، كمع ىذا لـ ينجح الطارؽ بإقناع اإلماـ بالكبلـ الميستدرؾ بو ، ليقبؿ اليدية 
 .  ُْْ)  ما كراءىاك ، يقرأ خمفيات ىذه اليدية ))

; ألٌف العبلقة بيف ألفاظ الطرؼ األكؿ )الصمة كالزكاة كالصدقة  ية خبلفٌ ٌص داللة االستدراؾ في الن    
ذا ما نظرنا إلى ظبلؿ معاني ألفاظ طرفي  ، مف جية ، كبيف الطرؼ الثاني )ىدية  ىي عبلقة خبلؼ  كا 

نضكم )الصمة كالزكاة كالصدقة  ي ةالثبلث بأقسامواألكؿ  إذ طرفواالستدراؾ تككف العبلقة بينيما نقيضٌية ; 
حٌمؿ ليـ  ، كاحد ىك )المحٌرـ عمى أىؿ البيت  ، كطرفيا اآلخر )ىدٌية  بمعنى )المي داللي عنكاف  تحت

بتقٌبؿ الممفكفة ، بعد   ) اإلماـ إقناعداللة إببلغ رجا القائؿ منيا  كالعبلقة بيف العنكانيف نقيضية تحمؿ
 .ليـ ؿ حمَّ إلى آخر مي ، ـ عمى أىؿ البيت حرَّ ف مي تغيير عنكانيا مف عنكا

كانت كسيمة ػػ في نظر  إذ; عنكانيا ، بؿ لمضمكنيا ضان لرفٍ تمؾ اليدية لـ يكف ل  )كرٍفض اإلماـ  
ـى بما ييخالؼ أمر ا )  )الطارؽ ػػ الستمالة اإلماـ     . ، تتبعيا مطالبتو اإلما

مِظَلَحٍّٓمَؼِفّٕٔيمَظاماظٖؿـَاُصِّٟم،مِص٨ّمَوَأِضَقُؼَفام،ماظٖؿ٦َّاُصِّٟمِص٨ّماْظَلِذَقاِءمَأِوَدُّٝمَواْظَق٠ّٗ: ))  قكلو )ك 

م،مَجَّٕىمٔإظَّا م،مَجَّٕىمٔإظَّامَسَؾِق٥ِّمَؼِفّٕٔيمَوَظامَسَؾِق٥ِّ م،مَؼِفَّٕٔيم،مَوَظامَظ٥ُّمَؼِفَّٕٔيمَأِنمِظَلَحٍّٓمَطاَنمَظ٦ِّمَومَظ٥ُّ مَظَؽاَنمَسَؾِق٥ِّ

َضَضاِئ٥ِّممُصُّٕوُفمَسَؾِق٥ِّمَجَِّٕتمَعامُط٢ّٚمِص٨ّمَوِظَعِِّٓظ٥ِّمِسَؾاِدِهم،مَسَؾ٧ّمِظُؼَِّٓرِت٥ِّمَخْؾِؼ٥ِّم;مُدوَنمُدِؾَقاَغ٥ُّمِظؾ٥َِّّمَخاِظصًامَذِظ١َّ

 .  ُْٓ)(( اظـ٦َّٖابمُعَضاَسَػَةمَسَؾِق٥ِّمَجَّٖاَءُػ٣ِّمَوَجَع٢َّمُؼِطقُع٦ُّهم،مَأِنماْظِعَؾاِدمَسَؾ٧ّمَحؼ٥َُّّمَجَع٢َّمَوَظِؽـ٥ُّٖم،
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يف إاٌل كجرل الحٌؽ لو ، كما جرل لو خمكقأٌنو ليس أحد مف الممستدرىؾ عميو ال  )معنى كبلمو     
يجرم لو ػػ  ػػ كحده، فيك   )كييستىحٌؽ عميو سكل ا  أٌف كٌؿ أحد يىستحؽٌ : الحٌؽ إاٌل كجرل عميو ، أٍم 

 .ييستحٌؽ عميو يىستحٌؽ ، كال : الحٌؽ عمى عباده ، كال يجرم ليـ عميو ، كبتعبير آخر 

ترٌتب عمى أعماؿ اإلنساف الصالحة في المي  ييثير تكٌىمان فحكاه إبطاؿه لؤلجر األخركمٌ كىذا المعنى 
فاستدرؾ   فقد يتكٌىـ الذىف عدـ تحٌقؽ الجزاء األخركٌم ، فإذا لـ يكف األجر كاجبان عمى ا )الدنيا ، 
  )بيف العبد كرٌبو ، فًمف حٌؽ ا  الحٌؽ في مكضكعة الحقكؽنان االعتقاد بيٌ راٌدان التكٌىـ ، كمي   )اإلماـ 

كدخكؿ الجنة ،  عمى طاعتيـ إياهأٍف يستحٌقكا أجران   )طيعكه ، كلكٍف ليس ليـ حٌؽ عميو عمى خمقو أٍف يي 
،   ) ، كليس ألحد مف حٌؽ عميو بلن منو ككرمان عمى نفسو تفضُّ   )بؿ إٌف الثكاب األخركم أكجبو ا 

إلى مفردة )جزاء  بقكلو : )كجعؿ ،  كاردة في الكبلـ الميستدرىؾ عميوعدؿ اإلماـ عف مفردة )حٌؽ  ال ذالك 
 .   ُْٔ)جزاءىـ عميو ...  ، كذلؾ ))رعاية لؤلدب ، كدفعان لتكٌىـ االستحقاؽ  

جرياف الحٌؽ ) اآلخرحد عمى ا حٌؽ  ، كالطرؼ طرفو األٌكؿ )ليس ألإذ االستدراؾ ، طرفا  تخالىؼى 
دفع تخالفاف ، كلمتخالؼ في النٌص داللتو عمى عباده  ، كىما معنياف مي لعمى نفسو إثابة  وأكجببما ا عمى 

  جزاء العباد عمى إيجاب ا )عمى  ػػ أيضان ػػ التكٌىـ الميستكحىى مف الكبلـ الميستدرىؾ عميو ، كلو داللتو 
 نفسو تفٌضبلن منو ككرمان .

 

  ﴿ بعد تبلكتو  قكلو )ك 
   ﴾(417)(( :مَس٤ِّمَوَعا

ـْٗط٠ّٔمَبَّٖٓظِؿُف٣ِّمَطْلدًامُدُؼ٦ّامَوَظِؽـُٖف٣ِّمِدَؼاُرُػ٣ِّم،م،مَوَصٖؿِتمَأِخَؾاُرُػ٣ِّمَسِؿَقِتمَعَقؾِّٔف٣ِّمُبِعِّٓم،مَوَظامَسِفِِّٓػ٣ِّمُر٦ّٔل مِباظ

 .  ُْٖ)((ُدُؽ٦ّغام،مَوِباْظَقََّٕطاِتمَصَؿؿًامَوِباظٖلِؿّٝٔمَخَّٕدًام،

ستدرىؾ عميو أٌف انقطاع التكاصؿ بيف األمكات كاألحياء ))ليس مف جية طكؿ العيد معنى الكبلـ المي    
كٌمـ جيب داعيان ، كال تي قبكرىـ كمزارىـ ، حيث ال تي :  ، كبيعد المكاف بيف الطرفيف ، ككذلؾ صمـ ديارىـ أمٍ 
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، كىذا المعنى   ُْٗ)مناديان ، ليس مف جية عدـ كصكؿ ندائيـ ، كبمكغ أصكاتيـ إلييا ببيعد المسافة  
، ة كاآلخر ا ي الدنيالقطيعة بيف عالىمى ب اإلحساس الكجدانيٌ  إفٌ ي ، إذ تمقٌ مان لدل المي لـ يثٍر تكىُّ ميستدرىؾ عميو ال

ال  الجانب االعتقادمٌ  تناقض بيف عقيدتو كسمككو ، ففياإلنساف مي إٌف قاؿ : ال يختمؼ فيو اثناف ، إال أٍف يي 
يتصٌرؼ كمف يعتقد األمكات  العمميٌ  في اندثار أخبار األمكات عف األحياء ، كفي الجانب السمككيٌ  يشؾٌ 

ؿ كبلـ اإلماـ عمى حمى اإلنساف ، كمف ىنا يي  تغافؿسيقتربكف ، كىذا ناشئ عف  راحميف سيرجعكف ، كبعداءى 
، ما ييعيف عمى ىذا الفيـ في السياؽ النٌصي لعٌؿ ، ك  غافؿمتال السامعيف بيذا الجانب السمككيٌ  فاتشةإرادتو مي 
مَأَح٠ّٗمِع٤ِّمَأِنمَؼُؽ٦ُّغ٦ّامُعْػَؿَكًّٕا: ))نفسيا الخطبة  في  )كقكلو  مِبٔف٣ِّمم،مَوَظَلِنمَؼُؽ٦ُّغ٦ّامِسَؾًّٕا َوَظَلِنمَؼِفِؾُط٦ّا

 .  َِْ)  َؼُؼ٦ُّع٦ّامِبٔف٣ِّمَعَؼاَممِسّٖٖةَأِحَف٧ّمِع٤ِّمَأِنممَجـَاَبمِذظٍَّة

ـ الديار بسببو مف أٌف مى االستدراؾ بالحرؼ )لكٌف  لدفع التكٌىـ ، كذلؾ أٌف عمى األخبار ، كصى ثـ جاء     
 أصحابيا شربكا مف كأس المكت ، فخرسكا كصٌمكا .

كؿ عيدىـ ، كبيعد دٌؿ االستدراؾ في النٌص عمى الخبلؼ بيف طرفيو ; ألٌف المستدٌرؾ عميو )ط    
: )كلكٌنيـ سيقكا كأسان بٌدلتيـ بالنطؽ خرسان  ،   )محٌميـ  ، كالمستدرىؾ بو )مكتيـ  المفيـك مف قكلو 

كبينيما خبلؼ يرشح عنو بيعدي التساكؽ كاالنسجاـ بيف تعاطي اإلنساف الغافؿ مع المكت عقيدة كسمككان ، 
 ئككف السمكؾ الخاطلكو مخالؼ لما يعتقد ، كىذا مٌما يعيب ; فعقيدتو حٌقة ; العتقاده بحتمٌية المكت ، كسمك 

 لـ ينشأ عف جيؿ اإلنساف ، بؿ عف عممو كتعٌمده . 

مف غياب الفاعؿ أٌكالن ، كمف الكناية عف  متأتّْ  فيؼشستدرىؾ بيا غمكض ييمحظ عمى الجممة المي ك     
المكت بالكأس ثانيان ، كمف تنكير الكأس ثالثان ، فبيًني الفعؿ )سيقيكا  لممجيكؿ ))لمعمـ بالفاعؿ الحقيقي ، كىك 

سرعة  : ، أمٍ   ُِْ)ا القادر ، ككراء حذؼ الفاعؿ سٌر آخر ، كىك اإلشارة إلى سرعة اإلجابة كاالمتثاؿ  
نساف لؤلمر اإلليي بمكتو ، كأٌما إيثار الكناية عمى التصريح في النٌص فمقدرتيا ))عمى إعطاء استجابة اإل

كقد جاءت الكناية ،   ِِْ)عف المباشىرة   بعد التركيب المغكمٌ إشارات رامزة بجانب الداللة اإلشارية التي تي 
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ا ، إذ كٌنت عف المكت بػ )زرتـ متساكقة مع كناية اآلية القرآنية التي قاؿ اإلماـ ىذا النٌص بعد تبلكتي
 نكع معٌيف مف الكؤكس ، كىي كؤكس المنايا .: ، أٍم   ِّْ)كأٌما تنكير الكأس فممداللة عمى النكعالمقابر  ، 

بلءـ كالمعنى االستدراكٌي الذم اب المكقؼ غمكضان كتيكيبلن يتكقد تعاكرت ىذه األمكر الثبلثة في إكس    
 .إجبلالن ، كتيكيبلن لممكت ; يقصد بو قائؿ النٌص إضفاء الغمكض عميو 

 

مَظُف٣ِّمَؼْػَؿَّّمَأِنمَبَعـَُف٣ِّمَحِقُثمِظَلِغِؾَقاِئ٥ِّمُدِؾَقاَغ٥ُّماظؾ٥َُّّمَأَراَدمَوَظ٦ِّ)) :في تكاضع األنبياء   قكلو )ك 

مماْظَلِرٔضم،مَوُوُح٦َّشماظٖلَؿاِءمَرِقَّٕمَعَعُف٣ِّمَؼِقُشَّٕمَوَأِنماْظِفـَأنم،م،مَوَعَغأرَسماْظِعْؼَقأنم،مَوَعَعاِدَنماظِّٔٚػَؾأنمُطـ٦َُّز

اْظُؿِؾَؿَؾِق٤َّممُأُج٦ُّرمِظْؾَؼاِبِؾنَيمَوَجَبم،مَوَظَؿاماْظَلِغَؾاُءم،مَواِضَؿَقؾَِّتماْظَفَّٖاُءم،مَوَبَط٢َّماْظَؾَؾاُءمَظَلَؼَّٛمَصَع٢َّمَوَظ٦ِّمَظَػَع٢َّم،

مُرُدَؾ٥ُّمَجَع٢َّمُدِؾَقاَغ٥ُّماظؾ٥ََّّمَوَظِؽ٤ّٖ ،مَعَعاِغَقَفاماْظَلِدَؿاُءمَظَّٖٔعِتمَوَظاماْظُؿِقِلـِنَيم،مَث٦َّاَبماْظُؿِمِعـ٦َُّنماِدَؿَق٠ّٖمَوَظام،

 .  ِْْ)(( َحاَظاِتٔف٣ّمِع٤ِّماْظَلِسُق٤ُّمَتَّٕىمِصقَؿامَوَضَعَػًةمَسَّٖاِئِؿٔف٣ِّم،مِص٨ّمُض٦ٍّٖةمُأوِظ٨ّ

يمٌدىـ بكنكز الذىب كالمعادف ، بجبلئؿ النعـ الدنيكٌية ، بأٍف ه ءأنبيايختٌص أٍف   )لـ ييرد ا     
عثة يٌية مف البً ػػػػمة اإللكٍ نافاة ىذه األشياء لمحً لمي  ;كيمٌمكيـ جناف األرض ، كيحشر معيـ الطيكر كالكحكش 

 . أك القٌكة الخارجٌية، ة المادٌية اىر لمقكٌ ػػظكر المذككرة مى ػػػػكالتكميؼ ، ككٌؿ األم

 فمتخامر بعض النفكس التي غ، ىاجس يي ظاىر القٌكة المادٌية أك الخارجٌية عثة األنبياء مقركنيف بمى كبً     
ميف عجز السماء عف ذلؾ ، فجاء الكبلـ المستدرىؾ عميو تكىٌ مي ، ة مف بعثة الرسؿ كمة اإللييٌ الحً كعي عف 

تان قدرة السماء عميو ، كنافيان إرادتيا لو ، كىذا النفي ىٌيأ لحضكر المستدرىؾ بو ، بعد ثبً ، مي  تان كنافيان في آفو ثبً مي 
الرٌب العظيـ التي قضت  ةاستشعارى ًحكمكي يستبدؿ بالياجس غير الكاعي ل; النفي فراغان ذىنٌيان  أحدثى  أفٍ 
يمانيـ ، ال مف حيث ييريد  أفٍ   ة القٌكةى أك يقترح الجاىمكف بالحكمة اإللييٌ ، يككف الرسؿ  أقكياء في عزائميـ كا 

كاألمكاؿ كحشر  ة ، أك داخمٌية ، بمعنى أٌنيا لـ تكجد فييـ ألمر خارجيٌ في العزيمة قٌكة معنكيٌ  ليـ ، كالقٌكةي 
 الطيكر كالكحكش معيـ . 

، كمغارس كنكر الذىب ، كمعادف العقياف ألٌف ) ;ى الخبلؼ بيف طرفيو يدٌؿ االستدراؾ في النٌص عم    
ة ، كالتخطيط القٌكة في العزائـ  ، كينثاؿ مف داللة الخبلؼ ىذه معنى أٌف الحكمة اإللييٌ )بلؼ الجناف  خً 
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ة الناس حاالن ، كمف أقكاىـ عزيمة ، كىذا التخطيط ال يعيو فى عى يقضي أٍف يككف األنبياء مف ضى  السماكمٌ 
النبٌكة يستدعي الثركة الطائمة ، كامتبلؾ ما ال يممؾ بلفو ، إذ يركف أٌف مقاـ الجاىمكف ، فيظنكف الصكاب خً 

 اآلخركف مف كسائؿ التنٌعـ الدنيكٌية .

مَوُعْؾ١ٍّمُتَضاُمم،مَظام،مَوِسٍّٖٖةمُتَّٕاُممَظامُض٦ٍّٖةمَأِػ٢َّماْظَلِغِؾَقاُءمَطاَغِتمَظ٦ِّمَو: )) في تكاضع األنبياء  ) ؿاقك 

مَوَأِبَعَّٓماِظاِسِؿَؾأرم،مِص٨ّماْظَكْؾ٠ّٔمَسَؾ٧ّمَأِػ٦ََّنمَذِظ١َّمَظَؽاَنماظَّٕٚحألمُسَؼُّٓمٔإَظِق٥ِّمَوُتَشّٓٗ،مماظَّٕٚجألمَأِسـَاُقمَغِق٦َُّهمَتِؿَؿّٓٗ

مَأِومَظُف٣ِّمَضاِػٍَّٕةمَرِػَؾٍةمَس٤ِّمَوَظكَعـ٦ُّام،ماِظاِدِؿْؽَؾأرمِص٨ّمَظُف٣ِّ م،مَعاِئَؾٍةمَرْشَؾٍةم، ،ممُعِشَؿََّٕطًةماظـٖٚقاُتمَصَؽاَغِتمِبٔف٣ِّ

م،مَواْظُكُش٦ُّعمِبُؽُؿِؾ٥ِّمَواظٖؿِصِّٓؼ٠ُّمِظُُّٕدِؾ٥ِّم،ماِظاٚتَؾاُعمَؼُؽ٦َّنمَأِنمَأَراَدـممُدِؾَقاَغ٥ُّـمماظؾ٥ََّّم،مَوَظِؽ٤ّٖمُعْؼَؿَلَؿًةمَواْظَقَلـَاُت

 .  ِْٓ)((َذاِئَؾةمَشِقَّٕٔػامِع٤ِّمَؼُش٦ُّبَفام،مَظامَخاٖصًةمَظ٥ُّمُأُع٦ّرًامِظَطاَسِؿ٥ِّم،م،مَواِظاِدِؿِلَؾاُممِظَلِعِّٕٔهمَواِظاِدِؿَؽاَغُةم،مِظ٦َِّجٔف٥ِّ

عمى )لكٌف  أٌف األنبياء لك بيعثكا بالقدرة كالقٌكة كالممؾ كالسمطة ألجيبت دعكتيـ ،  سابؽبلـ المعنى الك    
شاىىد بالتجربة ، فإٌف الممكؾ ال تصعب إجابتيـ ، كما تصعب إجابة الفقراء ، السيما عمى كما ىك المي 

 يفتجٌبريف ، فالممكؾ أبعد مف أٍف ييتكبَّر عمييـ ، كييستنكىؼ مف طاعتيـ ، بخبلؼ البائستكٌبريف المي المي 
خكفان مف   )كبطشان كثركة ػػ فسيككف اإليماف با  ، كلك آمف الناس ػػ كاألنبياء كالممكؾ سمطةن   ِْٔ)اءالفقر 

 طمعان في أمكاليـ . أكسطكة األنبياء ، 

، كلذا نفاه اإلماـ في النٌص ، لينفي الياجس غير الكاعي   )ريده ا كاإليماف بيذا المعنى ال ي    
رضيَّة عند ا ػػ الذم أشار إليو البحث في النٌص السابؽ ػػ كليمٌيد بو إلى بياف الدكافع العقائدٌية المى نفسو 

(   اؾ ، فاألٌكؿ ىك لئليماف ، كىك أٍف يككف اإليماف خالصان لكجيو الكريـ ، كىنا يتشٌكؿ طرفا االستدر
)اإليماف با خكفان مف األنبياء ، أك رجاء خيرىـ  ، كالثاني )اإليماف الخالص   ، كما بيف الطرفيف عبلقة 

بعيـ الناس ، بلؼ ، تيمفت الذىف إلى أٌف الذيف يقترحكف أٍف يككف األنبياء أىؿ بطش كممؾ كماؿ حتى تتٌ خً 
ؾ مٍ ة ، كليس لمي خاصٌ   ) اإليماف اختبار إيماف البشر ، ليككف يسيركف خبلؼ الحكمة اإلليية التي تريد 

 أك سطكة أك ثركة .    

 

                                                           
ٕٗ٘
 . 1ٖٙـ  7ٖٙ، ٓ  4ٕٔؿ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 
ٕٗٙ
  ّٟ  . 1ٕ٘/  ٔٔـ ٠ٕظو ِٕٙبط اٌجواػخ : اٌقٛئ



مَأْطَُّٕهمٔإٚغ٨ّ)) كف أىؿ الشاـ أياـ حربيـ بصفيف ػػ :  ػػ كقد سمع قكمان مف أصحابو يسبٌ قكلو )ك   

م،مَوَأِبَؾَّٞماْظَؼ٦ِّٔلمِص٨ّمَأِص٦ََّبمَطاَنمَحاَظُف٣ِّم،مَوَذَطُِّٕت٣ِّمَأِسَؿاَظُف٣ِّمَوَصْػُؿ٣ِّمَظ٦ِّمَوَظِؽـُٖؽ٣ِّمَدٖؾاِبنَيم،مَتُؽ٦ُّغ٦ّامَأِنمَظُؽ٣ِّ

 . (427)((اْظُعِّٔرمِص٨ّ

ىك المعنى الميستدرىؾ عميو الذم مٌيد بو ك  ،الميحاًربيف ليـ امييف الش سبَّ ألصحابو   )ه اإلماـ يكر     
ىـ عميو مف البغي  ماأىؿ الشاـ بأٍف يذكركا ))قائؿ النٌص إلى المعنى االستدراكي الداعي إلى كصؼ أعماؿ 

كالتنبيو عمى  كاإلرشادباع اليكل كاالنحراؼ عف قصد السبيؿ مف باب النصح كالظمـ كالعدكاف كاتٌ 
 .  ِْٖ)الخطأ  

كيظّْفت إلببلغ بيف طرؼ االستدراؾ األكؿ )سٌبابيف  ، كالثاني )كصؼ أعماليـ  عبلقة خبلفٌية     
 .الميخاطىبيف باألسمكب األمثؿ في التعاطي مع الخصـ قبؿ قتالو 

نييىو عف السٌب مطمقان ، فالسياؽ التاريخي لمنٌص ىك أٌف  جعؿالنٌص الداللٌية أٌف اإلماـ  كمف إثارات    
جنكد معاكية ، بؿ  قٌيد نييو بسبٌ لـ يي  أصحابواب معاكية ، كحيف نيى اإلماـ جنكد اإلماـ كانكا يسٌبكف أصح

كىذا اإلطبلؽ منح المعنى الميستدرىؾ عميو تشيع أٌيان كاف مف ييسٌب ،  تركو مطمقان ; لئبل يسمح لثقافة السٌب أفٍ 
ـ القيد )لكـ  عمى المفعكؿ دَّ قى كراىة السٌب عمى أصحابو الميخاطىبيف   )لكي يقصر اإلماـ ك أفقان أكسع ، 

 .  ي إلييـ أٌف السٌب مف كٌؿ أحد مكركه ، لكٌنو منيـ أشٌد كراىةكحً ليي  ،  ِْٗ)تككنكا سبابيف  بو )أفٍ 

 

َسَؿَؾ١َّمَؤإٖنلألشعث بن قيس : ))  )قوله و 
مَوَظِؽـ٥ُّٖمِبُطِعَؿٍةمَظ١َّمَظِقَّٗ (430) مُسـُِؼ١َّمِص٨ّم،

 . (431)((َأَعاَغة

، ))كالطعمة الرزؽ لو ، مة عٍ طي ، فيعتٌدىا أمكاؿ المسمميف العاٌمة بحرٌية بأٍف يتصٌرؼ  كاليمح لاال ييب   
 ، كىذا طرفو اآلخر .أمانة في عنقو ، بؿ ىي  ؾ، كىذا الطرؼ األكؿ مف االستدرا  ِّْ)ـ  كجمعيا طيعى 

 : كالعبلقة بيف طرفي )لكٌف      
                                                           

ٕٗ7
 . ٙٓٗ، ٓ  ٕٙٓوالَ  /خ ـ ٔٙظ اٌجالغ

ٕٗ1
 . ٓ٘ٗ/  ٖ، ٠ٕٚظو ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : ػجبً اٌٍّٛٛٞ  14/  ٖٔـ ِٕٙبط اٌجواػخ : اٌقٛئٟ  
ٕٗ4
 . ٕٕٗـ ٠ٕظو فٟ إٌؾٛ اٌؼوثٟ )ٔمل ٚرٛع١ٗ( /  
ٖٗٓ
 .  ٖٙٗ/  ٗـ أٞ ِب ١ٌٚذ ٌزؼٍّٗ فٟ ّإْٚ األِخ. ٔٙظ اٌجالغخ : ّوػ ِؾّل ػجلٖ  
ٖٗٔ
 . ٖٙٗ، ٓ  ٘وزبة  ٔٙظ اٌجالغخ /ـ  
ٖٕٗ
 ِبكح )طؼُ( . ٔٗٔـ اٌّٖجبػ ا١ٌّٕو/  



  )األمانة                    مة  عٍ )الطي                      

ف عمى حقكؽ الناس ؤتمى الحاكـ ما ىك في الكاقع إاٌل حارس مي  ))أفٌ  خبلفية نتجت عنيا داللة إببلغ بػ   
، كقد شٌدد اإلماـ خطابو االستدراكي   ّّْ)كمسؤكؿ أماميـ ، فالحاكـ ىك لمرعٌية ، كليس الرعٌية لمحاكـ  

))يحسف إيثار التعبير بالجممة االسمية في المقامات التي إذ ،  اسميةا بيالمستدرىؾ  ةبمجيء الجمملؤلشعث 
نتج تقديمان ليي ; ان كان أفقيٌ تحٌرؾ قيدم الجممتيف في طرفي االستدراؾ تحرٌ ، فضبلن عف   ّْْ)مب التأكيد  تتط

، فتقديـ القيد )لؾ  المسبكؽ بػػ )ليس  في الجممة األكلى يدٌؿ عمى   ّْٓ)عمى التخصيص كالحصر   ))يدؿٌ 
تقديـ القيد )في عنقؾ  في الجممة االستدراكية ، ك أٌف ما ييقدَّـ لمكالي مف أمكاؿ الزكاة كنحكىا ليست خاٌصة بو 

 لحصر تمؾ األمانة الثقيمة بشخص الكالي ال غير .

ختزانيا أكثر مف داللة كلعٌؿ انتخاب الخطاب االستدراكي لمفردة )عنقؾ  دكف سكاىا يرجع إلى ا    
 :تيسيـ في تقكية المعنى االستدراكي كتشديده عمى الكالي الميخاطىب 

 مف عمييا العنؽي ؤتى يي  داللة األكلى فيي لئلشعار بأىمٌية ىذه األمانة كخطكرتيا ، كلذا استأىمت أفٍ أٌما ال    
  عمى أمر ذم باؿو . مف إالٌ ؤتى ال يي  كىك ،

بالغ يي  ما أراد أفٍ كأٌما الداللة الثانية فيي المبالغة في حفظ تمؾ األمانة ، فمف يضع شيئان في عنقو ، إنٌ     
 في صكنو كحفظو .

 .األمانة كتضييعيا  همة التي تترتب عمى التفريط في ىذكثالثة الدالالت اإلشعار بالمسؤكلٌية الثقي    

 

ماْظَكِقَّٕمَوَظِؽ٤ّٖم،مَوَظَُّٓكمَومَعاُظ١َّمَؼْؽـَُّٕمَأِنماْظَكِقُّٕمَظِقَّٗ: )) ) عف الخير ما ىك ؟ فقاؿاإلماـ ؿ ئً كسي 

 . (436)((َأِنمُتَؾاِػ٨َّماظـٖاَسمِبِعَؾاَدِةمَرٚب١َّو،مَأِنمَؼِعُظ٣َّمِحْؾُؿ١َّمَو،ممِسْؾُؿ١ّمَؼْؽـَُّٕمَأِن

الخير بكثرة أمكاؿ اإلنساف ، كىذا النفي أراد لو اإلماـ  تحٌقؽاإلماـ  ينفطرؼ االستدراؾ األكؿ ىك     
انحصار الخير باألمكاؿ ككثرتيا ،  كفيعيش في أذىاف مف ير  ميـمفيـك غير سعمى أٍف يككف مينٌبيان تعبيرٌيان 

                                                           
ٖٖٗ
 . 4ٕ، ٠ٕٚظو فٟ هؽبة ٔٙظ اٌجالغخ /  4ٓ٘ـ ر١ٕٖف ٔٙظ اٌجالغخ /  
ٖٗٗ
 . 4٘ٔ/  ٔـ ػٍُ اٌّؼبٟٔ  
ٖٗ٘
 . 7ٕٕـ هٍبئً اإلِبَ ػٍٟ : هٍِخ اٌجل٠وٞ /  
ٖٗٙ
 . ٙٔٙ، ٓ  4ٗؽىّخ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ



نظرٌية الخير العمكٌية كقد مٌيد قائؿ النٌص بيذا المعنى ليييٌيىء ذىف المتمقي لممعنى االستدراكي الراسـ ل
 ؾ .: يكثر عممؾ ، يعظـ حممؾ ، عبادة ربٌ  ةلثبلثىا ار طي بأي 

ييفيىـ كحممؾ كعبادة ربؾ  ، ك ك)عممؾ ،   ككلديؾ تتجٌمى داللة الخبلؼ بيف طرفي االستدراؾ )ماليؾى   
 .ي الخير في طرفي االستدراؾ منيا اختبلؼ رؤيتى 

ككنو يتساكؽ ػػ  ;ة مٌرة أخرل ستدٌرؾ عمييا مٌرة ، كاالستدراكيٌ لفعؿ )يكثر  في الجممة المي أيكًرد اك     
د حدكث النسبة ))تفيد تجدٌ ٌف صيغتو المضارعٌية في كٌؿ جممة كا  معجمٌيان ػػ مع تنامي الماؿ كالعمـ كتكاثرىما ، 

د مع داللتو المعجمٌية في إظيار قابمية العمـ كالماؿ لمتجدٌ  عاكرتت ، فصيغة الفعؿ  ّْٕ)ة فييا  الحكميٌ 
، كبتعبير آخر أسيمت داللتا الفعؿ )يكثر  في تقكية نفي المعنى الميستدرىؾ عميو ، كعممت في كالتنامي 

 تدرىؾ بو .الكقت عينو عمى تقكية ثبكت المعنى الميس

،ممَظا: )) فقاؿ ،عمى أٌنا شركاؤؾ في ىذا األمر   ػػ كقد قاؿ لو طمحة كالزبير : نبايعؾ قكلو )ك 

 .  ّْٖ)((َواْظَلَودماْظَعِفّٕٔمَسَؾ٧ّمَوَس٦َِّغأنماِظاِدِؿَعاَغِةم،مَوماْظُؼ٦ِّٖةمِص٨ّمَذّٕٔؼَؽأنمَوَظِؽـُٖؽَؿا

، فرفض اإلماـ شرطيما ييا بايعاه عماإلماـ في الخبلفة حتى يي ي يككنا شريكى  أفٍ  راشترط طمحة كالزبي    
داة )لكٌف  األ، استدرؾ اإلماـ ب صاحبىيومان برفض كىً راكة في الخبلفة مي ، كحتى ال يككف رفض شرط الشَّ 

 و طمحة كالزبير شريكيف في القٌكة كاالستعانة .قبكلى  بًديان مي 

بػػػ : تيقدَّر ، إذ القرينة المفظية في طرؼ االستدراؾ الثاني عمييا  ; لقياـؾ عمييا ستدرى فت الجممة المي ذً حي     
 .في القٌكة كما شريكاف كلكنٌ ، ال لستما شريكام في ىذا األمر 

عمى خبلؼ عبلقة ستدرىؾ بو )القٌكة كاالستعانة  المي ، ك  الخبلفةراد بو ستدٌرؾ عميو )األمر  كالمي بيف المي 
ريدىا مف جية ريدانيا مف جية الحكـ كالسمطة ، كاإلماـ يي ما يي يي ، فى زاكية الشراكة التي يبتغييا كٌؿ طرؼ 

 كدحض الباطؿ .، إحقاؽ الحٌؽ 

كف ضٌده ، إذ الكدٌؿ االستدراؾ في النٌص عمى أٌف اإلماـ لـ ييعًط طمحة كالزبير ذريعة لمتخٌمي عنو ، ك 
أٌف اإلماـ  االشتراؾ معو في الخبلفة ، أك يككف لبلستدراؾ داللة أخرل ىيلـ يرفضيما ، بؿ رفض شرطيما 

 ا يعتمؿ في صدرىم طمحة كالزبير مف حٌبيما لمسمطة كالحكـ .  أراد أف يكشؼ لمناس م
                                                           

ٖٗ7
 . 7ٕٔ/ ٔٚفٕٛٔٙب  ـ اٌجالغخ اٌؼوث١خ أٍَٙب ٚػٍِٛٙب 
ٖٗ1
 . 4ٖٙ، ٓ  ٕٕٓؽىّخ  / ٔٙظ اٌجالغخ  ـ



 

 

    

 

 

 

 

 

2)  : ــ داللة الخالف بـــ )لكن 

ماِب٤َّمٔإٖنمُضَِّٕؼّْ٘م:مَضاَظِتمَظَؼِّٓمَحٖؿ٧ّ: ))  ) اإلماـ قكؿمنيا ،  عٌدةه  ىذه الداللة نصكصه  كأنتجت

 .  ّْٗ)(( ِباْظَقِّٕبمَظ٥ُّمِسْؾ٣َّمَظامَوَظِؽ٤ِّمُذَفاْعم،مَرُج٢ّْمَراِظٍبمَأِب٨ّ

، الذم لـ تستبعد قريش أف يستٌؿ المعنى الميستدرىؾ عميو في النٌص ىي لعمٌي بالشجاعة ة قريش دايشى     
تكٌىـ قريش ليذا اللـ تيًرد  كحيث، الذىف منو معنى ىامشيان كأٌنو شيادة أخرل منيا بعمـ اإلماـ بالحرب 

نفيان  العمـ بالحربعف اإلماـ  ةنافيإلى االستدراؾ عمى الكبلـ األٌكؿ  بادرت لسامع ،لحضكر في ذىف اا
،   َْْ)))إذا أيريد بيا نفي الجنس عمى سبيؿ التنصيص  ، التي تيستعمؿ  لمجنسنافية )ال  الكساطة بػميؤكَّدان 

 .  )أرادكا نفي جنس العمـ بالحركب عف اإلماـ  يـأنٌ :  أمٍ 

)ال عمـ لو بالحرب  بو ؾ ستدرى ستدرىؾ عميو )شجاع  ، كالمي تظير مف النٌص أٌف العبلقة بيف المي    
 .لعدـ عممو بالحرب بزعميا   )مشتممة عمى تعريض قريش باإلماـ  خبلفٌية ،

 فيالنفيو قع التي أحصاىا البحث ك  يد مف بيف نصكص االستدراؾكلعٌؿ ىذا النٌص ىك النٌص الكح
، كقد تعكد خصكصية ىذا النٌص إلى أٌنو جاء عمى لساف قريش ستدرىؾ عميو ستدرىؾ بو ال المي عمى الكبلـ المي 

                                                           
ٖٗ4
 . ٖٙ، ٓ  7ٕؿ  ٔٙظ اٌجالغخ /ـ 
ٗٗٓ
 . 41ٔ، ٠ٕٚظو أٍئٍخ ث١ب١ٔخ فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ  /  ٖٕٓ/  ٔأٍَٙب ٚػٍِٛٙب ٚفٕٛٔٙب ـ اٌجالغخ اٌؼوث١خ  



مىعنٌية فيو بنفي الكبلـ الميستدرىؾ بو أكثر منيا مىعنٌية بإثبات الكبلـ الميستدرىؾ عميو ، كبتعبير آخر : ، كىي 
 حرصي قريش عمى نفي عمـ اإلماـ بالحرب آكد مف حرصيا عمى إثبات شجاعتو .

 

ـٖامَطاَنماظَِّّٔيمَؼُؽ٤ّٔمَظ٣ِّمَأٖغ٥ُّمَتِعَؾ٣ُّمٔإٖغ١َّماظؾَُّف٣ّٖ)) :  ) قكلوك  ماْظِؿَؿاَسمَوَظامُدْؾَطإنم،مِص٨ّمُعـَاَصَلًةمِع

م،مُصُض٦ّٔلمِع٤ِّمٍءمَذ٨ِّ م،مِع٤ِّماْظَؿَعاِظ٣َّمِظـََّٕٔدمَوَظِؽ٤ِّماْظُقَطأم م،مِص٨ّماْظٔنِصَؾاَحمَوُغْظٔفَّٕمِدؼـ١َِّ مِبَؾاِدَك مَصَقْلَع٤َّم

 .  ُْْ)(( ُحُّٓوِدكمِع٤ِّماْظُؿَعطََّؾُةمَوُتَؼاَممِسَؾاِدَكم،مِع٤ِّماْظَؿْظُؾ٦ُّع٦َّن

إلى الحركب   )بو أٌف ما دفع ف يظنكف مى أذىاف ر خامً يي  تكٌىـدفع  نٌص اإلماـ أراد بيذا الكأٌف     
ييعدُّ ك ،  عف نفسوذلؾ اإلماـ ى نفف،   ِْْ)في حطاـ الدنيا وطمعي مؾ ، ك اـ خبلفتو رغبتيوي في المي التي خاضيا أي

يمكف خاطبيف مٌمف يتٌ أحدث فراغان ذىنٌيان في نفكس المي ستدرىؾ عميو الذم يميؿ البحث إلى أٌنو الكبلـى المي نفييوي 
)لنرد المعالـ مف دينؾ ، ستدرىؾ بو مي ال واإلماـ بحٌب الدنيا كحطاميا ، ثـ سيدَّ ذلؾ الفراغ الذىني بكبلم

السامٌية ، إذ لـ يكف يكمان ))مف دعاة  اإلماـعف حقيقة ىذا الكبلـ  ؼى شى كى كنيظًير اإلصبلح في ببلدؾ  ، ك 
ركب ، كلـ يطمبيا لذاتيا ، أك ألٌم سبب مف األسباب الداعية إلييا سكل االنتقاـ لديف ا ، كدفاعان عف الح

 .  ّْْ)حقكؽ المسمميف  

نرد المعالـ مف ك)ل، لككف طرفييا )منافسة في سمطاف   ;ة بيف طرفي االستدراؾ ىي الخبلؼ كالعبلق    
 . عف دكافع اإلماـ في خكضو المعارؾ أياـ خبلفتو  إببلغان فادت أك ، معنى تخالفيف دينؾ  مي 

 

ـُِؽ٣ِّمَرُج٢ّٕمُط٢ّٖمُأِخِؾَّٕمَأِنمِذِؽُتمَظ٦ِّمَواظؾ٥َِّّ: ))  ) قكلوك  َظَػَعْؾُتممَذْلِغ٥ِّمَوَجِؿقّٝٔمَوَع٦ِِّظِف٥ِّمِبَؿِكَِّٕج٥ِّمِع

 .  ْْْ)(()صلى اهلل علٍه وآله(ماظؾ٥َِّّمِبَُّٕد٦ّٔلمِص٨ّٖمَتْؽُػُّٕوامَأِنمَأَخاُفمَوَظِؽ٤ِّم،

أقسـ اإلماـ اٌنو لك شاء أٍف ييخبر كٌؿ كاحد ))مف أيف خرج ، ككيفية خركجو مف منزلو ، كأيف يمج ،    
ككيفٌية كلكجو ، كجميع شأنو مف مطعمو كمشربو ، كما عـز عميو مف أفعالو ، كما أكمو ، كما اٌدخره في بيتو 

                                                           
ٗٗٔ
 . 1ٖٕ، ٓ  ٖٔٔوالَ  ٔٙظ اٌجالغخ /ـ  
ٕٗٗ
 . ٖ٘ٗ/  ٙثٙظ اٌٖجبغخ ٠ٕظو ـ  
ٖٗٗ
 . ٕٔ٘اٌفٍَفخ ٚاالػزياي فٟ ٔٙظ اٌجالغخ / ـ  
ٗٗٗ
 . ٖ٘ٔ، ٓ  7٘ٔؿ  ـ ٔٙظ اٌجالغخ / 



 ؾرٌ ح، كنفيي اإلماـً اإلخبارى عف تمؾ األمكر ػػ مع عممو بيا ػػ يي   ْْٓ)، كغير ذلؾ مف شؤكنو كأحكالو ، لفعؿ  
 سبب عدـ اإلخبار . ساؤالن عففي نفكس السامعيف ت

شفاقان عمييـ ; لـ ييخبرىـ   )فاًتشان السامعيف بأٌنو كاًشفان كمي جاء االستدراؾ بالحرؼ )لكٍف  مي      خكفان كا 
، كيٌتضح مف طرفي   ْْٔ)فٌضمكني عمى رسكؿ ا  أمرم ، كتي  كا في، فكأٌنو قاؿ ليـ : ))أخاؼ أٍف تغمي 

غٌيبات  ، كالثاني )كفرىـ برسكؿ ا  ، كىما االستدراؾ داللتو عمى الخبلؼ ، فطرفو األٌكؿ )عدـ إخبارىـ بالمي 
دايتيـ ، أٌف اإلماـ يتحٌدث إلى الناس بالمقدار الذم يككف فيو ى تخالفاف ، دٌؿ االستدراؾ بينيما عمىمي  معنياف

 و عنيـ .ػػػكأٌما ما ال ييطيقكنو مف عممو فيحجب

 

مَأِدَػ٧ّمِع٤ِّمَظُؽـُِتماْظَغِّٓٔرمَطَّٕاِػَقُةمَوَظ٦َِّظا: )) في المكعظة ، كبياف قرباه مف رسكؿ ا  )قكلو ك 

 .  ْْٕ)((ةَطْػَّٕمٍَّٕةَصِفمَوُط٢ّٗمٌَّٕةم،َصِفمَرٍةَشِّٓمُط٢ّٗمَوظِؽ٤ِّماظـٖأسم،

نطكم عمى الغدر كالخديعة ، فنٍفسو أدىى الناس ، بالمعنى السمبي لمدىاء المي   )ليس عمٌي    
دّْر المقطع بػػالحرؼ )لكال  المي الصافية تأبى أٍف يي  ج ))المتناع الشيء نتً كٌدرىا شيء مف ىذا الدىاء ، كقد صي

ـى  عند السامع : أدىى الناس تكٌىمان   )، كربما أثار نفيي ككنو   ْْٖ)لكجكد غيره   الذم  الغدرى  يكره عميّّ  ًل
 يجعمو أدىى الناس ؟ 

جيبان عف التكٌىـ بأٌف الغدر فجكر ، كالفجكر كفر ، كقد عٌبر النٌص جاء االستدراؾ بالحرؼ )لكٍف  مي     
عف الغدر كالفجكر كالكفر بصيغة اسـ المٌرة )فٍعمىة  ، لمداللة عمى أٌف المٌرة الكاحدة مف الغدر فجكر ، كاٌف 

 الكاحدة كفر .الفجرة 

بو ؾ ستدرى ستدرىؾ عميو )لكنتي مف أدىى الناس  ، كالمي داللة االستدراؾ ػػ ىنا ػػ عمى الخبلؼ بيف المي     
خالفة لرؤية اآلخريف الذيف يعٌدكف الغدر إلى أٌف اإلماـ لو رؤيتو المي  الداللةىذه )كٌؿ غدرة فجرة  ، كتيممح 

 فجكر ككفر .    هدىاءن ، كىك في منظار 

 
                                                           

ٗٗ٘
 . ٖٖٔ/  ٖػجبً اٌٍّٛٛٞ ، ٠ٕٚظو ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ :  ٕٖٕ/ ٓٔـ ٔفَٗ  
ٗٗٙ
 . 4ٓٙ/ ٖـ ّوػ ٔٙظ اٌجواػخ : اٌجؾوأٟ  
ٗٗ7
 . ٔٓٗ، ٓ  ٕٓٓوالَ  ٔٙظ اٌجالغخ /ـ  
ٗٗ1
 . ٖٕٔـ ِؼبٟٔ اٌؾوٚف /  



مَوَجِلق٣ّٔماْظُؼَِّٓرِةمَسِظق٣ّٔمِص٨ّمَصؽَُّّٕوامَظ٦َِّو: ))  ) قكلوك  مَظََّٕجُع٦ّام، مَوَخاُص٦ّاماظطَّّٕٔؼ٠ّٔمٔإَظ٧ّماظـِٚعَؿِة م،

َعُِّٓخ٦َّظةم،مَواْظَؾَصاِئُّٕمَسِؾقَؾٌةماْظُؼُؾ٦ُّبمَوَظِؽ٤ّٔماْظَقّٕٔؼ٠ّٔم،مَسَّٔاَب
(449)))(َْٓ  . 

في الماضي مع القطع بانتفائو ، فيترتب عمى  تٌصدر المقطع حرؼ الشرط )لك  المستعمؿ ))لمشرط    
، بمعنى أٌنيـ لـ يرجعكا إلى الطريؽ السكٌية ،   ُْٓ)ذلؾ انتفاء الخبر مع إمكاف كقكع الجزاء لك كجد الشرط  

 ، كجسيـ نعمتو .  )كلـ يخافكا عذاب الحريؽ ; لعدـ تفٌكرىـ في عظيـ قدرة ا 

مة إلى حقيقة أراد قدَّ إٌف غرضو ػػ كما يرل البحث ػػ أٌف اإلماـ اتخذه مي  إالٌ كىذا النفي لـ ييثر تكٌىمان ،     
 التفٌكر ; لككنيا عميمة كمدخكلة . عفأٌف قمكبيـ كبصائرىـ مانعة ليـ كشفيا ، ىي 

ة  ، خالفة طرفيو بعضيما بعضان ، فالطرؼ األكؿ )التفٌكر في القدرة اإللييٌ دٌؿ االستدراؾ عمى مي      
أٌف ىؤالء الغافميف مف المسمميف خالفكا  الداللةىذه معنى ، كنتج عف تخالفاف كب عميمة  ، كىما مي )القمكاآلخر 

تككف عمييا ، فالقمكب ))محؿ الفكر كالنظر ، كاألبصار  لمقمكب كالبصائر أفٍ   )الكظيفة التي أراد ا 
ترقَّبة منيما ، كىي التفٌكر تؤٌدياف الكظيفة المي كدا عي ، فقد عيطّْمتا بكثرة ذنكب اإلنساف ، كلـ تى   ِْٓ)طريؽ إليو  

 تيف .في القدرة كالنعمة اإللييٌ 

فيد ))التحٌقؽ ، كتمكيف ذلؾ لتي ; ة كلعٌؿ تركيزان مقصكدان عمى المعنى االستدراكي أجاء بجممتو اسميٌ     
 .  ّْٓ)ريو شٌؾ  ػػػب ، كال يعتػػػػػػخالجو فيو ريالمعنى في نفس السامع ، بحيث ال يي 

 

مَض٦ِّعًامَأٖنـمُأَحُّٓٚثمماظؾ٥َِّّمِبـِِعَؿِةمَوَظِؽ٤ِّم،مَظ١َّمُعِكِؾّٕٕمَشِقَّٕـممَتَّٕىمَأَظا: ))  إلى معاكية جكابان قكلو )ك 

مِضق٢َّمَذٔفقَُّٓغاماِدُؿِشٔفَّٓمٔإَذامَصِض٢ّْم،مَحٖؿ٧ّمَوِظُؽ٢ٍّّمَواْظَلِغَصأرم،ماْظُؿَفاِجّٕٔؼ٤َّمِع٤َّمَتَعاَظ٧ّماظؾ٥َِّّمَدِؾق٢ّٔمِص٨ّماِدُؿِشٔفُّٓوا

 .  ْْٓ)((اظٗشَفَّٓاءمَدٚقُّٓ:م

مف دكف  فضيمة تمقيب حمزة بف عبد المطمب بػػ )سيد الشيداء  المقطعىذا اإلماـ في يستحضر     
خاطىب بيا معاكية ; كىذا النفي نفى أٍف يككف المي  كًرد تمؾ الفضيمةقبؿ أٍف يي   )سائر الشيداء ، غير أٌنو 

                                                           
ٗٗ4
 ِبكح )كفً( . ٖٕٓ/  ٗػ١ت فٟ اٌؾَت(( اٌؼ١ٓ  ـ ))اٌلفً : 
ٗ٘ٓ
 . 4ٖٖ، ٓ  1٘ٔؿ  /ـ ٔٙظ اٌجالغخ  
ٗ٘ٔ
 . 4ٙٔـ اٌىبفٟ فٟ ػٍَٛ اٌجالغخ /  
ٕٗ٘
 . 1ٔ/  ٔٔـ ِٕٙبط اٌجواػخ : اٌقٛئٟ  
ٖٗ٘
 . ٙٔ/  ٕـ اٌطواى  
ٗ٘ٗ
 . 14ٗ، ٓ  1ٕوزبة  ٔٙظ اٌجالغخ /ـ 



خاٌطب فؤلجؿ أٌم شيء ضٌمنيا اإلماـ في كتابو جكابان السامع : إذا لـ يكف معاكية ىك المي كاؼو الستثارة تكٌىـ 
 لمعاكية ؟

كجب ذكر الفضيمة ىك اإلماـ أٌف مي  بيافـ ، بعد تقدٌ جاء االستدراؾ بالحرؼ )لكٍف  دافعان التٌكىـ المي     
بنعمة ا  عمى القيد ) بتقديمو خصيصان تماـ ىذه الغاية تككيدان ك ، كقد أكلى اإل  )التحديث بنعمة ا 

 .  ْٓٓ)الفعؿ )أيحٌدث 

ر لؾ  ك)بنعمة ا أيحٌدث  عبلقة خبلؼ رامزة خبً كنجد العبلقة بيف طرفي حرؼ االستدراؾ )غير مي 
يذه الفضيمة )تمقيب حمزة سيد الشيداء  خاطىب بجدر بدكر المي ال يي  إلى ترٌفع اإلماـ عف معاكية ، كأٌف األخير

 .   لعدـ استعداده لتقٌبؿ الحٌؽ  ;

 

مَصٔنٖنمٔرّضام،مِصق٥ِّم،موِظؾ٥َِّّمَسُّٓٗوَكمٔإَظِق٥ِّمَدَساَكمُصْؾقًامَتَِّٓصَع٤ّٖمَوَظا: )) في عيده لمالؾ األشتر  قكلو )ك 

مَوَأِعـًامُػُؿ٦ِّع١َّمِع٤ِّمَوَراَحًةمِظُفـ٦ُِّدَكم،مَدَسًةماظٗصْؾّّٔمِص٨ّ مَسُّٓٚوَكمِع٤ِّماْظَقَّٔٔرمُط٢ّٖماْظَقََّٔرمَوَظِؽ٤ّٔمِظِؾَؾاِدَكم،م،

 .  ْٔٓ)(( ِظَقَؿَغػ٢َّّمَضاَرَبمُرٖبَؿاماْظَعُّٖٓومَصٔنٖنمُصْؾِق٥ِّم،مَبِعَّٓ

بأٌف الميخاطىب تكٌىـ بعث يدعك اإلماـ عاممو إلى قبكؿ الصمح الداعي إليو العدك ، كىذه الدعكة قد ت   
; دفعان لذلؾ التكٌىـ ; ، كلذا بادر اإلماـ باالستدراؾ  منو الحذرؾ رٍ كتى  األماف مف العدك ،الصمح مدعاة إلى 

 فينقٌض عميو .، غفمة خصمو  كي ال يستغؿٌ  الحذر مف العدكككف القبكؿ بالصمح ال يمنع مف ل

ألٌف العبلقة بيف طرفي االستدراؾ كذلؾ ، إذ الطرؼ األٌكؿ  ;داللة االستدراؾ في ىذا النٌص خبلفٌية     
أٌف داللة إببلغ عف ة ميخالفمف العدك  ، كيرشح عف ىذه ال   ، كالطرؼ اآلخر )الحذران صمح فَّ عدفال تفيو )

 قبكؿ الصمح مع العدٌك ال يعني الحكـ عمى سريرتو بالخير كالصبلح ، فربما كاف الصمح مكيدة كالتفافان .  

 

م;مِع٤َّمِب١َّمَأُس٦ُّذمٔإٚغ٨ّماظؾَُّف٣ّٖمَأَحُُّٓط٣ِّمَؼُؼ٦َّظ٤ّٖمَظا: ))  ) قكلوك  مَوُػ٦َّمٔإظَّامَأَحّْٓمَظِقَّٗمِظَلٖغ٥ُّماْظِػِؿـَِة

م،مَسَؾ٧ّمُعِشَؿِؿ٢ّْ م،مُعِضؾَّاِتمِع٤ِّمَصْؾَقِلَؿِعِّٔماِدَؿَعاَذمَع٤ّٔمَوَظِؽ٤ِّمِصِؿـٍَة  َؼُؼ٦ّلمُدِؾَقاَغ٥ُّماظؾ٥ََّّمَصٔنٖنماْظِػَؿ٤ّٔ

                                                           
ٗ٘٘
 . ١َٕٕ4و ا١ٌّياْ / ، ٚاٌجؾش اٌلالٌٟ فٟ رف ٖٗٙـ ٠ٕظو فٖبئٔ اٌزواو١ت /  
ٗ٘ٙ
 . ٘ٙ٘، ٓ  ٖ٘وزبة  /ـ ٔٙظ اٌجالغخ  



﴿:  
   

﴾(ْٕٓ   (ْٖٓ  . 

ـي   ْٗٓ)الفتنة لفظ مشترؾ بيف معافو مختمفة ترجع إلى أصؿ كاحد ىك االختبار كاالمتحاف     ، فنيىى اإلما
خفٌي :  استفياـينطكم عمى  ل السامعغان ذىنٌيان لدالنيي أحدث فراىذا مف الفتنة ، ك   )عف االستعاذة با 

 ذ مف الفتنة ؟ستعى ذ إذا لـ يي استعمَـّ يي 

كىنا كانت كظيفة االستدراؾ مؿء الفراغ الذىنٌي بعد أٍف بٌيف اإلماـ أٌف االستعاذة إٌنما تككف مف     
، بٌلت الفتف ))التي يستمـز الكقكعي فييا الضبلؿى عف سبيؿ ا ، كالخركج في الماؿ عف كاجب العدؿ ضً مي 

 .  َْٔ)كاٌتباع اليكل  ، كصرفو في إمداد الشيكات 

اؾ في النٌص عمى الخبلؼ ، إذ طرفو األٌكؿ )الفتنة  ، كطرفو اآلخر )مضبٌلت الفتف  ، دٌؿ االستدر     
لصدقيا عمى الماؿ كالبنيف ، ; ستعاذ منيا كبينيما عبلقة عمـك كخصكص ، فػػػ ))الفتنة أعـٌ مف الفتنة المي 

، كيتبٌدل مف داللة   ُْٔ)ما  عباده ، كاختباره ليـ بيما ، كىما غير ميستعاذ مني  تعالى)باعتبار ابتبلء ا 
بعد الصحيح ، عف مفيـك االستعاذة االستدراؾ ػػ  بكساطةػػ بمغ الميخاطىب أالخبلؼ في النٌص أٌف اإلماـ 

    . يا الخاطئاستبعاد مفيكم

 

 الفصل الثالج
ني 

 
 دالالت اإلضراب واالستدراك السياقي

                                                           
ٗ٘7
 . 1ٕ / األٔفبيـ ٍٛهح  
ٗ٘1
 . ٘ٔٙ، ٓ  4ٖؽىّخ  /ـ ٔٙظ اٌجالغخ  
ٗ٘4
 . 7ٖٗـ  7ٕٗ/  ٗـ ٠ٕظو ِمب١٠ٌ اٌٍغخ  
ٗٙٓ
 . 1ٔٗ/  ٘ـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اٌجؾوأٟ  
ٗٙٔ
 . ٔفَٗـ  

 



 يف نهج البالغة 
 

 ادلبحج األول  
 
 . : داللتا اإلضراب السياقي
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  مدخل

عمػى كػٌؿ كاحػدو يمكػف أف نصػطمح في فىصػمىي الرسػالة األكؿ كالثػاني ما تقٌدـ مف اإلضراب كاالستدراؾ 
يرصػػػدكف ىػػػذيف  كييفة ؛ ألٌف النحػػػ، كعمٌػػػة التسػػػمية ىػػػذه بادٌيػػػ نحػػػكمٌ كاالسػػػتدراؾ ال مٌ نحػػػك ال منيمػػػا باإلضػػػراب

 األسمكبيف حيث حٌمت أداة مف أدكاتيما في الكبلـ .  

كف كجكدىمػػػا إلنتػػػاج اإلضػػػراب لكػػػٌف ثمػػػة إضػػػرابان كاسػػػتدراكان خػػػالييف مػػػف األدكات التػػػي يشػػػترط النحكٌيػػػ
، فػاألكؿ   ِْٔ)كاالسػتدراؾ السػياقي االصػطبلح عميػو باإلضػراب السػياقيٌ  كاالستدراؾ النحكييف ، كىك ما يمكف

لحاظ أدكاتو ، بؿ جعؿ غياب األداة شرطان لتحميؿ النصكص التي  ػػ مف غيرمفيكمان ػػ ى باإلضراب عنى منيما يي 
يصدؽ عمييا مفيـك اإلضراب )االنتقاؿ مف شيء إلى آخػر إمػا عمػى جيػة اإلبطػاؿ لػؤلكؿ ، أك االنتقػاؿ عنػو 

بسػبب مػف أٌنػو ))انصػب جػٌؿ  ة مف تسمية ىذا النكع باإلضػراب الببلغػي أيضػان ;شاحٌ مف غير إبطاؿ  ، كال مي 
                                                           

ٕٗٙ
 . 7٘اإلضواة ٚاالٍزلهان فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ )ثؾش( /  ـ ٠ٕظو



الببلغيػػيف فػػي دراسػػتيـ ليػػذا األسػػمكب عمػػى مميػػزات السػػياؽ الػػذم يقػػع فيػػو ، كالمعنػػى الببلغػػي الػػذم اىتمػػاـ 
، إذ ))أف السػػػمة البػػارزة عمػػى تعريػػػؼ النحػػكييف تقييػػده بحػػػركؼ  بالػػػة اإلضػػراب النحػػكمٌ ليكػػكف قً   ّْٔ)يػػو  ؤدّْ يي 

اقي فػػي قبالػػة اإلضػػراب ، كػػذلؾ يكػػكف اإلضػػراب السػػي  ْْٔ)معينػػة ، اشػػترطكا كجكدىػػا فػػي أسػػمكب اإلضػػراب  
األدكاتػػي ، كال ييفيػػـ مػػف ىػػذا التقابػػؿ أننػػا فػػي اإلضػػراب األدكاتػػي فػػي غنػػى مطمػػؽ عػػف السػػياؽ ، بػػؿ السػػياؽ 

عمػػػى كػػػبل النػػػكعيف ، غايػػػة مػػػا فػػػي األمػػػر أف الػػػدارس فػػػي اإلضػػػراب األدكاتػػػي يمحػػػظ حػػػرؼ تػػػو يفػػػرض ىيمن
قابػؿ مػف المي  ا الشػؽٌ أك لـ يفد ، أٌمػ لؾ الحرؼ إضرابان اإلضراب أكالن ، ثـ يستيدم بالسياؽ لمعرفة ما إذا أفاد ذ

 السياؽ الداٌؿ عمى األسمكب ، كمف ىنا جاءت تسميتو بالسياقي . و إاللاإلضراب فبل اتكاء 

كما قيؿ عف اإلضراب ينطبؽ نفسو عمى االسػتدراؾ ، إذ سػيتعقب البحػث المػكارد التػي يشػمميا مفيػـك 
 .  كييفدكف تعكيؿ عمى أدكاتو كأساليبو المعيكدة لدل النحمف  كبلـ سابؽ )رفع تكىـ يتكلد مف  االستدراؾ

 : ان منياأمكر  الدراسة السياقيةىذه لعؿ مف فكائد 

كاستشػػعاره أسػػمكبي اإلضػػراب كاالسػػتدراؾ ، فرٍصػػدي مكاضػػع لممتمقٌػػي ، الػػذكؽ المغػػكم  االعتمػػاد عمػػىػػػػ زيػػادة ُ
فػة  ليمػا فحسػب ، بعػد أف نٌحينػا األدكات كاألسػاليب النحكيػةؽ المغػكم ىذيف األسػمكبيف قػائـ عمػى التػذكٌ  الميتعارى

 دؿن عمى مكضع كٌؿ أسمكب . مي  ذكقيٌ  نتجة ليما ، اكتفاءن بتكاشج سياقيٌ المي 

ػػ إيجػاد البػديؿ المناسػب كاليسػير فػي آفو ، لئلضػراب كاالسػتدراؾ األدكاتيػيف ، فمػك قارنػا بػيف إضػراب أدكاتػي ِ
ا ناسػػبان كيسػػيران ، أٌمػػاسػػتدراؾ أدكاتػػي كآخػػر سػػياقي ، لكجػػدنا أف الثػػاني فػػي كػػؿن منيمػػا مي كآخػػر سػػياقي ، كبػػيف 

مػف القكاعػد المعياريػة التػي يحتػاج اإللمػاـ بيػا ه خمػكٌ مل نظيػره األدكاتػي ، كأمػا ييٍسػره فؤدٌ ؤدم ميػو ييػمناسبتو فؤلنٌ 
جػػادة اسػػتعماليا ، غيػػر ىػػٌيف مػػف ال ان ، إعػػادة إنتاجيػػا سػػمككان لغكٌيػػ ـٌ الكػػافي السػػتيعابيا ، كمػػف ثىػػ الػػذىنيٌ  كػػدٌ كا 

د كلٌػ، كىي االختبلؼ كالتعارض في تمؾ القكاعد ، ممػا يي  ناىيؾ عف حالة ال تكاد تسمـ منيا قكاعد باب نحكمٌ 
فػي ىػذيف ، كبعبارة أخػرل تكػكف الدراسػة السػياقٌية ىػذه خطػكة نحػك تيسػير النحػك  ميتكٌمـال لدلإرباكان كاضطرابان 

 األسمكبيف .

سمكب كاجيتاف : إحداىما نحكٌية تشترط األدكات ، يككف لؤلػػ تنٌكع الطرؽ في تأدية الفكرة الكاحدة بمعنى أف ّ
كتسير عمى كفؽ القكاعد الميقٌررة لكٌؿ أسمكب ، كاألخرل ببلغٌية تعتمد السياؽ بدرجة أساس ، كلمميتكٌمـ الحرٌية 

 ة لذكقو المغكٌم كثقافتو ، كالميبلئمة قبؿ ىذا كذاؾ لميقتضى الحاؿ .في اختيار الطريقة الميناًسب

يـ اختمفكا في المصطمح الداٌؿ الببلغييف القدماء إلى االستدراؾ السياقي غير أنٌ  عدد مفكقد تنٌبو     
عميو اختبلفان كبيران ، فقد اصطمحكا عميو باصطبلحات كثيرة منيا االلتفات كاالنصراؼ أك الصرؼ أك 

                                                           
ٖٗٙ

 ـ ٔفَٗ . 
ٗٙٗ

 ـ ٔفَٗ .



)االلتفات   ، بيد أفٌ   ْٓٔ)العتراض أك االستدراؾ أك الرجكع أك مخالفة ظاىر المفظ معناه أك شجاعة العربيةا
مـ البياف التي ))خبلصة ع عدٌ ، كعمى الرغـ مف ككنو كاحدان مف العمـك التي تي   ْٔٔ)ىك المصطمح األكثر شيرة

، فقد لقي ىذا المصطمح ))قدران غير قميؿ مف   ْٕٔ)لييا تستند الببلغة ، كعنيا ييعنعف  ا  حكليا ييدندف ، ك 
، ىذا عمى مستكل المصطمح   ْٖٔ)ػ مصطمح ببلغي آخر  ػػ فيما نرل ػالخمط كاالضطراب لـ يتعرض لمثمو 

. 

  ْٗٔ)ىػ  ، كىك مبتدع المصطمح لـ ييًرد بو غير االستطرادُِّأما مف حيث داللتو فاألصمعي )ت    
ثبلثة إلى ىػ  ، ثـ انقسـ الببلغيكف إزاء داللة المصطمح ْٖٔ)ت   َْٕ)، كىك بيذا المعنى عند القرطاجني

 أقساـ :

القسـ األكؿ : يقصر المصطمح عمى ظاىرة التحٌكؿ األسمكبي في التعبير كاالنتقاؿ بالضمائر مف الخطاب 
ة بف إلى الغيبة كبالعكس ، كمف التكٌمـ إلى المخاطب كبالعكس كىكذا ، كاشير مف مٌثؿ ىذا الفريؽ أسام

 .  ُْٕ)ىػ ّٕٗب القزكيني )تػػػػػػػػػػػػػىػ  كالخطئِٔىػ  كالسكاكي )تْٖٓمنقذ )ت

القسـ الثاني : يعٌمـ المصطمح بحيث يشمؿ التحكؿ األسمكبي في التعبير ، كما يشمؿ التحٌكؿ في المعنى ، 
ىػ  ، إذ عٌرؼ ِٔٗ)ت كالتحٌكؿ المعنكم غالبان ما يراد بو االعتراض ، كمٌمف تبٌنى ىذا الرأم ابف المعتز

االلتفات بأٌنو ))انصراؼ المتكمـ عف المخاطبة إلى اإلخبار ، كعف اإلخبار إلى المخاطبة ، كما يشبو ذلؾ ، 
، كمٌمف يقصره عمى االعتراض ابف   ِْٕ)كمف االلتفات االنصراؼ عف معنى يككف فيو إلى معنى آخر  

ر آخذان في معنى ، ثـٌ يعرض لو غيره ، فيعدؿ عف ىػ  ، إذ يقكؿ : ))كسبيمو أف يككف الشاعْٔٓرشيؽ )ت
ـٌ يعكد إلى األٌكؿ مف غير أف يخٌؿ في شيء ممٌ ، األٌكؿ إلى الثاني فيأتي بو   .  ّْٕ)ا يشد األٌكؿ  ث

ىػ  ، فقد نأل بالمصطمح عف التحٌكؿ األسمكبي ، كقصره ِّٕالقسـ الثالث : كيمثمو قدامة بف جعفر )ت 
قاؿ : ))كىك أف يككف الشاعر آخذان في معنى ، فكأٌنو يعترضو إما شٌؾ فيو أك ظٌف عمى التحٌكؿ في المعنى ف

                                                           
ٗٙ٘
 . 44ٕـ  4ٕٙ/ ٔـ ٠ٕظو ِؼغُ اٌّٖطٍؾبد اٌجالغ١خ ٚرطٛه٘ب  
ٗٙٙ
 . ٠ٕٔٔظو أٍٍٛة االٌزفبد فٟ اٌجالغخ اٌموآ١ٔخ  / ـ  
ٗٙ7
 . ٗ/  ٕـ اٌّضً اٌَبئو فٟ أكة اٌىبرت ٚاٌْبػو  
ٗٙ1
 . ٕٔ/ ة االٌزفبد فٟ اٌجالغخ اٌموآ١ٔخ ـ أٍٍٛ 
ٗٙ4
رنوو والِبً صُ رلفً ػ١ٍٗ والِبً أعٕج١بً ػٕٗ ، صُ روعغ ئٌٝ األٚي(( فٓ اٌجل٠غ :  ْْ ، ٚاالٍزطواك ٘ٛ ))أ ٕ: ٘بِِ هلُ ـ ٠ٕظو ٔفَٗ  

 . ٙٓٔػجل اٌمبكه ؽ١َٓ / 
ٗ7ٓ
 . ٖٗٔـ ٠ٕظو ِٕٙبط اٌجٍغبء /  
ٗ7ٔ
 1٘/  ٕ، ٚاإل٠ضبػ  4ِٙٚفزبػ اٌؼٍَٛ /  ، ٕٓٓ/ ل اٌْؼو ـ ٠ٕظو اٌجل٠غ فٟ ٔم 
ٗ7ٕ
 . 1٘ـ اٌجل٠غ : اثٓ اٌّؼزي /  
ٗ7ٖ
  ٘ٗ/  ٕـ اٌؼّلح فٟ ِؾبٍٓ اٌْؼو ٚآكاثٗ ٚٔملٖ   



 ا أف يذكر سببو ، أك يحؿٌ بأٌف راٌدان يرٌد عميو قكلو ، أك سائبلن يسألو عف سببو ، فيعكد راجعان إلى ما قدمو فإمٌ 
 .  ْْٕ)الشٌؾ فيو  

ضربيف ، يتفؽ في ثانييما مع ما ذىب إليو ىػ  االلتفات عمى ّٓٗتأبك ىبلؿ العسكرم )قد جعؿ ك    
يككف  فٍ أفو بػ ))لتفات منحى داللٌيان فعرٌ ىػ  مٌمف نحا باالْٓٔ، كييعٌد ابف أبي اإلصبع المصرم )  ْٕٓ)قدامة
و متى اقتصر نٌ أما ، فيعرض لو  يفرغ مف التعبير عنو عمى كجوو  فيو إلى أفٍ  مرٌ ـ آخذان في معنى ، فيى تكمٌ المي 

دار كاف معناه مدخكالن مف كجو غير الكجو الذم بنى معناه عميو ، فيمتفت إلى الكبلـ فيزيد فيو عمى ىذا المق
ؿ    .  ْٕٔ)ما يخٌمص معناه مف ذلؾ الدَّخى

ثيف ، ففضبلن عف االختبلؼ في التسمية حدى الببلغييف المي إلى كامتٌد ىذا االختبلؼ حتى كصؿ   
المعاني أك البديع ، كراح باحث معاصر يجد تعميبلن لمف نسب كالداللة فقد اختمفكا في اعتداده ضمف عمـ 

، كلعٌؿ فيما تقٌدـ مف تشٌظي آراء   ْٕٕ)االلتفات إلى عمـ المعاني ، كتعميبلن آخر لمف ينسبو إلى عمـ البديع
يف ، سببان حاؿ دكف تبمكر رؤية قدامة في أذىاف الببلغيػػ مصطمحان كداللة كتبكيبان ػػ الببلغييف في االلتفات 

مف مفيـك االستدراؾ ػ نحكيان ػ ، كبيذا التشظي قيًطعت  ان ػ قريبػان ببلغيٌ  ػتمؾ الرؤية التي ترل مفيـك االلتفات ػ
 .الصمة بيف مفيكمي المصطمحيف 

و ))التعبير عف المعنى أنٌ عمى  ف يالمتأخر كأمارة قطع الصمة تمؾ أٌف االلتفات استقٌر لدل الببلغييف 
الثبلث التي ىي التكٌمـ كالخطاب كالغىيبة ، بعد التعبير عف ذلؾ المعنى بطريؽ آخر مف بطريؽ مف الطرؽ 

 ،  ْٖٕ)الطرؽ الثبلث ، بشرط أف يككف التعبير الثاني عمى خبلؼ ما يقتضيو الظاىر ، كيترقبو السامع  
حيث يككف المفيـك الذم كضعو أسامة بف منقذ  مىػ عػالمتأخريف  لدلػ ػكىذا يعني استقرار المصطمح 

 .االلتفات مقتصران عمى التحٌكؿ األسمكبي بالضمائر 

كلعٌؿ المسكغ لتقييد االلتفات بيذا المفيـك ىك لتسييؿ ضبط المصطمح كتقعيده ، بخبلؼ ما لك كاف 
يشمؿ التحٌكؿ في المعنى ، بحيث يدفع تكٌىمان ترٌتب عمى الكبلـ السابؽ ، الذم يمكف درجو تحت عنكاف 

إاٌل  ف تحديدهرؤية قدامة بف جعفر ، كابف أبي اإلصبع المصرٌم ، فيذا المعنى ال يمكااللتفات حسب 
 باالتكاء عمى السياؽ ، كالتذٌكؽ لو .

                                                           
ٗ7ٗ
 . ٓ٘ٔـ ٔمل اٌْؼو /  
ٗ7٘
 . 4ٕٖـ ٠ٕظو وزبة اٌٖٕبػز١ٓ /  
ٗ7ٙ
 .ٕ٘ٔاٌزؾج١و / ـ رؾو٠و  
ٗ77
 . 7ٕـ  7ٔـ اٌجالغخ اٌؼوث١خ فٟ ضٛء ِٕٙظ ِزىبًِ /  
ٗ71
 . ٔٓٔ، ٚػٍُ اٌّؼبٟٔ كهاٍخ ٚرؾ١ًٍ  /  1ٕٓ، ٠ٕٚظو : ثالغخ اٌزواو١ت / ٓ٘ٔاٌىبفٟ فٟ ػٍَٛ اٌجالغخ / ـ  



ا اإلضراب السياقي فقد عٌرؼ بعض الببلغييف بعض أقساـ البديع ىذا عف االستدراؾ السياقي ، أمٌ     
 شيرىا مصطمحاف :أراب انطباقان ما ، ك نت البحث مف ادعاء انطباقيا عمى اإلض، مكٌ  اتبتعريف

ا يصحٌ  َـّ المذىباف في المعنى حتى يتقاكما ، ثي  يتضادٌ  ػ التغاير عند ابف رشيؽ ، إذ عرٌفو ))كىك أفٍ ُ
ما عمى اإلضراب االنتقالي ، فالمعنى األكؿ كالثاني فيو  ، فيذا التعريؼ ينطبؽ إلى حدن   ْٕٗ)جميعان  

التغاير عند صاحب العمدة مف اإلضراب البيت الذم مٌثؿ بو ، كىك قكؿ  ز مقاربةعزٌ ا يي صحيحاف ، كممٌ 
 بعض العرب :

ؽالاظّٓعاءماظشاصقاتمُتمالمؼشّٕب٦ّنمدعاءػ٣ّمبلطػف٣ّمممممممإٓنمممممممممممممممممممممممم
(480)

مم

و أرقى مف سابقو ، نٌ أغير  المعنى في الشطر األكؿ صحيح ، كالمعنى في الشطر الثاني كذلؾ ، نجد أفٌ 
 كلك كضعت )بؿ  في بداية الشطر الثاني لصٌح المعنى .

، كىذا   ُْٖ)و ))العكد إلى الكبلـ السابؽ بالنقض لنكتة  ػ الرجكع عند الخطيب القزكيني الذم يعرفو بأنٌ ِ
 ا يشيد لذلؾ البيتي ، كممٌ  التعريؼ يكاد ينطبؽ عمى الشؽ اآلخر مف اإلضراب ، كىك اإلضراب اإلبطاليٌ 

 لمرجكع ، كىك قكؿ الشاعر :الذم مٌثؿ بيا 

ّٕػاماِّرواحمواظّٓؼ٣ّّٓمممممبؾ٧ّموشٖقضّٟمباظّٓؼارماظيتمملمؼعػفاماظِؼممممممممممممممممممم
(482)

مم

دـ ، ثـ نقض ىذا المعنى بػحرؼ اإلضراب )بمى  ، الديار لـ يعفيا القً  فالشاعر قٌرر في الشطر األكؿ أفٌ 
 رىا ...  . دـ كغيَّ عفاىا القً ر بػ )بمى قدَّ ة التي تي الجممة اإلبطاليٌ  ؼى كحذى 

بنكعيو أحسف حاالن مف تمؾ  الميكًمئاف إلى اإلضراب السياقيٌ ك  آنفان المذككراف كلـ يكف المصطمحاف    
د حدَّ لعدـ اجتماع كممة الببلغييف القدماء عمى مفيـك مي  ; صطمحات التي ألمحت إلى االستدراؾ السياقيٌ المي 

ر  ، كسماه بعضيـ ؿ أطمؽ عميو بعض الببلغييف اسـ )التغايي ليذيف المصطمحيف ، فالمصطمح األك 
 .  ّْٖ)ةمصطمح مف ىذه الثبلث ؼ  ، مع اختبلؼ في داللة كؿّْ )التمطُّ  غايرة  ، كسيمّْي أيضان )المي 

                                                           
ٗ74
 . ٓٓٔ/  ٕـ اٌؼّلح  
ٗ1ٓ
 . ٓٓٔ/  ٕ، ٚ٘ٛ ِنوٛه فٟ ػلك ِٓ اٌىزت اٌجالغ١خ ٠ٕظو ِٕٙب اٌؼّلح ّٛا٘ل اٌؼوث١خ فٟ ػضو ػٍٝ اٌج١ذ فٟ اٌّؼغُ اٌّفًٖ ـ ٌُ أ 
ٗ1ٔ
، ّٟٚٚ اٌوث١غ ثأٌٛاْ اٌجل٠غ فٟ ضٛء األٍب١ٌت  1ٕٕ/  ٕٚغب٠خ األهة ، ٠ٕٚظو فيأخ األكة  4ٖ٘ـ اٌزٍق١ٔ فٟ ػٍَٛ اٌجالغخ /  

 . 7ٓاٌؼوث١خ  / 
ٗ1ٕ
 . ٖٔٔـ اٌج١ذ ِطٍغ ل١ٖلح ٌي١٘و ثٓ أثٟ ٍٍّٝ ، ٠ٕظو ك٠ٛأٗ /  
ٗ1ٖ
 . 4َٖٙٛ اٌجالغخ / ، ٚاٌّؼغُ اٌّفًٖ فٟ ػٍ ٖٗٓ/  ٕـ ٠ٕظو ِؼغُ اٌّٖطٍؾبد اٌجالغ١خ  



مصطمح داللة    ، كلكؿٌ   ك )اعتراضان ي )استدراكان مّْ ي )رجكعان  كما سي مّْ ا المصطمح اآلخر فقد سي كأمٌ    
 .   ْْٖ)ىا آخركف، كيردٌ  بعضيرتضييا 

استثمار رؤية بعض الببلغييف  و كاف ممكنان نٌ أنسبيان  لعرض المقتضبف ىذا اكما يريد البحث بمكغو م   
 ر كالرجكع التي تمتقي مع اإلضراب النحكمٌ ، كرؤية بعض آخر منيـ لمتغايي  بة لمفيـك االستدراؾ النحكمٌ قارً المي 

ضراب ببلغيٌ ؾ الرؤيتيف في إنتاج تين، كتكظيؼ  يف ، يف ، مكازييف لبلستدراؾ كاإلضراب النحكيٌ استدراؾ كا 
مد األدكات في االستدالؿ عمى عتى في االستدالؿ عمييما ، مثمما تي  ػػ أك غير نصيٌ  ان نصيٌ  ػيعتمداف السياؽ ػ

ة يٌ ببلغيف ، كلربما أمكف بعد ذلؾ في خطكة متقدمة إيجاد عدد مف األساليب الاالستدراؾ كاإلضراب النحكيٌ 
يككف لكؿ أسمكب كاجيتاف : إحداىما نحكية تشترط األدكات كتسير  ة ، بمعنى أفٍ ية لمثيبلتيا النحكيٌ كازً المي 

عمى كفؽ القكاعد المقررة لكؿ أسمكب ، كاألخرل ببلغية تعتمد السياؽ بدرجة أساس ، كلممتكمـ الحرية في 
آراء الببلغييف في تحديد المصطمح أكالن ، كتحديد  اختيار الطريقة المناسبة لذكقو كثقافتو ، غير أف تشتت

غي كاالستدراؾ ة كاإلضراب الببلز أساليب ببلغيٌ فرً دة تي كحَّ ة مي المفيـك المراد ثانيان حاؿ دكف تبمكر رؤية ببلغيٌ 
د مدلكؿ المصطمح في عرؼ خاٌص بعينو ، كعرؼ النحاة أك النٌقاد ال يتعدٌ  ، إذ ينبغي ))أفٍ الببلغي كغيرىما 

اٌل كاف ىذا التعدُّد سببان في البمبمة كالتردُّد في الفيـ       .  ْٖٓ)، كا 

عف البدؿ ، كييف اإلضراب السياقي مف حديث النح لمح إمكانٌيةنعـ تجدر اإلشارة إلى أمر ميـ ىك   
اختبلؼ بيف ػ عمى ػبايف ، كىذا األخير ينقسـ قسميف أك ثبلثة حدىا ىك البدؿ المي أإذ يقسمكنو أربعة أقساـ ، 

ريده مف تي  بدؿ لفظان تي  فٌ أ، فبدؿ البداء ىك ))  ْٖٔ)ػ احدىا بدؿ البداء أك بدؿ اإلضراب ، كبدؿ الغمطػ كييفالنح
 أفٌ  ونفساإلضراب السياقي بدؿ البداء لو مفيـك  ا يشيد أفٌ ، كممٌ   ْٕٖ)عنو   ، ثـ أضربتى  أكالن  وي لفظ أردتى 

 .  ْٖٖ)بدؿالؿ منو ، كبيف بدى يستحسنكف كضع أداة اإلضراب )بؿ  بيف المي  كييفالنح

متضامنة ػ تأتي ػمف حيث اعتمادىا السياؽ  ػيف ػعني بيا اإلضراب كاالستدراؾ السياقيٌ أكىذه المحاكلة 
 حاجةو عاصريف الذيف يذىبكف إلى إمكانٌية إنتاج بعض األساليب مف غير الباحثيف المي مف  عددمحاكالت ل مع

شرطان لتحققو ، منيا عمى سبيؿ المثاؿ إمكانية إنتاج  كيكفىا النحعدُّ إلى كجكد أدكات ذلؾ األسمكب التي يى 
تمادان عمى السياؽ أسمكب القصر مف دكف المجكء إلى طرائقو المشيكرة كالمعركفة في كتب الببلغة ، بؿ اع

                                                           
ٗ1ٗ
 ، ٕٓـ 4ٔ/  ٖ، ِٚؼغُ اٌّٖطٍؾبد اٌجالغ١خ  1ٕٕ/  ٚغب٠خ األهة ـ ٠ٕظو فيأخ األكة 
ٗ1٘
 . ٖٕٔـ اعزٙبكاد ٌغ٠ٛخ /  
ٗ1ٙ
 . ٕٓ، ِٚؼغُ اٌّٖطٍؾبد إٌؾ٠ٛخ ٚاٌٖوف١خ /  ٖٓٗ/  ٖـ ٠ٕظو أٚضؼ اٌَّبٌه ئٌٝ أٌف١خ اثٓ ِبٌه :  
ٗ17
 . ٖٕٗ/  ٔـ اٌّموة  
ٗ11
 . 4ٙٔ/  ٕ، ّٚوػ اٌزٖو٠ؼ ػٍٝ اٌزٛض١ؼ  ٗٓٗ/  ٖ، ٚأٚضؼ اٌَّبٌه  ٖٕٗ:  ٔـ ٠ٕظو اٌّموة  



نيا محاكلة أخرل الستفادة ، كم  ْٖٗ)طبلحيعمى ىذا النكع مف القصػر القصرى غير االص ؽطمى نفسو ، كيي 
ر ال تتجافى كىذه الفكرة   َْٗ)كالمكقؼ الكبلمي، مف السياؽ  النفي  .، كقد تككف ثمة أساليب أيخى

درس البحث اإلضراب السياقي بداللتيو : اإلبطالية كاالنتقالية في مبحث كاحد ، كاالستدراؾ السياقي        
بدالالتو : النقيضية كالضدية كالخبلفية في مبحث كاحد أيضان ، كلـ ييفًرد لكٌؿ كاحدة مف الدالالت السابقة 

جيد البحث انصٌب في  ف الرسالة ، بسببو مف أفٌ مبحثان خاٌصان بيا كما ىك الحاؿ في الفصؿ األكؿ كالثاني م
ٌف قمة النصكص المدركسة في كٌؿ مبحث  الفصؿ الثالث عمى استكناه السياؽ اإلضرابي كاالستدراكي ، كا 

 حالت دكف تخصيص مبحث لكٌؿ داللة . 

يتمٌثؿ كتجدر اإلشارة إلى الضابط الذم عمى أساسو فيًرزت النصكص المدركسة في ىذا الفصؿ ، ك        
مـ كاحدان كالكبلـ الثاني أرقى تكٌ كاف المي  فٍ ف مختمفيف فيك إضراب إبطالٌي ، كا  بأٌنو إذا ضـٌ النٌص كبلميف لقائمي

ذا كأٌما مع كحدة المتكمـ كعدـ الترٌقي مف سابقو فيذا اإلضراب االنتقالٌي ،  بيف الطرفيف فذاؾ االستدراؾ ، كا 
كأضرب عنو يككف مف قبيؿ اإلضراب اإلبطالي ; الختبلؼ القائؿ ره عرض قائؿ النٌص كبلمان لغيره ، ثـ حاك 

ؿ مف المبحث األكؿ .سبعنصكص الكمف ىذا النمط ال،    ة األيكى

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ٗ14

 . ٖٓ٘:  ٔ، ٚاٌجالغخ اٌؼوث١خ أٍَٙب ٚػٍِٛٙب ٚفٕٛٔٙب  ٖٗٔـ  ٖٖٔ /ـ ٠ٕظو أٍب١ٌت اٌمٖو فٟ اٌمواْ اٌىو٠ُ ٚأٍواه٘ب اٌجالغ١خ 
ٗ4ٓ

 . ٖٕٔٔٙظ اٌجالغخ )ِبعَز١و( /  أٍٍٛة إٌفٟ فٟٚ،  7ٔٔـ  7ٓٔـ ٠ٕظو اٌظٛا٘و اٌٍغ٠ٛخ فٟ اٌزواس إٌؾٛٞ  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلضراب السياقي   تدالال :المبحث األول 
 

ىذا النكع مف  التمٌعف في نصكص نيج الببلغة ذات الداللة عمى اإلضراب السياقٌي ييفرز أفٌ  
اإلضراب كرد بطرائؽ ًعٌدة مف غير أٍف تككف لو ضابطة معينة ، فقد يأتي باالستئناؼ ، أك بالحاؿ أك 

 ما  ، كغيرىا مف الطرائؽ .بالعطؼ كحده ، أك بو مع اسـ التفضيؿ ، كربما دٌلت عميو )إنٌ 

م،)صلى اهلل علٍه وآله(ماظؾ٥َِّّمَرُد٦ّٔلمَسَؾ٧ّمَأْطُِّٔبمَأَتَّٕاِغ٨ّ:)) ()فمٌما جاء باالستئناؼ قكؿ اإلماـ 

 . (9ٔٗ)((َع٤ِّمَصَّٖٓض٥ّمَأٖوُلمَظَلَغامَواظؾ٥َِّّ

النٌص إذا ضـٌ كبلميف لقائميف مختمفيف يعد ابطاليا كاف ه البحث مف أف ر الذم ارتآبناءن عمى المعيا    
الكبلـ األكؿ )تيمة الكذب عمى الرسكؿ    أفٌ ; بسبب مف ىذا النٌص مصداقان لئلضراب اإلبطالي السياقي 

 ، كبذا تنتفي كحدة القائؿ .ليس لئلماـ ، إنما ىك لآلخر ، فأكرده اإلماـ ثـ أبطمو 

حاكر ، كفي ىذا المقطع يي   ِْٗ)الخطاب في النٌص عاـ ))لكؿّْ مف أساء الظف في حقو   يبدك أفٌ 
  . وآله()صلى اهلل علٍه عمى رسكؿ ا بالكذب  مف اتيمواإلماـ 

استفياـ إنكارم تكذيبي ، كىك ))يككف لفعؿ لـ يحصؿ ، أك لف  صكرةكجاء اإلماـ بتمؾ التيمة عمى    
ـي ، بمعنى انو اتًُّيـ بفعؿ لـ يصدر عنو ، كلف يصدر ، كأيكًرد   ّْٗ)يحصؿ   إلبطالو في النٌص ;  االتيا

                                                           
ٗ4ٔ
 . 1ٔ، ٓ  7ٖوالَ  /ـ ٔٙظ اٌجالغخ  
ٗ4ٕ
  ّٟ  . ٙٔٔ/ ٗـ ِٕٙبط اٌجواػخ : اٌقٛئ
ٗ4ٖ
 . ٗ٘ـ كهاٍبد فٟ اٌجالغخ اٌؼوث١خ /  



عمى ، فأبطؿ اإلماـ تيمة الكذب بالتصديؽ  )كا ألنا أٌكؿ مف صدقو  السياقيٌ  بالكبلـ اإلضرابي اإلبطاليٌ 
 .  ْْٗ)كجكديهي مع كجكد اآلخر   سبيؿ االستبعاد ، إذ اشتمؿ النٌص عمى ))حدثيف أحدىما ميستبعىده 

دة بالقسـ كالـ التككيد كالضمير المنفصؿ الداؿ عمى ؤكَّ ة كردت مي الجممة اإلبطاليٌ  ظ أفٌ محى كيي     
ىذا التككيد كالتشديد كاف معنٌيان  حتمؿ أفٌ ة ، كيي إلضفاء مزيد مف القٌكة عمى الجممة اإلبطاليٌ  ;  ْٓٗ)صالتخصي

ر بيـ مف أعداء اإلماـ مٌمف أي حاكرة المي بمي  يٌدعي غير حٌقو في فضائمو التي   )و مكا أنٌ كىً ستغفىميف كالميغرَّ
ؽ فضائمو ، فيؤالء ال يرٌدىـ إلى اليدل تككيد تو كصدٍ يذكر ، أكثر منو معنٌيان بمحاكرة أعدائو العاًلميف بأحقيٌ 

 كال تشديد .

في ظرؼو  )صلى اهلل علٍه وآله(أكؿ مف صٌدؽ برسكؿ ا  عمى أفٌ  كقد دٌؿ اإلضراب السياقي في النٌص    
تو في رى  ؟  )صلى اهلل علٍه وآله(يـ بالكذب عميو تَّ يي  و أيٍسرتيو ، كانبرل لمحاربتو قكميو : قصٌييـ كدانييـ ، كيؼىىجى

كذّْبيف بالذيف يتيمكف اإلماـ بالكذب ، إذ كانكا ىـ المي  ة مف تعريضو ناىيؾ عٌما تحممو الجممة اإلبطاليٌ 

 لـ يكف لو ميصدّْؽ غير اإلماـ .    يكـى  )صلى اهلل علٍه وآله(برسكؿ ا 

 

ًّ  افٌه ومن النصوص التً دلّ  مَضِّٓمَوآَخُّٕ: )) () اإلمام قولعلى اإلبطال اإلضراب السٌاق

 . (496)((ِب٥ِّم،مَوَظِقَّٗمَساِظؿًامَتَلٖؿ٧ّ

كرد الفعؿ في الجممة المضرب عنيا )تسٌمى  عمى صيغة )تفٌعؿ  ، كىي صيغة ذات معافو ، لعٌؿ     
، ليككف معنى الجممة أٌنو ))التمسى أٍف يككف عاًلمان ، كىك   ْٕٗ)أنسبيا في ىذا السياؽ الداللة عمى التكمؼ

ُـّ عاًلمان    ْٖٗ)كذلؾ   ليس ، كعمى كبل المعنييف فحاؿ ىذا الميتسٌمي بالعمـ ال يخمك   ْٗٗ)، أك ))سٌماه العكا
العمقة ٌأنو يممؾ يسيران مف العمـ ، فتكٌمؼ بيذا اليسير مف عمقةو ما بينو كبيف العمـ ، فعمى المعنى األكؿ تككف 

أٍف يككف عالمان كبيران ، كعمى المعنى اآلخر فالناس ال تسٌمي أحدان عاًلمان إال إذا كاف يشتغؿ بالعمـ أك يتعاطاه 
. 

                                                           
ٗ4ٗ
 . ٖ٘ٔـ اٌّٖبؽجخ ٚاٌزؼم١ت ٚاٌزوافٟ فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ / كهاٍخ كال١ٌّخ )ِبعَز١و( /  
ٗ4٘
ّٞ / ّوػ ، ٚ 1ٕٔـ ٠ٕظو كالئً اإلػغبى    . ٖٕٗ/اٌغوعبٟٔٚاٌلهً اٌلالٌٟ ػٕل ػجل اٌمب٘و ، 47ٔاٌزٍق١ٔ : اٌجبثزو
ٗ4ٙ
 . ٕٗٔ، ٓ  17ؿ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 
ٗ47
 . 41ٖ/ وزبة ١ٍج٠ٛٗ ، ٚأث١ٕخ اٌٖوف فٟ  ٕٔٔ/  ٕـ ٠ٕظو اإل٠ضبػ فٟ ّوػ اٌّفًٖ  
ٗ41
 . ٕ٘ٔـ اٌفؼً فٟ ٔٙظ اٌجالغخ )هٍبٌخ ِبعَز١و( /  
ٗ44
ّٟ  ـ ِٕٙبط اٌجواػخ :    . ٕ٘ٔ/  ٙاٌقٛئ



إبطاليا  ألجؿ;   كانتساب ذلؾ المتسمي بالعمـ إلى العمـ ىي الفكرة التي أكردىا اإلماـ )   
ـي بػ )الكاك  االستئنافٌية باإل ضراب السياقٌي اإلبطالٌي بقكلو : )كليس بو  ، أٍم : كليس بعاًلـ ، فأبطؿ اإلما

 كالنفي ذلؾ االنتساب .

كدٌؿ اإلضراب في النٌص عمى أٌف العاًلـ ػػ في منظار اإلماـ ػػ ليس بعاًلـ حتى يىًبيف أثري عممو في     
اٌل فيك ليس بعالـ .  عممو ، كا 

 

ـَِّٓم:مَأِضُّٟمَؼُؼ٦ُّل: )) () اإلمام فً قولاإلبطالً استبعاداً  ضّمن اإلضرابوت م،مَوِصقَفاماظٗشُؾَفاِتمِس

 . (ٓٓ٘)((َوَضَّٝ

ىذا المقطع مرتبط بالنٌص السابؽ عميو ، إذ جاء بو اإلماـ دليبلن عمى نقض عمـ ذاؾ الذم يسٌمي     
ما بيف  الشبية ، كالشُّبية ))اسـ مف االشتباه ، كىي نفسو عاًلمان ، كىك ليس كذلؾ ، فيدَّعي كقكفو عند

الحتماؿ ; ، ككقكفو عندىا أٍم : عدـ ارتكاب الفعؿ الميشتبىو بو   َُٓ)كالصكاب   الحبلؿ كالحراـ ، كالخطأ
السياقٌية )كفييا كقع  إبطاؿ ككنو حرامان ، كمعرفة الشبية دليؿ عمى العمـ ، فأراد اإلماـ بالجممة اإلضرابٌية 

 عمـ .اٌدعاء ذاؾ الميٌدعي كقكفو عند الشبيات ، كمف ثىـٌ إبطاؿ اٌدعائو ال

بإثبات نقيض قكلو )أقؼ  ، أٍم : أبطؿ عند الشبيات ، تسٌمي بالعمـ كقد أبطؿ اإلماـ كقكؼ المي     
 الفعؿ )أقؼ   بالفعؿ )كقع  .

،   َِٓ)))داـ قائمان   : أمٍ  كالعبلقة بيف الفعميف عبلقة نقيضٌية عمى مستكل المعنى ، فػ )كقؼ 
; ، فالمعنياف الميعجمياف ييظيراف تضاٌد المفظيف ، لكف ظبلؿ معنيييما متناقضاف   َّٓ)ك)كقع  تعني سقط

اجتنابيا ، كالكقكع فييا يكمئ إلى التمٌبس بيا ، كاالجتنابي كالتمٌبسي  إلىشير الكقكؼ عند الشبية يي  ألفٌ 
 متناقضاف .

                                                           
٘ٓٓ
 . ٕٗٔ، ٓ  17ؿ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 
٘ٓٔ
 . ٘ٓٓٔ/  ٔ ٚاٌؼٍَٛ  ـ وْبف إطالؽبد اٌفْٕٛ 
ٕ٘ٓ
 ِبكح )ٚلف( . 1ٙٓـ اٌمبًِٛ اٌّؾ١ظ  /  
ٖ٘ٓ
 ِبكح )ٚلغ( . ِٙٗٙقزبه اٌٖؾبػ / ٠ٕظو ـ  



فتقديـ الجار كالمجركر  الشبية قيدّْـ القيد في الجممة اإلبطالية )كفييا كقع  ،كلتأكيد إبطاؿ كقكفو عند 
، أٍم : كقكعو في   َْٓ)فيو ))اختصاصه لمجركرو دكف غيره ، بإسناد ما بعده مف معنى الكبلـً إليو  

 الشبيات تخصيصان .

ضرىب عنو مع أفضى اإلضراب اإلبطالي في النٌص إلى داللة ىامشٌية ىي استبعاد حصكؿ المي ك  
تحٌقؽ الميضرىب بو ، أٍم : أٌف ىذا الذم ييسمّْي نفسو عاًلمان لٌما كاف كاقعان في الشبيات استيبًعد منو أٍف يٌدعي 

لكي ييقنعيـ بعممو بادعائو عدـ كلكج ; ييمارس تمكييان عمى الناس كتضميبلن الكقكؼ عندىا ، فمٌما اٌدعاه صار 
 تمامان .    عائوالشبيات ، ككاقعيوي ليس كادٌ 

           

         

مَوَبِقـََفاماْظِؾََّٓعمَأِسَؿُّٖٔلمَوؼؼ٦ّل: )) () إلماما قول اإلبطالً على االستبعاد فًاإلضراب دّل و  م،

 . (٘ٓ٘)((اِضَطَفَّٝ

دعةى ))كىي الفعمة البً ءه العمـ ، كىك اعتزالو ليقٌكم بو ادّْعا; ي بالعمـ أمران آخر تسمّْ مٌرة ثانية يٌدعي المي     
 .  َٔٓ)ألٌف قائميا ابتدعيا مف غير مقاؿ إماـ  ; الميخالفة لمٌسنة ، سيمّْيت ًبدعة 

عاء مٌرة بالنفي عمى العمـ ، كقد أبطؿ اإلماـ ىذا االدٌ  دليؿه ػػ كالكقكؼ عند الشبيات ػػ دع البً  كاعتزاؿي     
الصريح )كليس بو  ، كمٌرة بإثبات كقكعو في الشبيات )كفييا كقع  ، كثالثة بإثبات اضطجاعو بيف البدع 

، كتقديـ شبو الجممة )بينيا  ييفضي إلى تقكية المعنى اإلبطالٌي ; بتخصيص اضطجاعو )بينيا اضطجع  
 .بيف الشبيات ال بيف غيرىا 

ؿ البدع  ، فأيبًطؿ الفعؿ )أعتزؿ  اعتز )ا القائؿ مف وبإثبات نقيٌض ما يٌدعيككرد اإلبطاؿ في النٌص     
بالفعؿ )اضطجع  ، كىما فعبلف متضاداف بمحاظ الداللة المعجمية لكٌؿ منيما ; فاعتزؿ الشيء يعني ))نٌحاهي 

ٍنبو    َٕٓ)جانبان فتٌنٌحى   الفعميف متناقضاف ، بيد أٌف   َٖٓ)، كاالضطجاع يدٌؿ عمى ))ليصكؽو باألرض عمى جى
إذ اعتزاؿ المتسمي عالما لمبدع يقتضي ابتعاده عنيا ، في حيف يككف ; ة بمحاظ ظبلؿ تمؾ الدالالت المعجميٌ 
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 . 4ٕٔـ اإلو١َو فٟ ػٍُ اٌزف١َو /  
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، كاإلنساف ال يخمك مف أحد ىذيف األمريف ، كبذا صارا   َٗٓ)االضطجاع بينيا ))كناية عف انغماره فييا  
 . فيتناقضى مي 

ا النٌص أيضان ، فالميضطًجع بيف الًبدع ميستبعىده منو القكؿ باعتزاليا ، كداللة االستبعاد حاضرة في ىذ    
تشخيصو البدع أكالن ، كاعتزاليا الذم مٌكنو مف متضميؿ كخداع الناس بعممو ل ميمارسةن كصار قكلو باالعتزاؿ 

 ثانيان ، كالحٌؽ أٌنو لـ يعرؼ ، كلـ يعتزؿ .

ٌص كالنٌصيف السابقىيف عميو ، كىك لماذا جاء اإلضراب كىنا سؤاؿ يستأىؿ اإلثارة يتعٌمؽ بيذا الن   
ب عنيا )كليس بو  ، في حيف كرد في النٌصيف ضرى اإلبطالٌي في النٌص األكؿ بالنفي الصريح لمجممة المي 

 التالييف لو بإثبات نقيض ًفعمىي الجممتيف الميضرىب عنيما ؟

اٌدعاء العمـ ، فنقض اإلماـ ىذا االٌدعاء بنفي ربما كاف الجكاب أٌف الميٌدعي في النص األكؿ اكتفى ب    
يف بدليؿ يي العمـ عنو نفيان صريحان ، في حيف جاء ال )الكقكؼ عند دٌلؿ عمى عممو ميٌدعي في النٌصيف اآلخرى

ـٍ يكف ميناسبان نفي تمؾ األدلة نفيان صريحان ، بؿ كاف األنسب نقض أدلتو ، الشبيات ، كاعتزاؿ الًبدع   ، فمى
ٌدىا بإثبات ما ييناقضيا .    كرى

مَسَؾ٧ّمَعِعُؼ٦َّظٌةماظِّٓٗغَقامَأٖنماظظَّاٗنمَؼُظ٤ّٖمَحٖؿ٧ّ: ))  كييممىح اإلبطاؿ مف اإلضراب السياقي في قكؿ اإلماـ )

ماظظَّاٗنم،مَوَطََّٔبمَدِقُػَفامَوَظامَد٦ُِّرَفاماْظُلٖعِةمَػِِّٔهمَس٤ِّمُؼَِّٕصُّٝمَوَظامَصْػ٦ََّػام،م،مَوُت٦ّٔرُدُػ٣ِّمٖرَػاَدمَتِؿـَُقُف٣ِّمُأَعٖقَةمَبـ٨ِّ

 . (ٓٔ٘)((ُجِؿَؾةمَؼْؾِػُظ٦َّغَفامُث٣ّٖمُبَِّٕػًةم،م،مَؼَؿَطٖعُؿ٦َّغَفاماْظَعِقّ٘ٔمَظِّٔؼِّٔمِع٤ِّمَعٖفٌةمِػ٨َّمَب٢ِّمِظَِّٔظ١َّم،

ر ػػ ىنا ػػ ; ديرس ىذا النٌص في الفصؿ األكؿ     ككنو مشتمبلن عمى إضراب أدكاتٌي بالحرؼ )بؿ  ، ككيرّْ
الشتمالو عمى إضراب سياقٌي ، كىك مشتمؿ عمى ظٌف كمظنكف ، أٌما المظنكف )الدنيا معقكلة عمى بني ; 

و فأبطمبعٍقؿ الدنيا عمى بني أمية ة ...  ، كأٌما الظٌف أمية  فقد أبطمو اإلماـ باإلضراب األدكاتي )بؿ ىي مجٌ 
()  ٌر في طريقتي اإلضراب في النٌص لذلؾ  ، كربما كاف التغايي  باإلضراب السياقٌي بقكلو : )ككذب الظاف 

الكاحد راجع إلى تكٌخي التبلـؤ بيف الميضرىب عنو ، كبيف اإلضراب مف حيث اإلجماؿ كالتفصيؿ ، فمما كاف 
لذلؾ  ، كحيف صار    ميٍجمىبلن جاء إضرابو سياقٌيان ميٍجمىبلن )ككذب الظافٌ ... الظافٌ  عنو )حتى يظفٌ  الميضرىب

ع عف األمة رفى دىـ صفكىا ، كال يي كرً ىا ، كتي رَّ تمنحيـ دى : الميضرىب عنو ميفصَّبلن )الدنيا معقكلة عمى بني أمية 

                                                           
٘ٓ4
 . 4ٔ/  ٕـ رٛض١ؼ ٔٙظ اٌجالغخ  
٘ٔٓ
 . ٗٗٔـ  ٖٗٔ، ٓ  17ؿ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 



رىة ، ثـ مكنيا بي يضان )بؿ ىي مجة مف لذيذ العيش ، يتطعٌ يا  كاف إضرابو أدكاتٌيان ميفصَّبلن أيا كال سيفي سكطي 
 ممة  .يمفظكنيا جي 

، كيبدك أٌنو في   ُُٓ)ما ىك يقيف تدٌبر  ، إنٌ  يافو كالظٌف في المغة ))شٌؾ كيقيف ، إاٌل أٌنو ليس بيقيف عً    
، كغاية ما يصؿ إليو   ُِٓ)لككنو مسبكقان بػ )حتى  الدالة عمى انتياء الغاية ;النٌص بمعنى اليقيف ال الشٌؾ 

شاىد عمى  اإلنساف في عممو اليقيفي ، كليس الشٌؾ ، ىذا مف جية ، كمف جية أخرل فإٌف السياؽ التاريخيٌ 
، كىذا يدعك لميقيف بأٌف الدنيا  استتباب الدنيا لؤلمكييف أياـ حكميـ ، حتى أمعنكا في األمة بطشان كتقتيبلن 

 في ذلؾ .عيًقمت عمييـ ، أكثر مٌما يدعك لمشٌؾ 

ؿ اليقيف )الذم جاء بطً النقيض المعنكٌم لمفعؿ الميضرىب عنو ، إذ أي  بإيرادالٌي كجاء اإلضراب االبط
عمى أٌف مف يعتقد بأٌف الدنيا مكقكفة عمى  تنبيوبمفظ الظٌف  بتكذيب الظاٌف لذلؾ ، كفي ىذا اإلضراب داللة 

الظىمىمة كالجبابرة يعيش غفمةن عف الًحكمة اإلليٌية التي شاءت أٍف ال يدـك ميمؾ عمى جكر ، بؿ ا ييميؿ 
ٌكاـ الظالميف برىة   يقٌكض ميٍمكيـ .  ـٌ لًحكمة قد يجيميا اإلنساف ، ثي ; الحي

    

ًّ إبطاالً  وأفادت مَبَِّٕيماْظَك٦ُِّفمَبَّٕاُػ٣ُّ َضِّٓ: )) ( فً وصؾ المتقٌنله )فً قو اإلضراب السٌاق

ـُِظُّٕماْظِؼَّٓأح  .  ُّٓ)((َعَّٕٕضمِع٤ِّمِباْظَؼ٦ِّٔممَوَعامَعَِّٕض٧ّم،مَصَقِقَلُؾُف٣ِّماظـٖاِزُّٕمٔإَظِقٔف٣ُّم،مَؼ

 جمع ًقدح ، كىك،  احكالًقدى مف نحافتيـ يـ حتى صاركا أبداني  فتٍ ضعي يـ لشٌدة خكؼ المتقيف ربَّ     
ب عنو ، الميضرى المعنى لضعفيـ ، كىذا ىك ; إذا رآىـ الرائي عٌدىـ مرضى ، ف  ُْٓ)))السيـ قبؿ أف يينصؿ  

اإلضراب اآلخر الذم استدعى قائؿي  المرض طرؼى  ؿ نفيي كمثٌ ، لمرض عنيـ نفي اب  اإلماـ )الذم أبطمو 
، إذ بدأ بالنفي بػ )ما  ، كشفعو بتقديـ الخبر ؼٌَر وسٌلة لتوكٌده وتقوٌته فً ذهن المتلقًّ   ) النٌص 

الداٌؿ عمى استغراؽ ، كأردفو بإدخاؿ حرؼ الجر الزائد )ًمف  عمى المبتدأ   ُٓٓ)لمتخصيص)بالقـك  
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))إلى فرد غير ميعٌيف ٌما يصدؽ عميو اسـ الجنس   ءفضبلن عف تنكير )مرض  لئليما،   ُٔٓ)الجنس
(ُٕٓ   ،
 .لتككف ميحٌصمة المعنى اإلضرابي أٌف المتقيف ىـ المخصكصكف بخطاب اإلماـ النافي لجنس المرض 

كدٌؿ اإلضراب االنتقالٌي السياقٌي عمى أٌف الميتقيف الذيف يعيشكف االتصاؿ بالسماء ليـ أحكاؿ يعجز     
ئ عف أٌنو ناش ناتجان عف مرض ، بيدى يـ مف ىزاؿ فيحسبكف ما ب، الناس إذ ينظر إلييـ عف إدراكيا غيرىـ ، 

 مف رٌبيـ العظيـ . يـخكف

 

:  فً وصؾ المتقٌن () اإلمام فً قولٌ ستَشّؾ من اإلضراب اإلبطالً إلفاٌت لذهن الم خاَطب و

ممَوَؼُؼ٦ُّل)) ممَسِظق٣ّمَأِعّْٕمَخاَظَطُف٣ِّمَوَظَؼِّٓم،مُخ٦ِّظُط٦ّامَظَؼِّٓ: مَؼَِّٕض٦َِّن، ممَظا مَأِسَؿاِظٔف٣ُّ مَؼِلَؿْؽـُِّٕوَنمم،ماْظَؼِؾق٢َِّع٤ِّ َوَظا

 . (8ٔ٘)((ِع٤ِّمَأِسَؿاِظٔف٣ِّمُعِشِػُؼ٦ّنَو،مَصُف٣ِّمِظَلِغُػِلٔف٣ِّمُعٖؿٔفُؿ٦َّنمم،اْظَؽـِرَيم

نظر إلى المتقيف الناظري ، فيقكؿ : لقد خكلطكا مف ))اختمط فبلف أٍم : فسد عقمو  يى    
، كنسبة   ُٗٓ)

االختبلط إلييـ ))إشارة إلى ما يعرض لبعض العارفيف عند اتصاؿ نفسو بالمؤل األعمى ، كاشتغاليا عف 
ع بيف أىؿ الشريعة ستبشى ؼ مي تعارى تدبير البدف ، كضبط حركاتو ، مف أٍف يتكمـ بكبلـ خارج عف المي 

الذم حممو الناظر عف المتقيف ، باإلضراب  الخاطئ، كقد أراد اإلماـ تصحيح المفيـك   َِٓ)الظاىرة  
بيدى انو لـ ييبطؿ الحدث )الميخالطة  ، كلكف أبطؿ الميحدَّث عنو ، كىك نشأتيا عف  ، السياقيٌ اإلبطالٌي 

 .  ُِٓ) خالطة الخكؼ العظيـ مف ا )مي الجنكف كالبمو ، بؿ ىي 

،   ِِٓ)و  تحقيران لممجيكؿ ، إذ تيًرؾ الفاعؿ ))ط  في الجممة الميستدرىؾ عمييا مبنيان للً ك ككرد الفعؿ )خي    
إلبطالو ، في حيف ذيًكر فاعؿي الفعؿ )خالط  في الجممة االستدراكٌية ; ألٌف اإلماـ أسند إلى الفاعؿ  كتمييدان 

)أمره  ميمَّةى إبطاؿ المعنى السابؽ ، كجاء مينكَّران ; لمتعظيـ
دى اإلضراب  ،، كمكصكفان بمفظ )عظيـ    ِّٓ)  ;ككرى

عراضيـ عف الدنيا إلى الجنكف .  ، في ذىف مف ينسب ىياـ المتقيف باآلخرة  لتصحيح نظرة قاصرة مينطًبعة  كا 

                                                           
٘ٔٙ
، ٚاألكٚاد إٌؾ٠ٛخ  7ٔ/  ِٖٚؼبٟٔ إٌؾٛ ،  ٖٓٔ، ٚاٌؼٛاًِ اٌّبئخ إٌؾ٠ٛخ فٟ إٔٛي ػٍُ اٌؼوث١خ /  ٕٓٗ/  ٗـ ٠ٕظو اٌّمزضت  

 . ٔٔ٘فٟ وزت اٌزف١َو / 
٘ٔ7
 . ٘ٙٔـ فالٕخ اٌّؼبٟٔ  /  
٘ٔ1
 . 1ٕٖ، ٓ  4ٖٔؿ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 
٘ٔ4
 ِبكح )فٍظ( . ٕٙٔـ ِقزبه اٌٖؾبػ /  
ٕ٘ٓ
 . 7ٖٔ/  ٖـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اٌجؾوأٟ  
ٕ٘ٔ
 . 7ٖٕ/  ٖـ ٠ٕظو رٛض١ؼ ٔٙظ اٌجالغخ   
ٕٕ٘
 . ٖٔاإلػواة / اإلهّبك ئٌٝ ػٍُ ـ  
ٕٖ٘
 . ٖٙ، ٚاإل٠ضبػ فٟ ػٍَٛ اٌجالغخ /  1ٙـ ٠ٕظو اٌزٍق١ٔ فٟ ػٍَٛ اٌجالغخ /  



 

قىدٍ  لما أظفره الٌمو بأصحاب الجمؿ ()اإلماـ كبلـ  كدؿ اإلضراب االنتقالٌي عمى الترٌقي في      ، كى
اًبوً  م،مِظَقَّٕىمَعامَغَصََّٕكماظؾ٥َُّّمِب٥ِّمَسَؾ٧ّمَأِسَّٓاِئ١َّم،غًامَطاَنمَذاِػََّٓغامَوِدِدُتمَأٖنمَأِخ٨ّمُصَؾا: )) قىاؿى لىوي بىٍعضي أىٍصحى

َوَظَؼِّٓمَذٔفََّٓغامِص٨ّمَسِلَؽَّٕٔغامَػَّٔامم،َصَؼِّٓمَذٔفََّٓغام:مَضاَلمم،مَغَع٣ِّ:مَصَؼاَلم؟م:مَأَػ٦َّىمَأِخق١َّمَعَعـَامم() َصَؼاَلمَظ٥ُّم

 .  ِْٓ)  َوَؼْؼ٦َّىمِبٔف٣ُّماْظٔنمَيان،مَدَقَِّٕسُّٟمِبٔف٣ُّماظَّٖٖعاُنمم،مَأْض٦َّاْممِص٨ّمَأِصَؾاِبماظَّٕٚجألمَوَأِرَحأمماظـَٚلاِء

في ىذا النٌص ذىف المتمقي إلى أٌف الحضكر المعنكٌم ال يقٌؿ عف الحضكر  ()ييمفت اإلماـ  
كـى الشاىد ليا بقكلو : )فقد شىًيدىنا   ; الشتراكو ركحٌيان البدنٌي أىمٌية كمثابة ، فأعطى لمغائب عف المعركة حي

، كىي تعني   ِٓٓ) فيذه الشيادة مأخكذة مف ))شىًيدى المجمس : حضره ، كاف ميتكاًجدان فيو  مع الحاضريف ،
من إثبات الحضور المعنوّي للؽائب الم عاِصر  ()أٌنو اقتسـ معنا أجر الجياد ، ثيـٌ انتقؿ صاحبي النٌص 

ترقٌّاً إلى إثباته للؽائب : أقوام فً أصالب الرجال وأرحام  ()اآلتي في المستقبؿ بداللة قكلو  للحدث م 

ٌّة  (ٕٙ٘)النساء ، وبداللة السٌن  . ٌرعؾ بهم الزمان(فً )سالمستقبل

كأسيـ في ترٌقي الخطاب في النٌص االنتقاؿ بالجممة الفعمية مف )قد  الداخمة عمى الماضي )قد  
شىًيدىنا  الدالة عمى انتظار السامع الخبرى 
، ك)قد  الداخمتيف عمى   ِٖٓ)إلى )البلـ  الكاقعة في جكاب القسـ  ِٕٓ)

الفعؿ نفسو )كلقد شيدنا  ، أٍم : أٌف السامع لٌما كاف مترقبان خبران بعد سؤاؿ اإلماـ إياه عف ىكل أخيو اشتمؿ 
فٍتحى ذىف المتمٌقي عمى أفؽو أكسع جاء بػ  ()إخبار اإلماـ عمى الحرؼ )قد  ، كحيف أراد قائؿ النٌص 

 في نفس السامع . ضرابياإل; لتمكيف المعنى )البلـ  ك)قد  

  

ٌّاً  ٌّا مترقٌّاً وجاء اإلضراب سٌاق ـ وقد استشاره عمر فً الشخوص لقتال  () اإلمام فً قولانتقال

 . (9ٕ٘)((ِباْظٔنِدَؾأممَطـِرُيوَنمَصُف٣ِّممَضِؾقًؾامَطاُغ٦ّامٔإِنمَوماْظَق٦َِّممَواْظَعَُّٕب: ))ه ـ ـــالفرس بنفس

المقطع ىاجسان كاف ييساكر ذىف الخميفة الثاني ، إذ كاف الخميفة معنٌيان   في ىذا عالج اإلماـ )    
عدديىـ عددى ميقاتمي عدٌكىـ قاًرببتكثير عدد مقاتميو حتى يي 

مف الفرس في معركة القادسٌية ، فكافقو اإلماـ   َّٓ)
                                                           

ٕ٘ٗ
 . ٓٗ، ٓ  ٕٔوالَ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 
ٕ٘٘
 ِبكح )ّٙل( . ٕٓٗٔ/  ٕـ ِؼغُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌّؼبٕوح   
ٕ٘ٙ
 . ٕٔ/  ٗ، ِٚؼبٟٔ إٌؾٛ  4ٕ/  ٗـ ٠ٕظو ّوػ اٌوضٟ ػٍٝ اٌىبف١خ  
ٕ٘7
 . 7ٔٔ/  ٔـ ٠ٕظو ِغٕٟ اٌٍج١ت  
ٕ٘1
  ٖ٘ٔ، ٚاٌغٕٝ اٌلأٟ /  4ٖـ اٌالِبد : اٌٙوٚٞ /  
ٕ٘4
 . ٕ٘٘، ٓ  ٙٗٔوالَ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 



ظرة اإلماـ الكاثقة با يسكا بجنكد فارس ػػ قميمكف ، غير أٌف نفي مبدأ األمر عمى أٌف جنكد المسمميف ػػ إذا قً 
( ، نقمت ذىف الخميفة إلى ما ىك أىـٌ مف الكثرة العددٌية في الميكاجية ، كىك رسكخ العقيدة اإلسبلمٌية  

كتىجٌذر مبادئيا في نفس الميقاتؿ ، فأضرب اإلماـ عف المعنى األكؿ )قمة جنكد المسمميف عددان  إضرابان 
 سبلـ .انتقالٌيان سياقٌيان إلى كثرتيـ باإل

ضرىب عنو )قمة جنكد المسمميف عددان  ، كالمعنى ؽ اإلضراب بإثبات النقيض أيضان ، فالمي كتحقٌ     
 .  ُّٓ)اإلضرابي )كثرتيـ باإلسبلـ  ، كبيف ىذيف المعنييف عبلقة تناقض ، فالكثرة ))نقيض القٌمة  

ميف المسمميف الميعٌبئيف قاتً أٌف المي داللة إلفاتٌية لمميخاطىب عمى في النٌص  كرشح عف اإلضراب االنتقاليٌ     
بالعقيدة الحٌقة الراسخة ػػ عمى قٌمتيـ ػػ ييحٌققكف ظفران تعجز عف تحقيقو كثرةه ال تعيش اإلسبلـى عقيدةن كسمككان ، 

   ﴿ كىذا المعنى ميرتىشؼ مف آيات قرآنية كثيرة كقكلو تعالى

    

     

﴾(ِّٓ  وقوله تعالى ، ﴿  

   

     

   

    

   ﴾(ّّٓ  . 

 

ًّ فً قوله ) مواْظَلَعاُن)) ( فً التنفٌر من الدنٌا :وألمحْت )إنما( وما بعدها إلى اإلضراب السٌاق

ـَِفا  . (ٖٗ٘)((ُعِلَؿِفََّٓصةمَأْشَّٕاْضمِصقَفامَأِػُؾَفامَعِعُّٓوْممم،مَؤإٖغَؿامِع

انعداـ األماف في الدنيا ، ثـ ترٌقى ىي ، قٌرر اإلماـ في ىذا النٌص حقيقة كجدانٌية يتيٌقنيا اإلنساف     
اإلماـ مف ىذه الحقيقة باإلضراب االنتقالٌي السياقٌي إلى ما ىك أشٌد مف انعداـ األمػاف ، كىك ككف أىؿ الدنيا 

 أغراضان ميستيدىفة ما دامكا فييا .

                                                                                                                                                                                                       
ٖ٘ٓ
 . ٖٔٗ/  ٕ ـ ٠ٕظو اٌىبًِ فٟ اٌزبه٠ـ  
ٖ٘ٔ
 ِبكح )وضو( . ٖٔٔ/  ٘ـ ٌَبْ اٌؼوة  
ٖٕ٘
 . 4ٕٗموح / جـ ٍٛهح اٌ 
ٖٖ٘
 . ٘ٙـ ٍٛهح األٔفبي /  
ٖ٘ٗ
 . ٓٗٗ، ٓ  ٕٕٙؿ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 



، أفادت قصر المكصكؼ عمى الصفة   ّٓٓ)ما  الجممةى اإلضرابية ، كىي أداة قصرتصدرت )إنٌ     
 دىـ أمانيـ فييا .فقً بمعنى أٌنيا قصرت أىؿ الدنيا عمى ككنيـ أغراضان تستيدفيـ الدنيا ، فتي 

إلفادة ; تقٌدـ القيد )منيا  في الجممة الميضرىب عنيا ، ككذلؾ القيد )فييا  في الجممة اإلضرابية     
يدىفان أمراف مقصكراف عمى الدنيا ، ، أٍم : أٌف انعداـ األماف ، كككف اإلنساف غرضان ميست  ّٔٓ)القصر بالتقديـ

 ػر مف الدنيا .نفّْ المي  الخطبة العاـٌ  خرة ، كىذا المعنى يمتقي مع ىدؼكال يىٍسرياف إلى اآل

ألماف فييا ، كأىميا ميستيدىفكف نعداـ ا; الأٍف يأخذ المرء حذره في الدنيا  دٌؿ اإلضراب االنتقالي عمى   
لكجكد  ;المكت كالمكاره ، كييستشؼُّ مف ىذا الذـ لمدنيا ػػ بمحاظ كسائؿ القصر في النٌص ػػ مدحه لآلخرة ب

; ألٌنيا  ي بالمعنى اإلضرابيٌ رقٌ تاألماف فييا ، كليس أىمػػيا بميستيدىفيف مٌما يكرىكف ، كقد أسيمت )إنما  في ال
، إذ أظيرٍت المعنى اإلضرابي بعدىا عمى أٌنو   ّٕٓ)خاطب ، كال يدفع صحتو  ))تجيء لخبرو ال يجيمو المي 

، كقد تسٌمؿ منيا معنى التعريض بمىف يغفؿ عف تمؾ الحقيقة حقيقة ال يينكرىا اإلنساف ، كال يشٌؾ فييا 
 .  ّٖٓ)المنكشفة ، إذ ىي ))في مقاـ التعريض كسيمة مؤدبة مؤثرة معان  

 

ٌ ستشَعر من مَأِػ٢ّٔمِع٤ِّ َض٦ِّعًامَطاُغ٦ّا: )) ( فً صفة الزهادقوله )فً االنتقالً إلفاٌت اإلضراب  و

 . (9ٖ٘)((َأِػِؾَفامِع٤ِّم،مَوَظِقُل٦ّاماظِّٓٗغَقا

الزىاد كانكا مف أىؿ الدنيا ))بأبدانيـ ، كميشاركتيـ الضركرٌية ألىميا في    أفٌ يريد اإلماـ )   
، كىذا المعنى لـ ييبطمو اإلماـ ، بؿ انتقؿ منو إلى المعنى األرقى ، كىك أٌنيـ ليسكا مف   َْٓ)الحاجة إلييا  

 أىؿ الدنيا بأركاحيـ ، إذ أركاحيـ ميترفعة عف ىذا العالىـ ، مشدكدة إلى عالـ الممككت .

كلو :   : )مف أىؿ الدنيا  في الجممة الميضرىب عنيا ال ييشعر بمدح كال ذـٌ ، بخبلؼ قكقكلو )   
)مف أىميا  في الجممة اإلضرابية الميشًعر بالذـٌ ، فبل ييعاب مف صحب الدنيا ببدنو ، إٌنما يعاب مف صحبيا 
بركحو كقمبو ، كلذا جاء اإلضراب االنتقالٌي السياقٌي عف طريؽ نفي ككف الزىاد مف أىؿ الدنيا بأركاحيـ نفيان 

                                                           
ٖ٘٘
 . ٔٗ، ِٚٓ ػٍُ اٌّؼبٟٔ ئٌٝ ػٍُ اٌلالٌخ /  ٕٔٔاٌىو٠ُ ٚأٍواه٘ب اٌجالغ١خ / ـ ٠ٕظو أٍب١ٌت اٌمٖو فٟ اٌمواْ  
ٖ٘ٙ
 . ٖٗٔـ ٠ٕظو ثالغخ اٌزواو١ت /  
ٖ٘7
و فٟ اٌمواْ اٌىو٠ُ ، ٚأٍب١ٌت اٌمٖ ٘ٔٔ، ٠ٕٚظو اٌزواو١ت إٌؾ٠ٛخ ِٓ اٌٛعٙخ اٌجالغ١خ ػٕل ػجل اٌمب٘و /  ٖٖٓـ كالئً اإلػغبى /  

 /ٕٕٓ . 
ٖ٘1
 . 7ٖـ اٌٖٛهح األكث١خ فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ  /  
ٖ٘4
 . 7ٗٗ، ٓ  ٖٕٓؿ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 
٘ٗٓ
 . ٕٕٕ/  ٗـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اٌجؾوأٟ   



َوَصِقُؾ٦ّاماظِّٓٗغَقامِبَلِبَّٓإنمَأِرَواُحَفام( : ))) ، كقكلوصريحان ، كىذا المعنى كرد في غير مكضع مف النيج 

 . (ٔٗ٘)(( اْظَلِسَؾ٧ّ ُعَعؾََّؼٌةمِباْظَؿَق٢ّٚ

ؽ الركحي ىك الفيصؿ في ككف اإلنساف مف أىؿ الدنيا كيرشح عف اإلضراب في النص أٌف التعمٌ    
الزىاد الذيف كانكا يعيشكف التكازف )بالمعنى المذمـك عند اإلماـ  ، أك ليس مف أىميا ، كىذا كاف حاؿ 

 الركحٌي كالسمككٌي بيف ما تتطٌمبو الدنيا ، كما يقتضيو حسف المنقمب في اآلخرة .

 

ٌّاً اإلضراب تضّمن و مماْظٔنِخ٦َّأنم،ماْطِؿَلاِبمَس٤ّٔمَسَفَّٖمَع٤ِّماظـٖأسمَأِسَفُّٖ: )) (فً قوله )ترقٌّاً دالل

ـ٥ُِّمَوَأِسَفُّٖ  . (ٕٗ٘)((٥ِّبمَزِػَّٕمَع٤ِّمَضٖقَّٝمَع٤ِّمِع

ياه صمبه أك بطفه ، كييستعار لكٌؿ ميشاًرؾ لغيره في      كرد في الكمٌيات أٌف األخ ))ىك كٌؿ مف جمعؾ كا 
ة ، أك في غير ذلؾ مف عاممة ، أك في مكدٌ القبيمة ، أك في الديف ، أك في الصنعة ، أك في مي 

الميناسبات  
، كقد يككف أقرب المعاني إلى ركح النٌص المشاركةي في اإلسبلـ ، فيككف المعنى أٌف أعجز   ّْٓ)

 الناس مف لـ يقدر عمى اكتساب أخ لو في الديف .

جاء المصدر في الجممة المضرب عنيا )اكتساب  عمى كزف )افتعاؿ  الداؿ عمى ))االجتياد في    
 .  كتثٌبتو  ى بعد تفٌحصو ، ليممح إلى أٌف اإلخكاف تينتىق  ْْٓ)الطمب  

أشٌد منو ، كىك تضييع مف اكتسبو  زو ز مع عدـ إبطالو لو ، إلى عجٍ جٍ مف ىذا العى  ثـ انتقؿ الخطاب   
ظ أٌف االنتقاؿ مف الكبلـ المضرىب عنو إلى الكبلـ اإلضرابي كاف  استعماؿ اسـ التفضيؿ بمف اإلخكاف ، كييمحى

 )أعجز  ، الذم كرد بصكرتيف :

زه ))عمى مف أضيؼ مضاؼ إلى االسـ المعرؼ بػ )الػ  الجنسية )الناس  ، لئلشارة إلى زيادة عجٍ األكلى : 
 ، فصار المعنى أٌنو أعجز الناس .  ْٓٓ)إليو  

                                                           
٘ٗٔ
 . ٖٔٙٓ  7ٗٔؽىّخ  / ـ ٔٙظ اٌجالغخ  
ٕ٘ٗ
 . ٔٓٙ، ٓ  ٕٔؽىّخ  / ٔٙظ اٌجالغخ ـ  
ٖ٘ٗ
 . ٖٙـ اٌى١ٍّّبد /  
٘ٗٗ
 . 7ٓاٌٖوف١خ فٟ ٕٚف اٌظب٘وح إٌؾ٠ٛخ / ـ كٚه اٌج١ٕخ  
٘ٗ٘
 . ٕٗ، ٠ٕٚظو اٍُ اٌزفض١ً فٟ اٌمواْ اٌىو٠ُ )كهاٍخ كال١ٌّخ( /  ٙ٘ٗ/  ٖـ ّوػ اٌوضٟ ػٍٝ اٌىبف١خ  



الثانية : ميجٌرد عف اإلضافة ، كتبله حرؼ الجر )مف  الداخؿ عمى الميفضَّؿ عميو )العاجز األكؿ  ، لمداللة 
أشٌد مف صاحبو األكؿ عجزان ، كبيذا صار اسـ التفضيؿ الثاني أرقى مف سابقو عمى أٌف العاجز الثاني ىك 

 داللٌيان .

كمٌما أسيـ في ترٌقي الخطاب اإلضرابي في النٌص داللة الصيغة الصرفية لمفعؿ )ضٌيع  عمى  
 أم : تكرار إضاعة اإلخكاف بعد عناءو في اكتسابيـ .    ْٔٓ)))تكرير الفعؿ  

 

ًّ بوساطة اإلهٌمَن و           ًّ الترقًّ الدالل م،ماْظَػاَضَةماْظَؾَؾاِءمِع٤َّمَؤإٖنمَأَظا: )) () على قولهضراب السٌاق

ماْظَؿألم،مَدَعَةماظـَٚع٣ّٔمِع٤َّمَؤإٖنمَأَظاماْظَؼْؾِبم،مَعَُّٕضماْظَؾَّٓٔنمَعَّٕٔضمِع٤ِّمَوَأَذّٓٗماْظَؾَّٓٔنم،مَعَُّٕضماْظَػاَضِةمِع٤َّمَوَأَذّٓٗ

 . (7ٗ٘)(( اْظَؼْؾبمَتْؼ٦َّىماْظَؾَّٓٔنمِصٖقِةمِع٤ِّمَوَأْصَض٢ُّمماْظَؾَّٓٔنم،مِصٖقُةماْظَؿألمَدَعِةمِع٤ِّمَوَأْصَض٢ُّ

ان ترٌقيدٌيان ، ابتداءن بالببلء األيسر عك بت فيو ترتيبان صتّْ ثبلثة أصناؼ مف الببلء ، ري  تناكؿ ىذا النٌص         
مف النعـ الصغرل إلى ما ىك  ، جاءت مرتبة كسابقاتياإلى األشٌد منو ، تناكؿ بعدىا ثبلثة أصناؼ مف النعـ 

تىمى بو اإلنساف بكصفيا أمران ييب  ْٖٓ)  بذكر الفاقة التي ىي ))الفقر كالحاجة  أعظـ منيا ، فابتدأ اإلماـ )
أشٌد مف الفاقة ببلءن ، كىك مرض البدف ، كىك أىـٌ مف إضرابان سياقٌيان مينتقبلن إلى ما ىك  ، ثـ أضرب عنيا

السياقٌي باستعماؿ  يٌ اإلضراب عمى غناه ، بعد ذلؾ ترٌقى الخطاب ألٌف اإلنساف ييقٌدـ صحتو البدنٌية ;الفاقة 
اسـ التفضيؿ مرة ثانية إلى ما ىك أشٌد مف الفاقة كمرض البدف ، كىك مرض القمب ، كثاني المرضيف أشٌد 

، أٌما مرض القمب فيسمب صاحبو   ْٗٓ)الحياة الدنيكٌية   بي و ، ألٌف ))غاية أثر مرض البدف سمٍ مف سابق
 آخرتو ، كشتاف بينيما.

 :إلى تعداد أصناؼ النّْعـ  قابمة الببلغيةبطريقة المي االضرابٌي  خطابؿ الثـ تحكٌ        

 فقابؿ     الببلء                       بالنعـ            

 كقابؿ     الفاقة                        بسعة الماؿ             

                                                           
٘ٗٙ
 . 4ٙ، ٚاٌزىو٠و ث١ٓ اٌّض١و ٚاٌزأص١و /  7ٙ/  ٔ، ٠ٕٚظو ّوػ ّبف١خ اثٓ اٌؾبعت  ٘٘ٔ/  ٕـ اٌقٖبئٔ  
٘ٗ7
 . 1ٔٙ ، ٓ 11ٖؽىّخ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 
٘ٗ1
 ِبكح )فٛق( . 7ٓٙـ اٌّؼغُ ا١ٌٍٛظ /  
٘ٗ4
 . 1ٕٕـ  7ٕٕ/  ٗٔـ ثٙظ اٌٖجبغخ  



 كقابؿ    مرض البدف                    بصحة البدف            

 كقابؿ    مرض القمب                     بتقكل القمب               

باإلضراب االنتقالٌي في جانب الببلء ترٌقى كذلؾ في جانب النعـ ،  ()كمثمما ترٌقى خطاب اإلماـ       
فبدأ بأىكنيا : سعًة الماؿ ، ثـ انتقؿ باسـ التفضيؿ )أفضؿ  إلى صحة البدف ، كمنيا ترٌقى سياقٌيان إلى تقكل 

 القمب . 

جكد اإلنساف ميتعٌمقة بقمبو ، ىا الببلئٌي أك اإلنعامٌي أٌف ًحكمة ك عدً ي سكاء في بي كييستفاد مف داللة الترقٌ       
فكيٌؿ ببلء دكف مرضو ىٌيف ، كاف اتٌقى فكٌؿ نعمة   َٓٓ)  كعدـ االستقامة، كالتذبذب ، بالنفاؽ فإٍف مًرضى ))

 سكل تقكاه يسيرة .  

         

ٌّاً بوساطة  أنتج اسم  و          ماْظَلْشـَِقاِءمَت٦َّاُضَّٝمَأِحَل٤َّمَعا: )) (اإلضراب فً قوله )التفضٌل ترقٌّاً دالل

ـَِّٓمِظَؿامَرَؾؾًامِظْؾُػَؼَّٕاِء ـ٥ُِّمَوَأِحَل٤ُّماظؾ٥َِّّم،مِس  . (ٔ٘٘)((اظؾ٥َّّمدؾقاغ٥ّمَسَؾ٧ّماْظَلْشـَِقاِءماٚتَؽاًظامَسَؾ٧ّماْظُػَؼَّٕاِءمِتق٥ُّمِع

طمب ما   تكاضع الغني لمفقير ، كعٌده أمران حسنان إذا كانت غايتو ب مدح اإلماـ )بصيغة التعجٌ        
ـٌ أ  مف األجر الذم أعٌده لممتعند ا ) إضرابان انتقالٌيان سياقٌيان باستعماؿ اسـ  نٌص ضرب الكاضعيف ، ث

التفضيؿ )أحسف  ، إلى المعنى الثاني األرقى مف سابقو ، كقد يككف ريقٌيو مف ككف المساحة االجتماعية 
يييـ عمى عف تً  ب الناشئي الطيٌ  المجتمعى األثري  ـٌ عي سيى  ـٌ ثى  لمفقراء ػػ غالبان ػػ أكبر مف تمؾ التي لؤلغنياء ، كمف

قدر عمى التيو عمى الفقير أ أفٌ ىذا الترٌقي  و تكاضعي األغنياء ليـ ، كقد ييمحظ فياألغنياء أكثر مٌما يىعيمُّ 
 األغنياء مف قدرة الغني عمى التكاضع لمفقراء .

يو  التي تعني االنتقاؿ باإلضراب ، فقابؿ اإلماـ )تكاضع  بػ )تً  فيػػ أيضان ػػ مت طريقة المقابمة عمً كاستي        
، كقابؿ )األغنياء  بػ )الفقراء  ، كقابؿ )لمفقراء  بػ )عمى   ِٓٓ)ر ، كقد تاه يتيو تييان : تكٌبر  بٍ ؼ كالكً مى ))الصَّ 

 األغنياء  .

       

                                                           
٘٘ٓ
 . 4ٔٗ/  ٘ـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : ػجبً اٌٍّٛٛٞ  
٘٘ٔ
 . 1ٗٙ، ٓ  ٙٓٗؽىّخ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 
ٕ٘٘
 ِبكح )ر١ٗ( . 1ٕٗ/  ٖٔـ ٌَبْ اٌؼوة  



ىي إبطاؿ الطرؼ األكؿ مف  السياقيٌ  نخمص مٌما سبؽ أف الداللة الرئيسة لئلضراب اإلبطاليٌ        
أبرزىا داللة االستبعاد ، أٍم : استبعاد ،  ة ػػ أحيانان ػػ إلى دالالت ىامشٌيةاإلضراب ، كربما أفضت ىذه الدالل

حصكؿ الميضرىب بو مع كجكد الميضرىب عنو ، أك العكس ، في حيف كانت أظير الدالالت في اإلضراب 
ر كاإللفات كالتعريض . االنتقالٌي ىي داللة الترٌقي  ، كقد ييستشعىر منيا دالالت أيخى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دالالت االستدراك السياقيّ  المبحث الثاني :



 

مثمما كانت نصكص االستدراؾ األدكاتي أكثر مف نصكص نظيره اإلضرابي فكذلؾ فاقت النصكص     
مف غير  اج ىذا النكع مف االستدراؾ ،كسائؿ إنت تذات االستدراؾ السياقٌي نظيرتيا اإلضرابية عددان ، كاختمف

َؤإٖغُف٣ِّم)) بعدما اتيمكه بقتؿ عثماف :  ) تمؾ النصكص  قكؿ اإلماـ ف ، كمفعيَّ ليا ضابط مي  ككفيأف 

  .  ّٓٓ)((َوَدعًامُػ٣ِّمَدَػُؽ٦ّه،مَظَقْطُؾُؾ٦َّنمَحّؼًامُػ٣ِّمَتَُّٕط٦ُّهم

ػ ػقكمان اشترككا في قتؿ عثماف  فيو اإلماـ ىنى ، كعى   ْٓٓ)النٌص عمى طريقة المذىب الكبلميىذا  جاء    
عثماف ذريعة لمطعف عميو ،  ؿً ػ حتى إذا صار اإلماـ عميّّ ىك الخميفة اتخذكا مف قتٍ ػ  ٓٓٓ)كفييـ طمحة كالزبير

ـٍ يطمبكف حٌقٌا ، كالميراد بو  فكصفيـ اإلماـ كصفان ييفصح عف تناقض مكاقفيـ في التعاطي مع قتؿ عثماف ، فيي
القـك  ، أٍم : القصاص مف قاتًمي عثماف ، كىذا الكبلـ ييثير تكٌىـ المتمٌقي بأٌف مطالبة  ٔٓٓ))حٌؽ قصاص  )

، غير أٌف اإلماـ بادر إلى االستدراؾ عمى ىذا المعنى الميتكىَّـ استدراكٌا سياقٌيان بأٌنيـ  بدـ عثماف ليا كجو حؽٌ 
 .   ٕٓٓ)))أمسككا النكير عمى قاتميو  ، كمعنى تركيـ لو أٌنيـ  ترككا ىذا الحٌؽ مف قبؿي 

ستدرىؾ بو )ترككه  نقيضٌية المعنى ، فالطمب ))محاكلة ستدرىؾ عميو )يطمبكف  ، كالمي العبلقة بيف المي    
ٍدعيؾى  ؾي ، كالترٍ   ٖٓٓ)ذه  كأخٍ ، كجداف الشيء  ، كىما معنياف متناقضاف ; ألٌف طمب الشيء   ٗٓٓ)الشيءى   ))كى

كو يقتضي عدـ طمبو ، كىما ال يجتمعاف كال يرتفعاف ، فاإلنساف إٌما أٍف يككف يستمـز عدـ تركو ، كأٌف ترٍ 
 طالبان لؤلمر ، أك تاركان لو .

، فكشؼ تناقض ىؤالء الميطاًلبيف بدـ عثماف مف األساس ، فقاؿ : )كدما ىـ   )ثيـٌ التفت اإلماـ    
استدرؾ عمى   )  ـ ببراءتيـ منو ، غير أٌنوكىً تي طالبتيـ بدمو مي : يطمبكف دمان ىـ سفككه ، ف سفككه  ، أمٍ 

شاركتيـ في ثبت نقيضو بمي تقٌدـ ، كيي ليدفع التكٌىـ المي  ;سفككه   ؿ : )ىـاق، فىذا المعنى استدراكان سياقٌيان آخر 
سفؾ دـ عثماف ، كالميراد بسفكيـ لو أٌنيـ ))كانكا في طميعة الميحرّْضيف عمى قتؿ عثماف  
، ككانت   َٔٓ)

                                                           
ٖ٘٘
 . ٕٗٗ، ٓ  7ٖٔ/ والَ ـ ٔٙظ اٌجالغخ   
٘٘ٗ
، ٠ٕٚظو أٔٛاه اٌوث١غ فٟ  4ٔٔاٌّزىٍُ ػٍٝ اٌّؼٕٝ اٌّمٖٛك ثؾغخ ػم١ٍخ رمطغ اٌّؼبٔل ٌٗ ف١ٗ(( رؾو٠و اٌزؾج١و / ـ ٚ٘ٛ ))اؽزغبط  

 . ٖٙ٘/  ٗأٔٛاع اٌجل٠غ 
٘٘٘
 . ٕٕٙ/  ٔـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اٌجؾوأٟ  
٘٘ٙ
 . 1ٕٙ/  ٖـ ِٕٙبط اٌجواػخ : اٌقٛئٟ  
٘٘7
 . 4ٕٙ/  ٖـ ٔفَٗ  
٘٘1
 ( .مادة )طلب 9٘٘ / ٔ ـ ٌَبْ اٌؼوة 
٘٘4
 ِبكح )رون( . 7ٙٗ/  ٙـ اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ظ األػظُ  
٘ٙٓ
 . 4ٖٓ/  ٕـ رٛض١ؼ ٔٙظ اٌجالغخ  



العبلقة بيف طرفي االستدراؾ متناقضة المعنى أيضان ، فالطالب بالدـ يجب أٍف ال يككف قاتبلن ، كال شريكان في 
 القتؿ ، كالسافؾ لمدـ ال تنبغي لو المطالبة بو ، كاإلنساف ال يخمك مف ككنو سافكان لمدـ ، أك غير سافؾ . 

ف تمٌكفو كخداع كازدكاجٌية يعيشيا أكلئؾ الطاعنكف عمى ككشفت الداللة النقيضٌية في مكردم النص ع    
 ، كىـٍ مىٍف تآمر عميو ، كأٌلبكا الناس عمى قتمو .  )اإلماـ ، بمحاكلتيـ إلصاؽ تيمة قتؿ عثماف بو 

  ُٔٓ)))الفادتيا مزيدان مف تأكيد معناىا  أيكّْدت الجممة المستدرىؾ عمييا بالحرؼ الميشٌبو بالفعؿ كالبلـ ك     
 ضيـ .كيد تمٌكف الطاعنيف كتناقي لتأ

))لزيادة اإليضاح ذيًكر المبتدأ )ىـ  في الجممتيف المستدرىؾ بيما مع أٌف حذفو كاف ميمكنان ; كذلؾ ك    
 صرىؼكاف يقصدىا اإلماـ حتى ال يي  كاشفة التيإكساب االستدراؾ قٌكة الكضكح كالمي ، كمف ثـ   ِٔٓ)كالتقرير  
 . هالكجو الذم أراد فكبلمو ع

تفٌرعت عف داللة النٌص النقيضية داللة استبعاد سمبي أك ذٌمي ، بمعنى أف مف يترؾ حٌقان ، كيسفؾ ك    
،  دمان تيستبعىد منو الميطالبة بذاؾ الحٌؽ الذم تركو ، كالدـ الذم سفكو ، فإٍف طالب بيما كاف الذـٌ حميفو

   د ىك المعنى الميستدرىؾ عميو .ستبعى المي  كالمعنى

 

في أنفسيـ  يوعف أكلئؾ الطاعنيف عم  )اقترف االستبعاد بالداللية النقيضية في قكؿ اإلماـ ك 
 .  ّٔٓ)((َوُؼِقُق٦َّنمِبَِّٓسًةمَضِّٓمُأِعقَؿت،مَؼَِّٕتِضُع٦َّنمُأٓعًامَضِّٓمَصَطَؿِتم)): النٌص السابؽ 

  ْٔٓ)كالمناصب عمى  خكاٌصودعة عف سياسة عثماف في تكزيع األمكاؿ باألـٌ كالبً   )ٌنى اإلماـ كى     
ثقافة السخاء بأمكاؿ المسمميف عمى ، كبارتضاعيـ ليا عف طمعيـ فييا ، كبإحيائيا عف محاكلتيـ إعادة 

ماتتيا أٌنو ًعٍمية المجتمع ، كالميراد بفطاميا كا 
 (   كقضى عمييا، أبطؿ سياسة عثماف المالٌية(ٓٔٓ  . 

 ىذا النٌص ، كاالستدراؾ في النٌص السابؽ عميو ، إذ كافثمة فارقان بيف االستدراؾ في كييمحظ أٌف    
 الكنايةفي يبدك أٌف في ىذا النٌص ، ك  كردتٍ الكناية ، في حيف فيو ؿ ستعمى تي  ـٍ مى فالنٌص السابؽ أكثر صراحة ، 

                                                           
٘ٙٔ
 . ٔٗٔـ اٌغٍّخ اال١ٍّخ /  
ٕ٘ٙ
 . 7/  ٕـ اإل٠ضبػ فٟ ػٍَٛ اٌجالغخ :  
ٖ٘ٙ
 . ٕ٘، ٓ  ٕٕؿ  /ـ ٔٙظ اٌجالغخ  
٘ٙٗ
 . ٖٗ٘ـ  ٖٗٗ/  ٔ، ٚٔفؾبد اٌٛال٠خ  4ٙـ 7ٙ، ٚاٌقالفخ ٚاٌقٍفبء /  ٖٕٙـ  ٕٔٙ/  ٠ٕٕظو ِوٚط اٌن٘ت ِٚؼبكْ اٌغٛ٘و  ـ 
٘ٙ٘
 . ٔٔٔ/  ٔـ ٠ٕظو فٟ ظالي ٔٙظ اٌجالغخ  



اتيمو  قتضى الحاؿ ، فاإلماـ في النٌص األكؿ كاف معنٌيان برٌد تيمة مفلمي  بلئمةمي ػػ ىناؾ ػػ  اكعدمي ػػ ىنا ػػ
يضاحان ال غمكض فيو ،  ثبات أٌف ميٌدعييا أكلى بيا ، كمكقؼ كيذا يحتاج بيانان كا  بقتؿ عثماف عف نفسو ، كا 
أٌما المكقؼ في النٌص الثاني فيك يتضٌمف تعريضان بسياسة الخميفة المقتكؿ في إنفاؽ أمكاؿ بيت ماؿ 

، بؿ تكفيو مف ذلؾ إلماحة كنائٌية رامزة ; بسببو مف ال يتطٌمب تصريحان مف اإلماـ  ػىنا ػ ػالمسمميف ، كالمقاـ ػ
 أٌف التصريح ييعطي ذريعة لمطاعنيف عمى اإلماـ بأٍف يقكلكا : إٌف عمٌيان نقـ عمى عثماف سياستو ، فقتمو .   

ذا ما تأممنا النٌص كجدناه ذا جممتيف مي     ستدرىؾ ستدرىؾ بيما ، أٌما المي ستدرىؾو عمييما ، كمثميما مي كا 
رضاع ، سماعو ليا إلى أنٌ أٌمان  ، التي ينتقؿ الذىف ب يا األكلى فقكلو : )يرتضعكفعمي يا )األـٌ  ذات دىٌر كا 

ـي السامعى بأٌف ما تي  فيفاجئ، ر المالٌية االمتيازات المالٌية منيا ، كغيإغداقيـ بدكاـ كالميراد بالدَّر  ـ في كىّْ اإلما
عة تمؾ قد فطمت يـك صار عميّّ خميفة .    غير محٌمو ، فاألـٌ المرتضى

ستدرىؾ عميو )يرتضعكف  جاء عمى صيغة دالة عمى االجتياد كالطمبكييمحظ أٌف الفعؿ المي 
(ٓٔٔ   ،

 حاؿ بينيـ كبيف أمانٌييـ . بمعنى أٌنيـ تكمفكا كاجتيدكا في طمب تمؾ االمتيازات ، بيد أٌف عمٌيان 

 ، إذ طرفاىا :العبلقة بيف طرفي االستدراؾ نقيضٌية معنى  كردت   

 يرتضعكف أٌمان                        قد فطمت                   

 فاإلرضاع نقيض الفطاـ ; فإثبات أحدىما نفيه لآلخر .  

ينتقؿ ذىف سامعيا دعة  التي كمثؿ ىذا الكبلـ ينطبؽ عمى الجممة المستدرىؾ عمييا الثانية )ييحيكف بً    
ـي  إلى قدرة أكلئؾ النفر عمى إحياء بدعة االمتيازات في زمف عميٌ  السامع مٌرة   ) أيضان ، فيفاجئ اإلما

حاكلة خائبة ، كال لفظى أدؿَّ عمى خيبتيا مف استدراكو بمفظ )قد أميتت  ، كلشٌد الذىف إلى المي ىذه أخرل بأٌف 
ىذا البناء ))فيو تركيز االىتماـ عمى الحدث ، ألٌف جيكؿ )أيًميتٍت  ، ستدرىؾ بو بيًنيى فعميو لممالمعنى المي 

ؼ النظر عف ميحًدثو  رٍ بصى 
ف الميسػػػػػتدرىؾ جممتيالد اإلماـ ػػػػػػقو أكٌ ثبات تحقٌ ا  ، ك  نفسوى ػػػػػكلتأكيد المعن . ٕٔٓ)

 .  ٖٔٓ)بػ )قد  الداخمة عمى الفعؿ الماضي بيما 

 طرفي الجممة االستدراكٌية : ككانت العبلقة بيف    

                                                           
٘ٙٙ
 . ٓ٘ـ ٠ٕظو ا١ٌٖغ اٌٖوف١خ فٟ اٌؼوث١خ /  
٘ٙ7
 . ٕٕٗـ اإلػغبى اٌج١بٟٔ ٌٍموآْ َِٚبئً اثٓ األىهق /  
٘ٙ1
 ٘٘ٗـ ٠ٕظو هٕف اٌّجبٟٔ /  



   يتتٍ مً )أي                         )ييحيكف                   

عنيا داللة استبعاد سمبٌي ، إذ ييستبعىد مف المىعًنٌييف بالخطاب  كرشحت المعنى ،متناقضة عمى مستكل 
مف  أياـ الخميفة السابؽعمى ما كانكا يحصمكف عميو   ) يحصمكا في خبلفة عميٌ  أفٍ تحديث أنفسيـ ب
  .حظكة كاستئثار 

 

:  لمتخاذليف مف أصحابوا في ذـٌ   )مٌما دٌؿ التناقض فيو عمى استبعاد الميستدرىؾ بو قكؿي اإلماـ ك 
 .   ٗٔٓ)((َطَؾاُعُؽ٣ِّمُؼ٦ِّػ٨ّماظٗص٣ّٖماظٚصَؾاَبم،مَومِصِعُؾُؽ٣ِّمُؼْطِؿُّٝمِصقُؽ٣ُّماْظَلِسَّٓاء))

ليف مف جنده ، فكبلـ في ىذا النٌص ازدكاجٌية القكؿ كالفعؿ في سمكؾ الميتخاذً   )يشكك اإلماـ    
ستدرىؾ عمييا التي انمازت بتضٌمنيا ألفاظان تشترؾ ىؤالء ييكىي الصَـّ الصبلب ، كىذا المعنى مٌثؿ الجممة المي 

ـٌ   َٕٓ)في داللتيا عمى القٌكة كالشٌدة ، فػ )كىى  بمعنى ))تخٌرؽ كانشٌؽ   ـٌ الشيء ، ، كالصُّ يدٌؿ عمى ))تضا
ـٌ   كزكاؿ الخرؽ كالسَّ
، كقد ))استعار اإلماـ لفظي الصـٌ   ِٕٓ)عمى ))الشٌدة كالقٌكة    الصّْبلبيدٌؿ )، ك   ُٕٓ)

، فصار معنى الجممة   ّٕٓ)مف أكصاؼ الحجر ػ لمقمكب التي تضعؼ عف سماع كبلميـ   ػالصبلب ػ
فييا ، كحيف يتمٌقى السامع ىذا  رؽى القكٌية الشديدة التي ال خى  ؽ لو القمكبستدرىؾ عمييا أٌف كبلميـ تتخرٌ المي 

 المعنى يسرح ذىنو في تكٌىـ حاؿ قـك يصنع كبلميـ بالقمكب ىذا الصنيع ، فما بالؾ بأفعاليـ ؟ 

باستدراؾو سياقٌي مف كاقعو يناقض تكٌىـ السامع  تصٌكرسرعاف ما ينقض ىذا ال  )بيد أٌف اإلماـ 
 )كفعمكـ ييطًمع فيكـ األعداء  . 

األٌكؿ أٌنيـ أشداء شجعاف ،  ومعنى طرفألٌف  طرفي االستدراؾ نقيضٌية معنكٌية ;جاءت العبلقة بيف   
 ف ال يدؿٌ كمعنى الطرؼ اآلخر أٌنيـ ضعفاء جبناء ، كدٌؿ التناقض في النٌص عمى أٌف أكلئؾ الميتخاذلي

 ﴿ظاىرىـ عمى باطنيـ ، كال قكليـ عمى فعميـ ، كبيذا كانكا مصداقٌا لقكلو تعالى 
      

      

                                                           
٘ٙ4
 . ٙٙ، ٓ  4ٕوالَ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 
٘7ٓ
 بكح )ٟٚ٘( .ِ ٖ٘ٗٔـ اٌمبًِٛ اٌّؾ١ظ /  
٘7ٔ
( . 77ٕ/  ٖـ ِمب١٠ٌ اٌٍغخ   ُّ  ِبكح )ٕ
٘7ٕ
 ِبكح )ٍٕت( . ٖٔٓ/  ٖـ ٔفَٗ  
٘7ٖ
 . ٕٔٙ/  ٕـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اٌجؾوأٟ  



 ﴾(ْٕٓ  شككل  رُّ قكاؿ الميتخاذليف مع أفعاليـ مي ، كينبني عمى تناقض أ
    .ييستبعىد الضعؼ كالفشؿ في أفعاليـ بعدما كانت أقكاليـ تينبئ عف شدة كشجاعةمف أتباعو   )يبٌثيا اإلماـ 

 

لمخكارج لٌما سمع قكليـ : ال حكـ إاٌل    )أفاد الكصؼي االستدراؾى السياقٌي في كبلـ اإلماـ قد ك 
 .  ٕٓٓ)  َطِؾَؿُةمَح٠ٍّّمُؼَّٕاُدمِبَفامَباِر٢ّ: ))

،   ٕٔٓ)الخكارج بقكليـ : ال حكـ إاٌل  إلى ))حقٌية دعاء أصحاب معاكية إلى كتاب ا   يكمئ    
عمى ككف قكليـ حٌقان ، غير أٌنيـ كٌظفكه تكظيفان باطبلن ، كلفظة )ييراد  ناطقة بتكظيؼ   )  فكافقيـ اإلماـ
إلمرة عمى الناس مف رأس ، كأٌنو ال حاجة لتأييد فكرىـ المينحرؼ ، إذ يرمكف بو إلى ))نفي ا; ذلؾ الشعار 

عمى قكلو : )كممة حٌؽ    )، كلذا استدرؾ اإلماـ   ٕٕٓ)بيـ عمى اإلطبلؽ إلى أمير ما داـ الحكـ   
لشعار الخكارج   )استدراكان سياقٌيان فقاؿ : )ييراد بيا باطؿ  ، حتى ال ينتقؿ ذىف السامع مف إقرار اإلماـ 

إلفادة إمضاء اإلماـ لذلؾ ; ستدرىؾ بو لفظان إلى إقراره مضمكنان ، بالمحاظ الذم تبٌناه الخكارج ، فكاف كركد المي 
 الشعار لفظان ، كرفضو لو تكظيفان . 

; بالخكارج   )طرفا االستدراؾ )حٌؽ  ك)باطؿ  متناقضاف ، كيرشح عف ىذه العبلقة تعريض منو   
 .  ؼ الشعار الحٌؽ تكظيفان باطبلن لتكظي

 

لما ىرب مصقمة بف ىبيرة   ) اإلماـ قكؿداللة استبعاد الطرؼ الثاني مف االستدراؾ حاضرة في ك 
كاعتقو ، فمما طالبو   )إلى معاكية ، ككاف قد ابتاع سبي بني ناجية مف عامؿ أمير المؤمنيف  الشيبانيٌ 
 .  ٖٕٓ)((َضٖؾَّّماظؾ٥َُّّمَعِصَؼَؾَةمَصَع٢َّمِصِع٢َّماظٖلاَدةم،مَوَصّٕٖمِصَّٕاَرماْظَعِؾقّٓ)) : كىرب إلى الشاـ،  نكؿ عٌما قاؿ بالماؿ

)قٌبح  ، كىك ))عمى صيغة )فٌعؿ  ، كجاء ىنا بمحاظ أركاف المعنى دااٌلن عمى  الفعؿي  نٌص الر صدَّ ت    
، فقاؿ :  ئو عميو، ثـ شرع اإلماـ في بياف سبب دعا لتقبيحالدعاء عمى مصقمة با:  ، أمٍ   ٕٗٓ)الدعاء  

                                                           
٘7ٗ
 . ٖـ  ٕـ ٍٛهح اٌٖف /  
٘7٘
 . 1ٕ، ٓ  ٓٗوالَ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 
٘7ٙ
 . 4ٕٕ/  ٕـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اٌجؾوأٟ  
٘77
 . 7ٙٔ/  ٔـ فٟ ظالي ٔٙظ اٌجالغخ  
٘71
 . 1ٙ، ٓ  ٗٗوالَ  ـ ٔٙظ اٌجالغخ / 
٘74
 . ٕٓٔـ اٌفؼً فٟ ٔٙظ اٌجالغخ /  



بالجممة  ككنو مسبكقان تكٌىمان لدل السامع ;  ستدرىؾ عميو الذم لـ ييثرؿ السادة  ، كىذه الجممة مٌثمت المي عٍ فً 
و الذم شٌكؿ ستدرىؾ بمنو إلى المي  تحٌكؿستدرىؾ عميو ; لمالدعائية ذات الطابع الذَّمي ، إذ اٌتكأ النٌص عمى المي 

أساس الذـٌ كالدعاء بالتقبيح ، كىك قكلو : )فٌر فرار العبيد  ، فكاف الفعؿ كمصدره في جممة الميستدرىؾ بو 
ميقاًببلن ببلغٌيان لمفعؿ كمصدره في جممة الميستدرىؾ عميو ، ككذلؾ كانت لفظة )العبيد  ميقاببلن ببلغٌيان نقيضيان 

 لمفظة )السادة  .

ٍمعىو   )بيف طرفي االستدراؾ متناقضة ، تدٌؿ عمى أٌف اإلماـ جاءت العبلقة      عاب عمى مصقمة جى
 .فالميستبعد مٌمف يفعؿ ىذا الفعؿ أٍف يفٌر ىذا الفرار ؿ السادة ، كفراره فرار العبيد ، عٍ مو فً عٍ بيف متناقضيف : فً 

 

عٌمف يدعي العمـ ، كىك ليس بعالـ :   )كمف نصكص االستدراؾ ذات العبلقة النقيضٌية قكلو 
َومَظامَباَبماْظَعَؿ٧ّمَصَقُصّٖٓممم،مُفمَباَبماْظُفَّٓىمَصَقٖؿِؾَع٥َُّظامَؼِعّٕٔ ، َصاظٗص٦َّرُةمُص٦َّرُةمٔإِغَلإنم،مَواْظَؼْؾُبمَضْؾُبمَحَق٦َّان))

ـ٥ُِّم  .  َٖٓ)  َذِظ١َّمَعٚقُتماْظَلِحَقاءَو،مَس

فيـ نحك أىكائو ، يترٌكب مف كيسعى إلى حيازتيـ إلى آرائو ، كعطٍ مىف ييريد إيياـ الناس أٌنو عالـ ، 
تناقضتيف : حقيقة ظاىرة يشترؾ فييا مع سائر الناس ، كأخرل باطنة تيبط بو نحك الحيكانٌية ، حقيقتيف مي 

إلى كقكؿ اإلماـ : )الصكرة صكرة إنساف  ىك الكبلـ المستدرىؾ عميو الذم ارتكز عميو النٌص ; لينقؿ المتمٌقي 
 الحقيقة الميختفية كراء الصكرة اإلنسانٌية ، كىي الحقيقة الحيكانٌية التي شٌكمت الطرؼ اآلخر مػف االستدراؾ . 

كلمتعٌرؼ عمى نكع العبلقة الحاكمة لطرفي االستدراؾ ينبغي الكقكؼ عمى داللة مفردات الجممتيف ،   
ر ، كالقمب رمز لمباطف ، كالظاىر كالباطف فالقمب يناقض الصكرة معنى ; ألٌف الصكرة إشارة إلى الظاى

، كىك بيذا المعنى يشمؿ   ُٖٓ)كاف  في المغة فيك ))اسـ يقع عمى كٌؿ شيء حٌي  يى متناقضاف ، كأٌما )حى 
عمى كٌؿ حٌي سكل اإلنساف ;  لتدؿٌ   ِٖٓ)كتخٌصصتاإلنساف كغيره ، بيد أٌف داللتو قد انحسرت في السياؽ ، 

ستدرىؾ عمييا ، كما داـ األمر كذلؾ فػ )حيكاف  إٌما أٍف يككف )إنساف  في الجممة المي قابمتو لمفظة مي  مف بسببو 

                                                           
٘1ٓ
 . ٕٗٔ، ٓ  17ؿ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 
٘1ٔ
 ِبكح )ؽ١ٛ( . ٕٗٔ/  ٗٔـ ٌَبْ اٌؼوة  
٘1ٕ
 . 1ٕ، ٚاٌلالٌخ ٚإٌؾٛ /  ٕ٘ٔـ ٠ٕظو كالٌخ األٌفبظ /  



))القٌكة الشيكانٌية استيبلء إنسانان أك غير إنساف ، كالعبلقة بيف ىذيف نقيضٌية أيضان ، كحيكانٌية القمب بمعنى 
 .  ّٖٓ)  األنعاـعميو ، كما استكلت عمى البيائـ ك 

طرفي االستدراؾ عمى تعريضو بيذا المٌدعي عممان ليس بو ، كتحذيرو منو في آفو ، كدٌؿ التناقض بيف   
فظاىره بديع كباطنو شنيع ، كال شؾ أٌف أفعالو كرؤاه كاعتقاداتو ستككف انعكاسان لباطنو القبيح ، فينبغي الحذر 

 لباطنو الحيكانٌي .   منو كاجتنابو ، ألٌف اٌتباعو سيككف اتٌباعان 

 

في كصؼ المتٌقيف :   )الداللة النقيضٌية مرتيف في قكلو ستبعاد إيجابٌيان ، كفرعان عف اال كقد جاء
ـَِفا())  .  ْٖٓ) َأَراَدِتُف٣ُّماظِّٓٗغَقامَصَؾ٣ِّمُؼّٕٔؼُّٓوَػام،مَوَأَدَِّٕتُف٣ِّمَصَػَِّٓوامَأِغُػَلُف٣ِّمِع

عميو ستدرىؾ معنى المي ال، كىك   ٖٓٓ)ىـ إلى االفتتاف بيارَّ حاكلتيا جى ييريد اإلماـ بإرادة الدنيا لممٌتقيف مي 
الذم ييعٌد الغرض الرئيس مف ، كىك الطرؼ ريدكىا  يي  ـٍ )فمى لمطرؼ اآلخر مف االستدراؾ دان ميٌ مي بو  يءى جً الذم 

ستدرىؾ بو ىك مف كاف قاصدان تعداد صفات المتقيف ، كالمي   )االستدراؾ في ىذا المكرد ; ألٌف اإلماـ 
، كال ييفيـي مف ىذا أٌف الجممة األكلى ىامشٌية قياسان إلى الثانية ، بؿ ليا مف صفاتيـ دكف المستدرىؾ عميو 
ال تتحٌقؽ لكالىا ، كلؾ أٍف تتصٌكر حاؿ الجممة رامزة ستدرىؾ بو داللة معنكٌية األىمٌية ما ييضفي عمى المي 

فمـ يريدكىا  ، فالمعنى في  ستدرىؾ عميو ، كحاليا معو )أرادتيـ الدنيا)المتقكف لـ يريدكا الدنيا  مف دكف المي 
قيف ; بسبب مف أٌف عدـ إرادتيـ لمدنيا قد يككف ناشئان عف ر فضيمة المتٌ ظيً ال يي  شاحبالجممة األكلى معنى 

إعراضيا كانزكائيا عنيـ ، أٌما المعنى اآلخر فيك أبمغ كأليؽ بحاؿ المتقيف ، إذ أعرضكا عنيا مع إقباليا 
 عمييـ .  

عراضيـ عنيا ميتكٌررلمميتٌقيف ميتكٌررة مي  كألٌف إرادة الدنيا   مستمٌر أيضان جاء المعنى  ستمٌرة ، كا 
ؿ المستدرؾ بو منفٌيان بالحرؼ )لـ  ، إذ النفي بو ))يدٌؿ عمى أٌف الحدث لـ يحصؿ في الماضي عمى تطاكي 

 .  ٖٔٓ)المٌدة كاستمرارىا  

                                                           
٘1ٖ
 . 7ٙٔـ ِؼبهط ٔٙظ اٌجالغخ /  
٘1ٗ
 . 1ٖٔ، ٓ  4ٖٔٔٙظ اٌجالغخ / ؿ ـ  
٘1٘
 . ٖٓٗ/  ٕٔـ ٠ٕظو ثٙظ اٌٖجبغخ  
٘1ٙ
 . 1ٙٔ/  ٗـ ِؼبٟٔ إٌؾٛ  



)كأسرتيـ الدنيا  ، كمعناه ))اإلشراؼ كفي النٌص استدراؾ آخر معطكؼ عمى سابقو ، كىك قكلو :   
  ٕٖٓ)عمى األسر ، يعني أٌنيـ بمقتضى المزاج الحيكانٌي ، كالقكل النفسانٌية التي ليـ ، كادكا أٍف تغٌرىـ الدنيا  

منو إلى المستدرىؾ بو )فىدىكا أنفسيـ منيا  ،  متحٌكؿاإلماـ ل مٌيد بو، كىذا المعنى ىك المستدرىؾ عميو الذم 
ى الرئيس ; لككنو صفة انماز بيا المتقكف عف سائر الناس ، كربما ييراد مف االفتداء ))اإلعراض كىك المعن

 .  ٖٖٓ)عف الزخارؼ الدنيكٌية ، فكأٌنيـ بذلكا تمؾ الزخارؼ ليا ، كخمصكا أنفسيـ منيا  

 ، إذ طرفا المكرد األكؿ : طرفا االستدراؾ في مكردم النٌص ميتناقضاف   

 رادتيـ الدنيا                  لـ يريدكىا أ                 

 كطرفا المكرد اآلخر :  

 أسرتيـ                     فدكا أنفسيـ منيا                 

يف ، كليسا متناقضيف ; إلمكاف كجكد طرؼ تضادٌ الثاني مي  طرفي االستدراؾ في المكرد إفٌ قاؿ : يي  قدك 
 في ان كاف األسر ماديٌ لك ذلؾ لكذلؾ  إفمف األسر ، كالجكاب عف ىذا :  فتدو ، كغير مي  أسيرثالث غير 
 المعنكم حيثا األسر ، أمٌ  األسر يفتدم نفسو مف ، كالال ييؤسىر ، فمف ال يدخؿ الحرب  ربيٌ الميعترىؾ الح

حد األمريف : األسر أبمنجى مف  إنسافػ فمف يككف ػػ كما في النٌص ػياتيا كمفاتنيا غرً الدنيا بمي  حياةال ميعترىؾ
ي ػػخالفة بيف طرفكبيذا تككف المي الكقكع في حبائؿ الدنيا أك عدـ الكقكع ،  : أمٍ أك عدـ األسر )الفداء  ، 

 االستدراؾ نقيضٌية .

ال ييريدىا ، كمٌمف  أفٍ االستبعاد االيجابٌي ، إذ ييستبعىد مٌمف تيريده الدنيا  إلىالتناقض بمكرديو  أفضىك 
 . تأسره أٍف يفتدم مف أىٍسًرىا ، إذ ال يفعؿ ذلؾ إال المتقكف ، كىذا االستبعاد ييحمىد ليـ 

 

أىؿ بمده غمظة منو  دىاقيفلبعض عيٌمالو بعد أٍف شكا   )كييستفاد االستدراؾ السياقٌي مف قكلو 
 .  ٖٗٓ)  ٦ُّب٥ُّمِبَطٍَّٕفمِع٤َّماظٚشّٖٓةَصاْظَؾِّٗمَظُف٣ِّمِجْؾَؾابًامِع٤َّماظؾِّنٔيمَتُشكجفكة : ))

                                                           
٘17
 . ٔٔٔ/  ٕٔـ ِٕٙبط اٌجواػخ : اٌقٛئٟ  
٘11
 ـ ٔفَٗ . 
٘14
 . 77ٗ، ٓ  4ٔوزبة  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ



لكاليو المشكك منو خطة عمؿ يستقيـ بيا حالو ، كحاؿ رعيتو مف غير المسمميف   )يرسـ اإلماـ 
مباب ))أكسع مف الخمار دكف أٍف يمبس ليـ جمبابان مف الميف ، كالجً ػػ عمى سبيؿ االستعارة ػػ ، فكٌصاه 

  )، كىذا المعنى قابؿ إلثارة تكٌىـ المتمقي بدكاـ استعماؿ الراعي الميفى مع رعيتو ، بيد أٌنو   َٗٓ)الرداء  
)تشكبو بطرؼ مف الشدة  ، ك)تشكبو  مف ))شاب الشراب  بما يدفع تكٌىمو ، فقاؿ :استدرؾ عمى ىذا المعنى 

عاممة اـ تكٌىـ عمـك الميف في المي ، كبيذا المعنى نقض اإلم  ُٗٓ)يشكبو ، إذا خمطو بماء ، كالشكب : الخمط  
ذا ، كخٌط لعاممو المنيج السكٌم في تعاممو مع قكـو مي  شركيف ميعاىىديف ، فػ ))ككنيـ ميعاىىديف ييكجب الميف ، كا 

ذكا بالميف طمعكا في األمر ، كقكيت شككتيـ مٌما يضٌر باإلسبلـ ، فالبلـز أٍف ييمزىج الميف ببعض الشٌدة ; خً أي 
 .  ِٗٓ)ييفسدىـ الميف  حتى ال 

 :التناقض ىك العبلقة بيف طرفي االستدراؾ    

 )الشٌدة                          )الميف                   

معو   )كدٌلت ىذه العبلقة عمى أٌف الميف ىك األصؿ ، كلو األكلكٌية في سياسة الكالي ; كلذا جاء اإلماـ 
مجاالن  ترؾمباب  التي ليس ليا ضيؽ الخمار ، كال سعة الرداء ، كاإلماـ بيذا المعنى الدقيؽ بمفظة )جً 

 مباب بطرؼ مف الشدة التي تيعدُّ فرعان ، كليا الثانكٌية في السياسة .لتأطير ىذا الجً 

 

)م)مف كتاب لو إلى معاكية جكابان :   )كتحقؽ االستدراؾ السياقٌي بكساطة االستئناؼ في قكلو 

مَأِن مَأَرِدَت مَظَؼِّٓ ماظؾ٥َِّّ مَوَظَعِؿُّٕ م، مُأَباِؼَّٝ مَحٖؿ٧ّ ماْظَؿِكُش٦ُّش ماْظَفَؿ٢ُّ مُؼَؼاُد مَطَؿا مُأَضاُد مُطـُِت مٔإٚغ٨ّ مَتُّٖٔممَوُضْؾَت

مَظ مَعا م مَعْظُؾ٦ّعًا مِص٨ّمَأِنمَؼُؽ٦َّن مِع٤ِّمَشَضاَضٍة مَسَؾ٧ّماْظُؿِلِؾ٣ّٔ مَوَعا مَتْػَضَّّمَصاْصَؿَضِقَتم، مَوَأِن مَؼُؽ٤ِّمَصَؿَِّٓحَتم، ِّ٣

 .  ّٗٓ)  َذاّطًامِص٨ّمِدؼـ٥ِِّم،مَوَظامُعَِّٕتابًامِبَقِؼقـ٥ِّ

بايع ، فكٌظؼ لكي يي ; بعدـ مبايعتو ألبي بكر حتى ًقيدى إلى المسجد   )أراد معاكية تعيير اإلماـ 
عمييا التي مٌيدت  ستدرىؾى ، فكانت الجممة )كلعمر ا لقد أردت أٍف تذـٌ  المي  لذـٌ اإلماـ معاكية ىذا الحدث

                                                           
٘4ٓ
 . ٗٔٔاٌّؼغُ اٌؼوثٟ ألٍّبء اٌّالثٌ / ٠ٕٚظو ِبكح )عٍت( ،  7ٗٙـ اٌجبهع /  
٘4ٔ
 ِبكح )ّٛة( . 4ٕٔ/  ٙـ اٌؼ١ٓ  
٘4ٕ
                 ٙٗ/  ٖٔٙظ اٌجالغخ ـ رٛض١ؼ  
٘4ٖ
 . 4ٔٗ، ٓ  1ٕوزبة  /ٔٙظ اٌجالغخ  ـ 



ط حرؼ االستئناؼ )الفاء  ، ليصير معنى االستدراؾ ستدرىؾ بيا )فمدحتى  تالية ليا بتكسٌ لحضكر الجممة المي 
 .    )ىك مدح لو عاكية ذٌمان لئلماـ ، أٌف ما تكىمو م

: نقيض المخالفة بيف طرفي االستدراؾ )تذـٌ  ك )مدحتى  نقيضٌية معنى ، كما قاؿ الجكىرم : ))الذـٌ 
، كدٌؿ التناقض عمى جيؿ معاكية باألمكر ، كعدـ تفريقو بيف ما فيو ذـٌ لعدكه مٌما فيو مدح لو   ْٗٓ)المدح  

. 

 : طرفاه، كفي النٌص استدراؾ سياقٌي آخر    

 )فافتضحتى                       أٍف تفضح  )                

معاكيةى مفضكحان ال فاضحان ; ألٌنو   )ح اإلماـ ، فصٌير اإلماـي ضٍ ػ فى ػميتكٌىمان  ػكالمعنى أٌف معاكية ابتغى ػ 
رفض بيعة ػػ أم معاكية ػػ  ف ، كلكٌنويالمسممبعض بيعة الخميفة الذم ارتضاه  وي ضى قد عاب عمى اإلماـ رفٍ 

، كأعانت الصيغة الصرفية لمفعؿ )افتضحت  الدالة عمى الخميفة الذم ارتضاه ا كرسكلو كالمسممكف 
 .   عمى إظيار ىذا المعنى   ٓٗٓ)لمطاكعةا

 

في كتابو إلى الحارث   )ككرد االستدراؾ عمى سبيؿ التخصيص بعد التعميـ في قكلو 
ِب٥ِّممَواِحَِّٔرمُط٢ّٖمَسَؿ٢ّٕمَؼَِّٕضاُهمَصاِحُؾ٥ُّمِظـَْػِل٥ِّم،مَوُؼْؽَُّٕهمِظَعاٖعِةماْظُؿِلِؾِؿنَيم،َواِحَِّٔرمُط٢ّٖمَسَؿ٢ّٕمُؼِعَؿ٢ُّاليمداني:))

ـ٥ُِّمِص٨ّماْظَعَؾاِغَقة  .  ٔٗٓ)  ِص٨ّماظٚلّٕٚم،مَوُؼِلَؿَق٧ّمِع

ـٌ   ) ابتداءن ييحٌذر اإلماـ    ; الحارث اليمداني مف كٌؿ عمؿ يرضاه صاحبو لنفسو ، كىذا الكبلـ عا
، فاإلنساف قد يرضى لنفسو عمبلن صالحان ، كقد   ٕٗٓ)لتصٌدره بػ )كٌؿ  الميفيدة ))لمتنصيص عمى العمـك  

ـٌ تحذيران عاٌمان ;   )  ليا آخر سيئان ، كاإلماـيرضى  ت جاءفال ييريد لممتمٌقي أٍف يفيـ مف ىذا المعنى العا
الجممة الذم أفادتو عمـك مستدرىؾ بيا )كيكرىو لعامة الناس  مبدكءة بػ )كاك  الحاؿ ، كميخصّْصة لالجممة المي 
لسكاه مف  ولنفسو في حاؿ ىك يكره العمؿ نفسيا ، فصار التحذير مف كٌؿ عمؿ يرضاه صاحبو يمعالسابقة 
 الناس .

                                                           
٘4ٗ
 ِبكح )مُِ( . 4ٕ٘ٔ / ٘ـ اٌٖؾبػ  
٘4٘
 ،  ٓ٘اٌّفزبػ فٟ اٌٖوف  / ٠ٕظو ـ  
٘4ٙ
 .   11٘، ٓ  4ٙوزبة  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 
٘47
 . 4/  ٗـ اٌزؾو٠و ٚاٌز٠ٕٛو  



كمف الداللة المعجمية لطرفي االستدراؾ نستنتج العبلقة التي تحكميما ، فالرضا ))يدٌؿ عمى خبلؼ    
، كيفيـ البحث مف لفظ )خبلؼ  معناىا الكاسع الشامؿ لمنقيض كالضٌد كالخبلؼ ، ال معناىا   ٖٗٓ)السخط  

، كبذا تككف عبلقة الطرفيف نقيضٌية ; ألٌف   ٗٗٓ)ض كالضٌد ، كتكٌرىو بمعنى ))تسٌخطو  الضٌيؽ المقابؿ لمنقي
معنى الطرؼ األكؿ عدـ السخط ، كمعنى الثاني السخط ، كنفي أحد المعنييف اعتراؼه باألخر ، كالعكس 

 صحيح أيضان .

مف كٌؿ عمؿ يعممو صاحبو في السٌر ،  بتحذير آخر لمحارث اليمدانيٌ   )ثـ ثٌنى اإلماـ     
كاألعماؿ التي تؤدل في السٌر منيا ما ىك صالح ، كمنيا ما ىك طالح ، كلٌما كاف اإلماـ قاصدان تكجيو 

تقٌدـ عمييا لتخصيص عمـك التحذير المي  ; ستدرىؾ بياالجممة المي أكرد نحك الطالح مف األعماؿ حصران  التحذير
يص أصبح معنى بدكء بػ )كاك الحاؿ  أيضان ، كبيذا التخصفي العبلنية  المي ى منو ، كىي قكلو )كييستحى 

ستحو منو ، بيد أٌنو يستحي التحذير مف كٌؿ عمؿ يعممو صاحبو في السٌر غير آبوو كال مي  ياالستدراؾ الثان
 صنع  ذاؾ الصنيع عمنان .    

السٌر  نفيي االستحياء مف ذلؾ معنى األكؿ منيما )يعمؿ بو في ، إذ طرفا االستدراؾ متناقضاف    
االستحياء ثابت لمفعؿ في الطرؼ الثاني ، كثمة تناقض آخر بيف االسميف المجركريف )في  في حيف العمؿ ،

 السٌر  في الجممة األكلى ، ك)في العبلنية  في الثانية . 

باشر )غيره  مف ر المي تمقيو المباشر )الحارث  ، كغيكلمتناقض في النٌص داللتو عمى تكعية اإلماـ لمي     
خطر عظيـ يتمٌثؿ بازدكاجٌية الرؤل كالمقاييس ، بأٍف يكره اإلنساف مف غيره ما يرتضيو لنفسو ، كيمنعو 
; الحياء مف إقامة فعؿ في العمف ، ال يخجؿ مف إقامتو سٌران ، كما ىذا التحذير إال تحذير مف ميقاربة النفاؽ 

 .   ََٔ)   ِظِقنَيمَوَظامَؼِعَؿ٢ُّمَسَؿَؾُف٣ِّم،مَومُؼِؾِغُّٚماْظُؿِِّٔغِؾنَيمَوُػ٦َّمَأَحُُّٓػ٣ُّؼِقٗبماظٖصايككف اإلنساف )) حتى ال

 

:   َُٔ)في الذيف اعتزلكا القتاؿ معو  )كمٌما جاء االستدراؾ السياقٌي فيو بكساطة الحاؿ قكلو 
ـُِصُّٕواماْظَؾاِر٢ّ،مَخَُّٔظ٦ّاماْظَق٠ّٖم))  .  َِٔ)   َوَظ٣ِّمَؼ

                                                           
٘41
 ِبكح )هضٟ( . ٕٓٗ/  ٕاٌٍغخ ِمب١٠ٌ ـ  
٘44
 ِبكح )ووٖ( . ٕٕ٘ٔاٌّؾ١ظ / ـ اٌمبًِٛ  
ٙٓٓ
 . ٖٔٙ، ٓ  ٓ٘ٔؽىّخ  / ـ ٔٙظ اٌجالغخ  
ٙٓٔ
ـ ِٓ أِضبي ))ػجل هللا ثٓ ػّو ثٓ اٌقطبة ، ٍٚؼل اثٓ أثٟ ٚلبٓ ، ٍٚؼ١ل ثٓ ى٠ل ثٓ ػّوٚ ثٓ ٔف١ً ، ٚأٍبِخ ثٓ ى٠ل ، ِٚؾّل ثٓ  

 . 7ٕٙ/  1ٍَِّٔخ ، ٚأٌ ثٓ ِبٌه ، ٚعّبػخ غ١وُ٘(( ّوػ اثٓ أثٟ اٌؾل٠ل 



ستدرىؾ عمييا )خذلكا الحؽ  ذُـّ مف بايع )خذؿ  المعجمٌية ناطقة بأٌف المقصكد بالجممة المي داللة الفعؿ     
قاؿ : خذلو ))إذا ترؾ ؼ عف الكقكؼ في صٌفو حيف حاربو أعداؤه ، فيي األمر ، ثـ تخمٌ  بادئ  )اإلماـ 

ستدرىؾ عمييا أٌف مف الجممة المي ػ ػػ ال سيما المتمٌقي غير المباشر ػ، كقد يتكٌىـ المتمٌقي   َّٔ)عكنىو كنصرتىو  
ميتمٌقيو  يفاجئ  )تخاذليف عف الحٌؽ قد انحازكا إلى جانب الباطؿ فنصركه ، غير أٌف اإلماـ ىؤالء المي 

 .بالجممة المستدرىؾ بيا أٌنيـ )لـ ينصركا الباطؿ  

عدـ  ما مفيً فى  البحث كراء تكجيو ابف أبي الحديد ، كابف ميثـ البحراني ليذه الجممة ، إذال ينساؽ ك 
ما ذىب  ييعدُّ ، بؿ   َْٔ)اإلماـ عف ذٌميـ ، كأنيـ أحسف حاالن مٌمف نصر الباطؿ عى تراجي نصر ىؤالء لمباطؿ 

كىرو أقعدا المي   َٓٔ)إليو حبيب ا الخكئي أنسب لمسياؽ تخاذليف عف القتاؿ معو ، ; فاإلماـ أراد ذـٌ ميكعةو كخى
ـ : نصركا الباطؿ ، ألٌف ىذا المعنى تكىَّ األكؿ ال ييضيفو المعنى المي كبيذا أضاؼ ىذا الكبلـ ذٌمان إلى الذـٌ 

ٍف كاف منقصة في حٌد ذاتو  ػاألخير ػ أك ال ييعذىر ، أٌما مف خذؿ ، ػ ينـٌ عف اتخاذ اإلنساف مكقفان ييعذىر فيو ػكا 
كشاؼ الحٌؽ لديو ، الحٌؽ ، كلـ ينصر الباطؿ في اآلف نفسو ، فيك أقبح مف سابقو ; إذ لـ ينصر الباطؿ الن

 .أك ذاؾ ، يتخذ مكقفان حازمان في ىذا االتجاه  ـٍ مى فرٌتب أثران عمى ىذا االنكشاؼ يتمظير بإعانتو الحٌؽ ، كلـ يي 

كالرابط بيف طرفي االستدراؾ )كاك  الحاؿ ، ككاف االرتباط بيف الطرفيف كثيقان ال يمكف انفكاكو ، فمكال 
في النٌص ت الثانية )كلـ ينصركا الباطؿ  مدحان ، كلكال الثانية لـ يكف الجممة األكلى )خذلكا الحٌؽ  لكان

 استدراؾ سياقٌي البتة .

ـى أٌف الميخالفة بينيما كلٌما كاف المفعكالف في طرفي االستدراؾ )الحٌؽ  ك)الباطؿ  مي  ًم تناقضيف عي
، فاعتزاليـ ))منقصة ركحٌية ، كفقداف ليف لمقتاؿ معو عتزً ليف المي تخاذً لممي    )نقيضٌية ، تدٌؿ عمى ذـٌ اإلماـ 

يماف معنكٌية ال عيب فكقو   في تشكيش أذىاف العامة مف الناس ، فاعبلن ، كمف ثىَـّ صاركا سببان   َٔٔ)عقيدة كا 
في جبية ، كأعداؤه في أخرل ، كفي ىذه الحاؿ يسيؿ عمى الناس   )أٍف يككف اإلماـ عمٌي   مففبدالن 

في االقتتاؿ بيف  شتراؾر ىناؾ صنؼ ثالث يحمؿ إرىاصان داعيان إلى نبذ االتمييز الحٌؽ مف الباطؿ ، صا
أٌف  فضبلن عفالمسمميف ، كاالكتفاء بالتفٌرج عمى المقتتميف ، كمع كجكد ىذا الصنؼ يصعب تمييز األمكر ، 

  الكريـ ﴿ اعتزاؿ القتاؿ مع اإلماـ ييعٌد اعتزاالن لدعكة القرآف
                                                                                                                                                                                                       

ٕٙٓ
 . ٔٓٙ، ٓ  1ٔؽىّخ  /ٔٙظ اٌجالغخ ـ  
ٖٙٓ
 ِبكح )فني( . 1ٖٙٔ:  ٗـ اٌٖؾبػ  
ٙٓٗ
 . 4ٖٙ/  ٘، ّٚوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اٌجؾوأٟ  7ٕٙ/  1ٔـ ٠ٕظو ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اثٓ أثٟ اٌؾل٠ل  
ٙٓ٘
  ّٟ  . ٖٙ/  ٕٔـ ٠ٕظو ِٕٙبط اٌجواػخ : اٌقٛئ
ٙٓٙ
 . 7ٖ/  ٕٔـ ِٕٙبط اٌجواػخ : اٌقٛئٟ  



   
    

   ﴾(َٕٔ    .      

 

 

ِبِشُُّٕهمِص٨ّمَوِجٔف٥ِّمفي صفة المؤمف : ))   )كمٌما دٌؿ طرفا االستدراؾ فيو عمى التضاٌد قكؿ اإلماـ 

 .  َٖٔ)  َوُػ٦َّمَأَذٗلمِع٤َّماْظَعِؾَّٓوُحُِّٖغ٥ُّمِص٨ّمَضْؾِؾ٥ِّم،...،مَغْػُل٥ُّمَأِصَؾُبمِع٤َّماظٖصْؾِّٓم،م

يعرض النٌص عددان مف صفات المؤمف المتضاٌدة فيما بينيا ، فالصفة األكلى )ًبشره في كجيو  ،    
ستدرىؾ عمييا تيممح إلى ))التكاضع ، كليف الجانب  كىي جممة مي 

، كىذا الطرؼ مف االستدراؾ ال ييثير   َٗٔ)
أٌنو غير كاشؼ عف المستدرىؾ بو ، فالًبشر الظاىر ال يمتٌد    )تكٌىما لدل السامع ، بؿ أراد بو اإلماـ 

 .   َُٔ)تمٌبس بالحزف ))مف خشية ا   إلى الباطف المي 

محٌميما ، فاألكلى  يرةفضبلن عف ميغاالصفتاف في طرفي االستدراؾ )ًبشره  ك)حزنو  متضاٌدتاف ،   
 ختفي .في القمب ، كىك الباطف المي خرل كىك الظاىر المنكشؼ ، كاأل، محٌميا الكجو 

 رياف :خٍ تاف أي تضادٌ كفي النٌص صفتاف مي    

 )كىك أذٌؿ مف العبد                        )نفسو أصمب مف الصمد             

تيثير تكٌىمان بأٌف صاحبيا شديد العريكة ، غير سمح الجانب ستدرىؾ عميو ، كقد ؿ المي مثٌ تي  فاأليكلى
مب ))الشديد   ، كمعنى الٌصمد   ُُٔ)بمحاظ الداللة المعجمٌية لمفظتي )أصمب ، الصمد  ، إذ معنى الصّّ

مب األممس   ، كما في صكتي القمقمة   ُّٔ)، ناىيؾ عٌما في صكت )الصاد  مف إطباؽ كتفخيـ  ُِٔ)))الصُّ
مف شٌدة نطقٌية ميضافة إلى شٌدة الداللة المعجمٌية ، فمف ىذا قد   ُْٔ)االنفجارييف المجيكريف )الباء كالداؿ 

                                                           
ٙٓ7
 . 4ـ ٍٛهح اٌؾغواد /  
ٙٓ1
 . 1ٙٙ، ٓ  ٖٖٖؽىّخ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 
ٙٓ4
 . 74ٗ/  ٘ـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اٌجؾوأٟ  
ٙٔٓ
 .  ٔفَٗـ  
ٙٔٔ
 ِبكح )ٍٕت( . 1ٖ1/  ٕـ رور١ت اٌمبًِٛ اٌّؾ١ظ ػٍٝ طو٠ك اٌّٖجبػ ا١ٌّٕو ٚأٍبً اٌجالغخ  
ٕٙٔ
 ِبكح )ٍٕل( . 41ٗ/  ٕـ اٌٖؾبػ  
ٖٙٔ
 . ٕٖٓوّبي ثْو / . ، ٚػٍُ األٕٛاد : ك 4ٙئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ / . ـ ٠ٕظو األٕٛاد اٌٍغ٠ٛخ : ك 
ٙٔٗ
 . ٘ٔٔٚ  ٗٔٔثَبَ اٌجووخ :  .، ٚػٍُ األٕٛاد اٌؼبَ / ك ِٓٙٔؾّٛك اٌَؼواْ :  ك.ـ ٠ٕظو ػٍُ اٌٍغخ /  



يستدرؾ بثاني الصفتيف عمى ما    )، بيدى أٌف اإلماـ  مظة في سمككويستكحي المتمٌقي أٌف لممؤمف شدة كغً 
 .  ُٓٔ)ك أذٌؿ مف العبد  ، كذٌلو دليؿي ))تكاضعو  ، كلمناس  أكىمتو الصفة األكلى ، فيقكؿ : )كى

ع الناس بأخبلقو سى ، إذ يى  العمميٌ  السمككيٌ  دٌلت الميخالفة في النٌص عمى أٌف المؤمف يعيش التكازفى     
في ذات ا  ، كخمؼ تكاضعو صبلبةي مكقؼو   )بشاشةن كتكاضعان ، ككراء تمؾ البشاشة حزفه مف خشية ا 

(    . 

 

 .  ُٔٔ)  اْظُلَع٣ُّمَتَكاُفمُزْؾ٣َّمُرَساِتَفام،مَوَأِصَؾِقُتمَأَخاُفمُزْؾ٣َّمَرِسٖقِؿ٨ّممَوَظَؼِّٓمَأِصَؾَقِت: ))  )كقكلو 

أٌف ))الرعية  الميتعارىؼاألمـ مع رعاتيا ، ف أصحابو ميقارنان حاليـ معو بحاؿ   )يشكك اإلماـ     
بحرفي   )، كلتأكيد ىذا المعنى كعمكمٌيتو أٌكده اإلماـ   ُٕٔ)تعيش في خكؼ دائـ مف جكر الحاكـ  

التككيد البلـ كقد )لقد  ، كاٌتكأ النٌص عمى الجممة المستدرىؾ عمييا الميؤكَّدة ; لبلنتقاؿ منيا إلى الجممة 
ى معنالأصبح يخاؼ ظمـ رعيتو ، كلكضكح    )ستدرىؾ بيا الحاممة لنقيض المعنى األكؿ ، إذ اٌنو المي 
 عف التككيد . ان ميجٌرد ؾرً تي ، كظيكره ميستدرىؾ بو ال

قكمو مف ; تيستكحىى منيا شككل اإلماـ الميخالفة بيف طرفي االستدراؾ )رعاتيا  ك)رعيتي  نقيضٌية     
، فأصبحت تتمٌرد لراعييا اإلنسانٌية  ميعاممةالػ أٌف رعيتو ال تيقٌدر ػأيضان  ػد ػأفايسكسيـ بالرفؽ ، ك الذيف أراد أٍف 
 عمى أكامره . 

     

مَحّٓؼٍَّٓةمألخيو عقيؿ : ))   )في قكلو ػػ أيضان ػػ كجاء االستدراؾ بكساطة الحاؿ  مِع٤ِّ َأَتِؽ٤ّٗ

 .    ُٖٔ)  َأِحَؿاَػامٔإِغَلاُغَفامِظَؾِعِؾ٥ِّم،مَوَتُفّٕٗغ٨ّمٔإىلمَغإرمَدٖفََّٕػامَجٖؾاُرَػامِظَغَضِؾ٥ّ

فيد معنى ما كاف ستدرىؾ عميو باالستفياـ اإلنكارم التكبيخي ))الذم يي كبلمو المي    )بدأ اإلماـ      
، كألجؿ تكجيو التكبيخ إلى الفعؿ بصرؼ النظر عف فاعمو قٌدـ اإلماـ الفعؿ )تئف  ،   ُٗٔ)ينبغي أٍف يككف  

                                                           
ٙٔ٘
 . ٕٕٗ/  ٗـ رٛض١ؼ ٔٙظ اٌجالغخ  
ٙٔٙ
 . 77ٔ، ٓ  47ؿ  ـ ٔٙظ اٌجالغخ / 
ٙٔ7
 . 4ٗ/  ٕـ فٟ ظالي ٔٙظ اٌجالغخ  
ٙٔ1
 . 1ٖٗ، ٓ  ٕٕٗوالَ  ظ اٌجالغخ /ٔٙـ  
ٙٔ4
 . ٙ٘ـ كهاٍبد فٟ اٌجالغخ اٌؼوث١خ /  



، كالغرض مف ىذا االستفياـ أٍف ينتبو ))السامع حتى يرجع إلى نفسو فيخجؿ ،   َِٔ)كلـ يقؿ : أنت تئف مثبلن 
َـّ بأٍف يفعؿ ما ال ييستصكىب فعميو ، فإذا ري  ، مٌما تقٌدـ نفيـ أٌف   ُِٔ)ع فيو تنٌبو كعرؼ الخطأ  كجً ...، ألٌنو ىى

ماـ باالستفياـ اإلنكارم ، كٌبخ أخاه عقيبلن عمى طمبو ما ال يستحٌؽ مف بيت الماؿ ، فجاء اإل   )اإلماـ 
 كقٌدـ الفعؿ ; لزيادة التكبيخ ، كبياف شناعة المعنى المستدرىؾ عميو .

إلى استدراؾ سياقٌي ػػ بتكٌسط )كاك ، عقيبلن السامع الميباشر بيذه الجممة لينقؿ    )كقد مٌيد اإلماـ    
يجٌر نفسو كأخاه الخميفة ستبعىد منو أٍف مي اليئف مف حديدة أحماىا إنساف ، ف إذا كافعقيبلن  : أفٌ اه ميؤدٌ  ػالحاؿ  ػ

 ؟لغضبو إلى نار سٌجرىا العزيز الجبار 

العبلقة بيف الفعميف في طرفي االستدراؾ )تئفُّ  ك)تجٌرني  خبلفٌية أفرزت ميحاٌجة حاٌج بيا اإلماـ     
(   ػ في ظؿ خبلفة أخيو عمٌي ، ككشفت ػكلك يسيرة  ػات ػعقيبلن رادعان إياه عف تمنية نفسو بنيؿ امتياز

ف لـ ييٍؤثً ، عف حاكـ أميف عمى بيت ماؿ المسمميف  والعبلقة في الكقت نفس ر أخاه عمى سائر الناس ، كا 
 استشفع لديو بالقرابة بينيما ، كبحاجتو كحاجة أكالده . 

 

مَخِقُّٕم: ))   )ككرد االستدراؾ السياقي بجممة ابتدائٌية في قكلو  م، مِبَلَح٠ّٖمِب١َّمِع٤ِّمَبَؾٍّٓ َظِقَّٗمَبَؾّْٓ

 .  ِِٔ)  اْظِؾَؾاِدمَعامَحَؿَؾ١ّ

الكجكب ; ًكفاقان لمداللة  ، كالمقصكد بالحٌؽ في النٌص في أٍف يسكنو اإلنساف بمد عمى آخر لأحقٌية ال     
المعجمٌية لمفظ ، فييقاؿ : ))حٌؽ الشيءي : كىجىبى  
، كيفيـ المتمٌقي مف الجممة المستدرىؾ بيا نفيى تفضيؿ   ِّٔ)

سياقٌيان بجممة  بمد عمى بمد مطمقان ، كليس ذلؾ ما يريده اإلماـ ، إذ استدرؾ عمى المعنى األكؿ استدراكان 
د البميذا راد بنسب مي ألعٌؿ تتضٌمف تفضيؿ البمد الذم يحمؿ اإلنساف عمى سكاه مف البمداف األيخىر ، ك  ابتدائٌية

 .  ِْٔ)))ما حمؿ اإلنساف ، ككافقو في سنف معاشو ، كالتييئة لمعاده  ىك

استدرؾ عمى لفظة )أحٌؽ  بمفظة )خير  ، فقاؿ :    )كييمحظ عمى الكبلـ االستدراكي أٌف اإلماـ     
 خير الببلد ، كلـ يقؿ : أحٌؽ الببلد ، كقد يرجع ىذا لسببيف :

                                                           
ٕٙٓ
 . 7٘، ٚكهاٍبد فٟ اٌجالغخ اٌؼوث١خ /  1ٔٔـ ٠ٕظو كالئً اإلػغبى /  
ٕٙٔ
 . ٕٓٔـ  4ٔٔـ كالئً اإلػغبى /  
ٕٕٙ
 . 4ٓٙ، ٓ  ٕٗٗؽىّخ  ٔٙظ اٌجالغخ  / ـ 
ٕٖٙ
 ِبكح )ؽّك( . ٘ٔ/  ٕ اٌٍغخ  ِمب١٠ٌـ  
ٕٙٗ
ّٞ  7ٖٕ/  ٕٕـ ِٕٙبط اٌجواػخ : اٌقٛئٟ    . ٖٕ٘/  ٘، ٠ٕٚظو ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : ػجبً اٌٍّٛٛ



ف )أحٌؽ  ذات ػ مػػ سياقٌيان ػإٌف المقاـ مقاـ إرشاد كنصيحة ، ال مقاـ تقرير كتشريع ، فكانت )خير  أنسب  ػػ ُ
 ، فػ )أحٌؽ  فييا إلزاـ ، ك)خير  فييا ترغيب .الداللة الكجكبٌية 

الخاٌصة التي  ـ لخصكصٌية السامع ، كظركفوتكمّْ ػ مراعاة المي ػػ دكف ميقاًبمتيا ػيجد البحث في كممة )خير   ػػ ِ
 تيح .تيح لو االنتقاؿ إلى البمد الميبتغىى ، أك ال تي تي 

و صبلح أمره الدينٌي العبلقة بيف طرفي االستدراؾ خبلفٌية تدفع بالمتمٌقي إلى اختيار البمد الذم في    
 .  كالدنيكٌم 

ٔإٖنماْظَؼ٦َِّمم: )) لٌما أيخًرج إلى الربذة  )ألبي ذر   )كجاء االستدراؾ متناقض الطرفيف في قكلو 

 .    ِٓٔ)  َخاُص٦َّكمَسَؾ٧ّمُدِغَقاُػ٣ِّم،مَوِخْػَؿُف٣ِّمَسَؾ٧ّمِدؼـ١ِّ

مف مدينة رسكؿ ا   ِٔٔ)أكلئؾ الذيف أخرجكا أبا ذر   الكاردة في النٌص القـك) ػب  )ييريد اإلماـ     
ـي لـ يذكر إخراجيـ لو  (صلى اهلل علٍه وآله) ، بؿ ذكر العٌمة الداعية إلى ذلؾ اإلخراج ، كىك أٌنيـ   )، كاإلما

مٌثؿ ، كخكفيـ مف أبي ذر عمى دنياىـ يي   ِٕٔ)أٍم : ))عمى أمر الخبلفة بالتنفير عنيـ  ، خافكه عمى دنياىـ 
منيـ عمى دينو   )ستدرىؾ بو ، كىك خكفو منو النٌص إلى المعنى المي  تحٌكؿستدرىؾ عميو الذم المعنى المي 

ستدرىؾ بو ابتدأ اإلماـ الجممة الثانية بالفعؿ ، كلمتركيز عمى المعنى المي   ِٖٔ)))حيث خالفتيـ ليسمـ لؾ  
القـك عمى دينو مف   ))خفتيـ  ال باالسـ كأف ييقاؿ : أنت خفتيـ مثبلن ، كىذا لئلشعار بأٌف خكؼ أبي ذر 

 ذر عمى دنياىـ . يأبمف لخكؼ القـك  سببه 

د ريبط المعنياف في طرفي االستدراؾ بػ )كاك الحاؿ  لمداللة عمى تحٌققيما معان في آف كاحد ، بمعنى كق  
 خفتيـ عمى دينؾ . أٌنيـ خافكؾ عمى دينيـ حاؿى 

 في ىذا السياؽ ، طرفييا )دنياىـ  ك)دينؾ معنى ض غايرة بيف الطرفيف نقيضٌية ; لتناقي جاءت المي     
 السمطةتو سمارى ذم بلبة مكقفو الميعارض لبلنحراؼ الكص  ، )التناقض شجاعة أبي ذر ىذا كتنثاؿ مف 

حتى يستأثر الخميفة بما يشاء ، كيستحكذ ; الميعارضيف  نفسو ييكحي بتكميـ السمطة أفكاه ، كالتناقضي كقتذاؾ 
 أك إنكار .، راض ػػػكاؿ المسمميف مف غير اعتػػػػعمى ما يريد مف أم

                                                           
ٕٙ٘
 . 7ٖٕ، ٓ  ٖٓٔوالَ  /ٔٙظ اٌجالغخ ـ  
ٕٙٙ
 . 1ٕٙ/  ٕـ ٠ٕظو رٛض١ؼ ٔٙظ اٌجالغخ  
ٕٙ7
 . 7ٕ٘/  ٖـ ّوػ ٔٙظ اٌجالغخ : اٌجؾوأٟ  
ٕٙ1
 . 4ٕ٘/  4ـ ثٙظ اٌٖجبغخ  



 

ـِِػُّٕوَنم: ))  )كتحٌقؽ االستدراؾ السياقي بكساطة الحاؿ في قكلو  َأْزَلُرُط٣ِّمَسَؾ٧ّماْظَق٠ّٚم،مَوَأِغُؿ٣ِّمَت

ـ٥ُِّمُغُػ٦َّرماْظِؿِعَّٖىمِع٤ِّمَوِس٦ََّسِةماْظَلَدّٓ  .    ِٗٔ)  َس

فيقاؿ فعؿي الجممة المستدرىؾ عمييا )أظاركـ  يختزف داللتيف : العطؼ نحك الشيء ، كالعطؼ عميو ،    
،  أمٍ   َّٔ): ))ناقة مظؤكرة إذا عطفتىيا عمى غير كلدىا   : عطفتىيا نحك كلد غير كلدىا ، كيقاؿ : ))الظٍّْئري

، كيفيـ البحث مف عطؼ )الظئر  عطفان خاٌصان   ُّٔ)ميمكز: العاطفةي عمى غير كلدىا ، المٍرًضعةي لو  
  )أمر طبيعٌي ; ككنو سنة أجراىا ا  عطؼ األخيرة عمى كلدىا يختمؼ عف عطؼ األـٌ ، بسببو مف أفٌ 

قصد    )في خمقو ال استثناء عمييا ، أٌما عطؼ الظئر عمى غير كلدىا فيذا ييحمد ليا ، ككأٌف اإلماـ 
نحك الحٌؽ عطفان عمييـ ، الميخاطىبيف  يعطؼ   )لتعطي معنى أٌنو ػػ داللٌيان ػػ بيذا الفعؿ تكثيؼ الجممة 

خاطبيو ييحمد لو أيضان ; ألٌنو أتى بما ىك لمي    )كرغبة في صبلحيـ ، مع االلتفات إلى أٌف ظىٍئر اإلماـ 
ىٌيأ لمناس   )ا ف لحٌؽ ،غير كاجب عميو ، فاألصؿ أٍف يعطؼ كٌؿ إنساف عمى نفسو ، فيعطفيا نحك ا

، كبيف غيره ، أٌنو استثمر تمؾ األدكات ،    )ٌف الفرؽ بيف اإلماـ أدكات االىتداء نحك الحٌؽ ، بيد أ يـكمٌ 
ـٍ يككنكه .   ككٌظفيا كما تريد السماء فكاف عمٌيان ، كأكلئؾ لـ ينتفعكا مف األدكات نفسيا ، فمى

كاستبعد نفكرىـ خاطىبيف لدعكة إماميـ ، استجابة المي  ستدرىؾ عمييامف الجممة المي كربما تكٌقع السامع     
عراضيـ عنيا ،  ـى كا  كأثبت أٌف المعنى الميستبعىد ىك الذم و ، بستدرىؾ بالمعنى المي  غير أٌف اإلماـ دفع التكٌى

نفكرىـ عف الحٌؽ ، كقد يككف المعنى األكؿ غير ميثير لتكٌىـ السامع ، بؿ كاف حاضران في المكقؼ ، أٍم : 
، كقطع أعذارىـ ، كأٌنيـ رفضكا الحٌؽ ، مع محاكلة اإلماـ عطفيـ جاء بو اإلماـ لبياف إلقاء الحٌجة عمييـ 

نحكه ، كيبدك المعنى الثاني أكثر مقبكلٌية بتكٌسط )كاك الحاؿ  بيف طرفي االستدراؾ مف جية ، كببدء الجممة 
 المستدرىؾ بضمير المخاطبيف )أنتـ  لتأكيد الحٌجة عمييـ مف جية أخرل .

 تقريب، فاألكؿ ييستشعر منو معنى ال االستدراؾ )أظاركـ  ك)تنفركف  ضدٌية الميغايرة بيف فعمي جممتي   
، أم : يعطفيـ عمى الحؽ عطفا جمعٌيان ، كالثاني يدٌؿ عمى تفٌرقيـ عف الحٌؽ ))كالنٍَّفري : التفرؽ ، ... ، ككؿُّ 

ا تعريض اإلماـ ، كبذا يككف المعنياف متضاٌديف ، كييفيىـ مف تضاٌدىم  ِّٔ)ء نىفيكره   جاًزعو مف شي
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، كشككل مف تمٌنعيـ عف االستجابة إلى ما يدعكىـ إليو ، كىك الحٌؽ الميستبعىد  ; إلتيانيـ الفعؿى بالميخاطىبيف 
. 

 

مِسِؾٌَّٕةمقبؿ مكتو : ))   )كييممىح االستدراؾ السياقٌي في قكلو      ماْظَق٦َِّم مَوَأَغا م، مِباْظَلِعّٗٔمَصاِحُؾُؽ٣ِّ َأَغا

 .    ّّٔ)  مَظُؽ٣ّ

ستدرىؾ عمييا ))كنتي صحيحان مثمكـ نافذ الحكـ فيكـ ، كصاحب األمر كالنيي  معنى الجممة المي     
(ّْٔ  

ًذفت صفتو ، كأف يككف تقديرىا ))صاحبكـ الذم تعرفكنني بالقكة  ، كيمكف أٍف يككف صاحبكـ مكصكفان حي
ستدرىؾ بو ، إلى المعنى المي    )، كىذا المعنى ال ييثير تكٌىمان ما ، بؿ مٌيد بو اإلماـ   ّٓٔ)كالشجاعة  

كىك صيركرتو ًعبرة ليـ ، كلتأكيد ىذا المعنى ابتدأ اإلماـ الجممة الثانية بضمير المتكمـ )أنا  ، مع أٌف 
، نعـ إٌف إضفاء مزيد مف التككيد عمى ككف صاحبكـ باألمس ىك نفسو الذم  بالمعنى االستغناء عنو ال ييخؿٌ 

 جة إلى استدعاء ضمير المتكمـ .صار عبرة لكـ اليـك ، بو حا

العبلقة بيف طرفي االستدراؾ )صاحبكـ  ، ك)عبرة لكـ  خبلفٌية ييفيـ منيا اختبلؼ حاؿ اإلنساف اليـك     
 عف حالو باألمس ، كىذا يستدعي منو الحذر مف الدنيا ، كعدـ الكثكؽ بيا .   

 

َواِسَؾُؿ٦ّامَأٖنمَعامَغَؼَّٙمفي الحٌض عمى التقكل : ))   )االستدراؾ السياقٌي بالخبر في قكلو  ردكك 

ـُِؼ ٦ّٕصمَراِبّّٕم،مِع٤َّماظِّٓٗغَقام،مَوَزاَدمِص٨ّماْظكِخَِّٕةم،مَخِقّْٕمِعٖؿامَغَؼَّٙمِع٤َّماْظكِخَِّٕةم،مَوَزاَدمِص٨ّماظِّٓٗغَقام،مَصَؽ٣ِّمِع٤ِّمَع

َوَعّٖٔؼٍّٓمَخاِدّٕٕ
(ّٔٔ   (ّٕٔ    . 

الناس في حظكظيـ الدنيكٌية ، فمنيـ مف  تفاكتي  ييكٌلدهإرىاصان  نٌص في ىذا ال  )يفاتش اإلماـ     
ستدرىؾ  بابتبلءاتيا كمصاعبيا ، فالمعنى المي تيقبؿ عميو الدنيا بنعيميا كمتاعيا ، كمنيـ مف تيدبر عنو إالٌ 
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ػ لكٌنو يستدرؾ عمى ىذا ػ  ّٖٔ))كـ  الخبرٌية عمى الكثرة داللةػ بػف دنيكٌيا ػػػػػػػػكثر المنقكصيػػيست  ) و أٌنوػػػػػػعمي
رابح في اآلخرة ،  والمعنى بالمعنى المستدرىؾ بو ، كىك أٌف ىذا المنقكص في الدنيا ىك في الكقت عين

، كىك أٌف كثيران مف المزيديف دنيكٌيان  كميكازفو لبلستدراؾ السابؽ كيشتمؿ النٌص عمى استدراؾ سياقٌي آخر ميقابؿو 
 ، ىـ في الكقت نفسو خاسركف أخركٌيان . 

 كييمحظ عمى االستدراكيف السياقييف في النٌص أمكر ، منيا :   

بو  يءى ػ أٌف المستدرىؾ عميو في المكرديف )كـ مف منقكص  ، ك)كـ مف مزيد  لـ ييثر تكٌىـ السامع ، بؿ جً ُ
 . تمييدان لممستدرىؾ بو 

 ال جممة .، ػ المستدرىؾ بو في الجممتيف كاف لفظان مفردان )رابح  ك)خاسر  ِ

ػ كرد المستدرىؾ عميو في المكرديف بصيغة اسـ المفعكؿ )منقكص  ك)مزيد  لمتدليؿ عمى النقص كالزيادة في ّ
يف بصيغة اسـ الدنيا يقعاف بحسب تخطيطو خارجو عف إرادة اإلنساف ، في حيف كرد المستدرىؾ بو في المكرد

الفاعؿ لئللماح إلى أٌف تكظيؼ النقصاف الدنيكٌم لمربح األخركٌم ، كجعؿ الزيادة ىنا سببان لمخسراف ىناؾ 
 أمراف بيد اإلنساف نفسو ، حيف ييحسف تكظيؼ النقصاف ، كييسيء استثمار الزيادة . 

ك)رابح  ، كالميغايرة ىي نفسيا في  ػ الميغايرة بيف طرفي االستدراؾ األكؿ ضدٌية ; لتضاٌد طرفييا )منقكص ْ
االستدراؾ الثاني لمسبب نفسو ، إذ )مزيد  ك)خاسر  متضاٌداف أيضا ، كالداللة مف ىذه الميغايرة ىك أٌف 

عدـ المكازنة ، كىك رصيد اإلنساف في ييمفت ذىف السامع إلى المقياس الحقيقٌي لحؿ إشكالٌية    )اإلماـ 
بالي أىأينًقص مف دنياه أـ لـ يينقىص ؟ بؿ قد يككف نقص ال يي فعميو أٍف اآلخرة ، فكمما زاد رصيد حسناتو ىناؾ 

الخير في الدنيا سببان لزيادتو في اآلخرة ، كالعكس صحيح أيضان ، فالزيادة الدنيكٌية ربما تيكجب الخسراف 
 األخركٌم .   

 

ة ، كانت حاضرة في ة كالخبلفيٌ ة كالضديٌ دالالت االستدراؾ الثبلث : النقيضيٌ  نخمص مٌما سبؽ أفٌ     
، كىذا يعكس رٌقي الخطاب االستدراكٌي في نيج  الداللة األكلى أكثرىٌف حضكران  النصكص المتقدمة ، إال أفٌ 

 .  ّٗٔ)ى ذلؾالببلغة ; لتضٌمنو أرقى الدالالت االستدراكية ، كما مٌرت اإلشارة إل
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 كربما تفٌرع عف ىذه الدالالت الرئيسة دالالت فرعية أكضحيا داللة االستبعاد االيجابي كالسمبي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دالالت ما يحتمل اإلضراب واالستدراك السياقيين  المبحث الثالث :

 

، كآخر  تحمؿ كىجييف داللٌييف : كىجيان إضرابٌيان نصكص نيج الببلغة  يرل البحث أٌف عددان مف
، فيي بيذا نصكص إضرابٌية كاستدراكية في آفو ، كالذم سٌكغ صبلحيتيا لؤلسمكبيف ىك غياب  ان استدراكيٌ 

، باتجاه األسمكب ذم األداة  النٌص  أٌم منيما يدفع ألٌف حضكرأدكات اإلضراب ، كأدكات االستدراؾ ، 
 ا ما يقـك عمى أٌنو استدراؾ .  ، كمني ان ما يقـك عمى ككف النٌص إضراب ناىيؾ عف أٌف مف القرائف

ػ ػكما أكثرىا  ػككجكد نصكص مف ىذا النكع في نيج الببلغة عامؿ قٌكة ييضاؼ إلى عكامؿ قكتو ػ   
لككنو نٌصان ينفتح عمى متمٌقيو بأكثر مف قراءة كداللة ، فيستدٌر الذىفي منو المعنى األقرب إلى ثقافتو كمزاجو 

ز بيا ، ناىيؾ عف أمر ألمح إليو البحث في تكطئة الفصؿ خر الميكتنً ألي دكف أٍف ييكصد باب المعاني امف 



 الثاني مف ىذه الرسالة ، ىك أٌف الميخاطىب بنيج الببلغة ليس بمستكل كاحد ، فتأثير النٌص في المتمٌقي ،
في ذـٌ الميتخاذليف :   )كمف تمؾ النصكص قكؿ اإلماـ     . آلخر سامعو كتأٌثر المتمٌقي بو يختمؼ مف 

 .  َْٔ)  َأٗؼَفاماظـٖاُسماْظُؿِفَؿِؿَعُةمَأِبَّٓاُغُف٣ِّماْظُؿِكَؿِؾَػُةمَأِػ٦َّاُؤُػ٣ّ))

بان عنو إضرابٌا ان    تقالٌيان سياقٌيان إلى يككف النٌص إضرابٌيان إذا عيٌد قكلو : )المجتمعة أبدانيـ  معنى ميضرى
نٌ  رقىمعنى أ ; بسببو مف أٌف اجتماع األبداف  رقاىماما كاف ثاني المعنييف أمنو ، كىك )المختمفة أىكاؤىـ  ، كا 

 أصحابو لرٌد الغارات عمى ببلدىـ .  )ال غىناءى فيو ساعة يدعك اإلماـ  ػػ كحده ػػ

لتفٌتت آرائيـ تخاذليف مف أصحابو ، كشككاه منيـ كيدٌؿ اإلضراب في النٌص عمى تذٌمر اإلماـ مف المي    
 ، كتشٌظي ميكليـ كأىكائيـ . 

ستدرىؾ مكف قراءة النٌص نفسو قراءةن استدراكٌية ، إذ يككف )اجتماع أبداف الميخاطىبيف  المعنى المي كيي    
أبدانيـ ، فمك أٌف ناظران رأل ىؤالء ميجتًمعيف حكؿ  فباجتماع أىكائيـ كآرائيـ فضبلن ع عميو الذم ييثير تكٌىمان 

عمى ىذا المعنى   )ٌيان كركحٌيان ، فاستدرؾ اإلماـ مادتكٌىـ أٌف كراء ىذا االجتماع البدني اجتماعان  إماميـ ،
 عة أبدانيـ .    جتمً استدراكان سياقٌيان ناقضان لو ، كذلؾ باختبلؼ أىكاء المي 

نٌ     لنقؿ ذىف السامع إلى ما أيحًضر تمييدان كقد يككف قكلو : )المجتمعة أبدانيـ  ليس بميثيرو تكٌىمان ، كا 
خاطبة اإلماـ ز ىذا االحتماؿ مي عزٌ ة ، كيي تفرقٌ جتمعة ، كاألىكاء المي تخاذليف ذكم األبداف المي حقيقة ىؤالء المي 

(   ف )أٌييا المسممكف  ، أك )أٌييا المؤمنكف  ; ألٌف ىاتيف الصيغتيف مإياىـ بػ )أٌييا الناس  ، بدالن
، أٌما )أييا  ةثانيال، كاإليماف في األكلى لميخاطىبيف ىك اإلسبلـ في يجمع ا تيممحاف إلى أمر جامعو األخيرتيف 

 التشٌتت كاالختبلؼ .بو الناس  فيي تيكحي أكثر ما تيكحي 

ختمفة  مف جية ، جتمعة  ك)المي غايرة بيف طرفي االستدراؾ نقيضٌية ، لتناقض طرفييا )المي المي    
، إذ ىي رمز لمكنكنات  ض األبداف مف حيث المعنىناقفاألىكاء تي ك)أبدانيـ  ك)أىكائيـ  مف جية ثانية ، 

عد المادٌم المينكشؼ فيو ، كبعبارة أخرل األكلى تمثؿ المممكس ، شير إلى البي ، كتمؾ تي  ىاالنفس كخفايا
 كاألخرل تمثؿ المحسكس .   
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ـٍ تخاذليف باطنان مينافقان ميناكيدٌؿ التناقض في النٌص عمى إضمار ىؤالء المي     قضان لما عميو ظاىرىـ ، فيي
، غير أٌف باطنيـ ميمٌزؽ ، كمتشرذـ بتشرذـ أىكائيـ المينحًرفة   )في الظاىر ميكحَّدكف تحت راية اإلماـ 

 عف الحٌؽ .  

 

م:مفي تكبيخ أصحابو : ))  )كمٌما يحتمؿ القراءة اإلضرابٌية كاالستدراكٌية قكلو  ماْظُؽ٦َّصِة مَأِػ٢َّ َؼا

ـُِؽ٣ِّمِبـََؾاٍثمَوماِثـََؿِق٤ّٔم:ممُص٣ّٙمَذُوومَأِدَؿإعم،مَومُبْؽ٣ّْمَذُوومَطَؾإمم،ممَومُسِؿ٨ّْمَذُوومَأِبَصارم  .  ُْٔ)...  ُعـِقُتمِع

في النٌص ثبلث جمؿ تحتمؿ اإلضراب كاالستدراؾ معان ، أٌما األكلى فيي )صـٌ ذكك أسماع  ، فمفظة    
ّـّ  ّـّ ، كىي جمعه  )صي ، كتعني ))انسداد األذف ،   ِْٔ)، كاحدىا أصـٌ  خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره : أنتـ صي

ـى أىؿ الككفة باإلضراب اإلبطالٌي السياقٌي بكساطة   )اإلماـ  أبطؿ، كقد   ّْٔ)كثقؿ السمع   مى صى
الكصؼ )ذكك أسماع  ، كىك كصؼ مف الدٌقة بمكافو ، فمـ يقؿ اإلماـ : )سامعكف  ; ألٌنيا تجعؿ الكبلـ 
ميتيافتان ، إذ ال يجتمع الصمـ كالسمع في محٌؿ كاحد ، بؿ قاؿ : )ذكك أسماع  بمعنى أٌنيـ يممككف آلة السمع 

 .  )بميرتّْبيف أثران عمى ما يسمعكف مف اإلماـ ليسكا يـ ليسكا بسامعيف ، أٍم : ، كلكنٌ 

ـٌ أبطمو ، لبياف أٌف المخاطبيف في عدـ استجابتيـ لكبلمو   )كقد جاء اإلماـ    بالمعنى األكؿ ، ث
(   ، ـٌ ، إاٌل أٌنيـ ذكك أسماع ، كفي ىذا التعبير حٌط لمقاميـ مكه بعدـ ، فعطٌ  كا سمعان كيًىبإذ كالصُّ

 استجابتيـ لما يدعكىـ إليو إماميـ ، كىذه ىي الداللة التي اختزنيا اإلضراب في النٌص .

ّـّ  ىك المستدرىؾ عميو الميكًىـ بإيجاد عذر     كأٌما كجو االستدراؾ في الجممة عينيا فيككف قكلو : )صي
استدرؾ عمى ىذا المعنى   )يـ ، بيد أٌف اإلماـ ىـ صممي ليؤالء الذيف لـ يسمعكا كبلـ إماميـ ، كعذري 

 استدراكان سياقٌيان بالكصؼ ، ميثًبتان ليـ السمع اآللي . 

ّـّ  ، كمعناه عدـ السمع ، كطرفي     ا اآلخر كقعت الميغايرة بيف الطرفيف نقيضٌية ، فطرفيا األكؿ )صي
قرع   )النٌص داٌلة عمى أٌف اإلماـ  العبلقة بيف السمع كعدمو نقيضٌية ، كىي فييدٌؿ عمى السمع ، ك 

ٌجة ، فسمعكىا ، بيدى أٌنيـ أنزلكا أنفسيـ منزلة غير السامع بعصيانيـ   . يـإمامدعكات المتخاذليف بالحي
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ييف ، كىما )بكـ ذكك      كعمى ىذا المنكاؿ الذم ديًرست بو الجممة األكلى يمكف تفكيؾ الجممتيف األيخرى
 كبلـ  ك )عمي ذكك أبصار  . 

 

َصاِحَُّٔرواماظِّٓٗغَقامَصٔنٖغَفامَشّٖٓاَرٌةمَشّٕٖاَرٌةمَخُّٓوْعم،مُعِعِطَقٌةمَعـ٦ُّْعم،م: ))  )كيحتمؿ القراءتيف معان قكلو 

 .  ْْٔ)  ُّٖوعُعْؾِؾَلٌةمَغ

عطية ))لبعض األشياء مي  : في كصؼ الدنيا بػ )ميعطية  ، أمٍ  النٌص  إضراب سياقٌي ييكحي بو ةثم  
إضرابان انتقالٌيان سياقٌيان إلى  ، مف غير أٍف ييبطمو، كىذه المفردة أضرب اإلماـ عف معناىا   ْٓٔ)لئلنساف  

بؿ ييسٌمى كذلؾ تجٌكزان ال حقيقة ; ألٌف الدنيا ))كثيرة  المعنى الميقابؿ الذم تحممو الصفة الميغايرة )مىنكع  ،
، غير أٌف مجيء المضرب عنو   ْٔٔ)المنع لحكائج اإلنساف ، كال تيعطي يكمان شيئان إاٌل منعتو بعد ذلؾ  

بصيغة اسـ الفاعؿ )ميعطية  ، كالمضرب بو بصيغة المبالغة )مىنكع  يجعؿ البحث مٌياالن لككف اإلضراب 
 إبطالٌيان .

 : تقابمتيفكال يزاؿ النٌص مفتكحان عمى احتماؿ آخر ، أعني بو االستدراؾ في المي   

 مىنكع  )                         ية)ميعطً                 

  نىزكع  )                          سة)ميمبً                 

: أٌف عطاء الدنيا ىك عطاء الغٌدار الميغٌرر  المتيف جاءتا لمتدليؿ عمى غدر الدنيا كتغريرىا كخداعيا ، أمٍ 
  )ستدرىؾ عميو الذم أراد بو اإلماـ الخٌداع ، ككذلؾ إلباسيا ، كعمى ىذا يككف عطاؤىا ىك المعنى المي 

 بياف حقيقة الدنيا مف أٌنيا تعطي ، ثـ استدرؾ عمى عطائيا استدراكان سياقٌيان ، كىي أٌنيا تمنع .

ٍنعي : أىف تىحيكؿى بيف الرجؿ ك ; طرفي االستدراؾ )ميعطية  ك)مىنكع  ضدٌية كقعت الميغايرة بيف     ألٌف )المى
معناه العاـ ، ىذا ، كالميراد بالخبلؼ في نٌص المساف   ْٕٔ)ء الذم يريده ، ك ىك خبلؼي اإًلٍعطاء   بيف الشي

                                                           
ٙٗٗ
 7ٗٗ، ٓ  ٖٕٓؿ  ٔٙظ اٌجالغخ / ـ 
ٙٗ٘
 . ٕٓٗ/ ٖـ رٛض١ؼ ٔٙظ اٌجالغخ  
ٙٗٙ
 . ٔفَٗـ  
ٙٗ7
 ِبكح )ِٕغ( . ٖٖٗ/  1ـ ٌَبْ اٌؼوة  



كالبحث يدفع بو باتجاه الضٌد ; إلمكاف ارتفاع العطاء كالمنع معان ، كدٌلت ىذه المغايرة عمى أٌف الدنيا تعطي 
 حتى تنزع ، كما كاف عطاؤىا كال إلباسيا إال غدران كتغريران كخداعان . ; لكي تمنع ، كتمبس ; 

زكع  ، سة نى مبً )مي      )ى قكؿ اإلماـ عم انطبؽ نفسيتتقٌدـ مف رؤيةو عف )معطية منكع  كما 
 فميست بالبحث حاجة إلى إعادة تحميميا ; اتكاءن عمى ما قبميا .    

 

مَسَؾ٧ّمَضِّٓٔرملما بمغو قتؿ محمد بف أبي بكر : ))  )كيميؿ البحث إلى أٌف قكلو  مَسَؾِق٥ِّ ٔإٖنمُحَِّٖغـَا

 راب كاالستدراؾ .ػػػػػػػػػػيحتمؿ اإلض  ْٖٔ)  َوُغِؼِصـَامَحِؾقؾًامُدُّٕؤرِػ٣ِّمِب٥ِّم،مٔإظَّامَأٖغُف٣ِّمُغِؼُص٦ّامَبِغقضًا

ر تأثيريف ميتغايريف ، إذ أدخؿ السركرى عمى قمب ؤثّْ عىظىمة شخصٌية محمد بف أبي بكر جعمت مقتمو يي   
ـى عمٌيان أى معاكية ك   .  )تباعو ، في كقت أحزف مقتميوي اإلما

)بغيض  باألثر األكؿ ، أعني سركر الشامييف الشامتيف بنقصانيـ بغيضان ، ك  )فبدأ اإلماـ    
بالغة )فعيؿ  دكف اسـ بصيغة المي    )نظار األمكٌم ، كجاء بو اإلماـ لمحمد بف أبي بكر مف المً  كصؼه 

ض أك ميبًغض  ، كدكف اسـ المفعكؿ )مبغكض  ، ألٌف كٌؿ كاحدة مف الصيغتيف األخيرتيف الفاعؿ )باغً 
عمى الحدث  يدؿٌ ; ألحادٌية الداللة فييما ، فاسـ الفاعؿ في ىذا المكقؼ ػ عف صيغة المبالغة ػداللٌيان  ػػر تقصي 

ػػ بمحاظ صيغة المبالغة )بغيض   اأمٌ ،   َٓٔ)كمفعكلو   ، كاسـ المفعكؿ يدٌؿ ))عمى حدثو   ْٗٔ)كمف قاـ بو
يرل أٌنيا بيدى أٌف البحث ،   ُٓٔ))مبغكض  بمعنىأك فتحتمؿ أٌف تككف بمعنى )باغض  ، أركاف المعنى ػػ 

في ذىف السامع  الداللتيفكمتا  ; ألجؿ إحضار في النٌص استحضارىا تحمؿ المعنييف في ىذا السياؽ ، كأٌف 
فمحمد بف أبي بكر باغض ألىؿ الشاـ ، ا لو مف أثرو جمين في تدعيـ المعنى الميضرىب عنو كتقكيتو ، مى لً ، 

محمد باغضان ألىؿ الشاـ فقط ، ، كىذا التبارم في البغض أشٌد مٌما لك كاف  ونفسكىك مبغكضيـ في الكقت 
  أك مبغكضػان مف ًقبىػػػػميـ حسب . 

  عف المعنى الذم أفادتو الجممة الميضرىب عنيا )نقصكا بغيضان  إضرابان )ثـ أضرب اإلماـ   
ٌرىما ; أٌلٌف إحساس مى )نقصنا حبيبان  ، ككاف ثاني المعنييف أى انتقالٌيان سياقٌيان إلى المعنى األشٌد كقعان عمى النفس 
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بنقصانو حبيبان أشٌد منو إيبلمان مف سركر عدكه بنقصانو بغيضان ، كقد يككف ىذا ىك السبب كراء  اإلنساف
بؽى الكبلـى السااإلماـ  يب الكبلـ السابؽ عمييا ، إذ بدأميغايرة ترتيب الجممة اإلضرابية عٌما كاف عميو ترت
  ما في األسمكب اإلضرابي ، إذ قٌدـ اإلماـ ) خيكًلؼبحزنو ، كثٌنى بسركر أعدائو ، غير أٌف ىذا الترتيب 

   .أٌخره ىناؾ ، كأٌخر ما قدمو ، فبدأ بشعكر األعداء حياؿ مكت محمد بف أبي بكر ، ثـ ثٌنى بشعكره )

 في كذلؾ، يستشعره معان كالمفعكؿ  كما استشعره البحث مف اختزاف )بغيض  لداللتي اسمي الفاعؿ  
 . في آفو   كمحبكبو ))حبيب  ذات المعنييف الميتبادىليف أيضان ، أٍم : أٌف محمدان ميًحٌب لئلماـ  صيغة

  محزكف مف سركر معاكية بمقتؿ محمد بف أبي بكر اإلماـ ) كدٌؿ اإلضراب في النٌص عمى أفٌ     
 د محمد أعمؽ كآكد . ، إاٌل أٌف حزنو عمى فقٍ 

كان أٌما لك أردنا قراءة النٌص مف زاكية استدراكٌية ، فيككف قكلو ) لـ    )أٌنيـ نقصكا بغيضان  مستدرى
ستدرىؾ بو )نقصنا حبيبان  السابؽ عميو )سركرىـ بو  ، بؿ أيحًضر تمييدان لممعنى المي  قياـ القرينةييثر تكىٌمان ; ل

غيضان  مف طرؼ ، ك)حبيبان  مف آخر بتناقضة ; لتناقض طرفييا )ستدراؾ مي ، كجاءت الميغايرة بيف طرفي اال
 .  ِٓٔ)، ك))البيٍغض كالًبٍغضة : نقيض الحٌب  

  كتعكس الميغايرة شٌدة اختبلؼ األثر الذم أكجده مقتؿ محمد بف أبي بكر في نفس اإلماـ عمٌي )   
مف جية ، كنفس معاكية مف أخرل ، حتى كصؿ االختبلؼ حٌد التناقض الذم ييظير عمٌك نفس اإلماـ ، 

 قتؿ رجؿ مف المسمميف عظيـ . مكًضعىة معاكية ، في تعاطي كٌؿ منيما مع 

 

  في كصؼ المكتى : )يف ييستشعىر مف قكؿ اإلماـ ككٌؿ مف اإلضراب كاالستدراؾ السياقيٌ 
 .  ّٓٔ)   آَحاْدمَوِجرَيٌةمَوُػ٣ِّمَأِبَعاْدم،مُعَؿَّٓاُغ٦َّنمَظامَؼَؿَّٖاَوُروَنم،ممَوَضّٕٔؼُؾ٦َّنمَظامَؼَؿَؼاَرُب٦ّنمَجِؿقّْٝمَوُػ٣ِّ))

إذا ليًحظ الجانب اإلضرابي في النٌص يككف قكلو اإلماـ )جميعه  أٍم : ىـ جميع ، المعنى الميضرىب   
منو إلى المعنى األكثر تناسبان مع الخطاب اإلضرابي عنو إضرابان انتقالٌيان سياقٌيان ، إذ جاء بو اإلماـ ليترٌقى 

تمٌقي  مف سابقو ، فػ )ىـ جميع  بمحاظ أثيران في المي ثاني المعنييف أبمغ تألٌف )كىـ آحاد  ،  عظاجٌك الخطبة الك 
 منيـ بعممو . امرئمادٌم ييكحي بو اجتماع قبكرىـ أك أبدانيـ ، ك)ىـ آحاد  بمحاظ غيبي ، حيث ينفرد كٌؿ 
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المدلكؿ عينو ، فػ  ةمة التالية حامؿ الثبلثمى الجي   )اإلماـ  أكردكلتمكيف المعنى في نفس السامع   
يرة القبكر التي يقؼ تجاكرىا حيث يقؼ نظر الناظر ، فأضرب اإلماـ عف يرة ، كىي جً أٍم : ىـ جً يرة  ، )جً 

 المعنى الظاىر إلى اآلخر الباطف ، كىك تىباعديىـ ، النشغاؿ كٌؿ منيـ بنفسو ، فبل يكترث لجاره ما أصابو .

ال يتقاربكف  ، إذ أفادتا ما كقريب مف المعنى اآلنؼ معنى الجممتيف )متدانكف ال يتزاكركف ، كقريبكف 
مارسة اإلماـ تأثيران نفسٌيان عمى المتمٌقي أفاده اإلضراب في الجممتيف السابقتيف عمييما ، كييممىح مف اإلضراب مي 

إذا مىشكبان بالتحذير ، برسمو مشيدان تصكيرٌيان النعزاؿ الميت ، كانشغالو بنفسو عٌمف سكاىا ، كىذا الشعكر 
 إلى عمؿ ما ييٌكف عميو تمؾ الكحدة .و ب اف دفع تمٌكف مف نفس اإلنس

ذا ما ليًحظ الجانب االستدراكي في النٌص فسيككف الطرؼى األكؿى مف االستدراؾ قكؿي اإلماـ :  كا 
لما يراه الناظر مف اجتماع المكتى ،  ميحاكاة; بيذا المعنى   ))جميع  ، أٍم : مجتمعكف ، كجاء اإلماـ 

لو ; لبياف أٌف الحقيقة الغيبٌية لعالـ المكتى ال تيشبو ما عميو الظاىر بحاؿ ، فاستدرؾ  ثـ أتى بالمعنى الميغاير
 عميو استدراكان سياقيِّا بكساطة )كاك  الحاؿ .

ككانت الميغايرة بيف الطرؼ األكؿ )جميع  ، كالثاني )آحاد  نقيضٌية ; ألٌف اإلنساف ال يخمك مف أحد   
 ، أك يككف كحيدان منفردان .أمريف : إما أٍف يجتمع مع غيره 

نقؿ ذىف المتمٌقي مف ظاىر الصكرة الحسٌية   )كدٌؿ التناقض في النٌص عمى إرادة اإلماـ 
 إلى أغكارىا غير المرئٌية ، حيث الكحدة كالتباعد .    ، الميتجسّْدة مف تجاكر القبكر ، كاجتماع المكتى 
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في كبعد ىذه الرحمة الداللٌية في نصكصو مف نيج الببلغة كصؿ البحث إلى نتائج ييجًمؿ أىٌميا 
 النقاط اآلتية :

مف ككف الكبلـ السابؽ عمى )بؿ  مسككتان عنو إذا كاف مثبتا أك  كيكفينساؽ البحث كراء ما قٌرره النحال  ػػُ
جدكل ، كال فائدة في ًذكره ، بؿ يرل البحث أٌف ىذا أمران ، فمك كاف ذلؾ كذلؾ ألصبح الكبلـ السابؽ عديـ ال

الكبلـ في نيج الببلغة كاف مقصكدان مف لدف المتكٌمـ ، كرافدان لممعنى اإلضرابٌي داعمان لو ، بحيث يشكؿ 
 غيابو نقصان داللٌيان .

  .  كاالنتقاليٌ  عو إلى نكعيف : اإلبطاليٌ د أكؿ مف استعمؿ مصطمح اإلضراب ، كالزجاجي أكؿ مف فرٌ برٌ المي  ػػِ
ف ىما اإلبطالٌي كاالنتقالٌي ، كىك ػ ميصطىمحان ػ ينطبؽ عمى أٌكؿ نكعيو تمامان ، انكع اإلضراب ػ أسمكبان ػ ػػّ

 كعمى ثانييما تسامحان . 
ػ ىـ أعداء اإلماـ مف الميشركيف ػػ غالبان ػفي نيج الببلغة بالحرؼ )بؿ  اإلضراب اإلبطالي في الميخاطىب  ػػْ

ر باإلضراب االنتقالٌي فيـ أصحاب اإلماـ الذيف أراد ميفاتىشتيـ كاعظان كمينبّْيان ، كلذا ، أٌما الميحاكى المنافقيف أك 
شكٌؿ ىذا النكع مف اإلضراب حضكران في نصكص النيج فاؽ فيو قسيمو اإلبطالٌي ، كىذا األمر منبفو عمى 

ػ تمؾ ىي أٌف نصيب أصحاب اإلماـ كأتباعو مف   أك ال كاف البحث مسبكقان بياال ادرم إٍف نتيجة أخرل ػ 
 . خطاب خصكموعمكمان ، يبٌز نصيب الببلغة نيج خطاب 



مٌما ييشير إلى رقٌي لـ ييفارؽ الترقٌي الداللٌي اإلضرابى االنتقاليَّ األدكاتٌي كالسياقيَّ في نيج الببلغة  ػػٓ
الترٌقي ػػ في نظر البحث ػػ يعكس عناية الميتكٌمـ بالخبر الذم ييريد إيصالو بتركيزه ككف  ;الخطاب اإلضرابي 

  .عميو 
 الميبٌرد أٌكؿ مف استعمؿ مصطمح االستدراؾ ، كالرضٌي االستراباذٌم أٌكؿ مف كضع تعريفو . ػػٔ
إليو غرضيف لحضكر االستدراؾ ، بؿ ييضيؼ  كيكفعند غرض التكٌىـ الذم جعمو النحال يقؼ البحث  ػػٕ

يما في النيج الشريؼ : أحدىما مؿء فراغ ذىنٌي لدل السامع ، أكجده نفيي اإلماـ لحقيقة ليست  يف ، لىمىحى آخرى
تبياف حقيقة الغرض اإلببلغي في مطمكبة كاف يعتقدىا السامع ، ثـ جاء اإلماـ بالحقيقة المطمكبة ، كثانييما 

ثباتيا ثان السامع في الحاليف أٌنو في األكلى كاف ميعتقدان بما ىك غير  ؽي يان ، كفرٍ ما ، بنفي ما ييغايرىا أكالن ، كا 
 ، كفي الثانية كاف خالي الذىف .قبؿ صدكر الكبلـ المستدرؾ عميو مطمكب 

بلستدراؾ ، بيد أٌف البحث يضيؼ إليو ىك االستثناء الكحيد المينًتج لاالستثناء المنقطع  كيكفعٌد النحيى  ػػٖ
 االستثناء المتصؿ ; ألٌف األخير يدفع تكٌىـ الشمكؿ كالعمـك الذم ييثيره الحكـ الكاقع قبؿ أداة االستثناء . 

، كتيعٌد أقكاىف ، كىذا يعكس رٌقي  الداللة النقيضٌية أكثر دالالت االستدراؾ حضكران في نيج الببلغة ػػٗ
 .; ألٌف ىذه الداللة أقكل دالالت االستدراؾ غة الخطاب في نيج الببل

يٌدعي البحث أٌف الدراسات النحكٌية الحديثة لـ تنبثؽ عف رؤية جديدة ألسمكبي اإلضراب كاالستدراؾ  ػػَُ
 ميتطكّْرة عف الرؤية التراثٌية ، كىذا ينـٌ عف قمة العناية بيذيف األسمكبيف .

ك إضراب و أدكات اإلضراب النحكٌية ، بؿ ييفيمو السياؽي ، لذا فيثمة إضراب في نصكص النيج ال تينتج ػػُُ
ؿ األداة )بؿ  ، كثمة استدراؾ في نصكص النيج ال تيدٌؿ عميو أساليب االستدراؾ سياقٌي ، كعبلمتو اٌنو يقب

   .المشيكرة نحكٌيان ، بؿ دليمو السياؽ ، لذا ىك استدراؾ سياقٌي ، كعبلمتو قبكلو األداة )لكٌف  أك )لكف
يف حسناتيما ، كمنيا زيادة حساسٌية الذكؽ المغكم لمميخاًطب لكٌؿ مف اإلضراب كاالستدراؾ السياقيٌ  ػػُِ

كالميخاطىب ; باستشعارىما لذينؾ األسمكبيف سياقٌيان ، كمنيا إيجاد البديؿ المناسب كاليسير لئلضراب 
 الكاحدة . كاالستدراؾ األدكاتٌييف ، كمنيا تنٌكع الكسائؿ في إيصاؿ الفكرة

يتحٌقؽ اإلضراب كاالستدراؾ السياقٌياف بطرؽ مختمفة باالستئناؼ مٌرة ، كالحاؿ أخرل ، كبالنعت ثالثة ،  ػػُّ
كبالنعت السببٌي رابعة ، كغيرىا ، كليس بيف ىذه الكسائؿ كبيف اإلضراب كاالستدراؾ السياقييف مبلزمة ، 

يما ، فالميعٌكؿ في ىذا األمر عمى بمعنى أٌف كجكدىا يقتضي كجكد ىذيف األسمكبيف ، كعدميا يقتضي عدم
 السياؽ كحده . 

ثمة نصكص في النيج الببلغة ليا القابمٌية عمى أٍف تيكظَّؼ في إطار إضرابٌي مٌرة ، كفي إطار  ػػُْ
عانتو .  استدراكٌي أخرل ; بفضؿ السياؽ كا 
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ممالمصادر والمراجع ــ 1

م.مالكريم القرآن

 م .7ٕٓٓ، منشورات االجتهاد ،  ٔــ األئمة االثنا عشر )سٌرة وتارٌخ( ، محمد حسن آل ٌاسٌن ، ط



 ،، منشورات مكتبة النهضة ، بؽداد ـ العراق  ٔأبنٌة الصرؾ فً كتاب سٌبوٌه ، د. خدٌجة الحدٌثً ، طــ 

 م .   9ٙ٘ٔ

 عباس علً حسٌن الفحام ، الناشر  ، د. والمضمونالؼة / دراسة فً الشكل األثر القرآنً فً نهج الب ــ

 م . )د . ط( .ٕٔٔٓالمكتبة العلوٌة المقدسة ، النجؾ األشرؾ ـ العراق ، 

 م .7ٕٓٓ، عالم الكتب ، القاهرة ـ مصر ،  ٔــ اجتهادات لؽوٌة ، د. تّمام حّسان ، ط

،  ٔعلٌه عبد الرزاق عفٌفً ، طهـ( ، علّق ٖٔٙتــ اإلحكام فً أصول األحكام ، علً بن محمد اآلمدي )

 م .ٖٕٓٓدار الصٌمعً ، الرٌاض ـ السعودٌة ، 

، دار الفكر ، دمشق ـ سورٌة ،  ٔــ األدوات النحوٌة فً كتب التفسٌر ، د. محمود احمد الصؽٌر ، ط

 م . ٕٔٓٓ

ٌق د. هـ( ، تحق7ٗ٘تحٌان األندلسً ) الشهٌر بأبًمحمد بن ٌوسؾ ارتشاؾ الضرب من لسان العرب ،  ــ

 م .998ٔ، مكتبة الخانجً ، القاهرة ـ مصر ،  ٔرجب عثمان محمد ، مراجعة د. رمضان عبد التواب ، ط

هـ( ، تحقٌق د. ٌحٌى 9٘ٙتــ اإلرشاد إلى علم اإلعراب ، شمس الدٌن محمد بن احمد القرشً الكٌشً )

 مراد ، كتب عربٌة )د . ط()د . ت( .

هـ( ، تحقٌق عبد المعٌن الملوحً ٘ٔٗى نحو توف  محمد الهروّي )الم  االزهٌة فً علم الحروؾ ، علً بن  ــ

 م . )د . ط( .99ٔٔ، 

 ٔهـ( ، تحقٌق محمد باسل عٌون السود ، ط8ٖ٘تالزمخشرّي )محمد بن عمر بن احمد أساس البالؼة ،  ــ

 م . 998ٔ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ـ لبنان ، 

، مطبعة األمانة ،  ٔأسالٌب القصر فً القرآن الكرٌم وأسرارها البالؼٌة ، د. صباح عبٌد دراز ، ط ــ

 م .98ٙٔمصر ، 

هـ( ، تحقٌق محمد حسٌن شمس 77٘تاالنباري )عبد الرحمن بن محمد بن عبٌد هللا أسرار العربٌة ،  ــ

 م .997ٔ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔالدٌن ، ط

 ٕهـ( ، تحقٌق د. احمد حسن حامد ، ط9ٗٓتابن كمال باشا )احمد بن سلٌمان المعروؾ بأسرار النحو ،  ــ

 م . ٕٕٓٓ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع ، 

، عالم الكتب / القاهرة ـ مصر ،  8ــ أسس علم اللؽة ، مارٌوباي ، ترجمة د. احمد مختار عمر ، ط

 م .998ٔ

م . )د 998ًٔ البالؼة العربٌة ، د. حسن طبل ، دار الفكر العربً ، القاهرة ـ مصر ، أسلوب االلتفات ف ــ

 . ط( .

ًّ ، ط ، مكتبة الصحابة ، الشارقة ـ اإلمارات  ٔــ أسئلة بٌانٌة فً القرآن الكرٌم ، د. فاضل صالح السامرائ

 م .8ٕٓٓ، 



ًّ ) ــ ، تحقٌق إبراهٌم محمد عبد هللا ،  هـ(9ٔٔتاألشباه والنظائر فً النحو ، جالل الدٌن السٌوط

 مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة بدمشق . )د . ط()د.ت( . 

 األصوات اللؽوٌة ، د. إبراهٌم أنٌس ،مكتبة نهضة مصر، مصر .)د.ط()د. ت( . ــ

، دار المؤرخ العربً  ٔأصول البٌان العربً فً ضوء القران الكرٌم ، د. محمد حسٌن علً الصؽٌر ، ط ــ

 م .999ٔوت ـ لبنان ، ، بٌر

، مؤسسة الرسالة ،  ٖهـ( ، تحقٌق د. عبد الحسٌن الفتلً ، طٖٙٔتاألصول فً النحو ، ابن السراج ) ــ

 . م99ٙٔبٌروت ـ لبنان ، 

، دار  ٕهـ( ، تحقٌق د. عزة حسن ، طٖٔ٘تاألضداد فً كالم العرب ، عبد الواحد بن علً اللؽوي ) ــ

 م .99ٙٔوالنشر ، طالس للدراسات والترجمة 

ًّ ) ــ ِنً به أنور بن أبً 98ٔتإظهار األسرار فً النحو ، زٌن الدٌن محمد بن بٌِر علً البركوك هـ( ، ع 

ًّ ، ط ٌّة ،  ٔبكر الداؼستان  م .9ٕٓٓ، دار المنهاج ، جدة ـ السعود

، القاهرة ـ مصر ،  ن ومسائل ابن األزرق ، د. عائشة عبد الرحمن ، دار المعارؾاإلعجاز البٌانً للقرآ ــ

 م . )د . ط( .97ٔٔ

 م .ٕٕٓٓ، دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت ـ لبنان ،  ٘ٔركلً ، طاألعالم ، خٌر الدٌن الزِ  ــ

ًّ )سلٌمان بن عبد القوي بن عبد الكرٌم ــ اإلكسٌر فً علم التفسٌر ،  وف هـ( ، تحقٌق د. عبد 7ٔٙتالط 

 ت( . . ط()د . )دمصر القادر حسٌن ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ـ 

هـ( ، تحقٌق محمد 77٘تنباري )األمحمد بن أبً سعٌد بن عبد الرحمن اإلنصاؾ فً مسائل الخالؾ ،  ــ

 م . 9ٙٔٔ، مطبعة السعادة ، القاهرة ـ مصر ،  ٕمحً الدٌن عبد الحمٌد ، ط

هـ( ، تحقٌق هادي ٕٓٔٔتبن معصوم المدنً )السٌد علً صدر الدٌن ــ أنوار الربٌع فً أنواع البدٌع ، 

 م .9ٙ8ٔ، مطبعة النعمان ، النجؾ األشرؾ ـ العراق ،  ٔشاكر شكر ، ط

بن هشام عبد هللا جمال الدٌن بن ٌوسؾ بن احمد بن عبد هللا أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك ،  ــ

 . )دـ لبنان  ، المكتبة العصرٌة ، بٌروت ٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد هـ( ، تحق7ٙٔتاألنصاري )

 ت( . . ط()د

ًّ ) ــ ًّ الفارس  م .9ٙ9ٔ،  ٔهـ( ، تحقٌق د. حسن شاذلً فرهود ، ط77ٖتاإلٌضاح العضدي ، أبو عل

ًّ اإلٌضاح فً شرح المفصل ، ابن الحاجب  ــ هـ( ، تحقٌق د. ٙٗٙت)عثمان بن أبً بكر بن ٌونس الدون

 م .ٕ٘ٓٓـ سورٌة ، ، دار سعد الدٌن ، دمشق  ٔإبراهٌم محمد عبد هللا ، ط

جالل الدٌن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن احمد بن اإلٌضاح فً علوم البالؼة ، الخطٌب القزوٌنً  ــ

، المكتبة األزهرٌة للتراث ،  ٖهـ( ، شرح وتعلٌق وتنقٌح د. محمد عبد المنعم خفاجً ، ط7ٖ9ت)محمد 

 م .99ٖٔمصر ، 



، تحقٌق د. جمٌل عبد هللا عوٌضة ، منشورات  هـ(9ٙٙ)ت المشكل من المقّرب ، ابن عصفور إٌضاحــ 

 . م )د . ط(8ٕٓٓعّمان ، األردن ،  أمانة

،  ٔهـ( ، تحقٌق هاشم الطعان ، طٖٙ٘ت)البؽدادّي القالً إسماعٌل بن القاسم البارع فً اللؽة ، أبو علً  ــ

 م .97٘ٔدار الحضارة العربٌة ، بٌروت ـ لبنان ، 

، مؤسسة  ٔتفسٌر المٌزان / دراسة فً تحلٌل النّص ، د. مشكور كاظم العوادي ، طــ البحث الداللً فً 

 م .ٖٕٓٓالبالغ ، بٌروت ـ لبنان ، 

عادل احمد عبد هـ( ، تحقٌق 7ٗ٘ت) ًّ حٌان األندلس محمد بن ٌوسؾ الشهٌر بأبًالبحر المحٌط ،  ــ

 م .99ٖٔ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔالموجود وآخرٌن ، ط

هـ( اعتنى بنشره وتعلٌق المقدمة والفهارس اؼناطٌوس كراتشفوفسكً 9ٕٙتالبدٌع ، عبد هللا بن المعتز ) ــ

 م .98ٕٔ، دار المسٌرة ، بٌروت ـ لبنان ،  ٖ، ط

م ، 999ٔالبدٌع فً ضوء أسالٌب القران ، د. عبد الفتاح الشٌن ، دار الفكر العربً ، القاهرة  مصر ،  ــ

  )د . ط( .

د.حامد عبد المجٌد ،  وهـ( تحقٌق د. احمد احمد بدوي 8ٗ٘تالبدٌع فً نقد الشعر ، أسامة بن منقذ ) ــ

 م ، )د . ط( .9ٙٓٔمكتبة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده ، مصر ، 

ـ مصر ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنٌة ، اإلسكندرٌة  ٔالبدٌع والتوازي ، د. عبد الواحد حسن الشٌخ ، ط ــ

 م .999ٔ، 

 م .  98ٖٔلم الكتب ، بٌروت ـ لبنان ، ، عا ٔالبدٌعٌات فً األدب العربً ، علً أبو زٌد ، ط ــ

هـ( ، تحقٌق د. محمد أبو 79ٗتالزركشً )بدر الدٌن محمد بن عبد هللا البرهان فً علوم القرآن ،  ــ

 م .  98ٗٔ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ـ مصر ،  ٖالفضل إبراهٌم ، ط

ًّ ، ابن أبً الربٌع  ــ ًّ )َعبٌد هللا بن احمد بن َعبٌد هللا البسٌط فً شرح جمل الزجاج هـ( ، 88ٙتاالشبٌل

ًّ ، ط ٌّاد بن عٌد الثبٌت ًّ ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔتحقٌق د. ع  م . 98ٙٔ، دار الؽرب اإلسالم

صعٌدي ، طبعة نهاٌة القرن ،   مكتبة بؽٌة اإلٌضاح لتلخٌص المفتاح فً علوم البالؼة ، عبد المتعال ال ــ

 م .999ٔاآلداب ، القاهرة ـ مصر ، 

 م .99ٕٔ، دار الفكر العربً ، القاهرة ـ مصر ،  ٕ، ط حٌة ، د. عبده عبد العزٌز قلقٌلةالبالؼة االصطال ــ

م . 99ٔٔبالؼة التراكٌب / دراسة فً علم المعانً ، د. توفٌق الفٌل ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ـ مصر ،  ــ

 )د . ط( .

، دار القلم ، دمشق ـ  ٔالبالؼة العربٌة أسسها وعلومها وفنونها ، عبد الرحمن حسن حبّنكة المٌدانً / ط ــ

 م. 99ٙٔسورٌة ، 

، دار البشٌر ، عمان ـ  ٖكامل ، محمد بركات حمدي أبو علً ، طالبالؼة العربٌة فً ضوء منهج مت ــ

 م .99ٕٔاألردن ، 



، د. عفّت الشرقاوي ، دار النهضة العربٌة ، بٌروت ـ  أسلوبٌة دراسةــ بالؼة العطؾ فً القرآن الكرٌم / 

 .)د . ط( م 98ٔٔلبنان ، 

مصرٌة العالمٌة للنشر لونجمان ، الجٌزة ـ ، الشركة ال ٗالبالؼة واألسلوبٌة ، د. محمد عبد المطلب ، ط ــ

 م .ٕٓٔٓمصر ، 

، دار أمٌر كبٌر للنشر ، طهران ـ إٌران  ٔبهج الصباؼة فً شرح نهج البالؼة ، محمد تقً التستري ، ط ــ

 هـ .8ٔٗٔ، 

ًّ مرتضى السٌد محمد تاج العروس من جواهر القاموس ،  ــ بٌدّي )الحسٌن مجموعة من هـ( ، ٕ٘ٓٔت الز 

 م .ٕٔٓٓ، الكوٌت ،  واآلداب، المجلس الوطنً للثقافة والفنون  ٔمحققٌن ، طال

هـ( ، تحقٌق د. فتحً احمد  ٗالصٌمرّي )من نحاة القرن عبد هللا بن علً بن إسحاق التبصرة والتذكرة ،  ــ

 م .98ٕٔ، دار الفكر ، دمشق ـ سورٌة ،  ٔمصطفى ، ط

هـ( ، تحقٌق ٗ٘ٙتالمصرّي ) اإلصبعن ، ابن أبً آعجاز القرتحرٌر التحبٌر فً صناعة الشعر وبٌان إ ــ

 ؾ )د . ط()د . ت( .د. حفنً محمد شر

 م )د . ط( .98ٗٔابن عاشور ، الدار التونسٌة للنشر ، تونس ، محمد الطاهر ــ التحرٌر والتنوٌر ، 

، الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر  لونجمان ،  ٔالتحلٌل النحوي أصوله وأدلته ، د. فخر الدٌن قباوه ، ط ــ

 م .ٕٕٓٓالقاهرة ـ مصر ، 

 م .7ٕٓٓ، مؤسسة المختار ، القاهرة ـ مصر ، ٔــ التراكٌب االسنادٌة ، د. علً أبو المكارم ، ط

د القاهر ، د. عبد الفتاح الشٌن ، دار المرٌخ ، الرٌاض ـ التراكٌب النحوٌة من الوجهة البالؼٌة عند عب ــ

 ت( . . ط()د . السعودٌة )د

 هـ .7ٔٗٔ، مكتب اإلعالم اإلسالمً ، قم ـ إٌران ، ٖتصنٌؾ نهج البالؼة ، لبٌب بٌضون ، ط ــ

ًّ )الج  علً بن محمد السٌد الشرٌؾ التعرٌفات ،  ــ ، دار هـ( ، تحقٌق محمد صّدٌق المنشاوّي 8ٔٙترجان

 الفضٌلة ، القاهرة ـ مصر )د . ط()د . ت( .

، دار  ٕهـ( ، تحقٌق سامً بن محمد السالمة ، ط77ٗــ تفسٌر القرآن العظٌم ، إسماعٌل بن عمر بن كثٌر )

 م .999ٔطٌبة للنشر والتوزٌع ، الرٌاض ـ السعودٌة ، 

، دار  ٔهـ( ، طٗٓٙضٌاء الدٌن عمر )تــ التفسٌر الكبٌر أو مفاتٌح الؽٌب ، محمد الرازي فخر الدٌن بن 

 م .98ٔٔالفكر ، بٌروت ـ لبنان ، 

 ، عالم الكتب ، بٌروت ـ لبنان )د.ت( . ٕالتكرٌر بٌن المثٌر والتأثٌر ، د. عز الدٌن علً السٌد ، ط ــ

ًّ جالل الدٌن محمد بن عبد الرحمن التلخٌص فً علوم البالؼة ،  ــ هـ( ، ضبطه 7ٖ9ت)الخطٌب  القزوٌن

 وشرحه عبد الرحمن البرقوقً ، دار الفكر العربً .

 )د . ط()د . ت( .ــ التناوب الداللً بٌن صٌػ الوصؾ العامل ، د. طه محمد الجندي 



ابن خروؾ علً بن محمد بن علً اإلشبٌلً المعروؾ بــ تنقٌح اللباب فً شرح ؼوامض الكتاب ، 

كلٌة الدعوة اإلسالمٌة ولجنة الحفاظ على التراث  ، منشورات ٔهـ( ، تحقٌق خلٌفة محمد خلٌفة ، ط9ٓٙ)ت

 م .99٘ٔاإلسالمً ، طرابلس ـ لٌبٌا ، 

 . طهران ـ إٌران )د . ط()د . ت( ار تراث الشٌعة ،توضٌح نهج البالؼة ، محمد الحسٌنً الشٌرازي ، د ــ

 م .98ٔٔ،  ٕهـ( ، تحقٌق د . ٌوسؾ احمد المطوع ، ط٘ٗٙتالتوطئة ألبً علً الشلوبٌنً ) ــ

 م .ٕٗٓٓ، دار الكوخ للطباعة والنشر ،  ٔــ جامع الدروس العربٌة ، الؽالٌٌنً ، ط

ًّ )محمد بن احمد بن أبً بكر ن ، الجامع ألحكام القرآ ــ هـ( تحقٌق د .عبد المحسن التركً 7ٔٙتالقرطب

 م .ٕٙٓٓ، مؤسسة الرسالة ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔوآخرٌن ، ط

 م .7ٕٓٓ، مؤسسة المختار ، القاهرة ـ مصر ،  ٔلً أبو المكارم ، طــ الجملة االسمٌة ، د. ع

ًّ ، ط ــ ، دار الفكر ناشرون وموزعون ، األردن ،  ٕالجملة العربٌة تألٌفها وأقسامها ، د . فاضل السامرائ

 م . 7ٕٓٓ

ًّ ، طالجملة العربٌة والمعنى ، د . فاض ــ  م .ٕٓٓٓبٌروت ـ لبنان ،،دار ابن حزم ،ٔل السامرائ

هـ( ، ضبطه وكتب هوامشه 9ٖ٘تالعسكري )الحسن بن عبد هللا بن سهل جمهرة األمثال ، أبو هالل  ــ

 م .988ٔ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔونسقه د. احمد عبد السالم ، ط

( تحقٌق د. فخر الدٌن قباوه هـ7ٗ9تالجنى الدانً فً حروؾ المعانً ، الحسن بن قاسم المرادّي ) ــ

 م .99ٕٔ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔاالستاذ محمد ندٌم فاضل ، طو

حاشٌة الخضري على شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك ، ضبط وتشكٌل ٌوسؾ الشٌخ محمد البقاعً ،  ــ

 م .ٖٕٓٓدار الفكر ، بٌروت ـ لبنان ، ،  ٔط

ٌّة حاشٌة الصبان على شر ــ ح االشمونً على ألفٌة ابن مالك ، تحقٌق طه عبد الرؤؾ سعد ، المكتبة التوفٌق

 ، )د . ط( )د . ت( .

هـ( ، تحقٌق د. مازن المبارك ، 9ٕٙتالحدود األنٌقة والتعرٌفات الدقٌقة ، زكرٌا بن محمد األنصاري ) ــ

 م .99ٔٔ، دار الفكر المعاصر ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔط

القاهرة ـ مصر .)د . د. علً محمد النابً ، حروؾ الجواب واستعماالتها مستقصاة فً القرآن الكرٌم ،  ــ

 ط( )د . ت( .

ًّ )عبد الرحمن بن إسحاق حروؾ المعانً ،  ــ ،  ٕهـ( ، تحقٌق د. علً توفٌق الحمد ، طٖٓٗتالزجاج

 م .98ٙٔمؤسسة الرسالة ، بٌروت ـ لبنان ، 

، شرح عصام شعٌتو  ابن حجة الحمويتقً الدٌن أبو بكر علً المعروؾ بة األرب ، اٌخزانة األدب وؼ ــ

 م . 987ٔ، دار ومكتبة الهالل ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔ، ط



هـ( ، تحقٌق عبد السالم 9ٖٓٔتالبؽدادّي )بن عمر خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر  ــ

 م .ٕٓٓٓالقاهرة ـ مصر ، ، مكتبة الخانجً ،  ٗمحمد هارون ، ط

)د . ط( المكتبة العلمٌة  ،هـ( ، تحقٌق محمد علً النجار9ٕٖتبن جنً )أبو الفتح عثمان الخصائص ،  ــ

  .)د . ت( 

مكتبة وهبة ،  ٗ، ط دراسة تحلٌلٌة لمسائل علم المعانً ، د. محمد محمد أبو موسى/ خصائص التراكٌب  ــ

 م .99ٙٔ، القاهرة ـ مصر ، 

هـ( ، تحقٌق د. عبد القادر حسٌن ، 9٘ٓٔتفتً )صة المعانً ، الحسن بن عثمان بن حسٌن الم  ــ خال

 الناشرون العرب ، الرٌاض ـ السعودٌة )د . ط()د . ت( .

 م .98ٔٔ، الدار العالمٌة ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔــ الخالفة والخلفاء ، علً سلٌمان ٌحفوفً ، ط

هـ( ، تحقٌق 7٘ٙتالسمٌن الحلبً )احمد بن ٌوسؾ المعروؾ بكنون ، الدر المصون فً علوم الكتاب الم ــ

 د. احمد محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ـ سورٌة )د . ط()د . ت( .

، منشورات جامعة قارٌونس ، بنؽازي ـ  ٔدراسات فً البالؼة العربٌة ، د. عبد العاطً ؼرٌب عالم ، ط ــ

 م .997ٔلٌبٌا ، 

دراسات ألسلوب القران الكرٌم ، محمد عبد الخالق عظٌمه ، دار الحدٌث ، القاهرة ـ مصر . )د . ط( )د  ــ

 . ت( .

 م )د . ط( .997ٔــ دراسة الصوت اللؽوي ، د. احمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة ـ مصر ، 

علً كمال الدٌن ، مكتبة اآلداب ، دراسة فً قواعد النحو العربً فً ضوء علم اللؽة الحدٌث ، د. حازم  ــ

 مصر )د . ط( )د . ت( .

ٌّة ، إبراهٌم بن حسٌن الخوئً )د . ط( )د . ت( . ــ  الدرة النجف

ًّ ، د. تراث حاكم الزٌادّي ، ط ، دار صفاء للنشر والتوزٌع ،  ٔــ الدرس الداللً عند عبد القاهر الجرجان

 م .ٕٔٔٓعّمان ـ األردن ، 

 م .98ٗٔ، الناشر مكتبة االنجلو المصرٌة ، القاهرة ـ مصر ،  ٘، د. إبراهٌم أنٌس ، طــ داللة األلفاظ 

 ، توزٌع مكتبة اآلداب )د . ت( . ٔــ الداللة والنحو ، د. صالح الدٌن صالح حسنٌن ، ط

ًّ )عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد دالئل اإلعجاز ،  ــ  هـ( ، قراه وعلّق علٌه7ٗٗأو  7ٔٗتالجرجان

 م .ٕٗٓٓ، مكتبة الخانجً ، القاهرة ـ مصر ،  ٘محمود محمد شاكر ، ط

، دار الكتب العلمٌة ،  ٔــ دٌوان زهٌر بن أبً سلمى ، شرحه وقّدم له االستاذ علً حسٌن فاعور ، ط

 م .988ٔبٌروت ـ لبنان ، 

هـ( ، 99ٗتعّبادّي )ــ رسالة فً اسم الفاعل المراد به االستمرار فً جمٌع األزمنة ، احمد بن قاسم ال

  م .98ٖٔ، دار الفرقان للنشر والتوزٌع ، األردن ،  ٔتحقٌق د. محمد حسن عواد ، ط



ٌّة)رسائل اإلمام علً علٌه السالم  ــ ٌّة نقد ، دار المعرفة ، بٌروت ـ  ٔ، كامل حسن البصٌر ، ط (دراسة أدب

 م .ٕٓٔٓلبنان ، 

هـ( ، تحقٌق د. احمد 7ٕٓتقً )المالَ احمد بن عبد النور انً فً شرح حروؾ المعانً ، رصؾ المب ــ

 . مٕٕٓٓ، دار القلم ، دمشق ـ سورٌة ،  ٖمحمد الخراط ، ط

هـ( ، تحقٌق د. عدنان محمد سلمان 7ٕٙتبن مالك )محمد بن عبد هللا سبك المنظوم وفّك المختوم ،  ــ

التراث ، اإلمارات العربٌة المتحدة ، ، دار البحوث للدراسات اإلسالمٌة وإحٌاء  ٔفاخر جبر مطر ، طو

 م .ٕٗٓٓ

ٌّة ، عبد الملك بن هشام ) ، مؤسسة  ٔهـ( ، تحقٌق رضوان جامع رضوان ، ط8ٖٔتــ السٌرة النبو

 م .ٕ٘ٓٓالمختار للنشر والتوزٌع ، القاهرة ـ مصر ، 

،  ٔشرح ابن الناظم على ألفٌة ابن مالك ، محمد بن محمد بن مالك ، تحقٌق محمد باسل عٌون السود ، ط ــ

 م .ٕٓٓٓدار الكتب العلمٌة ، بٌروت ـ لبنان ، 

، مطبعة  ٕٔهـ( ، تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ، ط7ٙ9تشرح ابن عقٌل ، ابن عقٌل الهمدانً ) ــ

 م .9ٙٔٔ السعادة ، القاهرة ـ مصر ،

د. محمد بدوي وهـ( ، تحقٌق د. عبد الرحمن السٌد 7ٕٙتبن مالك )محمد بن عبد هللا شرح التسهٌل ،  ــ

 م .99ٓٔ، دار هجر ، مصر ،  ٔالمختون ، ط

هـ( ، تحقٌق محمد باسل عٌون السود 9ٓ٘تاالزهرّي )بن عبد هللا شرح التصرٌح على التوضٌح ، خالد  ــ

 م .ٌّٕٓٓٓة ، بٌروت ـ لبنان ، ، دار الكتب العلم ٔ، ط

هـ( ، تحقٌق د. محمد مصطفى 78ٙتالبابرتً )محمد بن محمد بن محمود بن احمد ــ شرح التلخٌص ، 

 م .98ٖٔ، المنشاة العامة للنشر والتوزٌع واإلعالن ، طرابلس ـ لٌبٌا ،  ٔرمضان صوفٌه ، ط

ًّ الدٌن محمد بن الحسن االستراباذّي ، شرح الرضً على الكافٌة  ــ تصحٌح وتعلٌق ، هـ( 88ٙ)رض

 م .99ٙٔ، جامعة قارٌونس ، بنؽازي ،  ٌٕوسؾ حسن عمر ، ط

هـ( ، تحقٌق محمد نور الدٌن 88ٙ، رضً الدٌن محمد بن الحسن االستراباذّي )شرح شافٌة ابن الحاجب  ــ

 م .ٕٓٔٓدار المجتبى ، قم ـ إٌران ، ،  ٔومحمد الزفزاؾ ومحمد محً الدٌن عبد الحمٌد ، ط

هـ( ، تحقٌق 7ٙٔــ شرح شذور الذهب فً معرفة كالم العرب ، عبد هللا جمال الدٌن بن هشام األنصاري )

 محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ، دار الطالئع ،القاهرة ـ مصر)د . ط()د . ت( .

هـ( ، تحقٌق محمد محً الدٌن 7ٙٔ) ّّ  بن هشامر الندى وبّل الصدى ، عبد هللا جمال الدٌن ــ شرح قط

 م .99ٗٔ، المكتبة العصرٌة ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔعبد الحمٌد ، ط

هـ( ، تحقٌق د. المتولً رمضان احمد 97ٕالفاكهً )عبد هللا بن احمد ــ شرح كتاب الحدود فً النحو ، 

 م .99ٖٔ، مكتبة وهبة ، القاهرة ـ مصر ،  ٕالدمٌري ، ط



،  ٔهـ( تحقٌق د. عبد المنعم احمد هرٌدي ، ط7ٕٙتبن مالك )محمد بن عبد هللا شافٌة ، شرح الكافٌة ال ــ

 م .98ٕٔدار المأمون للتراث ، مكة المكرمة ـ السعودٌة ، 

ًّ )ٌعٌش بن علً شرح المفصل للزمخشرّي ،  ــ قّدم له ووضع هوامشه هـ( ، ٖٗٙتبن ٌعٌش الموصل

 م .ٕٔٓٓ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔد. أمٌل بدٌع ٌعقوب ، ط وفهارسه

هـ( ، تحقٌق د. محمد أبو الفتوح 9ٙٗتبن بابشاذ )أبو الحسن طاهر بن احمد ــ شرح المقدمة النحوٌة ، 

 م )د . ط( .978ٔشرٌؾ ، الجهاز المركزي للكتب الجامعٌة والدراسٌة ، 

هـ( ، تحقٌق د. 8ٓ7المّكودّي )عبد الرحمن بن علً بن صالح ابن مالك ،  شرح المّكوِدي على ألفٌة ــ

 م . )د . ط(. 99ٖٔفاطمة راشد الراجحً ، جامعة الكوٌت ، الكوٌت ، 

ًّ ) ــ هـ( ، تمت مراجعتها على طبعة السٌد محمد أبو ٙ٘ٙتشرح نهج البالؼة ، ابن أبً الحدٌد المعتزل

 م .ٕٕٔٓللمطبوعات ، بٌروت ـ لبنان، ، دار الصفاء  ٕالفضل إبراهٌم ، ط

، دار الرسول األكرم ، دار المحجة البٌضاء ، بٌروت ـ  ٔشرح نهج البالؼة ، السٌد عباس الموسوّي ، ط ــ

 هـ .8ٔٗٔلبنان ، 

ًّ ) ــ ، منشورات الفجر ، بٌروت ـ  ٔهـ( ، ط79ٙتشرح نهج البالؼة ، مٌثم بن علً بن مٌثم البحران

 لبنان .)د . ت( .

هـ( ، تحقٌق د. الشرٌؾ عبد هللا 77ٓتشفاء العلٌل فً إٌضاح التسهٌل ، محمد بن عٌسى السلسٌلً ) ــ

ٌّة ، مكة المكرمة ـ السعودٌة ،  ٔالحسٌنً البركاتً ، ط  م .98ٙٔ، المكتبة الفٌصل

بن زكرٌا  بن فارس احمد الصاحبً فً فقه اللؽة العربٌة ومسائلها وسنن العرب فً كالمها ،  ــ

، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔ، ط جهـ( ، علّق علٌه ووضع حواشٌه احمد حسن بس9ٖ٘ت)

 م .997ٔ

هـ( ، تحقٌق احمد عبد الؽفور 9ٖٖتالجوهرّي )إسماعٌل بن حّماد الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة ،  ــ

 . م99ٓٔ، دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت ـ لبنان ،  ٗعطار ، ط

، دار المؤرخ العربً ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔــ الصوت اللؽوي فً القرآن ، د. محمد حسٌن علً الصؽٌر ، ط

 م . ٕٓٓٓ

، الشركة المصرٌة العالمٌـــة  ٔــ الصورة األدبٌة فً القرآن الكرٌم ، د. صالح الدٌن عبد التواب ، ط

 م . 99٘ٔللنشر ـ لونجمان ، مصر ، 

ٌّة فً ــ ، مكتبة بستان  ٔالعربٌة فً ضوء علم اللؽة المعاصر ، د. رمضان عبد التواب ، ط الصٌػ الصرف

 م .ٕٙٓٓالمعرفة ، اإلسكندرٌة ـ مصر ، 

، المكتبة العصرٌة ،  ٔ( ، تحقٌق د. عبد الحمٌد هنداوي ، طهـ7ٗ9تالطراز ، ٌحٌى بن حمزة العلوّي ) ــ

 م .ٕٕٓٓبٌروت ـ لبنان ، 



ًّ عند العرب ، د. ناصر المبارك ، طــ الظاهر اللؽوّي فً الث ،  ٔقافة العربٌة / دراسة فً المنهج الدالل

 م .ٕٗٓٓالمؤسسة العربٌة للدراسات والنشر ، بٌروت ـ لبنان ، 

، دار القلم العربً ، سورٌة ، ٔالظواهر اللؽوٌة الكبرى فً العربٌة ، د. عبد الرحمن دركزللً ، ط ــ

 م .ٕٙٓٓ

، دار ؼرٌب ، القاهرة ـ مصر ،  ٔالتراث النحوّي ، د. علً أبو المكارم ، ط ــ الظواهر اللؽوٌة فً

 م .7ٕٓٓ

باب الزاخر واللباب الفاخر ،  ــ هـ( ، تحقٌق محمد حسن ٓ٘ٙتالّصؽانً )الحسن بن محمد بن الحسن الع 

 م .987ٔ، دار الشؤون الثقافٌة العامة ، بؽداد ـ العراق ،  ٔآل ٌاسٌن ، ط

ــ العصمة )بحث تحلٌلً فً ضوء المنهج القرآنً( / محاضرات السٌد كمال الحٌدري ، بقلم محمد القاضً 

 )د . ط( )د . ت( .

 )د . ط( )د . ت( .ــ عقائد االمامٌة ، محمد رضا المظفر 

 (. م )د . طٕٓٓٓدار ؼرٌب للطباعة والنش والتوزٌع ، القاهرة ـ مصر، علم األصوات ، د. كمال بشر ، ــ

 روت ـ لبنانــــــعلم األصوات العام/ أصوات اللؽة العربٌة ، د. بسام بركة ، مركز اإلنماء القومً ، بٌ ــ

 )د . ط( )د . ت( .

 م )د . ط( . 98٘ٔــ علم البٌان ، د. عبد العزٌز عتٌق ، دار النهضة العربٌة ، بٌروت ـ لبنان ، 

 م .998ٔعالم الكتب ، القاهرة ـ مصر ، ،  ٘علم الداللة ، د. احمد مختار عمر ، ط ــ

العربً ، د. محمود السعران ، دار النهضة العربٌة ، بٌروت ـ لبنان )د . ط( )د  علم اللؽة / مقدمة للقارئ ــ

 . ت( .

 م .989ٔعلم اللؽة ، د. حاتم صالح الضامن ، مطبعة التعلٌم العالً ، الموصل ـ العراق ،  ــ

الؼٌة ونقدٌة لمسائل المعانً ، د. بسٌونً عبد الفتاح بسٌونً ، مكتبة وهبة ، علم المعانً / دراسة ب ــ

 القاهرة ـ مصر )د . ط( )د . ت( .

 .م988ٔ، الناشر مكتبة وهبة ، مصر ، ٔعلم المعانً / دراسة وتحلٌل ، د. كرٌمة محمود أبو زٌد ، ط ــ

هـ( تحقٌق محمد ٙ٘ٗترشٌق القٌروانً )بن أبو علً الحسن العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده ،  ــ

 م .98ٔٔ، دار الجٌل ، بٌروت ـ لبنان ،  ٘محً الدٌن عبد الحمٌد ، ط 

هـ( 9ٓ٘ت) األزهريخالد بن عبد هللا شرح ، ــ العوامل المائة النحوٌة فً أصول علم العربٌة للزمخشري 

 )د . ت( .، دار المعارؾ ، القاهرة ـ مصر  ٕ، تحقٌق د. البدراوي زهران ، ط

د. إبراهٌم السامرائً )د . هـ( ، تحقٌق د. مهدي المخزومً و 7٘ٔالفراهٌدّي )الخلٌل بن احمد العٌن ،  ــ

 ط( )د . ت( .



ًّ محمد بن علً بن محمد فتح القدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة والدراٌة من علم التفسٌر ،  ــ الشوكان

 م .7ٕٓٓ، دار المعرفة ، بٌروت ـ لبنان ،  ٗش ، طهـ( ، اعتنى به وراجع أصوله ٌوسؾ الؽوٕٓ٘ٔت)

ٌّة  ــ ًّ ، المطبعة الكاثولٌك الٌسوعٌٌن ، بٌروت ـ لبنان ،  لآلباءفرائد اللؽة ، األب هنرٌكوس الٌسوع

 م . )د . ط( .889ٔ

،  ٔفقه اللؽة العربٌة / فصول فً نشأته ومباحث فً تأصٌل معارفه ، د. عبد الحسٌن مهدي عواد ، ط ــ

 م .8ٕٓٓؤسسة العارؾ للمطبوعات ، بٌروت ـ لبنان ، م

ة المعارؾ ، اإلسكندرٌة ـ مصر )د أ، الناشر منش ٕط فلسفة البالؼة بٌن التقنٌة والتطور ، د. رجاء عٌد ، ــ

 . ت( .

، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر  ٔالفلسفة واالعتزال فً نهج البالؼة ، د. قاسم حبٌب جابر ، ط ــ

 م .987ٔوالتوزٌع ، بٌروت ـ لبنان ، 

 م .98ٖٔ، دار الشروق ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔفن البدٌع ، د. عبد القادر حسٌن ، ط ــ

ٌّة فً شرح عقائد االمامٌة ، محمد ج مؤسسة األعلمً للمطبوعات ، بٌروت ،  ٕمٌل حّمود ، طــ الفوائد البه

 م .ٕٔٓٓـ لبنان ، 

، دار الرائد العربً ، بٌروت ـ لبنان ،  ٕــ فً النحو العربً )نقد وتوجٌه( ، د. مهدي المخزومً ، ط

 م .98ٙٔ

العراق ،  فً رحاب نهج البالؼة ، مرتضى المطهري ، الناشر العتبة العلوٌة المقدسة ، النجؾ األشرؾ ـ ــ

 م )د . ط( .ٕٔٔٓ

 م .ٖٕٔٓ، منشورات الرضا ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔفً ظالل نهج البالؼة ، محمد جواد مؽنٌة ، ط ــ

 م .99ٗٔ، دار المعارؾ ، القاهرة ـ مصر ،  ٘فً علم النحو ، د. أمٌن علً السٌد ، ط ــ

 ورة ، مصر . )د . ط()د . ت( ، المنص اإلٌمانقاموس األدوات النحوٌة ، حسٌن سرحان ، مكتبة  ــ

،  8هـ( ، تحقٌق محمد نعٌم العرقسوسً ، ط8ٔ7تالفٌروزآبادي )محمد بن ٌعقوب القاموس المحٌط ،  ــ

 م .ٕ٘ٓٓمؤسسة الرسالة ، بٌروت ـ لبنان ، 

الجامعة ،  ٔعلً سعد الشتٌوي ، طلبٌان البدٌع ، د. عٌسى العاكوب والكافً فً علوم البالؼة / المعانً ا ــ

 م .99ٖٔالمفتوحة ، بنؽازي ـ لٌبٌا ، 

هـ( ، ٖٓٙابن األثٌر )ت محمد بن محمد بن عبد الكرٌم بن عبد الواحد المعروؾ بــ الكامل فً التارٌخ ، 

 م .987ٔ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔتحقٌق أبً الفداء عبد هللا القاضً ، ط

هـ( ، تحقٌق محمد علً 9ٖ٘تالعسكري )سن بن عبد هللا بن سهل الحكتاب الصناعتٌن ، أبو هالل  ــ

 م .99ٕٔ، دار إحٌاء الكتب العربٌة ،  ٔمحمد أبو الفضل إبراهٌم ، طالبجاوي و



،  ٖهـ( ، تحقٌق وشرح محمد عبد السالم هارون ، ط8ٓٔت) عمرو بن عثمان بن قنبركتاب سٌبوٌه ،  ــ

 . م988ٔمكتبة الخانجً ، القاهرة ـ مصر ، 

، مكتبة لبنان  ٔ، تحقٌق د. علً دحروج ، طمحمد علً التهاَنوي ،  والعلوم كشاؾ اصطالحات الفنون ــ

 م .99ٙٔناشرون ، ، بٌروت ـ لبنان ، 

الزمخشرّي محمود بن عمر الكشاؾ عن حقائق ؼوامض التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التأوٌل ،  ــ

، الناشر مكتبة العبٌكان ،الرٌاض ـ  ٔالموجود وآخرٌن ، ط هـ( ، تحقٌق الشٌخ عادل احمد عبد8ٖ٘ت)

 م .998ٔالسعودٌة ، 

 ٔ، تحقٌق شفٌع برهانً ، طهـ( ٕٔٔٔ)ت عانً ، عبد هللا الكردي البٌتوشً كفاٌة الم عانً فً حروؾ المَ  ــ

 م .ٕ٘ٓٓ، دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزٌع ، سورٌة ، 

 . )د . ط( م997ٔابن حزم ، بٌروت ـ لبنان ،كلمات القرآن تفسٌر وبٌان ، حسنٌن محمد مخلوؾ ، دار  ــ

ه للطبع د. عدنان عدّ هـ( ، قابله على نسخة خطٌة وأ9ٗٓٔتوي )فَ الكَ أٌوب بن موسى الحسٌنً ات ، ٌّ لّ الك ــ

 م .998ٔ، مؤسسة الرسالة ، بٌروت ـ لبنان ،  ٕدروٌش ومحمد المصري ، ط

هـ( ، تحقٌق د. جودة 7ٖٕت)إسماعٌل بن علً بن محمود ؾ ، أبو الفداء ٌصرتّناش فً النحو والالك   ــ

 م .ٕ٘ٓٓ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ـ مصر ،  ٕمبروك محمد ، ط

مكتبــة الفالح ،  ، ٔهـ( ، تحقٌق ٌحٌى علوان البلداوي ، ط٘ٔٗتالهروي )علً بن محمد ــ الالمات ، 

 م . 98ٓٔالكوٌت ، 

، دار صادر ، بٌروت ـ لبنان ،  ٖهـ( ، ط7ٔٔتبن منظور )جمال الدٌن محمد بن مكرم ، لسان العرب  ــ

 هـ .ٗٔٗٔ

هـ( ، تحقٌق سمٌح أبو مؽلً ، دار مجدالوي للنشر 9ٕٖتبن جنً )أبو الفتح عثمان اللمع فً العربٌة ،  ــ

 . م988ٔاألردن ، ـ ، عمان 

هـ( ، تحقٌق د. أمٌن عبد هللا سالم 77ٙتاللؤلؤة فً علم العربٌة وشرحها ، ٌوسؾ بن محمد السّرمّرّي ) ــ

 م .99ٕٔ، ، مصر ، مطبعة األمانة  ٔ، ط

ابن األثٌر نصر هللا محمد بن محمد بن عبد الكرٌم المعروؾ بالمثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر ،  ــ

محً الدٌن عبد الحمٌد ، مطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده ، مصر ، هـ( ، تحقٌق محمد 7ٖٙت)

 م .9ٖ9ٔ

هـ( ، عارضه بأصوله وعلّق علٌه د. محمد فؤاد ٕٓٔتمجاز القرآن ، أبو عبٌدة معمر بن المثنى ) ــ

 سزكٌن ، مكتبة الخانجً ، القاهرة ـ مصر )د . ط()د . ت( .

ًّ ) احمد بن محمد بن احمدمجمع األمثال ،  ــ تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ، ، هـ( 8ٔ٘تالمٌدان

 م . )د . ط( .9٘٘ٔة المحمدٌة ، نّ مطبعة الس  



ًّ )مجمع البحرٌن  ــ ، الناشر المكتبة  ٕهـ( ، تحقٌق السٌد احمد الحسٌنً ، ط8٘ٓٔت، فخر الدٌن الطرٌح

 المرتضوٌة إلحٌاء اآلثار الجعفرٌة )د . ت( .

، دار العلوم  ٔ( ، طهـ8ٗ٘تالطبرسً )أبو علً الفضل بن الحسن تفسٌر القرآن ،  مجمع البٌان فً ــ

 م .ٕ٘ٓٓللتحقٌق والطباعة والنشر والتوزٌع ، لبنان ، 

، مؤسسة  ٕهـ( ، تحقٌق زهٌر عبد المحسن سلطان ، ط9ٖ٘ت)بن زكرٌا بن فارس حمد مجمل اللؽة ، ا ــ

 م .98ٙٔالرسالة ، بٌروت ـ لبنان ، 

، مفردات منسوبة إلٌه  أبٌاتــ مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على دٌوان رؤبة بن العّجاج وعلى 

ًّ ، دار ابن قتٌبة للطباعة والنشر والتوزٌع ، الكوٌت  )د . اعتنى بتصحٌحه وترتٌبه ولٌم بن الورد البروس

  ط( )د . ت( .

هـ( ، تحقٌق عبد الستار احمد فراج ، 8٘ٗتبن سٌده )علً بن إسماعٌل ،  ٕالمحكم والمحٌط األعظم ج ــ

 م .9٘8ٔ، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربٌة ،  ٔط

هـ( ، دائرة المعاجم فً مكتبة لبنان ، ٙٓٙتالرازّي )محمد بن أبً بكر بن عبد القادر مختار الصحاح ،  ــ

 م . )د . ط(.989ٔلبنان ، 

 ، الناشر دار قباء ، القاهرة ـ مصر )د . ط()د . ت( . ــ مدخل إلى علم اللؽة ، د. محمود فهمً حجازي

 )د . ط()د . ت( .، مؤسسة دار الكتاب اإلسالمً ، قم ـ إٌران،  مذكرة المنطق ، د. عبد الهادي الفضلً ــ

هـ( ، اعتنى به وراجعه كمال ٖٙٗتالمسعودّي )أبو الحسن بن علً مروج الذهب ومعادن الجوهر ،  ــ

 م .ٕ٘ٓٓلمكتبة العصرٌة ، بٌروت ـ لبنان ، ، ا ٔحسن مرعً ، ط

ًّ )عبد الرحمن جالل الدٌن المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها ،  ــ هـ( ، شرحه وضبطه 9ٔٔتالسٌوط

علً محمد حمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهٌم وموضوعاته وعلّق حواشٌه محمد أ ونَ نْ وصّححه وعَ 

 القاهرة ـ مصر )د . ت( .، مكتبة دار التراث ،  ٖالبجاوي ، ط

ًّ ، تحقٌق د. شرٌؾ عبد الكرٌم النّجار أبو علً الحسن بن احمد بن عبد الؽفار المسائل المنثورة ،  ــ الفارس

 م .ٕٗٓٓ، دار عمار ، عّمان ـ األردن ،  ٔ، ط

لرحمن الحاكم النٌسابوري ، بإشراؾ د. ٌوسؾ عبد االحافظ أبو عبد هللا ــ المستدرك على الصحٌحٌن ، 

 المرعشلً ، دار المعرفة ، بٌروت ـ لبنان )د . ط()د . ت( .

ٌّة النثر ، نوفل أبو رؼٌؾ ، ط ــ ٌّة فً نهج البالؼة / دراسة فً شعر ، دار الشؤون  ٕالمستوٌات الجمال

 م .ٕٔٔٓالثقافٌة العامة ، بؽداد ـ العراق ، 

مسند نهج البالؼة ، العالمة الخبٌر محمد حسٌن الحسٌنً الجاللً ، تحقٌق محمد جواد الحسٌنً الجاللً  ــ

 هـ .ٖٔٗٔ، منشورات مكتبة العالمة المجلسً ،  ٔ، ط

مصابٌح المؽانً فً حروؾ المعانً ، محمد بن علً بن إبراهٌم الخطٌب المعروؾ بابن نور الدٌن  ــ

 ر كتب عربٌة )د . ط( )د . ت( .شٌحٌى مراد ، النا هـ( ، قراه وضبطه د.8ٕٓت)



ًّ )احمد بن محمد بن علً المصباح المنٌر ،  ــ  م .987ٔهـ( ، بٌروت ـ لبنان ، 77ٓتالفٌوم

، تحقٌق د. حسنً عبد الجلٌل هـ( 8ٙٙ)ت المصباح فً المعانً والبٌان والبدٌع ، بدر الدٌن بن مالك  ــ

 م .989ٔمصر ، ، مكتبة اآلداب ،  ٌٔوسؾ ، ط

ًّ  ــ  ، جامعة الكوٌت ،كلٌة اآلداب )د. ط()د. ت( .معانً األبنٌة فً العربٌة ، د. فاضل السامرائ

ًّ علً بن عٌسى  معانً الحروؾ ، ــ ، دار  ٕهـ( ، تحقٌق عبد الفتاح إسماعٌل شلبً ، ط8ٖٗت) الرمان

ٌّة ،   م .98ٔٔالشروق ، جدة ـ السعود

هـ( ، تحقٌق د. هدى محمود قراعة ٕ٘ٔتاألخفش األوسط )حسن سعٌد بن مسعدة أبو الن ، آمعانً القر ــ

 م .99ٓٔ، مكتبة الخانجً ، القاهرة ـ مصر ،  ٔ، ط

هـ( ، تحقٌق محمد علً 8ٖٖتاس )النحّ أبو جعفر احمد بن محمد بن إسماعٌل معانً القرآن الكرٌم ،  ــ

ًّ ، ط ٌّة ، مركز إحٌاء التراث اإلسالمً ، مكة ، ٔالصابون  م .988ٔالمكرمة ـ السعود

هـ( ، شرح وتحقٌق د. عبد ٖٔٔتالزجاج )أبو اسحاق إبراهٌم بن السري معانً القرآن وإعرابه ،  ــ

 م .988ٔ، عالم الكتب ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔالجلٌل عبده شلبً ، ط

 م .98ٖٔبنان،، عالم الكتب ، بٌروت ـ ل ٖطهـ( ، 7ٕٓــ معانً القرآن ، ٌحٌى بن زٌاد الفّراء )

ًّ ، ط ــ ٌّة ، دار الفكر ، عّمان ـ األردن ،  ٘معانً النحو ، د. فاضل السامرائ  م .ٕٔٔٓالشرع

، دار اآلفاق العربٌة ، القاهرة ـ  ٔالمعجم العربً ألسماء المالبس ، د. رجب عبد الجواد إبراهٌم ، ط ــ

 م .  ٕٕٓٓمصر ، 

 م .8ٕٓٓ، القاهرة ـ مصر ،  ، عالم الكتبٔ، ط مختار عمر معاصرة ، د. احمدمعجم اللؽة العربٌة ال ــ

معجم المصطلحات البالؼة وتطورها ، د. احمد مطلوب ، مطبعة المجمع العلمً العراقً ، بؽداد ـ  ــ

 م .98ٖٔالعراق ، 

ٌّة ، محمد سمٌر نجٌب اللبدي ، ط ــ ٌّة والصرف ، مؤسسة الرسالة ، بٌروت ـ  ٔمعجم المصطلحات النحو

 م .98٘ٔان ، لبن

، دار العلم للمالٌٌن ،  ٔد. مٌشال عاصً ، طؽة واألدب ، د. أمٌل بدٌع ٌعقوب والمعجم المفصل فً الل ــ

 م .987ٔبٌروت ـ لبنان ، 

، دار الكتب  ٕالمعجم المفصل فً علوم البالؼة البدٌع والبٌان والمعانً ، د. إنعام فوال عكاوي ، ط ــ

 م .99ٙٔالعلمٌة ، بٌروت ـ لبنان ، 

، دار المعرفة ، بٌروت ـ لبنان ،  ٘المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكرٌم ، محمد سعٌد اللحام ، ط ــ

 م .7ٕٓٓ

، دار األمل  ٌٕوسؾ جمٌل الزعبً ، طوالمعجم الوافً فً أدوات النحو العربً ، د. علً توفٌق الحمد  ــ

 م .99ٖٔ، اربد ـ عمان ، 



 م .98ٓٔ، مطابع الدار الهندسٌة ،  ٔلؽة العربً فً مصر ، طالمعجم الوجٌز ، مجمع ال ــ

ٌّة فً مصر ، المعجم الوسٌط  ،  ــ  م .ٕٗٓٓ، مكتبة الشروق الدولٌة ،  ٗطمجمع اللؽة العرب

بن هشام عبد هللا جمال الدٌن بن ٌوسؾ بن احمد بن عبد هللا عارٌب ، مؽنً اللبٌب عن كتب األ ــ

محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ، مطبعة المدنً ، القاهرة ـ مصر )د . ط()د هـ( ، تحقٌق 7ٙٔتاألنصاري )

 . ت( .

ًّ )ٌوسؾ بن محمد بن علً مفتاح العلوم ،  ــ ،  ٔهـ( ، تحقٌق د. عبد الحمٌد هنداوي ، طٕٙٙتالسكاك

 م .ٕٓٓٓدار الكتب العلمٌة ، بٌروت ـ لبنان ، 

ًّ )عبد القاهر المفتاح فً الصرؾ ،  ــ ، مؤسسة  ٔهـ( ، تحقٌق د. علً توفٌق الحمد ، ط7ٔٗتالجرجان

 م .987ٔالرسالة ، بٌروت ـ لبنان ، 

ًّ )الحسٌن بن محمد المعروؾ بن ، المفردات فً ؼرٌب القرآ ــ ( ، تحقٌق ـهٕٓ٘تالراؼب االصفهان

 محمد سٌد كٌالنً ، دار المعرفة ، بٌروت ـ لبنان . )د . ط()د . ت( .

، دار الجٌل ، بٌروت ـ لبنان  ٕهـ( ، ط8ٖ٘تالزمخشرّي )محمود بن عمر ل فً علم العربٌة ، المفصّ  ــ

 . )د . ت( 

ِبع بإذن هـ( ، تحقٌق محمد عبد السالم هارون ، 9ٖ٘ت)بن زكرٌا بن فارس احمد مقاٌٌس اللؽة ،  ــ ط 

  م )د . ط( .979ٔ ، دار الفكرة ، اٌَ محمد الدخاّص من رئٌس المجمع العلمً العربً اإلسالمً 

، عبد القاهر الجرجانً ، تحقٌق د. كاظم بحر المرجان ، منشورات وزارة  اإلٌضاحــ المقتصد فً شرح 

 م )د . ط( .98ٕٔ، الجمهورٌة العراقٌة ،  واإلعالمالثقافة 

هـ( ، تحقٌق محمد عبد الخالق عضٌمه ، مطابع األهرام 8ٕ٘تالمبرد )محمد بن ٌزٌد المقتضب ،  ــ

 م )د . ط( .99ٗٔالتجارٌة ، القاهرة ـ مصر ، 

هـ( ، تحقٌق احمد عبد الستار الجواري وعبد 9ٙٙتابن عصفور )علً بن مؤمن المعروؾ بالمقّرب ،  ــ

 م 97ٕٔ،  ٔهللا الجبوري ، ط

علً محمد مصطفى ، وهـ( ، تحقٌق الشٌخ احمد عزو عناٌة 9ٙٙتالممتع فً التصرٌؾ ، ابن عصفور ) ــ

 م .ٕٔٔٓر إحٌاء التراث العربً ، بٌروت ـ لبنان ، ، دا ٔط

 . 99٘ٔ، مطبعة الفٌصل ، الكوٌت ،  ٔمن قضاٌا اللؽة ، د. مصطفى النحاس ، ط ــ

م )د 9ٕٓٓالحضاري ، حلب ـ سورٌة ،  اإلنماءــ من علم المعانً إلى علم الداللة ، مجٌد ماشطة ، مركز 

 . ط( .

 م . 998ٔ، دار المالك ، بٌروت ـ لبنان ،  ٕمن وحً القرآن ، محمد حسٌن فضل هللا ، ط ــ

، دار إحٌاء  ٔهـ( ، طٕٖٗٔتمنهاج البراعة فً شرح نهج البالؼة ، حبٌب هللا الهاشمً الخوئً ) ــ

 م .8ٕٓٓالتراث العربً ، بٌروت ـ لبنان ، 



هـ( ، تحقٌق عبد اللطٌؾ 7ٖ٘تٌن الراوندّي )منهاج البراعة فً شرح نهج البالؼة ، قطب الد ــ

 هـ . )د . ط( .ٙٓٗٔالكوهكمري ، مطبعة الخٌام ، قم ـ إٌران ، 

هـ( تحقٌق محمد حبٌب ابن الخوجة 8ٗٙتالقرطاجنً )أبو الحسن حازم منهاج البلؽاء وسراج األدباء ،  ــ

 م .98ٙٔ، دار الؽرب اإلسالمً ، بٌروت ـ لبنان ،  ٖ، ط

هـ( ، تحقٌق د. هادي عبد هللا ناجً ، 7ٗ9تفً شرح جمل الزجاج ، ٌحٌى بن حمزة العلوي ) ــ المنهاج

 م .9ٕٓٓ، مكتبة الرشد ناشرون ، الرٌاض ـ السعودٌة ،  ٔط

،  ٔ، تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ، ط هـ(9ٓٓتابن مالك ، االشمونً )منهج السالك إلى ألفٌة  ــ

 م .9٘٘ٔـ لبنان ،  دار الكتاب العربً ، بٌروت

ؼٌم ، ط ــ ، مكتبة لبنان ناشرون ، بٌروت ـ لبنان  ٔموسوعة مصطلحات علم الكالم اإلسالمً ، د. سمٌح د 

 م .998ٔ، 

 .م ٖٕٓٓموسوعة معانً الحروؾ العربٌة ، د. علً جاسم سلمان ، دار أسامة ، عّمان ـ األردن ،  ــ

 . مٕٗٔٓ، كنوز المعرفة ، عّمان ـ األردن ،  ٔالنحو عند ؼٌر النحوٌٌن ، د. سعٌد جاسم الزبٌدّي ، ط ــ

 م .7ٕٓٓ، الناشر مكتبة المحمدي ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔ، طــ النحو الوافً ، عباس حسن 

ًّ ) ــ ًّ المختار ، عبد الؽنً النابلس ( الناشر هـٖٗٔٔتنفحات األزهار على نسمات األسحار فً مدح النب

 عالم الكتب ، بٌروت ـ لبنان ، ومكتبة المتنبً ، القاهرة ـ مصر )د . ط( )د . ت( .

، سلٌمان زاده ، قم ـ  ٔناصر مكارم الشٌرازي ، ط ح عصري جامع لنهج البالؼة ،نفحات الوالٌة / شر ــ

 هـ .ٕٙٗٔإٌران ، 

، دار الكتب العلمٌة ،  مد عبد المنعم خفاجًهـ( ، تحقٌق د. مح7ٖٖتنقد الشعر ، قدامة بن جعفر ) ــ

 بٌروت ـ لبنان )د . ط( )د . ت( .

 م .ٕٓٔٓ، مؤسسة الصفاء للمطبوعات ، بٌروت ـ لبنان ،  ٔنهج البالؼة ، شرح محمد عبده ، ط ــ

ًّ )جالل الدٌن همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع ،  ــ الم هـ( ، تحقٌق د. عبد العال س9ٔٔتالسٌوط

 م )د . ط( .99ٕٔ، مؤسسة الرسالة ، بٌروت ـ لبنان ،  مكرم

( ًّ ، دار جلٌس الزمان  ٕهـ( ، تحقٌق د. عبد الكرٌم خلٌفة ، ط79ٖتــ الواضح ، أبو بكر الزبٌدّي االشبٌل

 م .ٕٔٔٓ، األردن ، 

وشً الربٌع بألوان البدٌع فً ضوء األسالٌب العربٌة ، د. عائشة حسٌن فرٌد ، دار قباء ، القاهرة ـ مصر  ــ

 م )د . ط( .ٕٓٓٓ، 

 ٔهـ( ، تحقٌق د. حسٌن نصار ، ط7ٖٗتــ الوقؾ على كاّل وبلى فً القرآن ، مكً بن أبً طالب القٌسً )

 م .ٖٕٓٓ، ، الناشر مكتبة الثقافة الدٌنٌة ، القاهرة ـ مصر 
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ٌّة )ماجستٌر( ــ ، مٌثاق علً عبد الزهرة الصٌمرّي ، إشراؾ  أبنٌة المشتقات فً نهج البالؼة / دراسة دالل

 م .ٕٕٓٓالدكتور عدنان عبد الكرٌم جمعة ، كلٌة اآلداب فً جامعة البصرة ، 

ًّ ، إشراؾ الدكتور ــ أسالٌب اإلضراب واالستدراك فً القران الكرٌم  )ماجستٌر( ، انجا إبراهٌم الٌمان

 م .99ٓٔمحمد المختار محمد المهدي ، جامعة أم القرى ، 

إشراؾ الدكتور فائز  أسالٌب الجواب فً القرآن الكرٌم )ماجستٌر( ، مهدي راضً عبد السادة الساعدّي ، ــ

 م ٕٕٓٓكلٌة اآلداب فً جامعة بؽداد ،  طه عمر ،

ٌّة )ماجستٌر( ، عبد الكاظم جبر عبود ، إشراؾ ــ أسلوب الن ٌّة دالل فً فً نهج البالؼة / دراسة نحو

 م .ٖٕٓٓالدكتور حاكم مالك الزٌادّي ، كلٌة اآلداب فً جامعة القادسٌة ، 

ٌّة )ماجستٌر( ، رٌاض ٌونس خلؾ الجبورّي ، إشراؾ  ــ اسم التفضٌل فً القرآن الكرٌم / درسة دالل

 م .ٕ٘ٓٓي علً ، كلٌة اآلداب فً جامعة الموصل ، الدكتور هانً صبر

ٌّة )ماجستٌر( ، وسام جمعة لفتة المالكً  ٌّة فً نهج البالؼة / دراسة فً داللة البنٌة الصرف ــ البنٌة المصدر

 م .ٕٔٔٓ، إشراؾ الدكتورة سلٌمة جبار ؼانم ، كلٌة التربٌة فً جامعة البصرة ، 

كتوراه( ، عبد الواحد خلؾ وساك آل عجٌل ، إشراؾ الدكتور عبد ــ حروؾ المعانً فً نهج البالؼة )د

 م .ٕٙٓٓالحسٌن المبارك ، كلٌة اآلداب فً جامعة البصرة ، 

ــ الفعل فً نهج البالؼة )ماجستٌر( ، جبار هلٌل زؼٌر الزٌدي ، إشراؾ الدكتور جواد كاظم عناد ، كلٌة 

 م .ٕٙٓٓالتربٌة فً جامعة القادسٌة ، 

ٌّة )ماجستٌر( / محمد كرٌم جبار الحجٌمً  ــ المصاحبة والتعقٌب والتراخً فً القرآن الكرٌم / دراسة دالل

 م .ٕٕٔٓ، إشراؾ الدكتور تراث حاكم مالك ، كلٌة اآلداب فً جامعة القادسٌة ، 
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ًّ لؤلصوات فً لؽة  فً نهج البالؼة ، سالم علٌه اللرسائل عند اإلمام علً بن أبً طالب اــ األثر الدالل

أبحاث ودراسات مؤتمر نهج البالؼة ـ سراج الفكر وسحر البٌان ـ جامعة عبد الكاظم محسن الٌاسرّي د.

 م . )د . ط( .ٕٔٔٓالكوفة ، مركز دراسات الكوفة ، النجؾ األشرؾ ـ العراق ، 



، مجلة القادسٌة للعلوم اإلنسانٌة ، مج تراث حاكم الزٌادّي  .ــ اإلضراب واالستدراك فً القرآن الكرٌم ، د

 م .8ٕٓٓ( ، ٕـٔ، العددان ) ٔٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Abstract 

 

Strike and being aware In Nahij Albalagha  

    

   WordPress Theme strike and being aware Mbthotha in the books of 

grammarians, where no Evrdoa each and every one of them a 

separate topic, have suffered both subjects of confusion and 

disagreement as to the level of the term or at the level of the concept, 

as it was grammarians confuse initially greatly between the two, 

particularly in the term as we find that when Sibawayh and Alambrd. 

    Then settled both terms It became the meaning of the strike is to 

refrain from topic to topic other with Champions rule first topic, and 

this is the meaning of the strike Alabtali, either strike the interim, what 

this means moving from topic to topic with no champions of the rule of 

the first, and can be of performing strike items such as (بل) and (بلى) 



and (أو), (أم) supplies, and is the first tool in the Tools are original strike 

and other women Mahmolat them, 

   The notice in Nahj Transitional stated that the strike by the biggest 

strike Alabtali, and that the latter directs the Imam Ali in which the 

speech to his enemies, while the second type discourse addressed to 

the owners and his followers. 

But being aware is defined as raising the suspicion generated by 

speech previously lifted similar exception, and Correction in Nahj tools 

three are ( ّلكن) and ( ْلكن) the exception of UPS, has connotations of 

three is the significance Anakbih and significance of antibody and 

significance of contention, and more semantic presence in approach 

is significant Anakbih. In general, we find that the style being aware 

record attendance exceeded the strike In general, we find that the 

style being aware record attendance exceeded the strike. 

    The Search found that there are provisions where there is a strike, 

but without tools, and is found in other texts Correction, but not where 

there are his tools of knowledge when grammarians was called Type I 

strike contextual and named the other being aware contextual, and 

this issue has been overlooked grammarians completely because they 

rely tools only, either Albulagjun top it was approaching them with 

signals from the subject, and within the research and pay attention 

heterogeneities and adversity, However, the many differences 

between the top Albulageyen in defining the term in the determination 

of his concept missed their idea that while it was possible to 

accommodate her and settle down for a strike and contextual 

Correction contextual Ikunan along strike and being aware Aladoati 

Aladoati 

In conclusion came this message in three chapters devoted the first 

chapter to the study of the strike Aladoati, and was the second 

chapter dedicated to the Correction tools, while the third chapter was 

held to study the strike and being aware Alsyakyian, and already the 

first chapter pave ensure endoscopy grammar of the two methods 

under study, and discussion opinions Alnhoyen them and show what 



pious Search, and the ensuing chapters Conclusion inline most 

important findings of the study. 
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