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امللخص:
شغل اإلاهجى الباخثحن كذًما وخذًثا  ،بر ؤهىا في هثحر مً ألاخُان ال وهجي ما هلىٌ بل هػمش
مهجى آخش في خؿابىا فاإلاهجى الكاهش الزي ال ًذٌ بؿبُهت وغهه نلى ما هلىٌ ٌعمى اإلاهجى
(الخشفي) ،وآلاخش الزي هػمش هى اإلاهجى الباؾً ؤو الهمُم للخؿاب  ،وهزه الذساظت جىؿىي
جدذ مفهىم مً مفاهُم الخذاولُت وهى الاظخلضام الخىاسي وهى ُبهذ لطُم بالخؿاب الزي
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ًإخز بىكش الانخباس (اإلاخيلم والعُاق ) ؛ َّ
ألن الخؿاب ًمثل زىاثُت ( اإلالام واإلالاٌ )الزي

ًخدطل مً خالٌ ؾشفي الخىاضل اإلاشظل واإلاخللي  ،وهزا ًىم نلى ؤن نلماء الهشب مً
البهذ اللذًم في دسظه الجذًذ في ؾشخه ؛ َّ
اإلافعشًٍ واهىا مذسهحن لهزا ُ
ألن نلماء الهشب كذ
سهضوا في دساظاتهم نلى فهم للتراهُب التي لها دالالث َّؤما مباششة (خشفُت) ؤو غحر مباششة (
غمىُت)مالصمت لها  ،والتي هي مىاؽ الخىاضل بحن معخهملي اللغت ،وكذ اهلعم البدث نلى
مبدثحن ازىحن.
ؤولهما :الاظخلضام الخىاسي للخبر نىذ اإلافعشًٍ
زاهحهما :الاظخلضام الخىاسي لالوشاء نىذ اإلافعشًٍ.
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املقدمة:
للذ هاٌ الاهخمام باإلاهجى نىذ اللغىبحن اإلادذزحن مً اإلاشخغلحن
ً
ً
باالججاه الخذاولي اهخماما بالغا  ،النهم سهضوا في فهمهم
َّ
(خشفُت ) ؤو غحر مباششة (
للتراهُب التي لها دالالث ّؤما مباششة
غمىُت ) مالصمت لها ،والتي هي مىاؽ الخىاضل بحن معخهملي
اللغت ،بر رهب غشاٌغ بلى َّؤهىا ال وهجي ما هلىٌ بل هػمش
مهجى آخش في خؿابىا  ،فاإلاهجى الخشفي ألاوٌ وعمُه ( اإلاهجى
الؿبُعي ؤو العؿخي ؤو الطىسي )  ،وآلاخش وعمُه اإلاهجى
الباؾجي او الهمُم  ،ومً هىا خشحذ فىشة الاظخلضام الخىاسي
(ُ ،)1وح ُّ
هذ هزه الكاهشة مً ؤبشص الكىاهش التي جمحز اللغت
الهشبُت ؛ ورلً نلى انخباس َّ
ؤن َّ
َّ
نملُت الخخاؾب هثحرا ما جدمل
مهاوي نذًذة ال جىدطش
والظُما َّ
َّ
َّ
ؤن جدذًذ دالالث
الطىسٍت ،
في ما جذٌ نلحها ضُغها
الخؿاب جخمشهض في الخفانل بحن اإلاخيلم واإلاخاؾب  ،ؤو ما
وعمُه بالخإوٍل الذاللي للىطىص ،فىثحر مً اإلاهاوي الطىسٍت
ؤو الؿبُهت التي ًللحها اإلاخيلم جدمل في نملها اغماساث
مىىىهت ًدذدها العُاق الهام للىظ.
بن فىشة الاظخلضام الخىاسي كذ وسدث في الذساظاث اللذًمت
جدذ مفاهُم نذة مجها:
(داللت اإلافهىم  ،واإلاهجى اإلالامي ،اإلاهجى الفشعي  ،ألاغشاع التي
جىم نجها ألاظالُب ) وغحرها ،ونلُه ؤن فىشة الاظخلضام
الخىاسي هي مً ؤبشص مفاهُم الخذاولُت ؛ َّ
ألن ألاخحرة تهخم
بمىخجي اللغت ال باللغت فلـ ُّ ،
فإي جدلُل جذاولي ٌعخلضم
بالػشوسة الخدذًذ الػمجي للعُاق الزي جاوٌ فُه الجملت
،ؤي دساظت الهالكت بحن الهالماث ومفعشيها ( ، )2وَعخدبو
هزا الخفانل دساظت ول اإلاهؿُاث اللغىٍت والخؿابُت اإلاخهللت
َّ
والظُما اإلاػامحن واإلاذلىالث التي ًىلذها
بالخلفل ،
الاظخهماٌ في العُاق  ،وهلمذ مً هزا الخدذًذ بنؿاء اإلاجاص
ؤهمُت خاضت للهالكت بحن الىظ والعُاق  ،فالخذاولُت جبخهذ
نً اإلاجاالث الذاللُت ؛ َّ
ولىجها حشترن مهها في ؤنها جخخظ بما
ًخجاوص الشمض اللغىي هفعه بلى ؤبهاد ؤخشي  ،وٍفتركان في ؤنَّ
ٍ
الذاللت جذسط اإلاهجى اإلاجشد خاسج بؾاس اإلالام ّ ،ؤما الخذاولُت
اإلاخخاؾب َحن ( )3؛ لزا ًطف
فتهخم بالهىاضش اإلاشترهت بحن
ِ
مىسَغ الخذاولُت َّ
ّ
بإنها (( كعم مً الذالثلُت ٌهجى بالطلت
اللاثمت بحن الهالماث ومعخهملحها )) ( )4ؤي َّؤنها تهخم باإلاهجى
ؤلاغافي الزي ًػُفه اإلاخيلم خُىما ًىؿم بالجملت غمً
ظُاق مهحن  ،ؤي الغشع اليامً في رهً اإلاخيلم هـ ( الخدزًش
ؤو الترغُب ؤو الىهي ؤو الخمجي ) وغحرها مً ألاغشاع  ،فالذاللت
جذسط اإلاهجى الثابذ اإلاشترن ليل ظُاكاث اإلادخملت  ،وجذسط
َّ
الخذاولُت الهالت التي جدُـ باإلاهجى الثابذ  ،والتي جخغحر مً
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ظُاق بلى آخش  ،وهالهما ًدخاج بلى اإلالام والعُاق نىذ الىكش
فُه( )5وجذنى هزه الهالكت بلى مهشفت مهجى الخؿاب وؤزشه في
البهذ الخذاولي ( الاظخلضام الخىاسي)  ،فالخؿاب ( مجمىنت
مً الىطىص راث الهالكت اإلاشترهت  ،ؤي جخابو مترابـ مً
ضىس الاظخهماٌ الىصخي ًمىً الشحىم الحها في وكذ الخم ()6
َّ
باليلُت
،ؤو هى مخخالُت ؤو(وخذة لغىٍت) ؤهبر مً الجملت وجدعم
.
َّ
وجمثل اللطذًت الشهً ألابشص في مفهىم الخؿاب الهام ،وبهزا
اإلاهجى ًيىن مهجى الخؿاب الاظخهماٌ والخىقُف لللذساث
اللغىٍت في وغهُت مهُىت وفي ظُاق مهحن  ،وٍلىم الخؿاب
ً
مو الخذاولُت باالهخمام ؤظاظا بخدلُل الخىاس وبالؿشٍلت التي
جىصم بها اإلاهلىماث في حمل ؤو هطىص  ،ووىن اإلاىكىس
ً
الخذاولُت غمً دساظت الخؿاب ؤهثر جخططا خُث ًمُل بلى
ً
الترهحز خطىضا نلى ممحزاث ما لم ًخم كىله  ،ومالم ًىخب
غمً الخؿاب اإلاشاد جدلُلت ،وليي جىجض الخذاولُت خؿابا
مهُىا َّ
البذ مً جخؿي الاهخماماث ؤلابخذاثُت للخفانل وجدلُل
اإلادادزت  ،والىكش خلف ألاشياٌ والبجى الىاسدة في الىظ
َّ
َّ
الخلفُت واإلاهخلذاث ،
هفعُت مثل
والترهحز خثِثا نلى مفاهُم
والخؿلهاث ؛ َّ
َّ
الخذاولُت هيىن مجبرًً ومخحرًً نلى
ألن في
اظخؿالم ما في رهً اإلاخيلم ؤو الياجب ( )7؛لزا فالخذاولُت
دساظت اظخخذام اللعان داخل الخؿاب  ،ودساظت اللشاثً
الخطىضُت التي جاهذ وقُفتها الخؿابُت بانخباس اللعان
قاهشة خؿابُت جىاضلُت احخمانُت في الىكذ هفعه.
وٍمىً لىا ْ
ؤن وعخخلظ مما اوسدهاه ؤن الخذاولُت تهذف بلى
هلل اللغت في مجاٌ اللىٌ بلى مجاٌ الفهل  ،خُث جيخلل
باللغت مً الخهبحر بلى الخإزحر وبلى الخغُحر  ،وٍيىن هزا داخل
الخؿاب  ،فالخإزحر ًدطل في مذي جىقُف اإلاخيلم للغت ،
والخغُحر
ًدذر في اللذسة نلى ؤلاًػاح والخإزحر نلى آلاخش  ،وهىا البذَّ
ْ
ؤن وهشج نلى الخؿاب اللشآوي بانخباسه خلل الذساظت الزي
ًمثل خؿابا خاضا جمحز نً ظىاه مً الخؿاباث الىطُت
خُث ًخجلى فُه البهذان ( الخذاولي وؤلادساوي)  ،وول معخىي
مً
معخىٍاث ظُاق الخؿاب ًخجلى في بيُت لغىٍت خاضت في
داخل بؾاس اليعم الهام للىظ ومثلذ زىاثُت (اإلالام واإلالاٌ)
( )8مىاؾا الخؿاب اللشآوي ،والتي ؤدث بلى الفطل بحن قاهش
الهباسة اللشآهُت وضىستها الباؾىُت  ،واهؿالكا مً هزه
اإلالىلت  ،الخل نلماء ؤلاعجاص َّ
ؤن الىظ اللشآوي ال ًخػو
لخطاثظ ؤي حيغ ؤو هىم كىلي ؛ َّ
ألن مطذسه الهي ،
فذساظخه جخؿلب الهمل نلى ول معخىٍاث بهخاج اإلاهجى وبزاسجه
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مً ؤحل جىغُذ مالبعاث الىظ اللشآوي ،خُث هشي في
الخؿاب
ُ
اللشآوي (مخؿؿا كطذًا) وٍلىم نلى بهذ الاظخلضام الزي
ًدف الخؿاب بشيل معخمش ()9وهزا ًاهذ نذم بمياهُت
الفهم الا بإخز الكشوف اإلادُؿه بالىظ بشيل وامل ،
والاظخلضام الخىاسي ًلىم نلى مبادت مهمت  ،ومً مبادثه التي
لها ضلت بمدىس بدثىا هى مبذؤ اللطذًت .
فاللطذًت  :لفل ٌعخهمل لئلشاسة بلى جلً اللذسة في الهلل
التي جمىً الخاالث الهللُت مً ؤلاشاسة ،الىالم نً ألاشُاء
واإلاهخلذاث ؤي ْ
ؤن جخفلذ كىلً في ول كىٌ جللي به بلى الغحر ،
ؤي الععي الهدشاف ملطذ اإلاخيلم وانخباسه مدذدا للخإوٍالث
اإلالبىلت  ،فاإلاهاوي نىذ غشاٌغ جىلعم نلى كعمحن ضشٍدت
برا وان اإلالطىد هى خشفُت الىظ  ،وغمىُت برا وان
اإلالطىد َ
غحرخشفي  ،وكذ وحذ غشاٌغ ؤن الزي ًدىم الخىاس
نادة هى مبذؤ الخهاون الزي ًىلعم نلى ؤسبو كىانذ ومجها
كانذة اإلاىاظبت مذاس بدثىا ،وفي جشازىا الهشبي هجذ جطىس اث
اللطذًت ؛ بر َّ
َّ
جمحز الفىش نىذ الهشب
دافهذ وبىدى حذي نً
بمحزة سبـ الخؿاب بمشظله ومخللُه  ،فلذ ؤدسج نلماء الهشب
َّ
اللطذًت غمً مفاهُم الىظ  ،فلً ًيىن خؿابا
اللذامى
دون كطذ وهزا ما خشص نلُه اإلادذزىن في سفو شإن
اللطذًت في الىالم ؛ بر ال ًمىً فهم اإلالطىد بال بشبـ
الخؿاب ببهذه الخذاولي .
َّ
بن بنماٌ اللطذًت في جإوٍل الىطىص اللشآهُت حهطم
اللاسيء مً اهخاج جإوٍالث جطؿذم مو اإلالاضذ اللشآهُت
()10
َّ
ومً هىا فةن اللطذًت مً ماششاث اإلاهجى  ،وفػاء داللي
ٌعمذ للىظ با فشاص داللخه الخاضت به ؛ بر ال هالم بال مو
َّ
العُاكُت ؤو
وحىد اللطذ الزي جىسر اظخلضاماجه الطبغت
اإلا َ
لامُت  ،ومً رلً كػُت اإلاهاوي الخاضلت في ؤكىاٌ هللا
حهالى في الخؿاب اللشآوي ومىاظبت جلً اإلاهاوي لزاجه وضفاجه
 ،وٍخىضر رلً في كىله حهالى ْ
[:ؤظمو بهم وابطش](ظىسة مشٍم
)38/
ّ
ًزهش اإلابرد ....وال ًلاٌ هلل نضوحل (حعجب) ،ولىىه خشج نلى
هالم الهباد ،ؤي هاالء ممً ًلاٌ لهم ( ما ؤظمههم وؤبطشهم
َ َ ً َ ً َ َ
َ
في رلً الىكذ)  ،ومثله كىله حهالى [ :ف ُلىال ل ُه كىال ل َُّىا ل َهل ُه
ََ َ َ ْ
ًَخزه ُش ؤو ًَخصخى](ؾهَّ ، )44/بهما هى للترجي  ،وال ًلاٌ رلً هلل
ْ
ولىً اإلاهجى –وهللا ؤنلم -برهبا ؤهخما نلى سحاثىما فلىال
ّ
اللىٌ الزي جشحىان به وٍشحى به اإلاخلىكىن جزهش مً ؾالبىه
( )11فإكىاٌ التي رهشث في الخؿاب اللشآوي اإلاهجى الطىسي
او العؿخي لها هى (الخعجب والترجي) وهي اكىاٌ ال ًصر
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وعبتها هلل إلاخالفتها ضفاجه  ،ولىً اإلاهجى اإلاعخلضم في آلاًاث
ّ
اإلازوىسة في كشاءة اإلابرد الخذاولُت لهاهجذ ؤهه ًشهض في جدلُله
نلى البهذ الخذاولي الزي ًشبـ بحن كطذًت اإلاخيلم ومشاده مً
الخؿاب مً حهت  ،وبحن اظخجابت اإلاخاؾب وسدة فهله مً
حهت ؤخشي ( )12فلذ بذا في كىله (ارهبا ؤهخما نلى سحاثىما).
وكذ جىاوٌ هزا البهذ الخذاولي بهؼ الباخثحن وكذ اهدطشث
دساظاتهم بحن وشإة هزا البهذ وآلُاث اشخغاله  ،وبحن دساظاث
جؿبُلُت في اللشان الىشٍم ظإرهش مجها :
الاظخلضام الخخاؾبي في الذساظاث الىلذًت الهشبُت ؤؾشوختدهخىساه لـ ( ؤهماس ببشاهُم ؤخمذ )
الاظخلضام الخىاسي في ظىسة البلشة –بدثالاظخلضام الخىاسي في ظىسة مشٍم –بدثالاظخلضام الخىاسي في الخذاوٌ اللعاوي –الهُاشخي ادساوياإلايىن الخذاولي في الىكشٍت اللعاهُت الهشبُت  ،قاهشةالاظخلضام الخخاؾبي بهمىرحا –للباخثت لُلى هةدة  ،ؤؾشوخت
دهخىساه .
املبحث ّ
ألاول :
الاظخلضام الخىاسي في الجملت الخبرًت  :الاظخلضام الخىاسي هما
هى مهلىم نلى هىنحن هما :اإلاهشفي وهى ما ًدخاج بلى مهشفت
اإلاخيلم بلىاهحن الترهُب  ،وآلاخش :الخىاسي هى الزي ًخغحر
بخغُحر العُاق ( )13وهزا اظخلضام ممىً جلذًشه بالخإوٍل ،
واإلاشاد ؤن اإلاخاؾب ًلىم بخؿىاث مدعىبت ًخجه بها خؿىة
خؿىة للىضىٌ بلى ما ٌعخلضمه الىالم )14(،وول داللت جيشإ
ً
في كعم مجها مهؿُاث غمىُت  ،وغالبا ما ًبذو في الىاكو
هطِب الػمجي ؤهثر مً هطِب الخشفي ؛ َّ
ألهه مىحىد بالغالب
خُثما هكشث  ،ظىاء حهلم ألامش باإلاهجى الخشفي ،ؤو باللُمت
الالكىلُت ؤو باألنماٌ غحر اإلاباششة  ،ؤو ؤلاخباسٍت  ،فاإلاهجى
الخشفي ًيخج نً ؾشٍم غم بهؼ الهىاضش بلى بهػها ،
فهىذما ًيىن اإلاهجى الخشفي ال ًادي اإلاشاد مىه وٍيىن غحر
واضر الذاللت  ،خُجها هلجإ بلى اإلاهاوي اإلاعخلضمت  ،فالجملت
الخبرًت وؤلاوشاثُت جدخمل دالالث خلُلُت قاهشة ؤو ظؿدُت
وفي اإلالابل مجها جدمل دالالث فشنُت جمثل الذالالث اإلاعخلضمت
ؤو غمىُت مجاصٍت وجىذسج نملُت الاهخلاٌ مً اإلاهجى العؿخي
ؤو الخشفي بلى اإلاهجى اليعم الػمجي بانخماد اظتراجُجُت
جفىُىُت بذًلت للىضىٌ بلى الذاللت اإلاعخلضمت  ،فاالظخلضام
ًخغحر بخغحر العُاكاث التي ًشاد فحها  ،فالخهبحر الىاخذ ًادي
ُ
،و.وَهذ الخبر
بلى اظخلضاماث مخخلفت في ظُاكاث مخخلفت
والاوشاء نمذة في الىالم وفي الذاللت  ،وٍمثالن ؾشفي الهملُت
الخىاضلُت ووظُلت اإلاخيلم للخهبحر نما ًذوس في رهىه ومً
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خاللها ٌهبر نً دالالث ومهان مخخلفت  ،بر َّ
بن ليل مجهما
وقُفت لغىٍت  ،فةرا احخمو خبر وبوشاء في هظ كشآوي واخذ
فهزا ال ٌعخذعي ؤن ًيىن بُجهما جػاد  ،فهما ٌشىالن همؿا
ً
ً
جشهُبُا اظخلضامُا مخمحزا نشفخه الهشب في هالمها فىثحرا ما ًشد
الترهُب اللشآوي الخشفي بطُغت ( الخبر) وٍيىن اللطذ مىه
بُان الخشص نلى الفهل وؾلبه  ،وهزا اللطذ الزي جدمله
الجملت الخبرًت ًمثل اإلاهجى اإلاعخلضم واإلابحن لؤلفاق اإلاهشفُت
اللشآهُت ليل مً اإلاخيلم واإلاخللي مها بىضف الىظ اللشآوي
خؿابا حذًذا مذهشا ًدخاج بلى آفاق مهشفُت جذاولُت ختى
ًدذر الخفانل بُجهما وبحن اإلالشوء هثمشة مً زماس اللشاءة
الفهالت فششواء الاجطاٌ ًجب ؤن ًمخليىا مهشفت مشترهت
نلى وفم اللىانذ التي ججشي بها ألافهاٌ اللغىٍت  ،وهىا هلف
نىذ امش كذ ٌعخطهبه البهؼ هُف ًمىً للمخيلم ؤن ًلىٌ
ً
ً
شِئا ًطىغه في نباسة خاضت وٍلطذ به شِئا آخش ؟ وهُف
للمعخمو ؤن ًفهم مالم ًطشح به اإلاخيلم ؟ بمهجى  :هُف ًخم
ً
ُ
الاهخلاٌ مً اإلاهجى الطشٍذ بلى اإلاهجى اإلاشاد ؤو اإلاعخلضم خؿابُا
ُ
؟ وهُف ًمىً غبـ اإلاهجى اإلاعخلضم الزي جخشج له حملت
ً
مهُىت واالظخفهام ؤو الامش مثال في كىله حهالى
َ َْ ْ
َ َ ْ َ َ َُْ
امً َو َم ًْ ش ِاء فل َُى ْف ْش] (الىهفً )29/شد اإلابرد
[:فمً شاء فلُ ِ
نلى رلً العااٌ بلىله ْ (( :
فةن كاٌ كاثل :ؤ فإمش بزلً
لُخىغىا وٍلهبىا كُل :مخشحه مً هللا نض وحل نلى الىنُذ
هما كاٌ ( انملىا ما شئخم)) (ً ،)15خطر مً كىٌ اإلابرد َّ
ؤن
اإلاهجى الخشفي للمىجض اللغىي هى الىنُذ نلى الشغم مً َّ
ؤن
البىاء الشىلي هى ألامش (ب فهل)  ،وهما هشي َّ
ؤن الفهل الىالمي
في الهشبُت ًخيىن مً حضؤًً ؤولهما :الىمـ الخشفي العؿخي
اإلالفىف اإلاخيلم به  ،وزاهحهما  :الطىسة غحر الطشٍدت ؤو الجضء
اللػىي الزي ًشيهً بلطذًت ضاخب الخؿاب وهى ما وان
خاغشا في رهً اإلابرد في كشاءجه الخذاولُت  ،ؤي َّ
ؤن اللطذ لم
ًىً ألامش باللهب والخىع ؛ َّ
وبهما الىنُذ.
ً
ً
فاللطذ كشٍىت جمُحزًت هاحهت جىعب الخدلُل ؤظاظا جذاولُا
لزلً نلُىا ْ
ؤن هشاعي ماششاث اإلاهجى اإلاعخلضم ؤو اللػىي ،
ؤي اهجاص مهشفي بال ً
فىثحر مً ألاخىاٌ ال ًدعم ُّ
بىاء نلى
ّ
ظُاكُت معخلضمت ( )16وهزا ؤخذ دواعي جىظو
مهلىماث
ِ
الذساظاث الخذاولُت  ،فلم جلف نىذ خذود اإلاهجى الخشفي
للخؿاب بل اهخمذ باإلاهجى الخذاولي وهُفُت الخهبحر نىه
بالفهل اللػىي غحر اإلاباشش وهزا ما ظىذلل نلُه مً خالٌ
الىطىص اللشآهُت آلاجُت :
ٌعخلضم الخبر مهجى ألامش ولِغ في الىظ اللشآوي في مهىاهالخشفي ؤو الكاهش ما ًذٌ نلى وىهه ؤمشا واألداة الذالت نلُه ،
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َّ
وبهما ًفهم رلً مً خالٌ بنماٌ الفىش في مثل هىزا جشاهُب؛
ورلً ؤن ًيىن الترهُب خبري لفكا ؤمشي مهجى  ،ؤو ما ٌعمُه
الىدىٍىن ألامش غحر اإلادؼ وهما هى مهشوف ؤن الىداة وان
ً
ُّ
حل اهخمامهم ًالعُاق مو الىكش الظخلامت الترهُب هدىٍا
وهلخل
الىال ُ
ذاث ًُشغ ْه ًَّ َ
ؤوالد ُهًَّ
مثل هزا الترهُب في كىله حهالى َ [ :و َ
ِ
ِ
َ
َ
وامل ْحن إلاَ ًْ َ َاد ْ
الش َ
ؤن ًُ َخ َم َ
غانت] ( البلشة ، )433/
َخىل ْح ِن
ِ ِ ؤس
فالىظ اللشآوي هما هشي كذ بذؤ بجملت خبرًت لِغ فحها داللت
ْ
ولىً مهىاه الخىاسي اإلاعخلضم للىظ ًلىد بلى مهجى
ألامش ،
اوشاجي هى ( ألامش)  ،وٍإحي مهجى ألامش بالضام ألامهاث بشغام
ُ
ؤوالده ًَّ خىلحن واملحن  ،وكذ ؤحمو اإلافعشون ؤ َّن آلاًت
ابخذؤث بجملت الخبر واإلاهجى اإلاعخلضم مً ألامش بلشٍىت الفهل (
فلحرغه ًَّ) (ْ 17بر َّ
ْ
بن حملت " ًشغهً" نىذ ابً ناشىس خبر
ًشاد به ألامش نلى الىحىب لبهؼ الىالذاث  ،وألامش نلى
الىذب والخخُحر وجبهه في رلً البُػاوي  ،ؤي َّ
ؤن ألامش في آلاًت
في اللذس اإلاشترن ولِغ فُه بؾالق وهى ؤمش اظخدباب ال ؤمش
اًجاب ؛ َّ
ألهه ال ًجب نلى الىالذة الاسغام ْ
بن وحذث مً
جشغو الىلذ للىله حهالى ْ [ :
ُ
َّ
فأجىه ًَّ
ؤسغهً لىم
فةن
ُ
احىسه ًَّ] (ً )18دبحن لىا هىا ؤن هىان فشق داللي بحن الخهبحر
اإلاباشش الزي هى ؾلب الفهل بطُغت ألامش وبحن الخهبحر
بالفهل اإلاػاسم نً ألامش فهي في ألاوٌ داللت نلى ؾلب
خطىٌ الفهل فلـ  ،وفي الثاوي ال ًشاد به ؾلب الفهل
باألضل َّ ،
وبهما ًشٍذ ْ
ؤن ًخبر نً امخثاٌ اإلاإمىس به لؤلمش
َّ
وهإهه ؤمش مىحىد خاضل وهزا فشق هبحر بحن الخهبحرًً () 19
وهلخل اد ان الؿبرسخي للمهجى اإلاعخلضم لآلًت في كىله ْ (( :
فةن
س
ؤن رلً خبر وهزا ؤمش ،كُلَّ :
كلذ َّ
بن ألامش كذ ًجيء نلى
لفل الخبر في الخجزًل )) ( )20وَهجي الؿبرسخي بزلً ألامش ما
نىاه البالغُىن في حهشٍف الخبر وؤلاوشاء في اخخماٌ الطذق
والىزب مً نذمه  ،وٍاهذ وسود الخبر اإلاعخلضم إلاهجى ألامش َّ
ؤن
ما بهذ هزه آلاًت حاء لفل الخبر في كىله حهالى [ :ونلى الىاسر
َمثل رلً] واإلاهجى اإلاعخلضم فُه (ألامش) ومهىاه ( ًيبغي رلً) ،
وٍكهش ألامش في هزه آلاًت بطىسة غحر مباششة الهه مهجى
معخلضم نلى غحر وحه الالضام ؛ ألن ألامش هما ًكهش مً ملفىف
الجملت َّؤنها ال جذٌ نلى اإلابالغت بل هي
نلى ظبُل الخخُحر ،ومما ًاهذ مهجى الامش غحر اإلالضم في آلاًت
َّ
َّ
بإهفعهً
ًتربطً
ما ظبلها في كىله حهالى  [ :واإلاؿللاث
َّ
لُتربطً  ،ومثله ما حاء في كىله حهالى
زالزت كشوء]( )228ؤي
ً
َ
َ
[:جضسنى َن َ
ظىحن دؤبا] (ًىظف )50/ؤي :اصسنىا
ظبو
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َ
ظىحن نلى ناداجىم بالضسانت وهما ًلخل َّ
َ
ؤن العبب
ظبو
اليامً وساء اظخلضام الخبر في الىظ اللشآوي مهجى ألامش ،
وٍاهذ
نبذ اللاهش الجشحاوي (ث471هـ) ما رهشها ان الىىاًت ؤبلغ مً
ؤلافطاح والخهشٍؼ ؤوكو مً الخطشٍذ وبخشاج ألامش في ضىسة
الخبر جإهُذ لؤلمش وبشهاس بإهه مما ًجب ؤن ًخللى باإلاعاسنت
َّ
َّ
امخثلً ألامش بالتربظ  ،وٍزهش في مىغو
فىإنهً
بلى امخثاله
آخش َّبهما ًخشج ألامش في ضىسة الخبر للمبالغت في بًجاب بًجاد
اإلاإمىس به فُجهل َّ
هإهه ًىحذ فهى ًخبر نىه ()21
وَهضص ما رهشها حهلُل ألالىسخي في جفعحره جدىٍل الترهُب
الخبري بلى اوشاجي بإهه للمبالغت في اإلاهجى ؛ َّ
ألن اظخلضام الخبر
ً
مهجى ؤلاوشاء ًفُذ مبالغت اإلاهجى بدُث ًيىن ؤهثر نملا مً
الترهُب الخبري ،وٍػفي شخيء مً الجمالُت نلى الىظ ؛ليىن
ً
اإلاهجى الاوشاجي ؤهثر حماال مً الترهُب الخبري إلاا فُه مً
الضام  ،والجمالُت حاءث مً خالٌ مجيء ألامش دون ؤداة
معخلضمت لكهىسه في الىظ  ،وصٍادة نلى رلً َّ
ؤن حمالُت
الىظ اللشآوي كذ اظخلضمذ ألامش نلى غحر الىحىب وي ال
ٌعدثلل اإلاخللي هثرة ألاوامش والىىاهي اإلاباششة الشباهُت ؛ َّ
ألن
الىظ اللشآوي كذ اعى في ؤظلىبه ْ
ؤن ًيىن مخلؿفا في العمو
س
مخلبل في الىفغ ()22
ومً اظخلضام الخبر مهجى ألامش كىله حهالى ًَ [ :ا ُّؤيها ّالزًًَِ
َُ َ ُُ
ُ
ْ َ
زاب ِؤلُم جامىىن
آمىىا هل ؤدلىم نلى ِج ٍ
ىجُىم ِمً ن ٍ
جاسة ج ِ
باهلل] (الطف  )10/كذ سجر ؤبً خُان في جفعحره ( جامىىا
َّ
باهلل)ؤن مهىاه  :آمىىا باهلل وسظىله وحاهذوا في ظبُله  ،وهى
ؤمش حاء نلى لفل الخبر  ،وال ًمخىو ؤن ًإحي ألامش بلفل الخبر
فلاٌ جامىىا بىاء نلى ما جلذم هى خبر حاء نلى مهجى ألامش
مدمىٌ نلى مهجى ( ؤمىىا باهلل) ؛ ولزا ؤحُب بلىله ٌ ( :غفش
لىم) ،فلفل جامىىن اظخئىاف َّ
هإنهم كالىا  :هُف وهمل ؟
فلاٌ جامىىن  )23(،وكذ جذٌ الجملت الاظمُت وهي خبر في
ؤضل وغهها الخشفي ولىجها كذ حعخلضم مهجى ألامش هما في كىله
حهالى ً {:ا صهشٍا بها هبششن بغالم اظمه ًدحى لم هجهل له مً
كبل ظمُا} ( مشٍم  )7/فجملت ( اظمه ًدحى) حملت اظمُت
(مبخذؤ
َ
وخبر ) ومهىاها اإلاعخلضم للخبر هى ألامش ؤي ( ظ ِمه ًدحى )
فالىالم خبر معخهمل في ألامش ولم ًجهل له مً كبل ظمُا ،
ومهىاه
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ً
ؤخذا ْ
ؤن ٌعمي ابىه ًدحى كبلً ( )24وٍلىم اإلاطذس
لم هإمش
باألمش هفعه وهخلمغ هزا مً كىله حهالى[ فةمعان بمهشوف
ؤو
حعشٍذ بةخعان ] ( البلشة )228/ؤي لخمعً باإلاهشوف او
الدعشٍذ بةخعان فاإلمعان في آلاًت مطذس هاثب نً فهل
ألامش ومهىاه
ؤما فهلُىم بمعان وجلذًشه ( فاإلمعان ؤمثل ؤو ؤخعً) ؤو
ًيىن مهىاه اإلاعخلضم فلُىً بمعان بمهشوف واإلامهً للىكش
فحها ًجذ َّؤهه ( اإلاطذس) كذ جػمً مهجى معخلضما هى ألامش
()25
وكذ ًإحي الخبر كطشا معخلضما اوشاء اإلاذح  :واللطش نىذ
الىداة ؤظلىب ًذٌ نلى مهجى الخخطُظ وهى ؤخذ ألاظالُب
ْ
ولىً كذ
الخبرًت  ،وهزا الخخطُظ له ؤدواجه وؾشكه ،
ً
ٌعخلضم هزا الاظلىب اظلىبا آخش لغشع صٍادة حمالُت الىظ
؛ َّ
ألن ألاظلىب الاوشاجي ؤهثر نملا مً ألاظلىب الخبري هما
رهشها  ،فلذ اظخلضم ألاظلىب الخبري الذاٌ نلى اللطش
والخخطُظ في قاهشه ؤظلىبا غحر ؾلبي بخشوحه بلى مهجى
اإلاذح  ،واإلاذح هما هى مهشوف نىذ الىداة بإهه ؤظلىب
اوشاجي
غحر ؾلبي ؤي ال ٌعخلضم مؿلىبا نلى وحه ؤلالضام هما في كىله
حهالى  [:الخمذ هلل الزي ؤهضٌ الىخاب ولم ًجهل له نىحا]
(الىهف )1/هزه آلاًت كذ ابخذؤث خبرًت ًدمل جشهُبها مهجى
اللطش  ،ؤي مً باب كطش الطفت نلى ضاخبها فاهلل وضف
بالخمذ وهي ضفت ملطىسة نلى هللا نض وحل  ،فالجملت
حعخلضم وحه ال ًىحي به قاهشها ؤو ضىستها الخشفُت وهى اإلاذح
،
َّ
بر ٌشحر الىداة بلى ؤن حملت ( الخمذ هلل) خبرًت واللطذ مجها
بوشاء اإلاذح والثىاء نلى هللا ظبداهه وحهالى ( )26؛ ورلً
إلسادة الباسي جلشٍش هزه الخلُلت في ؤرهان اإلاخللحن وبزباتها في
نلىلهم  ،وهللا هى اإلاعخدم للمذح والثىاء وهزه الخلُلت
ً
التي اغمشها الىظ اللشآوي حهل لفكه حامها بحن اللطش
واإلاذح مما صاد الىظ بالغت وحماال؛ ألهه هظ ال هى خبر
مدؼ وال بوشاء مدؼ  ،بل حمو بُجهما بإظلىب مىلؿو
الىكحر .وكىله حهالى [:والزًً هفشوا بهػهم ؤولُاء بهؼ بال
جفهلىه جىً ِفخىت في ألاسع وفعاد هبحر ](ألاهفاٌ )73/كىله (
الا جفهلىه جلذًشه الا جفهلىا ماؤ ُمشجم به مً الخىاضش والخهاون
والخبرئ مً الىفاس جىً فخىت في ألاسع وفعاد هبحر ،فمخشج
الترهُب في آلاًت مخشج الخبر واإلاهجى اإلاعخلضم له هى ألامش ()27
وَعخلضم الخبر مهجى اوشاثُا غحر ؾلبي لغشع ؤوشاء الخدزًش
وكذ وسد هزا اإلاهجى في كىله حهالى  [ :كالذ َس ّب ّبوي َو َ
غ ْه َتها
ِ ِ
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ُ
ؤنلم بما َو َ
ُ
ُ
غ َه ْذ] (اٌ نمشان ، )36/واإلاهجى
وهللا
ؤهثى
َّ
اإلاعخلضم في كىلها ( بوي وغهتها) خبر معخهمل في بوشاء
الخدزًش لكهىس وىن اإلاخاؾب نلُما بيل شخيء  ،وجإهُذ الخبر
َّ
(بةن) مشاناة ألضل الخبرًت
[ومًْ
وكذ ٌعخلضم الخبر مهجى الخعجب وآلاًت في كىله حهالى َ :هللا َنلحهم م ًْ َ
ًُؿو هللا وسظىله فإولئً مو َّالزًً ْؤو َه َم ُ
الى ِبحن
ِ
ِ ِ
ُ
ً
ُ
َ
ذاء َو َخ ُع ًَ ؤول ِئً َس ِفُلا] (اليعاء )69/في
ذًلحن والش َه ِ
والط ِ
ِ
َُ
َ
َ
ُ
كىله حهالى ( خعً) لفكه لفل الخبر بمهجى( فهل)  ،واإلاهجى (
حعجب) َّ
هإهه كاٌ ( ما ؤخعً) َّ ،
ونذ الىداة ُ
خعً بمهجى (
ُ
َّ
ِو ْه َم) فجهلىا اإلاهجى هإهه ؤسٍذ به بوشاء اإلاذح وكذ َّسد ابً
العشاج هزا الشؤي بلىله َّ (( :
...ؤن َخ ُع ًَ لِغ هـ ( و َ
هم)  ،فال
ِ
ًجىص اكتران ألالف والالم مو مىطىب و َ
هم)) ( )28ونلى وفم
ِ
ما رهش ابً العشاج َّ
فةن ( َخ ُع ًَ) كذ خمل مهجى الخعجب ؛
َ
َّ
ألن ضُغت (ف ُه َل) ضُغت كُاظُت مً ضُغ الخعجب  ،والجملت
فحها مهجى الخعجب وهزا واضر مً آلاًت ومطذاق رلً َّ
ؤن
ً
سفُلا جمُحز مىطىب  ،ومً هىا ُؤششب الفهل َ
(خ ُع ًَ) مهجى
ًإث نلى وفم الطُغت الترهُبُت ا لشاجهت
الخعجب وبن لم ِ
للخعجب فالخبر كذ اظخلضم مهجى الخعجب ؛ألهه ؤظلىب
َ
ً
ؤوشاجي ال ٌعخلضم مؿلىبا وهزا ما ؤهعب الخهبحر اللشآوي شِئا
ً
مً اإلابالغت فُه ؛ بر َّ
بن الترهُب لى وان خبرا في ألاضل
الخخمل الطذق ؤو الىزب والىظ اللشآوي مبرؤ مً رلً ؛ ولزا
اظخلضم الخهبحر مهجى اوشاجي غحر ؾلبي  ،وهزا الاظخلضام
ُ
اإلاػمش الخجإ له للفشاس مً اخخمالُت الطذق ؤو الىزب التي
ًىؿىي نلحها قاهش ملفىف الخبر  ،وٍطذق هزا اللىٌ نلى
ُ
ُ
ُ
ؤصخاب الاخذود](البروج 4/و[ك ِخ َل
كىله حهالى [ ك ِخ َل
َ
اضىن]وهي ضُغت حشهش َّ
الخش ُ
بإهه بوشاء ( شخم لهم  ،شخم
ُ
خضي) ففهل ( ك ِخ َل) لِغ بخبر بل َّؤهه ًفُذ مهجى اللهً وٍذٌ
َ
ُ َ
اب الاخذود} حىاب كعم
نلى الىنُذ  ،ومً حهل { ك ِخل ؤصخ ِ
حهل الىالم خبر فالجملت في وغهها الخشفي وفي قاهشها حملت
خبرًت معخلضمت مهجى الخعجب مً ؤحل اشبام الىمـ الترهُبي
باإلفطاح ( ،)29وكذ اجفم اإلافعشون والىدىٍىن ؤن ولمت
رث في كىله حهالى  [ :مالهم به مً نلم وأل بالهم َه ُب ْ
َه ُب ْ
رث ولمت
جخشج مً ؤفىاههم ْ
بن ًلىلىن بال هزبا] (الىهف )5 /جذٌ في
الىظ نلى الخعجب ؤي (ما ؤهبرها جخشج مً ؤفىاههم
واظخلضام ؤظلىب الخعجب حاء في آلاًت للزم وكذ آحى وفم
هكام اظلىبي مً خالٌ داللت هببرة فالجملت في الىظ جدخمل
مهىُحن بإظلىب اظخلضامي جشاعي فُه الخالت الزهىُت
للمخاؾب لبُان فػانت كىٌ اللاثلحن َّ
بإن هللا اجخز ولذا
ظبداهه  ،وصٍادة نلى رلً َّ
ؤن فُه خؿاب مىثف مختزٌ
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للمخللي ٌعخؿُو مً خالله جبحن ضخامت الزهب اإلالترف في
خم هللا )30 (.
وكذ ٌعخلضم الخبر مهجى الىهي وٍدبحن رلً مً كىله حهالى [:َّ
وما جىفلىن بال ابخغاء وحه هللا] (البلشة )272/
َّ
ولىً
آلاًت هما هى واضر ًىم قاهشها نً َّؤنها حملت خبرًت
مهىاها الباؾً ؤو البيُت الهمُلت لها جػمش مهجى الىهي  ،وهى
بخباس مً هللا نً ضفت بهفاق اإلاامىحن اإلاخلطحن اإلاعخجُبحن
هلل وسظىله  ،ؤي َّؤنهم ما ًىلفىن بال ؾلبا لشغاه واإلاهجى
ّ
اإلاعخلضم هى  :وال جىلفىا بال ابخغاء سغىان هللا  ،ومثله في كىله
حهالى  [:ظىلشثً فال جيسخى] ( ألانلى )6/الخبر في آلاًت هى الىهي
وألالف مضٍذة للفاضلت  ،واإلاهجى اإلاعخلضم له ظىلشثً بلى ؤن
جطحر بدُث ال جيسخى وجإمً اليعُان هلىلً ظإهعىن فال
حهشي ؤي فخإمً الهشي وهزا ال ًخم بال نىذ بلتزام مجاصاث مجها
ؤن اليعُان ال ًلذس نلُه بال هللا حهالى فال ًصر وسود الامش
والىهي فُه قاهشا ولزا اظخلضم صخت اإلاهجى ؤن ًػمش الىهي
في البيُت الهمُلت لآلًت وماداه َّ
ؤن هللا ؤمشه بإن ًىاقب نلى
ألاظباب اإلااوهت لليعُان وهي الذساظت واللشاءة )31( .
املبحث الثاوي :الاستلزام الحواري لألوشاء:
ً
ؤلاوشاء مً ؤهثر ألاظالُب ؤلاداثُتاظخهماال ؛ ليىهه ًػفي
ً
سوهلا خاضا نلى الاظخهماٌ اللغىي  ،واللذسة ؤلاهجاصٍت
للمخيلم ،وهزا ألاظلىب ال ًىضف بالىزب ؤو الطذق بل
ًيىن ؤظلىب هاجر ؤو غحر هاحج ؾبلا إلاهُاس اإلاااثمت واإلاخالفت
 ،وكذ كعم الىدىٍىن ؤلاوشاء بلى ؾلبي وغحر ؾلبي ،هما رهش
ً
رلً اللضوٍجي بلىله  :ما((ٌعخذعي مؿلىبا غحر خاضل وكذ
الؿلب المخىام جدطُل الخاضل )) ( )32وهى ؤظلىب ًفشع
نلى اإلاخيلم ْ
ؤن ًإمش اإلاخللي ّؤما بؿشٍم مباشش باظخهماٌ
ُ
بؿ ُىه الجملت اإلاعخلضمت له ،
ألادواث الكاهشة ؤو غحر مباشش ج ِ
وٍفهم مهىاه مً خالٌ العُاق خاٌ الخلفل بالترهُب
الجملي ،وألاظلىب ؤلاوشاجي كذ ًخشج نً ملخػاه الزي
لفل به بلى مهجى كػىي آخش ٌعخلضمه العُاق ومً هزه
مهان هثحرة التي
ألاظالُب ( الاظخفهام  ،فاالظخفهام ٌعخلضم ٍ
ُح ُ
هذ مً مضاًا جفجن الهشب في هالمها  ،بل هى جلؿف في
ؤلاداءاث اللغىٍت نمىما كادس نلى ْ
ؤن ًىلل الؿبُهت الترهُبُت
نً بداء مهىُحن مثال الاهخلاٌ مً الاوشاء بلى الخبر ،فاإلاهجى
ً
ًىذج اهؿالكا مً جىالي ظلعلت الخىاساث ،وهزه الخىاساث
مشبىؾت بملاماتها خُث جخخلف اإلاهاوي مً خالٌ بخخالف
هزه الخىاساث باإلالاماث  ،فاالظخلضام برن يهخم باإلاهجى (
اسجباؽ الخىاس باإلالام) ومعإلت حغاًش الهالكاث الاوشاثُت
لِعذ ؾاسثت نلى الذسط الهشبي  ،فلذ اهخمذ الذساظاث
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اللذًمت بالبدث اللغىي لدشمل الجاهب الاظخلضامي للغت
بىضفه الهىطش ألاظاسخي في بهجاح نملُت الخىاضل مً خالٌ
نىاًتها باإلالام وما ًخطل به مً كشاثً غحر لفكُت  ،هما واهخم
ً
الهلماء كذًما بالبدث في مهاوي الىالم وؤغشاغه والزي ججلى
في وشا ة نلم اإلاهاوي الزي خىي نلى نىاًت فاثلت بمهشفت
مؿابلت اللفل إلالخطخى الخاٌ ومشاناة ؤخىاٌ اإلاخاؾبحن ونلى
ما ًبذو ؤن البدث اللغىي اللذًم كذ
ُبجي نلى انخباساث جذاولُت مدػت راث ؤهمُت في الهملُت
الخىاضلُت التي ًخجعذ في الترهحز نلى كطذًت اإلاخيلم في
ألاخباس والاوشاء نىذما ًشٍذ اإلاخيلم حملت ًشٍذ مهىاها
باإلغافت بلى مهجى آخش وهى ما ًشاد به في اإلاطؿلر الخذًث (
الاظخلضام الخىاسي ) والاهخلاٌ مً الاوشاء بلى الخبر له جإزحر
هبحر في حغُحر الذاللت اإلاعخلضمت لللىٌ في الىظ اللشآوي مو
ألاخز بهحن الانخباس الفشوق اإلالامُت في الاظخهماٌ مو مشاناة
خاٌ اإلاخيلمحن مً كبل هللا حهالى  ،فؿبُهت ؤلاداء اث اللغىٍت
نمىما كادسة نلى ْ
ؤن جىلل ؾبُهت الهىطش مً نىطش آلخش،
وؤظلىب الاظخفهام مً ؤهثر ألاظالُب الىدىٍت خشوحا نً
ألاضل ؛ َّ
ألن
الاظخفهام ًخخظ باالظخهالم ما في غمحر اإلاخاؾب  ،ؤو ؾلب
خطىٌ ضىسة السخيء  ،فةرا خطلذ الطىسة نلى وحه
الخلُلت فهى جطذًم وبال فهى جطىس ( )33وخشوج الاظخفهام
نً ملخػاه الكاهش بلى مهجى ًؿلبه الاظخلضام الخىاسي مً
الترهُب  ،فلذ ًخشج الاظخفهام مً ملفىقه اللغىي اإلاباشش
بلى مهجى غحر ملفىف معخلضم ومً رلً كىله حهالى ْ [ :ؤم
َ
ُجشٍذو َن ْ
ؤن َح ْع ُإلىا َس ُظ َىل ُى ْم َه َما ُظئ َل ُم َ
ىسخى ِم ًْ ك ْبل َو َم ًْ
ِ
ُ
َ
َ
باإلًم ِان] (البلشة )108/وكىله حهالى ْ [ :ؤم
ًَد َب َّذٌ الى ْف َش
َ َ
َ ُْ ْ ُ
الج َىت
ؤن جذخلىا
خعبخم
َ
َََ َ َْ
َّ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ابشًٍ] (آٌ
وإلاا ٌهل ِم هللا الزًً حاهذوا ِمىىم وَهلم الط ِ
نمشان )142/وٍزهش ابً ناشىس َّ
ؤن (ؤم) خشف نؿف
مخخظ باالظخفهام وما في مهىاه ؤي بمهجى (بل الاهخلالُت) ،
والاظخفهام مالصم لها وهي في آلاًت مىلؿهت ال مدالت ؛ َّ
ألن
الاظخفهام الزي كبلها في مهجى الخبر ؛ َّ
ألهه للخلشٍش .وفي كىله
ػش ٌَ ُ
ُ
ذاء ْبر َخ َ
اإلاىث ْبر َ َ
هل َ
حهالى  [ :ؤم ُه ُىخم ُش َه َ
يُه
ىب
كاٌ ِلب ِ
َ َ ُ َ ْ َ
هذي] (البلشة( )133/ؤم) في آلاًت مىلؿهت
ما حهبذون ِمً ب ِ
َّ
بال وكذ جلذمها اظخفهام َّ ،
وهإهه ِكُل  :بل
وهي ال ججيء هزلً
هىخم شهذاء ومهجى (ام) خشحذ إلاهجى معخلضم ًؿلبه الخىاس
وهى ( الخلشَو والخىبُخ وهى في مهجى الىفي ( الجخذ)  :ؤي ما
هىخم شهذاء  ،وحاءث ؤم في ضذس الىالم بمهجى همضة
ألن (ؤم) ال ٌعخفهم بها في ضذس الىالم َّ ،
الاظخفهام ؛ َّ
وبهما وان
اللفل نلى الاظخفهام واإلاهجى خالفه ؛ َّ
ألن بخشاحه مخشج
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ْ
الاظخفهام ؤبلغ في الىالم وؤشذ في الدجاج  ،بر ًخشج مخشج
الخلشٍش بالخم ُ ،
فُلضم الدجت وؤلاهياس له فخكهش الفػُدت
( ، )34وكذ ٌعخلضم الاظخفهام في بىِخه الطىسٍت الخشفُت
ُ ُ َ ْ
َ
ىسخى بر
خذًث م
مهجى الخبر هما في كىله حهالى  [ :هل ؤجان ِ
ُ
َ
َه ُ
اإلالذ ِط ؾ َىي](الىاصناث )16 /كطذ هللا
بالىاد
اداه َسُّبه ُ
ِ
حهالى في كىله ( هل ؤجان ) بهزا الاظخفهام حشىٍم العامو
للخبر مً غحر كطذ بلى اظخهالم اإلاخاؾب نً ظابم نلمه
بزلً الخبر ظىاء َنلمه اإلاخاؾب مً كبل ؤم لم ٌهلمه  ،لزا
ً
ال ًيخكش مً اإلاخيلم الاظخفهام حىابا نً رلً اإلاعاوٌ بل
ٌهلب الاظخفهام بخفطُل ما ؤوهم الاظخفهام نىه  ،بهزا
ًيىن الاظخفهام هىا هىاًت نً ؤهمُت الخبر بدُث َّؤهه ضاس
مما ًدعإٌ الىاط نً نلمه ()35
وال ٌعخلضم هزا اإلاهجى مً خشوف الاظخفهام غحر (هل) َّ ،
ألنها
جذٌ نلى ؾلب جدلُم اإلاعخفهم نىه فهي في الاظخفهام مثل
(كذ) في ؤلاخباس  ،والاظخفهام مهها خاضل بخلذًش همضة
اظخفهام  ،فاإلاعخفهم بها ٌعخفهم نً جدلُم ألامش ،ومثل
هزا كىٌ الهشب في الاظخفهام  (:ؤلِغ كذ نلمذ هزا) فُإجىن
بـ (كذ) مو الىفي اإلالترن باظخفهام بهياس مً غحر ْ
ؤن ًيىن نلم
ً
اإلاخاؾب مدللا نىذ اإلاخيلم ،وٍاهذ ما رهشها ما ظؿشه
الضمخششي َّ :
ؤن ؤضل ( هل) َّؤنها مشادفت لـ (كذ)في الاظخفهام
وَهجي بها (كذ) التي للخدلُم َّ ،
وبهما اهدعبذ بفادة الاظخفهام
مً جلذًش همضة الاظخفهام مهها هما َّ
دٌ نلى قهىس الهمضة في
كىٌ صٍذ الخُل :
َّ
َ
ؤ هل سؤوها بعفذ اللام ري
فىاسط ًشبىم بشذجىا
ظاثل
ألاهم
وهىا ٌعؿش ضاخب اإلافطل كىٌ ظِبىٍه ؤن (هل) ال جإحي
بمهجى (كذ) بال برا وكهذ في الاظخفهام  ،وَهجي هزا التزام
خزف الهمضة لالظخغىاء نجها بمالصمت (هل) للىكىم في
الاظخفهام  ،ولم ًلل ؤخذ َّ
ؤن (هل) جشد بمهجى (كذ) مجشدة
نً
َّ
الاظخفهام فةن مىسدها في الىالم واللشآن ًبؿل رلً ()36
َ
َ ْ َ ََ َ
طم بر ح َع َّىسوا اإلادشاب]
ومثله كىله حهالى [ :هل ؤجان هبإ الخ ِ
(ألاهبُاء  ، )21 /حملت ( هل ؤجان هبإ الخطم ) مهؿىفت نلى
حملت (بها سخشها الجباٌ مهه) واإلاهجى اإلاعخلضم في آلاًت هى
ً
الخبر  ،ورلً ليىن الجملت كذ كطذ شاها لذاود (م) ،وحهل
الاظخفهام بـ (هل) ؛ َّ
ألنها جذٌ نلى ؾلب جدلُم ؤلاظىاد
اإلاعاوٌ نىه َّ
َّ
ألن ؤضل (هل) ؤنها خشف بمهجى (كذ) ال
خخطاضها باألفهاٌ وهثر وكىنها بهذ همضة اظخفهام فغلب
نلحها مهجى الاظخفهام فىثر خزف الهمضة مهها ختى جىىظِذ
ّ
الهمضة ولم جكهش مهها بال في الىادس (،)37وكذ ؤشاس ؤبً هشام
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بلى اخخمالُت مجيء (هل) بمهجى (كذ) وٍىذس ؤن حعبلها الهمضة
فُلاٌ(ؤ هل) بر ال جإحي هل بال في الاظخفهام فلم ًطلر مجيء
ُ
الهمضة كبلها (ً )38زهش البغىي في كىله حهالى  [ :ك ْل َّبهما ًىحى
َّ
بلي َّبهما الهىم بله واخذ فهل ؤهخم معلمىن] (ألاهبُاء)108/
ؤن مهىاه ألامش  ،وكُل ؤنَّ
َّؤهه خؿاب في شيله اظخفهام غحر َّ
الخؿاب في هزه آلاًت مهىاه ( ؤظلمىا) ( )39والزي ًذٌ نلى
اإلاهجى اإلاعخلضم ؛ رلً َّ
ألن الفاء الذاخلت في بذاًت حملت
الاظخفهام (فهل) رهش الىداة َّؤنها لالظخئىاف ( ، )40فالخبر هىا
حاء لغشع لفذ الزهً ولدعشٍت نً سظىٌ هللا والخخفُف
نً جدمله إلنباء الذنىة والخإوٍل بمجيء هل بمهجى كذ في
اللغت واسد وهى ما كاله اإلافعشون مً اخخمالُت مجيء هل
بمهجى كذ ()41
 وكذ ًإحي الاظخفهام بمهجى الخعجب ،في كىله حهالى [:وشهذوا نلى ؤهفعهم َّؤنهم واهىا وافشًٍ ](ؤلاوهام )130/
والخعجب هى ؤظلىب افطاحي نشفه الىداة ونبروا نىه
بالخمثُل بلىلهم ( ما ؤخعً صٍذا) فما وان غمً هزا
الىمـ دخل غمً ؤظلىب الخعجب (، )42وكذ ؤشاس
ظِبىٍه بلى هزا ألاظلىب في كىله ( ما ؤخعً نبذ هللا)
صنم الخلُل َّؤهه بمجزلت كىلً :شخيء ؤخعً نبذ هللا
دخله مهجى الخعجب ( ، )43فجملت (شهذوا نلى
ؤهفعهم) مهؿىفت نلى حملت ( وغشتهم الخُاة الذهُا)
وهى خبر معخهمل في الخعجُب مً خالهم  ،وكذ سجب
هزا الخبر نلى الخبر الزي كبله وهى اغتراسهم بالخُاة
ْ
لىً ؤسٍذ مً الخبر الخعجُب مً خالهم
الذهُا
والدعمُو بهم خحن لجئىا بلى الانتراف في ناكبت ألامش ،
ومثله:
[ َّزم الزًً هفشوا بشبهم ٌهذلىن] (ألاوهام )1/
فالخبر اإلاعخهمل في الخعجُب نلى وحه الىىاًت
بلشٍىت مىكو َّ
(زم)  ،وداللت اإلاػاسم
 نلى الخجذد  ،فالخعجُب مً شإن اإلاششهحنالػ ُّش في البدش َ
معىم ّ
(( )44وفي كىله [ :وبرا َّ
غ َّل
ِ
َ ْ ُ ن َّ
ؤن َش ُ
جُىم بلى َ
البر ْ
بال َّبًاه َف َل َّما َه ّ
غخم
مً جذنى
ِ
َ
ُ
ووان ؤلاوعان هفىس] (ؤلاظشاء )67/بهذ ؤن
ؤلضمهم الدجت نلى خم بلهُت حهالى بما هى مً
خطاثظ ضىهه بانترافهم ؤنلبه بذلُل آخش مً
ؤخىالهم اإلاخػمىت بكشاسهم باهفشاده بالخطشف زم
الخعجُب مً مىاكػت اهفعهم نىذ صواٌ
اغؿشاسهم  ،فجملت ( وبرا معىم الػش في البدش
غل مً جذنىن بال بًاه) خبر معخهمل في الخلشٍش
والضام الدجت بر ال ًخبر ؤخذ نً فهله بخباسا
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خلُلُا  ،وحملت ( فلما هجاهم بلى البر ؤنشغخم )
خبر معخهمل في الخعجُب والخىبُخ ( )45
ومً هىا هجذ َّ
ؤن الاظخلضام الخىاسي في الىظ
اللشاوي نىذ اإلافعشًٍ كذ اظخلضم جشابؿا كػىي
بحن حملخحن حملت العااٌ وحملت غحر مباششة
مىافله إلاا في رهً اإلاخللي خحن ًخللى الامش ًخىحب
نلُه الخلُُذ الظخذناء الزهجي للمهجى اإلاعدبؿً .
وفي كىله حهالى  [ :ومً ؤقلم ممً مىو معاحذ
هللا ؤن ًزهش فحها اظمه وظعى في خشابها
](البلشة)114/
وهزه آلاًت الاظخفهام وهى مشفىم بابخذاء  ،وؤقلم
ؤفهل جفػُل وهى خبر نً (مً) وال ًشاد
الاظخفهام في آلاًت نلى خلُلخه ؛ َّ
وبهما اإلاهجى
ُ
اإلاعخلضم لكاهش الاظخفهام ( الىفي) واإلاهجى اإلاشاد (
ال ؤخذ ؤقلم ممً مىو ) وكذ جىشس هزا اللفل في
اللشآن هما في كىله حهالى  [ :ومً ؤقلم ممً رهش
بأًاث سبه فإنشع نجها ] (الىهف )57 /آلاًاث
َّ
وإلاا وان هزا بلى غحر رلً مً الاظخفهام مهىاه
َّ
الىفي وان خبرا  ،وإلاا وان خبرا جىهم بهؼ الىاط
ُ
َّؤهه برا ؤخزث هزه آلاًاث نلى قىاهشها ظبم بلى
رهً العامو الخىاكؼ فحها ؛ َّ
ألن اإلاهجى ًيىن في
هزا ( ال ؤخذ ؤقلم ممً مىو معاحذ هللا )
وهزلً باكحها  ،فةرا جخطظ اإلاهجى اإلاعخلضم
لالظخفهام بالطالث صاٌ هزا الخىاكؼ  ،وكذ ًإحي
الاوشاء في ضىسجه الكاهشة معخلضما مهجى الخبر
ُ ً
َ ً
ُ
في كىله [:ك ْل اهفلىا ؾىنا ؤو هشها لً ًخلبل
َ ً
ِم ْىىم َّبهىم هىخم كىما فاظلحن] (الخىبت، )54/
ُ
ألامش في آلاًت بلفل (ك ْل) مهىاه الششؽ والجضاء ؛
ألن هللا ظبداهه ال ًإمشهم بما ال ًلبله مجهم ،
ً
وكُل هى ؤمش في مهجى الخبر  :،ؤي ؤهفلخم ؾىنا ؤو
ُ
هشها لً ًخلبل مىىم فهى هلىله  [ :اظخغفش لهم
ؤو ال حعخغفش لهم ] ( الخىبت  ،)80/وفُه بشهاس
بدعاوي ألامشًٍ في نذم كبىٌ ( ،.)46وٍاهذ رلً
كىٌ الشضخي الذًً ألاظترباري هزا اللىٌ بلىله :
(( َّ
بن الجامو بحن الاظخفهام والامش هى حامو
الؿلب))( )47وفي كىله حهالى  [:هُف جىفشون
باهلل وهىخم ؤمىاجا فاخُاهم زم ًمُخىم زم ًدُىم
زم بلُه جشحهىن] (البلشة .)28/الاظخفهام في هزه
آلاًت خاسج بلى مهىُحن معخلضمحن هما ًلشس
اإلافعشون ؤخذهما :الخىبُخ ؤي هُف ًىفش هاالء
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باهلل وهى اللادس نلى اماجتهم وبخُاءهم وبهثهم
()48
هتائج البحث:
 َّبن ألاظالُب الخبرًت والاوشاثُت في الذساظاث اللذًمت حهذ
اإلايافيء اإلاهشفي لالظخلضام الخىاسي في الذساظاث
الخذاولُت الخذًثت.
ن
ي
ً2شي ؤوظتن ؤن الاظخلضام الخىاس لئلوشاء ال جيى مىفلتبال برا جدللذ لها ششوؽ اإلاىاثمت للعُاق
ّ 3بن جلفل اإلاخيلم بجملت ًشٍذ مهىاها باإلغافت بلى مهجى آخش
هى ما ٌهشف باالظخلضام الخىاسي
َّ 4بن اخخالف مهاوي الىالم وحهذدها ؤدي بالذاسظحن الهشب
بلى جلعُم الخبر نلى وفم ؤظغ جدباًً فحها
ملاضذ اإلاخيلم وؾشق افادجه للعامو في ملاماث مخخلفت .
5جبحن مً خالٌ البدث في هخب اإلافعشًٍ ؤن هىان مالخلرا بهذ جذاولي ال جلل ؤهمُت نً ما جىضل الُه
الباخثىن مً اإلاهاضشًٍ .
َّ 6بن جدىٌ الىظ مً ضُغت ؤلاخباس بلى ضُغت الاوشاء نىذ
اإلافعشًٍ مً شإهه ؤن ًيبه العامو بلى وحىب
الاهخمام بالصخيء الزي جىحه فُه اإلاخيلم بلى اإلاخاؾب
مباششة  ،وٍذله نلى مذي خشص اإلاخيلم نلى جدلُله
7الاختراص نً معاواة الالخم بالعابم في الىظ اللشاوي ،ففيخاٌ وحىد مشجبخحن ؤخذهما ؤنلى مشجبت ومجزلت
مً ألاخشي َّ
ًدىٌ الىالم مً ضُغت ؤلاخباس بلى ضُغت
الاوشاء لخداشخي اإلاعاواة بحن اإلاشجبخحن .
ً
8الاختراص نً ضىسة الامش والىهي اإلاشهشة باالظخهالء جإدباً
واختراما مو اإلاخاؾب خُث ًلخطخي اإلالام رلً
الخإدب ،وٍدطل هزا اإلاىكف الزي ًيىن فُه اإلاخيلم ؤكل
مشجبت ممً ًخاؾب  ،فُهذٌ نً ضُغت الامش
والىهي إلاا فُه مً اظخهالء بلى الجملت الخبرًت .
9هىان جشابـ بحن حملت العااٌ والجملت الخلشٍشٍت ،فلذً
حاءجا مشجبؿخحن مها مً هاخُت ظُاكُت داللُت معخلضمت ،
ومً هاخُت اإلاىافله إلاا في رهً اإلاخللي فاالظخذناء الزهجي
مشجبـ بالىدُجت واإلاهجى
10بًشاد ألامش في ضىسة ؤلاخباس مً الفخامت ،والخإهُذ نلىوحىب ؤلامخثاٌ له والذاللت نلى ؤلانخىاء بشاهه
َّ 11بن الخهبحر باالظخفهام نً الخبر ٌهؿي لىها مً ؤلازاسة
والدشىٍم وظُاظت الىفىط والخإزحر فحها وبششاهها في
نملُت ؤلاكىام لزا واهذ له ملاماجه الخاضت اإلاثحرة
للىحذان .
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