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summary 

If each research should be based on general hypotheses, this research has been 

based on central hypotheses: 

A- What is the exact meaning of the summarized? And do the scientists differ 

according to their knowledge specializations that meaning or concept? And 

does the summarized limited to the single term or does it transit to the 

construction also as well as the linguistic construction, i.e, does it lay on its 

general significance. 

B- The quranic performance of significance is either a general obscure or partial 

limited, as mentioned by most of the books of the sciences of quran. With the 

general concept, represented by the summarization, absolution and 

generalization, the researcher tried to find the differences and similarities 

among them in tools, content and significance inquiring whether this 

difference is applying on what opposite them i.e., elaboration, specialization 

and restriction. 

C- If the researchers have elaborated in explaining the tools of generalization and 

absolution, they have left us the favor of discovering the tools of 

summarization. So they obliged us with a scientific duty to find out the tools 

of summarization and the tools of elaboration to be coincide with their efforts 

in verifying and adjusting the tools of generalization and absolution, and the 

tools of specialization and restriction. 

D- The researcher tries to get a clear perfectness for clarifying the concept of 

elaboration and elaborated and the parts or division of each one, and find out 

the differences and similarities between elaboration, on a hand, and restriction 

and specialization, on another hand, as tools of clarifying in the holy quranic 

text. 

E- The researcher tries to pick up the detailed clarifying tools for the summarized 

and inquiring: does the elaboration come in text which has a summarized 

only? Or does it come in a separate text. And what are the significances of that 

elaboration and its effect in supporting the quranic significance.  

F- The researcher also wants to be satisfied with a question of whether the 

summarized is submitted to the factor of its meaning's interpretation and 



  

preferness, so perseverance will be a kind of its elaborating exhibit? Or it is 

out of the interpretation scope.  

       The researcher gets a group results throughout his research, some of which are:  

1- The researcher finds that the summarization does not exist only within the 

single term, but it transits to the construction. Some of the linguistic 

construction comes summarized with obscure significance, and none of the 

linguists or rhetoricians had mentioned it, while the grammarians the great 

favor in clarifying this kind of summarization and exhibiting its concept and 

exemplified it. 

2- The researcher finds that summarization does not share the linguistic 

construction in its general significance only, it exist also in the relation 

between the subject and predicate, which will be obscure and needs to be 

clarified. 

3- The researcher was able to find out the point of coincidence between the 

concept of the summarized, on a hand, and the concepts of the absolute and 

the general on the other hand, in terms of obscurity, comprehension and 

significance association. Then he clarified the point of difference among the 

terms so he identified each concept. 

4- The researcher finds that the definites which are means of clarification of 

speech may have summarization so it will be of obscure significance, so it will 

turn into a means of obscurity. 

5- The researcher finds that the indefinite that refers to absolution when it comes 

in affirmative context may come summarized in the same affirmative context, 

when the indefinite term refers to (a noun) not to an essence. 

6- The researcher finds out that the restriction and specialization which are means 

of clarifying meaning may come summarized and obscure so they will need 

the explanation of the elaborated, so this elaborated summarized will be more 

elaborated than the absolute restriction or the general specialization. 

7- The researcher distinguishes between the elaboration on a hand, and the 

restriction and specialization on the other hand, and finds that elaboration 

clarifies significance more than the other kinds, followed by restriction, and 

specialization comes at the end of the rhetorical order of the rhetorical tools or 

means. The researcher also distinguishes elaboration, restriction and 

specialization, and shows the point of similarity and coincidence among them. 



  

8- The researcher finds that elaboration has tools or means by which it is defined 

in a speech, and elaborations may come as a single term like (in), 

(differentiation) and (substitution), and it may come also as a complete 

sentence like the sentence of the whole substitution from the whole, and that 

the elaboration come in the speech in two types, it may be connected comes 

directly after the summarized in the same text, or it may be separated comes in 

another text like the quran elaboration for the quran summarization or the 

sunna (prophetic law) elaboration for the quran summarization. 

9- The researcher finds out some of the elaborated comes to clarify a summarized 

term precedes it, and some comes to clarify a summarized sentence precedes 

it, and here the elaborated will either clarify the rate of the preceded sentence 

if it is summarized or it will clarify the sentence significance without its rate. 

10- Finally, the researcher reaches a state of satisfaction that the receiver cannot 

elaborate the summarized, it is the speaker who does so, and no one has the 

right of perseverance and knowledge to which it aims. 

Recommendation: 

 The researcher recommends to study the terms of researches and studies for 

the principles which should be of the subjects that the specialists should study, 

because studying and understanding these subjects enable them to analysize the 

quranic text exactly and it is the specialist of Arabic language was able to do so the 

other texts will be easier. 

 These efforts, also, should be subjects for the master and the Ph.D (doctorate) 

degree (of Arabic Language) stages, at least in its significance scope, to develop these 

studies or to use it as a base, or to compare it with the modern and contemporary 

linguistic studies.   
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  المقدمة
ات                        ي الدراس ى ف ة المثل مى واألهمي ة األس ي المكان ر القرآن شغل التعبي ي

ع      ق م ا لتتف اد انتاجه ات رؤى  ُيع ه بعض الدراس زع  من ا،وتحديثا، وَتنَت ة ،تحليال،وعرض الجامعي
ص الذي ال تفنى خزائنه وال تنتهي عجائبه ،فاذا  آانت تلك المحاوالت آلها              حاجات العصر؛ النه الن   

ا              شارحة  لذلك النص المقدس، فان       البحث في نطاقه سيكون  اشرف تلك المحاوالت مجاال، واعاله
مرتبة، واعمقها غورا؛ النها تلتقط درر النص المعجز الذي ما ترك صغيرة و ال آبيرة اال احصاها                 

.  
ه فحسب؛            ذلك بأن ا   لتعبير القرآني لم يستحوذ  على قلوب الناس وعقولهم  من جهة االيمان ب

ة (النه آالم اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه؛بل من جهة     ) السمو والرفعة المعماري
ة في الروعة                      سجاما ومواقف غاي ه ان ؛ فللخطاب القرآني وضعه المتميز في تشكالت النص وبنائيت

سق  و ان لن ل آ رُّد؛ ب وى بتف ة المحت ا بحاآمي يمن عليه ي ويه ى نفس المتلق دخل إل م ي از،فهو ل االعج
ى المبتغى                      ردة المناسبة للمعن ك المف اللفظ، وتمل ط الموضوع ب التصنيف ودقة التعبير األوحد، وراب

ار الع                   ر في ارضاخ آب ر األآب ان    بدال من أختها، وغيرها فيما يناط بالبنائية والترآيب األث ول وايم ق
ول                   ه عق جبابرة الفصاحة وعمالقة اللغة وبالغة القول على مر العصور؛ فهو النص الذي خضعت ل

رة             زول      –البشر قديمًا وحديثًا من عصر الوليد بن المغي ايش للن شرقين المحدثين،       – المع ى المست  إل
م يك          )١(والمغتربين من االدباء العرب    ه ل سبب من    ؛ اذ ان اإلعجاب بالنص واالنبهار ب دهم اال ب ن عن

ة                     ق من جه ال المطل ار في جوهر الجم ه؛ هو انغم ه، أو ل ه او ب سمو التعبير ، اذن فالعمل في نطاق
  .واستشراف للحقيقة الكونية المجملة المصاغة بأرفع  األساليب من جهة اخرى

ة االسال                    ة الفكر والحضارة العربي ل مرجعي زال يمث مية، ثم ان هذا التعبير المقدس آان وما ي

دت                  ه فهي ُأوِج داٍع من ا اسست ب ديثًا ، انم ديمًا وح ومحور ثقافة  الفرد العربي ، فكل علوم العربية ق

ا                   ه ، ألنه ًا من ًا  و آداب ستمد مشروعيتها علوم وم ت من اجل بيانه وآشف درره واسراره ؛ بل هي الي

  .تعنى بإزاحة الستار عن جماليات النص ، ورفعة مضامينه

د          ) اإلسلوب والمحتوى   ( زج االعظم  بين     وبهذا فان التما   ي، ق ر القرآن ه التعبي الذي يتميز ب

ط، وال                             ة التي ال تكتمل اذا درست في نطاق اإلسلوب فق رآ ني تجسد  بمجموعة من الظواهر الق

ه                  املي في أدوات نهج  تك ى م تبرز جمالياتها  اذا درست في نطاق المضمون فحسب، فاحتاجت إل

ق  الغوص                    ورؤيته لدراسته على نح    ر عن طري ذا التعبي ذوق خاص له ى ت و شمولي ؛للوصول إل

ا      ن ابرزه واهر، وم ك الظ اق تل ي اعم صيل   ( ف ال والتف اهرة اإلجم ن   )  ظ دة م د واح ي تع الت

ا                ا بحث وا فيه م يتوغل م ل د انه ذوقي النص ، بي اء ومت احثين والعلم الظواهر الالتي لفتت انظار الب

ل               وتنظيرا العادة انتاجها على مستو     وردا واصال من اصول تحلي ى النظرية والتطبيق ؛ لتكون م
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ه           ك الخطاب وروعت شراف مضامين ذل ه  الست الخطاب القرآني خاصة والبشري عامة  ُيرجع الي

  .البنائية

ى ان دراسة                   ه عل ه اود التنبي رواده و اهل رار بالفضل ل  و من الدقه واالمانة العلمية، و االق

ذه الظاهرة اال                 هذه الظاهرة في هذا البحث لم      ون العرب ه د درس اللغوي ى، فق  تكن الدراسة االول

ل ظاهرة      )١(انها آانت دراسات عرضية عامة ألمحت لها  بعض محاوالتهم     د تحلي م تقف عن  ، ول

رَدف بدراسة التفصيل                  م ُي ة ول ه   –اإلجمال والتعرف إلى أدواته اللفظية وصيغه الترآيبي  وتداعيات

نص،       وم                الداللية على مضمون ال ه وخصائصه ، ومفه وم المجمل وداللت ين مفه ة ب ة العالق وجدلي

  .التفصيل والُمفصِّل وداللتهما وخصائصهما  
د                   سَتثَمر بع في مجال    (فتكون هذه الظاهرة تأسيسا على هذا الكالم ما تزال ارضا بكرًا  لم ُت

ى                ) البحث اللغوي والداللي المعاصر    د  االطالع عل ذا النق دة ه ل من ح ة من      ،و ما يقل ود جمل  جه
رغم من وجود                       ى ال ذه الدراسة عل ة في نطاق ه اتهم المثري ادة من لفت علماء النحو العربي واالف
ة            ات الفكري ث بالنتاج تعانة الباح ذا اس ى ه زاد عل صدد، ي ذا ال ي ه يهم ف ذات عل ض المؤاخ بع

ا                    ذه الظاهرة آي يوظفوه ة، اضطروا  لدراسة ه  لتحقيق   والثمرات العلمية لطائفة من علماء االم
م اولئك األصوليون               ذين         : أهدافهم وهي اإلفادة التكليفية من النص القرآني، وه ة من  ال ك النخب تل

اظ    ( تمرَّسوا في  استنباط القواعد العامة وتقنينها للتعامل مع النص بمباحث  اسموها                مباحث األلف
  : وقد افاض بعضهم في بحث ظواهر النص مثل ) 

صيص   ( وم ،والتخ اهرة العم د ،    ظ ق، والمقي ي ، والمطل ر، والنه شترك، و االم ، والم
   .*)الخ .…والمجمل ، والمفصل ، والحقيقة ، والمجاز ، واقسام الداللة الوضعية اللغوية 

ـ      اظ ب ي مباحث األلف اثهم ف صلة ابح ى مح ق عل ن ان يطل ا يمك ى ( مم م المعن وانين عل ) ق
اء األصول    فاستعنت بهم رديفًا للبحث اللغوي والنحوي ، ومما ح         فَّزني على االستقاء من جهد علم

د األصوليين    ) مباحث الدليل اللفظي   (اني وجدت ان من العلماء والباحثين المحدثين من وظفوا           عن
درس     ستعينًا بال ة م واهر لغوي د درس ظ سان فق ام ح ال تم ن امث ك م تهم ، ذل ي دراس م ف ا له ُمعين

ولي ز )٢(األص د العزي ر عب ه عم م تابع اهر)٣( ،ث وده ، وط ليمان حم عد)٤( س ود س ، )٥(، ومحم
  .وغيرهم  في مصر … ،)٧(، واحمد عبد الغفار)٦(ومحمدتوفيق

  

                                                 
سكري-١ الل الع و ه ثال اب ر م ارس:  ينظ ة،وابن ف روق اللغوي وي: الف ة، والكف ه اللغ ي فق صاحبي ف : ال
ات البحث                     : ليات،والسيوطيالك رهم، و سترد التفاصيل واالقتباسات في طي ةوانواعها وغي وم اللغ المزهر في عل

  .الحقا  
سمى              * دمات ت ى مق ا عل دليل اللفظي       (  تشتمل الكتب األصولية آله د ترتيب       ) مباحث ال و أعي ة ل ا يكون نظري بم

د        ى عن م المعن ا لعل م من اصول        مباحثها و جرى تحديث خطابها ألصبحت  اساس ا معه ا لم دالليين العرب رديف  ال
  .داللية في هذا المجال

  .اللغة العربية معناها و مبناها :   تمام حسان -٢
  .التخصيص بين اللغويين و األصوليين :  عمر عبد العزيز -٣
  .دراسة المعنى عند األصوليين :   طاهر سليمان حموده -٤
  .ليين والنحاةمباحث التخصيص عند األصو: محمود سعد - 5
  .داللة األلفاظ عند األصوليين:  محمد توفيق- 6
  .التصور اللغوي عند األصوليين:  احمد عبد الغفار- 7



  

   ، والمرحـــــــــــوم)١(وهنا في العراق آان العالمة المرحوم السيد محمد تقي الحكيم
  )٣(ـــواري، ، والدآتـــــــــور احمـــد عبد الســــتار الج)٢( السيد مصطفى جمال الديـــــــــــــن

  
صغير،    ـي ال ســــــــين علــــــ د ح دآتور محم ن،  )٤(وال ي زوي دآتور عل الح  )٥(وال دآتور ص  وال

المي د   )٦(الظ ر زاه د االمي دآتور عب ة      )٧( ، وال واهر اللغوي راء الظ ريقهم الث ق ط اولون ش ، يح
د األصوليين  في           ق جه اظ   (وتفصيلها عن طري بهم ،   ) مباحث األلف ا آت صدرَّه  به ا  الُم  وتوظيفه

  . توظيفًا دالليًا 
ار موضوع       ت باختي ار الموضوع فقم دواعي الختي دي ال ت ل ك اجتمع ل ذل ال (لك اإلجم

ي  نص القرآن ي ال صيل ف ة-والتف ة القرآني ي الداللي ة ف تطيع )  دراس دآتوراه،و اس هادة  ال ل ش ؛لني
  :تلخيص  اسباب االختيار  بما يأتي 

  
ًا             ان هذا الموضوع دراسة لظاهرة ن       -١ ل بحث م تبحث من قب ي، ل ر القرآن صية في التعبي

ا  _لغويًا دالليًا، فكانت       دليل اللفظي     (_ من هن ر          ) مباحث ال ا زالت َتفَتِق د األصوليين م عن
ا؛ اذ                     شريف اآماله شدة في ان يحظى بت إلى حلقة وصل الآمالها، وطالما رغب الباحث ب

وم والخصوص  د )٨(ُدِرس العم الق والتقيي د )٩( ،واإلط ة   ،بي ى دراس زم عل م يع دا ل أن اح
م يتعرض             ا، ول موضوع يضاهي تلك الظواهر التي ُدِرست من قبل اذا لم يكن اشمل منه

وحاجة ) جدة هذا الموضوع    ( احد لمقارنته بتلك الظواهر الداللية المناظرة له، فشجعتني         
ا    المكتبة اللغوية للدراسات الداللية لهذه الظواهر على اختيار الموضوع، لعلي ا           شق طريق

  .لبحث نظائرها من الظواهر اللغوية االخرى
د       ) نتائج لغوية ( لقد أسس  األصوليون  أبحاثهم على       -٢ آادت مقدماتها العلمية، و أدواتها تفتق

ود الضخمة التي بنيت          ك الجه ى تل تقادمًا، فاراد هذا الجهد المتواضع  ان يلفت االنتباه إل
ادات الدال  ة، و ان يوضح اإلف ى أسس لغوي ن االسس  عل صيل، م ال والتف ن اإلجم ة م لي

ى مستوى             ( النظرية والتطبيقية أي     ا عل ة، ودالالته المفاهيم ، و األدوات اللغوية والنحوي
م االسس              ) النص الشريف  د فه وه  بع لكي يمارس العلماء االفادة من اإلجمال، و ان يوظف

  .اللغوية  العامة للظاهرة مفهومًا  في نصوص لغوية اخرى 
ى                  واذا     ًا عل ذا البحث اساس ي ه د ُبن ة فق آان البد لكل بحث من ان يبنى على فرضيات عام

  :فرضيات مرآزية من  ابرزها 
  
وم      -أ د مفه ول تحدي ساؤل ح ن ت ة ع ل( االجاب ن        )المجم راد يمك ق وإط ة تواف ل ثم ، وه

آما هو  ) مفردةال(التسليم به لمفهوم المجمل بين العلماء، واذا آان المجمل يتوافر في حدود اللفظة              
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ة (جاٍر في العرف اللغوي ،فهل له وجود في نطاق الترآيب                لمنا بوجوده في       ) الجمل ا س ، واذا م
  .الترآيب فبأي حيثية يوجد في ذلك الترآيب 

  
ك    :     ان االداء القرآني للمعاني         -ب ذآر ذل اما ان يكون آليا مبهما او جزئيا واضحا، آما ت

ة     ( ت اصول الفقه، وفي نطاق البيان الكلي فان         جل مصنفات علوم القرآن ومدوانا     اهيم الكلي ) المف
يجسدها اإلجمال واإلطالق،والعموم ، فحاول الباحث ان يبحث عن مدى الفروق والموافقات بينها             
ا                  ى م في المفهوم، واألدوات، والمحتوى، والداللة، والتساؤل  عما اذا آان ذلك الفارق ينسحب عل

  .تقييد،والتخصيصيقابلها اي التفصيل وال
  
د                    -ج انهم ق وم ، ف سط أدوات اإلطالق والعم د اسهبوا في ب احثون ق اء والب      اذا آان العلم

ى أدوات                         ًا  بالتوصل إل ًا علمي ا تكليف ال ، فالزمون شاف أدوات اإلجم تكرموا فترآوا  لنا فضل اآت
و                  دهم  في ضبط أدوات اإلطالق والعم ة  لجه د  اإلجمال و أدوات التفصيل موافق م و أدوات التقيي

أدوات اإلطالق   شبيهًا ب ًا او ت ال ، قياس دافع للبحث عن أدوات اإلجم ك  ال ان ذل والتخصيص؛ فك
  .والعموم ، ما دامت هذه الظواهر من جنس  التعبير عن المفاهيم الكلية في النص القرآني 

  
ق والتب   -د اهر التواف ى مظ وف عل ي الوق ة ف ة ملح دى الباحث رغب ت ل د آان ين     لق اين ب

اإلجمال من جهة بوصفه احد مقتضيات اإلبهام في النص ومصطلحات انتاج  اإلبهام االخرى في           
ن  اب م شابه (الخط شكل، والمت ي ، والم ات   )الخف ذه االتفاق ة ه ان معرف ه ب ا من ك ايمان ؛ وذل

ذه        ن ه ره م ع غي تلط م ئال يخ ك؛ ل ضبط وتماس ل ب وم المجم د مفه ى تحدي ؤول إل ات ت واالفتراق
سها مع           المصطل ة نف د حقق الباحث الرغب ا ، ولق ارب بينه ؛ اذ ) الُمفصِّل (حات بناًء على شدة التق

م     (عمل على مقارنته مع مقتضيات الوضوح في التعبير القرآني من            نص، والمحك ؛ ) الظاهر، وال
ة           ) الُمفصِّل(سعيا وراء وضع حدود فاصلة بين        من جهة ومصطلحات الوضوح األخرى من جه

  .أخرى
شيئ ة  وبم دونات اللغ ي م باب التنقيب ف ك األس ًا لتل ضله استطاع الباحث تبع الى وف ة اهللا تع

ا ويتأمل في مقاصدها            اك، فيجمعه ومراجعها بحثا عن إشارات عامة، وتلميحات متناثرة هنا وهن
ادة      ة شتات الموضوع وإع ا وراء لملم ع بعضها االخر؛ جري ا، ويكمل بعضها م د ترتيبه م يعي ث

  .ك  في آتب النحو و البالغة ، والتفسير، وآتب  األصول العامة ترتيبه ومثل ذل
ة عن                       ة  وافي دم إجاب وبهذا تمكن الباحث من شق طريقه سعيًا وراء وضع خطة للبحث ، تق

  .افتراضاته ،فانعقد البحث على مقدمة وفصول أربعة و خاتمة 
  :حث  فكان الفصل االول  يعنى  بنظرية مفهوم المجمل  وقد تحلل إلى مبا

ى   وم االصطالحي  إل رع المفه ة واالصطالح ،وتف ي اللغ وم ف ا للمفه ا مبيِّن ان االول منه آ
اه    ة بزواي ك لالحاط دة ، ذل ة ع ن تخصاصات معرفي ل م وم المجم ذ مفه ث ُأخ رع ، حي سة اف خم

  .ووجهات النظر فيه ، مقاربة  من الباحث الرساء مفهوم متكامل للمجمل 
عن الوجوه التي يتفق فيها اإلجمال مع اإلطالق  والعموم على           اما المبحث الثاني فقد افصح      

ك  ه من وجوه؛ وذل رق ب ا تفت ّين م ر ، و ب ي التعبي ا يوضحها ف ى م اج إل ة تحت اهيم إبهامي ا مف انه
ط                   رين للخل دفع  الكثي لتحديد خصائص آل منها وداللته، وللحد من استمرار عامل االلتباس الذي ي

   .*ينهابينها نتيجة للشبه القريب ب

                                                 
ال واإلطال    * ين اإلجم ط  ب ن يخل احثين  مم ن الب ا صادف م را م ه آثي ى ان ا عل ه الباحث هن وم ، و   ينب ق والعم

صيص    د و التخ صيل والتقيي ي         . التف ا ف ى به ر معتن ة و غي ا دقيق روق بينهم ان الف ك ب ذورون ، ذل م   مع ولعله
  .المباحث العامة لإلجمال و التفصيل او المباحث العامة لالطالق والتقييد اوالعموم و الخصوص 



  

اء االخرى                    ال ومصطلحات الخف ين اإلجم ق ب على حين اهتم  المبحث الثالث بعامل التفري
ال                     ين مصطلح اإلجم ة لتقن ا محاول اط التوافق بينه مما صنفه علماء الحنفية،مع االخذ بالحسبان نق

  .من ان يلتبس بغيره من هذه المصطلحات
ى    اما  الفصل الثاني فقد اشتمل  على موضوع األدوات         اللغوية والنحوية لإلجمال فجاء عل

  :مبحثين 
المفرد مقسومًا على سبعة مطالب تضمن آل           ) اللفظ(االول تناول داللة اإلجمال في نطاق       

ال                    ة اإلجم ان دالل ة، وبي مطلب أداة لفظية دالة على اإلجمال مع االستشهاد  لها بالنصوص القرآني
ك،    ه تل ه بأدات تدالل علي ق االس ن طري نص ع ي ال ى معطى األداة، و  ف سياق عل ستدل بال رة ن فم

ة                         ات وجود دالل ى اثب د سعى الباحث إل ه، ولق أخرى نستدل بالنص على اإلجمال لوجود األداة في
ى    ) الماضي ، والمضارع ، و االمر       (ايضا باقسامها الثالثة    ) االفعال(اإلجمال في    مع الوقوف عل

ي وردت فيه    ة الت ات القرآني ي اآلي ال ف ة اإلجم ود    دالل ات وج ى اثب تدالال عل ال؛ اس ك االفع ا تل
ع     واء م د س ى ح ا عل ال مع ماء واالفع ي االس ذلك داخال ف ال ب ون اإلجم ل؛ ليك ي الفع ال ف اإلجم
وارد   ى  بعض الم ه الباحث عل د نب ا، وق ل منه ي آ ال ف ة اإلجم وعي لطبيع ارق الن اظ بالف االحتف

  .وهي ليست منهاللغوية التي قد تحسب على اإلجمال في التعبير القرآني 
ة (على حين ُأسس المبحث الثاني على إيضاح داللة اإلجمال في نطاق الترآيب       ، مع  )الجمل

ة من دون              ة للجمل ة الكلي ك في الدالل ان ذل بيان موارد مجيء اإلجمال وآيفياته في الجملة سواء آ
  .بينسبتها ام في نسبتها من دون داللتها الكلية ام في حذفها ام في تناوبها االسلو

في  ) الُمفصِّل (و) التفصيل(اما الفصل الثالث  من هذه الدراسة فقد اهتم المبحث االول منه بمفهوم   
ك                ال  ذل وم اإلجم اللغة ثم في االصطالح،سالكًا الباحث  المسلك نفسه الذي اعتمده في إيضاح مفه

  . من اجل ضبط مفهوم الُمفصِّل من وجوهه آافة
د والتخصيص            اما المبحث الثاني فقد ُعنى  ب       النقاط  التي ُتفرِّق بين التفصيل من جهة والتقيي

ي،           ر القرآن ان في التعبي من جهة اخرى، مع بيان وجوه االتفاق بينها بوصفها أدوات تعبر عن البي
  .وقد استعان الباحث  في آل تلك المباحث باآليات القرآنية لتعضيد ما ذهب اليه من الراجح

ين      على حين جاء المبحث الثالث       ة ب ان        ) الُمفصِّل (دراسة مقارن ة ومصطلحات البي من جه
ن  م(والوضوح م نص، والمحك اهر، وال عيا وراء ) الظ ك س ا، وذل ا وافتراق ة اخرى توافق ن جه م

وم     ا او                     ) الُمفصِّل (تشخيص مفه ه احيان داخل مع د تت ائر اصناف الوضوح االخرى التي ق عن س
  . تقترب منه آثيرا احيانا اخرى

ولى                  اما الفصل الر   د ت اني من الدراسة ؛ وق ا مع الفصل الث ين توافق ابع فقد انعقد على مبحث
ه                        ان المبحث االول من ة، فك شري عام ر القرآني خاصة والب مهمة بيان أدوات التفصيل في التعبي
ا أداة               يتحدث عن أدوات التفصيل اللفظية، وقد جاء على خمسة مطالب ُتعَرض في آل مطلب منه

ان للمجمل و هو فعل                         لفظية وقد آانت في ا       ة البي ا بعملي ى ربطه د الباحث إل م عم ة ث ا نحوي غلبه
ى     ضاح المعن ي إي صيل ف ر التف ى اث دًال عل ة ُم ذا  بالنصوص القرآني ي ه ه ف ضِّدًا عمل ي، ُمَع دالل
ان       سؤولية بي اني م ل المبحث الث ين تحمَّ ى ح ه ، عل ن دون ق م ن يتحق م يك د ل ى جدي ادة معن وزي

ب  صيل بالترآي ةالج(التف ى     ) مل سم عل د انق ذا المبحث فق ة له ة الدراس ضى طبيع ى مقت اء عل وبن
ه                 : مطلبين   د اقتصرت في اني فق ا الث ز النص المتصل، ام ُعني االول منهما ببيان التفصيل في حي

ين         رابط ب نهج ال ذا الم ل ه ي آ ث ف الكا الباح صل ،س النص المنف صيل ب ان التف ى بي ة عل الدراس
  . النظرية والتطبيق
دا                    ومع آثرة    ة ج الى عالي اهللا تع ه ب د آانت ثقت ا فق الصعوبات التي واجهها الباحث و تعدد ه

ه يعمل في دراسته                           ك بان ا ؛ ذل صعوبات وتجاوزه ك ال ذليل تل ده لت في تيسير هذا االمر واالخذ بي
ك                   ة ذل ة جامحة في خدم ة خالصة ورغب ز  بني ه العزي هذه على بيان وجه من وجوه اعجاز آتاب



  

دس ، فل  نص المق شكر    ال يم ال الى عظ ه تع ة       ل ذا الدراس سديده له ه وت ى توفيق د عل ل الحم وجزي
))��� ������� �������� �������(()١(.   
  

                                                  الباحث
  سيروان عبد الزهرة هاشم الجنابي

  آلية االداب/  النجف االشرف                                                                
  م٢٠٠٦                                                                      حزيران  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                 
  الفصل األول
  مفهوم المجمل

  اللغة واالصطالحمفهوم المجمل في : المبحث األول 
  :في المعجمات اللغوية ) المجمل(مفهوم : المطلب األول 

وم      طالحي لمفه ى االص ي المعن وض ف ل الخ ل(قب ي     ) المجم ه ف رض ل ن أن نع د م الب
ه في بطون          المعجمات العربية؛ علَّنا نظفر بمعنى له يوضِّحه و يزيل إجماله، وإذا شئنا البحث عن

يستحق هذا االسم    : الجمل: َجَمل): ((العين( ، يقول صاحب    )ملج(المعجمات فإنا سنجده في مادة      
ر و  : والجامل... إذا بزل، وناقة جمالية أي في خلق َجَمل      قطيع من اإلبل برعائها و اربابها من البق

ل جمال إذا سرى           : و من أمثال العرب    ... ضرٌب من السمك  : الباقر ، وجمل البحر      الن اللي اتخذ ف
زوج (( وذهب الجوهري مستندا الى الفراء بأن الجمل هو          )٢())آبته ومضيت   الليل آله ، او إذا ر     

إنما يكون  : (( وزاد عليه ابن منظور بقوله       )٣())الناقة و الجمع ِجمال و إجمال وِجماالت و جَمائل        
  :جمال إذا أربع ، وقيل إذا أجدع ، وقيل إذا بزل ، وقيل إذا أثنى ، قال 

  
  )٤())ِل    الموُت أحلى عندنا من العسِل نحن بنو ضبَّة اصحاُب الجم

ضم      ((  والجمَّالة أصحاب الجمال آالخيَّالة و الحمَّارة والَجمال الُحسن و قد جُمل الرجل بال
د              الفتح و الم د وردت لفظة   )١())جماال فهو جميل، و المرأة جميلة و َجمالء أيضا ب في  )جمل ( ولق
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الى   ه تع ي قول ي ف نص القرآن  ��� �������� ������ ������((ال
����� ��������(()ى لفظة          )٢ ة؛ إذ       ) جمل ( ولقد ُنِقل عن الفراء معن ذه اآلي في ه

رأ                   :((قال ه ق اس ان ن عب د ذآر اب ة، وق ال           : الجمل هو زوج الناق ي الحب يم ، يعن شديد الم ل بت الُجمَّ
ه حكى           )٣())المجموعة   ضا ان اس أي ل و ا     : ((  وُنقل عن ابن عب ل بالتثقي ا       الُجمَّ ضا ، فأم لتخفيف أي

شددة              ل م ذلك الُجمَّ سه في حال          ) ٤())الُجمل بالتخفيف فهو الحبل الغليظ ، وآ ى نف ى المعن دل عل فت
رة ُجِمَعت          : ((التخفيف ، وعلَّل االزهري ذلك بقوله      وًى آثي ا ق ه؛ النه آأن الحبل الغليظ ُسمي ِجمال

ال     ة الحب ن جمل ُتَقت م ة اش ل الجمل ًة ، ولع ت جمل ضم   )٥())فأجمل وم االب ة ال تق أن الجمل ك ب ؛ ذل
  .المفردات بعضها الى بعض، فكأنها ُجمعت من المفردات آما ُجمع الحبل فأضحت جملًة واحدًة

ل       : أجمل القوم   (( وقيل        ل  ((و)٦())آُثرت جمالهم، والمجاملة المعاملة الحسنة بالجمي الُجمي
ة   ة والُجمالن دخاخيل  : والَجمالن ن ال ائر م ال )٧())ط ل وق ة : ((الخلي يء  : والجمل ل ش ة آ جماع

ه                      )٨())بكاملة من الحساب     ا يحتوي شيء بكل م ى أخذ ال دل عل  فكأن في هذا ملمحا الى أن الجملة ت
اه ان                  (( بشكل مجمل و تكاملي فقولك       ة ، ومعن ى الجمل ه من التفصيل ال أجملت الحساب إذا رددت

صيل       ه التف ى الي ا انته ى م ع عل ال وق َل((؛الن)٩())اإلجم ه جم شيء جمع ان   )١٠()) ال ا آ د م  بع
سيمه                   )١١(مفرَّقًا، صيله وتق ى أساس تف  فنفهم من هذا أن التفصيل هو تفرقة الشيء ومعرفة بيانه عل

ك               : ، فقولك    ا قول ان ، ام ديك و ب و    : فصَّلت الحساب بمعنى فرَّقته فاستوضح ل أجملت الحساب فه
ذا أن ت        ستطيع به ه       بمعنى جمعته وجعلته جملًة واحدًة فال ت ان في حال تفرُّقت ا آ زه آم ستبينه وتمي

، وقد أرادوا   )الجملة(بلفظة  ) المجمل(وتفصيله، من هنا نجد ان اصحاب المعجمات قد عبَّروا عن           
ل، و         ) ضم الشيء الى الشيء   :(بها معنيين    ال الحب ى سبيل          (آما في إجم يَّن عل جمع الُمفصَّل الُمب

  .الُمدَرك في حال تفصيله آما في إجمال الحساب الذي يبتعد به عن البيان ) الشمول و الكلية
  
ا سيرد في تضاعيف                ويبدو أن هذا المعنى اللغوي قريب الصلة بالمعنى االصطالحي آم

ين            ؤثر عن المعجمي ا     _البحث تقادما ، ولم ي روا لفظة   _ في حدود تتبعن صراحة   ) المجمل (أن ذآ
ول    ث يق صاغاني حي د ال رآن و   :((اال عن ن الق ل م شترك    والمجم يَّن آالم الف الُمب ره خ غي

ى     ) مجمع البحرين (وهذا ما تفرد به صاحب      )١٢())والمؤول ه المعجميين،وعل ين نظرائ وحدَّه من ب
وم      صاغاني لمفه وم         ) المجمل (الرغم من عرض ال وِف المفه م ي ه ل ه فان ذا فضل من صراحة؛ وه

ه،وإن قصد     حقه؛ إذ ادخل فيه ما ليس منه ؛فالمؤول ليس من جنس المجمل وال يمتُّ   صلة البت ه ب  ل
سحون                      ا يف م جميع من مقولته ان المجمل مثل المشترك والمؤول فان العذر ُيلَتمس له من حيث انه
يهم،فمن                       رجيح ف ة الت سألة امكاني نهم في م ارق بي ة ف مجاال لتوارد االحتماالت فيهم؛ ولكن يبقى ثم

ينة او دليل،وآذا الحال للمؤول إذ  المشترك ما يتقبل معاني عدة ومع ذلك يمكن ترجيح احدَّهما بقر     
ع       ل جمي ل يتقب ين ان المجم ى ح ف القرائن،عل ر وتوظي ل والنظ د التأم ى بع ه معن رجَّح في ُي
ى                 االحتماالت بال ترجيح او امكانية لذلك،وفي آلتا الحالين اليمكننا ان نؤاخذ الصاغاني على ما أت
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ه       به من تعريف للمجمل؛ الن عملية توضيح اللفظ الذي يعرض            له اصطالحا أمر خارج عن مهمت
  .المعجمية التي تنحصر في بيان معنى اللفظ وتتوقف عند ذلك فقط 

  
  
  
  
  
  

  :في االصطالح ) المجمل(مفهوم : المطلب الثاني 
ة                         وم بعملي ة تق و أداة تعبيري ة ، فه ة آاف زة أساسية في المجاالت العلمي يمثل المصطلح رآي

رآبين ، فكل مصطلح هو في           ضغط المفاهيم واختزالها اختزاًال مك     ثفًا في لفظ واحد ، او لفظين م
ستوعبها لفظة واحدة       ) مضمون فكري (األصل عبارة عن     رة ال ت مكثف، فالمصطلح يعبِّر عن فك

تعمال      رة اال باس ر عن الفك ك الوضع المعجمي قاصر عن التعبي بيل الوضع ؛ الن ذل ى س اال عل
رة؛           ك الفك ة        لكل ل   إذأآثر من لفظة إليصال تل ة معين ة معجمي ذه          )١(فظ دالل ة ه ة إذاب ذا ان عملي ، ل

ـ  األلفاظ المعجمية المعبِّرة عن الفكرة وصبَّ   ها بلفظ موّصل موضوع بغاية االختزال هو ما نسميه ب
 ) .المصطلح(

صطلحات        ن م م او ف ل عل صطلح ، فلك ى الم ا ال ي حاجته ون ف وم والفن ل العل شترك آ وت
ه                خاصة به ،ولكل مصطلح مفهوم مشترك      د يحدث وجود دال ل ن، وق  بين إذهان أصحاب ذلك الف

سه                        وم نف أن يوجد   المفه ًا آ ضد احيان ن اخر ، ويحدث ال وم آخر في ف مفهوم في فن ، وهو بمفه
  . بدال  في فن  ، وبدال اخر في فن اخر 

ن                ا من ف وم  متباين دا ،و المفه دال واح وبعبارة أوضح يحدث في المصطلحات ان يكون ال
ن الخر واألول أشبه بالمشترك اللفظي في                    الخر ،او    ا من ف دال متباين دا ،وال وم واح يكون المفه

  .اللغه ،ومن هنا ظهرت آثرة المصطلحات وتعددها والتباس بعضها ببعضها االخراحيانا
ـ                  ون ؛آثرت الحدود  لل رة الفن فكل  )مجمل (ولكثرة المصطحات التي هي نتيجة طبيعية  لكث

ه صله بالم ن ل لف دجم ضع ح ق   ي ى وف ازا ،عل صيال وايج ا ،تف صريحا وتلميح دوه ت د ح ه  ،فق ا ل
  .تعرضهم له وشدة مساسه بفنهم 

  
  
  
  
  
  

  :في اصطالح اللغويين ) المجمل ( مفهوم : الفرع االول 
ا،                      وم المجمل في عمق مصنفاتهم التخصصية تصريحا و تلميح ون مفه اول اللغوي لقد تن

ارات سريعة و             ) المجمل (فتارة نجدهم يذآرون مفهوم      ه بعب شيرون الي صراحة،واخرى نجدهم ي
سه من                       اولوه تحت مصطلح المجمل نف ذين تن مقتضبة و آثيرا ما يذآرونه بمصطلح اخر ؛فمن ال

شيء               : ((علماء اللغة ابوهالل العسكري إذ يقول      يء عن ال ا ينب ياء او م المجمل ما يتناول جملة أش
ة دون التفصيل        ـ )٢())على وجه الجمل ا     ((ف سَّر            هو م ه خالف الُمف راد ب ) ٣())اليمكن ان ُيعرف الم
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ى                            ا عل د لفَّه ه، ق اني متضمنة في فكان المجمل من نظره هو اللفظ الُمعِرب عن مجموعة من المع
اني          ائر المع ين س ن ب اني م د المع ى وضوح اح ح ال ه ملم ون في ن دون ان يك ال م بيل االجم س

  .ظ مبهم بخالف الواضح المفسَّراالخرى؛ إذ تفتقد فيه القدرة على الترجيح؛النه لف
  

ه   اني بقول دَّه الجرج ين ح ى ح نفس    :((عل دَرك ب ث ال ُي ه بحي راد من ي الم ا خف ل م المجم
واه فأخرجه من                     )١())العبارة د احت ام ق  ذلك بأن اللفظ المجمل مستغلق الفهم عند المتلقي؛ الن اإلبه

) ال يدرك بنفس اللفظ   (اني عبارته   حيز التعيين الى نطاق اللفظ العصي المعنى؛ من هنا قال الجرج          
تعانه بلفظ           ؛الن المجمل ال ُيفسَّر من اللفظ نفسه الذي وقع عليه اإلجمال، وإنما يتحتم في بيانه االس
ام                    يلة إلزاحة اإلبه ة المجمل ووس ة دالل آخر لتفصيله وإيضاحه،فيكون اللفظ الُمفصِّل َمنفذا لمعرف

و   )٢())ه إال ببيان من جهة المتكلم  المجمل ال يوقف على المراد من     ((عنه،فـ   رى اب ؛ وعلة ذلك آما ي
ددة    ((البقاء ان اإلجمال يتحقق بـ       ورا متع ين واحد    )٣())ايراد الكالم على وجه يحتمل أم  يعسر تعي

  .منها؛ فلزم اإلبهام للفِظ واحتيَج الى تفصيٍل من اخر
  

ورد        ارس إذ ي ن ف و اب ويين تحت مصطلح اخر فه ره من اللغ ا من ذآ وم المجمل ام مفه
د           (( هو : فيقول فيه   ) الُمشِكل  ( تحت مصطلح    سَّر بع م ُيف ذي ل ي         )٤())الكالم ال ه ببيت اب ل ل  ويمث

  :ذؤيب
  )٥(عبٌد آلِل ابي ربيعَة ُمسِبُع  َصِخَب الشوارِب ال يزال آأنه

    
ارس ن ف ول اب ه: ((يق افيا: فقول سيرا ش ى اآلن تف سُِّر حت ا ُف سِبع م دينا)٦())ُم ذ بأي ى  يأخ  ال

ى الحد                          ذه اللفظة ال سيرات التي وضعت له رة التف ى آث تفصيله و بيانه تحديدا، وقوله هذا يدل عل
ا دون اآلخر ؛ من                          افيا مفصِّال له ى ش رَّ معن الذي أبهمت فيه على السامع؛ فال يستطيع معها ان يق

رجيح ألحداها   هنا دخلت هذه اللفظة في نطاق اإلجمال الذي تتعاور فيه المعاني من دون القطع ب            ت
اد                       ((على حساب صاحبتها؛ إذ        ه العرب ، فال يك ا قالت ر مم ون في آثي ة يختلف اء العربي رى علم ن

ان                   ال و االمك ق االحتم سلك طري ه     )٧())واحد منهم ُيخِبر عن حقيقة ما خوِلف فيه ؛ بل ي ذي يخال  ال
  .قريبا من المراد 

وم   سه مفه اب نف ي الب ارس ف ن ف ذآر اب ل(      وي شَتبِِِه(حت مصطلح ت) المجم و ) الُم ذي ((فه ال
ال    ب و االحتم وم اال بالتقري ه الي ال في ه     _ اليق ى ُآنه وف عل ن الوق ظ ، لك ب اللف و بغري ا ه و م

ا   _ ُمعتاص   ل او حلف الخالف        : قولن ال القائ دهر و األوان ، إذا ق ان و ال واهللا ال : ((الحين و الزم
را    ا او ده ه زمان ا و ال آلمت ه حين ذا )) آلمت اوآ نين : ((قولن ضع س شتبه)) ِب ون  )٨())ُم ذا يك  وبه

وم         (( ما: المجمل من نظر ابن فارس       دٍّ معل ى ح ه عل صيله لُيوَقف       )٩())الُيَقصر بشيء من وم بتف  يق
به عليه، فان عدم امكانية القصر توحي بتكافؤ المعاني الموضوعة للفظ المجمل علىحد سواء فال            

  .مزية لواحد منها على االخر  
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وم             ) باب مراتب الكالم في وضوحه واشكاله     (اما في    ى مفه ارة ال ارس اش ن ف د اورد اب فق
د        ((ل  إذ يقو )١()المشكل(المجمل، بيد انه لم ينفك عن عادته بشأن تسميته بـ            ه الُيَح شِكل؛ الن ذي ُي ال

ه   اب ،فكقول س الخط ي نف اؤه -ف ل ثن ذا )٢())��������� �������� ((-ج  فه
د ذآر                )٣())_صلعم_سَّره النبي   مجمل غير ُمفصَّل حتى ف     ه ق ذا النص بأن  فنشهد البن فارس في ه

أتي                        اظ التي ي ى األلف د قصر المجمل عل المجمل صراحة بيد انه جعله من المشكل أيضا، ونجده ق
ه      د في نفس الخطاب    (عليها التفصيل بنص آخر، وذلك واضح من عبارت ى حين أن من    )ال ُيَح عل

  .اب نفسه الذي ورد فيه المجملالمجمل ما يرد تفصيله في الخط
ه من جنس  ي موضع آخر بأن ارس المجمل ف ن ف د اب شترك(وع ي ) الم ول ف اب (إذ يق ب

ذي يمكن           )٤())ان تكون اللفظة محتملة لمعنيين او أآثر      ((هو  ) االشتراك شرط ال ذآر ال م ي  بيد انه ل
ى حين ان      ان يكون به المشترك مجمال؛ إذ ليس آل مشترك يجب ان يكون مجمال بالضرور                ة عل

ضرورة شترآا بال ون م ل يجب ان يك ال *آل مجم ل إذ ق ال للمجم اد بمث د أج ارس ق ن ف ن اب ،ولك
ه  ثال ل اؤه((مم ل ثن ه ج  ������� ��� ����������((آقول

����������� ������ ��������(()ه )٥ ين :فقول شترك ب فليلقه،م
ال  شاء،آأنه ق ر واالن ه ا :الخب يم يلق ي ال ه ف ه فاقذفي ر بإلقائ يم أم ون ال ل ان يك د )٦())ليم،ومحتم فيع

  .الخطاب مجمال الحتماله للوجهين معا دون امكان للترجيح بينهما 
ـ                      ر عن المجمل ب ه عبَّ ارس نلحظ ان ـ      ) المشكل ( من آالم ابن ف ارة و ب شَتبه (ت ارة  ) الُم ت

وم      تارة ثالثة،ونحسب ان في ذآره لهذه المصطلحات نصيب       ) المشترك(اخرى وبـ    ا في إيضاح مفه
ـ  ا أراد ب ل ، فلربَّم شِكل(المجم د    ) الُم ول باح ه الق كل مع ذي أش د ال ى الح ى ال ه المعن ي في ا خف م

فيوحي بتوحيد تتعددية الداللة للفظ المجمل  ) الُمشَتِبه(المعاني تفصيال وتشخيصا له ، اما تعبيره بـ     
ى       على أساس التكافؤ الذي يدعو الى الوقوع في االشتباه، فهو         ت عل اني فُحِمَل ه المع شابهت في ا ت  م

ـ            ره عن المجمل ب وع من           ) المشترك (إجمالها دون الجزم باحدَّها،اما تعبي ذا الن ى أن ه ة عل فللدالل
األلفاظ يمتلك قابلية التحمل وسمة المطاوعة وسلطة االحتواء ألآثر من معنى في وقت واحد من                   

  .دون مائز او حاد 
وذلك في معرض    ) األلفاظ المشترآة (وم المجمل تحت عنوان      اما السيوطي فقد جعل مفه        

سَتغِرَقة ،            (( تقسيمه لأللفاظ؛ إذ يرى ان       سمى ُم ة و ت ة مطلق ى عام األلفاظ تنقسم الى مشترآة و ال
ذا           )٧())والى ما هو مفرد بأزاء مفرد       ،و المجمل من األلفاظ التي تشترك فيها المعاني بال ترجيح؛ ل

ى         ) اء المشترآة االسم(يدخل في دائرة     اظ عل د فصَّل األلف سيوطي نجده ق وعند التأمل في مقولة ال
ة         ا فهي ثالث ا           (أساس دالالته ى معانيه ة عل شترآة في الدالل اظ م ضاد و        ) ألف وهي المشترك و الت

ق، و       ) ألفاظ مستغرقة في الداللة على أفراد جنسها      ( المجمل ، و   ام و المطل ة    (وهي الع اظ متباين ألف
سيوطي في             ) ى المعاني في الداللة عل   ح ال وهي األلفاظ المختلفة المعاني الختالف األلفاظ ، ويوضِّ

ارة واحدة          : ((موضع اخر معنى األلفاظ المشترآة؛ فيقول      وا عب شترآة ، فجعل وضعوا االسماء الم
ون  ون ، والل العين ، و الج دَّة ؛ آ سميات ِع اظ   )٨())لم نس األلف ن ج ل م ون المجم ضد آ ذا يع  وه

ى                        المشترآة ا  شترآة يقف عل ه لالسماء الم اقه من أمثل ا س اظر فيم لتي ذآرها السيوطي بيد أن الن
ه                       ّد في ذي ُيِع و في الوقت ال اظ  فه صنيفه لأللف ق (ضرب من االضطراب في ت اظ    ) المطل من األلف
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ق وهو     ظ المطل اال للف سوق مث ده ي ا نج ي داللته سها ف راد جن ستغرقه ألف ون(الم وان ) الل تحت عن
ده          )مشترآةاالسماء ال ( ل ع د التمثي ستغرقة، و عن اظ الم ، فهو عند التصنيف جعل المطلق من األلف

من االسماء المشترآة، و األرجح ان اللفظ المطلق هو من جنس األلفاظ المشترآة في داللتها على                
ان                   عدَّة مسميات وذلك بلحاظ توحُّد المسميات من حيث الماهية و تباينها من حيث الُمشِخصات ، ف

ق ال       جمي ع المسميات تشترك في حقيقة واحدة تدل عليها ، اما من حيث االستغراق فان اللفظ المطل
ة واحدة من                         ى ماهي دل عل و ي يدل على االستغراق اال بلحاظ البدلية العامة اما من حيث القصد فه

  .أفراد جنسها غير ُمشخَّصة بقيد 
ا       مماتقدم نصل الى أن علماء اللغة قد تناولوا مفهوم المج          مل تحت المصطلح نفسه تارة آم

ة             اء في عرضهم للمجمل،وتحت مصطلحات مختلف فعل ابو هالل العسكري والجرجاني وابو البق
سيوطي        ) المشترك(و) اُلمشَتِبه(و) الُمشكل(تارة اخرى آـ     ارس أعمق نظرا من ال ن ف ان اب وقد آ

ا دل         في إيضاحه للمجمل و التمثيل له ، واألقوال بجملتها تدل على أن ال             ويين هو م مجمل عند اللغ
شيء من                          َصر ب ى حد االشكال ، وال يمكن ان ُيق شابهت ال ا وت على معان متعددة خفي القصد منه
سه؛الن         ل نف ظ المجم ن اللف ارج ع صٍِّل خ ه إال بُمف ل إجمال صِّله ويزي وم يف ٍد معل ى ح ه عل معاني

اني من    التفصيل الُيدَرك من اللفظ نفسه؛ إذ ال مزية فيه تسوغ للمتلقي    ع المع القطع بها فُتفِرغ جمي
ستوعبها                      اني التي ي ع المع أن جمي اللفظ المجمل وتثبت له معنى واحدا يعد ُمفصِّال إلجماله ؛ ذلك ب

  .   اللفظ المجمل تحمل في طياتها سمة االحتمال و التقريب دون التفصيل و التثبيت  
  :في اصطالح النحويين ) المجمل(مفهوم : الفرع الثاني 

  
ك من                تقط ذل ع  ان يل ل، وللمتتب وم المجم د مفه ة في تحدي ات قيم لقد آان لعلماء النحو لفت
يبويه في معرض                       ه س ا قال جوف آالمهم، وأول تعريف يمكن ان ُيرَصد للمجمل عند النحاة هو م

واع     : ((يقول إذ_ وهو وجه من وجوه التفصيل    _حديثه عن التمييز     دو  )١())هو مبهم يقع على أن ويب
يبويه             )يحتمل(معنى  )يقع(د من   انه يري  اني،غير ان س ة من المع فالمجمل يحتمل جملة أنواع متباين

ذا            ) المجمل(لم يذآر لفظة   ضمنًا في طي آالمه،وله ة ت ى ُعجاَل ه عل ى مفهوم البته،وإنما عرض ال
  .نجد مفهوم المجمل لديه ُمبَتسرًا غير ُمَفصٍِّل لجزئيات المصطلح

د ذآر لفظة          ر موضع،       ) مل المج(اما الرضي فق ا      )٢(صراحة في غي ه م و لدي فه
لما فيه من غموض     ) ٣(يحتاج الى تفصيل وبيان ؛ولهذا تبقى النفس مشتاقة تتوق تعيين المراد منه،           

وم             َشخَّص مفه ه،علىحين يمكن ان ُي د ل سعي وراء البحث عن تحدي سامع لل شد ال يشحذ الذهن وي
ديثهم            اة في ح دى النح ز ( عن موضوع    المجمل في المدونات التخصصية ل دل (و)التميي ول   )الب ، يق

ردد المخاطب               : ((ابن يعيش في مفهوم المجمل     ا فيت هو ان ُتخِبر خبرا او تذآر لفظا يحتمل وجوه
ام            )٤())فيه فتتنبَّه على المراد بالنص على احد محتمالته تبيينا للغرض          د اإلبه ه من بع  و تفصيال ل

د            ؤثر                 الذي لحقه ، من هذا النص نجد ان علماء النحو ق م ي ى آشف وجه اخر للمجمل ل دوا ال  اهت
اء البالغة و االصول            ات نصوص علم  )٥(عن احد من اللغويين ، ولربما مرَّ ذآره سريعا في طي

د                    شهده عن دون ان يقفوا عنده و يتعهدوه بالرعاية وطول النفس لتفصيله و بيان مفهومه بدقة آما ن
ذا الوجه هو             ه به ن يعيش             ) لمجمل الترآيب ا  (النحاة ، والذي نعني ول اب يٌن من ق ك ب هو ان   (وذل

ر       ) ُتخِبر خبرًا او تذآر لفظا يحتمل وجوها فيتردد المخاطب فيه          فالخبر البد لتأديته من ترآيب يعبِّ
ى                        اج ال ا يحت ان الترآيب مجمال مبهم عنه، من هنا وقع التردد لدى المخاَطب في هذا الترآيب فك

ال       ك          يكون في جمل     ((تفصيل يبينه ، فاإلجم ة قول رد ، فالجمل سا ، وتصبب       : ة و مف د نف طاب زي
ك                ة في قول راد شيء من                : عرقا ، و تفقأ شحما، أال ترى ان الطيب ه و الم ستندة الي د ، م طاب زي
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عندي راقود خال ، و رطل زيتا،      : واما في المفرد فنحو قولك      ...اشيائه و يحتمل ذلك أشياء آثيرة       
دار ال نفس                    ان المجمل  (( فنجد    )١())ومنوان سمنا   دَّر بالمق ة هو الُمق ز في الحقيق ه التميي ذي بيَّن  ال

وع                       ((ذلك بأن   ) ٢())المقدار ان ن ا لبي ة و إنم ام في الجمل ع اإلبه أِت لرف م ي التمييز في هذه األشياء ل
ود   ر  : الراق سل وغي ر و الع ل و الخم رة آالخ ياء آثي ه أش دَّه والحتمال ه وح ع في ام وق إذ اإلبه

  .)٣())ذلك
ا لكل                   وإذا م  ا بادي ا تاملنا في حد التمييز عند النحاة فسنجد ان المجمل مقسم فيه تقسيما جلي

ه     ى أن ز عل ون التميي ث يعرف د      ((ذي نظر،حي ى اح النص عل رد ب ة او مف ي جمل ام ف ع اإلبه رف
ام ذات او            ) من (اسم نكرة متضمن معنى     (( او يحدونه بقولهم     )٤())محتمالته ه من إبه ا قبل ين م ليب

  )٦(:في ترآيب ، ويقسمونه على قسمين  )٥())نسبة
ا هو             : الُمفصِّل إلجمال الذات   -١ وهوالذي يقع بعد المقادير و شبهها وبعد االعداد وبعد م

  .فرع له 
د    : (وهو ما يبين إجمال نسبة شيء الى شيء نحو         : الُمفصِّل إلجمال نسبة     -٢ حُسن محم

ا  ة ) خلق ا(فلفظ ب ) خلق ي الترآي د ف ى محم سبة الحسن ال ت ن د(،فليس بين و ) محم ه
ـ      ) حسن محمد (المجمل وإنما    ق  ( هو المجمل فمن أي جهة هو ؟ فميزه تفصيال ب الخل

 .ما قيل في المثال االول ) غزر اخوك علما(ويمكن ان يقال في ) 
ك                     ان ذل ضا وآ وقد اشار النحاة في حديثهم عن أنواع البدل الى وجود الترآيب المجمل أي

هو بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه بطريق        ((شتمال فـ   تحديدا في حديثهم عن بدل اال     
ى  )٧())اإلجمال آأعجبني زيد علمه او حسنه او آالمه        فان العامل الذي هو االعجاب قد اشتمل عل

يدل عليه داللة إجمالية    ((جميع ما يمكن ان ُيعَجب من زيد علىطريق اإلجمال دون التفصيل فهو             
ك        لكونه ال يناسب نسبته الى       ه، االعجاب ال يناسب       : ذات الُمبَدل منه، ففي قول د علم ي زي اعجبن

ى                           سبته ال تكلم قصد ن سامع ان الم يفهم ال نسبته الى ذات زيد التي هي مجموع لحم و عظم ودم، ف
تكلم قصد               : صفة من صفاته آعلمه او حسنه، وفي قولك        سامع ان الم م ال ا يفه ُسِرَق زيٌد ثوبه ، إنم

ق     ه في الظاهر               نسبته الى شيء يتعل دل من ى المب سوب ال د دل العامل المن ه او فرسه، فق ه آثوب  ب
اال ب )٨())إجم د( فالترآي ي زي د(و ) اعجبن رق زي اب و   ) س سبة اإلعج ث ن ن حي ال م ى مجم يبق

د بصورة                        ى زي يس ال ى إحدى صفاته ول سبة اإلعجاب ال د من ان تكون ن السرقة الى زيد، فال ب
ن نسبة السرقة الى زيد واقعًة على احدى مستلزماته ومتعلقاته ال          إجمالية ، والبد أيضا من ان تكو      

ة و                        ا مجمل سبة فيه الى زيد نفسه إجماال، من هنا يمكن القول ان من امثال هذه التراآيب تكون الن
ول              لفا؛ إذ يق ك س ال يتضح هذا اإلجمال وينكشف تفصيال إال بمجيء البدل؛ ولربما تلمس النحاة ذل

ه                والفائدة  : ((الرضي ا في ام لم د اإلبه سير بع ال و التف من بدل البعض و االشتمال البيان بعد اإلجم
 تفصيال  )٩())من التأثير في النفس، ذلك أن المتكلم يحقق بالثاني بعد التجوز و المسامحة في االول              

  .لذلك االول  
دل االشتمال         فحسب  والبد من القول بأن النسب التي يقع فيها اإلجمال هي التي ُتفصَّل بب

ق ال تفصيل                   د المطل اب تقيي دون سائر أنواع البدل االخرى ؛ ذلك أن بدل الكل من الكل ُيعدُّ من ب
ك     )الُمبَدل منه (المجمل ثم ان اإلبهام فيه يقع في       ه، فقول د اهللا        : (ال بالنسبة الي ا عب دا اب ان ) رأيت زي
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د (ظة   فان اإلبهام سيقع في لف     ) ابا عبد اهللا  (حذفت فيه بدل الكل وهي لفظة        سبة       ) زي سها ال في ن نف
أن         ك ب د؛ ذل ى زي د (الرؤية ال سامع الن                 )زي ى ال بهم األمر عل سه فُي ره باالسم نف شترك مع غي د ي ق

دل الكل                          ) زيد( وَرد ب ذا ُي سه؛ ل ون االسم نف سه يحمل راد جن ا  (ماهية شائعة بين مجموعة من أف اب
ام ب       ) زيد(لتقييد  ) عبد اهللا  ا اإلبه ون اسم        اللفظة المطلقة ليزيل عنه ا من مجموع من يحمل إخراجه

د اطالق     (؛ لذا آان بدل الكل في هذا الترآيب         )زيد( دا بع ع في اللفظ ال             ) تقيي ام وق د إبه ا بع وتبيين
  .بالنسبة

ه                        اب تفصيل المجمل ؛ الن ام ال من ب اما بدل البعض من الكل ٍٍفهو من باب تخصيص الع
اآلت الرغيف    : المحكوم ابتداءً ، فإذا قلت    يؤدي وظيفة اخراج بعض ما وقع عليه الحكم من الكل           

م           )ثلثه(ثلثه، فان لفظة     اقيين من الرغيف و أثبتت الحك ين الب التي هي بدل بعض قد أخرجت الثلث
ام                ذا خصصت بعضا من الع الى        )الرغيف (على الثلث المأآول فحسب وبه ه تع ه قول  �((، ومن

��� ����� ����� ���� �������� ���� 
�������� ������� �������(()بحانه  )١ رض س ة ف ة اآلي ي بداي  فف

ة  ة بدالل اس عام ى الن م الحج عل ـ(حك صلة بلفظة ) ال اس(المت ع ) الن شمل جمي تغراقية ت وهي اس
ذلك                       أخرج ب د بالمستطيع ف ا بع ه سبحانه خصص الحج فيم د ان تثناء ، بي أفراد الناس من دون اس

دل    غير المستطيع من اداء هذا الفرض واثبت ال    بعض  (حكم على المستطيع فحسب باستعماله لب ال
ا هي    )٢())ذآر الناس ثم أبدل عنه من استطاع اليه سبيال     ((فنجده  ) من الكل   وداللة التخصيص هن

ة     التخفيف عن الناس من فريضة الحج ، فلو لم يخصص ببدل البعض لوجب الحج على الناس آاف
ستطيع ( ر الم ستطيع و غي ذه ا )الم ؤِد ه م ي ن ل ه   ، وم سوغ ، لكن ان الم ا آ ضة يحاسب مهم لفري

ى                البعض المستطيع فيكون المعن ى من استطاع       ((سبحانه لعظم رحمته بالعباد خصص ب وهللا عل
ا                )٣())من الناس حج البيت     فنقول ان بدل البعض وان آان بيانا للعام بيد انه ال يفصل مجمال، وإنم

ام           تنحصر وظيفته في اخراج بعض ما وقع عليه الحكم من ال           ه إبه ع في بعض ال يق عام ثم ان بدل ال
ام               ام يكون في اللفظ الع ه   (في النسبة وإنما اإلبه َدل من ـ           ) الُمب ه يكمن في تخصصيه ب دل  (وبيان ب

  )  .البعض
تكلم                       ه الم ا قال د عدوال عّم و يع اما بدل المغايرة وهو بدل الغلط و االضراب و النسيان فه

و             الى قول اخر  ، وليس في األمر ثمة إبها          سامع، فه تكلم ال ال دى الم ا حصل ل م و إنما اإلبهام  هن
جاء : (عمرو، فتغدو مقولته    : جاء زيد ، ثم يعدل عن هذا فيقول       : قد ُيخطيء في َمن جاء في قوله        

ه                      ) زيد عمرو  م تدارآ تكلم ث ه الم ع في أ وق ا هو خط ي، وإنم ى المتلق وهذا ال يوجد فيه اي إبهام عل
  .في هذا الضرب من البدل أيضا  _ من هنا_البدل فال إجمال بالتصحيح عن طريق استعماله 

ة،      نقول إذا آان بدل االشتمال و التمييز يعدان من أدوات التفصيل للنسب الترآيبية المجمل
ا      فان من التراآيب ما ترد مجملة مبهمة من دون اشتراط ان يكون اإلبهام في نسبتها حصرا، وإنم

ه           قد يدخل اإلجمال الى الترآيب بأ      َدل من دل الكل من الكل شريطة أن يكون الُمب سره وذلك في ب
ه                       ك قول ب، ومن ذل ترآيبا متكامال، و ليس ذاتا او ماهية او حقيقة مبهمة لدى السامع آما هو الغال

الى   ���� ����� ������������ �����((تع
���������� �������������� ������ 

�������� ������������ ��������� 
��������������� ��������� �(()ب ) ٤ نلحظ ان الترآي ف

ي                ) يسومونكم سوء العذاب  ( دل الكل الترآيب صَّله بب مجمل يحتمل أآثر من معنى بيد انه سبحانه ف
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ارة       ) يذبحون ابناءآم و يستحيون نساءآم    (بقوله   ذاب     (فأوضح المراد من عب سومونكم سوء الع ) ي
  .ة قيدا على النسبة وإنما سرى اإلبهام  الى الترآيب بجملته  ولم يكن اإلبهام في هذه العبار

ك                    وم المجمل وذل مما تقدم نصل الى أن النحاة قد احدثوا طفرة نوعية في خصوصية مفه
ويين وبعض             د اللغ رد عن بلفتهم الى قسيم جديد له ، فبعد ان آان يدور في حدود منطق اللفظ المف

د آسروا ه     اة ق ان النح اء االصول ف وم    علم ا مفه د )الترآيب المجمل (ذا المنطق ليؤسسوا لن ، فق
م في                  ة له ا موضوعات متفرق را في حناي ك نث ان ذل ول وان آ ه الق حدوه ضمنا و فصَّلوا في امثلت
مدوناتهم التخصصية، ليكونوا بذلك اول من قال بوجود مفهوم للمجمل في نطاق الترآيب اللغوي               

 .  
  :ي اصطالح البالغيين ف) المجمل ( مفهوم : الفرع الثالث 

  
بيل          ى س ان عل ديثهم وان آ ي ح ي ط ل ف وم المجم ى مفه ارة ال ين االش ت البالغي م تف ل
وان                             وم المجمل تحت عن نهم من ذآر لمفه ر ع ا ُأِث ك م التضمين تحت موضوعات اخرى من ذل

ه ( ام(او ) التوجي ون)االيه ين : ((؛ إذ يقول وجهين مختلف تمال ل الم مح راد الك و اي ن )١())ه م
ه                   الم ا ،فيكون في ى في وقت مع ر من معن ى أآث الكالم  ((عنى،وآذا الحال للمجمل فهو ينطوي عل

ه ( فأآثر،ولربما أراد البالغيون من تسمية المجمل بـ       )٢())محتمال معنيين على حد سواء     او ) التوجي
ام( ي     ) االيه ة ف ات متباين وه واتجاه ى وج ي ال ن المتلق ع ذه ى دف اه ال ؤول بمعن ه ي و ان التوجي ه
ذا األمر مع                 ا راد من الكالم،وآ ذلك ادراك أي وجه ُي ام (لمعنى فاليسع المتلقي ب ي   ) االيه و يعن فه

ى                              سامع في المعن وهم ال ى ت ا يفضي ال ان مم رة مع ين آث ى الكالم الضطرابه ب ام عل دخول اإلبه
  .ملالُمحَتَمل،فكأن في اطالق البالغيين لهاتين التسميتين على هذا المفهوم نصيبا من معنى المج

وم المجمل ؛ إذ  ه لمفه ي بيان اء البالغة ف ره من علم ان أوضح من غي د آ وي فق ا العل ام
ام (أطلق عليه مصطلح     ى صنفين      )٣()اإلبه ده عل ان عن ر     ((االول وهو  :  وآ ا من غي ا ورد مبهم م

رة        ... تفسير   ه من المحتمالت الكثي ا                 )٤())لما في ا، ام ى واحدة منه ا الوقوف عل  التي يصعب معه
وي نجد ان           )٥())اإلبهام الذي ظهر تفسيره   ((فهوالثاني   ة العل  وبيانه في النص، من النظر في مقول

ا يبقى                          ى ان من المجمل م ه عل ة ؛ إذ تنبَّ في قسمته للمجمل وتصنيفه اياه على صنفين التفاتة لطيف
صَّ            ا ُيف ه م شفه، وان من ه ويك ل على إجماله من دون ان يأتي عليه ما يوضِّح غموضه ويزيل إبهام

ان                     ك ب ببياٍن الحٍق عليه، من هنا يظهر انه ليس آل مجمل يلزم ان يكون له تفصيل بالضرورة؛ ذل
ال   ن اإلجم وي  _م ة العل ى مقول سا عل اِء     _ تأسي ُض علم اطر بع د ش ه، ولق ه البت صيل ل ا ال تف م

بهم ظ الم سام اللف ديثهم عن اق ي معرض ح ك ف ذه وذل ه ه ي التفاتت وَي ف دو ان *االصوِل العل ، ويب
ه         العلوي قد ادرك تمام االدراك بان المجمل اليمكن للترجيح ان يتحقق فيه البته؛ لذلك اصطلح علي

ال في الخطاب هي شحذ ذهن المتلقي                          )اإلبهام(بـ   اة من مجيء اإلجم دة المتوخ رى ان الفائ ، وي
ا واجل    واثارة الرغبة والشوق في نفسه لمعرفة المعنى المراد؛ لتكون المعرفة بعد الجهل اشد ثبا               ت

اعلم ان المعنى المقصود إذا ورد       : ((مقاما لدى السامع من ان يأتي البيان اليه ابتداء؛ يقول العلوي          
ام،                        ة اإلبه ى جه سمع عل رع ال ه إذا ق ك الن في الكالم فانه يفيده بالغة ويكسبه اعجابا وفخامة؛ وذل

ه آل مذهب             ك    )٦())فان السامع له يذهب في إبهام ام او    ((؛ ذل ان اإلبه رٍة         ب سامع في حي ع ال ال يوق
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ى                        ه واالطالع عل ى معرفت شتاق ال ه وت زع الي سه تن وَتفكٍُّر واستعظاٍم، ِلما قرع سمعه، فال تزال نف
  .)١())آنه حقيقته

ـ             ى المجمل ب ام (وإذا آان العلوي قد اصطلح عل دَّه في موضع اخر من        ) اإلبه د ع ه ق فان
 الواحدة الدالة على أآثر من معنى واحٍد مختلفًة في          هي اللفظة ((؛إذ حدَّه بقوله    ) األلفاظ المشترآة (

ان المجمل هو           ) حقائقها( فيريد بقوله    )٢())حقائقها على الظهور بوضع واحد     ه ب نفهم من ا، ف معانيه
  .اللفظ الذي احتمل أآثر من معنى بلحاظ تباين المعنى ووحدة اللفظ

   من دون التصريح به ونشهد عند علماء البالغة في موضع اخر ذآرًا لمفهوم المجمل
م عن   ي خضم آالمه ك ف ضا وذل صل(أي ي ) مباحث الف صل ف ات الف ون ان احدى موجب إذ يؤمن

ه                     ذي في الخطاب العربي هو تفصيل المجمل ومن هنا آانوا ينظرون الى المجمل بوصفه الكالم ال
راد         (( را للم ه و تقري ا ل ر دفع الم اخ ؤتى بك وز في وهم للتج وع ت ل  ٣))ن صِّله و يزي ه؛  يف إبهام

ى                   ) التجوز  (ويقصدون بـ    ر معن ه غي ى فيجوز ان يكون ل قابلية الكالم لالنفتاح على أآثر من معن
ارة عن          ه، او هوعب دلول من ه يمسك بالم ه؛ لعل بيال الي ه س سلك بذهن سامع، وي ه ال يمكن ان يتوهم

ه             )٤())نوع خفاء فيقصد الى إيضاحه     (( ذي في د يكون في الكالم ال وع تقصير في  ((، وق نظم   ن اد ب ع
سريعة                      )٥())اوفى منه  ذه االشارات ال اة، ومن ه ه المبتغ ر عن داللت  معنى و اوسع نطاقا في التعبي

و                          ردات، فه ع في المف ا يق ع في التراآيب آم لعلماء البالغة يمكن ان نستدل على أن المجمل قد يق
ضا ال أي ز اإلجم دخل الترآيب حي ل يمكن ان ي ط ؛ ب ردة فق ى نطاق المف يس حصرا عل ون ل  فيك

اه تفصيال ؛ إذ ان المجمل                       اء معن مبهما قابال الستيعاب أآثر من داللة ؛ لما فيه من تقصير في ايف
اء البالغة             لديهم هو الكالم الذي دخله التجوز و التردد في تفصيل داللته ، ولقد سبق القول ان علم

د       م ق ر انه رى غي ات وموضوعات اخ ت عنوان ضمنا تح ل ت وم المجم وا لمفه د عرض روا ق  ذآ
ا       صنفاتهم التخصصية فإن ا م ا تتبعن ا،وإذا م روه تلميح ا ذآ ضا آم صريحا أي ل ت صطلح المجم م
شبه من حيث                   سنظفر بذآر لمصطلح المجمل تحديدا وذلك في تقسيمهم للتشبيه على أساس وجه ال

ذا                 ى ه شبيه عل ان االت ـ   ) مجمال و مفصَّال      ( ظهوره و خفاؤه في عملية التشبيه ، فك ، المجمل   ((ف
شبه (( او  )٦())هو ما لم يذآر وجهه     ـ    )٧())هو ما خفي منه وجه ال ا المفصل ف ه     (( ام ا ذآر في هو م

نح المتلقي           )٨())وجه الشبه  ا يم شبه مم وع االول من الحذف لوجه ال  ؛ فكأن اإلجمال متأٍت في الن
ى معن                     ى مشروعية في تعددية معاني وجوه الشبه؛ فيذهب ذهنه مذاهب شتى من اجل الوصول ال

ال     _ههنا  _ يقرُّ عليه دون غيره، فكان موضع الحذف        ) وجه شبه ( ذي اورث اإلجم بهم (هو ال ) الم
.  
اء                             ؤثر علم شبه وي ه وجه ال ذي خفي في د تفصيال للمجمل ال اما التصريح بوجه الشبه فيع

ا ان الجملة أسبق دائم ((البالغة التشبيه المجمل على المفصل فيرونه أبلغ من صاحبه تأسيسا على   
ذهن                 )٩())للنفس من التفصيل   دواعي شحذ ال  فالنفس الى المبهم أشوق منها الى التفصيل الواضح ل

  .و تفاقم الرغبة في داخل السامع لمعرفة المراد بدقة 
ى         ل عل شبيه المجم سمون الت ان يق اب البي د ارب ي(ونج اهر و خف ي) ظ ول القزوين : إذ يق
د نحو(( ل أح ه آ ه ظاهر يفهم د: فمن د أس ه اال الخاصةزي ي ال يدرآ االول )١٠())،ومنه خف ال (( ف
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 اما الثاني فله حاجة الى تأمل و         )١())يخفى على احد ان المراد به التشبيه في الشجاعة دون غيرها          
   .)٢())خفي ال يدرآه اال من له ذهن يرتفع به عن طبقة العامة((طول نظر و تعدد معان؛ النه 

شبه         ه ال ان وج ا آ ع م ول ان وض ادر    نق ة و التب صَّال بالبداه ه ُمف ي  _  في ِذَف ف و إن ُح
ل؛ الن             _  الترآيب التشبيهي  صنٌف من اصناف التشبيه المجمل يفضي الى التقاطع و مفهوم المجم

زيد اسد ،    : وهذا غير متأٍت في قولك    ) اإلبهام و تردد المعاني و خفاء القصد      (من خواص المجمل    
اء                    وإن ُحِذَف منه وجه الشبه ؛ الن وجه         ا بعلم ان حري ذا آ ادر؛ ل ة و التب ه بالبداه وم من شبه مفه  ال

ى القصد                   النظر ال ك ب البيان ان يجعلوا هذا الصنف من التشبيه في التشبيه المفصَّل ال المجمل وذل
شبه            ه وجه ال ِذَف في ا ُح دوا آل م ا بالترآيب فع دون النظر الى الترآيب، فقد انشغل البالغيون هن

م            مجمال حتى وإن لم يتح     و انه سان ، ول ه آل ان ه يفهم ى ل قق فيه معنى اإلجمال وآان ظاهر المعن
ا للترآيب                   سها التي اولوه ة نف وه العناي ه وأولََ ا _تنبهوا على القصد من ان ظاهر        _ هن ا آ وا م لجعل

  :المراد منه من التشبيه المفصَّل ، فيغدو التشبيه المفصَّل لديهم على قسمين 
  

د           : لشبه فعرف المراد منه بالذآر آقولك       ما ُذِآر فيه وجه ا    : االول   د زي ة،و ي سيم رق د آالن طبع هن
  .آالبحر جودا 

ذآر و التثبيت                   : والثاني   ادر دون ال ة والتب ه بالبداه راد من شبه و عرف الم ه وجه ال ذَآر في ما لم ُي
ارة وهو                : آقولك   شبه من العب شجاعة (زيد اسد، فان السامع يفهم وجه ال ة من دون ا     ) ال ن بالبداه

ى                   د عل يذآر المتكلم ذاك الوجه ، ويعد النوع الثاني أبلغ من االول؛ الن معرفة وجه الشبه فيه تعتم
ذا الوجه                     ات ه تكلم بثب ذهنية المتلقي فكان المتلقي بفهمه لوجه الشبه تفصيال بالتصور؛ يقرُّ مع الم

صور  ي بت ل المتلق ن قب شبه م ات وجه ال ي اثب ذا تعاضد ف ن ه ق م َشبَّه فتحق تكلم للُم ه و الم ه للوج
  .تعويال على ذهنية المتلقي 

ى                            ه عل شبه و خفي القصد من ه وجه ال ا حذف من ى م ه عل َصر في اما التشبيه المجمل فُيقَت
  .المتلقي فتعددت في ذهنه الوجوه دون االقرار على شيء منها  

ضلية       ((وبهذا يتحقق اإلجمال عند البالغيين عند            ياء متناسبة    استحالة تعيين اوَّلية او أف أش
  . في المعاني  )٣())متساوية، اوهو التناسب المانع من تمييز يصح معه التفاوت

  
دهم                    ه عن ان مفهوم ا فك  مما تقدم نصل الى أن البالغيين قد ذآروا مصطلح المجمل تلميح

ى مع شرط             هو الكالم الذي احتمل أآثر من وجه مضموني او هو اللفظ الذي احتوى ازيد من معن
ضا                  تباي روه تصريحا أي ن المعنى ووحدة اللفظ وآما ذآر البالغيون مفهوم المجمل تلميحا ، فقد ذآ

ا هو خفي القصد في                               ان مع م ا هو ظاهر البي وا م غير ان ما يؤخذ عليهم في التصريح انهم جعل
سيمهم                             ا هي الحال في تق ه آم بهم في ا هو م قسم واحد فعَّدوا ما آان مفصال في الذهن من جنس م

  .       بيه المجمل  للتش
  
  
  

  :في اصطالح المفسِّرين ) المجمل ( مفهوم : الفرع الرابع 
ة اضاءات                 سيرهم للنصوص القرآني ا     قد يلتقط من اقوال المفسَّرين في معرض تف ر لن تني

اني         ل مع ا يحتم ه م ل بأن ي المجم ري ف ايراه الطب ك م ن ذل ل وم وم المجم داخل لمفه بعض الم
ق                    وهذا القول غير    )٤(شتى، ه اللفظ المطل دخل في شابه إذ ي وم م جامع النه ينفتح على أآثر من مفه

                                                 
 ٩١: علم البيان :  عتيق - 1
  ٩١: ن  . م - 2
  ٩١: علم البيان :  عتيق - 3
 ٥/٦٣:جامع البيان : الطبري :  ينظر - 4



  

سَّر،        ول ان  ) ١(والمؤول والمشترك عموما،ويعرفه في موضع اخر بأنه ما ُترِجم من الكالم بالُمف نق
ى    دَّه الطوسي عل ين ح ا،على ح ي وقت مع ل ف ق والمجم ام والمطل ى الع ق عل وم ينطب ذا المفه ه

ه          )٢()) على المراد منه مفصَّال    ما الينبيء ظاهره  ((أنه رجيح في ة الت وتأسيسا على هذا انعدمت قابلي
  .)٣(لمعنى معين وقد سالم الطوسي على هذا المفهوم غير مفسٍِّر من ُمفسِّري النص القرآني

ول              ا إذ يق ى حد م وم المجمل ال ى مفه اما الراغب االصفهاني فقد آان أقرب من سابقيه ال
ر ُمَخلَّصة      حقيقة المجمل هو ال   ((ان   رة غي و من جنس الكالم     )٤())ُمشتمل على جملة أشياء آثي  فه

د     الذي خفي بيانه وتفصيله للمتلقي؛ لتشابك المعاني فيه دون قدرة على تخليص معنى دون اخر،بي
اريف المفتوحة             ان هذا التعريف الذي جاد به الراغب للمجمل ال يسلم من مؤاخذة ؛إذ يعد من التع

  .صالحية انطباق على أآثر من مفهوم مناظر للمجمل مما سواه  أيضا؛ لما له من 
شابه (بـ  ) المجمل(ونجد ان ِمن المفسَّرين َمن خلط مصطلح         رازي؛ إذ ينص       ) المت وهو ال

ه                ((على ذلك بقوله     سبة الي ة اللفظ بالن ا يكون دالل ذي اسميناه المجمل وهو م اما المتشابه وهو ال
ى          والى غيره على السوية، فان دالل      ا عل ة هذه األلفاظ على جميع الوجوه التي تفسَّر هذه األلفاظ به

ا من جنس           * نقول ان المجمل يختلف عن المتشابه في جملة وجوه         )٥())السوية ؛ وإن اتفقا في انهم
دأ                  ه اشترط مب رازي ان دو من تعريف ال افؤ (اللفظ المبهم، ويب سوية (و) التك اني في      ) الت ين المع ب

رى المجمل     )المجمل ( المبدأ من اهم األسس التي ينهض عليها مفهوم          اللفظ المجمل ويعد هذا    ، وي
ى   )٦(في موضع اخر بأنه اللفظ الذي يحتمل أآثر من معنى دون ترجيح على حٍد سواء،               وهذا المعن

ا          ة فيم اني المختلف يؤيد آالمه السابق؛ إذ اليسمح اللفظ المجمل بالترجيح بين معانيه؛ الن تلك المع
  . فيه على السويةبينها متطابقة

المجمل  ((ومما رصد عند المفسَّرين من معنى للمجمل مانجده في مقولة القرطبي من ان               
ذا            )٧())ما ال يفهم المراد منه     د ان ه ام، بي  وهذا يدل على أن المجمل ينطوي في مفهومه على اإلبه

د ان  ا نج ن هن شابه ، م ام و المت ق و الع ظ المطل ى اللف اق عل ل لالنطب ول قاب م الق د فه ي ق  القرطب
سَّرين   ) ٨())ما آان يفتقر الى البيان((المجمل بأنه    ة من المف ا   )٩(وقد وافقه في هذا الفهم جمل و م ،فه

ه ،            ٌل من محامل ه               )١٠(ال يمكن ان يتعين فيه محم ردد في ى أن اللفظ المجمل تت رار عل ذا اق  وفي ه
ا            ى      وجوه و محامل عدة ال يُعن للمتلقي االرساء على حٍد واحد منه ه عل ، وفي موضع اخر عرف

ذا التعريف              )١١())لم يوضع في اللغة لمعنى معين     ((أنه اللفظ الذي     شهد له ه، و است ه علي ستبأن ب  ُي
ذه اللفظة                      ) الحين(بلفظة   دة ه ا تكون م ي محدد و إنم إذ يرى عدم امكانية قصرها على وقت زمن

ين بمع      م يتع ة ل ي اللغ ا ف سامع؛ الن الوضع االصل له دى ال ة ل د   مجمل داًء، ونج صَّل ابت ى مف ن
صطلح           ت م ضعها تح م ي ي ل ة الت ذه اللفظ ه له ي رؤيت ارس ف ن ف ع اب ا م ذا متوافق ي به القرطب
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ل( ظ        ) المجم نس اللف ى ج ا ال ا ارجعه ي وإنم ل القرطب ا فع شَتبه(آم ادل   ) الم ل المع ذي يمث ال
   .)١() المجمل(الموضوعي لمصطلح

ا ال               من العرض السالف لمقوالت علماء التفسير في         ديهم مم ى أن المجمل ل المجمل نصل ال
ر      ن غي ه م اني في ساوي المع ان؛ لت ى البي ِر ال ه و افُتق راد من م الم د أبه ه فق د معاني ه الح ين في تعي
ًا إال                    ى مفصَّال بّين درك من ظاهره معن ه ان ي سع المتلقي مع ًا الي تخليص، واختالطها فيه اختالط

  .بكالم الحق عليه مفسِّرًا إلجماله  
  :في اصطالح األصوليين ) المجمل ( مفهوم : رع الخامس الف

رهم     لقد آان علماء االصول أآثر اتساعا في عرضهم لمفهوم المجمل و اوفر حظا من غي
دوناتهم                           ا في م ك تطبيقي اظ؛ إذ نجد ذل ة األلف ايتهم بدالل ى شدة عن في هذا الشأن، وذلك تأسيسا عل

وان   ت عن ي (تح دليل اللفظ ث ال اد ) مباح ث ؛     فاليك ذا المبح ن ه م م دون تخصصي له و م يخل
اظ،                        ة األلف د صنفا من اصناف دالل ا زال يع فالغرابة من ان يستغرقوا في بسط مفهوم المجمل م
ة      ى مالحق ة وحرصهم عل االت الداللي ي المج ق االصوليين ف ي تعم ذآر ان داع ن ان ن د م والب

ي  شريع الت ضايا الت ك بق اط ذل ى ارتب ؤول ال صها ي ة وتشخي ل محور الدالل ا زالت تمثِّ آانت و م
جهودهم الفكرية ونشاطاتهم التخصصية من هنا فرضوا على أنفسهم رقابة شديدة و دقة عالية في     

اب اهللا،         ((التعامل مع النص على وفق ضبط الداللة العربية حتى           ى من آت ال تتصادم الفتوى بمعن
وله    نة رس ع س ارض م ا   )٢())او تتع ل لن ذا يعلِّ ة البيئ (( وه ضمون ال  عناي ولية بالم ة االص

  .)٣())بالشكل
ه                  صَّلوا في را في مصنفاتهم  إذ ف وم المجمل آثي ة ان تعرضوا لمفه و آان من شأن هذه العناي

ول هو                           اجي في المجمل إذ يق ك حد  الب ر موضع ومن ذل م   ((القول وعرضوا له في غي ا اليفه م
ه        المراد من لفظة لوقوعه على اجناس متباينة مختلفة، فال يمكن            د بيان ه إال بع ، )٤())امتثال األمر ب

ق          أن المطل ك ب انع؛ ذل ر م و غي وم فه ن مفه ر م ى أآث اق عل شروعية االنطب ه م د ل ذا الح ان ه
والمشكل والخفي والعام  يمكن ان يندرج تحت هذا الحد، فنجد من هذا ان حد الباجي للمجمل هو                    

زدوي في اص                 ه الب سه، وعرف يِّن للمجمل نف ه      مجمل بعينه غير ُمب ى أن ه      ((وله عل ا ازدحمت في م
م                            م الطلب ث سار ث ى االستف الرجوع ال ل ب ارة ب نفس العب درك ب تباها الي راد اش تبه الم المعاني واش

ل رجيح  )٥())التأم ه الت ن مع ذي اليمك د ال ى الح اني ال ه المع رت في ا آث ل م ظ المجم نفهم ان اللف  ف
سه           والتمييز بين معنى واخر فاشتبه األمر على المتلقي الن ال          بيان ال يمكن ان يفهم من المجمل نف

ه                      ا يؤخذ علي ر ان م ذا في المجمل غي ه ه لشدة إبهامه وغموضه، ويبدو ان البزدوي قد اجاد بقول
ل                             سار من الُمجِم ى المجمل إال باالستف ان معن ى بي ة الوصول ال دم امكاني داًء بع رَّ ابت هو انه قد اق

ه؛            نفسه، بيد انه سوَّغ عملية الوصول الى بيان ا         سليم ب ا اليمكن الت لمجمل بالطلب والتأمل وهذا م
ذا                        ى ه ه عل د تنب سه، وق ذلك بأن اللفظ المجمل اليمكن بلوغ معرفة المراد منه إال من المتكلم به نف

ه  ول في دِّه للمجمل إذ يق اء ح ي اثن سار من ((السرخسي ف ه اال باالستف راد من م الم ظ ال يفه هو لف
ه يعرف ب          ذا ان                  )٦())هالمجمِّل وبيان من جهت ل، فنجد به وب من اللفظ المجم ى المطل ك المعن  ذل

ة                          ده بدق م اللفظ المجمل وتحدي ا في فه ا قائم د أساس السرخسي قد وضع شرطا لمفهوم المجمل يع
ا من    _ وإن آان قد فاق البزدوي في هذه االلتفاته    _غير انه    لم يوضِّح مفهوم المجمل توضيحا جلي

ش            ى حين نجد ان ال دَّه للمجمل             حيث هو هو، عل ا في ح ولين مع د جمع الق زدوي   _اشي ق ول الب ق
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ه إال           ((إذ يقول   _ والسرخسي راد ب ى الم ا فصار بحال اليوقف عل ا احتمل وجوه المجمل وهو م
  . نفسه)١())ببيان من المتكلم

اللفظ الصالح الحد معنيين الذي ال يتعين معناه ال بوضع           ((وعرف الغزالي المجمل بقوله انه      
ى حين            )٢())بُعرف االستعمال اللغة وال    ين عل ى احد معني  ان هذا التعريف يقيد المجمل بداللته عل

ا                      ا آمن ا إذا م ان المجمل قد يدل على جملة معانٍ وال يمكن تحديده بالداللة على معنيين فحسب؛ الن
دَّة من المع                       د حددنا صالحيته لواح ا ق ه النن ول بإجمال اني بمقولة صالحيته الحد معنيين انتفى الق

  .دون اآلخرى  
سبة            ((وذهب اآلمدي الى أنه    ى اآلخر بالن ة الحدهما عل رين ال مزي ى احد أم ة عل ه دالل ا ل م

ة المجمل وهو             )٣())اليه ى احد شروط معرف افؤ ( فنجد ان اآلمدي قد اشار ال ول    ) التك سبة قب في ن
ى  المعاني الى اللفظ المجمل بأنعدام المزية الي واحدة منها ، بيد انه يؤخذ ع             ليه تحديده بالداللة عل

  . احد أمرين  أيضا 
سه ،             ((على حين حدَّ الرازي المجمل بقوله        ما افاد شيئا من جملة أشياء وهو متعيِّن في نف

ك    : ، قال   )٤(و اللفظ ال ُيعينه    اد ضرب رجلٍ                 : وال يلزم عليه قول ذا اللفظ اف اضرب رجال، ألن ه
دَّه    وليس بمتعين في نفسه فاي رجل ضربته جاز، ول      ا الطهر وح يس آذلك اسم القرء؛ النه يفيد ام

الى  ه تع ا قول ه ، وام ظ ال يعين دَّه، واللف يض وح ا الح  ��������((و ام
يِّن بحسب اللفظ             )٥())���������ا ر ُمتع سه غي م  )٦()) يفيد وجوب فعل ُمعيَّن في نف  نفه

ين          من هذا ان المجمل ما ال ُيعيِّن اللفظ معناه تفصيال و إنما هو               رازي ب رَّق ال د ف متعين بنفسه، وق
هي مَتعيِّنة من اللفظ و هي      ) رجال(على أن   )) اقيموا الصالة ((اضرب رجال، وقوله تعالى     : قولك

ة   ا لفظ سها، ام ة بنف ر مَتعيِّن صالة(غي ف  ) ال ذا التعري ول ان ه اللفظ ، نق سها ال ب ة بنف ي مَتعيِّن فه
ى مف   ق عل ا ينطب ق مثلم وم المطل ى مفه ق عل وعي ،   ينطب ارق الن اظ بالف ع االحتف ل م وم المجم ه

ا       ) رجال (آانت فيه لفظة ) اضرب رجال (فالمثال الذي ساقه     اللفظ آم ة ب ة وهي ليست مَتعيِّن مطلق
ا      دود واضحة فيه ة ال ح سها مبهم راد جن ين أف ائعة ب ة ش ى ماهي دل عل ا ت رازي ؛ ألنه حسب ال

وم              تميزها و تحددها و تفردها من غيرها ، وإنما هي مَتع            ا يق ق فحينم سها من حيث التطبي ة بنف يِّن
تكون لفظة  ذلك س دا وب ذي ضربه تحدي ين الرجل ال ) رجل(المخاَطب بضرب رجل سوف يتع

اين صفاتهم و                   ) التطبيق(مَتعيِّنة بـ    ى تب ال باللفظ؛ ألن اللفظ فيها مبهم يحتمل أآثر من شخص عل
د            فهي غي ) الصالة(اختالف خصوصياتهم ، وآذا الحال للفظة        ا عن ظ؛ النه ر مَتعيِّنة من حيث اللف

ا سبحانه                     ة التي يبتغيه دعاء واصوله التطبيقي العرب تدل على معنى الدعاء غير ان مالمح هذا ال
ة من                           ا هي معروف سه ، وإنم ديهم في اللفظ نف ر واضحة ل أي تطبيق   ) االداء(من هذه اللفظة غي

التطبيق   الصالة نفسها فال يسع المرء معرفة أي نوع من أنواع ا           لدعاء هو الذي يريده سبحانه إال ب
و  وم وه ام مفه ى الحدث الع دعاء(، فمعن ال  ) ال ه اإلجم ع في ذي وق و ال ول وه د ان االداء مجه بي

ول    ن الرس صيله م اء تف لم  (وج ه وس ه وآل لى اهللا علي ام   ) ص صالة ام د ان ادَّى ال ه بع بقول
وم          ) رجل (ظة    ،وآذا الحال للف  )٧())صلُّوا آما رأيتموني ُأصلي   :((الناس ا مفه ام له ى الع ان المعن ف

يَّن                         ا يتع ة ،وإنم ى سبيل البدلي ع الرجال عل ه يصلح لجمي بيد انها غير متعينه تشخيصا باللفظ ؛الن
ا                          ق و المجمل هن ين المطل ارق ب ا الف التطبيق أي من شيء خارج اللفظ ، ام ضرب ذلك الرجل ب
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األ          اٍن            فهو ان المجمل يدل على معاٍن مختلفة مَتعيِّنة ب ى مع دل عل و ي ق فه ا المطل اللفظ، ام داء ال ب
  .ُمتَّحدة بالماهية مَتعيِّنة بالتشخيص تحديدا لمن وقع عليه الفعل ال باللفظ نفسه 

ه              ى أن ى         ((ومن االصوليين من عرف المجمل عل ه حت راد من سه من الم ستقل بنف ا ال ي م
انع ال        )١())يأتي ما يفسَّره   ر جامع و ال م ذا       بيد ان هذا الحد غي دخالن تحت ه ام ي ق و الع ن المطل

رد الخاص                ق و ي سَّر المطل د؛ فيف رد القي ى ي دا حت ا تحدي المراد منهم ستقالن ب الحد أيضا فهما ال ي
ى آل حال     _ المقصود من المجمل      ((فيفسَّر العام ، على حين رأى المظفر ان          ه      _ عل ل في ا ُجِه م

ه  ل في ا جه ا، و م ان لفظ صوده إذا آ تكلم و مق راد الم ال،و م ان فع صوده إذا آ راد الفاعل و مق م
ه              ا،            )٢())مرجع ذلك أن المجمل هو اللفظ او الفعل الذي ال ظاهر ل ان آالم صِّله من لفظه اذا آ  يف

األداء   ه ب ال(ويبين ـ         ) عم ه، ف ل إبهام اه و يزي ن معن شف ع ا يك ى م اج ال ال، إذ يحت ان فع اذا آ
ان               المجمل هو اللفظ الذي خفيت داللته على معناه ال        (( درك إال ببي اًء ال ُي نفس اللفظ خف ه ب مراد من

ة              ((؛ النه )٣())ممن صدر منه الكالم    ة او حالي رائن لفظي ال يدل بصيغته على المراد منه والتوجد ق
   .)٤())تبينه؛ فسبب الخفاء فيه لفظي ال عارض

شا    ((وذهب احد العلماء المحدثين في تعريفه للمجمل الى القول بأن            رع المجمل لفظ نقله ال
شرِّع(او ذا     ) الُم ي ه ا ف ون خفي صوص فيك ي الن تعمله ف د واس ى جدي ى معن وي ال اه اللغ ن معن م

يَّن      م ُيب ة                    )٥())المعنىاالصطالحي ما ل ائل وروده في لغ يلة من وس د عرَّف المجمل بوس  فنجده ق
و   ذا ه ه ه ن آالم صده م ذي ق اظ االسالمية(الخطاب؛ وال شرعية ) األلف ة ال سمى بالحقيق ا ت او م

صوم والحج      (ظة  آلف اة وال ة         ) الصالة والزآ ا من وجوه معرف ل وجه اظ تمث ذه األلف ا ، وه وغيره
اظ بالمجمل                  ذه األلف المجمل في الخطاب اللغوي ال المجمل نفسه، فكأنه يتحدث عن سبب تسمية ه

  .واليتحدث عن مفهوم المجمل فيها
ى أن         ومما تجدر االشارة اليه ان من علماء االصول وهو السيد الخوئي تح            ه عل د نبَّ دا ق دي

المجمل والمبيَّن بجميع اقسامه من الصفات الواقعية في اللفظ ، فاللفظ اما ان يكون مبيَّنا واضح                 ((
من المتكلم نفسه من هنا ُتَرد مقولة من         )٦())المعنى، واما ان يكون مجمال والعلم يكون طريقا اليه          

دا مجمل            انهما من األمور االضافية وانهما ليسا من األ       ((يرى   ا واح دعوى ان لفظ ة ب مور الواقعي
ه             ه ب د اخر لعلم ين عن اه ومب ه بمعن داً  _عند شخص لجهل ك الن الجهل بالوضع    _ خاطيء ج وذل

ه                       ى لفظ وعدم علم ان ،فجهل شخص بمعن ال والبي والعلم به اليوجبان االختالف في معنى اإلجم
ر         وإال لكان القرآن م    (()٧())بوضعه له اليوجب آونه من المجمل      ى العجمي غي جمال باالضافة ال

ة    ذا الكالم حصرا في               )٨())العارف باللغة العربي ى ه سا عل ال والتفصيل تأسي د ظاهرة اإلجم  فتع
ان                      اظ، ف اني األلف درآون مع ع ي ا فحسب؛الن الجمي داولين به اللغة الواحدة نفسها وبين ابنائها المت

ع الح     ديهم بواق ه      ُعرض لهم ما خفي المراد منه آان مجمال ل راد من وا الم م،وان َفِهم ال اللغوي له
ة                         اء اللغ ر ابن ة غي ا عدم معرف دون الحاجة الى موضٍِّح له آان من جنس األلفاظ البينة الداللة ، ام
ام                          ة اإلبه ال في شيء؛الن عل د من اإلجم ذا اليع م بأصل وضعه فه ا لجهله الواحدة لمعنى لفظ م

ة ا               ا في الشخص الجاهل بدالل ا         ليست في اللفظ وإنم را واقع ال أم ان اإلجم ا آ للفظ أصال،من هن
  .وواقعيا في اللغة الواحدة واليعد منه ما آان طارئا عليه من فهم غير ابنائه الناطقين به
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وم المجمل                          سطهم لمفه وا في ب د افاضوا و تعمَّق اء االصول ق ى أن علم مما تقدم نصل ال
ن سمح للط                  نهم َم سلم من مؤاخذات فم ى         وإن آان عملهم هذا ال ي ا معن ال بهم أن ُين لب والتأمل ب

نهم                      اني االخرى، وإن م ين فحسب دون المع ى معني ه عل دََّد المجمل بداللت المجمل، ومنهم َمن  ح
ال           ام  (َمن وضع حدا عاما للمجمل يسمح بدخول غيره فيه من امث ق و الع ذي    )المطل ،في الوقت ال

ًا،           آان  منهم َمن يقتصر بمفهوم المجمل على وجه من وجوهه دون                ا بيِّن دا مرآزي ه ح ان يضع ل
م                          اء االصول هو انه د علم ة للمجمل عن والت التعريفي ا يمكن ان ُيقَتَطف من المق وعموما فان م

ة    ردة اللغوي دود المف ي ح د ف ل يوج ى أن المجم وا عل ادون ان ُيطِبق ة(يك سب دون ) اللفظ فح
ل       الترآيب؛ إذ لم يؤثر عن احد منهم ذآر للترآيب المجمل في خضم حدي             ل؛ ب ثه عن مفهوم المجم

  ).  اللفظ(آانوا غالبا ما يصدِّرون آالمهم عنه بأنه 
ل     صطلح المجم د م ي تحدي ر ف ر الكبي م االث ان له دهم؛ إذ آ ن جه ذا ال يغض م د ان ه بي
ل                           سه؛ ب ه من اللفظ نف راد من ين الم وبيانه فهو عندهم اللفظ الذي يدل على أآثر من معنى و ال يتع

رد       ه                  ببيان خارج عنه ي اه المبتغى بدق صِّله ويكشف عن معن سه؛ فيف تكلم بالمجمل نف ه من الم علي
ع حصرا              ال واق بلهم وهي ان اإلجم اء ق متناهية،وقد تفضلوا بإضاءة لم يتعرض لها احد من العلم
ة في                     ا ان تكون متحقق في اللغة الواحدة وبين ابنائها فحسب ،فهو ظاهرة لغوية يشترط في وجوده

  .نفسها، والتكون األلفاظ مجملة من جهة فهم غير ابنائها االصليينألفاظ ابناء اللغة 
ايرة في                           ات مغ روا المجمل تحت عنوان ا ذآ را م ويين آثي ى أن اللغ مما تقدم آله نصل ال
ة               اء اللغ ون علم د شارك البالغي سه ، وق الوقت الذي النعدم فيه َمن ذآره منهم تحت المصطلح نف

ل  صفة ؛ إذ اوردوا المجم ذه ال ي ه ا  ف ة منه سميات مختلف ام ( تحت م ام، واإلبه ه، وااليه ) التوجي
سمة   ديثهم عن ق ي صدد ح سه ف روه بالمصطلح نف د ذآ ا، وق شبيه(وغيره ه ) الت ى أساس وج عل

شبيه مع اشارات                         ة الت شبه من عملي سألة حذف وجه ال ه في م د حصروا مفهوم الشبه؛ بيد انهم ق
ي الترآ ا لوجود المجمل ف وا به م نوَّه ة له وم طفيف ادوا بتأسيس مفه د اج اء النحو فق ا علم ب، ام ي

ك         ) الترآيب المجمل ( ستقال برأسه إذ جاء ذل وإن آان على ُعجالة ومن دون ان يفردوا له مبحثا م
دل (و) التمييز(في حنايا موضوعات ُمتفرِّقة لديهم منها        ا               )الب ه، ام ه وتحدثوا عن وا ل م مثَّل د انه ؛ بي

 من المفسَّرين فقد ُاثرِت عنهم إشارات لمفهوم المجمل إلُتِقطت           المشتغلون في نطاق النص القرآني    
ه                      ى  وقابليت ر من معن تيعابه أآث من طي تفسيراتهم، وآانت تدور على صالحية اللفظ المجمل الس
ا              ا، ام ان دائم ى البي ار ال ه سمة االفتق ا الزمت دهم م لالنطباق على محامل عدة دون تمييز، فهو عن

َر د أث اء االصول فق د ان علم روا من حدوده، بي ردة وأآث ي نطاق اللفظة المف وم المجمل ف وا مفه
اه                     ون التج م يمثل ر انه اك غي ا و هن يهم هن سلم بأسره من مؤاخذات يمكن ان ُتمسك عل عملهم ال ي
االمثل في تحديد مفهوم المجمل وذلك لوثاقته بمجال عملهم التخصصي ، ومن آل هذا نستطيع ان                

  :امال لجميع وجوه المجمل و هو على نوعيننخرج بمفهوم  نحسبه متك
  

اٍن                       :مفهوم المجمل اإلفرادي  _ ١ ة مع ه جمل رددت في ه فت ذي خفي القصد من بهم ال  وهو اللفظ الم
ى االخرى، شريطة ان ال تكون       متباينة تتكافأ في الداللة عليه على حٍد سواء فال مزية الحداها عل

ة        مؤس) بدلية(عالقة المعاني فيما بينها عالقة       ة  ) استغراقية (سة على توحيد الماهية، وال عالق مبني
صِّله و    ا يف رد م ى ي ال حت ز اإلجم ي حي ظ ف ى اللف دة ، ويبق ة واح سها دفع راد جن مولية أف ى ش عل

  .يوضِّحه من المتكلم بالمجمل نفسه لدى السامع
  
ب_ ٢ ل الترآي وم المجم ه او  :مفه سند الي سند و الم ين الم سبة ب ه الن ا أبهمت في و م ي  وه ا خف م

راد               صِّلها و يكشف الم القصد منه فكانت داللته مترددة بين جملة معاٍن تحتاج الن يرد عليها ما يف
  . منها تحديدا من المتكلم بالمجمل نفسه لدى السامع 

  
ه مصنفو المعجمات                            اد ب ا ج ين م ة ب صلة الداللي وي او ال رابط المعن وإذا ما شئنا تلمس ال

ادة     العربية من تلميحات للمجمل       وم                ) جمل (تحت م اء الخطاب العربي من مفه ه علم ا جاء ب وم



  

دور حول                   ه في بطون المعجمات ت شيء    (اصطالحي له فانا نقول ان معطيات ى ال شيء ال ) ضم ال
ه او هو            ) إجمال الحساب (و) الحبل(آما هو    ه بكليت ق جمع ه            (عن طري ا انتهى الي ى م ع عل ا وق م
ورجوع (،)والضم(،)والشمولية(،)الجمع(لى معنى   فيكون تلخيص ما جاؤوا به يتأسس ع      )التفصيل

ى ضده صيل ال الجمع  )التف ل ؛ف دلول االصطالحي للمجم ن الم صلة م ة ال ارات قريب ذه اإلش ، وه
ة هو               ًا في اللغ ه المجمل مفهوم ذي يتحقق علي يوحي بكثرة المعاني للفظ المجمل ، وان األصل ال

و  ى تن ل عل واء المجم مة احت ه،ثم ان س موليته لمعاني ذه  ش ة ضم ه سه عملي د نف و بح اني ه ع المع
ه                            زة في داخل اٍن مضمومة مكتن ة مع ى جمل ا اشتمل اللفظ عل ى بعض، وإذا م الدالالت بعضها ال

 ضد  -من هنا -على سبيل الكلية آان اللفظ مبهما لعدم امكان اقراره على معنى معين،فكان المجمل              
  . لمعنى واحد فحسب التفصيل الذي تقتضي َمَهمَّته التوضيح وإثبات الداللة

  
و        ل اصطالحا وه ى المجم رض لمعن ن تع ي م م العرب اب المعج ن أرب ين ان م ى ح عل
ا               در م دَّه اصطالحا بق م يح ة األمر ل الصاغاني بيد انه ادخل فيه ما ليس من جنسه، وهو في حقيق

ره والمجمل من القرآن وغي   : ((آان آالمه في هذا الخصوص تمثيال ألصناف اللفظ المجمل إذ قال          
ا هو مجمل            )) خالف المبين آالمشترك والمؤول    والمؤول الشأن له بالمجمل ،اما المشترك فمنه م

ى المجمل                        م يعرضوا لمعن ين ان ل ومنه ما ليس بمجمل؛ وعلى الرغم من هذا  فال نؤاخذ المعجمي
دود    ك؛ إذ ح نهم ذل ضي م ة التقت تهم المعجمي ه ؛الن مهم يس من ا ل ه بم وا ل م مثل اصطالحا او انه

ا               ) الوضعي (وظيفتهم تتوقف عند اعطاء المعنى اللغوي        ة صلة م ذا نجد ان ثم للفظ فحسب، وبه
  .بين المعنى اللغوي للمجمل والمعنى االصطالحي له 

  
  

  :    االتفاق واالفتراق بين اإلجمال واإلطالق و العموم : المبحث الثاني 
شتغل               ا الم داول به م         إن لكل علم من العلوم مجموعة مصطلحات يت ك العل ون في نطاق ذل

ا في                        ا تمعَّن إذا م شابه، ف ى حد الت مباحث  (غير ان هذه المصطلحات قد تلتبس مع بعضها بعضا ال
صدده    -) المجمل( عند االصوليين فإنا سنجد ذلك جليا ، فمصطلح          *)الدليل اللفظي  د   -الذي نحن ب  ق

اين         فهي تتماس   )العموم(و) المطلق(يقترب آثيرا من مصطلحات مناظرة له آـ       ة وتتب ه في جه  مع
  . عنه في اخرى 

وم                      ايتهم إليضاح المصطلح من حيث هو مفه وا عن د وظَّف والظاهر ان علماء االصول ق
ى                         ات ال شخيص المصطلح من حيث هو من دون االلتف فحسب، فكان عملهم ينحصر في حدود ت

وم  التفريق بينه وبين غيره،مما آل األمر مع بعضهم الى أن تجاوز حد المفهوم الى    اللبس في المفه
ز مصطلح                            ى وضع حدود فاصلة تمي ذا المبحث عل ذا سيعمل ه ى ه سا عل نفسه مع غيره،وتأسي

ة من حيث                 )المجمل( وم بدق يم المفه أن ترس ك ب اق (من غيره؛ذل راق (و) االتف سهم اسهاما    ) االفت ي
  .آبيرا في تحديد اللفظ المجمل عند وروده في الخطاب وتشخيصه بدقة 

  :اإلتفاق بين اإلجمال واإلطالق والعموم : المطلب االول 
ام                        ه اإلبه اللفظ في المجمل يعتري ام ، ف ان المجمل يتفق مع المطلق والعام من حيث اإلبه
ى حين أن            دِّد، عل د ُمح ة دون قي ه بحرِّي لتباين المراد منه ، اما المطلق فيدخله اإلبهام لشيوع ماهيت

ان  اإلبهام في العموم يكون في معرفة الكثرة ال  تي وقع عليها الحكم تحديدا اذا ما وردت من دون بي
اظ                  بهم مع االحتف أنهم من جنس الم شترآون ب ام ي ق والع مخصِّص،وبهذا نجد ان المجمل والمطل

  . بالفارق النوعي لطبيعة اإلبهام في آل واحد فيهم



  

دخلون تحت                 ا ي ا جميع ة   (ويلتقي اإلجمال مع اإلطالق و العموم في انه اهيم الكلي ) ١(،)المف

ان     يهم، فك الن آل لفظ منهم يشتمل على معان آثيرة غير محدَّدة مع تمايز الحيثية الكلية لكل لفظ ف
اللفظ    )مجال داللي مشترك(اإلجمال من هنا متفقا مع اإلطالق و العموم في      أن التخاطب ب ،وذلك ب

ى استغر                         ارة ال ذا اش ه وفي ه ة ل اني المحتَمل ع المع افؤ جمي ى تك دعو ال اني     المجمل ي ذه المع اقه ه
ق                 اللفظ المطل المتباينة على سبيل التساوي مرة واحدة،وآذا الحال فيما يخص التعبير عن الماهية ب
وم                ذا العم ه من وجه، وآ دل فيتناول ى سبيل الب ه؛ ولكن عل دخل في ا ي ففيه ملمح االستغراق لكل م

ذا    الُمعبِّر عن الكثرة غير المحدَّدة فيشمل أفراده على سبيل االستغرا          سه؛ ل راد جن ق الكلي لجميع أف
ى     ر عن    ) االستغراق (يمكن القول ان اإلجمال يصاحب اإلطالق و العموم  في داللته عل ذي ُيعبِّّ ال

  .الداللة الكلية 
  

ة        من هذا نجد أن هناك نقاط تواصل تمتد بين اإلجمال من جهة واإلطالق والعموم من جه
  :اخرى يمكن ضبطها تلخيصا باآلتي 

  
ذه الظواهر           تعد دالل   -١ ين ه ل والقاسم المضموني المشترك ب ام األساس األمث ة اإلبه

اللغوية جميعا سواء آان ذلك على مستوى الخطاب االلهي المعجز ام على مستوى              
  .الخطاب البشري المتداول 

ة في                        -٢ ة ال الجزئي اني الكلي رهم عن المع ام في تعبي ق والع يتوافق المجمل مع المطل
ذ ل ه ذا تحم شروعية الخطاب؛ وبه ة م تغراق(ه االصناف الثالث ذه ) االس د ان ه بي

من  ) االستغراق(المشروعية يستحصلها آل لفظ منهم بطريقته، فهم يجتمعون على      
ذا       ى ه ث وصوله ال ن حي ن صاحبه م نهم ع ل م رق آ وي، ويفت اه اللغ ث معن حي

 .االستغراق 
دأ       -٣ اني   (يتواطىء المجمل مع نظيريه على مب اج البي نهم     ) االحتي ى      فكل م ه حاجة ال ل

المفردة او بالترآيب       _مايقوده الى نطاق الوضوح      ك ب ان ذل فيخرجه من   _ سواء آ
  .موضع داللته الكلية الىحيز الداللة الجزئية المرادة منه

  
  
  
  
  
  
  
 

  :االفتراق بين اإلجمال واإلطالق والعموم : المطلب الثاني
فهوم؛ ذلك بأن المجمل هو     اما ما يفترق فيه المجمل عن المطلق والعموم فهو من حيث الم           

ى حد                       ه عل ة علي اللفظ المبهم الذي خفي القصد منه فترددت فيه جملة معان متباينة تتكافأ في الدالل
ى                          ة عل دا للدالل و اللفظ الموضوع وضعا واح ام فه ا الع سواء فال مزية الحداها على االخرى، ام

شمول واالستغراق من                 ى سبيل ال راد عل دَّدة         جميع ما يصلح له من األف ة مح ر حصر في آمي  غي
و ) ١(ما دل على أآثر من واحد،       :وقيل)٢(منها، ر         ((فه راد غي ه،مع آون األف راد مدلول ى أف دال عل ال

                                                 
وهي مباحث لغوية نظَّر لها علماء االصول وتعمَّقوا بها أآثر من عمل اللغويين انفسهم ) مباحث الدليل اللفظي* (

واستنباط االحكام ، لمساس ذلك بنطاق عملهم التمرسي الذي يعتمد على معرفة أصول تحليل الخطاب القراني 
  .منه مدََّعَمة باالدلة 
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اول            ((، وذهب السمرقندي الى أنه      )٢())محصورين ه يتن ام ؛ الن يجوز اطالق اسم المجمل على الع
د    ) ٣())جملة من المسميات ،ويستعمل في اإلبهام والخفاء       ى      فنجده ق ام مجمال،عل جوَّز ان يكون الع

ة االستغراق    (حين أن ثمة فروقا آثيرة بينهما سواء آان من         اء او حيثي جهة المفهوم او درجة الخف
  .وغيرها) او األدوات التي ُتبيِّن آل منهما

ه                 و أراد من قول ا ل ذر فيم ه الع تمس ل يجوز اطالق اسم    (غير ان السمرقندي يمكن ان يل
ام  ى الع ل عل ي     ا)المجم ى المعجم وي ال االصطالحي؛ الن المعط اه اللغ ل معن صد بالمجم ه يق ن

ياء                    ة أش ه جمل للمجمل هو مادل على جمع األشياء على جملة واحدة ؛فكأن اللفظ العام تنضوي تحت
؛ )المجمل (فيجمعها هو على سبيل اإلجمال؛ فيغدو مجموع هذه المسميات في العام هو المقصود بـ     

  .نفسهال أن العام هو المجمل 
دةأنواع،                          ين ع شترآة ب سها ،م ائعة في جن ة ش ى ماهي و لفظ دال عل ق فه اما مفهوم المطل

بيل   ى س ا عل ٍد منه ه أي واح م من صلح ألن ُيفه اق(ي ن  ) االنطب ل م د يقل ه قي رد علي الم ي دلي، م الب
  .)٤ (شيوعه،ويحدد المعنى المراد من المتكلم

اء ب           وا             واستنادا الى هذه الحدود فقد فرق بعض العلم م يتطرق م ل د أنه ق بي ام والمطل ين الع
ى أن                    رازي ال ذهب ال ذين المصطلحين والمجمل،ف ين ه ارق الحدي ب ى      ((الى الف ة عل اللفظة الدال

ان                          لبا آ ك الحقيقة،س ود تل ى شيء من قي الحقيقة من حيث هي هي من غير ان تكون فيها داللة عل
  .ذلك القيد ام ايجابا فهو المطلق 

د               اما اللفظ الدال على    ا يزي اول م ة بحيث اليتن رة تكون معين  تلك الحقيقة مع قيد الكثرة آث
ة   )٥())عليها ،فهو اسم العدد،وإن لم تكن الكثرة آثرة معينة فهو العام  ى الحقيق  اما اللفظ الذي دل عل

ي   ا ف ا آلي رط تباينه ع ش ة(م ي ) الماهي ا ف صات(ال جزئي ك  )التشخي زاحم تل ه لت راد من ي الم فخف
  .ن دون ان تكون له داللة على ماهية حرة او آثرة غير محددة فهو المجملالحقائق فيه م

ـ  دلي   ((ف ق ب وم المطل مولي وعم ه ش ام عموم افؤي،وان   ) ٦())الع ل فتك وم المجم ا عم ام
رد،                (( رد ف ى آل ف ه عل م في ي يحك شمول آل وم ال دل ،ان عم وم الب شمول وعم وم ال الفرق بين عم

ه            وعموم البدل آلي من حيث انه اليمنع         م في ه ، ولكن ال ُيحك شرآة في وع ال تصور مفهومه من وق
ر من                    اول أآث دل، وال يتن ببيل الب ى س ا عل راد يتناوله ائع في أف رد ش ى ف ل عل رد فرد،ب على آل ف

وم المجمل       ) ٧())واحد منها دفعة   ا عم ر      _ام ا التعبي ه            _ إذا جاز لن م في ي من حيث يحك افؤي آل فتك
ك         المحتملة ا _ المعاني_) األفراد(على   رة واحدة دون إحداث تمحيص لتل ا م ول آله لى سبيل القب

ه   دده وتباين ار تع ى باعتب ى المعن دل عل الفرق ان المجمل ي ى االخر، ف دَّها عل رجيح اح راد لت األف
افؤ، و دها  ((بالتك د يقي ر قي ن غي ة م ى الحقيق دل عل ق ي ة  ... المطل ى الماهي دل عل ه ي ام فان ا الع ام

ددها ار تع ة دون تباي) ٨())باعتب ا من حيث الماهي اين فيهم ق ال تب ام والمطل ا، فالع ة(نه ؛ الن )الكلي
ذا الحال                     المطلق يدل على ماهية ُمتَّحدة بين األفراد غير أنها تختلف من حيث الخصوصيات ،وآ
ا                               ي، ام ى سبيل الجمع الكل ه يأخذها عل د أن سها بي ات ُمتَّحدة في نف ة ماهي للعام فانه يدل على جمل

ه فيق     اين من حيث                       االختالف في ا المجمل فيتب ومي، ام ذا الجمع العم ة من ه ة المطلوب ع في الكمي
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ة              ) المعنى(الماهية   ه لكل ماهي فال يوجد فيه اتحاد في الماهية ، وإنما االتحاد فيه يقع في مسألة تقبُّل
ا ؛الن                        ل اخته ا يتقبَّ ا آم ا في ان المجمل يتقبَّله ة مع مباينته  سمته   من هذه المتباينات،فتتحد الماهي

  .تمنحه المشروعية في تقبل جميع الماهيات على حد سواء
اين من وجه     (وبهذا يكون أساس التفريق مؤسسا على مبدأ         ق     )التب ام والمطل فالمجمل والع

ن   ا م ة انهم ن جه ون م ي(يلتق ا  )الكل ات، ام ع الماهي مولي لجمي ام ش ث ان الع ن حي ون م ،ويفترق
ائعة        ه              المطلق فهو بدلي يتلقى ماهية واحدة ش افؤي في تحمل ا،على حين ان المجمل تك  في أفراده

  .للمعاني دون تمييز او ترجيح
العام في   ((وتأسيسا على أن المجمل تكافؤي والمطلق بدلي والعام شمولي يمكن القول ان             

يء عن                 ) ١())اللفظ ،واإلجمال في المعنى    ام ينب ضا؛الن الع ذه الخصيصة أي ويلحقه اإلطالق في ه
ـ (او اللفظ التي سبقته     ) جميع(و)آل(ي باللفظ نفسه مثل     معنى عمومه الشمول   سية،او الجمع    )ال الجن

سها،الن اللفظة             ) ٢(او االضافة، ) الـ(المحلى بـ  فكل هذه األلفاظ استدل على معنى العموم فيها من نف
هي التي دلت على العموم،على حين ان اللفظ المجمل والمطلق ال يعرف إجماله او اطالقه إال من                  

ا ذين           معن د ه ى اح ة عل اف للدالل ر آ دَّه غي ظ وح اللفظ؛ الن اللف المعنى ال ب ق ب سألة تتعل ه فالم
دَّه       المفهومين؛ إذ ال يمكن الوقوف على سمة في اللفظ توحي بأنه مجمل او مطلق،وإنما المعنى وح

ه _  د النظر الي ه   _ عن ي قول ثال ف وم م ا،فمفهوم العم ال او مطلق ظ مجم ة اللف ي معرف م ف و الحك ه
الى  �������� �������������� �������� ((تع

م ( إنما يفهم من اللفظ        )) 3���������أ من حيث هي لفظة إذ     )اجمعون (و اللفظ   ) آله
ال         ((نقل الرازي انه     ة فق ذه اآلي ة احتمل ان يكون سجد               : سئل المبرد عن ه سجد المالئك ال ف و ق ل

ال  ضهم،فلما ق م(بع م بأس)آله ر انه ال فظه ذا االحتم جدوازال ه ذا )٤())رهم س ذي أزال ه وال
ال اخر،وهو   ((،بيد )آلهم(االحتمال هو مفهوم العموم المستحَصل من اللفظ        انهم بعد هذا بقي احتم

ال              ا ق ظهر ان الكل   )اجمعون (انهم سجدوا دفعة واحدة،او سجد آل واحد منهم في وقت اخر ،فلم
ه لفظ      ) ٥())سجدوا دفعة واحدة   ره اهللا    )اجمعون (ة على سبيل العموم الذي اجادت ب ة الم ك تلبي ،وذل

ين               ة من اللفظت وم المفهوم ة العم ادت دالل م (تعالى، فأف ه        ) أجمعون (و) آله ة ل مدى طاعة المالئك
ارق في مستوى االداء                       ا نلمس بوضوح الف سبحانه؛ إذ اليتوانى منهم أحد عن أداء امره البته، آم

تثناء ودون   )آلهم(الداللي بين اللفظتين العامتين؛ ذلك بأن لفظة     شمولية دون اس  أفادت اداء الفعل ب
ا،                 ) اجمعون(ملمح زمني، على حين ان لفظة      ع في وقت مع ى اداء الفعل من الجمي قد أعطت معن

ا   ا ووقت ّصور الحدث تطبيق ذي ي ر ال ظ الُمعبِّ اء اللف ر بانتق ي صياغة التعبي ذا روعة ف ي ه ان ف فك
  .بداللة العموم من اللفظ

وم  ه العم م من ا يفه الى  ومم ه تع ظ قول ن اللف ضا م  ��� ����������(( أي
��� �������� ���� ������ ��� ��� ����� 

������� ��������� ����������� ���������� 
������� ���������� ��������(()ة )٦ د ان لفظ  فنج

سان( دخول   )االن وم ل ى العم ة عل ـ(دال ة ) ال ا الدال سية عليه شمول  الجن تغراق وال ى االس  عل
يء            و مج ا ه ه عموم ضد آون ا يع سه، وم ظ نف ن اللف َشخٌَّص م وم ُم ذا العم نلحظ ان ه للجنس،ف
وم                   ر الخاسر من عم ه غي ام فخصَّص ب االستثناء بعد هذه اللفظة وهو من أدوات التخصيص للع

ة واحدة، فهي      ، فهذه اللفظة دلت على العموم بنفسها فاستغرقت جنس االنسان دف          )االنسان(لفظة   ع
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وم          ة العم ت دالل ا آان ن هن افؤي، م دلي او التك شمولي ال الب تغراق ال سان باالس ل االن اول آ تتن
ن             ا م اء منهم ل خف ه اق ا؛ الن ق مع ل و المطل ن المجم ح م ام أوض ان الع ظ فك ي اللف حة ف واض

  .ناحية،ويستدل عليه باللفظ العام نفسه من ناحية اخرى 
اه ال في        اما اللفظ المطلق فيكون أآثر      خفاء وإبهاما من العام ؛الن اإلطالق ُيعَرف في معن

ث        ن حي ه واضح م ه؛ذلك بأن ن الوضوح في شيء م تَفظ ب الق ُيح ه اإلط ظ إذا دخل ه؛الن اللف لفظ
ن حيث  بهم م وم وم ى(المفه ه ) المعن ي قول ثال ف ة، فم ذه الماهي شخيص ه ق أي من حيث ت المطل

الى   �� ����� ���� ������� �����������((تع
��������(()وم    ) رقبة(نجد ان اللفظ المطلق فيه هو قوله  ) ١ وهذه اللفظة من حيث المفه

رة في سياق                         ا نك ة؛ النه ى في اآلي ة المعن ا وردت مطلق د انه واضحة؛الن الرقبة لفظة معروفة،بي
ى      دلت عل ة (اثبات ف ك ان تحرر أي          )البدلي ذه اللفظة من حيث أن ل ى ه اإلطالق دخل في معن  ؛ ف

ك،وليس                     اب ُتجزي عن ات الرق اداء الحكم،فواحدة من ماهي رقبة شئت بدل االخرى؛ النها ستفي ب
ان      ا آ ا،من هن ا غيره ق معه ة ال تعت ت رقب إذا أعتق ا، ف تغراق جميع اب باالس ر الرق ك تحري علي

ك                  _ ال باللفظ _اإلطالق في المعنى     ز تل صفات التي تمي ة عدم إيضاح الخصوصيات وال من ناحي
ي التشخيصي                    الرقبة من   ة المصداق الفعل ق من جه ام في المطل دخل اإلبه ى ( غيرها،ف مع  )المعن

  ).اللفظ(وضوح المفهوم التداولي
ه اشد من اللفظ                  ام في د أن اإلبه ضا ال في لفظه؛ بي اه أي اما المجمل فيدخله اإلبهام في معن

م من              ة     العام والمطلق معا،ذلك بأن العموم ُيفَهم من اللفظ نفسه واإلطالق يفه ى اللفظ مع إعان  معن
ك     شخيص تل بهم ت ة،والمعنى ُي وم الماهي ن مفه ق يكشف ع ي المطل ظ ف ك ؛الن اللف ى ذل ظ عل اللف
وم رصدا   ك المفه د ذل ن حيث تحدي ضا م وم وغام ن حيث المفه ق واضحا م ة،فكان المطل الماهي

  وتضييقا،اما اللفظ المجمل فهو اليدل عليه لفظه آما في العام وال يكون 
سه؛فيكون اللفظ من                   * آما في المطلق   نصف غامض  ى اللفظ نف ى ال  وإنما يمتد غموضه في المعن

ان                       ى ف ا في المعن ق ،ام حيث المفهوم غير واضح الداللة بدقة النه اليدل على ماهية آما في المطل
ا من دون         ا بينه ة فيم درجة إبهامه اعلى من العام والمطلق ؛ذلك بأنه يحتمل جميع المعاني المختلف

ام     ترجيح  على حين ان هناك نسبة وضوح في المعنى وان آانت يسيرة في العام والمطلق ؛الن الع
ان  ق ف ي المطل ذا الحال ف دة للمجموع،وآ ة الواح بيل الدفع ى س ة عل دة معروف ات ُمتَّح شمل ماهي ي

وم                 ا المفه ر عنه ة (الوضوح يدخل في معناه من ناحية اتحاد الماهية لجميع معانيه التي يعبِّ  ،)الماهي
  .وان آانت طريقة تناوله بحيثية تغاير العام

الى       ه تع ر لقول ل فلننظ ظ المجم ل للف ئنا التمثي ا ش  ���������((وإذا م
������� ������� ������ ��� ����� 

���������� �������� �����������(()ي    )٢ ا ف و تأملن ول
ى  في اآلية الكريمة قد وردت مجملة ) األمر(النص لوجدنا لفظة   مبهمة اليسع السامع ان يحدد معن

ذه   _محددا لها؛النها موغلة في الغموض فاللفظ اليمكن معه          ى    _ والحال ه ه عل ستعين بمفهوم ان ن
ات ُمتَّحدة تؤخذ               ى ماهي دل عل ا ي اضاءة المعنى ولو جزئيا آما في المطلق،وال يتوافر في اللفظ م

ا             على دفعة واحدة آما في العموم؛لذا بقي اللفظ مجمال م          ى، وإبهام ا من حيث المعن ا آلي بهما إبهام
وم              ى المفه ح ال ود ملم دم وج ق والعام،لع ظ المطل ام اللف وق إبه ظ يف ث اللف ن حي را م آبي

د ة(المتِّح ـ    )الماهي بحانه ب اء س ذا ج دل(؛ ل دَّده تف   ) الب ر وح ح األم شريصفوضَّ : يال،قال الزمخ
ه(( ر بقول ك األم سَّر ذل ؤالء مقطوع (وف ر ه ي إ) أن داب يم وف ر وتعظ يم لألم سيره تفخ ه وتف بهام
د سبحانه في                )٣())له ذلك عم ه؛ ول األمر المتحدث عن  الن في اإلجمال بعد التفصيل زيادة اهتمام ب
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ذابا                         اال وع ذا األمر سيكون وب ى أن ه ة عل داء؛ للدالل هذا الموضع الى الخطاب باللفظ المجمل ابت
ى االس              ة التفصيل عل اء جمل ة          آبيرا لهم؛ ويعضد ذلك بن د المثقل أداة التوآي صديرها ب ، )أنَّ(مية وت

دة         ) مقطوع(يزاد على هذا استعماله سبحانه لفظة        على زنة اسم المفعول لالخبار عن نهايتهم االآي
ا                     _ آأنه_للداللة على أن الفعل      نهم فيم سرد ع يهم وانتهى األمر،وهو اآلن في صدد ال ع عل د وق ق

ستقبلي،فاص    ار الم ال االخب ي مج يس ف ضى ول ا    م ا وظَّفن ضيا،وإذا م وال منق ذا مفع رهم ه بح أم
ي         شيء يعن المعطى المعجمي لهذه اللفظة نفسها لوجدناها تدل على الحزم والجزم ؛ الن القطع بال

ا في لفظة                        ا سبحانه وأجمله دالالت اختزله ذه ال ة فكل ه ه ثاني ) األمر (الفراغ منه وعدم العودة الي
د الم صلها ليزي م ف ام ث ي اإلبه ة ف دة غضبه الموغل ة، ويكشف عن ش ن جه ة م ا وعظم ام تفخيم ق

المجمل ما تحقق هذا المراد البته      ) األمر(سبحانه من جهة اخرى،ولوال شدة اإلبهام في معنى ولفظ        
.  

الى   ه تع ذا قول ر ه  ����� ������� �����������((ونظي
������ ��������� ����������� 

������������ �������(()ان في االية الكريمة ردا على من قال          فنجد )١
بعدم وجود نصيب للنساء في االرث، وان االرث للرجال خاصة من دون النساء، على حين اثبت            

ة   ) الرجال(والالم االستحقاقية المرتبطة بلفظة     )  نصيب(سبحانه في هذه االية بلحاظ لفظة        من جه
د           من جهة اخرى ان الميراَث للرجال وال      ) النساء(وبلفظة   الى ق ه تع نساء معا على حد سواء؛بيد ان

النكرة فان هذه اللفظة جاءت  ) نصيب( وذلك في لفظة)٢(اثبت حكم الميراث باإلجمال في هذ اآلية،    
رددت                        ارة ت أآثر من عب ذا المجمل ب صلوا ه سَّرون ان يف مجملة فأبهم المراد منها ولم يستطع المف

امن في           و )٣())ان النصيب هو الحظ و السهم     ((لديهم وهي  هذا اليشفي غليال واليزيل الغموض الك
ى أصالة ومن حيث                        هذه اللفظة؛ فنجد ان هذه اللفظة المجملة قد دخلت في اإلبهام من حيث المعن

في النص، فهي اليراد بها ماهية شائعة حتى        )نصيب(اللفظ تبعا لعدم وجود ما يوضِّح مفهوم لفظة         
ن   يء يمك رأة أي ش ل او الم صلح أن يعطى الرج ة ي ه لفظ ق علي صيب( ان يطل ى )ن دل عل ، والت

ا           ى جاء           مجموعة ماهيات تدفع مرة واحدة حتى يكون اللفظ عام ة حت ذه اللفظة مجمل ذا بقيت ه ؛ ل
الى   ه تع   ������������ ���� � ����������((قول

������ ������ ����� �����������(()ده   )٤ ر  ((فنج ذآ
  .ليدفع به إبهام المجمل) ٥())عقيب هذا المجمل هذا المفصِّل

اظ   ى أن األلف صل ال دم ن ا تق ة (مم ة والعام ة والمطلق سبة   )المجمل ي ن ا ف ا بينه اين فيم تتب
ه من              اإلبهام فيها، فالعام اقلها إبهاما؛ الن مفهوم العام ُيفهم من اللفظ نفسه اوال،وان الغموض يدخل

شخي         ة لت شملها فحسب دون المحاول رة التي ي و      ناحية تحديد الكث ق فه ا المطل ه، ام ات في ص الماهي
سبة                        ه ن ق في أن المطل ك ب ر إبهاما؛ذل ا والمجمل األآث يقف في منطقة وسط ما بين العام االقل إبهام

ى                      ام من حيث المعن دخل نطاق اإلبه ظ، وي وم للف ة   (من الوضوح من جهة المفه شخيص الماهي )  ت
ا في العا             سابقين       بيد ان مفهوم اإلطالق ال ُيفَهم فيه من اللفظ آم وعين ال و اشد الن ا المجمل فه م،ام

  :إبهاما لجملة اسباب
  .ان معنى اإلجمال اليفهم من اللفظ آما في العام وإنما يعَرف من المعنى: اولها
ة                       : وثانيها سبة عالي ه ن ا تعتري ق وإنم ا في المطل ان اللفظ في المجمل ال يدرك منه المفهوم بدقة آم

  .مفهوم الماهيةمن الغموض قياسا باللفظ المطلق ال
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ة                       : وثالثها ى البت ز المعن ا يمي دم وجود م ان اإلجمال يقع في المعنى فيكون اشد إجماال من غيره لع
اني                   _ في حال لم يلتحق به ُمفصِّل     _ ع المع ل جمي ه يتقب ذا ان ى ه د،يزاد عل ال من قريب وال من بعي

ام    ق والع ين ان المطل ذلك،على ح ة ل رجيح او محاول ن دون ت ة م اتهم المتباين ي ان ماهي ان ف يلتقي
ة                    ) المعاني( اول الماهي وعي في تن ارق الن اظ بالف ُمتَّحدة يمكن معرفتها من المفهوم لهما مع االحتف

  .لكل منهما
  

م      ر انه ماء غي ي االس ودهم ف سألة وج ي م ون ف وم اليختلف ال واإلطالق و العم إن اإلجم
ى حين ال تحقق           يفترقون في وجودهم في االفعال إذ يتحقق معنى اإلجمال واإل          طالق في الفعل عل

ه، إذ   ال البت ي االفع وم ف ود العم ماء  ((لوج ن صفات االس و م ل ه ال ب ي االفع وم ف  إذ )١())ال عم
إن (( دة ، ف ى صفة واح ع عل ا تق ال فال يصح النه ي االفع ا ف اظ، وام ي األلف وم اال ف اليصح العم

ا   م به تص الحك ت اخ ـ  )٢())ُعِرَف ذا ف صو (( وبه وم والخ ن   ان العم اظ الم وارض األلف ن ع ص م
  .)٣())عوارض المعاني و االفعال

اما الفعل من حيث اإلجمال واإلطالق فواقع في اللغة بيد ان اإلجمال يفترق عن اإلطالق            
ا  )٤(؛ ذلك بأن الفعل في العربية هو ما دل على حدث وزمن،        )تغاير الحيثية (في الفعل من جهة       فام

ى حين ان اإلطالق يكون في الفعل من               ) المعنى( لحدث  اإلجمال فيدخل الى الفعل من حيث ا       عل
رد واضحا مفصَّال           ) معنى(، فإذا آان الفعل يحتوي على حدث        )الزمن(حيث   د ي فان هذا الحدث ق

سعه  ال ي ارة اخرى ف ه ت ا علي أتي مجمال مبهم د ي ارة، وق ي ت ذه-للمتلق ة الحدث -والحال ه  معرف
ذلك الحدث   المراد منه بدقة فتتوارد على ذهنه جملة      من المعاني عله يظفر بأحدَّها فيكون مفصال ل

ه     ام يعتري اإلجمالي،غير ان الحدث المجمل الُيشََّخص بالظن واالعتقاد من السامع وإنما يبقى اإلبه
ه                           ك قول ر القرآني من ذل ة االحداث في التعبي ال مجمل د وردت افع سه، ولق تكلم نف حتى ُيفصَِّله الم

ا   ا نوح الى مخاطب سالمعلي(تع  ������� �����������(() ه ال
���  ������  �������� ���������� (()د ان )٥  فنج

الى حدث                      ) اوحينا(الفعل   ذا أوضح تع ك االيحاء تفصيال، ل مجمل الحدث فال يعرف مضمون ذل
ا      (الفعل بقوله  ك باعينن ا   ) أن(( (، إذ وردت    )أن اصنع الفل سِّرة الوحين د        )٦())ُمف ا بع دثا مع م ها،  ح

اء، و  ل االيح ال فع ذلك إجم ل ب سفينة((فازي و ال ك ه ة  )٧())الفل تعمل لفظ د اس الى ق ه تع  ونلحظ ان
ره                  ) اعمل(دون لفظة   ) اصنع( ه أم ا؛ الن ا مع وظيفته وذلك تنا سبا مع غاية إعداد السفينة و تناغم

سفينة   د ال زم ان تع ا ل ن هن سفينة م ذه ال ي ه ين ف ين اثن ل زوج ن آ ل م أن يحم د ب ا بع ة فيم بطريق
ي            ) عليه السالم (محكمة، و اليصل نوح      صناعة التي تعن سفينة اال بال ذه ال لهذه الجودة في انشاء ه

ا   ((بمعنى ) باعيننا(اتقان عمل الشيء بمهارة، ويعضد ذلك قوله        نراها آما يراها الرائي من عبادن
ذلك ف      )٨())بعينه، ليتذآر انه يصنعها واهللا يراه      ه في عين  اهللا وحفظه        ويمده بالقدرة واالمكان ل كأن

  .من آل مكروه او زلل في عمله
الى      ه تع دم قول ا تق ر م  �������� ����������((ونظي

������������ ���������� ������ ������ 
������ ������ ������������ ��� �������� 
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��� ������ ��� ��������������� ����� 
���������(()فنجده مجمال من حيث الحدث،        ) وصينا( على الفعل     فعند النظر نقف   )١

ـ              ذا جاء سبحانه ب درك مضمون فعل الوصاية تفصيال ل يس من احد ي ه ((فل ي   : قول : ان اشكر ل
ا   (( وان   )٢())تفسيرا لوصينا  ا    )٣())شكرهما هو برهم ه ((، ام ه : (قول ا      ) حملت ا ايجاب راض بينهم اعت

ي    ا العظ ذآيرا لحقه صوصا وت ده خ يه بالوال رداللتوص ة   )٤())م مف ال لجمل ذا الح صا ، وآ  وتشخي
سَّرته،               ) وفصاله في عامين  ( ارة التي ف ين الفعل المجمل والعب من  )٥(فكلتا الجملتين اعتراضيتان ب

ال               ((هنا نصل الى أن      دمنا يكون في االفع ا ق ة     )٦())اإلجمال آما يكون في االسماء على م  من جه
  .حدثها

ه              ) لزمنا(اما اإلطالق في االفعال فيعرف بـ        د دخل ه آون الفعل ق فهو الحكم الذي ُيحدَّد ب
ال من حيث                        شمالن االفع د ي اإلطالق والتقيي د زمني،ف ه بقي ه خارج عن زمن (اإلطالق واما ان ، )ال

د  ان يعتق ا آ ه صيغة الفعل آم دل علي ذي ت الزمن ال ه حدوث الفعل_ف د ب د يقي ون _ قي ا ان يك فام
ة _لزمن بالنسبة الى الفعل ماضيا او مضارعا او أمرا، وتحديد نوع ا     _ آما اثبتت الدراسات الحديث

ذي       زمن ال وع ال د ن ي تحدي سياق ف ة ال دخل قرين ا تت ل، وإنم صرفية للفع صيغة ال ط ال د فق اليعتم
ة                   ؤدي وظيف سياق ت ة ال ياقي فقرين زمن س ة ل زمن صرفي ودالل ينصرف اليه الفعل، فهناك داللة ل

سياق و           ازاحة الزمن المعلوم من الصيغة الصرفية        م من ال رى   ((وتسحبه الى زمن اخر يفه ذا ن به
ا                   وافر له صيغة التي تت ار ال ا تخت ة وإنم صيغة صرفية معين ان الزمن وظيفة في السياق الترتبط ب

سياق                  راد من ال ين الم زمن المع ى ال ا معن سائد ان      )٧())القرائن التي تساعد على تحميله  فاالصل ال
د            الصيغة الصرفية هي التي تحدد زمن الفع        سياق ق ة ال ذا االصل ان دالل ى ه د عل ا زي ل، إال أن م

  .عن داللتها الزمنية الى داللة اخرى) الصيغة الصرفية(تصرف 
  

سياق فال خالف في آون الفعل يحمل                        صيغة الصرفية ام ال وسواء آان المحدِّد للزمن ال
ا  )٨())زمنة الثالثةالمسند فعال فالتقييد باحد اال    ((زمنا، وهذا الزمن هو قيد للفعل، فإذا آان           ومتى م

زمن     رِّد الفعل من ال زمن اصال   _ُج ه ال راد من ذآر وال ي ان  _ حيث ي ا (آ زمن  ) مطلق من حيث ال
ام الحدث،          ((لداللته فقط على الحدث من حيث هو حدث محض لـ            ان الفعل قد يدل على محض تم

اج االن                  د ال يحت ع فيه،فق ذي وق ة       وعدم تمامه بصرف النظر عن أرادة الوقت ال اء الجمل سان في بن
وعلى هذا فان آثيرا من      ... الى المفهوم الداللي الزمني، وإنما يحتاج الى اثبات الحدث للموصوف         

ى                ا يقصد ال ا، إنم ا لحصول الحدث فيه ا معين اء الكالم وقت تكلم في اثن ا الم االساليب ال يقصد فيه
  . محررا من قيد الزمن)٩())معرفة حصول الحدث

ل    ك الفع ن ذل الى   ) بآت(وم ه تع ن قول  ������� ����� ((م
������ �������� ��������� (()قيد ) آتب( إذ اليراد من الفعل      )١٠

ـ    ه سبحانه،ف ة ل ة الرحم ى ثبوتي ة عل ه الدالل ق غايت ل مطل و فع زمن الماضي،وإنما ه راد ((ال الم
                                                 

  ١٤:  سورة لقمان -٢
  ٢٣٢ -٢٣١: التلخيص:  القزويني -٣

    ٨/٢٣٧: مقتنيات الدرر :  و الحائري ٥/١٠٥: الجوهر الثمين : شبر:   وينظر 
  ٥/١٠٥: الجوهر الثمين :  شبر-٤
  ٢٣٢: التلخيص:  القزويني -٥
 ٢/١٠٨٧: المعين : مرتضى الكاشاني :  ينظر -٦
   ١٦٩:ارشاد الفحول:  الشوآاني-٧
 
  ١٤٤:الداللة الزمنية في الجملة العربية :  المنصوري -١
  ٢١٦: الوشاح على الشرح المختصر لتلخيص المفتاح :  الكرمي -٢
  
  ٤٧ -٤٦:الداللة الزمنية في الجملة العربية :  المنصوري -٣
  ٥٤: سورة االنعام -٤



  

ه ه عن آون اك فعل تحالة انفك سه؛أي اس ى نف ا عل سه ايجابه ى نف ة عل ة الرحم وان بكتاب ًا بعن  ُمَعنَون
ه ال  )اوجب(،لذا يكون معنى آتب     )١())الرحمة ، وااليجاب دائم مطلق من محدودية االزمنة فرحمت

  .حدود لها وهي من لوازمه سبحانه فهي مطلقه باطالقه وجوده
الى   ه تع ضا قول ق أي ل المطل ة الفع ن امثل  ����������� �����((وم

�������� ������ ��������� ������������ 
�������� ��������� ������������� ���� 

����������������� ������� ������� ����� 
�������� ���� ����� �������� �������� 
�������� ������� ���� ��������� 

��������� ������� ������ ���������(()عند النظر   )٢ 
ا ا        ة نجد فيه د ناسب بعضها بعضا،                    لالية الكريم د الزمن،وق ة من قي ال مضارعة مطلق ة افع ربع

ق         القهم مطل انهم بخ وهي ان المالئكة حاملة للعرش مطلقا، وهم دائمو التسبيح له سبحانه، وان ايم
ؤمنين       ستغفرون للم م ي م ه ه، ث ّد من ن يح ه     ((الزم ي قول ب ف ي التناس د روع وق

)������������� ���� ����������������� 
������� ������� (  الهم ل ح ي مث م ف ن ه ستغفرون لم ون وي ل يؤمن أن قي آ

ؤمنين بتحصيل الحاصل                )٣())وصفتهم ق للم  وبما ان ايمان المالئكة مطلق هللا،فان استغفارهم مطل
م        (( شكل دائ تغفار ب ؤمنين باالس ة للم ذه    )٤())فهم منزهون هللا بالتسبيح طالبين الرحم راد من ه  فالي

ال             االفعال االشارة    الى زمن حدوثها، وإنما اثبات حدوثها على وجة الدوام واالستمرار، فهذه االفع
من الثوابت لدى المالئكة النتفاء العامل الوقتي الذي يحدَّها،وهذه االفادة بداللة السياق تضافرا مع               

  .الداللة الصرفية للفعل
ة الزمن،و    ن جه ه م دخول اإلطالق في ل ل ل قاب ى أن الفع ا نخلص ال ن هن ع م سامح م مت

ال واإلطالق في فعل             اإلجمال للحلول فيه من جهة الحدث، على حين قد يحصل ان يجتمع اإلجم
ه     ي قول ا ف ا، آم  �������� ����������((مع

������������(()دم وفي             ) وصينا( فان الفعل    )٥ ا تق في النص مجمل الحدث مثلم
ذا            د به ه سبحانه اليري زمن؛ الن ق ال سه نجده مطل ادر من       الوقت نف ا يتب زمن الماضي آم  الفعل ال

زمن؛               ق ال ه مطل ا أراد من د مضى، وإنم صيغته ابتداء وإال لكان الفعل منحصرا في زمن محدد ق
ا، وال                   امين مع ذا الفعل إبه ليكون الفعل سمة ثابتة متأصلة في االنسان تجاه والديه، من هنا جمع ه

ادام ا        ا م ال واإلطالق مع واء الفعل لإلجم اطع الحت ـ        تق ه ف اب الفعل من جهت ا يطرق ب ن آل منه
  .على حين اليوجد فعل يحمل داللة العموم البته) اإلطالق زمنا(و) اإلجمال حدثا(

وان   ا تحت عن درجون جميع وم ين ال واإلطالق والعم ات(ان اإلجم لفنا،) الكلي ا اس  )٦(آم
الق والعم     د ان اإلط ة ،بي اهيم العام شمولية والمف ار ال ن االفك ر ع ي تعب د  الت ن قواع دان م وم يع

 أي انه مع افتقار القرينة يصار اليها، فإذا ما شككنا أُيراد باللفظ اإلطالق ام التقييد ؟                 )٧(األصاالت،
ى           وم ،عل فاالصل اإلطالق، وإذا ما ترددنا بين أرادة العموم أم الخصوص في اللفظ فاالصل العم

ن ال     رق ع ه يفت د ان ات بي ن الكلي ان م ال وان آ ين ان اإلجم ى   ح ي ال ه الينتم وم بأن ق والعم مطل
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ك                          ين المجمل والُمفصَّل فاالصل هو الُمفصَّل ،ذل ردد ب ا ت االصاالت؛ الن االصل في اللفظ إذا م
ه،  ظ هي االصل في ي اللف اني ف تراك المع دم اش ى أن ع ة عل اٍر باللغ اق ج أن االتف ل )١(ب  وان عام

  ،االشتراك المعنوي خارج عن نطاق هذا االصل
الخطاب بالمطلق او العام فال حاجة لسؤال صاحب الخطاب الثبات األصالة  فإذا ما جرى   

ا                    ى م دليل عل بدليل، لكن إذا ضيق مضمون هذه األصالة بطبيعة الداعي، ُدعي صاحب الخطاب ب
يثبت ما ُيعارض األصالة ،فُمدَّعي اإلطالق والعموم الُيطالب بدليل، علىحين التخصيص والتقييد            

  .سوغ، وأدوات لتضييق األصالة وحصرهالها حاجة الى دليل م
وم والخصوص                د والعم اما فيما يخص اإلجمال والتفصيل فان عالقتهما باإلطالق و التقيي
ة من                             ذه المصطلحات الثنائي رغم من آل واحدة من ه ى ال ة عل سية تخالفي ة عك عالقة ذات طبيع

، )اإلبهام والبيان ( على عالقة    حيث الرابط  الداخلي بين آل ثنائية هي مشترآة؛ النها تستند جميعا           
اب           رى الخط ا ج إذا م سية، ف ة عك ي عالق ا ه ة واخته ين الثنائي ة ب ة الكلي دود العالق ر ان ح غي

صيل   دليل، الن التف اب ب شيء الخط َزم من داء فالُيل صيل ابت تراك(بالتف دم االش نس ) ع ن ج م
وم    شيء مفه ا أن ن هن الة(االصاالت، م م  ) األص ارض الفه ولهم إذا تع ي ق الق ف ين أرادة اإلط ب

ام       ع الع ارض الخاص م ذا لوتع الة لالطالق،وآ ان فاألص ي البي ساويا ف اب وت ي الخط د ف والتقيي
فاألصالة للعام، وإذا ما تعارض المجمل مع المفصَّل فاألصالة لغير المجمل،وفي النطاق البالغي               

سميت      فا) المجازي (،وأرادة المعنى   )الحقيقي(لو تعارض اللفظ بين أرادة المعنى      ة، ف الصل للحقيق
ة أصالة      )اإلطالق (االولى أصالة   وم (، والثاني ة أصالة      )العم ة   )عدم االشتراك   ( ، والثالث ، والرابع

   .*)الحقيقة(أصالة 
دأ       د اتخذوا مب اء االصول ق دو ان علم م المجمل من     ) األصالة(ويب ضية حك ا في ق أساس

ارق    حيث العمل به ان بقي على إجماله دون مجيء تفصيل له او ع             دم العمل به، ومن هنا نشأ لنا ف
ـ  ك ب ام، ذل ق و الع ن المطل ل م ز المجم ر يمي ل ((اخ وم دلي ى يق ستقيم حت ام م ل بالع ان العم

ل                 )٢())التخصيص ه دلي رد علي ى ي ه حت ى اطالق ه عل  عليه، وآذا الحال مناظر للمطلق فانه يعمل ب
ه اليج      (( على حين ان     )٣(قيدي فيحدد معناه،   ه من            حكم المجمل هو ان ه إال إذا ورد بيان وز العمل ب

ا                            ة م رائن الخارجي يس في صيغة اللفظ وال الق ظ، ول راده من اللف المتكلم به، النه هو الذي أبهم م
ه              )٤())يبينه ، فيتعين الرجوع اليه في بيان ما أبهمه         سنى للمتلقي العمل ب ى يت  بأدوات التفصيل حت

ه ب  ((بعد تفصيله؛ الن   راد من تكلم        المجمل اليدرك الم ل من الم ل بواسطة النق ل ب ) ٥())واسطة العق

ذي       )٦())اللفظ محتمل غير موجب للعمل به بنفسه      ((بالمجمل نفسه، الن    وعامل االحتمال هذا هو ال
ه      ه عن آون أى ب ق         ) أصالة (ن العموم والمطل د ان العمل ب ذا نعتق داء دون تفصيل، به ه ابت يعمل ب

إنما وقع النهما أصالة في الخطاب؛    ) تخصيص او تقييد  (متأت لهما دون ان ُيضاف لهما أداة بيان         
يس                   ) المتكلم( ال يحتاج صاحبهما   ه ل ا المجمل فالن دم، ام ا تق داعي آم الىدليل لهما إال إذا وجب ال

ه                        م بالعمل ب ى الحك من جنس االصاالت فال يعمل به إذا ما ورد في الخطاب ابتداء وإنما يصار ال
د االصوليين في العمل                 عند تفصيله وبيانه؛ الن التفصيل     أن القاعدة عن  أصالة من االصاالت، فك

ا           ) األصالة(بهذه المفاهيم هي     سري العمل بهم فما آان منها ُعِمل به دون اآلخر، فالعام والمطلق ي
ا    )تخصيص او تقييد(حتى يرد ما يبينهما من       ه م رد علي ، اما المجمل فهو معطل عن العمل حتى ي
  .ن شرط العمل بالعام والمطلق أصالة وبالمجمل لحوقايفصِّله بيانا، من هنا آا
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وم   (ومن المفارقات الالفتة للنظر التي يمكن ان تكون فارقا بين   ال واإلطالق والعم ) اإلجم
و   ا ه ع فيم د يحدث ان يق ال ق ام(هي ان اإلجم ق( او ) تخصيص للع د للمطل ود ان )تقيي ، والمعه

ق،  ام والمطل ان للع د أدوات بي ة  التخصيص والتقيي اء اللغ ه علم سالم علي ا ت ذا م و)١( وه  )٢( والنح
ة ال،   )٤( واالصول)٣(والبالغ صه مجم ون تخصي ا يك ام م ن الع ين، فم ان مجمل د يأتي ا ق د انهم ، بي

 �������(( آما في قوله تعالى      )٥(فاالستثناء من أدوات التخصيص بيد انه قد يرد مجمال،        
����� ��������� ��������� ��� �� �������� 

ـ )٦())���������� ا( ف سه ) م ي الوقت نف ة ف ة الدالل سَتثنى، وهي مجمل نص ُم ي ال ف
ـ                    ان اخر،ف فاليسعنا معرفة ما ُخصِّص وُأخِرج من حكم الحلية للبهائم حتى فصَّله اهللا تعالى في مك

ان                      (( ى بي ه ال ا في ذلك، فاحتجن ه آ ستثنى من ان الم وال، آ تثناء مجه ان االس ذا الحال     )٧())لما آ ، وآ
ك          ن ذل ة وم ل الدالل نص مجم ي ال رد ف د ي د فق الى     ((للتقيي ه تع ة آقول صفة المجهول د بال التقيي

))������� ����� �� ������ ��������� �� 
��������� ������������((....)ه              )٨ م يحتج في ك ل ى ذل  لو اقتصر عل

ـ   )٩()) ما أبيح لنا؟ لم ندِر)االحصان(ولم ندِر ما ) محصنين(الى بيان، فلما قيده بقوله    ك ب ان ((؛ ذل
ا أحل     ) االحصان(تقييد الحل بـ     ال فيم ام  )١٠())مع الجهل بما هو االحصان يوجب اإلجم  الن اإلبه

ى لفظة      سرب ال د ت ة         ) محصنين(ق دا لحلي ة الحال في النص فكانت قي التي هي صفة ادَّت وظيف
  .الزواج بيد انه مجمل غامض

اء          ان العلم ام                مما تقدم نقول إذا آ ان للع د أدوات بي ى أن التخصيص والتقيي وا عل د اجمع ق
د               _ على الترتيب _والمطلق   أن من المخصوص والمقيِّ دينا ب فان في اجماعهم هذا نظرا؛ إذ ثبت ل

إذا قيد بمجمل    ((ان المطلق   : ولهذا قيل ! ما يرد مجمال مبهما؛ فكيف يكون ما هو مبهم أداة للبيان؟          
ال ضا مجم ا غي)١١())صار أي ل  مبهم ة، وان آ ان ((ر واضح الدالل ل آ وم إذا خصص بمجم عم

ه    سك ب صح التم ال ي ال ف ا وإذا صار مجم ال مطلق ان  )١٢())مجم د بالخصوص إذا آ ى اليعت  بمعن
ام        ل بالع أن االصل ان يعم ك ب ق، ذل ه للمطل د وبيان ال للتقيي ذا الح ام، وآ ين الع و اليب ال فه مجم

ا        والمطلق على حالهما حتى يرد ما ُيخصِّص او يُ         د؛ النهم قيِّد فيتضحان ويعمل بالخصوص والتقيي
اداتا بيان، اما إذا حصل ووقع اإلجمال في هاتين االداتين فحيئذ اليعتد بهما؛ الن االصل في اللفظ                 
د او الُمخصِّص                           ان القي إذا آ ا مضى، ف ك فيم رر ذل المجمل أال ُيعَمل به حتى يرد ما يفصِّله آما تق

  .لعام والمطلق؛ الن المبهم اليبين المبهم إلبهامهمجمال فان االصل في العمل ل
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ان                  ة هو البي سالم    _وبهذا يمكن القول ان االصل لوجود التخصيص و التقييد في اللغ ا ت آم
ى االصل                    _ العلماء ر هو عارض عل ذا االخي بيد ان اإلبهام قد يكتنفهما لدخول اإلجمال فيهما، وه

  .لداعي وظيفتهما في الخطاب
ى حين                  ان السائد لدى ا    اظ عل وم في حدود األلف لعلماء ان يكون اإلجمال واإلطالق والعم

ذي                     وم ال نادي دون العم ان من اإلجمال و اإلطالق ما يتعدى حدود اللفظ المفرد الى الترآيب االس
  .يقتصر تحقق مفهومه على اللفظ دون الترآيب النه من عوارض االسماء آما تقدم 

ة                  وإذا آان اإلجمال يشابه اإلطالق        ان في حيثي ا يتباين ا داخالن في الترآيب فإنهم في أنهم
ين                     نادية ب ة االس ب، فالمجمل يكون في العالق ك الترآي ه     (تحققهما في ذل سند الي سند والم في  ) الم

ه                   ذي لحق دل االشتمال    (الترآيب؛ إذ يحدث ان يأتي االسناد مجمال آما هي الحال في الترآيب ال ب
ة في                  آأداة للتفصيل، وقد  ) او التمييز  ى عجال ال في الترآيب عل  اشار االصوليون الى وجود إجم

سوغ تحقيق                ة التي ت ذا الترآيب والكيفي ة ه ا طبيع صِّلوا لن وا ليف طي مدوناتهم العلمية دون ان يقف
ر موضع من مصنفاتهم                         ذا في غي مفهوم اإلجمال فيه، على حين أن النحاة قد بسطوا القول في ه

ناده، فالترآيب المجمل               التخصصية ليوضِّحوا لنا انه ا     ال في الترآيب يكون في اس ا    : إلجم هو م
ان                 ة مع ين جمل ردد ب ه تت أبهمت فيه النسبة بين المسند والمسند اليه فخفي القصد منه فراحت داللت
ا نجده                       ذا الترآيب المجمل م دا،ومن ه ا تحدي تحتاج الن يرد عليها ما يفصلها ويكشف المراد منه

الى  ه تع ي قول  ������������ �������� ������� ((ف
������ � ���� ������ ������ ��� ����� 

������� ������ ��������� �������� 
��������(( )ة    )طبن لكم( فان الترآيب في قوله      )١ ين الطيب سبة ب مجمل االسناد؛ الن الن

ـ         ذا ورد التفصيل ب ة؛ ل سوة مبهم ون الن ساء المتمثالت بن سًا( والن د  و) نف ز   ((ق ى التميي نصب عل
يهن، فخرجت                       : والمعنى ل الفعل من االنفس ال صداق بنق م عن شيء من ال سهن لك ان طابت انف

سَّرة نفس مف ب  )٢())ال ي الترآي نادي ف ال االس م( لإلجم بن لك ى  ان ) ط دل عل ى (( لت ان : المعن ف
ا يضطرهن                  ات بم ر مخبث ات غي ة     وهبن لكم شيئا من الصداق وتجافت عنه نفوسهن طيب ى الهب  ال

ى جواز اخذ             )٣())من شكاسة اخالقكم وسوء معاشرتكم        فدل  التمييز اُلمفصِّل للنسبة االسنادية عل
ة التراضي ،أيجوز                     صداق المرأة إذا اعطته عن طيب نفس ، ولو ُرِفع التفصيل لما وضحت دالل

ة ا                    ال العالق ز لكشف إجم ان     في آل االحوال ام بشرط ، لذا وضع سبحانه  هذا التميي نادية  لبي الس
شرط  جواز االخذ دون ان يترتب عليه  عقاب ، وفي إيضاح النسبة أيضا داللة على عظم  اآرام                    

  المرأة ومراعاتها ، ووجوب احترامها من قبل زوجها وعدم  اضطهادها البته 
دون )٤())إذا اقتصر في الجملة على المسند والمسند اليه((اما اإلطالق في الترآيب فيكون 

فانك مثبت له )) زيد منطلق و خرج عمرو: ((المطلق نحو: (( لمتعلق بهما،يقول الجرجانيذآر
 ويسوغ )٥())المعنى اثباتا جردته له وجعلته يباشره من غير واسطة ومن غير تسبب بغيره اليه

 هذا القول باعتبار ان المفعوالت والتوابع، والحال وغيرها من المتعلقات قد عدها البالغيون قيودا
تأسيسا على مالحقة مفهوم _للترآيب المطلق تنير معناه وتضفي افادة داللية على االسناد، ويبدو 

ان البالغيين قد تفردوا وحدَّهم بذآر اطالق الترآيب، إذ لم يؤثر ذلك عن علماء اللغة _ المطلق
 آل ما والنحو والحتى علماء االصول، وهذه فضيلة تحسب لهم،وبهذا يكون المطلق الترآيبي هو

ورد من الجمل مقتصرا على رآني االسناد ،فيبقى الحكم فيه مطلقا حتى يرد عليه تقييد  يجلي 
المعنى ويبصر السامع بالمراد تعيينا، وإذا ما شئنا تلمس هذا اإلطالق في الترآيب فلننظر لقوله 

                                                 
  ٤: سورة النساء  -١
  ٩/١٨١: التفسير الكبير :  الرازي -٢
  ٢/١٩: البرهان :  و البحراني ٣/١٠٩: التبيان : الطوسي :   وينظر ١/٣٦٢: الكشاف:  الزمخشري -٣

  ٤/١٨٠: الميزان :  و الطباطبائي ٢/١٠: الجوهر الثمين : وشبر
  ١٦٣: جواهر البالغة :  الهاشمي -٤
  ١٤٠: جاز دالئل االع:  الجرجاني -١



  

  :تعالى 
))����� ���� ������� ������� ��� ������� 

�����������(()( وقوله )١)�� ������ ����� ���� 
 ففي االولى لم يذآر من اعطى؟ وال ما اعطى؟ وإنما أطلقها بحذف المفعول )٢())������

 وفي الثانية يدل حذف مفعول النسيان واالقتصار على )٣(ليصفهما بصفة العطاء والتقوى،
 ولو قيده بذآر شيء )٤(الى،فقط على اطالق عدم النسيان في حق اهللا تع) المسند والمسند اليه(ذآر
ال يغيب عن ((لكن عدم النسيان منحصٌر في ذلك الشيء دون سواه، فهو) المسند والمسند اليه(بعد 

   .)٥())شيء واليغيب عنه شيء
في االسناد نفسه؛ فاالسناد الرابط بين ) الترآيب(مما تقدم نصل الى أن اإلجمال يتحقق في 

) الترآيب(الذي يدخله اإلبهام، على حين ان اإلطالق يتحقق في هو ) المسند والمسند اليه(طرفيه 
فيما بعد تمام االسناد؛ إذ يقع في المتعلقات التي تلحق االسناد ال االسناد نفسه، بمعنى ان النسبة 

هي نسبة اسنادية واضحة ال إبهام فيها؛ بل يكون اإلبهام خارج حدود ) المسند و المسند اليه(بين 
يدخل الترآيب المجمل في االسناد  نفسه فهو داخلي النسبة، _ من هنا_ان اإلبهام هذه النسبة؛ فك

ويدخل الترآيب المطلق في حال اقتصاره على ذآر طرفي االسناد مع وضوح العالقة االسنادية 
  .بينهما فكان خارجي النسبة

  :لى ضربين ومن الفوارق بين اإلجمال واإلطالق والعموم ان األلفاظ ذات المعاني الكلية ع
  .ما يقبل التجزؤ والتعدد وهو الذي يدخله العموم : االول

ما ال يقبل التجزؤ والتعدد بل تكون هذه األلفاظ ذات معانٍ آلية شاملة لجزئياتها ال : والثاني 
على * الجزائها، فهذه األلفاظ ال يدخلها العموم لعدم امكان تجزؤها  ليعمَّها على سبيل الشمول

إن آانت _ال واإلطالق يدخالن في جنس هذه األلفاظ بلحاظ امكانية تفصيلها حين ان اإلجم
أمر و (فاللفظتان ) أمر، نصيب، ذآاء، صدق(مثل األلفاظ _ إن آانت مطلقة_وتقييدها _ مجملة
������� ���������((قد وردتا مجملتين ففي قوله تعالى )نصيب  

������� ������ ��� ����� ���������� 
�������� �����������(()مجملة وقد فصلت في ) األمر( جاءت لفظة )٦

حيث وردت مجملة في ) نصيب(وآذا الحال في لفظة _ آما سبق الحديث عن هذا_النص نفسه 
 ������ ����� ������� �����������((قوله تعالى 

��������� ����������� ������������ 
 ������(( بنص قرآني منفصل في قوله تعالى  وُفصِّلت)٧( ))�������

������ ����� �����������(()وآلتا اللفظتين المجملتين )٨ 
الُمفصِّلة آليا قبل ) معانيها(غير قابلتين للتجزئة؛ بل آل منهما تشمل جزئياتها ) األمر،النصيب(
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  .التفصيل تعيينا 
ضا غير قابلتين للتعدد والتجزؤ تدالن فهما ذواتا معان آلية أي) ذآاء، صدق(اما اللفظتان

ذآاء حاد، ذآاء متدن، صدق : (على اإلطالق من حيث امكانية تقييدهما بالصفة مثال فنقول
 �������������((في قوله تعالى ) اثم(ومن ذلك لفظة ) جميل، صدق مؤذ

���� �������� ������������  ���  ������� 
����� ������� ����������� ������� 

����������� ������� ��� ����������(()فنجد ان )١ 
لفظة مطلقة تنطوي على جزئياتها ذات داللة آلية، وعلى الرغم من هذا فقد قيَّدها ) اثم(لفظة 

فحدد المراد من االثم؛ بأنه بلغ درجة من الُجرم حتى ُعدَّ آبيرًا ، ويبدو ان ) آبير(سبحانه بالصفة 
في تحقيق الحرمة للخمر والميسر في النص ، إذ ) آبير(ن من استند الى هذا التقييد من المفسَّري

انه وصفها بأن فيها اثما آبيرا، والكبير ُيَحرَّم بال : ((قال الطوسي بناء على هذا التقييد 
 ما يصل بها الى حد )٢())الن شرب الخمر و الميسر من الكبيرة((؛ )آبير(ولهذا قال ))خالف

على اطالقها لما افاد هذا اإلطالق للفظ الكلي بأن هذا الخمر و ) اثم(ولو ترك لفظة الحرمة؛ 
 يقول االمام الصادق ،)٣())وقالوا في غير الموبق صغير وصغيرة((الميسر محرمة؛ النها موبق 

؛ إذ تؤول الخمر والميسر الى الشر )٤())ان الخمر رأس آل اثم ومفتاح آل شر): ((عليه السالم(
، وآل هذا مستحصل من القيد )٥())يؤديان الى ارتكاب سائر المحرمات وترك الموجبات((فـ 

اثم آبير، واخر صغير، واثم (فهناك ) اثم(الذي قام بمهمة بيان اللفظ المطلق الكلي ) آبير(
يمكن ) اسم المعنى(، من هنا يثبت ان اللفظ المطلق الشامل لجزئياته وهو )مغفور، واخر ثابت

  . دتقييده بقي
وتأسيسا على هذا نجد ان العموم اليدخل اال على الضرب االول من األلفاظ الكلية 
المعاني، على حين ان المجمل يدخل على الضرب الثاني فقط، اما المطلق فيدخل على الضربين 

  .معا أي يدخل على ما يتجزأ وما ال يتجزأ إن أمكن تقييده 
المجمل والمطلق آثيرا ما يشترآان في وجه عند النظر في المفارقات السابقة نلحظ ان 

ويفترق عنهما العام في الوجه نفسه، غير ان هناك توافقا احيانا بين المطلق و العام دون المجمل 
من ذلك أن جميع مخصصات العموم سواء المتفق عليها أم المختلف فيها هي جارية في تقييد 

اين ما تتفق فيه أدوات تضييق العام او المطلق  اما أدوات تضييق داللة المجمل فهي تب)٦(المطلق،
من تخصيص او تقييد، غير ان المجمل والمطلق والعام يتفقون جميعا على أن أدوات بيانهما في 
لغة الخطاب قد تكون في النص الذي ترد فيه هذه األلفاظ المبهمة فيسمى بيانا متصال، وقد يكون 

  .ال ذلك البيان في نص منفصل فيسمى بيانا منفص
  :مما تقد م يمكن تلخيص الفوارق بين اإلجمال واإلطالق والعموم باالتي 

  
دون ملمح الى آثرة او ) التساوي(ان اإلجمال يدل على معان متباينة قائمة على مبدأ  -١

شيوع ماهية، اما العموم فيدل على آثرة غير معينة، على حين ان اإلطالق يدل على 
 ) .تباين الماهية(او ) الكثرة(يد شيوع ماهية في جنسها، بأنتفاء ق

  
ان استغراق النص المجمل تكافؤي ، اما استغراق النص العام فشمولي، اما المطلق  -٢

 .فاستغراقه بدلي 
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 يحتوي اللفظ المجمل على آل معانيه مع لحاظ التساوي، اما اللفظ العام فيستغرق  -٣

ى فرد شائع في جنسه آل أفراده المنطبق عليهم دفعة واحدة، اما المطلق فيدل عل
 .بدلية االنطباق فحسب ) ماهية(

 
تصلح النكرة لإلجمال واإلطالق والعموم ؛ ولكن بفارق االثبات والنفي في السياق،  -٤

فالنكرة في سياق النفي تدل على العموم، اما في سياق االثبات فتدل على اإلجمال 
ن النكرة المثبتة دالة على واإلطالق اتفاقا مع االحتفاظ بالفارق النوعي لهما، وقيل ا

   .)١(العموم باختالف بين العلماء
 
 تختلف درجة اإلبهام في اإلجمال واإلطالق والعموم، فالعموم اقلها إبهاما؛ النه ُيلَمح  -٥

من اللفظ، فالماهيات معروفة تحديدا بيد ان اإلبهام يدخل فيه من حيث المقدار 
ق أآثر إبهاما من سابقه؛ النه يقع المطلوب من هذه الماهيات، على حين ان اإلطال

في المعنى من حيث تحديد الماهية ابتداء، وله درجة وضوح في مفهوم اللفظ، اما 
 .اإلجمال فهو اشد النوعين إبهاما الفتقاره آليا الى الوضوح 

 ال وجود للعموم في االفعال؛ النه من عوارض االسماء، على حين يتحقق وجود  -٦
االفعال وإن تغايرا في الحيثية، فاإلجمال يكون في حدث لإلجمال و اإلطالق في 

 .الفعل،واإلطالق يكون في زمنه 
 
ال وجود للعموم في التراآيب اللغوية البته على حين ان اإلجمال واإلطالق يوجدان  -٧

في التراآيب مع لحاظ التباين لكل منها، فاإلجمال يكون وجوده داخل النسبة 
د خارجها، فكأن اإلجمال يكون في الترآيب االسنادي االسنادية، اما اإلطالق فيوج

) مطلقا(نفسه، اما اإلطالق فيكون خارج الترآيب االسنادي غير ان الترآيب سمي 
هنا من حيث افتقاره الى وجود متعلقات للترآيب تضفي عليه بيانا قيديا لما هو مطلق 

 .فيه من خارجه 
  

 
آذا الحال للمطلق إذا لم يلحق به ما  يعمل بالعام حكما إذا لم يرد ما يخصصه، و -٨

يقيده؛ الن العام والمطلق من االصاالت على حين يمتنع العمل بالمجمل حتى يرد 
هو االصل وليس المجمل ، ) عدم االشتراك(تفصيله فُيعَمل بالتفصيل؛ الن التفصيل 

مطلق وقد يقع اإلجمال في التخصيص والتقييد فال يعمل بهما وإنما ُيعَمل بالعام وال
لكل منهما على الترتيب؛ الن دخول اإلجمال في الُمَخصِّص او الُمقيِّد يجعله مبهما 

 .، والمبهم ال يبين المبهم حتى يدخل نطاق العمل به )مشترآا(
 
ان األلفاظ ذات المعاني الكلية منها ما يقبل التجزؤ و التعدد،وهذا ما يدخله العموم،  -٩

ال يدخله العموم؛ بل هذا ما يدخله المجمل فحسب ومنها ما اليقبل التجزؤ والتعدد ف
  .دون االخر، اما المطلق فيدخل في الضربين معا 

  
  

ومصطلحات الخفاء      ) المجمل(االتفاق واالفتراق بين : المبحث الثالث 
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  ) :الخفي و المشكل و المتشابه(االخرى 
قتناصها وتشخيصها لقد بالغ علماء االصول في مالحقة داللة األلفاظ والسعي وراء ا

بدقة، وبناء على هذا المنطلق اجتهد االصوليون من الحنفية خاصة في تقسيم األلفاظ من حيث 
الظاهر، والنص، والمفصَّل، (الوضوح والخفاء على اربعة اقسام هي على مستوى اإليضاح 

لترتيب على الترتيب من االدنى وضوحا الى االعلى، ونظيرها على مستوى الخفاء وا) والمحكم
  )١().الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه(في شدة اإلبهام من االدنى الى االعلى 

ويبدو ان هذا التقسيم لأللفاظ على مبدأ الخفاء والوضوح هو حصر لدى الحنفية من 
ان هذا التقسيم غير وارد عند عامة ((علماء االصول؛ فعلى مستوى ألفاظ الخفاء يلحظ 

، ومفهومه للمتشابه )٣( والمتشابه)٢( ال يذآر من هذه االقسام غير المجملفالغزالي: االصوليين
ما يعنيه الحنفية بالمشكل _ عنده_مخالف لمفهوم الحنفية، ويقتصر اآلمدي على بيان الذي يشمل 

   .)٤())والمجمل
الشافعية والجمهور لديهم ((وآذا الحال على صعيد اقسام اللفظ الواضح الداللة فـ 

أي الغامض ) المتشابه(ى درجتين فقط هما الظاهر والنص، وهم يذآرونه في مقابل الواضح عل
التفرقة على أساس من قطعية الداللة او احتمال التأويل، فما (( وبهذا نجدهم يعتمدون )٥())الداللة

آان قاطعا في داللته اليقبل التأويل فهو النص، وما آان يقبله قبوال مرجوحا فهو الظاهر، 
 واضح الداللة، فإذا ُصِرف الظاهر عن معناه الغالب فيه الى المعنى المرجوح بتأويل وآالهما

 وتأسيسا على النظر في تقسيم الجمهور نجد ان علماء الحنفية من )٦())سمي عندهم مؤوال
االصوليين آانوا اوفر حظا واعمق نظرا في تصنيفهم لأللفاظ على وفق داللتها الواضحة او غير 

هنا آانت لدى الباحث رغبة في استعراض ما تتفق به ألفاظ الخفاء مع صنوها الواضحة من 
وبيان ما تفترق به عنه ليتحدد آل مصطلح عن نظيره بوضوح بعيدا عما يحمله ذلك ) المجمل(

غير صارم،فلم يمنع التداخل _ في الكثير الغالب_الفارز بينهما ((؛ وذلك بأن *اللفظ من إبهام
  .نهما  فيما بي)٧())دائما

  
  ) :المجمل(و ) الخفي(االتفاق واالفتراق بين : المطلب االول 

اسم لما اشتبه، وخفي المراد منه بعارض ((على أنه ) الخفي(لقد عرف االصوليون اللفظ 
ال لنفس الصيغة (( واالجتهاد، فنجد ان اإلبهام )٨())في الصيغة يمنع نيل المراد بها إال بالطلب

هو اللفظ الدال على معناه الظاهر لكنه يعرض له الخفاء في (( فـ )٩())ولكن لعارض عرض له
لبعض أفراد المعنى اسم خاص، ((، فيكون الخفي إذا آان )١٠())انطباقه على بعض أفراد مدلوله
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او وصف يمتاز به فإذا ُذِآر على هذا ُظن ان غيره داخل فيه فيحتاج الى ما يزيل هذا ويكشف 
 فيكون اللفظ الخفي بهذا )٢())ذي اتى اليه من الخارج وليس اصال فيهال((عن إبهامه )١())النقاب

قسيما للفظ المجمل في صفة اإلبهام؛ فكالهما يسعيان الى بيان واضح، غير ان المجمل يكون 
إبهامه آامنا فيه اصال وال يرد بعارض خارجي، يزاد على هذا ان إبهام المجمل ال يكون في 

_ معانيه_له وإنما اإلبهام فيه يكون في تحديد فرد من أفراده انطباقه على بعض أفراد مدلو
  .المتباينة ال المتشابهه

 ��������((ولزيادة توثيق مفهوم الخفي ننظر الى قوله تعالى 
���������� ��������� ����������� ������ 

��� ����� ������� ����� � � ��� ������� 
يدخالن ضمن اللفظ الخفي ، فهما ) السارق و السارقة( فنجد ان لفظة )٣( ))�������

 واذا آان )٤())االلف والالم للجنس أي آل من سرق رجال آان او أمرأة((يدالن على العموم الن 
وهو ما ) الطرار(على ) السارق(هذا اللفظ عاما فان اإلبهام قد دخل فيه من جهة أيصدق لفظ 

) السارق(وهو من يأخذ اآفان الموتى أم ال؟ فلفظ ) النباش(، وعلى )لنشالا(يعرف في عهدنا بـ 
 ويقع القطع على السارق إذا آان )٥())هو ظاهر فيما وضع له، ويدل على اخذ مال الغير خفية((

إذا أطلق على ) السارق(لزيادة في معنى (( من هنا يدخل الخفاء في اللفظ )٦(المسروق من الحرز،
سارق وزيادة؛ إذ انه يسرق في حالة اليقظة، ولنقصان فيه إذا أطلق على النه ) الطرار(
يأخذ مال الغير مع ((؛إذ سيرق ما ليس حرزا الحد،فالطرار ) ٧())؛ النه اقل من السارق)النباش(

يدل على من يأخذ اآفان الموتى، وهو شيء مرغوب فيه وليس ) النباش( حضور المالك يقظة، و
فاختصاص ((عت من هنا الزيادة والنقصان في تحقيق معنى السرقة لديهم  فوق)٨())مملوآا الحد

اولئك باسماء تتغاير افعالهم الختصاصها بمزية زائدة على فعل السرقة على الرغم من اشتراآهم 
في معنى اخذ ما ليس لهم في الخفاء، وهذا أمر عارض يحدث ضربا من الخفاء في اطالق اسم 

في داللته على بعض األفراد (( فغدا اللفظ خفيا )٩())شتبه األمروحكمه عليهم؛ فا) السارق(
   .)١٠() ))سارق اآفان الموتى(، والنباش )النشال(آالطرار 
  

) النباش(و) الطرار(وتأسيسا على هذا الخفاء فقد اختلف علماء االصول في مدى قبول 
) السارق( الى أن آلمة ذهب االئمة مالك والشافعي واحمد وابو يوسف((فقد ) السارق( تحت لفظ 

يدخل في عمومها النباش والطرار؛  لتحقق معنى السرقة في آليهما رغم تسميتهما في اللغة 
باسمين اخرين فينطبق عليهما حكم القطع، وذهب بعض الفقهاء الى أن النباش ال ينطبق عليه اسم 

كون حكمه قطع اليد السارق؛ النه يأخذ ماال غير مملوك الحد؛ والن القبر ليس حرزا، فال ي
   .)١١())آالسارق

ليس في صيغته وإنما هو عارض في التطبيق ((وبهذا يكون اإلبهام في اللفظ الخفي 
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 على حين ان اإلبهام في المجمل الزم في االصل ال يزول بالتمعن )١())يزول بالنظر والتأمل
 من المتكلم بالمجمل نفسه والتأمل آما هي الحال مع اللفظ الخفي، وإنما يزول اإلبهام عن المجمل

؛ من هنا يتفق اإلجمال والخفي من حيث انهما مبهمان فحسب غير انهما يفترقان عن بعضهما في 
  : مجموعة أمور منها 

ان اإلبهام في المجمل اشد منه في اللفظ الخفي، النه اصل فيه، على حين ان اإلبهام في  -١
و اقل أنواع الخفاء؛ الن خفاءه جاء يعتبر االصوليون ان الخفي ه((الخفي عارض ولهذا 

   .)٢())بعارض وليس خفاء آامنا في نفس اللفظ
 يزول إبهام اللفظ الخفي بالنظر والتأمل، على حين ان جالء إبهام المجمل اليكون إال من  -٢

 .المتكلم نفسه 
 يقع اللفظ الخفي في اللفظ الدال على العموم تأسيسا على مفهومه ليتسنى دخول اإلبهام  -٣

ي انطباق اللفظ العام على بعض أفراده فيحدث الخفاء، اما المجمل فال يكون في اللفظ ف
( العام الدال على مجموعة أفراد، وإنما يكون في اللفظ الدال على مجموعة ماهيات 

 .متباينة يحملها على وفق مبدأ التساوي دون الترجيح ) معاني
خاضعا للترجيح بالنظر والتأمل، اما  تأسيسا على الفقرة السابقة يكون اللفظ الخفي  -٤

 .المجمل فال يخضع للترجيح البته 
إال في ألفاظ االسماء فهو من عوارضها، على حين يكون المجمل في ) الخفي( اليكون  -٥

  .أيضا ) التراآيب(وفي ) االفعال(و ) االسماء(األلفاظ 
  ) :المجمل(و ) المشكل(االتفاق واالفتراق بين : المطلب الثاني 

هو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في اشكاله على وجه (( المشكل عند االصوليين ان
 فاالشتباه في مراد المتكلم فيه )٣())اليعرف المراد منه إال بدليل يتميز به من بين سائر االشكال

 فـ )٥())ما خفي معناه بسبب من ذات اللفظ((فكان )٤(يقع بعارض االختالط بغيره من االشكال،
ال ينال إال (( النه )٧( فاحتيج الى قرينة تبين المراد منه،)٦())استتر معناه في نفسه ال لعارض((

 فالمشكل من األلفاظ ما دخله اإلبهام في اللفظ نفسه، )٨())بالطلب ثم التأمل حتى يميز عن امثاله
ه اصال وهو بهذا يقترب من المجمل حيث يتفق معه في هذه الخصيصة؛ الن المجمل يكون إبهام

يدخل عند بعض ((فيه ال عارضا عليه، ولربما لشدة القرب بين اللفظ المشكل والمجمل دعا الن 
، ولكن على الرغم من تقارب المشكل من المجمل الى حد اللبس )٩())الفقهاء فيمايسمى بالمجمل

  .بينهما احيانا، فان الفارق قائم بينهما آما سنوضح
لفاظ التي يكون لها أآثر من معنى واحد، وقد وِضِعت يتحقق في األ((ان اللفظ المشكل 

من (( ولهذا آان )١٠())لكل منها بلفظ، او وضعت لواحد منها، واستعملت في غيره بطريق المجاز
الدال على ) القرء(امثلته اللفظ المشترك فانه يدل في اصل الوضع على أآثر من معنى آلفظ 

 )١١())باصرة او عين الماء او الجاسوس او غير ذلكالدال على ال) العين(الطهر والحيض، ولفظ 
فنجد ان المشترك اللفظي عند علماء اللغة هو المعادل الموضوعي للفظ المشكل عند االصوليين، 
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الخفاء في المشكل البادي في صيغته يستمد من تعدد المعاني ((وتأسيسا على هذا يكون 
   .)١())تراك او التجوزاالستعمالية لهذه الصيغة سواء آان على سبيل االش

ويبدو من تزاحم المعاني على اللفظ المشكل، وآون اإلبهام حاصال في ذات اللفظ هو 
المشكل قريبا من المجمل؛ ولهذا خفي على بعضهم فقالوا المشكل والمجمل سواء، ((الذي جعل 

لمراد قد يكون التمييز في االشكال ليكون على ا(( ويتضح هذا الفرق في ان )٢())ولكن بينهما فرق
 فهو بهذا )٣())بدليل اخر، وقد يكون بالمبالغة في الـتأمل حتى يظهر به الراجح فيتبين به المراد

 واما بدليل عقلي )٤(قابل للبيان اما بدليل نصي؛ إذ يدل السياق على المراد منه في الغالب،
حاجة الى التأمل في من هذا الوجه قريب من الخفي ولكنه فوقه، فهنا له ال((اجتهادي فيكون 

الصيغة وفي اشكالها، وحكمة اعتقاد الحقيقة فيما هو مراد، ثم االقبال على الطلب والتأمل فيه الى 
المجمل تتزاحم وتتوارد المعاني عليه بال رجحان (( على حين ان )٥())أن يتبين المراد فيعمل به

 التأمل البليغ آما في المشكل؛ بل في العبارة فيشتبه اشتباها اليدرك بنفس العبارة وال عن طريق
  . نفسه )٦())عن طريق االستفسار وبيان من المتكلم

موجبه اعتقاد الحقيقة فيما هو المراد والتوقف فيه حتى يتبين ((اما العمل بالمجمل فيكون 
 بالتفصيل فان ُفصِّل جاز العمل به، وبهذا يعد المجمل اشد إبهاما من المشكل؛ )٧())بيان المجمل

ن العمل به محضور؛ إذ اليمكن عقال العمل بما هو مبهم موغل في النأي عن معرفة المراد ال
باالجتهاد والبحث فيما ((على حين ان المشكل ادنى إبهاما منه؛ الن المراد منه يتبين فيعمل به 

ان يتبين ان المجمل فوق المشكل ف(( على تحديد المراد، وبهذا )٨())يحيط به من القرائن واالدلة
المراد قائم والحاجة الى تمييزه من اشكاله، والمراد في المجمل غير قائم ولكن فيه توهم معرفة 

  . المجملة  )٩())المراد بالبيان والتفسير وذلك البيان دليل اخر غير متصل بهذه الصيغة
المعاني غير ان هذا ) اللفظ المشترك(ويتفق المجمل مع المشكل في ان آليهما من جنس 

فالمشترك الذي تجلو القرائن والسياقات اللفظية والحالية ((تراك له خصوصية في آل منهما االش
محتمال لمعانيه احتماال ) المشترك( اما إن بقي ) المشكل(المراد منه،آما مضى إنما هو من قبيل 

ل، ال تزيله القرائن والسياقات، ولكن يزيله االستفسار وبيان المتكلم آان ذلك من قيبل المجم
فالمشكل دون المجمل خفاء، وان آان االشكال قد يعَنف فيدفع الى تخوم اإلجمال، آما ان اإلجمال 

  . ان امكن بلوغ المراد منه بقرينة)١٠())قد يضعف فيهوي الى وادي االشكال
فقد وردت في مواضع آثيرة من النص القرآني ) قضى(و من امثلة اللفظ المشكل لفظة 

اللة تغاير داللتها االخرى في الموضع االخر، من ذلك قوله تعالى وآان لها في آل موضع د
))������� ����� ��� ���������� ��� ���� 

�������������� ��������(()في قوله ) قضى( فنجد داللة )١١
ول  ولقد ذهب الى هذا الق)١٢())أمر أمرا مقطوعا به بأن ال تعبدوا إال اياه((تعني ) وقضى ربك(
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 ويبدو ان قرينة هذا المعنى هو انه تعالى هو غاية التعظيم والتجوز العباده إال )١(غير مفسَّر،
 لذا أمر سبحانه بعبادته وقرن االحسان بالوالدين مع عبادته؛ ليدل على مدى عظم قيمة )٢(له،

خالُص اليه الوالدين وارتفاع منزلتهما عنده تعالى؛ فوجبت من هنا على وفق أمره عبادُتُه واال
  .اوال، واالحسان الى الوالدين وبِّرهما ثانيا 
����� ����� ����) ((عليه السالم( ومنه قوله تعالى على لسان نوح   

أدَّوا لي األمر ((و )٤())امضوا): اقضوا(معنى (( فان )٣( ))���������� ����
النداء موجَّه الى قومه، وقد ُفِهم  وهذا )٥())الذي تريدون بي، وانهضوا الي وتوجهوا الي واقتلوني

في قتلي؛ الن هذا الخطاب موجه اليهم بصفة التهديد حيث ) امضوا(معنى ) اقضوا(من لفظة 
 ��� ����� ����� ���������� ������((يقول سبحانه 

��� ���������� �������� �� ��� �����  
�������� ������ ����������� �������� �  

������� � ���������� ��������� �� 
�������� ������������ ���� �� ������ 
�������� ��������� ������ ���� �����  

����� ���� ���������� ((  ٍّفنشهد ان المقام في االية مقام تهديٍد وتحد
وإذا آان المقام يوحي ) وشرآاءآمفاجمعوا أمرآم (، )توآلت(، )آبر عليكم مقامي(بداللة قوله 

؛ الن هذا المعنى )امضوا(الذي هو ) اقضوا(بذلك َعَلنًا فإنه يعد قرينة واضحة وآاشفة لمعنى 
  .ينسجم آليا مع الداللة العامة للسياق التي هي داللة التحدي والمواجة والتهديد معا 

����� ����� ���������((ومن قوله تعالى   
����������� ��� ��������� ������������ 

��� ������ ���������� ������������ 
������ �������(( )في النص تعني االعالم ) قضينا( فنجد ان لفظة )٦

 وقرينة هذا المعنى هو )٨())أي اخبرناهم واعلمناهم بما يكون من األمر المذآور (()٧(واالخبار،
، من هنا ُيَحد معنى )الرض مرتين ولتعلن علوا آبيرالتفسدن في ا(نفسه، ومنطوقه ) االخبار(

  .اللفظ المشكل بقرينة نصية 
 �� ������ ���������� ��� ����((ومنه قوله تعالى 

������ ���� ������������ ����� ��������  
����� �� ���� ���  ����� ������ ������� 

���������� �����(( )(ندرك ان ) فاقض( فعند النظر في لفظة )٩) معناه
 )١٠())قضى فالن حاجتي إذا صنع ما اريد من تمام: فاصنع ما انت صانع على تمام من قولهم

إنما آانت موجَّهة من ) فاقض ما انت قاض(والقرينة على هذا المعنى هي حالية؛ الن هذه العبارة 
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؛ وبما جاء فيه من بينات الى فرعون؛ إذ ادرآوا انهم )معليه السال(السحرة الذين آمنوا بموسى 
هو الحق لذا سلَّموا ) عليه السالم(بعد خسارتهم سوف يعذبهم، آما ادرآوا ان ما جاء به موسى 

) تقضى( اصنع ما انت صانع بنا، فنحن لن نتراجع عن موقفنا، اما لفظة : لألمر وقالوا لفرعون 
 وهذا يعضد آون )١(ناء أي ان هذه الدنيا تنقضي فال نأسف عليها،في نهاية االية فهي تدل على الف

؛ النهم في مقام التسليم فحيث ان الدنيا فانية فاصنع يا )فاصنع(تدل على أنها ) فاقض(لفظة 
  .فرعون ما شئت بنا 

) فاقض( وثمة قرينة لفظية في النص السابق على هذه االية يسند داللة الصنع في الفعل 
 ����� ����� ��������� ���((الى على لسان فرعون وهو قوله تع

��� ������ ������  ������ ������������ ���  
���������� ��������  ������������ 

����������� ����������� ����� ������ 
����������������� ��� ������� ������� 

�������������� ����� ����� ����� 
�������(()( انه بمعنى ) فاقض( فهذا الكالم يوحي بأسره الى أن قولهم لفرعون )٢

  .؛النه قد اوعدهم بالعذاب سلفا ) فاصنع
هو ُمشكل في معناه؛ إذ استعمل في مواضع مختلفة في ) قضى(من هنا نجد ان اللفظ 

بالتأمل تارة، وبما يجاوره من اللفظ نفسه فدخله اإلبهام غير ان القرائن قد آشفته في آل موضع 
  .قرائن لفظية وما يحيط به من اشارات مقامية تارة اخرى 

مما تقدم نصل الى أن المشكل يتفق مع المجمل في وجه ويفترق عنه في وجوه على   
  :النحو اآلتي

يتفق اللفظ المشكل مع المجمل في ان اإلبهام فيهما في اللفظ نفسه فهو اصل فيهما  -١
  .ا العارض عليهم

وآذا الحال للمجمل، بيد ان الفارق يكمن في ) اللفظ المشترك(يعد المشكل من جنس  -٢
مدى تقبل ذلك اللفظ المشترك لبيان المراد منه سواء آان باالجتهاد ام بالقرائن 

،وان استعصى اإلبهام )المشكل(المقالية والمقامية، فإن تطوَّع المشترك للبيان فهو 
 ) .المجمل(فيه على نيل المراد فهو 

ان اإلبهام في المشكل اعلى منه في الخفي وادنى منه في المجمل، فاما آونه أآثر  -٣
النه خفي بنفسه ثم دخل في اشكاله، بينما الخفي ظاهر في نفسه ((إبهاما من الخفي فـ 

إال بدليل يتميز به من بين ) المشكل(وإنما خفي لعارض، ومن ثم اليعرف المراد من 
، على حين ان اإلجمال اشد )٣()) الذي هو طلبة انكشاف الخفياالشكال وذاك فوق

إبهاما من المشكل والخفي معا، ألن بيانه ال يدرك من التأمل والطلب، وإنما يدرك 
 .حصرا من المتكلم بالمجمل نفسه 

بناء على درجة اإلبهام فإن العمل بالمشكل جائز إذا استحصل بيانه بدليل، على حين  -٤
 ممتنع اال بعد تفصيله من المتكلم نفسه لعدم امكانيه معرفة المراد ان العمل بالمجمل

 .منه بدليل غير التفصيل من المتحدث عنه 
يتحقق المشكل في االسماء و االفعال معا،على حين يتعدى المجمل الى التراآيب  -٥

 .أيضا 
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  ) :المجمل(و ) المتشابه(االتفاق واالفتراق بين : المطلب الثالث  
 )١())اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه((صوليون مفهوم المتشابه على أنه لقد حد اال

 من هنا )٢())مما استأثر اهللا تعالى بعلمه ولم يطلع عليه احدا من خلقه وآلفهم االيمان به((فهو 
اللفظ الذي يخفى معناه وال سبيل الى أن تدرآه العقول، وال يوجد ما ((نفهم المتشابه على أنه 

لفظ خفيت داللته وتعذَّرت معرفته، ولم تقم ((، النه)٣())ره تفسيرا قاطعا من الكتاب والسنةيفسَّ
، )٤())قرائن تدل عليه؛ أي اليظهر له معنى من اللفظ، و من أي طريق اخر من طرق الداللة

فيه  الى حد انقطاع الرجاء )٦())له داللة غير واضحة(( بحيث تكون )٥(فيتشابه معناه على السامع،
يخرجون (( آان هو المتشابه؛ وبهذا فان علماء االصول )٧())فما انقطع رجاء معرفة المراد منه((

منه آل ما امكن تأويله، ولو على وجه مرجوح، ويقصرون هذا المصطلح على ما استعصى على 
التأويل واقتضى التسليم، آالحروف المقطَّعة في فواتح السور، وأآثر ايات الصفات وما 

 بيد ان هذا المنحى لعلماء االصول يفضي الى أن يكون المجمل من المتشابه، النه )٨())هاشاآل
غير خاضع للتأويل أيضا فهو يشترك مع المتشابه في هذه الصفة، غير ان الفاصل الحدي بينهما 
هو ان المتشابه اليقبل اإليضاح البته، ال من الكتاب وال من السنة، وال حتى من طرق معرفة 

لة االخرى، على حين ان من المجمل ما يفصله الكتاب فيكشف معناه، ومنه ما تتولى السنة الدال
  .عملية إيضاحه 

ولكن يبقى التساؤل قائما عن اللفظ المجمل الذي اليرد عليه ما يفصِّله؛ ولالجابة نقول ان 
ان اللفظ المجمل غير هذا اللفظ يقترب آثيرا من المتشابه بيد انه ينماز منه بأنه اقل إبهاما بمعنى 

المفصَّل يتحمل جميع المعاني التي تقال فيه، وان لم تكن هذا المعاني هي المرادة تنصيصا؛ الن 
تفصيله االصل اليكون أال من المتكلم نفسه، بيد ان المتلقي قد يجتهد مع عقله للوصول الى 

مجمل فيه شيء من نسبة وضوح المعنى فتتباين اقواله وتتفرع سعيا وراء المراد؛ ذلك بأن اللفظ ال
ضئيلة تكون في اللفظ، على حين ان اللفظ المتشابه التكون في لفظه اي نسبة من الوضوح 

آالحروف المقطعة في بداية السور، فان الناظر الى ألفاظهما اليجد فيها ما _ الضئيلة وال آثيرة_
ت اهللا تعالى فال يسع أي يسعفه ولو بدرجة يسيرة على معرفة المراد، وآذا الحال آليات صفا

متلٍق ان يفهم من ألفاظ الصفات هذه ادنى درجة من الوضوح، وبهذا فان ما آان من جنس 
 النه من الممتنع عقال )٩())لم يرد في ايات االحكام، وال في احاديث االحكام((المتشابه من األلفاظ 

  .العمل بالمبهم غير الواضح البته 
ل غير المفصَّل من المتشابه مرة ثانية ؛ ذلك بأن المجمل المجم_ ههنا_ولكن قد يقترب 

ما يثبت التَّكلُّف به الإجمال فيه الن التكليف ((غير المفصَّل ال تكليف فيه إلبهامه الشديد؛ إذ 
 واليخرج التكليف  بالمجمل عن المحال إال إذا ُفصِّل وبان معناه، )١٠())بالمجمل تكليف بالمحال
يم بأن المجمل إذا لم يوجد ما يفصِّله فانه يقترب من المتشابه الى حد التماثل من هنا البد من التسل

الى الوصول لحد _ المجمل غير المفصَّل والمتشابه_حتى دعت شدة التشابه بين اللفظين 
اما ما اليتعلق به تكليف ادائي، آأن يكون من قبيل التكليف االعتقادي، ((التصريح عنه بقولهم 

وهذا المجمل االعتقادي الباقي على حاله بعد انقطاع .... قليل في القرآن الكريمفذلك واقع غير 
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اولى بادخاله في المتشابه _ عند اهل التسليم_؛ بل هو )المتشابه(الوحي إنما هو على مشارف 
   .)١())الذي اليعلم تأويله إال اهللا، وال سبيل الى االستفسار عنه لكشفه

 �� ��������� ������� ��� ��((ومن المتشابه قوله تعالى  
������ � ����� � ����� �������������(()فنجد ان )٢ 

من األلفاظ المتشابه التي اختلف العلماء في معانيها آما اختلفوا في معاني الحروف المناظرة ) الم(
ى أنها  ومال اخرون ال)٤())قال بعضهم انها اسم من اسماء القرآن(( إذ)٣(لها في اوائل السور،

قال قوم هي حروف (( على حين)٦())هي اسم للسورة(( وقيل)٥())فواتح يفتح بها القرآن((تمثل
 وذهب بعضهم )٧())مقطعة من اسماء واقعا آل حرف من ذلك بمعنى غير معنى الحرف االخر

، ولكن مهما اجتهد العلماء في )٨())حروف هجاء يشتمل آل حرف على معاٍن مختلفة((الى أنها 
من المتشابه ((ول الى بيان لهذه األلفاظ لم يستطيعوا ان يصلوا وال يكادون؛ الن هذه األلفاظالوص

 )٩())التي استأثر اهللا بعلمه، وهي سر القرآن، فنحن نؤمن بظاهرها، ونوآل العلم فيها الى اهللا
  .تعالى 

  
  

 ��� ����������� � ��((ونظير ذلك قوله تعالى  
�����(()(في اآليةالكريمة، فـ ) ص(فرعت اقوال المفسَّرين في تحديد معنى  فلقد ت)١٠) قال

 على حين رأى )١٢())هي اسم من اسماء اهللا اقسم به((، وقال اخر)١١())هو اسم السورة: قوم
ان معناه ان القرآن ((،وذهب قوم الى )١٣())اسم من اسماء القرآن اقسم اهللا تعالى به((بعضهم انها 

 وانتم قادرون عليها ولستم قادرين علىمعارضة القرآن؛ فدل ذلك على مرآب من هذه الحروف
؛ النه من جنس آالم العرب بيد انهم ال يقتدرون على مجاراته، وقيل )١٤())أن القرآن معجز

  . وغير ذلك)١٥())معناه الصدق((
هناك بعض محاوالت بذلها علماء التفسير في معرفة داللة المتشابه، إال ((وبهذا نرى ان   

أن االختالف الكبير بينهم يجعل من الصعب الترجيح بين ما توصلوا اليه من دالالت على سبيل 
 آما ذآر ذلك بعض المفسَّرين انفسهم،إذ السبيل الى )١٦())القطع؛ الن الشارع قد استأثر بعلمه فيه

  .معرفة المراد من اللفظ المتشابه البتة 
  :يتفقان ويفترقان باآلتي) المجمل(و)  المتشابه(مما تقدم نصل الى أن   
يشترك اللفظ المتشابه مع المجمل في أنهما غير قابلين للتأويل،غير انهما يفترقان في  -١

  .ان من المجمل ما هو قابل للبيان، على حين ان البيان اليتطرق الى المتشابه باسره 
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غير ان يقترب المتشابه من المجمل آثيرًا إذا لم يوَقف لالخير على تفصيل يبيِّنه،  -٢
آما _الفرق بينهما يمكن ان يتلمس في ان اللفظ المجمل فيه نسبة وضوح ضئيلة جدًا

على حين ان المتشابه ليس له أي نسبة وضوح في لفظه، وقد تتالشى هذه _ نحسب
 .النسبة في المجمل فيتعذَّر الفرق بينهما فيندرج حينئٍذ في المتشابه

الن الشارع قد ((مل والمشكل والخفي؛ ان اإلبهام في المتشابه اشد منه في المج -٣
 . دون غيره)١())استأثر بعلمه فيه

يمتنع العمل بالمتشابه البته الفراطه في اإلبهام،على حين اليمتنع العمل بالمجمل ان  -٤
 .وجد مايفصِّله بيانًا؛ الن لحوق التفصيل بالمجمل يحيله الى مبيَّن 

اما ماآان من ((لصفات اإللهيه يكون المتشابه في الحروف المقطعة، وأآثريات ا -٥
قبيل الصفات التي امكن ترجيح بعض دالالتها فهو من قبيل المشكل ال 

  .على حين ان المجمل يكون في االسماء واالفعال والتراآيب معًا )٢())المتشابه
  

من آل ما تقدم من موضوعات هذا المبحث يمكن تلخيص نقاط االتفاق واالفتراق   
  :باالتي) الخفي والمشكل، والمتشابه(ت الخفاء االخرى ومصطلحا) المجمل(بين

  
في صفة اإلبهام إال أنه يختلف ) الخفي والمشكل، والمتشابه(مع ) المجمل(يشترك  -١

معها في درجات هذا اإلبهام وطبيعته، فالخفي اقلها إبهامًا وطبيعة اإلبهام فيه 
 اما المشكل فهو اعلى عارضة على اللفظ؛ الن إبهامه في مصاديقه ال في ذات اللفظ،

درجه في اإلبهام من الخفي؛ الن اإلبهام داخل فيه في اصل اللفظ بيد انه اقل إبهامًا 
من المجمل وان اتفق معه من حيث طبيعة اإلبهام؛ ذلك بأن المشكل قابل لإليضاح  
من المتلقي بفعل االجتهاد العقلي، و النظر الى القرائن المحيطه به، على حين ان 

وإنما يكشفه المتكلم بالمجمل نفسه، وإذا آان ) المتلقي(ام المجمل اليجليه السامعاإلبه
المجمل اشد إبهاما من الخفي والمشكل فإنه اقل إبهامًا من المتشابه؛ الن االخير ال 
يفصِّله ال المتلقي وال المتكلم، وإنما بيانه أمر استأثر اهللا بعلمه له، على حين يتفق 

ل والمجمل في ان طبيعة اإلبهام فيه تكون في اصل اللفظ نفسه، المتشابه مع المشك
وقد تدعو شدة إبهام المجمل الذي لم يوقف على تفصيله ال من الكتاب وال من السنة 

  .الى أن يقترب من اللفظ المتشابه الى حد التماثل
ن، بأن لكل منهم بيانا مع تباين حيثيات ذلك البيا) الخفي والمشكل(يتفق المجمل مع  -٢

فهو في الخفي والمشكل يكون بالنظر والتأمل والتعضيد باالدلة، على حين ان زوال 
اإلبهام في المجمل يكون من المتكلم نفسه؛ إذ ال يمكن ان ُيبيَّن اللفظ المجمل بالتأمل 
والتفكر، على حين ان المتشابه يفترق عن الجميع في انه ال بيان له ال من االدلة 

 .لم نفسه والنظر وال من المتك
في ان الخفي يقع في اللفظ العام الذي يشمل مجموعة ) الخفي(يفترق المجمل عن  -٣

أفراد، ويدخل الخفاء في مدى انطباق مفهوم العموم على بعض أفراده،على حين ان 
غير ان التغاير يقع ) اللفظ المشترك(المجمل والمشكل يتفقان في انهما يوجدان في 

 اللفظ المشترك لبيان مراده بالقرائن، فإن ُسِمَح للقرينة فيهما من حيث مدى تقبل هذا
، )المجمل(، وإن عجزت القرائن عن ادراك معناه آان من )المشكل(ببيانه آان من 

على حين يقع المتشابه في األلفاظ التي ال عموم فيها وال اشتراك الن معناه مبهم 
 .اليعرف أصالة 

 خاضعين للتأويل، على حين ان الخفي يتفق المجمل مع المتشابه في انهما غير -٤
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 .والمشكل يتفقان في انهما يقبالن التأويل والترجيح باألدلة 
يتفق المجمل مع الخفي والمشكل في انه ُيعَمل بهم حكما إذا ورد عليهم ما يبينهم،  -٥

على حين يندُّ المتشابه عنهم في هذه الصفة النه اليعمل به البته؛ لعدم امكانية بيانه، 
 .حق به المجمل الذي لم يوَقف على تفصيله؛ الن العمل بالمبهم محال ويلت

؛ النه من عوارضها، اما المشكل فيكون في )االسماء(يتحقق اللفظ الخفي في األلفاظ  -٦
االسماء واالفعال، ويوافقه المجمل في هذه الصفة ويزيد عليه في انه يتحقق في 

 يباين الجميع في انه يرد في الترآيب االسنادي أيضا، على حين ان المتشابه
  .أيضا) الصفات االلهية(الحروف المقطعة، ويتفق مع الجميع في انه يأتي في األلفاظ 

  
 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  الفصل الثاني
  

  األدوات اللغوية و النحوية لإلجمال في التعبير القرآني ودالالتها
  

ة عام              ة الخطاب القرآني خاصة والعربي صية       إذا آانت لغ ة ن ى وفق معياري ة تؤسس عل
ة                  ة والنحوي ا اللغوي محكومة بأصول و قواعد ضابطة، فإنه يمكن القول ان لظاهرة اإلجمال أدواته
ة          ة والبالغ اء اللغ ان علم إذا آ ي، ف ر القرآن ي التعبي ا ف شخيص وجوده ة ت ي عميل سهم ف ي ُت الت

ي عم    وي ف نص اللغ ون ال ال فن ي مج شتغلين ف انوا الم د أع ة  واألصول ق د أدوات معرف ة تحدي لي
العموم في اللغة وبما يقابلها من أدوات لتخصيصه، وانهم قد اسسوا بنظرات واشارات متناثرة في               
احثين المحدثين                  دهم من الب سنى لمن جاء بع ى أدوات اإلطالق ليت بطون مدوناتهم التخصصية ال

ه بالنص تحديدا مع ما يكمله      البناء عل تلك االسس لتنظير أدوات متكاملة للمطلق يمكن بها اقتناص          
ال                       شاف ادوات اإلجم ا فضل اآت وا لن د ترآ من أدوات تقيده فان أولئك العلماء وهؤالء المحدثين ق
سه     تكرما؛ وان آان هذا العمل اليخلو من نظرات ألولئك العلماء هنا وهناك تدعم الباحث في تأسي

راز              ى اب ال ال م االنتق ة للمجمل ث ى          للمحددات اللغوية والنحوي داعياتها عل ذه الظاهرة وت  دالالت ه
  . مستوى التعبير اإللهي

  
  :داللة اإلجمال في نطاق اللفظ : المبحث األول 
  ) :النكرة(داللة اإلجمال في : المطلب األول
رة  د ال        : النك ى واح دل عل ث ي ه بحي ي أمت شياع ف ى ال ه عل ي أول أحوال ق ف ا عل ل م آ

  )٢(.لمعرفة عارضة فيها واألصل في اللفظة النكرة، وا)١(بعينه،
ى  دل عل ه ي ه؛ الن ق بعين ل المطل ا تمث ى انه رة يمكن التأسيس عل وم النك ق مفه ى وف وعل
ر ان من           ا، غي ات البعينه ى واحدة من الماهي دل عل ماهية شائعة بين ابناء جنسها، وهذه الماهية ت

اظ المُ               ى         النكرة في سياق اإلثبات ما تأتي مجملة أيضا، وذلك تحديدا في األلف دل عل رة التي ال ت نكَّ
ن   م يك ا ل ا وم ان مطلق رات التجزؤ آ ن النك ل م ا قب ا، فم ن تجزؤه ي يمك ات الت ن الماهي ة م ماهي
ول                    ه من الق ول بإجمال ى الق خاضعا للتجزؤ؛ بل هو من اسماء المعنى آان مجمال، او هو اقرب ال

رة م               ة؛ الن في االخي وم دون       بإطالقه؛ النه يكون اشد إبهاما من النكرة المطلق ا لوضوح المفه لمح
ة،                     ام من المطلق تحديد االنطباق، على حين ان النكرة المجملة ينظر اليها على انها أوغل في اإلبه

  .واحُتِرَز في القول في سياق اإلثبات؛ لئال تلتبس بالنكرة التي تفيد العموم التي ترد بعد نفي 
 ���������((ى في سياق اإلثبات قوله تعال) المجملة(ومن امثلة النكرة 

����� ������� ���� �������� ������ 
��������� �������� ����� ������ ������  

���� ����������� �� ���������� 
�������������� ��� ������� �  

������������� ������������ � �������� 
������ ����� �� ������ �����������(( )فنجد ان )٣ 

إنه قدم النداء قبلها : األول: وهي نكرة مثبتة قد دلت على اإلجمال وذلك بدليلين) تجارة(لفظة 
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والنداء يؤدي وظيفة شد االنتباه الى ما هو مهم لدى ) ياايها الذين امنوا(والسؤال عنها فقال 
الى هذه التجارة، بل فكأنهم اليعرفون السبيل ) هل ادلكم على تجارة(المخاطب، ثم سأل عنها بقوله

  .اليعرفون التجارة البته فضال عن معرفة طريقها
أي تعترفون ) تؤمنون باهللا ورسوله(فسَّر تلك التجارة فقال ((إنه تعالى قد : والثاني  

قالوا (( فكأنهم )١())بتوحيد اهللا، وتخلصون العباده له، وتصدقون رسوله فيما يؤدي اليكم عن اهللا
تؤمنون باهللا ورسوله وتجاهدون في سبيله : لنا فيه االموال واالنفس،فقال اهللالو نعلم ما هي؟ لبذ:

  .)٢())باموالكم وانفسكم
الخبر في معنى األمر، ((بلفظ) تؤمنون باهللا ورسوله(المجملة)تجارة(وقد ورد تفصيل   

 جيء  بالسكون؛ النه واقع في جواب األمر في المعنى، وإنما)٣() ))يغفر لكم(ولهذا اجيب بقوله
 فكأنهم سمعوا و وعوا و أّدوا الطاعه )٤())لإلذان بوجوب االمتثال ((بالتفصيل على لفظ الخبر

تنفيذا ثم أخبر عنهم بخطاب الخبر، فكان هذا المنحى في الخطاب أوآد لمعنى اداء األمر من 
  .صيغة األمر ذاتها صراحة

  بهام او اإلجمالسلكت االيتان في التعبير عن وسيلة النجاة طريق اإل((وبهذا   
في اآلية األولى؛ وهذا يجعل نفس المؤمن تتشوق الى ) تجارة(حيث عبَّرت عنها بلفظ :  أوال

استيضاح تلك التجارة الُمنجية من العذاب، فإذا ما اوضحت له اآلية الثانية ذلك على سبيل 
  .ة المجمل) تجارة( بمعرفة المراد من لفظة)٥())التفصيل تمكن في النفس فضل تمكن

�� ��������� ����� ����������((ومنه قوله تعالى   
��������� ���������� ������ ����� 

������� � ����� ������ ������ ������ ��� 
������� ������� ����� � �������� 

������������� ��������� ����������� � �(()٦( 
التفضيل قد وردت مجملة وهي نكرة ) أفعل(وهي من ) اآبر(نجد ان لفظة عند التأمل في اآلية 

) صلى اهللا عليه وآله(في سياق اثبات، إذ اليمكن معرفة ما هو هذا االآبر مما سئل به الرسول 
ان ينزل عليهم آتابا من السماء ((حيث يخبر سبحانه في أول اآلية بان اليهود سألوا الرسول 

هذا السؤال وإن آان من (( وان )٧())راة مكتوبة من عند اهللا في االلواحمكتوبا آما آانت التو
، ثم )٩())النهم آانوا على مذهبهم(( و )٨())آبائهم لكنه أسِند اليهم لتبعيتهم لهم ورضاهم بفعالهم

) عليه السالم(يريد سبحانه أن يبين لنبيه أن هذا السؤال الموجه اليه ليس بعظمة ما سئل موسى 
 فعبَّر )١٠())سألوا موسى اعظم من ذلك بعد ما آتاهم بااليات الظاهرة((اليهود حيث قبله من 

، بيد ان هذا االآبر مجمل غير مفصَّل فال يعرف المراد )اآبر(سبحانه عن عظم السؤال بقوله 
والفاء في صدارة القول افادت داللة عطف ) فقالوا أرنا اهللا جهرة(منه، لذا فصَّله سبحانه بقوله

 وبهذا )١٢( فهم أرادوا رؤية اهللا تعالى عيانا بأبصارهم حتى يؤمنوا،)١١(صِّل على المجمل،المف
، ويبدو أن في عملية االنتقال من اإلجمال الى البيان زيادة اهتمام )اآبر(فصَّل سبحانه المجمل 
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وتفكر ليترك المتلقي في حال تأمل _ ابتداء_ومبالغة في عظم ذلك األمر؛ إذ أورده سبحانه مجمال 
وسعي وراء معرفة التفصيل بشغف وولع ثم فصَّله حتى يقف المتلقي على المراد من المجمل هذا 
من جهة ، ومن جهة اخرى يوحي االنتقال من اإلبهام الى البيان في اآلية بشدة اهتمامه تعالى 

نه قد اهتم وعدم احتمال قلبه للحزن والتخفيف عنه؛ ال) صلى اهللا عليه وآله(بمسألة تسلية الرسول 
بما طلب اليه اليهود، فجاء سبحانه بما هو اعظم مما طلبوا فأبهمه أوال ثم بيَّنه؛ ليدل على فضاعة 
المطلب من اليهود، حتى انه سبحانه لم يرد أن يذآره صراحة في أول األمر لصعوبته واآباره 

ويدل على ) عليه وآلهصلى اهللا (لدى المتلقي فاتبع اإلبهام ثم البيان؛ حتى تطيب نفس الرسول 
  .بشاعة المطلب في الوقت معا 
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�������� ������� ������� ��� �������� 
��������� �������� ����� �������� �� 

���������� ����������� ����� � � ��� 
������ ���������(()نجدها نكرة ) بخير( إذا ما دققنا النظر في لفظة )١

األولى همزة ) أؤنبئكم(الهمزة في ((مجملة في حال اإلثبات ويعضد إجمالها انها مسؤول عنها فـ 
ولم ) أؤنبئكم(لنص لفظة ، ونلحظ انه تعالى قد استعمل في ا)بخير( منصبة على لفظة )٢())استفهام

 فهو على درجة )٣())االنباء تستعمل لالدالء بخبر جدير باالستيعاب((؛ ذلك بان )أُأخبرآم(يقل 
عالية من االهمية، واألصل في السؤال أن يكون عما هو مجهول الداللة، وحينما سئل عنه بلفظ 

  . اصبح ذا قيمةزاد من إبهامه والطلب الى شدة معرفته الن المؤول عنه) االنباء(
اليجوز ان يراد به خير من الخيور فيكون في ((مجملة فـ ) بخير(ومن هنا آانت لفظة 

 آما هو معروض في اآلية األولى )٤())ذلك صفة لما يلزم في ذلك من أن يكون ما رغبوا فيه
  . وهذا محال٥))بعضا مما هدوا فيه((
 جنات تجري من تحتها االنهار، فيحتمل للذين اتقوا عند ربهم(( لذا جاء تفصيله في قوله    

، وجنات خبر محذوف المبتدأ ؛ أي هو جنات، )بخير من ذلك(متعلقا بقوله ) الذين( ان يكون 
، ولو دققنا )بخير( من النكرة المثبتة )٦() ))بخير من ذلك(فتكون بذلك تبيانا لما أبهم في قوله 

 �������� ����� ����� �������((النظر في النص التفصيلي
������� ������� ��� �������� ���������  

�������� ����� ���������� ���������� 
����������� ����� � � ��� ������  

��������� (( لوجدنا ان اهللا تعالى قد جعل لكل نعمة او متعة يرغب فيها االنسان في
 ���������� ����(لية؛ فقابل الدنيا وجودا في االخرة مع لحاظ االفض
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���� �������� ( بـقوله)���������� ���������� (
فوصف االزواج بانها مطهرة ونقية ، على حين أورد اللفظ في صدد حديثه عن نساء الدنيا بداللة 

ء الجنسية فيها، فمن النسا) الـ(وهي لفظة تنطوي على معنى العموم لوجود  ) النساء(العموم فقال 
من تكون طاهرة النفس، ومنهن ما يخرجن عن هذه الصفة، آما ان المرأة قد تكون طاهرة في 
مدة زمنية محددة، وقد ترتفع طهارتها في مدة اخرى آما هو السائد في النساء آافة، على حين 

؛ للداللة على ان نساء االخرة أفضل من ) مطهرة(نلحظ انه خصص االزواج في االخرة بالصفة 
  .الدنيا لدوام طهارتهن النفسية وغير النفسيةنساء 

؛ ذلك بان االنسان )����� ��������(بقوله ) البنين(وقابل سبحانه 
ايمانا منه بان هذه الذرية ستخلد ) بنين(تتملكه رغبة جامحة في الغالب للحصول على  ذرية له 

ه لحوقا آما هي حال حياة ذآره في الدنيا بعد رحيله منها، غير ان هذه الذرية سوف ترحل بعد
البشر ، فيذهب ذآره بذآرها،على حين نلحظ ان اهللا تعالى قد حقق هذه االمنية لالنسان في الدار 

فجاءت هذه اللفظة حاال فأعطت لالنسان الخلود ) خالدين فيها(االخرة تلبية لما في نفسه بقوله 
  ! . للخلود هووأي مكان! على سمة الدوام والبقاء في الجنة فأي خلود هذا 

 ���� ������������ �������������(اما قوله 
����� ���������� ���������� ������������ 

����������� ���������� ( فقد قابلها سبحانه بقوله
)������� ������� ��� �������� ��������� ( ؛

تاج المرء فيها الى الذهب والفضة او خيل و الن الجنة تحوي على آل شيء مما طاب ولذَّ فال يح
انعام اوحرث؛ الن ما يراه فيها يغنيه عن آل هذه االمور، فكانت الجنة افضل بكثير مما يرغب 

 �������(فيه االنسان ويحرص عليه في الدنيا، ونلحظ ان اهللا تعالى قد صاغ عبارة 
������� ��� �������� ��������� (على االسمية للثبات 

والديمومة؛ فكان االجر في االخرة أثبت وأدوم مما هو في الدنيا؛ الن الدنيا زائلة بما فيها ال 
 ����� �����������(محالة، ثم زاد على اجرهم هذا في الدار االخرة بقوله 

� � ( وهذا)ال يعرف آنهه وطبيعته أحد فهو مجمل ايضا، وقد ورد نكرة آذلك، ) الرضوان
بما هو أفضل من نعيم الدنيا لما أعده لالنسان ) بخير(هللا تعالى قد فصَّل النكرة وبهذا نجد ان ا

المتقي في الدار االخرة ، بيد انه زاد على أجراآلخرة أجرا آخر،وأجمله ايضا وهو قوله 
واستعمله على صيغة المصدر زيادة في المبالغة في أداء معنى الرضوان منه تعالى؛ ) رضوان(

المتأتي من طبيعة الرضوان منه تعالى على العباد مجمال ايضا تناسبا مع فكان ذلك األجر 
بما هو أفضل مما في ) بخير(؛ من هنا نجد ان اهللا تعالى قد فصَّل لفظة ) بخير(اإلجمال في قوله 

الدنيا من نعيم ومتعة، وإن وجود اإلجمال في التفصيل يدعو الى أن يكون االجر أروع وأجمل 
  .ذلكمما لوآان بغير 

من السابق نخلص الى أن اإلجمال يأتي في اللفظ النكرة إذا آان في سياق اثبات شريطة 
ان ال يدل على التجزؤ او ماهية شائعة في جنسها وإال آان مطلقا، وما يمكن رصده من االيات 
التي ورد فيها اإلجمال بالنكرة آما سلف ان هذه النكرة غالبا ما تأتي مسؤوال عنها في النص، 

  .وهذا يعزز من داللتها على اإلجمال؛ النه ال يسأل إال عمَّا هو مجهول له حاجة الى بيان 
  

  ) :المعرفة(داللة اإلجمال في : المطلب الثاني
ما وضع ليستعمل في واحد بعينه سواء آان ذلك الواحد مقصودًا ((هي آل: المعرفة  

 للناظر الى حد المعرفة عند النحاة انها ، ويبدو)١())بالوضع آما في االعالم او ال آما في غيرها
ال تدنو من اإلجمال البتة، النها في األصل قد جيء بها لقصد معنى واحد بعينه تحديدا، غير أن 
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من المعرفة ما تتلبس به داللة اإلجمال فيتسرب اليها اإلبهام فتغدو لها حاجة الى ما يفصِّلها او 
  .ا الى نطاق البيان والتعيينيوضحها؛ إذ ان التعريف فيها لم يخُط به

، والمضاف الى )الـ(المعرف بـ : وقد قسم النحاة المعرفة على ستة اقسام  
  .)١(معرفة،والموصول، والضمير، والعلم، و االشارة 

  
  ) :الـ(داللة اإلجمال في المعرف بـ : الفرع األول

ه دالالت مختلفة، من المعارف، ولأللف والالم هذ) الـ(يعد النحاة اللفظ الذي تسبقه   
 على حين آان غيره من النحاة )٢())عهدية وجنسية((فالسيوطي يرى أن لها داللتين فهي عنده

ثالثة اقسام؛ وذلك انها اما ((إذ نجدها عند ابن هشام على) الـ(اعمق نظرًا في تصنيف معاني 
م البن هشام يقوم  واالظهر أن هذا التقسي)٣())لتعريف العهد، او لتعريف الجنس، او لالستغراق

على اساس نوع الداللة التي تمنحها األلف والالم للفظة التي تتصل بها، وعلى الرغم من أنه آان 
التي ((فان تقسيمه هذا اليخلو من نظر؛ ذلك بأنه يقول ان ) الـ(أآثر دقة في تصنيفه لداللة 

اشتريت الفرس : (آقولك: لتعريف العهد فتنقسم قسمين؛ الن العهد اما ذآري، واما ذهني، فاألول
لكان غير الفرس ) ثم بعت فرسا: (أي بعت الفرس المذآور، ولو قلت): ثم بعت الفرس

؛ الن العطف يقتضي التغاير بين المعطوفين إذا آان األول معرفة والثاني نكرة، فـ )٤())األول
ا نكرة، والنكرة تدل الثانية فإنه) فرسا(عهدية أي الفرس المقصود، اما ) الفرس(األولى في ) الـ(

على الماهية الشائعة دون معرفتها فلما آانت األولى معرفة، والثانية مجهولة،آان المجهول غير 
  .المعروف باللزوم 

إذا آان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض ) جاء القاضي: (آقولك: الثاني((اما 
الن المخاَطب على علم بما يريد ، وهذه األلف والالم العهدية بجزئيها تدل على البيان؛ )٥())خاص

  .المتكلم الحديث عنه فال إبهام في هذا النوع من المعرفة 
فإذا لم ترد به رجال ) الرجل افضل من المرأة: (واما لتعريف الجنس، فكقولك: ((ويقول بان هشام

 بعينه، وال أمرأة بعينها، وإنما اردت هذا الجنس من حيث هوأفضل من هذا الجنس من حيث هو،
اليصلح ان يراد بهذا ان آل واحد من الرجال افضل من آل واحدة من النساء؛ الن الواقع 

 ����������((، وقوله تعالى )أهلك الناَس الديناُر والدرهُم: ( بخالفه، وآذلك قولك
���� ������ ��� ������ �����(()هذه هي التي يعبِّر ) الـ( و)٦

ليس الجنس، وإنما الماهية ) الرجل افضل من المرأة(راد بقولك  نقول ان الم)٧())عنها بالجنسية
بمعنى ان حقيقة الرجل من حيث هو هو افضل من حقيقة المرأة من حيث هي هي، فاي رجل 
اخذت هو من حيث حقيقته وماهيته افضل من المرأة من حيث حقيقتها، واليراد بذلك ان آل 

وانما المقصد ان حقيقة _ فيما نحسب_ ليست جنسية هنا) الـ(الرجال هم افضل من آل النساء، فـ 
اشرب الماء، واشتِر اللحم، : قولك((الرجولة هي افضل من حقيقة االنوثة في النساء؛ ذلك بان 

 ان الالم اشارة الى ما في ذهن )٨())� ������ ������� ��((وقوله تعالى 
 الن هذه الفائدة يقوم بها نفس االسم المجرد المخاَطب من ماهية اللحم والماء و الذئب ليس بشيء؛

 صوري ال اثر لها في واقع المجال الداللي، فـ )٩())من الالم فالحق ان تعريف الالم في مثله لفظي
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ويعرض في الجنسية : ((هنا جاءت لتعريف الماهية، وقد تنبه السيوطي على ذلك حين قال) الـ(
خرجت : نك وبين مخاطبك مخصوص، وإنما اردتخرجت فإذا االسد؛ إذ ليس بي: الحصور نحو

التي صرفها ابن هشام للداللة على ) الـ( المعروفة، من هنا نحسب ان )١())فإذا هي الحقيقة
الماهية ) الـ(الجنس، إنما هي تدل على الماهية؛ لذا ُيفَضل أن يسمى هذا النوع من األلف والالم بـ 

ويعبِّر عنها بالتي لبيان الماهية : ((لتصريح بذلك إذ قالاو الحقيقة ولم يجد ابن هشام ُبّدًا من ا
   .)٢())وبالتي لبيان الحقيقة

على قسمين؛ الن ((الجنسية فحري ان تكون هي التي لالستغراق ذاتها وهي ) الـ(اما 
او اعتبار صفات (( من جهة جنسها العام، )٣())االستغراق اما ان يكون باعتبار حقيقة االفراد

 أي آل واحد )٤())������� �������� ������: ((ألول نحواالفراد، فا
أي الجامع لصفات الرجال ) انت الرجل: (من جنس االنسان ضعيف، والثاني نحو قولك

  .المحمودة
وخلق آل انسان : (محلها على وجه الحقيقة،فإنه لو قيل)آل(ان يصح حلول : وضابط األولى

  .لصح ذلك على وجه الحقيقة) ضعيفا
انت آل : محلها على وجه المجاز؛ فإنه لو قيل) آل(ان يصح حلول : ط الثانيةوضاب

انت آل الرجل بجميع صفاته الحسنة،من : فيكون المعنى)٥())الرجل، لصح ذلك على جهة المبالغة
  .الجنسية آل صفات الرجل الحسن ) الـ(هنا يمكن ان تستغرق 

  :النحو االتيعلى ) الـ(وبهذا تكون داللة األلفاظ المعرفة بـ 
؛ النها الفاظ )الذآري، والذهني(العهدية بنوعيها ) الـ(الفاظ مبيَّنة وهي التي سبقتها  -١

  . واضحة الداللة في ذهن المتلقي، لذآرها سلفا او االتفاق عليها ذهنا 
الماهية الدالة على الحقيقة من حيث هي، او التي ) الـ(الفاظ مبهمة وهي التي سبقتها  -٢

الماهية ) الـ( الجنسية الدالة على االستغراق، الن اللفظ الذي تسبقه )الـ(تتقدمها 
عام، ثم ان التعريف في آليهما ) االستغراقية(الجنسية ) الـ(مطلق، والذي تسبقه 

صوري ال يحدد المراد بدقة، فهذه األلفاظ من ناحية اللفظ معرفة، ومن ناحية المعنى 
التعريف من هنا نظريا ال اثر له في واقع فكان ) مطلقة عامة(لشياعه وعدم تحديده 

 )٦(.المعنى اللغوي
  

المجمل، ) الـ(وهو المعرف بـ ) المبهمة( ويمكن ان ُيزاد صنف اخر لاللفاظ المعرفة 
لعدم معرفة المراد منه البته، فتغدو األلف والالم ) المطلق والعام( ويكون اوغل إبهاما من سابقيه 

 ������(( اللفظ النكرة المبهم، ومن ذلك قوله تعالى فيه صورية أيضا؛ النه في حكم
��������� ������������ ��� ������� ���� �  
��������� ���������� ������ �����������  

���������� ���� ���������(( )فالناظر يجد ان المعرف بـ )٧ 
بيد ان هذه الصفة لم ) المستقيم(ها بالصفة مبهمة على الرغم من تقييد) الصراط( وهي لفظة ) الـ(

 ������(قوله ((لذا فصَّلها تعالى بـ ) المجملة(توضح ما المراد من هذه اللفظة المعرفة 
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����� ��������� ���������� (١())فهي بيان للصراط المستقيم( 
 والتفصيل لما )٢())بدل شيء من شيء وهما بعين واحده وجيء بها للبيان) صراط الذين(((الن 
بنفسه، النه صراط يكون ) الصراط المستقيم(بين تعالى ((من إجمال، ونلحظ انه ) الصراط(في 

مبدأه من اهللا ومنتهاه اليه آيف يمكن وصفه وباي وجه يتحقق نعته ؟ فال يقدر المخلوق ان يصفه 
اط الذي من شأنه الصر(( الن )٣())صراط الذين انعمت عليهم: بما وصفه الخالق بالقول الجامع

ان العبد يسأل ربه ان تقع عبادته : ذلك هو الذي سأل الهداية اليه وهو بمعنى الغاية للعباده أي
  . المستقيم )٤())الخالصه في هذا الصراط

 استغناء )٥())اهدنا صراط الذين انعمت عليهم: هالقيل : ((ولكن لرب سائل يسأل فيقول
فائدته التوآيد بما فيه من التثنية والتكرير : قلت((التفصيل؛ عن اإلجمال ثم _ ابتداء_ بالتفصيل 

لالشعار بان الطريق المستقيم بيانه وتفسيره صراط المسلمين؛ ليكون ذلك شهادة لصراط 
انه إذا طرق السمع أوال مبهما ذهب (( ذلك بـ )٦())المسلمين باالستقامة على اآمل وجه وآآده

من أراد طريقا جامعا : فسير تمكَّن عنده فضل تمكن آأنه قالبالسامع آل مذهب، وإذا عقَّب بالت
ألنواع الخير فعليه بصراط المسلمين، فإنه العلم المشار اليه المتعين لذلك من غير مدافع وال 

هل ادلك على اآرم الناس وافضلهم فالن، فيكون ذلك ابلغ في : آما تقول(( وهذا )٧())منازع
ل ادلك على فالن االآرم االفضل؛ النك ثنيت ذآره مجمال ه: وصفه بالكرم والفضل من قولك

 آما )٨())أوال ثم مفصال ثانيا، واوقعت فالنا تفسيرا وإيضاحا لالآرم فجعلته علما للكرم والفضل
هو االسالم علما وصراطا لكل االديان السابقة عليه، فان في ذآر الصراط مجمال مبهما أوال، 

 حجة بالغة على الخلق من ان اهللا تعالى ال يتسامح مع من يتغافل اخرى) مبيَّنا(واعادته مفصَّال
عن هذا؛ النه اوضحه لخلقه بطريقه خطابية تحفيزية تنم عن مدى اهميته وعظم قيمته عنده تعالى 

من جهة اخرى، حتى ) الصراط(من جهة وتعبَّر عن آبير رغبته سبحانه في اعتناق عباده هذا 
 ويبدو انه تعالى لم يرد )٩())م وهم اليهود، والضالين وهم النصارىالمغضوب عليه((اليكونوا آـ 

) الصراط(آرر لفظ ((فحسب، وإنما أراد الثبات عليه ولهذا ) الصراط(مجرَّد اعتناق االسالم 
 على )١٠())الهمية الموضوع، وان المطلوب ليس مجرد حدوث الهداية فقط؛ بل بقاؤها وابقاؤها

  .وجه الدوام 
 ���������� �����((م قوله تعالى على لسان فرعون ونظير ما تقد

����������� ���� ��� ������ ��������� 
������ ��������� ���� ��������  

����������� ��������� ���� ������  
وهي معرفة باأللف و الالم ) االسباب( إذ نلحظ في النص ورود لفظة)١١( ))�������

فحينما أبهم األمر ! الداللة، فما هي االسباب التي يريد فرعون ان يبلغها ؟مجملة غير واضحة 
، ويبدو ان العلة في إجمال )١٢())اسباب السماوات: فقال) االسباب(فسَّر تلك ((على هامان 

اما انه آان سادرا هائما في ذهنه بما : تعود الى أمرين مرجوحين هما) االسباب(فرعون للفظة 
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باخباره بان هناك إلهًا، وانك التستطيع ان ترى هذا االله على ) عليه السالم(سى فعله به النبي مو
حين انه يراك ويسمعك، فانبهر فرعون بهذا وادرك ان هذا االله ليس على االرض، بل في 
السماء فأراد ان يلقي نظرة عليه حتى يؤمن بوجوده، وهو في هذه الحال خاطب هامان بلفظة 

اسباب (، النه في دوامة التفكير والحيرة ثم تنبه على مقاله المبهم ففسَّره بـ مبهمة أوال) االسباب(
 حتى يعد له هذا الصرح على عجالة، )١())أبهمها ليشوق اليها نفس هامان((، واما انه )السماوات

 ومثل هذا البناء العالي له حاجة الى )٢())الصرح هو البناء الظاهر الذي اليخفى على الناظر((و
 طويل؛ لذا حث فرعون هامان بهذه الحيثية من الخطاب ليدفعه الى السرعة في انجاز هذا وقت

وإن آان ذلك المطلب على سبيل المحصلة الظنية ) عليه السالم(الصرح ليتوثق مما جاء به موسى
في العبارة مساقة الداء معنى التمني ال الترجي إن ) لعل(وداللة) لعلي ابلغ االسباب: (إذ يقول

معناه ُأشِرف عليه ) فاطلع على اله موسى(( (ويعضد ذلك )٣(نت صادرة ممن هو بمثل فرعون،آا
إن آان له _ فكأنه ينظر اليه من جهة عليا  فيراه باستشراف وهيمنة على عجالة،وبعد )٤())ال أرآه
د وال يدل داللة واضحة على انه اليؤمن باهللا تعالى البته ال من حيث الوجو) اطلع(فالفعل _ وجود

من ناحية عالية؛ ليدل بهيأة هذه النظرة المفهومة من _ إن وجد_ من حيث االلهيه، النه ينظر اليه 
  .انه اعلى من اهللا مكانا ومكانة وقوة ) اطلع(الفعل 

لما أراد تفخيم ما أَمل بلوغه من اسباب السماوات أبهما ثم ((لذا أحمل ثم فصَّل؛ النه 
 أمرا عجيبا أراد ان يورده عل نفس متشوقة اليه ليعطيه السامع اوضحها،والنه لما آان بلوغها

 من جهة ويدفع هامان لالسراع بعمل الصرح من جهة اخرى؛ ليبين للناس )٥())حقه من التعجب
  .بأنه االعلى واالقدر من غيره بما يريد فعله حتى ينساق الناس اليه ببلوغه طرق السماء 

  
����� �������� �������(( ومنه قوله تعالى   
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�������������(( )بيد انها )الـ( لقد انطوت اآلية لكريمة على لفظة معرفة بـ )٦ ،
لقي من معنى ُيفصِّل إذ أبهمت داللة هذا العذاب فما الذي يخاله المت) العذاب( مجملة وهي لفظة 

به هذه المعرفة ؟ حتى تتناسب مع انقإذ اهللا تعالى بني اسرائيل؛ لذا فصَّلها سبحانه حتى يتبين 
 غير ان )٧())يكون فرعون بدال من العذاب المهين((فـ ) من فرعون: (معنى العذاب المجمل فقال

واقعا من )  العذاب المهينمن(ان يكون المعنى ((من المفسَّرين من ذهب الى احتمال اخر وهو 
 الذي هو لفظة )٩())من فرعون، أي من عذاب فرعون فُحِذف المضاف(( فـ )٨())جهة فرعون

هي تفصيل ) من فرعون(نقول ان ) فرعون(وأقيم المضاف اليه مقامه وهي لفظة ) عذاب(
  :وليس ثمة حذف او تقدير في اآلية وذلك ألمرين) من العذاب(وتفسير لقوله 

فرعون عين العذاب ((تفصيال للعذاب يؤدي الى ان يكون ) من فرعون(قوله ان جعل  -١
 )١())آأنه في نفسه آان عذابا مهينا الفراطه في تعذيبهم واهانتهم(( فـ )١٠())دعوة للمبالغة
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 فهو  بحد ذاته العذاب الذي حلَّ عليهم سواء آان بوجوده آونه الها او )١())واهانتهم
 .بافعاله الشائنة 

 
بيانا إلجمال العذاب ينسجم مع قوله تعالى ) من فرعون( ان ترجيح ان يكون  -٢

))������� �������� ����� ����������� ((
قبل ) لقد(انه استعمل : ذلك بان هذا الخطاب مشحون بدالالت عاضدة لهذا المعنى منها

 التي) فعَّل(فعل االنقإذ لتأآيد مهمة االنقإذ على اآمل وجه، وعبَّر عن فعل النجاة بصيغة 
تدل على الكثرة والمبالغة ومعاودة الفعل حتى يتضح انهم آانوا في عذاب شديد وهو 
وجود فرعون بينهم؛ الن وجوده يمثل العذاب بذاته لبني اسرائيل فهو العذاب ومصدره 
معا؛ لذا احتاج التعبير الى تضعيف حدث الفعل وطول مدته حتى يتواءم مع طول مدة 

 ومضاعفة العذاب منه اليهم، وفي تضعيف الفعل داللة وجود فرعون بين بني اسرائيل،
على زيادة فضله تعالى عليهم النه انقذهم غير مرة من فرعون حتى قضى عليه تماما، 
وما يعضد ما ذهبنا اليه أيضا هو اسناد فعل االنقإذ اليه تعالى بصيغة ضمير الجمع 

عذاب هو فرعون نفسه الذي للمتكلم مما يدل على عظم األمر وشدة االهتمام به؛ الن ال
يدعي الربوبية،ومعهود الخطاب العربي أن اسناد صيغة الجمع للمفرد تدل على االهمية 
والمبالغة، لذا اسند سبحانه الفعل لنفسه بصيغة ضمير الجمع حتى تتناسب مهمة انقإذهم 

أولى من و الشيء الذي ُانِقذوا منه وهو فرعون العذاب نفسه، ثم ان القول بعدم التقدير 
 .التقدير، من هنا ال يوجد في النص حذف للمضاف وإنما هو إجمال وتفصيل 

 
ما يكون مجمال مبهما له حاجة الى ) الـ(من السابق نصل الى أن من األلفاظ المعرفة بـ 

لم ُتجِد فيه تعيينا وال تحديدا إنما هو في حكم النكرة معنى، ) الـ(ما يفصِّله وضوحا، وان 
  .ا المعرَّف لفظ

  
  ) :اإلضافة(داللة اإلجمال في المعرف بـ : الفرع الثاني
إضافة اسم الى اسم ايصاله اليه من غير فصل وجعل الثاني من تمام ((تعني : اإلضافة

   .)٢())األول يتنزل منه منزلة التنوين
 ويضعف السامرائي هذا القول، )٣(ويرى بعض النحاة ان اإلضافة مقدرة بحرف جر،

حق فيما نرى ان اإلضافة تعبير اخر ليس على تقدير حرف، فقد يصح تقدير وال: ((فيقول
حرف في تعبير وقد يمتنع تقدير أي حرف في تعبير اخر، وما صح تقديره بحرف اليطابق 

  .)٤())فهي اعم من ان تكون بمعنى حرف. معناه معنى المقدَّر
 يلحظ فيه أن )٥())�������� ��� ������� ��((فقوله تعالى 

نجد ) ٦())� ������� ���������((، وقوله )نفسا لك(التساوي ) نفسك(
 �� ���������((وقوله ) رسوال ِهللا(ال تساوي ) رسوَل اِهللا(فيها 

������ ������������(()فليس له ) جهدا اليمانهم( فهي ال تساوي )٧
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   .)١(معنى
  )٢(:وتنقسم اإلضافة على قسمين 

ان تجمع ((وهي) : المحضة(فاإلضافة المعنوية ) لفظية غير محضة(و ) معنوية محضة(
) آتاب محمد(إضافة غير الوصف (( وهي)٣())في االسم مع اإلضافة اللفظية إضافة معنوية
 ويبدو ان هذه العلة هي التي )٤() ))آريم مصر: (او إضافة الوصف الى غير محموله نحو

 وهذه هي )٥())كون المعنى فيها موافقا للفظوي) الخالصة(تسمى المحضة أي ((دعت الى ان 
فإذا آان المضاف اليه معرفة أفادته تعريفا وإذا آان نكرة ((التي تفيد االسم تعريفا وبيانا 

  . وتحديدا )٦())أفادته تخصيصا
وهي ان تضيف اسما الى اسم لفظا والمعنى ) : ((غير المحضة(اما اإلضافة اللفظية 

، إنما يحصل ثمَّة اتصال وإسناد من جهة اللفظ ال )حضةغير م(غير ذلك ويقال لها 
   .)٨())يكون المضاف صفة، والمضاف اليه معموال لتلك الصفة((؛ وذلك حين )٧())غير

ان اإلجمال يدخل اإلضافة المحضة دون اإلضافة غير المحضة ؛ الن االخيرة 
ا، وال تخصيصا إن اليكتسب المضاف بها من المضاف اليه تعريفا إن أضيف الى معرَّف((

 فهي إضافة )١٠())انها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف(( وعلة ذلك )٩())أضيف الى نكرة
صورية ال معنوية، ومن ثم ال تعد اإلضافة غير المحضة من المعارف؛ الن المعرفة على 
وفق مفهومها هي ما أدت وظيفة التعيين لشيء في الخطاب، اما اإلضافة غير المحضة فال 

 فيها تعيين لشيء من جهة التعريف او التخصيص وإنما وظيفتها صوتية وهي التخفيف يحدث
  .فضال عن التخلص من التنوين في الصفة المضافة ال أآثر 

ان اإلضافة المحضة على الرغم من انها تفيد االسم تعريفا وتقييدا ان آان معرفة 
افة فيها قد يدخله اإلجمال فيحيله وتخصيصا بيانيا ان آان نكرة، غير ان اللفظ المعرف باإلض

  .الى مبهم غامض الداللة 
 ������ ���� �����((ومما جاء مضافا مجمال قوله تعالى 
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���������� ����� ������� ������(( )نجد في النص )١ 
الى لفظة ) سبيل(، فعلى الرغم من إضافة )سبيل الرشاد(وله تعالى مضافا معرفا باإلضافة وهو ق

المعرَّفة واآتساب االسم للتعريف، فإنه يعد غامض الداللة في النص فهو مجمل محتمل ) الرشاد(
 فأبهمه )٢())ولم يبين أي سبيل هو) اهدآم سبيل الرشاد: ( أال ترى آيف قال(( لكل ما يقال فيه 

 )٣(،)عليه السالم(طت بداللة هذا المضاف، فأي سبيل يهديهم اليه موسى مما انتج ضبابية أحا
يا (ابتداء على سبيل اإلجمال ((غير ان القائل لم يترك اإلجمال على معانيه المحتملة فهو ذآره 

 ؛النه ليس من العقل ان يهدي )٤())ثم بين على سبيل التفصيل) قوم اتبعوني اهدآم سبيل الرشاد
أجمل لهم ثم فسَّر فافتتح بذم الدنيا وتصغير شأنها؛ ((اهللا الى ما هو مجهول فنراه نبي من انبياء 

الن االخالد اليها هو أصل الشر آله ومنه يتشعب جميع ما يؤدي الى سخط اهللا ويجلب الشقاوة 
 اآلمن )٥())والعاقبة، وثنَّى بتعظيم االخرة واالطالع على حقيقتها وانها هي الوطن والمستقر

 فالمتأمل يجده )٦())ثم ثلَّث بذآر االعمال سيئها وحسنها وعاقبة آل منهما((ثل للصالحين واالم
سبيل الرشاد هو االعراض عن الدنيا، والرغبة في االخرة، واالمتناع عن االعمال : آأنه قال((

  ولوال)٧())السيئة خوف المقابلة عليها، والمسارعة الى االعمال الحسنة رجاء المجازات عليها
  .هذا البيان التفصيلي لبقي السبيل مجمال مع اضافته 

 ������ ������� ������((ونظير ما تقدم قوله تعالى  
�������� ����� � ���� ��� �����  

������������ � ���������� ���������� 
���������� ����� ���������  ����� ���  
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���������� ������� ���� ���������(()لقد احتوت )٨ 
 ، ويبدو ان علماء التفسير قد ذهبوا)نصيبهم(اآلية الكريمة على ُمعرَّف باإلضافة مجمل وهو قوله

مذاهب شتى في محأولتهم الوقوف على معنى يتوسلونه لتفصيل هذه اللفظة المجملة، فمنهم من 
، على حين رأى اخرون أن لفظة )١٠())أنواع العذاب:((،وقيل)٩())ان المراد منه العذاب((قال 

، ، ومال قوم الى أنها تعني ماُآتب لهم من السعادة والشقاء)١١())الرزق و العمر((تعني ) نصيبهم(
او ما آتب الحفظة في صحائف الكتاب من خير او شر، او ما آتب من الثواب والعقاب، او هو 

  .)١٢(الضاللة والهدى، او هو جميع ما آتب لهم وعليهم وغيرها : الكفر والمعاصي، وقيل
المعرفة باإلضافة مجملة؛ الن الحمل على اإلجمال أولى لعدم ) نصيب(نقول ان لفظة 

تدل على المعنى التفصيلي فُتخرج اللفظ من حيز اللفظ المجمل الى نطاق وجود قرينة صارفة 
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الذي يخضع معناه استجالء بالقرينة؛ لذا يبقى اللفظ على إجماله ليناسب الداللة ) المشكل(اللفظ 
العامة لالية؛ النه تعالى في صدد الحديث عن الذين  افتروا الكذب عليه وهذا جرم عظيم وهو 

ليدل به ) فعَّل(ياته، ونلحظ انه تعالى قد استعمل فعل الكذب على هيأة التضعيف يقابل من آذب با
على شدة الكذب ومعاودته المرة تلو االخرى دون تعب او نصب، فهذا جرم آبير، ولو تأملنا قليال 

لوجدناه خطابا اخباريا على هيأة سؤال ) فمن أظلم(في صيغة صدارة الخطاب باآلية وهو قوله 
يد أن يسأل سبحانه عمن هو أآثر ظلما ممن افترى الكذب عليه او آذب باياته، إنما هو فهو ال ير

في صدد االخبار عنه، لذا ينصرف الخطاب من صيغة السؤال الى صيغة االخبار بالنفي فكأنه 
، واألرجح انه صدَّر مضمون االخبار )فال اظلم ممن افترى على اهللا آذبا او آذب بآياته: (قال

سؤال االنشائية لزيادة توثيق المعنى في نفس المتلقي فكأنه يسألهم عن شيء ال مثيل له؛ بصيغة ال
ال (ليعجزه بذلك فيذعن بأن من افترى على اهللا او آذب باياته ال يوجد اظلم منه؛ فيكون المعنى 

  .عند المتلقي، وهو ما ضمنه سبحانه في هذا السؤال ) اظلم ممن افترى على اهللا
مجملة مبهمة ) نصيبهم(الدالالت اللغوية جميعا تعضد ان تكون لفظة نقول ان هذه 

المعنى لتتناسب نصيبهم المجهول مع عظم ما ارتكبوه في الدنيا تجاه اهللا واياته، فإذا آان هؤالء 
هم األآثر ظلما على وجه اإلطالق فأي نصيب سوف يجازيهم به سبحانه، فداللة اإلجمال هذه 

 الن ذلك اوفى )١())مجمال محتمال لكل الوجوه) نصيب(لفظ ((ا يبقى اوفق لما يستحقونه، لذ
  .للظالمين من تفصيل شيء لهم يدرآونه 

مما تقدم نصل الى ان اللفظ المعرَّف باإلضافة يأتي مجمال مبهما في النص القرآني وذلك 
إلضافة غير انسجاما مع الداللة العامة في النص، وان اإلجمال يدخل نطاق اإلضافة المحضة ال ا

المحضة؛ الن االخيرة صورية ال اثر لها في المعنى من حيث التعريف والتعيين آما هي الحال 
  .في األولى 

  
  ) :االسم الموصول(داللة اإلجمال في : الفرع الثالث

يفتقر ((؛ النه )٢())ما ال يتم حتى تصله بكالم بعده تام((ُيعرَّف الموصول عند النحاة بانه 
  . الداللة)٣())ه تصله به ليتم اسما فإذا تم ما بعده آان حكمه حكم االسماء التامةالى آالم بعد

اليفهم معناه إال بضم ما بعده اليه فصار لذلك من مقدماته؛ ولذلك آان ((فهو ما 
 النه مجمل مبهم اليسع المتلقي )٤())الموصول مبنيا فالموصول وحده اسم ناقص أي ناقص الداللة

 النك قد وصلته )٥(معنى، فإذا جئت بالصلة المفصلة لمعناه قيل موصول حينئذ؛ان يقرَّ له على 
  .بالمفصِّل له 
لم يفهم المعنى المقصود فإذا جئت بالصلة ) رأيت التي(او ) جاء الذي: (إذا قلت((فـ 

يحتاج الى جملة بعده توضحه وتفصِّل داللته _ من هنا_ فكان )٦())اتضح المعنى المقصود
ان الموصوالت من المبهمات وإنما آانت مبهمة لوقوعها ((هذا تسالم النحاة على الغامضة، ول
  . من المعاني التي تحتملها تأسيسا على عامل اإلبهام فيها)٧())على أي شيء
 )٨())الموصول والصلة آجزء أي اسم، وقد ثبت للموصول التقدم لكونها مبيِّنة((إن 

يجب للصلة التأخر، فال تتقدم الصلة (( تفصيله؛ لذا إلجماله، والبد للمجمل من ان يتقدم على

                                                 
        ٥٩/ ١٤: التفسير الكبير:  الرازي- 1
 ١٥٠/ ٣: شرح المفصل:  ابن يعيش- 2
 ١٠١:  قطر الندىشرح: ابن هشام:   وينظر١٣٨/ ٣: ن.  م - 3
  ١/١٢٨: معاني النحو: السامرائي:   وينظر١٥٠/ ٣: شرح المفصل:  ابن يعيش- 4
 ١٥٠/ ٣: شرح المفصل: ابن يعيش:  ينظر- 5
 ١/١٢٨: معاني النحو:  السامرائي- 6
  ٢/١٣٠: الكافية في النحو: ابن الحاجب:   وينظر١٣٩/ ٣: شرح المفصل:  ابن يعيش- 7
 ٣/٦٨: ضي على الكافيةشرح الر:  الرضي- 8



  

من الجمل التي (( البته، الن الجمل ال تكون صلة إال إذا آانت )١())والجزء منها على الموصول
 إجمال الموصول، وإذا آانت آذلك حقَّ تأخرها عنه؛ النها تفصيل، والتفصيل )٢())توضح وتبين

مجمال مبهما؛ لوجود ما يبينه بحسب االسبقية، ذلك بان إذا تقدم على المجمل، لم يعد المجمل 
المجمل التتحقق داللة اإلجمال فيه إال إذا تقدم على ُمفصِّله، ويذهب اإلجمال منه ويعد من 

  .المبيِّنات إذا تقدم ما ُيفصِّله عليه 
من هنا يمكن القول ان الموصوالت المعارف تخرج من نطاق المعرفة قبل مجيء الصلة 

، النها مبهمة مجملة ومفهوم المعرفة ينص على انه آل ما آان من المعارف يجب ان يؤدي عليها
فإنا سنجد ان ) وقع الذي(، )حدث ما(، )تحدث من(وظيفة التعيين، وإذا ما نظرنا الى الجمل 

مبهمات فهن لهن حاجة الى ما ُيعّرفهنَّ وُيعينهن؛ فتكون هذه الموصوالت ) الذي( ،)ما(، )من(
ليست بمعارف واليدخلن نطاق التعريف إال بورود صالت لهن يكشفن عن _  الوصفبهذا_

تأتي بالصلة على وجه ((معانيهن تعيينًا فكان اللفظ الموصول مجمًال قبل صلته وُمفصًِّال بعدها فـ 
  . والتعيين)٣())يعرف منه وجه بناء الخبر على سبيل االرصاد

اسمية :  وشبه جملة، والجملة على ضربينجملة،: على ضربين(( والصلة المفصَّله   
ان تكون خبرية أعني محتملة للصدق : أمران؛ احدهما(( ولكن يشترط في الجملة )٤())وفعلية

ان تكون مشتملة على ضمير مطابق للموصول في إفراده وتثنيته وجمعه : والثاني.... والكذب 
قائم بنفسه فإذا اتيت فيها بما يتوقف فهمه الجملة عبارة عن آالم تام ((  ؛ الن)٥())وتذآيره وتأنيثه

  . فكانت صلته المفصَّله )٦())على ما قبلها إذن بتعلقها به
الذي والتي وتثنيتهما اللذان واللتان، وفي الجر ((واالسماء الموصولة في العربية هي   

،وجمع )األلى(بالياء وفي آل حال و) الذين(، وجمع الذي )اللتين(و) اللذين(والنصب 
) األلف والالم(و) أي(و) ما(و) من(و). اللواتي(، وجمع الالتي )الالء(و) الالئي(و) الالتي(لتيا

  )٨(. وعليها خالف)٧())في معنى الذي و التي
  : تكون موصولة بشرطين) ذا( و

������ ���: ((االستفهامية نحو) ما(ان يتقدم عليها : احدهما((  
������(()من ذا لقيت: (االستفهاميه نحو) من(كم، او  ايما الذي انزل رب)٩ (

(()١٠(.   
فيصير اسمًا ) ما(ملغاة، و الغاؤها أن ترآب مع ) ذا(ان التكون : الشرط الثاني((اما 
) ما(بمنزلة أي شيء فتكون مفعوًال مقدمًا، فإذا قدرت ) مإذا(، وينزل)مإذا صنعت(واحدًا، فتقول

 فيكون القول بموصوليتها او عدمه على أساس )١١())م تلغخبرًا فهي موصولة النها ل) ذا(مبتدًأ و
إن لم يدخل عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة واليجوز ان تكون ((عملها أو إلغائه، فـ 

   .)١٢())موصولة
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 فال تعد من الموصوالت )١(الثقيلة والخفيفة،) أن(و) ما(اما الموصول الحرفي مثل   
 أوِّل مع مايليه من الجمل بمصدر آما يجيء في حروف ما: الموصول الحرفي(( المجملة؛ الن 

أمرتك أن : المصادر، وال يحتاج الى عائد، وال ان تكون صلته خبرية على قول األآثر نحو
 بمعنى أمرتك بالقيام، فإذا ما أول الحرف المصدري مع مايليه بمصدر صريح فهذا اليعد )٢())قم

اخبارية ُتعبِّر عن تفصيل الموصول المجمل آما في من اإلجمال في شيء ؛ إذ ال توجد فيه صلة 
االسماء الموصولة، وال يحتاج في الوقت نفسه الى عائد في صلته يعود الى الموصول حتى 
ترتبط الصلة بالموصول فيكون إجماال ثم تفصيال، لذا ال يعدو أن يكون الموصول الحرفي من ان 

لة له من حيث التفصيل البياني، وإنما سمي يكون حرفا مصدريا مع فعله، وهذا الفعل ليس بص
الحرف موصوال؛ النه اليسعه ان يأتي مفردا في الخطاب وإنما يوَصل مع الفعل حتى ُيفَهم بان 

  .هو مصدر قابل للتأويل بآخر صريح ) الحرف المصدري والفعل(هذا الكل المتكامل من 
صرا دون الحروف نخلص من السابق الى أن اإلجمال يدخل االسماء الموصولة ح

الموصولة وأن داللة اإلجمال تتوافر في الموصول االسمي من جهة افتقاره الى صلة تفصِّله 
وتوضحه،فقد يحدث ان يأتي االسم الموصول داال على العموم، بيد انه يعد مجمال من حيث 

 ���������� �����((احتياجه الى ما يفصِّله بيانا وآشفا ومن ذلك قوله تعالى 
� ���������� ������� ������� ���� �  

��������� ��������� ����������� ��������  
������ ���������(( )( فالناظر في اآلية يجد ان الموصول )٣�����  

��������� ��������� ����������� 
�������� ( يحمل داللة العموم وهو بدل آل من آل من قوله)وهذا )ذين آمنواال ،

وهم راآعون ، ((مع صلته يدل على العموم بداللة تخصيصه بالجملة الحالية ) الذين(الموصول 
 فُخصِّص بذلك المراد من عموم )٤())فالواو فيه للحال أي يعملون ذلك في حال الرآوع

)����� ��������� ��������� ����������� 
�������� (ن آل من يقيم الصالة ويؤتي الزآاة يعد وليا للناس مع فلو لم يٌخصَّص لكا

وهم راآعون، حاال من : قوله تعالى ((على حين جاء بـ ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا والرسول 
أي يؤتون الزآاة في حالة رآوعهم في الصالة حرصا على االحسان ومسارعة ) يؤتون(فاعل 

خبار من الخاصة على نزول اآلية في حق االمام علي بن اليه، وقد اطبق المفسَّرون وتواترت اال
حين سأله سائل،وهو راآع في صالته فأومأ اليه بخنصره فاخذ ) عليه السالم(ابي طالب 

 من هنا نجد ان الموصول العام ُمخصَّص بالحال فدل على أن المراد هو االمام علي )٥())خاتمه
موصول هو عام الداللة فإنه مجمل من حيث ذآر ، ولكن على الرغم من أن هذا ال)عليه السالم(

��������� ����������(وحده من دون صلته ) الذين(االسم الموصول   
����������� �������� ( فلوال صلته ما ُعِرف على من وقع معنى

؛ العموم، فهو دال على العموم بُكليَِّته أي الموصول والصلة ودال على اإلجمال والتفصيل بتجزيئه
فنسبة الموصول الى صلته نسبة اإلجمال الى تفصيله فهو عام آال مجمل جزءًا ومفصَّل بالجزء 

  ). صلته(الُمكمِّل له 
وإذا آانت االسماء الموصولة تدل على اإلجمال قبل مجيء صالتها، فان هذا اإلجمال 

تباين قوة الموصوالت ي) ما(و ) َمن(و ) الذي(يشتد ويخف في بعضها بعضا، فاإلبهام بين 
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نسبيا على الرغم من اشتراك الجميع في ) ما(و ) َمن(اقل إبهاما وخفاء من ) الذي(وضعفا، فـ 
اسم موصول غير انها ال تتطابق في المعنى ) الذي(و) َمن(و) ما(ان آال من ((سمة اإلجمال، فـ 

ي العلم خاصه،و تستعمل ألول) َمن(تستعمل للعاقل وغيره، و) الذي(ان (( فمثال )١())واالستعمال
تستعمل لذوات غير العقالء ولصفات العقالء، فإذا اردنا ألمر بالغي ان ُنَنزِّل غير العاقل ) ما(

إذا ) الذي(؛ الن )َمن(الى ) الذي( منزلة العاقل؛ فال بد من ان نضرب صفحا عن استعمال 
زِّل العاقل منزلة غير العاقل استعملت في العاقل وغيره آان استعمالها حقيقيا، وآذا إذا اردنا ان ُنَن

  ) .الذي(ال ) ما(استعملنا 
َمن الذي : (، وتقول)َمن آنت اآلمه حصاني: (فيقول) من الذي آنت تكلمه ؟: (تقول

، وتقول )َمن(، فقد نزَّل حصانه منزلة العاقل باستعماله )َمن أنجاني فرسي: (فيقول) أنجاك ؟
 )٢())ل منزلة غير العاقل؛ النه اليفهم عنك شيئامنزال العاق) اتحدث الى ما ترى: ( لصاحبك

 واقل )٣())أآثر تحديدا ووضوحا من ذينك فهي على هذا أعرف منهما) ((الذي(وبذلك تكون 
إبهاما وإن آانت مبهمة أيضا؛ والثبات ذلك نأخذ نصا من التعبير القرآني لننظر فيه وهو قوله 

 ���� ������ ����� ������ �����������((تعالى 
������� ����� �������� ��������� ������ 

��� ������  ��� �������� �� ������������  
��������� �������� ��������� ����� �  � 

������ �� ������(( )فنجد ان ثمة اسمين موصولين قد وردا في االية )٤ 
وقد فصَّلها تعالى ) ما(، واالخر قوله )تقول(له بقوله وهو مجمل فصَّ) الذي(الكريمة هو قوله 

، وعلى الرغم من ان الموصولين مجمالن فإنهما ُفصِّال بيانا؛ ومن التفصيل نلحظ )ُيبيِّتون(بالفعل 
وذلك الن احد الموضعين أعرف من االخر فالذي ((، )ما(هي اوضح في إبهامها من ) الذي(ان 

؛ الن الصلة المفصِّلة )٥())االول معروف عند المخاَطب متفق عليهيقوله أعرف مما يبيتون؛ الن 
خالف ما قلت وما ((أي ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(للرسول ) التاء(اما ان تكون فيها ) تقول(

،وهذا القول معروف فهو يهديهم الى الحق واألمر بالمعروف وينهاهم عن الشرك )٦())أمرت به
عائدة على الطائفة فيكون المعنى انها تقول بخالف ) تقول(التاء في وعمل المنكر، واما ان تكون 

 وهي تعمل بخالفها، وان الكلمة التي قالوها هي )٧(،)الطاعة(ما قالته والذي قالته هو آلمة 
  .فيما هو اوضح من غيره) الذي(معروفة؛ لسبق ذآرها؛ لذا تجده سبحانه قد استعمل 

  
  

 الن الرسول )٨())ول عنده إذ هو اليدري مإذا يبيتونما يبيتون، فإنه مجه((اما قوله 
  :اليعرف هذا الُمبيَّت؛ النه قد جرى سرا والذي يعضد خفاءه أمران) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

ان أصلح (( ذلك بـ )٩())التبييت آل ما ُدبِّر ليال((و) يبيتون(انه استعمل لفظة   - أ
 فهناك تكون الخواطر أخلى والشواغل االوقات للفكر ان يجلس االنسان في بيته ليال،

اقل فلما آان الغالب ان االنسان وقت الليل يكون في البيت والغالب له إنما يستقصي 
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 فكان هذا الفعل انسب )١())االفكار في الليل؛ فال جرم سمي الفكر المستقصي ُمبيَّتا
ضهم لسرِّية ما آان يعملون عليه ليال ثم انه افصح عن شدة تأمرهم وقوة بغ

؛ األمر الذي دفعهم الى التبييت له، الن في )صلى اهللا عليه وآله وسلم(للرسول
التبييت ُتسَتقصى جميع االفكار وُتعَصر اإلذهان للوصول الى ما يضرون به الرسول 

صلى اهللا عليه وآله (وهذا ينم عن مدى حقدهم عليه ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(
 .وعظم آرههم للحق وأهله) وسلم

 
فيها شيء من اإلبهام على الرغم من انها تفصيل وان موضع ) يبيتون(ان الصلة _ ب 

مع انه بيان ) يبيتون(، فنجد هذا الترآيب )الُمبيَّت( اإلبهام فيها هو حذف المفعول به 
للموصول المجمل، إال انه مبهم من حيث الخارج ) صلة(تفصيلي من حيث آونه 

قة؛ إذ ُأقُتِصر فيه على ذآر المسند والمسند اليه فقط ذلك بأنه يعد من التراآيب المطل
دون متعلق لهما وهو المفعول به؛ وبحذف المتعلق غدا أآثر إبهاما، الن الذي وقع 

الموصول قبله، وبهذا نجد ان ) ما(عليه التبييت مبهم وهذا يتناسب و شدة إبهام 
  ) .ما(اقل إبهاما من ) الذي(

  
  

  
 ��������������((الكريمتان وهما قوله تعالى ونظير ما تقدم االيتان     

����������� ����������� ��������� ������  
� ���� ������ ������ �� ���������� �� 

����� � ���� ����������� �� ��� �������� 
�� ���������� ������ � ������������ �� 

���� ���������� ��� ������� ��� �������  
�������� � �������� ������ ��� ���������� 

����������� � ������������ ���������� 
�������� � ��� ������� �������(( )٢(  
 ���������  �������� �������((  وقوله تعالى

���������� ��� ��������� ��������� � ���� 
������ ������ �� �������� ���� 

��������������� ������ ��� �� ������ ���  
������ ������� � (()٣(   

الذي (و ) ما خلق اهللا في ارحامهن(ففي اآلية األولى نرصد اسمين موصولين مجملين هما   
مما (احدا للموصول وهو وقد فصََّلتهما الصلة معهما ، اما في اآلية الثانية فنجد اسما و) عليهن

، وعند اعمال النظر مقارنة بين هذه االسماء الموصولة سنجد ان ثمة تباينا بينهما من )آتيتموهن
وال يحل لهن ان يكتمن ما خلق (حيث الوضوح النسبي، وتوافقا من حيث الخفاء المتأصل فقوله 

ما في ( موغل في اإلبهام؛ إذ ؛ الن األمر)الذي(بدال من ) ما(قد استعمل فيه ) اهللا في ارحامهن
 �� �������� ��� �������((اليعلمه إال اهللا تعالى إذ يقول ) االرحام

������(()لتتوافق مع شدة غموضه، فيكون ) ما( فلما آان المكتوم مجهوال جيء بـ )٤
 ُتخِبر طليقها المعنى ان المرأة إذا آانت حامال بغض النظر عن الكائن المحمول وُطلَِّقت فعليها ان
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يعني ال يحل لها ان تكتم ): ((عليه السالم(بأنها حامل وال يحق لها الكتمان،يقول االمام الصادق 
 )١())الحمل إذا ُطلِّقت وهي حبلى والزوج ال يعلم بالحمل وهو احق بها في ذلك الحمل ما لم تضع

ن الحمل هو اساس األمر الموغلة في الغموض ليرآز على الحمل ال المحمول؛ ال) ما(فأجمل بـ 
  ) .الذي(ولم يأت بـ ) ما(ومحور الحديث وليس ما هو محمول لذا أبهم بـ 

؛ الن األمر الذي عليهم )الذي(فنلحظ فيه انه استعمل ) ولهن مثل الذي عليهن(اما قوله   
لهن حقوق عليهم مثل الذي عليهن ((فهي تعني ) عليهن(معروف واضح، وبينته تفصيال الصلة 

أراد بذلك ما (( وهذه األمور معروفة شائعة بين الناس، فكأنه )٢()) في الحقوق والواجباتلهم
يرجع الى حسن العشرة وترك المضارة والتسوية في القسم والنفقة والكسوة آما ان للزوج حقوقا 

 لما هو اوضح ولم) الذي( فنلحظ انه استعمل )٣())عليها مثل الطاعة التي اوجبها اهللا تعالى له
  .لذلك) ما(يستعمل 

واليحل لكم ((مع قوله )) ولهن مثل الذي عليهن((وإذا ما ناظرنا قوله تعالى في اآلية األولى   
جاء في اآلية األولى بـ ((من اآلية الثانية لتبين الفارق الداللي جليا؛ إذ )) ان تأخذوا ما آتيتموهن

اجباتهن وهي معلومة، والثانية في المهر الن األولى في حقوق النساء وو) ما(، والثانية بـ )الذي(
 فكانت  )٥() ))ما(ولما هو عام بـ ) الذي( فجاء بالمحدد المعلوم بـ ٤وهو غير محدود وال معلوم،

  .على الرغم من إجمال االسمين الموصولين معا ) الذي(اشد غورا في اإلبهام من ) ما(
وإليضاح ذلك ننظر في اآليتين ) َمن(فهي آذلك مع ) الذي(اشد إبهاما من ) ما(وإذا آانت   

  :الكريمتين 
��� ������ ���� ������� ������ ����((قوله تعالى   

������ ������ �������� ����������������� 
�������� ���������  ������������������ 
�������� �������� �� ����� �����������(( )٦(  

 ��������� ������� �������((وقوله تعالى 
����������� ������������� �������� 

������������� ������������������ 
������� ��� ���� �����������(( )فنجد ان ثمة موصولين )٧ 

في الثانية وفصَّله ) الذي(، و)آانوا يعملون(في األولى وفصَّله بقوله ) ما(مجملين في االيتين هما 
أيضا، فنلحظ ان الصلتين المفصِّلتين للموصولين واحدة، فكيف له أن يأتي ) آانوا يعملون(له بقو
في موضع اخر، نقول ان السياق هو الذي دعا الى ان يأتي آل في ) الذي(في موضع و) ما(بـ 

) من(عام؛ الن ) من عمل(آل منهما هو مناسب لموطنه،وذلك ان قوله ((المكان المناسب له فـ 
بقوله (( والمعروف ان اللفظ العام من المبهمات، ثم جاء )٨())ة وهي نكرة فتشتمل آل عاملشرطي

من عمل : (ثم نكَّر العمل فقال(( والنكرة مبهمة لشيوع ماهيتها )٩())وهو نكرة) من ذآر أو انثى(
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: وقال) ما( والتقدير من عمل عمال صالحا، فتأسيسا على هذا السياق اُلمَنكَّر جاء بـ )١() ))صالحا
مبهمة شديدة الغموض تتناسب مع الداللة المبهمة للتنكير في ) ما(، الن )باحسن ما آانوا يعملون(

  .النها أوفى للمراد وأنسق لتحقيق التوافق الداللي في السياق) الذي(بدال من ) ما(اآلية، فجاء بـ 
ل معرفة، ثم عرف وهو اسم موصو) من(ال بـ ) الذي(اما في اية العنكبوت فقد جاء بـ ((

) الذي(فجاءبـ (( لذا جعل الجزاء اوضح واعرف )٢() ))وعملوا الصالحات: ( العمل الصالح فقال
المجملة، ولالوضح درجة بـ ) ما( فجاء للشديد اإلبهام بـ )٣() ))احسن الذي آانوا يعملون: ( فقال

  .المجملة على وفق حكم الداللة المناسبة ) الذي(
ان االسماء الموصولة المعرفة آلها مجملة وقد يحدث ان يرد اللفظ مما تقدم نصل الى 

) الموصول(بيد انه مجمل من حيث الجزء ) الصلة والموصول(الموصول عاما من حيث الكلية 
؛ فاللفظ الموصول يمر في مرحلة اإلجمال ثم ينتقل الى التفصيل حتى )الصلة(ومفصَّل باالخر 

  .يغدو عاما 
بع ان الموصوالت االسمية ليست على درجة واحدة من اإلبهام واتضح من خالل التت

فهي اشد ) ما(اقل إبهاما، اما ) من(و) الذي(على الرغم من انها تتحد جميعا في إجمالها، فـ 
المَفصَِّلة ) الصلة(األنواع غموضا والذي يمكن به معرفة ذلك اإلبهام درجة في الموصوالت هي 

دة فيه من جهة اخرى، فقد تدعو داللة السياق المبهمة الى تفضيل من جهة او داللة السياق الوار
الى ) ما(نفسها فهي التي تصرف ) ما(بدال من غيرها، وقد يعوَّل ذلك على صلة ) ما(استعمال 

  ) .ما(في نسبة وضوحهما قياسا بـ ) من(و ) الذي(ضبابية الداللة وعمق المجهول، وآذا الحال لـ 
ة في الخطاب اللغوي سواء آان الهيا او بشريا على حٍد سواء ان الوظيفة االساس للصل

ينبغي ان تكون الجملة التي تقع صلة ((هو تفصيل ما أجمل في االسم الموصول من هنا آان 
الغرض بها تعريف المذآور بما (( النها بيان للمجمل الموصول فـ )٤())معلومة عند المخاَطب

 النه َوُضح تفصيال وتعيينا للمخاطب، )٥()) عنه بعد ذلكيعلمه المخاَطب من حاله ليصح االخبار
فشرط التفصيل للصلة ال يتحقق إال إذا آانت معلومة سلفا لدى المخاَطب؛ فإذا وردت الصلة غير 

اساسا؛ ذهب ذهن المتلقي مذاهب شتى في ذلك الموصول ) مبهمة(معلومة لدى المتلقي أي 
قد انتزعت منها فغدت هي مفتقرة الى بيان ) لالتفصي( وصلته معا؛ الن وظيفة الصلة وهي

  .فانتفت فائدتها التفصيلية؛ الن اإلجمال قد تسرب اليها أيضا 
اصبحت هي مع موصولةا مجملة على حد سواء وال ) الصلة(وإذا ما دخل اإلجمال  

يتحقق اإلجمال في الصلة إال إذا آانت من جنس حدث الفعل الذي وقع على موصولها، وقد ذآر 
ن هشام على إبهام الصلة في معرض حديثه عن الشروط التي يجب توافرها في جملة الصلة، إذ اب

 معروفة مفصَّلة لدى المتلقي )٦())والصلة اما جملة وشرطها ان تكون خبرية معهودة: ((يقول
 فنفهم بهذا ان الصلة ترد في الخطاب مبهمة فال يكون )٧())إال في مقام التهويل فيحسن إبهامها((
  .الموصول مفصَّال والمعرَّفا معًا _ بذلك _

 ����� ��������� �������((ومن امثلة ذلك قوله تعالى  
������ ��� ����� �������� �������� ������ 
������ ��� �������� ������ �� ������ ����� 

���� �������� ���� ����������� �� 
���������� ������������ ����������� 
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����� ������� �� ���������� ���� ����� �� 
���������� �������� ���� ������(( )فنجد ان )١ 

غير إن هذه الصلة مبهمة فهي هنا مع ) ما غشيهم(فقال ) غشيهم(قد لحقته الصلة )ما(الموصول 
قد ) غيشيهم(ان ((ـ موصولها مجملة؛ إذ لم يطرأ على الموصول ما يزيل إبهامه بالوضوح ذلك ب

الموصولة ) ما(في نسبة الغشيان الى (( إذ نجد )٢())وإنما ذآره تعظيما) ما غشيهم(دل على 
 من آبير رهبة وعظم خوف )٣())المبهمة وجعله صلة لها أيضا من تمثيل الموقف مما ال يخفى

الغشاية في وشدة عذاب، حيث لم يأت سبحانه بما يفصح عن الذي غشيهم، فاآتفى باعادة فعل 
الصلة فزاد األمر إبهاما دون ان يفصِّله وهذا اوفق لتعظيم األمرمما لو ذآر صلة مفصِّلة مبيِّنة 

اليعرف آنهه إال اهللا ففيه مبالغة (( غير هذه الصلة المجملة ، من هنا آان المعنى التفصيلي 
حٍد مع فرعون إذ في صدد حرب وت) عليه السالم(  في التعبير، ولما آان موسى )٤())ووجازة

هرب مع من آمن به من فرعون ،فلحق بهم فرعون آما تصور هذه االيات السابقة لهذه اآلية من 
هنا عاقب سبحانه فرعون وبطانته عقابا عظيما بإبهامه سبحانه الصلة والموصول إجماال ليدل 

 المتلقي من على ان الذي حدث ال تستوعبه العقول وال تحتمل آنهه االلباب،فعظم ذلك في نفس
جهة ،ودل من جهة اخرى على شدة غضبة من فرعون وهو أمر وصل الى ان يعاقبه عقابا 
عظيما جزاء له، النه آان ضاال ومضال في الوقت نفسه، وذلك يفهم من داللة الحذف من 

 ���� �������� ���������� �������((قولــــــــــه 
فدل على ان ) المفعول به(وهو ) هدى(ل  إذ نقف على حذف متعلق الفع)٥( ))������

فرعون لم تكن له أية هداية لقومه على وجه اإلطالق؛ الن حذف المفعول يؤول الى إطالق فعل 
الهداية المنفي، فكانت عدم الهداية سمة متأصلة في فرعون ال عارضة وهذا يقودنا الى القول بان 

 وإنما تقضي داللة السياق صرفها الى )٦(ة،في النص ال تدل على نفي الحال آما يرى النحا) ما(
نفي الزمن المطلق دون تحديدها بقيد زمني، الن فرعون لم يهد قومه ابدا ولن يهدهم البته، لذا 

الذي حنطها النحاة فيه، الن تكبيلها بقيد زمن الحال يحرمها ) الحال(من زمن ) ما(علينا ان نحرر 
والسياق مضمونيا،فحينما أراد اهللا تعالى االنتقام منه من ممارسات داللية عديدة يتطلبها النص 

  .صوَّر عقابه مجمال مبهما تعظيما للعقاب 
  

 ����� �������� ����� ���((ونظير ما تقدم قوله تعالى 
������� ���������� ����� ���� �������� 
������� ���� ���������� ���������� �����  

�������� ������ ���� ������������ (()لقد خاطب )٧ 
مظهرا له فضائله عليه علَّه يرعوي عمَّا جاء به من دعوى هللا من ) عليه السالم(فرعون موسى 

أن اهللا تعالى هو االله الواحد، فكأن فرعون يذآِّر موسى بنعمته عليه وانه قد ربَّاه حينما آان 
التربية التي يريد ان يبينها فرعون لموسى للداللة على طول مدة ) وليدا(فاستعمل لفظة ) وليدا(
): عليه السالم(بأنه تعهده حتى اصبح رجال،  و يسند هذا المعنى قوله لموسى ) عليه السالم(
) وفعلت فعلتك التي فعلت: (أي بيننا فكنت واحدا منا، وهو في هذا السياق قال)لبثت فينا سنين(

 النها مشتقة من الفعل نفسه الذي وقع على فاستعمل تعالى على لسان فرعون الصلة المبهمة؛
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مجملة لها حاجة الى بيان، والفعلة التي فعلها موسى ) موصولة(مع ) الصلة(موصولةا فكانت 
للداللة على عظم ) التي فعلت(توصيف الفعلة بقوله (( فجاء )١(هي قتله القبطي،) عليه السالم(

م يفصح فرعون عنها وآان هذا انسب لمقام  الى الحد الذي ل)٢())خطره وآثرة شناعته وفضاعته
، فأبهم حتى تزداد الجريمة آبرا؛ )عليه السالم(الحديث؛ النه في صدد عرض نعمه على موسى 

أنه ارتكب جرما عظيما ولم يعاقبه عليه فرعون، فتعد عدم معاقبة ) عليه السالم(ليفهم موسى 
  نعمة ) عليه السالم(فرعون لموسى 

 فكان بهذا اإلجمال )٣())وبخه بها معظما اياها بعد ما عدد عليه نعمته ((من نعمه عليه، فكأن
بان نعمه عليه جليلة ليتراجع عما جاء به، النه سيسامحه ) عليه السالم(يسعى الى ان يفهم موسى 

على ما فات من فعله، ويقوي ذلك انه صدر آالمه بالتقرير عن طريق الهمزة االستفهامية والنفي 
بالنعم حاوره بالعودة اليه؛ النه سيعفو عنه شريطة ) عليه السالم( إذا ما قرَّ موسى حتى) لم(بـ 

  .ذلك 
  

 ��� �������� ������ ������((ومنه قوله تعالى 
���� ���� ���������� ��� ������ �� �  

��������� ��� ������� ��� �������� �����  
��������� �� ������� ���� �� �����  

�������� �� ����(()عبارة عن صلة )ما اوحى( فعند النظر نجد قوله )٤
وموصول مجملين؛ الن الصلة لم تؤدِّ للموصول حقه من التفصيل؛ النها من جنس حدث الفعل 

صلى اهللا عليه وآله (الواقع على موصولها، فكأنه اعاد حدث الفعل مرتين، والحديث عن الرسول 
أبهم الموحى به تفخيما (( ا عرج الى السماء، فلما آان المقام عظيما والشأن جليال حينم) وسلم
، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( حتى يبقى ذلك الموحى سرا مجمال بين اهللا ورسوله الكريم )٥())له

وهذا اوفق من االفصاح بصلة مبينة ما دام الحديث يجري في اجواء اهللا سبحانه تعالى ومظهر 
قد رأى شيئا ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(منه، حتى انه ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول قرب ال

صلى اهللا (هنا مفصِّلة بان الرسول) الصلة(فجاءت ) ما آذب الفؤاد ما رأى: (لم يبينه النص فقال
الموصولة النها أوفق الداء مهمة ) ما(رأى أمرا غير انه تعالى أبهمه في ) عليه وآله وسلم

إلجمال الموغل من غيرها من اسماء الموصوالت، وهذا آله توافقا لجاللة الحديث بحضرته ا
  .تعالى 

  
من هنا نصل الى ان الموصول االسمي يأتي مجمال في الخطاب فتفصِّلة الصلة، على   

حين قد تشارآه الصلة باإلجمال فيكونا مجملين معا، وذلك إذا آانت الصلة مشتقة من حدث الفعل 
الذي وقع على موصولها ،وال يعوَّل على هذا النوع من الصالت المجملة إال في مواضع نفسه 

الرغبة في زيادة الخفاء وتعظيم الموقف المتحدث عنه، والصلة من حيث دخولها في اإلجمال 
  .طاريء، الن األصل فيها هو التفصيل والبيان لما أجمل في موصولها

  
  

  ) :الضمير(داللة اإلجمال في : الفرع الرابع
إنما سمي بذلك لكثرة استتاره فإطالقه على البارز توسع او ((يرى النحاة ان الضمير 
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انك بالضمير تستر االسم الصريح فال تذآره فانك إذا (( فـ )١())لعدم صراحته آاالسماء المظهرة
 )٢() ))انت وهو وهي: (فانت لم تذآر اسمك وإنما سترته بهذه اللفظة، وآذلك لو قلت) أنا: (قلت

فانك ال تكشف عن االسم فيها صراحة وإنما تعبر بهذه الضمائر عن االسم الصريح تسترا، لذا 
أوتي بالمضمرات آلها لضرب من االيجاز واحترازا من االلتباس، فاما االيجاز فظاهر النك ((

باس تستغني بالحرف الواحد عن االسم بكامله فيكون ذلك الحرف آالجزء من االسم، واما االلت
الثاني ) زيد(زيد فعل زيد، جاز ان يتوهم في : فألن االسماء الظاهرة آثيرة االشتراك، فإذا قلت

) فعل(زيد فعل، فيكون الضمير المستتر في :  فجيء بالضمير المستتر لتقول)٣())انه غير األول
اب هي اختزال هو زيد نفسه فيتضح األمر وُيَتَجَنُب االلتباس فتكون الفائدة من الضمائر في الخط

  .اعادة الكالم، ورفع االبهام عن طريق اعادة الضمير الى عائدة 
  

  ) :ضمير الغيبة(داللة اإلجمال في : أوال
ضمائر من             ه       ((لقد ذهب النحاة الى انه البد لل دم ظاهر ترجع الي ا    )٤())تق ستبد  (( ؛النه الت
سها ي ض )٥())بأنف ون إال ف ك اليك ا، وذل ع قبله ي الوضوح دون مرج ة الن  ف ضمير ((مائر الغيب

ادرا ان         ) أنا ذهبتُ  : ( فحينما تقول  )٦())المتكلم والمخاطب تفسَّرهما المشاهدة    يفهم تب ان المتلقي س ف
ضمير     ) أنت ذهبتَ  : (يعودان لك، وإذا ما قلت لمحدثك     ) التاء(و  ) انا(ضمير المتكلم    ان ال ) انت (ف

ضمير         ) ذهب : (يعبِّران عن صاحبك دون تردد، لكنك إذا قلت       ) التاء(و   ان ال دون سابق حديث، ف
ول              ) ذهب(الذي هو للغيبة في الفعل       ه، فتق يعد مجهوال؛ الن له حاجة الى اسم مذآور قبله يدل علي

ى    ((فُيعَرف لمن الضمير بذلك؛ الن   ) زيد ذهب : (مثال احتيج ال شاهدة ف ضمير الغائب عاٍر عن الم
ى ان          )٧())ما يفسِّره  اة عل سالم النح ُيعَلم                أص ((، ولقد ت دَّمًا ل ه ان يكون ُمق ود علي ذي يع سَّر ال ل الُمف

و    رب نح ون االق سَّره، وان يك د ُمف ره بع د ذآ ضمير عن ى بال ضحك،  : المعن را ي دا وعم ت زي لقي
ضمير  ضحك(ف دليل ) ي د إال ب ى زي ود ال رو وال يع ٌدالى عم ـ )٨())عائ صلح (( ف ا ي دم مم ا تق إذا م

و اال سَّر ه صاعدا فالُمف يئان ف سير ش ربللتف ك )٩())ق ى ((؛ وذل ى المعن ة عل ود قرين دم وج د ع عن
   .)١٠())المراد

ر االقرب               ى غي ضمير ال دليل وهو           ((ولكن قد تكون عودة ال ر االقرب إال ب واليكون غي
ه     صاحبه بوج ه او م زؤه او آل ًا او ج سا او علم ا ح دل عليه ا ي ُه او م ـ )١١())لفظ ع (( ف وز م فيج

ه    جاءني ع  : القرينة ان يكون لالبعد نحو     ذا       )١٢())الم وجاهل فاآرمت ا؛ ل د قطع الم البعي االآرام للع  ف
الى        (( ه تع ام فقول ضيه المق ا يقت سب م ون بح ا يك ذآورين إنم د الم ى اح ضمير عل ادة ال إع
))����� ����� ��������� ��� ������ ������� 

�������(( )ا آانت سبب االن               )١٣ ى التجارة؛ النه ه ال ضمير في فضاض وهو    إنما أعاد ال
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الى              )١())يخطب ه تع ه قول د، ومن  ������������(( فاقتضى ان يعود الضمير لالبع
�������� ����������� � ������� 

����������� ��� ����� ������������(( )إنما اعاد    )٢  
ى الصالة وا                 ة  الضمير فيه على الصالة دون الصبر وختم اآلية بكالم عليها؛الن الكالم عل لمخاَطب

 فجرى باعادة الضمير الى مرجعه على اساس مرتكز الكالم ومحوره فكان ذلك هو قرينة               )٣())بها
  .العودة 

 ���� ���: ((بما يدل عليه حسًا نحو  ((وقد ُيسَتغنى عن الُمفسَّر االقرب للضمير      
������������ ��� �������(()٤()) �������� 
������������(()دم)٥ م يتق ا     إذ ل ا آان ى لكونهم ا وموس ظ زليخ صريح بلف  الت

و  ًا نح رين، او علم  ������ ��� ����������� ���((حاض
�������(( )و)٦ ه نح زؤه او آل رآن، او ج  �������(( أي الق

����������� ����� ���������� ���� 
�����������(()ضة  )٧ ذهب والف ن ال وزات م صاحب.....  أي المكن ا  او م ه م ه بوج

و     ستلزم نح ن م ستلزم ع تغناء بم  ���� ��� ����� ������((آاالس
������ ������ ��������� ����������� 

������� �������(()ه( ضمير )٨ تلزمه ) الي ذي اس افي ال ى الع د ال ى(عائ ، )عف
))������ �������� ���������(()شمس)٩ ي )١٠()) أي ال  فه

ن الت   ة م الى  ((واري،مفهوم ه تع ر  )١١())�����������((وآقول ياق ذآ ؛ الن س
   .)١٢())الميراث دال على الموروث داللة التزامية

  
مما تقدم نجد ان الضمير الغائب البد له من ُمفسَّر قبله واألصل في الضمير ان يعود على 

غيره مما يستعان االقرب عند انعدام وجود قرينة صارفة له الى غير االقرب سواء آان األبعد او 
يكون أيضا في مرجع الضمير إذا تقدمه أمران او أمور ان ((عليه بالقرينة على أنواعها، ولكن قد 

 ألي )١٤())عدم معرفة عودة الضمير فيه(( فيدخل اإلجمال في )١٣())يصلح لكل واحد منهما
لضمير الى ما بسبب التردد في عودة ا((مرجع هو؛ فيبهم األمر على المتلقي؛ لإلجمال الحادث 

متردد بين العودة الى الفقيه ) هو(آل ما َعِلَمه الفقيه فهو آما َعِلَمه، فان الضمير في : تقدمه آقولك
والى معلوم الفقيه، والمعنى يكون مختلفا حتى انه إذا قيل بعوده الى الفقيه آان معناه فالفقيه 

 من ذلك الفقيه؛ )١٥()) الذي ُعِلمآمعلومه، وان عاد الى معلومه آان معناه فمعلومه على الوجه
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فيكون مرجع الضمير هنا مجمال، ومن ثم يغدو الضمير نفسه مجمال لعدم معرفة مرجعه الذي 
يفصِّله ويفسِّره، الن مرجع الضمير إذا آان واضحا عاد الضمير اليه فتحقق التعريف والتعيين 

من حيث تعيينه ) مرجعه(ُمَفصِّل للضمير في الضمير؛ الن ما قبله قد فصَّله تحديدا، اما إذا أبهم ال
مجمال مبهما فيخرج من نطاق تعريفه وتعيينه الى نطاق الغموض _ والحال هذه_اصبح الضمير 

 ������� ��� ���((و التردد فيه، ومن امثلة ذلك قوله تعالى 
�������� ���� �������� ������� � �������  
�������� �������� �������� ���������� 
�������� ����������� � ����� �� 

����������� ���������� ������ ������ 
�������  �������� ���������� ���� ������� 

وتسرب اإلجمال لزوما ) يرفعه( ، لقد وقع اإلجمال في اآلية في الضمير المستتر من الفعل )١())
بت مقوالت المفسَّرين في ذلك حتى تضافروا على ان في أيضا؛ إذ تشع) الهاء(الى الضمير 

الضمير المستتر ثالث دالالت يمكن ان يحمل عليها الضمير في مرجعه دون ترجيح فهو يحتملها 
يعود ) يرفعه( في ) الهاء(ان العمل الصالح يرفع الكالم الطيب الى اهللا فـ ((على التكافؤ، وهي 

... بل وال تصعد الى السماء فتكتب حيث تكتب االعمال المقبولة الكلم التق(( فكأن )٢())على الكلم
الرافع الكلم والمرفوع العمل :إال إذا اقترن بها العمل الصالح الذي يحققها ويصدقها فيرفعها،وقيل

   )٣())النه اليقبل عمل إال من موحِّد
لح الينفع إال إذا صدر عن العمل الصا(( من هنا آان )٤(ال إله إال اهللا،: الن الكلم الطيب هو مقولة

آالهما ((، وما يحتمله الضمير المستتر )٦())النه التصلح االعمال إال مع االيمان((؛ )٥())التوحيد
 )٨())يرفعه اهللا: الثالث((، و )٧())صحيح الن االيمان فعل وعمل ونية ال يصلح بعضها إال ببعض

د ان اإلجمال لم يقتصر على الضمير  الصالح، فنج)٩())الرافع هو اهللا والمرفوع العمل((فـ 
العمل ( تباعا، فمرة تكون ) الهاء(بل تعداه الى المفعول به ) يرفعه(المستتر الفاعل في الفعل 

على وفق تغيير الفاعل، فدخل اإلجمال في المفعول به ) الكلم الطيب( ، واخرى تكون )الصالح
) يرفعه(يحتمل عودة الضمير في آلمة ((تأسيسا على اإلجمال في فاعله الضمير المستتر، فقد 

أول اآلية وهو اهللا سبحانه وتعالى، آما يحتمل عود الضمير الى ) اليه(الى عود الضمير في 
) يرفعه(يكون الضمير الفاعلي الذي في (( فـ )١٠())على انه يرفع الكلم الطيب) العمل الصالح(

على انه يرفع العمل ) الكلم الطيب(يحتمل آذلك عود الضمير الى(( وقد )١١())عائدا الى العمل
  . فُعدَّ مجمال من هذا االتجاه )١٢())الصالح، فالضمير الوارد في النظم متردد عوده بين تلك األلفاظ

����������� ������ ��� �((ونظير ما تقدم قوله تعالى    
������� ������ ����������  ���� �������� 
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قد جاء مجمال يحتمل أآثر من ) ترونها(ان ما يلحظ في اآلية هو ان الضمير في الفعل   
) ترونها(ضمير ((ي عودته الى مرجعه الذي يفصِّله، فإما ان يكونداللة، وذلك لوقوع اإلبهام ف
انها واقعة تماما آما (( بمعنى )٢())صفة السماوات ال للعمد) ترونها(يعود الى السماوات، وجملة 

((  فاليوجد ثمة عمد ترتفع به السماء فهي آما ترونها مطابقًة، وإما ان تكون )٣())ترونها بال عمد
لعمد، فيكون المعنى ان السماوات مرفوعة بعمد ولكن ال ترونها النها غير صفة ل) ترونها(

 فأنتم ترون السماء بال عمد في الوقت الذي يوجد هناك عمد يرفع السماء غير انه )٤())مرئية
او ان ) السماء(مجمال النه يصلح ان يكون مرجعه ) ترونها(الُيَرى لكم، فنجد ان الضمير في 

المراد باآلية تذآير ((، وال غضاضة في االحتمالين فكالهما يصدق؛ الن )العمد(يكون عائده 
 فإذا قلنا بان السماء مرفوعة بغير عمد فهذا ينصب في )٥())بدليل ربوبيته تعالى وحده ال شريك له

قدرته تعالى وعظم شأنه فهو اإلله القادر على آل شيء بما ال يقدر عليه عباده، فتكون السماء 
فعلى االنسان ان ((من مظاهر قوته والوهيته واداء ما يعجز عنه سوى اهللا تعالى، بذلك مظهرًا 

   .)٦())يتفطن ان لها رافعًا حافظًا لها ان تتحول من مكانها ممسكا لها ان تزول من مستقرها
وإذا قلنا بان السماء مرفوعة بعمد غير ان هذه العمد ليس بمرئي للناس فإن ذلك مظهرا   

! ه تعالى أيضا، الن السماء ان آانت مستندة الى عمد، فأين هو؟ وآيف ذلك؟من مظاهر اعجاز
فكانت عملية اخفائه هي اعجاز بحد ذاته الن اهللا يجعل لكل شيء علة وسببا فقدرته هي السبب 
في الحالتين معا، فإن آانت السماء قد رفعت بال عمد فبقدرته وان آان لها عمد واخفاه تعالى فهو 

لو آانت السماوات مرفوعه معتمدة على عمد منصوبة لم يغنها ذلك عن ((  إذبقدرته أيضا؛
 في رفعها من جهة و إخفاء العمد من جهة )٧())الحاجة اليه تعالى واالفتقار الىقدرته وأرادته

 في )٨())فاالشياء آلها في حاالتها محتاجة اليه تعالى احتياجا مطلقا اليزول عنها مطلقا((اخرى 
مجمال مبهما تناسبا مع إبهام ماهية قدرته تعالى ) ترونها(،من هنا يكون الضمير فيأي حال آانت

  .وآيفية رفعه السماء بعمد ام بغيره 
مما تقدم نصل الى ان ضمير الغائب يدخله اإلجمال في عدم معرفة عوده الى مرجعه فقد   

يغدو بذلك مجمال مبهما يحتمل الضمير أآثر من مرجع فيتردد بينها؛ النه يصلح لكل واحد منها ف
  .فيخرج من وظيفته التعريفيه لعدم االقرار على تحديده بدقة 

  
  ) :ضمير الشأن(داللة اإلجمال في : ثانيًا

يسميه الكوفيون ضمير المجهول؛ الن ذلك الشأن مجهول لكونه مقدَّرا ((ضمير الشأن و  
وال يبدل منه وال يقدم الخبر عليه اال ان يفسَّر، وال يعود عليه ضمير من الجملة التي هي خبره، 

، وهذا مايميز ضمير الشأن عن سائر ضمائر الغيبة، فهو )٩())لئال يزول اإلبهام المقصود منه
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ان ضمير الشأن من بين آل ماعداه، إنما يعود على ((وان آان من جنسها اال انه يباينها في 
 مفسِّره له وال يتقدم المفسَّر على متأخر لفظا ورتبة، وال يتقدم مرجعه ابدا؛ الن مرجعه جملة

 وهو بهذا يباين سائر ضمائر الغيبة غيره؛ إذ يجب ان يأتي قبل ضمير الغيبة ما )١())الُمفسَّر
يفصِّله ويفسِّره حتى يستدل به على معنى الضمير الغائب، وإذا ما جهل المرجع للضمير 

ان ضمير الشأن والقصة على  ((فلصالحيته ألآثر من مرجع يدخل في مجال اإلجمال، على حين
اختالف احواله إنما يرد على جهة المبالغة في تعظيم تلك القصة وتفخيم شأنها وتحصيل البالغة 

 )٢())فيه من جهة اضماره أوال وتفسيره ثانيا؛ الن الشيء إذا آان مبهما فالنفوس متطلعة الى فهمه
ل يدخله ابتداًء فكأنك تصدِّر خطابك فكان ضمير الشأن يباين غيره من الضمائر في ان اإلجما

فتجعل السامع يذهب في الظن آل مذهب في هذا الضمير ) هو: (تقول((أصالة بما هو مجمل فـ 
 وتفصِّله بيانا إلبهامه )٣())الذي ال يدري عالَم يعود، وتجعله متشوقا لخبره ثم تأتي بجملة تفسَّره

اليؤآَّد النه اشد إبهاما من المنكَّر وال توآَّد ((الشديد الذي قيل تأسيسا عليه بأن ضمير الشأن 
   .)٤())النكرات

  
 )٥(ويستغنى في الجملة التي تفصِّل إجمال ضمير الشأن عن عائد فيها يعود على الضمير،

هذا الضمير آأنه راجع في الحقيقة الى المسؤول عنه ((، وان )٦())النها هي الضمير في المعنى((
ما : ، آأنه سمع ضوضاء وجلبة فاستبهم األمر فيسأل)هو االمير مقبل: (بسؤال ُمقدَّر، تقول مثال
سماه البصريون ضمير (( ولهذا )٧())أي الشأن هذا) هو االمير مقبل: (الشأن والقصة، فقلت

 او القصة بناء على هذه العلة، اما الكوفيون فسموه ضمير المجهول من باب أن الشيء )٨())الشأن
و مجهول فابتدأ بالمجهول المراد تفصيله ثم جاء بالبيان بعده، ثم انه سمي المسؤول عنه تقديرا ه

؛ فسمي مجهول لجهالة عائده قياسا الى ضمائر الغيبة )٩())مجهول النه لم يتقدمه ما يعود اليه((
االخرى التي يعد ضمير الشأن من جنسها، لذا نرجح تسمية الكوفيين على البصريين تأسيسا على 

ر بعائده والذي يكون هو محل التعريف للضمير تعيينا، فضمير الشأن مجهول ارتباط الضمي
_ ) العائد(ابتداء النعدام سبق عائديته، ولكنه يوضَّح تفصيال بالجملة التي تليه فتكون هي بمكانة 

  .اليه _ الذي يحدده
 ���������((ومن االمثلة على إجمال ضمير الشأن قوله تعالى 

�������� ����� ����� ���� ��������� 
������� ����� ������ ����������� ��� ���� 

��� ������ ����� ����� ��� ���� 
�10((��������� فنجد ان الضمير )قد جاء مجمال في النص، ذلك بان الداللة ) هي

الكافرين يوم القيامة، لذا العامة لالية تتطلب ذلك اإلبهام أوال، النه تعالى في صدد تصوير مشهد 
 )١١(قدم اإلبهام باإلجمال ابتداًء، الن ضمير الشأن اليؤتى به إال الستعظام الشيء المتحدث عنه،

فيوم القيامة يكون موقف الكافرين مهوال جزاء بما فعلوا في الدنيا، فانتقل سبحانه من اإلبهام الى 
شاخصة ابصار الذين (بقوله ) هي(ل اإلجمال في التفصيل ليمنح التعبير سمة االهمية البالغة ففصَّ

                                                 
   ١٥١/ ١:  روائع القرآنالبيان في:  حسان- 1
  ٤٠٧/ ٢: شرح الرضي على الكافية: الرضي:   وينظر١٤٢/ ٢: الطراز:  العلوي-  2
  ٦٤/ ١: معاني النحو:  السامرائي- 3
 ٦٧/ ١: همع الهوامع: السيوطي:  وينظر٢٨/ ٢: الكافية في النحو:  ابن الحاجب- 4
 ٦٧/ ١:  همع الهوامع:   السيوطي١١٤/ ٣: شرح المفصل: ابن يعيش:  ينظر- 5
 ٦٧/ ١: همع الهوامع:    السيوطي١١٤/ ٣: شرح المفصل: ابن يعيش:  ينظر- 6
  ٢٢٧/ ٢: الكافية في النحو:  ابن الحاجب- 7
 ٦٦/ ١: همع الهوامع:  السيوطي- 8
     ١١٤/ ٣: شرح المفصل:  ابن يعيش- 9

  ٩٧:  سورة االنبياء - 10
 ٦٦/ ١: همع الهوامع:   السيوطي٢٧/ ٢: نحوالكافية في ال: ابن الحاجب: ينظر- 11



  

 اليوم العظيم؛ الن )١())يعني أن القصة ان ابصار الذين آفروا تشخص عند ذلك(( فـ ) آفروا
القيامة إذا قامت شخصت ابصار هؤالء من شدة االهوال فال تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم ((

، ونلحظ )٣())حيث ال تطرف اجفإنهشخوص البصر نظره ب(( منه، ويعني )٢())وما يخافونه
ليمنح المشهد داللة الديمومة في ) شاخصة(الروعة في صياغة جملة التفصيل على اسم الفاعل 

الحدث، فكأنهم فغروا االفواه وشخصوا االعين دون حراك مدة طويلة تتناسب و هول ما رأوه 
هذا العذاب، وزاد األمر سوءا الى لما سيالقوه من ) يا ويلنا(هناك، ويعضد هذا انهم قالوا نادبين 

باالعتراف بان الغفلة لم ((الحد الذي اضربوا فيه عن غفلتهم في الدنيا تسويغا لنهايتهم هذه وذلك 
 من أمور الدنيا، ونجدهم قد بنوا اعترافهم )٤())تنشأ إال عن ظلمهم باالشتغال بما ينسي االخرة
نوا بهذا يعبرون بكالمهم عن صدق ما شعروا به على الجملة االسمية النها اثبت في المعنى فكا

والتفصيل ثانيا لرسم صورة ذلك اليوم ) هي(تلك اللحظة المهولة؛ لذا جاء اإلجمال أوال في 
  .العسير 

 ��� ����� ������ ��� ��������((ومنه قوله تعالى  
����� �������� ����� �������� ���������� 

���� ���� ����������� ��� ������� ��� 
��������� � � ����� �� ������ ����������  

�������� �������������(()مجمل جيء ) هم( فنجد  ان الضمير )٥
الصور قرن ينفخ به اسرافيل فيخرج من ((به لتصوير خروج االموات الى ربهم يوم القيامة و 

ا ينفخ في هذا الصور يتوجه الناس الى ربهم من  فحينم)٦())جوفه صوت عظيم يميل العباد اليه
من االجداث : (المجمل فصَّل بالجملة بعده، فقال) هم( فبعد ان أبهم سبحانه بالضمير )٧(القبور،

النسول هو ((؛ الن )هم(في الجملة المفصِّلة إلجمال ) ينسلون(استعمل لفظة ) الى ربهم ينسلون
النداء مسرعين وهذا يدل على شدة طاعتهم هللا؛ الن األمر  فكأنهم يلبون )٨())االسراع في الخروج

يومئذ بيده وحده والذي يعضد داللة الطاعة لديهم هو مجيء الفعل على هيأة المضارعة مما 
يوحي باالستمرارية لسعهيم الى اهللا تعالى من جهة وتصوير الموقف مشاهدة امام النظر من جهة 

على الفعل ليدل على االختصاص فكأنهم ) من االجداث(لق اخرى فكأنهم ينسلون اآلن، وقدم المتع
  .ال يأتون إال من القبور، وهذا يفضي الى القول بان اهللا تعالى هو الوحيد الدائم الوجود ال غير  

وفي مشهد خروج الناس من القبور مسرعين جميعا الى موئل واحد رهبٌة وفزٌع؛ لذا 
لتفصيل ثانيا؛ الن داللة اإلجمال في الضمير تتوافق مع ناسب ان يأتي سبحانه باإلبهام أوال ثم ا

يا (شدة الموقف وقتذاك وما يزيد األمر هوال هو فزع الموتى انفسهم من الكافرين حيث يقولون 
وهذا سؤال انبهاري يدل على عظم ما يشعرون به من خوف، ) ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا

 موعد لهم عند اهللا بداللة تعبيره عن طول المدة بقولهم النهم ظنوا لطول المدة انه الحساب وال
وهذه اللفظة التستعمل إال لمكوث الشخص زمنا طويال في مكان رقودا، ويسند آونهم ) مرقدنا(

الموصولة المجملة الدالة على اقصى أنواع اإلبهام من بين ) ما(ناآرين للبعث هو استعمالهم 
؛ النهم آانوا اليؤمنون بهذا الى حد الجحد، فمن )عد الرحمنهذا ما و(اخواتها الموصوالت فقالوا 

المجمل أوال بدال من افتتاح الخطاب ) هم(هنا تضافرت جملة من العوامل اللغوية على مجيء 
  . بالتفصيل مباشرة فيفقد الخطاب جزءا من هيبته الداللية
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بالضمير ابتداء من هنا نجد ان اإلجمال في ضمير الشأن يجعل من األمر المتحدث عنه 

  :أمرا في غاية االهمية والعظمة ولتأآيد ذلك لننظر الى النصوص االتية
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(()٣(  
بلفظ ضمير ) انه انا اهللا العزيز الحكيم(فعند التأمل والنظر ترى انه قال في اآلية األولى 

) اني انا اهللا(بلفظ المتكلم الواضح، وفي الثالثة قال ) انني انا اهللا(ل الشأن المجمل، وفي الثانية قا
 فنجده أجمل في موضع وافصح في موضع اخر ويبدو ان األمر يعود الى )٤(بلفظ المتكلم أيضا،

داللة السياق والسمة العامة لبنائه، ففي اآلية األولى تفخيم وإبهام أآثر من اآليتين اآلخريتين؛ إذ لم 
، )عليه السالم(ولم يحدد موقعه ) عليه السالم(في األولى الجهة التي نودي منه موسى يذآر 

) انك بالوادي المقدس طوى(فأجمل ذلك على حين ذآر ذلك تفصيال في اآليتين اآلخيرتين فقال 
نودي من شاطيء الوادي االيمن من البقعة المبارآة من (، وقال )عليه السالم(فحدد موقع موسى 

معا، ثم ان اآلية األولى مبنية على تعظيم ) عليه السالم(، فحدد جهة النداء وموقع موسى )الشجرة
وهذا انسب ) بورك من في النار ومن حولها وسبحان اهللا رب العالمين(اهللا وإجالله بداللة قوله 

لمجيء الضمير المجمل في هذه اآلية حتى يدل عل عظم مكانته سبحانه، على حين ال نلمس داللة 
انا اهللا (التنزيه وعلو المكانة والتعظيم هللا تعالى بشكل تصريحي في اآليتين االخيرتين حيث يقول 

وهذه ربوبية، فلما أراد سبحانه تعظيم ) انا اهللا رب العالمين(وهذا توحيد، ويقول ) ال إله إال انا
)  اهللا رب العالمينسبحان(شأنه واظهار قدرته اضاف في اآلية األولى الربوبية الى التنزيه فقال 

مجملة ) نودي(،ثم ان اآلية األولى قد انطوت على اإلجمال ثم التفصيل على طول سياقها فقوله 
الثانية ) َمن(، وقوله )في النار(موصول مجمل فصَّله قوله ) َمن(، وقوله )ان بورك(فصَّلها قوله 

) انا اهللا العزيز الحكيم(بقوله الضمير مجمل فصَّله ) إنه(، وقوله )حولها(مجملة فصَّلها بقوله 
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مجمال توافقا مع سمة الخطاب الداللية، على حين ان اآلية ) إنه(فكان مجيء الضمير الهاء في 
وفصَّلها بقوله ) لما(، و)اني انا ربك(وفصَّلها بقوله ) نودي(الثانية ورد فيها إجماالن فقط وهما 

  )  .ان يا موسى اني انا اهللا(وفصَّله بقوله ) نودي(، اما اآلية الثالثة ففيها إجمال واحد هو )يوحى(
اوفق لداللة السياق ) انه انا اهللا العزيز الحكيم(من هنا آان مجيءالضمير مجمال في قوله 

فكان ذلك تمهيدا لما أراد ان يظهره على يده من المعجزات يريد انا القوي القادر على ما يبعد ((
) عليه السالم(ذا الضمير المجمل ثم التفصيل يهيء موسى عن التحقق، فهو به)١())من االهام

آل شك وتردد وليعلم ان الذي ) عليه السالم(ليزيل عن موسى  ((لتسلم المسؤولية االعجازية 
 ال غير فجعله يتساءل أوال بفعل اإلجمال، ثم حقق له الجواب ثانيا )٢())يكلمه هو رب العالمين

  .بفعل التفصيل 
إلجمال قد يقع في ضمير الغيبة غير ضمير الشأن من ناحية تردده في مما تقدم نجد  ان ا

تحديد العائد الذي يفصِّله، اما ضمير الشأن فيتحقق فيه اإلجمال ابتداًء فكأن المتكلم يبني آالمه 
أصالة على اإلبهام ثم يفصِّل بالجملة التي تلي ضمير الشأن، وهو بهذا يفِرُق عن ضمائر الغيبة 

تفصيلها يكون سابقا عليها ولكن قد يصعب تنصيص العائد فيحمل على الجميع االخرى؛ الن 
تكافؤا، اما ضمير الشأن فهو اشد إبهاما من سائر ضمائر الغيبة االخرى، الن اإلجمال فيه 
متأصل ال طاريء آما هو في غيره من الضمائر؛ ولهذا آان ضمير الشأن متخصِّصا في 

  .هتمام الخطاب الذي يستدعي التعظيم واال
من المعارف، فان اإلجمال اليتطرق اليهما؛ الن ) اسم االشارة(و ) العَلم(اما فيما يخص 

ما ُعلِّق على شيء بعينه غير متناول ما (( فـ )٣())العَلم هو ما وضع لمعيَّن اليتناول غيره((
 تطلقها على حينما) زيد(، والتعيين الذي في العلم اما ان يكون خارج مصداقي آلفظة )٤())اشبهه

اسامة علم للسبع أي لماهيته ((شخص معيَّن معروف، واما ان يكون ذهني تصوري آلفظة 
الحاضرة في الذهن فهو علم الجنس، واما علم الجنس فهو ما وضع للماهية من حيث هي من غير 

يدل أآثر معرفة من علم الجنس، الن االخير ) زيد( فكان العلم الشخصي آـ )٥())تعيين في الخارج
على المعرفة من حيث الماهية في الذهن دون تشخيص تلك الماهية في الخارج؛ فكان علم الجنس 
مطلقا، على حين ان علم الشخص واضح بيِّن؛ النه موجود تشخيصا وعيانا، والَعَلماِن على حد 

  ) .العيني اوالذهني(سواء خارجان عن اإلجمال لملمح التعيين فيهما 
  

 )٦(قد اشترط فيه من حيث الوضع انه البد له من ُمعيِّن ُمَخصِّص،ف) اسم االشارة(اما 
األصل في اسماء االشارة ان ُيشار بها (( الن )٧(ويعين اسم االشارة باالشارة الحسية او بالوصف،

واستعماله في غير المشاهد وفي ما ) هذا الفتىاآبر من هذا(الى االشياء الُمشاهدة المحسوسة نحو 
 وذلك نحو قوله )٨(ز لتنزيله منزلة المحسوس المشاهد،يدرآه الحس مجا

������ �������� ��������((تعالى  
������������� ��� ������ �����������(( )٩( 

 ومع هذا )١٠())فالجنة غير مشاهدة، والرأي غير محسوس وال مشاهد) اعجبني هذا الرأي(ونحو 
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 على تنزيل غير المحسوس منزلة المحسوس، وقد يستعان فإن اسم االشارة ُمَتعيِّن تحديدا تأسيسا
آثيرا ما يقع اللبس في المشار اليه حسية لذلك آان أآثر ((على تعيينه بالوصف آما ذآرنا؛ إذ 

اسماء االشارة موصوفا في آالمه؛ ولذا لم ُيفَصل بين اسم االشارة ووصفه؛ لشدة احتياجه 
آان اسم االشارة واضحا باالشارة الحسية او الوصفية فإنه  في البيان والتعيين؛ وإذا ما )١())اليه

اسم االشارة أخص وأعرف من ((خارج عن نطاق اإلجمال، حتى ان بعض النحاة آان يرى ان 
المعرف بالالم؛ الن المخاطب يعرف مدلول اسم االشارةبالعين والقلب معا، ومدلو ل ذي الالم 

 )٢())معرفة القلب والعين أخص مما ُيعَرف باحدهماُيعَرف بالقلب دون العين؛ فما اجتمع فيه 
  .وأآثر تعيينا منه 

اإلضافة (، والمعرف بـ )الـ (وبهذا نصل الى ان اإلجمال يدخل من المعارف المعرف بـ 
فحسب، وال يتعدى الى ) الضمير للغائب او الشأن(، و)االسم الموصول(خاصة، و) المحضة
  .لَتعيَِّنهما في الخطاب ووجود ما يدل عليهما تعريفا دائما ) ةاسم االشار(وال ) الَعَلم(المعرفة 

  ) :اإلستثناء(داللةاإلجمال في : المطلب الثالث
او ) إال(اخراج ما آان داخال تحت المستثنى منه بـ : لقد عرف النحاة االستثناء على انه

راج الُمسَتثني من صرف اللفظ عن عمومه باخ(( وعرفه ابن يعيش بأنه )٣(احدى اخواتها لفائدة،
 حكم المستثنى منه، ويبدوان علماء األصول يتفقون مع النحاة في مفهوم )٤())ان يتناول األول

االستثناء ويعدون االستثناء تخصيصا للعام فهو لديهم أداة بيان تعمل على اخرج البعض المقصود 
ي تحديد االستثناء إذ  غير ان األصوليين آانوا أآثر حنكة ف)٥(من الجمع المستغرق بالشمول،

االتصال الزمني، واالتصال : اشترطوا له شروط يجب ان تتوافر فيه حتى يعد صحيحا منها
: حتى دعا ذلك الن يعترف لهم احد النحاة بقوله في مبحث االستثناء)٦(النوعي، ومقدار المستثنى،

ل فيه لمساسه في تحديد  ايمانًا منه بأنهم قد افاضوا القو)٧())ان المسألة بعلم األصول أليق((
الداللة التي هي نطاق عملهم األصل، ولكن قد يتطرق اإلجمال الى المستثنى فيكون مبهمًا، وهذا 

  .ما سنخوض في توضيحه باالتي 
إذا آان المستثنى يتحقق باخراجه من حكم العام قبله فهذا يعني بأنه مخصِّص محدِّد،   

) المخصِّص(اضحًا، بيد ان داللة اإلجمال قد تلف المستثنى وحينما يقع عليه التخصيص يعد َبيِّنًا و
فيخرج من آونه واضحا الى آونه مبهما اليسع المتلقي الوقوف على معنى له على وجه التحديد 
والتفصيل؛ من هنا يكون االستثناء مجهوال الُيعرف المراد منه فيحتاج التخصيص الى بيان يزيل 

 ��������� ����� ������� �((إجماله، ومن ذلك قوله تعالى 
��������� ��� �� �������� ����������(()فنجد )٨ 

ان ما قبل االستثناء يحمل داللة العموم فكل بهيمة من االنعام هي مباحة االآل، غير ان اهللا تعالى 
الموصولة )ما(، وان )إال ما يتلى عليكم(خصص بالمستثنى ما آان خارجا عن هذه الحلية فقال 

) الُمخصِّص(مجملة مجهولة ؛ الن اهللا تعالى لم يفصح في هذا المستثنى ) يتلى عليكم( صلتها مع
عن بيان المراد اخراجه من عموم حلية االآل، فيقال تأسيسا على هذا ان من التخصيص الُمبيِّن 

له، ما يرد مجمال فتنتفي فيه وظيفة اإليضاح لما هو خارج عن حكم العام، فيحتاج الى ما يفصِّ

                                                 
 ٣١٢/ ٢: شرح الرضي على الكافية:  الرضي- 1
  ٢/٣١٢: ن.  م - 2
    ٢/١٤١: انحاشية الصب:   والصبان ١/٢٢٤: الكافية في النحو: ابن الحاجب:  ينظر- 3

  ٢/٦٧٦: معاني النحو:  والسامرائي١/٢٢٢: همع الهوامع:     والسيوطي
  ٧٦ -٢/٧٥: شرح المفصل:  ابن يعيش- 4
ر- 5 سمرقندي:  ينظ زان: ال ول: مي ب ١/٤٣٧: األص ن الحاج ولي  :   واب ى األص صر المنته           ١٢٢: مخت

  ٦٣٤: ي الفقه االسالميتفسير النصوص ف:   وصالح١٤٢: ارشاد الفحول: والشوآاني
   وما بعدها ٤٤: دراسة المعنى عند األصوليين: حمودة:  ينظر- 6
  ١/٢٢٧: همع الهوامع:  السيوطي- 7
 ١:  سورة المائدة- 8



  

ان ثمة مستثنى بيد ان هذا المستثنى مجمل ) إال(ذلك بان االستثناء قرر من حيث وظيفة اداته 
 ���������((مبهم، فصَّله تعالى بنص منفصل في قوله تعالى 

���������� ���������� ����� �������� 
���������� ���� ����� �������� � ����  

��������������� ������������ �� 
����������������� ������������ ���� ��� �  

������� ��� �� ��������� ���� ����� ����� 
������� ���� ������������ ���������� � 

��������� �����(( )روعة في ) المستثنى( ونلحظ في هذا التفصيل للمجمل )١
وهي عبارة اخبارية المبنى ) حرمت عليكم الميتة(المعنى؛ إذ قال الصياغة وجمالية في اداء 

انشائية المعنى فاما اخباريتها فتتحقق بعدم وجود أي أداة من أدوات االنشاء فيها، واما انشائيتها 
  :ويعضد ذلك أمور منها) التأآلوا الميتة(فهي تكمن في داللتها على النهي بمعنى 

  .للداللة على شدة المنع ) ُحرِّمت(قال استعمل فعل التحريم مضَّعفا ف  - أ
مع الفعل وهي تدل على االستعالء والتسلط على الغير فتقول لمن اخر ) على(استعمل   - ب

 ) .التؤخر ديني(او ) أِد لي ما عليك(بمعنى ) لي عليك الف درهم(عنك دينك 
 منذ ان علة صياغة معنى االنشاء باالخبار هو للداللة على ان هذا التحريم هو حاصل  - ت

زمن بعيد من اهللا تعالى، الن الفطرة االنسانية تأباه اساسا،واألمر االخر هو االيحاء بان 
هذا التحريم قد وقع ونفذ من الناس وهو االن في صدد االخبار عنه حتى وإن لم ُيَنفذ 

 .األمر بعد،للداللة على ضرورة تحقيق هذا االمتناع لدى الناس فعده اهللا منجزا لذلك 
ُظنَّ ان اإلجمال قد يدخل في تردد المستثنى في عودته على المستثنى منه في حال ولربما 

 فهل يعود االستثناء اليها بأسرها ام أنه )٢())ورود االستثناء بعد جمل ُعِطف بعضها على بعض((
يكون ظاهرا في رجوعه الى االخير منها او الى الجميع او (( فقد )٣(ُيقَتصر فيه على االخير فقط ؟

  . البته )٤())يكون له ظهور ال
االستثناء راجع الى جميعها عند اصحاب الشافعي ((لقد اختلف األصوليون في ذلك فـ 

ان : المعتزلة(( على حين رأى )٥())رضي اهللا عنه، والى الجملة االخيرة عند اصحاب ابي حنيفة
و في األولى، آان الشروع في الجملة الثانية إضرابا عن األولى، وال يضمر فيها شيء ه

فاالستثناء في الجملة االخيرة؛ الن الظاهر انه لم ينتقل عن الجملة األولى مع استقاللها بنفسها الى 
يحتمل آليهما،فيجب التوقف الى قيام : قال قوم(( على حين )٦())غيرها،إال وقد تم مقصوده منها

   )٨(: وفصَّل السيوطي في هذا القول؛ إذ يرى ان االستثناء)٧())الدليل
  . يعود الى الكل وهو االصح عند السيوطي الى ان يقوم دليل على أرادة البعض -١
 .يعود للكل إن سيق الكل لغرض واحد -٢
إذا عطف بين الجمل المستثنى منها بالواو عاد للكل، وإن عطف بالفاء او ثم عاد  -٣

 .لالخير منهما 
 .يعود للجملة االخيرة خاصة  -٤
ف فلالخيرة خاصة؛ إذ ال يمكن حمل العوامل إن اتحد العامل فللكل ، وإن اختل -٥
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 .المختلفة على مستثنى واحد، فهذا محال عقال 
ونرجح الرأي االخير فإذا آان موضوع الجمل المتعاطفة واحدا آان االستثناء راجعا الى 
الكل بحكم اتحاد الموضوع فكانت هذه الجمل شيئا واحدا، وإن آان الموضع فيها مختلفا يكون 

 ففي قوله تعالى )١( من الجملة االخيرة فحسب؛ لتباين الموضوع واختالفه،االستثناء
))��������� ���������� ���������� ��� �� 

�������� ���������� ���� ����� �������� �  
���� ��������������� ������������ �� 

����������������� ������������ ���� ��� �  
������� ��� �� ���������(()نجد ان هناك متعاطفات وان )٢ 

 ���������� ���������(يرجع الى جميع ما تقدم من قوله ((االستثناء 
���������� ����� �������� ����������  

���� ����� �������� � ����  
��������������� ������������ �� 

����������������� ������������ ���� ��� �  
������� (ذلك بان المتعاطفات من قوله )٣())إال ما اليقبل الذآاة من الخنزير والدم 

وهي التي تضرب الى حد الموت، ) الموقوذة(وهي التي تخنق حتى تموت، و ) المنخنقة(
ما (حتى الموت، ووهي التي تنطح ) النطيحة(وهي التي تسقط من شاهق فتموت، و) المتردية(و

 نجدها آلها مشترآة في الموضوع نفسه من حيث ان ثمة امكانية )٤(من البهائم فماتت،) اآل السبع
في ان تبقى البهيمة في آل هذه الحاالت فيها شيء من روح فُتذآَّى فتكون حالال؛ لذا جاز 

ت في الموضوع، ولهذا فاليتحد مع هذه المعطوفا) لحم الخنزير(، و)الدم(االستثناء من الكل، اما 
  .لم يكن من جنس المستثنى منه 

  
 ������� ����((وما يدل على ما َرَجَح أيضا قوله تعالى 

����������� �� ������ ������ ���� �����   
���� �������� ������� ����� ������ � ���  

������� �(()(ملة االخيرة فقط وهي  فنجد ان االستثناء يعود الى الج)٥���� 
�������� ������� ����� ������ � ( لـ)) انه اليتأتى

 الن )٦())إال من القتل ال من عموم الفواحش) � ������� ���(االستثناء بقوله 
 وهذا اليكون بحق أيضا، على حين )٧())الفواحش آبائر الذنوب او الزنا ماظهر منه وما بطن((

ل منه ما يكون بحق آقتل الكافر او قتل القاتل قصاصا، لذا استثنى من االخير فقط النه ان القت
  .اليتفق مع الجمل قبله في الموضوع 

  
من هذا نصل الى ان اإلجمال يدخل االستثناء من ناحية المستثنى فيغدو االخير مبهما 

لبعض في تردد عودة فيخرج من وظيفته التي هي التخصيص، وال يدخل اإلجمال آما قد يظن ا
المستثنى على أي من الجمل المتعاطفة قبل االستثناء؛ الن هناك قاعدة تحكم تلك العودة للمستثنى 

  .فيتحدد العائد؛ وبذلك ينتفي اإلجمال في عودة المستثنى على المستثنى منه
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  :التفضيل ) أفعل(داللة اإلجمال في  : المطلب الرابع

د     ) أفعل( على اإلجمال هي صيغة من الوسائل اللغوية التي تدل  ذه ق صيغة ه التفضيل، فال
ترد في التعبير القرآني مجملة تحمل سمة اإلبهام والغموض في معناها،فال يمسك منها المضمون          
ة المفاضلة والتي                    ة لالضطالع بمهم الداللي الذي وقع التفاضل فيه بهذه البنية التي انتقتها العربي

يغة  ى أي ص وح ال ن الجن ة    ال يمك صيغة مالزم ذه ال سه،فاصبحت ه رض نف ق الغ ا لتحقي  غيره
ان شيئين اشترآا في صفة وزاد احدهما على االخر في تلك           ((لمعنى التفضيل الذي يتحقق بداعي      

ال في صيغة         )٢( المأخوذة من فعل قد اشتقت تلك الصفة من مضمونه،         )١())الصفة دخل اإلجم ( وي
ا      : ( آقولك حينما ترد مفسَّرة بالتمييز بعدها    ) أفعل اس علم ر الن د امسك الرجال      (و  ) علي أآث محم
ا      (و  ) مبدأ وم موقف ر (فنجد ان    ) خالد أثبت الق ا في      ) أثبت (و ) أمسك (و  ) أآث راد منه د جهل الم ق

ى المتلقي صيغة       اس في أي شيء،        ) أفعل (باديء األمر؛ إذ أبهمت عل ر الن ي أآث فال يعرف عل
مع خالد فاليدري في أي شيء هو   ) اثبت(ال لمعنى   ومحمد امسك الرجال في أي معنى، وآذا الح       

دو                اثبت من غيره،فجاءت المميزات فاوضحت المعنى المطلوب بالتحديد دون إبهام او تردد ، ويب
ه       ) أفعل(ان ثمة فارق داللي عند النحاة بين النصب والجربعد          اين في ى يب التفضيل فلكل حال معن

عبدا؛ الن أفعل ال تضاف إال الى ما هي          ) زيد(رت آان   ، فجر )زيد أفره عبدٍ  : (فإذا قلت   ((االخر  
د (لم يكون  ) أفره عبداً : (فاختصر، وان نصبت فقلت   ) زيد أفره العبيد  (بعضه واألصل    دا ؛   ) زي عب

ده أي              ى لعبي د     (بل آان العبيد له والوصف في المعن ره العبي ده أف ول    )عبي ا تق اال      : ، آم ر م هو أآث
د    )٣())واقل شرا  ى ان         ) أفعل  ( فالجر باإلضافة بع دل عل ز ي ى التميي دال من النصب عل التفضيل ب

ا إذا   ) أفعل (الُمفضَّل هو من وقع عليه معنى المجرور فكان المضاف اليه بعضا من   المضاف، ام
و                             التمييز فه ه ب ة التفضيل ل د وقعت دالل ى سيكون ان الُمفضَّل ق ان المعن التمييز ف وقع النصب ب

واليكون هو من جنس ذلك التمييز لـ       ) أفعل(يز المفصِّل إلجمال    مفضَّل على االخرين بمعنى التمي    
ان التمييز بعد اسم التفضيل إذا آان فاعال في المعنى تعين نصبه، وان لم يكن فاعال في المعنى                  ((

ك       د اوسع دارا  : (تعين جره ،باالضافه،وذلك نحو قول ـ  ) محم ك ان     ) دارا(ف ى وذل فاعل في المعن
  .محمد وسع داره: معناه

ه                         ه، وعالمت د جعل أفعل التفضيل فعال ل اعال عن ى ان يصلح ف وعالمة الفاعل في المعن
اعال                   م يكن ف ز ل االخرى أن اليكون الُمفضَّل بعضا من التمييز، فان آان الُمفضَّل بعضا من التميي

ك    د اوسع دارا    : (في المعنى، فقول د           ) محم ه بعضا من محم دار في يس ال ذا ان       )٤())ل  فيكون من ه
ك         معنى ا  ان قول ز، ف ر التميي ا     : (لجر غي د احسن آاتب د احسن من             ) محم ى ان آاتب محم دل عل ي

د احسن آاتبٍ     : (غيره، فان قلت   ره في              ) محم ه احسن من غي دا هو الكاتب وان ى ان محم دل عل
  .)٥(صفة الكتابة 

) أفعل من  ()٦(:التفضيل ترد في اللغة على ثالث هيآت هي         ) أفعل(ان السائد لدى النحاة ان      
الى  آ ه تع  ������� �������((قول

��������������  ���� ���������� (()و                )٧ 

                                                 
  ٢/٢١٢: الكافية في النحو: ابن الحاجب:   وينظر١٠٨: عمدة الصرف:  ابراهيم- 1

 ٢١٦: اساس النحو:   والموسوي٣٣١: شرح الوافية نظم الكافية:      وابن الحاجب
   ٣٣١: شرح الوافية نظم الكافية:  وابن الحاجب٢/٢١٢: الكافية في النحو: ابن الحاجب:  ينظر- 2
    ١/٢٢٢: األصول في النحو: ابن السراج:  وينظر١/٢٩٩:ناء واالعراباللباب في علل الب:  العكبري- 3

 ٧٣ -٢/٧٢: شرح الرضي على الكافية:    والرضي 
 ٢/٧٦٣: معاني النحو:  السامرائي- 4
 ٢/٧٦٤: ن.م:  ينظر- 5
ر- 6 شري:  ينظ ة : الزمخ م العربي ي عل صل ف سيوطي٢٣٤ -٢٣٣: المف ع:   وال ع الهوام  ١٠٣ -٢/١٠٢: هم

  ٢/٢١٤: الكافية في النحو:  وابن الحاجب٢/١١٣: االشباه والنظائر: يوالسيوط
 ٦:  سورة االحزاب- 7



  

دها ( ا بع ى م ضافة ال ل الم الى ) أفع ه تع  ����������������((آقول
������� �� ���  ������ ��������(()ل( و )١ ) األفع

  ة او الموازنة من المقارن_ ههنا_وصيغة التفضيل بهذه الهيأة تدل على اإلطالق النها مفرغة 
ـ      ى ل أة األول ان الهي ك ب ا  ) أفعل من (التفضيل وهي  ) أفعل (المحدودة؛ ذل ٌد افضل من  : آقولن زي

رو،                      ى عم دًا عل عمرو، نلحظ فيها المقارنة التفاضلية بين زيد و عمرو ، فرجحنا في التفضيل زي
ا دون غي                      د التفضيل به ي تحدي ين تعن ين اثن ة ب ة ان آل مقارن ذا ال يخرج    وبناًء على حيثي ا ، ل ره

 . التفضيل في هذا الترآيب من قيد المقارنة 
ا ) أفعل المضافة الى ما بعدها    (اما الهيأة الثانية وهي      ا          : آقولن نلحظ فيه اس، ف ٌد افضل الن زي

د (ان التفضيل يكون على جماعة معينة فإذا ما وازنا  بين               اس (و  ) زي اس      ) الن ى الن ُد عل رجح زي
ذا الترآيب محدود                       بالفضِل، والموازنة غال   ان نطاق التفضيل في ه ذا ف يئين ؛ ل بًا ما تكون بين ش

ذا ينتفي اإلطالق                     ) الناس(أيضا عالوة على ان      ود ؛ ل ٌد من القي ى افضل، واإلضافة قي مضافة ال
  .أيضا في هذا الترآيب 

ة او زيٌد االفضل، فنرى ان هذا الترآيب مفرغ من المقارن: الثالثة آقولنا )األفعل(اما هيأة 
مفضل ) زيدا(شيئًا آي نستدل به على ان) االفضل(؛ بدليل انه لم يذآر بعد )٢(الموازنة المحدودة 

) األفعل(على شخص آخر او مجموعة من االشخاص، و بانتفاء المفضل عليه اآتسبت صيغة 
 �������((،ومنه قوله تعالى )٣(داللة اإلطالق، فالتقييد يكون بالمفضول وهذا ما نراه

���� ������ �������(()( وقوله أيضا )٤)���� ������� 
�������(( )مطلقان من قيد التفضيل فال اعلى وال اآرم منه ) االآرم(و ) االعلى( فـ )٥

  .تعالى البته 
في هيآتها الثالث شريطة ان تتلمس الهيأة ) أفعل(ويبدو ان داللة اإلجمال ترافق صيغة 

تمييز يجلي داللتها بدقة فيظهرها واضحة للمتلقي والثبات هذا القول في الخطاب الحاجة الى 
������������� ���������((للنظر الى قوله تعالى   

��������� � ������ ������� ���� � ������ 
�������� ���������(( )قد وردت ) احسن( فالمتأمل يجد ان صيغة )٦

ه الحسن تفضيال هو مبهم فال يعلم المعنى الذي آان به تفضيال بيد ان المعنى الذي وقع علي
ففهم بذلك ان ) احسن(تمييزا مفصِّال لصيغة ) حكما(سبحانه احسن من غيره، لذا جاء تعالى بقوله 

الحسن هللا تعالى ينحصر في هذا المعنى؛ ردا على الذين يبغون حكم الجاهلية القائم على الضاللة 
������������� ��������(فقوله  (()٧(والميل والهوى،  

 لمن يريد الضاللة في الحكم فيتبع حكم الجاهلية وقد )٨())استفهام توبيخي) ���������
وأخَّر الفعل لزيادة التنصيص والتأآيد على هذا الحكم؛ النه مدار الرفض في ) حكما(قدم المفعول 

المفصِّلة،إذ دل اإلجمال في )  حكما(المجملة و ) احسن(اآلية ولقد وقع عليه الرفض والرد بـ 
على انه سبحانه له الحسن في شيء ولكن هذا الشيء قد اخفاه على السامع ابتداء لتتوق ) احسن(

) حكما(نفسه اليه تحسبا وترقبا فيعظم بهذه الحيثية اإلبهامية في نفس المتلقي؛ ليردفه بالتمييز 
ل بهذه الطريقة اثبت في النفس واقوى فيكون تفصيال يشفي به شوق النفس؛ فيكون المعنى المفصَّ
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ثقال واضحا في توجيه النص من ) احسن(تأثيرا من ذآره مفصَّال ابتداء ثم ان لصيغة التفضيل 
� ���� ������� ������(قوله ((حكم الجاهلية الى حكمه سبحانه فـ   

������ (ثم جاء )١())نهاستفهام انكاري أي ال احد احسن من اهللا، وإنما ُيتَبع الحكم لحس 
الفصل بين الحق والباطل من غير ((فمنح داللة العدالة له سبحانه الن معناه هو )  حكما(التمييز 

) حكما(تأسيسا على التفصيل بـ ) عليه السالم(، وآان يرى االمام الصادق)٢())محاباة، وال مقاربة
حكم اهللا وحكم : الحكم حكمان((ل ان من اليتبع حكم اهللا فهو واقع في حكم الجاهلية باللزوم إذ يقو

؛ وعلة ذلك ان هذه االحكام والشرائع )٣())الجاهلية، فمن اخطأ في حكم اهللا حكم بحكم الجاهلية
المنزلة منه تعالى إنما هي حق وليس وراءها حق اخر، من هنا آان أي حكم دونها ال يكون إال 

ريدون بتوليتهم وليس هناك إال حكم من حكم الجاهلية؛ الن الذين يتولون عن حكم الحق ماذا ي
وقد ) أفعل من(وردت مجملة في النص وهي بهيأتها األولى ) احسن(؛ وبهذا نجد ان )٤(الجاهلية

  .فُعرف المراد بذلك ) حكما(ُفصِّلت بقوله 
  
  

 ����� ��� �������� �������((ونظير هذا قوله تعالى 
��������� ������� ��� ����� ������ � ����� 

�������� ������� ����� ������(()اسم ) أآثر(  فنلحظ ان )٥
فحسب؛ لما فهم ) وآان االنسان أآثر شيء(ولو ُأآتفي بهذا وقيل ) شيء(تفضيل اضيف الى 

معنى األآثرية لالنسان على وجه البيان؛ الن المعنى المراد التنصيص عليه ُمفتَقد في النص 
المضافة في اآلية، بيد ان اهللا تعالى لم يشأ ان يبقي اإلبهام ) أفعل(لة الى فيتسرب اإلجمال لهذه الع

وإذا ) ٦(لتفصيل داللة األآثرية،) جدال(مهيمنا على معنى األآثرية المفضَّل بها فجاء بالتمييز 
فان هذا يدل على ان االنسان من اغزر المخلوقات جدال ) شيء(مضافة الى ) أآثر(آانت الصيغة 

) شيء( ذلك الجدل بوجه حق ام باطل؛ والذي اسند داللة تفضيله على الجميع هو لفظة سواء آان
النها وردت نكرة تدل على آل ماهية تدخل تحت هذا العنوان،فكان االنسان بهذا أآثر من آل 

الجدل المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وأصله جدلت : ((شيء جدال، يقول الراغب
فكأن المتجادلين يفتل آل واحد االخر عن رآية، وقيل األصل في الجدل ....تلهالحبل أي احكمت ف

_ الذي َميَّز سبحاُنه أآثريَّته بالجدل _  وتأسيسا على آالم الراغب يكون االنسان)٧())الصراع
المفصِّلة داللة ) جدال(المجملة و) أآثر(آثير المنازعات والصراعات الثبات ما ُيريد، وفي 

دة اآرامه تعالى لبني البشر؛ إذ منحهم مقدرة عقلية تمكنهم من التعمق في التفكر واضحة على ش
لدراسة االخر وسبر غوره وفهمه ثم مناقشته،واليمكننا ان نحمل لفظة الجدل على معنى المنازعة 
والصراع فحسب آما يراها الراغب؛ بل تنفتح داللتها لتشمل معنى القدرة على التفكير والتأمل 

ور ثم رصد شواخصها وخفاياها للوصول الى مقررات مقنعة لها، ونحسب ان في مقولته في األم
دعوة ) ������ ����� ������� �������� �����(تعالى 

الى المجتمع االسالمي والى النخب العلمية منه خاصة لترصين اسس الدين االسالمي وترسيخها 
اح المعنى الحقيقي لماهية االسالم والكتاب العزيز لدى االخر بحيثية الجدل والحوار الهادف إليض

.  
ويبدو ان هذه النزعة لدى االنسان غريزية متأصلة في نشأته الَخلقية، وما يؤيد هذا ان 
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وإنما _ وهي الداللة الوضعية لها عند النحاة_في النص ال يدل علىالزمن الماضي ) آان(وجود 
ان، ذلك بان مقتضى السياق يفرض علينا هي مفرغة من الزمن حيث تدل على جميع االآو

في لفظة االنسان دالة على العموم فهي ) الـ(بسلطانه عدم تحنيطها بزمنها النحوي، وان 
عن زمنها المعهود، فكان المعنى ان الصفة الجدلية عند ) آان(جنسية،وهذا يرفد فكرة خروج 

  .عموم الناس وفي جميع االزمنة هي األآثر من أي شيء اخر 
 ������������ ���� ���((ن ذلك أيضا قوله تعالى وم

������������ �������� ����� ����� ���� 
���������� ��� ���������� ������� ������ 

����������� ������� ����������� ������(( )١( 
خسارة فيها قد وردت مجملة في النص فال يعرف وجه ال) االخسرين(فنجد ان صيغة التفضيل 

ليبين وجه الخسارة تحديدا فيفهم ان أولئك القوم قد وقعت ) اعماال(فجاء التعبير القرآني  بالتمييز 
قد سيق ) االخسرين( خسارتهم في عملهم وثمة أمر يثير االهتمام في هذه اآلية وهو ان تفصيل 

صل في التمييز هو جريا على األصل؛ الن األ) عمال(ولم يقل ) اعماال(على صيغة الجمع فقال 
االخسرين (ان القرآن الكريم استعمل تعبير (( ولقد اوضح الشيرازي علة ذلك بقوله )٢(االفراد،
؛ الن التمييز مفرد عادة، ولكن الصيغة القرآنية )االخسرين عمال(في حين يجب ان يقول ) اعماال

ب آان سببا للخسران يمكن ان تكون بسبب انهم لم يخسروا في عمل معين؛ بل ان جهلهم المرآ
 وهذه العلة ذاتها تفسَّر لنا سبب المجيء بصيغة التفضيل على هيأة )٣())في جميع اعمالهم

التي تدل على اإلطالق؛ إذ جيء بها لتحقيق التناسب بين شدة خسارتهم ) االخسرين) (األفعل(
احدة خسارة المطلقة وجميع اعمالهم الخاسرة، فكان المعنى ان آل اعمالهم قد خسرت مرة و

مطلقة ونهائية، وإذا خسر االنسان في جميع اعماله آانت خسارته مطلقة بالضرورة لذا استعمل 
صيغة اإلطالق في التفضيل حتى تعبر عن مدى خسارتهم التي وقعت في اعمالهم آلها فكانوا هم 

طالق في داللة اإلطالق واإلجمال معا، فاإل) األفعل(االخسرين مطلقا، وبهذا تحققت في صيغة 
الخسارة معناه انهم خسروا خسارة نهائية ال تعويض بعدها، اما اإلجمال في الخسارة فكان في 

على صيغة الجمع فهم ان المراد ) اعماال(تحديد الشيء الذي  وقعت الخسارة فيه، فحينما  قال 
ل لها وال من الخسارة هي خسارة االعمال ولما آانت االعمال خاسرة آلها آانت الخسارة ال مثي

ان اخسر الناس صفقة واخيبهم سعيا هو الجاهل ((راد لشيء منها ال في الدنيا وال في االخرة، لـ 
المرآب الذي يحسب جهله علما وشره خيرا واساءته احسانا، وليس من شك ان هذا خائب خاسر 

هل والغرور في الدنيا،النه يعيش في غير واقعه، وهو آذلك في االخرة النه يلقى اهللا غدا بالج
  . فكان ذلك الخسران االآبر له )٤())وسوء العمل

التفضيل في هيآتها التي ترد في الخطاب  اللغوي ) أفعل(مما تقدم يثبت ان اإلجمال يدخل 
آافة فتبهم فيها صفة التفضيل و مضمونها تحديدا فيضطرب فيها المعنى حتى يأتي عليها ما 

  .  التمييز يكشف المعنى الُمَفضَّل به بيانا بفعل
  

  ) :االستفهام االنكاري(داللة اإلجمال في : المطلب الخامس
لقد انعقد التعبير القرآني على مجموعة من اساليب العربية لصياغة المعنى المبتغى فجاء   

اسلوب الشرط والقسم واالستثناء وغيرها، ومن تلك االساليب اسلوب االستفهام االنكاري ؛إذ 
استشعارا منه ) ما ادراك(لخطاب القرآني الفاظ ُيسأل عنها بعبارة وردت في غير موضع من ا

تعالى إلجمال هذه األلفاظ عند المتلقي إذ اليقرُّ على معنى لها مفصِّل، ويبدو ان هذا النوع من 
االستفهام الصادر منه تعالى، ال يأتي إال في مواطن االستعظام والهيبة، فكأنه تعالى يخبر رسوله 
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، )صلى اهللا عليه واله وسلم(بلفظة ثم يعود ليسأل عنها الرسول ) يه واله وسلمصلى اهللا عل(
بأن هذا الُمسَتفهَََم عنه اليخطر معناه على بال احد حتى _ إذا جاز لنا التعبير_ادراآًا منه تعالى 

، النه ، المخاَطب نفسه؛ فيأتي سبحانه بهذا اللفظ ُمسَتفَهمًا عنه)صلى اهللا عليه واله وسلم(الرسول 
مجمل الدالله للمتلقي، ثم يفصِّله حتى ينأى باإلبهام عنه فتنكشف للمخاطب الداللة المراد منه 

  .تعالى 
��������� ������� ����((  ومن امثلة ذلك قوله تعالى     

���� ���� ������� �� ��������� ���� ���� 
������� ���� ��� �������� ��� ������ ��� 

���������� ���� ������� �� �������� ���� 
��� ��������� �� ���������(()قد ) العقبة( فنجد ان لفظة )١

فدخلها اإلجمال بداللة االستفهام؛ لتفخيم شأنها ) وما ادراك(جاءت ُمسَتفِهمًا عنها بقوله 
 مجهوال يحتار فيه، وبعد إجماال لدى المتلقي لتمثل لديه شيئا) العقبة( فأبهم هذه)٢(وتعظيمه،

 )٣())ذآر بيان العقبة من فك رقبه و االطعام في يوم ذي مسغبة((االستفهام عن المجمل فصَّله فـ 
قدم فك الرقبه وابتدأ به إآمال عناية الدين (( ولقد )٤())هو تخليصها من اسار الرق((وفك الرقبه 
عر المرء بكرامته التي منحها اهللا تعالى له،  سعيا للقضاء على العبوديه نهائيا ليش)٥())بفك الرقاب

، الن )العقبة(حتى تتناسب مع لفظة ) مسغبة(بعدها ذآر االطعام في يوم ذي مسغبة وقيد بالصفة 
يوم الضائقة االقتصادية ((المسغبة هي المجاعة فمن اطعم عبدا من عباد اهللا طعاما  في 

وقت وقت قحط ومقاساة فيكون اطعام الطعام في  آان ذلك اعسر عليه واثقل، الن ال)٦())والمجاعة
مثل هذا اليوم عقبًة آؤد ينوء بها المعطي، فكان هذا االطعام هو جزء من تفصيل لفظة العقبة، 

 أي يعطي لمن هو في )٧())يتيما ذا مقربه، او فقيرا لصق بالتراب لشدة فقره((ويكون االطعام لـ 
خر لإلطعام اال هو تحري اليتيم القريب او الفقير امس الحاجة للطعام، فيكون في ذلك شرطا ا

  .المجملة تفصيال و بيانا ) العقبة(المدقع في فقره، فتحققت من هذا داللة 
  

 ������ ��� ���((ونظير ما تقدم قوله تعالى بعد حديثه عن المطففين   
�������� ���� ������� ��� ���� ������� �� 
�������� ��� ������ ��������(( )فالناظر يقف على )٨ 

ثم ) ((سجين(، فقدم ذآر )ما ادراك(التي انطوت داللتها على اإلجمال بفعل االستفهام بـ ) سجين(
 )٩())أي تفصيله التعلمه وان علمته مجمال) ما ادراك ما سجين(قال على وجه التعظيم والتفخيم 

فالرقم طبع ) آتاب مرقوم(قال مفسَّرا لذلك ( ( فـ )١٠())فسَّر سجينا بكتاب مرقوم((مبهما، ثم 
الرقم الخط الغليظ الجلي، أي هو آتاب (( اليزول وال يتبدل؛ الن )١١())الخط بما فيه عالمه ألمر

 او معاودة نظر، فهو )١٢())بيِّن الكتابة بحيث آل من نظر اليه يطلع على ما فيه بال امعان
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 فاختير له لفظ )١())آونه من اصحاب النارمشتمل على عالمة دالة على شقاوة صاحبه و((
) الفجار(اإلجمال ثم التفصيل بالخط الثابت الواضح آي تتناسب داللة التعظيم هذه مع آبر عمل 

على صيغة المبالغة المضعفة للتعبير عن شدة االساءة في عملهم ) الفجار(ويستند ذلك بناء لفظة 
  .وصفتهم معا 

الى    ه تع ضا قول ك أي ن ذل  ��������� �� ��� ���������((وم
��� ���� ������� �� ��������� ��� ������ 

������� ����� ���������� ����������� ��� 
��������� �������� ���������� ���������� 

��� ����� ��� ������� ������������� ��� 
������ ��� ������� �������� ��� ����� ���� 
������ ������������� ��� �������� 

�������� ��� ���� ������� �� ������ ���� 
���� ��������(( )ـ      ) القارعة( لقد افتتح سبحانه السورة بلفظة       )٢ ا ب ثم استفهم عنه

ا ادراك( ـ  ) م ال ف ى اإلجم ة عل ت دال ه ((فكان ة( قول ا القارع ا ادراك م شأنها و) م يم ل يم تعظ تفخ
ـ       )٣())ألمرها وتهويل لشدتها   ى               (( فأجمل هذه اللفظة ل ة القارعة ال ذه الحادث ة ه ى ان عظم دل عل ي

ه       (أي شيءالقارعة ومعناه انك يا محمد       (( فـ   )٤())درجة ال تخطر على بال احد      ه وآل صلى اهللا علي
لم ق الج  ) وس ى طري ا عل ا تعلمه صيل، وإنم ى التف ا عل ة أمره ر وصفها وحقيق م آب ةالتعل  )٥())مل

ه    بحانه بقول صَّلها س ذا ف ة؛ وله م    ((المبهم رتهم وذله ي آث وث ف الفراش المبث اس آ ون الن وم يك ي
ان،                   )٦())وانتشارهم واضطرابهم  شر في آل مك راش المنت رهم آمظهر الف  في ذلك الموقف فمظه

ريهم  ة ويعت يهم الذل ضرب عل وم فت ك الي ي ذل ا ف شرون جميع اس سيح ى ان الن دل عل ذا ي وه
ذا نفوس             االضطر ان لحظة، وآ ى مك رُّ عل اب آما هو شأن اضطراب الفراش في الدنيا حيث اليق

داخلها             ر في مصيرها في دعو للتفكي نفس وي ع يرعب ال الناس يوم المشهد العظيم؛ الن هول المطل
ه              ة بقول  ���������(االضطراب الخوف، ثم عطف سبحانه مفصِّال أيضا لزيادة الرهب

�������� ���������� ���������� (ن صوف،: والعه  )٧(ال
وم إذن ؟                        ك الي ا سيجري في ذل وم فم ك الي !! فإذا أحيلت الجبال العظيمة الى صوف متطاير في ذل

  .لذا جاء سبحانه باإلجمال ُمسَتفَهمًا عنه ليظهر عظمة ما يحدث في تلك الساعة 
ن        ه ع دد حديث ي ص ال ف رى، فق رة اخ سورة م ة ال ي نهاي بحانه ف ل س م أجم ين ث العاص

افرين   ������� ���� ��� �������� ��������(والك
�� ������ (    حيث اورد لفظة)مجملة بداللة السؤال عنها ليضاعف هول عذاب         ) هاوية

واع     ) هي(فـ (( هذه الفئة   صيلها وأن م تف ضمير للهاوية، والهاءللسكت واالستراحة، يريد انك التعل
ت تعلم   و آن ذاب، ول ن الع ا م ا فيه ةم ا بالجمل دها )٨())ه ه  (( بع سَّرها بقول  ����(ف

��������(( ()ي )٩ ث ال توصف  (( وتعن ر بحي ديدة الح ارة ش ظ  )١٠())ح ذا ورد اللف  له
داء_ ة        _ ابت ك ان جمل ضد ذل ا ويع ر تعظيم د األم ك ليزي د ذل صَّلها بع م ف ال ث بيل اإلجم ى س عل
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  :التفصيل قد احتوت على دالالت اسنادية لمعنى التهويل منها
دير        -١ ة االسمية اثبت            : بناء الجملة التفصيلية على االسمية، فالتق ة، ودالل ار حامي هي ن

  .من الفعلية في التعبير عن دوام المعنى ورسوخه حتى يكون العذاب ثابتا عليهم 
ا شيء            ) نار(اخبر عن المجمل بقوله      -٢ ان فيه ة فك ة المطلق ة الماهي بالتنكير ليعطي دالل

شيوع من حي        ر                 من اإلبهام وال ك اوقف في تحيي ار ليكون ذل ذه الن ث خصوصيات ه
 .ذهن المتلقي وسعيه للوصول الىنوع هذه النار 

ه اآتفى        ) اسم الفاعل  (وصاغها على صيغة    ) حامية(وصف النار بأنها     -٣ د ان وت بي للثب
ا                _ بداهة_ بهذا ولم يزد، والنار بطبعها       ه وصفها في شيء هو فيه ة، فكأن هي حامي

ـ                 اساسا،فكان بذلك لم ي    التنكير، ووصفها ب ه ب يئامن حيث إبهام ار ش زد على معنى الن
وق تصور آل              ((دون غيرها   ) الحامية( تأآيدا على شدة عذاب نار جهنم وعلى انها ف

ى يبقى          )١())بشر سه حت ار نف ات الن  فال يسعه سبحانه إال ان يعطي صفة هي من ماهي
رغم                ) النار(أمر   ى ال ى الوضوح عل ه ال ام من ه تفصيل لمجمل        ادخل في اإلبه من ان

 .ليترك عذاب أولئك وخصوصياته عليه سبحانه دون افصاح شديد البيان ) الهاوية(
ـ                  ا ب سَتفَهمًا عنه ر القرآني ُم ا وردت في التعبي ا ادراك (من هنا نصل الى ان ثمة الفاظ ) م

ا    تفيد داللة اإلجمال وان إجمالها متأٍت لعلة التفخيم والتعظيم للموقف المتحدث عنه؛ ذ             لك بأنها غالب
اظ في                       ان استعمال األلف ا، فك ما تأتي في االيات التي تتحدث عن اهوال يوم القيامة وما يجري فيه

  .هذا الموضع بداللة اإلجمال ثم التفصيل اوفق من استعمالها بداللة التفصيل ابتداء 
  

 ) :األلفاظ االسالمية(داللة اإلجمال في : المطلب السادس
ا                    لقد اشتمل النص الق     ة خاصة؛ إذ وظفه تعملها اهللا سبحانه بحيثي اظ اس ة الف ى جمل رآني عل

ارس              ن ف ول اب ا، يق د له داللي الجدي ال باالستعمال ال دخلها اإلجم و، ف ده ه ين يري ى مع : الداء معن
ا                    (( ا، فلم سائكهم وقرابينه م ون اتهم وآدابه آانت العرب على جاهليتها بإرٍث من ارث آبائهم في لغ

ة        _ هجل ثناؤ_جاء اهللا   ور، ونقلت من اللغ ات، وُأبطلت أم سخت ديان باالسالم حالت االحوال، ون
ى    رائط شرطت فعف رائع شرعت وش دت، وش ادات زي ى مواضع اخر بزي ن مواضع ال اظ م الف

ـ     )٢())االخر األول  ا                     (( وذلك ب م فلم ة له ان معروف اظ في مع ذه األلف ستعملون ه انوا ي ان العرب آ
ا مع شريعة، أرادوا منه اءت ال ان  ج ي نص شرعي آ ظ ف ا لف إذا ورد منه رعية خاصة، ف اني ش

  ) .صلى اهللا عليه وآله وسلم( في آتابه العزيز او على لسان نبيه )٣())مجمال حتى يبينه الشارع
ة        تعملها بطريق ي اس المية الت اظ االس ذه األلف ى األصل له ر المعن م يهج بحانه ل ه س د ان بي

ل                  مضمونية معينة في النص، ولم يعوِّل على         سه، ب ا في الوقت نف ى األصلي للفظة آلي ذا المعن ه
د،                   نقل اللفظ من معناه األصل الى معنى شرعي جديد مع لحاظ تلمس معناه األصل في اللفظ الجدي

دى العرب        ) الصالة(ولكن بصورة عمومية فـ      دعاء (مثال آانت تعني ل ه        ) ال ه سبحانه وجَّ ر ان غي
ة االداء،  (يه من حيث هذا اللفظ الى خصوصيات معينة  اضفاها عل    خصوصية المضمون، وطريق

دم اشعار اللفظ          ((فهذه الداللة المزيدة تؤول باللفظ الى ان        ) وشرائطه والغاية منه   يكون مجمال لع
 ولكن يلمح المعنى األصل لفظة الصالة في         )٤())بما هو المراد منه بعينه من االفعال المخصوصة       

ضا وهو        دعاء (المعنى الشرعي لها أي ذا          ) ال ذه اللفظة وآ د من ه راد الجدي ى الم سا عل ولكن تأسي
اظ                 ذه األلف ذا تبقى ه سامع       ((الحال لغيرها من النظائر، وعلى الرغم من ه ستطيع ال مجمالت ال ي

شفها             بيل آ ا س ساقات، وإنم رائن والم ي الق ر ف ل والتفكي ب والتأم ا بالطل ى معناه دي ال ان يهت
الى            )٥())نهااالستفسار من قائلها وتبيينه لما أراد م       م  (( فان لم يأِت تفصيل هذا اللفظ في آتابه تع ول
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لم    ( إال بالسنة القولية او العملية للرسول     )١())يبينه فال سبيل الى بيانه     ه وس ه وآل  )٢(؛)صلى اهللا علي
النه هو الُمَخوَّل الوحيد الداء مهمة تفصيل ما ورد في القرآن الكريم مجمال منه تعالى ، ومن هذه                  

  .وغيرها  ) الصالة، الزآاة، الصوم، والحج(االسالمية المجملة األلفاظ 
 ��������((ومن تلك األلفاظ االسالمية المجملة ما نجده في قوله تعالى    

��������� ������� �������� �������� ���� 
����������(( )اآلية الن مجملتان في هذه) الزآاة(و) الصالة( إذ نلحظ ان لفظتي )٣ 

 غير ان اهللا )٤(،)النماء(لفظة الصالة في اللغة تعني الدعاء، اما لفظة الزآاة فمعناها األصل هو 
تعالى اورد هاتين اللفظتين على غير ما ُعِرف لهما من معنى أصل لدى العرب، مع لحاظ ذلك 

 المبهم في )٥())فقد أمرهم تعالى بالصالة والزآاة على سبيل اإلجمال((المعنى بشكل عمومي، 
آيف أمروا بالصالة والزآاة وهم اليعرفون حقيقة ما في ((هذه اآلية، ولكن لرب سائل يسأل 

؛ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(إنما أمروا بذلك النهم أحيلوا فيه على بيان الرسول : الشريعة ؟ قيل
 ��������� �������� ��������� ����((إذ قال 
���� ��������� ������ ��������(()ولذلك جاز ان )٦ 

صلى اهللا (يأمرهم بالصالة والزآاة على طريق الجملة ويحيلهم في التفصيل على بيان الرسول 
 في السنة، فالزآاة اليراد منها معناها اللغوي وإنمايراد شرائطها ومقاديرها )٧() ))عليه وآله وسلم

الزآاة في الشريعة ما يجب ((، فـ )يه وآله وسلمصلى اهللا عل(وما تجب عليه التي بينها الرسول 
في الشرع عبارة عن (( وآذا الحال للصالة فهي )٨())اخراجه من المال نماء ما يبقى ويثمر

 وقد فصَّلها الرسول )٩())الرآوع والسجود على وجه مخصوص وارآان وإذآار مخصوصة
صلوا آما رأيتموني : ((صالة امامهمأيضا بقوله للناس حينما ادى ال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 فكان المعنى الشرعي للصالة مجمال عليهم وقتذاك الحتواء المعنى على )١٠())أصلي
القيام والرآوع والسجود والتسبيح ومراعاة حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن ((خصوصيات 

ر آانت مبهمة لديهم  فهذه األمو)١١())وحقوقها الباطنة من الحضور واالقبال بالقلب والجوارح
  .لجهلهم بها؛ من هنا دخل اإلبهام في معنى هذه األلفاظ فاحيلت على اإلجمال 

 ������������ ����� ���(( ومن ذلك أيضا قوله تعالى 
��� �������� �  ������ ���� �������� ���  

�������� ���� ������ �������� �� �������� 
����� � ����� �������� ������ ����� �  
����� �������(( )مجملة في اآلية الن معناها في اللغة ) الحج(  فنجد ان لفظة )١٢
 على حين وظفها التعبيرالقرآني لمعنى شرعي خاص ذي شروط ومواصفات )١٣(هو القصد،

واف في الشرع قصد البيت من االعمال المخصوصة من االحرام والط((واوقات معينة فهو
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فهي في اللغة الزيارة ) العمرة( وآذا الحال فيما يخص )١())والسعي والوقوف وغير ذلك
 المشروط الدائها، فكان )٣())في الشرع فعبارة عن زيارة البيت بالعمل(( اما العمرة )٢(عموما،

  .لفظتين مجملتين الستعمالهما بالمعنى الشرعي لهما في التعبير القرآني ) العمرة(و) الحج(
���� ���������((في قوله تعالى ) الصيام(ونظير ذلك أيضا لفظة  �  

������� ����� ���������� �������� ���  
����� ����� ����� ��� ���������  

���������� ��������(( )في اآلية من األلفاظ ) الصيام( حيث نلحظ ان )٤
للغة هو مطلق االمساك، وقيل هو الصمت النه امساك عن االسالمية المجملة الن أصل بابها في ا

لدى العرب قبل ورودها في هذه اآلية ) الصيام( فهذا هو المعنى الذي آان سائدا للفظة )٥(الكالم،
الكريمة،ولكن حينما وظفها التعبير المعجز بداللتها الشرعية الجديدة ُأحيلت اللفظة الى نطاق 

الصوم في الشرع هو االمساك عن اشياء مخصوصة على وجه ((ناإلجمال لحلول اإلبهام فيها ال
 وهذا المضمون الداللي )٦())مخصوص ممن هو على صفات مخصوصة في زمان الخصوص

بهذه الكيفية لم يؤثر لديهم وقتذاك ولكن يلمس في اللفظ الشرعي شيء من المعطى اللغوي لهذه 
  .وإن آان على وجه مخصوص ) االمساك(اللفظة وهو 
مجملة الحتمال الصالة لكل دعاء والصوم ((خلص من هذا الى ان األلفاظ االسالمية ن

 على حين ان مدلوالتها المراده في الشرع تقضي خصوصيات )٧())لكل امساك والحج لكل قصد
تبيين آل واحدة من هذه ((لكل معنى لغوي لهذه األلفاظ، اما تفصيل مجمل هذه األلفاظ فيكون في 

 العامة؛ بل بمعان مخصوصة مغايرة الى حد )٨()) مستعملة ال في معانيها األصليةاأللفاظ بأنها
  . آبير ألصلها اللغوي 

  
  ) :االفعال(داللة اإلجمال في : المطلب السابع

االسم والفعل والحرف، وهو قسيم االسم في       : الفعل أصل  من أصول مباني الكالم المعروفة وهي        

سندًا، ف ة م ة الفعلي أليف الجمل ات  ت م لغ ي معظ ل ف ة؛ ب ة العربي ان الجمل ن أساس من أرآ و  رآ ه

  .)٩(البشر

ان     ا ب ستدل عليه الم، و ي ي الك ل ف واع الجم ن أن دة م ة واح ة الفعلي ا ((  و الجمل ون فيه يك
سراج             )١٠())المسند فعًال    ن ال ه اب ا عرف ك              : (( ؛ والفعل آم ان، وذل ى و زم ى معن ا دل عل الفعل م

ا حاض اٍض و إم ا م ان إم ستقبلالزم ا م ي  )١١())ر و إم ل ف ي الفع زمن شرط الزم ف نلحظ ان ال  ف
زمن (شرط فيه أيضا، فهو يستند على رآيزتين        ) المعنى(جميع حاالته آما الحدث      ، )الحدث (و) ال

فإذا آان الحدث و الزمن واضحين فيه ُعدَّ بينا مفصَّال من حيث الحدث ، ومقيدا محدودا من حيث                   
ى                   الزمن، وهو السائد وروده في     سري عل ا ي ضا آم ى الفعل أي  اللغة، غير ان اإلبهام قد يجري عل
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ا   ل مبهم زمن اصبح الفع ي ال ان ف م،فان آ ا(االس ا  ) مطلق ل مبهم د الفع دث ع ي الح ان ف ، وان آ
سيمه  ) مجمال( ة الحدث فحسب دون ق ن جه دخل م ا ي ال إنم ي االفع ال ف ول ان اإلجم ا نق ن هن م

  ) .الزمن(االخر 
 �������� �������((فعل الماضي قوله تعالى ومن امثلة ذلك في ال

�����  ����� ��������� ��� ��������� 
�������� ��� ���� � � ���� ��������� ��� �� 

� �� ��� ����������� ���� ��� ������ � 
����� � ������ �������(( )فعل ) اوصين( فنجد ان الفعل الماضي )١

اليهود والنصارى وغيرهم، ((مجمل الحدث فمضمون الوصية مجهولة اما الموَصى فواضح وهم 
 القرآن الكريم أيضا، ولو اآتفى )٢())أي وصيناآم بها ايها المسلمون في آتابكم) اياآم(وقوله 

���(دون إيضاح لداللة إجماله لبقي حدث الوصية مبهما فقال ) وصينا(بذآر الفعل   
���� � ( ففصل بهذه الجملة إجمال حدث الفعل)ويبدو ان عظم هذه الوصية )وصينا ،

مضمونا وهي التقوى هو الذي دعا إلبهامها في الفعل أوال ثم تفصيال ثانيا؛ ويعضد ذلك تهديده 
 ��� �� � ����� ��������� ����(سبحانه بقوله 

����������� ���� ��� ������(ل على أهمية هذه ، فمما يد
الوصية عنده تعالى وشدة تمسكه بها أنه آشف لمن يخرقها امرا إن تأمل فيه ارتدع وعاد الى 

 ��� �� � �����(التمسك بها، وهو قوله في جواب الشرط 
����������� ���� ��� ������ ( حيث أآد ابتداء بـ)َّالثقيلة ) إن

؛ ليثبت االختصاص له وحده، بانه مالك لما في ) في السماواتما (على المبتدأ ) هللا(ثم قدم الخبر 
مرتين، مرة مع السماوات ، واخرى مع االرض، ) ما(السماوات واالرض، ونلحظ انه اعاد 
العطف، غير انه اعاد ليؤآد ان آل ما في السماوات ) واو(وآان له أن يكتفي بواحدة اعتمادا على 
 من شيء هو له على حده؛ حتى يعظم االمر على السامع هو له على حده، وان آل ما في االرض

فيكون الملك أعظم؛ فيهتدي المتأمل الى أن اهللا تعالى مالك آل شيء؛ فعليه أن يطيعه ويتقيه فال 
الموصولة الشديدة اإلجمال ليزداد االمر رهبة في النفس فكأن ) ما(مفر منه البته، ثم انه استعمل 

 ما هو فوق التصور والمعرفة، وهو يفوق ما نعرفه من االشياء لديه في السماوات وفي االرض
التي هي له، فسبحانه عما يشرآون، وهذه التوآيدات وإشارات اإلبهام في النص قد سيقت 
للتناسب مع قيمة الوصية التي يريدها اهللا سبحانه من عباده؛ فأبهم ثم بين لشدة االنتباه وزيادة 

ة الفعل على الزمن الماضي للداللة على قدم هذه الوصية االلتفات، ويسند ذلك ايضا صياغ
  .المتوارثة وآأنها شيء أزلي مصاحب لمسيرة الحياة البشرية

 �������((اما ما ورد من فعل مضارع مجمل فمنه قوله تعالى 
��������� ����� ������� ������� ������� 

��� ������� � ����� ���� �������� 
مبهم الحدث، فال يعرف ) يختصمون( فان الفعل المضارع )٣( ))�������������

ما طبيعة هذا االختصام ومضمونية بين الفريقين، ففصَّل اهللا تعالى إجمال حدث فعل 
 ��� ����������� ����� ������ ���(( بقوله )٤(االختصام،

�������� ������� ����������� ������ 
������ �������� ������������ ��� ������� 

�������� ���� ������� � ����� ��� ��� 
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������� ���� �����������(( )فهذه اآلية آشفت مضمون )١ 
 والرد من القوم المؤمنين )٢(االختصام وهو التساؤل االستهزائي من القوم المستكبرين على الحق،

، والسؤال متلمس فيه معنى االستبعاد واالستهزاء )عليه السالم(عوا صالحا المستضعفين الذين اتب
وبالقوم المسؤولين عنه، بيد ان الرد آان حاسما لهذا التهكم؛ إذ قالوا ) عليه السالم(بصالح 

)��� ��� ������� ���� ����������� ( فنجد فيه داللة شدة
ن جهة وشدة غضبهم واختصامهم مع القوم المستكبرين م) عليه السالم(االيمان لما جاء به صالح 

  :من جهة اخرى وذاك باٍد من حيثية صياغة المعنى لغويا حيث نلحظ االتي
  
الثقيلة التي تدل على قوة تأآيد مضمون الجملة بعدها وهو ) إنَّ(صدَّروا  مقولتهم بـ  -١

 ) .االيمان(
  
لة المتوخاة منها من الجملة بناء الجملة على االسمية النه اثبت في ديمومة الدال -٢

 .الفعلية
 

لزيادة االهتمام والعناية بالشيء ) بما ُأرِسل به(قدموا ُمتعلِّق الخبر عليه وهو قولهم  -٣
الذي ارسل به وليكون ردهم اقسى على خصومهم المستهزئين، فكأنهم رآزوا على 

ا خطوة الى فعبَّروا بكالمهم هذ) عليه السالم(ما ُأرِسل وليس على الرسول صالح 
عليه (عائدة على صالح ) به(في ) الهاء(فتكون ) إنا به مؤمنون( االمام فهم لم يقولوا 

، الن السؤال من الخصام آان مسلطا عليه، وإنما اجابوا بأنهم مؤمنون بما )السالم
 .ُأرِسل به، فكانوا بذلك مؤمنين به باللزوم واالتباع من داللة مقولتهم

ما يشير الى داللة توحدهم ضد الخصام، فكان الرد بهذه اجابوا بصيغة الجمع م -٤
الطريقة ابلغ واوفق لكبح الخصام عن الخوض في هذا الحديث االستهزائي،فجاءت 

في اية ) يختصمون(هذه المخاصمة ُمَفصِّلة في هذه اآلية لحدث االختصام بالفعل 
التي تدل ) مونيختص(النمل، وصيغ الرُد عنيفا ليتناسب مع صيغة المضارعة للفعل 

 .على طول المخاصمة 
 

 �������� ����((اما فعل األمر فقد ورد مجمل الحدث في قوله تعالى 
�� ���������������� �������� ���� 

���������� ������������ �� �������� 
�������� ������ ����� ����������� ���� 

��������� ������ ���������� ������ 
هو فعل أمر ) تقاسموا( فنلحظ ان الفعل )٣( ))����������� �� ������

 ويقولون لمن ينادي بدمه ممن )٤(،)عليه السالم(حيث أمر احدهم االخر بان يقتلوا نبي اهللا صالحا 
 في هذه اآلية) تقاسموا(تبعه وآمن به، النعرف عن مقتله شيئا، ولقد اختلف المفسرون في الفعل 

 ���(العالقة بين الفعل وما يتلوه من قوله (( غير ان )٥(بين آونه فعال ماضيا او انه فعل أمر،
���������� (تدل على جو المكيدة والتربص؛ الن المعنى) : لنفعلن ثم لننكرن اننا

وهذا بالضبط ما يقضي به منطق العقل عند قراءة اآلية، وهكذا تقضي قرينة السياق بان ) فعلنا
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  . آما حسب بعض المفسَّرين )١())فعل أمر، وليس فعال ماضيا) سمواتقا(
  

فعل أمر مجمل الحدث فال ُيعَرف بما تقاسموا وعلى ماذا ) تقاسموا(نقول ان الفعل 
 ��((تقاسموا ؟ لذلك فصَّل سبحانه إجمال فعل التقاسم بقوله

���������������� �������� ���� 
���������� ������������ �� �������� 

�������� ((������ ويحسب الباحث ان قوله )ليس متعلقا للفعل ) باهللا
��(؛ فيكون التفصيل مبدوءًا بقوله )تقاسموا(وإنما هو مع ما بعده تفصيل فعل األمر) تقاسموا(  

���������������� �������� ( فكأنهم إإتمروا بصالح) عليه
ء المهمة التي اتفقوا عليها وبيتوها أمر بعضهم بعضا بان يقسم على ، ولشدة ولعهم بادا)السالم

هذا األمر الُمبيَّت، فأبهم سبحانه فعل التقاسم على صيغة األمر، ليوحي بجاللة ذلك القسم من جهة 
من جهة اخرى حتى انهم ليحلفوا باهللا الذي )عليه السالم(وشدة حقد أولئك المقِسمين على صالح 

) إنا لصادقون(قتلوا رسوله وينكروا ذلك مكرا، وما يدل على مكرهم مقولتهم ارسله على ان ي
ليدفعوا عن انفسهم التهمة، وليتم مكرهم ) إن، واالسمية، والالم(حيث احتوت على ثالثة تأآيدات 

وقومه المؤمنين به، ) عليه السالم(فينتصرون على النبي صالح ) القتل(بعد الفعل ) الكذب(بالقول 
 ���������� ������ ���������((هات فقد ولكن هي

������ ������ �� �����������(( )٢(.   
  

مما تقدم نصل الى ان الفعل قد يأتي مجمال في مضمونه في موضع وُيفصَّل في موضع 
اخر، واليقتصر اإلجمال في االفعال على قسم منها؛ بل يشمل جميع اصناف الفعل العربي 

  .ن استثناءدو)ماض، ومضارع، وأمر(
  
  
  
  
  
  

  ) :الجملة(داللة اإلجمال في نطاق الترآيب : المبحث الثاني
  

ان السائد عند العلماء ان يكون اإلجمال في حدود األلفاظ، بيد ان األمر قد يتعدى 
فقد _ آما ثبت تقادما_االنغالق في ظاهرة اإلجمال على حيز اللفظ؛ فينفتح ليشمل الترآيب أيضا 

ان في الترآيب فيعتريه اإلبهام ليدخل في مرحلة التردد لدى المتلقي؛ إذ يتوقف يتوافر لإلجمال مك
عند هذا النوع من الترآيب فتتعدد في ذهنه المعاني وتتشعب الدالالت سعيا وراء ما يشفي الغليل 

  .ويثبت المراد 
  

لذي نعنيه ؛ الن الترآيب ا)الجملة(ولقد آثر الباحث تسمية الترآيب اللغوي في هذا المبحث بـ 
هو عملية ضم المسند الى المسند اليه بعالقة النسبة، وهذا بالضبط ما تدل عليه الجملة؛ النها عند 

عبارة عن الفعل وفاعله آقام زيد او المبتدأ والخبر آزيد قائم، وما آان بمنزلة احدهما ((النحاة 
، وعرفها الجرجاني بأنها )٣())ُضِرب اللص، وأقائم الزيداِن، وما آان زيد قائما وظننته قائم: نحو
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زيد قائم، او لم يفد : عبارة عن مرآب من آلمتين أسندت احداهما الى االخرى سواء أفاد آقولك((
 )١())إن يكرمني، فإنه جملة التفيد إال بعد مجيء جوابه فتكون اعم من الكالم مطلقا: آقولك

سُيفََضَّل التعامل بها في هذا ) بالترآي(أآثر في التداول من مصطلح ) الجملة(ولشيوع مصطلح 
  :المبحث، والبد من ان نذآر ان اإلجمال في الجمل يكون على وجهين

  
  داللة اإلجمال في الجملة دون نسبتها  - أ
  داللة اإلجمال في نسبة الجملة   - ب

  
  ) :الجملة دون نسبتها(داللة اإلجمال في : المطلب األول

؛ فتكون الجملة )المبتدأ والخبر( ليه وهما ان الجملة في العربية تتألف من مسند ومسند ا
، وقد تحتاج الجملة )ما قام مقامهما(وتكون الجملة بهما فعلية او ) الفعل والفاعل( بهما اسمية او 

؛ البانة المعنى؛ الن جميع الفضالت الواردة على عمدة الجملة تعد قيودا تزيد الفائدة )الفضلة(الى 
  من المسند والمسند اليه غير ان في المعنى، وتحدد المراد بدقة 

الجملة بطرفيها والفضلة التي تلحقها لإلبانة قد يجول عليها اإلبهام فُيسَتبَعد المعنى المراد منها؛ 
لتحال الى نطاق اإلجمال، واإلجمال في هذه الجمل اليتحقق في النسبة بين المسند الى المسند اليه 

تغدو غامضة الداللة مبهمة المراد دون تحديد لها وإنما يهيمن على معنى تلك الجمل باسره ف
 ������((تفصيال وقد وردت في التعبير القرآني جمل مجملة منها ما في قوله تعالى 

����� ��� �������� � ������ �����  ����� 
������� ������ ������� ����  ����� 

�������� �������� ������ ������ 
��������� ������ ������� ���������� � 

������� ���� ���������� ���������(( )فالناظر )٢ 
هي جملة مجملة؛ الن )  ����� ������ � ��������(يلحظ ان جملة 

المراد منها مبهم غير واضح، ولقد اجتهد غير مفسَّر لتحديد داللة هذه العبارة فاختلفت مقوالتهم 
   .)٣( الثبات، والشك، والعبادة على طرف، وغير ذلكبين عدم

  
  

بيد ان اإلجمال في الجملة اليمكن معه الوقوف عند قول من هذه االقوال لنعده تفصيال 
ال وجه لهذا ((لمراده تعالى؛ ذلك بأنه سبحانه هو من فصَّل لنا بيان هذه الجملة المجملة؛ لذا 

 ����� (عبده على حرف وفسَّره بقوله االختالف، الن اهللا قد بيَّن هذا الذي ي
������� ������ ������� ����  ����� 

�������� �������� ������ ������ 
وهو العبادة ) يعبدون اهللا على حرف( فيكون بذلك قد َبيَّن معنى )٤() ))���������

لسرعة يحدث االرتداد المشروطة بالعوض الدنيوي السريع، فان لم يتحقق العوض على وجه ا
 فكانت العبادة من هنا قائمة على اساس الربح والخسارة فاالستمرار )٥(عن العبادة الى الكفربها،

عند االفادة، والهجران عند فقدان االفادة، فنجد انه سبحانه قد فصل المراد من الجملة في اآلية 
ح والكشف فال داعي من هنا نفسها؛ الستشعاره بان المعنى منها مبهم له حاجة الى التوضي
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  .لالجتهاد الى جانب قطعيِّة النص 
  
  

 ����� ������������ �����((ونظير ما تقدم قوله تعالى 
���� ���������� �������������� ������ 

�������� ������������ �������� �  
��������������� ��������� � ����� 

�������� ����� ���� �������� �������(( )فنجد )١ 
في اآلية ) �������� ������ ��������������(ان الجملة 

الكريمة مجملة فال يعرف ذلك التسويم وال نوع العذاب المستحصل منه الذي آان آل فرعون 
؛ لذا فصل سبحانه بالبدل ليفسِّر إجمال هذه العبارة، وهو )عليه السالم(يسلطونه على قوم موسى 

 والتفصيل اوضح ان عبارة )٢())سوء اسم للعذاب الجامع لآلفات والداء((ن آل و بدل آل م
)�������������� ������ �������� ( هو ذبح االبناء

يتخذوهن (( وقيل )٣())يفعلون ما يوجب زوال حياءهن من المنكرات((واستحياء النساء أي 
 ��������������(هو بيان لقوله) يذبحون( والدليل ان قوله )٤())إماء

������ �������� ( هو))يسومونكم سوء (جعل (( فـ )٥())ترك العاطف
يسومونكم سوء (لم يحتج الى الواو، واما إذا جعل قوله ) يذبحون ابناءآم(مفسَّرا بقوله ) العذاب
مفسَّرا بسائر التكاليف الشاقة سوى الذبح وجعل الذبح شيئا فيها اخر سوى سوء العذاب ) العذاب

وفيه ) يسومونكم سوء العذاب( فبالترك ثبت ان البدل تفصيل مفسَّر لجملة )٦())تيج الى واواح
من نوع العذاب، وانه سبحانه ارسل اليهم ) عليه السالم(داللة على عظم ما يلقاه قوم موسى 

بالبينات؛ ليخلصهم من هذا العذاب ففيه بيان تفصيلي لفضله تعالى على بني ) عليه السالم(موسى 
  .اسرائيل 

� ������������ ������((ويناظر ما تقدم قوله تعالى      
������� ������������� ����� ���  

����������� �����  ������������� ������� 
������ ������ � ��� ������� ���� 

����������� (()فهذه اآلية قد احتوت على جملة مبهمة لها حاجة الىتفصيل  )٧
؛ إذ النستطيع ان نتكهن بَم يحلفون وما مضمون حلفهم، لذا فصَّله )يحلفون(ك الجملة هي وتل

 ����� ���� ����((تعالى بنص منفصل في قوله تعالى 
������������ ��� �� ���� ��� ������ �� ���  

����������(( )(بقوله ) يحلفون( حيث بيَّن تعالى هنا جملة )٨��� 
������ �� ��� ����������(،)فما آان من حلفهم هذا إال التخلص )٩ 

للتقرب ) ربنا(من عذابه سبحانه، ونلحظ سمة االستعطاف واضحة في حلفهم؛ إذ استعملوا آلمة 
منه تعالى على انه هو الذي تعهدهم بالرعاية والعناية فكان مربيهم،ثم انهم من ناحية اخرى 
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هذه الكلمة بوصفه الرب االوحد؛ حتى يجعلوا هذه اللفظة تمهيدا لما بعدها يؤآدون إلوهيته تعالى ب
من آونهم لم يشرآوا به سبحانه في السابق ظنا منهم بان هذه الخدعة ستنطلي عليه سبحانه، 

 )١())يكذبون ويحلفون عليه مع علمهم بأنه الينفع من فرط الحيرة والدهشة((وآانوا يعرفون بأنهم 
ينما رأوا بوادر العذاب بادية لهم واليهم، ولكن من الغريب ان نشهد غير مفسِّر التي اصابتهم ح

وان المعنى ما آانا مشرآين في الدنيا عند انفسنا؛ : ((يقرُّ بصدق مقولتهم وحلفهم حيث يقول
 نقول ان آالمهم لم تكن فيه سمة للصدق البته، وذلك )٢())العتقادهم انهم مصيبون فيحلفون عليه

  :سباب منهالجملة ا
انهم في حالة شديدة من الخوف واالضطراب وهذا يدعوهم الى الكذب حتما للتخلص مما  -١

اعده اهللا لهم من العذاب، وهم يعرفون ِلَم يعذبهم اهللا؛ ألنهم اشرآوا به، فال سبيل ألن 
، يحلفوا صدقا لما آانوا عليه في الدنيا؛ الن الرسل والبينات قد أتتهم منه تعالى في الدنيا

فليس من الحكمة ان يفعلوا ذلك وهم في هذا الموقف؛ الن ذلك سيزيد غضبه تعالى 
  .عليهم

 ان أولئك المفسِّرين لو عرضوا جملة التفصيل هذه على جملة اإلجمال في اآلية األولى  -٢
لوجدوا ان حلف المشرآين آاذب، النه سبحانه قد صرح به في آية إجمال الحلف حيث 

وهي عبارة ) ����������� ���� ������� ���(قال 
،التوثيق بـ )أال(االفتتاح وشد االنتباه الهمية المقولة بـ (صريحة موثَّقة باربع مؤآدات 

وهذا ما ال ) ، اسمية الجملة في اداء المعنى ثبوتا)هم(المثقلة، الفصل بالضمير ) إنَّ(
 .  يدعو لالطالة

 )٣(الفتنة بالخديعة،) عليه السالم( الصادق وقد فسَّر) لم تكن فتنتهم( ثم انه تعالى قال  -٣
من الكذب البته فالكذب هو قوام الخديعة ) الخديعة(والخديعة هي حلفهم، وال يسلم معنى 

 .وروحها
في اية ) يحلفون(من هنا نخلص الى ان الحلف آاذب وقد فصَّل به سبحانه إجمال جملة 

  .المجادلة
لهيمنة على الجمل فينأى بها عن معنىموحد الى وبهذا نجد ان اإلجمال له القابلية على ا

جملة معان مبهمة اليسع المتلقي القول بأي منها لشدة إبهام الجملة في الداللة على ذلك المعنى 
  .دون سواه

  
  ) :نسبة الجملة(داللة اإلجمال في : المطلب الثاني

 تعتم داللتها إذا آان لإلجمال محل في الجملة العربية من حيث هي هي دون نسبتها حيث
احيانا على السامع فتبهم عليه، فان لإلجمال شأنا اخر معها من حيث خصيصة من خصائصها 

؛ فالجملة تعد من باب اإلجمال عند النحاة إذا وقع )المسند والمسند اليه( هي النسبة االسنادية بين 
ن الجملة يدفع بها الى ان تكون ؛ إذ االفتقار الى التمييز لبيا)بدل االشتمال(او ) التمييز(تفصيلها بـ 

هي من مجمالت ) تفقأ شحما(و) تصبب عرقا(و) طاب زيد نفسا: (مجملة، فالجمل آقولك
طاب زيد، مستندة اليه، والمراد الشيء من اشيائه، : أال ترى ان الطيبة في قولك (()٤(النسبة،

 دون تفرقة الحدها، فال يرفع  يتقبلها االسناد على سبيل التساوي لها)٥())ويحتمل ذلك اشياء آثيرة
  .)٦(اإلبهام في الجملة إال بالنص على احدى محتمالته بالتمييز
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يدل على ) الفعل(اما النسب في الجمل الُمفصَّلة ببدل االشتمال فهي مجملة؛ الن المسند 
 زيد اعجبني: (داللة إجمالية، لكونه اليناسب نسبته الى ذات المبدل منه، ففي قولك((المسند اليه 

، االعجاب ال يناسب نسبته الى ذات زيد التي هي مجموع لحم وعظم ودم فُيفَهم السامع ان )علمه
إنما يفهم ) ُسِرق زيد ثوبه: (المتكلم قصد نسبته الى صفة من صفاته آعلمه او حسنه، وفي قولك

شتمال ليفصِّل  فجيء ببدل اال)١())السامع ان المتكلم قصد نسبته الى شيء يتعلق به آثوبه او فرسه
  .جهة النسبة المجملة على أي معنى هي وقعت في الحقيقة المقصودة 

الى            ه تع  �������� �������((ومن امثلة الجمل ذات النسبة المجملة قول
������������ ������ � ���� ������ ������ 

��� ����� ������� ������ ��������� 
�������� ��������(( )صيل  )٢ ورد التف ـ ف سًا( ب د ) نف ى ((وق صب عل ن

ى  ز والمعن يهن،  : التميي ل من االنفس ال ل الفع صداق بنق م عن شيء من ال سهن لك ان طابت انف
ة         )٣())فخرجت  النفس مفسَّرة    م   (  تفصيال إلجمال النسبة في جمل ة       ) طبن لك ين الطيب سبة ب الن الن

ـ    صَّلها ب ة فف ساء مبهم سا(والن ى ان  )نف دل عل ى((؛ لت صداق    : المعن ن ال يئا م م ش بن لك ان وه ف
م وسوء                 ة من شكاسة اخالقك ى الهب ا يضطرهن ال ات بم ر مخبث وتجافت عنه نفوسهن طيبات غي

 فدل التمييز المفصِّل على ان الجملة السابقة له مجملة اسناديا، وان االتيان به حقق       )٤())معاشرتكم
ه عن طيب نفس،               رأة إذا اعطت ة            داللة جواز اخذ صداق الم ا وضحت دالل ع التفصيل لم و رف  ول

ان شرط  جواز                             ز بي ذا التميي ح سبحانه  به ذا وضَّ شرط، ل التراضي،أيجوز في آل االحوال ام ب
ا، ووجوب     رأة ومراعاته رام الم م  اآ ى عظ ة عل ه دالل اب، وفي ه  عق ب علي ذ دون ان يترت االخ

  .احترامها من قبل زوجها وعدم  اضطهادها البته 
الى     ه تع  فنجد    )٥())������� ������ ����������(( ومنه قول

ى االرض إال ان    ان النسبة في التفجير    ر عل  مبهمة وإن آانت واضحة من حيث تسلط حدث التفجي
ـ      ًا  ( جهة هذا التفجير هي المجملة فتحتمل دالالت آثيرة؛ لذا جاء سبحانه ب سالة   ) عيون فاوضح م

ون تتفجر        ((؛ والمعنى   )٦())عيونًا نصب على التمييز     ((التفجير فـ    وجعلنا االرض آلها وآأنها عي
وَن االرضِ    : وهو ابلغ من قولك    ا عي ون في             )٧())وفجرن ى وجود عي دل عل رة ت ارة االخي  الن العب

ا  (االرض سابقا، وقد فعَّل  سبحانه هذه العيون بتفجيرها، على حين عبارة         ا االرَض عيون ) وفجَّرن
ون،  ا عي م تكن فيه ان االرض ل وحي ب ازه ت ا باعج ه وفجَّره و من اوجدها بقدرت بحانه ه ه س وان

ه                       ه سبحانه وامتالآ ى يتوافق و عظم قدرت ذا المعن رة، وه سبحانه فكانت االرض آلها عيونا مفجَّ
ة التفصيل       ذه الدالل ق ه د حق ور ولق ذه األم د ه ا (لمقالي ة في فعل    ) عيون سبة المجمل سَّر الن ذي ف ال

ع ا  ق م ذا يتف ى االرض،وه ر ال راق    التفجي ول اغ دور ح ا ت ا ؛ النه سابقة له ات ال ام لالي و الع لج
سالم  (االرض ومن عليها، ونجاة النبي نوح        صالحين، فاستعمل سبحانه            ) عليه ال ه من ال ومن مع

سبة        ) الطوفان(إجمال النسبة هنا للداللة على عظم العذاب الذي هو           ك الن الذي فهم من التفصيل لتل
افرين من ق         وح      حيث اجتاح الطوفان الك سالم   (وم النبي ن ه ال ى عظم غضبه      )علي ضا عل ، ودل أي

و ان         ة ه ي اآلي ر ف را اخ ظ أم ين، ونلح ا ع أن االرض آله ى وآ وم حت ؤالء الق ى ه بحانه عل س
رة           ى وزن جمع الكث سبة            ) فعول (التفصيل جاء عل ذا وزن الفعل المجمل الن ا (وناسب به ؛ )فجَّرن
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لمرة تلو المرة، وهذا اوفق لبيان شدة عذابه سبحانه       تدل على التكثير والمعاودة ا    ) فعَّل(الن صيغة   
  .وهذا مستحصل من إجمال النسبة ثم تفصيلها ولوال هذا ما ُعرفت هذه الدالالت آلها 

الى      ه تع ا قول تمال إجماله دل االش صَّل ب ي ف ل الت سب الجم ن ن وم

))������������� ���� ������� �������� 

����� �����  ��� ����� �����(()ة )١ نلحظ ان جمل سألونك( ف ) ي

ـ           )الشهر الحرام (مجملة النسبة الى     سؤال ب ه   (؛ لذا فصَّل سبحانه هذه النسبة في ال ال في ـ ) قت ال  ((ف قت

شهر   ن ال دل م ى الب رور عل ه مج سبة  ) ٢())في اال بالن ه إجم سؤول عن تمال الن  (( الم دل اش و ب وه

ه      ع علي ا يق ى م شتمل عل ان ي ا سبب        فبالتفصيل ا)٣())الزم سَّر لن شهر، وف ذا ال ع في ه ا يق وضح م

ة فعن                       ة مبهم سبة إجمالي شهر الحرام ن السؤال المجمل عن الشهر الحرام، الن نسبة السؤال عن ال

ى في                      ذا فصَّل المعن ة محتمالت؛ ل ى جمل وع عل سؤال الوق سبة ال أي شيء يسألونه فيه ؟ فتحتمل ن

ة عن             ولوال ذآره   )القتال(السؤال عن الشهر الحرام بـ       ة مجمل سؤال مبهم سبة ال ان لبقيت ن ذا البي ه

  .هذا الشهر

ام                         ل إبه تمال؛ فيزي دل االش ز او ب ا التميي رد عليه سبها في من المتقدم نلحظ ان الجمل تجمل ن

سِّر         ((تلك النسب فيكون معنى تفصيل النسبة اوقع في النفس؛           الن السامع إذا لم يفهمه انتظره فإذا ُف

  .)٤())أآثراو ُفصِّل تمكن في ذهنه 

  

  ) :جملة جواب الشرط(داللة اإلجمال في : المطلب الثالث

شرط و: ال ي   ((ه وي، ينبن لوب لغ ل –اس ة   –بالتحلي زل منزل زئين، األول من ى ج عل

سبب،والثاني  دم     : ال اني إذا انع دم الث ق األول،و ينع اني إذا تحق ق الث سّبب، يتحق ة الم زل منزل من

لوبا وجود           )٥())  وجود األول   األول ، الن وجود الثاني ُمعلَّق على       شرط اس ى ال ام معن فيقتضي لتم

  )٦().جملة جواب الشرط(، والثانية للجزاء وتسمى )جملة الشرط(جملتين األولى للشرط وتسمى 
ا  عن      ((ويذهب المخزومي الى ان      ر به ة  يعبِّ ليست جملة  الشرط بجزئيها اال وحدة آالمي

النظر   وحدة  من االفكار، ليست  جملة الشرط جمل         تين اال بالنظر العقلي، والتحليل  المنطقي، اما ب
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ولين              شطار، الن الجزئين المعق اللغوي فعبارتا الجزاء والشرط  جملة  واحدة، وتعبير ال يقبل االن
  .)١())فيها،إنما يعبِّران معًا عن فكرة واحدة

ان حذف الجواب                     ى واحد، ف ر عن معن امالن للتعبي  سيؤول   وإذا آان الشرط والجزاء  يتك
ة                         شرط والجواب، ومن ثم ي ال ا بفعل جملت َتج تمام ى الُمن ذا المعن بالضرورة الى االخالل بفهم ه

ا            اب دون اخته ي الخط ة ف شرط ماثل ة ال ت جمل ى إذا بقي ى المعن ال ال سرب اإلجم ة (سيت جمل
ة                        )الجواب شرط، وان عملي ة ال راد من جمل ا ي داللي لم ان ال ة البي ، الن جملة الجواب تؤدي وظيف

ذه الحال                        ك الجواب وفي ه راد من ذل ى الم اسقاطها من مستوى الخطاب سيوقع إجماال في المعن
شرط دون               سيذهب المتلقي مذاهب شتى بحثا عن جملة ينظر اليها جوابا يفصِّل به إجمال شيوع ال
ا          شرط باسره، فام راد من اسلوب ال جزاء، من هنا يدخل اإلجمال على الكل المعنوي والجزء الم

 الكل المعنوي فنعني به ان اسلوب الشرط ممكن ان يعد مبهم الداللة آليا لعدم وجود جواب               إجمال
دا في                            ال تحدي ه اإلجم راد فيدخل ا الجزء الم ا، وام ا مع ي منهم ى الكل يكمِّل مع جملة الشرط المعن

وال في                     ة؛ إذ تضطرب االق ا بدق ا  جملة الجواب وحدها حيث ال ُيعَرف ما المعنى الذي ُيبَتغى منه ه
  .وتتعدد التصورات دون الثبات على معنى جملة يمكن ان تصلح الن تكون جوابا 

ؤول بكل وجوهه                         شرط ال ي ة جواب ال وال بد من االشارة الى ان الحذف الذي يقع في جمل
صلة، فجواب                      ال ب ال، واخر اليمس اإلجم ى اإلجم الى اإلجمال بالحتمية، وإنما ثمة وجه يدل عل

شرط  دهما ((ال ربان اح الى  ض ه تع صار آقول رد االخت ذف لمج  ���� �����((يح
������ ���� �� ����� ���������� ���� 

��������� ��������� �����������(()وا( أي )٢ ) أعَرُض
ده  ه بع دليل قول ه )٣())����������� ������ ���� ���((ب ، وآقول

الى   ��� ��������� ������� ��� ������((تع
�������� ��� �������� ��� ������ ��� 

������ ��� ���������� �(()رآن)٤ ذا الق ان ه ة )٥()) لك ذه هي جمل  فه
ة الجواب هو حذف                       جواب الشرط المحذوفة من اآلية، فنجد ان الحذف في هذا الضرب من جمل

  .اق المحيط بهاليفضي الى إجمال مبهم في المعنى الن المعنى مفهوم اصالة من السي
صدنا  _اما الضرب الثاني من حذف جملة الجواب         ى         ((_ وهو مق ة عل و ان يحذف للدالل فه

ا او       صور مطلوب ن فاليت ذهب ممك ل م سامع آ س ال ذهب نف ه الوصف او لت يط ب يء اليح ه ش ان
دم      )٦())مكروها إال ان يجوز ان يكون األمر اعظم منه          وادهى، فيكون هذا الضرب هو المجمل لع

ذه  : ((ار فيه على ُمعيَّن في ذآر جملة الجواب، يقول ابن يعيش  االقتص ان حذف الجواب في مثل ه
دك                رى انك إذا قلت لعب اره أالت ئن قمت اليك،وسكت عن         : االشياء ابلغ في المعنى من اظه واهللا ل

و قلت                 ى، ول الضربنك، فأتيت    : الجواب، ذهب فكره الى اشياء من أنواع المكروه فلم يدِر ايها يبق
ذلك    )٧())الجواب، لم تبِق شيئا غير الضرب      ب ون (( وآ ه          : (يقول سياط تأخذ من ا وال و رأيت فالن ، )ل

ى آل ضرب من                  : قالوا وهذا الحذف افخم واعظم؛الن على هذا التقرير يذهب خاطر المخاطب ال
صي   )٨())الوعيد فيكون الحذف على هذا الوعيد اشد مما إذا آان ُعيِّن له ذلك الوعيد              ل على وجه التف

  .دون اإلجمال
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  :وللتمثيل لإلجمال في حذف جملة جواب الشرط ننظر الى االيتين االتيتين
الى  ال تع  ����� �������� ����� ������((ق

�������� ������  ����� ��� ������� 
�������� �������� ����� ������ 

���������� ����� ��������� ������ 
������� ��������� ���������� ������� 

�������� ���������������� ����� 
���������� ����� � ���� ����� ��������� 

����� ������� �������� ����� 
������������(( )١(  
ضا    الى أي ال تع  �������� ����� ����� ������((وق

���� �������� ������  ����� ��� ������� 
���������� �������� ����� ������ 
���������� ������� ���������� �������� 

����������� ��������(()٢(   
ال         ) الواو(فنجده زاد    ة فق ة الثاني ا   (في اآلي ـ        ) وفتحت ابوابه شرط ل ، )إذا(وحذف جواب ال

ذف   ى ح ة األول ي اآلي واو(وف ارة ) ال ل عب افتح(فجع شرط ) ت ابوابه ا لل ا(جواب ي ) إذا جاؤه ف
  )٣(.خطاب اهل النار

الواو للحال ((في خطاب اهل الجنة؛ الن ) وفتحت ابوابها(قد زيدت في قوله ) الواو(ان 
دخلت الواو لبيان انها (( فـ )٤())لالشعار بان ابوابها تنفتح لهم قبل مجيئهم تكرمة لهم) قد(بتقدير 

 فتكون )٥())وذا آانت بغير واو افادت انها فتحت في ذلك الوقتآانت مفتوحة قبل مجيئهم، 
األولى داللة الحال : من غير واو جواب الشرط؛ لذا جاء بالواو لتحقيق دالاللتين) فتحت ابوابها(

جاؤها وهي مفتحة االبواب وهذه : انه قال(( او )٦())حتى إذا جاؤها وقد فتحت ابوابها: آأنه قيل((
 لهم لاليحاء بكرامة القادمين فكأن الجنة تستعد للقاء اصحابها فهي قد بلغت مبلغا  ابتداء)٧())حالها

من االشتياق دفعها ألن تفتح ابوابها الحبابها قبل وصولهم حبا بهم وشغفا، اما الداللة الثانية للواو 
في صفة اهل الجنة ((فهي اثبات على ان جملة جواب الشرط محذوفة الهل الجنة؛ الن السياق 

 فهو مجمل مبهم البلوغ من جهة المتلقي؛ فـ )٨())فدل بحذفه على انه شيء اليحيط به الوصف
 الذي يخال فيه حتى ان الجنة لتفتح ابوابها ابتداء )٩())حذف الجواب ابلغ الحتماله جميع ذلك((

 ���������� ������ �������((للقادم اليها فيقول سبحانه 
������ ��������(( )لجواب ليتسع لكل خاطر فيه فحذف )١٠.  

إنما ترآت الواو في النار، ((اما ترآه تعالى للواو في سياق الحديث عن اهل النار فـ 
 جوابا، ويسند )١١())فيه معنى الشرط) فتحت( النها مغلقة وآان مجيئهم شرطا في فتحها فقوله 
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 )١())ا حتى يردوا عليهاان العادة مطردة شاهدة في اهانة المعذبين في السجون في اغالقه((ذلك 
 لذا )٢())جهنم سجن الصحابها والسجون مغلقة االبواب التفتح إال لداخل فيها او خارج منها((إذ 

�����((اقتضى هذا المعنى ثبات جملة الجواب بحذف الواو منها، يقول سبحانه   
  . وبئس المصير )٣( ))���������� ���������

 هي التي دعت الى حذف جواب الشرط في الحديث عن من هنا آان اقتضاء داللة السياق
  .اهل الجنة فأجمل بالحذف للجواب؛ ليدل على انه شيء فوق الوصف والتصور

الى    ه تع ضا قول ك أي ن ذل  ��� ������ ������� ���((وم
��������� ��������� ������� ��� ����� 

������ ������ ��� �������� �� ����� 
���������� ��� ��������� ��������� 

������� ��� ��������� �������� ����� 
����� ����� ������ ����� �����������(( )٤(  

ه    واب قول نجد ان ج ات س ذه االي ي ه ل ف د التأم  ������� ���(عن
������ (  وقوله)����� ������ ������ (    محذوف، ذلك بان الحذف

اظر                       ف ا من من ا يجري فيه ة وم ي هذا الموضع أوفق من الذآر؛ إذ االيات تصور اهوال يوم القيام
دآاك                      ا، وان ى أمر ربه ادا ال ة انقي سماء العظيم شقاق ال ل آان مرعبة خارجة عن نطاق العقل والتقب
داث   ذه االح ان ه بحانه، ف ره س ة ألم ذانا بالطاع ا اي ا فيه ي االرض، واخراج االرض لم ال ف الجب

 ،يقينا هو شيء اعظم منها، لذا ذآر سبحانه فعل            )٥(لجليلة إذا وقعت فما المشروط لها بعد الوقوع       ا
ر       ة أآث نفس المتلقِّي الشرط على هذه الصورة المهولة من الرعب والرهبة وأجمل جوابها؛ لتكون ال

رة من                            رك سبحانه المتلقي في حي ه من النص حيث ت مَّ  حذف ره   رهبة واشغل فكرة بإبهام ما ت  أم
غ                ا بل الىالحد الذي اليسعه معه ان يقرَّ على خيار او تصور له في هذا الصدد؛ الن المتصور مهم
ال                            ا ب ه فم ة لجواب شرط مقدم ان فعل ال إذا آ ة، ف اليكون اعلى من فعل الشرط المعروض في اآلي

ا مع ا      ! المتلقي بالجواب إذن؟     ك   لذا أجمل سبحانه بالحذف هنا ليكون المخفي اوفق تطابق حداث ذل
ذلك         دة ل دوا الع اده الن يع الى لعب اليوم العظيم، وفي هذا اإلجمال في الجواب دعوة واضحة منه تع
ه عيانا،فالمجمل دل          وم يلقون م ي اليوم الذي ُيمسك عنه هو سبحانه من ان ُيصوِّره للناس، فكيف به

مال في اآلية ما تحقق هذا      هنا على الرجوع الى الرشد واعداد العدة والتهيؤ لذلك اليوم، ولوال اإلج           
  .المعنى آله

 ������ ��� ����� ������((ونظير ما تقدم قوله تعالى    
����� ����� ������ ����������� ������ 

���� ��������� �������� ������ ��������� 
���� �������������(( )فأجمله دون ) لو( لقد حذف سبحانه جواب )٦
حتى يذهب ذهن المتلقي في وضعهم هذا الى أقصى غاية التفكير والتأمل،فإذا آان تفصيل، 

وذهب غير مفسَّر الى ان ! سبحانه ال يفصح عن موقفهم ذلك فكيف لالنسان ان يناله بفكره ؟
تقديره، ولو ترى لرأيت أمرا شنيعا، وقفوا على النار أروها حتى يعيانوها، واطلعوا عليها ((

 نقول ان قول المفسَّرين بان التقدير )٧())هم، او ُأدِخلوها فعرفوا مقدار عذابهااطالعا وهي تحت
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هذا ليس بتفصيل او تعيين للمحذوف ) ارأيت أمرا شنيعا او فظيعا او عجيبا(لجواب المحذوف هو 
المجمل، وإنما هو توصيف له بكونه شنيعا وفظيعا، ولشناعته هذه وفظاعته أبهمه اهللا تعالى فلم 

ذآره حتى يترك للسامع سعة في تحريك عقله وتفعليه وصوال للمعنى المطلوب، فالجواب يؤثر 
  .يتحمل آل معنى يقال فيه على السوية

والذي يدل على ان ما قاله المفسَّرون ليس بتفصيل للجواب، هو ان اهل النار حينما وقفوا 
رجوع عما فعلوه فيها فهم طلبوا عليها رّددوا عبارات تمنَّوا بها العودة الى الدنيا لإلقالع وال

وعدم التكذيب بما جاء به الرسل، وتحقيق االيمان لديهم، وسيقت مطاليبهم على الترتيب ) التوبة(
فاالماني مبنية الواحدة على ) العودة،عدم التكذيب،التوبة، االيمان(المنطقي والزمني لالحداث 

 فالتتحقق واحدة إال بتحقق سابقتها، وهذه االخرى؛ إذ ترتبط فيما بينها برابط السبب والنتيجة؛
االماني تدل دليال قاطعا على ان الجواب المحذوف ال سبيل الى تفصيله النه مجمل مبهم جدا، 
الن َمن يتمنى هذه االمنيات جميعها في تلك اللحظة ما الذي يمكن ان نخاله فيه وهو في تلك 

ء على التصورات الذهنية؛ الن الموقف اللحظة من موقف، لذا ال يمكن ان ُنَصّور ذلك بنا
  .واالماني تدعو دائما الى ابعد مما نتصور لذا يبقى الجواب في خبر اإلجمال ليكون اوفق للمقام 

  
 ) :الجملة اخبارًا وانشاًء(داللة اإلجمال في : المطلب الرابع

ة    ان الجملة في اللغة العربية تنقسم من حيث الداللة االسلوبية على قسمين هما              جملة خبري
واخرى انشائية، فالخبرية هي ما آانت قابلة للتصديق والتكذيب، اما االنشائية فهي التي التخضع                

ر ان  ا غي ي معناه دأ الصدق والكذب ف ة فيختلف ((لمب شائية واالخباري ا يحتمل االن من الجمل م
شاء حيث اليوجد فيها ما      لها؛ النها تدل على االخبار آداللتها على االن        )١())الحكم باختالف التقدير  

ا      ة احتماله ن جه ة م ة مجمل ذه الجمل ل ه ون مث ر، فتك رين دون االخ د األم ع باح ى القط دعو ال ي
ة؛                  وب للجمل ى المطل د المعن لالنشاء واالخبار معا، فيدخلها اإلبهام لفقدان القدرة لدى المتلقي لتحدي

ه في             الن القول بداللة االخبار للجملة تؤول بها الى معنى معين، و           ول ب ان الق شاء ف آذا الحال لالن
ة ومن  ة الدالل و آانت اخباري ا ل ا فيم اير معناه ى خاص يغ ى معن ا ال ة يحيله ك((الجمل ك قول : ذل

ار    ) عافاك اهللا (و) رزقك اهللا ( شائية             )٢())فهذا يحتمل الدعاء واالخب ة ان ان دعاء آانت الجمل ان آ  ف
م يكن دعاء    الن الدعاء اليخضع للتصديق والتكذيب؛ النه عبارة   عن طلب لشخص بالخير، وان ل

ذلك،                  ة ب ة الدالل ة اخباري ع فكانت الجمل ى الواق ة قابلةللصدق والكذب إذا عرضت عل آانت الجمل
ك  ضا قول ه أي صدق : (ومن ه يت ل ل ك     ) ق اخبره بقول ل ف اذا يفع ي م ألك عن ه إذ س ى ان ان المعن فك

ان الق    _ هنا_فتكون داللة الجملة    ) يتصدق( ه               اخبارية، وإن آ ل ل سامع بأنك ق ول لل د ان يق ل يري ائ
  .انشائية_ هنا_ليتصدق، آانت داللة الجملة 
 ��������� �� �������� ������((من ذلك قوله تعالى 

����� ������� ������� ������  �������� �� 
��� � ������� �������(( )مجملة ) التصيبن( فالجملة في قوله )٣
 معا، فهي ان )٤())ناهية ونافية) ال(فإنه يجوز ان تقدر ((مالها لداللتي الخبر واالنشاء معا، الحت

فيحتمل ان يكون انه أراد ان هذه العقوبة على فتنتكم ال تختص ((نافية ) ال(آانت اخبارا آانت 
وأراد بالظالمين منكم بل آل ظالم منكم آان او من غيرآم فتصيبه عقوبة ظلمه وفسقه وفتنته، 
 )٥())بذلك تحذير الناس آلهم ، وانهم سواء في المعصية وما توجيه العقوبة إال ليكون الزجر عاما
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 أي ان المعنى اتقوا فتنة غير مصيبة للذين ظلموا منكم خاصة، )١(صفة لفتنة،) التصيبن(فجملة 
ون العقوبة اشد وإنما هي مصيبة لكل ظالم سواء آان منكم ام ال جزاء بما فعله ظالٌم منكم؛ لتك

ففيه زجر وردع عن اداء الفتنة؛ الن الجميع سوف ينالهم العذاب وتسلط عليهم العقوبة فاحذروها 
  .وإال هلكتم جميعا

ناهية؛ إذ نقل الطوسي عن الزجاج ) ال(انشائية لداللة آانت ) ال تصيبن(وان آانت جملة    
) ال تصيبن الذين ظلموا: (فتنة، ثم نهى فقالاتقوا : يحتمل ان تكون نهيا بعد أمر وتقديره((انه قال 

واحذروا ذنبا او عقابا ثم قيل (( فيكون مقاله )٢())، أي اليتعرض الذين ظلموا لما نزل معه العذاب
 فنجد ان اإلجمال )٣())التتعرضوا للظلم فيصيب العقاب او أثر الذنب ووباله من ظلم منهم خاصة

اليخلو من ان ) التصيبن(قوله (( الخبر واالنشاء الن دخل الجملة من جهة ترددها بين داللتي
  . فهو محتمل للوجهين في آٍن معا )٤())يكون جوابا لألمر او نهيا بعد أمر

  
����� ��� �����((واآلية السابقة قريبة الصلة بقوله تعالى   

������ ���� ������� ����� ������ 
��������� ������� ������� ������������� 

�� �������������� ����������� 
 فقول )٥())����������� �� ������ ������������

المعنى ان ((قد يكون جوابا اخباريا لألمر فـ ) �������������� ��(النملة 
يكون (( فـ )٧())يجوز ان يكون نهيا بعد أمر(( ويحتمل ان يكون نهيا؛ إذ )٦())تدخلوا ال يحطمنكم

انها أمرت بالدخول ثم نهتهم ان يحطمهم سليمان، ) ايها النمل ادخلوا مساآنكم(معنى 
 ����������� �������������� ��:(فقالت

 فاالخبار يكون داللة  )٨()) فلفظة النهي لسليمان والمعنى للنمل������������)
 في الجملة في  الجملة بتحققه في النتيجة وهي الدخول لالحتماء من الخطر، ويكون االنشاء

بالنهي التحذيري للنمل من ان يسحقه سليمان وجنوده؛ فجاء الكالم على النهي لخوف النملة على 
ابناء قومها فدعتهم بقوة لتجنب الخطر، و الجملة تتحمل المعنيين معا الخبر واالنشاء فكانت ذات 

  .داللة مجملة مبهمة اليعرف المراد منها بدقة
�������� ���) ((عليه السالم( ألم موسى ومنه قوله تعالى في ايحائه  

��� ������� ���������� ��� �������  
����������� ������ �������� ��������� 

������ ���� �������� ��� � ���������� 
�������� �������� ������� ������������ 

طريقة النقاذ ) عليه السالم(موسى   إذ منح اهللا تعال ألم )٩())�������� ������
������ �����������(ولكن نجد قوله ) عليه السالم(موسى   

��������)) (١٠())فاقذفيه في اليم يلقه اليم: مشترك بين الخبر واالنشاء، آأنه قال( 
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عليه ( فاخبرها به لتمطئن على وليدها موسى )١(،)اقذفيه(فتكون الجملة اخبارا النها جزاء لألمر
المعنى متى تلقيه في البحر يلقيه اليم (( فيكون )٢())ومحتمل ان يكون اليم أِمَر بإلقائه((، )السالم

 الذي )٤())جعل اليم آأنه ذو تمييز أمر بذلك ليطيع األمر ويمتثل رسمه(( فـ )٣())بالساحل حتما
على ابنها ) السالمعليه (دعاه اهللا تعالى له،وفي هذا األمر أيضا داللة اطمئنان ألم موسى 

، وإنما ينقذه بقذفه للساحل )عليه السالم(الرضيع؛ الن اليم مأمور منه تعالى بأنه لن ُيغِرق موسى 
فيرتاح قلب ُأمه الملهوف عليه، نقول ان العبارة تحتمل آال المعنيين وان االخبار او االنشاء في 

؛ لذا المجال )عليه السالم(سى هذه الجملة المجملة يوصِّالن بالضرورة الى اطمئنان أم مو
  .لترجيح احد المعنيين؛ الن الجملة مجملة بهما 

  
 ������ �������� ���(( ونظير ما تقدم قوله تعالى 

���������� � ������  �������� ������ 
������ ��� ���� ����������(( )لقد جاء سياق هذه اآلية )٥ 

، ونجدها قد انطوت على جملة أجمل )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ولرسوله متحدثا عن المنافقين هللا
فهي قابلة الن ) ������ � ����������(فيها الخبر باالنشاء وهي قوله 

ُتحَمل على انها إخبارية في داللتها فيكون معناها انهم ازدادوا شكا عندما زاد اهللا من حججه 
في المدنية وقوة ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( لنزول الرسولوآياته عليهم او انهم ازدادوا غما

شوآته، او تدل على زيادة العداوة في نفوسهم للمسلمين او زيادة الحزن لديهم لنزول القرآن 
 )٧())على سبيل الدعاء عليهم(( وتحتمل هذه الجملة داللة االنشاء أيضا فقد جاءت )٦(بفضائحهم،
��������� � ������ � �������� ����((آقوله تعالى  

 فهي دعاء منه تعالى على هؤالء المنافقين، فهم على الرغم من وجود المرض في )٨())
قلوبهم،يريد تعالى بهذه العبارة زيادة المرض عليهم حتى ال تنفك نفوسهم تأآل بعضها بعضا نفاقا 

يضهم فيفضحهم اهللا حتى يموتوا بغ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وحسدا لالسالم والرسول 
  .بمرضهم هذا

  
من هنا نصل الى ان الجمل قد ُتردَّد بين الخبر واالنشاء فيدخلها اإلجمال لذلك؛ النها 

  .تحتمل الداللتين في وقت معا على التساوي دون ترجيح البته 
  

  : من آل ما تقدم نصل الى ان اإلجمال يتحقق بالجملة على اربعة وجوه
  
ث هي هي دون نسبتها فيدخل اإلبهام في داللتها آليا يكون في الجملة من حي  - أ

 .فتحتاج الى ما يفصِّلها بيانا وتوضيحا
  
يكون في نسبة الجملة خاصة، وال يفصِّل النسبة ههنا إال التمييز او بدل   - ب

 .االشتمال، إذ يحددان الجهة التي تكون عليها النسبة المبهمة تعيينا
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واب الشرط، حيث يدخل اإلبهام في يكون في حذف الجملة وذلك في جملة ج  - ت

الشرط من باب حذف جوابه فيقع في المراد منه، وغالبا ما يحصل ذلك في 
سياق االيات المتحدثة عن معان عالية المضمون فخمة التصور؛ فيكون 
الحذف باإلجمال في جواب الشرط في هذه المواضع انسب لها ولداللتها 

ى الى التعظيم والتبجيل تأسيسا على ان العامة؛ الن الحذف دائما يدعو بالمعن
 .آل مبهم يكون أآثر وقعا في النفس من المفصَّل لجهل السامع به

 
يكون في الجملة من جهة داللتها االسلوبية فقد تحتمل الجملة داللة االخبار   - ث

واالنشاء في الوقت معا، فيصعب الحمل على احدى الداللتين دون االخرى 
  .بالتساوي فتكون مجملة لذلك فُتحَمل الجملة عليهما 

 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  مفهوم التفصيل والُمفصِّل

  مفهوم التفصيل والُمفصِّل في اللغة واالصطالح: المبحث األول
  : في المعجمات اللغوية ) الُمفصِّل(و) التفصيل(مفهوم : المطلب األول

ى    ة المعط ا معرف ا ابتغين ي  إذا م ي للفظت صيل( المعجم صِّل(و) التف ا  ) الُمف ي حناي ف
شيئين؛    : الَفصُل: ((، يقول الخليل  )فصل(المعجمات العربية فإنا سنظفر بها تحت مادة         البون بين ال

ِصل   : والفصُل من الجسدِ     شيئين، جاء في                )١())موضع الَمف ين ال رق ب ) الصحاح ( فالفصل هو الف
ة أي خرج، وفصلُت الرضيع عن              َفَصلُت الشيء فانفصَل أي قطعته ف     (( انقطع، وفَصل من الناحي

ه                    )٢())أمه فصاال، وافتصلته إذا فطمته     رَّق في ه ُيف ذا سمي القضاء فصال الن ه، وله  وفرَّقته عن ُأم
ول (( فيقطع هذا بهذا فـ      )٣(بين الحق والباطل،   م           : تق ا فياصل يحّزون في الحك انوا ُحكَّام  أي  )٤())آ

  .ر الحق وُيبانيقطعون به على بينة فيظه
ى لفظة                         ره في عرضه لمعن ا من غي ر توفيق ان أآث ارس آ ؛ إذ  )التفصيل (ويبدو أن ابن ف

ه             : ((يقول بأنها  ه عن شيء وإبانت شيء من ال ز ال را من           )٥())تدل على تميي ذا الكالم يقترب آثي  وه
ل  ، على حين قد أشار الخليل إشارة سريعة ومقتضبة ال )التفصيل(المعنى االصطالحي للفظة     ى مث

سان       )٦())اللسان: الُمفصِّل((هذا المعنى قبل ابن فارس وذلك في مقولته بان           أن الل شعر ب ه است  فكأن
ا        راب عنه ة واإلع رء لإلبان سعى الم ي ي رى الت ور األخ ات واألم ن المبهم صاح ع و أداة اإلف ه

ر؛ الن           ا األخي ا ويميزه ز         ((للمتلقي حتى يفهمه صَّل األمور وُتَميَّ ه ُتَف سان ب ن       )٧())الل رى اب ا ي  آم
  .فارس

نهم         ((ومعنى   صيلة الرجل   ((؛الن  )٨())الفصيلة فخذ الرجل من قومه الذي هو م رهطه  : ف
أن    )٩())جاؤوا بفصيلتهم أي بأجمعهم   :األدنون، يقال  صيلة ( فك ا من          ) الف اء اليه ز الرجل باالنتم ُتميِّ

شيرة                   ي الع صيلة تعن الن، الن الف صيلة ف الفصيل حائط دون     ((و  غيرها فيكون معروفا بانه من ف
  . يفصلها عن غيرها ويحدها عما سواها)١٠())سور المدينة والحصن

في التعبير القرآني في غير موضع من ذلك قوله تعالى ) فصَّل(ولقد وردت مادة 
))������� ���������� �������� ����������� 

������ ������ ����� ���������� �������� 
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التي وردت في ) فصَّلناه(ى ابن منظور في معنى لفظة  وير)١( ))�����������
 حتى ُتحدَّد آل اية فُتعرف بدايتها من نهايتها )٢())احداهما تفصيل آياته بالفواصل: ((االية داللتين

، ويكاد يتسالم )٣())بيِّناه: المعنى الثاني في فصلناه((من دون ان تتداخل في اآليات االخرى، و
 سواء آان ذلك تصريحا منهم ام تلميحا في طي )٤())التبيين:التفصيل ((المعجميون على ان معنى

آالمهم، وآأنهم بذلك افصحوا عن وظيفة التفصيل في بنية الخطاب الكالمي، وهذه الغاية تعد 
  ) .الُمفصِّل(و) التفصيل(مقوما مهما من مقومات بناء المفهوم االصطالحي للفظة 
 ������ �����((له تعالى ومما ورد في النص القرآني أيضا قو

�������� ��� ����� ���� �����������(( )٥( 
هذا يوم ُيفصل فيه بين المحسن والمسيء ويجازي آال بعمله وبما يتفضل اهللا به على ((بمعنى

 الذي ُتفرَّق به األمور وُتميَّز االعمال وتكشف )٦())عبده المسلم، ويوم الفصل هو يوم القيامة
 . فعيرف آل ذي حق حقه للعيان

ـ             ان لل ة مع ا بمجموع ضلوا علين د تف ي ق م العرب اب المعج ى ان ارب صل ال دم ن ا تق مم
صيل( صِّل(و) التف ى دالالت  ) الُمف ور عل ق(تتمح روج(و) التفري ع(و) الخ ز(و) القط ) التميي
سان(و ان(و) الل وم االص)البي ديدا من المفه ا ش رب اقتراب شمولها تقت اني ب ذه المع طالحي ؛ وان ه

ـ                ة االصطالحية لل ) التفصيل (لهاتين اللفظتين وسُنرجيء الربط بين هذه المعاني المعجمية والدالل
  .في موضعه من هذا المبحث) الُمفصِّل(و

  :في االصطالح ) الُمفصِّل(و) التفصيل(مفهوم : المطلب الثاني
ة           اً  –        لقد حّد العلماء التفصيل والُمفصِّل بحدود مختلف ل،       - وتصريحاً   تلميح ّدوا المجم ا ح  آم

أن              ك ب ددٍة، ذل وسنعرض في هذا المطلب المفهوم االصطالحي للتفصيل والُمفصِّل من جهات متع
أي ظاهرة لغوية إذا أريد دراستها دراسًة متكاملًة دقيقًة غير قاصرًة، فعلى الباحث أن يطرقها من                 

ا       علوم مختلفة لها صلٌة وثيقٌة باللغويات ودراساتها، حتى     ا، وبكل م ال فيه ا يق  يكون محيطًا بكل م
ين                   ات ب يرُد عليها من وجهات نظر وآراء تكون متفقًة أحيانًا، وغير متفقٍة أحيانًا أخرى، فاالختالف
كًا         ة تماس ري الدراس ة ُتث اهرة لغوي وي او ظ وم لغ ة لمفه نهج والوظيف ة والم ًا للرؤي اء تبع العلم

وم        ورصانًة وتعطيها موازنًة عاليًة، فتبني   ا يبقي المفه وٍم لغوي، ُرّبم ويين وحدهم لمفه  نظرة اللغ
قاصرًا من جهة االستقراء واإلحاطة، مما لو أحاطت الدراسة بالمجاالت المعرفية األخرى،  التي               

  .لها عالقة بذلك المفهوم المراد توضيحه

  :في اصطالح اللغويين ) الُمفصِّل(و) التفصيل(مفهوم : الفرع األول
بهم التخصصية     ) الُمفصِّل(و) التفصيل(ء اللغة مفهوم لقد ذآر علما   صراحة في بطون آت

ه                   ده للتفصيل بمقولت ا تضمنته          ((من ذلك ما ذآره ابو هالل العسكري من ح التفصيل هو ذآر م
راد   بيل األف ى س ة عل ة       )٧())الجمل ة المعجمي سك بالدالل د تم سكري ق الل الع و ه ون اب ذا يك  وبه
وم               للتفصيل وبنى عليها المفهو    رى التفصيل بمفه ه ي دينا؛ فكأن ين أي ق (م الذي ب ة    ) التفري و عملي فه

ذي                       ى التفصيل االصطالحي ال ه بمعن ذا الشأن ل ا، وه ة بمعناه تفريق االفراد الذين ضمتهم الجمل
اد  ((نحن بصدده، وما يعضد آونه بنى على الداللة المعجمية للتفصيل قوله        إن التفصيل وصف آح

التي ضمتها الجملة فان هذا يفضي      ) المعاني(،وإذا ما قلنا بان اآلحاد هي        )٨())الجنس وذآرها معا  
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ق                             ى سبيل التفري ة عل ك الجمل اني التي آانت في تل ع المع د ذآر جمي ذي هو    _إلى القول بأنه ق ال
ه         _ التفصيل لديه  ذا قول د ه ا يؤي ان           ((وم شرح والبي ى ال اج التفصيل ال ا احت اج     )١())ولربم د يحت  فق

  .الى شرح آل شيء ربما يداخله اإلبهام فيحتاج الى الشرح تفريق االشياء 
د       ((على حين نجده في موضع اخر يقول         إن في التفصيل معنى البيان عن آل قسم بما يزي

ادة          )٢())عن ذآره   لذلك القسم، ان هذا القول يمت بصلة للمفهوم االصطالحي للتفصيل، الن فيه زي
المعطى            عن ذآر الشيء مبهما وبيانا له،فنلحظ ان       ارة ب  ابا هالل العسكري قد َفِهم معنى التفصيل ت

ران              اين األم ه؛ فتب وظيفي ل المعنى ال ه ب ارة اخرى نظر الي ك، وت المعجمي له فعرَّفه على وفق ذل
  .لذلك 

ه                             اس في قول ن عب ا مع اب سير والتفصيل توافق ين التف د ساوى ب ارس فق ن ف ا  ((اما اب وام
ن     ال اب ذا ق صيل، آ ه تف سير فان ه  التف ي قول اس ف اءه _عب ل ثن سيرا ((_  ج سن تف ال)٣())واح :  ق

ال             )٤())تفصيال ه وق ارس قلب عبارت ن ف و ان اب سير      : ( ول ه تف ا التفصيل فان ى    ) وام ان اقرب ال لك
ان      ن أداة للبي ر م ى أآث تح عل ع ينف صطلح واس سير م ه، الن التف ن مقولت صحة م سليم وال الت

صيل      ان التف صيل، فك د والتف صيص والتقيي ا _آالتخ ن هن ام     _ م سير إلبه وه التف ن وج ا م وجه
  .المجمل، فيكون آل تفصيل تفسيرا وليس آل تفسير تفصيال

ان وان       أن التفصيل هو البي سير بالتفصيل ب ه التف ارس أراد من تعريف ن ف واألظهر ان اب
ان : الفسر: قال((التفسير المذآور في االية يعني البيان، إذ ينقل عن الخليل بأنه    د )٥())البي ا   بي  ان م

ه             ل اآتفى بأن سير، ب ى االصطالحي ال للتفصيل والللتف ذآر المعن م ي ه ل ارس ان ن ف ى اب يؤخذ عل
  .رادف بينهما على أساس معنى البيان واقتصر على هذا ولم يتعده

على مستوى ) الُمفصِّل(و) التفصيل( على حين آانت البن فارس إشارة قيمة لمفهوم 
باب ما يكون بيانه منفصال منه ويجيء في السورة معها او (في التطبيق ال التنظير وذلك تحديدا 

 إذ اورد ابن فارس مسردا من األمثلة وفي خضمها أتى بأمثلة المجمل الذي يرد )٦()في غيرها
��������� �������((تفصيله في نص منفصل عنه، من ذلك قوله تعالى   

����� ������� ������� ������� ��� ������� 
� ����� ���� �������� ������������� (()نجد ان  )٧

آما يرى ابن _ مجمل الحدث فال يعرف آنه هذا االختصام؛ ففصَّله تعالى ) يختصمون(الفعل 
 ��� ����������� ����� ������ ���((بقوله _ فارس

�������� ������� ����������� ������ 
������ �������� ������������ ��� ������� 

�������� ���� ������� � ����� ��� ��� 
������� ���� �����������(( )فهذا بيان منفصل فصِّل به الفعل )٨ 

) التفصيل(في االية السابقة، فنجد ان ابن فارس قد تفضل علينا بتطبيق أثبت فيه أن ) يختصمون(
 النص الذي حلَّ فيه المجمل وإنما يأتي في نص منفصل، فكانت وظيفة قد اليرد في) الُمفصِّل(او

  .البيان مالزمة للُمفصِّل اينما وجد سواء بالنص المتصل الذي فيه المجمل ام بنص منفصل عنه 
فكان بذلك أآثر دقة في )٩(هو من جنس بيان التفسير،) الُمفصِّل( اما الجرجاني فيرى ان 
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تحديد انتماء المصطلح من ابن فارس، والُمفصِّل عنده هو آل ما أزال خفاء المجمل ونأى به عن 
 ��������(( ويضرب مثال للُمفصِّل في آالمه عن قوله تعالى )١(اإلبهام،

��������� ������� ��������(()(؛ إذ يقول )٢) فان الصالة
 )٣())يان بالسنة، والزآاة مجمل في حق النصاب والقدر فلحقه البيان بالسنةمجمل فلحقه الب

التفصيل تعيين تلك ((الُمفصِّلة أيضا، وعرف ابو البقاء العكبري التفصيل بعد حده للمجمل بقوله 
 التي يستوعبها المجمل، فيفهم انه أداة تحديد وبيان للمحتمل من المعاني في )٤())لمحتمالت
  .المجمل

المتقدم نقول ان من اللغويين من عرف التفصيل على وفق داللته في المعجم فكان من 
ومنهم من رادف بين التفسير والتفصيل على انهما واحد، ومن المقوالت بأسرها ) التفريق(معناه 

يمكن القول ان التفصيل في منظور علماء اللغة هو بيان وتفسير وظيفته تشخيص محتمالت اللفظ 
يِّن، وغالبا ما آانوا ينصُّون في امثلتهم عن الُمفصِّل بانه منفصل عن النص الذي المجمل بمتع

تحقق فيه المجمل من دون ان يوردوا نصا واحدا يؤآدون فيه ان الُمفصِّل قد يتجاور في نص 
  .واحد مع المجمل،فيكون التفصيل فيه متصال ال منفصال عن اللفظ المجمل 

  :في اصطالح النحويين ) الُمفصِّل(و) التفصيل(مفهوم : الفرع الثاني
وم                   راء مفه را في اث اء النحو اسهاما آبي وترصينه  ) الُمفصِّل (و) التفصيل (لقد أسهم علم

أٍن،         ان وت بفضل التفاتاتهم القيمة المتأتية من شدة حرصهم على النظر في الترآيب ودراسته بإمع
، فالتمييز هو   )البدل(و) التمييز(ت مصطلح   تح) الُمفصِّل(والمتأمل يجد ان النحاة قد ذآروا مفهوم        

اة، من            )٥())تخليص االجناس بعضها من بعض    ((عملية   ة المبتغ ى الدالل  سعيا وراء التنصيص عل
صِّل   ة االصل للـُمف ة الخطابي و الوظيف داللي ه يص ال ون التخل ا يك ز(هن ى ) التميي ل عل ذي يعم ال

ى الُمفصِّل          )٦())مالتهرفع اإلبهام في جملة او مفرد بالنص على احد محت         ((  وهذا هو بالضبط معن
وعين               وما يقوم به من مهمة في الخطاب، ويتضح من هذا الكالم ان الُمفصِّل يؤدي وظيفة البيان لن

ة           ) إجمال النسبة ( و) إجمال المفرد (من اإلجمال هما     ؤدي عملي اء ان التفصيل ي والسائد لدى العلم
ة فحسب دون الترآ ردة المجمل ان للمف وع اخر من البي ا بن ادوا لن د أج اة ق ى حين ان النح ب، عل ي

ز (المجمل هو إجمال النسبة في الترآيب إذ يقوم          ة            ) التميي سبة المبهم ك الن ان تل ة بي الُمفصِّل بعملي
ل الن       و قاب ة فه وع من التفصيل ازدواجي الوظيف ذا الن أن ه ردة، فك ال اللفظة المف ين إجم ا يب آم

سبة    رد او ن ه مف صَّل ب ـ ) بترآي(ُيف سبة   ((ف ان الن ارة لبي ذوات وت ان ال ارة لبي ون ت ي )٧())يك  ف
التراآيب المجملة، والذي أدى الى ظهور تمييز النسبة هو عملية العدول والتحول الذي وقعت في     

ك ارة فقول سا: (العب د نف ا أصله )طاب زي د(، إنم ت نفس زي ل  ) طاب ن الفاع ول ع ع التح ا وق فهن
ك              ، وقد يقع التحول عن المض     )نفس( ة فاعل المصدر، آقول عجبت  : (اف اليه الذي هو في الحقيق

سا       د نف د      (فاصله   ) من طيب زي سبة في       )عجبت من طيب نفس زي ز الن رد تميي د يحدث ان ي ، وق
اءً     : ( العبارة من غير حدوث تحول آقولك      اُء م تأل االن دة التي تجنى من            )٨(،)ام  والظاهر ان الفائ

ى ان ا           ود ال د     عملية العدول عن االصل تع تكلم ق م              ((لم ال ث ه إجم ذا االصل ليكون في عدل عن ه
  .) ٩())تفصيل فيكون اوقع في النفس؛ الن اآلتي بعد الطلب اعز من المنساق بعد الطلب
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ضا            سبة أي دل (ومما يمكن ان يندرج ُمفصِّال إلجمال الن ه     ) الب دا من دل االشتمال   (وتحدي ) ب
ا ب               ((فـ   ى معناه ه عل شتمل عامل ه او           هو بدل شيء من شيء ي د علم اعجبني زي ال آ ق اإلجم طري

ذا                   )١())حسنه او آالمه   ة، وبه ر معين ة محتمالت غي ى جمل  فهذه مفصِّالت للنسبة التي اشتملت عل
وم الُمفصِّل تحت مصطلح اخر هو                     ة عرضهم لمفه ا _نلتقي مع النحاة مرة اخرى في عملي _ هن

دو ان  االداء المضموني لكل من             ) بدل االشتمال  ( دل (و) زالتميي (، ويب في الخطاب اللغوي       ) الب
سِّر             سير والُمف ا بالتف ام      )٢(هو الذي دفع الكوفيين الى تسمية آل منهم ان إبه ى بي ا يعمالن عل ؛ النهم

  . المجمل اللذان يلحقان به سواء آان ذلك المجمل مفردا ام جملة 
ة                ة عالي ة ذات قيم اة التفات ا في تف       _ في جانب اخر     _على حين آانت للنح ا اثره صيل له

وا                 )الُمفصِّل(و) التفصيل(المفهوم االصطالحي للـ   ا فعل وم آم ذا المفه دة في ه ة جدي ؛ إذ احدثوا نقل
، ذلك بانهم اقتنعوا بان التفصيل اليكون في المفردة فحسب؛ وانما يتعداها الى             )المجمل(في مفهوم   

ا مصطلح           ) الترآيب (نطاق   وا عليه م يطلق نهم ل ة، ولك صيلية  (الجمل ة التف ا اصطلحوا   )الجمل  وإنم
ة  : يقول االزهري) الجملة التفسيرية(عليها بـ    سِّرة التي      ((الجمل سِّرة و الُمف سمى الُمف سيرية وت التف

دة                رد او مرآب،وليست عم ه من مف ا تلي ة م د  )٣())ال محل لها من اإلعراب هي الكاشفة لحقيق  وق
وم، وزا   )٥( وابُن هشام)٤(وافق االزهرَي ابُن مالك  ذا المفه ة        في ه سم الجمل ن هشام أن ق ه اب د علي

  )٦(:التفصيلية على ثالث هيآت هي
الى  -١ ه تع صيل آقول رف التف ن ح ردة م  ��������((مج

�������� ����� ������� ���� 
����� ��� ����� �����������(()ه )٧  فقول

)���� ����� ��� ����� 
ال )����������� صيل إلجم وى(تف ن دون ان ) النج دم م يتق
  .جملة التفصيل حرف تفصيل

 :آقول الشاعر) أي(ان تكون الجملة التفصيلية مقرونة بـ  -٢
   )٨(وترمينني بالطرِف أي أنَت مذنٌب         وتقلينني  لكن إياِك  ال أقلي

ـ   -٣ ة ب ون مقرون الى ) أن(ان تك ه تع  �����������((آقول
������� ��� ������ ��������(()٩(.  

د        ان البن ه   ك ق ن مال ه مع اب د ان شام فضال في تقسيمه للجملة التفصيلية على هذا النحو بي
ة  مؤاخذات                      ى االزهري جمل صيلية؛ وعل ة التف وم الجمل شاطرا االزهري في نظره لمفه

  :على ذلك المفهوم هي 
لفن            )  الجملة التفسيرية ( انه اصطلح عليها بـ      -أ   ا اس ا آم ى التفصيل نطاق ا، والتفسير اوسع من معن

  .فعالقتهما ببعض عالقة عموم وخصوص فنسبة التفصيل الى التفسير آنسبة الخاص الى العام 
بالجمل التي ليس لها محل من اإلعراب، على حين نعتقد ان ) الجملة التفصيلية( لقد حصر -ب 

ان ((الجملة التفصيلية تكون بحسب موقعها من الكالم، وبذلك نتفق مع ابي علي الشلوبين من 
ملة التفسيرية تكون بحسب ما تفسره فان آان له محل من اإلعراب فهي لها محل آذلك وإال الج
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:  ولقد رأى السيوطي ما آان يراه ابو علي الشلوبين إذ يقول)١())يكن لما تفسره محل فال محل لها
ظة او ، فإذا آانت الجملة التفصيلية بدال من لف)٢())وهذا الذي قاله الشلوبين هو المختار عندي((

لها محل من اإلعراب أيضا، فقوله ) التفصيلية(جملة لها محل من اإلعراب؛ آانت جملة البدل 
 ���� ����� ������������ �����((تعالى 

���������� �������������� ������ 
�������� ������������ �������� �  

��������������� ��������� � ����� 
�������� ����� ���� �������� �������(( )نجد )٣ 

) يسومونكم سوء العذاب(جملة تفصيلية لعبارة ) يذبحون ابناءآم ويستحيون نساءآم(فيه جملة 
  . وهذ الجملة التفصيلية لها محل من اإلعراب؛ النها بدل من الجملة المجملة قبلها

 فاخرج بذلك الجملة ؛)وليست عمدة( لقد اقتصر بالجمل التفصيلية على الفضالت بقوله -ت 
 وال نتفق معه في هذا الن من )٤(الُمفصِّلة لضمير الشأن النها جزء من العمدة إذ تعرب خبرا،

ضمير (للمبتدأ ) الخبرية(الجمل التفصيلية ما تقع فضلة ومنها ما تقع عمدة آالجملة التفصيلية 
تفصيل بنص منفصل؛ إذ  ثم ان من الجمل التفصيلية ما تقع عمدة برأسها وذلك في ال*)الشأن

يحدث ان تكون الجملة التفصيلية متألفة من مسند ومسند اليه قائمين برأسيهما وليسا فضلة، ومن 
������ �������� ����� ���������((ذلك قوله تعالى   

��������� � ������� ����� ��������� 
��������� ��� �� �������� ����������(()فنلحظ  )٥

مجمل  فصله سبحانه بقوله ) ���������� �������� ��(ان قوله 
))��������� ���������� ���������� ��� �� 

�������� ���������� ���� ����� �������� �  
���� ��������������� ������������ �� 

����������������� ������������ ���� ��� �  
������� ��� �� ���������(()من هذا نجد ان عبارة )٦  

وما بعدها جملة تفصيلية تألفت من عمدة ) ���������� ���������(
وهذا يدل على ان من الجمل التفصيلية ما تقع عمدة وليس ) ما بعدها(وفضالت ) فعل وفاعل(

  .فضلة
من حيث ) الُمفصِّل(و) صيلالتف(مما تقدم نصل الى ان علماء النحو قد اضاؤا لنا مفهوم 

ان التفصيل الينحصر في إيضاح المعنى المجمل للفظ المفرد، بل يتعداه الى اداء مهمة البيان 
اليكون بالمفردة فحسب ) التفصيل(وانهم قد اهتدوا الى ان ) التراآيب(إلجمال النسبة في الجمل 

ضا فمن الجمل ما تكون مفصِّلة وإنما التفصيل يتحقق بالجمل أي) البدل(او ) التمييز(آما في 
للمجمل بيد ان ثمة مؤاخذات عليهم في هذا المنحى ومع آل هذا فانهم أسسوا لنا نظرة جديدة 

  .لمفهوم التفصيل لم نكن نلحظها عند غيرهم من العلماء قبلهم 
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  :في اصطالح البالغيين ) الُمفصِّل(و) التفصيل(مفهوم : الفرع الثالث

وم                  لقد آان للبالغيين ا    ه اسهاماته في توضيح مفه ر ل ) التفصيل (ثر واضح ونصيب واف
) االطناب(االصطالحي وآشفه؛ بيد أنهم آثيرا ما عرضوا للمفهوم تحت مصطلح اخر، ومن ذلك              

دهم      و عن وان فه ذا العن ت ه صيل تح وا التف د عرف ي    ((فق ى ف رى المعن ام لُي د اإلبه ضاح بع اإلي
أتي التفصيل     )١())ضل تمكن صورتين مختلفتين او ليتمكن في النفس ف     ا ي ى   (( من هن ر المعن لتقري

بيل التوضيح    ى س رة عل ال، وم ام واإلجم بيل اإلبه ى س رة عل رتين، م ذآره م سامع ب ن ال ي ذه ف
اينتين،            )٢())والتفصيل أتين متب ى بهي ة المعن اء البالغة هو رؤي د علم  فنجد ان مغزى التفصيل عن

دا              األولى هيأة اإلجمال المبهم حيث يكون المع       ق الغور بعي ر الوجوه عمي نى فيه مكثفا غامضا آثي
م                          سير االخذ والفه اظر ي ا لكل ن ا بادي ى جلي عن نيل الوضوح، اما الثانية فهي التي يبدو فيها المعن

ة الخطاب تحقق                    )الُمفصِّل(بفعل   ى الوضوح في بني ، واالظهر ان عملية االنتقال من الغموض ال
م، وإذا    ان الشيء ((لذة شديدة للمتلقي؛ لـ      ه أل ذة ب  إذا حصل اآمال العلم به دفعة لم يتقدم حصول الل

سبب       ا ب المجهول فيحصل له م ب ى العل نفس ال شوقت ال ه ت ه دون وج ن وج ه م شعور ب حصل ال
   .)٣())واللذة عقيب أاللم أقوى من اللذة التي لم يتقدمها ألم..... المعلوم لذة

خر أيضا وهو  الطيبي؛ إذ ذآره تحت   تحت مصطلح ا  ) التفصيل(ومن البالغيين َمن ذآر     
ي( مصطلح  سير الخف ول) التف ا يوضحه  : (( يق ى م د ال سا فتعم الم لب ي الك رى ف و ان ت  )٤())وه
التفصيل؛ النه يتولى عملية آشف اإلبهام المعنوي       ) التوضيح(وبـ  ) اإلبهام(هنا  ) اللبس(ويقصد بـ   

ه   رف عرضا بأن د اعت ه ق دو أن ل، و يب ي المجم ذي ف د التعريف ) يلتفص(ال ه بع ي تعقيب ك ف وذل
ال، والتفصيل               ((بمقولته     ه لإلجم بهم واعظام يم أمر الم ة تفخ  ولكن يؤخذ     )٥())وفائدة هذه الطريق

ـ   صيل ب سميته للتف ه ت ي(علي سير الخف ي    )التف م ف ا أبه ي واضح لم سير جل و تف صيل ه ؛ الن التف
  .المجمل وليس خفيا في الخطاب سواء آان متصال ام منفصال

وم عل ن مفه دث ع ن تح ة م اء البالغ ن علم ين ان م صيل(ى ح صطلح ) التف ت م تح
ضاح( ول) اإلي وي؛ إذ يق و العل ك ه ون  : ((وذل سا يك ي آالمك لب رى ف ارة عن ان ُي ضاح عب اإلي

ى        )٦())موجَّها، او َخِفي الحكم؛ فُترِدفه بكالم يوضِّح توجيهه وُيظهر المراد          ، ولقد سبق الحديث عل
ى           )اإلجمال(الغيين يقابل مصطلح    ان التوجيه عند الب    ر عل ؛ النه الكالم الذي يحتمل معنيين او اآث

واء د س ان )٧(ح ضاح(؛ واذا آ ان ) اإلي ى بي ل عل ه(يعم إن )التوجي ضاح(؛ ف ابال ) اإلي د مق ذا يع به
  ).التفصيل(لمصطلح 
  

ـ     ل ب سميته للمجم وي ت ن العل ر ع د ٌأث ام( ولق ى  )اإلبه ق عل و اآلن يطل صيل(، وه ) التف
ص ضاح(طلح م صطلح        )اإلي ل  م ى المجم ق عل د أطل ا، فق اهيم بغاياته سمي المف ذا ي أن به ؛  فك

ام ( ـ      )اإلبه صيل ب ى التف طلح عل ل اص ي الخطاب،وبالمقاب داللي ف ام ال ه اإلبه ال غايت ؛ واإلجم
رتبط            ) اإليضاح( ،والتفصيل غايته إيضاح الداللة المبهمة في الخطاب،فكأنه استشعر أن المفهوم م

  .فاصطلح على المفهوم بلفظ الغاية منه؛ ايمانا منه بأن المفاهيم مرهونة بغاياتهابغايته، 
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روه بالمصطلح        ) الُمفصِّل(و) التفصيل(وآما ذآر البالغيون مفهوم      د ذآ بمصطلح اخر فق
( و) تشبيه مجمل (نفسه وذلك في صدد حديثهم عن تقسيم التشبيه بحكم وجه الشبه؛ إذ قسموه على         

ه     (( و )تشبيه ُمفصَّل  ك    )١())الُمفصَّل هو ما ذآر وجه ك آقول ده          : (( وذل ة، وي سيم رق د آالن ع فري طب
شبه في     ) حسنا(و) جودا(و) رقة( فلفظة )٢())آالبحر جودا، وآالمه آالدر حسنا  ُمفصِّالت لوجه ال

شبيه               سميتهم للت شبه، فكانت ت ه وجه ال ذآر في م ي ا ل و م العبارات المذآورة، اما التشبيه المجمل فه
ة الخطاب               الذ اءه في بني ه، الن خف ي ُذِآر فيه وجه الشبه ُمفصَّال تعود لظهور وجه الشبه فيه وبيان

سم   ى ق َصنَّف عل يمكن ان ُي ادر ف ا بالتب ان مفهوم ا آ ب، إال م ي الغال ال ف ام واإلجم ورث اإلبه ( ت
ادر                  )التشبيه الُمفصَّل  ا تب ان ظاهرا من النص ام معروف ًة   ، فكأن معرفة وجه الشبه سواء آ ا وبداه

ـ  ) الُمفصِّل(هو  شبه، ف ى وجه ال د ((لمعن ياء ُيري ة اش ين جمل شيء من ب صيل آمن يبتغي ال التف
سامع في حال                    )٣())تمييزه مما اختلط به    ى ال د يحال األمر عل تكلم، وق ك إال من الم   وال يكون ذل

ى التفصيل   _ ناه_واحدة فقط وهي حينما يكون وجه الشبه مفهوما من العبارة فال يحتاج السامع        ال
  .بيٌِّن واضٌح) وجه الشبه(الن المعنى 

وم          ول ان مفه ام               ) التفصيل (مما سلف نق ل إبه ا يزي ة المجيء بم ين هو عملي د البالغي عن
تكلم، وإن                   ة الم يم في الخطاب من جه ة المتلقي وتحقيق التفخ ذة من جه ة احداث الل المجمل بغاي

اء الت               شبه الظاهر في بن ان               الُمفصِّل هو وجه ال ي، فك وم للمتلق ه مفه ي في الكالم الن شبيه الترآيب
  .لدى البالغيين يعني الوضوح والبيان ) الُمفصِّل(و) التفصيل(مفهوم 

  
  :في اصطالح المفسرين ) الُمفصِّل(و) التفصيل(مفهوم : الفرع الرابع

وم           والت في مفه أتي ان يرصدها من      ) الُمفصِّل (و) التفصيل (لقد آانت للمفسرين مق  للمت
د       صيل عن وم، فالتف ه المفه ل في ى يتكام ا معن ضيف لن ا ت ة علَّه صوص القرآني سيرهم للن ا تف حناي

و   ري ه ا      ((الطب ا فيه ان عم ض بالبي ن بع ضها م اني بع ز المع ة   )٤())تميي تعماله للفظ أن اس  فك
ا،                    ) التمييز( ا يميزه ى م ه ال يج في ذي احت توحي باشتباك المعاني واشتباهها في المجمل الى الحد ال

ة،                 ) التفصيل (وال تحدث عملية التمييز      اني المحتمل ائر المع ين س ى المبتغى من ب ان للمعن إال بالبي
ة الطوسي              ) البيان(فكانت غاية التفصيل هو      اني في الخطاب، وتقترب رؤي إلقصاء اشتراك المع

وم   ري لمفه ن الطب صيل(م ول )التف ي    ((؛ إذ يق يط المعم ي التخل ا ينف اني بم ين المع صيل تبي  التف
راد               ان عن الم سا       )٥())للمعنى، وينفي أيضا التداخل الذي يوجب نقصان البي  فيكون التفصيل تأسي

ا       اني مم ك المع على مقولة الطوسي هو تخليص المعاني من المجمل الذي تداخلت فيه احتماالت تل
رة من                      ه للتفصيل مجموعة آبي د شاطر الطوسي في فهم ه، ولق ان في ه ونقصان البي آل الى إبهام

   )٧( والطبرسي،)٦(ماء تفسير النص القرآني آالزمخشري،عل
ائي، رهم،)٨(والطباطب و)٩( وغي صيل ه بس  (( فالتف ه الل زول مع ه ي ى وج اني عل ز المع  )١٠())تميي

  .المبهم في اللفظ المجمل
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فهاني    ب االص د الراغ صِّل( وح ه  ) الُمف ى ان ن     (( عل بهم م ل والم ه المجم شرح ب ا ُي م
ه               وهذا حد مقتض   )١())الكالم ى قول و اقتصر عل ر مفصَّل فل ه المجمل       (ب غي شرح ب ا ي فحسب  ) م

بهم (؛ ذلك بان    )والمبهم(بقوله  ) المجمل(لكان اوفق للمراد من عطفه على        ة      ) الم ى جمل شتمل عل ي
ابال الن                    ذا ق من االلفاظ الغامضة الداللة التي ترد في الخطاب من غير المجمل فيكون التفصيل به

  .ظ المبهم، والحال ليس آذلك النه مختص ببيان المجمل فحسبُيفسِّر آلَّ انواع اللف
ين           ((بقوله  ) التفصيل( وعرف ابن عطيه االندلسي      ا ب ذآر فصول م التفصيل البيان بان ت

صواب     ز ال ى يتمي باهها حت زال أش ياء وت صيل   )٢())األش راد بالتف ى الم و المعن ُشَبه  (( وه ن ال م
ق              من اإلبهام الذي في الم     )٣())العارضة فيه  ى عن طري ان المعن جمل، فيكون التفصيل عنده هو بي

ى      إزالة ما يشابهه من المعاني لتخليصه من شبهة اشتباه تلك المعاني في اللفظ المجمل،ويمسك عل
باهها  (ابن عطيه االندلسي  في حده للتفصيل قوله     زال اش اني المجمل      ) ت ى ان مع دل عل ذا ي الن ه

ا        متشابهة، وان التفصيل يعمل على ابعاد      ة المقصودة   ( المتشابهات واالبقاء على واحدة منه ) الدالل
ه                            ابن عطي ا ب ان حري ة، فك ه متباين ود في المجمل ان تكون معاني من المجمل،على حين ان المعه

وم      ) وُتزال اشتباهاُتها اوُشبهاُتها    ( االندلسي ان ُيعدِّل عبارته فيقول       ليكون ذلك الصق بمعنى المفه
ر       البي ان التفصيل       من مقولته، على حين ي ا        ((ى الثع رَّق بينه ه ف راد ان اني فُي إذا استعمل في المع

 وبهذا النص نجد الثعالبي أآثر دقة في تعبيره         )٤())وازال اشتراآها وإشكالها فيجيء من ذلك بيانها      
ارة                 ك باستعماله عب سي؛ وذل ه االندل ) وأزال اشتراآها واشكالها   (عن معنى التفصيل من ابن عطي

ى         فهي تدل عل   ذلك الوقوف عل ذر ب ا؛ فيتع ى ان المجمل تشترك معانيه الى حد تحقق االشكال فيه
ل     ي المجم وي ف تراك المعن صفية االش كال وت يح االش صيل لترش أتي التف صود في اه المق ان معن بي

وم              رازي في مفه ا رأه ال ه، الن التفصيل           ) التفصيل (فيظهر بيانه، ويقترب م البي في ه الثع ا قال مم
ه؛    عند الرازي ه   دة من ك  )٥(و افراد الشيء وحده حتى اليكون مختلطا بغيره، لُتستكمل بذلك الفائ  ذل

ا                         ه؛ الن التفصيل آم ة االشكال من ة من المجمل الُتسَتحصل إال بالتفصيل وازال بان الفائدة البياني
صِّ  )٦())التبيين الذي تظهر به المعاني(( يراه القرطبي هو     ا،فيرد الُمف د   الذي بني الكالم الجله ل بع
ان          ((المجمل من اجل     ة البي ذي     )٧())تمييز ابعاضه بعضها عن بعض بانزاله الى مرتب  بالتفصيل ال

 في الكالم، ومن مقوالت المفسرين عموما يمكن القول ان          )٨())تبيين المعاني المجملة  ((يعمل على   
ا                 ا في الكالم       التسالم لديهم يكاد يصل الى شبه االجماع بان المفهوم االصل للتفصيل هو البي ن عم

   .)٩(من معنى
و  ا ل امال فيم د متك ا يمكن ان يع ا مفهوم دموا لن د ق سير ق اء التف ول ان علم سالف نق من ال
اني     تالط المع ة اخ رد الزال ا ي و م ديهم ه صيل ل بعض، فالتف ضا ل والتهم ورصفناها بع ا مق جمعن

سه              ا          المبهمة في الجمل لتبيينها للمتلقي حتى تبرح الشبهه مكانها من نف ل، ام ام المجم ة إبه من جه
ة      ه منزل بهم لُيَنزِّل الُمفصِّل فهو ما ُتَميَُّز به المعاني على وجه التحديد فيخرج بالمجمل من نطاقه الم
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  :في اصطالح األصوليين ) الُمفصِّل(و) التفصيل(مفهوم : الفرع الخامس
اه    د المف ي تحدي الغ ف ام ب اء األصول اهتم ان لعلم د آ ان  لق م التخصصي آ يم؛ الن عمله

ذا                            يهم من ه ا عل ان لزام اظ او التراآيب فك ديدا للتعامل مع دالالت االلف يهم حرصا ش يفرض عل
المنطلق ان يبذلوا جهدا اآبر من غيرهم من العلماء لضبط المصطلح الذي يعبر عن آل داللة من                  

ان نط           ك ب ب؛ ذل رد ام الترآي ى مستوى المف ان عل شخيص    دالالت النص سواء آ م هو ت اق عمله
دِخل في تحرُّج                         ة ُت ذه العملي ا آانت ه الدالالت في النص لُيبنى على تلك الداللة حكم شرعي؛ ولم
داخل                   يا للت ا تحاش آبير عند الوقوع في المحذور؛ آلوا على انفسهم ضبط المفاهيم وإعادة النظر فيه

شدد  _واالختالط فيما بينها ليدرك العاقل او المتلقي         النص        _ بذلك الت ا ب ك المصطلحات ودالالته تل
  .بدقة 

وم    ي عرضهم لمفه د افاضوا ف اء األصول ق د ان علم ذا نج ى ه سا عل صِّل(وتأسي ) الُمف
ى                ) التفصيل(و ) الُمفصِّل (غير انهم آانوا يوردون المفهوم تحت مسميات عدة، إذ يصطلحون عل

ـ  سَّر(ب ارة، و) الُمف سير(ت ان التف ارة اخرى، و) بي يِّن(ت يَّن(و) الُمب اجي ) الُمب ول الب ة، يق ارة ثالث ت
ره          : الُمفسَّر(( ه     )١())ما فهم المراد به من لفظه، ولم يفتقر في بيانه الى غي اه من م معن  والمُُفصِّل يفه

د        ((دون حاجة الى ما يوضحه؛ النه بيان بنفسه فهو    سيره قاصٌد بع ى تف َصد ال ا ُيق ين م يقتضي تبي
ده في ال      )٢())إجماله ـ    إيضاحه وتحدي ى المجمل      (كالم، ف ه معن م من سَّر لفظ ُيفَه ة   )٣())المف  في اللغ

سي     ول السرخ شخيص، يق ه الت ى وج ه      ((عل راد ب رف الم ذي يع شوف ال م للمك و اس سَّر ه المف
ل                     ال التأوي نص؛ الن احتم وق الظاهر وال مكشوفا على وجه ال يبقى معه احتمال التأويل، فيكون ف

رد               )٤())قائم فيهما ُمنقِطع في المفسَّر     ل الي ان التأوي  فنفهم من هذا ان الُمفصِّل اليقبل التأويل؛ ذلك ب
ن    ة م ة عالي ى درج ه عل ه؛ الن رجيح في صِّل ال ت ه والُمف اني في رجيح المع ل لت و قاب ا ه ى م إال عل
ستفاد من الخطاب بالتفصيل هو           الوضوح في المعنى المراد منه من جهة ومن جهة اخرى ان الم

ا تفصيل     البيان القطعي الصادر م    سماوي، ام ن المشرِّع نفسه، فكان هذا البيان جزءا من القانون ال
العلماء والمجتهدين للمجمل فال يعد جزءا مكمال للقانون؛ إذ ال ُيسَتبَعد فيه احتمالية التأويل، فكانت               

رائن          دم الق ا   _ ) تفصيال (عملية تأويل المجمل المنع د        _ من هن م ق اء؛ ال نه ى العلم ائزة عل ر ج غي
  .)٥(لون بغير مراده تعالىيقو

م (بيد ان حد السرخسي للُمفصِّل قابل الن يدخل فيه      اه      ) المحك ه واضح في معن ضا؛ الن أي
وم              ان مفه ا آ ر            ) الُمفصِّل (غير خاضع للتأويل أيضا، من هن انع، وهو غي ر م د السرخسي غي عن

  .* اليقبله)المحكم(يقبل النسخ على حين ان ) الُمفصِّل(جامع أيضا؛ النه لم يذآر ان 
سير   (تحت مصطلح     ) التفصيل (ولقد اورد السرخسي مفهوم         ان التف ده     ) بي و عن ان  ((فه بي

ان فيكون            ه بالبي المجمل والمشترك فان العمل بظاهره غير ممكن وإنما يوقف على المراد للعمل ب
ه استعمل مصطلح             )٦())البيان تفسيرا له   ان ا ( والتفصيل هو بالفعل بيان للمجمل غير ان سير بي ) لتف

  ) .التفصيل(بدال من مصطلح 
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دوا  ذين ح اء األصول ال ن علم صِّل(وم سَّر(تحت مصطلح ) الُمف سمرقندي إذ )١()الُمف  ال
ر شبهة،                 ((يقول   واما حده عند المتكلمين وعلماء األصول فما ظهر به مراد المتكلم للسامع من غي

رد    )٢()) سمي ُمبيَّنا وُمفصَّال    النقطاع احتمال غيره بوجود الدليل القطعي على المراد، وآذا          وهو ي
ـ            ى       ((الزالة الشبهة المتأتية من تردد المعاني في المجمل ف صيغته عل ذي دل ب سَّر هو اللفظ ال الُمف

معناه الظاهر المتبادر منه المقصود أصالة وسبق الكالم له دون احتمال تأويل لكنه يقبل النسخ في         
  .)٤(يص وال يحتمل التخص)٣())عهد الرسالة فقط

سمية    ر ت اء من آث ـ  ) الُمفصِّل(ومن العلم يِّن(ب سبكي  ) الُمب ول ال يَّن هو الواضح ((يق الُمب
ه                             ذي حصل ب دليل ال ر أي ال ك الغي ه وذل ره الي ه بانضمام غي ى من بغيره وهو ما يتوقف فهم المعن

دليل     ) الُمفصِّل ( من هنا يكون     )٥())البيان يسمى مبيِّنا بكسر الياء     يِّن هو ال  المضموني للمجمل     المب
ان           ى المجمل فك ى معن ه عل ة       ((فالُمفصِّل هو ما يستدل ب و متضح الدالل يَّن نقيض المجمل فه الُمب

سه نحو     ان بنف  او )٦())������� ������ ������ � ����((سواء آ
ر   ك الغي سمى ذل ر وي ا(بواسطة الغي د مبيِّ )٧() ))مبيِّن ل يع ان المجم أتي لبي ذي ي الم ال أن الك ا  فك ن

من حيث ان     _ باسم المفعول  _من حيث هو يبين المجمل ، ومبيَّنا مفصَّال         _ باسم الفاعل _ مفصِّال  
يَّن،  و مب ان فه ه البي ع في ذي اوق و ال تكلم ه ـ )٨(الم ر  (( ف اه واضحا وغي ون معن ا يك م لم يَّن اس الُمب

شتبه، و              )٩())مشتبه ر م يمكن في الوقت       وهذا يمكن ان يكون للمفصِّل بلحاظ ان معناه واضح وغي
نفسه ان يكون للمجمل بلحاظ ان معناه قد وُضح بالمفصِّل فهو غير مشتبه، ولقد ادرك األصوليون                

ه         )١٠())يطلق على الُمسَتغني عن البيان    : المبيَّن  ((ذلك بقولهم    ان الن  آالُمفصِّل فهو مستغٍن عن البي
ا ورد علي     ((بيان بنفسه فهو مبيَّن لذلك، ويمكن ان يطلق          ان  على م ين       )١١())ه البي ه تب  آالمجمل الن

  .بالُمفصِّل فهو مبيَّن
وم        وا بمفه د اهتم وليين ق ى ان األص صل ال دم ن ا تق صيل(مم صِّل(و) التف وم ) الُمف ومفه

الُمفصِّل عندهم هو ما ظهر مراد المتكلم به وهو قطعي الداللة  في معناه يرد الزالة شبهة المجمل                  
سخ وال    ل وال الن ل التأوي ـ        وال يقب ه ب طلحوا علي م اص يهم انه ذ عل ا يؤخ ر ان م صيص غي التخ

يِّن (؛ وهو مصطلح اوسع من المفصِّل آما اوضحناه سابقا، وتارة يسمونه بـ             )الُمفسَّر( بلحاظ  ) الُمب
ـ                  سمونه ب يَّن (انه يبين إبهام المجمل، واخرى يطلقون عليه المصطلح باسم المفعول في ك  ) الُمب وذل

  .ذي اوقع فيه البيان، فالخالف لفظي والمضمون واحدمن حيث ان المتكلم هو ال
اين وجهات              ة وتب ى اختالف تخصصاتهم المعرفي اء عل من آل ما سبق من مقوالت العلم

  :يمكن ان نحدد مفهوما متكامال لهما على النحو اآلتي) الُمفصِّل(و) التفصيل(نظرهم تجاه مفهوم 
  :وهو على قسمين) التفصيل(مفهوم 
وهو عملية إيضاح وتمييز ما أبهمه المجمل بالنص على ):  االفراديالتفصيل(مفهوم  -١

احدى محتمالته المستوَعبة فيه بلفظ مفرد واضح آالتمييز او البدل، ومن ذلك قوله 
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قد وردتا تفصيال ) عاما(و) سنة( فنجد ان لفظتي )١( ))����������
 ) .خمسين(و) الف(افراديا؛  النهما لفظتان مفردتان مفصِّلتان للعددين المجملين 

في بنية الخطاب ) جملة(وهو عملية االتيان بترآيب لغوي ): التفصيل الترآيبي(مفهوم  -٢
المجمل لتوارد المعاني فيه دون ترجيح ، ويكون اما مصدرا تقوم بمهمة ازالة شبهة 
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��������(( )هي تفصيل ترآيبي إلجمال ) النار يعرضون عليها( فجملة )٢
 .قبلها ) سوء العذاب(لفظة 

 
  :وهو على قسمين أيضا) الُمفصِّل(مفهوم 

زال به وهو آل ما يشِخص محتمالت اللفظ المجمل بُمتعيِّن ُت): الُمفصِّل للمفرد(مفهوم  -١
الشبهة وُيظِهر مراد المتكلم  على ان يقصد معناه أصالة في السياق؛ الن الكالم مساق 
الجله؛ وهو قطعي في داللته غير قابل للتأويل او التخصيص او النسخ إال ما جرى نسخه 

�������� ��� ���� ��((في عصر النزول فحسب، آقوله تعالى   
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 ).مثله(تمييز ُمفصِّل لمفرد مجمل قبلها ) مددا(فنلحظ ان لفظة 
  
 :وهو على صنفين): الُمفصِّل للترآيب(مفهوم  -٢

 شبهات الدالالت المحتملة في النسبة وهو اللفظ الذي يزيل): الُمفصِّل للترآيب النسبة( مفهوم –أ 
فيحدد معنًى واحدا بيِّنًا لتعلق تلك النسبة المبهمة فيدفع ) المسند والمسند اليه(المجملة بين 

بغموضها ويخرجها من حيز اإلبهام الى نطاق البيان والوضوح،ومنه قوله تعالى على لسان النبي 
 �������� ������ ����� ����� ���) ((عليه السالم(زآريا 

������ ���������� ������ ������ ������ 
���� ��������� ����� �����(( )قد ) شيبا( فنجد ان لفظة )٤

  .فصَّلت إجمال النسبة بين االشتعال والرأس فوضح بهذا إبهام النسبة تحديدا
قد أبهم المراد ) جملة(آيب وهو آل ما يرد على تر): الُمفصِّل للترآيب دون النسبة( مفهوم -ب 

فينأى بها من غموض اإلبهام الى وضوح _ ال في نسبتها_منها لدخول اإلجمال في داللتها عموما 
البيان،وان هذا النوع من الُمفصِّل منه ما يرد متصال فيقع في النص الذي وقع فيه المجمل تباعا، 

���� ������� ����� ���� �����((ومن ذلك قوله تعالى  �  
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������ ����� ������ ����� �������������� 
����� ��� �������� ����� ������ 

بدل تفصيلي من الجملة ) إنما نحن مستهزؤن( فجملة )١( ))���������������
ا وهو ، وان هذا التفصيل جاء لبيان داللة اإلجمال في الجملة قبلها دون نسبته)انا معكم(المجملة 

  .تفصيل ترآيبي متصل
  

وان منه ما يرد منفصال؛ إذ يتحقق بيان المجمل في نص منفصل عن النص الموجود فيه 
���� �������� � ���((ذلك المجمل،وذلك آقوله تعالى  �  

������� ��������� ����������� ������� 
������� ��� �������� ���������  

���������� ����� ���� ������� ��� ������ 
����������  ������������ ����� ������� 

���� �������� ���� �������� ���� ����� ��  
�������� ����� ������� ���������(()الطيب من ( فـ )٢

 �������((في هذا النص مجمل فصَّله تعالى بنص منفصل وذلك في قوله ) القول
������ ������������� ���������� ����� 

���� ������� ��� ������ ����������  
������������ ����� ������� ���� ������ 

�������� � ���� ������� ���� ��������  ���  
����� ��������� �������(( )فاتضح المراد بطيب القول في اية )٣ 

  .الحج بهذا 
  
 

لُمفصِّل للمفرد والُمفصِّل للترآيب دون النسبة من ان يكونا من جنسي الُمفصِّل  ويصلح ا
اليكون مفصًِّال منفصًال ، النه يرد بعد الترآيب ) النسبة(المنفصل،على حين ان الُمفصِّل للترآيب 
  .المجمل النسبة في النص نفسه مباشرة

  
  

غوي واالصطالحي لمفهومي وإذا ما حاولنا ايجاد الصلة الداللية بين المعنى الل
نقول ان المعجميين قد افاضوا في إيضاح المعطى االصل للفظتي ) الُمفصِّل(و) التفصيل(
فحينما نتتبع مقوالتهم الداللية في هذا المنحى سنخلص الى مجموعة من ) الُمفصِّل(و) التفصيل(

) اللسان(و) التمييز(و) عالقط(و) الخروج(و) التفريق: (المعاني اللغوية الى هاتين اللفظتين هي
) التفصيل(وعند النظر في هذه المعطيات سنجد ان لكل منها رابطا وثيقا بمفهوم) البيان(و
يؤول الى ان الُمفصِّل يقوم بمهمة ) التفريق(عند من اصطلحوا عليه من العلماء، فـ )  الُمفصِّل(و

يعد ) التمييز(تكون بيانا له، وان تفريق الدالالت التي يحتويها المجمل لالرساء على واحدة منها 
الغاية األساس والوظيفة االصل من عملية التفصيل التي ترشح معاني المجمل لتميز المراد منها 

  .دون سائرها عموما
  

فيعني خروج المجمل من نطاق اإلبهام الى حيز الوضوح وبذلك ُيقَطع به ) الخروج(اما 
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على ) القطع(ه، وهذا بالضبط ما يمكن ان يقال في معنى دون ان ُيتَرك مأخٌذ للشبهات المحتملة في
يعد هو الُمفصِّل بعينه؛ النه أداة االفصاح والكشف في الكالم عما أبهم فيه من ) اللسان(حين ان 

جهة وعما حاك في نفس المتكلم وأراد اخراجه الى مجال الوضوح والتجلي من جهة اخرى، من 
بانه من باب تسمية ) الُمفصِّل(على ) لسان(لمعجم للفظة هنا يمكن ان يقال في إطالق ارباب ا

الشيء بآلته، وان تفسير الُمفصِّل بلفظة اللسان يعد من اقرب المعاني لمفهوم الُمفصِّل، الن 
الُمفصِّل اليقع إال من المتكلم باإلجمال نفسه، واليكون تفصيال للمبهم إال من اللسان؛ فكان اللسان 

  .مجازامن هذا هو الُمفصِّل 
اما قولهم بان التفصيل هو البيان فان هذا يوحي ان المعجميين آانوا يستشعرون المفهوم 
االصطالحي للتفصيل في إطالقهم لهذا المعنى، الن التفصيل هو فعال عملية البيان للمجمل آما 

  .ثبت ذلك في مفهومه االصطالحي عند العلماء
  

آانت ) الُمفصِّل(و) التفصيل(معجميون للفظتي وبهذا نجد ان االشارات التي تفضَّل بها ال
اللغوي (شديدة الصلة بوجه او باخر بالمفهوم االصطالحي لهما آما رأينا، الن آال االتجاهين 

آان يتمحور على عملية النفإذ بالمجمل من دائرة إبهامه وغموضه الى نطاق ) واالصطالحي
  .بيانه ووضوحه

  
  : بين التفصيل والتقييد والتخصيص االتفاق واالفتراق: المبحث الثاني

وم في الفصل              ال واإلطالق والعم ين اإلجم اين ب شابه والتب اط الت لقد سبق الحديث عن نق
ة          ن جه صيل م وم التف ين مفه ات ب ات واالفتراق ان االتفاق ث بي ذا المبح ي ه نحاول ف األول، وس

  .ومفهومي التقييد والتخصيص من جهة اخرى
  
  

  :ن التفصيل والتقييد والتخصيص االتفاق بي: المطلب األول
ا من جنس               ات (يتفق التفصيل مع التقييد والتخصيص من حيث انه ى حين ان    ) الجزئي عل

د والُمخصِّص من        )١(،)الكليات(اإلجمال واإلطالق والعموم من جنس       ك الن الُمفصِّل والُمقيِّ  ؛وذل
سه      جنس الداللة القطعية على المراد، فال تحتاج الى المزيد من إعمال            النظر والتأمل النها بيان بنف

ا أدوات                           ا جميع د والتخصيص من انه ذا يوافق التفصيل آل من التقيي ا، وبه وهذا هو االصل فيه
ى وفق                  ام عل ذلك اإلبه ه ل ا في دفع بيان ترد في النص الزالة اإلبهام مع االحتفاظ بحيثية آل منهم

تقييد والتخصيص في ان آال منهم يأتي في        طبيعة اإلبهام نفسه، يزاد على هذا ان التفصيل يشابه ال         
ي          ة وه ا اللغوي ذلك مهمته ق ب ى تتحق ة حت ة الخطابي ي البني ام ف ى ورود اإلبه ة عل ة الحق مرحل

أخر                      )البيان( ا يجب ان ال يت ام آم ، الن من المحال ان يرد البيان قبل الُمبيَّن، فال يسبق البيان اإلبه
  .اإلبهام عن البيان

ردا يوضح    وتتفق أيضا من جهة ان  رد مف  آال منها يرد مفردا او مرآبا فمن التفصيل ما ي
ى صيغة                          أتي عل ا ي ه م راد ومن أة االف ى هي معنى المجمل المبهم وآذا الحال للُمقّيد فمنه ما يأتي عل
د         صيل والتقيي ن التف ال م م ان آ ذلك ث ع آ ذا الوض ي ه شاطرهما ف صيص في ا التخ ب، ام الترآي

ن        أتي في                     والتخصيص يمكن ان ترد في ال ه ويمكن ان ت راد بيان ه اللفظ الم ذي ورد في سه ال ص نف
  .نص منفصل عنه فتوضحه وتكشف داللته المبتغاة آذلك

  :وبهذا يمكن القول ان مفاصل التوافق بين التفصيل والتقييد والتخصيص هي
ضاح مضمون  -١ ا إلي ستعان به ة ي ضيات خطابي د والتخصيص مقت صيل والتقيي ان التف

  .لتهالكالم بتحديد دال
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تتسم هذه المقتضيات بسمة الورود االلتحاقي؛ إذ يناط وجودها بوجود مبهم سابق في           -٢
 .النص يستدعيها

 .ان السائد فيها ان تكون ذات داللة قطعية على المعنى المراد -٣
د                        -٤ ارة وق ه ت ه في النص ذات سابق علي تتفق في ان البيان بها قد يكون متصال بالمبهم ال

 .خر تارة اخرىيكون منفصال عنه في نص ا
بهم، إذ يجب                        -٥ د م ا ؛ إذا التحقت بالخطاب إيضاحا بع تشترك في مبدأ سيادة العمل به

 .ترك اإلبهام واالنتقال للعمل بالبيان؛ الن االخير هو المقصود تنصيصا 
رة    -٦ ة م المفردة اللغوي أتي ب ن ان ي ا يمك ضاح به ي ان اإلي ا ف ا بينه اق فيم يجري االتف

 .خرىوبالترآيب الُجملي مرة ا
 

  :االفتراق بين التفصيل والتقييد والتخصيص : المطلب الثاني
ة إيضاح           وم، فالتفصيل هو عملي و المفه اما ما تفترق فيه التفصيل عن التقييد والتخصيص فه
ى حد سواء                   ه عل ة في ا متكافئ ا بينه ة فيم شتبهة متباين وتحديد لما أبهم في المجمل من محتمالت م

يٍِّن ل         ى واحد ب ال                     بتشخيص معن داخل واختالط، ومث َرك في ت سامع دون ان ُيت ه ذهن ال رُّ علي ه يق
الى   ه تع صيل قول  ���� ������� ����� �������� ���((التف

��� ������ ����� ������� ���� ����� ������ 
�������� �������(( )ا ( فنجد ان لفظة     )١ د وردت         ) هلوع ة ق ة الكريم في االي

صَّلها                مجملة الداللة،  ذا ف ا، ل  إذ تتوارد في ذهن السامع جملة معان اليسعه ان يثبت على واحد منه
ه   بحانه بقول  ����� ���� ������� ����� ������ ���(س
������ �������� ������� (   ة ان للفظ ي البي ارة ه ذه العب ان ه ف

ا( ي )٢(،)هلوع صبر، وإذا     (( فه سب والي ر اليحت ابه الفق ي إذا اص ن    تعن ه م ى منع ابه الغن اص
ر  راد من لفظة      )٣())الب ا ( فجاء التفصيل فحدد الم ا     ) هلوع شبهات تكتنفه د ان آانت ال التعيين بع ب

  .دالليا) ٤())هو تفسير سديد والسياق يناسبه((بالغموض، ويرى الطباطبائي ان هذا التفصيل 
  

 )٥(بالشمول،اما التخصيص فهو عبارة عن إخراج البعض المقصود من الجمع المستغرق            
الى        ه تع نص، آقول م ال ن حك ام م راد الع ن أف زء م راج ج  �������� ���((أي إخ

���� ������ ��� ��� ����� ������� 
��������� ����������� ���������� ������� 

���������� ��������(()من مجموع الخاسرين) الذين آمنوا( فاخرج )٦.  
ق             اما التقي  يد فهو عبارة عن تشخيص للماهية المرادة عن طريق تضييق نطاق اللفظ المطل

ة،                   ى سبيل البدلي ستوعبها اإلطالق عل ك     )٧(بالنص على ُمتعيِّن من الماهيات الحرُّة التي ي  ومن ذل
الى    ه تع د قول  ���������� ������� �����������((التقيي
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(()ائعة ف   ) رقبة( إذ جاءت لفظة     )١ ر القرآني                  ماهية ش ة لكن التعبي ة رقب ى اي ق عل ة تنطب هي مطلق
ال      ) مؤمنة(قيَّدها بالصفة    فحدَّد الماهية المرادة دون غيرها فعرف بذلك نوع الرقبة المجزية لالمتث

.  
زاء                    ة اجت وم بعملي ة، والتخصيص يق يس بماهي ى للمجمل ل شخيص معن وم بت فالتفصيل يق

شيوع           من حكم المجم  ) الماهيات(بعض افراد العام     راد من ال وع،بينما التقييد يقوم بعملية تحديد الم
  .للماهية بالنص عليها حصرا

ستوعبها              ة التي ي اني المتباين ع المع ى جمي ه عل م في اما من حيث الحكم فان المجمل اليحك
على سبيل التكافؤ؛ الن نسبة اإلبهام والغموض عالية فيه وال يمكن معها ان يستدل على المراد إال                 

ق                      بالتفصي ام والمطل ا في الع ل نفسه، ذلك بان المعاني فيه متباينة وغير دالة على ماهية متحدة آم
اني        ى آل المع سري عل حتى يشملها الحكم؛ لذا يضعف فيه عامل الحكم على جميع المعاني، فال ي

ى واح                ه معن راد من سامع، وان الم سه ال بال د فيه مع شموله لها؛ الن عملية بيانه منوطة بالمتكلم نف
  .فقط يتضح بالتفصيل 

  
ى المجموع المتفق من حيث                  ا عل ه ثابت م في اما العام فهو مع عدم التخصيص يكون الحك

ون        م فيك ن الحك زءا م ستثنى ج صيص ي شمولي، وبالتخ تغراق ال ة باالس ستثنى(الماهي ) الم
ا ا     إلطالق  ُمخصِّصا، فالحكم في العام يرآز على الكل سريانا ويرفع عن الُمخصَّص الجزئي، بينم

  يكون الحكم فيه اصال جاريا علىكل ماهية ولكن على سبيل البدل 
  .وبالتقييد يرفع الحكم عن جميع افراد الماهية ويثبت على جزء منها

فالتفصيل إخراج المعنى المعيَّن من اإلبهام الثابت، والتخصيص إخراج الجزء من الكل                 
  .الثابت، والتقييد إخراج الكل من الجزء الثابت

إلثبات هذا الفارق ننتقل الى حيز التطبيق القرآني فمن التفصيل قوله تعالى و   
))����� ������� ����������� �� ����������� 

��������� ���� ����������� ���������  
���� ���������� ���� ���������� �������� 

 في االية موجَّه الى جاءت مجملة والخطاب) ميثاقكم( فلفظة )٢( ))�����������
 ولكن هذا الميثاق )٣(اليهود تذآيرا لهم لما أخذ من عهد على اجدادهم وان عليهم ان يلتزموا به،

مبهم فهو يسمح لدخول عدة دالالت فيه دون ترجيح  وهو يحتويها آلها لكنه في الوقت نفسه اليقع 
ذآر سبحانه في ((بحانه باالية؛ إذ عليها باسرها، الن المراد منه معنى واحد فحسب، وقد فصَّله س

 ����������� ��(؛ وبينها صراحة بقوله )٤())هذه االية تفاصيل ذلك الميثاق
��������� ���� ����������� ���������  

���� ���������� ( وهو من التفصيل المتصل ، وقد عبَّر بصيغة الجمع
ضا، الن في قتل الرجل منهم الرجل قتل اليقتل بعضكم بع((ليدل على ان ) انفسكم(و) دماءآم(

ال ((فانه أراد بها ان ) انفسكم( وآذا الحال لـ )٥())نفسه إذا آانت ملَّتهما واحدة ودينهما واحد
يخرج بعضكم بعضا من ديارآم بان تغلبوا على الدار، وقيل التفعلوا ما تستحقون به اإلخراج من 

من حكم اإلبهام عليها الى حيز البيان واالتضاح ) كمميثاق( فهذا التفصيل أخرج لفظة )٦())ديارآم
  .للسامع والمتلقي معا 
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الى       ه تع ي قول ده ف صيص فنج م التخ ا حك  �������������((ام
��������� ��� ���������� ����� ���� 

������������(( )ه         ؛)١ و قول راج وه ى إخ صيص دّل عل ة تخ ي االي ظ ف إذ نلح
سرون           ؛ إذ استثنى  )أمرأته( ال المف ذاب، وق نُج من الع م ت ه (ان اسمها  : (( من أهله امرأته فل ) واهل

ي  وا ف ذين بق ن ال ابرين أي م ن الغ ى م دوم، ومعن ل س والي أه ر وت سرُّ الكف ة ت ت منافق وآان
وط       )٢())ديارهم سالم   ( والمقصود بها امرأة ل ه ال ا، فخّصها             ) علي ة عنه ابٌق في االي ألن الحديث س

ا     دم النج وط                           سبحانه بع ّل أهل النبي ل اة شملت آ ذا نجد ان النج ا، وب وط لكفره ه  (ة مع أهل ل علي
  .وهو حكم الُمخصَّص) امرأته(وهو الحكم العام، بينما رفع حكم النجاة عن ) السالم

ة   ي لفظ د ف م نج ه(ث وط   ) امرأت ى ل دة عل اء العائ دا باله سالم(تقيي ه ال ٌد ) علي ذا تقيي وه
لبقيت اللفظة مطلقة حيث ال يعرف      ) إال امرأة (وقيل  ) الهاء(ُرفعت  باإلضافة فُعِرفت ماهيتها، ولو     

وط        ) الهاء(لفظة مطلقة مبهمة، وبفعل     )  إال امرأة (من هي المرأة فقولنا      رأة ل ى ام أثبت العذاب عل
ا                 ) عليه السالم ( ذا فقولن ه، وبه نُج من أهل ه (وحدها تشخيصا، فهي الوحيدة التي لم ت هو  ) إال امرأت

د،                     مخصِّص للعام  يَّن إال بالتقيي ى، وال ُيب  من حيث االستثناء إال إنه مبهم غير ُمبيَّن من حيث المعن
  .ومن هنا يثبت لدينا ان البيان بالتقييد أآثر جالًء من بيان التخصيص وأقوى 

الى       ه تع ضا قول د أي ة التقيي ن امثل  ������ �������((وم

����������� �������� �������� ��� ����� 

�������� ����������� ��� ������� ������ 

��������(()المطلقة فالكتاب هنا   ) آتاب(فعند النظر نجد في االية أآثر من قيد للفظة           )٣

اب            ((ماهية شائعة قيدها سبحانه بقيد  هو        ة مرفوعة الموضع صفة لكت اه  جمل د ادى    )٤())أنزلن  وق

المعنى     اب ف شخيص الكت ة ت د مهم ذا القي د    ال((ه الى ال من عن د اهللا تع ه من عن م أن مقصود أن ُيعَل

لم        (الرسول   ه و س الى      )٥() ))صلى  اهللا عليه و آل اهللا تع ذلك، ف م ب ا ُأته ه     (( آم ولى إنزال ذي ت هو ال

الى،         )٦())بالوحي على لسان جبرائيل عليه السالم       لذا ُقيِّد الكتاب بالتنزيل ليتبين بانه من عند اهللا تع

رد في النص القرآني ما افيد هذا المعنى المراد، فهذا الكتاب آما يقول الزمخشري         ولو ال القيد الوا   

ذار           ((  دم من الكتب واالن ده سبحانه ،              )٧())انزلناه للبرآات، وتصديق ما تق ه من عن د ان اد القي  فاف

ان؛ وان                          ر ال ينتهي بمرور االزم ر  آثي ه خي ه ومصدق لها،وفي وهو مكمل  للكتب التي نزلت قبل

ارك (لكتاب يتجدد نفعه و هذا  مضمون  القيد الثاني من االية الصفة              هذا ا  ى ان       )٨()مب ًة  عل ، للدالل

                                                 
  ٨٣:  سورة االعراف- 1
    ٤/٤٥٩: التبيان :  وينظر الطوسي  ٤/٣٣٥: البحر المحيط :   ابو حيان االندلسي - ٢

  ٨/١٩١: الميزان :   والطباطبائي ٤٤٤ /٢: مجمع البيان :   والطبرسي ٢/٩٩: الكشاف :    والزمخشري 
  ٩٢:  سورة االنعام- 3
  .٦/٢٠٠: التبيان : و ينظر الطوسي  . ٢/٣٣٣: مجمع البيان  :  الطبرسي -٤
   . ٧/٢٩٦: الميزان :  و ينظر الطباطبائي .      ١٣/٨٠: الرازي التفسير الكبير -٥
  .١٣/٨٠: التفسير الكبير :  الرازي -٦
  ٢/٤٣: الكشاف :  الزمخشري -٧
  .٤/٢٠٠: التبيان :       و الطوسي٢/٣٣٣: مجمع البيان :  ينظر الطبرسي -٨



  

ا                      ا وتعاقبه ى آثرته ة عل ال االم ري اجي معاني هذا القرآن الفكرية والحقوقية  متفجرة  وزاخرة، تث

م                       ه، ويفه سبقه او يلي ذي ي ل ال ل عن الجي ذا    على الرغم من اختالف االرضية المعرفية لكل جي   ه

  .)١())ثبوت الخير على النماء والزيادة: البرآة((؛ الن )مبارك ( آله بوصفه تعالى للكتاب بانه 

ـ        شري         ) مصدق (ثم جاء وصفه االخر ب ل الب ه اليحيط فقط بانجازات العق ى ان لالشارة ال

تي        ى اس ا مضافا ال عابه لكل  الذي يصل اليها الناس بعد نزوله الى يوم القيامة، إنما هو مستوِعٌب له

اتين                 صديقها، وان ه أمر بت الحقائق التي ضمتها الكتب السماوية السابقة، فهو يحتويها ويصدقها وي

صفتين  ب        _ال ائق الكت اء لحق ة ووع ع االزمن ي جمي ه ف شري آل از الب م لالنج قف دائ ه س أي  ان

سابقة د      _ ال صدق بوع ي ي ي لك ا للمتلق يال وبرهان ان دل ضموني، فك ازه الم وهر اعج ثالن ج ه تم

ـ               ه الزمخشري ب ر عن ا عب ذار (ووعيده وهو م ة ال               )االن ه حقيق ه؛ ألن ا ورد في ، والتصديق بكل م

  .مجال أبدا للشك فيها

ه، وان التخصيص                  ى ان التفصيل هو إخراج المجمل من إبهام من هذا العرض نصل إل

ة من الم                شخيص ماهي د هو ت ق  إخراج جزء من العام بالتنصيص عليه خارج الحكم، وان التقيي طل

  .يقع عليها الحكم حصرا ال غير

ن   ا م د بيان صيل اش و ان التف ضا ه د  أي صيل عن التخصيص والتقيي ه التف رق في ا يفت ومم

ام                      التخصيص والتقييد ؛ النه بيان خالص للمجمل فال يدخل في لفظة أي صنف من اصناف اإلبه

ال،    أتي مجم ا ي ن التخصيص م ين ان م ه، علىح أتي مطلق )٢(البت ا ي ه م ي  وان من ضح ف ا ات ا آم

 واإلجمال واإلطالق من جنس المبهمات فإذا اتفق  )٣(السابق، وان التقييد قد يأتي منه مجمال أيضا،       

ى                     ان التفصيل يعمل عل ا؛ ف ى داللتيهم سرب ال التخصيص والتقييد في انهما يسمحان لإلجمال بالت

ا             ان       ازالة ذلك اإلجمال فيهما تأسيسا على خصوصية وظيفته البيانية في الخط ي، وهي بي ب العرب

ان           ه يمكن ان نخلص باطمئن م من التخصيص فان ما أجمل من الكالم، وإذا آان التقييد يبين ما أبه

د درجة في              ه التقيي م يلي ا، ث د مع الى ان التفصيل هو اقوى في البيان واشد من التخصيص والتقيي

أتي التخصيص ف               رة من       الوضوح النه يبين داللة التخصيص إذا آان مطلقا، ثم ي سلة االخي ي السل

  .درجات البيان قياسا الى التفصيل والتقييد
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ي        اٍر ف اق ج ان االتف ك ب ه من األصاالت، ذل د بان ز التفصيل من التخصيص والتقيي ويتمي

اني في اللفظ ،            سا من              )١(اللغة على أصالة عدم اشتراك المع د لي ى حين ان التخصيص والتقيي  عل

  . اللذان يبيناهما هما من األصاالت)المطلق(و) العام(األصاالت وإنما 
ة                    ى إيضاح دالل ا يعمالن عل د في انهم ة    ) الترآيب (ويشترك التفصيل مع التقيي ة ودالل الجمل

ال( ب   ) االفع ي الترآي ة ف سبة المبهم ق الن صيل يوضح تعل ان،  فالتف ة البي ي آيفي ان ف ن يتباين ولك
ارة اخرى،      المجمل تارة ويكشف عن مدلو ل الترآيب المجمل في مضمونه           سبته ت ق ن ال في تعل

فهو إيضاح احداثها المجملة المبهمة لدى المتلقي، اما التقييد فيكون          ) االفعال(اما بيان التفصيل في     
ود              ادة القي ى طرفي            ) الفضالت (بيانا في الترآيب من حيث زي ة الترآيب المقتصر عل ى دالل عل

ى    ) المسند والمسند اليه  (االسناد   ى الترآيب           فان توالي الفضالت عل ري معن نادي يث  الترآيب االس
الى    المطلق ويزيل إبهامه بتحديد ُمتعلِّق معيَّن لذلك الترآيب     ه تع ك قول  ����((المبهم ومن ذل

��������� ������� ��������� ���� 
��������� ���� ���������� ������ ��� 

������ ������ �������������� � ������� �� 
����� �����������(( ) (2 

ر      ) الينفقون(فنجد ان الترآيب     ه ،غي سند الي سند وم مطلق من حيث هو ترآيب متألف من م

ة     ) نفقة(انه سبحانه قيد هذا الترآيب بلفظة        ق بالنفق ا هو متعل المفعول به؛ فتبين ان فعل االنفاق إنم

رة (و) الصغيرة: (ين  بالصفت) ينفقون(دون سواها، ولقد اثرى سبحانه داللة الترآيب المطلق        ) الكبي

، إذ فيهما بيان للنفقة، فقد يظن البعض ان اهللا تعالى ال يثيب         ) نفقة(النهما قيدان يوضحان المتعلق     

صغيرة            رة ام ال  )٣(اال على منفق الكبيرة ،لكن بتقييد النفقة اتضح انها مقبولة سواء آانت منفق الكبي

ا            ما نقص ثوابه عن ثواب ما     ((،ويقصد بالصغيرة     هو اآبر منه، والكبير ما زاد ثوابه عن ثواب م

ا                    )٤())دونه بيله سبحانه، مهم وا في س  ،وفي القيد المبيِّن للترآيب المطلق دعوة الى الناس آي ينفق

ات،                    آان انفاقهم يسيرا فهو خير من عدمه ظنًا منهم بانه سبحانه ال يجزي اال على الكبير  من النفق

ي   ة الت ن األدوات اللفظي أداة      و م ى ب ي  الملغ لوب النف يقت باس ة س تنباط ان االي ذا االس زز ه تع

ة النفي و               د ازال ى بع د و يكون المعن د التوآي االستثناء، و هذا اسلوب يفيد الحصر و القصر و يفي

ة                    االستثناء ان آل نفقة صغيرة او آبيرة يكتب اهللا تعالى لمنفقها احسن من انفاقه، واالنفاق في اللغ

اء و االه صان الفن ال )٥(الك و النق ه أراد أن إخراج الم ه(، و آأن ة )  اهالك ل ن وشجه بدالل ؛ لك

ه آرر النفي                 و ال ( التضاد فجعله آالزارع و هو ينفق البذرة لتكون له  بعد ذلك ثمرة،و يالحظ ان

رة تعماله حرف العطف ) آبي دل اس ة  ) او ( ب ي االي ذآر، و ف سالف ال للتعمق باسلوب الحصر ال
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ة      نلحظ تق  ان سياق االي واله لك م   (ديم السبب على المفعول به الستدعاء االهتمام  به، ول إال آتب له

ه استعمل            ) أحسن  ما آانوا يعملون ليجزيهم       ا يلفت النظر ان ا ( و م االسم الموصول المجمل      ) م

د                  ا بع شويق واالنتظار لم ا (ليكون في هذا التعبير شيء من الت دها        ) م دل التفصيل بع ة؛ لي المجمل

ل         ين ، وان الفع ؤالء المنفق دنيوي له ل ال ى العم ون عل ا يك سن إنم زاء الح ى ان الج انوا(عل )  آ

ذا  الجزاء                           ى ان ه دل عل و ي د في حدث الفعل فه مشحون  بداللة  الزمن الماضي  وهذا الزمن قي

 .سيكون في االخرة و العمل في الدنيا 

ون ( اما لفظ     تثمارا         )يعمل ا اس تثمرها النص داللي د اس أن لفظة             ،فق ك ب ة في الروعة؛ ذل  غاي

رات ام                         ) عمل( ا  سواء االنجاز في الخي درج في االنجاز مطلق في القرآن الكريم  تعطي داللة الت

ل        فداللته  ) يفعلون  ( السيئات ، اما لفظ       �������((االنجاز الذي قد تمَّ يقول عز من  قائ

���� ���������� ����������(( ) بحانه  )١ ر عن   ، فجاء س للتعبي

ة  اة بلفظ ضة الزآ اعلون(اداء فري ل  ) ف ن الفع م الفاعل م ى صيغة اس شتقة عل ون(الم ؛ الن )يفعل

اللفظ               ل (الزآاة  واجبة و بدفعها يتم انجاز العمل فيكون  فعًال؛ ف سياق القرآني        ) َفَع شتقاته في ال وم

وب      (يدل على من     ا لفظ      )اتم  بجهده انجاز المطل إن وروده في     ) عمل (، ام دل    ف سياق القرآني ي ال

ه   ى أن درجا   (عل از مت ستمرا و االنج د  م زال الجه دفع     ) ال ي ة ت ي  االي ي ف شارة الت د ان الب فنج

ه  ان                باالنسان الى العمل المستمر، فتوحي له بانه  مهما عمل من اعمال حسنة ليجزى عليها، فعلي

ذلك  دؤوب في            يعمل أآثر؛ النه  لم  ينجز المراد  بعد و لم  يصل  الى الغاية ال                  اة ، فيكون  ب مرج

ة الفعل             ون   ( عمل الخير، و هذا المعنى تحقق من دالل ذا الفعل في            ) يعمل ستوحاة من ورود ه الم

ا يوضحه ويكشف            ه م دا إذا ورد علي د مقي ق يع السياقات القرآنية ، وبهذا يثبت ان الترآيب المطل

ا في الخطاب           ُيربي الفائدة ويثري    ) الفضلة(عن المراد منه الن القيد       ق من التراآيب معنوي المطل

  .اللغوي 
د في     ا التقيي ال (ام د        ) االفع ك الفعل ويحدده، والتقيي د وقت حدوث ذل ان زمن يقي فيكون ببي

ى زمن                      د من ان ينطوي الفعل عل ا؛ إذ الب بالزمن هو االصل في االفعال واالطالق طاريء عليه

صيغة البن           ) قيد( ا من ال زمن مفهوم ان أعان                 سواء آان ذلك ال ه، ف وارد في سياق ال ه ام من ال ة ل ائي

ذلك مجال اإلطالق من                         ه دخل الفعل ب ى نطاق التجرُّد من د ال ه الُمقيِّ السياق على صرفه من زمن

ذي         ) القيد(، ذلك بان الفعل إذا تجرَّد  من زمنه          ) الزمن( دَّد ال صار مطلقا اليعرف منه الزمن المح

ل     جرى فيه حدث الفعل، وقد يحتاج الفعل   ه وُجِه م حدث ا إذا أبه  احيانا الى التفصيل والتقييد معا فيم
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ا للترآيب          ) االسم (المراد زمنه، اما التخصيص فهو بيان من خواص اللفظ              ع بيان فحسب، فال يق

ال                  واالفعال البته؛ الن العموم الذي يحدده الخصوص من عوارض االسماء ال من عوارض االفع

  ) .التراآيب(او الجمل 

  

  : يمكن ان نلخص نقاط االفتراق بين التفصيل والتقييد والتخصيص باآلتيمما تقدم

ز                    -١ ى حي ام ال ان الحكم في التفصيل هو اخراج اللفظ المجمل من نطاق اإلبه

ات (الوضوح والبيان، اما الحكم في التقييد فهو اخراج الكل           شائعة  ) الماهي ال

ي م ف ين ان الحك ى ح صة، عل دة مشخَّ ة واح ى ماهي صيص عل  والتن

ى الكل                     اء عل ام واالبق م الع ه الحك ع علي ا وق التخصيص هو اخراج بعض م

 .الشامل

  

ان في            -٢ إذا آان التفصيل والتقييد والتخصيص تشترك في انها من أدوات البي

ان حيث ثبت ان التفصيل                     ك البي ة ذل ا تختلف من جه بهم؛ فانه الخطاب الم

 .اأآثرهم وضوحا يليه التقييد ثم يلتحق بهما التخصيص اخير

 

د والتخصيص                   -٣ ى حين ان التقيي ة عل ان التفصيل يعد من األصاالت في اللغ

 .خارجان على مبدأ األصالة

 

ا التراآيب                     -٤ ين بهم ا يمكن ان يب شابهان في انهم د تت إذا آان التفصيل والتقيي

ين ان التخصيص    ى ح ا، عل ان بهم ة البي ي آيفي ان ف ا تتباين ال فانهم واالفع

اظ    خاص بالعام الذي هو من عوار        فقط دون التراآيب     ) االسماء (ض االلف

 .واالفعال

  

  

ومصطلحات ) الُمفصِّل(االتفاق واالفتراق بين مفهوم : المبحث الثالث
  ) :الظاهر، النص، المحكم(الوضوح االخرى 



  

ة             ة بالغ را وعناي ا آبي لقد سبق القول ان علماء األصول من الحنفية قد أولوا االلفاظ اهتمام
ة  ة الدالل اًء ووضوحًاخ(من ناحي ة أصناف هي )ف ى أربع امض عل ظ الغ صنيفهم للَّف ع ت د وق ، وق

ا            )الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه   ( ا مفصَّال في الفصل األول، ام ، وقد جرى الحديث عنه
اء                        اظ الخف سمتهم اللف ة لق ضا موافق ة أي د جاءت رباعي من حيث قسمتهم لداللة الوضوح والبيان فق

ه وبحسبه و ل بمقابل صَّل،والمحكم(هي وآ نص، والُمف اهر، وال د )١(،)الظ ين (( ولق ي ب ان التالق آ
في  _األول والثاني في آل داللة جد وثيق، مثله العالقة بين الثالث والرابع مما جعل الفارز بينهما                 

ب ر الغال ا_ الكثي داخل دائم ع الت م يمن ر صارم، فل نحاول )٢())غي ذا س ي، ل دى المتلق ا ل ا بينهم  فيم
ين      تقصي وجو  ا يحدد        ) الُمفصِّل (ه الشبه واالختالف ب ر بم ا نظف ه، علَّن اظرة ل والمصطلحات المن

  . آل صنف منها عن نظيره بدقة
  
  

  ):الُمفصِّل(و) الظاهر(االفتراق واالفتراق بين: المطلب األول
ه   ) الظاهر (عرف علماء األصول     صيغته               ((بان سامع ب ه لل راد ب  )٣())اسم لكل آالم ظهر الم

ذلك      (( ولكن   )٤())ا ُيعَرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل        مم((فكان   دون ان يكون مسوقا ل
سخ ل والتخصيص والن ال التأوي ع احتم ى م ـ )٥())المعن نفس (( ف ه ب راد من ا دل الم و م اهر ه الظ

ه هو المقصود                     راد من  )٦())الصيغة من غير توقف فهم المراد منه على أمر خارجي، ولم يكن الم
سامع من الخطاب اللغوي                     ابتداًء من  ة يلتقطه ال  الكالم، فنجد من هذا ان الظاهر واضح في الدالل

الكالم الذي يدل على معنى بيِّن واضح، لكن  ((مباشرة دون نظر او معاودة تفكير؛ النه من جنس     
صد   ة لمق ة تابع ل جاءت الدالل صد األول؛ ب ى بالق ذا المعن َسق له م ُي ه ل ى ان دل عل الم ي ياق الك س

ان يتفق مع             )٧())اخر ا نجد ان الظاهر وإن آ ا من جنس اللفظ       ) الُمفصِّل ( من هن من حيث انهم
ة ان   ن ناحي ان م ا يتباين ر أنهم صِّل(الواضح غي تكلم  ) الُمف سوقه الم ث ي ه اصلية حي ون داللت تك

ان                       ة ال اصلية وإن آ ه تبعي قاصدا له ابتداًء من منطلق الخطاب، على حين ان الظاهر تكون داللت
راده من الكالم،                          مفه ًا من م ا أولي م يقصده أساس تكلم ل ر ان الم وما تبادرا من النص الخطابي غي

  .اصلية مقصودة، والظاهر داللته تبعية ملحوقة) الُمفصِّل(فتكون داللة 
الى       ه تع اهر قول ي الظ ة ف ة التبعي ال الدالل  ���������� �����((ومث

������� �� ��������� ��� ��� ������ ��� 
������������ ���������� ���� ������� � 

������� �������� ����� ����� �������� 
������ ������� � ������� � �������� 

�������� �������(( )( فنجد ان األصوليين )٨) ر ى الجزء االخي ون عل يطلق
ة  ن االي ) ������� �������� �������� � �������(م

، وهو معنى يتضح بمجرد سماعه         ) حل البيع وحرمة الربا   (ظاهرا، الن المعنى المتبادر هنا هو       
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انوي الن               )١())وبمدلول اللفظ في الترآيب دون اعمال فكر وتأمل         ى ث ى هو معن ذا المعن د ان ه  بي
ة   ليس هو المقصود االصل من هذا الكال  ) حلية البيع وحرمة الربا   ( م وإنما الحل والتحريم هو دالل

ى االصل المقصود         )٢())لم ُيسق اليه الكالم وفقا لما يؤذن به السياق والقرائن         ((تبعية له    ا المعن  ام
ا  (من االية والذي سيقت اليه فهو التفرقة بين          ى           (()٣(،)البيع والرب ة تضم ال سوق ُيعَرف بقرين وال
، *يساق له الكالم أصالة    ) النص(، الن المعنى في     )٤())الكالم، فيزداد الظهور ويرتفع فيكون نصا     

م               ((فكانت القاعدة في الظاهر هي       ة ول ى قرين ر حاجة ال م من الكالم من غي راد يفه ان الم متى آ
  .)٥())يكن هو المقصود االصلي يعتبر الكالم ظاهرا فيه

������ ��� �������� �����((ومن ذلك قوله تعالى  �� 
��� ����������� �������� �� ���� ����� 

����� �������� �������� ��������� 
�������� (( )فالظاهر في النص القرآني هو داللة حل الزواج والتعدد، غير ان هذا )٦ 

المعنى لم تسق اليه االية أصالة وإنما سيقت ابتداء للداللة على طلب القسط وتوخي الحذر 
آان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتزوجها ضنا بها، (( إذ )٧(مى؛والحيطة في معاملة اليتا

فربما يجتمع عنده منهن عدد اليقدر القيام بحقوقهن، فان خفتم أال تعدلوا في حقوق اليتامى 
 من هنا آانت )٨())فتحرَّجتم منها، فخافوا أيضا أال تعدلوا بين النساء،فانكحوا ما يمكنكم الوفاء به

  . في االية تبعية ال اصليةداللة الظاهر
هو ان الُمفصِّل ال يقبل التأويل والتخصيص ) الظاهر(عن ) الُمفصِّل(ومما يفترق فيه 

يقبل التأويل ان آان (( على حين ان الظاهر )٩(والنسخ إال ما آان قد نسخ منه في عهد التنزيل،
نستدل على ان الظاهر  آذلك ، من هذا )١٠())خاصا، والتخصيص ان آان عاما، آما يقبل النسخ

  .قد يقع عاما وخاصا على حين ان الُمفصِّل اليكون آذلك البته
  :في وجه ويفترق عنه في وجوه هي) الظاهر(يتفق مع ) الُمفصِّل(مما تقدم نصل الى ان 

يشترك الُمفصِّل مع الظاهر في انهما من جنس اللفظ الواضح في داللته فال يطلب من  -١
  .السامع تأمال او نظرا

ان الُمفصِّل يقبل النسخ في عهد التنزيل وآذا الحال للظاهر فهو يقبل النسخ فكانا متفقين  -٢
 .في هذا الوجه

داللة الظاهر تبعية وداللة الُمفصِّل اصلية؛ الن داللة الظاهر لم يسق اليها الكالم أصالة،  -٣
 .على حين ان داللة الُمفصِّل يساق اليها الكالم ابتداء من اصله

ل اليؤدي بيانه إال إذا سبق بمبهم مجمل، على حين ان الظاهر يرد واضحا في ان الُمفصِّ -٤
 .الكالم دون ان يسبقه مبهم

 :ان بيان الُمفصِّل اشد من بيان الظاهر لثالث علل -٥
        ان الُمفصِّل اليقبل التأويل، والظاهر يقبله-أ 

ان الظاهر يقبل             فيقبل التخصيص على حين ) مبهما( ان الُمفصِّل اليقع عاما -ب 
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 .التخصيص؛ إذ يرد عاما احيانا
 .    ان داللة الظاهر تبعية، والُمفصِّل اصلية-ت 

  
  ):الُمفصِّل(و) النص(االتفاق واالفتراق بين: المطلب الثاني

يس       ((يرى األصوليون النص على انه       تكلم ل ما يزداد وضوحا بقرينة تقترن باللفظ من الم
ة       في اللفظ ما يوج    ك القرين ه        )١())ب ذلك ظاهرا بدون تل شاشي بان ه ال ا سيق الكالم      (( وعرَّف م

ذا ان     )٣( وقد وافقه السمرقندي في هذا القول تماما،       )٢())الجله ى   ) النص ( فيفهم من ه اج ال يحت
يق     ى س ى معن ا دل عل نص م سامع؛ الن ال ا لل ون واضحا بيِّن اه ليك ضد معن سياق تع ة ال قرين

  .)٤(هو المقصود من الكالم مع احتماله للتأويل والتخصيص والنسخالكالم الجله أصالة ف
ى                   فالنص يتفق مع الُمفصِّل تأسيسا على مفهومه في انه من الفاظ الوضوح وان الكالم يبن
ذي                  سابق ال ال ال ة في النص يمكن ان نوظف المث ادة إيضاح أصالة الدالل عليه أصالة، ولزي

الى      ه تع و قول اهر وه يق للظ  ����� �������� �������(( س
����� �������� ������ ������� � ������� 

�  �������� �������� �������(( )ه  )٥ ي قول  فف
)������� � �������� �������� ������� ( ى معن

ة النص المقصودة ا                 داء من    ظاهر هو حلية البيع وحرمة الربا وهذه الداللة جاءت تبعا لدالل بت
الم وهي  ادة الوضوح ((الك شارع لزي ه ال صد الي ى ق و معن ا وه ع والرب ين البي ة ب  )٦())التفرق

ة؛ إذ                    ة النص هو القرين وافاضة البيان على معنى الظاهر المتبادر من االية، والذي عزز دالل
ة،  مفهوم التفرقة ونف (( الن   )٧())باعتبار القرينة التي سيق الكالم الجلها     (( يفهم النص    ي المثلي

ة            ة في أول االي ة الكالمي ه بالقرين ل الي ا توصِّ ى ذلك،وإنم لم يكن باعتبار صيغة لغوية تدل عل
)������� �������� ����� ����� �������� 

������ ������� (           شارع والتي تدل الفاظها على تمثيل البيع بالربا، وقصد ال
ثمن؛     ((ة النص، وان  بدالل )٨())هو إيضاح التفرقة بينهما    ع ب ا هو ان البي الفرق بين البيع والرب

أخير في االجل             دل للت ر ب ادة من غي الن الثمن فيه بدل المثمن، والربا ليس آذلك وإنما هو زي
صادق     )٩())او الزيادة في الجنس    سالم  ( واستنادا على هذا الفرق صرح االمام ال ه ال ائال  ) علي ق

ئال  (( ا ل ريم الرب ي تح دد ف ا ش دا  إنم ا ورف روف قرض ن اصطناع المع اس م ع الن  )١٠()) يمتن
  .فتذهب المروءة بين الناس، وهذا المعنى آله مستحصل بفعل داللة النص في االية

وبهذا نجد ان النص يتساوى مع الُمفصِّل في داللته االصلية على حين يفترق عن الظاهر                
ا     ان الظاهر اليخرج بالعبارة عم((بان االخير داللته تبعية و   دلوالت، ام ا من م ا حملت الفاظه
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ا                        شارع بم ى قصد ال النظر ال ا ب دو في ظاهره النص فهو تحميل العبارة مدلوالت أآثر مما يب
وى من وضوحه في             (( في السياق، ثم ان      )١())يظهر من القرائن   وضوح المعنى في النص اق

ا       الظاهر؛ الن النص قصد افادته قصدا أوليا، اما الظاهر فان افادته لم تق              ا وإنم صدا أولي صد ق
  .)٣( اما مناط التالقي بينهما فاحتمال التأويل او التخصيص او النسخ)٢())بالتبعية

ه    دم احتمال ي ع صِّل ف اين الُمف ه يب سخا فان صا ون أويال وتخصي ل ت نص يحتم ان ال وإذا آ
  .التأويل والتخصيص ويشارآه في تقبله للنسخ فقط

منه الى قرب الظاهر من الُمفصِّل مع االخذ        ) فصِّلالُم(مما تقدم نقول ان النص اقرب الى        
ا         ارق بينهم ق والتف اط التواف ين النص والُمفصِّل، وسنجمل نق وارق ب ار وجود ف بنظر االعتب

  :باآلتي
ذا الحال للُمفصِّل،                       -١ ه وآ ساق الجل ة في الخطاب؛ الن الكالم ي ان النص اصلي الدالل

  .على حين ان الظاهر تبعي الداللة
ل  -٢ نص قاب ه   ال الورود علي سخ ب ماحه للن ي س صِّل ف سايره الُمف ي الخطاب وي سخ ف للن

 .آذلك
ان النص اليكون بيانا واضحا إال بقرينة يوظفها المتلقي لمعرفته، على حين الُمفصِّل               -٣

 .اليحتاج الى قرينة إلدراآه في الخطاب
ان النص  السائد في الُمفصِّل انه اليؤدي بيانه إال بوجود مجمل مبهم يسبقه على حين              -٤

ه                      دل علي ة التي ت ة القرين ه بالخطاب بمعرف ال يحتاج الى سبقه بمبهم؛ بل ينجز وظيفت
 .فحسب

ه                 -٥ ه وعدم قبول ة لمعرفت ى قرين اره ال دم افتق نص؛ لع ان ال ان بيان الُمفصِّل اشد من بي
 .للتأويل والتخصيص على حين ان النص يقبل التأويل والتخصيص فيه 

 
  ):الُمفصِّل(و) المحكم(الفتراق بيناالتفاق وا: المطلب الثالث

ى        ((يعد المحكم عند علماء األصول       دهم   )٤())من اقوى مراتب الظهور في المعن  وهو عن
ـ    )٥())ممتنعا من احتمال التأويل ومن ان يرد عليه النسخ والتبديل         ((ما آان    ا دل     (( ف م م المحك

أويال وال تخصيص             ة التحتمل ت ة قطعي سوق دالل سخا على معنى مقصود بال ه،  )٦())ا وال ن  البت
د     )٧())المحكم هو ما ازداد قوة على لُمفسَّر بحيث اليجوز خالفه اصال           ((ولهذا قالوا ان     ه ق  الن

ا هو                         ردد فيم ى اخر او ان يت بلغ درجة من البيان والوضوح ال يجوز معها ان يحتمل أي معن
ة القط                      م يكون من جنس الدالل ا نجد ان المحك ه، من هن شاطر     المراد منه البت ذا ي ة وهو به عي

ا            ((الُمفصِّل، وانه    ال     )٨())من األمور المسلم بها التي اليتطرق اليها شبهة في داللته ر مث  وخي
الى  ه تع م قول ن المحك  ������ ������ � ��� �((ع

ى ثابت                 )٩())������� ذا المعن شك فه ه ال  فان علمه سبحانه باالشياء أمر اليتطرق الي
ك              واضح في االية اليتسرب    ه،ومن ذل ه البت  اليه االرتياب او التردد اوالجهل بمعرفة المراد من
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ـالى     ه تع ضا قول  � ����((و)١())����� � ���� ���((أي
������ �������� ������������(()(و)٢)���� 

��� ������� ���������(()ة  )٣ ا محكم ات دالالته ذه اآلي ل ه ان آ  ف
  .او تردد فيهاقاطعة في مراده فال نقاش 

و                            ه، فه سلم ب ى أمر م ة عل من هنا نلحظ ان المحكم يرد مباشرة في النص القرآني للدالل
ي           ه ف ه يفارق د أن ا مع الُمفصِّل، بي شترك به ذه الخصيصة ي ل او التخصيص وه ل التأوي اليقب
ن       ا يمك ن هن ه وم سخ داللت ن ان ُتن صِّل يمك ين ان الُمف ى ح سخ عل ه الن ري داللت ه اليعت آون

  :باالتي) الُمفصِّل(و) المحكم(خيص وجوه االتفاق واالفتراق بين تل
ن    -١ ا م راد وانهم ى الم ة عل ا قطعّي ي ان داللتهم صِّل ف ع الُمف شترك م م ي ان المحك

  .جنس اللفظ البيِّن 
الورود        -٢ صيص ب ل والتخ سمحان للتأوي ا الي ي انهم صِّل ف ع الُمف م م ق المحك يتف

سخ،    ي الن ان ف ا يفترق ر انهم ا غي ى  عليهم ا عل سخ احيان ضيف الن صِّل يست فالُمف
 .داللته، اما المحكم فيغلق بابه أمام النسخ واليسمح له بالدخول على داللته البته

ل                  -٣ ر قاب ا من الُمفصِّل الن األخي وتأسيسا على السابق فان المحكم سيكون اشد بيان
 .للنسخ بخالف األول

النص القرآني من دون الحاجة                 -٤ رد مباشرة ب بهم سابق        إن المحكم ي ى وجود م ال
ى حين ان  ه يوضحه، عل صِّل(علي بهم) الُمف ) مجمل(مرهون المجيء بوجود م

 . قبله يوضحه لحوقا
 

ين               شبه واالختالف ب ة    ) الُمفصِّل (ومما تقدم بجملته يمكن ان نجمل مفاصل ال من جه
  :من جهة اخرى على وجه العموم باالتي) الظاهر، والنص، والمحكم(و
اظ الوضوح       ) الظاهر والنص والمحكم  (مع  ) الُمفصِّل(يشترك   -١ ا من الف م جميع في انه

  .والبيان ، وان اختلفوا في درجة ذلك الوضوح والبيان
دُّ  ) النص والمحكم(داللة أصلية ويتسالم معه في هذا   ) الُمفصِّل(تعد داللة    -٢ على حين ين

ا في      في داللته؛ النها داللة تبعية غير مقصودة أصالة من ال          ) الظاهر  (عنهم   كالم آم
 .سائر أصناف البيان الثالثة

في انه يتقبل النسخ، بيد انه ينماز منهما في ان          ) النص والظاهر (مع  ) الُمفصِّل(يلتقي   -٣
ا       ) النص والظاهر ( ل والتخصيص ام ذلك      ) الُمفصِّل (يحتمالن التأوي ا وآ فال يحتملهم

) الُمفصِّل (ق عن  الحال للمحكم فهو ال يتقبل التأويل  والتخصيص أيضا غير انه يفتر           
ع           ي جمي ة ف ت الدالل ه ثاب ذلك الن ل ل ر قاب م غي سخ والمحك ل للن ر قاب ي أن االخي ف

 .االحوال
رد في الخطاب مباشرة دون            ) الظاهر والنص والمحكم  (تشترك الداللة في     -٤ ا ت في انه

ى ان                ه، عل بهم تبيِّن بقها بمجمل م ى س ذا الن         ) الُمفصِّل (الحاجة ال ا في ه اليتفق معه
ا من اجل                     شرط وج  ه لحوق رد علي بهم ي وده في الخطاب منوط بوجود ما يسبقه من م

 .بيانه
صِّل(ان  -٥ ن ) الُمف ان م ي البي ة ف د درج نص(اش اهر وال ل ) الظ ال التأوي الحتم

سخ           ل الن ه يحتم م؛ الن ن المحك ان م ي البي أنا ف ل ش ه اق د ان ا، بي صيص فيهم والتخ
  .والمحكم اليحتمله
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  الفصل الرابع
  

  ت اللغوية والنحوية للتفصيل في التعبير القرآني ودالالتهااألدوا
  

ي تعمل    ائل المضمونية الت ة والوس ات الداللي ة من المكون ي جمل ر القرآن ي التعبي شهد ف ن
ا في الخطاب            على اداء المعنى المبتغى لدى المتلقي، وتنشطر هذه المكونات على وفق المراد منه

شاء         احدهما يسير بات : اللغوي على صنفين   أدوات ان ام والغموض في النص آ ة اإلبه اء دالل جاه بن
ى نطاق                    سامع ال د ال ا في الكالم، واخر يأخذ بي ائل تحققهم ام ووس ق او الع داللة المجمل اوالمطل
ة            ة الدالل سامع وهي جلي ذهن ال البيان فيسعى الى تشخيص الداللة وانارة المسلك اليها آي يقدمها ل

د من ان                واضحة المعنى، وإذا آان هذا       الصنف يتقلد وظيفة انتاج الداللة مع شرط الوضوح فال ب
ي اسست   شرطها الت ة منوطة ب ك الدالل وغ تل ا لبل اتيح يتوسل به د مف ائل وأدوات تع ه وس تكون ل
ة ُيعَرف مضمون           عليه، وإذا آان التخصيص والتقييد من اجناس هذا االتجاه فان لهما أدوات لغوي

ا   ان الح ا، وإذا آ ا به ل منهم سامع او    آ يِّض لل ضا ُتق صيل أدوات أي ون للتف ب ان يك ذلك وج ل آ
المتلقي امكانية نيل الوضوح من الكالم حتى يقر على بيان ويرسي عند جالء المعنى، فيخرج من                 

  .عالم اإلبهام الى حيز اضاءة الداللة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :في نطاق اللفظ ) التفصيل(داللة : المبحث االول

ة  صيل عملي ان التف ل إذا آ ان للمجم ي ام  _بي ر االله ستوى التعبي ى م ك عل ان ذل واء آ س
ا يكون                  _ البشري ك الوسائل او األدوات م ا في الكالم، وان من تل ائل يعرف به فال بد له من وس

ان                لفظا فحسب ومنها ما يتعدى اللفظ الى ان يكون أداة تفصيلية مرآبة، وسيختص هذا المبحث ببي
  .ع معرفة داللة تلك األداة واثرها في معرفة المراد بدقة ما آان لفظا من أدوات التفصيل م

  ) :أن(داللة التفصيل بـ : المطلب االول
د                 ) أن(قد ترد في الخطاب اللغوي       بقها، ولق م من مجمل س ا أبه د التفصيل لم المخففة فتفي

ى              سيرية ) أي(توافق جملة من النحاة على انها تقوم بمهمة التفصيل في النص فتكون بمعن  )١(،التف
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ا الناصبة للفعل أي هي             )٢( واثبته البصريون،  )١(وانكر ذلك الكوفيون،   ون بانه ادعى الكوفي ) أن( ف
ا واليصح ان                    (( وُردَّ عليهم بأنه     )٣(المصدرية، ا قبله ى م ره ال ر مفتق ا غي ك بصحيح؛ النه يس ذل ل

ى مذهب البصريين     دة، والكالم عل أويالت بعي سا عل )٤())تكون المصدرية إال بت دم  تأسي ى  ان ع
  .المخففة تفصيلية لذلك وليست بمصدرية) أن(التأويل اولى من التأويل، فكانت 

ى            د          ) أي(وإذ آان النحاة قد علَّلوا اداءها للتفصيل بانها بمعن اه ق ذا االتج ان ه سيرية؛ ف التف
ة، فالمقصود ان           ) أن(جاء لتقريب معنى     ا البياني ة الب      ) أن(في اداء وظيفته وم بمهم ة تق ان  المخفف ي

ا   ((التفسيرية فكانت بمعناها من هذا المنطلق وإال فثمة فروق بينهما فـ     ) أي(آما تفعل    سَّر به أي يف
ول           : آل مبهم من المفرد نحو      ا تق ة آم د اهللا، والجمل و عب د أي اب ات،    : جاءني زي ه أي م ق دم هري

  :قال
  قليوترمينني بالطرِف أي أنَت مذنٌب           وتقلينني   لكن إياِك   ال أ

 ومن ذلك قوله تعالى )٥())وأن ال تفسِّر إال مفعوال مقدَّر اللفظ دال على معنى القول مؤٍد معناه
))�������������� �� ��������������(()فنجد ان )٦ ، 
آتبت اليه : ،وآذلك قولك)يا ابراهيم(ناديناه بشيء وبلفظ هو : تفسير لمفعول) يا ابراهيم(قوله ((

تفسير للمفعول المقدَّر لـ ) قم(حرف دال على ان ) أن(، و)قم(ليه شيئا هو أن قم، أي آتبت ا
ُتفصِّل محذوف هو مفعول به مقدَّر على ان ) أن( نقول ان ما ذهب اليه النحاة في ان )٧() ))آتبت(

يكون ما قبلها بمعنى القول فيه شيء من التكلف؛ ذلك بان عدم التقدير اولى من التقدير وهو 
التفصيلية وما بعدها إن هي إال بيان لمضمون الفعل قبلها فقوله ) أن(ذلك نحسب ان االصل، من 

يكون فيه ) �������������� �� �������������(تعالى 
الن مضمون النداء مبهم في الفعل، فال ) ناديناه(مفصِّل وُمفسِّر لمعنى الفعل ) يا ابراهيم: (النداء

اقرب الى طبيعة اللغة وواقعها _ فيما نحسب_الحقيقي وهذا ُتعَرف طبيعة ذلك النداء ومضمونه 
هذا ) شيء(ثم نقول ان ) شيء(من القول بان ثمة قصور في بنية الكالم تحددت بحذف مفعول هو 

، ثم ان الداللة العامة للسياق التي سيقت فيه االية يعضد ما )أن يا ابراهيم(مفسَّر بالظاهر من قوله 
مفصِّلة لها؛ النه ) أن يا ابراهيم(مجمل المضمون وان عبارة ) ناديناه (ذهبنا اليه من ان الفعل

تعالى في صدد الحديث عن شيء غاية في االهمية والعناية وهو مقياس مدى طاعة ابراهيم وولده 
انه يذبح ) عليه السالم( ووالئهما له سبحانه، فبعد ان رأى ابراهيم ) عليهما السالم(اسماعيل 
وقصَّ تلك الرؤيا على ولده وافق ولده على ان يذبحه، وان مثل هذا ) لسالمعليه ا(اسماعيل 

الحدث يتطلب إبهاما ثم إيضاحا حتى ُتبَعث سمة الجاللة واالهتمام لهذا الموقف؛ الن النفس حينما 
يعمد الى استعماله لضرب من ((تسمع المبهم تتشوق لسماع المبيِّن الن اإليضاح بعد اإلبهام انما 

غة فإذا جيء به في الكالم فانما يفعل ذلك لتفخيم امر المبهم واعظامه النه هو الذي يطرق المبال
من أن يبتدأ التعبير ) عليه السالم( وقد استدعى الموقف الذي آان به ابراهيم )٨())السمع اوال

ية قوله القرآني اوال بالفعل المبهم المجمل حتى يشد السامع ويعظم االمر فاالية السابقة لهذه اال
 )٩( ))����������� ������� ������� ������((تعالى 
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أي آان في صدد اللحظات االخيرة التي يريد بها تنفيذ رؤية الذبح البنه واقعا، فهو بين حبه البنه 
ثم فصله ) ناديناه(وطاعته لربه فكان الموقف عظيما يتطلب جاللة وهيبة لذا جاء سبحانه بالمجمل 

 �������������� �� ��������������((بقوله 
����� ��� ������� ������� � ��� ��������  

������� �������������(( )فنجد ان النص من حيث داللته العامة )١ 
وما بعدها جاءت تفسِّره، إذ وردت لتبين إجمال الفعل ) أن(ال يوحي بوجود محذوف فيه، وان 

آتبت اليه (رهبة وشوقا لمعرفة المراد من غيره، وآذا الحال لعبارة قبلها حتى يكون االمر اآثر 
هي تفصيل إلجمال حدث الكتابة، وهنا البد من ان نشير الى ان ) أن قم(فان عبارة ) أن قم

المقصود بتفصيل الحدث هو مضمونه ال معنى الكتابة نفسها من حيث هي عمل يدوي معروف 
، لكن مضمون تلك الكتابة أي حدثها من حيث الداللة فحدث الكتابة من حيث هي عمل معروفة

التنصيصية مجمل غير معروف أي على مإذا نص حدث الكتابة، أي ان هذا العمل اليدوي ما 
  .مضمونه فكريا ؟

ان تسبقها جملة :حتى تكون تفسيرية وهي ) أن(ولقد وضع ابن هشام جملة شروط لـ 
ة، وان اليكون في الجملة السابقة حرف من احرف يكون فيها معنى القول، وان تتأخر عنها جمل

؛ الن هذا مقول القول المنطوق المعنى القول نفسه، وان )أن افعل: قلت له: (القول فال يقال
  )٢(،آتبت اليه بأن افعل وإال لكانت مصدرية ال تفسيرية: اليدخل عليها جار فال يجوز ان يقال

  
التفصيلية وما بعدها وقد يكون ) أن(م في وبهذا نخلص الى ان النحاة  لهم وجهة نظره

التفصيلية وما بعدها بيان للفعل المجمل؛ الن ) أن(لها قبول ورواج في النص، بيد اننا نرجح ان 
المخففة التخرج من ) أن(هذا اقرب الى التسليم من القول بوجود حذف، وفي آلتا الحالين فان 

  .مهمة البيان التفصيلي لما أجمل قبلها 
  

 �������� �� ���������(( ذلك قوله تعالى  ومن
�������� ������������� ��� ������  

����������� ���� ������� �������� 
�������� �������� ����� �� ��� �������� �� 
�������� ����� ��� ������ �������� �� 

������ ������� ��� (()فعلين مجملين ) نادى(، و)نودوا(الفعل  فنجد  ان )٣
التفصيلية لبيان مضمون ذلك النداء وطبيعته حتى اليبقى مبهما عند السامع، فاما ) أن(وقد جاءت 

فهو موجَّه للمؤمنين في يوم القيامة، ولكن داللة هذا النداء غير معروفة ) نودوا(الفعل االول 
، وهي لفظة اوضح بها سبحانه مضمون ذلك )٤(المخففة) أن(ففصَّلها سبحانه بأداة التفصيل 

فكأنه بشرهم ابتداء بان الجنة امامكم، وان هذا المعنى من ) أن تلكم الجنة(النداء،حيث قال 
فهذا يدل على ان الجنة غدت في مرمى البصر اليهم وقد بشرهم بها سبحانه ابتداء ) تلكم(االشارة 

وما ) أن( لذلك، وثمة ملحظ لطيف في التفصيل بـ قبل دخولهم اليها حتى تطمئن قلوبهم ويفرحوا
قد انطوت على تكريم آبير الولئك المؤمنين في بيان النداء ) أن(بعدها هو ان الجملة التفصيلية بـ 

الداء معنى ) بما(؛ إذ وظفت الباء في قوله )بما آنتم تعملون(أال هو بيان علَّة دخولهم الجنة بقوله 
لجنة هو حسن عملكم في الدنيا، فكأنه تعالى يوحي اليهم بانهم قد السبب أي ان سبب دخولكم ل

دخلوا الجنة بعملهم الخالص دون ان يذآر فضله عليهم في ذلك؛ مما دل على ان الفضل لهم في 
الدخول؛ فيكون ذلك تشريفا منه تعالى لهم في عملية اظهاره لعلة الدخول للجنة وهي منوطة بهم 
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ة وما بعدها لما عرفت هذه الدالالت التشريفية للمؤمنين والتي تنم عن التفصيلي) أن(حصرا ولوال 
  .مدى تقديره وتكريمه وحفاوته لهم سبحانه

في االية الثانية، فلقد ) نادى(فقد فصَّلت آذلك الفعل ) نودوا(الفعل ) أن(ومثلما فصَّلت 
ء مهمة التفصيل في هذه االية الكريمة قد جاءت الدا) أن(ذهب الزمخشري والرازي الى ان 

وما بعدها فإنا سنجد ان في تفصيل نداء اصحاب الجنة ) أن(، وعند اعمال النظر في )١(والتفسير
متلوة بالفعل الماضي مما يدل على ) قد(دقة عالية في صياغة العبارة؛ إذ نلحظ تصدير العبارة بـ 

ما آان يعَدهم ربهم في التحقيق على وجه اليقين؛ وقد عبروا بهذه الحقيقة ألنهم موقنون بإن 
فإنا ) أن(السابق هو حق وهم اآلن قد شاهدوه رؤيا العين، اما إذا تأملنا قليال في عبارة التفصيل بـ 

فقال في ((سنقف على حذف للمفعول في خطاب الكافرين واثبات له في خطاب المؤمنين 
ما (ولم يقل ) اما وعد ربكم حق(وقال في الكافرين ) ما وعدنا ربنا حقا(اصحاب الجنة 

،وذلك ان الكافرين آانوا منكرين الصل الوعد والوعيد وليسوا منكرين لما وعدهم به فقط )وعدآم
لقائل ان (( فاطلق بالحذف ليشمل آل موعود لهم فـ )٢())هل وجدتم ما وعد ربكم حقا: فكأنه قال

وسائر احوال القيامة اطلق ليتناول آل ما وعد اهللا من البعث والحساب والثواب والعقاب : يقول
النهم آانوا مكذبين بذلك اجمع، والن الموعود آله مما ساءهم، وما نعيم الجنة إال عذاب لهم 

 واثبت القيد للمؤمنين بأنهم آانوا يوقنون بما وعدهم؛ فأظهره لذلك َعَلنًا )٣())فاطلق لذلك بالحذف
يقة ما وعدهم اهللا وآانوا يذعنون به أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اعتراف منهم بحق: فقولهم((

   .)٤())ويشهدون بجميع خصوصيات البعث بما قص اهللا عليهم على لسان انبيائهم
على صيغة الماضي على حين انه ) نادى(ومن جماليات التعبير القرآني ورود الفعل 

 زمن حدوث ، ومن ثمة فان)٥(مصروف للمستقبل في الحقيقة وذلك للداللة على انه آائن ال محاله
التفصيل الذي هو بيان للفعل سيكون حاصال المحالة أيضا تأسيسا على انه يمثل المعنى التفصيلي 

  ) .نادى(للفعل 
 �������� ������ ��������((ونظير ذلك قوله تعالى 

���� ���������� �������� ��������� ��  
�������� ������� ��������(()النبي زآريا  تتحدث االية عن)٦ 

اليهم ،غير ان مضمون االيحاء هذا ) فأوحى(إذ خرج على قومه من المحراب ) عليه السالم(
��: (؛ فقال)اوحى(التفصيلية حتى تنير لنا داللة الفعل ) أن(مجمل مبهم، لذا جاء سبحانه بـ   

�������� ������� �������� ( فأمرهم بالتسبيح وقد فهم ذلك بانه
؛ الن الفعل )٧(المخففة ؛ النها هنا آما يقول المفسَّرون قد جاءت للتفسير والبيان) أن(تفصيل؛ من 

خرج اليهم وهو اليتكلم فاوحى اليهم، ((يعني أشار اليهم ولكن هذه االشارة مبهمة؛ ألنه ) اوحى(
 والمراد بالوحي ههنا اليحمل على الكالم؛ بل المراد الرمز واالشارة؛ الن الكالم آان عليه

بعد ان طلب ان ُيوَلد له ولد ) عليه السالم( بداللة قوله تعالى على لسان النبي زآريا )٨())ممتنعا
�� � ������ ����� ����� ����� ���((فبشره به  �  

�������� ��� ��������� ����� ������� 

                                                 
  ٦٩/ ١٤:  التفسير الكبير: والرازي١٠١/ ٢: الكشاف: الزمخشري: ينظر- 1
  ٨٥: التعبير القرآني:   السامرائي- 2
   ١٠٢ -١٠١/ ٢: الكشاف:  الزمخشري- 3

  ٢/١٩٧: الصافي:   والفيض الكاشاني٢/٣٦٦: الجوهر الثمين: شبر:   وينظر
 ١٩٩/ ٨: الميزان:  الطباطبائي- 4
  ٥/٤٩: االمثل: الشيرازي:  ينظر- 5
 ١١:  سورة مريم- 6
   ٥/١٧٠: الكاشف:   ومغنية٣/٩:الكشاف:  الزمخشري: ينظر- 7
  ٧/١١٠: التيبان :الطوسي:  ينظر- 8



  

������ ������(( )( من هنا فسَّر تعالى ذلك االيحاء بـ )١��  
�������� ������� �������� ( والتسبيح ههنا يعني الصالة هللا

، وان عبارة التفصيل هذه توحي )٢(نفسه) عليه السالم(شكرا على ما انعم به على النبي زآريا 
بما تفضَّل اهللا به عليه؛ إذ امرهم بشكر اهللا تعالى وحمده ) عليه السالم(بشدة فرح النبي زآريا 

عليه (، وتشير عبارة التفصيل من طرف اخر الى حاجة النبي زآريا )الذرية(على ما أعطاه وهو 
لمن يخلفه ويحل محله ألداء مهمة السماء من جهة، وإلعانته على قساوة الحياة ) السالم

ومتطلباتها من جهة اخرى، فالحاجة الى الذرية امر ضروري لكل انسان خصوصا إذا بلغ من 
انه ثم فصَّل ليدل على مدى اهمية المطلوب لدى النبي الحياة مبلغا طويال؛ من هنا أجمل سبح

وقوة رغبته فيه الى الحد الذي امر فيه قومه بالتسبيح شكرا هللا تعالى على ) عليه السالم(زآريا 
  .طول اليوم مسارا

������ ��������((التفصيلية قوله تعالى ) أن(ومن امثلة   
�������� ��� ����� ��������� ����� 

�����������  ��� ����� �������� ������(( )٣( 
في االية آما يرى ) أن(فداللة ) انطلق(التفصيلية وما بعدها قد بينت حدث الفعل ) أن(فنلحظ ان 

أي التي للتفسير النه صار انطالقهم للداللته على هذا المعنى بمنزلة ((الطوسي والطبرسي هي 
 وان االنطالق صار بمثابة التكلم )٤())م يصلي أي انا رجل صالحقا: الناطق به، آما يقولون

 فكان )٥())الن المنطلقين عن مجلس التقاول البد لهم من ان يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهم((
انطالقهم يعني انطالق السنتهم، اوانه اراد من معنى االنطالق انهم اندفعوا من المجلس بسرعة 

 ����� ��������� ����� ���(نه وآأن انطالقهم هذا مضمو
����������� ( وبهذا تكون ،)في النص القرآني مفسَّرة لحدث االنطالق، ) أن

وانطلق المأل منهم شيئا : (واليمكن ان تؤوَّل بمحذوف آما يذهب النحاة الن في هذا تكلُّفا فال يقال
را لشيء محذوف؛ الن في هذا التقدير وما بعدها تفسي) أن(على ان تكون ) أن امشوا واصبروا

  .نوعا من الُبعد وتحميال للنص بما اليطيق 
المخففة تعد أداة تفصيلية لمضامين االفعال قبلها، وهي على ) أن(من هنا نصل الى ان 

يمكن ان ُينَظر اليها ) أن(هذا القول اسلم من القول بالتأويل والحذف آما يذهب بعض النحاة، وان 
ات التفصيل اللفظية فيما لو ُعدَّت اشارة او وسيلة تنبيء المتلقي بانها تفصيل ابتداًء ثم أداة من أدو

يأتي ما بعدها معها لبيان مضمون الحدث المجمل قبلها، وفي الوقت نفسه يمكن ان ينظر اليها 
ة الن على انها أداة تفصيلية ترآيبية إذا لم تؤخذ بمعزل عمَّا يليها من ترآيب؛ فتكون بهذا صالح

  .معا) الجملة الُمفصِّلة(او المرآب) اللفظ الُمفصِّل(تكون أداة للتفصيل المفرد 
  ) :ضمير الفصل(داللة التفصيل بـ : المطلب الثاني

ضمير رفع منفصل يتوسط بين المبتدأ والخبر : لقد حد النحاة ضمير الفصل بانه
ة افضل من، ونحوه مما اليقبل االلف والذي يقارب المعرف((، )٦(المعرفتين او المقاربين للمعرفة

والالم، ويسميه اهل البصرة فصال واهل الكوفة عمادا؛ النه يعتمد عليه في الفائدة، وذلك يتبين ان 
 فيكون أداة لفظية لبيان المراد من ان ما بعده خبر ال نعت، اما تسمية )٧())الثاني ليس تابعا لالول
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انه فصل بين (( الذي يدل على )١())عندنا هو البيانفالن الفصل .... اهل البصرة له فصال((
الخبر والنعت وقيل النه فصل بين الخبر والتابع؛ الن الفصل به يوضح آون الثاني خبرا ال تابعا 

يسمونه دعامة النه ُيدَعم به الكالم أي (( ولقد مال بعض نحاة الكوفة الى ان )٢())وهذا احسن
اشترط الجمهور ((يز المعنى بدقة فيقوى لدى السامع، ولقد  من حيث ان بفعله يتم)٣())يقوى به

 )٤() ))الـ(في ان يكون االول المبتدأ معرفة واما الثاني الخبر فمعرفة او آالمعرفة في انه ال يقبل 
مطابقا ما قبله باالفراد والتثنية والجمع والتذآير والتأنيث والتكلم ((ويجب ان يكون ضمير الفصل 

������� ���� ����(( آقوله تعالى )٥())والخطاب والغيبة  
����������(()٦(.  

بحسب ) الدعامة(و) العماد(و) الفصل(فنلحظ ان تسمية النحاة لهذا الضمير بضمير 
اختالف انتماءاتهم في الفكر النحوي انما توحي بوضوح الى ادراآهم للوظيفية التفصيلية البيانية 

 )٧())ازالة اللبس بين النعت والخبر في المعنى((، وهي التي يؤديها هذا الضمير في الخطاب
 فهو فصل النه يميز الخبر من )٨())االعالم من اول وهلة بكون الخبر خبرا ال صفة((وعملية 

النه يدعم ) دعامة(النه ُيعَتَمد عليه في اداء مهمة الوضوح في المعنى، و) عماد(إجماله بالنعت، و
 للمتلقي؛ النه يعمل على ابانة  خبرية المبتدأ فيكون بهذا مضمون الجملة بما يوضحها جليا

تفصيال للمبتدأ من حيث إيضاح ان الذي يليه هو مسندُه النعتا له؛ من هنا فهو يحدد للمبتدأ معناه 
، اما إذا ترك المبتدأ بال )صفة(ويشخِّصه بتخليصه من التردد بين اسناديته وتبعية ما بعده اليه

اإلجمال سوف يتسرب اليه من ناحية التعلق بما يليه ذلك بأن ثمة فارقا بين توجيه داللي ؛ فان 
النعت والخبر  فيما يخص نسبتها الى المبتدأ في ان الخبر يكتمل به المعنى مع المبتدأ ويشكالن 
معا حاال مضمونيا معينا يدل على الثبوت واالقرار، على حين ان النعت تابع يضفي خصيصة 

دأ من سائر خصائصه العامة، وبذلك اليشكل مع المبتدأ حاال مضمونيا يتصف داللية على المبت
بالثبوت الداللي، ومما سبق يمكن ان يقال ان ضمير الفصل يعمل على تحديد نسبة ما بعده لما 

الذي وقع فيه اإلجمال من ناحية تعلقه بما بعد ضمير الفصل،فالمبتدأ مجمل من باب ) المبتدأ(قبله 
ليه والخبر يمكن ان يعد مجمال أيضا من حيث امكانية حسابه على الخبرية او النعتية التعلق بما ي

  .في الوقت معا
ومن االمثلة القرآنية على التفصيل بضمير الفصل قوله تعالى 

))���������� ������ ����� ���� ��������  
������������ ���� �������������(( )نلحظ ان )٩ 

: فصال) هم(((لتفصيل تعلق المبتدأ بما بعد الضمير، فاورد ) هم(ني قد استعمل التعبير القرآ
الداللة على أن الوارد بعده خبر ال صفة، والتوآيد، وايجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند : وفائدته

دأ خبر لـلمبت) المفلحون(؛ لذا فصل الزالة اإلجمال المتأتي من التردد بان لفظة )١٠())له دون غيره
هم الناجون الذين ادرآوا ما طلبوا عند اهللا باعمالهم ((ال صفة والمقصود بـ ) أولئك(

  .الذي حدد المتعلِّق) هم(فاخبر عنهم بذلك بفعل الضمير )١١())وايمانهم
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 ��� ������ ����� ���((ومن أمثلته قوله تعالى    

�������� �������� ������������ ���� 
����������� ����� � ������  ������������ 

���� ������ �����(( )لرفع اإلجمال ) هم وقود(فقد فصَّل سبحانه بقوله ) ١
صفة لهم، وهو اليريد ذلك، بل بين بالتفصيل ليدل على ان اولئك ) وقود النار(من ان يكون قوله 

 وفي ضمير الفصل الُمبيِّن داللة )٢())هم حطب النار تتقد النار في اجسامهم((هم الوقود نفسه أي 
فهو النهاية في شرح العذاب ، فانه ال ((ترهيب وترويع بكونهم الوقود نفسه للنار ، وهذا ابلغ قول 

 وورود التفصيل في االية )٣())عذاب ازيد من أن تشتعل النار فيهم آاشتعالها في الحطب اليابس
وانه اوضح انهم لن تغني عنهم اموالهم وال بهذا الضميراقتضاه السياق فالحديث بدأ بالكفار 

) اموالهم(اوالدهم من اهللا شيئا، ونلحظ دقة االستعمال القرآني وروعته في انه اورد لفظة 
آليهما جمعا مضافا ليدل على العموم؛ فيكون المعنى ان آل اموالهم واوالدهم على ) اوالدهم(و

 تعالى، وهذا يعبر عن شدة غضبه سبحانه وجه الشمول دفعة واحدة لن تغني عنكم شيئا عند اهللا
منهم الى الحد الذي لو أعَطوا أعز ما تهواه انفسهم لن يتقبل اهللا منهم البته، فكانت داللة هذا 
السياق انسق واوجب؛ الن يأتي بضمير الفصل في نهاية االية؛ ليبين به ان هؤالء القوم هم وقود 

  .ا فيعرف مقرهم ونهايتهم التي يؤولون اليها اخيرا  النار انفسهم ؛ لكي تتوثق الداللة تشخيص
  

 �� �� � ����� ��� �������((ونظير ما تقدم قوله تعالى 
��������� ���� �� ���������� � ������� 

���� �������� ���������(( )هو( نجدُه فصَّل بضمير الفصل )٤ (
ما ال يضرهم وما ال ينفعهم انه ضالل بعيد، ليبين أن الذي يفعله المشرآون من الدعوة إلى 

وليس صفة تابعة له،ويعضد هذا استعماله ) ذلك(فأوضح أن الضالل هو خبرمسند الى المبتدأ 
التي يعبر بها دالليا عن غير العاقل، ومن يدعو غير العاقل فال يدعو ) ما(للتعبير عن المدعو بـ 

بنفي ) ما اليضره(انه سبحانه قد اردف النفي االول إال الضاللة وال يكون إال في ضاللة ثم نلحظ 
من دون االقتصار على مهمة العطف بالواو؛ الداء وظيفة اشراك ) ما الينفعه(ثاٍن وهو 

ولو فعل لدل على النفي غير ) ما اليضره وينفعه(المعطوف بالنفي عطفا على ما قبله، فهو لم يقل 
مرة اخرى،وذلك ) ال(و) ما(فاعاد ) ه وما الينفعهما اليضر(انه سبحانه صاغ المراد على قوله 

النها تدل ) ما(فكأنه نفي مستقل، ولشمول الجميع باعادة ) ال(لزيادة التوثيق في النفي اوال باعادته 
على العموم فيكون المعنى ان آل الذين تدعونه من االصنام لينفعوآم لن ينفعوآم،وان آل الذين 

 يضروآم، من هنا نفهم ان المشرك منهم إذا دعا االصنام آلها تدعونهم خوفا من ان يضروآم لن
مرة واحدة لنفعه لم تنفعه، وان دعاها آلها مرة واحدة خوفا من ان تضره لن تضره،الن النفع 

، )هو(والضرر ليس بيدها وانما هو بيد الخالق اهللا تعالى، فهذا المعنى يؤيد مجيء ضمير الفصل 
الذي يفعلون؛ بل أن ذلك هو الضالل ) ذلك(ل البعيد هو صفة لـ النه تعالى ال يريد أن الضال

عظم ضاللهم (( البعيد نفسه، وحقيقته الكاملة،فهو الضالل الحق وال ضالل بعده، فالتفصيل افاد 
  . باهللا تعالى )٥()) وآفرهم 

  
مما تقدم نصل الى ان ضمير الفصل أداة لفظية من أدوات التفصيل ترد في النص فتزيل 
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بهة عن إجمال المبتدأ لتردده  في تعلقه بما بعده، فُينصِّص ضمير الفصل تعلُّق المبتدأ بما يليه الش
،فيؤلف مع الخبر معنى متكامال يدل على الثبوت دون ان يبقى ما بعد )الخبر(فيبين انه مسنده وهو

  .المبتدأ مجمال في تعلُّقه بما قبله
  

  :بيانية ال) من(داللة التفصيل بـ : المطلب الثالث
ابتداء الغاية، التبعيض، العموم، تخصيص : في الخطاب اللغوي بعدة معان منها) من(تأتي 

، بيد انها فضال عن هذه الدالالت )١(العموم، بمعنى الباء او على او في، وقد تكون سببية أيضا
؛ إذ )٢()من التبيين(التي تؤديها في النص ترد للتفصيل أيضا، وهي التي تسمى لدى العلماء بـ 

تفسيرا له، وتوقع اسم ذلك المجرور ) من(يصلح ان تكون ((تعمل على ازالة إبهام المجمل الذي 
عشرون : انه االوثان، ولعشرين انها الدراهم في قولك: على ذلك المبهم، آما يقال مثال، للرجس

بعِّضة ؛الن ُم) من(فان أشرت بالدراهم الى دراهم معينة اآثر من عشرين فـ ..... من الدراهم
جنس الدراهم فهي مبيِّنة لصحة اطالق اسم المجرور :العشرين بعضها، وان قصدت بالدراهم 

البيانية تؤدي دالليا في الخطاب وظيفة التمييز فهي بمكانته، ) من( ويبدو ان )٣())على العشرين
انها تفترق عن  غير )٤())ليبين ما قبله من إبهام ذات او نسبة) من(متضمن معنى ((الن التمييز 

في انها معه مضََّمَنة وهي هنا ظاهرة،ولربما آان لها في ظهورها شيٌء من زيادة ) التمييز(
يؤتى بها للتنصيص على التمييز، اما النصب فقد ) من(الظاهر ان ((الداللة على التمييز؛ إذ 

فقولك ) ن خطيبما احسنه م(و) ما احسنه خطيبا: (يحتمل التمييز وغيره احيانا، وذلك نحو قولك
فهذا ) آفى به شاعرا: (فقد نصت على التمييز، وتقول) من(يحتمل الحال والتمييز، اما ) خطيبا(

في ) من( وبهذا نجد ان )٥())تعين انه تمييز) من شاعر: (يحتمل الحال والتمييز، فإذا قلت
لة على التمييز ظهورها تحقق داللة التنصيص والتعيين على التمييز ومن هنا تكون لها زيادة دال

حسبك بزيد رجال، واآرم بزيد فارسا، وما : فاما قولهم:((آما اسلفنا، ويسند ذلك قول ابن السراج 
: حسبك به من رجل واآرم به من فارس،وهللا دره من شاعر، وانت ال تقول: اشبه ذلك، ثم تقول

يلتبس فيه التمييز عشرون من درهم،؟ وال هو أفره منك من عبد، فالفصل بينهما ان االول آان 
أآرم به فارسا، وحسبك به خطيبا، : لتخلصه للتمييز، أال ترى انك لو قلت) من(بالحال فأدخلت 

آم ضربت رجال وآم ضربت من رجل جاز ذلك؛ : لجاز ان تعني في هذه الحال ؟ وآذلك إذا قلت
آم مرة :  أردتآم ضربت رجال؟ ولم يدِر السامع: قد يتراخى عنها مميزها، فانت قلت) آم(الن 

 النها عملت على )٦())قد ازال الشك) من(ضربت رجال واحدا، أم آم ضربت من رجل، فدخول 
  .تفصيل المراد بدقة

 ������((ومن دالالتها التفصيلية في التعبير القرآني قوله تعالى 
�������� ������ ���������� ������ 
�������� ������� ���� �������� �������� 

���� ��������  ���� ������ �������� ����  
������(()فنجد ان االية مساقة لبيان مدة االفطار من اليوم غير انه سبحانه اباح االآل )٧ 

 ������ ���������� ������: (والشرب للناس ثم قال
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�������� ������� ���� �������� ��������  (
تحمل داللة نهاية الغاية فهي بمعنى الى هذا الحد من الوقت غير ان بيان الخيط هنا ) حتى(و

من (االبيض من الخيط االسود مبهم غير واضح فهو يتردد في امور آثيرة، لذا جاء سبحانه بقوله 
الداء مهمة التفصيل حتى يتبين الوقت المحدود لذلك االآل والشرب، ) من(فاستعمل ) الفجر

 ���������� ������(فسَّر مجمل قوله تعالى  (()من(فنجده بـ 
������ �������� ������� ���� ��������  

�������� ���� ��������  ( إذ لوال)لبقي الكالم االول ) من الفجر
 ولما َعَرف الناس ذلك الوقت فتذهب الفائدة مضمونية التي ُأسست عليها )١())على تردده وإجماله

بقوله ) من(ذلك الوقت تأسيسا على داللة ) عليه السالم(، ولقد اوضح االمام الصادق االية اصالة
من (، وما يشد انتباهنا هو انه سبحانه قد اآتفى بقوله )٢())هو بياض النهار من سواد الليل((

ان بيان ((بيانا للخيط االبيض ولم يبين الخيط االسود، وذلك آما علل الزمخشري من ) الفجر
يعني ان المفطر عليه ان يكف عن الطعام والشراب ) من الفجر(، فقوله )٣())بيان لالخراحدهما 

عند رؤيته للفجر بالظهور أي في الوقت الذي يسعه فيه فجرا ان يميز الخيط االبيض من الخيط 
ان القدر الذي يحرم االفطار ((االسود إن آان بيده، وقد يراد من تشبيهه النهار والليل بالخيط هو 

 )٤())من البياض يشبه الخيط وهو اول ما يبدو من بياض النهار آالخيط الممدود دقيقا ثم ينتشر
التفصيلية في النص لما تحدد الوقت ولبقي الناس في ) من(فيشع نوره في وضح النهار، ولوال 

نه تردد وتحرج في معرفة الوقت الذي ينتهي فيه االفطار ويبدأ فيه الصوم من اليوم؛ فازال سبحا
  .البيانية ) من(هذا الحرج وهذا التردد بـ 

 ���������� ����((ونظير ذلك قوله تعالى في عذاب الفئة الضالة 
��� �� ����������� � ��� ������ ����� 

�������� ���������������� ������� ������  
� ������ � �������� �������(( )عرضه  فنلحظ انه تعالى في )٥

التفصيلية ) من(فجاء بـ ) من الغمام(للعذاب الذي يأتيهم في الظلل قد اوضح تفصيال بقوله 
جملة انشائية المبنى خبرية المعنى النها وإن آانت ) هل ينظرون(إليضاح امر ما، وقوله 

 )٦())هل استفهام بمعنى النفي((االستفهامية، فإنها تدل على النفي في الحقيقة فـ ) هل(مصدرة بـ 
وهذا يوحي الى ان عذابه تعالى يأتي سريعا آلمح البصر فهم ما ينظرون إال يأتيهم العذاب على 

ما تنظر إال ان آتيك، أي ال تشعر : حين غرَّة؛ ذلك بأنك إذا اردت ان تهدد وترعب احدا تقول له
را في نفس للحظة ما إال أنا على رأسك معاقبا، فيكون هذا المعنى اوسع صدى واعمق داللة واث

فاظهر اسمه صراحة ) يأتيهم اهللا(المتلقي؛ النه يترآه مترقبا خائفا على الدوام، ثم انه تعالى قال 
، وهذا الظهور له تعالى يشير بوضوح الى مدى غضبه من هؤالء القوم الى )٧(والمراد عذاب اهللا

ظمة االمر، نقول ان جميع الحد الذي يتولى عملية تعذيبهم هو بنفسه والمالئكة معه وهذا ُينبيء بع
حتى ) من الغمام(البيانية التفصيلية بقوله ) من(هذه الدالالت الترهيبية في النص أوجبت مجيء 

الن الغمام مضنة : ، قلت!ِلَم يأتيهم العذاب من الغمام ؟:فإن قلت ((اليكون امر العذاب مبهما 
شر إذا جاء من حيث ال ُيحتسب آان للرحمة فإذا نزل منه العذاب آان االمر افضع وأهول، الن ال

أغم، آما ان الخير إذا جاء من حيث اليحتسب آان ايسر، فكيف إذا جاء الشر من حيث يحتسب  
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 الذي هو )١())الخير، لذلك آانت الصاعقة من العذاب الُمستفَضع لمجيئها من حيث يتوقع الغيث
  :يتينالبيانية في النص غا) من(خير ونعمة لهم، فحقق التفصيل بـ 

بيان جهة العذاب وهو الغمام الكائن في السماء، وإذا ما ُصبَّ عليهم العذاب من السماءفال  -١
لتعطي معنى ) من(سبيل الى الهروب منه فحيثما يولوا في االرض تدرآهم السماء، فجاءت 

عدم القدرة على التخلص من العذاب البته، فال يستطيعون ذلك وال يكادون، آما اوضحت 
 غضبه تعالى تناغما مع الداللة العامة للسياق التي تتمحور على داللة غضبه عظم) من(

 � ������ �������(تعالى على هؤالء القوم ويعضد ذلك أيضا قوله 
������ � �������� ������� ( حيث استعمل الفعل)قضي (

ا انتم عليه من بصيغة الماضي للداللة على ان هذا العذاب واقع المحاله إن بقيتم على م
� ������(الضالل والكفر، فكأن االمر قد حصل وهو يخبر عنه اآلن، اما قوله   

�������� ������� ( فنلحظ ان في العبارة عدول عن االصل إذ قدم
واالصل تأخيره، غير ان تقديم الُمتعلِّق افاد داللة ) ترجع(على الفعل ) الى اهللا(الُمتعلِّق 

 الشؤون جميعها مرجعها الى اهللا وحده فحسب وال شريك له في ذلك التخصيص بمعنى ان
  .البته

) من(البيانية دل على أن العذاب قادم من الغمام وفي الغمام؛ الن ) من( ان التفصيل بـ  -٢
تحتمل ) غماما(يأتيهم اهللا في ظلل غماما، لكانت لفظة : نصصت على هذا المعنى، ولو قال

ان اهللا تعالى يأتي بظلل على هيأة الغمام، ) الحال(يكون في الحال او التمييز، فالمعنى 
وليس بالضرورة ان يكون هذا الغمام مصدره من السماء فقد ُيثير اهللا تعالى بقدرته غبارا 
من االرض ويرفعه فوق الرؤوس فيكون ظلال فيه العذاب، على حين ان التمييز يعطي 

ن العذاب الذي في الظلل انما هو في الغمام هو الغمام فيبين به تعالى ا) الظلل(معنى ان 
من السماء النه ) الظلل(ومنه، وان الغمام موضعه في السماء فكان من هنا مجيء العذاب 

لينصص ان الظلل من الغمام أي ان العذاب من ) من(هو الغمام نفسه؛ لذا جاء سبحانه بـ 
سماء فيكون ذلك اقسى وقعا الغمام الذي هو في السماء؛ ليكون موضع العذاب قادما من ال

عليهم واشد ألما وحسرة في قلوبهم،الن العذاب قد جاء من حيث يتوقعون مجيء الخير، 
فهو يحتمل ان جنسه من ذهب، ويحتمل ان خاتمك ) هذا خاتمك ذهبا: (((وهذا شبيه بقولك

 )وهذا خاتمك قرطا) (هذا حطبك رمادا: (اآلن هو في حال ذهب أي غير مصوغ، آما تقول
 ففي قولك انه من جنس الذهب آان تمييزا إلبهام مرجعية الخاتم الى )٢())أي اصبح قرطا

أي معدن هو، اما في قولك بان لديك خاتما هو في حال ذهب غير مصوغ فانه يدل على 
تعين ان ) من ذهب(الحال أي لديك خاتم لكن هيأته اآلن ذهب غير مصوغ بعد، فإذا قلت 

بأنه من ) الظلل(فان المراد هو تمييز ) من الغمام(ير، وآذا الحال لـ المراد هو التمييز ال غ
 . السماء، وليس المراد أنه على هيأة الغمام 

البيانية ترد إليضاح وتنصيص ان ما بعدها هو تمييز خالص ) من(مما تقدم نصل الى ان 
  .ى وتحديدهفينكشف بها االمر ويزال اإلبهام؛ النها أداة لفظية من أدوات تفصيل المعن

  ) :التمييز(داللة التفصيل بـ : المطلب الرابع
يعرف النحاة التمييز على انه اسم نكرة فضلة يرد لرفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة او 

 ويبدو ان علماء النحو قد )٣(،)من(إبهام جملة وقع اإلجمال في نسبتها ويكون متضمِّنًا معنى 
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اء اللغوي حينما حدوه بهذا المفهوم، ويسند ذلك اطالقهم جملة استشعروا وظيفته الداللية في االد
وتبيين ، يقال تمييز وُمميِّز((من االسماء عليه توحي بمهمته المضمونية في الخطاب منها انه 

 وهم بهذه المصطلحات يقتربون آثيرا من المصطلحات التي اطلقها )١())وُمبيِّن، وتفسير وُمفسَّر
آما سبق الحديث عن ذلك، فالتمييز تأسيسا على ) الُمفصِّل(و) صيلالتف(علماء االصول على 

مفهومه في الفكر النحوي يعد من اهم األدوات التفصيلية التي تعمل في الخطاب اللغوي على 
إيضاح إبهام المجمل سواء آان مفردا او جملة ، ونلحظ من خالل مفهوم النحاة للتمييز ان التمييز 

  )٢(:يأتي على قسمين
  ) .تمييز المفرد(يز يعمل على تفصيل إجمال المفرد وهو ما يسمى بـ تمي -١
 .الترآيبية) تمييز النسبة(تمييز يعمل على تفصيل إجمال نسبة الجملة وهو ما يسمى بـ  -٢

  ) :تمييز المفرد(داللة التفصيل بـ : الفرع االول
ي المقادير إن تمييز المفرد يأتي مفصِّال السم مجمل قبله سواء آان ذلك اإلجمال ف

، فيزيل ذلك اإلجمال ويحدد المقدار او العدد او )٣(وشبهها وبعد االعداد وبعد ما هو فرع له
معروفة من حيث ) أقة(فان لفظة ) اشتريت أقة عسال: (ماشابهها، من ذلك قولك في المقدار

) عسال( ؛ فجاءت لفظة)أقة(الوزن الحسابي لها بيد انها مجملة من حيث معنى ما آان مقدراه 
واما في المفرد فنحو : ((ففصَّلت ذلك اإلبهام وبينته، يقول ابن يعيش في تفصيل المفرد بالتمييز

فالتمييز بهذه االشياء لم يأِت لرفع اإلبهام ....عندي راقود خال، ورطال زيتا، ومنوان سمنا: قولك
 اشياء آثيرة آالخل إذ اإلبهام وقع فيه وحده والحتماله: في الجملة وانما لبيان نوع الراقود

المجمل الذي بيَّنه التمييز في الحقيقة هو (( من هنا يكون )٤())والخمر والعسل وغير ذلك 
؛ الن االخير ثابت معروف، وانما اإلبهام فيما وقع عليه )٥())الُمقدَّر بالِمقدار ال نفس الِمقدار

ة؛ وذلك الن المقادير تقع تمييزا له العدد فليس مقدَّرا عند آثير من النحا((اما فيما يخص   .التقدير
اشتريت اثني عشر مثقاال ذهبا، واحد عشر لترا نفطا، فالوزن وقع تمييزًا للعدد في : تقول

   .)٦())االولى والكيل وقع التمييز له في الثانية
فهي بمعنى ) قميصا قطنا(و) اشتريت خاتما ذهبا: (اما ما هو فرع للتمييز فهو آقولك

فالخاتم فرع من الذهب؛ الن االخير اصل له ) قميصا من قطن( و) من ذهباشتريت خاتما (
  .)٧(وآذا الحال للقميص والقطن فاالول فرع والثاني اصله

 �������((ومن التفصيل بتمييز المفرد في التعبير القرآني قوله تعالى    
��������� ����� ����� �������� �������� 

������� ���� ������ ��� ��������� �� �� 
����������� �������� ������ ����������(()٨( 

) خمسين(وفصَّل اللفظ المفرد ) سنة(بقوله ) الف(فنجد انه سبحانه قد فصَّل بالتمييز اللفظ المفرد 
) سنة( جاء لبيانه، ولوال قوله )٩())خمسين نصب على االستثناء وعاما تمييز((فـ ) عاما(بقوله 

 لما ُعِرفت هذه االعداد بدقة ولبقيت في حيز اإلجمال المبهم، على حين انه تعالى في )عاما(و
في قومه من اجل دعوتهم لاليمان ) عليه السالم(صدد بيان طول المدة التي بقي فيها النبي نوح 
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يثير ، بيد ان ما )العدد(باهللا تعالى؛ لذا اوجب هذا المعنى المجيء بهذين التفصيلين تمييزا للمفرد 
) عاما(واخرى قال ) سنة(االنتباه والتساؤل هو التباين في لفظة التمييز في الموضعين فمرة قال 

وآان له ان يوحِّد فُيعَرف المعنى أيضا، ولربما نجد عند الزمخشري اجابة عن هذا التساؤل؛ إذ 
ير اللفظ الواحد في الكالم الن تكر: لَم جاء الُمميِّز اوال بالسنة وثانيا بالعام، قلت: فان قلت: ((يقول

 فكأنه نظر الى هذا االفتراق في اللفظ الُمميِّز نظرة فنية )١())الواحد حقيق باالجتناب بالبالغة
لم يأِت الداء مهمة جمالية في ) العام(و) السنة(جمالية، بيد انه نحسب ان هذا االختالف بين 

 وهي ان التعبير القرآني يستعمل االلفاظ النص بقدر مجيئه الداء داللة مضمونية غاية في االهمية
على سبيل ) سنة(المترادفة بحيثية تمييزية لكل لفظ على وفق مقتضى السياق الواردة فيه، فلفظة 

المثال اليستعملها النص القرآني إال في الداللة على الشقاء والنصب والمعاناة فإذا اردت مدة 
 به النص القرآني في سياقاته التي يرد فيها عن معنى عسيرة عبَّرت عنها بالسنة، اما العام فيعبر

في ) السنة(، من هنا ظهر الفرق الداللي بين التمييز بـ )٢(الرخاء واالبتعاد عن القساوة والعسر
قد عانى ) عليه السالم(ان النبي نوحا ) السنة(فيه، وذلك ليبين بـ ) العام(النص ثم التمييز بـ 

 مع قومه حتى يهديهم الى طريق الحق، وانه استثنى مُفصِّال بـ االمرين وقاسى اشد المقاساة
؛ ليوضح انه قد نُعم بشيء من الراحة بعد ان هجر قومه وحدث الطوفان، ولما آان )العام(

وما آابده مع قومه بطول مدة مكوثه فيهم تسلية ) عليه السالم(سبحانه قد ساق قصة النبي نوح 
لنوح ) االقامة(في الموضع االول ) السنة(آان مجيء ) ه وسلمصلى اهللا عليه وآل(لنفس الرسول 

في الموضع الثاني ) العام(انسق واوفق دالليا لتحقيق المراد، وآذا الحال لمجيء ) عليه السالم(
  .عن قومه) الرحيل(

 �� ������� ����� ���������((ومنه أيضا قوله تعالى 
�������� ������� �������� ������ � ����� 

������ ������ ����������� �������� 
������� �� ����� ���� ������� �������� 

���� ���� ������ �������� ������ ������  
���������� ��� �������� ������ 
���������� ��� ������ ������� ������ 

��������� ����� �������� �(()ظ في االية مجيء التمييز  نلح)٣
، فمن يصطاد وهو محرم صيدا )٤()عدل(للفظ المفرد وهو صياما حيث فصَّل به سبحانه لفظة 

متعمدا عليه ان يهدي مثله الى الكعبة او يطعم مساآين بمال الشيء الذي يريد ان يهديه او يعادل 
بها؛ لذا جيء بالتمييز مجملة المعنى فال يعرف ما المقصود ) عدل(ذلك صياما، فوردت لفظة 

 ولقد )٥())صياما تمييز عدل فيصوم عن طعام آل مسكين يوما((فُفصِّلت واتضحت فـ ) صياما(
القول في هذه االية حينما سئل عن رجل قتل صيدا وهو ) عليه السالم(فصَّل االمام الصادق 

ن يقوم فيشتري به ينظر الى الذي عليه بجزاء ما قتل، فاما ان يهديه واما ا: ((محرم فاجاب 
طعاما فيطعمه للمساآين يطعم آل مسكين مدا، واما ان ينظر آم يبلغ عدد ذلك من المساآين 

الحكم االخير لمن ) عليه السالم( ولقد اسس االمام الصادق )٦())فيصوم مكان آل مسكين يوما
للمتلقي بهذه فعرف بذلك المراد وتحدَّد الحكم بيانا ) صياما(يقتل صيدا محرما على التفصيل 

  .اللفظة
 ��� ���� ��((وما ورد مفردا مفصَّال بالتمييز قوله تعالى 
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�������� ������ ������������ ����� 
�������� �������� ����� �� ������� 
�������� ����� ������ ������ ��������  

������(( )بمثله(عند قوله ) مثل(لفظة قد جاءت مفصِّلة ل) مددا(  عند النظر نجد )١ (
) المثل(لكان هذا ) مثل البحر(ولم يكمل ما معنى ) ولو جئت بمثله(والهاء تعود للبحر فلو قال 

مجمال مبهما اليسع المتلقي الوقوف على معناه ولتصدع معنى االية ولم يكتمل المراد الداللي 
لي :  بمثله من المداد، ويكون مثل قولك:المعنى((التمييز فكان )مددا(منها تفصيال من هنا جاء بـ 

، ولما آان المراد ان آلمات اهللا )٢())مثله عبدا أي من العبيد، وعلى الثمرة مثلها زبدا أي من الزبد
فيه تدل داللة ) الـ(الدال على جميع البحار شموال؛ الن _) البحر(تعالى التنفد اطالقا ولو آان 

لو فرض ان البحار بكاملها حبر يكتب ((فـ ! مات اهللا سبحانه؟هو الدواة التي تكتب بها آل_ العموم
 لها، فلما آان المراد هذا اراد )٣())به آلمات اهللا النتهى الحبر، وبقيت آلماته الى ما ال نهاية

تمييزا ) مددا(سبحانه ان يعمق المعنى في النفوس ويعزز ايمانهم بمدى قدرته وحكمته جاء بلفظة 
 ان هذه البحار جميعا لو نفدت لكتابة آلماته تعالى ثم جئنا بمثل هذه البحار بمعنى) بمثله(لقوله 

ان المتناهي اليفي البته بغير ((مددا لها بالكم والسعة لنفدت أيضا وبقيت آلماته خالدة بال نفاد لـ 
 غاية ان آالم اهللا ليس له اخر وال((الُمفصِّلة القناعة بـ ) مددا( من هنا عززت لفظة )٤())المتناهي

؛ الن فيه )القران المجيد( ونحسب  ان المراد بكلمات اهللا تعالى هنا هو آتابه )٥())وال ينقطع ابدا
آلماته التي تختزل في جوفها علما الينضب ومحتوى الينفد البته على مر العصور، الن آل جيل 

رضيته المعرفية من يفهم من آلمات القرآن ما اليفهمه سابقه ويأتي بعده ما يزيد عليه على وفق ا
امتلك التعبير القرآني ناصية الزمن بهيمنته على أفكار االجيال وتطلعاتها، فكل جيل يسعى ((هنا 

وراء الكمال المعرفي بدرجة أآبر من الجيل السابق له وبدرجة أقل من الجيل الالحق عليه، وفي 
اله من مضى، وقد يزيد عليه آل زمن يدرك االنسان بحسب تملُّكه للمعرفة فهما من القرآن لم ين

الوافد توظيفا للتراآمات والمستجدات في اآلن نفسه، ولكن مهما استحوذ الجنس البشري بتوظيف 
امكاناته العقلية والعلمية على ثمرات النص الداللية نيال؛ فال بد من أن يبقى معنى لم يصل اليه 

تهي خزائنه وال يمكن لحدود المعرفة ؛ الن القران هو النص المعجز الذي التن)٦())بعد ولن يصل
االنسانية أن توقفه عن حد تأسيسا على أنها قد بلغت منه المراد الذي يريده اهللا تعالى بالتنصيص؛ 
ذلك بان المعرفة االنسانية قاصرة لقصور متأصل في صاحبها قياسا الى خالقه؛ إذ يقول سبحانه 

))� ������� ����� ��� ������ �������(()هو  و)٧
  .االوحد سبحانه وتعالى ) العليم(

مما سبق نخلص الى ان التمييز يأتي في النص فيفصِّل معنى المفرد المجمل ويحدده 
تشخيصا فيكتمل به المضمون وتتم الداللة المطلوبة، وان السياق القرآني له قدرة على التفريق 

تأسيسا على معنى خاص بها دون بين االلفاظ التي ُتحَسب على الترادف؛ إذ يوظفها النص االلهي 
نظيرتها وإن اشترآت مع اختها بمعنى عام لهما، بيد ان المتتبع لسياقات النصوص القرآنية سيجد 
ان الكثير من االلفاظ المترادفة هي غير مترادفة ترادفا آامال وانما توجد لكل لفظة خصوصية 

ين وال يستعمل اختها بدال منها معينة يستعملها النص تأسيسا على تلك الخصوصية في سياق مع
  .في السياق نفسه البته
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  ) :تمييز النسبة(داللة التفصيل بـ : الفرع الثاني

المسند (مثلما يأتي التمييز الزالة إبهام المفرد قبله، فإنه يأتي أيضا الزالة إجمال النسبة بين 
 الذي )١())المفرد تمييز النسبةالمقابل في االصطالح للتمييز ((في الجملة قبله، فـ ) والمسند اليه

الفضة (و) غزر اخوك علما(و) حسن محمد خلقا: (يبين إجمال نسبة شيء الى شيء، وذلك نحو
بينت نسبة الحسن الى محمد في أي معنى يكون، وآذا ) خلقا(فـ ) الذهب اغلى ثمنا(و) انقى بياضا
 بين المسند والمسند اليه فظهر فقد فصَّلت النسبة المبهمة) ثمنا(و) بياضا(و) علما(الحال لـ 

يصح ان يقال انه فسَّر ((، وان هذا النوع من التفصيل بالتمييز )٢(المعنى االسنادي بهذا التمييز
العامل، النه رفع إبهام نسبته الى معموله، وانه فسَّر الجملة النه رفع إبهام ما تضمنته من 

  . المجملة)٣())النسبة
  

أن النسبة في ((بـ ) طاب زيد نفسا(نه الصبان في قول القائل ويرى الدماميني فيما نقله ع
الظاهر ال إبهام فيها؛ إذ تعلُّق الطيب بزيد امر معلوم، انما اإلبهام في المتعَّلق الذي ينسب اليه 
الطيب في الحقيقة؛ إذ يحتمل ان يكون دارا او علما او غيرهما، فالتمييز في الحقيقة انما هو المر 

هو معلوم النسبة؛ الن الطيبة ُنِسبت ) طاب زيد: ( نفهم من هذا ان قولنا)٤()) بزيدمقدَّر يتعلق
طاب زيد من شيء هو (لزيد، ولكن التمييز قد أتى لبيان امر ُمقدَّر متعلِّق بزيد، فكانت العبارة 

 فكأن ثمة امرا مقدرا في العبارة يتعلَّق بزيد وقد جاء) طاب زيد من امر هو النفس(او ) النفس
فبيَّن ذلك االمر الُمقدَّر وليس النسبة؛ الن النسبة معلومة آما يرى الدماميني،من ) نفسا(التمييز بـ 

هنا يحال تمييز النسبة في هذه العبارة السابقة الى تمييز مفرد؛ الن التمييز يفسَّر شيئا مفردا ُمقدَّرا 
هي ) طاب زيد نفسا(لك بان عبارة بالعبارة يتعلَّق بزيد، ان ما ذهب اليه الدماميني فيه نظر؛ ذ

او نسبتها الجوهرية انما هي ) طاب(فالتعليق الحقيقي للفعل ) طابت نفس زيد(ُمَحوََّلة من عبارة 
في الحقيقة ال ) المسند اليه(حتى يفصِّلها ويبين انه هو ) نفسا(مجهولة مفقودة ما لم يأِت التمييز 

لة تتزاحم فيها المعاني دون الوصول الى ما يفسَّرها زيد، وبعدم التمييز تبقى النسبة مبهمة مجم
بيانا، وال نتفق مع الدماميني في ان النسبة معلومة، النها معلومة من حيث المستوى النظري 

فحسب ال من حيث المستوى الداللي، ولربما ما مال اليه الدماميني آان من ) النسبة(لعملية التعلق 
 والتقييد بالقاعدة االعرابية على ظاهر النص دون النظر الى ما تبعات االلتزام بالصنعة النحوية

معلومة نظريا او ) طاب زيد(وراءه من داللة متوخاة يقتضيها ذلك النص،فالنسبة في عبارة 
غير معلومة تفصيال _ والحال هذه_جزئيا او هي معلومة على وجه اإلجمال دون التفصيل وهي 

، ولو آانت النسبة معلومة حقا لما )نفسا(ها ويبينها بالتمييز بداللة احتياج النسبة الى ما يوضح
احتيج الى هذا التفصيل الزالة اإلجمال البته، ثم ان عملية التحول او العدول في العبارة مبنية 

انما عدل عن هذا االصل ليكون فيه : ((اساسا على ايجاد اإلجمال ثم تفصيلية، يقول الصبان
 )٥())ع في النفس الن اآلتي بعد الطلب أعز من المنساق بعد الطلبإجمال ثم تفصيل فيكون أوق

  . فحدث لذلك العدول
  
  

��) (( عليه السالم(ومن تفصيل النسبة بالتمييز قوله تعالى على لسان النبي زآريا  �  
����� ����� ������ �������� ������ 
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���������� ������ ������ ������ ����  
��������� ����� �����(( )فنلحظ ان عبارة )١ 

)���������� ������ ( مجملة النسبة، الن االشتعال قد نسب الى الرأس
شيبا وهي تمييز ُمحوَّل من فاعل الن المعنى ((على وجه اإلجمال المبهم، لذا جاء سبحانه بـ 

النها ابلغ ) شيبا( وتفسيره بـ تحويل االسناد الى الرأس(( وانما قام بعملية )٢())اشتعل شيب الرأس
اشتعل شيب (من جهات، احداها اسناد االشتعال الى الرأس الفادة شمول الشيب الرأس؛ إذ واِزن 

 ذلك )٣())والفرق بيِّن) اشتعل بيتي نارا(و) اشتعل النار في البيت(و) اشتعل رأسي شيبا(و) رأسي
لشيب في الرأس الذي هو اصل المعنى يفيد مع لمعان ا((انما ) اشتعل الرأس شيبا(بان قولك 

الشمول وانه قد شاع فيه وأخذه من نواحيه وانه قد استغرقه وعمَّ جملته حتى لم يبق من السواد 
ووازن هذا ... اشتعل شيب الرأس :شيء او لم يبق منه إال ما اليعتد به وهذا ما اليكون إذا قيل

ار قد وقعت فيه وقوع الشمول وانها قد استولت اشتعل البيت نارا، فيكون المعنى ان الن: انك تقول
اشتعل النار في البيت، فال يفيد ذلك وال يقتضي اآثر من : عليه وأخذت في طرفه ووسطه، وتقول

اشتعل : ( ال آله على وجه العموم، وبعبارة اخرى فان قولك)٤())دخولها فيه واصابتها جانبا منه
وان هذا الشيب قد اشتعل بالبياض وال تدل البته انما تدل على وجود شيب بالرأس ) شيب رأسي

تدل على ان ) اشتعل الرأس شيبا(على ان الشيب قد غطى الرأس باسره، على حين ان عبارة 
الرأس قد اشتعل آله شيبا ولم يبق منه شيء البته، فكأن االشتعال قد وقع على الرأس اوال على 

المسند (االشتعال هو تعلُّقه بالشيب فكان الشيب هو وجه اإلجمال ثم ُفصِّل بالتمييز ان المراد من 
في الحقيقة، وبتقديم الرأس وعدَّه فاعال وتأخير الفاعل االصل وعدَّه تمييزا حصل معنى ) اليه

حتى انه بلغ عمرا ) عليه السالم(العموم لجميع الرأس ليبين سبحانه مدى ضعف النبي زآريا 
باعطائه ) عليه السالم( فعلها اهللا تعالى للنبي زآريا شاب فيه جميع رأسه لتكون المعجزة التي

عليه (ولدا له، ابلغ معنى في تصور المتلقي واعمق قدرة له تعالى، فإذا آان النبي زآريا ) يحيى(
رجال قد شاب جميع رأسه تقدما في السن فكيف له ان ينجب ولدا، والذي افاد عجزة ) السالم

لرأس، والذي يقوي المعنى المراد من التمييز وهو اظهار عجز بعمومه ل) شيبا(وآبره هو التمييز 
الوهن الضعف ونقصان القوة وقد ((وآبره هو نسبة الوهن للعظم فـ ) عليه السالم(النبي زآريا 

ان ((  ومن ثمة فـ )٥())نسبه الى العظم النه الدعامة التي يعتمد عليها البدن في حرآته وسكونه
 من هنا تضافر التمييز والتحول الذي )٦())كيف باللحم والصعبالعظم مع صالبته إذا ضعف ف

انتج هذا التمييز مع نسبة الوهن الى العظم في اظهار صورة العجز وضعف الجسد للنبي زآريا 
على هذا ) عليه السالم(ليكون ذلك أبلغ في اعطائه سبحانه ولدا للنبي زآريا )  عليه السالم(

  .در على ما يريد سبحانهالضعف والوهن الجسدي النه القا
 ������� �� ����� ���(( ونظير ما تقدم قوله تعالى 

������ ����������� � ������ ���  
���������� ������� ������(( )جاء ) شهيدا( فنلحظ ان التمييز )٧

 )٨()) من شهيدالتقدير حسبي اهللا((الن ) باهللا(والفاعل ) آفى(ليبين إجمال النسبة بين الفعل 
قد احتسب باهللا تعالى ولكن في أي معنى آان هذا االحتساب ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(فالرسول 

                                                 
  ٤:  سورة مريم- 1
  ١٦٨/ ٥: الكاشف:  مغنية- 2
   ١٠٨: اإليضاح في علوم البالغة:  القزويني- 3

  ١٦٤ – ١٦٢: التبيان:   والطيبي١٣٨: مفتاح العلوم: السكاآي: وينظر
  ٩٣: دالئل االعجاز:  الجرجاني- 4
   ٤/ ١٤: الميزان:  الطباطبائي- 5
   ٥٠٢/ ٣: مجمع البيان:  الطبرسي- 6
  ٩٦:  سورة االسراء- 7
  ٥/٨٣: الكاشف:   ومغنية٤٤١/ ٣: مجمع البيان: الطبرسي:   وينظر٥٢٢/ ٦:  التبيان: الطوسي- 8



  

ليفصِّل ) شهيدا(؟ وبقول اخر ما هو المسند اليه االصل من هذه النسبة ؟ لهذا جاء سبحانه بالتمييز 
  :جملة دالالت منها) شهيدا(بـ وبهذا حقق تفصيل النسبة ) آفى شهيد باهللا(النسبة فتكون العبارة 

يشهد اعمالكم فال تظنوا بانكم خارجين عن ((ان اهللا تعالى شهيد على آل ما تفعلون فهو  -١
  .)١())محيط قدرته او ان شيئا من اعمالكم خاف عنه

االستشهاد باهللا سبحانه على حقيقة ((افاد بالتفصيل ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ان الرسول  -٢
 ومن آان )٢())آفاني حجة ان اهللا شهيد على رسالتي: لرسالة فكأنه يقولالدعوة وصحة ا

 .اهللا شهيدا على ما يفعل آان فعله هو الحق قطعا 
؛ )٣())وايمانه بما قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(اظهر صالبة الرسول ((ان هذا التفصيل  -٣

مله وهو شهيد على ما النه اليخشى شيئا من هؤالء الكفرة ما زال اهللا سبحانه راضيا بع
يفعل فهذا يعبر عن قوة في الموقف وقناعة عالية فيما تواله من اهللا تعالى من حمله لرسالة 

الصالبة في آالم المتحدِّث لها اثرها في الُمسَتِمع وعسى ان يكون هذا ((السماء؛ وان 
 . فيرجعوا عن آفرهم الى االيمان به سبحانه)٤())التعبير القاطع مؤثرا فيهم

معنى قطع المحاجة وترك ((ان في هذا التفصيل تهديدا ضمنيا للكافرين أيضا؛ الن فيه  -٤
صلى اهللا عليه ( فيه، فكأنه )٥())الخصومة ورد االمر الى مالك االمر فليقِض ما هو قاٍض

َأوَآل االمرالى اهللا ليقطع فيه النه شاهد على آل ما يجري بينه وبين القوم ) وآله وسلم
ذا ما ُأوِآل اليه سبحانه االمر آان هو القاضي بينهم؛ فاين يفُّر منه الكفار  إن الكافرين، وإ

 !.قضى امره وقطع به؟
الى   ه تع ه قول  �������� ���� ����� ����� ��� �((ومن

���� �������� ������� ������� �(()د ان  )٦ اظر يج  فالن
ة  بيًال(لفظ ه    ) س ي قول سبة ف صَّلت الن د ف تطاع(ق هاس سبة    )  الي ي ن ل ف صيل ان االص اد التف فأف

ى اداء         ) من استطاع سبيله اليه   (االستطاعة انما هو للسبيل وتقديره     أي من مكنه سبيله استطاعًة عل
ز  وال التميي ة الحج ول بيال(مهم ان)س ك ب ع؛ ذل ى الجمي ا عل ان الحج واجب ة  ، لك ظ الجالل ديم لف تق

ى)هللا( ت(عل ج البي ق دالل ) ح رد اال لتحقي م ي ه   ل ي ل ج ه ضة الح ا ان فري ت به ة التخصيص فاثب
ي            ة وه ظ الجالل قة بلف الم الالص ود ال ذا وج ضد ه واه ، و يع ه دون س ن حق ده وم بحانه وح س

تثناء                      ) استحقاقية( اس دون اس وم الن ى عم ان الحج عل م آ في معناها او ملكية آما يسميها النحاة ،ث
ة  ـ(بدالل ـ ) ال وم المرتبطة ب اس(العم شمل) الن ي ت تغراق الت بيل االس ى س راد الجنس عل ع اف  جمي

اده                       الى ألطف بعب ه تع ر ان ر المستطيع، غي الشمولي فتتم بذلك وجوبية الحج ،على المستطيع وغي
ه   (ولو قال   ) من استطاع اليه سبيال   (فشملهم برعايته بقوله     ارة    ) من استطاع الي واآتفى لبقيت العب

سبة من سطوة        ) سبيال ( جاء بالتفصيل    مجملة من حيث تعلق هذه االستطاعة ونسبتها، لذا        ذ الن فانق
ره،                      سبيل المستطاع دون غي ا بال ز منوط ذا التميي اإلبهام واوضح تمام المعنى فصار الحج بفعل ه

سالم  (ولقد فسَّر الصادق     ـ             ) عليه ال ى اساس التفصيل ب ة عل ذه االي ه        ) سبيال (ه ان من يجب علي ب
ه           الحج هو من آان له صحة في بدنه وقدرة في ما           ل عيال بعض وُيعي ه ان يحج ب له على ان يسعه ب

ر ان   )٧(ببعضه االخ ا آ ساُب مهم ضَة الح ذه الفري ؤِد ه م ي ن ل ى م صيل لوجب عل ذا التف وال ه ،فل
ال دون           المسوغ؛ الن مفهوم االستطاعة غير واضح التعلق، فمن الناس من آان له استطاعة في م

سبيل هو الطريق          الصحة او العكس فهل يحق عليه الحج، لذا جاء السب          يل حاسما للموضوع الن ال
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دن                     درة في الب ى ق ه حاجة ال ل ل وسعة من طيب الحال        ) الصحة (وان السفر عبر الطريق الطوي
ال( صادق   ) الم ام ال ي اوضحها االم سبيل الت ة ال ذلك دالل ق ب سالم(فتتحق ه ال قط )علي ذا اس ، وبه

ز   ى من ا       ) سبيال (التميي ا عل ر المستطيع سبيال وأحقه ذه       عن غي ان له ا آ ا، وم بيله اليه ستطاع س
  ) .سبيال(الداللة ان تظهر وتفهم بهذا المعنى الواسع لوال التفصيل للنسبة بـ 

ذلك                      ه يعمل آ ه فان رد قبل من هنا نصل الى ان التمييز الُمفصِّل آما يرد إليضاح إبهام المف
درة       على آشف إجمال النسبة في الترآيب السابق عليه، وبهذا يعد التمييز من              ان ق ر أدوات البي اآث

رادي                   ه االف ى بنوعي على التوضيح في الخطاب؛ النه يمتلك القابلية على اقصاء اإلجمال من المعن
  ) .النسبي(والترآيبي ) اللفظي(

  ) :البدل(داللة التفصيل بـ : المطلب الخامس
الحكم بال واسطة         ((يعرِّف النحاة البدل على انه       ابع المقصود ب د واسطة    فال توج    )١())الت

وع؛ الن                         ك المتب ان ذل د متبوعه من اجل بي دل (بينه وبين متبوعه وانما يرد في النص بع هو  ) الب
ي ان     ذا اليعن بهم، وه ه الم َدل من ى الكاشف للُمب و المعن تكلم فه ده الم ذي يري داللي ال صود ال المق

أتي   شيئا في آالمه بحيث ُيسَتغنى عنه؛ النه غي) الُمبدل منه(المتكلم ال يريد من   ا ي ر مقصود، وانم
داء     راد ابت و الم ه ه ه الن دل من تكلم بالمب ى     *الم ي المعن ام ف ه اإلبه ا دخل راد لم ذا الم ر ان ه  غي

ة   ز الدالل ى حي شبهات واخراجه ال ن ال صه م دل لتخلي صودة جيء بالب ه المق ي داللت والغموض ف
ه هو المقصو                اة؛ الن ى    الواضحة؛ ولهذا فان البدل سمي مقصودا في تعريف النح دا لمعن ه تحدي د ب

ضاحه    أتي إلي ه ي ه؛ الن دل من ان    ((المب ه البي ام وفائدت د اإلبه ضاح بع ه اإلي صد ب دل الق فالب
ـ                  )٢())والتوآيد ون واالخفش ب ه سماه الكوفي دة في ذه الفائ ين ( وتأسيسا على ه ـ       )التبي سميته ب ا ت ، ام

ذا    ، فكأن الكوفيين بنوا على وظيفت)٣(فهو من اصطالح البصريين   ) البدل( ه ه وا علي ه الداللية فخلع
صيله للمتلقي                       ه وتف دل من ال المب ة إجم ى ازال المصطلح النه يتواءم مع تلك الوظيفة التي تعمل عل

  .حتى يجنبه الوقوع في اللبس والتضارب الداللي
سمى             )٤(:والبدل له اربعة اقسام هي       ا ي ايرة وهو م تمال، والمغ بدل الكل، والبعض، واالش

ط واالض ـبدل الغل الى   ب ه تع ام آقول اب تخصيص الع ن ب و م بعض فه دل ال سيان،فاما ب راب والن
))�������� ������ � ����� �������� 

�������(()اس (خصص به جزءا مما آان داخال تحت حكم العام ) بعضهم ( فقوله  )٥ ) الن
د،          ) وجهه(، فان   )أعجبني زيد وجهه  : (وقولك وم زي د وهو خصوص من عم ى بعض زي  يدل عل

ة     ي لفظ ضا ف ذا أي ال ه ن ان يق ه(ويمك ك ) ثلث ن قول ه : (م ف ثلث ت الرغي ث بعض  ) اآل الن الثل
  .الرغيف فوقع االآل عليه حصرا دون عموم الرغيف فكان خصوصا للعموم

ك            ل  : (واما بدل المغايرة وهو بدل الغلط واالضراب والنسيان، فان بدل الغلط منه آقول اقب
ذا        ) محمد( النك حينما ذآرت بان      بدل غلط؛ ) خالد(فان  ) محمد خالد  قد اقبل تبين لك بانك غلطت ل

ذآر                  )خالد(استدرآت بقولك    ه فت ك ان تضرب عن دا ل م ب يئا ث ، اما بدل االضراب فهو انك تذآر ش
ا         ) المكتبة(فإنك ذآرت   ) سأذهب الى المكتبة البيت   : (اخر آقولك  ا؛ وانم ذهب اليه ثم بدا لك ان ال ت

سيان           ) البيت( فجئت بلفظة    )البيت(تريد الذهاب الى     دل الن ا ب فأضربت بها عن الذهاب للمكتبة، ام
ذآور االول                 اه من الم ِدال إي ذآره ُمب سي فت فهو ان تنسى امرا فتذآر غيره ثم تتذآر ذلك االمر المن
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ذآرت   ) علي(فانت نسيت ان  ) زارني خالد علي  : (سهوا آقولك  ر ف د (هو الزائ ذآرت ان   ) خال م ت ث
ي( ر  ) عل و الزائ ن  ه دل م ه ب د(فذآرت ـ    )١(،) خال سمى ب ي ت ة الت ناف الثالث ذه االص دل ( ان ه ب

ه          ) المغايرة رد في النص القرآني البت سري               )٢(لم ت الى، فال ي ى اهللا تع ؛ الن مضامينها التجوز عل
  .عليه الغلط او االستدراك باالضراب او النسيان البته

ى ان       ايرة     (بهذا نستدل عل بعض، والمغ دل ال ل،وان       خارجان عن   ) ب رة تفصيل المجم  دائ
  .هما من يقومان بمهمة التفصيل لإلجمال آما سيرد الحقا) الكل واالشتمال(بدلي 

  ) :بدل الكل(داللة التفصيل بـ : الفرع االول

والغرض من    . ثاٍن يقدر في موضع االول      ((يرى النحاة ان بدل الكل يتحقق في مجيء لفظ          

ان يكون للشخص اسمان             د         ذلك البيان وذلك ب وم وببعضها عن د ق شتهر ببعضها  عن او اسماء وي

ك                    ذآر ذل ب، في د المخاَط شتهرًا عن ك االسم م آخرين، فإذا ذآر احد االسمين خاف أن ال يكون ذل

إذا قلت               وهم، ف ك الت ا   :  االسم االخر على سبيل بدل  احدهما  من االخر؛ للبيان وإزالة ذل مررت ب

د يجوز                   أبي عبد اهللا زيد ، فقد يجوز ان يكون ال          د ، وق ه زي م ان د اهللا وال يعل ا عب مخاَطب يعرف أب

ة المخاَطب                  ًا لمعرف لالسم  )٣())ان يكون عارفًا بزيد وال يعلم انه ابوعبد اهللا، فتأتى باالسمين  جميع

ورود  ة ف ه بدق راد بيان د(الم دال ) زي بَق_ب ا س ة _ فيم ة وشخَّص الماهي ن نطاق الدالل د ضيق م ق

د   ((غيرها فتولد اللبس واإلبهام، فكانت وظيفة بدل الكل هي   تحديدا حتى ال تشترك مع       سير بع التف

ا                     اإلبهام مع انه ليست في االول فائدة ليست في نطاق الثاني، وذلك الن لإلبهام اوال ثم التفسير ثاني

سَّر اوال  يس بالمف أثيرا ل ا وت ة   )٤())وقع دا للماهي ل تقيي دل الك أتي ب ا ي ا م ام، وغالب بقه بإبه  دون س

ه                  ال ا بفعل ى بيانه ة عل دال لتحصل اللفظة المطلق شرط االب ة ب ك الماهي ة تل مطلقة فيعمل على معرف

دل            وع من الب ذا الن ر ان ه نهن، غي تحاشيا الشتراآها مع ماهيات اخرى فيصعب بذلك تخليصها م

ه                    ضا؛ الن في ه للمتلقي أي ى المجمل وتعريف رد لكشف معن ه ي ه؛ فان ان منوطة ب مازالت مهمة البي

  . المجمل)٥())فع مجاز وابطال التوسع الذي آان يجوز في المبدل منهر((
 ������� ������ ��� �����((ومن امثلة  ذلك قوله تعالى 

��� ������ ������ �������� ����� �� ���  
����� � ������� ����� ������������ 

�������� ������ ��������(()طعام ( فنلحظ في النص ان لفظة )٦
المجملة فأدت عملية التفصيل لتلك الفدية، إذ فرض سبحانه ) فدية(قد وردت بدل آل من ) مسكين

على من افطر لمرض او سفر ان يؤدي ما عليه من صيام في ايام اخر فان لم يستطع فعليه دفع 
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نى غير ان هذه الفدية مجملة تحتمل مجموعة من المعاني المتزاحمة فيها، وإليضاح مع) فدية(
((  الفدية تفصيال جيء ببدل الكل مفسَّرا لها، وقد ادرك الرازي هذه الحقيقة فقال 

بالتنوين فجعلوا ما بعده مفسَّرا له، ووحد المسكين على آل واحد لكل يوم ) ٌ�������(
هذه الفدية بناء على البدل االُمفصِّل ) عليه السالم(، وقد اوضح االمام الصادق )١())طعام مسكين

على الذين آانوا يطيقون الصوم ثم اصابهم آبر او عطش او شبه ذلك، فعليهم في آل يوم ((ه بقول
 وهو مقدار طعام المسكين، فنجد أن التعبير القرآني قد حقق بهذا التفصيل جملة دالالت )٢())مد
  :هي

بيان إجمال الفدية حتى يثبت السامع على مراده تعالى ليؤدي ما عليه من تكليف  -١
  . اخاللبدقة دون

اوضح هذا التفصيل مدى رأفة اهللا تعالى ولطفه بعباده؛ إذ رخَّص لمن اليستطيع  -٢
) اطعام مسكين(الصوم أداءه بفدية وهي اطعام مسكين؛ فشملت الرحمة بالبدل 

؛ الن هذا االطعام قد خفف عن آاهله فريضة )الُمكلَّف(الطرفين معا فهي رحمة لـ
؛ النه قد )االطعام(المتسِّلم للفدية ) سكينالم(الصوم ومشقتها، وتعد رحمة لـ 

 .حصل على ما يفي بيومه من الغذاء فكان تفصيل الفدية بهذا رحمة للجميع
 ������������ ���((ومن بدل الكل المفصِّل قوله تعالى 

������ ���� ������� ���������� ���� 
��������� ������ ���� ������ �����(( )لقد وردت )٣ 

فسَّر المفاز بما بعده ((إذ ) مفازا(في االية الكريمة عملية تفصيل ببدل الكل لما أجمل في لفظة 
) مفازا(وأخر ) للمتقين(، والمتأمل يجد ان اهللا تعالى قد قدم قوله )٤() ))حدائق واعنابا(وهو قوله 

تخصيص بالتقديم من جهة وذلك للداللة على اهمية هؤالء المتقين من جهة ولتحقيق معنى ال
المثقلة، ) إنَّ(هو للمتقين حصرا دون غيرهم وقد اآد هذا بـ ) المفاز(اخرى، فكأن المراد من هذا 

ولما آان هؤالء المتقون ذوي شأن عال ومقام رفيع لديه تعالى رغب في ان يبين لهم هذا المفاز، 
حسب انه تعالى ارادهما معا؛الن على صيغة اسم المكان او الزمان ون) مفازا(ولقد جاءت لفظة 

حيث الحدائق واالعناب والكواعب االتراب وهي النواهد حينما ) الجنة(مكان فوز المتقين هو في 
، فهذا آله محل الفوز )٥(يكن في سن واحد والكأس الدهاق وهو المتتابع عليهم من غير انقطاع

جنة مكان الفوز، من هنا يمكن القول ومكانه ، واليكون هذا أيضا إال في زمن الفوز وهو دخول ال
  :ان التفصيل ببدل الكل حقق غايتين في اال ية

  .اظهار رغبته سبحانه في بيان ما للمتقين من فضل واجر ومكانه عنده:  احداهما
ان في هذا البدل تحفيزا شديدا ودعوة ترغيبية لغير المتقين من انهم إذا ما دخلوا في :  وثانيهما

  .اجرهم سيكون هذا النعيم وهذه اللذةسمة التقوى فان 
ولقد ذهب بعض المفسَّرين الى ان دعوى مجيء هذا البدل التفصيلي انما آان إليضاح    

، على حين نتفق مع الرازي في ان داللة الفوز في االية )٦(ان فوز المتقين هو النجاة من العذاب
وعندي ان تفسيره بالفوز من (( إذ يقول انما هي إليضاح اللذة والنعيم اللذين سينالهما المتقون؛ 
الن الخالص من الهالك اليستلزم الفوز .... المطلوب اولى من تفسيره بالفوز بالنجاة من العذاب
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 من )١())باللذة والخير اما الفوز باللذة والخير فيستلزم الخالص من الهالك، فكان ذآر هذا اولى
  .غيره لتفصيل المراد

 ���� � ����������((ومن ذلك قوله تعالى 
������������  ������ ������ ����� 

����������� � ���� ��� ������ ����� 
���������� �������� ������ �� ������  ���� 

����� ��������� ������ ������� � 
����������� ������� ������� ��������� 

������� ���� ������ �� ��� ����� ����(()٢( � 
، يقول )البويه(إذ جاءت في النص بدال من قوله ) لكل واحد منهما(فنجد البدل التفصيلي 

: بتكرير العامل، وفائدة هذا البدل انه لو قيل) والبويه(ولكل واحد منهما بدل من ((الزمخشري 
 واالم مشترآان في السدس نفسه  فيفهم ان االب)٣())لكان ظاهره اشتراآهما فيه) والبويه السدس(

 ولكي )٤())ألوهم قسمة السدسين عليهما على التسوية وعلى خالفها) البويه السدسان(ولو قيل ((
ال تبقى حصة االبوين اللذين يرثان ولدهما إن آان له ولد مجملة غير معروفة فيقع الخلل 

ِهم ان المراد ان آل والد لالبن فُف) لكل واحد منهما(بالقسمة؛ جاء سبحانه ببدل الكل المفصِّل 
الن : قلنا) لكل واحد من ابويه السدس: (هال قيل((المتوفى يأخذ سدسا لحاله، ولرب سائل يسأل 

، والبدل متوسط )البويه(في البدل والتفصيل بعد اإلجمال تاآيدا وتشديدا فالسدس مبتدأ وخبره 
  .ه التفصيل ال اإلجمال  وإيضاح حصة آل من االبوين على وج)٥())بينهما للبيان

  
من هنا نجد ان بدل الكل قد يأتي في السياق القرآني مفصِّال لما أبهم قبله من اللفظ 
المجمل فيرفع ذلك اإلجمال وينص على المعنى المبتغى ووضوحا وتحديدا فُتَحلُّ به الكثير من 

 تعمل على الجزم بمراده االشكاالت التي تحقق بغيابه وابتعاده عن النص؛ الن الداللة البينة له
  .تعالى دون تردد

  
  

  ) :بدل االشتمال(داللة التفصيل بـ : الفرع الثاني
هو بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه بطريقة اإلجمال ((بدل االشتمال 

الثاني بدل من االول وليس اياه وال بعضه (( فنجد ان )٦())آاعجبني زيد علمه او حسنه اوآالمه
يء اشتمل عليه، والمراد باالشتمال ان يتضمن االول الثاني فيفهم من فحوى الكالم ان وانما هو ش

اعجبني زيد، فهم ان المعجَّب ليس زيدا من حيث هو : المراد غير المبدل منه وذلك انك لما قلت
 قد اشتمل عليه آالعلم او الحسن او الكالم، فالمراد من بدل )٧())لحم ودم وانما ذلك معنى فيه

شتمال ليس المبدل منه عينا آما في بدل الكل، وال المبدل منه جزءا آما في بدل البعض، وانما اال
المراد المبدل منه بالزمة من لوازمه قد اشتمل عليه على سبيل اإلجمال مع لوازم اخرى فيأتي 

عني بان بدل االشتمال ليزيح هذه اللوازم المشتملة ويثبت على واحدة منها تفصيال وبيانا،وهذ الي
ال بكليته او ) بدل االشتمال(المبدل منه غير مقصود تماما، وانما هو مقصود بالزمته وهو 
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جزئيته، من هنا آانت نسبة المبدل منه الى الفعل نسبة مجملة؛ الن المبدل منه يشتمل على جملة 
فصيال؛ الن بدل الفعل، وحينما يرد البدل ُيفَهم َتعلُّق النسبة ت) نسبة(امور قد يقع عليها تعلق 

االشتمال هو من َيعَلق به الفعل من وجهة نظر داللية ال نظرية؛ الن االعجاب بزيد قد وقع به 
  .فكان هو المسند اليه في الحقيقة النظرية

ومن النصوص القرآنية التي ورد فيها بدل االشتمال مفصِّال إلجمال النسبة قوله تعالى 
))���� ����� ������ ����������� ���� 

���������� �������� ���������� ��������� 
�� �������� ������� � �������� ������ 

����������� �������� ����������� ���� 
������������� �� ����������� 

������������ �������� �������� �������  
������  ����������� � ��� ����������� ��� 
������ � ���� ��������� ��������� ���� �  
������ �������� ����� ������(( )فنجد في النص ان قوله )١ 

)�� ����������� ( بدل االشتمال فصَّل النسبة في)���� 
؛ الن نسبة العلم الى المخاَطبين فيما يخص الرجال المؤمنين )�������������

مجملة غير واضحة الداللة على وجه البيان، من هنا حصل التفصيل بقوله والنساء المؤمنات 
)�� ����������� ( النه)) رجال غير معلومي : بدل اشتمال آأنه قال

، فعرف بذلك البدل معنى تعلق النسبة في العلم )٣( والوطء هو االهالك واالبادة والقتل)٢())الوطء
ك الرجال والنساء، الن نسبة علم المخاَطبين لهؤالء الى المخاَطبين في أي جهة تكون من اولئ

الرجال والنساء قد تقع على جملة امور مختلفة غير معلومة، فحدد سبحانه نسبة عدم العلم الولئك 
المعنى انه آان بمكة قوم من المسلمين مختلطون ((لهم و ) الوطء(الرجال والنساء باالهالك 

وفي االماآن فقيل ولوال آراهة ان تهِلُكوا ناسا مؤمنين بين بالمشرآين غير متميزين منهم وال معر
 فافاد التفصيل )٤())ظهراني المشرآين وانتم غير عارفين بهم فيصيبكم باهالآهم مكروه او مشقة

لزوم ((وهي ) معرة(بالبدل تجنب قتل اولئك المؤمنين والمؤمنات حتى اليقع من يفعل ذلك بـ 
 فكان التفصيل رحمة الولئك )٥())كفار لهم او اثم بترك الفحص عنهمالدية او الكفارة او اعابة ال

المؤمنين والمؤمنات غير المعروفين من ناحية وحفظ للمخاطبين من الوقوع في الزلل واالثم من 
  .ناحية اخرى، وذلك آله متحقق من تفسير النسبة المجملة في النص

����� ���� � ���������� ��((ونظير ما تقدم قوله تعالى   
���� ������������ ��� ������� ������ 

���������� ���� ���������� ��  
����������� ����������� ��������� � ��� �  

������ ������������ ��� �����  
����������� � ���� ����� ���������� ��� 

������� ������������� ���� ���������� 
���������� ����� ����������� ��  

������������ � ����� ������������ 
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������������ ���� �����������(( )عند النظر في )١ 
 ��(االيتين الشريفتين نجد ان في االية االولى ثمة إجماال في النسبة في قوله 

���������� � ���� ����� ���� 
������������( ؛ إذ دخل اإلجمال في نسبة عدم النهي الى اهللا فيما يخص الذين لم

الينهاآم اهللا عن ان : ان تبروهم؛ وهو في موضع خفض والتقدير((يقاتلوآم، وقد فصَّله بقوله 
، فبين حتى التبقى نسبة النهي مجملة تحتمل اآثر )٢())بدل اشتمال) الذين(تبروهم، وهو بدل من 

��(ه داللي وارد، من هنا حسم سبحانه االمر بقوله من مضمون او اتجا  
المعنى ال ينهاآم عن مبرَّة هؤالء وانما ينهاآم عن تولي ((فكان ) �����������

 ������������ ��( والذي افاد عدم التولية هو قوله في االية الثانية )٣())هؤالء
، فحينما )����������� �����(النها بدل اشتمال مفصِّل أيضا لقوله ) �

حدد سبحانه نسبة عدم النهي في االية االولى افصح في االية الثانية عن نسبة النهي المطلوب 
 نهى اهللا عن )٤() ))اللذين(ان تولوهم بدل اشتمال من ((باستعماله لبدل االشتمال آذلك؛ الن 

  :الن امرينمواالتهم؛ فاتضح المعنى من نسبة النهي بهذا التفصيل، فحقق البدالن المفصِّ
  

  .معرفة نسبة عدم المنهي عنه من المنهي عنه  - أ
بين بالتفصيلين ان االسالم دين عادل النه يعامل من يحترم اهله بالكرم والبر وابداء -ب 

 ���������((المساعدة، ويقابل من يسيء اليه و الى اهله باالساءة نفسها 
��������� ��������� ���������(()٥(.   

  
  
  
  
  

��������� �������((لك أيضا قوله تعالىونظير ذ  
��������� �� ����������� �������� ����  �  

������ ���������� � ��������� ������ ���� 
����� ������������� �������  

������������� ����������� � �������� ��  
����� �������� �  ������������ ���� ��� ��  

���������(()أن ( نلحظ ان اهللا تعالى في هذه االية الكريمة قد فصل ببدل االشتمال )٦
وقد اتى هذا التفصيل القصاء اإلبهام في نسبة االجتناب من جهة المخاطبين الى ) يعبدوها

ر من الموارد الطاغوت فاالجتناب في أي وجه يقع، فهناك جملة امور يمكن ان تجتنب والكثي
يمكن ان تطرق المعنى المجهول للنسبة، بيد انه تعالى لم يترك مسألة االجتناب مفتوحة على 

أن يعبدوها فهي بدل من ((االحتماالت ؛ النه يريد االجتناب في معنى معين فصَّله بقوله 
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، )٢())الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت: التقدير(( فيكون بذلك )١())بدل اشتمال) الطاغوت(
تعني االعتداء وتجاوز الحد، ولذا فانها تطلق على آل (( وان هذه اللفظة )٣(والطاغوت مصدر،

 وحينما اوضح سبحانه )٤())معتٍد، وعلى آل معبود من دون اهللا آالشيطان والحكام المتجبرين
 الن افاد بانه اراد من االجتناب هذا المعنى؛) أن يعبدوها(نسبة االجتناب من الطاغوت بقوله 

العبادة له وحده وال يجوز الي مخلوق ان يشارآه في عبادته البته؛ النها حق ملزم له بالوجوب 
على سائر عباده، ومن يؤدي مضمون االجتناب بتفصيله فانه سبحانه قد وعده بالبشرى، وان 

  .وعد اهللا حق قطعا، ولوال هذا التفصيل لما عرف مآل البشرى الي شيء يكون
  

البيان بعد اإلجمال والتفسير بعد ((لى ان بدل االشتمال يرد للتفصيل ومن هنا نخلص ا
اإلبهام لما فيه من التأثير في النفس، وذلك ان المتكلم يحقق بالثاني بعد التجوز والمسامحة في 

  . وضوحا جليا لمعنى النسبة وتعلُّقها)٥())االول
  

   :)الجملة(داللة التفصيل في نطاق الترآيب : المبحث الثاني
، فاللفظ يعبر عن معنى قد )التراآيب(و) االلفاظ(يبنى الخطاب باللغة العربية اصالة على 

يكون بينا فيعد مفصِّال وقد اليرقى الى درجة البيان فيكون مبهما مجمال، وآذا الحال للتراآيب 
ك الغموض فان منها ما يدخل في حيز اإلبهام فيحال معناه الى اإلجمال، وان منها مايرد الزالة ذل

واإلجمال سواء آان ذلك الغموض في اللفظ ام الترآيبب، حيث يعمل الترآيب الُمفصِّل على ابانة 
ما قبله وإيضاحه للمتلقي مما يؤول بالحتمية الى اثراء دالالت النص؛ الن التفصيل بالترآيب 

وات لفظية يأتي لبيان حال مضموني معين قد اختزل في المجمل، وإذا آان لظاهرة التفصيل أد
يعرف بها في اللغة وُيفَصح عن المعنى بفعلها، فان للتراآيب نصيبا أيضا من أدوات التفصيل؛ 
النها تؤدي المهمة نفسها التي تنهض بها األداة اللفظية الُمفصِّلة، ويزيد عليها في ان للترآيب 

؛ إذ آل هيأة ُتعبِّر عن _ سواء آانت االسمية منها ام الفعلية_سمات داللية بفعل هيأته الترآيبية 
داللة اضافية تربو على المعنى الكلي للجملة او الترآيب، وان عملية التفصيل بالترآيب اللغوي 

التفصيل بنص (و) التفصيل بنص ترآيبي متصل: (نظفر بها في التعبير القرآني على وجهين هما
  .الحقا، وسنبسط القول في آل وجه من هذه القسمة فيما يرد )ترآيبي منفصل

  
  ) :نص ترآيبي متصل(داللة التفصيل بـ : المطلب االول

قد يرد المجمل في نص لغوي فيحتاج الى ما يقوم بمهمة انقإذه من داللة اإلبهام  ليظهره 
الى المتلقي بالداللة المبتغاة منه تنصيصا دون اشراك اوتردد، واليقوم بهذه المهمة البيانية غير 

لمجمل بداللة واحدة فحسب، تعد هي المقصودة من خطاب المتكلم التفصيل فهو من يعبر عن ا
بالمجمل، وغالبا ما يأتي هذا التفصيل البياني في النص نفسه الذي وجد فيه المجمل لتكون وظيفته 
البيانية  بذلك  وظيفة اتصالية سريعة تدفع المعنى المراد للسامع وهو ما يزال  في حيز النص 

سه، فيدرك الداللة اإلجمالية بالوضوح التفصيلي في وقت معا دون تأخير الذي وقع فيه المجمل نف
او إرجاء لذلك الوضوح في نص اخر؛ فيكون بيان المجمل بهذه الهيأة يسير األخذ سهل المنال 

  .لتجاوره مع مبهمه في النص 
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  ) :جملة الصلة(دالل التفصيل بـ : الفرع االول
مجملة التي تحتاج الى بيان، ذلك بان المعنى فيه يعد االسم الموصول من المبهمات ال

التي تلحق به ) جملة الصلة( وال يكون ذلك الكالم المبيِّن إال )١())اليتم حتى تصله بكالم بعده تام((
لم يفهم المعنى المقصود فإذا جئت ) رأيت التي( او) جاء زيد: (إذا قلت((الزالة غموضه؛ النك 

 الن الصلة مفصِّلة له، فعالقة جملة الصلة بالموصول قبلها )٢())بالصلة اتضح المعنى المقصود
اليفهم معناه إال بضم بعضه اليه ((هي عالقة التفصيل باإلجمال السابق عليه؛ الن الموصول 

 على )٣())فصار لذلك من مقدماته؛ ولذلك آان الموصول مبنيا فالموصول وحده اسم ناقص الداللة
، والبيان ال يتقدم )٤(، ولهذا وجب تأخير جملة الصلة عنه النها بيان لهمعناه الفتقاره الى ما بعده

  .على ما يبينه
، وتكون الجملة اما اسمية او ) شبه جملة( و) جملة: (وتكون جملة الصلة على نوعين

فعلية ويشترط فيها االخبار ووجود ضمير يعود على الموصول يطابقه في االفراد والتثنية 
الن الجملة عبارة عن الكالم قائم بنفسه فإذا اتيت فيها بما يتوقف ((؛ )٥(لتأنيثوالجمع والتذآر وا

 فعلم بذلك انها تفصيل و بياٌن متصٌل به يفسَّره دون غيره، )٦())فهمه على ما قبلها إذن بتعلقها به
  .وال يأتي هذا النوع من التراآيب المفصِّلة إال متصال مع مجمله في النص

 ������ ���� �����(( بجملة الصلة قوله تعالى ومن امثلة التفصيل
������� ��� ������ � ���� �������� ���  

������ �������� ������������� ���  
��������� ������ ����� �������� ����� 

�������� � ��� ������ ���������� ��������  
� ��� ����� �� ����� �����������(( )عند التأمل في )٧ 

 �������(النص نجد ان هناك اآثر من جملة صلة قد فصَّلت اآثر من موصول وهي 
��� ������ � (و)�������� ��� ������  

�������� (و�����������)� ��� ��������� (
ية قد ُعبِّر عنها ، فاسماء الموصلة التي وردت في اال)� �������� �����(و

وهي مجملة شديدة الداللة على اإلبهام، وقد فصَّلها سبحانه بجمل الصلة التي بعدها ) ما(جميعا بـ 
وهما جملتان، ) �������� ������(و) � ������(وهي 

  .وهما شبه جملة) � ��������(و) ��������(و
ة لاليمان والرفض من اليهود والظاهر من االية انها قد انطوت على حوار بين الدعو

������ ��� �������(لتلك الدعوة، والناظر لجملة الصلة االولى من قوله   
� ( يجد ان مخاطبة اهل الكتاب بهذه الصلة قد فصَّلت لهم الشيء المراد االيمان به وهو)القرآن (

 عنادا وتعنتا بقولهم ،غير انهم ردوا)٨() صلى اهللا عليه وآله وسلم(المنزل على الرسول 
)�������� ��� ������ �������� ( فنفهم من التفصيل بالصلة

من خالل اتخاذهم ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رفضا صريحا وصلفا لما ُأنِزل على الرسول 
موقف الجمود على ما لديهم تحديدا من مضمون االلهي مكتنف بالتحريف والتشويه، وذلك ظاهر 

الذي فرضوا على انفسهم به عدم مجاوزة ما أنِزل عليهم الى ما أنِزل ) علينا( ظرفي من القيد ال
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حتى وإن آان االخير هو االآمل على وجه االطالق، ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(على الرسول 
وفي هذا اصرار على التمسك بالقاصر، والقصور في الكتب السماوية السابقة انما هو ناشيء من 

النص القرآني موازنة، ذلك بانها ال تنطوي على القصور في نفسها اساسا ولكن لما عرضها على 
) مرحلية(آانت هذه الكتب منزلة على اناس معينين ال تتعداهم وفي اوقات زمنية محصورة 

تأسس على هذا ان تكون مدة اعجازها المضمونية منوطة بالمدة الزمنية التي عاشها الناس 
 يفارقها القرآن النه آتاب اهللا الُمعِجز باسلوبه ومضمونه الُموجَّه للناس آافة المنزلة عليهم، وبهذا

دون سقف زمني ، فهو الوعاء االمثل الذي استوعب ويستوعب جميع المساحات الوقتية منذ 
لحظة تكريمنا به دستورا ومنهال فكريا وحتى قيام الساعة وبمقتضى هذا اوجب سبحانه بفعل 

  .ية ان يتمسك به الناس جميعا من مختلف االديانالصلة االولى في اال
  
  

��� �(�����������اما الصلة الثالثة في قوله   
��������� ( فقد افادت شبه الجملة في)��� ��������� ( بانه قد

تجاوزوا فكرة التمسك بكتبهم بدعوى ايمانهم بها الى قصدية الكفر في القرآن تحديدا، النهم 
 �����(، على حين ان الصلة في شبه الجملة )١(وى آتبهميكفرون بما س

قد بينت ان النص القرآني هو الحق الذي ينبيء عن الذي معهم من ) � ��������
  . الكتب، النه قد استوعب آل ما فيها وزيادة فكان هو المصدق لما معهم والمهيمن عليها جميعا

د حقق داللة مضمونية غاية في ويبدو ان آثرة ورود الصالت المفصِّلة في االية ق
منوط بورود جملة صلة توضحه _ من جهة التسليم النحوي_اللطافة؛ ذلك بان االسم الموصول 

) المجمل(وتفسَّره وتزيل إبهامه وتكمل معناه، وهذا يدل على ان استعمال االسم الموصول
) اليهود(ة توحي للمخاطبين بهذه الكثرة في النص تمنحه سمة شمولي) الُمكمَِّلة له بيانًا(وصالته 

بان ما لديهم له حاجة الى ما يليه لكي يكونوا متوجهين من النقص الى الكمال آما ان الموصول 
  .ُيَتنَقل لفهم معناه تكامال الى جملة الصلة
 � ����� �������� �����((ومن ذلك قوله تعالى 

������� ����������� ������� ��������� 
���� ��������� ��� ������ ������������ 

������� � ���������� � ����� � ������� 
������� ���� ���������� �������� ������� 

����������� ���������� ����� ��� ������ 
��������� �������� ��� ����� ������ 

������� ���� ����� ���������� ������ 
������ � ���������� ��������� ������ 
����� ������(( )نجد ان االية االولى قد جاء فيها تفصيل بجملة الصلة وهو )٢ 

إذ بيَّنت ابهام ) ��������� ������� �����������(قوله 
في عبارة ، وجاءت الصلة المفصِّلة بالجملة في االية الثانية )الذين(االسم الموصول 

)����������� ���������� ( وعبارة)���������� 
������ ������( وااليتان مسوقتان لبيان من ُتقَبل توبته ممن ال ُتقَبل له توبة،وقد ،

فكأنما ) � ����� �������� �����(صدر سبحانه االية االولى بقوله 
من جهة، ) انما(، وذلك بأداة الحصر حصر التوبة وجوبا لهؤالء المذآورين تفصيال بالصالت

�������� �����(الوجوب فقوله ((من جهة اخرى؛ النها أفادت ) على(وداللة   

                                                 
    ١/١٩١: الكشاف:   والزمخشري١/٣٥٠: التبيان: الطوسي:  ينظر- 1
  ١٨ -١٧:  سورة النساء- 2



  

����� � (االعالم بوجوبها عليه آما (( فدلت على )١())يدل على انه يجب عليه قبولها
 لمن يرغب في التوبة، ، وبهذا افاد مطلع االية داللة التحفيز)٢())يجب على العبد بعض الطاعات

لذلك فصَّل هذه اللفظة ) الذين( ولكن المسموح لهم بالتوبة غير معروفين من االسم الموصول 
آما فصَّل ) ��������� ������� �����������(بالترآيب 

 �����������(موصول عدم قبول التوبة منه بالترآيب 
����������(وجدنا ان آل تفصيل ترآيبي منهما ،ولو انعمنا النظر بين التفصيلين ل

قد بني على اساس الداللة المتوخاة منه بفنية عالية واختيار امثل، فقد استعمل في جملة التفصيل 
فصاغها على المضارعة للداللة على االستمرار بالعمل، الن ) يعملون(االولى والثانية لفظة 

دون غيره لعلة مضمونية تتناسب والداللة ) يعملون(االنسان دائم الخطأ والزلل، ولقد انتقى الفعل 
اينما وردت في السياقات القرآنية فهي دالة على اداء ) يعملون(العامة للنصين، ذلك بان لفظة 

فهي تدل على انجاز _ على سبيل المثال_ومشتقاتها ) يفعلون(عمل مستمر قيد االنجاز، اما لفظة 
حتى يدل على ان جميع من قام بذنب ولم ) عملوني(العمل بشكل آامل، ولقد جاء سبحانه بالفعل 

يتب عنه فهو مازال في نطاق الذنب والمعصية وآأن المعصية التي نفَّذها لم تنته بعد وال يكون 
) يفعلون(دون لفظة ) يعملون(االنتهاء منها إال بالتوبة، ثم ان ثمة امرا آخر يستدعي مجيء لفظة 

يطان؛ وإذا آان الشيطان دائم العمل الغواء الناس آان وهو ان داعي المعصية يكون من عمل الش
اشارة ) يعملون(عمل المعصية من االنسان هو امتداد لعمل الشيطان غير المنتهي، فكأن في لفظة 

  .الى عمل الشيطان الدؤوب 
على حين ان ) بجهالة(ونجد في عبارة الصلة لقبول التوبة انها قد احتوت على لفظة 

انما هو ) بجهالة(عدم قبول التوبة لم تحتِو على هذه اللفظة؛ وذلك الن هذا القيد الصلة المفصِّلة ل
المسوغ االول لقبول التوبة اما الثاني فهو التوبة عن الذنب قبل حلول امارات الموت عليهم، ولقد 

تعني جهالة بقبح المعصية وسوء عاقبتها ال الجهل في ) بجهالة(مال المفسَّرون الى ان قوله 
، ونؤيد هذا المعنى لدى )٣(فة آونها معصية ام ال؛ وانما الجهل بما يترتب عليها من محذورمعر

: هي التي حققت هذه الرؤية؛ النه لو قال) بجهالة(علماء التفسير إذ نعتقد ان الباء في لفظة 
هنا حاال فتعطي معنى انه يعملون السوء وهم ) جاهلين(لكانت لفظة ) يعملون السوء جاهلين(
هلون في معرفة ان عملهم هذا معصية ام انه ال يمثل المعصية؛ فيكون الجهل هنا في معرفة جا

لتدل الباء على السببية أي يعملون السوء ) بجهالة(المعصية نفسها، على حين انه اورد الباء فقال 
ال نلحظ بسبب جهلهم بعاقبته ال بكنهه، وإذا ما نظرنا الى جملة التفصيل في اية عدم قبول التوبة 

هذه اللفظة؛ الن المقام اليستدعيها النه مقام رفض وابعاد من الرحمة، ويسند هذا انه تعالى قد 
على حين اخفاه في اية عدم قبول ) انما التوبة على اهللا(اظهر اسمه في مقام قبول التوبة فقال 

مل فيه ان يظهره ، وذلك النه قد اظهره في الموطن الذي يج)وليست التوبة للذين( التوبة فقال 
فذآره في سياق التوبة والرحمة على العباد، على حين اخفاه في الموطن الذي يحسن فيه ذلك؛ 

  .النه في النص الثاني قد تحدث عن المستكبرين الكفار الذين ال تنالهم رحمته
وإذا ما تأملنا قليال واعدنا النظر الى الترآيبين المفصِّلين وهما قوله 

)����������� ������� ��������� ( وقوله
)����������� ���������� ( فسنجد انه ذآر لفظة)في االولى ) السوء
في الثانية؛ وذلك بان الترآيب االول في سياق داللة الرحمة والتوبة للناس فوصف ) السيئات( و

الصد ورفض العمل بانه سوء ويمكن تغييره الى حسن بالتوبة، اما سياق النص الثاني ففيه داللة 
ليدل على انه قد احصاها عليهم وهي آثيرة إذ وصف نتيجة العمل التي ) السيئات(التوبة فجاء بـ 

في جملة التفصيل االولى، الن ) السيئات(بقيت دون زوال النهم لم يتوبوا، ولهذا لم يستعمل لفظة 
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وا إال عند الموت فلم السيئات لم تبق بل ذهبت بفعل التوبة، على حين ان اصحاب السيئات لم يتوب
تقبل منهم التوبة و من ثمة بقيت السيئات في اعناقهم، ويتفق مع هؤالء الكفاُر فتوبتهم غير مقبولة 

على هيأة المضارعة ليدل ) يموتون(فنجده استعمل الفعل ) يموتون وهم آفار(أيضا بداللة الصلة 
 طول الزمن واالستمرارية على ان مدة موتهم تستغرق وقتا طويال؛ الن المضارع يدل على

بالحدث، من هنا ُفِهَم ان موت الكافرين ليس موتا يسيرا بل ُيعذَّبون به ابتداء بطول مدته قبل ان 
قد بني على االسمية ليعلل لنا عدم قبول ) وهم آفار(ينالوا عذابهم الدائم بعد الموت ثم نلحظ الحال 
  .ائم ثابت فيهم حتى الموتالتوبة من هؤالء القوم أي النهم آفار وان هذا د

فنجد ان جمل الصالت قد فصَّل لنا الكثير من الدالالت التي لو أهملت في النص ألحيل 
النص الى جملة مبهمات اليعرف المراد منها، ثم ان هذه التراآيب قد أظهرت روعة وجمالية 

 ودالالت التعليل التي آبيرة في النص من حيث طبيعة هيآتها وانتقاء اللفظ الُمعبِّر المناسب لها،
انطوت عليها، فأنتجت الى جانب قيمتها المضمونية الثمينة جانبا فنيا غاية في الرفعة 

  .واالعجاب،وآل ذلك البيان جاٍر بجملة تفصيلية متصلة بموصولها المجمل في نص واحد
  ) :جملة بدل الكل(داللة التفصيل بـ : الفرع الثاني

اإليضاح ورفع االلتباس وازالة ((بدل في الخطاب تكمن في إذا آانت الوظيفة الداللية لل
 للمبدل منه المجمل فانه يؤدي هذه المهمة التفصيلية بوجهين في اللغة )١())التوسع والمجاز

إذ ) ترآيبا( فكما يأتي البدل مفردا لفظا يرد آذلك جملة )٢(،)البدل الجملة(و) البدل اللفظ:(هما
 تفصيال وبيانا، وقد )٣()) آانت الثانية اوفى من االولى بتأدية المرادتبدل الجملة من الجملة إذا((

، فتعمل على تخليصه من اإلجمال النها تفصح عنه بمعناها )٤(تبدل الجملة من المفرد أيضا
فتتضح داللته تشخيصا، الن بدل الكل سواء آان جملة ام مفرد يؤدي وظيفة التفصيل للمجمل إن 

دي وظيفة التقييد للمطلق إن آان ما قبله مطلقا، والذي يخصنا من جملة آان ما يبينه مجمال ويؤ
  .بدل الكل هي المفصِّلة لمجمل قبلها بعد ورودها عليه في نص متفصل

 ������� ����� ���� �����((ومن ذلك قوله تعالى 
����� ������ ����� ������ ����� 

�������������� ����� ��� �������� �����  
�����( فنلحظ ان جملة )٥( ))��������������� ������  
هي بدل آل تفصيلي إلجمال قوله ) ��������������� ������

)��� ��������( مما تدل على ان هؤالء المنافقين من الكفار انما ايمانهم ظاهري ،
ان هذه المعية مجملة تحتمل عدة معان غير ) ان معكم(مزيف وحينما يلقون اتباعهم يقولون لهم 

فهم يقولون ) آمنا(فالمعية بالمكان او بالموالة، أي انها عبارة مخادعة أيضا فكما يقولون للمؤمنين 
فيراوغون على الطرفين، ولكي اليبقى االمر مجمال اوضح سبحانه انتماء ) إنا معكم(للكفار 

) ��������������� ������ �����(هؤالء بقوله على لسانهم 
معناه الثبوت على اليهودية، وقوله ) إنا معكم(( (فبين انهم خالصوا الوالء للكفرة فكان قولهم 

)����� ������ ��������������� ( بدال منه النه من حقَّر
 فكان بذلك آافرا أيضا، فاستهزاؤهم بالمؤمنين آشف انهم مخادعون )٦())االسالم فقد عظَّم الكفر

، ويبدو انهم آانوا مصرين على تحقير االسالم والهزء به بداللة أداة )آمنا(في قولهم 
ما هو إال خداع واستخفاف بمن آمن وبما يؤُمن به، فـ ) آمنا(فهي تعني ان قولنا ) إنما(الحصر
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، يزاد على هذا ان تأسيس جملة التفصيل على )١())والءهم للمؤمنين ظاهري هدفه االستهزاء((
قد ) إنما نستهزيء بهم(من جهة اخرى بدال من ان يقولوا ) نحن(وتقديم الضمير االسمية من جهة 

افاد ثباتا للمعنى وتأآيدا على نسبته اليهم مما يستدعي القول بشدة تمسكهم بكفرهم من خالل 
فان الفارق الداللي ) آمنا(استهزائهم باالسالم واهله، وإذا ما قيست جملة التفصيل الى جملة الهزء 

إنما نحن (على الفعلية وجملة التفصيل ) آمنا( جليا لكل ناظر؛ إذ بنوا جملة الخداع سيبدو
المبنية على االسمية أيضا توافقا مع ) إنا معكم(على االسمية وهي إيضاح لجملة ) مستهزؤن

تفصيلها،وان لهذا التباين الجملي بين االسمية والفعلية داللته على واقع مضمون النص، فنجدهم 
النها تدل على الحدوث واالنقطاع، على حين خاطبوا ) آمنا( المؤمنين بالجملة الفعلية خاطبوا

النها تدل على الرسوخ والثبوت على ما فعلوا، ) إنما نحن مستهزؤن(جماعتهم بالجملة االسمية 
 وذلك اما الن (()٢(،)إنما نحن مستهزؤن(آما قالوا ) إنما نحن مؤمنون(ولم يسووا بينهما فيقولون 

انفسهم التساعدهم عليه إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ومحرك، وهكذا آل قول لم يصدر عن 
واما مخاطبة اخوانهم  فهم فيها اخبروا عن انفسهم من الثبات ....اريحية وصدق ورغبة واعتقاد

على اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر والبعد من ان يزلوا عنه على صدق رغبة و وفور نشاط 
 النه يوافق ما في نفسه تماما، ولهذا حدث التباين بين جملة التفصيل )٣())تياح للمتكلم بهوار

االستهزائية وجملة الخداع التزييفية، ولوال جملة البدل من الكل لما فهم معنى آفرهم وثباتهم عليه 
  .والخداع للمؤمنين والتدليس عليهم

 ��������� � ��������((ومن التفصيل بجملة بدل الكل قوله تعالى 
�� �������  ����� ����� ���������� ������ 

�������� ���� ����� ����������� �������� 
������ ��������  �������� ������ �������  

��������� ���� ���������� ����� ��������  
سوء (وهي جملة بدلية من ) النار يعرضون عليها(ه مجمل فسَّره قول) سوء العذاب( فقوله )٤())

ما سوء : ، آأن قائل يقول)سوء العذاب(مرتفعة على اضمار تفسير ) ((النار(ولفظة ) العذاب
 )٦(،)النار(عليها خبرا للمبتدأ ) جملة يعرضون( فكانت )٥())النار يعرضون عليها: العذاب ؟ فقيل

قد حققت داللة غاية في ) النار(سمية بتقديم لفظة وان صياغة جملة البدل المفصِّلة على اال
الروعة هي داللة ثبوت عرضهم على هذه النار، واستعمل الخبر على زنة المضارع للداللة على 
استمرارية العرض وطول مدته فكأن هذا العرض لهم على النار امر مستمر، ثم ان الفعل 

ون اآلن فكأنه ُيخِبر عنهم في هذه اللحظة هلى هيأته هذه يوحي للمتلقي بانهم يعرض) يعرضون(
) سوء العذاب(ويصور معنى االخبار لك بهذا الفعل فكانت هذ الجملة البدلية هي حقا تفصيل لـ 

هو قوله ) يعرضون(، وما يؤازر داللة االستمرارية للخبر !فأي سوء لهم اآثر من هذا االمر؟
، وليس المراد انهم يعرضون في الغدو )٧(وامإذ افاد الظرفان الزمنيان معنى الد) غدوا وعشيا(

تارة ثم يعودون ليعرضوا على النار في العشي تارة اخرى، وانما االساس المراد من ذآر 
فان المعنى الذي تبتغيه من ) إني اعمل صباحا ومساء: (الظرفين هو الوقت بكليته وذلك آقولك

مل في الصباح مرة، وفي المساء مرة قولك هذا هو انك التنقطع عن العمل البته وليس انك تع
قوله )  سوء العذاب(هي تفصيل ) النار يعرضون عليها( اخرى، وما يزيد من الوثوق بان عبارة 

 ��������� ������� ������ ��������(تعالى 
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���� ���������� ����� �������� ( فان اشد العذاب يأتي
انما هو ) النار يعرضون عليها(على ان سوء العذاب الذي هو بعد قيام الساعة وهذا التوقيت يدل 

ليس المراد منه الدنيا، الن عرض النار عليهم غدوا ) ((غدوا وعشيا(في حياة البرزخ الن قوله 
 وهذا دليل على )١())وعشيا ما آان حاصال في الدنيا فثبت ان هذا العرض انما حصل بعد الموت

هم ان عرضهم على النار انما هو في القبر فكان هذا فعال هو ، من هنا نف)٢(وجود عذاب القبر
، ولوال جملة )اشد العذاب(؛ النه ليس عذابا نهائيا وانما عذاب توقيتي يرد بعده )سوء العذاب(

  .التفصيل ما عرفت هذه الدالالت جميعها من اآلية الكريمة
 ������� ������� �����((ونظير ذلك قوله تعالى 

����� ����������� �� ����������� ���  �  
�������������� ������� ����� ������ ��  

������������� �������������� ����� �� 
������� ������ �������� ���������  
������� ��������� ���� ������������ ���  

������ �������� ������� ����������� (()فاالية )٣ 
النهم انكروا نبوة ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(مساقة لتأنيب اليهود في عهد الرسول 

وان القرآن معجزته، لذا ذآَّرهم سبحانه بالعهد الذي اخذه على ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول
، ولكن لفظة اجدادهم وبما انهم امتداد الجدادهم ودين اجدادهم آان هذا الميثاق واجبا عليهم

 ��(قد وردت مجملة في النص غير انه تعالى فصَّلها ببدل الكل ) ميثاق(
����������� ��� � �������������� �������  (

، ولوال ذآر هذا التفصيل لما ُألِزم اليهود في )ميثاق بني اسرائيل(وما بعدها فكان هذا هو بيان 
بمعنى ذلك الميثاق النه مجمل لديهم ان لم يلحقه البيان ) لمصلى اهللا عليه وآله وس(عهد الرسول 

 )٤())إنشاء في صيغة الخبر أي التعبدوا) التعبدون(((وما بعدها وجملة ) التعبدون إال اهللا(بقوله 
خبر بمعنى النهي وهو ابلغ من صريحه إليهامه المسارعة الى االنتهاء، فهو يخبر ((فهو 
وعليكم ان تفعلوا بموجب هذا الميثاق المتحقق سلفا، وما يؤآد بناء  بانه قد وقع وتحقق )٥())عنه

انه عطف عليه باالمر وهو قوله ((معنى هذه الجملة على النهي في االصل الداللي لها 
فهي ) وقولوا للناس حسنا(، وآذلك جملة )٦())أي احسنوا بالوالدين احسانا) وبالوالدين احسانا(

، فكأنه سبحانه اراد بهذا البيان التفصيلي )التعبدون إال اهللا(ى معطوفة على جملة النهي االول
إذآر ايها الرسول ما اخذناه من المواثيق ) ((صلى اهللا عليه وآله وسلم(للميثاق ان يقول للرسول 

  :  حتى تدينهم من افواههم، وبالتفصيل أفيدت جملة دالالت منها)٧())عليهم
  
  .م الذي هو عهدهم عينهتأنيب اليهود على نقضهم لعهد اجداده -١
الى محاججتهم بمضامين ميثاقهم فيلزمهم ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(دعوى للرسول  -٢

بالطاعة له، النه يدعوهم بما ُأِخذ عليهم من ميثاق، الن تفصيل الميثاق من ثوابت 
 .)٨(االديان السماوية آلها دون استثناء
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سواء ) المبدل منه(النص لبيان المجمل مما تقدم نصل الى ان الجملة البدلية توظف في 
آان االخير مفردا ام مرآبا فتنأى به عن معنى الغموض وتأخذ بيده الى وضوح الداللة من 
باب ايفاء الجملة الُمنفصِّلة لوضوح المعنى المبهم  في المبدل منه؛ إذ تغني المتلقي عن 

ه من دائرة التجوال الذهني الحيرة والتردد في البحث عن تفصيل داللي للمبدل منه فتخرج
الى ارضية الثبات المضموني فيقر بذلك على المراد منه في حدود النص المتصل،والبد من 
االشارة الى أن ِلَتَشكُّل الجمل المفصِّلة بوصفها بدال اثرا واضحا في توجيه الداللة الى الفكرة 

 عنها وتتباين الدالالت الُمنتَجة المرجوة بدقة وتقنية عاليتين؛ إذ لكل شكل ترآيبي داللة يعبر
  .بتباين اشكال الترآيب تباعا وإلزاما آما اتضح ذلك في العرض السابق

  
  
  
  

  
  ) :نص ترآيبي منفصل(داللة التفصيل بـ : المطلب الثاني

آما يرد متصال مع المجمل الداء وظيفته في _ بوصفه أداة بيان للمجمل_ان التفصيل 
منفصال عن النص الذي وقع فيه مجمله، فقد يحدث ان يساق مجمل في الخطاب فانه قد يرد بيانا 

اية ما وال يرد بعده تفصيله في االية نفسها وانما يساق بيانه تفصيال في اية اخرى منفصلة عنه 
تماما، فإذا ما تحقق تفصيل ذلك المجمل في نص وإن آان منفصال عنه فان الحكم يقضي ان 

ذلك بان التفصيل بيان والعمل _ وإن لم يكن واردا بعده تجاورا_ ل ُيعَمل بالُمفصِّل دون المجم
) التفصيل(بالبيان واجبا دون اإلبهام؛ الن العمل باالخير محال عقال، وان عملية العمل بالواضح 

تدل داللة قطعية على ان التعبير القرآني هو نص واحد يكمل بعضه ) اإلجمال(دون الغامض
  .االخر بعضا ويكشف بعضه عن بعضه 

  
  ) :نص قرآني منفصل(داللة التفصيل بـ : الفرع االول

إذا آان  التعبير القرآني يمثل  وحدة متكاملة من الناحية الداللية و الفكرية فإن علة ذلك 
تكمن في ان اياته ترتبط بعضها مع بعض ويفسَّر بعضها البعض االخر ؛ فقد يرد لفظ مطلقا في 

؛ )المطلق(نه بالتقييد في نص منفصل عن النص الذي ورد فيه نص قرآني ثم يرد عليه ما يبي
 ���������((فيكون هذا المقيِّد بيانا لما يراد من المطلق المبهم من ذلك قوله تعالى 

���������� ���������� ����� �������� 
���������� ���� ����� �������� � ����  

��������������� ������������ �� 
����������������� ������������ ���� ��� �  

������� ��� �� ���������(()الدم( فنجد في هذا النص ان لفظة )١ (
قد جاءت مطلقة دون ان تحدد بدم معين فَيحُرم بموجب هذا الدم آليا سواء آان داخل جسد البهيمة 

����� �� ��((د نعتي وذلك في قوله ام خارجه، على حين جاء بيان هذا المطلق بمقيِّ  
��� �� ������ ����� �������� ������ ������ 

������������ ��� �� ������� �������� ���  
���� ��������� ��� ������ ��������(( )فحدد )٢ 

فان هذا الدم ما آان محرما لنفهم بهذا ان البهيمة إذا ُذآِّيت وخرج منها الدم ) مسفوحا(بالصفة 
هو المحرم تحديدا فحسب، دون الدم الذي بقي في داخل البهيمة بعد التذآية؛ ) الخارج(المسفوح 
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، ولوال هذا القيد لكان التحريم ينطبق على )١(النه في نطاق المحلَّل بفعل التقييد بالنص المنفصل
انه المقيِّد ان يكونا ماهية الدم اينما وجد، ولقد اشترط علماء االصول لحمل المطلق على بي

،  وآذا الحال للعام فقد يرد عليه ما يخصِّصه بيانا في نص )٢(معا) السبب(و) الحكم(متحدين في 
 ���� �� ��������((، من ذلك قوله تعالى )٣(منفصل عن نص العام

����� ����� ��������(()فجاءت في هذا النص حلية الزواج بالنساء )٤ 
فهو دال على الشمول الكلي ) ما طاب لكم(وم دون تخصيص بداللة الموصول على وجه العم

للنساء من غير تمييز لواحدة، غير انه سبحانه خصَّص العام الوارد في هذه االية باية منفصلة 
 ���������� ���������((، وهي قوله تعالى )٥(اخرى

������������ ����������� ������������ �� 
������������� �������������� ����� �� 

���� ������� ������ �������������� 
������� ������������� ����������� �� 

����� ���������� ���������� ���������� 
��������������� ������ ��� ���������� 

���� ����������� ������ ��������� ����� 
���� ���� �������� ��������� ����� ���� 

������ ���������� ������������ 
���������� ������� ���� ������������ 

���� ��������� ����� ���������� ��� �� ���  
����� � ��� � ��� ������� �������(( )فبينت هذه االية )٦ 

 الزواج بهن فكان هذا التخصيص ملزما للعام في الكريمة بان هناك نساء مخصوصات ُيحَرم
  .االية االولى تحديدا 

فإذا آان المطلق والعام يوضحان بنص منفصل فان المجمل له ما يفصِّله بنص ترآيبي 
منفصل أيضا أسوًة بالمطلق والعام؛ إذ يقع في التعبير القرآني ان يكون المجمل واردا في نص 

نفسه ثم يأتي بيانه تفصيال في نص مستقل اخر، وبما ان النص دون تفصيل مبيِّن له في النص 
المنفصل االخر اليكون إال ترآيبا من هنا عد النص التفصيلي المنفصل عن المجمل احدى 
الوسائل الترآيبية لبيان ذلك المجمل وتحديد معناه؛ وذلك ايمانا بان النص القرآني نص واحد 

 ���������((ن ذلك قوله تعالى يعمل بعض منه على تفسير بعضه االخر م
����������� ������ ���������� ������  

��������� ��������� �������� ���������  
��� ���������� �������� �����������(( )فنلحظ )٧ 

 مجملتان في النص غير واضحتي الداللة، ولم يريد عليهما ما) بعهدآم(و) بعهدي(ان لفظتي  
يفصِّل داللتيهما في النص نفسه، وانما جاء تفصيلهما وبيانهما في نص منفصل اخر، وهو قوله 

��������� �������� ������((تعالى   
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� ����� ������ ����������� ������� 
������������� ���������������� ������� 

������� ��� �������� ��������� � ����� 
������ ����� ������� ������� ����� ���� 
������ ��������(( )هو الترآيب البياني ) بعهدي( فنجد ان تفسير قوله )١

))������ �������� ��������� ������������ 
��������� ���������� ��������  

����������������� ������������ � �����  
������ ((فهذا هو عهده تعالى الذي أجمله في اية البقرة)فبيانه ينص على اقامة )٢ ،

، واالقراض )٣(الصالة وايتاء الزآاة وااليمان بالرسل وهو تصديقهم بما جاؤا عن اهللا تعالى
امه بهذا العهد وزيادة تأآيده قد صدَّره بلفظة الحسن هللا، ونلحظ انه تعالى لشدة اهتم

وهي أداة شرط مسبوقة بالم واقعة في جواب القسم مما يدل على هيبة العهد ) �����(
وضرورة االلتزام به، وآان من جوانب هذا العهد هو تعزير الرسل وقد اختلف المفسَّرون في 

، ونحسب ان المعنيين مطلوبان )٤(لهم) التعظيم والتوقير(لهم او ) النصرة(معنى التعزير بين 
معا، الن النصرة للرسل تدل على ايمان بني اسرائيل بهم، وان توقير الرسل يوحي بعظم مكانة 
ذلك الرسول لديهم ومن ثمة آان توقير الرسول من موجبات اجالل اهللا تعالى فان آانوا قد آمنوا 

وحي بانهم يؤمنون بهم  فكان المعنيان فهم يعظمون الرسل قطعا، وإن آانوا قد عظموهم فهذا ي
  .يكمل احدهما االخر فال داعي للفصل بينهما البته

فقد وظف )  أقرض(ومن لطائف التعبير القرآني في هذا الترآيب المفصِّل هو قوله 
سبحانه هذا الفعل بالذات للتعبير عن االنفاق بنفس طيبة، ويبدو ان سر اختياره تعالى لهذا الفعل 

) االمانة(لته االصل؛ الن االقراض يدخل في حيز االمانة وإذا آان من موجبات تعود لدال
ارجاعها فمن هنا يتحقق في هذا الفعل معنى التحفيز على االنفاق؛ الن معنى القرض يبعث 
الرغبة في النفس للعمل الصالح ما زال القرض ال يذهب دون العودة الى صاحبه فكان مضمون 

ة االطمئنان في النفوس والتشجيع على االنفاق؛ النه يحمل في طياته معنى هذا العمل أدعى الشاع
ارجاع القرض باجزل عطاء واوفر آرما منه تعالى الى العبد المنفق ولو استعمل سبحانه غير 

  ) .أقرض(هذا الفعل لما عبر عن آل هذه الدالالت مرة واحدة آما في تعبيره بالفعل 
 �����������((فانه يكمن في قوله ) عهدآم(اما بيان اللفظ المجمل 

������� ������������� ���������������� 
������� ������� ��� �������� ��������� �(( ؛

، وهو تكفير السيئات، ويلحظ آرمه تعالى جليا في لفظة )٥(إذ فصَّل عهده تعالى لهم بهذه االية
فيكون التكفير واقعا بذلك على جميع السيئات إذ اوردها جمعا مضافا لتدل على العموم ) سيئاتكم(

دفعة واحدة وفي هذا زيادة فضل ودعوة ترغيب للوفاء بعهده تعالى؛ الن عطاءه مرهون بانجاز 
عهده اوال، وقد اظهر التفصيل مدى غفرانه تعالى وعلو آرمه للعباد الى الحد الذي يجازيهم على 

اعظمه، ومما يتحقق فيه معنى العطاء اآثر قوله الوفاء بعهده وهو واجب عليهم بأوفر الجزاء و
)���������������� ������� ������� ��� 

�������� ��������� ( فلفظة)جاءت جمعا لزيادة التكريم واردف ) جنات
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فجاء بالفعل المضارع ) تجري من تحتها االنهار(هذا المعنى بتنكيرها ووصفها بالجملة الفعلية 
على الفاعل ) من تحتها(لديمومة دون االنقطاع، وقد قدَّم الجار والمجرور للداللة على ا) تجري(
؛ النه في صدد الحديث عن هذه الجنات ووصفها فافاد بالتقديم شدة االهتمام بها آي يعلو )االنهار(

شأنها في النفس ويتعاظم المطمع اليها ولو جرى بالجملة الوصفية على االصل لما حقق غاية 
ال على ) االنهار(لكان الحديث هنا مسلطا على ) جنات تجري االنهار من تحتها(قال االهتمام فلو 

تجري من تحتها (، ولم تكن هناك لفتة للمتلقي الى تلك الجنات وهذا بخالف قوله )الجنات(
ليتم تصوير وصف ) االنهار(فيكون مسار الحديث آله عن الجنة؛ لذا وجب تأخير ) االنهار

دخلت حديقة يفوح : (وقولك) دخلت حديقة يفوح منها العطر: (اشبه بالقولينالجنات آامال وهذا 
) منها(ففي العبارة االولى يكون الحديث عن فوح العطر للحديقة بتقديم ) العطر منها

على ) العطر(، اما في العبارة الثانية فيكون الفوح للعطر خاصة ال للحديقة لتقديم )العطر(على
فاالولى الحديث فيها عن الحديقة برمته والثانية الحديث فيها عن العطر ، )منها(الجار والمجرور

ليكون الحديث ) االنهار(على ) من تحتها( دون الحديقة، من هنا قدم سبحانه في اية التفصيل 
  .خالصا عن الجنات فيكون ذلك ادعى الثارة الهمة لنيل تلك الجنات من خالل الوفاء بعهده تعالى 

 � ���(( جيء له بنص منفصل ليفصه قوله تعالى ومن المجمل الذي
�������� ����� ������� ��������� 

����������� ������� ������� ��� �������� 
��������� ���������� ����� ���� ������� 

��� ������ ����������  ������������ ����� 
������� ���� �������� ���� �������� ���� 
������� �������� ����� ������� ���������  

 فنجد ان القول الطيب الذي هدوا له مجمال فال يعرف ما القول؟ وما طيبه؟؛ لذا فسَّره تعالى )١())
 ������������� ������ �������((بقوله 

���������� ����� ���� ������� ��� ������ 
����������  ������������ ����� ������� 

���� ������ �������� � ���� ������� ���� 
��������  ��� ����� ��������� �������(( )فجاء )٢ 

 ���� ������� ���� � ��������(تفصيل طيب القول بعبارة 
��������  ��� ����� ��������� �������( ) ٣( ،

 على تلك النعمة وهي الفوز بدخول الجنة، وقد )٤())عتراف منهم بنعمة اهللا وشكر لها((والحمد 
سلَّطوا الدعاء بالحمد هللا تعالى على ذهاب الحزن، ذلك الحزن الذي آان يالزمهم في الدنيا اما 

تالشت من حياتهم جميع عوامل ((اليوم وقد ظفروا بالحسنى فقد حق لهم الدعاء الزالة الحزن؛ إذ 
هم والحسرة ببرآة اللطف االلهي، وتبددت سحب الهم المظلمة عن سماء ارواحهم، فال خوف ال

من عذاب االلهي وال وحشة من موت او فناء، وال قلق وال إذى الماآرين، وال اضطهاد 
 المذل والمرعب من هنا آان طيب القول هو الدعاء هللا تعالى بالحمد لفضله بذهاب )٥())الجبابرة

 عنهم من جهة وادخالهم الجنة برحمته وغفرانه من جهة اخرى ويعضد هذا المعنى الحزن والهم
 ��������� ����� ���(االخير قولهم في تفصيل طيب القول 

) رب(المثقلة المؤآدة، ونسبوا لفظة ) إنَّ(حيث عززوا مضمون العبارة بـ  ) �������
؛ )اهللا(بالذات دون لفظة ) رب(انتقوا لفظة الى انفسهم زيادة بالتصاقهم به وحبهم له سبحانه، ثم 
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مفعمة بمعاني الرعاية والتعهد لهم طوال المدة التي حيوها في الدنيا حتى بلوغهم ) رب(الن لفظة 
لهذا المقام العظيم، فكان في استعمال هذه اللفظة شكر اخر يعترفون به ضمنا وهو ان اهللا تعالى 

ا وصلوا الى ما هم فيه اليوم من النعيم ويسند ذلك الخبر لوال تعهده اليهم بالرعاية والهداية م
بمعنى انه سبحانه قد غفر لهم بكرمه ولطفه مراعاًة ) ������� ���������(

واجزل لهم العطاء شكرا لما حفظوه من عهده في الدنيا فكان شكره لهم هو ادخالهم الجنة فكان 
الجزاء وفاء لهم، من هنا آان في الخبر في هذا رعاية لهم أيضا وزيادة تكريم حيث عهد لهم ب

) الالم(وقد دعَّموا معنى الخبر بـ ) ربنا(معنى المبتدأ ) ������� ���������(
المؤآدة أيضا فكانت هذه العبارة حقا مصداقا لما ) إنَّ(المؤآدة آما عضدوا االخبار عن المبتدأ بـ 

  .قاله النحاة من ان الخبر هو عين المبتدأ في المعنى
 ����� ������� �����������((نه أيضا قوله تعالى وم

������ ��������� ��������� �� 
������������ �������(()مجملة في هذا النص ) نصيب( فان لفظة )١

 ���� � ����������((الشريف وقد بينها اهللا تعالى في اية اخرى في قوله 
������������  ������ ������ ����� 

�����������(()( ذلك بان االية االولى )٢) مجملة اليعلم منها من يرث من الرجال
شأن ميراثهم هو اإلجمال ففصَّله (( فكان )٣())والنساء بالفرض والتعصب ومن يرث ومن ال يرث

 وعند )٤()))����������� ����� ������ ������(في قوله 
 ����� ������ ������(النظر والتأمل في النص التفصيلي 

����������� ( الذي اوضح سبحانه به اية ميراث اإلجمال قبله، نجد ان حظ الذآر
ضعف ما تأخذه االنثى من الميراث على حين انهما متساويان في المرتبة بالنسبة الى المتوَفى 

عليه (ضا اليه فكالهما ولداه، وللرد على هذا نستعين بما جاء عن االمام الر) النسب(وهي 
 بمعنى ان الرجل الذي يأخذ )٥())انهن يرجعن عياال عليهم((في هذا الشأن؛ إذ قال ) السالم

فيكون بذلك مؤدِّيا لما اخذه من زيادة ) عياله(حصتين سوف ينفق من سهمه على زوجته وبناته 
اخرى في إرثه الى النساء أيضا فكأن حصتهن محفوظة بهذه الحيثية هذا من جهة، اما من جهة 

ان المرأة ليس عليها جهاد وال نفقة ((؛ إذ قال )عليه السالم(فقد اوفى القول فيها االمام الصادق 
؛ الن منافذ )٦())وال معلقة، فانما ذلك على الرجل ، فلذلك جعل للمرأة سهما وللرجل سهمين

لمرأة ال شأن انفاقاته اآثر وان ما يتحمله من الصعاب والتبعات في الحياة اعسر، على حين ان ا
ولربما آان )  عليه السالم(لها بما يفرض على الرجال في الجوانب التي ذآرها االمام الصادق 

تعليلهما لسر الزيادة في حصة الرجل ردٌّ على المفسَّرين الذين ) عليهما السالم(في قولي االمامين 
؛ الن هذا االتجاه غير )٧(قالوا بان الرجل قد زيد سهمه لفضله وزيادة شأنه وتكامله على المرأة

  .مقبول عقال ومنطقا
  :ولرب سائل يسأل ما السبب في تقديم الذآر على االنثى في اية التفصيل وللرد نقول 

استحقاقية ولما آان الذآر يأخذ ضعف حق االنثى آان تقديمه ) للذآر(في قوله ) الالم(ان  -١
  .اولى

لذا قدم سبحانه ذآرهم لتوجيههم الى ان الذآور غالبا ما يقومون بعملية توزيع الترآة  -٢
تحمل مسؤولية التوزيع والقسمة ابتداء وزيادة في اطمئنانهم على ان حقوقهم محفوظة 
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آفى الذآور ان ضوعف لهم ((ومصانة ثانيا، فال يتعدون على حقوق اخواتهم االناث، فـ 
 ما يدلون نصيب االناث فال يتمادى في حظهن حتى يحرمن من ادالئهن في القرابة بمثل

  .)١())به
 
 أفاد من التقديم االشارة الى ان الحديث هنا يتجه الى تأآيد حق االنثى اآثر من الرجل،إذ  -٣

جعل حقها هو المَقيس عليه فكأن حقها مقدم على حق الرجل؛ األمر الذي دعا الى ان 
 شبيه ُيقاس حق الرجل عليها فهذا تأآيد على حق المرأة وانه هو المقدم على غيره فهذا

فكنت بهذا قد جعلت حق زيد مقيسا على حق عمرو، فكأن ) لزيد مثل حق عمرو:(بقولك 
عمرًا قد اخذ حقه وانتهى االمر ثم جاء زيد فأردت ان تبين له مقدار حقه فقلت له ذلك، 

فيأخذ ضعفه، وآذا الحال لحصة المرأة فقد جعلها ) عمرو(حتى يرى مقدار الذي اخذه 
قاس عليه حظ الرجل؛ ليعلم بذلك ان حقها اوجب باالداء قبل حقه اهللا تعالى اصال ُي

ابتداء،النه اليستطيع ان يعرف ما له من حظ إذا لم يعرف حصة آل واحدة من اخواته 
حتى يدرك الرجل بانه له مثل ما إلخته فهما سيان ) مثل(االناث، واآد هذا المعنى بلفظة 

يان عند ُمخلِّف االرث النهما ولداه فكان في القيمة عنده تعالى من حيث العبودية وس
حصة آل منهما يجب ان تؤَخذ آما فصَّلها اهللا تعالى وعلى ما بينها تأسيسا على حكمته 

التي اآد بها احقية آل منهم الصبحت العبارة ) مثل(سبحانه، ولو رفع سبحانه لفظة 
اختيه وهذا غير جائز؛ فيفهم منها ان للذآر الحق في ان يأخذ حصة ) للذآر حظ االنثيين(

ليحفظ لالنثى حقها وللرجل حقه ) مثل(وعزز المعنى بلفظة ) للذآر(لذا قدم سبحانه قوله 
 .من أن يزل فيقع في الحرمة

 
وبهذا يثبت  بان المجمل قد ُيفصَّل بنص منفصل عنه يؤدي وظيفة البيان والكشف عن 

رآيبا، فكان المفصِّل لهذا احدى وسائل معناه، وان هذا التفصيل بالمنفصِّل البد من ان يكون ت
  .بيان المجمل بالترآيب اللغوي

  
  
  
  

  
  ) :نص من السنة منفصل(داللة التفصيل بـ : الفرع الثاني

تعد السنة النبوية من التراآيب النصية الشارحة لمجمل القرآن؛ إذ ُتبيِّن وُتفصِّل ما أبهم 
 فالتبليغ يؤدَّى بنقل النص المنزل الى )٣())بيانالن الرسول وظيفته التبليغ وال((، )٢(معناه فيه

الناس، والبيان يؤدَّى بإيضاح ما اراده سبحانه بالنص المنزل، فإذا ما وقع فيه غموض آان 
هو الُمَخوَّل ببسط معناه وازاحة اللثام عن داللته، وسند هذا ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول 

 ����������(( في قوله تعالى التوآيل واضح في النص القرآني وذلك
������� ������ ����������� ������� �� 
������� ���������(( )صلى اهللا عليه وآله ( فنجد أن مهمة الرسول )٤

تأسيسا على ما انطوت عليه هذا االية من مضمون هي تفصيل القرآن وتيسيره للفهم سواء ) وسلم
ض بتحديده وتشخيصه ام آان موضعه الكالم الواضح فيزيده وقع ذلك البيان على اللفظ الغام

طواعية ويسرا فيقربه لإلذهان ويبسط فيه القول حتى يكون حجة على من يدعي عدم الفهم لداللة 
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 ��������� ����((النص آاملة، وفي نص اخر يقول سبحانه وتعالى 
�������� ��������� ���� ��������� ������ 
�������� � ������ �  ��� � ������� 

�������(()فنلحظ ان هذه االية قد ألزمت الناس جميعا بوجوب الطاعة للرسول )١ 
، ) ��������(و) ��������(بداللة االمرين ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

صلى ( الى الرسول فاالمر منه نافذ والنهي منه جاٍر على سائر الناس، فإذا آان سبحانه قد عهد
إيضاح النص المقدس للناس، فإنه قد امر الناس _ في اية النحل_تكليفا ) اهللا عليه وآله وسلم

) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ان يتولوا مهمة الطاعة لما يفصِّله الرسول _ في اية الحشر_ بالمقابل 
بناء على داللتي االيتين يعد فتكون مسؤوليتهم التطبيق واداء المطلوب منهم دون جدل او نقاش، و

 من هنا جاز تفصيل )٢())آل ما صح ثبوته عن الرسول قوال وفعال حجة بنفسه آالقرآن الكريم((
من قول او فعل ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(مجمل القرآن بالسنة التي تعني آل ما صدر عن النبي 

أيضا ما نقله االئمة المعصومون ) مصلى اهللا عليه وآله وسل(، ويدخل في سنة الرسول)٣(او تقرير
فهم حجة في ذلك، إذ يمكن القوالهم ان ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن الرسول ) عليهم السالم(

يكفي اثبات الحجية لها آونها مروية من طريقهم عن ((، و)٤(تفصِّل المجمل الوارد في القرآن
 في )٥())رهم من الرواة الموثوقينوصدورها عنهم باعتبا) صلى اهللا عليه وآله وسلم(النبي 

روايتهم، ويقع التفصيل بالسنة غالبا لما أجمل من الفروض آالصالة، والصيام، والحج، والزآاة، 
وشرع البيوع، والنكاح، والعقود، والقصاص، والحدود، وغير ذلك مما أجمل في القرآن اما 

  .)٦(بحسب آيفيات العمل او اسبابه او شروطه، اوموانعه ولواحقه
فإذا آانت السنة ترآيبا لغويا قائما برأسه آانت مفصِّلة للمجمل على هيأة االنفصال؛ الن 
السنة ليست جزءا من النص القرآني حتى يرد بها التفصيل متصال ، فُعدَّت بذلك آل تفصيالت 
السنة تفصيالت منفصلة عن مجمل القرآن الكريم،وآذا الحال للتقييدات بالسنة لمطلق القرآن 

  .)٧(وتخصيصاتها لعامه، فانها تعد أدوات بيان منفصلة عن مبهمها المطلق او العام 
من قوله تعالى ) العذاب(لفظة )  صلى اهللا عليه وآله وسلم(ومما ُفصَّل بسنة الرسول 

))���������� ������ �������� �� �������� 
������ ���������� �� � ������ ������ 

����������� ��� ������������� ��� ������ 
� �������� �� ��� ���� ����������(( )العذاب( فـ )٨ (

الذي يدرأ عن المرأة  المتزوجة ان أقسمت خمس مرات ان زوجها آاذب في اتهامه لها بالزنا، 
 توافر شهود ويأتي قسمها بعد ان يقسم هو ابتداء خمس مرات انها زانية، وذلك في حال عدم

عليها؛ فيقسم هو بدال من الشهود المطلوبين، والمالَحظ في االية ان العذاب يدفع عنها عند قسمها 
صلى (مجمل غير معروف، ففصَّله الرسول ) العذاب( على براءتها وآذب زوجها، غير ان هذا 

ريحا، فقد جاء الوجود له في النص القرآني تص) الرجم(وان ) الرجم(بـ ) اهللا عليه وآله وسلم
رجالن احدهما يدعي أن ابن الرجل الثاني قد زنا بامرأته ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول 
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ألقضينَّ بينكما : ((ان يحكم بينهما بكتاب اهللا قائال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(فأقسم الرسول 
رأة المتزوجة بعد  فحكم على الزاني بجلد مائة وتغريب عام، وحكم على الم)١())بكتاب اهللا

صلى (غير ان الرسول ) الرجم(وليس في نص آتاب اهللا ذآر لـ ) الرجم(اعترافها بانها زنت بـ 
، وهذا البيان للمجمل قد ورد )٢(بفعل الرجم) العذاب(قد بين هذا المجمل ) اهللا عليه وآله وسلم

  .لتعبير القرآنيبنص منفصل من السنة فكانت السنة موضحة له وشارحة لغموض الداللة في ا
���������� ��������������((ونظير هذا قوله تعالى   

�������� ���� ����������  �������������� 
������ ���������� ���� ����� ����������� 

 فنجد ان مضمون حمل اثقال اخرى بمعية اثقالهم مضمون ذو داللة مبهمة، الن المذنب إذ )٣())
نبا صار ذلك الذنب ثقال في عنقه يجازى به يوم القيامة فمن اين له ان يحمل اثقاال وذنوبا اقترف ذ

، فجاء تفصيل حمل هذه )٤(فدخل اإلجمال من هنا في حمل االثقال االخرى! اخرى مع ذنوبه؟
من سن في االسالم سنة حسنة فله اجرها ): ((صلى اهللا عليه وآله وسلم(االثقال وبيانها بقوله 

ر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اجورهم شيء، ومن سن في االسالم واج
 ففهم بهذا القول ان حمل )٥())سنة سيئة آان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة

االثقال االخرى ما هي إال ذنوب الذين اتبعوا عمل المسيء الذي اغواهم عليها، فيحمل اثقال ما 
 نفسه واثقال َمن تسبب في ضاللته وَحَمَله على المعصية من غير ان ينقص من اثقال اقترفته

احداها على الضاللة، : للُمضل عقوبتان((، فيكون بذلك )٦(الُمتِّبع شيء؛ إذ ُيجازى بهما أيضا
، وبهذا تضاعف )٧())والثانية على اضالله، وللتابع عقوبة واحدة على عمله بالضالل مختارا

إلجمال حمل ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(غاوي على المعصية، فكان في بيان الرسول عقوبة ال
  :االثقال داللتان

توعية وانذار لمن يدعو الناس الجتراح المعصية بان ذنوبهم التي اقترفوها بسببه ستؤول  -١
  .اليه برمتها فيضاعف له العذاب يوم القيامة زيادة على عذابه فليحذر

دعوة ملحة وشديدة الى ضرورة التماسك واالجتماع على اداء الخير في التفصيل بالسنة  -٢
وتحفيز روح المبادرة على فعل الحسن حتى يكون سنة للناس فيضاعف للفاعل االجر، 

شيئا من تعزيز سمة انكار الذات ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(آما نجد في مقولة الرسول
عليه أن يحثَّ اولئك الناس إلن يفعلوا ذلك بين افراد المجتمع؛ فمن يفعل حسنا الى الناس 

الحسن بأنفسهم أيضا فيكون اجر الخير المفعول منه ابتداء ليس حصرا عليه فيغدو ضنينا 
به، وانما يشيع الفضيلة بين الناس ليعملوا بها فيكون قد اسهم فعليا ببناء المجتمع وبناء 

 .نفسه في داخل المجتمع في وقٍت معا
���� ������� �����((ه تعالى ومن ذلك أيضا قول �  

���������� � ���������� ������������ ��� 
������ ������ �� ��������� ��� ���������� 

��� ������� ���������� ���������� �� 
����� ������ ��� ������� ���� ������  � 

������� ������ ������ ��� �������   
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�������� ��� �������� ������ �������(( )عند )١ 
التأمل في االية الكريمة نقف على ان معنى الجزاء للمحاربين في النص مجمل فقد عرض 

��� ���������� ��� ��������� ��(سبحانه العقاب بقوله   
������� ���������� ������������ ����� 

������ ��� ������� ���� ������ � � ( بيد انه لم يفصِّل
العقوبة تحديدا فأجملها فال يعرف القتل عقوبة الي الجريمة، والصلب جزاء على أي فعل، 
وعقوبة التقطيع من خالف لمن يقترف مإذا؟ ويبدو ان من المفسَّرين من استعصى عليه البيان 

م قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى؛ فهو في االية على االباحة فان شاء االما) أو(فحمل داللة 
، على حين ان القائلين باباحة العقوبة لالمام لو نظروا في )٢(بالخيار أي عقوبة يراها يحكم به

لوجدوا تفصيل الجزاء موضحا ومبيَّنا ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(السنة المأثورة عن الرسول 
اربة هللا ورسوله والسعي فسادا في االرض هو بدقة وتحديد، وال بد من اإليضاح بان معنى المح

، فمن فعل هذا واجرم يكون جزاؤه على وفق جريمته آما ورد في )٣(اشهار السيف واخافة السبيل
قاطع الطريق يجازى على نحو جنايته، فإن َقَتل ((إذ قال) عليه السالم(السنة عن االمام الصادق 

، وإن اخذ المال ولم يقِتل ُقِطعت يده ورجله من خالف، وإن ُقِتل، وإن َقَتَل واخذ المال ُقِتل وُصِلب
) أو( فنلحظ ان السنة قد ابانت بان )٤())اخاف السبيل فقد ُنفي سنة من بلد الى بلد او اودع السجن

ليست لالباحة وان الجزاء ليس مجمال وانما ُيفصَّل على وفق حجم الجريمة الُمقَترفة حتى اليدخل 
وُر على الفاعل، ثم ان االية التي نحن بصددها من ايات االحكام ومن المحال ان الحكَم الظلُم والج

يترك الحكم مجمال بال تفصيل الن التكليف بالمبهم من المستحيالت؛ لذا أوآل سبحانه تفصيل هذا 
، ولوال هذا التفصيل لبقي االمر رهن بهوى الحاآم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(الحكم الى الرسول 

حكم بالقتل على من اخاف السبيل فقط، وقد يحكم بالنفي على من قتل احدا من السبيل فقد ي
فحسب، من هنا آان التفصيل بالسنة واجبا حتى يتضح الحكم بعدالة دون جور او حيف حتى على 

  .المجرم نفسه
، فالقولية ما )قولية، وفعلية، وتقريرية(وال بد من ان نذآر ان السنة على ثالثة انواع 

صلى اهللا عليه (بق التمثيل عليها، والتقريرية ما التكون بيانا إال بامارة او قرينة من الرسول س
صلى اهللا عليه وآله (، اما الفعلية فهي آتفصيل إجمال الصالة عمليا من الرسول )وآله وسلم

الفعل آما ، فنلحظ ان البيان قد يقع ب)٥())صلوا آما رأيتموني اصلي((امام الناس وقوله لهم ) وسلم
الفعل أآشف ((يقع بالقول غير ان من االصوليين من رجَّح الفعل على القول قوة في البيان بقوله 

من القول في البيان؛ الن الفعل ينبيء عن صفة المبيَّن عيانا، والقول اخبار عن تلك الصفة وليس 
 ان الفعل اليعد بيانا  إن في هذا الكالم نسبة من الصحة ليست بالقليلة غير)٦())الخبر آالعيان

تفصيليا إال بالقول المقتِرن به فهو الذي ُيعرِّف المتلقي بان هذا الفعل بيانا لذلك اإلجمال، يقول 
اما الفعل فان مجرد وقوعه ال يدل على وجهة وقوعه إال انه قد يقترن به ما يدل على ((الرازي 

 فوجب )٧())ال يقترن به ذلك فيكون مجمالالوجه الذي وقع عليه وحينئذٍ  يستغنى عن البيان ، وقد 
بهذا ان تكون قرينة قولية مع الفعل حتى تدل بانه بيان على حين الخالف على ان الفعل اآثر 

الن البيان عبارة عن اظهار المراد فربما يكون ((تشخيصا من القول النه تطبيق عملي معاين 
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 ولكن )١()) يحصل بالفعل آما يحصل بالقولذلك بالفعل ابلغ منه بالقول فعرفنا ان اظهار المراد
فإذا ورد _ فيما نحسب_الفتقاره الى قرينة تؤيد آونه بيانا للمجمل آان القول اآشف بيانا منه 

وآان القول منافيا للفعل او ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(التفصيل بالقول والفعل من الرسول 
بيان بنفسه والفعل اليدل حتى يعرف ذلك إما فالقول هو المقدم في آونه بيانا النه ((العكس 

صلى اهللا ( فاما القولي فهو بالنص آالما منه)٢())بالضرورة او باالستدالل بدليل قولي او عقلي
الدليل العقلي فكما لو ذآر مجمال ((على ان هذا الفعل هو بيان للمجمل، واما ) عليه وآله وسلم

 بيانا له، ولم يصدر عنه غيره، فانه ُيعَلم ان ذلك وقت الحاجة الى العمل به ثم فعل فعال يصح
؛ الن )٤())فإذا لم يعقل ذلك لم يثبت آون الفعل بيانا(( لذلك المجمل المذآور، )٣())الفعل هو البيان

القرينة شرط في الفعل الداء بيانه، وال شرط في القول ليؤدي البيان به، وتأسيسا علىهذا أوجب  
  )٥(:ية الفعل للتفصيل هيبعض العلماء شروطا لصالح

  
  .ان ُيعَلم ذلك بالضرورة من القصد -١
ان ُيعَلم بالدليل القولي آأن يقول ان هذا الفعل بيان لهذا المجمل، او يقول أقواال َيلَزُم من  -٢

 .مجموعها ذلك
ان ُيعَلم بالدليل العقلي آأن ُيذَآر المجمل وقت الحاجة الى العمل به ثم يفعل فعال يصلح  -٣

 .يانا وتفصيال له وال يفعل شيئا اخر، فُيدَرك ان ذلك الفعل هو تفصيال للمجمل ان يكون ب
 

مما تقدم نصل الىان السنة بوصفها نصا لغويا تعد مفصِّلة لمجمل القرآن تفصيال ترآيبيا 
صلى اهللا (جزء من سنة الرسول ) عليهم السالم(منفصال، وان مقوالت االئمة المعصومين 

 حجة تحمل مشروعيتها لتفصيل النص القرآني، ولقد ثبت ان قول وهي) عليه وآله وسلم
اثبت من فعله في بيان المراد لعدم افتقار قوله الى قرينة ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول 

وحاجة فعله لها؛ وما أسُتغني به عن القرينة آان بيانا بنفسه، على حين ان الُمستعان على 
روطا بقرينته وليس بيانا قائما بنفسه ُمكتفيا بها، اما التقرير منه بيانه بالقرينة يعد بيانا مش

فهو يعامل معاملة الفعل في حيثية بيانه؛ النه يحتاج الى قرينة او ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(
  .تثبت ان ذلك المقصود مقررا لديه) صلى اهللا عليه وآله وسلم(عالمة من الرسول 

 
ادوات لغوية ونحوية يمكن ان يعرف بها في النص القرآني وبهذا نجد ان التفصيل لها    

فضال عن النص البشري، وان من هذه األدوات ما يرد في حدود اللفظة المفردة وان منها ما 
يساق على هيأة الترآيب، وهذا االخير منه ما يأتي متصال رديفا لمجمله في النص نفسه، وان 

 ذلك المبهم في مكان اخر من التعبير القرآني، وقد منه ما يأتي منفصال عن مبهمه فيكون بيان
او االئمة ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(يكون بيانه في نص من السنة التي أثرت عن الرسول 

إذ يجوز للسنة النبوية تخويال منه تعالى ان يفسَّر بها ما خفي القصد منه في ) عليهم السالم(
وتقريريه ان يفصالن مجمل ) هللا عليه وآله وسلمصلى ا(القرآن الكريم، ويمكن لفعل الرسول

القرآن أيضا بيد انهما يحتاجان الى قرينة لغوية او غير لغوية الثبات ان هذا الفعل او ذاك 
  .التقرير هو تفصيل بياني للمجمل القرآني 
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  الخاتمة وأهم النتائج
ستمر في                 دؤوب والتصفح الم دا من العمل ال دونات التخصصية     لقد تطلب البحث جه  الم

ي  ة ف اة ورغب ة المبتغ عيا وراء المعلوم ة س ا المختلف ة ومنهجياته ها المعرفي اين اجناس ى تب عل
ى وصل الباحث بفضل                       ارة اخرى حت الرأي ت الحصول على ما يدعو الى القطع تارة والترجيح ب

ال والتفصيل                    ر     اهللا تعالى وحمده الى  مجموعة من الثمرات في دراسته لظاهرة االجم  في التعبي
  : القرآني يمكن تلخيصها ايجازا باآلتي

ة والنحو والبالغة واالصول في                        :النتيجة األولى  اء اللغ ين علم را ب ا آبي  لقد وجد الباحث اختالف
وم  دهم لمفه ل(ح وم   )المجم دود المفه ق ح ن أطل نهم م ر، وم ده تحت مصطلح اخ ن ح نهم م ، فم

ى               فأدخل ما هو ليس من جنس المجمل فيه، ويبدو ا          ؤول ال وم ي ة في المفه اين في الرؤي ذا التب ن ه
اللغويون                      ك التخصص، ف ة ذل يهم طبيع ه عل ا تملي تباين المرجعية التخصصية لكل عالم منهم ، وم

ـ    ايرة آ ات مغ روه تحت عنوان ا ذآ را م شترك (آثي شتبه والم شكل والم د  )الم ون فق ا البالغي ، ام
د اوردوه تح               سمة فق ذه ال ة في ه ه، و       ( ت مصطلح    شارآوا علماء اللغ ام، والتوجي ام، واالبه االيه

ا                )التشبيه المجمل  ه محامل عدة، ام ذي ل ه اللفظ ال ه بان سرين من اشار الي ، على حين ان من المف
ه                      م َيتعَرض ل في  _علماء النحو فقد آان لهم الفضل في حديثهم عن نوع اخر من انواع المجمل؛ ل

ا   بلهم؛ إذ أسس          _ حدود اطالعن اء ق وم      احد من العلم ا مفه ه      ) الترآيب المجمل   (وا لن ذي يكون في ال
ه   (االجمال في العالقة االسنادية بين       ال              ) المسند والمسند الي ى وجود االجم وا ال م يتطرق م ل د انه بي

ي عرضهم      د افاضوا ف اء االصول فق سبة،اما علم ة دون الن ه العام ث داللت ن حي ب م ي الترآي ف
اة            لمفهوم المجمل بيد ان عملهم اليسلم من مؤا        دا النح خذات ، ويبدو للباحث ان العلماء جميعا ما ع

ين     ى ح ل فحسب، عل ظ المجم دود اللف ي ح د ف ل يوج وم المجم ى أن مفه سالموا عل ادون ان يت يك
ي   (وصل الباحث تأسيسا على مقوالت النحاة الى ان ثمة نوعا اخر للمجمل هو                 ، )المجمل الترآيب

 :ال للمجمل على صنفين هماوبهذا استطاع الباحث ان ينتزع مفهوما متكام
رادي     -أ اٍن                 :مفهوم المجمل االف ة مع ه جمل رددت في ه فت ذي خفي القصد من بهم ال  وهو اللفظ الم

متباينة تتكافأ في الداللة عليه على حٍد سواء فال مزية الحداها على االخرى، شريطة ان ال تكون                   
ة  ) استغراقية (لماهية، وال عالقة    مؤسسة على توحيد ا   ) بدلية(عالقة المعاني فيما بينها عالقة       مبني

صله و   ا يف رد م ى ي ال حت ز اإلجم ي حي ظ ف ى اللف دة ، ويبق ة واح سها دفع راد جن ى شمولية اف عل
  .يوضحه من المتكلم بالمجمل نفسه لدى السامع

ا خفي                         :مفهوم المجمل الترآيب     -ب   ه او م سند الي سند و الم ين الم سبة ب ه الن ا ابهمت في  وهو م
راد            القصد منه ف   صلها و يكشف الم كانت داللته مترددة بين جملة معاٍن تحتاج الن يرد عليها ما يف

  . منها تحديدا من المتكلم بالمجمل نفسه لدى السامع 
  

ة واإلطالق                       :النتيجة الثانية  ال من جه ين االجم اط التوافق ب ى مجموعة من نق  وصل الباحث ال
شترآة بي            ة اخرى، فمن القواسم الم ام (نهم والعموم من جه ذي     ) االبه ل ال د االساس االمث ؛ إذ يع

ذه                  شترك ه ام والغموض، وت سبة من االبه وافر ن نهم تت يربط هذه الظواهر اللغوية معا ففي آل م
سمة   ضا ب واهر أي تغراق(الظ ذه    )االس د ان ه تغراق بي شروعية االس نهم م ل م ل آ ؛ إذ يحم

م يت          دأ       المشروعية يستحصلها آل منهم بحيثيته الخاصة، آما انه ى مب ا عل اج  (واطؤن جميع االحتي



  

ون من حيث                     )البياني ، وإذا آان للمجمل توافق مع المطلق والعام ؛ فان له تباينا معهما؛ فهم يفترق
المفهوم، وطبيعة االستغراق للمعاني، ودرجة االبهام في آل منهم، وحكم العمل بهم او عدمه في               (

ا هو        ) لوجود في اللفظ او الترآيب     حال االفتقار الى بيان لهم ُيعمل به،وفي مسألة ا         ك مم ر ذل وغي
  .مفصَّل في طي الدراسة

  
 لقد استطاع الباحث ان يرصد جملة توافقات وافتراقات بين المجمل ومصطلحات        :النتيجة الثالثة 

ة من             شابه     (الخفاء االخرى آما يصنفها علماء االصول من الحنفي ي، ومشكل، ومت ، فاتضح   ) خف
ه في ان          انها تتوافق في سمة اال     ي، والمشكل   (بهام بيد انها تتباين عن داللتهما      ) الخف ر ب يمكن الظف

ة  ي(بحيثي اد العقل رائن واالجته ن  )الق صيال إال م ه تف ى داللت ن الوصول ال ال يمك ل ف ا المجم ، ام
ه                          ه في ان بيان د عن ر يبتع ذا االخي ر ان ه شابه، غي المتكلم بالمجمل نفسه وهو بهذا يتوافق مع المت

سه            اليظهر الى  تكلم نف ه ال من الم ان المجمل      _ الوجود البت ا هي الحال في بي ره   _ آم وال من غي
ه             ا الباحث في بحث رق اودعه ؛الن بيانه مما استأثر اهللا تعالى بعلمه، وثمة اوجه للشبه واخرى للف

  .يمكن العودة اليها لمن يرغب باالستزادة
  

ئل يعرف بها في التعبير القرآني، فقد آمن        إذا آان لالطالق والعموم ادوات ووسا      :النتيجة الرابعة 
ه ام                          ه في الخطاب اللغوي سواء االلهي من ا عن ر به الباحث بوجود ادوات لالجمال يمكن ان ُيعَب

ه     _البشري، ولم يجد البحث       ة             _ في حدود تتبع ة منظم ذه االدوات بدراسة اآاديمي ن َتعرَّض له َم
ن ادوات     دث ع ضبة تتح والت مقت ى مق ف عل ه وق ر ان صنفات  غي ي م ك ف ال وذل وم (االجم عل

رآن دليل اللفظي(و ) الق ع  ) مباحث ال شمل جمي ا الت ا انه ذ عليه ا يؤخ ه، وم ي آتب اصول الفق ف
د         ة اخرى، بي ادوات االجمال من جهة وان العلماء قد ادخلوا فيها ما ليس من المجمل البته من جه

ى      ان عل ذه االدوات وإن آ هم له ي تعرض ضلهم ف ن ف ذا اليغض م ذآر  ان ه ارة وال بيل االش  س
ا فاستطاع                السريع؛ لهذا ُألِقَيت على الباحث مسؤولية تحمل استخراج ادوات المجمل والتأسيس له

ل                        ان في حدود اللفظ مث ا آ ه م ة    (بحمده تعالى التوصل الى جملة ادوات للمجمل من رة المثبت النك
زؤ   ة للتج ر قابل ان غي ى مع دل عل ي ت ارف(،و )الت ـ : المع المعرف ب ـا(آ ة )ل ،واالضافة المعنوي

لة        ت ص ك إذا آان ا ؛ وذل ه احيان لته بكليت ول وص م الموص ول و االس م الموص ضة، واالس المح
ه                          ى مرجع ه ال ضمير في عودت ى الموصول، وال ع عل ذي وق الموصول مشتقة من جنس الفعل ال

ال ؛              ) الذي يفصِّله،وضمير الشأن   م فهماخارجان عن نطاق االجم  لوجود   ، اما اسم االشارة والعل
ضا                ال أي ه االجم رد في ا ي ا ،ومم تثناء (ما يفصِّلهما دائم ثالث،      ) أفعل (و  ) االس ا ال التفضيل بهيآته

اء   ) االلفاظ االسالمية(،و ) ما ادراك(في التعبير القرآني بـ     ) المسؤول عنه (و د علم او ماتدعى عن
  .الثالثةفي أقسامه ) االفعال(،وقد يرد االجمال في )الحقيقة الشرعية(االصول بـ 

  
ـ           رد آ رد في الترآيب دون اللفظ المف ة دون    (وان من االجمال ما ي ة الدالل ة المجمل الجمل

سبتها سبتها ( ، و)ن ي ن ة ف ة الدالل ة المجمل ة (، و)الجمل شرط المحذوف واب ال ة ج ة (، و)جمل الجمل
  ).المتناوبة بين الخبر واالنشاء

  
  

ان    لقد وجد الباحث من خالل تتبعه ل       :النتيجة الخامسة  موارد مجيء المجمل في التعبير القرآني ب
يم       ة والتفخ ى الرهب دعو ال ي ت واطن الت ي الم ي ف نص القرآن ي ال أتي ف ا ت ا م ل غالب ة المجم دالل
شديد في                     والعظمة آتصوير اهوال يوم القيامة او ترسيم شدة غضبه تعالى في ذهن المتلقي او الت

ق                 ى طري اس ال ه الن ا في توجي الى        مسألة مهمة لها اثره ة استعماله تع الصواب، واالظهر ان عل
ر   ي التعبي ة ف ذه الحيثي ان  _ له ى البي ام ال ن االبه ال م ة االنتق ة  _ أي حيثي ى ان عملي سة عل مؤس

راد                    ة الم ى معرف شوق ال التحول من الغامض الى الواضح تدعو المتلقي الى شد االنتباه وزيادة الت
شيء          والرغبة الملحَّة في الوصول الى الغاية الدالل       ية تنصيصا، ثم ان السعي الحثيث الى معرفة ال



  

ه وبصورة اعمق من حال                            د معرفت ذهن بع شيء في ال ك ال ة ذل والتلهف له يعد موجبا لثبات دالل
وب           ذآره تصريحا ابتداء؛ ذلك بان في حال االنتقال من الغامض الى الواضح عرضا لداللة المطل

بيل ا     ى س رى عل ال واخ بيل االجم ى س رة عل رتين م ادة   م ذا اع ي ه أن ف صيل فك لتف
د         ه بع اء لداللت ق بق كا واوث د تماس دو اش يخه؛ فيغ ي ترس ادة ف ه، وزي شيء،وتوثيق لداللت لذآرال

  .اتضاحها عند المتلقي من غيره من الكالم الذي يساق على البيان اصالة
  

ستحقه   لم يلق االهتمام ) الُمفصِّل(و) التفصيل( لقد شهد الباحث ان مفهوم   :النتيجة السادسة  ذي ي ال
ارة اخرى وتحت                              ضبا ت ارة ومقت ا ت ه مفرق ديثهم عن ه ، فجاء ح دلوه في من العلماء ؛ إذ ادلى آل ب
مصطلحات متنوعة تارة ثالثة ،فمن اللغويين من عرض له بمعناه  المعجمي وبنىعليه، على حين               

وم وخصو         ة عم ا عالق رغم من ان بينهم ى ال ص من  رادف اخر بين مفهوم التفصيل والتفسير عل
رد منفصال عن                     _ آما اوضح الباحث  _وجه   ا ي ى ان من المفصِّل م بيد انهم افادوا في اشارتهم ال

ل     ) التفصيل (مجمله،اما علماء البالغة فقد تحدثوا عن     ة مث ات مختلف اب (تحت عنوان ارة  ) االطن ت
سير الخفي  (تارة ثالثة، ومنهم من سماه بـ    ) اإليضاح(تارة اخرى، و  ) التفسير(،و رغم   ع) التف ى ال ل

سه                   ه بالمصطلح نف ا عرضوا ل من ان التفصيل هو من جنس التفسير الجلي الواضح للمتلقي ، آم
ان         شبه فك شبيه المفصَّل  (في قسمتهم للتشبيه على اساس وجه ال ه وجه       ) الت ر في ا ُذِآ دهم هو م عن

لتبادر من جنس    الشبه، ويؤخذ عليهم انهم جعلوا التشبيه الذي يعرف المراد الداللي منه بالبداهة وا            
بدعوى ان وجه الشبه فيه غير مذآور، على حين يرى الباحث ان َوضَع ما آان               ) التشبيه المجمل (

شبيهي       _وجه الشبه فيه ُمفصَّال بالبداهة والتبادر        صنٌف من اصناف      _ و إن ُحِذَف في الترآيب الت
ل؛ الن من خواص المجمل                وم المجم اطع و مفه ى التق ردد    (التشبيه المجمل ُيفضي ال ام و ت اإلبه

ك         ) المعاني و خفاء القصد    أٍت في قول ر مت ذا غي شبه ؛ الن              : وه ه وجه ال ِذَف من د اسد ، وإن ُح زي
ذا الصنف من             وا ه ان ان يجعل اء البي ا بعلم ان حري ذا آ وجه الشبه مفهوم منه بالبداهة و التبادر؛ ل

صد دون ى الق النظر ال ك ب شبيه المفصل ال المجمل و ذل ي الت شبيه ف د الت ب، فق ى الترآي  النظر ال
ه                        م يتحقق في ى وإن ل شبه مجمال حت انشغل البالغيون هنا بالترآيب فعدوا آل ما ُحِذَف فيه وجه ال
وه                       ه وأولََ ى القصد من وا عل م تنبه و انه معنى اإلجمال وآان ظاهر المعنى له َيفَهُمه آل انسان ، ول

شبيه المفصَّل ،       لجعلوا ما آ_ هنا_العناية نفسها التي أولوها للترآيب   ه من الت راد من ان ظاهر الم
  :فيغدو التشبيه المفصل لديهم على قسمين 

ك             : االول   ذآر آقول د          : ما ذآر فيه وجه الشبه فعرف المراد منه بال د زي سيم رقة،وي د آالن ع هن طب
  .آالبحر جودا 

ادر د                : والثاني   ة والتب ه بالبداه راد من ِرَف الم شبه و ُع ه وجه ال ذآر في ذآر و التثبيت   ما لم ي ون ال
ارة وهو                : آقولك   شبه من العب شجاعة (زيد اسد، فان السامع يفهم وجه ال ة من دون ان      ) ال بالبداه

ى         د عل ه تعتم شبه في يذآر المتكلم ذاك الوجه ، ويعد النوع الثاني ابلغ من االول الن معرفة وجه ال
شبه تفصيال بتصوره ي             ذا الوجه            ذهنية المتلقي فكأن المتلقي بفهمه لوجه ال ات ه تكلم بثب رُّ مع الم ق

تكلم   ه و الم صوره للوج ي بت ل المتلق ن قب شبه م ات وجه ال ي اثب ذا تعاضد ف ن ه ق م َشبَّه فتحق للُم
  .تعويال على ذهنية المتلقي 

ى                            ه عل شبه و خفي القصد من ه وجه ال ا حذف من ى م ه عل َصر في اما التشبيه المجمل فُيقَت
  .ن االقرار على شيء منها  المتلقي فتعددت في ذهنه الوجوه دو
، وقد تنبهوا على ان     ) البدل(و) التمييز(تحت عنوان   ) المفصِّل(اما علماء النحو فقد حدوا      

ك في صدد                   ) المفصِّل(من   سبة وذل ال الن ان اجم رد لبي ا ي ه م رد وان من ال المف ان اجم أتي لبي ما ي
ذي          )المفصِّل(حديثهم عن التمييز     ان ال سامه         ، اما فيما يخص البدل ف ة التفصيل من اق ؤدي وظيف ي

اة     ديث النح ن ح ا م ا التقطن رى، وإذا م سامه االخ ائر اق تمال فحسب دون س ل واالش دل الك و ب ه
م في                        ) المفصِّل(مفهوم   ر ه ا من غي ر حظ انوا اوف انهم آ ول ب للمفرد وللجملة نسبًة، فانه يمكن الق

وم            إذ لم يؤثر عن احد قبلهم       ) الجملة التفصيلية )عرضهم لمفهوم    ذا الجنس من مفه من تعرض له
صيل( ة  ) التف ا بالجمل سميتهم له صيلية وت ة التف م للجمل ي فهمه يهم ف ذات عل ة مؤاخ د ان ثم بي



  

وم        د مفه ي تحدي ا ف دة وقيمته اتتهم الجدي أن التف ن ش ل م ادات ال تقل ذه االنتق د ان ه سيرية، بي التف
صيل( وم     )التف وا لمفه د تعرض سرون فق ا المف صيل(، ام صِّلالُم(و) التف سيراتهم   ) ف ي تف ي ط ف

د                           اء االصول فق ا علم ه،  ام وم وتكامل ا الباحث في ترصين المفه اد منه للنصوص القرآنية وقد اف
ديثهم عن        سه ولكن اصطلحوا                  ) المفصِّل (افاضوا في ح ذآروه تحت المصطلح نف م ي م ل ر انه غي

ا   ة منه صطلحات مختلف ه م سَّر(علي سير(و) الُمف ان التف يِّن(و) بي يَّن(و) الُمب ى ) الُمب تنادا ال ، واس
 استطاع الباحث   على اختالف تخصصاتهم المعرفية وتباين وجهات نظرهم      مقوالت العلماء جميعا    

ومي       امال لمفه قا ومتك ا متناس دم مفهوم ن بعض ليق ضها م رب بع تاتها ويق مَّ ش صيل(ان يل ) التف
   :وهما على النحو اآلتي)  المفصِّل(و

  
  :مينوهو على قس) التفصيل(مفهوم 

 وهو عملية إيضاح وتمييز ما ابهمه المجمل بالنص على احدى ):التفصيل االفرادي(  مفهوم -١
 .محتمالته المستوعبة فيه بلفظ مفرد واضح آالتمييز او البدل

في بنية الخطاب تقوم ) جملة( وهو عملية االتيان بترآيب لغوي ):التفصيل الترآيبي(مفهوم   -٢
 لتوارد المعاني فيه دون ترجيح ، ويكون اما مصدرا باداة تفصيل واما بمهمة ازالة شبهة المجمل

  .مجردا منها
 

  :وهو على قسمين أيضا) الُمفصِّل(مفهوم 
 وهو آل ما يشِخص محتمالت اللفظ المجمل بُمتعيِّن ُتزال به ):الُمفصِّل للمفرد(مفهوم  -١

سياق الن الكالم مساق الشبهة وُيظِهر مراد المتكلم  على ان يقصد معناه اصالة في ال
الجله وهو قطعي في داللته غير قابل للتأويل او التخصيص او النسخ إال ما جرى نسخه 

 .في عصر النزول فحسب
 :وهو على صنفين ): الُمفصِّل للترآيب(مفهوم  -٢
 

 وهو اللفظ الذي يزيل شبهات الدالالت المحتملة في النسبة ):الُمفصِّل للترآيب النسبة(مفهوم  –أ 
فيحدد معنًى واحدا بيِّنًا لتعلق تلك النسبة المبهمة فيدفع ) المسند والمسند اليه(لمجملة بين ا

  .بغموضها ويخرجها من حيز االبهام الى نطاق البيان والوضوح
قد ابهم المراد ) جملة( وهو آل ما يرد على ترآيب ):الُمفصِّل للترآيب دون النسبة(مفهوم  -ب 

فينأى بها من غموض االبهام الى وضوح _ ال في نسبتها_داللتها عموما منها لدخول االجمال في 
البيان،وان هذا النوع من الُمفصِّل منه ما يرد متصال فيقع في النص الذي وقع فيه المجمل تباعا، 
 .وان منه ما يرد منفصال فيقع بيان المجمل في نص منفصل عن النص وقع فيه ذلك المجمل نفسه

للمفرد والُمفصِّل للترآيب دون النسبة من ان يكونا من جنس الُمفصِّل  ويصلح الُمفصِّل 
اليكون مفصًِّال منفصًال ، النه يرد بعد الترآيب ) النسبة(المنفصل،على حين ان الُمفصِّل للترآيب 
  .المجمل النسبة في النص نفسه مباشرة

 جهة والتقييد والتخصيص  لقد اآتشف الباحث ان ثمة تشابها بين التفصيل من:النتيجة السابعة
من جهة اخرى، وذلك من حيث انها جميعا من المقتضيات الخطابية التي يستعان بها على تحديد 
المراد؛ فتكون بهذا من ادوات البيان اللغوي،ثم انها تشترك في ان داللتها قطعية على الداللة 

الورود (ابية تتسم آلها بسمة المراده وهذا هو االصل فيها،يزاد على هذا ان هذه المقتضيات الخط
فهي ال تتقدم على مبهما البته،آما انها تشترك جميعا في مبدأ سيادة العمل بها إذا ) االلتحاقي

ماحلت في التعبير القرآني، وال يجوز للمتلقي تجاوزها الى االخذ بالمبهم عند وجودها في 
  .الخطاب؛ الن التمسك بها ملزم ما دامت في حيز اداء البيان 

المفهوم، (وإذا آان للتفصيل توافق مع التقييد والتخصيص فان بينها فوارق أيضا من ذلك 
  .وغيرها) ودرجة البيان،وتوافر االصالة او عدمها فيها

  



  

لقد وقف الباحث على مفارقة داللية الفتة للنظر؛ هي ان التخصيص والتقييد إذا : النتيجة الثامنة 
آني خاصة والبشري عامة، وان داللتهما قطعية على المراد آما آانا اداتي بيان في التعبير القر

اجمع على ذلك علماء االصول، فانهما يردان احيانا مجملين مبهمين يحتاجان الى تفصيل 
) الصفة(وهو من ادوات التخصيص مجمال، وقد ترد ) االستثناء(لبيانهما؛ إذ قد يحدث ان يأتي 

مجملة أيضا، فيغدو البيان بهذه ) الماهية الشائعة( المطلق الُمقيِّدة التي تعمل على تضييق نطاق
االدوات له حاجة الى بيان اخر يزيل ابهامه ويوضحه للمتلقي، من هنا وصل الباحث الى ان 
التفصيل اللفظي اشد بيانا ووضوحا من التقييد والتخصيص معا؛ الن االخيرين يحتاجان الى 

 خالص للمجمل ال يشوب داللته شيء من االبهام البته،وإذا بيانه، واليفتقر هو اليهما؛ النه بيان
آان من التخصيص ما يرد مطلقا في النص فانه يجب القول تأسيسا على ما آمن به علماء 
االصول من قطعية داللة التخصيص أن تكون داللة المطلق الُمخصَّص به قطعية، على حين ان 

ي تحتاج الى بيان بالتقييد؛ فإذا آان التقييد يوضح االتفاق جاٍر على ان المطلق من المبهمات الت
التخصيص المطلق فهذا يدل على ان التقييد اوضح بيانا من التخصيص؛ وبهذا يأتي التخصيص 

  .في المرتبة االخيرة من التسلسل التدريجي لشدة البيان وضعفه قياسا الى التفصيل والتقييد 
  

من ) الُمفصِّل(ة من نقاط التشابه واالفتراق بين توصل الباحث الى مجموع: النتيجة التاسعة 
من جهة اخرى؛ وذلك ) الظاهر ، والنص، والمحكم(جهة ومصطلحات الوضوح المناظرة له 

رغبة منه في معرفة ما يربط هذه المصطلحات بعضها ببعض، وما ينماز به آل منهم عن مقارنة 
اسهاما آبيرا في اثراء المضمون الداللي يسهم _ آما يخال الباحث_؛ الن هذا العمل )الُمفصِّل(

، ويضع حدودا فاصلة بينه وبين ما ُيعبَّر به عن الوضوح من مصطلحات )الُمفصِّل(لمفهوم 
في سمة البيان، على حين انها تفترق عنه في ) الُمفصِّل(اخرى، فاتضح انها تشترك جميعا مع 

ا للتأويل او النسخ او عدم ذلك، آما تتباين درجة البيان لكل منهم، ومدى تقبُّله(امور آثيرة منها 
  .وغير ذلك مما هو مثبت في حيزه من الدراسة) في اصالة الداللة المساق اليها النص ام تبعيَّتها

  
 لقد انتهى الباحث الى ان المجمل إذا ورد في الخطاب االلهي فان تفصيله :النتيجة العاشرة 

سَتحَصل من المتكلم بالمجمل نفسه حصرا، واليجوز البياني منوط به تعالى أي ان التفصيل ُي
للمتلقي القول ببيان ذلك المجمل؛ آأن يجتهد عقليا للوصول الى داللة تعد ُمفصِّلة له، ذلك بان 
المجمل غير قابل لترجيح المعاني فيه النه يحملها على سبيل التكافؤ المتساوي؛ من هنا صادر 

المجمل؛ الن المستفاد من الخطاب بالتفصيل هو البيان سبحانه حق المتلقي من القول بتفصيل 
القطعي الصادر من المشرِّع نفسه، فكان هذا البيان جزءا من القانون السماوي، اما تفصيل 
العلماء والمجتهدين للمجمل فال يعد جزءا مكمال للقانون؛ إذ ال ُتسَتبَعد فيه احتمالية التأويل، فكانت 

غير جائزة على العلماء ال نهم قد _ من هنا_ ) تفصيال(م القرائن عملية تأويل المجمل المنعد
يقولون بغير مراده تعالى؛ ولهذا النجد في التعبير القرآني مجمال في سياق آيات التشريع غير 
ُمفصَّل  سواء آان تفصيله في نص المجمل نفسه ام واردا في نص اخر؛ ذلك بان التكليف بالمبهم 

  .محال عقال
  

لقد وجد الباحث ان التفصيل يعد من االصاالت في الخطاب اللغوي ؛ : لحادية عشرة النتيجة ا
الن االصل في اللغة عدم االشتراك، ومن هنا يمكن القول ان التفصيل اسبق مرحلة ووجودا في 
اللغة من االجمال؛ فاالجمال يأتي في مرحلة الحقة عليه، وعلة ذلك ان اللغة إذا آانت قائمة على 

ور الفكر االنساني، لمدلوالت المفردات في الذهن، فيمكن القول ان التصور الداللي اساس تص
لالنسان فيما يخص اللغة االولى آان بسيطًا اليرقى الى مرحلة التعقيد؛ ذلك ألن الحياة البشرية لم 
ء تبلغ من الُرقي والتطور والتوسع الفكري ما يدعو الى تعقيد ذهنية االنسان البدائي، وبانتفا

التعقيد الذهني اضحت لغته معبرة عن االشياء بصورة مفصَّلة تأسيسًا على حاجته وقتذاك، 
فاالنسان البدائي ال يبتغي اآثر من ان ُيعرِّف المجتمع باالشياء التي يتداول بها ابتداء؛ ليغني عن 



  

يد اآثر من للغة فهو الير) المتلقي(، وآذا االنسان )١(احضارها الى العين فيسهل التفاهم بها 
وسيلة مبسطة يتعرف بها الى االشياء من حوله، ومن ثمة ال نغفل بساطة التفكير االنساني آنذاك 
عامًة، وبساطة التفكير اللغوي خاصة؛ لذا آان الواضع ال ُيعنى باآثر من تثبيت مفردات ُمفصَّلة 

 االشارة الى موضوعه يتفاهم بها المجتمع، فضال عن هذا ان عملية وضع المفردات تعوزها
االشياء، ومن هذا نفهم ان المتلقي االول للغة ال يسعه فهم االشياء بالمفردات دون االشارة اليها 
والتلفظ له بها؛ لذا فاالمر يقتصر في وضع اللغة ابتداًء على المجسمات المحسوسة المفصَّلة ال 

جسيم هو من خصوصيات ،الن المعنويات ال يمكن االشارة اليها، والت)٢(المعنويات المجملة
؛ فكان التفصيل من هنا سابق على االجمال، ثم تطور الوعي االنساني والحضارة؛ )التفصيل(

  .فغدا االنسان مؤهال الن ُيخاَطب بالمجمل ويتخاطب به على وفق مقتضى الحاجة لذلك
  

للتفصيل من لم يقف الباحث في حدود تتبعه واطالعه على َمن ذآرادواٍت : النتيجة الثانية عشرة 
ان التفصيل منه (العلماء االجالء ؛ إذ لم يجد سوى  ما أوثر عنهم من مقولة متوارثة تنص على 

فحسب، ولم يتعرض احد منهم الى وسائل ) ما يرد متصال ،ومنه ما يرد منفصال عن المجمل
ان يؤسس لهذه مجيء ذلك التفصيل وآيفياته في التعبير القرآني؛ لذا ُألِزَم الباحث تكليفا علميا ب

االدوات ملتقطا اياها من منثورات آالم علماء اللغة والنحو والبالغة واالصول ساعيا الظهار 
التدعيات الداللية لكل اداة تفصيلية واثرها في توجيه النص القرآني مضمونيا؛رغبة منه للربط 

منها ما : ينعلى صنف_ تأسيسا على هذا_بين النظرية والتطبيق، فكانت االدوات التفصيلية 
البيانية، والتمييز ) من(أن التفصيلية ،وضمير الفصل، و (ينحصر في نطاق اللفظ المفرد  مثل 

، وان من التفصيل ما يرد في نطاق )للمفرد، والتمييز لنسبة الجملة، وبدل الكل، وبدل االشتمال
  :وهو على قسمين ) الجملة(الترآيب 

  ).ملة الصلة، وجملة بدل الكلج(التفصيل بنص ترآيبي متصل مثل :االول 
بنص من القرآن او بنص من (التفصيل بنص ترآيبي منفصل؛ ويكون ذلك التفصيل : والثاني
هي جزء من سنة ) عليهم السالم(، ولقد وجد الباحث ان ورايات االئمة المعصومين )السنة

عن ) ه وآله وسلمصلى اهللا علي(؛ النها منقولة عن الرسول )صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول 
؛ لهذا تحمل مقوالتهم مشروعية تفصيل )عليهم السالم(طريق رواة موثوقين وهم االئمة انفسهم 

  .مجمل القرآن النها حجة في ذلك
اوثق )  صلى اهللا عليه وآله وسلم(ولقد وصل الباحث الى حد القناعة بان اقوال الرسول 

 لعدم افتقار قوله الى قرينة وحاجة فعله وتقريره بيانا من افعاله وتقريراته لتفصيل مجمل القرآن؛
لها؛ وما أسُتغني به عن القرينة آان بيانا بنفسه، على حين ان الُمستعان على بيانه بالقرينة يعد 

  .بيانا مشروطا بقرينته وليس بيانا قائما بنفسه ُمكتفيا بها
  

شرة ة ع ة الثالث وا  : النتيج ان الظ ام ب اع ت ى اقتن اهرة توصل الباحث ال رى آظ ة الكب هر اللغوي
د            ل ال ب االجمال والتفصيل، ال يمكن االآتفاء برصدها باالعتماد على الدراسات اللغوية فحسب؛ ب
اءة        أنها اض ن ش ي م ات ، الت صلة باللغوي رى ذات ال ة االخ اط المعرفي ى االنم الع عل ن االط م

االختال   ة، ف ا آاف ن وجوهه ا م اهرة واحتوائه و ضبط الظ سالك البحث نح ًا م اء تبع ين العلم ف ب
ا   كًا ورصانة وُيعطيه ة تماس ري الدراس وي، ُيث وم لغ اهرة او مفه ة لظ نهج و الوظيف ة والم للرؤي
تقرار      نقص االس ى قاصرة ل ا تبق ا، ربم وم م دهم لمفه ويين وح رة اللغ ي نظ ة، فتبنِّ ة عالي موازن

  .عرفية االخرى واالحاطة و اإليضاح قياسًا الى إحاطة الدراسات المعاصرة بالمجاالت الم
  

  :ويوصي الباحث 
                                                 

  ١/٤٤: الخصائص:  ابن جني- 1
   .٧٤ - ٧٢: الحروف : لالستزاده ينظر الفارابي   -٢



  

رة، وتجعل               )  مباحث االلفاظ   (ان ُتدرَّس    ة ث ة داللي ادة لغوي عند االصوليين لما فيها من م
ل النص                     ؤهلهم لتحلي ا ت ود و فهمه ذه الجه من المواد المقررة العداد المتخصصين؛ الن دراسة ه

ا توصل المتخصص بالع   إذا م كا، ف ًا متماس يًال دقيق ي تحل ل  القران اتيح تحلي تالك مف ى ام ة ال ربي
واد دراسية في مرحلتي الماجستير           النص القراني فما دونه عليه ايسر، وان  تثبت هذه الجهود م

دآتوراه  ة –و ال ة العربي ك     –اللغ ديل تل ي تع ع ف ا ؛  للتوس داللي له اق ال ي النط ل ف ى االق  و عل
ة والمعاصرة      المباحث او تطويرها او التأسيس عليها ، او بغية مقارنتها            بالمباحث اللسانية الحديث
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  .ت.قم،د                      
 البرهان في تفسير القرآن، مؤسسة البعثة ): هـ١١٠٧ت( السيد هاشم الحسيني :بحرانيال -

  .هـ١٤١٥، ١ طهران، ط–                     
  مصطفى ديب البغا، مطبعة : صحيح البخاري، تحقيق:  محمد بن سليمان :البخاري -

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٣، ٣ بيروت،ط- دار ابن آثير                  
  .م١٩٦٥ مصر، -اصول الفقه، مطبعة دار الشرق االوسط:بدران ابو العنيين :بدران -
 آنز(اصول البزدوي، المعروف بـ ): هـ٤٨٢ت( علي بن محمد الحنفي :البزدوي -

  .ت. آراتشي،د–، مطبعة جاوبد بريس )                   الوصول الى معرفة االصول
  مصر،  – المصرية –بوت ،المطبعة الحسينية مسلم الث: محب اهللا بن عبد الشكور:البهاري -

  . ت.                  د
 حسن الصنيع في المعاني والبيان والبديع، المطبعة المحمودية  :  محمد البسيوني:البيباني -



  

  .ت. مصر ،د–                  التجارية 
  .ت.د بيروت، –ديوان الحماسة، مطبعة دار القلم :  يوسف الحسيني:التبريزي -
 .هـ١٤١١، ١ قم، ط–مختصر المعاني، مطبعة قدس ): هـ٧٩٢ت( سعد الدين:التفتازاني -
   -داللة االلفاظ عند االصوليين دراسة بيانية ناقدة،مطبعة االمانة:  محمود:توفيق -

  .ت.               مصر،د
 ـ تفسير الثعالبي المسمى ب): هـ١٦١ت( عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف :الثعالبي -

  مصطفى مسلم محمد، مؤسسة:، تحقيق)الجواهر الحسان في تفسير القرآن (                  
  .هـ١٤٠٢، ١بيروت، ط–                        االعلمي للمطبوعات 

 .م١٩٨٨ بغداد،-المنطق، مطبعة التعليم العالي: نضلة احمد نائل.  د:الجبوري -
 دالئل االعجاز،): هـ٤٧١ت(د الرحمن بن محمد  ابو بكر عبد القاهر بن عب:الجرجاني -

  ، ١ بيروت ،ط-محمد التنجي، مطبعة دار الكتاب العربي. د:                     تحقيق
  .م١٩٩٥                     

  ابراهيم االبياري،:التعريفات، تحقيق): هـ٨١٦ت( علي بن محمد بن علي :الجرجاني -
  .هـ١٤٠٩بيروت، –كتاب العربي   مطبعة دار ال                  

  النجف  -تقريب التهذيب في علم المنطق،مطبعة االداب: محمد تقي الحسيني :  الجاللي-
 .م١٩٨٠-هـ ١٤٠٠، ٢االشرف، ط

  ):هـ٣٩٢ت( ابو الفتح عثمان :ابن جني -
ة دار الكتب المصرية             :الخصائص، تحقيق   - أ ي النجار، مطبع اهرة،    –محمد عل  الق

 .م١٩٥٢ -  هـ ١١٣٧
ة، –ب  ي العربي ع ف ـ ١١٣٧ اللم اني  . م١٩٥٢ -  ه ة الع ؤمن، مطبع د الم     –حام

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، ١بغداد، ط
  تاج اللغة وصحاح العربية،  )  الصحاح): (هـ٣٩٣ت( اسماعيل بن حماد :الجوهري -

  ،  بيروت–احمد عبد الغفور عطار، مطبعة دار العلم للماليين :                      تحقيق
  .هـ١٤٠٧، ٤                     ط

  .ت.عبد اللطيف محمد العبد ، د: الوريقات، تحقيق: عبد الملك بن عبد اهللا :الجويني -
  مقتنيات الدرر، مطبعة دار الكتب   ): هـ١٣٤٠ت( مير سيد علي الطهراني:الحائري -

  .هـ١٣٣٧ طهران، –                   االسالمية 
  ):هـ٦٤٦ت( الدين ابو عمرو عثمان بن عمر  جمال:ابن الحاجب -

  موسى العاليلي، مطبعة                 . د:  شرح الوافية نظم الكافية، دراسة وتحقيق-           أ
  م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ النجف االشرف، –               االداب 

  ت.ان، د لبن–مطبعة دار الكتب العربية ، بيروت :  الكافية في النحو-           ب
  .هـ١٣٢٦مصر،– مختصر المنتهى االصولي، مطبعة آردستان العلمية، القاهرة -           ج

   القاهرة، -االحكام في اصول االحكام، مطبعة دار الحديث:  علي بن احمد:ابن حزم -
  .هـ ١٤٠٤، ١                     ط

  .م٢٠٠٢البيان في روائع القرآن، مطبعة عالم الكتب، :  تمام:حسان -
   -هـ ١٤٢١، ١من تجارب االصوليين في المجاالت اللغوية، ط:  السيد محمد تقي:الحكيم -

  . م٢٠٠٠                
  السنة النبوية ومكانتها في التشريع، الدار القومية للطباعة والنشر : عباس متولي: حماده -

  . ت. القاهرة، د–               
  .ت.سة المعنى عند االصوليين، مطبعة الدار الجامعية،ددرا: طاهر سلمان.  د:حمودة -
  البحر المحيط،): هـ٧٤٥ت( اثير الدين ابو عبد اهللا محمد بن يوسف:ابو حيان االندلسي -

  شيخ عادل احمد وآخرون، مطبعةدار الكتب العلمية، :                                     تحقيق
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١لبنان، ط–  بيروت                                   



  

   -هـ ١٣٥٨، ٣القاهرة، ط–اصول الفقه، مطبعة االستقامة :  محمد بك:الخضري -
  .م١٩٣٨                  

  .، من دون مطبعة٧علم اصول الفقه، ط): م١٩٥٩ت( عبد الوهاب:خالف -
  ):هـ١٤١٣ت( ابو لقاسم :الخوئي -

  السيد علي الشاهرودي،مؤسسة     : صول، بتقرير دراسات في علم اال-           أ
  هـ ١٤١٩ قم، -              دائرة معارف الفقه االسالمي

  محمد اسحاق الفياض، مكتبة    :  محاضرات في علم االصول ، بتقرير-         ب
  .هـ ١٤١٧ قم، –               انصاريات 

  ي بن عبد اهللا            صالح الدين ابو سعيد خليل بن آليلكلد:الدمشقي -
 : الفصول المفيدة في الواو المزيدة، تحقيق): هـ٧٦١ت(                          العالئي

  .م١٩٩٠، ١ عمان، ط–حسن موسى الشاعر، مطبعة دار البشير .                           د
                                   

 ) : هـ٦٠٦ت ( مر بن الحسين فخر الدين محمد بن ع:  الرازي -
 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ بيروت،–التفسير الكبير  ،مطبعة دار الكتب العلمية  -
م االصول ، تحقيق       - ام      : المحصول في عل ة االم ة جامع ابر فياض ، مطبع طه ج

 . هـ١٤٠٠، ١ الرياض، ط–محمد بن سعود االسالمية 
  تار الصحاح، مطبعة دار  مخ): هـ٦٦٦(محمد بن ابي بكر بن عبد القادر : الرازي -

  .ت. لبنان، د–الكتاب  العربي، بيروت                 
  
  المفردات في غريب  ): هـ٥٠٢ت( ابو القاسم الحسين بن محمد : الراغب االصفهاني-

   لبنان، –محمد سيد آيالني، مطبعة دار المعرفة : القرآن، تحقيق                               
  .ت.                          د             

  
  شرح الرضي على الكافية،تصحيح   ) :  هـ ٦٨٦ت ( محمد بن الحسن النحوي :  الرضي-

  .ت.طهران،د) عليه السالم(يوسف حسن  عمر ،مؤسسة الصادق :               وتعليق
  ) :  هـ ٣٨٨ت ( ابو الحسن علي بن عيسى بن علي  :   الرماني-

       ١ابراهيم السامرائي ،مطبعه دار الفكر ، ط. د:  رسالتان في اللغة،تحقيق -   أ               
  . م ١٩٨٤                      ،
 ت.ابراهيم السامرائي ،مطبعه دار الفكر،د. د:  منازل الحروف، تحقيق -                 ب

  لصاحب   السيد عبد ا: منتقى االصول، بتقرير): هـ١٤١٨( محمد  :الروحاني -
  .هـ١٤١٣ قم، –                     الحكيم، مطبهة امير 

  قضايا لغوية قرآنية دراسات نظرية وتطبيقية في المنهج  :  عبد االمير آاظم:زاهد -
   -هـ ١٤٢٤، ١ بغداد، ط–              االصولي لتحليل النص القرآني، مطبعة انوار دجلة 

  .م٢٠٠٣               
  .ت.بيروت، د–تاج العروس،مكتبة الحياة ): هـ١٢٠٥ت( محمد مرتضى :الزبيدي -
   –مناهل العرفان في علوم القرآن،مطبعة دار الفكر : محمد عبد العظيم: الزرقاني -

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١                   لبنان،ط
  ):  هـ٧٩٤ت (  بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اهللا الشافعي :الزرآشي  -

ه          . د: ر المحيط في اصول الفقه  ، حرره          البح - ليمان االشقر ، وراجع . د: عمر س
محمد سليمان االشقر ، وزارة االوقاف والشؤون الدينية        . عبد الستار ابو غده ،و د     

 . م ١٩٨٨–هـ ١٤٠٩ الكويت ، –
ق      - رآن ، تحقي وم الق ي عل ان ف ة دار     : البره راهيم ، مطبع ضل اب و الف د اب محم

  هـ ١٣٩١ ،١،ط بيروت -المعرفة 



  

  اصول الفقه االسالمي في نسيجه الجديد ، مطبعة  دار : مصطفى ابراهيم .   د :الزلمي-
  . م ١٩٩١ – هـ ١٤١٢ بغداد ، –                  الحكمة للطابعة و النشر 

 ) : هـ ٥٣٨ت ( ابو القاسم محمود بن عمر : الزمخشري -
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ دار الفكر،                       اساس البالغة، مطبعة

عبد الرزاق المهدي ، مطبعة دار      : الكشاف عن حقائق التنزيل ، ضبطه وصححه         -
 . م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ ، ٢ بيروت، ، ط–احياء التراث العربي 

 ت . لبنان ، د – المفصل في علم العربية ، مطبعة دار الجيل ، بيروت  -
 لجنة مؤسسة للنشر االسالمي،   : حقيقمعالم الدين، ت: حسن العاملي:زين الدين -

  .ت. قم ،د–                       مؤسسة الناشر االجمالي 
  : فاضل صالح .  د:لسامرائي  ا-

شر   - ة والن ب للطابع ابع دار الكت ع بمط ي ، طب ر القرآن ة الموصل ، –التعبي  جامع
  م ١٩٨٩

ة والن  - ر للطباع سامها، دار الفك ا واق ة تأليفه ة العربي ع، طالجمل ، ١شر والتوزي
 .م٢٠٠٢_ هـ ١٤٢٢

 .م١٩٨١، ١معاني االبنية في العربية، ساعدت جامعة بغداد على طبعة، ط -
الجزءان  ( م   ١٩٨٧ – م   ١٩٨٦ الموصل ،    –معاني النحو ، مطبعة التعليم العالي        -

  ) االول والثاني 
شر،       - ة والن ر للطباع ابع دار الفك ع بمط و ، طب اني النح زءان (  م ١٩٩٠مع الج

 ) .لثالث و الرابع ا
  النجف   –مواهب الرحمن ،مطبعة االداب :  السيد عبد االعلى الموسوي:السبزواري -

  .هـ ١٤٠٤                       االشرف، 
  عروس االفراح في شرح ): هـ٧٧٣ت(بهاء الدين ابو حامد احمد بن علي :السبكي -

  يم خليل، مطبعة دار الكتب العلمية،  خليل ابراه:                  تلخيص المفتاح،تجقيق
  .  م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢، ١ لبنان،     ط–                 بيروت 

  جمع الجوامع و عليه حاشية ): هـ٧٧١ت (  تاج الدين عبد الوهاب :ابن السبكي  -
                          العالمة اللبناني على شرح الجالل شمس الدين محمد بن احمد المحلي 

  .ت .                        ،مط دار احياء الكتب العربية ، د  
  االبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول الى علم:  علي ابن عبد الكافي:السبكي  -

  جماعة من العلماء، مطبعة دار الكتب :                      االصول للبيضاوي، تحقيق
  . هـ١٤٠٤، ١ ط بيروت، –                    العلمية 

  عبد الحسين  . د: االصول في النحو ، تحقيق :  ابو بكر محمد بن سهل :ابن السراج -
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٣ بيروت ،ط-                          الفتلي ، مطبعة مؤسسة الرسالة 

  اصول السرخسي، مطبعة دار المعرفة   ): هـ٤٩٠ت( محمد بن احمد بن سهل :السرخسي -
  .ت.                  بيروت، د    

  مباحث التخصيص عند االصوليين والنحاة، مرآز الدلتا للطباعة، :  محمود:سعد  -
  .م١٩٧٧              

  مفتاح العلوم) :  هـ٦٢٦ت ( ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر محمد بن علي  : السكاآي- 
  ت .  مصر ، د –              ، مطبعة التقدم العلمية 

د             : لسمرقنديا- ن احم ـ  ٥٣٩ت (عالء الدين شمس النظر ابو بكر محمد ب زان االصول   ) :  ه مي
ود ،              . د: ،دراسة وتحقيق وتعليق     ة الخل سعدي ، مطبع رحمن ال د ال عبد الملك عب

 . م ١٩٨٧- هـ١٤٠٧ ، ١ط
د      : قواطع االدلة في االصول، تحقيق     : ابو المظفر منصور بن محمد    : السمعاني- د حسن محم محم

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ بيروت، –لشافعي،مطبعة دار الكتب العلمية ا



  

  عبد : الكتاب،  تحقيق و شرح ): هـ١٨٠ت (ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  :  سيبويه-
  .ت.،  د١ بيروت ،ط–                 السالم محمد هارون ، مطبعة دار الجيل 

  المحكم والمحيط االعظم ، : ) هـ ٤٥٨ت( ابو الحسن علي بن اسماعيل  : ابن سيدة-
  ، ١ بيروت، ط–عبد الحميد هنداوي، مطبعة دار الكتب العلمية :                     تحقيق

  م ٢٠٠٠                   
  التحرير في اصول الفقه، ): هـ٨٦١ت( آمال الدين محمد بن عبد الواحد :السيواسي -

  .هـ١٣٥١لبي واوالده في مصر،                      مطبعة مصطفى البابي الح
  ): هـ٩١١ت ( جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر  : السيوطي-

  سعيد المندوب، مطبعة دار الفكر:            االتقان في علوم القرآن، تحقيق-         
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١                      لبنان، ط

  فايز ترحيني ، مطبعة. د: له ا الشباه والنظائر في النحو ، راجعه وقدم  –
   م ١٩٨٤- هـ ١٤٠٤، ١                دار الكتاب العربي ،ط

ه   - ي اصول الفق الة ف اب : رس ه   ( ضمن آت ي اصول الفق ائل ف ة رس ، ) مجموع
  هـ ١٣٢٤ ، ١ بيروت ،ط–المطبعة االهلية 

ا ، تحقيق              - ة وانواعه وم اللغ ولى واخرون ،          : المزهر في عل اد الم د ج د احم  محم
 ت . ، د٣مطبعة دار احياء الكتب العربية ، ط

ححه    - ع ، ص ع الجوام رح جم ع  ش ع الهوام دين         :  هم در ال د ب سيد محم ال
 .ت. لبنان ،د –النعساني ، مطبعة دار المعرفة ، بيروت 

 اصول الشاشي، مطبعة دار الكتاب : ابو علي احمد بن محمد بن اسحاق : الشاشي-
  . هـ١٤٠٢ بيروت، –بي                   العر

  احمد محمد       : الرسالة ، تحقيق وشرح ):  هـ٢٠٤ت (  محمد بن ادريس :الشافعي - -
  - هـ١٣٥٨ ، ١ مصر ، ط–                      شاآر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و اوالده 

  .م ١٩٤٠                       
  مكتبة االلفين ،–وهر الثمين ، مطبعة الكويت الج):  هـ١٢٤٢ت (  السيد عبد اهللا :شبر -

  . هـ ١٤٠٧ ، ١                ط
أليف         : زآي الدين    : شعبان-  ١٩٥٨– م   ١٩٥٧ مصر ،     –اصول الفقه االسالمي ، مطبعة دار الت

 .م 
شلوبيني - ن عمر:ال د ب ن محم ي عمر ب و عل ـ٦٤٥ت( اب ق): ه ة، دراسة وتحقي يوسف : التوطئ

  .م١٩٧٣ القاهرة ، -ة دار التراث العربياحمد المطّوع، مطبع
 ارشاد الفحول ، مطبعة مصطفى ):  هـ١٢٥٠ت( محمد بن علي بن محمد  :الشوآاني-

  ت . ،د١ مصر ،ط–              البابي الحلبي و اوالده 
  االمثل في تفسير آتاب اهللا المنزل، مؤسسة البعثة للطباعة :  ناصر مكارم:الشيرازي -

  . هـ ١٤١٣، ١ بيوت، ط–         والنشر والتوزيع              
  يونس : مجمع البحرين في اللغة، تحقيق): هـ٦٥٠ت( حسن بن محمد :الصاغاني -

  .م٢٠٠٠، ١                     اسماعيل محمود، مطبعة دار العلم للماليين، ط
        ١مشق ، طتفسير النصوص في الفقه االسالمي ، مطبعة جامعة د: محمد اديب  : صالح-

  . م١٩٦٤ – هـ ١٣٨٤             ،
 حاشية الصبان على شرح االشموني على الفية):  م١٧٩٢ت (  محمد بن علي :الصبان -

  .ت . مصر ،د–              ابن مالك ، مطبعة دار احياء الكتب العربية 
  دار الكتب      –الميزان، مطبعة طهران ): هـ١٤٠٢ت ( السيد محمد حسين  : الطباطبائي-

  .هـ ١٣٩٧ ، ٣                      االسالمية ، ط
 مجمع البيان ، مطبعة ): هـ٥٤٨ت (امين الدين ابو علي الفضل بن الحسن  : الطبرسي-

  هـ ١٣٧٩ لبنان ، –                  دار احياء التراث العربي ، بيروت 



  

   البيان في تأويل آي القرآن،ضبط جامع): هـ٣١٠ت(ابو جعفر محمد بن جرير:  الطبري -
   -هـ ١٣٨٤ سوريا، –محمد حميد اهللا وآخرون، دمشق :                 وتوثيق وتخريج

  .م١٩٦٤                
  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١ مصر، ط–علم المعاني تأصيل وتقييم، مكتبة االيمان :  حسن:طبل -
  التبيان في تفسير القرآن ،):  هـ٤٦٠ت ( ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي  : الطوسي-

   مكتبة اإلعالم اإلسالمي–احمد حبيب قصير العاملي ، مطبعة قم :                تحقيق 
  . هـ ١٣٧٩ ،١               ،ط

  محمد : المعتمد في اصول الفقه،تحقيق): هـ٤٣٩ت( ابو الحسين محمد بن علي:ابن الطيب -
  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ سوريا، – وآخرون، دمشق                      حميد اهللا

 التبيان في علوم المعاني والبديع والبيان ،تحقيق:  شرف الدين حسين بن محمد :الطيبي -
   مكتبة  النهضة –هادي عطية مطر الهاللي ، مطبعة عالم الكتب . د:            وتقديم 

  . م ١٩٨٧– هـ ١٤٠٧ ، ١           العربية ، ط
   قم، –دروس في البالغة،المرآز العالمي للدراسات االسالمية :  معين دقيق:العاملي -

  هـ  ١٤٢٥                   
  –المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم ، مطبعة دار الحديث : محمد فؤاد  : عبد الباقي-

  . م ١٩٨٨– هـ ١٤٠٨ ،٢               القاهرة ، ط
  لغوي عند االصوليين، شرآة مكتبات عكاظ للنشر التصور ال:  احمد:عبد الغفار-

  . م١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ١                    والتوزيع، ط
  .م١٩٧٤ بيروت، –علم البيان، مطبعة دار النهضة العربية :  عبد العزيز:عتيق -
  المحرر الوجيز في تفسير القرآن، : ابو محمد عبد الحق بن غالب :ابن عطية االندلسي -

  عبد السالم عبد الشافي محمد، طبعة دار الكتب العلمية :                             تحقيق        
  .م١٩٩٣-هـ ١٤١٣، ١ بيروت، ط–                                      

   القاهرة–المنطق التوجيهي ، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والنشر : ابوالعال   : عفيفي-
  . م ١٩٨٨           

 اللباب في علل البناء ): هـ٦١٦ت( محب الدين ابو البقاء عبد هللا بن الحسين:العكبري -
  ، ١ دمشق، ط-غازي مختار طليمات، مطبعة دار الفكر:                     واالعراب، تحقيق

  .م١٩٩٥                    
  .هـ١٣٣٢ مصر، –الطراز، مطبعة المقتطف :  يحيى بن حمزة بن علي:العلوي -
  المستصفى في علم االصول ، مطبعة  ):  هـ٥٠٥ت ( ابو حامد محمد بن محمد  : الغزالي-

  . م ١٩٣٧ هـ ١٣٥٦ ،١ مصر ، ط–                  محمد ، صاحب المكتبة التجارية الكبرى 
 الحروف ، حققه وقدم له وعلق عليه):  هـ٣٣٩ت ( ابو نصر محمد بن محمد :الفارابي -
  .م ١٩٨٦ لبنان ، –محسن مهدي ، مطبعة دار المشرق ، بيروت  :            
 ):  هـ٣٩٥ت ( ابو الحسين احمد  : ابن فارس-

شويمي ، مؤسسة أ       : الصاحبي في فقه اللغة ، تحقيق        - دران للطباعة    . مصطفى ال ب
 . م ١٩٦٣– هـ ١٣٨٢ لبنان ، –والنشر ، بيروت 

ل ،         عبد السالم : معجم مقاييس اللغة ، تحقيق وضبط        -   محمد هارون ، مطبعة الجي
 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٢ لبنان، ط–بيروت 

 . مهدي المخزومي ود. د: العين، تحقيق): هـ١٧٥ت(الخليل بن احمد:الفراهيدي-
  .ت.                           ابراهيم السامرائي، مطبعة دار الهالل، د

  .هـ١٣٦٨  قم،–جمع الفوائد، مطبعة امير : علي: فريدة االسالم -
  . هـ١٣٨٤مط ، . خالصة المنطق ، د: عبد الهادي  : الفضلي-
  .هـ١٣٨٢ايران، –اصول البالغة ،منشورات المبعث :  علي:فقيهي -
  الصافي في تفسير آالم اهللا، دار المرتضى ): هـ١٠٩١ت( المولى محسن :الفيض الكاشاني -



  

  .ت. د١ مشهد ، ط–                                للنشر 
  الجامع الحكام القرآن المعروف):  هـ٦٧١ت (  بن احمد بن ابي بكر محمد: القرطبي -

  احمد عبد العليم البردوني ، مطبعة دار            : ، تحقيق ) تفسير القرطبي (                بـ
  . هـ١٣٧٢ ، ٢ القاهرة ، ط-                الشعب

 ): هـ٧٣٩(  محمد بن سعد الدين جالل الدين ابو عبد اهللا : القزويني-
  عبد الرحمن البرقوقي،  :  التلخيص في علوم البالغة، شرحه وصححه-                 

  .م١٩٠٤، ١ مصر ،ط–                     المكتبة التجارية الكبرى 
    لبنان    – اإليضاح في علوم البالغة ، مطبعة احياء العلوم ، بيروت -                  

  .  م ٤،١٩٩٨                      ،ط
  المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى اواخر القرن الثالث :  عوض محمد:القوزي -

  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ١ جامعة الرياض، ط–                 الهجري، عمادة شؤون المكتبات 
   طرق اصول االحكام و: صبحي محمد . د:  احمد عبيد ، و جميل . د  :الكبيسي-

  . م ١٩٨٧ بغداد ، –                 االستنباط في التشريع االسالمي ، مطبعة التعليم العالي 
  هـ  ١٣٧٤الوشاح على الشرح  المختصر لتلخيص المفتاح ، مطبعة قم ، : محمد  : الكرمي-
  عدنان درويش  :الكليات، تحقيق): هـ١٠٩٤ت(ابو البقاء ايوب بن موسى : الكفوي-

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ٢ بيروت، ط–            ومحمد مصري، مطبعة مؤسسة الرسالة        
 القواعد ) :  هـ٨٣٠ت ( ابو الحسن عالء الدين بن الحسن البعلي الحنبلي  : ابن اللحام-

  – هـ ١٣٧٥محمد حامد الفقي ، :                     و الفوائد االصولية ، تحقيق و تصحيح 
  .مط .  م، د١٩٥٦                     

  تسهيل الفوائد وتكميل ): هـ٦٧٢ت( جمال الدين ابو عبد اهللا محمد :ابن مالك -
  محمد آامل برآات، مطبعة دار الكتاب العربي، :                     المقاصد، تحقيق وتقديم

  .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧                    
  
   قم، –) عليهم السالم(ؤسسة آل البيت مفاتيح االصول، م): هـ١٢٤٢ت( محمد:مجاهد-

  . ت.             د
  معارج االصول، مؤسسة آل البيت ): هـ٦٧٦ت( ابو القاسم نجم بن يوسف :المحقق الحلي -

  .هـ١٤٠٣ قم،  –) عليهم السالم                           (
  :مهدي .  د:المخزومي -

ة دار ال - ق ، مطبع د وتطبي ي قواع ي النحو العرب روت ف ي ، بي د العرب ان –رائ  لبن
 . م ١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ،٢،ط

روت                 - ان ،ط   –في النحو العربي نقد و توجيه ، مطبعة دار الرائد العربي ، بي  ٢ لبن
 . م ١٩٨٦ – هـ ١٤٠٦،

 لبنان، _ علوم البالغة، مطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت :  احمد مصطفى:المراغي -
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢                  

  المعين، مكتبة آية اهللا العظمى المرعشي ): هـ١١١٥ت( نور الدين محمد :مرتضى الكاشاني -
  .ت.، د١ قم، ط–                                 النجفي 

  محمد فؤاد : صحيح مسلم، تحقيق:  ابو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري:مسلم -
  .ت. بيروت، د–احياء التراث العربي                   عبد الباقي، مطبعة دار 

   جامعة –البالغة العربية المعاني والبديع والبيان، مؤسسة الكتاب : احمد.  د:مطلوب -
  . م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، ١                 الموصل، ط

  .ت. قم، د–الشيخ محمد رضا ،اصول الفقه ،مكتبة اسماعيليات  :المظفر -
  اتقان ما يحسن من االخبار الدائرة على االلسن ): هـ١٠٦١( محمد بن محمد:المغزي -

  ، تحقيقك خليل محمد عربي، مطبعة دار الفاروق ) االتقان(              المعروف بـ 



  

  .هـ١٤١٥، ١  القاهرة، ط–               الحديثة 
  ، ٣ بيروت، ط–الكاشف، مطبعة دار العلم للماليين ): هـ١٤٠٠ت( محمد جواد :مغنية -

  . م١٩٨١              
  احمد محمد شاآر وعبد : المفضليات، تحقيق: المفضل بن محمد بن يعلي :المفضل الضبي -

  . ت.                          السالم هارون،د
  روضة ) :  هـ ٦٢٠ت (  قدامة بنموفق الدين ابو محمد عبد اهللا بن  احمد :  المقدسي -

  عبد العزيز عبد الرحمن سعيد، مطبعة : ناظر ، تحقيق                   الناظر وجنة  الم
  . هـ ١٣٩٩، ٢ الرياض، ط–                    جامعة االمام محمد بن سعود 

ة              :  علي جابر    .د:المنصوري  - ة الجامع ة،  مطبع ة العربي داد، ط   –الداللة الزمنية في الجمل ،  ١ بغ
  . م ١٩٨٤

 لسان العرب، ):  هـ٧١١ت (بن مكرم ابو الفضل جمال الدين محمد  : ابن منظور-
  .     ت.، د١ ط لبنان،– مطبعة دار صادر للطباعة و النشر، بيروت            

  .  هـ١٣٨٥ طهران، –اساس النحو، مطبعة الصدوق :  السيد علي محمد:الموسوي -
   جواهر البالغة في المعاني و البيان و البديع ، مطبعة  دار: السيد احمد  : الهاشمي-

  .        م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ لبنان، –                  الكتب العلمية، بيروت 
  ):  هـ٧٦١ت (  جمال الدين ابو محمد عبد اهللا بن يوسف : ابن هشام - 

ل       : اوضح المسالك الى الفية ابن مالك ،تحقيق       - ة دار الجي  –فخر الدين قباوة، مطبع
 . م ١٩٧٩ ، ٥بيروت ، ط

ل ا - دى و ب ر الن رح قط ق ش صدى ، تحقي د ، : ل د الحمي دين عب ي ال د مح محم
 .ت.، د٧ قم، ط–منشورات الفيروز ابادي ، مطبعة امير 

ع         : شرح شذور الذهب، تحقيق    -  دمشق،   –عبد الغني الدقر، الشرآة المتحدة للتوزي
 .م١٩٨٤، ١ط

د       . د:  مغني اللبيب عن آتب االعاريب ، تحقيق         - مازك المبارك ، ومحمد علي حم
 . م١٩٨٥ ،٦ لبنان ، ط–عة دار الفكر ، بيروت اهللا ، مطب

  
 
 الفروق ): هـ٣٩٥ت(الحسن بن عبد اهللا بن سهيل : ابو هالل العسكري -  

  .م١٩٧٩، ٣ بيروت، ط–                                            اللغوية،مطبعة االفاق الجديدة 
  .ت.، د٧ القاهرة، ط– فقه اللغة، مطبعة نهضة مصر: علي عبد الواحد.  د:وافي -
  شرح (حاشية يس على التصريح، طبع مع :  يس بن زين الدين العليمي الحمصي:يس -

  لخالد بن عبد اهللا االزهري، مطبعة دار احياء الكتب ) :           التصريح على التوضيح
  . ت.            العربية ،د

  شرح المفصل ، ) : ـ ه٦٤٣ت (  موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش :ابن يعيش -
 .ت . لبنان ،د–                 مطبعة عالم الكتب ، بيروت 

  :المجالت العلمية الُمحكََّمة
  جامعة الكوفة،السنة الثانية، _  تصدر عن مرآز دراسات الكوفة :دراسات نجفية -

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦                          العدد الرابع، 
  جامعة الكوفة، العدد السنوي الخاص بابحاث _ ة االداب  تصدر عن آلي:السدير -

  .م٢٠٠٤       اللغة العربية وآدابها، 
  
  
  

  


