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 ملخص البحث
 رجلٌ  لاألو   الرجل:  رجمين بين دارَ  حديثٍ تحميال دالليا ِلَنصِّ يتناول البحث 

 اهلل رضننن  طالننن  أبننن  بنننن عمننن ّ  بنننن الحسنننن ىنننو الثنننان  والرجنننل,  الشنننام أىنننل منننن
 الننندالل  التحميننل خننالل مننن الننرجمين شخصنني  ال يكشننأ البحننث المطيننأ أنو ,عنيمننا
 الثالثنننن  طننننأال  حننننروأالتحميننننل الننننداللّ  لم ننننان   خنننناللفحسنننن  بننننل مننننن  لأللفنننناظ

 أو األولننننن   الشخصنننننيّ  , لنجنننند( أو,  الفنننننا ,  النننننواو: ) وىنننن  الننننننصِّ  فننننن  المسننننت مم 
 الحسنن  شخصنيّ والشخصنّي  الثانين  , ع متسنرّ  عجول   شخصيّ  لاألو   الرجل  شخصيّ 

 .  والتأنّ  ممبالحِ  متصف  ذكّي   شخصيّ ,  عنيما اهلل رض  عم ّ  بن
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ABSTRACT   
    The current study deals with a semantic analysis of a 

conversation took place between two men; the first man is from 

Greater Syria, and the other is Alhasan,  the son of Ali the son 

of Abutalib, may Almighty Allah be pleased with him. The 

study does not only  reveal the personalities of the two men 

through the semantic analysis of the utterances, but also through 

the semantic analysis of the meaning of the three articles of 

conjunctions that are used in the text (the conversation), and 

they are: waw, Fa'a and Aw-lit or- through which we find that 

the first personality is a hastening one, while the second 

personality, the Alhasan,  the son of Ali the son of Abutalib's 

one may Almighty Allah be pleased with him is a clever one, 

and characterized with discretion and deliberateness.   
 

 

 

 
مت
ِّ
 املقذ

 

إن  من البيان لسحرا , و ف  النصوص ال ربّي  القديم  بالغ  وبيان ف  
مجاالت شّت  , فالناظر ف  الش ر ال ربّ  يرى اإلبداع ف  تناسق الم ن  مع الوزن 

ف  تناغم الموسيق  الداخمّي  والخارجّي  والموضوع المطروح ,  أو القافي  أو األلفاظ ,
أّما الناظر ف  النصوص النثرّي  فقد يرى غير ذلك , حيث ال وزن يتحّكم ف  االلفاظ 

 وال قافي  تحّدد المراد .
 

وال يخف  َأن  لكلِّ لفظ يرُد ف  النّص داللً  ىامشيً  تختمأ عن داللِ  مرادفو 
الم ن  الجوىرّي , فضال عن صيغ  المفظ , و كذا الحال بالنسب   , و إْن َتشاَبوَ 



 تحليلٌّ دالليٌّ لٌصٍّ بياًيٍّ 

 -لُن الحسي بي علي بي أبي طالب )رضي هللا عٌهوا( ح   - 

 د.عّزة عدًاى أحود عّزت

 

 265 

لمحروأ واألدوات والضمائر والضمائم من سوابق أو لواحق , وقد تجدر اإلشارة ىنا 
إل  ضرورة جمع عموم ال ربّي  ف  التحميل الداللّ  , ألن  إب اد ب ض منيا أو فصميا 

ف  ال موم االخرى , النفسّي  منيا, ال يج ل لمكمال فيو من أثر , و كذلك الحال 
أوالطبّي  , أوالتاريخّي  , وغيرىا , فذلك ال ُي يُن ف  إظيار جمالّي  التحميل فحس  ,  

 بل ف  التأّكد من سالمتو ال ممي  .
 

و يبدو لنا أّن عممّي  التحميل الدالل  المغوّي قد تحتاج إل  أن تبدأ بكمم  
ن االست ان  بم جم لم ان  األلفاظ , وآخر لمصيغ أو , و ال بد  ب د ذلك م ٔ)لماذا(

األبني  , وثالث لم ان  النحو , فضال عن نظرّي  النظم ل بد القاىر الجرجانّ  , 
ونظرّي  استبدال األلفاظ ) لَم قاَل كذا ولم يقل كذا( الت  تظير البالغ  والبيان فضال 

دم مال متيا لسياق النص عن مستوى النص األدب  من خالل مال م  األلفاظ أو ع
. 

 

  ( 
ّ
 األدبي

ّ
الً : النص

ّ
 ح  أو

ُ
  بن احلسن لم

ّ
رضي اهلل  طالب أبي بن علي

 عنهما (

"َذَكننَر ابننُن عائشنن  أن  رجنناًل مننن أىننل الشننام قننال : دخمننُت المدينننَ  فرأيننُت رجنناًل 
ننننو , راكبنننًا عمننن  بغمنننٍ  , لنننم أَر أحسنننَن وجينننًا , و ال سنننمتًا , و ال ثوبنننًا , و ال دآّبنننً  م

فمال قمب  إليو , فسألت عنو , فقيل ل  : ىذا الحسُن بن عم  بن أبن  طالنٍ  رضن  
اهلل عنيما , فامتأل قمب  لو بغضنًا , و حسندُت عمينان أْن يكنوَن لنُو ابنٌن مثمنو , فصنرُت 
إليو , فقمُت لو : أ أنت ابن أب  طال ؟  فقنال : أننا ابنن ابننو , فقمنُت : فبنك و بابينك 

ا انقض  كالم  قال ل  : َأْحَسُبَك غريبًا ؟  , قمُت : أجل , فقال : َفِمْل أسّبيما , فممّ 
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بنا , َفِإْن احَتْجَت إل  منزٍل أنزلناَك , أو إل  ماٍل آسنيناَك , أو إلن  حاجنٍ  عاوّنناَك , 
 . ٕقال : فاْنَصَرْفُت عنو و واهلِل ما عم  األرِض أحٌد أح ُّ إل   منو "

 

 
 ف العطف الىاردة يف النص )الىاو , الفاء , أو(ثانيًا : معاني حرو  

الُبد  قبل َأْن نبدأ بالتحميل من أْن نذكَر شيئًا ميس رًا عن حروأ ال طأ 
( لنرى أن  لكل أو, و  الفاء, و الواوالمستخدم  ف  النّص , وى  ثالث  فقط : )

 منيا خصوصي  تج ميا تستخدم ف  ب ض المواضع دون غيرىا .
 
: في  أمُّ با  حروأ ال طأ لكثرة مجاليا فيو , ومذى   واوالفأّما  

جميور النحويين أن يا لمجمع المطمق , فإذا قمت : قام زيد وعمرو , احتمل ثالث  
أوجو : األّول أن يكونا قاما م ا , ف  وقت واحد , والثان  أْن يكون المتقدِّم )زيد( 

, و ي طأ بيا حيث ال يكتف  ٖقام أوال قام أواًّل , والثالث أْن يكون المتأّخر)عمرو(
بالم طوأ عميو نحو : اختصم زيد وعمرو , ولو قمت اختصم زيد لم يجز , وى  
ىنا تختمأ عن غيرىا, فال يجوز أن ي طأ ف  ىذه المواضع بالفا  مثال , وال 
بغيرىا من حروأ ال طأ , فال تقول اختصم زيد ف مرو , وال اختصم زيد ثم 

 .ٗعمرو
  

: فتدّل عم  تأّخر الم طوأ عن الم طوأ عميو متصال بو , الفاء ا و أمّ 
رو , نفاذا قمت قام زيد ق مرو لم يحتمل إاّل أن يكون المتقدم ىو زيد والمتأخر ىو عم

وتختّص الفا  "بأّنيا ت طأ ما ال يصمح أْن يكون صم   لخموِّه من ضمير الموصول 
لضمير نحو : الذي يطيُر فيغض  عم  ما يصمح أْن يكون صم  الشتمالو عم  ا
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زيد الذبا  , ولو قمت : و يغض  زيد , أو قمت : ثم يغض  زيد لم يجز , ألن  
الفا  تدّل عم  السببّي  فاستغن  بيا عن الرابط , ولو قمت : الذي يطير و يغض  

 . ٘زيٌد الذباُ  , جاز ألّنك أتيَت بالضمير الرابط" منو
 

يشرك ف  اإلعرا  , ال ف   عطأ حرأفيو أن و : فمذى  الجميور  أووأّما 
الم ن  , ألّنك إذا قمت : قام زيد أو عمرو , فالف ل واقع من أحدىما , وقال ابن 
مالك أنو يشرك ف  اإلعرا  والم ن  , ألن  ما ب ده مشارك لما قبمو ف  الم ن  الذي 

, واإلبيام ,  ج   بو ألجمو , وكالىما صحيح , و لن )أو( ثماني  م ان : الشكُّ 
 . ٙوالتخيير , واإلباح  , والتقسيم , واإلضرا  , وم ن  الواو , وم ن  )وال(

 

 
 للنص األدبي  

ّ
 ثالثًا : التحليل الذاليل

حيث   و المدين لو دخب حولو ما كلِّ  ف  قُ يدقِّ  وىوالدخيل  الغري  صورة مُ سَ رْ تُ 
فييا , وج متو يت ج    نظره لفت ماأّوَل  ت ىيأة ذلك الرجل الراك  عم  البغم كان

سمت ال زِّ ظاىرًا فييا عم  الحسن رض  اهلل  فييا مندىشا , تمك الصورة الت  كان
 . بالمباس الناسِ  َفِزيُّ عنو , 

 دخمت  ) ويبدو أن  ىذه الصورة المت ددة الزوايا لم يرسميا لوحده بقولو : 
 وباا ـث ال و,  تاا ـسم ال و,  ااـ وجي ن  ـحسأ أر   لم,  ة  ـبغم عمى ااـ راكب رجلا  فرأيت   المدينة  

الذي نرى  بالف ِل المت دي )دخل(, بل شاركو فييا ابتداُ  النصِّ  (منو ةا دآب   ال و, 
صورة الت دي الواضح ليذا الرجل عم  الحسن بن عمّ  بن أب  طال   َيْرُسمُ فيو ما 

مو دخل ف  المكان , , وأص صار داخمورض  اهلل عنيما , فَدَخَل المكاَن : دخوال , 
, و أصابو فساٌد أو عيٌ   فسد داخمووالنظر ف  جذر المفظ يرينا أن دِخَل  َدْخال : 
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َس ,  وتداخمت األشياء  : التبست , و ُدِخَل  َدَخَل : ىزل , ودخل الح ُّ : سو 
والداخمة من اإلنسان : نيَّتو وباطن , والداخُل من كلِّ ش   : باطنو ,  وتشابيت

  .ٚوالدخيل : من دخل في قوم وانتسب إلييم وليس منيمومذىبو ,  , أمره
صار داخل ويممح من ىذه الم ان  تناسقيا مع سياق النص , فالرجل 

ف  م رف  الحسن رض   التبس األمر عميوعمييا , وقد  دخيل, و ىو رجل  المدينة
ّميا ال نراىا ف  . وىذه الم ان  كفاسد الرأي والنيةاهلل عنو شكال أو مضمونا , وكان 

 .ٛمرادأ آخر كنَذَىَ  : مر  ومض  ومات , وذى  األثر : زال ومح 
ا مع ما سبق , نمتناغم )فرأيت رجل(و إن كان است مال حرأ ال طأ الفا  

فالسرع  من م ان  الفا  الت  تتناغم مع ال جم  ف  إبدا  الرأي وعدم الترّوي ف  
دون مرادفاتو مثل : )أبصر( أو )نظر( , فيأت  الحكم , فإن  است مال الف ل )رأى( 

منسجما والسياق أيضا , ألّننا لو وض نا ىذه األلفاظ بشكل ىرمّ  لرأينا أّنيا تبدأ 
بالنظر , ثم الرؤي  , و تنتي  باإلبصار , وذلك ألن  الناظر : ىو من يطم  النظر 

, و َنَظْرُت َفَمْم َأَر , ومن ذلك  سوا  رأى ما يريد أم لم يَر , لقولنا : َنَظْرُت َفَرَأْيتُ 
, و قد تجدر االشارة ىنا  ٜقولو ت ال  : )وتراىم ينظرون إليك وىو ال يبصرون (

إل  أن و غالبا ما اقترن البصر ف  القران الكريم بال مم واالحساس والبصيرة والصفات 
بداِ  الرأي , وأمّ  ا النظر فباإلنتظاِر , الثابت  , أّما الرأي فباإلعتقاِد , والظنِّ , وا 

والرجُل ىنا رأى الحسن بن عمّ  رض   . ٓٔوالترّقِ  , والحيرِة , والشكِّ , واإلميالِ 
و , ولكن و لم يكن عم  بصيرة باألمور كمِّيا ناهلل عنو , وَعِمَم َمْن ىو ب د َأْن سأل عن

عم  ىذا الرأي ُحْكمًا  , فكّون رأيًا , بناه عم  الظنِّ واإلعتقاد , فكان أْن َحَكَم تأسيساً 
 غيَر صحيح .
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ذا ما نظرنا إل  التركي  المغوّي الذي ف  النّص , فإن نا نجد أن  است مال  وا 

يّتسق  (بغمة   عمى راكباا  رجلا ف  قولو : ) االست ال  المفيد لم ن ( عم ) الجر حرأ
ال راجٍل يمش  عم  رجميو , حد الرجمين راكٌ  مع سياق النص , لفظًا أو م ن  , فأ

, ويبدو ىذا الرأي بوضوح  ٔٔ, واآلخر يرتجل برأيو وينفرد بو , وال يشاور أحدًا فيو
 ( .منو ةا دآب   ال و,  ثوباا  ال و,  سمتاا  ال و,  وجياا  أحسن   أر   لم)ف  قولو :  

 راكباا  رجلا قولو : ) ف  بداي  النّص ف  )بغمة(ويمحظ ىنا أن و است مل لفظ       
 ال و,  وجياا  أحسن   أر   لم)ف  قولو :   )دابَّة(, ثم استبدليا ب د ذلك بن   (بغمة   عمى
, فإذا ما عممنا أن  البغم  ى  أنث  البغل , و  ( منو ةا دآب   ال و,  ثوباا  ال و,  سمتاا 

س   , أو فيو ىو الحيوان الس ّحاح الذي ُيْرَك  , والتبغيل من المش  ىو مش  فيو 
, فقد نرى ت ميم حسن البغم  عم  حسن ٕٔاختالأ واختالط بين اليممج  وال نق
 ىا البغل . شأو  عن ي جزالدوا  كاف   , حت  عم  الفرس الت  

  بن نونمحظ ىنا أن و نف  الرؤي  بأداة الجزم )لم( ال )ما(, و م موم أن  النف
ض  المنف  بن )ما ( يكون ف  الغال  لنف  )لم( يختمأ عن النف  بن )ما( , ألن  الما

  الماض  , و نالماض  القري  من الحال , وأّما )لم( فميست مقّيدة بزمن من أزمن

 النظر

 الرؤية

 اإلبصار
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رّدا عم  كالٍم  , أو ما ُأْنِزَل ىذه المنزل  , فضال عن أن يا  ( ما)كثيرا ما تكون 
والماض  يدّل  تدخل عم  الماض  والمضارع , أّما )لم( فتدخل عم  المضارع فقط ,

 تأكيد عم  أّن األمر قد حدث وانقض  , لذا يست مل الماض  لممستقبل لمدالل  عم  
, وأّما المضارع فإن و قد يدّل عم  التكرار والتجّدد والتطاول  وحدث وقع فكأن و وقوعو

, بم ن  أّن )ما( إذا دخمت عم  الماض  دّلت عم  انتفا  الحدث بصيغ  المضّ  , 
ذا دخم فإّنيا تدلُّ عم  انتفا  الحدث  –كما ورد ف  النّص  -ت )لم( عم  المضارع وا 

ف  المضّ  لكن بصيغ  التجّدد واالستمرار , بم ن  أن  الحدث لم يحصل ف  
 .ٖٔالماض  عم  تطاول المّدة واستمرارىا

 
, إاّل أن نا نممح ف   ٗٔ(وال) م ن  ت ط  قد( أو) أن   من الرغم وعم 
 ال و,  وجياا  أحسن   أر   لم)م ان  ال نراىا ف  )وال( , فدالل  قولو : است مال )أو( 

 ااـ وجي أحسن   أر   لم(, لتختمأ عن دالل  قولنا :  منو  دآبةا  ال و,  ثوباا  ال و,  سمتاا 
 تفيد, نظرا لما ف  )أو( من م ان  منيا ما  منو دآبةا  وأ,  ثوباا  وأ,  سمتاا  وأ, 

 ف  مراد غير وىذا,  واإلضرا ,  والتقسيم,  واإلباح ,  والتخيير,  واإلبيام,  الشك
 .  النص

 
فضال عن ذلك فإن  النظر إل  المقاطع الصوتي  فييما يرينا أيضًا أن  
التركي  )و ال( يناس  السياق أكثر , نظرًا الحتوائو عم  مقط ين صوتيين : األو ل 

واو , والمتحرك )ح( قصير مفتوح )ص ح(, فيو الصامت )ص( ىو حرأ ال (الواو)
)ص ح ح ( , فيو حرك  الصامت )الفتح ( ,  والمقطع الثان  )ال( , طويل مفتوح 

الصامت  )ص( ىو حرأ الالم , والمتحرك )ح ح( ىو الحرك  الطويم  المتمثم  
فيو مقطع صوتّ  واحد يتكّون من  )أو(بحرأ ال م   )األلأ( , أّما حرأ ال طأ 
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)ص ح ص( ,حيث يمثل الصامت األو ل حرأ صامتين وصائت قصير واحد 
 اليمزة , و المتحرك الذي يميو ىو حركتو )الفتح ( , والصامت األخير ىو الواو .

بصوت لين يوح  باإلطال  , إاّل أن  دالل   )أو(وعم  الّرغم من انتيا   
تّ  اإلطال  ُترى ف  المقطع الصوتّ  الطويل المفتوح أكثر مّما ُترى ف  المقطع الصو 

ن انتي  بصوت لين ؛ نظرا النتيا  المقطع الصوت  الطويل المفتوح  المغمق وا 
بصوت مد يمثمو حرأ ال ّم  )األلأ( , وىذا يتناغم وسياق النص الذي نرى فيو 

 اإلطال  والتوضيح ف  وصأ الحسن رض  اهلل عنو . 
 

  لالسالم غير المباشرة الت  أث رت ف عنو اهلل رض  لحسنوتبدو دعوة ا
الرجل ولفتت نظره إليو , من خالل مظيره , فقد أعج  الرجل بثو  الحسن رض  
اهلل عنو   وداّبتو , فضال عن وجو , وىذا شكل من أشكال الدعوة الت  يج  أن 

الزىد ال يكونان إطالقا ف  ارتدا  فالَتَديُُّن و ُنْظِيَر من خالليا ديَننا بأبي  صورة ,  
ثيا  , وكذلك تبدو الدعوة من خالل النظر ف  حسن حال الممز ق أو الَوِسخ من ال

الداب   , ألن و دليل عم  الرفق بالحيوان وال ناي  بو تغذي  أو تنظيفا , وىذان المحوران 
 قمبي فمال)المذان شمال اإلنسان والحيوان ىما ما ج ال قم  الرجل يميل فقال : 

 . (إليو
 

و من خالل م ناه , فقم  الش   أّما مناسب  است مال لفظ )القم ( فتبد
تصريفو و صرفو عن وجو إل  وجو كقم  الثو  , و قم  االنسان أي صرفو عن 

, وىذا يتناغم والسياق , حيث  ٘ٔطريقتو , وقيل أن  قمَ  اإلنسان ُسمَِّ  بو لكثرة تقّمبو
رة تقم   رأي ىذا الرجل ووجي  نظره أكثر من مّرة , فأّما األول  فكانت فييا النظ

الحسن  حيث أعج  بالحسن رض  اهلل عنو وبسمتو وبدابتو , وأّما الثاني  فكانت 
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سيئ  حين عمم أن و ابن ابن أب  طال  , و أّما الثالث  ففييا عاد إل  الحسن  ب د أن 
 ت امل م و ورأى ِحممو وكرمو .  

 
 وألن  النفس البشري  تّواق  إل  م رف  المجيول , كان السؤال عن الحسن

ف  قولو :  والسرع  لمت قي  المفيدرض  اهلل عنو , وعاد حرأ ال طأ )الفا ( 
 يدَ عِ أُ , فكان أن  فوراً  بالسؤال الجوا ُ  قَ حِ لَ  ليناس  السياق ثاني  , و (عنو فسألت)

 بن عمي بن الحسن   ىذا:  لي فقيل) بقولو : ( الفا ) نفسو ال طأ حرأ استخدام
الف ل ورد مبنيا لممجيول , وذلك  يمحظ ىنا أن , و (عنيما اهلل رضي طالب   أبي

إن ما يكون ألغراض مت ددة منيا : لفظ  كالسجع , أو لم مم بو , أو ألّنو ال يت مق 
غرض بذكره , أو لمخوأ من الفاعل , أو لمخوأ عميو , أو لقصد اإلبيام , أو 

 ألن  بذكره  . وألن و ليس لمفاعل من أىمي  تذكر , بل ال من غرض يت مقٙٔلمت ظيم
ول ن, فقد ورد الف ل مبنّيا لممجي عمم عم  نار من أشير كان عنو اهلل رض  الحسن

, وجا  الجوا  بسرع  متمثِّال بحرأ ال طأ )الفا ( , فأيُّ أحد من أىل المدين  
 يستطيع اإلجاب  عن سؤال ىذا الرجل وبسرع  !

 
غض( ال )الكره( ف  ومن المطيأ أن ُتْمَحُظ ب د ذلك مناسب  استخدام )الب

, نظرًا  (مثمو ابن   لو   يكون   أن عمياا  حسدت   و , بغضا لو قمبي فامتأل)قولو : 
,  بالكراى  يتسع لم ما بالبغض تسعي قد ن وأل البغضعن  الكراى دالل   الختالأ
 أبغضو:  يقال وال الط ام ىذا أكره فيقال,  البغض فيو يست مل فيما تست مل والكراى 

, وىذا يناس  السياق نظرا لوجود  ٚٔأكمو أكره إن  والمراد أحبوال :  تقول كما, 
الحسد الذي يزيد الطين ِبّم  , فيو انف ال يصي  النفس البشري  وقد ذكر ف  القرآن 

وفيو تمّن  تحّول  الن م  من المحسود إل  الحاسد , أو , ووجبت االست اذة من شره 
, وىذا ما نستش ره من النص ,  ٛٔ, وحسده عميياسمبيا منو , ويقال : حسده الن م  
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فأثر )الحسد( أشدُّ قّوة من أثر )الحقد(  الذي م ناه إضمار ال داوة , وتربص الفرص  
, ألن نا نرى أن  إزال  الن م  الت  تصدر من الخالق أَلَْكَبُر من أيِّ ٜٔلإليقاع بالمقابل

 فرص  لإليقاع بالمقابل تصدر من المخموق ! 
 
  الرغم من تقار  م ن  المفظين : الحسد والحقد فاالختالأ بينيما عمو 

ِلُيْكَشَأ )السين ف  الحسد , والقاأ ف  الحقد( فييما اختالأ الفونيمين واضح بسب  
فنحن نرى ف  القاأ األب د ,  المخرج الصوت  من خاللف  الم نيين الفرُق الداللّ  

, ٕٓالقاأ الحمق  الشديدف  ف  السين , مخرجًا ف  الحمق واألعمق , ما ال نراه ف
الحقد المدفون ف  نرى صورة  ,ٕٔالخارج من أعماق الحمق , األب د مخرجا من السين

ألن و المخرج ؛  أقر  إل  الشفتين ال إل  الحمقفمخرجو  أعماق النفس , أّما السين
ن و ال , وفيو تظير األسنان , فكأن ف  ظيورىا ما يناس  م ن  الحسد أل ٕٕالتاسع 

 يكون إاّل بظيور الن م  أو أثرىا .
 

, والولد ىو ٖٕوُتْمَحظ مّرٌة أخرى دّق  است مال األلفاظ , فالحفيد ىو ولد الولد
فيو  )االبن( . أّما ٕٗكلُّ ما ُوِلَد , وىو ُيْطَمُق عم  الذكر واألنث  والمثّن  والجمع

فتقول : ابن الحر  لمشجاع ,  الولد الَذَكر , وتكّن  ال ر  بابن كذا عن ُمالِزِمِو ,
, واستخدام ىذا   ٕ٘وابن الميل وابن الطريق : المص , وابن السبيل : المالزم لألسفار

 المفظ ناس  الموض ين المذين ورد فييما :
 
 
 

  : وقد خّص بو الذكورة. (مثمو ابن   لو   يكون   أن عمياا  حسدت  )األو ل ف  قولو 
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  : بابيك و فبك)الذي تناغم مع ما أت  ب ده :  (ابنو ابن أنا)الثان  ف  قولو 
 .  (اسب يما

وُتْمَحُظ عجمُ  الرجل وتيّوره من خالل استخدام حرأ ال طأ الفا  مّرة تمو 
 ابنو ابن أنا:  فقال طالب؟ أبي ابن أنت أ:  لو قمتف , إليو صرتف)أخرى قائاًل : 

 ل )صار( الذي نجد لفافضاًل عن استخدامو ( ,  يمااسب   بابيك و فبك:  قمتف ,
فيو تناسبا آخر لمسياق , فصار الش   كذا : انتقل من حال إل  أخرى , وصار إليو 

ن ام النظر ف  سياق النّص يرينا أن  ٕٙ: رجع , و الصير : منتي  االمر وغايتو , وا 
مناسب  ذلك ت ود إل  أن  الحال قد تغّيرت , وذلك ألن  الرجل انتقل بالحديث إل  

  اهلل عنو مباشرة , ب د أْن كان يتكّمم مع نفسو أو مع من أجا  عن الحسن رض
سؤالو , ف  محاول  منو  إلنيا  ما ي انيو من صراٍع نفس ٍّ إثر نوب  الحسد الت  

و , لتظير لفظ  نولم يقل فسألت (: لو فقمت , إليو فصرت)انتابتو , والسّيما أّنو قال : 
  لمسؤال ؛ ألن و قد َسَأَل َو َعِمَم ما كان يجيل , )قْمُت( بالغ  النص , فيو ليس بحاج

فكأّنو ىنا يحاول أْن يحاور الحسن رض  اهلل عنو ويفتح بيذا الكالم مجاال لذلك , 
 ابن أنا:  فقال)ذا , بل أجابو فورا :نويبدو أّن الحسن رض  اهلل عنو لم يبخل عميو بي

المفيد  (الفا ) ال طأ حرأ دامالستخ , وترى ىذه السرع  ف  اإلجاب  نظرا ( ابنو
لمسرع  والت قي  وعدم التراخ  ! والُبد  أن تكون اإلجاب  بيذه السرع  , فال أحد 

 يتأخ ر ف  اإلجاب  عن مثل ىكذا سؤال .
 

وال يفوتنا أْن نذكَر ب د ذلك دق   االستفيام باليمزة بدل حرأ االستفيام )ىل( 
, ال غير , وىو  طم  التصديق الموج لالذي يدخل عم  االسما  واألف ال , 

يساوي اليمزة ف  ذلك , بيد أن  اليمزة ترد لطم  التصّور , فضال عن أّنيا ترد 
. وىذا ما ُيْسَتَشأُّ من السياق , فالرجل تجاىل  ٕٚوالتوبيخ , والت ّج  لإلنكار
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َر السؤال بالقول , موجِّ  يًا إّياُه ىذه م رفتو بمن سأل عنو , بل كأن و أنكر ذلك , وكر 
 المّرة لمحسن بن عم  بن أب  طال  رض  اهلل عنيما .

 
 ( ابنو ابن أنا:  فقال)ال : نن قنق ىذا مع ماورد ف  النّص ب د ذلك حينويّتس

, و لم يقل فأجا  , ألن و ي مم الجوا  , وىو إن ما يفت ل ذلك الحوار لغرض محاول  
 بقول الشاعر: استفزاز حميم لم يختبره ب د , والعتقاده

 

  ُ نُر والغضنْ لمسِّرِّ نافذتاِن : السُّك       ُو نَأْغِضْ  صديَقَك َتْسَتْطِمْع َسريَرتَ 
 ِمْن راسِ  الطيِن إاّل وىَو ُمْضَطِر ُ       ما صر َح الحوُض عّما ف  قرارِتِو  

 
لكّنو لّما انقض  كالمو ما وجد ذلك صحيحًا مع الحسن بن عم  رض  اهلل 

 استفزاز وال,  موجودة عصبي َ  ال, غير متوق    االختبار نتيج  وجا ت,  عنيما
, ألن   وال مم الم رف  عن فضال,  دَ جِ وُ  ما ىو( الحمم) األخالق سيد بل,  مسيطر

, ولم يرد ىنا أيُّ حرِأ   ؟ غريبا أحسبكاألخير لم يغض  , بل فاجأه بقولو : 
 قال كلمي انقضى فمم ا) كانت بين القولين ,  عطٍأ ليدل  عم  المد ة الزمني   الت 

 . (أجل:  قمت,   ؟ غريبا أحسبك:  لي
 

وأّما )لّما( الواردة ف  النص , وى  حرأ وجو  لوجو  , أو وجود لوجود 
  ٜٕ, ظرفّي  بم ن  )حين( , متضمِّن  م ن  الشرط ٕٛ, ت ميقّي  ال يمييا إاّل ف ٌل ماضٍ 

َتو فييا , وم ن  لفظ ما يضم , فقد نممح ف  است ماليا انسجا م ن  الشرط وقو 
لمكالم دون غيره من المترادفات , فقض  قضيا وقضا  : حكم وفصل ,  )انقض (

ويقال قض  فالن : مات , قاضاه مقاضاة : حاكمو , واقتض  : استمزم , وانقض  
الش   : فن  وانقطع , والقاض  : القاطع لألمور المحكم ليا , ومن يقض  بين 
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لناس بحكم الشرع , والقضي  : مسأل  يتنازع فييا وت رض عم  القاض  لمبحث ا
, وكأن  لكل ىذه الم ان  عالق  وطيدة بسياق النص , فيذه النظرة ٖٓوالتفصيل

ن ىذا الرجل  السمبّي  الخاطئ  عم  الحسن رض  اهلل عنو ستزول وتفن  , وسُيَكوِّ
 أمِّ عينيو ما ج مو عم  يقين من ذلك . ُحكمًا يغيُّر الذي كان عنده , ألّنو رأى ب

 
الذي يختمأ عن )أظنُّك( , فبينو وبين  )أحسبك(وكذا نممح ف  لفظ 

)الحسا ( , و)االحتسا ( , و)المحاسب ( , و)الَحْس ( عالق  رابط  , ألّنيما من 
, يناس  السياق وم ان  النص فضال عن م ن  الظنِّ ,  ٖٔجذر لغوي واحد

  الحسا  والنظر ال قم  بخالأ الظن الذي يدخل الذىن "فالحسبان قائم عم
, ويبدو كأن  الحسن رض  اهلل عنو من إطالق صف  الغري  ٕٖويالبسو ألدن  سب "

 عم  ىذا الرجل قد أوجد ال ذر لو من خالل كل ىذه الم ان  .
 

وتأت  اإلجاب  عم  ذلك التصرأ بطريق  ذكّي  دينّي  وردت ف  قولو ت ال  
ستوي الحسنُ  وال السيِّئ  ادفع بالت  ى  أحسن فاذا الذي بينك وبينو عداوة : )و ال ت

.فالكمم  الطيِّب  صدق  , فضال عن أن يا تقرِّ  الناس من قائميا  ٖٖكأن و ول ٌّ حميم (
 .  ٖٗ(ولو كنت فّظا غميظ القم  النفّضوا من حولكوال تب دىم عنو لقولو ت ال  ) 

 
 منزل   إلى احتجت   فان,  بنا ف ِمل  :  فقال)جاب  و النظر ف  ألفاظ ىذه اإل

يرينا دّق  اختيارىا دون ( , عاون اك حاجة   إلى أو , آسيناك مال   إلى أو , أنزلناك
غيرىا , فالفا  ذكرنا م انييا , وأداة الشرط )إْن( تختمأ داللتيا عن غيرىا من 

, والمشكوك ف  حصوليا أدوات الشرط ألّنيا  تست مل "ف  الم ان  المحتمم  الوقوع 
, والموىوم  , والنادرة , والمستحيم  , وسائر االفتراضات األخرى , في  لت ميق أمر 

, والحال ىنا يقتض  ذلك كمو , ولذا لم تست مل أداة الشرط )إذا(  ٖ٘بغيره عمومًا"
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, أو)لو( الت  ال تطابق )إن( ألن   ٖٙألنيا تكون لممقطوع بحصولو ولمكثير الوقوع
 .   ٖٚ)لو( ب يد الوقوع , وىو أب د من )إن(شرط 

 
والمطيأ أن يرسم الف ل )ِمل( بسيول  لفظو وتجرده , وانتيائو بالالم 
المنحرأ صورة تغيير المسار وانحرافو , فضال عن قصره المتمثل بحذأ حرأ 

ر,أّما نل أمنال م  اليا  منو , فالف ل الماض  األجوأ تحذأ عينو عند تحويمو إل  ف 
رانو بالفا  الت قيبّي  فيأت  متناغما مع تسييل الطم  وتيسيره ال التكّمأ فيو أو اقت

التصّنع ,كما ف  صيغ  )َف ِّل( بمفظ َعرِّج مثال , ويرد كذلك الف ل )احتجَت( ال 
)أردَت( لي ط  درسا ليذا الرجل , فميست إرادتو ى  الت  َستَُنف ذ بل حاجتو , واإلرادة 

أّما الحاج  ففييا م ن  الض أ , وكرم االخالق إن ما يكون ف   فييا م ن  القوة ,
 مساعدة الض يأ , ألن و ليس منو فائدة ف  الدنيا ترتج  كالقويِّ ! 

 
ثم  نرى است مال لفظ )منزل( الذي يتناس  والسياق , ألن و إن كان ف  السكن 

تتناغم و المشارك  ف  السكين  ,فإن  ف  المنزل المنزل  : الدرج  والمكان  , وى  
استخدام صيغ  المفاعم  ف  لفظت  )آسيناك( و)عاوّناك( , وقولو )آسيناك( : 
ج مناك أسوة بنا , أي بنفس درجتنا الت  نحن فييا من مال , ومساواتو بيم دليل 

, فضال عن   دنانير, أو  دراىم , أو نقودعم  كثرة ال طا  , ولذا لم تست مل كمم  
 بيا لفظ  أعطيناك ال آسيناك . الت  تناس صدق 

 
(  وـمن إليَّ  أحب   أحد   األرضِ  عمى ما واهلل و عنو فانصرفت  )وأخيرا يقول : 

ّنما يمحظ ىذا من استخدام حرأ ال طأ )الفا ( ف  قولو: ,  وينصرأ مسرعا , وا 
ٌأ , عم  ن, وليس ف  شفتيو كمم  أو حرأ ؛ ألّنو نادٌم , َخِجٌل , َأسِ  (انصرفت  ف)

متو ف  ما قال وف ل , مستخدما لفظ )انصرفت( ال)رحمت( لما فيو من م ن  عج
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التصريأ و التحويل من حال إل  حال , المتناس  والحال الت  آل إلييا , المؤيد 
لموقفو الذي تغي ر , ويزيد من الدالل  ىنا حرأ الجر )عن( الذي ُخص  بو الحسن 

يقسم أن ما عم  األرض أحد أح   رض  اهلل عنو ال غيره , فانصرأ الرجل وىو
إليو منو , مقِدما الجار والمجرور )عم  األرض( لُيْظِير حجم ذلك الح  لمحسن 
رض  اهلل عنو , ومستخِدما الجمم  االسمي  ؛ ليدل عم  ثبوت ما قال و َأْظَير , 
فضال عن محاول  توكيده لذلك من خالل استخدامو اسم التفضيل بما فيو من م ن  

 ل .التفضي

 
 
 

 هىامش البحث
                                                 

ينظر )لماذا( مفتاح التحميل الدالل  )دعا  الرسول )ص( ف  الطائأ أنموذجا (  ٔ
 .بحث مخطوط لمدكتورة عّزة عدنان أحمد عّزت 

 . ٕٖ٘: ٔ واألد  الّمغ  ف  الكامل ٕ

 . ٛ٘ٔ ف  حروأ الم ان   الدان  الجن  ينظر ٖ

 . ٜٖٙ  األلفيّ  متن عم  عقيل ابن شرح ٗ

 . ٜٖٚ – ٜٖٙ  األلفيّ  متن عم  عقيل ابن شرح ٘

, والمستقص  ف  م ان   ٖٕٔ – ٕٕٛ الم ان  حروأ ف  الدان  الجن  ينظر  ٙ
 . ٜٚ – ٛٚاالدوات النحوّي  
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 .  ٕ٘ٚ – ٕٗٚينظر لسان ال ر  مادة ) دخل( , والم جم الوسيط   ٚ

 .  ٖٙٔينظر لسان ال ر  مادة ) ذى ( , والم جم الوسيط   ٛ

 . ٜٛٔي  سورة األعراأ اآل  ٜ

ينظر تراكي  أبني  الجذور )بصر . رأى . نظر( ف  القرآن الكريم دراس  داللي   ٓٔ
ٖٓ٘  . 

 .  ٕٖٖينظر لسان ال ر  مادة ) رجل( الم جم الوسيط  ٔٔ

 ينظر لسان ال ر  مادة )بغل( ٕٔ

 .   ٔٚ٘:  ٗينظر م ان  النحو  ٖٔ

 . ٖٕٔ – ٕٕٛ الم ان  حروأ ف  الدان  الجن  ينظر ٗٔ

 .  ٔٔٗينظر المفردات ف  غري  القرآن  ٘ٔ

 .  ٖٜٗ – ٕٜٗ:  ٕينظر م ان  النحو  ٙٔ

 .  ٕٕٔالفروق ف  المغ   ٚٔ

 .  ٕٚٔ:  ٔينظر لسان ال ر  مادة ) حسد( , و الم جم الوسيط  ٛٔ

 .  ٙٛٔ:  ٔينظر لسان ال ر  مادة ) حقد( , والم جم الوسيط  ٜٔ
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إبننننراىيم , واألصننننوات المغوينننن  ٛ٘/رة دراسنننن  صننننوتي  ميسنننن : عمننننم التجوينننندينظننننر ٕٓ
 .ٕٗ-ٖٕأنيس/

 ٘ٛٔالرعاي   ٕٔ

 لسان ال ر  حرأ السين  ٕٕ

 . ٖٛٔ:  ٔينظر لسان ال ر  مادة ) حفد( , والم جم الوسيط  ٖٕ

 .  ٜٙٓٔ: ٕينظر لسان ال ر  مادة ) ولد( , والم جم الوسيط  ٕٗ

 .  ٕٚ- ٔٚ:  ٔينظر لسان ال ر  مادة ) بنو( , والم جم الوسيط  ٕ٘

 .  ٖٖ٘:  ٔالم جم الوسيط  ٕٙ

 .  ٕٖٗ – ٖٔٗينظر الجن  الدان  ف  حروأ الم ان   ٕٚ

 .  ٜٚ٘ – ٕٜ٘ينظر الجن  الدان  ف  حروأ الم ان   ٕٛ

 . ٖٕٓينظر المستقص  ف  م ان  االدوات النحوي   ٜٕ

 .  ٜٗٚ:  ٕالم جم الوسيط ينظر  ٖٓ

 .  ٔٚٔ:  ٔينظر الم جم الوسيط  ٖٔ

 .  ٔٗٗ:  ٕر م ان  النحو ينظ ٕٖ
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 . ٖٗسورة فصمت اآلي   ٖٖ

 .  ٜ٘ٔسورة آل عمران اآلي   ٖٗ

 .  ٛٗٗ:  ٗم ان  النحو ينظر  ٖ٘

 . ٓ٘ٗ:  ٗم ان  النحو ينظر  ٖٙ

 .  ٛٙٗ:  ٗم ان  النحو ينظر  ٖٚ

 

 املصادر
 األصوات المغوي  , د. ابراىيم أنيس, )د.ت(, مكتب  نيض  مصر. (2)
ر )بصر . رأى . نظر ( ف  القران الكريم دراس  داللي  , عنّزة تراكي  أبني  الجذو  (3)

  , كمين  نعدنان أحمد عّزت , رسنال  ماجسنتير , إشنراأ الندكتور عمناد عبند يحين
 م . ٕٔٓٓاآلدا  , جام   الموصل , 

الجننن  النندان  فنن  حننروأ الم ننان  , الحسننن بننن قاسننم المننرادي , تحقيننق د. فخننر  (4)
 ٖٔٗٔ,  ٔضل , دار الكت  ال ممي  , بيروت , ط الدين قباوة , ومحمد نديم فا

 م .  ٕٜٜٔ -ىن 
الرعايننن  لتجويننند القنننرا ة وتحقينننق لفنننظ النننتالوة , أبنننو محمننند مكننن  بنننن أبننن  طالننن   (5)

 القيس , تحقيق: د. أحمد حسن فرحان, )د.ت(, توزيع دار الكت  ال ربي .

ان  , دار شرح ابن عقيل عم  متن األلفي  , اإلمام محمند بنن مالنك الطنائ  الجين (6)
 إحيا  التراث ال رب  , بيروت , د . ط , د . ت . 



 

 هجلة كلية العلوم اإلسالهية

 م2132 -هـ 3311الوجلد السادس      العدد الحادي عشر         

 

 212 

                                                                                                                          

 ٛٓٗٔ, بغنداد, ٔعمم التجويند دراسن  صنوتي  ميسنرة , د. غنانم قندوري الحمند, ط (7)
 م, مطب   أس د.ٜٛٛٔ -ىن 

,  ٖروت , ط ندة , بينناق الجديننالفروق ف  المغ  , أبو ىالل ال سنكري , دار اآلفن (1)
 م .  ٜٜٚٔ -ىن  ٜٜٖٔ

وي , نلمغ  واألد  , أبو ال ّباس محمد بن يزيد الم روأ بالمبرد النحنالكامل ف  ا (1)
,  ٕراج ننو تغارينند بيضننون , و ن ننيم زرزور , دار الكتنن  ال ممينن  , بيننروت , ط 

 م . ٜٜٛٔ -ىن  ٜٓٗٔ
 ٜٙ٘ٔ -ىنن  ٖ٘ٚٔأبنو الفضنل جمنال الندين محمند بنن منظنور, لسان ال نر  ,  (1)

 م, دار صادر, دار بيروت.

تحميننل النندالل  / دعننا  الرسننول )ص( فنن  الطننائأ أنموذجننا , لمنناذا مفتنناح ال (21)
 .عّزة عدنان أحمد عّزت بحث مخطوط مقدم لمنشر 

المستقصننن  فننن  م نننان  األدوات النحويننن  , د. مسننن د زيننناد , الصنننحوة لمنشنننر  (22)
 م .   ٜٕٓٓ -ىن  ٖٓٗٔ,  ٔوالتوزيع , القاىرة , ط 

م ال ال  والبحث ال مم  م ان  النحو , فاضل صالح السامرائ  , وزارة الت مي (23)
 م . ٜٜٛٔ,  ٕ, جام   بغداد , بيت الحكم  , ج 

م ان  النحو , فاضل صالح السامرائ  , وزارة الت ميم ال ال  والبحث ال مم   (24)
 م . ٜٜٔٔ,  ٗ, جام   بغداد , ج 

الم جنننم الوسنننيط , مجمنننع المغننن  ال ربيننن  , قنننام بإخراجنننو :ابنننراىيم مصنننطف  ,  (25)
امنند عبنند القننادر , ومحمنند عمنن  النجننار , أشننرأ عمنن  وأحمنند حسننن الزيننات , وح

طب ننننو , عبنننند السننننالم ىننننارون , المكتبنننن  ال ممينننن  , دار إحيننننا  التننننراث ال ربنننن  , 
 بيروت , د .ط , د . ت . 



 تحليلٌّ دالليٌّ لٌصٍّ بياًيٍّ 

 -لُن الحسي بي علي بي أبي طالب )رضي هللا عٌهوا( ح   - 

 د.عّزة عدًاى أحود عّزت

 

 213 

                                                                                                                          

المفردات ف  غري  القران , أبو القسم الحسين بنن محمند الم نروأ بالراغن   (26)
 رفنن  , بيننروت , د. األصننفيان  , تحقيننق وضننبط , محمنند سننيد كيالننن  , دار الم

 ط , د ت .
 

 

 


