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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16باعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الط /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط و 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للفحص –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح  إلى )ُمحك

َ
األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  ي: يرسل بدون اسم .يجب
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للب
َ
حث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)التقل عن  نكليزيةواإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب
َ
أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د  يعمل الباحث على تحديد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه . يجب أ

 
 جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم يجب على البا -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 اد بحثه والعناية به .ذلك في ِإعد

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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  اجلملة االستئنافية يف صحيح البخاري/دراسة وحتليل

  احلاصودظاهر عبري طارق 

27/3/2021 تأريخ القبول:       30/1/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

يتناول البحث نوعًا من أنواع الجمل التي ال محل لها من اإلعراب, وهي الجملة 
ياًل, وبيان أهم ما جاءت به من دالالت وما االستئنافية في صحيح البخاري دراسًة وتحل

تحتويه من معاٍن ولطائَف, ويحاول هذا البحث أن يسلط الضوء على )الجملة االستئنافية( 
وما تحققه من أغراٍض ووظائف سياقيٍة نحويٍة من خالل دراسة تطبيقية لطائفة من 

سرارها ودورها في توجيه األحاديث النبوية الشريفة لفهم الجملة االستئنافية والكشف عن أ
معنى الحديث الشريف بما يتالءم مع ما تقتضيه الصنعة النحوية وما يتطلبه معنى النص 
الحديثي ومقصده, وتحديد الفرق بينها وبين غيرها من الجمل المحتملة في رصد المعنى 

 المتحقق من السياق اللغوي والنحوي؛ وصواًل إلى التماسك النصي المنشود.
 المفتاحية: الجملة , االستئنافية , صحيح البخاري.الكلمات 
 مهاد:

قبل الدخول في تحديد الجملة االستئنافية وأشكال ورودها في الحديث النبوي مع         
وظائفها الداللية ال بد أن نتوقف عند داللة االستئناف لغًة واصطالحًا, وطبيعة الجملة 

 االستئنافية, وفق التقسيم اآلتي:
 ئناف لغًة:االست -

أنف كّل شيء طرفه وأوله, واالستئناف االبتداء, وكذلك االئتناف, وقلت كذا آنفًا       
, و"أستأنفت الشيء أخذت فيه وابتدأته (2), "واألنف من كّل شيء أوله أو أشده" (1)وسالفاً 

                                                 

 جامعة الموصل ./ كلية اآلدابةاللغة العربيقسم / مدرس / 
هـ(, تحقيق: 393ينظر: الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية(, اسماعيل بن حماد الجوهري )ت  (1)

 .4/1333م(: 1956هـ/ 1376, دار العلم للماليين, بيروت, )2أحمد عبدالغفور عطار, ط
 .23/40تاج العروس من جواهر القاموس, الزبيدي:   (2)
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ث , وفي الحدي(2), "وفعلت الشيء آنفًا, أي: في أول وقت يقرب مني" (1)وائتنفته كذلك" 
( يعني: ابتداؤها, وأنف أي: ابتداء لكل شيء أنفة؛ وأنفة الصالة التكبيرة األولىالشريف )

في تفسير لفظ  (5)هـ( 855قال العيني )ت ,(4), أي: "لكل شيء ابتداء وأول" (3)وأول 
)آنفًا( "أي: قريبًا, واشتقاقه من االئتناف بالشيء أي: االبتداء به, وكذلك االستئناف؛ ومنه 

كّل شيء, وهو أوله, ويقال: قلت: آنفًا وسالفًا, وانتصابه على الظرفية؛ فاالستئناف أنف 
"االستئناف من األنف؛ ألن الجواب  (6)هـ( 1094واالئتناف: االبتداء", وقال الكفوي )ت

ذو شرف وارتفاع, أو من أنف كّل شيء وهو أوله, أو من أنف الباب وهو طرفه؛ ألن 
 وطرف من سؤال" الجواب كالم مبتدأ مستقل

نالحظ أن معاني االستئناف اللغوية تدور حول معنى االبتداء, وهو المعنى الذي يلقي 
 ظالله على المفهوم االصطالحي اآلتي.

وألننا ندرس في هذا البحث )جملة االستئناف( شكاًل ووظيفة من خالل عمليات التحليل 
جملة االستئنافية ليكون مدخاًل مناسبًا اللغوية والنحوية, لذا سنقدم موجزًا اصطالحيًا عن ال

 وضروريًا للبحث.

                                                 

القاهرة,  –هـ(, دار الحديث 770المنير, أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي )ت المصباح  (1)
 .23م(: 2003هـ/ 1424)

النهاية في غريب الحديث, ابو السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بـ)ابن األثير(   (2)
بيروت,  – ه(, تحقيق: طاهر أحمد الزاوي, ومحمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية 606)ت
 .1/76م(: 1979هـ/ 1399)

 .1/64الفائق في غريب الحديث, الزمخشري:   (3)
فيض القدير شرح الجامع الصغير, زين الدين محمد بن عبدالرؤوف المناوي, المكتبة التجارية   (4)

 .2/509هـ(: 1356, )1مصر, ط –الكبرى 
هـ(, دار احياء 855حمد العيني )تعمدة القاري شرح صحيح البخاري, بدر الدين محمود بن ا  (5)

 .4/94بيروت:  –التراث العربي 
 )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفويّ  الكليات  (6)
م(: 1998هـ/ 1419بيروت ) –سالة ر هـ(, تحقيق: عدنان درويش, ومحمد المصري, مؤسسة ال1094)ت
1/106. 
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 االستئناف والجملة االستئنافية اصطالحاً  -
تناول النحويون الجملة باالهتمام باعتبار أنها تشكل النواة للنص برمته, فحددوها وقسموها 

ي وتوقفوا عند دالالتها, ومن أبرز المهتمين بمباحث الجملة العربية ابن هشام األنصار 
هـ( الذي توقف عند الجملة االستئنافية بالقول: "الجمل التي ال محل لها من 761)ت

, (1)اإلعراب سبع؛ وبدأنا بها؛ ألنها لم تحل محل المفرد, وذلك هو األصل في الجمل"
, فاألولى االبتدائية, وتسمى أيضًا (2)"واألصل في الجملة أاّل تكون مقّدرة بالمفرد"

ألن الجملة االبتدائية تطلق أيضًا على الجملة المصدرة بالمبتدأ  المستأنفة, وهو أوضح؛
, وذلك أن نحو )جاءني زيد وأبوه قائم( قد يتوهم جواز إطالق (3ولو كان لها محل"

 االبتدائية على جملة )وأبوه قائم( الشتمالها على المبتدأ مع أنها حالية.

تدائية تصدق على ما له محل من "فالجملة االبتدائية أعم من االستئنافية, لكون االب
اإلعراب, إذ ليس كل جملة ابتدائية ال محلَّ لها من اإلعراب, إنما بعض الجملة االبتدائية 
ال محلَّ لها من االعراب, وهل كل جملة مستأنفة ال محل لها من اإلعراب؟ نعم, كل 

محل لها من جملة مستأنفة ال محل لها من اإلعراب, وال نقول: كل جملة ابتدائية ال 
 .(4)اإلعراب " 

"والحق أن يفصل بين الجملتين؛ ألن االستئنافية هي الجملة تأتي في أثناء الكالم منقطعة 
. أّما (5)عما قبلها صناعيًا الستئناف كالم جديد؛ فهي ال بد أن يكون قبلها كالم تام" 

ال تبنى على غيرها, االبتدائية فتأتي في بداية الكالم, وغيرها من الجمل تبنى عليها وهي 

                                                 

جمال الدين بن هشام األنصاري, دار احياء الكتب العربية,  ،ب عن كتب االعاريبمغني اللبي  (1)
 .1/500عيسى البابي الحلبي وشركاه: 

االشباه والنظائر في النحو, جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي, راجعه وقّدم له: الدكتور   (2)
 .2/18 م(:1993, )2بيروت, ط –فايز ترحيني, دار الكتاب العربي 

 .1/500مغني اللبيب عن كتب االعاريب:   (3)
 .6/9شرح نظم قواعد االعراب:   (4)
, 4بيروت, ط –اعراب الجمل وأشباه الجمل, الدكتور فخر الدين قباوة, دار االوقاف الجديدة   (5)

 .34م(: 1983)
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: "وأميل إلى الفصل بين الجمل االبتدائية (1)وكذلك قال الدكتور فاضل السامرائي 
 واالستئنافية".

وكان العلماء يتوسعون في ذلك فيطلقون هذا على ذاك, وهذا ما الحظته في تعبيرات 
ئية في موضع تكون الجملة االبتدا (2)العلماء اللغويين, ومن هذه المواضع يقول أبو حيان 
قال  (115البقرة: ) چڱ  ڱ  ڱچ نصب على إسقاط حرف الجر. وفي قوله عّز وجّل 

 : "هذا جواب الشرط وهي جملة ابتدائية, فقيل: معناه فثم قبلة اهلل".(3)أبو حيان 

إن هلل ما أخذ, وله ما أعطى, وكلٌّ عنده بأجل مسمى, ) ()وفي حديث رسول اهلل 
( )وكلٌّ عنده( وكّل )قوله  (5)وجه ابن حجر العسقالني  (4)( فلتصبر, ولتحتسب ...

أي: من األخذ واإلعطاء أو من األنفس أو ما هو أعم من ذلك وهي جملة ابتدائية 
في إعراب بيت لبيد بن  (6)هـ( 711يقول ابن منظور )تمعطوفة على الجملة المؤكدة, 

  (7)ربيعة 

                                                 

 .187الجملة العربية تأليفها وأقسامها:   (1)
هـ(, 745فسير, أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف االندلسي )تالبحر المحيط في التينظر:   (2)

تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, والشيخ علي محمد معوض, شارك في التحقيق: الدكتور زكريا 
 -هـ 1422, )1بيروت, ط –عبدالمجيد النوقي, والدكتور أحمد النجولي الجمل, دار الكتب العلمية 

 .6/50م(: 2001
 .1/530بحر المحيط: ال  (3)
هـ(, تحقيق: محمد 256أبو عبداهلل محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري )ت ،صحيح البخاري  (4)

 .2/79هـ(: 1422, )1زهير بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة, ط
أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي  ,ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري  (5)
, 3/157م(: 1959هـ/ 1379بيروت, ) –هـ(, تحقيق, محمد فؤاد عبدالباقي, دار المعرفة 852)ت 

وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطالب: سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي 
 .1/500م(: 1950هـ/ 1369هـ(, مطبعة الحلبي )1221)ت

 .4/198لسان العرب:   (6)
 .1/95م(: 2004 -هـ 1425, )1هـ(, ط41عة بن مالك )تلبيد بن ربيديوان   (7)
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ِق َمْيِسٌر وِندامُ الجميَع وفي (*) َعْهدي ِبها الَحيَّ        هُم           قبَل التفـَرُّ

"وفيهم قبل التفرق ميسر وندام: جملة ابتدائية في موضع نصب على الحال, وقد سدت 
مسد خبر المبتدأ الذي هو عهدي". فالجملة االبتدائية تطلق على ما يقع في بداية الكالم 

درة بالمبتدأ ولو كان لها محل مثل )زيد قائم( )قام زيد(, وكذلك تطلق على الجمل المص
, إذن الجملة االبتدائية تطلق أيضًا على الجملة المصدرة بالمبتدأ ولو (1)من اإلعراب "

كان لها محل من اإلعراب, أما جملة االستئناف فتطلق على الجملة االبتدائية لكونها 
ي بين االستئناف واقعة في بداية الكالم, والتداخل بين التسميتين آٍت من التداخل المعنو 

واالبتداء, فالجملة االبتدائية ما ابتدئ بها الكالم في أّوله, واالستئنافية ما استؤنف بها 
 الكالم في غير أوله, فيأتي كالم جديد عن سابقه.

هي جملة االبتداء نفسها, أي: هي ما  (2)إن جملة االستئناف النحوي عند بعض النحاة 
قبله إعرابًا ومعنًى, أي: إن الجملة االستئنافية تأتي  ابتدأ بها كالم جديد منقطع عما

ابتدائية وفي درج الكالم وآخره, ويرد االستئناف البياني عند علماء البالغة في مباحث 
الوصل والفصل وهو انقطاع الجملة عما قبلها إعرابًا مع بقاء الصلة المعنوية بينهما, 

 الجملة المستأنفة نوعان: (3)يقوُل ابن هشام 

ومنه الجمل المفتتح بها  –ويعني الجملة االبتدائية  -أحدهما: الجملة المفتتح بها النطق 
 (.1)الكوثر:  چڎ    ڎ  ڈ  چ السور, نحو قوله تعالى: 

حب  خب  مب  ىب  يب  جت   چ الثاني: الجمل المنقطعة عما قبلها؛ نحو قوله تعالى: 

 .(84-83)الكهف:  چٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

                                                 

 في الديوان اإلنس ) *( 
دروس , مصدر الكتاب شرح نظم قواعد االعراب, ابو عبداهلل احمد بن عمر بن مساعد الحازمي,  (1)

 .http://alhazme.net :4/9صوتية قام بتفريعها موقع الشيخ الحازمي 
 .9/5ينظر: شرح نظم قواعد االعراب:   (2)
 .1/501مغني اللبيب:   (3)
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ۆ  ۆ  ۈ  چ يون االستئناف بما كان جوابًا لسؤال مقّدر نحو قوله تعالى ويخصُّ البيان

-24)الذاريات:  چۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  
( فإن جملة القول الثانية جواب لسؤال مقّدر, تقديره: ماذا قال لهم؟ ولهذا فصلت عن 25

 األولى فلم تعطف عليها.

الذي تنقطع بسببه الصلة اإلعرابية بين الجملة المستأنفة والجملة و"االستئناف البياني هو 
التي قبلها دون الصلة المعنوية بينهما, فكلتاهما مستقلة بنفسها في اإلعراب وحده, أما في 

بمنزلة جواب عن سؤال  –في الغالب  –المعنى فال بّد بينهما من ارتباط يجعل الثانية 
لبياني فتنقطع الصلة اإلعرابية والمعنوية بين الجملتين, ناشئ عن معنى األولى, أما غير ا

 .(1)فتكون الجملة المستأنفة مستقلًة بإعرابها وبمعناها الجديد" 

إن انقطاع الجملة االستئنافية بالنسبة لما قبلها على نوعين؛ األول: أن تنقطع الجملة عما 
هو ما يسمى باالستئناف سبقها صناعًة ومعنى فيستأنف كالم جديد مستقل عّما قبله, و 

التام تمام االنقطاع, والثاني: أن تنقطع الجملة عما سبقها صناعة من دون المعنى وهو 
ما يسمى باالستئناف البياني فتنقطع الجملة المستأنفة عما قبلها إعرابًا مع بقاء صلة 

 معنوية بينها وسابقها من الكالم.

لكالم. وهو ما يسمى باالستئناف الناقص وغالبًا تكون جوابًا لسؤال مقّدر من سياق ا
: "اعلم أّن العلم بما ينبغي أن يصنع في (2)مقابلة له باالستئناف التام, يقول الجرجاني 

الجمل من عطف بعضها على بعض, أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة, تستأنف 
اب فيه إال األعراب واحدة منها بعد أخرى من أسرار البالغة, ومما ال يتأتى لتمام الصو 

ال قوم طبعوا على البالغة, وأوتوا فّنا من المعرفة في ذوق الكالم هم بها أفراد,  الخّلص, وا 
وقد بلغ من قوة األمر في ذلك أنهم جعلوه حّدًا للبالغة, فقد جاء عن بعضهم أنه سئل 

                                                 

م(: 2007هـ/ 1428, )1م(, مكتبة الحميدي, بيروت, ط1978النحو الوافي, عباس حسن )ت  (1)
4/390. 

هـ(, تحقيق: الدكتور محمد 471دالئل االعجاز, عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني )ت  (2)
 .1/222م(: 1995هـ/ 1415, )1بيروت, ط –التنجي, دار الكتاب العربي 
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إلحراز عنها فقال "معرفة الفصل من الوصل", ذاك لغموضه ودّقة مسلكه, وأنه ال يكمل 
 الفضيلة فيه أحد, إال كمل لسائر معاني البالغة".

فمما ُيلحق بموضوع االستئناف في )علم المعاني( موضوع الوصل والفصل, ويخص 
االستئناف النحوي كمال االنقطاع, وُيعنى موضوع شبه كمال االتصال باالستئناف 

 .(2)ابًا عن سؤال مقّدر. فاالستئناف البياني عند أرباب المعاني ما يكون جو (1)البياني

فجملتا االستئناف البياني واالستئناف النحوي منقطعتان في اإلعراب عن الجملة السابقة 
لهما, وكلتاهما ال محل لهما من اإلعراب, لكن جملة االستئناف البياني تفيد معنًى جديدًا 

ة لها معنويًا له عالقة بالجملة السابقة له. في حين أن جملة االستئناف النحوي ال عالق
عرابيًا بالجملة التي قبلها؛ "فكل استئناف بياني استئناف نحوي وال عكس"  , أي: أن (3)وا 

االستئناف البياني هو نوع من االستئناف النحوي, أعني أن كّل استئناف بياني هو نحوي, 
 .(4)وليس كل استئناف نحوي بيانيًا"

)مات فالن رحمه اهلل( التي أوردها  وأود أن أذكر أن جملة االستئناف النحوي كقولنا
العلماء مثااًل لالستئناف النحوي المنقطع عما قبله كمال االنقطاع إعرابًا ومعنًى, وهي 
ن كانت منقطعة عما قبلها, فهي جزء من تركيب السياق والضمير  جملة )رحمه اهلل( وا 

ية استئنافًا نحويًا فيها عائد إلى الشخص الميت نفسه فهي تدور حوله. فالجملة االستئناف
آتية في درج كالم, فمن الطبيعي أن تكون مبنية على ما قبلها جزءًا من التركيب األكبر 
للسياق وتتسق معه في أداء معنى النص, إذ ال بد من أن يكون االستئناف بمعناه العام 

                                                 

المنصورة, مصر,  –الدكتور حسن طبل, مكتبة االيمان , ينظر: علم المعاني في الموروث البالغي  (1)
أحمد الهاشمي, , المعاني والبيان والبديع في وجواهر البالغة ,189, 185م(: 2004هـ/ 1425, )2ط

 .190هـ(: 1421, )2صيدا, بيروت, ط –توثيق: الدكتور يوسف الصميلي, المكتبة العصرية 
ينظر: التحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد )تفسير التحرير   (2)

 .30/181, 25/55, 11/20محمد الطاهر بن عاشور, الدار التونسية للنشر, ليبيا: , والتنوير(
م( 1611هـ/ 1019شنواني )تحاشية الشنواني على شرح مقدمة االعراب, ابو بكر بن اسماعيل ال  (3)

 .1/81هـ: 1373تونس,  –, مطبعة النهضة 2ط
 .44اعراب الجمل وأشباه الجمل:   (4)
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مل تباعًا متعلقًا بهيكلية النص وسياقه. وهذه الجمل المبدوءة باالبتدائية وتأتي بعدها الج
ومنها االستئنافية التي تتضافر إلعطاء نسق النص وشكله التام. فاالستئنافية هي جزء 
من جمل عدة تفسر بعضها بعضًا إلعطاء المعنى العام للنص وتوضيحه, فهذه الجمل 

 تشّكل نصًا منسجمًا لمتكلم  واحد.

الستئنافية النحوية لذلك ارتأيت في دراسة الجملة االستئنافية أن أتناول النوعين: )ا
ن كان اهتمام البحث منصبًا على االستئناف النحوي بمعناه العام, لكن  والبيانية( وا 
الغوص في التفاصيل الدقيقة يعطي إشارة إلى االنتماء المعنوي للجملة االستئنافية إلى 

 النص الواردة فيه والسياق العام؛ فهي ليست جملة ابتدائية مفتتحًا بها التركيب.

ان لشراح الحديث النبوي الشريف جهود نحوية في توجيه الجمل وبيان مواقعها وك
: وقد علم أن الجملة (1)هـ( 855اإلعرابية, وتأثيرها في توجيه المعنى. يقول العيني )ت

من حيث هي هي, غير معربة وال تستحق اإلعراب إال إذا وقعت موقع المفرد, فحينئٍذ 
 ضع الجمل التي لها محل من اإلعراب والتي ال محل لها.تكتسب إعرابه محاًل. وأورد موا

وبعد أن تناولنا االستئناف لغة والجملة االستئنافية اصطالحًا ننصرف اآلن إلى المقصود 
من الدراسة وهو بيان أشكال الجملة االستئنافية الواردة في صحيح البخاري وبيان وظيفتها 

, وقد اقتضت المادة المجموعة أن تقسم الدراسة الداللية من خالل التحليل النحوي والداللي
 على محورين:
 المحور األول:

 الجملة االستئنافية المحضة شكاًل: -
ويقصد باالستئنافية المحضة التي ليس لها توجيه إعرابي إال االستئناف, بخالف غير 
المحضة التي تحتمل االستئناف وغيره, وسنتناول جملة االستئناف في صحيح البخاري 

 يانًا وتحلياًل, ونقسمها حسب شكلها الواردة عليه إلى:ب
  الجملة األسمية: -

أن ومن ذلك حديث التلبية المروي عن نافع عن عبد اهلل بن عمر )رضي اهلل عنهما(: )
لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك  ()تلبية رسول اهلل 

                                                 

 .1/252عمدة القاري:   (1)
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)إن الحمد والنعمة لك( اسمية استئنافية مصدرة ؛ فإن جملة (1)( والملك ال شريك لك
بالضميمة العاملة للنصب )إن( فيها معنى التوكيد, وبناء الجملة قائم فيها على )إن( 
واسمها معّرف )بال(, أّما خبرها فهو شبه جملة جاّر ومجرور, و")إن الحمد( روي بكسر 

كالم كأنه لما قال )لبيك(  الهمزة وفتحها أّما وجه الكسر فعلى االستئناف وهو ابتداء
استأنف كالمًا آخر فقال إن الحمد والنعمة لك وهو الذي اختاره محمد بن الحسن 
والكسائي رحمهما اهلل, وأّما وجه الفتح على التعليل كأنه يقول: أجبتك؛ ألن الحمد والنعمة 

ه مطلقًا لك, والكسر أجود عند الجمهور " فهو على استئناف الثناء, ومعنى الكسر تلبيت
قال ثعلب ألنه من كسر جعل  (2)غير مقيد وال معلل, فهو أبلغ في االستجابة هلل تعالى"

معناه إن الحمد لك على كل حال, ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب, وقال الخطابي 
لهج العامة بالفتح, وحكاه الزمخشري عن الشافعي, وقال ابن عبد البر: المعنى عندي 

فتح أراد لبيك ألن الحمد لك على كّل حال, واعترض عليه ألن التقييد ليس واحد ألن من 
نما هو في التلبية, وقال ابن دقيق العيد الكسر أجود ألنه يقتضي أن تكون  في الحمد وا 
اإلجابة )التلبية( مطلقة غير معللة وأن الحمد هلل على كّل حال, والفتح يدلُّ على التعليل 

؛ فاالستئناف في جملة )إن الحمد (3)السبب واألول أعم وأكثر" فكأنه يقول أجبتك لهذا 
لك( استئناف نحوي مؤكد مثال لكمال االنقطاع في )علم المعاني(, وليس استئنافًا بيانيًا 
ظهار  قرار وتوكيد وا  فيه معنى السببية والتعليل لفساد المعنى, فهي جملة فيها إخبار وا 

د بن يحيى االختيار لبيك إن الحمد والنعمة لك لحسن العبودية, "قال أبو العباس أحم
بكسر )إن( وهو أجود معنى من الفتح ألن الذي يكسر )إن( يذهب إلى أن المعنى )إن 
الحمد والنعمة لك( على كّل حال, والذي يفتح )ان( يذهب إلى أن المعنى لبيك ألن الحمد 

                                                 

 .2/138صحيح البخاري:   (1)
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, ابو الحسن عبيد اهلل بن محمد عبدالسالم المباركفوري   (2)
, 3بنارس الهند, ط –الجامعة السلفية  –: إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء هـ(, الناشر1414)ت

 .8/443م: 1984هـ, 1404
 .9/173عمدة القاري:   (3)
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كل معنى ال لسبب دون لك أي: لبيك لهذا السبب فاالختيار الكسر ألن المعنى لبيك ل
 .(1)سبب"

والفصل بين االستئناف وغيره أمر دقيق عسير أحيانًا ال يغني فيه االعتماد على الظاهر 
إلى أن من االستئناف ما قد  (3). ونبه ابن هشام (2)إذ البد من االحتكام إلى المعنى 

ڦ  ڦ             ڤ   ڦ  ڦ  چ ( من قوله تعالى: ال يسمعونيخفى وله أمثلة كثيرة أحدها )

( فإن الذي يتبادر إلى الذهن أنه صفة 8-7)الصافات:  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
نما هي  لكل شيطان أو حال منه وكالهما باطل إذ ال معنى للحفظ من شيطان ال يسمع وا 

 لالستئناف النحوي وال يكون استئنافًا بيانيًا لفساد المعنى ...(.
م العبادة واالستمرار عليها من داللة )لبيك( فضاًل وسياق الحديث الشريف يدّل على دوا

عن استئناف الثناء والحمد هلل تعالى, وقد اختلفوا في معنى )لبيك( واشتقاقها, قال سيبويه 
: "حّدثنا أبو الخطاب انه يقال للرجل المداوم على الشيء ال يفارقه وال يقلع عنه قد ألّب (4)

 فالن على كذا وكذا".

بتي لك يا رب, وقد نصبت )لبيك( على المصدر وثّنى ألنه أراد إجابة ومعنى لبيك إجا
بعد إجابة, وقال آخرون لبيك معناه اتجاهي إليك, قالوا هو مأخوذ من قولهم داري تلب 
دارك أي تواجهها, وقال آخرون: لبيك معناه محبتي لك, قالوا وهو مأخوذ من قولهم امرأة 

جابتك (5)ليه لّبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة ع , "وقيل معناها أنا مقيم على طاعتك وا 

                                                 

هـ(, تحقيق: الدكتور حاتم 382الزاهر في معاني كلمات الناس, أبو بكر بن القاسم األنباري )ت  (1)
 .1/101م(: 1979 -هـ 1399صالح الضامن, دار الرشيد, العراق, )

 41اعراب الجمل واشباه الجمل: ينظر:   (2)
 .502-1/501مغني اللبيب:   (3)
هـ(, تحقيق: عبدالسالم محمد 180عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بـ)سيبويه( )ت ,الكتاب  (4)

 .1/353م(: 1966هـ/ 1386, )1بيروت, ط –هارون, دار الجيل 
 .1/101ات الناس: الزاهر في معاني كلمينظر:   (5)
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. ولم يستعمل إال على لفظ التثنية في معنى (1)مأخوذ من قولهم لّب بالمكان أقام فيه" 
 .(2)التكرير وال يكون عامله إال مضمرًا كأنه قال: الب والباباً 

في الحديث  وجاءت الجملة االسمية المؤكدة بـ)إن( مستأنفة ومصدرة بواو االستئناف
( )سأل رجل النبي المروي عن نافع, عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما, قال: 

وهو على المنبر, ما ترى في صالة الليل, قال ))مثنى مثنى, فإذا خشي الصبح صلى 
نه كان يقول: اجعلوا آخر صالتكم وترًا, فإن النبّي ) ( واحدة, فأوترت له ما صلى(( وا 

نه( جملة استئنافية, والضمير فيه يرجع إلى ابن عمر رضي اهلل ؛ فقول(3)أمر به  ه: )وا 
 .(4)عنهما, والقائل هو نافع 

: "من أقسام الواو واو االستئناف, ويقال: واو االبتداء, وهي (5)هـ( 749قال المرادي )ت
الواو التي يكون بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها في المعنى, وال مشاركة له في 

ب, ويكون بعدها الجملتان: األسمية والفعلية", ويتحتم أن تكون الواو استئنافية في اإلعرا
نه( في الحديث الشريف ألن العطف يجعل القائل واحدًا وهو ليس ذلك, فهو  جملة )وا 
رجوع واستدراك عن القائل األول, فتوجيه معنى الحديث يقتضي أن تكون الواو استئنافية 

في )انه( على ما قبله, فأعطت الواو االستئنافية تنبيهًا والتفاتًا لئال يتوهم عودة الضمير 
لتغيير مسار عودة الضمير, واستئناف جملة جديدة غير معطوفة على ما قبلها. ويبدو أن 

 االستئناف نحوي النقطاع الجملة عما قبلها لفظًا ومعنًى.
                                                 

شرح صحيح مسلم بن الحجاج, في شرح صحيح مسلم بن الحجاج, المشهور بـ)شرح في المنهاج   (1)
هـ(, دار 676النووي على صحيح مسلم(: محيي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي )ت

 .8/87هـ(: 1392, )2بيروت, ط –إحياء التراث العربي 
هـ(, تحقيق: 538ديث, أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر الزمخشري )ت الفائق في غريب الح  (2)

 .3/295:  , دار المعرفة, بيروت2علي محمد البجاوي, ومحمد أبي الفضل ابراهيم, ط
 .1/102صحيح البخاري:   (3)
 ابو العباس شهاب الدين أحمد ,, وارشاد الساري لشرح صحيح البخاري4/251ينظر: عمدة القاري:   (4)

 .1/457لبنان:  –هـ(, دار الكتاب العربي, بيروت 923بن محمد القسطالني )ت
هـ(, تحقيق: فخر الدين قباوة, 749حسن بن قاسم المرادي )ت ,الجنى الداني في حروف المعاني  (5)

 .163م(: 1992بيروت, ) –ومحمد نديم فاضل, دار الكتب العلمية 
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فة المعنى العام له, ويعتمد توجيه داللة الجملة ومعرفة نوعها على سياق الحديث ومعر 
أن يذكر  (1)فكثيرًا ما تشبه الجملة االستئنافية الجملة الحالية, "إذ جرت عادة بعض النحاة

في مبحث الحال ما يشبه جملة الحال, وهي جملة االستئناف. ألنه كثيرًا ما تشبه الجملة 
بما قبلها وتقييدها الحاليُة االستئنافيَة, والمخّلص في تحديدها هو النظر إلى مدى ارتباطها 

بها, فمن حيث االتصال والربط هي جملة حالية, ومن حيث الفصل وعدم التعّلق هي 
 .(2)جملة استئنافية, والحدود بينهما متقاربة"

ووقعت الجملة األسمية استئنافية متكونة من المبتدأ المعرف بأل والخبر شبه الجملة في 
ن إسالمه, يكفر اهلل عنه كل سيئة كان ذا أسلم العبد فحس(: )إحديث رسول اهلل )

زلفها, وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف, والسيئة 
 .(3)( بمثلها إال أن يتجاوز اهلل عنها

)الحسنة( بالرفع مبتدأ, خبره )بعشر أمثالها(, أي: تكتب أو تثبت بعشر أمثالها, والجملة 
ب عن سؤال فيها بيان وتفسير للقصاص, والالم في استئنافية وهي في الحقيقة جوا

( المروي عن أبي هريرة, قال: قال )الحسنة( لالستغراق يدل عليه حديث رسول اهلل )
إذا أحسن أحدكم إسالمه: فكّل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها (: )رسول اهلل )

سبعمئة ضعف(  . )إلى(4)( إلى سبعمئة ضعف, وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها
متعلق بمقدر أي: منتهية إلى ذلك فهو حال, والضعف المثل )إلى أضعاف كثيرة( 

                                                 

أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف األندلسي ينظر: ارتشاف الضرب من كالم العرب,   (1)
هـ(, تحقيق وشرح ودراسة: الدكتور رجب عثمان محمد, مراجعة: الدكتور رمضان عبدالتواب, 745)ت

 .2/372م(: 1998هـ/ 1418, )1القاهرة, ط –مكتبة الخانجي 
دكتور ايمن عبدالرزاق الشوا, سرار الجملة االستئنافية, الجمل االستئنافية دراسة لغوية قرآنية: الأَ من   (2)

 .334م(: 2009هـ/ 1430, )1دمشق, ط –دار الغوثاني للدراسات القرآنية 
 .1/17صحيح البخاري:   (3)
 .1/17: المصدر نفسه  (4)
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أي:ممتدة إلى أمثال كثيرة فضاًل من اهلل ونعمة. )والسيئة( مبتدأ خبره )بمثلها( أي: من 
 .(1)غير زيادة عداًل ورحمة 

 الجملة الفعلية المضارعية: -
ية في الحديث الشريف المروي عن السائب بن وجاءت الجملة االستئنافية فعلية مضارع

كنت قائمًا في المسجد فحصبني رجل, فنظرت فإذا عمر بن الخطاب, فقال: يزيد قال: 
أو من أين انتما؟ قاال: من أهل  –اذهب فأتني بهذين, فجئته بهما, قال: من أنتما 

ي مسجد رسول لو كنتما من أهل البلد ألوجعتكما, ترفعان أصواتكما ف)) الطائف, قال:
)ترفعان( خطاب لهذين االثنين, وهي جملة استئنافية, وهي في  (؛ فقوله )(2)" ()اهلل 

الحقيقة جواب عن سؤال مقّدر, كأنهما قاال: لَم توجعن؟ قال: ألنكما ترفعان أصواتكما في 
: وفي رواية اإلسماعيلي (4)هـ( 852, قال العسقالني )ت(3)()مسجد رسول اهلل 

 أصواتكما( وهو يؤيد ما قّدرناه. )برفعكما

( فألنهما رفعا أصواتهما فيما ال يحتاجان إليه, من اللغط الذي ال )و"أما إنكار عمر 
نما سألهما من أين أنتما ليعلم أنهما إن كانا من أهل البلد وعلما أن  يجوز في المسجد, وا 

ا أخبراه أنهما من غير رفع الصوت في المسجد باللغط فيه غير جائز زجرهما وأدبهما, فلم
 .(5)البلد عذرهما بالجهل" 

ومن مظاهر الفصاحة في هذه الجملة أّنه عّبر بالجمع دون التثنية في )أصواتكما( ألن 
المضاف المثنى معنى إذا كان جزء ما أضيف إليه فاألفصح واألجود أن يذكر بالجمع 

 (.4)التحريم:  چگ  گ  ڳچ كما في قوله تعالى: 

                                                 

 .8/93, ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 1/252ينظر: عمدة القاري:   (1)
 .1/101صحيح البخاري:   (2)
 .4/249ي: عمدة القار   (3)
 .1/561فتح الباري:   (4)
هـ(. 449ينظر: شرح صحيح البخاري, ابن بطال ابو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك )ت   (5)

م(: 2003 -هـ 1423/ 2الرياض, )ط –السعودية  –تحقيق: ابو تميم ياسر بن ابراهيم, مكتبة الرشد 
2/119. 
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في باب ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع وهو أن يكون  (1)ره سيبويه وهذا ما ذك
ک  ک      گ      گ  چ الشيئان كل واحد منهما بعض شيء مفرٍد من صاحبه نحو قوله تعالى: 

نما وافق الجمهور على قياس الجمع كراهة اجتماع 4)التحريم:  چگ  گ  ڳ (, "وا 
أال يكون لكل واحد من المضاف إليه إال شيء واحد  تثنيتين مع فهم المعنى, ولذلك شرط

ألنه إن كان له أكثر التبس فال يجوز في قطعت أذني الزيدين اإلتيان بالجمع وال اإلفراد 
 .(2)لإللباس" 

واشترط النحويون في وقوع الجمع موقع التثنية شروطًا من جملتها أن يكون الجزء 
من اإللباس بخالف العينين واليدين والرجلين المضاف مفردًا من صاحبه نحو )قلوبكما( أل

نما ُفّضل الجمع على التثنية ألن المتضايفين كالشيء الواحد ؛ فكرهوا الجمع (3)للبس , وا 
بين تثنيتهما, وألن المثنى جمع في المعنى. وفضل الجمع على اإلفراد ألن المثنى جمع 

 .(4)المثنى  في المعنى, واإلفراد ليس كذلك, فهو أقل منه داللة على

والصوت كما  –فإذا كان في الجسم شيء واحد ال يتعدد, وال ينفصل عنه كالرأس, والقلب 
 وضممت إليه مثله جاز فيه ثالثة أوجه:  –في الحديث الشريف 

 أولهما: الجمع: وهو األكثر, نحو: ما أحسن رؤوسكما.

 .(5), وأطيب قلبيكما ثانيها: التثنية على األصل وظاهر اللفظ, نحو: ما أحسن رأسيكما

 .(1)ثالثها: اإلفراد نحو: ما أحسَن رأسكما, وأطيب قلبكما, وهذا جائز لوضوح المعنى 

                                                 

 .3/621ينظر: الكتاب:   (1)
ح جمع الجوامع, السيوطي, تحقيق: عبدالحميد هنداوي, المكتبة التوفيقية, مصر: همع الهوامع شر   (2)

1/197. 
 .1/337الكليات:   (3)
ينظر: اللباب في علل البناء واالعراب, ابو البقاء عبداهلل بن الحسين العكبري, تحقيق: الدكتور   (4)

, وحاشية الصبان على شرح  80م(: 1995هـ/ 1416, )1دمشق, ط –عبداإلله النبهان,  دار الفكر 
 .3/505, والنحو الوافي: 3/108األشموني على الفية ابن مالك, محمد علي الصبان: 

 .80ينظر: اللباب في علل البناء واإلعراب:   (5)
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ومن أمثلة الجملة االستئنافية المبدوءة بالفعل المضارع الحديث المروي عن أبي هريرة 
()  عن النبي() ( :السفر قطعة من العذاب يمنع أَحَدكم طعامه وشرابه ونومهقال 

, والسفر قطعة من العذاب )والمراد العذاب (2)( فإذا قضى َنْهَمَته َفْلُيعّجل إلى أهله  
( )يمنع )أي: جزء منه, والمراد بالعذاب األلم الناشئ عن المشقة, وقوله  (3)الدنيوي( 

أحدكم( جملة استئنافية مضارعية, كأنه فصله عّما قبله بيانًا لذلك بطريق االستئناف, وهو 
حقيقة جواب عّما يقال لَم كان السفر كذلك؟ فقال: ألنه يمنع أحدكم طعامه أي: لذة في ال

طعامه, أي: وجه التشبيه االشتمال على المشقة, وقد ورد التعليل في رواية أخرى: 
(, والمراُد بالمنع في السفر قطعة من العذاب ألن الرجل يشتغل فيه عن صالته وصيامه)

نما المراد منع كمالها على ما ال يخفى األشياء المذكورة ليس منعَ  , و"يمنع (4)حقيقتها وا 
أحدكم طعامه وشرابه ونومه بنصب األربعة بنزع الخافض على المفعولية ألن )منع( 
يتعدى لمفعولين األول )أحدكم( والثاني طعامه, وشرابه عطف عليه, ونومه إّما على 

فر عن وجوه المسافرين ويظهر أخالقهم , وُسمي السفر سفرًا ألنه يس(5)األول أو الثاني" 
, وأصل العذاب في (6)وما كان خافيًا منهم, سفرت الشمس سفرًا من باب ضرب طلعت 

؛ (7)كالم العرب: )الضرب(, ثم استعمل في كّل عقوبة مؤلمة, واستعير لألمور الشاقة 
األلم كما  "فإن قلت لَم عّبر بالعذاب دون العقاب, قلت: لكون العذاب أعم؛ إذ العذاب

, والمنع هو منع كماالت المذكورات (8)تقرر وليس كّل مؤلم يكون عقابًا على ذنب" 
)نومه, شرابه, طعامه( ال أصلها فيمنعه كمالها ولذيذها لما فيه من المشقة والتعب 

                                                                                                                         

 .151-1/150ينظر: النحو الوافي:   (1)
 .3/8صحيح البخاري:   (2)
 .4/140فيض القدير: ينظر:   (3)
 .10/138, عمدة القاري: 3/623ي: ينظر: فتح البار   (4)
 .4/140فيض القدير:   (5)
هـ(, تحقيق: محمد عوض 370ينظر: تهذيب اللغة, أبو منصور محمد بن أحمد األزهري )ت  (6)

 .12/38, ولسان العرب: 1/279م(: 2001, )1بيروت, ط –مرعب, دار إحياء التراث العربي 
 .237المصباح المنير:   (7)
 .4/141: فيض القدير  (8)
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ومقاساة الحر والبرد والخوف ومفارقة األهل واألصحاب وخشونة العيش, فجاءت الجملة 
( )يمنع أحدكم( بيانًا وتعلياًل لكون السفر قطعة من العذاب, قوله )االستئنافية في 

سكان الهاء هي الحاجة, والمقصود في هذا الحديث الشريف  والنهمة بفتح النون وا 
 .(1)استحباب تعجيل الرجوع إلى األهل بعد قضاء شغله وال يتأخر بما ليس له بمهم

 الجملة االستئنافية الماضّية: -
ق بالجملة االستئنافية المبدوءة بالماضي في الحديث المروي عن نافع, وجاء وصل السيا

أن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما, كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين 
يدخل, وجعل الباب قبل ظهره, فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه 

صلى  (ه به بالل, أن النبي )قريبًا من ثالثة أذرع, صلى يتوخى المكان الذي أخبر 
. فجملة (2)(وليس على احدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء: )فيه, قال

)صلى( استئنافية, و)يتوخى( بالخاء المعجمة أي: يتحرى ويقصد. يقال: توخيت 
 .(3)مرضاتك. أي: تحريت

ًا للمعنى, فقد جاء االستئناف في جملة )صلى( بغير حرف وصاًل لسياق الحديث واتمام
الوصل بغير حرف هو وصل خفي تقديري باالستئناف للتفنن  (4)يقول الزمخشري 

بالبالغة كما هو عادة بلغاء العرب, وأقوى الوصلين وأبلغهما )يقصد الوصل بحرف 
موضوع للوصل كالفاء وبنزعه( االستئناف وهو باب من أبواب علم البيان تتكاثر 

 محاسنه.

نحوي المبدوء بالماضي في الحديث المروي عن زياد بن عالقة, وكذلك جاء االستئناف ال
سمعت جرير بن عبداهلل يقول يوم مات المغيرة بن شعبة, قام فحمد اهلل وأثنى قال: 

                                                 

 .13/70شرح صحيح مسلم بن الحجاج: في ينظر: المنهاج   (1)
 .1/107صحيح البخاري:   (2)
رشاد الساري لشرح صحيح البخاري, القسطالني: 4/285ينظر: عمدة القاري:   (3)  .1/469, وا 
م محمود بن ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: جار اهلل أبو القاس  (4)

, 1بيروت, ط –عمر الزمخشري, اعتنى به وخّرج أحاديثه وعّلق عليه: خليل مأمون شيحا, دار المعرفة 
 .2/400م(: 2002هـ/ 1423)
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عليكم باتقاء اهلل وحده ال شريك له, والوقار, والسكينة, حتى يأتيكم أمير, : عليه, وقال
م, فإنه كان يحب العفو, ثم قال: أما بعد, ثم قال: استعفوا ألميرك. فإنما يأتيكم اآلن
( قلت: أبايعك على اإلسالم فشرط علي: ))والنصح لكل مسلم(( )فإني أتيت النبي 

 .(1) فبايعته على هذا, ورب هذا المسجد إني لناصح لكم, ثم استغفر ونزل(

في استئنافية ال محل لها من اإلعراب جاءت  (فجملة )قام( أي: جرير بن عبد اهلل )
وصل سياق الحديث الشريف غير مقترنة بحرف, وقوله )فحمد اهلل( عطف عليه. وفي 
الحديث تقدير ال يصح الكالم إال به, فقوله: )سمعت( جملة من الفعل والفاعل, وهنا 
مفعول محذوف مقّدر بـ)قول(, ألن )جريرًا( ذات, والمسموع هو الصوت والحروف, وهو: 

نحوه, فلما حذت هذا وقع ما بعده تفسيرًا له, وهو قوله:  سمعت قول جرير بن عبداهلل أو
 .(2))يقول( 

 الجملة االستئنافية التذييلية: -
ومن مظاهر الجملة االستئنافية التي ال محل لها من اإلعراب التذييل, "وهو يشمل مجيء 

ي . قال السيوط(3)جملٍة آخر الكالم لغرٍض معّين, وجعلوا من معاني االستئناف التذييل" 
"أن يؤتي بجملة عقب جملة, والثانية تشتمل على المعنى األول, لتأكيد  (4)هـ( 911)

منطوقه أو مفهومه, ليظهر المعنى لمن لم يفهمه, ويتقرر عند من َفِهَمُه". فهي جملة 
مستقلة بذاتها, لها إسنادها النحوي التام, يؤتي بها للتوكيد واإليضاح والتقرير طلبًا لإلفهام 

 والوضوح.

: "التذييل ُيشترط فيه أن يكون بجملٍة ال محل لها من اإلعراب, فيكون (5)يقول التفتازاني 
معناه على هذا تعقيب جملة ألخرى ال محل لها من اإلعراب للتأكيد. فهي غير مرتبطة 

                                                 

 .1/21صحيح البخاري:   (1)
 .1/152, وارشاد الساري: 1/325ينظر: عمدة القاري:   (2)
 .136من أسرار الجملة االستئنافية:   (3)
 .1/279قران في اعجاز القرآن: معترك األ  (4)
هـ(, تحقيق: ماهر محمد عدنان 791سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )ت ,مختصر المعاني  (5)

 .181م(: 2018 -هـ 1439, )1تركيا, ط –عثمان, دار تحقيق الكتاب, اسطنبول 
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نما لها اإلسناد التام اسمية أو فعلية, وال تكون ببعض جملة". وقد عّبر  نحويًا بما قبلها وا 
: "أن يؤتى بعد تمام الكالم بكالم مستقل في معنى (1)لزركشي باالستقالل قائاًل عنها ا

األول, تحقيقًا لداللة منطوق األول, أو مفهومه, ليكون معه كالدليل, ليظهر المعنى عند 
من ال يفهم, ويكمل عند من فهمه", فالجملة المستأنفة استئناف التذييل مستقلة بنفسها 

ا, حتى تصلح ألن يتمثل بها وتستحضرها النفوس وتحفظها غير متوقفة على غيره
 .(2)األسماع 

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ ومن شواهد التذييل قوله تعالى: 

( "فقوله تعالى: )إن اهلل مع الصابرين(" تذييل في معنى التعليل, 153)البقرة:  چىئ
لتذييل قسمان قسم ال يزيد على , "وا(3)أي: اصبروا ليكون اهلل معكم ألنه مع الصابرين" 

نما يؤتى به للتوكيد والتحقيق, وقسم يخرجه المتكلم مخرج المثل السائر  المعنى األول, وا 
 .(4)ليحقق به ما قبله" 

ومن الشواهد الحديثية على الجملة االستئنافية الواقعة تذيياًل ما روى عن عطاء, قال: 
لو كان البن آدم يقول: ) ()النبي  سمعت ابن عباس رضي اهلل عنهما, يقول: سمعت

واديان من مال البتغى ثالثًا, وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب, ويتوب اهلل على من 
 .(5)(تاب

في الحديث "ذم الحرص على الدنيا وحب المكاثرة بها والرغبة فيها, ومعنى ال يمأل جوفه 
متلئ جوفه من تراب قبره, وهذا إال التراب أنه ال يزال حريصًا على الدنيا حتى يموت وي

ويتوب ( ))الحديث خرج على حكم غالب بني آدم في الحرص على الدنيا ويؤيده قوله 
                                                 

(, تحقيق: محمد أبي هـ794البرهان في علوم القرآن, بدر الدين محمد بن عبداهلل الزركشي )ت  (1)
 .3/68م(: 1391الفضل ابراهيم, دار المعرفة, بيروت, )

 .4/48ينظر: التحرير والتنوير:   (2)
 .2/53: المصدر نفسه  (3)
ابن أبي االصبع المصري  ,تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن  (4)
 .111: 1إحياء التراث اإلسالمي, طهـ(, تحقيق: الدكتور حنفي محمد شرف, لجنة 654)ت

 .8/92صحيح البخاري:   (5)
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يقبل التوبة من الحرص  ()(, وهو متعلق بما قبله ومعناه أن اهلل اهلل على من تاب
ال , وجاءت جملة التذييل )وال يمأل جوف ابن آدم إ(1)المذموم وغيره من المذمومات" 

التراب(. فهي جملة فعلية تامة المعنى واالسناد مستقلة نحويًا, فيها أسلوب االستثناء 
المفرغ ف)ال (حرف نفي, )يمأل(فعل مضارع مرفوع, )جوف( مفعوله به, )إال( أداة 

: "وموقع قوله: ))ال يمأل (2)هـ( 743استثناء ملغاة, )التراب( فاعل مرفوع, قال الطيبي )ت
التراب(( موقع التذييل والتقرير للكالم السابق, ولذلك أعاد ذكر ابن آدم  جوف ابن آدم إال

ونيط به حكم أشمل وأعم, كأنه قيل: وال يشبع من خلق من التراب إال بالتراب", ووصفه 
( بهذا المثل إلى ذم : "وأشار النبي محمد )(3)هـ( بالمثل, قائاًل 449ابن بطال )ت

الزدياد فيها, ولذلك آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا الحرص على الدنيا والشره على ا
 والقناعة والكفاف فرارًا من التعرض لما ال يعلم كيف النجاة من شر فتنته".

 المحور الثاني:

 الجملة االستئنافية المحتملة: -
ويقصد بها تلك الجمل التي تحتمل االستئناف وغيره, ويمكن تقسيمها حسب االحتمال 

 إلى:

 ئنافية والحالية:بين االست -
أنه قال: من شواهد ذلك ما ورد في الحديث المروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما, )

(. فقالت: يا بني, واهلل 1)المرسالت:  چک  گ   چإن أم الفضل سمعته وهو يقرأ: 
( يقرأ بها في )لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها آلخر ما سمعت من رسول اهلل 

ما استئناف, وعلى الحال يحتمل سماعها منه )؛ ف(4)(المغرب ( جملة )يقرأ( إما حال وا 

                                                 

 .140-7/139: شرح صحيح مسلم بن الحجاجفي المنهاج   (1)
, وعمدة القاري: 11/255وينظر: فتح الباري:  9/394الكاشف عن حقائق السنن, الطيبي:   (2)
رشاد الساري: 23/46  .9/250, وا 

 .10/160شرح صحيح البخاري البن بطال:   (3)
 .1/152صحيح البخاري:   (4)
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, ولما كان الحال بيانًا لهيئة المفعول (1)القراءة بعد ذلك, وعلى االستئناف ال يحتمل
( في صالة المغرب, وال يعني وصفته فيكون المراد تقييد آخر ما سمعته من الرسول )

ه إذ تقييد كون اآلخر )آخر ما سمعت( بكونه في أنها آخر ما سمعته يقرأ خالل حيات
وقت المغرب ال يعني أنها لم تسمع منه شيئًا من القرآن بعد ذلك. فجملة الحال )يقرأ( قيد 

(.فالحال وصف لصاحبه قيد لسماعها األخير, أما صاحب الحال فهو رسول اهلل )
ع وليست قيدًا, بل لعامله, بخالف التوجيه على االستئناف فإنه بيان لذات المسمو 

استأنفت الكالم وبينت أن ذلك السماع األخير كان في وقت الغروب, جوابًا عن ذلك 
 السؤال المقّدر.

وقبل أن نعرض األحاديث الشريفة التي يحتمل توجيه الجملة فيها أكثر من وجه ال بد أن 
به معنى نشير إلى مسألة مهمة وهي الفرق بين ما تقتضيه الصنعة النحوية وما يتطل

النص ومقصده؛ بمعنى أنه يصح التوجيه اإلعرابي من حيث الصنعة النحوية لكنه 
ضعيف من حيث المعنى بعيد عن مقصد النص, أو صحيح وقوي من حيث المعنى لكنه 
ضعيف من حيث الصنعة النحوية, وأعالها أن يكون قويًا من حيث الصنعة ومتناسقًا مع 

 .(2)وق له مقصد النص ومعناه المقصود والمس
ومن شواهد الجملة بين االستئناف والحال ما وجدناه في الحديث المروي عن عطاء بن 

قال: ال يحل لرجل أن يهجر أخاه  (أن رسول اهلل )يزيد الليثي عن أيوب األنصاري: )
 .(3)( فوق ثالث ليال, يلتقيان: فيعرض هذا ويعرض هذا, وخيرهما الذي يبدأ بالسالم

: "فيعرض هذا ويعرض (1). قال النووي (4)بضم الياء من إعراض الوجه قوله: )فيعرض( 
هذا, وفي رواية فيصد هذا ويصد هذا, وهو بضم الصاد ومعنى يصد يعرض أي:يوليه 

 عرضه بضم العين, وهو جانبه, والصد بضم الصاد وهو أيضًا الجانب والناحية".

                                                 

هـ(, اعتنى به وخّرج أحاديثه 786الكواكب الدراري في شرح البخاري, محمد بن يوسف الكرماني )ت  (1)
 .3/449م(: 2010, )1بيروت, ط –وعّلق عليه: محمد عثمان, دار الكتب العلمية 

 على شبكة اإلنترنت )الفيسبوك(. متاحة ,424: رقم النظرة محمد ذنون يونس, د.أ. نظرات نحوية,  (2)
 .8/21صحيح البخاري:   (3)
 .22/143عمدة القاري:   (4)
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الكشمهيني: فيلتقيان بزيادة فاء  : ")يلتقيان( وألبي ذر عن(2)هـ( 923قال القسطالني )ت
في أوله )فيعرض هذا( عن أخيه المسلم )ويعرض هذا( اآلخر كذلك, ويعرض بضم 
التحتية فيهما والجملة استئنافية بيان لكيفية الهجران, ويجوز أن يكون حااًل من فاعل 

 يهجر ومفعوله معًا".
و الهجران, فجاءت الجملة يقصد القسطالني جملة )يلتقيان( فاالستئناف بيان للفعل وه

استئنافية لبيان الموقف وتجسيده وعرضه كأنه موقف حيٌّ بترتيب أحداثه, إذ يلتقيان 
فيعرض هذا ويعرض هذا, فالفاء ما قبلها يفضي إلى ما بعدها, وتفيد التعقيب وهو 
اإلعراض حال االلتقاء, مع تشربها معنى السببية أي: فيعرض هذا ويعرض هذا ألنهما ال 

 ريدان اللقاء.ي
فاالستئناف بدأ كالمًا جديدًا بّين ذات الهجران المقصود في الحديث الشريف وماهيته 

( بجملة مستأنفة جامعة )وحقيقته, فكأن سائاًل سأل: وما الهجران المنهي عنه؟ فبّين 
زالة الغموض عن مفهومه وَبيانه. فالجملة االستئن افية مانعة مبينًا ذاته وحقيقته, بتعريفه وا 

اعطت بيانًا للفعل. أّما التوجيه على الحال فهو بيان للفاعل والمفعول فكأن السائل هنا 
يعرف الهجران لكن يسأل عن صفته وحاله. ولعل مقصد الحديث أن يبين الفعل ويشرح 

 طبيعة الهجران المنهي عنه, فاالستئناف أرجح.
في  (3)أكثر, يقول القسطالنيونكمل إعراب سياق الحديث لتتضح الصورة ويتجسد المعنى 

")وخيرهما الذي يبدأ بالسالم( يبدأ أخاه بالسالم : عطف على الجملة السابقة توجيه جملة 
من حيث المعنى لما يفهم منها أن ذلك الفعل ليس بخبر, وعلى القول بأن األولى حال, 

ف فهذه الثانية عطف على قوله )ال يحل(", ويعني أنه على االستئناف يكون عط
)وخيرهما ...( على جملة )يلتقيان( وهناك خطأ في الطبعة: )خير( بالياء وليس )خبر( 
بالباء, وأن فعل الهجر ليس حسنًا بدليل أنه عطف على جملة )يلتقيان( مبينًا أن األفضَل 
من يبدأ بالسالم, وأما على توجيه )يلتقيان( على الحالية, فال يمكن عطف )وخيرهما( 

                                                                                                                         

 .16/117المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج:   (1)
 .9/53ارشاد الساري:   (2)
 .9/54المصدر نفسه:   (3)
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رهما( ال ترتبط بالحال )يلتقيان(, ألنه ال يفيد المعطوف معنى الحالية, عليه, فجملة )خي
فال معنى لتوجيهها بالعطف على الحال؛ فكيف يعرض أحدهما عن اآلخر ويكون حالهما 
أن خيرهما الذي يبدأ بالسالم. بل يكون عطفها على جملة )ال يحل( فكأنه أخبر بخبرين 

لو جعل عطفًا على الحال يكون خبرًا واحدًا وهو )ال األول: ال يحل, والثاني: وخيرهما, و 
يحل(, ويكون الحال وما عطف عليه بيانًا لحاله وصفته, ولكن ال عالقة للعطف بالحال 
)يلتقيان(. فكأنه أرشد إلى الحرمة أواًل وهو النهي, ويكون الصلح مستفادًا من النهي ألن 

يدًا وهو أن خير الطرفين من يبدأ النهي عن الشيء أمر بضده, وأفاد العطف خبرًا جد
ن ذلك الصواب  ()بالصلح. أي: إّنه  أرشد إلى الحرمة أواًل, والى الصواب ثانيًا, وا 

يكون أفضل للبادئ, بجملة اسمية خبرية ثرية بالدالالت؛ فلم يقل ويجب أن يبدأ أحدهما 
نما حّرض وحث وشجع على المسارعة بإبداء ا لسالم بالسالم إلزالة الخصومة, وا 

 والمصالحة وأعطى األفضلية بالخير للبادئ: )وخيرهما الذي يبدأ بالسالم(.
وأّما على توجيه جملة )يلتقيان( على االستئناف يكون )وخيرهما( معطوفًا عليه, فيكون 
بيانًا بدوره لفعل الهجر وكيفية فعل الصواب من اختصاص األفضلية بالبادئ. فعطف 

في نص متماسك ثري بالدالالت, إذ بّين ذات الهجران جملة اسمية على جملة فعلية 
التقاء فإعراض من الشخصين, ويعطف عليها جملة )وخيرهما( بيانًا للمصالحة بالسالم, 
وحثًا وتحريضًا لإلسراع إليها بإعطاء الخيرية للبادئ بها. فكان العطف على األقرب في 

 السياق.

فيكون عطف )خيرهما( على جملة )ال يحل(  وأما على توجيه جملة )يلتقيان( على الحالية
 فيكون العطف على األبعد في السياق.

ومن األحاديث النبوية الشريفة التي جاء فيها احتمالية توجيه الجملة على االستئناف 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال : )()والحالية قوله 

, ويوشك بضم الياء وكسر الشين أي: يسرع (1) (ومواقع القطر, يفر بدينه من الفتن
, )غنم( الغنم اسم مؤنث موضوع لجنس الشاء يقع على الذكور وعلى اإلناث (2)ويقرب 

                                                 

 .1/13صحيح البخاري:   (1)
 .30-11/29شرح صحيح مسلم بن الحجاج: في المنهاج   (2)
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ن قيل ما وجه كون الغنم خير مال المسلم؟ أجيب بأنه لما كان فيها من (1)جميعًا  , وا 
, (2)ُيعنى بها المسلم الجمع بين الرفق والربح وصيانة الدين, كانت خير األموال التي 

و)يتبع( "بتشديد التاء وتخفيفها, فاألول: من باب االفتعال, من: اتبع اتباعًا, والثاني: من 
تبع بكسر الباء يتبع بفتحها تبعًا بفتحتين وتباعة بالفتح, يقال: تبعت القوم إذا مشى 

شين المعجمة , و"شعف الجبال: هذا هو المشهور بال(3)خلفهم, أو مروا به فمضى معهم" 
, "فالشعفة بالتحريك: رأس الجبل والجمع (4)والفاء مفتوحتين, وهي: رؤوسها وأطرافها" 

. ومواقع (6). وشعفة كّل شيء أعاله (5)شعف وشعوف وشعفات, وهي رؤوس الجبال"
, والفعل )يفّر( من فّر فرارًا ومفرًا إذا (7)القطر: أي مواضع نزول القطر, أي: المطر 

 .(8)جمع فتنة, وأصل الفتنة االختبار وكثر استعماله في أبواب المكروه  هرب, والفتن

هـ( في توجيه جملة )يفر بدينه( أن هذه الجملة 786عن الكرماني )ت (9)ونقل العسقالني 
حالية وذو الحال الضمير المستتر في )يتبع( أو المسلم إذا جوزنا الحال من المضاف إليه 

بسة وكأنه جزء منه واتحاد الخير بالمال واضح. ويجوز أن فقد وجد شرطه وهو شدة المال
 تكون الجملة استئنافية وهو واضح.

توجيه الكرماني, وهذا ما وجه به العيني أيضًا  (10)وكذلك أورد محمد شمس الدين آبادي 
: "جملة )يفر( من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى (1)قائاًل 

                                                 

 .33/187, وتاج العروس: 454, والمصباح المنير: 1999ينظر: الصحاح:   (1)
 .1/164عمدة القاري:   (2)
 .1/162: المصدر نفسه  (3)
 .2/226مشارق األنوار على صحاح اآلثار, القاضي عياض:   (4)
 .4/1381الصحاح:   (5)
 .2/481النهاية في غريب الحديث:   (6)
 .1/102البخاري: ارشاد الساري لشرح صحيح   (7)
 .1/168عمدة القاري:   (8)
 .13/42فتح الباري: ينظر:   (9)

هـ(, دار الكتب 1329سنن أبي داؤد, محمد شمس الحق آبادي )ت شرح ينظر: عون المعبود  (10)
 .11/234م(: 1995, )2بيروت, ط –العلمية 
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ي محل النصب على الحال, إما من الضمير الذي في )يتبع( أو من المسلم, وهو ف
ڳ   ڱ  ڱ   چ المسلم, ويجوز وقوع الحال من المضاف إليه نحو قوله تعالى: 

( فإن قلت إنما يقع الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف 125)النساء:  چڱ
إنه يجوز, وال يجوز جزًأ من المضاف إليه أو في حكمه كما في: رأيت وجه هند قائمة ف

قولك: رأيت غالم هند قائمة, والمال ليس بجزء للمسلم, قلت: المال لشدة مالبسته بذي 
نما هي بمنزلة الجزء  المال كأنه جزء منه, وكذلك الملة ليست بجزء إلبراهيم حقيقة, وا 
 منه, ويجوز أن تكون هذه الجملة استئنافية, وهي في الحقيقة جواب سؤال مقّدر, ويقدر

 التوجيهين. (2)ذلك بحسب ما يقتضيه المقام". وكذلك أورد السيوطي 

و"يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءًا من المضاف إليه أو مثل 
جزئه في صحة االستغناء بالمضاف إليه عنه, فمثال ما هو جزء من المضاف إليه قوله 

( فاخوانًا حال من الضمير 47)الحجر:  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ تعالى 
المضاف إليه صدور, والصدور جزء من المضاف إليه, ومثال ما هو مثل جزء المضاف 

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  چ إليه في صحة االستغناء بالمضاف إليه عنه, قوله تعالى: 

(, فحنيفًا حال من ابراهيم والملة كالجزء من المضاف إليه 123)النحل:  چژ    ڑ
إذ ال يصح االستغناء بالمضاف إليه عنها, فلو قيل في غير القرآن أن اتبع ابراهيم حنيفًا 

 .(3)لصح" 

وقوله: )يفر بدينه من الفتن( أي يهرب بسببه, أو مع دينه من الفتن طلبًا لسالمته ال 
)من الفتن( ابتدائية, تقديره  ()"فالباء للسببية وكلمة )من( في قوله  .(4)لقصد دنيوي 

                                                                                                                         

 .1/162عمدة القاري:   (1)
أحمد, جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي, ينظر: عقود الزبرجد على مسند اإلمام   (2)

 .2/361م(: 1994هـ/ 1414بيروت, ) –تحقيق: الدكتور سلمان القضاة, دار الجيل 
 .2/269شرح الفية ابن مالك, ابن عقيل:   (3)
 .5/308, 1/102ينظر: ارشاد الساري:   (4)



 
 هـ1443م( /14/10/2021) تشرين اأَلوَّل    (                 86)العدد ملحق   –                          

 131 

يفر بسبب دينه ومنشأ فراره الدين, ويجوز أن تكون الباء للمصاحبة كما في قوله تعالى: 
 .(1)( أي: معه" 48)هود:  چڍ  ڌ        چ

 بين االستئنافية والنعتية: -
ثر من احتمال اعتمادًا على السياق وقد يحتمل توجيه الجملة في الحديث الشريف أك

شر , أنه كان يقول: )(النحوي, وهذا ما وجدناه في الحديث المروي عن أبي هريرة )
الطعام طعام الوليمة, يدعى لها األغنياء ويترك الفقراء, ومن ترك الدعوة فقد عصى اهلل 

طعام( قال جملة )ُيدعى( لها أكثر من توجيه. ففي قوله )شر ال (2)(  ()ورسوله  
: فإن قلت: ما معنى قوله شر مطلقًا وقد يكون بعض األطعمة شرًا منها. ثم (3)الكرماني

 أجاب بأن المراد شر أطعمة الوالئم طعام وليمة يدعى لها األغنياء ويترك الفقراء.

قال القاضي البيضاوي: أي من شر الطعام فإن من الطعام ما يكون شرًا منه كما يقال 
نما سّماه شرًا لما ذكر عقبه فكأنه قال: شر شر الناس من  أكل وحده, أي: من شرهم, وا 

ن أطلق فالمراد به التقييد بما عقبه وكيف  الطعام طعام الوليمة التي شأنها ذلك, فاللفظ وا 
يريد به اإلطالق وقد أمر باتخاذ الوليمة وأوجب إجابة الداعي وترتب العصيان على تركها 

ن الوليمة وليمة العرس فإنها إذا أطلقت من غير تقييد أنصرف إلى , ويبدو أن المراد م(4)
 .(6). ألنها المعهودة فأسماه شرًا على الغالب من أحوال الناس فيها (5)وليمة العرس 

: "التعريف في )الوليمة( (7)وفي توجيه جملة )يدعى( آراء تقوم على أدلة, قال الطيبي 
اة األغنياء وتخصيصهم بالدعوة, وتطييب الطعام للعهد الخارجي إذ كان من عادتهم مراع

                                                 

 .1/163عمدة القاري:   (1)
 .7/25صحيح البخاري:   (2)
 .9/339الكوكب الدراري: نظر: ي  (3)
 .4/158, وفيض القدير: 2/160ينظر: عمدة القاري:   (4)
وسبل السالم, محمد بن اسماعيل بن صالح بن محمد الحسني  9/245ينظر: فتح الباري:   (5)

 .3/240هـ(, دار الحديث: 1182الكحالني )ت
 .8/158فيض القدير:   (6)
 .6/326الكاشف عن حقائق السنن:   (7)
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يثارهم, ورفع مجالسهم وتقديمهم, وغير ذلك مما هو الغالب في الوالئم. وجملة  لهم وا 
)ُيدعى( على االستئناف بيان لكونها شر الطعام فال يحتاج إلى تقدير )من( ألن الرياء 

. والحاصل أنه (2)مناوي في هذا التوجيه وعرض رأيه ال (1)شرك خفي", وتبعه العيني 
 ليس شر الطعام لذاته بل لما يعرض له من سوء حاالته وصفاته.

فالتوجيه األول لجملة )يدعى( على االستئناف, والتعريف في )الوليمة( للعهد الخارجي. 
فـ)ال( العهدية تدخل على النكرة تفيدها درجة من التعريف تجعل مدلولها فردًا معينًا بعد 

شائعًا, وقد يكون السبب من تعريف النكرة المقترنة بال العهدية هو أن  أن كان مبهماً 
)أل( تحدد المراد من تلك النكرة وتحصره في فرٍد معين تحديدًا أساسه علم سابق في زمن 
انتهى قبل زمان التكلم, ومعرفة قديمة في عهد مضى قبل النطق وليس اساسه ألفاظًا 

لعلم السابق ترمز إليه )أل( العهدية وتدل عليها كأنها مذكورة في الكالم الحالي, وذلك ا
؛ فـ)ال( في الوليمة هي العهدية فتدل على الوليمة المعهودة إذ كان من عادتهم (3)عنوانه 

دعوة األغنياء وترك الفقراء, فجاءت جملة )يدعى( استئناف بيان لهذا الشر فأراد الحديث 
الوليمة هي وليمة العرس فهي المعهودة عند الشريف تعليل كونها شرًا, وقد تكون هذه 

اإلطالق, فاسماه شرًا على الغالب من أحوال الناس فيها, فكأن الحديث تحذير من تلك 
 الخصلة حتى يتجنب الداعي ذلك المعهود.

هـ( جملة )يدعى( أنها في موضع الصفة للطعام, وقال 749ووجه الزركشي )ت
على أن تجعل الالم جنسية مثلها في قوله: ولقد  الدماميني: الظاهر أنها صفة للوليمة,

أمر على اللئيم يسبني, وُيستغنى حينئٍذ عن تأويل تأنيث الضمير على تقدير كونها صفة 
, وما ذهب إليه الزركشي قد يحمل على تأنيث المضاف, وهو )طعام( إلضافته (4)للطعام 

                                                 

 .9/160ينظر: عمدة القاري:   (1)
 .8/158ينظر: فيض القدير:   (2)
 .1/388ينظر: النحو الوافي:   (3)
تعقيبات الدماميني في كتابه مصابيح الجامع الصحيح على اإلمام بدر الدين الزركشي في ينظر:   (4)

ة: علي بن سلطان الحكمي, كتابه التنقيح أللفاظ الجامع الصحيح في القضايا النحوية والصرفية واللغوي
 .73-72م(: 1995 -هـ 1416, )1المدينة, ط –دار البخاري 
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ضاف إليه التأنيث موجود إلى المؤنث وهو )الوليمة(, إذ شرط اكتساب المضاف من الم
حالل المضاف إليه محله, فلو قيل: شر الطعام الوليمة لكان  في التركيب, فيصح حذفه وا 
وفق ُقِطُعت أصابعه من قولهم: قطعت بعض أصابعه, و: "قد يكتسب المضاف المذكر 
قامة  من المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحًا للحذف وا 

مقامه, ويفهم منه ذلك المعنى نحو قطعت بعض أصابعه فصح تأنيث  المضاف إليه
)بعض( إلضافته إلى أصابع وهو مؤنث لصحة االستغناء بأصابع عنه فتقول قطعت 

 , وهذا الشرط ينطبق على الحديث الشريف.(1)أصابعه" 

؛ (2)يقول المعربون على سبيل التقريب الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال
إذا حملنا جملة )يدعى( على الصفة فال بد من توجيه )ال( في الوليمة على الجنسية ف

, (3)حتى تعامل معاملة النكرة. فإنه يجوز نعت المعرف بااللف والالم الجنسية بالجملة 
"و)ال( الجنسية هي التي تدخل على الجنس, وال يراد بها فرد معين من أفراد الجنس كما 

( العهدية يراد بمصحوبها واحد بعينه من أفراد الجنس, بخالف )ال( في العهدية, فإن )أل
؛ فإذا (4)هذه فإذا قلت مثاًل )الغزال أسرع من الذئب( فأنت ال تقصد به غزااًل واحدًا معينًا" 

حملنا )ال( في الوليمة على الجنسية أي جنس الوالئم وعمومها شر إذا كانت صفتها انها 
ك الفقراء, فتكون جملة )يدعى( صفة للوليمة و)ال( جنسية فيها, يدعى إليها االغنياء ويتر 

 ويجوز نعت )ال( الجنسية بالجملة.

وعلى توجيه الطيبي لجملة )يدعى( على االستئناف, تحمل )ال( في الوليمة على 
العهدية, أي الوليمة المعهودة المعروفة, وربما كانت وليمة العرس فهي المقصودة عند 

                                                 

هـ(, تحقيق: 769شرح الفية ابن مالك, بهاء الدين عبداهلل بن عقيل العقيلي المصري الهمداني )ت  (1)
 50-3/49م(: 1985هـ/ 1405سوريا, ) –محمد محيي الدين عبدالحميد, دار الفكر 

 .1/560: مغني اللبيب  (2)
 .3/196ابن عقيل:  شرح الفية ابن مالك,  (3)
هـ/ 1431, )1عّمان, ط –معاني النحو, الدكتور فاضل صالح السامرائي, دار السالطين   (4)
 .1/106م(: 2010
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جملة )يدعى( استئناف بيان لسبب الشر فيها, فجاء هذا الحديث للنهي اإلطالق, فتكون 
 عن هذا الفعل والتنبيه على شره.

وربما كان توجيه االستئناف أولى ألنها تفيد التعليل للتحذير من تلك الخصلة, أما التوجيه 
 على الصفة فممكن لكنها ال تفيد التعليل؛ ألن الصفة للكشف والتوضيح فهي صفة لطعام
الوليمة الذي تميز بهذا الوصف, والغاية تعليل كونها شر األطعمة حتى يتجنب الداعي 

 ذلك المعهود.

ويمكن توجيه الجملة على الحالية ألن )ال( في الوليمة تنصرف إلى المعهود أكثر من 
 الداللة على الحقيقة والجنس والماهية.

إليها من يأباها( فوجه ابن  كما جاءت رواية أخرى للحديث )يمنعها من يأتيها ويدعى
الجملة في موضع الحال لطعام الوليمة. وقال البيضاوي: "يحتمل أن  (1)حجر العسقالني 

قوله يمنعها إلخ صفة للوليمة على تقدير زيادة الالم أو كونه للجنس حتى يعامل المعرف 
 .(2)معاملة المنكر" 

مة المقيدة بهذا الوصف فكأن فالوصفية تقيد الموصوف فتكون جملة )يدعى( صفة الولي
الوليمة تكون شرًا بهذه الصفة, وأما الحالية فتكون قيدًا للشر المنسوب للوليمة, و"قوله 
)ومن ترك الدعوة( حال والعامل يدعى يعني: يدعى األغنياء لها والحال أن االجابة 

نما ,") ومن ترك الدعوة(أي اجابتها من غير معذرة )فقد عصى اهلل ور (3)واجبة"  سوله( وا 
. "وليس يحرم (4)عصى اهلل تعالى ألن من خالف رسول اهلل فقد خالف أمر اهلل تعالى"

نما المحرم فعل صاحب الطعام فيه إذا تعمد ذلك"  الطعام بدعوة األغنياء وترك الفقراء, وا 
؛ فالمدعو يجيبها بنية عدم الترفع عن الداعي وأنه ال عالقة للمدعو بنية الداعي, (5)

ثم على الداعي وأّما المدعو فتجب إجابته. فاألمر بها متحتم لما في إجابتها من فاأل
                                                 

 .9/245ينظر: فتح الباري:   (1)
 .8/158فيض القدير:   (2)
 .14/160عمدة القاري:   (3)
 .4/341 ة المصابيح,علي بن سلطان القاري:شرح مشكا مرقاة المفاتيح  (4)
 .7/290شرح ابن بطال:   (5)
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المصالح. وربما يكون السبب أن القصد من وليمة العرس اإلشهار بالعرس وهي الغاية 
المقصودة من الوليمة, وعند تركها تفوت هذه الغاية, "والحاصل أن الكالم في مقامين 

عامها وهو الرياء, وما جبلوا عليه في إجابتها وهو بيان ما جبل عليه الناس في ط
 .(1)التواصل والتحابب" 

 بين االستئنافية والجزائية: -
المروي عن جابر بن عبداهلل  ()ووجدنا أكثر من توجيه للجملة في حديث رسول اهلل 

فكسع رجل من  –قال سفيان: مرة في جيش  –كنا في غزاة رضي اهلل عنهما, قال: 
جاًل من األنصار, فقال األنصاري: يا لألنصار, وقال المهاجري: يا المهاجرين ر 

( فقال: )ما بال دعوى الجاهلية( قالوا: يا رسول )للمهاجرين, فسمع ذلك رسول اهلل 
اهلل, كسع رجل من المهاجرين رجاًل من األنصار, فقال: ))دعوها فإنها منتنة(( فسمع 

واهلل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها  بذلك عبداهلل بن أبي, فقال: فعلوها, أما
( فقام عمر فقال: يا رسول اهلل: دعني أضرب عنق هذا المنافق, األذل, فبلغ النبي )

( فقوله ), (2)(: ))دعه, ال يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه((فقال النبي )
( )ال وأّما توجيه قوله ), (3))دعه(: يقال: َذر ذا, ودع ذا بمعنى أترك, وفي األمر: دعه 

ويقصد بجواز , (4)يتحدث( فبالرفع على االستئناف, ويجوز الكسر على أنه جواب )دعه(
الكسر على أنه جواب )دعه(, أي: مجزوم على الجزاء وكسر اللتقاء الساكنين, فهو: 

 جزاء الشرط, ُجزم لوقوعه في جواب األمر )دعه(.

ن الجزاء, ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا ألمر ... فأما : "هذا باب م(5)جاء في الكتاب 
ما انجزم باألمر فقولك: ائتني آتك", ويجوز اقتران جواب الشرط بـ)ال( النافية من غير 

                                                 

 .8/158فيض القدير:   (1)
 4/1861صحيح البخاري:   (2)
 .3/87ينظر: تهذيب اللغة:   (3)
أبو العلي محمد  ,حوذي بشرح جامع الترمذي, وتحفة األَ 19/241, 1/241ينظر: عمدة القاري:   (4)

 .9/155بيروت:  –هـ(, دار الكتب العلمية 1353يم المباركفوري )تبن عبدالرحمن بن عبدالرح
(5)  1/449. 
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ن لم يقصد , (1)( دعه ال يتحدثالفاء الرابطة للجواب كما جاء في هذا الحديث الشريف ) وا 
 :(3)ل الشاعر كقو  (2)الجزاء رفع قطعًا على االستئناف 

ــــــــــــــــــــوا ُنَزاِولهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــُدُهم أرُس ــــــــــــــــــــاَل راِئ  وَق
 

ــــــــــــَدارِ   ــــــــــــِرئ يجــــــــــــري بمق ــــــــــــف اْم ــــــــــــّل حْت  فُك
 

برفع )نزاولها( استئناف. ولم يجعل مجزومًا جوابًا لألمر ألن الغرض تعليل األمر 
باإلرساء بالمزاولة, واألمر في الجزم بالعكس, أعني يصير اإلرساء علة للمزاولة كما في 

نة, ألن الشرط علة في الجزاء وتقدير الكالم عليه إن وقع اإلرساء نزاولها أسلم تدخل الج
. "والضمير في نزاولها للحرب, أي: قال رائد القوم ومقدمهم أقيموا نقاتل فإن موت كّل (4)

 .(5)نفس يجري بمقدار اهلل وقدره ال الجبين ينجيه وال اإلقدام يرديه" 

ل )إن تدرس تنجح(, فالنجاح مرتبط بالدراسة فالشرط حدثان يتوقف ثانيهما على األو 
ومتوقف عليها فإذا تمت الدراسة حصل النجاح وكذلك العكس إذا لم تتم لم يحصل 
النجاح, "والطلب أظهر في تضمن معنى الشرط إذا ذكر بعده ما يصلح للجزاء من 

على الكالم  الخبر, وذلك ألن كّل كالم البّد فيه من حامل للمتكلم به عليه. وأّما الحامل
الطلبي فكون المطلوب مقصودًا للمتكلم, إما لذاته, أو لغيره. ومعنى كونه مقصودًا لغيره 

, (6)أنه يتوقف ذلك الغير على حصوله, وهذا هو معنى الشرط, أعني توقف غيره عليه"

                                                 

ينظر: شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب, أبو محمد عبداهلل جمال الدين بن هشام األنصاري   (1)
هـ/ 1414, )2بيروت, ط –هـ(, رتبه وعّلق عليه وشرح شواهده: عبدالغني الدقر, مؤسسة الرسالة 761)ت

 .142-141م(: 1994
هـ(, تحقيق: 538ينظر: المفصل في صنعة االعراب, أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري )ت  (2)

 .1/334م(: 1993, )1بيروت, ط –الدكتور علي بو ملحم, مكتبة الهالل 
 , ولم أجده في ديوان األخطل.3/96الشاعر هو االخطل, والبيت من شواهد سيبويه:   (3)
هـ(. تحقيق الدكتور عبدالحميد 792مطول, سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني )تينظر: ال  (4)

 .1/251م(: 2013 -هـ 1434, )3بيروت, ط –الهنداوي, دار الكتب العلمية 
هـ(, تحقيق: محمد 1093خزانة االدب ولب لباب لسان العرب, عبدالقادر بن عمر البغدادي )ت   (5)

ميل بديع يعقوب,  .9/92م(: 1998, )1بيروت, ط –دار الكتب العلمية  نبيل طريفي, وا 
هـ(, تحقيق: يوسف 688شرح كافية ابن الحاجب, رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي )ت  (6)
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وهذا يدلك على أن معنى الجزم هو أن يكون الثاني مسببًا عن األول, وهو المقصود من 
فالمراد من الجزاء أنك تقدره مسببًا عن ذلك الطلب المتقدم, كما أن جزاء الشرط الشرط, 

 .(1)مسبب عن فعل الشرط 

نما انجزم هنا الجواب )إئتني آتك( كما انجزم جواب )إْن (2)يقول صاحب الكتاب  : "وا 
ا أن )إن تأِتني( بإن تأتني ألنهم جعلوه معلقًا باألول غير مستغٍن عنه, إذا أرادوا الجزاء كم

تأِتني( غير مستغنية عن )آتك( وزعم الخليل أن هذه األوائل كلها )يقصد الطلب( فيها 
معنى )إن( فلذلك انجزم الجواب, ألنه إذا قال: )ائتني آتك( فإن معنى كالمه إن يكن 
منك إتيان آتك"؛ "فهذا اسلوب شرطي فيه جزاء مترتب على ما قبله ومرتبط به ارتباط 

. فقولك: )زرني أكرمك( معناه أن اكرامك له مرتبط بزيارته لك ارتباطًا الجزاء بالشرط
, فعلى هذا يكون تأويل الحديث الشريف على الجزم: دعه فإن تدعه ال يتحدث (3)شرطيًا" 

 الناس أن محمدًا يقتل أصحابه, فمعناه أن حديث الناس مرتبط بترك هذا المنافق.

لناس يتسبب عن الترك فإن عدم حديث الناس فالجزم مسبب عن الترك فإن عدم حديث ا
يتسبب عن ترك قتله, وأما الرفع فهو ابتداء كالم جديد ويفيد أيضًا السببية وليس التسبب 
فيكون عدم حديث الناس سببًا للترك وعلة له, فالرفع باالستئناف أولى ألن السببية ظاهرة 

ى ظاهر األمر فيرون واحدًا من فيكون من إرداف المعلول بالعلة. "فإن الناس ينظرون إل
أصحابه قد ُقتل فيظن الظان أنه يقتل أصحابه على غرض أو حقٍد أو نحو ذلك فينفر 

يصفح ويعفو عّمن يظهر اإلسالم ولو كان  ()فكان  (4)الناس عن الدخول في اإلسالم" 
باطنه خالف ذلك لمصلحة االستئالف وعدم التنفير ولذلك قال: ال يتحدث الناس أن 

                                                                                                                         

 .1/122م(: 1996, )2حسن عمر, منشورات جامعة قان يونس, بنغازي, ط
 .14-4/13, ومعاني النحو: 3/308ينظر: شرح الفية ابن مالك, االشموني:   (1)
 .1/449الكتاب:   (2)
 .4/11معاني النحو:   (3)
الصارم المسلول, تقي الدين ابو العباس احمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم بن عبداهلل بن أبي القاسم   (4)

 .1/362هـ(, تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد: 728بن محمد ابن تيمية )ت
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محمدًا يقتل أصحابه, فلّما حصل الفتح ودخل المشركون في اإلسالم وقّل أهل الكفر وذلوا 
 .(1)أمر بمجاهرة المنافقين 

فالرفع كالم مستأنف وفيه معنى السببية وليس التسبب فهم ال يتحدثون عن قتل محمد 
وكان  ألصحابه أصاًل, ولكن إذا قتلته كنت سببًا في حديثهم أن محمدًا يقتل أصحابه

مدعاة في بادئ األمر لالعراض والعزوف عن الدخول في اإلسالم والتنفير عنه. فعدم 
نما )أتركه ودعه( حتى ال  حديث الناس ليس )نتيجة تسببًا( لعدم قتل هذا المنافق, وا 
يتحدثون, فإن الناس ما تحدثت عن قتل محمد ألصحابه, فهذه عبارة منفية فهي لم 

لمنافق سيكون سببًا لتحدثها, فهو بدأ جملة استئنافية خبرية منفية تحدث, وربما قتلك لهذا ا
بقوله: )ال يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه( فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. فدعه فإن 
قتلته سوف تتحدث الناس, فإذا سألت لماذا يتركه؟ حتى ال تتحدث الناس, فعدم حديث 

نما هي أصاًل ال تتحدث, ولكن إذا الناس ال يعتمد على ضرب عنق هذا المناف ق وا 
 ضربته فسوف تتحدث.

( )ومثله أيضًا الحديث المروي عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما, أن رسول اهلل 
ال تدخلوا على هؤالء المعذبين إال أن تكونوا باكين, فإن لم تكونوا باكين فال قال: )

عذبين( بفتح الذال المعجمة وهم . و)الم(2)( تدخلوا عليهم, ال يصيبكم ما أصابهم
أصحاب الحجر قوم صالح عليه السالم, أي ال تدخلوا ديارهم إال أن تكونوا باكين شفقة 

. "فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف (3)وخوفًا من حلول مثل ذلك
 .(4)والبكاء واالعتبار بهم وبمصارعهم وأن يستعيذ باهلل من ذلك"

ة )ال يصيبكم ما أصابهم(, بالرفع ألنه استئناف كالم. وقال بعضهم: والمعنى وتوجيه جمل
: الجملة االستئنافية ال تكون تعلياًل. وقال هذا القائل (5)فيه: )لئال يصيبكم(. قال العيني 

                                                 

 .8/336: فتح الباري: ينظر  (1)
 .94يح البخاري: صح  (2)
 .434-1/433ينظر: إرشاد الساري:   (3)
 .18/111شرح صحيح مسلم بن الحجاج: في المنهاج   (4)
 .4/191ينظر: عمدة القاري:   (5)
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أيضًا: ويجوز الجزم على أن: ال ناهية وهو أوجه. رّد العيني: هذا مبني على صحة 
 هو أوجه, غير موجه, ألنه لم يبين وجهه.الرواية بذلك. وقوله: و 

: "قوله )ال يصيبكم( بالرفع على أن )ال( نافية والمعنى )لئال يصيبكم(, (1)قال العسقالني 
في  (2)ويجوز الجزم على أنها )ناهية( وهو أوجه وهو نهي بمعنى الخبر. وللمصنف 

وجه هذه الخشية أن ( أي: خشية أن يصيبكم, و أن يصيبكم ما أصابهمأحاديث األنبياء )
البكاء يبعثه على التفكر واالعتبار فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير 

مهالهم مدة طويلة  ثم إيقاع اهلل تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في األرض وا 
د الجملة بالرفع على االستئناف, وأور  (3)نقمته بهم وشدة عذابه". ووجه القسطالني 

ترجيح الزركشي للجزم في الجلمة من غير أن يبين وجه الجزم, وقد يكون  (4)السيوطي 
توجيهه على الجزم على الجزاء الواقع في جواب النهي, و)ال( نافية في )ال يصيبكم(, 
واالستئناف أولى ألنه من باب إرداف المعلول بالعلة. والجزم يكون من تقدم العلة على 

بب في الجزاء والجزاء مسببه, ومحال أن يكون المسبب مقدمًا على المعلول ألن الشرط س
. فإن العلة من عدم الدخول إلى مساكن الذين ظلموا )إال أن تكونوا باكين( هو (5)السبب

الخوف من أصابتكم بمثل ما أصابهم, وجّسد معنى التعليل الرفع في الجملة االستئنافية 
لخوف فكأن سائاًل سأل ولَم ال ندخل إال باكين التي جاءت لبيان العلة والسبب, وهو ا

 فجاءت الجملة االستئنافية لبيان العلة )ال يصيبكم ما أصابهم(. 

ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا ويؤيد هذا التأويل في المعنى الرواية األخرى للحديث: )
, كقولك: . أي: مخافة اإلصابة(6)( أنفسهم إال أن تكونوا باكين, أن يصيبكم ما أصابهم

                                                 

 .1/531فتح الباري:   (1)
 .6/81, 4/149صحيح البخاري:   (2)
 .1/434ينظر: إرشاد الساري:   (3)
 .2/32ينظر: عقود الزبرجد:   (4)
ابو البركات االنباري,  ,ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين  (5)

 .2/165دمشق:  –تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد, دار الفكر 
 .149صحيح البخاري:   (6)
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. فقوله: أن يصيبكم بفتح الهمزة, أي: خشية أن يصيبكم (1)ال تضرب األسد أن يفترسك 
إال أن تكونوا باكين حذرًا, أن ) (2)أو )حذر( أن يصيبكم كما صرح به في الرواية الثانية 

فحذرًا هنا مفعول ألجله يبين سبب حدوث الفعل. ومن خالل  (3)(يصيبكم مثل ما أصابهم
القة السبب مع المسبب نجد أن داللة الفعل المنصوب ال تضرب األسد أن دراسة ع

يفترسك كداللة الفعل المستأنف ادرس تنجح برفع تنجح, إذا قصدنا تأخير السبب عن 
 المسبب, وقول العسقالني "الجزم على أن ال ناهية, وهو نهي بمعنى الخبر".

ى تأويل الحديث: ال تدخلوا عليهم إال يبدو أن توجيهه على أن )ال( ناهية بمعنى الخبر عل
أن تكونوا باكين فإن تدخلوا عليهم غير باكين سيصيبكم ما أصابهم, فإن لم تكونوا باكين 
فال تدخلوا عليهم ألنه سيصيبكم ما أصابهم. فعدل عن الخبر إلى النهي بـ)ال(, ويقصد 

في باب ما يعمل في  (4)ه بالنهي هنا الدعاء, تستعمل )ال( الناهية في الدعاء, قال سيبوي
األفعال فيجزمها "واعلم أن هذه الالم وال في الدعاء بمنزلتها في األمر والنهي, وذلك 
 قولك: ال يقطع اهلل يمينك وليجزك اهلل خيرًا". وهنا البّد أن تكتب )ال يصبكم( على الجزم.

ڑ  چالكريمة  وربما قصد العسقالني بالنهي بمعنى الخبر, كما في إحدى تأويالت اآلية

ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻڻ  

(, "قيل المعنى: أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك 8)فاطر:  چۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  
؛ فإن الخبر (5)عليهم حسرات, فحذف الجواب لداللة فال تذهب نفسك عليهم حسرات" 

: والمعنى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنًا ذهبت (6) محذوف لما دّل عليه, قال الكسائي

                                                 

 .5/368إرشاد الساري:   (1)
 .111شرح صحيح مسلم بن الحجاج: في المنهاج   (2)
هـ(, تحقيق: محمد فؤاد 261أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت ,صحيح مسلم  (3)

 4/2286بيروت: –عبدالباقي, دار إحياء التراث العربي 
 .3/8الكتاب:   (4)
 .1/12, وينظر: مغني اللبيب: 1/83االيضاح في علوم البالغة:   (5)
 .7/287, والبحر المحيط: 3/362ينظر: اعراب القرآن:   (6)
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: "وهذا نهي معناه الخبر, المعنى: أفمن زين له (1)نفسك عليهم حسرات. وقال االزهري 
 سوء عمله فأضله اهلل ذهبت نفسك عليهم حسرات".

ن ويبدو أن توجيه االستئناف أولى لما يتوافق مع الرواية بالرفع: )ال يصيبكم(, والمعنى م
فكأن _إرداف المعلول وهو عدم الدخول إلى مساكن الذين ظلموا إال أن تكونوا باكين 

بالعلة وهو مخافة إصابتكم بمثل ما أصيبوا, والعبرة _سائاًل سأل لَم ال ندخل إال باكين؟ 
 التفكر والتدبر في أحوال األمم. واهلل أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .4/168تهذيب اللغة:   (1)
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 الخاتمة:

جملة االستئنافية في صحيح البخاري نوجز أهم نتائجه بعد االنتهاء من البحث عن ال
 باآلتي:

 إن معاني االستئناف اللغوية تدور حول معنى االبتداء. -1

الحق أن يفصل بين الجملة االستئنافية والجملة االبتدائية, ألن االستئنافية هي  -2
فهي الجملة تأتي في أثناء الكالم منقطعة عّما قبلها صناعيًا الستئناف كالم جديد 

البد ان يكون قبلها كالم تام. أّما االبتدائية فتأتي في بداية الكالم وغيرها من الجمل 
تبنى عليها وهي ال تبنى على غيرها, والجملة االبتدائية تطلق أيضًا على الجملة 
المصدرة بالمبتدأ ولو كان لها محل من اإلعراب, أّما الجملة االستئنافية فال محل 

 لها من اإلعراب.

ن جملتي االستئناف البياني واالستئناف النحوي منقطعتان في اإلعراب عن الجملة إ -3
السابقة لهما, وكلتيهما ال محل لهما من اإلعراب لكن جملة االستئناف البياني تفيد 
معنًى جديدًا له عالقة بالجملة السابقة له, في حين أن جملة االستئناف النحوي ال 

عرابياً  بالجملة التي قبلها, والجملة االستئنافية استئنافًا نحويًا آتية  عالقة لها معنويًا وا 
في درج كالم فمن الطبيعي أن تكون مبنية  على ما قبلها, جزءًا من التركيب 
األكبر للسياق وتتسق معه في أداء معنى النص, ولهذا فمن الصعوبة الفصل بين 

البد من أن يكون االستئناف  االستئناف النحوي واالستئناف البياني فصاًل دقيقًا, إذ
 بمعناه العام متعلقًا بهيكلية النص وسياقه.

كان لشراح الحديث النبوي الشريف جهود نحوية في توجيه الجمل وبيان مواقعها  -4
 اإلعرابية وتأثيرها في توجيه المعنى.

 –التي لها إسنادها النحوي التام  –ضم الحديث النبوي الشريف الجملة االستئنافية  -5
ًا من التركيب االبداعي له, لتتسق مع غيرها من الجمل لبيان العلة والسبب جزء

 منقطعة عما قبلها معنويًا أو متصلة به.
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كان للسياق النحوي في الحديث الشريف دور في توجيه أنواع الجمل اعتمادًا على  -6
ملة تناسق السياق النحوي والمعنوي, فقد تشبه الجملة االستئنافية الجملة الحالية وج

الصفة, والفصل بين االستئناف وغيره أمر دقيق عسير أحياناً  ال يغني فيه 
 االعتماد على الظاهر إذ البد من االحتكام إلى المعنى الحاصل من السياق.

ومن مظاهر الجملة االستئنافية التي ال محل لها من اإلعراب التذييل, فهي جملة  -7
يؤتى بها للتوكيد واإليضاح والتقرير طلبًا  مستقلة بذاتها, لها إسنادها النحوي التام,

 لإلفهام والوضوح.

تــأتي الجملــة االســتئنافية مرفوعــة منقطعــة عمــا قبلهــا نحويــًا لبيــان العلــة والســبب,           
وتــأتي جملــة جــواب الشــرط مجزومــة فالشــرط حــدثان يتوقــف ثانيهمــا علــى األول, إن تــدرس 

ليهــا فــإذا تمــت الدراســة حصــل النجــاح وكــذلك تــنجح, فالنجــاح مــرتبط بالدراســة ومتوقــف ع
العكـــس, وهـــذا يـــدلك علـــى أن معنـــى الجـــزم  هـــو أن يكـــون الثـــاني مســـببًا عـــن األول, وهـــو 
المقصود من الشرط, فالمراد من الجزاء أنـك تقـدره مسـببًا عـن ذلـك الطلـب المتقـدم, كمـا أن 

ة. فـالجزم يكـون مـن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط. أمـا االسـتئناف ففيـه معنـى السـببي
 تقدم السبب على المسبب, واالستئناف يكون من تأخر السبب عن المسبب.
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The Resumption Sentence in Sahih al-Bukhari : Study 

and Analysis  

Abeer Tariq Zahir Al-Hasoud 

 

Abstract 

The research deals with a type of sentences that has no place 

for parsing, which is the resumption sentence in Sahih al-Bukhari; it 

is a study and analysis, and the most important semantics and 

meanings that it contains. This research tries to shed light on the 

resumption sentence and what it achieves of proactive grammatical 

purposes and functions Through an applied study of a range of 

noble prophetic hadiths to understand the resumption sentence and 

reveal its secrets and its role in guiding the meaning of the noble 

hadith in line with the syntactic context of the hadith text and to 

determine the difference between it and other possible sentences in 

monitoring the meaning achieved by the linguistic and grammatical 

context so as to realize the desired textual coherence. 

Key words: Sentence, Appeal, Sahih Al-Bukhari. 
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