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 اإلىداء

 كلئؾ الذيف تمنكا أف يركني ىنا .إلى أ

 . اكاعتزاز   افخر   إلى عائمتي التي أحمل اسميا

 . إلى مف أرضعتني الحب كالحناف

 إلى رمز الحب كبمسـ الشفاء .

 .)كالدتي الحبيبة(إلى القمب الناصع بالبياض

 . الكأس فارغ ا ليسقيني قطرة حبإلى مف جرع 

 . ت أناممو ليقدـ لنا لحظة سعادةإلى مف كم  

 ؾ عف دربي ليميد لي طريق العمـ .إلى مف حصد األشكا

 .()كالدؼ العزيز  إلى القمب الكبير

 قرب إلي  مف ركحي .أإلى مف ىـ 

 . )إخكتي( كالنفكس البريئة إلى رياحيف حياتي ,إلى القمكب الطاىرة الرقيقة

 أف ال أضيعيـ أصدقائي الغكالي . إلى مف عرفت كيف أجدىـ كعممكني

 )أ. أحمد عثماف النجار( .صديقي الصدكؽ, كأخي الذؼ لـ تمده أمي  إلى الركح التي سكنت ركحي

 أساتذتي الكراـ كرثة األنبياء . إلى

ا   في ىذا البحث  مف قريب أك بعيد .إلى جميع َمف كانكا لي مدد 

 
 ,   الباحث

 أحمد بف صبرؼ   
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 شكر كتقدير
ا يبدُأ كال ينتيي, كلؾ الشكر كمو عمى نعمؾ التي ال ُتعدُّ كال تحصى,  رب لؾ الحمُد حمد 

بيدؾ األمر كمو,  ,, ربي أنت أحقُّ َمْف يشكرمشكارؼ ىذايا رب لكال تكفقؾ ما تسّنى لي إكماؿ 
 . (1)َربِّ َأْكِزْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ ال ِتي َأْنَعْمَت َعَمي  َكَعَمى َكاِلَدي  َكَأْف َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه﴾﴿

سى أمكر ا كثيرة, إاّل الجميل فيك محفكٌر في الذاكرة ال ُينسى, ناإلنساف  في ىذا الحياة ي
قكية محتفظة بأسماء أساتذة  –بعكف هللا  –ستبقى يركيو الحنيف كالكفاء, كذاكرتنا ما زالت ك 

في قسـ المغة  أساتذتي ا حمُّكا كارتحمكا,منميـ, كأدبيـ, كتكاضعيـ, أعبلـ أيلمعت شخصياتيـ, بعم
إبراىيـ  /كبادئ ا ذؼ بدٍء أبتدُغ بالدكتكر . جامعة األقصى اآلداب كالعمـك اإلنسانيةكمية العربية 

أحمد الشيخ عيد . الذؼ كاف لي الشرؼ أف يككف مشرفي في بحثي ىذا, إذ تحمل صابر ا المدة 
خير  ـيجزيييجزيو ك الطكيمة التي قضيتيا في إنجازه, فكاف نعـ المعمـ كالمكجو, فأسأؿ هللا أف 

 الجزاء . 
 ف العرجاجياد يكس /ستاذ الدكتكر األىذا كيطيب لي أف أتقدـ بالشكر الجزيل مف 

المذاف َتك َجا رسالتي المتكاضعِة بتفْضِمِيَما  حسيف مكسى أبك جزر كاألستاذ الدكتكر /
ثَراِئيا ِبُمبلَحظاِتيَما المباركة, أسأُؿ هللَا سبحاَنُو كتعالى أف  كاْقتطاِع جزٍء مف َكقِتيَما لقراَءِتيا كا 

 يرضى.ُيبارَؾ ليما في أكقاِتيَما, كأف يكفَقيما ِلَما ُيحبُّ ك 
متالة / رنا عبد الرحمف النجار ك كأشكر األستاذ بترجمة ممخص البحث  ت مشككرة  ي تفض 

 ميزية .إلى المغة اإلنجمف المغة العربية 
, في المحنة التي كادت أف تعصف بالبحث كمي ا, ككادت  معيكأشكر كل مف كقف 

 تحرمني فرصة الجمكس أمامكـ, شكر ا مف أعماقي . 
خكاني, كأقاربي, ككل مف جمعني القدر بو كأخير ا أتقدـ  بالشكر كخالص الدعاء ألىمي, كا 

أْف يثيبيـ أجر ا  -كعبل جل  -في مسيرتي ىذه, كأعانني كلك بإيماءة, أك كممة طيبة, كأدعك هللا 
, كأشكر ألىمي صبرىـ معي في طكؿ المشكار, كتحمميـ مرارة  عمى ما صنعكا عاجبل  كأجبل 

ا إن   ,أف يجعل ثمرة ىذا االنتظاراالنتظار, عسى هللا  و كلي ذلؾ كالصبر الطكيل خير ا كفبلح 
 كالقادر عميو . 

                                                           

 . 15سكرة األحقاؼ, اآلية  (1)
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 الممخص
 )الجممة التفسيرية في أحاديث كتاب صحيح البخارّي  تناكؿ البحث بالدراسة كالتحميل

 دراسة نحكية داللية( .-
صحيح البخارؼ, إذ جاءت  كتاب تقـك الدراسة عمى تناكؿ الجممة التفسيرية في أحاديث

الحديث عف اإلماـ كخاتمة, تناكؿ الباحث في التمييد  ,كثبلثة فصكؿ ,كتمييد ,في مقدمة
البخارؼ, كصحيحِو, كتعريف الحديث كأنكاعو, كمكقف النحاة مف االستشياد بالحديث النبكؼِّ 

 التفسيرية . الشريف عند تقعيدىـ لمنحك العربي, كالفرؽ بيف الجممة االعتراضية كالجممة
الفصل األكؿ: الجانب النظرؼ, الجممة التفسيرية مف الجمل التي ال محل ليا مف 

 اإلعراب.
 كفيو مبحثيف:

 مفيـك الجممة التفسيرية بناء كتأسيس . -المبحث األكؿ  -
 أقساـ الجممة التفسيرية . -المبحث الثاني  -
 التفسير . حرؼالجممة التفسيرية المجردة مف  -المطمب األكؿ  -
 التفسير )أْف( أك )أؼ( حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب -المطمب الثاني  -

الجانب التطبيقي, مسائل الجممة التفسيرية في أحاديث صحيح البخارؼ, الفصل الثاني: 
 كيتناكؿ المسائل في المباحث اآلتية:

 التفسير . حرؼالجممة التفسيرية المجردة مف  -المبحث األكؿ  -
 التفسير . حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب -الثاني  المبحث -
 الجممة التفسيرية المقركنة بحرؼ التفسير )أْف( . -المطمب األكؿ  -
 الجممة التفسيرية المقركنة بحرؼ التفسير )أّؼ( . -المطمب الثاني  -

 أىمية الجممة التفسيرية الداللية .الفصل الثالث: 
 كداللتيا . رؼ تفسيرحما كاف منيا ببل  -المبحث األكؿ  -
 كداللتيا . حرؼ تفسيرما كاف منيا ب -المبحث الثاني  -

 كأما الخاتمة؛ فقد تضمنت أىـ النتائج التي تكصل إلييا الباحث في بحثو .
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 ةنجميزيبالمغة اإل الممخص 
Abstract 

The research examined by study and analysis The Explanatory Sentence in the 

Hadiths of Al Bukhari Sahih Book: A Semantic, Syntactic Study. 

The study is based on an examination of the explanatory sentence in the Hadiths of Al 

Bukhari Sahih. It includes an introduction, a theoretical framework, three chapters and 

a concluding section. In the theoretical framework, the researcher sheds the light on 

Al Imam Al Bukhari, his Sahih, the definition of Hadith, its types and grammarians’ 

position of the citation from the noble prophetical Hadith, when they set the Arabic 

syntactic rules, in addition to the difference between the parenthetical sentence and 

the explanatory sentence. 

The first chapter: the theoretical part: the explanatory sentence has no syntactic 

explanation. This chapter includes two sections: 

 The first section: the concept of the explanatory sentence: its constitution and 

construction 

 The second section: the parts of the explanatory sentence 

 The first case: the explanatory sentence without an explanation article 

 The second case: the explanatory sentence with an explanation article (that =  أن

or  أي) 

The second chapter: the practical part: the cases of the explanatory sentence in the 

Hadiths of Al Bukhari Sahih. It focuses on the cases in the following sections: 

 The first section: the explanatory sentence without the explanation article  

 The second section: the explanatory sentence with the explanation article 

 The first case: the explanatory sentence with the explanation article (that =أن) 

 The second case: the explanatory sentence with the explanation article (that = 

 (أي

The third chapter: the semantic importance of the explanatory sentence 

 The first section: the sentences without articles and what they stand for 

semantically . 

 The second section: the sentences with articles and what they stand for 

semantically . 

The concluding section includes the most important results which were reached by the 

researcher .
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 :المقدمة
 أكؿ كل مَقاؿ, كمبدأ كل ُسؤاؿ, كلو الحمد في كل مقاـ, َكلو اْلَمّف كاإلفضاؿ,  اْلَحمدُّ 

 الذؼ جعل طمب العمـ في دينو عبادة, كالسائر في طريقو تحفو المبلئكة, الحمد   الحمدُّ 
ـْ َكَرُسكُلُو ﴿ :القائل في كتابو , َكصمى هللا عمى (1)﴾َكاْلُمْؤِمُنكفَ َكُقِل اْعَمُمكا َفَسَيَرى َّللا ُ َعَمَمُك

ُمَحم د الن ِبي أفصح مف نطق بالضاد, كَعمى آلو الطيبيف األخيار َكسمـ َتْسِميم ا, َكِباَّلل ِ سيدنا 
 َحسبَنا َكنعـ اْلَكِكيل, كبعد  نستعيف, َكُىكَ 

 تتككف المغة مف شبكة مف العبلقات التركيبية المتمثمة في, المستكيات الصكتية,
كالصرفية, كالنحكية)التركيبية( كالداللية, كلكل مستكػ كحدات يتألف منيا, كلّما كانت الجممة 
أساس التحميل النحكؼ)التركيبي( شغمت فكر النحكيّيف كالمغكيّيف قديم ا كحديث ا, فانبرت فييا 

 أقبلميـ, فألفكا في أنكاعيا, كجكانبيا التركيبية, كمكاقعيا اإلعرابية, كغير ذلؾ .
الكحدة المغكية ال  إف   فالجممة ىي المنطمق األسػاسي في أؼِّ دراسة لغكية ناجحة, إذْ 

د  مف تركيبيا في جممة لتعطي الداللة, كمف ىنا فقد اطمأف تعطي المعنى المقصكد منفردة , فبل بُ 
الجممة التفسيرية في أحاديث كتاب صحيح البخاري الباحث كانشرح صدره إلى دراسة مكضكع: )

إبراىيـ  / (, كىك مكضكع اقترح عمي  دراستو أستاذؼ المشرؼ الدكتكردراسة نحكية داللية -
أحمد سبّلـ الشيخ عيد, فكجدت نفسي شغكفة بيذا المكضكع فنزؿ منيا منزلة كبيرة , إذ إنو 

الكريـ, كالذؼ حظي بمكانٍة ساميٍة  القرآفيجمع بيف النحك كالحديث الشريف, أفصح الكبلـ بعد 
فو مصدر ا لمعمـك اإلسبلمّية كمِّيا, إال عند النحاة القدماء فالُمتتّبَع لمؤل فات الن حك يِجُدىا فقيرة  بكص

ـْ يمَق حظ ا كافر ا مف االستشياد بو عند التقعيد  في االعتماِد عمى ىذا الن ّصِ النثرؼِّ العظيـ, إذ َل
, فأراد الباحث أف يغكص في أعماؽ ي, كالنص الشعرؼ القرآنلمنحك العربي, إذا ما قيس بالنص 
لمبحث عف ظاىرة  –عز كجل  –أصح الكتب بعد كتاب هللا  دُّ كتاب صحيح البخارؼ, كالذؼ ُيعَ 

االغكية اضطربت أقك  فمنيـ مف أثبتيا كمنيـ  ؛ؿ عمماء النحك فييا, كاختمفت كتباينت تباين ا شديد 
ا  إن يا :مف اإلعراب, كمنيـ مف قاؿ مف أنكرىا بالكمية, كمنيـ مف رفض أف يككف ليا مكضع 

اّل فبل, أال كىي الجممة التفسيرية, ككاف اختيارىا مكضكع ا  ؛بحسب ما تفسره فإف كاف لو فميا كا 
ـِ العربّي .  لمدراسة لما ليا ِمف أىمّية كَكْثَرِة َدَكراٍف في الكبل

 
                                                           

 . 106سكرة التكبة, اآلية:  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

2 


 :أىمية المكضكع -أكاًل 
 , كال سيما في الحديث الشريف .العربيةجممة التفسيرية في المغة ال الكقكؼ عمى (1
 ُتعدُّ ىذه الدراسة إثراء  لؤلطر النظرية المتعمقة بالجممة التفسيرية . (2
تطبيق الدراسة عمى صحيح البخارؼ, يخدـ المغة العربية, كالديف اإلسبلمي, كيزيد المكتبة  (3

 العربية ثراء  ليستفيد منو المتخصصكف .

 :أسباب اختيار المكضكع -ثانًيا 
في كبلـ  ياانكثرة دكر لتـ اختيار الجممة التفسيرية مكضكع ا لمدراسة لما ليا مف أىمية, ك 

لـ تأخذ حقيا مف البحث, كلـ يتطرؽ أحد مف الباحثيف  ن ياأ -عمى حد عمـ الباحث-العرب, ك
 لدراستيا في الحديث الشريف .

 :أىداؼ الدراسة - ثالًثا
لمكشف عف حقيقتيا, كأسرارىا, كأنماطيا في المغة العربية  ؛الكقكؼ عمى الجممة التفسيرية (1

 مف خبلؿ دراسة الحديث الشريف .
 الكقكؼ عمى خصكصية تركيب الجممة التفسيرية . (2
 تحديد الجممة التفسيرية في صحيح البخارؼ, كأنكاعيا مما يسيل الكصكؿ إلييا . (3
 تكضيح الخبلؼ حكؿ الجممة التفسيرية . (4

 :ي كاجيت الباحث خّلؿ فترة بحثوالصعكبات الت -رابًعا 
ندرة الكتب التي تناكلت ىذا المكضكع, كال سيما في صحيح البخارؼ, كما يتعمق بالجممة  (1

 التفسيرية في الحديث الشريف .
 اختبلؼ النحاة في الجممة التفسيرية, ككجكدىا, كمكضعيا مف اإلعراب . (2
 التفسير. حرؼحمل الجممة التفسيرية عمى أكثر مف كجو إعرابي, كخاصة المجردة مف  (3
 حرؼة التفسيرية, خاصة المقركنة بكثير مف النحاة القكاعد التي كضعكىا لمجمم ةمخالف (4

 التفسير )أف( .
 عدد األحاديث الكاردة في صحيح البخارؼ .كثرة  (5
 . اختبلؼ المفسريف حكؿ الحديث الشريف (6
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  :منيج الدراسة -خامًسا 
اقتضت طبيعة الدراسة استخداـ المنيج الكصفي التحميمي اإلحصائي, كالذؼ يعتمد عمى 

ؼ, كصف الجممة التفسيرية, كبياف مكاضعيا المتعددة حسب كركدىا في أحاديث صحيح البخار 
ْرد اإلحصائيِّ ذثـ تحميميا إحصائي ا . فأخ لمكاضع الجممة ت الدراسة عمى عاتقيا أْف تقكـ بيذا الج 

ر مف األحاديث ا لدراسة الظاىرة مكتفي ا بو  ؛التفسيرية , أّما ما تكر  فقد جعمُت األكؿ منيا أساس 
ْرد. َرُه في الج   مف غير أْف ُأكرِّ

عمى  ,كقد بي نُت في ىامش بعض األحاديث األلفاظ الصعبة التي تحتاج إلى تكضيحٍ 
فيد في تكجيو تكال سّيما عندما  ,إْف تطم ب األمر ذلؾ ,الحديث كرد فيياأّنني قد ُأبيِّف الحادثة التي 

 . الظاىرة المغكية
 :الدراسات السابقة -سادًسا 

دمحم ىادؼ  -دراسة نحكية في األحاديث المرفكعة-( الجممة الفعمية في صحيح البخارؼ 1
 ـ.2002, جامعة بابل, العراؽ, "غير منشكرة"العيساكؼ, رسالة ماجستير 

قسميا كفق خبرية الجممة, تحدث الباحث في  ؛مقدمة, كتمييد, كستة فصكؿ جاءت في
المقدمة عف المكضكع, كأسباب اختياره, كالمنيج الذؼ اتبعو في الدراسة, كفي التمييد فقد تناكؿ 
فيو التعريف باإلماـ البخارؼ, كصحيحو, كتناكؿ الباحث في الفصل األكؿ, الجممة الفعمية 

الجمل التي ال محل ليا مف  :ىما صل إلى قسميفحيث جنس فعميا, كقّسـ الفالخبرية المثبتة مف 
اإلعراب, كالجمل التي ليا محل مف اإلعراب, كفي الفصل الثاني تناكؿ الجممة الفعمية الخبرية 
المنفية, كخصص الفصل الثالث لمجممة الفعمية الخبرية المؤكدة, أما الفصل الرابع فعنكنو بالجممة 

نشائية الطمبية في األمر كالنيي كالدعاء, كفي الفصل الخامس تناكؿ الجممة الفعمية الفعمية اإل
كالتمني, أما الفصل السادس فتناكؿ فيو  ,كالتحضيض ,كالعرض ,اإلنشائية الطمبية في االستفياـ

كأسمكب الترجي,  ,الجممة الفعمية اإلنشائية غير الطمبية التي تمثمت في أسمكب المدح أك الذـ
 الرسالة بخاتمة بّيف فييا النتائج التي تكصل إلييا . كختـ

دراسة نحكية داللية, كريـ زنكف الحريثي, رسالة  -الكريـ القرآف( الجممة التفسيرية في 2
 ـ .2005دكتكراه, جامعة المكصل, العراؽ, 

قّسـ الباحث رسالتو إلى مقدمة, كتمييد, كفصميف, كختميا بالنتائج كالتكصيات, تناكؿ 
 حرؼ)الباحث في الفصل األكؿ: الجممة التفسيرية التي ال محػل ليا مف اإلعراب كالمصدرة بػ 
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تفسير(, كقسمو إلى ثبلثة مباحث: تناكؿ المبحث األكؿ منيا الجممة التفسيرية الفعمية الماضية 
ضارعة, ك تناكؿ في المبحث الثاني: الجممة التفسيرية الفعمية األمرية . كتناكؿ في المبحث كالم

الجممة التفسيرية المشتركة : الثالث: الجممة التفسيرية االسمية كالندائية . كتناكؿ في الفصل الثاني
 . كقّسمو إلى ستة مباحث, كختـ البحث بالنتائج كالتكصيات ؛كظيفي ا

ـكنظر ا لما تق فإف  الرِّسالَة اتخذْت ليا ثبلثَة جكانب ىي الجانب النظرؼ, كتمثل في  :د 
كالجانب  ,تأصيل كتأسيس لمجممة التفسيرية, كالجانب الثاني تمثل الربط بيف الجانب النظرؼ 

 التطبيقي  نحكي ا, كالجانب الثالث بياف الداللة لمجممة التفسيرية في النص . 
راسِة ا ـَ الرِّسالِة عمى  ؛إلحاَطُة بالمكضكعِ كلكي يتسّنى لمدِّ َفَقد اقَتَضْت ىذه الَمنَيجي ُة َتْقسي

 َتمييٍد كثبلثة فصكؿ .
 :خطة البحث -سابًعا 

استدعت طبيعة البحث أف ينقسـ إلى مقدمة, كتمييد, كثبلثة فصكؿ, كخاتمة عمى      
 النحك اآلتي: 

 المقدمة: 
اختياره, كأىداؼ الدراسة, كالصعكبات التي  تـ الحديث فييا عف أىمية المكضكع, كسبب

 كاجيت الباحث, كخطة البحث, كمنيجو .
 التمييد: 

تناكؿ الباحث فيو تعريف الحديث الشريف, كالتعريف بالبخارؼ, كصحيحو, كمكقف 
النحاة مف االستشياد بالحديث, خبلؼ النحاة حكؿ الجممة التفسيرية في المغة العربية, كالتبايف 

 التفسيرية كالجممة المعترضة . بيف الجممة
, الجممة التفسيرية مف الجمل التي ال محل ليا مف الفصل األكؿ: الجانب النظري 

 اإلعراب, كينقسـ ىذا الفصل إلى مبحثيف .
 مفيـك الجممة التفسيرية تأصيل كتأسيس . -المبحث األكؿ  -
 أقساـ الجممة التفسيرية . -المبحث الثاني  -
 التفسير . حرؼالجممة التفسيرية المجردة مف  -المطمب األكؿ  -
 التفسير )أْف( أك )أؼ( . حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب -المطمب الثاني  -
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الجانب التطبيقي, مسائل الجممة التفسيرية في أحاديث صحيح البخارؼ, كيتناكؿ الفصل الثاني: 
 المسائل في المباحث اآلتية:

 التفسير . حرؼالجممة التفسيرية المجردة مف  -المبحث األكؿ  -
 التفسير . حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب -المبحث الثاني  -
 الجممة التفسيرية المقركنة بحرؼ التفسير )أْف( . -المطمب األكؿ  -
 الجممة التفسيرية المقركنة بحرؼ التفسير )أّؼ( . -المطمب الثاني  -

 التفسيرية الداللية .أىمية الجممة  :الفصل الثالث
 كداللتيا . حرؼ تفسيرما كاف منيا ببل  -المبحث األكؿ  -
 كداللتيا . حرؼ تفسيرما كاف منيا ب -المبحث الثاني  -

 كتشمل أىـ النتائج, كالتكصيات التي يتكقع أْف يصَل الباحُث إلييا . الخاتمة:
سناد العمـ إلى أىمو؛ فق ,كمف باب االعتراؼ بفضل َمْف سبقنا د اعتمدت في دراستي كا 

ذكرتيا في قائمة المصادر كالمراجع, كاذكر منيا ىنا عمى سبيل الذكر  عدةعمى مصادر كمراجع 
ـ, تحقيق: دمحم بف زىير بف ناصر 2001ال الحصر )صحيح البخارؼ( طبعة طكؽ النجاة, 

 ن ياأ, إضافة إلى الناصر؛ ككاف اختيارؼ ليذه الطبعة الحتكائيا عمى تعميقات مصطفى البغا
ا مف حيث الترتيب كالتبكيب كاإلخراج. إضافة   إلى )الكتاب( لسيبكيو, ك)تفسير الكشاؼ(  جيدة جد 

لمزمخشرؼ, ك)مغني المبيب( البف ىشاـ, ك)مكصل الطبلب إلى قكاعد اإلعراب( لؤلزىرؼ, 
 ك)عمدة القارؼ( لمعيني, ك)إرشاد السارؼ لشرح صحيح البخارؼ( لمقسطبلني . 

ا لمسألة االعتماد عمى  ىنا البد   ا جيد  مف االشارة إلى أمريف, أكليما: أنني كنت منتبي 
ألف نظرة أىل النحك  ؛مصدر قمق كبيربعض المراجع الحديثة, كما كانت ىذه المسألة ِلُتشّكل لي 

إلييا المحدثيف لمجممة التفسيرية كانت أكسع مف تمؾ النظرة لدػ القدماء؛ إذ إف القدماء أشاركا 
عند مطمع حديثيـ عف الحركؼ ك األدكات, إال عند الزمخشرؼ كابف ىشاـ كلكنني كجدتيما قد 
خالفا الضكابط التي كضعكىا في كتير مف األحياف, ثانييما: تفاكت أحجاـ المباحث في الفصميف 

لرسالة الثاني كالثالث؛ إذ إف  جكىر كطبيعة البحث حكمت ذلؾ, كغنٌي عف البياف أف نقكؿ: إّف ا
 (:بسيطأُعدت في ظرؼ يصدؽ عميو قكؿ الشاعر, أبك العرب الصقمي)مف البحر ال

 . ؟ اَب أسًى      كاعجْب ألسكد عيني كيف لـ يشِب شَ  يفَ ال تعجبف  لرأسي كَ        

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

6 


إبراىيـ أحمد سبّلـ الشيخ  /كفي الختاـ أتكجو بالشكر كالعرفاف كاالمتناف ألستاذؼ الدكتكر     
عيد لما قّدمو لي مػف عكف معنكؼ, إذ ما انفؾ يحثني عمى متابعة البحث كالصبر عمى 
مصاعبو, كقد ذلل لي الكثير مػف الصعكبات بآرائو السديػدة كتكجيياتو الصائبة حتى استكػ 

العكف في إنجاز  بحثي ىذا عمى سكقو , فجزاه هللا عني خير الجزاء, ككذلؾ أشكر كل مف مّد يد
 الرسالة سكاء برأؼ أك مشكرة أك مصدر أك دعاء, فجزاىـ هللا خير الجزاء.

إنساف   في بعض ما كتبو, إني رأيت أنو ال يكتب ": عبد الرحيـ البيسانيكبعد,  يقكؿ 
ا في يكمو إال قاؿ في غده: لك غير ىذا لكاف أحسف, كلك زيد كذا لكاف يستحسف, كلك قدـ كتاب  
لكاف أفضل, كلك ترؾ ىذا لكاف أجمل, كىذا مف أعظـ العبر, كىك دليل عمى استيبلء ىذا 

 .) 1)النقص عمى جميع البشر"
أْف يتقب َل رسالتي ىذه كيجعَميا في خدمة الحديث الشريف,  -جل كعبل–كختام ا أسأؿ هللا 

كُيكفِّقني إلى ُطُرؽ الفبلح كال يجعمني مف  ,كالمغة العربية, كأسألو تعالى أْف ُيمبَسيا ثْكَب الّنجاح
 المغتّريف, كالحمد  ربِّ العالميف .

 
 

                                                           

, أرسميا لمعماد يعتذر عف كبلـ لعبد الرحيـ البيسانيإنيا  :ُنسبت ىذه المقكلة خطأ لمعماد األصفياني, كالحق (1)
مصطفى بف عبد هللا كاتب جمبي القسطنطيني المشيكر باسـ حاجي خميفة, كشف الظنكف عف استدركو عميو . 

 . 1/18أسامي الكتب كالفنكف, دار إحياء التراث العربي, بيركت, لبناف 
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 التمييد          

    
 : المكلد, كالنشأة, االسـ, كالنسب .ي اإلماـ البخار -

التصنيف, منيج التصنيف, صحيح البخاري, ماىيتو, سبب -

 مكانتو العممية .

  الحديث الشريف, تعريفو, كأنكاعو .-

 مكقف النحاة مف االستشياد بالحديث .-

 بيف التفسيرية كاالعتراضية . -
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 :التمييد
(, أْف  إف  مف نافمة القكؿ, كأنا أدرُس الجممَة التفسيرية في )أحاديث كتاب صحيح الُبخارؼِّ
أتحدَث عف اإلماـ البخارؼّ,ِ كعف صحيحِو, كعف تعريف الحديث كأنكاعو, كعف مكقف النحاة مف 
االستشياد بالحديث النبكؼِّ الشريف عند تقعيدىـ لمنحك العربي, كعف الفرؽ بيف الجممة 

 عتراضية كالجممة التفسيرية .اال
 :اإلماـ البخاريّ  -أكاًل 

بف المغيرة بف َبْرِدْزَبو, , دمحم بف إسماعيل بف إبراىيـ البخارؼ "أبك عبد هللا  :اسمو-أ 
 .( 1)كقيل: َبْذُدْزَبو, كىي لفظة بخارية, معناىا الزراع"

 :نسبو-ب 
الكاقعة في ببلد ما كراء الن ير, كىي اآلف تقع ( ُبخارػ )فنسبة إلى مدينة "كأم ا الُبخارؼ: 

 . (2)(ُأكزبكستاف)في الجزء الغربي مف جميكرية 
 :الدتوك-ج 

كلد اإلماـ البخارؼِّ في )ُبخارػ( بعد صبلة الُجُمَعة لثبلث عشرة ليمة  خمت مف )شّكاؿ( 
 . (3)سنة أربع كتسعيف كمئة"

 :مشايخو-د 
: " كتبت عف ألِف شيخ أك -رحمو هللا  - يزيد عدد مشايخو عمى األلف شيخ, فقد قاؿ

, كلـ يكف يكتب إال عّمف ُكثق بيـ, كشرطيـ صحة (4)أكثر, ما عندؼ حديث إال أذكر إسناده"

                                                           

ر, ط( شمس الديف دمحم بف أحمد الذىبي,  سير أعبلـ النببلء, تحقيق: شعيب 1) , 11األرنؤكط, صالح الس 
 . 11/24, ك انظر: البداية كالنياية 12/391ـ, 1996مؤسسة الرسالة, بيركت, 

ىػ(؛ انظر: شياب الديف أبي عبد هللا ياقكت البغدادؼ, معجـ  87( افُتِتحت عمى يد ُقتيبة بف مسمـ سنة )2)
 . 1/353ـ, 1977البمداف, دار صادر, بيركت, 

, دار المغرب 1ف عمي البغدادؼ, تاريخ مدينة السبلـ, تحقيق: بشار عكاد معركؼ, ط( أبك بكر أحمد ب3)
 . 2/324ـ, 2001اإلسبلمي, 

( أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني, تغميف التعميق عمى صحيح البخارؼ, تحقيق: سعيد عبد الرحمف 4)
 . 5/389ـ, 1985, المكتب اإلسبلمي, دار عماف, 1القزقي, ط
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 تقاف في طمب الحديث, قاؿ اإلماـ: "لـ أكتب إال عّمف قاؿ: اإليماف قكؿ كعمل",المعتقد, كاإل
ا, ليس فييـ إال  :كقاؿ  . (1)صاحب حديث""كتبت عف ألف كثمانيف نفس 

 :تّلميذه-ق 
؛ كذلؾ لكثرة رحبلتو, كتنقبلتو بيف  ا حصر تبلميذ اإلماـ البخارؼِّ "مف العسير جد 

كقاؿ البخارؼ: "لقيُت , (2)األمصار, كألف العمـ ُحِمل عف البخارؼ كىك لـ يزؿ شاب ا حديث السف"

الشاـ  , "دخمت(3)"لقيتيـ مرات ؛أكثر مف ألف رجل مف أىل الحجاز كالعراؽ كالشاـ كمصر
لى البصرة أربع مرات, كبالحجاز ستة أعكاـ, كال ُأحصي كـ دخمت  كمصر كالجزيرة مرتيف, كا 

 . (4)الككفة كبغداد"
كلعل  أشيرىـ, إبراىيـ بف معقل النسفي, الحسيف بف إسماعيل المحاممي, حماد بف 

جعفر دمحم بف أبي حاتـ , دمحم بف إسحاؽ بف خزيمة, أبك -جزرة-شاكر,  صالح بف دمحم الممقب 
 . (5)كر اؽ البخارؼ, دمحم بف سميماف بف فارس

 :رحّلتو -ك 
ككتب  ,قاؿ الخطيب البغدادؼ: "رحل في طمب العمـ إلى سائر محدثي األمصار

 .  (6)بخراساف كالجباؿ كمدف العراؽ كميا كبالحجاز كالشاـ كمصر"
 
 

                                                           

 . 5/389عميق عمى صحيح البخارؼ, ( تغميف الت1)
, مكتبة الرشد, ( خالد بف منصكر بف عبد هللا الدريس, مكقف اإلماـ بخارؼ كمسمـ مف االشتراط2)

 .1/31الرياض
دمحم بف إسماعيل البخارؼ,  ( دمحم بف عبد الكريـ بف عبيد, ركايات كنسخ الجامع الصحيح لئلماـ أبي عبد هللا3)
 ىػ . 1426لمنشر كالتكزيع, الرياض, , دار إماـ الدعكة 1ط
أبك قتيبة نظر دمحم الفاريابي,  :( أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني, ىدؼ السارؼ مقدمة فتح البخارؼ, تحقيق4)

 . 1289دار طيبة, ص:
 . 31ص: , ( مكقف اإلماـ بخارؼ كمسمـ مف االشتراط5)
 . 2/326( تاريخ مدينة السبلـ, 6)
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 :مصنفاتو-ز 
القدر مف الكتب النفيسة التي أذىمت العمماء ترؾ اإلماـ البخارؼ مف خمفو ثركة عظيمة 

حتى قاؿ أبك أحمد الحاكـ: " لك قمُت: إني لـ أَر تصنيف أحٍد يشبو تصنيفو في الحسف كالمبالغة 
 . (1)رجكُت أف أككف صادق ا في قكلو"
التفسير الكبير, الجامع الصحيح )مطبكع(, الجامع الكبير, العمل, , كلعل  أشير مصنفاتو

 . (2)المسند الكبير, كغيرىـ, كقد جمع أسماء مؤلفاتو الحافع ابف حجر المبسكط. الفكائد,
 :كفاتو  -ح  

كالشدائد القاسية  ,"بعد حياة حافمة بالعطاء كالنفع لممسمميف, لـ تخُل مف بعض المحف
صابت ىذا اإلماـ في آخر عمره, كبعد أف ترؾ اإلماـ البخارؼ لؤلمة اإلسبلمية أغمى أالتي 

يقكؿ عبد القدكس  .(3)الكنكز في عمـ الحديث, بعد ىذا كمو فاضت تمكـ الركح الطاىرة إلى بارئيا"
قرية مف قرػ سمرقند عمى بعد  ؛بف عبد الجبار السمر قندؼ: "جاء دمحم بف إسماعيل إلى خرَتْنؾ

كقد فرغ مف  ,منيا ػ ككاف لو بيا أقرباء فنزؿ عندىـ, قاؿ: فسمعتو ليمة مف الميالي (4)فرسخيف
األرض بما رحبت فاقبضني إليؾ.  صبلة الميل يدعك كيقكؿ في دعائو: الميـ إنو قد ضاقت عمي  
 .(5)قاؿ: فما تـ الشير حتى قبضو هللا تعالى إليو, كقبره بخرتنؾ"

" كتكفي ليمة السبت عند صبلة العشاء, ليمة الفطر, كُدفف يكـ الفطر بعد صبلة الظير, 
 شكاؿ مف سنة سٍت كخمسيف كمائتيف, عاش اثنتيف كستيف سنة, إال ثبلثة عشريكـ السبت لغرة 

يكم ا"
كلـ ُيخمف مف بعده ذرية, فيما ظير لنا, قاؿ الحاكـ: " كأما البخارؼ كمسمـ فإنيما لـ  .(6)

                                                           

 . 5/410صحيح البخارؼ,  ( تغميق التعميق عمى1)
 . 1315-1314( ىدؼ السارؼ, 2)
 . 35, ص: ( مكقف اإلماميف البخارؼ كمسمـ مف االشتراط3)

َي ِبَذِلَؾ أَلف  ؛كاحده َكاْلَفْرَسُخ ِمَف اْلَمَساَفِة اْلَمْعُمكَمِة ِفي اأَلرض مْأخكذ ِمْنُو. َكاْلَفْرَسُخ: َثبَلَثُة َأمياؿ َأك ِست ةٌ  (4) ُسمِّ
أبك الفضل جماؿ الديف َصاِحَبُو ِإذا َمَشى َقَعَد َكاْسَتَراَح ِمْف َذِلَؾ كَأنو َسَكَف, َكُىَك َكاِحُد اْلَفَراِسِخ؛ َفاِرِسيٌّ ُمَعر ٌب . 

, المعركؼ بابف منظكر األفريقي, لساف العرب, دار صادر, بيركت  . 3/44, دمحم بف مكـر
 . 2/357ة السبلـ, ( تاريخ مدين5)
 . 2/324( المرجع السابق, 6)
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, كلـ يذكر أحد أنو ترؾ ذرية مف بعده (1)يعقبا ذكر ا"  -, كلـ تذكر كتب التراجـ أنو تزكج أصبل 
 . - أبا عبد هللا كجزاه عف اإلسبلـ كالمسمميف خير الجزاء رحـ هللا

 :كتاب صحيح البخاريِّ  - ثانًيا
الجامع الصحيح, أشير كتب البخارؼ, بل أشير كتب الحديث النبكؼ قاطبة, ىك كتابو 

ـَ  -"الجامع الصحيح المسند مف حديث رسكؿ هللا  كسننو كأيامو", كىك  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
المعركؼ بػ "الجامع الصحيح" أك "صحيح البخارؼ", كُيَعدُّ أكؿ كتاب ُصنف في الحديث الصحيح 

 -تعالى–المجرد, كقد قاؿ فيو اإلماـ البخارؼ: "كما أدخمت فيو حديث ا إال بعدما استخرت هللا 
 . (2)كصميت ركعتيف, كتيقنت صحتو"

 :سبب التأليف -أ 
يذكر البخارؼ السبب الذؼ جعمو ينيض إلى ىذا العمل, فيقكؿ: "كنت عند إسحاؽ ابف 

ـَ  -راىكيو, فقاؿ: لك جمعتـ كتاب ا مختصر ا لصحيح سنة رسكؿ هللا  فكقع  ؛-َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
 . (3)"مبي, فأخذت في جمع الجامع الصحيحذلؾ في ق

 :مدة تصنيفو -ب 
حيح لست  عشرة سنة:" -هللا رحمو  -قاؿ البخارؼُّ   . (4)" صن فُت الجامع الص 

 :مكضكع الكتاب -ج 
: "ما أدخمُت في كتابي  حيح حت ى ال ( الجامع)قاؿ البخارؼُّ إال  ما صّح, كتركُت مف الص 

حيح أكثر"كقاؿ: "لـ أخرِّج في ىذا  ,(5)يطكؿ" ا, كما تركُت مف الص   . (6)الكتاب إال  صحيح 

 
 
 

                                                           

أحمد بف فارس  :, تحقيق1( أبك عبد هللا دمحم بف عبد هللا النيسابكرؼ, معرفة عمـك الحديث ككمية أجناسو, ط1)
, بيركت,  , دار ابف حـز  . 224 :ـ ص2003السمـك

 . 2/327, تاريخ مدينة السبلـ, 1309فتح البارؼ, مقدمة  ىدؼ السارؼ ( 2)
 . 1/4( فتح البارؼ, 3)
 . 1309 ( ىدؼ السارؼ, ص:4)
 . 10( المرجع السابق, ص: 5)
 . 10( المرجع السابق, ص: 6)
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 :منيج البخاري في كتابو )الجامع( -د 
ا بكتاب: َبدء الكحي, مختِتم ا ( الجامع)رت ب اإلماـ البخارؼ األحاديث عمى الكُتب مفتتح 

ـ  إف  ىذه الكتب يحتكؼ كلٌّ منيا عمى أبكاٍب متناسقٍة في  كتحت كلِّ , (1)إيرادىابكتاب: الت كحيد, ث
 . باٍب عدٌد مف األحاديث

 :عدد أحاديث الجامع -ق 
رات: ) بلح كالن ككؼ عدد أحاديثو مع المكر  ( حديث ا, كبحْذؼ 7275عند ابف الص 

رات )  .(2)( حديث ا4000المكر 
 :مكانة الجامع الّصحيح العممية -ك 

عمى أف  أصح   -رحميـ ّللّا تعالى  -: " ات فق الُعمماء -رحمو هللا  -قاؿ اإلماـ الّنككؼ 
حيحاف: البخارؼ كمسمـ, كتمق تيما األّمُة بالقبكؿ, ككتاب البخارؼ  القرآفالكتب بعد  العزيز الص 

يما, كأكثرىما فكائد كمعارؼ ظاىرة كغامضة, كقد صح  أف  مسمم ا كاف مم   ف َيستفيد مف أصحُّ
الُبخارؼ, كيعترُؼ بأن و ليس لو نظير في عمـ الحديث, كىذا ال ذؼ ذكرناه مف ترجيح كتاب 

 .(3)كأىل اإلْتقاف كالحذؽ " ,البخارؼ ىك المذىُب المختار ال ذؼ قالو الجميكر

 :الحديث كأنكاعو -ثالًثا         
 . (4)خبلف ا القياس, نقيص القديـ, كتجمع عمى )أحاديث( الَحِديث لغة  

الحديث الصحيح: "فيك الحديث المسند الذؼ يتصل إسناده بنقل العدؿ الضابط إلى منتياه كال 
 .(5)يككف شاذ ا كال معمبل  "

 
                                                           

لخ ص الحافع ابف حجر كبلـَ شيخو الُبمقيني في ذكر تناُسب تْرتيب األبكاب في .  1269, ىدؼ السارؼ ( 1)
 "ىدؼ الّسارؼ" .

نكر الديف عستر, ص:  :رؼ, عمـك الحديث البف الصبلح, تحقيقأبك عمرك عثماف بف عبد الرحمف الشيرزك  (2)
20 . 
محيي الديف أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككؼ, شرح الن ككؼ عمى صحيح مسمـ, بيت األفكار الدكلية,  (3)

 . 18 :. كانظر: عمـك الحديث مقدمة ابف الصبلح ص21الرياض, ص: 
, مادة )حدث(. كأحمد بف دمحم بف أحمد الحمبلكؼ, شذا العرؼ في فف الصرؼ, دار 2/133(  لساف العرب, 4)

 .  105الكياف لمطباعة كالنشر, الرباط, ص: 
 . 12-11 :(  عمـك الحديث مقدمة ابف الصبلح, ص5)
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 :مكقف النحاة مف االستشياد بالحديث -رابًعا 
الكريـ, في التقعيد لمعمكـ اإلسبلمية  القرآفُيَعدُّ الحديث النبكؼ الشريف األصل الثاني بعد 

كميا, ككاف أغمب الظف أف يككف كذلؾ في االحتجاج النحكؼ كالصرفي, لكّف كثير ا مف أئمة 
النحك كالصرؼ المتقدميف كالمتأخريف لـ يفعمكا ذلؾ, كلـ يعتدكا بالحديث كمصدر مف مصادر 

ا, كَ  ف كرد في كتبيـ كرد بشكل قميل جد  َرَد كشاىد ثانكؼ لتقكية الشاىد األساسي استنباط النحك, كا 
خديجة الحديثي: "أما  /كليس كشاىد يقعد أك ُتستنبط منو قاعدة نحكّية أك صرفية, تقكؿ د

ا إذا ما قيس باآلخريف"  . (1)الحديث فقد كاف احتجاجيـ بو قميبل  جد 
مـ النحك المستقرئيف "الكاضعيف األكليف لع فيقكؿ: ؛كُيِقرُّ بيذه الحقيقة ابُف حّياف النْحكؼّ 

لؤلحكاـ مف لساف العرب كأبي عمرك بف العبلء, كعيسى بف عمر, كالخميل, كسيبكيو مف أئمة 
البصرييف . كالفراء, كعمي بف المبارؾ األحمر, كىشاـ الضرير مف أئمة الككفييف, لـ يفعمكا ذلؾ 

ليـ كنحاة بغداد, كأىل كتبعيـ عمى ىذا المسمؾ المتأخركف مف الفريقيف, كغيرىـ مف نحاة األقا
 .(2)األندلس"

كلعل  أسباب عزكؼ أىل النحك عف االستشياد بالحديث ما أكرده السيكطي في كتابو 
 االقتراح بقكلو:
َصم ى هللُا  -"أف الركاة جكزكا النقل بالمعنى, فتجد قصة كاحدة قد كردت في زمانو  -أكال  
ـَ   .(3)ميعيا"لـ تنقل بتمؾ األلفاظ ج -َعَمْيِو َكَسم 

ألف  كثير ا مف النحاة كانكا غير عرب  ؛"أنو كقع المحف فيما ُركؼ مف الحديث-ثاني ا 
 (4)بالطبع, كال يعممكف لساف العرب بصناعة النحك, فكقع المحف في كبلميـ كىـ ال يعممكف ذلؾ"

                                                           

كاإلعبلـ, (  خديجة الحديثي, مكقف النحاة مف االحتجاج بالحديث, دار الرشيد لمنشر, منشكرات كزارة الثقافة 1)
 . 5الجميكرية العراقية, ص

 . 44ـ, ص: 2006, دار البيركتي, 2(  جبلؿ الديف السيكطي, االقتراح في أصكؿ النحك, ط2)
 السبب ىك بالمعنى الركاية , كىذا ما ذىب إليو ابف الضائع, بالقكؿ: تجكيز44 (  المرجع السابق, ص:3)

 , كصريح القرآف عمى ذلؾ في كاعتمدكا بالحديث, المغة إثبات االستشياد عمى  كسيبكيو  األئمة في ترؾ عندؼ
 المغة فصيح إثبات في اأَلكلى لكاف الحديث, في بالمعنى النقل بجكاز العمماء تصريح كلكال العرب, عف النقل
ـَ  -النبي  كبلـ  العرب . أفصح ألن و ؛-َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
 . 44(  المرجع السابق, ص: 4)
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تمؾ كعند الحديث عف الحديث النبكّؼ الشريِف نجد أنفسنا أماـ قضّيِة االحتجاِج بو, 
القضية الشائكة التي اعتركْت فييا األقبلـُ, كتناصت فييا الحجُج, ككاف أىل النحك فييا طكائَف 

طائفة  ارتضْت االحتجاَج بو, بل قّدمْتُو عمى المركّؼ مف أشعار العرِب ككبلِميا, كطائفة   :ثبلث
عاجـُ الذيف ال يقيمكف العربية, امتنعْت مف ذلؾ بحّجِة أّنو مركؼٌّ بالمعنى, كأّف ركاَتُو َكُثَر فييـ األ

كطائفة  تكسطْت فرأت االحتجاج بما ُعرؼ اعتناُء ناقِمِو بمفِظِو لمقصكٍد خاّصٍ دكف ما كانت 
 .( 1)العنايُة منصرفة  لمعناه فحسبُ 

 :المانعيف مطمًقامذىب  –أكاًل 
كذلؾ ألف  , كتمميذه أبك حياف األندلسي؛ (2)كيمثل ىذا المكقف أبك الحسف بف الضائع

النحاة األكائل مف الِمْصَريف: البصرة كالككفة لـ يحتجكا بشيء منو, كأف الركاة جكزكا النقل 
 . (3)كانكا غير عرب بالطبع, فكقع المحف في نقميـ بالمعنى, كأف  كثير ا مف ركاة الحديث

كقد عاب أبك حياف عمى ابف مالؾ ما فعمو مف استشياد بالحديث, فقاؿ في شرح 
التسييل: " قد أكثر ىذا المصنف مف االستدالؿ بما كقع في األحاديث عمى إثبات القكاعد الكمية 

ا مف المتقدميف كالمتأخريف سمؾ ىذه الطريقة غيره "  . (4)في لساف العرب, كما رأيت أحد 

  ا:مذىب المجكزيف مطمقً  -ثانًيا
دمحم بدر األنصارؼ, ككعمى رأسيـ ابف مالؾ, كرضي الديف اإلسترابادؼ, كابف ىشاـ 

الدماميني, كاألشمكني, كالبغدادؼ, كغيرىـ كثير, كقد لخص السيكطي مذىب ابف مالؾ في  الديف

                                                           

انظر في تفصيل ىذه المذاىِب كأربابيا كحججيـ: خديجة الحديثي, مكقف النحاة مف االحتجاج بالحديث  ( 1)
-307. كدمحم دارؼ حمادؼ, الحديث النبكؼ الشريف كأثره في الدراسات المغكية كالنحكية:  29-19الشريف 

 . 5االقتراح, ص ,, كالسيكطي136-104الحديث النبكّؼ في الّنحك العربي: محمكد فجاؿ, , ك 371
ىك نحكؼٌّ  .بابف الضائع ىػ(, ُعِرؼَ  680)ت  أبك الحسف عمي بف دمحم بف عمي بف يكسف اإلشبيمي الكتامي(2)

ه المؤرِّخكف مف رجاؿاالشبيمية أندلسي مف انظر: ترجمتو في كتاب, خير  .النحك في المدرسة األندلسية , كَيُعدُّ
 . 4/333ـ, 2002, دار العمـ لممبلييف, بيركت, لبناف, 15الديف الزركمي, األعبلـ, ط

 . 45 – 43ص: (  االقتراح, 3)
 . 44( السابق, ص:4)
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, فإف لـ القرآففقاؿ: " كاف أمة في االطبلع عمى الحديث؛ فكاف أكثر ما يستشيد ب االحتجاج
 . (1)ب"يكف فيو شاىد عدؿ إلى الحديث, فإف لـ يكف فيو شاىد عدؿ إلى أشعار العر 

 :التكسط بيف المنع كالجكاز –ًثا ثال
مطمق ا,  ,  فمـ يمنعكا االستشياد(3)كالسيكطي ,(2)كيمثل ىذا المكقف مف النحاة الشاطبي
نما قالكا بجكاز االستشياد , -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ  -بما ثبت لفظو عف النبي  كلـ يقبمكه مطمق ا, كا 

 قرائف تدؿ عمى أنو لـ يقع فيو تصرؼ مف الركاة؛ كأف يككف الحديثكذلؾ مف خبلؿ ضكابط, أك 
ىذا مف  الشاطبي مما يعتني الركاة بنقل ألفاظو لمعنى خاص فيو, كنحك ذلؾ, كقد استثمر رأؼَ 

الباحثيف المحدثيف الشيُخ دمحم الخضر حسيف بعد جكالت لو مع المانعيف كالمجكزيف, كارتأػ أف 
, ثـ قرر (4)بو في المغة يث التي ال ينبغي االختبلؼ في االحتجاجيستشيد بأنكاع مف األحاد

مجمع المغة العربية بالقاىرة بعد مناقشتو لممسألة كاستفادتو مما قدمو الشيخ دمحم الخضر حسيف 
 ببعض األحاديث في أحكاؿ خاصة . جكاز االحتجاج

ه يجب أف  كيمكف أف نخرج مف ىذا العرض برأؼ: أف َقبكَؿ االستشياِد بالحديث كَرد 
ينبنَي عمى تخريجو كدراسة أسانيده كتتبُّع ألفاظو كركاياتو, فإذا ظير مف خبلؿ ذلؾ أنو محفكٌظ 

ـَ  -النبي  عف في الحديث أك َمف دكنو ممف ُيحَتج بكبلمو في المغة, كأف   -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
ال فبل .  -يتفَق الركاة جميعيـ أك أكثرىـ عمى لفظو   فإنو يصحُّ أف يستشيد بو, كا 

 :بيف التفسيرية كاالعتراضية -ًعاراب
قد يظف ظاٌف أف الجممة التفسيرية, كالجممة االعتراضية كجياف لعممة كاحدة, كالحق يقاؿ 

مختمفتاف, لكل جممة منيما قكانيف كقكاعد تحكميا كتفصميا عف الجممة األخرػ, نيما جممتاف إ
 , كفي ىذا المكضع سنبّيف أىـ الفكارؽ بيف ىاتيف الجممتيف:اكعف باقي الجمل مف مشابياتي

 
                                                           

( السيكطي, بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة, تحقيق: محمكد أبك الفضل إبراىيـ, مطبعة عيسى 1)
 . 1/134, 1الحمبي, ط

أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى الشاطبي, المقاصد الشافية في شرح الخبلصة الكافية, تحقيق: عبد الرحمف بف  (2)
 . 402/ 3عثيميف, جامعة أـ القرػ, السعكدية, سميماف ال

 . 74االقتراح, ص:  (3)
, المكتب اإلسبلمي ك مكتبة دار الفتح, دمشق 2دراسات في العربية كتاريخيا, طدمحم الخضر حسيف,  (4)

 كما بعدىا . - 166ـ, 1960
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 مف حيث التعريف: -أ     
 الجممة االعتراضية: 

ا, االعتراض لغة   كالخشبة المعترضة في , المنع, يقاؿ: "اعترض الشيء, صار عارض 
 . (1)أؼ: حاؿ دكنو" ؛اعترض الشيء دكف الشيء :النير, يقاؿ

قاؿ ابف فارس: "إف مف سنف العرب أف يعترض بيف الكبلـ كتمامو, كبلـ ال يككف إال 
ا "  .  (2)مفيد 

 . (3)كىذا المعترض ىك ما اصطمح عمى تسميتو بالجممة االعتراضية
كالجممة المعترضة "ىي عبارة عف جممة تعترض بيف كبلميف تفيد زيادة في معنى غرض 

كليست الجممة  ,(5), "كعند النحاة: جممة صغرػ تتخمل جممة كبرػ عمى جية التأكيد"(4)المتكمـ"
المعترضة مف حشك الكبلـ في شيء, برغـ أف  أبا ىبلؿ العسكرؼ قد عدىا مف الحشك المحمكد 

, فكأنو رأػ أف فصل (7), إال أنو عاد فعقد لبلعتراض باب ا قائم ا برأسو (6)صناعتيففي كتابو ال
, " إال أف (8)االعتراض عف الحشك أفضل, ككذلؾ قاؿ السكاكي عف االعتراض: "كيسمى الحشك"

                                                           

 . 374ـ, ص 1989بيركت, دمحم بف أبي بكر بف عبد القادر الرازؼ, مختار الصحاح, مكتبة لبناف,  (1)
, دار الكتب 1أبك الحسف أحمد ابف فارس, الصاحبي في فقو المغة العربية كسنف العرب في كبلميا, ط (2)

  .190ـ, ص: 1997العممية, بيركت, لبناف, 
أؼ: المعترض بيا,  ؛عمى أنو مف باب الحذؼ كاإليصاؿ –يجكز القكؿ: الجممة المعتَرضة بفتح الراء  (3)

ا مجازي ا. انظر: أبك بكر الشنكاني, حاشية  –بكسر الراء  –ضة كالمعتر  مسندة إلى الضمير المستتر فييا إسناد 
 . 1/93, مطبعة النيضة, تكنس, 2الشنكاني عمى شرح مقدمة اإلعراب البف ىشاـ, ط

, دار كمكتبة اليبلؿ, 1تقي الديف أبي بكر عمي, المعركؼ ابف حجة الحمكؼ, خزانة األدب كغاية األرب, ط (4)
 . 1/280ـ, 1987بيركت, 

, تحقيق: أبي الفضل الدمياطي, دار الحديث, القرآفبدر الديف دمحم بف عبد هللا الزركشي, البرىاف في عمـك  (5)
 . 656القاىرة,  

أبك ىبلؿ الحسف بف عبد هللا العسكرؼ, الصناعتيف, تحقيق: عمي دمحم البجاكػ, دمحم أبك الفضل إبراىيـ,  (6)
 . 49 – 48ـ, دار احياء الكتب العربية,  ص: 1952, 1ط
 . 394, ص: مرجع السابقال (7)
, ط (8) العممية, بيركت, , دار الكتب 2أبك يعقكب يكسف ابف أبي بكر دمحم بف عمي السكاكي, مفتاح العمـك

 . 428ـ, ص: 1987لبناف, 
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كيفيد زيادة في غرض  ,االعتراض يخدـ المعنى الفرؽ بيف الحشك كاالعتراض كاضح, إذ إف  
 . (1)ـ, في حيف يؤتى بالحشك إلقامة الكزف ال غير"المتكمـ كالناظ
المسند كالمسند إليو  :-ىنا–كليس المراد بالكبلـ  –تأتي في أثناء الكبلـ  إن يا :كالقكؿ

, سكاء أكانا مفرديف, -فاصمة بيف متبلزميف –فقط, بل جميع ما يتعمق بو مف الفضبلت كالتكابع 
ا كبيان ا, لنكتة سكػ دفع  ـإلفادة الكبلـ تقكية, أمعنى, كذلؾ لكانا جممتيف متصمتيف  ـأ إيضاح 

كعرفيا الزركشي, بقكلو: "ىك أف يؤتى في أثناء الكبلـ, أك كبلميف متصميف معنى,  (2)اإليياـ
لنكتة,  بشيء يتـ الغرض األصمي بدكنو, كال يفكت بفكاتو, فيككف فاصبل  بيف الكبلـ أك الكبلميف
تككف  ثـ يقكؿ: كقاؿ الشيخ عز الديف في أماليو: الجممة المعترضة تارة تككف مؤكدة, كتارة

إما أال تدؿ عمى معنى زائد عمى ما دؿ عميو الكبلـ, بل دلت عميو فقط, فيي  ن ياأل ؛مشددة
ما أف تدؿ عميو كعمى معنى زائد, فيي مشددة   . (3)"مؤكدة , كا 

 الجممة التفسيرية:
أقدـ تعريف كقف عميو الباحث ىك البف مالؾ إذ قاؿ: ىي الجممة " الكاشفة لحقيقة ما 

 .(5)كافقو في ىذا التعريف أبك حياف األندلسي . ك(4)تميو, مّما يفتقر إلى ذلؾ "
ا إلى  ا عّما رسمو ابف مالؾ سكػ أنو أضاؼ قيد  كلـ يذىب ابف ىشاـ األنصارؼ بعيد 

ب عف قكاعد اإلعراب: "ىي الكاشفة لحقيقة ما تميو, كليست الحد, فقاؿ في كتابو اإلعرا
فقاؿ: "ىي الفضمة الكاشفة لحقيقة ما  ,في حيف قّدـ القيد أكال  في كتابو مغني المبيب .(6)عمدة"
 . (7)تميػو"

                                                           

 . 2/280خزانة األدب كغاية اإلرب,  (1)
. كانظر: 1/335أبك الفتح عثماف ابف جني, الخصائص, تحقيق: دمحم عمي النجار, المكتبة العممية,  (2)

 . 432/ 2األنصارؼ, ابف ىشاـ, مغني المبيب, 
 . 656, ص: القرآفالبرىاف في عمـك  (3)
الديف ابف مالؾ, تسييل الفكائد كتكميل المقاصد, تحقيق: دمحم كامل بركات, دار الكاتب العربي  جماؿ (4)

 . 113 ـ, ص:1968 ,لمطباعة كالنشر, ليبيا
ـ, 1998, مكتبة الخانجي, القاىرة, دمحم أبك حّياف األندلسي, ارتشاؼ الضرب, تحقيق: رجب عثماف (5)
2/274. 
 دار ,1ط عمي فكدة نيل, تحقيق: رؼ, اإلعراب عف قكاعد اإلعراب,جماؿ الديف بف ىشاـ األنصا (6)

 . 46, ـ1982جدة,  ,األصفياني
 . 2/446ك دمحم عمي حمد هللا,  ,جماؿ الديف بف ىشاـ األنصارؼ,  مغني المبيب, تحقيق: مازف المبارؾ  (7)
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أك قل: ىي مركٌب إسنادؼ يتصف باإلفادة المعنكية ُيقحـ بعد جممة ُيزيل إبياميا كيزيدىا 
ا كبيان ا كضكح 
(1) . 
 :الجممة االعتراضية –مف الناحية التركيبة  -ب 

يتككف أسمكب االعتراض مف كحدات لغكية متعددة, كىي ما يميز أسمكب االعتراض عف 
 ب كفق النمط اآلتي:ترتإذ نجده يتككف مف ثبلث كحدات لغكية ت"غيره مف التراكيب األخرػ, 

 كحدة لغكية بعدية . االعتراض + كحدة لغكية قبمية + أسمكب االعتراض =
الكحدة المغكية, كما ىك معمكـ, إما أف تككف تامة مفيدة يحسف السككت عمييا, متكفرة 

ما أف تككف ناقصة البنى  –الكممات  –المعنى مف البنى  عمى جميع ما يتطمبو إليضاحو, كا 
ما أف تككف مشتممة عمى لفظة كاحدة. كانطبلق ا مف  فينجـ عف ذلؾ نقص في المعنى حتم ا, كا 

كمف معنى االعتراض المشار إليو سابق ا, يمكف أف أقدـ تصكر ا عام ا لتركيب كل  ,مةسم  ىذه المُ 
 . (2)كحدة لغكية مف الكحدات الثبلث لمككنة ألسمكب االعتراض

"أؼ:  إف ىاتيف الكحدتيف اشترط فييما التبلـز إما نحكي ا؛ ؛نبدأ بالكحدتيف القبمية كالبعدية
بية تتحقق في التعبير, نحك: اإلسناد كالشرط كاإلضافة, العبلقات اإلعرابية التي ىي صبلت تركي

 (3)كالتبعية بكصف أك بدلية أك عطف  أك تككيد ... كالتقييد بمفعكلية أك حالية أك زماف أك مكاف"
, كىذا يعني أف الكحدة القبمية مفتقرة إلى الكحدة البعدية, كىذه (4)أك غيرىا مف العبلقات اإلعرابية

ا–األخيرة مفتقرة  ا  :أؼ ؛إلى سابقتيا لتككيف كبلـ نحكؼ كامل -أيض  " ما تضمف مف الكمـ إسناد 
ا لذاتو" ا مقصكد  انفراد الكحدة المغكية في أسمكب االعتراض ال يشكل كبلم ا نحكي ا.  إف   , إذ(5)مفيد 

                                                           

 . 23 – 22الفصل األكؿ, ص  البحث نفسو, انظر:  في التعريف كتفصيمو,  (1)
الجمل التي ال محل ليا مف اإلعراب ككظائفيا اإلببلغية ) الجممة االعتراضية, كالجممة اليزيد بمعمش,  (2)

دراسة تطبيقية في سكرة البقرة, رسالة ماجستير "غير منشكرة", كمية اآلداب كالعمـك  (التفسيرية, كجممة الصمة
 . 66ـ, ص: 2007-2006الجزائر,  –باتنة  -اإلنسانية, جامعة الخضر

لكنجماف, القاىرة,  –, الشركة المصرية العالمية لمنشر 1فخر الديف قباكة, التحميل النحكؼ أصكلو كأدلتو, ط (3)
 . 166ـ, ص: 2003

؛ الذؼ يضـ االفتقار  -عمى حد تعبير تماـ حساف –أك ىي  (4) عبلقات التضاـ االيجابية المتمثمة في التبلـز
المناسبة. انظر: تماـ حساف, العربية معناىا كمبناىا, دار الثقافة, الدار كاالختصاص, كفي التكارد, الزؼ يضـ 

 كما بعدىا . 216ـ, ص: 1994البيضاء المغرب, 
, تحقيق: عبد هللا السيد, دمحم بدكؼ المختكف, 1جماؿ الديف دمحم بف عبد هللا ابف مالؾ, شرح التسييل, ط (5)

 . 1/5ـ, 1990ىجر لمطباعة كالنشر, 
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بطاؿ :أؼ ؛أك معنكي ا  كأف يككف بينيما عبلقة تفسير كبياف, أك عبلقة سببية, أك عبلقة نقض كا 
أك عبلقة شرطية مدلكؿ عمييا بالتركيب ال باألداة, أك عبلقة تعقيب كترتيب, أك عبلقة إجابة عف 
ا سؤاؿ, فيذا يعني أف كل كحدة لغكية أنبأت عف معنى, كالمعنى ال يككف إاّل بعد تماـ التركيب إذ  

 . (1)جممة فأكثر" :أؼ ؛فكل كحدٍة تركيٌب تاـ مستقل بنفسو, فيي كبلـ
 فسيرية:الجممة الت

 نقسـ الجممة التفسيرية تركيبي ا إلى نمطيف اثنيف:تالنمط التركيبي لمجممة التفسيرية, 
 النمط األكؿ: -

رة ضمني ا  حرؼالجممة التفسيرية المجردة مف  التفسير, يرتبط ىذا المكف مف الجمل المفسِّ
ؼ تربطو بالجممة ذال حرؼ التفسيربما يفسره, بحيث يككف المركب اإلسنادؼ المفسر خالي ا مف 

رة, كُيعتمػُد المعنى إضافة إلى الدكر الكظيفي داخل التركيب كأساسيف في تحديد ىذا  المفس 
كأزاؿ ابيام ا ُحكـ لو بالتفسير ,يضاحيةإالضرب مف الجمل, فإْف َأّدػ كظيفة 

(2) . 
 جممة مستقمة بذاتيا +كحدة لغكية متكاممة معن ى كتركيب ا  = حرؼ التفسيرالجممة التفسيرية المجردة مف 
 :النمط الثاني

 تفسير: حرؼالجممة التفسيرية المسبكقة ب
ترتبط الجممة التفسيرية في ىذا النمط بنيكي ا بما قبميا بأحد حركؼ التفسير, أك ما ُيعرؼ 

 .ك )َأْؼ(  (َأفْ ). كعدد الحركؼ التي أجمع عمييا النحاة اثناف, ىما: (3)بحركؼ العبارة
 جممة مستقمة بذاتيا تفسير + حرؼ كحدة لغكية متكاممة معًنى كتركيًبا + الجممة التفسيرية

 .مف ناحية النكتة في االستخداـ: النكتة مف االعتراض  -ج 
ما الفائدة مف االعتراض؟ أك بعبارة القدماء, ما النكتة في االعتراض؟ ىذه الجممة ال تأتي 

ال "تفكؾ" المعنى العاـ )السياؽ(, بل تزيد  إن ياعبث ا, إنما ليا أغراض ببلغية كداللية بالغة القكة, 
ماء النحك الكريـ, كحاكؿ كثير مف عم القرآفمف جماؿ المغة كاألسمكب, كردت بشكل كبير في 

حصر فكائدىا, كذلؾ بحصر النكت التي يأتي مف أجميا, كلكف ما تطمئف إليو النفس, أف غرض 

                                                           

 . 67التي ال محل ليا مف اإلعراب ككظائفيا اإلببلغية, ص: الجمل  (1)
 .39المبحث الثاني, أنكاع الجممة التفسيرية, ص  :انظر  (2)
أطركحة دكتكراه(, ) -دراسة نحكية داللية -الجممة التفسيرية في القرآف الكريـكريـ زنكف داكد الحريثي,   (3)

 . 124ـ, ص:2005المكصل, العراؽ, "غير منشكرة", مجمس كمية اآلداب, جامعة 
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االعتراض ينبع مف السياؽ, إذ ال حاجة في حصر أغراض االعتراض بنكت معينة, ثـ نقكـ بعد 
بقي لكل نص خصكصيتو, كندعو النصكص لتدخل تحت ىذا الغرض, أك ذاؾ بل نُ  تحميلذلؾ ب
 عف نفسو, كعّما أعطاه لو االعتراض مف فائدة .يفصح 

 الجممة التفسيرية:
إبياـ كغمكض عما تفّسره, فمك كاف مجمبل  تفصمو, كلك كاف  ةتأتي الجممة التفسيرية إلزال

 محذكف ا تفسره .
"لعل  الفرؽ الجكىرؼ بيف الجممة التفسيرية كالجممة االعتراضية, أف  االعتراضية ىي 
عبارة عف نمط أسمكبي؛ بمعنى أنو ظاىرة تركيبية تخضع لقكانيف لغكية تتكلد عنيا أغراض 

كثيرة كمتعددة حتى  ن ياأكسنرػ , ةكحاجيات يمكف أف نسمييا: مقاصد أسمكبية أك معاني إببلغي
ضمنيا التفسير, مما يعني أف ىذا األخير معنى إببلغي )مقصد أسمكبي( تتكخاه عقكؿ كاف مف 

 .(1)المبدعيف, كتميج مف أجمو ألسنة المتكمميف"
" يبدك أف مفيكـ التفسير  كقد أكمأ الدكتكر عز الديف مجدكب إلى ىذا إيماء  لطيف ا بقكلو:

كبيرتيف مف كحدات تحميل النصكص ال تعمق مفيكـ ببلغي يدؿ عمى ارتباط معنكؼ بيف كحدتيف 
, فجعمو مفيكم ا ببلغي ا, كالمعنى الببلغي عادة ما تتيح لو المغة مف (2)تركيبي أك إعرابي بينيما"

 نفسيا سببل  عدة, طرائق كثيرة يؤدػ بيا .

                                                           

 . 88الجمل التي ال محل ليا مف اإلعراب ككظائفيا اإلببلغية, ص:   (1)
عز الديف مجدكب, المنكاؿ النحكؼ العربي قراءة لسانية جديدة, كمية اآلداب سكسة, الجميكرية التكنسية,  (2)

 . 160ص: 
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 الفصل األول

 . كتأسيس بناء  في المفيـك 
 

 أكاًل: الجممة العربية لغًة كاصطّلًحا .  

 . : التفسير لغة كاصطّلًحاثانًيا  

 ثالًثا: مصطمح الجممة التفسيرية لغًة كاصطّلًحا.  

 : بيف عمـ التفسير كالجممة التفسيرية .رابًعا  

 ا: الجممة التفسيرية في تراث النحاة .خامسً   

 الجممة التفسيرية  .ا: رابط سادسً   

 ا: المحل اإلعرابي لمجمل.سابعً   

 . الجممة التفسيرية ال محل ليا مف اإلعراب: ثامًنا  

 ا: داللة مصطمح الجممة التفسيرية . تاسعً  

 ا: بيف الجممة التفسيرية كمشابياتيا .عاشرً  

 . أنكاع الجممة التفسيرية: أحَد عشرَ   

 المجردة مف حرؼ التفسير, المقركنة بحرؼ تفسير .  
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لعل  الصكاب ُيمزمنا قبل الكلكج في دراسة المكضكع, أف نعرض لمحة سريعة عف  
ا .  مرتكزات البحث, مف خبلؿ التعريف بكل مف الجممة كالتفسير لغة كاصطبلح 

  :لغةً  الجممة –أكاًل 
الجيـ كالميـ  :جمل) :"ىػ395, يقكؿ ابف فارس )ت (1)الُجمَمة كاحدة الُجَملالجممة لغة: 

ـُ الَخْمق, كاآلخر ُحسٌف, فاألكؿ قكلؾ: أجممُت الشيء, كىذه  كالبلـ أصبلف: أحدىما تجمُّع كِعَظ
مُتو, كقاؿ هللا  َؿ َعَمْيِو ﴿  :-تعالى-ُجممة الشيء, كأجممُتو حص  , (2)﴾ ُجْمَمًة َكاِحَدةً  القرآفَلْكاَل ُنزِّ

 . (3)"َخْمقو  كيجكز أف يككف الُجمل مف ىذا لِعَظـِ 
 :الجممة اصطّلًحا

ألف الجممة ُتنسج كفق نظاـ ؛ (4)لعل  الجممة في اصطبلح النحاة ُأخذت مف جممة الحبل
في لغكؼ دقيق يعتمد في تجميع  مفرداتيا عمى عبلقات اإلسناد كالتركيب, فأشبيت حبل السفينة 

تجمعو جممة كاحدة, أك جاءت مف إطبلؽ العرب عمى كل جماعة متحدة جممة؛ ألف الجممة 
اإلسناد كاإلفادة, فتماثمتا في أصل  :النحكية جماعة مف األلفاظ نظمت كنسجت في ضكء قاعدتي

 الداللة .
ا بعدة محطات, مف لدف عصر سيبكيو, كصكال  إلى عصرنا  مر  مفيكـ الجممة اصطبلح 

سيبكيو أك ُمعاصريو, إذ لـ ترد  عند    -شيرتو عمى – الجممة مصطمح يظير , إذ لـ(5)الحالي
ا تمثيبل   ُيعدُّ  الكتاب كالذؼ سيبكيو كممة جممة في كتاب تمؾ الحقبة  في النحكية لمجيكد ناضج 

عبد  حماسة دمحم /الدكتكر يجد لـ َبْعَده؛ إذ جاء تناكلو مف الذؼ الزمنية, كمصطمح عمى الكجو
 الجمع, بصيغة فييا جاءت مر ة كاحدة سكػ  كتاب سيبكيو في الجممة كممة ىػ( 1436)ت المطيف

ا بكصفيا فييا ترد كلـ  شيء يقكؿ: "كليس ,(6)بمعناىا اّلمغكؼّ  كردت بل نحكي ا, مصطمح 

                                                           

 , مادة )جمل( .11/128لساف العرب,  (1)
 . 32الفرقاف, اآلية: سكرة  (2)
 . 1/481 ىػ.1399أحمد ابف فارس, معجـ مقاييس المغة, تحقيق: عبد السػبلـ دمحم ىاركف, دار الفكر,  (3)
أبك منصكر دمحم بف أحمد األزىرؼ, تيذيب المغة, تحقيق: رشيد عبد الرحمف العتيبي, الييئة المصرية العامة  (4)

 . (مادة ) جمل 11/108ـ,1975لمكتاب, 
العربية, رسالة ماجستير "غير منشكرة",  كمية  الجممة دراسة المحدثيف في الدارسيف دمحم يزيد سالـ, جيكد (5)

 ـ .2014اآلداب كالمغة العربية, جامعة دمحم خضير بسكرة, الجزائر 
 . 21, ص:ـ2003دمحم حماسة عبد المطيف, بناء الجممة العربية, دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع,  (6)
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ا, بو يحاكلكف  كىـ إال   إليو ُيضط ّركف   ألفّ  ىاىنا, لؾ أذكره أفْ  مف الشعر أكثرُ  في يجكز كما كجي 
ا بكصفيا الجممة عف يتحدث لـ ىػ( 180, سيبكيو)ت (1))"ُجَمل مكضع ىذا  بل نحكي ا, مصطمح 
 بالكبلـ سيبكيو قصد ىػ( 392 )ت جني ابف شرح كقد الكبلـ, ىك  آخر قاؿ بمصطمح عنيا عّبر
ّنما َتْحكي  :"كاعمـ أّف "قمُت" :قاؿ سيبكبو :بقكلو إّنما كقعت في كبلـ العرب عمى أف يحكى بيا, كا 

زيد منطمٌق"؛ ألنو يحسف أف تقكؿ: "زيد منطمق",  :نحك: "قمتُ  ,بعد القكؿ ما كاف كبلم ا ال قكال  
, كبشرح ىذا تمكف ابف جني مف استنباط تعريف محدٍد (2)كما لـ يكف ىكذا أسقط القكؿ عنو"

سيبكيو؛ كىك: "أّف الكبلـ عنده ما كاف مف األلفاظ قائمة  برأسو لمكبلـ المرادؼ لمجممة عند 
 .  (3)مستقبل  بمعناه"
ا, بكصفيا كاستخداميا مباشر, بشكل الجممة مصطمح عف الحديث أّما  فمعل   مصطمح 

ا ُيَعدُّ أكؿ ىػ( 285رد)ت بَ المُ  ّنما كاف الفاعل رفع   ؛مف استخداميا حيف قاؿ في المقتضب: "كا 
و استخدـ مع . كلكن  (4)كالفعل جممٌة يحسف السككت عمييا, كتجب بيا الفائدة لممخاطب" و ىكألن  

قاؿ: " فالكبلـ كّمو  إذْ  -كما كاف عند سيبكيو-اللة عمى معنى الجممة ذلؾ مصطمح "الكبلـ" لمد  
اسـ كفعل كحرؼ جاء لمعنى ال يخمك الكبلـ عربي ا كاف أك عجمي ا "
 . كقد تبعو في استخداـ(5)

ىػ(؛ كذلؾ في كتابو األصكؿ عند تقسيمو الجممة  316اج)ت مصطمح "الجممة" تمميذه ابف السر  
ّما مبتدأ كخبر" ,إلى قسميف  . (6)حيث قاؿ: "كالجمل المفيدة عمى ضربيف؛ إّما فعل كفاعل, كا 

كظل  مفيكـ الجممة متداخبل  مع مفيكـ الكبلـ, كلـ يكف ثمة فصل بيف المفيكميف, كقد 
: ىػ( في المفصل 538)ت الكبلـ ىك الجممة, قاؿ الزمخشرؼ  ير كاحد منيـ عمى أف  نص غ
 في اسميف, أك : ىك المركب مف كممتيف, أسندت إحداىما إلى األخرػ, كىذا ال يتأتى إالّ "كالكبلـ

                                                           

, 3, مكتبة الخانجي, ط1سيبكيو أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر, الكتاب, تحقيق: عبد السبلـ ىاركف, ط (1)
 . 1/32القاىرة, 

 . 1/122المرجع السابق,  (2)
 . 19  18ابف جني, الخصائص, ص  (3)
التراث اإلسبلمي, مصر, المبرد, دمحم بف يزيد, المقتضب, تحقيق: دمحم عبد الخالق عضيمة, لجنة إحياء  (4)
1/146 . 
 . 1/141المرجع السابق, (5)
السراج, أبي بكر دمحم بف سيل, األصكؿ في النحك, تحقيق: عبد الحسيف الفتمي, مؤسسة الرسالة, بيركت,  (6)
1/70 . 
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ىػ( في شرحو مذىب الزمخشرؼ في 643)كذىب ابف يعيش, (1)في فعل كاسـ, كيسمى الجممة"
"كمما يسأؿ عنو ىنا, الفرؽ بيف الكبلـ, كالقكؿ,  :مفيكمي الكبلـ كالجممة, فقاؿالتكحيد بيف 

الكبلـ عبارة عف الجمل المفيدة, كىك جنس ليا, فكل كاحدة مف الجمل  أف   :كالكمـ, كالجكاب
 . (2)نكع لو, يصدؽ إطبلقو عمييا, كما أف الكممة جنس لممفردات" كاالسمية, الفعمية,

 :مف )بحر الرجز( ىػ( في ألفيتو إال بالكبلـ , فقاؿ 672مالؾ)ت كلـ ُيعف ابف 
؛ كاستقـْ  , الَكِمـْ  كّلُمنا لفع  مفيد  كاسـ , كفعل , ثـ حرؼ 

(3) 
 :الجممة عند المحدثيف

 :يقكؿ ىػ( 1398)ت فنرػ عباس حسف ,مف المحدثيف مف لـ يفرؽ بيف الجممة كالكبلـ
 . (4)مستقل" مفيد معنى كلو ,أكثر أك كممتيف مف تركب ما ىك الجممة أك "الكبلـ

بقكلو:  الجممة يعرِّؼ ىػ( 1397أنيس)ت  إبراىيـ كمنيـ مف فرؽ بيف الجممة كالكبلـ فيذا
 سكاء بنفسو, مستقبًل  معنى الّسامع يفيد الكبلـ أقل قدر مف ىي أقصر ُصكرىا في الجممة "إفّ 

 .(5)أكثر" أك كاحدة كممة مف القدر ىذا تركب
ىػ( " قكؿ مؤلف مف  1364)ت ف الجممة كما كردت عند الغبليينيكيمكف أف نقكؿ: إ
سنادؼ شيء كاحد ... كال يشترط فيما نسميو جممة, أك مركب ا ركب اإلمسند كمسند إليو فيي كالم

إسنادي ا أف يفيد معنى تام ا مكتفي ا, كما يشترط ذلؾ فيما نسميو كبلم ا"
(6) . 

 :التفسير لغة كاصطّلًحا -ثانًيا 
 تدكر معاني التفسير حكؿ الكشف, كاإليضاح, كالبياف لمشيء. :التفسير في المغة -أكاًل     

قاؿ ابف فارس: ")َفَسَر( الفاء, كالسيف, كالراء كممة كاحدة تدؿُّ عمى بياِف شيٍء 
يضاِحو"  . (7)كا 

                                                           

 . 1/20ابف يعيش, مكفق الديف يعيش بف عمي, شرح المفصل, الطباعة المنيرية, مصر,  (1)
 . 1/20بق, الساالمرجع  (2)
 . 1/6دمحم عبد العزيز النجار, منار السالؾ إلى أكضح المسالؾ, مطبعة الفجالة, مصر,  (3)
 . 1/15, دار المعارؼ, مصر, 3عباس حسف, النحك الكافي, ط (4)
 . 276, ص: 1978, القاىرة,المصرية  ألنجمكا, مكتبة 6إبراىيـ أنيس, مف أسرار المغة, ط (5)
 . 3/284, جامع الدركس العربية, منشكرات المكتبة العصرية, صيدا بيركت, مصطفى الغبلييني (6)
  . 4/402مقاييس المغة,  (7)
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ىػ(: ")فسر( الَفْسُر: البياف, َفَسر الشيَء يفِسُره بالَكسر كَتْفُسُره  711كقاؿ ابف منظكر)ت 
َرُه: َأبانو...كقكلو عز كجل:  الَفْسُر: كشف الُمَغّطى  ,(1)﴾َكَأْحَسف َتْفِسيًرا﴿بالضـ َفْسر ا كَفس 

ره لي" كالت ْفسير َكشف الُمراد عف المفع الُمْشِكل, كاْسَتْفَسْرُتو كذا,  . (2)َأؼ سَألتو َأف ُيَفسِّ
 . (3)" التفسير ىك بياف كتفصيل لمكتاب " :(ىػ175ت )ك قاؿ الخميل

" التفسير:  :ىػ( 794)ت قاؿ اإلماـ الزركشي :التفسير في اصطّلح المفسريف -ثانًيا 
معانيو, , كبياف  -صمى هللا عميو سػمـ  -ىك عمـ يعرؼ بو فيـ كتاب هللا المنزؿ عمى نبيو دمحم 

كاستخراج أحكامو, كِحكمو, كاستمداد ذلؾ مف عمـ المغة, كالنحك, كالتصريف, كعمـ البياف, 
 .(4)كأصكؿ الفقو, كالقراءات, كيحتاج لمعرفة أسباب النزكؿ, كالناسخ كالمنسكخ"

التفسير عممية كاعية ُيقصد منيا اإلضافة إلى النص  كمّما سبق يمكف القكؿ: إف  
ا مف جانب أخر.  األساسي مف جانب, كا عطائو معنى  أكثر كضكح 

 :مفيـك الجممة التفسيرية -ثالًثا 
كيخالفو في جانب, أما كجو  ,يمتقي مفيكـ الجممة التفسيرية مع المفيكـ السابق في جانب

رة مف غمكض, كما يكتنفيا مف إشكاؿ,  رة تزيل ما في الجممة المفس  االلتقاء فيك أف الجممة المفسِّ
كتعّيف المعنى المراد, فكظيفتيا إذ ا جزء مف كظيفة التفسير الكبرػ, كلكنيا اختصت بميزة عنو, 

نيا كبلمو حيف يشعر أف المتمقي ذلؾ أف الجممة التفسيرية تككف مف إنشاء المرسل نفسو , يضمِّ
 . (5)بحاجة إلى إيضاح الستدامة عممية التكاصل

كيمكف مف خبلؿ عرض تصكرات كتعريفات عممائنا لمجممة التفسيرية الكصكؿ إلى 
 صياغة تصكر ككجية نظر خاصة بالباحث في بياف التعريف المقترح لمجممة التفسيرية .

                                                           

 . 33الفرقاف, اآلية: سكرة  (1)
 .11/128لساف العرب,  (2)
, 248-7/247العيف, تحقيق: ميدؼ المخزكمي, كفاضل السامرائي, الخميل بف أحمد الفراىيدؼ, معجـ  (3)

 مادة )فسر( .
, تحقيق: أبك الفضل القرآفأبك عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف بيادر الزركشي, البرىاف في عمـك  (4)

 . 22 ـ, ص:2006الدمياطي, دار الحديث, القاىرة, 
 . 2 ص:الكريـ,  القرآفالجممة التفسيرية في   (5)
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فأقدـ تعريف كقف عميو الباحث لمجممة  :ف تعريفات لياما قّدمو القدماء كالمحدثكف م
 ؛(1)التفسيرية ىك البف مالؾ إذ قاؿ: ىي الجممة " الكاشفة لحقيقة ما تميو, مّما يفتقر إلى ذلؾ "

ترد جممة تحتاج إلى كشف كتكضيح حقيقتيا فعندئٍذ  ن ياأمم ا يفتقر إلى التفسير, بمعنى  :أؼ

رة حة لحقيقة سابقتيا ؛يؤتى بالجممة المفسِّ ككافقو في ىذا التعريف أبك حياف , أؼ: الكاشفة المكضِّ

 .(2)ىػ( 745األندلسي)ت 
ا عّما  761كلـ يذىب ابف ىشاـ األنصارؼ)ت  سكػ أنو  صاحب األلفية قالوىػ( بعيد 

ا لحقيقة و التعريف, فقاؿ في كتابو اإلعراب عف قكاعد اإلعراب: "ىي الكاشفة ب دَ قي   ,أضاؼ قيد 
 .(3)ما تميو, كليست عمدة"

مغني المبيب فقاؿ: "ىي الفضمة الكاشفة لحقيقة ما في أكال   قّدـ القيد نجد أن وفي حيف 
 .  (4)تميػو"

ف كانت كاشفة كمكضحة  إن يا")بحقيقة ما تميو( صمة المكصكؿ, ف :فخرج بقكلو كا 
 . (5)لممكصكؿ لكنيا ال تكضح حقيقتو بل تشير إليو بحاؿ مف أحكاليا"

نحك ىك زيد قائـ  ,(6)")كليست عمدة( الجممة المخبر بيا عف ضمير الشأف" :كخرج بقكلو
كليا محل( مف  ,الجممة المخبر بيا عف ضمير الشأف )مفسرة لو :أؼ ؛(إن ياكىي ىند قائمة )ف

؛ أل نما أجمعكا عمى أف ليا محبل  كالخبر)عمدة( في الكبلـ  ؛خبر ن يااإلعراب )باالتفاؽ( كا 
فكجب أف يككف ليا محل, كىي مف حيث ككنيا  ,كالمبتدأ, كالعمدة )ال يصح االستغناء عنيا(

ا عف ضمير األصل في الخبر اإلفراد, ال مف حيث ككنيا خبر   ألف   ؛ا )حالة محل المفرد(خبر  

                                                           

 . 113تسييل الفكائد كتكميل المقاصد, ص:  (1)
ـ, 1998أبك حّياف األندلسي, ارتشاؼ الضرب, تحقيق: رجب عثماف دمحم, مكتبة الخانجي, القاىرة,  (2)
2/274. 
 . 46اإلعراب عف قكاعد اإلعراب, ص: (3)
 . 446/ 2مغني المبيب,  (4)
خالد األزىرؼ, مكصل الطبلب إلى قكاعد اإلعراب, تحقيق: عبد الكريـ مجاىد, مؤسسة الرسالة ناشركف,  (5)
 . 60ـ, ص:2002, 1ط
 . 60المرجع السابق, ص: (6)
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الشأف؛ ألف ضمير الشأف ال يخبر عنو بمفرد, كككف )الجممة الفضمة المفسرة ال محل ليا( مف 
 . (1)اإلعراب ىك )المشيكر( سكاء كاف ما تفسره لو محل أـ ال"

 :)بحر الرجز( ف"بقكلو م ىػ( 1384)ت الشيخ أبك يكسف اليكسفيأحكاميا  كلخص  
 َتْفسيُرىا ِمْف ُعمدٍة َكما َعِمـ َكجممَة الَتْفسيِر َأيًضا ِإْف َسمـَ          

 َكالخمُف فييا لمُشمكبيف َجمي َكاشَفة  َحَقيقَة الذي َيمي  
 :تأتي بشرطيف إن ياكمقصد الشيخ مف ىذا كاضح, حيث 

 . أف تككف سالمة مف ككنيا عمدة, بل تككف فضمة :األكؿ     
 ـ(, 661بف ربيعة)ت , نحك قكؿ الشاعر لبيد(2)أف  تككف كاشفة لحقيقة ما قبميا" :كالثاني     

 :)مف الكامل(
 (3)كسؤاِؿ ىذا الناِس كيَف لبيدُ  كلقد سئمُت مَف الحياةِ  كطكِليا           

 تفسير لسؤاؿ الناس, حيث كشفت حقيقة مفسرىا . كيَف لبيُد(فجممة االستفياـ )
فيا يخرج المحدثكف بتعريف لمجممة التفسيرية يخالف ما ذىب إليو السمف, فقد عر   ىذا كلـ     

ر ما يسبقيا كتكشف عف حقيقتو  1431عبده الراجحي)ت  /الدكتكر ىػ( بقكلو: " الجممة التي تفسِّ
"(4) . 

 . (5)"ككف مكضحة لما تتبعو: " الجممة التي تن ياأالقكؿ إلى عبلؿ نكريـ في حيف ذىب 
كريـ الحديثي بقكلو: "المركب اإلسنادؼ المّتسـ باإلفادة المعنكية  /فيا الدكتكركعر  

ا عف استغبلؽ داللة مفردة  مشركط ا فييا اإليضاح لمبيـ في جممة سابقة, سكاٌء أكاف اإلبياـ ناتج 
 . (6)ما, أـ عف إبياـ داللة الجممة مجتمعة "

                                                           

 . 64مكصل الطبلب إلى قكاعد اإلعراب, ص:   (1)
, كزارة التراث القكمي 1أبك يكسف حمداف بف خميس اليكسفي, خبلصة العمل في شرح بمكغ األمل, ط (2)

 . 50, ص:1986كالثقافة, سمطنة عماف, 
 . 46بيركت, ديكاف لبيد بف ربيعة العامرؼ, دار صادر,  ((3
 .  351ـ / 2000, 2عبده الراجحي, التطبيق النحكؼ, دار المعرفة الجامعية, ط  (4)
 ـ, ص:2003, دار الكتاب العربي, الدار البيضاء, 4عبلؿ نكريـ, القكؿ الجديد في شرح الّزكاكؼ المفيد, ط (5)

43 . 
 . 6 الكريـ, ص: القرآفالجممة التفسيرية في    (6)
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)عبد الكىاب بكير, كعبد القادر المييرؼ, :  مفكبًل  كيرػ الباحث أف  التعريف الذؼ قّدمو
لجممة "ا :ن ياأكالتيامي نقرة , كعبد هللا بف عميو( أدّؽ كأشمل تعريف قدمو المحدثكف, إذ عّرفكىا ب

 . (1)ك تفّصل معنى  مجمبل  كرد قبميا"أالتي تكّضح معنى  مبيم ا, 
باإلفادة المعنكية ُيقحـ بعد : مركٌب إسنادؼ يتصف إف  الجممة التفسيرية :كيمكف القكؿ

ا كبيان ا .  جممة ُيزيل إبياميا كيزيدىا كضكح 
رة, الجممة التفسيرية ىي الم كبناء  عمى ما تقّدـ, فإف    ن ياألرادؼ المعنكؼ لمجممة المفس 

تقتضي التعبير عنيا بجممة جديدة, كبذلؾ يناكب دااّلف عمى مدلكؿ كاحد؛ بقصد إزالة اإلبياـ 
 ككشف المعنى كتكضيحو .

تنبو إلى  ن ياأ ؛"كتيدؼ الجممة التفسيرية إلى التشكيق بعد أف يرد المعنى مبيم ا كما
ر لؤلخذ بو, كال شؾ  في أف ذلؾ تقرير ا لو"  (2)أىمية األمر المفس 

 :الجممة التفسيرية في تراث النحاة -خامًسا 
ا كداللة ,  يمكف القكؿ إف  مفيكـ الجممة التفسيرية كاف قائم ا في أذىػاف النحاة اصطبلح 
منذ نشكء الدراس النحكّؼ, إذ أشاركا إلييا عند كبلميـ عمى الحركؼ, ككذلؾ في باب االشتغاؿ, 

أف( )لػحيث عقد سيبكيو  ىػ(, 581)ت (6)كالسييمي ,(5)كابف السراج, (4), كالمبرد(3)كأكليـ سيبكيو
ا أسماه   :قكلو تعالى نحك, , كذلؾ(7))ىذا باب ما تككف فيو أف بمنزلة أؼ( :التفسيرية باب ا خاص 

ـْ َأِف اْمُشكا َكاْصِبُركا َكانَطَمَق اْلَمأُل ِمْنُي
 , كقاؿ في باب(أؼ), زعـ الخميل أنو بمنزلة (8)

                                                           

ـ, 1971بكير, كأخركف, النحك العربي مف خبلؿ النصكص, الشركة التكنسية لمتكزيع, تكنس,  عبد الكىاب (1)
 . 208ص:

 . 117ىػ, ص:1404, الرياض, 1كماؿ إبراىيـ البدرؼ, الزمف في النحك العربي, ط (2)
 . 162/  3,  81/ 1الكتاب,  (3)
 .188/  1المقتضب,  (4)
 . 1/237األصكؿ في النحك,  (5)

َييمي, تحقيق: عادؿ أحمد أبك  ((6 القاسـ عبد الرحمف بف عبد هللا بف أحمد السييمي, نتائج الفكر في الن حك لمسُّ
 .98ـ, ص: 1992عبد المكجكد, عمي دمحم معكض, دار الكتب العممية,  بيركت, 

 . 3/162الكتاب,  (7)
 . 6سكرة ص, اآلية:  (8)
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ره كأنؾ قمت: "فإف  االشتغاؿ: ّنما َنَصَبُو عمى إضمار فعل ىذا يفسِّ ا ضربتو, كا  شئت قمت: زيد 
ا ضربتو, إاّل أنيـ ال يظيركف ىذا الفعل ىنا لبلستغناء بتفسيره "  . (1)ضربُت زيد 

"كتقع أف في مكاضع أؼ لمعبارة كالتفسير...كال تقع إال بعد كبلـ تاـ؛  :يقكؿ دمحم بف يزيد
كىذا ما الحظو الباحث مف  ,, كىنا يضيف شرط مجيئيا بجممة(2)بعد تمامو"ألنو إنما يفسر بو 

 خبلؿ استقراء األمثمة التي ساقيا سيبكيو كشيخو .
نبلحع أف النحاة تحدثكا عف الجممة التفسيرية في أبكاب متفرقة حديث ا يعد إشارة ليا ال 

عيا, حتى جاء ابف مالؾ ا كأنك  إفراد باب خاص بيا, يتناكؿ ماىيتيا مف حيث تعريفيا, كتركيبيا,
كافقو فيو أبك حياف  ,(3)فكضع تعريف ا ليا بقكلو: "الكاشفة لحقيقة ما تميو, مما يفتقر إلى ذلؾ"

األندلسي, كلكف  التعريف كاف مطمق ا, فقّيد ابف ىشاـ بقكلو: "الكاشفة لحقيقة ما تميو كليست 
 . (4)عمدة"

الكريـ كا عرابو كبيانو كتفسيره, نبلحع  القرآفني أما بالنظر إلى المصنفات المتعمقة بمعا
, كيمكف ذكر أبرز (أؼ)أف الجممة التفسيرية أخذت مكقعيا كلكف ضمف باب كقكع )أف( بمنزلة 

 338)ت (7)ىػ(, كالنحاس 310)ت (6)ىػ(, كالزجاج 207)ت (5)المكاضع التي كردت فييا: الفّراء
  ػ(,ى 577)ت (10)ىػ(, كابف األنبارؼ 538)ت(9)الزمخشرؼ  ,(8)ىػ( 505الكرماني,)ت ىػ(, 

                                                           

 . 1/81الكتاب,  (1)
 1/188المقتضب,  (2)
 . 113تسييل الفكائد, ص: (3)
 . 46اإلعراب عف قكاعد اإلعراب, ص: (4)
 .472, 81/  1ـ, 1983, 3, عالـ الكتب, بيركت, طالقرآفاء, معاني الفرّ  زيادأبك زكريا يحيى بف  (5)
/  2ـ, 1988, 1كا عرابو, عالـ الكتاب, بيركت, ط القرآفأبك إسحاؽ إبراىيـ بف الّسرؼ الزجاج, معاني  (6)

223 ,3/155 ,4/119. 
 .38/  3ـ, 1988, 1, تحقيق: دمحم عمي الصابكني, جامعة أـ القرػ, طالقرآفالنحاس, أبك جعفر, معاني  (7)

, جدة, أبك القاسـ برىاف الديف الكرماني, غرائب التفسير كعجائب التأكيل, دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية(8) 
 . 2/927كمؤسسة عمـك القرآف, بيركت, 

, 481, 476, 394, 364, 352, 316, 174, 110, 86, 84, الكشاؼ عف حقائق غمكض التنزيل (9)
567 ,593 ,707 ,1141 . 

, تحقيق: طو عبد الحميد طو, الييئة المصرية العامة القرآفأبك البركات األنبارؼ, البياف في غريب إعراب  (10)
 . 55-2/7, 362-1/349ـ,  1980لمكتاب, 
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: " فأما الذؼ يأتي بمعنى القكؿ فتظير فّراء يقكؿفمثبل  نجد الىػ(, 616)ت(1)العكبرؼ كأبك البقاء 
 ((2﴾ِإن ا َأْرَسْمَنا ُنكًحا ِإَلى َقْكِمِو َأْف َأنِذْر َقْكَمؾَ ﴿: -تبارؾ كتعالى-فتكحة, فقكؿ هللا فيو )َأْف( م

, كقد كافقو (3), كىك كثير" القرآفجاءت )أْف( مفتكحة؛ ألف  الرسالة قكؿ , ككذلؾ كل ما كاف في 
, قاؿ (4)ألّف اإلرساؿ فيو معنى القكؿ" ؛الزمخشرؼ, بقكلو: "كيجكز أف تككف مفّسرةفي ذلؾ 
رة , كيككف المعنى كلقد  ػ"ك)أْف( ىينا يصمح أْف يككف ل :الزجاج معنْى )أْف( المخففة, كتككف ُمَفس 

َكاْنَطَمَق ﴿أخرج قكمؾ, كأف المعنى قمنا لو: أْخِرْج قكَمَؾ, كمثل ىذا:  :أؼ ؛أرسمنا مكسى بآياتنا
ـْ َأِف اْمُشكا  .(6)امشكا. كالتأكيل: قالكا ليـ: امشكا" :أؼ ؛(5)﴾اْلَمأَلُ ِمْنُي

ما قّدمو أصحاب الكتب المتخصصة بحركؼ المعاني, فنجدىا كحّرؼ بنا أف نشير إلى 
ىػ(, كابف ىشاـ  749)ت (9)ىػ(, كالمرادؼ 702)ت (8)ىػ(, كالمالقي 384)ت (7)عند, الرماني

ا إلى المكضكع عند حديثيـ عف )َأْف ك َأْؼ( المف(10)األنصارؼ  رتيف. يقكؿ , فقد أشاركا جميع  سِّ
قع بعد جممة, فييا معنى القكؿ, دكف حركفو؛ نحك قكلو : "عبلمتيا أف تصاحب الجنى الداني

 . (12), كال تقع بعد صريح القكؿ, خبلف ا لبعضيـ"(11)﴾َفَأْكَحْيَنا ِإَلْيِو َأِف اْصَنِع اْلُفْمؾَ  ﴿ :تعالى
 

                                                           

, 1/113, تحقيق: عمي دمحم البيجاكؼ,  القرآفأبك البقاء عبد هللا بف حسف العكبرؼ, التبياف في إعراب   (1)
171 ,267 . 

 . 1, اآلية: سكرة نكح ((2
 .  81/  1, القرآفالفّراء, معاني  (3)
 .  1141, الكشاؼ عف حقائق غمكض التنزيل (4)
 . 6, اآلية: سكرة ص (5)
 . 3/155كا عرابو,  القرآفمعاني  (6)
, 1أبك الحسف عمي بف عيسى الرماني, معاني الحركؼ, تحقيق: عبد الفتاح شمبي, دار الشركؽ, جدة, ط (7)

 . 80, 73ـ, ص: 1981
 أحمد بف عبد النكر المالقي, رصف المباني في شرح حركؼ المعاني, تحقيق: أحمد دمحم الخراط, مطبكعات (8)

 . 135,  116مجمع المغة العربية دمشق, ص: 
الحسف بف قاسـ المرادؼ, الجنى الداني, تحقيق: فخر الديف قباكة ك دمحم نعيـ فاضل, دار الكتب العممية  (9)

 . 234,  221ػ  220ـ, 1992, 1بيركت, ط
 . 139-1/78مغني المبيب,  (10)
  .27, اآلية: سكرة المؤمنكف  (11)
 . 221 الجنى الداني, ص: (12)
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 :بط الجممة التفسيريةار   -سادًسا        
رة إلى تقّسـ الجممة التفسيرية مف حيث ارتبا : جممة مقركنة قسميفطيا بالجممة المفس 

 :)بحر الرجز(, يقكؿ الشيخ يكسف اليكسفي مف  (1)تفسير, كأخرػ مجردة منيا حرؼب
 (2)مقركنة  بيا َفكّلا قد َرَككا عارية  مف أحرِؼ الَتفسيِر َأك

كسنتناكؿ في ىذا المبحث الحديث عف القسميف بشيء مف اإليجاز, كسنفصل الحديث 
 :(3)الفصل األكؿثاني مف فييما في المبحث ال

 :تفسير حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب -القسـ األكؿ 
ترتبط الجممة التفسيرية في ىذا النكع بما قبميا بأحد أحرؼ التفسير, كيقاؿ ليا حركؼ 

 (5): )َأْف(جميكر عممائنا حرفاف اثناف, ىما , كعدد حركؼ التفسير التي أجمع عمييا(4)العبارة
 ك)َأْؼ( .

 :حرؼ التفسيرالجممة التفسيرية المجردة مف  -القسـ الثاني 

رة , كيرتبط بما قبمو ضمني ا؛ أؼيمثل ىػذا النكع القسـ الثاني مف الجمل الم : إف فسِّ
المركب اإلسنادؼ االسمي أك الفعمي الػذؼ يقكـ بكظيفة التفسير يككف خالي ا مف األداة التي تربطو 

رة كُيعتمػد في تحديد ىذا النكع مف الجمل عمى المعنى, كذلؾ نحك قكلؾ: ىل , (6)بالجممة المفس 
ا آخر مف (7)أدلؾ عمى طريق السعادة صلِّ جميع األكقات , كقد يحتمل ىذا النكع مف الجمل كجي 

 اإلعراب .

                                                           

 . 2/446مغني المبيب,  (1)
 . 53خبلصة العمل في شرح بمكغ األمل, ص:  ((2
 . 39البحث نفسو, ص:  ((3
 . 298 أسرار النحك, ص: (4)
 . 1/67 الكتاب, (5)
 . 21الكريـ, ص:  القرآفالجممة التفسيرية في  (6)
ـ, 1987, 2مكتبة الفبلح, الككيت, ط فتحي عبد الفتاح الدجني, الجممة النحكية نشأة  كتطكر ا كا عرابا, (7)

 . 116ص:
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َذا ِإال  َبَشر   قاؿ تعالى: كا الن ْجَكى ال ِذيَف َظَمُمكا َىْل ىََٰ َكَأَسرُّ
االستفياـ مفسرة , فجممة (1)

ما فيو معنى القكؿ يعمل في   منيا إف قمنا: إف  لمنجكػ, كىل ىنا لمنفي. كيجكز أف تككف بدال  
 .  (2)الجمل, كىك قكؿ الككفييف, كأف تككف معمكلة لقكؿ محذكؼ كىك حاؿ

يختمف ىذا النكع مف الجمل عف النكع السابق التي ترتبط فيو الجممة التفسيرية بما 
تفسير, في ككنو ال يخضع لمشركط كالمحددات التي يخضع ليا النكع السابق مما  رؼحيسبقيا ب

جعمو مكضع خبلؼ بيف النحاة؛ لكقكع التشابو الظاىرؼ ليذا النكع مع غيره مف الجمل ُرَبما 
فالجممة  ؛في تكجيو كتصنيف الجممة الكاحدة ايصل لدرجة الخمط كالتداخل, مّما جعل التبايف كبير  

الكاحدة يمكف أف تحكـ عمييا طائفة مف النحاة بالتفسير, بينما طائفة أخرػ تحكـ عمييا بالحالية 
أك االستئنافية أك البدلية أك حتى المفعكلية, كىذا إف دؿ  فإنو يدؿُّ عمى افتقار المعيار الذؼ ُيحكـ 

 مف خبللو عمى ىذا الضرب مف الجمل كنكع كا عراب . 
تفسيرية, أك  ن ياأإليو نفس الباحث في الحكـ عمى ىذا النكع مف الجمل بكالذؼ تطمئف 

ْت كظيفة  غير تفسيرية الدكر الذؼ تقـك بو ىذه الجمل داخل التركيب, فإف أعجمت إبيام ا كأد 
تفسيرية, دكف االحتكاـ إلى المكقع اإلعرابي, الذؼ ُيعدُّ مسألة  ن ياأيضاحية ُحكـ ليا إبيانية 

 يصحُّ االعتماد عميو في ىذا الجانب . شكمية ال 

 :ي اإلعراب كالمحل اإلعرابي لمجملقراءة ف -سابًعا 
: "عمـٌ بأصكٍؿ ُتعرؼ بيا أحكاُؿ الكممات العربية مف حيث اإلعراُب كالبناء؛ أؼ: اإلعراب

مف حيث ما َيعرُض ليا في حاؿ تركيبيا. فبِو نعِرؼ ما يجب عميو أف يككف آخُر الكممة مف 
 .(3)رفع, أك نصب, أك جّر أك جزـٍ, أك لزكـِ حالٍة كاحدٍة, َبعد انتظاميا في الجممة"

ألنو كممة كاحدة يمكنيا  ؛"األصل في اإلعراب أف يككف لممفرد, اسم ا أك فعبل  مضارع ا
 ن ياأل ؛أما الجممة فبعيدة مف اإلعراب ,حركات اإلعراب, أك تقدر تقدير ا أف تظير عمى أخرىا

مركبة مف كممتيف أك أكثر, تركيب ا إسنادي ا, أك شرطي ا, كيستحيل أف يظير عمييا أك يقدر, 

                                                           

 .  3سكرة األنبياء, اآلية:  (1)
 . 2/446مغني المبيب,  (2)

 . 1/9جامع الدركس العربية,  (3)
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كأما ما تراه مف كمماتيا, مف مظاىر إعرابية  ,بمجمكعيا, حركات اإلعراب, في حاؿ مف األحكاؿ
 .(1)فيك خاص بالمفردات, كال عبلقة لو بالجممة "

؛ ألف الجممة أصميا أف تككف (2)مف اإلعرابكأما الجممة فاألصل أال يككف ليا مكضع 
كما كاف مف الجمل لو محل مف اإلعراب فإنما ذلؾ  ,مستقمة ال تقدر بمفرد, كال تقع مكقعو

, يقكؿ الرضي: " كل جممة يصح كقكع المفرد مقاميا*, فمتمؾ الجممة (3)لكقكعو مكقع المفرد
فيكفي في ككف الجممة  .ضاؼ إليو ..مكضع مف اإلعراب, كخبر المبتدأ, كالحاؿ, كالصفة, كالم

ا  .(4)ا يصح كقكع المفرد ىناؾ "ذات محل: كقكعيا مكقع   "فتصير الجممة الكاقعة مكقع المفرد جزء 
"كمثاؿ ذلؾ: أنؾ  ,(5)لما قبميا, فيحكـ عمى مكضعيا بما يستحقو المفرد الكاقع في ذلؾ المحل"

عت خبر ا لممبتدأ, كأصل خبر المبتدأ أف يككف جممة كق ,قائـ, فػ)أبكه قائـ( هإذا قمت: زيد أبك 
ا, فالجممة المذككرة كاقعة مكقع المفرد, فيحكـ عمى مكضعيا بالرفع كما يحكـ عمى لفع  مفرد 

 .(6)المفرد لك حل محميا"
 يقكؿ أبك العتاىية مف )البحر الكافر(:

 (7)فُأخبَرُه بَما َفَعَل الَمشيبُ  َيْكًما, َيُعكدُ فَيا َليَت الّشباَب 
فكقعت مكقع المفرد  (ليت)خبر  رفعالفعل كالفاعل المستتر في محل مف  (يعكد)فجممة 
فمك أزلنا ىذه الجممة ككضعنا المفرد بدال  منيا لجاز, لذا أخذت إعرابو في  ,كالتقدير عائدٌ 

                                                           

 . 33إعراب الجمل كأشباه الجمل, ص: (1)
, مؤسسة الرسالة, ط جبلؿ الديف السيكطي, (2) , 1األشباه كالنظائر في النحك, تحقيق: عبد العاؿ مكـر

 . 3/31ـ, 1985
 أؼ مكضعيا . (*)
 . 33إعراب الجمل كأشباه الجمل, ص: (3)
الرضي, شرح الرضي لكافية ابف الحاجب, تحقيق: حسف بف دمحم الحفظي, جامعة اإلماـ دمحم اإلسبلمية,  (4)

 . 2/298السعكدية, 
ـ, 1987, تحقيق: سيير دمحم خميفة, 1بدر الديف الحسف بف قاسـ المرادؼ, رسالة في جمل األعراب, ط (5)

 . 60ص:
 . 60رسالة في جمل األعراب,  ص: (6)
 . 64ـ, ص: 1986دار بيركت لمطباعة كالنشر, بيركت,  ,ديكاف أبي العتاىية (7)
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مف  " في محل نصب حاؿتستكثر, فجممة "(2)﴾َكاَل َتْمُنْف َتْسَتْكِثرُ  ﴿ :. قاؿ تعالى(1)التقدير
 " كالرابط ىك الضمير في تستكثر .تمنفالضمير المستتر في "
, (3)﴾بَِّعَصاَؾ اْلَحَجرَ  ِف اْضِربَكَأْكَحْيَنا ِإَلىَٰ ُمكَسىَٰ ِإِذ اْسَتْسَقاُه َقْكُمُو أَ ﴿ :قاؿ تعالى

فمـ تسد مسد مفرد  ,( تفسيرية ال محل ليا مف اإلعراببَِّعَصاَؾ اْلَحَجرَ  ِف اْضِرب)أَ جاءت جممة 
 كلـ تقـ مقامو .

يا فميا مكضع مف اإلعراب, ككل جممة ال يسد المفرد كقعالمفرد م يقعفكل جممة  فإذ  
 مسدىا فبل مكضع ليا مف اإلعراب . 

كل منيا بما قبميا كما "الغاية مف إعراب الجمل ىي تحديد مكقعيا مف الكبلـ, كصمة 
كذلؾ ألننا  ؛كالحاؿ كاحد سكاء أكاف لمجممة محٌل مف اإلعراب أـ لـ يكف ليا محل ,بعدىا منو

كعبلقتيا بالمفردات كالجمل التي حكليا,  ,مف العبارة ياانفي إعراب الجمل نحدد مدػ الجممة كمك
كنكعيا مف اسمية أك فعمية أك شرطية, كصفتيا مف صغرػ أك كبرػ ذات كجو كاحد أك كجييف, 

. كال يعني أنؾ إذا حكمت عمى الجممة بعدـ المحمية مف اإلعراب, (4)ا باإلعراب"كتبيف صمتي
إنما ىك عدـ حمكليا  ,ليا كمف عبلقتيا بالكممات كالجمل المحيطة ,تجريدىا مف الداللة المعنكية

 :ل إلى قسمّيف رئيسييفكعمى ىذا األساس قّسـ نحاة العربية الجم ,محل المفرد
سبع جمل,  (5)الجمل التي ال محل ليا مف اإلعراب, عّدىا ابف ىشاـ :القسـ األكؿ

االبتدائية أك المستأنفة, المعترضة, التفسيرية, المجاب بيا القسـ, الكاقعة جكاب ا لشرط غير جاـز 
 .أك جاـز كلـ تقترف بالفاء كال بإذا الفجائية, الكاقعة صمة السـ أك حرؼ التابعة لما ال محل لو 

ا–الجمل التي ليا محل مف اإلعراب, فعّدىا ابف ىشاـ  :انيالقسـ الث سبع جمل,  -أيض 
الجممة الكاقعة خبر ا, الجممة الحالية, الجممة المفعكلية, الجممة المضاؼ إلييا, الجممة الكاقعة بعد 

, الجممة التابعة لمفرد, الجممة التابعة لجممة ليا محل .  الفاء أك إذا جكاب ا لشرط جاـز
 
 

                                                           

 .33إعراب الجمل كأشباه الجمل, ص: (1)
 . 3, اآلية: المدثرسكرة  (2)
 . 160, اآلية: األعراؼسكرة  (3)
 .33إعراب الجمل كأشباه الجمل, ص: (4)
 . 473-2/427مغني المبيب,  (5)
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 :الجممة التفسيرية ال محل ليا مف اإلعراب -ثامًنا 
قاؿ األستاذ أبك عمي  ,كأما الجممة التفسيرية فالمشيكر أنو ال مكضع ليا مف اإلعراب

عمى حسب ما تفسره, فإف كاف لو محل مف اإلعراب كاف  ن ياأالتحقيق "ىػ(:  654الشمكبيف)ت 
ا ضربتو ال مكضع لو مف اإلعراب ال فبل, فمثل زيد   .  (1)"ليا مكضع مف اإلعراب كا 

 كمف األدلة التي اعتمدىا ىذا الرأؼ:
﴾ مفسرة ليا مكضع مف َخَمْقَناهُ فجممة ﴿ (2)﴾ِإن ا ُكل  َشْيٍء َخَمْقَناُه ِبَقَدرٍ قكلو تعالى: ﴿ -1

﴿َكَعَد : قكلو تعالىك  ,(3)ألف المفسر في مكضع )أف( كالمفسر في مكضع رفع ؛اإلعراب
اِلَحاِت َلُيـ م ْغِفَرة   َكَأْجر  َعِظيـ ﴾ َّللا ُ ال ِذيَف آَمُنكا َكَعِمُمكا الص 

ليما ﴿َلُيـ م ْغِفَرة ﴾ فجممة  (4)
  .(5)تفسير لممكعكد بو, كلك أنو صرح بالمكعكد لكاف منصكب ا ن ياأل ؛في مكقع نصب

 ظيكر الجـز في المفسر في قكؿ الشاعر ىشاـ المّرؼ مف )البحر الطكيل(: -2
 (6) كَمْف ال ُنِجْرُه ُيْمِس مّنا مفّزَعا َفمف نحف ُنْؤِمْنو َيِبْت كْىَك آِمف

رة )نؤّمْنو( رة الفعل مجزكـ ك ألّف  ؛حيث ظير الجـز في الجممة المفسِّ ال الجممة المفس 
ر, كاألصلمحل ليا ألنو  ؛: فمف نؤّمْنو نحف نؤمْنو, فحذؼ األكؿ, كانفصل الضمير, كُجـز المفسِّ

ر عمى أنو عطف بياف لو, أك بدؿ منو  .(7)تابع لممفس 
مفسرة لمجممة المحذكفة, كىي  ن ياأل ؛يأكمو, فيأكمو في مكضع رفع زكمف ذلؾ: زيد الخب
 . (8)في محل رفع عمى الخبرية

                                                           

ىػ(. كاف إماـ عصره في  645 تأبك عمي عمر بف دمحم بف عمر بف عبدهللا األزدؼ األندلسي الشمكبيني ) (1)
انباه الركاة  . الجزكلية, كلو كتاب التكطئة في النحكالعربية, صنف تعميق ا عمى كتاب سيبكيو كشرحيف عمى 

 .2/224. بغية الكعاة 13/173. البداية كالنياية 2/332
 . 49 :سكرة القمر, اآلية (2)
, دار الفكر, دمشق, 1دمحم كماؿ بركات, ط :بياء الديف ابف عقيل, المساعد عمى تسييل الفكائد, تحقيق (3)

 . 2/49ـ, 1982
 . 9 :ة, اآليةسكرة المائد (4)
 . 56 4/57ىمع اليكامع,  (5)
 .  73/ 2. كالمقتضب  2/450البيت ليشاـ المّرؼ, كرد في مغني المبيب  (6)
 ـ,1884دار الكتب العامرة, القاىرة,  عمى مغني المبيب, حاشية الدسكقيمصطفى دمحم عرفة الدسكقي,  (7)
2/58 . 
 . 47اإلعراب عف قكاعد اإلعراب, ص: (8)
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لمعامل ة فػ)آكمو( مفسر  (1): )زيٌد الخبَز آكُمُو(ذىبو بظيكر النصب كالرفع في, نحككأي د م -3
في )الخبز( كلو مكضع لككنو خبر ا عف )زيد( فكذلؾ مفسره, كبيف ذلؾ ظيكر الرفع في 

 .  (2)المفسر
ا إككذلؾ مسألة:  كقد ظير , تكرمو يكرمؾ, فػ)تكرمو( تفسير لمعامل في زيدف زيد 

 . (3)الجـز
ىذا ما جاء بو أبك عمي الشكلبيف كدليل عمى أف الجممة التفسيرية مكقعيا بحسب ما 

 فإف كاف لو محل لو محل فيي كذلؾ, كالعكس . ؛تفسره
ا ضربتو فبل محل لمجممةرأَؼ الشكلبيف ابُف ىشاـ بقكلو كيردُّ   يان  أل ؛المقدرة : ضربت زيد 

(4)ِإن ا ُكل  َشْيٍء َخَمْقَناُه ِبَقَدٍر﴾ : ﴿كأما قكلو تعالى ,مستأنفة
كالتقدير: إنا خمقنا كل شيء خمقناه,  

, فكذلؾ خبر لػ)إف( ن ياأل ؛خمقنا المقدرة, كتمؾ في مكضع رفعالمذككرة مفسرة ل ﴿َخَمْقَناُه﴾فػػ 
 . المذككرة

" فظير الجـز ككأف الجممة المفسرة (َفَمْف َنْحُف ُنْؤِمْنُو َيِبتْ ) :الشاعر( في قكؿ نؤمْنوكجممة )

عنده عطف بياف أك بدؿ, كلـ ُيثبت الجميكر كقكع البياف كالبدؿ جممة, كقد بينت أف جممة االشتغاؿ 
ف حصل فييا تفسير, كلـ يثبت جكاز  ليست مف الجمل التي ُتسمى في االصطبلح جممة مفسرة, كا 

المعطكؼ عميو عطف البياف, كاختمف في المبدؿ منيا, فظير الجـز في الفعل المفسر لمفعل حذؼ 
, كفي (6), "كظيكر الجـز في الفعل دليل عمى أنو تفسير فعل بفعل ال جممة بجممة"(5)المحذكؼ"

: إف (7)ىػ( أف الجـز في ذلؾ بأداة شرط مقدرة؛ فإنو قاؿ ما ممخصو 377البغداديات ألبي عمي)ت 
 :)مف البحر الكامل(لفعل المحذكؼ كالفعل المذككر في نحك قكلو: عمى لساف النمر بف تكلب ا

                                                           

اعتبار أف الخبز مفعكؿ بو لفعل محذكؼ يفسره المذككر, تقديره زيد أكل الخبز آكمو. فػ زيد مبتدأ, كجممة  (1)
ا محل مف  )أكل الخبز( في محل رفع خبر المبتدأ, فمذىب أبي عمي أف الجممة التفسيرية ىي )آكمو( ليا أيض 

 اإلعراب؛ ألف ما تفسره لو محل مف اإلعراب.
 . 2/49المساعد,  (2)
 . 2/49, المرجع السابق (3)
 . 49سكرة القمر, اآلية:  (4)
 . 450-449/ 2مغني المبيب,  (5)
 66 :مكصل الطبلب إلى قكاعد اإلعراب, ص (6)
 . 450-449/ 2مغني المبيب,  (7)
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 (1)فإذا ىمكت فعند ذلؾ فاجزعي ال َتْجَزِعي ِإْف ُمْنِفس  َأْىَمْكُتوُ 
ّف انجزاـ الثاني ليس عمى البدلية؛ إذا لـ يثبت حذؼ المبدؿ  ,"مجزكماف في التقدير كا 

ا إف أىمكتو" ,(إف)منو, بل عمى تكرير  أؼ إف أىمكت منفس 
كىذا يتفق مع ما ذكره أبك عمي  (2)

الفارسي عندما سأؿ أبا بكر بف الّسراج عف الفعل المضمر الناصب لو, " فقمت: كيف ىك؟ 
, ككيف ىك المظير كال يككف  ,ر مجزكـيفقاؿ: ال يجكز أف يككف غ ؟ أمجزكـ أـ غير مجزـك

, قاؿ: كىذا لكال أنو مسمكع ل زيٌد تضرْب, فقاؿ: ىذا الفعل  :ـ يجز, كفيو سعة؛ ألنو إذا قاؿبدال 
ف قاؿ التقدي ,منو ال يككف أف يسقط كيثبت البدؿالظاىر بدؿ مف األكؿ, قيل: إف المبدؿ  : إف ركا 

ا, فكأنو مقدـ, فبل معنى لمياء في قكلؾ: تره تضرب .   َتَر زيد 
ا إْف تره تضرب": دؼ أف يككف عمى تكرير )إف(, كأنو: كاألحسف عنقاؿ  .(3)إف َتر زيد 

الرأؼ القائل باعتبار الجممة التفسيرية مسايرة لما تفسره يجعميا كنظائرىا مف الجمل "فيذا 
التي ليا محل مف اإلعراب, ككغيرىا مف المفردات التي تؤدؼ ميمة التفسير, كال معنى لمتفرقة 

بب قكؼ, كلـ يتبيف ىنا السبب في الحكـ بيف ألفاظ تؤدؼ ميمة كاحدة, إال إف كاف ىناؾ س
القكؼ؛ بل الذؼ تبيف أف الكبلـ المأثكر الفصيح يؤيد أصحاب ىذا الرأؼ الكاضح الذؼ يمنع تعدد 

 .(4)"األقساـ كاألحكاـ, كيؤدؼ إلى التيسير بغير ضرر
, إذ سبقو الزمخشرؼ إلى مثل ذلؾ عندما تكقف عمى يكف الشمكبيف بدع ا في رأيو ىذا كلـ        

ُسكَرة  َأنَزْلَناَىا َكَفَرْضَناَىا :كممة )سكرة( في قكلػو تعالى
ا إذ قاؿ: " كُقرغ بالنصب عمى(5) : زيد 

رة لممضمر فكانت في حكمو" ن يا؛ ألَأنَزْلَناَىا ضربتو , كال محل لػ فكأف الشمكبيف قد . (6)مفسِّ
ا , فيذا .  (7)أفاد في رأيو مف الزمخشرؼ  كقػد لقي ىذا التكجيو قبكال  لػدػ طائفة مف المتأخريف أيض 

                                                           

     15 :ـ, ص2000, 1دمحم نبيل الطريفي, دار صادر بيركت, ط :ديكاف النمر بف تكلب, تحقيق (1)
 . 450-449/ 2المبيب, مغني  (2)
أبك عمي الحسف بف أحمد الفارسي, المسائل المشكمة, قرأه كعمق عميو يحيى مراد, دار الكتب العممية,  (3)

 .185  184ـ, ص: 2003, 1بيركت, ط
 . 2/144النحك الكافي,  (4)
 . 1 :سكرة النكر, اآلية (5)
ـ, 2009, 3لكشاؼ, دار المعرفة, بيركت, طأبك القاسـ جار هللا محمكد بف عمر الزمخشرؼ, تفسير ا (6)

. كقراءة النصب ىي لعيسى بف عمر الثقفي,  ابف خالكية, مختصر في شكاذ القراءات مف كتاب  717ص:
 . 101:البديع, مكتبة المتنبي,, القاىرة,  ص

 . 24 :الكريـ, ص القرآفالجممة التفسيرية في  (7)
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تبعو مف , ك (1): "كىذا الذؼ قالو الشمكبيف ىك المختار عندؼ"مثبل  يقكؿ (ىػ 911ت )السيكطي
 .(2)"كىذا الذؼ يقكػ بظني كهللا أعمـ": بقكلو السامرائيالمحدثيف الدكتكر/ فاضل 

جح؛ لكجكد األدلة النقمية الصحيحة االشمكبيف, ىك الرأؼ الر يرػ الباحث أف ما ذىب إليو 
 التي تتكافق مع رأيو, كخمكه مف كثرة التقديرات التي ال تتكافق كركح المغة . 

كمنيـ ابف ىشاـ يقتضي  ,: إّف ما ذىب إليو جيكر النحاةكخبلصة ما سبق يمكف القكؿ
رة, بالرغـ مف  تؤدؼ  ن ياأبالضركرة إخراج الجمل التي ليا كظيفة تفسيرية مف حّيز الجمل المفسِّ

الكظيفة ذاتيا, بدعكػ أف ليا محبل  إعرابي ا, فيـ بذلؾ يربطكف بيف اإلعراب المحمي ككظيفة 
رة ال محل ل يا مف اإلعراب, كالحق ّأفِّ التفسير التفسير, كذلؾ حينما اشترطكا ككف الجممة المفسِّ

 .(3)كظيفة نحكية, كال عبلقة جكىرية لو باإلعراب المحميّ 
تكشف لنا أف األخير قد  ه جميكر النحػاة, كما ذىب إليو الشمكبيفإف  المكازنة بيف ما أقر        

كّسع مفيكـ الجممة التفسيرية ليشمل جميع الجمل التي تؤدؼ ىذه الكظيفة بغض النظر عف 
كبذلؾ يككف  ,مع المنيج الكصفي في دراسة المغةمكقعيا اإلعرابي, كىذا ما ينطبق تمام ا 

ر إلى الجانب الشمكبيف قد خرج عمى المنيج الشكمي الذؼ يربط بيف الكظيفة كالمكقعية, لينظ
 .    (4)الكظيفي لممصطمح

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 57ػػػػػػ  56/ 4ىمع اليكامع,  (1)
 . 192الجممة العربية تأليفيا كأقساميا, ص: (2)
 . 24 :الكريـ, ص القرآفالجممة التفسيرية في  (3)
 . 25 :المرجع السابق, ص (4)
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 :يريةداللة مصطمح الجممة التفس  -تاسًعا 
مف اإلشكاليات التي قد تصيب بعض المصطمحات أف المصطمح ال ُيعبر بشكل دقيق  

كسبب ىذا المنيج المتبع في كضع المصطمح؛ إذ قد يككف ىذا المنيج  ,عّما كضع ليدؿ عميو
ف النظر لمكظيفة التي يؤدييا, أك منيج كظيفي يربط ك سطحي خارجي يعتمد عمى الشكل د

المصطمح بالكظيفة المنكطة بو, فمك أمعنا النظر في مجمكعة مف المصطمحات في التراث 
مح شكمي, دكف مراعاة الجانب الكظيفي ليذا منيا جاء كمصط اعدد   النحكؼ, لكجدنا أف  

الفعل الماضي كالمضارع يدلل عمى ذلؾ, فاألكؿ جاء  :المصطمح, كلعّل تفحص مصطمحي
و مصطمح كظيفي, كأما الثاني فقد : إن  ليذا نقكؿ معبر ا بشكل دقيق عّما ينضكؼ تحتو مف األفعاؿ

كلك كِضع ليدؿ  عمى الحدث في الزمف  كِضع ليدؿ  عمى مضارعتو أسماء الفاعميف فجاء شكمي ا,
 الحاضر لكاف كظيفي ا, كغيرىما الكثير مف المصطمحات .

الكظيفة أما بالنظر إلى مصطمح الجممة التفسيرية, فنجد أنو مصطمح كظيفي, انبثق مف 
تمثل بنية نصية تقـك عمى عرض  ن ياأل ؛يضاحية التي يؤدييا ىذا النكع مف الجملالبيانية اإل

بياـ إكالثانية بيانية إلزالة ما اكتنف سابقتيا مف  ,األكلى مبيمة غامضة :نى بصكرتيفالمع
كغمكض, فنجد مناسبة تامة بيف داللة المصطمح كشكل ككظيفة, كلكف ىذا المصطمح عرض 
لمتضيق فذىاب أغمب النحاة إلى اإلقرار كالقكؿ بأف ىذه الجمل ال محل ليا مف اإلعراب, أخرج 

﴿َكَعَد َّللا ُ ال ِذيَف آَمُنكا  يفة التفسير مف تحت ِمَظّمة الجممة التفسيرية قاؿ تعالى:جمبل  تؤدؼ كظ
اِلَحاِت َلُيـ م ْغِفَرة   َكَأْجر  َعِظيـ ﴾ َكَعِمُمكا الص 

 ن ياأل ؛ليـ في مكقع نصب﴿َلُيـ م ْغِفَرة ﴾ فجممة: (1)
, فاشتراطيـ بككف الجممة التفسيرية ال (2)تفسير لممكعكد بو, كلك أنو صرح بالمكعكد لكاف منصكب ا

محل  ليا مف اإلعراب, اعتمدكا فيو عمى الشكمية المكقعية فقط, في كضعيـ المعيار لمحكـ عمى 
ىذه الجمل, كالحق أف التفسير يؤدؼ كظيفة نحكية ال عبلقة جكىرية ليا باإلعراب المحمي, 

لنابعة مف أداء كظيفتو كأثره في فالتفسير مصطمح كظيفي, كلكل مصطمح كظيفي خصكصيتو ا
 السياؽ كتكجيو المعنى .

                                                           

 . 9سكرة المائدة, اآلية:  (1)
 . 57-4/56ىمع اليكامع,  (2)
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" كالصحيح أف الجممة التفسيرية ىي التي تقكـ بكظيفة البياف كالتفسير مف دكف النظر 
إلى المكقع اإلعرابي, كبيذا يككف المصطمح مؤدي ا لكظيفتو مف دكف النظر إلى االعتبارات 

 . (1)الشكمية"
 كمشابياتيا:الفرؽ بيف الجممة التفسيرية  -عاشًرا 

 :كالجممة المكصكلةالفرؽ بيف الجممة التفسيرية  –أ 
"أف الصمة تشير إلى معنى لعل الفرؽ الجكىرؼ بيف جممة الصمة كالجممة التفسيرية, 

المكصكؿ, لكنيا ليس معناىا معناه فتككف حاال  مف أحكالو, كأف الجممة المفسرة تبيف المبيـ 
إبيامو, فيرجع معناىا إلى معناه ال فرؽ بينيما, إال باإلجماؿ كالتفصيل, ثـ ال يخفى عميؾ  كتزيل

أف الغرض مف ذكر الصمة بياف الذات, كالغرض مف إتياف التفسيرية إزالة اإلبياـ العارض 
لممعنى, فمذلؾ استحقت الصمة بمنزلة أقدـ السـ مكصكؿ, كىك ما ال يتـ خبره إال بصمة كعائد 

: ال استبعاد صرحكا بو, فكيف يككف معرفة؟ قمت المكصكالت مف المبيمات كما ف  إ :قمتفإف 
فإف جية اإلبياـ مف حيث النظر إلى نفس  ؛فإف جية اإلبياـ غير جية المعرفة ؛في ذلؾ

 . (2)"المكصكؿ كجية المعرفة مف حيث المبلحظة لمصمة

 :بيف الحالية ك التفسيرية -ب 
, إذ ا (3)"الجممة التي تبيف ىيئة صاحبيا" :ىي ,أبسط تعريفاتياالجممة الحالية في 

فالجممة الحاليػة دكرىا كظيفي, كىك بياف حاؿ صاحبيا, فيي تشبو الجممة التفسيرية مف 
رد فيو, إاّل أّف تالذؼ قـك بكظيفة بيانية في السياؽ تالجممتيف  تاكم إف   حيث الكظيفة, إذْ 

أكاف فاعبل  أـ مفعكال  بو أـ الحالية, تقـك بإيضاح الجكانب العرضية لصاحبيا سكاء , 
تقـك  ن ياأيما, في حيف أف التفسيرية تقـك بإزالة الغمكض عّما تفسره, كبعبارة أخرػ يكم

 .(4)بإيضاح الجكانب الذاتية لذلؾ المبيـ

                                                           

 .  25الكريـ, ص: القرآفالجممة التفسيرية في  (1)
, متكفرة 75 74, شرح اإلعراب عف قكاعد اإلعراب, مخطكطات جامع عنيزة, ص:دمحم بف سميماف كافيجي (2)

  http://www.alukah.net/manu/files/manuscript_1002/58.pdfعمى المكقع 
 .  167عراب الجمل كأشباه الجمل,  ص:إ  (3)
 . 131الكريـ, ص:  القرآفمة التفسيرية في الجم (4)
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ف ىك النمط التركيبي لكٍل منيما, فالجممة الجممتي بيف كلعّل األساس في التفريق
أف الجممة التفسيرية ترد انشائية  حيف , في(1)الحالية عند الجميكر ال تككف إال  خبرية

مجيء الجممة حاال  يحتاج إلى رابط يربطيا بصاحب الحاؿ  ضف إلى ذلؾ أف  أ, (2)كخبرية
ا أـ كمييما (3)سكاء أكاف ىذا الرابط حرؼ الكاك أـ الضمير , كىك ما ال ُيشترط في مع 

 الجممة التفسيرية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 112تسييل الفكائد  (1)
 . 2/448مغني المبيب,  (2)
 .  2/65شرح المفصل,  (3)
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 :المبحث الثاني
 أقساـ الجممة التفسيرية . -المبحث الثاني  -
 التفسير . حرؼالجممة التفسيرية المجردة مف  -المطمب األكؿ  -
 التفسير )أْف( أك )أي( . حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب -المطمب الثاني  -

مغني المبيب إلى عّدىا ثبلثة أقساـ عند مطمع حديثو عف الجممة التفسيرية ذىب صاحب 
, كاألرجح (1)كمقركنة بأؼ, كمقركنة بأف" مجردة مف حرؼ التفسير... :قساـ" كالمفسرة ثبلثة أ

 , كعميو تناكلت الدراسات الحديثة الجممة التفسيرية .(2)اعتبارىا قسماف كما أسمفت
 التفسير . حرؼالجممة التفسيرية المجردة مف  -المطمب األكؿ 

إنما قدمت الحديث عف ىذا القسـ مف الجمل التفسيرية؛ ألف تحديده يكتنفو بعض 
ا  ا أنو يحتمل أكجي  الغمكض, حيث ال تكجد قكاعد صريحة كمحددة تحكمو, كمما يزيد أمره تعقيد 

ف سم ـ يسمـ بحجة نحكية مختمف فييا, كىذا نتيجة التشابو إعرابية أخرػ, نادر ا ما يسمـ منيا, كا 
الظاىرؼ مع غيره مف الجمل قد يصل إلى درجة التداخل, مما جعل النحاة يختمفكف في تكجيو 
الجممة الكاحدة, فبعض الجمل التي تحكـ ليا ثمة مف النحاة بالتفسير, تحكـ ليا ثمة أخرػ 

لمفعكلية, كىذا يدؿ عمى افتقار النحاة لمعيار معيف بالحالية أك البدلية أك االستئنافية كربما ا
ذا كانت ل كا عرابو, يقكؿ فخر الديف قباكةيحتكمكف إليو في تكجيو ىذا الضرب مف الجم : "كا 

الجممة تفسيرية, كليست تمي حرؼ تفسير, فيي غالب ا ما يككف ليا في اإلعراب كجو آخر, إال إذا 
رة لجممة محذكفة, أك محذكؼ   , كىذا ما جعمو محل خبلؼ بيف النحاة .(3)فعميا"كانت مفسِّ

"كسأذكر لؾ أمثمة :فيذا ابف ىشاـ عند حديثو عف الجممة التفسيرية ذكر التعريف, ثـ قاؿ
ا بذلؾ الجممة المجردة مف  (4)تكضحيا" أف ابف ىشاـ لجأ إلى التفسير, يدؿ عمى  حرؼقاصد 

الجممة غير كافية كغير كاضحة المعالـ,  ألف القاعدة التي صاغيا كمعيار ليذه ؛ذكر األمثمة
:" فالظاىر أف ابف ىشاـ شعر مضيف ا إلى ىذا المعنى ما يؤكده دمحم األنطاكي /يقكؿ الدكتكر

: كسأذكر ليا أمثمة تكضحيا, كبدال  مف أف يأتي بأمثمة ض ضابطو كعدـ كفايتو فعقب قائبل  بغمك 

                                                           

 . 2/447مغني المبيب,  (1)
 . 29البحث نفسو, ص: (2)
 . 85إعراب الجمل كأشباه الجمل,  (3)
 . 2/446مغني المبيب,  (4)
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غيرىا نجده يأتي بثمانية أمثمة كاف في تكضحيا كتبيف بشكل حاسـ حدكدىا التي تميزىا عف 
خمسة منيا مما جرػ فيو خبلؼ, أك مما يحتمل التفسير كغيره عمى رأؼ ابف ىشاـ نفسو, 
كأغرب مف ذلؾ أنو في بعض األمثمة التي اختمف فييا كقف مف المكقفيف مكقف حياد, فمـ يرجح 

ممة المفسرة ال في كضكح رأي ا عمى آخر, كل ىذا جعل أمثمتو عامبل  في زيادة غمكض الج
 . (1)حدكدىا"

كفيما يمي, سأذكر األمثمة التي ساقيا ابف ىشاـ, لمتدليل عمى أف الجممة التفسيرية تأتي 
 : , كرأؼ النحاة فيياحرؼ التفسيرردة مف مج

كا الن ْجَكى ال ِذيَف َظَمُمكا َىْل َىَذا ِإال  َبَشر  ِمْثُمكُ ﴿  :قكلو تعالى -أكال   , "فجممة (2)﴾ ـْ َكَأَسرُّ
ما فيو معنى  إف   : منيا إف قمناكىل ىنا لمنفي كيجكز أف تككف بدال   ,االستفياـ مفسرة لمنجكػ 
مثل  ,(3)كىك قكؿ الككفييف كأف تككف معمكلة لقكؿ محذكؼ كىك حاؿ" ,القكؿ يعمل في الجمل

 . (4)﴾َكاْلَمَّلِئَكة يْدخُمكَف َعَمْيِيـ مف كل َباب َسّلـ َعَمْيُكـ﴿
َىْل َىَذا ِإال  َبَشر  اتجو عمماؤنا اتجاىات عدة في تكجيو جممة االستفياـ الصكرؼ ﴿

 مف اآلية السابقة . (5)﴾ِمْثُمُكـْ 
﴾ تفسيرية ال محل ليا َىْل َىَذا ِإال  َبَشر  ِمْثُمُكـْ أف تككف جممة االستفياـ ﴿ :االتجاه األكؿ

, مع احتماليف (6)ىػ(311فيو الزجاج)ت  مف اإلعراب ىذا االحتماؿ كضعو ابف ىشاـ كافق
خريف, كيرػ الباحث أنو ال مانع مف أف منيـ عمى اآل اذكرىـ, كلـ يرجح ابف ىشاـ أيً  (7)آخريف

 تفسيرية . ن ياأل ؛﴾ ال محل لياَىْل َىَذا ِإال  َبَشر  ِمْثُمُكـْ تككف جممة االستفياـ ﴿
ذىب الزمخشرؼ إلى اعتبارىا في محل نصب بدال  مف النجكػ؛ أؼ:   :االتجاه الثاني

بمثابة التفسير ليا فيي بدؿ مف النجكػ في محل نصب مفعكؿ بو  ن ياأل ؛(8)كأسركا ىذا الحديث
                                                           

 . 3/366, دار الشركؽ العربي, بيركت. 3العربية كنحكىا كصرفيا, طدمحم األنطاكي, المحيط في أصكات  (1)
 . 3, اآلية: األنبياءسكرة  (2)
 . 2/446مغني المبيب,  (3)
 . 23, اآلية: سكرة الرعد (4)
 . 3, اآلية: األنبياءسكرة  (5)
 . 3/384كاعرابو لمزجاج,  القرآفمعاني  (6)
 . 446/ 2مغني المبيب,  (7)
ـ, 1994, دار المعرفة, بيركت, 3جار هللا محمكد ابف عمر الزمخشرؼ, تفسير الكشاؼ, طأبك القاسـ  (8)

 . 672ص:
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كىذا يشيد لو المعنى إذ النجكػ قكٌؿ في  ؟لفعل القكؿ المحذكؼ تقديره: قالكا: ىل ىذا إال بشرٌ 
"بدؿ مف  :األصل, كقد قاؿ بيذا االحتماؿ الشيخ دمحم الطاىر بف عاشكر في تفسير اآلية, إذ قاؿ

 يقكؿ الشاعر ,(1)ألف ذلؾ ىك ما تناجكا بو, فيك بدؿ مطابق إف البدؿ مطابق ىنا" ؛النجكػ 
  :)مف الطكيل( الفرزدؽ

ـِ ُأْخَرى َكيَف َيمَتِقَيافِ  ِبالَمِديَنِة َحاَجةً إَلى َّللا ِ َأْشُكك  ا  (2)؟ َكِبالش 
؟( بدال  مف مفرد كىك "حاجة" ك"أخرػ" بدؿ كل, عمى َكيَف َيمَتِقَيافِ : )حيث جاءت جممة

 إلى هللا أشكك حاجتيف تعذر التقائيما .: تقدير
إسرار النجكػ, كتقدير , مف (3)"أف تككف معمكال  لقكؿ محذكؼ كىك حاؿ": االتجاه الثالث

كلذلؾ أتى ابف ىشاـ بالمثاؿ الشبيو ليذه الجممة  ؟الكبلـ كامبل  مثل قكلنا: قائميف ىل ىذا إال بشرٌ 
ـْ  في قكلو سبحانو عز كجّل: ﴿ ـْ ِبَما َصَبْرُت ـْ ِمْف ُكلِّ َباٍب*َسَّلـ  َعَمْيُك َكاْلَمَّلِئَكُة َيْدُخُمكَف َعَمْيِي

ـَ ُعْقَبى الد   َسَّلـ  قاؿ األستاذ عبد المطيف الخطيب: "ككجو المقابمة أف قكلو ﴿ (4)﴾ ارِ َفِنْع
كىذا القكؿ حاؿ, كالتقدير قالكا: سبلـ عميكـ, أك قائميف سبلـ  ,﴾ معمكؿ لقكؿ محذكؼَعَمْيُكـْ 
 .(5)عميكـ"

ْحَر ﴿ :قكلو تعالى: الترجيح ـْ َأَفَتْأُتكَف السِّ ـْ ُتْبِصُركفَ َىْل َىَذا ِإال  َبَشر  ِمْثُمُك بدال   (6)﴾َكَأْنُت
ف كاف عميو معظـ أىل اإلعراب, كما تطمئف إليو النفس أف  مف النجكػ فمعمو كجو مرجكح, كا 

أف  اسرار النجكػ حمل معنى القكؿ دكف حركفو,  تفسيرية, كدليل ذلؾ, -ىنا–جممة االستفياـ 
 بينت حقيقة ما تناجكا بو, كلـ يكف ليا محل مف اإلعراب.  ن ياأك 

ـَ َخَمَقوُ قكلو تعالى: ﴿ – ثانًيا ـ  َقاَؿ َلُو ُكْف  ِمفْ  ِإف  َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد َّللا ِ َكَمَثِل َآَد ُتَراٍب ُث
ككنو  " فخمقو كما بعده تفسير لمثل آدـ ال باعتبار ما يعطيو ظاىر لفع الجممة مف (7)﴾َفَيُككفُ 

                                                           

 17/12ـ, 1984دمحم الطاىر بف عاشكر, تفسير التحرير كالتنكير, الدار التكنسية لمنشر, تكنس,  (1)
, 272/ 4المبيب , كشرح شكاىد مغني 162/ 2, كشرح التصريح 208/ 5البيت لمفرزدؽ في خزانة األدب  (2)

 كليس في ديكانو .
 . 2/446مغني المبيب,  (3)
 . 23, اآلية: سكرة الرعد (4)
 . 5/107عبد المطيف الخطيب, شرح مغني المبيب,  (5)
 . 3, اآلية: سكرة األنبياء (6)
 . 59, اآلية: آؿ عمرافسكرة  (7)
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إف شأف عيسى كشأف آدـ في الخركج عف  :أؼ ؛ا مف طيف ثـ ككف بل باعتبار المعنىر جسد  قد  
 . (1)مستمر العادة كىك التكلد بيف أبكيف"

﴾ ليست بمتصمة بآدـ, إنما ىك مبيف قصة آدـ كال يجكز في الكبلـ أف ُتَراٍب  ِمفْ  َخَمَقوُ "﴿
ا معرفة ال يتصل بو قاـ كال يكصل بو كال يككف حاال   ؛تقكؿ مررت بزيد قاـ ألف  ؛ألف زيد 

الماضي ال يككف حاال  أتت فييا, كلكنؾ تقكؿ: مثمؾ, مثل: زيد, تريد أنؾ تشبيو في فعمو, ثـ 
نما قيل إف مثمو كمثل آدـ ,تخبر بقصة زيد ألف ّللا  أنشأ آدـ مف غير  ؛فتقكؿ: فعل كذا ككذا, كا 
 .(2)"-عميو السبلـ-ب, فكما خمق آدـ مف غير أب كذلؾ خمق عيسى أب, خمقو مف ترا

﴾ مف اآلية السابقة تفسيرية ال محل ليا مف َخَمَقوُ أجمع عمماؤنا عمى أف جممة ﴿
 اإلعراب, كلـ يقف الباحث عمى رأٍؼ يقكؿ غير ذلؾ . 

 :أؼ؛ دـجممة مفسرة لما لو شبو عيسى بآ﴾ َخَمَقُو ِمْف ُتراٍب قاؿ الزمخشرؼ: "كقكلو ﴿
, (4). كىك قكؿ الفراء(3)خمق آدـ مف تراب كلـ يكف ثمة أب كال أـ, ككذلؾ حاؿ عيسى"

, كاألزىرؼ)ت (8)ىػ( 794, كالزركشي)ت (7), كابف ىشاـ(6)ىػ( 542, كابف عطية)ت (5)كالزجاج
ِمْف َخَمَقُو , "كقكلو: ﴿(12), كابف عاشكر(11)ىػ( 1250, كالشككاني)ت (10), كالسيكطي(9)ىػ( 905
, تفسير لمثل آدـ, الذؼ ينبغي أف يتصكر, كالمثل كالمثاؿ بمعنى كاحد, كال يجكز أف (13)﴾ُتراٍب 

                                                           

 . 2/446مغني المبيب,  (1)
 . 1/422 ,لمزجاج, القرآفمعاني  (2)
 . 1/369الزمخشرؼ, تفسير الكشاؼ,  (3)
 . 1/219ـ, 1983, عالـ الكتاب, بيركت, 3, طالقرآفأبك زكريا يحيى بف زياد الفراء, معاني  (4)
 . 1/422لمزجاج,  القرآفمعاني  (5)
, ص:دمحم بف عبد الحق  (6)  309بف عطية األندلسي, المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز, دار ابف حـز
 . 2/447مغني المبيب,  (7)
 . 644, ص: القرآفالبرىاف في عمـك  (8)
 . 62مكصل الطبلب إلى قكاعد االعراب, ص: (9)
 . 2/332, ىمع اليكامع (10)
 . 222ـ, ص:2007, دار المعرفة, بيركت, لبناف, 4فتح القدير, طدمحم بف عمي بف دمحم الشككاني,  (11)
 . 3/363تفسير التحرير كالتنكير,  (12)
 . 59, اآلية: آؿ عمرافسكرة  (13)
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﴾ صمة آلدـ كال حاال  منو, قاؿ الزجاج: إذ الماضي ال يككف حاال  أنت فييا بل ىك َخَمَقوُ يككف ﴿
 . (1)كبلـ مقطكع منو, مضمنو تفسير المثل"

ْف َعَذاٍب َيا َأيُّيَ : ﴿قكلو تعالى – ثالًثا ـْ َعَمىَٰ ِتَجاَرٍة ُتنِجيُكـ مِّ ا ال ِذيَف آَمُنكا َىْل َأُدلُُّك
: آمنكا بدليل يغفر , كقيل مستأنفة معناىا الطمب؛ أؼ﴾ تفسير لمتجارةُتْؤِمُنكفَ "فجممة ﴿ (2)﴾ َأِليـٍ 

األكؿ فالجـز بالجـز كقكليـ: اتِق هللا امرؤ فعل خير ا يثب عميو؛ أؼ: ليتق هللا كليفعل يثب كعمى 
 .(3)في جكاب االستفياـ تنزيبل  لمسبب كىك الداللة منزلة المسبب كىك االمتثاؿ"

 ﴾ مف اآلية السابقة .ُتْؤِمُنكفَ اتجو عمماؤنا اتجاىات عدة في تكجيو جممة ﴿
, (4)ىػ( 502كقد أكرد ىذا, األصفياني)ت  :تفسيرية إن ياالقكؿ  –االتجاه األكؿ 

, يقكؿ (8), كالخراط(7), كابف ىشاـ(6)ىػ( 756, كالسميف الحمبي)ت (5)ىػ( 616كالعكبرؼ)ت 
﴾؛ فيجكز أف يككف في مكضع ِتَجاَرةٍ : ىك تفسير لػ ﴿(9)﴾باِ  ُتْؤِمُنكفَ "قكلو تعالى: ﴿: العكبرؼ 

 .(10)جر عمى البدؿ, أك في مكضع رفع عمى تقدير ىي, كأف محذكفة, كلما حذفت بطل عمميا"
كاإليجي  ,(11)الزمخشرؼ , كقد أكرد ىذا: استئنافية إن ياالقكؿ  –االتجاه الثاني 

كابف  ,(14)ىػ( 1376كصافي)ت  ,(13)ىػ( 1286 البيضاكؼ)تك (12)ىػ( 509الشيرازؼ)ت 
                                                           

 . 1/422لمزجاج,  القرآفمعاني  (1)
 . 10: , اآليةسكرة الصف (2)
 . 2/447مغني المبيب,  (3)
, تحقيق: دمحم رشيد القرآفأبك القاسـ الحسيف بف دمحم المعركؼ بالراغب األصفياني, المفردات في غريب  (4)

 . 73 كيبلني, دار المعرفة, بيركت, لبناف,  ص:
 . 2/1221 القرآفالتبياف في إعراب  (5)
أحمد بف دمحم المعركؼ بالسميف الحمبي, الدرر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف, تحقيق: أحمد الخراط,  (6)

 . 319/ 10دار القمـ, دمشق,  
 . 2/446مغني المبيب:  (7)
 . 4/1317يد, المدينة المنكرة, , مجمع الممؾ فالقرآفالمجتبي مف مشكل إعراب أحمد بف دمحم الخّراط,  (8)
 . 11, اآلية: الصفسكرة  (9)
 . 2/1221, القرآفالتبياف في إعراب  (10)
 . 1104الكشاؼ عف حقائق غمكض التنزيل,  (11)
 4/308, القرآفيجي جامع البياف في تفسير تفسير اإل (12)
, دار إحياء التراث, 1البيضاكؼ, طتفسير ىػ(, 691ناصر الديف أبك الخير عبد هللا بف عمر البيضاكؼ) (13)

 . 5/209بيركت, لبناف, 
 . 14/283ـ, 1992, دار الرشيد, 1كصرفو كبيانو, ط القرآفالجدكؿ في إعراب محمكد صافي,  (14)
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 ؛اا بياني  , يقكؿ دمحم الطاىر: "كجممة تؤمنكف با كرسكلو مستأنفة استئناف  (2)كالدعاس, (1)عاشكر
ألف ذكر الداللة مجمل كالتشكيق الذؼ سبقيا مما يثير في أنفس السامعيف التساؤؿ عف ىذا الذؼ 

 .(3)تدلنا عميو كعف ىذه التجارة"
ذىب إلى ىذا القكؿ األستاذ محيي  :خبر لمبتدأ محذكؼ إن يا :القكؿ –االتجاه الثالث 

, كيبدك أف (4)ىي تؤمنكف  ... " :أؼ ؛ىػ( "الجممة خبر لمبتدأ محذكؼ 1403الديف الدركيش)ت 
 ألف المذككر أكلى مف المحذكؼ . ؛ىذا الرأؼ جانب الصكاب
ُنسب ىذا القكؿ إلى األخفش, كالحقيقة أنني لـ  :عطف بياف إن ياالقكؿ  –االتجاه الثالث
"ىي عطف  (5), بل أكرده عمى لسانو كثير مف عمماء النحك كالتفسيرالقرآفأجده في كتابو معاني 

بياف عمى ِتجاَرٍة", كعمى الكبلـ المنسكب لؤلخفش يككف عطف الخبر عمى اإلنشاء كالحقيقة أف 
 (7), كأجازه جماعة(6)النحاة اختمفكا في جكاز عطف الخبر عمى اإلنشاء كعكسو, فمنعو األكثركف 

ِر اْلُمْؤِمِنيفَ مستدليف بقكلو تعالى: ﴿  فيجكز عطف " :ىػ( 742الصفاقسي)ت , قاؿ (8)﴾َكَبشِّ
عمى  (جاءني زيد كمف عمرك العاقبلف)أجازالخبر عمى غيره كبالعكس, كىك مذىب سيبكيو, كقد 

فاألصح أف تككف " :أبك حّياف بقكلو عنو ما نقمو ىكك  ,(9)"خبر ا لمحذكؼ (العاقبلف)أف يككف 

                                                           

 . 194/ 28التحرير كالتنكير,  (1)
 . 3/339لمدعاس,  القرآفإعراب  (2)
 . 28/194التحرير كالتنكير,  (3)
 . 81/  10كبيانو,  القرآفإعراب  (4)
ىػ(, تفسير البحر 745األندلسي, دمحم بف يكسف الشيير بأبي حياف النحكؼ, ) 1854المحرر الكجيز,  (5)

.  8/260 ـ,1993خركف, دار الكتب العممية بيركت, لبناف, آ, تحقيق, عادؿ أحمد عبد المكجكد, ك 1المحيط, ط
  14/383تفسير األلكسي, ركح المعاني 

كابف عصفكر, كالناظـ في شرح باب المفعكؿ معو مف كتاب التسييل كابف  ,كابف مالؾ ,كمنيـ البيانيكف  (6)
 عصفكر في شرح اإليضاح .

ا ِفي الن ْحك, قّكـ لثبلثيف  ,الصّفار, ىبة هللا بف ُمَحم د بف ُمكَسى َأُبك اْلحسف اْبف الصفار اْلَكاِتب (7) َكَكاَف ِإَمام 
 . 326 – 325ترجمتو, بغية الكعاة,  سنة آِتَية. انظر

 . 13, اآلية: الصفسكرة  (8)
, 1إبراىيـ دمحم الصفاقسي, المجيد في إعراب القرآف المجيد)سكرة الفاتحة كالجزء األكؿ مف سكرة البقرة(, ط (9)

بمس, تحقيق: مكسى دمحم زنيف, منشكرات كمية الدعكة اإلسبلمية, كلجنة الحفاظ عمى التراث اإلسبلمي, طرا
 . 159ـ, 1992
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ف لـ تتفق معاني الجمل, كما ذىب إليو سيبكيو   (1)"كىك الصحيحجممة معطكفة عمى ما قبميا, كا 
 الطكيل:مف  ما نظمو امرؤ القيس كيؤيد قكلو,

ف  ِشفائي َعْبَرة  ُمَيراَقة   ؿ كا  ـٍ دارٍس مف ُمَعك   (2) فيل عنَد رس
كالشاىد فيو: كقكع "ىل" مفيدة لمنفي, كلذا صح العطف عمى الجممة الخبرية, كلك كاف 

 .لبلستفياـ لما صح عطف اإلنشاء عمى الخبر 
بمعنى آمنكا, فيك خبر بمعنى اإلنشاء )األمر(,  (3)اآلخركف عمى أف ﴿ُتْؤِمُنكَف﴾كخر جو 

, لفظيما عند المبرد, لفع الخبر  (4)فصح عطف اإلنشاء عميو, ﴿ُتْؤِمُنكَف﴾ ك ﴿ُتجاِىُدكَف﴾
ألنو  ؛بالجـز :, كأنو قاؿ: آمنكا كجاىدكا, كلذلؾ قاؿ: )يغفر لكـ( , )كيدخمكـ((5)كمعناه األمر

 جكاب األمر, فيك محمكؿ عمى المعنى.
 :الترجيح

جممة مستأنفة استئناف ا بياني ا لما  (6)﴾ُتْؤِمُنكفَ كالذؼ تطمئف إليو النفس, اعتبار جممة ﴿
 ﴾ .ُتْؤِمُنكفَ ﴿ قيل: كيف نفعل؟ فقيل:قائمة عمى تقدير جكاب سؤاٍؿ, كأنو  إن ياقبميا, حيث 
َثُل ال ِذيَف َخَمْكا ِمف َقْبِمُكـۖ  ﴿ :قكلو تعالى – رابًعا ـْ َأف َتْدُخُمكا اْلَجن َة َكَلم ا َيْأِتُكـ م  ـْ َحِسْبُت َأ

ُسكُؿ َكال ِذيَف آَمُنكا َمَعُو َمَتىَٰ َنْصُر َّللا ِ  ر اُء َكُزْلِزُلكا َحت ىَٰ َيُقكَؿ الر  ـُ اْلَبْأَساُء َكالض  ْتُي  َأاَل ِإف  م س 
كالحاؿ ال تأتي مف المضاؼ  (قد)كجّكز أبك البقاء ككنيا حالية عمى إضمار  (7)﴾ َقِريب  َنْصَر َّللا ِ 

 إليو في مثل ىذا .
في مغني المبيب اآلية السابقة, ككنيا مثاال  عمى مجيء الجممة التفسيرية  ىشاـ ابف ذكر
ا ذلؾ عمى بناء   كضّعف التفسير, حرؼمجردة مف  فييا كىك "ككنيا  البقاء أبك جّكزه آخر كجي 

ألف األصل في  ؛ذلؾ (8)كالحاؿ ال تأتي مف المضاؼ إليو في مثل ىذا " (قد)حالية عمى إضمار 

                                                           

 . 1/253تفسير البحر المحيط,  (1)
 . 111ص:ـ, 2004, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, 5ديكاف امرغ القيس, ط (2)
 . 11, اآلية: الصفسكرة  (3)
 . 11, اآلية: الصفسكرة  (4)
 . 1104. الكشاؼ,  81 2/80المقتضب,  (5)
 . 11, اآلية: الصفسكرة  (6)
 . 214, اآلية: البقرةسكرة  (7)
 . 2/447مغني المبيب,  (8)
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الحاؿ أف تأتي مف الفاعل أك المفعكؿ بو, كأجاز بعض النحكييف مجيئيا مف المضاؼ إليو في 
 :مسائل معيف, كفيما يمي تفصيل ذلؾ

ر اُء : ﴿أف قكلو تعالىئفة مف النحاة إلى ذىبت طا :الكجو األكؿ ـُ اْلَبْأَساُء َكالض  ْتُي م س 
َثُل ال ِذيفَ جممة فعمية ال محل ليا مف اإلعراب, مفّسرة لػ ﴿ (1)﴾َكُزْلِزُلكا كمبينة كشارحة  (2)﴾م 

جممة مستأنفة استئناف ا بياني ا, "كىك ما كاف جكاب ا عف  (4), كجعميا الزمخشرؼ (3)لحقيقة ما تميو
كيف كاف مثميـ ؟ فيككف الجكاب: مّستيـ البأساء  :, كالتقدير في ىذه اآلية(5)"سؤاؿ مقّدر

, كسكاء  جعمت مفسرة أك مستأنفة فالمعنى في الحالتيف كاحد, كالجممة عمى الكجييف ال (6)كالضّراء
 . (7)محل ليا مف اإلعراب
ـُ أف تككف قكلو تعالى: ﴿ (8)أجاز أبك البقاء :الكجو الثاني ْتُي ر اُء م س  اْلَبْأَساُء َكالض 

﴾ عمى أف تقّدر ال ِذيفَ في محل نصب حاال  مف المضاؼ إليو, كاالسـ المكصكؿ: ﴿ (9)﴾َكُزْلِزُلكا
"قد" قبل الفعل الماضي, كذلؾ بناء  عمى القكؿ بأّف الفعل الماضي ال يككف حاال  إال إذا اقترف 

ْتُيـُ "﴿ . (10)قكؿ البصرييفبقد ظاىرة أك مقّدرة, لتقرب معناه مف الحاؿ, كىك  ﴾: جممة م س 
" (قد)ال مكضع ليا, كىي شارحة ألحكاليـ, كيجكز أف تضمر معيا   .(11)فتككف حاال 

ا بأف الحاؿ ال تأتي مف المضاؼ   ىذه مثل في إليو كضّعف ابف ىشاـ ىذا الكجو محتج 
َأُيِحبُّ ﴿ بعضو, نحك قكلو تعالى:لمضاؼ إليو إذا كاف المضاؼ إنما تجيُء الحاؿ مف ا ؛المسألة

ـَ َأِخيِو َمْيًتا ـْ َأْف َيْأُكَل َلْح  , أك لبعضو, أك عامبل  فيو .(12)﴾َأَحُدُك
                                                           

 . 214, اآلية: البقرةسكرة  (1)
 . 214, اآلية: البقرةسكرة  (2)
 . 2/447, مغني المبيب (3)
 . 422الكشاؼ,  (4)
 . 2/228مغني المبيب,  (5)
 . 442الكشاؼ,  (6)
 4/28كبيانو,  القرآفإعراب  (7)
أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف بف عبد هللا العكبرؼ, إمبلء ما مف  بو الرحمف مف كجكه اإلعراب في جميع  (8)

 . 1/91, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, القرآف
 . 214, اآلية: البقرةسكرة  (9)
 .1/252اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ,  (10)
 . 171, ص: القرآفالتبياف في إعراب  (11)
 . 12سكرة الحجرات, اآلية:  (12)
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 ىك ك ىشاـ ابف قرره الذؼ األكؿ, المذىب ترجيح كالذؼ تطمئف إليو النفس  :الترجيح
ر اُء ﴿ :تعالى قكلو فإف   ؛كعميو المضاؼ إليو, مف تأتي ال الحاؿ أفّ  ـُ اْلَبْأَساُء َكالض  ْتُي م س 

 يؤديو الذؼ المعنى كقكة صحة, :لآلتي تبع ا مف اإلعراب, ليا محلّ  ال تفسيرية جممة (1)﴾َكُزْلِزُلكا
ف إليو المضاؼ مف الحاؿ مجيء قمةتقدير,  ك تأكيل إلى حاجتو كعدـ كضكحو ك ,الكجو ىذا , كا 

 . السابقةجاءت تككف بشرط افتقدتيا الجممة 
ـْ َأِكن ًة َأف َيْفَقُيكُه ﴿ :قكلو تعالى -خامًسا َكِمْنُيـ م ف َيْسَتِمُع ِإَلْيَؾ ۖ َكَجَعْمَنا َعَمىَٰ ُقُمكِبِي

ف َيَرْكا ُكل  آَيٍة ال  ُيْؤِمُنكا ِبَيا ۚ َحت ىَٰ  ـْ َكْقًرا َكاِ  ِإَذا َجاُءكَؾ ُيَجاِدُلكَنَؾ َيُقكُؿ ال ِذيَف َكَفُركا  َكِفي آَذاِنِي
ِليفَ  َذا ِإال  َأَساِطيُر اأْلَك  ﴾  ُيَجاِدُلكَنؾَ غير شرطية فجممة القكؿ تفسير لػ ﴿ (إذا)"إف قدرت  (2)﴾ِإْف ىََٰ

ال فيي جكاب   . (3)كعمييما فيجادلكنؾ حاؿ" (إذا)كا 
َيُقكُؿ ال ِذيَف آلية كشاىد عمى مجيء جممة ﴿, ىذه ا-نفعنا هللا بعممو-ذكر ابف ىشاـ 

ا آخر ليا,  حرؼتفسيرية مجردة مف  (4)﴾َكَفُركا التفسير, ككف إذا غير ظرفية, إال أنو ذكر كجي 
 كىي جكاب إذا ككنيا شرطية, كلـ يرجح أّؼ مف الرأييف .

 :كلمعمماء في ﴿ِإَذا﴾ قكالف
﴾ حرؼ غاية كجر بمعنى َحت ىَٰ عمى اعتبار ﴿ – غير شرطية (إذا): ككف القكؿ األكؿ

, كجممة ُيَجاِدُلكَنؾَ في مكضع الجر ك ﴿ (5)﴾ِإَذا َجاُءكؾَ  إلى, ك﴿ ﴾ حاؿ مف الضمير الكاقع فاعبل 
بقكلو:"  ﴾, ىذا ما ذىب إليو الزمخشرؼ,ُيَجاِدُلكَنؾَ فسرت جممة ﴿ (6)﴾َيُقكُؿ ال ِذيَف َكَفُركا﴿
﴾ تفسير ا لو, كالمعنى: أنو بمغ تكذيبيـ اآليات إلى َيُقكُؿ ال ِذيَف َكَفُركاكقكلو ﴿﴾ حاؿ, ُيَجاِدُلكَنؾَ ﴿

ِليَف فيجعمكف  أنيـ يجادلكنؾ كيناكركنؾ, كفسر مجادلتيـ بأنيـ يقكلكف ِإْف ىذا ِإال  َأساِطيُر اأْلَك 
 . (7)كبلـ هللا كأصدؽ الحديث, خرافات كأكاذيب, كىي الغاية في التكذيب"

                                                           

 . 214, اآلية: البقرةسكرة  (1)
 . 25, اآلية: األنعاـسكرة  (2)
 . 2/447مغني المبيب,  (3)
 . 25, اآلية: األنعاـ (4)
 . 25, اآلية: األنعاـسكرة  (5)
 . 25, اآلية: سكرة األنعاـ (6)
 . 323الكشاؼ, ص:  (7)
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﴾ التي تقع بعدىا الجمل ال عمل َحت ىَٰ , عمى اعتبار ﴿شرطية (إذا): ككف الثاني القكؿ
, كجممة ُيَجاِدُلكَنؾَ شرطية ك ﴿ -ىنا-﴾ ِإَذا َجاُءكؾَ ليا, ك ﴿ ﴾ حاؿ مف الضمير الكاقع فاعبل 

أبك ﴾ جكاب الشرط غير الجاـز ال محل ليا مف اإلعراب, كىك ما ذىب إليو َيُقكُؿ ال ِذيَف َكَفُركا﴿
 (6), كالدركيش(5), كصافي(4),كالخراط(3), كصاحب االيجي(2), الطاىر بف عاشكر(1)البقاء

ذا شرطية ظرفية*, كجاؤؾ شرطيا, كىك العامل فييا. (7)كالبيضاكؼ  , يقكؿ ابف عاشكر: " كا 
جاءكؾ مجادليف؛ أؼ: مقدريف المجادلة  :أؼ ؛﴾َجاُءكؾَ كجممة يجادلكنؾ حاؿ مقدرة مف ضمير ﴿

معؾ يظيركف لقكميـ أنيـ أكفاء ليذه المجادلة, كجممة يقكؿ جكاب إذا, كعدؿ عف اإلضمار إلى 
ا كثير جد   (حتى)بعد  (إذا) ػ"كمجيء الجممة الشرطية ب (8)اإلظيار في قكلو: يقكؿ الذيف كفركا "

 -ىنا–كأبك البقاء كغيرىما مف المعربيف لمصكاب في ذلؾ, فقاؿ  فق الحكفيكقد كُ , "(9)"القرآففي 
نما  ,عمل -ىاىنا– (حتى)كليس لػ  :كىك يقكؿ ,: حتى إذا في مكضع نصب لجكابياأبك البقاء كا 

﴾ َجاُءكؾَ أفادت معنى الغاية, كما ال تعمل في الجمل كيجادلكنؾ حاؿ مف ضمير الفاعل في ﴿

 . (10)"إذا كىك العامل في إذا كىك العامل في الحاؿ, يقكؿ جكاب

﴾ جكاب الشرط غير َيُقكُؿ ال ِذيَف َكَفُركاكما تطمئف إليو النفس اعتبار جممة ﴿ :الراجح
؛ أل ذا  ,جممة أخرػ مترتبة عمى ما قبميا, كحتى ىنا تسبق الجمل فيي غير عاممة ن ياالجاـز كا 

 الغاية تؤخذ مف جكاب الشرط ال مف الشرط . شرطية, إذ إف  
                                                           

 . 1/238 ,القرآفإمبلء ما مف  بو الرحمف مف كجكه اإلعراب في جميع  (1)
 . 7/181التحرير كالتنكير,  (2)
تفسير االيجي, , المعركؼ بػ القرآفدمحم بف عبد الرحمف بف دمحم االيجي الشرازؼ, جامع البياف في تفسير  (3)
 . 1/524ـ,2004, , تحقيق: عبد الحميد ىنداكؼ, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف1ط
 . 1/262, القرآفالمجتبي مف مشكل إعراب  (4)
 . 7/111القرآف, الجدكؿ في إعراب  (5)
 . 88/ 3كبيانو,  القرآفإعراب  (6)

.. ألف قالكا ماٍض فيستحيل أف يككف زمانو مستقببل  كمثمو قكلو  }إذ{ظرؼ زماف لمداللة عمى الماضي ؾ  )*(
ألف  . 25األنعاـ: ﴾َحت ىَٰ ِإَذا َجاُءكَؾ ُيَجاِدُلكَنؾَ ﴿ :كقكلو تعالى 18النمل: ﴾َعَمى َكاِد الن ْملِ َحت ى ِإَذا َأَتْكا ﴿تعالى: 

 . 1038, في عمـك القرآف البرىاف. االنفضاض كاقع في الماضي
 . 2/158تفسير البيضاكؼ,  (7)
 . 7/181التحرير كالتنكير,  (8)
 . 4/102تفسير البحر المحيط,  (9)
 . 4/103السابق,  (10)
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ا  ف َبْعِد َما َرَأُكا اآْلَياِت َلَيْسُجُنن ُو َحت ىَٰ ِحيفٍ قكلو تعالى: ﴿ –سادس  ـ  َبَدا َلُيـ مِّ  (1)﴾ُث
 ن ياأىي مفسرة لمضمير في بدا الراجع إلى البداء المفيكـ منو كالتحقيق : ﴾ قيلَلَيْسُجُنن وُ "فجممة ﴿

ألف المفسر  ؛جكاب لقسـ مقدر كأف المفسر مجمكع الجممتيف كال يمنع مف ذلؾ ككف القسـ إنشاء
-إنما ىك المعنى المتحصل مف الجكاب كىك خبرؼ ال إنشائي كذلؾ المعنى ىك سجنو  -ىنا–

 . (2)ليـ" فيذا ىك البداء الذؼ بدا -عميو الصبلة كالسبلـ
مفسرة لمضمير في  إن يا :" فقيل (3)﴾َلَيْسُجُنن وُ اختمف عمماؤنا في تكجيو إعراب جممة ﴿
جكاب لقسـ مقدر, كأف المفسر مجمكع  ن ياأ :"بدا", الراجع إلى البداء المفيكـ منو, كالتحقيق

اختبلفيـ في إعراب ىذه الجممة يعكد إلى اختبلفيـ  ف  إ :. كيتضح مف قكؿ ابف ىشاـ(4)الجممتيف"
 :في تقدير مفّسر فاعل "بدا" كفيما يمي تكضيح ذلؾ الخبلؼ

ير المصدر المفيكـ مف الفعل, كىك: "بداء" أف فاعل "بدا" ىك ضم :الكجو األكؿ
 :)مف الطكيل( : بداليـ بداء, حمبل  عمى التصريح بو في قكؿ الشاعركالتقدير

 (5) َبَدا لَؾ ِفي ِتْمَؾ الَقُمكص َبداءُ  كالَمْكُعكُد حقٌّ ِلَقاُؤهُ َلَعم ؾ, 
بدا ليـ  :أؼ ؛ال محل ليا مف اإلعراب, مفّسرة لذلؾ المصدر (6)﴾َلَيْسُجُنن وُ كجممة ﴿… 

ـ  َبَدا َلُيـ"﴿ :, قاؿ(7)َبَداُء, ىك ّسجُنو, كمّمف قاؿ بيذا  الزمخشرؼ  فاعُمو مضمر لداللة ما  :﴾ُث
أؼ: ظير ليـ رأؼ ليسجُنُنو" كابف مالؾ  ؛﴾, كالمعنى: بدا بيـ بداءُ َلَيْسُجُنن وُ يفسره عميو, كىك ﴿

ذا ُتكّىـ حذؼ فاعل فعل مكجكد, فبل سبيل إلى الحكـ بحذفو, بل يقّدر إسناده إلى  :حيث قاؿ "كا 
ـ  مدلكؿ عميو مف المفع كالمعنى, كقكلو تعالى: ﴿  قيل إّف المعنى: بدا ليـ بداٌء ..."  ,﴾َبَدا َلُيـ ُث

(8). 
                                                           

 . 35, اآلية: يكسفسكرة  (1)
 . 2/447 ,مغني المبيب (2)
 . 35, اآلية: يكسفسكرة  (3)
 السابق, نفس الصفحة . (4)
ابف ىشاـ, شذكر الذىب في معرفة كبلـ ك  ٢/٩١٢ك خزانة األدب,  . ٩٢البيت لدمحم بف بشير في ديكانو: (5)

 . 1/٢٧٣ك مغني المبيب,  ٩١٢, ـ2001لبناف, العرب, دار إحياء التراث العربي, بيركت 
 . 35, اآلية: يكسفسكرة  (6)
 . 514الكشاؼ, ص:  (7)
شرح التسييل البف مالؾ, تحقيق, عبد الرحمف السيد, دمحم بدكؼ جماؿ الديف, بف دمحم, بف عبد هللا األندلسي,  (8)

 . 122 – 2/121المختكف, دار ىجر, 
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كربما كاف ىذا التكجيو اإلعرابي لمخركج مف االستدالؿ باآلية عمى جكاز أف تككف جممة 
ال يككف إال اسم ا,  "الفاعل:, قاؿ ابف عصفكر(1)﴾ فاعبل لبدا, كىك مذىب الككفييفَلَيْسُجُنن وُ ﴿

, كاحتّج بقكلو , كأْف, كما, مع ما بعدىف, خبلف ا لمف أجاز أف يككف الفاعل فعبل  ـ  َبَدا ﴿  :كأف  ُث
ف َبْعِد َما َرَأُكا اآْلَياِت َلَيْسُجُنن ُو َحت ىَٰ ِحيفٍ  كىذا ال حجة فيو, ألنو يحتمل أف يككف  (2)﴾َلُيـ مِّ

 . (3)البداء" :أؼ ؛بدا ليـ ىك :ضمير المصدر الداؿ عميو, كىك البَداء, كأنو قيل (بدا)فاعل 
ىي الفاعل, كىذا مف أصكؿ  (4)﴾َلَيْسُجُنن وُ أف نفَس الجممة ِمْف ﴿ الكجو الثاني:

﴾؛ َلَيْسُجُنن وُ ﴾ ﴿َبَدا" ال يجكز أف يككف الفاعل بػ ﴿ :, كقد خّطأ ىذا ابف عطية بقكلو(5)الككفييف
 .(6)"الفاعل ال يككف جممة بكجو, كىذا صريح مذىب سيبكيو ألف

 . (7)بدا ليـ رأؼٌ  :أؼ ؛الفاعل مضمر يدؿ عميو السياؽ الكجو الثالث:
جف﴾, المفيكـ مف سياؽ قكلو تعالى الكجو الرابع:  :أّف فاعل "بدا" ىك الضمير العائد عمى ﴿الس 

كىذا ما حّسنو صاحب الدرر المصكف, بقكلو: " أحسنيا* أنو ضمير يعكد عمى  ,(8)﴾َلَيْسُجُنن وُ ﴿
جف﴾... جف﴾ في قراءة العامة, كىك  :أؼ ؛﴿الس  ظير ليـ حبُسو, كيدؿ عمى ذلؾ لفظة ﴿الس 

جف﴾ في قراءة مف فتح السيف" , كلفع ﴿الس  كالجممة  ,(10), كىي قراءة يعقكب(9)بطريق البلـز
جكاب  ن ياأ :جكاب لقسـ مقدر, كىذا ىك قكؿ المحققيف, قاؿ ابف ىشاـ: " كالتحقيق﴾ َلَيْسُجُنن وُ ﴿

                                                           

 1/392كشرح التصريح:  , 1/٢٧٣مغني المبيب,  (1)
 . 35: , اآليةيكسفسكرة  (2)
ب العممية, لبناف, , دار الكت1أبك الحسف عمي بف مؤمف بف دمحم ابف عصفكر, شرح الجمل الزجاجي, ط (3)

 . 1/93ـ, 1998
 . 35 :, اآليةيكسفسكرة  (4)
 . 6/494الدرر المصكف,  (5)
 . 3/110. الكتاب  993المحرر الكجيز, ص: (6)
 993. المحرر الكجيز, ص:  494/ 6الدرر المصكف,  (7)
 . 35 :, اآليةيكسفسكرة  (8)

 يقصد األكجو األربعة التي ذكرىا, لفاعل "بدا" . )*(
 . 6/494الدرر المصكف,  (9)
أحمد بف دمحم البنا اتحاؼ فضبلء البشر بالقراءات األربعة عشر, المسمى منتيى األماني كالمسرات في  (10)

 . 146/ 2ـ, 1987شعباف دمحم إسماعيل, عالـ الكتاب, بيركت,  :, تحقيق1القراءات, ط
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ليو ذىب أبك حّياف, حيث يقكؿ(1)لقسـ مقدر, كأف المفسر مفيكـ الجممتيف" : كىي جكاب لقسـ , كا 
 . (2)قائميف" :محذكؼ, كالقسـ كجكابو معمكالف لقكؿ محذكؼ, تقديره

, ثـ تقدير قكؿ محذكؼ يككف (كهللا): "تقدير جممة القسـو يمزمنا أكال  كعمى ىذا الكج
نصب الحاؿ, كمعنى الجممة  القسـ كجكابو معمكالف لو, كذلؾ القكؿ المحذكؼ يككف في محل

 . (3): ظير ليـ سجنو, قائميف كهللا ليسجننو حتى حيفحينئذٍ 
لفعل المضارع قسـ مقدر لداللة القرينة المفظية, كىي دخكؿ البلـ عمى اكأعربكا الجممة 

: " تمـز اّلبلـ مع كىذا ىك القياس فيو, قاؿ السيكطيالمستقبل المثبت, المتصل بنكف التككيد, 
 . (4)الّنكف الشديدة أك الخفيفة في مضارع مستقبل"

غير أف ىذا الغرض يمكف  (5)ىك قسـ إخبار, يقصد بو تأكيد جكابو -ىنا–كالقسـ المقّدر        
كال يمـز فيو تقدير قسـ محذكؼ, كال تقدير عامل (6)تحقيقو مع تكجيو إعرابي آخر أجازه ابف ىشاـ

 ؛﴾ جكاب ا لمفعل القبمي المذككر "بدا"َلَيْسُجُنن وُ في جممة القسـ كجكابو, كذلؾ أف تككف جممة ﴿
كىك الجكاب المقركف  ,(7)" يجاب بو القسـكذلؾ ألّف " أفعاؿ القمكب إلفادتيا التحقيق تجاب بما 

ا عمى القسـ في إفادتو التحقيق, "كىذا ىك مذىب سيبكيو بالبلـ, كالمؤّكد بالنكف, قياس 
,كقاؿ َلبيد (8)

 :(الكامل مف)

                                                           

 . 2/447مغني المبيب,  (1)
 . 5/306 :البحر المحيط (2)
 . 6/449الدرر المصكف,  (3)
 . 246/ 4ىمع اليكامع,  (4)
ـ, ص: 2001الخانجي, القاىرة, , مكتبة 5األساليب اإلنشائية في النحك العربي, طعبد السبلـ دمحم ىاركف,  (5)

166 . 
 . 2/447مغني المبيب,  (6)
 . 2/447, مغني المبيب (7)
 . 3/110الكتاب  (8)
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 : قد عممُت لعبُد هللا خيرٌ كأنو قاؿ: كهللا لتأتيف, كما قاؿ, "َلَتْأِتَيف: َعِمْمُت الشاىد
ف َبْعِد َما َرَأُكا اآْلَياِت َلَيْسُجُنن ُو َحت ىَٰ ِحيفٍ ﴿ :-عز كجل-كقاؿ  منَؾ ... ـ  َبَدا َلُيـ مِّ ألنو  ؛(2)﴾ ُث

في عممُت, كأنؾ قمت  : بدا ليـ أّييـ أفضل, لحُسَف كحسنوكضع ابتداء, أال ترػ أّنؾ لك قمتم
 ؛يف( جكاب ا لمفعل القبمي )عممُت(نو جعل )لتأتإكيفيـ مف قكلو  ,(3)ظير ليـ أىذا أفضل أـ ىذا "

ا فيك  ألنو بمعنى القسـ في إفادتو التحقيق كالتأكيد, كالفعل )بدا( مف أفعاؿ القمكب أيض 
 بمنزلة)عممت(.
جممة  (4)﴾َلَيْسُجُنن وُ تككف جممة ﴿ لعل  الكجو الثاني مف اإلعراب, كىك أف  :الترجيح

﴾ فعميا مضارع َلَيْسُجُنن وُ جكاب, إلفادتيا التككيد, كمكافقتيا لمقياس في جممة جكاب القسـ التي ﴿
كتمؾ قرينة لفظية تقّكؼ ىذا الكجو مف اإلعراب, ىي األقرب إلى  متصل بالبلـ مثبت مستقبل,

 الصكاب .
ا        ـْ ال ُتْفِسُدكا ِفي األْرضِ َكا ِ : ﴿قكلو تعالى –سابع  "زعـ ابف عصفكر أف  (5)﴾َذا ِقيَل َلُي

البصرييف يقدركف نائب الفاعل في قيل ضمير المصدر كجممة النيي مفسرة لذلؾ الضمير, كقيل 
الظرؼ نائب عف الفاعل؛ فالجممة في محل نصب, كيرد بأنو ال تتـ الفائدة بالظرؼ, كبعدمو في 

ذا ِقيَل ِإف  كَ ﴿  كانت قبل حذؼ الفاعل  ن ياكالصكاب أف النائب الجممة؛ أل (6)﴾ْعَد هللِا َحق  َكاِ 
منصكبة بالقكؿ؛ فكيف انقمبت مفسرة؟ كالمفعكؿ بو متعيف لمنيابة, كقكليـ الجممة ال تككف فاعبل 

                                                           

ا بعض الكتب أف البيت في ديكاف لبيد  (1) نسبكا ىذا البيت لػ لبيد بف ربيعة, في كتب النحك, كذكرت أيض 
, كالحقيقة أنني لـ أجده في ديكانو, كما كرد في الديكاف )َصاَدْفَف منيا ِغر ة َفأَصْبَنَيا  إف  الَمَناَيا اَلْ َتِطيُش 308ص

ال شاىد عمى المكضكع فيو, كأما ما ذكرتو في المتف فقد كرد في خزانة . كعمى ىذا  171ِسَياُمَيا( ديكاف لبيد, 
؛ كالمقاصد 110/ 3؛ كالكتاب 828/ 2؛ كشرح شكاىد مغني المبيب 263/ 2؛ كالدرر 161 159/ 9األدب 
؛ كسر صناعة اإلعراب 334/ 10؛ كخزانة األدب 61/ 2؛ كببل نسبة في أكضح المسالؾ 405/ 2النحكية 

 .154/ 1؛ كىمع اليكامع 448/ 2؛ كمغني المبيب 176ر الندػ كبل الصدػ ص؛ كشرح قط400ص
 . 35 :, اآليةيكسفسكرة  (2)
 . 3/110الكتاب,  (3)
 . 35 :, اآليةيكسفسكرة   (4)
 . 11 :, اآليةالبقرةسكرة  (5)
 . 32 :, اآليةالجاثيةسكرة  (6)

 (1)ِإف  الَمَناَيا اَل َتِطْيُش ِسَياُمَيا َكَلَقْد َعِمْمُت َلَتْأِتَيف َمَنَيْتي
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كال نائبا عنو جكابو أف التي يراد بيا لفظيا يحكـ ليا بحكـ المفردات, كليذا تقع مبتدأ, نحك ال 
كمف ىنا لـ يحتج  ,(1)حكؿ كال قكة إال با كنز مف كنكز الجنة, كفي المثل زعمكا مطية الكذب

 .(2)قكلي ال إلو إال هللا كما ال يحتاج إليو الخبر المفرد الجامد" :الخبر إلى رابط في نحك
مف اآلية  (3)﴾ال ُتْفِسُدكا ِفي األْرضِ اتجو عمماؤنا اتجاىات عدة في تكجيو جممة ﴿        
 السابقة .

يعكد عمى  (ىك)تقدير نائب الفاعل في قيل ضمير المصدر مستتر تقديره  :كؿالكجو األ 
ذا قيل القكؿ ال تفسدكا في األرض, تفسيرية لمضمير المستتر نائب  مصدر الفعل القكؿ, كا 

 .(4)الفاعل
كقيل نائب الفاعل الظرؼ "ليـ" حيث سد الجار كالمجركر مسد نائب  :الكجو الثاني

ىك  ألف نائب الفاعل ؛الفاعل, كجممة مقكؿ القكؿ في محل نصب مفعكؿ بو, كليست نائب فاعل
 :الظرؼ كيرد ىذا الكبلـ أمراف

 بالظرؼ أك بعدمو خبلؼ كقف عمى الرصيف . -ىنا–: أنو ال تتـ الفائدة األكؿ
ذا ِقيَل ِإف  َكْعَد هللِا َحق  التركيب كرد في مكضع آخر ﴿ : أف ىذاالثاني دكف  (5)﴾َكاِ 

 الظرؼ فأيف نائب الفاعل ؟!
كانت قبل  ن يانائب الفاعل؛ أل (6)﴾ال ُتْفِسُدكا ِفي األْرضِ اعتبار الجممة ﴿ :الكجو الثالث

المفعكؿ بو ينكب عف  حذؼ الفاعل منصكبة بالقكؿ, كغياب الفاعل جعميا تنكب عنو, إذ إف  
 الفاعل في األفعاؿ المتعدية كليس الظرؼ كال الضمير المقدر خبلؼ األفعاؿ البلزمة, كعميو فإف  
ذا قاؿ ليـ الرسكؿ ال تفسدكا في األرض, أما أف الجممة ال تقع فاعبل  كال نائب ا عف  أصل الجممة كا 

إال با كنز مف كنكز الجنة, عمى  ال حكؿ كال قكة :ىذا عمى باب الحكاية, نحك الفاعل فإف  

                                                           

عف الكذب, أك قكؿ انفرد بو قائمو فيريد ناقمو أف "ال تكجد )زعـ( مستعممة في فصيح مف الكبلـ إال عبارة  (1)
يبقي عيدتو عمى الزاعـ, ففي ذلؾ ما ينحك إلى تضعيف الزعـ, كقكؿ سيبكيو: زعـ الخميل إنما يجيء فيما انفرد 

 . 1863الخميل بو" . المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز, 
 . 2/449مغني المبيب,  (2)
 . 11 :البقرة, اآليةسكرة  (3)
 . 28ص: التبياف في إعراب القرآف,  (4)
 . 32 :الجاثية, اآليةسكرة  (5)
 . 11 :البقرة, اآليةسكرة  (6)
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اعتبار أف جممة ال حكؿ كال قكة إال با, كميا محكية, مبتدأ مرفكع بعبلمة مقدرة منع مف ظيكرىا 
اشتغاؿ المحل بحركة الحكاية, ككذلؾ زعمكا مطية الكذب, فجممة زعمكا جممة محكية كقعت 

 .مكقع مبتدأ, ُأريد بيا المفع ال المعنى, كىك الراجح 
ـْ َمْغِفَرة  َكَأْجر  َعِظيـ  ﴿ :الثامف اِلحاِت َلُي "ألّف  ؛(1)﴾َكَعَد هللُا ال ِذيَف آَمُنكا َكَعِمُمكا الص 

ـْ َمْغِفَرة  : ﴿)كعد( يتعّدػ الثنيف, كليس الثاني ىنا ألف ثاني مفعكلي )كسا( ال يككف جممة,  ؛﴾َلُي
خير ا عظيم ا أك الجنة, كعمى الّثاني فكجو الّتفسير  :بل ىك محذكؼ , كالجممة مفّسرة لو , كتقديره

 .(2)إقامة الّسبب مقاـ المسّبب, إذ الجّنة مسبّبة عف استقرار الغفراف كاألجر"
كعد مف أفعاؿ العطاء, كمف الثابت أف أفعاؿ العطاء تتعدػ لمفعكليف؛ لكف ال يمكف أف 

ؿ الظف كالتي يجكز أف تككف كذلؾ, إذ ا يككف المفعكؿ الثاني جممة كال شبو جممة, خبلف ا ألفعا
أيف المفعكؿ الثاني؟ يجيب ابف ىشاـ أف المفعكؿ الثاني محذكؼ تقديره أحد الكجييف خير ا, أك 

 الجنة.
" كعمى الّثاني فكجو الّتفسير إقامة الّسبب مقاـ المسّبب, إذ الجّنة مسبّبة عف استقرار 

ف غفر ليـ أدخميـ  ,ر ليـغف؛ إنما كعدىـ بأف يليست الجنة مباشرة :أؼ ؛(3)الغفراف كاألجر" كا 
 . الجنة

ـْ َمْغِفَرة  كعميو تككف الجممة ﴿ اؤنا؛ إذ لـ يقف ﴾ تفسيرية كىذا ما أجمع عميو عممَلُي
 يخالف ىذا . الباحث عمى رأؼ

مف خبلؿ عرض كتحميل األمثمة التي ساقيا ابف ىشاـ, لتحديد نطاؽ الجممة التفسيرية 
 التفسير يمكف لنا ترتيب ىذه الجمل لتمخصيا كتحكميا قاعدة معينة . حرؼالمجردة مف 
 :كل جممة كقعت بعد مفرد يؤدؼ معناىا فيي تفسيرية لذلؾ المفرد, نحك قكلو تعالى -1

ـْ ﴾ كا الن ْجَكى ال ِذيَف َظَمُمكا َىْل َىَذا ِإال  َبَشر  ِمْثُمُك ﴿ َكَأَسرُّ
 ﴾َبَشر  ِمْثُمُكـْ َىْل َىَذا ِإال  ﴿فجممة  (4)

َذا ِإال   ﴿ :ككذلؾ قكلو تعالى ,تفسير لمنجكػ  َحت ىَٰ ِإَذا َجاُءكَؾ ُيَجاِدُلكَنَؾ َيُقكُؿ ال ِذيَف َكَفُركا ِإْف ىََٰ

                                                           

 . 9 :المائدة, اآلية سكرة (1)
 . 2/449مغني المبيب,  (2)
 . 2/449 مغني المبيب, (3)
 . 3 :, اآليةسكرة األنبياء (4)
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ِليفَ  ـْ ﴿ :, ككذلؾ قكلو تعالى﴾ُيَجاِدُلكَنؾَ تفسير ﴿ ﴾َيُقكُؿ ال ِذيَف َكَفُركا فجممة ﴿ ,(1)﴾َأَساِطيُر اأْلَك  َأ
ـُ اْلَبْأَساُء َكا ْتُي ـْ َأف َتْدُخُمكا اْلَجن َة َكَلم ا َيْأِتُكـ م َثُل ال ِذيَف َخَمْكا ِمف َقْبِمُكـ م س  ر اُء َحِسْبُت لض 

 . ﴾م َثلُ ﴿لػ  تفسيرية (2)﴾َكُزْلِزُلكا
ِإف  َمَثَل ﴿ :كل جممة أتت تفصيبل  لمفرد مجمل فيي مفسرة لو, نحك قكلو تعالى -2

ـَ َخَمَقوُ  ـ  َقاَؿ َلُو ُكْف َفَيُككفُ  ِمفْ  ِعيَسى ِعْنَد َّللا ِ َكَمَثِل َآَد ﴾ ُتَراٍب  ِمفْ  َخَمَقوُ ﴿فجممة  ﴾ُتَراٍب ُث
ـْ َعَمىَٰ ِتَجاَرٍة ُتنِجيُكـ مِّْف ﴿ :ككذلؾ قكلو تعالى﴾, َمَثلِ تفسيرية ﴿ َيا َأيَُّيا ال ِذيَف آَمُنكا َىْل َأُدلُُّك
  ﴾ِتَجاَرةٍ ﴿تفسير لػ  ُتْؤِمُنكَف﴾ ﴿فجممة  (3)﴾ َعَذاٍب َأِليـٍ 
كل جممة كقعت مكقع مفرد ال تجيز القكاعد النحكية إيقاعيا مكقعو اعتبار, المفرد  -3

كاعتبرت تمؾ الجممة تفسير ا لو ,صاحب المكقع محذكف ا أك مضمر ا
ـْ  ﴿, نحك قكلو تعالى: (4) َلُي

ـْ َمْغِفَرة  َكَأْجر  ﴿ :مف قكلو تعالىفيذه الجممة  ﴾َمْغِفَرة   اِلحاِت َلُي َكَعَد هللُا ال ِذيَف آَمُنكا َكَعِمُمكا الص 
كذلؾ ألف كعد يتعدػ الثنيف كليس الثاني ىك  ؛تفسير لممفعكؿ بو الثاني المحذكؼ (5)﴾ َعِظيـ  

 ألف المفعكؿ بو الثاني ليذه األفعاؿ ال يككف جممة, بل ىك محذكؼ تقديره "خير ا ؛ليـ مغفرة
 -ىنا– ن ياأل ؛(7), كمنو قكلو أحسف إلى زيد أعطو ألف دينار(6)عظيما أك الجنة كالجممة مفسرة لو

ـْ ال ُتْفِسُدكا ِفي األْرضِ ﴿ :لمفعكؿ المطمق, ككذلؾ قكلو تعالىشاغمة لمكضع ا َذا ِقيَل َلُي  ,(8)﴾َكاِ 
ـْ ال ُتْفِسُدكا ِفي ﴿فيقدركف نائب الفاعل  َذا ِقيَل َلُي مفسرة لضميره كالصكاب عند ابف  األْرِض﴾َكاِ 
 محل رفع نائب فاعل . يىشاـ يقتضي جعميا ف

: ما ىك؟ أك ما يا ابف ىشاـ كانت جكاب ا عف سؤاؿكالمبلحع أف الجمل التي ساق
 . (9)مضمكنو ؟ أك كيف ذلؾ ؟ بشرط أف تككف فضمة ال عمدة

                                                           

 . 25 :األنعاـ, اآليةسكرة  (1)
 .  214 :البقرة, اآليةسكرة  (2)
 . 10 :الصف, اآليةسكرة  (3)
 . 367/ 3المحيط في أصكات المغة كنحكىا كصرفيا  (4)
 . 9 :المائدة, اآليةسكرة  (5)
 . 2/448, مغني المبيب (6)
 السابق, نفس الصفحة  . (7)
 . 11 :البقرة, اآليةسكرة  (8)
 . 3/367المحيط في أصكات العربية كنحكىا كصرفيا,  (9)
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رة ضمني ا بما يفسره, بحيث يككف المركب اإلسنادؼ  يرتبط ىذا المكف مف الجمل المفسِّ
رة, كُيعتمػُد المعنى إضافة  ي ذؼال حرؼ التفسيرالمفسر خالي ا مف  إلى الدكر  ربطو بالجممة المفس 

يضاحية إالكظيفي داخل التركيب كأساسيف في تحديد ىذا الضرب مف الجمل, فإْف َأّدػ كظيفة 

 . بيام ا ُحكـ لو بالتفسيرإأزاؿ ك 
 الجممة التفسيرية إنشائية أـ خبرية ؟

جممة خبرية, كىذا ما  كانت  حرؼ التفسيراألصل أف تقع الجممة التفسيرية المجردة مف 
عميو عمكـ شكاىد ابف ىشاـ السابقة, كالجممة الخبرية تحتمل الصدؽ أك الكذب, كلكف قد ُيعدؿ 

"ثـ اعمـ أنو ال يمتنع ككف  :عف ىذا األصل فتقع الجممة اإلنشائية جممة تفسيرية, قاؿ المصنف
ر إنشاء   الجممة اإلنشائية مفسرة بنفسيا كيقع ذلؾ في مكضعيف, أحدىما  -اأيض  –أف يككف الُمفس 

رة )أحسف( إنشائية غرضيا األمر, كىذا  (1)أحسف إلى زيد أعطو ألف دينار": نحك فالجممة المفس 
رة )أعطو( جممة إنشائية رة؛ أؼ ؛ما أجاز مجيء الجممة المفسِّ إنشائية  :فكانت مف جنس المفس 

 غرضيا األمر .
ا مؤدي ا  كا الن ْجَكى ﴿ :, نحك قكلو تعالى(2)معنى جممة""كالثاني أف يككف مفرد  , (3)﴾َكَأَسرُّ

﴾ اسـ لمتناجي, كلكف ما ىك التناجي؟  ىك إسرار الحديث, إذ ا ىك كبلـٌ, كىذا الن ْجَكى فكممة ﴿
المفع مؤدؼ لمعنى جممة أك جمل فكأف  المفرد ىذا قد عّبر عف عدة جمل فمما كقعت الجممة, 

ـَ , كلكف لِ -اأيض  –عممنا أف المتناجى بو جممة, كجممة إنشائيٌة  (4)﴾َبَشر  ِمْثُمُكـْ َىْل َىَذا ِإال  ﴿
كىل ىك كذلؾ ؟ االستفياـ ىنا ليس حقيقي ا, إنما  (5)عّبر عنو ابف ىشاـ باالستفياـ الصكرؼ 

: )ما أحمُد إال أال ترػ أنؾ تقكؿ (إال  )كلذلؾ صح دخكؿ  ,﴾ بمعنى )ما(َىلْ غرضو النفي ك﴿
َىْل َىَذا ِإال  : ﴿ككذلؾ قكلو تعالى ,أنؾ تثبت لدمحم صفة الرجكلة :أؼ ؛قائـٌ( ك )ما محمٌد إال رجٌل(

كنفكا عنو أؼ صفات خارقة, كدخكؿ  ,صفة البشرية -عميو السبلـ–يكسف  ثبتكا لمنبيأ (6)﴾َبَشر  

                                                           

 . 2/448:مغني المبيب (1)
 السابق, نفس الصفحة . (2)
 . 3 :, اآليةسكرة األنبياء (3)
 .3 :األنبياء, اآليةسكرة  (4)
 . 2/446مغني المبيب,  (5)
 . 3 األنبياء, اآلية:سكرة  (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

58 
 

لمنفي, كاالستفياـ صكرؼ ليس حقيقًيا إذ المراد  -ىنا– (ىل)﴾ في جكاب "ىل" أعممتنا أف ِإال  ﴿
 النفي كليس طمب الجكاب . 

 
 التفسير )أْف( أك )أي( . حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب -المطمب الثاني 

ترتبط الجممة التفسيرية في ىذا النكع بما قبميا بأحد أحرؼ التفسير, كيقاؿ ليا حركؼ 
 (2))َأْف( :التي أجمع عمييا جميكر عممائنا حرفاف اثناف, ىما, كعدد حركؼ التفسير (1)العبارة

 ك)َأْؼ( .
 :(َأفْ )أ  ػ  

األكسع تداكال  كانتشار ا, كعمييا اقتصر  ن ياأ"ىي مف أشير حركؼ التفسير, كيمكف القكؿ ب
َفَأْكَحْيَنا ِإَلْيِو َأِف  ﴿ :قكلو تعالى :نحك ,(3)ي في ُجمِمو التفسيرية المقركنة باألداة"القرآناالستعماؿ 
لمتفسير شركط  حرؼتفسيرية, كلمجيء )أْف(  ﴾اْصَنِع اْلُفْمؾَ ﴿حيث جاءت جممة  (4)﴾اْصَنِع اْلُفْمؾَ 

, كطائفة مف (8), كابف يعيش(7), كابف السراج(6), كالمبّرد(5)فّصميا أىل النحك, ال سيما الفػّراء
كالتي عددىا أربعة مصدرية, تفسيرية, زائدة,  ,األخريات (أف), كي ال تمتبس بأنكاع (9)المتأخريف

 كسيأتي بياف الفرؽ بينيما . ,مخففة
ا  التفسيرية (أف) بػ "ىذا باب ما تككف فيو أف بمنزلة  هسماعقد ليا سيبكيو باب ا خاص 

" زعـ الخميل أنو بمنزلة َأْؼ,  (11)﴾اْمُشكا َكاْصِبُركا َأفِ  َكانَطَمَق اْلَمأَلُ ِمْنُيـْ ﴿ :قاؿ تعالى ,(10)"أؼْ 
انطمق بنك فبلف أِف  :ألنؾ إذا قمت ؛أف )أْف( في اآلية بمعنى )أؼ( –يرحمو هللا  –يقصد سيبكيو 

                                                           

 . 298. أسرار النحك, ص: 8/140شرح المفصل,  (1)
 . 3/162الكتاب,  (2)
 . 516ـ, ص:1998, 2ي, مكة المكرمة, طالقرآنجميل أحمد ظفر, النحك  (3)
  .27 :, اآليةسكرة المؤمنكف  (4)
 . 81  1/80, القرآفالفّراء, معاني  (5)
 . 2/359   188/ 1المقتضب,  (6)
 . 2/208   1/237األصكؿ,  (7)
 .8/139,142شرح المفصل,  (8)
 . 29/  1, كمغني المبيب,  220,221الجنى الداني,  (9)
 . 3/162الكتاب,  (10)
 . 6 :, اآليةسكرة ص (11)
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ـْ ِإال  َما َأَمْرَتِني ِبِو ﴿ :امشكا, فأنت ال تريد أف تخبر أنيـ انطمقكا بالمشي, كمثل ذلؾ َما ُقْمُت َلُي
 .  (2)كثير القرآفكىذا تفسير الخميل, كمثل ىذا في  (1)﴾َكَرب ُكـْ  َأِف اْعُبُدكا َّللا َ َربِّي
ذىب جميكر  (3): كتبُت إليو أِف افعل. كأمرُتو أْف قـ. فيككف عمى كجييف""كأما قكلو

النحاة إلى القكؿ أف )أْف( في المثاليف السابقيف تفسيرية, في حيف يجيز فييا سيبكيو كجياف, 
"عمى أف تككف)أْف( التي تنصُب األفعاَؿ َكَكَصْمَتيا بحرِؼ األمِر كالنيِي كما َتِصُل الذؼ  :فيقكؿ

بتفعل إذا خاطبَت حيف تقكؿ: أنت الذؼ تفعل, فكصمت أف بقـ؛ ألنو في مكضع أمر كما كصمت 
ي ذكره سيبكيو يرػ أف )أْف( فيو ى , الكجو األكؿ الذؼ(4)الذؼ بتقكُؿ كأشباِىيا إذا خاطبَت"

  (5)"ككصمتيا بحرؼ األمر كالنيي كما تصل الذؼ بتفعل" :الناصبة لمفعل المضارع, كقكؿ سيبكيو
, كمعمكـ أف سبؾ معو لتيقصد بيذا أف فعل األمر بعدىا يككف صمة ليا فت كّكف مصدر ا مؤكال 

في المصدر المؤكؿ ليصبح بمنزلة كممة كاحدة, ككذلؾ الفعل في صمة  (أف)الفعل يتحد مع 
مثل الفعل مع  (أف): القارغ . كىكذا أصبح الفعل مع صكؿ إذا قمت: الذؼ يقرأ فالتقدير ىكالمك 

شارة إليو أف سيبكيو ُيعّبر عف الفعل عمكم ا بقكلو: "تفعل", بينما مما تجدر اإلاالسـ المكصكؿ, ك 
كالمضارع الذؼ يدؿ عمى الحاؿ  ,(6))َفَعَل( :القدماء يعبِّركف عف الفعل الماضي بقكليـف ك النحكي
 )سيفعل( . :)تفعل أك يفعل( , كالداؿ عمى االستقباؿ بقكليـ:بقكليـ

تككف )أْف( التي تنِصُب أنؾ ُتْدِخُل الباَء فتقكؿ: َأْكَعْزُت إليو بأِف افعْل,  ن ياأ"كالدليل عمى 
يستنتج الباحث أكؿ شرط مف  -ىنا– (7)"كما تدخل في األسماء (الباء)فمك كانت )أؼ( لـ تدخْميا 

صرح بو ابف ىشاـ في المغني , كىذا ما شركط )أْف( التفسيرية, كىك أاّل يدخل عمييا حرؼ الجر
 ألف دخكؿ حرؼ الجر عمييا لفظ ا أك تقدير ا ؛, لفظ ا أك َتقدير ا(8)"أال يدخل عمييا جار" :بقكلو

                                                           

 . 117 :, اآليةسكرة المائدة (1)
 . 3/162الكتاب,  (2)
 . 3/162الكتاب,  (3)
 المرجع السابق نفسو . (4)
 المرجع السابق نفسو . (5)
 كمنيـ الفر اء, كالزجاج, النحاس, كغيرىـ . (6)
 . 3/162الكتاب,  (7)
 . 1/31مغني المبيب,  (8)
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أؼ: بالقياـ, فػػ )أْف( كما دخمت عميو في  ؛: أَشْرت إليو بأْف ُقـيجعميا َمصدرية ال تفسيرية, نحك
 تأكيل مصدر مجركر بالباء .

, كبالرجكع "(1)بمنزلة )أؼ( في األكؿ"كالكجو اآلخر: أف تككف بمنزلة )أؼ( كما كانت 
انطمق, كأمرتني حممتا معني القكؿ دكف حركفو, كىذا  :إلى المثاليف السابقيِف نبلحع أف كممتي

يمكف الباحث مف اقتباس شرط ثاٍف مف شركط )أْف( التفسيرية, كىك أف تسبق بفعل يتضمف 
, إال (3)الجممة التي بعده لمحكاية ؛ ألنو لك ُصّرح بفعل القكؿ لخمصت(2)معنى القكؿ دكف حركفو

رة بعد لفع القكؿ الصريح, إذ قاؿ عند كبلمو عف أف  أف ابف عصفكر, يجيز كقكع )أْف( مفسِّ
, كبالرجكع إلى نص (4)ىي "الكاقعة بعد القكؿ, أك ما يرجع معناه إلى معنى القكؿ " :المفسرة

ـْ ِإال َما َأَمْرَتِني ِبِو َأِف ﴿ :كمثل ذلؾسيبكيو السابق الذؼ نقمو عف الخميل بف أحمد " َما ُقْمُت َلُي
نجد أف ابف  (6)"كثير القرآف, كىذا تفسير الخميل, كمثل ىذا في (5)﴾اْعُبُدكا َّللا َ َربِّي َكَرب ُكـْ 

عصفكر لـ يكف بدع ا في رأيو, إذ أجاز الخميل كقكع أف المفسرة بعد صريح القكؿ في اآلية 
﴾, جائز أف تككف في أف اعبدكا هللا ربي كربكـ: ﴿"كقكلو :الزجاج, بقكلوبقة, كتبعو في ذلؾ السا

, ككذلؾ نقل الشيخ خالد (7)اعبدكا" :أؼ ؛مفسرة, المعنى ما قمت ليـ إال ما أمرتني بو (أؼ)معني 
ألف الجممة المتقدمة فييا حركؼ القكؿ,  ؛لو أف افعل :األزىرؼ عف سميـ الرازؼ "كال نحك قمت

ـْ ِإال َما َأَمْرَتِني ِبِو َأِف : ﴿ء كىك سميـ الرازؼ في قكلو تعالىكأما قكؿ بعض العمما َما ُقْمُت َلُي
ألنو ال يخمك  ؛الداخمة عمى اعبدكا مفسرة ففيو اشكاؿ (أف)أؼ  إن يا؛ (8)﴾اْعُبُدكا َّللا َ َربِّي َكَرب ُكـْ 

, كالحق أنيـ لـ يبينكا ما فسرتو أف ىل لفع القكؿ, أـ (9)كف مفسرة ألمرتني أك لقمت "إما أف تك
لفع األمر الذؼ يحمل معنى القكؿ, كلكف المبلحع أنيـ أرادكا األكؿ, كربما كاف الزمخشرؼ أكثر 

ا في ىذه المسألة  ا كتحديد  ﴾ إف جعمتيا مفسرة َأِف اْعُبُدكا َّللا َ ﴿ :")أف( في قكلو: عندما قاؿكضكح 
                                                           

 . 163 – 3/162الكتاب,  (1)
 .233, الجنى الداني, ص:1/428, المفصل في صناعة اإلعراب,81 1/80 القرآفالفّراء, معاني  (2)
 .3/147, كىمع اليكامع,  4/1691ارتشاؼ الضرب,  (3)
 . 282/  2شرح جمل الزجاجي,  (4)
 . 117 :, اآليةسكرة المائدة (5)
 . 3/162الكتاب,  (6)
 . 223/  2كا عرابو,  القرآفمعاني  (7)
 . 117 :, اآليةسكرة المائدة (8)
 . 122مكصل الطبلب إلى قكاعد اإلعراب, ص:  (9)
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ما فعل األمر, ككبلىما ال كجو لو. أما فعل  لـ يكف ليا بدٌّ  مف مفسر. كالمفسر إما فعل القكؿ كا 
القكؿ فيحكى بعده الكبلـ مف غير أف يتكسط بينيما حرؼ التفسير, ال تقكؿ: ما قمت ليـ إال أف 

. كلكف فمك فسرتو بػ , كأما فعل األمر, فمسند إلى ضمير . إال اعبدكا ّللا   :ما قمت ليـ اعبدكا ّللا 
ال يقكؿ: اعبدكا ّللا  ربى كربكـ ... فإف قمت:  -تعالى–ألف ّللا   ؛اعبدكا ّللا  ربى كربكـ لـ يستقـ

ـْ ِإال َما َأَمْرَتِنيألف معنى ﴿ ؛يحمل فعل القكؿ عمى معناه :فكيف يصنع؟ قمت ما (1)﴾"َما ُقْمُت َلُي
ما كقكعيا إال بعد فعل في معنى القكؿ, كىذا  كقد أبى الزمخشرؼ  .(2)"بو يبما أمرتنأمرتيـ إال 

, كسبب احترازىـ بأف يككف الفعل يحمل معنى القكؿ دكف (3)استحسنو ابف ىشػاـ في مغني المبيب
الشتراط  حركفو لـ يقف عميو أحٌد مف الباحثيف, يقكؿ الشمني: " كلـ أقف عمى العمة المقتضية

كربما كاف سبب احترازىـ بكقكعيا بعد فعل فيو معنى القكؿ دكف  .(4)عدـ القكؿ الصريح "
المصدرية, كالزائدة, كالمخففة مف الثقيمة, فقصدكا  (أف)حركفو؛ ألف )أف( التفسيرية تتردد بيف 
 كضع حدٍّ ليا؛ كي ال تمتبس باألخريات .

ِ َربِّ اْلَعاَلِميفَ َكآِخُر ﴿ :-عز كجل  -"كأما قكلو  ـْ َأِف اْلَحْمُد ّلِلِ   :كآخر قكليـ, (5)﴾َدْعَكاُى
أنو الحمد  كال إلو إال هللا , كال تككف أف التي تنصب الفعل؛ ألف  :أْف ال إلو إال هللا, فعمى قكلو

ف تمؾ ال يبتدأ بعدىا األسماء, كال تككف )أؼ(؛ ألف )أؼ( إنما تجيء بعد كبلـ مستغٍف, كال تكك 
ْؤَيا ِإن ا َكَذِلَؾ  ,َكَناَدْيَناُه َأْف َيا ِإْبَراِىيـُ ﴿ :في مكضع المبني عمى المبتدأ, كمثل ذلؾ ْقَت الرُّ َقْد َصد 

كىنا , (7)": ناديناه أنؾ قد صدقت الرؤيا يا إبراىيـ-عز كجل-, كأنو قاؿ (6)﴾َنْجِزي اْلُمْحِسِنيفَ 
 :التفسيرية كىك أف تسبق بجممة, "كقاؿ الخميل أْف()يستخمص الباحث شرط ا ثالث ا مف شركط 

ا  -تككف  كيتضح مف قكؿ الخميل أنو ال يجب أف ُتسبق بجممة حتى تككف  (8)عمى )أؼ(" -أيض 
ىي ىذه اآلية تفسيرية لـ  (أف)القائل بأف  ف  إتفسيرية, كقد نقل الّشمني, عف ابف الضائع قكلو: "

                                                           

 . 117 :, اآليةسكرة المائدة (1)
 . 317 – 316الكشاؼ,  (2)
 . 30/ 1مغني المبيب,  (3)
أفندؼ مصطفى, أحمد بف دمحم الشمني, المنصف مف الكبلـ عمى مغني ابف ىشاـ, مطبعة دمحم أحمد  (4)
1/67. 
 . 10 :سكرة يكنس, اآلية (5)
 . 105-104  :الصافات, اآليتافسكرة  (6)
 . 3/163الكتاب  (7)
 . 3/163الكتاب  (8)
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يشترط تقدـ الجممة عمييا بل يجكز دخكليا عمى الجممة المفسرة ... كلكف  الشمني يضّعف ىذا 
 (أف)كالحق أف الجميكر عمى مجيء  (1)ألنو "لـ ُيَسـ  ىذا القائل فتعرؼ طبقتو في العمـ" ؛الرأؼ

 التفسيرية مسبكقة بجممة .
ذا قمت كىنا يبلحع الباحث شرط ا  (2) "(: َأْرَسَل إليو أْف ما أنَت كذا ؟ فيي عمى )أؼ"كا 
ا مف شركط  "فبل يجكز: , كانت فعمية أـ اسميةأالتفسيرية, أف ُتتبع بجممة جممة سكاء  (أف)رابع 

ا أْف ذىب ا) , بل يجب اإلتياف بػ )َأْؼ( أك ترؾ حرؼ التفسير, كال فرؽ بيف الجممة (ذكرت عسجد 
 . (3))كتبت إليو أف ما أنت كىذا(" :نحك ,الفعمية ... كاالسمية

ا:    رةخامس   . (4)أاّل يتقدـ معمكؿ ما بعدىا عمى الجممة المفس 
ا:    رة بحرؼ الكاك, كىك شرط أشار إليو الفّراء سادس  , ثـ  نص  عميو  (5)أاَل ُتسبق )أْف( المفسِّ أكال 

, كىك بعيد؛ ألّف الكاك (أؼ)بمعنى  إف  )أف( :... كقيل (6)﴾َكَأِف اْحُكـ َبْيَنُيـالعكبرؼ, بقكلو "﴿
ا مف شركط أف التفسيرية .(7)تمنع مف ذلؾ, كالمعنى َيفسد بذلؾ"  , حيث أكد  عميو, كجعمو كاحد 

ا: أال تقع     االستثنائية لو محل كالجممة  (إال)؛ ألف ما يقع بعد (إالّ )المفسرة بعد  (أف)سابع 
 . (8)التفسيرية ال محل ليا مف اإلعراب

أما األخفش فنص عمى كقكع )أف( بمعنى )أؼ( التفسيرية, كحمل عمييا غير نص مف 
ا كال شرط االقرآف ـْ َأِف , كمف ذلؾ قكلو تعالى: ﴿(9), إال أنو لـ يذكر ليا قيد  َكانَطَمَق اْلَمأَلُ ِمْنُي

َذا َلَشْيء  ُيَرادُ  ـْ ِإف  ىََٰ  . (11)ككذلؾ فعل الزجاج, (10)﴾اْمُشكا َكاْصِبُركا َعَمىَٰ آِلَيِتُك

                                                           

 . 1/68المنصف مف الكبلـ عمى مغني ابف ىشاـ,  (1)
 . 3/163الكتاب,  (2)
 .   2/364, كشرح التصريح عمى التكضيح, 1/30مغني المبيب,  (3)
 .2/1692ارتشاؼ الضرب,  (4)
 . 2/69, القرآفالفّراء, معاني  (5)
 . 49 :, اآليةسكرة المائدة (6)
 . 442, ص: القرآفالتبياف في إعراب  (7)
 . 4/65البحر المحيط,  (8)
ىدػ محمكد قراعة, مكتبة الخانجي,  :, تحقيق1, طالقرآفأبك الحسف سعيد بف مسعدة األخفش, معاني  (9)

 . 1/326ـ, 1990القاىرة, 
 . 6 :, اآليةسكرة ص (10)
 . 4/321كبيانو,  القرآفإعراب  (11)
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 ,أشرت إليو أف ال تفعل :نحك (,ال)الصالحة لمتفسير مضارٌع معو  (أف)"إذا كلي  مسألة
نافية . كجزمو عمى جعل  (ال)ك ,مفسرة (أف)جاز رفعو, كجزمو, كنصبو . فرفعو عمى أف جعل 

ف كاف المضارع مثبت ا جاز رفعو  (ال)مصدرية ك (أف)ناىية . كنصبو عمى جعل  (ال) نافيو, كا 
 . (1)كنصبو باالعتباريف"

 . (2)فتعرب "حرؼ ال محل لو مف اإلعراب؛ ألنو حرؼ ُيعبر بو عف المعنى" (أف)أما 
 :التفسيرية بيف نحاة البصرة كالككفة (أف)
, كفصمكا الحديث عنيا, (3)ذىب جميكر البصرييف إلى القكؿ بكقكعيا في الكبلـ 

ا فاصمة أخرجكا منيا ما قد يمتبس عمى المعرب بأف تككف تفسيرية  ككضعكا ليا شركط ا كحدكد 
كحرؼ تفسير مطمق ا, بل  (أف)كىي ليست كذلؾ, في حيف ذىب أىل الككفة إلى إنكار كقكع 

إذ قاؿ: " كعف  ,رؼ , أك الزيادة, كقد كافقيـ في ذلؾ ابف ىشاـ األنصا(4)كخّرجكىا عمى المصدرية
كتبت إليو أْف قـ, لـ يكف )قـ(  :, كىك عندؼ متجو؛ ألنو إذا قيلالبتةالككفييف إنكار أِف التفسيرية 

. كقد رد  أبك (5): ذىب "أؼ ؛: ىذا عسجدكاف الذىب نفس العسجد في قكلؾ نفس )كتبت(, كما
غير مفتقرة  ن يا؛ ألزيادتيا بقكلو: "كليس ذلؾ بصحيح حياف رأؼ الككفييف القائل بمصدريتيا أك

"كما ذىب إليو أبك حياف  ,(6)إلى ما قبميا, كال يصحُّ أف تككف المصدرية إاّل بتأكيبلت بعيدة "
: ِإف  )أْف( التفسيرية صدرية كالتفسيرية نجممو بما يأتيالم (أف)صحيح, فثّمة فرؽ كاضح بيف 
 :مدخكليا ال يقتصر عمى الفعل حسب, بل تدخل عمى الجممتيفتختمف عف المصدرية في أف 

ُيشترط فييا أف تسبق بفعل فيو معنى القكؿ مف دكف حركفو . في  ن ياأ, كما سمية كالندائيةاال
حيف اختصت المصدرية بجكاز كقكعيا في بداية الجممة االبتدائية أك المستأنفة, كما في قكلػو 

 .(8), كما أنو يجكز الفصل بينيا كبيف معمكليا بػ )ال( النافية"(7)﴾ر  َلُكـْ ﴿َكَأْف َتُصكُمكا َخيْ تعالى: 
                                                           

 . 4/147. ىمع اليكامع,  221الجنى الداني في حركؼ المعاني,  (1)
, مطبكعات 2عبد المعيف الممكحي,ط :عمي بف دمحم النحكؼ اليركؼ, األزىرية في عمـ الحركؼ, تحقيق (2)

 . 70:ـ, ص1993مجمع المغة العربية بدمشق, 
 . 1/31, كمغني المبيب,  4/1659ارتشاؼ الضرب,  (3)
 .3/146, كىمع اليكامع,  221, كالجنى الداني, ص: 4/1659ارتشاؼ الضرب,  (4)
 .1/29مغني المبيب,  (5)
 د ىذا في كتابو ارتشاؼ الضرب, فاكتفيت بنقمو عف السيكطي ., كالحقيقة أنني لـ أج4/146ىمع اليكامع, (6)
 . 41 :, اآليةالبقرةسكرة  (7)
 . 17الكريـ, ص: القرآفالجممة التفسيرية في  (8)
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ف نقل كثير مف عمماء النحك القكؿ عف الككفييف إكيرػ الباحث أنو مف اإلنصاؼ القكؿ 
( تفسيرية, يحتاج إلى إعادة نظر, إذا لـ يقف الباحث عمى نص مسند إلى شيكخ بإنكار كقكع )أفْ 

إلى أف صاحب اإلنصاؼ في  كحرؼ تفسير, إضافة   (أف)الككفة المتقدميف ُينكركف فيو كقكع 
ضف إلى ذلؾ أف الفّراء كىك مف ألـ يذكر ىذه المسألة في كتابو مطمق ا,  ,(1)مسائل الخبلؼ

, كحمل عمى ذلؾ أكثر آية, "فأما -عز كجل  –زعماء أىل الككفة قاؿ بكقكعيا في كتاب هللا 
ِإن ا َأْرَسْمَنا ُنكًحا ﴿: -تبارؾ كتعالى-مفتكحة فقكؿ ّللا   (أف)ال ِذؼ يأتي بمعنى القكؿ فتظير ِفيِو 

ـْ َعَذاب  َأِليـ   ِإَلى َقْكِمِو َأْف َأنِذْر َقْكَمَؾ ِمف ألف الرسالة  ؛مفتكحة (أف)جاءت , (2)﴾َقْبِل َأف َيْأِتَيُي
ْسِكيف  ﴿: قكؿ, ككذلؾ قكلو ـْ َيَتَخاَفُتكف, َأف ال  َيْدُخَمن َيا اْلَيْكـَ َعَمْيُكـ مِّ كالتخافت  ,(3)﴾َفاْنَطَمُقكا َكُى

في  (أف), كىك كثير...كأما ما ليس ِفيِو معنى القكؿ فمـ تدخمو القرآفقكؿ, ككذلؾ كل ما كاف ِفي 
ـْ َرب َنا َأْبَصْرَنا َكَسِمْعَنا َفاْرِجْعَنا ﴿: تعالى قكلو ـْ ِعنَد َربِِّي َكَلْك َتَرىَٰ ِإِذ اْلُمْجِرُمكَف َناِكُسك ُرُءكِسِي

كبلـ يدؿ عمى القكؿ أضمرت القكؿ  ﴾َأْبَصْرنا﴿فمّما لـ يكف في  (4) ﴾َنْعَمْل َصاِلًحا ِإن ا ُمكِقُنكفَ 
ألف ما بعد القكؿ حكاية ال تحدث معيا أف... كىك كثير. فقس بيذا ما كرد  (؛أف)فأسقطت 

 إف صح  ىذا الرأؼ عف الككفييف فيككف عف المتأخريف منيـ ال عف المتقدميف . ,(5)عميؾ"
 قبل أف التفسيرية ؟ : ىل يجكز إضمار الفعل الذي يحمل معنى القكؿمسألة   

ذكر أبك حّياف األندلسي أف بعض المفسريف أجازكا حذؼ الفعل الذؼ فيو معنى القكؿ دكف 
ـْ َيَتَخاَفُتكف, َأف ال  َيْدُخَمن َيا اْلَيْكـَ َعَمْيُكـ ﴿ :حركفو قبل )أْف( في نحك قكلو تعالى َفاْنَطَمُقكا َكُى

ْسِكيف   , كجعل التقدير: كأمرنا أِف (7)﴾َلُو اْلَحِديَد, َأِف اْعَمْل َساِبَغاتٍ  َكَأَلن ا: ﴿, كقكلو تعالى(6)﴾مِّ

                                                           

( المؤكدة,بل تحدث عف  (1) " .1/144 )إف   عمل "إِف" المخففة الن ْصَب, .1/151, العطف عمى اسـ "إف 
 .2/473 إظيار "أف" المصدرية بعد "لكي", .2/456 عمل "أف" المصدرية محذكفة مف غير َبَدٍؿ, .1/159

"إف" . 2/518"إِف" الشرطية, ىل تقع بمعنى إْذ,  .2/504 عامل الرفع في االسـ المرفكع بعد "إف" الشرطية,
. كماؿ الديف 2/526, كمعنى البلـ بعدىاالقكؿ في معنى "إْف"  .2/522 الكاقعة بعد "ما" َأَناِفَيٌة مؤكدة أـ زائدة,

  أبي البركات عبد الرحمف بف دمحم األنبارؼ, اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ, دار الفكر .
 . 1 :, اآليةسكرة نكح (2)
 . 24 – 23 :, اآليتافسكرة القمـ (3)
 . 12 :, اآليةسكرة السجدة (4)
 . 81 1/80, القرآفعاني الفّراء, م (5)
 . 24 – 23 :, اآليتافسكرة القمـ (6)
 . 11-10 :, اآليتافسكرة سبأ (7)
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)َأْف( ىي المفسرة, , قكلو: )َأِف اْعَمْل َساِبَغاٍت( : "ىػ( 505قاؿ الكرماني)ت  ,(1)"اعمل سابغات
, بتقدير (3)ذلؾ البيضاكؼ  كأجاز .(2)", بتقدير أكحينانا إليو أف اعمليأؼ اعمل, كقيل: كأكح

غير فعل بعد  مفسرة )أف( أف تككف إلى أنو يجكز ـ غيرى, ك (4)الدعاسك  ,الحكفي ذىبك  ,أمرناه
دعك إلى ىذا المحذكؼ, كلكف أبك حّياف رفض الحذؼ, كبيف أف ال ضركرة تحامل لمعنى القكؿ, 

؛ ألف )أف( فقدت شرط ا مف شركط جكاز مجيئيا بعد فعل غير حامل لمعنى القكؿكرفض رأؼ 
, كيمكف تّدعيـ الرأؼ السابق بأف (5)لـ تأِت بعد فعل فيو معنى القكؿ ن ياأ يالتفسيرية, كى ()أف

مصدرية بسقكط الجار, كالتقدير )ألناه لعمل  -ىنا–المذككر أكلى مف المحذكؼ, كأف )أْف( 
طبلؽ العناف لمجيء )أف( مفسرة بعد فعٍل ال يحمل معنى إفيرده أف  دعاسسابغات(, كأما رأؼ ال

 بأنكاعيا .  (أف)التفريق بيف  تعذرإلى ذلؾ  ْف ِض أفي لبس,  ـكطالب العم عربَ القكؿ, سيدخل المُ 
 :بيف أف التفسيرية كأف المصدرية

 )أف الناصبة( -أكال  
نقل أبك عبيدة عف الخميل بف أحمد أنو ال ُينصب فعل في العربية قط إال بيا ظاىرة أك 

اَل يْنَتصب فعل اْلَبت َة ِإال  ِبَأف مضمرة َأك : َكَكاَف اْلَخِميل َيُقكؿ ":كأكد  ىذا الُمَبر د بقكلو ,(6)مضمرة
, كتؤكؿ مع (8)أداة تختص بالدخكؿ عمى األفعاؿ دكف األسماء ن ياأكذكر األخفش , (7)"مظيرة

 :نحك ,مكضع نصب فيالفعل الذؼ بعدىا بمصدر, يقع مكاقع إعرابية مختمفة, كقد جاء في 
ف لـ  ن ياأ, كذكر األخفش (9)أحب أف تأتيني تقع مع الماضي كاألمر مثمما تقع مع المضارع كا 

َكَناَدى َأْصَحاُب الن اِر ﴿ :, كقالو تعالى(10)تعمل فييما, تقكؿ غاظني أف قاـ, غاظني أف ذىب
َمُيَما َعَمى  اْلَماءِ  ِمفَ  َأْف َأِفيُضكا َعَمْيَنا َأْصَحاَب اْلَجن ةِ  ـُ َّللا ُ َقاُلكا ِإف  َّللا َ َحر  َأْك ِمم ا َرَزَقُك

                                                           

 . 7/253المحيط, البحر  (1)
 . 2/927غرائب التفسير كعجائب التأكيل,  (2)
 . 4/243تفسير البيضاكؼ,  (3)
 الدعاس, إعراب القرآف . (4)
 . 7/253المحيط, البحر  (5)
 .2/155الخانجي, مصر, , مكتبة القرآفأبك عبيدة معمر بف مثنى التميمي, مجاز  (6)
 . 2/6المقتضب,  (7)
 . 326/ 1, القرآفاألخفش, معاني  (8)
 . 1/227, القرآفاألخفش, معاني (9)
 . 1/326, السابق (10)
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 , كاشترط أبك حياف في المضارع أف يككف معرب ا, كفي الماضي أف يككف متصرف ا, "(1)﴾اْلَكاِفِريفَ 
)أف( حرؼ ثنائي الكضع ينسبؾ منو مع الفعل الذؼ يميو مصدر, كعممو في المضارع النصب, 

, كنسب (2)"تكصل باألمر ن ياأبالماضي المتصرؼ, كذكركا  -اأيض  –إف كاف معرب ا ... كتكصل 
ْذ : ﴿دخكليا عمى النيي في قكلو تعالى سيبكيو, كحمل جكاز ىخكليا عمى األمر إلجكاز د َبك ْأَنا َكاِ 
ْبَراِىيـَ  ُجكدِ  ُتْشِرْؾ ِبي َشْيًئا َأف ال   اْلَبْيتِ  َمَكافَ  إلِ ِع السُّ ك  ْر َبْيِتَي ِلمط اِئِفيَف َكاْلَقاِئِميَف َكالرُّ  .(3)﴾َكَطيِّ

 :ىنا كنجمميا (4)كأما لمجيء )أْف( تفسير شركٌط فصمناىا مسبق ا
 الثقيمة .أف تسبق بجممة؛ فإف لـ تسبق كانت مخففة مف  -1
ال ُأكلت عمى الحكاية . -2  أف يككف في الجممة معنى القكؿ دكف حركفو, كا 
ا كانت عاطفة . -3 ف كاف مفرد   أف تككف المتأخرة عنيا جممة, كا 
 أاَل يدخل عمييا حرؼ جر, فمك دخميا عمييا جاٌر كانت مصدرية . -4
 كقعت كاف لمجممة محل باتفاؽ . فمك (إالّ )أال تقع بعد  -5
 كليا عمييا, فمك تقدـ فقدت عمميا .أاّل يتقدـ معم -6
 , فمك سبقيا خُمصت عمى المصدرية .(كاك)أال يسبقيا حرؼ  -7

كمف التبايف الكاضح أف )أف( التفسيرية تدخل عمى الفعل بأنكاعو, كعمى الجممة االسمية 
 :تعالىكالندائية, كالمصدرية يجكز كقكعيا في بداية الجممة االبتدائية أك المستأنفة, كما في قكلػو 

 . (5)﴾َكَأْف َتُصكُمكا َخْير  َلُكـْ ﴿
 :التفسير, )أْي( حرؼ)ب( 

مفتكحة اليمزة ساكنة الياء, كىي حرؼ التفسير الثاني الذؼ استعممتو العرب في 
كمرادفيا أعني أك أقصد, كذىب قكـ إلى أف )أف( (7)"*, "كىي مف الحركؼ اليكامل(6)كبلميا

                                                           

 . 50 :, اآليةسكرة األعراؼ (1)
 . 1/262المحيط,  البحر (2)
 . 26 :, اآليةسكرة الحج (3)
 . 61 - 57الفصل األكؿ,  (4)
 . 184 :اآلية, سكرة البقرة (5)
 .  233, كالجنى الداني, ص:  80معاني الحركؼ, ص: (6)
 ال عمل لو, كال يتأثر بعامل. (*)
 .  80معاني الحركؼ, ص:  (7)
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: عيش عمى مف  تبنى ىذا الرأؼ فقاؿكقد رد  ابف ي (1)أك )افيمكا("التفسيرية اسـ فعل, معناه )ُعكا( 
"كليس األمر عمى ما ظف  ىؤالء؛ ألف  )صو, كمو( يدالف عمى معنى في أنفسيما إذا ُافردا, كىك: 

, "كىي (2)ال يفيـ ليا معنى حتى تضاؼ إلى ما بعدىا " ن يااسكت كاكفف, كليس كذلؾ )أؼ(؛ أل
ا :أؼ ؛: قـؿمكاضعيا أف المذككرة ... فتقك ي التي تقع ف تعطيو  :أؼ ؛انطمق, كأمرتؾ أف تكـر زيد 

ا" درىم 
"كتفيد التفسير غالب ا*)أؼ( فتككف تفسير ا" (3)

 :الجمل ك النصكص, نحك لؤللفاظ ك (4)
. كتأتي مفسرة لمجممة, فاضت  القرآف؛ أؼ: أبك فبلف, ال ريب في الكتاب؛ أؼ: جاءني زيدٌ 

: اضرب ؛ أؼأؼ: مات, ك"لصريح القكؿ, نحك: )قاؿ َزْيػٌد َقْكال   ؛ُتكفي, بحمق عينيو :أؼ؛ ركحو
؛ أؼ تميمي ا(, كلمجممة تبت إليو؛ أؼ: قـ(, كلغيرىا, نحك: )كعمػر ا(, كمضمنة, نحك : )رأيت رجبل 

كأؼ يفسر بيا  و تفسير لما قبمو كعبارة منو ...ألن ؛ر"كسمى حرؼ تفسير, كحرؼ تعبي (5)كلممفرد
زالة اإلبياـ كقيل: )أؼ( تفسير إلى المذككر, ك )أعني(  لئليضاح كالبياف, ك )أعني( لدفع السؤاؿ كا 

 . (6)أبك عبد هللا(" :أؼ؛نحك: )جاءني زيد ,تفسير إلى المفيكـ, ك)أؼ( تفسير كل مبيـ مف المفرد
)مف ممة قكؿ الشاعرفأؼ تفّسر المفرد كالجممة , كال تختص بأحدىما, كمف تفسيرىا لمج

 :البحر الطكيل(
 (7)كتقمينني لكػف  ِإياِؾ ال َأقمػي كَترميني بالّطرِؼ أي أنَت مذنب  

: أؼ أنت مذنب تفسير : "قكلوقاؿ ابف يعيش فيو حرؼ تفسير لمجممة قبمو (أؼ)عمى أف 
يككف ذلؾ : كترمينني بالطرؼ إذا كاف معنى ترميني بالطرؼ,  تنظر إلي نظر مغضب كال لقكلو

  . (1)إال عف ذنب"

                                                           

 .233الجنى الداني في حركؼ المعاني,  (1)
 . 140/  8شرح المفصل,  (2)
 . 135رصف المباني عف حركؼ المعاني, ص: (3)
تأتي لمعاٍف أخرػ غير التفسير فتككف, شرطية, كاستفيامية, كمكصكلة, كلمداللة عمى الكماؿ, كصمة نداء,  (*)

, 1الكريـ, ط القرآفكتأتي في بعض أساليب االختصاص,  دمحم حسف الشريف, معجـ حركؼ المعاني في 
 . 449  443ـ, ص: 1996لة, بيركت, مؤسسة الرسا

 . 4/1693ارتشاؼ الضرب,  (4)
 . 4/1693ارتشاؼ الضرب,  (5)
, مؤسسة 2ط أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكؼ,  الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية, (6)

 . 222ـ, ص:1998الرسالة, بيركت, لبناف, 
 .  1/80البيت مجيكؿ القائل كرد في عدد كبير مف كتب النحاة,  مغني المبيب,  (7)
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 قاؿ ابف مالؾ في ألفيتو )مف بحر الرجز(: 

ا ِبَيدْ  ا ِبَكَذا َيدا  (2) َكَكر  َزْيد  َأَسًدا َأْي َكَأَسدْ  َكِبْعُو ُمدا
ا الكاقع عطف بياف عمى قكلو أسد   (مثل)" أؼ حرؼ تفسير, كأسد الكاؼ اسـ بمعنى 

 . (3)"مضاؼ إليوحاال, كالكاؼ االسمية مضاؼ كأسد 
أف تككف كل جممة مستغنية بنفسيا عف األخرػ, كالثانية بمعنى  -ىنا–كيشترط 

ف كقعت بيف مترا (4)األكلى  .  (5)(: أسدأؼ ؛ىذا غضنفر): دفيف, فالثاني ىك األشير, كقكلنا. كا 
أما إعرابيا فػ )أْؼ( حرؼ تفسير مبني عمى السككف ال محل لو مف اإلعراب, كباقي 

,كتبعيـ صاحب المستكفى, (6), فذىب الككفيكف ؼ, أما الخبلؼ في إعراب ما بعدىاالحرك 
حرؼ  ن ياألمغرب إلى اكالخكارزمي, مف أىل المشرؽ, كأبك جعفر بف صابر, مف أىل  ,السكاكيك 

ألنو كقع بيف مشتركيف في اإلعراب, في حيف ذىب  ؛, كما بعدىا منسكؽ عمى ما قبميا(7)عطف
ابف ىشاـ إلى أف ما بعدىا عطف بياف أك بدؿ, كرد  عمى الككفييف إعرابيـ بأنو لـ َيَر عاطف ا 

 . (8)يصمح لمسقكط دائم ا, كال عاطف ا مبلزم ا لعطف الشيء عمى مرادفو
 :أؼ؛ تقكؿ: جاء أخكؾ ,كأجاز بعضيـ النصب بفعل مضمر بعد المرفكع كالمجركر"

ا, كتقديره ا, كما تقكؿ: أحسنت إلى أخيؾ :خالد  ا, كتقديره :أؼ ؛أعني خالد  ا, كما  :خالد  أعني خالد 
تباع ما بعد إ. عمى أف المشيكر ىك ..أجازكا الرفع بعد المنصكب كالمجركر, عمى االستئناؼ, 

ا كنصب ا كجر ا" )أؼ( ما قبميا رفع 
(9) . 

                                                                                                                                                                      

 . 8/140شرح المفصل,  (1)
 . 23دمحم بف عبد هللا بف مالؾ األندلسي, متف األلفية, المكتبة الشعبية, بيركت, لبناف, ص:  (2)
ـ, 1980دمحم محيي الديف عبد الحميد,  دار التراث, القاىرة,  :شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ, تحقيق (3)
2/245 . 
 . 81الجمل, ص:, كا عراب الجمل كأشباه 8/140شرح المفصل,  (4)
 . 1/80مغني المبيب,  (5)
 . 1/80مغني المبيب, ك , 4/1693ارتشاؼ الضرب,    (6)
 . 234 :الجنى الداني في حركؼ المعاني, ص (7)
 . 80/ 1مغني المبيب,  (8)
 . ـ متكفر عمى المكقع 1/543صبلح الديف الزعببلكؼ, دراسات في النحك,  (9)
 http://shamela.ws/browse.php/book 2120#page 543  
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كيرػ الباحث أف مكضع ما بعد )أؼ( مف اإلعراب بدال  مّما قبميا, كأؼ حرٌؼ ميمل ال 
زيٌد  :أؼ أخكؾ؛ جاء :نحك قكلؾ ,بدؿ منوأُ يجر ما بعده حسب ما عمل لو, فيرفع أك ينصب أك 
ا بالنصب فييما, كظفرت بأخيؾ :أؼ ؛بالرفع فييما, كلقيت أخاؾ  زيٍد بالجر فييما. :أؼ ؛زيد 

)أف(  فإف   (أفػ)ذلؾ أف التفسير بأؼ أعـ مف التفسير ب (أف كأؼػ)حاة بيف التفسير ب"كفرؽ الن
, أما )أؼ( فتفسر كل مبيـ مف (1)مختصة بتفسير ما فيو القكؿ دكف حركفو كبشركط معينة"

, أما أف فبل (3), "كأؼ تدخل عمى الجممة كالمفرد(2)المفردات كالجمل التي تقع بعد القكؿ كغيره
 عمى الجمل . تدخل إال

أؼ:  ؛(4)﴾َكَناَدْيَناُه َأْف َيا ِإْبَراِىيـُ  ﴿"كأف ال يفسر بيا في األكثر إال مفعكؿ مقدر, نحك: 
ِإْذ َأْكَحْيَنا ِإَلى ﴿يا إبراىيـ كقد يفسر بو المفعكؿ بو الظاىر كقكلو تعالى: : ناديناه بقكؿ ىك قكلنا

َؾ َما ُيكَحى* َأِف اْقِذِفيِو ِفي  ـُِّأمِّ تفسير لما يكحى  ﴾َأِف اْقِذِفيوِ ﴿فػ  (5)﴾الت اُبكِت َفاْقِذِفيِو ِفي اْلَي
ذا فسرت جممة فعمية مضافة إلى ضمير المتكمـ ب ﴾َأْكَحْيَنا﴿الذؼ ىك المفعكؿ الظاىر لػ  , كا 

: سألتو كتمانو( بضـ متكمـ, فتقكؿ: )استكتمتو سرؼ؛ أؼ)أؼ( يجب أف يطابق في اإلسناد إلى ال
في صدر الكبلـ )تقكؿ( عمى  ألنؾ تحكي كبلـ المعبر عف نفسو, كجاز حينئذٍ  ؛سألتو(تاء )

  . (6)الخطاب ك )يقاؿ( عمى البناء لممفعكؿ"
إف شاء  -كمف ىذا األساس سينطمق الباحث في بحثو فيما يستقبل مف فصكؿ الرسالة 

 . -هللا تعالى 

                                                           

 .191ـ, ص:2007, 2فاضل صالح السامرائي, الجممة العربية تأليفيا كأقساميا, دار الفكر, عماف, ط (1)
 . 234:الجنى الداني حركؼ المعاني, ص (2)
 . 233المرجع السابق, ص: (3)
 . 105-104  :الصافات, اآليتافسكرة  (4)
 . 39 – 38 :, اآليتافسكرة طو (5)
 . 222الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية, ص:    (6)
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ممة التفسيرية في الج: الفصل الثاني

 صحيح البخاري 

 التفسير . حرؼالجممة التفسيرية المجردة مف  -المبحث األكؿ 

 التفسير حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب -المبحث الثاني 

 الجممة التفسيرية المقركنة بحرؼ التفسير )أْف( . -المطمب األكؿ 

 التفسير )أْي( .الجممة التفسيرية المقركنة بحرؼ  -المطمب األكؿ 
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الجانب التطبيقي, مسائل الجممة التفسيرية في أحاديث صحيح  :الفصل الثاني 
شارات بعض ا  ف قكؿ كفعل كتقرير, كبعض أقكاؿ ك تناكلت األحاديث الصحيحة م البخاري,

 مكضكع البحث .الصحابة كالتابعيف, لمتدليل عمى ما نقكؿ في 
 :قّسمت الفصل إلى مبحثيف عمى النحك اآلتي

 التفسير . حرؼالجممة التفسيرية المجردة مف  -المبحث األكؿ  -
 التفسير حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب -المبحث الثاني  -
 الجممة التفسيرية المقركنة بحرؼ التفسير )أْف( . -المطمب األكؿ  -
 التفسيرية المقركنة بحرؼ التفسير )أْؼ( .الجممة  -المطمب األكؿ  -

 التفسير . حرؼالجممة التفسيرية المجردة مف  -المبحث األكؿ 
ىما: الجممة الخبرية  ,الجممة العربية مف حيث المبني, "تنقسـ إلى قسميف رئيسييف

  (1)كالجممة اإلنشائية, كتحت كلٍّ منيما تفريعات"
 :الجممة الخبرية -القسـ األكؿ 

 :لغػػػة   الخبر
ىػ(: "خبرت باألمر؛ أؼ: عممتو, كخبرت األمر إذا عرفتو عمى  711قاؿ ابف منظكر)ت 

 . (2)نبأه" :النبأ, كخبره بكذا كأخبره :كالخبر …حقيقتو 
كالتصديق  ,(3): "ما جاز عمى قائمو التصديق كالتكذيب"قاؿ المبرد ,أّما في االصطبلح

كالتكذيب في ذات الجممة, بغض النظر عف قائميا, "فكل كبلـ يصح أف يكصف بالصدؽ أك 
: )كر مت فاذا قمت ,بيا"ما ال يتكقف تحقُق مضمكنيا عمى النطق , أك ىي (4)الكذب فيك خبر"

: "ىي الجممة التي أك قل ,(5)المجتيد أك سأكّرمو( فتحقق اإلكراـ ال يتكقف عمى اإلخبار بو"
أف اشتياره بشيء ال  :أك الكذب, دكف النظر لقائميا؛ أؼتصمح أف يحكـ عمى معناىا بالصدؽ 

ال فيي كاذبة نحك قكلؾ ,ُيعدُّ حكم ا : نزؿ المطُر غزير ا؛ فإف كانت مطابقة لمكاقع فيي صادقة, كا 

                                                           

 . 243ـ, ص:1994تماـ حساف, المغة العربية مبناىا كمعناىا, دار الثقافة, الدار البيضاء, المغرب,  (1)
 . 4/226العرب, )مادة خبر( لساف  (2)
 . 3/89المقتضب,  (3)
 171الجممة العربية تأليفيا كأقساميا, ص: (4)
 . 1/138جامع الدركس العربية,  (5)
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ية اتصافو بالصدؽ : بإغفاؿ قائميا, فكأنو مجيكؿ الحاؿ تمام ا مف ناحفي حد نصيا؛ "أؼ
 . (1)كالكذب"

 :الجمل اإلنشائية -القسـ الثاني 
"أما الجمل اإلنشائية, كىي ما يتكقف تحقُق مضمكنيا عمى النطق بيا, فبل تقع صمة 

: )خذ الكتاب(, فتحقق مني كالترجي كاالستفياـ؛ فإف قمتلممكصكؿ, كجمل األمر كالنيي كالت
نما أنشأ النطق  ,(2)أخذه ال يككف إال بعد األمر بو" أك " ىي الجممة التي لـ تشتمل عمى خبر, كا 

, أك قل "ىي (3): اجتيد"ذا قمت البنؾ: اسقني, أك قمت لوبيا حدث ا ما, كإنشاء طمب الفعل, إ
ما إقراره كالمكافقة عميو, أك عدـ إقراره. فبل  التي ُيطمب بيا إما حصكؿ شيء, أك عدـ حصكلو, كا 

"فميس القصد مف الجممة اإلنشائية اإلعبلـ بنسبة حكمية تحققت  ,(4)دخل لمصدؽ كالكذب فييا"
ف كاف يمـز عقبل  مف إيراد الجممة اإلنشائية فيـ قضايا كجمل خبرية  أك لـ تتحقق في الكاقع, كا 

 .(5)أخرػ ال تدؿ عمييا الجممة اإلنشائية بمنطكقيا داللة مباشرة, بل تدؿ عمييا بالمزكـ الذىني"
 :نشائيةأقساـ الجممة اإل 

 "كاإلنشاء في الجممة اإلنشائية ينقسـ إلى قسميف:
 . (6): اإلنشاء الطمبي"القسـ الثاني, : اإلنشاء غير الطمبيالقسـ األكؿ

ىك ما ال يستدعي مطمكب ا غير حاصل كقت الطمب, كصيغ  :اإلنشاء غير الطمبي
 . (7)العقكد, كألفاظ القسـ, كالرجاء, كنحكىا

ىك ما يستدعي مطمكب ا غير حاصل كقت الطمب, كاألمر, كالنيي,  :اإلنشاء الطمبي
 .( 1)  كاالستفياـ, كالنداء, كغيرىا

                                                           

  . 1/374النحك الكافي,  (1)
 . 1/138جامع الدركس العربية,  (2)
, دار القمـ, 1كعمكميا كفنكنيا, طالببلغة العربية أسسيا , عبد الرحمف بف حسف َحَبن َكة الميداني الدمشقي (3)

 . 1/167ـ, 1996دمشق, الدار الشامية, بيركت, 
 . 1/138جامع الدركس العربية,  (4)
 . 1/167الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا,  (5)
 . 1/223المرجع السابق,  (6)
 .  170الجممة العربية تأليفيا كأقساميا, ص: (7)
 . 174تأليفيا كأقساميا, ص:الجممة العربية  (1)
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ـْ َكذ ُبكا : ﴿, نحك قكلو تعالىالجممة التفسيرية الخبرية َكَدْأِب آِؿ ِفْرَعْكَف َكال ِذيَف ِمْف َقْبِمِي
ـْ َكَّللا ُ  ـُ َّللا ُ ِبُذُنكِبِي  (1)﴾َشِديُد اْلِعَقاِب ِبآَياِتَنا َفَأَخَذُى

خبرية ماضية, مككنة مف الفعل الماضي كالفاعل, حيث  تفسيرية ﴾َكذ ُبكاجاءت جممة ﴿
 نفِسيا, اآلية ﴾ فيآِؿ ِفْرَعْكَف َكال ِذيفَ ىك ﴿ اسـ ظاىر عمى يعكد مت صبل   ضمير ا فييا الفاعل جاء
 .إليو كمضاؼ, كمجركر بجارٍّ  الجممة تركيب كُختـ

 حرؼ التفسير, األصل أف تقع الجممة التفسيرية المجردة مف التفسيرية اإلنشائيةالجممة 
جممة خبرية, كىذا ما  كانت عميو عمكـ شكاىد ابف ىشاـ في مغني المبيب, كلكف قد ُيعدؿ عف 

" ثـ اعمـ أنو ال يمتنع ككف  :ىذا األصل, فتقع الجممة اإلنشائية جممة تفسيرية, قاؿ المصنف
رة  (2)("أحسف إلى زيد أعطو ألف دينار) :نحك ,ائية مفسرة بنفسيا ...الجممة اإلنش فالجممة المفس 

رة )أعطو( جممة إنشائية  ؛)أحسف( إنشائية غرضيا األمر, كىذا ما أجاز مجيء الجممة المفسِّ
رة؛ أؼف  : إنشائية غرضيا األمر .كانت مف جنس المفس 

كا ﴿ :قكلو تعالى القرآفكمف   ,(3)﴾الن ْجَكى ال ِذيَف َظَمُمكا َىْل َىَذا ِإال  َبَشر  ِمْثُمُكـْ َكَأَسرُّ
 ﴾َىلْ ﴿جممة تفسيرية إنشائية, مككنة اسـ االستفياـ  ﴾َىْل َىَذا ِإال  َبَشر  ﴿جاءت جممة االستفياـ 

فّسر , كصّكغ جكاز مجيئيا تفسيرية, ككف الم﴾َبَشر  ﴿كالخبر  ﴾ِإال  ﴾ كأداة الحصر ﴿َىَذا﴿كالمبتدأ 
ا مؤدي ا معنى جممة .  مفرد 

ا,  كرد ىذا النكع مف الجمل في أحاديث كتاب صحيح البخارؼ في اثني عشَر مكضع 
جاءت كميا جمبل  خبرية, الجدكؿ اآلتي يحدد مكاضع انتشار ىذا النكع مف الجمل في كتاب 

 صحيح البخارؼ .
 
 
 
 
 

                                                           

 . 11 :آؿ عمراف, اآليةسكرة  (1)
 . 2/448المبيب, مغني  (2)
 . 21 :األنبياء, اآليةسكرة  (3)
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 .                (1الجدكؿ رقـ )       
التفسير . حرؼالجممة التفسيرية المجردة مف   

رقـ  ت
 الحديث

 الصفحة الجزء الباب نكعيا المفّسر النمط التركيبي المكضع

 
 
1 

 
 
7 

ـْ  َقاَؿ: َفَكْيَف َكاَف ِقَتاُلُك
ِإي اُه؟ ُقْمُت: الَحْرُب َبْيَنَنا 

َيَناُؿ ِمن ا َكَبْيَنُو ِسَجاٌؿ, 
 . َكَنَناُؿ ِمْنوُ 

المضارع + الفعل 
الضمير المستتر 
+الجار كالمجركر 

+الجممة 
 .المعطكفة

 
الخبر 
 . سجاؿٌ 

 
 

  خبرية

كيف  -
كاف بدء الكحي 
إلى رسكؿ هللا 

َصم ى هللُا  -
 . - َعَمْيِو َكَسم ـَ 

 
 
1 

 
 
9 

 
 
2 

 
 
7 

َيْنُظُر َكَكاَف ِىَرْقُل َحز اء  
ـِ ـْ ِفي النُُّجك , َفَقاَؿ َلُي

ِإنِّي َرَأْيُت ِحيَف َسَأُلكُه: 
الم ْيَمَة ِحيَف َنَظْرُت ِفي 
النُُّجكـِ َمِمَؾ الِخَتاِف َقْد 

 . َظَيرَ 

 
الفعل المضارع+ 
الضمير فاعمو + 

 . الجار كالمجركر

 
 

 حزاء  

 
 

 خبرية

كيف  -
كاف بدء الكحي 
إلى رسكؿ هللا 

َصم ى هللُا  -
 ؟ - َعَمْيِو َكَسم ـَ 

 
 
1 

 
 

10 

 
 
3 
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َقاَؿ: ُكْنُت َأْقُعُد َمَع اْبِف 
َعَمى  ُيْجِمُسِنيَعب اٍس 

ـْ ِعْنِدؼ  َسِريرِهِ  َفَقاَؿ: َأِق
ا ِمْف  َحت ى َأْجَعَل َلَؾ َسْيم 
 .َماِلي َفَأَقْمُت َمَعُو َشْيَرْيفِ 

 
الفعل المضارع + 
الفاعل + المفعكؿ 
+ حرؼ الجر+ 
 االسـ المجركر .

 
 

 جممة أقعد

 
 

 خبرية

 
خمس أداء ال
 . مف اإليماف

 
 
1 

 
 

20 

4  
519 

رضي هللا  -َعْف َعاِئَشَة 
 ِبْئَسَماَقاَلْت:  - عنيا

 .َعَدْلُتُمكَنا ِبالَكْمِب َكالِحَمارِ 

 
 ما

 
 فاعل بئس
 . المضمر

 
 خبرية

باب ىل يغمز 
الرجل امرأتو 

 . عند السجكد

 
1 

 
109 

   غزة ذات الرقاع  أفشاهالفعل + الفاعل + َقاَؿ: َما ُكْنُت َأْصَنُع ِبَأْف    
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َأْذُكَرُه, َكَأن ُو َكِرَه َأْف َيُككَف  4128 6
 َشْيٌء ِمْف َعَمِمِو َأْفَشاُه .

 113 5 خبرية المفعكؿ بو .

     
 
7 

 
 

5101 

ـْ َتُكْف َرِبيَبِتي ِفي  ن ياألْك  َل
 إن ياَحْجِرؼ َما َحم ْت ِلي, 

اَلْبَنُة َأِخي ِمَف الر َضاَعِة, 
َأْرَضَعْتِني َكَأَبا َسَمَمَة 

, َفبَل َتْعِرْضَف َعَمي  ُثَكْيَبةُ 
 . َبَناِتُكف  َكاَل َأَخَكاِتُكف  

)َأْرَضَعْتِني( الفعل, 
الفاعل كالمفعكؿ )َك( 
العطف, أك المعية 
ك)َأَبا َسَمَمَة(المعطكؼ 
أك المفعكؿ معو, 

 الفاعل.ك)ُثَكْيَبُة( 
 

 
 

 الرضاعة

 
 

 خبرية

ـُ  باب ﴿َكُأم َياُتُك
ِتي  البل 

﴾ ـْ   َأْرَضْعَنُك
 }23النساء:{
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ى ِلِشقِِّو ال ِذؼ  َفَتَنح 
أَْعَرَض, َفَشِيَد َعَمى َنْفِسِو 

 . َأْرَبَع َشَياَداتٍ 

 
 . أربع شيادات

 
ما شيده 
 . عمى نفسو

 
 خبرية

باب الطبلؽ 
في اإلغبلؽ 

كالكره, 
 . كالسكراف

 
 
7 

 
 

46 

 
 
9 
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"َيْدُخُل الَجن َة ِمْف ُأم ِتي 
َسْبُعكَف َأْلف ا ِبَغْيِر ِحَساٍب, 
ـُ ال ِذيَف اَل َيْسَتْرُقكَف, َكاَل  ُى
ـْ  َيَتَطي ُركَف, َكَعَمى َربِِّي

ُمكفَ   . "َيَتَكك 

 
 

 الفعل+ الفاعل .

 
ـَ ِمْف  َما َتَقد 

َتْرِؾ 
ااِلْسِتْرَقاِء 
َيَرِة .  َكالطِّ

 
 خبرية

ْل  َكَمْف َيَتَكك 
ِ َفُيَك  َعَمى ّللا 

 . َحْسُبوُ 

 
 
3 
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َفَخَرْجُت, َفُقْمُت: َسْل 
َأْضَياَفَؾ, َفَقاُلكا: َصَدَؽ, 

 . َأَتانا ِبوِ 
 

الفعل الماضي + 
ضمير الفاعل+ نا 
المفعكليف + الجار 

 كالمجركر .

المصدؽ 
 . المقدر

 
 خبرية

ما يكره مف 
الغضب كالجزع 

 . عند الضيف

 
8 

 
33 

 
 
 

 
 
 

ـٍ,  ـُ اْمِرٍغ ُمْسِم " اَل َيِحلُّ َد
َيْشَيُد َأْف اَل ِإَلَو ِإال  َّللا ُ 

ي َرُسكُؿ َّللا ِ  , ِإال  َكَأنِّ

الفعل المضارع, 
كفاعمو الضمير 
المستتر, كالجممة 

 
لفع 

 . )مسمـ(

 
 

 خبرية

باب قكؿ هللا 
تعالى إف النفس 

 . بالنفس
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العمماء فييا كتحميميا كترجيح ما أراه أقرب ىنا سأقف عند بعض المكاضع؛ ألذكر آراء 
 :إلى الصكاب

ؿ الذؼ دار بيف (1)َيَناُؿ ِمن ا َكَنَناُؿ ِمْنوُ  :المكضع األكؿ , كردت ىذه الجممة في الحديث المطك 
, عف عبلقة أىل قريش بالنبي َبْيَنَنا الَحْرُب كقبميا ) - َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ  -أبي سفياف كىرقل الرـك

َيَناُؿ ِمن ا : )لو كما قاؿ مرةلنا ك  مرة: نكب يف الميممة, كبالجيـ المخففة؛ أؼ( بكسر السَكَبْيَنُو ِسَجاؿ  
(, فجاءت الجممة )الفعل المضارع + الضمير المستتر+ الجار كالمجركر+ الجممة َكَنَناُؿ ِمْنوُ 

 إن يا(, كىنا يأتي رأؼ الشمكبيف ِسَجاؿ  السابقة)المعطكفة(, تفسير ا لمفرد مذككر كاقع خبر ا في الجمل 
ليس ليا محل مف اإلعراب؛  ن ياأ: أف ليا محٌل, كالحقيقة , فيي مفسرة لمخبر؛ أؼ(2)حسب ما تفسره

 جاءت خالية مف رابط يربطيا بالمبتدأ . إن ياحيث 
السابق ذاتو, كىك كردت ىذه الجممة في الحديث , (1): َيْنُظُر ِفي النُُّجكـِالمكضع الثاني

حزؼ: الحازؼ: الكاىُف: تقكؿ: حزا َيْحُزك, كَحَزػ (, "َكَكاَف ِىَرْقُل َحز اءً قكؿ اْبُف الن اُظكِر, كقبميا )

                                                           

( أبك عبد هللا دمحم بف إسماعيل البخارؼ, الجامع الصحيح, كىك الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر (1
دمحم بف زىير بف ناصر الناصر,  :, تحقيق1صحيح البخارؼ, طالمعركؼ بػ  –صمى هللا عميو كسمػـ  –رسكؿ هللا 

 . 1/9ـ, 2001دار طكؽ النجاة, 
 . 32البحث نفسو, ص:  ((2
 . 1/9صحيح البخارؼ,  ((1

ِبِإْحَدػ َثبَلٍث: الن ْفُس  6878 11
ِبالن ْفِس, َكالث يُِّب الز اِني, 
يِف الت اِرُؾ  َكالَماِرُؽ ِمَف الدِّ

 . ِلْمَجَماَعِة "

مف )أف( المخففة, 
كاسميا كخبرىا, 
 . كما ُعطف عمييا

9 5 

 
 

12 

 
 

7453 
 
 

" ِإف  ّللا َ َلم ا َقَضى 
الَخْمَق, َكَتَب ِعْنَدُه َفْكَؽ 

ِإف  َرْحَمِتي َسَبَقْت َعْرِشِو: 
 . " َغَضِبي

 
آثار رحمتي عمى 

 . آثار غضبي

مضمكف 
الكتابة عند 

عرش 
 . الرحمف

 
 خبرية

ككاف )باب 
عرشو عمى 

 الماء( .

 
 
9 
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فكأنو ىنا أراد أف يبّيف كيفسر الحّزاء, كيجكز أف تككف خبر ا ثاني ا, إذا تكيف,  (1)"َيْحِزؼ كَيَتحز ػ 
( أقرب إلى حزاءفي النجكـ أمر آخر, كلكف ككنيا تفسير ا لػ)عمى اعتبار الكيانة أمر, كالنظر 

" ,الصكاب, "ألف الكيانة تؤخذ تارة مف ألفاظ الشياطيف , كعمى ما سبق (2)كتارة مف أحكاـ النجـك
 ( ال محل ليا مف اإلعراب .َحز اءً جممة تفسيرية لػ)َيْنُظُر ِفي النُُّجكـِ(, تككف جممة )

رضى هللا -كرد ىذا المكضع عمى لساف أـ المؤمنيف عائشة  )ِبْئَسَما(: المكضع الثالث
﴿ِبْئَسَما اْشَتَرْكا : قاؿ تعالى القرآفكمثمو في , (3)َعَدْلُتُمكَنا ِبالَكْمِب َكالِحَماِر" ِبْئَسَما, "َقاَلْت: -عنيا

ـْ َأْف َيْكُفُركا ِبما َأْنَزَؿ﴾ ِبِو َأْنُفَسُي
كالمعرؼ أف أفعاؿ المدح كالذـ ال ُبد  , بئس مف أفعاؿ الذـ, (4)

ليا مف شيئيف, فاعل, كمخصكٍص بالمدح أك الذ ـ, فأما فاعُل ىذه األفعاِؿ نكعاِف, أكليما, "اسـٌ 
ُشمكَؿ الجنس حقيقة , أك اسـٌ ُمضاٌؼ إلى  :ظاىٌر ُمعر ٌؼ بأؿ الِجنسي ِة, التي ُتفيد االستغراؽ؛ أؼ

ـٍ أضيَف إلى ُمقترٍف بيا" ما اقترَف بيا, أك ُمضاٌؼ إلى َراُب  :, نحك قكلو تعالى(5)اس ﴿ِبْئَس الش 
: أف يككف فاعُميا ضمير ا مستتر ا ُمَفّسر ا بنكرٍة منصكبة عمى الت مييز, . "كالثاني(6)َكَساَءْت ُمْرَتَفًقا﴾

ا ك  ـِ عمى الممدكح أك المذمْكـ, مطابقٍة ليما إفراد  َتثنية  كجمع ا كاجبِة التأخير عف الفعل كالتقدي
كتذكير ا كتأنيث ا. كيأتي بعد ذلؾ المخصكص بالمدح أك الذ ـ مرفكع ا عمى االبتداء, كالجممُة قبَمو 

ـَ رجبل  زىيٌر(" خبُرُه, نحك )ِنْع
(7). 

اختمف أىل النحك فػييا, اختبلف ا كثير ا, ف الكاقعُة في مثل ىذه المكاضع, (ماكأما ) 
ا, كخبلفيـ, أليا محلٌّ مف اإِلعراب أ كاضطربت أقكاليـ كالنقل عنيـ ذىب ال؟  كاضطراب ا شديد 

 :, "كقاؿ الميدكؼ (1), ىذا ما نقمو ابف عطية عنوكػ)حّبذا(الفّراء إلى أّنو بجممتو شيء كاحد ركب, 
, فظاىر ىذيف النقميف أّف )ما( ال مكضع (كّمما)مع بئس بمنزلة  (ما): يجكز أف تككف قاؿ الفّراء

                                                           

 . 3/274العيف,  (1)
المطبعة , 7, إرشاد السارؼ إلى صحيح البخارؼ, طأحمد بف دمحم بف أبى بكر بف عبد الممؾ القسطبلني (2)

 . 1/82 ـ,1905األميرية, مصر, الكبرػ 
 . 109صحيح البخارؼ, / (3)
 . 90 :سكرة البقرة, اآلية (4)
 . 1/87جامع الدركس العربية,  (5)
 . 29 :سكرة الكيف, اآلية (6)
 . 1/79جامع الدركس العربية,  (7)
 . 112المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز,  (1)
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 :فسر بيا بئس الشيء, يقكؿ سيبكيويُ  ن ياأ, كذىب سيبكيو كالكسائي إلى (1)اإلعراب"ليا مف 
 (3))َأْف َيْكُفُركا(( اسـ كجممةماكذىب األخفش إلى أف ) (2)"بئسما لو, يريدكف بئس الشيء مالو"

تفسير ا لو
اْشَتَرْكا ( نكرة منصكبة مفسرة لفاعل بئس بمعنى بئس شيئ ا ِبْئَسَما") :, قاؿ الزمخشرؼ (4)

ـْ كالمخصكص بالذـ ) ك كافقو في قكلو ىذا محيي الديف دركيش حيف قاؿ (5)("َأْف َيْكُفُركاِبِو َأْنُفَسُي
إلنشاء الذـ كما نكرة تامة بمعنى شيء في محل نصب  ( بئس فعل ماضٍ ِبْئَسَما") :في إعرابو

فعل كفاعل كالجممة صفة لما ( اْشَتَرْكاعمى التمييز كىي مفسرة لفاعل بئس بمعنى بئس شيئا )
 :فقيـ في ىذا, أحمد القسطبلني في شرحو لصحيح البخارؼ, بقكلواكيك  (6)( الجار كالمجركر"ِبوِ )
: تسكيتكـ إيانا بما ص بالذـ محذكؼ, تقديره عدلكـ؛ أؼنكرة مفسرة لفاعل بئس كالمخصك  (ما)"

 . (7)ذكر"
ِبْئَسَما َعَدْلُتُمكَنا ِبالَكْمِب )( مف الجممة ماالذؼ تطمئف إليو النفس القكؿ في )ك 
مفسرة لفاعل بئس المضمر, التقدير: بئس ىك شيئ ا, أك ساء ىك شيئ ا عدلتمكنا بو (8)(َكالِحَمارِ 

 الكمب كالحمار, كالكمب كالحمار ىما المخصكص بالذـ .
ـْ َتُكْف َرِبيَبِتي ِفي َحْجِرؼ َما َحم ْت ِلي,  ن ياأ"َلْك  :المكضع الرابع اَلْبَنُة َأِخي ِمَف  إن ياَل

َضاَعِة, َأْرَضَعْتِني َكَأَبا َسَمَمَة ُثَكْيَبةُ  "الر  . يرػ الباحث أف ( 9), َفبَل َتْعِرْضَف َعَمي  َبَناِتُكف  َكاَل َأَخَكاِتُكف 
فّسرت  إن يا( جاءت تفسيرية, ال محل ليا مف اإلعراب, حيث ْيَبةُ َأْرَضَعْتِني َكَأَبا َسَمَمَة ُثكَ جممة)

, كتاء تأنيث, كالنكف لمكقاية, كياء المتكمـ مفعكؿ بو, كيجكز ماضٍ  ( فعلَأْرَضَعْتِنيالرضاعة, ك)
( معطكف ا عمى ياء المتكمـ)المفعكؿ بو( أك أف تككف بمعنى مع, َأَبا َسَمَمةَ أف تككف عاطفة, ك)

 .  ( الفاعلُثَكْيَبةُ ( مفعكال  معو, ك)َأَبا َسَمَمةَ ف)كعندىا يكك 
                                                           

 . 1/472تفسير البحر المحيط,  (1)
 . 3/156الكتاب,  (2)
 . 90 :سكرة البقرة, اآلية (3)
 . 1/144, القرآفاألخفش, معاني  (4)
 . 86 :الكشاؼ عف حقائق التنزيل كعيكف األقاكيل, ص (5)
 . 1/144كبيانو,  القرآفإعراب  (6)
البارؼ, , الحافع أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني, فتح 1/476إرشاد السارؼ لشرح صحيح البخارؼ,  (7)

 . 1/593عبد العزيز بف عبد هللا بف باز, دار المعرفة, بيركت, لبناف,   :تحقيق كتصكيب
 . 1/109صحيح البخارؼ,  (8)

 . 7/67. 7/11.  7/9المصدر السابق,  (9)
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ـَ ال تككف جممة) , أك خبر ا ثاني ا لػيا, َأْرَضَعْتِني َكَأَبا َسَمَمَة ُثَكْيَبةُ قد يسأؿ سائٌل ِل ( بدال  مف خبر إف 
ال يجيز أف تككف الجممة بدال  مف خبر إف  أك خبر ا ليا؛ ألننا  -ىنا–ف  انعداـ الضمير إ :أقكؿ

حيف نخبر عف مبتدأ فإننا نبدأ بإسناد جديد, كىذا ما يكجب كجكد رابط ليفيـ السامع أن و خبر ا عف 
 المبتدأ األكؿ .

, َأْقَسْمُت َعَمْيَؾ ِإْف ُكْنَت َتْسَمُع َصْكِتي َلم ا ِجْئَت(, "َفَقاَؿ: )َيا ُغْنَثرُ  :المكضع الخامس
(؛ أؼ: فيما أكمأ فقالكا صدؽ"كقكلو ) (1)"َصَدَؽ, َأَتاَنا ِبوِ َفَخَرْجُت, َفُقْمُت: َسْل َأْضَياَفَؾ, َفَقاُلكا: 

بائنا منو ) ؼ قر إليو كبلمو مف إتيانو بال كيرػ الباحث  ,(2)( جممة مفسرة لممصدؽ المقدر"أتانا بوكا 
رت ما سبقيا؛ أؼ إن يا( تفسيرية, حيث َأَتاَنا ِبوِ أف جممة) فيما قاؿ أك الصدؽ المقدر, كجاءت  :فس 

( الضمير نا( فاعمو الضمير المستتر)ىك( الفعل الماضي)أتىبنية الجممة التفسيرية مركبة مف)
إعراب أك تكجيو نحكؼ آخر (الجار كالمجركر, كلـ يقف الباحث عمى بوالمتصل المفعكؿ بو)

 يخالف ما سبق .
ِ المكضع السادس ـُ اْمِرٍغ -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ -: َقاَؿ َرُسكُؿ ّللا  ـٍ, : "اَل َيِحلُّ َد ُمْسِم

ْفِس, َكالث يُِّب الز اِني, َكالَماِرُؽ , ِإال  ِبِإْحَدػ َثبَلٍث: الن ْفُس ِبالن  َيْشَيُد َأْف اَل ِإَلَو ِإال  َّللا ُ َكَأنِّي َرُسكُؿ َّللا ِ 
يِف الت اِرُؾ ِلْمَجَماَعِة " ِ( مف قكلو, فجممة)َيْشَيُد َأْف اَل ِإَلَو ِإال  ّللا ُ كَ (3)ِمَف الدِّ اَل َيِحلُّ : "َأنِّي َرُسكُؿ ّللا 

ـٍ, َيْشَيُد َأْف اَل ِإَلَو ِإال  َّللا ُ َكَأنِّي  ـُ اْمِرٍئ ُمْسِم مفسرة لقكلو مسمـ قاؿ ابف حجر: " ,"َرُسكُؿ َّللا ِ َد
ا فيو إذ ال يككف مسمم ا إال بذلؾ" كليست قيد 
ىػ(  702ابف دقيق العيد )ت , ك كافقو في ذلؾ (4)

ي َرُسكُؿ َّللا ِ( : "بقكلو ـٍ()َيْشَيُد َأْف اَل إَلَو إال  َّللا ُ َكَأنِّ لباحث أف كيرػ ا(5)َكالت ْفِسيِر ِلَقْكِلِو )ُمْسِم
ي َرُسكُؿ َّللا ِ( جممة ـٍ تفسير ا لقكلو ))َيْشَيُد َأْف اَل ِإَلَو ِإال  َّللا ُ َكَأنِّ ـٍ ( كلكف كممة)ُمْسِم ( فييا ُمْسِم

الشيادتيف, إذ ال يمكف ألحٍد أف يدخل اإلسبلـ دكف اإلقرار كالنطق بالشيادتيف, فيل كممة مسمـ 

                                                           

 . 8/33 ,صحيح البخارؼ  (1)
لطرؽ رياض الصالحيف,  دمحم عمي بف دمحم بف عبلف بف إبراىيـ البكرؼ الصديقي الشافعي, دليل الفالحيف  (2)

 . 7/344دار الكتاب العربي, بيركت, 
 . 9/5صحيح البخارؼ,  (3)
 . 12/202فتح البارؼ البف حجر,  ((4
أحمد دمحم شاكر, عالـ الكتاب,  :, تحقيق1تقي الديف بـ دقيق العيد, إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ, ط( (5

 . 2/233ـ, 1955
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المسمـ إذ ة التفسيرية جاءت زيادة في تكضيح كبياف شأف : إف  الجممتحتاج جممة تفسيرية ؟ أقكؿ
 صفة كاشفة لمسمـ . إن يا: ىك كذلؾ, كمنيـ مف قاؿ

مخففة مف الثقيمة, كذلؾ بدليل عطف َيْشَيُد َأْف اَل ِإَلَو ِإال  َّللا ُ( في ىذه المكضع) (أف)ك
: يعمـ كيتيقف كيعتقد, ذلؾ أف الشيادة بمعنى العمـ؛ أؼ ضف إلىأ( َكَأنِّي َرُسكُؿ َّللا ِ عمييا الجممة)

( مخففة مف الثقيمة, كالتقدير أشيد أنو ال إلو إال هللا؛ فحذؼ اسميا كبقيت أفكىذا شرط مجيء)
 الجممة في محل الخبر .
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 التفسير حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب -المبحث الثاني 
 الجممة التفسيرية المقركنة بحرؼ التفسير )أْف( -المطمب األكؿ 

إما جممة فعمية, كيطمق  (,1)الجممة العربية مف حيث الصدارة, تككف إحدػ جممتيف
, كالمراد بػ)صدر (2)مصطمح الجممة الفعمية عمى الجمل التي صدُرىا ِفْعل مسند إلى فاعموُ 

, كعميو فقكلنا: )َىْل (3)ركؼ كالفضبلتالجممة( المسند )الفعل(, فبل عبرة بما تقدـ عميو مف الح
ا أكرمُت( ك)َمْف أكرمتَ  ( جمل فعمية. أك جممة اسمية, تتككف مف مسند ؟َسافَر أخكؾ؟( ك)محمد 

إليو يككف )مبتدأ ( كمسند يككف )خبر ا( كال يمكف أف تقكـ دكف أحدىما, كلك حذؼ يقدر, نحك 
. العربية ىي المغة الكحيدة التي "تكاد تنفرد بظاىرة الجمل االسمية التي  صدؽقكلؾ: محمٌد 

يتككف طرفييا مف اسميف ... خبلف ا لمغات األخرػ التي ال يمكف أف ُتبنى كتستقيـ فييا جممة 
دكف كجكد فعل ميما كاف زمنو, كعمى ىذا األساس يمكف أف نقكؿ: إف  الجممة االسمية في المغة 

شمل عمى معنى الزمف, فيي جممة تصف المسند إليو بالمسند, كال تشير إلى حدث, العربية ال ت
كال إلى زمف, فإذا أردنا أف نضيف عنصر ا زمني ا طارئ ا إلى معنى ىذه الجممة, جئنا باألدكات 
المنقكلة عف األفعاؿ, كىي األفعاؿ الناسخة فأدخمناىا عمى الجممة االسمية, فيصبح كصف 

مسند منظكر ا إليو مف جية نظر زمنية معينة"المسند إليو بال
(4) . 

الجممة الفعمية ىي األكسع انتشار ا في أحاديث كتاب صحيح البخارؼ, كتككف مف الناحية 
 : المصدرة بفعٍل ماٍض, أك مضارع, أك أمر .ىي ,الصرفية عمى ثبلثة أقساـ

لتفسير )أْف( رؼ اأكؿ ما سأبدأ بو حديثي عف الجممة التفسيرية الفعمية المقركنة بح
 : كالمصدرة بفعل ماضٍ 

ا,  كرد ىذا النكع مف الجمل في أحاديث كتاب صحيح البخارؼ في ثبلثة عشَر مكضع 
جاءت كميا جمبل  خبرية, الجدكؿ اآلتي يحدد مكاضع انتشار ىذا النكع مف الجمل في كتاب 

 صحيح البخارؼ .
                                                           

)فعمية  :)فعمية كاسمية كشرطية كظرفية(, كجعميا ابف ىشاـ ثبلث :خالف الزمخشرؼ ذلؾ إذ جعميا أربع (1)
كىا جممتيف: اسمية, كفعمية . كاسمية كظرفية( كالصحيح ما عميو الجميكر, انظر: شرح المفصل, ابف  إذ عدُّ

 . 182ص:, كالجممة العربية تأليفيا كأقساميا, 2/420, كمغني المبيب 88/ 1يعيش 
 . 157. كالجممة العربية تأليفيا كأقساميا, ص:  2/420(  مغني المبيب, 2)
 .  158. كالجممة العربية تأليفيا كأقساميا, ص:  2/420(  مغني المبيب 3)
 . 193(  المغة العربية معناىا كمبناىا, ص:4)
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 (2الجدكؿ )
 الجممة التفسيرية المصدرة بفعٍل ماٍض .

رقـ  ت
 الحديث

 الصفحة الجزء الباب المكضع

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

27 
 

ـْ َىَذا الَقْكَؿ,  َكَسَأْلُتَؾ َىْل َقاَؿ َأَحٌد ِمْنُك
َفَذَكْرَت َأْف اَل, َفُقْمُت: َلْك َكاَف َأَحٌد َقاَؿ َىَذا 

ِبَقْكٍؿ ِقيَل  الَقْكَؿ َقْبَمُو, َلُقْمُت َرُجٌل َيْأَتِسي
َقْبَمُو. َكَسَأْلُتَؾ َىْل َكاَف ِمْف آَباِئِو ِمْف َمِمٍؾ, 
َفَذَكْرَت َأْف اَل, ُقْمُت َفَمْك َكاَف ِمْف آَباِئِو ِمْف 
َمِمٍؾ, ُقْمُت َرُجٌل َيْطُمُب ُمْمَؾ َأِبيِو, َكَسَأْلُتَؾ, 

ـْ َتت ِيُمكَنُو ِبالَكِذِب َقْبَل َأْف َيُقكؿَ  َما  َىْل ُكْنُت
ـْ َيُكْف  َقاَؿ, َفَذَكْرَت َأْف اَل, َفَقْد أَْعِرُؼ َأن ُو َل
 .ِ ِلَيَذَر الَكِذَب َعَمى الن اِس َكَيْكِذَب َعَمى ّللا 
 , ـْ ـْ ُضَعَفاُؤُى َكَسَأْلُتَؾ َأْشَراُؼ الن اِس ات َبُعكُه َأ
ـْ َأْتَباُع  ـُ ات َبُعكُه, َكُى َفَذَكْرَت َأف  ُضَعَفاَءُى

ـْ َيْنُقُصكفَ ال  ؟رُُّسِل. َكَسَأْلُتَؾ َأَيِزيُدكَف َأ
ـْ َيِزيُدكَف, َكَكَذِلَؾ َأْمُر اإِليَماِف  َفَذَكْرَت َأن ُي

ـ . َكَسَأْلُتَؾ َأَيْرَتدُّ َأَحٌد َسْخَطة   ِلِديِنِو  َحت ى َيِت
َبْعَد َأْف َيْدُخَل ِفيِو, َفَذَكْرَت َأْف اَل, َكَكَذِلَؾ 
اإِليَماُف ِحيَف ُتَخاِلُط َبَشاَشُتُو الُقُمكَب. 
َكَسَأْلُتَؾ َىْل َيْغِدُر, َفَذَكْرَت َأْف اَل, َكَكَذِلَؾ 

 الرُُّسُل اَل َتْغِدُر.

 
 
 
 
 
 

كيف كاف بدأ 
 ؟الكحي

 
 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
9 

 
2 

 
7 

َؿ َما َسَأَلِني َعْنُو َأْف َقاَؿ: َكْيَف  ـ  َكاَف َأك  ُث
؟ ُقْمُت: ُىَك ِفيَنا ُذك َنَسٍب . ـْ  َنَسُبُو ِفيُك

 
كيف كاف بدء 
الكحي إلى رسكؿ 

 
1 

 
9 
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َصم ى هللُا  -هللا 
 ؟ - َعَمْيِو َكَسم ـَ 

 
 
3 

 
 

198 

ـْ ُتْحَمْل  "َىِريُقكا َعَمي  ِمْف َسْبِع ِقَرٍب, َل
, َلَعمِّي أَْعَيُد ِإَلى الن اِس, َكُأْجِمَس ِفي  َأْكِكَيُتُيف 

َصم ى هللُا  -ِمْخَضٍب ِلَحْفَصَة, َزْكِج الن ِبيِّ 
ـ  َطِفْقَنا َنُصبُّ َعَمْيِو ِتْمَؾ,  - َعَمْيِو َكَسم ـَ  ُث

ـ  َأْف َقْد َفَعْمُتف  : )َحت ى َطِفَق ُيِشيُر ِإَلْيَنا (. ُث
 َخَرَج ِإَلى الن اِس" .

 
الغسل كالكضكء في 
المخضب كالقدح 

 كالخشب .

 
 
1 

 
 

51 

 
4 

 
1882 

َثَنا َرُسكُؿ ّللا ِ  َصم ى هللُا َعَمْيِو  -َقاَؿ: َحد 
اِؿ َفَكاَف ِفيَما  - َكَسم ـَ  ج  َحِديث ا َطِكيبل  َعِف الد 

َثَنا ِبِو  ـٌ َأْف َقاؿَ َحد  اُؿ, َكُىَك ُمَحر  : "َيْأِتي الد ج 
 َعَمْيِو َأْف َيْدُخَل ِنَقاَب الَمِديَنِة .

ال يدخل الدجاؿ 
 المدينة .

 
3 

 
22 

 
5 
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َصم ى هللُا َعَمْيِو  -َفَمم ا ُسرَِّؼ َعْف َرُسكِؿ ّللا ِ 
َؿ َكِمَمٍة  - َكَسم ـَ  ـَ َكُىَك َيْضَحُؾ, َفَكاَف َأك  َتَكم 

: "َيا َعاِئَشُة اْحَمِدؼ ّللا َ, َفَقْد ِبَيا, َأْف َقاَؿ ِلي
 َبر َأِؾ ّللا ُ" .

تعديل النساء 
ا .  بعضيف بعض 

 
3 

 
173 

 
 
6 

 
 

2801 

 َرب َنا َنْقَرُأ: َأْف َبمُِّغكا َقْكَمَنا َأْف َقْد َلِقيَناَفُكن ا 
ـ  ُنِسَخ َبْعُد, َفَدَعا  َكَأْرَضاَنا, َفَرِضَي َعن ا ُث

ا َعَمى ِرْعٍل َكَذْكَكاَف  ـْ َأْرَبِعيَف َصَباح  َعَمْيِي
َكَبِني َلْحَياَف َكَبِني ُعَصي َة ال ِذيَف َعَصُكا ّللا َ 

 .-َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ -َكَرُسكَلُو 

 
مف ينكب في سبيل 

 هللا .

 
 
4 

 
 

18 

 
7 
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َأَحٌد, َكَسَأْلُتَؾ َىْل َيْغِدُر, َفَزَعْمَت اَل َيْسَخُطُو 
َأْف اَل, َكَكَذِلَؾ الرُُّسُل اَل َيْغِدُركَف, َكَسَأْلُتَؾ: 
, َفَزَعْمَت َأْف َقْد َفَعَل,  ـْ َىْل َقاَتْمُتُمكُه َكَقاَتَمُك

ـْ َكَحْرَبُو َتُككُف ُدَكال    َكَأف  َحْرَبُك

َصم ى  -دعاء النبي 
 – َسم ـَ هللُا َعَمْيِو كَ 

 الناس .

 
4 

 
46 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

83 
 

 
 
8 

 
 

3019 

َصم ى هللُا َعَمْيِو  -َقاَؿ: َسِمْعُت َرُسكَؿ ّللا ِ 
ـَ  َيُقكُؿ: " َقَرَصْت َنْمَمٌة َنِبًيا ِمَف  -َكَسم 

, َفَأْكَحى اأَلْنِبَياِء, َفَأَمَر ِبَقْرَيِة الن ْمِل, َفُأْحِرَقْت 
َأْحَرْقَت ُأم ة  ِمَف َّللا ُ ِإَلْيِو: َأْف َقَرَصْتَؾ َنْمَمة  

ـِ ُتَسبُِّح" .  اأُلَم
 

 
 

إذا حرؽ المشرؾ 
 المسمـ, ىل يحرؽ ؟

 
 
4 

 
 

62 

 
 
9 

 
 

449 

َكاُؾ, َكَأَنا  َدَخَل َعَمي  َعْبُد الر ْحَمِف, َكِبَيِدِه السِّ
 ِ ـَ  -ُمْسِنَدٌة َرُسكَؿ ّللا   -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

َكاَؾ,  َفَرَأْيُتُو َيْنُظُر ِإَلْيِو, َكَعَرْفُت َأن ُو ُيِحبُّ السِّ
 ) ـْ َفُقْمُت: آُخُذُه َلَؾ؟ َفَأَشاَر ِبَرْأِسِو: )َأْف َنَع
َفَتَناَكْلُتُو, َفاْشَتد  َعَمْيِو, َكُقْمُت: ُأَليُِّنُو َلَؾ؟ 

 ( َفَمي ْنُتُو .ْف َنَعـْ أَ َفَأَشاَر ِبَرْأِسِو: )

َصم ى -مرض النبي 
 –هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ 

 ككفاتو .

 
 
6 

 
 

13 

 
10 

 
5292 

َفُقْمُت ِلَعاِئَشَة: َما َشْأُف الن اِس؟ َكِىَي ُتَصمِّي, 
ْمِس, َفُقْمُت: آَيٌة؟  َفَأْكَمَأْت ِبَرْأِسَيا ِإَلى الش 

 . َأْف َنَعـْ َفَأْكَمَأْت ِبَرْأِسَيا: 

باب اإلشارة في 
 الطبلؽ كاألمكر

 
7 

 
51 

 
 

11 

 
 

5295 

ـَ  -َفَقاَؿ َلَيا َرُسكُؿ ّللا ِ  َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
)َمْف َقَتَمِؾ؟( ُفبَلٌف ِلَغْيِر ال ِذؼ َقَتَمَيا,  :-

, َقاَؿ: َفَقاَؿ ِلَرُجٍل َأْف الَ َفَأَشاَرْت ِبَرْأِسَيا: 
, َأْف الَ آَخَر َغْيِر ال ِذؼ َقَتَمَيا, َفَأَشاَرْت: 

 . َأْف َنَعـْ َفَقاَؿ: )َفُفبَلٌف( ِلَقاِتِمَيا, َفَأَشاَرْت: 

باب االشارة في 
 الطبلؽ كاألمكر

 
 
7 

 
 
51 

 
 

12 

 
 

7056 

َأَخَذ َعَمْيَنا: )َأْف َباَيَعَنا َعَمى َفَقاَؿ ِفيَما 
ْمِع َكالط اَعةِ  , ِفي َمْنَشِطَنا َكَمْكَرِىَنا, الس 

َكُعْسِرَنا َكُيْسِرَنا َكَأَثَرة  َعَمْيَنا, َكَأْف اَل ُنَناِزَع 
ـْ  ا, ِعْنَدُك اأَلْمَر أَْىَمُو, ِإال  َأْف َتَرْكا ُكْفر ا َبَكاح 

ِ ِفيِو ُبْرَىاٌف(  ِمَف ّللا 

َصم ى  -قكؿ النبي 
 – َكَسم ـَ هللُا َعَمْيِو 
 ستركف .

 
 
9 
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كسنقف عند بعض المكاضع, التي جاءت فييا )أف( التفسيرية مصدرة بفعل ماٍض 

 :ييأتفيما 
َؿ َما َسَأَلِني َعْنُو َأْف َقاَؿ: َكْيَف كيتمثل بقكؿ أبي سفياف " :المكضع األكؿ ـ  َكاَف َأك  ُث

؟ ُقْمُت: ُىَك ِفيَنا ُذك َنَسٍب" ـْ َنَسُبُو ِفيُك
ؿ الذؼ دار , حيث كردت (2) ىذه الجممة في الحديث المطك 

, عف عبلقة أىل قريش بالنبي كيمحع أف  - َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ  -بيف أبي سفياف كىرقل الرـك
رة, إذ يرشحيا السياؽ, كتصدرىا بمفع السؤاؿ الذؼ ؟ َأْف َقاَؿ: َكْيَف َنَسُبُو ِفيُكـالجممة ) ( مفسِّ

ُسبقت بجممة  إن يايحتاج إلى تفسير كبياف, ضف إلى استيفاء)أف( شركط مجيئيا تفسيرية, حيث 
تحتكؼ عمى فعل فيو معنى القكؿ مف دكف حركفو, كىك الفعل )سأؿ(, كبعدىا جممة, كلـ يدخل 

 عمييا الجار, كتأخر معمكليا عمييا .
ـ  َخَرَج ِإَلى َأْف َقْد َفَعْمُتف  كيتمثل في جممة )َطِفَق ُيِشيُر ِإَلْيَنا: ) :المكضع الثاني (. ُث

ة آثار  - َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ  -إذ يتحدث الحديث عف معاناة النبي  (3)الن اِس( مع المرض, كشد 
 :( َأف َىِذه مفسرة َنْحك قكلو تعالىَفَعْمُتف  َأْف َقْد ) :"قكلو :ىػ( 855قاؿ العيني)ت ىذا المرض, 

 -ىنا–, كيرػ الباحث أف  )أف( (1)َكيْحَتمل المصدرية" (4)﴾َفَأْكَحْيَنا ِإَلْيِو َأِف اْصَنِع اْلُفْمؾَ ﴿
( الذؼ يتضمف معنى القكؿ دكف حركفو, ُيِشيرسبقت بجممة فييا الفعل) إن ياتفسيرية, حيث 

كالفعل الماضي بعدىا تفسير ا لو, كأما  (أف)كيحتاج ىذا الفعل إلى تفسير؛ فجاءت الجممة مف 
ـَ قاؿ العيني( فجاءت لَقدْ ) أف تصح  :تقكية المعنى كتأكيده, إذ ىي زيادة معنكية, كال أدرؼ ِل

                                                           

 . 164 :سكرة النساء, اآلية  (1)
 . 1/8صحيح البخارؼ,   (2)

 . 1/51صحيح البخارؼ,  (  (3
 . 27 :سكرة المؤمنكف, اآلية  (4)
, دار الكتب العممية, 1بدر الديف أبك دمحم محمكد بف أحمد العيني, عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ, ط  (1)

 . 18/87ـ, 2001بيركت, لبناف, 

 
13 

 
7117 

ـَ  -َفاْلَتَفَت الن ِبيُّ  ِإَلى  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
, َفَأَشاَر ِإَلْيِو ِجْبِريَل َكَأن ُو َيْسَتِشيُرُه ِفي َذِلؾَ 

ـْ ِإْف ِشْئتَ   . ِجْبِريُل: َأْف َنَع

ـَ ﴿ :قكلو تعالى َكَكم 
ا  (1)﴾ّللا ُ ُمكَسى َتْكِميم 

 
9 

 
149 
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مصدر يمكف لنا أف نقدره  :ال تصمح أف تككف مصدرية؛ فأؼُ  ن ياة إككنيا مصدرية, إذ الحقيق
 ىنا؟ 

ِ : المكضع الثالث َثَنا َرُسكُؿ ّللا  ـَ  -"َحد  اِؿ  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم  ج  َحِديث ا َطِكيبل  َعِف الد 
ـٌ  اُؿ, َكُىَك ُمَحر  ج  َثَنا ِبِو َأْف َقاَؿ: " َيْأِتي الد  , ذىب (1)َعَمْيِو َأْف َيْدُخَل ِنَقاَب الَمِديَنِة" َفَكاَف ِفيَما َحد 

اؿ",  ؛َقْكلو: )َأف َقاَؿ( , كممة: )َأف(, َمْصَدِري ةإلى أف )أف( في " (2)العيني ج  َأؼ: َقْكلو َيْأِتي الد 
مع نحاة العربية أجالمصدرية عمى الفعل الماضي ؟  (أف), كلكف ىل تدخل (3)ككافقو القسطبلني

ال فيي المخففة, يقكؿ ابف عقيلعمى جكاز   :دخكِليا عمى الماضي شرط أف يككف متصرف ا, كا 
تكصل بالفعل المنصرؼ ماضي ا, مثل: عجبت مف أف قاـ زيد . كمضارع ا, نحك: عجبت مف أف "

َكَأْف َلْيَس ِلإِلْنَساِف ِإال  َما ﴿قكلو تعالى:  :يقكـ زيد...فإف كقع بعدىا فعل غير متصرؼ, نحك
 (6)"فيي مخففة مف الثقيمة ,(5)﴾َكَأْف َعَسى َأْف َيُككَف َقِد اْقَتَرَب َأَجُمُيـْ ﴿كقكلو تعالى:  (4)﴾َسَعى

المخالف في ":بقكلو كقد خالفيـ في ذلؾ ابف طاِىر, فيما نقمو عنو ابف ىشاـ في مغني المبيب,
المضارع تخمصو : أف )أف( الداخمة عمى غيرىا بدليميف, أحدىما ن ياأذلؾ ابف طاىر زعـ 

لك كانت الناصبة لحكـ عمى  ن ياأ :لبلستقباؿ, فبل تدخل عمى غيره كالسيف كسكؼ. كالثاني
 . (7)مكضعيا بالنصب, كما حكـ عمى مكضع الماضي بالجـز بعد إف الشرطية كال قائل بو"

: أنو منتقض بنكف التككيد "كالجكاب عف األكؿ:ف طاىر بقكلوكيردُّ ابُف ىشاـ كبلـَ اب
– إن ياتخمص المضارع لبلستقباؿ كتدخل عمى األمر باطراد كاتفاؽ كبأدكات الشرط, ف إن ياف

ا أنو إنما حكـ عمى مكضع  :تخمصو مع دخكليا عمى الماضي باتفاؽ . كعف الثاني -أيض 
أثرت القمب إلى االستقباؿ في معناه فأثرت الجـز في  ن ياالماضي بالجـز بعد إف الشرطية أل

 . (1)لما أثرت التخميص إلى االستقباؿ في معنى المضارع" ن ياأمحمو كما 

                                                           

 . 3/22صحيح البخارؼ,  (1)
 .10/348(  عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ, (2
 .  3/338إرشاد السارؼ لشرح صحيح البخارؼ,  (3)
 . 39 :سكرة النجـ, اآلية (4)
 . 185 :سكرة األعراؼ, اآلية (5)
 . 1/138شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ,  (6)
 . 1/26مغني المبيب,  (7)
 . 1/26, مرجع سابق (1)
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كالذؼ يراه الباحث أف )أف( المصدرية الداخمة عمى المضارع ىي ذاتيا الداخمة عمى 
دـ االضطراب, كلكف الماضي, شرط أاّل يككف المكضع مكضع تفسير, كذلؾ مف باب الضبط كع

أال ترػ أف حدثنا جممة, مف فعل كمفعكؿ  تفسيرية, (َأْف َقْد َفَعْمُتف  ))أف( في ىذا المكضع, 
كفاعل, كفعميا تضمف معنى القكؿ دكف حركفو؛ أؼ: قاؿ لنا, كيحتاج إلى ما يفسره, كبعده 

 جممة, ليذا صح عدُّ جممة )أف قاؿ( تفسيرية .
ِ المكضع الرابع ـَ  -: "َفَمم ا ُسرَِّؼ َعْف َرُسكِؿ ّللا  َكُىَك َيْضَحُؾ, َفَكاَف  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

َؿ َكِمَمٍة  ـَ ِبَيا, َأْف َقاَؿ ِليَأك  : )َيا َعاِئَشُة اْحَمِدؼ ّللا َ, َفَقْد َبر َأِؾ ّللا ُ("َتَكم 
كردت الجممة التفسيرية , (1)

( كالفاعل الضمير المستتر, ال محل ليا مف قاؿبة مف الفعل الماضي )في ىذا المكضع, مرك
ـَ فسرت الفعل) إن يااإلعراب؛ حيث  ( الذؼ سبقيا, كجاءت منطبقة عمييا جميع شركط )أف( َتَكم 

 التفسيرية, كىذا ما أجاز عّدىا كذلؾ . 
 (2)"َقْد َلِقيَنا َرب َنا َفَرِضَي َعن ا, َكَأْرَضاَناَبمُِّغكا َقْكَمَنا َأْف "َفُكن ا َنْقَرُأ: َأْف : المكضع الخامس

فغدكا بيـ  القرآفكرد ىذا المكضع في حادثة غدر بني سميـ برىط مف األنصار, ذىبكا ليعممكىـ 
 كقتمكىـ جميع ا .

التفسير)أف( كالفعل)لقي(,  حرؼكجاءت البنية التركيبية لمجممة التفسيرية مككنة مف 
كالفاعل الضمير البارز)نا( كالمفعكؿ المضاؼ)رب( كالمضاؼ إليو )نا( كحرؼ العطف )الفاء( 
كالجممة المعطكفة مف الفعل)رضي( كفاعمو المستتر, كحرؼ العطف)ك( كالجممة المعطكفة مف 

تفسيرية في صحيح الفعل)أرضى( كمفعكلو)نا( كفاعمو المستتر؛ ككانت ىذه أكبر داللة بنية 
فسرت ما كانكا يقرأكف,  إن ياالبخارؼ, كجاءت الجممة التفسيرية ال محل ليا مف اإلعراب؛ حيث 

 كالتي جاء فعميا متضمن ا معنى القكؿ دكف حركفو, ككاف بحاجة إلى تفسير .
ِ  :المكضع السادس ـَ  -َقاَؿ: َسِمْعُت َرُسكَؿ ّللا  َيُقكُؿ: " َقَرَصْت  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

َفَأْكَحى ّللا ُ ِإَلْيِو: َأْف َقَرَصْتَؾ َنْمَمٌة َأْحَرْقَت ُأم ة  َنْمَمٌة َنِبًيا ِمَف األَْنِبَياِء, َفَأَمَر ِبَقْرَيِة الن ْمِل, َفُأْحِرَقْت, 
ـِ ُتَسبُِّح" ك)أْف(  (2)ااِلْسِتْفَياـ ممفكظة َأك مقدَرةَقْكلو: )َأف قرصتؾ؟( ِبَفْتح اْليمَزة كبيمزة  (1)ِمَف اأُلَم

                                                           

 . 3/173صحيح البخارؼ,  (1)
 . 4/18المرجع السابق,   (2)
 . 4/62السابق,  المرجع  (1)
 . 14/372عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ,   (2)
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في قكلو )أف قرصتؾ( تفسيرية لما في اإليحاء مف معنى القكؿ, حيث جاءت الجممة التفسيرية 
التفسير, كالفعل المضارع, كمفعكلو, كفاعمو, كسبقت بجممة فعميا يحتاج تفسير ا  حرؼمركبة مف 
 )فأكحى( .

 المصدرة بفعل مضارع .الجممة التفسيرية  -ثانًيا     
نما جاء المضارع معرب ا لمضارعتو (1) األصل في األفعاؿ البناءأجمع النحاة عمى أف  , كا 

أسماء الفاعميف, كالمضارع يأتي مرفكع ا إذ األصل ىذا, كحاؿ دخكؿ عامٌل عميو غير ميمل فإنو 
ع "أف" فيي تعمل يعمل فيو نصب ا, أك جزم ا كمف أبرز عكامل النصب التي تدخل عمى المضار 

, كأف مفتكحة اليمزة (2)فيو ظاىرة أك مضمرة, ككما ُنقل عف الخميل أنو ال ينتصب مضارٌع إال بيا
حرؼ  ن ياأ, منيا أف التفسيرية, كالمعرؼ (3)أنكاع كما سبق الحديث عنو في الفصل السابق

ال تعمل فيما بعدىا, إْذ إف  المضارع بعد أف التفسيرية يككف مرفكع ا, ىذا ما أشار  :ميمل؛ أؼ
" )كتبت إليو أف يفعُل( إذ أردت بأف معنى  :, صرح بو صاحب شذكر الذىب بقكلو(4)األخفش

تفسير لقكلؾ كتبت؛ فبل مكضع ليا, كال لما دخمت عمييا, كال  ن ياأؼ؛ فيذه يرتفع الفعل بعدىا, أل
كز لؾ أف تنصب لك صرحت بأؼ, فإف قدرَت معيا الجار كىك الباء فيي مصدرية كجب يج

, فبل ينتصب الفعل المضارع إال بعامل نصب, كالفعل الذؼ يأتي بعد أف (5)عميؾ أف تنصب بيا"
.  يككف منصكب ا بيا, كتسبؾ معو لتككف مصدر ا مؤكال 

أف )أف( التي تأتي بعد فعل فيو معنى القكؿ دكف  :يذىب كثيٌر مف المعربيف إلى القكؿ
 :- َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ  -حركفو تككف تفسيرية, حتى كلك كاف المضارع بعدىا منصكب ا, قاؿ 

. ذىب الباحث دمحم ىادؼ العيساكؼ, إلى القكؿ "أف )أف( ىنا (1)"ُأِمْرنا َأْف نسجَد عمى َسْبَعِة أعظـ"
الفعل, معنى القكؿ مف غير  :جممة مفسرة لؤلمر, كقد حكػ األمر ىنا؛ أؼتفسيرية متبكعة ب

كما –حركفو, فالفعل )ُأِمْرنا( المبني لممجيكؿ بمعنى )قيل لنا(, كليذا صح عدُّ )أف( تفسيرية 
, أّما الجممة التي بعد )أف( التفسيرية فيي )نسجَد عمى سبعة أعظـ( كقد تصدرت بالفعل -أسمفنا

                                                           

 . 120 :ـ, ص2000تماـ حساف, األصكؿ, عالـ الكتاب, القاىرة,   (1)
 .2/155, القرآفمجاز   (2)
 . 61-57البحث نفسو,   (3)
 . 1/326, القرآفاألخفش, معاني   (4)
 . 153شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب, ص:  (5)
 . 1/134صحيح البخارؼ,   (1)
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 (أف): إف  المضارع منصكب بأف, كأف , فيقكؿ(1)( الذؼ نصب لتقدـ )أف( عميو"المضارع )نسجدَ 
مصدرية كليست تفسيرية العتباريف, أكليما  -ىنا–تفسيرية, كىذا مجانب لمصكاب, فػ)أف(  -ىنا–

أف )أف( التفسيرية حرؼ ميمل فبل تنصب مضارع ا. كالثاني أف )أف( في ىذا المكضع يقّدر قبميا 
 جاٌر فتككف )بالسجكد( كالتقدير أمرنا بالسجكد .

أشرت إليو أف ال تفعل جاز  :أما المضارع الذؼ تتكسط بينو كبيف )أف( األداة )ال( "نحك
 (ال)نافية . كجزمو عمى جعل  (ال)ك ,مفسرة (أف)رفعو, كجزمو, كنصبو . فرفعو عمى أف جعل 

ف كاف المضارع مثبت ا جاز رفعو كنصبو ةنافي (ال)مصدرية ك (أف)ناىية. كنصبو عمى جعل  , كا 
 . (2)باالعتباريف"

التفسيرية األخرػ,  (أف)جميع شركط  تفسيرية بشرط استيفاء (أف)ففي حالة الرفع تككف 
كأف مصدرية باإلجماع,  ,, أما ككنو منصكب ا فبل عمل لػ)ال( ىنا(: )َأْقَسْمُت َأْف اَل أَضَربُ كقكلؾ

و مجزكم ا فالعمل ىنا لػ)ال( : )بفعل كذا(, كأما ككنآمره أف ال يفعَل كذا(, كالتقديركقكلؾ )لـ 
ِ َشْيئ اكقكلؾلػ)أف( فتككف ىنا تفسيرية, ىماؿ كاإل , كلكف (: )َأْكَصاِني َخِميِمي َأْف اَل ُتْشِرْؾ ِباَّلل 

: سياؽ الجممة ىك الفيصل ا عممت في األفعاؿ الخمسة ؟ أقكؿالسؤاؿ كيف سيميز المعرب أييم
 في ىذا المكضع, فمك كاف نفي ا كاف العمل لػ)أف( كلك كاف نيي ا كاف العمل لػ)ال( .

في أحاديث كتاب صحيح البخارؼ في ثمانية مكاضع, جاءت كرد ىذا النكع مف الجمل 
 التفسيرية (أف)كالفعل المضارع )ال( الناىية, كلـ يرد مضارع مرفكع بعد  (أف)كميا متكسطة بيف 
, الجدكؿ اآلتي يحدد مكاضع انتشار ىذا النكع مف الجمل في كتاب صحيح في صحيح البخارؼ 

 البخارؼ .
 
 
 
 
 

                                                           

, رسالة -دراسٌة نحكي ة في اأَلحاديث المرفكعة-دمحم ىادؼ العيساكؼ, الجممة الفعمية في صحيح البخارؼ  (1)
 . 47ـ, ص:2002ماجستير غير منشكرة, مجمس كمية التربية جامعة بابل, العراؽ, 

 . 4/147. كىمع اليمع,  221الجنى الداني في حركؼ المعاني,   (2)
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 ( .3جدكؿ رقـ )
 التفسيرية المصدرة بفعل مضارع .الجمل 

رقـ  ت
 الحديث

 الصفحة الجزء الباب المكضع

 
 
1 

 
 

18 

ـَ  -َأف  َرُسكَؿ ّللا ِ  َقاَؿ,  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
"َباِيُعكِني َعَمى َكَحْكَلُو ِعَصاَبٌة ِمْف َأْصَحاِبِو: 

َتْسِرُقكا, َكاَل , َكاَل َأْف اَل ُتْشِرُككا ِباّلِل ِ َشْيًئا
. " ـْ  َتْزُنكا, َكاَل َتْقُتُمكا َأْكاَلَدُك

عبلمة اإليماف حب 
 األنصار .
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ِة ِفي  َقاَؿ: َبَعَثِني َأُبك َبْكٍر ِفي ِتْمَؾ الَحج 
ِنيَف َيْكـَ الن ْحِر,  ُف ِبِمًنى: َأْف اَل َيُحج  ُمَؤذِّ  ُنَؤذِّ

ـِ ُمْشِرٌؾ َكاَل َيُطكَؼ ِباْلَبْيِت ُعْرَياٌف "  َبْعَد الَعا

 
 ما يستر مف العكرة .
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2468 

آَيُة الت ْخِييِر َفَبَدَأ ِبي  :َفُأْنِزَلْت  :َقاَلْت َعاِئَشةُ 
َؿ اْمَرأٍَة, َفَقاَؿ: " ِإنِّي َذاِكر  َلِؾ َأْمًرا, َكاَل َأك 

َحت ى َتْسَتْأِمِرؼ َأَبَكْيِؾ",  َتْعَجِميَعَمْيِؾ َأْف اَل 
ـْ َيُككَنا َيْأُمَراِني  ـُ َأف  َأَبَكؼ  َل َقاَلْت: َقْد أَْعَم

 ِبِفَراِقَؾ .

الغرفة, كالعيمة المشرفة, 
 كغير المشرفة .
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ـَ  -َفَأْرَسَل َرُسكُؿ ّللا ِ   -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
ِفي َرَقَبِة َبِعيٍر ِقبَلَدٌة ِمْف  َأْف: "اَل َيْبَقَيف  َرُسكال  

 َكَتٍر, َأْك ِقبَلَدٌة ِإال  ُقِطَعْت" .
 

في الجرس  :ما قيل
 كنحكه في أعناؽ اإلبل .
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ـْ َأْف اَل َلم ا َنَزَؿ الِحْجَر ِفي َغْزَكِة َتُبكَؾ, » َأَمَرُى
 «ِمْف ِبْئِرَىا, َكاَل َيْسَتُقكا ِمْنَيا َيْشَرُبكا

َلى َثُمكَد  ﴿ :قكلو تعالى َكاِ 
ـِ  ـْ َصاِلًحا َقاَؿ َيا َقْك َأَخاُى
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ِ : المكضع األكؿ ـَ  -"َأف  َرُسكَؿ ّللا  َقاَؿ, َكَحْكَلُو ِعَصاَبٌة ِمْف  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

, َكاَل َباِيُعكِني َعَمى َأْف اَل ُتْشِرُككا ِباّلِل ِ َشْيًئاَأْصَحاِبِو: ) ـْ , َكاَل َتْسِرُقكا, َكاَل َتْزُنكا, َكاَل َتْقُتُمكا َأْكاَلَدُك
ـْ َفَأْجُرُه َعَمى َتْأُتكا ِبُبْيَتاٍف َتْفَتُركَنُو َبْيَف َأيْ  , َكاَل َتْعُصكا ِفي َمْعُركٍؼ, َفَمْف َكَفى ِمْنُك ـْ ـْ َكَأْرُجِمُك ِديُك

"ِ "نحك أشرت  (1)سبق تفصيل الحديث عف المضارع الذؼ تتكسط بينو كبيف أف األداة )ال( (4)ّللا 
مفسرة, كال نافية .  (أف)إليو أف ال تفعل جاز رفعو, كجزمو, كنصبو . فرفعو عمى أف جعل 

, جاء الفعل كما (2)"ةمصدرية كال نافي (أف)ناىية . كنصبو عمى جعل  (ال)كجزمو عمى جعل 

                                                           

 . 73 :, اآلية(   سكرة األعراؼ1)
 . 66 :, اآلية(   سكرة األنفاؿ2)
 . 65 :, اآلية(   سكرة األنفاؿ3)
 . 8/159, 5/81, 5/55, 1/13 صحيح البخارؼ,    (4)
 . 87البحث نفسو, الفصل الثاني, ص:   (1)
 . 4/147ىمع اليمع, ك .  221الجنى الداني في حركؼ المعاني,  ( 2)

ـْ ِمْف ِإَلٍو  اْعُبُدكا َّللا َ َما َلُك
 .(1)﴾ َغْيُرهُ 

 
6 

 
4043 

ِ: َعِيَد ِإَلي  الن ِبيُّ  َصم ى هللُا  -َفَقاَؿ َعْبُد ّللا 
ـَ  َعَمْيوِ  , َفَأَبْكا, َفَمم ا َأَبْكا َأْف اَل َتْبَرُحكا" –َكَسم 

" , َفُأِصيَب َسْبُعكَف َقِتيبل  ـْ  ُصِرَؼ ُكُجكُىُي

  غزكة أحد .
5 
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7 
 

 
4458 

َكَزاَد َقاَلْت َعاِئَشُة: َلَدْدَناُه ِفي َمَرِضِو َفَجَعَل 
كِني"ُيِشيُر ِإَلْيَنا:  َكَراِىَيُة " َفُقْمَنا َأْف اَل َتُمدُّ
َكاءِ   الَمِريِض ِلمد 

َصم ى هللُا  -مرض النبي 
 ككفاتو . – َعَمْيِو َكَسم ـَ 
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4652 

َفَقاَؿ ُسْفَياُف َغْيَر َمر ٍة: َأْف اَل َيِفر  ِعْشُركَف ِمْف 
ـ  َنَزَلْت: -ِماَئَتْيِف  اآلَف َخف َف ّللا ُ ﴿" ُث

 َفَكَتَب َأْف اَل َيِفر  ِماَئٌة ِمْف ِماَئَتْيِف " .(2)﴾َعْنُكـْ 

َيا َأيَُّيا ﴿ :قكلو تعالى
الن ِبيُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِنيَف 
ـْ  َعَمى اْلِقَتاِؿ ِإْف َيُكْف ِمْنُك
ِعْشُركَف َصاِبُركَف َيْغِمُبكا 

 . (3)﴾ِماَئَتْيفِ 
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عطف عميو بعد األداة)ال( التي تكسطت بينيا كبيف)أف( مف األفعاؿ الخمسة, التي ترتفع بثكت 
, فعمى  النصب: ُتستبعد حالة الرفع, كتبقى حالتيالنكف كتنصب كتجـز بحذفيا, كىنا  كالجـز

األكلى يككف السياؽ نفي ا كبالتالي العمل لػ)أف( فتككف مصدرية كالفعل بعدىا منصكب ا, كعمى 
 الثانية يككف نيي ا كالعمل لػ)ال( كالفعل مجزكم ا.

كلـ يؤثر ( ال( كاإلىماؿ لػ)أف, فكاف العمل لػ)نفيسياؽ  -ىنا–كيرػ الباحث أف السياؽ  
 يحمل معنى القكؿ دكف حركفوكالذؼ : قكلكا لي, أؼ ؛)عاىدكني(بمعنى  )َباِيُعكِني(فعلمجيء ال

الفعل كذلؾ ك , كصكغ ذلمؾ دخكؿ الجار عمييا لفظ ا ,كىذا ما جعل أف مصدرية, بعده (أف)في 
 ( كاك العطف, باقي األفعاؿ.ُتْشِرُككا) نصكبالمضارع الم

َقاَؿ: َأْخَبَرِني ُحَمْيُد ْبُف َعْبِد الر ْحَمِف ْبِف َعْكٍؼ, َأف  َأَبا ُىَرْيَرَة, َقاَؿ: : "المكضع الثاني
ُف ِبِمن ى ِنيَف َيْكـَ الن ْحِر, ُنَؤذِّ ِة ِفي ُمَؤذِّ ـِ ُمْشِرٌؾ  : َأْف اَل َيُحج  َبَعَثِني َأُبك َبْكٍر ِفي ِتْمَؾ الَحج  َبْعَد الَعا

, كيرػ الباحث أف مجيء ىذا المكضع كاف ضمف المكاضع التي (1)ْيِت ُعْرَياٌف "َكاَل َيُطكَؼ ِباْلبَ 
تكسطت فييا)ال( بيف)أف( كالفعل المضارع, كجاء ىذا السياؽ نيي في صيغة النفي, 

( كفي ركاية أخرػ أكردىا البخارؼ بتككيد الفعل بالنكف ) ُىَك ُيَعيُِّف َذِلَؾ  (2)(َيُحج ف  كالفعل)َيُحج 
ناىية ك)أف( ميممة كا ىماؿ )أف( يعينيا لمتفسير,  -ىنا–كبما أف السياؽ سياؽ نيي فػ)ال( , ِلمن ْييِ 

التفسير)أف( كأداة النيي )ال( كفعل  حرؼفتككف البنية التركيبية لمجممة التفسيرية مف 
ُصّدرت ( أال ترػ أف الجممة التي سبقت البنية التركيبية لمجممة التفسيرية, يحج  التفسير)

كالذؼ حكػ معنى القكؿ دكف حركفو )نقكؿ بصكت عاٍؿ( كيحتاج إلى تفسيٍر,  بالفعل)نؤذف(
 )أف( لـ يسبقيا جار كلـ يدخل عمييا حرؼ الكاك. الميمل حرؼكال

عاممة ك)ال( ميممة كبالتالي المكضع نفي بدليل سقكط  -ىنا–كيجكز أف تككف)أف( 
طكَؼ( كلك كاف الفعميف بالرفع لجاز اعتبار )أف( ميممة, الجـز مف فعل الجممة المعطكفة بالكاك)ي

ك)ال( نافية, كالرفع عمى التفسيرية, لكف الذؼ أراه أقرب لمذىف أف تككف )أف( ىي الميممة, 
 كالعمل لػ)ال(.

َؿ اْمَرأٍَة, َفَقاَؿ: )ِإنِّي المكضع الثالث َذاِكٌر : "َقاَلْت َعاِئَشُة: َفُأْنِزَلْت: آَيُة الت ْخِييِر َفَبَدَأ ِبي َأك 
ـْ َيُككَنا َيْأُمَرا َلِؾ َأْمر ا, َكاَل َعَمْيِؾ َأْف اَل َتْعَجِمي َحت ى َتْسَتْأِمِرؼ َأَبَكْيِؾ(, ـُ َأف  َأَبَكؼ  َل ِني َقاَلْت: َقْد أَْعَم

                                                           

 . 6/64, 1/82صحيح البخارؼ,   (1)
 . 6/65المرجع السابق,   (2)
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ـ  َقاَؿ: ِإف  ّللا َ َقاَؿ: ﴿ ْنَيا َكِزيَنَتَيا ِبِفَراِقَؾ, ُث َيا َأيَُّيا الن ِبيُّ ُقْل أِلَْزَكاِجَؾ ِإْف ُكْنُتف  ُتِرْدَف اْلَحَياَة الدُّ
, َفِإنِّي ُأِريُد ّللا َ َكَرُسكَلُو  ", ُقْمُت: َأِفي َىَذا َأْسَتْأِمرُ (1)﴾َفَتَعاَلْيَف ُأَمتِّْعُكف  َكُأَسرِّْحُكف  َسَراًحا َجِميًّل  َأَبَكؼ 

ـ  َخي َر ِنَساَءُه, َفُقْمَف ِمْثَل َما َقاَلْت َعاِئَشُة" اَر اآلِخَرَة, ُث , كرد ىذا المكضع في الحديث (2)َكالد 
ؿ الذؼ تناكؿ حادثة اعتزاؿ النبي ث أف ألزكاجو, يرػ الباح - َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ  -المطك 

السياؽ  كالفعل, عاممة كأف قبميا ميممة, حيث إف   (أف)متكسطة بيف  -ىنا–مجيء )ال( الناىية 
ـُ الَفاِعِل ( الذؼ يعمل عمل فعمو, "َذاِكر  سياؽ نيي, كسبقت أف الميممة باسـ الفاعل) -ىنا– كاْس

ر اِج"الذؼ َيْعَمُل َعَمَل الِفْعِل ىك الذؼ َيْجِرؼ عمى ِفْعِمو, كَيط ِرُد  , (3)الِقياُس فيو كما َذَكَر اْبُف الس 
كذاكر مف ذكر, كالذكر فيو معنى القكؿ دكف حركفو, كيحتاج تفسير ا, كىذا ما صّكغ مجيء )أف( 

 تفسيرية .
َصم ى هللُا َعَمْيِو  -, َأف  َرُسكَؿ ّللا ِ  - ارضي هللا عنيم -"َعِف اْبِف ُعَمَر : المكضع الرابع

ـَ  ـْ َأْف اَل َيْشَرُبكا ِمْف ِبْئِرَىا, َكاَل َيْسَتُقكا ِمْنَيا(, َفَقا -َكَسم  ُلكا: )َلم ا َنَزَؿ الِحْجَر ِفي َغْزَكِة َتُبكَؾ, َأَمَرُى
ـْ َأْف َيْطَرحُ  كا َذِلَؾ الَعِجيَف, َكُيَيِريُقكا َذِلَؾ الَماَء", َكُيْرَكػ َعْف َسْبَرَة َقْد َعَجن ا ِمْنَيا َكاْسَتَقْيَنا, "َفَأَمَرُى

ُمكِس: َأف  الن ِبي   ـَ  -ْبِف َمْعَبٍد, َكَأِبي الشُّ ,  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم  ـِ, َكَقاَؿ َأُبك َذرٍّ َأَمَر ِبِإْلَقاِء الط َعا
ـَ َصم ى هللُا َعَمْيِو  -َعِف الن ِبيِّ   . (4)"َمِف اْعَتَجَف ِبَماِئِو" :-َكَسم 

ـْ َأْف اَل َيْشَرُبكا ِمْف ِبْئِرَىا, َكاَل َيْسَتُقكا )كرد في ىذا الحديث مكضع لػ)أف( التفسيرية,  َأَمَرُى
التفسير )أف( الميممة, كمف  حرؼحيث جاءت البنية التركيبية لمجممة التفسيرية مككنة مف  ِمْنَيا(
( كحرؼ الجر)مف( كاالسـ المجركر الضمير المتصلكالفعل)يشرب( كفاعمو)( الناىية )ال

رة مف فعل, كفاعل, كجار  المضاؼ)بئر( كحرؼ العطف)َك( كما عطف عمى الجممة المفسِّ
تفسيرية, سياؽ الجممة الذؼ دؿ عمى النيي, كيجكز  -ىنا– (أف)كمجركر . كالذؼ صّكغ مجيء 

يممة لمنفي, كلكف الذؼ يراه الباحث أقرب لمصكاب ككف أف تككف )أف( عاممة بالنصب, ك)ال( م
 )ال( العاممة ك)أف( الميممة .

                                                           

 . 28 :سكرة األحزاب, اآلية (1)
 . 3/133صحيح البخارؼ,   (2)
 .1/122ابف السراج, األصكؿ في النحك,   (3)
 . 4/148 صحيح البخارؼ,   (4)
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ـَ  -الن ِبيُّ  َعِيَد ِإَلي  ": المكضع السادس , َفَأَبْكا, َفَمم ا َأْف اَل َتْبَرُحكا -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
" , َفُأِصيَب َسْبُعكَف َقِتيل  ـْ  . (1)َأَبْكا ُصِرَؼ ُكُجكُىُي

( َتْبَرُحكا( كالفعل المضارع)أف( بيف)الىذا المكضع ضمف المكاضع التي تكسطت فييا )
سياؽ نيي,  -ىنا–فبل يعمل في معمكؿ عامبلف, فػ لمف العمل ؟ الذؼ يراه الباحث أف السياؽ 

, كىذا ما جعل   (أف)فاإلىماؿ لػ)أف( كالعمل لػ)ال( فعممت في المضارع الذؼ بعدىا بالجـز
ألف العيد أصمو الكعد  ؛(عيدفّسرت فحكػ كمضمكف) ن ياأة, كالذؼ يرجح ككنيا كذلؾ تفسيري
, فّمما ُعّدؼ بػ)إلى( اصبح بمعنى الكصية, كىي بمعنى القكؿ دكف حركفو, كلك كانت المؤكد

 -)َعِيَد ِإَلي  الن ِبيُّ :  ترػ أف المعنى يستقيـ عند قكلؾمصدرية لما جاز حذفيا مف السياؽ, أال
ـَ  كما أف  حمميا عمى المصدرية كجو يحتاج إلى تقدير محذكؼ  اَل َتْبَرُحكا( -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

 ىك حرؼ الجر, كالمذككر أكلى مف المحذكؼ .
 :المكضع السابع

كِني(  َفُقْمَنا َكَراِىَيُة الَمِريِض "َقاَلْت َعاِئَشُة: َلَدْدَناُه ِفي َمَرِضِو َفَجَعَل ُيِشيُر ِإَلْيَنا: )َأْف اَل َتُمدُّ
َكاِء" كيرػ الباحث أف  - َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ  - جاء ىذا المكضع في حديث عبلج النبي .(2)ِلمد 

نيٌي, فكاف العمل لػ)ال( كاإلىماؿ لػ)أف( كبما أف )أف( ُسبقت بجممة فييا  -ىنا–السياؽ 
)يقكؿ لنا(, كبعده جممة, صح عد  معنى القكؿ دكف حركفو)يشير إلينا( يحتاج تفسير ا, كيحمل فعل

فجاءت البنية التركيبية لمجممة  حيث لـ يكف يستطيع النيي بالقكؿ؛ لشدة مرضو, )أف( تفسيرية,
كِني حرؼالتفسيرية مف   ( .التفسير )أف( كأداة الجـز )ال( كالفعل المضارع المجزكـ )َتُمدُّ

 :المكضع الثامف
َيا َأيَُّيا الن ِبيُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِنيَف َعَمى ﴿: َلم ا َنَزَلْت  -َرِضَي ّللا ُ َعْنُيَما  -َعب اٍس "َعِف اْبِف 

ـْ ِماَئة  َيْغِمُبكا َأْلًفا ْف َيُكْف ِمْنُك ـْ ِعْشُركَف َصاِبُركَف َيْغِمُبكا ِماَئَتْيِف َكاِ  ِمَف ال ِذيَف  اْلِقَتاِؿ ِإْف َيُكْف ِمْنُك
ـْ َقْكـ  اَل َيْفَقُيكفَ َكَفرُ  ـْ ِماَئٌة , (1)﴾كا ِبَأن ُي ْف َيُكْف ِمْنُك ـْ َأْف اَل َيِفر  َكاِحد  ِمْف َعَشَرةٍ  َفُكِتبَ َكاِ  , َعَمْيِي

ـ  َنَزَلْت:  ـَ َأف   ﴿َفَقاَؿ ُسْفَياُف َغْيَر َمر ٍة: َأْف اَل َيِفر  ِعْشُركَف ِمْف ِماَئَتْيِف. ُث ـْ َكَعِم اآْلَف َخف َف َّللا ُ َعْنُك

                                                           

 . 5/94 , صحيح البخارؼ  (1)
 . 6/14 المرجع السابق, (2)
 . 65 :اآليةسكرة األنفاؿ,  (1)
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ـْ َأْلف  َيْغِمُبكا َألْ  ْف َيُكْف ِمْنُك ـْ ِماَئة  َصاِبَرة  َيْغِمُبكا ِماَئَتْيِف َكاِ  ـْ َضْعًفا َفِإْف َيُكْف ِمْنُك َفْيِف ِبِإْذِف َّللا ِ ِفيُك
اِبِريفَ   . (2)ِماَئٌة ِمْف ِماَئَتْيِف " َفَكَتَب َأْف اَل َيِفر  , (1)﴾َكَّللا ُ َمَع الص 

التفسير  حرؼجاءت البنية التركيبية لمجممة التفسيرية في ىذيف المكضعيف, مف)أف( 
( في المكضعيف حرؾ بالفتح, كالذؼ صّكغ مجيء )أف( َيِفر  الميمل, ك)ال( أداة النيي العاممة, ك)

كيحمل معنى القكؿ دكف حركفو,  تفسيرية, أف الفعل الماضي قبميا في الحالتيف يحتاج تفسير ا,
 ِماَئٌة ِمْف ِماَئَتْيِف( .اَل َيِفر  , )اَل َيِفر  َكاِحد  ِمْف َعَشَرٍة(كتبعو بالمفسر)

 
 :الجممة التفسيرية المصدرة بفعل األمر -رابًعا

النكع الثالث مف أنكاع الفعل مف حيث الزمف كىك فعل األمر, كفعل األمر في أبسط 
 تعريفاتو .

مار ا فْأَتَمَر؛ َأؼ"األمر  :لغةً  -أكاًل   :َمْعُركٌؼ, َنِقيُض الن ْيِي. َأَمَره ِبِو كَأَمَرُه...َيْأُمُره َأْمر ا كاِ 
نقيض النيي؛ أؼ: أف األمر طمب إيقاع الفعل, النيي طمب  :, كلعّمو يقصد بقكلو(3)َقِبَل َأْمَره"

 . عدـ إيقاعو
: "كاعمـ أف الدعاء بمنزلة األمر كالنيي في المبرد بقكلو: أشار إليو اصطّلًحا -ثانًيا 

نما قيل دعاء كطمب لممعنى ألنؾ تأمر, َمف كاف دكنؾ ك  تطمب الجـز كالحذؼ عند المخاطبة, كا 
اضرب  :: الميـَ اغفْر لي, كما تقكؿإلى َمف أنت دكنو كذلؾ قكلؾ: ِليغفَر هللُا لزيٍد, كتقكؿ

عمر ا"
, أك ىك "طمب فعٍل غير كفٍّ كصيغتو, )افعل, (5)ف دكنو اْفَعْل"كىك "قكؿ القائل لم . (4)

 , كعميو؛ فإف  تعريف بعض الببلغييف كاف أقرب لكاقع فعل(1)ِلَتْفَعل( كىي حقيقة في اإليجاب"
األمر, إذ قاؿ بعضيـ: "صيغٌة تستدعي الفعل أك قكؿ ينبئ عف استدعاء الفعل مف جية  

                                                           

 . 66 :سكرة األنفاؿ, اآلية (1)
 . 6/63صحيح البخارؼ,   (2)
 . , مادة )أمر(26 – 4/25لساف العرب,  (3)
 . 2/132المقتضب  (4)
قيس إسماعيل األكسي, أساليب الطمب عند النحكييف كالببلغيف, كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي, جامعة  (5)

  84بغداد, بيت الحكمة, ص:
ية, القرآنمركز الدراسات  :, تحقيقالقرآفجبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي, اإلتقاف في عمـك  (1)

 . 5/1713مجمع الممؾ فيد لمطباعة, المممكة العربية السعكدية,  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

95 
 

, كىذا التعريف يجمع صيغ األمر كميا مف غير تخصيص (2)عمى جية االستعبلء"(1)الغير
 . (3)لصيغة معينة, "فاألمر إذا ىك أسمكب طمبيٌّ يستدعي القياـ بشيٍء ما"

ال يحصل إال  افعمي   اصيغ فعل األمر مختمفة, كلكف األصل في األمر أف يككف سياق  
كاآلخر أف يقبل )ياء( بالفعل, ككضع النحاة ليذا الفعل شرطيف األكؿ: داللتو عمى الطمب, 

قد ذكرىا كفصميا  -يرحمو هللا –, كبالرجكع إلى أنكاع صيغ األمر نجد أف سيبكيو (4)المخاطبة
ا مقترن ا مع النيي كافرد ليا باب ا مشترك 
 : (6), كىذه الصيغ ىي(5)

 . فعل األمر: نحك: اضرِب العدَك. كىناؾ صيغ مزيدة كثيرة. 1
ُذك َسَعٍة ِمْف َسَعِتِو َكَمْف  ِلُيْنِفقْ ﴿ األمر: نحك قكلو تعالى:. المضارع المقترف بػ)الـ( 2

 َبْعَد ُعْسٍر ُقِدَر َعَمْيِو ِرْزُقُو َفْمُيْنِفْق ِمم ا آَتاُه َّللا ُ اَل ُيَكمُِّف َّللا ُ َنْفًسا ِإال  َما آَتاَىا َسَيْجَعُل َّللا ُ 
 . (7)﴾ُيْسًرا

 يا زيُد كَبمو كبلـ الُجّياؿ: بمعنى )اسكت( ك)دع(. . اسـ فعل األمر, نحك: صوْ 3
ْذ َأَخْذَنا ِميَثاَؽ َبِني ِإْسَراِئيَل ﴿. المصدر النائب عف فعل األمر, نحك  قكلو تعالى: 4 َكاِ 

 . ( 8)﴾اَل َتْعُبُدكَف ِإال  َّللا َ َكِباْلَكاِلَدْيِف ِإْحَساًنا َكِذي اْلُقْرَبى َكاْلَيَتاَمى
5 .  . اسـ المصدر النائب عف فعل األمر, نحك: ميبل  ميبل 

ا,  كرد ىذا النكع مف الجمل في أحاديث كتاب صحيح البخارؼ في ثبلثة عشر مكضع 
 الجدكؿ اآلتي يحدد مكاضع انتشار ىذا النكع مف الجمل في كتاب صحيح البخارؼ .

 
 

                                                           

كردت ىكذا في األصل, كجانب المؤلف فييا الصكاب, كالحق أف )غير( تعّرؼ باإلضافة كليس بػ)اؿ(   (1)
 فتقكؿ:)غيره(. 

عبد الحميد ىنداكؼ,  :, تحقيقالقرآفيحيى بف حمزة بف عمي العمكؼ, الطراز ألسرار الببلغة كعمـك حقائق   (2)
 .  3/155المكتبة العصرية, صيدا, بيركت, 

 . 208 :الفعمية في صحيح البخارؼ, ص الجممة  (3)
 . 16شرح شذكر الذىب, ص:  (4)
 . 138-137/ 1الكتاب,   (5)
 . 84أساليب الطمب عند النحكييف كالببلغيف, ص:  (6)
 . 7 :سكرة الطبلؽ, اآلية  (7)
 . 83 :سكرة البقرة, اآلية  (8)
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 (4الجدكؿ رقـ )
 الجممة التفسيرية المصدرة بفعل األمر .

رقـ  ت
 الحديث

 الصفحة الجزء الباب المكضع

 
 
1 

 
 

471 

َقاَؿ: « َيا َكْعبُ »َكَناَدػ َكْعَب ْبَف َماِلٍؾ َقاَؿ: 
ِ, َفَأَشاَر ِبَيِدِه َأْف َضِع  َلب ْيَؾ َيا َرُسكَؿ ّللا 
ْطَر ِمْف َدْيِنَؾ, َقاَؿ َكْعٌب: َقْد َفَعْمُت َيا  الش 

ِ, َقاَؿ َرُسكُؿ  ِ َرُسكَؿ ّللا  َصم ى هللُا َعَمْيِو  -ّللا 
ـَ  ـْ َفاْقِضِو" :-َكَسم   "ُق

رفع الصكت في 
 المساجد

 
 
1 

 
 

101 

2  
 

664 

َصم ى  -َفَخَرَج َأُبك َبْكٍر َفَصم ى َفَكَجَد الن ِبيُّ 
ـَ  ِمْف َنْفِسِو ِخف ة , َفَخَرَج  -هللُا َعَمْيِو َكَسم 

َكَأنِّي َأْنُظُر ِرْجَمْيِو ُيَياَدػ َبْيَف َرُجَمْيِف, 
َر,  َتُخط اِف ِمَف الَكَجِع, َفَأَراَد َأُبك َبْكٍر َأْف َيَتَأخ 

ـَ  -َفَأْكَمَأ ِإَلْيِو الن ِبيُّ   -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
ـ  ُأِتَي ِبِو َحت ى َجَمَس ِإَلى َجْنِبِو.  َأْف َمَكاَنَؾ, ُث

حد المريض أف 
 يشيد الجماعة .

 
1 

 
134 

 
 
3 

ـْ ُصُفكٌؼ ِفي  680 َحت ى ِإَذا َكاَف َيْكـُ ااِلْثَنْيِف َكُى
بَلِة, َفَكَشَف الن ِبيُّ  َصم ى هللُا َعَمْيِو  -الص 

ـَ  ِسْتَر الُحْجَرِة َيْنُظُر ِإَلْيَنا َكُىَك َقاِئـٌ  -َكَسم 
ـَ َيْضَحُؾ,  ـ  َتَبس  َكَأف  َكْجَيُو َكَرَقُة ُمْصَحٍف, ُث

 َنْفَتِتَف ِمَف الَفَرِح ِبُرْؤَيِة الن ِبيِّ  َفَيَمْمَنا َأفْ 
ـَ - َفَنَكَص َأُبك َبْكٍر  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

, َكَظف  َأف  الن ِبي   ف  َعَمى َعِقَبْيِو ِلَيِصَل الص 
ـَ  - َخاِرٌج ِإَلى  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

بَلِة  َصم ى هللُا  -يُّ َفَأَشاَر ِإَلْيَنا الن بِ »الص 
ـَ  ـْ َكَأْرَخى  -َعَمْيِو َكَسم  َأْف َأِتمُّكا َصبَلَتُك

أىل العمـ كالفضل 
 أحق باإلمامة .

1 136 
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ْتَر َفُتُكفَِّي ِمْف َيْكِمِو" .  السِّ

 
 
4 

َصم ى هللُا َعَمْيِو  -َفَأَشاَر ِإَلْيِو َرُسكُؿ ّللا ِ  684
ـَ  )َأِف اْمُكْث َمَكاَنَؾ(, َفَرَفَع َأُبك َبْكٍر  :-َكَسم 

َيَدْيِو, َفَحِمَد ّللا َ َعَمى  - رضي هللا عنو -
 ِ َصم ى هللُا َعَمْيِو  -َما َأَمَرُه ِبِو َرُسكُؿ ّللا 

ـَ  ـ  اْسَتْأَخَر َأُبك َبْكٍر َحت ى  -َكَسم  ِمْف َذِلَؾ, ُث
فِّ   اْسَتَكػ ِفي الص 

 مف يدخل ليـؤ
الناس, فجاء اإلماـ 

 األكؿ .

 
 
1 

   
 
 137 
 
 

 
 
 
5 

 
 
 

688 

ـَ  -َصم ى َرُسكُؿ ّللا ِ   -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
ا َكَصم ى  ِفي َبْيِتِو َكُىَك َشاٍؾ, َفَصم ى َجاِلس 
ـْ َأِف اْجِمُسكا,  ا, َفَأَشاَر ِإَلْيِي َكَراَءُه َقْكـٌ ِقَيام 
ـ   ـُ ِلُيْؤَت َفَمم ا اْنَصَرَؼ َقاَؿ: "ِإن َما ُجِعَل اإِلَما

َذا َرَفَع, َفاْرَفُعكا, ِبِو, َفِإَذا  َرَكَع, َفاْرَكُعكا َكاِ 
َذا َصم ى ا" . َكاِ  ا َفَصمُّكا ُجُمكس   َجاِلس 

إنما جعل اإلماـ 
 ليؤتـ بو .

 
 
 
1 

 
 
 

139 

 
 
 
6 

 
 
 

712 

, َفَصم ى َكَخَرَج الن ِبيُّ  -ُمُركا َأَبا َبْكٍر َفْمُيَصلِّ
ـَ  ُيَياَدػ َبْيَف َرُجَمْيِف  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

َكَأنِّي َأْنُظُر ِإَلْيِو َيُخطُّ ِبِرْجَمْيِو اأَلْرَض, َفَمم ا 
ُر,  َفَأَشاَر ِإَلْيِو َأْف َرآُه َأُبك َبْكٍر َذَىَب َيَتَأخ 

,َص  َر َأُبك َبْكٍر  لِّ  - رضي هللا عنو -َفَتَأخ 
ـَ  -َكَقَعَد الن ِبيُّ  ِإَلى  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

َجْنِبِو, َكَأُبك َبْكٍر ُيْسِمُع الن اَس الت ْكِبيَر َتاَبَعُو 
 ُمَحاِضٌر .

مف أسمع التكبير 
 تكبير اإلماـ .

 
 
 
1 

 
 
 

144 

 
 
7 

 
 

1406 

ُمَعاِكَيُة: َنَزَلْت ِفي أَْىِل الِكَتاِب, َفُقْمُت: " َقاَؿ 
, َفَكاَف َبْيِني َكَبْيَنُو ِفي َذاَؾ,  ـْ َنَزَلْت ِفيَنا َكِفيِي

   - رضي هللا عنو -َكَكَتَب ِإَلى ُعْثَمافَ 
ـِ الَمِديَنَة  َيْشُككِني, َفَكَتَب ِإَلي  ُعْثَماُف: َأِف اْقَد

مف أدػ زكاتو فميس 
 بكنز .

 
 
2 

 
 

107 
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ـْ َفَقِدْمُتَيا, َفَكُثَر َعمَ  ـْ َل ي  الن اُس َحت ى َكَأن ُي
 . َيَرْكِني َقْبَل َذِلؾَ 

 
 
8 

 
 

2007 

ـَ  -َقاَؿ: َأَمَر الن ِبيُّ   -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
ْف ِفي الن اِس: َأف  َمْف  : " َأْف َأذِّ ـَ َرُجبل  ِمْف َأْسَم

ـْ َيُكْف َكاَف َأَكَل  َفْمَيُصـْ َبِقي َة َيْكِمِو, َكَمْف َل
, َفِإف  الَيْكـَ َيْكـُ َعاُشكَراَء" .  َأَكَل َفْمَيُصـْ

 
 صياـ يكـ عاشكراء.

 
 
3 

 
 

44 

  
 

2049 

َأَتى ِرَجاٌؿ ِإَلى َسْيِل ْبِف َسْعٍد َيْسَأُلكَنُو َعِف 
 ِ هللُا َصم ى  -الِمْنَبِر, َفَقاَؿ: َبَعَث َرُسكُؿ ّللا 

ـَ  ِإَلى ُفبَلَنَة, اْمَرأٍَة َقْد َسم اَىا  -َعَمْيِو َكَسم 
اَر, َيْعَمُل ِلي  َسْيٌل: )َأْف ُمِرؼ ُغبَلَمِؾ الن ج 

ا, َأْجِمُس َعَمْيِيف  ِإَذا َكم ْمُت الن اَس( .  أَْعَكاد 

 
 

 باب النجار .

 
 
3 

 
 

61 

 
9 

 
2337 

ـَ َصم ى هللُا  -َعِف الن ِبيِّ  َقاَؿ:  -َعَمْيِو َكَسم 
"الم ْيَمَة َأَتاِني آٍت ِمْف َربِّي, َكُىَك ِبالَعِقيِق, َأْف 
َصلِّ ِفي َىَذا الَكاِدؼ الُمَباَرِؾ, َكُقْل: ُعْمَرٌة 

ٍة " .  ِفي َحج 

ا  مف أحيا أرض 
 مكات.

 
3 
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10 

 
 

3621 

َقاَؿ: " َبْيَنَما َأَنا َناِئـٌ, َرَأْيُت ِفي َيَدؼ  ِسَكاَرْيِف 
ِمْف َذَىٍب, َفَأَىم ِني َشْأُنُيَما, َفُأكِحَي ِإَلي  ِفي 
ـِ: َأِف اْنُفْخُيَما, َفَنَفْخُتُيَما َفَطاَرا,  الَمَنا
ْلُتُيَما َكذ اَبْيِف, َيْخُرَجاِف َبْعِدؼ " َفَكاَف  َفَأك 

, َكاآلَخُر ُمَسْيِمَمَة الَكذ اَب,  َأَحُدُىَما الَعْنِسي 
 َصاِحَب الَيَماَمِة .

عبلمات النبكة في 
 االسبلـ .

 
 
4 

 
 

203 

 
 

11 

 
 

4329 

ِ, َكْيَف َتَرػ ِفي َرُجٍل  َفَقاَؿ: َيا َرُسكَؿ ّللا 
يِب؟  َأْحَرـَ ِبُعْمَرٍة ِفي ُجب ٍة َبْعَدَما َتَضم َخ ِبالطِّ
َفَأَشاَر ُعَمُر ِإَلى َيْعَمى ِبَيِدِه: َأْف َتَعاَؿ, َفَجاَء 

َصم ى هللُا  -َيْعَمى َفَأْدَخَل َرْأَسُو, َفِإَذا الن ِبيُّ 

  غزكة الطائف .
 
5 
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ِ, ": األكؿالمكضع  َفَأَشاَر َناَدػ َكْعَب ْبَف َماِلٍؾ َقاَؿ: )َيا َكْعُب( َقاَؿ: َلب ْيَؾ َيا َرُسكَؿ ّللا 

ْطَر ِمْف َدْيِنَؾ, ِ  ِبَيِدِه َأْف َضِع الش  ِ, َقاَؿ َرُسكُؿ ّللا  َصم ى هللُا  -َقاَؿ َكْعٌب: َقْد َفَعْمُت َيا َرُسكَؿ ّللا 
ـَ  ـْ َفاْقِضِو() :-َعَمْيِو َكَسم  قامتيا مقاـ القكؿ؛ لقكلو فأشار , (1)"ُق "كيجكز االعتماد عمى اإلشارة كا 

 ن ياأكالحق , (2)"بيده أف ضع الشطر, )فإف( في الحديث مفسرة ألف في اإلشارة معنى القكؿ
اإلشارة فييا معنى القكؿ دكف حركفو, كأف ىنا استكفت جميع شركط مجيء)أف(  إْذ إف  , كذلؾ

كالذؼ يرجحو كحرؼ تفسير ميمل, كتمتيا جممة فعمية تصدرىا فعل أمر)ضع( جاء مجزكم ا, 
ما ذىب إليو ابك  نكافق في ذلؾتفسيرية ال مصدرية, إذ  عد  الباحث في ىذا النمط كما شاكمو أف تُ 

المصدرية ال تكصل بفعل األمر كأّف كػل ما سمع مف ذلؾ فػ )َأف( فيو مفسرة, حياف مف أف )َأف( 
 كقد احتج لذلؾ بدليميف: 

 : إذا أنيما قدرا بالمصدر فات معنى األمر ألف المصدر مجرد عف الزماف . األكؿ
: أنيما لـ يقعا في الكبلـ فاعبل  أك مفعكال  إذ ال يصح )أعجبني أف قـ, كال كرىت كالثاني

 .(1)أف قـ( كما يصح ذلؾ مع الماضي كالمضارع 

                                                           

 . 1/101 صحيح البخارؼ,  (1)
عمي بف )سمطاف( دمحم, أبك الحسف نكر الديف المبل اليركؼ القارؼ, مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح,  (2)
 . 6/109ـ, 2001جماؿ عيتاني, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف,  :تحقيق, 1ط
 . 27/  1, كمغني المبيب  610/  1البحر المحيط  (1)

ـَ َعَمْيِو َكسَ   ُمْحَمرُّ الَكْجِو . -م 

 
12 

 
7190 

ـَ  -َفَرَأػ الن ِبي   َخْمَفُو,  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
ـَ  -َفَأْكَمَأ ِإَلْيِو الن ِبيُّ   -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

 ِبَيِدِه, َأِف اْمِضْو, َكَأْكَمَأ ِبَيِدِه َىَكَذا .

اإلماـ يأتي قكم ا 
 فيصمح بينيـ .

 
9 

 
74 

 
 

13 

 
 

3470 

َفَأْدَرَكُو الَمْكُت, َفَناَء ِبَصْدِرِه َنْحَكَىا,  
َفاْخَتَصَمْت ِفيِو َمبَلِئَكُة الر ْحَمِة َكَمبَلِئَكُة 
الَعَذاِب, َفَأْكَحى ّللا ُ ِإَلى َىِذِه َأْف َتَقر ِبي, 

 َكَأْكَحى ّللا ُ ِإَلى َىِذِه َأْف َتَباَعِدؼ .

 
 

 حديث الغار .

 
 
4 
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ّـِ الُمْؤِمِنيَف, : "المكضع الثاني ِ  ن ياأَعْف َعاِئَشَة ُأ َصم ى هللُا َعَمْيِو  -َقاَلْت: َصم ى َرُسكُؿ ّللا 
ـَ  ـْ َأِف اْجِمُسكا, َفَمم   -َكَسم  ا, َفَأَشاَر ِإَلْيِي ا َكَصم ى َكَراَءُه َقْكـٌ ِقَيام  ا ِفي َبْيِتِو َكُىَك َشاٍؾ, َفَصم ى َجاِلس 

ـ  ِبِو, ـُ ِلُيْؤَت ا  اْنَصَرَؼ َقاَؿ: ِإن َما ُجِعَل اإِلَما َذا َصم ى َجاِلس  َذا َرَفَع, َفاْرَفُعكا, َكاِ  َفِإَذا َرَكَع, َفاْرَكُعكا َكاِ 
ا("  إن ياأف كممة)أْف( في قكلو)أف اجمسكا( ىنا تفسيرية؛ حيث  . كيرػ الباحث(1)َفَصمُّكا ُجُمكس 

التركيبية  فجاءت البنية فسرت الفعل)فأشار إلييـ( ماذا أراد أف يفسر بيذه اإلشارة ؟ )أف اجمسكا(
التفسير الميممة)أف( كفعل األمر)اجمسكا( مبني عمى حذؼ حرؼ  حرؼلمجممة التفسيرية مف 

كمنيا )ك( الجماعة  -كالقاعدة: تقكؿ إف  فعل األمر ُيبنى عمى ما يجـز بو مضارعو -النكف, 
 الفاعل .

ـَ َصم ى هللُا َعَمْيِو  -: "َفَصم ى َكَخَرَج الن ِبيُّ المكضع الثالث ُيَياَدػ َبْيَف َرُجَمْيِف َكَأنِّي  -َكَسم 
ُر, َر َأُبك َفَأَشاَر ِإَلْيِو َأْف َصلِّ  َأْنُظُر ِإَلْيِو َيُخطُّ ِبِرْجَمْيِو اأَلْرَض, َفَمم ا َرآُه َأُبك َبْكٍر َذَىَب َيَتَأخ  , َفَتَأخ 

ـَ َصم ى هللُا عَ  -َكَقَعَد الن ِبيُّ   - رضي هللا عنو -َبْكٍر  ِإَلى َجْنِبِو, َكَأُبك َبْكٍر ُيْسِمُع الن اَس  -َمْيِو َكَسم 
 .(2)الت ْكِبيَر َتاَبَعُو ُمَحاِضٌر"

( جممة تفسيرية جاءت بنيتيا التركيبية مف الفعل)أشار( َأْف َصلِّ يرػ الباحث أف الجممة)
الميمل)أف( كفعل األمر كفاعمو الضمير المستتر)ىك( كالجار كالمجركر)إليو( كحرؼ التفسير 

( كفاعمو الضمير المستتر)أنت(, حيث إف  الفعل)أشار( جاء في سياؽ  المجزكـ بحذؼ عمتو)صلِّ
( تفسير ا لو.  جممة, كيحمل معنى القكؿ دكف حركفو, كيحتاج تفسير ا, فجاءت الجممة)َأْف َصلِّ

, َفَكاَف : "َقاَؿ ُمَعاِكَيُة: َنَزَلْت ِفي أَْىِل الِكَتاالمكضع الرابع ـْ ِب, َفُقْمُت: " َنَزَلْت ِفيَنا َكِفيِي
َيْشُككِني, َفَكَتَب ِإَلي  ُعْثَماُف: َأِف اْقَدـ  - رضي هللا عنيا -َبْيِني َكَبْيَنُو ِفي َذاَؾ, َكَكَتَب ِإَلى ُعْثَماَف 

ـْ َيرَ  ـْ َل  .(3)ْكِني َقْبَل َذِلَؾ, َفَذَكْرُت َذاَؾ ِلُعْثَماَف"الَمِديَنَة َفَقِدْمُتَيا, َفَكُثَر َعَمي  الن اُس َحت ى َكَأن ُي
اؿ اْلُمْيمَمة, كبمفع اْلُمَضارع, كبمفع اأْلَمر""َقْكلو: )َأف أقدـ( , كقاؿ (1), ِبَفْتح الد 

")أف أقدـ المدينة( بفتح الداؿ إما فعل مضارع فيمزتو ىمزة قطع, أك فعل أمر  :القسطبلني

                                                           

 . 1/139 صحيح البخارؼ,  (1)
 . 1/143 بخارؼ, صحيح ال (2)
 . 2/107 المرجع السابق,  (3)
 . 8/261عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ,   (1)
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( َعَمى ", كيرػ الباحث أف الفعل ىنا فعل أمر)اقدـ( ماضيو)قدـ( (1)فتحذؼ في الكصل" ـَ )َأْقَد
َكاُب َفْتُح اْلَيْمَزةِ  ـْ َحْيُزكـُ ِباْلَكْسِر َكالص  اأْلَْمِر...اْقِد
ـ ... َكَقْد ُتْكسر , (2) "ُىَك أمٌر باإِلْقداـ. َكُىَك التقدُّ

ـ اَل  ِحيُح اْلَفْتُح, ِمْف أْقَدـ"َىْمَزُة: )إْقَدـ(, َكَيُككُف أْمر ا بالتقدُّ أنو قد  :كال أدرؼ لما قاال .(3)َغير. َكالص 
يككف مضارع ا, إْذ إف  السياؽ ىنا سياؽ أمر, كلك كاف مضارع ا أُلسند إلى ضمير المتكمـ, كىذا 
ما يكجب كسر عينو, كلكف عندما جاءت عينو مفتكحة كاف أمر ا . ك)أف( ىنا حرؼ ميمل؛ أؼ: 

رية كالفعل الذؼ بعدىا مجزكـ بالسككف . فجاءت البنية التركيبية لمجممة التفسيرية, تفسي إن يا
 مفسرة لفعل الكتابة الذؼ يحمل معنى القكؿ دكف حركفو .

"َأَتى ِرَجاٌؿ ِإَلى َسْيِل ْبِف َسْعٍد َيْسَأُلكَنُو َعِف الِمْنَبِر, َفَقاَؿ: َبَعَث َرُسكُؿ  :المكضع الخامس
 ِ ـَ  -ّللا  اَر, َيْعَمُل  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم  ِإَلى ُفبَلَنَة, اْمَرأٍَة َقْد َسم اَىا َسْيٌل: )َأْف ُمِرؼ ُغبَلَمِؾ الن ج 

ا, َأْجِمُس َعَمْيِيف  ِإَذا َكم ْمُت الن اَس("  . (4)ِلي أَْعَكاد 
في قكلو تعالى:  (6)كػ ىي" :. "كأف مفسرة بمنزلة؛ أؼ(5)قكلو: ")أف مرؼ( أف تفسيرية"

فسرت الفعل  ن يا. كيرػ الباحث أف)أف( ىنا تفسيرية؛ أل (7)﴾َفَأْكَحْيَنا ِإَلْيِو َأِف اْصَنِع اْلُفْمؾَ ﴿
)بعث( الذؼ يحمل معنى القكؿ دكف حركفو, كتمتيا جممة مصدرة بفعل األمر)ُمرؼ( . ")يعمل لي 

ا( أؼ األعكاد, كأجمس بالرفع ألف الجممة صفة  :يّف(؛ أؼمنبر ا مركب ا منيا )أجمس عمي :أعكاد 
 (8)ألعكاد كيعمل بالجـز جكاب األمر"

ـَ  -: "َأَمَر الن ِبيُّ سالمكضع الساد ْف ِفي  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم  : " َأْف َأذِّ ـَ َرُجبل  ِمْف َأْسَم
, َفِإف  الَيْكـَ َيْكـُ َعاُشكَراَء "الن اِس: َأف  َمْف َكاَف َأَكَل َفْمَيُصـْ َبِقي َة  ـْ َيُكْف َأَكَل َفْمَيُصـْ َيْكِمِو, َكَمْف َل

(1). 

                                                           

 . 3/12إرشاد السارؼ شرح صحيح البخارؼ,  (1)
 . 1/219ـ, 1986مختار الصحاح, مكتبة لبناف, بيركت, لبناف, دمحم بف أبي بكر بف عبد القادر الرازؼ,   (2)
 . 4/26 ,كاألثرالنياية في غريب الحديث  (3)
 . 3/61صحيح البخارؼ,    (4)
أبك المنذر خالد بف إبراىيـ  :أبك دمحم محمكد بف أحمد بف مكسى العيني, شرح سنف أبي داكد, تحقيق (5)

 . 4/415ـ,  1999, مكتبة الرشد, الرياض, 1المصرؼ, ط
 . 1/442إرشاد السارؼ لشرح صحيح البخارؼ,  (6)
 . 27 :سكرة المؤمنكف, اآلية (7)
 . 1/442إرشاد السارؼ لشرح صحيح البخارؼ,  (8)
 . 3/44 صحيح البخارؼ,   (1)
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أف مفسرة لما في أمر مف  :)أف أذف( :رجبل   - َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ  -"أمر رسكؿ هللا 
فعل)أمر(  , كيرػ الباحث أف )أف( ىنا تفسيرية, حيث جاءت مسبكقة بجممة فييا(1)معنى القكؿ"

يحمل معنى القكؿ دكف حركفو, كُأتبعت بجممة صدرىا فعل أمر)أذف( مجزكم ا بالسككف, كلـ 
 تسبق بجار, كال يمكف تأكيميا بػ)أف( لتككف مصدرية .

ِ : "المكضع السابع ـَ  -َأف  َرُسكَؿ ّللا   َقاَؿ: " َبْيَنَما َأَنا َناِئـٌ, َرَأْيتُ  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
ـِ: َأِف اْنُفْخُيَما,  َفَطاَرا,  َفَنَفْخُتُيَماِفي َيَدؼ  ِسَكاَرْيِف ِمْف َذَىٍب, َفَأَىم ِني َشْأُنُيَما, َفُأكِحَي ِإَلي  ِفي الَمَنا

ْلُتُيَما َكذ اَبْيِف, َيْخُرَجاِف َبْعِدؼ " . "كيجكز أف تككف مفسرة ألف أكحي متضمف معنى القكؿ, (2)َفَأك 
ناصبة كالجار محذكؼ )فنفختيما فطارا( في ذلؾ إشارة إلى حقارة أمرىما ألف شأف  كأف تككف 

في  أف )أف( . كيرػ الباحث  (3)الذؼ ينفخ فيذىب بالنفخ أف يككف في غاية الحقارة قالو بعضيـ"
( مفسرة لما في اإليحاء مف معنى القكؿ, قاؿ ابف َأِف اْنُفْخُيَما) :-صمى هللا عمي كسمـ  –قكلو 

كىذا الفعل  ,(4)الكتاب كالرسالة ككل ما ألقيتو إلى غيرؾ حتى َعِممو فيك كحي " :" الكحي :ارسف
اْنُفْخُيَما( تفسير ا لو, إذ تضمنت أف يحتاج تفسير ا, فجاءت)أف( كالجممة بعدىا المصدرة بفعل أمر)

 ىنا جميع شركط مجيء أف كحرؼ تفسير .
َيْعَمى ِبَيِدِه: َأْف َتَعاَؿ, َفَجاَء َيْعَمى َفَأْدَخَل َرْأَسُو, َفِإَذا  َفَأَشاَر ُعَمُر ِإَلىالمكضع الثامف: "

ـَ  -الن ِبيُّ  ـ  ُسرَِّؼ َعْنُو, َفَقاَؿ: "َأْيَف ال ِذؼ  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم  ُمْحَمرُّ الَكْجِو, َيِغطُّ َكَذِلَؾ َساَعة , ُث
ا" فَ   .(5)اْلُتِمَس الر ُجُل َفُأِتَي ِبِو"َيْسَأُلِني َعِف الُعْمَرِة آِنف 

"َفَأَشاَر ِإَلى عمر؛ َأؼ: لعممو ِبَأنِّي َأَتَمن ى ُرْؤَيتو ِفي ِتْمَؾ اْلَحاؿ )َأف تعاؿ( َأف تفسيرية 
ـ" )أف( , كيرػ الباحث أف ما ذىب إليو السندؼ أقرب إلى الصكاب, حيث إف  (1)كتعاؿ ِبَفْتح البل 

ىنا استكفت جميع شركط مجيئيا كػ حرؼ تفسير, أال ترػ أف)َأَشاَر ُعَمر(جممة فييا الفعل)َأَشاَر( 
الذؼ يحمل معنى القكؿ دكف حركفو, كالذؼ يحتاج بدكره إلى تفسير عف مضمكنو, ك)أف( جاءت 

                                                           

 .2/354. كمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح,  2/319 ,مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1)
 . 4/203 صحيح البخارؼ,   (2)
 . 6/66إرشاد السارؼ لشرح صحيح البخارؼ,  (3)
 . () مادة كحى 93/  6(  مقاييس المغة 4)
 . 5/157 صحيح البخارؼ,   (5)
 :دمحم بف عبد اليادؼ التتكؼ, أبك الحسف, نكر الديف السندؼ, حاشية السندؼ عمى سنف النسائي, تحقيق(1)

 . 5/140مكتب تحقيق التراث اإلسبلمي, دار المعرفة, بيركت, لبناف, 
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عل مفتكحة اليمزة ساكنة النكف, كلـ تسبق بجار أك حرؼ كاك, كجاءت بعدىا جممة مصدر بف
 المجزـك بحذؼ حرؼ العمة .(1)(تعاؿأمر)

ـَ  -ِإَلْيِو الن ِبيُّ  َفَأْكَمأَ "  :المكضع التاسع , َكَأْكَمَأ ِف اْمِضوْ ِبَيِدِه, أَ  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
" ِبَيِدِه َىَكَذا, َكَلِبَث َأُبك َبْكٍر ُىَني ة  َيْحَمُد ّللا َ َعَمى َقْكِؿ الن ِبيِّ َصم ى ـَ هللُا َعَمْيِو َكَسم 

(2). 
ـَ  -")فأكمأ إليو النبي  أشار إليو بيا )أف  :( زاد أبك ذر بيده؛ أؼ-َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

أشار إليو  :امِض في صبلتؾ )كأكمأ بيده ىكذا( أؼ :امضو( أمر بالمضي, كالياء لمسكت؛ أؼ
بالمكث في مكانو )كلبث أبك بكر( في مكانو )ىنية( بضـ الياء, كفتح النكف كالتحتية المشددة 

زمان ا يسير ا"
ُجكد.  ,(3) "أكمأ: اإليماء: اإلشارة بيدؾ, أك برأِسَؾ كِإيماء المريض برأسو لمرُُّككع كالسُّ

 :الّرّمة )مف الطكيل( قاؿ ذك (4)كقد يقكؿ العرب: َأْكَمَأ برأِسِو, أؼ: قاؿ: ال؟
 (5)بَنْيٍز كإيماِء الُرءكِس المكانع ِصَياًما َتُذُب الَبَق َعْف ُنَخراِتَيا

فسرت  إن ياكيرػ الباحث أف )أف( في ىذا المكضع تفسيرية)أف امضو(, حيث 
جاءت  ن ياأتفسيرية  :أؼ ؛الفعل)أكمأ( الحامل لمعنى القكؿ دكف حركفو, كصّكغ مجيئيا كذلؾ

ىنا  - َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ  -متبكعة بجممة فييا معنى القكؿ دكف حركفو . كلعل  إيماء النبي 
ا كلـ يستطع الكبلـ,   - َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ  -أف النبي  –يعكد إلى أحد اثنيف )أ(  كاف مريض 

ا . أف المصمي ال يجكز مقاطعتو بالكبلـ, لذلؾ أشار –)ب(   النبي ليـ إشارة, كربما لكمييما مع 
ـَ  -: " َعِف الن ِبيِّ المكضع العاشر َقاَؿ: " َكاَف ِفي َبِني ِإْسَراِئيَل  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

ـ  َخَرَج َيْسَأُؿ, َفَأَتى َراِىب ا َفَسَأَلُو َفَقاَؿ َلوُ  : َىْل ِمْف َتْكَبٍة؟ َقاَؿ: اَل, َرُجٌل َقَتَل ِتْسَعة  َكِتْسِعيَف ِإْنَسان ا, ُث
ْحَكَىا, َفَقَتَمُو, َفَجَعَل َيْسَأُؿ, َفَقاَؿ َلُو َرُجٌل: اْئِت َقْرَيَة َكَذا َكَكَذا, َفَأْدَرَكُو الَمْكُت, َفَناَء ِبَصْدِرِه نَ 

                                                           

ارتفع, ثـ كثر استعمالو حتى جعمكه بمنزلة  :قكؿ الناس )تعاؿ( بمعنى أقبل إنما ىك تفاعل مف العمك؛ أؼ (1) 
عبد الكريـ إبراىيـ العزباكؼ, دار  :أقبل . أبك سميماف حمد بف أحمد بف إبراىيـ الخطابي, غريب الحديث, تحقيق

تعاؿ, " . ك 15/90ِفي َغْيِر اأَلمر" . لساف العرب, اَل ُيْسَتْعَمُل في المساف, " . 2/255, 1983الفكر, دمشق, 
بفتح البلـ: أمر؛ أؼ: جئ, كأصمو أف يقكلو مف في المكاف المرتفع لمف في المكاف المستكطي, ثـ كثر حتى 

 . 1/316استكػ استعمالو في األمكنة, عالية كانت أك سافمو, فيككف مف الخاص الذؼ جعل عاما" . الكميات, 
 . 9/74 خارؼ, صحيح الب  (2)
 . 10/253إرشاد السارؼ لشرح صحيح البخارؼ,  (3)
 . 8/432العيف,   (4)
 .167 :ـ, ص1995, شرح أحـ حسيف بسبح, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, 1ديكاف ذؼ الرمة, ط  (5)
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ِبي, َكَأْكَحى َّللا ُ ِإَلى َفَأْكَحى َّللا ُ َفاْخَتَصَمْت ِفيِو َمبَلِئَكُة الر ْحَمِة َكَمبَلِئَكُة الَعَذاِب,  ِإَلى َىِذِه َأْف َتَقر 
 . (1), َكَقاَؿ: ِقيُسكا َما َبْيَنُيَما, َفُكِجَد ِإَلى َىِذِه َأْقَرَب ِبِشْبٍر, َفُغِفَر َلُو "َىِذِه َأْف َتَباَعِدي

؛ أؼ: فسرة لما في الكحي مف معنى القكؿ: بفتح التاء, كيحتمل أف تككف م)أف تقربي("
لى ىذه( أؼ: القرية التي ىاجر منيا" احث أف )أف( في كالذؼ يراه الب .(2)تقربي إلى الميت )كا 

سبقت بجممة متضمنة الفعل)أكحى( ىذا الفعل فيو معنى القكؿ دكف  ن يا؛ ألالمكضعيف تفسيرية
حركفو, كجاء بعدىا فعل أمر, كأصح األقكاؿ أف)أف( المصدرية ال تدخل عمى ىذا النكع مف 
ف دخمت تحتاج إلى تقدير, كالمذككر أكلى مف المحذكؼ ِضف أف الفعل  األفعاؿ, كا 

ل يحتاج إلى تفسير, كأف ىنا استكفت جميع )أكحى(بمعنى أمر؛ أؼ: قاؿ لكمييما كىذا الفع
شركط مجيء أف كػ حرؼ تفسير, فجاءت البنية التركيبية لمجممة التفسيرية مف )أف( مفتكحة 
اليمزة ساكنة النكف, كلـ تسبق بحرؼ كاك أك جر, كسبقتيا جممة فييا فعل يحمل معنى القكؿ 

المبني عمى حذؼ حرؼ النكف؛ ألنو  كفعل األمر )تقربي(, دكف حركفو, كتمتيا جممة فعميا أمر
مف األفعاؿ الخمسة, كفاعمو الضمير المستتر كجكب ا, كما صح عمى المكضع األكؿ يطبق عمى 

 .المكضع الثاني 
 الجممة التفسيرية االسمية 

ا,  كردت الجممة االسمية تفسيرية في أحاديث كتاب صحيح البخارؼ بشكل قميل جد 
 (5) لـ ترد إاّل في مكضع كاحد, كما ىك مبيف في الجدكؿ ذؼ الرقـ إن ياحيث 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 4/174 صحيح البخارؼ,   (1)
 . 6/239مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح,  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

115 
 

  (5الجدكؿ رقـ )         
 الجممة التفسيرية األسمية.

 
ِ  :تحميل المكضع السابق  ـَ  -"َعْف َعاِئَشَة, َقاَلْت: )َأَمَر َرُسكُؿ ّللا  َأَبا َبْكٍر  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

 ِ , َقاَؿ ُعْرَكُة: َفَكَجَد َرُسكُؿ ّللا  ـْ َصم ى هللُا َعَمْيِو  -َأْف ُيَصمَِّي ِبالن اِس ِفي َمَرِضِو(, َفَكاَف ُيَصمِّي ِبِي
ـَ  َفَأَشاَر ِإَلْيِو: ف ة , َفَخَرَج, َفِإَذا َأُبك َبْكٍر َيُؤُـّ الن اَس, َفَمم ا َرآُه َأُبك َبْكٍر اْسَتْأَخَر, ِفي َنْفِسِو خِ  -َكَسم 

ِ )َأْف َكَما َأْنتَ  ـَ  -(, َفَجَمَس َرُسكُؿ ّللا  ِحَذاَء َأِبي َبْكٍر ِإَلى َجْنِبِو, َفَكاَف َأُبك  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
ِ  َبْكرٍ  ـَ  -ُيَصمِّي ِبَصبَلِة َرُسكِؿ ّللا   .(1)َكالن اُس ُيَصمُّكَف ِبَصبَلِة َأِبي َبْكٍر" -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

فسرت الفعل)أشار إليو( الذؼ يحمل  إن ياتفسيرية حيث  -ىنا–يرػ الباحث أف)أْف( 
رة جممة اسمية مككنة مف َما( ) معنى القكؿ دكف حركفو, كيحتاج تفسير ا كجاءت الجممة المفسِّ

ا ِلَما :َمْكُصكَلٌة َك)َأْنَت( ُمْبَتَدٌأ َكَخَبُرُه َمْحُذكٌؼ؛ َأْؼ: )َعَمْيِو َأْك ِفيِو( َك)اْلَكاُؼ الت ْشِبيِو( َأؼْ   ُكْف ُمَشاِبي 
ا ِلَحاِلَؾ ِفي اْلَماِضي :َأْنَت َعَمْيِو؛ َأؼْ   . َيُككُف َحاُلَؾ ِفي اْلُمْسَتْقَبِل ُمَشاِبي 

 :(كما)القكؿ في 
تككف تارة مركبة  مف كاؼ التشبيو الجارة  )كما("اعمـ أف  :قاؿ صاحب رصف المباني

كالحمار  :أؼ ( المكصكلة كىي التي بمعنى الذؼ كقكلؾ: )ضربت حمار ا كما ضربتما(؛ماك)
الذؼ ضربتما, كما المصدرية, كىي التي ما بعدىا معيا في تقدير المصدر, كقكلؾ: ضربُت كما 

: "اعمـ أف كما, عند التحقيق, كممتاف. صاحب الجنى الداني. كقاؿ (1)ضربت, المعنى: كضربؾ"
كىما: كاؼ التشبيو أك التعميل, كما. ثـ إف ما المتصمة بالكاؼ قد تككف اسم ا, كقد تككف 

                                                           

 . 1/137البخارؼ, صحيح  (1)
 . 213رصف المباني, ص:  (1)

رقـ  ت
 الحديث

 الصفحة الجزء الباب المكضع

 
1 

 
683 

َأْف َفَمم ا َرآُه َأُبك َبْكٍر اْسَتْأَخَر, َفَأَشاَر ِإَلْيِو: " 
ِ ", َكَما َأْنتَ  َصم ى هللُا  -َفَجَمَس َرُسكُؿ ّللا 

ـَ   ِحَذاَء َأِبي َبْكٍر ِإَلى َجْنِبِو . -َعَمْيِو َكَسم 

 
كيف كاف بدأ 

 الكحي.

 
1 

 
137 
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حرف ا...فإذا كانت اسم ا فميا قسماف: األكؿ: أف تككف مكصكلة. كالثاني: أف تككف نكرة مكصكفة. 
شيء. عندؾ. فيذا المثاؿ يحتمل كقكلؾ: الذؼ عندؼ كما عندؾ, أؼ. كالذؼ عندؾ, أك ك

ذا كانت حرف ا فميا ثبلثة أقساـ: مصدرية, ككافة, كزائدة ممغاة"  .(1)الكجييف, كا 
 ( إلى أربعة اتجاىات:كماعاريب )أكذىب عمماؤنا في تفصيل 

قاؿ  ,(3)"كالكاؼ لمتعميل" ,(2)( مبتدأ حذؼ خبره"أنت( مكصكلة ك)ما) "أف :االتجاه األكؿ
الِّيفَ ﴿ :تعالى ـْ ِمْف َقْبِمِو َلِمَف الض  ْف ُكْنُت ـْ َكاِ  ليدايتِو إّياكـ, "كنفاه  :؛ َأؼ(4)﴾َكاْذُكُركُه َكَما َىَداُك

 , انظر في تفصيل االتجاه الثاني .(5)األكثركف"
"أف الكاؼ لمتشبيو ك)ما( زائدة, كاألصل: كف كأنت؛ أؼ: كف مماثبل   :االتجاه الثاني

اآلف لنفسؾ قبل . كال ينكر تشبيو الشيء بنفسو, في حاليف مختمفيف. كعمى ىذا فػ)أنت( في 
"أنت ضمير مرفكع أنيب عف المجركر كما  :. أك عمى حد قكؿ ابف ىشاـ(6)مكضع جر بالكاؼ"

كؿ الشاعر , كق(7)كف فيما يستقبل مماثبل  لنفسؾ فيما مضى"في قكليـ ما أنا كأنت كالمعنى 
 :اليمداني, )مف الطكيل(

ـُ َأن وُ   (8)َكَما الن اِس َمْجُركـ  َعَمْيِو َكَجاِرـُ  َكَنْنُصُر َمْكاَلَنا َكَنْعَم
 َكَما الن اسِ  :الشاىد

 ( بالكاؼ .الناس( زائدة فمـ تمنع جر االسـ)ما: مجيء )كجو االستشياد
")َكَما َأْنَت(, )فَأْنَت( مبتدأ كالخبر محذكؼ فبل مصدر ىينا, ألنو ال فعل ثـ, فكذلؾ ىي 

...فيذا بّيٌف ال خفاء بو كليست مصدرية لما تقدـ مف إبطاؿ ذلؾ, الفعلمع )الكاؼ( إذ كاف ثـ 

                                                           

 . 480الجنى لداني في حركؼ المعاني, ص: (1)
 . 221/ 1مغني المبيب,  (2)
 . 3/181جامع الدركس العربية,  (3)
 . 198 :سكرة البقرة, اآلية (4)
 . 4/195ىمع اليكامع,  (5)
 . 85 :الجنى الداني في حركؼ المعاني ص (6)
 . 1/221مغني المبيب,  (7)
, دار المناىج لمنشر كالتكزيع, عماف, 1شريف راغب عبلكنة, عمرك بف براقة اليمداني سيرتو كشعره, ط (8)

 70ص:ـ,  2005
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)مف , . يقكؿ الشاعر مرار األسدؼ(1)كلكنيا كافة؛ لبعد عف الخفض, مييئة لكقكع الجمل بعدىا"
 :الكامل(

ـ  الُكَليِِّد بعدما ـِ الُمْخِمس؟ (2)َأَعّلَقًة ُأ  .(3)َأْفناُف رْأِسِؾ كالث غا
َصم ى هللُا َعَمْيِو  -"فميس ىا ىنا فعل فيككف معيا مصدر ا, كما لـ يكف ذلؾ في قكلو  

بعد مع ما بمنزلة حرٍؼ  "جعل:. كقاؿ سيبكيو(5). كتبعو في ذلؾ السيكطي(4): )َكَما َأْنَت("- َكَسم ـَ 
" فجميع ىذه ال مكضع ليا مف  :. كقاؿ ابف السراج معمق ا عمى ذلؾ(6)كاحد, كابتدأ ما بعده

. كخالفو ابف (7)تدخل لمعاٍف" ن ياأزكائد إال  ن ياأاإِلعراب, كقد جاءت حركٌؼ خافضٌة, كذكركا 
لك  ن يا"قيل ما مصدرية كىك الظاىر ألف فيو إبقاء بعد عمى أصميا مف اإلضافة كأل :ىشاـ بقكلو

 . (8)لـ تكف مضافة لنّكنت"
 :أؼ؛: "أف تككف ما كافة لمكاؼ عف العمل, كأنت مبتدأ, كخبره محذكؼاالتجاه الثالث
 :. قاؿ الشاعر زياد األعجـ, )مف الكافر((9)كما أنت عميو, أك كائف"
جُل الَحميـ (10)َكما الن شكافُ  َأن ني َكَأبا ُحَميدٍ َكَأعَمـ   (11)َكالر 

دخكؿ ما الكافة عمى )الكاؼ الجارة( فكفتيا  :(, كجو االستشيادكما النشكاف: )الشاىد
 .عف عمل الجر

نما يصح االستدالؿ بيما إذا لـ يثبت أف ما المصدرية تكصل بالجممة االسمية"  . (1)"كا 

                                                           

َييمي, ص:(1)  . 145نتائج الفكر في الن حك لمسُّ
 دخكؿ ما عمى)بعد( فكفتيا عّما كانت تقتضيو . :بعدما. شرح الشاىد :الشاىد (2)
. كمغني المبيب,  1/234. كابف السراج األصكؿ,  2/54. كالمقتضب, 2/139ببل نسب في الكتاب,  (3)
َييمي, نسبو لممرار األسدؼ .  2/195. كىمع اليكامع,  1/409  . كأثبتا محققا كتاب نتائج الفكر في الن حك لمسُّ
َييمي, ص: (4)  .145نتائج الفكر في الن حك لمسُّ
 .194-3/193ىمع اليكامع  (5)

 . 2/139, الكتاب( (6
 . 2/258األصكؿ في النحك,  (7)
 . 1/345مغني المبيب,  (8)
 . 85ص: الجنى الداني في حركؼ المعاني, (9)
 .السكراف: كأراد بو الزمو كىك الذؼ يعيب كثير ا. كيقكؿ ما ال يحتمل. بدليل ذكر الحميـ في مقابمتو (10)
 . 97, ص:1983يكسف حسيف بكار, دار الميسرة,  :ديكاف زياد األعجـ, جمع كتحقيق (11)
 . 1/194, مغني المبيب (1)
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, (1)تككف ما مكصكلة, كأنت خبر مبتدأ محذكؼ؛ أؼ: كالذؼ ىك أنت : أفاالتجاه الرابع
ـْ َقْكـ  َتْجَيُمكفَ ﴿:كنحك قكلو تعالى ـْ آِلَية  َقاَؿ ِإن ُك  :أؼ (2)﴾َقاُلكا َيا ُمكَسى اْجَعْل َلَنا ِإَلًيا َكَما َلُي

 . (3)كالذؼ ىك ليـ آلية
ا ك)ما"أف ) :االتجاه الخامس كاألصل كما كنت ثـ حذؼ كاف ( فاعل, أنت( كافة أيض 

 (4)"فانفصل الضمير كىذا بعيد بل الظاىر أف ما عمى ىذا التقدير مصدرية
إلى ذكر األكجو األربعة دكف  (6), كالقسطبلني(5)كفي شرح صحيح البخارؼ ذىب العيني

 .ترجيح أّؼ منيـ 
َما, َمْكُصكَلة. َكَأنت, ُمْبَتدأ َكَخبره َمْحُذكؼ؛ َأؼ: َكَما  :( كممةَأف: َكَما َأْنت) :األكؿفعمى 

 . (7)َأْنت َعَمْيِو َأك ِفيوِ 
: َأف )َما(, َزاِئَدة ممغاة, َكاْلَكاؼ َجارة, َكَأنت ضمير َمْرُفكع أنيب َعف لثانيكعمى ا

 َما َأنا َكَأْنت, َكاْلمْعَنى: كف ِفيَما تْسَتْقبل مماثبل  لَنفسؾ ِفيَما مضى :اْلَمْجُركر َكَما ِفي َقْكليـ
 : َأف, َما, َكاف ة, َكَأنت ُمْبَتدأ حذؼ َخبره؛ َأؼ: َعَمْيِو َأك َكاِئف .الثالثكعمى 
 َمْكُصكَلة ك: َأْنت, خبر حذؼ مبتدؤه؛ َأؼ: َكال ذؼ ُىَك َأْنت . ن ياأ: الرابعكعمى 
 : ما كافة, كالكاؼ زائدة؛ أؼ: الـز الذؼ أنت عميو, كىك اإلمامة .امسالخكعمى 

في شرح المفصل "َكَما  (8)كنقل السيكطي في حاشيتو عمى سنف النسائي, قكؿ األندلسي
َمِة َمْحُذكٌؼ؛ َأؼْ  َكال ِذؼ  :َأْنَت ِفيِو َكْجَياِف َأَحُدُىَما َأْف َيُككَف ِبَمْعَنى ال ِذؼ َكاْلَكاُؼ َحْرٌؼ َكَبْعُض الصِّ

                                                           

 . 85:, صالجنى الداني في حركؼ المعاني (1)
 . 138 :سكرة األعراؼ, اآلية (2)
 . 669 :, صالقرآفالبرىاف في عمـك  (3)
 . 1/235مغني المبيب,  (4)
 5/303عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ,   (5)
 2/45إرشاد السارؼ شرح صحيح البخارؼ,  (6)
 . 5/303عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ,   (7)
القاسـ بف أحمد بف المكفق بف جعفر الشيخ عمـ الديف أبك دمحم المكرقي, كلد سنة خمس كسبعيف كخمسمائة,   (8)

غاية النياية في طبقات  كتكفي سنة إحدػ كستيف كستمائة . انظر ترجمتو في كتاب, دمحم بف دمحم بف الجزرؼ,
 . 2/16ـ, 2006, تحقيق: برجيتراسر, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, 1القّراء, ط
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َأْف َيُككَف َكاُفُو َخَبر ا َكال ِذؼ َأْنَت َعَمْيِو َكالث اِني  :ُىَك َأْنَت َكُيْحَتَمُل َأْف َيُككَف اْلَخَبُر َمْحُذكف ا؛ َأؼْ 
 . (1)َكَما َأْنَت َكاِئٌف" :ِلُمْبَتَدٍأ َمْحُذكٍؼ؛ َأؼْ 

: ىك أقرب ما تميل إليو النفس, )َما( َمْكُصكَلٌة َك)َأْنَت( كيرػ الباحث أف القكؿ األكؿ
ا ِلَما َأْنَت  :ِلمت ْشِبيِو, كالتقدير؛ َأؼْ ُمْبَتَدٌأ َكَخَبُرُه َمْحُذكٌؼ؛ َأْؼ )َعَمْيِو َأْك ِفيِو( َك)اْلَكاُؼ(  ُكْف ُمَشاِبي 

ا ِلَحاِلَؾ ِفي اْلَماِضي . :َعَمْيِو؛ َأؼْ   َيُككُف َحاُلَؾ ِفي اْلُمْسَتْقَبِل ُمَشاِبي 
 

 الجممة التفسيرية الندائية.
َىا ُنكِدي ﴿َفَمم ا َأَتا :كتدخل أف التفسيرية عمى الجممة االسمية الندائية, نحك قكلو تعالى

َجَرِة َأْف َيا ُمكَسى ِإنِّي َأَنا َّللا ُ َربُّ  ِمْف َشاِطِئ اْلَكاِد اأَلْيَمِف ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَف الش 
التفسيرية في ىذا بجممة اسمية حيث صدرت بحرؼ النداء يا, كجاء  (أف), ُأتبعت (2)اْلَعاَلِميَف﴾

كىنا ال تكفي جممة النداء كحدىا لتككف تفسيرية  ﴿ُنكِدي﴾قبميا فعل فيو معنى القكؿ دكف حركفو 
﴿َيا حقق المعنى إال الجممة االسمية كما جاء بعدىا, إذ ال يتحقق بيا كحدىا المعنى المراد, كال يُ 

كالحق أف ىذا النمط مف الجمل لـ يرد في كتاب صحيح  َأَنا َّللا ُ َربُّ اْلَعاَلِميَف﴾ُمكَسى ِإنِّي 
ف  نما سقتو لؾ ىذا بشاىد قراني, حتى أبّيف لؾ أف ىذا النمط مف الجمل لو كجكد, كا  البخارؼ, كا 

 لـ يرد في صحيح البخارؼ .
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 . 6/337حاشية السيكطي عمى سنف النسائي   (1)
 . 30اآلية  :سكرة القصص  (2)
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 التفسير )أّي( .الجممة التفسيرية المقركنة بحرؼ  -المطمب الثاني 
)أؼ( تككف تفسير ا" 

أبك فبلف,  :مل ك النصكص, نحك جاءني زيٌد؛ أؼلؤللفاظ ك الج (1)
و؛ : ُتكفي, بحمق عينيأتي مفسرة لمجممة, فاضت ركحو؛ أؼ. كت القرآف: ال ريب في الكتاب؛ أؼ

؛ أؼ: اضرب عمػر ا( كتبت : )كمضمنة, نحك ,أؼ: مات, ك"لصريح القكؿ, نحك: )قاؿ َزْيػٌد َقْكال 
؛ أؼ : تميمي ا(, كلمجممة كلممفردإليو أؼ: قـ(, كلغيرىا, نحك: )رأيت رجبل 

"كُسمِّي حرؼ تفسير,  (2)
كحرؼ تعبير, ألنو تفسير لما قبمو كعبارة منو ... كأؼ يفسر بيا لئليضاح كالبياف, ك )أعني( 

زالة اإلبياـ , ك )أعني( تفسير إلى المفيكـ, كقيل: )أؼ( تفسير إلى المذككر ,لدفع السؤاؿ كا 
 . (3): أبك عبد هللا(": )جاءني زيد؛ أؼنحك ,ك)أؼ( تفسير كل مبيـ مف المفرد

التفسير )أؼ( في أحاديث كتاب صحيح  حرؼكردت الجممة التفسيرية المقركنة ب
ا, حيث  لـ ترد إاّل في أربعة مكاضع, كما ىك مبيف في الجدكؿ  إن ياالبخارؼ بشكل قميل جد 

 . (7( كالجدكؿ رقـ )6) رقـ
 (6جدكؿ رقـ )

 أي المفسرة لصريح المفع .

                                                           

 . 4/1693ارتشاؼ الضرب,   (1)
 المرجع السابق, نفسو . (2)
, مؤسسة 2أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكؼ,  الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية,ط (3)

 . 222ـ, ص:1998الرسالة, بيركت, لبناف, 

رقـ  ت
 الحديث

 الصفحة الجزء الباب المكضع

 
1 

 
5079 

 
 

  

)َفَيبل  َجاِرَية  ُتبَلِعُبَيا َكُتبَلِعُبَؾ( َقاَؿ: َفَمم ا 
ِلَنْدُخَل, َفَقاَؿ: َأْمِيُمكا, َحت ى َقِدْمَنا َذَىْبَنا 
ِلَكْي َتْمَتِشَط  -َأْؼ ِعَشاء   -َتْدُخُمكا َلْيبل  

ِعَثُة, َكَتْسَتِحد  الُمِغيَبُة .  الش 

 
 

 تزكيج الثيبات .

7 
7

7 

 
 
5 
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ِ, َقاَؿ: َقَفْمَنا َمَع الن ِبيِّ المكضع األكؿ: " ـَ  -َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد ّللا   -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

ْمُت َعَمى َبِعيٍر ِلي َقُطكٍؼ, َفَمِحَقِني َراِكٌب ِمْف َخْمِفي, َفَنَخَس َبِعيِرؼ ِبَعَنَزٍة َكاَنْت   ِمْف َغْزَكٍة, َفَتَعج 
ـَ  -ؼ َكَأْجَكِد َما َأْنَت َراٍء ِمَف اإِلِبِل, َفِإَذا الن ِبيُّ َمَعُو, َفاْنَطَمَق َبِعيرِ  َفَقاَؿ: )َما  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

ـْ َثيِّب ا؟(, ُقْمُت: َثيِّب ا, َقاَؿ: )َفَيبل  َجا ِرَية  ُيْعِجُمَؾ( ُقْمُت: ُكْنُت َحِديَث َعْيٍد ِبُعُرٍس, َقاَؿ: )َأِبْكر ا َأ
ِلَكْي  - َأْي ِعَشاءً  -َيا َكُتبَلِعُبَؾ(, َقاَؿ: َفَمم ا َذَىْبَنا ِلَنْدُخَل, َقاَؿ: )َأْمِيُمكا َحت ى َتْدُخُمكا َلْيبل  ُتبَلِعبُ 

ِعَثُة َكَتْسَتِحد  الُمِغيَبُة(  (1)َتْمَتِشَط الش 
يرػ الباحث أف)أؼ( ىنا جاءت حرؼ تفسير ميمل ال محل لو مف اإلعراب, كاالسـ 

جاء بدال  مّما قبمو منصكب ا, فدلت عمى جزء منيا أك قطٍع منو, فجاءت البنية التركيبية بعده 
لمجممة التفسيرية مف حرؼ التفسير الميمل, كالمفع)عشاء ( ال محل ليا مف اإلعراب, كقد فسرت 

 المفع السابق لػ)أؼ( .
 -ُزَرْيٍق َحِميٌف ِلَيُيكَد َكاَف ُمَناِفق ا َرُجٌل ِمْف َبِني  -"َقاَؿ: َلِبيُد ْبُف أَْعَصـَ : المكضع الثاني

؟ َقاَؿ: ِفي ُمْشٍط َكُمَشاَقٍة, َقاَؿ: َكَأْيَف؟ َقاَؿ: ِفي ُجفِّ َطْمَعٍة َذَكٍر, َتْحَت َراُعكَفٍة ِفي ِبْئرِ  ـَ  َقاَؿ: َكِفي
ـَ  -َقاَلْت: َفَأَتى الن ِبيُّ  (َذْرَكافَ  َحت ى اْسَتْخَرَجُو, َفَقاَؿ: )َىِذِه الِبْئُر ال ِتي  الِبْئرَ  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

َياِطيِف( َقاَؿ: َفاْسُتْخِرَج, قَ  اَلْت: َفُقْمُت: ُأِريُتَيا, َكَكَأف  َماَءَىا ُنَقاَعُة الِحن اِء, َكَكَأف  َنْخَمَيا ُرُءكُس الش 
ْرتَ َأَفبَل؟ َأؼْ  . قاؿ  (3)َشَفاِني, َكَأْكَرُه َأْف ُأِثيَر َعَمى َأَحٍد ِمَف الن اِس َشًرا("َفَقاَؿ: )َأم ا ّللا ُ َفَقْد  (2): َتَنش 

                                                           

 . 7/5صحيح البخارؼ,    (1)
ْرَت( لُسْفَياف ْبف ُعَيْيَنة  :ىذا القكؿ)َأؼْ  (2) أخي الضحاؾ بف ابف أبي عمراف ميمكف مكلى دمحم بف مزاحـ , َتَنش 

سير أعبلـ النببلء,   . في سنة سبع كمائة بالككفة :مزاحـ اإلماـ الكبير حافع العصر , شيخ اإلسبلـ . مكلده
8/455 . 
 . 7/137 صحيح البخارؼ,  (3)

 
2 

 
5765 

الِبْئُر ال ِتي ُأِريُتَيا, َكَكَأف  َماَءَىا  "َىِذهِ :َفَقاؿَ 
َياِطيِف"  ُنَقاَعُة الِحن اِء, َكَكَأف  َنْخَمَيا ُرُءكُس الش 

َأْؼ  -َقاَؿ: َفاْسُتْخِرَج, َقاَلْت: َفُقْمُت: َأَفبَل؟ 
ْرَت  َفَقاَؿ:"َأم ا ّللا ُ َفَقْد َشَفاِني, َكَأْكَرُه  -َتَنش 

 َأَحٍد ِمَف الن اِس َشًرا" .َأْف ُأِثيَر َعَمى 

ىل يستخرج 
 السحر ؟

7 
7

7 

 
 

137 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

112 
 

كقاؿ  (1)": التفسير)أفبل تنشرت( كفي بعضيا أفبل؛ أؼ: تنشرت بزيادة؛ أؼ:" قكلو الكرماني
بقكِلَيا: َأفبل, َفمـ :" َقْكلو: )َأؼ تنشرت( َتْفِسير لَقْكلو: )َأفبل( َفَكاَف ُسْفَياف عيف ال ِذؼ َأَراَدت العيني

, كيرػ الباحث أف )أؼ( ىنا تفسيرية ال محل ليا مف اإلعراب, (2)يستحضر الم ْفع َفذكره ِباْلَمْعَنى"
جاءت بعدىا جممة فعمية مف الفعل)تنشرت( المتصل بتاء التأنيث, كالفاعل)ىي( الضمير 

ْرَت( تفسير ا لمفع)أفبل( ال   محل ليا مف اإلعراب .المستتر, كجاءت الجممة)َأْؼ َتَنش 
 

 (7جدكؿ رقـ )
 أي المفسرة لمضمكف الجممة .

  
ِ ْبِف َكْعِب ْبِف َماِلٍؾ, َعْف َكْعٍب, َأن ُو َتَقاَضى اْبَف َأِبي َحْدَردٍ : "المكضع األكؿ  َعْف َعْبِد ّللا 

 ِ ـَ  -َدْين ا َكاَف َلُو َعَمْيِو ِفي الَمْسِجِد, َفاْرَتَفَعْت َأْصَكاُتُيَما َحت ى َسِمَعَيا َرُسكُؿ ّللا  َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

                                                           

الكككب الدارؼ بشرح صحيح البخارؼ, دار إحياء  ,الكرماني دمحم بف يكسف بف عمي بف سعيد, شمس الديف (1) 
 . 21/41التراث العربي, بيركت, 

 . 21/284عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ,   (2)

رقـ  ت
 الحديث

 الصفحة الجزء الباب المكضع

 
 
1 

 
 

86 
 
 

َعْف َفاِطَمَة, َعْف َأْسَماَء, َقاَلْت: َأَتْيُت َعاِئَشَة 
َكِىَي ُتَصمِّي َفُقْمُت: َما َشْأُف الن اِس؟ َفَأَشاَرْت 
َماِء, َفِإَذا الن اُس ِقَياـٌ, َفَقاَلْت:  ِإَلى الس 
ِ, ُقْمُت: آَيٌة؟ َفَأَشاَرْت ِبَرْأِسَيا؛  ُسْبَحاَف ّللا 

 . َنَعـْ  :َأيْ 

 
الفتية  ما أجاب

 بإشارة اليد كالرأس .

 
 
1 

 
 

28 

 
2 

 
2418 

 ,ِ َفَناَدػ: َيا َكْعُب, َقاَؿ: َلب ْيَؾ َيا َرُسكَؿ ّللا 
 :َقاَؿ: َضْع ِمْف َدْيِنَؾ َىَذا, َفَأْكَمَأ ِإَلْيِو؛ َأؼِ 

ْطَر  ِ, َقاَؿ:  -الش  َقاَؿ: َلَقْد َفَعْمُت َيا َرُسكَؿ ّللا 
ـْ َفاْقِضِو" .  "ُق

كبلـ الخصـك باب 
 بعضيـ في بعض .

 
3 

 
122 
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َيا َرُسكَؿ  َكُىَك ِفي َبْيِتِو, َفَخَرَج ِإَلْيِيَما َحت ى َكَشَف ِسْجَف ُحْجَرِتِو, َفَناَدػ: )َيا َكْعُب( َقاَؿ: َلب ْيؾَ  -
ِ, َقاَؿ: )َضْع ِمْف َدْيِنَؾ َىَذا(  ْطَر,ّللا  ـْ  َكَأْكَمَأ ِإَلْيِو: َأِي الش  ِ, َقاَؿ: )ُق َقاَؿ: َلَقْد َفَعْمُت َيا َرُسكَؿ ّللا 

 .  (1)َفاْقِضِو("
. )إليو (2): الّشْطر( َتْفِسير لَقْكلو: َىَذا؛ َأؼ: ضع َعنُو الّشْطر؛ َأؼ: الّنْصف""َقْكلو: )َأؼ

َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو  - (3)أؼ الشطر( أؼ ضع عنو النصف...كىك تفسير بالمقصكد الذؼ أكمأ إليو"
ـَ   .  -َكَسم 

"أؼ كأشار إليو إشارة تفسيرىا كمعناىا تنازؿ عف نصف الديف,  : الشطركأكمأ إليو؛ أي
, بركاية أخرػ (5). كقد مر  ىذا الحديث بركاية أخرػ في المطمب السابق (4)كخذ منو النصف"

( كقعت في ىذا المكضع أي( كفعل األمر . كيرػ الباحث أف)أفالتفسير ) حرؼحيث كردت 
( فقامت اإلشارة مقاـ اإلفصاح بالمساف إذا فيـ المراد أكمأ إليوتفسيرية, ففسرت مضمكف اإلشارة)

 . ي االقتضاءبيا. كفيو: المبلزمة ف
َعْف َأْسَماَء, َقاَلْت: َأَتْيُت َعاِئَشَة َكِىَي ُتَصمِّي َفُقْمُت: َما َشْأُف الن اِس؟ " :المكضع الثاني

ِ, ُقْمُت: آَيٌة؟  َماِء, َفِإَذا الن اُس ِقَياـٌ, َفَقاَلْت: ُسْبَحاَف ّللا   :؛ َأيْ (6)َفَأَشاَرْت ِبَرْأِسَياَفَأَشاَرْت ِإَلى الس 
ِني الَغْشُي"َنَعـْ  ( الفعل كالفاعل, منع مف أتيت( مفعكؿ لػ)َعاِئَشةَقْكلو: ) . (7), َفُقْمُت َحت ى َتَجبل 

( فعل َفقمت( جمَمة إسمية َكقعت َحاال صاحبتيا َعاِئَشة)َكِىي تصميالصرؼ لمعممية كالتأنيث)
( َفِإذا(, )َفقمت( عطف عمى َقْكلو:)َفَأَشاَرْت ( ؟ جمَمة اسمية, مقكؿ الَقْكؿ)َما َشْأف الن اسكفاعل)

)ُسْبَحاَف  ( فعل, كالتاء تأنيث, كالضمير فاعلَفَقاَلتلممفاجأة ك: الن اس, ُمْبَتدأ كقياـ َخبره. َقْكلو: )
ا, ) :يسبح هللا ُسْبَحاَف؛ َأؼ :مفعكؿ ُمطمق كجب ِإْضَمار فعمو, كتقديرههللا(  ( ىمزتيا آَيةتسبيح 

َأي ( عطف عمى: قمت. )َفَأَشاَرْت : ىي آية )تفياـ, خبر لمبتدأ محذكؼ, تقديرهسالمحذكؼ لبل
                                                           

 . 3/122صحيح البخارؼ,   (1)
 . 4/337عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ,   (2)
 . 1/447إرشاد السارؼ شرح صحيح البخارؼ,  (3)
ـ, 1990حمزة بف دمحم قاسـ, منار القارؼ شرح مختصر صحيح البخارؼ, مكتبة دار البياف, دمشق, سكريا,  (4)
2/31 . 
 . 98 :البحث ذاتو ص   (5) 
يعني أشارت برأسيا أف نعـ, كىذا استعماؿ معركؼ في المغة قاؿ بيده يعني أشار بيده, قاؿ برأسو يعني  (6)

  . 99, 98, 92, 83في البحث,  أشار برأسو, كقد مر غير مكضع
 1/28 صحيح البخارؼ,   (7)
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ِني( )أشارت( َتْفِسير لَقْكلو: )نعـ ِني. ( َحت ى, حرؼ غاية بمعنىَحت ى َتَجّل  : ِإَلى َأف َتَجبل 
ِنيك)  . ( فاعل تجبلنيالغشي(, فعل كمفعكؿ, ك)َتَجّل 

إشارة مفيمة  :أؼ؛جاءت تفسير ا لمضمكف اإلشارة (َأْي َنَعـْ الباحث أف جممة ) كيرػ 
( ال محل ليا مف اإلعراب .َأْي َنَعـْ ( كالجممة )نعـيستفاد منيا ما يستفاد منيا لك نطقت فقالت )
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 ىمية الداللية لمجممة التفسيرية .: األلثالفصل الثا

 التفسير . حرؼالجممة التفسيرية المجردة مف  -المبحث األكؿ 

 . التفسير حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب -المبحث الثاني 

 الجممة التفسيرية المقركنة بحرؼ التفسير )أْف( . -المطمب األكؿ 

 الجممة التفسيرية المقركنة بحرؼ التفسير )أْؼ(. -المطمب األكؿ 
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 :الداللة لغة
ْمَنا َعَمْيِو اْلَمَراِضَع ِمْف َقْبُل َفَقاَلْت َىْل  ـْ َلُو  َأُدلُُّكـْ ﴿َكَحر  ـْ َكُى َعَمى َأْىِل َبْيٍت َيْكُفُمكَنُو َلُك

ـْ َعَمى﴾, فجممة (1)َناِصُحكَف﴾  , بمعنى أرشدكـ .﴿َىْل َأُدلُُّك
"الداؿ كالبلـ أصبلف: أحدىما: إبانة الشيء بأمارٍة تتعمميا,  :دؿ  في مقاييس المغة

ؿ قكليـ: دَلْمُت فبلن ا عمى الطريق. كالدليل: األمارة في  كاآلَخر: اضطراٌب في الشيء. فاألك 
اللة" اللة كالدِّ   .(2) الشيء. كىك بيِّف الد 

ِليل: ما ُيْسَتَدؿُّ كفي المساف: "كَدل و عمى الشيء َيُدلُّو َدال  كَداللة  فاْنَدؿ   ده ِإليو,... كالد  : سد 
لِّيمي:  ِليل كالدِّ , كقد َدل و عمى الطريق َيُدلُّو َداللة كِداللة كُدلكلة كالفتح أَعمى, كالد  اؿُّ ِليل: الد  بو, كالد 

 .(3)"...الذؼ َيُدلُّؾ
 .(4)مفتكحة أك مكسكرة الفاء؛ فيي مف المثنيات ن ياأمثمثة الفاء)د(, أك  ككممة )داللة(

 :الداللة اصطّلًحا
ىػ( أف الداللة في مصطمح أىل الميزاف )المنطق( كاألصكؿ  1158ذكر التيانكؼ)ت 

  .(5)كالعربية كالمناظرة ىي أف يككف الشيء بحالة يمـز مف العمـ بيا العمـ بشيء آخر
ا: "الداللة كما عرفيا الشريف الجرجانى )ت  "ىي  :(6)ىػ( 816كأما الداللة اصطبلح 

ككف الشيء بحالة, يمـز مف العمـ بو, العمـ بشيء آخر, كالشيء األكؿ ىك الداؿ, كالثاني ىك 
, كاف داال  عمى شيء آخر ثـ ينتقل بالداللة مف ىذا ـَ المدلكؿ", "كىذا معنى عاـ لكل رمز إذا ُعمِ 

 .(7) المعنى العاـ, إلى معنى خاص باأللفاظ باعتبارىا مف الرمكز الدالة"

                                                           

 . 12 :القصص, اآليةسكرة  (1)
 . 2/259مقاييس المغة, )مادة دؿ(  (2)
 . 249-11/248لساف العرب, )مادة دلل(  (3)
انظر: ابف السيد البطميكسي, المثمث, تحقيق صبلح ميدؼ الفرطكسي, دار الرشيد لمنشر, كزارة الثقافة,  (4)

 . 2/4ـ, 1981الجميكرية العراقية, 
, تحقيق (5) عمي دحركج, مكتبة لبناف ناشركف,  :دمحم عمي التيانكؼ, مكسكعة كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك
 . 1/787ـ, 1996, 1ط
دمحم صديق المنشاكؼ, دار الفضيمة,  :عمي بف دمحم السيد الشريف الجرجاني, معجـ التعريفات, تحقيق (6)

 91القاىرة, ص:
 . 11ـ, ص:2005, مكتبة اآلداب, القاىرة, 1فريد عكض حيدر, عمـ الداللة دراسة نظرية تطبيقية, ط (7)
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الذؼ يدرس  "العمـ إن ياب ,ىػ( 1423أما عف اُلْمحَدِثيف, فقد عرفيا أحمد مختار عمر)ت 
المغة الذؼ يتناكؿ نظرية المعنى, أك "ذلؾ  عمـ المعنى, أك دراسة المعنى, أك "ذلؾ الفرع مف

 . (1) "شركط الكاجب تكافرىا في الرمز حتى يككف قادر ا عمى حمل المعنىالفرع الذؼ يدرس ال
 :الداللة النحكية

َمة مف استخداـ األلفاظ أك الصكر الكبلمية في الجممة المكتكبة, أك " كىي الداللة الَمَحص 
 .(2)"المنطكقة عمى المستكػ التحميمي أك التركيبي

 :بالداللة النحك عّلقة
 باآلخر بأقكػ  منيما كاحد كل ارتبط كقد نفسو, النحك قدـ قديمة بالداللة النحك عبلقة "إف

 حركفا أـ أساليب كبلمية أـ عبلمات إعرابية أكاف سكاء داللة كمو النحك كاف ثـ كمف .األسباب
 . (3)كسياقات" قرائف أـ نحكية كأدكات

 يمدّ  في التقعيد, كبأثره بو, يعتدّ  بالمعنى, ميتم ا األكلى نشأتو منذ العربي النحك كاف "كقد
 كيكشف معناىا, كيحدد عناصر كالسبلمة, الصحة ليا يكفل الذؼ األساسي بمعناىا الجممة
 .(4)نحكؼ" نظاـ لكل األكلى الغاية ىي الجممة ف  أل تركيبيا,

فالجممة في نظاميا التركيبي إما أف تككف جممة فعمية, أك جممة اسمية, فتتغير داللة 
 نكعيا, فالجممة الفعمية تدؿ عمى االستمرارية كالتجديد, كاالسمية تدؿ عمى الثبات.الجممة بحسب 

كل الدراسات المغكية, قديم ا كحديث ا, كبجميع أشكاليا جاءت لخدمة النص, مف خبلؿ 
ابتكار طرؽ تكشف عف معانيو كتجمياتو كتساعد في فيمو, باإلضافة إلى أف مستكيات التحميل 

أكانت صكتية, أـ صرفية, أـ تركيبية)نحكية( كميا تخدـ النص كبالتحديد  المغكؼ كاممة, سكاء  
 المستكػ الداللي لمنص, إذ ال يمكف أف يككف لكبلمنا أؼُّ قيمة دكف أف يعطي دالالت معينة,
يستطيع مف خبلليا المرسل أف يكصل رسالتو لممتمقي, بالمعنى الذؼ يريده المرسل, فيضيف 

 لممعنى المراد, كمّما يضيفو المتكمـ عمى كبلمو ليكصل رسالتو كبلم ا كيحذؼ آخر كصكال  
                                                           

 . 11, عالـ الكتاب, القاىرة, ص:5أحمد مختار عمر, عمـ الداللة, ط (1)
 . 43عمـ الداللة دراسة نظرية تطبيقية, ص: (2)
سالة ماجستير, "غير منشكرة", كمية التربية, الجامعة الداللة كنظرية النحك العربي, ر دمحم عامر معيف,  (3)

 . 7ـ, ص:1997المستنصرية, 
, دار الشركؽ, القاىرة, 1دمحم حماسة عبد المطيف, النحك كالداللة مدخل لدراسة المعنى النحكؼ الداللي, ط (4)

 . 19 :ـ, ص2002
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ا   إن يابالشكل البلئق, الجممة التفسيرية حيث  تأتي بعد كبلـ مبيـ, يرػ قائمو أنو يحتاج تكضيح 
فيرسل جممة مف إنشائو, كىذا الفرؽ الجكىرؼ بيف الجممة المفسرة كالتفسير, إذ األكلى مف إنشاء 

ى تكضيح كبياف مقصده, كالثانية ما يضيفو شخص آخر عمى النص األصمي, المتكمـ تعمل عم
ٍر لمنص يأخذ مف النص بقدر عممو  كعادة ما تككف اإلضافة بقدر فيـ القارغ لمنص, فكل ُمَفسِّ

ا النص  ي كببل شّؾ أكبر مف أف يفسره القرآنكثقافتو, كغالب ا ما يككف النص أكبر مف قارئو, كقطع 
ا لمتأكيل كالتخميف, أال ترػ أنؾ حيف تقكؿ ألحدىـمفسر, بينما الج  :ممة المفسرة يضع قائميا حد 

( كتقف عمييا, ال يصمو المعنى الذؼ تريده, فبل يفيـ أؼ نكع مف التأييد أردت, إني لُمؤّيُدؾ)
إني لُمؤّيُدؾ؛ ) :كربما يتكىـ أنؾ قصدت تأييده سكاء  أكاف محق ا أـ مخطئ ا, كىذا بخبلؼ قكلؾ لو

(, قّيَد إني لُمؤّيُدؾ)( فإيراد الجممة التفسيرية بعد الجممة إني ُأَناصر مذىبؾ كأديف بدينؾ :أي
تأييد اإلنساف لئلنساف ال يككف مطمق ا, إال إذا كاف  التأييد مف العاـ إلى المذىب أك الديانة, إذ إف  
 ُيكحى لو كحٌي مف السماء كاألنبياء, كالرسل .

ىذا ( فمك اكتفيت بقكلؾ )غزيز الفكائد يعممؾ كيمتعؾ كيسميؾ ىذا كتاب: )ككذلؾ قكلؾ
( كمعظـ الكتب ىكذا, أنت تريد إيصاؿ شيئ ا ما لمسامع حتى يركقو الكتاب كتاب غزيز الفكائد

غزيز : )فتفسر الفكائد مف قكلؾيعممؾ كيمتعؾ كيسميؾ( كيقتنيو أك يقرأه, فتضيف لكبلمؾ جممة )
ـْ ﴿ :التسمية, كمنيا قكلو تعالى( بالتعميـ كالمتعة ك الفكائد ُك ـْ ِبَما َتْعَمُمكَف* َأَمد  ُك َكات ُقكا ال ِذي َأَمد 

ـٍ َكَبِنيَف * َكَجن اٍت َكُعُيكفٍ  أف يذّكرنا ببعض ما أمدنا بو  -عز كجل-أراد المكلى  (1)﴾ِبَأْنَعا
ـٍ َكَبِنيَف * َكَجن اٍت َكُعُيكفٍ كنعممو, ﴿ ـْ ِبَأْنَعا ُك كر لمتذكير ال ىنا تذكير ببعض النعـ, كالذ﴾ ك َأَمد 

ـْ ِبَما َتْعَمُمكف : ﴿لمحصر, بدليل قكلو ُك  -جل ثناؤه-﴾ أشياء نتعامل معيا يكمي ا, فالخالق َأَمد 
ـٍ َكَبِنيَف * َكَجن اٍت َكُعُيكفٍ ﴾ ثـ فسره كقيده ﴿ِبَما َتْعَمُمكفَ أطمق المفع ﴿ ـْ ِبَأْنَعا ُك ﴾ كيجكز أف َأَمد 

  مف سابقتيا, كلكف ككنيا تفسيرية ىي أقرب إلى الصكاب, كهللا أعمـ .تككف بدال  
في ىذا الفصل سأحمل الجمل التفسيرية التي تـ رصدىا في أحاديث كتاب صحيح 

 البخارؼ داللي ا, ألخرج بأىـ المعاني التي ترد عمييا الجممة التفسيرية .
 
 
 

                                                           

 .134-133-132سكرة الشعراء, اآليات,  (1)
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 التفسير كداللتيا . حرؼالجممة التفسيرية المجردة مف  –المبحث األكؿ 
" . جاء ىذا المكضع في الَحْرُب َبْيَنَنا َكَبْيَنُو ِسَجاؿ , َيَناُؿ ِمن ا َكَنَناُؿ ِمْنوُ : "المكضع األكؿ

الحديث المطكؿ الذؼ أكرده البخارؼ في صحيحو عمى لساف أبي سفياف في حكاره المطّكؿ مع 
 " , ـْ ِإي اُه؟ ُقْمتُ َقاَؿ: َفَيْل َقاَتْمُتُمك ... ىرقل ممؾ الرـك . َقاَؿ: َفَكْيَف َكاَف ِقَتاُلُك ـْ : الَحْرُب ُه؟ ُقْمُت: َنَع

 ""َمْعَناُه ِإنا ُنَداُؿ َعَمْيِو َمر ة كُيَداُؿ َعَمْيَنا ُأخرػ  , ِسَجاؿٌ (1)"َبْيَنَنا َكَبْيَنُو ِسَجاؿ *, َيَناُؿ ِمن ا َكَنَناُؿ ِمْنوُ 
"ُنَكب,  أك قل ىي, (3) "اْلَحْرُب ِسَجاٌؿ؛ َأْؼ ُمَباَراٌة َمر ة  َكَذا َكَمر ة  َكَذا" :أك كما قاؿ ابف فارس, (2)

كالسجاؿ ىنا بمعنى , (4)نكبة لنا, كنكبة لو " يناؿ منا "؛ أؼ مرة ينتصر عمينا كمرة ننتصُر عميو"
ـْ َقْرح  ﴿ :المداكلة, يكـ لؾ كيمكف عميؾ, كمنيا قكلو تعالى َفَقْد َمس  اْلَقْكـَ َقْرح  ِمْثُمُو ِإْف َيْمَسْسُك

ـُ ُنَداِكُلَيا َبْيَف الن اسِ  كبالرجكع إلى زمف قكؿ أبي سفياف ليذا الكبلـ, نجد في .  (5)﴾َكِتْمَؾ اأْلَي ا
ا ألنيـ لـ ينالكا منو  :كبلـ أبي سفياف دسيسة, كما قاؿ البمقيني  -"ىذه الكممة فييا دسيسة أيض 

ـَ  قّط, كغاية ما في غزكة ُأُحد أف بعض المقاتميف ُقِتل, ككانت العزة  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
كبينيـ قبل ىذه  -عميو الصبلة كالسبلـ-كالنصرة لممؤمنيف, كتعقب بأنو قد كقعت المقاتمة بينو 

كاطف: بدر كُأُحد كالخندؽ, فأصاب المسممكف مف المشركيف في بدر كعكسو القصة في ثبلثة م
يصيب منا  :في ُأُحد كأصيب مف الطائفتيف ناس قميل في الخندؽ, فصح قكؿ أبي سفياف

 . ( 6)كنصيب منو, كحينئذ فبل دسيسة ىنا في كبلـ أبي سفياف كما ال يخفى"
( ثـ إتباعو بجممة تفسره, كتبّيف المراد ِسَجاؿ  طبلؽ أبي سفياف ِلم ْفِع )إكيرػ الباحث أف  

منو, أف  أبا سفياف كاف يخاطب ىرقل كىك غير عربي, فكأنو أراد أف يكصل لو الرسالة بشكل 
( ربما كانت غريبة عمى األعجمي أك ربما ِسَجاؿ  كاضح كدقيق؛ حتى ال يمتبس عميو األمر فػ)
 ا اإلبياـ .عمى المترجـ, فتدخل ذكاء أبي سفياف ليزيل ىذ

 

                                                           

 . 1/8صحيح البخارؼ,  (1)
 بكسر السيف الميممة, كتخفيف الجيـ .  (*)
 . 11/325لساف العرب,  (2)
 . 3/136مقاييس المغة,  (3)
 . 1/60منار القارؼ شرح مختصر صحيح البخارؼ,  (4)
 . 140 :سكرة آؿ عمراف, اآلية (5)
 . 1/76إرشاد السارؼ إلى صحيح البخارؼ,  ( 6)
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كرد ىذا المكضع في نفس  المكضع الثاني: "َكَكاَف ِىَرْقُل َحز اًء َيْنُظُر ِفي النُُّجكـِ" .
َكَكاَف ِىَرْقُل الحديث الذؼ كرد فيو المكضع  السابق, ككاف ىذه المرة عمى لساف ابف الناظكر: "

ـْ ِحيَف َسَألُ َحز اًء َيْنُظُر ِفي النُُّجكـِ,  كُه: ِإنِّي َرَأْيُت الم ْيَمَة ِحيَف َنَظْرُت ِفي النُُّجكـِ َمِمَؾ الِخَتاِف َفَقاَؿ َلُي
( كاىن ا يخبر عف المغيبات. َحز اءً . كقد عمق عمى ىذا مصطفى البغا, بقكلو: ")(1) َقْد َظَيَر"

ـِ) ظير سمطاف الذيف  (, أؼُمْمؾَ ( كفي ركاية )َمِمَؾ الِخَتافِ ( يتكيف مف أحكاليا. )َيْنُظُر ِفي النُُّجك
كالحّزاء كما كرد في المساف يقاؿ: , (2)"يختتنكف كالختاف قطع قمفة الذكر ككاف الركـ ال يختتنكف 

ِو َكَتْقِديِرِه َفُرب َما َأصاب  ... "ِلم ِذؼ َيْنُظُر ِفي النُُّجكـِ َحز اٌء, أَلنو َيْنُظُر ِفي النُُّجكـِ كَأحكاميا ِبَظنِّ
ِو. ُيَقاُؿ: َحَزْكُت الشيَء ِىَرقل: َكاَف َحز   ُرىا ِبَظنِّ اء؛ الَحز اُء كالَحاِزؼ: ال ِذؼ َيْحُزُر اأَلشياء كيَقدِّ
 .(3) َأْحُزكه كَأْحِزيو"

ثـ يفسر المفع  ككأف ابف الناظكر أراد أف يثير في نفس السامع شيئ ا مفاده, ما الحّزاء ؟
ر فالجممة التفسيرية ىنا ال يمكف أف تككف عممية  النُُّجكـِ(,َيْنُظُر ِفي ) :أؼ ؛بالجممة المفسِّ
( َحز اءً إنما ىي عبارة عف حركة بنائية تراكمية, أظيرت المعنى الحقيقي لمػ), (َحز اءً استبداليو لمػ)

فالعبلقة , (4) : "ىي الفضمة الكاشفة لحقيقة ما تميو"ذؼ أخبرنا بو ابف ىشاـ حينما قاؿكىذا ال
( يحتاج لما يكضحو كىذا ما فعمو ابف َحز اءً عبلقة تكضح إبياـ حيث إف  المفع ) الداللية ىنا
 الناظكر .

"َفَأما الناطكر َفَمْيَس  :ىػ( 321كالناظكر في المغة فيي كممة آرامية, قاؿ ابف دريد)ت 
 , َأال ترػ َأنيـ َيُقكُلكَف بعربي, ِإن َما ُىَك كممة مف َكبَلـ أىل السَكاد, أِلَف الن َبط يقمبكف الظ اء طاء 

ن َما الناطكر الناظكر ِباْلَعَرِبي ِة فقمبكا الظ اء طاء . كالناظكر: اأْلميف,  َبْرطم ة, َكَتْفِسيره: اْبف الظل, َكاِ 
: ")الن اِطُر( َك )الن اُطكُر( َحاِفُع اْلَكْرـِ, ىػ( إلى القكؿ 666كذىب الرازؼ)ت . (5)َكَأصمو مف الّنظر"

                                                           

 . 1/8, صحيح البخارؼ  (1)
 . المصدر السابق, نفسو (2)
 . 14/175, لساف العرب (3)
 . 446/ 2مغني المبيب, ( 4)
 –رمزؼ منير بعمبكي, دار العمـ لممبلييف  :, جميرة المغة, تحقيقأبك بكر دمحم بف الحسف بف دريد األزدؼ (5)

 . 2/760 ـ,1987, 1بيركت, ط
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تعني  ن ياأك  ,. كأما معناىا فػ "كممة )الناطكر( مف المعّرب(1)َجْمُع )الن اِطُركَف( َك )الن َكاِطيُر("َكالْ 
حافع النخل كالشجر, كقد استدؿ عمى ككنيا عربية األصل بما ذكره األصمعي أف المقابل 

 . (2)العربي ليذه الكممة ىك "الناظكر" بالظاء كالكاقع أف الظاء العربية يقابميا طاء في اآلرامية"
كؿ في كتاب صحيح كرد ىذا الق: )ِبْئَسَما َعَدْلُتُمكَنا ِبالَكْمِب َكالِحَماِر(, المكضع الثالث

في جكابيا عمى سؤاؿ, أيقطع  -رضي هللا عنيا -البخارؼ, عمى لساف أـ المؤمنيف عائشة 
)َلَقْد َرَأْيُتِني َكَرُسكُؿ ِبْئَسَما َعَدْلُتُمكَنا ِبالَكْمِب َكالِحَمار" :حيث َقاَلْت  ؟الصبلة المرأة كالحمار كالكمب

 ِ ـَ َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو  -ّللا  ُيَصمِّي َكَأَنا ُمْضَطِجَعٌة َبْيَنُو َكَبْيَف الِقْبَمِة, َفِإَذا َأَراَد َأْف َيْسُجَد َغَمَز  -َكَسم 
, َفَقَبْضُتُيَما( فأنكرت أـ المؤمنيف عمى السائل, الربط بيف المرأة, كالكمب, كالحمار في , (3) "ِرْجَمي 
ْيُتُمكَنا, كلعّل السائل حيف سأؿ أراد "َأف  اْلَمْرأََة َتْفِتُف, "ِبْئَسَما َعَدْلُتُمكَنا"؛  :حكـ كاحد بقكليا َأْؼ َسك 

بَلُة َكَتْفُسدَ  ُش اْلِفْكُر ِفي َذِلَؾ َحت ى َتْنَقِطَع َعَمْيِو الص   َفَمم ا َكاَنْت َكاْلِحَماَر َيْنَيُق, َكاْلَكْمَب ُيَركُِّع َفُيَشك 
ْطِع َجَعَمَيا َقاِطَعة  َكَما َقاَؿ ِلْمَماِدِح َقَطْعت ُعُنَق َأِخيؾ؛ َأْؼ َفَعْمت ِبِو ِفْعبل  َىِذِه اأْلُُمكُر آِيَمة  إَلى اْلقَ 

, فتجيبو أـ المؤمنيف بمكقف كاف يحدث معيا بشكل (4)ُيَخاُؼ َىبَلُكُو ِمْنُو َكَمْف ُقِطَع ُعُنُقُو"
ِ  متكرر, ـَ  َصم ى ّللا ُ  -"َلَقْد َرَأْيُتِني َكَرُسكُؿ ّللا  ُيَصمِّي َكَأَنا ُمْضَطِجَعٌة َبْيَنُو َكَبْيَف الِقْبَمِة,  -َعَمْيِو َكَسم 

, َفَقَبْضُتُيَما" كانت ُمْضَطِجَعٌة  ن ياأكيدؿ كبلـ عائشة عمى  (5) َفِإَذا َأَراَد َأْف َيْسُجَد َغَمَز ِرْجَمي 
ـَ  -معترضة قبمة النبي , كغمزىا عند السجكد داللة عمى ضيق يصمي -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

المكاف كأقداميا ممتدة في مكضع سجكده, فكاف إذا أراد السجكد, غمزىا فتكف قدمييا فيسجد في 
يل مكضعيما, كاستخدامو لمغمز بالقدـ ككسيمة تنبيو, يدؿ عمى أف الحدث كاف في سكاد الم

 - ارضي هللا عني – أنكر ابف عباسشعار أك تنبيو أخرػ, كقد إكظممتو, إذ لـ تصمح أؼ كسيمة 
أف يتـ مساكاة امرأة مسممة في الفعل بالكمب كالحمار, فعف الحسف العرني, "قاؿ: ذكر عند ابف 

                                                           

 :, تحقيق5زيف الديف أبك عبد هللا دمحم بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازؼ, مختار الصحاح, ط  (1)
 . 277 :ـ, ص1999يكسف الشيخ دمحم, المكتبة العصرية, الدار النمكذجية, بيركت, 

ـ, 2003محمكد فيمى حجازؼ, أسس عمـ المغة العربية, دار الثقافة غريب لمطباعة كالنشر, القاىرة,  (2)
 . 215ص:

 . 1/108, صحيح البخارؼ  (3)
زيف الديف أبك الفضل عبد الرحيـ بف حسف العراقي, طرؽ التثريب في شرح التقريب, دار إحياء التراث,  (4)

 . 2/391بيركت, لبناف, 
 . 1/108, صحيح البخارؼ  (5)
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, (1) عباس: يقطع الصبلة الكمب كالحمار كالمرأة. قاؿ: بئسما عدلتـ بامرأة مسممة كمب ا كحمار ا"
كفي ىذا كبلـٌ كثير
ِبْئَسَما َعَدْلُتُمكَنا ِبالَكْمِب ر الفاعل المضمر, ), كلكف ما يخص دراستنا مفس(2)

بئس ىك شيئ ا, أك ساء ىك شيئ ا, معادلتكـ لنا بالكمب كالحمار, فجاءت )ما( مفسرة  (َكالِحَمارِ 
 لممحذكؼ منكرة ما بعدىا .

 : الدالالت العامة لمحديث
 :نستنبط مف الحديث السابق

 إلى النائـ ال تكره . الصبلة -
المرأة ال ُتبِطل صبلة َمف صّمى إلييا, أك مّرت بيف يده كما ذىب إليو مالؾ كأبك "أف  -

حنيفة كالشافعي كغيرىـ مف جميكر السمف كالخمف, لكف يكره عند خكؼ الفتنة بيا 
 .(3) كاشتغاؿ القمب بالنظر إلييا"

 جكاز الصبلة عمى الفراش الثابت, بشركط . -
ثناء الصبلة ال يبطميا, "كال عجب إْف كاف ُيشير أف لمس المرأة دكف شيكة, كلمضركرة أ -

 .(4) إلى عدـ َنْقِض مّسِ المرأة"

, َقاَؿ: َأْخَبَرِني ُعْرَكُة  :المكضع الرابع ـُ ْبُف َناِفٍع, َأْخَبَرَنا ُشَعْيٌب, َعِف الزُّْىِرؼِّ َثَنا الَحَك َحد 
ـ  َحِبيَبَة ِبْنَت َأِبي ُسْفَياَف, َأْخَبَرتْ  َبْيِر, َأف  َزْيَنَب ِبْنَت َأِبي َسَمَمَة, َأْخَبَرْتُو: َأف  ُأ َقاَلْت:  ن ياأَيا: ْبُف الزُّ

, َلْسُت َلَؾ َيا رَ  ـْ ِ, اْنِكْح ُأْخِتي ِبْنَت َأِبي ُسْفَياَف, َفَقاَؿ: )َأَكُتِحبِّيَف َذِلِؾ(, َفُقْمُت: َنَع ُسكَؿ ّللا 
)ِإف  َذِلِؾ اَل  :-َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ -, َكَأَحبُّ َمْف َشاَرَكِني ِفي َخْيٍر ُأْخِتي, َفَقاَؿ الن ِبيُّ (5)ِبُمْخِمَيةٍ 

ّـِ َسَمَمَة(, قُ يَ  ُث َأن َؾ ُتِريُد َأْف َتْنِكَح ِبْنَت َأِبي َسَمَمَة؟ َقاَؿ: )ِبْنَت ُأ , ِحلُّ ِلي(. ُقْمُت: َفِإن ا ُنَحد  ـْ ْمُت: َنَع
ـْ َتُكْف َرِبيَبِتي ِفي َحْجِرؼ َما َحم ْت ِلي,  ن ياأَفَقاَؿ: )َلْك  َضاَعِة,اَلْبَنُة َأِخي ِمَف  إن ياَل َأْرَضَعْتِني  الر 

                                                           

 . 3/22ـ, 1995لقاىرة, أحمد دمحم شاكر, دار الحديث, ا :أحمد بف دمحم بف حنبل, المسند, تحقيق (1)
 , كما بعدىا .2/391طرؽ التثريب في شرح التقريب,  (2)
 . 1/407إرشاد السارؼ لشرح صحيح البخارؼ,  (3)
 . 2/119فيض البارؼ عمى صحيح البخارؼ,  (4)

ـُ امرأَة  :أؼ (5) ْكجات َغْيِرؼ, َقاَؿ: َكَلْيَس ِمْف َقْكِلِي ـْ َأِجْدَؾ خاِلي ا ِمَف الز  ْكج. كَخبل الرجُل َل ُمْخِمية ِإذا َخَمْت ِمَف الز 
ـُ ِفيِو. لساف العرب,   . 14/238كَأْخَمى: َكَقَع ِفي َمْكِضٍع خاٍؿ اَل ُيزاَح
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( َقاَؿ ُعْرَكُة, كُثَكْيَبُة َمْكاَلٌة أِلَِبي َلَيٍب: (1)َكَأَبا َسَمَمَة ُثَكْيَبةُ  , َفبَل َتْعِرْضَف َعَمي  َبَناِتُكف  َكاَل َأَخَكاِتُكف 
م ا َماَت َأُبك َلَيٍب ُأِرَيُو َبْعُض , َفمَ -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ -َكاَف َأُبك َلَيٍب أَْعَتَقَيا, َفَأْرَضَعِت الن ِبي  

ـْ َغْيَر َأنِّي ُسِقيُت ِفي ىَ  ـْ َأْلَق َبْعَدُك ِذِه أَْىِمِو ِبَشرِّ ِحيَبٍة, َقاَؿ َلُو: َماَذا َلِقيَت؟ َقاَؿ َأُبك َلَيٍب: َل
 . (2)ِبَعَتاَقِتي ُثَكْيَبَة"

كالمفعكؿ كالمعطكؼ أك كيرػ الباحث أف البنية لمجممة التفسيرية الخبرية مف الفعل 
أراد أف يخبرنا أنو كأبا سممة  -صمى هللا عميو كسمػـ  –المفعكؿ معو, جاءت لتدؿ عمى أف النبي 
أف يتزكج مف ابنة أخيو في  –صمى هللا عميو كسمػـ  –أخكة في الرضاعة كىذا ما ال يجيز لمنبي 

مة أمر ا أال)َتْعِرْضَف َعَمي  َبَناِتُكف  بعد ىذه الجم –صمى هللا عميو كسمػـ  –الرضاعة ثـ ُيعقب النبي 
( كجاءت الفضل المضارع مبني ا عمى السككف؛ التصالو بنكف النسكة اتصاال  مباشر ا .  َكاَل َأَخَكاِتُكف 

 "َعْف َعْبِد الر ْحَمِف ْبِف َأِبي َبْكٍر َرِضَي ّللا ُ َعْنُيَما, َأف  َأَبا َبْكٍر َتَضي فَ  :المكضع الخامس
, -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ -َأْضَياَفَؾ, َفِإنِّي ُمْنَطِمٌق ِإَلى الن ِبيِّ  (3)َرْىط ا, َفَقاَؿ ِلَعْبِد الر ْحَمِف: )ُدكَنؾَ 

ـْ ِبَما ِعْنَدُه, َفَقاَؿ: اْطعَ  ـْ َقْبَل َأْف َأِجيَء(, َفاْنَطَمَق َعْبُد الر ْحَمِف َفَأَتاُى ُمكا, َفَقاُلكا: َأْيَف َفاْفُرْغ ِمْف ِقَراُى
,  َربُّ َمْنِزِلَنا, َقاَؿ: اْطَعُمكا, َقاُلكا: َما َنْحُف ِبآِكِميَف َحت ى َيِجيَء َربُّ َمْنِزِلَنا, َقاَؿ: اْقَبُمكا َعن ا ـْ ِقَراُك

ـْ َتْطَعُمكا َلَنْمَقَيف  ِمْنُو, َفَأَبْكا, َفَعَرْفُت َأن ُو َيجِ  ْيُت َعْنُو, َفَقاَؿ:  (4)دُ َفِإن ُو ِإْف َجاَء َكَل , َفَمم ا َجاَء َتَنح  َعَمي 
ـ  َقاَؿ: )َيا َعْبَد الر ْحَمِف(, َفَسَكتُّ  , ُث , َفَأْخَبُركُه, َفَقاَؿ: )َيا َعْبَد الر ْحَمِف(, َفَسَكتُّ ـْ , َفَقاَؿ: َما َصَنْعُت

ِتي َلم ا ِجْئَت(, َفَخَرْجُت, َفُقْمُت: َسْل َأْضَياَفَؾ, َفَقاُلكا: )َيا ُغْنَثُر, َأْقَسْمُت َعَمْيَؾ ِإْف ُكْنَت َتْسَمُع َصكْ 
ِ اَل َنْطَعُمُو , َقاؿَ َصَدَؽ, َأَتاَنا ِبوِ  ِ اَل َأْطَعُمُو الم ْيَمَة(, َفَقاَؿ اآلَخُركَف: َكّللا  : )َفِإن َما اْنَتَظْرُتُمكِني, َكّللا 

ـْ َأَر ِفي ؟ َىاِت  َحت ى َتْطَعَمُو, َقاَؿ: )َل ـْ ـَ اَل َتْقَبُمكَف َعن ا ِقَراُك ؟ ِل ـْ , َما َأْنُت ـْ رِّ َكالم ْيَمِة, َكْيَمُك الش 
ِ, اأُلكَلى ـِ ّللا  ْيَطاِف, َفَأَكَل َكَأَكُمكا" (5)َطَعاَمَؾ(, َفَجاَءُه, َفَكَضَع َيَدُه َفَقاَؿ: ِباْس  . (6)ِلمش 

 

                                                           

ُثَكْيَبُة جارية أبي ليب عمو, مع عمو حمزة, كمع أبي سممة بف عبد األسد المخزكمي, رضي هللا عنيما .  (1)
 . 1/49سير أعبلـ النببلء, 

 . 7/67. 7/11.  7/9صحيح البخارؼ,   (2)
 خذىـ كالزميـ .  (3)
 يغضب . ( (4
 كأقسـ أف ال يأكل . ,الكممة األكلى التي تكمـ بيا( (5
 . 8/33صحيح البخارؼ, ( (6
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 :مفردات الحديث
"َغْنَثُر ِباْلَغْيِف ُمْعَجَمة  َكِبالث اِء اْلُمَثم َثِة. فالَعْنَتر الذَُّباُب  :ىػ( 388)غنثر( قاؿ الخطابي)ت 

شب َيُو بالذَُّباب َتْحِقير ا َلُو كَتْصِغير ا لقدره"
"غنثر: ك"الغنثرة"  :ىػ( 515. كقاؿ ابف الَقط اع)ت (1)

"َأُبك بكر َرِضي هللا َتَعاَلى َعنُو سب  اْبنو عبد  :. كقاؿ الزمخشرؼ (2)شرب الماء مف غير شيكة"
ـ( العنتر الذَُّباب اأْلَْزَرؽ شبيو ِبِو تحقير ا  ,َيا عنتر :َفَقاؿَ  ,الر ْحَمف كركػ غنثر كغنثر )ِباْلَفْتح َكالض 

ِلَؾ مف كالغنثر مف الغثارة َكِىي اْلَجْيل َكقيل ُىَك مف الفنثرة َكِىي شرب الَماء مف غير َعطش َكذَ 
"َقاَؿ َأُبك بكر اِلْبِنِو َيا غنثر َيْعِني َيا َجاِىل كالغثارة  :ىػ( 579. كقاؿ ابف الجكزؼ )ت (3)اْلحمق"

كعند ابف منظكر "َرُجٌل أَْغَثر: َأحمق. كالُغْنَثر: الث ِقيُل الَكِخـ, ُنكُنُو  (4)اْلَجْيل ُيَقاؿ رجل غثر"
ىػ( "يا َغْنَثُر, كجعفٍر كُجْنَدٍب كُقْنُفٍذ: َشْتـٌ, أؼ: يا جاىُل,  817كعند الفيركزآبادػ )ت  (5)َزاِئَدٌة"

" ـُ أك أحمُق, أك َثقيُل أك َسفيُو, أك َلئي
. كيرػ الباحث أف )عنثر( ىنا لفع أفاد الشتـ كالتكبيخ, (6)

كليس المقصكد منو اإلىانة أك التقميل مف الشأف, إنما مف باب المعاتبة عمى التقصير في أداء 
 الكاجب المنكط منو .

 : فقو الحديث 
"ينبغي استعماؿ أحسف األخبلؽ لمضيف, كترؾ الضجر لكى تنبسط نفسو, كال تنقبض 
كتسقط المؤنة كالرقبة خشية أف يظف أف الضجر كالغضب مف أجمو, فمذلؾ مف أدب اإلسبلـ كما 

كل معيـ آثر األكل يثبت المكدة, أال ترػ أف الصديق لما رأػ إبائة أضيافو مف األكل حتى يأ
نما حممو عمى الحمف  أنو استنقص ابنو كأىمو في القياـ ببر  –كهللا أعمـ  -معيـ كحنت نفسو, كا 

                                                           

عبد الكريـ إبراىيـ العزباكؼ,  :( أبك سميماف حمد بف دمحم بف إبراىيـ الخطابي, غريب الحديث لمخطابي, تحقيق(1
 . 2/6ـ, 1982, دمشق, دار الفكر

ـ, 1942, 1أبك القاسـ عمي بف جعفر بف عمي السعدؼ, كتاب األفعاؿ, دار المعارؼ العثمانية, ط (2)
2/445. 

عمي دمحم  :, تحقيق2الفائق في غريب الحديث كاألثر, ط, أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد الزمخشرؼ  (3)
 . 3/33البجاكؼ, كدمحم أبك الفضل إبراىيـ, دار المعرفة, لبناف, 

عبد المعطي أميف  :جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم الجكزؼ, غريب الحديث, تحقيق (4)
 . 2/164ـ, 1985القمعجي, دار الكتب العممية, بيركت, 

 . 5/8لساف العرب  (5)
مكتب تحقيق التراث في  :, تحقيق1اىر دمحم بف يعقكب الفيركزآبادػ, القامكس المحيط, طمجد الديف أبك ط (6)

 . 1/452ـ, 2005مؤسسة الرسالة, مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت, لبناف, 
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أضيافو, كاشتد عميو تأخير عشائيـ إلى ذلؾ الكقت مف الميل, فمحقو ما يمحق البشر مف 
برِّىـ إسعاؼ  الغضب, ثـ لـ يسعو مخالفة أضيافو لما أبكا مف األكل دكنو, فرأػ أف مف تماـ

 –صمى هللا عميو كسمػـ  –, كأخذ في ذلؾ ما كرد عف النبي (1)رغبتيـ كترؾ التمادؼ في الغضب"
ِ اَل ُيَباَرُؾ َلَنا, َأَتْيَنا الن ِبي   َنْسَتْحِمُمُو َفَحَمَف َأْف اَل َيْحِمَمَنا,  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ -"َقاَؿ َبْعُضَنا: َكّللا 

ـ   ,  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـَ -َحَمَمَنا, َفاْرِجُعكا ِبَنا ِإَلى الن ِبيِّ ُث ـْ َفُنَذكُِّرُه, َفَأَتْيَناُه َفَقاَؿ: " َما َأَنا َحَمْمُتُك
 ِ نِّي َكّللا  , َكاِ  ـْ َخْير ا ِمْنَيا, ِإال   اَل َأْحِمُف َعَمى َيِميٍف, َفَأَرػ َغْيَرَىا -ِإْف َشاَء ّللا ُ  -َبِل ّللا ُ َحَمَمُك

, (2)" -َأْك: َأَتْيُت ال ِذؼ ُىَك َخْيٌر َكَكف ْرُت َعْف َيِميِني  -َكف ْرُت َعْف َيِميِني َكَأَتْيُت ال ِذؼ ُىَك َخْيٌر 
يعنى المقمة األكلى  :"ككاف مذىبو اختيار الكفارة بعد الحنث. كقكلو: )بسـ هللا األكلى لمشيطاف(

إخزاء لمشيطاف؛ ألنو ىك الذػ حممو عمى الحمف, كسكؿ لو أف ال يأكل مع أضيافو, كبالمقمة 
 . (3)األكلى كقع الحنث كبيا كجبت الكفارة"

كمما تجدر اإلشارة إليو أف البنية التركيبية لمجممة التفسيرية الخبرية, مف الفعل كالفاعل 
تأكيد مكقف, كصدؽ كبلـ عبد الرحمف بف أبي بكر الصديق    كشبو الجممة, جاءت لتدؿ عمى

 . -رضى هللا عنيما–
ـٍ, َيْشَيُد : المكضع السادس ـُ اْمِرٍغ ُمْسِم ـَ: " اَل َيِحلُّ َد ِ َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم  "َقاَؿ َرُسكُؿ ّللا 

ِ, ِإال  بِ  ِإْحَدػ َثبَلٍث: الن ْفُس ِبالن ْفِس, َكالث يُِّب الز اِني, َكالَماِرُؽ ِمَف َأْف اَل ِإَلَو ِإال  ّللا ُ َكَأنِّي َرُسكُؿ ّللا 
يِف الت اِرُؾ ِلْمَجَماَعِة "  . (4)الدِّ
 :مفردات الحديث

)ال يحل دـ امرغ مسمـ(؛ أؼ ال يحل إراقة كىدر دـ أؼ  مسمـ, كىك كناية عف قتمو كال 
 يرؽ دمو, إال بالشركط الكاردة .

ـْ ِفيَيا َأف  الن ْفَس ِبالن ْفِس﴾ َمِف َيقتل  :أؼ ؛(5))الن ْفُس ِبالن ْفِس( قاؿ تعالى: ﴿َكَكَتْبَنا َعَمْيِي
ِ  لكافر, كالمرتد, كالمحارب؛ لقكؿ ُيقتل, فالنفس بالنفس, كيستثنى منيا: نفس ا َصم ى -َرُسكُؿ ّللا 

                                                           

 . 9/314شرح صحيح البخارؼ البف بطاؿ   (1)
 . 1/128صحيح البخارؼ,  (2)
 . 9/315شرح صحيح البخارؼ البف بطاؿ,   (3)
 . 9/5صحيح البخارؼ,  (4)
 . 45 :سكرة المائدة, اآلية (5)
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ـَ  ـٌ ِبَكاِفٍر" :-هللُا َعَمْيِو َكَسم  "اَل ُيْقَتُل ُمْسِم
ـْ  :. " َكاْلُمَراُد ِباْلَجَماَعةِ (1) ن َما ِفَراُقُي َجَماَعُة اْلُمْسِمِميَف, َكاِ 

ْجَماِع ِفي َحقِّ الر ُجِل" َباَحِة َدِمِو ِباإْلِ يِف َكُىَك َسَبٌب إِلِ ِة َعْف الدِّ  . (2)ِبالرِّد 
 :(3)ما يستفاد مف الحديث

 المسمـ مف ذكر كأنثى, كصغير ككبير, بغير حق. تحريـ قتل -1
ا رسكؿ هللا( كأتى بما  -2 أف مف أتى بالشيادتيف )شيادة أف ال إلو إال هللا كأف  محمد 

تقتضيانو كابتعد عّما يناقضيما, فيك المسمـ. محـر الدـ كالماؿ كالعرض, لو ما لممسمميف, كعميو 
 ما عمييـ.
ث أك بعضيا, كأف مف فعل شيئ ا منيا, استحق عقكبة تحريـ فعل ىذه الخصاؿ الثبل -3

ا, فدمو ىدر.  القتل, إما كفر ا, أك حد 
الثيب, يراد بو المحصف, كىك مف جامع كىك ُحرٌّ مكمٌف, في نكاح صحيح, سكاء  -4

 أكاف رجبل  أـ امرأة  . فإذا زنا, فعقكبتو الرجـ بالحجارة حتى يمكت.
ا عدكان   -5  ا؛ فيك مستحق لمقصاص بشركطو.أف مف قتل معصكم ا عمد 

: قتل األكؿ سبلمة  كيرػ الباحث أف خص  ىذه األصناؼ الثبلثة بإراقة الدـ يرجع إلى أف 
لؤلبداف إْذ إف  فاعميا يعمد إلى نفس معصكمة, فيزىقيا عدكان ا كظمم ا. كقتل الثاني سبلمة 

باإلحصاف, كأعف فرجو بالنكاح, كقتل لؤلعراض, إَذ إن و يمارس فاحشة الزنا كقد َمف  هللا عميو 
 ال خير في بقاء مف ذاؽ حبلكة اإليماف, ثـ نكص عمى عقبيو . الثالث سبلمة لؤلدياف, إذْ 

 
 
 
 
 
 

                                                           

دمحم فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب  :ابف ماجو أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني, سنف ابف ماجو, تحقيق (1)
 . 2/887العربية, 

 . 2/217إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ  (2)
دمحم صبحي  :, تحقيق10عبد هللا بف عبد الرحمف بف صالح آؿ بساـ, تيسير العبلـ شرح عمدة األحكاـ, ط (3)

 . 639ـ, ص: 2006بف حسف حبلؽ, مكتبة الصحابة, الشارقة, 
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 كداللتيا . حرؼ تفسيرما كاف منيا ب -المبحث الثاني        
 . الجممة التفسيرية المقركنة بحرؼ التفسير )أْف(داللة  -المطمب األكؿ 

 التفسير)أف( كالمصّدرة بفعل ماٍض: حرؼالجممة التفسيرية المقركنة بأكاًل: 
َؿ َما : المكضع األكؿ ـ  َكاَف َأك  ؟ ُقْمُت: ُىَك ِفيَنا ُذك  َسَأَلِني َعْنُو َأْف َقاَؿ:"ُث ـْ َكْيَف َنَسُبُو ِفيُك

التفسيرية الـز المعنى, , ىذا أكؿ سؤاؿ كجيو ىرقل ألبي سفياف, أفادت الجممة الخبرية (1)َنَسٍب"
كجاءت جممة, أف قاؿ زيادة عمى المبنى, كأؼ زيادة عمى المبنى تككف زيادة في المعنى, فكأف 
أبا سفياف أراد أف يخبر السامع حرفي ا بالحكار الذؼ دار بينو كبيف ىرقل الركـ, بإثبات كل جممة 

 لقائميا .
صاحب نسب عظيـ, فالتنكيف  وأن   :يف؛ أؼكجكاب أبي سفياف, ُىَك ِفيَنا ُذك َنَسٍب, بالتنك 

ـْ ِفي اْلِقَصاِص َحَياة  ﴿لمتعظيـ كقكلو تعالى:  فيك ذك نسب رفيع, , (3)عظيمٌة" :؛ أؼ(2)﴾َكَلُك
كأصل عريق في قكمو ألّنو مف بني ىاشـ ذركة قريش, كأكرميا نسب ا كحسب ا, كحسب ا في ذلؾ قكلو 

ـَ  - هللا اصطفى مف كلد إبراىيـ إسماعيل, كاصطفى مف كلد  " إف   -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
ني ىاشـ, كاصطفاني إسماعيل بني كنانة, كاصطفى مف بني كنانة قريش, كاصطفى مف قريش ب

, فيك مف تمؾ األسرة الياشمية التي عرفت منذ الجاىمية بكريـ الخصاؿ, كمف (4)مف بني ىاشـ "
َصم ى ّللا ُ  -هللا تعالى مف سفاح الجاىمية, كما قاؿ ذلؾ النسب الطاىر الشريف, الذؼ صانو 

ـَ   .(5): "إني خرجت مف نكاح كلـ أخرج مف سفاح "-َعَمْيِو َكَسم 
(المكضع الثاني كرد ىذا الحديث في حادثة  (6)": "َحت ى َطِفَق ُيِشيُر ِإَلْيَنا: )َأْف َقْد َفَعْمُتف 

ـَ  -مرض النبي  رضي هللا  -كالحديث مف البخارؼ ".... كَكاَنْت َعاِئَشُة  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
ُث: َأف  الن ِبي   - عنيػا ـَ  -ُتَحدِّ َقاَؿ, َبْعَدَما َدَخَل َبْيَتُو َكاْشَتد  َكَجُعُو: )َىِريُقكا  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

                                                           

 . 1/8صحيح البخارؼ,   (1)
 . 179 :سكرة البقرة, اآلية  (2)
 . 1/75إرشاد السارؼ لشرح صحيح البخارؼ,   (3)
بشار  :سنف الترمذؼ, تحقيق -دمحم بف عيسى بف َسْكرة بف مكسى بف الضحاؾ, الترمذؼ, الجامع الكبير   (4)

 ـ .1998عكاد معركؼ, دار الغرب اإلسبلمي, بيركت, 
 . 1/58منار القارؼ شرح مختصر صحيح البخارؼ,   (5)
 . 1/50صحيح البخارؼ,   (6)
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ـْ ُتْحَمْل َأْكِكَيُتُيف  َعَمي  ِمْف َسْبِع ِقرَ  ٍب, َل
, َلَعمِّي أَْعَيُد ِإَلى الن اِس( َكُأْجِمَس ِفي ِمْخَضٍب ِلَحْفَصَة, (1)

ـَ  -َزْكِج الن ِبيِّ  ـ  َطِفْقَنا َنُصبُّ َعَمْيِو ِتْمَؾ, َحت ى َطِفَق ُيِشيُر ِإَلْيَنا:  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم  َأْف َقْد »ُث
ـ  َخَرَج ِإَلى الن اِس"«. َفَعْمُتف    . (2) ُث

المتكمـ كالمخاطبيف  كيرػ الباحث أف مجيء الجممة التفسيرية ىنا لزكم ا لمفائدة, حيث إف  
 لتقكية المعنى كتككيده .يعممكف أنيـ فعمكا ذلؾ, فجاءت الجممة 

كالفعل ")َطِفَق( الط اُء َكاْلَفاُء َكاْلَقاُؼ َكِمَمٌة َصِحيَحٌة. َيُقكُلكَف: َطِفَق َيْفَعُل َكَذا, َكَما ُيَقاُؿ: 
كَىا َعَمي  َفَطِفَق َمْسًحا ﴿ :, َقاَؿ َتَعاَلى(4)"ِمْف َأفعاؿ اْلُمَقاَرَبِة" , كىك(3)َظل  َيْفَعُل" كِؽ ُردُّ ِبالسُّ
 .(5)﴾َكاأْلَْعَناؽِ 

 :المعنى العاـ لمحديث
َصم ى  -أؼ جعل  جعمنا)نصب عميو مف تمؾ القرب( السبع)حتى طفق(؛"كقد تفتح أؼ 

)يشير إلينا أف قد فعمتّف( ما أمرتكف بو مف إىراؽ الماء مف القرب المذككرة,  -ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم ـَ 
نما فعل ذلؾ ألف الماء البارد في بعض األمراض ترّد بو القّكة كالحكمة في عدـ حّل األككية  ؛كا 

  .  (6)كصفائو لعدـ مخالطة األيدؼ" ,لككنو أبمغ في طيارة الماء
ثنا رسكُؿ هللا  " المكضع الثالث: جاِؿ,  -صمى هللا َعَمْيِو َكسمـ  -حد  َحِديث ا َطكيبل  عِف الد 

ثَنا فكاَف ِفيما  باِخ  :بِو, أْف قاؿَ حد  ـٌ عمْيِو أْف َيْدُخَل ِنقاَب المِديَنِة, َبْعَض السِّ اُؿ كْىَك ُمَحر  ج  يأِتي الد 
أْشَيُد أن َؾ  :ال ِتي بالَمِديَنِة, فَيْخُرُج إلْيِو َيْكَمِئٍذ رُجٌل ُىَك َخْيُر الن اِس أْك ِمْف َخْيِر الن اِس, فَيُقكؿُ 

جاُؿ؛ ال ِذؼ َحدث اؿُ  -صمى هللا َعَمْيِو َكسمـ  -َنا عْنَؾ رسكُؿ هللا الد  ج  أرأْيَت إْف  :َحديَثُو فَيُقكُؿ الد 
كَف ِفي األمِر ؟ فَيُقكُلكفَ  ـ  أْحَيْيُتُو َىْل َتُشكُّ ـ  ُيْحييِو, فَيُقكؿُ  ,الَ  :قَتْمُت ىَذا ُث ِحيَف ُيْحييِو َما  :َفَيْقُتُمُو ُث

, فَيُقكؿُ  ُكْنُت َقطُّ أَشد  َبِصيَرة   اُؿ أْقُتُمُو َفبل اسم ُط َعَمْيوِ  :منِّي اْلَيْكـَ ج  . كرد ىذا الحديث في (7)"الد 

                                                           

قاء َأك الِكعاء. َكَقْد َأكَكيُتو بالِككاء ِإيكاء ِإذا َشَدْدُتُو . لساف العرب,  الِككاء: كلُّ َسْير َأك َخْيٌط ُيَشدُّ  (1) ـُ السِّ ِبِو َف
15/405 . 
 . 1/50صحيح البخارؼ,  (2)
 . 3/413مقاييس المغة,  (3)
 . 10/225لساف العرب,  (4)
 . 33 :اآلية ,سكرة ص (5)
 . 1/275إرشاد السارؼ إلى شرح صحيح البخارؼ,  (6)
 . 3/22صحيح البخارؼ,  (7)
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ـَ  -باب ال يدخل المدينة الدجاؿ, إذ كصف فيو النبي  ألصحابو خط سير -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
مستأنفة َكاَف اْلَقاِئل َيُقكؿ: ِإذا ")ينزؿ( جمَمة :الدجاؿ, كأف مكة كالمدينة محرمة عميو, كأما َقْكلو

يف: جمع سبَخة, َكِىي  ُخكؿ َعَمْيِو َحَرام ا َفكيف يفعل؟ َقاَؿ ينزؿ بعض السباخ, ِبَكْسر السِّ َكاَف الدُّ
اأَلْرض ال ِتي تعمكىا الممكحة, َمْعَناُه: ينزؿ َخارج اْلَمِديَنة عمى َأرض سبَخة مف سباخ اْلَمِديَنة. 

اؿ"َقْكلو: )َفيخر  ج   .(1)ج ِإَلْيِو( َأؼ: ِإَلى الد 
ثَنا بِو أْف قاَؿ( كقد أفادت البنية التركيبية لمجممة التفسيرية في ىذا المكضع إنساب  ,)حد 

ثبات القكؿ لصاحبو, كىك النبي  ـَ  -كا   . -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
ـَ َصم ى  -َفَمم ا ُسرَِّؼ َعْف َرُسكِؿ : "المكضع الرابع َكُىَك َيْضَحُؾ, َفَكاَف  -ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

َؿ َكِمَمٍة  ـَ ِبَيا, َأْف َقاَؿ ِليَأك  ي: ُقكِمي ِإَلى َتَكم  : )َيا َعاِئَشُة اْحَمِدؼ ّللا َ, َفَقْد َبر َأِؾ ّللا ُ(, َفَقاَلْت ِلي ُأمِّ
 ِ ـَ  -َرُسكِؿ ّللا  ِ, اَل َأُقكـُ ِإَلْيِو, َكاَل َأْحَمُد ِإال  ّللا َ, َفَأْنَزَؿ ّللا ُ َفقُ  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم  ْمُت: اَل َكّللا 
ـْ ِلُكلِّ اْمِرٍئ ﴿َتَعاَلى:  ـْ َبْل ُىَك َخْير  َلُك ـْ اَل َتْحَسُبكُه َشراا َلُك ْفِؾ ُعْصَبة  ِمْنُك ِإف  ال ِذيَف َجاُءكا ِباإلِْ

ـْ َما اْكَتَسَب ِمفَ  ـْ َلُو َعَذاب  َعِظيـ   ِمْنُي ـِ َكال ِذي َتَكل ى ِكْبَرُه ِمْنُي ْث , َفَمم ا َأْنَزَؿ ّللا ُ َىَذا ِفي (2)﴾اإلِْ
, جاء ىذا المكضع في الحديث المطّكؿ مف صحيح البخارؼ, كالذؼ ثبتت فيو براءة أـ (3)َبَراَءِتي"

عصفت بشرؼ زكجة أحب الخمق مف حادثة اإلفؾ, التي  - رضي هللا عنيا -المؤمنيف عائشة  
لمخالق, كابنة الصديق؛ أكؿ مف أمف مف الرجاؿ, حيث تعاركت األلسنة بيف آكل لعرضيا, 
كمنكٍر, كمصدكـ مف الخبر, كنزؿ في ذلؾ قراٌف ُيتمى إلي يكـ القيامة, يثبت براءتيا مّما نسب 

 . (4)إلييا
ـَ ِبَيا, َأْف َقاَؿ كجاءت الجممة التفسيرية ) َصم ى ّللا ُ  -( مثبتة الكبلـ الحكارؼ لمنبي ِليَتَكم 

ـَ   مزيمة إلبياـ أكؿ ما تكمـ بو . -َعَمْيِو َكَسم 
ـَ  -"َبَعَث الن ِبيُّ  :المكضع الخامس ـٍ ِإَلى َبِني  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم  ا ِمْف َبِني ُسَمْي َأْقَكام 

ِ َعاِمٍر ِفي َسْبِعيَف, َفَمم ا َقِدُمكا  ـْ َعْف َرُسكِؿ ّللا  ـْ َفِإْف َأم ُنكِني َحت ى ُأَبمَِّغُي ُمُك ـْ َخاِلي: َأَتَقد   -َقاَؿ َلُي
ـَ  ـْ َعِف الن ِبيِّ  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم  ُثُي ـَ َفَأم ُنكُه, َفَبْيَنَما ُيَحدِّ ـْ ِمنِّي َقِريب ا, َفَتَقد  ال  ُكْنُت َصم ى هللُا  -َكاِ 

                                                           

 . 10/348عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ,  (1)
 . 11 :سكرة النكر, اآلية (2)
 . 3/173صحيح البخارؼ,  (3)
أكرد القسطبلني في كتابو إرشاد السارؼ إلى شرح صحيح البخارؼ القصة كاممة, منذ قبميا كقكعيا حتى  (4)

 , كما بعدىا .4/390نزكؿ التبرئة, 
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ـَ َعمَ  ـ  مَ  -ْيِو َكَسم  ـْ َفَطَعَنُو, َفَأْنَفَذُه, َفَقاَؿ: ّللا ُ َأْكَبُر, ُفْزُت َكَربِّ الَكْعَبِة, ُث اُلكا ِإْذ َأْكَمُئكا ِإَلى َرُجٍل ِمْنُي
ـْ ِإال  َرُجبل  أَْعَرَج َصِعَد الَجَبَل, َقاَؿ َىم اـٌ: َفُأَرا  ُه آَخَر َمَعُو, َفَأْخَبَر ِجْبِريُل َعَمى َبِقي ِة َأْصَحاِبِو, َفَقَتُمكُى

بَلـُ الن ِبي   ـَ  -َعَمْيِو الس  , َفُكن ا  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم  ـْ , َكَأْرَضاُى ـْ , َفَرِضَي َعْنُي ـْ ـْ َقْد َلُقكا َرب ُي َأن ُي
ـْ َأْرَبِعيَف  ا, َكَأْرَضاَناَأْف َبمُِّغكا َقْكَمَنا َأْف َقْد َلِقيَنا َرب َنا َفَرِضَي َعن  َنْقَرُأ:  ـ  ُنِسَخ َبْعُد, َفَدَعا َعَمْيِي ُث

ا َعَمى ِرْعٍل َكَذْكَكاَف َكَبِني َلْحَياَف َكَبِني ُعَصي َة ال ِذيَف َعَصُكا ّللا َ َكَرُسكَلُو  َصم ى هللُا َعَمْيِو  -َصَباح 
ـَ   . (1)" -َكَسم 

َعاء عمى أىل اْلغدر كانتياؾ اْلَمَحاِرـ, كاإلعبلف "َكِمم ا ُيْسَتَفاد ِمْف الحديث:  َجَكاز الدُّ
 .(2)باسميـ َكالت ْصِريح بذكرىـ"
َصم ى  -, َقاَؿ: َسِمْعُت َرُسكَؿ ّللا ِ -رضي هللا عنو  -َأف  َأَبا ُىَرْيَرَة  :المكضع السادس

ـَ  َفَأْكَحى َّللا ُ , َيُقكُؿ: " َقَرَصْت َنْمَمٌة َنِبًيا ِمَف األَْنِبَياِء, َفَأَمَر ِبَقْرَيِة الن ْمِل, َفُأْحِرَقْت,  -هللُا َعَمْيِو َكَسم 
ـِ ُتَسبُِّح"َأْحَرْقَت ُأم ة  ِمَف األُ  ِإَلْيِو: َأْف َقَرَصْتَؾ َنْمَمة   , جاءت الجممة التفسيرية ىنا مصدرة (3)َم

التفسير أف, كأفادت البنية التركيبة لمجممة التفسيرية, االستفياـ االنكارؼ مف رد فعل ىذا  حرؼب
 النبي بعد أف قرصتو نممة فقاـ بحرؽ كاٍد مف النمل .

ـ   " ـ  ِإف َجَزاء َسيَِّئة َسيَِّئة مثمَيا, ث ا َكُىَك َلْيَس بمكمف؟ ث َكيَف َجاَز إحراؽ الن ْمل قصاص 
. قمت: َلَعم و َكاَف ِفي َشرعو َجاِئزا, َكُيَقاؿ: (4)﴾َكاَل َتِزُر َكاِزَرة  ِكْزَر ُأْخَرى ِإف القارص نممة َكاِحَدة, ﴿

عمى األفعى. َفِإف قمت: َلك َكاَف َجاِئز ا لما ذـّ َعَمْيِو. قمت: يْحَتمل ا ا ِقَياس  ا يقتل شرع  المؤذؼ طبع  
َأف يذؿ عمى ترؾ األكلى كحسنات اأْلَْبَرار سيئات المقربيف. قمت: َقْكلو: َلَعم و َكاَف ِفي َشرعو 

ِحيَنِئٍذ َأنو اَل يجكز,  َجاِئزا, ِفيِو نظر, أِلَن ُو حكـ بالتخميف, َكاأْلكَلى َأف ُيَقاؿ: َلَعم و لـ يكف يعمـ
ا, َلْيَس الن ْمل بمؤٍذ طبع ا, أِلَف قرصيا يْحَتمل َأنو َكاَف عمى َسِبيل ااِلتَِّفاؽ. َكَقكلو: المؤذؼ طبع  

َكَقكلو: يْحَتمل َأف يذـ عمى ترؾ األكلي, اَل ُيَقاؿ ِفي حق َنِبي َأف هللا ذمو عمى فعل بل ُيَقاؿ: 

                                                           

 . 4/18صحيح البخارؼ,  (1)
 . 14/139عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ,  (2)
 . 4/62صحيح البخارؼ,  (3)
 . 164 :األنعاـ, اآليةسكرة  (4)
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"كمعنى ذلؾ: أف الذؼ ال يحصل منو أذػ فإنو يترؾ؛ ألنو يسبح هللا عز  :كقاؿ العباد (1)عاتبو "
ذا كاف مؤذي ا فإنو يقتل لمسبلمة كالتخمص مف أذاه" كجل, كا 
(2). 

 :مضارعالتفسير)أف( كالمصّدرة بفعل  حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب: ثانًيا
, كىذا (3)ىك ما دؿ  عمى" معنى مقترف بزماف يحتمل الحاؿ كاالستقباؿ :الفعل المضارع

: الحاؿ كاالستقباؿ, كمعرفة الصيغة األساسية لمفعل المضارع يأتي لمداللة عمى زمنيّ  يعني أف
: "... ما كاف ىػ( 1428نو يقكؿ د. كماؿ رشيد)ت المضارع, كالسّياؽ يساعداف في معرفة زم

الحدث  عمى )يْفعُل( كىك ما يسمى بالفعل المضارع, كىك يدؿ في أكثر استعماالتو عمى كقكع 
: أف "الفعل المضارع ما يدؿ عمى ىػ( 1365كيقكؿ السيد أحمد الياشمي)ت   (4)في زمف التكمـ"
كداللتو عمى زمف التكمـ ال تعني زمف التكمـ فقط, بل , (5)زماف التكمـ أك بعده" حدث, يقع في 

يشتمل عمى جزء مف الماضي, كجزء مف المستقبل, فالمضارع ػ كما يطمق عميو نحاة العربية 
"فعل يدؿ عف الحدث مف غير شؾ, كتقترف داللتو عمى الحدث بداللتو عمى الزمف, كلكف داللتو 

يفيـ منو امتداد مف الماضي إلى المستقبل مرنة فضفاضة...كقد  عمى معنى الزمف, داللة 
كيعدد السيكطي حاالت الفعل  ,(6)كالمضارع صالح لمحاؿ كاالستقباؿ خبلف ا لمف خّصو بأحدىما""

 :(7)كلممضارع أربع حاالت :المضارع بقكلو
اأحدىما  .  (8)مكافق ا في ذلؾ ابف السّراج, : أف يترجح فيو لمحاؿ, كذلؾ إذا كاف مجرد 
كما في معناه كػ)الحيف( ك)الساعة( , (9)أف يتعيف فيو الحاؿ, كذلؾ إذا اقترف بػ)اآلف(: الثاني

 ك)آنف ا(.

                                                           

 . 14/372عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ,  (1)
متكفر   596/11عبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف عبد هللا بف حمد العباد, شرح سنف أبي داكد,  (2)

  http://shamela.ws/index.php/book/37052عمى المكقع / 
 . 1/33جامع الدركس العربية   (3) 
 . 44 :ـ, ص2008كماؿ رشيد, الزمف النحكؼ في المغة العربية, عالـ الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف,   (4) 
 . 18السيد أحمد الياشمي, القكاعد األساسية لمغة العربية, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, ص:   (5) 
 . 1/17ىمع اليكامع,   (6) 
 . 22-1/17ىمع اليكامع,   (7) 
 . 44 :. كالزمف النحكؼ في المغة العربية, ص 39/  1, البف السراج في النحكاألصكؿ   (8) 
عمي جابر المنصكرؼ, الداللة الزمنية في الجممة العربية, الدار العممية الدكلية كالثقافة لمنشر كالتكزيع,  (9) 

 . 57ـ, ص:2002عماف, 
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: أف يتعيف فيو لبلستقباؿ, كذلؾ إذا اقترف بظرؼ مستقبل سكاء كاف معمكال  لو أك مضاف ا الثالث
 إليو .
ذا ما قاؿ بو مف قبمو : أف ينصرؼ معناه إلى المضّي كذلؾ إذا اقترف بػ)لـ( أك )لّما(, كىالرابع

 . (3) , كصاحب رصف المعاني(2), كصاحب الجنى الداني(1)ابف فارس
ا, كالمضارع صالح لو كلمحاؿ, كلك نفي بػ )ال( خبلف ا  :قاؿ ابف مالؾ "كاألمر مستقبل أبد 

كما في  لمف خصيا بالمستقبل, كيترجح الحاؿ مع التجريد كيتعيف عند األكثر بمصاحبة)اآلف(
معناه كبػ )الـ( االبتداء أك نفيو بػ )ليس( ك)ما( ك)أف( , كيتخمص لبلستقباؿ بظرؼ مستقبل 
ا كبمصاحبة ناصب أك أداة تػرج أك اشفاؽ أك مجازاة  كبإسناد إلى متكقع كباقتضائو طمب ا أك كعد 

الجازمة كينصرؼ إلى المضي بػ)لـ( ك)لما(  …أك)لك( المصدرية أك نكف تككيد أك حرؼ تنفيس 
ك)لك( الشرطية غالب ا ك)إذ( ك)ربما( ك)قد( في بعض المكاضع"
(4) . 

اِمِت       : المكضع األكؿ ِ, َأف  ُعَباَدَة ْبَف الص  ِ ْبُف َعْبِد ّللا  -َأْخَبَرِني َأُبك ِإْدِريَس َعاِئُذ ّللا 
ِ َكَكاَف َشِيَد َبْدر ا َكُىَك َأَحُد النَُّقَباِء  -رضي هللا عنو ـَ  -َلْيَمَة الَعَقَبِة: َأف  َرُسكَؿ ّللا  َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

َباِيُعكِني َعَمى َأْف اَل ُتْشِرُككا ِباّلِل ِ َشْيًئا, َكاَل َتْسِرُقكا, َكاَل َقاَؿ, َكَحْكَلُو ِعَصاَبٌة ِمْف َأْصَحاِبِو: ) -
, َكاَل تَ  ـْ , َكاَل َتْعُصكا ِفي َمْعُركؼٍ َتْزُنكا, َكاَل َتْقُتُمكا َأْكاَلَدُك ـْ ـْ َكَأْرُجِمُك , ْأُتكا ِبُبْيَتاٍف َتْفَتُركَنُو َبْيَف َأْيِديُك

ْنَيا َفُيَك َكف اَرةٌ  ِ, َكَمْف َأَصاَب ِمْف َذِلَؾ َشْيئ ا َفُعكِقَب ِفي الدُّ ـْ َفَأْجُرُه َعَمى ّللا  َلُو, َكَمْف  َفَمْف َكَفى ِمْنُك
ْف َشاَء َعاَقَبُو( َفَباَيْعَناُه َعَمى  َأَصاَب ِمْف َذِلؾَ  ِ, ِإْف َشاَء َعَفا َعْنُو َكاِ  ـ  َسَتَرُه ّللا ُ َفُيَك ِإَلى ّللا  َشْيئ ا ُث

 . (5)َذِلَؾ"
ـَ  -كيرػ الباحث أف تقديـ النبي  لمشرؾ عمى باقي األفعاؿ  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

, الذؼ : أف الشرؾ عاـ كنكرة, بدليل المفعكؿ المطمق شيئ اأكال   ة األخرػ, يرجع إلى أمريف,المشين
أف الشرؾ يخرج صاحبو مف  :جاء ليعـ جميع أنكاع الشرؾ, كبيره كصغيره, فعمو كقكلو . ثاني ا

َياءُ كقيل إف الشرؾ "المراد  دائرة اإليماف, فيك أبشع أنكاع األعماؿ السيئة. ا (6)"ِبِو الرِّ , استناد 
                                                           

 . 165-164الصاحبي,   (1) 
 . 281-280رصف المباني,  (2) 
 .   280المرجع السابق,   (3) 
 . 5-4تسييل الفكائد,   (4) 
 . 8/159, 5/81, 5/55, 1/13صحيح البخارؼ,  (5)
 .1/165مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح,  (6)
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َصم ى هللُا  -الطبراني في معجمو عف "َراِفِع ْبِف َخِديٍج, َأف  َرُسكَؿ هللِا لمحديث الذؼ ركاه اإلماـ 
ـَ  ـُ  -َعَمْيِو َكَسم  ْرُؾ اأْلَْصَغرُ َقاَؿ: )ِإف  َأْخَكَؼ َما َأَخاُؼ َعَمْيُك ْرُؾ الشِّ ( َقاُلكا: َيا َرُسكَؿ هللِا َكَما الشِّ

َياءُ )اأْلَْصَغُر؟ َقاَؿ:  ـْ  الرِّ : اْذَىُبكا ِإَلى ال ِذيَف ُكْنُت ـْ ُيَقاُؿ ِلَمْف َيْفَعُل َذِلَؾ ِإَذا َجاَء الن اُس ِبَأْعَماِلِي
") ـْ ُتَراُءكَف َفاْطُمُبكا َذِلَؾ ِعْنَدُى
, كلعل  المراد في ىذا الحديث الشرؾ الذؼ يخرج صاحبو مف دائرة (1)

 غير مقيٍد باألصغر . اإليماف, حيث كرد لفع الشرؾ مطمق ا 
( بكاسطة اَل َتْسِرُقكاجممة) ()َأْف اَل ُتْشِرُككا ِباّلِل ِ َشْيًئاثـ عطف عمى الجممة المفسرة األكلى

كحذؼ المفعكؿ  حرؼ العطف)َك( كالذؼ أفاد الجمع بيف الشيئيف, كحذؼ مفعكؿ الفعل)تسرقكا(
( بكاسطة )اَل َتْزُنكاككذلؾ عطف جممةجاء لمداللة عمى عمكـ كمطمق السرقة, كبيرىا كصغيرىا, 

ا جممة ك) ,الحرؼ العطف)َك( خّصيـ بالذكر ألنيـ " (اَل َتْقُتُمكا َأْكاَلَدُكـْ كذكر بعدىا بالعطف أيض 
كانكا في الغالب يقتمكنيـ خشية اإلمبلؽ, أك ألف قتميـ أكثر مف قتل غيرىـ, كىك الكأد كىك أشنع 

أك "ألف بعض العرب كاف  (2)رؼ العناية إليو أكثر"القتل, أك أنو قتل كقطيعة رحـ, فص
يستسيغو, خكف ا مف العار, أك الفقر؛ كألف األكالد ليس ليـ مف يدافع عنيـ إذا كاف كالدىـ ىك 

, كيرػ الباحث أف المقصكد بالقتل ىنا جميع أنكاع القتل بغير حق, ألف مف أكبر (3)الذؼ يقتميـ"
كىك الخمكد في النار, كتنزؿ عميو لعنو هللا كغضبو, قاؿ  الكبائر, كمصير فاعمو معركؼ كمحدد

ا ِفيَيا َكَغِضَب ّللا ُ َعَمْيِو َكَلَعَنُو َكأََعد  لَ ﴿تعالى:  ـُ َخاِلد  ا َفَجَزاُؤُه َجَين  د  ُو َعَذاب ا َكَمْف َيْقُتْل ُمْؤِمن ا ُمَتَعمِّ
ـْ  الَ كيأتي العطف الرابع عمى الجممة التفسيرية) (4)﴾َعِظيم ا َتْأُتكا ِبُبْيَتاٍف َتْفَتُركَنُو َبْيَف َأْيِديُك
أؼ بكذب يبيت سامعو؛ أؼ:  يدىشو لفظاعتو كالرمي بالزنا كالفضيحة ؛ "( اْلَباُء ِلمت ْعِدَيةِ َكَأْرُجِمُكـْ 

تختمقكنو )بيف أيديكـ كأرجمكـ(؛ أؼ مف قبل أنفسكـ,  :كالعار. كقكلو )تفتركنو( مف االفتراء؛ أؼ
ليد كالرجل عف الذات ألف األفعاؿ بيما, كالمعنى ال تأتكا ببيتاف مف قبل أنفسكـ أك أف فكنى با

البيتاف ناشىئ عّما يختمقو القمب الذؼ ىك بيف األيدؼ كاألرجل ثـ يبرزه بمسانو, كالمعنى ال تبيتكا 

                                                           

حمدؼ بف عبد المجيد  :, تحقيق2أبك القاسـ الطبراني, سميماف بف أحمد بف أيكب, المعجـ الكبير, ط (1)
 . 4/253السمفي, مكتبة ابف تيمية, القاىرة, 

 . 1/100إرشاد السارؼ لشرح صحيح البخارؼ,  (2)
ىػ, 1405, مكتبة الدار, المدينة المنكرة, 1عبد هللا دمحم الغنيماف, شرح كتاب التكحيد مف صحيح البخارؼ, ط (3)
2/265 . 
 . 93 :سكرة النساء, اآلية (4)
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ا مكاجية" "كىك ما  ٍؼ(اَل َتْعُصكا ِفي َمْعُرك ثـ يتبعو بالعطف الخامس) (1)الناس بالمعايب كفاح 
ال يأمر  -عميو الصبلة كالسبلـ-عرؼ مف الشارع حسنو نيي ا كأمر ا كليد بو تطّيب ا لقمكبيـ, ألنو 

 . (2)إال بو"
كفعل التفسير)تشرككا(  ,التفسير)أف( حرؼفجاء داللة بنية الجممة التفسيرية المركبة مف 

كما عطف عميو مف األفعاؿ المجزكمات بػ)ال( تفيد نيي ا غرضو األمر في صيغة النفي, كىك 
أف تكدؼ بصاحبيا إلى النار, كربما بعضيا  يانأاالبتعاد عف ىذه األفعاؿ المشينة التي مف ش

 ُيخّمده فييا.
ا–شارة إليو كمما تجدر اإل ة عمى صيغة المضارع في أف )ال( الناىية الداخم -أيض 

قكلو)ال تشرككا( قد أثرت فييا مف جانبيف: )األكؿ( بالجـز الذؼ أحدثتو في شكل الصيغة, 
ك)الثاني( في الداللة الزمنية لمصيغة إذ صرفت داللتيا مف الحاؿ إلى زمف االستقباؿ, قاؿ 

نقيضة لػ)تفعل( المخمصة  ن يا"ك)ال( ىذه تخمص الفعل المضارع لبلستقباؿ أل :المالقي
 .  (3)لمحاؿ"

 :كُيستفاد مف الحديث السابق
: أف  التكحيد أساس اإِليماف, كشرط لقبكؿ جميع األعماؿ, كىك كذلؾ في سائر أكال  

 . (4)األدياف السماكّية, كلذلؾ بدأ بو في المبايعة فقاؿ: " بايعكني عمى أف ال تشرككا با شيئ ا "
البيعة كانت أكؿ ميثاؽ إسبلمي, بل أكؿ ميثاؽ عالمي لحماية حقكؽ : أف ىذه ثاني ا

 اإِلنساف في دينو كمالو كنفسو كعرضو؛ فيي ميثاؽ عظيـ لحماية جميع الحقكؽ اإِلنسانية.
نما ىك ديف عقيدة كعبادة كمعاممة كأخبلؽ ثالث ا : أف ديف اإِلسبلـ ليس ديف عبادة فقط, كا 

 ىذه المبايعة اإلسبلمية الخالدة َضم ْت كل ىذا. كغير ذلؾ مف المبادغ كالقيـ, ك 
ا : مدػ قبح الكذب كخطكرتو عمى المجتمع, كلذلؾ خصو بالذكر دكف سائر األخبلؽ رابع 

الذميمة, ألنو يفسد أكثر المعامبلت, كألنو أساس كل رذيمة كخطيئة, كأـ الخبائث األخبلقية, مف 
 خيانة كغدر كنفاؽ, كتدليس كشيادة زكر كقذؼ كنحكىا. 

                                                           

 . 1/100السارؼ لشرح صحيح البخارؼ,  إرشاد (1)
 . 1/100المرجع السابق,  (2)
 . 268رصف المباني  (3) 
 . 8/159, 5/81, 5/55, 1/13صحيح البخارؼ,  (4)
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ا ـَ  -و أف مرتكب الكبيرة ال يخمد في النار لقكل :خامس  " كمف :-َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
ف شاء عاقبو؛ أؼ عاقبو ثـ  أصاب مف ذلؾ شيئ ا ثـ ستره هللا, فيك إلى هللا إف شاء عفا عنو, كا 

 أدخمو الجنة. 
ا : مشركعية المبايعة لكلي األمر إذا تكفرت فيو شركط اإلمامة, كىي اإِلسبلـ سادس 

 . (1)ة لمقياـ بمصالح المسمميف"كالذككرة كالبمكغ كالعقل كاألىمي
َقاَؿ: َأْخَبَرِني ُحَمْيُد ْبُف َعْبِد الر ْحَمِف ْبِف َعْكٍؼ, َأف  َأَبا ُىَرْيَرَة, َقاَؿ:  :المكضع الثاني

ِنيَف َيْكـَ الن ْحِر,  ِة ِفي ُمَؤذِّ ُف ِبِمًنى: َأْف اَل َيُحج  َبَعَثِني َأُبك َبْكٍر ِفي ِتْمَؾ الَحج  ـِ ُمْشِرؾ   ُنَؤذِّ  َبْعَد الَعا
, جاء ىذا الحديث في منع الحج لممشركيف كالطكاؼ لمعراة, ككاضح (2)َكاَل َيُطكَؼ ِباْلَبْيِت ُعْرَياٌف"

ن َما "أف ىذا الحديث كقع بعد فتح مكة,  ة َكاَنت ِفي سنة تسع مف اْلِيْجَرة, َكاِ  اْعَمـ َأف َىِذه اْلحج 
ة فتحت  َأْف اَل َيُحج  , )(3)ِفي سنة َثَماف, َكقد َكاَف اْلُمْشرُككَف يحجكف كل سنة"أمكف َىَذا أِلَف َمك 

ـِ ُمْشِرؾ   رضي هللا  –َكاَل َيُطكَؼ ِباْلَبْيِت ُعْرَياٌف( ىذا القكؿ منسكب ألبي بكر الصديق  َبْعَد الَعا
ا بأمر مف النبي  – عنو ـَ  -كىك قطع  إذ لـ يحج النبي ذاؾ العاـ, ككاف  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

َفَقْكُلُو َبَعَثِني َأُبك َبْكٍر ِفيِو َدِليٌل َعَمى َأف  َأَبا َبْكٍر َكاَف ُىَك اأْلَِميَر َعَمى "أبك بكر أمير ا عمى الناس, 
ـْ َكَأَجاَب اْلعُ  ـْ َمَناِسَكُي ـْ َكَعم َمُي ُي ـَ ِلمن اِس َحج  ِ الن اِس َكُىَك ال ِذؼ َأَقا َصم ى  -َمَماُء َعْف َبْعِث َرُسكِؿ ّللا 

ـَ  َف ِفي الن اِس ِبَبَراَءٍة ِبَأف  َعاَدَة اْلَعَرِب َجَرْت َأْف اَل َيَتَكل ى َتْقِريَر اْلَعْيِد  -هللُا َعَمْيِو َكَسم  َعِمًيا ِلُيَؤذِّ
      ُف َأِبي َطاِلٍب أقرب إلى النبيْف َأَقاِرِبِو َكَكاَف َعِميُّ بْ َكَنْقَضُو ِإال  َسيُِّد اْلَقِبيَمِة َكَكِبيُرَىا َأْك َرُجٌل مِ 

ـَ - َصم ى هللُا َعَمْيِو  -مف أبي بكر ألنو بف عمو كمف رىطو فبعثو النبي -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
َف َعْنُو ِبَبَراَءٍة ِإَزاَحة  ِلَيِذِه اْلِعم ِة ِلَئبل  يَ  -َكَسم ـَ  ُقكُلكا َىَذا َعَمى ِخبَلِؼ َما َنْعِرُفُو َعْف َعاَدِتَنا ِفي ِلُيَؤذِّ

ـْ يحج النبي ىذا العاـ ؟ "(4)َعْقِد اْلُعُيكِد َكَنْقِضَيا" ـَ َل عميو الصبلة -النبي  , كقد يسأؿ سائٌل, ِل

                                                           

 . 1/99منار القارؼ شرح مختصر صحيح البخارؼ,  (1)
 . 6/64.  1/82صحيح البخارؼ,  (2)
 :دمحم الجكزؼ, كشف المشكل مف حديث الصحيحيف, تحقيقجماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف  (3) 

 . 1/22عمي حسيف البكاب, دار الكطف, الرياض, 
أبك العبل دمحم عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرػ, تحفة األحكذؼ بشرح جامع الترمذؼ, دار الكتب  (4)

 . 8/487الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, دمشق, 
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ر الحج مع أنو فريضة, بل ركف مف أركاف  -كالسبلـ ال يطيق مثل ىذه المناظر, كلذا أخ 
 .(1)اإلسبلـ"

ا ابتدعت قبل الفيل أك بعده أف ال :أما عف سبب كركد الحديث قاؿ ابف حجر "إّف قريش 
يطكؼ بالبيت أحد ممف يقدـ عمييـ مف غيرىـ أكؿ ما يطكؼ إال في ثياب أحدىـ فإف لـ يجد 
طاؼ عريان ا فإف خالف كطاؼ بثيابو ألقاىا إذا فرغ ثـ لـ ينتفع بيا فجاء اإلسبلـ فيدـ ذلؾ 

ا بف جبير ركػ  , ِضف إلى ذلؾ أف(2)كمو" كانت المرأة تطكؼ  :قاؿ ابف عباس "عف  سعيد 
 تجعمو عمى فرجيا كتقكؿ )مف بحر الرجز(:  (3)بالبيت كىي عريانة, فتقكؿ: مف يعيرني تطكاف ا

 كَما َبَدا ِمْنو َفَّل ُأِحمُّو اْلَيْكـ َيْبُدك َبْعُضو َأك ُكمُّو
ـْ ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َكُكُمكا َكاْشَرُبكا  :قاؿ تعالى (4)فنزلت ىذه اآلية" ـَ ُخُذكا ِزيَنَتُك ﴿َيا َبِني آَد

 . (5)َكاَل ُتْسِرُفكا ِإن ُو اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَف﴾
( اَل َيُحج  كمف الجدير باإلشارة إليو أف صيغة المضارع المسبكقة بػ )ال( الناىية في قكلو )

كقد كرد في  ,بقرينة لفظية تضمنيا السياؽ ىي قكلو )بعد العاـ(  قد دّلت عمى زمف المستقبل,
(ركاية أخرػ) ف  ا بنكف التككيد لزيادة تحقيق المنع كعد حدكثو مرة أخرػ (6)َيُحج  سند أُ , ك  , مؤكد 

 .  فعل النيي إلى المشرؾ كالمخاطب غيره قصد المبالغة في النيي عف تمكينو مف الحج
 :ما يستدؿ بو مف الحديث

بَلة أِلَن ُو ِإذا َكاَف شرط   ا ِفي الّطكاؼ ال ِذؼ "َكاْسُتدؿ  ِبِو عمى اْشِتَراط ستر اْلَعْكَرة ِفي الص 
بَلة أكلى كأجدر" بَلة, فاشتراطو ِفي الص   . (7)ُىَك يشبو الص 

ؿَ : المكضع الثالث َذاِكر  اْمَرأٍَة, َفَقاَؿ: )ِإنِّي  َقاَلْت َعاِئَشُة: َفُأْنِزَلْت: آَيُة الت ْخِييِر َفَبَدَأ ِبي َأك 
ـْ َيُككَنا َيْأُمَراِني َلِؾ َأْمًرا, َكاَل َعَمْيِؾ َأْف اَل َتْعَجِمي َحت ى َتْسَتْأِمِري َأَبَكْيؾِ  ـُ َأف  َأَبَكؼ  َل (, َقاَلْت: َقْد أَْعَم

                                                           

كتاب الحج, متكفر عمى  -د هللا بف عبد الرحمف بف حمد الخضير, شرح مختصر الخرقيعبد الكريـ بف عب (1)
 . lesson/2057815366-http://shkhudheir.com/scientificالمكقع اإللكتركني 

 . 3/483فتح البارؼ,  (2)
 . 9/225ىنا, َكُىَك الث ْكُب ال ِذؼ ُيطاُؼ ِبِو . لساف العرب,  كالتطكؼ (3)
 . 1734المنياج في شرح صحيح مسمـ بف الحجاج,  (4)
 . 31:سكرة األعراؼ, اآلية (5)
 . 6/65صحيح البخارؼ,  (6)
 . 4/83عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ,  (7)
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ـ  َقاَؿ: ِإف  ّللا َ َقاَؿ: ﴿ ْنَيا َكِزيَنَتَيا  َيا َأيَُّيا الن ِبيُّ ِبِفَراِقَؾ, ُث ُقْل أِلَْزَكاِجَؾ ِإْف ُكْنُتف  ُتِرْدَف اْلَحَياَة الدُّ
, َفِإنِّي ُأِريُد ّللا َ َكَرُسكَلُو (1)﴾َفَتَعاَلْيَف ُأَمتِّْعُكف  َكُأَسرِّْحُكف  َسَراًحا َجِميًّل  ", ُقْمُت: َأِفي َىَذا َأْسَتْأِمُر َأَبَكؼ 

ـ   اَر اآلِخَرَة, ُث , كردت البنية التركيبية لمجممة (2)َخي َر ِنَساَءُه, َفُقْمَف ِمْثَل َما َقاَلْت َعاِئَشُة" َكالد 
التفسيرية, لمداللة عمى النيي مككنة مف اسـ الفاعل العامل عمل فعمو, الذؼ يحتاج في األساس 

ي اتخاذ إلى تفسير, متبكع ا بػ)أف( بعدىا ال ناىية, فدلت عمى مطمق النيي عف االستعجاؿ ف
 القرار.

فبل بأس عميؾ في التأني كعدـ العجمة حتى تشاكرؼ  :أؼ ؛" قكلو فبل عميؾ أف ال تعجمي
 . (3)أبكيؾ قكلو حتى تستأمرؼ أبكيؾ أؼ تطمبي منيما أف يبينا لؾ رأييما في ذلؾ"

ْنَيا َكاآْلِخَرة؟ َكىل اْخِتَيارَىا َصِريح َأك  " كاْختمف اْلعمَماء: َىل خيرىف ِفي الط بَلؽ َأك َبيف الدُّ
ِكَناَية؟ َكىل ُىَك فرقة أـ اَل؟ َكىل ُىَك ِباْلَمْجِمِس َأك ِباْلعْرِؼ؟ َكَقاَؿ اْلُقْرُطِبّي: اْختمف اْلعمَماء ِفي 

ـَ َص  -َكْيفي ة َتْخِيير الن ِبي  َأزَكاجو عمى َقْكَلْيِف: األكؿ: خيرىف ِبِإذف هللا َتَعاَلى  -م ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
ْنَيا فيفارقيف َكَبيف  ْكِجي ة َأك الط بَلؽ, فاخترف اْلَبَقاء. الث اِني: خيرىف َبيف الدُّ ِفي اْلَبَقاء عمى الز 

َحاَبة َعمّي بف أبي اآْلِخَرة فيمسكيف, َكلـ ُيَخيِّرُىف  ِفي الط بَل  ؽ. ذكره اْلحسف َكَقَتاَدة, َكمف الص 
َصم ى ّللا ُ  -ِفيَما َرَكاُه َأْحمد بف َحْنَبل َعنُو, َأنو َقاَؿ: لـ ُيَخّير الن ِبي  - رضي هللا عنو -َطالب 

ْنَيا َكاآْلِخَرة. َكَقاَلت َعاِئَشة: خيرىف َبيف الط بَلؽ َكاْلمَقاـ َمَعو" -َعَمْيِو َكَسم ـَ   . (4)ِنَساَءُه إال  َبيف الدُّ
,  :المكضع الرابع ـْ ِ: َحِسْبُت َأن ُو َقاَؿ: َكالن اُس ِفي َمِبيِتِي  -َفَأْرَسَل َرُسكُؿ َّللا ِ َقاَؿ َعْبُد ّللا 

ـَ َصم ى َّللا ُ َعَمْيِو  , َأْك ِقبَلَدٌة ِإال  َرُسكاًل َأْف: "اَل َيْبَقَيف  ِفي َرَقَبِة َبِعيٍر ِقَّلَدة  ِمْف َكَترٍ  -َكَسم 
  . (5)ُقِطَعْت"

, (1)في المكطأ بإثر ىذا الحديث: "أرػ ذلؾ مف العيف" ىػ( 179)ت مالؾ اإلماـ قاؿ
بقطع القبلئد؛ كذلؾ أف الذػ  -َعَمْيِو َكَسم ـَ َصم ى ّللا ُ  -"ففسر المعنى الذػ مف أجمو أمر الرسكؿ

                                                           

 . 28 :سكرة األحزاب, اآلية (1)
 . 3/133صحيح البخارؼ,  (2)
 . 10/475فتح البارؼ,  (3)
 . 13/170ـ, 1964, دار الكتب, القاىرة, القرآفعبد هللا دمحم بف أحمد األنصارؼ القرطبي, الجامع ألحكاـ  (4)
 . 4/59صحيح البخارؼ,  (5)
دمحم فؤاد عبد الباقي, دار  :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني, مكطأ اإلماـ مالؾ, تحقيق (1)

 . 2/937ـ, 1985إحياء التراث العربي, بيركت, لبناف, 
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ترد القدر, كال يجكز اعتقاد ىذا, كلذلؾ ركػ أف الرفقة  ن ياأترد العيف فقد ظف  ن ياأقمدىا إذا اعتقد 
الذػ فييا الجرس ال تصحبيا المبلئكة, كال بأس بتعميق التمائـ كالخرز التي فييا الدعاء كالرقى 

العمماء؛ ألف ذلؾ مف التعكذ بأسماء هللا, كقد سئل عيسى بف دينار عف بكتاب هللا عند جميع 
قبلدة ممكنة فييا خرز يعمقيا الرجل عمى فرسو لمجماؿ. فقاؿ: ال بأس بذلؾ إذا لـ تجعل لمعيف. 

ـَ  -قاؿ الميمب: إنما تجعل القبلئد مف كتر لقكتيا كنقائيا فخصيا  ثـ عـ  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
. كقيل (1)( . فأطمق النيى عمى جميع ما تقمد بو الدكاب"كال قّلدة إال قطعتائر القبلئد بقكلو: )س

ِبل أكتار القسي ِلَئبل  تصيبيا اْلعيف بزعميـ,  إف النيي إلحدػ ثبلث "َأحدَىا: َأنيـ َكاُنكا يقمدكف اإْلِ
ا ِبَأف األكتار اَل ترد مف َأمر هللا َتعَ  اب ة بَيا َفأمركا بقطعيا إعبلم  اَلى َشْيئا. الث اِني: ِلَئبل  تختنق الد 

ِعْند الركض, كيحكى َذِلؾ َعف ُمَحم د بف اْلحسف مف َأْصَحابَنا, َكَعف أبي عبيد َما يرجحو َفِإن ُو 
َكاّب تتأذػ بذلؾ كيضيق َعَمْيَيا َنفسَيا كرعييا, َكُربَما تعّمقت بشجرة  َقاَؿ: نيى َعف َذِلؾ أِلَف الد 

 . (2)"ُنكا يعمقكف ِفيَيا اأْلَْجَراسفاختنقت َأك تعكقت َعف الّسير. الث اِلث: َأنيـ َكا
ككردت الجممة التفسيرية في ىذا المكضع لمداللة عمى األمر بالنيي المطمق عف ابقاء 

 أؼ قبلدة ِمْف َكَتٍر في َرَقَبِة َبِعيٍر .
َصم ى ّللا ُ  -َما, َأف  َرُسكَؿ ّللا ِ  - عنورضي هللا  -"َعِف اْبِف ُعَمَر  :المكضع الخامس

ـَ  ـْ َأْف اَل َيْشَرُبكا ِمْف ِبْئِرَىا, َكاَل َيْسَتُقكا ِمْنَيا)َلم ا َنَزَؿ الِحْجَر ِفي َغْزَكِة َتُبكَؾ,  -َعَمْيِو َكَسم  (, َأَمَرُى
ـْ  َذِلَؾ الَماَء(, َكُيْرَكػ  (4), َكُيَيِريُقكا(3)َأْف َيْطَرُحكا َذِلَؾ الَعِجيفَ َفَقاُلكا: َقْد َعَجن ا ِمْنَيا َكاْسَتَقْيَنا, )َفَأَمَرُى

ُمكِس: َأف  الن ِبي   ـَ  -َعْف َسْبَرَة ْبِف َمْعَبٍد, َكَأِبي الشُّ ـِ, َكَقاَؿ  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم  َأَمَر ِبِإْلَقاِء الط َعا
, َعِف الن ِبيِّ  ـَ َص  -َأُبك َذرٍّ  . (5)َمِف اْعَتَجَف ِبَماِئِو" :-م ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

ـَ  -كلعل  منع النبي  ألصحابو مف الشرب مف ىذا الماء أك العجف  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
ـَ  -منو, كسكب ما ُعجف, كمنع الدكاب مف الشرب, يرجع إلى أف النبي   -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

يخشى أف يصيب أصحابو ما أصاب قـك ثمكد, كذلؾ فيما أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده بركاية, 
                                                           

, مكتبة الرشد, 2ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمف بف عبد الممؾ, شرح صحيح البخارؼ البف بطاؿ, ط (1)
 . 5/160ـ, 2003الرياض, 

 . 14/350عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ,  (2)
 جيف, الذؼ ُعجف بمائو .أؼ يسكب ىذا الع  (3)
 يريقكا . :أؼ (4)
 . 4/148صحيح البخارؼ,  (5)
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عِبدالصمد عف َصْخر "... حتى نزؿ بيـ عمي البئر التي كانت تشرب منيَا الناقة, كنياىـ أف 
بكا, قاؿ: " إني أْخَشى أف يصيبكـ مثل ما أصابيـ, فّل َتدخمكا يدخمكا عمى القكـ الذيف عذِّ

 .(1)"عمييـ
ـَ  -: "أف النبي معنى الحديث لما نزؿ الحجر, كىي منازؿ ثمكد  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

في غزكة تبكؾ, أمر أصحابو أف ال يشربكا مف آبارىا, فأخبركه أنيـ عجنكا بمائيا, كسقكا دكابيـ 
ـَ  -منيا, فأمرىـ النبي  راقة ما تبقى مف الماء" -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم   .(2)بإلقاء ذلؾ العجيف, كا 
 "دؿ ىذا الحديث عمى ما يأتي: -فقو الحديث

: أف ديار ثمكد كانت بالحجر في شماؿ الحجاز.   أكال 
الن اَقِة َكِمْنَيا َلْك ِبئُر إال " :ثاني ا: قاؿ النككؼ في الحديث النيي عف استعماؿ آبار الحجر

اب ِة َطَعام ا َمَع َمْنِع اآْلَدِميِّ َعَجَف ِمْنُو َعِجين ا  َكاب  َكِمْنَيا َأن ُو َيُجكُز َعْمُف الد  ـْ َيْأُكْمُو َبْل َيْعِمْفُو الد  َل
  (3)"ِمْف َأْكِمِو َكِمْنَيا ُمَجاَنَبُة آَباِر الظ اِلِميَف َكالت َبرُُّؾ ِبآَباِر الصالحيف

ىما عدـ الشرب األدمي, كعدـ سقية الحيكاف, ـ في السيػاؽ أمراف بينيما جمٌع, تقد  ك 
ككانت الجممة التفسيرية دالة عمى الحاؿ, كعندما كاف الرد منيـ؛ أؼ: الصحابة, بأنيـ عجنكا مف 

 الماء جاء األمر الفكرؼ, بسكب العجيف .
َكَأْجَمَس  ِئٍذ,َقاَؿ: َلِقيَنا الُمْشِرِكيَف َيْكمَ  - رضي هللا عنو -َعِف الَبَراِء : المكضع السادس

ـَ  - الن ِبيُّ  ِ, َكَقاَؿ: )اَل َتْبَرُحكا, ِإْف  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم  ـْ َعْبَد ّللا  َماِة, َكَأم َر َعَمْيِي ا ِمَف الرُّ َجْيش 
ـْ َظَيُركا َعَمْيَنا َفبَل  ْف َرَأْيُتُمكُى ـْ َفبَل َتْبَرُحكا, َكاِ  ُتِعيُنكَنا( َفَمم ا َلِقيَنا َىَرُبكا َحت ى َرَأْيُتُمكَنا َظَيْرَنا َعَمْيِي

َساَء َيْشَتِدْدفَ  , َفَأَخُذكا َيُقكُلكَف: (5)ِفي الَجَبِل, َرَفْعَف َعْف ُسكِقِيف   (4)َرَأْيُت النِّ , َقْد َبَدْت َخبَلِخُمُيف 
 :ِ ـَ َص  -َعِيَد ِإَلي  الن ِبيُّ الَغِنيَمَة الَغِنيَمَة, َفَقاَؿ َعْبُد ّللا  , َفَأَبْكا, َأْف اَل َتْبَرُحكا -م ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 

" , َفُأِصيَب َسْبُعكَف َقِتيل  ـْ  . (1)َفَمم ا َأَبْكا ُصِرَؼ ُكُجكُىُي

                                                           

أحمد  :أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل بف ىبلؿ بف أسد الشيباني, مسند اإلماـ أحمد بف حنبل, تحقيق (1)
 . 5/328ـ, 1995دمحم شاكر, دار الحديث, القاىرة, 

 . 4/199منار القارؼ شرح مختصر صحيح البخارؼ,  (2)
 . 1917المنياج في شرح مسمـ بف الحجاج, شرح اإلماـ النككؼ عمى صحيح مسمـ, ص:   (3)
 َيْعُدكف . :أؼ(4)
كؽ: جمع ساؽ اإلنساف. (5)  السُّ
 . 5/94صحيح البخارؼ,  (1)
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َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو  -إذ عرض ىذا الحديث أحد التكاليف النبكية, التي َكّمف بيا الرسكؿ 
ـَ  المككث عمى ظير الجبل, كعدـ النزكؿ تحت أؼ ظرؼ, كلكف الرماة يكـ أحد, كىي  -َكَسم 

")فأخذكا(؛ أؼ المسممكف )يقكلكف( خذكا )الغنيمة(  عندما جاءت المخالفة لمتكميف كانت الكارثة,
أف ال  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم ـَ -خذكا )الغنيمة(. فقاؿ عبد هللا بف جبير: عيد إلّي ... النبي 

ـَ  -ـ )فأبكا( كقالكا: لـ يرد رسكؿ هللا تبرحكا( مف مكانك ىذا قد انيـز  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
المشرككف فما مقامنا ىاىنا ككقعكا ينتيبكف العسكر, كيأخذكف ما فيو مف الغنائـ, كثبت أميرىـ 

 -َعَمْيِو َكَسم ـَ  َصم ى ّللا ُ  -عبد هللا في نفر يسير دكف العشرة مكانو كقاؿ: ال أجاكز أمر رسكؿ هللا 
)فمما أَبْكا صرؼ كجكىيـ(؛ أؼ تحيركا فمـ يدركا أيف يذىبكف. كنظر خالد بف الكليد إلى خبلء 
الجبل كقمة أىمو فكّر بالخيل كتبعو عكرمة بف أبي جيل كحممكا عمى مف بقي مف الرماة فقتمكىـ 

 . (1)رحاىـ" كقتل أميرىـ عبد هللا بف جبير, كانتقضت صفكؼ المسمميف كاستدارت
ـَ  -" َكلـ يكف ِفي َعيده  ممحمة ِىَي َأشد َكاَل َأكثر َقْتَمى مف  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

 . (2)أحد"
( ال تبرحكاكمف الجدير باإلشارة إليو أف صيغة المضارع المسبكقة بػ)ال( الناىية في قكلو )

 دارت رحاىا, كحمي كطيسيا بعد التمركز.المعركة  قد دّلت عمى زمف المستقبل القريب, حيث إف  
كِني(ِفي َمَرِضِو َفَجَعَل  "َقاَلْت َعاِئَشُة: َلَدْدَناهُ  :المكضع السابع  ُيِشيُر ِإَلْيَنا: )َأْف اَل َتُمدُّ

كِني(, ُقْمَنا َكَراِىَيةَ  ـْ َأْف َتُمدُّ ـْ َأْنَيُك َكاِء, َفَمم ا َأَفاَؽ َقاَؿ: )َأَل َكاِء, َفُقْمَنا َكَراِىَيُة الَمِريِض ِلمد   الَمِريِض ِلمد 
ـْ  َناِد, َفَقاَؿ: )اَل َيْبَقى َأَحٌد ِفي الَبْيِت ِإال  ُلد  َكَأَنا َأْنُظُر ِإال  الَعب اَس َفِإن ُو َل ( َرَكاُه اْبُف َأِبي الزِّ ـْ َيْشَيْدُك

ـٍ, َعْف َأِبيِو, َعْف َعاِئَشَة, َعِف الن ِبيِّ  ـَ  -َعْف ِىَشا  . (3)" -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
كاء ُيكَجر في أَحِد ِشق   : ِفعُمَؾ بالم دكِد حيف َتُمدُّ بو, كىك الد  ي الَفـ, َكَرَد الم دُّ في العيف, "الم دُّ

ة. كُأِخَذ الم دكد مف َلديَدؼ الكادؼ, كىما جاِنباه, كالَكُجكر في  ه َلًدا, كالجمَع َأِلد  كتقكؿ: لَدْدتو َأُلدُّ
كفي المساف "الم دُّ  (1)َكَسط الَفـ. كالم ِديداِف: َصْفقا الُعُنق مف دكف اأُلُذَنْيِف, كجانبا كلِّ شيٍء َلديداه"

ِبيِّ َفُيَمد  ِإلى َأحد ِشق ْيو, كُيكَجر ِفي اآْلَخِر الدكاُء ِفي الصَدؼ َبْيَف المَِّساِف َأْف يؤَخَذ ِبِمَسا ِف الص 

                                                           

 . 6/291إرشاد السارؼ لشرح صحيح البخارؼ,  (1)
 . 17/192عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ,  (2)
 . 6/14البخارؼ, صحيح  (3)
 .9-8/8العيف,  (1)
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ْدؽ" . ")قالت عائشة: لددناه( بداليف ميممتيف؛ أؼ جعمنا الدكاء في أحد جانبي فمو  (1)َكَبْيَف الشِّ
عميو الصبلة -فجعل(  بغير اختياره ككاف الذؼ لدكه بو العكد اليندؼ كالزيت )في مرضو

ىذا االمتناع )كراىية المريض لمدكاء( برفع كراىية خبر  :)يشير إلينا أف ال تمدكني( فقمنا -كالسبلـ
ألـ أنيكـ  :مبتدأ محذكؼ, كبالنصب ألبي ذر مفعكال  لو؛ أؼ نيانا لكراىية الدكاء )فمما أفاؽ قاؿ

-عميو الصبلة كالسبلـ  -كراىية المريض لمدكاء( . فقاؿ  :أف تمدكني( كألبي ذر: أف تمّدني )قمنا
)ال يبقى أحد في البيت. إال لّد كأنا أنظر( جممة حالية؛ أؼ ال يبقى أحد إال لّد في حضكرؼ,  :

ا لفعميـ كعقكبة ليـ بتركيـ امتثاؿ نييو عف ذلؾ أما مف باشر فظاىر,  كحاؿ نظرؼ إلييـ قصاص 
كا نييو عما نياىـ عنو )إال العباس فإنو لـ يشيدكـ(؛ أؼ لـ كأما مف لـ يباشر فمككنيـ ترك

 .(2)يحضركـ حاؿ المد"
كيرػ الباحث أف داللة الجممة التفسيرية داللة حالية, بدليل أنو نياىـ أثناء فعميـ, كىـ 

َكاِء . ن ياأظنكا   َكَراِىَيُة الَمِريِض ِلمد 
 :يثكيستفاد مف الحد

العمل, كعقكبة الجاني عمى قدر ما جنى, حتى كلك لـ يكف : أف الجزاء مف ِجْنس أكال  
ا  .فعمو ُمحر م 
ف لـ ُيباِشرىا معو, كما أف المستمع  :ثاني ا أف المكافق عمى الجناية,  شريؾ الجاني, كا 

 . لمِغيبة شريؾ المغتاب في اإلثـ 
و كينيى عمى تناكؿ يرفض –غير الغائب عف الكعي  –: أال  يكره المريض العالـ ثالث ا 

 عنو كعمى نقضيو ال يمنع مف شيء أمره, شريطة عدـ الضرر .
ا  : أف األنبياء معرضكف لبلبتبلء, كقد يصابكف بأمراض شديدة, زيادة في األجر رابع 

 ككي يككنكا قدكة لمف خمفيـ في الصبر كالتسميـ لقضاء هللا كقدره .
َيا َأيَُّيا الن ِبيُّ ﴿: َما, َلم ا َنَزَلْت  - رضي هللا عنو -"َعِف اْبِف َعب اٍس  المكضع الثامف:

ْف َيُكْف ِمْنكُ  ـْ ِعْشُركَف َصاِبُركَف َيْغِمُبكا ِماَئَتْيِف َكاِ  ـْ ِماَئة  َحرِِّض اْلُمْؤِمِنيَف َعَمى اْلِقَتاِؿ ِإْف َيُكْف ِمْنُك

                                                           

 . 3/390لساف العرب,  (1)
 . 6/471إرشاد السارؼ لشرح صحيح البخارؼ,  (2)
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ـْ َقْكـ  اَل َيْفَقيُ  ـْ , (1)﴾كفَ َيْغِمُبكا َأْلًفا ِمَف ال ِذيَف َكَفُركا ِبَأن ُي ْف َيُكْف ِمْنُك ـْ َأْف اَل  (2)َفُكِتبَ ِماَئٌة َكاِ  َعَمْيِي
ـ  َنَزَلْت:  ,َيِفر  َكاِحٌد ِمْف َعَشَرةٍ  اآْلَف  ﴿َفَقاَؿ ُسْفَياُف َغْيَر َمر ٍة: َأْف اَل َيِفر  ِعْشُركَف ِمْف ِماَئَتْيِف. ُث

فْ  ـْ ِماَئة  َصاِبَرة  َيْغِمُبكا ِماَئَتْيِف َكاِ  ـْ َضْعًفا َفِإْف َيُكْف ِمْنُك ـَ َأف  ِفيُك ـْ َكَعِم ـْ َخف َف َّللا ُ َعْنُك  َيُكْف ِمْنُك
اِبِريفَ   . (4)ِماَئٌة ِمْف ِماَئَتْيِف " َفَكَتَب َأْف اَل َيِفر  , (3)﴾َأْلف  َيْغِمُبكا َأْلَفْيِف ِبِإْذِف َّللا ِ َكَّللا ُ َمَع الص 

( قد أثرت اَل َيِفر  كيرػ الباحث أف )ال( الناىية الداخمة عمى صيغة المضارع في قكلو)
فييا مف جانبيف: تمثل)األكؿ( بالجـز الذؼ أحدثتو في شكل الصيغة, كتمثل)الثاني( في الداللة 

 باؿ؛ أؼ بعد ذلؾ .الزمنية لمصيغة إذ صرفت داللتيا مف الحاؿ إلى زمف االستق
ِؿ اإِلسبلـ, ُثـ نزَؿ التخفيُف, فمـ يكف يجكُز ِلُمْسمـ أف َيِفر   " كىذه المسألُة كانت في َأك 
بلح, أما اليكـ فيي بالضْعف, فبل يجكُز فراُر َعْشٌر  ِمف عشرِة ُكف ار, إف  ىذه النسبَة كانت في السِّ

 .(5)ْعف سبلِحنا "مف المسمميف ِبِعْشريف, ككذلؾ لك كاف عندىـ ض
 :التفسير)أف( كالمصّدرة بفعل األمر حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب -ثالًثا 

: ىي صيغة بنيت لمداللة عمى أحداث لـ تقع, كيطمب كقكعيا في األمرصيغة فعل 
. (6)المستقبل يقكؿ سيبكيو: "كأّما بناء ما لـ يقع, فإّنو قكلؾ آمرا: اذىب, كاقتل, كاضرب"

كردت عمى صيغ األمر مف الثبلثي, فمثاؿ ما جاء عمى مفتكح العيف  ن ياأكالمبلحع مف أمثمتو 
الفعل )اذَىب(, كمضمكميا )اقُتل(, كمكسكرىا الفعل )اضِرب(, كمذىب الجميكر, عمى منع 

, تدؿ عمى ما لـ يقع, كليس ما كقع ن يامجيء الجممة الفعمية التي فعميا أمر في مكقع الحاؿ, أل
ذا ما كرد في االستعماؿ المغكؼ ما يكىـ  , كا  أك يقع, كألنيـ ال يجّكزكف مجيء الجممة الطمبية حاال 

, ذلؾ (1), كقد خالف بعضيـ(7)أنو كذلؾ فإنيـ ُيقّدركف لو قكال  محذكف ا كىذا القكؿ ىك الحاؿ
مة )اضرب كأجاز مجيء الجممة الفعمية التي فعميا أمر حاال  كعمى رأييـ يجكز أف نجعل جم

                                                           

 . 65 اآلية: سكرة األنفاؿ, (1)
 فرض َعَمْيِيـ . (2)
 . 66 :, اآليةسكرة األنفاؿ (3)
 . 6/63صحيح البخارؼ,  (4)
 . 5/271فيض البارؼ عمى صحيح البخارؼ,  (5)
 1/12الكتاب,  (6)
 . 1/117. كحاشية116 /1اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ.  (7)
 .4/43ىمع اليكامع,  (1)
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ا( حاال   ا( في نحك )جاَء ُمحمد اضرْب زيد  ُر لو قكال  محذكف ا كىك زيد  , كالجميكر يمنع ذلؾ كُيقدِّ
 الحاؿ .

ِ,  :المكضع األكؿ َفَأَشاَر "َناَدػ َكْعَب ْبَف َماِلٍؾ َقاَؿ: )َيا َكْعُب( َقاَؿ: َلب ْيَؾ َيا َرُسكَؿ ّللا 
ْطَر ِمْف  ِ  َدْيِنَؾ,ِبَيِدِه َأْف َضِع الش  ِ, َقاَؿ َرُسكُؿ ّللا  َصم ى ّللا ُ  -َقاَؿ َكْعٌب: َقْد َفَعْمُت َيا َرُسكَؿ ّللا 

ـَ  ـْ َفاْقِضِو(" :-َعَمْيِو َكَسم  )ُق
اْسِتْئَناٌؼ ِلَبَياِف  :")َكْعَب ْبَف َماِلٍؾ, َقاَؿ: َيا َكْعُب( :, شرح الحديث(1)

)ِ َداِء)َقاَؿ: َلب ْيَؾ َيا َرُسكَؿ ّللا  ُو ِلَقُبكِؿ اْلِخَطاِب)َفَأَشاَر ِبَيِدِه َأْف َضِع  :النِّ َداِء الت َكجُّ َكاْلَمْقُصكُد ِمَف النِّ
ْطَر( ِ(ا :َأؼِ  ؛َأْؼ َأْبِرْئُو لنِّْصَف)ِمْف َدْيِنَؾ َقاَؿ َكْعٌب: َقْد َفَعْمُت( :الش  ِفيِو  :ْمَتَثْمُت َأْمَرَؾ)َيا َرُسكَؿ ّللا 

ـَ  -ُمَباَلَغٌة ِفي اْمِتَثاِؿ اأْلَْمِر . َقاَؿ الن ِبيُّ  ـْ َفاْقِضِو(؛ َأِؼ  :اِلْبِف َأِبي َحْدَردٍ  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم  )ُق
ْطَر الث اِني ... َكِفيِو ِإَشاَرٌة ِإَلى َأْف اَل َيْجَتِمعَ  "قاؿ بعض الناس: أما إنكار  . (2)اْلَحطُّ َكالت ْأِجيُل" الش 

عمر رفع الصكت في المسجد, فيدؿ أنيـ رفعكا أصكاتيـ فيما ال يحتاجكف إليو مف المغط الذػ ال 
يجكز في المسجد, كلذلؾ بنى عمر البطحاء خارج المسجد؛ لينزىو عف الخنا كالرفث, فسأليـ إف 

العمـ إلييـ بإنكار رفع الصكت في المغط فيو, فمما أخبراه أنيما مف  كانكا مف أىل البمد ممف تقدـ
"كيستدؿ بيذا الحديث مف يجيز رفع األصكات بالخصكمات في . (3)غير البمد عذرىما بالجيل"

ـَ  -النبي  المساجد عند الحكاـ كغيرىـ؛ فإف   لـ ينكر ذلؾ عمييما, إنما  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
ما, كأمر صاحب الحق بأف يضع شيئا منو, ثـ أمر المديف بالقضاء لما بقي عميو, أصمح بيني

ـِ َكاْقِتَضاُء اْلَحقِّ ِمْنُو ِفي (4)كىذا إصبلح" . "َكِفيِو َدِليٌل َعَمى َأن ُو َيُجكُز ِلَصاِحِب اْلَحقِّ ُمبلَزَمُة اْلَغِري
ْمَح َعَمى َحطِّ َبْعِض اْلَحقِّ َجاِئٌز"اْلَمْسِجِد, َكَأف  ِلْمَقاِضي َأْف ُيْصِمَح َبْيَف ا  . (5)ْلَخْصَمْيِف, َكَأف  الصُّ

كالذؼ يبدك لمباحث أف البنية التركيبية لمجممة التفسيرية, جاءت لتدؿ األمر 
 الحقيقي)الكجكب( كعمى االستقباؿ .

                                                           

 . 1/101صحيح البخارؼ,  (1)
 . 109-6/108مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح,  (2)
 . 2/119شرح صحيح البخارؼ البف بطاؿ,  (3)
 . 2/570فتح البارؼ البف رجب,  (4)
ـ, 1983شعيب األرناؤكط, المكتب اإلسبلمي,  :, تحقيق1شرح السنة, طالحسيف بف مسعكد البغكؼ,  (5)
8/208 . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

143 
 

ِمْف َنْفِسِو  - ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم ـَ َصم ى  -"َخَرَج َأُبك َبْكٍر َفَصم ى َفَكَجَد الن ِبيُّ  :المكضع الثاني
َر, ِخف ة , َفَخَرَج ُيَياَدػ َبْيَف َرُجَمْيِف, َكَأنِّي َأْنُظُر ِرْجَمْيِو َتُخط اِف ِمَف الَكَجِع, َفَأَراَد َأُبك َبْكٍر أَ  ْف َيَتَأخ 

ـَ  -َفَأْكَمَأ ِإَلْيِو الن ِبيُّ  ـ  ُأِتَي ِبِو َحت ى َجَمَس ِإَلى َجْنِبوِ ْف َمَكاَنؾَ أَ  -َصم ى َّللا ُ َعَمْيِو َكَسم   . (1)", ُث
 " كىذا ِفيِو أمر ألبي َبْكر بأف يستمر َعَمى إمامتو ِفي آخر صبلة أدركيا َكُىَك حي.

ـْ يخرج إلى المسجد َمَع الجماعة تمؾ  كلـ يصلِ  ,كظاىر َىَذا الَحِدْيث, يدؿ َعَمى َأن ُو َل
ا"  . (2)الصبلة, ال إمام ا كال مأمكم 

ـَ  -" كقد أشار إلييـ النبي  أف أتمكا صبلتكـ, كلـ ينييـ عف  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
نظرىـ إليو, فدؿ عمى جكاز التفات المصمى التفات ا يسير ا يتعمق بالصبلة, فإنو غير منيي 

 ألبي َبْكر بأف يستمر َعَمى إمامتو ِفي آخر صبلة أدركيا َكُىَك حي.. " كىذا ِفيِو أمر (3)عنو"
ـْ يخرج إلى المسجد كلـ يصِل َمَع الجماعة تمؾ  كظاىر َىَذا الَحِدْيث, يدؿ َعَمى َأن ُو َل

 . (4)الصبلة, ال إمام ا كال مأمكم ا"
نما يككف نظرىـ إليو في الصبلة بنكع مف االلتفات, فإف   سار المسجد, حجرة عف ي " كا 

ـَ  -ليست في قبمتو, عمى ما ال يخفى, كقد أشار إلييـ النبي  أف أتمكا  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
صبلتكـ, كلـ ينييـ عف نظرىـ إليو فدؿ عمى جكاز التفات المصمى التفات ا يسير ا يتعمق بالصبلة, 

 . (5)فإنو غير منيي عنو"
ّـِ الُمْؤِمِنيَف,  :المكضع الثالث ِ  ن ياأَعْف َعاِئَشَة ُأ َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو  -َقاَلْت: َصم ى َرُسكُؿ ّللا 

ـَ  ا َكَصم ى َكَراَءُه َقْكـٌ ِقَيام ا,  -َكَسم  ـْ َأِف اْجِمُسكاِفي َبْيِتِو َكُىَك َشاٍؾ, َفَصم ى َجاِلس  ا َفَأَشاَر ِإَلْيِي , َفَمم 
َذا َصم ى َجاِلس  اْنَصَرَؼ َقاؿَ  َذا َرَفَع, َفاْرَفُعكا, َكاِ  ـ  ِبِو, َفِإَذا َرَكَع, َفاْرَكُعكا َكاِ  ـُ ِلُيْؤَت ا : ِإن َما ُجِعَل اإِلَما
ا"  .(6)َفَصمُّكا ُجُمكس 
: اسـ فاعل مف شكى, يشكك؛ فيك شاٍؾ حذفت ياؤه ألنيـ اسـ منقكص, كاالسـ شاؾٍ 

ا كجر ا, شر  يطة أال يككف معر ف ا بأؿ أك اإلضافة, كالشاكي يككف لعمة المنقكص تحذؼ ياؤه رفع 
                                                           

 . 1/133صحيح البخارؼ,  (1)
 . 4/121فتح البارؼ البف رجب,  (2)
 . 4/409المرجع السابق,  (3)
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: " َشْكٍك َلُو؛ ُىَك المرُض, َكَقْد َشكا المرَض َشْكك ا كَشَكاة  كَشْككػ كَتَشك ى مرض قاؿ ابف منظكر
ِكيُّ ال ِذؼ يْمَرُض َأقل  المَرض كأَْىَكنو.  اِكي كالش  : الش  ـْ ِكي: ال ِذؼ َيْشَتكي. كاْشَتكى. َقاَؿ َبْعُضُي كالش 

. كَأْشَكى الرجَل: َأتى ِإليو َما َيْشكك ِفيِو ِبِو. كَأْشَكاُه: نَزع َلُو ِمْف ِشكايِتو  : المشُككُّ ِكيُّ كالش 
 . (1)كأَْعَتَبو

ـَ  -كفي الحديث عف النبي  ـْ "َتَرى الُمْؤِمِنيَف ِفي َتَراُحمِ : أنو قاؿ -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم  ِي
َيِر  , َكَمَثِل الَجَسِد, ِإَذا اْشَتَكى ُعْضًكا َتَداَعى َلُو َساِئُر َجَسِدِه ِبالس  ـْ ـْ َكَتَعاُطِفِي ِى َكَتَكادِّ

 . (2)َكالُحم ى"
ا ِبُعْذٍر, َىْل َيْقُعُد اْلَقْكـُ َخْمَفُو؟ " ـُ َقاِعد  ـِ ِفيَما ِإَذا َصم ى اإِلَما َفَذَىَب َجَماَعٌة اْخَتَمَف أَْىُل اْلِعْم

ِ, َكُأَسْيُد ْبُف ُحَضْيٍر,  َحاَبِة: َجاِبُر ْبُف َعْبِد ّللا  ـْ َيْقُعُدكَف َخْمَفُو, َكِبِو َقاَؿ ِمَف الص  َكَأُبك ُىَرْيَرَة, ِإَلى َأن ُي
ْسَحاؽَ  , َكُىَك َقْكُؿ َأْحَمَد, َكاِ  ـْ  .(3)"َكَغْيُرُى

 مف الفكائد التي نستنبطيا مف الحديث:
ـَ  -حصر النبي  - 1  المأمـك في متابعة إمامو . -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
اإلماـ لو قدر كمكانة فإذا ُتقِدـ عميو أك ُتؤخر عنو, ضاعت ىذه المكانة التي  - 2

 . (4)كضعيا لو الشرع 
ـَ َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو  -" َفَصم ى َكَخَرَج الن ِبيُّ  :المكضع الرابع ُيَياَدػ َبْيَف َرُجَمْيِف َكَأنِّي  -َكَسم 

ُر, َفَأَشاَر ِإَلْيِو َأْف َصلِّ  َر َأُبك َأْنُظُر ِإَلْيِو َيُخطُّ ِبِرْجَمْيِو اأَلْرَض, َفَمم ا َرآُه َأُبك َبْكٍر َذَىَب َيَتَأخ  , َفَتَأخ 
ـَ َصم ى ّللا ُ  -َكَقَعَد الن ِبيُّ  ,- رضي هللا عنو -َبْكٍر  ِإَلى َجْنِبِو, َكَأُبك َبْكٍر ُيْسِمُع الن اَس  -َعَمْيِو َكَسم 

 .(5)الت ْكِبيَر َتاَبَعُو ُمَحاِضٌر"
 :كىذا يدؿ عمى شيئيف"

ـَ  -أحدىما: أف النبي  في صحتو لـ يكف مف عادتو أف يبمغ أحد  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
 المسجد تكبيره, فبل يحتاج إلى مف يبمغ عنو.كراءه التكبير, بل كاَف ىَك يسمع أىل 

                                                           

 . 14/441لساف العرب,  (1)
 . 8/10صحيح البخارؼ,  (2)
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ـَ  -كالثاني: أف النبي  لما مرض ضعف صكتو عف إسماع أىل  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
 .(1)المسجد, ككاف أبك بكر حينئذ يسمع الناس تكبيره, كيبمغ عنو"

 :استدلكا بيذا الحديث عمى
الرككع كالسجكد ليسمع الناس إذا كثركا "جكاز رفع الُمذكر صكتو بالتكبير كالتحميد في 

ذا جاز لئلماـ أف يجير بالتكبير, جاز لممأمكـ مثل  كبعدكا مف اإلماـ في الجمعات كغيرىا, كا 
 . (2)ذلؾ"

كفاعمو الضمير  ,كيرػ الباحث أف البنية التركيبية لمجممة التفسيرية مف الفعل)أشار(
سير الميمل)أف( كفعل األمر المجزكـ بحذؼ المستتر)ىك( كالجار كالمجركر)إليو(, كحرؼ التف

( كفاعمو الضمير المستتر)أنت(  جاءت لمداللة عمى ما ُيستقبل مف الزماف, كلعل   عمتو)صلِّ
ـَ  -إشارة النبي  َصم ى هللُا  -ألبي بكٍر بأف يستمر في الصبلة, أف النبي -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
ـَ  أيامو ميما طالت ستنتيي, كيجب أف يأخذ غيره دف ة القيادة, كتكلي أمر  يعمـ أف -َعَمْيِو َكَسم 
 المسمميف .

, َفَكاَف : المكضع الخامس ـْ َقاَؿ ُمَعاِكَيُة: َنَزَلْت ِفي أَْىِل الِكَتاِب, َفُقْمُت: " َنَزَلْت ِفيَنا َكِفيِي
ـِ َيْشُككِني,  - عنو رضي هللا -َبْيِني َكَبْيَنُو ِفي َذاَؾ, َكَكَتَب ِإَلى ُعْثَماَف  َفَكَتَب ِإَلي  ُعْثَماُف: َأِف اْقَد

ـْ َيَرْكِني َقْبَل َذِلَؾ, َفَذَكْرُت َذاَؾ ِلُعْثَماَف" الَمِديَنَة َفَقِدْمُتَيا, ـْ َل  .(3)َفَكُثَر َعَمي  الن اُس َحت ى َكَأن ُي
ككاف  ,بف أبي سفياف")قاؿ(: أبك ذر )كنت بالشأـ(؛ أؼ بدمشق )فاختمفت أنا كمعاكية( 

َة َكاَل  إذ ذاؾ عامل عثماف عمى دمشق )في( مف نزؿ قكلو تعالى: ﴿َكال ِذيَف َيْكِنُزكَف الذ َىَب َكاْلِفض 
نزلت  إن يا)قاؿ معاكية: نزلت في أىل الكتاب( نظر ا إلى سياؽ اآلية ف (4)ُيْنِفُقكَنَيا ِفي َسِبيِل ّللا ِ﴾

في األحبار كالرىباف الذيف ال يؤتكف الزكاة, قاؿ أبك ذر: )فقمت نزلت فينا كفييـ( نظر ا إلى عمـك 
اآلية )فكاف بيني كبينو في ذلؾ( بل قيل: إن و كاف كثير االعتراض عميو كالمنازعة لو, ككاف 

رضي هللا  -كية جيش معاكية يميل إلى أبي ذر ككاف ال يخاؼ في هللا لكمة الئـ . )ككتب( معا
يشككني(  - رضي هللا عنو -لما خشي أف يقع بيف المسمميف خبلؼ كفتنة )إلى عثماف  - عنو

                                                           

 . 4/233فتح البارؼ البف رجب,  (1)
 . 2/340شرح صحيح البخارؼ البف بطاؿ,  (2)
 . 2/107صحيح البخارؼ,  (3)
 . 34 :سكرة التكبة, اآلية (4)
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)فكتب إلي عثماف(, )أف أقدـ المدينة(, )فقدمتيا,  إما بسبب ىذه الكاقعة الخاصة أك عمى العمـك
اكية)حتى يسألكنو عف سبب خركجو مف دمشق كعّما جرػ بينو كبيف مع :أؼ ؛فكثر عمي الناس(

كأنيـ لـ يركني قبل ذلؾ فذكرت ذلؾ لعثماف فقاؿ لي: إف شئت تنحيت فكنت قريب ا(. خشي 
عثماف عمى أىل المدينة ما خشيو معاكية عمى أىل الشأـ )فذاؾ الذؼ أنزلني ىذا المنزؿ(. 

ا)حبشًيا لسمعت( قكلو )كأطعت( أمره"  .(1)بالنصب)كلك أمركا عمي( عبد 
ْسَأُلكَنُو َعِف الِمْنَبِر, َفَقاَؿ: َبَعَث َرُسكُؿ َأَتى ِرَجاٌؿ ِإَلى َسْيِل ْبِف َسْعٍد يَ  :المكضع السادس

 ِ ـَ  -ّللا  اَر, َيْعَمُل  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم  ِإَلى ُفبَلَنَة, اْمَرأٍَة َقْد َسم اَىا َسْيٌل: )َأْف ُمِرؼ ُغبَلَمِؾ الن ج 
ا, َأْجمِ   . (2)ُس َعَمْيِيف  ِإَذا َكم ْمُت الن اَس("ِلي أَْعَكاد 

ـَ  -كاف النبي  بداية األمر يخطب عمى جذع النخمة,   فبعث  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
ـَ  -النبي  قكلو: "أرسل  (3)اْسمَيا َعاِئَشة اأْلَْنَصاِري ة" إلى امرأة يقاؿ أف " -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
كفي ركاية جابر في )صحيح البخارؼ( كغيره: أف المرأة قالت: )يا  -امرأة  -هللا إلى فبلنة رسكؿ 

, كىذه الركاية في ظاىرىا مخالفة (لي غبلم ا نجار ا رسكؿ هللا, أال أجعل لؾ شيئ ا تقعد عميو؟ فإف  
ـَ َصم ى هللاُ  -لركاية سيل, كالجمع بينيما أف المرأة عرضت ىذا أكال  عمى رسكؿ هللا  , - َعَمْيِو َكَسم 

 . (4)يطمب تنجيز ذلؾ" -عميو السبلـ -ثـ بعث إلييا النبي
ـ  َجاَء ِبَيا" ـ  َأمر بَيا  (5)"َفَأَمَرْتُو َيْعَمُمَيا ِمْف َطْرَفاِء اْلَغاَبِة ُث "َفعمل َىِذه الث بَلث )َدَرَجات( , ث

َصم ى هللا َعَمْيِو  -َذا اْلمكضع, َكَلَقد َرَأْيت الن ِبي َفكضعت ىَ  -َصم ى هللا َعَمْيِو َكسمـ  -َرُسكؿ هللا 
ـَ َعَمْيِو َفكبر َككبر الن اس َكَراءه َكُىَك َعَمى اْلِمْنَبر" -َكسمـ  َقا

(6) . 
 
 

                                                           

 . 3/12إرشاد السارؼ شرح صحيح البخارؼ,  (1)
 . 3/61, صحيح البخارؼ  (2)
 . 4/153, عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ  (3)
 . 4/415شرح أبك داكد لمعيني,  (4)
 . 3/417فيض البارؼ عمى صحيح البخارؼ,  (5)
ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرؼ, البدر المنير في تخريج  (6)

مصطفى أبك الغيط, كعبد هللا بف سميماف, كياسر بف كماؿ,  :األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير, تحقيق
 . 4/621ـ, 2004الرياض,  ,, دار اليجرة لمنشر كالتكزيع1ط
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 :كيستدؿ مف الحديث
أف تككف الُخطبة عمى المنبر: كالمنبر مف النبر كىك االرتفاع " )َنَبَر( النُّكُف َكاْلَباُء  - 1

" َي ِمْنَبر ا اِلْرِتَفاِعِو (1)َكالر اُء َأْصٌل َصِحيٌح َيُدؿُّ َعَمى َرْفٍع َكُعُمكٍّ , "كالِمْنَبُر: َمْرقاُة اْلَخاِطِب, ُسمِّ
 .(2)كُعُمكِّه. َكاْنَتَبَر اأَلميُر: اْرَتَفَع َفْكَؽ اْلِمْنَبِر"

ـَ َصم ى هللاُ  -أف يسند األمر إلى أىل االختصاص, لذلؾ خص النبي – 2  - َعَمْيِو َكَسم 
 الغبلـ النجار بعمل المنبر.

كمّما تجدر اإلشارة إليو, أف البنية التركيبية لمجممة التفسيرية في ىذا المكضع, دلت عمى 
 شأف فعل األمر . يانأما يستقبل مف الزمف ش

ـَ  -َأَمَر الن ِبيُّ  :السابع المكضع ْف ِفي  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم  : " َأْف َأذِّ ـَ َرُجبل  ِمْف َأْسَم
, َفِإف  الَيْكـَ َيْكـُ  ـْ َيُكْف َأَكَل َفْمَيُصـْ  .(3) َعاُشكَراَء"الن اِس: َأف  َمْف َكاَف َأَكَل َفْمَيُصـْ َبِقي َة َيْكِمِو, َكَمْف َل

ْسبَلـ َكلـ ُيعرؼ ِفي اْلَجاِىِمي ة. َقاَؿ :ابف دريدعاشكراء, قاؿ  " كعاشكراء: َيْكـ ُسّمي ِفي اإْلِ
ا إاّل َعاُشكَراء, َىَكَذا َقاَؿ البصريكف " َكَقاَؿ  . (4)َأُبك بكر: َكَلْيَس ِفي َكبَلـ اْلَعَرب فاعكالء ممدكد 

 .(6)"عاشكراء: ممدكدة كالعامة تقصره" .(5)ر ـ"الم ْيث: "َكَيْكـ عاُشكراء ُىَك اْلَيْكـ اْلَعاِشر مف المح
 . (7)كقاؿ ابف الجكزؼ: "َكَيْكـ َعاُشكَراء َكُىَك اْلَعاِشر مف اْلمحـر ِعْند اْلُجْمُيكر"

 داللة الحديث:
َكِفي َأْمِرِه ِباإِلْمَساِؾ َبِقي َة الن َياِر َبْعَد َما َأَكَل, َدِليٌل َعَمى ُكُجكِب ُمَراَعاِة َحقِّ اْلَكْقِت ِفي  "

ـ  َتَبي َف َأن ُو ِمْف َرَمَضاَف, َأْك َأْصَبَح كَ  ؾِّ ُمْفِطر ا, ُث َي َقْد َنسِ اْلِعَباَدِة, َكَعَمى َىَذا َمْف َأْصَبَح َيْكـَ الش 
ا َمَكاَنُو, َكَكَذِلَؾ َمْف َأْفطَ  ـ  َيْقِضي َيْكم  اِئِميَف, ُث ا ِبالص  ي َة, َفَيِجُب َعَمْيِو اإِلْمَساُؾ َتَشبُّي  ا النِّ َر َعْمد 

َؿ َكَجَب اإِلْمَساُؾ َبِقي َة الن َياِر, َأم ا َمْف َأْصَبَح ُمْفِطر ا ِبُعْذِر َسَفٍر َأْك َمَرٍض, َأْك َطُيَرِت الْ  َحاِئُض َأك 

                                                           

 . 5/380مقاييس المغة,  (1)
 . 5/189لساف العرب,  (2)
 . 3/44صحيح البخارؼ,  (3)
كي, دار العمـ لممبلييف, رمزؼ منير بعمب :, تحقيق1ابك بكر دمحم بف الحسف بف دريد, جميرة المغة, ط (4)

 .  727ـ, 1987بيركت, لبناف, 
 . 1/261تيذيب المغة,  (5)
 . 3/240غريب الحديث, الخطابي,  (6)
 . 2/96ابف الجكزؼ, غريب الحديث,  (7)
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ـْ ِفي اأَلْكِل مَ  ْرَع َرخ َص َلُي ـُ الت َشبُُّو؛ أَلف  الش  َع َيِقيِف الن َياِر ِمْف َرَمَضاَف, َفاْغَتَسَمْت, َفبل َيِجُب َعَمْيِي
ْيِر"  .(1)الش 

"اختمفت اآلثار في صكـ يكـ عاشكراء, فدؿ حديث عائشة عمى أف صكمو كاف كاجب ا 
ا, كدؿ حديث قبل أف يفرض رم ا أف صكمو قد رد إلى التطكع بعد أف كاف فرض  ضاف, كدؿ أيض 

ا عمى كجكبو" , كيرػ الباحث أف ما ذىب إليو البغكؼ, أقرب إلى الصكاب, حيث (2)سممة أيض 
ا ِفي االْبِتَداِء َقْبَل َأْف ُيْفَرَض َرَمَضاَف, َفَمم ا فُ  :قاؿ ِرَض َرَمَضاُف, "َكَكاَف َصْكـُ َيْكـِ َعاُشكَراَء َفْرض 

ـَ َعاُشكَراَء, َكَمْف َشاَء َتَرَؾ"  . (3)َفَمْف َشاَء َصا
ـَ  -كأما عف البنية التركيبية لمجممة التفسيرية )َأَمَر الن ِبيُّ  َرُجبل  ِمْف  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

ْف ِفي الن اِس( ف : " َأْف َأذِّ ـَ الفعل لؾ يكف  دلت عمى ما يستقبل مف الزمف القريب؛ حيث إف   إن ياَأْسَم
ـَ  -حاصبل  حاؿ طمب النبي   مف الرجل القياـ باآلذاف . -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
ِ  المكضع الثامف: ـَ  -َأف  َرُسكَؿ ّللا  ْيُت ِفي َقاَؿ: " َبْيَنَما َأَنا َناِئـٌ, َرأَ  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

ـِ: َأِف اْنُفْخُيَماَيَدؼ  ِسَكاَرْيِف ِمْف َذَىٍب, َفَأَىم ِني َشْأُنُيَما,  , َفَنَفْخُتُيَما َفَطاَرا, َفُأكِحَي ِإَلي  ِفي الَمَنا
ْلُتُيَما َكذ اَبْيِف, َيْخُرَجاِف َبْعِدؼ "  .(4)َفَأك 
َأؼ: أنفخ السكاريف,  ؛َأؼ: أحزنني َأمرىَما. َقْكلو: )َأف َأْنُفَخُيَما( ؛"َقْكلو: )َفَأَىم ِني َشْأنيَما(

َكُىَك َأمر مف النفخ, َفَمم ا َأمر بالنفخ نفخيما, َكَتْأكيل نفخيما َأن ُيَما قتبل بريحو , َأؼ: َأف اأْلسكد 
 . (5)كمسيممة قتبل بريحو, َكالذ َىب زخرؼ يدؿ عمى زخرفيما"

رة كاستخداـ لفع اإلشارة في ىذا المكضع "اإلشارة إنما ىي لمحقارة الكحي بمعنى اإلشا
المعنكية ال الحسية كفي طيرانيما إشارة إلى اضمحبلؿ أمرىما ... فأما العنسي فقتمو فيركز 

ـَ  -الصحابي بصنعاء في حياتو  في مرض مكتو عمى الصحيح, كأما  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
 (6)" -رضي هللا عنو  -قاتل حمزة في خبلفة الصديق  مسيممة فقتمو كحشي

                                                           

 6/335البغكؼ, شرح السنة,  (1)
 . 4/140ابف بطاؿ, شرح صحيح البخارؼ,  (2)
 . 6/336لبغكؼ, شرح السنة, ا (3)
 . 4/203البخارؼ, صحيح  (4)
 . 16/210, عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ  (5)
 . 6/65, إرشاد السارؼ لشرح صحيح البخارؼ  (6)
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ذىب بعض عممائنا إلى أف لفع )ِسَكاَرْيِف ِمْف َذَىٍب( دال  عمى أن يما عمى ممَكْيِف أِلَف 
. كقاؿ غير كاحد " أنيما مف (1)األساكرة ىـ اْلُمُمكؾ, َكِفي النفخ َدِليل عمى اضمحبلؿ َأمرىَما"

مكضعو, ")فأكلتيما( أؼ السكاريف )كذابيف( ألف الكذب كضع  كذبيما كضعا شيئ ا في غير
الشيء في غير مكضعو, ككضع سكارؼ الذىب المنيي عف لبسو في يديو مف كضع الشيء في 
ا فالذىب مشتق مف الذىاب فعمـ أنو شيء يذىب  غير مكضعو إذ ىما مف حمية النساء, كأيض 

ا يتجو في عنو كتأكد ذلؾ باألمر لو بنفخيما فطارا, فدّؿ ذ لؾ عمى أنو ال يثبت ليما أمر, كأيض 
 . (2)تأكيل نفخيما بأنو قتميما بريحو ألنو لـ يغزىما بنفسو"

كيرػ الباحث أف الرأؼ الثاني أقرب إلى الصكاب, فمـ يكف الذىب قبل اإلسبلـ مقتصر 
ال ما حرمو اإلسبلـ عمى الرجاؿ, ضف أف كتب التراجـ لـ تذكر أف   (العنسي)عمى الممكؾ, كا 

 كاف ممك ا .
ـَ   -َقْكلو: )يخرَجاِف بعِدؼ( استشكل بأنيما كانا في زمنو  كأجيب:  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

"أؼ  :بأف المراد بخركجيما بعده ظيكر شككتيما كمحاربتيما كدعكاىما النبكة .  قاؿ النككؼ 
ال فقد كانا في زمنو"  . (3)يظيراف شككتيما كدعكاىما النبكة كا 

كيرػ الباحث أف البنية التركيبية لمجممة التفسيرية دلت عمى ما يستقبل مف الزمف, حيث 
 فعل األمر كضع ليدؿ عمى ما لـ يقع كفعل, النفخ كاف ىنا غير كاقع . إف  

ِبَيِدِه: َأْف َتَعاَؿ, َفَجاَء َيْعَمى َفَأْدَخَل َرْأَسُو, َفِإَذا  (4)َفَأَشاَر ُعَمُر ِإَلى َيْعَمى المكضع التاسع:
ـَ  -الن ِبيُّ  ـ  ُسرَِّؼ َعْنُو, َفَقاَؿ: َأْيَف ال ِذؼ  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم  ُمْحَمرُّ الَكْجِو, َيِغطُّ َكَذِلَؾ َساَعة , ُث

ا, َفاْلُتمِ   .(5)َس الر ُجُل َفُأِتَي ِبِو"َيْسَأُلِني َعِف الُعْمَرِة آِنف 

                                                           

 . 16/210, عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ  (1)
 . 6/65, إرشاد السارؼ لشرح صحيح البخارؼ  (2)
 . 1412المنياج في شرح صحيح مسمـ بف الحجاج شرح النككؼ عمى مسمـ, ص: (3)
ىك يعمى بف أمية بف أبي عبيدة بف ىماـ بف الحارث بف بكر بف زيد بف مالؾ بف حنظمة التميمي, أبك  (4)

قاؿ: منية بنت جابر بف خمف, كمنية, ىي أمو, كيقاؿ جدتو, كىي ُمْنَيَة ِبْنِت َغْزَكاَف ُأْخِت ُعْتَبَة بِف َغْزَكاَف, كي
كىيب بف مسيب بف زيد. أسمـ يـك فتح مكة, كشيد الطائف, كحنينا, كتبكؾ مع رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. دمحم بف إسماعيل 

. ك سير أعبلـ 8/414بف إبراىيـ بف المغيرة البخارؼ, التاريخ الكبير, دائرة المعارؼ العثمانية, حيدر آباد, 
 .3/100النببلء, 

 . 5/157صحيح البخارؼ,  (5)
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َصم ى ّللا ُ  -" َلْيَتِني َأَرػ الن ِبّي :جاء ىذا الحديث في قصة يعمي بف أمية, حيف كاف يقكؿ
ـَ  ـَ  -ِحيَف ُيْنَزُؿ َعَمْيِو اْلَكْحُى, َفَمم ا َكاَف الن ِبيُّ  -َعَمْيِو َكَسم  ِباْلِجْعَراَنِة َعَمْيِو,  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

ٌخ ِبِطيٍب, َفَقاَؿ: َيا َرُسكَؿ ّللا ِ  , َثْكٌب َقْد َأَظل  َعَمْيِو َكَمَعُو َناٌس ِمْف َأْصَحاِبِو؛ ِإْذ َجاَءُه َرُجٌل ُمَتَضمِّ
 -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم ـَ  -َكْيَف َتَرػ فِي َرُجٍل َأْحَرـَ فِي ُجب ٍة َبْعَد َما َتَضم َخ ِبِطيٍب؟ َفَنَظَر الن بيُّ 

)إلى يعمى بيده أف تعاؿ, فجاءه  - رضي هللا عنو -, ")فأشار عمر( (1)َساَعة , َفَجاَءُه اْلَكْحُي"
ـَ  -يعمى فأدخل رأسو( ليرػ النبي  حاؿ نزكؿ الكحي لتقكية اإليماف  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

محمر الكجو يغط ... يتردد صكت نفسو كالنائـ  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم ـَ -بمشاىدتو )فإذا النبي 
 . (2)ـ سرؼ عنو( أؼ كشف عنو ما يتغشاه مف ثقل الكحي"مف شدة ثقل الكحي )كذلؾ ساعة ث

كيرػ الباحث أف البنية التركيبية لمجممة التفسيرية, دلت عمى ما يستقبل مف الزمف 
القريب, أال ترػ أف يعمي لـ يكف حاضر ا عند الرسكؿ أثناء الكحي, كأف إشارة عمر ليعمي كي 

زكؿ الكحي عميو, فأخذ كقت ا لبلنتقاؿ مف مكانو يرػ الرسكؿ كيحقق أمنيتو رؤية الرسكؿ أثناء ن
لمجمس الرسكؿ بعد تمقيو اإلشارة الدالة عمى األمر, ضف ما ذىب إليو بعض عممائنا أف فعل 

 األمر داؿ عمى االستقباؿ كليس الحاؿ .
ـَ  -ِإَلْيِو الن ِبيُّ  َفَأْكَمأَ "  المكضع العاشر: , َكَأْكَمَأ َأِف اْمِضوْ ِه, ِبَيدِ  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

ـَ  -ِبَيِدِه َىَكَذا, َكَلِبَث َأُبك َبْكٍر ُىَني ة  َيْحَمُد ّللا َ َعَمى َقْكِؿ الن ِبيِّ   .(3)" -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو  -كرد ىذه الحديث ضمف األحاديث التي تحدثت عف مرض النبي 

رضى هللا عنو  -كلـ يستطع أف يؤـ الناس في تمؾ الفترة فتكلى اإلمامة أبك بكر الصدّيق  -َكَسم ـَ 
ـَ  -كبداية الحديث أف النبي  – إْف حضرت صبلة العصر, كلـ  :قاؿ لببلؿ –َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

 –خرج النبي آتؾ فمر أبا بكر فميصل بالناس فمما حضرت العصر أذف ببلؿ ثـ أقاـ فذكره, كلما 
أف يرجع ليفسح المجاؿ  –رضى هللا عنو  –إلى الناس أراد أبك بكر  –صمى هللا عميو كسمػـ 

ـَ  -لمنبي؛ كي يؤـ ىك الناس "َفَأْكَمَأ ِإَلْيِو الن ِبيُّ  ( كيرجع َأِف اْمِضوْ ِبَيِدِه, ) -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم 
لى الخمف ما قالو أبك بكر )لـ يكف البف أبي قحافة إ – رضي هللا عنو –تراجع أبي بكر الصديق 

                                                           

 . 10/218شرح صحيح البخارؼ البف بطاؿ,  (1)
 . 6/410إرشاد السارؼ لشرح صحيح البخارؼ,  (2)
 . 9/74صحيح البخارؼ,  (3)
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ـَ -أف يؤـّ النبي  ا لنفسو كتكاضع ا -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم  , كلـ يقل لـ يكف لي أك ألبي بكر ىضم 
 .(1)" - رضي هللا عنو -كأبك قحافة كنية كالد أبي بكر 

كجاءت البنية التركيبية لمجممة التفسيرية في ىذا المكضع لمداللة عمى زمف االستقباؿ 
 القريب, حيث إف  أبا بكر لـ يأخذ كقت ا طكيبل  بيف تراجعو, كأمر النبي )أف أمضو( كاالستمرارية . 

ـَ  -"َعِف الن ِبيِّ  المكضع الحادي عشر: " َكاَف ِفي َبِني َقاَؿ:  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
ـ  َخَرَج َيْسَأُؿ, َفَأَتى َراِىب ا َفَسَأَلُو َفَقاَؿ َلُو:  َىْل ِمْف َتْكَبٍة؟ ِإْسَراِئيَل َرُجٌل َقَتَل ِتْسَعة  َكِتْسِعيَف ِإْنَسان ا, ُث

َفَأْدَرَكُو الَمْكُت, َفَناَء ِبَصْدِرِه  َقاَؿ: اَل, َفَقَتَمُو, َفَجَعَل َيْسَأُؿ, َفَقاَؿ َلُو َرُجٌل: اْئِت َقْرَيَة َكَذا َكَكَذا,
ِبي, َكَأْكَحى َنْحَكَىا, َفاْخَتَصَمْت ِفيِو َمبَلِئَكُة الر ْحَمِة َكَمبَلِئَكُة الَعَذاِب,  َفَأْكَحى َّللا ُ ِإَلى َىِذِه َأْف َتَقر 

 . (2)ِجَد ِإَلى َىِذِه َأْقَرَب ِبِشْبٍر, َفُغِفَر َلُو "َكَقاَؿ: ِقيُسكا َما َبْيَنُيَما, َفكُ َّللا ُ ِإَلى َىِذِه َأْف َتَباَعِدي, 
أمر هللا القرية التي خرج منيا أف تباعدؼ, ك التي قصدىا أف تقربي, حيث سيجرؼ بعد 
ذلؾ حكـ كقياس, مّما تجدر اإلشارة إليو أف داللة البنية التركيبية لمجممة التفسيرية, ما يستقبل 

أمر بقياس المسافة جاء أف طبقت كل قرية األمر األكؿ الذؼ  مف الزمف القريب, أال تجد أف
ا كضع لمداللة عمى المستقبل .  طمب منيا, كما أف فعل األمر أساس 

 : (3)ما يستدؿ عمية مف الحديث
أف التكبة تكّفر الكبائر كميا ميما بمغت, بما في ذلؾ القتل, ألف هللا تعالى قبل   - 1

نفس, كال يقاؿ: إف  القتل مف حقكؽ اآلدمييف التي ال تقبل فييا  تكبة ىذا الرجل الذؼ قتل مائة
رضائيـ, ألف هللا إذا قبل تكبة العبد أرضى  التكبة إال باستحبلؿ أصحاب الحقكؽ كمسامحتيـ كا 

 عنو خصمو .
يظير في ىذا الحديث فضل العالـ عمى العابد, ألف الذؼ أفتاه أكال  بأف ال تكبة لو   - 2

فاستعظـ كقكع ما كقع مف ذلؾ القاتل مف جرأتو عمى قتل ىذا العدد الكثير,  ؛ادةغمبت عميو العب
كأما الثاني: فغمب عميو العمـ فأفتاه بالصكاب كىذا يدؿ عمى قيمة العمـ, كأف العالـ مقدـ عمى 

 العابد. 

                                                           

 . 253/ 10إرشاد السارؼ لشرح صحيح البخارؼ,  (1)
 . 4/174صحيح البخارؼ,  (2)
 . 4/222منار القارؼ  مختصر صحيح البخارؼ,  (3)
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أنو ينبغي لمف تاب مف ذنب كال سيما إذا كاف مف الكبائر أف يعقبو باإلكثار مف   - 3
العبادات كاألعماؿ الصالحة, كمعاشرة الصالحيف, كليذا أفتاه ىذا العالـ الكاعي أف يذىب إلى 

الحسنة تكفر  تمؾ القرية الصالحة, ليعايش الصالحيف مف أىميا, فيقتدؼ بيـ في عبادتيـ, فإف  
 السيئة, فإذا أضيفت الحسنات إلى التكبة الصادقة كانت خير ا عمى خير .

ِ أعماؿ اإلنس – 4 َثَنا َرُسكُؿ ّللا  ـَ  -اف بالخكاتيـ, َحد  اِدُؽ  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم  َكُىَك الص 
ـْ  ِ ِإف  َأَحَدُك َيْعَمُل ِبَعَمِل أَْىِل الن اِر, َحت ى َما َيُككُف  -َأْك: الر ُجَل  -الَمْصُدكُؽ, َقاَؿ:" ... َفػ َكّللا 

ف  الر ُجَل َبْيَنُو َكَبْيَنَيا َغْيُر بَ  اٍع َأْك ِذَراٍع, َفَيْسِبُق َعَمْيِو الِكَتاُب َفَيْعَمُل ِبَعَمِل أَْىِل الَجن ِة, َفَيْدُخُمَيا. َكاِ 
اُب, ْيِو الِكتَ َلَيْعَمُل ِبَعَمِل أَْىِل الَجن ِة, َحت ى َما َيُككُف َبْيَنُو َكَبْيَنَيا َغْيُر ِذَراٍع َأْك ِذَراَعْيِف, َفَيْسِبُق َعمَ 

 . (1)َفَيْعَمُل ِبَعَمِل أَْىِل الن اِر َفَيْدُخُمَيا"
 التفسير)أف( كالمصّدرة باسـ: حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب

األصل في الجممة االسمية اثبات المعنى لمشيء مف غير أف يقتضي ذلؾ تجدده شيئ ا 
الثابتة التي تقتضي بدكرىا , "فأصبحت ىي المعكؿ األساس في التعبير عف الحقائق (2)بعد شيء

 (3)اتصاؼ المسند إليو بالمسند اتصاف ا ثابت ا"
ِ " :المكضع األكؿ ـَ  -َعْف َعاِئَشَة, َقاَلْت: )َأَمَر َرُسكُؿ ّللا  َأَبا َبْكٍر  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

 ِ , َقاَؿ ُعْرَكُة: َفَكَجَد َرُسكُؿ ّللا  ـْ َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو  -َأْف ُيَصمَِّي ِبالن اِس ِفي َمَرِضِو(, َفَكاَف ُيَصمِّي ِبِي
ـَ  اْسَتْأَخَر, َفَأَشاَر ِإَلْيِو:  ِفي َنْفِسِو ِخف ة , َفَخَرَج, َفِإَذا َأُبك َبْكٍر َيُؤُـّ الن اَس, َفَمم ا َرآُه َأُبك َبْكرٍ  -َكَسم 

ِ َأْف َكَما َأْنتَ ) ـَ  -(, َفَجَمَس َرُسكُؿ ّللا  ِحَذاَء َأِبي َبْكٍر ِإَلى َجْنِبِو, َفَكاَف َأُبك  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
 ِ ـَ  -َبْكٍر ُيَصمِّي ِبَصبَلِة َرُسكِؿ ّللا   .(4)اُس ُيَصمُّكَف ِبَصبَلِة َأِبي َبْكٍر "َكالن   -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

 :مفردات الحديث
, ِإذا كنت بإزائو, كُدكر بني فبَلف تحاذؼ ُدكر بني ِحَذاءَ ) ( "حاذيُت الرجَل محاذاة  كِحذاء 

 (6)(؛ َأؼ: محاذيا مف ِجَية اْلجنب اَل مف ِجَية القداـ َكاْلخمف"حذاء أبي بكر: )." َقْكلو(5)فبَلف"
                                                           

 . 8/122, صحيح البخارؼ  (1)
 . 29الداللة الزمنية في الجممة العربية, ص: (2)
 . 33الكريـ, ص: القرآفالجممة التفسيرية في  (3)
 . 1/137 صحيح البخارؼ, (4)
 . 2/1048 جميرة المغة, (5)
 . 5/303عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ,  (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

153 
 

: ابَق في صبلتؾ عمى ىيأتؾ كحالؾ ثابت ا, ال ترجع كال تتحرؾ (؛ أؼكما أنت) :كقكلو
 مف ىذا المكاف .

 :أحكاـ الحديث
 ِ ـَ  -َكاَف َأُبك َبْكٍر ُيَصمِّي ِبَصبلِة َرُسكِؿ ّللا  َكالن اُس ُيَصمُّكَف ِبَصبلِة  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

: "ُسن ة اإلمامة تقديـ اإلماـ, كتأخير الناس عنو, كال يجكز أف يككف , يقكؿ ابف بطاؿَأِبي َبْكرٍ 
أحد مع اإلماـ في صف إال في مكضعيف: أحدىما: العمة التي في ىذا الحديث كما كاف في 
ا  معناىا, مثل أف يضيق المكضع, فبل يقدر عمى التقدـ, فيككف معيـ في صف, كمثل العراة أيض 

ا. كالمكضع الثاني: أف يككف رجل كاحد مع اإلماـ, فإنو يصمى إذا أمف أف يرػ بعضيـ بعض  
ـَ  -عمى يمينو في الصف معو, كما فعل النبي  بابف عباس إذ أدارُه مف  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

خمفو إلى يمينو, فإف صمى اإلماـ في صف المأمكميف بغير عذر, فقد أساء كخالف سنة اإلمامة 
 .(1)كصبلتو تامة"

كمما تجدر اإلشارة إليو أف البنية التركيبة لمجممة التفسيرية جاءت لمداللة عمى ما يستقبل 
ـَ  -مف الزمف القريب, حيث إف  أبا بكر تراجع عندما رأػ النبي  كلكّف  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

ا ِلَما َأْنَت َعَمْيوِ لنبي أشار إليو ابَق مكانؾ؛ َأؼْ ا ا : ُكْف ُمَشاِبي  , َأْؼ َيُككُف َحاُلَؾ ِفي اْلُمْسَتْقَبِل ُمَشاِبي 
 ِلَحاِلَؾ ِفي اْلَماِضي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 2/301 شرح صحيح البخارؼ البف بطاؿ, (1)
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 التفسير)أي(: حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب -المطمب الثاني 
 :سير)أي( كالمفسرة لأللفاظ كالجملالتف حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب -أكاًل 

ِ, َقاَؿ: َقَفْمَنا َمَع الن ِبيِّ  :كؿالمكضع األ  ـَ  -َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد ّللا   -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
ْمُت َعَمى َبِعيٍر ِلي َقُطكٍؼ, َفَمِحَقِني َراِكٌب ِمْف َخْمِفي, َفَنَخَس َبِعيِرؼ ِبَعَنَزٍة َكاَنْت   ِمْف َغْزَكٍة, َفَتَعج 

ـَ  -يِرؼ َكَأْجَكِد َما َأْنَت َراٍء ِمَف اإِلِبِل, َفِإَذا الن ِبيُّ َمَعُو, َفاْنَطَمَق َبعِ  َفَقاَؿ: )َما  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
ـْ َثيِّب ا؟(, ُقْمُت: َثيِّب ا, َقاَؿ: )َفَيبل  َجا ِرَية  ُيْعِجُمَؾ( ُقْمُت: ُكْنُت َحِديَث َعْيٍد ِبُعُرٍس, َقاَؿ: )َأِبْكر ا َأ

ِلَكْي  - َأْي ِعَشاءً  -ِعُبَيا َكُتبَلِعُبَؾ(, َقاَؿ: َفَمم ا َذَىْبَنا ِلَنْدُخَل, َقاَؿ: )َأْمِيُمكا َحت ى َتْدُخُمكا َلْيبل  ُتبلَ 
ِعَثُة َكَتْسَتِحد  الُمِغيَبُة(  (1)َتْمَتِشَط الش 

ْمُت َعَمى َبِعيٍر ِلي َقُطكٍؼ كردت كممة قطكؼ في المعاجـ  بمعنييف متضاديف األكؿ: َفَتَعج 
ْير كالُمقارَبُة بيف الُخَطى. ُيقاُؿ: َجْمٌل َقُطكٌؼ" كفي الكسيط " مف  (2)"الِقطاُؼ: اإلِبطاُء في الس 

ْنَساف َفُيَقاؿ َىَذا ُغبَلـ قطكؼ" َكاّب ال ِتي تسيء الّسير كتبطئ َكقد ُيكصف بَيا اإْلِ . كالثاني: (3)الد 
ا ب ُة َيْقِطُف َقْطف ا, َكُىَك َقُطكٌؼ, َكَأن ُو ِمْف ُسْرَعِة َنْقِمِو َقَكاِئَمُو َيْقِطُف ِمَف اأْلَْرِض "َفُيَقاُؿ: َقَطَف الد 

. كالذؼ يرجحو الباحث,  (5). "الِقطاُؼ: تقاُرب الَخْطك ِفي ُسْرعة ِمَف الَقطف َكُىَك الَقطع"(4)َشْيئ ا"
 رعة في المشي كبذؿ مجيكد .كظاىر السياؽ المعنى الثاني إذ لحقكا بو, بعد س

َقاَؿ اْلكْرَماِني: "ِإن َما فسر الم ْيل بالعشاء ِلَئبل  ُيَناِفي َما تقدـ ِفي كتاب اْلعمَرة ِفي: َباب اَل 
ـَ  -يْطرؽ أَىمو, َأنو  " -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم  . كعمق عمى ذلؾ العيني (6)نيى َأف يْطرؽ أَىمو َلْيبل 

ا غير ُمَخالف أِلَف َىَذا َقاَلو لمف يقدـ بغنة مف غير َأف يعمـ أَىمو ِبِو, َكأما ُىَنا َفتقدـ " َىذَ :بقكلو
 . (7)خبر َمِجيء اْلَجْيش َكاْلعمـ بكصكلو َكقت َكَذا َكَكَذا"

التفسير)أؼ(, كلفع  حرؼكيرػ الباحث أف مجيء البنية التركيبية لمجممة التفسيرية مف 
, جاء ليقيد العاـ حيث إف  الميل مطمق يمتد مف المغيب حتى الفجر, كفي  )عشاء ( الكاقع بدال 

                                                           

 . 7/5صحيح البخارؼ,  (1)
 . 449/ 1غريب الحديث لمخطابي,  (2)
 . 747ـ, ص: 2004, مكتبة الشركؽ الدكلية, مصر, 4مجمع المغة العربية مصر, المعجـ الكسيط, ط  (3)
 . 5/103مقاييس المغة,  (4)
 . 9/286لساف العرب,  (5)
 . 19/64صحيح البخارؼ بشرح الكرماني,  (6)
 . 20/108صحيح البخارؼ, عمدة القارؼ شرح  (7)
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ـَ  -مكضع سابق نيى النبي  , كأتى بمفع عشاء   -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم  طرؽ الرجل باب أىمو ليبل 
ا أف المكقف إقداـ عمى ليمة لحصر المدة الزمنية, فتككف المرأة قد جيزت نفسيا لز  كجيا, خصكص 

بناء, فإف كجد الرجل مف أىل بيتو في ىذا المكضع شيء غير ساٍر, سيدعكه إلى النفكر, لذا 
ـَ  -منح النبي  الفرصة لنساء المؤمنيف كي يأخذف زينتيف كيعدلف مف  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

ـَ َصم ى ّللا ُ َعمَ  -ىيئتيف, بدليل قكلو  ِعَثةُ  :مف الحديث السابق -ْيِو َكَسم   (1)"َكْي َتْمَتِشَط الش 
 " .(3)الُمِغيَبةُ  (2)َكَتْسَتِحد  

َصم ى ّللا ُ  -َقاَلْت: "َكاَف َرُسكُؿ ّللا ِ  - رضي هللا عنيا -"َعْف َعاِئَشَة,  :المكضع الثاني
, َقاَؿ ُسْفَياُف: َكَىَذا َأَشدُّ َما َيُككُف  -َعَمْيِو َكَسم ـَ  َساَء َكاَل َيْأِتيِيف  ُسِحَر, َحت ى َكاَف َيَرػ َأن ُو َيْأِتي النِّ

ْحِر, ِإَذا َكاَف َكَذا, َفَقاَؿ: )َيا َعاِئَشُة, أََعِمْمِت َأف  ّللا َ َقْد َأْفَتاِني ِفيَما اْسَتْفَتْيُتُو فِ  ِني يِو, َأَتاِمَف السِّ
, َفَقاَؿ ال ِذؼ ِعْنَد َرْأِسي ِلآْلَخِر: َما َبا ُؿ َرُجبَلِف, َفَقَعَد َأَحُدُىَما ِعْنَد َرْأِسي, َكاآلَخُر ِعْنَد ِرْجَمي 

كَد َرُجٌل ِمْف َبِني ُزَرْيٍق َحِميٌف ِلَييُ  -الر ُجِل؟ َقاَؿ: َمْطُبكٌب, َقاَؿ: َكَمْف َطب ُو؟ َقاَؿ: َلِبيُد ْبُف أَْعَصـَ 
؟ َقاَؿ: ِفي ُمْشٍط َكُمَشاَقٍة, َقاَؿ: َكَأْيَف؟ َقاَؿ: ِفي ُجفِّ َطْمَعٍة َذَكٍر, َتْحَت  -َكاَف ُمَناِفق ا  ـَ َقاَؿ: َكِفي

ـَ  -َقاَلْت: َفَأَتى الن ِبيُّ  (َراُعكَفٍة ِفي ِبْئِر َذْرَكافَ  , َفَقاَؿ: الِبْئَر َحت ى اْسَتْخَرَجوُ  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
َياِطيِف( َقاؿَ  : َفاْسُتْخِرَج, )َىِذِه الِبْئُر ال ِتي ُأِريُتَيا, َكَكَأف  َماَءَىا ُنَقاَعُة الِحن اِء, َكَكَأف  َنْخَمَيا ُرُءكُس الش 

ْرَت  -َقاَلْت: َفُقْمُت: َأَفبَل؟  َأْف ُأِثيَر َعَمى َأَحٍد ِمَف الن اِس َفَقاَؿ: )َأم ا ّللا ُ َفَقْد َشَفاِني, َكَأْكَرُه  -َأْؼ َتَنش 
 . (4)َشًرا("

ُر بَيا َعنُو َتنِشير ا, كُرب ما مفردات الحديث : "النُّْشَرُة: ِعبلُج ُرْقَيٍة ُيعالج بَيا الَمْجُنكف, ُيَنش 
َيْت ُنْشرة (5)َقاُلكا لئْلْنَساف الميزكؿ اْلَياِلؾ, كأن ُو ُنْشَرة, كالّتناِشيُر" ر ِبَيا َعْنُو َما , "ُسمِّ أَلنو ُيَنش 

اء َأؼ ُيكَشف كُيزاؿ"  .(1)خاَمَره ِمَف الد 
                                                           

رجل شعث, َكشعر شعث َكَأْشَعث  :تمتشط الشعثة كشعث َرأسو َكلْف يِزيدُه الَماء ِإال  شعثا كيأتكف شعثا ُيَقاؿ (1)
َأسَألؾ َرْحَمة تمـ بَيا شعثي َأؼ تجمع بَيا مفترؽ  :فييَما َكاْمَرأَة شعثاء كشعثة َكُىَك المتمبد الّشْعر المغير, َكَقكلو

َأْمِرؼ. عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي, مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار, المكتبة 
 . 2/255العتيقة, كدار التراث, 

َمُو َعَمى َطِريِق اْلِكَناَيِة َكالت ْكِرَيِة. اأَلصمعي: استحد  َكُىَك اْسِتْفَعاٌؿ ِمَف اْلَحِديَدِة َيْعِني ااِلْسِتْحبَلَؽ ِبَيا, اْسَتْعمَ  (2)
 . 3/142الرجُل ِإذا َأَحد  َشْفرتو ِبَحِديَدٍة َكَغْيِرَىا. لساف العرب, 

 . 3/142َأؼ َتْحِمُق َعاَنَتَيا . لساف العرب,  (3)
 . 7/137صحيح البخارؼ,  (4)
 . 11/340تيذيب المغة,   (5)
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: )كتنشرت( كىبل تنشرت, النشرة ِبَضـ النُّكف, نكع مف التطبب باالغتساؿ, عمى " َقْكلو
 ." (2)َىْيَئة َمْخُصكَصة بالتجربة, اَل يحتمميا اْلقَياس الطبي, َكقد اْختمف اْلعمَماء ِفي َجَكازَىا"

كالنشرة ِبَضـ النُّكف َكُسُككف الشيف اْلُمْعَجَمة, َكِىي الّرقية ال ِتي بَيا يحل عقد الرجل َعف ُمَباشَرة 
َكاَنت َمْشُيكَرة ِعْندىـ َكَمْعَناَىا الّمَغِكّؼ َظاىر ِفيَيا, َكُىَك  ن ياأاأْلَْىل, َكَىَذا يدؿ عمى َجَكاز النشرة, كَ 

احر, كتف  . (3)ريق َما جمعو"نشر َما طكػ الس 
كيرػ الباحث أف البنية التركيبية لمجممة التفسيرية المفع المبيـ)أفبل( ك)أؼ( حرؼ العبارة 
كالتفسير, كالفعل)تنشرت( كفاعمو)ىي( جاءت لمتفسير )أفبل( فأزالت ابياـ المفع كدلت عمى 

 الحاؿ.
, َقاَلْت: َأَتْيُت َعاِئَشَة, َكِىَي ُتَصمِّي َفُقْمُت: َما َشْأُف الن اِس؟ (4)"َعْف َأْسَماءَ  :المكضع الثالث

ِ, ُقْمُت: آَيٌة؟ َفَأَشاَرْت ِبَرْأِسَيا: َماِء, َفِإَذا الن اُس ِقَياـٌ, َفَقاَلْت: ُسْبَحاَف ّللا  ,  َفَأَشاَرْت ِإَلى الس  ـْ َأْؼ َنَع
ِني الَغْشُي"  . كرد ىذا الحديث في قصة صبلة الخسكؼ . (5)َفُقْمُت َحت ى َتَجبل 

: " أتيت عائشة كىي تصمي فقمت ما - رضي هللا عنيا -"تقكؿ أسماء  معنى الحديث:
كىي تصمي مع  - رضي هللا عنيا -شأف الناس فأشارت إلى السماء " أؼ جئت إلى عائشة 

ـَ  -النبي  األكقات المعتادة لمصمكات الخمس, صبلة الجماعة في غير -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 
فأثار ذلؾ انتباىي, كأحسست أف شيئ ا قد حدث, فقمت لعائشة: ما باؿ الناس يصمكف جماعة في 
غير كقت الفريضة, فأشارت بيدىا إلى السماء, إشارة  معناىا انظرؼ إلى السماء تعرفيف سبب 

شارت بيدىا إلى السماء, قالت: : فمما أأؼ ؛كؼ الشمس. فقالت سبحاف هللاىذه الصبلة, كىك كس
: نعـ أؼ ؛فأشارت برأسياسبحاف هللا لتنبِّيني إلى ما حدث بالتسبيح كاإِلشارة مع ا " قمت: آية؟ 

 )أؼ فأشارت إشارة تفسيُرىا نعـ( .
 
 

                                                                                                                                                                      

 . 5/209رب, لساف الع (1)
القاضي أبي الفضل عياض بف مكسى بف عياض المالكي, مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار, المكتبة  (2)

 . 2/29ـ, 1978العتيقة, تكنس, دار التراث, القاىرة, 
 . 21/422عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ,  (3)
 .- رضي هللا عنيا -األخت الكبيرة لعائشة  - رضي هللا عنيا -أسماء بنت أبي بكر الصديق   (4)
 . 1/28صحيح البخارؼ,  (5)
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 :المغكيات في الحديث
َماءِ )قائميف قزعيف( َما َشْأُف الن اِس؟) اإلشارة باليد أك الرأس أك العيف,  (َفَأَشاَرْت ِإَلى الس 
بالرأس في ىذا المكضع؛ بدليل كركد الرأس في المكضع الثاني, كالمعنى أف  ن ياأكاألرجح 

مقّدمة لو  ن ياأعبلمة لعذاب الناس ك(آَية  ( انكسفت, كالناس يصمكف لذلؾ )السماءالشمس في )
أشارت إشارة مفيمة يستفاد منيا ما يستفاد منيا لك  ن ياأكالمراد  (َفَأَشاَرْت ِبَرْأِسَيا؛ َأْي: َنَعـْ )

ِني) نطقت فقالت نعـ ميف َألف ا , (َتَجّل  اني, كَأصمو َتَجْمَمِني, فُأبدلت ِإحدػ البل  "َأؼ: َغط اني كغش 
ني الغشُي َذىَ  تي ِمْثَل َتَظن ى كتَمط ى ِفي تظن ف كتمط ط, َكَيُجكُز َأف َيُككَف َمْعَنى َتَجبل  َب بقك 

يٍّ ﴿ :( قاؿ تعالىالَغْشيُ ) (1)"َكَصْبِرؼ ِمَف الَجبلِء, َأك َظَير ِبي كباَف عمي   َأْك َكُظُمَماٍت ِفي َبْحٍر ُلجِّ
يُف َكاْلَحْرُؼ اْلُمْعَتلُّ َأْصٌل َصِحيٌح َيُدؿُّ َعَمى ".  (2)﴾َيْغَشاُه َمْكج  ِمْف َفْكِقِو َمْكج   َتْغِطَيِة اْلَغْيُف َكالشِّ

يِو" ْيَء أَُغشِّ ْيُت الش  ِمْف ُطكِؿ َصبَلِة  :َأؼْ  ؛(تجّلىا الغشيكتركيب ) . (3)َشْيٍء ِبَشْيٍء. ُيَقاُؿ َغش 
 . –َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم ـ  -النبي 

( )كمما تجدر اإلشارة إليو أف جممة ـْ جاءت تفسير ا لمضمكف اإلشارة, فأفادت ما َأْي َنَع
 صريح القكؿ, فدلت عمى الحاؿ . يفيده

ِ ْبِف َكْعِب ْبِف َماِلٍؾ, َعْف َكْعٍب, َأن ُو َتَقاَضى اْبَف َأِبي َحْدَرٍد " :المكضع الرابع َعْف َعْبِد ّللا 
 ِ ـَ َصم   -َدْين ا َكاَف َلُو َعَمْيِو ِفي الَمْسِجِد, َفاْرَتَفَعْت َأْصَكاُتُيَما َحت ى َسِمَعَيا َرُسكُؿ ّللا  ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

 َكُىَك ِفي َبْيِتِو, َفَخَرَج ِإَلْيِيَما َحت ى َكَشَف ِسْجَف ُحْجَرِتِو, َفَناَدػ: )َيا َكْعُب( َقاَؿ: َلب ْيَؾ َيا َرُسكؿَ  -
ِ, َقاَؿ: )َضْع ِمْف َدْيِنَؾ َىَذا(  ْطَر,ّللا  ـْ  َكَأْكَمَأ ِإَلْيِو: َأِي الش  ِ, َقاَؿ: )ُق َقاَؿ: َلَقْد َفَعْمُت َيا َرُسكَؿ ّللا 

 . (4)َفاْقِضِو("
 حرؼيرػ الباحث أف مجيء البنية التركيبية لمجممة التفسيرية, مف مضمكف اإلشارة, ك 

ر, دل ت عمى أف اإلشارة تقكـ مقاـ القكؿ, كأف إشارة القادر عمى النطق  التفسير)أؼ( كالمفع المفسِّ
شارة النبي الدينية جائز, في األمكر  ـَ  -كا  نما  -َصم ى ّللا ُ َعَمْيِو َكَسم  لـ يقصد بيا كجيا االلزاـ, كا 

صبلح بيف المتخاصميف, لو أف يقبميا, أك يعتذر عنيا كدليل ذلؾ  ىي مجرد كساطة كشفاعة كا 

                                                           

 . 14/153لساف العرب,  (1)
 . 40 :سكرة النكر, اآلية (2)
 . 4/425مقاييس المغة,  (3)
 . 3/122صحيح البخارؼ,  (4)
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: قـ يا ابف أبي حدرد أؼ ؛قد قبمت؛ )أؼ قبمت كساطتؾ( قاؿ: "قـ فاقضو :قكؿ كعب في ركاية
لزاـ" . قد مر  تفصيل القكؿ مف ىذا الحديث  (1)فسدد نصف الديف فكر ا, كاألمر ىنا أمر كجكب كا 

 . (2)في مكضع سابق
 

                                                           

 . 2/31منار القارؼ شرح مختصر صحيح البخارؼ,  (1)
 . 141 :البحث نفسو, ص (2)
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 كتضمف أىـ النتائج كالتكصيات: -الخاتمة
 النتائج كالتكصيات .

الجكىرؼ بيف التفسير كالجممة التفسيرية, أف األكؿ منيما إضافة عمى النص إف الفرؽ  (1
األساسي بعد انتياء حدث التكمـ, كغالب ا يككف مف شخص غير المتكمـ, أما الثاني, فإضافة 

 يقكـ بيا المتكمـ أثناء حدث التكمـ؛ بيدؼ إزالة الغمكض, كتكضيح جممة أطمقيا .
اإلسنادؼ المتصف باإلفادة المعنكية ُيقحـ بعد جممة ُيزيل  إف الجممة التفسيرية ىي المركبٌ  (2

ا كبيان ا .  إبياميا كيزيدىا كضكح 
التفسير )أف( ىي األكسع انتشار ا في  حرؼكشف البحث عف أف جممة التفسير المقركنة ب (3

ا؛ أؼ ما نسبتو  أحاديث كتاب صحيح البخارؼ, إْذ بمغ عددىا خمسة كثبلثيف مكضع 
التفسير, إذ بمغ عدد مكاضع كركدىا اثنا عشر  حرؼثـ تمتيا الجممة المجردة مف  ,68.6%

ا؛ أؼ ما نسبتو %, ثـ الجممة التفسيرية المقركنة بػ)أؼ( التفسيرية, كالتي كانت 23.5 مكضع 
محدكدة إذا ما قيست بما سبقيا, إذ بمغت عدد مكاضع كركدىا أربعة مكاضع؛ أؼ ما نسبتو 

7.8. % 
ف إيراد الجممة التفسيرية في معظـ الشكاىد الكاردة في األحاديث النبكية كانت إف اليدؼ م (4

ضافة عنصر التشكيق .  إلزالة اإلبياـ كا 
و حيث إن   –صمى هللا عميو كسمػـ  –كرد غير مكضع لمجممة التفسيرية في فترة مرض النبي  (5

 لـ يستطع النطق فكاف يستخدـ اإلماءة كاإلشارة .
 كداللة  كاف قائم ا في أذىػاف النحاة العرب منذ بداية  اير مصطمح  إف  مفيكـ التفس  (6

الدراسات النحكية , فكرد عند سيبكيو كمف جاء بعده مف النحاة , ككذلؾ عند أصحاب 
 كا عرابو كبيانو , كأصحاب مصنفات حركؼ المعاني . القرآفمصنفات كتب معاني 

كخرجكا عف القكاعد التي كضعكىا كشف البحث أف النحاة في كثير مف المكاضع خالفكا  (7
التفسير )أف( بشكل خاص إذ ذىبكا  حرؼلمحكـ عمى الجممة التفسيرية بشكل عاـ كالمقركنة ب

 مصدرية رغـ تكافر شركط مجيئيا تفسيرية . ن ياأإلى 
القكؿ بأف الجممة التفسيرية ال محل ليا مف اإلعراب ضي ق داللة المصطمح؛ فأخرج كثير ا مف  (8

 التي تؤدؼ معنى التفسير مف نطاؽ الجممة التفسيرية .الجمل 
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لـ يقف الباحث عمى السبب الحقيقي الذؼ تذّرع  بو النحاة لمنع مجيء أف التفسيرية بعد فعل  (9
 فيو القكؿ .

 التكصيات:
أكصي المعنييف بضركرة تشجيع الطمبة عمى دراسة الظكاىر النحكية في الحديث -1

 الحديث الشريف .الشريف, لمكشف عف فصاحة لغة 
ىناؾ كثير مف المسائل النحكية في صحيح البخارؼ, بإمكاف الباحثيف تناكليا, -2

 كدراستيا نحكي ا, كصرفي ا, كداللي ا, كببلغي ا .
في أحاديث كتاب صحيح ىذا ما أمكنني مبلحظتو عف نظاـ الجممة التفسيرية المتكفرة        

البخارؼ, أرجك مف هللا أف أككف قد أصبت في بحثي, كأخير ا أسأُؿ هللَا أف ينفَع بو كاِتَبُو, كقاِرَئُو 
 كأف أجَد نفَعُو كأثَرُه يكـَ ألقاه, ك آخر دعائي أف الحمد  رب العالميف .
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 المصادر كالمراجع .
 الكريـ .  القرآف*

 الكتب . :أكاًل 
, الحاجب شرح الرضي لكافية ابف ىػ(,686إلستراباذؼ, رضي الديف دمحم بف الحسف)ت ا (1

 . , )د . ت(حسف بف دمحم الحفظي, جامعة اإلماـ دمحم اإلسبلمية, السعكدية :تحقيق
ىػ(,  905اإِليجي الشافعّي, دمحم بف عبد الرحمف بف دمحم بف عبد هللا الحسني الحسيني)ت  (2

 ـ .2004, دار الكتب العممية, بيركت, القرآفجامع البياف في تفسير  تفسير اإليجي
ىدػ  :, تحقيق1, طالقرآفمعاني ىػ(,  215األخفش, أبك الحسف سعيد بف مسعدة)ت  (3

 ـ .1990محمكد قريعة, مكتبة الخانجي, القاىرة, 
 :, تحقيق1, طشرح التصريح عمى التكضيحىػ(,  905األزىرؼ, خالد بف عبد هللا)ت  (4

 ـ .2000 باسل عيكف السكد, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, دمحم
عبد الكريـ مجاىد,  :تحقيق ,1ط ,مكصل الطّلب إلى قكاعد اإلعراباألزىرؼ, خالد,  (5

 ـ .2002مؤسسة الرسالة ناشركف, 
رشيد عبد  :, تحقيقتيذيب المغةىػ(,  370األزىرؼ, أبك منصكر دمحم بف أحمد)ت  (6

 ـ .1975الرحمف العتيبي, الييئة المصرية العامة لمكتاب, 
اإلنصاؼ في مسائل الخّلؼ بيف النحكييف ىػ(,  577األنبارؼ, أبك البركات)ت  (7

دمحم محيي الديف عبد الحميد, المكتبة التجارية الكبرػ  :تحقيق ,4ط ,البصرييف كالككفييف
 ـ .1961ػ القاىرة, 

طو عبد الحميد طو,  :, تحقيقالقرآف, البياف في غريب إعراب البركاتاألنبارؼ, أبك  (8
 ـ .1980الييئة المصرية العامة لمكتاب, 

رجب عثماف دمحم, مكتبة  :, تحقيقارتشاؼ الضرب ىػ(,745)ت  األندلسي, أبك حّياف, (9
 ـ .1998الخانجي, القاىرة, 

صدقي دمحم جميل, كعرفاف العشا حسكنة,  :تحقيق البحر المحيط,األندلسي, أبك حياف,  (10
 ـ .1992كزىير جعيد, دار الفكر لمطباعة كالنشر, بيركت, لبناف, 

المحرر الكجيز في تفسير الكتاب ىػ(,  542ابف عطية)ت دمحم بف عبد الحق األندلسي,  (11
, )د . ت( .العزيز  , دار ابف حـز
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األلفية, المكتبة الشعبية, بيركت, , متف ىػ( 672)ت األندلسي, دمحم بف عبد هللا بف مالؾ (12
 . لبناف)د . ت(

 ,1ط ,اإلعراب عف قكاعد اإلعرابىػ(,  671األنصارؼ, جماؿ الديف بف ىشاـ)ت  (13
 . ـ1982جدة,  ,األصفياني دار عمي فكدة نيل, :تحقيق

, دار إحياء شذكر الذىب في معرفة كّلـ العرب ,األنصارؼ, جماؿ الديف بف ىشاـ (14
 . ـ2001لبناف,  ,بيركتالتراث العربي, 

دمحم  :تحقيق ,11ط ,شرح قطر الندى كبل الصدى, األنصارؼ, جماؿ الديف بف ىشاـ (15
 ىػ .1383محيي الديف عبد الحميد, القاىرة, 

مازف المبارؾ ك دمحم عمي  :, تحقيق1, طمغني المبيباألنصارؼ, جماؿ الديف بف ىشاـ,  (16
 ـ .1964حمد هللا, دار الفكر, دمشق, 

, دار الشركؽ العربي, 3, طالمحيط في أصكات العربية كنحكىا كصرفيادمحم, األنطاكي,  (17
 بيركت, )د . ت( . 

 .ـ 1978, مكتبة األنجمك المصرية, القاىرة, 6ط مف أسرار المغة,أنيس, إبراىيـ,  (18
, كزارة التعميـ العالي أساليب الطمب عند النحكييف كالبّلغيفاألكسي, قيس إسماعيل,  (19

 ـ .1988العممي, جامعة بغداد, بيت الحكمة,  كالبحث
دائرة , التاريخ الكبير, ىػ( 256)ت البخارؼ, دمحم بف إسماعيل بف إبراىيـ بف المغيرة (20

 المعارؼ العثمانية, حيدر آباد, )د . ت( .
الجامع الصحيح, كىك الجامع المسند الصحيح البخارؼ, أبك عبد هللا دمحم بف إسماعيل,  (21

, صحيح البخاري ػ المعركؼ ب –صمى هللا عميو كسمػـ  –رسكؿ هللا  المختصر مف أمكر
 ـ .2001دمحم بف زىير بف ناصر الناصر, دار طكؽ النجاة,  :, تحقيق1ط

 ىػ .1404, الرياض, 1, طالزمف في النحك العربيالبدرؼ, كماؿ إبراىيـ,  (22
شرح عمدة تيسير العّلـ ىػ(,  1423آؿ بساـ, عبد هللا بف عبد الرحمف بف صالح)ت  (23

ـ 2006دمحم صبحي بف حسف حبلؽ, مكتبة الصحابة, الشارقة,  :, تحقيق10, طاألحكاـ
. 

صبلح ميدؼ الفرطكسي, دار الرشيد لمنشر,  :, تحقيقلمثمثالبطميكسي, ابف السيد, ا (24
 ـ .1981كزارة الثقافة, الجميكرية العراقية, 
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بشار عكاد  :, تحقيق1ط ,تاريخ مدينة السّلـالبغدادؼ, أبك بكر أحمد بف عمي,  (25
 ـ .2001معركؼ, دار الغرب اإلسبلمي, 

, دار صادر, بيركت, معجـ البمدافالبغدادؼ, شياب الديف أبي عبد هللا ياقكت,  (26
 ـ.1977

دمحم زىير  -شعيب األرناؤكط :, تحقيق1, طشرح السنةالبغكؼ, الحسيف بف مسعكد,  (27
 ـ .1983الشاكيش, المكتب اإلسبلمي, 

, الشركة التكنسية كأخركف, النحك العربي مف خّلؿ النصكصبكير, عبد الكىاب,  (28
 ـ .1971لمتكزيع, تكنس, 

اتحاؼ فضّلء البشر بالقراءات األربعة عشر, المسمى منتيى البنا, أحمد بف دمحم,  (29
شعباف دمحم إسماعيل, عالـ الكتاب,  :, تحقيق1, طاألماني كالمسرات في عمـك القراءات

 ـ .1987بيركت, 
, 1, طتفسير البيضاكي ىػ(, 691البيضاكؼ, ناصر الديف أبك الخير عبد هللا بف عمر ) (30

 . )د . ت(دار إحياء التراث, بيركت, لبناف
 -الجامع الكبيرىػ(  279الترمذؼ, دمحم بف عيسى بف َسْكرة بف مكسى بف الضحاؾ,)ت  (31

 ـ .1998بيركت, بشار عكاد معركؼ, دار الغرب اإلسبلمي,  :, تحقيقسنف الترمذي
 , مكتبة الخانجي, مصر.القرآفمجاز ىػ(,  210التميمي, أبك عبيدة معمر بف مثنى)ت  (32
عمي  :تحقيق ,1ط, مكسكعة كشاؼ اصطّلحات الفنكف كالعمـكالتيانكؼ, دمحم عمي,  (33

 ـ .1996دحركج, مكتبة لبناف ناشركف, 
دمحم صديق المنشاكؼ,  :, تحقيقمعجـ التعريفاتالجرجاني, عمي بف دمحم السيد الشريف,  (34

 دار الفضيمة, القاىرة, )د . ت( .
غاية النياية في ىػ(,  833شمس الديف دمحم بف دمحم بف دمحم بف عمي)ت  ابف الجزرؼ, (35

ـ 2006ج. براجستراسر, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف,  :, تحقيق1, ططبقات القّرار
 . 

 :, تحقيقغريب الحديثالجكزؼ, جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم,  (36
 ـ .1985عبد المعطي أميف القمعجي, دار الكتب العممية, بيركت, 
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كشف المشكل مف حديث الجكزؼ, جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم,  (37
 عمي حسيف البكاب, دار الكطف, الرياض, )د . ت( . :, تحقيقالصحيحيف

دمحم عمي النجار, المكتبة  :, تحقيقالخصائصىػ(,  392ابف جني, أبك الفتح عثماف)ت  (38
 العممية, بيركت, )د . ت( .

حسف الينداكؼ, دار  :تحقيق ,1ط ,سر صناعة اإلعرابابف جني, أبك الفتح بف عثماف,  (39
 ـ.1985القمـ, دمشق, 

, دار الثقافة غريب لمطباعة كالنشر, , أسس عمـ المغة العربيةمحمكد فيمىحجازؼ,  (40
 ـ .2003القاىرة, 

, دار الرشيد لمنشر, منشكرات مكقف النحاة مف االحتجاج بالحديثالحديثي, خديجة,  (41
 . )د . ت(كزارة الثقافة كاإلعبلـ, الجميكرية العراقية, 

, خزانة األدب كغاية األرب, تقي الديف أبي بكر عمي, ىػ( 837)ت ابف حجة الحمكؼ  (42
 ـ .1987, دار كمكتبة اليبلؿ, بيركت, 1ط

, دار الثقافة, الدار البيضاء المغرب, العربية معناىا كمبناىا, ىػ( 1432)ت حساف, تماـ (43
 ـ .1994

 , )د . ت( ., دار المعارؼ, مصر3, طالنحك الكافي, ىػ( 1398)ت حسف, عباس (44
, المكتب 2, طدراسات في العربية كتاريخيا, ىػ( 1377)ت الخضر حسيف, دمحم (45

 ـ .1960اإلسبلمي, ك مكتبة دار الفتح, دمشق 
, مكتبة اآلداب, القاىرة, 1ط , عمـ الداللة دراسة نظرية تطبيقية,حيدر, فريد عكض (46

 ـ .2005
الكتاب الدرر المصكف في عمـك ىػ(,  756أحمد بف دمحم المعركؼ بالسميف الحمبي)ت  (47

 . )د . ت(أحمد الخراط, دار القمـ, دمشق,  :, تحقيقالمكنكف 
, دار شذا العرؼ في فف الصرؼ, ىػ( 1351)ت الحمبلكؼ, أحمد بف دمحم بف أحمد (48

 . )د . ت( الكياف لمطباعة كالنشر, الرباط,
أحمد دمحم شاكر, دار الحديث,  :, تحقيقالمسند, ىػ( 241)ت ابف حنبل, أحمد بف دمحم (49

 ـ.1995القاىرة, 
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, مكتبة المتنبي, مختصر في شكاذ القراءات مف كتاب البديع, ىػ( 370و)ت ابف خالكي (50
 .)د.ت( القاىرة,

مؾ فيد لمطباعة, , مجمع المالقرآفالمجتبي مف مشكل إعراب الخّراط, أحمد بف دمحم,  (51
 .ـ 2005, المدينة المنكرة

, غريب الحديث لمخطابي, ىػ( 388)ت سميماف حمد بف دمحم بف إبراىيـأبك  الخطابي, (52
 ـ .1982عبد الكريـ إبراىيـ العزباكؼ, دار الفكر, دمشق,  :تحقيق

شرح مغني المبيب عف كتب األعاريب البف ىشاـ الخطيب, عبد المطيف دمحم,  (53
 ـ .2000, دار التراث العربي, الككيت, 1, طاألنصاري 

عراًبا, فتحي عبد الفتاح, الدجني (54 مكتبة الفبلح,  ,2ط ,الجممة النحكية نشأًة كتطكًرا كا 
 ـ .1987الككيت, 

رمزؼ  :, تحقيقجميرة المغة, ىػ( 321)ت بف دريد األزدؼ, أبك بكر دمحم بف الحسفا (55
 ـ .1987, 1بيركت, ط –منير بعمبكي, دار العمـ لممبلييف 

, مكتبة مكقف اإلماـ بخاري كمسمـ مف االشتراطالدريس, خالد بف منصكر بف عبد هللا,  (56
 الرشد, الرياض, )د . ت( .

, دار الكتب العامرة, عمى مغني المبيب حاشية الدسكقي ,مصطفى دمحم عرفةالدسكقي,  (57
 ـ .1884القاىرة, 

أسسيا  البّلغة العربية, ىػ( 1425)ت الدمشقي, عبد الرحمف بف حسف َحَبن َكة الميداني (58
 ـ .1996, دار القمـ, دمشق, الدار الشامية, بيركت, 1, طكفنكنياكعمكميا 

شعيب  :, تحقيقسير أعّلـ النبّلء ىػ(, 748)ت الذىبي, شمس الديف دمحم بف أحمد (59
ر, ط  ـ .1996, مؤسسة الرسالة, بيركت, 11األرنؤكط, صالح الس 

حسيف بسبح, دار الكتب  د, شرح أحم1ط, ديكاف ذي الرمة, ىػ( 117)ت ذك الرمة (60
 ـ .1995العممية, بيركت, لبناف, 

 ـ .2000, 2, دار المعرفة الجامعية, طالتطبيق النحكي الراجحي, عبده,  (61
, ىػ( 666)ت الرازؼ, زيف الديف أبك عبد هللا دمحم بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي (62

يكسف الشيخ دمحم, المكتبة العصرية, الدار النمكذجية,  :, تحقيق5, طمختار الصحاح
 ـ .1999بيركت, 
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, القرآفالمفردات في غريب ىػ(,  502الراغب األصفياني, أبك القاسـ الحسيف بف دمحم)ت  (63
 . , )د . ت(دمحم رشيد كيبلني, دار المعرفة, بيركت, لبناف :تحقيق

, عالـ الثقافة لمنشر عربيةالزمف النحكي في المغة ال, ىػ( 1428)ت رشيد, كماؿ (64
 ـ .2008كالتكزيع, عماف, 

عبد  :تحقيق ,1ط ,معاني الحركؼىػ(,  348الرماني, أبك الحسف عمي بف عيسى)ت  (65
 ـ .1981الفتاح شمبي, دار الشركؽ, جدة, 

عرابو القرآفمعاني ىػ(,  311الزجاج, أبك إسحاؽ إبراىيـ بف الّسرؼ)ت  (66 , عالـ الكتاب, كا 
 ـ .1988, 1بيركت, ط

أبي  :, تحقيقالقرآفالبرىاف في عمـك ىػ(,  794بدر الديف دمحم بف عبد هللا)ت  الزركشي, (67
 , )د . ت( .الفضل الدمياطي, دار الحديث, القاىرة

 ـ2002, دار العمـ لممبلييف, بيركت, لبناف, 15ط األعّلـ,الزركمي, خير الديف,  (68
عف حقائق  تفسير الكشاؼىػ(,  538الزمخشرؼ, أبك القاسـ جار هللا محمكد بف عمر)ت  (69

 ـ .1994, دار المعرفة, بيركت, 3, طغمكض التنزيل
, الفائق في غريب الحديث كاألثر, الزمخشرؼ, أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد (70

 عمي دمحم البجاكؼ, كدمحم أبك الفضل إبراىيـ, دار المعرفة, لبناف, )د . ت(. :, تحقيق2ط
يكسف حسيف بكار, دار  :, جمع كتحقيقديكاف زياد األعجـ, ىػ( 105)ت زياد األعجـ (71

 ـ .1983الميسرة, 
, 2, دار الفكر, عماف, طالجممة العربية تأليفيا كأقسامياالسامرائي, فاضل صالح,  (72

 ـ .2007
ىػ(,  544السبتي, أبك الفضل, عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي)ت  (73

 . , )د . ت(, المكتبة العتيقة, كدار التراثمشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار
, تحقيق, عبد الحسيف األصكؿ في النحكىػ(,  316السر اج, أبي بكر دمحم بف سيل)ت  (74

 )د . ت( . الفتمي, مؤسسة الرسالة, بيركت,
, دار المعارؼ كتاب األفعاؿىػ(,  515السعدؼ, أبك القاسـ عمي بف جعفر بف عمي)ت  (75

 ـ .1942, 1العثمانية, ط
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, 2, طمفتاح العمـكىػ(,  626أبك يعقكب يكسف بف أبي بكر دمحم بف عمي)ت , السكاكي (76
 ـ .1987دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, 

, حاشية السندي عمى سنف النسائي, ىػ( 1138)ت السندؼ, دمحم بف عبد اليادؼ التتكؼ  (77
 مكتب التراث اإلسبلمي, دار المعرفة, بيركت, لبناف, )د . ت( . :تحقيق

نتائج الفكر في ىػ(,  581السييمي, أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد هللا بف أحمد)ت  (78
َييمي عادؿ أحمد عبد المكجكد, كعمي دمحم معكض, دار الكتب  :, تحقيقالن حك لمسُّ

 ـ .1992عممية,  بيركت, ال
, تحقيق, عبد السبلـ الكتابىػ(,  180سيبكيو, أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر)ت  (79

 , القاىرة, )د . ت( .3, مكتبة الخانجي, ط1ىاركف, ط
األشباه كالنظائر في ىػ(,  911السيكطي, جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر)ت  (80

,  :, تحقيقالنحك  .  ـ1985, 1مؤسسة الرسالة, طعبد العاؿ سالـ مكـر
ية, مجمع القرآنمركز الدراسات  :, تحقيقالقرآفاإلتقاف في عمـك السيكطي, جبلؿ الديف,  (81

 . , )د . ت(الممؾ فيد لمطباعة, المممكة العربية السعكدية
 ـ.2006, دار البيركتي, 2, طاالقتراح في أصكؿ النحكالسيكطي, جبلؿ الديف,  (82
محمكد  :, تحقيق1, طفي طبقات المغكييف كالنحاة بغية الكعاة جبلؿ الديف, السيكطي, (83

 أبك الفضل إبراىيـ, مطبعة عيسى الحمبي, )د . ت( .
المقاصد الشافية في شرح ىػ(,  790الشاطبي, أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى)ت  (84

, عبد الرحمف بف سميماف العثيميف, جامعة أـ القرػ, السعكدية :, تحقيقالخّلصة الكافية
 . . ت( )د

دليل الفالحيف , ىػ( 1057)ت الشافعي, دمحم عمي بف دمحم بف عبلف بف إبراىيـ البكرؼ  (85
 دار الكتاب العربي, بيركت, )د . ت( . لطرؽ رياض الصالحيف,

, مؤسسة الرسالة, 1, طالكريـ القرآفمعجـ حركؼ المعاني في الشريف, دمحم حسف,  (86
 ـ .1996بيركت, 

, مطبعة المنصف مف الكّلـ عمى مغني ابف ىشاـ, ىػ( 872)ت الشمني, أحمد بف دمحم (87
 دمحم أحمد أفندؼ مصطفى, )د . ت( .
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حاشية الشنكاني عمى شرح مقدمة اإلعراب البف , ىػ( 1019)ت الشنكاني, أبك بكر (88
 , مطبعة النيضة, تكنس, )د . ت( .2, طىشاـ

البف عمـك الحديث , ىػ( 643)ت الشيرزكرؼ, أبك عمرك عثماف بف عبد الرحمف (89
 نكر الديف عستر,)د . ت( . :, تحقيقالصّلح

, دار المعرفة, بيركت, 4, طفتح القديرىػ(,  1250الشككاني, دمحم بف عمي بف دمحم)ت  (90
 ـ .2007لبناف, 

مسند اإلماـ أحمد بف الشيباني, أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل بف ىبلؿ بف أسد,  (91
 ـ .1995أحمد دمحم شاكر, دار الحديث, القاىرة,  :, تحقيقحنبل

, دار 1, طكصرفو كبيانو القرآفالجدكؿ في إعراب ىػ(,  1376صافي, محمكد )ت  (92
 . ـ1992الرشيد, 

المجيد في إعراب القرآف المجيد)سكرة الفاتحة ق(,  742الصفاقسي, إبراىيـ دمحم)ت  (93
مكسى دمحم زنيف, منشكرات كمية الدعكة  :, تحقيق1, ط(كالجزء األكؿ مف سكرة البقرة

 ـ .1992اإلسبلمية, كلجنة الحفاظ عمى التراث اإلسبلمي, طرابمس, 
, 2, طالمعجـ الكبير, ىػ( 360)ت الطبراني, أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب (94

 . , )د . ت(حمدؼ بف عبد المجيد السمفي, مكتبة ابف تيمية, القاىرة :تحقيق
 ـ .1998, 2, مكة المكرمة, طيالقرآنالنحك , ظفر, جميل أحمد (95
, الدار التكنسية لمنشر, تفسير التحرير كالتنكير ,ىػ( 1392ابف عاشكر, دمحم الطاىر)ت  (96

 ـ.1984تكنس, 
, دار غريب لمطباعة بناء الجممة العربيةىػ(,  1436عبد المطيف, دمحم حماسة)ت  (97

 . 2003كالنشر كالتكزيع, 
النحك كالداللة مدخل لدراسة المعنى النحكي , ىػ( 1436)ت عبد المطيف, دمحم حماسة (98

 ـ .2002, دار الشركؽ, القاىرة, 1, طالداللي
شرح صحيح البخاري ىػ(,  449عبد الممؾ, ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمف)ت  (99

 ـ .2003, مكتبة الرشد, الرياض, 2, طالبف بطاؿ
دمحم بف إسماعيل  الصحيح لإلماـ أبي عبد هللاركايات كنسخ الجامع  ,دمحم بف عبد الكريـ, عبيد (100

 . ىػ 1426, دار إماـ الدعكة لمنشر كالتكزيع, الرياض, 1, طالبخاري 
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(, طرؽ التثريب في ىػ 806ت )العراقي, زيف الديف أبك الفضل عبد الرحيـ بف حسف (101
 , دار إحياء التراث, بيركت, لبناف, )د . ت( .شرح التقريب

سعيد عبد  :, تحقيقتغميف التعميقىػ(,  852أحمد بف عمي ابف حجر)ت  العسقبلني, (102
 ـ . 1985, المكتب اإلسبلمي, دار عماف, 1الرحمف القزقي, ط

عبد العزيز بف عبد  :, تحقيق كتصكيبفتح الباري العسقبلني, أحمد بف عمي بف حجر,  (103
 هللا بف باز, دار المعرفة, بيركت, لبناف, )د . ت( .

أبك  :تحقيقىدي الساري مقدمة فتح البخاري, مد بف عمي بف حجر, العسقبلني, أح (104
 . )د . ت(, قتيبة نظر دمحم الفاريابي, دار طيبة

عمي  :, تحقيق1, طالصناعتيفىػ(,  395أبك ىبلؿ الحسف بف عبد هللا)ت  العسكرؼ, (105
 ـ .1952دمحم البجاكػ, دمحم أبك الفضل إبراىيـ, دار احياء الكتب العربية, 

, شرح الجمل الزجاجي, ىػ( 696)ت عصفكر, أبك الحسف عمي بف مؤمف بف دمحمابف  (106
 ـ .1998, دار الكتب العممية, لبناف, 1ط
دمحم  :تحقيق شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ,ىػ(,  769ابف عقيل, بياء الديف)ت  (107

 ـ .1980محيي الديف عبد الحميد,  دار التراث, القاىرة, 
, 1دمحم كماؿ بركات, ط :, تحقيقالمساعد عمى تسييل الفكائدابف عقيل, بياء الديف,  (108

 ـ .1982دار الفكر, دمشق, 
إمّلء ما مف  بو ىػ(,  616العكبرؼ, أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف بف عبد هللا)ت  (109

 , , دار الكتب العممية, بيركت, لبنافالقرآفالرحمف مف كجكه اإلعراب في جميع 
 .. ت( )د
عمي دمحم  :, تحقيقالقرآفالتبياف في إعراب  ,العكبرؼ, أبك البقاء عبد هللا بف حسف (110

 عيسى البابي الحمبي كشركاه, )د . ت( .مطبعة البيجاكؼ, 
, دار المناىج 1, ط, عمرك بف براقة اليمداني سيرتو كشعرهعبلكنة, شريف راغب (111

 ـ .2005لمنشر كالتكزيع, عماف, 
الطراز ألسرار البّلغة كعمـك حقائق , ىػ( 749)ت حمزة بف عميالعمكؼ, يحيى بف  (112

 عبد الحميد ىنداكؼ, المكتبة العصرية, صيدا, بيركت, )د . ت( . :, تحقيقالقرآف
 , عالـ الكتاب, القاىرة, )د . ت( .5, طعمـ الداللة, ىػ( 1423)ت عمر, أحمد مختار (113
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, 1, طاألحكاـ شرح عمدة األحكاـإحكاـ , ىػ( 702)ت تقي الديف بف دقيق العيد, (114
 ـ .1955أحمد دمحم شاكر, عالـ الكتاب,  :تحقيق

, شرح ىػ( 885العيني, أبك دمحم محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف)ت  (115
أبك المنذر خالد بف إبراىيـ المصرؼ, مكتبة الرشد,  :تحقيق ,1ط, سنف أبي داكد

 ـ .1999الرياض, 
دار الكتب , 1, ط, عمدة القاري شرح صحيح البخاري بف أحمدالعيني, أبك دمحم محمكد  (116

 ـ .2001العممية, بيركت, لبناف, 
المقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح , محمكد بف أحمد بف مكسى أبك دمحمالعيني,  (117

عمي دمحم فاخر, أحمد تكفيق السكداني, عبد العزيز دمحم فاخر, دار  :, تحقيق1األلفية, ط
 ـ .2010السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع, القاىرة, مصر, 

, منشكرات المكتبة العصرية, جامع الدركس العربية, ىػ( 1363)ت الغبلييني, مصطفى (118
 لبناف, )د . ت( . صيدا بيركت,

, مكتبة الدار, 1, طالتكحيد مف صحيح البخاري شرح كتاب الغنيماف, عبد هللا دمحم,  (119
 ـ .1984المدينة المنكرة, 

, دار الكتب العممية, بيركت, 1, طالصاحبي, )ىػ 395أبك الحسف أحمد)ت  ,ابف فارس (120
 ـ .1997لبناف, 

, تحقيق: عبد السػبلـ دمحم ىاركف, دار الفكر, معجـ مقاييس المغةابف فارس, أحمد,  (121
 ـ .1979

, قرأه كعمق عميو يحيى المسائل المشكمة, ىػ( 377)عمي الحسف بف أحمدالفارسي, أبك  (122
 ـ .2003, 1مراد, دار الكتب العممية, بيركت, ط

, عالـ الكتب, القرآفمعاني ىػ(,  207الفراء, أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد هللا)ت  (123
 ـ .1983, 3بيركت, ط

القامكس المحيط,  ىػ(, 817)ت الفيركزآبادػ, مجد الديف أبك طاىر دمحم بف يعقكب (124
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة, مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر  :, تحقيق1ط

 ـ .2005كالتكزيع, بيركت, لبناف, 
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, مكتبة منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري , ىػ( 1431)ت قاسـ, حمزة بف دمحم (125
 ـ .1990دار البياف, دمشق, سكريا, 

, دار القمـ العربي, حمب, سكرية, 5ط إعراب الجمل كأشباه الجمل,, فخر الديف, قباكة (126
 ـ .1989

, الشركة المصرية العالمية لمنشر 1, طالتحميل النحكي أصكلو كأدلتوفخر الديف,  قباكة, (127
 ـ .2003لكنجماف, القاىرة,  –
دار  ,لقرآفاالجامع ألحكاـ ىػ(,  671القرطبي, عبد هللا دمحم بف أحمد األنصارؼ)ت  (128

 . 1964الكتب, القاىرة, 
دمحم  :, تحقيقسنف ابف ماجوىػ(,  273القزكيني, ابف ماجو أبك عبد هللا دمحم بف يزيد)ت  (129

 فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية, )د . ت( .
, دار غرائب التفسير كعجائب التأكيلىػ(,  505الكرماني, أبك القاسـ برىاف الديف)ت  (130

 , )د . ت( .لمثقافة اإلسبلمية, جدة, كمؤسسة عمـك القرآف, بيركتالقبمة 
الكككب الدارؼ , , شمس الديفىػ( 786)ت دمحم بف يكسف بف عمي بف سعيد ,الكرماني  (131

 .ـ 1981, بشرح صحيح البخارؼ, دار إحياء التراث العربي, بيركت
معجـ في الكميات ىػ(,   1024الكفكؼ, أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني)ت  (132

 ـ .1998, مؤسسة الرسالة, بيركت, لبناف, 2,طالمصطمحات كالفركؽ المغكية
 :, تحقيق2ط أسرار النحك,ىػ(,  940ابف كماؿ باشا, شمس الديف أحمد سميماف)ت  (133

 . )د . ت( أحمد حسف حامد, دار الفكر لمطباعة كالنشر,
 . صادر, بيركت, دار ديكاف لبيد بف ربيعة ـ(, 661)ت لبيد بف ربيعة العامرؼ  (134
, رصف المباني في شرح حركؼ المعانيىػ(,  702المالقي, أحمد بف عبد النكر)ت  (135

 . )د . ت( أحمد دمحم الخراط, مطبكعات مجمع المغة العربية دمشق, :تحقيق
, تسييل الفكائد كتكميل المقاصد, ىػ( 672دمحم بف عبد هللا)ت جماؿ الديف  ابف مالؾ, (136

 ـ.1968دمحم كامل بركات, دار الكاتب العربي لمطباعة كالنشر, ليبيا.  :تحقيق
عبد هللا السيد, كدمحم بدكؼ  :, تحقيق1, طشرح التسييلجماؿ الديف, , ابف مالؾ (137

 ـ .1990المختكف, ىجر لمطباعة كالنشر, 
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مشارؽ ىػ(,  544المالكي, القاضي أبي الفضل عياض بف مكسى بف عياض)ت  (138
 ـ.1978, المكتبة العتيقة, تكنس, دار التراث, القاىرة, اآلثار األنكار عمى صحاح

, تحقيق, دمحم عبد الخالق عضيمة, لجنة المقتضبىػ(,  285المبرد, دمحم بف يزيد)ت  (139
 , )د . ت( .إحياء التراث اإلسبلمي, مصر

تحفة األحكذي , ىػ( 1353)ت المباركفكرػ, أبك العبل دمحم عبد الرحمف بف عبد الرحيـ (140
 , دار الكتب الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, دمشق, )د . ت( .جامع الترمذي بشرح

, كمية اآلداب سكسة, المنكاؿ النحكي العربي قراءة لسانية جديدةعز الديف,  مجدكب, (141
 الجميكرية التكنسية, )د . ت( .

, مكتبة الشركؽ الدكلية, مصر, 4ط المعجـ الكسيط, مجمع المغة العربية مصر, (142
 ـ .2004

, مكطأ اإلماـ مالؾىػ(,  179المدني, مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي)ت  (143
 ـ .1985دمحم فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي, بيركت, لبناف,  :تحقيق

, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, 5, طـ( 565)ت ديكاف امرئ القيسامرؤ القيس,  (144
 ـ .2004

فخر الديف قباكة,  :, تحقيق1, طالجنى الدانيىػ(,  749الحسف بف قاسـ)ت  المرادؼ, (145
 ـ .1992دار الكتب العممية, بيركت, لبناف,  كدمحم نعيـ فاضل,

سيير دمحم خميفة,  :, تحقيق1, ط, رسالة في جمل األعرابالمرادؼ, الحسف بف قاسـ (146
 ـ .1987

البدر المنير في تخريج , ىػ( 804)ت المصرؼ, ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر (147
مصطفى أبك الغيط, كعبد هللا بف  :, تحقيقاألحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير

 ـ .2004الرياض,  ,, دار اليجرة لمنشر كالتكزيع1سميماف, كياسر بف كماؿ, ط
ثقافة الدار العممية الدكلية كالالداللة الزمنية في الجممة العربية, المنصكرؼ, عمي جابر,  (148

 ـ .2002لمنشر كالتكزيع, عماف, 
)ت  (149 , لساف العربىػ(,  711ابف منظكر األفريقي, أبك الفضل جماؿ الديف دمحم بف مكـر

 دار صادر, بيركت, )د . ت( .
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 , مطبعة الفجالة, مصر, ضياء السالؾ إلى أكضح المسالؾالنجار, دمحم عبد العزيز,  (150
 )د . ت( .

دمحم عمي الصابكني,  :, تحقيق1, طالقرآفمعاني ىػ(,  338النحاس, أبك جعفر)ت  (151
 ـ .1988جامعة أـ القرػ, 

دمحم نبيل الطريفي, دار  :, تحقيقديكاف النمر بف تكلب ,ىػ( 14)ت النمر بف تكلب (152
 ـ . 2000, 1صادر بيركت, ط

, دار الكتاب العربي, الدار 4, طالقكؿ الجديد في شرح الّزكاكي المفيدنكريـ, عبلؿ,  (153

 . ـ2003 البيضاء,
شرح الن ككي عمى صحيح  ىػ(, 676النككؼ, محي الديف أبك زكريا يحيى بف شرؼ)ت  (154

 , بيت األفكار الدكلية, الرياض, )د . ت( .مسمـ
معرفة عمـك الحديث ككمية ىػ(,  405النيسابكرؼ, أبك عبد هللا دمحم بف عبد هللا)ت  (155

, بيركت,  :, تحقيق1, طأجناسو  ,ـ2003أحمد بف فارس السمكـ, دار ابف حـز
, 5, طاألساليب اإلنشائية في النحك العربي, ىػ( 1408)ت ىاركف, عبد السبلـ دمحم (156

 ـ .2001مكتبة الخانجي, القاىرة, 
ىػ(, دار الكتب  1362)ت , القكاعد األساسية لمغة العربيةالياشمي, السيد أحمد (157

 ت( . العممية, بيركت, لبناف, )د .
مرقاة  ىػػ(, 1014عمي بف سمطاف دمحم  أبك الحسف نكر الديف المبل)ت , اليركؼ  (158

جماؿ عيتاني, دار الكتب العممية,  :تحقيق, 1طالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح, 
 ـ .2001بيركت, لبناف, 

 :, تحقيق2, طاألزىرية في عمـ الحركؼ, ىػ( 415)ت اليركؼ, عمي بف دمحم النحكؼ  (159
 ـ .1993عبد المعيف الممكحي, مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشق, 

, الطباعة المنيرية, شرح المفصلىػ(,  643ابف يعيش, مكفق الديف يعيش بف عمي)ت  (160
 . , )د . ت(مصر

خّلصة العمل في شرح , ىػ( 1384)ت اليكسفي, أبك يكسف حمداف بف خميس بف سالـ (161
 ـ .1986قافة, عماف, , كزارة التراث كالث1, طبمكغ األمل
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 . الرسائل الجامعية :ثانًيا
الجممة )الجمل التي ال محل ليا مف اإلعراب ككظائفيا اإلبّلغية اليزيد,بمعمش,  (1

االعتراضية كالجممة التفسيرية كجممة الصمة( دراسة تطبيقية في سكرة البقرة, رسالة 
 –باتنة  -جامعة الخضرماجستير, "غير منشكرة", كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية, 

 ـ .2007-2006الجزائر, 
-دراسة نحكية داللية - الجممة التفسيرية في القرآف الكريـكريـ زنكف داكد,  الحريثي, (2

اب, جامعة المكصل, العراؽ, أطركحة دكتكراه, "غير منشكرة", مجمس كمية اآلد
 .ـ2005

, رسالة ماجستير, العربية الجممة دراسة المحدثيف في الدارسيف جيكددمحم يزيد, سالـ,  (3
 ـ .2014"غير منشكرة", كمية اآلداب كالمغة العربية, جامعة دمحم خضير بسكرة, الجزائر 

دراسٌة نحكي ة في اأَلحاديث - الجممة الفعمية في صحيح البخاري العيساكؼ, دمحم ىادؼ,  (4
, رسالة ماجستير, "غير منشكرة", مجمس كميمة التربية جامعة بابل, العراؽ, -المرفكعة
 ـ .2002

, رسالة ماجستير, "غير منشكرة", كمية الداللة كنظرية النحك العربيمعيف, دمحم عامر,  (5
 ـ .1997التربية, الجامعة المستنصرية, 

 . ركنيةالمكاقع اإللكت :ثالًثا
 / متكفر عمى المكقع ,دراسات في النحكصبلح الديف الزعببلكؼ,  (1

  http://shamela.ws/browse.php/book 2120#page 543 
 -الخرقيشرح مختصر الخضير, عبد الكريـ بف عبد هللا بف عبد الرحمف بف حمد,  (2

http://shkhudheir.com/scientific-, متكفر عمى المكقع اإللكتركني كتاب الحج
lesson/2057815366 . 

, شرح سنف أبي داكد, العباد, عبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف عبد هللا بف حمد (3
  http://shamela.ws/index.php/book/37052لمكقع / متكفر عمى ا

, مخطكطات جامع عنيزة, شرح اإلعراب عف قكاعد اإلعرابدمحم بف سميماف كافيجي,  (4
 / متكفرة عمى المكقع

 net/manu/files/manuscript_1002/58.pdfhttp://www.alukah. 
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 فيرس اآليات
  سكرة البقرة                       
 الصفحات رقـ اآلية ياتاآل ـ
ـْ ال ُتْفِسُدكا ِفي األْرِض﴾ 1 َذا ِقيَل َلُي  55 – 52 11 ﴿َكاِ 
ْذ َأَخْذَنا ِميَثاَؽ َبِني ِإْسَراِئيَل اَل َتْعُبُدكَف ِإال  َّللا َ ﴿ 2 َكاِ 

 ﴾َكِباْلَكاِلَدْيِف ِإْحَساًنا َكِذي اْلُقْرَبى َكاْلَيَتاَمى
83 94 

ـْ ِفي اْلِقَصاِص َحَياة ﴾ 3  125 179 ﴿َكَلُك
ـْ﴾ 4  65 - 62 184 ﴿َكَأْف َتُصكُمكا َخْير  َلُك
ـْ ِمْف َقْبِمِو َلِمَف ﴿ 5 ْف ُكْنُت ـْ َكاِ  َكاْذُكُركُه َكَما َىَداُك

الِّيفَ   ﴾الض 
198 105 

ر اُء َكُزْلِزُلكا﴾ 6 ـُ اْلَبْأَساُء َكالض  ْتُي  50 - 47 – 46 214 ﴿م س 
   سكرة آؿ عمراف                                    
ـْ َكذ ُبكا ِبآَياِتَنا ﴿َكَدْأِب آِؿ ِفْرَعْكَف َكال ِذيَف  7 ِمْف َقْبِمِي

ـْ َكَّللا ُ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ ـُ َّللا ُ ِبُذُنكِبِي  َفَأَخَذُى
11 70 

ـَ َخَمَقوُ  8 ـ   ِمفْ  ﴿ِإف  َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد َّللا ِ َكَمَثِل َآَد ُتَراٍب ُث
 َقاَؿ َلُو ُكْف َفَيُككُف﴾

59 41 – 43 - 55 

َقْرح  َفَقْد َمس  اْلَقْكـَ َقْرح  ِمْثُمُو َكِتْمَؾ  ﴿ِإْف َيْمَسْسُكـْ  9
ـُ ُنَداِكُلَيا َبْيَف الن اِس﴾  اأْلَي ا

140 117 

   النساء سكرة                                       
ـُ َخاِلًدا ِفيَيا  10 ًدا َفَجزَاُؤُه َجَين  ﴿َكَمْف َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ

 َّللا ُ َعَمْيِو َكَلَعَنُو َكَأَعد  َلُو َعَذاًبا َعِظيًما﴾َكَغِضَب 
93 131 

ـَ َّللا ُ ُمكَسى َتْكِميًما﴿ 11  82 164 ﴾َكَكم 
   المائدةسكرة                                        
اِلَحاِت َلُيـ  12 ﴿َكَعَد َّللا ُ ال ِذيَف آَمُنكا َكَعِمُمكا الص 

َكَأْجر  َعِظيـ ﴾ م ْغِفَرة  
 . 

9 33 – 34 – 37 
- 54 
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 61 49 ﴿َكَأِف اْحُكـ َبْيَنُيـ﴾ 13
ـْ ِإال َما َأَمْرَتِني ِبِو َأِف اْعُبُدكا َّللا َ َربِّي  14 ﴿َما ُقْمُت َلُي

﴾ ـْ  َكَرب ُك
117 57 - 59 

   األنعاـسكرة                                      
ِإَذا َجاُءكَؾ ُيَجاِدُلكَنَؾ َيُقكُؿ ال ِذيَف َكَفُركا ِإْف  ﴿ َحت ىَٰ  15

ِليَف﴾ َذا ِإال  َأَساِطيُر اأْلَك   ىََٰ
25 47 - 54 

 128 164 ﴾َكاَل َتِزُر َكاِزَرة  ِكْزَر ُأْخَرى ﴿ 16

   األعراؼسكرة                                         
ـْ ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َكُكُمكا  17 ـَ ُخُذكا ِزيَنَتُك ﴿َيا َبِني آَد

 َكاْشَرُبكا َكاَل ُتْسِرُفكا ِإن ُو اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَف﴾ 
31 132 

ـْ ﴿ 18 ـْ آِلَية  َقاَؿ ِإن ُك َقاُلكا َيا ُمكَسى اْجَعْل َلَنا ِإَلًيا َكَما َلُي
 ﴾َقْكـ  َتْجَيُمكفَ 

138 106 

 ِف اْضِرب﴿َكَأْكَحْيَنا ِإَلىَٰ ُمكَسىَٰ ِإِذ اْسَتْسَقاُه َقْكُمُو أَ  19
 بَِّعَصاَؾ اْلَحَجَر﴾

160 32 

 84 185 ﴾َكَأْف َعَسى َأْف َيُككَف َقِد اْقَتَرَب َأَجُمُيـْ ﴿ 20
   األنفاؿسكرة                                       
اْلُمْؤِمِنيَف َعَمى اْلِقَتاِؿ ِإْف َيُكْف َيا َأيَُّيا الن ِبيُّ َحرِِّض ﴿ 21

ـْ  ْف َيُكْف ِمْنُك ـْ ِعْشُركَف َصاِبُركَف َيْغِمُبكا ِماَئَتْيِف َكاِ  ِمْنُك
ـْ َقْكـ  اَل  ِماَئة  َيْغِمُبكا َأْلًفا ِمَف ال ِذيَف َكَفُركا ِبَأن ُي

 ﴾َيْفَقُيكفَ 

65 93 - 140 

ـْ ﴿ 22 ـْ َضْعًفا َفِإْف َيُكْف اآْلَف َخف َف َّللا ُ َعْنُك ـَ َأف  ِفيُك َكَعِم
ـْ َأْلف   ْف َيُكْف ِمْنُك ـْ ِماَئة  َصاِبَرة  َيْغِمُبكا ِماَئَتْيِف َكاِ  ِمْنُك

اِبِريفَ   ﴾َيْغِمُبكا َأْلَفْيِف ِبِإْذِف َّللا ِ َكَّللا ُ َمَع الص 

66 93 – 140 

   يكنسسكرة                                         
ِ َربِّ اْلَعاَلِميَف﴾  23 ـْ َأِف اْلَحْمُد ّلِلِ   60 10 ﴿َكآِخُر َدْعَكاُى
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   يكسفسكرة                                          
ف َبْعِد َما َرَأُكا اآْلَياِت َلَيْسُجُنن ُو َحت ىَٰ  24 ـ  َبَدا َلُيـ مِّ ﴿ُث

 ِحيٍف﴾
35 49 – 50 – 52 

   الرعدسكرة                                           
 40 23 ﴿َكاْلَمَّلِئَكة يْدخُمكَف َعَمْيِيـ مف كل َباب َسّلـ َعَمْيُكـ﴾ 25
   الكيفسكرة                                         
َراُب َكَساَءْت ُمْرَتَفًقا﴾ 26  75 29 ﴿ِبْئَس الش 
   طوسكرة                                             
َؾ َما ُيكَحى* َأِف اْقِذِفيِو ِفي الت اُبكِت َفاْقِذِفيِو ِفي  27 ُأمِّ

ـِّ  ﴾اْلَي
37 - 39 78 

   األنبياءسكرة                                        
كا الن ْجَكى ال ِذيَف َظَمُمكا َىْل  28 ـْ ﴿ َكَأَسرُّ َىَذا ِإال  َبَشر  ِمْثُمُك

ـْ ُتْبِصُركَف﴾ ْحَر َكَأْنُت  َأَفَتْأُتكَف السِّ
3 30– 40 - 41– 

54 – 71 
   الحجسكرة                                          
ْبَراِىيـَ  29 ْذ َبك ْأَنا إلِ ُتْشِرْؾ ِبي  َأف ال   اْلَبْيتِ  َمَكافَ  ﴿َكاِ 

ْر  َشْيًئا ُجكِد﴾َبْيِتَي ِلمط اِئِفيَف َكاْلَقائِ َكَطيِّ ِع السُّ ك   ِميَف َكالرُّ
26 64 

   المؤمنكف سكرة                                       
 100 -83 - 57 23 َفَأْكَحْيَنا ِإَلْيِو َأِف اْصَنِع اْلُفْمَؾ﴾ ﴿ 30
   النكرسكرة                                         
31  ُسكَرة  َأنَزْلَناَىا َكَفَرْضَناَىا 1 35 
ـْ اَل َتْحَسُبكُه َشراا ﴿ 32 ْفِؾ ُعْصَبة  ِمْنُك ِإف  ال ِذيَف َجاُءكا ِباإلِْ

ـْ َما اْكَتَسَب ِمَف  ـْ ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُي ـْ َبْل ُىَك َخْير  َلُك َلُك
ـْ َلُو  ـِ َكال ِذي َتَكل ى ِكْبَرُه ِمْنُي ْث  ﴾َعَذاب  َعِظيـ  اإلِْ

11 127 

   الفرقافسكرة                                 
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َؿ َعَمْيِو  33  21 32 ُجْمَمًة َكاِحَدًة﴾ القرآف﴿َلْكاَل ُنزِّ
 23 33 ﴾َكَأْحَسف َتْفِسيًرا﴿ 34
   الشعراء سكرة                                       
ـٍ َكَبِنيَف ﴿َكات ُقكا ال ِذي  35 ـْ ِبَأْنَعا ُك ـْ ِبَما َتْعَمُمكَف* َأَمد  ُك َأَمد 

 * َكَجن اٍت َكُعُيكٍف﴾
132-
133-
134. 

116 

   القصص سكرة                                      
ْمَنا َعَمْيِو اْلَمَراِضَع ِمْف َقْبُل َفَقاَلْت َىْل  36 َعَمى  َأُدلُُّكـْ ﴿َكَحر 

ـْ َلُو َناِصُحكَف﴾ ـْ َكُى  َأْىِل َبْيٍت َيْكُفُمكَنُو َلُك
12 113 

﴿َفَمم ا َأَتاَىا ُنكِدي ِمْف َشاِطِئ اْلَكاِد اأَلْيَمِف ِفي اْلُبْقَعِة  37
ي َأَنا َّللا ُ َربُّ  َجَرِة َأْف َيا ُمكَسى ِإنِّ اْلُمَباَرَكِة ِمَف الش 

 اْلَعاَلِميَف﴾

30 107 

   السجدة سكرة                                       
ـْ  38 ـْ ِعنَد َربِِّي ﴿َكَلْك َتَرىَٰ ِإِذ اْلُمْجِرُمكَف َناِكُسك ُرُءكِسِي

َرب َنا َأْبَصْرَنا َكَسِمْعَنا َفاْرِجْعَنا َنْعَمْل َصاِلًحا ِإن ا 
  ُمكِقُنكَف﴾

12 63 

   األحزاب سكرة                                      
﴿َيا َأيَُّيا الن ِبيُّ ُقْل أِلَْزَكاِجَؾ ِإْف ُكْنُتف  ُتِرْدَف اْلَحَياَة  39

ْنَيا َكِزيَنَتَيا َفَتَعاَلْيَف ُأَمتِّْعُكف  َكُأَسرِّْحُكف  َسَراًحا  الدُّ
 َجِميًّل﴾

28 90 

   سبأ سكرة                                           
 63 11 - 10 ﴾َكَأَلن ا َلُو اْلَحِديَد* َأِف اْعَمْل َساِبَغاتٍ ﴿ 40
   الصافات سكرة                                       
ْؤَيا ِإن ا َكَذِلَؾ  ,﴿َكَناَدْيَناُه َأْف َيا ِإْبَراِىيـُ  41 ْقَت الرُّ َقْد َصد 

 َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَف﴾
114 - 
115 

60 
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   ص سكرة                                           
42 ـْ َأِف اْمُشكا َكاْصِبُركا   6 26– 57 – 61َكانَطَمَق اْلَمأُل ِمْنُي
كِؽ َكاأْلَْعَناؽِ ﴿ 43 كَىا َعَمي  َفَطِفَق َمْسًحا ِبالسُّ  125 33 ﴾ُردُّ
   الجاثية سكرة                                       
ذا ِقيَل ِإف  َكْعَد هللِا َحق ﴾ 44  52 32 ﴿ َكاِ 
   النجـ سكرة                                        
 94 39  ﴾َكَأْف َلْيَس ِلإِلْنَساِف ِإال  َما َسَعى﴿ 45
   القمر سكرة                                         
 34 - 33 94 ِبَقَدٍر﴾﴿ِإن ا ُكل  َشْيٍء َخَمْقَناُه  46
   الصف سكرة                                        
ْف  47 ـْ َعَمىَٰ ِتَجاَرٍة ُتنِجيُكـ مِّ ﴿َيا َأيَُّيا ال ِذيَف آَمُنكا َىْل َأُدلُُّك

 ﴾ َعَذاٍب َأِليـٍ 
 43 – 56 

ُذك َسَعٍة ِمْف َسَعِتِو َكَمْف ُقِدَر َعَمْيِو ِرْزُقُو  ِلُيْنِفقْ ﴿ 48
َفْمُيْنِفْق ِمم ا آَتاُه َّللا ُ اَل ُيَكمُِّف َّللا ُ َنْفًسا ِإال  َما آَتاَىا 

 ﴾ َسَيْجَعُل َّللا ُ َبْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا

7 94 

   القمـ سكرة                                         
ـْ َيَتَخاَفُتكف, َأف ال  َيْدُخَمن َيا اْلَيْكـَ َعَمْيُكـ  49 ﴿َفاْنَطَمُقكا َكُى

﴾ ْسِكيف   مِّ
23 – 24 63 

   نكح سكرة                                          
 

50 
ِإن ا َأْرَسْمَنا ُنكًحا ِإَلى َقْكِمِو َأْف َأنِذْر َقْكَمَؾ ِمف َقْبِل َأف ﴿

ـْ   ﴾َعَذاب  َأِليـ  َيْأِتَيُي
1 63 

   المدثر سكرة                                       
 32 3 ﴾َكاَل َتْمُنْف َتْسَتْكِثر﴿ 51
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 فيرس األشعار :ثانًيا
 رقـ الصفحة البحر العجز صدر البيت ـ

 اليمزة 

 49 الطكيل َبداءُ َبَدا لَؾ ِفي ِتْمَؾ الَقُمكص  َلَعم ؾ, كالَمْكُعكُد حقٌّ ِلَقاُؤهُ  1

 الباء 

 31 الكافر فُأخبَرُه بَما َفَعَل الَمشيبُ  َيْكًما َيُعكدُ فَيا َليَت الّشباَب  2

 الداؿ 

 25 الكامل ؟ كسؤاِؿ ىذا الناِس كيَف لبيدُ  كلقد سئمُت مَف الحياةِ  كطكِليا 3

ا ِبَيدْ  4 ا ِبَكَذا َيدا  67 الرجز َأْي َكَأَسدْ َكَكر  َزْيد  َأَسًدا  َكِبْعُو ُمدا

 السيف 

ـ  الُكَليِِّد بعدما 5 ـِ الُمْخِمس؟ َأَعّلَقًة ُأ  105 الكامل َأْفناُف رْأِسِؾ كالث غا

 العيف 

 102 الطكيل بَنْيٍز كإيماِء الُرءكِس المكانع ِصَياًما َتُذُب الَبَق َعْف ُنَخراِتَيا 6

 33 الطكيل كَمْف ال ُنِجْرُه ُيْمِس مّنا مفّزَعا َفمف نحف ُنْؤِمْنو َيِبْت كْىَك آِمف 7

 الميـ 

 25 الرجز َتْفسيُرىا ِمْف ُعمدٍة َكما َعِمـ َكجممَة الَتْفسيِر َأيًضا ِإْف َسمـَ  8

؛ كاستقـْ  َكَّلُمَنا 9 , الَكِمـْ  لفع  مفيد   22 الرجز كاسـ , كفعل , ثـ حرؼ 

ـُ  10  105 الطكيل َكَما الن اِس َمْجُركـ  َعَمْيِو َكَجاِرـُ  َأن وُ َكَنْنُصُر َمْكاَلَنا َكَنْعَم

جُل الَحميـ َكما الن شكافُ  َكَأعَمـ َأن ني َكَأبا ُحَميدٍ  11  106 الكافر َكالر 

 24 الرجز َكالخمُف فييا لمُشمكبيف َجمي َكاشَفة  َحَقيقَة الذي َيمي 12

 الّلـ 
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ف  ِشفائي َعْبَرة   13 ؿ ُمَيراَقة  كا  ـٍ دارٍس مف ُمَعك   45 الطكيل فيل عنَد رس

 النكف  

ـِ ُأْخَرى َكيَف َيمَتِقَيافِ  إَلى َّللا ِ َأْشُكك ِبالَمِديَنِة َحاَجةً  14 ا  41 الطكيل ؟ َكِبالش 

 الياء 

 51 الكامل ِإف  الَمَناَيا اَل َتِطْيُش ِسَياُمَيا َكَلَقْد َعِمْمُت َلَتْأِتَيف َمَنَيْتي 15

 134 الرجز كَما َبَدا ِمْنو َفَّل ُأِحمُّو اْلَيْكـ َيْبُدك َبْعُضو َأك ُكمُّو 16

 كاك 

 29 الرجز مقركنة  بيا َفكّلا قد َرَككا عارية  مف أحرِؼ الَتفسيِر َأك 17

 الياء 

 66 الطكيل كتقمينني لكػف  ِإياِؾ ال َأقمػي كَترميني بالّطرِؼ أي أنَت مذنب   18

 35 الكامل فإذا ىمكت فعند ذلؾ فاجزعي ال َتْجَزِعي ِإْف ُمْنِفس  َأْىَمْكُتوُ  19
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 فيرس المحتكيات
 الصفحة المكضػػػػػػػػكع

  . اآلية

 أ . اإلىداء

 ب . الشكر كالتقدير

 ت . الممخص بالمغة العربية

 ث . الممخص بالمغة اإلنجميزية

 6  – 1 . المقدمػة

بيف  اإلماـ البخاري, كصحيحو. االستشياد بالحديث, :التمييد
 التفسيرية كاالعتراضية .

 
7 - 19 

 7 اإلماـ البخارؼ االسـ, كالنسب, كالنشأة, كالكفاة . :أكال              
 10 الجامع الصحيح )صحيح البخارؼ( .  :ثانيا              
 12 الحديث الصحيح .  :ثالثا              
 12 مكقف النحاة مف االستشياد بالحديث .  :رابعا             
 15 الفرؽ بيف الجممة التفسيرية ك الجممة االعتراضية .  :خامسا           

 60  - 20 .في مفيكـ الجممة التفسيرية   :الفصل األكؿ

 20 . الجممة التفسيرية بناء كتأسيس :المبحث األكؿ   
ا . 1                20 ػ  الجممة العربية لغة كاصطبلح 
ا . 2                22 ػ  التفسير لغة  كاصطبلح 
ا . 3                23 ػ  مصطمح الجممة التفسيرية لغة  كاصطبلح 
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 24 ػ  بيف عمـ التفسير كالجممة التفسيرية . 4              
 27 ػ  الجممة التفسيرية في تراث النحاة . 5              
 29 ػ  رابط الجممة التفسيرية . 6              
 30 ػ  المحل اإلعرابي لمجمل . 7              
 32 ػ  الجممة التفسيرية ال محل ليا مف اإلعراب . 8              
 36 ػ  داللة مصطمح الجممة التفسيرية . 9              
 37 ػ  بيف الجممة التفسيرية كمشابياتيا . 10             

 40 أقساـ الجممة التفسيرية . :المبحث الثاني   
 40 التفسير . حرؼالجممة التفسيرية المجردة مف  :المطمب األكؿ  
 58 التفسير . حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب :المطمب الثاني  

 58 التفسير )أف( . حرؼػ  الجممة التفسيرية المقركنة ب 1              
 66 التفسير )أؼ( . حرؼػ  الجممة التفسيرية المقركنة ب 2              

 112 – 70 الجانب التطبيقي النحكؼ لمجممة التفسيرية  . :الفصل الثاني   
 73 التفسير .حرؼ الجممة التفسيرية المجردة مف  :المبحث األكؿ   
 80 التفسير . حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب :المبحث الثاني  
 80 التفسير )أف( . حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب :المطمب األكؿ  

 81 ػ  الجممة التفسيرية المصدرة بالفعل الماضي . 1              
 89 ػ  الجممة التفسيرية المصدرة بالفعل المضارع . 2              
 94 ػ  الجممة التفسيرية المصدرة بفعل األمر . 3              
 105 ػ  الجممة التفسيرية االسمية . 4              
 107 ػ  الجممة التفسيرية الندائية . 5              

 110 التفسير )أؼ( . حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب  :المطمب الثاني  
 112 ػ  الجممة التفسيرية المفسرة لمجمل . 1              
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113ػ  الجممة التفسيرية المفسرة لؤللفاظ . 1 
157- 115أىمية الجممة التفسيرية الداللية .  :الفصل الثالث

118تفسير . حرؼببل ما كاف منيا  :المبحث األكؿ   
126تفسير . حرؼما كاف منيا ب :المبحث الثاني   

126 التفسير )أف( . حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب :المطمب األكؿ
154 التفسير )أؼ( . حرؼالجممة التفسيرية المقركنة ب  :المطمب الثاني

159. الخاتمػػة  

161. فيرس المصادر كالمراجع  

174ية .القرآنفيرس اآليات   

179فيرس األشعار  
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