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تاريخ قبول البحث2019/9/12 :

:

ُ
ً
تباطا ً
وثيقا باملعنى ،وفهم السياق النص ّي  ،وكذلك اإلعراب يتصل ب املعنى؛ لذلك ق ِّ ّسمت الجمل من حيث
إن للجمل ار
املحلية اإلعرابية إلى جمل لها محل من اإلعراب ،وجمل ليس لها محل من اإلعراب .وإن الجملة االبتدائية من الجمل التي ليس لها محل
من اإلعراب .وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الجملة االبتدائية ،ومصطلحاتها ،وبيان مواضعها وشروطها ،وداللة تركيبها .وقد
اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي االستقرائي؛ لتحليل األحاديث النبوية الشريفة املروية بلفظ الرسول ﷺ في مسند ام
ُ
سلمة ،إذ قسمت الدراسة إلى ثالثة مباحث  ،تم فيها استخراج الجملة االبتدائية ،وبيان جانبها الداللي .وخلصت الدراسة إلى أن
الجملة االبتدائية جملة لها تركيبها النحوي  ،ووردت في صيغة خبرية دلت على التكثير للذم ،ولفت االنتباه ،والتخصيص.
الكلمات املفتاحية :الجملة االبتدائية؛ ال محل لها من اإلعراب؛ معاني الداللية؛ أم سلمة؛ أحاديث مروية بلفظ الرسول الكريم ﷺ

املقدمة:
إن تقسيم النحاة للجمل من حيث املحلية اإلعرابية له أثره في بيان املعنى على املستوى الباطني داخل السياقات النصية،
وبتتبع التدرج الزمني في ظهور هذا التصنيف ألنواع الجمل ،يالحظ تأخر نضوجه مقارنة بنضوج باقي تقسيمات وأنواع الجمل رغم
نشأة علم النحو املبكرة ،كما يالحظ اختالف آراء النحاة في عدد الجمل الخالية املوضع من اإلعراب منذ نضوج تقسيمها حتى عصر
املحدثين من النحاة.
ً
وإن الجملة االبتدائية هي إحدى الجمل التي يخلو موضعها من اإلعراب ،وتشغل مكان ا في السياق النص ي ،وقد وردت في
ً ً
شعرا ونثرا  ،ولها بنيتها التركيبية ،وإن ورودها في السياق النص ي له أثره
القرآن الكريم ،واألحا ديث النبوية الشريفة ،وكالم العرب
املعنوي والداللي.
ً
وبالعودة إلى ما ركز عليه النحاة جهودهم لالستشهاد به تقعيدا للنحو؛ يالحظ التركيز في استشهاداتهم النحوية على كالم العرب
شعرا ً
ً
ونثرا ،كما يالحظ أن التركيز اقتصر على القرآن الكريم ،والشعر والنثر  ،بينما أثارت قضية االستشهاد واالحتجاج النحوي
ً
ً
واسع ا؛ والسبب يعود إلى رواية بعض األحاديث الضعيفة ،واملكذوبة ،واملرسلة ،إضافة لرواية األحاديث
باألحاديث النبوية جدال
الشريفة باملعنى؛ وتداخله ا مع األحاديث الصحيحة ،وأن بعض رواتها من األعاجم ،مما جعل النحاة يسلكون خمسة مسالك متبنين بها
خمسة مواقف مختلفة في هذه القضية .1
1

ابتسام علي سالم حاللي .) 2019( .الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب في أحاديث الرسول الكريم املروية عن السيدة أم سلمة في مسند اإلمام أحمد بن
حنبل "دراسة وصفية تحليلية" .رسالة دكتوراه .جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية .ص.55.
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ومن جانب آخر ،وبالرجوع إلى كتاب (البيان والتبيين) للجاحظ (255ه) ندرك أهمية الثروة اللغوية املوجودة في األحاديث
ً
كالما قط أعم ً
النبوية؛ إذ أشار إلى ذلك في كتابه إشارة واضحة في قوله " :لم يسمع الناس ً
نفعا ،وال أقصد لفظا ،وال أعدل و ًزنا ،وال
ً
ً
مذهبا ،وال أكرم ً
ً
مخرجا ،وال أفصح معنى ،وال أبين في فحوى من كالمه ﷺ".2
موقعا ،وال أسهل
مطلبا ،وال أحسن
أجمل
وبدأت استقاللية التأليف في إعراب الحديث عند العكبري (616ه) في كتابه (إعراب الحديث النبوي)  ،كما كان البن مالك
(672ه) جهود بينة في كتابه (التوضيح والتصحيح) ،الذي جمع فيه (180ه) نص ا؛ منها (ً )70
حديث ا ،و( )90نص ا من كالم الصحابة،
ً
وبلغ مجمل عدد املسائل النحوية التي أوردها في كتابه ( )160مسألة نحوية ،منها ( )7مسائل صرفية؛ إذ اتخذ في كتابه (التصحيح
ً
والتوضيح) من الحديث النبوي الشريف دليال على جواز بعض االستعماالت التي منعها النحاة؛ إذ كان يقدم األدلة على ذلك ،منها
مسألة وقوع الشرط مضارعا والجواب ماضيا ، 3وغيرها من املسائل ،كما كان في بعض األحيان يوجه إعراب بعض األحاديث النبوية،
ويصحح إشكالها ،ويحتج لها.

مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث فيما يلي:
إن الجملة االبتدائية هي جملة خالية املوضع من اإلعراب ،وتشغل حيزا في السياق النص ي  ،لكنها لم تنل الحظ الوافر من الدراسة
خاصة إذا تعلق التطبيق بالحديث النبوي الشريف ،وابتعد النحاة كل البعد إلى وقت متأخر عن االستشهاد به ،إضافة إلى أن
الحديث النبوي الشريف تضمن ثروة لغوية على مستوى املفردة والتركيب وفي جانب التركيب تمثل الجانب الداللي ،واألغرا
البالغية التي ذهب إليها.
ومن هنا جاء اإلحساس بفكرة البحث القائمة على دراسة الجملة االبتدائية في األحاديث النبوية الشريفة التي تهدف إلى التطبيق على
هذه الجملة من الحديث النبوي ،وبيان الجانب الداللي ،واألغرا البالغية.

أسئلة البحث:
 .1ما مفهوم الجملة االبتدائية؟
 .2ما أنواع الجملة االبتدائية  ،وشروطها؟
 .3ما املعاني الداللية التي تفيدها الجملة االبتدائية من ورودها في السياق النص ي لألحاديث النبوية الشريفة؟

أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في الكشف عن مصطلح ا لجملة االبتدائية في كتب التراث ،وتدرج النحاة في دراستها منذ القدم حتى
ً
العصر الحالي ،كما تتمثل في بيان بنيتها التركيبية ،وصوال إلى تحليل معانيها الداللية في السياقات النصية لألحاديث النبوية الشريفة،
وهذا سيؤدي إلى خدمة الجانب النحوي اللغوي للجملة االبتدائية ،وخدمة العقيدة اإلسالمية السمحة.

أهداف البحث:
 .1تحديد مفهوم الجملة االبتدائية ،وأنواعها ،وشروطها.
 .2التطبيق على الجملة االبتدائية من الحديث النبوي الشريف.
 .3الكشف عن املعاني الداللية التي تفيدها الجملة االبتدائية من ورودها في السياق النص ي لألحاديث النبوية الشريفة املروية بلفظ
الرسول الكريم في مسند السيدة أم سلمة.

الدراسات السابقة:
في حدود اطالع الباحثة ،تم العثور على مجموعة من الدراسات السابقة ،وهي:

2
3

الجاحظ ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني1423 .ه .البيان والتبيين .بيروت :دار ومكتبة الهالل .ج .2.ص.14- 13.
ابن مالك ،جمال الدين األندلس ي 1413( .ه) ،التوضيح والتصحيح ملشكالت الجامع الصحيح ،تحقيق :د.طه محسن ،د.م ،مكتبة ابن تيمية .ص .67
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 ( .1بلعمش ،اليزيد 2007 ،م) :الجمل التي ال محل لها من اإلعراب ووظائفها اإلبالغية " :الجملة االعتراضية والجملة التفسيرية وجملة
الصلة" دراسة تطبيقية في سورة البقرة( .رسالة ماجستير) .جامعة الحاج لخضر.
 ( .2العموش ،خلود إبراهيم  2010 ،م)" :الجملة االبتدائية ووظائفها النصية .املجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها .ورقة بحثية.
املجلد ( . )6العدد .)4( .شوال 1431ه /تشرين أول .
( .3رضا ،رباب 2013 ،م) :الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب "الجملة االبتدائية واالستئنافية" .جامعة املدينة العاملية لعلوم
اللغة _ مصر_  .مقالة بحثية .العدد األول.106 :

منهج البحث:
يعتمد البحث على املنهج الوصفي االستقرائي التحليلي  ،وذلك من خالل اختيار الجملة االبتدائية  ،وتحليل مفهومها،
وأنواعها وشروطها ،ثم استخراجها من األحاديث النبوية الشريفة املروية بلفط الرسول الكريم في مسند أم سلمة بمسند اإلمام أحمد
بن حنبل ،وبعد ذلك بيان املعاني الداللية والبالغية التي ذهبت إليها من خالل وجودها في السياق النص ي للحديث النبوي الشريف.

املبحث األول :مفهوم الجملة االبتدائية:

ً
ً
إن مفهوم الجملة االبتدائية لم يكن مستعمال عند سيبويه (180ه) في كتابه ،كما لم يضع لها تعر ًيف ا مستقال؛ غير أنه
استخدم مصطلح (االبتداء) ،وقد دل املصطلح على معنيين ،هما:
4
املعنى األول  :دل مصطلح (االبتداء) في باب "املسند واملسند إليه" داللة مباشرة على االسم املبتدأ الذي يحتاج إلى اسم آخر يبنى
ً
عليه؛ وهو الخبر ،أي دل مصطلح (االبتداء) داللة معنوية على الجملة االسمية املصدرة باملبتدأ.
املعنى الثاني  :الجملة املصدرة بحرف ابتداء  .5إن إشارات سيبويه (180ه) للجملة االبتدائية بنوعيها املذكورين كانت إشارات إملاحية في
عدة موا ضع متفرقة من أبواب الكتاب ،ومن إشاراته إليها في باب "املسند واملسند إليه"  6عند حديثه عن املبتدأ والخبر(الجملة
االسمية)  ،كما اصطلح على بعض الحروف بمصطلح (حروف االبتداء) ،إضافة إلى حديثه عن تقديرات الجمل الواقعة بعد تلك
الحروف 7عند إشارته إلى الجمل الواقعة بعد حروف االبتداء.
ً
قدم تعر ًيف ا للجملة االبتدائية ً
أما ابن السراج (316ه) ،فقد ّ
مقيدا بقيد االبتداء النطقي ،قائال :هي "كل جملة ابتدأتها"8؛
فالجملة االبتدائية عنده هي جملة ُيفتتح بها النطق على وجه اإلطالق اسمية كانت أم فعليةّ ،ثم ذهب الشاطبي (590ه) في شرحه
للجملة االبتدائية بأنها تأتي في نوعين ،هما:
النوع األول :الجملة االبتدائية االسمية املصدرة باملبتدأ ،نحو قولهم" :زيد عاذر" ،فتعرب (زيد) مبتدأ مرفوع باالبتداء  ،وهو النوع الذي
أشار وأملح إليه سيبويه (180ه) في كتابه في باب "املسند واملسند إليه" .9
ً
النوع الثاني :وهو "ما ال يكون فيه خبر استغناء عنه بفاعل يرفعه املبتدأ لكونه عامال عمل الفعل" ، 10مثل قولهم( :أسار ذان)، 11
فالجملة عنده جملة ابتدائية.
ً
ّ
ثم نضج مفهوم الجملة االبتدائية عند أبي حيان (745ه) ،إذ جعلها في ثالثة أنواع ،قائال" :وقوعها ابتداء كالم لفظا ونية
ً
ً
لفظا نحو :ر ً
اكبا جاء زيد ،وبعد أدوات االبتداء" ، 12وذهب املرادي (749ه) ،إلى القول بالرأي نفسه ،قائال:
نحو :زيد قائم ،أو نية ال

4

سيبويه ،أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر1988( .م) ،الكتاب ،تحقيق :عبد السالم هارون ،مكتبة الجانجي –القاهرة ،ج .1ص.23.
5
سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق ،ج ،3.ص.143.
6
سيبويه ،مرجع سابق ،ج ، 1ص.23.
7
ذكر سيبويه حروف االبتداء في مواضع متفرقة من الكتاب.
 8ابن ّ
الس ّراج ،أبو بكر محمد بن السري بن سهل( .د.ت) ،األصول في النحو ،تحقيق :عبد الحسين الفتلي ، ،مؤسسة الرسالة :لبنان – بيروت ،ج ،1ص.62.
9
سيبويه ،مرجع سابق ،ج ، 1ص.23.
10
الشاطبي ،أبو إسحق إبراهيم بن موس ى 2007( .ه) ،شرح ألفية ابن مالك للشاطبي ،تحقيق مجموعة من املحققين ،ج ، 1.معهد البحوث العلمية وإحياء
التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى  -مكة املكرمة ،ص.590.
11
املرجع نفسه ،ج ، 1.ص.590.
12
أبو حيان ،محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 1998( .م) ،ارتشاف الضرب من لسان العرب ،تحقيق وشرح ودراسة :رجب عثمان محمد،
ج ،3.مكتبة الخانجي –القاهرة ،ص.1617.
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ً
ً
ً
نية ...ومبتدأة ً
حكم ا ،وهي الواقعة بعد أدوات
إجماعا ،وهي ثالثة أقسام :مبتدأة لفظا … ومبتدأة
"فأما االبتدائية ،فال محل لها
ّ
االبتداء" ، 13وخالصة رأي كل من أبي حيان (745ه) ،واملرادي (749ه) ،أن الجملة االبتدائية تأتي على ثالثة أنوع ،هي:
النوع األول  :الجملة املفتتح بها النطق؛ اسمية كانت أم فعلية مجردة من حروف االبتداء .14
ً
النوع الثاني  :الجملة املبتدأ بها نية  ،وهي الجملة التي تقدم فيها ش يء كان حقه التأخير.
النوع الثالث  :الجملة املصدرة بحروف االبتداء.
وفي القول بهذا الرأي ما يبين التوافق الكبير مع ما قدمه ابن السراج (316ه) في تصنيف أنواع الجملة االبتدائية مع اختالف
في بعض التفاصيل.
ً
ّثم جاء ابن هشام (761ه)؛ ليضيف رأي ا آخر في أنواع الجملة االبتدائية ،إذ ذهب إلى القول بأن الجملة االبتدائية هي جملة
ً
حد ُث ً
لبسا  ،قائال  ..." :االبتدائية :وتسمى مستأنفة ،وهو أوضح؛ ألن الجملة
مستأنفة؛ ألن استخدام مصطلح الجملة االبتدائية ُي ِّ
االبتدائية تطلق ً
أيض ا على الجملة املصدرة باملبتدأ ،ولو كان لها محل" ، 15وهو بهذا يستبعد الجملة املصدرة باملبتدأ أن تكون خالية
املوضع من اإلعراب فآثر استخدام مصطلح (الجملة املستأنفة)ً ،
أمن ا للبس  ،والجمل املفتتح بها النطق عنده هي جمل مستأنفة ال
ً
ً
ابتداء( :زيد قائم)  ،ومنه الجمل املفتتح
موضع لها من اإلعراب ، 16قائال " :املستأنفة نوعان :أحدهما الجملة املفتتح بها النطق ،كقولك
بها السور ،والثاني :الجملة املنقطعة عما قبلها  ،نحو :مات فالن رحمه هللا".17
بناء على رأي ابن هشام في تعريف الجملة االبتدائيةُ ،يالحظ أن ما ّ
و ً
قدمه دل على نوعين من الجمل ،هي:
ً
مطلقا.
األول  :الجملة املفتتح بها الكالم
الثاني  :الجملة املنقطعة ّ
عما قبلها.
ف النوع األول هو الذي ّ
يصح عنده أن تكون جملته خالية املوضع من اإلعراب؛ الفتتاح النطق به ،وأما النوع الثاني  ،فهو الجملة
امل ستأنفة خالية املوضع من اإلعراب.
وذهب ناظر الجيش ( 778ه) إلى التصريح في كتابه باستخدام سيبويه مصطلح (الجملة االبتدائية) فيما نقله باملعنى عن
ً
كتاب سيبويه  ،قائال " :وقال سيبويه :التقدير :مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني؛ فهو جملة ابتدائية مستقلة ،مع قطع النظر عن
الفعل الذي بعدها ،ثم ذكر الفعل جملة مستقلة مبينا الحكم املوعود بذكره " ، 18غير أن هذه الدراسة لم تقف على نص سيبويه
الذي أشار إليه ناظر الجيش في كتابه (تمهيد القواعد).
ْ
19
وأما املحدثون  ،فلم يغفلوا عن بيان مفهومها؛ فقدمها الغالييني على أنها الجملة "التي تكون في ُمفتت ِّح الكالم"  ،ولم
ً
لفظ ا أو ً
تقديرا"ّ ، 20
وعرفها
مفهوم الجملة االبتدائية عند قباوة عما قدمه الغالييني ،حيث عرفها بأنها" :الجملة التي يبدأ بها الكالم
الراجحي بأنها " :الجملة التي يفتتح بها الكالم سواء أكانت اسمية أو فعلية"21؛ إذ رأوا من خالل التعريف السابق أن الجملة االبتدائية
هي جملة يفتتح بها الكالم؛ ليعطي فائدة معنوية يحسن السكون عليها ،غير أن بعض النحاة املتأخرين منهم من كان لديه رأي آخر؛
22
فذهب إلى القول بمرادفة مصطلح الجملة االبتدائية ملصطلح الجملة املستأنفة دون التفريق بين املصطلحين.

13

املرادي ،بدر الدين الحسن بن القاسم1987(.م) ،رسالة في جمل األعراب ،تحقيق :سهير محمد خليفة ،جامعة األزهر -القاهرة  ،ص106.
14
وهو مفهوم يتوافق تماما مع ما قدمه ابن السراج.
 15ابن هشام ،أبو محمد ،جمال الدين ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف1985( .م) ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق :د.مازن
املبارك ،ومحمد علي حمدهللا ،ط ،6.ج ، 1.دار الفكر – دمشق ،ص.274.
16
ابن هشام .مغني اللبيب .مرجع سابق .ص .500.وانظر :الراجحي ،عبده1980 (.م) ،دروس في املذاهب النحوية ،د.ط .دار النهضة العربية – بيروت ،ص.274.
17
ابن هشام .مغني اللبيب ،مرجع سابق ،ص .500.وانظر :عبده الراجحي ،دروس في املذاهب النحوية ،ص.274.
18
ناظر الجيش  ،محمد بن يوسف بن أحمد ،محب الدين الحلبي (2007م) .تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،دراسة وتحقيق :أ .د .علي محمد فاخر
وآخرون ،ج ، 4.دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة .القاهرة  -جمهورية مصر العربية ،ص.1668.
19
الغالييني ،مصطفى بن محمد سليم1993( .م) ،جامع الدروس العربية ،ج ، 2.املكتبة العصرية  -بيروت  -صيدا ،ص.287.
20
فخر الدين قباوة1989( .م) ،إعراب الجمل وأشباه الجمل ،ط ، 5.دار القلم العربي الحديث –حلب ،ص.37.
21
د.عبده الراجحي1997( .م) ،التطبيق النحوي ،ط ، 2.دار املعرفة الجامعية –اإلسكندرية ،ص.10.
22
أ.د .محمد إبراهيم عبادة2011( .م) ،معجم مصطلحات النحو والصرف والقافية ،مكتبة اآلداب –القاهرة ،ص.81.
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مما سبق ،يمكن تلخيص القول بأن مفهوم الجملة االبتدائية لم يذكر صراحة في كتب األوائل ،لكنه عرف في بعض
املؤلفات من خالل تقديرات الجمل ،وبدأ الكشف عن مفهوم الجملة االبتدائية عند ابن السراج (316ه) ،ثم املرادي (745ه) وأبي
حيان (749ه) وابن هشام (761ه)ّ ،
مفصلين القول فيها  ،وفي أنواعها.
ومن املالحظ أن السياق املعنوي للجملة ُيسهم في تحديد نوعها ،خاصة وأن بعض النحاة منهم
من جمع بين جملتي االبتداء واالستئناف  ،ومنهم من فصل بينهما.
وبناء على ما سبق بيانه ،فقد وضعت الدراسة معيا ًرا ملعرفة الجملة االبتدائية ،وهو معيار املعنى؛ فالجملة االبتدائية هي:
كل جملة مستقلة في معناها ومبناها عن غيرها من الجمل  ،وال تحل محل املفرد  ،سواء تصدرت الكالم أم وردت في أثنائه ،فإذا وقعت
في أثنائه جاز تصدرها بحرف من حروف االبتداء.

املطلب األول :حروف االبتداء:

ً
ابتداء كالم
حروف االبتداء هي الحروف التي ترد في مطلع الكالم وتتصدرهُ ،ويبتدأ بها الكالم ،وترد في السياق النص ي؛ لغر
جديد مستقل املعنى عن معنى كالم سابق له ،وهي الحروف التي "يصلح أن يقع بعدها املبتدأ" ، 23وكان حال تناول أوائل النحاة لحروف
ً
االبتداء متفرق ا في مصنفاتهم في مواضع شتى منها ،وفيما يلي بيان لها:
أ) الواو :ترد الواو للعديد من املعاني ،وتعددت آراء النحاة في أنواعها؛ فجعلها الخليل (170ه) في عشرة أنواع منها أن تكون
ابتدائية  ،24وهي حرف ابتداء 25عند سيبويه (180ه) ،غير أن الكالم ال ُيفتتح بها ّ ،26
وحدها أن "ي كون بعدها جملة غير متعلقة بما
قبلها في املعنى ،وال مشاركة له في اإلعراب"  ،27وتليها جملة اسمية ،أو جملة فعلية.
ب) حتى االبتدائية :ذكر سيبويه مجيء (حتى) لالبتداء إذا وقعت معلقة ال تعمل في (إن) ،وإذا وردت في منزلة (إذ) في مثل قولهم( :حتى
زيد ذاهب)  ،28وذكر الرماني (386ه) ورود (حتى) في أربع حاالت ،ومنها أن تكون ابتدائية29؛ فتدخل على الجملتين االسمية والفعلية،
غير أنه لم يرد دخولها على الجمل االسمية في القرآن الكريم ، 30وأما عند دخولها على الجمل الفعلية؛ فال يشترك الفعل الذي بعدها
ً
ً
فعال ً
واجبا ، 31وهي تشبه (إذا) 32في ذلك ،وذكر السيرافي (385ه) وقوعها حرفا
مع الفعل الذي قبلها ،شرط أن يكون الفعل التالي لها
ً
33
ستأنف ما بعده
لالبتداء ،ناقال رأي سيبويه في أكثر حروف االبتداء  ،وأما ابن يعيش (643ه) ،فقد ذ هب إلى القول بأنها حرف ابتداء ي ِّ
ً
قاطع ا الكالم الذي قبله ، 34ويشابهها في العمل (أما) و(إذا) ،وضابط (حتى) االبتدائية عند سيبويه (180ه) وقوع جملة فعلية
من كالم
36
35
بعدها ،مؤكدة بإن املتصلة بضمير الشأن  ،وأال تقع بمعنى (إلى أن) وال معنى (كي)  ،وأما ضابطها عند أبي حيان (745ه) وقوع جملة
ابتدائية بعدها ،وال تكون الجملة إال فعلية أو اسمية.37
23

أبو حيان ،محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين( .د.ت) ،التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ،تحقيق :د.حسن هنداوي ،ج ، 5.دار
كنوز إشبيليا – دمشق ،ص139.
24
الخليل ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي1995( .م) ،الجمل في النحو ،تحقيق :فخر الدين قباوة ،د.م .ج ، 1.ص.302.
25
سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق ،ج ، 1.ص.90.
26
املرادي ،أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن ّ
علي ( 1992م) ،الجنى الداني في حروف املعاني ،تحقيق :د فخر الدين قباوة ،واألستاذ محمد نديم
فاضل ،ج ، 1.دار الكتب العلمية  -بيروت – لبنان ،ص.155.
27
املرجع نفسه ،ج ، 1.ص.155.
28
سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق ،ج ،3.ص.143.
29
أبو الحسن الرماني ،علي بن عيس ى بن علي بن عبد هللا 2005( .م) ،معاني الحروف .تحقيق الشيخ :عرفان بن سليم العشا حسونة ،املكتبة العصرية -بيروت ،
ج ،1.ص.6
30
محمد على سلطاني2010( .م) ،األدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكريم ،دار العظماء –سورية ،ص.45.
31
سيبويه .الكتاب ،مرجع سابق ،ج ، 3.ص.24.
32
منع ابن هشام وقوعها ابتدائية .انظر :املغني ،مرجع سابق ،ج ، 1.ص.121.
33
السيرافي ،يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد هللا بن املرزبان أبو محمد1974( .م) ،شرح أبيات سيبويه ،تحقيق :د.محمد علي الريح هاشم ،مراجعة :طه عبد
الرؤوف سعد ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع –القاهرة ،ج ،2ص.80.
34
ابن يعيش ،موفق الدين ابن يعيش النحوي2001( .م) ،شرح املفصل ،مج ، 1.مكتبة املتنبي – القاهرة ،ج ، 4ص.468.
35
سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق ،ج ، 3ص.18.
36
املرجع نفسه ،ج ، 3.ص.23.
37
أبو حيان .التذييل والتكميل ،مرجع سابق ،ج ، 11ص.252.
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ج) أما وإذا :ذكر سيبويه (180ه) أن (أما) و(إذا) هما حرفان ابتدائيان ،يقطعان الكالم بعدهما ،ويصرفانه إلى االبتداء ، 38ويشترط في
وقوعهما ابتدائيتين أال يدخل عليهما ناصب ،وأال ُيحمل بواحد منهما آخر على أول  ،وأن يقع بعدهما فعل ، 39نحو قوله تعالى﴿:وأما
َٰ
ث ُم ُ
ود فهد ۡين ُه ۡم﴾40؛ فقد صرفت الكالم الواقع بعدها إلى االبتداء.
علمت ل ُ
ُ
عبد هللا ٌ
خير منك" ، 42وقد
د) الالم :ذكر سيبويه (180ه) أن الم االبتداء ترد للتوكيد ،وتمنع العمل ، 41ومن ذلك قولهم" :قد
تقع في صدارة الكالم ،كقولهم" :لزيد خير منك" ، 43وذكر الرماني (386ه) أن للالم اثتي عشر ً
نوعا ، 44ثم ذهب أبو حيان األندلس ي
(749ه) إلى القول بأنها ال تدخل في األصل إال على املبتدأ.45
ه) أن :أجاز ناظر الجيش (756ه) مجيء الجملة ابتدائية بعد ْ
(أن) ،شرط خلوها من العلم والظن ، 46نحو قول الشاعر:
الندى بعد موته  ...فعاش ّ
أيتك أحببت ّ
47
الندى من بعد أن هو خامل
ر
48
وترد (أن) حرف ابتداء عند ابن هشام (761ه) إذا خففت من الثقيلة .
50
49
و) إنما ُ :ت ّ
عد (إنما) من حروف االبتداء في لغة الحجازيين ،ومثلها (كأنما) ،و(لعلما) الواقع بعدهما املبتدأ والخبر .
ً
ز) (ما النافية) ،و(لكن) و(بل) و(هال) :ذهب املبرد (285ه) إلى جعل (ما) النافية حرف ا ابتدائي ا ،كما أضاف بابشاذ (469ه) (لكن) إلى
ً
حروف االبتداء ، 51وأضاف أبو حيان (بل) إلى حروف االبتداء ، 52كما أجاز وقوع (هال) حرف ا ابتدائي ا إذا تصدرت الجملة ،نحو قولهم:
"هال ز ٌيد قائم".53
ً
ً
مضيف ا بعض األدوات على ما قدمه سابقيه ،قائال" :إن وأخواتها إذا
ّثم جاء املرادي (749ه) وجمع معظم أدوات االبتداء،
كفت بـ (ما) ،وإذا الفجائية ،وهل ،وبل ،ولكن ،وأال االستفتاحية ،وأما أختها ،وما النافية غير الحجازية ،وبينا وبينما ،وحتى
54
االبتدائية".
ً
55
ح) لوال :أجاز أبو حيان (749ه) مجيء (لوال) حرف ا ابتدائي ا ،وإذا كانت كذلك  ،فإنها تأتي للتوبيخ  ،نحو :قوله تعالى  :ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ (سورة النور  :اآلية )12
مما سبق ،يتضح أن النحاة قد بينوا حروف االبتداء في صورة متفرقة من مؤلفاتهم ومصنفاتهم ،وإن لحروف االبتداء غاية
ً
واضح ا ،حيث تباينت آراؤهم فيها،
من تصدرها للجمل االبتدائية ومن تجردها منها  ،وبدا اختالف آراء النحاة في بيان حروف االبتداء
ً
وترى الدراسة أن هذا التباين قد يؤدي إلى زيادة وضوح املعنى للجملة االبتدائية الواردة في السياق النص ي وفقا ملا أورده بعض النحاة في
هذا الجانب.
38

سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق ،ج ، 1ص.95.
39
املرجع نفسه ،ص.95.
40
القرآن .فصلت.17 :
41
املرجع نفسه ،ص.236.
42
املرجع نفسه ،ص.236.
43
أبو الحسن الرماني ،علي بن عيس ى بن علي بن عبد هللا ،) 2005 ( .معاني الحروف ،تحقيق الشيخ :عرفان بن سليم العشا حسونة .املكتبة العصرية – بيروت،
ج ، 1ص.1.
44
املرجع نفسه ،ص.1.
45
أبو حيان .التذييل والتكميل ،مرجع سابق ،ج ، 5ص139.
46
ناظر الجيش .تمهيد القواعد ،مرجع سابق ،ج ، 8ص.4128.
47
البيت مجهول القائل .ناظر الجيش .تمهيد القواعد ،مرجع سابق ،ج ، 8ص.4128.
48
وهي حرف مصدري عند ابن هشام ،وتقع ابتدائية .املغني،ج ،1ص ، 41.وذهب بعضهم إلى جواز رفع ما بعدها على االبتداء .انظر :املغني ،ج ، 1ص.123.
49
سيبويه .الكتاب .مرجع سابق ،ج ، 4ص.221.
50
أبو حيان .التذييل والتكميل ،مرجع سابق ،ج ، 4ص.468.
51
بابشاد ،طاهر بن أحمد1977( .م) ،شرح املقدمة املحسبة ،تحقيق :خالد عبد الكريم ،ج ، 1.املطبعة العصرية – الكويت ،ص 161.؛ انظر :أبو حيان .التذييل
والتكميل ،مرجع سابق ،ج ، 5ص.139.
52
أبو حيان .التذييل والتكميل ،مرجع سابق .ج ، 5ص139.
53
املرجع نفسه .ص.2317.
54
املرادي .رسالة في جمل اإلعراب ،مرجع سابق ،ص.106.
55
أبو حيان .ارتشاف الضرب ،مرجع سابق ،ج ،5ص.2371.
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املطلب الثاني :أنواع الجملة االبتدائية:

ً
واضح ا في مصنفاتهم ،وربما كان تعريف ابن السراج (316ه) للجملة االبتدائية
لم يكن تقسيم النحاة األوائل للجملة االبتدائية
بداية رسم للمنحى ّ
ً
مؤخرا على يد
األول في الكشف عنها ،ودراستها ،خاصة وإن مصطلح الجملة االبتدائية لم يستقم ولم يظهر إال
بعض النحاة املتأخرين؛ ّ
فعرفها من املتأخرين وذكر أنواعها :أبو حيان األندلس ي (745ه) ،واملرادي (749ه) ،وابن هشام (761ه)،
والشاطبي ( 790ه) ،وذكرها من النحاة املحدثين :مصطفى الغالييني ،وقباوة ،وعبده الراجحي ،وغيرهم ،ومن خالل الرجوع إلى تلك
التعريفات التي وضعها النحاة ،يمكن القول بأن الجملة االبتدائية تأتي على نوعين ،هما:
النوع األول :الجملة االبتدائية املجردة من حروف االبتداء :وهي كل جملة تصدرت الكالم سواء أكانت اسمية أم فعلية ،كبرى كانت أم
صغرى  ،مستقلة عما قبلها ،ومتصدرة للكالم ،وتأتي على حالتين ،هما:
.1الجملة املفتتح بها النطق :ويسمى هذا النوع من االبتداء باالبتداء الحقيقي :ويعني "االبتداء بالش يء أمام املقصود بحيث ال
يتقدم على ذلك الش يء ش يء آخر" ، 56ومن ذلك قولهم( :زيد قائم)  ،وفواتح السور الكريمة .57
اكب ا ،جاء زيد"  ،58فجملة (جاء زيد) وردت ابتدائية في نية التقديم ،و(ر ً
.2الجملة املبتدأة نية :ومن ذلك قولهم" :ر ً
اكب ا) حال
مقدم.
ً 59
النوع الثاني :الجملة املبتدأة حكما  :وهي الجملة التي تتصدرها حروف االبتداء ،وتشمل الحروف املكفوفة إضافة إلى (إذا) الفجائية،
ّ
صناعي ومعنو ّي عما
وال تقع في افتتاح النطق ،وترد حروف االبتداء؛ لقطع كالم عن كالم سبقه ،وتبدأ في كالم جديد ذي انقطاع
سبقه ،ومن ذلك قولهم( :حتى زيد ذاهب).
إن الدراسة بنت هذا النوع من التقسيم بناء على املعنى ،والحروف التي تتصدر الجملة ،إذ إن الجملة االبتدائية جملة
ً
ً
ً
جديدا ال يتصل اتصاال
مستقلة استقالال معنوي ا؛ فإما أن تتصدر الكالم وتفتتح املعنى ،وإما أن ترد في أثناء الكالم وتفتتح معنى
صناعيا بما قبله؛ سواء أتصدرت االبتداء بأحد حروف االبتداء أم بالتجرد من حروف االبتداء ،كما أنها ذات تركيب بنائي مستقل؛
فترد منقطعة صناعي ا ،وال تتصل بها الجملة التي تليها إن وردت في أثناء الكالم.

املبحث الثاني :شروط الجملة االبتدائية ،و أنماطها في األحاديث النبوية الشريفة:
في هذا املطلب من الدراسة  ،سيتم الكشف عن شروط وأنماط الجملة االبتدائية خالية املوضع من اإلعراب التي وضعها
النحاة ،و ٌ
تحليل ألنماطها الواردة في األحاديث النبوية الشريفة املروية بلفظ الرسول الرسول الكريم ﷺ في مسند أم سلمة رض ي هللا
عنها:
أوال :الشروط:
ً
ّ
إن الجملة االبتدائية وفق التعريفات التي قدمها النحاة في مؤلفاتهم  ،تم تقييدها بضوابط تقيدها  ،ووفق ا ملا قدمته الدراسة
في اعتماد القطعين الصناعي واملعنوي؛ يمكن إجمال شروط الجملة االبتدائية بأنواعها فيما يلي:
 .1أن تقع بعد أدوات االبتداء فتتصل بحروف االبتداء ، 60وأن يفتتح بها النطق 61فتتجرد من حروف االبتداء.
 .2إذا وقعت في أثناء الكالم جاز أن تتصدر بحروف االبتداء مع تحقيق القطع املعنوي والصناعي.
62
 .3أال تفتقر إلى كالم يسبقها.
ثانيا :األنماط:
ستتناول الدراسة في هذا املبحث الكشف عن أنماط الجملة االبتدائية التركيبية ،الواردة في األحاديث النبوية الشريفة تمهيداً
للكشف عن جانبها البالغي ودالالتها املعنوية ،وفيما يلي دراسة ألنماطها التركيبية:
 .1نمط الجملة االسمية املثبتة املجردة من حروف االبتداء:
56

هاني لطفي عواد األسعد1998( .م) ،الجملة االستئنافية في القرآن الكريم دراسة لغوية تحليلية( .رسالة ماجستير :جامعة آل البيت) ،ص34:
57
ابن هشام .مغني اللبيب ،مرجع سابق ،ص.500.
58
أبو حيان .ارتشاق الضرب ،مرجع سابق ،ج ،3ص.1617.
59
املرادي .رسالة في جمل اإلعراب ،مرجع سابق ،ص.106.
60
أبو حيان .ارتشاف الضرب ،مرجع سابق ،ج ،3ص.1618.
61
املرجع نفسه ،ص.1618.
62
محمد الشاوش2001( ،م) ،أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية تأسيس نحو النص ،املؤسسة العربية للتوزيع –تونس ،ج ، 1ص.337.
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ورد هذا النمط للجملة االبتدائية في قول الرسول الكريم ﷺ" :لك ِّف ِّيه ْم أ ْج ٌر ما أ ْنف ْق ِّت عل ْي ِّه ْم  ،"63فالجملة االسمية (لك
ً
مقدما مجردة من حروف االبتداء.
ِّف ِّيه ْم) بدأت بشبه الجملة الخبر
ْ
أ) نمط الجملة الشرطية :ورد هذا النمط في قول الرسول الكريم ﷺ"ِّ :إذا رأ ِّت املاء  ،"64فالجملة االبتدائية الواردة في الحديث النبوي
الشريف جاءت في نمط الجملة الشرطية.
65
ب) نمط الجملة الندائية :ورد هذا النمط للجملة االبتدائية في قول الرسول الكريم ﷺ" :يا رب كاسيات في الدنيا " ،ف الجملة
املكونة املنادى عليها بحرف النداء (يا) وحرف ّ
الجر (رب) الشبيه بالزائد واالسم املجرور (كاسيات) ،وردت ابتدائية.
وبناء على ما سبق ،يمكن تلخيص القول بأن الجملة االبتدائية الواردة في األحاديث النبوية الشريفة املقيدة بالدراسة قد وردت في نمط
واحد  ،هو :نمط الجملة االبتدائية املجردة من حروف االبتداء  ،وظهرت في صورتي الشرط والنداء.

املبحث الثالث :املعاني الداللية ،واألغراض البالغية لخلجملة االبتدائية في سياقات الحديث النبوي الشريفة:

إن كتاب (الكشاف) للزمخشري ُيعد أول محاولة اتسمت بالنضوج في توظيف علوم البالغة؛ لتحليل أسرار القرآن الكريم
البالغية وبيانها وكشفها  ،66وكان الجاحظ (255ه) قد ذكر في (البيان والتبيين) أهمية دراسة لغة األحاديث النبوية الشريفة ملا فيها
من بالغة وبيان ، 67ثم برزت عناية الرماني (386ه) بالدرس البالغي ،وقسم البالغة إلى ثالث طبقات؛ جعل أولها خالصة للقرآن
الكريم ،بينما جعل الطبقتين الثانية والثالثة خاصتين ببالغة البشر على قدر فصاحتم وبيانهم.
وبالعودة إلى رأي الجاحظ يالحظ املدعى األول في االهتمام بدراسة بالغة األحاديث النبوية الشريفة ،وذلك للكشف عن
أسرار البيان فيها ،وخصائصها ،وفي املبحث التالي سيت م تحليل مباني الجمل خالية املوضع من اإلعراب في األحاديث النبوية الشريفة
للنفاذ إلى معانيها ،والغور في أسبار بيانها:
املطلب األول :مصطخلح االبتداء عند أهل البالعة:
اهتم علماء البالغة والبيان باالبتداء ،ورأوا أن مواضع تأنق األديب في كالمه تكون في ثالثة مواضع ،فيها يكون كالمه أعذب
ً
ً
لفظ اّ ،
وأدق معنى ،واالبتداء أول تلك املواضع ،ثم التخلص ،ثم يليها االنتهاء ،وجعلوا منه دليال لجودة البيان ،ووضعوا له مصطلحات
كثيرة توصل إلى داللته ،منها( :حسن املطالع واملبادئ) ،و(حسن االفتتاح) ،وقد ذكر الجاحظ (255ه) أهمية االبتداء فيما نقله عن
ّ
شبيب بن شيبة في (البيان والتبيين) ،قائال" :الناس موكلون بتفضيل جودة االبتداء ،وبمدح صاحبه" ، 68ونقل عن إسحاق بن حسان
بن قوهي قوله عندما سئل عن البالغة ،فأجاب" :البالغة اسم جامع ملعان تجري في وجوه كثيرة  ....منها ما يكون االبتداء".69
ومما يزيد أهمية االبتداء في الداللة رأي علماء البيان الذي أتى به ابن ّ
القيم الجوزية (751ه) ،قائال" :قال علماء البيان ...
ومن ضروب هذا العلم حسن املطالع والفواتح ،وذلك دليل على جودة البيان ،وبلوع املعاني إلى األذهان ،فإنه أول ش يء يدخل األذن،
وأول معنى يصل إلى القلب ،وأول ميدان يجول فيه تدبر العقل".70
إن كل تلك األقوال تدل على أهمية الجملة االبتدائية بالغي ا؛ إذ ُيكشف من خاللها على املعاني العميقة من النصوص
وسياقاتها ،وفي املطلب التالي سنكشف عن األغرا البالغية للجملة االبتدائية خالية املوضع من اإلعراب الواردة في األحاديث النبوية
الشريفة املروية بلفظ الرسول ﷺ.

63

أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني2001( .م) .مسند اإلمام أحمد بن حنبل .تحقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون.
ط .1الناشر :مؤسسة الرسالة .مسند أم سلمة .ج .44.ص .122.رقم الحديث .26509
64
أحمد بن حنبل .مسند أحمد .مرجع سابق .مسند أم سلمة .ج .44.ص .204.رقم الحديث .26579
65
أحمد بن حنبل .مسند أحمد .مرجع سابق .مسند أم سلمة .ج .44.ص .204.رقم الحديث .26545
66
د .عبد هللا بن عبد الرحمن بامقيب2009( .م) ،مناهج التحليل البالغي عند علماء اإلعجاز من الرماني (386ه) إلى عبد القاهر الجرجاني (471ه) ،دار كنوز
إشبيليا للنشر والتوزيع -اململكة العربية السعودية .ص.20.
67
الجاحظ ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني1423( .ه) ،البيان والتبيين ،دار ومكتبة الهالل –بيروت ج .2ص.13.
68
الجاحظ .البيان والتبيين ،ج ، 1ص.111.
69
املرجع نفسه ،ج ، 1ص.114.
70
ابن القيم ،شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي1327( .ه) ،الفوائد املشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ،تصحيح :السيد محمد بدر
الدين النعساني ،مطبعة السعادة – مصر ،ص.137.
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اجلملة االبتدائية يف األحاديث النبوية الشريفة يف مسند أم سلمة :دراسة تركيبية داللية

املطلب الثاني :املعاني الداللية ،واألغراض البالغية لخلجملة االبتدائية في سياقات األحاديث النبوية الشريفة:
تمثل الجملة االبتدائية أهمية كبيرة لدى أهل البالغة والبيان ،خاصة وأنها تحتل فاتحة الكالم وصدارته ،وهو أحد أهم
املواضع التي ُن ِّّبه إلى أهمية تألق املتكلم فيها ،والجملة االبتدائية كغيرها من الجمل تقع في الكالم ،وتقع في أثناءه ،وينقسم الكالم في
عمومه إلى خبر وإنشاء ،وقد وردت الجملة االبتدائية في األحاديث النبوية في كال النوعين؛ فالجملة في النحو العربي ال يقتصر البحث
فيها على وجهها اإلعرابي فقط ،بل يمتد ويتسع ليشمل دراسة تقسيماتها في جميع جوانبها من حيث البساطة والتركيب ،وكونها اسمية
أو فعلية ،وكونها إنشائية أ و خبرية؛ باإلضافة إلى دراسة مواطن الذكر والحذف ،والتعريف والتنكير ،والتقديم والتأخير ،والتكرار،
والترادف ،واإلظهار واإلضمار؛ فهذة هي االعتبارات األساسية التي يمكن االعتماد عليها في الكشف عن فوائدها البالغية ،ودالالتها
املعنوية ،وفيما يلي بيان ألغرا الجملة البالغية للجملة االبتدائية الواردة في األحاديث النبوية الشريفة بلفظ الرسول الكريم ﷺ في
صورة الخبر.
الصبرفي األحاديث النبوية الشريفة:
71
ّ
إن الخبر في عمومه هو" :ما يحتمل الصدق والكذب لذاته"  ،ويخرج من هذا التعريف أخبار القرآن الكريم والرسول
الكريم صلى هللا عليه وسلم؛ فكلها صدق ،وينقسم الخبر إلى خبر ابتدائي ،وخبر طلبي ،وخبر إنكاري  ،ويلقى الخبر لغرضين هما :فائدة
الخبر ،ولزوم الفائدة ،وقد يخرج الغر من إلقاء الخبر إلى أغرا أخرى  ،ويسمى ذلك بالخروج عن مقتض ى الظاهر ،ويدل على عدة
معان تفهم من خالل السياقات النصية الواردة فيها األحاديث النبوية ،وفيما يلي بيانها:
أ ) التكثيرللذم:
وردت جملة "يا رب كاسيات في الدنيا " جملة ابتدائية دلت على التكثير ،وقد بدأت الكالم عن نوع من النساء بعد أن كان
املعنى في الجملة السابقة يدور عن التسبيح والتوحيد لرب الخالئق ،فوردت الجملة االبتدائية؛ لتفتتح ً
كالم ا ذا معنى جديد يتعلق بفئة
من النساء ،وهن النساء الكاسيات في الدنيا ،العاريات في اآلخرة ،وتخصيصهن بالذم دون غيرهن؛ ملا يحمل هذا املقام من وعيد وتهديد
وعقاب ،ودل على ذلك جملة (يا رب).
73
إن األداة (يا) املستعملة في حديث الرسول الكريم ﷺ دلت على إبعاد املنادى ،وتنزيله منزلة البعيد ؛ ملا يفيد أن املنادى ورد
في منزلة من االنحطاط ،والتأسف على حال فئة من النساء في الدنيا لهول عقابهن في اآلخرة.
72

ب) لفت االنتباه:
ْ
ْ
ْ
وردت الجملة االبتدائية في قول الرسول الكريم ﷺ" :لك ِّف ِّيه ْم أج ٌر ما أنفق ِّت عل ْي ِّه ْم "؛ للفت انتباه السامع إلى عظيم أجر
إنفاق املال على مستحقيه ،واألجر املذكور في الحديث النبوي الشريف هو أجر الصدقة ،وأجر القربة ،إذ سألت السيدة أم سلمة
الرسول الكريم عن أمر إنفاقها على أوالدها من أبي سلمة ،فأجابها الرسول الكريم بأن لها أجر ما أنفقت ،والجملة االبتدائية بدأت
ب شبه الجملة الخبر للفت االنتباه ،وبيان عظيم األجر فيها.
ج) التخصي :
ْ 75
وردت جملة " ِّإذا رأ ِّت املاء " جملة ابتدائية شرطية؛ للداللة على التخصيص ،وقد بدأ الرسول الكريم ﷺ الكالم عن ماء
ً
تخصيصا ،وهو أمر ال خالف فيه بين العلماء في أنه عالمة طهر لها  ،76وإن التخصيص املفهوم من الجملة
املرأة بعد احتالمها
االبتدائية هو تخصيص ماء املرأة عالمة على طهارتها ،وحكمها في ذلك حكم الرجال ،كما أن اشتمال الجملة على الفعل املاض ي و (إذا)
الشرطية ما يفيد التخصيص والتقييد.
74

71

أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي (.د.ت) ،جواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ،تحقيق وتصحيح :لجنة من الجامعيين ،بيروت :مؤسسة املعارف،
ص.55.
72
أحمد بن حنبل .مسند أحمد .مرجع سابق .مسند أم سلمة .ج .44.ص .204.رقم الحديث .26545
73
عبد الرحمن حسن حنبكة امليداني .البالغة العربية :أسسها ،وعلومها  ،وفنونها .ج ،1ص.239.
74
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بناء على ما سبق ،يالحظ أن الجملة االبتدائية التي وردت في األحاديث النبوية دلت على أغرا
دالة على لفت االنتباه لعظم األمر املوجه للمخاطب ،كما دلت على التكثير للذم ،والتخصيص.

ابتسام حاليل وآخرون

بالغية ارتبطت بمقتض ى الحال

خاتمة البحث:

الحمد هلل الذي أسبغ علينا نعمة العلم ،والحمد هلل الذي بفضله تتم الصالحات ،وأفضل الصلواتّ ،
وأتم التسليم على
سيد الخلق الطاهر األمين ،وعلى آله وصحبه والتابعين ،وبعد:
بعد تدرج هذا البحث في دراسة الجملة االبتدائية من جانبها النحوي التركيبي ،وبيان آراء النحاة في حروفها ،ومناقشة
ً
أنواعها في منهج وصفي استقرائي تحليلي ،وبعد تطبيقها على األحاديث النبوية الشريفة املروية بلفظ الرسول الكريم ﷺ  ،وصوال بذلك
إلى تحليل أغراضها البالغية ،ومعانيها الدالل ية في السياقات النصية لألحاديث النبوية الشريفة ،وقد خلص البحث ملجموعة من
النتائج ،كما أوص ى بمجموعة من التوصيات ،وفيما يلي بيان ألبرز النتائج والتوصيات:
ا
أوال :النتائج
توصل البحث إلى مجموعة من النتائج ،أهمها ما يلي:
ً
ً
ً
 .1إن مصطلح الجملة االبتدائية لم يكن مستخدم ا استخدام ا صريح ا في كتاب سيبويه (180ه) ،بل كانت اإلشارات للمصطلح
إملاحية ،واستخدم سيبويه مصطلح (االبتداء) الذي دل على معنيين ،هما :املبتدأ والخبر ،والجملة املصدرة بحرف االبتداء.
 .2يعد ابن السراج (316ه) أول من قسم الجمل من حيث املحلية اإلعرابية ،وهو أول من استخدم مصطلح (الجملة االبتدائية) ،
ثم نضجت أن واع الجملة االبتدائية على يد أبي حيان األندلس ي (745ه) الذي جعلها في ثالثة أنواع ،وتبعه املرادي (749ه) في
الرأي نفسه ،ثم أضاف ابن هشام (761ه) الجملة املستأنفة كنوع آخر من أنواع الجملة االبتدائية.
 .3وردت الجملة االبتدائية في األحاديث النبوية الشريفة املقيدة بالدراسة في نمط الجملة املجردة من حروف االبتداء  ،ولم ترد
مصدرة بحروف االبتداء.
 .4إن أهل اللغة والبيان أطلقوا على (الجملة االبتدائية) مصطلحات أخرى  ،منها :حسن املطالع واملبادئ ،وحسن االفتتاح.
 .5إن الغر من ورود الجملة االبتدائية في السياق النص ي األحاديث النبوية الشريفة املقيدة بالدراسة هو الداللة على التكثير
للذم ،ولفت االنتباه ،والتخصيص.
 .6إن عدم ورود نوع الجمل االبتدائية في بدايات األحاديث النبوية الشريفة يعود إلى وجود لفظ القول  ،إذ تعد الجمل بعده مقول
القول.
ا
ثانيا :التوصيات:
يمكن تلخيص أبرز التوصيات البحثية في النقاط اآلتية:
 .1االهتمام بدراسة الجملة االبتدائية في السياقات النصية لألحاديث النبوية الشريفة دراسة نحوية داللية؛ ألهميتها في أسانيد
أخرى.
 .2دعوة الجامعات واملراكز البحثية إلى توجيه الطالب والباحثين للعناية بلغة الحديث النبوي الشريف على نحو أوسع عناية،
لالستفادة منها في الجانبين اللغوي والعقائدي.

املراجع:

.1
.2
.3
.4
.5

القرآن الكريم.
أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشم ( .د.ت) ،جواهر البالغة في املعاني والبيان والبديع  ،ضبط وتدقيق وتوثيق :د .يوسف
الصميلي ،املكتبة العصرية – بيروت.
األسعد  ،هاني لطفي عواد 1998( ،م) الجملة االستئنافية في القرآن الكريم دراسة لغوية تحليلية ( ،رسالة ماجستير :جامعة
آل البيت).
بابشاد ،طاهر بن أحمد 1977( ،م) شرح املقدمة املحسبة  ،تحقيق :خالد عبد الكريم ،ج ، 1املطبعة العصرية – الكويت.
بامقيب  ،عبد هللا بن عبد الرحمن 2009( ،م) مناهج التحليل البالغي عند علماء اإلعجازمن الرماني (386ه) إلى عبد القاهر
الجرجاني (471ه) ،دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع -اململكة العربية السعودية.
بأمير بادشاه ،محمد أمين بن محمود البخاري 1932( ،م) تيسيرالتحرير  ،ج ، 3مصطفى البابي الحلبي –مصر.
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 .6الجيش  ،ناظر  ،محمد بن يوسف بن أحمد ،محب الدين الحلبي 2007( ،م) تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  ،دراسة
وتحقيق :أ .د .علي محمد فاخر وآخرون ،ج ، 4دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة .القاهرة  -جمهورية مصر العربية.
 .7الجاحظ ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني 1423( ،ه) البيان والتبيين  ،ج ، 2دار ومكتبة الهالل –بيروت.
 .8أبو الحسن الرماني 386( ،ه) علي بن عيس ى بن علي بن عبد هللا )2005 ( .معاني الحروف  ،تحقيق الشيخ :عرفان بن سليم
العشا حسونة ،املكتبة العصرية  -بيروت.
 .9أبو حيان ،محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 1998( ،م) ارتشاف الضرب من لسان العرب  ،تحقيق
وشرح ودراسة :رجب عثمان محمد ،ج ، 3مكتبة الخانجي -القاهرة.
 .10أبو حيان ،محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين ( ،د.ت) التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل  ،تحقيق:
د .حسن هنداوي  ،ج ، 5دار كنوز إشبيليا – دمشق.
 .11الخليل ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 1995( ،م) الجمل في النحو  ،تحقيق :فخر الدين
قباوة ،د.م ،ج.1
 .12الراجحي  ،عبده 1997( ،م) التطبيق النحوي  ،ط ، 2دار املعرفة الجامعية -اإلسكندرية.
 .13الراجحي  ،عبده (1980م) دروس في املذاهب النحوية  ،د.ط .دار النهضة العربية – بيروت.
 .14ابن ّ
الس ّراج ،أبو بكر محمد بن السري بن سهل ( ،د.ت) األصول في النحو  ،تحقيق :عبد الحسين الفتلي ،ج ، 1مؤسسة الرسالة:
لبنان – بيروت.
 .15سلطاني  ،محمد على 2010( ،م) األدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكريم  ،دار العظماء -سورية.
 .16سيبويه ،أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر 1988( ،م) الكتاب  ،تحقيق :عبد السالم هارون ،ج . 1مكتبة الجانجي –القاهرة.
 .17السيرافي ،يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد هللا بن املرزبان أبو محمد 1974( ،م) شرح أبيات سيبويه  ،تحقيق :د .محمد علي
الريح هاشم ،مراجعة :طه عبد الرؤوف سعد ،ج ، 2دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع –القاهرة.
 .18الشاطبي ،أبو إسحق إبراهيم بن موس ى 2007( ،ه) شرح ألفية ابن مالك للشاطبي  ،تحقيق مجموعة من املحققين .ج ، 1معهد
البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى  -مكة املكرمة.
 .19الشاوش  ،محمد2001( ،م) أصول تحليل الصطاب في النظرية النحوية العربية تأسيس نحو الن  ،ج ، 1املؤسسة العربية
للتوزيع –تونس.
 .20الشيباني  ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد 2001( ،م) مسند اإلمام أحمد بن حنبل  .تحقيق :شعيب
األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون .ط . 1الناشر :مؤسسة الرسالة
 .21عبادة  ،محمد إبراهيم 2011( ،م) معجم مصطخلحات النحووالصرف والقافية  ،مكتبة اآلداب -القاهرة.
 .22العثيمين ،محمد بن صالح بن محمد  (،د.ت) شرح األربعين النووية  ،ج ، 1دار الثريا للنشر.
 .23بن عز الدين  ،محمد غبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا 2012 ( ،م) شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي ،
حقيق ودراسة :لجنة مختصة من املحققين بإشراف :نور الدين طالب ،ج ، 1الناشر :دار الثقافة اإلسالمية.
 .24الغالييني ،مصطفى بن محمد سليم 1993( ،م) جامع الدروس العربية .ج ، 2املكتبة العصرية  -بيروت  -صيدا.
 .25قباوة  ،فخر الدين 1989( ،م) إعراب الجمل وأشباه الجمل  ،ط ، 5دار القلم العربي الحديث – حلب.
 .26ابن القيم ،شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 1327( ،ه) الفوائد املشوق إلى علوم القرآن وعلم
البيان  ،تصحيح :السيد محمد بدر الدين النعساني ،مطبعة السعادة  -مصر.
 .27الشين  ،موس ى شاهين 2002( ،م) فتح املنعم شرح صحيح مسلم  ،ج ، 10الناشر :دار الشروق.
 .28ابن مالك ،جمال الدين األندلس ي 1413(،ه ) التوضيح والتصحيح ملشكالت الجامع الصحيح  ،تحقيق :د.طه محسن ،د.م،
مكتبة ابن تيمية.
 .29محمد  ،علي بن (سلطان)  ،أبو الحسن نور الدين املال الهروي القاري 1971( ،م) مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  ،ج، 11
دار الكتب العلمية -بيروت.
ّ
 .30املرادي ،أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي 1992( ،م) الجنى الداني في حروف املعاني  ،تحقيق :د .فخر
الدين قباوة ،واألستاذ محمد نديم فاضل ،ج ، 1دار الكتب العلمية  -بيروت  -لبنان.
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 .31املرادي ،بدر الدين الحسن بن القاسم 1987( ،م ) رسالة في جمل األعراب  ،تحقيق :سهير محمد خليفة ،جامعة األزهر -القاهرة.
 .32امليداني  ،عبد الرحمن حسن حنبكة 1996( ،م ) البالغة العربية :أسسها ،وعلومها ،وفنونها  ،ج ، 1دار القلم  -دمشق.
 .33ابن هشام ،أبو محمد ،جمال الدين ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف 1985( ،م) مغني اللبيب عن كتب
األعاريب  ،تحقيق :د .مازن املبارك ،ومحمد علي حمد هللا ،ط ، 6ج ، 1دار الفكر  -دمشق.
 .34ابن يعيش ،موفق الدين ابن يعيش النحوي 2001( ،م) شرح املفصل  ،مج ، 1.مكتبة املتنبي  -القاهرة.
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Abs tract. The sentences are closely related to the meaning and understanding of the textual context.
In addition, the grammatical analysis relates also to the meaning. Those sentences have classified
into two categories; sentences have a place in grammatical analysis and sentences have no place in
grammatical analysis. The Inspective Sentence is one of the sentences that had no place of
grammatical analysis. Therefore, the purpose of this study is to clarify the concept of the Inspective
Sentence its terminologies, its location and conditions, and the significance of its structure. This
study relied on the descriptive inductive method to analyze the hadiths Hadiths irrigated by the
words of the Prophet Mohammed peace be upon him narrated in Musnad Umm Salamah. This study
was divided into three sections in which Inspective Sentence was extracted and the semantic aspect
is performed. The study concluded that the Inspective Sentence has its own grammatical structure,
and was located in the formula that indicated the multiplication of vilification, draw attention and
allocation.
key words : Inspective Sentence; has no place in grammatical analysis; semantic meanings; Umm

Salamah; Hadiths irrigated by the words of the Holy Prophetﷺ
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