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داءـــــإه  

 إلــــــــــــــــى 

 أمـــــــــــــي ....... الوطن

(رِمحه ا) وأبــــي ... اإلنسان 

 ووالـــــدي  املــــربي الفـــــاضل

(رِمحه ا) اوي دكتور / األستاذ الد  

 



 ج 
 

 شكر وعرفان
 )١( ) َوإْذ َذَن َر َُْْ ِ ْزَمْ َوُْْ ِ إنََ اٌَِ ِ( قال تعالى

فالشكر هللا من قبل ومن بعد أن يسر يل هذا العمل املتواضع وأنار بصرييت لالجتهاد 

واالطالع ، وآمل منه تعاىل أن يكون هذا العمل قد اسقط ولو قطرة  يف البحث

غريي أرجو  إضافية يف حبر النحو الواسع ، وإن ضاعت هذه القطرة يف زخم ما أضافه

أن تكون جمرد دافع ملن يطلع على ما كتبت للتوسع واالجتهاد يف هذا املوضوع وما 

  شا�ه من موضوعات.

على  الذي مل يبخل  الدكتور حسن ابن عوفشرف ُجّل شكري وتقديري للسيد امل

يومًا مبا حيمل من علم ، ومل يتوان حلظه يف توجيهي للمسار الصحيح حىت خيرج هذا 

، كما أوجه شكري لألخوة لوال إرشاداتهأطمع فيها  أكنالبحث يف أكمل درجة مل 

ن دعم مادي يف كلية اللغة العربية جبامعة أم درمان اإلسالمية على ما قدموه يل م

  ومعنوي حفزين إلكمال هذا العمل .

والشكر أجزله ألسريت الكبرية والصغرية على حتملهم معي مشاق رحلة هذا العمل ، 

األستاذة وأشكر أيضًا ومن كل قليب أسرة املعهد اإلسالمي للرتمجة متمثل يف شخص 

واملراجع منهم من حسن تعاون ومدد عظيم بأمهات الكتب على ما لقيته  أمونة عمر

.  

يل بالتوفيق  ختامًا أوجه شكري لوالديت اليت تقيم الليل من أجلي رافعة يديها بالدعاء

  والسداد،  وآمل من اهللا القدير أن جيد هذا العمل االستحسان ممن يطلع عليه

                                                   

  ٧إبراهیم / ) ١



 د 
 

 
یعتبر األسلوب الشرطي من األسالیب الدقیقة الفصیحة التى تحتوى على توضیح 

عین قصد به عقد السببیه بالمسببیه ، وقد احتوت مصادر متكامل للمراد من نص م

اللغة العربیة المختلفة على العدید من نماذج هذا األسلوب مما دعا إلى االهتمام به 

  ودراسته عن كثب ومحاولة توضیح ما خفى منه دون قصد من النحاة .

ة بمفهومها إن أول ما یقف علیه الناظر في كتب النحاة هو انعدام الدراسة التألیفی

الخاص عن قضیة الشرط ، وحتى القسم الذي خصصه بعض النحاة كابن هشام وابن 

یعیش لم یستوف دراسة الموضوع بالشكل الدقیق والكافي بحیث یجد طالب العلم 

والباحث ما ینشده من دراسة في هذا األسلوب ، إذ إن ما یخص الشرط عندهما قد جاء 

  متفرقًا في بعض أجزاء كتبهم .

هذا إذا استثنت  –أداة الشرط  –المالحظ أیضا أن الشرط لما كان مقتضیًا ألداة و 

الباحثة الطلب كأسلوب شرطي ، فقد جر النحاة إلى دراسته انطالقًا من هذه األدوات 

مما جعل شكل الدارسة مفككًا وشكلیًا في كثیر من المواضع ، انعكس هذا التفكك على 

ا دعا إلى صعوبة التواضع على مصطلح موحد له صعوبة تبلور مفهوم الشرط ، مم

مریدًا بذلك التركیب في مجمله ، وأطلق  أطلق علیه البعض مصطلح ( الشرط والجزاء)

من اكتفى بمصطلح (جملة الشرط) وقد أدى هذا  وهناك البعض اآلخر (الشرط والجواب)

عها إلى التضارب في المصطلحات إلى صعوبة تصنیف الجملة الشرطیة من حیث إتبا

  صنف معین من الجملة .

  

  

  

  

  



 ه 
 

  / أهمیة الدراسة وأسباب اختیار الموضوع :١

تكمن أهمیة الدراسة في أهمیة الحدیث النبوي الشریف والجدل الذي یدور حول 

االحتجاج به ، وأهمیة الستة الصحاح في إرساء دعائم السنه النبویة الشریفة ، والتي 

  كریم .تعتبر بال خالف النصف المكمل للكتاب ال

أما أهم أسباب اختیار هذا الموضوع للدراسة فهو عدم وجود دراسات متخصصة فیه 

بشكل دقیق ومفصل تغنى الباحث عن التعامل مع عشرات الكتب لجمع ما كتب في هذا 

أما ثانیًا فقد أرادت  –الموضوع ، والذي یكون مكررًا في كثیر من األحیان هذا أوًال 

الباحثة استخالص ما في سنن ابن ماجة من أسالیب شرطیة ذخرت بها لدعم السبب 

وثانیًا إلثبات أن الحدیث النبوي الشریف یحتوي على ذخیرة لغویة عظیمة ،  أوالً  األول

  في العدید من األسالیب اللغویة ومنها أسلوب الشرط .

الموضوع هناك أسباب خاصة تتعلق بالجملة وكما أن هناك أسباب عامة الختیار 

  الشرطیة نفسها وهي :

  / بیان مفهوم الجملة الشرطیة وآراء النحاة في هذا المفهوم .١

سنن ابن ماجة  / بیان عناصر الجملة الشرطیة وشرط كل عنصر فیها من خالل٢

  .كمجال تطبیق للبحث

  / بیان خصائص الجملة الشرطیة في سنن ابن ماجة .٣

  ضیح العالقة بین الشرط وبعض األبواب النحویة ./ تو ٤

  / منهج الدراسة :٢

  وصفي استقرائي قامت الباحثة من خالله باآلتي :

  / االستقصاء الشامل ألدوات الشرط وتصنیفها بحسب عملها أو عدمه .١

/ أخذ نماذج من األدوات من السنن لدعم الدراسة ورصد ما تبقى منها بالحاشیة وفق ٢

  صفحات التي توجد بها .أرقام ال

/ التطبیق المباشر من خالل الدراسة النظریة دون إفراد جزء معین في البحث ٣

  للتطبیق.



 و 
 

  / صعوبات البحث :٣

/ عدم توفر مصادر تخصصت في إفراد أبواب برأسها للشرط بخالف ما ذكرت ١

  الباحثة.

  / عدم توفر المصادر والمراجع رغم عدم تخصصها في مكان واحد .٢

  خطة البحث : /٤

قامت الباحثة بتقسیم البحث إلى أربعة فصول احتوى كل فصل منها على عدد من 

  المباحث وهي كاآلتي :

  اشتمل على أربعة مباحث وهي : الفصل األول :

احتوى على ترجمة البن ماجة ، نسبه ، شیوخه ، مكانته ، ومكانة  : المبحث األول

شروح على سننه ومنهجه في السنن ؛ أما ، تالمیذه ، ، وصحه نسسبتها إلیه سننه

المبحث الثاني : فقد تناولت فیه الباحثة بشئ من التفصیل االحتجاج بالحدیث حاولت 

من خالله توضیح التضارب في اآلراء حول االحتجاج باختالف مذاهب هذا التضارب ؛ 

المبحث تناولت الباحثة في المبحث الثالث الشرط في اللغة واصطالح العلماء ؛ أما 

  . طبیعتهاالرابع واألخیر فقد اشتمل على ماهیة الجملة الشرطیة واآلراء الباحثة في 

قسمته الباحثة إلى مبحثین وكان عنوانه العام ( األحكام المتعلقة بجملة  الفصل الثاني :

الشرط ) احتوى المبحث األول على األحكام العامة والتي تناولت أحكام األداة ، وأحكام 

  شرط وجوابه ثم أحكام ربط جواب الشرط بالفاء وٕاذا.فعل ال

تناولت الباحثة في المبحث الثاني من هذا الفصل : األحكام الخاصة المتعلقة بجملة 

  الشرط وهي :

  / توالى شرطین أو أكثر .١

  / توالى شرط واستفهام .٢

  / اعتراض الشرط على الشرط .٣

  / اجتماع الشرط والقسم .٤

  ./ الحذف في الشرط٥



 ز 
 

وهو تحت عنوان أدوات الشرط وخصائصها وقد أنقسم إلى مبحثین  الفصل الثالث :

األول أدوات الشرط الجازمة أما الثاني فهو متعلق بأدوات الشرط غیر الجازمة والتي 

  انقسمت إلى مطلبین :

  / الشرط االمتناعي ١

  / الشرط غیر االمتناعي ٢

لق بجملة الشرط ، وكان على أربعة وكان عنوانه قضایا أخرى تتع الفصل الرابع :

  مباحث :

  المبحث األول :الشرط البالغي وعالقته بالشرط النحوي.

  المبحث الثاني : الجازم في جملة الشرط والجواب .

  المبحث الثالث : الشرط الضمني (الطلب).

  المبحث الرابع : وظائف أخرى للجملة الشرطیة .

ه الباحثة من خالل الدراسة والمقترحات ثم الخاتمة : وقد احتوت على ما توصلت إلی

  التوصیات .

الفهارس : وقد تضمنت فهرس اآلیات القرآنیة ، وفهرس األحادیث النبویة ، وفهرس 

      الشواهد الشعریة ، وفهرس المصادر والمراجع ، وفهرس الموضوعات .               
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  المبحث األول 
  ــــــــــھابن مــــــــاجــ 
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  ا اول
  

 ماجهبن ا
  
  (   م   ا اح )     

 

ـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن یزیـــد بـــن ماجـــ    بـــالوالء القزوینـــي الحـــافظ الربعـــي  ههـــو أب

المشــهور مصــنف كتــاب ( الســنن ) والتــاریخ والتفســیر حــافظ قــزوین فــي عصــره . 

العــراق  إلــى أرتحــلبعلومــه وجمیــع مــا یتعلــق بــه ،  مامــًا فــي الحــدیث عارفــًا◌ً إكــان 

  والبصرة والكوفة ومكة والشام وبغداد ومصر . 

الثالثـاء بالمدینـة المنـورة ولد سنة تسعة ومائتین للهجرة وتوفي یوم االثنین ودفـن    

ن ومــائتین وقیــل خمســة واألولــي یلثمــاٍن بقــین مــن شــهر رمضــان للعــام ثالثــة وســبع

اهللا وابنه  بكر وأبو عبد بوأ أخواهبكر ودفنه  أبو هه أخو یعل صلىاهللا و  هأصح رحم

  ) ١(عبد اهللا

 :  .بفتح الجیم وبینهما ألف وفي اآلخر هاء ساكنة وهو لقب والده یزید  

ربیعـة التـي  إلىبفتح الراء والباء الموحدة وبعدها عین مهملة وهي نسبة  : ا

  نتسب شیخنا .أیها ی إلىقبائل عدة لم یعرف  علىتطلق 

واء المثنـاة مـن تحتهـا الیبفتح القاف وسكون الزاء وكسر الواو وسكون  : ا

خــرج تقــزوین وهــي مــن أشــهر مــدن عــراق العجــم ،  إلــىوبعــدها نــون ، هــذه النســبة 

  منها جماعة من العلماء . 

  

                                                
مطبعة  – ٣م ط١٣٤٧هـ  ٧٤٨اهللا شمس الدین الذهبي ت ـ  دـ األمام أبو عب ٢/٦٣٦تذكرة الحفاظ  ) ١

نزهة الفضالء تهذیب سیر ، م ١٩٥٥هـ ١٣٧٥دائرة المعارف العثمانیة حیدر آباد الدكن الهند / 

ف دار األندلس إعداد محمد موسي الشری – ١٠٨٢/ ٣هـ ج٧٤٨أعالم النبالء ـ اإلمام الذهبي ت 

  الخضراء جدة ، وفیات األعیان
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  :       هــــشيوخ
  

 :  لـس ، غالم ة بـنبـن محمـد الطنافسـي الحـافظ ، أكثـر عنـه ومـن جبـار  علـى

 ، وسـوید بـن سـعید ، و یـرىوهو من قدماء شیوخة ، ومن مصعب بن عبد اهللا الزب

، ومحمـــد بـــن رمـــح وٕابـــراهیم بـــن المنـــذر الحزامـــي ، اهللا بـــن معاویـــة الجمحـــي  عبـــد

ومحمد بن عبد اهللا بن نمیر ، وأبي بكر بن أبـي شـیبة ، وهشـام بـن عمـار ، ویزیـد 

عب األزهري ، وبشر بن معاذ العقدي ، وحمید بـن وأبي مص)١(ماميیإلبن عبد اهللا 

مســـعدة ، وأبـــي حذافـــة الّســـهمي ، وداود بـــن رشـــید ، وأبـــي خیثمـــة ، وعبـــد اهللا بـــن 

اهللا بن عامر بـن ّبـراد ، وأبـي سـعید األشـج ، وعبـد الـرحمن  عبد ذكوان المقرئ ، و

شــیبة ، بــن إبــراهیم ُدّحــیم ، وعبــد الســالم بــن عاصــم الهســنجاني ، وعثمــان بــن أبــي 

    )٢(فهیلأوخلق كثیر مذكورین في سننه وت

  تالميذه :

  ن دینار الحوشبي الهمزانيب/إبراهیم ١

  /أبوالطیب أحمد بن روح البغدادي الشعراني٢

  /أحمد بن إبراهیم القزویني٣

  كیم المدینى االصبهانيح/ أبوعمر أحمد بن محمد بن ٤

  /إسحق بن محمد القزویني٥

  / جعفر بن إدریس ٦

  بن یزدانیار علىحسن بن / ال٧

  / سلیمان بن یزیدالقزویني٨
                                                

تص��نیف اإلم��ام ش��مس ال��دین محم��د ب��ن أحم��د ب��ن   ٣/٢٧٧، ســیر أعــالم النــبالء  ٣/١٠٨٣نزهــة الفضــالء  ) ١

  م.١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠، ٧م ، مؤسسة الرسالة ، ط١٣٧٤-ھـ٧٤٨عثمان الذھبي ، ت

   ٢/٦٣٦تذكرة الحفاظ       
  

   ٣/١٠٨٢، نزهة الفضالء المرجع السابق ـ نفس الصفحة  ) ٢
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  اهیم سلمه القزویني القطانر بن إب على/أبوالحسن ٩

  بن سعید بن عبداهللا العسكري على/ ١٠

  ار.  وغیرهم كثیر مما ال یتسع المجال لذكرهمفالص ى/ محمد بن عیس١١

  مو م م وإ:-   

عیسي األبهري ، وأبو الطیب أحمد بن روح البغـدادي ، د بن ـحدث عنه : محم   

بـــن إبـــراهیم  علـــىوأبـــو عمـــرو أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حكـــیم المـــدیني ، وأبـــو الحســـن 

  القطان ، وسلیمان بن یزید الغامدي وآخرون . 

 اأبــي زرعــة الــرازي ، فنظــر فیهــ علــىقــال : عرضــت هــذه الســنن  ماجــهعــن ابــن   

كثرهـا ثـم قـال : أذه الجوامع أو ـالناس تعطلت هوقال : أظن إن وقع هذا في أیدي 

  ضعف أو نحو ذا . إسنادهلعل ال یكون فیه تمام ثالثین حدیثًا ، مما في 

أمــا قــول الــذهبي : ( قــد كــان ابــن ماجــه حافظــًا ناقــدًا صــادقًا، وأســع العلــم ، وٕانمــا 

غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكیر ، وقلیل مـن الموضـوعات ، وقـول 

حـة السـاقطة و فإنما عني بثالثین حدیثًا ، األحادیـث المطر  -إن صح  -أبي زرعة 

فإنمــا هـــو )  ١(األحادیــث التــي ال تقـــوم بهــا حجــة فكثیــرة ، لعلهـــا نحــو األلــف وأمــا، 

  وسننه . ماجهتأكید لمكانة ابن 

، ووالؤه لربیعــة ،  اجهـمــالخلیلــي : كــان أبــوه یزیــد یعــرف ب علــىوقــال القاضــي أبــو ی

 إلـىه ، محـتج بـه ، لـه معرفـة بالحـدیث وحفظـه ، ارتحـل یـعلقة كبیر ، متفق هو ث

   )١(العراقین ومكة والشام ومصر والري لكتب الحدیث

بمدینــة قــزوین (تاریخــًا)  ماجــهوعنــه قــال الحــافظ محمــد بــن طــاهر : رأیــت البــن    

  )  ٢(عصره إلىالرجال واألمصار ،  على

                                                

   ٢٧٩ – ٣/٢٧٨سیر أعالم النبالء  ١)
   

  ٢/٦٣٦التذكرة ٢)
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لســنن ألــف وخمســمائة بــاب وجملــة مــا فیهــا وقــال أبــو الحســن القطــان : ( مــن ا   

  ) ١(أربعة آالف حدیث

  والمشهورون بروایة السنن هم :

  الحسن القطان          / أبو١

  جعفر محمد بن عیسى / أبو٢

  بكر حامد األبهري  / أبو ٣ 

المصادر التي ترجمت لحیاة ابن ماجه على  أجمعتفقد  إلیهأما في صحة نسبتها 

  ه . یإلسنن) صحة نسبة كتابه ( ال

اهللا محمــد  عبـد قـائًال : أبـو) ٢(فنجـد ابـن خالكـان یـذكره فـي كتابــه (وفیـات األعیـان) 

بن ماجه الربعي بالوالء القیزویني الحافظ المشهور مصنف كتاب (السنن)  بن یزید

  في الحدیث . 

اهللا بــن ماجــه مــولى ربیعــة  عبــد قــائًال أبــو)٣( كمــا ذكــره ابــن الجــوزي فــي (المنــتظم)

صـــاحب ) ٤( .. صـــنف :( الســـنن) ، ویـــذكره الـــذهبي فـــي (ســـیر أعـــالم النـــبالء )...

 عبــد : اإلمــام الحــافظ أبــو  قــائالً  )٥( (الســنن) ، وابــن العمــاد فــي (شــذرات الــذهب )

بن یزید بن ماجه الكبیر الشأن القزویني صاحب (السنن) ، وكذلك ذكره  اهللا محمد

قـائًال :كتابـه فـي السـنن جـامع جیـد،   )٦( ابن حجر العسقالني في (تهذیب التهذیب)
                                                

  ١٣/٢٧٩سیر أعالم النبالء  )١
  

ألبي العباس أحمد بن محمد بن إبراھیم ابن أبي بكر بن خلكان ، تحقیق د. یوسف الطویل  ٤/١٠٦ان ـوفیات األعی ٢)

     لبنان. –بیروت  –تب العلمیة م ، دار الك١٩٩٨ ١، و د. مریم قاسم الطویل ، ط
القادر عطا ، دار  ، تحقیق محمد عبد ١٢/٢٥٨المنتظم في تاریخ الملوك واألمم ، ابن الجوزي  ٣)

  لبنان ، بدون تاریخ. –بیروت  –الكتب العلمیة 
   

  ٣/٢٧٩سیر أعالم النبالء  ٤)
   

القادر عطا  طفي عبدشذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ألبي العماد الحنبلي ، تحقیق مص ٥)

  م .١٩٨٠،  ١لبنان ،ط –دار الكتب العلمیة  -٢/٢٢٦
   

  م ١٩٨٤،دار الفكر للطباعة والنشر ،لبنان  ١، ط٤/٢٠١تهذیب التهذیب ، البن حجر العسقالني  ٦)
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هــ ٢٧٣أي : سـنة  –فقـد قـال عنـه : وفیهـا )  ١( في ( البدایة والنهایـة) أما ابن كثیر

  توفى ابن ماجه القزویني صاحب (السنن).

بن یزید الربعي موالهم أبو  قائًال محمد ) ٢( ویذكره المزي في كتابه (تهذیب الكمال)

ممن ترجم  الحافظ صاحب كتاب (السنن).وغیرهم كثیراهللا بن ماجه القزویني  عبد

  له.

  وحا  :-   

لمكانتهـا بـین السـنن ومكانـة صـاحبها  ماجـههتمامـًا كبیـرًا بسـنن بـن ااهتم العلماء   

  قات كثیرة نورد منها البعض : یعلبین رواة الحدیث مما دعاهم لوضع شروح وت

 جالل الدین السیوطي للحافظ  ماجهسنن بن  علىمصباح الزجاجة  .١

 ٨٤١ المتـوفىشرح الحافظ برهان الدین إبراهیم بن محمد سـبط بـن العجمـي  .٢

 . 

(حاشــیة الســندي) ألبــي الحســن بــن عبــد  ماجــهكفایــة الحاجــة فــي شــرح ابــن  .٣

 م . ١٧٢٤ -هـ ١١٣٦ المتوفىالهادي السندي 

طبـــع  –ف مولـــوي وحیـــد الزمـــان یلأرفـــع العجاجـــة مـــع ترجمـــة هندوســـتانیه تـــ .٤

 .  ١٣١٣اهرة بالق

وهو  ٨٠٤ المتوفىالملقن الشافعي  علىشرح زوائده . سراج الدین عمر بن  .٥

ســنن بـن ماجـه ) الحــق فـي خطبتـه بیــان مـن وافقــه  علـىه الحاجـة یــإلتمـس  ( مـا

ه من یإلوما یحتاج  ىمن باقي األئمة الستة مع ضبط المشكل من األسماء والكن

 الغرائب مما لم یوافقه الباقون .

                                                

 ١مكتبة الصفا القاهرة ، ط -١١/٤٤البدایة والنهایة البن كثیر خرج أحادیثه أحمد بن شعبان بن أحمد ١)

  م. ٢٠٠٣
   

، لجمال الدین المزي ، تحقیق الشیخ أحمد علي عبید، ط  ١٧/٣٥٧تهذیب الكمال في أسماء الرجال  ٢)

  م.دار الفكر للطباعة والنشر لبنان ١٩٩٤
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بــــي بكـــر بــــن أأحمــــد بـــن  تـــألیف،  ماجـــهســـنن بــــن  علــــىلزجاجـــة مصـــباح ا .٦

 .  یرىإسماعیل الكناني البوص

 م ١٢٨٢ي طبع في دلهي لو عبد الغني الده تألیف(إنجاح الحاجة)  .٧

كلهــم ســوي مــن  ماجــهعبــد اهللا بــن  أبــيالمجــرد فــي أســماء رجــال كتــب ســنن  .٨

 -هـــ ٧٤٨شــمس الــدین الــذهبي ت  تــألیفأخــرج لــه مــنهم فــي أحــد الصــحیحین ، 

 م ١٣٤٨

ــین قلـــیج  علیـــهاإلعـــالم بســـنته  .٩ الســـالم ( فیـــه شـــرح عـــالء الـــدین مغلطـــاي بـ

 قطعة منه .  ٧٦٢ المتوفى

 یرىـ كمـــال الــدین محمـــد بــن موســـي الـــدم ماجــهســنن بـــن  علـــىالدیباجــة   .١٠

 في نحو خمسة مجلدات .  ٨٠٨ المتوفى

ــــة ) المؤلـــــــف بـــــــن عبـــــــد اهللا بنجـــــــابي جـــــــزا .١١ ري طبـــــــع فـــــــي و ( مفتـــــــاح الحاجـــ

 هـ .١٣١٥كنو

معهــــد المحفوظــــات  ماجـــهســـنن بــــن  علــــىق الحــــافظ البرهـــاني الحلبــــي یـــعلت .١٢

 تصر الغوامض والمبهمات .خبالقاهرة ضمن م

شـمس الـدین أبـي الرضـا  تـألیفسـنن بـن ماجـه ـ  علـىالحاجـة  إلیـهما تـدعو  .١٣

 محمد بن الحسن الزبیدي الشافعي . 

 : ا  -   

تبـاع اب أفتتحهـاالكتـب تـدرجت وفـق األهمیـة عـدد مـن  إلـىقسم ابن ماجه الكتاب   

عــدد مــن األبــواب  علــىوســلم واحتــوي كــل كتــاب  علیــهاهللا  صــلى ىســنة المصــطف

عدد كبیر مـن  علىتباین عددها وفق ما اقتضته الحاجة وقد اشتملت هذه األبواب 

  األحكام الشرعیة المختلفة بین فروض وسنن كانت أو خالفها . 

ن كتابًا حوت بداخلها ثماني وستین وثالثمائـة وألـف بـاب عدد كتبه سبعة وثالثو    

  ما یقارب الواحد وأربعین وثالثمائة وأربعة آالف حدیثا .  علىاشتملت 
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ختم كتابه بكتاب الزهد الذي كان آخر أبوابه صفة أهل النار وصفة أهل الجنة    

تبع لسنة وبذلك یكون الكتاب من الشمولیة بما یتیح الفرصة لكل باحث مطلع وم، 

وسلم ، وتكفي في ذلك آراء العلماء حوله وكونه من السـتة  علیهاهللا  صلىالحبیب 

  الصحاح  المعترف بها والتي تعتبر المصدر الرئیسي للحدیث النبوي الشریف . 
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  المبحث الثاني 
  االحتجاج بالحدیث النبوي الشریف
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 ما ا  
  

  حلديث النبوي الشريف با االحتجاج

: الحتجــاج فــي اللغــة یعنــي البرهــان وقیــل مــا دوفــع بــه الخصــم وقــال األزهــري ا    

الحجـــة الوجـــه الـــذي یكـــون بـــه الظفـــر عـــن الخصـــومة وقـــد ذكرهـــا الجـــوهري بـــنفس 

  ) ١(أي غلبة بالحجة ) وفي المثل (لّج فحج) هفقل تقول ( حاجة فحج معنىال

ومعنـاه (  )٢(بـراهین مـن نصـوص اللغـة شـعرًا أو نثـراً أما اصطالحًا فهـو إقامـة ال    

 إلـــىإثبـــات صـــحة قاعـــدة أو اســـتعمال كلمـــة أو تركیـــب ، بـــدلیل نقلـــي صـــح ســـنده 

  ) ٣( عربي فصیح سلیم السلیقه)

مـن  علیـهوسـلم ومـا اشـتمل  علیـهاهللا  صـلىوالمراد بلفظ ( حدیث شـریف ) كالمـه  

وتشــمل أقــوال  ، مــا وقــع فــي زمانــه ىبینــت أقوالــه وأخبــاره وأفعالــه أو حتــ، عبــارات 

اهللا  صـلى إلیـهالصحابة أو أقوال بعض التابعین والتي تأخذ حكم األقوال المرفوعة 

  )  ٤(وسلم علیه

                                                
ـــن منظـــور األنصـــاري اإلفریقـــي المصـــري ت –لســـان العـــرب  )١  ٧١١جمـــال الـــدین أبـــي الفضـــل محمـــد ب

الصــحاح  -هــ١٤٢٤ –م ٢٠٠٣ ١مـادة حجـج ط ٢/٢٥٩ دار الكتــب بیـروت –تحقیـق عـامر أحمـد حیـدر 

یـــل بـــدیع متحقیـــق أ -هــــ ٣٩٣أبـــو نصـــر إســـماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري ت –تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة 

بـاب فیمـا أولـه  ٢/٢٣٤م مجمـع األمثـال ١٩٩٩دار الكتـب بیـروت  -٤٥٠/ ١د. نبیل طریفـي   –یعقوب 

هــ ١٤٢٥ –م ٢٠٠٤ ٢ط –اهیم النیسـابوري المیـداني الم  ـ ألبي الفضل أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن إبـر 

 دار الكتب العلمیة لبنان بیروت . –تقدیم نعیم حسین زرزور 
  

 م ١٩٧٦عالم الكتب  -د. محمد عید  – ١٠٢الروایة واالستشهاد باللغة / )٢
  

 م ، ١٩٦٤جامعة دمشق  –سعید األفغاني  – ٤٦في أصول النحو /  )٣
  

 –( صـــورة بـــدون توثیـــق  ١٣یث الشـــریف ، د. خدیجـــة الحـــدیثي / داج بالحـــاة مـــن االحتجـــحـــموقـــف الن )٤

 )  جامعة القرآن الكریم أم درمان
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فـي المرتبـة الثانیــة بعـد الــنص القرآنـي مــن  المطهــرةیـأتي الحـدیث الممثــل للسـنة    

الــذي وصــل نفــس اللســان  علــىنــا الحــدیث الشــریف یإلناحیــة التشــریع ، وقــد وصــل 

نا عن طریقه القرآن الكریم وبالرغم مـن ذلـك نجـد أن العـرب األوائـل اعتمـدوا فـي یإل

 علـىبكثـرة و  القرآنـيالـنص  علـى -احتجـاجهم ـ تحدیـدًا فـي علمـي النحـو والصـرف 

وكــانوا مقلــین تمامــًا فــي احتجــاجهم ، كــالم العــرب نظمــًا ونثــرًا أیضــًا بــنفس الكثــرة 

بهـــم اعتمـــاد الحـــدیث كمــــادة  األحـــرىالســـابقین وكــــان  بالحـــدیث مقارنـــة بالمیـــدانین

وســلم : ( أنــا  علیــهاهللا  صــلىقویــة لغــزارة لغتــه وفصــاحة قائلــة بــدیل قولــه  احتجــاج

أفصح العرب بید أني من قریش وأني نشأت في بني سعد بن بكر ) . وقبیلة سـعد 

 وســـلم وهـــي علیـــهاهللا  صـــلىبـــن بكـــر هـــي قبیلـــة الســـیدة حلیمـــة الســـعدیة مرضـــعته 

، كانت جزء من اللغات السبع التي  )١(ا هوازنیعلا علیهضمن خمس قبائل أطلق 

نا فصاحة قبیلة قـریش یعلفصاحتها وال تخفي  علىنزل بها القرآن ، وٕانما یدل هذا 

ل انتقـاًء لألفصـح مـن األلفـاظ المعروفة بهـا بـین العـرب، فقـد كانـت مـن أجـود القبائـ

ت قـریش مــع فصـاحتها ... إذا أتـتهم الوفــود بــن فـارس ( وكانـاسـهل نطقـًا، قـال واأل

مـن العـرب تخیـروا مـن كالمهـم وأشـعارهم أحسـن لغـاتهم وأصـفي كالمهـم ، فـاجتمع 

ا فصـاروا بـذلك علیهـنحـائزهم وسـالئقهم التـي طبعـوا  إلىما تخیروا من تلك اللغات 

ـــًا  ) ٢( أفصـــــح العـــــرب ) ویجـــــب اال یفوتنـــــا إن الرســـــول البـــــد إن یكـــــون متحـــــدثًا لبقــ

قــد  تعــالىن اهللا أ، ومــن هــذا المنطلــق نفهــم  إلیــهیحًا لیكــون مقنعــًا لمــن أرســل وفصــ

وســلم موضــع الــبالغ مــن وحیــه ونصــبه منصــب  علیــهاهللا  صــلىعــد الرســول أهیــأ و 

ختار له مـن اللغـات أعربهـا ومـن األلسـن أفصـحها وأبینهـا ، ثـم أمـده إالبیان لدینه، 

                                                

   ١١٦الروایة واالستشهاد باللغة / )١
  

م ، نحائزهم جمع نحیزه وتعني ١٩١٠ -هـ ١٣٢٨المطبعة السلفیة بالقاهرة – ٢٣حبي في اللغة االص )٢

التراث لبنان بیروت  إحیاءدار  –مادة نحز  ٤٧٨آبادي/ الطبیعة في القاموس المحیط ـ الفیروز 

  م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ ١إعداد وتقدیم محمد عبد الرحمن المرعشلي ط
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لفـاظ اقتضـبها لـم تسـمع مـن العـرب بجوامع الكلم ، قال ( ومـن فصـاحته أن تكلـم بأ

الوطیس ، ال  ىقبله ، ولم توجد في متقدم كالمهم ، كقوله : مات حتف أنفه  وحم

     ) ١( یلدغ المؤمن من حجر مرتین)

بالحــدیث قلــیًال ؟ ومــن أول مــن احــتج بالحــدیث مــن النحــاة حتجــاج كــان اال فلمــاذا

بین مانع لالحتجـاج ومؤیـد لـه األوائل ؟ تباینت اآلراء حول ذلك فاختلفت المذاهب 

  ، ومتوسط بین المنع والتأیید . 

مـن  ىمن قریب وال من بعید وحتـ حتجاج بالحدیث اللم یتطرق النحاة األوائل لال  

المنقـول ) ٢(بـن الضـائع)ا(جـاء  ىأنه حدیث شریف حتـ إلىاستشهد منهم به لم یشر 

وطي في االقتـراح قولـه هذا الموضوع وقد نقل عنه السی إلىعنه أنه أول من أشار 

ــــة بــــال فــــي تــــرك األئمــــة كســــیبویه وغیــــره  عنــــدي هــــو الســــبب معنى( تجــــویز الروای

القــرآن وصـــریح  علـــىإثبـــات اللغــة بالحــدیث ، واعتمـــدوا فــي ذلــك  علــىستشــهاد اال

فــي الحــدیث لكــان  معنىالنقــل عــن العــرب ، ولــوال تصــریح العلمــاء بجــواز النقــل بــال

ـــ وســـلم ألنـــه أفصـــح  علیـــهاهللا  صـــلىالم النبـــي فـــي إثبـــات فصـــیح اللفـــظ كـــ ىاألول

  . )٣(العرب

بن خروف كثرة االستشهاد بالحدیث لكنه لم یـذكر ا إلىبن الضائع قد نسب اوكان 

بأنــه األول فــي ذلــك ونــص قولــه واضــح (ابــن خــروف یستشــهد بالحــدیث كثیــرًا فــإن 

ه قـد أن مـن قبلـ یـرىستظهار والتبرك بالمروي فحسن ، وٕان كـان وجه اال علىكان 

                                                
دار التراث  – ٣العالمة عبد الرحمن جالل الدین السیوطي ط –المزهر في علوم العربیة وأنواعها  )١

    ١/٢٠٩بالقاهرة 
  

 - هـ ٦٨٦لي أبو الحسن المعروف بابن الضائع ت علي بن محمد علي بن یوسف الكتاني األشبی )٢

دار الكتب العلمیة  –هـ تحقیق محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي ٩١١السیوطي  ٣٢االقتراح / 

  بیروت لبنان
  

 ١٧، موقف النحاة / ٣٣/االقتراح  )٣
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ولكن هـل یفهـم مـن هـذا الـنص   )١( )ىاستدراكه فلیس كما رأ علیهاغفل شیئًا وجب 

بن خروف هو أول مـن احـتج بالحـدیث ؟ فاإلجابـة ال .. ألن اإلكثـار ال یعنـي ا أن

أنــه األول ، هنــاك خــالف فــیمن هــو أول مــن احــتج بالحــدیث ؟ فقــد ذهــب الــبعض 

بـــن انــص  علــىفــي هــذا الـــرأي  بــن خــروف هـــو األول فــي ذلــك واعتمـــدوااأن  إلــى

الضـائع السـابق ، أمـا الــرأي اآلخـر والـذي قــال بـه أبـو حیـان فهــو أن بـن مالـك هــو 

فــي النحــو بــال تمییــز بــین أنواعــه وقــد أكثــر مــن ذلــك  یحــتج بالحــدیثأول مــن رآه 

: ( قد أكثر هذا المصنف من االستدالل بما وقع في األحادیـث  بشكل واضح فقال

الكلیــــة فــــي لســــان العــــرب ، ومــــا رأیــــت أحــــدًا مــــن المتقــــدمین إثبــــات القواعــــد  علــــى

أن الواضــعین األولــین لعلــم النحــو المســتقرئین  علــىوالمتــأخرین ســلك هــذه الطرقــة 

هـذا المسـلك المتـأخرون  علـىلسـان العـرب .. لـم یفعلـوا ذلـك وتـبعهم  علىلألحكام 

. ثـم أضـیفت )٢( )األنـدلس  وأهـلم كنحـاة بغـداد یلامن الفریقین وغیرهم من نحاة األق

هــ شـارح كافیـة بـن ٦٨٨المتـوفىتقول بـأن الرضـي اإلسـترباذي  ىذلك آراء أخر  إلى

الحاجـــب والســـهیلي همـــا أیضـــًا أول مـــن أصـــبح بالحـــدیث . وقـــد أوردت د. خدیجـــة 

ــــل وســــیبویه هــــو أول مــــن احــــتج  (أنالحــــدیثي  ــــا عمــــرو بــــن العــــالء شــــیخ الخلی أب

بن خروف وبـن مالـك مـن المكثـرین فـي اأن . وبما هذا هو الراجح ، و  )٣( )بالحدیث

  االحتجاج به فقط ـ واهللا أعلم .

  

  

                                                

  ٣٢تراح /قاال -هـ ٦٠٩علي بن محمد الحضرمي المعروف بابن خروف ت  )١
  

ألبي حیان  –ل والتكمیل في شرح التسهیل ی، التذی ٣٠ – ٢٩، االقتراح  ٥٠النحو / في أصول  )٢

 ١السعودیة الریاض ط –كنوز اشبیلیا للطباعة والنشر  –تحقیق د. حسن هنداوي  – ٤/٢٠٥األندلس 

  م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦
  

  ٣٢موقف النحاة /  )٣
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: ما -   

هـــ) الــذي كــان مــن ٧٤٥األندلســي (ت نتبنــي هــذا المــذهب وعبــر عنــه أبــو حیــا    

 أنوالـــذي یتفـــق مـــع المـــانعین فـــي حجـــتهم المشـــككة فـــي ، أكثـــر المـــانعین تشـــددًا 

االحتجـاج بـه ویؤكـد  إلـىوسلم لذلك لم یلجأ  هعلیاهللا  صلىالمروي لیس من لفظه 

ذلـــك فـــي نصـــه فـــي االقتـــراح : إنمـــا تـــرك العلمـــاء ذلـــك لعـــدم وثـــوقهم أن ذلـــك لفـــظ 

القـرآن فــي إثبــات   ىمجــر  ىوسـلم ، إذ لــو وثقــوا بـذلك لجــر  علیــهاهللا  صــلىالرسـول 

   -. وعدم ثقتهم أتي لسببین : )١( القواعد الكلیة )

ممــا أدي لروایــة حــدیث واحــد بعــدة ألفــاظ كمــا فــي  معنى/ أجــاز الــرواة النقــل بــال١

األولي :  الروایة علىوسلم : عن المرأة التي وهبته نفسها ، ف علىاهللا  صلىحدیثه 

لفـــظ آخـــر : ( اذهـــب فقــــد  علـــىو ) ٢(نكحتكهـــا بمـــا معـــك مـــن القـــرآن)أفقـــد  (اذهـــب

 مـن القـرآن)ثالث : ( قد زوجتكهـا بمـا معـك  علىو ) ٣( ملكتكها بما معك من القرآن)

ــانعي  )٤( ـــان ومـــن معـــه مـــن مـ ـــاظ یجـــزم أبـــو حی و مـــن هـــذا الحـــدیث المتعـــدد األلف

وســلم لــم یلفــظ بجمیــع هــذه األلفــاظ  علیــهاهللا  صــلىبــأن النبــي بالحــدیث االحتجــاج 

                                                
 ٣٢موقف النحاة /  )١

  

 –كتــاب النكــاح بــاب التــزویج علــي القــرآن وبغیــر صــداق  – ٥١٤٩ح ٣٤٢،  ٥/٤١صــحیح البخــاري  )٢

  هـ .١٤٢٤ –م ٢٠٠٣ ٣دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط
  

ـــیم قـــرآن وخـــاتم حدیـــد ،  –كتـــاب النكـــاح  – ١٤٢٥ح  ٥/٧١صـــحیح  مســـلم  )٣ بـــاب الصـــداق وكونـــه تعل

م ١٩٩٤ -هــ ١٤١٥ ١ط –وغیر ذلك من قلیل وكثیر واستحباب كونه خمسمائة درهـم لمـن ال یجحـف بـه 

. 
  

ح  ٢/٧٠٧ –ة نفســـها لرجـــل بـــدون صـــداق أبـــاب هبـــة المـــر  –كتـــاب النكـــاح  –صـــحیح ســـنن النســـائي  )٤

 ١بیـروت ط –الناشر مكتب التربیة الغربیـة لـدول الخلـیج  –تصحیح محمد ناصر الدین األلباني  – ٣١٤٩

 م .١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
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 "أما ضبط اللفظ فبعید جدًا وال سیما في األحادیث الطوال .. ،  معنىوٕانما نقل بال

    )١( " معنىقین أنهم یروون بالیلالم العلم ومن نظر في الحدیث أدني نظر ع

لوقــوع اللحـن كثیــرًا فیمــا روي  ى/ كـان كثیــر مـن رواة الحــدیث غیـر عــرب ممـا أد٢

اهللا  صـلى –لسـان أفصـح العـرب  علـىیكـون  أنألسنتهم والـذي ال یمكـن  علىمنه 

  وسلم . علیه

وٕانمـا  " اضـطر لالعتـذار قـائالً  ىوقد خاض أبو حیان في هذا األمـر بعنـف حتـ   

: ما بـال النحـویین یسـتدلون بقـول العـرب  ئأمعنت في هذه المسألة لئال یقول مبتد

وفــیهم المســلم والكــافر ، وال یســتدلون بمــا روي فــي الحــدیث بنقــل العــدول كالبخــاري 

ضــرابهما ؟ فقــد طــالع مــا ذكرنــاه ، وأدرك الســبب الــذي ألجلــه لــم یســتدل أومســلم و 

مـا رأي مـذهب مـن  ىالمـانعون ، تـر  إلیـهجمل ما ذهب . هذا م )٢("النحاة بالحدیث)

  .  ؟أید االحتجاج بالحدیث

  

     : ا   
  

فاألول  ،بن مالك ورضي الدین اإلسترباذيارأس هذا المذهب اإلمام  على     

األول  علـىحیـان والثـاني زاد  أكثر من االستشهاد بالحـدیث كثـرة ضـاق بهـا أبـو

ي ذلــك . وتــبعهم فــ )٣(بة وآل البیــت رضــي اهللا عــنهمن استشــهد بكــالم الصــحاأبــ

. وقـد  )٤(ابن هشام تلمیذ أبـي حیـان ونقیضـه فـي رأیـه حـول االستشـهاد بالحـدیث

  -نقاط محددة : فيالمانعین  علىاستند أصحاب هذا المذهب في ردهم 
                                                

 . ٣٠، االقتراح /  ٤٨في أصول النحو /  )١
  

رح شـــواهد شـــدب ولـــب لبـــاب لســـان العـــرب علـــي ، خزانـــة األ ٣٢، االقتـــراح / ٥/١٦٩یل والتكمیـــل التــذی )٢

 .  ١/٦الكافیة لعبد القادر بن عمر البغدادي ـ طبعة بوالق 
  

  . ١/٤خزانة األدب  )٣
  

 . ٢٣موقف النحاة /  )٤
  



17 

 

حتمــــال عقلــــي ال یقــــین بــــالوقوع ألن األصــــل ا معنى/ أن تجــــویز الروایــــة بــــال١

فـي معنـاه عربـي فصـیح . كمـا أن الخـالف  ظ ومـن غیـر لفظـًا بلفـظٍ الروایة باللف

وال كتـب وأمـا مـا دون وحصـل  ،إنمـا هـو فیمـا لـم یـدون معنىفي جـواز النقـل بـال

في بطون الكتب فال یجـوز تبـدیل ألفاظـه ، مـن غیـر خـالف بیـنهم  . وقـد ذكـر 

مــا تضــمنته أن هــذا ال یــراه جاریــًا وال أجــراه النــاس فیمــا نعلــم فی" بــن الصــالح ا

ف ویثبـت بدلـه مـن كتـاب مصـنَّ  يءأن یغیـر لفـظ شـ بطون الكتب ، فلـیس ألحـد

 معنىللروایـة بــال اً وقـد بـین علمـاء علــم الحـدیث شـروط )١("  بمعنــاه اً فیـه لفظـًا آخـر 

یجـــب توفرهـــا فـــي الـــراوي أهمهـــا معرفتـــه باأللفـــاظ ومقاصـــدها ، وخبرتـــه ودرایتـــه 

أو كمـا قـال  "ه أن یتبـع الحـدیث بـأن یقـول بمقادیر التفاوت بینها ، كما ینبغي ل

ومـا أشـبه ذلـك مـن األلفـاظ . هـذا وقـد حرصـوا كـل الحـرص  )٢( " ، أو نحو ذلـك 

في تدوینه وضبط ألفاظه ، وقد كان الـوالة مـثلهم فـي ذلـك ، فقـد كتـب عمـر بـن 

انظـــروا مـــا كـــان مـــن حـــدیث رســـول اهللا أو ســـنته  "اآلفـــاق أن  إلـــىعبـــد العزیـــز 

   ) ٣(" فاكتبوه 

 ./ وثـاني الموانــع عنــدهم أن اللحــن قــد وقـع فــي بعــض مــا روي مــن األحادیــث٢

م تداركـــه ولـــم تـــورأي أصــحاب هـــذا المـــذهب أن مـــا وقــع مـــن اللحـــن كـــان قلــیًال 

 علــىیحـتج بــه أحــد ، وهـذا القلیــل ال یمنــع االحتجــاج بالحـدیث إذ الكثــرة الغالبــة 

رآن ألن الـبعض یلحـن إال إن جـاز إسـقاط االحتجـاج بـالق "لسان عرب فصـحاء 

   )٤( "فیه 

                                                

ثمــان بـن عبــد لإلمــام المحـدث أبــى عمـر ع – ١٠٦  – ١٠٥مقدمـه ابـن الصــالح فـي علــوم الحـدیث /  )١

 هـ ، دار الحكمة الحلبوني . ٦٤٣المعروف بابن الصالح  ، ت  نالرحم
  

   ١٠٦المرجع السابق /  )٢
  

   ٥١في أصول النحو /  )٣
  

  ٥٢/  في أصول النحو )٤
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  -والمذهب الثالث هو (مذهب المتوسطین بین المنع والتأیید) :   

وقد هـ. ٧٩٠المتوفىرأي أصحابه الشاطبي هذا المذهب ودافع عنه وعن  ىتبن 

أجــــاز هــــؤالء االحتجــــاج بالحــــدیث لكــــن بشــــروط وقــــد ســــبق لنــــا ان ذكرنــــا بــــأن 

بن خروف وأن النحاة األوائل قبلـه او الشاطبي هو من أكد أن أول المحتجین ه

وهم یستشهدون بكالم  "وسلم وقال  علیهاهللا  صلىلم یستشهد أحد منهم بحدیثه 

شعارهم التي فیها الفحش أأعقابهم و  علىأجالف العرب وسفهائهم الذین یبولون 

وتختلــــف روایاتهــــا  معنىوالخنــــا ویتركــــون األحادیــــث الصــــحیحة ألنهــــا تنقــــل بــــال

ا علیهـ ىنـبلمـا ی بألفاظـهف كالم العرب وشعرهم فإن رواته اعتنوا وألفاظها بخال

اجتهادهم قضیت منه العجب ، وكذا القرآن ووجـوه  علىمن النحو ، ولو وقفت 

  . )١( "القراءات 

ــاج بــــــــه  ــــاطبي ومــــــــن معــــــــه الحــــــــدیث الــــــــذي یجــــــــوز االحتجــــــ ــــــــد قســــــــم الشــــ   وق

   -قسمین : إلى

  وهذا لم یحتج به أهل اللسان . دون اللفظ  معنى/ قسم یعتني فیه الناقل بال١

ـــا أهـــــتم ناقلـــــه بلفظـــــه لمقصـــــود خـــــاص ٢ / قســـــم یصـــــح االحتجـــــاج بـــــه وهـــــو مــ

عتــرض أصــحاب هــذا اوقــد وســلم  ،  علیــهاهللا  صــلىفــي فصــاحته كاألحادیــث 

عـــدم اهتمامـــه بهـــذا بـــن مالـــك فـــي أخـــذه بالحـــدیث بشـــكل عـــام و ا علـــىالمـــذهب 

هـذا التفصـیل الضـروري الـذي قتـراح : ( وابـن مالـك لـم یفصـل التفصیل وفي اال

الحــدیث مطلقــًا وال أعــرف لــه ســلفًا إال بــن خــروف  علــىالبــد منــه ویبنــي الكــالم 

بأحادیث في بعض المسـائل حتـى قـال عنـه بـن الضـائع : ( ال أعـرف  ىفإنه أت

بن مالـك غیـر مصـیب اهل یأتي بها مستدًال أم هي لمجرد التمثیل ) والحق أن 

    )٢(، وهو ضعیف) معنىاع نقل األحادیث بالامتن علىفي هذا فكأنه بناه 

                                                
   ٥٢االقتراح /  )١

  

  ١/٥الخزانة  )٢
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  ین . ـوقد كان السیوطي من المترددین بین فریق المانعین مطلقًا والمتوسط

نهج هذه المذاهب النحاة المحدثون بین مؤیدین محتجین ورافضین  علىسار  

   إال بشروط ووسط بین هذین المذهبین .

اهللا  صلىالمروي لفظًا عنه  ختامًا تتفق الباحثة مع االحتجاج بالحدیث    

نها دونت في فترة ما قبل فساد اللغة ، أوسلم بصورة مطلقة خاصة و  علیه

، هذا إن كان المراد وضع قاعدة معنىوعددها كبیر إذا ما قورنت بالمروي بال

فظًا نحویة جدیدة ،أما إذا تعلق األمر بالتمثیل فال ضیر من األخذ بالجمیع ـ ل

دوا فیه حتى قد عظموا أمر اللحن وشدّ  معنىبال اروو ن الذین ـ ال سیما وأ اً معنو 

لسان النبي  علىبلغ بهم األمر أنهم یعدون من لحن في حدیث فكأنما قال 

حرصهم في  علىوسلم ما لم یقله ، وٕان دل ذلك فإنما یدل  علیهاهللا  صلى

  ذلك . 

 یضـاهي ما یراه المؤیـدون فـي قلـة مـا وقـع فیـه اللحـن والـذي ال ىوالباحثة تر 

  .بما روي بفصیح اللغة 
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  المبحث الثالث 
  الشرط في اللغة واصطالح العلماء 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



21 

 

ا ا  
  

  الشرط يف اللغة واصطالح العلماء

 : ا  ا أو  

مختلفة ، فالشرط معروف وكذلك  وردت مادة (شرط) باشتقاقات ومعانٍ       

ائط ، والشرط بالتحریك : العالمة والجمع أشراط الجمع شروط وشر و الشریطة 

َُ َْوَن إ اَ أن َ ْ ََْ ََُِء  وأشراط الساعة : عالماتها وفي التنزیل العزیز :

ُْاَِذ ُْْءَ َذاإ ُْ م َاطَْأ 
)٢( )١(

واحد الُشرط  كذلك منها الُشرطه بالضم  . 

وهم نخبة ، د وهم أول كتیبه من الجیش تشهد الحرب وتتهیأ للموت كُصرَ ، 

  السلطان من الجند . 

وفي الحدیث ال یجوز شـرطان فـي  ،والتزامه في البیع ونحوه الشيءوالشرط إلزام   

ئة بــدینارین ) وهــو كــالبیعین یبیـع ( هــو كقولــك : بعتــك هــذا الثــوب نقـدًا بــدینار ونســ

وال فــرق عنــد أكثــر الفقهــاء فــي عقــد البیــع بــین شــرط واحــد أو شــرطین ، ،  فــي بیــع

 ، وفـرق بینهمـا أحمـد بظــاهر الحـدیث ، ومنـه الحـدیث اآلخــر نهـي عـن بیـع وشــرط

وهو أن یكون مالزمًا في العقد ال قبله وال بعده ،ومنه قـول بریـره: شـرط اهللا أحـق ، 

ء لمـن اعتـق ، وقیـل هـو إشـارة لقولـه : الوال رید ما أظهره وبینه من حكم اهللا بقولهت

كـــذا ، یشـــرط ونشـــرط  علیـــهكم وقـــد شـــرط لـــه و یلا: فـــإخوانكم فـــي الـــدین ومـــو  تعـــالى

  .  )٣(كذا وكذا علىوالفعل شارطه فشرط له  علیهواشترط 

                                                

 .١٨حممد:  )١(

، (مـادة شـرط)، منشـورات ١٦٧،ص٦٦مجلد الخـامس/ص) تاج العروس في جواهر القاموس ـ محمد مرتضي الزبیدي ـ ال٢(

مكتبة الحیاة بیـروت ، لبنـان ، القـاموس المحـیط للفیـروز آبـادي ، دار إحیـاء التـراث ، لبنـان ، بیـروت ، إعـداد وتقـدیم محمـد 

 . ٥٤٧م ، ص: ٢٠٠١هـ/١٤٢٢، ١عبد الرحمن المرعشلي ، ط
  

هـــ) ، تحقیــق : عــامر أحمــد ٧١١ور األنصــاري األفریقــي (ت:) لســان العــرب ـ توثیــق جمــال الــدین أبــي الفضــل بــن منظــ٣(

(مـادة شـرط  )، معجـم العـین ألبـي عبـد الـرحمن  ٧/٨٢١هــ ، ١٤٢٤،  ١حیدر ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ، لبنـان ، ط

    ٦/٢٣٤السامرائي د. إبراهیم  –ـ تحقیق د. مهدي المخزومي  ١٧٥الخلیل بن أحمد الفراهیدي ـ ت 
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وقــد وردت عــن الراغــب فــي المفــردات : الشــرط كــل أمــر معلــوم یتعلــق بــأمر    

  .)١(وشریط وشرائط وقد اشترطت كذایقع بوقوعه وذلك األمر كالعالمة له ، 
  

 ء ا حا  ا  : م  

الشرط بدءًا من سیبویه ومرورًا بعدد من النحاة  علىتباینت المصطلحات الدالة    

ممـــن تـــاله ، فـــاتفقوا فـــي دالالت بعضـــها واختلفـــوا فـــي الـــبعض اآلخـــر حتـــى ظهـــر 

  اآلن .  علیهالمصطلح المتعارف 

 هـذه المصـطلحات مـن خـالل آراء مجموعـة علـىالضـوء  ةالباحثـ ىلقت فیما یلي   

سبیل المثال ال الحصر لتوضیح المراحـل التـي مـّر بهـا المصـطلح  علىمن النحاة 

فـي  اختلفـتالشـرط وٕان  معنـىعلمًا بأن هذه المراحـل لـم تخـرج فـي مضـمونها عـن 

  مسمیاتها . 

   -) ااء :١

 یــرىبـه الــركن الشـرطي فــي الجملـة رغــم أنـه  سـتخدم سـیبویه هــذا المصـطلح مریــداً إ

  . )٢( " كالم قد عمل بعضه في بعض" أنها 

 علــىیسـتفهم بـه ) دلیـل  يءالنحـاة فـي قـولهم ( یجــازي بكـل شـ علـىففـي اعتراضـه 

فالوجـــه أن تقـــول : الفعـــل لـــیس  "فصـــله بـــین الـــركن الشـــرطي والجـــوابي فهـــو یقـــول 

ســتفهام لــیس بصــلة لمــا قبلــه ، وٕاذا الجــزاء بصــلة لمــا قبلــه كمــا أنــه فــي حــروف اال

قلـت حیثمــا تكـن أكــن ، فلـیس بصــلة لمــا قبلـه ، كمــا أنـك إذا قلــت أیـن تكــون وأنــت 

تستفهم فلیس الفعل بصله ما قبله ، فهذا في الجزاء لیس بصلة لمـا قبلـه ، كمـا أن 
                                                                                                                                                  

  

صـفهاني مد بن المفضل المعـروف بالراغـب األات ألفاظ القرآن ـ ألبي القاسم الحسین بن محمعجم مفرد )١

، العـــین  ٢٥٨ـ دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر بیـــروت ـ لبنـــان تحقیـــق / محمـــد ســـید كیالنـــي / ٥٠٢ت 

٦/٣٢٤  
  

 –ون تحقیــق عبــد الســالم هــر  –أبــي بشــر عمــر بــن عثمــان بــن قنبــر المعــروف بســیبویه  ٣/٨٢الكتــاب  )٢

 دار الجیل بیروت  ١ط -انجي القاهرة  خال
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ذلــك فــي االســتفهام لــیس بصــلة لمــا قبلــه . وتقــول : مــن یضــربك فــي االســتفهام ، 

والفعـــل الـــذي   )١( "ء مـــن یضـــربك اضـــربه ، فالفعـــل فیهمـــا غیـــر صـــلة وفـــي الجـــزا

لألداة فهو ال یكون صلة لها كما  يلایتحدث عنه هنا هو فعل الشرط أي الفعل الت

  في الفعل الذي یلي أداة االستفهام ال یكون صلة لها . 

الجـزء الجـوابي ( جـواب الجـزاء  علـىذلك هي إطالقـه  على ىداللة أخر وهنالك    

) فــي أكثــر مــن موقــع : ( وأعلــم أن حــروف الجــزاء تجــزم األفعــال وینجــزم الجــواب 

فالمراد باألفعال (فعل الشرط) والجواب ( جواب الشرط ) ویتضح ذلك  )٢(بما قبله )

 )٣( بشكل أكبر في قولـه : ( واعلـم أنـه ال یكـون جـواب الجـزاء إال بفعـل أو بالفـاء )

جمیــــع أركــــان الجملـــــة  علــــىبویه ومــــن النصــــوص الســــابقة یتضــــح اصــــطالح ســــی

  الشرطیة كما یلي : 

 الجزاء : الركن الشرطي  )١

 جواب الجزاء : الركن الجوابي  )٢

 حروف الجزاء : أدوات الشرط  )٣

الــركن الشــرطي كتركیــب  علــىزكریــا الفــراء داًال بلفــظ الجــزاء  ذلــك أبــو فــيتبعـه 

خل النـون الشـدیدة وال تكاد العرب تد(أساسي في الجملة والجزاء تابع له إذ یقول : 

))مـا(وال الخفیفـة فــي الجــزاء حتــى یصــلوها بـــ 
لــه أن یجــاب بجــزم  ( والجــزاء البــد )٤( 

  .بید أنه أضاف مصطلحًا آخر سیرد في موقعه ـ بأذن اهللا  )٥( قبله أو بالفاء )

                                                

  ٣/٥٩الكتاب  )١

  ٣/٦٢المرجع السابق  )٢
   

 ٣/٦٣المرجع السابق )٣
 

  

  دار السرور بیروت لبنان – ١/١٤أبو زكریا الفراء  –معاني القرآن  )٤

 ٢٧٦- ١/٢٧٥المرجع السابق   )٥
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لكـن تـأرجح عنـده مصـطلح الجـزاء  هأما المبرد فقد استخدم الجزاء والمجـازاة كسـابقی

 علـــىالـــركن الجـــوابي وثالثـــة  علـــى أخـــرىالـــركن الشـــرطي و  علـــىة فـــي داللتـــه تـــار 

( وٕانمــا جــاز اإلضــمار هــا هنــا ، ولــم یجــز حیــث كانــا كلــه ، ففــي قولــه :التركیــب 

  )١( ) االستئنافمتوسطین بین الجزاء وجوابه ، ألن الكالم قد تم فاحتمل 

كن الجوابي الر على الركن الشرطي ، أما استخدامه في الداللة  علىقد دل بالجزاء 

ُ َِِ وا إن ََُاْ  ُ َُْ  (فقد كان واضحًا كما في قوله  - رغم ندرته  –

ِوا ُ ََْ ْ ُدواَُ ْنَوإ ََ ()لكنها ال تؤدي  علیهالفعل والفاء داخله  فاألصل)٢

      )٣( الجزاء موجود) معنى و الجزاء ، ألنها ال تقع إال معنى

یتضــح  )٤( إال بوجــوب أولــه )غیــر واجــب آخــره وفــي موضــع آخــر : ( ألن الجــزاء 

  التركیب الشرطي كله . علىاستخدامه لمصطلح الجزاء للداللة 

الـركن الشـرطي : (مـن  علـىمصطلح الجزاء بصورة مفردة للداللـة  )٥(أطلق الزجاج

مـا عـدا هـذا  أما )یضل أنفي  معنىومعناه : اللفظ الجزاء  علىفالكالم  )أنر(سك

ـــه داًال بـــه ـد كــــالموقـــع فقـــ ـــركن الجـــوابي نحـــو قولـــه ( و  علـــىان اســـتخدامه ل لـــف أال

 أتنقلبون معنىالجزاء ، ال علىحرف الشرط ومعناها الدخول  علىاالستفهام دخلت 

                                                

د. أمیل  –هـ تحقیق حسن حمد ٢٨٥تألیف أبي العباس محمد بن یزید المبرد ، ت  –المقتصب  )١

 .دار الكتب العلمیة  –بیروت لبنان  –منشورات بیضون  – ٢/٦٧ –یعقوب 
  

  

 .٣٨األنفال:  )٢

  ٢/٥٩المقتصب  )٣
   
  

  ٦٧/ ٢المرجع السابق  )٤
   
  

الجلیل عبده شلبي ، منشورات  للزجاج ، شرح وتحقیق د. عبد ٢/٥٨ – ١/٦٤–معاني القرآن وٕاعرابه  )٥

 م.١٩٧٣كتبة العصریة ، بیروت ، صیدا ، توزیع األهرام الم
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 بــاآلخرتــل، الن الشــرط والجــزاء معلــق أحــدهما عقــابكم إن مــات محمــد أو قُ أ علــى

   )١( )الجزاء علىالدخول  معنىأنبأت عن الشرط و  علىألف االستفهام  فدخلت

   . سابقیه ىخر أفكما هو واضح أنه قد اتبع بصورة أو ب
٢ : ا /  

ظهــر هــذا المصــطلح عنــد بعــض النحــاة فــي القــرن الثــاني ، فقــد اســتخدمه الفــراء   

  العبارة الشرطیة : معنىب

ئًا یضـرب أخـاك ظالمـًا أو مسـإجوز رفعه فقولـه : الشرط مما ال ی علىوأما الذي  "

ألنهما متعلقتان  لیهحافي ضربه في ظلمه وفي إساءته وال یجوز هنا الرفع أ، ترید 

   )٢( " بالشرط . وكذلك الجمع ...

وذلك سهل في (إن) خاصة دون  "األداة فیقول :  علىكما استخدمه أیضًا للداللة 

االسـم وتـدور  ىالفـتح فتلقـ إلـىاسـم لهـا عـودة حروف الجزاء ، ألنها شرط ولیست ب

   )٣(" في الكالم فال تعمل ،...

ألن الشرط ال " ب قائًال : تال الفراء في استخدام هذا المصطلح المبرد في المقتض

 )٥(" لوقوع غیره الشيءوقوع " أن الشرط هو :  معنىب )٤( " فعل لم یقع علىیقع األ

 على. یفهم من هذا أنه أطلق المصطلح  ق حدوث فعل بحدوث فعل غیرهیعلأي ت

  الجملة الشرطیة كلها  

نجزم ، نقول ائتني بدابة  ولو كان ها هنا شرط یوجب جوابًا ال" أما في عبارته :  

بدابـة ركبتهـا قلـت  أتیتنـي: فإنـك إن  معنـىركبها . أي بدابة مركوبـه ، فـإذا أردت أ

                                                

  ٤٨٨ – ١/٤٨٧معاني القرآن وأعرابه  )١
   
  

  ١٩٤/ ١معاني القرآن للفراء  )٢
   
  

   ٤٢٢/ ١المرجع السابق   )٣
   

  ٢/٥٠المقتضب   )٤
 

  

 ٢/٤٦المرجع السابق   )٥
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الـركن الشـرطي  علىح (الشـرط)فأنـه یطلـق مصـطل )١( " جواب األمر ألنه(اركبها) 

  ة لها)الیالتوالجملة فقط (األداة 

الركن  علىتابع الزجاج كل من الفراء والمبرد في استخدام (الشرط) للداللة     

الشرطي من جملة الشرط إذ یقول : وجواب الشرط في الفاء مع الشرط الثاني 

فال خوف  وجل وجوابه وهو (فمن تبع هداي) وجواب (فمن تبع هداي) قوله عزّ 

   )٢()ََْ ُُْمَنَ اِْاًُ  ََِ  َِ َِْ ى َُ ََِ َاَي َْ ٌف َْْ َو ( م في اآلیةعلیه

: طا ا  

  -استخدم هذا المصطلح عند النحاة للتعبیر عن داللتین هما :

  ن الشرطي / الرك١

  / التركیب الشرطي ككل ٢

العدیــــد مــــن المصــــطلحات  –تولــــدت عــــن هــــذه المصــــطلحات بحســــب اســــتخدامها 

التابعــة لهـــا ، فمـــن مصـــطلح الجـــزاء تولـــدت مصـــطلحات : حـــروف الجـــزاء جـــواب 

(إن) ، حرفـا الشـرط  علـىالجزاء ، أما من مصطلح الشرط : حرف الشرط للداللة 

  الشرط ، جواب الشرط  ، أدوات الشرط ، فعلن ، لو) إ(

    -: علىثم یتضح من كل ما سبق أن المصطلح النحوي قد استقر   

  الجملة الشرطیة : للتعبیر عن التركیب كله  )١

 أدوات الشرط : للتعبیر عن حروف وأسماء الشرط  )٢

 لألداة في جملة الشرط  اليفعل الشرط : وهو الفعل الت )٣

 شرط  لألداة وفعل ال اليجواب الشرط : الفعل الت )٤

  

  

                                                

 هـ.١٣٠٨طبعة الخیریة بمصر األولى ، للمبرد  ١/٢٨٦الكامل   )١
   
  

 .٣٨البقرة:)  ٢



27 

 

 الشرط عن
ً
  الفقهاء واألصوليني  دثالثا

مـــین والطـــالق یلاي أبـــواب عدیـــدة كبـــاب فـــظهـــر اهتمـــام المباحـــث الفقهیـــة بالشـــرط 

 علــىوالنــذور وذلــك لعالقــة هــذه المباحــث باألســلوب الشــرطي ، فعرفــه كــل مــذهب 

   -: هحد

ال عــدم / المالكیــة : هــو أن مــا یلــزم مــن عدمــه العــدم وال یلــزم مــن وجــوده وجــود و ١

    )١(لذاته 

   )٢(ولم یكن داخًال فیه الشيءوجود  علیه/ الحنفیة : عرفوه بأنه یتوقف ٢

والتزامه واإللزام من جهـة  الشيءإلزام " تعریف المالكیة  إلى/ الشافعیة : أضافوا ٣

لزم المكلف إن أراد الدخول في أ، فالشارع  إلیهالشارط وااللتزام من جهة المشروط 

  . )٣("  ون متطهرًا والمكلف التزم بذلكالصالة أن یك

توقــف وحقیقتــه الشــرعیة ی الشــيءعــن ماهیــة  / الحنبلیــة : یــرون بأنــه األمــر الزائــد٤

  . )٤(وجوده ویعدم بعدمه على الشيءوجود 

مــــن حیــــث تعریفــــه  ةفرقــــمتب یلاوأســــ ىوالشـــرط عنــــد األصــــولیین لــــه جوانــــب شــــت  

توحـــده وتعـــدده واتصـــاله بالمشـــروط  وأقســـامه وأحكامـــه وداللـــة أدواتـــه ، ومـــن ناحیـــة

عمومــه بـــل  علــىولــم یكــن لهـــم حــد واحــد للشـــرط  ،للجمـــل  لیــهاوانفصــاله عنــه وتو 

ومنهم ، الكالمیة بكل ما فیها  النزعة علیه تعددت حدودهم له ألن منهم من غلبت

قـد توسـط فالثالث آخر قد تمسك بالجانب النحوي  أما من تمسك بالجانب اللغوي و 

  ن . بین الفریقی

                                                

عیســي الحلبــي  ، هـــ ١٣١٩،  ٣ط، حاشــیة الدســوقي علــي الشــرح الكبیــر للشــیخ محمــد عرفــه الدســوقي  )١

  .وشركاؤه مصر 
    

 مطبعة مصطفي الحلبي وأوالده مصر  ١ط ١/١٧٨بن همام دیر اللقشرح ا )٢
    

 لكتب العلمیة عیسي الحلبي وشركاؤه دار إحیاء ا – ١/١٧١حاشیة الشرقاوي علي التحریر لألنصاري  )٣
    

 هـ  ١٣٥١/ ١المطبعة المصریة باألزهر ط – ١/٩٨ –في فقه اإلمام أحمد بن حنبل  قناعاإل )٤
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أعلم أن الشرط عبارة عما ال یوجد المشروط مع عدمـه ولكـن ال  " :  لىایقول الغز 

  . )١( " یلزم أن یوجد عند وجوده 

   -وجهین : علىهذا التعریف ووصفه بالفساد  على ىعترض اآلمدإ

: تعریــف الشــرط بالمشــروط ألن المشــروط هــو الــذي یــراد تحقیقــه  الوجــه األول/ ١

بمــا هــو  يءن المشــروط فیــه لــم یعــرف بعــد ، وتعریــف الشــبســبب وجــود الشــرط وال

  خفي ممتنع .أ

جـزء إذا اتحـد الشـرط والمشـروط فإنـه ال یوجـد  علیـه: أن یلزم  الوجه الثاني/ ٢

   )٢(الحكم دونه وال یلزم الحكم عند وجوده ولیس بشرط

  بأن ( ذلك في أنه یلزم من نفي شرط السبب انتفاء المسبب  ىوذكر اآلمد

وضــرب لــذلك مــثًال بالطهــارة فــي الصــالة مبینــًا أن  )٣(و ســبب المســببولــیس هــ

انتفـــاء الطهـــارة انتفـــاء للصـــالة ولكـــن وجودهـــا لـــیس ســـببًا للصـــالة بـــل البـــد مـــن 

  دخول الوقت . 

الشــــاطبي ( بــــأن الشــــرط مــــا كــــان وضــــعًا لمشــــروطه فیمــــا اقتضــــاه ذلــــك  یــــرىو 

     )٤( المشروط )

شـــرط مكمـــل للســـبب ، وشـــرط : ان وفـــي رأي علمـــاء األصـــول أن الشـــرط قســـم

 معنــىمكمــل للمســبب ، فالمكمــل للســبب هــو الشــرط الــذي تثبــت حكمتــه فیقــوي 

  السببیه ، أما المكمل للمسبب فهو شرط حقیقة المسبب 

   -وكما للشرط عندهم أقسام كذلك هو أنواع وهي أربعة : 

                                                

 هـ ١٣٢٢طبعة بوالق  – ٢/١٨٠المستصفي في علم األصول  )١
    

بیــروت  –میــة طبعـة دار الكتــب العل ٢/٥٠٣سـیف الــدین علــي اآلمــدي  –حكـام فــي أصــول األحكــام اإل )٢

  بدون تاریخ .
     

  

    .٢/٤٥٣ المرجع السابق ،  )٣
   
  

 مطبعة دار الفكر بدون تاریخ  ٢/٢٦٢الموافقات في أصول الشریعة ألبي اسحق الشاطبي  )٤
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  / العقلي ١

  / الشرعي ٢

  / العادي ٣

  / اللغوي أو النحوي ٤

لك اختالفًا جوهریًا في تعریف هذه األقسام في كتب األصولیین، وقد لیس هنا  

بن الشیخ حسین مفتي المالكیة هذه االختالفات قائًال :  علىجمع الشیخ محمد 

ن ارتبــاط الشــرط بالمشــروط إن كــان معنــاه أنــه مــن حقیقــة المشــروط ارتبــاط إ( 

 ربــط هـذا الشــرط اهللا إنذلـك الشـرط بــه فهـو الشــرط العقلـي كالحیـاة مــع العلـم ، 

بكالمــــه الــــذي نســــمیه خطــــاب الوضــــع فهــــو الشــــرط الشــــرعي ، أمــــا  هبمشــــروط

ربط هذا الشرط بمشروطه بقدرته ومشـیئته  تعالىالطهارة في الصالة أو أن اهللا 

فهــو الشــرط العــادي كالســلم فــي صــعود الســطح ، أو أن واضــع اللغــة ربــط هــذا 

اللفـــظ  معنـــىارتبـــاط  علـــى الشـــرط بمشـــروطه أن جعـــل هـــذا الـــربط اللفظـــي داالً 

الطـــالق نحـــو (إن  علیـــهبعضـــه بـــبعض فهـــو الشـــرط اللغـــوي كالـــدخول المعلـــق 

  )١( دخلت الدار فأنت طالق)

 علىأهم هذه األنواع هو الشرط النحوي عند علماء األصول واستخدامه عندهم 

   -وجهین :

  نحو : إن دخلت الدار فأنت طالق . ة/ استخدامه في السببی١

 علیــهه فــي شــرط شــبیه بالمســبب الــذي لــم یبــق للســبب أمــر یتوقــف / اســتخدام٢

. نعلم منـه أن إضـاءة البیـت لیسـت  يءفقولك : إن طلعت الشمس فالبیت مض

  . )٢(طلوع الشمس  على ةمتوقف

                                                
مطبعـة أحیـاء  – ١/٦٩الشـیخ محمـد علـي عرفـة  –فـي األسـرار الفقهیـة  ةتهذیب الفـروق والقواعـد السـنی )١

  هـ ١٣٤٤هرة الكتب العربیة القا
  

 طبعة بوالق مصر بال تاریخ  ٢/١٤٥مختصر المنتهي األصولي للسنوسي  )٢
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والستنباط الحكم الشرعي في النص المتضمن أسلوبًا شرطیًا هناك أحكام البد   

   -منها في الشرط النحوي وهي :

  اتصال الشرط بالمشروط .  / وجوب١

  / جواز تقدیم الشرط وتأخیره .٢

التدرج ، دفعة واحده كالنذر والطالق  على/ وجود الشرط دفعه واحده ووجوده ٣

التــدرج نحــو : إن لــم تحفظــي الفاتحــة فأنــت طــالق ، فیرتفــع الطــالق عنــد  علــىو 

ي بانتفــاء جــزء مــن الفاتحــة كمــا لــو حفظــت جمیــع الفاتحــة إال حرفــًا واحــدًا فینتفــ

  . )١(جزئه كما هو الحال عند الحنفیة

  

 : الشرط عند املناطق
ً
   -: ةرابعا

احتل األسلوب الشرطي مكانة خاصـة ودارت حولـه آراء مختلفـة فـي دراسـات      

فاألسلوب كما هـو معـروف أسـلوب تركیبـي لـذا اعتبـره علمـاء المنطـق  ،المنطقیین 

مكوناته ومدلوالته والتي  إلىفاهتموا بالنظر نمطًا مهمًا من أنماط التراكیب الخبریة 

الصدق والكذب ومطابقته  علىمن خاللها انصب اهتمامهم عند البحث في حكمه 

  ذلك ما یعرف بالقضیة الشرطیة  علىعدمها للواقع ورتبوا  أو

لزوم أمر آلخـر أو رفعـه عنـه عنـد ثبـوت الشـرط  علىوقضیة الشرط قضیة مبنیة  

 إلـــىطالعـــة فالنهـــار موجـــود ، وقـــد قســـموا هـــذا القضـــیة نحـــو : إن كانـــت الشـــمس 

   -قسمین :

 ىیكـون ألحـدهما بمفـرده داللـه یسـم ال/ شرط متصل : وهـو المكـون مـن جـزئین ١

  )٢(يلاوال یمكن أن یحل المقدم محل الت يلااألول مقدم والثاني ت

                                                
 وما یلیها   ٢/٥١٥حكام اإل )١

  

  م ١٩٦٠تحقیق د. سلیمان دنیا طبعة دار المعارف القاهرة  – ١/٤٨٣اإلشارات والتنبیهات البن سینا  )٢
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وهــو مــا تكــون مــن جــزئین یكــون وجــود احــدهما ملزمــًا لعــدم  -/ شــرط منفصــل :٢ 

نحــو قولــك : الشــمس إمــا طالعــة أو غائبــة فالترتیــب بــین الجــزئین  )١(د اآلخــر وجــو 

  یكون من حیث الذكر فقط .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
یــق د. ســلیمان دنیــا الطبعــة الثانیــة دار المعــارف تحق –ومــا یلیهــا  ٥٥مقاصــد الفالســفة لإلمــام الغزالــي / )١

 القاهرة
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  المبحث الرابع
  ماھیة الجملة الشرطیة 
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اا ا  
  

  ماهية اجلملة الشرطية  
  

 حــد كبیــر كمفهــوم وكمصــطلح ، إلــىظلــت قضــیة (الشــرط) وتصــنیفه معلقــه 

 أذهاننـــا إلـــىوٕاذا نظرنــا فـــي التـــراث النحـــوي قدیمـــه وحدیثـــه نظـــرة فاحصـــة ســـیتبادر 

ســؤال عــن ماهیــة الشــرط وهــل هــو حكــم لغــوي عــام أم أســلوب تركیبــي شــأنه شــأن 

هـــل هـــو  ؟وٕاذا قلنـــا (جملـــة شـــرطیة) فمـــا هـــو مرادنـــا   ؟االســـتفهام والنهـــي وغیرهمـــا

   مـــن فعـــل وفاعـــل أو مبتـــدأ وخبـــر  تحدیـــد لنـــوع بنیتهـــا أم وظیفتهـــا ، البنیـــة كتكوینهـــا

  ذلك .  إلىأما الوظیفة فهي وصفنا لها كوصفنا لجملة الحال أو النعت وما 

لم یعتن النحاة بالجملة الشرطیة بشكل وافي ولم یتحـروا الدقـة فـي تنـاولهم لهـا      

وصاغ كل منهم مبرراته إلثبات  ؟واختلفوا كثیرًا في هل هي جملة واحدة أم جملتان

  ه . رأی

سـمیة إ ة و یـعلاعتبـار الجملـة العربیـة نوعـان : ف إلـىقـدیمًا وحـدیثًا  فر عـجري ال     

مــن التأویــل لكــن  يءهما بشــاحــدخضــع إللــم ینــدرج تحــت أحــد هــذین النــوعین أُ  ومــا

أربعـة أصــناف :  إلـىهـذا التقسـیم ظـل مثـار جـدل فمــثًال : قسـم الزمخشـري الجملـة 

تلمیـذه ابـن یعـیش غیـر رؤیتـه إذ یردهـا  یـرى بینمـا، واسمیة وظرفیة وشـرطیة  یةعلف

واسـمیه ) مـدخًال الشـرطیة والظرفیـة فـي  علیـه( ف علیـهالتقسیم القدیم المتعـارف  إلى

وأعلـم أنـه : "ة ، في شرح المفصل یبین ابـن یعـیش رأي أسـتاذه ناقـدًا لـه یعلحیز الف

أبــي  ةة واســمیة وشــرطیة وظرفیــة وهــذه قســمیــعلأربعــة أقســام ف إلــىالجملــة  تقســم

ن الشــرطیة ة واســمیة ألیــعلوهــي قســمة لفظیــة ، وهــي فــي الحقیقــة ضــربان ، ف علـى

تـین : الشـرط فعـل وفاعـل والجـزاء فعـل وفاعـل والظـرف فـي یعلمركبة من جملتین ف

  .)  ١("الحقیقة للخبر الذي هو (استقر) وهو فعل و فاعل

                                                

  للشیخ موفق الدین یعیش بن یعیش ، أدارة الطباعة المنیریة. ١/٨٨صل فشرح الم )١
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ـــًا إذ صـــنف الجمـــل اأمـــا تصـــنیف       ثالثــــة  لـــىإبـــن هشـــام فقـــد كـــان نوعیـــًا بحت

ة وهي التي صـدرها فعـل ، الظرفیـة یعلأصناف االسمیة وهي التي صدرها اسم ،الف

وزاد الزمخشــري  ":   معنـىوهـي المصـدرة بظــرف أو جـار ومجـرور موضــحًا فـي ال

  .) ١( "  فعلیةوغیره الجملة الشرطیة والصواب أنها من قبیل ال

   -أّن النحاة قد تذبذبوا بین رأیین : ةورؤیة الباحث

  / التركیب الشرطي هل هو جملة نحویة واحدة أم جملتان ؟ ١

أن التركیب الشرطي ركنین األول الشـرط وهـو  إلىأشار سیبویه إشارة غیر مباشرة 

الركن األساسي والثاني الجواب وهـو ركنهـا الثـاني والمكمـل لـألول ولكـن ال یسـاویه 

ملـة الشـرطیة عبـارة أن الج إلـى. وقد كانت هنالـك إشـارات صـریحة  )٢(في التركیب

الشــرط ربطــت  بــن الســراج الــذي یؤكــد أن أداةاعــن جملتــین نجــد هــذه اإلشــارة عنــد 

 ىـإلــرب ـر أقـــرأي ابــن یعــیش والــذي یعتبــین جملتــین ال صــلة بینهمــا علــى خــالف بــ

جملتـین  علـىوتـدخل إن "یصور الشرط بأنه كل ال یتجـرأ أن الحقیقة حیث أنه كاد 

ــأتفتــربط إحــداهما بــاألخرى وتع ي آتــك واألصـــل نیــدهما كالجملــة نحــو قولــك ، إن ت

تأتیني آتیك فلما دخلت إن عقدت إحداهما باألخرى حتى لو قلـت إن تـأتي وسـكت 

  .  )٣( "ال یكون كالمًا حتى تأتي بالجملة األخرى 

/ نوعیة الجملة الشرطیة : هل هي نمـط قـائم بذاتـه أم تنـدرج تحـت أحـد النمطـین ٢

  .المعروفین الرئیسین ؟ 

                                                

تخـــریج هــــ ٧٦١ألبـــن هشـــام األنصـــاري المصـــري ت  – ٢/٣٧٦ –مغنـــي اللبیـــب عـــن كتـــاب األعاریـــب )١

  م ٢٠٠١ ـ ١ر إحیاء التراث بیروت لبنان طدا –اهللا علي عاشور الجنوبي  عبدوتعلیق / أبو 
  

 ٢/٧٣الكتاب   )٢
  

   ٨/١٥٦شرح المفصل  )٣
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وهــــذا االهتمـــــام جعلهــــم یبتعـــــدون عــــن خصـــــائص التركیــــب مـــــن الــــداخل وانصـــــب 

ذلك  الشكل فقط مثل البحث عن العامل في جواب الشرط وما شابه علىاهتمامهم 

.  

التركیــب الشــرطي باعتبــاره  علــىحــاول المحــدثون توضــیح مــا التــبس والتركیــز      

أن التركیـب جملـة  یـرىمن كل ال یتجزأ ، فحاول البعض تأكید هذا الرأي ، ومنهم 

واحــدة ألن جزئیــه إنمــا یعبــران عــن فكــرة واحــدة ، هــذا مــن الناحیــة اللغویــة أمــا مــن 

الناحیــة العقلیــة والتحلیــل المنطقــي فهــو جملتــان . وفــي هــذا الــرأي خلــط زاد األمــر 

ـــة مركبـــة تشـــتمل   علـــىتعقیـــدًا ولـــم یوضـــحه ، عرفـــه بعـــض المحـــدثین بأنـــه ( جمل

  .    )١(أوالهما إال بالثانیة معنىبوقتین بأداة شرط ال یتم جملتین متالزمتین مس

 علىن ممن حاولوا تطبیق  النظریات اللسانیة المعاصرة و أدرجه بعض اللغوی     

" اللغـــة العربیـــة ضـــمن مـــا أســـموه بالجمـــل ذات الشـــقین عرفـــه ریمـــون طحـــان بأنـــه 

اســـم) ومـــن  جملـــة میكانیكیــة تتـــألف مـــن أداة (حـــرف أو علـــىأســلوب لغـــوي ینبنـــي 

تركیبین سمي األول الشرط والثاني الجواب والجزاء ، تقوم األداة بربط التركیبین أو 

الشــقین ارتباطــًا وثیقــًا یحــول دون اســتقالل أحــدهما عــن اآلخــر ، ینــزل الشــق األول 

  .)٢( " منزلة السبب والشق الثاني منزلة المسبب

ویصـبه فــي القالـب البالغــي لكـن هـذا التعریــف إنمـا یبعـد الشــرط عـن قالبــه النحـوي 

ب البالغیة في مفهومه كاألمر والنهي یلافهو أسلوب كباقي األس، بمفهومه الواسع 

 فـــيتمـــام حســـان  إلیـــهومـــا شـــابه ، وهـــذا التعریـــف یقـــارب فـــي مضـــمونه مـــا ذهـــب 

ــائیة والتــــي تشــــتمل   ةالطلبیــــ علــــىتصــــنیفه للجملــــة الشــــرطیة ضــــمن الجملــــة اإلنشــ

                                                

د. مهـــدي المخزومـــي ، القـــاهرة ، مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفي  ١/٥٧نقـــد وتوجیـــه  –فـــي النحـــو العربـــي  )١

  م.١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦ي الحلبي ، الطبعة األولى بالبا
  

  

  م.١٩٨٨بیروت ، دار الكتاب اللبناني  ، ٩١ – ٢/٩٠ریمون طحان  –االلسنیه العربیة  )٢
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وال ، لــو ، ـدواتــه ( لــألشــرطیة تضــم الشــرط اإلمتنــاعي و وا )١(والشــرطیة واإلفصــاحیة

ََل اُ َِوا  مََِ َِْا اْآن َوِِ ي ََِْ ََْ َوََ ْى إِذ اَُِن (قوله تعـالى : لوما ) نحو 

      َْ إ َُُْْ َُِْ َْر َِ َنَْ           ُْمأ ْ واََُْا َِِ اُِْْا َُِل اَ َلْا 

َُِِْ()وجملة الشرط اإلمكاني نحو (إن تذاكر تنجح ) .  )٢  
 إلـىقضیة تنحل  علىخالصة القول أن التركیب الشرطي وحده نحویه تشتمل     

ل والعامـــل الـــذي تنعقـــد بـــه القضـــیة قـــد یكـــون طـــرفین الطـــرف الثـــاني متعلـــق بـــاألو 

نیًا یفهــم مــن الســیاق كالطلــب ، صــریحًا لفظیــًا وهــو األداة ( أداة الشــرط ) أو ضــم

السـامع إن حاولنـا فصــل  إلـىهـذا التعریـف : أن مفهـوم الشــرط ال یصـل  علـىل یـد

  الطرف األول عن الطرف الثاني في جملة الشرط . 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 م ١٩٧٩ ٢د. تمام حسان ، الهیئة العامة المصریة للكتاب ، ط – ١٢٤اللغة العربیة منباها ومعناها / )١

  

 .  ٣١اآلیة سبأ:سورة )  ٢
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 ما ا  
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  المبحث األول 
  األحكام العامة 
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 ا اول 

 األحكام العامة
  

  -: )١( انلها في مفهوم النحاة ثالثة مع    

في غیرها كـالتعریف بــ (أل) أو االسـتقبال  معنى على: الكلمة المستعملة للداللة  األول

  ل بنحو السین وسوف و غیرهما  .عفي الف

  ، مثل أدوات الجر والنداء . )٢(غیره  إلى معنى: الكلمة المراد بها إمضاء ال الثاني

ـــث الكـــالم والجمـــل بعضـــها بـــبعض  بـــین تعلیـــق: الكلمـــة  التـــي تســـتخدم للـــربط وال الثال

األخــرى أو نفــي  علــىالجملتــین مــن مضــمون  إلحــدىكــأدوات الشــرط ، حیــث تعلــق مــا 

  . )٣( "من أطاعني فقد أطاع اهللا "  -وسلم : علیهاهللا  صلىاالرتباط بینهما نحو قوله 

أن لهـا صـدر الكـالم ، فـي وأدوات الشرط شـبیهة بـأدوات االسـتفهام عنـد البصـریین     

ا نحــو قولــه علیهــمــن معمــول فعــل الشــرط أو الجــزاء  يءیجــوز عنــدهم أن یتقــدم شــفــال 

وٕان   )٤(" المسـجد إلـىإن شئتم نمتم هاهنا وٕان شئتم انطلقتم "  -وسلم : علیهاهللا  صلى

ولـیس إیـاه ، خـالف الكـوفیین والمبـرد ،  علیهشبیه بالجواب فهو دلیل  يءا شعلیهتقدم 

                                                

تقـدیم د. تمـام  –د. فاضـل مصـطفي السـاقي  – ١٠٧أقسـام الكـالم العربـي مـن حیـث الشـكل والوظیفـة / )١

  الخانجي القاهرة  ١حسان ط
  

    ٢/٨شرح المفصل  )٢
  

ـ للحافظ أبي عبد اهللا محمد بن یزید كتاب الجهاد ـ باب طاعة اإلمام   – ٤٧٨/ابن ماجة سنن  )٣

هـ ١٤٢١ـ  ١هأ) ، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان ـ ط٢٧٥هـ ـ ٢٠٢القزویني ابن ماجة (

  م .٢٠٠٠ـ
  

  اب المساجد والجماعات ـ باب النوم في المسجد . كت – ١٣٢/  ابن ماجة  سنن )٤
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ي ، فأشكرك لیس جوابًا للشرط عند جمهور البصریین فمثًال في قولك أشكرك إن مدحتن

    )١(وٕانما هو دلیل الجواب المحذوف علیهألنه ال یجوز جزمه وال دخول الفاء 

 -وسلم : علیهاهللا  صلىوكذلك في قوله    

فحیثمــا لـم تتصــدر و(فصـل) جــواب الشــرط   )٢( " فصـل حیثمــا أدركتـك الصــالة " 

الجـواب المحـذوف  علـىبصـریین بـل هـو دلیـل عند الكوفیین ولیست كـذلك عنـد ال

فكلمـة الشـرط لهـا صـدر الكـالم: "  ومذهبهم في ذلـك أن الشـرط بمنزلـه االسـتفهام

  . )٣(" والشرط ال یعمل فیه ما قبله ألن للشرط صدر الكالم كاالستفهام

مــن معمــول فعــل الشــرط أو  يءأمـا الكوفیــون فلهــم رأي آخــر إذ یجیــزون تقــدیم شــ

ـــدهم  –األداة فإنـــك إن قلـــت : أكرمـــك إن جئتنـــي  علـــىفعـــل الجـــزاء  فأكرمـــك عن

األداة نحــو : زیــدًا إن  علــىجــواب الشــرط أمــا مــا تقــدم فیــه معمــول فعــل الشــرط 

   )٤(منصوبًا بالفعل الثاني یجیز الكسائي أن یكون زیدٌ ، تضرب أضرب 

                                                

دار   -تحقیق محمد كامل بركات  – ٣/١٦٣بهاء الدین بن عقیل  –المساعد علي تسهیل الفوائد  )١

 م ١٩٨٤-هـ ١٤٠٥المدني / جدة 
  

  باب أي مسجد وضع أول  –كتاب المساجد والجماعات  – ١٣٢السنن /  )٢
  

تحقیق د. طه عبد الحمید الهیئة المصریة ،  ١/٢٦٤ يار ـبن األنبال –ن البیان في غریب إعراب القرا )٣

 /في شرح اإلیضاح للجرجاني المقتصد،  ٢/٥٩م ، شرح الرضي علي الكافیة ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ط 

 م.  ١٩٨٢، تحقیق د.كاظم حسان ، دار الرشید ، بغداد ١٠٦٤
  

  

العال مكرم ، دار  حقیق وشرح د. عبدللسیوطي ، ت / ٢/٢٦١في شرح جمع الجوامع  همع الهوامع  )٤

لعلي بن سلیمان الحیدره  ٦٠١ – ٦٠٠كشف المشكل في النحو /  هـ .١٣٩٩البحوث العلمیة ، بیروت 

م،الكتاب السابع ١٩٨٤هـ ، تحقیق د. هارون عطیة ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ٥٩٩، ت يالیمن

 والخمسون.
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ثالثـــة أقســـام وقیـــل قســــمین  إلـــىتنقســـم أدوات الشـــرط وعـــددها ثـــالث عشــــرة أداة 

   -: )١(الثة هيفالث

/ حــروف وهــي ثالثــة إن ، مهمــا ، أّمــا المفتوحــة . وفــي حرفیتهــا خــالف فمــنهم ١

  من أدرجها ضمن الحروف ومنهم من ذكر بأنها اسم . 

  ن ، حتي ، حیثما ، إذما ، إذا ) ی/ ظروف : وهي ستة (أ٢

  ، كیفما )  / أسماء : ( من ، ما ، أيُّ ٣

قد أراد بذلك : حروف وأسماء وقد اشتلمت قسمین ف إلىأما من قسمها          

  . )٢(ظروف وغیر ظروف علىاألسماء لدیه 

  وهذا التقسیم إنما هو نوعي أما من الناحیة الوظیفیة فیمكن تقسیم هذه األدوات   

   -قسمین: إلى

ان ، أني ، حیثما ) یّ أ، أبن ،  شرط جازمة : وهي ( من ، متي ، أین/ أدوات ١

  روف فهي ( إن ، إذ ما )   وهي أسماء ، أما الح

  / أدوات شرط غیر جازمة وتنقسم إلى قسمین  : ٢

  لوال ، لوما)  متناعي : وهي (لو ،أ/ أدوات الشرط اإل

  متناعي : وهي (إذا ، كیف، أّما ،كلما ، لّما ).ب/ أدوات الشرط غیر اإل

                                                

  سیتم تفصیلها الحقًا  )١
  

  

  دار المعارف (بدون تاریخ)  –شوقي ضیف  – ٢١٠ تجدید النحو / )٢
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تـدخل  األسـماء وٕانمـا علىهذه األدوات باختالف أقسامها في أنها ال تدخل  ختلفت

ا إن مــا مباشــرة إن كانــا معــربین ، ومحلهمــن إمــا مضــارعین فتجــزم لفظهیعلــف علــى

كانـــا مبنیـــین ، وٕامـــا أن یكـــون الفعـــالن ماضـــیین فتجزمهمـــا محـــًال إلحاللهمـــا محـــل 

المضــارعین ، وقــد یكــون الفعــالن مختلفــین فتجــزم المضــارع لفظــًا والماضــي محــًال 

االسمیة محل المضـارع الثـاني فتـدخل  ألن لفظه ال یجزم ، ویمكن إن تحل الجملة

إذ  يءأمــا الفعــل األول فــال یمكــن أن یحــل محلــه شــ ،ا األداة فــي هــذه الحــالعلیهــ

  البد فیه إن یكون مضارعًا أو ماضیًا .  

وهذه األدوات منها البسیط نحو : إن ، من ، ومنها المركب نحو: مهما ، أّیما ... 

  عراب فیكون إعرابها اإل منالخ . ال یكون لحروف الشرط محل 

   -:)١(حسب داللتها وهي كاآلتي  على

 علــــىزمــــان أو مكــــان فهــــي فــــي موضــــع نصــــب  علــــى/ الظرفیـــة منهــــا إن دلــــت ١

، ى الزمـان هــي :( متــ علــىالظرفیـة لفعــل الشـرط إن كــان ناقصــًا ، وأدوات الداللـة 

 علــىة المكــان أخــري ) ، أمــا أدوات الداللــ ٕالــىو تــارة الزمــان  إلــى ةأیـان وأي مضــاف

  المكان فهي : أین ، أّني ، حیثما ، أّي .

الحال إن كان  علىالحال كانت في محل نصب  على/ وٕان دلت أداة الشرط ٢

 إلىفعل الشرط تامًا وخبرًا إن كان ناقصًا . وأداتا هذا النوع : كیفما ، وأي مضافة 

  ما یفید الحال .

وأداة هذا النوع هي: أّي  حدث تعرب مفعوًال مطلقًا لفعل الشرط على/ وٕان دلت ٣

  المصدر نحو قولك : أّي لعب تلعب یلعب أخوك . إلىمضافة 

                                                
  ٢/٦٤الهمع /  )١

  



43 

 

ذات وكان فعل الشرط الزمًا كانت في محل رفع مبتدأ  على/ أ/  إن دلت األداة ٤

نحــو : مــن یــذهب أذهــب معــه . وكــذلك إن كــان فعــل الشــرط ناقصــًا نحــو قولــك : 

 ىإن كــان فعــل الشــرط متعــدیًا اســتوفمهمــا تكــن الهیــًا فأنــت عاقــل ، وتكــون كــذلك 

  مفعوله نحو : مهما تكرم اللئیم یتمرد .

ذات وكان فعل الشرط  علىبه إن دلت  / وتعرب األداة في محل نصب مفعولٌ ب

َء ََ اُْ اُ َِاََِِ  َوأمَُْ (:  تعالىمتعدیًا لم یستوف مفعوله نحو قوله 

اُم َنَُِ}وَن }١٧٧َُِا ُُ ِْو ُِْْ َي َوَُِْا َُ ُا َِْ َ ()وبعض هذه . ) ١

بـ (ما) الزائدة مثل (حیث ، إذ ) ومنها ما یمتنع  باتصالهاألدوات ال یجزم إال 

، وجاز  اتصاله بها عند استخدامه كأداة شرط جازمة وهي : ما ، مهما ، أنّ 

  ن ، أیان .ی، أ ىاالتصال وعدمه في بعض هذه األدوات نحو: أّي ، مت

ن بعضها كان في األصل غیر أخاصة و ، اختلفت دالالت هذه األدوات باختالفها 

  جازم فجزم عندما استخدم كأداة شرط : 

ِم أْ اَِِب َِ َِْمْ َو أَ(: تعالىالعاقل :[من] نحو قوله  علىدّل  / ما١

اَِم َو َِّو ِا ُدون ِ ُ َِْ َو ِِ َُْ ءاُ ََْْ َ ()٢( .  

َأُِا اة َوآُا اة  ِ( تعالىغیر العاقل : [ما ، مهما] نحو قوله  علىدّل  / ما٢

 ِم اُُ ََوٌَِ َنََْ َِ َا نإ ِا َِ وُهَُِ َْ ْ  ()٣ (.  

  

  

                                                

 .١٧٨األعراف:)  ١

 ١٢٣النساء:)  ٢

 .١١٠البقرة:) ٣
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  (الطویل)  )١(ومنه قول الشاعر 

  الناس تعلم علىي فـتخ وٕان خالها       ومهما تكن عند أمـري من خلیقة

   )٢() َََُِْل أَن َُْ اِ (تعالىان نحو قوله الزمان : متي وأیّ  علىدل  / ما٣

/ ما وضع للمكان نحو : أین ، حیثما ، أّن . نحو قولك : أینما تذهب تجد ٤

  حفاوة . 

 إلیهفیكون تبعًا للمضاف  اً عاقل وغیر عاقل في حال كونه مضاف علىدل  / ما٥

  فیها جمیعًا وأداته (أّي) 

   -ما أختص بالمتیقن منه أو المشكوك فیه نحو :/ ٦

  إذا : للمتیقن منه  

 ن : للمشكوك فیه إ  

  : ب/ أحكام فعل الشرط وجوابه

ـــف إلـــىاألفعـــال  دون األســـماء وتحتـــاج  علـــىتـــدخل أدوات الشـــرط   ىن یســـمیعل

شرطًا   ب الشرط وجزاؤه )، وقد سمي األولاألول (فعل الشرط ) والثاني ( جوا

لتحقـــق مـــدلول الجـــواب  اً تحقـــق مدلولـــه ووقـــوع معنـــاه شـــرط(ألن المـــتكلم یعتبـــر 

إال بتحقـــق الشـــرط ولكـــن  ن الجـــواب ال یتحقـــق معنـــاهأ معنـــىب )٣( نـــاه)ووقـــوع مع

بالضــرورة أن یكــون الشــرط ســببًا فــي وجــود الجــواب فمــثال: إن كــان القمــر لــیس 

                                                

، الجني الداني في حروف المعاني / المؤلف حسن بین قاسم  ٩/٢٧البیت في الخزانة لحاتم الطائي  )١

   ٢/٣٣١م ، المغني ١٩٧٦هـ ١٣٩٦بغداد الموصل  -٦١)  تحقیق طه محسن / ص٧٤٩المرادي ( ت: 
  

 .٦:القیامة  )٢

  ١٢دار المعارف طبعة  - ٤/٤٢٢عباس حسن  –النحو الوافي  )٣
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القمــر لیســـت ســببا فــي ســـطوع النجــوم بــل ملزمـــًا  فإنــارةفــالنجوم ســـاطعة   اً منیــر 

  والجواب الزم.

أحــدهما یكــون  قســمین :( إلــىه الجــزاء یمویوضــح ابــن الحاجــب  ذلــك فــي تقســ

عن مضـمون الشـرط نحـو :أن تجئنـي أكرمـك ، والثـاني ال یكـون  مضمونه سبباً 

مضمونه سببًا عن مضـمون الشـرط ، وٕانمـا یكـون اإلخبـار بـه هـو المسـبب عـن 

نحـو : إن تكرمنـي فقـد أكرمتـك أمـس فـإكرام األمـس لـیس مسـببًا عــن  )١(الشـرط 

  بب عن الشرط . أكرام المستقبل لكن اإلخبار به هو الس

وجـود الثــاني لإن الشـرط والجـزاء ال یصــحان إال باألفعـال فألنــه علـة وســبب  "  

الجـــزاء  وٕامـــا، ، إنمـــا تكـــون بـــاألعراض واألفعـــال  مـــدواألســـباب ال تكـــون بالجوا

دخـول  علىموقوف دخوله في الوجود  يءفاصله أن یكون بالفعل أیضًا ألنه ش

وجـود  علـىضـي ویتوقـف وجـود بعضـها شرطه ، واألفعال هي التـي تحـدث وتنق

الســـیما والفعــل مجـــزوم ألن المجــزوم ال یكـــون إال مرتبطــًا بمـــا قبلـــه وال ،بعــض 

  )٢( "یصح االبتداء به من غیر تقدم حرف الجزم 

مـــن هـــذا الــــنص یفهـــم أن الشـــرط والجــــزاء البـــد لهمـــا مــــن األفعـــال لكـــن یمكــــن 

تكون اسـمیة بخـالف جملـة االستثناء من هذه القاعدة بأن جملة الجزاء جاز أن 

 . علیهالشرط التي یجب فیها أن تكون ف

  .)٣(  نِ یْ فَ الِ خَ تَ ا أو مُ مَ فیهِ لْ تَ             نِ یْ عَ ضارِ أو مُ  نِ یَ یْ اضِ ومَ 

                                                

شرح رضي الدین االستراباذي دار الكتب  ٢/٣٨٩الكافیة في النحو لإلمام جمال الدین بن الحاجب / )١

  . م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥لبنان ط  –بیروت  –العلمیة 
  

   ٩/٢شرح المفصل  )٢
  

تحقیق د. محمد محمود مصطفي حالوي دار أطباء   – ١/٤٩٨لفیة بن مالك أشرح بن عقیل علي  )٣

التراث العربي بیروت لبنان ، شرح المكودي ألبي زید عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي ت  
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   - أربع أحوال : هجوابلفعل الشرط و 

  - / ماضيني :١

في هذه الحال یحالن محل المضارعین وتجزمهما األداة محًال ألن لفظ الماضي    

  یجزم وٕانما یكون في محل جزم .  ال

 َوَ أء اَ ُ َرَ ُِْْ ُِِ أْوَْ ِْ َِْ َُْ َو رٍب وَِ اَُ َ(:  تعالىقال 

ٌِ ٍءَْ  َ ُُء َواََ َ َ ُُ١()  ُر(   

 صـلىن الماضیین (أفاء ... أوجفتم )  ونحوه قوله یعلیة استخدام الفوالشاهد في اآل

   -وسلم  : علیهاهللا 

ــ نْ َمــ كَ رَ أدَ  نْ ( َمــ ــَلــطْ تَ  نْ َأ بــلَ قَ  عــةً كْ رَ  حِ بْ الصُّ ــفَ  ُس مْ ع الشَّ ) اســتخدم الفعــالن هــاَ كَ رَ أدْ  دْ َق

  )٢((أدرك .. أدركهما) 

  -وسلم  : علیهاهللا  صلىوقوله 

والشاهد  .)٣( )يء من شَ ف اهللاِ  نْ مِ  ستْ یْ م ، فلَ هُ نْ لیس مِ  نْ مَ  مٍ وْ بقَ ◌ِ  تْ قَ حَ أة الْ رَ ما امْ یُّ أ( 

  فیه استخدام الفعلین الماضیین ( ألحقت .. لیست  )  .

  

  

                                                                                                                                                  

ت صیدا بیرو  –المكتبة العصریة  –تحقیق د. عبد الحمید هنداوي  – ٢٨٩هـ علي الفیة بن مالك / ٨٠٧

 .  
  

 .٦احلشر:  )١(

  باب وقت الصالة في العذر والضرورة  –كتاب الصالة  ١٢٢السنن /  )٢
  

 باب من أنكر ولده  –كتاب الوصایا  – ٤٦٦السنن /  )٣
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  -تجزمها األداة لفظًا إن كانا معربین :    -/ مضارعني :٢

أَِ  ُُْر َْ ٍََء َوَ  َُ َوَََب اََ ُ رُْ أََُُ  (:  تعالىكما في قوله 

َْ ٍاَِ َ ََُو لَِْ َُُ ََو َُ يََْ َْ َِْ ِتَ  َُ ََُْه أَِْ ()١( . 

قولـــه  ن لفظـــًا ألنهمـــا معربـــان . وكـــذلك فـــيا( یوجهـــه .. یـــأت) مضـــارعان مجزومـــ

  )  مِ رَ حْ یُ  – مِ رَ )  ( یحْ  رُ یْ الخَ  رمِ حْ یُ  قُ فْ الرِ  رمِ حْ یُ  نْ : ( مَ )٢(وسلم  علیهاهللا  صلى

  وقول الشاعر لبید بن ربیعة : (الطویل) 

  ا هَ بِ  رْ جِ تَ سْ ها تَ ي تأتِ أنّ  تَ حْ بَ فأصْ           

   )٣(راجُ شَ  لكِ جْ رِ  ها تحتَ یْ كبَ رْ مَ  الَ كَ                                      

  ستجر ) بأداة الربط الزماني (أّن) تن ( تأتها .. یعلوالشاهد جزم الف

یبني المضارع عند  –ن المضارعین محال إن كانا مبنیین یعلكما تجزم األداة الف

أَُْ ِْ ُُِْ (:  تعالىومن ذلك قوله  – ةاتصاله بنون التوكید أو نون النسو 

ُِْو  ََُُْ َََْ َ َْ اِم َْ ِتوأ  نَوإ َْ اَُِ ُورَُ َو ْ 

أ ُ َُُِْ َََُْْ نوٍف َوإَُِْ ََْ واََُِوأ َُرُأ ُُ ْ ََْْرْن أْىَ ()٤ (

  بسبب البناء .ن ( أرضعن .. آتوهن) یعلهنا محال للف فالجزم

اهللا  صــلى/ أن یختلــف الفعــالن فیكــون األول ماضــیًا والثــاني مضــارعًا نحــو قولــه ٣

  )٥( )نارٍ یَ دْ بِ  دقْ صَ یتَ لْ دًا فَ مِ عَ تَ مُ  عةَ مُ الجُ  كَ رَ تَ  نْ ( مَ  -وسلم : علیه

  . والمضارع لفظًا (یتصدق) والشاهد هنا جزم الفعل الماضي محال (ترك)

                                                

 .٧٦النحل:سورة  ) ١

  باب الرفق . –كتاب األدب  – ٦٢٤السنن /   )٢

  م .١٩٦٢یت ، تحقیق : د. إحسان عباس ، الكو  ١٠٢دیوان لبید بن ربیعة /)  ٣

 .٦)  الطالق:٤

 باب فیمن ترك الجمعة من غیر عذر –كتاب إقامة الصالة والسنة فیه  – ١٨٩السنن /   )٥
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َوَ آ َُْ رِ ََُْ  أَْال اسَِ َُْ   اِ َوَ آ َُْ َزٍة  (:  تعالىقوله  هونحو 

هما الشاهد في هذه ( آتیتم .. یربو ) والفعالن  )١() ُُوَن َوَْ ا ِْوُُ ِ اَُِْن

  اآلیة .

  :)٢(وقول الشاعر

     الكٍ ــمَ  لِ تْ مقَ ًا بِ ورَ رُ سْ مَ  انَ كَ  نْ ــــمَ 

  ارِ ـــَـ هه نَ ــنا بوجْ وتَ سْ نِ  فلیأتِ                                        

  فاألول ماضي والثاني مضارع . والشاهد فیه (كان .... یأت).

ل رفع فعل الجزاء وجاز جزمه أن كان مضارعًا ویكون ویستحسن في هذه الحا

  :  )٣(ضعیفًا رفعه إن كان الشرط مضارعًا وهو ماٍض كما في

   نْ هَ وَ  عٍ ارِ ضَ مُ  دَ عْ ه بَ عُ فْ ورَ    ن  سَ حَ  ازَ الجَ   كَ عُ وبعد ماٍض رفْ        

أما إذا كان الفعالن مضارعین فالجزم واجب ویكون رفع الجواب ضعیفًا ونحوه 

  )٤(ریر بن عبد اهللا البجلي قول ج

   عُ رَ یا أقْ  سٍ ابِ بن حَ  رعُ قْ یا أَ 

عُ رَ صْ وك تُ أخُ  عْ رَ صْ یُ  نْ إِ  أنكَ                                    

) حیث جزم فعل الشرط ورفع الجواب مع أنه عُ رَ صْ ... تُ  عْ رَ صْ والشاهد فیه (یُ 

  در وضعیف مضارع أیضًا ، وربما اقتضت الضرورة ذلك لكنه نا

                                                

 .٣٩)  الروم:١

الیمامة  – ١/٤٦٠البیت مجهول القائل في أعراب القرآن وبیانه لألستاذ محي الدین الدرویش  )٢

دار اإلرشاد للشئون  –بیروت  –اعة لبنان دار ابن كثیر للطب –بیروت  –دمشق  –للطباعة والنشر 

 م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ ٧سوریا ط –الجامعیة حمص 
  

  

 ٤٩٨/ ١شرح بن عقیل  )٣
  

األقرع بن حابس التمیمي  ىجلي وخالد بن أرطاة الكلبي إلبوفیه تنافر جریر ال ٣/٦٧الكتاب  )٤

  المجاشعي وكان عالم العرب في زمانه ، فقال جریر هذا في المنافره .
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   -/ أن یكون األول مضارعًا والثاني ماضیًا :٤

  -: تعالىهذا النحو قلیلة نحو قوله  علىوجملة الشرط 

) َِ َِْ َِْْ ََو َِ َْْ َِ ِِ اََْ َو ََْرَز َ ِتَط ِ اىََ ْ ()١ (

  فیه فعل الشرط المضارع ( یحلل) وجواب الشرط (هوي) .فالشاهد .

   -وسلم : علیهاهللا  صلىونحو ذلك قوله 

   )٢( ذلك) علىب ذِّ ّلف أن یعقد بین شعیرتین وعُ (من تحّلم حلمًا كاذبًا ، كُ 

ـــك قـــول الشـــاعر: ـــف) ومـــن ذل ـــم) وجوابـــه مـــاٍض (كّل  -ففعـــل الشـــرط مضـــارع (تحّل

  (البسیط) 

  وا ــلُ صِ تَ  وٕانْ  مْ اكُ نَ لْ نا وصَ وَ مُ رِ صْ تَ إْن    

   )٣(اابَ رهَ إِ  اءِ دَ ــــنفس األعْ أتم ألْ ــمَ                                      

  والشاهد فیه ( تصرمونا .. وصلناكم) ، (تصلوا .. مألتم) 

  (الخفیف) - وقول اآلخر  :

           هُ ـنْ مِ  تُ نـْ ٍئ كُ یِ سَ ي بِ ـنِ دِ ـكِ یَ  نْ ـمَ       

  )٤(دِ یْ رِ وَ ـوال هِ ـقِ لْ حَ  نَ ـیْ ا بَ ـجَ الشَّ ـك
                                                

 .٨١طه:)  ١

  باب من تحلم حلمًا كاذبًا  –كتاب تعبیر الرؤیة  – ٦٦١السنن/  )٢
  

، حققه وشرح شواهده محمد محي  ٣/٥٨٥مجهول القائل في شرح األشموني على ألفیة ابن مالك )٣

الدین عبدالحمید ، الطبعة الثانیة ، البابي الحلبي ، مصر. الدرر اللوامع علي همع الهوامع شرح جمع 

هـ ، وضع حاشیة محمد باسل عیون السود ١٣٣١تألیف أحمد بن األمین الشنقیطي ، ت ٢/١٨٢امع الجو 

  . ، منشورات محمد علي بیضون دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان
   
  

شـرح  المكـودي  ٤/٤٢٧، المقاصـد النحویـة  ٢/٥٩ب ض، المقت ٩/٧٦ألبي زید الطائي في خزانة األدب  )٤

 هــ علـى ألفیـة بـن مالـك ، تحقیـق د.عبـد٨٠٧الرحمن بـن علـي بـن صـالح المكـودي ، ت دألبي زید عب ٢٨٩/ 

 . ١٠٥الرحمن هنداوي ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت.وبال نسبة في رصف المباني/ 
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  موضع الشاهد فیه (من یكدني .. كنت) 

   )١( اعترض في الحلق من عظم ونحوه .ما  والشجا : هو

وأیا كانت صیغة فعل الشرط أو جوابه فإن زمنه یجب أن یتلخص للمستقبل   

أن ما بعدها  علىازمة والتي تدل جلسبب في ذلك وجود أداة الشرط الالمحض ، وا

  أنها تخلص زمنه للمستقبل المحض.   معنىمستقبُل ب
  :ج/ ر اب ا ء وإذا 

ـــًا واحـــدًا یـــؤدي      الشــــرط  معنـــىالبـــد مـــن تـــرابط الجملـــة الشـــرطیة لتصــــبح تركیب

بشكل أدق (باسم الموصول الداخل فتصبح كما یشبهها النحاة بالمبتدأ والخبر ، أو 

علـــى مبتـــدأ وخبـــر ) إذ یمثـــل اســـم الموصـــول األداة والصـــلة جملـــة الشـــرط والخبـــر 

  جملة جواب الشرط . 

والربط یكون إما بالجزم أو الفاء أو إذا ،  فـإن كـان الجـواب مجزومـًا علمنـا أنـه    

الجــواب إذا یتبـع الشــرط ، وقــد أوضـح الجرجــاني فــي المقتصــد ذلـك بقولــه (كمــا أن 

 )٢()الفـــاء إلـــىر منقطــع عنـــه فلـــم یفتقــر وجــد مجزومـــًا علــم أنـــه تـــابع للشــرط ، وغیـــ

ذلـك یشـیر بـن مالـك  ٕالـىویمكن أن تحل إذا الفجائیة محـل الفـاء فیصـدر الجـواب و 

  بقوله: 

  )٣(ةـأافكَ مُ  كَ ـإذًا لَ  دْ ـجُ إن تَ ـكَ     أة       ـاجَ فَ اء إذا المُ ــالف فُ ـلخْ وتَ 

یل ألن الربط یكون بالفاء وقد أكثر النحاة من ذكر ذلـك (وأعلـم أنـه ال ولكن هذا قل

)٤( بالفاء) یكون جواب الجزاء إال بفعل أو
   

نوع هـذه  الذهن سؤاالن األول لماذا الفاء دون غیرها ؟ والثاني : ما إلىوقد یتبادر 

  الفاء ؟ 
                                                

  م ـ مادة شجا .١٩٩٣القاموس المحیط  )١
  

 . ١٠٤٤المقتصد ـ الجرجاني  )٢
   
 .  ٢٩١رح المكودي ـ ش )٣
   
  . ٣/٦٣كتاب ال )٤
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جـاءني محمـد اإلتبـاع نحـو قولـك :  معنـىاستخدمت الفاء دون غیرهـا ألن فیهـا    

، وهـــي تتبـــع مـــا بعـــدها مـــا قبلهـــا وقـــد اســـتخدمت دون غیرهـــا ألنهـــا الحـــرف  علـــىف

جنــي تبــاع وقــد ذكــر ذلــك ابــن یحمــل معنــى اإلروف العطــف الــذي ـن حـــالوحیــد مــ

ن یقـع ثـاني الشـرط ، ولـیس فـي أوٕانما اختاروا الفاء هنا من قبـل أن الجـزاء سـبیله "

  . )١( "فیه سوي الفاء  معنىجمیع حروف العطف حرف یوجد هذا ال

إن تــــأتني فانــــا صــــاحبك . وال یكــــون الجــــواب فــــي هــــذا  "أكــــد ذلــــك رأي ســــیبویه : 

وقد اختلف النحاة فـي نوعیـة الفـاء فمـنهم   )٢( "م .... لم یجز بثالموضع بالواو وال 

ن جنــي ابــغیــر ذلــك فهــي مــن خــالل نــص  یــرىأنهــا عاطفــة ومــنهم مــن  یــرىمــن 

مـن رأي أنهـا لیسـت عاطفـة  مـاعه آخـرون فـي ذلـك ، أاإلتباع ، وتب معنىتضمنت 

فقد كانت له نظره آخري فسیبویه وٕان لم یصرح بأنها عاطفة لكن من نصه السابق 

یفهم ضمنًا أنه قد أخرج أدوات عطـف أخـري مـن مشـاركتها فـي اسـتخدامها الجدیـد 

فاء إذا وال "بتداء : أنها فاء اال یرىفیكون بذلك قد أخرجها من العطف ، واألخفش 

بتداء ال فاء العطف بعدها أبدًا مبتدأ ، وتلك فاء االكانت جواب المجازاة ، كان ما 

ما تحـب ، فلـو كانـت هـذه فـاء  علىني فأمرك عندي یتأتري أنك تقول : إن تأال ، 

ویصــرح ابــن الســراج  )٣( "تجــئ لمــا بعــد إن بجــواب ىالعطــف لــم یجــز الســكوت حتــ

دخلت الفاء في جواب الجـزاء فهـي غیـر عاطفـة ،  وٕاذا "بأنها غیر عاطفة ، بقوله 

                                                

دمشــق  ـ  دار القلــم ـــ١تحقیــق مصــطفي الســقا وآخــرین ط ١/٢٥٤بــن جنــي ســر صــناعة اإلعــراب ال )١

  .م ١٩٨٥
    

 . ٣/٦٤الكتاب  )٢
  

األمیــر محمــد أمــین  ـــ األخفــش  ســعید بــن ســعده البلخــي المحاشــعي ، تحقیــق د. عبــد٤٦) معــاني القــرآن /٣

 م.١٩٨٥-ـ ه١٤٠٥الورد ، عالم الكتب ، الطبعة األولى 
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فــي كــل موضــع) إال أن معناهـا الــذاتي یخصــها ، .. إنهـا تتبــع مــا بعــدها مـا قبلهــا 
)١(  .  

اإلتبــاع ســواء كانــت عاطفــة أو غیــر ذلــك  معنــىأن الفــاء تحمــل یتضــح ممــا ســبق 

ن الــربط كــذلك ثــم اســتخدامها فــي ربــط جــواب الشــرط بالشــرط وكلنــا یعلــم أ معنــىو 

  الجواب البد أن یرتبط بالشرط لیصبح التركیب حامًال لمعناه الذي وضع له . 

   -متي تستخدم الفاء لربط الجواب بالشرط :

لدي ابن مالك معیار واضح ووافي للجمل التـي تـربط بالفـاء وهـو أن الفـاء تـدخل   

   -:)٢(الجواب الذي ال یصلح أن یكون شرطًا  على

   لْ صَ و حَ ـل اـً ابوَ ًا جَ مَ تْ حِ  بفا نْ رْ ـواقِ 

   لْ ـعِ جَ نْ ا لم یَ ـرهَ یْ ن أو غَ ألرطًا ـش                                    

تبعه في ذلك الرضي في شرح الكافیة (إن كان الجزاء یصلح أن یقع شـرطًا ألن   

ة ، وٕان لــم یصــلح لــه فالبــد عــبینهمــا مناســبة لفظیــة مــن حیــث صــالحیة وقوعــه موق

وقــد أوضــح النحــاة هــذه المواقــع فــذكر )٣( )األشــیاء بــه الفــاء  ىبینهمــا وأولــن رابــط مـ

سیبویه (وٕان كان الجزاء أمرًا أو نهیـا أو ماضـیًا صـحیحًا أو مبتـدأ وخبـرًا فالبـد مـن 

وم فقــد یــلاالفـاء كقولــك إن أتــاك زیـد فأكرمــه و إن ضــربك فــال تضـربه وٕان أكرمتنــي 

  .  )٤( م)أكرمتك أمس وٕان جئتني فأنت مكر 

مــا ســبق أن یكــون الفعــل جامــدًا وان یكــون مضــارعًا مقترنــًا بالســین أو  إلــىأضــیف 

  -سوف ، والجملة االسمیة وأمثلة ذلك :

                                                

 . ٢/٣١٦، ) شرح ابن عقیل ١
  

 ، نفس الصفحة المرجع السابق )٢
  

 . ٣/٦٢الكتاب  )٣
  

 . ٢/٢٦٢شرح الكافیة ـ الرضي  )٤
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   -:  )١(وسلم علیهاهللا  صلى/ األمر : قال رسول اهللا ١

  ( فأن استطعتم إال تغلبوا .. فافعلوا )   

   -: )٢(وسلم علیهاهللا  صلى/ النهي : قال رسول اهللا ٢

    "نا بها في مسجدنا هذا من أكل من هذه الشجرة ، فال یؤذ "    
  

  )٣( (من مس الحصا فقد لغا) -وسلم : علیهاهللا  صلى/ ماضیًا صحیحًا كقوله ٣

   -وسلم : علیهاهللا  صلى/ مبتدأ وخبر : قال ٤

   )٤( فالصالة له ولهم ) فأصاب( من أم الناس   

   -قترن بالسین :في المضارع الم تعالى/ وقوله ٥

  )َْ ِتوأ  نَوإ َْ اَُِ ُورَُ َو ُِْْو  َُ َُْ ِْ ُُِْأ 

ََِوأ َُرُأ ُُ ْ ََْْرْن أ َُْ َََْ َ َْ اِم نوٍف َوإَُِْ ََْ واُ

  ) ٥() ُ َُُِْ َََُْْ أَْى

  -في المضارع المقترن بسوف : تعالى/ وأیضًا قوله ٦

  )َِِِِ ََُِ َِوأ َْ }٧{ اَِ َِ ََُُ َفَْ ()٦ (  

   -: / الجملة االسمیة في كثیر من المواضع٧

   -وسلم : علیهاهللا  صلىقال 

   )١( )داجٌ ي خِ هِ فَ  آنِ رْ القُ  مِ یها بأُ رأ فِ قْ لم یَ  الةً صَ  ىلَّ صَ ( من 

                                                
 ـ باب فیما أنكرت الجهمیة  ٣٩السنن / )١

  

 .ربن المسجد قـ كتاب إقامة الصالة وسننها ـ باب ت من أكل الثوم فال ی ١٧٢السنن /  )٢
  

 باب ما جاء في الرخصة في ذلك. –كتاب إقامة الصالة وسننها  – ١٨٤ابق /المرجع الس )٣
  

 .ما یجب علي اإلمام  –الكتاب السابق  – ١٦٧السنن / )٤
   

  

 .٦الطالق:سورة )  ٥

 .   ٨- ٧اآلیات  االنشقاق:سورة )  ٦
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)٢(وزاد أبو حیان
  ما سبق الجملة الشرطیة نحو قولك :  إلى 

  ( إن تأتني فأن تحدثني أكرمك )

  فأن أمس مكروبًا فیأرب قینه)  والمصدر  نحو : ( 

  فیا أخا الكرم ال تهنه )  اك راجٍ وبالنداء نحو : ( إن أت

وال یجــوز حــذف الفــاء مــن الجملــة االســمیة عنــد ســیبویه إال فــي الشــعر ثــم اســتدل 

  بالبیت الشهیر (البسیط) 

  ها رُ كُ شْ یَ  اهللاُ  اتِ نَ سَ الحَ  علِ فْ یَ  نْ مَ         

     )٣( نِ الَ ثْ مِ  د اهللاِ نْ عِ  رِ الشَّ بِ  رُ والشَّ                                 

 ا) فحذفت الفاء ضرورة وقیل أنها رویت (هفاهللا یشكر  ا والصحیح (هوفیه اهللا یشكر 

  )٤( فالرحمن یشكرها)

الجـواب بجملـة الشـرط نحـو قولـه  وقد تحـل إذا الفجائیـة محـل الفـاء فتـربط جملـة

  : تعالى

)  ََ ُُِْْ نَوإ َِ اُ ََْس َرا ََذَذا أَنَوإََ ُْ َذاإ ِْْأ َْ َِ ()١ (  

                                                                                                                                                  

قصــــان خــــداج : أي ن –بــــاب القــــراءة خلــــف اإلمــــام  –كتــــاب إقامــــة الصــــالة وســــننها  – ١٤٦الســــنن /  )١

، مـادة خـدج بـاب الجـیم فعـل  ١٨٢القاموس المحیط /  –ة أیامه صمن ولد ناق ةوالخدیج : ما أتت به الناق

   الخاء .
 
  

   .مطبعة الخانجي  –م ١٩٩٨ ١ط – ٨٠٧/ ياألندلسحیان ارتشاف الضرب ألبي  )٢
  

 ٢٨٦، ١/١٧٨شــواهد المغنــي شــرح ، وفــي  ٦٥-٦٤) نســبه ســیبویه إلــي حســان بــن ثابــت فــي الكتــاب / ٣

ـــد ـــدین عب ـــن التالمیـــذ ٩١١الـــرحمن الســـیوطي ، ت لجـــالل ال هــــ ، تصـــحیح تعلیـــق الشـــیخ محمـــد محمـــود اب

المركــزي الشــنقیطي ، لجنــة التــراث العربــي ، بــدون تــاریخ وفیــه نســب إلــي حســان بــن ثابــت وقیــل لكعــب بــن 

ل فــي وجــوه التنزیــل یــو األقا ن، الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــو ٢/٧٦ر اللوامــع ر مالــك األنصــاري ، الــد

م ١٩٨٣ -هـــــ ١٤٠٣ ١دار الفكــــر ط –ألبــــي القاســــم جــــار اهللا محمــــود بــــن عمــــر الزمخشــــري الخــــورزمي 

ــــــة  ٥٨، ٥٦/ ١، المغنــــــي  ١/٦٠٤، كشــــــف المشــــــكل  ١/٥٣٧/ ــــــة  ٤/٩٧شــــــرح الكافی ، ٢/٣٦٥، الخزان

  ١٨٧٢، االرتشاف / ١١/٣٥٧
  

  ٩/٣شرح المفصل  )٤
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والتقدیر فهـم یقنطـون واألصـل یقنطـوا ، وٕانمـا سـاغت المجـازاة بـإذا هـذه ألنـه ال 

كـالم . وقیــل یكـون هـذا فـي الشــعر  علـىیصـح االبتـداء بهـا وال تكــون إال مبنیـة 

   )٢(والنثر الفصیح

ط وربمــــا جـــاز فــــي غیـــره كقولــــك : وال یجـــوز الجمـــع بــــین الفـــاء وٕاذا فــــي الشـــر  

إذا قبـیح  علـى(خرجت فإذا األسد) وقول سیبویه ( زعـم الخلیـل أن إدخـال الفـاء 

] إذا حسـنًا لكـان الكـالم بغیـر الفـاء قبیحـًا ، فهـذا قـد علـىولو كان إدخال الفـاء [

استغني عن الفاء كما اسـتغنت الفـاء عـن غیرهـا ، فصـارت إذا ههنـا جوابـًا كمـا 

  .  )٣( جوابًا )صارت الفاء 

ا إذا شـرط وهـو إال تكـون طلبیـة ، وقیـل الـربط (بـإذا) علیهـوللجملة التي تدخل  

الـربط  علـىیكون في إن فقط دون بقیة أدوات الشـرط لكـن تضـافرت النصـوص 

  .  )٤(بها في جمیع أدوات الشرط 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                  

 .٣٦)  الروم:١

تحقیـق  ٣٤٠جـاجي ت ز _ صنعه أبو القاسم عبد الرحمن بن اسـحق ال ٣٩للزجاجي / حروف المعاني  )٢

  داب جامعة الیرموك إربد األردن مؤسسة الرسالة دار األمل . یم د. علي توفیق الحمد ـ كلیة اآلوتقد
  

  ٣/٦٤الكتاب  )٣
 

  

    ١٨٧١االرتشاف / )٤
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  المبحث الثاني        
  األحكام الخاصة      
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ا ما   

  األحكام اخلاصة 
  

  في هذا المبحث تطرح الباحثة األحكام الخاصة لجملة الشرط وهي كاآلتي: 

   -شرطین أو أكثر : لىا/ تو ١

بصور مختلفة وأهم هذه الصور هو عطف شرط  الشروط لىان تتو أیمكن    

 یكون بـ (أو) ولكل عطف بأحد هذه أن ویكون العطف إما بالواو أو بالفاء أو

  الحروف حكم یخضع له نحو : 

  -أ/ العطف بالواو :

ن : األولي بإعادة الیح علىشرط بالواو یكون ذلك  علىعند عطف شرط    

   -أداة الشرط نحو :

فوجود أحد الوضعین یكفي لحریتك وٕان لم ، إن جلست وٕان خرجت فأنت حر 

  - وسلم : علیهاهللا  صلىیكن بإعادة األداة نحو قوله 

الجمعة واغتسل ، وبكر وابتكر .. كان له بكل خطوة عمل ( من غسل یوم 

فالبد منهما معًا وفي كل األحوال فالجواب  )١( سنه ، أجر صیامها وقیامها)

للكل ففي المثال (إن جلست فأنت حر وٕان خرجت فأنت حر) فكما هو واضح 

  الجواب لهما معًا .

  -ب/ العطف بالفاء :

الجواب للثاني ألن الفاء تفید الترتیب كما الشرطان بالفاء ف لىاتو أما إن     

  - وسلم : علیهاهللا  صلىنعلم نحو قوله 

                                                
  ب ما جاء في الغسل یوم الجمعة با –كتاب إقامة الصالة والسنة فیها  – ١٨٤السنن / )١
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 ىبینه وبین الجمعة األخر  له ما غفروضأ فأحسن الوضوء ثم أتي الجمعة ن تـ(م

  ویكون الشرط الثاني وجوابه جوابًا لألول .  )١()

  ج/ العطف بأو :

ون الجواب ألحـدهما ألن أو الشرطین بالعطف (بأو) فالبد أن یك يلاإذا كان تو 

تفید التخییـر وفـي الغالـب هـي ألحـد الشـیئین أو أحـد األشـیاء ، ویكـون فـي هـذه 

اهللا  صــلىالجــواب المــذكور نحــو قولــه  علیــهمحــذوفًا یــدل  ىالحــال جــواب األخــر 

  -وسلم : علیه

 رَ فَـقد كَ ول ، فَ قُ یَ ما بِ  هُ قَ دَّ صَ نًا ، فَ اهِ ، أو كَ  هاَ برَ في دُ  رأةً ًا أو امْ ضَ ائِ ي حَ تَ أَ  نْ ( مَ  

  )٢( )دٍ مَّ حَ مُ  لىعَ  لَ نزِ بما أُ 

  ومنه قوله صلى اهللا علیه وسلم :

  )٣( لف في قطیعة رحم ، أو فیما ال یصلح ، فبرُّه أن ال یتم على ذلك)ح(من 

والمعنى : من حلـف علـى قطیعـة رحـم فبـرُّه أن ال یـتم علـى ذلـك وجـواب الثانیـة 

  ى .كذلك محذوف دلَّ علیه جواب األول

محمـــد ، وجـــواب الثانیـــة  علـــىمـــن أتـــي حائضـــًا فقـــد كفـــر بمـــا أنـــزل  معنـــىوال  

  الجواب المذكور . علیهمحذوف دل 

بغیر عطف فالجواب یكون فقط لألداة األولـي مـا لـم تكـن  يلاأما إن كان التو   

نحـو  علیـههناك قرینة تحدد غیرها وجواب الثانیة محذوف لداللـة جـواب األولـي 

:-   

  جسمه من األمراض علىهتم بغذائه ، حافظ أباكرًا ، من  من نام    

                                                

  .باب ما جاء في الرخصة في ذلك –كتاب إقامة الصالة والسنة فیها  – ١٨٤السنن / )١
   

 
 
  

  .تیان الحائض إباب  –كتاب الطهارة وسننها  ١١٢ -١١١السنن / )٢
   
  ـ كتاب الكفارات ـ باب من قال كفارتها تركها  . ٣٥٤السنن / )٣
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 صــلىوالتقـدیر مــن نــام بــاكرًا حـافظ ... مــن أهــتم بغذائــه حـافظ ... ونحــوه قولــه 

  -وسلم : علیهاهللا 

 هُ ارَ ، فــال أ نِ یْ تَــیلن ، عظــیم األنـیْ یْ العَ  جَ َعــأدْ م ، حَ أْســ هِ بِـ اءتْ َجــ روهـا ، فــإنْ ظُ نْ ا( 

  .  )١( )ا هیْ لَ عَ  دقَ صَ  دْ إال قَ 

  شرط واستفهام :  لىا/ تو ٢ 

الجملــة  علــىفتــدخل أداة االســتفهام ، االســتفهام  معنــىال تــؤدي أدوات الشــرط     

  . ةوفي الغالب تكون هذه األداة االستفهامیة هي الهمز  معنىالشرطیة ألداء ذلك ال

 ستفهام ال تحدثالشرط في أن أداة اال علىدخول االستفهام حول اختلف النحاة   

ى أر  .الـبعض أنهـا تغیـر فیهـا یـرىو ، ا علیهـأي تغییر في الجملة الشرطیة الداخلة 

وذلـك ألنـك أدخلـت  (وعلة ذلـك عنـده سیبوبه أن االستفهام ال یغیر جملة الشرط ، 

كـالم قـد عمـل بعضـه فـي بعـض فلـم یغیـره ، وٕانمـا األلـف بمنزلـة الـواو  علـىاأللف 

ال أعــن حالــة ولیســت كــإذ وهــل وأشــباهها  نحــو ذلــك ، ال تغیــر الكــالمو  والفــاء وال 

حالة وال تغیـره عـن  علىالمجرور والمنصوب والمرفوع فتدعه  علىتري أنها تدخل 

نســتخلص مــن هــذا الــرأي أن الجــواب للشــرط عنــد ســیبویه بــدلیل  )٢()لفــظ المســتفهم

أن تـأتني آتیـك . وهـذا  عل الجواب كجـواب االسـتفهام نحـو  (جمن  علىاعتراضه 

  یعني بذلك آتیك بالرفع .    )٣( ه في الجزاء وان كان في االستفهام )قبیح یكر 

.  )٤(از الفراء الحالتین الجزم والرفع فتقول : هل إن تزرني أزورك وأزركجأ     

في  تعالىل الجواب للشرط بدلیل قوله وقی ستفهاملإلوالقول السائد أن الجواب 

                                                

مـادة  ١٠٣٢بـاب اللعـان ، واألسـحم : األسـود فـي القـاموس المحـیط / –اب الطـالق كت – ٣٤٧السنن / )١

 نفس المرجع  ١٨٦ -١٨٥العینین مع سعتها مادة (دعج) /سواد (سحم) والدعج : 
     

 

 

  

 ٣/٨٢الكتاب  )٢
 
 

  

 المرجع السابق ، نفس الصفحة    )٣
 
 

  

    ٨٠٩اإلرتشاف/ )٤
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لو  (فجملة فهم الخالدون)   )١() ِ اَُ أن ُُ  اَُِوَنَوْ  ََِ َََ َ(اآلیة : 

جواب الشرط  علىونحن نعلم أن الفاء تدخل ، ستفهام لما دخلتها الفاء كانت لإل

  ولیس االستفهام إذا كانت الجملة اسمیة أو غیرها مما لم یستوف شروط الجواب . 

  حداهما یكون بحسب القرینة التي تتحكم فیه والراجع أن ربط الجواب بإ  

  -الشرط : على/ اعتراض الشرط ٣

غیرهــا نحــو  علــىأن تــدخل جملــة شــرطیة  معنــىالشــرط ب علــىإذا اعتــرض الشــرط 

  -: تعالىقوله 

) َُ َُْْ نأ ُُ َُن ا نإ ْ ََمْن أأ َردتْن أإ ُِْم َُْ َو  َِْوإ َْر

  .  )٢() ََُُْن

وٕان تـــأخر فـــي اللفـــظ . ألن  معنـــىالشـــرط األول فـــي ال علـــىفالشـــرط الثـــاني متقـــدم 

)٣(المشروط والشرط الثاني قد جعل شرطًا لجمیع ما قبله علىالشرط متقدم 
     .  

ي ، واب الثــانـ) لــألول واألول وجوابــه دلیــل جــ یــنفعكم نصــحي وال ویكــون الجــواب (

 ىفاألصل إن شربت فإن أكلت فأنت طالق ، وهو لو قال هذا الكـالم لـم تطلـق حتـ

  تشرب ثم تأكل ، فكذلك ما هو بمعناه .

  

  

  

  

                                                

 .٣٤)  األنبیاء:١
 .٣٤هود:سورة   )٢

 -٤٤٤، ت يألبــي محمــد بــن الســید البطلیوســ ٤١١كتـاب الحلــل فــي إصــالح الخلــل مــن كتـاب الجمــل/ )٣

 ١٨٦٩االرتشاف  – م.١٩٨٠الكریم سعودي ، دار الرشید للنشر ، العراق  هـ ، تحقیق سعید عبد٥٢١
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وا ع اا  
  

قد یجتمع الشرط والقسم في جملة واحـدة ، والقسـم كمـا هـو معلـوم مـن وسـائل   

ســیاقها  علــىم تطــرأ . وعبــارة القســ)١( علــم أن القســم توكیــد لكالمــك )إالتوكیــد ( 

   -القسم: علیهبعض التغیرات بحسب الفعل الداخل 

(الم) وخــتم بنــون  علیــهفعــل مضــارع مثبــت لــم یقــع دخلــت  علــى/ إذا أقســمت ١

  خفیفة أو ثقیلة نحو: 

  زعم الخلیل .  علىواهللا ألفعلّن . وهي الزمة 

  ال أفعل  النون نحو:واهللا / إذا كان الفعل منفیًا فإنه ال تدخله الالم وال٢

  / أما إذا كان ماضیًا مثبتًا فتدخله الالم ولم تلزمه النون نحو: واهللا لفعلت . ٣

أداة الشـرط فقـد تلزمهـا (الم)  علـىوالعبارة القسمیة بمختلف سـیاقاتها إذا دخلـت 

ي الممهـدة لقسـم نحـو : لـئن ضـربت للقسـم أ ةتعرف بالم القسم أو الالم الموطئ

 إلـىالالم ویكون القسم محـذوفًا وهـو مـا ذهـب سـیبویه ضربن بقوة . وربما ترد أل

 اهللاُ  ، إن شـاءَ  تُ ْشـعِ  (لـئنْ  -وسـلم : علیـهاهللا  صـلىانه قسم منوي . نحو قولـه 

   )٢( )ارُ سَ ویَ  عُ افِ ونَ  حُ لَ وأفْ  حُ یْ جِ ونَ  رباحُ  ميَّ سَ یُ  أنْ  ینَّ هَ نْ أل

    -: تعالىونحوه قوله 

)َا َِو َُُْ ْ َا نإ ََ ءَ ُِْ َُِِْا ََُِِْو ََر َا َِو ََْْذ َرإ َََْر ََو َُْ 

ٌَِ ٌَِ}١٧{ ِا ِْ ُُِ َا نَوأ َِْن الیالمثهذین في  مالفال) ٣()ذ

                                                

 ٣/١٠٤الكتاب  )١
 
 

  

 باب ما یكره من األسماء –كتاب األدب  – ٦٣٠السنن / )٢
 

 
  

 .١٨األعراف:ورة س)  ٣
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نهین ـ ألمألن) الم جواب القسم المدلول ألي (موطئه للقسم المحذوف والالم ف

  . ةبالم التوطئ علیه

  ة الجــــــواب بوفــــــي إجتمــــــاع الشــــــرط والقســــــم هنالــــــك اعتبــــــارات تراعــــــي فــــــي نســــــ

   -:)١(منهما وضحها الرضي في شرح الكافیة  ألي

   -: تعالىشرط فالجواب له نحو قوله لا على/ إذا تقدم القسم ١

)َ ََِ ْ ِ ََِِِ ْ ()٢ (  

الفـتح  علـىوالشاهد فیه (لنسفعا) فهـي جـواب القسـم ونسـفعا فعـل مضـارع مبنـي 

  تصاله بنون التوكید . ال

والقســم فــي هــذه الحــال لــیس توكیــدًا للجملــة الشــرطیة بركنیهــا فســیبویه یقــول فــي 

ال  أتیتنـي فصل ( هذا باب الجزاء إذا كان القسم في أوله وذلك قولك : واهللا إن

ال تـري أنـك لـو قلـت واهللا إن تــأتني أمــین . الی علیـهیكـون إال معتمـدة  أفعـل ، ال

مـین ال تكـون لغـوًا یلاآتك لم یجز . ولو قلـت واهللا مـن یـأتني آتـه كـان محـاًال ، و 

مــین آلخــر الكــالم ومــا بینهمــا ال یمنــع اآلخــر أن یكــون یلاألن ، ال و األلــف كــ

  . )٣( مین )الی على

راء قــد أجــاز جــزم الجــواب إذا كــان فعــل الشــرط مضــارعًا مجزومــًا ، الفــلكــن    

ن ئیفعـل جـاز ذلـك وجزمتـه ، فقلـت ( لـ علـىفیقـول : وٕان أظهـرت الفعـل بعـدها 

  -ابن عصفور  : یرىو  )٤( ك )یإلتقم ال یقم 

فعل الشرط ال یكـون إال ماضـیًا إذا تقـدم القسـم ، الن جـواب الشـرط ال یحـذف (

  .)١( )ماضیًا  إال إذا كان فعله

                                                

 ٢/٣٩٣شرح الكافیة  )١
 

 
  

 . ١٥ : العلق  )٢

 ٣/٨٤الكتاب  )٣
 
 

  

 ١/٦٦الفراء  –معاني القرآن  )٤
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  / قد یتوسط القسم بواحدة من ثالث صور هي : ٢

الشـرط  علـىمبتـدأ وتقـدم القسـم  علـىأ/ إذا اعتمـدت الجملتـان ـ الشـرط والقسـم ـ 

  ففي ذلك ثالثة احتماالت : 

  / یحذف جواب القسم ویكون الجواب للشرط نحو : ١

  مین تكون ههنا لغوًا .یلاأنا واهللا إن تأتني آتك . و 

  ن یحذف جواب الشرط ویكون الجواب للقسم نحو : / أ٢

  أنا واهللا إن أتیتني آلتینك.

  نحو: زید واهللا إن أكرمته یكرمك . )٢(/ حذف جواب الشرط والقسم٣

القســـم فهنالـــك ثالثـــة  علـــىمبتـــدأ وتقـــدم الشـــرط  علـــى ت الجملتـــان ب/ إذا اعتمـــد

  أحوال : 

  یكون الجواب للشرط وللقسم جواب آخر نحو :  .١

اهللا آلتینك ) وذلك باعتبـار أن القسـم وجوابـه جوابـًا للشـرط بـدلیل  ا إن تأتني فو( إن

  ربطه بالفاء .

  ذف جواب القسم ، یجزم الفعل بعده كجواب للشرط نحو: الجواب للشرط وحُ  .٢

  أنا إن تأتني واهللا آتك 

حذف جواب الشرط والقسم ، مثل له أبو حیان في االرتشاف بقوله : (وزید إن  .٣

 واهللا یكرمك ) . أكرمته 

ج/ إذا لــم تقعــا جملــة فــي خبــر وتقــدم الشــرط فیجــوز جعــل الجــواب للشــرط وحــذف 

واهللا آتك ، ویجوز أن یكون الجواب للشرط أیضًا ولكن  تأتنيجواب القسم نحو إن 

  للقسم جواب أیضًا نحو : ( إن تأتني فواهللا آلتیك ) 

                                                                                                                                                  

الســـتار الجـــواري ، مطبعـــة العـــاني ،  البـــن عصـــفور علـــى مـــؤمن ، تحقیـــق أحمـــد عبـــد ١/٢٠٨المقــرب ) ١

 هـ.١٣٩١،  ١بغداد ، ط
 
 

  

 ٧٥٩ارتشاف الضرب / )٢
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  :إلغاؤهالجملة فالواجب القسم وأتي بعد تمام الكالم في نهایة  تأخر/ وٕان ٣

قـائم واهللا ، وٕان أتیتنـي آتـك  أنـانحـو :  إلغـاؤهالقسم عـن الكـالم وجـب  تأخر( وٕان  

     )١(واهللا)
 ا  فا  

  أدلته وشروطه  –وفوائده  إلیهالدافع  –تعریفه وأقسامه 

   -/ تعریف الحذف وأقسامه :١

الم فــي الصــالة ســنه) دیث ( حــذف الســحــلغــة یعنــي القطــع للتخفیــف كمــا فــي ال  

ي (التكبیـــر) جـــزم عـــخنحـــدیث ال علیـــهوالمـــراد تخفیفـــه وتـــرك اإلطالـــة فیـــه ، ویـــدل 

والســـالم جـــزم فإنـــه إذا مـــا جـــزم الســـالم وقطعـــه فقـــد خففـــه وحذفـــه ، ومنهـــا الّحجـــام 

 الشـيءذافه : ما حذف من شئ فطرح ، قال الجـوهري : حـذف یحذف الشعر والحُ 

    )٢(شعري ومن ذنب الدابة أخذت ، ومنه جزمت وحذفت من  إسقاطه

   )٣( ) ةواصطالحًا هو (إسقاط جزء من الكالم أو كله لدالل

 یكـــون، فعنـــدنا یقـــال واهللا أفعـــل ذلـــك ،  )٤(مـــن ســـنن العـــرب  واالختصـــاروالحـــذف 

َِ ََ َوإم  َواْل اَْ اَِ  ِ َواَِْ اِ أ  (:  تعــالىالمــراد ال أفعــل ومنهــا قولــه 

أراد أهلهــــا أي أهــــل القریــــة التــــي كنــــا فیهــــا ، والحــــذف مــــن مظــــاهر   ) ٥()َِدَن

                                                

 ٢/٣٩٥شرح الكافیة  )١
 
 

  

هـــ ، تحقیــق محمــد الطنــاحي ، ٦٠٦-٥٤٤البــن األثیــر، ت ٣/١٠٠فــي غریــب الحــدیث واألثــر ) النهایــة ٢

 ٨/٤٨اللسان  –طاهر أحمد الزاوي، مؤسسة التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، بدون تاریخ.
 

 

  

هـــ ، دار ٧٩٤تاهللا الزركشــي ،  لإلمــام بــدر الــدین محمــد بــن عبــد ،٣/١٠٢) البرهــان فــي علــوم القــرآن ٣

 م ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان 
 
 

  

 –هــ ، القـاهرة. ١٣٩٣،  ٢البن قتیبـة ، شـرح أحمـد صـقر ، دار التـراث ، ط ١٦٢شكل القرآن /م) تأویل ٤

ون ، دار إحیــاء التــراث ، بــد ٣العالمــة جــالل الــدین الســیوطي ، ط – ١/٣٣١ فــي علــوم العربیــة  المزهــر

 ٣٣٧/ يتاریخ القاهرة . الصاحب
 
 
  

 .٨٢)  یوسف:٥
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لطیـف یـق المسـلك دقالبالغة عند العرب ، یقول الجرجاني عن الحذف ( إنـه بـاب 

المأخــذ ، عجیــب األمــر ، شــبیه بالســحر ، تــري بــه تــرك الــذكر أفصــح مــن الــذكر 

ة أزید لإلفادة ، وتجدك أنطـق مـا یكـون إذا لـم تنطـق ، وأتـم مـا والصمت عن اإلفاد

ویقول في موضـع آخـر ( ومـا مـن اسـم أو حـرف تجـده   )١( ) نتكون بیانًا إذا لم تب

قد حذف ثم أصیب به موضـعه ، وحـذف فـي الحـال التـي ینبغـي أن یحـذف فیهـا ، 

وآنـس  أولـيإال وأنت تجد حذفه هناك أحسـن مـن ذكـره ، وتـري إضـماره فـي الـنفس 

   )٢(من النطق به)

   -أما أقسامه متعدده :

إسناد الفعل الواحد لشیئین مختلفین في في / الحذف اإلضماري : ویتبین ١

مسند ألحدهما دون اآلخر ، فیضمر لما لم یسند  –في الحقیقة  –الظاهر ، وهو 

َ َِْ إ أن َا َرَ اُ َوْ َدُ اِ  اَِ أُْا ِ ِدَرِْ( تعالىما یناسبه نحو قوله لالفعل 

ََُن اَُُ َ ُُه إن اَ اَس ََ َُْ َِْ ََُْاُِ َوٌَِ َوََاٌت َوَِ ُُْ ََُِ اُْ اِ ِا َو

ٌَ ي()٣ (  

وهو اجتماع المتقابالت في الكالم فیحذف احدهما لداللة  - / الحذف المقابلي :٢

سحرًا  تهعن تسمی أضرب )٤() إَ  اَِ اَْ ( : تعالىنحو قوله  علیهاآلخر 

   ٠ علیهاآلیة السابقة  ةقولهم أن محمدًا افتراه لدالل إلى

ومعناه االكتفاء بذكر أحد شیئین مرتبطین وغالبًا ما  - ئي :/ الحذف االكتفا٣

  ) ١() َوِ ََ َ ُ اْ َواَر َوَُ اُِ اَُِ(:  تعالىیكون هذا الربط بالعطف نحو قوله 

                                                

المــنعم خفــاجي ، طبعــة النجــف ، العــراق،  القــاهر الجرجــاني ، تحقیــق عبــد عبــد ١٤٧دالئــل اإلعجــاز / )١

 بدون تاریخ.
 

 

  

 ١٥٣/ المرجع السابق )٢
 

 

  

 .٤٠)  الحج:٣
 .٣٨)  یونس:٤
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 علىن یلاار وفضل السكون ألنه أغلب الحوقیل المراد وما تحرك في النه

عددًا من المتحرك أو الن كل  أكثریوان والجماد وألن الساكن المخلوق من الح

واهللا اعلم  –سكون وأیضًا ألن الحركة طارئة واألصل السكون  إلىمتحرك یصیر 

 .  

 ،ذكـر حـرف مـن الكلمـة وٕاسـقاط البــاقيذف الجزئـي أو االقتطـاع : وهـو / الحـ٤

هــا وقــد ذكــر بعضــهم الحــروف فــي أوائــل بعــض ســور القــرآن ألن كــل حــرف من

    )٢( تعالىاسم من أسمائه  علىیدل 

  -وفوائده : إلیه/ الدافع ٢ 

ه ال أدري ألنـه رفـع اء والوجـیـلاذكر سـیبویه أن ( العـرب تقـول : ال أدر فیحـذفون  

لف والوجه لم أبال ، ویقولـون لـم یـك فیحـذفون النـون ، ل فیحذفون األوتقول : لم أب

   )٣( كالمهم )ًا لكثرة دورانه في فاخفكل ذلك یفعلونه است

   -:  )٤( وقد ذكر السیوطي دواعي الحذف عند العرب

  / التخفیف : سبق أن ذكره سیبویه في النص السابق ١

  / شهرة المحذوف فیكون ذكره وحذفه سواء . ٢

َل َرب  }٢٣{َاَل َُِْْن َوَ َرب اََِ ( تعالى/ صیانة اللسان عن ذكره تشریفًا كقوله ٣

اَِِ ُ إن َََُْ ََو ْرضَواِت َواَ ()المبتدأ ، أي هو رب السموات . حذف ف) ٥  

                                                                                                                                                  

 .١٣األنعام:  )١

 ١١٨-٣/١١٧البرهان  )٢
 

 
  

 ٣/٢٥٩الكتاب  )٣
 

 

  

جــالل الــدین الســیوطي ، تحقیــق علــي محمــد البخــاري ، دار  ١/٣٠٨معتـرك األقــران فــي إعجــاز القــرآن  )٤

 الفكر العربي
 

 
  

  ٢٤-٢٣لشعراء:ا)  ٥
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 ُْ ٌُْ ٌُ ُ ( تعالى/ صیانة اللسان عن ذكره تحقیرًا ، نحو قوله ٤

  هم صم بكم .  أي )١() ََُِْن

َُْ ُ إ َدار ا َوَِْي ََ َُء إَِ اٍ َوا (:  تعالى/ قصد العموم نحو قوله ٥

َِْ ()أي كل واحد.  ) ٢  

الظـاهر نحـو: (الهـالل واهللا) أي  علـىمن العبث اعتمـادًا  واالحتراز/ لالختصار ٦

وٕانمــا  شــیئاً یضــیف ینــة شــهادة الحــال حیــث أن ذكــره ال هــذا فحــذف المبتــدأ لــدلیل قر 

  بثًا في القول .یكون ع

ِِ ْ اُ اَ ْ ََِء (:  تعالىن كان هناك إبهام نحو قوله إ/ قصد البیان ٧

ََِْأ ْاََ ()علىفلو شاء هدایتكم ألن الجواب (لهداكم) یدل واملراد ) ٣ 

  .)٤( ) المشیئةالمحذوف ویبین ما خفي بعد فعل 

ف بإعمـــال الـــذهن  فتكـــون بـــذلك لـــذة یحســـها و اســـتنباط المحـــذ علـــىًا عیجتشـــ  /٢

  المستنبط . القاري أو السامع ویفرق بها بین المذكور و 

  / تعظیم وتفخیم مكانة المحذوف . ٣

 إلیـــهوقــع الطیــب الـــذي یحدثــه حـــذف المحــذوف مقارنــة بـــذكره وهــو مـــا أشــار / ال٤

  .  الجرجاني كما أسلفنا في  ( تعریف الحذف في االصطالح )

   -) أدلة الحذف وشروطه :٣

وهذا الدلیل  علیه، إذ ال یجوز حذف ما ال دلیل  علیهیحسن الحذف لقوة الداللة   

فهــم مــن مجمــل التراكیــب وٕاال أصــبح الكــالم بعیــدًا یًا أو ضــمنیًا یــإمــا أن یكــون لفظ

                                                

 .١٨البقرة:  )١

 .٢٥يونس:)  ٢

 .١٤٩األنعام:  )٣

 ١٠٥، ٣/١٠٣البرهان  )٤
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البالغــة والفصــاحة ویكــون فــي هــذه الحــال مبهمــًا ال یــؤدي الغــرض الــذي قیــل عــن 

   -، و أدلة الحذف كثیرة نذكر منها جزًء للمثال : من أجله

َوإْذ أََْمَِْ  َوَرَْ ( :  ىـتعالما حذف نحو قوله  على/ أن یدل الفعل ١

 ِ اَُْوأ ََََْو ََِْ ا اٍَُْة َواِ ََْآ َ واُُ َرا ُْ ِِْ َِْا ُِ

َِِْ ُْ نإ ُْمَإ ِِ َُُْ ََِْ ْ ()قلي أن القلب مكان الحب عفالدلیل ال) ١

  وأن العجل ال یشرب وٕانما تمكن حبه في القلوب .

أْوا اَِ َْ اُ َوَََ َ ِْْ  ( تعالىنحو قوله  علیه/ إن یتقدم المحذوف ما یدل ٢

ُ َْ ٌغَ رَم  ََ ا إََُ ْ وَنَُُ َ ْوَنََ ََْ ُْم ُْ َََِْْنِا ُْا إ ْ()فالمراد هذا بالغ بدلیل ) ٢

  ) ٣() ٌغ س َوَُُِرواِِ  َوَُِْا أمَُ َ إٌ َواٌِ َوََِ أْوا اَِبََا َ( تعالىقوله 

اإلعراب فمثًال في حالـة االسـم المنصـوب الـذي لـم یسـبقه ناصـب  علیه/ أن یدل ٣

میحك عـذرًا سـتأظاهر فیكون في هذه الحال تقدیر المحـذوف نحـو : عـذرًا فالتقـدیر 

  ، وشكرًا وهكذا . 

إمَُْ ََ َ اََْ َواَ َوَْ  ( تعالىنحو قوله  علیه/ داللة العادة الشرعیة ٤

 َا نإ َِْ َْإ  ٍدَ َو غَ َْ ْا َ ِا َِْ ِِ ِأ ََو ِاٌٌِر ر ()فإن   ) ٤

ا علیهالذات ال تتصف بالحل والحرمة شرعًا إنما هي من صفات األفعال الواقعة 

الفعل  إلیهمقامه أسند  ةفالمحذوف األكل أو التناول ، ولكنه لما وأقیمت المیت

  وقطع النظر عنه . 

                                                

 .٩٣ البقرة:  )١(

 .٣٥األحقاف:سورة )  ٢

 .٥٢إبراهيم:سورة )  ٣

 .١٧٣البقرة:سورة )  ٤
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 علـــىل نحـــو : بســـم اهللا ، فالجـــار یـــد علیـــه/ داللـــة مـــا یفیـــد الشـــروع فـــي الفعـــل ٥

محـــذوف متعلـــق بـــه یوضـــحه مـــا یـــراد فعلـــه كقولـــك عنـــدما تریـــد الشـــرب بســـم اهللا ، 

  المحذوف .  علىفالتقدیر : بسم اهللا أشرب فشروعك في فعل الشرب داللة 

    

ـــًا و   ـــة البـــد أن تكـــون لـــه شـــروط حتـــى یكـــون جـــائزًا مؤدی وكمـــا للحـــذف أدل

    -غرضه:

حذف بن رفع سوطًا لم ولك احمدنحو ق علیه يلاأو مق يلا/ أن یقوم دلیل ح١  

َْ أَكَُِ  (:  تعالىالمحذوف ونحوه قوله  على، فرفع السوط هو الدلیل  اضرب

ََُِا َِاَْإ َِْ  ()كم انتم قوم منكرون فالحذف أصاب خبر یعلأي سالم  )١

ن المحذوف مبتدأ الثانیة فالمحذوف هنا ركن من كل جملة ، ولو كاو  ،ولي األ

)٢(فضلة فال یشترط لحذفه وجدان الدلیل
لكن یشترط أن ال یكون هنالك ضرر   

ذفه أو صناعي نحو قولك في المعنوي : ما ضربت إال زیدًا ، أما حمعنوي في 

من سالك عن الذي  علىفردك  اليالصناعي فقولك (زید ضربته ). أما الدلیل المق

  محذوف جملة بأسرها.بدارك فتقول أحمد أي في داري أحمد فال

التوكیــد  –ألن األســلوبین  علیـه/ إال یكـون المحــذوف قـد قصــد بـه توكیــد مـا تقــدم ٢

 ذاللتوكیــد وهــواإلطالــة واالختصــار یكــون بینهمــا تنــافي فالحــذف یكــون لالختصــار 

)٣( لساحران)إن هذان الشرط قال به األخفش ونحوه قول الزجاج في ( 
فالتقـدیر إن  

  فقال یتنافي الحذف والتوكید بالالم.  هذان لهما ساحران ،

                                                

 ٢٥الذاریات :) ١

 ٣/١١٣البرهان  – ٧٨٧مغنى اللبیب / )٢
 
 

  

 ٤/٣١١معاني القرآن وأعرابه للزجاجي   )٣
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إال بــه كحــذف  معنــىیحــذف مــا كــان أساســیًا فــي الجملــة بحیــث ال یكتمــل ال إال/ ٣

  . وأخواتهاالفاعل أو نائبه أو مشبهًا للفعل كاسم كان 

   یؤدي حذفه الختصار المختصر كحذف الفعل دون معموله كقول القائل إال

  

  

  ا   كَ ونَ دُ  يْ وِ ــلْ ، دَ  ها المائـــحُ یا أیُّ  

  )١( كاَ دونَ ــمُ حْ یَ  الناَس  ـي رأیتُ إنـِّ                           

مبتدأ ودونك خبره                                                                        والتقدیر : خذ دلوي وجاز  أن یكون دلوي

ذا قـال البصـریون ال یجـوز حذفه العامل للعمل مع قطعه عنـه ، لهـ ئه/ إال ی٥

حذف المفعول الثاني في قولنا ضربني وضربته زید ، لـئال بتسـلط الفعـل الثـاني 

زیــد ینصــبه مفعــوًال لــه ، ثــم یمنــع هــذا التســلط إلعمــال  علــى –بعــد الحــذف  –

   ةیعلالفا علىالرفع فیه  األولالفعل 

العامـــل إعمـــال العامـــل الضـــعیف مـــع إمكانیـــة إعمـــال  إلـــى/ إال یـــودي حذفـــه ٦

  .القوي 

  / إال یكون ما یراد حذفه قد جيء به عوضًا عن محذوف كتاء (عدة )٧

                 . ( وصلة )

فــال  ةالمحــذوف واضــح علــىالمحــذوف  علــى/ أن یكــون العامــل قویــًا والداللــة ٨

یحذف الجار والمجرور وال الناصب وال الجازم إال في المواضع التي تقوي فیها 

  :  تعالىمحذوف نحو قوله ال علىالداللة 

                                                

 ٧٩٤قائلته جاریة من األنصار  والمانح من ینزل البئر وقد قل ماؤها لیمال الدلو بیده ، المغنى / )١
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)مأ ُا ََِ ِْمأ ِ َُْْو أء أَا َِِ ِْ ِِ َُْ َِ َْْ َحَُ َو ْ

َو وُْ ْ اَ نأ إ اِّ ُوُِاَُ  َِو ُوَمََُْ  ََْ ََ حا ةَُ اَُْ

َِ ٌر َا نأ اُُْروُه َواَْ ِْمأ ِ َ َُْ َا نأ اَُْوا َُُب أَِاٌ ()١ (  

  الن الفعل عزم ال یتعدي إال بواسطة حرف الجر . علىفالمحذوف 

  ط الحذف والشر 

  

   -حذف األداة :

الشائع أنها ال تحذف وفي زعم السیوطي أن بعضهم قد أجاز حذفها لكنه لم یـذكر 

من أجاز ذلك فقال ( ال یجوز حـذف أداة الشـرط ، ولـو كانـت إن فـي األصـح كمـا 

ال یجــوز حــذف غیرهــا مــن الجــوازم وال  حــذف حــرف الجــر و جــوز بعضــهم حــذف 

ِ أَ اَِ    ( : تعالىقوله  علیهوخرج  )٢(ارًا بذلكإن فیرتفع الفعل . وتدخل الفاء أشع

نْْ ِْ  آَُاََ َدةَِْْ  إَذا َََ أََُ اَُْت َِ اَِِ اَْن َذَوا َْلْ  أْو آََا

 ََْ ْرضا ِ ََُْْ ُْمْن أإ    َُْْاْر نإ ِِ نَُِ ِةا َِْ ِ ََُمَُِْ ِتَْا َِ

َِِا َِ ذاإ مإ ِا َدةََ َُُم َو َْ َن َذا َْو ََ ِِ يَْ٣()  َم(.   

   -حذف فعل الشرط :

وز مـــع "إن" وال تجـــوز مـــع جـــعـــل الشـــرط فـــي عـــدة أحـــوال فتیمكـــن أن یحـــذف ف

رأي القیسـي وال یجـوز حـذف الفعـل مـن شـئ مـع  علـىغیرها مـن أدوات الشـرط 

حــروف الشــرط العاملــة ، إال مــع "إن" وحــدها وذلــك لقوتهــا وأنهــا أصــل حــروف 

                                                

 . ٢٣٥: البقرة)  ١

 ٢/٦٣همع الهوامع  )٢
 

 

  

 .١٠٦املائدة : )  ٣
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ویحدث ذلك عندما یلي الفاعـل أداة الشـرط وهـو عنـد بعـض النحـاة  )١( الشرط )

مــذهب  علــى، أمــا  )٢(محــذوف بكســرة الفعــل الطــاهر بعــد الفاعــل  فاعــل لفعــل

  فعله وال حذف في الجملة .  علىالكوفیین فهو فاعل قدم 

وكما یحذف الفعل یمكن أن تحذف جملة شـرطیه بكاملهـا كانـت تمثـل فعـل     

  -: )٣(الشرط نحو قول الشاعر االحوص

  امُ سَ حُ ك الْ قَ رِ فْ ُل مَ عْ یَ وٕاال        فءٍ كُ ا بِ هَ لَ  تَ لسْ فَ  هاَ لقْ طَ فَ 

  ال تطلقها یعل ) والتقدیر ( وإ 

   -وسلم  : علیهاهللا  صلىونحوه قوله 

كاءهــا وعرفهــا ســنه فــإن اعترفــت ، وٕاال فاخلطهــا بمالــك) ها ووِ صــاف(  أعــرف عِ 
)٤(  

   هاتعترف فاخلط ، وٕان لموالشاهد ( وٕاال فاخلطها ) والتقدیر 

   -وسلم : یهعلاهللا  صلىومن حذف الفعل أیضًا قوله 

   )٥( فعل ، فقد أحسن ومن ال ، فال حرج )فمن ر ، ت( من اكتحل ، فلیو 

  والتقدیر ( ومن ال یفعل ) 

في ومن حذف جملة الشرط بكاملها حذف المصدر المؤول من جملة الشرط كما 

 )٦() َِ َُُْما ِْ أَِْب اِإن اَْن َُ ْوُِ وُه َُّوا إمِ َُْ َ( تعالىقوله 

  والتقدیر إن یشا أن یذهبكم یذهبكم 

                                                

 ٢/٣١٦مشكل إعراب القرآن  )١
 
 
  

 ٢/٦٣الهمع  )٢
 
 

  

 ١/٣٤١دیوان األحوص /  ، األمالي الشجریة  )٣
 

 
  

 باب ضالة اإلبل والبقر والغنم –تاب اللقطة ك ٤٢٣السنن / )٤
 

 
  

 ل وتراحباب من اكت ٥٩٥السنن كتاب الطب / )٥
 

 
  

 .١٦فاطر:  )٦
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   -حذف جواب الشرط :

هــو أكثــر مــن فعــل الشــرط وقــد ذكــر وكمــا یحــذف فعــل الشــرط یحــذف الجــواب و 

ــــــ ــــــه الف  معنــــــىراء ( أن العــــــرب تحــــــذف الجــــــواب فــــــي كــــــل موضــــــع تعــــــرف فی

دلیـل نحـو  علیـهان معلومـًا أو إن دل أن الجواب یحذف إن كـ معنىب)١(الجواب)

   )٢(وسلم  علیهاهللا  صلىقوله : 

  (   فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون )   

  فقد حذف فعل الشرط  المقر بفعل األمر (اخرج) فتكون (فاخرج ابن لبون) 

: فإن اعترفـت ..  )٣(وسلم  علیهاهللا  صلىوكذلك في حذف جواب الشرط قوله 

  ولنا شاهد آخر في قوله صلى اهللا علیه وسلم : والتقدیر فردها .

( إن أول ما یحاسب به العبد المسلم یوم القیامة ، الصالة المكتوبة فإن أتمها، 

  )٤(وٕاال قیل : انظروا هل لعبدي من تطوع ... ) 

والشاهد حذف جواب الشرط في الجملة األولى والتقدیر ( فإن أتمها ُكتبت      

آخر في حذف فعل الشرط في الحدیث ذاتـه فـي جملـه  له ) وكذلك هناك شاهد

  ( وٕاال قیل ) ، والتقدیر ( وٕان لم یتمها قیل .. ) .

یكــون فعـــل  إنمقیــاس لجــواب الشــرط المحـــذوف وهــو  إلـــىوقــد ذهــب النحــاة   

بینمــا أجــاز الكوفیــون حــذف جــواب  )٥(الشــرط فــي جملتــه ماضــیًا أتباعــًا لســیبویه

  في الشاهد قبل السابق .  الشرط وفعل الشرط مضارعًا كما

                                                

 ١/٣٣١معاني القرآن للفراء  )١
 
 
  

 باب صدقة اإلبل –كتاب الزكاة  – ٣٠٠السنن / )٢
 

 
  

 سبق تخریج الشاهد )٣
 

 
  

    ـ كتاب إقامة الصالة والسنة فیها ـ باب ما جاء في أول ما یحاسب به العبد الصالة ٢٤١السنن / )٤
  

 ٦٦الكتاب / )٥
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 معنــــىحتـــى ال یكــــون ال علیــــهخالصـــة القــــول أن الحـــذف البــــد مـــن دلیــــل یـــدل 

  غامضًا أو ملتبسًا لیس من أغراض الكالم العربي الفصیح .
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  ا اول

  أدوات الشرط اجلازمة 

  :)١(هي أحدي عشرة أداة   

  ا مَ هْ ا ومَ ومَ  نْ ومَ  إنْ م بِ وأجزِ 

  ا مَ  إذْ  نَ یْ أَ  انَ أیَّ  تىَ مَ  أيُّ           

  ا مَ  ذْ إِ  فٌ رْ ي وحَ ا أنّ مَ ثُ یْ وحَ 

   امَ سْ إ اتُ وَ دَ ي األَ اقِ وبَ  نإكَ           

إما لفظًا  –فعل الشرط وجوابه  –ن یعلتعمل الجزم في الف ةالباحث توهذه كما ذكر 

   كما في المضارع أو محًال كما في الفعل الماضي وهي كما یلي:

   ومثال (إن) : - ١

ْ َوإن َُُدوا َمُْ َوَُِْ  إن ََُِْاَ ْ ءُ اُْ َوإن ََُا ٌَْ َُ (:  تعالىقال 

َُِِْا ََ َا نْت َوأَُ َْو َْ َُِْ َْ ()٢(     

  وسلم :  علیهاهللا  صلىوقول 

      )٣( فعلت كذا وكذا )أني فإن أصابك شئ فال تقل : لو   

  مثال ( ما ) : - ٢

  وسلم :  علیهاهللا  صلىوقوله 

والمراد )٤( اختالفًا كثیرًا ) یرىالبیضاء ... من یعش منكم فس علىقد تركتكم ( 

  ه أصالً تقبل الشُّب التي ال الحجة الواضحةالملة بالبیضاء 
                                                

 .شرح ابن عقیل )  ١

 .١٩األنفال:)  ٢

دار أحیـاء  –ص  ٢٤هــ ٥٢٧ -هــ  ٢٠٢اهللا بن یزیـد القزدینـي بـن ماجـه  سنن ابن ماجه للحافظ عبد  )٣

  م باب القدر . ٢٠٠بیروت لبنان ط  –التراث العربي 
  

  .باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین   -  ١٧السنن /  )٤
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)َُِِ ٌَِ ُْوُه َواُُ  َْ ِْ اََ َ١() َو(         

  وسلم : أما مثال مهما قوله صلى اهللا علیه

      )٢( به إذا ركعت، تدركوني به إذا رفعت ) أسبقكم( فمهما 

  وسلم :  علیهاهللا  صلىوأیضًا قال 

  ومثال أّیما :

  ما ) ( أیّ  )٣( من اتبعه ) ضاللة فاتبع فإن له مثل أوزار إلىما داع دعا ( أیّ 

  :  )٤(ل ( متى ) قول القائلاومث

  نایا الثَ  عُ الّ طَ  ال وَ جَ  نا ابنُ أَ 

  ي نِ وْ فُ رْ عَ تَ  ةَ امَ مَ العُ  عُ أضَ  تىَ مَ       

  ( البسیط )  :  )٥(قول الشاعرومثال أیان 

  ا نا وٕاذَ یرْ غَ  نْ أمَ تَ  كَ نْ مِ ؤْ نُ  انَ أیّ 

  ا رَ ذِ حَ  لْ زَ تَ  مْ ا لَ منَّ  نَ مْ األَ  ركْ دْ تُ  مْ لَ       

  : ماأینفي مثال  تعالىقوله  كذلك و 

)اَِْ ََُ َُ َْو َِو ٌِ ٍءَْ  َ َا نإ َِ ُا ُِ ِتَ اُمَ َ َْاِت أََْ٦() ا(          

  ( الكامل )     :)٧(بن مرداس  سوقول العبا

  لُس جْ المَ  مأنَّ طَ ا اإذ كَ یلعَ قًا حَ          هُ لَ  لْ قُ فَ  ولِ سُ الرَ  ىلَ عَ  تَ تیْ ا أَ مَ  ذْ إِ 
                                                

 . ١١٥ : )  آل عمران١

  سبق اإلمام بالركوع والسجود.باب النهى إن ی –كتاب أقامة الصالة والسنة فیها  -١٦٤السنن /  )٢
  

  باب من سن سنة حسنة .  -المقدمة – ٤٤السنن /  )٣
  

  ٢/٧الكتاب  –سحیم بن مثیل لفیه  ٢١٢مغنى اللبیب / )٤
  

، شــذور الــذهب فــي معرفــة العــرب البــن هشــام األنصــاري  ١/٤٩٦مجهــول القائــل فــي شــرح ابــن عقیــل  )٥

  ، تحقیق محمد محي الدین. ٣٣٦/
  

 .١٤٨البقرة:)  ٦

   هـ.١٣٨٨م ـ١٩٦٨ـ تحقیق یحي الجبوري ـ بغداد  ٧٢البیت للعباس بن مرداس في دیوان / )٧
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  ي تفصیل األدوات وتوضیح خصائص كل منها :وفیما یل

  

  إنْ 

ا إلیهدوا اإلشارة اعنوانًا ألدواته فإذا أر فأصبحت  )١(وصفها النحاة بأم الشرط  

قالوا (إْن وأخواتها) كما قالوا (كان وأخواتها) فكان من الطبیعي أن تحظى بأكبر 

، الكالسیكیة  قدر من التحلیل والدراسة بین بقیة أخواتها في الدراسات النحویة

وربما كان السبب في ذلك أنها األداة الوحیدة التي تتمحض لمعنى الشرط بحیث 

االستعمال وال تعبر عن غیره وقد أشار إلى ذلك ابن یعیش في في  عنهال تنفك 

علم أن (إْن) أم الباب للزومها هذا المعنى وعدم خروجها عنه إلى أمواضع عدة 

مان یكون توقف حصول الجزاء على حصول الشرط تشعر بز  كما أنها ال )٢( غیره

  )٣( من لفظها)

نَّ (إْن أم حروف الجزاء فسألته لم قلت ذلك ؟ فقال : أقال سیبوبه:وزعم الخلیل 

استفهامًا، ومنها ما یفارقه (ما)  من قبل أنى أرى حروف الجزاء قد یتصرفن فیكنَّ 

   )٤( )جازاةالمفال یكون فیه الجزاء وهن على حال واحده ال تفارق 

  :  تعالىأو المعلوم المبهم زمانه كقوله  كویكون استعمال إن دائمًا في المشكو 

) ُ َََُْ َُِْ نأ ََْ َحَُ  اَْْو إأ زاُُم ََِْ ِ َْ ةأَْا نِت َوإََِْوأ ٌَْ َُوا

ا ُمااَِ َنََْ َِ َن َا ن اََو اُُِْ نَوإ ()٥ (  

  أیضًا :  تعالىوقوله 

                                                

  . ٧/٤١شرح المفصل  )١

  ٨/٢٧المرجع السابق  )٢

  ١٨٦٢ارتشاف الضرب / )٣

  ٣/٦٣الكتاب  )٤

 .١٢٨)  النساء:٥
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  ) ١() َوِْ  ََِ َََ َ اَُ أن ُُ  اَُِوَن(

  : )٢(وسلم علیهاهللا  صلىوقال 

  وجهك )  علىالسیف ، فأبق طرف ردائك  ( إن خشیت أن یبهرك شعاع

وتكمن أهمیتها في مرونة التركیب الشرطي بها فهي تتشكل في صور   

  :  تعالىمتنوعة كازدواجها مع الم القسم كما في قوله 

)ََُِْا َِ َمَ  َ ََِ ْ ِ ا ()٣(  

  :  )٤(وسلم علیهاهللا  صلىوقوله 

ن شاء اهللا ألَنهینَّ أن یسمي رباح ونجیح وأفلح ونافع إ( لئن عشت ،   

  ویسار ) 

وكذلك تزدوج مع أداة النفي ( ال ) فتعبر عند ذلك عن شرط معلق بنفي فیظن من 

َِ إَُُ وُه ْ َمََُه اُ إْذ أََُْ ا ( : تعالىیة نحو قوله تثنائال معرفة له أنها إال االس

َل اَم َََ َا نْن إََْ  َِِِِ ُلَ ْذإ رَا ِ َُ ْذإ َْْا َِمَ واُ ْ ٍدُُِ ُهََوأ َِْ َََُِ ُ

 ََِو ا واُ َِا َِ ََََو َْوٌَََِ ٌَ َُوا َُا َِ ِ٥()ا (  

  : تعالىونحوها قوله 

  ) ٦() أَ  اَََِِل َرب اُْ أَ إَُْ ِ َمِ إِْ َوإَْ ْف َُْ َ أُْ إْ َو(

  : )٧(في اللقطةوسلم  علیهاهللا  صلىوقوله 

                                                

 .٣٤)  األنبیاء:١

  باب التثبیت في الفتنة –كتاب الفتن  – ٦٧١السنن /  )٢
  

 . ١٦٧الشعراء  :  ) ٣

  باب ما یكره من األسماء  –كتاب األدب  – ٦٣٠السنن /  )٤
  

 .٤٠التوبة:)  ٥

 .٣٣يوسف:)  ٦

  بل والبقر.باب ضالة اإل –باب كتاب اللقطة  – ٤٢٣السنن /  )٧
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  وٕاال فاخلطها بمالك  )  ....(

بعض النحاة زیادتها عند دخولها  یرىكما تزدوج مع األداة ( ما ) والتي   

ذلك  إلى. وذهب  )٢(الجزاء معنىأنها زیدت لتأكید  آخرون یرى؛ كما  )١(نإ على

توكید عند اتصالها بأن للبعض المفسرین كالبیضاوي الذي یعتبرها متمحضة 

  . )٣(طیةالشر 

  :  تعالىومنها قوله 

)َُِ ِه َوإْ ٍَِ ِ اَُُ َ َُْْ ْضْ ََِآ ِ َنَُُ َِا ََْذا َرأَإ َُْ  ُنْا 

َِِا ْا ََ ىَا ََْ()٤ (  

  زدواج ( إن ) مع ( ما ) ینتج عنه أداة جدیدة .اأن  ةباحثلكن في رأي ال  

من  - فعل الشرط وفعل جوابه  –ویكون الفعالن مع إن بأحوال مختلفة   

وقد وردت في السنن نماذج لكل منهما ، فمن ،هما فیأتلفان ویختلفان نیحیث زما

  أمثلة االئتالف : 

  / مضارع .... مضارع ١

  : )٥(وسلم علیهاهللا  صلىقال رسول اهللا 

  ( نعم ُحجَّ عن أبیك .. فإن لم تزده خیرًا لم تزده شرًا ) 

                                                

  ١/٦١مغنى اللبیب  )١
  

  ٩/٥شرح المفصل  )٢
  

 ، تـألیف القاضـي ناصـر أبـي سـعید عبـد٣/٢٢٣المسـمى أنـوار التنزیـل وأسـرار التاویـل تفسیر البیض�اوي )٣

،  ١هــــ ، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ،لبنـــان ، ط٧٩١اهللا بـــن عمـــر بـــن محمـــد الشـــیرازي البیضـــاوي ، ت

  م،  ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٤
  

 .٦٨األنعام:)  ٤

  باب الحج عن المیت. –كتاب المناسك  – ٤٩٥السنن /  )٥
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والشاهد فیه ( تزده ... تزده ) فاألول فعل الشرط والثاني جوابه ویكون الجزم هنا 

بالنفي فقط  –رغم أنها أداة جزم  –ن التي تجعل زمنه مستقبًال وٕانما تقوم لم هنا إب

  فظ المضارع.لقوة أداة الشرط إن وتأثیرها في ل

  : )١(وسلم علیهاهللا  صلىومثال آخر قوله 

إنائه عودًا ویذكر اسم  على( غطوا اإلناء ... فإن لم یجد أحدكم إال أن یعُرَض 

  اهللا فلیفعل )

ولم یرد في  –یفعل  ،  ن في المضارعة ( یجدیعلوشاهدنا فیه ائتالف الف  

  السنن هذا النوع من التركیب إال نادرًا )

  روان :ثلشعر فهو وارد بكثرة ومنه قول الشاعر أبو أما في ا  

  )٢(عًا نّ مَ ًا مُ ضَ رْ عِ  مِ ي أحْ انِ عَ دَ تَ  زجر      وٕانْ نا ثنافَّ عَ  نُ ابْ یي انِ رَ جُ زْ وأن تَ 

  ن تدعاني ... أحم ) إ زجر ، و ن( تزجراني ... ا

  

  / ماضي ... ماضي : ٢

  .  )٣(مجال تطبیق البحث بكثرة –ورد هذا النموذج في السنن   

  : وسلم علیهاهللا  صلىقال رسول اهللا 

وٕان  أعطاهم القرآن ویدعون اهللا إن شاء هؤالء یقرؤون :خیر على( كل   

   )٤( )منعهمشاء 

  ن من حیث الزمن الماضي ( شاء ... منعهم ) یعلوالشاهد فیه ائتالف الف

                                                

  ناء .باب تخمیر اإل –كتاب األشربة  – ٥٨٠السنن /  )١
  

معجــم األدبــاء إرشــاد األریــب إلــى معرفــة األدیــب ، تــألیف یــاقوت الحمــوى الرومــى ، تحقیــق د. احســان  )٢

  م.١٩٩٣لبنان  –، طبعة أولى ، دار  العرب اإلسالمي بیروت  ٢/٧٧٥عباس ، ج
  

، وهـي فـي مجملهـا ٣٣٨-٢٧٩-٢٢٤-٢٢٣-٤٣وردت نماذج منه في عدد من صفحات السنن منها  )٣

    نموذج. ١٥
  

  باب فضل العلماء والحث على طلب العلم   – ٤٨١السنن / )٤
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  وسلم: علیهاهللا  صلىوكذلك قوله   

  )١(المسجد )  إلىم ( إن شئتم نمتم ههنا ... وٕان شئتم انطلقت

  ونحوه قوله صلى اهللا علیه وسلم :والشاهد فیه ( شئتم ... نمتم ) 

( ما من قلب إال بین إصبعین من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وٕان شاء أزاغه) 
ائتلف في هذا الحدیث الفعالن بعد إن الشرطیة فكان الشاهد (شاء) في جملة  .)٢(

  ب الشرط ومثله ( شاء .. أزاغه ). الشرط  و ( أقامه ) في جملة جوا

  أما األمثلة التي تخص االختالف فهي :   

  / ماضي ... مضارع ١

  : )٣(ورد هذا النوع في عدة مواضع  

  وسلم : علیهاهللا  صلىقال رسول اهللا 

   )٤( ( إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم ... فال تفعلوا )  

اهللا  صلىتفعلوا ) وأیضًا في قوله ففعل الشرط ماٍض ( كدتم) وجوابه مضارع ( 

  وسلم :  علیه

  . )٥( ( أن استطعت اال تریها أحدًا فال ترینها)

  ماضي :  –/ مضارع  ٤

  نموذج في السنن كما قل وجوده في كتب النحو .قل وجود هذا األ  

  وسلم :  علیهاهللا  صلىقال 

   )٦( ( ..... وٕان لم تفعل ، مألت صدرك شغال ولم أسَّد فقرك )
                                                

  ١/٢٤٨باب النوم في المسجد  –كتاب المساجد والجماعات  –السنن   )١
  

  / مقدمة المؤلف ـ باب فیما أنكرت الجهمیة . ٤٣السنن / )٢
  

  سنن ابن ماجة . )٣
  

  في إنما جعل اإلمام لیؤتم به.باب ما جاء  –كتاب أقامة الصالة والسنة فیها  – ٣٠٩السنن / )٤
  

  باب التستر عند الجماع . –كتاب النكاح  – ٣٢٣السنن / )٥
  

  باب الهم بالدنیا  –كتاب الزهد  – ٧٠٣نن /الس )٦
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  وسلم : علیهاهللا  صلىوقال 

   )١( ( ... وٕان لم تكن أذنت له ، رجمته )

كذلك یمكن أن یكون جواب الشرط فعل أمر ویكون في هذه الحال مبنیًا في   

  محل جزم أما فعل الشرط فقد تباینت صوره بین المضارع واألمر نحو : 

  / مضارع ... أمر :١

  وسلم : علیهاهللا  صلىقال 

   )٢( ال مرابض الغنم وأعطان األبل فصلوا في مرابض الغنم )ن لم تجدوا إإ( 

فصلوا ) (مر األالشاهد هنا فعل الشرط المضارع ( تجدوا ) وجوابه فعل   

بل أي : مباركها حول الماء وقد ، أعطان اإلومرابض الغنم : مأواها في اللیل 

ال ن ، إذ في األعطان نجاسة المكاالمنع لیس علة  (أنهم قالوا  یرىذكر البوص

بطالن  إلىبل ، فقد یؤدي ذلك االثنین وٕانما العلة شدة نفار اإلئذ بین نحی قر ف

  . )٣( )لك جاء أنها من الشیاطینذقطع الخشوع أو غیر ذلك ، فل والصالة أ

  : )٤(وسلم علیهاهللا  صلى هوقول  

  ( فإن لم یكن لهم جماعة فاعتزل ) 

  الشاهد : ( یكن .. اعتزل ) 

  . )٥(لنوع في عدد من صفحات كتاب السننوقد ورد هذا ا

  : )١(وسلم علیهاهللا  صلىقال رسول اهللا 

                                                
  باب فمن وقع على جاریة امرأته. –كتاب الحدود  – ٤٣٣نن / الس )١

  

  األبل ومراح الغنم. باب الصالة في أعطان –كتاب المساجد والجماعات  – ١٣٥نن / الس )٢
  

  ٨٤٠نن ابــن ماجــة بحاشــیته تعلیقــات مصــباح الزجاجــة فــي زوائــد ابــن ماجــة لإلمــام البوصــیري ، ت ســ )٣

،  ١م ، ج٢٠٠٠ -هــ ٣/١٤٢٠لبنـان ،ط–تحقیق وتخریج الشیخ خلیل مأمون شـیخ دار المعرفـة ، بیـروت 

  .٤٢٤ص 
  

  باب العزله. –كتاب الفتن   – ٦٧٥نن / الس )٤
  

  ٧١٣-٦٧٠-٦٢٥-٦٢٢-٥٨٣-٥٢٥-٤٨٧-٤٢٤-٣٦٣-٣٤٠في الصفحات /ورد  )٥
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  ( فإن أدركتموهم فصلوا في بیوتكم ) 

  الشاهد فیه ( أدركتموهم .. صلوا ) ففعل األمر هنا في محل جزم .

  : )٢(وسلم علیهاهللا  صلىوقوله 

  ( إن شئت فصم ، وٕان شئت فأفطر ) 

  في الحدیث . انالشاهد ا، ( شئت .. أفطر ) هم  فالفعالن ( شئت ... صم )

ختالف اب –فعل الشرط  علىوقد وردت في السنن عدة أمثلة لدخول ( إن )   

   علیهاهللا  صلىوكان الجواب جملة اسمیة نحو قوله  –صوره 

  )  یرىفإنه  یرى: ( ... فإن لم یكن  )٣(وسلم

ن ومعمولیها في إمن  فعل الشرط فیه مضارع منفي ( یكن ) والجملة االسمیة

وقد یأتي المضارع مثبتًا نحو قوله صلى اهللا علیه وسلم  محل جزم جواب للشرط .

  )٤(صالحة فخیر تقدمونها إلیه ..)  ن: ( اسرعوا بالجنازة ، فإن تك

فالشاهد فیه إتیان المضارع فعًال للشرط ( تكن ) والجملة الجوابیة جمله   

  ي في محل جزم .اسمیة ( فخیر تقدمونها إلیه ) وه

  ) فهو كما قال: ( .. فإن كان كاذبًا  )٥(وسلم علیهاهللا  صلىأما قوله   

فقد اختلف هنا فعل الشرط فأتي ماضیًا ( كان ) وجوابه الجملة االسمیة ( فهو 

  وكذلك في قوله صلى اهللا علیه وسلم :   كما قال ) .

(زادت)  ه أتى الفعل الماضيی. وف  )٦(( .. فإن زادت بعیرًا ، ففیها بنتا لبون .. ) 

  فعًال للشرط والجملة االسمیة في محل جزم جوابًا له (ففیها بنتا لبون).
                                                                                                                                                  

  باب ما جاء فیما إذا أخروا الصالة عن وقتها. –كتاب الصالة والسنه فیها  – ٢١١نن / الس )١
  

  باب ما جاء في الصوم في السفر. –كتاب الصیام  – ٢٧٩نن / الس )٢
  

  عند الغسل. باب ما جاء في االستتار –كتاب الطهارة  – ١٠٧نن / الس )٣
  

  ـ كتاب الجنائز ـ باب ما جاء في شهود الجنائز . ٢٤٩السنن / )٤
  

  باب من حلف بملة غیر اإلسالم . –كتاب الكفارات  -٣٥٣نن / الس )٥
  

  ـ كتاب الزكاة ـ باب صدقة اإلبل  . ٣٠١السنن / )٦
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والملحوظ : أن فعل الشرط في المثال األول كان مضارعًا وفي المثال الثاني كان 

  . )١(ماضیًا ، هذه الصورة لم تتكرر كثیرًا في مجال تطبیق البحث

( إذ ) في بعض المواضع  معنى: أن تأتي ب )٢(نو بعض النحاة الكوفی یرى      

  :  تعالىكما في قوله 

 )َوا َِِْ ََُْوا ُِ ُا ْا ِ ُصَِا َُْ َِ اَُآ َِا َأ َ ِْ ُ َُِ َْ َمِ َم

َ ٌءَْ ِِأ َِذ ََْ ىََْا َ ََْوَر ْر  ٌَِْ َِذ نَِْ َِْداء إوِف َوأَُِْ ٌع اٌبََ ُ

ٌِدخولها بأن  عنبوا اة وأجیطها شر صریون أنبال یرىو  )٤(قیل معناه إذ كنتم )٣() أ

إن كنت ج ، نحو من باب خطاب التهییه تثبت فیها وٕانما لنكته وهي أن لم اللغة

ورأي أهل البصرة وربما كان في سبب نزول اآلیة  ةتفق الباحثتني ، ولدي فأطع

بن عوف  روفقد نزلت هذه اآلیة في بني عم -واهللا أعلم  –ما یؤكد ذلك لغویًا 

ثقیف وفي بني المغیرة من بني مخزوم وكانت بنو المغیرة یربون لثقیف  ىبنمن 

جهة المبالغة إن كان  علىنت في أول دخولها اإلسالم فالشرط هنا مجازي التي كا

قول من قال ألخیه أن كنت أخي فساعدني ك. )٥(تقدیر اآلیة فیمن تقرر إیمانه

  المساعدة . علىفالشرط هنا مراده التأكید 

  

                                                
  . ٦٢٣- ٥٩٢- ٢٤٩ –وردت نماذج مشابهة صفحة  )١

  

  .٤/٢١٩لبرهان ، ا ٢٣٣الجنى الداني /  )٢
  

 . ٢٧٨ )  البقرة:٣(
  .١/٣٧١أعراب القرآن وبیانه  – ٢/٦٢٣اإلنصاف  – ٢/٣٣٧البحر المحیط /  )٤

  

  .٢/٣٣٧تفسیر البحر المحیط  – ١/١٨٢ –معاني القرآن للفراء  )٥
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 علىس إلبهامها ، تقع جنال معنىهي اسم ( لفظها واحد مذكر ومعناها   

وقیل لتعمیم أولي العلم من ملك ،  )١( ) ثالواحد واالثنین والجماعة والمذكر والمؤن

  . )٢( وٕانسان وشیطان )

ض محلكنها تت )٣(میةاهتأتي في سیاقات عدیدة فتارة موصولة وأخري استف  

  ( إن ) . معنىلشرط في أحیان كثیرة فتتضمن ل

ما ، ن فتجزمهیعلف علىدخل ( من ) كغیرها من أدوات الشرط الجازمة ت  

  شرط والثاني جوابه وجزاؤه .ال األول فعل

  :  تعالىقال 

) َِ َِ َُن اَو َِِم َ َُُِ َم ْإ َِْ َ٤() َو (  

  :  )٥(وسلم علیهاهللا  صلىوقوله 

  من القدر سئل عنه یوم القیامة )  يءم في شلكمن ت( 

 فعلیةاسمیة وكانت ال ىوأخر  فعلیةجمل  على) في السنة (من دخلت  

  . انیختلف ىمختلفة وأفعال مختلفة فتارة یأتلف الفعالن وأخر  سیاقاتب

  / مضارع ... مضارع ١

  :)٦(وسلم  علیهاهللا  صلىمضارعین نحو قوله  علىقل دخولها   

  ( من یحرم الرفق یحرم الخیر ) 

  والشاهد ( یحرم ... یحرم ) 
                                                

  ٤/١٣شرح المفصل  )١
  

  ٤/١٨٦٣االرتشاف  )٢
  

  ٣٢٧المغنى / )٣
  

 .١١١النساء:)  ٤

  لقدر .باب ا – ٢٥السنن / )٥
  

) مواضـع فـي السـنن منهـا ٨باب الرفق / وقـد وردت هـذه الصـورة فـي ( –كتاب األدب  – ٦٢٤نن / الس )٦

٧١٣-٣٧-٣٣.  
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  : )١(وسلم  علیهاهللا  صلىذلك قال وك  

  ( فمن یأخذ ماًال بحقه ، یبارك له ) 

  والشاهد فیه ( یأخذ ... یبارك ) 

  / ماضي ...ماضي :  ٢

 علیهاهللا  صلىنحو قوله ن ماضیین في السنن یعلف علىول من كثر دخ  

  )٢(وسلم : 

   كفاه اهللا هم دنیاه ) آخرته ؛( من جعل الهموم همًا واحدًا ، هم   

  الشاهد فیه ( جعل .... كفاه ) 

  : )٣(وسلم علیهاهللا  صلىونحوه قوله   

  عشرة سنة ، وجبت له الجنة )  اثنتي( من أذن 

  وكذلك في قوله صلى اهللا علیه وسلم : ( أذن ... وجبت ).

  .)٤(راء من أعطى نارًا ، فكأنما تصدق بجمیع ما أنتجت تلك النار ) ی( یا حم

   / ماضي ... مضارع : ٣

  :)٥(وسلم علیهاهللا  صلىقال رسول اهللا   

  ( ... فمن لقیهم فلیقتلهم ) 

الشاهد فیه ( لقیهم ... لیقتلهم ) والمراد الخوارج في أخر الزمان وقد وصفهم 

  وسلم وحذر صحابته منهم بل وأمر بقتلهم . علیهاهللا  صلى

  :  )٦(وسلم علیهاهللا  صلىخر قوله آومثال   
                                                

  باب فتنة المال . –كتاب الفتن  – ٦٧٨نن / الس )١
  

  باب الهم بالدنیا . –كتاب الزهد  – ٤٢٥نن / الس )٢
  

  ل األذان وثواب المؤذنین.باب فض –كتاب األذان والسنة فیها  – ١٢٧نن / الس )٣
  

  ـ كتاب الرهون ـ باب المسلمون شركاء في ثالثة . ٤١٧السنن/ )٤
  

  باب في ذكر الخوارج – ٣٨نن / الس )٥
  

  باب العمرة من التنعیم. –كتاب المناسك  – ٥١١نن / الس )٦
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  ره فلیهلل ) بعم ( من أراد أن یهلّ 

ومما جاء فیه الماضي شرطًا هدان في الحدیث ا( أراد .. یهلل ) هما الش

والمضارع جوابًا قوله صلى اهللا علیه وسلم : ( من حلف على یمین فرأى غیرها 

  . )١(خیرًا منها فلیأت الذي هو خیٌر ) 

  ( حلف .. فلیأت ) هما الشاهدان  في هذا الحدیث .فالفعالن 

  .  )٢(ذلك عدیدة علىواألمثلة 

  / مضارع ... ماضي :  ٤

ندر وجود هذا النوع من الجمل الشرطیة في كتاب السنن كما كان في   

  النحو بصورة عامة .

  وسلم : علیهقال صلى اهللا 

   )٣( ن به ، فلیس منا )غ( .. فمن لم یت

  ن ... لیس ) یتغ( 

  وسلم:  علیهاهللا  صلىوقال 

، والشاهد فیه الفعالن :  )٤()  ل بسنتي فلیس منا( النكاح من سنتي ، فمن لم یعم

  ( یعمل ... لیس ) 

 علىول من خجزمت ( من ) المضارع لفظًا والماضي الناسخ محًال . وقل د

  وسلم : علیهاهللا  صلىجملتین یكون فعل الشرط ماضیًا وجوابه أمرًا نحو قوله 

  )٥() الفاعل والمفعول  ا( من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فأقتلو 

                                                
  ـ كتاب الكفارات ـ باب من حلف على یمین فرأى غیرها خیرًا منها . ٣٥٤السنن / )١

  

  ٣٨٢مثال واحد في السنن ، ص  )٢
  

  باب في حسن الصوت في القرآن –كتاب إقامة الصالة السنة فیها  – ٤٢٤/ ١نن الس )٣
  

  باب ما جاء في فضل النكاح –كتاب النكاح  – ٣١٠نن / الس )٤
  

  باب من عمل عمل قوم لوط. –كتاب الحدود  – ٤٣٤نن / الس )٥
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باستخدام الماضي في الشرط واألمر  )الشاهد فیه الفعالن ( وجدتموه ... اقتلوا 

  .في الجزاء 

  : وسلم علیهاهللا  صلىوأیضًا قوله 

 )ةمة فاقتلوه واقتلوا البهیمبهی علىذات محرم فاقتلوه ، ومن وقع  على( من وقع 

مر و جوابه فعل األاضیًا ، ( اقتلوه ) والشاهد فیه ( وقع ) فعل الشرط م.  )١(

  . )٢(شرط على) أیضًا أمر وهو عطف شرط (اقتلوا

السنن ، وقد  فينماذج  له أما بالنسبة للمضارع مع فعل األمر فلم ترد  

وجملة اسمیة ،  نوعین من الجمل ( ماضٍ  علىوردت جمل دخلت فیها ( من ) 

  مضارع وجملة أسمیة ) نحو و 

  / ماضي ... جملة اسمیة :  ١

  وسلم :  علیهاهللا  صلىاهللا قال رسول 

   )٣( تاه )فمن ا علىبفتیا غیر ثبت فإنما اثمه  من أفتى( 

) تاه من اف علىة االسمیة ( فإنما اثمه ) وجوابه الجمل الشاهد فعل الشرط ( أفتى

  وسلم  علیهوقال صلى اهللا الشرط بجملة الشرط . وقد دخلت الفاء لربط جواب

  )٤(قائمًا فهو أفضل )  صلى( من 

  ونحوه قوله صلى اهللا علیه وسلم :.... هو أفضل )  صلى( 

( .. وٕانَّ اهللا إذا أحب قومًا ابتالهم ، فمن رضي فله الرضا ومن سِخط فله 

  .)٥(السَّخط ) 

                                                
  ن أتى ذات محرم ومن أتى بهیمة.باب م –كتاب الحدود  – ٤٣٥نن / الس )١

  

  لم یرد سوى هذین المثالیین على الماضى واألمر في السنن . )٢
  

  باب اجتناب الرأي والقیاس . –المقدمة  – ١٩نن / الس )٣
  

  باب صالة القاعد على النصف من صالة القائم –كتاب أقامة الصالة والسنة فیها  - ١/٣٨٨نن الس )٤
  

  الفتن ـ باب الصبر على البالء .ـ كتاب  ٦٨٥السنن / )٥
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والشاهد فیه دخول من على الماضي كفعًال للشرط والجملة االسمیة في   

  السخط ) . جوابه : ( فمن رضي .. فله الرضا ) ، ( ومن سخط .. فله

  . )١(النحو اهذ علىوردت عدد من النماذج 

جملة المضارع والجملة االسمیة فقد قل عن سابقه  علىأما دخول ( من )   

  كما في : 

   )٢(). فمن لم یفعل فهي خداجوسلم : ( صالة اللیل مثني  علیهاهللا  صلىقال 

ة اسمیة في ل ) في فعل الشرط و ( هي خداج ) جملعوالشاهد فیه المضارع ( یف

   محل جزم جواب الشرط .

  وسلم : علیهاهللا  صلىقوله  هونحو 

   )٣( ( من لم یدع قول الزور ،  فال حاجة هللا في أن یدع طعامه وشرابه )  

  . )٤( الشاهد فیه ( یدع ... فال حاجة  ) وقد ورد مثال واحد من هذا النمط

من یحییني أحییه ، ن (إویذهب الجزاء بمن إذا دخلت كان وأن فأعملتا نحو : 

  :  تعالى وكان من یحییني أحییه ، ومنه قوله

) َْ َو َِ ُتَُ  َََ ُ ن ُْ ُِت َرَ َ ُم٥() إ (  

  : )٦(وقد  وردت في الشعر في بیت األعشي

   انٍ ــسَّ حَ  تَ نْ ي بِ ي بنِ ــفِ  المَ  نْ مَ  نَّ إ

   وبِ ــــطُ ي الخَ ــه فِ ـــصِ وأعْ  هُ مْ لُ أ               
                                                

  كمثال). -٤٥-٤٤-١٨-١٦موضع) منها في الصفحات ( ٤٠وردت في ( )١
  

باب ما جـاء فـي صـالة اللیـل والنهـار ،مثنـى  مثنـى  –كتاب أقامة الصالة والسنة فیها  – ٢٢٢نن / الس )٢

.  
  

  باب ما جاء  في الغیبة والرفث للصائم . –كتاب الصیام  – ٢٨٣السنن / )٣
  

  باب فضل النفقة في سبیل اهللا تعالى. –كتاب الجهاد  – ٤٧ص  –ورد المثال المشابه لسابقه  )٤
  

 .٧٤طه:  )٥

  .٢/٤٦٣الخزانة  ،تحقیق فوزي عطوي ، الشركة اللبنانیة للكتاب ٢١٩دیوان األعشى / )٦
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) وأري إنه نما جازي حیث أضمر الهاء وأراد (فزعم الخلیل أنه إ(سیبویه :  وقال

الصواب ألن الكالم ال یخلو من غرابة من دون  إلىأن زعم الخلیل أقرب 

  .)١( )واهللا أعلم  –ضمار اإل

  

  

  :  )٢(لها سبعة مواضع

  اإلبهام  علىوما دالة  وقیل في داللتها( منها أن تكون شرطیة

فتارة اسم وأخري حرف ،  ظفعم) وهي اسم عند بعض النحاة وتشترك في اللتو 

أن انجزام الفعل بعدها یكون بتقدیر ( إن ) وال یكون  إلىوذهب من اعتبرها اسمًا 

   )٣(سماءباالسم ألننا لم نجد اسمًا عامًال في فعل وٕانما تعمل األفعال في األ

وهذه األداة تحتفظ بثنائیة الشرط والظرف وهو ما اسماه النحاة بالزمانیة 

  :  تعالىیر الزمانیة ومن ذلك قوله وغ

)اََا َِِْا َِ ََْ َِا إ َُِِر ََِو ِا َِ ٌَْ َُِِْ ُنَ َْ َ 

 اَُْاَُِا ُِ َا نإ ُْ اَُِْ ْ ()العهد  علىأي فما استقاموا لكم  )٤

  . )٥(فاستقیموا لهم مدة استقامتهم لكم

  : تعالىغیر الزمان قوله  علىوما دل 

َها َأْو ِمْثِلَها َأملَْ تَـ  خَما نَنسَ (   ) ٦() ْعَلْم أَنَّ الّلَه َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها نَْأِت ِخبَْريٍ مِّنـْ
                                                

  ٣/٧٢الكتاب  )١
  

  ٥٣حروف المعانى / )٢
  

  .  ١/٢٩٦المغنى  -٣٧٧الرصف / – ٤/٥شرح المفصل  – ٤/١٨٦٣االرتشاف  )٣
  

 .٧التوبة:)  ٤

  ١/٣٠٢المغنى  – ٢/١٧٩الكشاف  )٥
  

 .١٠٦البقرة:)  ٦
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  : أي شئ ننسخ من اآلیات فهو مفرد وقع موقع الجمع . معنىوال  

  وهي كبقیة أدوات الشرط ال تكون إال في المستقبل .

ما ال یعقل  علىتا للداللة ضعأنها ومهما قد و  : (بن هشام في الشذوراوذكر 

  :   تعالىله ومنه قو  )١()الشرط معنىضمن 

)َ ََو َا ِ اَلَِ َق َوُ َو ََر  َا ِ َضَ َ ٌتَْ ٌُْأ َا ُا َُْْ َْ ِْ اَ

ا ِْوأ َ نى َواَاِد اا ََْ ن ُدواوََِبَوَ ()وسلم : علیهونحوه قوله صلى اهللا ،   )٢  

نتهوا)اه وما نهیتكم عنه فو ذـ(( ما أمرتكم به فخ
 )٣(

وأیضًا في حدیثه صلى اهللا ،  

  . )٤( ما أدرك من میراث لم یقسم ، فله نصیبه )علیه وسلم : ( 

 والشاهد فیه ( أدرك )  و ( قله نصیبه ) فاألول فعل ماضي في محل جزم      

  والجملة االسمیة في جواب الشرط في محل جزم .

( ما كان من میراث قِسم في الجاهلیة فهو على قسیمة الجاهلیة وما كان   

   . )٥(الم ) ـة اإلسـى قسمـمن میراث أدركه اإلسالم فهو عل

والشاهد دخلوها على فصلین األول (أمرتكم) فعال الشرط والثاني (نهیتكم) جوابًا له 

والثانیة أیضًا دخلت على فعلین األول شرطًا (نهیتكم) والثاني جوابًا  والواو عاطف

  :  تعالىقوله له فانتهوا والعطف هنا عطف جمل ، و 

                                                
، المؤلــف محمـد محـي عبدالحمیــد  ٧٦١البـن هشــام األنصـاري المصـري ، ت : – ٣٣٥شـذور الـذهب / )١

  ، بدون تاریخ.
  

 .١٩٧البقرة:)  ٢

 اهللا عليه وسلم .  باب اتباع سنة رسول اهللا صلى –المقدمة – ١/٣السنن)  ٣

  كتاب الفرائض ـ باب في ادعاء الولد . ٤٦٧السنن / )٤
  

  كتاب الفرائض ـ باب قسمة المواریث . ٨٦٨السنن / )٥
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)ٌِ اٌبََ َُْو َوةَِ ِْرَْأ ََو َِْْ ََو ِْ َ ُا َََ  ()١ (
 ندرتو  

ن ابن ماجه ) في سنالنماذج لـ (ما
)٢(

  

  

لكن  أهي بسیطة أم مركبة ؟ أهي اسم أم حرف ؟اختلف النحاة حولها :   

  . )٣(أنها للجزاء علىجماعهم إكان 

) ما فقال : هي ما أدخلت معها ( ماوسألت الخلیل عن مه(قال سبیویه:   

ا آتك ... ولكنهم استقبحوا أن یكررو نى لغوا بمنزلتها مع حتى إذا قلت متى ما تأت

  .  )٤()لفظًا واحدًا فیقولوا ما ما فأ بدلوا الهاء من األلف التي في األولي

ها بإذما أراد سیبویه أن شبیهوبت ،ا ما إلیهذ ضم إوقد یجوز أن یكون مه ك

  الجزاء بالكلمة كلها ال بالجزء منها خاصة .

  اسكت  معنىأنها مركبة من ( مه ) ب إلىوقد ذهب البعض 

وا وقد تستعمل ( مه ) مع ( من ) التي هي شرط فیقال و( ما ) الشرطیة قال

  . )٥(مهمن

خر في التعریف فذكر ( أنها ما المضمنة آاتجاه  إلىلزمخشري اوقد ذهب 

   )٦(اًال لتكریر المتجانسیناء .. إال أن األلف قلبت هاء استثقالجز  معنى

                                                
 .٧الحشر:)  ١

 . ٩٤١،  ٦وقد وردت في الصفحات )  ٢

  ٤/٨/٧/٤٢شرح المفصل  )٣
  

  ٦٠-٣/٥٩الكتاب  )٤
  

   ٤/١٨٦٣االرتشاف  )٥
  

تحقیـــق ودراســـة د.  ١/٣٢٢شـــرح ألفیـــة ابـــن معطـــى  ٢٠ف المعـــانى /حـــرو  – ١٠٧-٢/١٠٦الكشـــاف  )٦

  علي موسي الشوملي ، الناشر مكتبة الخانجي
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 علىما یدل  )١() ََََْمَ َِ  َمَُِِِْ  َُْواِ ِِ ََِ ََْ  آٍَ (اآلیة الكریمة وفي 

  . معنىاللفظ وال علىا ( به ، بها ) حمًال علیهأنها اسم إذ عاد الضمیر 

ا من الجملة ضمیر علیههیلي أنها حرف إذا لم یعد وقد رأي البعض ومنهم الس

  قول زهیر :بواستدل 

  

   ةٍ قَ یْ لِ خَ  نْ مِ  ئٍ ر ــأمْ  دَ نْ عِ  نْ كُ ا تَ مَ هْ ومَ   

   )٢(مِ لَ عْ تُ  اسِ النَّ  ىلَ عَ  يَ فَ خَ ها تَ ـــالَ ولو خَ         

  ( إن ) . معنىیرون أنها ب آخرونوتبعه في ذلك 

ودلیل ذلك أنها ال محل لها . وهناك من رأي أنها في اآلیة ظرف زمان وهذا ما 

مات التي د الكلاأنكره الزمخشري ووصفه باإللحاد في قوله ( وهذه الكلمة في عد

یحرفها من ال ید له في علم العربیة فیضعها في غیر موضعها ویحسب مهما 

متى ما ، ویقول مهما جئتني أعطیتك ، وهذا من وضعه ولیس من كالم  معنىب

  واضع العربیة في شئ ، ثم یذهب فیفسر: 

الوقت فیلحد في آیات اهللا وهو ال یشعر وهذا  معنىمهما تأتنا به من آیة ب  

  . )٣(ب الجثو بین یدي الناظر في كتاب سبیویهجمما یو  وأمثاله

ما إوألفها  علىوزن ( ف علىها أنبن هشام وبعض النحاة و اقال ببساطتها   

ذا من باب ( سلس ) أو ( ـه علىوزال التنوین للبناء فهي  یث وأما لإللحاقللتأن

  . )٤( سلمي ) واهللا أعلم

                                                

 .١٣٢)  األعراف:١

-هــــ ١٣٨٤دار بیــروت للطباعــة  –دار صـــادر للطباعــة والنشــر  – ٣٢ســلمى / ين أبــبــدیــوان زهیــر  )٢

  م، وفیه (وان خالها).١٩٦٤
  

  .٣/٣٣انه أعرب القرآن وبی – ٢/١٠٧الكشاف  )٣
  

  ٥٥١الجنى الدانى / – ١/٣٣١المغنى  )٤
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وأنها  اعلیهسم لعودة ( الضمیر من أنها ا يما یراه الزمخشر  ةري الباحثوت  

  مركبة من ( ما ) للجزاء و ( ما ) الزائدة .

  وردت في السنن في موضع واحد سبق ذكره.  

  

  

  

  يّّأ

بعض النحاة أنها أربعة بینما  یرىتكون مركبة مع ( ما ) وأوحهها مختلفة ،   

  : )١(أضاف بعضهم وجهًا خامسًا وهي

  استفهامًا نحو أي الرجال أبوك . .١

 الحسني ) األسماءا ما تدعو فله ء نحو ( أیّ جزا .٢

 ِ ََ ُ ( : تعالىویه نحو قوله یبخبرًا وهي موصولة عند ابن هشام وس

ِِّ َْا َ َأ ُْأ ٍَِ ()٢ (  

بن هشام ارجل وهي ما ذكرت عند  مدحًا وتعجبًا نحو : زید رجل أيُّ  .٣

 الكمال والوصف . علىدالة ویه یبوس

نداء ما فیه  إلىخامسة وصلة وأضاف أبن هشام في المغني أن تكون ال

  . )٣( ) ) نحو ( یا أیها الرجل(أل

   علىوهي اسم معرب ال یستخدم إال مضافًا فتكون أي مرفوعة   

                                                
  .٤٢٢-١/٣٦٣،  الكتاب ٧٨-١/٧٧،  المغنى  ٦٢حروف المعانى / )١

  

 .٦٩مرمي:  )٢(

  ٧٩-١/٧٨المغنى  )٣
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د المضاف سمنصوبة بما بعدها وتكون مجرورة و ( ما ) سادة م ىاالبتداء وأخر 

  . )١(ئدةأو زا إلیه

وردت أي في السنة مركبة مع ( ما ) في عدة مواضع واختلفت جملتي   

 علىجواب معها من حیث نوع الفعل ، لم توجد أمثلة في السنن لالشرط وا

  المضارع .

  / ماضي ... ماضي :  ١

  وسلم : علیهاهللا  صلىقال رسول اهللا 

  )٢(ما أمراة ماتت ، وزوجها عنها راض ، دخلت الجنة ) ( أیّ 

  الشاهد فیه ( ماتت ... دخلت ) 

ه ، أحتجب اهللا منه یوم القیامة ما رجل أنكر ولده ، وقد عرف( وأیّ  وقوله أیضًا :

   )٣( رؤوس اإلشهاد ) علىه حضفو 

 علىه ) من باب العطف فضحالشاهد فیه  ( أنكر ... احتجب ) وكذلك ( 

  جواب الشرط .

  :وعلى الصورة نفسها قوله صلى اهللا علیه وسلم 

فالشاهد فیه الفعل  .)٤(( أیُّما رجل باع بیعأ من رجلین فهو لألول منهما ) 

( باع ) في جملة الشرط والجملة االسمیة ( فهو لألول منهما ) في جملة جواب 

  الشرط .

  / ماضي ... مضارع :  ٢

  وسلم : علیهاهللا  صلىقال 

                                                
  .٤٥-٧/٤٤/ ١٢٢-٤/١٢١،  ١٣٣ – ٢/١٣١شرح المفصل / )١

  

  باب حق الزوج على المراة –كتاب النكاح  – ٣١١نن / الس )٢
  

  باب من أنكر ولده  –كتاب النكاح  -٤٦٦ نن /الس )٣
  

  ـ كتاب األحكام ـ باب الحاكم یجتهد فیصیب الحق . ٣٨٨السنن / )٤
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بة فلیتعز بمصیبته ما أحد من الناس أو المؤمنین أصیب بمصی( یا أیها الناس أیّ 

  .( أصیب ... فلیتعز ) وشاهدنا فیه الفعالن :  )١(بي ) 

  وسلم : علیهاهللا  صلىومنه كذلك قوله 

  )٢(المسجد ، لم تقبل لها صالة حتى تغتسل ) إلىة تطیبت ثم خرجت أمر اما ( أیّ 

) الشواهد ویمكن اعتبار ( ثم خرجت ( تطیبت ... ثم خرجت  .. لم تقبل ) هي

  ( تطیبت ) . الشرط وفي هذا الموضع یكون الجواب لألول علىعطف 

  وسلم :  علیهاهللا  صلى/ مضارع ... ماضي : قال  ٤

   )٣( ما رجل یدین دینًا ، وهو مجمع أال یوفیه لقي اهللا سارقًا )أیّ ( 

  . وشاهدنا فیه ( یدین ... لقي ) األول مضارع والثاني ماضٍ 

لمضارع أو الماضي في الشرط والجملة تباینت بقیة األمثلة في السنن بین ا

  االسمیة في الجزاء .

  وسلم :  علیهاهللا  صلىقال 

   )٤( ( أیما أمرئ مات وعنده مال أمرئ بعینه .. فهو أسوة للغرماء )

الشاهد فیه ( مات ... فهو أسوة للغرماء ) الفعل الماضي في جملة الشرط 

فلم یرد مع الجملة االسمیة  والجملة االسمیة في جوابه .أما في صورة المضارع

  وسلم :  علیهاهللا  صلىسوي مثال واحد وهو في قوله 

  )٥(ة لم ینكحها الولي ، فنكاحها باطل ) أمر اما ( أیّ 

  الشاهد في الحدیث ( ینكحها ... نكاحها باطل ) 
                                                

  باب ما جاء في الصبر على المصیبة –كتاب الجنائز  – ٢٦٨نن / الس )١
  

  باب فتنة النساء  –كتاب الفتنة  – ٦٧٩نن / الس )٢
  

  ان دینًا لم ینو قضاءه.باب من أد –كتاب الصدقات  – ٤٠٥نن / الس )٣
  

باب من وجد متاعة بعینه عنـد رجـل قـد أفلـس ووقـد ردت فـي السـنن  –كتاب األحكام  – ٣٩٦السنن /  )٤

  ، ولم ترد أمثلة لبقبة الصور. ٤٢٩،  ٤٢٦،  ٣٦٨،  ٣٢٧أربعة أمثلة بهذا الصفحات ، 
  

  باب النكاح إال بولى . –كتاب النكاح  – ٣١٦السنن /  )٥
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اسم مرادف للوسط  ،اسم شرط  ،لها خمسة أوجه : اسم استفهام عن الزمن   

  . )١( ( من ) معنىفي ) وحرف ب ( معنىوحرف ب ،

  :  )٢(الهزلي  ذؤیب ىنحو قول أب 

  ( الطویل ) 

           

  عتْ فَ رَ تَ  مَّ ـــثُ  رِ ــحْ البَ  اءِ مَ بِ  نَ بْ رِ شَ 

  جُ ــیْ ثِ نَ  نَّ لهُ  ـرٌ ضْ خُ  ـجٍ جَ ى لُ ـَـ تمَ                                  

( من ) كثر  عنىمج ) بمتى باعتبار أنها حرف جر بجوالشاهد فیه جر ( ل

أنها تكون في بعض  علىواإلجماع  االستفهام بها عن الزمان نحو متى تخرج ؟ 

ن یعلوتجزم ف –حاالت للجزاء وأنها اسم من الظروف نحو متى تزرني أكرمك ال

  األول منهما فعل الشرط .

  والثاني جزاء كقول الشاعر : ( الطویل )

  ا نَ ارِ یَ دِ  يِ ــنا فِ مم بِ لْ ا ، تُ نَ أتِ تَ  تىَ مَ 

  )٣(ا جَ أجَ ًا تَ ارَ نَ و ًال زـْ ـًا جَ بَ طَ حَ  دْ ــجِ تَ         

                                                

  ٤٦٨، الجنى الدانى / ١/٣٢٤، ألفیة ابن معطى  ١/٣٤٤المغنى  )١
  

یـدعو ـ  ١٩٦٨، طبعـة دار صـادر للطباعـة والنشـر   ٩٢في دیوانـه صـفحة ذؤیب الهزلى ألبي البیت   )٢

 ٢/٣٢، الــدرر اللوامــع  ٣/١٩٣، الخزنــة  ٣٣٥، ١١١، ١/١٠٥مــرأة تــدعى أم عمــرو فــي المغنــى فیــه ال

  .٢٠١موس المحیط باب الجیم فصل النون مادة نثج /سریع بصوت ، القا والتثیج : مرٌّ 
  

، الجنـــى الـــداني  ١٩٧، كتـــاب الجمـــل فـــي النحـــو / ٩٩-٩/٩٠البیـــت لعبـــد اهللا ... فـــي خزانـــة األدب  )٣

بـــاب الـــالم فصـــل  – ٨٩٩، الجـــزل فـــي القـــاموس المحـــیط:  الغلـــیظ العظـــیم ، ص ٣/٨٦، الكتـــاب  ٦١٢/

، كتــاب الجمــل فــي النحـــو  ٢/٢٧٣، معــانى القـــرآن  ٦٠٩/الجــیم مــادة (جــزل) كشــف المشـــكل فــي النحــو 

  .   ٣٦٦، المقتضب / ١٩٨/
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خر آجد ) كما یوجد شاهد تن ( تأتنا ... یعلوالشاهد فیه جزم ( متى ) الشرطیة للف

  في ( تلمم بنا .. ) 

  :  ةطیئحالوقول 

   هِ نارِ  ءِ وْ ـضَ  ىإلَ و شُ عْ ه تَ تِ أْ تى تَ مَ 

  )١( دِ قِ وْ مَ  رُ یْ ها خَ دَ ــنْ عِ  ارٍ نَ  رَ یْ خَ  دْ جِ تَ         

غیر بصر ثابت فتهتدي  علىوالشاهد فیه ( تأته ... تجد ) ، تعشو أي تجئ 

بناره یقال عشا یعشو إذا استدل ببصر ضعیف ، وقد عشي یعشي إذا صار 

  أعشي .

متى نحو قول  إلىالعدید من أدوات الشرط تضم  إلى( ما )  مَّ ضَ تُ وكما   

  الطویل ) ( الشاعر : 

   ارهُ جَ ي وَ نَّ الغِ  اُس النَّ  ىرَ یَ ا ى مَ تَ مَ 

   )٢(دٌ یْ لِ جَ وَ  زٌ ــــاجِ وا عَ ولُ قُ یَ  رٌ ـْـ قیفِ              

متى لكنها لم تكفها عن  علىزائدة الشاهد فیه ( متى ما ) إذا دخلت ( ما ) ال

  .. یقولوا ) . یرىن ( یعلالعمل فصارتا ككلمة واحدة فجزمت ( متى ) الف

شاهد :  (  ادة العبسي لنا ـًا الربیع بن زیبن شداد متوعد وكذلك في بیت عنترة

  الوافر ) 

  )٣(ا ـــارَ طَ تَ سْ تُ و  تیكَ لَ أَ  ـفُ انِ وَ رَ     فُ جُ رْ تَ  دینِ رْ ــي فَ نِ لقَ ا تَ ـمَ  تىَ مَ 

                                                

 –بیـــروت  –سلســـلة إعـــالم الفكـــر ، دار الفكـــر العربـــي  –، جمعـــه أســـعد زبیـــان  ٦٥طیئـــة /حدیـــوان ال )١

  مطابع یوسف بیقالن.
  

ر الكتــب دا، ٢/١١٧وفــي الخصــائص ، ع لرجــل مــن بنــى مریــ ١/٥٦٣خزانــة القائــل فیــه خــالف فــي ال )٢

للمعلـــوط بـــن بـــدر التشـــریعى ویـــروى لســـوید بـــن  م،١٩٥٦،  ١المصـــریة ، تحقیـــق محمـــد علـــي النجـــار ، ط

  منسوب لعبد الرحمن بن حسان.  ٤/١٠٥شرح المفصل  وفيحذاف ،
  

ـــ )٣ مـــادة (رنـــف) وبـــال نســـبة فـــي أســـرار العربیـــة ٩/١٢٧مـــادة طیـــر  ٤/٥١٣ان ـ، اللســـ ٣٤/ رةـدیـــوان عنت

  .٤/٢٩٧، الخزانة  ٢/١٩٦ع ، الدرر اللوام ١٩١/
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( متى ) الشرطیة، روانف : جمع رانفة بالنون وهي  إلىوالشاهد فیه زیادة ( ما ) 

لكنها روایة غیر معروفة  معنىة القائم وقیل روادف : جمع رادف بنفس الیلاأسفل 

.  

لم تجد الباحثة في السنن أمثلة لـ ( متى ) واكتفت بالشواهد الشعریة في   

  ذلك .

  

  
  نّأ

   )١() َُْل أَن َُْ اََِِ( تعالىمتى نحو قوله  معنىأكثر ما تأتي استفهامًا ب  

هل العربیة والمجازاة بها قلیل . قال بعض أ )٢() َن َََُْْمَ  اَِ أَ(و 

 الواواء الثانیة من أي وهمزة أو للتخفیف فاجتمعت یلاحذفت أصلها ( أي أو ان ) 

 فأصبحتاء األولي یلافي  وأدغمتاء وكانت األولي ساكنة فقلبت الواو یاء یلاو 

  . )٣(كلمة واحدة

مثل ( متى ) وتستعمل في األزمنة التي وعن داللتها أنها لتعمیم األوقات   

نحو : أن تقم أقم معك ونحوه قول  )٤(تقع فیها األمور العظام أي ظرف زمان

  القائل ( الطویل ) : 

   رةٍ فْ قَ بِ  تْ ـَـ كان اءُ مَ دْ األَ  إذا النعجةُ 

  )١( لِ زِ نْ تَ  حُ یْ ا الرِّ هَ بِ  لْ دِ عْ ما تَ  انَ فأیَّ                        

                                                

 .٦القيامة:)  ١(

 .٤٢النازعات:)  ٢(

البــن فــارس أبـو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن  ١٤٢الصـاحبى فــي فقــه اللغــة وســنن العربیـة فــي كالمهــا / )٣

م. شــرح بــن معطــى ١٩٦٤زكریــا ، تحقیــق مصــطفي الشــویمي ، بیــروت مؤسســة بــدران للطباعــة والنشــر /

١/٣٢٥.  
  

  .٣٣٥، الشذور / ٢٨٨، شرح المكودي / ٤/١٨٦٥االرتشاف  )٤
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الفعل ( تعدل ) فعًال للشرط و ( تنزل ) جوابًا له وهنالك شاهد الشاهد فیه جزم 

للتوكید وقد وردت بدونها في مواضع أخري نحو  )انأیّ (ة ( ما ) بعد هو زیادأخر 

  قول القائل : 

  )٢( ان نؤمنك .... )یّ أ( 

  ان ) في سنن ابن ماجه .یّ أوال شواهد لـ ( 

  

أ  

عن المكان ویتمحض للشرط حسب السیاق وقد اسم استفهام یستفهم به   

وكثیرًا ما دخلت  )٣( ) علیهذكر المبرد ( أنها إنما سؤال عن المكان ال یقع إال 

  الجزاء :  معنىا ( ما ) زیادة وال تكون ضروریة الستقامة علیه

الجهات الست وكل مكان  علىیقع ، األمكنة مبهم  أسماء( وأما أین فاسم من 

الجزاء فیقال : أین تكن  إلىك ، أین زید ، وتنقل تفیقال أین بی یستفهم بها عنه

ن تكن في مكان كذا أكن فیه واألكثر في استعمالها أن تكون إأكن والمراد 

أَ ََُْماُْ رُ اَُْت َوِ ُْ ْ ( تعالىا ( ما ) نحو قوله إلیهة مضموم

ُ نٍة َوإََ وجُُ  ْ كِِ ِْ ِهَِ اَ ََ ُُِْْ نَوإ ِا ِِ ِْ ِهَِ اَ َََ ُِْْ ِا ِِ ْ

َِ َنَُ ُدوَنَ  ْء اَُِ َ ()٥()یر فیهایس ذلك فیها بالزم بل أنت مخول )٤( .  

                                                                                                                                                  
، ولــه روایــة أخــرى (فاّیــان مــا تعــدل بــه الــدلو تنــزل)  ١/٣٢٤مجهــول القائــل فــي شــرح ألفیــه ابــن معطــى  )١

، أعـراب القـرآن  ٨٨، بـال نسـبة فـي قطـر النـدى /٣/٢١٠وقیـل بائـت ، الـدرر اللوامـع وفیـه البـن أبـى عائـذ 

  ٣/٨٦بیانه 
  

  ٧٠ص : سبق تخریج الشاهد /  )٢
  

  ٣٤، حروف المعانى / ٢/٥٣المقتضب  )٣
  

 .٧٨النساء:  )٤(

  ٨/١٥٦شرح المفصل  )٥
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  همام السلولي : يونحو ذلك قول أب

  )١(يالقِ ا للتَّ وهَ حَ نَ  َس یْ العِ  فُ رِ صْ نَ   ا نَ دْ جِ تَ  اةَ دَ ا العُ نَ بِ  بْ رِ ضْ تَ  أینَ 

تضرب ... نصرف ) وقد  ن (یعلوالشاهد فیه المجازاة بأین الظرفیة وقد جزمت الف

اَُْب َُ ََْاَ  َوِِ اَُْق َو( : تعالىا نحو قوله إلیه( ما )  أسلفنایضاف كما 

ٌَِ ٌَِوا َا نإ ِا ُْ٢() َو (  

  ونحوه قول الشاعر  : ( الرمل )

  )٣(ا نمللهْ میِّ أینما الریح تُ                  في حائرٍ  نابتةٌ  وصعدةٌ 

 ) والشاعر ن ( تمیلها .. تملیعل( أین ) فجزمت ف إلىوالشاهد فیه زیادة ( ما ) 

حائر ألن ذلك أنعم لها وأشد  في اة وجعلهافیه یشبه امرأة بالصعدة وهي القن

ماؤه وال  األرض یستقر فیها السیل فیستدیر ة فيالحائر : القرار لتثنیها الریح و 

  ذلك  علىوال أمثلة في السنن   یجري قدمًا .

 إذ  

 )لجزاء بشرط أن تقترن بها (ماوا ( إذ ) حرف عند سیبویه في باب الشرط  

إن وفي المغني أن تكون اسمًا للزمن الماضي مضافة  معنى. وقیل حرف ب )٤(

أبدًا للجملة . نحو قمت إذ قام عمر . وقیل حقها أن تكون في كل موضع حرفًا إذ 

                                                
  .٧/٤٥العداة جمع عاد كقاٍض وقضاة والعیس البیض من اإلبل ، شرح المفصل  ٣/٥٨الكتاب  )١

  

 .١١٥البقرة:  )٢

االنصــاف  ، بــال نسـبة فـي ١/١١٣، الكتـاب  ١/٤٩٦منسـوب إلـى كلـب بــن جعیـل فـي شــرح ابـن عقیـل  )٣

  .٩/١٠، شرح المفصل  ٢/٦١٨
  

   ٤٧٢، الجنى الدانى / ١/٤٣٢الكتاب  )٤
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هي متوغلة في البناء ال تخرج عنه أصًال وهذا شئ حقه في الحروف وهو أصل 

  . )١(حین بمعنىمیتها ألنها سإفیها ولكن حكم ب

ا ال یخرجها علیهورأي المبرد أنها اسم كما كانت قبل النقل ، ألن دخول ما   

  عن حقیقتها .

یجوز أن  الشيءالمستقبل ، فلتركبها مع ( ما ) ألن  علىوأما داللتها   

ن كباقي یعل. وهي تجزم ف )٢(فرادیحصل له بالتركیب حكم ال یكون في حالة اإل

  ا نحو قول الشاعر :علیهشرط بدخول ( ما ) أدوات ال

  )٣(ُس لِ جْ المَ  أنَّ مَ ا اطْ إذَ  كَ یْ لعَ قًا حَ    هُ لَ  قلْ فُ  ولِ سُ الرَّ  لىعَ  تَ یْ ا أتَ إذ مَ 

والماضي في محل  للفعل المضارعوالشاهد فیه الجزم بإذ متصلة بـ ( ما )  

  ن الشرطیة .إجزم حكمها في ذلك حكم 

ب لتوفر خواص الحرف فیها لبنائها وطلبها رأي سیبویه بحرفیتها هو الصائ

  الفعل وتأثیرها فیه واختصاصها به .

  ومنه قول الشاعر في راقصة :

   ةً ابَ بَ ي صَ رَ ــكَ سَ  تُ لْ قُ  تْ نَ غما تَ  إذَ 

   )٤(امِ دَ ــمَ  امَ كَ تِ احْ  ناَ لْ قُ  تْ صَ قَ رَ  وٕانْ           

  لم ترد أمثلة لها في سنن أبن ماجه .

  

  

  

                                                
  ٦٣، حروف المعانى / ١/٨٤المغنى  )١

  

  .٣٢٦-١/٣٢٥، شرح ألفیه ابن معطى  ٢/٤٠المقتضب  )٢
  

  شرح بن عقیل .  )٣
  

  ٤/٢٥٣للشاعر المناوى في أعراب القرآن وبیانه  )٤
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بة من ( حیث و ما ) وحیث بإجماع النحاة ظرف مكان مبهم یقع أداة مرك  

وقد بین  )١( )للشرط البد من اقترانه بما ضالجهات الست ، ولكي یتمح على

جملة بعدها توضحها وتبینها فلما  إلىمبهمة تفتقر (النحاة أن سبب ذلك أن حیث 

ما ) كما الزموا إنما  زمهم أبهامها واسقاط ما یوضحها فالزموها (لرأوا المجازاة بها 

أبطال مذهبها األول فجعلوا ( حیثما  على( ما ) داللة وا لزوم وكأنما وربما ، وجعل

إذا ركبا  ( شیئینواألصل اللغوي المبدئي في ذلك أن ال )٢() بمنزلة أین في الجزاء

ما لكل واحد منهما  ویخرجان عن حكم اً ثالث معنىقد یحدث لهما بالجمع والتركیب 

  )٣( ) مفرد عنىم إلى

َواُ َِاَََْْ ََِِ رَُْ ْ ُُ  (ومن العرب من یعرب حیث في اآلیة   

  واهللا أعلم . –الكسر  علىتحتمل اإلعراب والبناء ) ٤() َُْ َن

  وسلم : علیهاهللا  صلىقال رسول اهللا 

  )٥( ( حیثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار )

فعًال للشرط والثاني جوابًا ن ( مر ... بشر ) األول یعلوالشاهد فیه جزم حیثما للف

  ا فتمحضت للشرط علیهوقد عملت هذا العمل بعد دخول ( ما ) الكافة  له

  . ونحو ذلك قول الشاعر :  )٦(وقد ذكر بعض النحاة أنها قد ترد للزمان
                                                

  .٤/١٨٦٦، االرتشاف  ٦/، حروف المعانى  ١/٣٤٩المقتضب  )١
  

ى ، د. محمـد دالسـالم المسـ د. عبـد ١١٤، الشرط في القـرآن / ١/١٣٣، المغنى  ٧/٤٦شرح المفصل  )٢

الهــادي الطرابلســي ، الـــدار العربیــة للكتــب العربیـــة ، لیبیــا ، تــونس ، عــن مجلـــة مجمــع اللغــة العربیـــة  عبــد

  بدون تاریخ.
  

  ٨/١٥٥فصل ، شرح الم ١/٣٢٦شرح ألفیه ابن معطى  )٣
  

 .١٨٢)  األعراف:٤
  باب ما جاء في زیارة قبور المشركین –كتاب الجنائز  – ٢٦٣نن / الس )٥

  

  ١٣٣-١/١٣٢المغنى  )٦
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   اهللاُ  كَ لَ  رْ دَّ ـقَ یُ  مْ تقِ سْ ما تَ نحی

  )١( انِ ــمَ زْ األَ  رِ ابِ ي غَ ــًا فِ احَ جَ نَ         

 علیهاهللا  صلىن ( تستقم ... یقدر ) وقال رسول اهللا یعلوالشاهد فیه جزم حیثما للف

  وسلم عن الحكمة : 

  

   )٢( ( .... حیثما وجدها فهو أحق بها )

 االسمیةللشرط والجملة كفعل  الفعل الماضي محالً ما یثوالشاهد فیه : جزمت ح

 علىودخلت الفاء لربط الجواب بالشرط وداللتها هنا ، لشرط اجواب كحًال أیضًا م

   )٣(ن. ورد في السنن مثاال ةواضحالمكان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                  
  

  ٧١٣- ١/٤٩٧،  شرح ابن عقیل  ١/١٣٩١غیر منسوب ألحد في شرح شواهد المغنى  )١
  

  باب الحكمة –كتاب الزهد  – ٧١٣نن / الس )٢
  

  ٢٦٣-١٣٣نن / الس )٣
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ّأم  

، وبذلك یكون أصلها لالستفهام وهي في  )١(كیف وأین معنىتكون في   

 تعالىه مضمونها ذات داللة ظرفیة مكانیة ویجازي بها أحیانًا . وفي االستفهام قول

 :  

)  َز ََْ َََد َ َز ََو ََ ََم َََمَوأ ََ لُِ ََر ََ ََاَب َوَِْا 

إن ِا ِِ ِْ َُ ْ اََ ِ مأ ََُْ َ َل ْزر ََِ ٍبَِ َِْ ُءََ َ ُزُقَْ َ٢() ا(   

  تأویله : من أین لك هذا ؟ أما الجزاء فیبدو جلیًا في قول لبید :

ِمَُؤَْ ٌْث  (:  تعالىو قوله حكیف فن معنىأما ب، )٣() فأصبحت أني تأتها ( 

م اَُو ُِْْ مأ ََْْ اُ َُِِْْا َُه َو مأ اَُْوا َا اَوا ِْ 

  كیف شئتم .أي ) ٤()

) فأین لك هذا یقصر  ( أین) علىیزید  معنى )أني(وقد ذكر أبو حیان ( أن في 

: من أین لك هذا فهو بمعناه مع حرف الجزاء ،  معنىعن أني لك هذا ، ألن ال

فد ی، لم   )٥(غیر ذلك ال تري أنها أجابت ( هو من عند اهللا ) ولو قالت هو أ

) أني ) . وهذا رأي صائب حیث (أني، وجواب أین لك هذا غیر جواب (  معنىال

 –الظرفیة المكانیة فقط . واهللا أعلم  علىالكیفیة مطلقًا بینما تدل أین  علىتدل 

   وقد فرق الكمیت بینهما في قوله( الطویل )

  )٦( لِ مة اآلِب◌ِ جْ ذي الهَ كِ  هَ یْ سَ فْ ر نَ اِم◌ِ ؤَ یُ    ه بُ رْ شِ  نَ أیْ  نْ ي ومِ أنَّ  نْ ر مِ كَّ ذَ تَ 

                                                
  ٦١، حروف المعانى / ٢/٢٣٥اب كت )١

  

  . ٣٧سورة آل عمران ، اآلیة :   )٢
  

  ٤٢سبق تخریجه/ البحث :  )٣

 .٢٢٣ : )  البقرة٤(

  ٤/١٨٦٧االرتشاف  )٥
  

  مادة األبل. ١/١٠، اللسان ٢/٢٣٦منسوب للكمیت في تفسیر الطبري  )٦
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  المبحث الثاني 

  أدوات الشرط غیر الجازمة 
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  المطلب األول 

  ) . لو ، لوال ، لوما الشرط امتناعي (

  

  
  

   وقد انقسمت هذه األدوات إلى قسمین :  

  أ/ شرط امتناعي (لو ، لوال ، لوما) .

  ب/الشرط غیر امتناعي :(إذا ، كیف ، أما ، كلما ، لما ، إذن).

  ال خالف على حرفیتها ، وتأتي على خمسة أقسام :

وسلم  علیه/ للعرض : نحو لو تنزل عندنا فتصیب خیرًا ، ومنه قوله صلى اهللا ١

یبكي طالبًا منها البقاء عنده كزوجة لبریرة عندما كان زوجها مغیثًا یطوف خلفها و 

  )١( راجعیته ، فإنه أبو ولدك) وهي راغبة عنه ( لو

وسلم عندما سأله رجل عن األمة تزني قبل  علیه/ للتقلیل : نحو قوله صلى اهللا ٢

فقال : ( اجلدها فإن زنت فاجلدها ) ثم قال في الثالثة أو في الرابعة ، أن تحصن 

والشاهد فیه (ولو بحبل من شعر) ، وقوله صلى   )٢( (فبعها ولو بحبل من شعر)

  وسلم : علیهاهللا 

  )٣( ( ال تدُعو العشاَء ، ولو بكف من تمر فإن تركه ُیْهرم) 

ـــالى :٣ ــــــــــه تعـــــــ ــــــــــه قول ــــــــــا فتحــــــــــدثنا ، ومن ــــــــــو تأتین ــــــــــك : ل    / للتمنــــــــــي : نحــــــــــو قول

  

  

                                                

  باب خیار األمة إذا أعتقت –كتاب الطالق  – ١/٦٧١السنن )١

  باب إقامة الحدود على اإلماء. –كتاب الحدود  – ٢/٨٥٧السنن  )٢

  باب ترك العشاء . –كتاب األطعمة  – ٢/١١٣) السنن ٣
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)أَََ ة َ نأ ْ اَُا ََِل اَو  َْْ اٍتَََ َُْْأ ُا ُُ َِ ِ ُؤواََ َ ُِْْ

را َِ َِرَِ ُ َوسلم : (لو یعلم أحدكم ما لـه  علیهونحوه قوله صلى اهللا  )١() َو

ر الصـحابة ولـم یـد )٢( أن یمر بین یدّى أخیه وهو یصلى ، كان ألن یقف أربعـین )

  وتتمة الحدیث (خیٌر له من ذلك)، أربعین عامًا أم شهرًا  أم یومًا 

/مصدریة بمنزلة إن إال أنها ال تنصب ، وتقع غالبًا بعد (ود ، یود) نحو قوله ٤

  وقد تأتي بدونها نحو قول القائل :،  )٣() َودوا ُُِْ ُُِْ َْن(تعالى : 

  ا مَ بَ ورُ  تَ نْ نَ مَ  وْ لَ  كَ رَ ضَ  انَ ما كَ 

  )٤(قُ نَ ُظ الُمحْ یْ غِ المَ  وَ هُ ى وَ تَ نَّ الفَ مَ                         

والبیت لقتیله بنت الحارث ترثى أخاها النضر بن الحارث عندما ضرب النبي 

 علیهوسلم عنقه حین قفل من بدر ، وقیل لما سمعها صلى اهللا  علیهصلى اهللا 

  له ما قتلته.وسلم قال : لو سمعتها قبل أن أقت

/ الشرطیة : وسیأتي الحدیث عنها بالتفصیل الحقًا ، وقیل أن هناك سادسة ٥

  )٥(للتحضیض

. ورد هذا التعریف في العدید من  )٦(المتناعهي حرف امتناع أما الشرطیة ف  

 كتب النحاة لكن اختلف في تفسیر ذلك ، فرأي البعض أنها تكون امتناع المتناع

                                                

 .١٦٧)  البقرة:١

  المصلى. يباب المرور بین ید –فیها  ةكتاب إقامة الصالة والسن – ٣٠٤السنن / )٢

 .٩)  القلم:٣

األشموني على ألفیة ابن مالك ، ومعه شرح قائلته قتیله بنت الحارث في حاشیة الصّبان على شرح  )٤

  م.٢٠٠٣ –لبنان  –، دار الفكر بیروت  ٤/٤٥٥الشواهد للعینى 

، دار  .٤/٤٥٢على شرح األشموني على ألفیة ابن مالك ومعھ شرح الشواھد للعیني حاشیة الصّبان  )٥

  م.٢٠٠٣الفكر ، بیروت لبنان ، طبعة 

  ٣٠/ ي، حروف المعان ٣٥٨الرصف / )٦
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  وسلم :  علیههللا  صلىین نحو قوله تبوججملتین م علىإذا دخلت 

  

   )١( ( ... ولو كنت متخذًا خلیًال التخذت أبا بكر )

 صلىجملتین منفصلتین نحو قوله  علىجوب إذا دخلت حرف وجوب لو  ىسموتُ 

  وسلم : علیههللا 

   )٢( ت لي )( فإنها لو لم تكن ربیبتي في حجري ما حلَّ  

منفیة فیكون مسماها حرف امتناع لوجوب جملتین موجبة ثم  علىأما إذا دخلت   

  . نحو قول الشاعر : ( الوافر ) 

  ا نَ قْ رَ تَ ا افْ مَ لَ  یارُ ي الخِ ــطَ عْ و نُ ولَ 

   )٣(اِليـَـ یاللَّ  عَ ـــمَ  یارَ خِ  ال نْ ولكِ           

جملة منفیة ثم موجبة فتسمي حرف وجوب المتناع نحو  علىأما عند دخولها 

  وسلم :  علیههللا  صلىقوله 

   )٤( یوم القیامة ) إلىنه لحن ضو لم احت( ل

حرف لتصنیفات تدخل في المسمي العام (هذه ا ة أن كلوفي رأي الباحث  

  امتناع المتناع ) .

 معنـىأدوات الشـرط إذ أن بحـث هـو دخولهـا فـي زمـرة مأما المـراد فـي هـذا ال  

لـه صـلى كما في قو  ،فارقها القتضائها قضیتین تكون األولي علة للثانیةالشرط ال ی

  اهللا علیه وسلم :

                                                

بكـــر  يفضـــل أبـــ –بـــاب فضـــل أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم  –المقدمـــة  – ٢٧الســـنن /  )١

  ٣٥٩اهللا عنه ، الرصف / يالصدیق رض
  

  باب یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. –كتاب النكاح  – ٣٢٥السنن /  )٢
  

  ٢/٢٠١، الدرر اللوامع  ٤/١٤٥، الخزانة  ١/٢٧١ يالبیت بال نسبة في المغن )٣
  

  باب ما جاء في الصالة في المسجد الجامع –كتاب أقامة الصالة والسنة فیها  – ٢٣٩السنن /  )٤
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  .)١(( لو یعلمون ما في الصف األول لكانت ُقرَعةٌ  ) 

یعنـي اقتضـائها فعـًال ماضـیًا كـان  )٢( ) وعبارة سیبویه ( لما كان سیقع لوقـوع غیـره 

یتوقع حدوثه لحدوث غیره لكن المتوقع غیر واقع وهي في ذلك تتفـق ومفهـوم ( إن 

أنهــا تعبــر عــن امتنــاع  معنــىیجــة المتنــاع العلــة ب) لكنهــا تتمیــز عنهــا بامتنــاع النت

ما ( إن ) أوهذا سبب تسمیتها ( حرف امتناع المتناع ) ، وجود الشرط والمشروط 

وجود األول دون أن یتضمن الكالم ال تحقق الوجود  علىفیتوقف بها وجود الثاني 

ا الماضـي خـر وهـو أن ( إن ) إذا ولیهـآ يءن بشـاوال امتناعه ،وتتمیز هاتان األدات

العكــس إذا وقــع بعــدها المســتقبل و المســتقبل بینمــا تفعــل ( لــو )  إلــىمعنــاه   أحالــت

  وسلم :  علیههللا  صلىالماضي . نحو قوله  إلىأحالت معناه 

   )٣( ( لو یعلم الناس ما في صالة العشاء وصالة الفجر ألتوهما ولو حبوًا )

ضع خاشرة فإن لم یكن أواشترط النحاة في ( لو ) أن یأتي بعدها الفعل مب  

ْ  أمَِْ َُْن ََآَِ َرَِْ َر إذا (:  تعالىنحو قوله  اإلضمارو للقاعدة بالتأویل 

راُ ُنَمَن اَو قما ََْ َُْْ()٤ (  

  أما في قول جریر : ( الكامل )   

   لهِ بْ حَ بِ  رُ یْ بَ زُّ ـال قَ لِ عَ  مْ ـركُ یْ غَ  وْ ـلَ 

  )٥(وامِ ـي العّ نِ بَ  ىإلَ  ارَ وَ ـي الجِ أدَ                  

                                                
  ـ كتاب إقامة الصالة والسنة فیها ـ باب فضل الصف المقّدم . ١٦٩السنن/ )١

  

  ٤/٢٢٤الكتاب  )٢
  

  باب صالة العشاء والفجر في جماعة –كتاب المساجد والجماعات  – ١٣٩نن / الس )٣
  

 .١٠٠اإلسراء:)  ٤(
  .٥/٤٣٢، الخزانة  ٩٩٢دیوان جریر / )٥
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لحقت باسم أُ فقیل أن اإلضمار ضرورة . وهي في ذلك تعامل معاملة ( إن ) كلما 

. وفعل الشرط فیها غالبًا ما یكون ماضیًا وربما كان ذلك سبب عدم جزمها نحو 

  راهیم من ماریا القبطیة: وسلم عندما مات أبنه إب علیههللا  صلىقوله 

. أما جوابها فیذكر  )١( عاش لعتقت أخواله القبط ، وما استرق قبطیًا ) ( ولو

والغالب  ، النحاة أنه إما أن یكون مضارعًا منفیًا بلم أو ماضیًا مثبتًا أو منفیًا بما 

تجرده منها وقد ورد فالمنفي  علىالغالب  أما،  علیهل الالم و المثبت دخ على

  )٢( ب ( لو ) الماضي مقرونًا بقد وهو غریب )جوا

  وسلم :  علیههللا  صلىفالمضارع المنفي بلم نحو قوله 

( ثم قال : لو انفلت من وثاقي هذا لم أدع أرضًا إال وطئتها برجلّي هاتین . إال 

  )٣(طیبة ... ) 

  الشاهد : لم أدع 

 . ولو قلت وسلم : ( ال علیههللا  صلىما في قوله الماضي المثبت فكأما   

سبقت اإلشارة كما  علیه، الشاهد : ( لوجبت ) بدخول الالم  )٤( نعم . لو جبت )

ونحوه أیضًا قوله صلى اهللا علیه وسلم عندما أطال في صالة  . إلى ذلك 

الكسوف : ( لقد دنت مني الجّنة حتى لو اجترأت علیه لجئتكم بقطاف من قطافها 

وقد تجرد الماضي  . )٥( ْب وأنا فیهم ). ودنت مني النار حتى قلت : أي رَ 

                                                
بــاب مــا جــاء فــي الصــالة علــى ابــن الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم  –كتــاب الجنــائز  – ٢٥٤نن / الســ )١

  وذكر وفاته
  

   ٢٧٢- ٢٧١المغنى / )٢
  

بـــاب فتنـــة المســـیح الـــدجال وخـــروج عیســـى بـــن مـــریم وخـــروج یـــأجوج  –كتـــاب الفـــتن  – ٦٩٣الســـنن /  )٣

  ماجوج.و 
  

  باب فرض الحج –كتاب المناسك  – ٤٩٢السنن /  )٤
  

  ـ كتاب إقامة الصالة والسنة فیها ـ باب ما جاء في صالة الكسوف . ٢١٣السنن/ )٥
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وسلم: ( لو كان شئ  علیههللا  صلىالمثبت من الالم في بعض األحیان نحو قوله 

   .)١()من الموت ، كان الّسنيیشفي 

، وكذلك تجرد الجواب في الماضي الشاهد جواب الشرط ( كان ) مجردًا من الالم 

  : المثبت من الالم في قوله صلى اهللا علیه وسلم 

( لو یعطي الناس بدعواهم ، ادَّعى ناٌس دماء رجال وأموالهم ، ولكن الیمین على 

  والشاهد هنا ( ادَّعى ) الذي تجرد من الالم مع كونه مثبتًا . .)٢(المدعى علیه ) 

هللا  صلىأما في الماضي المنفي بما فقد غلب تجرده من الالم نحو قوله      

  وسلم :  علیه

 )٣( تزن عند اهللا جناح بعوضة ، ما سقي كافرًا منها قطره أبدًا ) ( ولو كانت الدنیا

َذا َء َوُْ أوَِ َْْ َََْ َُدا  (:  تعالىوكثیرًا ما تقع بعدها ( أن ) نحو قوله 

ُ اَْن َوَو رََل اِ اَُ ٍَِ سَ ِْوأ َ ()وموضعها الرفع عند الجمیع  )٤

وقد وردت نماذج عدیدة في السنن  )٥(خبر إلىوذكر سیبویه باالبتداء وال تحتاج 

  . )٦(بخالف ما تعرض له الباحث في مجال التطبیق

  

  

  

  
                                                

بــــاب النهــــي عــــن الــــدواء الخبیــــث ، والســــنى نبــــت مســــهل للصــــفراء  –كتــــاب الطــــب  – ٥٩٨الســــنن /  )١

  اب الیاء فصل السین مادة(سني) ب – ١١٩٢والسوداء والبلغم في القاموس المحیط /
  

  ـ كتاب الكفارات ـ باب من ادعى ما لیس له وخاصم فیه . ٣٨٩السنن / )٢
  

  باب مثل الدنیا –كتاب الزهد  – ٧٠٤السنن /  )٣
  

 .٥)  الُحُجرات:٤

  ٤/٢٢٥الكتاب  )٥
  

  ١٠٥،  ٤٣،  ٣٧، ٣٣،  ٢٤موضع) منها للمثال الصفحات  ٥٣بلغ عددها ( )٦
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هذا  علىرأي المبرد ( " لوال " إنما هي " لو " و " ال " جعلتا شیئًا واحدًا   

فسرها سیبویه هي و " لوما " قائًال : ( فهما البتداء وجواب ، فاألول  )١( )معنىال

المتناع  الشيءوفي تعریف آخر : ( فلو معناها امتناع  )٢( سبب ما وقع لما یقع)

لوجود  الشيءامتناع  على تغیره و " ال " للنفي فلما ركبوها بطل معناها ودل

 الما أدي لتغییر معناها نحو : لو ذلك أنها مركبة م معنى )٣(غیره واختصت باالسم

  زید ألكرمتك .

   :أربعة أوجه علىتأتي ( لوال ) 

لربط امتناع الثانیة بوجود  فعلیةجملتین اسمیة ف على/ الوجه األول : تدخل ١

   )٤()َِ ٌٌْب َ اَِ َْ َََ ِ أََ َُْْاٌب َِ (:  تعالىاألولي نحوه قوله 

التوبیخ والتندیم وتختص بالماضي نحو قول  معنى/ الوجه الثاني : أن تأتي ب٢

  الشاعر : ( الطویل ) : 

   مُ كُ دِ جْ مَ  لَ ضَ أفْ  یبِ ر النِّ قْ ّدون عَ عُ تَ 

   )٥(اقّنعَ ّي المُ مِ وال الكَ ي لَ رَ طَ وْ ي ضَ نِ بَ         

                                                
  ٢/٧٦المقتضب  )١

  

  ٤/٢٣٥الكتاب  )٢
  

  ، مطبعة األمانة. ١/٢/١٧٦أمالى الشجري في أدب اللغة العربیة ، تحقیق عبد الخالق محمد  )٣
  

 .٦٨األنفال:  )٤(

،  ٢/١٤٣، وقیــل لألشــهب بــن رمیلــة فــي شــرح بــن عقیــل علــى األلفیــة  ٤١٠البیــت لجریــر فــي دیوانــه / )٥

  ،  ٤/٢٧٠الخزانة 
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ضوطري لقب النیب الناقة المسنة ، الكمي الفارس المقاتل المدجج بالسالح ، 

مجاشع جد الفرزدق وهو العبد الكثیر اللحم ، والفعل بعد لوال محذوف تقدیره 

  تعدون.

أن یعدو في  علىد أن یحضهم یرى( لوال ) التوبیخ ألنه ال  إفادةالشاهد فیه 

: أن جل فخرهم بنحر ناقة  معنىد تركهم ذلك في الماضي والییر المستقبل بل 

  ل القوي المدجج بالسالح .فة وال قبل لهم بالبطلمسنة تا

َوأمِا  ِ َرَزْ  َ أن (:  تعالى/ الوجه الثالث : االستفهام : نحو قوله ٣

ِِا َ َق َوأ ٍ َأ إ َِْأ ْ َل َربَ ُتَْا ََُأ َََِ ()١(   

/ الوجه الرابع : تكون للتحضیض والعرض وتختص بالمضارع كما في قوله ٤

   )٢() َنَل ََِْْ َِ ْ ََن َْ َِِ اََُِْْ ْ َََِوَن اَُُْ َْ َ ( تعالى

  

  في أعراب االسم بعدها خالف : 

   )٣(سم بعد ( لوال ) یرفع بها نفسهاأن اال إلىون یفو ذهب الك . الفریق األول :١

   )٤(. الفریق الثاني : ممثل في سیبویه والمبرد ومن تبعهم أن االسم بعدها مبتدأ٢

  . )٥(ةیعلالفا علىالكسائي رفع االسم بعدها  یرى. الفریق الثالث : ٣

   :جواب لوال
  

                                                

 .١٠املنافقون:  )١

 .٤٦لنمل:ا  )٢

  ١/٤٠٤معانى القرآن للفراء  )٣
  

  ٤/٣٧٦النحو الوافي  )٤
  

  ٢/٥٧٧االرتشاف  )٥
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َوَل اُ َِوا  ( : تعالىنحو قوله  م غالباً البال اً . یكون ماضیًا مثبتًا مقترن١

َْ َْر َِ َنَْ َنُِِذ اى إََ َْو ََِْ ََْ يِِ َو آنْا اََِ َُِْل مَ َلْا َْ إ َُُْْ ُِ

ِِ اُِْْا َِاَُِِْ  ُْمأ ْ واََُْا َ ()١(   

ه تأمتي لفرض علىأخاف أن أشق  وسلم : ( ولوال أن علیهاهللا  صلىوقوله 

  )٢()لهم
  

  أنماط مختلفة :  علىوقد وردت لوال 

. لوال وفعل الشرط جملة اسمیة خبرها محذوف وجوابها ماضي مقترن بالالم ١

  . )٣() ِ ََْ َِ ْ ر َن َِا َوأَُ ٌََو(:  تعالىنحو قوله 

والجواب ماضي ، وخبرها محذوف ، . لوال والشرط من أن والمصدر المؤول ٢

ثكم بما وعد توسلم : ( ولوال أن تبطروا لحد علیهاهللا  صلىمقترن بالالم نحو قوله 

.  وسلم  علیهاهللا  صلىه ظبن أبي طالب بألفا ىعلعن  )٤( اهللا الذین یقتلونهم )

وهي كذلك : ( انزعوا بني عبد المطلب لو ال أن یغلبكم الناس على سقایتكم 

  .)٥(لنَزْعُت معُكْم ) 

والجواب كذلك ، . لوال وجملة الشرط أن والمصدر المؤول والخبر محذوف ٣

َْ َِ َ أَ ِْْا َرْ َ أْرََ إَْ َوْ أن ِ َُُِ(:  تعالىمحذوف نحو قوله 

َُِِْا َِ َنَوَم َِآ ََِ ُ٦() َر (.  

                                                

 .٣١سبأ:  )١

  باب السواك –كتاب الطهارة وسننها  – ١٠٦نن / الس )٢
  

 .١٢٩طه:  )٣

  باب في ذكر الخوارج –المقدمة  – ٥٩نن / الس )٤
  

  هللا علیه وسلم .ـ كتاب المناسك ـ باب حجة رسول اهللا صلى ا ٥٢٦السنن / )٥
  

 .٤٧القصص:)  ٦(
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 تعالى. لوال والشرط جملة أسمیة خبرها محذوف والجواب محذوف كما في قوله ٤

 :) َْ ِا ُْ َْوٌَِ اٌبَ َا نَوأ ََُُْوَر ْ ()ومن المعروف أن الخبر بعد ) ١

  ضح في األنماط السابقة.ا(لوال) واجب الحذف كما هو و 

  . )٢(وقد وردت ( لوال ) في السنن بأنماط مختلفة في غیر المواضع المذكورة  

  

  

ألكرمتــك ) وهــي شــرطیة تخــتص  هــي بمنزلــة ( لــوال ) نحــو : ( لومــا محمــد  

  َِِِ ََِ َ ْ إن َِ َ      (:  تعـــالىنحــو قولــه  صیخصــباألســماء وتــأتي للت

َِِد٣() ا( .  

  : ( الكامل )  قول الشاعر هونحو 

  ة للوشاة لكان لي ـاإلصاخ وماـل

   )٤(ن بعد سخطك في الرضاء رجاءــم            

قبلها الفعل ظاهرًا أو مضمرًا أو حرف  صیخصان : ( أنها حرف تقال أبو حی

لم  ستفهام .وتأتي أیضًا لإل )٥( مذهب البصریین ) علىامتناع ویلیها االسم مبتدأ 

  نماذج لها في السنن . على ةعثر الباحثت

  

  

  

                                                

 .١٠النور:)  ١

  ٧٣٨،  ٥٤٧،  ٥٣١،  ٥٢٦،  ٣٤٧،  ٣٣٦وردت في (ستة مواضع) أخرى في الصفحات ،  )٢
  

 .٧)  الِحجر:٣
  ٣٦٤مجهول القائل في شرح شواهد المغنى / )٤

  

  ١/٣٣٥معاني القرآن للفراء  )٥
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  إذا

هنالك خالف نوعي حول هذه األداة مما جعلها تتمیز عن بقیة األدوات ،   

داللتها فهي في الوقت الذي تندرج فیه تحت أدوات الشرط تندرج  ازدواجیةوهو 

تحت الظرفیة ، وال یوجد مقیاس أو قاعدة واضحة ال نظریة وال عملیة تمكن من 

وبرغم ما أورده النحاة من محاوالت لتوضیح  –الظرفیة والشرطیة  –التمییز بینهما 

تكن هذه الشواهد قد كرست ن لم هذا إ،هذا التمییز إال أن األمر یظل فیه صعوبة 

  تباس بین السیاقین .للال

  سمیة فعلى أربعة أقسام :ى قسمین : اسمیة وحرفیة ، أما االتنقسم عند النحاة إل

  / ظرفًا لما یستقبل من الزمان ، وتتضمن معنى الشرط ، ولذلك ( تجاب بما ١

) ویلیها علیهنحو قولك : ( إذا حضر زیٌد فسلْم   )١( تجاب به أدوات الشرط )

 يكثیرًا ویراد به المستقبل ، وذهب الجمهور إلى أنها مضافة للجملة الت يالماض

( إذا أمنَّ  القارئ  وسلم  : علیهبعدها والعامل فیها الجواب ومنها قوله صلى اهللا 

فأمنوا ، فإن المالئكة تؤمن فمن وافق تأمینه تأمین المالئكة غفر له ما تقدم من 

  )٢( ذنبه)

لمـــا یســـتقبل مـــن الزمـــان وال تتضـــمن معنـــى الشـــرط نحـــو قولـــه تعـــالى :  / ظرفیـــة٢

  یلیها بمعنى المستقبل. يومن المالحظ أن الماض )٣() َواْ إَذا ََى(

  َوإَذا َرأْوا ََِرة( مــن الزمــان تقــع موقــع إذ نحــو قولــه تعــالى : ضــى/ ظرفیــه لمــا م٣

 َََو َْا إام اْ ْوأَِازا َُْ َُرِة َواَا ََِو ْا َ ٌَْ ِا َِ َ ْ ِ ك ()قوله ومثله ) ٤

                                                
  ٣٦٧الجنى الدانى / )١
  باب الجهر بآمین –الصالة والسنة فیها  كتاب إقامة – ١/٢٧٧السنن  )٢

 .١)  النجم:٣(

 .١١الجمعة:)  ٤(
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وســـلم : ( إذا ســـجد العبـــُد ســـجد معـــه ســـبعه آراب  : وجهـــٌه وكفـــاُه  علیـــهصـــلى اهللا 

  )١( وركبتاه وقدماه)

ومعنى ، ویقال مزقته إرْبًا إرْبًا ، أي ًا فظواآلراب : جمع إرب وهي كأعضاء ل

  عضوًا عضوًا.

َوَِ اُ َِوا إَََ  (نحو قوله تعالى : بعد حتى  يءجیسمًا مجرورًا ا/ ٤

ْ ٌُُر َِْ ْأ َََُمَ ُْ َلَو َُاَْأ َِْ َُؤوَ َذاإ َ اَِت  ُزَآ َْْ َنَْ

َِا َ اِبََا َِ َْ َِْو َ ا اََ َِْْ ءِ ُْروَمَُِو ْ٢() َر (  

وسلم ،  علیهاهللا عنه : (( أن رسول اهللا صلى اهللا  يومنه عن أبى هریرة رض

: عرس )٣( یلة ، حتى إذا أدركه الكرى عرَّس)غزوة خیبر ، فسار لمن حین قفل 

والشاهد هنا جر إذا بحتى ،  لالستراحةالتعریس هو نزول المسافر آخر اللیل 

وقد ورد هذا السیاق عند العرب في أشعارهم كثیرًا ومثال ذلك وجوابها ( عّرس ) . 

  قول الشاعر :

  

  هُ لَ  َض ــوْ هُ ٌح ال نُ رْ و فَ هُ وَ  هُ تُ یْ بَ رَ 

  هِ یْ ارِ ــوَ یُـ  یٌش ٌر وال رِ یْ كِ وال شَ                              

  هُ مُ ادِ ـوَ قَـ  دتْ تَ و اشْ  اَش تَ ا ارْ إذَ  تىَ حَ 

  هِ یْ افِ ـــوَ خَ  تْ ه آنَ ى أنَّ أَ رَ  دْ وقَ                                

  امَ هُ زَ هَ  ـــمَّ ًا ثُـ دَ مَ  نِ یْ احَ نَ الجَ  دَّ مَ 

                                                
  كتاب الصالة  -١/٢٨٦السنن  )١

َمر:٢  .٧١)  الزُّ

  باب من نام عن الصالة أو نسیها . –كتاب الصالة  – ١/٢٧٧السنن  )٣
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  )١(ــهِ یْـ فِ  ما هَ یْ ــى فِ بِ لْ قَ ى فَ نِ عَ  ارَ وطَ                         

  

  والشاهد فیه جر (إذا) بحتى وجوابها في البیت الثاني ( مد الجناحین) والشكیر :

أمــا (إذا)  )٢(الوجــه والقفــا مـن الشــعر يهـو الشــعر فـي أصــل عــرف الفـرس ومــا ولـ 

  الحرفیة فقسم واحد وهي (إذا) الفجائیة نحو قولك : خرجت فإذا األسد.

ل الباحثـة الحـدیث عـن (إذا) الشـرطیة وهـي المتعلقـة بالبحـث والتـي صفوفیما یلي ت

لسان العرب هو مـا یمكـن وقوعـه  علىكذلك إذ الشرط  یرى بعض النحاة أال تكون

المعلوم وقوعه ، لذلك قبح ( إن أحمر البسر ) (  علىغالبًا ، وٕاذا في الغالب تدل 

تــــدري أیكــــون أم ال  الإوٕان طلعــــت الشــــمس كــــان كــــذا ) ألن حــــق مــــا یجــــازي بــــه 

هـــذا األســـاس  علـــى. ومـــن تبنـــي هـــذا الـــرأي مـــن النحــاة رفـــض الجـــزم بهـــا ) ٣(یكــون

  الشعر ضرورة ومن ذلك قول الشاعر: في بشكل مطلق لذلك جعل میدان جزمها 

       ي نَ الغِ  جُ ارْ ــفَ  ًة◌ً اصَ صَ خَ  كَ بْ صِ وٕاذا تُ 

   )٤(بِ غَ رْ افَ  ائبَ غَ ي الرَ طِ عْ ي یُ ذِ ـّـ ال ٕالىو                              

  : ) ٥(بیت الفرزدق هونحو 

  

  ي لِ  عُ فَ رْ یَ  واهللاُ  فٌ دنْ ي خِ ــلِ  عُ فَ رْ تَ 

  )١( دِ قِ تَ  مْ هُ انَ رَ یْ نِ  تْ دَ ــمَ ًا إذا خَ ارَ نَ                

                                                

اء ، ورؤوس الرحمن من رؤساء األدب اهللا بن عبد األبیات من البسیط ألبى القاسم الدینوري عبد )١

 هالعمال بخراسان ومصنفاته في محاسن اآلداب تربى على الثالثین وله شعر كثیر یتمی ةالكتاب ، ووحد

  ٤/١٥٥هـ /٤٢٩الملك الثعالبي النیسابوري  الدهر في محاسن أهل العصر ألبى منصور عبد

  راءباب ال –، دار الجیل بیروت ، بدون تاریخ  ٢/٦٥القاموس المحیط للقیروزبادى  )٢

  ٤/١٨٦٥، االرتشاف  ٣٦٠، الجنى الدانى / ١/٣٢٦شرح ابن معطى  )٣
  

  ٤/١٨٦٦، االرتشاف  ٣٦٧البیت للنمر بن تولب في الجنى الدانى / )٤
  

  ٣/١٦٢، الخزانة  ٢١٦دیوان الفرزدق / )٥
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والشاهد فیه الجزم بإذا ضرورة شعریة فالفعل خمدت في محل جزم فعل الشرط و 

  لروي .( تقد ) جواب الشرط وقد حرك بالكسر ل

  :  موسل علیهاهللا  صلىقوله ونحوه   

 )٢( ( ... فإذا دخل أحدكم فلیقل : اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث)

ولكي تكون إذا شرطیة البد أن ، بإذا كجواب للشرط  عل  یقلوالشاهد فیه جزم الف

من شروط وأحكام  ىأدوات الشرط األخر  علىا جمیع ما ینطبق علیهینطبق 

  بجملتي الشرط والجواب .متعلقة 

 ،لها ماضیًا وقد یأتي مضارعاً عكثیرًا ما یكون ف فعلیةجملة  علىتدخل إذا   

أما ، ن ولكن یكون ذلك ظاهریًا إ االسم مثلها في ذلك مثل علىوتدخل كذلك 

 )فعالً ( علىن هنالك فعًال مقدرًا ألن أدوات الشرط ال تدخل إال إواقع األمر ف

والتقدیر ( إذا انشقت  )٣() إَذا اَء امَْ ( تعالىنحو قوله  ظاهرًا كان أو مصدراً 

الفعل  علىالسماء أما دخولها  علىي ظاهرها الدخول ف) ف تالسماء  .. انشق

  وسلم :  علیهاهللا  صلىومثله قوله  )٤() إَذا َء َمُْ اِ َواُْ ( تعالىفنحو قوله 

   )٥( تأتوها وأنتم تسعون . وأتوها تمشون ) ( إذا أقیمت الصالة فال

  الفعل الظاهر ( أقیمت ) .  علىوالشاهد فیه دخولها 

ومثله قوله صلى اهللا علیه وسلم : (إذا حلف أحُدكم فال یقل : ما شاء اهللا وشئت 

  فدخولها هنا على الفعل الظاهر ( حلف ) .  .)٦( ولكن لیقل ما شاء اهللا ثم شئت)

  وسلم :  علیهاهللا  صلىفعل مقدر ففي قوله  علىأما دخولها 

                                                                                                                                                  

  ٤/٤٤١، وقیل اسم امرأة في النحوالوافي ٤/٦٢خندق : اسم قبیلة في الكتاب )١
  

  باب ما یقول الرجل إذا دخل الخالء –تاب الطهارة وسننها ك – ٥٩السنن /  )٢
  

 .١)  االنشقاق:٣
 .١)  النصر:٤

  باب المشى إلى الصالة –كتاب المساجد والجماعات  – ١٣٦السنن /  )٥
  

  ـ كتاب الكفارات ـ باب النهي أن یقال ما شاء اهللا وشئت . ٣٥٦السنن / )٦
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والتقدیر إذا  )١( ( یا عباس ... إذا أنت فعلت ذلك غفر اهللا لك ذنبك أوله وأخره )

  ومثله قول الفرزدق : .  ت ) یصل( 

   یةٌ لِ ظَ نْ حَ  هُ ـَـ تحْ تَ  يّ ــلأهِ إذا بِ 

   )٢(رعُ ذّ المُ  اكَ ذَ َـ ا فهَ نْ مِ  دٌ ــلَ وَ  هُ َـ ل        

  ) فعل لحنظلیة الفاعل . تستقر اان باهلي ) وقدر ( والتقدیر ( إذا ك

بن مالك بحجة أن طلب معه اورأي األخفش : أن یقع المبتدأ بعدها واتفق   

إذا الفعل لیس كطلب إن وكذلك یجیز سیبویه االبتداء بعد إذا الشرطیة وجمیع 

  .)٣( أدوات الشرط إذا كان الخبر فعًال نحو قولك ( أجلس إذا عبد اهللا جلس )

وتكون إذا للمفاجأة وهي للحال فقد ذكر سیبویه ( وتكون للشئ توافقه في   

  نحو قوله  فعلیةبالجملة األسمیة دون ال وتختص )٤( حال أنت فیها )
أرض بها نخل ... فإذا هي المدینة ،  إلى( رأیت في المنام أني أهاجر من مكة 

. فإذا هو ما أصیب  یثرب ورأیت في رؤیاي هذه أني هززت سیفًا فانقطع صدره

  )٥(من المؤمنین یوم أحد ) 

حتاجه الشرطیة تجواب كما  إلىوالشاهد في الحدیث أن ( إذا ) فجائیة وال تحتاج 

  . )٦(وهي كذلك ال تقع في االبتداء وحرف عند الكوفیین

                                                

اب مـا جـاء فـي صـالة التسـبیح ، وعبـاس مخاطبـًا بـه العبـاس بـ –كتاب أقامة الصالة  – ٢٣٣السنن /  )١

  المطلب عم النبي صلى اهللا علیه وسلم. بن عبد
  

، والمـّذرع الـذي تكـون أمـة أشـرف مـن  ٣٦١، الجنـى الـدانى / ١/٩٣، المغنـى  ٢/٥١٤دیوان الفرزدق  )٢

  أبیه.
  

   ١/٥٤، الكتاب  ٨/٤٣٢، البحر المحیط  ٩٤، التسهیل / ١/١٠٥الخصائص  )٣
  

  ٢/٣١١الكتاب  )٤
  

  باب تحلم حلمًا كاذباً  –كتاب تعبیر الرؤیة  – ٦٦٣نن / الس )٥
  

  ١/٨٧اإلنصاف  )٦
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 ُ إَذا ََ ا (:  تعالىوقد تجتمع ( إذا ) الشرطیة والفجائیة معَاً◌ نحو قوله 

شرطیة والثانیة فجائیة ، وبرغم  ىفاألول) ١() َْ إَذا ُْ َِْ  ٌَن

بعض الفروق التركیبیة في  علىصعوبة التفریق بینهما لكن یمكن االعتماد 

  ة مثل : یلالا والدمهیجملت

  بینما تكون الفجائیة للحال . ستقباللال. تكون إذا الشرطیة ١

  إذا ) الشرطیة یكون لها صدر الكالم بینما الفجائیة لیست كذلك .. ( ٢

  بینما الفجائیة تلیها الجملة االسمیة . فعلیة. ال یلي ( إذا ) الشرطیة إال جملة ٣

في  لها ةالی. الجملة بعد إذا الفجائیة ال محل لها أما الشرطیة فتكون الجملة الت٤

  موضع خفض باإلضافة .

  جواب بینما الفجائیة ال جواب لها . إلىیة . تحتاج إذا الشرط٥

  . یكثر وقوع ( ما ) الزائدة بعد ( إذا ) الشرطیة وال تقع بعد إذا الفجائیة .٦

فعل  علىوردت في السنن نماذج عدیدة إلذا الشرطیة جمیعها دخلت فیها ( إذا ) 

واختلف الجواب بین مضارع وأمر وجملة اسمیة في بعض  ماضي كفعل للشرط

ن ماضیین شرطًا وجوابًا وندر أن یكون الفعالن یعلف علىوكثر دخولها ، الت الحا

  .  مضارعین

  

  

  

  

  

  

                                                

 .٥٤)  النحل:١
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  :  هما مختلفینوجهین  علىتكون   

َُ َْوَن ( تعالى. لالستفهام عن الحال والكیفیة نحو كیف زید ؟ وقوله ١

ُ ُ َْْ اَْأ َُْو َِِنَُُْ ِْإ ُ ُِْْ ُ ُِْ ()وقیل هي ) ١

  للتعجب .

جوابیه بید أنها و . أن تكون شرطیة تبین الكیفیة أیضًا وتحتاج لجملتین شرطیة ٢

ها جمیع تیجمل علىالغالب ولتكون في هذا الموضع البد أن ینطبق  علىال تجزم 

 إلىإضافة  ،األخرىمع أدوات الشرط جملتي الشرط والجواب  علىما ینطبق 

أن یتفقا في مادة  معنىب )٢( ) معنىموافقة فعل الجواب لفعل الشرط ( لفظًا و 

  )  ، كیف یتكلم أخي أتكلمْ  ( كیف تأكل آكلْ  نحو قولك  معنىاالشتقاق وال

ََُء َُ   اِي َُُرِ ْ اْرَْ َ(:  تعالىوقد ذكر النحاة في قوله   

َُِا َُا َُ إ َمحذوف تقدیره  )یشاء(كیف هنا شرطیة ومفعول  أن) ٣()إ  

اختالف بین الشرط وجوابه ، وربما كانت هناك ناحیة ( تصویركم ) ولیس هنالك 

.  )٤(قدرة اهللا وٕاظهارفحذف مفعول یشاء للغرابة  ،بالغیة فیها أیجاز بالحذف

َوِ اَُُد َُ اْ َْ ِ أِْْ َوُِا َِ اََ َْ اُه  (ًا ما جاء في اآلیة : ونحوه أیض

اَو مَْط ر ِ َْل إمأ  ُْ اِ نََُء َوََ َْ ُُِ نَطََُْو  اَوةََا ََُُْ َْأ

 ْرضا ِ َنَََْْو ُا َطِب أَْ راَم واُْوأ َ ََِِا َْ ء إَََْوا ُِ  َُوا داَ

                                                

 .٢٨البقرة:)  ١

   ١/٢٠٥المغنى  )٢
  

 .٦)  آل عمران:٣

  ١/٣٩٢أعراب القرآن وبیانه  )٤
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َُِِفي شي نحو قول ) الزائدة فال یتغیر حكمها رها (ماخآتتصل بوقد ) ١()ا

  القائل 

  ا بهَ احِ صَ ا وَ یَ نْ الدُّ  عَ ال مَ إ اُس وما النَّ 

  )٢(وا بَ قلَ ه انْ ًا بِ مَ وْ یَ  تْ بَ لَ قَ ا انْ مَ فَ یْ فكَ         

ل تعمل الجزم . وهذا ضعیف . وقد اوذكر بعض النحاة أنها في هذه الح  

فقال مستكرهه  –ورد عن سیبویه ( وسألت الخلیل عن قوله كیف تصنع أصنع 

أي حال تكن  علىالجزاء ، ألن معناها  علىست من حروف الجزاء ومخرجها ولی

مع هذا الرأي لكثرة استخدامها في االستفهام ، إذ  ةالباحث ت. وربما اتفق )٣( أكن )

الذهن أن ما بعدها مستفهم عنه بها مع قلة  إلىما أن تذكر ( كیف ) حتى یتبادر 

  الجزاء بها .

ّأ  

خالف حول بساطتها وتركیبها ، من قال بتركیبها ذكر بأنها مركبة هنالك   

الشرط كما  معنىمن ( إن ) و ( ما ) والتقدیر مهما یكن من شئ . فتضمنت 

  أخري . معنىتضمنت أیضًا 

ولو كانت الفاء للعطف لم ، المجازاة بها  علىتلزم الفاء جوابها مما یدل   

ولوكانت زائدة أمكن ، المبتدأ  على الخبر إذ ال یجوز عطف الخبر علىتدخل 

وٕانما للجزاء وقد استغني عنها ، االستغناء عنها ولما لم یمكن فهي لیست للعطف 

  ل الحارث بن خالد المخزومي : ( الطویل ) : و للضرورة الشعریة نحو ق

  

   مُ كُ یْ دَ ـال لتَ ال قِ  الُ تَ ا القِ ـَّ فأم

                                                

 .٦٤المائدة:)  ١

  ١/٣٩٢أعراب القرآن وبیانه  مجھول القائل في  )٢
  

  ١/٦٠الكتاب  )٣
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  )١( بِ اكِ وَ المَ  اضِ رـَ ي عِ ـرًا فِ یْ سَ  نْ ولكِ            

:( كنا بالمدینة یوم عاشوراء أبي الحسن خالد  وهي على غیر ذلك في قول 

فذكرنا ذلك لها  ذعوَّ مت بنفدخلنا على الربیع  نین ،غوالجوارى یضربن بالدف ، ویت

وسلم صبیحة عرسي وعندي  علیهرسول اهللا صلى اهللا  يدخل عل ، فقالت :

 يلوا یوم بدر ،وتقوالن فیما تقوالن :وفینا نبان آبائي الذین قتبنیان وتندغتان تتیجار 

 )٢( اهللا)الغیب غیر في ما یعلم ما في الغیب ،فقال :(أّما هذا فال تقولوه .ما یعلم 

وسلم :(من الغیرة ما یحب اهللا ،ومنها ما یكره  علیه،وفي التفصیل قوله صلى اهللا 

  )٣( فالغیرة في غیر ریبة) وأما ما یكره اهللا ،فأّما ما یحب اهللا فالغیرة في الریبة ،

  ولها معاني أخري : 

َوأ اَِاُر َن َُِْ  ( تعالى/ التفصیل : وهو الغالب في أحوالها نحو قوله ١

َْ ْنأ َراَد َر َِ ََُُن أَو َُ ٌ ََُْ َنَو ََِِا ِ ََِْ ََََْْو َُُأ َ

اَْ ِْ َِْ ْ َ ُوَ ِي َذْأ َْ َُُ ََو ر  ََْر ََُ ()٤ (
عن  ىیستغن وقد

ِ ُُِْْ َرُْ ٍَْ َو ْ اَِ آَُاِِ  َواََُْاَ ِِ  ( : تعالىتكرارها نحو قوله 

َِْ اطَِ ِْإ َِْْأحد الطرفین وتقدیر الطرف الثاني ( أمّا الذین  بذكر) ٥() َو

  ) باهللا فلهم كذا وكذاكفروا 

ا زید فمنطلق ویفصل بین الفاء أمّ :/ التوكید : تأتي في الكالم توكیدًا نحو ٢

  حد أمور .وجوابها بأ

                                                
، أوضــح المســالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك بــن هشــام األنصــاري ، تحقیــق محمــد محــي الــدین  ٨٠المغنــى / )١

  ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت بدون تاریخ ٤/٢٣١عبد الحمید 
  

  كتاب النكاح ، باب الغناء والدف – ٦١١السنن / )٢
  

  كتاب النكاح ، باب الغیرة . – ٦٤٣السنن / )٣
  

 .٨٢)  الكھف:٤

 .١٧٥النساء:  )٥
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  م .دا محمد فقایكون بالمبتدأ نحو : أمّ  .١

 محمد .ففي الدار  ابالخبر نحو : أمّ  .٢

َودواَُ ْ وَن ُ َواَ ُمَن ََاء  ( تعالىلفصل بالشرط نحو قوله ا .٣

 ِا َِ ِ واَُُِ ََ ءَِْوأ ُِْْ واَُِ َو ََُُْو َُْ َُُْوا ُْوُُ اََْ ن

اَِم َو َِّو ُِْْ واَُِ()١(  

  )٢() اََْ  ََِ( تعالىباسم منصوب لفظًا ومحًال نحو قوله  .٤

 وبخه .ف علىا أمّ  :سره ما بعد الفاء . نحویفباسم معمول لمحذوف  .٥

  ١٩٩٦، ١٨٩٧ورد شاهدان في السنن على هذه األداة في الصفحات 

  

الشرط  معنىفي رأي الزمخشري : أنها مركبة من ( كل ) و ( ما ) وفیها   

  .  )٣(ا جملة شرطیةعلیهواعتبر الجمل التي تدخل 

یقول الرضي أنها تشبهها ( لما فیها من العموم  ؛وفي شبهها ألدوات الشرط

الجملة  علىستغراق الذي یكون في كلمات الشرط ، ولذلك فهي ال تدخل إال واال

 معنىب - والذي یأتي بعدها كثیرًا  –كما أجاز أن یكون الفعل الماضي  )٤()فعلیةال

  االستقبال .

َ (: تعالىوكثر أن یلیها الماضي في الشرط والجواب كثیرًا نحو قوله   

ِْ اَُُْ نَراُدوا أأَاَب اََ اَوُذو َِ واُِأ  ِْ َ ()وقلما یأتي المضارع بعدها . )٥  

                                                

 .٨٩الواقعة:  )١

 .٩الضُّحى:)  ٢

  ١/٦٣٣الكشاف أنظر  )٣
  

  ٢/٢١٣شرح الكافیة  )٤
  

 .٢٢احلج:)  ٥
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  لم ترد شواهد على هذه األداة في السنن .

ّ  

ائدة وقیل بسیطة وفسرها سیبویه مركبة من ( لم ) الجازمة و ( ما ) الز   

جود وسماها حرف وجوب لو  وهي بمنزلة )١( فهي األمر الذي وقع لوقوع غیر )(

 معنىوظرف ب ،في ذلك واضح  معنىوتقارب الالبعض حرف وجود لوجوب، 

  أخر . يءلوجود ش يءضي وجود شتحیث فتق

  ثالثة أوجه :  علىتستعمل 

  ( لم )  ـماضیًا ل وتقلبه هفیاألول : تختص بالمضارع فتجزمه وتن

 نیة عند وجود األولىالثا توجد ینجملتوجود الثاني : تختص بالماضي فتقتضي 

بكفیه األرض فتیمم ثم رد  : ( فلّما فرغ ضرب وسلم علیهاهللا  صلىنحو قوله 

 حرف استثناء فتدخل على الجملة االسمیة نحو قوله تعالى :.الثالث  )٢( )السالم

)َِ ََْ  َم  ن٣() إ (  

  ولها شرط واحد : 

ََِْ َََْ ََ  َمََ ََُُ َِ (:  تعالىنحو قوله  / أن یلیها الماضي المثبت١

ََ َْا ِ َُِ()٤(   

  ثالثة أوجه :  علىأما جوابها ف

 اََُْْ َوَ ( :  تعالىنحو قوله  معنىأن یكون ماضیًا لفظًا و  الوجه األول :

ِ وَنََُُِّْم َََ َب َوََْق َوَْإ ُ َََْو ِا ُدون  ()١ (  

                                                

  ٤/٢٣٤الكتاب  )١
  

  باب الرجل یسلم علیه وهو یبول . –كتاب الطهارة وسننها – ١٢٦السنن / )٢
  

 .٤الطارق:)  ٣

 .٦١الكهف:)  ٤
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: أن یكون جملة اسمیة مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائیة نحو قوله  الوجه الثاني

  .) ٢()ُْ إ اَ إَذا ُْ َُْنَذا َرُِا ِ اِ َدَُا اُ َُِِْ َ ا َ َم(:  تعالى

َوإَذا ْ ٌَُِج  َدَُا اَ (:  تعالىكما في قوله  هیجوز حذف الوجه الثالث :

َِ ََُْ ََو ٌَِ ُِْ َا إ َُْم  َا ُ َُِِْر رَ  إ َِ ()والتقدیر )٣ 

  . علیهما كانوا  إلىالبر عادوا  إلىلما نجاهم 

  تخالف (لّما) (لم) في خمسة أمور :

  / تقترن لم بأدوات الشرط بینما (لّما) ال تقترن بها .١

ِْ أأمَل َ( :ففي قوله تعالى  / منفى (لّما) متوقع الثبوت بخالف منفى (لم)٢

 يأنهم لم یذوقوا عذاباملراد  )٤() ا َ ِ ُْ َْ ََِْ ِ ُ ِذي َُ  َْوا ََاِب

  حتى اآلن لكن یتوقع ذوقهم له.

  / منفیها مستمر النفي نحو قول الممّزق :٣

   آكلٍ  ـرَ یْ خَ  ـنْ وًال فكُ أكُ مَ  تَ نْ كُ  فإنْ 

  )٥( قُ زَّ مَ لمَّا أُ ى وَ نِ كْ رِ أدْ فَ  وٕاالَّ                             

التمزیق إلى وقت  يوالشاهد فیه أن منفى لّما یستمر نفیه إلى حال التكلم ، فقد نف

َاَل َرب إم َوََ  (یجوز فیه االتصال نحو قوله تعالى يلم والذ يالتكلم ، بخالف منف

                                                                                                                                                  

 .٤٩مرمي:)  ١

 .٦٥وت:العنكب)  ٢

 .٣٢لقمان:)  ٣

 .٨ص:  )٤

  ١/٣٧٥، المغنى  ٥/١٤٥البیت من الطویل للممزق ، واسمه شأس بن نهار العبدي في الخزانة  )٥
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َ ُسأا ََََْوا ِ َُاَِّ َرب َُِِ أ َْو ْ ()(أما المنقطع فقول تعالى  )١ َْ

راْ َْ َ ْ ْا َ ٌِ نَما َ َ٢() أ(   

یكون كذلك منفى لم نحو : لم یكن  / ال یكون منفى لّما إال قریبًا من الحال و ال٤

  الماضیة حاضرًا.زیٌد في اللیلة 

وال یجوز فیها (لّما یكون ) وفي شرح التسهیل یقول ابن مالك : ( ال یجوز یشترط 

كون منفى لّما قریبًا من الحال مثل عصى إبلیس ربه ولّما یندم ، بل ذلك غالب 

  )٣( ال الزم)

  دلیل نحو قول الشاعر : علیه/ یجوز حذف منفى لّما إن دل ٥

  

  

  ًأ ولمَّاــدْ بَ  مْ هُ ـــورَ بُ قُ  تُ ئْ جِ فَ 

  )٤(هنَ بْ جِ یُ  مْ لَ فَ  ورَ بُ القُ  تُ یْ ادَ نَ فَ                           

لّما ، والمعنى جئت قبورهم وأنا سیٌد ،  يذف منفـالبدء هو السید ، والشاهد فیه ح

  ولم أكن سیدًا قبل ذلك والدلیل على المحذوف (بدأ).

  الشاعر:أما منفي (لم) فحذفه ضروره شعریة فقط نحو قول 

  ا هَ تَ عْ ودَ تَ ـــي اسْ التِ  كَ تَ عَ یْ دِ وَ  ظْ فَ حْ إ

   )٥( لمْ  وٕانْ  لتْ صَ وَ  إنْ  بِ ازِ األعَ  ومَ یَ                              

                                                

 .٤مرمي:)  ١

 .١اإلنسان:)  ٢

  ٦٥-٤/٦٤شرح التسهیل  )٣
  

 ، ٢/٥٧ولــم أعثــر علیــه فــي دیوانــه ، الهمــع  ةالرمــ يالبیــت مــن الطویــل لرجــل مــن بنــى أســید وقیــل لــذ )٤

  ١/٣٧٦المغنى 
  

   ٣/٦٢٨البیت إلبراهیم بن هرمة في الخزانة  )٥
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في ثمانین موضعًا منها في الصفحات  لهذا الشاهد في السنننماذج وردت   

٩٤٨،  ٢٤٥ .  

  
  إذن

اسم وقد ذكر ابن مالك  الجمهور على أنها حرف وقیل، هناك خالف في نوعها 

  بقوله :هذا الخالف 

  مٌ اسْ  یلَ وقِ  فُ رْ ـحَ  نْ ذَ وا إالَ قَ     

   مُ كْ ا حُ اهَ تَ ا أَ همِ یْ لَ ى كِ لَ عَ                               

  إذا لْ قُ  رِ یْ خِ األَ  لىَ ها عَ لُ صْ أفَ     

  )١(اذَ لِ  تْ نَ وِ ونُ  طُ رْ الشَّ  فَ ذِ حُ فَ                            

، ثم حذفت الجملة وعوض التنوین  أكرمك) إذا جئتنى أكرمكفیها (إذن واألصل 

كثیرًا ما تتمحض للجواب لكن و أن ، وهي بسیطة لیست مركبة ،  وأضمرتعنها 

ولكن الغالب فیها مالزمة  )٢(في معناها قال سیبوبه : (معناها الجواب والجزاء)

صادقًا فقد خرجت  أظنكالجواب لها نحو قولك : أحبك فیقول مخاطبك : إذن 

ن معنى الجزاء في هذا المثال ، والمراد من داللتها على الجواب:(وقوعها في ع

الباحثة  يترتب الجواب على السؤال ، ورأ )٣( كالم یكون مترتبًا على كالم قبله)

أن عالقتها بالجزاء تكمن في هذه العالقة ، إذ یترتب الجواب على الشرط وهي 

) فاإلكرام مترتب على أكرمكقال لك (إذن یلك : آتیك : فتقوم بهذا العمل نحو قو 

  اإلتیان.

  

  

                                                
  ١/١٢مغنى اللبیب  )١
  ١/٤٨١الكتاب  )٢
  ٤/٣٠٨النحو الوافي  )٣
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  تعمل إذن النصب في المضارع ولكن بشروط :

/ أن یكون الفعل مستقًال ، وأن تكون لها الصدارة فإن لم تكن كذلك كانت حشوا ١

  نحو قول الشاعر :

  ها لِ مثْ بِ  زِ یْ زِ العَ  دُ بْ ى عَ لِ  ادَ عَ  ئنْ لَ 

  )١(ها لُ قیِ ال أُ  نْ ا إذَ هَ نْ ى مِ نَ نَ كَ وأمْ                            

أقیلها) لعدم صدارة (إذن) وهذا البیت من  الالم موطئه للقسم والشاهد فیه رفع ( ال

العزیز أن  قصیدة مدح فیها كثیر عزة عبد العزیز بن مروان ، فطلب منه عبد

ال تحسن الكتابة كاتبك فقال له : ویحك أنت  أكونفقال له : أتمنى أن  علیهیتمن 

العزیز مرة أخرى أن یتمنى على أال یتمنى  جائزة فصمم إن طلب منه عبد وأعطاه

  كونه كاتبه. إال

بالقسم نحو قول  بینهما / ال یفصل بینها وبین المضارع ، لكن یجوز الفصل٢

  الشاعر:

  

  ٍب ــــرْ حَ بِ  مْ هُ یِ مَ رْ نَ  واهللاَ  نْ إذَ 

  )٢(بِ یْ شِ المَ  لِ بْ قَ  ــنْ ـُل مِ فْ لطِّ ُب ایْ شِ یَ                          

إذن بالمضارع حیث فصل بینهما بالقسم فرفع  اتصالالشاهد فیه الرفع لعدم 

  (نرمیهم) ، وتكون حشوًا في ثالثة مواضع :

  أقرأ الصحف  –إذا  –/ بین المبتدأ وخبره نحو : أنا ١

                                                

البیت من الطویل لكثیر في دیوانه جمع وشرح احسان عباس ،نشر وتوزیع دار الثقافة ، بیروت  )١

، المغنى  ٣/١٣٦٣یة الصّبان ، حاش ٣/١٥الملك بن مروان في الكتاب  هـ بمدح عبد١٣٩١

١/٣٠  

  ٣/١٣٦٤البیت من الوافر قیل لحسان بن ثابت ولم أجده في دیوانه ، حاشیة الصّبان  )٢
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غیر جازمة أداة الشرط جازمة أو  أكانت/ بین جملة الشرط والجواب ، سواء ٢

  تنجح. –إذن  –نحو قولك : إْن تذاكر 

 -ن ذكر القسم أو قدر ، فالمذكور نحو قولك : واهللا إذنأ/ القسم وجوابه سواء ٣

یغفر  - إذن –استجیب لنداء الجهاد ، أما المقدر نحو قولك : لئن یؤلمك المرض 

  اهللا ذنوبك.
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ااا   

��������������������������� 

  

و  أر  

  ا اول : ا ا و  اي

  ا ام : از   ا وااب

(ا) ا ا : ا ا 

ا اطا  ىأ وظ :ا  
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  المبحث األول 

  الشرط البالغي وعالقتھ بالشرط النحوي 
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ولاا   

  الشرط البالغي وعالقته بالشرط النحوي

تناول علماء البالغة األسلوب الشرطي في دراساتهم بإسهاب وذلك ألهمیته   

في مباحثهم البالغیة ، ویحتاج تتبع آراء البالغیین ومسائلهم المختلفة في 

األسلوب الشرطي إلى دراسة كبیرة ، وهنا إشارة ألهم المسائل والمباحث عند 

  لماء البالغة : ع

ولكنهم كرروا  في درسهم ، / لیس للشرط عند البالغیین مفهوم بالغي خاص ١

حصول مضمون جملة على حصول  تعلیقوهو ، البالغي مفهوم النحویین للشرط 

مضمون جملة أخرى هذا في اإلیجاب أو على عدم حصول مضمون جملة على 

و فیه إذ أن مباحث علم النحو حصول جملة أخرى في النفي ، وهذا التكرار ال غر 

  تعتبر هي األساس األول للبالغة بمختلف علومها . 

استفاد الجرجاني في نظریة النظم كثیرًا ممن سبقه من النحاة في النقل   

وكما هو معلوم عنه قد بدأ نحویًا ، عنهم واالستشهاد بآرائهم والبناء على أصولهم 

وأغراضه على مبدأ سیبویه من داللته وقد قامت فصوله في التقدیم والتأخیر ، 

علم أن لیس النظم إال أن تضع ابه ، فیقول ( و  واالهتمامالتقدیم والتأخیر على 
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وتعمل على قوانینه وأصوله وتعرف ، كالمك الوضع الذي یقتضیه علم النحو 

مناهجه التي نهجت فال تزیغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك  .. وذلك إنا ال 

ًا یبتغیه الناظم ینظمه غیر أن ینظر في وجوه كل باب وفروقه فینظر في نعلم شیئ

الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك : ( إن تخرج فأنا خارج وأنا خارج 

إن خرجت .. وینظر في الحروف التي تشترك في معنى واحد ثم ینفرد كل واحد 

   .)١(خاص معناه منها بخصوصه في ذلك المعنى فیضع كًال من ذلك إلى

  / أحال البالغیون الكثیر من قضایا الشرط إلى علم النحو . ٢

تقیید  هما یسمونل/ یعرض علماء المعاني للجملة الشرطیة في ثنایا حدیثهم ٣

بمعرفة ما بین  الفعل بالشرط ، ویرون أن هذا التقیید العتبارات ال تعرف إال

 ترحب به عند زیارته : متى تزرني فقولك لمن یعتقد أنك ال، أدواته من التفصیل 

أرحب بك ، یختلف عن قولك لمن یعتقد أن إكرامك قاصر على فئة دون األخرى 

  : من جاءني أكرمته ، وما إلى ذلك. 

/ المراد بالشرط الذي تقید به الفعل المسند في جملة الجزاء هو جملة الشرط ٤

  فحسب . 

                                                

طبعة النعمان ، النجف ، العراق ،  –تحقیق عبد المنعم خفاجي  – ١١٧الجرجاني / –دالئل إلعجاز ) ١
  بدون تاریخ .
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غم تعارضهما  فهما  غیر مرادین وبمعنى األداة ر  تعلیق/ إن الشرط بمعنى ال٥

هنا لخصوص التقیید للمسند ألن المقصود من التقیید إحداث السببیة والمسبیة ، 

أما الشرط بمعنى مجموع فعل الشرط وفعل الجزاء أي الجملة الشرطیة غیر 

وأعلم أن إطالق (: صرح بذلك الشیخ الدسوقي بقوله  معهود عند البالغیین كما

الشرط فقط ، إنما المعهود مجموع األداة وفعل  يالشرطیة أعن الشرط على الجملة

، والمراد بذلك تعریف الشرط عامًة )١( ) تعلیقإطالقه على فعل الشرط وأداته وال

  والربط الذي یحصل بین أركانه . 

لم تستوف كتب النحو كل األحكام المتعلقة بأهم أدوات الشرط ، إذ توجد   

ولو) . بینها علماء المعاني ولم توجد عند ، إذا ، مثًال فروق دقیقة بین ( إن 

  النحاة مثل قولهم : 

( إن ) و ( وٕاذا ) للداللة على الشرط في المستقبل ، لكنهما یفترقان في أن 

 -األصل في (إن) أال یكون الشرط بها مقطوعًا بوقوعه فقولك : إن تأتني آتك

كون الشرط بها مقطوعًا به فإتیان صاحبك لیس مقطوعًا به على عكس إذا والتي ی

نحو : ( إذا طلعت الشمس آتیك) فطلوع الشمس أمر مقطوع به ، فیكون دخول 

إن غالبًا عند الحكم النادر لعدم القطع به على عكس إذا والتي تدخل على 

َذا َءُُْ (ثنان في قولھ تعالى اجتمعت االالقطع بوقوعھ وقد  الماضي لقربه من

                                                

  ٢/٦٠المطول في شروح التخلیص  )١
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 ََََوا ُا َِ ُُِْط َمإ أ َُ ََو َُِ واَُ ََ ُُِْْ نِه َوإَِ َ ا  ََُْأ ِ

إذا مع الحسنة أرید به الحسنة المطلقة المقطوع بحصولها إذ ال  فاستخدام )١() ََُْن

من جنس الخیر قلیًال كان أو كثیرًا ، فاألمر  يءمن الدنیا شبد لإلنسان أن یأخذ 

یاسًا بالحسنة المطلقة مما دعا لوقوع قامقطوع به هنا على عكس السیئة النادرة 

  ستخدام إن معها . او  ةستخدامها نكر ال

ستخدام (إن) (وٕاذا) والفرق بینهما ، فإن اكما أن هناك مالحظة بالغیة في   

نحو قوله تعالى في اآلیة السابقة ، أما إذا فتستخدم  ةمستقبحتستخدم في األمور ال

  في األمور المستحسنة ومثلها قوله تعالى: 

)َُْ اُمَ ْ  ََ َ َا واُْذ َُِْذا أ مَْو ُرأ َ ُِْ ْنَن ()٢( 

ٕالى جانب ما سبق ذكره من فروق هناك استخدامات ، و  هذا غیر ملزم في النحوو 

بالغیة لكل من ( إن) ، ( لو) تؤكد اتساع علم المعاني للعدید من السیاقات تؤدي 

  : )٣(تستخدم في الحاالت اآلتیة و  في مجملها إلى فهم النص والغرض منه ،

(إن / تجاهل المتكلم : یكون عند سؤال من یطلب منك  شیئًا بعینه فتجیبه ١

  وجدته أحضرته لك ) . 

/ عدم جزم المخاطب بوقوع الشرط فیجري الكالم على سنن اعتقاده كقولك لمن ٢

  لم یصدق ما تخبر عنه : إن صدقُت فماذا تفعل ؟ 

                                                

  .١٣١األعراف:١)

  .٢٣٩البقرة:٢)

، المؤلف / الدكتور محمود أحمد نحلھ ، دار المعرفة  ٧٣ – ٧٢علم المعاني /  –) في البالغة العربیة ٣
  م .٢٠٠٢قناة السویس ،  –الجامعیة 
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 عتقاده إیاه نحو قوله تعالى :ا/ توبیخ المخاطب على وقوع الشرط منه أو على ٣

والشاهد فیه كسر همزة إن   )١() َِْ ْ ُْ أَُْب َُ اَ َ أن(

  جعفر ، وحمزة والكسائي وخلف  نافع وأبوعلى قراءة 

  

هل نمنع إنزال القرآن إعراضًا عنكم إن كنتم مسرفین في  –واهللا أعلم  –المعنى 

  استهزائكم بكتاب اهللا . 

العلم كما تقول لمن  / تنزیل المخاطب منزلة الجاهل لعدم جریه على مقتضى٤

  یسب أباه : إن كان أباك فال تسبه . 

أََُْ َْن أم  َمُِْ َُْ    (: / التبكیت : أي تبكیت المخاطب كما في قوله تعالى٥

الولد  فثبوت )٢() ُل اَِِْ إن َن َِْ َو ٌَم أو }٨٠{َوَمَْاَ ُ َوُرَُُ َْْ ََُن

  كیتًا للمخاطب بلكن نزل منزلة المشكوك فیه فجاء ت ائهفبانتللرحمن أمر مقطوع 

حصول مضمون جملة الجزاء بحصول  تعلیقأما في ( لو) فهي عندهم   

بمعنى أنها للشرط في الماضي مع الجزم بانتفاء الشرط ، مضمون جملة الشرط 

متناع الشرط ، واألصل امتناع الجواب الولذلك سمیت حرف  فیلزم انتفاء الجزاء

                                                

  .٥الزُّخُرف:سورة ١)

  .٨١الزُّخُرف:سورة ٢)
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تین فعلهما ماضیًا ولكن قد تستعمل مع المضارع یعلفیها دخولها على جملتین ف

  : )١( ألغراض أخرى منها

  :وسلم علیه/ قصد استمرار الفعل فیما مضى وقتًا فوقتًا كما في قوله صلى اهللا ١

ة العشاء وصالة الفجر ، ولو یعلمون ما ( إن أثقل الصالة على المنافقین صال

  فالمضارع یفید استمرار الفعل على سبیل التجدد .  )٢( فیهما ألتوهما ولو حبوًا )

  :/ تنزیل المضارع منزلة الماضي نحو قوله تعالى٢

)َو ََِْ ََْ يِِ َو آنْا اََِ َِْم  واُ ََِل اَو َُِْ َْر َِ َنَْ َنُِِذ اى إََ ْ

َُِِْ  ُْمأ ْ واََُْا َِِ اُِْْا َُِل اَ َلْا َْ إ َُُْْ ()فالمضارع  )٣

  . ألن إخبار الخالق ال خالف في تحققه مؤول بالماضي 

  وجواب لو محذوف والتقدیر : ( لرأیت أمرًا عظیمًا) .   

/ استحضار الصورة العجیبة تفخیمًا ألمرها ومن مباحث البالغیین القیمة في ٣

 الشرط أنه یوجب حذف المفعول فعل الشرط بقصد البیان بعد اإلبهام بجوابه

شرط ، ولم یكن حین كان فعل المشیئة واإلرادة ونحوها واقعًا فعل ال علیهلداللته 

  بذلك المفعول غریبًا .  هالمشیئة وشبه تعلق فعالً 

  
                                                

  . ٧٤علم المعاني / –) في البالغة العربیة ١
  د / ص من البحث .سبق تخریج الشاھ –) السنن ٢

  .٣١سبأ:سورة ٣)
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  المبحث الثاني 

  الجازم في جملة الشرط والجواب 
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ما ا  

  اجلازم يف مجلة الشرط واجلواب

  / عامل الجزم في فعل الشرط : ١

بي، فقد ا النحو العر علیهبما أن العمل النحوي من أهم األركان التي یقوم   

تمثل هذا االهتمام في اهتمامهم باألدوات ، ظًا كبیرًا من دراسات النحاة حنال 

  بقدر عملها وأهمیتها في دراسة الجملة العربیة . 

 اختصتمؤلفات  تألیففي عدد من األشكال أهمها  االهتمامظهر هذا   

ام ، بن هشبدراسة هذه األدوات مثل : رصف المباني للمآلقي ، مغنى اللبیب ال

حروف المعاني للرماني والجني الداني للمرادي وهذه المؤلفات للمثال ولیست 

هذه  اسمللحصر ، أما من لم یخصص لها مؤلفات فقد عقد فصوًال برأسها وأطلق 

األدوات على الباب ، كذلك فقد تضمنت وبشكل كبیر الفصول المعقودة لدراسة 

  عملها . دراسة األداة و كو تراكیب معینة كالشرط مثًال 

وقد اعتمدت نظریة العامل على األداة بشكل واضح وحظیت من خالل هذا   

التركیز كل من حروف الجر وحروف الجزم بنصیب كبیر من الدراسة ، ربما كان 

ذلك بسبب اختصاصها ، فحروف الجزم تعمل الجزم في األفعال وحروف الجر 
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روف من اشتراك بین تعمل الجر في األسماء ، على عكس ما تقوم به بعض الح

األسماء واألفعال بل وفي طبیعة عملها ، فإن منها ما یعمل النصب والرفع معًا 

  ن وأخواتها . اكمثل 

مذاهب العلماء أن فعل الشرط یجزم باألدوات السابقـة له ، (  اختالفعلى   

وكذلك على مذهب الكوفیین أن )١( وأعلم أن حروف الجزاء تجزم األفعال .. )

  . )٢(جزوم باألداة ویعنون بالشرط فعل الشرطالشرط م

هذه اآلراء وغیرها في قوله: ( أما الشرط فنقل )٣(وقد لخص األشموني  

بالدخول على  الختصاصهاله ) وٕانما تجزم األداة  جازمةعلى أن األداة  االتفاق

تضمن هذا الرأي : ( لم كان  علیهاألفعال وقد طرح ابن یعیش سؤاًال وأجاب 

الحروف المختصة باألفعال الجزم وبعضها النصب ؟ فالجواب عن عمل بعض 

 االسمعمل فیه إعرابًا ال یكون في  االسمذلك أن ما نقله إلى معنى ال یكون في 

ولما كان الشرط واألمر والنهي ال یكون إال في األفعال عملت أدواته فیها الجزم 

  . )٤( الذي ال یكون إال في األفعال)

                                                

  . ٣/٦٣الكتاب / )١
  . ٢/٢٥٢شرح الكافیة/ )٢
  . ٤/١٥األشموني / )٣
  . ٧/٤٠شرح المفصل / )٤
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فعل الشرط باتفاق النحاة مجزوم باألداة والراجح أن هذا خالصة القول أن   

  الرأي صائب لعدم وجود رأي مخالف یدحضه . 

  / عامل الجزم في الجواب : ٢

  هنالك خالف حول جازم جواب الشرط وقد تلخص هذا الخالف في:   

/ سیبویه والمبرد : أن األداة وفعل الشرط معًا هما الجازم لجواب الشرط رغم أننا ١

ستشف من عبارات سیبویه ( وأعلم أن حروف الجزاء تجزم األفعال وینجزم ن

ي آتك .. إنجزمت بإن نالجواب بما قبله وزعم الخلیل أنك إذا قلت : إن تأت

  ثالثة أوجه :  )١()تأتني

الوجه األول : جزم الجواب بالفعل فقط ألنه ( ما قبله ) وهو مستبعد ألن األفعال 

  ال تعمل في األفعال . 

  نجزام الجواب باألداة والفعل معًا . ا الوجه الثاني :

  الجازم في الجواب األداة فقط .  الوجه الثالث :

                                                

  . ١/٦٢الكتاب / )١
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هذا الرأي برأي  ةدعم الباحثتوالراجح أن الوجه الثاني هو الصحیح ، و   

 ( ... فإذا قلت إن تأتني آتك فتأتني مجزومة بإن وآتك مجزومة بإن تأتني) المبرد

)١( .  

أن فعل الجواب مجزوم على الجوار لمجاورته فعل الشرط المجزوم ن : / الكوفیی٢

  . )٢(، ألن األدوات عندهم ال تعطي عملین

الجازم في الجواب هو فعل الشرط فقط بسبب ضعف األداة عن  / األخفش :٣

عملین في وقت واحد . أید هذا الرأي ابن مالك: ( وجزم الجواب بفعل الشرط ال 

  . )٣( ) بهما ، وال على الجوار خالفًا لزاعمي ذلكباألداة وحدها ، وال

( وقیل أن الشرط والجواب تجازما كما قال الكوفیون  / صاحب شرح التصریح :٤

  .)٤(بن جني عن األخفشافي المبتدأ والخبر أنهما ترافعا وهذا نقله 

ولكن بواسطة ، أن العامل في فعل جواب الشرط هو األداة  :)٥(بن األنباريا/ ٥

  ل الشرط . فع

                                                

  . ٢/٤٩) اإلقتضاب /١

  . ٢/٢٤٥) شرح الكافیة /٢

  . ٢٣٧) التسهیل /٣

  . ٢/٢٤٨) شرح التصریح لألزهري /٤

  . ٢/٦٠٢) المرجع السابق /٥
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/ الرأي منسوب ألبي عثمان المازني في اإلنصاف : أن فعل الجواب مبني ٦

  على الوقف . 

تؤكد الباحثة أن الرأي األول هو الصائب ألن األفعال ال تعمل في بعضها   

وأن األداة ال تعمل عملین في وقت واحد لمن زعم أن جواب الشرط مجزوم بفعل 

  .  لالثنینزمة الشرط ، ومن زعم أن األداة جا

  دخول األدوات على جملة الشرط

بما أن األداة تعمل الجزم في فعل الشرط وهما معًا یعمالن الجزم في جواب 

الشرط على ما رجحت الباحثة فماذا یحدث للجزاء إذا سبقت أداته بأداة أخرى 

  شرطیة ؟ لیست

 ةالموصول الضمائر – ةعن األسماء الموصول ةیقول سیبوبه عن األدوات المنقول

، كان ، لیس ) كأدوات عامله فإنها تخلص للداللة على  – أنها إذا جاءت بعد (إنَّ

وال تكون أدوات شرط ، وال یجزم الفعل بعدها ألنها ال تعمل فیه الجزم  یةالموصول

  )١( نحو : (إنَّ من یأتیني آتیه ، وكان من یأتینى آتیه ، ولیس من یأتینى آتیه)

بسبب  علیهوانتفى الشرط عند دخولها  ةن هذه األدوات العاملفالتركیب شرطىٌّ بدو 

أنه ال یصلح ترك هذه األدوات معلقة ال تعمل فلما حدث اإلعمال (ذهب الجزاء 

ودلیل ذلك أن (إْن ، متى) یستحیل أن تحل محل "من" ) ٢( ولم یكن من مواضعه)

یمكن  )٣( ا وأي)هنا بمن ومن الجزاء ال ینبغي له أن یكون ه، (فهذا دلیل على أ

المجازاة بهذه األدوات إذا شغلت نحو ( أنه من یأتنا نأتیه ، ومن ذلك قوله تعالى 

                                                

  ٣/٧١الكتاب  )١
  ٣/٧٢) المرجع السابق ٢
  ٣/٧٢الكتاب   )٣
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 :)َْ َو َِ ُتَُ  َََ ُ ن ُْ ُِت َرَ َ ُمیمكن دخول (كان) و وكذلك  )١() إ

ن في الشعر دخولهما دون أن (لیس) على أن تسندا إلى ضمیر الغائب ویمك

  تسندا.

ویذهب ابن السراج إلى أن (كان) تذهب الجزاء بعد "من" فیقول ( وتقول : من 

كان یأتینا وأيٌّ كان یأتینا نأتیه ، أذهبت المجازاة ، ألنك شغلت (أیَّا ومن عن 

  )٢( یأتینا)

واحٌد فال وفي رأى الباحثة أن كان مع ما بعدها یؤدیان حدثًا واحدًا وفاعلهما 

تستطیع الفصل بینهما لكن السبب یمكن أن یكون في (من) نفسها فهي في حالة 

تشیر إلى شخص معین یبین من القرینة وهي صلة الموصول ،  هالموصولی

والصلة أمر معلوم مسبقًا ، أما في حالة الشرطیة فالجملة بعدها لیست أمراً 

  معلومًا ، هي تشیر إلى شخص ما غیر محدد .

إذا سبقت أدوات الشرط الموصولیه األصل بأدوات غیر عامله مثل ( إذ ، ما أما 

، إذا ، لكن ، ال ، فتفارق الجزاء وتخلص للموصولیه نحو : (ما من یأتینا نأتیه ، 

  وأما من یأتینا نأتیه)

یقول سیبوبه في ذلك : ( أنهم كرهوا الجزاء ها هنا ألنه لیس من مواضعه ألنه ال 

ـ (إْن) مكان (من) فنقول : أتذكر إذ إْن یأتینا نأتیه ، كما أنه لم یحسن أن تأتي ب

یجز : إنَّ إن تأتینا نأتك ، ومن أجل هذا التماثل كره الجزاء بعد إذا ) وال غرابه 

  .)٣(في أن یجوز في الشعر 

ویجوز اإلضمار في (إذا) و (لكن) لذلك یمكن الجزم فیحسن قولك : (مررت به 

ه) وفي حالة الفصل بالضمیر أو إضماره یكون القول : فإذا من یأتیه یعطی

                                                

 .٧٤طه:  )١
  ٢/١٩٥أصول النحو  )٢
  ٣/٧٥الكتاب  )٣
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(مررت به فإذا هو من یأته یعطه) ومثال لكن : ما أنا بطماع لكن إن تعطني 

  اشكرك . وفي حالة  عدم اإلضمار یذهب الجزاء كما في قول طرفه:

  ةً ــافَ خَ ع مَ الَ التَّ  ـــّاللِ حَ بِ  تُ سْ ولَ 

  )١(دِ فِ أرْ  مُ وْ د القَ فِ رْ تَ سْ ــــى یَ تَ مَ  ولكــنْ                            

سبقت أدوات الشرط ظلت هذه األدوات تؤدي عملها ویقول  ذاأما حروف الجر إ

سیبوبه ( فحروف الجر لم تغیرها عن حال الجزاء ، كما لم تغیرها عن حال 

ترى أنك تقول : بمْن تمرُّ ، وعلى أیَّها أركب ؟ فلو غیرتها عن  إالاالستفهام ، 

  ، والسبب عند سیبوبه أن حرف الجر یعتبر جزء منه) ٢( ستفهام )اال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ، دار صادر بیروت لبنان ٢٩دیوان طرفة بن العبد / )١
   ٣/٧٩الكتاب  )٢
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  المبحث الثالث 

  الشرط الضمني (الطلب) 
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ا ا  

  الطلب وعالقته بالشرط

یعد التركیب الطلبي نوع من أنواع التركیب الشرطي الذي یتمیز بأن العامل   

كنه مظهرًا نحویًا یتضمنه التركیب في القضیة الشرطیة لیس صریحًا ملفوظًا ل

وموجود في صلبه ، ونعني به الجزم في المضارع الجوابي ، فالطلب أسلوب 

المظهر النحوي ، وهو على نسق واحد من ناحیة  علیهمن األداة دل  الٍ شرطي خ

  بنیویة وهو نسق األمر كطرف أول والمضارع كطرف ثاني : 

  ) أمر ( طرف أول ) + مضارع ( طرف ثاني 

  والربط بینهما یكون مباشرًا إذ ال حاجة إلى رابط فالشرط یفهم من سیاق التركیب.

  وهو على ثالثة أقسام :

/ طلب ممن هو أعلى درجة إلى من هو أقل منه، ویسمى األمر نحو قول ١

ِّ َُْا َوَِمْ  َ أن َِ  ِِ ٌَْ  ٌَْ ََِِدَي اَِ آَُاُُِ ا اة َوُِاِ  َرَز( تعالى :

   )١() َوِ ٌل

  
  
  

                                                

 .٣١إبراهيم:)  ١
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ُُ  اُ َم (/ طلب ممن ھو أدنى لألعلى ویسمى الدعاء نحو قولھ تعالى : ٢

ََر َََْا َ َََْو ََْ َ َ ََُْو إ اْإ ََْ َِْْ َو ََر َمْْو أأ َِن مإ َمِْاَُ  

َِْوا َ َُْوا ِِ َ ط  َ ََُ َو ََر َِْ ِ َِا َ َََُ َ َمَْ َمأ َََْواْر َ  َمُْم

َِا ْا َ ()١(   

وهو النهى نحو قوله صلى  الشيء/ طلب بالسلب وهو طلب الترك والكف عن ٣

وال فوق سطح ال یواریه فان لم  فالةٍ  بأرضٍ وسلم :  ( ال یغتسلن أحدكم  علیهاهللا 

  )٢( رى)یكن یرى فإنه یُ 

 الطلب ا ذكرت الباحثة تتصدر كم (ال الطلبیة)هيللطلب بالسلب أداة واحدة و 

في االصطالح خالف األمر وهو : ( من نهى ینهى . والنهي  الناهیة(ال) وهي

  ومنه قول زیاد بن یزید العذري والذي أنشده سیبوبه:) ٣( نهیًا فانتهى وتناهى كف)

  هُ دَ نْ عِ  تُ یْ هَ انَ مى تَ لْ عِ  هىَ نتَ ا اْ إذا مَ 

   )٤(ارَ صَ أقْ ى فَ اهَ نَ ى ، أو تَ لِ فأمْ  الَ أطَ                          

َوإْذ (:  وتعمل ال الناهیة الجزم في المضارع وتخلصه لإلستقبال نحو قوله تعالى

ٌَِ ٌ كْا نإ ِِ كُْ  َُ َ َُِ ََُو ِِِْ ُنَ َل ()ما یلي :فأما أحكامھا ) ٥  

  ارع بشرطین :/ تجزم المض١

أ/ اال یفصل بینهما فاصل إال عند الضرورة الشعریة وجاز الفصل بالظرف نحو 

  تعبث  والناس نائمون). - ومیلا –قولك البنك ( ال 

  ب/ إال تسبقها إن الشرطیة أو غیرها من ادوات الشرط ألنها بذلك تكون نافیة.

                                                

 .٢٨٦البقرة:)  ١

  عند الغسلباب ما جاء في اإلستتار  –كتاب الطھارة وسننھا  – ١/٢٠١السنن  )٢
  ١٢/٣١٢لسان العرب  )٣
  ١٣الكتاب / )٤

 .١٣:)  لقمان٥
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  دلیل نحو :  علیه/صحة حذف مضارعها إن دل ٢

  ، أي (فال تتقدم) بدلیل تقدم .ٕاال فال ن كنت قادرًا و تقدم للقتال إ

نحو التدن من األسد تسلم ) ١(ال ) محله وشرط الجزم بعدها صحة حلول ( إ /٣

  به. دبخالف یأكلك ، إذ یخرج المعنى في هذه الحال عن المرا

اء نحو قوله الی/ یكثر جزمها للمضارع المبنى للمعلوم إذا كان مبدوًء بالتاء أو ٤

  )٢( القبلة) وسلم : ( ال یبولنَّ أحدكُم مستقبالً  علیهلى اهللا ص

  ومثله قول الشاعر :

       هِ تِ ــزَ مًا ُحْسُن بِ یْ ضِ مَ  نَّ بَ جِ عْ یُ  ال

  )٣(نِ فَ كَ الْ  ةُ دَ ــوْ جَ  نًا◌ً یْ فِ دَ  قُ وْ رُ یَ  ــلْ هَ وَ         

  المضیم ( الذلیل).

، ًا وعلى السماع وال یقاس بهوبما أن المتكلم ال ینهى نفسه فقد ُعد نادرًا وغریب

  قول النابغة الذیباني:ومثله 

  ا هَ عِ امِ دَ ًا مَ رَ ـوْ بًا حُ رَ بْ ْن رَ فَ رِ عْ ال أَ 

ُدوَّار ــاجُ عَ ا نُ هَ ــارَ أبكَ  أنَّ كَ                            
)٤(  

قد نزلوا في  واقاله النابغة محذرًا بنى فزارة من النعمان بن الحارث الغساني ، وكان

لهم محمّي : الربرب : بقر الوحش و القطیع منه األبقار الصغار : أراد بهن مرج 

الجواري ، الربرب : كنى بهن النساء ، النعاج جمع نعجة البقر الوحشیه ، الُدوار 

  : بضم الدال وهو ما استدار من الرمل .

                                                

 –دار الجیل  –، تحقیق الفاخوري  ٢٢٠قطر الندى وبل الصدى ، تصنیف ابن هشام األنصاري / )١

  بدون تاریخ. –بیروت 

  باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول . –كتاب الطهارة وسننها  – ١/١١٥السنن / )٢

  ٤/٤١٠ت بال نسبة في النحو الوافي البی )٣

بال تاریخ ،  –مصر  –دار المعارف  –، تحقیق محمد الفضل إبراهیم  ٧٥دیوان النابغة الذیباني / )٤

  ٣/١١، الكتاب  ٣٢٤المغنى /
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والغالب هو إنصراف النفي إلى الفاعل وما سبق الحدیث عنه إنما هو شاذ وهو 

  ز .مجا

وفي تعریف الطلب : ( هو ما یستدعى مطلوبًا غیر حاصل وقت   

الطلب)
)١(

  

 َوَواََْمْ ََِ َُ  َوأِ َ َِْ َََُْْت َرِ أْرْ ََِ َوَل َُ(: نحو قوله تعالى

) ٢() أِْْ َوََِ َِْ  اَ َُُِِِِروَن اِْ ِ ِْ َو
.  

ومنھ قولھ صلى هللا علیھ وسلم لعثمان بن أبي العاص عندما أمَّره على   
صالة وأقدر الناس بأضعفھم فإن فیھُم الكبیر الطائف : ( یا عثمان تجاوز في ال

  .)٣(والصغیر والسقیم والبعید وذا الحاجة 

  یكون في قولھ صلى هللا علیھ وسلم :وأیضاً الطلب باألمر   

وا صفوفكم فإن تسویة الصفوف من تمام الصالة )    .)٤(( سوُّ

وسلم في الدعاء : ( اللهم أغفر لحیَّنا ومّیتنا ،وشاهدنا  علیهوقوله صلى اهللا 

وغائبنا ، و صغیرنا وكبیرنا ......)
 )٥(

  

  

  

  

  

  

                                                

  . ٣٠٢مفتاح العلوم /١)

  .١٤٣األعراف:٢)

  ف .ـ كتاب إقامة الصالة والسنة فیها ـ باب من أّم قومًا فلیحف ١٦٨السنن/ )٣
  

  ـ كتاب إقامة الصالة والسنة فیها ـ باب إقامة الصالة . ١٦٩السنن / )٤
  

  باب ما جاء يف الدعاء يف الصالة على اجلنازة –كتاب اجلنائز   – ١/٤٨٠السنن ٥)
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وسلم علیهوقوله صلى اهللا 
)١(

 :  

  لكم فیه ) . ( ِكیلوا طعامكم یبارك 

والشاهد فیه ( كیلوا ) فعل األمر كطرف أول في التركیب الشرطي و(یبارك) 

  المضارع المجزوم كطرف ثاني . 

والطلب كما یكون بفعل األمر یأتي بالمضارع المقترن بالم األمر ، والتي   

للجزم ةتسمى الالم العامل
 )٢(

جاز فتحها عند بعض قبائل  ة. وهي الم مكسور 

 علیهوُیكثر إسكانها بعد الواو والفاء عن تحریكها ، نحو قوله صلى اهللا العرب ، 

( مروا أبا بكر فْلیصل بالناس ) : وسلم
 )٣(

  .  

  اء . فلافالشاهد فیه ( مروا .. فلیصل ) فقد سكنت الالم الطلبیة بعد   

. وْلیأتم بكم من بعدكم) يأتموا بفوسلم : ( تقدموا  علیهوقوله صلى اهللا 
 )٤(

 

ولیأتم ) كذلك سكنت الالم بعد الواو ، وقد تسكن  ..أتمواف لشاهد فیه ( تقدموا ..وا

  . ) ٥()َُ ُا ََُْ َوُا ُمُوَرُْ َوَا َِِْ اَِ( نحو قولھ تعالى : بعد ثم

                                                

  كتاب التجارات باب بیع المجازفة = ( جزافاً ) : أي مجھول القدر قلیالً كان أو موزوناً  – ٧٥٠السنن /١)

  . ٢٩٤ المغنى /٢)

تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي بیروت ، دا الكتب العلمیة ، كتاب إقامة الصالة والسنة – ٣٨٩السنن /ج/٣)

  فیھا ، باب ما جاء في صالة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في مرضھ .  
  یلي اإلمام .أن باب من یستحب  –كتاب إقامة الصالة والسنة فیھا  ١/٣١٣السنن /٤)

  .٢٩احلج:٥)
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ا شاهد آخر وهو سكون ( ثم ْلیقضوا ) إذ سكنت الالم بعد ثم ، كما لدین الشاهد :

الالم بعد الواو في ( ولیوفوا ) ، ( ولیطوفوا ) وكذلك عطف الجملة الثانیة على 

. )١(الشرطین بالعطف بالواو ، وهذا على قراءة الكوفیین وقالون لىااألولى في تو 

  وفي هذه اآلیة رد على من ذكر بأن السكون خاص بالشعر 

ُِِْ ُذو ََِِ  ٍََ َوِ ََر َِْ رْزُ ( :والطلب یكون باألمر نحو قوله تعالى  

اُْ ُْ ََْ ُا َََُْ ََآ َ إ َم ُا ُُ  ُُه اَآ ِ ُِْ (
)٢ (

أو الدعاء نحو قولھ 

 علیهقوله صلى اهللا  ونحوه، ) ٣() ََْ َر َل إمُِ َنَوَمَدْوا َِ َِ َ ( تعالى:

عطیتم الزكاة فال تنسوا ثوابها ، أن تقولوا اللهم أجعلها مغنمًا وال أوسلم : إذا 

تجعلها مغرما)
)٤(

مغنم : أي سببًا للتوبة العظیمة . مغرما: ال یترتب على أدائها  

  الدائن؛  والشاهد فیه : الدعاء (اللهم اجعلها ..)ثواب .كالدین المؤدى إلى 

  والغالب على الطلب عدم دخول الالم الطلبیة نحو قوله تعالى في الدعاء:  

)ِم ٍ َأ إ َمْأ ََر اُظ َُِل اَ اُبََا َُِ ََْ َسا رِمَوأ َََْد ْ َْوأ َُا َِوَم

َزَوال   َ ُْ  َُْأ اُمَ ()٥( .   

  :  وقوله تعالى في األمر

)َرْد َََُْْو ََْْ ٍَْْة أِ ِمُِ ٌَْ َر ِِ َ َ َل ()٦(  .  

                                                

ھـ ، قارئ مدني مشھور وأحد أئمة  ٢٢٠الكوفیان حمزة والكسائي وقالون ھو عیسى بن ھیناء ، ت ١)

  . ٢٩٤المغنى / –العربیة في ا لحجاز 

  .٧الطالق:سورة ٢)

  .٧٧الزُّخُرف:٣)

  باب ما يقال عند إخراج الزكاة  –كتاب الزكاة   – ١/٥٧٣السنن ٤)

  .٤٤إبراهيم:٥)

  .٩٥الكهف:٦)
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في وسلم عندما أمر المؤذن أن یؤذن یوم الجمعة وذلك  لیهعومثله قوله صلى اهللا 

یوم مطیر : ( ناد في الناس فلیصلوا في بیوتهم .....)
 )١(

  

ََْ َ أُِا َداَِ اِ َوآُِا   َِْْ ِِ ُذُمِْ (: وفي االلتماس نحو قوله تعالى

ِاٍب أََ ْ َُِْو ()٢ (  

  كــذلك یســتغنى عــن الــالم إذا رفــع فعــل الطلــب فــاعًال مخاطبــًا بصــیغة أفعــل   

  

اِي ََ ََْ َََواتٍ ِطََ  َى َ ِ اَ ِ َُْوٍت ْرِ اََ َْ َََى ( نحو قوله تعالى

)٣() ِر
ة وقل دخول الالم على فعـل المـتكلمیلعوتلزم الالم إذا اختفت الفا 

)٤(
 ،

  وســـلم عنــــدما دعتــــه جــــدة أنــــس بــــن مالــــك  علیــــهمفـــردًا كــــان نحــــو قولــــه صــــلى اهللا 

( ملیكه) لطعام صنعته له ، فأكل منه ، ثم قال: ( قوموا فألصل لكم ) 
)٥(

.   

  :)٦(وتحذف أحیانًا الالم ویبقى عملها في الشعر بوجه خاص كقول القائل  

   ٍس فْ نَ  لُّ ـــك كُ سَ فْ ِد نَ فْ تَ  دُ مَ حَ مُ       

  باالئ تَ شَ  نْ ــمِ  تَ فْ ا خِ ــــا مَ إذَ         

                                                

  كتاب اجلماعة يف الليلة املطرية.  –كتاب أقامة الصالة والسنة فيها   – ١/٣٠٢السنن ١)

  .٣١األحقاف:٢)

لك:٣)
ُ
  .٣امل

  . ٢٩٦المغني /٤)

توزیع ابن حزم  ٣٨٠حدیث رقم / ١/٤٦٩فتح الباري بشرح صحیح البخاري إلبن حجر العسقالني /٥)

  الة على الحصیرباب الص –الریاض  كتاب الصالة  –بعنایة فریق بیت األفكار الدولیة 
وجاء فیھا أن المبرد یلحن قائلھ ویقول: ال یعرف قائلھ وال یحتج بھ  ٣/٦٢٩مجھول القائل في الخزانة ٦)

  وال یجوز مثلھ.
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  والشاهد فیه ( تفِد) واألصل لتفد . 

 وعند الكسائي حتى في الكالم شریطة أن تتقدمها (قل) ومنه قوله تعالى:  

)ََُ ْ َِِِ َ اُِ اداَمأ ِِ اَََورا إ ََِْ ن ٣٠{ا{  ةا اُُِ اَُآ َِِدَي اَِ 

) ١() َوُِاِ  َرَزِّ َُْا َوَِمْ  َ أن ِِ ٌَْ  ٌَْ ََِ َوِ ٌل
والتقدیر لیقیموها ، 

أن ذلك یقع في النثر قلیًال بعد  علیهابن مالك في شرح الكافیة وزاد وافقه في ذلك 

القول الخبري
)٢(

.   

  وحول اآلیة خالف في أن الجزم یكون باآلتي  :

/ بنفس الطلب ألن اآلیة تضمنت معنى إن الشرطیة . وهو رأي سیبویه ١

  والخلیل. 

قول السیرافي / بالطلب أیضًا ألنه یحل محل الجازم وهو الشرط المقدر على ٢

  والفارسي . 

رأي  / الجزم بشرط مقدر ألنه األصل وأن الحذف والتضمین خالف األصل وهو٣

 الجمهور
)٣(

 .  

وقد رجح إبن هشام رأي الجمهور على رأي السیرافي والفارسي والسبب أن   

یؤدي معناه والطلب ال یؤدي معنى الشرط وقد شذ عن النسق الذي  الشيءنائب 

                                                

  .٣١إبراهيم:١)

  . ٢٩٨المغنى /٢)

  . ٢٩٩/  المغني٣)
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َُُِْن ِِ َوَرُِِ َوَُُِوَن ِ (:  ورد في اآلیة الكریمة في قوله تعالى ذكره الباحث ما

ورد المضارع إذ ) ١() َِ اَِْ ِاِْ َوأمِْ َذْ ٌَْ ِْ إن َُْ َُْن

ع المرفوع خبري في لفظه ل ذلك أن المضار یعلمرفوعًا رغم أن التركیب طلبي ، وت

  وٕانشائي في معناه ، أي هو مقدر باألمر ( آمنوا ) مثلما قدر 

) الذي تأول فیه الماضي ( إتقى ) باألمر (  علیه( إتقى اهللا أمرٌؤ فعل خیرًا ُیثب 

لیتق )
 )٢(

  غیاب األداة .  باستثناءوعلى ما سبق فإن الطلب أسلوب شرطي واضح 

  ن الشواهد في سنن ابن ماجه وهي كما یلي :وقد وردت على الطلب عدد م

أ/ األمر  وردفي ما یقارب السبعة وتسعون موضعًا منها ما ورد في الصفحات 

١٠٨١،  ٣٣٩،  ٢٧٨ .  

،  ٢٥٢،  ١٩٠ب/ الدعاء ورد في خمسة وأربعین موضعًا منها في الصفحات 

٧٢٢   

،  ١٦ ج/ النهي ورد في اثنان وتسعین موضعًا منها ما ورد في الصفحات

٢١،٥٥  

  

  

  

  

                                                

 .١١الصف:)  ١

  م .١٩٨٩، مصر  ١٦٤ – ١٦٣عبد السالم محمد ھرون / –األسالیب اإلنشائیة في النحو العربي ٢)
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  ث الرابعحبملا

  وظائف أخرى للجملة الشرطیة 
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ااا   

  وظائف أخرى للجملة الشرطية

تتنوع وظائف الجملة الشرطیة بتنوع حاالت إندراجها في صلب الكالم حیث یجب 

 في داخل يفیها أن تقوم بوظیفة ما ، وحتى التي تبدو بنیویًا مستغلة بنفسها فه

متكامل للنص ، وعلى هذا  لىالة تؤدي في مجملها إلى فهم دیلالخطاب حلقة دال

األساس یمكن أن تقف الباحثة على الوظائف التي استوعبتها الجملة الشرطیة في 

  سنن ابن ماجه.

  / االستئناف :١

هو ارتباط نصي بین مجموعة من الجمل ال عالقة له بالبناء الداخلي لهذه الجمل 

َوْ ِمُْ ( طة بعض الحروف كالفاء والواو فمثًال في قوله تعالى:ویكون بواس

َ ِ َََ ِ ُُا ُ ٌَو ُ َن ن ٌَو ُ َ ْ نإ ُْْزَواأ كََ َ َُِ ٍَِو ِْ

ِ ُُا َُو ْْو َدأ َِ ََُ ِ ُُا ُ ٌَو ْ َن ن ٌَو ْ َ ْ نإ ََُْ 

 ٌْْو أٌخ أأ َُو ةأَْو اأ  َرُثُ ٌَُن َر نَوإ ْْو َدأ َِ َنُُ ٍَِو َِْ ْ ٍَِوا ِ َُ

ْ ْْو َدأ َِ َُ ٍَِو َِْ ِ ِا ِ ءَُ ُْ َِذ ِ ََأ اَُم ن ُسُا َِو رَُ َ

ٌَِ ٌَِ َُوا ِا َ ()على مجموعة من الجمل الشرطیة بإن اآلیة  احتوت )١

                                                

 .١٢النساء:)  ١
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وظیفة االستئناف دون أن تتأثر هذه الجمل من الناحیة  شغلت هذه الجمل

  وسلم : علیهاإلعرابیة ومن ذلك قوله صلى اهللا 

( إن هذه الحشوش محتضرة ، فإذا دخل أحُدُكْم فلیقل اللهم إّني أعوذ بك من  

والشاهد فیه الجملة الشرطیة المصدره بإذا جاءت مستأنفة  )١( الُخُبث والخبائث)

ش : واحد الحش وهي الكنف ، وأصله جماعة النخل الكثیف بالفاء ، الحشو 

  ا قبل اتخاذ الكنف في البیوت.إلیهوكانوا یقضون حوائجهم 

وسلم : (رحم اهللا رجًال قام من اللیل فصلى وأیقظ  علیهونحوه قوله صلى اهللا 

امرأته فصلت ، فإن أبْت رشَّ في وجهها الماء ، ورحم اهللا امرأة قامت من اللیل 

والشاهد فیه  )٢( ، وأیقظت زوجها فصلى، فإن أبى رشْت في وجهه الماء) فصلتْ 

  (فإن أبت ... ) ، (فإن أبى..) في وظیفة االستئناف .

  مقول القول :

إن الجملة التي تؤدي وظیفة (مقول القول) تبقى مستقلة بنفسها بنیویًا بحیث انها 

 مامًا ومن ذلك قوله تعالىإذا عزلت عن ارتباطها الوظیفي سلمت بنیتها النحویة ت

)َُِِِْ  َُْم َ َِ َمَََْ ٍَآ ِ ِِ ََِ ََْ االشاهد في اآلیة وقوع الجملة   )٣() َو

الشرطیة المصدره بمهما في مقول القول أو ما یسمى بالجملة المحكیة بالقول ، 

اهللا  يوسلم عن أنس بن مالك رض علیهاهللا  وكذلك هناك شاهد في قوله صلى

                                                

  باب ما یقول الرجل إذا دخل الخالء. –كتاب الطھارة وسننھا  – ١/١٠٨السنن  )١
  باب فیمن أیقظ أھلھ من اللیل. –كتاب إقامة الصالة والسنة فیھا  – ١/٤٢٤السنن  )٢
 .١٣٢األعراف:  )٣
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عنه قال : ( سمعت رسول اهللا صلى اهللا وسلم یقول : من سئل عن علم فكتمُه ، 

 ةوظیفلوالشاهد فیه أداء الجملة  الشرطیة  )١( الجم یوم القیامة بلجام من نار)

  مقول القول في الحدیث .

  : إلیه/ المسند والمسند ٢

یة هذه الوظیفة في العدید من النصوص ففي النص كذلك شغلت الجملة الشرط

َِ َِْمْ َو أَِم أْ (:   قوله تعالى إلیهالقرآني وردت في وظیفة المسند 

في اآلیة وقوع  والشاهد  ) ٢() اَِِب ُ ََْْ َءاِِ َُْ  َوِ ُ َِْ  ُدون اِ َوِّ َو َمِا

الجملة الشرطیة اسم لیس وهو عنصر أساسي في الجملة االسمیة المصدره 

 علیهمان من أن النبي صلى اهللا یلابالناسخ ونحو ذلك ما حدث به حذیفة بن 

وسلم :  ( كان إذا مرَّ بآیة رحمٍة  سأل ، وٕاذا مرَّ بآیة عذاب استجار ، وٕاذا مرَّ 

 إلیهوالشاهد فیها الجملة الشرطیة في وظیفة المسند  )٣( بآیة فیها تنزیه هللا سبح)

اسم كان، وسأل : المراد سأل الرحمة واستجار من العذاب ، أما في قوله تعالى 

)َِ ْ َِوا ُْأ ََ ُُِ َُْْاْر نإ َِْم ِ َِا َِ ََِْ َِوَوا َْ َُأ لَُْت اْوأ

اُْ ِهْأ ِْ ُ ََْ َا َ ََو َُْ َََْ نفوظیفة الجملة الشرطیة في هذه اآلیة ) ٤() أ

َرَ إمَ  ( خبر للمبتدأ أي مسند وكذلك وردت في خبر إنَّ كما في قوله تعالى

ا ُِْرَمأ ِْ َِِِ ََو ََُْْأ ْ وكذلك وردت في خبر إنَّ في قوله صلى ،  ) ٥()َر

وسلم: ( النِّیاحُة على المیت من أمر الجاهلیة ، فإن النائحة إن لم تتب  علیهاهللا 

                                                
  باب من سئل عن علم فكتمھ. - المقدمة – ١/٩٧ السنن )١
 .١٢٣اء:النس  )٢

  باب ما جاء في القرآن في صالة اللیل. –كتاب إقامة الصالة والسنة فیھا  – ١/٤٢٩السنن  )٣

 .٤الطالق:  )٤

 .١٩٢آل عمران:)  ٥
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ا علیها سرابیل من قطران ثم یصلى علیهقبل أن تموت فإنها تبعث یوم القیامة 

والشاهد فیه أداء جملة الشرط لوظیفة خبر إنَّ في قوله  )١( ن لهب النار)بدرع م

  (إن لم تتب) 

  النعت والحال :

شغلت الجملة الشـرطیة فـي الـنص العربـي هـاتین الـوظیفتین قلـیًال ، وهمـا وظیفتـان 

قائمتان على التخصیص مع بعض الفروق بینهما ، فالنعت یهدف إلى ضبط أحـد 

 وتتمیـــز وظیفتـــه عـــن وظیفـــة الحـــال بكونهـــا خاصـــیة قـــارة فـــيجوانـــب االســـم النكـــرة 

اُ  ( المنعوت بینما الحال صورة عرضیة لصاحبها ، ومثال النعت في قوله تعالى

  َم ََا ٍََُز ِ ُحٌَِْح اَِْ َِ ٍةِْ ِهرُم ََُ ْرضَواِت َواَُر اُمْ   ٌ

 ُْء َوُِ َُُْد َزَ ٍِْ َو ٍَِْ  ٍِمَُْز ٍَرَ ٍةَََ ِ ُُ يُدر  رُم َ ٌرٌر مَم ََُْْ ْ

        َوا سِ َلَْا ُُب اَُْء َوََ َ ِهرُِ ُي اَِْ   ٌَِ ٍءَْ ِ ُ ()والشـاهد فـي اآلیـة (  )٢

  .الجملة الشرطیة في موقع النعت یكاد زیتها .... ولو لم ...). 

أما الحال فرغم إفادته التخصیص إال أن جمهور النحاة قـد تعـارفوا علـى أن الحـال 

َِ آَُاَ    َ  أَ ا  ( تعود على معرفة مما یمیزها عـن النعـت ، ومـن ذلـك قولـه تعـالى

َِِة ََ َُع    ْ إَذا ُ َِ امُِواَِ ِ  اِ اُْ إ اْرض أَرََِ ُِِة اْمَِ َ ا      

ٌِ ِة إَِا ِ َْمِة اََا (
..) قـد ضـبطت . Pفجملة ( إذا قیل لكـم ....   ) ٣(

َوُُِْ  ْ ََن ِِ   ( حالــة صــاحبها وهــي جملــة شــرطیة وكــذلك فــي قولــه تعــالى

                                                

  باب في النھي عن النیاحة –كتاب الجنائز  – ١/٥٠٤السنن  )١

 .٣٥النور:)  ٢

 .٣٨التوبة:)  ٣
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     َِِْ ُ نإ َِْ ََأ َْو َِْ اُُِِْ َُْْ ُلُوالشــاهد فــي  )١() َوا

ل المبـین یـعلضت جملة الحـال للتخقد تمالمثال (قد أخذ میثاقكم إن كنتم مؤمنین) ف

  للسبب من خالل الجملة الشرطیة التي قامت بهذه الوظیفة 

  التفسیر :

هو مفهوم لغوي عام تتمثل غایته في اإلیضاح بقصد التأكد من اإلبـالغ ،وال سـیما 

إن خیــف اللــبس أو الغمــوض ، وبصــورة أخــرى یــتمحض عــن إحــدى وظیفتــین همــا 

ة بأنهــا : الجملــة التــي توضــح ییر یمكــن تعریــف الجملــة التفســ التأكـد  والبــدل ، لــذلك

ـــل معنـــى مجمـــًال ورد قبلهـــا  وهـــي نوعـــان : منهـــا مـــا كـــان  ،معنـــى مبهمـــًا أو تفصِّ

(أْي) نحـو قولـك : اشـتریت ثوبـًا بلـون الحقـل أْي بــصریح العبارة كالجملة المصـدره 

اُ َرُُ اْؤََ ْ      َُْ َِ ََق(أخضر ، ومنها ما كان ضمنیًا نحو قوله تعالى 

َْ ْ َ ََِ َنََ  ََُو َُْرُؤو ََُِ َِِآ ُء اَ نإ َاََا ََِْا َِذ ُدون ِ َََ اُ

   ْ ()امـت بتفسـیر مـا قبلهـا فـدخولهم المسـجد الحــرام فالجملـة الشـرطیة قـد ق )٢

وســلم عنــدما دخــل  علیــهتلزمــه المشــیئة اإللهیــة ، ومثــال آخــر فــي قولــه صــلى اهللا 

على أم عطیة ومعها بعض النساء وهن یغسلن ابنته أم كلثوم : (اغسـلنها ثالثـًا أو 

افورًا ذلك ، بماء وسدر ، وأجعلـن مـن اآلخـرة كـ نخمسًا أو أكثر من ذلك ، إن رأیت

والشاهد في الحدیث : ( إن رأیتن ذلـك)  )٣( أو شیئًا من كافور فإذا فرغتن فآذنَّنى )

  التي فسرت ما قبلها 

  صلة الموصول :

                                                

 .٨احلديد:)  ١

 .٢٧الفتح:)  ٢

  باب ما جاء في غسل المیت  –تاب الجنائز ك – ١/٤٦٨السنن  )٣
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لم تكن صلة الموصول من الموضوعات التي حظیت من النحاة بدراسة مستقلة 

بین فكثیرًا ما كانت دراستها من خالل دراسة االسم الموصول أو دراسة العالقة 

الصلة واالسم الموصول ، لكن المتأمل لصلة الموصول بمفردها یجد أنها تركیب 

ائم بذاته ، متكامل البناء النحوي ومؤدیًا وظیفته النحویة بشكل مؤثر في قلغوي 

 َوْ ُِْ َوِْ أْ اَِِب َْ إن ِِ ََُْرَُ دِه إْ( البناء ككل ، ومثال ذلك قوله تعالى

َ َْ ا ُْمِ َِذ ِ َِْ َُْد َ إ ِْه إدَُ  رَِِ ََُْ نإ ِا َ َنََو ٌَِ َا ِ َْ

م موصول والجملة الشرطیة (إن تأمنه ن : اسـالشاهد فیه م) ١() اَِب َوَُْ َُْن

  ... ) صلة الموصول .

اَِ إن ِ ُْ اْرض أُا اة َوآَُا اة َوأَُوا َُِْوِف  : ونحوه قوله تعالى أیضاً 

رُا ََِ َِِو ُا َ اَْد في اآلیة (إن مكناهم) الجملة الشرطیة في الشاه) ٢() َوَم

  .صلة الموصول 

َوََْ اََ ْ َِاِْ        وكذلك الجملة الشرطیة في صلة الموصـول فـي قولـه تعـالى

        اَِ ْ اََو َا اَ َْْ اَ َِ ُذر َِْ ()الشـاهد فیـه (لـو تركـوا ... و ) ٣

  خافوا ...) صلة االسم الموصول (الذین)

  جواب النداء:

النـداء أسـلوب إنشـائي قــائم علـى ثالثـة عناصـر : حــرف النـداء أو حـرف التنبیـه ثــم 

 المنـادى فمحتـوى النـداء ، والــذي یكـون عـادة جملـة مســتقلة بـذاتها نحـو قولـه تعــالى

)َ نأ َُِا َََِْ       َََِْْو َِِدَِ َْ ََِْْ ََن َوُُا َِا َو ِ اَْ َن

                                                

 .٧٥آل عمران:)  ١

 .٤١احلج:)  ٢

 .٩النساء:)  ٣
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َِ ِإ ََُُُْْ ()فآمنوا صلة للموصول والجملـة الشـرطیة فـي وظیفـة جـواب  )١

وســلم : ( یــا  علیــهالنــداء وهــو الشــاهد فــي اآلیــة ، ومثــال آخــر فــي قولــه صــلى اهللا 

معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنـه اغـضُّ للبصـر وأحصـُن للفـرج 

) الشـاهد فیـه أداء جملتـي الشـرط ٢بالصوم فإنه له وجاء) ( علیه، ومن لم یستطع ف

(من استطاع .... فلیتـزوج) ، (و مـن لـم یسـتطع ... فإنـه لـه وجـاء) وظیفـة جـواب 

  ء.االند

من النماذج على بعض هذه الوظائف فمثًال في االستئناف وردت في السنن عدد 

   ٢٩٦،  ٢٧وردت في خمسة وثالثین موضعًا منها ما ورد في الصفحات 

  . ٢٤١،  ٣٧أما النداء ففي تسعة عشر موضعًا منها ما ورد في الصفحات 

على بقیة الوظائف مما دعا الباحثة لالستعانة بعدد من الشواهد ولم ترد نماذج 

  یة .القرآن

  

  

  

  

� �

� �

                                                

 .١٧٢البقرة:)  ١

  باب ما جاء في فضل النكاح –كتاب النكاح  – ١/٥٩٢السنن  )٢
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عنوان : أساليب الشرط يف سنن ابن ماجه ، حتت هذا البحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه 

منهج الدراسة استقرائي وصفي ، قامت فيه الباحثة بدراسة أساليب الشرط بشكل تفصيلي مطبقة 

سنه الشريفة كباقي السته ذلك على سنن ابن ماجه واليت تعترب واحدة من األسس اليت ترتكز عليها ال

  الصحاح.

قامت الباحثة بتقسيم البحث إىل أربعة فصول أحتوى كل منها على عدد من املباحث ، 

عاجل كل مبحث فيها قضية تتعلق بلب املوضوع ، فالفصل األول أحتوى على أربعة مباحث ، كان 

خه ، تالميذه ، منهجه يف األول منها عن ابن ماجه ، ترمجته مكانة سنن بني السته الصحاح ، شيو 

السنن ، صحة نسبتها إليه ، شروح على السنن ، بينما أحتوى املبحث الثاين على االحتجاج 

ا ، وأحتوى املبحث الثالث مباحلديث ، والذي  دار حوله جدل كبري بني التأييد واملنع والوسطية بينه

حثة هذا الفصل باملبحث  الرابع على دراسة للشرط يف اصطالح أهل اللغة والعلماء ، وختمت البا

  دار حول طبيعتها . والذي وضح ماهية مجلة الشرط ، وما

 الباحثة األحكام املتعلقة جبملة الشرط ، وهي على قسمني أما يف الفصل الثاين فقد عاجلت

عامة وخاصة ، مث أفردت الفصل الثالث ألقسام أدوات الشرط وخصائصها إن كانت جازمة أو غري 

  ولكل منهما مبحثاً .جازمة ، 

أحتوى الفصل الرابع واألخري على أربعة مباحث تعلقت مجيعها بقضايا أخرى تتعلق جبملة 

الشرط ؛ كان املبحث األول عن الشرط البالغي وعالقته بالشرط النحوي ، والثاين عن اجلازم يف 

شرط الضمين مجلة الشرط ، ما دار حوله من خالف ، أما املبحث الثالث فقد أحتوى على ال

املتمثل يف الطلب وأنواعه ، مث أحتوى املبحث األخري يف هذا الفصل على وظائف أخرى شغلتها 

  مجلة الشرط.

ختمت الباحثة هذا البحث خبامتة وضحت من خالهلا ما قامت به دراسة يف هذا البحث 

  وأهم وتوصيا�ا حول املوضوع
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Abstract  
        This research is presented to obtain a ph . D degree entitled : The 
condition styles in "Sunan" tradition of Ibn Majah . The Methodology 
of the research is both conclusive and descriptive . The researcher 
studied the condition styles in detail applying that to the traditions of 
Ibn Majah which is considered one of the looses upon which the holy 
tradition is based as do the six authenticated books . 
        The researcher has divided the research into four chapters, each 
containing a number of sections. Each section tackles an issue related 
to the essence of the subject. The first chapter contains four sections 
of which the first was about Ibn Majah: his profile, the class of his 
traditions among the six authenticated boos and the authenticity of 
relating these traditions him, his sheikhs, students, his methodology in 
traditions and paraphrasing on his traditions. 
         The second section contains some claims on which there have 
been a lot of argumentation: support and prohibition and something in 
between the third sections studies the condition in the terminology of 
the linguists and scholars, the researcher concludes this section with 
section four which states what a conditioned sentence is and what is 
said about its native. In the second chapter the researcher tackles the 
rules related to the conditional  sentence. These rules are divided into 
public and private. 
          The third chapter has been devoted to the types of condition 
articles and their characteristics whether they are decisive or 
indecisive. Each one of them has a section. 
        The fourth and last chapter contains four sections which are all 
concerned with other issues related to the conditional sentence. The 
first section was on rhetorical condition and its relation to the 
grammatical condition. The second was about the decisive in the 
conditional sentence and the different opinions on it. The third section 
contains the implied condition represented in the request and its types. 
The last section contains other function done by the conditional 
sentence.  

          The researcher concludes this research by showing what she has 
studied in this research, her most important proposals and 
recommendations  on the subject.                            
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على مادة  خلصت الباحثة من خالل هذا البحث إىل أمهية احلديث كمصدر لغوي حيتوى

غزيرة ميكن اإلفادة منها يف الدراسات النحوية واللغوية ، الكالسيكية واحلديثة رغم ما دار حوله من 

  خالف. ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الباحثة : ـ

أن النحاة مل يعطوا اجلملة الشرطية حقها كامًال من الدراسة ، كأن يفردوا هلا أبوابًا يف دراسا�م  - ١

وية أو مؤلفا�م ، بل وجدت متفرقة داخل أبواب أخرى مثل جوازم املضارع وما شابه ذلك النح

، رغم أ�ا أداة تعبريية متعددة السياقات ، عربت وتعرب عن مواضع حنوية ال يصلح سواها فيها ، 

  سواء كانت أدوا�ا جازمة أو غري جازمة أو كان الشرط فيها ضمنياً كالطلب وأقسامه.

وصلت الباحثة إىل وجود عالقة وإن كانت غري مباشرة بني مفاهيم الشرط عند أهل كذلك ت  - ٢

اللغة والنحاة واألصوليني واملناطقة ، وعلماء البالغة ، عربت مجيعها عن مفهوم واحد تواضعوا 

  عليه بالشرط .

ثة أن اجلملة الشرطية ذات مرونة عالية  مكنتها من شغل عدد من الوظائف أوضحتها الباح  - ٣

يف املبحث األخري من الفصل الرابع كأدائها لوظيفة املسند أو املسند إليه أو مقول القول أو ما 

  إىل ذلك مما صنفته الباحثة يف ذلك املبحث .

توضيح اجلازم يف اجلملة الشرطية ، ما دار حوله من خالف بني خمتلف املدارس النحوية ،   - ٤

  ذلك الرتجيح.وترجيح بعض اآلراء دون األخرى وأسباب 

أما أهم مقرتحات البحث فهي مناشدة النحاة احملدثني بإعادة ترتيب وتعديل األبواب النحوية 

حبيث يكون ذلك ضمن إطار الدعوة إىل تيسري النحو حىت يسهل على طالب العلم، والباحث ما 

  ينشده فيه.

ية إضافة بعض كما توصي الباحثة باالجتهاد من طالب العلم والباحثني يف دراسة إمكان

األبواب اجلديدة يف كتاب النحو ، مثل : باب الشرط أو النفي أو النهي ، بعيدًا عن تناوهلا من 

خالل أبواب أخرى توجد متفرقة بني ثناياها جتعل الباحث يفتح العشرات منها ليصل إىل مجع ما 

 بداخلها.يريد حول أحد هذه املوضوعات ، واليت ال تقل أمهية عن األبواب املوجودة 



 
 

١٧٠

  

  
 رس اا 

  

  وتحتوي على:

  فهرس اآلیات القرآنیة. -١

 فهرس األحادیث النبویة. -٢

  فهرس الشواهد الشعریة -٣

 فهرس المصادر والمراجع. -٤

 فهرس الموضوعات. -٥

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

١٧١

آمت اس ا 

ا ا 
 ر
ا 

ر  
ا 

  

١.  ِا ُُاَدَ ٌضَ ِ َنَُِ اُم َِ ٌِاٌب أََ َُو ََ ُ}١٠{  َِ َذاَوإ

 ُُِ  ُْواِ  اْرض ا إمَ َمُُِْ َُْن
 

 

   َُِْ  ُْ ٌُْ ٌُ َُن  .٢

٣.  َْأ َُْو ِِ وَنَُ َْ       ُ ُِْْ ُ ُُِْ ُ َْْ ا

 إَُُْ َِْن
  

٤.                َو َْْ ٌفَْ  اَيَُ ََِ َ ىًُ  ََِ  َِ َِْ اِْا َ  ُْ

 ََُْمَن
  

َِْ  َوَرُْ َْ اَر ُُواَ  آِ ٍََْة َواَُْا اََِْ     َوإْذ أََْم  .٥

َوَََْ َوأُْاُِ ِ  اِِ َُُْ ََِْ ْ ِِْ َِْ إَُمْ إن        

َِِْ ُْ 

  

َها َأْو ِمْثِلَها َأملَْ تـَْعَلْم أَنَّ الّلَه َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  خَما نَنسَ   .٦    ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها نَْأِت ِخبَْريٍ مِّنـْ

٧.  )ِ ِا َِ وُهَُِ َْ ْ ِم اُُ ََو ةا اَُوآ ةا اَُِن  َأََْ َِ َا نإ

ٌَِ   ( 
  

٨.  )ٌَِ ٌَِوا َا نإ ِا َُْو َ اَُ ََْ ُبَُْق َواَْا َِِو   

٩.     ُمَ َ َْاِت أََْا اَِْ ََُ َُ َْو َِو       َ َا نإ َِ ُا ُِ ِتَ ا

ٌِ ٍءَْ  
  

١٠.         ا ُُ َِ ِ ُؤواََ َ ُِْْ أَََ ة َ نأ ْ اَُا ََِل اَو   َُْْأ ُ

ُ ََو َْْ اٍتَََ را َِ َِرَِ  
  



 
 

١٧٢

١١.      َِِدَِ َْ ََِْْ ََن َوُُا َِا َو ِ اَْ َنَ نأ َُِا َََِْ  

َِ ِإ ََُُُْْ َََِْْو 
  

١٢.  ا َُْ ََ َمإ       َو غَ َْ ْا َ ِا َِْ ِِ ِأ ََو ِا ََْو ََوا ََْ

ٌٌِر ر َا نإ َِْ َْإ  ٍدَ 
  

١٣.  َو ََر  َا ِ َضَ َ ٌتَْ ٌُْأ َا      ِْ اََ ََو َا ِ اَلَِ َق َوُ

 َُْْ َْ اُ َوََوُدوا نََْ  ااِد اَى َوانَ  أْوِ اَِب
  

١٤.     اَُو ُِْْ مأ ََْْ اُ ْ ٌثَْ ُْؤَِم   َا اَوا ِْم

َُِِْا َُه َو مأ اَُْوا 
  

١٥.      ُا ََِ ِْمأ ِ َُْْو أء أَا َِِ ِْ ِِ َُْ َِ َْْ َحَُ َو

َِو ُوَمََُْ ْمأ   ةَُ اَُْ َو وُْ ْ اَ نأ إ اِّ ُوُِاَُ  

    ُُْروُه َواَْ ِْمأ ِ َ َُْ َا نأ اَُْوا َُُب أَِا ََْ ََ حا نأ ا

ٌَِ ٌر َا 

  

١٦.  )َُْ اُمَ ْ  ََ َ َا واُْذ َُِْذا أ مَْو ُرأ َ ُِْ ْنَن   

١٧.   ََر َََْا َ َََْو ََْ َ َ ََُْو إ َم ُا ُُ   ْوأ َِن مإ َمِْاَُ

َُ َو ََر َِْ ِ َِا َ َََُ َ اْإ ََْ َِْْ َو ََر َمْأ   َ ط  َ َ

ُم َمَْ َمأ َََْواْر َ َِْوا َ َُْوا َِِِا ْا َ َمْ 

  

١٨.   َوا َِِْ ََُْوا ُِ ُا ْا ِ ُصَِا َُْ َِ اَُآ َِا َأ َ   َمِ َم

أَداء إَِْ ِْن َذ ٌَِْ ِ رْ َوَرِْ ُ َُِ َْ َْ أَْ ٌِِء ٌَع َُِْوفِ َو

ٌِاٌب أََ ُ َِذ ََْ ىََْا َ 

 

 

 

١٩.  َُِا َُا َُ إ َإ  ُءََ َْ َْرا ِ ُْرَُ يِا َُ   



 
 

١٧٣

 َز ََْ َََد َ َز ََو ََ ََم َََمَوأ ََ لُِ ََر ََ 

َا إن ِا ِِ ِْ َُ ْ اََ ِ مأ ََُْ َ َل ْزر ََِ ََاَب َوَُِْء  اََ َ ُزُقَْ

  َِ ٍَِْب

٢٠.  َُ  رَِِ ََُْ نإ ْ َُِْو ِْه إدَُ رِِ ََُْ نإ َْ ِبَِا ْأ َِْو َُْد َ إ ِْه إد

 ا ُْمِ َِذ ِ ََِْنَُْ َُْب َوِا ِا َ َنََو ٌَِ َا ِ ََْ َْ 

  

٢١.  )َُِِ ٌَِ ُْوُه َواُُ  َْ ِْ اََ ََو   

٢٢.   ََُْْأ ْ َرا ُِْ َ مإ ََررَمأ ِْ َِِِ ََو   

 

٢٣.  )ََو َا اَ َْْ اَ َِ ُذر َِْ ِْ اََ ْ َِا َََْواَِ ْ ا   

ُ َ ْ َو ٌن َن ُ َوُ ٌ اِ ُُ  َوْ ِمََ َ ُْك أْزَواُْ إن  .٢٤

ٌَو ْ َ ْ نإ ََُْ ِ ُُا َُو َْْو دأ َِ َُِ ٍَِو َِْ ِ َََ  َن ن

ِ ُُا ُ ٌَو ْ  َرُثُ ٌَُن َر نَوإ ْْو َدأ َِ َنُُ ٍَِو َِْ  ََُ 

َُ ُْ َِذ ِ ََأ اَُم ن ُسُا َُْ ٍَِوا ِ ٌْْو أٌخ أأ َُو ةأَْو اأ ِ ء

 َِ َُ ٍِ أْو َدَُ َْ ْر َوَ ِ اِ َواٌَِ ٌَِ ُاَِْ ِ ِ َو

  

٢٥.  ) اَ َََ ُُِْْ نٍة َوإََ وجُُ ِ ُْ ُْت َوَْا ُرُْ اُمَ ََْأ

إن َ ََ ُُِْْاَِ ِه ِِ ِْكِِ ْ  ْ  اَُِ َ ِء اَِ  ِْه ِِ ِْ اِ َو

َِ َنَُ ُدوَنَ 

  

٢٦.  َِ َِ َُن اَو َِِم َ َُُِ َم ْإ َِْ ََو   

٢٧.  ِا ُدون ِ ُ َِْ َو ِِ َُْ ءاُ ََْْ َ ِبَِا ْأ ِمَأ َو ِْمَِ َْ اَِم َو َِّو  

 

  

٢٨.  َْ َحَُ  اَْْو إأ زاُُم ََِْ ِ َْ ةأَْا نَوإ ٌَْ َُوا ُ َََُْ َُِْ نأ َ

اَِ َنََْ َِ َن َا ن اََو اُُِْ نَوإ ا ُمِت اََِْوأ 

  



 
 

١٧٤

٢٩.  ِ َُُِْْ ِِ اَََُْوا ِِ اَُآ َِا  َِْ اطَِ ِْإ ََِْْو َْو ُْ ٍََْر   

 

٣٠.  ُِ نَطَُْ اُهََ َْ ا َِ اَُِو ِْْأ ْ َْ ِا َُ ُدَُا َِو نََُء َوََ َْ ُ

ء إَََْوا اَوةََا ََُُْ ََْوأ اَو مَْط ر ِ َْل إمأ  ُْ اِ ََِِا َْ 

 َُوا داَ ْرضا ِ َنَََْْو ُا َطِب أَْ راَم واُْوأ َ َُِِا ُِ 

  

٣١.  َْ َذَوا نَْا َِِا َِ ُتَْا ََُأ َََ َذاإ َِْْ َدةََ اَُآ َِا َأ ِ ْوأ ْ ل

 ََْ ْرضا ِ ََُْْ ُْمْن أإ ْْ ِْ انََآ َِْ ِ ََُمَُِْ ِتَْا َِ

ة اِ إم إذاَِ  اِة َُِنِِ  إن اْر َُْْ َمَْي ََ ِِ و ََْن َذا َْ َو َمََ َُُد

َِِا  

 

   ْ َواَر َوَُ اُِ اََُِوِ ََ َ ُ ا  .٣٢

٣٣.  َُِ ِه َوإْ ٍَِ ِ اَُُ َ َُْْ ْضْ ََِآ ِ َنَُُ َِا ََْذا َرأَإ 

ا ْا ََ ىَا ََْ َُْ  ُنْاَِِ 

  

٣٤.  ََِْأ ْاََ ءَ ْ ََِا ُا ِِ ْ   

 

٣٥.  ُِِْا ََُِِْو ََر َا َِو ََْْذ َرإ َََْر ََو َُْ َا َِو َُُْ َْ ُِْ َ ََ ء

ٌَِ ٌَِ َا ن١٧{إ{ ِا ِْ ُُِ َا نَوأ َِْذ 

  

٣٦.  إ أ َُ ََو َُِ واَُ ََ ُُِْْ نِه َوإَِ َ ا َََا ُُْءَ َذاا َِ ُُِْط َم ُ

 َوِ أَُْ  َََُْن

  

٣٧.  َُِِِْ  َُْم َ َِ َمَََْ ٍَآ ِ ِِ ََِ ََْ اَو   

٣٨.   ُِت َرِ َ َِْ ََََْْوأ ْ ََِ َُ َمََْوَوا ُِْروَن اَ ِِ َُ َلَو ْ ََِْرأ

َُِِا ََِ َِْ َو َِْْوأ ِْ ِ 

  



 
 

١٧٥

اَُِْي َوَِْ َ  َ اَُ ُ }١٧٧{َء ََ اُْ اُ َِاََِِ  َوأم َُُْماَُِ َن  .٣٩

  ُِْْْوُُ ِ اَُِوَن

  

   َواُ َِاَََْْ ََِِ رَُْ  َُْ ْ َُُن  .٤٠

 

٤١.   ٌَْ َُ اََُ نَوإ ُْا ُءَ ْ اََُِْ نإ َْ َُِْ َو َُْم ُدواَُ نَوإ ْ

َُِِْا ََ َا نْت َوأَُ َْو َْ َُِْ 

  

٤٢.  ِوا ُ ََْ ْ ُدواَُ ْنَوإ ََ ْ  ُ َُْ اََُ نإ واُ َِِ    

٤٣.  ٌَِ اٌبََ َُْْأ َِ َْ َََ ِا َ ٌبَِ ْ   

 

٤٤.   َِِْا َِ ََْ َِا إ َُِِر ََِو ِا َِ ٌَْ َُِِْ ُنَ َْ

َُْا َ اََاَُِا ُِ َا نإ ُْ اَُِْ ْ ا 

  

٤٥.  َِرأ ْرضا إ ُْا ِا َِ ِ واُِام ُ َِ َذاإ ْ َ اَُآ َِا َأ َ ُ

ََ َ ِةَِا َِ َْمِة اٌََِِ ِة إَِا ِ َْمِة اََُع ا 

  

٤٦.  َ ْذإ رَا ِ َُ ْذإ َْْا َِمَ واُ َِا ََُْْذ أإ ُُه اَََم ْ وُهَُُ إ  َِِِِ ُل

َل اَم َََ َا نْن إََْ واُ َِا َِ ََََو َْوََ ْ ٍدُُِ ُهََوأ َِْ َََُِ ُ

ٌَِ ٌَ َُوا َُا َِ ِا ََِو ا 

  

 

٤٧.  ُء إََ َ يََِْو ا َدار إ َُْ َُواَِْ ٍاَِ    

٤٨.  َْا َِا َ إ   

 

٤٩.   َُ َُْْ نأ ُُ َُن ا نإ ْ ََمْن أأ َردتْن أإ ُِْم َُْ َو

 َرْ َوإَُُْ َِْن

  



 
 

١٧٦

 

٥٠.  )َل َرب  َ َوأ ْإ ُْأ َُْ َ ْفَْ َوإ ِْإ َِمَُْ ِ إ َأ ُْا

ََِِا 

  

   َواْل اَْ اَِ  ِ َواَِْ اِ أَِ ََ َوإمَ ِدَن  .٥١

 

٥٢.  ٌَِ ِاََ نإ ُْْ َِو ْمَز َُْْ ِ َْن َرذَ ْذَوإ   

٥٣.  أ ْ  َِمََو اِّ ََُْرَز ِ اَُِو ةا اُُِ اَُآ َِِدَي اَِ ن  ِِ ٌَْ  ٌَْ ََِ

 َوِ ٌل

  

٥٤.  ِم ٍ َأ إ َمْأ ََر اُظ َُِل اَ اُبََا َُِ ََْ َسا رِمَوأ َِوَم َََْد ْ

 َُْأ اُمَ َْوأ َُاَزَوال   َ ُْ  

  

٥٥.  َا اْوأ َََِو ٌَِوا ٌإ َُ َمأ اََُِْو ِِ ُرواََُِو س ٌغَ اََِب   

 

٥٦.  َِِدا َِ َ نإ َِِِ ََِ َ ْ   

 

   ُ إَذا ََ اَْ  إَذا ُْ َِْ  ٌَن  .٥٧

٥٨.  ) ََُْه أَْ َ  ٍَُء َوَْ ََ ُرَِ  ُْأ ََُُأ ُْر ََ َُب اَََو

َ  ََُِْ ٍاَِ َ ََُو لَِْ َُُ ََو َُ يََْ َْ َِْ ِت 

  

 

٥٩.  راُ ُنَمَن اَو قما ََْ َُْْ ذاإ َر ََِْر َِآََ َنَِْ ُْمأ ْ    

 

٦٠.  ََ َْا ِ َُِ ََ ََُُ ََِم ََِْ َََْ ََ    

٦١.  َ ََُُن أَو َُ ٌ ََُْ َنَو ََِِا ِ ََِْ َُِْ َن اُرَِا َوأ ِ  



 
 

١٧٧

َر أْن ََْ أَُُ َوََُ َََْْ َر َْ ر َوَْ َُُ َ أْي َذ َِراَد 

اَْ ِْ َِْ ْ َ ُوَ 

٦٢.  ََْ ٍَْْة أِ ِمُِ ٌَْ َر ِِ َ َ َلَرْد َََُْْو ْ   

 

٦٣.  َِّ َرب َُِِ أ َْو َْ ُسأا ََََْوا ِ َُا َََو مإ َاَل َرب   

٦٤.  ََْق َوَْإ ُ َََْو ِا ُدون ِ وَنَُُْ ََو ََُْْا َِّم َََ َب َو   

٦٥.  ِِّ َْا َ َأ ُْأ ٍَِ  ِ ََ ُ   

 

٦٦.  َْ َو َِ ُتَُ  َََ ُ ن ُْ ُِت َرَ َ ُمإ   

٦٧.  ِ ا َِ َِْ َِْْ ََو َِ َْْ َِ ِِ اََْ َو ََْرَز َ ِتَط 

 ََ ْى

  

٦٨.  َُ ٌََوأ اَِ َن ر ِ ََْ َِ َْو   

 

٦٩.  َِ َََ َوَنَوَُِا ُُ  نأ َُا ِْ  َ   

 

٧٠.  َاَب اََ اَوُذو َِ واُِأ  ِْ َِْ اَُُْ نَراُدوا أأ َ   

٧١.  ََو ُْوَرُا ُمَُو ََُْ اَُ َُِا َِِْ ا   

٧٢.  َ َسا ِا َُد َْو ُا َا َرَ نأ إ َ َِْ ِْرَِد ِ اُْأ َِا َُْ َِْ َُْ

ُْا َِ ُُْ ََُِاٌت َوَََو ٌََِو ُِاََ  ي َا نُه إَُُ َ ُا نَََُو اِ ِا

ٌَ 

  

٧٣.   َ اَْوِف َوَمَُِْ واََُوأ ةا اََُوآ ةا اُأ ْرضا ِ ُْ نإ َِا ُا

ا ََِ َِِورُ  



 
 

١٧٨

 

٧٤.  ٌَِ اٌبَ َا نَوأ ََُُْوَر َْْ ِا ُْ َْو   

٧٥.   ََا ٍََُز ِ ُحٌَِْح اَِْ َِ ٍةِْ ِهرُم ََُ ْرضَواِت َواَُر اُم ُا

ْ َم َُُْد َزَ ٍِْ َو ٍَِْ  ٍِمَُْز ٍَرَ ٍةَََ ِ ُُ يُدر ٌ

ِ ُس َواُِ ُء َوََُْْ ْ ْ َمٌر مٌر َ ُمرَِْ ي اُِ ُرِه ََ َُء َوَُْب اُ اََْل

ٌَِ ٍءَْ ِ 

  

 

٧٦.  ََِا َرب َُن َوَِْْ ٢٣{َاَل{ َِِ ُ إن َََُْ ََو ْرضَواِت َواَا َل َرب   

٧٧.  ََُِْا َِ َمَ  َ ََِ ْ ِ ا   

 

٧٨.  َُُْ َْ َوَن اََُِْْ ْ َََِا َْ َِِ َنََِْْ َِ ْ َ َلَن   

 

٧٩.   َا َرَ ِْْأ َْ َِ َِ َُُِ نأ َْو َِآ ََِ َُر َْإ ََْرأ ْ

َُِِْا َِ َنَوَم 

  

 

٨٠.  ُْ ُْ َذاإ َا إ َُْم  َا ُ َُِِْ َا اََُد ِا ِ اَُِذا َرَن   

 

٨١.  ََ ُْ َذاإ ِْْأ َْ َِ ََ ُُِْْ نَوإ َِ اُ ََْس َرا ََذَذا أَنَوإ   

ٍة ُُوَن َوَْ اِ َوَ آ َُْ رِ ََُْ  أَْال اسَِ َُْ   اِ َوَ آ َُْ َز  .٨٢

 ْوُُ ِ اَُِْن

  

 

٨٣.  ٌَِ ٌ كْا نإ ِِ كُْ  َُ َ َُِ ََُو ِِِْ ُنَ َل ْذَوإ   



 
 

١٧٩

اُ َُِِْ َ ا َ َمُْ إ اٌَِ ُِْ َ َوَ  َوإَذا ْ ٌَُِج  َدَُا  .٨٤

ر رَ  إ ََِِ ََُْ 

  

 

٨٥.  )َ )ََ ََْ يِِ َو آنْا اََِ َِْم  واُ ََِل ا َِ َنَْ َنُِِذ اى إََ َْو ِْ

ُْمأ ْ واََُْا َِِ اُِْْا َُِل اَ َلْا َْ إ َُُْْ َُِْ َْر  

َُِِْ ( 

  

٨٦.  ِ َِْم  واُ ََِل اَو َْر َِ َنَْ َنُِِذ اى إََ َْو ََِْ ََْ يِِ َو آنْا اََ

  ُْمأ ْ واََُْا َِِ اُِْْا َُِل اَ َلْا َْ إ َُُْْ ََُُِِِْْ  

 

٨٧.  ِِب اَْأ ِْ اُمَِ َُِْ َُْ َمإ ّواَُ وُهُِ وَُ ْ َنْا نإ   

٨٨.   

٨٩.  ََ اوَُ  َْ يِذ  َ ِ ُْ َْ ََِْ ِ ُا َِْ َلمأاِبأ  

 

  

 

٩٠.  أ ََُمََ ُْ َلَو َُاَْأ َِْ َُؤوَ َذاإ َ اَُز َََ وا إُ َِا ََِو ْ

َ َِْْ ءِ ُْروَمَُِو ِْت َرَآ َْْ َنَْ ْ ٌُُر َِْ اَ

َِا َ اِبََا َِ َْ َِْو َ ا 

  

 

٩١.  َِْ ْ ُْ نأ َ َا َُ ُبَْأ   

   َوَمَدْوا ََْ َِ َِ َ َر َل إمُِ َن  .٩٢

ْ إن َن  }٨٠{أََُْ َْن أم  َمُِْ َُْ َوَمَْاَ ُ َوُرَُُ َْْ ََُن  .٩٣

َُِِل اوأ َم ٌَو َِْ 

  



 
 

١٨٠

 

٩٤.   ِِ اَُِوآ ِا َِا َداُِأ ََْ َِاٍب أََ ْ َُِْو ُِْذُم   َِْْ   

ََُ ْا إَََ َ ِْْ   أْوا اَِ َْ اُ َو ُْ ََِْْ مََ ََْ ُْْوَن َُُ َوَن  .٩٥

 ٌغَ رَم  َََنِا ُْا إ ُْ َْ 

  

 

٩٦.  َِذ ُْْءَ َذاإ ُْ م َاطَْء أَ ْ ََْ ََُِ نأ َا وَن إَُ َُْْا   

 

٩٧.  َْؤا َُُر َُق اََ ْ َُْرُؤو ََُِ َِِآ ُء اَ نإ َاََا ََِْا َُْ َِ 

 ْ َِذ ُدون ِ َََ اَُْ ْ َ ََِ َنََ  ََُو 

  

 

٩٨.  َُوأ ُْء َوَ َذا  اَْن َوَو رََل اِ اَُ ٍَِ سَ ِْوأ َ داَِ َْْ َََْ

ُ 

  

 

٩٩.  ََُِا َِاَْإ َِْ َُِ كَأ َْ   

 

   َواْ إَذا ََى  .١٠٠

 

١٠١.  َُِا َِ َن نإ ٨٨{َأ{ َِم ٌَن َوَْْوٌح َوَرَ    

 

١٠٢.  ُ نإ َِْ ََأ َْو َِْ اُُِِْ َُْْ ُلَُوا ِِ َنُُِْ  ْ ََو 

َِِْ 

  

 

١٠٣.  َُ َا ٍِب َور َو َْ ِْ َِْ َُْْوأ َ ُِْْ َُِِر َ ُء اأ ََو َ ُُُر 

ٌِ ٍءَْ  َ ُُء َواََ َ 

  



 
 

١٨١

١٠٤.  ََو ِْ َ ُا َََ ٌِ اٌبََ َُْو َوةَِ ِْرَْأ ََو َِْْ  

 

١٠٥.   ْ ٌَْ َِْذ ِْمَوأ ِْاَِْ ِا َِ ِ وَنََُُِو َُِِوَر ِِ َنُُِْ

 إن َُْ َُْن

  

 

َِ اََرِة َواُ إَذا َرأْوا ََِرة أْو ْا اما إَْ َوََكَِ َ ْ ِ  اَ ٌَْ ِ اْ َووَ  .١٠٦

َِازا َُْ 

  

 

١٠٧.  َِ نأ ْ  ََرَز  ِ اِمَوأ َأ إ َِْأ ْ َل َربَ ُتَْا ََُأ َ

َِِا َ َق َوأ ٍ 

  

 

١٠٨.  َوا ُْأ ََ ُُِ َُْْاْر نإ َِْم ِ َِا َِ ََِْ ُِت َواْوَوأ ََِْ ْ ِ

اُْ ِهْأ ِْ ُ ََْ َا َ ََو َُْ َََْ نأ َُأ لَْا 

  

١٠٩.   نَوإ َْ اَُِ ُورَُ َو ُِْْو  َُ َُْ ِْ ُُِِْت  أوأ

َْ واََُِوأ َُرُأ ُُ ْ ََْْرْن أ َُْ َََْ َ َْ اِم َْ َ

 َُِْوٍف َوإن ُ َُُِْ َََُْْ أَْى

  

١١٠.  ِ ََو ََِِ  ٍََ ُذو ُِِْ ََآ َ إ َم ُا ُُ  ُُه اَآ ِ ُِْ ُْزر َِْ َر

اُْ ُْ ََْ ُا َََُْ 

  

 

ْرِ اََ َْ َََى ِ اِي ََ ََْ َََواٍت ِطََ  َى َ ِ اَ ِ َُْوٍت   .١١١

 ر

  



 
 

١٨٢

 

   َودوا ُُِْ ُُِْ َْن  .١١٢

 

١١٣.  ََِِا َُْ َنُل أَْ   

 

١١٤.   َْ َ ْ ْا َ ٌِ نَما َ َأ َْراْ 

 

  

   

 َََُْ َنأ َِا َ َمْ  

 

١١٥.  َْء امََذا اإ   

١١٦.  َِِِِ ََُِ َِوأ َْ }٧{ اَِ َِ ََُُ َفَْ   

 

١١٧.   نإ َِ ََْ  َم   

 

١١٨.  
ََْ  ََِا    

 

 َِِِ َْ ََِ ْ ِ َ   

  

١١٩.  ا ُْء َمَ َذاإَُْوا ِ   



 
 

١٨٣

ا دس ا  

ا ف اط ا ر 
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١٨٤
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١٨٥
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 ٩٠ في صالة اللیل والنهار مثنى مثنيباب ما جاء  صالة اللیلي مثنى ............ ٥٣

 ٩٠ ا جاء في الغیبة والرفق للصائمباب ممن لم یدع قول الزور.......... ٥٤

 ٧٦ تباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیینإباب  قد تركتكم.... من یعش........ ٥٥

 ١٦١ باب من سئل عن علم كتمه     ....من سئل علم ......... ٥٦

 ١٦٥ باب من جاء في فضل النكاح  من استطاع منكم......... ٥٧

  ٨٨- ٥٨  اب ما من قاء كفارتها تركهامن حلف في قطیعة رحم ... ب  ٥٨

  ٨٨  غیرها أحسن منهامن حلف على یمین ........ باب من حلف على یمن فرأى   ٥٩

  ٨٧  باب المسلمون شركاء في ثالثةیا حمیراء من أعطى نارًا ....   ٦٠

  ٨٩  فمن رضي ...... باب الصبر على البالء  ٦١

 ما

 ٩٢ صلى اهللا علیه وسلمتباع سنة رسول اهللا إباب  ما أمرتكم به فخذوه ............ ٦٢

  ٩٢  ما أدرك من میراث ............ باب في إدعاء الولد  ٦٣

  ٩٢  ما كان من میراث ............. باب قسمة المواریث  ٦٤

 مهما

 ٧٧ باب النهي أن یسبق اإلمام بالركوع والسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت ......  ٦٥



 
 

١٨٦

 أيّ 

 ٤٦ باب من أنكر ولده امرأة الحقت بقوم ...................أیُّما  ٦٦

 ٧٧ باب من سن سنة حسنة أیُّما داع دعا إلى .....................  ٦٧

 ٩٦ باب حق الزوج على الزوجة    أیُّما امرأة ماتت .................... ٦٨

 ٩٦ في الصبر على المصیبةباب ما جاء  یا أیها الناس أیُّما أحد ................. ٦٩

 ٩٦ باب فتنة النساء أیُّما امرأة تطیبت ................. ٧٠

 ٩٧ باب من أدان دینًا لم ینو قضاءه أیُّما رجل یدین دینًا................ ٧١

 ٩٧ باب من وجد متاعه بعینه عند رجل قد أفلس أیُّما امرئ مات وعنده ............ ٧٢

 ٩٧ باب ال نكاح إال بولي ة لم ینكحها .............أیُّما امرأ ٧٣

  ٩٦  أیُّما رجٍل باع بیعًا ............. باب الحكم یجتهد فیصیب الحق  ٧٤

 حثیما

 ٤٠ باب أي مسجد وضع أول فصل حیثما أدركتك ........................ ٧٥

 ١٠٤ قبور المشركینباب ما جاء في زیارة  حیثما مررت بقبر مشرك .............. ٧٦

 ١٠٤ باب الحكمة حیثما وجدها فهو ...................... ٧٧

 لو

 ١١٠ باب فضل أبي الصدیق رضي اهللا عنه ولو كنت متخذًا خلیًال ........... ٧٨

 ١١٠  ع ما یحرم من النسبیحرم من الرضاباب    فإنها لو لم تكن .............. ٧٩

 ١١٠ باب ما جاء في الصالة في المسجد الجامع ........لو لم تحتضنه لحسّن.. ٨٠

 ١١١ باب صالة العشاء والفجر في جماعة لو یعلم الناس ما في .......... ٨١

 ١١٢..  باب ما جاء في الصالة على ابن النبي ولو تماش لعتقت .......... ٨٢

روج عیسـى بـن مـریم باب فتنـة المسـیح الـدجال وخـ ثم قال : لو انفلت من وثاقي.... ٨٣

  وخروج یأجوج ومأجوج .

١١٢ 

 ١١٢ .. باب  فرض الحج  ال ، ولو قلت نعم ، لوجبت ٨٤

 ١١٣ باب مثل الدنیا ولو كانت الدنیا تزن ......... ٨٥



 
 

١٨٧

 ١١٣ .باب النهي عن الدواء الخبیث ولو كان شئ یشفي .......... ٨٦

 ١٠٨ ار األمة إذا أعتقتباب خی لو راجعتیه ، فإنه أبو ولدك.......... ٨٧

 ١٠٨ باب إقامة الحدود على اإلماء فبعها ولو بحبل من شعر ............ ٨٨

 ١٠٨ باب ترك العشاء ال تدعو العشاء ، ولو بكف من ....... ٨٩

 ١٠٩ باب المرور بین یدي المصلى لو یعلم أحدكم ماله أن یمر............ ٩٠

  ١١٣  ...... باب من ادعى ما لیس له وخاصم فیهلو یعطي الناس بدعواهم ..... ٩١

  ١١٢  لو اجترأت علیها .................. باب ما جاء في صالة الكسوف  ٩٢

  ١١١  لو یعلمون ما في الصف األول ..... باب فضل الصف المقّدم  ٩٣

 لوال

 ١١٦ باب السواك            ولوال أن أخاف......... ٩٤

 ١٦٦ باب ذكر الخوارج         ........ولو ال أن تبطروا. ٩٥

  ١٦٦  لوال أن یغلبكم ........             باب حجة رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ٩٦

 إذا

 ١٦١-١٢١ باب ما یقول الرجل إذا دخل الخالء            فإذا دخل ............. ٩٧

 ١٢١ لى الصالة .............    باب المشي إإذا أقیمت الصالة ..... ٩٨

 ٤٩ باب من تحلم حلمًا كاذباً    رأیت في المنام .... إذا أنت....... ٩٩

 ١١٨ باب الجهر بآمین  إذا أّمن القارئ فأمنوا.................. ١٠٠

 ١١٩ باب من نام عن الصالة أو نسیها حتى إذا أدركه الكرى .................. ١٠١

 ١١٨ كتاب الصالة        ........إذا سجد العبد......... ١٠٢

 ١٢١ باب ما جاء في صالة التسبیح یا عباس إذا أنت ............... ١٠٣

 ١٦١-١٢١ باب ما یقول الرجل إذا دخل الخالء فإذا دخل أحدكم .................. ١٠٤

 ١٦٢ .................. باب ما جاء في القراءة في صالة اللیل     كان إذا مرّ  ١٠٥

  ١٢١  إذا حلف أحدكم ................ باب النهي أن یقال ما شاء اهللا وشئت  ١٠٦

  



 
 

١٨٨

 أّما

 ١٢٥ باب الغناء والدف أمَّا هذا ، فال تقولوه ............... ١٠٧

 ١٢٥ كتاب الغیرة  من الغیرة ما یحب اهللا ............. ١٠٨

 لّما

 ١٢٨ اب الرجل یسلم علیه وهو یبول ب   فلمَّا فرغ ضرب ................ ١٠٩

 ١٥ ............. باب الترویح على القرآن ویغیر صداق أذهب فقد نكحتكها ١١٠

 ١٥ باب الصداق وكونه تعلیم قرآن وخاتم حدید أذهب فقد ملكتكها................. ١١١

 ١٥ دون صداقباب هبة المرأة نفسها لرجل ب قد زوجتكما بما معك.................. ١١٢

 األمر

 ١٥٣ باب بیع المجازفة  كیلوا طعامكم.............. ١١٣

 ١٥٣ في مرضه باب ما جاء في صالة رسول اهللا   مروا أبا بكر............ ١١٤

 ١٥٣ باب من یستحب أن یلي اإلمام تقدموا فأتموا............ ١١٥

 ١٥٥ للیلة المطیرة كتاب الجماعة في ا ناد في الناس............ ١١٦

 ١٥٦ باب الصالة على الحصیر قوموا فألصلي لكم ......... ١١٧

 ١٦٤ باب ما جاء في غسل المیت أغسلنها ثالثًا............. ١١٨

  ١٥٣  سوُّوا صفوفكم .......... باب إقامة الصالة  ١١٩

  ١٥٣  یا عثمان تجاوز .....  باب من أمَّ قومًا فلیخفف ١٢٠

 الدعاء

 ١٥٥-١٥٣ باب ما جاء في الدعاء في الصالة على الجنازة اللهم أغفر لحینا................. ١٢١

 ١٥٥ ما یقال عند إخراج الزكاة  اللهمأجعلها مغنمًا.............. ١٢٢

 ال الناهیة

 ١٥١ باب ما جاء في اإلمتتار عند الغسل ال یغتسلن أحدكم بأرض ............ ١٢٣

 ١٥٢ ...... باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول .  ن أحدكم مستقبالً ال یبول ١٢٤



 
 

١٨٩

ا اس ا  
  رقم  البحر  بیت الشعر  م

  قافیة الباء

  ٤٩  البسیط  وٕان تصرمونا وصلناكم وٕان تصلوا      مألتم أنفس األعــــــداء إرهابا .١

  ١٢٠  الكامل  یعطى الرغائب فــارغب وٕاذا تصبك خصاصة فارج الغنـى      وٕالى الذي  .٢

  ٩٠  الرجز  إن من الم فــي بــني حسـان     ألمه واعصه فــي الخطــــوب .٣

  ١٣٢  الوافر  أذن واهللا نـــرمیهم بحـــرب     یشیب الطفل مـــن قــبل المشیب .٤

  ١٢٤  الرجز  وما الناس اال مع الدنیا وصاحـبها    فكیفما انقلبت یــومًا بــه اقلــبوا .٥

  قافیة الجیم

  ٩٨  الطویل  متى تأتنا تلهم بنا فــي دیـارنا     تجـد حطبًا جـزًال ، ونارًا تأججــا .٦

  ٩٨  الطویل  شربن بما البحر ثـــم ترفعت     متــى لجــج خضـر لـهن نثیــج  .٧

  قافیة الدال

  ١٢٠  لبسیطا  ترفع لى خندف واهللا یرفــع لي    نارًا إذا خــمدت نیرانهــم تقـــد .٨

  ٩٨  الطویل  متى تأته تعشوٕالى ضــوء ناره     تجــد خیرنار عنــدها خیــر مــوقد .٩

  ٤٩  الخفیف  ومــن یـكدني بسئ كنت منه    كالشجابین حلقـــة والـوریــــد .١٠

  قافیة الراء

  ١٥٢  البسیط  الأعرفن ربربًا حــورًا مــدامعها    كــان أبكــارها نعــاج دّوار .١١

  ٤٨  الكامل  كان مســرورًا بمقتل مالك     فلیأت نســوتنا بوجــه نهــار مــن .١٢

  ٩٩  الوافر  مــتى مـــا تلقي فردین ترجف     روانــف ألیتیك وتستطــــار .١٣

  ٧٧  البسیط  أیان نـؤمنك تأمن غیـــرنا وٕاذا    لم تدرك األمن منا لم تــزل حـذرا .١٤

  ١٥١  الطویل  أطال فأملــي ، أوتناهي فاقصـرا  إذا ما انتهي علمـــي تناهیت عنده    .١٥

  ٤٧  الطویل  فأصبحت أّنــي تأتها تستجــر بها    كال مــركیبها تحت رجلك شاجـر .١٦

  قافیة السین

  ٧٧،١٠٣  الكامل  إذ ما أتیت على الرسول فقل لـــه     حقــًا علیك إذا أطمــأن المجلس .١٧

  قافیة العین

  ١٢٢  الطویل  ـة      لـــه ولــد منها فــذاك المذرعإذا باهلــــي تحته حنظلیـ .١٨

  ٤٨  الرجز  یا أقـــرع بن حابس یاقــرع     إنك أن یصدع أخــــوك تصرع  .١٩

  ١١٤  الطویل  تعّدون غفر النیب أفضل مجدكـم     بنى ضوطــرى لوال الكميُّ المصنعا .٢٠



 
 

١٩٠

  قافیة القاف

  ١٠١  الرجز  نحـــوها للتالقـــي این یضرب بنا العداوة تجــدنا    نصرف العیس  .٢١

  ١٠٩  الكامل  ما كان ضرك لو مننت وربـما    مـّن الفتـى وهـو والمغیــط المحنق .٢٢

  قافیة الكاف

  ٧٠  الرجز  یا أیها المائح دلوى دونكــــا       إنـــي رأیت الناس یحــمدونكا .٢٣

  قافیة الالم

  ١٥٦  الوافر  ـن شـــئ تباالمحمد تفد نفسك كـــل نفس       إذا مــا خفت مـ .٢٤

  ١١٠  الوافر  ولو نعطـي الخیار لما افترقنا      ولكــن الخیار مـــــع اللیالــي  .٢٥

  ١٠٦  الطویل  تذكر من أني ومن أین شربـه      یــوامر نفسیة كــذي الهجمـة اإلبل .٢٦

  ١٠٠  الطویل   إذا النعجة األدماء كانت بغفرة      فأّیان مــا تعــدل بها الریح تنــزل .٢٧

  ١٠٢  الرمل  وصعدة نابتة فــي حـائـر      أینمــا الــریح تمیلــها تمـــل .٢٨

  ١٣١  الطویل  لئن عاد لي عبدالعزیز بمثلها      وأمكننـــي منـــها إذن ال أقیلهــا .٢٩

  قافیة المیم

  ١٠٣  الطویل  إذا ما تغنت قلت سكرى صبابة        وٕان رقصت قلنا احتكـام مــــدام .٣٠

  ٧١  الوافر  فطلقها فلست لهـا بكـف واال         یعــُل مفــرقك  الحســــام  .٣١

  ١١١  الكامل  لوغیركم علق الــزبیر بجیله      أدى الجوار إلى بنى العـــــــوام .٣٢

  قافیة النون

  ٥٤  البسیط  من یفعل الحسنات اهللا یشكرهــا       والشر بالشر عـــند اهللا مثــالن .٣٣

  ١٠٤  الرجز  تستقـم یقــــدر لك اهللا       نجاحًا فـــي غــــابر األزمانحیثما  .٣٤

  ١٥٢  البسیط  ال یعجبن مضیــمًا حسن بزتـه      وهــل یـــروق دفینًا جودة الكفن .٣٥

  قافیة الیاء

  ١١٩  البسیط  ربیته وهـو فــرح ال نهوض له    وال شكــیر وال ریش یـــواریه .٣٦

  ١١٩  البسیط  قــوادمه    وقــد رأي أنــه آنت خـــوافیه حتى إذا ارتاش واشتدت .٣٧

  ١١٩  البسیط  مد الجناحین مدًا ثم هزهمــــا     وطــار عني فقلبـــي فیه ما فیـه .٣٨

 
  

  

  



 
 

١٩١

ادر واس ا  
        

ر اا 

 القرآن الكریم. 

  اإلحكام في أصول األحكام   .١

تب العلمیة ، بدون سیف الدین علي اآلمدي ، طبعة دار الك

 تاریخ.

  ارتشاف الضرب   .٢

م ، مطبعة ١٩٩٨ألبي حیان األندلسي ، الطبعة األولى 

 الخانجي.

  األسالیب األنشائیة في النحو العربي  .٣

 م.١٩٨٩عبدالسالم محمد هارون ، مصر 

  األصول في النحو  .٤

البن السراج ، تحقیق عبدالحسین الفتلي ، مطبعة األعظمي ، 

 م.١٩٧٣بغداد 

  إعراب القرآن   .٥

المنسوب للزجاج ، تحقیق إبراهیم االبیاري ، الهیئة العامة 

 م، سلسلة تراثنا.١٩٦٤-هـ ١٣٨٣لشؤون المطابع ، األمیریة 

  إعراب القرآن وبیانه  .٦

لألستاذ محي الدین الدرویش ، الیمامة للطباعة والنشر ، دمشق 



 
 

١٩٢

ن ، بیروت ، دار ابن كثیر ، لبنان ، دار األستاذ للشؤو 

-هـ ١٤٢٣الجامعیة ، حمص ، سوریا ، الطبعة السابعة 

 م.٢٠٠٢

  األعالم   .٧

قـــاموس تـــراجم ألشـــهر الرجـــال والنســـاء مـــن العـــرب والمســـتعربین 

 والمستشرقین  .

  االقتراح في علم أصول النحو  .٨

هــ ، تحقیـق محمـد حسـن محمـد ٩١١جالل الـدین السـیوطي ، ت 

لبنــان  –، بیــروت  حســن إســماعیل الشــافعي ، دار الكتــب العلمیــة

 م. ١٩٩٣

  أقسام الكالم العربي من حیث الشكل والوظیفة  .٩

د. فاضل مصطفي السقا ، تقدیم د. تمام حسان ، طبعة أولى ، 

 الخانجي ، القاهرة ، بدون تاریخ.

  اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل  .١٠

 هـ .١٣٥١المطبعة المصریة باألزهر ، الطبعة األولى 

  ربیةاأللسنیه الع  .١١

 م.١٩٨٨ریمون طحان ، بیروت ، دار الكتاب اللبناني 

  األمالي الشجریة  .١٢

ضیاء الدین أبو السعدان المعروف بابن الشجري ، طبعة أولى ، 

 هـ .١٣٤٩دائرة األقاوف العثمانیة 



 
 

١٩٣

  اإلنصاف في مسائل الخالف  .١٣

كمال الدین أبو البركات عبدالرحمن األنباري ، تحقیق محمد 

 م.١٩٥٥لحمید ، مطبعة السعادة ، مصر محي الدین عبدا

  أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك  .١٤

البن هشام األنصاري ، تحقیق محمد محي الدین عبدالحمید ، 

 المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، بدون تاریخ.

  البدایة والنهایة   .١٥

لإلمام الحافظ عمـاد الـدین أبـي الفـداء إسـماعیل بـن كثیـر القرشـي 

هــــ ، خـــرج أحادیثـــه أحمـــد بـــن شـــعبان بـــن ٧٧٤ -٧٠٠الدمشـــقي 

أحمد، محمد بن عبادي بن عبـدالحلیم ، مكتبـة الصـفا ، القـاهرة ، 

 م.٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣،  ١ط

  البرهان في علوم القرآن   .١٦

هـ ، دار ٧٩٤لإلمام بدر الدین محمد بن عبداهللا الزركشي ، ت

-هـ ١٤٢٤الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان 

 م.٢٠٠٤

  البیان في إعراب القرآن  .١٧

البن األنباري ، تحقیق د. طه عبدالحمید الهیئة المصریة ، 

 م.١٩٨٠-هـ ١٤٠٠طبعة 

  تاج العروس في جواهر القاموس   .١٨

 –بیروت  –محمد مرتضى الزبیدي ، منشورات مكتبة الحیاة 

 لبنان ، بدون تاریخ



 
 

١٩٤

  تأویل مشكل القرآن   .١٩

هـ ، ١٣٩٣،  ٢، دار التراث ، طالبن قتیبة ، شرح أحمد صقر 

 القاهرة.

  تجدید النحو  .٢٠

 شوقي ضیف ، دار المعرف المصریة ، القاهرة ، بدون تاریخ.

  تحبیر التیسیر في القراءات العشر  .٢١

البن الجوزي شمس الدین محمد بن محمد بن محمد بن علي بن 

یوسف ، تحقیق د. أحمد محمد مفلح الُقضاة ، دار الفرقان 

 م.٢٠٠٠- هـ ١٤٢١،  ١وزیع  ، عمان األردن ، طللنشر والت

  تذكرة الحافظ   .٢٢

، مطبعـة ٣، ط٧٤٨اإلمام أبو عبد اهللا شمس الدین الـذهبي ، ت 

ــــاد ، الــــركن الهنــــد  مجلــــس دائــــرة المعــــارف العثمانیــــة ، حیــــدر آب

 م.١٩٥٥

  التزییل والتكمیل في شرح التسهیل  .٢٣

ـــان األندلســـي ، تحقیـــق محمـــد هنـــداوى ، كنـــوز  اشـــبیلیة ألبـــي حی

 م. ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦للطباعة والنشر ، السعودیة ، الریاض 

  تفسیر البیضاوي المسمى أنوار  التنزیل وأسرار التأویل  .٢٤

تألیف القاضي ناصر الدین أبي سعید عبداهللا بن عمر محمد 

الشیرازي البیضاوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 

 م.٢٠٠٢-هـ ١٤٢٤،طبعة أولى 



 
 

١٩٥

  الكبیر المسمى بالبحر المحیط التفسیر   .٢٥

ألبي حیان األندلسي وبهامشه النهر الماد من البحر ألبي حیان  

والدر اللقیط من البحر المحیط لتلمیذه تاج الدین القیسي الحنفي  

 مكتبة ومطابع النصر الحدیثة ، الریاض.

  تهذیب التهذیب   .٢٦

م، ١٩٨٤-هــ ١٤٠٤،  ١هــ ،ط٥٨٢البن حجر العسـقالني ، ت 

  ر الفكر للطباعة والنشر.دا

 
  تهذیب الفروق والقواعد السنیه في األسرار الفقهیة  .٢٧

الشیخ محمد علي عرفة ، مطبعة إحیاء الكتب العربیة القاهرة 

 هـ.١٣٤٤

  تهذیب الكمال في أسماء الرجال   .٢٨

-٦٥٤للحــــافظ جمــــال الــــدین أبــــي الحجــــاج یوســــف المــــزي ، ت

هــذیب للحــافظ ابــن هـــ ، وبحاشــیة نیــل الــوطر مــن تهــذیب الت٧٤٢

حجر العسقالني ، تحقیق الشیخ أحمد علـي عبیـد ، وحسـن أحمـد 

 -م ، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر ، بیـــروت١٩٩٤أغـــا ، طبعـــة 

 لبنان.

  الجنى الداني في حروف المعاني  .٢٩

هـ ، تحقیق طه محسن ٧٤٩تألیف حسن بن قاسم المرادي ، ت

 م.١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦، بغداد ، الموصل 

  سوقي على الشرح الكبیرحاشیة الد  .٣٠



 
 

١٩٦

هــ ، منشـورات عیسـى ١٣١٩، ٣للشیخ محمد عرفه الدسـوقي ، ط

 الحلبي وشركاؤه بمصر.

  حاشیة الشرقاوي على التحریر  .٣١

 لألنصاري ، دار إحیاء الكتب العلمیة ، عیسى الحلبي وشركاؤه.

  حاشیة الصبَّان   .٣٢

على شرح األشموني على ألفیة ابن مالك ومعه شرح الشواهد 

 م.٢٠٠٣یني ، دار الفكر ، بیروت لبنان ، طبعة للع

  حروف المعاني   .٣٣

هـ ، ٣٤٠صنعة أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحق الزجاجي ، ت 

تحقیق وتقدیم د.علي توفیق الحمد ، كلیة اآلداب جامعة الیرموك 

 ، أربد ، األردن ، مؤسسة الرسالة ، دار األمل بدون تاریخ.

  تاب الجملالحلل في إصالح الخلل من ك  .٣٤

هـ ، تحقیق ٥٢١ -٤٤٤ألبي محمد بن السید البطلیوس ، ت

 م.١٩٨٠سعید عبدالكریم سعودي ، دار الرشید للنشر ، العراق 

  خزانة األدب ولبن لباب لسان العرب على شرح شواهد الكافیة  .٣٥

 لعبد القادر بن عمر البغدادي ، طبعة بوالق ، بدون تاریخ.

  مع شرح جمع الجوامعالدرر اللومع على همع الهوا  .٣٦

هـ ، وضع حاشیة ١٣٣١تألیف أحمد بن األمین الشنقیطي ، ت

محمد باسل عیون السود ، منشورات محمد علي بیضون دار 

 الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان



 
 

١٩٧

  دالئل اإلعجاز   .٣٧

عبدالقاهر الجرجاني ، تحقیق عبدالمنعم خفاجي ، طبعة النجف 

 ، العراق، بدون تاریخ.

  عشيدیوان األ  .٣٨

 تحقیق فوزي عطوي ، الشركة اللبنانیة للكتاب.

  دیوان الخطیئة   .٣٩

جمعه أسعد ذبیان ، سلسلة أعالم الفكر ، دار الفكر العربي ، 

 بیروت ، مطابع یوسف بیضون 

  دیوان العباس بن مرداس  .٤٠

 تحقیق علي الجبوري ، دار الفكر ، القاهرة ، بدون تاریخ.

  دیوان الفرزدق  .٤١

م ١٩٧٠الب الفرزدق ، مكتبة األنجلو المصریة ألبي همام بن غ

 ، القاهرة

  دیوان النابغة الذیباني  .٤٢

 تحقیق محمد الفضل إبراهیم ، دار المعارف ، مصر

  دیوان جریر  .٤٣

 شرح د. یوسف عید ، دار الجیل ، بیروت ، الطبعة األولى.

  دیوان زهیر بن أبي سلمي  .٤٤

والنشر  دار صادر للطباعة والنشر ، دار بیروت للطباعة

 م.١٩٦٤-هـ ١٣٨٤



 
 

١٩٨

  دیوان عنتر  .٤٥

 م.١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤دار بیروت للطباعة والنشر ، طبعة 

  دیوان لبید بن ربیعة العامري   .٤٦

 م.١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦دار صادر ، بیروت 

  رصف المباني في شرح حروف المعاني   .٤٧

هـ ، تحقیق أحمد ٧٠٢لإلمام أحمد بن عبدالنور المالقي ، ت

 لقلم ، دمشق.محمد المزاط ، دار ا

  الروایة واالستشهاد باللغة    .٤٨

 م.١٩٧٦د. محمد عید ، عالم الكتب 

  سر صناعة اإلعراب   .٤٩

، دار القلم ، ١البن جني ، تحقیق مصطفي السقا وآخرین ، ط

 م.١٩٨٥دمشق 

  سنن ابن ماجه  .٥٠

هـ ، دار ٢٧٥-٢٠٢للحافظ عبداهللا بن یزید القزویني بن ماجه 

 م.٢٠٠٠روت ، لبنان ، طبعة أولى إحیاء التراث العربي ، بی

  سنن ابن ماجه  .٥١

 تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي ، بیروت لبنان ، دار الكتب العلمیة

سنن ابن ماجـه وبحاشـیته تعلیقـات مصـباح الزجاجـة فـي زوائـد   .٥٢

  ابن ماجه

هـ ، تحقیق وتخریج الشیخ خلیل ٨٤٠لإلمام البوصیري ، ت 



 
 

١٩٩

لبنان ، طبعة ثالثة مامون شیخا، دار المعرفة ، بیروت ، 

 م. ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠

  سیر أعالم النبالء    .٥٣

تصنیف اإلمام شمس الدین محمد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي ، 

 -هـــــــــ ١٤١٠، ٧م ، مؤسســــــــة الرســــــــالة ، ط١٣٧٤-هـــــــــ٧٤٨ت

 م. ١٩٩٠

  شذرات الذهب في أخبار من ذهب  .٥٤

تـــألیف اإلمـــام شـــهاب الـــدین أبـــي الفـــالح عبـــدالحي بـــن أحمـــد بـــن 

ـــــن ا هــــــ ، تحقیـــــق مصـــــطفي ١٠٨٩لعمـــــاد الحنبلـــــي ، تمحمـــــد ب

 ١لبنــــان ، ط –عبــــدالقادر عطــــا ، دار الكتــــب العلمیــــة ، بیــــروت 

 م.١٩٩٨-هـ ١٤١٩

  شذور الذهب  .٥٥

هـ ، تألیف محمد محي ٧٦١البن هشام األنصاري المصري ، ت

 الدین عبدالحمید ، بدون تاریخ

  شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  .٥٦

مصطفي حالوي ، دار إحیاء التراث تحقیق د. محمد محمود 

 العربي ، بیروت ، لبنان.

شــرح األشــموني علــى ألفیــة ابــن مالــك المســمى مــنهج الســالك   .٥٧

  على ألفیة ابن مالك

حققه وشرح شواهده محمد محي الدین عبدالحمید ، الطبعة 

 الثانیة ، البابي الحلبي ، مصر.



 
 

٢٠٠

  شرح التصریح   .٥٨

بهامشه حاشیة العلیمي على لألزهري لإلمام خالد بن عبداهللا و 

ألفیة ابن مالك في النحو البن هشام األنصاري ، دار إحیاء 

 الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي وشركاؤه.

  شرح الغدیر   .٥٩

البن همام ، الطبعة األولى ، مطبعة مصطفي الحلبي وأوالده، 

 بدون تاریخ

  شرح ألفیة ابن معطي   .٦٠

 ملي ، الناشر مكتبة الخانجيتحقیق ودراسة د. علي موسي الشو 

  شرح المكودي   .٦١

هـ ٨٠٧ألبي زید عبدالرحمن بن علي بن صالح المكودي ، ت

على ألفیة بن مالك ، تحقیق د. عبدالرحمن هنداوي ، المكتبة 

 العصریة ، صیدا ، بیروت.

  شرح شواهد المغنى  .٦٢

هـ ، تصحیح تعلیق ٩١١لجالل الدین عبدالرحمن السیوطي ، ت

محمود ابن التالمیذ المركزي الشنقیطي ، لجنة الشیخ محمد 

 التراث العربي ، بدون تاریخ

  الشرط في القرآن على نهج اللسانیات الوصفیة  .٦٣

د. عبدالسالم المسرى ، د. محمد عبدالهادي الطرابلسي ، الدار 

العربیة للكتب العربیة ، لیبیا ، تونس ، عن مجلة مجمع اللغة 

 العربیة بدون تاریخ.



 
 

٢٠١

  المفصل  شروح  .٦٤

 للشیخ موفق الدین یعیش بن یعیش ، أدارة الطباعة المیریه.

  شعر األحوص  .٦٥

جمعه سلیمان جمال ، قدم له د. شوقي ضیف ، المكتبة العربیة 

 م.١٩٧٠، القاهرة 

  الصاحبي في اللغة  .٦٦

 م.١٩١٠البن فارس ، المطبعة السلفیة ، القاهرة 

  الصحاح في تاج اللغة وصحاح العربیة  .٦٧

هــــ ، تحقیـــق ٣٩٣ر إســـماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري ، ت أبـــو نصـــ

أمیــــل بـــــدیع یعقـــــوب ، د. نبیـــــل طریفـــــي ، دار الكتـــــب العلمیـــــة ، 

 م.١٩٩٩بیروت 

  صحیح البخاري    .٦٨

ـــــــة ، بیـــــــروت  ـــــــان ، ط –دار الكتـــــــب العلمی -هــــــــ ١٤٢٤،  ٣لبن

 م.٢٠٠٣

  صحیح مسلم :  .٦٩

تصحیح محمد ناصر الدین األلباني ، الناشر مكتب التربیة 

 م.  ١٩٨٨-هـ ١٤٠٨یة لدول الخلیج ، بیروت العرب

  فتح الباري بشرح صحیح البخاري  .٧٠

البن حجر العسقالني ، توزیع ابن حزم بعنایة فریق بیت األفكار 

 الدولیة ، الریاض .



 
 

٢٠٢

  في أصول النحو   .٧١

 م. ١٩٦٤سعید األفغاني ، جامعة دمشق 

  في البالغة العربیة ، علم المعاني  .٧٢

دار المعرفة الجامعیة ، قناة السویس  د. محمود أحمد نحلة ،

 م.٢٠٠٢

  في النحو العربي (نقد وتوجیه)  .٧٣

 د. مهدي المخزومي

  في النحو العربي قواعد وتطبیق  .٧٤

د. مهدي المخزومي ، القاهرة ، مكتبة ومطبعة مصطفي البالي 

 م.١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦الحلبي ، الطبعة األولى 

  القاموس المحیط   .٧٥

بیـــروت ، إعــــداد  –یــــاء التـــراث ، لبنــــان للفیـــروز آبـــادي ، دار إح

 م.٢٠٠١-هـ ١٤٢٢، ١وتقدیم محمد عبدالرحمن المرعشلي ، ط

  قطر الندي وبل الصدي  .٧٦

، الفاخوري ، دار  ١تصنیف ابن هشام األنصاري ، تحقیق ، ج

 الجیل ، بیروت ، بدون تاریخ.

  الكافیة في النحو   .٧٧

السترباذي لإلمام جمال الدین بن الحاجب ، شرح رضى الدین ا

 -هـ ١٤١٥، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، طبعة 

 م.١٩٩٥



 
 

٢٠٣

  الكامل   .٧٨

 هـ.١٣٠٨طبعة الخیریة بمصر األولى 

  الكتاب   .٧٩

أبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر المعروف بسیبوبه  ، تحقیق 

 عبدالسالم هارون ، الخانجى ، القاهرة ، دار الجیل بیروت .

  كتاب الجمل في النحو  .٨٠

هـ ، ٣٤٠فه أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحق الزجاجي ـ تصن

تحقیق وتقدیم د. علي توفیق الحمد ، الیرموك ، أربد ، األردن ، 

 م.١٩٨٤، ١مؤسسة الرسالة ، دار األمل ، ط

  الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التنزیل  .٨١

زمي ، ألبي القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري الخوار 

 م.١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ١دار الفكر ، ط

  كشف المشكل في النحو   .٨٢

هـ ، تحقیق د. هارون عطیة ، ٥٩٩لعلي بن سلیمان الحیدره الیمن ، ت

 م،الكتاب السابع والخمسون.١٩٨٤مطبعة اإلرشاد ، بغداد 
  لسان العرب   .٨٣

جمـال الــدین أبــي الفضـل مكــرم بــن منظـور األنصــاري األفریقــي ، 

یـــق عـــامر أحمـــد حیـــدر ، دار الكتـــب العلمیـــة ، هــــ ، تحق٧١١ت 

 هـ .١٤٢٤ –م ٢٠٠٣،  ١لبنان ، ط –بیروت 

  اللغة العربیة مبناها ومعناها  .٨٤

د. تمام حسان ، الهیئة المصریة للكتاب ، الطبعة الثانیة 
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 م.١٩٧٩

  مجمع األمثال   .٨٥

ألبـــي الفضـــل أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن إبـــراهیم النســـابوري 

م، تقــدیم نعــیم حســین زرزور ، دار الكتــب ٢٠٠٤ ٢المیــداني ، ط

 العلمیة .

  مختصر المنتهى ألصول السنوسي  .٨٦

  طبعة بوالق ، مصر ، بدون تاریخ

 
  المزهر في علوم العربیة وأنواعها  .٨٧

، دار إحیـاء التـراث ، بـدون  ٣العالمة جالل الدین السیوطي ، ط

 تاریخ القاهرة .

  المزهر في علوم العربیة وأنواعها   .٨٨

مة جالل الدین ، السیوطي ، تحقیق محمد أحمد جاد للعال

المولى وآخرین الطبعة الثالثة ، بدون تاریخ ، دار التراث 

 القاهرة.

  المساعد على تسهیل الفوائد  .٨٩

بهاء الدین عقیل ، تحقیق محمد كامل بركات ، دار المدني ، 

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥جدة 

  المستصفي في علم األصول   .٩٠

 هـ .١٣٢٢طبعة بوالق  لإلمام الغزالي ،

  معاني القرآن   .٩١
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 ألبي زكریا الفراء ، دار النشر ، بیروت ، لبنان ، بدون تاریخ.

  معاني القرآن   .٩٢

لألخفش ، سعید بن سعده البلخي المحاشعي ، تحقیق د. 

عبداألمیر محمد أمین الورد ، عالم الكتب ، الطبعة األولى 

  م.١٩٨٥-هـ ١٤٠٥

  

 
  معاني القرآن وٕاعرابه  .٩٣

للزجاج ، شرح وتحقیق د. عبدالجلیل عبده شلبي ، منشورات 

 م.١٩٧٣المكتبة العصریة ، بیروت ، صیدا ، توزیع األهرام 

  معترك األقران في إعجاز القرآن الكریم  .٩٤

جالل الدین السیوطي ، تحقیق علي محمد البخاري ، دار الفكر 

 العربي

  معجم العین   .٩٥

هـ ، تحقیق ١٧٥فراهیدي ـ تألبي عبدالرحمن الخلیل بن أحمد ال

 د. مهدي المخزومي ، د. إبراهیم السامرائى ، بدون تاریخ.

  معجم مفردات ألفاظ القرآن  .٩٦

ألبي القاسـم محمـد بـن المفضـل المعـروف بالراغـب األصـفهاني ، 

ـــــان ،  –، دار المعرفـــــة للطباعـــــة والنشـــــر ، بیـــــروت  ٥٠٢ت  لبن

 تحقیق محمد سید كیالني . 

  كتب األعاریبمغنى اللبیب عن   .٩٧
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هـ ، تخریج وتعلیق أبو ٧٦١ابن هشام األنصاري المصري ، ت

عبداهللا علي عاشور الجنوبي ، دار إحیاء التراث ، بیروت ، 

 م.٢٠٠١،  ١لبنان ، ط

  مفتاح العلوم   .٩٨

ألبي یعقوب یوسف بن محمد بن علي السكاكي ، تحقیق د. 

تب عبدالحمید هنداوي ، منشورات محمد على بیضون دار الك

 م.٢٠٠٠، ١العلمیة ، بیروت ، لبنان ،ط

  المفصل في علوم العربیة  .٩٩

هـ وبذیله ، ٥٣٨ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، ت

المفصل في شرح أبیات المفصل للسید محمد بدر الدین الحلبي 

 لبنان. –، الطبعة الثانیة ، بیروت 

  المقتصد في شرح اإلیضاح  .١٠٠

ـــــــق د.كـــــــاظم حســـــــ ان ، دار الرشـــــــید ، بغـــــــداد للجرجـــــــاني ، تحقی

 م.١٩٨٢

  المقتضب  .١٠١

هـ ، تحقیق ٢٨٥تلیف أبي العباس محمد بن یزید المبرد ، ت 

حسن حمد، د. أمیل یعقوب بدیع ، منشورات بیضون ، بیروت 

 ، لبنان ، دار الكتب العلمیة.

  مقدمة ابن الصالح في علوم الحدیث  .١٠٢

وف بــابن لإلمـام المحـدث أبــي عمـر عثمـان بــن عبـدالرحمن المعـر 

 هـ ، دار الحكمة الحلبوني . ٦٤٣الصالح ، ت
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  المقرب  .١٠٣

البن عصفور على مؤمن ، تحقیق أحمد عبدالستار الجواري ، 

 هـ.١٣٩١،  ١مطبعة العاني ، بغداد ، ط

  المنتظم في تاریخ الملوك واألمم  .١٠٤

هـــــ ، ٥٩٧ألبــــي الفــــرج عبــــدالرحمن بــــن محمــــد بــــن الجــــوزي ، ت

 -دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت تحقیــــق محمــــد عبــــدالقادر عطــــا ،

 بدون تاریخ.  -لبنان

  الموافقات في أصول الشریعة  .١٠٥

 ألبي إسحق الشاطبي ، مطبعة دار الفكر ، بدون تاریخ.

  موقف النحاة من االحتجاج بالحدیث الشریف  .١٠٦

د. خدیجــة الحـــدیثي ، صــورة مـــن المرجـــع بــدون توثیـــق ، جامعـــة 

 القرآن الكریم بأم درمان.

  ي النحو الواف  .١٠٧

 ، دار المعارف ، القاهرة بدون تاریخ. ١٢عباس حسن ، طبعة 

  نزهة الفضالء تهذیب سیر أعالم النبالء  .١٠٨

اإلمــــام الــــذهبي ، أعــــداد محمــــد موســــي الشــــریف ، دار األنــــدلس 

 الخضراء جده. 

  النهایة في غریب الحدیث واألثر  .١٠٩

هـ ، تحقیق محمد الطناحي ، طاهر ٦٠٦-٥٤٤البن األثیر ، ت

زاوي، مؤسسة التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، بدون أحمد ال
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 تاریخ.

  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  .١١٠

للسیوطي ، تحقیق وشرح د. عبدالعال مكرم ، دار البحوث 

 هـ .١٣٩٩العلمیة ، بیروت 

  وفیات األعیان وأنباء أنباء الزمان   .١١١

ان ألبي العباس أحمد بن محمد بن إبـراهیم ابـن أبـي بكـر بـن خلكـ

 ١، تحقیــــق د. یوســــف الطویــــل ، و د. مــــریم قاســــم الطویــــل ، ط

 لبنان. –بیروت  –م ، دار الكتب العلمیة ١٩٩٨

  یتمیة الدهر في محاسن أهل العصر   .١١٢

هـ ، شرح ٤٢٩ألبي منصور عبدالملك الثعالبي النیسابوري 

وتحقیق د. مفید محمد قمیحه ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

 م. طبعة أولى.١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان 
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