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  اآلية

  

  

  

  قال تعاىل:  

  {فإمنا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون}

  ]٥٧[الدخان:
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  اإلهداء

  

  إىل سومانا سيدو القنصل العام جلمهورية النيجر بالسودان

  والربوفيسور حممد غالب عبد الرمحن وراق عميد كلية اللغة العربية جامعة أم درمان اإلسالمية

  كر والشيخ موسى يونس أب

  

  

  

  

  

  

  



 د 

 

  الشكر والعرفان

ومرييب ومشريف الدكتور أمحد إبراهيم عبد اهللا الذي ، ووالديت ،أقدم شكري وتقديري إىل والدي 

عميد كلية  ول إىل بروفيسري عثمان أبو زيد حيدرساعدين كثريا يف إجناز هذه الرسالة والشكر موص

سجل العام لكلية الدراسات العليا امل حممد دكتور بشريلالدراسات العليا جامعة أم درمان اإلسالمية وا

واألستاذ عز الدين مسجل قسم اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا والشكر أيضا لربوفيسري بشري 

جلامعة أم درمان وموظفيها  ركزيةامل اتكتبمللدكتور عباس السر والشكر موصول لعباس بشري وا

  الفرعية.  اتتبواملك

ديع عبد اهللا مدير العالقات العام والربوتوكوالت لقنصلية النيجر يف السودان والشكر العرفان لو 

الدكتور مصطفى موسى يونس والدكتور أمحد بابكر وباجي زاكو السكرتري الثاين للقنصلية وأخي 

  والشكر موصول إىل صديقي إدريس عبد الرمحن وحممد غي وكل من أسهم يف إجناز هذه الرسالة. 
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ص البحثمستخل  

 يتكون هذا البحث من مقدمة يف فضل اللغة العربية والقرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف. - أ

 املانعون.  –ومتهيد يف االحتجاج باألحاديث النبوية وموقف العلماء يف االحتجاج به  -  ب

 والذين ذهبوا إىل اجلواز بالشرط والذين ذهبوا إىل اجلواز املطلق وأربعة فصول. 

وفصل يف القسم وتعريفه اة اإلمام البخاري ونشأته وعلمه وعلمائه وطالبه وأماكن طلب علمه . فصل:عن حي

 وأدوات القسم وتوكيد القسم وجواب القسم وأمساء موضوعات للقسم. 

الشرط اليت جتزم فعل واحد وأدوات الشرط غري  توفصل يف تعريف الشرط وأدوات الشرط اجلازمة لفعلني وأدوا

اء الرتكيب الشرطي ومجلة الشرط وجوابه. اجلازمة وأجز   

وفصل يف اجتماع القسم والشرط يف احلديث النيب الشريف تطبيقاً يف أحاديث صحيح البخاري اجتماع القسم 

 والشرط بأدوات الشرط اجلازمة فعلني واجلواب للقسم . 

غري جازمة  واجلواب للشرط  ت واحداً وأدوااجلازمة فعالً  تواجتماع القسم والشرط بأداة الشرط اجلازم فعلني واألدوا

 . 

 واجتماع القسم والشرط بأمساء وأفعال فيها معاين القسم 

 وما خالف قاعدة النحاة. 
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Research Abstract 
 

A. The research consists  of  the introduction of  the  virture of  Arabic 
language the holly Quran and sayings of  the prophet. 

B.  A preface in the pavement for protesting the sayings of the prophet 
and positions of scientists in invoking   prohibitors. 
     -  There are those who went the extent of allowing with 
conditions,             mean while there are those who allowed without 
conditions  , and four  section  
 

 A chapter pertaining the life of Imam   AL-BUKHAR, his inception his 
knowledge, his teacher, his students, and the places he searched for 
knowledge. 

There is also a chapter, in it a section, tools of the section, assurance 
of the section, its results, and names of the topics of the section. 
    - Also there is a chapter which defines a condition and tools 
conditions of two actions and condition structure which is assertive 
to verbs and structure conditions which are not assertive ,proper 
conditioned portions , conditioned sentence its  answers . 
 

 A chapter in socialism, section and condition in the saying of the 
prophet, implementation of the correct hadith of BUKHAR, in 
sociology and conditioned by tools condition assertive to two 
actions definitive answer. 

 
   -Then sociology department and condition by assertive two action 
conditions , and one action assertive condition and tools which are  
not assertive   and result of the condition . 
   -Lastly, the department of sociology, through names and action of 
meaning of the section that goes against the base of the 

grammarians. 
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  مقدمة

جالل قدرته وعظيم سلطانه احلمد هللا  على هللاكثريا طيبا مباركا فيه ، احلمداحلمد هللا محدا  

قاء هللا محدا ال منتهى له إىل يوم لولك احلمد إذا رضيت ، احلمد لك احلمد حىت ترضى 

  وجهك ذي اجلالل واإلكرام مع اخللود يف اجلنة . 

عبده ورسوله . اللهم صل على حممد وعلى آله  حممداً شهد أن ال إله إال اهللا وأوأشهد أن 

  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين . 

  أما بعد: 

فإن القرآن الكرمي نزل باللسان العريب املبني ، وهو لسان حممد خامت األنبياء واملرسلني كما 

  . ]٥٧الدخان: هم يتذكرون) [لقال تعاىل: (فإمنا يسرناه بلسانك لع

وسلم ومسي تفسريه  ان القرآن باللسان العريب أي لسان رسول اهللا صلى اهللا عليهوملا ك

أو السنة النبوية وملا كان لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للناس كافة  احلديث النبوي

عربيا وعجميا كان حب لسان القرآن ولسان سيد املخلوقات يف قلوب املسلمني أينما كانوا 

  وحيثما حلوا. 

قد استطاع املسلمون أن و ولقد حفظ اهللا تعاىل هذا اللسان من الضياع رغم تطاول القرون 

  بعد جيل.  حيفظوا هذا اللسان جيالً 

صني أشد احلرص على يحر  –إن شاء اهللا  –ولقد كان املسلمون وال يزالون ، وسيبقون 

ن معرفة قال العلماء إ يف خمتلف علوم العربية كما اويعلمو� السان كتا�م وسنتهم يتعلمو�

والسنة فرض ، وال يفهم إال بفهم اللغة العربية ب اللغة العربية فرض واجب ، ألن فهم الكتا

  ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. 
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وورد يف احلديث ما هو واجب على األعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية ما رواه أبوبكر بن 

يسى بن يونس ، عن ثوري عن عمر بن زيد قال  حدثنا عملستقيم قتضاء السراط ا يفأيب شيبة 

  .كتب عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني رضي اهللا عنه إىل أيب موسى رضي اهللا عنه 

ويف نقل آخر عن عمر رضي عربوا القرآن فإنه عريب " ا يف السنة وتفقهوا يف العربية وأ"فقهو 

   ١من دينكم"اهللا عنه أنه قال: "تعلموا العربية ، فإ�ا 

: "واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر يف العقل ، واخللق خ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللايقول شي

  والدين تأثريا قويا" 

  مام الشافعي  رمحه اهللا : اإلوقول 

"ذلك أن اللسان الذي اختاره اهللا عز وجل لسان العرب ، فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان 

لى اهللا عليه وسلم ، وهلذا نقول: "ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم ص خامت أنبيائه حممدٍ 

اللغة أن يتعلمها أل�ا اللسان األوىل بأن يكون مرغوبا فيه ومن املنسوب إىل اإلمام أمحد بن 

النطق بغري العربية ألن اللسان العريب شعار اإلسالم حنبل قوله : "كرهت أن يتعود الرجل 

، أو ميزون وهلذا كان كثري من الفقهاءائر األمم اليت �ا يتوأهله واللغات من أعظم شع

العربية ، ذكر أن يدعى اهللا أو يذكر بغري ون يف األدعية اليت يف الصالة و اليكره همأكثر 

وقال اإلمام مالك رمحه اهللا : "لو صرت من العلوم يف غاية ومن املفهوم يف �اية ما خرجت 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال سبيل إليهما إال مبعرفة عن أصلني : كتاب اهللا وسنة رسول 

  . ٢اللسان العريب"

 رق إال جهالً ه قال : "ما تزندق من تزندق باملشواخرج البيهقي عن أيب الزناد عن أبيه أن

  بكالم العرب " وقد اتفق العلماء على أن النحو حيتاج إليه يف كل فن من فنون العلم 
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فإنه ال جيوز ألحد أن يتكلم يف كتاب اهللا وسنة نبيه حىت يكون  واحلديث، التفسري ال سيما 

  . ملما بالعربية ، وال تفهم مقاصده إال مبعرفة قواعد العربية" 

  وقال ابن الصالح: 

الذي خيالف وجه الصواب يف "ينبغي للمحدث أن ال يروي حديثا بقراءة حلان واللحان هو 

  . اللغة"

ت األصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم وروي عن أيب داوود أنه قال مسع

لي متعمدا من كذب ع إذا مل يعرف النحو أن يدخل يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "

رويت عنه وحلنت ألنه مل يكن صلى اهللا عليه وسلم يلحن فمهما فليتبوأ مقعده من النار" 

  فيه كذبت عليه!! " 

ومن مث إن اللغة العربية لسان القرآن الكرمي ولسان الرسول األمني حممد صلى اهللا عليه وسلم 

ال ينبغي العدول عنها إىل غريها ما دام اإلنسان ميكنه أن فهي شعار اإلسالم وأهله و 

  يتحدث �ا. 

وقد روى حديثا سعيد بن العالء الربذعي : حدثنا إسحق بن إبراهيم البلحي حدثنا عمر 

هارون البلخي ، حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

  "من حيسن أن يتكلم بالعربية فال يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق" . 

  وروي أيضا بلفظ: 

لنفاق " وكل هذه اسية فإنه يورث تكلم بالعربية ، فال يتكلم بالفار "من كان حيسن أن ي

القسم والشرط يف احلديث النبوي  عا ؤكد على أمهية موضوع هذا البحث اجتماألدلة ت

نحوية الذاهب املالشريف اليت كانت مصادر اجلدال بني النحاة يف العصر القدمي واحلديث يف 
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قدمية على  مصطلح القدماء ويف املدارس النحوية اجلديدة على املصطلح املعاصر خباصة ال

منهم من يرون عدم االحتجاج باحلديث النبوي الشريف ومنهم من يرون االحتجاج 

باألحاديث بشرط ومنهم من يرون االحتجاج باحلديث مطلقا وهذه األدلة واألمثلة وأقوال  

  كبار العلماء تؤكد لنا جواز االجتجاج باألحاديث وفضله ومكانته يف اللغة العربية . 

حتجاج باألحاديث عند الالبحث على عدة فصول منها حكم اوبفضل اهللا وقدرته مت هذا 

العلماء وفصل أن اإلمام البخاري وحياته ونشأته وعلمه وفضله وفصل يف القسم وأداته 

  وأداته وفصل يف اجتماع القسم والشرط تطبيقا يف صحيح البخاري . وفصل يف الشرط 

والعمل وهو حسيب ونعم الوكيل ،  واهللا أسأل أن يلهمين السداد واإلخالص يف الفكر والقول

  واهللا ويل اهلدى والتوفيق.

  أهمية هذا الموضوع :  

تتضح أمهية البحث العلمي دائما للكشف عن معلومات جديدة يف تطور  - ١

 املعارف اإلنسانية وتطوير آفاقها. 

هذا البحث اجتماع الشرط والقسم يف احلديث يف صحيح البخاري دراسة اللغة يف  

هم اديث ألن األحكام ال تفهم إال بفاحلديث ال نكتفي بدراسة األحكام فقط يف األح

 .اللغة العربية ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه عريب ودون األحاديث باللغة العربية 

قسم والشرط يف احلديث دراسة وصفية يدرس هذا البحث موضوع اجتماع ال - ٢

 حنوية يف صحيح البخاري.

االستفادة من لغة األحاديث النبوية الشريفة لغة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ٣

 أفصح العرب ومدى موافقته بلغة الشعر وخمالفته. 
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يدرس هذا البحث أصالة اللغة العربية اليت دونت �ا األحاديث النبوية الشريفة  - ٤

 ة باللغة العربية املعروفة لغة الشعر اليت دونت �ا قواعد اللغة العربية . مقارن

 يدرس هذا البحث األلفاظ والكلمات املخالفة لقواعد اللغة العربية .  - ٥

 أسباب اختيار الموضوع: 

إن هذا املوضوع يتناول قضية ذات أمهية حنوية لغوية وهي اجتماع القسم والشرط  - ١

 يف. يف احلديث النبوي  الشر 

إن هناك من يذهبون إىل عدم االحتجاج باحلديث الشريف ما دفعين ألحبث يف هذا املوضوع 

  السنة باللغة الشعر ووجه اختالفهما وفصاحة السنة. تة لغةومدى موافق

  صعوبات البحث: 

هذا البحث موضوع متفرق حيتاج إىل اجلمع والتهذيب كما أن أي باحث حيتاج إىل الصرب  

  وال ميكن الوصل إىل مجيع املصادر يف العامل.  وسعة االطالع

ولكن حبث الطالب على حسب إمكانه واملراجع املوفرة له وحيتاج هذا املوضوع إىل الدقة 

  والتحليل واملقارنة وتوثيق املعلومات. 

  عدم وجود املوضع بالضبط يف الكتب املعاصرة . 

  

  منهج البحث: 

  يف سبيل احلصول على إعداد موضوع البحث أتبع املناهج اآلتية : 

 املنهج التارخيي لتتبع مراحل موضوع البحث للوصول إىل حقائق البحث.  -
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املنهج الوصفي لتسجيل املالحظات واألشياء الظاهرة املدروسة ورصد العالقات  -

 وتصنيفها وبيان اخلصائص. 

 منهج التكامين  -

  الدراسات السابقة: 

 ع القسم والشرط يف احلديث الشريف مل أجد فيما أطلعت عليه دراسة أفردت موضوع اجتما 

بعض الدراسات  على صصة ودقيقة حنوية ولكن اطلعتيف صحيح البخاري كدراسة متخ

وكذلك دراسة جزئية الشرط وأدوات الشرط  مقدم اإلمام البخاري يف احلديث إماماجلزئية ا

  والقسم وأدوات القسم يف الكتب النحوية ملخصة. 

 الكتاب لسيبويه  -

 املقتضب للمربد -

 واملغين البن هشام -

 إرتشاف الضرب أليب حيان  -

 واجلملة الشرطية إلبراهيم سليمان  -

 واملدارس النحوية لشوق ضيف  -

 مد غالب واملباحث يف مشكالت النحوية وسبل عالجها حمل -

  والنحو العريب إلبراهيم بركات   -

   



٧ 
 

  هيكل البحث: 

  يتكون هذا البحث من إهداء وشكر وعرفان ومقدمة: 

 .ومتهيد يف االحتجاج باحلديث عند النحويني  -  أ

 هبواالحتجاج باألحاديث على ثالث مذا  - ب

   املنع  -  أ

  التوسط   - ب

  اجلواز  - ج 

  وأربعة فصول : 

  : اإلمام البخاري وكتابه. الفصل األول

  امسه، نسبته ، مولده ، والده، والدته. المبحث األول: 

  حياته ، وآثاره العلمية، أخالقه مؤلفاته ، وفاته. المبحث الثاني: 

  الشرط عند النحويني.  الفصل الثاني:

  الشرط اجلازم .  المبحث األول

  : الشرط غري اجلازم المبحث الثاني

  : اجلملة الشرطية ، جواب الشرط. المبحث الثالث

  القسم عند النحويني  الفصل الثالث:

  أدوات القسم  المبحث األول:

  تأكيد القسم  المبحث الثاني:
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  جواب القسم ، األمساء اليت يعمل بعضها فيها معىن القسم. المبحث الثالث:

  اجتماع القسم والشرط يف احلديث النبوي الشريف  الفصل الرابع :

  : األول المبحث

 اجتماع الشرط والقسم واجلواب للقسم   -  أ

 اجتماع القسم والشرط بأداة الشرط اجلازم واجلواب للقسم.   - ب

  : اجتماع القسم والشرط باألدوات اليت جتزم الفعلني واجلواب للشرط المبحث الثاني

  املطلب األول: 

  ازم واجلواب للشرط اجلاجتماع القسم والشرط بأداة الشرط غري 

  املطلب املطلب الثاين : 

  اة اليت جتزم فعال واحدا واجلواب للشرط. و اجتماع القسم والشرط بأد

  معاين القسم.  ا: اجتماع القسم والشرط بأمساء وأفعال فيهالمبحث الثالث

  ما جاءت على قاعدة اجلواب للشرط تقدم القسم أو تأخر : المبحث الرابع

  اخلامتة 

  االحصايات 

  التوصيات 

  والفهارس 

  



٩ 
 

  تمهيد

  احتجاج النحويين باألحاديث النبوية الشريفة

باألحاديث النبوية مع أن أحاديث الرسول صلى  هادموقف العلماء حول االستش 

اهللا عليه وسلم متثل منوذجا من النثر األديب الراقي الذي ينبغي أن يوضع يف مكانه املناسب 

  ٣به يف القضايا النحوية .  هادمن االستش

جند خالفًا دائرًا حول االستشهاد به ويبدو أن القدماء من النحاة مل يستشهدوا 

  ة .باالحاديث النبوي

  وكذلك املتأخرون مل يستشهدوا باألحاديث النبوية إال قليل منهم . 

الذين ذهبوا إلى عدم االحتجاج باألحاديث النبوية الشريفة منعوا ذلك لعدة  -١

  ٤أسباب وأدلة منها:

أن األحاديث مروية عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم باملعىن، والتداول اللفظي  - أ

ابن مالك  علىرد- ألحاديث الرسول ويف ذلك يستدل أبو حيان يف شرح التسهيل 

ستشهد يمن املتقدمني واملتأخرين  ((أبو حيان مل ير أحدالستدالله باحلديث ، قال 

األولني لعلم النحو عيسى بن عمر واخلليل  إن الواضعني((وقال  ))باألحاديث الشريفة

وهشام الضرير ، ومن  ٥وسيبويه وأئمة البصريني والكسائي والفراء وعلي بن مبارك األمحر

وتبعهم على ذلك من )) أئمة الكوفيني مل يستشهدوا باألحاديث النبوية الشريفة 

بعض املتأخرين بغداد  الفريقني وغريهم من حناة األقاليم كنحاة بغداد وأهل األندلس وبني

يف سلك املتقدمني بقوله : " أمنا ترك العلماءلعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول  السبب

  ٦صلى اهللا عليه وسلم " .

                                     
٣

 ١٣٠ص  ١خزانة األدب ولب لب لباب العرب عبد القادر بن عمر البغدادي تحقیق عبد السالم ھارون ج  -  
 ١٥٧ص  ١أصول االحتجاج النحو العربي لمحمد إبراھیم ج  -  ٤
  
  ٧مباحث في مشكالت النحو العربي السبل إلى جھة محمد غالب ص  -  ٦



١٠ 
 

ديث النبوي والقرآن الكرمي يرجع أ�م منعوا االستشهاد باحل همبعضأو كما قال -ب 

  تالط النحو العريب باملنطق والفلسفة . لإلخ

إ�م منعوا االستشهاد باحلديث النبوي ألن الرواة جوزوا النقل  همبعضوقال  - ج 

باملعىن، فنجد قصًة واحدة قد جرت يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل تنتقل بتلك 

األلفاظ مجيعا حنو ما روي من قوله "زوجتكما مبا معك من القرآن " "خذها مبا معك" وغري 

  ذلك من األلفاظ الواردة . 

  لنعلم يقينا أن الرسول مل يلفظ جبميع هذه األلفاظ  وطييقول السي

" إن قلت لكم أن أحدثكم كما مسعت فال ٨يف تفسريه ٧يقول سفيان الثوري :

  تصدقوين إمنا هو املعىن " ومن نظر يف احلديث أدىن نظر علم اليقني أ�م يروون باملعىن. 

واألمر الثالث : أنه وقع اللحن كثرياً فيما روي من احلديث ألن كثرياً من الرواة كانوا 

غري عرب بالطبع ، ال يعلمون لسان العرب بصناعة النحو فوقع اللحن يف كالمهم وهم ال 

  يعلمون وروايتهم غري فصيحة". 

ذلك  ويؤكديف كتابه شرح التسهيل فأبو حيان يرفض االحتجاج باحلديث مطلقًا 

بقوله : " وإمنا منعت الكالم يف هذة املسألة لئال يقول مبتدئ : ما جعل النحويني يستدلون 

بقول العرب وفيهم املسلم والكافر" وال يستدلون مبا روي يف احلديث بنقل العدول إىل 

البخاري ومسلم وأضرا�ما ، فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي ألجله مل يستدل 

  ديث. النحاة باحل

                                     
 تحقیق محمد یوسف ٥٥لسلة الدراسات العربیة فیض نشر االنشراح  وروض طن االقتراح تألیف الفارسي والسیوطي ص س -  ٧
  ١٦ -١٤ص  ١حزانة األدب ج  -  ٨



١١ 
 

 يف كتابه شرح الكمال (( ومييل إىل هذا الرأي أبو احلسن بن الضائع حيث يقول

جتويز الرواية باملعىن هو السبب عندي يف ترك األئمة كسيبويه وغريه االستشهاد على إثبات 

   ))اللغة باحلديث.

واألمر واضح أن النحاة مل يستشهدوا باحلديث وال بالقرآن إذا نظرنا إىل كتاب 

  ويه الذي يعترب النحاة قرآن النحو مل جند فيه سوى بضعة أحاديث نبوية شريفة . سيب

  المانعون من  النحاة االستشهاد بالحديث 

  أبو حيان يف شرح التسهيل  -

  الضائع يف شرح الكمال ابن  -

   ٩وتبعهما على ذلك جالل الدين السيوطي.

  المتوسطون في قضية االحتجاج بالحديث:  -٢

جوز بعض العلماء االحتجاج باحلديث للنحو فما ضبط ألفاظه ، ويلحق به ما روي 

  عن الصحابة وأهل البيت كما صنع الشارح خلزانة األدب . 

يتوسط الشاطيب : فيجوز االحتجاج باحلديث الذي اكتفى بنقل ألفاظه ، ويعيب الشاطيب 

كابن خروف يف ذلك األمر   على ابن مالك احتجاجه باحلديث مطلقًا كما يعيب من سبقه

ابن مالك ومن قال بقوله مل يفصلوا أشد التفصيل الضروري الذي ال بد منه فبنوا فيقول "((و 

األحكام على احلديث مطلقًا وال أعرف له من النحاة سلفا إال ابن خروف ويأيت بأحاديث 

   ١٠))يف  مجلة من املسائل .

                                     
  ١٠٩ص  ١حزانة األدب ج  -  ٩

 سلسلة الدراسات العربیة  -  ١٠
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ما كالمه صلى اهللا عليه وسلم فيستدل : " وأالبع السيوطي الشاطيب يف رواية فقاوت  

منه مبا ثبت أنه قاله على اللفظ املروي وذلك نادراً جداً إمنا يوجد يف األحاديث القصار على 

قلة أيضا فإن غالب األحاديث مروي باملعىن وقد تداوهلا األعاجم واملولدون قبل تدوينها 

خروا وأبدلوا ألفاظًا ولذا ترى احلديث فرووها مبا أدى إىل عبارا�م فزادوا ونقصوا وقدموا وأ

الواحد يف القصة الواحدة مرويا على أوجه شىت بعبارات خمتلفة و عند بعض األئمة ال جتوز 

  ١١الرواية باملعىن إال ملن مجع دقائق علم اللغة. 

 الذين ذهبوا إلى االحتجاج بالحديث الشريف مطلقا: -٣

جيوزون االحتجاج باحلديث الشريف يف الطيب ابن مالك ومن تبع مذهبه مثل ابن  منهم

هذا الذي ينبغي التعويل عليه واملصري ((النحو سواء روي باملعىن أو اللفظ وقال ابن طيب 

ما رأيت أحدًا من األشياخ احملققني إال ويستدل ((وقال يف "حترير  الرواية" : )) إليه 

ية واألحكام النحوية باألحاديث على القواعد اللغوية ويستنبطون من األحاديث النبو 

واأللفاظ اللغوية ويستنبطون من األحايث النبوية األحكام النحوية والصرفية وغري ذلك من 

  . ))أنواع العلوم اللسانية كما يستخرجون منها األحكام الشرعية 

وال نعلم أحدًا من علماء العربية خالف العلماء من االحتجاج باحلديث ((قال:   

  ،))اه أبو حيان وأبو احلسن بن الضائع تبعهما جالل الدين السيوطي الشريف . إال ما أبد

  

  

  

  

                                     
  . عصور االحتجاج النحو العربي ،   ٥٥.  و سلسلة الدارسات العربیة، ١٠ -٩/  ١خزانة األدب ، مرجع سابق ،    ١١
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   الرواية بالمعنى ورواية األعاجم

  ورّد ابن الطيب على املانعني: 

الرواية باملعىن حجة ابن الضائع وأيب حيان وذيف املنع حاصل هذا الدليل أن  الشبهة األولى:

احملدثني جوزوا الرواية باملعين دون األلفاظ وسقط االستدالل هلذا االحتمال . الرواية باملعىن 

  فاخلالف فيها مشهورة كما أجازه قوم منعه اآلخرون. 

املالكية والشافعية إىل املنع ، قال وذهب كثري من احملدثني والفقهاء واألصوليني من 

املنع هو الصحيح يف مذهب إمام دار اهلجرة "اإلمام مالك بن (( يف شرح الكمال القرطيب:

  ))أنس رضي اهللا عنه". 

والقائلون جبواز الرواية باملعىن مل يطلقوا ذلك إطالقا، بل اشرتطوا له شروطا: منها أن 

  قصه عاملا مبواقع األلفاظ. يكون الراوي عارفا حييل املعىن أو ين

منها أن يكون الراوي عارفا كما يرويه ، أو كما قال أو حنو .. مبا يدل على   -  أ

الشك وهذا اإلنكار من الدواوين احلديثة إال يف ألفاظ الصحابة أنس وابن 

  مسعود كما بينه اخلطيب . 

  والصحابة إن رووا باملعىن ال يضر يف االستدالل أل�م عرب فصحاء . 

سيبويه احتج باحلديث يف كتابه وكذلك ابن جىن يف اخلصائص وكذلك استدل نرى و 

  اخلليل باحلديث وكالم الصحابة كعلي ومعاوية. 
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  المجيزون لالستشهاد بالحديث الشريف:   - أ

ع األئمة منهم شيخا هذه الصناعة وإماماها يبألفاظه وتراكيبه مجاستدل باألحاديث و  -

ب البديع احلريري وابن سيدة وابن فارس حوصاابن مالك وابن هشام واجلوهري، 

  وابن خروف وابن جين وأبو حممد عبد اهللا بن بري والسهيلي وغريهم. 

جبانب املؤيدين لالحتجاج باحلديث ويصدر  العربية بالقاهرة وأخريا يتفق جممع اللغة -

 ) ١٥٣قرارا �ذا الشأن وهاكم قرار ا�مع (

ال حيتج يف العربية حبديث ال يوجد يف الكتب املدونة يف الصدر األول كالكتب  - ١

 الصحاح الستة فما قبلها. 

 حيتج باحلديث املدون يف هذه الكتب اآلنفة الذكر على الوجه اآليت:  - ٢

 األحاديث املتواترة املشهورة.   -  أ

 األحاديث اليت تستعمل ألفاظها يف العبادات.   - ب

 نب الكلم. األحاديث اليت تقدم جوا  - ت

 تقدم جوانب الكلم.  كتب  - ج

 كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم.  -  د

  األحاديث املروية لبيان أنه صلى اهللا عليه وسلم خياطب كل قوم بلغتهم.  -هـ 

  األحاديث اليت دو�ا من نشأ بني العرب الفصحاء.  -و

القاسم بن  األحاديث اليت عرف من حال روايتها الفهم ال جييزون رواية باملعىن مثل -ز

  حممد ورجاء بن حيوة. 

  ١٢األحاديث املروية من طرق متعددة ولفظها واحد  - ح

                                     
   ١٦٨- ١٦٧وعصور االحتجاج نحو العربي ، ص  ٦٤-٢٩سلسلة الدراسات العربیة ، ص  ١٢
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  الفصل األول 

  اإلمام البخاري 

  وحتته:

  المبحث األولى: اإلمام البخاري اسمه، ونسبه، مولده، والده، ووالدته

  المبحث الثاني: نشأته، تعلمه، شيوخه، طالبه

  العلمية، أخالقه، مؤلفاته، وفاتهالمبحث الثالث: حياته ومكانته 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  



١٦ 
 

  المبحث األول 

  اإلمام البخارى 

  اري ترجمة إمام البخ

  اسمه

حنف غرية بن بردزبة وقيل برزوية ابن أهـو حممد بن إمساعيل بن إبراهـيم بن امل ١٣امسه:

  اجلعفى البخارى وكنيته أبو عبد اهللا ولقبه البخارى .

  نسبه:

يف الذى كان موىل اليماين ىل جد ابيه إمساعيل اجلعفى فريجع إأما نسبه اجلعفى 

سلم على يدى مياىن اليخارى واىل البخارى هـو اليماىن عبد اهللا بن حممد البخارى أي أ

املسندى اجلعفى ألن أبا جده أسلم على يدى ايب جدي عبد اهللا املسندى ، مياين اجلعفى 

نسب إليه نسبه  إذا أسلم الرجل على يدى رجلد يف زمنهم  وكان العرف سائفنسب إليه 

  هلداية االسالم ونوره. شرفاً 

أسلم على يد واىل البخارى ميان اجلعفى بردزبة فارسي جموسي  ١٤ل إن جد أبيهوقي

  جد احملدث عبد بن حممد فوالؤه للجعفيني �ذا االعتبار .

  مام البخا رى.تاريخ الكبري لإلالنه عرىب يف وقيل إ

  نه من أصول ماوراء النهر الفارسى اخلرسان. عند مجهور العلماء أ ولكن الراجح

  

                                     
 ٧ص  ١تاریخ الكبیر لإلمام البخاري لمصطفى عبد القادر ج  -  ١٣
  ٤٧ص  ٩حمد بن على بن حجر ج تھذیب التھذیب أل  -  ١٤



١٧ 
 

   ١٥:مولده

من  رائعةً  واسعةً  البخارى يف مدينة خبارا يف اقليم خرسان وخبارا مدينةً  اممإلولد ا

  امللوك السمانني قبل الفتح االسالمى. انت عاصمةبلدان العامل ماوراء النهر وك

على بعد  ون، وميتد سورها يف ستة وثالثني ميالً وتقع خبارا على بعد ميني من جيح

فرسخني منها تقع (بيكند) كما تقع مدينة مرو على بعد اثىن عشرة منزال من خبارا وخوارزم 

على بعد مخسةعشر منزال وقد إختلف املؤرخون يف تاريخ فتح خبارا وإستيالء املسلمني عليها 

على أن فتحها مت يف خالفة بىن أمية والزالت اىل  ومع ذلك فقد اتفقوا مجيعاً  كيرباً   الفاً تاخ

  يوم مدينة إسالمية .ال

هـ  وقيل ١٩٤سنة مام ا�ديد احملي السنة النبوية الشريفة يف مدينة خبارى وقد ولد اإل

يف شهر عيد الفطر اي (رمضان) وقد طلع كهالل عيد . وقد  ١٣وقيل  يف شهر شوال ،

هل الفضل غري البخارى منهم ابن سينا الذى لقب باملعلم من أ مدينة البخارى كثرياً  تأجنب

  الثاىن .

    

  ١٦مام البخارىإلوالد ا

احلسن وقد كان من كبار احملدثني ومن تالميذ والده هو إمساعيل وكنيته أبو 

  مالك . امموأصحاب اإل

مام مالك وابن معوية وغريهم من ائمة إلحاديث عن محاد بن زيد واوروى األ

  ماء عصره . احلديث من عل

  اهللا بن املبارك وبقى يف تربيته . دصحب عب

                                     
 ١٢٢ -١٢١ص  ١تاریخ تراث العربي لفؤاد شركین ج -  ١٥
  ٤٦٧تاریخ االسالم ووفیات مشاھیر األعالم لشمس الدین محمد أحمد ص  -  ١٦
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مام البخارى يف إلمن تالميذه أهل العراق أمحد بن حفص والنصر بن حسني وذكر ا

  تاريخ الكبري وكذلك احلافظ بن حبان يف كتابه (الثقات)الترمجة والده يف 

  : ونص الترجمة

زيد ومالك ويروى عنه العرب  اسماعيل بن إبراهيم والد البخارى يروى عن حماد بن"

  ."العرقيون كان إسماعيل رجال تقياً ورعاً .ذكرا ابن حفص

من  علم من ماىل درمهاً (دخلت علي إمساعيل والد أىب عبد اهللا عند موته فقال ال أ

  من شبهة) حرام والدرمهاً 

  ىل نفس عند ذلك).ابن حفص (فتصاغرت إفقال 

 من احملدثني ومن اوىل فضل وما حصل هذا اال بوه ،وأنه هو مما ميتاز به البخارى أ

 ألناس قالئل. 

  ١٧:والدته 

من االلتجاء اىل اهللا  رامات وقد رزقت نصيباً صاحبة ككانت والدة االمام البخارى 

يي االطباء عالجة فرأت والدعاء وكان االمام البخارى قد كف بصره يف صغره وفقد نوره، واع

اهللا على ابنك رد  قد  هلا:( سيدنا إبراهيم عليه السالم يقولمام البخارى يف املنام اإل والدة

  ا الرؤيا)لة الىت رات فيهيللاقامت  :(بصره لكثرة دعائك قالت

ث استطاع ان يؤلف التاريخ يوإذا بصر ولدى حممد وقد رجع إليه وبلغ من القوة حب

  قمرة.الكبري يف اللياىل امل

                                     
  ١٠ص  ٣الطبقات الكبرى للسبكي ج  – ١٠ص  ٢تاریخ بغداد للخطیب ج  -  ١٧



١٩ 
 

 حياته وكانت  بصره يفبن إمساعيل ذهب مد بو على القساىن كان االمام حمأ((وقال 

  ا:فقال هل)) خليل الرمحن صلوات اهللا عليه يف املنام والدته متعبدة فرأت إبراهيم 

 در  حت وقدبقالت : فأصبصر ابنك لكثرة دعائك وبكائك قد رد  (إن اهللا تبارك (

  .)اهللا عليه بصرة)

__________________________________________  



٢٠ 
 

  الثانيالمبحث 

  نشأته، نعلمه ،شيوخه، وطالبه

  ١٨ه:نشأت

ه كان من العلماء الن ابا يت العلم والتقوى والورعيف ب مام البخارى يتيماً إلا نشأ

  احملدثني.

ى محاد بن زيد وصفاح ابن ىب من مالك بن أنس ورآقال أبو عبد اهللا البخارى : مسع أ

  املبارك.

ه بتوحسن النية فر  وتقوى اهللا ها ثقة عند وقد رباه بعد وفاة والده والدته اليت

  ت تربيته.واحسن

  ١٩تعلمه: 

سن كما كان الصغري يف  ه بدأ االمام البخارى طلب علم وهوبداية طلب علم

قبل سن العشرة،عندما  من األحاديث والقران ب يف عصرهم ألبناء العلماء وحفظ كثرياً داأل

قل الكتب وىل عشر سنني أو أظ احلديث يف مت حفال اهلقل عن بداية طلب علمه ئس

على  ًا يقرأيوم ه فكانىل الداخلى وغري بعد العشر،فجعلت أختلف إوخرجت من الكتاب 

، هرين تابا الزبري مل يرو عن إبراهيم فانالناس سفيان. عن اىب الزبري بن إبراهيم فقلت له أن 

  فقلت له:

  ارجع إىل األصل:

                                     
  ٢٤٣ – ٢٣٨تارخ االسالم وفیات مشاھیر األعالم ص  -  ١٨
  ٧ص  ٢تاریخ بغداد ج  -  ١٩
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   يا غالم؟ كيف هوفدخل مث خرج فقال :  

  عن إبراهيم.هو الزبري بن عدي،  قلت:

  صلخه وقال : صدقت.وأ لم مينفأخذا الق

  .سنةكنتم ي بعض أصحابه: ابن كفقال للبخار 

ابن املبارك،ووكيع  ظت كتبقال: ابن إحدى عشرة سنة فلما طعنت يف ست عشرة سنة حف

مكة فلما حججت رجع اخى �ا  يلمع أمى  وأخى أمحد إ خرجتمث ؤالء وعرفت كالم ه

  وختلفت يف طلب احلديث.

ن ني واقار عسنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابت يف مثاىن عشرة فلما طعن

يام عبد اهللا بن موسى وصنف كتاب (التاريخ) اذا ذاك عند قرب النيب صلى ، وذلك أهم بين

ىل أهم مراكز إو مصر ورحل ىل بغداد دينة ورحل إاهللا عليه وسلم واستمع لعلماء مكة وامل

  .خباراوبعد ذلك رجع اىل  وامعأالل عشرة خحاديث األالعلم لطلب 

   ٢٠شيوخه:

  مام البخارى:إلشيوخ ا

خبارى من سادة وقته حممد بن سالم البيكندى  غره يف مدينةإلمام البخارى يف صمن شيوخ ا

  رير.و حممد بن يوسف البيكندي،وعبد اهللا بن حممد املسندى وحممد بن غ

  ومن شيوخه بيلع:

  قات التابعني بشر الراهد،وفتيبة، وكان مكى من الثمكى بن إبراهيم وحيي بن 

                                     
 ٢٤٢ص  ٢طبقات الشافعیة الكبرى ج  -  ٢٠
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  ومن شيوخه مبرو:

  على بن احلسن بن سقيق وعبدان ومعاذ أسد.

  ومن شيوخه بنيسابور:

  حيي بن حيي ،وبشري بن احلكم ،واسحاق.

  يف مكة املكرمة ريبومن شيوخه بعد سفره من وراء النهر اىل عامل الع

  ميدى،وأمحد بن حممد االزرقى.عبد الرمحن املقرئ،واحل ابو

  دينة ااملنورة.املويف 

  ي، ومطرف بن عبد اهللا بن ثابت حممد بن عبد اهللا . وسعبدالعزيز األ 

  ويف مصر : 

  . ٢١سعيد بن مرمي ، وعبد اهللا بن صاحل الكاتب وسعيد بن تليد ، وعمرو بن الربيع بن طارق

  بغداد:ويف 

  مسع: من حممد بن عيس الطباع، وسريج بن النعمان ،وعفان ومعوبة بن عمرو االزدى.

  ويف البصرة:

مسع من ابن عاصم النبيل ،وبدل بن ا�ر،وحممد بن عبد اهللا االنصارى وعبد الرمحن بن 

  محلد الشعيثي ،وعمرو بن عاصم الكاليب.

  ويف الكوفة:

                                     
  ) ٢٤٠-٢٣٩. وتاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واالعالم ، ( ٢٤١-٢١٢/  ٢طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي ،   ٢١
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،وطلق بن عنام،واحلسن بن عطية ومها أقدم مسع من عبد اهللا بن موسى،وابن نعيم

  شيوخه موتا،وجالد بن حيي،وخالد بن خملد.

  وفي دمشق:

  مسع من سهر شيئا يسريا  ومن ابن النضر الفراديس و مجاعة.

  وفي يفيسارية:

  مسع من حممد بن يوسف الغريايب.

  ويعسقالىن:

  مسع من أدم بن أىب إياسى.

  ويف محص.

  اليمان وعلى بن عباس وأمحد بن خالد اهلب. مسع من : ابىاملغرية وأيب

  طالبة:

  ٢٢طالب امام البخارى:

  روى عنه.

روى عن اإلمام البخارى كل من مسلم يف غري (الصحيح) وحممد بن نصر املروزى ٢٣

الفقية ، وصاحل بن حممد جزرة احلافظ،وأبوبكر بن أيب عاصم،مطىن،والعباس التزاج، 

مجعة وحيي بن حممد بن صاعد،وإبراهيم بن معقل  وأبوبكر بن خزمية،و فريش وحممد بن

                                     
  ٢٠٧ص  ٢الوافي بالوافیات ج  -  ٢٢
 ٢٤١تاریخ االسالم وفیات مشاھیر األعالم ص  -  ٢٣
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النسفي،ومهيب  بن سليم وحممد بن هارون ،واحلسن بن إمساعيل العاملي وأبوعلي 

احلسن بن حممد الداركي وأمحد بن محدون االعشى ،وأبوبكر بن أيب داود وحممود بن 

رقس وأبوه و وجعفر بن حممد احلسن اجلروى ،وأبو حامد بن الش)٢(عنرب النسفي ومطىت 

أبو حممد عبداهللا،وحممد بن سليمان بن فارس وحممد بن املسيب األرعباين وحممد بن 

  هارون الروياين.

  ع الصحيح) منصور بن حممد الربدوي. وأخرون من روى عنه (اجلام

 ـــــــــــــــ
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  المبحث الثالث

  حياته وأثاره،العلمية،أخالقه،مؤلفاته،وفاته

  ٢٤حياته:

  اإلمام البخارى مجيع حياته يف التعليم والتعلم وخدمة الالسالم واملسلمني.فعين  

باحلديث وأنا يف  سئل عن بداية أمره قال وإمنا اهلمتمن صغره شيخوحته كما قال عندما 

الكتاب)وهو ابن عشر سنني أو أقل وصحح سند احلديث للشيخ سفيان فانتهره  ألنه صغري 

األصل وجده الشيخ كما قال فصحح اخلطأ وهو ابن احدى  عندما قال للشيخ أن يرجع إىل

عشر سنة وعندما طعن اإلمام يف سن السادس عشرة حفظ كتاب ابن مبارك مث خرج مع أمه 

وأخيه إىل بيت اهللا للحج فرجع اخوه وأمه وخالف اإلمام الرجوع حريصا للعلم وطلب العلم 

ع من كبار العلماء هناك بعد ذلك خرج عند علماء مكة الكرمة مث إىل املدينة املنورة ومس

  اإلمام يف طلب العلم.

قال عبد الرمحن (بن حممد البخارى مسعت حممد بن إمساعيل البخارى يقول :لقيت اكثر من 

حدا الف رجل، من أهل احلجاز،والعراق،والشام،ومصر،وخرسان،اىل أن قال: فما رأيت وا

  ل ،وأن القرآن كالم اهللا.ين قول وعممن مث خيتلف من هذه االشياء:إن الد

  

  ٢٥أثاره ومكانته العلمية:

قال حممد بن ايب خامت وراق البخارى:مسعت عاشد بن إمساعيل وأخر يقوالن: كان 

البخارى خيتلف معنا إىل السماع وهو غالم فال يكتب حىت أتى على ذلك أيام. فكنا  نقول 

  علّي ما كتبما. اله ملاذا ال تكتب،فقال:انكما قد أكثر متا علّي فأعرض

                                     
  ١١ص  ٢غداد ج تاریخ ب -  ٢٤
 ٢٦٧ص  ١طبقات الحنابلة ج  -  ٢٥
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فأخرجنا اليه ما كان عندنا فزاد على مخسة عشر ألف حديث فقرأها  عن ظهر قلب 

  حىت جعلنا حنكم كتبنا من حفظه مث قال:أترون أين اختلف هذا وأضيع أيامي؟

 فعرفنا أنه اليقدمه أحد.

ث وهو شاب حىت يفلسون على نفسه ديقاال: فكان أهالملعرفة يعدون حلفه يف احل

سوه يف بعض الطرق.  فيجتمع عليه ألوف اكثرهم ممن يكتب عنه،وكان شابًا مل خيرج وجيل

  وجهه.

جماهد يقول كنت عند حممد بن سالم البيكندى بن ليم ((مسعت سقال حممد بن ايب حامت: 

  .))فقال ىل لو جئت قبل لرأيت صبيا حيفظ سبعني ألف حديث

تقول أنا أحفظ سبعني ألف أنت الذى ((قال فخرجت يف طلبه وتلقيته فقلت : 

  ))حديث.

ووفا�م  همقال نعم وأكثر وال اجيئك حبديث عن الصحابة والتابعني االعرفت مولد أكثر 

  ومساكتهم.

ولست أروى حديثًا عن الصحابة والتابعني األوىل يف ذلك أصل أحفظ حفظًا عن  

  كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.

حممد بن أمحد القومسي:مسعت حممد بن مخووية حدثىن  ٢٦قال ابن عدى:

يقول:مسعت حممدبن  إمساعيل يقول أحفظ مائة الف حديث صحيح وأحفظ مائىت ألف 

حديث غري صحيح قال إمام األئمة ابن حزمية:ما رأيت حتت أدمي السماء أعلم باحلديث من 

  حممد بن امساعيل البخاري).

                                     
  ٢١-٢٠ص  ٢تاریخ بغداد ج  -  ٢٦
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البخارى قدم بغداد فأجتمع قال ابن عدي : مسعت عند مشايخ حيكون أن 

أصحاب احلديث، وعمدوا إىل مائة حديث فقلبوا متو�ا وأساندها  وجعلوا منت هذا االسناد 

  ملنت هذا.ودفعوا إىل كل واحد عشرة احاديت ليلقوها علي البخارى يف ا�لس.

فأجتمع الناس وانتدي اعدهم فقال، وسأله عن حديث من تلك العشرة فقال:ال 

أعرفه.فسأله عن أخر فقال: ال أعرفه. حىت فرغ العشرة فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إىل 

  درى قضى عليه بالعجز.ي ال بعض ويقولون: الرجل فهم . ومن قال

رفه إىل أن فرغ العشرة مث انتدب آخر وفعل كما فعل األول والبخارى يقول ال أع

  أنفس ، وهو ال يزيدهم على: ال أعرفه.

فلما علم أ�م قد فرغوا ، إلتفت إىل األول فقال : أما حديثك األول فإسناده كذا  

  كذا والثاين كذا إىل أخر العشرة فرد كل متىن إىل إسناده،وفعل الثاىن مثل ذلك إىل أن فرغ.

  فأقر له الناس باحلفظ.    

ن موسى املروزي : كنت جبامع البصرة مسعت مناديا ينادي: "يا أهل قال يوسف ب

العلم لقد قدم حممد بن إمساعيل البخاري" . فقاموا يف طلبه ، وكنت فيهم فرأيت رجال شابا 

يصلى خلف االسطوانة فلما فرغ أحدقوا به، وسألوه أن يعقد هلم جملس اإلمالء ، 

  .٢٧فأجا�م

ن احلجاج يقول للبخاري: دعين أقبل رجليك يا قال حممد بن رستم مسعت مسلم ب

  أستاذ األساتذة احملدثني وطبيب احلديث من علله. 

                                     
   ٢٤٦، وتاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم، ص  ٢١-٢/٢٠تاریخ بغداد ،   ٢٧
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قال ابن إسحاق بن أمحد الفارسي : مسعت أبا حامت يقول سنة سبع وأربعينومائتني 

) حممد بن إمساعيل اعلم من دخل العراق ، قال : عبد اهللا بن أمحد بن حنبل مسعت ٢٤٧(

  احلفظ إىل أربعة من أهل خراسان ذكر فيهم حممد بن إمساعيل. أيب يقول أ�ي 

قال أمحد بن سيار املروزي حممد بن إمساعيل طلب العلم وجالس الناس وارحل يف 

  علم احلديث ومشرفيه وأبصر وكان حسن املعرفة وحسن احلفظ. 

  قال صاحل بن سيار مسعت نعيم بن محاد يقول حممد بن إمساعيل فقيه هذه األمة. 

قال احلاكم مسعت أبا الطيب يقول ابن خزمية يقول: ما رأيت حتت أدمي السماء 

  أعلم حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أحفظ له من البخاري . 

  ٢٨أخالقه: 

كانت أخالق البخاري كأخالق السلف الصاحلني من قبل الذين يقتدون بالرسول ٢٩

  سن السرية والذات. صلى اهللا عليه وسلم يف مكارم األخالق وح

كان اإلمام البخاري رجال تقيا ورعا عاش حياته بعيدا عن أبواب األمراء والوالة ، 

وكان أمره واضحا عند ما طلب منه وإىل البخارا خالد بن أمحد أن ينتقل إىل بيته لتعليم 

 يرجع إىل أبنائه وتأهيلهم رفض وغادر خبارا إىل أقطار العامل العريب اإلسالمي لطلب العلم ومل

  مسقط رأسه إال بعد أن عزل الوايل. 

قال بكري بن غري كان حممد بن بن إمساعيل يصلي ذات يوم فلسعه الزنبور سبع 

عشرة مرة فلما قضى صالته قال: انظروا إىل هذا الذي آذاين فنظر وأفاد الزنبور وقد ورمه يف 

  سبعة عشر موضعا ومل يقطع صالته. 

                                     
 ١٢٢ - ١٢١ص  ١تاریخ التراث العربي ج  -  ٢٨
 ٤٧ص  ٩تھذیب التھذیب ج  -  ٢٩
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البخاري خيتم يف رمضان كل يوم ختمة ويقوم بعد  قال الشيخ بن سعيد : كان

  الرتاويح كل ثالثة ليايل خبتمة. 

قال حممد بن أيب حامت : مسعت حممد بن إمساعيل يقول ما عزيت أحدا قط عند 

  أن العزى تضر أهلها. علمت

  وقال: كان أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل يصلي يف وقت السحر ثالث عشرة ركعة. 

 حامت : مسعته يقول : "ما أردت أن أتكلم بكالم فيه ذكر الدنيا وبدأت وقال ابن أيب

   ٣٠باحلمد والثناء عليه.

  

  ٣١مؤلفاته : 

  من أهم مؤلفات اإلمام البخاري: 

 اجلامع الصحيح  - ١

 كتاب التاريخ  - ٢

 رفع اليدين يف الصالة  - ٣

 التاريخ األوسط  - ٤

 كتاب الضعفاء  - ٥

 التفسري الكبري  - ٦

 كتاب اهلبة  - ٧

 كتاب العلل  - ٨

 كتاب البسوط - ٩

                                     
  
 ٥٥٥كشف الظنون حاج حلیفة ص  -  ٣١
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 كتاب القواعد -١٠

   وفاته:

وفاة اإلمام البخاري قال: بكري بن منري مسعت احلسن بن احلسن البزار ببخارا يقول: 

هـ ١٩٤ا حنيف اجلسم ليس بالطويل وال بالقصري ولد سنة يخرأيت حممد بن إمساعيل ش

  هـ عاش اثنني وستني سنة إال ثالثة عشر يوما. ٢٥٦وتويف سنة 

 كتابه تاريخ بغداد تويف اإلمام البخاري ليلة الفطر ودفن يوم عيد الفطر وقال اخلطيب يف

  . ٣٢هـ٢٥٦

  ــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
   ٥٥٥وكشف الظنون ، حاجي خلیفة ، ص  ١/٧. التاریخ الكبیر ، لإلمام البخاري،  ٢/٦تاریخ بغداد ،   ٣٢



٣١ 
 

  الفصل الثاني

  القسم

  وحتته: 

  المبحث األول: تعريف القسم ، أدوات القسم 

  المبحث الثاني: توكيد القسم

  المبحث الثالث: جواب القسم ، أسماء موضوعات للقسم

  األفعال التي فيها معنى القسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٢ 
 

  المبحث األول

  تعريف القسم في اللغة العربية

"قسمه يقسمه " قسمًا من حد ضرب و"قسمه" تقسيمًا "جزأه"  ٣٣تعريف القسم:

فانقسم وهي القسيمة بالكسر وهي مؤنثة واستشهد بقوله تعاىل : (وإذا حضر القسمة أوىل 

  القرىب واليتامى فارزقوهم ) أل�ا يف معىن املرياث واملال . 

قسمتهم" كما جاء يف الصحاح ومن ا�از قسم (الذي هو القول قسما: "فرقتهم ك

  والقسم بالكسر كمنرب ومقصد النصيب" . 

  قال : القسم واملقسم نصيب اإلنسان. 

وجيمع األقسام اإلنسان مجع بالكسر وقيل باألقاسيم ، مجع األقسومة كالظفور 

  وأظافر. 

  ومجع مجعه على أقاسيم. 

يد (اخللق ويقال: قسم أمره إذا ميل فيه أ، يفعله أوال يفعل، ومن معىن القسم عند ابن سع

  والعادة يكسر فيهما) . 

 والقسم أن يقع يف قلبك الشيء فتظنه ظناً مث يقوى ذلك الظن فيصري حقيقة.  -

 القسم حمركة ، والقسم املكرم هو للمصدر.  -

مثل احملرج "اليمني باهللا تعاىل، وقدأقسم "إقسامًا هذا هو املصدر احلقيقي . وأما القسم فإنه 

وضعه" الذي حلف فيه "مقسم مكرم والضمري راجع إىل اسم أقسم مقام املصدر "وم

  األقسام وأنشد اجلوهري: مبقسمة متو �ا الدماء يعين مكة. 

                                     
  ٢٦ – ٢٥ص  ٩تاج العروس لزبیدي ج  -  ٣٣



٣٣ 
 

  تعريف القسم عند سيبويه : 

اعلم أن القسم تأكيد لكالمك فإذا حلفت على ((:  ٣٤يقول سيبويه يف الكتاب

و الثقيلة يف آخر الكلمة وذلك فعل غري منفي مل يقع لزمته الالم ولزمت الالم النون اخلفيفة أ

"  ، يقول سيبويه : وزعم اخلليل أن النون تلزم الالم كلزوم الالم يف ))قولك " واهللا ألفعلن

  قولك :"إنه كان لصاحلا فـ "إن" مبنزلة الالم والالم مبنزلة النون يف آخر الكلمة. 

ستعمل منهما القسم مصدر غري جاٍر على أقسم إذ قياسه أقسام واحللف واإليالء ا

  حلف وآىل واليمني ليس منها فعل جاٍر ، وال غريه إذ هو اسم للجاِر مث مسي القسم �ا . 

فأما فهو مجلة يؤكد �ا مجلة أخرى خربية غري تعجبية يقول املصنف وأعين جبملة يف  -

اللفظ حنو: أقسمت باهللا أويف التقدير حنو باهللا أي أقسمت باهللا واجلملة تشمل 

نشائية حنو: أقسمت واخلربية حنو قوله تعاىل: (وأقسموا باهللا جهد أميا�م) اجلملة اإل

وهو خرب عما صدر عنهم من مجلة اإلنشاء واحرتز بقوله يؤكد �ا أخرى، عرف  

  ٣٥.يقول املربد يف املقتضب القسم 

اعلم أن للقسم أدوات توصل احللف إىل املقسم به مضمر فطرح العلم السامع به  ((

  .  ))يا عبد اهللا حمذوفا منه الفعل ملا ذكرت كأن قولك:

  وكذلك كل مستغٍن عنه فإن شئت أظهرت الفعل. 

  

   

  

                                     
  ١٢١ص  ٢الكتاب لسیبویھ ج  -٣٤
  ٣١٩ -٣١٨ص  ٢المقتضب للمبرد ج  -  ٣٥



٣٤ 
 

  أدوات القسم :

   اء على أن حرف الباء أصل حروف القسماتفق العلم

  اختلف النحاة يف حتديد أدوات القسم : و 

 والتاء عند سيبويه .  -٣والباء ،  - ٢الواو،  - ١

  وحرف القسم يف مذهب الزجاج : 

  الباء ،والواو ، والتاء ، والالم، ومن ، وأمين . 

أصل حرف القسم الباء ، وتنوب عن الباء أربعة يف شرح املفصل وعند الزخمشري :

  حروف الواو والتاء والالم ومن . 

 الباء :  -١

إمنا ((ويه ، ، وقال اخلليل أستاذ سيب))الباء تدخل على كل حملوف به ((قال سيبويه: 

جتيء �ذه احلروف ألنك تصنف حلفك إىل احمللوف به كما تصنف مررت به إال أن الفعل 

  .  ))جييء مضمراً مع الباء

  أصل حروف القسم وخصت جبواز ذكر الفعل معها. يف املغين والباء : عند ابن هشام 

  عماالً منها. أصل حروف القسم وإن كان الواو أكثر استيف اهلمع والباء عند السيوطي 

واختص بالباء يف القسم الطلب واالستعطاف ، فال يقسم فيها مثًال عند اإلستفهام، حنو: 

  . ٣٦باهللا هل قام زيد

                                     
٣٦

. ھمع الھوامع في شرح  ١٣٩، ١، ابن ھشام ، ج  . مغني اللبیب ٤٧٦. ارتشاف الضرب ، ص  ١٤٥ -١٤٣، ص ٢الكتاب ، ج  
  ٤٧٧، ص  ٢جمع الجوامع ، السیوطي ، ج



٣٥ 
 

.  ))إن الباء أصل حرف القسم والتاء والواو مبدلة منها((واستدل السيوطي بقوله 

، أو حنومها . كما كان الفعل غري متعٍد وصلوه بالباء املتعدية ))اقسم  –أو –احلف ((قال: "

  . ىل: "وأقسموا باهللا جهد أميا�م"أو أقسم باهللا " حنو قوله تعا –فصار اللفظ : "أحلف باهللا 

  وقول الشاعر من البحر السريع: 

  أقسمت باهللا وأالئه  ***  واملرء عما قال مسؤول

  إمنا خصوا الباء بذلك دون غريها من حروف اجلر ألمرين: 

 أن الباء هي األصل يف التعدية .  - ١

 أن معىن الباء اإللصاق.  - ٢

واملراد إيصال معىن احللف إىل احمللوف ، فلذلك كانت أوىل ، إذ كانت مفيد هذا املعىن 

  الذي يؤيد أن الباء األصل يف حروف القسم . 

  ا تدخل على املضمر مثل : "باهللا ألقومن، به ألفعلن". وأ�ا تدخل على املظهر كم

  . ٣٧ويستدل السيوطي ، باآلية املذكورة على أ�ا جلواز إظهار فعل القسم مع الباء

 الواو:  -٢

من حروف القسم "الواو" وختتص بالظاهر ، فال جتر الضمري خبالف الباء ، قال (بك 

يضمر وجوبا، حنو " والقرآن احلكيم"  رب أقسم ال بغريك " وال يظهر معها فعل القسم بل

  سورة يس . 

                                     
٣٧

. ھمع  ٥٨، ص ٦. اآلیة: سورة: ....  البیت : خزانة األدب، ج  ٤٩٠ – ٤٨٩، ص٤، ج ١شرح المفصل للزمخشري ، .. ط  
   ٤٧٧،ص ٢الھوامع في شرح جمع الجوامع ، ج 



٣٦ 
 

وذهب ابن كيسان إىل جواز إظهار الفعل معها ، فتقول : (حلفت واهللا ألقومن ) قال 

أبو حيان مل حيفظ ذلك ، فإن البيت من املنسرح الذي أنشد و الشاعر فيه جمهول . يف 

  .  ٣٩١ا�الس لثعلب. ص 

�م أرادوا التوسع لكثر األميان ، وكانت الواو أقرب فالواو عند النحاة بدل من الباء أل -

 إىل الباء ألمرين: 

  أ�ا خترج نفس املخرج مع الباء الشفتني .  أحدهما:

أن الواو للجمع والباء لإللصاق ، فهما متقاربان ، ألن الشيء إذا الصق الشيء  والثاني:

ها، وأنيت عنها، وكثر استعماهلا فقد اجتمع معه ، فلما وافقتها يف املعىن واملخرج محلت علي

  ٣٨حىت غلبتها ، ولذلك قدمها سيبويه يف الذكر. 

 التاء :  -٣

(التاء) املفردة حمركة أوائل األمساء حمركة يف أواخرها ، حمركة يف أواخر األفعال ، ومسكنة يف 

  أواخرها. 

فاحلركة يف أوائل األمساء حرف جر معناه القسم . وختتص بالتعجب وباسم اهللا 

عاىل. وقال ابن هشام :رمبا قال العرب : "تريب، ترب الكعبة تالرمحن " قال الزخمشري يف ت

قوله تعاىل: (تاهللا ألكيدن أصنامكم) : والباء أصل حرف القسم ، والواو بدل منها والتاء 

بدل من الواو وفيها زيادة معىن التعجب كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يده. وتبعه 

  ن التاء بدل من الواو و ابن مالك ونقله أبو حيان عن اجلمهور . الزخمشري على أ

  وذهب قطرب إىل أن التاء حرف مستقل غري بدل من الواو. ٣٩

                                     
   ٢. سورة یس األیة  ٢٥٤، ص ٣، شرح المفصل ، ج ٤٧٧شاف العرب ، ص . ارت ٤٨٠، ص ٢ھمع الھوامع، ج  ٣٨
 قطرب ھو محمد بن المستنیر  -  ٣٩



٣٧ 
 

  وقال قطرب التاء ال تدخل إال يف موضع واحد مبعىن التعجب ، أو القسم. 

  فالتعجب " تاهللا ما أكرم زيدا" . 

  .  ٤٠والقسم "تاهللا ما علمت هذا" 

والتاء بدل من الواو واختص ذلك بالقسم . وإمنا ابدلت منها ، ألّ�ا قد أبدلت منها  

كثريًا حنو قوهلم: "جتاه" و"تراث" ومها على وزن "فعال" من "الوجهة" و" الوراثة" ، وقالوا 

"تكأة" و"ختمة" وهو على وزن "فـَُعَلة" . من توكأٌة . و"الوخامٌة" وقالوا: تقوى وتقاة وهو 

  زن "فـُْعَلة" و" فعلى" من الوقاية " وهو كثري يكاد يكون قياساً لكثرته . على و 

  والقاعدة عند علماء الصرف: 

  "إذا حولنا الواو األصل على وزن "فعال" أبدلت الواو تاء" . 

واختصت التاء يف القسم باسم اهللا تعاىل وكونه امسًا لذاته سبحانه وتعاىل وما عداه 

وز عند اجلمهور "تالرمحن" وال " تالباري" إال أن األخفش قال لعلي جيري جمرى الصفة وال جي

   ٤١قال العرب ترب الكعبة. 

دل من الباء وعاملة عملها، وليست كسائر حروف العطف غري فالواو يف القسم ب

عاملة بنفسها ، وملا هي دالة على عامل احملذوف ولذلك جيوز أن تقول يف "قام زيد وعمرو" 

  عمرو" فتجامع العامل ولو كانت العامل، مل جتمع مع عامل آخر . قام زيد، وقام 

وليست كذلك واو القسم أل�ا ال جتامع الباء . فإذا قلت : "وبزيد" كانت هذه الواو 

غري واو القسم . وميزت الواو عن التاء إذا كانت أصال هلا بأن دخلت على كل ظاهر خملوق 

  به . 

                                     
   ١٧١- ١٤٦-،  ١٤٥، ص ١مغني اللبیب ، مرجع سابق، ج   ٤٠
   ٢٥٥، ص ٤شرح المفصل ، ج  ٤١



٣٨ 
 

  الالم:  -٤

  معىن التعجب وغريه كقوهلم : هللا ال يؤخر ألجلي. من حروف القسم ملا فيه 

  أي تاهللا. 

.  ))ال جييء الالم يف القسم إال أن يكون فيه معىن التعجب((: يف الكتاب وقال سيبويه 

  واستشهد بشعر أمية بن أيب عاند : 

  *هللا يبقى على األيام دوحية*

رة التضمني يف وعند السيوطي الالم تنوب عن التاء نرى  يف راى السيوطي ظاه

  حرف القسم. 

  والالم يف القسم تدخل على ظاهر لفظ اجلاللة مثل الواو . 

والشاهد يف دخول  الالم على لفظ اجلاللة (اهللا ) يف القسم مبعىن التعجب يف البيت 

   ٤٢واملعىن أن األيام تغين مبرورها كل حي حىت الوعل املتحصن بشواهق اجلبال. 

  ت القسم : الحروف التي تنوب عن أدوا

من حروف التعويضات للقسم  تعوض للقسم من األدوت حتل حملها فيكون فيها ما 

  يكون يف أدوات القسم . 

، من اآلخر ، من هذه احلرف اهلمزة ويعترب ذلك بأنك ال جتمع بينهما ما هي عوض

  واهلاء. 

  

                                     
   ٤٧٧ب، ص ، ارتشاف الضر ٢٥٥، شرح المفصل،  ٤٨٠، ص   ٢ھمع الھوامع، ، ج ٢.  ١٤٥، ص  ٢الكتاب ، ج  ٤٢



٣٩ 
 

  الهمزة: 

فهمزة القطع عوض إن شئت فاهللا بغري مهزة االستفهام ((: ٤٣يف املقتضب قال املربد 

  .  ))عن احلرف

"أفاهللا "  ألف الوصل معاقبة حلرف القسم إال هاهنا كأن قائال قال: لك : هذه 

الدار يل فقلت أنت مستفهمًا عاطفًا على كالمه بالفاء : أفاهللا لقد كان كذا وكذا ولك أن 

م إذا أدخلت تقول فاهللا وجتعل ألف الالم بدال من حروف القسم . ومل تأت بألف االستفها

  حروف القسم. 

قال بعض العلماء : مهزة االستفهام من حروف اجلر لذا جعل يف القسم يدخل على 

لفظ اجلاللة (اهللا) فقط . واهلاء أيضا من حرف اجلر املخصص بلفظ اجلاللة تعويضا عن 

  الواو.

  "من": 

  من من حروف القسم وال تجر اال "الرب". 

و "م" بكسر امليم وفتحها وضمها مع النون مثلثة ، وعدم وجودها، ومها ال يدخالن  ٤٤"من"

  إال على الرب تقول : ُمن رب الكعبةو (م رب الكعبة)

  حكم حذف حروف القسم : 

واعلم أنك إذا حذفت من احللوف حرف اجلر نصبته  ((: يف الكتاب يقول سيبويه 

فاحمللوف به مؤكد احلديث كما تؤكده باحلق  " إذا قلت إنك ذاهب حقاً ))كما نتصب "حقاً 

. أي تنصب ألن الفعل يصل فيعمل فتقول "اهللا ألفعلن" ألنك اردت أحلف اهللا ألفعلن " 

                                     
  ١٩٥ -١٩٤ص  ١المقرب إلبن عصفور ج  -  ٤٣
 ٢٦١ص  ٢شرح للمحة البدریة ج  -  ٤٤



٤٠ 
 

وكذلك كل خافض يف موضع نصب إذا حذفته وصل الفصل فعمل فيما بعده كما قال 

  تعاىل: (واختار موسى قومه سبعني رجال). 

  

  نبيه: الهاء : الهاء التي تكون للت

حتذف الواو ويعوض منها حرف التنبيه يف قوهلم "هاهللا " بقطع اهلمزة وصلها ومدها 

وقصرها تقول: "ال هاهللا " وإن شئت قلت "هلله" فتكون يف وضع الواو وإذا قلت ال واهللا أو 

ال هاهللا يف هذه احلالة أتيت ((اهلاء)) اليت للتنبيه وثبت األلف حرف املد يقع بعدها الساكنة 

املدعم وتكون املد عوضا من احلركة أما قولك : "ال هلله " فإنك حذفت األلف من هاء 

     ٤٥التنبيه ملا وصلتها وجعلتها عوضاً من الواو كما هو يف هلمّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
   ٢٦١، ٢. شرح اللمحة البدویة في علم اللغة العربیة.  ٣٢٢، ص  ٢. المقتضب،  ٢٦١شرح المفصل ،   ٤٥



٤١ 
 

  المبحث الثاني

  توكيد القسم

  

خربًا فقيل يف تعليله ألن حنو  إىل أن مجلة القسم ال تقعيف ا�الس وذهب ثعلب 

"ألفعلن" ال حمل له إذا بين على املبتدأ فقيل زيد ليفعلن وصار له موضع وليس بشيء ألنه 

منع وقوع اخلرب مجلة قسمية ال مجلة جواب القسم ومراده أن القسم وجوابه ال يكونان خرباً 

كون هلما حمل من إذ ال ينفك أحدمها عن اآلخر ، ومجلتا القسم واجلواب ميكن أن ي

اإلعراب حنو " قال زيد ألفعلن" إمنا املانع عنده .. مجلة القسم ال ضمري فيها فال تكون خرباً 

ألن اجلملتني ليستا كجملة الشرط واجلزاء ألن اجلملة الثانية ليست معمولة الشيء يف األوىل 

  ٤٦ألجل هذا منع بعضهم وقوعها صلة

القسم توكيد ما يقسم عليه من نفي أو اعلم أن الغرض من  ((يقول الزخمشري 

كقولك:"واهللا ألقومن" و "واهللا  ال أقومن" إمنا أكدت خربك لتنزيل الشك عن   )).إثبات

املخاطب إمنا كان جواب القسم نفيا أو إثباتا ألنه خرب واخلرب ينقسم إىل قسمني نفيًا وإثباتاً 

دق والكذب وأصله من القسم عند ومها اللذان يقع عليهما القسم. واخلرب ما جاز فيه الص

  الزخمشري. 

  

قد يقع التوكيد على القسم بقاعدة توكيد اللفظ لتثبيته يف النفي امساً كان أو فعًال أو 

  حرفاً أو ضمرياً.

                                     
   ٥٣٨، ص ٢. مغني اللبیب البن ھشام ،  ٢٤٤شرح المفصل للزمخشري ، ص   ٤٦



٤٢ 
 

ويتبع إعراب املؤكد قبله رفعا ونصبا وجرا ويسميه النحاة اصطالحا (التوكيد اللفظي) 

  فعل"اقسم أقسم واهللا" ومثال بالضمري"أقسم به" . مثال باالسم "واهللا واهللا" . مثال بال

ولكن القاعدة العامة يف التوكيد عند النحاة خاصة باملعرفة عامة ولكنهم أكدوا 

النكرات احملدودة املقدرة كاليوم والشهر والسنة واألصل يف توكيد اللفظي توكيد الضمري 

  بضمري بإعادة األوىل بلفظه. 

حنو قوله تعاىل: "إن جهنم ملوعدهم أمجعني" وقعت اآلية وقد يكون التوكيد معنويًا 

توكيدًا جلواب القسم قسم اهللا أ�م إذا مل يتوبوا جهنم موعدهم يدخلو�ا ، ويف اآلية " 

    ٤٧ألغوينهم أمجعني " يؤكد إبليس أنه واهللا ليغوين الناس أمجعني. 

  فعل في القسم بالنون توكيد األ 

وزعم اخلليل أن النون تلزم الالم كلزوم الالم يف قولك "كان لصاحلا" فإن مبنزلة الالم 

  والالم مبنزلة النون يف آخر الكلمة . 

  أما الفعل املاضي فال يؤكد بنوٍن مطلقاً. 

  أما فعل األمر فلك اخليار بغري قيد إن شئت أكدته . 

  أما فعل املضارع فتوكيده بالنون ، فرعني : 

أن يكون هذا الفعل جوابا للقسم متصًال بالالم وال مناص يف هذه احلال من توكيده  :أوالً 

"توكيد واجب"  ومثال ذلك قوله تعاىل: (تاهللا ألكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين) 

  فاملضارع "ألكيدن " واجب توكيده ألنه وقع جواب القسم (تاهللا) ومل تفصل الالم عنه. 

  الم مل يؤكد بأي حال من األحوال. فإذا مل تتصل به ال

                                     
٤٧

 ١٥اآلیة  -٢سور الحجر .  ٤٣. اآلیة  ١٥٥م ، المطبعة العلمیة دمشق سوریا. ص ١٩٩٩، سنة ١الكفاف ، یوسف الصیداوي، ط  
  سورة الحجر ، 



٤٣ 
 

و(التوكيد ممنوع ومنه قوله تعاىل: (ولسوف يعطيك ربك فرتضى )  قد فصلت "سوف" بني 

الالم جواب القسم (يعطيك) فامتنع التوكيد لوال هذا الفصل لوجب التوكيد فتقول : 

  (ليعطينك) ربك . 

  .٤٨وعدم توكيدهاملضارع جواب القسم : يف هذه احلال جيوز توكيده  ثانيا:

حتذف من املضارع الذي يراد توكيده بالنون ضمه الرفع يف املفرد ونون الرفع يف  - ١

 األفعال اخلمسة . 

جيوز تثقيل النون وختفيفها يف كل موضع إال بعد ألف التثنية ونون النسوة فليس  - ٢

 إال التثقيل حنو تشرباّن ، وتشربناّن . 

 سافرا). - بها ألفا حنو (يازهري سافرتإذا وقعت على النون اخلفيفة جاز أن تقل - ٣

تطبيق على توكيد الفعل يف القسم مقرتنا بفاعله، إذا كان فاعله مفرد مذكر يبىن على 

  ولتدعوّن وإذا كان فاعله مثىن تكسر نون توكيده. - ولتسعنيّ  - الفتح حنو واهللا لتسافرنّ 

فاعله مجع املذكر حتذف واو حنو، واهللا لتسافراّن ، ولتسعياّن، ولتدعواّن . وإذا كان 

  ولتدعواّن. - ولتسعونّ  -اجلماعة إال مع املعتل بااللف، حنو: واهللا لتسافرن

وإذا كان فاعله مجع املؤنث يبقى الفعل كما هو لكن يرد بعده ألف حنو واهللا 

  لتسافراّن ولتسعياّن ولتدعواّن . 

أللف . حنو واهللا لتسافرّن وإذا كان فاعله مفردا خماطبة حتذف الياء إال مع املعتل با

  . ٤٩ولتسعّني ولتدعّن 

  

                                     
اآلیة  -١.  ٢٩٦، دار الیازوري ، عمان األردن ص  ١. نحو الخلیل من خالل الكتاب، الھادي نھر ، ط ١٦٠- ١٥٩الكفاف، ص   ٤٨
  سورة الضحى .   ٥اآلیة  -٢سورة األنبیاء.  ٥٧
   ١٩١الكفاف ، ص   ٤٩



٤٤ 
 

  نون وجوبا إذا وقع جوابا القسم: نماذج فصيحة من توكيد المضارع بال

وامتناع ذلك عند بعض النحاة . ولكن ذهب البعض إىل وجوب توكيد املضارع يف 

  القسم إذا اتصل به الم حتقق شرط الوجوب واستشهدوا بقول الشاعر نابغة: 

  نك قصائد وليدفعن *** جيش إليك قوادم األكوارفلتأتي

"لتأتينك" فعل املضارع واجب توكيده ألنه جواب القسم و (القسم) املخذوف وقد 

  . كليهما حفيفةاتصلت به الالم فتحقق شرط الوجوب ومثله (ليدفعّن) والنون يف  

ومثله يف النون الثقيلة قوله تعاىل: (لرتكنبَّ طبقا عن طبق) "لرتكنبَّ" فعل مضارع 

  واجب توكيده ألنه جواب قسم اتصل به الالم والنون هي الثقيلة. 

  والقاعدة عند النحاة إذا اتصل الالم باسم يف جواب القسم منع التوكيد . 

  ٥٠ومثل ذلك يف قول إمرئ القيس : 

  حي باطال *واهللا ال يذهب شي*

   ٥١"واهللا" هنا جواب القسم منع توكيده .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

                                     
 البیت إلمرؤ القیس في ست شعراء  -  ٥٠

   ١٦٢الكفاف ھادي نھر ، ص   ٥١



٤٥ 
 

  الثالث المبحث

  جواب القسم

  يقول إبراهيم سليمان في كتابه الجملة الشرطية عند النخاة 

   

 يأتي جواب القسم في جملة القسم على نحو التالي :  -١

إذا كانت اجلملة فعلية فعلها مضارع أكد بالالم ، الم جواب القسم والنون نون   -  أ

 التوكيد حنو قولك : "واهللا ألنالنَّ حقي ولو بعد حني" 

وإذا كانت فعلية فعلها ماض جاء معه الالم الم جواب القسم وحرف قد ومثل   - ب

 قولك "أقسم لقد اغرت الطغاة والغرور هالك" . 

بتة امسية جاء معها إن املكسورة اهلمزة والالم الم االبتداء فإن كانت اجلملة مث  - ج

 مثل  قولك: "واهللا إن الراحة ملطلوبة". 

 الجملة المنفية:  -٢

إذا كانت اجلملة منفية سواء كانت فعلية أم امسية فإنه جيب أن تنفى بأحد حروف النفي 

 هلكت أمة مع ال) مثل ذلك يف قولك (اقسم باهللا ما جنت أمة بغري أخالق وال –(ما 

  . ٥٢التمسك باألخالق)

مجلة جواب القسم كجواب كشوق ضيف يف كتابه جتديد النحو   ويعرف املعاصرون

   ٠الشرط متعلقة باجلملة السابقة هلا خاضعة هلا غري مستقلة مثل: واهللا ألخلصّن يف عملي

وحرفا  واحلروف الواقعة يف جواب القسم ثالثة أشياء عند الزخمشري : (الالم ، وإن )

  النفي (ما، ال).  

                                     
   ٣٢٧ – ٣٢٥جملة الشرط، ص   ٥٢



٤٦ 
 

ملا كان كل من القسم واملقسم عليه مجلة واجلملة عبارة عن كل كالم مستقل قائم بنفسه 

وكانت إحداها هلا تعلق باألخرى ، مل يكن بد من روابط تربط إحدامها باآلخر كربط حرف 

  الشرط بالشرط وباجلزاء فجعل لإلجياب حرفان ، ومها : الالم وإن . 

في حرفان ومها : ما  وال . والسبب عند الزخمشري لوجوب وقوع هذه احلروف وجعل للن

جوابًا للقسم أل�ا يستأنف �ا الكالم . ومنعت الفاء أن تقع جواب قسم أل�ا ال تستأنف 

  �٥٣ا الكالم. 

فأما الالم فتدخل على األمساء واألفعال ، فإذا دخلت على األمساء فمابعدها مبتدأ  -

"وهللا لزيد أفضل من عمر" وإذا دخلت على فعل املضارع لزم آخر  وخرب حنو قولك:

  الفعل النون اخلفيفة والثقيلة كقولك : " واهللا لتضربن عمراً " واهللا لتضربنَّ عمراً ". 

أما الالم اليت معها النون ال تكون إال للمستقبل والالم اليت ليست معها النون تكون 

  قبل . للحال وقد جيوز أن يراد �ا املست

وأما "إّن" فتختص باالسم كقولك : "واهللا إّن زيدًا قائم" وقوله تعاىل: "والعصر إن 

  اإلنسان لفي خسر" 

  وأما جواب النفي "ما" و "ال" حنو قولك : "واهللا ما قام زيد " و "واهللا ال يقوم زيد" . 

وم زيد ألنه أما حذف (ال) يف جواب القسم حنو قولك "واهللا يقوم زيد" ، واملراد ال يق

ختفيف ال يوقع لبساً، إذا كان إجيابًا ، لكان حبروفه الالزمة له من الالم . ونون التوكيد ويف 

  ٥٤القرآن : (قالوا تاهللا تفتؤ تذكر يوسف). أي ال تفتؤ تذكر يوسف.

                                     
   ٢٥١. شرح المفصل ، ص  ١٧٩، ص٢تیسیر النحو التعلیمي قدیما وحدیثا ، لشوقي ضیف ط  ٥٣
٥٤

  ١سورة العصر األیة  ٢٥٢ – ٢٥١، شرح المفصل ، ص  ٩١سورة القصص اآلیة ..... سررة یوسف ، اآلیو   
  



٤٧ 
 

األمساء اليت يعمل بعضها يف بعض وفيها معىن القسم يقول صاحب املقتضب اعلم أن 

ذكر ها لك إمنا دخلت معىن القسم ملعاين متثل عليها كما أنك تقول (علم هذه األمساء اليت ن

اهللا ألفعلن) (علم ) فعل ماض فاعله (اهللا) إعرابه : كإعراب (رزق اهللا) إال أنه قد استشهد 

  بعلمه ملا  فيه معىن القسم يف تلك األمساء . 

  لعمرك ألفعلن. 

  وعلي عهدك ألفعلن.

  وعلى ميني اهللا ألفعلن.  

  

   ٥٥أسماء موضوعات للقسم:

(أمين) ذهب اجلمهور إىل أ�ا اسم وضع للقسم إال الزجاج قال إ�ا حرف وليس  - ١

 امساً . مذهب اجلمهور هو الراجح ، أمين اسم 

أمين مأخوذ من اليمني أي معناه الربكة وذكر يف احلديث خالف الشؤم وضد يقال مين 

  فهو ميمون ومينهم فهو يامن . 

  مين فالن على قومه فهو ميمون إذا صار مباركاً عليهم .  وقال اجلوهري :

  وقيل اليمن جتمع على أمين وأيامن مثل زمن وأزمن . 

 واليمني ميني اإلنسان وتصغري اليمني "أميّني "  -

 وتايت معىن اليمني القوة والقدرة .  -

 وتأيت اليمن مبعىن املوت ، يقال مين فالنا تيمنا إذا مات .  -

                                     
  ٣٢٦ -٣٢٥ص  ٢المقتضب لمبرد ج  -  ٥٥



٤٨ 
 

  والقسم .واليمني احللف 

ويف احلديث : " ميينك على ما يصدقك به صاحبك " أي  –وجلمع أمين وأيامن 

  . ٥٦جيب عليك أن حتلف له على ما يصدقك به إذا حلفت له 

قال اجلوهري : و"أمين" اسم وضع للقسم هكذا بضم امليم والنون وألفه ألف الوصل 

  غريها . عند أكثر النحويني ومل جيئ يف األمساء ألف وصل مفتوحة  

  قال وقد تدخل عليها الم التوكيد لإلبتداء تقول "لَْيُمُن" واستشهد بقوله : 

  فقال فريق القوم ملا نشد�م ***  نعم وفريق ليمن اهللا ما ندري

  وهو مرفوع باالبتداء وخربه حمذوف والتقدير ليمن اهللا قسمي. 

  وأمي اهللا بكسر اهلمزة .   –وقد حيذف من "أمين" النون . قال : أمي اهللا 

ورمبا حذفوا منه الياء قالو: "أم اهللا " ورمبا حذفوا األلف والياء والنون ويقوم على 

حرف واحد . امليم املضمومة : "م اهللا" مث يكسر منها أل�ا صارت حرفًا واحداً 

   " بكسرها . فيشبهو�ا بالباء فيقولون "م اهللا" ورمبا قالوا: "َمن اهللا" بفتحها و"مِن اهللا

قال ابن األثري أهل الكوفة يقولون أمين مجع ميني القسم واأللف فيها ألف الوصل  -

 تفتح وتكسر. 

 وكذلك قال سيبويه األلف يف أمين ألف الوصل واستدل بقوله "ليم اهللا "  -

قال ابن جين أما "أمين" يف القسم اسم غري متمكن فتحت منها اهلمزة وال يستعمل  -

  ، واستدل أبو حيان بقول الشاعر:  ٥٧وحدهإال يف القسم 

  ٥٨*فقلت ميني اهللا مالك حيلة*

                                     
   ٤٦٠- ٤٥٩، ١٣، لسان العرب ،  ٤٧٧ارتشاف الضرب ،ص   ٥٦
   ٤٦٢- ٤٦٠،/ ١٢البیت في لسان العرب البن منظور،   ٥٧



٤٩ 
 

بنصب اليمني ورفعه ، فالرفع على أن التقدير قسمى ميني اهللا والنصب قال الفارسي 

ملا حذف احلرف وصل إليه فعل القسم املضمر فنصبه وأجاز ابن خروف وتبعه ابن 

عصفور هذا الوجه وأن ينصب بفعل مضمر يصل بنفسه " تقديره الزم نفسي ميني اهللا " 

 .  

لت اهللا ألفعلن" فيجوز عند ابن خروف أن يكون وإذا نصب لفظ اجلاللة "اهللا" فق

  األصل ألزم نفسي ميني اهللا فحذف اليمني وأقيم املضاف إليه مقامه. 

واألحسن عند أيب حيان النصب ميني ونظائره أن ينصب بفعل متعٍد إىل واحد 

 فيكون التقدير، وألزم ميني اهللا ونصب بفعل متعٍد إىل واحد فيكون التقدير ، وألزم ميني

اهللا ونصب لفظ اجلاللة يكون التقدير احلف باهللا فلما حذف معاً وصل الفعل احملذوف 

  إىل اللفظ بنفسه فتنصبه . 

وحكى يونس "أمين اهللا" بكسر اهلمزة يؤيد حال هذا االسم يف مضارعته احلروف 

رة وقد تالعب به النحاة يقولون مرة "أمين اهللا" و"أمي اهللا" حبذف النون مرة وبكسرها م

أخرى "م اهللا " ومرة " من ريب" ملا حذفه حذف مفرط . فتحوا ألفها تشبيهًا باهلمزة 

الداخلة على الم التعريف وذهب الكوفيون إىل أن اهلمزة مهزة قطع وأنه مجع ال مفرد وهو 

  .٥٩مجع "ميني" 

  

  

  

                                                                                                       
 یس البیت في ست شعراء إلمرؤ الق ٥٨

   ٢٤٦. شر المفصل ، ص ٤٧٧ارتشاف الضرب ، ص   ٥٩



٥٠ 
 

  عمرك اهللا : 

  ٦٠بان الشباب وأحلف العمرو  ***  وتبدل األحوال الدهر

: وقد يضم عمرو بالضم، ويف احلديث: "وصاين جربيل بالسواك قال ابن األثري  -

 حيث على عموري " 

وقيل املعمور منابت األسنان والعمر الشفى وقيل املعمر احللفة الفطر العليا ، وقيل "كل 

مستطيل بني سنتني ، وقيل العمرو الشجر الطوال ، وقال العمر بالفتح ، يف احلديث كان 

  بعراجيش العمر قال العمر اكثر لغتني . ابن أيب ليلى  مستاكا 

وجوه اشتقاق اسم عمرو "لعمرو" بالفتحة وياء النسبة يف بعض النسخ وقالوا يف القسم 

: "عمر اهللا" فقلت كذا وكذا وعمر اهللا افعل كذا وكذا على زيادة بالنصب وهو من األمساء 

املوضوعة موضع املصادر املنصوبة كل على إضمار الفعل املرتوك إظهاره على الفعل وعمرك 

  ذا كأنك حتلف باهللا وتأله بطول عمره. اهللا أن تفعل ك

  وقال:

  عمرتك اهللا اجلليل فإنين   ***   ألوي عليك لو ا�م ليك يهتدي . 

قال الكسائي عمرك اهللا افعل ذاك نصب على معىن عمرتك اهللا أي سألت اهللا أن 

  .  ٦١يعمرك

شئت  إن شئت جعلت نصبه بفعل أضمرته وإن((قال املربد يف قوله تعاىل عمرك اهللا 

نصبته بواو حمذوفة وعمرك اهللا إن شئت كان على قولك عمرتك اهللا تعمريًا ونشدتك اهللا 

  مث وضعت عمرك  يف موضع التمييز وأنشد فيه .  )).نشيداً 

                                     
 البیت في لسان العرب  -  ٦٠

  ، بیروت  طبعة دار لنشر  ٤٢٠البیت في تاج العروس ، الزبیدي ، ص   ٦١
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مما جييزه القياس أن مل يرد  له اإلستعمال خرب لعمر من قوهلم لعمرك ((قال ابن جين  -

ر خربه . لعمرك ما أقسم به فصار مبدأ حمذوف اخلرب وأصله لو ظه )) .ألقومن

 أصول الكالم جبواب القسم موضعاً من اخلرب . 

  وقيل لعمر ههنا الدين وأياً كان فإنه ال يستعمل يف القسم إال مفتوحاً . 

أي حلياتك قال ما قسم اهللا حبياة أحد إال حبياة رسوله ((وقال ابن عباس لعمرك :  -

 .  ))صلى اهللا عليه وسلم

ويقولون معىن لعمرك لدينك وأنشده لعمر  ))ينكرون هذا((قال أبو اهليثم النحويون  -

 بن ربيعة: 

  ٦٢أيها املنكح الثريا سهيال  *** عمرك اهللا كيف جيتمعان

  قال عمرك اهللا عبادتك اهللا فنصب وأوقع الفعل على اهللا عز وجل يف قوله لعمرك اهللا 

وقال  يريد لعمرك عيشك وإمنا يريد العمروقال األخفش يف قوله لعمرك عيشك وإمنا 

  رك احملذوف به . أهل بصر أضمر له ما رفعه لعم

  وقال الفراء اإلميان يرفعها جواباً هلا  -

معىن عمرك اهللا وعمر اهللا أحلف ببقاء اهللا تعاىل ودوامه يف لسان العرب ((وقال اجلوهري  -

أي بإقرارك البقاء وقول ابن ربيعة يريد قال وإذا قلت عمرك اهللا فكأنك قلت يتعمرك اهللا )) 

سألت اهللا أن يطيل عمرك ألنه مل يرد القسم بذلك وقال األزهري وتدخل الالم يف لعمرك 

فإذا أدخلت رفعت باإلبتداء فقلت لعمرك ولعمر أبيك فإذا قلت لعمرك أبيك اجلر نصبت 

                                     
٦٢

، مكتبة التجاریة  ٥٠٣، ص  ٣. البیت في شرح دیوان عمرو بن ربیعة لمحمد بن محیي الدین ، ط ٦٠١لسان العرب ، ، ص   
  قاھرة ، مصر الكبرى ال
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تا ألبيك عمرك اهللا اخلرب وخفضت فتنصب اخلرب لوقوعه لعمر عليه ومن خفض خرب جعله نع

  اهللا اجلليل. 

عمرك اهللا ألفعل ذلك نصب على معىن عمرك اهللا أي سألتك اهللا أن ((قال الكسائي  -

  . )) ٦٣يعمرك

  األفعال التي فيها معنى القسم : 

واعلم ان األفعال أشياء فيها معىن اليمني جيري الفعل ((يقول سيبويه يف الكتاب 

قسم ألفعلن و" أشهد ألفعلن" و "أقسمت باهللا عليك بعد قولك : أ)). بعدها جمراه 

  لتفعلن". 

  وإن كان الفعل قد وقع دخلت عليه مل تزد على الالم وذلك قولك "واهللا لفعلت" 

  وقال سيبويه ومسعنا من العرب من يقول "اهللا لكذب " . 

  . د وقع وإمنا تدخل على غري الواجبفالنون للتوكيد يف القسم ال تدخل على فعل ق

وإذا حلفت على فعل منفي مل يغريه عن حاله اليت كان عليها قبل أن حتلف وذلك 

  قولك "واهللا ال أفعل" وقد جيوز لك وهو من كالم العرب. 

أو حتذف "ال" وأنت تريد معناها وذلك حنو قولك واهللا أفعل ذاك أبدًا ، وتريد ال 

عليك إال فعلت وملا فعلت" ت سمبويه  وسألت اخلليل من قول العرب "أقيأفعل. و قال س

مل جاز هذا يف هذا املوضوع إمنا أقسمت هاهنا ولكنهم أجازوا هذا أل�م شبهوه بـ "أنشدك 

      ٦٤اهللا ، وإن  كان فيه معىن الطلب.

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     
   ٦٠٢لسان العرب ، ابن المنظور ، ص   ٦٣
   ١٢٢  - ١٢١الكتاب، ص  ٦٤
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  الفصل الثالث

  الشرط

  وحتته: 

  

  الجازمةالمبحث األول: تعريف الشرط، أدوات الشرط 

  المبحث الثاني: أدوات الشرط غير الجازمة

المبحث الثالث: جملة الشرط جملة جواب الشرط، اقتران جملة الجواب 

  بالفاء
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  المبحث األول 

  تعريف الشرط 

  شرط: الشرط معروف وكذلك الشرطة واجلمع شروط وشرائط.  

  ومن معىن الشرط الزام الشيء والتزامه يف البيع و حنوه. 

مل يتحدث ))وقوع الشيء لوقوع غريه ((:  يف املقتضب ومعىن الشرط عند املربد

سبويه عن طبيعة الشرط حديثاً مباشراً ذلك أن جل اهتمامه كان منصبًا على دراسة العوامل 

اجلزاء" مل يستخدم سيبويه مصطلح املستخدمة يف الشرط حيث خصص هلا باباً ومساه "باب 

الشرط إمنا استخدم مصطلح أخر هو (اجلزاء) ويكون �ذا أقدم استخدامًا من (الشرط)  

ومن هذا املصطلح أخذت األفعال (جيازى �ا) ، و"جازوا" أي تستخدم األداة للجزاء ، 

واستخدمت للجزاء. وأخذ منه مصطلحًا آخر استخدم على نطاق ضيق وهو مصطلح 

  ٦٥ا�ازاة" وهو مرادف من حيث املعىن ملصطلح (اجلزاء)"

وميكن تبني مدلول مصطلح (اجلزاء) من مناقشة مقولة النحويني أنه ( جيازى بكل 

شيء يستفهم به). ومفاد هذه النظرية أن األدوات اليت تستخدم يف تركيب االستفهام هي 

وإذ يدفع سيبويه هذه النظرية  - اجلزاء عنده -عينها األدوات اليت تستخدم يف تركيب الشرط

يستبدل �ا غريها، حيث يطرح معيارًا آخر ملعرفة األدوات املستخدمة يف الشرط اما املعيار 

فهو أن أدوات الشرط وأدوات اإلستفهام (ال يكون الفصل بعدها كما يكون بعد االسم 

                                     
٦٥

. ٤٦، ص  ٢. و المقتضب ، للمبرج ، ج  ٥٦م ، ص ٢٠٠٤، دار صادر بیروت لبنان  ٣ط -،  ٨لسان العرب البن منظور ، ج  
  قاھرة. م منشورات جامعة ال١٩٨١،  ١و الجملة الشرطیة عند النحاة ، إبراھیم سلیمان ، ط 
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م. (فاألوجه أن املوصول) أي أن الفعل ليس صلًة ألداة الشرط وال صلًة ألداة اإلستفها

  تقول: الفعل ليس يف اجلزاء بصلة ملا قبله كما أنه يف حروف االستفهام ليس بصلة ملا قبله). 

تولد عند العلماء املعاصرين تساؤل يف عالقة الشرط التصريفية من شدة إحلاح 

وقوع القدماء منذ سيبويه ورمبا قبله على العالقة بني الشرط وجزم الفعل فإن كان الداللة على 

  .  ٦٦الشيء لوقوع غريه يتحقق خاصة يف "إن" باعتبارها أم الباب 

حسب اخلليل فاجلزم عالمة أساسية له ألن الشرط ال يقع على فعل مل يقع ، ولذا 

يفعْل"و غري متوفر يف أفعْل يفعُل  ألن –فمعىن الشرط عند مجيع النحاة متوفر يف "افعْل 

  الرفع ليس جزاء ومنه الفاء جزاء ألن اجلزاء إمنا يقع بالفعل أو بالفاء ألن معىن الفعل فيها . 

فاألصل يف جمازات الفعل الفاء دخلت عليها أل�ا تؤدي معناه ، فالشرط إذن عند 

حاة إىل استخدام مصطلح (فعل النحاة معىن عام أو مقولة  حسب التعبري . والذي دعا الن

الشرط ، وفعل اجلواب) هو دراستهم ألدوات الشرط واإلهتمام بأثرها النحو وهو اجلزم 

لبعضها ، وعدم التأثري لفظا لبعضها اآلخر . فنظروا إىل الفعل ألنه املتأثر بأداة الشرط أو 

امنة يف ما ذهب إليه غري املتأثر ، ورمبا نستطيع أن نلمس إدراك النحاة لفكرة اجلملة متض

بعضهم من أن هذه األدوات تقتضي مجلتني ، وترتبط األدوات أوًال ومجلة الشرط ثانيا دون 

اعتداد  مبا قد يفصل بينهما من حروف وقد تذكر مجلة اجلواب بعدمها وقد تسبقهما وقد 

  .٦٧يتوسطا�ما ويف كل حالة تكون أداة الشرط ومجلة الشرط متالزمني

   أدوات الشرط :

لقد أثر استخدام مصطلح (األدوات) ألن هذه األدوات هي ما يتوصل �ا إىل أداء 

معىن الشرط واجلزاء ، كما أنه ميكن أن يتوصل �ا إىل اجلزم ، هذا إىل جانب أ�ا تتوزع بني 

                                     
، منشورات جامعة منوبھ، ١. و الشرط واالنشاء النحوي للكون ، محمد صالح الدین ج ٥٤-٥٣الجملة الشرطیة عند النحاة ، ص   ٦٦

  . ٧١م ، ص ٢٠٠٢تونس ، 
  .   ٣٦٦، ص  ٥. النحو العربي ، إلبراھیم إبراھیم بركات ، ج ٧١، ص ١و الشرط واالنشاء النحوي للكون، ج  ٦٧
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األمساء واحلروف ولذا فإن مصطلح األدوات ميكن أن يكون جامعاً للقسمني معا أي األمساء 

  واحلروف . 

  دوات الجازمة مضارعا واحدا: ألا

  هي أربعة: 

  الدالة على األمر حنو (ليقم زيد)  –الالم  -

  الدالة على الدعاء حنو (ليقض علينا ربك)  - الالم -

  (ال) الدالة على النهي ، حنو (ال حتزن إن اهللا معنا) -

  ال الدالة على الدعاء حنو (ربنا ال تؤاخذنا) -

و (مل) و (ملا) ومها للنفي وخيتصان باملضارع وجتعالن زمن املضارع ماضيا مثل مل يكذب 

  شجاع. حل موعد احملاضرات وملا يصل األستاذ. 

  القاعدة عند العلماء في جزم المضارع : 

ام جيزم فعل املضارع إذا كان واقعًا يف جواب الطلب مثل األمر والنهي واالستفه

     ٦٨. رض والتخضيضوالتمين والرجاء والع

  واألدوات الجازمة مضارعين : 

  األدوات اجلازمة مضارعني هي أدوات الشرط ، وهي نوعان : أمساء ، وحروف: 

  األمساء مقسومة إىل ظروف وغري الظروف:

 للزمن . "مىت وأيان" -

   "أىن وأين وحيثما" للمكان . -

                                     
٦٨

،  ٢. شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  بمحمد محیي الدین، ج  ٣٣٨، ص  ٥النحو العربي ، إلبراھیم إبراھیم بركات ، ج   
   ٢١٠ -٢٠٩، دار المعارف ، القاھرة ص ٥.  و تجدید النحو لشوقي ضیف ، ط ٣٣٥م ص ٢٠٠٠طبعة جدیدة ، 
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 "كيفما " للحال  -

 وغري الظروف "من وما ومهما وأي"  -

 واحلروف : "إن وإذما " .  -

وهذه األدوات "احلروف واألمساء " جتزم فعلني مضارعني يسمى األوىل فعل الشرط 

  ويسمى الثاين جواب الشرط وجزاؤه . 

  اختلف العلماء يف حتديد اجلازم يف الشرط . 

يقول بعض النحاة إن اجلازم لفعل الشرط هو األداة وإن اجلواب جمزوم �ا ، ويف الرأي 

ثاىن أنه جمزوم بفعل الشرط ألنه هو الذي ستدعيه ، ويف الرأي الثالث، أنه جمزوم باألداة ال

وفعل الشرط معا ، ويف الرأي الرابع أن الشرط واجلواب جتازما ، ويف الرأي اخلامس أن 

  . ٦٩اجلواب جمزوم باجلوار قياساً على اجلر باجلوار

  قال سيبويه :

"زعم اخلليل أن (إن) هي أم حروف اجلزاء فسألته ملا قلت ذلك؟ فقال من قبل إين 

أرى حروف اجلزاء قد ينصرفن فيكن استفهاما ومنها ما يفارقه (ما) فال يكون فيه اجلزاء 

  وهذه على حال واحدة أبدا ال تفارق ا�ازات" . 

و أن أصل حروف وقد ذهب أغلب النحاة إىل ما ذهب إليه سيبويه واخلليل فقرر 

اجلزاء (إن) لكو�ا صاحلة لكل ضروبه وأل�ا مالزمة ملعناه ال خترج عنه إىل غريه وتستعمل من 

دون سائر أخوا�ا من أدوات الشرط ظاهرة ومضمرة وقال املربد فحرفها بعن اجلزاء يف األصل 

                                     
٦٩

، عبد العال سالم ١نحویة لغویة خالل النصوص القرآنیة واألدبیة ج. و تدریبات  ٢٣٩-٢٣٥شرح ابن عقیل ، مرجع سابق ، ص   
. و تذھیب وعناد شرح قطر ١٣٩م . تمییز النحو النحلي قدیما وحدیثا مع نھج تجدیده ، شوقي ضیف ، ص ٢٠٠٠،  ٢مكرم ، ط 

  .  ١٨م دمشق، ص ٢٠٠، ١الندى وبل الصدى البن ھشام ، ط 
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تعمل عمل : (إن) وهذه كلها دواخل عليها إلجتماعها يف املعىن ، أي كل باقي األدوات 

  (إن) الجتماعهما يف املعىن. 

  اختلف النحاة يف سبب عدم دخول ما عليها كما هو شأن بقية أدوات اجلزاء. 

  فذهب البصريون إىل أّن(ما) زائدة للتوكيد. 

وذهب الكوفيون إىل أ�ا نافية مؤكدة واجلميع بني نافيني جائز للتوكيد وهذا املذهب 

مجلة اجلزاء قد خترج عن كو�ا نافية إىل إفادة معىن جديد ضعيف عند العلماء ألن (إن) يف 

هو معىن الشرط ، وال جيوز عند اخلليل فتح اهلمزة ألن ذلك سيؤدي الفصل بينها وبني 

صلتها أي الفعل ، وهذا الفصل قبيح عندهم وعارض اخلليل سيبويه واملربد الذي يرى لزوم 

  .٧٠كوفيون (أن) ترد مبعىن (إذ)الفتح ألن الكسر يوجب عند االستقبال ويرى ال

  "مهما": 

مهما إحدى أدوات الشرط اجلازمة وكان اخلليل يذهب إىل أ�ا مركبة من (ما) 

الشرطية مث دخلت عليها (ما) الزائدة مثلما دخلت على "مىت" وغريها قال سيبويه : وسألت 

مع (إن) (مىت) ، مبنزلتهما  ))لغو((اخلليل عن (مهما) فقال هي (ما) أدخلت معها (ما) 

  (ان) ، مىت تأتني آتك ، مبنزلتهما مع (إن) . 

  . ))أجاز سيبويه أن يكون (مه) مبعىن اسكت أو كف((وقال أبو حيان : 

  أضف إليها ما الشرطية والزائدة وال جيوز أن تكون إال على أن تكون (ما) شرطية. 

                                     
   ٢٢٧-٢٢٦نحو الخلیل من خالل الكتاب ، ص   ٧٠



٥٩ 
 

ذهب إليه ابن هشام يف  أما البصريون فكانوا يذهبون إىل أ�ا بسيطة ال مركبة وهذا ما -

مغين اللبيب وأبوحيان يف االرتشاف وعند املعاصرين رأي اخلليل أقرب إىل الصواب 

 التفاقه مع الدراسات اللغوية املقارنة بني اللغات السامية .

قال برجسرت: وقد تضاعفت (ما) لتأدية معىن اإل�ام والتذكري فتصري (مهما) بدل 

  وتلحق (ما) بغري (ما) أيضا مثل أميا ، ومىت ما ،وكيف ما، وأين ما،  وحيث ما . 

ذهب اخلليل إىل أن كيف ليست من أدوات اجلزاء وإن كان خمرجها على اجلزاء ، وقال 

فقال هي مستكرهة وليس من حروف  كيف تصنْع أصنْع)سيبويه وسألت اخلليل يف قوله: (

  ٧١اجلزاء وخمرجها على اجلزاء ألن معناها أي حال تكن أكن. 

إذا تعلقت ((وذهب البصريون إىل أن (كيف) الستفهام عن حال قال أبو حيان : "

فقالوا تكون للمجازاة من حيث املعىن ال من حيث العمل وقصرت عن أدوات ))، جبملتني 

بكو�ا ال يكون الفعالن إال متفقني يف اللفظ واملعىن وال جيوز "كيف جتلس أجلس" الشرط 

باتفاق هذا أحد احلجج ومن حجة البصريني أيضًا أ�ا ناقصة من سائر إخوا�ا ألن جوا�ا 

نكرة وأل�ا سؤال عن احلال واحلال ال يكون إال نكرة وسائر األدوات تارة جتاب باملعرفة وتارة 

مهما) أما  –ما  –ألنه ال جيوز اإلخبار عنها وال يعود إليها ضمري كما يف (من بالنكرة و 

الكوفيون فقد ذهبوا إىل أ�ا تأيت للشرط وحجتهم يف ذلك أل�ا مشا�ة لكلمات ا�ازات يف 

  اإلستفهام أين، ومىت ،ومعنامها كمعناها. 

  "إذا" 

(إذا) تأيت على وجهني للفجأة فتختص باجلملة االمسية وال حتتاج إىل اجلواب وتأيت 

  لغري املفاجأة أيضاً وغالباً ما تكون ظرفاً مضمنة معىن الشرط . 

                                     
   ٢٢٩ – ٢٢٨نحو الخلیل من خالل الكتاب ، ص  ٧١
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أما اخلليل فقد منع ا�ازاة �ا فتبعه سيبويه واملربد ودليلهم على املنع اجلازاة بإذا أل�ا 

 اجلزاء وأل�ا تأيت وقتًا معلومًا أي ظرفًا يف حني حروف تشبه الظرف عندهم وال تصلح يف

  اجلزاء مبهمة . 

ولكن النحاة أجازوا ا�ازاة �ا يف الشرط وعدوا ذلك من الفراء ، وآخرون أجازوا 

ا�اوزاة بإذا على قاعدة السماع وليس القياس كما ذهب الكوفيون ، وتبع البصريون اخلليل 

  . ٧٢يف هذا احلكم

  "إن" 

ستعمل (إن) الشرطية دالليا لتعليق وقوع معىن اجلملة جواب على وقوع معىن مجلة ت

الشرط ، أي: تعطي معىن التعليق احلدثي وهي أم الباب و(إن) حرف شرط جازم مبين ال 

  حمل له من اإلعراب . 

  "إذما" 

للتعليق املطلق للزمن خيتلف النحاة يف حرفيتها ، فذهب سيبويه وابن مالك ومن 

هما إىل أ�ا حرف، وذهب السراج وأبوعلي ومن تبعهما إىل أ�ا اسم بعد دخول (ما) تبع

  عليها وإن مدلوهلا من الزمن صار مستقبالً بعد أن كان ماضيًا. 

للتعليق املطلق للعاقل ، أي لرتاتب حدوث معىن مجلة جواب الشرط على حدوث  "من"

بين له حمله من اإلعراب من الرفع معىن مجلة الشرط لعاقل مطلق "من" اسم شرط جازم م

  والنصب واجلر. 

  

                                     
   ٢٧٢ – ٢٧١-  ٢٦٩- ٢٦٨) . نحو الخلیل من الكتابة ص ٦٠١/ ٣). الكتاب (٩٢-٢/٧٨مغني اللبیب (  ٧٢
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  للتعليق املطلق لغري العاقل .  "مهما"

أما (ما) فهو اسم شرط جازم ، مبين على السكون يف حمل نصب ، مفعول به على األرجح 

 .  

  يفيدان التعليق الزمين املطلق وهلما من اإلعراب حسب موقعهما يف اجلملة .  "متى وأيان"

تفيد التعليق املكاين املطلق أي ارتباط حدثي الشرط واجلواب بعضهما  ما وأنى""أين وأين

ارتباطًا مكانيًا وترتبهما على هذا املعىن وهي ظرف مكان مبنية يف حمل نصب بفعل الشرط 

  الذي يليها ويشرتط يف "أين وحيث" زيادة (ما) خالف الفراء. 

عاقل أو الزمن واملكان واملصدر ، "أي" اسم "أي" للتعليق املطلق الدال على العاقل وغري ال

   ٧٣شرط معرب له موقعه من اإلعراب. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

                                     
٧٣

، ٢٤٢، ٢٤١، ص ٥إبراھیم إبراھیم بركات ، ج –. النحو العربي  ٢٥١-  ٢٤٩، ص ٤شرح األشموني على ألفیة ابن مالك ، ج   
   ٩٥، ٩٤، ٩٢. تذھیب وإغناء شرح قطر الندى وبل الصدى البن ھشام ، ص  ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٧، ٢٤٤، ٢٤٣
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  المبحث الثاني

  أدوات الشرط غير الجازم

  تتنوع أدوات الشرط غري اجلازمة اليت اتفق عليها النحاة بني االمسية واحلرفية .        

  فاالسم (إذا) 

  واحلرف (لو ، لوال، لوما) 

(إذا) ظرف مبين ملا يستقبل من الزمن ، يتضمن معىن الشرط إذ اقتضى مجلتني ربط     

بينهما وحينئذ تفيد التعلق الزمين املطلق حلديث مجليت الشرط واجلواب وهى غري جازمة ، 

يه فعل ، يذكر ابن مالك وتضاف أبدًا إىل مجلة مصدرة بفعل ظاهر، أو مقدر قبل اسم يل

وقد تغين ابتدائية االسم بعدها عن تقدير فعل وفاقًا لألخفش ويذكر جميء املاضي بعدها  

  سورة النصر } . ٧٤كثرياً ومنه قوله تعاىل: {إذا جاء نصر اهللا والفتح

ومن املعاصرين من يرى أن إذا جتزم املضارع يف الشعر ، يقول شوقي ضيف : أداتان      

للفعل املضارع إال يف الشعر ومها : إذا ، ولو ومها يستعمالن كثريا  شرطيتان مل يرو جزمهما

تنا زر لو  –يف النثر واللغة األدبية ولكن مع فعلني ماضيني مثل "إذا جئت مساء وجدتين 

  . ٧٥ألكرمناك" 

                                     
  ١سورة النصر ءایة  -  ٧٤

  ٩٥-) . تذھیب و إغناءشرح قطر الندىص٥/٢٨٤، النحو العربي (٢١١تجدید النحو ، ص   ٧٥
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  (لو)

(لو) حرف شرط غري جازم مبين ال حمل له من اإلعراب ، وهو حرف امتناع وقوع معىن     

مجلة اجلواب المتناع وقوع معىن مجلة الشرط ، إذ معىن كل من اجلملتني ينتفي وقوعه النتفاء 

  وقوع معىن اآلخر. 

ي ، ونفي النفي واالنتفاء يدور مع معىن أي من اجلملتني إثباتًا ونفياً، فنفي اإلثبات نف    

  إثبات والنفي لكل منهما يتحقق من معىن (لو) . 

  وتستعمل لو استعمالني عند ابن مالك : 

أن تكون مصدرية وعالمتها صحة وقوع "أن" موقعها حنو ( وددت لو قام ٧٦ أحدهما:

  زيد)، أي قيامه. 

البيت : "لو  إال املاض معًىن وهلذا قال يف -غالبا–أن تكون شرطية ، وال يليها  الثاني:

حرف شرط يف مضي" حنو قولك : لو قام زيد لقمت وفسرها سيبويه بأ�ا حرف ملا كان 

  سيقع لوقوع غريه وفسرها غريه بأ�ا حرف امتناع المتناع. 

  وميكن القول إ�ا تفيد التعليق احلدثي االمتناعي ، ويتعلق �ا أمور :

فعل مضمر يفسره الظاهر  أ�ا ختتص بالفعل، فال يليها إال فعل ، أو معمول - ١

 . ٧٧بعده

                                     
 ٢١١تجدید النحو ص  ٣٥٥ – ٣٥٣ص  ٢ن مالك ج شرح ابن عقیل أللفیة ب -  ٧٦
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 تنفرد بذكر (ان) ومعموهلا بعدها.  - ٢

 إذا ذكر بعدها مضارع فإ�ا تصرفه إىل داللة املاضي .  - ٣

 يكون جوا�ا فعال ماضياً مثبتاً، أو منفياً بـ "ما" أو ماضياً معنوياً .  - ٤

 وقد تكون (لو) للتمين .  - ٥

  ٧٨وقد تكون (لو) مصدرية .  - ٦

ما" من أدوات الشرط غري اجلازمة وقال : "أما" حرف تفصيل ، وهي وعد ابن مالك "أ     

قائمة مقام (أداة الشرط وفعل الشرط وهلذا فسرها سيبويه مبهما يكن من شيء ، واملذكور 

بعدها جواب الشرط ، فلذا لزمته الفاء حنو "أما زيد فمنطلق" واألصل مهما يك من شيء 

  . "مهما"فزيد منطلق ، فأنيب "أما" مناب 

  "لوال ولوما" 

حرفا شرط غري جازمني مبنيان ، وال حمل هلما من اإلعراب ومها لو السابقة ، إال أن     

الرتكيب إضاف إىل اجلملة الشرط �ما حرف نفي "ال ، ما" فإذا أفادت (لو) امتناع وقوع 

معىن اجلملة األوىل، فأحرف النفي ينفي هذا النفي ونفي النفي إثبات ، وبذلك فإن "لوال ، 

  يدان وجوب معىن اجلملة األوىل (مجلة الشرط) أو وقوعها. ولوما" يف

  وللوال، ولوما :استعماالن عند ابن مالك : 

أن يكونا دالني على امتناع الشيء لوجود غريه ويلزمان حينئذ االبتداء فال يدخالن  أحدهما:

ن مثبتًا قرن إال على املبتدأ ويكون اخلرب بعدمها حمذوفًا وجوبًا وال بد هلما من جواب فإن كا

  . ٧٩بالالم غالباً ، وإن كان منفياً مبا جترد عنها ، غالباً وإن كان منفياً بلم مل يقرتن �ا

                                                                                                       
٧٧

 ٣٨٨ – ٣٨٣ص  ٥النحو العربي ج  -  
  . ٢١١) . تجدید النحو ص ٣٥٥-٣٥٣/ ٢) . شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك: (٣٨٨-٥/٣٨٣النحو العربي (  ٧٨
  ) .٣٩٣- ٣٩٠، ١) . النحو المصفى ، لمحمد عبد ، (٣٦١،  ٣٦٠، ٢/٣٥٣شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك (  ٧٩
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  و"كلما" 

فيها معىن الشرط حيث تقتضي مجلتني فعليتني فعل كل منهما ما ض ترتاكب ثانيتها     

اجلملة األوىل تعليقًا  على أوالمها وهي تفيد تعليق وقوع معىن اجلملة الثانية على وقوع معىن

زمنيًا تكريريًا ، يتفقون على أ�ا منصوبة على الظرفية و العامل فيها الفعل الذى يوجد يف 

. "يكاد الربق خيطف أبصارهم  ٢٠مجلة جوا�ا. مثال يف قوله تعاىل : يف سورة البقرة آية 

  كلما اضاء هلم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا" . 

  "لما" 

د شقيها األساسيني يكون فيها معىن الشرط ، واآلخر تكون فيه جازمة للفعل يف أح    

املضارع جاعلة زمنه قريبا من احلال ، وجيوز أن تفسر على أ�ا حرف استثناء يدخل على 

  اجلملة االمسية . 

  ومن النحاة من يرى أن جواب (ملا) قد يكون مجلًة فعليًة فعلها مضارع . 

  "أما" 

ىن الشرط وا�ازاة وهو مبين ال حمل له من اإلعراب ويقدرونه بـ (مهما يكن حرف فيه مع    

من شيء) وهو تعبري شرطي ، ولذلك فإن الفاء تلزم اجلواب ، ملا فيه من معىن اجلزاء 

ويقدرها البعض بـ (إن أردت معرفة حال كذا فهو كذا ) . وحتذف أداة الشرط وفعل الشرط 

  . ٨٠مد فهو عامل)وتنوب عنها "أما" مثل (أما حم

                                     
  ) ٣٩٥-١/٣٩٤) . النحو المصفى، (٤٠٤ - ٤٠٣ -٣٩٩ -٣٨٩ -٣٩٥/ ٥النحو العربي ،   ٨٠
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  المبحث الثالث

  جملة الشرط 

  جملة الشرط 

  اجلملة الشرطية عند سيبويه 

مل يتحدث سيبويه عن طبيعة اجلملة الشرطية حديثاً مباشراً ، ذلك أن جل اهتمامه كان     

منصبًا على دراسة العوامل  املستخدمة يف الشرط حيث خصص هلا بابًا درس فيه أحكامها 

  ومساه "باب اجلزاء" . 

م يف فعل عامل اجلزم يف فعلي الشرط ا�زوم يكاد النحاة يتفقون على أن عامل اجلز     

الشرط إمنا هو أداة الشرط لكن اخلالف بني النحاة بني يف عامل اجلزم يف فعل جواب الشرط 

  : ذلك فيما يأيت: 

ذهب مجاعة إىل أن فعل جواب الشرط قد اجنزم بأداة الشرط وفعل الشرط معاً  - ١

وهو مذهب اخلليل وسيبويه واألخفش ويعلل هؤالء لرأيهم بأن أداة الشرط 

تعمل يف شيئني ، فتقوي بالثاين لعمل اجلزم ويأخذ املربد �ذا الرأي  ضعيفة ، فال

 . 

وذهب مجاعة إىل أنه قد اجنزم بفعل الشرط وحده ويعزى ذلك إىل بعض  - ٢

يف رأي ) ويعلل هؤالء لرأيهم بأن األداة تقتضي يف األوىل  –البصريني واألخفش 
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وأخذ ابن مالك �ذا أما فعل األول فهو الذي يقتضي الفعل الثاين فعمل فيه 

 .٨١الرأي

ذهب مجاعة إىل أن أداة الشرط هي العامل يف كل من فعل الشرط واجلواب وهو  - ٣

مذهب احملققني من البصريني ويعلل هؤالء لرأيهم بأن األداة تقتضي الفعلني 

 فعملت فيهما ، ككان وأن وظننت . 

ده أن األول ذهب املازين إىل أن الفعلني مبنيان ، وينسب إليه رأي آخر مفا - ٤

 معرب وفعل اجلواب أو اجلزاء مبين . 

يذهب الكوفيون إىل أن فعل الشرط ينجزم بأداة الشرط أما فعل جواب الشرط  - ٥

فإنه ينجزم على اجلوار ، وحجتهم ىف ذلك ان احلرف ليس ىف قوته العمل ىف 

أن يكون اجلزم  –يف رأيهم –الفعلني كما ان الفعل ال يعمل يف الفعل ، فتعني 

 لى اجلوار ملا فيه من مشاكلته لألوىل وقد جاء اإلعراب على اجلوار كثريا. ع

والنظر يف هذه القضية جند أن الذي أدى إىل جزم الفعلني ا�زومني يف الرتكيب الشرطي      

إما هو وجود أداة  الشرط اجلازمة فإذا مل توجد أو كانت أداة غري جازمة فإنه ال حيدث جزم 

لذا يذهب الطالب من خالل اآلراء اليت حللناها إىل أن أداة الشرط اجلازمة  ألي من الفعلني

  هي عامل جزم الفعلني. 

  : أجزاء التركيب الشرطي

  يتكون الرتكيب الشرطي من ثالثة أجزاء :     

  .  ٨٢جواب الشرط - مجلة الشرط –األداة 

  اء: إذا كان الشرط واجلزاء مجلتني فعليتني فيكونان على أربعة أحن    

                                     
  )٣٥٣/ ٥. النحو العربي ، ( ٥٣الجملة الشرطیة عند النحاة ، ص   ٨١
  ) ٣٣٧- ٣٥٤-٥/٣٥٣النحو العربي، (  ٨٢
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عمر ، يكونان يف حمل اجلزم . ومنه  لفعلني ماضيني حنو إن قام زيد قامأن يكون ا األولى :

  قوله تعاىل: {إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم} . 

  أن يكونا مضارعني حنو إن يقم زيد يقم عمرو ، يف هذه احلالة وجب جزم الفعلني.  الثاني:

  رعاً، (حنو إن قام زيد يقم عمرو ). أن يكون األوىل ماضياً والثاين مضا الثالث:

  ان يكون األوىل مضارعاً ، والثاين ماضياً وهو قليل ومنه قول ابن زبيد الطائي:  الرابع:

  من يكدين بسيء كنت منه *** كالثجا بني حلقه والوريد

 إذا كان الشرط ماضياً واجلزاء مضارعاً جاز جزم اجلزاء ورفعه .  -

وإن كان الشرط مضارعاً واجلزاء مضارعاً وجب اجلزم إعراب فعلي مجليت الشرط واجلواب  -

 بعد األدوات . 

خيتلف النحاة فيما بينهم يف كون فعلي الشرط واجلواب معربني أو مبنيني ونظر�م هذه      

ال تؤثر يف كيفية نطق الفعل تبعاً لقسمه ، وما يسبقه من أدوات نصب أو جزم أو خلوه 

منها لكن أدوات الشرط تؤثر يف الفعل بشرط أن يكون الشرط جازماً وأن يكون الفعل 

  مضارعاً. 

  . ٨٣ا املاضي فإنه يظل على حاله من البناء والفتح والسكون والضم تبعاً ملا أسند إليهأم     

  جملة جواب الشرط : 

دائماً مجلة جواب الشرط يف مثل "إن أتقنت عملك نلت ما تتمناه" تربط باجلملة     

السابقة ارباط املسبب بالسبب أو النتيجة باملقدمة وهي لذلك مجلة خاضعة مثل " من 

                                     
  ) ٣٥٧- ٣٥٥/ ٥) . النحو العربي، (٣٤٦-٢/٣٤٠شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، (  ٨٣
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اكر ينجح" "أينما تكونوا يدرككم املوت" وواضح يف كل ذلك أن مجلة جواب الشرط يذ

  خاضعة للشرط خضوع املعلول للعلة. 

  

  اقتران جملة جواب الشرط بالفاء : 

قد يكون جواب الشرط فعال مضارعا فيجزم فال حيتاج ألداء تربطه جبملة الشرط ، وإذا      

للجزم وال ماضيًا) وجب ان يقرتن بالفاء لرتبطه بأداة مل يكن فعالً مضارعاً (أي ال يصلح 

الشرط  يقرتن جواب بالفاء فيما خلصه النحاة يف مجلة واحدة هي : "كل ما ال يصلح أن 

  يقع مجلة الشرط" مث فصلوا ذلك موضحا يف اآليت :

 الجملة االسمية:  

 فهو على كل شيء : {وإن ميسسك اهللا خبري ١٧مثال قوله تعاىل يف سورة األنعام اآلية 

  قدير} . 

 االستفهام) .  - النهي –اجلملة الطلبية : مثل (األمر   -  أ

 بئس)  -نعم–ليس  –اجلملة اليت يأيت يف أوهلا فعل جامد مثل "عسى   - ج

 . ٨٤لن)–اجلملة اليت يأيت يف أوهلا أحد حروف النفي (ما   -  د

 اجلملة اليت يأيت يف أوهلا حرف االستقبال (السني سوف) .   -  ه

 اجلملة اليت يأيت يف أوهلا احلرف "قد"   - و

  فكل واحد من هذه املواضع إذا جاء " مجلة اجلواب" جيب اقرتانه بالفاء وجوبا. 

  واألمثلة كما يلي: 

                                     
  .  ٣٨٥- ١/٣٨٤، النحو المصفى،  ١١١، تذھیب وإغناء شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص  ٢٦٣-٢٦٢تجدید النحو ص   ٨٤
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مجلة فعلية طلبية كقوله تعاىل: {إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا}[آل  -

 ].  ٣٠عمران:

ن ترن أنا أقل منك ماال وولدا فعسى ريب أن امد كقوله تعاىل: {إمجلة فعلية فعلها ج -

 ].٤٠- ٣٩يؤتني} [الكهف:

مجلة فعلية فعلها منفي بـ "لن" كقوله تعاىل: {وما يفعلوا من خري فلن يكفروه} [آل  -

 ]. ١١٥عمران: 

مجلة فعلية منفية بـ "ما" كقوله تعاىل: {وما أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه  -

 ]. ٥[احلشر:  من خيل وال ركاب }

مجلة فعلية مصدرة بـ "قد" كقوله تعاىل: {إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل} [يوسف  -

٧٧ .[ 

مجلة فعلية مصدرة حبرف تسويف، كقوله تعاىل: {ومن يقاتل يف سبيل اهللا فيقتل أو  -

 ]٧٤يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما} [النساء:

مقرتنة بإذا الفجائية بدال من الفاء حنو وقد  يأيت مجلة جواب الشرط اجلازم مجلة امسية  -

 ٨٥].٣٦قوله تعاىل: {وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون}[الروم : 

جيوز حذف جواب الشرط واالستغاء (بالشرط) عنه ، وذلك عندما يدل دليل على       

تقدير حذفه ، حنو " أنت ظامل إن فعلت" فحذف جواب الشرط لداللته "أنت ظامل" وال

  "أنت ظامل، إن فعلت فأنت ظامل ، وهذا كثري عند العرب . 

األصل يف كالم العرب أن يكون كله مذكورا فاحلذف على خالف األصل ، ومما حيذف     

مجلة الشرط أو مجلة اجلواب أو مها معاً، وهذا األخري امره عجيب !! إذا تغيب اجلملة 

                                     
  ٣٨٥-٣٨٤/ ١. النحو المصفى ،  ١١٣-  ١٠٧) . تذھیب وإغناء شرح قطر الندى ص ٢/٣٤٥شرح ابن عقیل ، (  ٨٥
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ة وكل ذلك إمنا يصح يف الكالم إذا كان الشرطية كاملة ، وال يبقى منها سوى األدا

  احملذوفمعلوماً من السياق لفظاً أو داللة و على ذلك جاء احلذفعلى النحو التايل: 

  حذف مجلة اجلواب وهذا كثري يف اللغة .  أوال:

حذف مجلة الشرط ، وهذا قليل يف اللغة العربية وأغلب ما يأيت مع أداة الشرط (أن)  ثانيا:

  .٨٦النافية وبعدها ، (ال)

__________________________________  

  
  

   

                                     
  )١/٣٨٩). النحو المصفى، (٢/٣٤٨شرح ابن عقیل، (  ٨٦
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  الفصل الرابع

  اجتماع القسم والشرط

  وحتته:

  المبحث األول: اجتماع القسم والشرط والجواب للقسم 

  المبحث الثاني: 

املطلب األول: اجتماع القسم والشرط باألدوات اليت جتزم الفعلني واجلواب 

  للشرط 

  القسم والشرط بأدوات غري جازمة واجلواب للشرطاملطلب الثاين: اجتماع 

  المبحث الثالث: اجتماع القسم والشرط بأسماء وأفعال فيها معاني القسم 

  المبحث الرابع: ما خالفت القاعدة 
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  ولالمبحث األ

  لقسماجتماع الشرط والقسم والجواب ل 

  تطبيقات اجتماع القسم والشرط: 

إذا اجتمع الشرط والقسم فإن القاعدة اليت ينهجها جل النحاة أن اجلواب يكون 

  لألسبق منهما . قال ابن مالك يف األلفية: 

  ٨٧جواب ما أخرت فهو ملتزم     ***واحذف لدى اجتماع شرط وقسم  

حرص النحاة على دراسة هذه القضية اجتماع القسم والشرط وما جيب أن يكون 

  احد من الشرط والقسم يستدعي جوابا. عليه حيث أن كل و 

إن جواب القسم يؤكد بدرجات من التوكيد خمتلفة يف شروٍط خمتلفٍة خاصٍة با 

لرتكيب  فالحظ النحاة أن القسم إذا ذكر قبل الشرط كان فعل مجلة اجلواب مؤكًدا غالبا  

كما الحظوا أن الشرط إذا سبق القسم كان فعل مجلة اجلواب جمزومًا إذا كان مضارعا 

  واألدواة جازمة . 

يف أول الرتكيب فإن اجلواب  ٨٨اجتمع القسم والشرط جمردين من متواليني إذاأوال : 

 يكون لألسبق منهما . مثل "واهللا إن ذاكرت لتنجحن". 

نالحظ أنه يف حال سبق القسم للشرط وجعل اجلواب للقسم يكون فعل الشرط 

قسم ماضيًا ألنه ال حيذف جواب شرط إال لعل شرٍط ماٍض ويكون تركيب الشرطي جوابا لل

  ال حمل له من اإلعراب . 

ومن النحاة من يرى أن اجلواب جيوز أن يكون للشرط منهم الفراء جيوز عنده : "واهللا 

  إن تزاكر تنجح" . 

  واألقرب إىل الصواب قول اجلمهور أن اجلواب يكون ملن سبق من القسم والشرط. 

                                     
 ٢٤٩ص  ٢البیت في شرح ابن عقیل ج  -  ٨٧
 أي اجتماع آداة القسم آداة الشرط في الجملة بالترتیب  –متولیین  -  ٨٨
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إذا وقع القسم يف بداية مجلة اجلواب وكانت أداة الشرط يف أول الرتكيب  - ١

 جمردة فهناك احتماالن: 

ذكور أن حتتسب القسم يف بداية مجلة جواب الشرط، فيكون اجلواب امل  -  أ

وتكون اجلملة القسمية من مقسم به ومقسم عليه جوابا عليه جوابًا  ،للقسم

 فو اهللا لتنجحن" . للشرط مقروناً بالفاء مثل " إن تذاكر 

وجيوز أن حتتسب مجلة القسم (املقسم به فقط) اعرتاضية، ويكون اجلواب   - ب

  املذكور للشرط خباصة ، مثل " إن تذاكر واهللا تنجح". 

نلحظ عدم اقرتان القسم بالفاء ألنك لو أقرنته بالفاء ألصبح جواب الشرط مجلة 

   ٨٩ حمل هلا من اإلعراب.قسمية، لكن القسم �ذا املىن يكون مجلة اعرتاضية ال

�اية الرتكيب والشرط يف بدايته وهو جمرد فال حمالة من  إذا وقع القسم - ٢

احتماٍل واحد وهو كون اجلواب للشرط خباصة مثل "إن تذاكر تنجح واهللا" 

 ويكون القسم لتأكيد الكالم ال حمل له من اإلعراب."

  يين : ثانياً إذا كان القسم والشرط غير مجرد ين غير ابتدائ

إذا سبق القسم والشرط ما يطلب خربا  أي املبتدأ وما يف حكمه فإن هناك عدة 

  احتماالت ، حتكمها عدة مبادئ . 

 املبتدأ حيتاج إىل خرب -

إن اجتمع القسم والشرط متواليني بعد املبتدأ فإعمال أحدمها أو إمهال  االثنني  -

 حبسب إحساب اخلرب . 

 ذكورة الىت (أوال) تطبق إن  تأخر القسم فإن القواعد امل -

 إذا اجتمع القسم والشرط بعد مبتدأ جيوز لك :  - ١

أن حتسب الرتكيب الشرطي خربًا للمبتدأ فيكون اجلواب له دون النظر إىل   -  أ

األسبق ، فتقول: أنت واهللا إن تذاكر تنجح ، جبزم الفعلني ويكون خرب املبتدأ 

                                     
٨٩

النحور العربي ،  ٣٥٠-  ٣٤٩، ص ٢م ، بیروت ، ج٢٠٠٠شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، محمد محي الدین ، ط منقحة ،   
   ٤٦٠ -٤٥٨، ص ٥م، القاھرة،  ج٢٠٠٧،  ١إبراھیم بركات، ط  
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(أنت) والرتكيب الشرطي يف املوضعني ، واجلملة القسمية تكون اعرتاضية للتوكيد 

 ال حمل هلا من اإلعراب. 

تقدم على الشرط خربًا للمبتدأ فتجعل اجلواب له مثل أن حتسب القسم إذا   - ب

"أنت واهللا إن ذاكرت لتنجحن . تلحظ كون فعل الشرط ما ضيًا يف هذا 

الرتكيب كما رأيناه سابقًا وعندئٍذ ال بد من تقدير خٍرب حمذوف ألن اجلملة 

القسمية ال تصح خربا على رأي مجهور النحاة والتقدير أت مقول لك واهللا 

يرى الطالب أن رأي الدكتور إبراهيم بركات أقرب إىل الصواب وضعف ولذلك 

 مثل هذا الرتكيب. 

أن حتسب مجلة اجلواب خربا للمبتدأ فيكون القسم والشرط غري عاملني فيها   - ج

فتقول: أنت واهللا إن ذاكرت تنجُح . برفع فعل اجلواب املضارع "تنجُح على أن 

 .  اجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ

 إذا حترك القسم مما بعد املبتدأ فإنه جيوز لك :  - ٢

أن حتسب القسم يف صدر مجلة جواب الشرط فتقرتن بالفاء ويكون اجلواب   -  أ

للقسم ، وتكون اجلملة القسمية يف حمل جزم ، جواب الشرط ، ويكون خرب 

  ٩٠املبتدأ الرتكيب الشرطي مثل : "أنت إن تذاكر فو اهللا لتنجحن"

ويكون تركيب الشرط خرب  –عرتاضيا فيكون اجلواب للشرط أن يكون القسم ا  - ب

تنجح . يلحظ عدم اقرتان القسم بالفاء  –واهللا  –املبتدأ مثل : "أنت إن تذاكر 

لئال يدخل يف مجلة جواب  الشرط كما جيوز يف مثل هذا الرتكيب جزم فعل 

اضية اجلواب والرفع ألن فعل الشرط ماٍض وتكون مجلة القسم يف املوضعني اعرت 

 . ٩١للتوكيد ال حمل هلا من اإلعراب وتركيب الشرط يكون خرباً للمبتدا

أن يكون القسم يف �اية الرتكيب فتجعل اجلواب للشرط ويكون الرتكيب  - ٣

الشرطي خربا للمبتدأ مثل: أنت إن تذاكر تنجح واهللا ، وأنت إن ذاكرت تنجح 

 واهللا . وتكون مجلة القسم للتوكيد . 

                                     
  ،  ٤٩٠-٤٨٩،  ص ١ارتشاف الضرب: ألبي حیان، ط  ٩٠
  ٤٦٢ – ٤٦٠،  ص ١النحو العربي ، إبراھیم بركات، ط ٩١
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  الشرط والقسم الرتكيب بالالم.  نالحظ يف اجتماع

والالم تسمى عند النحاة " الالم املوطئة جلواب القسم. مثل ما جاء يف كتاب سيبويه 

  "واهللا لئن أكرمتين ألكرمتك" . 

هذه الالم مساها بعض النحاة الم الشرط لدخوهلا على حرف الشرط ، وبعضهم مساها 

وطئة لذكر اجلواب و ليست جوابًا للقسم و إن  املوطئة ، أل�ا يتعقبها جواب القسم كأ�ا ت

كان ذلك أصلها ألن القسم ال جياب بالشرط كما جياب بالقسم، ألن الشرط جيري جمرى 

القسم ملا بينهما من املناسبة من جهة احتياج كل منهما إىل جواب القسم وجوابه مجلتان 

ة ولذلك يسميها الفقهاء: تالزمتا فكانتا كجملة واحدة كما أن الشرط وجوابه كجملة واحد

التعليق على الشرط مييناً. مثال الالم: "واهللا لئن أتيتين آلتينك" فالالم األوىل موطئة والثانية 

  جواب القسم. 

  جواب "لو" و "لوال"  

و لوال) فتأكيد ارتباط إحدى اجلملتني باألحرف مثل  –يدخل الالم يف جواب "لو 

(لو كان فيهما آهلة إال اهللا  ٩٢قوله تعاىل: (ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته التبعتم الشيطان )

وجيوز حذف اجلواب  ٩٣لفسدتا) وجيوز حذفها كما يف قوله الثاين (لو نشاء جعلناه أجاجا)

  . أصال كقولك : "لو كان يل ماٌل" أي ألنفقت

وقد يتنازعان القسم والشرط عند اجتماعهما على اجلواب عندما تصدر الرتكيب بالالم 

فلما سبق القسم  ٩٤املوطئة للقسم كما هو يف قوله تعاىل (لئن كفرمت إن عذايب لشديد)

احتسب مجهور النحاة ان اجلواب للقسم، ولذلك فإن اجلواب مجلة امسية منسوخة مل تقرتن 

  . ٩٥بالفاء

  

  

                                     
٩٢

   ٢٢األنبیاء:   
٩٣

   ٨٣النساء:  
  ٧إبراھیم : ٩٤
   ١٤٢-١٤١، ص ٥. و شرح المفصل، زمخشري ج ٤٦٣ – ٤٦٢، ص  ٥النحو العربي، إبراھیم بركات، ج  ٩٥
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  أمثلة من اجتماع القسم والشرط والجواب للقسم : 

  جمموعة من األمثلة واردة يف صحيح البخاري اجتماع القسم والشرط

بأداة القسم "واو" وأدوات الشرط "إن" و"لئن" ويف مجيع األمثلة اجلواب للقسم حديث  

  الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب. –كتاب الشروط 

   ري تسع مرات ورد يف صحيح البخا

 قول عائشة رضي اهللا عنها يف حديث اإلفك أمام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

  ٩٦"واهللا لئن حلفت ال تصدقونن" - ١

يف حديث حبيسة لقاء يوم القيامة الرجل الذي أمر أهله بإحراقه إىل رماد ونشره يوم  -

 عاصف يف البحر  مع هذا قال ألهله: 

 ٩٧ى ليعذبين عذابا ما عذبه أحدا..." " فو اهللا لئن قدر اهللا عل - ٢

ويف حديث اسالم سعد وطوافه بالبيت مع أيب جهل واختلفا يف شأن طوافه مع سعدة قريش 

  ، قول سعد أليب جهل : 

  ٩٨"واهللا لئن منعتين هذا ألمنعك ما هو أشد عليك منه" - ٣

وقول معاذ بن جبل أمام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ختلفه عن الغزوة، قال يف 

  احلديث: 

"واهللا لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثًا ترضى به عين ليوشكن اهللا أن  - ٤

يسخط على... ولئن حدثتك حديث صدق حتد علي فيه إين ألرجو عفو اهللا 

 ال واهللا ما كان يل من عذر."

  

                                     
٩٦

  عن عائشة رضي هللا عنھا.  – ٣٣٨٨حدیث  ١٨كتاب أحادیث األنبیاء ، باب  ٦٠  ٢٦١/ ٢صیحیح البخاري ،   
  عن أبي ھریرة رواه البخاري  ٣٤٨١حدیث   ٥٤باب  ٦٠،  ٣٨٠/ ٢صحیح البخاري،   ٩٧
  ... رواه البخاري   عن عبد هللا بن مسعود ٣٦٣٢حدیث  ٢٥باب  ٦١، ٤١٢/ ٢م ٢٠٠١صحیح البخاري،  ط  دار المنار،   ٩٨
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باس أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف آية التظاهر على رسول اهللا سؤال ابن ع

  صلى اهللا عليه وسلم وعلى من نزل اآلية قال قلت : 

  ٩٩"واهللا إن كنت ألريد أن عن هذا منذ سنة" - ٥

حديث الرجوع عن اليمني إذا رأيت عكسه خريا وتفكر ومثال عندما جاء قوم من العشائر 

ن أن حيملهم إىل الغزوة فحلف أن ال جيد ما حيملهم به مث محلهم بعد اليمني إىل النيب يريدو 

  فقال بعضهم لبعض : 

  ١٠٠" فو اهللا لئن تغفلن رسول اهللا ميينه ال نفلح أبدا" - ٦

 واهللا إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب حممد حممدا.  - ٧

  عن جابر مسع عبد اهللا بن عباس يقول يف غزوة:  ٤٩٠٠حديث  ١سورة املنافقني باب 

  ١٠١(واهللا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها منها األذل) - ٨

  وقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

 .  ١٠٢"أما واهللا إن شاء اهللا ألقومن" - ٩

  تطبيق في مثال األولى : 

 عت يف كف ... يتلون" "واهللا إن ينحتم حنامة إال وق - ١

غري االستعطاف  وال يصح أن يذكر معها مجلة  م"الواو" حرف أصلي للجر ومعناه القس

القسم وهو "ال جير إال امسا ظاهرا يصح أن يذكر معها مجلة القسم وهو ال جير إال امسا 

أمساء  ظاهرا مثل ما وقع يف احلديث "واهللا" جرهن لفظ اجلاللة "اهللا" يدخل الواو يف ثالثة

ظاهرة  حملها كلها تفيد القسم حنو "واهللا" "ورب" أو "والرمحن (ب) الكعبة" و تدخل على 

  لفظ اجلاللة ( الرمحن ) وجتر كل هذه األمساء بالواو

                                     
٩٩

  عن ابن عباس ... رواه البخاري  – ٤٩١٣حدیث  – ٢باب  –سورة التحریم  – ٣٢٧/  ٣صحیح البخاري   
١٠٠

  عن ابن معمر عن زھدم ... رواه البخاري ٥٥١٨)  ٢٦باب ( – ٧٢ – ٣٣/ ٤صحیح البخاري   
  رواه البخاري  –عن مروان  – ٥٦٦ ٢صحیح البخاري   ١٠١
  عن عبد هللا بن جابر ، رواه البخاري  – ٤٩٠٠حدیث  ١باب  –سورة المنافقي  – ٦٢ – ٣٧٣/ ٣صحیح البخاري  ١٠٢
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  "إن ينحتم" 

"إن" أداة الشرط اجلازم جتزم الفعلني وإن أداة شرط مبين على السكون ال حمل له من 

 اإلعراب.

  النصاف يقول األنباري يف ا

  وقد اختلف النحويون يف إعمال"إن " الشرطية هل تعمل مبعناها أو مبعىن "إذ"  

ذهب الكوفيون إىل أن "إن" الشرطية تقع مبعىن "إذ" وذهب البصريون إىل أ�ا تقع مبعىن 

" أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إمنا قلنا ذلك ألن "إن " قد جاءت كثريا يف القرآن ا"إذ

وكالم العرب أي يف الشعر والنثر مبعىن "إذ" واستدلوا بآية قرآنية يف سورة البقرة (وإن  الكرمي 

قال الكوفيون إن "إن" يف هذه اآلية تفيد معىن "إذ"  ١٠٣كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا)

  أي إذا كنتم يف ريب. 

 جيوز أن واستدلوا أيضا بقوهلم: "إن الشرطية تفيد الشك خبالف "إذا" وقالوا: إنه ال

تقول "إن قامت القيامة كان كذا " ملا فيه من الشك ولو قلت إذا قامت القيامة" كان جائزا 

لشك وإذا ثبت أن "إن" الشرطية فيهامعىن الشك فال ألن "إن " و"إذا" ليس فيهما معنىى 

جيوز أن تكون هاهنا الشرطية ألنه ال شك أ�م كانوا يف الشك فدل أنه مبعىن "إذ" وقال 

عاىل: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني" أي إذا كنتم ت

ر اآلية باإلميان ، واستدل دمؤمنني ألنه ال شك يف كو�م مؤمنني ، وهلذا خاطبهم يف ص

  الكوفيون أيضا بكالم العرب مما ورد يف الشعر من البحر الكامل قول الشاعر: 

  ١٠٤ حلفت     إن كان مسعتها ذي وقر ومسعت حلفتها اليت

  . ١٠٥وقالوا إن "إن" يف البيت مبعىن " إذا" مبعىن إذا كان . والشواهد على هذا النحو كثرية

                                     
١٠٣

   ٢٣سورة البقرة   
  (فتر) ٤٤/  ٥٠البیت البن علس في لسان العرب   ١٠٤
  ١٤٧، ٢اإلنصاف في مسائل الخالف النحویة، لألنباري،  ج  ١٠٥
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إىل أن األصل يف "إن" أن تكون شرطيًة واألصل يف يف االنصاف أما البصريون ذهبوا 

"إذا " أن تكون ظرفاً واألصل يف كل حرف أن يكون داالً على ما وضع له يف األصل ، فمن 

متسك باألصل ففد متسك باستصحاب احلال ومن عدل عن األصل بقي مر�نا بإقامة 

  الدليل وال دليل هلم يدل على ما ذهبوا إليه. 

كلمات الكوفيني : إما احتجاجهم بقوهلم يف قوله تعاىل (وإن كنتم   وأما اجلواب عن

يف ريب...) مبعىن إذا كنتم يف ريب قال البصريون ال حجة هلم فيه ، ألن "إن " فيه معىن 

  الشرطية. 

وأقوال الكوفيني أن "إن" الشرطية تفيد معىن الشك قال البصريون : هذا الدليل أيضا ليس 

عملون "إن" وإن مل يكن هناك شك جريا على عادا�م يف إخراج  صحيحًا ألن العرب يست

كالمهم خمرج الشك، وإن مل يكن هناك شك على ما بينا قبل واستدلوا بقوهلم "إن كنت 

إنسانا أنت تفعل كذا" و "إن كنت ابين فأطعين " وهذا يدل على أنه خياطب إنسانا ال شك 

اه أن من كان إنسانًا ، وابنا فهذا حكمه فخاطبهم فيه ، ويف املثال الثاين يؤكد أنه ابنه ومعن

  اهللا على عادة اخلطاب بينهم . 

وأخرياً انتهى البصريون على أن "إن" فيه حرف الشرط ال مبعىن "إذ" يرى الطالب أن 

ما قدمه البصريون كدليل أقرب إىل اإلقناع من الكوفيني ، ألن "إن" تفيد معىن الشرط ألن 

رطًا إال بإتيان أداة الشرط اليت تضع قواعدها اإلعرابية وتفسريا الفعل وحده ال يقع ش

والدلياللثاين أن املضار معرب يف األصل ولكن إذا دخل عليه "إن" يكون جمزوما نرى أيضا 

يف دليل الكوفيني ظاهرة التضمني ألن عندهم "إن" تفيد معىن "إذا" وبعض العلماء أصال 

ظاهرة تأثر النحو العريب باملنطق والفلسفة معروفة يف ينكرون ظاهرة التضمني يف احلروف و 

تاريخ اللغة العربية لعل هذا هو الذي جعل كل األئمة حيللون األدلة حسب وجهة نظرهم  

كما بينه الربوفسور حممد غالب عبد الرمحن يف كتابه املباحث يف املشكالت النحوية وسبل 

حوية ومل يكن هلم قاعدة ضابط على وضع عالجها. جعل النحاة يعللون يف وضع القواعد الن
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يف وضع قواعده وكل إمام له أسلوبه يف  و العريب جعل كل مدرسة عندها أسلو�اقواعد النح

   ١٠٦وضع قواعده حىت ظهر القياس يف النحوالعريب.

وقول البصريني إن "إن" تكون شرطية يف األصل ، و"إذا" يف األصل تكون طرفا. 

ك باستصحاب احلال، ومعروف عند أئمة الشريعة اإلسالمية فمن متسك باألصل فقد متس

ستصحاب يكون مصدر دليل عند عدم وجود األصلني القرآن والسنة يف أصول الفقه اال

النبوية وبعدمها يأيت مصدر االستدالل اإلمجاع والقياس وبعد إذا مل جيدوا منهم شيئا قد 

  ضهم العرف والعادات والتقاليد. يستدلوا باالستحسان واالستصحاب وقد يسبقهم عند بع

ما ذهب إليه البصريون أقرب إىل الصواب مبا استدل باألصل وبرهنوا بقول  :خالصة القول

العرب أن عاد�م وعرفهم يف اخلطاب بينهم "ينحتم" فعل املضارع وهو فعل الشرط لوقوعه 

عل الصحيح بعد أداة الشرط ما شرط وهو جمزوم بالسكون على آخره ألنه فعل صحيح وف

بأداة شرط وهو جمزوم بالسكون على آخره ألن "خنامة" مفعول مطلق منصوب ألن املفعول 

املطلق عند النحاة يأيت لتوكيد وغرض القسم أيضا عند النحاة يفيد التوكيد "إال وقعت" 

قع "إال" أداة االستثناءوقعت املستثى دائما يفيد التوكيد ال جعله ينصبه النحاة على التوكيد "و 

فعل ماض مبين على الفتح يف حمل نصب جواب القسم ألن جل النحاة ذهبوا على أنه إذا 

اجتمع القسم والشرط فاجلواب يكون لألسبق منهما وهنا سبق القسم الشرط اجلواب هنا 

للقسم "يف كف" جار وجمرور ، يف: حرف جر و" كف" جمرور بفي ويف هذا املثال اجتمع 

م "واو" وأداة الشرط"إن" وفعل الشرط مضارع والفعل الواقع القسم والشرط بأداة القس

  ١٠٧جواب يف ماض واجلواب للقسم. 

وقد جيتمع القسم والشرط بفعل ماض يف األصل ومضارع يف الواقع بدخول أداة  - ٢

إن" إذا تقلب املاضي إىل املستقبل وذلك بدخول الالم املوطئة يف أداة الشرط "

الشرط ومثال ذلك  مض النحاة هذا الالم السمى بعرادفته الالم تكون لئن وي

مثل قول عائشة رضي اهللا عنها أما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديث 

 اإلفك. 

                                     
  ، خزانة األدب ، ومباحث في مشكالت النحو  بالقیاس.  ٢انظر : اإلنصاف ، ج ١٠٦
   ٥/٥٠٣، النحو العربي ، إبراھیم بركات ،  ٢/٢٦، و صحیح البخاري،  ٢اإلنصاف ، لألنباري،   ١٠٧
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  "واهللا لئن حلفت ال تصدقونين" . 

ويف هذا املثال جند أداة القسم واو ا تظهر معه لفظ اجلاللة "اهللا" جمرور بواو وأداة 

الشرط "لئن" أي "إن" مسبوقة بالم أي الم املوطئة أي الالم الذي قبله القسم وبعده أداة 

الشرط هي الالم املمهدة لشرط عند النحاة أل�ا �يئ الذهن ملعرفته و تدل على أن اجلملة 

 بالم آخر أي الم الثانية الذي يسمونه "الم " القسم يدخل على جواب القسم اليت تأيت

مثال الشطر الثاين يف املثال "وال تصدقونين" وبينت أن الالم الثانية هي الالم جواب القسم 

وال يصح أن تكون الالم األوىل وما دخلت عليه جوابا للقسم ألن القسم ال يكون جوابه 

  قسمية . مجلة شرطية وال مجلة 

إعراب قوهلا "واهللا" واو : أداة القسم مبين. لفظ اجلاللة جمرور بالواو "لئن" الالم الم 

الشرط أو موطئة "إ، " أداة الشرط مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب "حلفت " 

"حلف"فعل ماض مبين على الفتحة يف حمل جزم بأداة "إن" "ت" ضمري رفع بارز مرفوع 

  على آخره يف حمل  الفاعل. "التصدقونن" الالم الم القسمبضمة ظاهرة 

اليت تدخل على جواب القسم . "تصدقو" فعل املضارع جمزوم حبذف النون ألنه من    

األفعال اخلمسة. جتزم حبذف النون األول للوقاية والنون الثانية نون التوكيد اليت تدخل على 

  املضارع إذا وقع جوابا للقسم. 

قسم والشرط حبذف مجلة القسم واشرتط العلماء هلذا النوع شروطاً وهي وقد جيتمع ال

أن تكون حرف القسم "الواو" أو "التاء أو "لالم" ويكون احلذف جوازا مع حرف القسم 

"الباء" من العالمات الواضحة والدالئل املرشدة إىل مجلة قسمية حمذوفة ومعها أداة القسم 

املبدوء بالالم املفتوحة  عولئن وفعل املضار  - ها وهي "لقدوجود واحد من األلفاظ اآلتية بعد

واملختوم بنون التوكيد" فإن وجود أحد هذه األلفاظ الثالثة من غري أن يسبقه مجلة قسمية 

مثال يف احلديث معاذ بن جبل أمام رسول اهللا صلى  –فهي مع القسم وأدواته مقدرة قبله 

معاذ (لئن حدثتك اليوم حديث ترضى به ليوشكن اهللا عليه وسلم يف ختلفه عن الغزوة قال 

وقول سعد رضي اهللا عنه يف خصومتهمع أيب جهل حول طواف البيت احلرام.  ١٠٨اهللا...)

                                     
  صحیح البخاري ،ط  دار المنار،   ١٠٨
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"لئن منعتين أن أطوف بالبيت ألقطعن متجرك بالشام " وهذه الالم املفتوحة يف املوضع هي 

رط بأداة الشرط "إن" الداخلة على جواب القسم ، خالصة القول إذا اجتمع القسم والش

ننظر إىل اجلملة إذا سبق القسم اجلواب يكون له وإذا سبق الشرط يكون اجلواب له وذهب 

بعض العلماء أن القسم والشرط إذا اجتمعا فإن اجلواب للقسم مهما كان وإن سبق القسم 

     ١٠٩وهذا الرأي ضعيف عند اجلمهور.

  "إن" الشرطية ال يقترن جوابها بالالم .   

يع لغة العصر اقرتان جواب "إن" بالالم ، هو ما حطاه اللغويون حنو "إن كنت ويس

  صاحب حق ملا سكتت" إن استمر احملاضر يف كالمه لغلبين النوم" . 

وقد درس جممع اللغة العربية بالقاهرة يف هذه املسألة وأجاز التعبري املذكور بوقوع 

ة األلفاظ واألساليب فيه ونصه: "إن أعطي الالم يف جواب "إن" الشرطية ووافق على قرار جلن

اإلنسان ما طلب لتمىن لو يزيد" خيطئ بعض النقاد يف هذا األسلوب وحنوها مما جتيء فيه 

الالم بعد أن كانت الشرطية على أساس أن القواعد النحوية ال جتوز اقرتان جواب "إن 

  بالالم. 

، مث انتهى إىل أن تصحيح هذه املسألة  بالقاهرة  وقد درس جممع اللغة العربية

استعمال األسلوب وتوجيهها على أن الالم فيها واقعة جواب "لو" حمذوف ويف جواب قسم 

مقدر إذا كان الكالم يقتضي التوكيد استئناسا بورود مثل ذلك يف شعر من حيتج به كالنابغة 

  الذبياين: 

  ١١٠فإن أفاق لقد طالت عمايته       واملرء حيلف طورا بعد أطوار

  ونقد قول الشنفرى يف المية العرب: 

  فإن يك من جن ألبرح طارقا      وإن يك إنسا ما كها اإلنس يفعل

                                     
  .  ١، ط  ٥النحو العربي، إبراھیم بركات ، ج  ١٠٩
 میة العرب للزمخشري البیت في شرح الال -  ١١٠
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وقد نقل عن الزخمشري يف شرحه المية العرب قوله "الالم يف "ألبرح" يف جواب 

القسم حمذوف، أي واهللا ألبرح وهذا جواب الشرط كقوله تعاىل : (ولئن جاء نصر من ربك 

  نا معكم) أي على تقدير لو قلت "إن أكرمتين ألكرمتك " أي واهللا ألكرمتك. ليقولن إنا ك

واستشهدوا أيضا بقوله تعاىل "وإن مل تغفر لنا لنكونن من اخلاسرين " قال النحويون 

يف توجيه هذه اآلية إن الالم فيها واقعة يف جواب قسم حمذوف وخول الالم هنا غري 

  . ١١١واجب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
١١١

   ٤٠، ومؤتمر المجمع في دورتھ   ٢٥٠ – ٢٤٩/ ٤التدریبات اللغویة  ، عبد اللطیف أحمد الشویرف ،   
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  لمبحث الثانيا

  والجواب للشرط اجتماع القسم والشروط باألدوات التي تجزم الفعلين 

  "من" 

اجتماع القسم والشرط واجلواب للشرط أمثلة يف األحاديث النبوية يف صحيح 

  البخاري بأداة الشرط "من"

  ورد يف صحيح البخاري مخس مرات 

  لم:وقوله صلى اهللا عليه وس

 ١١٢"من كان حالفاً فليحلف باهللا أو ليصمت" - ١

  ويف رواية: 

 ١١٣فمن كان حالفا فليحلف باهللا وإال فليصمت" - ٢

  ويف حديث " كل اهلوى باطل "

 ١١٤"من حلف منكم فقال يف حلفه بالالت والعزى فليقل ال إله إال اهللا"  - ٣

  ويف حديث التوبة قوله صلى اهللا عليه وسلم أليب ذر قال : 

  باب حفظ اللسان قوله صلى اهللا عليه وسلم :  " - ٤

 ١١٥"ومن كان يؤمن باهللا فليقل خريا"  - ٥

  وقد جيتمع القسم والشرط واجلواب الشرط إذا سبق الشرط القسم 

                                     
١١٢

  عن عبد هللا رواه البخاري  ٢٦٧٩ –حدیث  ٢٦باب   ١٦٥/ ٢صحیح البخاري   
١١٣

  ي عن ابن عمر وراه البخار ٦١٠٨حدیث  ٧٣باب  – ٧٨كتاب  ٤/٤٨صحیح البخاري،   
  عن أبي ھریرة ... رواه البخاري   ٦١١٠حدیث  ٢٠باب  ٧٩كتاب  ١٩٠/ ٤صحیح البخاري   ١١٤
  عن ؟؟؟؟ رواه البخاري  ٦٤٧٦حدیث  ٣٣باب  ٨١كتاب  ٢٢٨/ ٣صحیح البخاري   ١١٥
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مثال ذلك ما جاء يف صحيح البخاري يف أحاديث سبق فيها الشرط القسم قول صلى اهللا 

  عليه وسلم يف املنافق عبد اهللا بن أيب : 

العلماء يف حتديد عامل اجلزم يف جواب الشرط واختلف البصريون فذهب اختلف 

األكثرون إىل أن العامل فيها حرف الشرط وذهب آخرون إىل أن حرف الشرط وفعل الشرط 

يعمالن فيه ، وذهب آخرون إىل أن حرف الشرط يعمل يف فعل الشرط وفعل الشرط يعمل 

   ١١٦أنه مبين على الوقف . يف جواب الشرط وذهب أبو عثمان املازين إىل 

  اجتمع الكوفيون يف أقواهلم : 

إمنا قلنا أنه جمزوم على اجلوار ، ألن جواب الشرط جماور لفعل الشرط ، الزم له ، ال 

يكاد ينفك عنه ، فلما كان منه �ذهاملنزلة يف اجلوار محل عليه يف اجلزم فكان جمزوما على 

بقوله تعاىل يف سورة البينة "مل يكن الذين كفروا من  اجلوار وأعمل على اجلوار كثريا واستدلوا

أهل الكتاب واملشركني " وجه الدليل أنه قال "واملشركني " باحلفض على اجلوار وإن كان 

معطوفا على الذين فهو مرفوع ألن اسم "يكن" واستشهدوا برواية قراءة أيب عمرو وابن كثري 

  وحيىي عن عاصم وأيب جعفر. 

حتجوا بأن قالو: إمنا قلنا إن العامل هو حرف الشرط يقتضي جواب الشرط  أما البصريون فا

كما يقتضي فعل الشرط، كما وجب أن يعمل يف فعل الشرط فكذلك جيب أن يعمل يف 

  جواب الشرط . 

  مثال ما نجد في الحديث : 

  "من كان حالفا فليحلف باهللا " 

"فليحلف"  سب الشرطت يف فعل الشرط . وفعل جواعند هؤالء "من هي اليت عمل

  ألن أغلبية جواب الشرط تقرتن بالفاء . 

                                     
   ٥، و النحو العربي ، إبراھیم بركات.ج ١٦٤/ ٢اإلنصاف لألنباري،   ١١٦



٨٧ 
 

إىل أن حرف الشرط وفعل الشرط يعمالن يف جواب الشرط  ذهب بعض النخاة 

مثال عند هؤالء فعل "كان هي اليت تعمل يف "فليحلف" ، قالوا : إمنا قلنا ذلك ألن حرف 

عن صاحبه، فلما اقتضياه الشرط وفعل الشرط يقتضيان جواب الشرط ؟ فال ينفك أحدمها 

  معاً وجب أن يعمال فيه معا. 

كما ذهبوا يف حكم املبتدأ قالوا إن اخلرب مرفوع باملبتدأ واالبتداء معا كذلك يف فعل الشرط 

وجوابه اعتمد عليه كثري من البصريني فال ينفك من ضعف وذلك ألن فعل الشرط فعل ، 

مل يكن للفعل تأثرياً يف أن يعمل يف الفعل و ( واألصل يف الفعل أن ال يعمل يف الفعل و إذا 

  إن ) له تأثري يف الفعل فأضافه  ما ال تأثري له إىل ما له تأثري له. 

وذهب األنباري على أن "إن" هو العامل يف جواب الشرط بواسطة فعل الشرط ، 

رف ألنه ال ينفك عنه أي جنده عند مثال املثال على تقدير "ان كان حالفا فليحلف" فح

  الشرط يعمل يف جواب الشرط عنده  وجود فعل الشرط ال به. 

كما أن النار تسخن املاء بواسطة القدر واحلطب ، فالتسخني إمنا حصل بالنار 

وحدها فكذلك ها هنا "إن" هو العامل يف جواب الشرط عند وجود فعل الشرط ال أنه 

  .١١٧عامل معه

وأما رده على الذين ذهبوا إىل أن حرف الشرط يعمل يف فعل الشرط وفعل الشرط 

يعمل يف جواب الشرط ، فقالوا: ألن حرف الشرط حرف جزم ، واحلروف اجلازمة ضعيفة ، 

فال يعمل يف شيئني فوجب أن يكون فعل الشرط هو العامل. وذهب ابن األنبار على أن 

إىل إعمال الفعل يف الفعل وقوهلم "حروف اجلزمة هذا القول ضعيف أيضا ، ألنه يؤدي 

ضعيفة فال تعمل يف شيئني " باطل، ملا يأيت من وجه مناسبة للعمل يف الشرط وجوابه 

القتضائه هلما، خبالف غريه من احلروف اجلازمة، فإ�ا ملا اقتضت فعًال واحدًا عملت يف 

شيئني قياسًا على سائر  شيٍء واحٍد وحرف الشرط ملا اقتضى شيئني وجب أن يعمل يف

  العوامل . 

                                     
  ٢/١٦٥بخاري ، ، و صحیح ال ٢/١٢٨اإلنصاف، لألنباري،  ١١٧
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فأما من ذهب إىل أنه مبين على الوقف أي مبين على سكون فقالوا ألن فعل 

ه ليس من ناملضارع إمنا أعرب بوقوعه موقع االسم، وجوب الشرط ال يقع موقع االسم ، أل

  مواضعه ، فوجب أن يكون مبنياً على أصله ، فكذلك فعل الشرط. 

عتٍد به عند البصريني ، لظهور فساده ، ألنه لو كان األمر على ما وهذا القول ليس مب

زعمتم لكان ينبغي أن ال يكون الفعل معربا بعد "إن" و"كي" و"إذن" وكذلك أيضا بعد "مل 

" و"ملا" والم األمر و"ال" يف النهي، ألن االسم ال يقع بعد هذه األحرف ، فكان ينبغي أن 

مل يقع موقع االسم ، فلما انعقد اإلمجاع يف هذه املواضيع  يكون الفعل بعدها مبنياً، ألنه

على أنه معرب وأنه منصوب بدخول النواصب وجمزوم بدخول اجلوازم دل على فساد ما 

  ذهب إليه هؤالء . 

يظهر للطالب على قول الذين ذهبوا أن العامل يف فعل الشرط وجوابه هو أدوات 

أداة الشرط على فعل الشرط  وجواب الشرط ألن  الشرط أقرب إىل الصواب ألننا نرى تأثري

الفعل كان على حاله قبل دخول أداة الشرط عليه والذي جيزمها ظاهرا ، وباحلذف إن كان 

الفعل معتًال  وكذلك عمل له يف اجلواب إذا كان صحيحا أو بربطه بالفاء حىت تصلح أن 

  . ١١٨املسببةتكون جواب الششرط ويف كل هذه األحوال األدوات هي العامل 

   إذا تقدم إسم المرفوع أو المنصوب بجواب الشرط على الجواب 

ذهب الكوفيون إىل أنه إذا تقدم االسم املرفوع يف جواب الشرط فإنه ال جيوز فيه 

مثال ما ورد يف  ١١٩اجلزم ووجب الرفع مثل ما ورد يف احلديث "من كان حالفا فليحلف"

احلديث "من يعذرنا يف رجل بلغين..." واختلفوا يف تقدمي املنصوب يف جواب الشرط حنو 

"من قتل معاهدا مل يرح  رائحة اجلنة " مثال أيضا : "ان تأتيين زيدا أكرم" ذهب الفراء إىل 

أن عدم جواز مثل هذه العبارات وذهب الكسائي إىل جواز مثل هذه . ذهب البصريون إىل 

  تقدمي املرفوع واملنصوب يف جواب الشرط كله جائز. 

                                     
   ١٢٨- ١٢٧ ٢المصدر السابق االنصاف  ،   ١١٨
   ٣٢٥ – ٢/١٥١البخاري   ١١٩
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أما الكوفيون قالوا : إمنا قلنا إنه ال جيوز فيه اجلزم ، وذلك جواب الشرط إمنا كان 

�اورته فعل الشرط فإذا فارقه بتقدمي االسم بطلت ا�اورة املوجبة للجزم ، فبطل اجلزم إذا 

  بطل اجلزم وجب فيه الرفع. 

ون فاحتجوا بأ، قالوا إمنا قلنا جيوز ذلك ألنه جيب أن يقدر فيه فعل كما وأما البصري

وجب التقدير مع تقدمي االسم على فعل الشرط ، ألن حرف الشرط يعمل فيهما ، على ما 

بينا، فكما وجب التقدير مع تقدميه على فعل الشرط فكذلك مع تقدميه على جواب الشرط  

  .  ١٢٠وال فرق بينهما

نباري يف كلمة الكوفيني : أما قوهلم"إمنا قلنا إنه ال جيوز فيه اجلزم ألن اجلزم يف وقال ابن األ

جواب الشرط إمنا كان �اورته فعل الشرط فإذا فارقه بتقدمي االسم وجب أن يبطل اجلزم قلنا 

قد ذكرنا بطالن كون ا�اورة موجبة للجزم يف موضعه وبينا فساده مبا يغين عن اإلعادة ، 

دل على فساد ما ذهب إليه الفراء من منع جواز تقدمي املنصوب قول طفيل من والذي ي

  [الطويل] : 

  ١٢١وللجيل أيام فمن يصطرب هلا       ويعرف هلا أيامها اخلري تعقب

فنصب "اخلري بـ "تعقب" وتقديره تعقبه اخلري " و "تعقبه " جمرور إمنا كسرت الباء ألن 

  �رور دون املرفوع واملنصوب لوجهني:القصيدة جمرورة وإمنا كان هذا يف ا

إن اجلزم يف األفعال نظري اجلر يف األمساء فلما وجب حتريكه حركوه حركة  الوجه األول:

  النظري . 

أن الرفع والنصب يدخالن هذا الفعل وال يدخله اجلر فلو حركوه بالضم أو  والوجه الثاني:

لكسر ، فإنه ليس فيه لبس وقال ابن الفتح اللتبست حركة اإلعراب حبركة البناء خبالف ا

األنبار والذي يدل على فساد ما ذهب إليه الفراء من امتناع جواز تقدمي املنصوب أنا أمجعنا 

                                     
   ١٤٠ – ١٣٩/ ٢المصدر السابق،   ١٢٠
   ٩/٤٤، خزانة األدب  ٣٥٠دیوان طفیل الغنوي ، ص   ١٢١
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على أن املنصوب فضلة يف اجلملة ، خبالف املرفوع، فينبغي أن ال يعتد بتقدميه كتقدمي املرفوع 

 .  

ط على أداء الشرط. ذهب واختلفوا أيضا يف تقدم االسم املنصوب جبواب الشر 

الكوفيون إىل جواز تقدمي املفعول باجلزاء على حرف الشرط مثل "زيدا إن يقم أقم" واختلفوا 

  يف جواز نصبه بالشرط: 

  فأجازه الكسائي ومل جيزه الفراء . 

أما الكوفيون فقالوأ إمنا قلنا أنه جيوز تقدمي املفعول باجلزاء على حرف الشرط ألن 

ء أن يكون مقدما على إن كقولك اضرب إن تضرب ، وكان ينبغي أن يكون األصل يف اجلزا

. وذهب ا وإن كان من حقه أن يكون مرفوعامرفوعا إال أنه ملا أخر اجنزم باجلوار على ما بين

البصريون إىل أنه ال جيوز أن ينصب بالشرط وال باجلزاء قال البصريون إمنا قلنا إنه ال جيوز 

زاء على حرف الشرط ، ألن الشرط مبنزلة االستفهام له صدر تقدمي معمول الشرط واجل

الكالم فكما ال جيوز أن يعمل ما بعد االستفهام فيما قبله فكذلك الشرط ، أترى إنه ال 

جيوز أن يقال : "زيد اضربت" والذي يدل على ذلك إن بني االستفهام وبني الشرط من 

ضربت زيدا " كنت طالبا ملا مل يستقر عندك املشا�ة ما ال خفاء به أال ترى أنك إذا قلت "

ت ن كالما معقودًا على الشك فإذا اشتق، كما أنك إذا قلت "إن تضرْب زيدًا اضرب " كا

املشا�ة بينهما من هذا الوجه ، فينبغي أن حيمل أحدمها على اآلخر، فكما ال جيوز أن 

  . ١٢٢يتقدم ما بعد االستفهام عليه فكذلك الشرط 

اري على كلمات الكوفيني : أما قوهلم : أن األصل يف اجلزاء أن يكون وقد رد  األنب

مقدما على الشرط قلنا ال نسلم، بل مرتبة اجلزاء بعد مرتبة الشرط ، ألن الشرط سبب يف 

اجلزاء واجلزاء مسببة وحمال أن يكون املسبب مقدما على السبب أال ترى أنك ال تقول " إن 

تعطين أشكرك" الستحالة أن يتقدم املسبب على السبب ، أشكرك تعطين " وأنت تريد "إن 

وإذا ثبت أن مرتبة اجلزاء أن تكون بعد الشرط ، وجب أن تكون مرتبة معمول  كذلك ألن 

  املعمول تابع للعامل، وأما قول الشاعر: 

                                     
   ١٤٤- ٢/١٤٠اإلنصاف ، لألنباري،   ١٢٢
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  *إنه إن يصرع أخوك تصرع*

ضرورة الشعر  فال حجة هلم فيه ألنه إمنا نوى به التقدمي وجعله خربا لـ "إن" ألجل

  وما جاء لضرورة الشعر وإقامة الوزن أو قافية فال حجة فيه. 

فال نسلم أنه رفعه ألن النية به التقدمي وإمنا رفعه ألن فعل الشرط ماض وفعل الشرط 

إذا كان ماضيا حنو "إن قمت أقوم" فإنه جيوز أن يبقى على رفعه ، ألنه ملا مل يظهر اجلزم يف 

على  أحواله هو الرفع هو وإن كان مرفوعا يف اللفظ فهو جمزوم يف  فعل الشرط ترك اجلواب

" وحذف جواب الشرط كثريا يف اللغة العربية إذا كان يف ناملعىن ، كقوله "ليغفر اهللا لفال

الكالم ما يدل على حذفه ، كقوله "أنت ظامل إن فعلت كذا" أي إن فعلت كذا ظلمت، 

، والشواهد على حذف جواب الشرط يف عليه ت" لداللة قوله "أنت ظامل "فحذف "ظلم

    ١٢٣كالمهم للداللة عليه أكثر من أن ختص. 

وقول أيب بكر الصديق لعمر يف مجع القرآن الكرمي "كيف أفعل شيئا مل يفعله رسول 

  . ١٢٤اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال عمر هو واهللا خري."

  اختالف العلماء يف جزم أداة كيف . 

أن "كيف"جيزم �ا كما جيزم بـ "مىت ما" و "أينما" وشبههما من   ذهب الكوفيون إىل

كلمات ا�ازاة استدل الكوفيون بقوهلم إمنا قلنا جيوز اجلزم �ا أل�ا مشا�ة لكلمات اجلزم يف 

االستفهام أال ترى أن "كيف" سؤال عن احلال كما أن "أين " سؤال عن املكان و"مىت" 

ن كلمات اجلزم وألن معناها كمعىن كلمات اجلزم ، أال ترى سؤال عن الزمان إىل غري ذلك م

لوقلت "كيفما تكن أكن" مبعىن "يف حال تكن أكن" وكما أن معىن "أينما تكن أكن " يف 

خمرجها خمرج  أي مكان تكن أكن " ومعىن "مىت ما تكن أكن " وهلذا قال اخلليل بن أمحد

رج جواب الشرط وإن مل يقل أ�ا من حروف الشرط قلما أشبهت اجلزاء أي خمرجها خم

"كيف" ما جيازى به يف االستفهام ومعىن ا�ازاة وجب أن جيازى �ا كما جيازى بغريها من  

  كلمات ا�ازاة. 

                                     
   ١٤٦-١٤٤/ ٢اإلنصاف، لألنباري،    ١٢٣
  عن زید بن ثابت ... رواه البخاري  ٤٦٧٩حدیث  ٢باب  ٣/٢٣٧البخاري  ١٢٤
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ذهب البصريون إىل أنه ال جيوز اجلزم بـ "كيف" واستدلوا بقوهلم : إمنا قلنا مل جيز 

قق �ا ألنك إذا قلت : "كيف تكن أكن " فقد ضمنت له أن تكون اجلزم �ا أل�ا ال تتح

على أحواله كلها وذلك متعذر ألنا نقول هذا يلزمكم  يف جتويز كم "كيف تكون أكون" 

ألن ظاهر هذا يقتضي ما منعتموه فكان ينبغي أن ال جيوز فلما أجزمتوه دل على فساد ما 

   ١٢٥ذهب إليه الكوفيون

ملا كان ميكن السقيم أن جيعل نفسه صحيحا وال الضعيف أن جيعل نفسه قويا فأما 

"مىت ما " و "أينما " فأنه تتحقق ا�ازاة �ما  ، أال ترى أنك إذا قلت  "أينما تكن أكن " 

فقد ضمنت له مىت كان يف بعض األماكن أن تكون أيضا يف ذلك املكان، وال يتعذر ، 

هب أذهب " ضمنت له أي زمان ذهب أن تذهب معه وهذا أيضا وكذلك إذا قلت "مىت تذ

غري متعذر خبالف كيف فإنه يتعذر أن يكون ا�ازاة على مجيع أحوال ا�ازي وصفا�ا كلها 

لكثر�ا وتنوعها، و أما قوهلم "إن هذا يلزمكم يف جتويزكم "كيف تكون أكون" بالرفع ألن 

ا أنا إذ رفعنا الفعل بعد كيف فإمنا نقدر أن هذا ظاهر هذا يقتضي ما منعتموه" الفرق بينهم

الكالم قد خرج عن حال حتميلها ا�ازى فانصرف اللفظ إليها ، فلذلك صح الكالم ومل 

يكن هذا التقدير يف اجلزم �ا على ا�ازاة ألن األصل يف اجلزاء أن ال يكون معلوما ألن 

قمت" فوقت القيام غري معلوم فلما   األصل يف اجلزاء أن يكون بـ "إن" إذا قلت "إن قمت

كان االصل يف اجلزاء أن يكون غري معلوم بطل أن تقدر كيف يف اجلزاء واقعة على حال 

معلومة أل�ا خترج من اإل�ام وتباين أصل كلمات اجلزاء فلذلك مل جيز اجلزم �ا على تقدير 

ة بـ "كيف" خالف "مىت حال معلومة ما يبدو أقرب إىل الصواب قول البصريني عدم ا�ازا

ما " و "أينما" وكل الظروف الدالة على املكان والزمان ألنه يساوي فيها با�ازاة ولكن 

"كيف" يدل على احلال أي هي ظرف يسأل �ا عن احلال  واألصل يف احلال أن تكون 

لقائل نكرة متنقلة وال تساوي فيها الناس كما ضرب األنباري أمثلة باملرض والصحة ال ميكن ل

الصحيح أن جيعل نفسه مريضاً وكذلك املريض ال يستطيع أن جيعل نفسه صحيحاً بينما بعد 

الظرف ميكن أن جياب بنكرة أم املعرفة ،ويف صحيح البخاري ندر ا�ازاة بكيف وكاد أن 

                                     
   ١٥٧لألنباري، / ٢اإلنصاف،   ١٢٥
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تنعدم ألجل هذا يرى الطالب ما ذهب إليه البصريون وأيدهم األنباري أقرب إىل 

  .   ١٢٦الصواب

  بصريون : إمنا قلنا ال جيوز اجلزم �ا لثالثة أوجه: قال ال

أ�ا نقصت عن سائر أخوا�ا ، ألن جوا�ا ال يكون إال نكرة أل�ا سؤال عن احلال  أحدها:

واحلال ال يكون إال نكرة وسائر أخوا�ا تارة جتاب باملعرفة وتارة جتاب بالنكرة فلما قصرت 

  اضيع نظائرها من ا�ازاة. عن أحد األمرين ضعفت من تصريفها يف مو 

: أن األصل يف اجلزاء أن يكون باحلرف إال أن يضطر إىل استعمال األمساء ،  والوجه الثاني

وال ضرورة ها هنا تلجئ إىل ا�ازاة �ا ، ألنا وجدنا "أيا" تغين عنها أال ترى أن القائل إذا 

كن" غري أن هذا الوجه قال "يف أي حال تكن أكن: فهو يف املعىن مبنزلة "كيف تكن أ

ضعيف ألن "أيا" كما تتضمن األحوال تتضمن الزمان واملكان وغري ذلك فكان ينبغي أن 

يستغىن �ا عن "مىت" ، ما" و "أينما" وغريمها من كلمات ا�ازاة فلما مل يستغنوا �ا عنها 

  دل على ضعف هذا التعليل . 

ال جيوز اإلخبار عنها ، وال يعود إليها ضمري ، كما إمنا مل جيز ا�ازاة �ا أل�ا  الوجه الثالث:

يكون ذلك من "من" و "ما" و"أي" فلما قصرت يف ذلك عن نظائرها ضعفت عن تصريفها 

  يف مواضع نظائرها من ا�ازاة. 

وذهب األنباري يف قوله عن كلمات الكوفيني أ�ا اشتبهت كلمات ا�ازات يف 

ات ا�ازاة" قال ابن األنباري : ال تسلم أن معناها  االستفهام ، وأن معناها كمعىن كلم

كمعىن كلمات ا�ازاة ، وذلك كان معناه على أي حال تكون أكون ، فقد ضمنت له أن 

تكون على أحواله وصفاته كلها وأحوال الشخص كثرية يتعذر أن يكون ا�ازى �ا عليها  

ل رمبا كان كثري من األحوال ال يدخل كلها، ألنه يتعذر أن يتفق شيئان يف مجيع أحواهلما ، ب

                                     
   ٤٦٠ – ٤٥٩/  ٢المصدر السابق،   ١٢٦
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حتت اإلمكان كالصحة والسقم والقوة والضعف إىل غري ذلك، فإن أحدمها لو كان سقيما 

  ١٢٧واآلخر صحيحا أو ضعيفا واآلخر قويا

اتفق العلماء أن "ملا" و "مل" يف أن كًال منهما حرف نفي وجزم وقلب وخيتلفان فيما 

 يلي: 

حة دخول أداة الشرط عليهما قالوا : يصح دخول أداة الشرط اختلف العلماء يف ص أوال:

على "مل" وال يصح دخوهلا على "ملا" ألن بعضهم يعدون "ملا " من أدوات الشرط 

واستشهدوابإدخال أداة الشرط على لو ، بقوله تعاىل: (فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 

   ١٢٨اليت وقودها الناس واحلجارة أعدت للكافرين)

أن النفي بـ (مل) يكون الفعل فيها قد انتهى وانقطع قبل الكالم، وجيوز أن يكون  والثاني:

مستمرًا متصال بزمن املتكلم ، أما "ملا" فيجب امتداد الزمن املنفي �ا إىل زمن احلال أي 

ه جيب أن يكون الفعل املنفي �ما يف الزمن املاضي والزمن احلايل أيضا كما قال صلى اهللا علي

  وسلم "فو اهللا ملا تنقلبون به خري مما ينقلبوا به" . 

  كما تقول أيضا "عزمت على السفر وملا أسافر"أي وملا أسر يف زمن املاضي وال يف احلال. 

إن "ملا" تفيد توقع ثبوت املنفي �ا يف املستقبل غالبا كما رأينا يف املثال يفيد نفي  والثالث:

سفرك يف الزمن املاضي والزمن احلايل ولكن املتوقع واملنتظر أن تسافر وهذا خبالف "مل" 

وكذلك يف احلديث ينفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لألنصار يف احلال ويف املستقبل أ�م 

ون ألن هؤالء احلديث العهد باإلسالم الذي قسم هلم الغنيمة يذهبون باألغنام الراحب

  واألنصار يذهبون باهللا والرسول من الرابح منهما األنصار يف احلال واملستقبل. 

وكما ذهب الزخمشري يف تفسريه الكشاف أن ملا " تفيد املستقبل واستشهد بقوله 

ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم )  تعاىل (قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا

  قال وما يف "ملا " من معىن التوقع دال على أن هؤالء قد آمنوا فيما بعد. 

                                     
١٢٧

   ٢٠٥ذ/١، مغني اللبیب  ١٥٩اإلنصاف، لألنباري، /  
  

   ٢٤البقرة:  ١٢٨
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أن منفي "ملا " ال يكون إال قريباً من الزمن احلايل وال يشرتط ذلك يف "مل مثال تقول  الرابع:

  "مل يكن زيد مقيماً عندنا يف املاضي" . 

ن "ملا "يصح حذف املضارع ا�زوم �ا لداللة السياق مثال "عزمت على السفر أ الخامس:

وملا" أي وملا أسافر أما "مل" فال يصح حذف املضارع ا�زوم �ا وإن جاء شاذا وقليل يف 

  ضرورة الشعر. 

وهذا معروف يف ضرورة الشعر ما يسمى الزحافات والعلل وكما مسوه احلشو  

الساكن أو تنوين املمنوع من الصرف أو إعراب املبين ويف مثل هذه كتسكني احملرك أو حترك 

  احلاالت ال تكون قاعدة إمنا هي أخطاء مساها الشعراء ضرورات شعرية. 

القول أن "ملا ، ومل" كالمها من جوازم املضارع أو من أدوات الشرط اليت جتزم  خالص

في بـ "مل يكون قبل الكالم أي قد فعل املضارع وتفيد دخوهلما على املضارع النفي ولكن الن

انتهت قبل احلكاية ولكن "ملا" النفي �ا تكون يف احلال وتستمر حىت املستقبل أي النفي 

بـ"ملا" يكون يف صناعة الكالم وتستمر حىت بعد الكالم وميكن أن حيذف الفعل مع "ملا" وال 

  ميكن حذفها مع مل. 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  المبحث الثالث

  اجتماع القسم و الشرط بأسماء و أفعال فيها معاني القسم

أمثلة من اجتماع القسم والشرط باألمساء اليت فيها معىن القسم وأدوات الشرط 

   ١٢٩اجلازمة: 

  ورد يف صحيح البخاي مثاين مرات

ولئن" و"من" وقد جيتمع القسموالشرط بأمساء وأفعال فيها  –اسم "أمين" وأدوات الشرط "ان 

  معاين القسم. 

   ١٣٠"وأمي اهللا لئن أعطيته ال خيلص إليهم أبدا حىت تبلغ نفس" - ١

 وقول صلى اهللا عليه و سلم: 

   ١٣١"وأمي اهللا إن كان خلليقا لإلمارة... " - ٢

  ١٣٢""وأمي اهللا إن كان ملن أحب الناس إيل - ٣

وقد جيتمع القسم والشرط باألمساء اليت فيها معىن القسم كما نرى يف هذه األمثلة ويف 

هذه احلالة تكون فعل القسم وفاعله تتكون اجلملة الفعلية اإلنشائية اليت هي (مجلة القسم) 

  وتسمى أنواع هذا القسم (قسماً خربياً) أو غري استعطايف. 

  ومن أنواع هذا القسم "القسم أمين أو أمي وقيل حتذف وتكون "م" . 

و"أمين" املختص بالقسم اسم ال حرف خالفا للزجاج والرماين الذين يريان أن "أمين" 

املختص بالقسم حرف و"أمين" مفرد مشتق من اليمن والربكة ومهزته مهزة الوصل عند 

زته مهزة القطع ال جيمع ميني ومهزته مهزة قطع اجلمهور خالف الكوفيني الذين ذهبوا إىل أن مه

خالفا للكوفيني ويرده جواز كسر مهزته وفتح ميمه ال جيوز ذلك يف مجع حنو أفلس وأكلب 

                                     
١٢٩

  . ١٨٠الوافي في شرح اآلجرومیة لعبد الحمید بن خالد، ص،   
١٣٠

  عن علي بن حسین ... رواه البخاري  ٣١١٠حدیث  ٤باب  –كتاب  ٥٧ -  ٢/٢٦٢صحیح البخاري  
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  عن عبد هللا بن عمر ... رواه البخاري  – ٣٧٣٠حدیث   ١٧باب   –كتاب  – ٦٢ -  ٤٣٨/ ٢صحیح البخاري ،  ١٣٢
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... "ألمين اهللا ما ندري " فحذف اللفظ يف الدرج ويلزم الرفع باالبتداء وحذف اخلرب إضافته 

رف القسم والبن مالك يف جواز إضافته إىل اسم اهللا خالفا البن درستوية ذهب إىل جره حب

     ١٣٣غلى الكعبة والكاف وجوز ابن عصفور كونه خرباً  حمذوفاً أي قسمي أمين اهللا.

  وقد اختلف العلماء يف "أمين" هل هو مفرد أو مجع ؟ 

ذهب الكوفيون إىل أن "أمين اهللا" يف القسم مجع ميني ، واحتج الكوفيون بأن الدليل على 

وزن أفعل ، وهو وزن خيتص به اجلمع ، وال يكون يف املفرد يدل عليه أن مجعه أنه على 

التقدير يف قوله "أمين اهللا " على أينمن اهللا ، أي إميان اهللا على فيما أقسم به وهم يقولون يف 

مجع اليمني "أمين" واألصل يف مهزة أمين ان تكون مهزة قطع ، ألنه مجع إال أ�ا وصلت لكثرة 

يت فتحتها على ما كانت عليه يف األصل وقال الكوفيون ولو كانت على ما االستعمال وبق

زعمه البصريون يف أن أصل مهزته مهزة وصل لكان ينبغي أن تكون مكسورة على حركتها يف 

أصل ، والذي يدل على أ�ا ليست مهزة وصل أ�ا ثبت يف قوهلم "أم اهللا ألفعلن " فتدخل 

  لو كانت مهزة وصل لوجب أن حتذف لتحرك ما بعدها. اهلمزة على امليم وهي متحركة، و 

أما البصريون فقد قالوا إن "ميني ليس جبمع وإنه اسم مفرد مشتق من اليمن " فاحتجوا 

بقوهلم: إمنا قلنا إنه مفرد وليس  جبمع ميني ألنه لو كان مجع ميني تكون مهزته مهزة قطع فلما 

ون مهزته مهزة وصل دل على أنه ليس وجب أن تكون مهزته ليست مهزة قطع وجب أن تك

  جبمع ميني وقول الشاعر : 

  فريق ليمن اهللا ما ندري* *وقال

ويدل على أ�م قالوا يف أمين اهللا "م اهللا" ولو كان مجعا ملا جاز حذف مجيع احلروف 

  إال حرفاً واحداً ، إذ ال نظري له يف كالمهم فدل على أنه ليس جبمع فوجب أن يكون مفرداً. 

األنباري على الكوفيني فقال أما قوهلم "إنه مجع ميني بدليل أنه على وزن أفعل رد 

وأفعل وزن خيتص به اجلمع ، وال يكون يف املفرد" قلنا : ال نسلم ، بل قد جاء ذلك يف الفرد 

                                     
  دار السالم ، القاھرة ، انظر البحث فصل القسم .  ٢٠٠٤،  ١ط ١٣٩ – ١٣٨،  ١مغني اللبیب البن ھشام ،ج ١٣٣
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، فإ�م قالو: رصاصي أنك وهو اخلالص وقالو: " أسنة "  اسم وضع وكمة ، و"أشد" على 

   .١٣٤الصحيح وهو منتهى

وقوهلم "األصل يف اهلمزة أن تكون مهزة قطع ألنه مجع ميني قلنا لو كانت اهلمزة فيه 

مهزة قطع ملا جاز فيه كسر اهلمزة فقيل "أمين اهللا" ألزما جاء من اجلمع على وزن أفعل ال 

  جيوز فيه كسر اهلمزة فلما جاز ها هنا باإلمجاع كسر اهلمزة دل على أ�ا ليس مهزة قطع: 

ني اهللا" ورفعه فالرفع على أن التقدير قسمي ميني اهللا والنصب قال ينصب "مي

الفارسي ملا حذف احلروف وصل إليه فعل القسم املضمر فنصبه ، وأجاز ابن خروف وتبعه 

ابن عصفور أن ينصب أمين اهللا بفعل مضمر يصل بنفسه والتقدير ألزم نفسي ميني اهللا ، وإذا 

ألفعلن فيجوز عند ابن خروف أن يكون األصل الزم  نصب لفظ اجلاللة "اهللا مثل واهللا

نفسي ميني اهللا فحذف ميني وأقيم املضاف إليه مقامه واألحسن عند أيب حيان يف نصب 

ميني ونظائره أن ينصب بفعٍل متعٍد إىل واحد فيكون التقدير، وألزم ميني اهللا أن يكون التقدير 

ىل اللفظ بنفسه فنصبه إذا كان املقسم به أحلف باهللا فلما حذفا معا وصل الفعل احملذوف إ

لفظ اجلاللة "اهللا " جاز جره قال ابن مالك �مزة مفتوحة تليها ألف حنو "اهللا" جاز جره ، 

  قال ابن مالك �مزة مفتوحة تليها ألف حنو "اهللا" .

ذهب اجلمهور أن "أمين اهللا " يف القسم ملتزم فيه الرفع على االبتداء وقالوا إن العرب 

  قد استعملوه هكذا وخربه واجب احلذف. 

  إال أن ابن درستويه قال أنه جيوز أن جير "بواو " القسم قال ما عدا الباء والواو،

 فتقول: وأمين اهللا وميني اهللا" و التاء أمساء يقسم �ا ، وتدخل عليها الواو إال من ريب وأم اهللا

وال تدخل على من ريب وال على من ريب وال أم اهللا إمنا هي أمين حذفت منه اهلمزة والياء 

فأشبهت حروف املعاين حذفت فال تدخل عليها الواو وقد يضاف إىل الكعبة والكاف مثل 

الزبري "ال ميينك لئن  "أمين الكعبة" ويف احلديث "وأمي الذي نفسي بيده" ويف كالم عروة بن

  ابتليت لقد عافيته ولئن أخذت لقد بقيت" . 

                                     
   ٤٠٩ – ٤٠٥/ ١اإلنصاف: لألنباري،  ١٣٤
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وقد ذهب الفراء أ�ا ال تضاف إال إىل اهللا أو الكعبة وذهب الكسائي إىل إضافتها مطلقا يف 

القسم أقرب إىل الصواب أن أمين ليس اسم مجع كما قال الكوفيون إمنا هو اسم مفرد للقسم 

وصل يف االمساء ال يتجاوز عشرة أو اثنا عشر معروفة عند ومهزته مهزة القطع ومهزة ال

  ١٣٥النحاة.

  

  أمثلة وردت في صحيح البخاري: 

  اجتماع القسم والشرط بأيمن وأدوات الشرط غير الجازمة : 

  "لو" و "لوال" ، و"الالم" و"ال" 

  وقوله صلى اهللا  عليه وسلم يف الشفاعة: 

   ١٣٦لقطعت يدها""وامي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت  - ١

 ويف رواية : 

  ١٣٧"وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدها" - ٢

 ومن األمثلة: بـ "لوال" 

  قول أيب سفيان يف حديث هرقل: 

   ١٣٨"وامي اهللا لوال أن يؤثر علي الكذب لكذبت" - ٣

 ويف حديث صفوان: 

   ١٣٩"وامي اهللا لوددت أ�ا قد ذهبت ومل أقم" - ٤

 ١٤٠ما وأشرب شرابا حىت اذكر ما قلت لرسول اهللا""وامي اهللا ال أطعم طع - ٥

                                     
  .٤٨٠، ص   ٥االرتشاف، ألبي حیان،  ج ١٣٥
١٣٦

  اري عن عائشة ... رواه البخ ٣٤٧٥حدیث  ٥٤باب  ٦٠كتاب  ٣٧٩/ ٢صحیح البخاري ،  ط  دار المنار،  
١٣٧

  عن عائشة ... رواه البخاري  ٧٦٨٨حدیث  ١٢باب   ٨٦كتاب  ٢٩٥/ ٤صحیح لبخاري  
  عن ابن عباس ... رواه البخاري  ٤٥٥٣منھ آیات محكمات حدیث  ١باب  ٦٩٩/ ٤صحیح البخاري  ١٣٨
  عن عمران رواه البخاري  ٧٤١٨حدیث  ٢٢كتاب باب  ٦٧ ٤٤٦/ ٤صحیح البخاري  ١٣٩
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  وقد جيتمع القسم والشرط بأمساء فيها معاين القسم: 

  أمثلة من صحيح البخاري: 

  دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر : 

  ١٤١"اللهم أنشد عهدك ووعدك اللهم إن شئت مل تعبد"  - ١

 ١٤٢"عاهدت اهللا إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه" - ٢

  ١٤٣"أنشدكم باهللا من مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الوشم" - ٣

 "لعمر اهللا ال تقتله وال تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت"  - ٤

 "لعمر اهللا لنقتله فإنك منافق"  - ٥

 وقول ابن زبري : 

  "أنشدكما باهللا ملا ادخلتماين على عائشة فإ�ا ال حيل هلا أن تنذر "  - ٦

 كنت تسمع صويت ملا جئت فخرجت فقلت.." "أقسمت عليك إن   - ٧

 إذا اجتمع القسم والشرط بأفعال فيها معاين القسم وأدوات الشرط .

ذهب العلما أن حرف القسم وجمروره يتعلقان معا بالعامل "أحلف" أو "أقسم" أو حنوما من  

  كل فعل يستعمل يف القسم. 

: مجلة القسم مثل عاهدت اهللايت هي ومن فعل القسم وفاعله تكون مجلة إنشائية : ال

الفعل عاهد والضمري "التاء" الذي يف حمل رفع الفاعل أي هي مجلة إنشائية وقالوا ال بد أن 

تكون يف مثل هذه العبارة اجلملة الفعلية سواء ذكر الفعل أم حذف لكن ليس من الالزم أن 

ألفاظ أخرى يسمو�ا: يكون الفعل "صرحيا" يف داللته على القسم كاألفعال السابقة فهناك 

  "ألفاظ القسم غري الصريح".  

                                                                                                       
١٤٠

  عن ابي موسى ... رواه البخاري  ٤٢٣٠حدیث  ٣٩كتاب باب  ٦٤ ١٢٠/ ٤صحیح البخاري  
١٤١

    ٥٨ ٣/٢٤٤صحیح البخاري  
   ١٥٤- ٤١- ٤/١١٦صحیح البخاري  ١٤٢
   ١٠٠/ ٣صحیح البخاري  ١٤٣



١٠١ 
 

وهو الذي ال يعرف منه مبجرد مساعه أن الناطق به حالف ، بل ال بد معه قرينة ومن أمثلة 

إخل فلما كانت هذه األفعال ال تتعدى بأنفسها جاءوا حبرف  –علم  –هذه األفعال شهد 

ف به كما قال اخلليل استاذ سيبويه إمنا اجلرف اجلر وهو الباء إليصال معىن احللف إلىاحمللو 

جتيء �ذه احلروف النك تضيف حلفك غلى احمللوف به كما تضيف مررت بالباء إىل زيد 

    ١٤٤أي يقول اخلليل أن أحلف باهللا وأقسم باهللا على تقدير مررت بزيد جار وجمرور.

مبتدأ والالم  أما اجلملة االمسية مثل "لعمرك ولعمر ابيك" و"لعمر اهللا " فـ "عمر " 

فيه الم االبتداء واخلرب حمذوف ، وتقديره قسمي أو حلفي وحذفوه لطول الكالم باملقسم 

  عليه ولزم حذف اخلرب والغرض من هذه األفعال واألمساء. 

هو التوكيد فاجلملة املؤكد �ا هي القسم يشتمل على ثالثة أشياءمجلة مؤكد ومجلة 

ىل هي "أقسم" و"أحلف" وحنومها من "أشهد" و"علم" مؤكدة ، واسم مقسم به فاجلملة األو 

وهي اجلملة املؤكدة وكذلك "لعمرك اهللا" و"أمين اهللا" واجلملةاملؤكدة هي الثانية املقسم عليها. 

  فإن كان فعالً عليه القسم حنو احلف باهللا لتنطلقن" . 

رف أجاز بعض البصريني تابعًا للكوفيني اجلر يف كل اسم يقسم به إذا حذف احل

وحكى اجلرمي أن من العرب من يضمر حرف اجلر مع كل قسم وذهب األخفش أن اجلر 

بالعوض نفسه، وهو اختيار ابن عصور وابن ايب ربيع ومذهب غريه أنه باحلرف واحملذوف 

الذي صار هذا عوضًا عنه وهو اختيار ابن مالك تابعًا ملذهب الكوفيني ويف ذلك فإن 

يتعني للقسم وجب حذف اخلرب واملتعني هو لعمرك، وأمين مل ابتدائي يف اجلملة االمسية 

يستعمال مقرونني بالالم إال يف القسم والتقدير لعمرك ما أقسم به هذه الالم الم االبتداء قبل 

وليس الم قسم حمذوف قيل ألن القسم ال يدخل على القسم وعمر اهللا، وعهد اهللا وميني 

  اهللا. 

حذف اخلرب تقول : عاهدت اهللا وميني اهللا تلزمين وإن كان غري متعني للقسم جاز 

فيجوز حذف على ويلزمين وقد نص سيبويه وحكى على عهد اهللا ألفعلن فأظهر اخلرب خالفا 

ملن انكر إظهاره من املتأخرين ، وحكاية سيبويه ترد عليه وإذا كان احملذوف منه الالم عمر 

                                     
   ٢٤٥/ ٥شرح المفصل، لزمخشري،   ١٤٤
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أنشده ابن  –باء عليه قال الشاعر جاز ضم عينه فتقول عمر اهللا ألفعلن كذا ودخول ال

  : - مالك 

  ١٤٥رقى بعمركم ال �جرينا  

وقال الفقهاء لو قال "أقسم " أو "أحلف" أو "أشهد" مث حنث وجبت عليه الكفارة 

ك قال ، ألنه يصرف إىل معىن أقسم باهللا وحنو يلتزم املسلم إذا حلف أن حيلف باهللا لذل

يحلف باهللا أو فليصمت" ومن ذلك حذف اخلرب : "من كان حالفا فلصلى اهللا عليه وسلم

من اجلملة االبتدائية حنو "لعمرك" و"ليمينك" و"أمانة اهللا" فهذه كلها مبتدآت حمذوفة 

  . ١٤٦األخبار ختفيفاً لطول الكالم باجلواب واملراد لعمرك ما أقسم به

  إذا اجتمع الشرط والقسم بعد مبتدأ يجوز : 

أن حتسب الرتكيب الشرطي للمبتدأ فيكون اجلواب له دون النظر إىل األسبق كما   -  أ

  وقع املثال يف احلديث "إين واهللا لو جلست عند غريك" 

ويكون جبزم الفعل الشرطي واجلواب تقول : "أنت واهللا إن تذاكر تنجح" جبزم الفعلني 

ملة القسمية تكون اعرتاضية ويكون خرب املبتدأ "أنت" الرتكيب الشرطي يف املوضعني، واجل

 للتوكيد ال حمل هلا من اإلعراب. 

وميكن أن حتسب القسم إذا تقدم على الشرط خربًا للمبتدأ فتجعل اجلواب له   - ب

مثل: "أنت واهللا إن تذاكر لتنجحن" تالحظ يف املثال أن فعل الشرط فعل ماض 

ملة القسمية يف هذا الرتكيب ، وعندئٍذ ال بد من تقدير خرب حمذوف ، ألن اجل

ال تصح خرباً على رأي اجلمهور والتقدير أنت مقول لك واهللا ولذلك هذا الراي 

  ضعيف عند بعض العلماء. 

                                     
  . ٤١ص:  ٢سیوطي ج، و الھمع لل٤٧٩، ص:  ٥الشاعر الذي أنشد مجھول. و قد ورد البیت في االرتشاف ألبي حیان ، ج   ١٤٥
١٤٦

، صحیح  ١٦٥ -٤، وصحیح البخاري،  ٤٧٧، و ارتشاف الضرب، ألبي حیان ، /  ٢٥٠-٢٤٦، لزمخشري / ٥شرح المفصل  
  ) ١٦٤٦مسلم رقم (
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وميكن أن حتسب مجلة اجلواب خربا للمبتدأ فيكون القسم والشرط غري عاملني   - ج

فيها برفع فعل اجلواب املضارع (تنجح) على أن اجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب 

 أ .املبتد

 وإذا حترك القسم بعد املبتدأ جيوز لك: 

أن حتسب القسم يف صدر اجلملة القسمية يف حمل جزم جواب الشرط ويكون خرب  -

 املبتدأ الرتكيب الشرطي فتقول: "أنت إن تذاكر فو اهللا لتنجحن". 

وأن يكون القسم اعرتاضيًا فيكون اجلواب للشرط ويكون الرتكيب الشرطي خربا  -

إن تذاكر واهللا تنجح" ويف مثل هذا ال يقرتن القسم بالفاء ، لئال للمبتدأ "أنت 

يدخل يف مجلة جواب الشرط وكما جيوز يف مثل هذا الرتكيب جزم فعل اجلواب ورفعه 

ألن فعل الشرط ماٍض وتكون مجلة القسم يف املوضعني اعرتاضية للتوكيد ال حمل هلا 

ا كان القسم يف �اية الرتكيب جتعل من اإلعراب والرتكيب الشرطي خربًا للمبتدأ وإذ

اجلواب للشرط ويكون الرتكيب الشرطي خربًا للمبتدأ فتقول : أنت إن تذاكر تنجح 

واهللا ، وأنت إن ذاكرت تنجح واهللا، وتكون مجلة القسم للتوكيد اعرتاضية "إن تذاكر 

  ١٤٧تنجح واهللا".

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

                                     
   ٤٦٢ ٥/٤٦١النحو العربي، إبراھیم بركات،   ١٤٧
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  المبحث الرابع

  ماجاءت على قاعدة الجواب للشرط تقدم القسم أو تأخر  

  وقول سهيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صلح احلديبية : 

  ( و اهللا لو نعلم أنك رسول اهللا )

  ورد يف صحيح البخاري ثالثة عشر مرات 

وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خطبة الكسوف بعد الصالة "واهللا لو  - ١

  . ١٤٨علم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا"تعلمون ما أ

  ١٤٩وقول أيب بكر الصديق:"واهللا لو منعوين عناقا يؤدو�ا إىل رسول اهللا لقاتلتهم" - ٢

وقول عمر بن اخلطاب البن عباس عندما كان على فراش املوت :"واهللا لو أن يل  - ٣

 .   ١٥٠طالع االرض ذهباً ألفتديت من عذاب اهللا قبل أن أراع"

لرسول اهللا يف قصة ختلفه عن الغزوة : "إين واهللا لو وقول كعب بن مالك  - ٤

  ١٥١جلست عند غريك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر"

وقول زيد بن ثابت حيث كلفه أبو بكر الصديق جبمع القرآن قال زيد "فو اهللا لو   - ٥

  ١٥٢كلفوين نقل جبل من اجلبال ما كان أثقل علي"

 الزوجة حديث حترمي نكاح األختني و بنت  - ٦

بأختها  ته أم املؤمنني أم حبيبة أن يتزوجقوله صلى اهللا عليه وسلم عندما سأل

أل�ا مسعت أن الرسل يريد نكاح بنت أم سلمة أم املؤمنني قال صلى اهللا عليه 

                                     
  ٢٧٣٣ – ٢٧٣١حدیث  ١٥باب  –رواه البخاري كتاب الشروط والجھاد  –عن عروة بن الزبیر عن مروان  ١٤٨
١٤٩

  رواه البخاري ١٠٤٤رقم  ٢) باب ١٦كتاب الكسوف ( ٦٦- ٢/٥٦٥صحیح البخاري،  
١٥٠

  باب الزكاة  ٢٤صحیح البخاري   
  عن المسوربن محرمة ... رواه البخاري ٣٦٩٢حدیث  ٢باب  ٦٢كتاب  ٢/٤٢٧صحیح البخاري  ١٥١
  عب ... رواه البخاري عن عبد هللا بن ك ٤٤١٨حدیث  ٨٠باب  ٦٤كتاب  ٣/١٦٥صحیح البخاري  ١٥٢
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وسلم: "فو اهللا لو مل تكن يف حجري ما حلت يل أ�ا البنة أخي م الرضاعة فال 

  ١٥٣تصرف على بناتكن وال أخواتكن"

  ١٥٤فناكم فلم تضيفوننا"يويف حديث رقي قول أيب سعيد : "واهللا لقد استض - ٧

ويف حديث الشباب الذين يتحدثون بينهم يف املبايعات بعد عمر رضي اهللا عنه:  - ٨

 .  ١٥٥"واهللا لو قد مات لبيعتك "

لفظ  إظهاروقد جيتمع القسم والشرط بأداة القسم (واو) وأداة الشرط (لو) بدون 

 اجلاللة مع اداة القسم "واوي" األمثلة: 

عن ايب هريرة ان الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال يف باب وجوب الصالة :  - ١

"والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه جيد عرقا مسينا أو مرماتني حسنني لشهد 

  .  ١٥٦العشاء"

يرة قال ويف حديث طواف النيب سليمان على نسائه يف كتاب اجلهاد عن أيب هر  - ٢

قال صلى اهللا عليه وسلم: "والذي نفس حممٍد بيده لو قال إن شاء اهللا جلاهدوا 

 .  ١٥٧يف سبيل اهللا فرساناً أمجعون "

 "واو" ١٥٨وقول ابن أم مكتوم لرسول اهللا "واهللا لو استطعت اجلهاد جلاهدت" - ٣

  ويف حديث هرقل مع أيب سفيان: 

   ١٥٩"ولو أين أعلم أين أخلص غليه ألحببت لقاءه" - ١

  ١٦٠"ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه..." - ٢

  

 

                                     
١٥٣

  عن زید بن ثابت... رواه البخاري.  ٤٦٧٩حدیث  ٢٠باب  –لقد جاءكم رسول  – ٢٣٨ – ٣/٢٣٧صحیح البخاري  
  عن أم حبیبة رواه البخاري  ٥١٠٧حدیث  ٢٧باب  ٧٦/ ....         ٣صحیح البخاري  ١٥٤
١٥٥

  واه البخاريعن أبي سعید ر ٥٧٤٩حدیث  ٣٩باب  ٧٦كتاب الطب  ٤/٧٨صحیح البخاري 
  عن ابن عباس ... رواه البخاري ٦٨٣حدیث  ٣١باب  ٩٢كتاب الفتن  ٣٠٥/ ٤صحیح البخاري  ١٥٦
١٥٧

   ٥٦٦ – ٥٦٥/ ٢صحیح البخاري  
١٥٨

  عن زید بن أسلم عن أبیھ ... رواه البخاري - ٢٨١٩حدیث  ٢٣باب  ٥٦كتابب  ٢/٢١٠صحیح البخاري  
  عن أبي سفیان ... رواه البخاري ٤٥٥٣منھ آیات محكمات حدیث  ١صحیح البخاري باب  ١٥٩
  عن حبیب بن ثابت ... رواه البخاري ٤٨٤٤حدیث  ٥سورة الفتح باب  ٤٨صحیح البخاري  ١٦٠
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  ورد في صحيح البخاري بلوال عشرة مرات 

يف حديث أيب سفيان مع هرقل عند ما سأهلم عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم:  - ١

  . ١٦١قال: "فو اهللا لو ال احلياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت"

عت إىل أهلك ويف حديث أيب هريرة : "واهللا لوال أنك مع ابن صفوان ما رج - ٢

 .  ١٦٢ساملا"

وقول أيب جهل لسعد يف قصة الطواف بالبيت : "أما واهللا لوال أنك مع ابن  - ٣

 .   ١٦٣صفوان ما رجعت إىل أهلك ساملا"

ويف حديث عن أيب هريرة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: "واهللا لو ال أن  - ٤

 .  ١٦٤حتسبوا أن ما يب جزع لزدت"

اهللا يف حفر اخلندق: "واهللا لوال اهللا ما اهتدينا  وما أنشد به الصحابة أما رسول - ٥

 . ١٦٥نزل سكينة عليناأوال تصدقنا وال صلينا" إىل ف

وقد جيتمع القسم  والشرط بأداة "واو" وأداة القسم "لوال" بدون إظهار لفظ اجلاللة مع 

 أداة القسم "واو" األمثلة:

الصديق : مثال ذلك يف صحيح البخاري يف كتاب الشروط قول أيب بكر  - ٦

  ١٦٦"والذي نفسي بيده لوال كانت لك عندي مل أجزك �ا .. الجتبنك"

ويف كتاب العتيق روي عن ايب هريرة قال : "والذي نفسي بيده لوال اجلهاد يف  - ٧

  ١٦٧سبيل اهللا واحلج وبرأمي ألحببت أموت وأنا مملوك"

 ويف كتاب اجلهاد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا - ٨

عليه وسلم يقول: "والذي نفسي بيده لو ال أن رجاال من املؤمنني ال تطيب 

                                     
  عن أبي سفیان ... رواه البخاري ١٧٧٣وفي مسلم  ٦باب  ٧/ ١صحیح البخاري  ١٦١
١٦٢

  عن أبي ھریرة ... رواه البخاري ٢٣٥٠حدیث  – ٢/٨٠صحیح البخاري  
  عن ابن مسعود... رواه البخاري ٣٩٥٠حدیث  – ٢٠باب  ٦٤كتاب  ٥٩/ ٣صحیح البخاري  ١٦٣
١٦٤

  عن أبي ھریرة ... رواه البخاري  ٣٩٨٩حدیث  ١٠باب  ٦٤ – ٧٠/ ٣صحیح البخاري  
١٦٥

  عن إبراھیم البراء رضي هللا عنھ ... رواه البخاري  ٤١٠٤حدیث  ٣٠باب  ٦٤ – ٩٠/ ٣صحیح البخاري  
  .. رواه البخاري  ١٥الشروط باب كتاب  ٥٦٦/  ٢صحیح البخاري  ١٦٦
  عن أبي ھریرة ... رواه البخاري ١٤باب  ٢٥٤٨حدیث  ٤٩كتاب  – ١٢٩/ ٢صحیح البخاري  ١٦٧
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أنفسهم ان خيلفوا عين وال أجد ما أمحلهم عليه ، ما ختلفت عن سرية تغدو يف 

 .  ١٦٨سبيل اهللا"

عن زيد بن أسلم عن أبيه : " والذي نفسي بيده لو ال املال الذي أمحل عليه يف  - ٩

 . ١٦٩بالدهم شرباً " سبيل اهللا ما محيت عليهم من

: ر رضي اهللا عنه يف شأن يهود خيربعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : قال عم -١٠

 .  ١٧٠"أما والذي نفسي بيده لو ال أن أترك آخر الناس بيانا"

  .  ١٧١وقوله صلى اهللا عليه وسلم: "ولو ال ان معي اهلدي ألحللت" -١١

  أما أدات الشرط "لوال ولوما" 

لوجود غريه ويلزمان االبتداء فال يدخالن إال على املبتدأ  يدالن على امتناع الشيء

ويكون اخلرب بعدمها حمذوفًا وجوبًا والبد هلما من جواب فإن كان مثبتا قرن بالالم مثل (لو) 

  يف احلكم وإن كان منفياً مبا جترد عنها. 

ن يؤثروا ومثال "لوال" مثبت مقرون بالم يف حديث أيب سفيان : "واهللا لو ال احلياء من أ

  علي كذبا لكذبت" وجه االستشهاد املثبتة بالم "لكذبت"  

وإن كان منفيا بلم مل يقرتن �ا أي الالم مثال ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم :  -

لوال يد كانت لك عندي مل أجزك �ا" وجه االستشهاد "لوال  –"والذي نفسي بيده 

   لوال ولوما: يد كانت لك عندي مل أجزك �ا" ، وقال ابن مالك يف

 و�ما التحضيض مز ، وهال           إال أال و أولينها الفعال

أشار هذا البيت إىل استعمال الثاين للوال ولو ما وهو الداللة على التحضيض وخيتصان 

حينئٍذ بالفعل حنو "لوال ضربت زيدا فإن قصدت �ما التوبيخ كان الفعل ماضيًا وإن قصدت 

                                     
١٦٨

  عن أبي ھریرة .... رواه البخاري ٢٧٩٧حدیث  ١باب  –كتاب الجھاد  ٥٦ – ٢٠٤/ ٢صحیح البخاري  
١٦٩

  رواه البخاري – عن أبي ھریرة ٤٢٣٤حدیث  ٣٩باب   ٦٤ -  ٢٦٢/ ٣صحیح البخاري  
  رواه البخاري –عن زید بن أسلم عن أبیھ  ٣٠٥٩حدیث  ١٨باب   ٥٦ – ٢٦٢/ ٢صحیح البخاري   ١٧٠
  عن ابن عباس ... رواه البخاري ٢٥٠٦- ٢٥٠٥حدیث  ١٥باب  ٤٧كتاب   ١١٩/ ٢صحیح البخاري  ١٧١
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ن الفعل مستقبال مبنزلة فعل األمر ، مثال ذلك ما أنشد به الصحابة �ا احلث على الفعل كا

  يوم حفر اخلندق أمام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:

  لوال اهللا ما اهتدينا  وال تصدقنا وال صلينا"  –"واهللا 

  وجه االستشهاد "لوال اهللا ما اهتدينا وال تصدقنا وال صلينا" 

فعل فال تدخل على االسم ولكن ذكر ابن مالك أنه وسبق أن أدوات التحضيض ختتص بال

  سم مثال:قد يقع االسم بعدها ويكون معموالً لفعل مضمر أو لفعٍل مؤخر عن اال

  *هال التقدم والقلوب صحاح*

   ١٧٢فالتقدم مرفوع بفعل حمذوف وتقديره "هال وجد التقدم"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
   ٣٦٢-٣٦٠/ ٢شرح ابن عقیل  على ألفیة ابن مالك ، محمد محي الدین ،  ١٧٢
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  اإلحصائيات:

ماع القسم والشرط دراسة تطبيقية وصفية يف صحيح البخاري تمت هذا البحث بعنوان اج

  . ع القسم والشرط فيهاتطبيق على ثالثة ومثانني حديثا اجتمالب

  جدول األمثلة: 

أدوات القسم يف األمثلة 

  مثله حروف القسم

أدوات الشرط يف   عدد

  األمثلة

  عدد

  ١٥  إن   ٢٨  الواو 

  ٨  لئن  ٥  الباء

  ٥  من   ١٢  الالم 

    أمساء القسم 

٨  

  ٢٨  لو

  ٦  ملا  أمي اهللا 

  ٣  مل  ٢  لعمرك اهللا 

    أفعال القسم

١  

  ١٣  لوال

  ١  كيف  أقسمت عليك

      ١  عهدك

  ٤  ال   ٢  أنشدك اهللا

  ٢  لـ    

  ٠  مىت    

  ٠  أيان    

  ٠  أىن    

  ٠  أين    

  ٠  حيثما    

  ٠  مهما    

  ٠  إذما    

  ٠  أي    
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  الخاتمة 

  

  :ل إلیھ ھذا البحث من النتائج وصّ تأھّم ما 

 اتفاق العلماء على أن معرفة اللغة العربیة فرض . -١

 منع العلماء الكالم بغیر العربیة لمن یستطیع أن یتكلم باللّغة العربیة . -٢

 تأثیر اللغة في الدین و العقل والمجتمع. -٣

فیھ  ترجمة اإلمام البخاري و سیرتھ و عقلھ وذكائھ و أخالقھ و أقوال العلماء -٤

. 

 القسم و أدواتھ المتفق علیھا . -٥

 آراء العلماء الذین یرون تناوب أدوات القسم . -٦

 كیفیة توكید أفعال القسم.  -٧

 كیف تتكون جملة القسم عند النحاة . -٨

 كیف تتكون جملة جواب القسم عند النحاة . -٩

 أدوات الشرط عند النحاة الجازمة وغیر الجازمة. -١٠

 النحاة القدماء . كیف بدأت دراسات جملة الجزاء عند -١١

 مصطلح الشرط عند المعاصرین . -١٢

 القاعدة في جملة الشرط و جواب الشرط عند النحاة. -١٣

 القاعدة عند النحاة في اجتماع القسم و الشرط . -١٤

 أمثلة واردة في األحادیث من اجتماع القسم والشرط و جواب القسم . -١٥

ھل ھي بمعنى اختالف العلماء في أمومة ( إن ) كونھا أّم أدوات الشرط -١٦

  . (إذ) او (إذا)

  أمثلة واردة في األحادیث من اجتماع القسم و الشرط و الجواب للشرط .-١٧
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أمثلة واردة في األحادیث من اجتماع القسم و الشرط بأسماء و أفعال فیھا -١٨

  معاني القسم .

اجتماع القسم و الشرط بأدوات التي إذا وجدت تكون جواب للشرط سواء  -١٩

  القسم أو الشرط.تقدم 

  إحصائیات أدوات القسم و الشرط الواردة في البحث . -٢٠

  التوصيات : 

تاج إىل الدراسة  مواضيع كثرية يف صحيح البخاري حتخالل دراسيت ملوضوعي تطرقت إىل

  سواء دراسة حنوية أو صرفية أو داللية أو تقابلية منها: 

 دراسة األحاديث اليت وقعت جواباً للقسم  - ١

 دراسة يف األحاديث اليت وقعت لشرط .  - ٢

ودراسة يف األلفاظ اليت نطق �ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي ليست من  - ٣

العربية سواء فارسيًة كانت أو حبشية مثل قخ قخ أو بخ بخ وما شابه ذلك 

 دراسة يف الكلمات املستعربة يف األحاديث" 

  .هل هي موافقة باألوزان الصريفكلمات األحاديث كأو دراسة صرفية يف ميزان  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الفهارس العامة

 فهرس اآليات -

 فهرس األحاديث -

 فهرس األعالم  -

 فهرس المصادر والمراجع  -

  فهرس المحتويات -
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  فھرس اآلیات 
  

 التسلسل اآلیة الصفحة

٧٩ M ³ ́ µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 

Á Â Ã Ä Å Æ              Ç È L    ٢٣: البقرة 

١ 

٧٩ M É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÓÔ Õ 

Ö × L                                                          :٢٤البقرة 

٢ 

٣٥ M ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «¬ ® ̄ ° ± 

² ³  ́µ ¶ ̧ L  ٢٧٩:البقرة 

٣ 

٧٠ M > ? @           A B C D E F G  HI J K 

L M L  ٣١: عمرانآل 

٤ 

٧٠ M ¿ À    Á Â    Ã ÄÅ Æ Ç È É L  آل

 ١١٥: عمران

٥ 

٦٨ M ! " # $ % & ' ( ) * + , - L 

 ٢٣: األعراف

٦ 

٧٠ M D E F G H I J K L M N O  

P L  ٧٣: یوسف 

٧ 

٧٠ M ¬ ® ̄ °   ± ² ³  ́µ ¶¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ ¿À Á Â Ã ÄÅ Æ Ç È    

٨ 
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É Ê L  ٧٧:  یوسف 

٤٦ M t u v w x y  z { | } L  

 ٩١:یوسف

٩ 

٧٦ M = > ? @ A BC D E F 

G H I L ٧: إبراهیم 

١٠ 

٤٢ M ) * + , - . / 0 L  ١١ ٢:  الحجر 

٤٢ M Z [ \ ] ̂ _ ` L ٥٩:  الحجر  

 

١٢ 

٧٦ M U V    W X Y Z [ \ ] ̂ _ `a b c d e 

f g h i j k l m n o p q r 

s t u v w x y L ٤٠ - ٣٩: الكهف 

١٣ 

٧٦ M ° ±   ²     ³  ́ µ ¶ ̧¹ º » ¼           ½ ¾ ¿ L 

 ٢٢األنبیاء: 

١٤ 

٤٣ M Ë Ì Í Î Ï Ð   Ñ Ò L  :١٥ ٥٧األنبیاء 

 M o p q r s t u L   

 ١١العنكبوت:  

١٦ 

 M X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀a b c d e f    g ب

h L      :٣٧الروم 

١٧ 

٣٦ M > ? @ L  :١٨  ٢یس 

 ١٩ ٥٨الدخان:  M ¹ º »    ¼ ½ ¾ L ب

٦٩ M \ ] ^ _` a b c d e f g h 

i j kl m n o p q r  s t uv w    x 

y z { L ١٤لحجرات: ا 

٢٠ 
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 M ! " # L  :٢١ ١الشمس 

 M @ A B C D L   :٢٢ ٩الشمس 

٤٣ M B C L   :٢٣ ١الضحى 

 M ! " # $ % &  ' L  :٢٤ ٢ – ١الشمس 

٤٦ M ! " L :٢٥ ١ العصر 
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  فھرس األحادیث

  حدیث الشفاعة فى الحدود  ١
  أتشفع فى حّد من حدود هللا

٩٩     ٣٧٩ - ٢  

  ١٠٥   ٤٤٠ - ٤  أقبلوا البشرى یا بنى تمیم  ٢
  حدیث صلح الحدبیة  ٣

  ان خالد بن الولید با لعیم قى خیل لقریش 
  
  ١٨٠-٢   

٧٨  

إن زید بن ثابت األنصاري رضي هللا عنھ كان   ٤
  ممن یكتب الوحي 

١٠٤   ٢٣٧- ٣  

  حدیث الرقي  ٥
  انطلقوا في سفرة سافروھا  

١٠٥  ٧٧٧ -٤  

  حدیث أبي سفیان مع ھرقل   ٦
  انطلقت في مدة التي كانت بیني وبین رسول هللا 

١٠٥    ٢٠٠-٣  

  حدیث یوم بدر   ٧
  اللھم إني أنشدك 

١٠٠   ٥١-٣  

  ٧٧   ٥٨-٣  إني لفي الّصّف یوم بدر   ٨
انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمّیة بن   ٩

  خلف 
١٠٦   ٤١٢-٣  

  حدیث اإلفك   ١٠
  ٣٥٣ -٢  بینما نحن مع عائشة جالستان 

٧٧  

  ٩٩  ٩٨ -٣  حین قال أھل اإلفك ما قالوا   ١١
  ١٠٧   ١١٩-٣  یعلن مخرج النبي (ص) و نحن بالیمن   ١٢
  حدیث كشوف   ١٣

خشفت الشمس في عھد رسول هللا فصلّى 
  الرسول هللا بالّناس 

١٠٤   ٢٤٢-١  

قال كعب لم أتخلف عن الرسول (ًص) في غزوة   ١٤
  غزاھا 

٧٨  ١٦٤  

  ١٠٥  ٢١٠-٢قال سلیمان بن داو،د علیھما السالم لألطوفّن   ١٥
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  على مئة مرأة
  ١٠٤  ٣٨٢-٣  قلت یارسول هللا انكح أختي بنت أبي سفیان   ١٦
كّنا عند أبي موسى األشعري و كان بیننا و بین   ١٧

  ھذا الحيّ 
٧٨  ٣٣-٤  

  ١٠٠  ٣٣٣-٣  كان بینھما شيء فقّدرت على ابن عباس   ١٨
  حدیث خشیة الموت   ١٩

  كان الرجل یسّر على نفسھ فلماّ حضر الموت 
٧٧  ٣٧٠  

كنت أرى رجال من المھاجرین منھم عبد   ٢٠
  الرحمن بن عوف 

٧٨  ٣٠٤-٤  

عمربن خطاب رضي هللا عنھ فقال لھ  لّما طعن  ٢١
  ابن عباس

١٠٤  ١٦٤-٣  

مكثت سنة أرید أن أسأل عمر بن خطاب عن    ٢٢
  آیة 

٧٨  ٣٣-٤  

  ٨٥  ١٦٥-٢  من كان حالفا فالیحلف با�   ٢٣
  ١٠٦  ١٢٩-٢  للعبد المملوك أجران   ٢٤
  ١٠٤  ٣٣٨-١  و هللا لو منعوني عناقا كانوا یعّدونھا رسول هللا   ٢٥
  ١٠٦  ٢٥٧-٤  و هللا لوال هللا مااھتدینا   ٢٦
  ١٠٦  ٢٠٤-٢  و الذي نفسي بیده لوال أن رجال    ٢٧
  ١٠٧  ١١٩-٢  و لوال أن معي الھدى   ٢٨
  

  : فھرس األبیات و المنظومات

  الصفحة  األبیات  التسلسل

  ٣٥  أقسمت با� و األالئھ   ١

  ٩١  إنھ إن یصر أخوك تصرع   ٢

  ٥١  أیھا المنكح ثریا سھال   ٣

  ٤٩  بان الشباب و أحلف العمرو   ٤

  ١٠٢  رقي بعمرك ال تجرینا   ٥
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  ٨٣  فإن أفاق لقد طالت عمایتھ   ٦

  ٨٣  فإن یكن من جّن ال برطارق   ٧

  ٤٨  فقال فریق القوم لّما أنشدتھم ٍ  ٨

  ٤٨  فقلت یمین هللا ما لك حیلة   ٩

  ٤٤  فلتأتیّنك قصائد و لیدفعن ّ  ١٠

    قلوا أنا على حجر ذبحنا   ١١

  ٥٠  عمرتك هللا الجلیل فإّنني   ١٢

  ٦٨  من یكدني بشيء كنت منھم   ١٣

  ١٠٨  ھال التقدم والقلوب صحاح   ١٤

  ٧٣  واحذف لدى اجتماع شرط و قسم   ١٥

  ٤٤  و هللا ال یذھب شیخي باطال    ١٦

  ١٠٧  و بھما تحضیض مز و ھال   ١٧

  ٨٩  و للخیل أیام فمن یصطبرلھا   ١٨

  ٩٧  و قال فریق لیمن هللا ما ندري   ١٩

  ٨٠  وسمعت حلفتھا التي حلفت   ٢٠
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  فهرس األعالم:

    االسم  الرقم

  ٣٦  أمحد بن حيىي "أبو العباس، الثعلب"   .١

  ١٨  أمحد بن حفص   .٢

  ١٧  إمساعيل بن املغرية "أبو احلسن"   .٣

  ٧٤  إبراهيم بركات بركات دكتور   .٤

  ١٨  البغدادي"إبراهيم أمحد علي " اخلطيب    .٥

  ٦  إبراهيم سليمان   .٦

  ٥٥  برجستري "مستشرق"    .٧

تاج الدين بن نصر بن عبد الوهاب بن عبد الكايف    .٨

  "السبكي" 

١٨  

مجال الدين حممد بن عبد اهللا بن مالك الطالئي    .٩

  اجلسياين "ابن مالك" 

٧٣  

  ٩  جالل الدين حممد "السيوطي"  .١٠

  ١٢  محاد بن زيد  .١١

  ٩  الفراهيدياخلليل بن أمحد  .١٢

  ٢٢  رجاء بن حيوة .١٣

  ٢٠  زيد بن أسلم .١٤

  ٢٠  زبري بن أسلم .١٥

  ٢١  سعيد بن العوام .١٦

  ١٠  سعيد بن مسعد "أبو احلسن" األخفش األوسط .١٧
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  ١٩  سليمان بن سعد "صحايب" .١٨

  ١٠٤  سليمان بن داود عليهما السالم .١٩

  ١٤  مشس الدين حممد "الذهيب" .٢٠

  ٦  شوقي ضيف دكتور .٢١

  ١٠٠  عتبة مسعودعبد اهللا بن  .٢٢

  ١٠٤  ابن أيب قحافة "أبوبكر" عبد اهللا .٢٣

  ٧٧ بن مسعود "ابن مسعود" عبد اهللا .٢٤

  ١٠٤ بن عمر ابن اخلطاب عبد اهللا .٢٥

  ١٠٠ بن الزبري بن العوام "ابن الزبري" عبد اهللا .٢٦

  ٢١  عبد اهللا بن حممد املسندي "اجلعفي" .٢٧

    عبد اهللا بن مبارك .٢٨

  ٧٥  "أبو هريرة" عبد الرمحن بن صحر الدوسي .٢٩

  ٢٢  عبد الرمحن املقري .٣٠

  ١٠٥  عبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما .٣١

  ١٠٤  عمر بن اخلطاب "أمري املؤمنني" .٣٢

  ٦  عمرو بن عثمان بن قنبز "سيبويه" .٣٣

  ٥١  عمرو بن ربيعة  .٣٤

  ٩  عبد القادر بن عمر "البغدادي" .٣٥

  ١٩  عبد العزيز األوسط .٣٦

  ٦٨  عبد اللطيف أمحد "الشويرف" .٣٧

    عبد العايل سامل مكرم .٣٨

  ٧٧  عائشة بنت أيب بكر الصديق "أم املؤمنني" .٣٩

  ٩  عيسى بن عمرو .٤٠

  ٩  علي بن محزة الكسائي .٤١

  ٢٢  عباس السراج .٤٢
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  ١٠٨  علي بن أيب طالب "أمري املؤمنني" .٤٣

  ٢١  القاسم بن حممد  .٤٤

  ٧٨  كعب بن مالك .٤٥

  ٦  حممد بن يزيد األزدي "املربد" .٤٦

  ٩  "أبو حيان"حممد بن يوسف  .٤٧

  ٦٧  حممد بن السرى "أيب السراج" .٤٨

  ٦  حممد بن غالب عبد الرمحن وراق "بروفسري" .٤٩

  ٩  حممد بن إبراهيم عبادة "دكتور" .٥٠

  ١٤  حممد عبد "دكتور" .٥١

  ١٦  حممد بن إمساعيل بن املغرية " البخاري" .٥٢

  ١٢  حممد بن يوسف الغرناطي األندلسي "أبو حيان" أثري الدين .٥٣

  ٢١  سالم البيكنديحممد بن  .٥٤

  ٢١  حممد بن سالم البيكندي .٥٥

  ٢١  حممد بن رستم .٥٦

  ٧٨  معاذ بن جبل .٥٧

  ١٧  مالك بن أنس "إمام مالك" .٥٨

  ٢١  مكي بن إبراهيم .٥٩

    نابغة بن ذبيان  .٦٠

  ٢٦  حيىي بن حيىي .٦١

  ٣٠  حيىي بن بكري .٦٢
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   فهرس المناطق والبلدان:

  ٢٢ -ص –مرو  –                             ٩ص    أندلس 

  ٢٢ -ص  -نيسابور                             ص     أحد  –

  ٢٣ -ص  –يغسارية                           ٢٢ص     بصرة 

  ٢٣ - ص –يعسقالن  –                       ٢٢-ص –بغداد  –

                        ٣٠-ص      خبارا 

   ١٠٨ –ص  -مين   –                           ٢٣-ص    محص 

  حديبية  –

  ١٦-ص    خراسان 

   - ص   خبشة  –

  ٢٣-ص  - دمشق 

  ١٠٨ - ص  -  صنعاء 

  ٢٣ - ص  -  عراق 

  ١٦ - ص فارس "ما وراء النهر" 

  ٢٣ - ص  -كوفة 
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  ٢٢ص – مكة املكرمة

  املدينة املنورة مصر  – 

  لمصادر والمراجع: ا

 القرآن الكرمي  - أ

 اإلنصاف يف مسائل اخلالف النحوية ، األنباري .  - ١

 ، القاهرة ، مصر .  ، ١اف الضرب ، حممد بن يوسف ، طارتش - ٢

بن علي ابن حجر �ذيب التهذيب ، شهاب الدين أيب الفضل أمحد  - ٣

 ، دار املعارف النظامية .  ، ١العسقالين، ط

، دار إحياء الرتاث ٤تذكرة احلفاظ ، مشس الدين حممد الذهب أبو عبد اهللا، ط - ٤

 العريب ، بريوت ، لبنان. 

زين حتقيق �ذهيب الكمال يف أمساء الرجال ، مجال الدين بن احلجاج يوسف امل - ٥

 م . ٢٠٠٢، ، ١د/ بشار معروف ط

عثمان، تاريخ اإلسالم ووفيات مشاهري األعالم، مشس الدين حممد بن أمحد  - ٦

هـ ١٦٠ - ١٥١، جزء حوادث ووفيات ٣حتقيق عبد السالم التدمري ، ط

 م . ٢٠٠٢

تاريخ الرتاث العريب، فؤاد زسكني نقله إىل العربية ، د/ حممود فهمي وآخرون ،  - ٧

، منشورات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، اململكة العربية ١ج

 السعودية. 

تاريخ بغداد ، أبوبكر أمحد علي اخلطيب البغدادي، حتقيق مصطفى عبد القادر  - ٨

 م بريوت، لبنان. ٢٠٠٤، ٢، ج٢عطا، ط

 ، بريوت لبنان.  ، ٤لعروس، حممد مرتضى الزبيدي طتاج ا - ٩
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١٠-  

 ، دار املعارف ، القاهرة. ٥جتديد النحو، شوقي ضيف ، ط -١١

بية، عبد العال سامل مكرم ، دتدريبات حنوية لغوية ، خالل النصوص القرآنية واأل -١٢

 م. ٢٠٠٢، ٢ط

م ٢٠٠٩، �١ذيب واعناء شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن هشام ، ط  -١٣

 دمشق ، سوريا. 

، منشورات كلية الدعوة ، ١، عبد اللطيف أمحد سويرف ، طالتدريبات اللغوية  -١٤

 ، طرابلس، ليبيا. 

القادر أمحد عطا،  فى ، عبدالتاريخ الكبري ، إمام البخاري ، حتقيق ، مصط -١٥

 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان .٢٠٠١ ، ١ط

، دار املعارف ، ٢تيسري النحو التعلمي قدميا وحديثا ، لشوقي ضيف ، ط -١٦

 القاهرة ، مصر. 

م منشورات ، ١٩٨١، ١اجلملة الشرطية عند النحاة ، إبراهيم  سليمان، ط -١٧

 جامعة القاهرة

رب،عبد القادر بن عمر البغدادي ، حتقيق ، خزانة األدب ولب لباب لسان الع -١٨

م دار الكتب العريب القاهرة ، ١٩٦٧، ٤، ٣، ١عبد السالم هارون ، جزء 

 مصر.

ي والسيوطي ، سلسلة الدراسات العربية ، فض نثر االنشراح طي االقرتاح الفارس -١٩

 م، دار البحوث وإحياء الرتاث العريب.٢٠٠٠، ١، طحتقيق حممد يوسف

، طبعة جديد ٢٠٠٠، ألفية ابن، حممد حميي الدين ،  لىشرح بن عقيل ع -٢٠

 منقحة . 

 .م دار املسرية، عمان األردن٢٠٠٧، ١الشايف الشامل، حممد حسني ،  -٢١
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 م ط جديدة منقحة. ٢٠٠٠، ، ١األمشوين، على األلفية ، طشرح  -٢٢

دار الكتب العلمية ،  - ٢٠٠٠، ٥، ٤، ١٤شرح املفصل ، للزخمشري ، ط -٢٣

 بريوت لبنان. 

، دار اليزاور العلمية ، عمان، األردن ، ١عة البدرية ، اهلادي �ر ، طاللمشرح  -٢٤

 م ٢٠٠٧

، مكتبة اجلارية الكربى ٣شرح ديوان عمرو بن ربيعة ، حممد حميي الدين، ط -٢٥

 م القاهرة ، مصر. ١٩٦٥

م ، منشورات ٢٠٠٢، النحو للكون، حممد صالح الدين، الشرط واإلنشاء  -٢٦

 جامعة منوبا، تونس. 

 . م٢٠٠١اري ، طدار املنارة البخصحيح  -٢٧

بفهر صحيح البخاري ط مميز خمرجة على صحيح مسلم وحتفة االشراف موافق  -٢٨

 دار الفؤاد.  ، ١األلفاظ احلديث ، ط

طبقات الشافعية الكربى تاج الدين بن نصر بن عبد الوهاب بن عبد الكايف  -٢٩

دار إحياء السبكي ، حتقيق، حممد حممد الطناجي وعبد الفتاح حممد احلاو، 

 الكتاب العريب القاهرة ، مصر. 

 .  البخاري ابن حجر العسقالينفتح الباري شرح صحيح  -٣٠

م ، دار ١٩٧٠عصور االحتجاج النحو العريب ، د/ حممد إبراهيم عبادة،  -٣١

 املعارف ، القاهرة ، مصر. 

 دار الكتب العلمية ، بريوت.  حتقيق د/ اميل بديع يعقوب،  الكتاب ، سيبويه -٣٢

 . يه، حتقيق عبد السالم هارون، ، سيبو  الكتاب -٣٣

 م دار صادر بريوت لبنان. ٢٠٠٤، ٣ط ٨، طلسان العرب ، ابن منظور،  -٣٤



١٢٦ 
 

مباحث يف مشكالت النحو وسبل عالجها، حممد غالب عبد الرمحن وأرق  -٣٥

 مطبعة جامعة أفريقيا العاملية. 

ط دار السالم ،  قيق صالح عبد العزيز السيد ، مغين اللبيب البن هشام، حت -٣٦

 منشورات جامعة األزهر . 

 املدارس النحوية، شوقي ضيف ، طدار املعرفة القاهرة، مصر.  -٣٧

 م ١٩٧١، ١، طباعة رئاسة ديوان األوقاف العراقية، طاملقرب البن عصفور  -٣٨

 . املقتضب، املربد ،  -٣٩

 دار النشر جلامعة القاهرة. ،١لعريب، إبراهيم بركات ، ط النحو -٤٠

 ، عمان، األردن . ١حنو اخلليل من خالل الكتاب ، هلادي �ر ط -٤١

 ، مكتبة السباب . ١٩٠، النحو املصفى حملمد عبد  -٤٢

، ٢مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ، السيوطي، حتقيق عبد ا�يد اهلنداوي، د -٤٣

 املكتبة التوفيقية ، القاهرة ، مصر. 

 ، حتقيق أمحد األرناؤوط ؟الوايف بالوفيات ، صالح الدين بن بيك الصفدي  -٤٤

الوايف يف شرح و بيان معاين منت مقدمة اآلجرومية يف علم العربية لعبد احلميد بن  -٤٥

 م، الكويت. ٢٠٠٤، ١خالد ، ط
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  فهرس المحتويات:

  رقم الصفحة  املوضوع  الرقم

  أ  البسملة    .١

  ب  اآلية   .٢

  ج  اإلهداء   .٣

  د  الشكر والتقدير   .٤

  ح  مستخلص البحث بالعربية    .٥

  و  مستخلص البحث باالنغليزية    .٦

  ١  مقدمة    .٧

  ٤  أمهية املوضوع   .٨

  ٥  ع و أسباب اختيار املوض   .٩

  ٥  صعوبات البحث .١٠

  ٦  الدراسات السابقة .١١

  ٦  هيكل البحث .١٢

  متهيد       .١٣

  ١١  موقف النحويني يف االحتجاج باألحاديث النبوية الشرفة .١٤

  ١١  رأي الذين ذهبوا إىل عدم االحتجاج باألحاديث  .١٥

  ١١  املتوسطون يف االحتجاج باألحاديث بالشرط .١٦

  ١٢  الذين ذهبوا إىل االحتجاج باألحاديث النبوية مطلقا .١٧

  الفصل األول:  .١٨

    املبحث األول : اإلمام البخاري .١٩

  ١٦  امسه .٢٠
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  ١٦  نسبه .٢١

  ١٧  مولده .٢٢

  ١٧  والده .٢٣

  ١٨  والدته .٢٤

  الثاين املبحث .٢٥

  ٢٠  نشأته  .٢٦

  ٢٠  تعلمه .٢٧

  ٢١  شيوخه .٢٨

  ٢٣  طالبه .٢٩

    املبحث الثالث: .٣٠

  ٢٥  حياته  .٣١

  ٢٥  آثاره ومكانته العلمية .٣٢

  ٢٨  أخالقه  .٣٣

  ٢٩  مؤلفاته .٣٤

  ٣٠  وفاته .٣٥

     -الفصل الثاين : القسم :  .٣٦

    املبحث األول:  .٣٧

  ٣٢  تعريف القسم يف اللغة العربية .٣٨

  ٣٣  القسم عند سيبويه .٣٩

  ٣٤  أدوات القسم  .٤٠

  ٣٥  الباء .٤١

  ٣٥  الواو .٤٢

  ٣٦  التاء .٤٣

  ٣٨  الالم .٤٤

  ٣٨  حروف التعويضات للقسم  .٤٥
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  ٣٩  اهلمزة واهلاء .٤٦

  ٣٩  حرف القسم الذي ال جتر إال "الرب"  .٤٧

  ٣٩  "من" حكم حذف حروف القسم  .٤٨

  ٤١  املبحث الثاين: توكيد القسم  .٤٩

    املبحث الثالث: جواب القسم  .٥٠
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  ٦٦  مجلة الشرط .٦٣
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٨٤  
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بأمساء وأفعال فيها معىن القسم \اجتماع القسم والشرط ف .٧٧
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٩٥  

أمثلة يف األحاديث من اجتماع القسم والشرط بأمساء  .٧٨
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 فھرس اآلیات 

 التسلسل اآلیة الصفحة

  M  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³

  È  Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁL ٢٣: البقرة  

١ 

  M  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

   ×  Ö  ÕL  :٢٤البقرة  

٢ 

  M   ±  °   ̄ ®  ¬«  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤

   ̧ ¶  µ   ́  ³  ²L ٢٧٩:البقرة  

٣ 

  M  K  J  IH    G  F  E   D  C   B  A             @  ?  >

  M   LL ٣١: آل عمران  

٤ 

  M   É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã      Â  Á      À  ¿L 

١١٥: آل عمران  

٥ 

  M  ,   +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !

  -L ٢٣: األعراف  

٦ 

  M    O  N  M  L  K  J  I  H  G  F   E  D

  PL ٧٣: یوسف  

٧ 

  M  º  ¹  ¸¶   µ   ́  ³  ²  ±      °  ¯  ®  ¬

      È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½   ¼  »

  Ê  ÉL ٧٧:  یوسف  

٨ 

  M  }  |  {  z    y  x  w  v  u  t

L ٩١:یوسف  

٩ 
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  M   F  E  D  CB  A  @  ?   >  =

  I  H  GL ٧: إبراھیم  

١٠ 

  M  0  /  .  -  ,  +   *  )L ٢:  الحجر  ١١ 

  M   ̀ _  ^  ]   \  [  ZL ٥٩:  الحجر  

 

١٢ 

  M   d  c  b  a`  _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W      V  U

  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e

  y  x   w  v  u  t  s  rL ٤٠:  الكھف  

١٣ 

  M  ¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ    ´  ³       ²     ±  °

  ¿L  :٢٢األنبیاء  

١٤ 

  M   Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËL  :٥٧األنبیاء  ١٥ 

  M  u   t  s  r  q  p   oL  :العنكبوت

١١ 

١٦ 

  M      f  e  d  c  b  a`   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

  h  gL  :٣٧الروم  

١٧ 

  M  @  ?  >L  :١٨  ٢یس 

  M  ¾  ½  ¼      »  º  ¹L  :٥٨الدخان  ١٩ 

  M  h  g  f  e   d  c  b  a  `_  ^  ]  \

  x      w  vu  t  s    r  q  p   o  n  m  lk  j  i

   {  z  yL  :١٤الحجرات  

٢٠ 

  M  #  "  !L  :١الشمس  ٢١ 
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  M  D  C  B  A   @L  :٩الشمس  ٢٢ 

  M  C  BL  :١الضحى  ٢٣ 

  M  '    &  %  $  #  "  !L  :٢ – ١الشمس  ٢٤ 

  M  "  !L :١ العصر  ٢٥ 
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  دیثاألحافھرس 

  فاعة فى الحدودلشحدیث ا  ١
  من حدود هللا تشفع فى حدّ أ

٣٧٩ - ٢       

     ٤٤٠ - ٤  أقبلوا البشرى یا بنى تمیم  ٢
  یث صلح الحدبیةحد  ٣

  ان خالد بن الولید با لعیم قى خیل لقریش 
  
  ١٨٠-٢   

  

إن زید بن ثابت األنصاري رضي هللا عنھ كان   ٤
  ممن یكتب الوحي 

٢٣٧- ٣     

  حدیث الرقي  ٥
  انطلقوا في سفرة سافروھا  

٧٧٧ -٤    

  حدیث أبي سفیان مع ھرقل   ٦
  انطلقت في مدة التي كانت بیني وبین رسول هللا 

٢٠٠-٣      

  حدیث یوم بدر   ٧
  اللھم إني أنشدك 

٥١-٣     

     ٥٨-٣  إني لفي الّصّف یوم بدر   ٨
انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمّیة بن   ٩

  خلف 
٤١٢-٣     

  حدیث اإلفك   ١٠
  ٣٥٣ -٢  بینما نحن مع عائشة جالستان 

  

    ٩٨ -٣  حین قال أھل اإلفك ما قالوا   ١١
     ١١٩-٣  یعلن مخرج النبي (ص) و نحن بالیمن   ١٢
  حدیث كشوف   ١٣

فصلّى الرسول خشفت الشمس في عھد رسول هللا 
  هللا بالّناس 

٢٤٢-١     

قال كعب لم أتخلف عن الرسول (ًص) في غزوة   ١٤
  غزاھا 

١٦٤    

قال سلیمان بن داو،د علیھما السالم لألطوفّن على   ١٥
  مئة مرأة

٢١٠-٢    

    ٣٨٢-٣  قلت یارسول هللا انكح أختي بنت أبي سفیان   ١٦
    ٣٣-٤كّنا عند أبي موسى األشعري و كان بیننا و بین ھذا   ١٧
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  الحيّ 
    ٣٣٣-٣  كان بینھما شيء فقّدرت على ابن عباس   ١٨
  حدیث خشیة الموت   ١٩

  كان الرجل یسّر على نفسھ فلماّ حضر الموت 
٣٧٠    

منھم عبد الرحمن كنت أرى رجال من المھاجرین   ٢٠
  بن عوف 

٣٠٤-٤    

لّما طعن عمربن خطاب رضي هللا عنھ فقال لھ ابن   ٢١
  عباس

١٦٤-٣    

    ٣٣-٤  مكثت سنة أرید أن أسأل عمر بن خطاب عن آیة    ٢٢
    ١٦٥-٢  من كان حالفا فالیحلف با�   ٢٣
    ١٢٩-٢  للعبد المملوك أجران   ٢٤
    ٣٣٨-١  و هللا لو منعوني عناقا كانوا یعّدونھا رسول هللا   ٢٥
    ٢٥٧-٤  و هللا لوال هللا مااھتدینا   ٢٦
    ٢٠٤-٢  و الذي نفسي بیده لوال أن رجال    ٢٧
    ١١٩-٢  و لوال أن معي الھدى   ٢٨
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  : فھرس األبیات و المنظومات

  الصفحة  األبیات  التسلسل

     أقسمت با� و األالئھ  ١

    إنھ إن یصر أخوك تصرع   ٢

    أیھا المنكح ثریا سھال   ٣

    بان الشباب و أحلف العمرو   ٤

    رقي بعمرك ال تجرینا   ٥

    فإن أفاق لقد طالت عمایتھ   ٦

    فإن یكن من جّن ال برطارق   ٧

    فقال فریق القوم لّما أنشدتھم ٍ   ٨

    فقلت یمین هللا ما لك حیلة   ٩

    و لیدفعن ّ فلتأتیّنك قصائد   ١٠

    قلوا أنا على حجر ذبحنا   ١١

    عمرتك هللا الجلیل فإّنني   ١٢

    من یكدني بشيء كنت منھم   ١٣

    ھال التقدم والقلوب صحاح   ١٤

    واحذف لدى اجتماع شرط و قسم   ١٥

    و هللا ال یذھب شیخي باطال    ١٦

    و بھما تحضیض مز و ھال   ١٧

    و للخیل أیام فمن یصطبرلھا   ١٨
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    و قال فریق لیمن هللا ما ندري   ١٩

    وسمعت حلفتھا التي حلفت   ٢٠

 


