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الملخَّص   
 الربطَ فيه يعِقد ، قائِلها عند أغراٍض عن البليغُ البيان فيه يتجلَّى بديع لغوي أسلوب الشرطي التعليقُ     

الوثيقَ الداللي كنَيِن بينِن ريين تعبيريبينهما والرابطُ. الجواِب وجملةُ ، الشرِط جملةُ: هما رئيس قِد بذلكهو الع 
 تَرابطيةً حركةً الكالم يمنَح مما ، الشرِط جملةُ تحققتْ إذا إال تتحققُ ال الجواِب جملةَ أن فنِجد. الشرِط أداةُ

  .الظاهرة ِبنيِته بحسِب العميقةُ داللتُه تُظِهرها
 التحقيقيةُ التحليليةُ دراستُنا جاءت لُغوييِن تركيبين بين الداللي الترابِط عالقِة عن الحاصِل الفَهِم هذا من     

 عالقةً ثمةَ أَّن –) الكريِم القرآِن آياِت تدبِر (إلى الكريمِة اإللهيِة الدعوِة ظلِّ في – فقرأنا ، البحِث هذا في
 بعد الواقِع والتركيِب ،) الطَّلَب (أو ،) النفي (بعد الواقِع التركيِب بين الشرطي التعليِق على قائمةً ترابطيةً

 التعليقي الشرطي الربِط بهذا – بينهما يعِقد ، واحدٍة مشتَركٍة وعبارٍة ، واحٍد نص في منتَِظماِن وهما ،) حتى(
– لت كما ،) وحتى الطَّلَِب (من أو ،) وحتى النفي (من المتحدِة الداللِة مجموعوالتوكيِد الحصِر داللةُ تحص 

  .واحد تركيٍب في) وإال النفي (اتحاِد من
 المقروِء الخاص الشرطي التعليِق هذا ألنماِط ضوِئها في عرضنا محكَمةً خطةً البحِث لهذا وضعنا وقد     
 القرآنيِة الشواهِد من مجموعٍة وِذكِْر ، النمِط لصورِة العرِض على قائمةً ، الظاهر القرآني النظِم عِن دالليا

  .والمراجع المصادر اكتنزته ما باستحضاِر ، الشاهد لذلك والبنائي التفكيكي التفصيلي فالتحليِل ، لها الوافيِة
     رإلى اإلشارةُ وتجد النمطَ أن الذي) وحتى الطَّلَِب(بـ أو ،) وحتى النفي(بـ الشرِط ُألسلوِب الوحيد 

  :هما ، رئيسين تركيبيِن على - له تغيير ال واِجبا تتابعا - المرتَّب هو الدراسةُ هذه له عرضت
  .وجملتها) حتَّى (وهو المؤخَّر الشرط ثم ، وجملته النفي وهو) المقدم الجواب(- ١
  .وجملتها) حتَّى (هوو المؤخَّر الشرط ثم ، وجملته الطلب وهو) المقدم الجواب(- ٢

) حتَّى(بـ لزوما المقتِرِن الشرِط على لزوما) الطلب(بـ أو ،) النفي(بـ المقتِرِن للجواِب الواجِب بالتقديِم
 الرابطِة األداِة ذاتُ المعروفةُ الشرطيةُ الجملةُ عليه تقوم الذي الترتيِب على وليس ، وجوبا مؤخَّر وهو الغائيِة

  .المستقبلي) الجواب(فـ ،) الشرط(فـ ،) الشرط أداة: (مجيِء من
     الجديِد النظِم بهذا التعليقَ إن الشرطُ به يأتي فال ؛ للشرِط الحقيقيِة الداللِة على قائم أِو المجازي الشَّكلي ، 
 أجزاٍء دون منه بجزٍء االكتفاء يمِكن ال أي ، ركن أجزاِئه من يحذَفَ أن يمِكن ال تكاملي شرطي ُأسلوب وهو

 المسبوِق المؤخَِّر الشرِط ِذكْر ويِجب ،) الطلب(بـ أو ،) النفي(بـ المسبوِق المقدِم الجواِب ِذكْر فيِجب ، ُأخرى
  ).حتى(بـ

 معرفي بإثراٍء يأتي إنه لذا ؛ فيه له المعروِض بالتفصيِل إليه يتوصْل لم جديدا استنتاجا البحثُ هذا يمثُِّل     
إعجازه وفي ، القرآن لغِة في والباحثون الدارسون منه سيفيد الداللي اُألسلوبي.  
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 ، القرآن لغة ، الكريم القرآن ، القرآني النص ، الشرط ، أسلوب ، الشرطي ، التعليق:المفتاحية الكلمات
 ، القرآن نظْم ، الشرطي التركيب ، البياني اإلعجاز ، اُألسلوب ، األنماط ، تحليلية دراسة ، القرآني النحو
  .العربي النحو  العربية اللغة ، واالرتباط الربط ،وحتى الطلب ، وحتى النفي

 / القرآني التعبير وأساليب / العربي والنحو / القرآنية والداللة / القرآني والنحو / القرآن لغة:البحث ميدان
  .القرآني والبيان
 والعقيدة الفكر / القرآن لغة / التفسير / القرآن علوم / العربية اللغة:المستفيدة األقسام

Abstract 
Conditional comments is a linguist style the eloquent statement reflected for 

purposes of its speaker, the semantic link closely held between the two main pillars: 
inter condition and inter answer. The link between them is the requirement that the 
contract tool. We find that among the answer can only be achieved if the clause 
condition achieved, giving speech associative movement shown by the deep 
significance according to the structure of the phenomenon. 
     From this understanding of the Quranic texts in our investigative  analytical study   
came in this research, to prove that there is a correlation based on the conditional 
suspension of a meeting between the emerging structure (exile, and verb to be exiled 
), installation after the fact (even). They uniformed in a single text, and is a common 
one, is held between them - this conditional linkage - Total United significance of 
(proof and even), and obtained an indication limited to the assertion of the Union 
(exile and only) in a single installation. 
     We have developed for this search. We put a plan in the light of the pictures 
pattern this comment with your reading condition for Quranic systems apparent, based 
on the evidence contained Quranic said to her, adequately detailed to her, invoking 
what sources and references have. 
     It should be noted that the only pattern to condition style here is a meeting (of 
proof and even), or Meeting (verb compound ,verb to be and  even), who offered him 
this study. It is a technique salary - sequence duty not change him - the installation of 
a single head is: 
Keywords: suspension, cop, style, condition, text the Qur'an, the Qur'an, the language 
of the Koran, as the Qur'an, analytical study, patterns, style, miracles chart, 
installation cop, Koran systems, exile and even, demand and even, linkage and 
association, the Arabic language Arabic grammar. 
 

 ِهللا رب العالَمين، اآلخِذ بيِد الباحثين نحو نعيِم التدبِر الرصين ، والصالةُ والسالم على خيِر الحمد:المقدمة
 نه ، وهو عليها مؤتَمبين ، المبلِِّغ رسالةَ ربوصحِبه المنتج ، خلِْقه أجمعين محمٍد وآِله الطيبين الطاهرين

  :وبعد. أمين
 عرضا سخيا لتدبِر النص القرآني ، واستكناِه دالالِت ظاهِر نظِمه -سوطةَ      فإن الدعوةَ اإللهيةَ المب

 آن يسرنَا الْقُرولَقَد{:، وفي قوِله تعالى] ٢٤/محمد[} يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهاأَفَال{: في قوِله تعالى-الباطنيِة 
، تستدعي التأمَل العميقَ في ذلك النظِْم المعِجِز استظهارا لما ينطوي عليه كلُّ ] ١٧/ القمر [}دكِر فَهلْ مِن ملْذِّكْرِلِ

لما يتذَوقْ عنها شيء ) خَِفـيـةٌ( أساليب بيانيٍة معروفٍة بتراكيب وأدواٍت خاصٍة بها ، أو هي منتعبيٍر فيه 
 إال بأدواٍت وتراكيب ينتِظمها غيرها من االستعماالِت ، والتكويناِت – أساسا –رفْ بعد ؛ ألنها أساليب لم تُع

  .اللغويِة
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 الدراساِت اللغويِة القرآنيِة القديمِة والحديثِة ، وتفرعاِتها ، وما نشأ عنها من بحوٍث      وإذا استعرضنا مجمَل
 زاخرا بما لم يكشَفْ ، ولم يدرس ، ولم يسبر غوره بعد ، تفصيليٍة ، تحصل لنا أن النص القرآني ما يزاُل

 بسطُ القوِل الفصِل في تبييِن دالالِته البيانيِة عن روعِة نظِمه وعظمِة تحققْ ، إذ لم يمعجزتُه مما ال تنقضي
أن يحيطَ بكالِم خالِقه ، وأنَّى بالمخلوِق ). عز وجلَّ(فهو كالم اِهللا ! وال غرو في ذلك . إيحاءاِته إلى اآلن

قد توافرت له من وسائِل الحفِظ ، ... واقعا لغويا فريدا ... يمثُِّل (( فالقرآن الكريم . وبمراِده ، وبدالالِته
ديني كان أو غير ديني ، آخر نص ألي ِق التوثيِق ما لم يتوافرقِد اجتمعت فيه كلُّ مظاهِر األداِء... و . وطُر 

 عمِل سابٍق ، أو أيالفني والبالغي ، واحتوى من وسائِل التأثيِر ، وأسراِر التعبيِر ما ال يتطاوُل إليه 
  .)١())الحق

     ومن بواعِث تلك الدعوِة اإللهيِة السخيِة ، ومن االستئناِس بأن النظم القرآني تجدِدي في إيحاءاِته 
التعليقُ (ودالالِته، وبأنه لم يقطَِع السبيَل إلى الديمومِة في البحِث فيه قوٌل فصٌل حكيم شامٌل ، كان بحثُنا هذا 

الذي سنأتي إلى العرِض ) دراسةٌ تحليليةٌ: في النص القرآني) لطلِب وحتَّىا(، وبـ) النفي وحتَّى(الشرِطي بـ
  . مباحثَ ، وخالصٍة بالنتائج ، مستعينين بفضِل اِهللا تعالى ، وتوفيِقه بتمهيٍد ، وثالثِة– بعد هذه المقدمة –له 

  :تمهيد
 قوليٍة :الشرط ُأسلوب راِد نظْميٍة انمازتْ لغةُ القرآِن بخاصٍة ، واللغةُ العربيةُ بعامٍة بأساليبعِن الم تُفِصح 

الظاهِر بحسِب التلقي األولي للمخاطَِب ، وعِن المراِد الباطني بحسِب التلقي اإليحائي اآلخِر للمخاطَِب على 
. )٢()أسلوب الشرط(ومن بيِنها .  ظلِّ األسلوِب المنتِظِم ذلك القوَلوفِق تدبِره ، وتأمِله ، وفهِمه ، وتحليِله في

من النظِْم ، والطريقةُ فيه((  هو واألسلوب برالض(()٣( . شيري فهو مصطلح )) إلى األلفاِظ وطريقِة ترتيِبها
فالنظم .   النظِم ، واألداِء ، والتعبيرفي) ٤())إلى نوٍع من التميِز ] وقد يشير. [أو المعاني وطريقِة سرِدها... 

الفنيةُ التي تمنح التركيب طاقةً (( متحصٌل عليه من تعلِق بعِض األلفاِظ ببعِضها نحويا ، والطريقةُ هي اآلليةُ 
  . فيكون المعروض بين يدِي السامِع ، أِو القارِئ مما يعبر عِن الغرِض المراد؛ )٥())جماليةً ألداِء المعاني

     ِط في القرآِن الكريِمإنا في االستعماِل ، والوروِد)٦( ألسلوِب الشرا كبيروهو .  ، وفي اللغِة العربيِة حظ
  :)٧(أسلوب قائم على ميدانَـين دالليين رئيسين هما

 االستعماُل الغالب الذي يقوم على العالقِة الشرطيِة الفعليِة التي ذهب إليها اللغويون وهو: الحقيقيالتعليقُ -١
تعليقُ حصوِل مضموِن جملٍة هي ((  وأنه ، )٨())وقوع الشيِء لوقوِع غيِره(( والنحويون في الشرِط من أنه 

                                                             
 .٧ عمر خمتار أمحد. د ، فنية توثيقية دراسة: القرآن لغة) 1(

. د النحو، ومعاين ،١٧٥ ر هادي. د ، اللغوية والتراكيب ، ٣٠٧ املخزومي مهدي. د ، وتوجيه نقد: العريب النحو يف) : الشرط أسلوب (مصطلِح يف ينظر) 2(
 .٩ شو عمر صبحي ، الكرمي القرآن خالل من والقسم الشرط وأسلوب ، ٤٥:٤السامرائي فاضل

 .٧٥ ثويين آدم محيد. د ، الكرمي القرآن بالغة يف فصول: وينظر. ٤٦٩-٤٦٨ التنجي حممد. د : تح ، اجلرجاين عبدالقاهر ، اإلعجاز دالئل) 3(

 .١٤-١٣ عياد حممد شكري ، األسلوب علم إىل مدخل) 4(

. ٢٠١٠/التربية كلية/ بابل جامعة) عبدالفتاح علي الدكتور عليها أشرف خمطوطة ماجستري رسالة. (٧ محزة كرمي ، البالغة ج يف الشرطي األسلوب تركيب) 5(
 .٤٩-٤٤ الشايب أمحد ، واألسلوب ، ٨٧و ٥٥ اإلعجاز دالئلُ: وينظر

 ، الوصفية اللسانيات ج على القرآن يف الشرطُ: ينظَر. موضعا وسبعني وتسعٍة وثالمثئٍة ألٍف) ١٣٧٩ (يف الكرِمي القرآِن يف) املعروفةُ (الشرطيةُ اجلملةُ وردت) 6(
 البحث هذا يف أثبتناه مبا ووردت. ١٦٨ زاهد غازي زهري. د ، تعبريه وأساليب القرآين النص ويف ،٣١-٣٠ الطرابلسي اهلادي وحممد ، املسدي عبدالسالم

   يف الوارد وأخواا) وحىت مازال(بـ الشرط تركيب باستثناِء الكرمي، القرآن يف موضعا وأربعني تسعٍة) ٤٩ (يف) وحىت الطلب(و ،) وحىت النفي (بتركيب
 النفي(بـ وليس ،) وحىت) النفي نفي (عن املتحصل اإلثباِت(بـ الشرطي التعليِق على يدلُّ ألنه مستقالً حبثًا له أفردنا فقد. القرآين النص يف مواضع سبعِة) ٧(

 ).   وحىت

)٨ (يف ينظر) ٢٢٦ وتوجيه نقد: العريب النحو ويف ، ١٨٩ اإلعجاز دالئل) : الشرط داللة. 
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  إِننوا آمذِين الَّيها أَيا{: قوِله تعالىنحو  .)٩())جملةُ جواِب الشرِط بحصوِل مضموِن جملٍة أخرى هي جملةُ الشرط
 هم بنصِرهم فنصر اِهللا الذين آمنوا ، وتثبيتُه أقدامهم مرهون.  ]٧/محمد[}قْدامكُم أَويثَبت اللَّه ينصركُم نصرواْتَ

 اَهللا تعالى باالمتثاِل ألوامِره ، واالنتهاِء عما حذَّر منه ، ومتعلِّقٌ عليه ، ومحتَمٌل وقوعه جوابا ، بوقوِع ِسهمأنف
  . ذلك شرطًا

 قوِله نحو  االستعماُل األقلُّ الوارد في مطالب دالليٍة خاصٍة ،وهو) :كليالشَّ( المجازي ، أِو التعليقُ -٢
 تعليقَ حقيقيا هنا ، وال فال ].١١٨/ المائدة[ } تَغْفِر لَهم فَإِنَّك أَنْت العزيز احلَكِيموإِن ، تُعذِّبهم فَإِنَّهم عِبادكَ إِن{:تعالى

ا على االحتماليِة في النصطَ قائمعيسى . شر النبي قوم إذ إن)ِهللا تعالى عذَّبهم أو لم ) عليِه السالم هم عباد
واألمر نفسه ). عدم تعذيِبهم(، وأالَّ يكونوا كذلك شرطَ ) تعذيِبهم(فال يمِكن أن يكونوا عبادا ِهللا شرطَ . يعذِّبهم

 الشكلي في اآلآلخِرا) المجازي(جاٍر في المقطِع الشرطي  ا غيرا حكيماِهللا تعالى عزيز يِة الكريمِة ؛ فكون
أي أن قولَه . بال قيٍد أو شرط) العزيز الحكيم(، بل هو ) عليه السالم(متوقٍف على غُفراِنه لقوِم النبي عيسى 

 تعليقَ وال احتماَل فيه ، ال  } إِن تَغْفِر لَهم فَإِنَّك أَنْت العزيز احلَكِيم و{ : وقولَه تعالى،}  تُعذِّبهم فَإِنَّهم عِبادكَإِن{ :تعالى
 نظم بالشرِط المجازي الشكلي قد خرج عن أصل الوضع اللغوي - واُهللا أعلم –بل هو . فال شرطَ حقيقيا فيه

عن ) ماألمر ، والنهي ، واالستفها( أساليب في ِسنِْخ الشرِط إلى معنى بيانٍي آخر ، على نحِو ما تخرج إليه
أصِل معناها التي وِضعت له ؛ فهو نظم بالشرِط المجازي الشكلي يراد به عمقٌ داللي تقريري إيماني عن 

  ). لهمغني عن العالمين ، وبيِده العفو عنهم والغفران(قائم على تأكيِد أن اَهللا تعالى ) عليه السالم(النبي عيسى 
     وهذا ما يتجلَّى بوضوٍح في االستعماِل القرآني ، إذ إن للبياِن القرآني أثرا في توجيِه المراِد عن أسلوِب 
 ِد له عند أهِل اللغِة والنحو من توافٍر لعناصِر التركيِب الشرطيالشرِط بنظِْمه المعروِف المقطوِع به ، والمقع

، وما يتفرع عن هذا النظِم ) أداةُ الشرِط ، وجملةُ الشرِط ، وجملةُ جواِب الشرط: (، وهيالرئيسِة التي تؤلِّفُه 
 من تراكيب كثيرٍة ومتنوعٍة تقوم على التقديِم والتأخيِر ، والذكِر واالكتفاِء ، وتغيِر الفعِل الذي يتصدر رئيِسال

 ،) القرآن الكريم(المقدسةُ ) اللغِة العربيِة(وص وسوى ذلك مما عِرفت به نص). شرطًا وجوابا(التعليقَ 
يتوقَّد عنها اإلعجاز البياني وهي في النص القرآني وتتجلى عنها .  من توظيفاٍت بيانيٍة لهذا األسلوبوسواها

  .روعةُ اإليحاِء وهي في النصوِص البليغِة تدرجا من األعلى إلى األدنى
 بالذكِر أن الشرِط(     وجدير أسلوب (ِعيجم داللي بجزأيه المترابطَيننظْم مفهبمورٍد واحٍد ي  ) ، الشرط

الشرطَ من دوِن الجزاِء ((  إن إذ. )١٠())الشرِط والجواب... الفائدةَ ال تِتم إال باجتماِع (( ؛ ألن ) والجواب
من دوِن الشرِط ال يفيد ١٢( بمنزلِة جملٍة واحدة- إذًا - فهما .)١١())والجزاء( ، لها ركنان رئيسان يتحققُ اآلخَر 

                                                                                                                                                                               
 .٤٥:٢ عضيمة عبداخلالق حممد: تح ، املربد العباس أبو ، املقتضب) ٩(

 ، الكفوي ، الكليات ، ٨٢:٨ يعيش ابن ، املفصل شرح: وينظر. ٢٧٥ الدمريي أمحد رمضان املتويل: تح ، الفاكهي ، النحو يف احلدود كتاب شرح) ١٠(
 ، ١٠١٣:١ دحروج علي. د: تح ، التهانوي حممدعلي ، والعلوم الفنون اصطالحات وكشاف ، ٢٥٥ املصري وحممد ، درويش عدنان. د: مقابلة

 ، العرب النحاة عند الشرطية واجلملة ، ١٣ املطليب مالك. د ، املعاصر العراقي للشعر اللغوي التركيب ويف ، ٢٩٢ الصنعاين ، النحو يف الوسيطُ والتهذيب
 .٢٣-١٥ الوصفية اللسانيات ج على القرآن يف والشرط ، ٧٩- ٧٥ الشمسان إبراهيم. د

 .١٠ البالغة ج يف الشرطي األسلوب تركيب) ١١(

 .٢٧٨:١ املرجان حبر كاظم. د: تح ، اجلرجاين عبدالقاهر ، اإليضاح شرح يف املقتصد) ١٢(

 ، ١٥٨:٢ الفتلي عبداحلسني.د: تح ، السراج سهل ابن أبوبكر ، النحو يف واألصول ، ٢٥٩:١ هارون حممد عبدالسالم. د: تح ، سيبويه ، الكتاب: ينظر) ١٣(
 الزركشي ، القرآن علوم يف والربهان ، ٦٤٧:٢ االسترابادي ، الكافية شرح يف والبسيط ، ١١١ ريتر .هـ: تح ، اجلرجاين عبدالقاهر ، البالغة وأسرار

 ومجلة ، ٢٥٧ الدين مجال مصطفى ، األصوليني عند النحوي والبحث ، ٣٠٠:٢ ترحيين فايز. د: تح ، السيوطي ، النحو يف والنظائر واألشباه ، ٣٥١:٢
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بوشيجِة االرتباِط ، والربِط الجمعي ضمن سياٍق واحٍد ، ) وهو الشرطُ(بتحقِق أوِلهما ) وهو الجواب(منهما 
  .  )١٣())خصوصيةً تركيبيةً دالليةً تتميز بها((وأسلوٍب متحٍد يبين َأن للجملِة الشرطيِة كلِّها 

 طيالتعليِق الشر وعلى أس ، على أصِل هذا الربِط ، واالرتباِط الجمعي ومما يقوم     - إذ ال يتحققُ جزء 
 ما جاء به بحثنا هذا بالعرِض والتحليِل -طُ يسبقُه وقوعا إال بتحقِق جزٍء أساٍس هو الشر) وهو الجواب(منه 

  ).الطلِب وحتَّى(، وبـ) النفي وحتَّى(أسلوب التعليِق الشرِطي بـ(وهو . الداللي ِلما هو وارد في القرآِن الكريم
     وهو أسلوب قائم على التعليِق الشرطي الخالي من عوامِل الشرِط المعروفة ، له نظمه الخاص المتحققُ 

  . بأدواٍت الزمٍة تربطُ بين الشرِط ، والجزاِء
ركيبيتَين يجري وفِْق ظاهرتَين ت(( ، أو مجموعِة الجمِل ائتالفًا دِة     إن لمكوناِت التركيِب ، أِو الجملِة الواح

دوِن ] من[نشوء عالقٍة نحويٍة سياقيٍة وثيقٍة بين معنييِن ) االرتباِط(والمقصود بـ. االرتباطُ ، والربطُ: هما
اصِطناع عالقٍة نحويٍة سياقيٍة بين معنييِن ) الربِط(والمقصود بـ. فهي أشبه بعالقِة الشيِء بنفِسه. واسطٍة لفظيٍة

وتلجُأ العربيةُ إلى .  تتمثَُّل في أداٍة رابطٍة تدلُّ على تلك العالقِة ، أو ضميٍر بارٍز عائدباستعماِل واسطٍة
.  بين المعنيينالرتباِطإما ألمِن اللبِس في فهِم االنفصاِل بين المعنيين ، وإما ألمِن اللبِس في فَهِم ا) الربِط(

  .)١٤() ))االنفصال(، و) تباطاالر(هو الحلَقةُ الوسطى بين ) الربطُ(فـ
 الشرط الخاص ُأسلوب على – هنا –     ِإن قائم احتمالي تعليقي يِن هو قَيدين تركيبهمارئيس ، :  

  .وجملتها) حتَّى( النفي وجملته ، ثم -١
  .وجملتها) حتَّى( الطلب وجملته ، ثم -٢

 ُركٌن أجزاِئھ من ُیحَذَف أْن یمِكُن ال تكامليٌّ     وهو أسلوب ، قائم واحٍد ال تغيير خاص على ترتيٍب نظِْمي 
أداة الشرط ، وجملة الشرط ، وجملة (م على له، يباين الترتيب الشرطي التعليقي االعتيادي المعروفَ القائ

يكون ) الطلب وحتَّى(، وبـ) النفي وحتَّى( بـالشرِط من حيثُ أن أسلوب - عند الذِّكِر الكامِل لها -) الجواب
  :ترتيب أجزاِء نظِْمه واجبا على النحِو اآلتي

  ).الشرط)           (حتَّى(المستقبلي          ) الجواب           (النفي
  ).الشرط)           (حتَّى(المستقبلي          ) الجواب          (الطلب

) حتَّى( الشرِط المقتِرِن لزوما بـعلى ،لزوما ) لطلبا(، أو بـ) النفي( الواجِب للجواِب المقتِرِن بـبالتقديِم
فال تقديم الجواِب على . في انتظاِم مكوِّناِت ُأسلوِب التعليِق الشرطي دالليا هنا(الغائيِة ، وهو مؤخَّر وجوبا 

. فعَل الشرِط لهذا اُألسلوِب بواجٍب أو الزٍم في سواه) حتى(فعَل الجواِب ، أو سبقُ ) النفي(الشرِط ، وال سبقُ 
 ترتيب يدلُّ على وهو -)  تقتضيه في هذا اُألسلوبوإنما استنتجنا هذا الوجوب واللزوم ؛ ألن داللةَ التعليِق 

 على الترتيِب الذي تقوم عليه وليس - )١٥(العنايِة واالهتماِم بالجزِء المقدِم ، وعلى توكيِد مضموِن الكالِم
  :جملةُ الشرطيةُ ذاتُ األداِة الرابطِة من مجيِءال

  .المستقبلي) الجواب(فـ)               الشرط(فـ)              أداة الشرط(

                                                                                                                                                                               
 دراسة وتطور ،) ماجستري رسالة (٥٩ املعيبد صاحل علي عبدالعزيز ، القرآن يف والشرط ، ١٥ الوعر مازن. د ، العرب واألصوليني النحاة عند الشرط
 .٢٢١ الظاملي صاحل. د ، واألصوليني النحويني بني العربية اجلملة

 . ناصح حسني كرمي. د ، العريب النحو يف الداللة: وينظَر. ٣٥٣ السلطاين عبداحلسني زينب. د ، سريناملف عند الداليل البحث) 13(

 ).وفِق على جيري (والصحيح) وفق جيري: (قال. ١ محيدة مصطفى. د ، العربية اجلملة تركيب يف والربط االرتباط نظام) 14(

 . ٢٦ فرهود احلاج عبدالفتاح علي. د ، يوسف سورة يف حتليلية دراسة: الداللية التوكيد معطيات: ينظر) 15(
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 صورِتها ذاِت الترتيِب االعتيادي ، عالوةً على مجيِئها بصوٍر أخرى بترتيٍب آخر يقع فيه التقديم والتأخير في
، ) الذكر( فيها ، أو يقع) جملة الجواب(، و) جملة الشرط(، و) أداة الشرط(بين أركاِنها الثالثِة الرئيسِة 

بحسِب الضوابِط النحويِة المنظِّمِة هذا التالقي في ) القسم وجواِبه( ، أو يقع فيها التالقي مع )١٦()االكتفاء(و
  .سياٍق واستعماٍل واحد
ناتج عن ) حتَّى(و) النفي أِو الطلِب(بـ) أسلوب الشرِط(الجواِب على الشرِط في تركيِب      إن وجوب تقديِم 

االعتيادي المعروِف ) ُأسلوب الشرط(استقامِة المعنى بهذا الترتيب ، وال يجوز الترتيب المماثُل لتركيِب 
أتكلَّم إن ينْـِه (رُأ عنه التعليقُ الشرطي الذي يق) لن أتكلَّم حتَّى ينِهي صديقي حديثَه(نحو . الضطراِب المعنى

حتَّى ينِهي (على الشرِط ) لن أتكلَّم(أي بتقديِم الجواِب ). أتكلَّم إن أنهى صديقي حديثَه(، أو ) صديقي حديثَه
حتَّى : (أن نقوَلوال يِصح ). لن أتكلَّم حتَّى ينِهي صديِقي حديثَه( تركيبي ، فتصير ممما هو الز) صديقي حديثَه

صديقي حديثَه لن أتكلَّم نِهيالمعنى ) ي هنا –، ألن – ، للتعليِق ، وال للربِط الشرطي ال يستقيم مِكنقراءةُ وي 
  ).  كي ينِهي صديقي حديثَه لن أتكلَّم: ( فقط ، أيبالتعليِلمعنى هذا القوِل 

فليس فيه ورود . ال يكون إال تعليقيا حقيقيا) الطلب وحتَّى(بـ، و) النفي وحتَّى(     إن أسلوب الشرِط بـ
) أسلوب الشرِط المعروِف باألداِة والشرِط والجواب(للتعليِق المجازي ، أو الشرط الشَّكْلي الذي يأتي عليه 

ال ) الطلب وحتَّى(، وبـ) النفي وحتَّى(وإن أسلوب الشرِط بـ. )١٧(الذي بيناه بالشاهِد القرآني في أوِل البحث
) النفي أِو الطلَب(فـ). أداِة الشرط(في وروٍد تعليقي شرطي ، وال يكتفَى فيه إال عن ) القسم وجوابه(يلتقي بـ
كرهما ، ويستحيُل التعليقُ بغيِر دالليا يلزم ذ) وهو الشرطُ(وما بعدها ) حتَّى(دالليا ، و) وهو الجواب(وما بعده 

  .أحِدهما ، أو بغيِرهما
ـ   ) حتَّى(     ولنا أن نُؤكِّد أن األداةَ الرئيسةَ في هذا النظِْم الشَّرطي التعليقي هي              ، أو ) النفـي (المـسبوقةُ بـ

 ِحجـاِجي تفاضلَها الـشرطي وال ، فهي تُمثُل الرابطَ وِنقطةَ االرتكاِز في هذا اإلطار ، والتي تستمدّ     ) الطَّلَب(بـ
     داللةَ التعليِق الشرطي لةٌ مـن العالقـِة    - المدروسة في هذا البحـِث  -من االستثماِر السياقي ، وَأنمتحـص 

، فصارا بها قُطبين متالِزمين الزمـين ِلمـا         ) الطَّلَب وحتى (، أو بين    ) النفي وحتى (االرتباطيِة المعقودِة بين    
  .في تركيٍب واحد) النفي وإال(حصلت داللةُ الحصِر والتوكيِد من اتحاِد يليهما ، كما ت

 إلى العرِض التحليلي المؤكِِّد هذا االستعماَل – شاء اُهللا تعالى ن إ-     وسنأتي في المبحثين األول والثاني 
  . القرآنيِة الوافية الشواهِدِلاألسلوبي البديع القائم على التعليِق واالحتماِل والشرط ، في ظال

  ) وحتى النفي(بـ الشرط أسلوب /األول المبحث
 ه:النفيأنه حد في االصطالِح اللغوي ))لُأسلوب ه تُغويدِل القَ مناسباتُحدوهو. ووإنكاٍرٍض نقْ أسلوب  
يملدفِعستخد ما يترد هِن في ِذدخاطَِب الم(()١٨(. ِقه الجملةَ يعني فهوبسب  ))اإلسناِد وإبطاِله ِقه ، )١٩())نفيوبسب 

منفيةً شرطَ سبِقها بما يدلُّ ) الجملةُ ، والعبارةُ ، والتركيب(وتكون . العبارةَ والتركيب يعني عدم تحقِق معنييهما
  .على النفِي لفظًا ، أو ضمنًا

، إذ يليِه ) لم(، وال بالفعِل مثَل حرِف الجزِم ) ِمن( حرفٌ غير مختص باالسِم فقط مثَل حرف الجر هي:حتَّى
 وال{:  ، ويليِه الفعُل ، كما في قوِله تعالى]٥/القدر [} الْفَجرِ حتَّى مطلَعِي هِسالم{ :االسم ، كما في قوِله تعالى

                                                             
 ).املقدمة (عبدالفتاح علي. د ، والتقدير للحذف نقدية دراسة: القرآنية اجلملة يف االكتفاء داللة: النحوي القرآين وتطبيقه) االكتفاء (ملفهوم ينظَر) 16(

 .البحث هذا من) الشكلي الشرط: التمهيد: (ينظَر) 17(

 .٢١٣ عبدالفتاح علي. د ، حنوية دراسةٌ: البالغة ِج يف اخلربيةُ اجلملةُ: وينظر. ٢٤٦ وتوجيه نقد: العريب النحو يف) 18(

 .١٢٥ اجلواري عبدالستار أمحد. د ، املعاين حنو: وينظر. ١٥٦ املخزومي مهدي. د ، وتطبيق قواعد: العريب النحو يف) 19(
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داللةٌ مع كل منهما ، بأحواٍل متفرعٍة ، أوفت ) حتَّى(ولـ]. ٢٣٥/البقرة[ } أَجلَهاب يبلُغَ الكِتَ حتَّىاحِ عقْدة النكَتَعزِمواْ
ينتِصب الفعُل  ((ذ هو استعمالُها الِفعلي ، إ– هنا –وما يعنينا . )٢٠(العرض لها بالتفصيِل كتب اللغِة والنحِو

 َلدخُ حتَّى تََأسِلم (نحو ، ها بعدما ِللَّةً ِعها كان ما قبلَإذا، وذلك ) كَي(فتارةً تكون بمعنى : معنيان] وله[بعدها 
 لَن نَبرح علَيهِ قالُوا{ : تعالىكقوِلِه ، ها قبلَما ِل غايةًها، وذلك إذا كان ما بعد) إلى( تكون بمعنى ، وتارةً) الجنةَ

وسنا مإِلَي جِعرحتَّى ي و] ٩١/طه[ }ىعاكِفِني ،كقوِلك) :نرحتَّى تََألِسي طلُعا ، ).  الشمسللمعنيين مع وقد تصلُح

  .    )٢١(]))٩/ الحجرات [} إِلَى أَمرِ اللّهِيء اليت تَبغِي حتَّى تَفِفَقَاتِلُواْ{ :كقوِله تعالى

القائمةُ فيها عندما يكون ما بعدها ) الغائية(التي يقوم عليها بحثُنا هذا هي ) حتَّى(     والداللةُ المقصودةُ لـ
 ؛ ها بعدما ِلِعلَّةٌ، وليست الدالةَ على أن ما قبلَها ) إلى َأن(سببا لتحقيِق ما قبلَها ، أي وهي تدلُّ على معنى 

 أن داللةَ التعليِق في تركيِبها قائمةٌ –تَها الشرطيةَ بما يجب معها ، وفي صوِر جمِلها  عن استنباِطنا دالل–لنقرَأ 
ما أخرج حتَّى أجمع : (فقولُنا شرطًا لوقوِعه فيكون )٢٢())ا يتَّصَل ما بعدها بما قَبلهأن(( على وظيفِة ربطها لـ

سبب وشرطٌ ) جمع األمتعة(، من أن )  أجمع أمِتعتينما أخرج إلى أ(قائم على الغائيِة المقروءِة في ) أمِتعتي
أخرج إن جمعتُ : (، بداللٍة عميقٍة تَنتِظم في استعماالٍت هي) الخروج(للغايِة والنتيجِة المطلوبِة ، وهي 

فما بعدها مسبب لما قبلها ، وشرطٌ ). إن أجمع أمتعتي أخرج(، أو ) معتُ أمتعتي خرجتُإن ج(، أو ) أمتعتي
فهنا ال يكون المعنى شرطيّا ). ما أخرج كي أجمع أمِتعتي(التعليلية ، بداللِة ) كي(وال يقوم على معنى . له

وهنا يكون ما قبلها مسببا لما بعدها . علةٌ لجمِع األمتعِةتعليقيّا ، بل تعليليّا ِصرفًا يتحصُل عنه أن عدم الخروج 
  .  ، ال بعالقِة الشرطالعلِةبعالقِة 

أِو ) النفي(ضمن تركيِبها الخاص ، وهي مسبوقةٌ بـ) حتَّى(     لقد قُِصد فيما مر إلى تبييِن الداللِة التعليقيِة لـ
 أما داللتُها الزمنيةُ في هذا التركيِب فهي مطابقةٌ – فيما بعد  كما سنأتي على العرِض التفصيلي له–) الطلب(

إال إذا ) حتَّى ( بعد الفعُلب ينتِصوال: ((قال ابن هشاٍم). الزمن المستقبل(للمراِد بالتعليِق الشرطي القائِم على 
ثم. الًكان مستقبإن بالنظِره استقبالُ كان ِم التكلُِّن الى زمفالنصب واجب  ،نحو }نا لَنإِلَي جِعرحتَّى ي هِ عاكِفِنيلَيع حرنَب 

وسىم{]٩١/طه [ ،وإنفالوجهاِن خاصةًها الى ما قبلَ بالنسبِة كان ،نحو  }زُلْزِلُواولُوسقُولَ الر٢١٤/البقرة[} حتَّى ي [
  .)٢٣()) ذلك عليناص قَِن الى زم ال بالنظِر، لزاِل الى الز بالنظِر هو مستقبٌلما إنَّهم قولَ فإن؛اآلية 

 وهذا . ما يتحققُ في الشرِط من تعليٍق) الطلب وحتَّى(، و)النفي ، وحتَّى(     إذًا ، قِد استوفَى تركيب
، في كلِّ ما )أسلوٍب للشرط( الذي لم نُسبقْ إليه من دراسٍة في داللِة التعليِق كـ- بفضِل اِهللا تعالى–استنتاجنا 

  .في الموارِد القرآنيِة) ىحتَّ(اطلعنا عليه ، وفي كلِّ مصنٍَّف في نحو اللغِة العربيِة ، أو تفسيٍر لمواضِع 
في هذا النظِم ذي الداللِة التعليقيِة  ) حتَّى(و)  أو الطلِبالنفي( إلى أن تآلُفَ – هنا –     وتجدر اإلشارةُ 
في الحصر لم ) النفي(فكما أن .  على الحصِر ، والقصِرفي داللِة التوكيِد) إال(و) النفي(الشرطية الزم كتآلُِف 

ا ال يكون كلٌّ منهما مستقالً، هن) الطلب(، أو ) النفي(، كذلك ) إال( يراد به اإلثباتُ بقرينِة ليعد نفيا مستقالً ، ب
  ). حتَّى(بل يراد به التعليقُ بقرينِة 
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  ) :وحتى النفي(بـ الشرط ألسلوب القرآني االستعماِل أنماطُ
     ِل اِهللا تعالى – لها سنعِرضفي السوِر واآلياِت القرآنية على ) صوِر نظِمها( بحسِب عدِد وروِد – بفض

  : النحِو اآلتي
  ):مضارع(حتَّى          فعُل الشرِط )          مضارع(فعُل الجواِب المقدِم )         لن( النفي بـ-١

 قُلْتُم يا وإِذْ{: قولُه تعالىمنها ، )٢٤(ثمانيِة مواضع في القرآِن الكريِم) ٨(     ورد هذا التركيب الشرطي في 
ظُرونتَن أَنْتُم الصاعِقَةُ و ذتكُمة فَأَخرهحتَّى نَرى اللّه ج لَك مِننُؤ وسى لَن٥٥/البقرة[ }م.[       

     ا على لساِن قوِم موسى انتظما تقابليِحوار الكريم القرآني هذا النص )ا إليه عنهم ) عليه السالمهموج
 فالشرطُ المعروض – سبحانه وتعالى عن وهِم السفهاِء – أن يرِوا اَهللا جهرةً - لإليماِن به - اشترطوا فيه 

 المسبوِق فعلُه –}  نُؤمِن لَكلَن{ الجواِب عليِقء من تفي هذا النص مقرو) عليه السالم(على النبي موسى 

الغائيِة ؛ لنستنِتج أن القراءةَ ) حتَّى( فعلُه بــالمسبوِق } نَرى اللّه جهرةحتَّى{ على الشرِط -النافيِة ) لن(بـ
إن نرى (، أو )  إن رأينا اَهللا جهرةً/نُؤِمن لك إن نَّرى: (الدالليةَ العميقةَ عن هذا النص التعليقي الشرطي هي

 إيمانَهم -  بتحقيِقه لهم -فهم قد جعلوا رؤيةَ اِهللا معِقدا رئيسا اشترطوا به . واُهللا أعلم). اهللا جهرةً نؤمن لك
  . ، ليكون جزاء وجوابا متوقفًا تحقيقُه على ذلك المعِقِد والشرط) عليه السالم(لموسى 

  بالرؤيِةون يكتفُهم أنَّ احتماِلإلزالِة ) هرةًج (  الرؤيةَريدون يهم بأنَّ الكريم القرآن عنهمعبّر((     وقد 
  )٢٥()).باِعهم ِطفاِء ، وجهم قلوِبِغلِْظ ، ِلسيِة الِح ال يعتقدون إال بالرؤيِةهمف.  القلبي ، أو العلِمالمناميِة

  ذلك أنويؤيد: (( قال السيد الطباطبائي– عند بني إسرائيَل هؤالِء – لهذا الجعِل ، ولهذا المراِد وقراءةً     
الظاهرموسى  دعوِة كانوا مؤمنين بأصِلين المختاِر هؤالِء أن ]ما وإنَّ،] عليه السالمنُّلن: (هم بقوِلوا أراد ؤِمن 

لكتحققت قراءةُ لذا. )٢٦()) على الرؤية عليِه التوراِة نزوِل من جهِة بِههم إيماِنتعليقَ)  جهرةً اَهللاى حتَّى نر 
 ٢٧()) إيمانهم على رؤية ربهمعلقوا(( من أنَّهم قد – هنا –التعليِق الشرطي(.  

 الشرِط الوارِد فيه قد انتظم أسلوب لنا أن يتِضح ِر في داللِة هذا النصومن التأمِل والتدب     )الجواب المنفي( 
  ).حتَّى(، و) النفي بلن(مقدما على الشرِط المعلَِّق عليه بأداتَي الترابِط الالزِم لهذه الداللِة التتابعيِة من 

 على، الذي اشتمل ] ١٢٠/البقرة [}لَّتَهم مِتَّبِع حتَّى تَصارى النال وهود الينك عرضَى تَولَن{: قولُه تعالىومنها     
اتِّباِعه (بناء على ) صلَّى اُهللا عليه وآِله وسلم(عِن النبي محمٍد ) رضا اليهوِد والنصارى(تعليٍق ِقوامه تحققُ 

وعِن الجواِب ) حتَّى( فعلُه المعلَّقُ عليِه بـالمسبوِق}لَّتَهم مِتَّبِع تَحتَّى{، تحصل عن الشرِط المؤخَِّر ) ملتَهم

: فالداللةُ العميقةُ التي يقرُئناها هذا النظم هي). لن( فعلُه بـالمسبوِق} صارى النال وهود الينك عضَىر تَولَن{المقدِم 
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)تتَِّبع ى إنوالنصار اليهود م/ ترضى عنكتَ ِملَّتَه(، أو ) إِن اتَّبعوا عنكملةَ اليهوِد والنصارى يرض تتبع إن .(
 عنها بأسلوٍب شرطي ترابطي ، ال استغناء في تبييِن مكنوِنه عن تعاقُِب ر تعليقيةٌ جليةٌ عبفهي داللةٌ. واُهللا أعلم

 على ى النصاروال ،  اليهوِدإرضاء يِصح ال نهأ((ويوحى من اآليِة التي انتطمت هذه الداللةَ ). حتَّى(و) النفي(
 ى والنصار، يهوديا] صلى اُهللا عليِه وآِله وسلم [ عنه حتَّى يكونونرض يال  اليهودأن بـقه تعالى علَّ؛ألنهحال

ونال يرضعنه حتَّى يكون فاستحال. ا نصراني أني كونا يهوديهم إرضاُؤواستحال ،  في حاٍلا نصراني 
  .)٢٨())بذلك
     والواقع ى من النبيالمبلَِّغ به عن موقِف اليهوِد والنصار هذا التعليقَ الشرطي صلى اُهللا عليِه  (محمٍد أن

.  اإلسالِم عِنوا المسلمين إال إذا تخلَّ عِنوا لن يرض األعداءفإن((جاٍر على أمِته حتما ، وال يزاُل ) وآِله وسلم
اإلسالِم عِنيلتخلِّ من اوالمقصود لإلسالِم الحياتيِة ، والقوِة اإلسالميِةواألحكاِم ،  اإلسالميِة الروِح هو انعدام  

  بعضطبقون يوا كانُإن ـ و لإلسالِم عارفين بالمباني العاليِةوغير ، ا كان المسلمون أمواتًفلو. بين المسلمين
  .)٢٩()) يعادونناوال ، ا بنا كثيرهون ال يأب األعداء فقط ـ فإنِرهظواِه

 }اخِلُون َإنـا فَها، منخْرجواْ يإن فَنها، مِخْرجواْ حتَّى يدخلَها نَّن لَإِنا و، بارِين جوما قَا فيهإِن وسى ميا قالُوا{ : قولُه تعالىومنها   
  ].٢٢/المائدة[

 ، )٣٠()) المقدسِةرِض األخوِل بدهم أمرا موسى لم عن قوِم اِهللا منحكايةٌ((     وردت في هذا النص الكريِم 
نشَأ عن ِحواٍر دار بينهم وبينه ، فكشفوا فيه ) عليه السالم(تُفِصح عن موقٍف حسمه جمع من قوم النبي موسى 

 كي يدخلوها –، وأنهم ال يقوون على منازلِتهم ؛ لذا اشترطوا عليه ) قوما جبارين(أن في األرِض المقدسة 
  .ن الذين يمنع بقاُؤهم فيها تحركَهم وتوجههم إلى تلك األرض أن يخرج منها هؤالِء القوم الجبارو–معه 

 }دخلَها نَّلَن{     لقد وعب هذا الموقفَ أسلوب الشرِط التعليقي الترابطي المؤلِف من الجواِب المتقدِم 
؛ لنقرَأ من ) حتَّى( المسبوِق فعلُه بـ}نها مِخْرجواْ يحتَّى{، ومن الشرِط المؤخَِّر ) لن( بأداِة النفي علُهالمسبوِق ف

). إن يخرجوا منها ندخلْها(، أو ) إن خرجوا منها/ ندخُلُها إن يخرجوا(عمِق هذا النص التعليقي أن المعنى هو 
  .واُهللا أعلم

 إنـا فَها، منخْرجواْ يفَإن {: تعالى ما تال نظمها ، وهو قولُه– هذه -     ويفِصح عن داللِة التعليِق الشرطي البينِة 
روا به فهو. }اخِلُوندا - موقفٌ عبالرئيِس الذي أدلَوا به عن مراِدهم له -  تأكيد عن إصراِرهم على موقِفهم 

 حتَّى دخلَها نَّن لَوإِنا {:م راسخٌ لقوِلهتأكيد  }اخِلُون دإنـا فَها، منخْرجواْ يفَإن{ :أي أن قولَهم. فيما حاوروا به أوالً
واْيجها مِخْربه الشرطُ الذي }ن راديخرجوا منها ندخلْها( ي إن .(  

أَو تَكُون لَك جنةٌ من نَّخِيلٍ وعِنبٍ فَتُفَجر األَنْهار *  لَن نُّؤمِن لَك حتَّى تَفْجر لَنا مِن األَرضِ ينبوعا وقَالُواْ{: قولُه تعالىومنها    
أَو يكُون لَك بيت من زُخرفٍ أَو تَرقَى فِي * ةِ قَبِيال  والْمآلئِكَلّهِأَو تُسقِطَ السماء كَما زَعمت علَينا كِسفًا أَو تَأْتِي بِال* خِاللَها تَفْجِريا 

  .]٩٣-٩٠/اإلسراء [}السماء ولَن نُّؤمِن لِرقِيك حتَّى تُنزلَ علَينا كِتَابا نَّقْرؤه قُلْ سبحان ربي هلْ كُنت إَالَّ بشرا رسوال
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      ضرع الدعوِة اإلسالميِةحاِلِل هذا النص ٣١( جمٍع من قريٍش تُجاه(وهم يحاورو ، ا نمحمد النبي ) صلى
  .بما جعلوه شرطًا عليه كي يؤمنُوا به ، وبرسالِته) اُهللا عليه وآِله وسلم

، ليؤمنوا له ، فجاء ) صلى اُهللا عليه وآِله وسلم( ما اشترطوه عليه – اِئهم بمراِدهم التابِع ألهو–     وقد تعدد 
 توهمها هؤالِء - باختياراٍت ِستٍّة –) حتَّى( وهو الشرطُ المؤخَّر الوارد بعد -) إيمانَهم(ما علَّقوا عليه 

  : هي–الجاحدون 
- }راتَفْجوعنبضِ ياألَر ا مِنأو،} لَن :  

- }اتَكُونا تَفْجِريخِاللَه اراألَنْه ربٍ فَتُفَجعِنن نَّخِيلٍ وةٌ منج أو، } لَك :  

  : أو،}فًا السماء كَما زَعمت علَينا كِستُسقِطَ{ -

- }تَأْتِيآلئِكَةِ قَبِيالالْمأو،}  بِاللّهِ و :  

- }كُونفٍيرن زُخم تيب أو،} لَك :  

  .} فِي السماءتَرقَى{ -

 } لَكؤمِن نُّــلَن{ ،وهو) جواِب الشرِط المقدِم وجوبا(     لنقرَأ أن في هذا النص الكريِم تعليقًا ترابطيا مؤلفًا من 
  ).تَّىح(المسبوِق بـ) الشرِط المتعدِد بالعطِف المؤخَِّر وجوبا(، ومن ) لن( بأداِة النفي المسبوِق

عت خياراتُ هذا الشرِط      وقد تنو– كما يتِضح  - التعليقي بحسِب أهواِء هؤالِء المشترطين ، لنقرَأ النص 
 الواحد الترابطي على النحو اآلتي- بحسِب الداللِة العميقِة له –االحتمالي الكلي من مجموِع هذا النص :  

- )رتفج إن لك تَ لنا من األرِض ي/ نُؤِمنرفَج اإنلَّك(، أو ) نبوع ا نؤمنلنا من األرِض ينبوع رتفج إن.( 
- )تكُن إن لك ا / نُؤِمنِخاللَها تفجير ِر األنهارجنةٌ من نخيٍل وِعنٍَب فتُفج كانت لَّك جنةٌ (، أو ) إن لَّك تكُن إن

 ).من نخيٍل وِعنٍَب فتُفجِر األنهار ِخاللَها تفجيرا نؤمن لَّك
إن تُسِقِط السماء كما زعمتَ علينا (، أو )  السماء كما زعمتَ علينا ِكسفًا سقطْتَإن أ/ ِمن لك إن تُسِقِطنُؤ( -

 ).ِكسفًا نؤمن لَّك
 ).إن تأِت باِهللا والمالئكِة قبيلًا نؤمن لَّك(، أو ) إن أتَيتَ باِهللا والمالئكِة قبيلًا/ نُؤِمن لك إن تأِت( -
- )لك نُؤِمنكُني ٍف/  إنخرز نبيتٌ م لَّك كان لَّك(، أو ) إن ٍف نؤمنخرز نبيتٌ م لَّك كُني إن.( 
 وفِق ما على - واُهللا أعلم -) إن ترقَ في السماء نؤمن لَّك(، أو ) إن رقَيتَ في السماء/ نُؤِمن لك إن ترقَ( -

توهموه من مقترحاٍت احتماليٍة ماديٍة قائمٍة على ما يجب أن يروه بأعيِنهم واقعا ، ليجعلوه شرطًا أساسا 
  ).صلى اُهللا عليه وآِله وسلم(إليماِنهم بالنبي محمٍد 

 التي موِرُأل هذه اِد على أحا موقوفً بالنبيهم قد جعلوا تصديقَإنهم: (() هـ٥٦٠ت (الطبرسي     قال 
 التي موِر لهذه اُألتكن ، ولم ه على صدِقلُّ تد آيٍةلِّ بكُتَفَوا الك معاندين للحقِّ كانوا غيرولو. اقترحوها

 هذه ِد على أحا موقوفً بالنبيهم جعلوا تصديقَقد(فعبارتُه . )٣٢()) من اآلياتواها على ما ِساقترحوها خصوصيةٌ
  .تُفِصح عن تضمِن النظِم داللةَ الشرِط التعليقيِة التي كشفنا عنها بالتحليِل السابق) اقترحوها التي موِراُأل

                                                             
 ،٢٣٦:٦ واحملققني العلماء من جلنة: تح ، الطربسي ، القرآن تفسري يف البيان وجممع ، ٢٧٦:٦ القرآن تفسري يف والتبيان ،٦٨:٨ والبيان الكشف: ينظَر) 31(

 القرآن من اإلسالم وعقائد ، ١٦٠:١٣ عاشور بن الطاهر حممد ، والتنوير والتحرير ،١١٩:٢ هاشم سامل حممد: ضبط ، الكليب ، الترتيل لعلوم والتسهيل
 .٥:١٧ العسكري مرتضى السيد ،

 . ٧٤:١ البيان جممع) 32(
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  ):مضارع(حتَّى          فعُل الشرِط )          مضارع(فعُل الجواِب المقدِم )         ال( النفي بـ-٢

 ير اللّه ال يغإِن{: قولُه تعالىمنها ، )٣٣(ستِة مواضع في القرآِن الكريِم) ٦(     ورد هذا التركيب الشرطي في 
  ].١١/الرعد [} ما بِأَنفُسِهِميرواما بِقَومٍ حتَّى يغ

 -  } ما بِقَومٍيغير ال{     جاء التعليقُ الشرطي الترابطي في هذا النص الكريِم مؤلفًا من الجواِب المقدِم وجوبا 

 ما يروا يغحتَّى{ ومن الشرِط المؤخَِّر وجوبا -النافيِة الالزمِة لهذا التعليِق ) ال(بـ) غيري(المسبوِق فعلُه 
روا( المسبوِق فعلُه }بِأَنفُسِهِمغيداللةً عميقةً يمكنُنا أن ) حتَّى(بـ) ي نبي؛ لي الغائيِة الالزمِة في هذا النظِم الخاص

إن يغير قوم ما بأنفِسهم يغيِر اُهللا (، أو ) إن غيروا ما بأنفِسهم/  ما بقوٍم إن يغيروا يغير اُهللا(نقرَأها بما نصه 
  .واُهللا أعلم). ما بهم

 القرآني في النص ا بما أثبتناه -     إنقوٍم - المقروِء داللي أي شأن ا يتوقفُ عليِه إصالحتعليقًا واضح 
  .غييِر إلى األحسِن من السيرِة ، وااللتزاِميمتثلون لشرِط الت

 و  مما قَضيتا أَنفُسِهِم حرج يفجِدوا بينهم ثُم ال يجر ال يؤمِنون حتَّى يحكِّموك فِيما شربك و فَال{: قولُه تعالىومنها         
سوايلَِّم٦٥/النساء [}ا تَسلِيم.[  

 المسبوِق فعلُه - } يؤمِنونال{     ورد في النص الكريِم شرطٌ ترابطي علَّق وقوع الجواِب المقدِم وجوبا 

 جر  يحكِّموك فِيما شحتَّى{ على تحقِق الشرِط المؤخَِّر وجوبا- النافيِة الالزمِة قبلَه في هذا النظِم الخاص ) ال(بـ
ال ي ثُم مهنيبيفواجِد جرح ا أَنفُسِهِمتا قَضيمم سيوا ولَِّمالمعنى . الغائيِة الالزمِة قبلَه هنا) حتَّى( المسبوِق بـ}ا تَسلِيم إن

يؤمنون إن يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في (المقروء عنه في الداللِة العميقِة له يتحصُل لنا بما نظمه 
إن حكَّموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفِسهم حرجا مما (، أو ) مما قضيتَ ويسلِّموا تسليماأنفِسهم حرجا 

إن يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفِسهم حرجا مما قضيتَ (، أو ) قضيتَ وسلَّموا تسليما ، آمنُوا
  .واُهللا أعلم). ويسلِّموا تسليما ، يؤمنُوا

 ي فِملُ وال يدخلُون الْجنةَ حتَّى يلِج اجلَماءِ الساب أَبوهم عنها ال تُفَتّح لَوا واستَكْربآياتِنا الّذِين كَذّبوا بِإِن{: قولُه تعالىهاومن     
سمرِمِنيجكذَلِك جنْزِى الْماطِ و٤٠/ األعراف[ } اخلِي.[  

     تم التعليقُ الشرطي الترابطي في هذا النص الكريِم بالجواِب المقدِم وجوبا المؤلَِّف من الجملتَين 
) ال( اللتَين سِبقتْ كلٌّ منهما بـ} يدخلُون الْجنةَال{ و،}ماءِ الساب أَبوهم لَتُفَتّح ال{) :الواو(المتعاطفتَين جمعا بـ

  .الغائيِة الالزمِة قبلَه) حتَّى( المسبوِق فعلُها بـ} اخلِياطِم سي فِملُ يلِج اجلَحتَّى{النافيِة ، وبالشرِط المؤخَِّر وجوبا 

                                                             
  :تعاىل قولُه فهما اُآلخران املوضعان أما. منها مواضع أربعِة لنصوِص املِنت يف عرضنا) 33(

 ــنا حتى يأِْتيوٍل ِلرســؤِمن نالَّ قَالُوا ِإنَّ اللَّه عِهد ِإلَينا أَالَِّذين{:تعاىل وقولُه، ] ٢٣٠/البقرة[} غَريها لَه ِمن بعد حىت تنِكح زوجِحلُّ طلّقَها فَال تفَِإنْ{
  ].١٨٣/عمران آل [} تأْكلُه النارِبقُرباٍن
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 ه التركيبنقرُأ الداللةَ التعليقيةَ الشرطيةَ بما ينتظم السماِء تُ(     وعن هذا النظِم الترابطي لهم أبواب فتَّح
إن يِلِج الجمُل في سم الِخياِط ، تُفتَّح لهم أبواب السماِء (، أو ) ويدخلُون الجنةَ إن ولَج الجمُل في سم الِخياِط

  .واُهللا أعلم). نةَإن ولج الجمُل في سم الِخياِط ، فُتِّحت لهم أبواب السماِء ودخلُوا الج(، أو ) ويدخلُوا الجنةَ
اجلَحتَّى{:وقولُه: ((     قال الشيخُ الطوسي لِجلُ يي فِمس اطِمق علَّإنَّما}  اخلِيالجنةَدخولُهم( وهو ، الجائز  (

دخوُل( وهو حاٍل،بممِل الجفي س ال نه أل،)  الخياطم ٣٤())يكون(.  
 بعد إِذْ م مِلّتِكُ إِن عدنَا يفا اللّهِ كَذِبىقَدِ افْرتَينا علَ{  :     قال السيد المرتضى وهو يجيب على تساُؤٍل في قوِله تعالى

ا أَنلَن كُونا يم ا ومِنه جنّانَا اللّها إِال أَن يفِيه ودنّع شاءب اللّها رـنبـر سِعـ واـكلَّن ءٍ شيلى ، ا عِلْما عكلْنا ، اللّهِ تَونبا رمِنقَو نيب ا وننيب افْتَح 
 قبِالْح، الْفَو ريأَنت خ أمٍروكلُّ]: ((٨٩/األعراف[ }اتِحِني لِّقَ عفقد نُ بما ال يكون كَِفى الوجوِه على أبعِدونُه  .

) الشرطَ( أي أن التعليقَ )٣٥())} اخلِياطِم سي فِملُ يدخلُون الْجنةَ حتَّى يلِج اجلَوال{ : تعالىه قوِلجرى موتجري اآليةُ
  .هنا قد جرى على أمٍر مستحيٍل ، ال يكون أبدا

بالترابِط القائِم على ) حتَّى(و) النفي( أقررناه من داللِة التعليِق الشرطي الناتِج عن اجتماِع ا     وتأكيدا ِلم
 تعليقَ عبداِهللا بِن أحمد بِن قُدامةَ المقدسي على اآليِة – هنا –وجوبا نستحِضر ) سبِق الجواِب ، وتأخِر الشرِط(

: وإذا علِّقَ اإليالء ِبشرٍط مستحيٍل كقوِله) : (( شرٍط مستحيٍلتعليق اإليالِء على( قال في فَصِل إذ الكريمِة
)الغُراب ِشيبا ، أو يبذَه رجأو تَقِلبي الح ، طَأتُِك حتَّى تَصعدي السماءمعنى ذ). واِهللا ال و لٍّ ؛ ألنولكفهو م 

 يدخلُون الْجنةَ وال{ :قال اهللا تعالى في الكفار. مستحيالِتفإن ما يراد إحالةُ وجوِدِه يعلَّقُ على ال. تَرك وطِئها
 موضوٍع مماثٍل لهذه الداللِة قال وعن. )٣٦())ال يدخلون الجنةَ أبدا: ومعناه. } اخلِياطِم سي فِملُحتَّى يلِج اجلَ

 ي فِملُ يدخلُون الْجنةَ حتَّى يلِج اجلَوال{ : تعالىه ، كقوِل ال يقع على أمٍركِم الح من تعليِقفهو: (( بن عاشورهرالطا
ساطِم٣٧())} اخلِي(.  

 لهذا النص نجد أنه حقيقٌ أن يؤكَّد التعليقُ الشرطي بهذا التركيِب  التحليليِةالتفسيراِت     ومن هذه 
االرتباطي.  

 دونِهِم امرأَتَنيِ تَذُودانِ قَالَ ما خطبكُما  و وجد مِنقُون من الناسِ يسةً ورد ماء مدين وجد علَيهِ أُمولَما{: قولُه تعالىومنها     
قِيقَالَتَا ال نَسصحتَّى ي دِركبِري خونَا شيأَب و اءع٢٣/القصص[ } الر.[  

 فعلُه المسبوقُ -}قِي نَسال{ خاصا ألَّفه الجواب المقدم وجوبا رطيـا     انتظم هذا النص الكريم تركيبا ش

) حتَّى( فعلُه بـالمسبوقُ}  الرعاءدِر يصحتَّى{ والشرطُ المؤخَّر وجوبا -النافيِة الالزمِة معه هنا ) ال(ـب
  .الالزمِة لهذا الربِط التعليقي بين طرفَي األسلوب

  

                                                             
 .٤٠١:٤ القرآن تفسري يف التبيان) 34(
 . ٣٥:٢ ابراهيم أبوالفضل حممد: تح ، املرتضى الشريف ، املرتضى أمايل) 35(
 ).احملقق مقدمة (٥٠٨:٨ املقدسي أمحد بن عبداهللا: تح ، الشيباين حنبل بن أمحد اإلمام فقه يف املغين) 36(
 .٢٠٨:٩ والتنوير التحرير) 37(
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نَسقي إن : (تي اآللنحِو التي نقرُؤها عن هذا النص تتحققُ لنا من نظِمه على االعميقةَ نيِة     إن داللةَ الب
 صِدرعنا/ ي عاءالر رصد سقينا(، أو ) إن عاءالر صدر نسقي(، أو ) إن عاءصِدِر الرواُهللا أعلم). إن ي .

حتَّى : أي: ((قال الطبرسي). النفي وحتَّى(فيكون بالشرِط الصريِح الذي أداه هذا النظم الخاص بوساطِة 
 ضوِل مواشينا من فُقَينا س الناسفإذا انصرفَ.  الماِءضوَل فُفننتِظر ، قْي السطيقُال نُفإنا .  الناسفَينصِر

مبني ...) قَينا س الناس انصرفَإذاف(وهذا المقطع المقروء بالداللِة العميقِة عن نظِمه الظاهِر . )٣٨())الحوِض
وهو ما قال به إشارةً مجموعةٌ من المفسرين وهم يتناولون هذا النص . على أساِس التعليِق والشرِط

  .)٣٩(الكريم
  ):مضارع(حتَّى          فعُل الشرِط )          ماٍض(فعُل الجواِب المقدِم )         ما( النفي بـ-٣  

 وهو -) كان( جاء فعُل الجواِب المعلَِّق  )٤٠( مواضعسبعِة) ٧(     ورد هذا التركيب في القرآِن الكريِم في 
 قولُه منهافقط ، ) واحٍد( عاما تاما في موضٍع فعالًو ،ستِة مواضع منها ) ٦( في -من أفعاِل الكينونِة 

  ].١٥/اإلسراء [}والً رس معذِّبِني حتَّى نَبعثـنا كُوما{:تعالى

 ا كُنما{: النص الكريِم تركيب شرطي ِقوامه تعليقُ حدوِث الجواِب المقدِم وجوبا ، وهو ا     يطالعنا في هذ
ذِّبِنيعم{ - ا ، وهو - ) ما( المسبوِق فعلُه بأداِة النفِيعلى حدوِث الشرِط المؤخَِّر وجوب  }ثعحتَّى نَبسوالً ر{ 

إن بعثنا / نكون معذِّبين إن نَّبعثْ(لنا ما أكنَّـه من معنى باطٍن هو وهو نظم يظِهر ). حتَّى(المسبوِق فعلُه بـ
 َأن(( بآيِة ما - واُهللا أعلم -) إن بعثْنا رسوالً كُنَّـا معذِّبين(، أو ) إن نَّبعثْ رسوالً نكن معذِّبين(، أو ) رسوال

 ، حذِّره وينِذره يوالً إليه رس يبعثَحتَّى -   في اآلخرِة ال في الدنيا وال- ه خلِقمن دا أحعذِّب ال يال جلَّ وعاَهللا
  .)٤١()) واإلعذار بعد اإلنذاِروالمعصيِة ، فِر على الكُستَمر ، وي ذلك الرسوُلفيعصى

 علَيها  فِيها فَحققُوا فَفَسفِيها قَريةً أَمرنَا مرتَهلِك أَردنَا أَن نُّوإِذَا{:  في حديِثه عن قوِله تعالى–     قال الطاهر بن عاشور 
  معذِّبِني حتَّى نَبعثا كُنوما{:، بما فيه الربطُ الوثيقُ بنظِْم قوِله تعالى]  ١٦/اإلسراء[ }ريا تَدمِاهاالْقَولُ فَدمرنَ

سوداللِته ] ١٥/اإلسراء[}والًر ، -)): َأواعلَم نإذا(ـ ب هذه الجملِة تصدير (أوجالمعنى في الربِط استغالقَب  
جملِةبين إذا (ِط شر (جواِبهوجملِة ؛ألنشأن ) إذا (أنللمستقبِلا ظرفً تكون وتتضم ، أي  معنى الشرِطن ، 

  إرادةَن َأفيقتضي ؛) إذا ( جوابهو) ترِفيها مَأمرنا: (ه قولَنَأ) إذا( موقع  ظاهرى ؛ فاقتضيها جملتَ بينالربطَ
  بإهالِكقُ تتعلَّ اِهللا إرادةَن ذلك َأفيقتضي ؛ ه لجواِب سبقَ الشرِطترِفين المِر أم على حصوِل سابقةٌها إهالكَاِهللا

 ، هم إهالكَ اِهللا إرادِةظهر الذي هو م عليها القوُلِحقُّ فيها فيفسقُوا في القريِة مترفي أهِل اُهللاأمرفي ،  ابتداءالقريِة
  اَهللان ، وَأهم إهالكَ اِهللا إرادِة وقوِع هو سببم وكفره القريِة أهِلسوقُ فُكون ين َأقتضي ي مجرى العقِلنمع َأ

 ريد ين اهللا َأوليس من شأِن.  العكسال ، عليه هم ما توعدم منهصدر أن ي إال بعدوٍم قَ بإهالِكه إرادتُقُال تتعلَّ
                                                             

 . ٣٨٦:٧ البيان جممع) 38(
 التأويل ولباب ، ٦٧٢:١ عدنان صفوان: تح ،) الواحدي تفسري (والوجيز ، ٤١:١٠عاشور بن حممد اإلمام: تح ،) الثعليب تفسري (والبيان الكشف: ينظر) 39(

 غرائب وتفسري ، ٩٩:٥) اخلازن تفسري (الترتيل معامل يف التأويل ولباب ، ٢٠٠:٦ سوار ومروان العك خالد: تح ،) البغوي تفسري (الترتيل معامل يف
 القرشي عبداهللا أمحد: تح ،) عجيبة ابن تفسري (املديد والبحر ، ١٤٩:٦ عمران زكريا الشيخ: تح ،) النيسابوري تفسري (الفرقان ورغائب القرآن

٤٢٢:٤. 
  :تعاىل قولُه فهي اُألخر الثالثةُ املواضع أما. منها مواضع أربعِة لنصوِص املِنت يف عرضنا) 40(

  لَهمـن بعد ِإذْ هداهم حىت يبيا قَوم اللّه ِليِضلَّانَ كَوما{و ،] ١٧٩/عمران آل[}يِب الطَّن ِمِبيثَ اخلَِميز يىت حلَيِه عنتم أَا ملَى عؤِمِنني املُيذَر ِل اُهللاانَ كَما{
قُوامتِبكُ ِإنَّنَ ي لِّ اللّهٍء شيِليما{و ،] ١١٥/التوبة[} عمانَ كَوبر كِلكهثَ معبىت يى حي ِف الْقُرسا رهوالً أُمّلُواْ يت ِهملَيا عاِتن٥٩/القصص[}آي.[ 

 .  ١٥٠:٣ الشنقيطي األمني حممد ، بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء) 41(
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 ا سببليحقِّقَ ؛ ؤاخذِتِهم إلى مفِضي إلى ما يسوقَهم ين َأ ، وال من الحكمِةسببه بما يأتُوا أن ي قبَلهمإهالكَ
 نبعثَ (على) ترِفيها مأمرنَا (عَل ِفعاطفةً) الواو (جعَل نَّن َأنافِب.  في هذا واضحةٌ السياِقوقرينةُ. همإلهالِك
 الِم الكَ نظِم أصُل فيكون؛ تْ اختلفَ أِم في اللوازِمحدتْ اتَّواء س على بعٍضها بعضعطَفُ ي األفعاَل؛ فإن) رسوالً
 قُوا ، فيفس الرسوِلساِن به على ِلرهم بما نأم قريٍةي مترِفمرونأ ، رسوالً  حتَّى نبعثَعذِّبين منَّا كُوما: (هكذا

  لحصوِلشريطةً)  قريةًهِلك نُّن َأنا أردوإذا (فكان. هم إذا أردنا إهالكَهِلكَهم فنُ الوعيد عليهمفيِحقَّ ، ناعن أمِر
  .)٤٢()) لهكِره موال ،  اِهللا ، أي ذلك بمشيئِةاإلهالِك

  ].٦٧/األنفال[} األَرضِي حتى يثْخِن فِرى لَه أَسكُون يّأَن يٍّ لِنبِان كَما {:     ومنها قولُه تعالى

 - }رى لَه أَسكُون يّأَن يٍّ لِنبِان كَما{     تآلفَ لتركيِب هذا النص نظم الترابِط التعليقي بين الجواِب المقدِم وجوبا

 ي يثْخِن فِحتى{ والشرِط المؤخَِّر وجوبا -النافيِة الالزمِة لهذا التركيِب التعليقي ) ما(بـ) كان(المسبوِق فعلُه 
وعن هذا النظِم الداللي ببنيِته العميقِة نقرُأ المعنى . الالزمِة قبلَه هنا) حتى(بـ) يثِخن( فعلُه المسبوِق}األَرضِ

يكون لنبي أن يكون (أو ) إن يثِخن في األرض/ كان لنبي أن يكون له أسرى إن أثخَن : ( له بما نصهلظاهرا
 أثخَن ى إنفي األرض/ له أسر ثِخن(، أو ) إن ي أثخَن إن / في األرِض كان نبي ثِخنإن ي / يكُن لَّه / يكون

  .  واُهللا أعلم). أسرى
إذا )  المرضنَه أثخَقد: (قاُلي. ه وشدِته عن قوِت عبارةٌ شيٍء في كلِّاإلثخان: (( في تفسيِر الرازي     جاء

وكذلك.  عليه المرِض قوةُتاشتد ،) :الِجأثخنتْه فهو ثَليٍظ غَ شيٍءلُّفكُ. لْظَةُ الِغالثَّخانَةُ). راح هفقولُ. ِخين :
  المرادوا قالُ المفسرينن ما كثيرن ِإثم. قهر ويباِلغَ ويغِلب ويد ويشتَقوىحتى ي معناه}  اَألرِضي يثِْخن ِفحتى{

قال . ِل بالقتْد وتشتَقْوى تَما إنَّ والدولةَلْك المن عليه َأل اللفظَلْنا حمنَّماوِإ: واقالُ. ِه أعداِئتِْل في قَباِلغَ ينَأ: منه
الشاعر:  

ـَى عــراقَ يــى        حتَّذَى اَأل من الرفيع الشرفُسلَم يال ـِِه جلـ   )٤٣(ـــــدم الواِنبــــ
تُ القتِل كثرةَوَألن ـوةَ قوِجبالر وذلك.  المهابِةوشدةَ ، عبي منعمن ِة الجومراء ، على ما ال قداِم اِإلـن 

 رى لَه أَسكُون يّأَن يٍّ لِنبِان كَما{:فقولُه ؛  الغايِةالنتهاِء) حتى ( كلمةَنِإ...  تعالى بذلك اُهللا أمر السبِبفلهذاينبغي ؛ 
 ثْخِنتى يضِيفِحاألَر {لُّ يعلى َأد نله َأ في األرِضثخاِن اِإل حصوِل بعد ني ر اَألى علَقِْدم٤٤())س(.  

  ].٣٢/النمل [}هدونِ حتى تَشا قَاطِعةً أَمرنت ما كُي أَمرِي فِأَفْتُونِي ألُ الْمأَيها ا يقَالَت{: قولُه تعالىومنها    

 المسبوِق فعلُه -}ا قَاطِعةً أَمرنت كُما{     ورد في هذا النص الكريِم ترابطٌ شرطي أداه الجواب المقدم وجوبا 

 فعلُه المسبوِق }هدونِ تَشحتى{ بتعليِقه على الشرِط المؤخَِّر وجوبا - هنا –النافيِة الالزمِة ) ما(بـ) كان(
كنتُ : (الالزمِة قبلَه إلظهاِر هذا التعليِق المبيِن بالداللِة العميقِة التي نقرُأ عنها ما مفاده) حتى(بـ) تشهدون(

 قاطعةًأكُن / تشهدوا ، كنتُ  / شَِهدتُمإن (، أو ) كنتُ قاطعةً أمرا إن تشهدوا(، أو ) قاطعةً أمرا إن شَِهدتُم
  .واُهللا أعلم). أمرا

                                                             
 . ١٩٨:٨ والتنوير التحرير) 42(
 البجاوي وعلي ، ابراهيم أبوالفضل حممد: تح  ، اجلرجاين ، وخصومه املتنيب بني والوساطة ، ١٧٣:١ الواحدي ، املتنيب ديوان شرح: ينظر. للمتنيب البيت) 43(

٤٤. 
 .٢٠٠:٨ معوض حممد وعلي ، أمحد عادل: تح ، الدمشقي عادل ابن ، الكتاب علوم يف اللباب وينظر. ٤٣٩:٧) 44(
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    الذي عقدته االجتماع رصوي والنص     )بلقيس (    وروِد كتـاِب النبـي ملكةُ سبٍأ مع كباِر مستشاريها ، بعـد
  سليمان) عليِه السالم (     عليِهم و.  المشورِةطلبإليها ، لتعرض))اإلفتاِإ: ءى، الفَظهاروهي تْو الـر وقَ. أي طْـع 

 فـي هـذا   لَي عِشيرواَأ: قوُلتَ.  منها لهم  استشارةٌ وهذا. ضورالح: والشهادةُ.  عليه والعزم ، به   القضاء: مِراَأل
 َأسـتَِبد   اليوم ى حتَّ كُن لم أَ  نِّي فيه ألَ  ستشيركُم أَ وِإنَّما ،   ليمان س  كتاب  إليهِ ِشير الذي ي  وهو ، تُه الذي واجه  مِراَأل

 تعمُل بمنهٍج ال تتغاضـى     – إذًا   –فهي  . )٤٥()) منكم ضوٍر وح شارٍة عن إِ  م وأعزِ قِضي أَ بل ، موِر في األُ  يبرأِي
 تفي ظلِّه عن جعِل مشورِتهم شرطًا أساسا فيما يؤوُل إليه أمر تدبِرها الموقفَ الذي هي وقومها فيه ؛ لذا جاء           

             سليمان على كتاِب النبي في الرد ها األمرمحاورتُها تعليقيةً اشترطت فيها قطْع) ها   –) عليِه السالمكما هو قطع 
  .  على شهادِتِهم الموقفَ وحضوِرِهم الشأن ، وبياِن رأِيِهم فيه–ِره من األمور في غي
لَقَد{ : قولُه تعالىومنها       نِوأْنَا ب وقٍ ائِيلَ إِسري بأَ صِدوبم ، ماهزَقْنروبالطي ناتِ م الْعِلْم مهاءتَلَفُوا حتَّى جا اخفَم ، ك إِنبر 

يقْضى بيمنهلِفُون تَ   ].٩٣/يونس[} يوم الْقِيمةِ فِيما كانُوا فِيهِ خيْ

 -} اختَلَفُواما{     نقرُأ في هذا النص الكريِم تعليقًا ترابطيا أساسه اقتران جملِة الجواِب المقدِم وجوبا 
 المسبوِق فعلُها -  } جاءهم الْعِلْمحتَّى{ المؤخَِّر وجوبا  بجملِة الشرِط- ) ما( فعلُها باألداٍة النافيِة المسبوِق

إن (أو ) اختلفوا إن جاءهم الِعلْم( ليكِشفَ لنا عن معنى عميٍق قائٍم على الترابِط االحتمالي ، هو -) حتَّى(بـ
  .واُهللا أعلم). جاءهم الِعلْم اختلفوا

  ):مضارع(حتَّى          فعُل الشرِط )          مضارع(فعُل الجواِب المقدِم )         ما( النفي بـ-٤
 ياطِني ما تَتْلُوا الشواتّبعوا{:تعالى قولُه وهو ،فقط في القرآِن الكريِم ) واحٍد(     ورد هذا التركيب في موضٍع 

 يعلِّمانِ وما ، اروت وماروت بِبابِلَ هنيِ الْملَكَى علَزِلَ وما أُنْحر الس كَفَروا يعلِّمون الناساطِني الشي ولَكِنان وما كفَر سلَيملَيمان ملْكِ سىعلَ
 بِهِ مِن أَحدٍ إِال بِإِذْنِ اللّهِ ، ارين بِهِ بني الْمرءِ وزَوجِهِ وما هم بِضَنمون مِنهما ما يفَرقُو فِتْنةٌ فَال تَكْفُر فَيتَعلّحن نَمامِن أَحدٍ حتَّى يقُوال إِنَّ

 } لَو كانُوا يعلَمونهم بِهِ أَنفُسروا ما شسولَبِئْ ، القٍ االَخِرةِ مِن خ ما لَه يفرتَاه علِموا لَمنِ اشولَقَد ، وال ينفَعهم رهمويتَعلّمون ما يضُ
  ].١٠٢/البقرة[

 } يعلِّمانِ من أحدٍما{     في النص الكريِم تعليقٌ شرطي اكتملَت أركانُه عِن الجواِب المقدِم وجوبا ، وهو
  .} فِتْنةٌ فَال تَكْفُرحن نَما يقُوال إِنَّحتَّى{النافيِة ، وعِن الشرِط المؤخَِّر وجوبا ، وهو) ما(المسبوقُ بـ

إن / يعلِّماِن أحدا إن يقوال(     إن الداللةَ التعليقيةَ الباطنةَ التي نقرُؤها عن هذا التركيِب ينتظمها تفسيرها بـ
إنما نحن فتنةٌ : إن قاال(، أو ) ما أحداإنما نحن فتنةٌ يعلِّـ: إن يقوال(، أو ) إنما نحن فتنةٌ يعلِّـما أحدا: قاال

.  اِهللا من ابتالء نحنماإنَّ:  ويقوال له ينصحاهحتَّى دا أحعلِّماِن يما: ((قال البيضاوي. واُهللا أعلم). علَّما أحدا
نتعلَّفم مكَ بِهِمَل منا وع فَروم ، تعلَّن وقَّى وتَمع لَهتَ ثَمتكفُفال ؛  على اإليماِنب ِه جواِز باعتقاِدرِل والعم 
  .)٤٦())به
  ):مضارع(حتَّى          فعُل الشرِط )         اسمية(جملة الجواِب المقدِم )         ما( النفي بـ-٥

                                                             
 . ١٨٤:١٥ القرآن تفسري يف امليزان) 45(
 .٧٧:١ الترتيل معاين يف التأويل لباب: وينظَر. ١٤٠:١ عرفات عبدالقادر: تح ، التأويل وأسرار الترتيل أنوار) 46(
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 ما هاجِرواْ ولَم يآمنواْ والَّذِين{: تعالىقولُه هوفقط في القرآِن الكريِم ، ) واحٍد(     ورد هذا التركيب في موضٍع 
 بِما تَعملُون واللّه ، اقٌ ميثَهم قَومِ بينكُم وبينى علَالَّ إصر النم الدينِ فَعلَيكُ يفتَنصروكُم اسوإِنِ ، هاجِرواْ يحتَّى يءٍ ش مناليـتِـهِم من وّملَكُ

صِري٧٢/األنفال[ }ب.[  
 نقرُأه ا الترابطَ الشرطي التعليقي الناجم عم-قِة  عن بنيِته العمي-      نستظِهر من باطِن هذا النص الكريِم 

 من مؤلفةٌالنافيِة ) ما( مسبوقةٌ بـسميةٌ وهو جملةٌ ا– }يءٍ ش مناليتِهِم من وّم لَكُما{عن الجواِب المقدِم وجوبا 
المزيدِة للتوكيد ، والستغراِق جنِس مجروِرها ) من(المسبوِق بـ) شيء(، والمبتدِأ المؤخِر ) لكم(الخبِر المقدِم 

المسبوِق ) يهاِجروا( الجملةُ المؤلَّفةُ من الفعِل المضارِع وهو} هاجِرواْ يحتَّى{  والشرِط المؤخَِّر وجوبا–
الذين (العائِد على ) واو الجماعة( الكنايِة عِن الفاعِل له ، وهو الضمير الالزمِة معه هنا ، ومن) حتَّى(بـ

لكم من واليِتهم شيء إن (فتُفِصح هذه القراءةُ عن ِبنيٍة سطحيٍة ظاهرٍة أساسها الشرطُ والتعليقُ ، هي ). آمنوا
 من يراِثهم من مم ما لكُأي. ((ُهللا أعلموا). إن هاجروا فلكم من واليِتهم شيء(، أو ) إن هاجروا/ يهاِجروا

.  من شيٍءصرِتهم ونُواالِتهم من مم ما لكُمعناه: وقيل... وارثُ التَّكم بينَُل يحصِئٍذ ؛ فحينَهاِجروا حتَّى يشيٍء
  .)٤٧())صرتُهم نُم ليس عليكُأي

 يطالعنا تعليقٌ شرطي أساس ، هو قولُه – بعد موضِع الشاهِد في هذه اآليِة الكريمِة –     وفي النص الالحِق 
 ، مما يكِشفُ عن محوٍر ُأسلوبي رئيٍس }اقٌ ميثَهم قَومِ بينكُم وبينى علَالَّ إصر النم الدينِ فَعلَيكُ يفتَنصروكُم اسوإِنِ{ :تعالى

  . قام عليه نظم هذه اآليِة الكريمِة ، وهو الشرطُ
  ):مضارع(حتَّى          فعُل الشرِط )          مضارع(فعُل الجواِب المقدِم )         لم( النفي بـ-٦

) اثناِن (موضعاِن منها ،)٤٨(ثالثِة مواضع) ٣( ورد هذا التركيب الشرطي الخاص في القرآِن الكريِم في     
 في) لم (بعدفقط بالفعِل التام ) واحد (موضع، و) لم( بعد - من أفعاِل الكينونِة -) يكُن( بالفعِل جواِبلل

 } علِيممِيع اللّه س ما بِأَنفُسِهِم وأَنـيروا قَومٍ حتَّى يغى نِّعمةً أَنْعمها علَــــرا مغَي اللّه لَم يك بِأَنذَلِك{: تعالىقولُه ذلك ومن. الجواِب
  ].٥٣/األنفال[

 لَم{     نقرُأ في هذا النص الكريِم معنًى تعليقيا قائما على نظٍم خاص مؤلٍَّف من الجواِب المقدِم وجوبا ، وهو
كغَييا مـــرلَـا عهمةً أَنْعممٍى نِّعفعلُه المسبوقُ} قَو )ا ، ) لم(بأداِة النفي الالزمِة معه ) يكومن الشرِط المؤخَِّر وجوب ،

في هذا التركيب ؛ ليطالعنا هذا ) يغير(الالزمِة قبَل فعِله ) حتَّى( بـالمسبوقُ} ما بِأَنفُسِهِمـيروا يغحتَّى{وهو 
ا هو المعنى بما نفهعنه تعليقًا شرطي روا(مغيي ا نعمةً أنعمها على قوٍم إنرغياُهللا م روا ما / يكونغي إن

إن غَـير القوم ما بأنفُِسهم (، أو ) إن يغيِر القوم ما بأنفُِسهم يغَـيِر اُهللا نعمتَه التي أنعمها عليهم(، أو ) بأنفُِسهم
  .واُهللا أعلم). تي أنعمها عليهمغير اُهللا نعمتَه ال

                                                             
 املسمى حاِتم أيب ابن وتفسري ، ٨٨:١٤ شاكر حممد حممود: تح ، الطربي ، القرآن آي تأويل وجوه عن البيان جامع: وينظَر. ٤٤٣:٤ البيان جممع) 47(

 .٨٣:٢ عبداملقصود بن السيد: تح ، املاوردي أبواحلسن ،) املاوردي تفسري (والعيون والنكت ،١٥٨:٧ الطيب حممد أسعد: تح ،) باملأثور التفسري(
 هم منفَكِّني حىت تأِْتيشِرِكني واملُاِب ِمن أَهِل الِْكت كَفَرواِْذين يكُِن الَّلَم{: تعاىل قولُه فهو الثالثُ املوضع أما. منها موضعني لنصي املِنت يف عرضنا) 48(

 ].١/البينة[}لبينةُا



 

٣٣ 
  

 ما بهم  اُهللار غي ذلكلُوا فعفإذا: ((     وبعبارِة التعليِق الشرطي لهذا التركيِب فسر البغوي هذا النظم بقوِله
مهلَبعمةَ النِّفَس(()٤٩( ،من المفسرين وسواه )٥٠( .عن هذه اآليِة إنها : قال العالمةُ الطباطبائي))ُتَهِتفبأن من  

اإللهيِةنِةالس تستِم أن وهدايتُه ، ه نعمتُ على العبِدرحتَّى ي رغيفراِن بالكُه هو ما عندي والتعد ، لُبمنه  اُهللافيس 
 إليهم بما وتِصُل ،  الناسغُ لكنّها تبلُ،  الخلِق جميعسع تَ عامةٌ الربانيةَ الرحمةَنأ((أي . )٥١()) والهدايةالنعمةَ

يناِسبوشأنَهم ، تَهم كفاء .غِدقُ -  سبحانه -  اَهللافإنيِمِه بتِدًئا مِةبِنعِة ،  الماديفإذا.  اُألمِم على جميِعوالمعنوي 
عِم النّاستفادوا من تلكيِر في السِه على نعماِئوالشكِر ،عالى  ت الحقِّ منها في سبيِلواالستمداِد ،  الكماِل نحو 

 في  المواهب تلكِغلَّتْأما إذا استُ. ويزيدها ، عماءه نَثِْبتُ سي-سبحانه –  اَهللافإن ؛  منها إفادةً صحيحةًباِإلفادِة
 ، عِم النِّ تلكهمسلُب سي اَهللافإن ؛  والفساِدوالغروِر، ،  النعمِةفراِن وكُ، ، والعنصرية نحراِف ، واالغياِن الطُّسبيِل

 ال  اِإللهيةَعماء النَّ ، وإالّ فإنا دائمِلنَا ِقبن ِم يكون على ذلك فإن التغييربناء. ومصيبٍة ، الٍء ِإلى بلُها يبِدأو
  .)٥٢())زوُلتَ

 الّذِين إِن ، أذِنُوه أَمرٍ جامِعٍ لّم يذْهبوا حتَّى يستَى معه علَانُوا بِاللّهِ ورسولِهِ وإِذَا كَآمنوا الْمؤمِنون الّذِين إِنّما{:     وقولُه تعالى
 } اللّه غَفُور رحِيمإِن اللّه ، هـم واستَغْفِر لَهم مِن شِئْت فَأْذَن لِّمنأْنِهِم لِبعضِ شأْذَنُوك الّذِين يؤمِنون بِاللّهِ ورسولِهِ فَإِذَا استَك أُولَئِأْذِنُونَكيستَ
  ].٦٢/النور[

 المسبوِق - } يذْهبوامل{     حوى هذا النص الكريم نظما تعليقيا توقفَّ فيه حصوُل الجواِب المقدِم وجوبا 

  -} أذِنُوه يستَحتَّى{ على حصوِل الشرِط المؤخَِّر وجوبا - قبلَه في هذا التركيِب النافيِة الالزمِة) لم(فعلُه بـ
، أو ) إِن استأذَنوه/ يذهبون إِن يستأِذنوه( لنقرَأ عنه داللةً باطنيةً مفادها - الالزمِة قبلَه ) حتَّى( فعلُه بـالمسبوِق

  .واُهللا أعلم). إِن استأذَنوه ذهبوا(، أو ) ذهبواإن يستأِذنوه ي(
 فَإِذَا{ :     ولعلَّ أوفَى استدالٍل على هذا المعنى الباطِن هو قولُه تعالى الالحقُ هذا النص في اآليِة نفِسها

إن يستأِذنوك فتأذَن لَّهم : (؛ فيتحصُل) إن يستأِذنوك فأذَن لَّهم: ( أي،} مِنهم شِئْت فَأْذَن لِّمنأْنِهِم لِبعضِ شأْذَنُوكاستَ
  ).يذهبوا

صلى اُهللا عليه (      إن طلبهم المراد به االنصرافُ والذهاب متعلِّقٌ وقوعه بصدوِر اإلذِن عِن النبي محمٍد 
 ِهم استئذاِنجوِد وبعد  األمرلَّقَ ع كيفَراه تَأال: ((قال الزمخشري. ؛ فشرطُ الذهاِب هو اإلذن) وآِله وسلم

 يِن في الدقدِميهم ومِهم أئمِت مع الناس أن يكونيكذلك ينبِغ: وقالوا...  لهأذَن ين َأصوب استَمِن ِلِنِه وإذِْتِهبمشيَئ
 إلى فوض مِن في اإلذْواألمر.  عنهمقُون يتفروال ،  من النوازِل في نازلٍةخذُلونَهم يوال ، ظاِهرونَهم يلِْموالِع

  .)٥٣())ه اقتضاه رأيسبما ، على حن لم يأذَ شاءوإن ، ِذن َأ شاء إناإلماِم
  ):مضارع(حتَّى       فعُل الشرِط )       ليس، واسمها،وخبرها(جملة الجواِب )      ليس( النفي بـ-٧

                                                             
 . ٣٦٨:٣) البغوي تفسري (الترتيل معامل يف التأويل لباب) 49(
 ، ٤١٨:٧ الرازي ،) الغيب  مفاتيح (املسمى الكبري والتفسري ، ٤٨٧ شريفي سعيد بن باحلاج: تح ،) اهلواري تفسري (العزيز اهللا كتاب تفسري: ينظَر) 50(

 .١١٦:٢) الثعاليب تفسري (القرآن تفسري يف احلسان واجلواهر
 .٢٢٥:٩ القرآن تفسري يف امليزان) 51(
 .٤٥٨:٥ الشريازي مكارم ناصر ، املُرتَل اهللا كتاب تفسري يف األمثل) 52(
 تفسري (املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي وتيسري ٢٥٥:٥ الشوكاين ، القدير وفتح ، ٣٣٨:٨ حيان أبو ، احمليط البحر: وينظر. ٤٢٩:٤ الكشاف) 53(

 .، ٥٧٦:١) السعدي



 

٣٤ 
  

 ى علَتُم يأَهلَ الْكِتَبِ لَسقُلْ{: قوِله تعالىفيفقط في القرآِن الكريِم ، ) واحٍد(     ورد هذا التركيب في موضٍع 
ءٍشاإليو اةروا التّوجنِيلَ حتَّى تُقِيم كُمبن ركُم ما أُنزِلَ إِلَيمو ، نلَيزِيدوا كَثِريم منها مكأُنزِلَ إِلَي مِن كبانًا طُ رغْيا وفَال ، كُفْرلَ تَأْسمِ ى عالْقَو 

٦٨/المائدة[ }الْكَفِرِين.[  

 فٌ وهو مؤلَّ- }يءٍ شى علَلَستُم{     تحصل في هذا التركيِب الربطُ الشرطي عِن تعلُِّق الجواِب المقدِم وجوبا
الفاعلين ، وخبِرها الجار ) تاء(، واسِمها المكنَّى عنه بالضميِر ) ليس(الفعِل الناقِص ) أداِة النفي(من 

 ،}  وما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُمجنِيلَ تُقِيموا التّوراة واإلحتَّى{  على الشرِط المؤخَِّر وجوبا–) على شيٍء(والمجروِر 
  .الالزمِة قبلَه) حتَّى(بـ) تُقيموا(المسبوِق فعلُه 

/  شيٍء إن تُقيمواأنتم على(     ويبرز لنا عن هذا التركيِب الترابطي العميِق ما يؤدي إلى نظٍم ظاهٍر هو 
أقمتُم التوراةَ واإلنجيَل وما ُأنِزَل إليكم من / إن تُقيموا(، أو ) ربكمأقمتُم التوراةَ واإلنجيَل وما ُأنِزَل إليكم من 

  .واُهللا أعلم. قائٍم على التعليِق الشرطي) ربكم فأنتُم على شيء
 إن     ))واإلنجيِل ،  التّوراِةةُ إنما هو إقام من اآليِةالمقصودبما في التّوراِة باالعتراِف القرآِن مجيِء عند  
  .)٥٤()) عليهنِزَل ُأوبما ، به نواحتَّى يؤِم) وسلم] وآله[ اهللا عليه صلى( بمحمد  من التبشيِرواإلنجيِل

  )وحتى الطَّلَب(بـ الشرط أسلوب /الثاني المبحثُ
مدلولَه من:الطلب أن ل لنا عِن الطَّلِب نُدِركٍم يتحصِل فههو(( أوأو ،  الفعِل إيجادبكوِنال ،  الترك اإلعالم  
  .)٥٥())ا ليس مقصود ذلكلكن.  الطلِبماِع س بحصوِلفيكتَفَى ، آلِمِر ِلثاُل االمِتجب وما لَوإالّ. ا طالبالطالِب

  : على ضربين ، هما– هنا –     وقد ورد ُأسلوب الشرِط بالطلِب 
األوُل الضرب /وهو :النهيِل عن  الكفِّ طلبها ، يعقُ الناهيِة)ال(ـ بويكون. )٥٦(الفعالفعُلب المضارع  
ل. ا بهالمجزومالفع بها ترك في االستعمال الشر. )٥٧(وهي أداتُه الوحيدة المراد طِيوقد ورد هذا الضرب 

  :   موضوِع البحث ، على صورٍة واحدٍة هي
ل المضارع( المقدم الجوابل المضارع(الشرط المؤخر )         ال الناهية والِفعحتَّى والفع:(  

 تُقَاتِلُوهم وال{: قولُه تعالىمنها. )٥٨( عشر موضعا في القرآِن الكريِمثالثةَ) ١٣(     جاءت هذه الصورةُ في 
عِنجِدِ ادامِ احلَملسقَـرحتَّى ي فِيهِ اتِلُوكُم ، قَفَإِن اتَلُوكُم مفَاقْتُلُوه ، الكَكَذَلِك اءز١٩١/البقرة[ }افِرِين ج.[  

                                                             
 . ٢٤٧:٤ والتنوير التحرير) 54(
 .٤١:٢ والتنوير التحرير) 55(
)56 (نظرالعني: ي) ى (، البالغة وأساس ، ١٣٦:١ والكتاب) ى (، الطلب وأساليب ٤٧٢- ٤٦٤ األوسي قيس. د ، والبالغيني النحويني عند. 
)57 (نظرالطلب وأساليب: ي ٤٧٢ والبالغيني النحويني عند. 
 ،] ١٩٦/البقرة[}ـِحلَّه مدي حىت يبلُغَ اهلَؤوسكُم رحِلقُوا توال{:تعاىل قولُه فهي األخر الثمانيةُ املواضع أما. منها مواضع مخسِة لنصوِص املِنت يف عرضنا) 58(

 ولَو شِرٍك م خري منؤِمن مولَعبد ،  يؤِمنواحىت املُشِرِكني ِكحواْ تنوال ، ولَو أَعجبتكُم شِركٍَة م خري منؤِمنةٌ وَألمةٌ م يؤِمنحىت اِت املُشِركَِكحواْ تنوال{و
كُمبجال{و ،] ٢٢١/البقرة[}أَعكاِحوةَ النقْدوا عِزمعت لُغَ الِْكتبىت يح ابلَها{و ،] ٢٣٥/البقرة[} أَجا يهأَي واْ الِّذيننواْآمبقْرال ت الةَ الصس مأَنتى وكَار 

 ِبيِل سي ِفهاِجروا ِمنهم أَوِلياَء حىت يِخذُوا تتفَال ، سواًء نونَ لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُوودوا{و ،] ٤٣/النساء[}حىت تعلَموا ما تقُولُونَ
 فَال ا ِفيها أَحدِجدوا تم لَّفَِإنْ{و ،] ٣٤/اإلسراء[و ،] ١٥٢/األنعام[} حىت يبلُغَ أَشدهن أَحسي ِه تقْربوا مالَ الْيِتيِم ِإال ِباليتوال{و ،] ٨٩/النساء[}اللِّه

 ].٢٨/النور[}متدخلُوها حىت يؤذَنَ لَكُ
 



 

٣٥ 
  

 الذي يبدُأ بالفعِل المضارع -}ـرامِ احلَملسجِدِ اد عِناتِلُوهم تُقَال{     يتِضح الربطُ التعليقي بين الجواِب المقدِم 

 -  } فِيهِاتِلُوكُم يقَحتَّى{ والشرِط المؤخَِّر وجوبا –الناهيِة الجازمِة ) ال(، المسبوق بـ) تُقاِتل(المنهي عنه تعليقًا 
 ولكٍل من الفعلين لوازمهما اإلسناديةُ ، –الالزمِة قبلَه ) حتَّى(المسبوِق بـ) يقاتل(الذي يبدُأ بالفعل المضارع 

 الشرطي الباطن المسجد(والتكميليةُ في النظِم الظاهِر الذي نقرُأ عنه النظم قاتلوكم قاِتلوهم عند الحراِم إن 
  .واُهللا أعلم). إن قاتَلوكم عند المسجد الحراِم فقاتلوهم فيه(، أو )فيه

 اتَلُوكُم قَفَإِن{:     ويؤيد هذه القراءةَ الباطنيةَ الداللية عن هذا التركيب ، ويؤكده قولُه تعالى الالحقُ له
منتيجةَ ) الشرط المؤخر(، و) الجواب المقدم(تامِة بين الطرفين مما يكِشفُ عن الصلِة التعليقيِة ال. }فَاقْتُلُوه

  ).حتَّى(الناهية ، و) ال(الربِط الواقِع بينهما بـ
 فَإِذَا ، هرن تَقْربوهن حتَّى يطْوال ، الْمحِيضِ ي فِاء عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُوا النسويسأَلُونَك{:     ومنها قولُه تعالى

  ].٢٢٢/البقرة[ }هرِين الْمتَطَحِب ويوّابِني التَّحِب اللّه ي أَمركُم اللّه إِن مِن حيث فَأْتُوهنهّرنتَطَ

 مالمقد الجواب طرفاه شرطي الكريِم ربطٌ تعليقي ال{     في النصنوهبالذي يبدُأ بالفعِل -  } تَقْر )بتَقْر (

 الذي يبدُأ بالفعِل - }هرن يطْحتَّى{ والشرطُ المؤخر وجوبا –الناهيِة الجازمِة ) ال(المضارِع المنهي عنه بـ
وعن هذا .  بما للفعلَين من ِصالٍت إسناديٍة ، وتكميليٍة–الالزمِة قبلَه ) حتَّى(المسبوِق بـ) يطهر(المضارِع 

). إن يطهرن فاقربوهن(، أو ) اقربوهن إن طَهرن(ِب التعليقي الظاهِر ندبر الداللةَ الباطنيةَ بما نظمه التركي
  .مواُهللا أعل

 من }مركُم اللّه أَ مِن حيث فَأْتُوهنهّرن تَطَفَإِذَا{ :     إن ما مر من تبييٍن يؤكده النص القرآني نفسه في قوِله تعالى

 مِن فَأْتُوهن{، وجواِب الشرِط ) تطهرن(، وفعِل الشرِط ) إذا(تعليٍق شرطي معروٍف مؤلٍف من أداِة الشرِط 
ثيحاللّه كُمرأَم {الفاء( المقتِرِن بـ ( التركيب ؛ ليكون}طْالحتَّى ي نوهبتَقْر نرا على الط}ها قائمالنهي(لِب  تعاقُبي (

  .الغائيِة المؤخَّرة) حتَّى(المقدم ، و
 خُوضُوا معهم حتَّى ي فَال تَقْعدواْها بِتَهزأُ ويسها اللّهِ يكْفَر بِآياتِ مِعتُم أَن إِذَا سابِ الكِتَي علَيكم فِلَ نَزوقَد{:     ومنها قولُه تعالى

  ].١٤٠/النساء[}ا جهنم جمِيعي فِافِرِين والكَافِقِني اللّه جامِع الْمنإِن ، مثْلُهم ا إِذًمإِنّكُ ، حدِيثٍ غَريِهِ يفِ

 المسبوِق –}  معهم تَقْعدواْال{     اشتمَل النص الكريم على تعليٍق ارتباطي مكوٍن من الجواِب المقدِم وجوبا 

 دوا(فعلُه المضارعا–الناهيِة ) ال(بـ) تقعحتَّى { ومن الشرِط المؤخَِّر وجوبدِيثٍ غَريِهِي فِخُوضُوا يالمسبوِق}  ح 
اقعدوا معهم إن (الغائيِة الالزمِة قبلَه لداللِة التعليِق العميقِة التي نقرُؤها بما نصه ) حتَّى(بـ) يخُوضوا(فعلُه 

واُهللا ). إن خاضوا في حديٍث غيِره فاقعدوا معهم/ إن يخوضوا(أو ، ) إن خاضوا في حديٍث غيِره/ يخوضوا
  . أعلم

 ها بِتَهزأُ ويسها اللّهِ يكْفَر بِآياتِ مِعتُم سإِذَا{     وقد ورد في النص الكريِم نفِسه نظم شرطي بالتركيِب المعروِف هو
، فتحصل أن ) النهي وحتَّى( ما يدلُّ على المعنى العميِق بقيِد التعليِق الشرطي في تركيِب } معهمفَال تَقْعدواْ

األمر اإللهي بترك مجالسِة الكفار عند تجرِئهم على اِهللا بالخوِض السافر في آياته قد جرى تأكيده بتوظيِف 
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 داللته عنمرةً ، وبالشرط الضمني ُأسلوب الشرط لعرِضه في اآلية مرتين ، بالشرط الظاهر المعروف 
  .العميقة مرةً أخرى كما عرضنا بالتحليل

 من  والخروِجم عنهكالقياِم ، فيه خوضون فيما يِهم مشاركِتدم ععراِض باِإلوالمراد(( السيد الطباطبائي قال     
 للداللِة}  حدِيثٍ غَريِهِي فِخُوضُوا يحتَّى{:ه بقوِلِيه النوتَقييد.  المشاركِةدم به ع ذلك مما يتحققُشابه ما يأو ، همبيِن

 جالستُهم م عنهي المنِهوإنَّما. قٍّ حغَرٍض ِل كانلوو.  معهم والقعوِدجالسِتِهم مطلَقَ م عنه ليسي المنِهنعلى َأ
وامادامفإذا...  سبحانه اِهللا في آياِتوِض بالخَشتَِغلين مخَلُوا ديِرِه غَديٍث في حفال مانع ي كمن منَع 

ِتِهمم٥٩())جالس(.  
  ].٧٠/الكهف[}ا مِنه ذِكْر لَك حتَّى أُحدِثيءٍ ش عنأَلْنِي فَال تَسي فَإِنِ اتّبعتَنِقَالَ{: قولُه تعالىومنها     

هذا النص ِم     انتظما تألف من الجواِب المقدا شرطيا تعليقيتركيب ال{ الكريمأَلْنِي تَسنع وفعلُه - }يءٍ ش 

 تسأل(المضارع (عنه بـ منهي)ا-الناهيِة ) الحتَّى{  ومن الشرِط المؤخَِّر وجوبدِثأُح ذِكْ لَك همِن وفعلُه– }ار 
 ها هو -الغائيِة الالزمِة قبلَه ) حتَّى(مسبوقٌ بـ) ُأحِدثَ(المضارعلنا داللةً باطنيةً نظم نفجرى بينهما ربطٌ يبي 

إن أحدثْتُ (، أو ) إن ُأحِدثْ لك منه ِذكرا فاسألني(، أو ) إن أحدثْتُ لك منه ِذكْرا/ اسألني عن شيٍء إن ُإحِدثْ(
  .واُهللا أعلم. )لك منه ِذكرا فاسألني

 لّكُم لَعلّكُم ر خيذَلِكُم ، أَهلِها ى علَ وتُسلِّمواْتَأْنِسواْ حتَّى تَسم بيوتِكُر غَيا بيوتً ال تَدخلُواْآمنواْ الّذِين أَيّها يا{: قولُه تعالىومنها     
 ونتَ،تَذَكّر واْ فَإِن لّمجِددا أَحلَكُ فَال ا فِيه ذَنؤا حتَّى يلُوهختَد٢٨-٢٧/النور[}م.[  

 نا تعليقٌ شرطيطالعالكريِم ي ين منه(     في النصِم ) في موضععن ارتباِط الجواِب المقد لُواْ ال{ناشىءختَد 
 ى علَ وتُسلِّمواْتَأْنِسواْ تَسحتَّى{  بالشرِط المؤخَِّر-) ال(منهي عنه بـ) تدخل( وفعلُه المضارِع - }م بيوتِكُر غَيابيوتً

الالزمِة قبلَه ، ) حتَّى(المسبوِق بـ)) تُسلِّم(، والفعِل المعطوِف عليه ) تستأِنس(ذي الفعِل المضارِع  (- } أَهلِها
 م: (الغائيِة لهذيِن الطرفَين) حتَّى( و،) ال الناهيِة( بربِط -لنستنِتجالشرط المؤخَّر(، و) الجواب المقد (– أن 

ها التركيببيوِتكم إِن استأنستُم وسلَّمتُم على أهلها (الداللةَ العميقةَ له ينتظم (، أو ) ادخلوا بيوتًا غير إن
إن استأنستُم وسلَّمتُم على أهل بيوٍت غيِر (، أو ) تستأِنسوا وتسلموا على أهل بيوٍت غيِر بيوِتكم فادخلوها

  . في الموضِع األول منهما). بيوِتكم فادخلوها
) ال(المنهي عنه بـ) تدخل( ذي الفعل المضارِع - } تَدخلُوهاال{ ارتباِط الجواِب المقدِم  عِنوناشٌئ     

) يؤذَن( ذي الفعِل المضارِع -  }م يؤذَن لَكُحتَّى{ ِر بالشرِط المؤخَّ- المقدِم هو وصالتُه اإلسناديةُ ، والتكميليةُ 
الجواب (الغائيِة لهذيِن الطرفَين ) حتَّى(، و) ال الناهيِة( لنستنِتج عن ربِط - الالزمِة قبلَه ) حتَّى(المسبوِق بـ

إن ُأِذن لكم (، أو ) ُأِذن لكمادخلوها إِن (أن الداللة العميقةَ له ينتظمها التركيب ) الشرط المؤخَّر(، و) المقدم
  ).إن يؤذَن لكم فادخلوها(، أو ) فادخلوها

 الضرب اآلخر / األمر:  
١ / ِل(الجوابالِفع ل(، أو ) أمرالِفع طَلَب         ( ُل الشرِطحتَّى        فع)مضارع:(  

                                                             
 .٢٦٤:٢ قطب سيد ، القرآن ظالل ويف ، ٤٨٠:٤ والتنوير التحرير: وينظَر. ٧٥:٧ القرآن تفسري يف امليزان) 59(
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سنعِرض . )٦٠(ثمانيِة مواضع في القرآِن الكريِم) ٨(     ورد هذا الضرب من التركيِب الشرطي الضمني في 
  :لها بعد هذه المقدمِة التحقيقيِة االستنتاجية

به األمر طلَبنظرةٌ في التسمية/  ، وما ي :  
صيغةٌ تستدعي الِفعَل ، أو قوٌل ينِبىء عِن  (( – إذًا – ، فهو )٦١(شيٍء ِفعِل ِفعٍل ، أو طلب إيقاِع  طلبهو     

يسمي : (( قال الدكتور قيس األوسي.  الغالبفي) فْعْلا (صيغِةويكون ب. )٦٢())استدعاِء الِفعل من جهِة الغير
  .)٦٣())داللتُه على الطلب] منها...[وعالمتُه عندهم مركَّبةٌ من مجموِع أشياء . ِفعَل األمر) افعْل(النحاةُ صيغةَ 

لتجلَّى لنا أنها تستدعي النظر، ) ِفعُل األمِر(الموضوِع ، وهي      ولو أعملنا الِفكْر في التسميِة المتداولِة لهذا 
  من لفِظِخذَت ُأأمثلةٌ(( هو – كما حده سيبويِه –) الِفعُل(فـ. والتعديَل إلى ما هو أبلغُ في الداللِة على المراد

 ذو  الفعَل أنفتبين. )٦٤())ع لم ينقِطن وما هو كاِئ، قَع ولم يكُون يما وِل، ى مضما ِلِنيتْ وب،  األسماِءأحداِث
تُفِصح ) قَع ولم يكُون يوِلما (وعبارتُه. )٦٥(وهما مطردتان في حد النحاة للفعل. والزمن ، الحدثُ: داللتين هما

 فيما -إحداثُه ؛ ليكون : مادام مؤجالً إيقاعه ، ويجتذبه حاالن) ِفعٍل(عن أن األمر لم يفعْل بعد ، فهو ليس بـ
 ِل قد تحقق لفظُ األمِر به ، ولم يقع حقيقةً–بعدا بالِفعإحداِثه ؛ ليبقى أمر ِفعالً ، وعدم .  

دقُ عليه مرهون بالزمِن الذي يتحصُل من ِسياِق القوِل ، وليس بالِفعِل نفِسه ؛      وهذا البيان للفعِل ، وما يص
 ث ، ف، الفعِل عِن الزمِن  داللةَاألصوليونلذا طرحكان وأثبتوا له الداللةَ على الحدما ((ه له بأنهم حدعن َأ أنب 

  . )٦٦())سمى المحركِة
  إلى الذهِنلتبادر) تَبكَ: (لنا قُفلو.  على الزمنلُّ ال يد المستقلِةه بصيغِت الفعَلأن((     مما مر يرجح عندنا 

 عِلي تَبكَ: (لنافإذا قُ.  الزمنيِة من الداللِةلْو ِخولكنه ،  الكتابِة بعمليِةقُ يتعلَّ األمر أنِهم وفُ،  هذا الفعِلمدلوُل
أمِسالدرس  (إلى الذهِنتبادر أن ثَ الحدفي زمٍن قد وقع لنا أو قُ، ى مض) :َإذا كعِلتَب يفَ الدرس هِهم (تبادر 

إلى الذهنع لم يقَ الحدثَ أن ،وقد يقع َأ] و... [لًا مستقبالسياقَن وإلى. )٦٧()) زمنيةً داللةً الفعَلعِطي هو الذي ي 
 ُل و إنما يتحص، ِصيِغه ِب الزماِن عِنفِصح ال ي العربي الفعَلِإن: ((بقوِله  السامرائيابراهيمهذا ذهب الدكتور 

                                                             
 ،] ١٠٩/البقرة[} اللّه ِبأَمِرِه حىت يأْيتَفَحوا واصفَاعفُوا{:تعاىل قولُه فهي األخر األربعةُ املواضع أما. منها مواضع أربعِة لنصوِص املِنت يف عرضنا) 60(

 كُم ِمن نساِئاِحشةَ يأِْتني الفَوالّاليت{و ،] ١٩٣/البقرة[}اِلِمني ِإال على الظانَ فَال عدوتهوا ِفتنةٌ ويكُونَ الدين للِّه فَِإِن انتكُونَ حىت ال وقَاِتلُوهم{و
 حىت ال اِتلُوهموقَ{ و ،] ١٥/النساء[}ِبيالً س أَو جيعلَ اللّه لَهن الْموت البيوِت حىت يتوفّاهن فَأَمِسكُوهن يفشِهدوا  أَربعةً منكم فَِإنْ علَيِهناستشِهدوافَ

 ].٣٩/األنفال[} اللّه ِبما يعملُونَ بِصري  فَِإِن انتهوا فَِإنَّللِّه كُلُّه ِفتنةٌ ويكُونَ الدين تكُونَ
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 .١١٣ والبالغيني النحويني عند الطلب أساليب) 63(
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تُياداٍت على ِزِمُل تشتَفقد ؛  الجملِةناِء من ِبالزمان َل الِفِعينالزماِن على تقريِرع هوو. )٦٨()) واضحةدوٍد في ح 
 ٦٩( من المحدثينغيرهمذهب( .ىسمويه الذي الفعِل  زمندحدالكالم ياقُ سي ))الزمن٧٠()) النحوي(.  
ه بالذهابنخلُصإلى أننا لو قلنا لشخٍص نأمر مما مر ) :اذهب ( لفإننا قد أمرناه بفع)الذهاب ( ِصح؛ لذا ال ي

ولهذا ). لم يفعل(فهو . وهو لم يقع بعد ، أي لم يحدث). أمر فعٍل(، أو ) أمرا بالفعل(أن نُّسمي هذا الطلب إال 
  ).أمر ِفعٍل(، بل هو ) فعَل أمٍر( أو ،) فعالً(السبِب ال يمكن أن نسميه 

لهذه الصورِة من هذا الضرِب لالستعمال الشرطي في القرآن الكريم ، ) الثمانيِة(     وبالعوِد إلى الشواهِد 
  ].١٨٧/البقرة[} مِن الْفَجرِودِ األَسـيطِـ مِن اخلَ األَبيض لَكُم الْخَيطُــن حتَّى يتَبيربواْ واشوكُلُواْ{: تعالىقولَهفإننا نذكُر منها 

 وهو -} ربواْ واشكــلُواْ{     في النص الكريِم ورد الترابطُ الشرطي الخاص عن التعليِق الثابِت للجواِب المقدِّم 

 مِن  األَبيض لَكُم الْخَيطُــنيتَبي{ على الشرِط –للمأمورين به ) األكِل ، والشرِب( التوجيِه بـنم) طلب(أمر فعٍل 
الالزمِة قبله إلحكاِم التعليق الذي يجب فيه هذا الترتيب من ) حتَّى( فعلُه بـالمسبوِق}  مِن الْفَجرِودِ األَســيطِاخلَ

بيض من الخيط إن تبين لكم الخيطُ األ(تقديٍم للجواب ، وتأخيٍر للشرط ، لنستطلع عن هذا التركيِب ما نصه 
 األبيض من الخيط األسود من الفجر خيطُإن لَّم يتبين لكم ال(، أو ) األسود من الفجر فال تأكلوا ، وال تشربوا

) تبيِن الخيِط األبيِض من الخيط األسود من الفجر(على ) األكِل ، والشرِب(فالتعليقُ جاٍر لـ). فكُلُوا ، واشربوا
  . يكونان إذا كانيكونان إذا لم يكن ، وال

  ].٦٨/األنعام[} حدِيثٍ غَريِهِي فِخُوضُواْ عنهم حتَّى ي فَأَعرِضآياتِنا ي فِخُوضُون يذِين الَّ رأَيتوإِذَاْ{:     وقولُه تعالى

من ) طلب( أمر فعٍل  وهو- } عنهمأَعرِض{  المقدِّملجواِب في النص الكريم واقع بين اشرطي     ثمةَ ترابطٌ 

) حتَّى( فعلُه بـالمسبوِق } حدِيثٍ غَريِهِي فِيـخُوضُواْ{  على الشرِط المؤخَِّر–للمأمور به ) اإلعراِض(التوجيِه بـ
 الذي يجب فيه هذا الترتيب من تقديٍم للجواب ، وتأخيٍر للشرط ؛  الخاصالشرطيالالزمِة قبله توثيقًا للتعليق 

إن خاضوا في حديٍث / ال تُعِرض عنهم إن يخوضوا : (لنقرَأ عن هذا التركيب صورةً شرطيةً ينتظمها القوُل
أعِرض  حديٍث غيِره فيإن لم يخوضوا ف(، أو ) إن خاضوا في حديٍث غيِره فال تُعرض عنهم(، أو ) غيِره
، يكون إذا كان ، ) الخوِض في حديٍث في آياِت اهللا(على ) اإلعراِض(فالتعليقُ حاصٌل لـ. واُهللا أعلم). عنهم

  .)٧١(وال يكون إذا لم يكن
، الذي نستظِهر عنه ربطًا ] ٦/الطالق [} حملَهنعن حتَّى يضَهِن علَيفِقُواْ حملٍ فَأَنْالتِ أُو كُنوإِن{: تعالىوقولُه     

على ) اإلنفاق(من التوجيِه بـ) طلٍَب( وهو يضم أمر ِفعٍل –} هِن علَيأَنْفِقُواْ{وجوباتعليقيا بين الجواِب المقدِم 

) حتَّى( بـالمسبوِق}  حملَهنعن يضَحتَّى{ الشرِط المؤخَِّر وجوباين وب-) أنِفقُوا(النساِء المطلقاِت الحوامِل 
  .واُهللا أعلم). ملَهن فال تُنِفقُوا عليِهنإن وضعن ح(الربطيِة الالزمِة ، مؤدى نظِمه يفِصح لنا عن أن المراد هو 
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 ،}هِن علَيفِقُواْ حملٍ فَأَنْالتِ أُو كُنوإِن{ واالرتباِط بين ركنَي هذا التعليِق مؤكَّدةٌ بالنص نفِسه ،     إن داللةَ الربِط 
إن  (- ما قرأناه عن النص موضِع الشاهِد -اِبلُه دالليا الذي يق) وإن لَّم يكُن ُأوالِت حمٍل فال تُنِفقوا عليِهن (أي 

فال تُنِفقُوا عليِهن نحملَه نعوض .( إذ إن))المشروِطفاِء انِتمفهوم فاِء انِت عندفغَ:  ، أيِط الشروالِت ُأيرٍل حم 
ال يعلِي اإلنفاقُِجب ِهن .ونحو :متطَن رهتْ صحص التُه(()٧٢( . جاٍر كموهو ح ))؛ ِل الحاِمقِة المطلَّفي نفقِة 
 من دما(( بآيِة ما َأنَّهن .)٧٣())ا رجعيأم ، نًا باِئا كان طالقًسواء ،  الجميِع في قوِلمِلها حدةَ لها م واجبةٌألنَّها
  .)٧٤()) الزوجعلى ...  النفقةَستَِحقَن يدٍة ِع في حالِةن فهالٍتحاِم

 يء حتَّى تَفِي تَبغِ اليتاتِلُوا إِحداهما على األُخرى فَقَ بغَتفَإِن ، طائفَتَانِ مِن الْمؤمِنِني اقْتَتَلُوا فَأَصلِحوا بينهما وإِن{: تعالىوقولُه     
رِ اللّهِ فَإِنإِىل أَمتفَاء وا فَأَصأَقْسِطوا لِحلِ ودا بِالْعمنهيب ، إِنقْسِطِنيحيِب الْم الذي حوى تعليقًا للجواب ]. ٩/الحجرات[} اللّه

 ذي } إِىل أَمرِ اللّهِيء تَفِحتَّى{، على الشرِط المؤخر) قاِتْل(وهو ) القتال( األمِر بفعل ذي} ي تَبغِ اليتقَاتِلُوا{المقدم 
 لواال تُقات(نظِم داللةً عميقةً نقرُؤها من تدبرنا أنها الغائية لنستظهر عن هذا ال) حتَّى(المسبوق بـ) تفيء(الفعل 

  .واُهللا أعلم). إن فاءتْ إلى أمِر اِهللا فال تُقاتلوها / إن تَِفْئ(، أو )  أمِر اِهللالىإن فاءتْ إ/ التي تبغي إن تَِفْئ 
قولُه تعالى في النص نفِسه ) ىاألمر وحتَّ(     ويؤكِّد هذه الداللةَ الشرطية الضمنية العميقة في هذا التركيِب 

}فَإِنتفَاء وا فَأَصأَقْسِطوالِحلِ ودا بِالْعمنهيفاءت( أي ،}  ب ال تقاتلوا إن .(  
٢ / األمِر(الجواب الم        ( ُل الشرِطحتَّى        فع         ُل المضارعالِفع)مضارع:(  

فقط في القرآِن ) واحٍد (وضٍع     وردت هذه الصورةُ لهذا الضرِب من التركيِب الشرطي الضمني في م
 ، تُوظَّفُ مع )٧٥(داةٌ لألمِر يطلَب بها الِفعُلهنا هي أ) الالم( إلى أن – قبل ذكِره –الكريِم ، تجدر اإلشارةُ 

  .)٧٦(الفعِل المطلوِب بها في أمِر الغائِب ، ال المخاطَِب
 هم حتَّى يغْنِياحا نِكَجِدون الّذِين ال يولْيستَعفِفِ{: تعالىقولُه     والموضع الفرد لهذا التركيِب في القرآِن الكريِم هو 

مِن ٣٣/النور[}لِهِ فَضْاللّه.[  

 قائم على الفعِل وهو -}احا نِكَجِدون الّذِين ال يولْيستَعفِفِ{      تحقق الربطُ الشرطي التعليقي بين الجواِب المقدِم

 المبدوِء} لِهِ فَضْ اللّه مِنهم يغْنِيحتَّى{  وبين الشرِط المؤخَِّر وجوبا–) الم األمر(المسبوِق بـ) يستعِفف(المضارِع 
الالزمِة لهذا التعليِق الشرطي ، وهو ما نُشِرفُ به على ) حتَّى(، المسبوِق بـ) يغِنيهم(بالفعِل المعلَِّق عليه 

. فَِّة في الِعِليجتَهـد((أي ). إن لَّم يغِْن اُهللا من فضِله الذين ال يجدون ِنكاحا فليستَعِففُوا(داللٍة عميقٍة نظمها هو 
كأنالم تَعطاِلِففَس ِمب ِه نفِسنـد(( فقد . )٧٧()) عليهوحاِملُها ، فَافَ العسبحانه هذا النَّقي يهالغايِة بتلك  ، 
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  وفي هذه اآليِة.كاِح النِّ منه بسبِبكَّنون به ، ويتمستغنُون يزقًـا ِررزقُهم أي ي،}لِهِ فَضْ اللّه مِنهم يغْنِيحتَّى{ وهي
٧٨())ولى اُأل الجملِة على تقييِدلُّما يد(.  

 تمتَِس للنفْ حالٍةحصوُل(( هي العفةَ     إن والمتعفِّفُ.  الشهوِةلَبِة بها عن غَِنع :تعاِطيالملذلك ٍب بضرمن  
ِةالممارسوأصلُه. ِر والقهالقليِل الشيِء على تناوِل االقتصار ى الجاري مجرمن أي البقيِة. والِعفَِّة ، فافِة الع 

فمتى ما تمكن ). امتالك ِزماِم األمر(، و) امتالك النفِس( أنها – هنا –) العفة(لذا نقرُأ في . )٧٩())الشيِء
اإلنسان من شيٍء ، تناوله بالحالِل المشروِع تاركًا التعففَ عنه ، ولم يقهر نفسه على االمتناِع عنه ، كما كان 

  عِنوالنَّزاهةُ ، الصبر(( فهو – بعامٍة –أما المراد من االستعفاِف .  وهو غير متمكٍن منه– سابقًا –
  .)٨١())ِخلَاٍفواجِتنَاب الْمحاِرِم واِجب ِبغَيِر .  عما حرم اللَّهإمساك(( ، أو )٨٠())الشيء

 -  تعالى -   اِهللا من كريمعد و الحكيمِة الجملِةهذه(( وقد ورد في:      قال الرازي في موضِع الشاهِد هنا
 منه ، ِن على التمكُّعينُهم ما يه من فضِلقُهم سيرز- بحانَه س-  نَّه بَأيِفه تكاِلن ع ، العاجزيِن إلى الزواِجقينللتاِئ
  .  )٨٢()) بههم ما أمر على أداِءوا ، وحافظُه بطاعِتصموا اعتَىمتَ

  الثالثُ المبحثُ
: )٨٣(فيه شرطيا تعليق وال) وحتى الطلب (أو ،) وحتى النفي (برباط ورد ما 

الطلب (، أو ) النفي وحتَّى(في تركيِب ) رطيالتعليق الش(     إن ما تحصل لنا تقريره فيما مضى من معنى 
 المقروءِة منه في الموارِد التي جرى العرض التحليلي لشواهِدها ، أو اإلشارةُ إنما تحقق عِن الداللِة) وحتَّى

  . إلى نظائِرها
النفي ( في كلِّ نظٍم قائٍم على تركيِب الشرطي التعليقي     فعن هذه الداللِة العميقِة تحديدا ال يطَِّرد المعنى 

  :ىومن ذلك قولُه تعال). الطلب وحتَّى(، أو ) وحتَّى
 ].٨٨/يونس[} يؤمِنوا حتَّى يروا العذَاب األَلِيمفَال قُلُوبِهِم ى علَدد واشالِهِم أَموى علَمِس اطْربنا{ -١

 األليم(     فال يِصح وا العذابير يؤِمنُوا(، أو ) يؤمنون إن األليم وا العذابري هو ). إن األليم فالعذاب
وال يمِكن . آلخرِة لكفَّاِر الدنيا ؛ ألنهم لم يروا نعيم اإليماِن عندما كانوا في داِر االبتالِء واالختبارالمستقر في ا

طلب ِعقاِبهم ، فال ( أن يفهم المعنى بأن المراد هو نويمِك. أن يبقَى لهم اختبار في اآلخرِة برؤيِة العذاِب األليِم
مون باإليماِن كي ياألليميتنع وا العذابواُهللا أعلم). ر.  

٢- }ملَهال تُنفِقُوا ع قُولُوني نفَضُّى الّذِينسولِ اللّهِ حتَّى ير عِند نوا م ، والس ائنزاتِ للّهِ خوملَكِنضِ واألَرا و افِقِنيال ملُن 
 ].٧/المنافقون[}يفْقَهون

). إن ينفض من عند رسوِل اِهللا فأنِفقوا عليهم(، أو )  عند رسوِل اِهللا إن ينفَضواَأنِفقُوا على من( يِصح فال    
  اِهللا رسوَلموا الذين الز الفقراِء المؤمنينى علَكُم أموالَنِفقُوا تُال(( فهذا ِخطاب المنافقين الذين أرادوا به 
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ويمِكن أن . )٨٤())علينا  تحكَّم يفال ، عنه تفرقُوا حتَّى يه مقاصِد ، وإجراِءه أمِروإنفاِذ ، صرِته لنُه عندمعواواجتَ
  .واُهللا أعلم). ال تُنِفقوا على من عند رسوِل اِهللا كي ينفضوا ، أي يتفرقوا عنه(يقرَأ المعنى بأنه 

٣- }اتّبِعوكى إِلَيوحا يم اصو بِر اللّه كُمحتَّى حي ، وهاحلَْو ريخ ١٠٩/يونس[}اكِمِني .[ 
 ِصحاُهللا(    فال ي إن حكَم وال تصِبر ، ى إليكوحما ي وال (، أو ) ال تتَِّبع ى إليكوحما ي حكُِم اُهللا فال تتَِّبعي إن

تَصِبر ( ؛محمٍد ألن النبي أمر )ا من ) صلى اُهللا عليه وآِله وسلمالزم دعى إليه ، وبالصبِر يوحباتباِع ما ي
فحكم اِهللا جاٍر ، وللنبوِة . لوازِم النبوِة الكريمِة ، وتنفيذُه غير مرهوٍن بعدِم وقوِع حكِْم اِهللا تعالى فيما يستقبُل

اتِبع ما يوحى إليك ، واصِبر إلى أن يحكُم اُهللا ، (ويقرُأ من النص . عليقَ هنافال ت. ثوابتُها ، وللنبي صفاتُه
  .  واُهللا أعلم). وهو خير الحاكمين

٤- }دباعوكبر كأْتِيحتَّى ي قِني١٠٩/يونس[} الْي.[ 
 ِصحفال ي     ) يأِتك إن كرب دال تعب /اليقين أتاك إن .(ألسمى صوِر العبادِة ، وهو ال يتحققُ فاليقين موجب 

فكيف إذا كان المأمور بالعبادِة هو النبي محمدا . إال بالعبادِة الخالصِة المتفاني صاحبها في جنِب اهللا تعالى
 يْأِتيكي واعبِد اَهللا ك(فعن هذا النص نقرُأ . وهو سيد العابدين ، وعلم المتقين! ؟) صلى اُهللا عليه وآِله وسلم(

ِقينواُهللا أعلم). الْي.  
٥-  }مهواْواْ خيُوضُفَذَربلْعيو الّذِالقُوا حتَّى ي مهموي يوندوع٨٣/الزخرف[} ي.[ 

 ِصحدون(     فال يوعهم الذي يلَّاقَوا يوم لعبوا إنخوضوا ويم يهدون (، أو ) ال تذروعهم الذي يالقوا يومي ِإن
باإلعراِض عن هؤالِء ) صلى اُهللا عليه وآِله وسلم(نعم هو أمر للنبي محمٍد ). فال تذرهم يخوضوا ويلعبوا

هم في سكَِر الخوِض ، واللِعِب الدنيوي إلى (فـ. ا فيها من مالذَّ زائلٍة ، بالوعيِد لهمالنَِّهمين بحب الدنيا ، وبم
 يومهمفذرهم يخوضوا ويلعبوا إلى أن يالقُوا (وعنه نقرُأ المعنى بأنه ). أن يالقُوا يوم الحساِب الذي وِعدوا به

  .  واُهللا أعلم). الذي يوعدون
، أِو ) النفي وحتى( التحليليِّ التوثيقي في المبحِث الثالِث هذا تأكد لنا َأن مما ينتِظمه العرِضب مر مما     

ما يِرد وهو ال يدلُّ على التعليِق الشرطي الذي يتحققً به الجواب المقدم بتحقِق الشرِط ) الطلب وحتى(
 تعالى  بمشيئِة اِهللا–لها في صحِف هذا البحِث وسنُفِرد المؤخر، كما هو بين في نصوِص األنماِط المعروِض 

   لهذا النظِم غيِر الشرطي بحثًا جديدا مستقال يستوفي أنماطَه ، ونصوصه القرآنيةَ كافة–وتوفيِقه 
د بين  تحصل لنا أن هذا الربطَ ، واالرتباطَ معقو-  من شواهد ، ومن قراءٍة ، ومن تحليٍل -  مما مر :خالصة

في طرفَين متصلَين بنظٍم ُأسلوبي واحٍد هو ) شرطٌ مؤخَّر(، و) جواب مقدم(تركيبين لغويين دالليين هما 
 ، وهو يكِشفُ لنا عن إعجاٍز لغوي) الطلب وحتَّى(، أو على ) النفي وحتَّى(التعليقُ الشرطي المبتني على 

) تركيبي -لم يكُن يشتِمُل عليه ال)  معنوي ، القرآني ه -نظماطالٍع على الدراساِت من في حدوِد ما نعلم 
  .  قد عِرفَ ، أو عِرض له بما عرضنا نحن له في هذا البحِث-اللغوية العامِة ، واللغويِة القرآنيِة 

فما يقرُأ . شواهد ، وأكدتها     وإن تلك الشواهد ودالالِتها التحليليةَ قد أيدتها اآلياتُ نفسها التي وردت فيها ال
 تلك صريٍح يؤيد فُ بتركيٍب شرطيردالنظِم ومعناه ، ي هو ِقوام ا أنه ينطوي على تعليٍق شرطيعنه داللي

، ووجوب ) الشرط(لـ) الجواب(ولكن يبقى لألول الضمني منهما نظمه الخاص من سبِق . القراءةَ ، ويؤكِّدها
  ). حتَّى(ثم ) الطلب(، أو ) حتَّى(ثم ) أداة النفي: (ن وجوِد قرينتَين لفظيتَين الزمتَين فيه هماتقديِمه عليه ، وم

                                                             
 . ١٥٥:١٩ القرآن تفسري يف امليزان) 84(
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، وقياِمه على ترتيٍب ) أداة الشرط(     إن هذا النظم الخاص يباين النظم الشرطي االعتيادي المعروفَ بتوافِر 
فالنظم . في نمِطه االعتيادي) رط ، فجملة الشرط ، فجملة الجوابأداة الش(اعتيادِي للجملِة الشرطيِة من توالي 

 الضمني له في هذا البحِث –الشرطي ه الداللةُ المؤديةُ إلى - المعروضالثابتُ الذي تحكم ه الواحدله ترتيب 
 ،المقدِم من األركان  ب واهتماٍمعنايٍة تقديم يفِصح عن وهو ،المعنى المقصوِد من تقديِم الجواِب على الشرِط 

الطلب (، أو من ) النفي وحتَّى( التالزمي الخاص بأدواِته المؤلفِة من تركيبه وله ، الكالِم لمضموِن توكيٍد وعن
التي ال يمكن ذكر جزٍء منها من دوِن اآلخِر ، وال يكتَفَى بجزٍء يفي عِن اآلخر ، أي ال يجوز حذفُ ) وحتَّى

فال يجوز ترتيب نظِمه بخالِف الوارد ؛ ألن داللةَ التعليِق الشرطي فيه متحققةٌ من نمِط . جزٍء من أركاِنه
؛ فله ) االعتيادي( النظم الشرطي الظاهري أما.  وال تتحققُ فيه إن تغير هذا النمطُ،انتظاِم ألفاِظه ، وتراكيِبه 

ه المتعددةُ ، وله صوره الناشئةُ عن ذكِر جزٍء أو أجزاء مما يؤلِّفُه، ترتيبه المتنوع المتعدد ، وله تراكيبه وأدواتُ
  . وعِن االكتفاِء عن جزٍء أو أجزاء منه ، وله ائتالفُه مع األساليِب اللغويِة األخرى كالقسم

ضالعر ا منهما مما مركل ين ألسلوِب الشرِط بما يخصن هذين التعبيرله ، ولكنهما      إذًا يستقلُّ كلٌّ م 
على ) النفي وإال(يتفقاِن بالداللة على معنى واحد هو التعليقُ الشرطي ، كما تحصل االتفاقُ الداللي الواحد عِن 

  .الحصِر والتوكيد ، من مجموِعهما
حويِة إلى الضوابِط الن) الطلب وحتَّى(، أو من ) النفي وحتَّى(     وال يخضع التركيب الشرطي الخاص من 

 الظاهري المعروف بنظمه ، التي يرتِبطُ بها طرفا التعليِق باألداِة ، وما يحكم الالزمِة في التركيِب الشرطي
ِم في تركيِب . الطرفَين من جزٍم ، أو سواهلفعِل الجواِب المقد النحوي الحكم ا بموقِعه ، ) حتَّى(إذ يكونمحكوم

وكذلك .  يسبقُه من أدواٍت تُحدد تلك الوظيفةَ النحويةَماهيأِته التي يأتي بها ، أو بوبوظيفِته ، وبداللِته ، بحسِب 
نفسها في ) حتَّى(فهو مالزم للنصِب بحكِم الداللِة الزمنيِة االستقباليِة التي تُفيدها ) حتَّى(الفعُل المعلَّقُ عليه بعد 

  . هذا التركيب
 فعَل فإن ، ِنفي واحٍد من مبحثَيه الرئيسي) النفي وحتى (هو - هنا - محور البحِث أن على بناء     و

 الداللي لغوي البالتحليل - لم تتناسب دراستُه ) الدوام(، و) ستمراريةاال(وأخواِته الدالةَ على ) مازال(الكينونِة 
 النفي بمعناها أيضا ، وصارا يدفتُ) زال(تفيد النفي ، و) ما( المحور ؛ ألن وهذا - لصوِر أنماِطه الوافي

ولهذا التبايِن الداللي ). إثباتًا(يصير )  النفِينفي (َألنّ ؛ إلثبات على ان يدالبينهما بالتركيِب الداللي المتالزِم
ِم  وهو نفي لمضموِن جملِة الجواِب خالص متناغم مع المعنى العا–) النفي وحتى(بين التركيِب المصدِر بـ

وأخواتُها، ) مازال( الكينونِة المراد به االستمراريةُ ، وهو فعِل للنمِط القائِم على أفردنا قد –) حتى(بـللتركيِب 
  . إن شاء اُهللا تعالى، المتكاملة للفائدة تحقيقًا الِكرام للقراِء ولباحثين لنشرهبحثًا جديدا مستقالً ، سن

في كلِّ النصوص التي تأتي بهذا ) الطلب وحتَّى(، أو ) النفي وحتَّى(كيِب      وال يطَّرد القوُل بشرطيِة تر
إذ توجد موارد لنصوٍص بهذا التركيِب لم تقُم على التعليِق الشرطي أساسا ، بل إن منها ما يتنافَى . النظِم

  .شرطيةغيِر الوداللةَ التعليِق ، فهي مما ورد بحكِم داللِة العلِة ، أو بحكِم داللِة الغائيِة 
 تبين لنا أن – في معطياِت الدراساِت العلميِة  ماتٍع نافٍعأثٍر ذو وهو – اإلحصائي االستقصاِء ظلِّ     وفي 

كان أغلبها . )٨٥( وأربعين موضعا في القرآِن الكريِمتسعٍة) ٤٩(قد ورد في ) حتَّى(التعليقَ الشرطي بتركيِب 
التعليِق تركيب ا منها ، عشرين وسبعٍة) ٢٧ (في ورد إذ) النفي وحتَّى( بـالشرطيللجملِة الفعليِة كان موضع 

جاءتْ ) واحٍد( موضعا منها ، مقابَل موضٍع وعشرين ستٍة) ٢٦( منها ، فقد وردت في كبرالمنفيِة النسبةُ األ
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ثمانيِة مواضع ، ) ٨(في ) لن: ( أدواتُ النفي– في هذه المواضِع -وقد استُعملتْ . فيه الجملةُ المنفيةُ اسميةً
 على الفعِل المضارِع ، - فيها كلِّها - دخلت مواضع ستِة) ٦(في ) ال(وهي مختصةٌ بنفِي الفعِل المضارِع ، و

على ) واحٍد( الماضي ، وفي موضٍع الفعِل منها على سبعٍة) ٧( ، دخلت في مواضع ثمانيِة) ٨( في )ما(و
في موضٍع ) ليس(ثالثِة مواضع وهي مختصةٌ بنفِي الفعِل المضارِع ، و) ٣(في ) لم(الفعِل المضارِع ، و

جواب المنفي في هذا التركيِب  الفكان. فقط دخلت فيه على جملٍة اسميٍة) واحٍد(في موضٍع ) ما(و). واحٍد(
 ، مواضع ثمانية) ٨( ، مقابَل وروِده بالفعِل الماضي في موضعا رتسعة عش) ١٩(واردا بالفعِل المضارِع في 

  . الوحيدة) ليس (منها جملةُ
سبِة تركيِب  ونسبتُه أقلُّ موازنةً بن–في القرآن الكريم ) الطلب وحتَّى(      أما تركيب التعليِق الشرطي بـ

كان الجواب المقدم فيها واردا بالنهي وأداِته .  موضعاوعشرين اثنين) ٢٢( فقد ورد في -) النفي وحتَّى(
 عشر موضعا منها ، وواردا بأمِر الفعِل بصيغِة ةَثالث) ١٣( في - المختصِة بالفعِل المضارِع -) ال(الرئيسِة 

  .واحٍد منها) موضٍع(في ) ِليفْعْل(بصيغِة ثمانيِة مواضع ، و) ٨(في ) افْعْل(
؛ كونَها ال تتفقُ والداللةَ )  األمرفعَل(        ومما حصله هذا البحثُ التصحيح الالزم لتسميِة فعِل الطلِب 

، في موضوِع الشرط ) نظرة في التسمية( ، بحسِب ما جرى العرض له بدراسِة ا تُراد بهالتيالمقصودةَ 
 أن الصواب قائم – بموجِب السنِد الداللي –؛ فأقررنا ) األمر/ الضرب اآلخر(، في ِفقرِة )  وحتَّىالطلب(بـ

  .فقط) الطلب(، أِو ) أمر الِفعل(في التسميِة 
ه البحِث مصادرومراجع  

 لكريم االقرآن -
  - أ -

 ٣محمد عبدالقادر عطا ، ط: تح ،) ه٥٤٣ت( العربي بن بن عبداهللا المعروف بامحمد بكر أبو ، القرآن أحكام
 .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤/ الكتب العلمية ، بيروتدار، 

. محمود فهمي حجازي  الرياض.  له دقدم ،) هـ٥٣٨( جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري ، البالغة أساس
 ).ت.د(

قيس إسماعيل األوسي ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة .  الطلب عند النحويين والبالغيين ، دأساليب
 .م١٩٨٨/الموصل

 .م١٩٥٤/ريتر، استنبول.هـ: ، تح) هـ٤٧٤(أو ) ه٤٧١ت( ، عبدالقاهر الجرجاني البالغة أسرار
 ، مطبعة الترقي،  البيطارـهجةمحمد ب: ح، ت)هـ٥٧٧ (نباري البركات األبو العربية ، أأسرار
 .م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧/دمشق

 ، مكتبة النهضة المصرية ٨أحمد الشايب ، ط . ددراسة بالغية تحليلية ُألصول األساليب األدبية ، : األسلوب
 .م١٩٩١ - ه١٤١١/، القاهرة

 الشرط والقسم من خالل القرآن الكريم ، صبحي عمر شو ، دار الفكر ناشرون وموزعون ، أسلوب
 . م٢٠٠٩/عمان
 .م١٩٦٧/بغداد ، مطبعة دار البصري، رسمية محمد المياح ،دراسة في النحو العربي :  الفعلإسناد

، دار ١ ط،فايز ترحيني . د:  راجعة وقدم له،) ه٩١١ت (يوطي جالل الدين الس، والنظائر في النحو األشباه
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤/ بيروت-الكتاب العربي
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، مؤسسة ٣عبد الحسين الفتلي، ط. د: ح ت،) هـ٣١٦ت (ل السراج  بكر بن سهأبو في النحو، األصول
 .م١٩٩٦ - هـ١٤١٧/الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت

هاني : ، تح) هـ١٣٩٣ (الشنقيطي محمد المختار بن بالقرآن ، محمد األمين القرآن إيضاح البيان في أضواء
 .م١٩٩٥-ه١٤١٥/الحاج ، دار الفكر

ت ( الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي ، القالئد ررر الفوائد ودغر:  المرتضىأمالي
 دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي ، ، ١ ط،محمد أبوالفضل ابراهيم : ، تح)هـ٤٣٦

 .م١٩٥٤ -هـ١٣٧٣/القاهرة
 ، منشورات مؤسسة ١يرازي ، ط الشمكارم الفقيه المفسر ناصر العالمة كتاب اهللا المنزل ، تفسير في األمثل

 . م٢٠٠٧-ه١٤٢٨/ األعلمي للمطبوعات ، بيروت
: ، تح) هـ٦٨٥ت( التنزيل وأسرار التأويل ، عبد اهللا بن عمر بن محمد المعروف بالقاضي البيضاوي أنوار

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦/عبدالقادر عرفات العشا حسونة ، دار الفكر ، بيروت
 مطبعة المدني ، ،مازن المبارك :  تح،) ه٣٤٠ت( القاسم الزجاجي أبو ، في علل النحو اإليضاح

  .م١٩٥٩ -هـ١٣٧٨/مصر
  - ب-

 ، الدار المنهجية للنشر والتوزيع ، ١زينب عبدالحسين السلطاني ، ط.  الداللي عند المفسرين ، دالبحث
 .م٢٠١٥-ه١٤٣٧/عمان
 .م١٩٨٠/ بغداد، دار الرشيد للنشر، )م١٩٩٦ت(مصطفى جمال الدين .  د، النحوي عند االصوليين البحث
، دار إحياء التراث ٢، ط) هـ٧٤٥( المحيط ، أثير الدين محمد بن يوسف بن علي أبو حيان األندلسي البحر

  .م١٩٩٠-هـ١٤١١/العربي ، بيروت
 عجيبة الحسني األنجري بن العباس أحمد بن محمد بن المهدي أبو المديد في تفسير القرآن المجيد ، البحر

 ، الكتب العلمية دار ، ٢ عبد اهللا القرشي رسالن ، طأحمد: ، تح) هـ١٢٢٤ت(فاسي الصوفي ال
 . م٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٣/بيروت
 ، ابراهيم أبوالفضلمحمد :  تح،) هـ٧٩٤( الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي بدر في علوم القرآن ، البرهان

 .م١٩٧٢ -ه ١٣٩١/بيروتنشر دار المعرفة للطباعة والنشر ، 
حازم سليمان الحلي ، : تح ، الدين الحسن بن محمد بن شرف شاه األسترابادي ركن ، في شرح الكافية البسيط
 . ه١٤٢٧/ األدبية المختصة المكتبة

  – ت -
 أحمد شوقي األمين وأحمد: تح، ) هـ٤٦٠ت( جعفر محمد بن الحسن الطوسي و في تفسير القرآن ، أبالتبيان

 .م١٩٥٧/ ومطبعة النعمان ، النجف األشرفالعلمية ، المطبعة حبيب قصير العاملي
 .م١٩٨٤ –، الدار التونسية للنشر ، تونس ) م١٩٧٣ت ( والتنوير ، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التحرير

 . م٢٠٠٤/ هادي نهر ، دار اليازوري العلمية للنر والتوزيع ، عمان.  اللغوية ، دالتراكيب
أشرف عليها ) رسالة ماجستير مخطوطة(ي في نهج البالغة ، كريم حمزة حميدي  األسلوب الشرطتركيب
 .م٢٠١٠/  كلية التربية–، جامعة بابل )  عبدالفتاحعلي الدكتور
: ، ضبطه وصححه وخرج آياِته) ه٧٤١ت( بن أحمد بن جزي الكلبي أبو القاسم محمد لعلوم التنزيل ، التسهيل

 .م١٩٩٥ – ه١٤١٥/لمية ، بيروت الكتب العدارمحمد سالم هاشم ، 
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 ، مكتبة المواهب ، النجف ٢ ، طالظالميصالح .  دراسة الجملة العربية بين النحويين واألصوليين ، دتطور
 .ه١٤٢٦/األشرف

 مطبعة مصطفى ، سعد علي أحمد:  تصحيح،) هـ٨١٦ت ( علي بن محمد الحسيني الجرجاني ، التعريفات
 .م١٩٣٨ - هـ١٣٥٧/مصر ، أوالدهالبابي الحلبي و

 محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم و الحافظ أباإلمام أبي حاتم الرازي المسمى التفسير بالمأثور ، بن اتفسير
 ).ت.د(أسعد محمد الطيب ، المكتبة العصرية ، صيدا : ، تح) ه٣٢٧ت(الرازي 

) ه٧٢٨ت( الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري          نظام و رغائب الفرقان ،      آن غرائب القر  تفسير
 .م١٩٩٦ -ه١٤١٦/ بيروت، الكتب العلمية دار ، ١الشيخ زكريا عميران ، ط: تح، 

، دار الكتب العلمية ، ٢، ط) هـ٦٠٦ت(، اإلمام فخر الدين الرازي ) مفاتيح الغيب( الكبير المسمى التفسير
 ).ت.د(طهران 

 ، دار ١ ، طريفيبالحاج بن سعيد ش: ، تح) ه٣ق/ ت في (الهواري ، هود بن محكم العزيز كتاب اهللا تفسير
  .م١٩٩٠-ه١٤١٠/الغرب اإلسالمي

 نهضة مصر للطباعة والنشر دار ، ١، ط) م٢٠١٠ت( سيد طنطاوي محمد الوسيط للقرآن الكريم ، التفسير
 .م١٩٩٨/ القاهرة– الفجالة ،والتوزيع 

 ، ٥ع/اُألستاذ مجلةفي ) وهو بحثٌ منشور (،صباح عباس السالم .  د، ،العربية  الصرفي للكلمة التقسيم
 . م١٩٩٠/ ، بغدادمة مطبعة األ،جامعة بغداد : إصدار
فخر صالح : ، تح) هـ١٢٨١ت( يعيش، سابق الدين محمد بن علي الصنعاني ابن الوسيط في النحو ، التهذيب

  .١٩٩١/ سليمان قدارة ، دار الجيل ، بيروت
. د: ، تصحيح) ھـ١٣٧٦ ت( الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ، عبدالرحمن بن ناصر السعدي يسيرت

 . م٢٠٠٢-ه١٤٢٢/ ، مكتبة دار السالم للنشر والتوزيع ، الرياض٢عبد الرحمن بن معال اللويحق ، ط
  - ث -

 المعارف اإلسالمية جمعية نون للتأليف والترجمة ، نشر ركز الحسينية خصائص ومرتكزات ، إعداد مالثورة
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ / ١الثقافية ، ط

 - ج - 
، ) هـ٣١٠( البيان عن وجوه تأويل آي القرآن ، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري جامع

 ).ت.د(محمود محمد شاكر ، دار المعارف ، مصر : تح
 ، دار صفاء للنشر ١ محيي ، ط بدالفتاحعلي ع. دراسة نحوية ، د:  الخبرية في نهِج البالغةالجملة

 . م٢٠١١-ه١٤٣٣/بابل- عمان ومؤسسة دار الصادق الثقافية- والتوزيع
 ، ١مازن الوعر ، ط.  الشرط عند النحاة واألصوليين العرب في نظرية النحو العالمي لتشومسكي ، دجملة

 .م١٩٩٩/القاهرة- لونجمان ودار نوبار-الشركة المصرية العالمية للنشر
هـ ١٤٠١/عابدين الدجوي ، مطابع ، ١ أوس إبراهيم الشمسان ، طبو الشرطية عند النحاة العرب ، أالجملة

 .م١٩٨١ -
فخرالدين قباوة واألستاذ . د: ، تح) هـ٧٤٩( الداني في حروف المعاني ، الحسن بن قاسم المرادي الجنى

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣/ ، دار الكتب العلمية ، بيروت١محمد نديم فاضل ، ط
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، مؤسسة ) هـ٨٧٥ت( الحسان في تفسير القرآن ، عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجواهر
 ).ت.د(األعلمي للمطبوعات ، بيروت 

 - ح -
 ،)  في النحو واللغةرسائل( مطبوع في كتاٍب بعنوان ). هـ٣٨٤ (لرماني بن عيسى اعلي ، في النحو الحدود

  :وقد ضم هذا الكتاب ثالثة كتب هي
  ).هـ٣٩٥( البن فارس ، فصيح الكالم تمام - أ

  .لرماني في النحو ، لالحدود -ب
  . للرماني، الحروف منازل -ت
- هـ١٣٨٨/ المؤسسة العامة للصحافة والطباعة ، بغداد،مصطفى جواد ويوسف يعقوب مسكوني : تح

  .م١٩٦٩
  - خ -

 دار الهدى ، ٢ط)   م١٩٦٦ت(محمد علي النجار :  تح،) هـ٣٩٢( الفتح عثمان بن جني بو ، أالخصائص
 .م١٩٥٢-هـ١٣٧٢/للطباعة والنشر ، بيروت

 - د -
) هـ٤٧٤ أو ٤٧١( أبو بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني ، اإلعجاز في علم المعاني دالئل
 .م١٩٩٥/، بيروتمحمد التنجي ، دار الكتاب العربي . د: ، تح 
 ، نشره مركز ١علي عبدالفتاح ، ط. دراسة نقدية للحذف والتقدير ، د:  االكتفاء في الجملة القرآنيةداللة

 . ٢٠١٠/القرآن الكريم في ديوان الوقف الشيعي ، بغداد
 ، العدد كريم حسين ناصح الخالدي ، مجلة كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد.  في النحو العربي ، دالداللة
 . م١٩٩٧/ الثامن 

 - ز -
 الباقر محمد: ، تح) ه٩٩٣ت( البيان في براهين أحكام القرآن ، المحقق أحمد بن محمد األردبيلي زبدة

 . ه١٣٨١/ المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية ، إيرانالمكتبةالبهبودي ، 
 مجلةفي ) وهو بحثٌ منشور(الساقي ، فاضل مصطفى .  د، الصرفي والزمن النحوي في اللغة العربية الزمن

 مطابع دار الشؤون الثقافية ، العليا للعناية باللغة العربية في الجمهورية العراقية أة الهيإصدار ، ٣ ج،الضاد 
 .م١٩٨٩/بغدادالعامة ، 

  – ش -
/  برلين،) هـ٤٦٨ت (النيسابوري الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي أبو ديوان المتنبي ، شرح

 ).قاسم محمد الرجب(م ، أعادت طبعه باألوفست مكتبة المثنى ، بغداد ١٨٦١
محمد محيي الدين عبدالحميد  : ، تح) هـ٧٦١ت( قطر الندى وبل الصدى ، ابن هشام األنصاري شرح

 .م١٩٥٩-هـ١٣٧٩/، مطبعة السعادة ، مصر١٠ط
 رمضان المتولي:  ، تح)هـ٩٧٢ت(وي المكي  كتاب الحدود في النحو ، عبداهللا بن أحمد الفاكهي النحشرح

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤/  ، مكتبة وهبة ، القاهرة٢ ط،أحمد الدميري 
 إدارة ،جماعة من العلماء :  تصحيح،) هـ٦٤٣ت( موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ، فَصل المشرح

 .الطباعة المنيرية



 

٤٧ 
  

 الدار ، الطرابلسي الهاديم المسدي ، ومحمد  في القرآن على نهج اللسانيات الوصفية ، عبدالسالالشرط
 .م١٩٨٥/العربية للكتاب ، تونس

رسالة ماجستير مخطوطة بإشـراف الـدكتور      ( ،   لمعيبد العزيز على الصالح ا    عبد القرآن الكريم ،     ي ف الشرط
 .هـ١٣٦٩/ دار العلوم كلية ، القاهرة جامعة، )  ناصفلنجدي اعلى

 - ط -
 العلوي علي بن ابراهيم بن المتضمن ألسراِر البالغِة وعلوم حقائق اإلعجاز ، يحيى بن حمزة الطِّراز

 ). ت.د(، دار الكتب العلمية ، بيروت ) ه٧٤٩(
 - ع -

 . األبحاث العقائديةمركز إعداد ،) ه١٤٢٨ت( اإلسالم من القرآن ، السيد مرتضى العسكري عقائد
ابراهيم . مهدي المخزومي ود. د: ، تح) هـ١٧٥(أحمد الفراهيدي  ، أبو عبد الرحمن الخليل بـن العين

 .م١٩٨١/السامرائي ، الجمهورية العراقية
 - ف -

 بن محمد الشوكاني ي القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، محمد بن علفتح
 ). ت.د(محفوظ العلي ، بيروت : ، الناشر) هـ١٢٥٠ت(

 ، دار الرضوان للنشر والتوزيع ، ١حميد آدم ثويني ، ط. رآن الكريم ، د في بالغة القفصول
 .م٢٠١٦ - هـ١٤٣٧/عمان

 .هـ١٤٠٥/أحمد الحسيني ، مكتبة آية اهللا المرعشي ، قم: تح) هـ٥٧٣( فقه القرآن ، قطب الدين الراوندي 
ة والنشر والتوزيع ،  مؤسسة الرسالة للطباع، ٢ ط،ابراهيم السامرائي .  د، أبنيتهزمانه و: الفعل

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠/بيروت
 يوسفمالك .  د،دراسة لغوية في شعر السياب ونازك والبياتي :  العراقي المعاصرللشعر اللغوي كيب الترفي

  .م١٩٨١/ ، دار الرشيد للنشر ، بغدادالمطلبي
 . م١٩٩٦/ ، دار الشروق ، القاهرة٢٥ ظالل القرآن ، سيد قطب ، ط في
 ، أوالده، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و١ ط،مهدي المخزومي .  د،قواعد وتطبيق :  النحو العربيفي

 .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦/مصر
  .م١٩٦٤/ مهدي المخزومي ، المكتبة العصرية ، بيروت. نقد وتوجيه ، د:  النحو العربيفي
 األردن ، عمان ، ومؤسسة - ، دار صفاء١زهير غازي زاهد ، ط.  النص القرآني وأساليب تعبيره ، دفي

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣/  العراق ، بابل–الصادق 
 - ك -

 ،  ٣عبدالسالم محمـد هـارون ، ط      . د: ،  تح  ) ه١٨٠ت( ، عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه          الكتاب
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨-مطبعة المدني ، مصر

 اصطالحات الفنون والعلوم ، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي كشاف
 نقلعلي دحروج ، . د: رفيق العجم ، تحقيق. د: ، تقديم وإشراف ومراجعة) هـ١١٥٨بعد : ت(التهانوي 

مكتبة : الناشر ، ١ جورج زيناني ، ط.د:  األجنبيةالترجمةعبداهللا الخالدي ، . د: النص الفارسي إلى العربية
 .م١٩٩٦/ بيروت–لبنان ناشرون 
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 عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ، أبو القاسم جار اهللا محمود ابن عمر الكشاف
 ).ت.د(يوسف الحمادي ، دار مصر للطباعة : راجعه، شرحه وضبطه و) هـ٥٣٨(الزمخشري الخوارزمي 

 اإلمام: تح، ) هـ٤٢٧ت( إسحاق أبو بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أحمدتفسير القرآن ،  والبيان عن الكشف
 ، دار إحياء التراث العربي الناشراألستاذ نظير الساعدي ، :  وتدقيقمراجعةأبي محمد بن عاشور ، 

 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢/بيروت
 بن موسى الحسيني الكفوي أيوب ، أبو البقاء ) في المصطلحات والفروق اللغويةمعجم (الكليات

 ، المصري ومحمدعدنان درويش . د:  على نسخة خطية وأعده للطبع ووزع فهارسهقابله ، )هـ١٠٩٤ت(
  ).ت.د(مؤسسة الرسالة ، 

 - ل -
خالد العك ومروان سوار    : ، تح ) هـ٥١٦( ، الحسين بن مسعود الفراء البغوي        ل التأويل في معالم التنزي    لباب
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧/ ، دار المعرفة ، بيروت٢، ط
 التأويل في معاني التنزيل ، عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخـازن                 لباب

 ).ت.د(محمد أمين دمج وشركاه ، بيروت : ، الناشر) هـ٧٢٥(
 أحمد عادل: ، تح) ه٨٨٠ بعدت (ي الحنبلي حفص عمر بن على بن عادل الدمشقأبو ،  في علوم الكتاباللباب

 .م١٩٩٨-ه١٤١٩/ بيروت ، العلمية الكتب، دار ١ محمد معوض ، طعلي و،عبد الموجود 
 صادر ودار  دار،) هـ٧١١ت  (فريقي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلأبو ، العرب لسان

 .م١٩٦٨ - هـ١٣٨٨/بيروت للطباعة والنشر
 ).ت.د( البيضاء ار الد،، دار الثقافة ) م٢٠١١ت (حسان تمام.  د،معناها ومبناها :  العربيةاللغة
/  ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، الكويت ٢أحمد مختار عمر ، ط . دراسة توثيقية فنية ، د:  القرآنلغة

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨
 - م -

لجنة من العلماء والمحققين ، : ، تح) هـ٥٦٠( البيان في تفسير القرآن ، الفضل بن الحسن الطبرسي مجمع
 .م١٩٩٥-ه١٤١٥/منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، بيروت

 .م١٩٩٢ – ١٤١٣/  ، القاهرة ٢ إلى علم األسلوب ، شكري محمد عياد ، طمدخل
  .م١٩٧٢- هـ١٣٩٢/ دمشق،علي حيدر :  تح،) هـ٥٦٧( بن الخشاب أحمد محمد عبد اهللا بن بو ، أالمرتجل
 ،علي جابر المنصوري . د:  تح،) هـ٣٧٧ت ( علي الفارسي أبو ، العسكريات في النحو العربي المسائل

 .م١٩٨٢/ بغداد- مطبعة الجامعة، ٢ط
 .م١٩٩٠/اهرةفاضل صالح السامرائي ، الناشر شركة العاتك لصناعة الكتاب، الق.  النحو ، دمعاني 

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤/مكتبة مشكاة اإلسالمية /  الشيخ عبدالغني الدقر، القواعد العربية معجم
علي عبدالفتاح الحاج فرهود ، . ، د) عليه السالم(دراسة تحليلية في سورة يوسف :  التوكيد الدالليةمعطيات

 .٢٠١٥/ بابل- عمان ، ودار الرياحين- ، دار األيام١ط
مازن المبارك ومحمد علي حمد . د:  تح،) ه٧٦١ت( ابن هشام االنصاري ، عاريبعن كتب األ اللبيب مغني
 .م١٩٦٩/بيروت دار الفكر ، ، ٢ ط،اهللا 

 بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد هللا، عبد ا) هـ٢٤١ت( في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني المغني
 .هـ١٤٠٥/ت  بيرو–دار الفكر :  ، الناشر١، ط ) هـ٦٢٠ت (
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صفوان عدنان داوودي ، دار القلم ، :  تح،) ه٥٠٢ت( األصفهاني الراغب العالمة ألفاظ القرآن ، مفردات
 ).ت.د(دمشق 
محمد بدر الدين :  اعتناء،) هـ٥٣٨( القاسم محمود بن عمر الزمخشري أبو ، علم العربية في المفصل

 .هـ١٣٢٣/بيروت دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة ، ، ٢ ط،النعساني 
كاظم بحر المرجان ، المطبعة الوطنية ، . د:  في شرح اإليضاح ، عبد القاهر الجرجاني ، تحالمقتصد

 .م١٩٨٢/عمان
 عضيمة ، عالم الكتب ، لقمحمد عبد الخا: ، تح) هـ٢٨٥( ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد المقتضب

 .م١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢/ بيروت
 على أشرف وصححه ، ١، ط) م١٩٨١( في تفسير القرآن ، العالمة السيد محمد حسين الطباطبائي الميزان
  .م١٩٩٧/ ، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، بيروتعلميالشيخ حسين األ: طباعته

 - ن -
 .م١٩٨٧- هـ١٤٠٧/ بغداد مطبعة المجمع العلمي العراقي ،، عبدالستار الجواري أحمد. د، المعاني نحو

 ، ٢ ط،) م١٩٧٧ت(عباس حسن .  د، الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة ساليب الوافي مع ربطه باألالنحو
 .م١٩٦٤/مصرمطبعة دار المعارف ، 

 ، الشركة المصرية العالمية ١ ط،مصطفى حميدة .  االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية ، دنظام
 .م١٩٩٧/دار نوبار للطباعة ، القاهرة لونجمان ، -للنشر
: ، تح) ه٤٥٠ت (الماوردي بن محمد بن حبيب البصري علي أبو الحسن ، الماوردي تفسير والعيون النكت

 ).ت.د( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم ، ط
 مؤسسة ، ١السيد إبراهيم اللواساني ، ط:  في علم الكالم ، السيد حسن الحسيني اللواساني ، تحام األفهنور

 .ق.ه١٤٢٥/النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
  - و -

 ، دار ١صفوان عدنان داوودي ، ط: تح) هـ٤٦٨( في تفسير الكتاب العزيز ، علي بن أحمد الواحدي           الوجيز
 .هـ١٤١٥/بيروتالقلم ، 

محمد أبوالفـضل ابـراهيم     :  بين المتنبي وخصومه ، علي بن عبدالعزيز الجرجاني ، تحقيق وشرح           الوساطة
  ).ت.د(وعلي البجاوي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، 

 


