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               مـــــــــــةمقـد:  
  

راسات للدالفترة التحضيرية في ريفة تولّدت في نفسي رغبة البحث في األحاديث النبوية الشّ    
صالح . د: ألستاذي) في أصول النحو(قرأتها في كتاب  فكرةٌ استرعت انتباهي خاللها ؛ فقدالعليا

سول األمين ون بكالم الرء العرب وال يحتجكيف يستشهد باألجالف وسفها «: بلعيد مؤداها
حاة فإذا كان النّ »د ؟ـربية في بني سعـم، وأخذ العـالكل ي جوامعوتصيح، الذي ُأـالف

قعيد النّبوي في التّالنّ ، بصريون وكوفيون، لم يعتمدوا الحديثَلوناألون تلك األحاديث حوي لكو
ه لم يعرف صحيح ن تاريخ النحو العربي، ومن ثملم تكن مجموعة وال منقّحة في تلك الحقبة م

ريفة بعد أن غدتْ مجموعة االحتجاج باألحاديث الشّحاة المتأخرون عارض النّ يفه؛ فلممن ضع
  ؟...حمدأصحيح البخاري، صحيح مسلم ومسند اإلمام : ومصنّفة في كتب الصحاح

ة وتحليال في قضـي حث دراسةًفي بادئ األمر أردت أن أنهض بالب :سبب اختيار البحث   
استشرافي على هذه المسألة تبين لي أن ثمة جهودا  العٍبوي، ولكن بعد اطّديث النّاالحتجاج بالح

موقف : (والوقوف على حيثياتها، من ذلك للمسألةتأصيل البق في الس معتبرة كان لها فضلًُ
د لمحم) االستشهاد بالحديثالحثيث إلى السير (لخديجة الحديثي، و) جاج بالحديثالنحاة من االحت

و في الحديث النّبوي، فآثرت أن أجعل من ي ذلك عن البحث في مسائل النحنـفلم يثن. فجال
  . عت األحاديث الشريفةبطَ ،الحديث الشريف مدونة لدراسة ظاهرة نحوية ما

     طّراد الشرط في أحاديثهافتني ظاهرة ـوقنة الحديث النبوي، استبعد استقراء أولي لمدو 
أنماط الجملة الشّرطية في األحاديث : حو اآلتيفتبلور في ذهني عنوان البحث، فخرج على النّ

علماء  ذلك ألن )صحيح البخاري(نة في ولدراسة هذا الموضوع، ارتأيت حصر المدو. النّبوية
الحديث يعتبرونه أصح اعتمد في  كتاب على البسيطة بعد كتاب اهللا تعالى، ألن اإلمام البخاري
يقة مكّنته من طرح األحاديث الموضوعة، وتصنيف األحاديث الشريفة ـتأليفه طريقة علمية دق

إلى ضعيفة وحسنة وصحيحة، وهذه األخيرة وحدها تكون محّل دراستنا، وذلك عمال بتوصيات 
ألحاديث الصحيحة الثابتة امن  مجمع القاهرة الذي خلُص إلى إمكانية االستدالل للقواعد النحوية

  .              في الكتب الصحاح
رية ـها للبشونه خطابا كونيا موجـبوي الشريف بكز النّص النّد تميـلق :البحث إشكالية  

رسالة ـلية والعلمية نظرا لعالمية الـالتهم العقـجمعاء، على اختالف مستوياتهم ومؤه
وكيد ، كالتّحجاجه، ال بد أن يتوخّى آليات اإلقناع والالّذي كان هذا حال والخطاب ؛سالميةاإل
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ن أقوى م ركيب الشرطيالتّ حاة وعلماء البالغةولقد عد النّ... ب القصر واالستفهام والنفييلاوأس
ص القرآني حتى شكّل ظاهرة نحوية انبرى لها قد اطّرد في النّأدوات الحجاج واإلقناع؛ ف

الشرط في القرآن الكريم:(لكرس والتحليل، من ذالباحثون بالد (ي ـللمؤلفين عبد السالم المسد
الجملة الشرطية في كتاب : (كما تم تناول الظاهرة في أشعار العرب .ومحمد الهادي الطرابلسي

حقّ   ا كان الشرط مطردا في كالم الرسولولم. للباحث عصام محمد ناصر) جمهرة العرب
له أن يخص راسة والتحليل بالدنات الفصيحةعلى غرار غيره من المدو.   

، قد يثْبت على هذه اإلشكالية جملة من الفرضيات ، بناءلقد تداعت إلى أذهاننا :الفرضيات   
مسار البحث بعضها، كما قد يفنّد أخرى، وفي المقابل قد يخلُص البحث إلى حقائق لم يكن قد 

  :ئ لها قبُل في وضع الفرضياتتُنُبِّ
 يالشرط التركيب  مدى حافظ فإلى أي ،دةمنا أن للجملة الشرطية العربية أركانا محدإذا سلّ -  

جملة جواب الشرط؟ وما + جملة الشرط + أداة شرط : في الحديث النبوي على النسق المعهود
من حيث الكثرة  تيبهاتركان ورودا في األحاديث الشريفة وكيف كثر األاألدوات الشرطية هي 
  ؟ والقلّة

إذا كانت الجمل الشرطية قد اُعتمدت في األحاديث النبوية، وكان عليها المعول في نشدان و -  
 ة الواردة في األحاديث الشريفة؟ وأياألنماط الشرطي فما هي أهم، التبييـناإلقناع والتوضيح و

اكيب غير الترأم  ،حاةالنّ استقرأها؟ هل هي التراكيب األساسية التي األنماط كانت األكثر شيوعا
عة عن األنماط األصلية؟األساسية المتفر  

دون  ، اختص بها الشعرنادرةً حاة العرب قد عدوا بعض التراكيب الشرطيةإذا كان النّ -  
النثر، فما مدى ورود هذه األنماط في الحديث الشريف؟ وهل لحالشرطي في الحديث  ق التركيب

ساليب أخرى كالقسم واالجتماع بأكالحذف : عوارضالشريف ما لحقه في كالم العرب من 
  .واعتراض الشرط على الشرط؟... والنفي واألمر

المقدمة آنفا، اقتضت طبيعة البحث  والفرضياتلدراسة اإلشكالية المطروحة،  :منهج البحث   
الذي ينطلق مـن واقع الظاهرة، فيدرسها في ذاتها  التحليلي، االعتماد على المنهج الوصفي

المباشرة للظاهرة محّل الدراسة، ثم يلي  ولذاتها، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، إذْ يعتمد المالحظةَ
صحيح ( ـةنمدوة الجمَل الشرطية في د بالمالحظإذْ نرصفنحن . ل وتصنيفذلك استقراء فتحلي

التفسير  عن ثونبح ف ذلك تصنيفا وتحليال لتلك الجمل المستقرأة،سوف نُرد )اريـالبخ
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مدى تطابقها مع  من ، كما نعمل على التثبتآخر المناسب لشيوع نمط من الجمل الشرطية دون
  .  القواعد النحوية التي أقرها الدرس النحوي العربي في هذا الباب

ه ن البحث في بنية تتوزع فيها مسائلًُـالبحث األكاديمي صب مت قْتضيي :بنية البحث   
  :ة التي ارتسم فيها بحثنا فكانت على النحو اآلتيوقضاياه، أما البني

ه العام، وإشكاليتَه، واألهداف المرجو رد إطاحدالبحث بمقدمة تُ لستهالا كان: مقـدمة  
نت كما بي. تحقيقُها، أضف إلى ذلك الفرضيات التي صدرت عن تدبر إشكالية البحث وحيثياتها

مة ذاتُالمقدل في إنجاز المعتمد في معال ها المنهججة الموضوع، والمراجع التي كان عليها المعو
  .البحث

: في ثنائيةروم من خالله وضع القارئ ـن :اد بالحديث في النحو العربيـاالستشه: مـدخل   
النبوي في النحو العربي،  ة االستشهاد بالحديثيضطلع بقضيإذْ . والحديث الشريف ،النحو

الستشهاد بالحديث والحجج التي اعتمدها هؤالء، من أمثال وسنعرض من خالله آراء المانعين ل
كما نعرض الرأي القائل بضرورة االستشهاد بالحديث . ابن الضائع وأبي حيان التوحيدي

وحججهم، والمذهب الوسطي الذي حدد شروطا لالستشهاد بالحديث، أضف إلى ذلك رأي 
  .الالمجمع اللغوي العربي بالقاهرة ومساهمته في هذا المج

وسيدرس في ثناياه نظرة النحاة العرب للجملة  :في اللغة العربيةالجملة الشرطية : ولالفصل األ
الشرطية وكيف كان تعاملهم معها وتصنيفهم لها في إطار الجملة في اللغة العربية، والعناصر 

ا الفصل ق هذويتطر .األداة، فعل الشرط، فعل جواب الشرط: التي تتركّب منها الجملة الشرطية
وما  أركان الجملة الشرطية ترتيبتصنيف أدوات الشرط،  :يضا إلى كثير من القضايا الشرطيةأ

حاة للتركيب دها النّلتي حدكما يعرض األنماط األساسية ا...يطال هذه العناصر من حذف
ا عة مممن توس وما يلحق الجملة الشرطيةَ .جوابهلشرط ولفعل ا الشرطي، واألحوال اإلعرابية

 .الشرط على الشرط حاة اعتراضاصطلح عليه النّ
ولئن كان الفصل األول من البحث نظريا  :األنماط الشرطية لألدوات الجازمة: الثانيالفصل    

يضطلع هذا الفصل بعرض بحتا؛ فإن هذا الفصل والفصل الذي يليه هما فصالن تطبيقيان، إذْ 
إن، : مع كّل أداة من أدوات الشرط الجازمةالشريف في الحديث األنماط الشرطية الواردة  أهم

ونخص كّل نمط بالتحليل والدراسة والتمثيل على شكل . من ، ما، أي، أينما، حيثما، مهما
  .  ترسيمات محلّلة

يعنى هذا الفصل باألنماط الشرطية : األنماط الشرطية لألدوات غير الجازمة :الثالث الفصل   
ونبين خالله األنماط األكثر شيوعا . ماإذا، لو، لوال، أما، كلّ: الجازمة الواردة مع األدوات غير
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اديث النبوية األحّل ورودها في اط النادرة التي قوكذا األنم ،واطّرادا في الحديث الشريف
  .وسنتناولها جميعا بالدراسة والتحليل النحوي والتمثيل الترسيميالشريفة، 

   هم ومؤلفاتهم لجزاء معظم النحاة العرباالشرط وموضوع ب ولقد اهتمنوه مصنفاتمنذكر  ،وض
شرح ( ابن يعيش ،)مغني اللبيب( ، ابن هشام)المقتضب( المبرد ،)الكتاب( هسيبوي :ؤالءه من

دراستهم لهذا الباب  غير أن ـق به؛غم من إحاطتهم بكل مسائل الشرط وما تعلّوبالر...)المفصل
خاصة  ،ستقلّة، وإنّما جاءت في معرض تناولهم لمسائل نحوية أخرىالنحوي لم تكن في أبواب م

فقد أشار  ،في الحديث الشريفية الشرطالجملة أما دراسة . الفعل المضارع وما ينجزم بهباب 
ولما شملت ) بناء الجملة في الحديث الشريف(  عودة خليل أبو عودة في كتابه: إليها الباحث

الحديث الشريف فإن تناوله للجملة الشرطية كان عرضيا اتّسم دراستُه كل أنواع الجمل في 
  .بالعموم وغابت عنه الكثير من التفاصيل التي تميزت بها الجملة الشرطية في الحديث الشريف

م أذكر في المقام األول صعوبة التحكّفأما الصعوبات التي واجهتنا خالل البحث، : لصعوباتا    
ب علينا استقرا -خمسة مجلدات –تها نة البحث نظرا لسعفي مدوء كّل ما فيها من إذْ صع

ة المراجع التي عنيت بدراسة النحو في الحديث ا الصعوبة الثانية فهي قلّ، أمتراكيب شرطية
  .تقدنا لرؤية واضحة عن الخصائص النحوية للحديث الشريفـ، ومنه افالشريف

اعي إلى منع االحتجاج أي الدح الريصحبتنهض حاول أن يومجمل القول، فإن هذا البحث سي  
بوية الصحيحة باألحاديث النّ ستداللراء التي نادت إلى االاآل مرافعة عنبالحديث الشريف، وال

 ويتولّاها في الحديث الشريفاألكثر اطّرادا رطية األنماط الشّ كما يعرض .في المسائل النحوية
   . النحوي تحليلبال
 



  
  

  مـــدخل
  

  ـاد بالحــــــديثـاالستشه
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 عليهـا  يكون مدونةً اعتماده حيث من العالمية اءاألنح من غيره عن العربي النحو يشذّ لم  
واستقرائها النحوية األحكام استنباط يف والمعتمد لالمعو ل انتحاءِفـي  العـرب  كـالم  تسم 
ـ  بأهلها العربية اللغة أهل من ليس من ليلحق.... و والجمع لتثنية،اك إعراب من فهتصر  يف
 نةمدو لتتمثّ ولقد 1.إليها بها در عنها بعضهم شذّ وان منهم يكن لم وإن بها فينطق حةالفصا
 شـعره  العـرب  وكالم الكريم القرآن هما عزيزين جانبين في معلوم، هو كما العربي، النحو
 قعيدالتّ في ةًحج المصدرينهذين  جعل على لوناألو النحاة وأجمع. الفصاحة عصر من ونثره

  . النحوي

سواء أكان بلغة قبيلته  هو كالم الرسول العربي األمين محمد  :الحديث النّبوي الشّريف  
نسب إليها أم بلغات القبائل التي تكلّم مع والتي يتبـاين  لقد  .ن خاطبه من أفرادهافودها، أو م

تلفوا س القرآن الكريم، فـاخ ـعلى عكف النّحاة كثيرا في االحتجاج بحديث الرسول ـموق
في االحتجاج به في إثبات األلفاظ اللّغوية، أو في تقرير األحكام النّحوية، مع أن النّاس قـد  

حيث إن بعضهم كـان   ،تداولوا رواية الحديث في عهد الصحابة، وحتّى في عهد الرسول 
ية القـرن  يقوم بتدوينه دون أن يعاب على ذلك، ولم تُنظّم هذه الحركة في التّدوين إالّ بعد نها

واية لهـا مـن بدايـة    الر األول الهجري، و الجدير بالذّكر أن علماء السنّة قد التزموا توثيقَ
  .األمر، سواء ما يتعلّق بالرجال، أو السند أو المتن

ولم يكد القرن الثاني ينتهي حتّى كان التأليف في السـنّة قـد شـمل جوانـب متعـددة          
ا وتوثيقها، وتوج ذلك كلّه بتأليف المسانيد التي التزمـت خطّـة   لنصوصها، أو لكيفية روايته

جادة في اإلسناد والرواة، وقمة تلك الجهود تمثّلت في تأليف الكتب الصحاح في القرن الثّالث 
، وهو ما يبـرز  2الهجري، حيث التزم مؤلّفوها منهجا صارما في توثيق الرواية متنا وسندا

  .هؤالء في حماية النّص وإسناده الجهد العظيم الذي بذله
    ن وإذا عدونت قبل أن يوكثيرا من األحاديث قد د دنا إلى بداية تدوين الحديث فإنّنا نجد أن

ال ضرورة فيه من ضـرورات   ،الشّعر العربي المتّفق على االحتجاج به، ثم إن الحديث نثر
حتجاج به، على أن بعض الباحثين يرى أن الشّعر، مما كان ينبغي تقديمه على الشّعر في اال

                                                
  .48ص  ،1ج ،، دار الكتب العلمية2001:بيـروت. 1ط .محمد علي النجار وآخرين: ، تحالخصائص ،جني ابن-1
  . 107، ص ، عالم الكتب، 1988: القاهرة. 3محمد عيد، االستشهاد واالحتجاج باللّغة، ط - 2
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على الحديث الشّريف، وتأتي ألفاظه  اكتب اللّغة وغريب الحديث والمعاجم اللّغوية تعتمد كثير
   .1المحتَج بها في الكثرة بعد ألفاظ الكتاب المبين، إن لم تكن أكثر منها

إليهم االحتجاج بالحديث أبـو   وقد احتج القدماء بالحديث في مسائل اللّغة، وممن نُسب       
ـ 175ت(، والخليل بن أحمـد )هـ154ت(عمرو بن العالء ـ 189ت(، والكسـائي )هـ  )هـ

، يقـول الـدكتور   ...واألصمعي، وفي المعاجم من أمثال األزهري وابن فارس، والجوهري
وجدت من قُدامى اللّغويين من استشهد بالحديث في مسائل اللّغة كـأبي   «:أحمد مختار عمر

، بـل إن الـدكتورة خديجـة    2»وغيرهم...و بن العالء والخليل، والكسائي واألصمعيعمر
  ن احـتجرف بالحديث، وممالنّحاة األوائل كانوا يستشهدون في النّحو والص الحديثي تُثبت أن

حيث استشهد في كتابه بثالثة عشر حديثا، واستشهد ) هـ181ت( من النّحاة بالحديث سيبويه
بالحديث فـي ثالثـة   ) هـ285ت(من هذا العدد، واحتج المبرد  بقرينٍ ) هـ207ت( الفراء

  3....بستّة أحاديث) هـ310ت (عشرة موضع، كما احتج الزجاج
ومع كّل هذا فإن النّحاة لم يعتمدوا الحديث الشّريف نصا من نصوصهم المعتمـدة فـي        

، فهـي مـن    الرسـول  فصاحة  فيبوا ال يعني أنهم ارتااللّغة والنّحو خاصة، ولكن ذلك 
يأتي في المرتبة الثّانية مباشرة بعـد   المسلّمات العقيدية التي ال يتنازع فيها اثنان، فكالمه 

القرآن الكريم من حيث الفصاحةُ والبيان، كيف ال وهو المصدر الثّاني للتّشريع، ولعّل للنّحاة 
 4)جواز روايتـه بـالمعنى  (ا، في مقدمتها في سكوتهم عن االحتجاج بالحديث الشّريف أسباب

لعامل تداولـه   تنص الروايات على أن الحديث النّبوي الشّريف مسه بعض التّحريف«ث حي
من قبل الرواة من زمن آلخر، مما يعرضه للزيادة أو النّقص أو النّسيان، ولعامـل تـأخير   

فلـم  ، 5»اته مولّـدون نه بالمعنى وروالتّدوين، كما لحقته أحاديث موضوعة، وروي الكثير م
 تُنقل كّل األحاديث لفظا كما وردت عن النّبي   مين سـواءة النّحو المتقـدأئم لذا نجد أن ،

أكانوا بصريين أو كوفيين لم يحتجوا بشيء منه صراحة، كما رأينا ذلك عند سـيبويه الـذي   
وأما الفراء فمع أنّه أورد بعـض   ،)ومن ذلك قولهم(كان يصدر الحديث المحتج به عبارة  

                                                
  .85ص  ،، دار الفكر العربي1995: مصر. 1، طمحمد حسن عبد العزيز، القياس في اللّغة العربية -1
 .34/35، ص 1982: الكويت. 4أحمد مختار عمر، البحث اللّغوي عند العرب، ط -2
   1981: دار الطّليعة للطّباعة والنّشر. 1خديجة الحديثي، موقف النّحاة من االحتجاج بالحديث الشّريف، ط -3

  . 107، 97، 77ص   
  .160، ص ، دار قتيبة1991: بيروت. 1حو الكوفي، طالمختار أحمد ديرة، دراسة في النّ -4
 .122، ص ، دار هومة 2005: الجزائر. صالح بلعيد، في أصول النّحو، د ط -5
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األحاديث التي أوردها لم تكن تصلح األحاديث، وخرج عن ع رف النّحاة حتّى عصره، إالّ أن
  .، فكان بعضها لغويا والبعض اآلخر كان للمعنى1كلّها كشواهد نحوية

لدى  اتوارثعرفا م ن خالل هذا يبدو أن االنصراف عن السنّة واالحتجاج بها قد بقيـوم    
النّحاة على اختالف مذاهبهم ومواطنهم، وأقول هنا النّحاة الستثناء اإلفادات اللّغوية المأخوذة 
من الحديث الشّريف كما سبق، وكأنّما أصبح السكوت عن االحتجاج بالحديث أمرا مسلّما ال 

مخالفا بـذلك  فاعتمد على الحديث اعتمادا كبيرا،  )هـ672ت( نقاش فيه، حتّى أتى ابن مالك
عرف النّحاة األوائل منذ عصر إمامهم سيبويه، ومن ثم شيوخه ومعاصريه، فعند ذلك فقـط  
برزت فكرة االحتجاج بالحديث كموضوع جدير بالبحث والنّظر، وعموما فقد تنازعت فكرة 

  :االحتجاج واالستشهاد بالحديث في مسائل النّحو ثالثة اتّجاهات هي
  :منع االحتجاج بالحديث) 1
ومن أعالم هذا االتّجاه من متأخّري النّحاة ممن جاؤوا بعد ابن مالك مباشرة أبـو حيـان     

الذي كان أول من نبه إلى قضـية  ) هـ686ت( ، ومن قبله ابن الضائع)هـ745ت( النّحوي
 أناالستشهاد بالحديث، وأول من تبين أن أئمة النّحو لم يحتجوا به، كما أنّه أول من أوضـح  

تجويز الروايـة بـالمعنى هـو    « :رواية الحديث الشّريف بالمعنى، حيث يقول هيعلّة ذلك 
أن أي ، 2»السبب عندي في ترك األئمة كسيبويه وغيره االستشهاد على إثبات اللّغة بالحديث

ثم أخبر عنه بصيغته الخاصة، ولـم ينقـل    ،راوي الحديث قد سمع الحديث عن الرسول 
  .ي ـاظ النّبـألف

أما أبو حيان وهو تلميذ ابن الضائع، فقد فصل في هذا الموضوع، واشتد في النّكير على      
وقد  « :)شرح التّسهيل(ابن مالك، الذي أكثر من االحتجاج بالحديث الشّريف، حيث يقول في 

سـان  أكثر المصنّف من االستدالل بما وقع في األحاديث على إثبات القواعد الكليـة فـي ل  
    مين أو المتأخّرين سلك هذه الطّريقـة غيـره، علـى أنالعرب، وما رأيت أحدا من المتقد
الواضعين األوائل لعلم النّحو، المستقرئين لألحكام النّحوية من لسان العرب كأبي عمرو بـن  

ل بن أحمد، وهشام الضرير من أئمة الكوفيين لم يفعلـوا  ـالعالء، وعيسى بن عمر، والخلي
وقد تبعهم على ذلك المسلك المتأخّرون من الفريقين وغيرهم من نحاة األقـاليم كنحـاة   ذلك، 

برز أبو حيان سبب عزوف المتقدمين عن االحتجاج بالحـديث  ثم ي .3»بغداد، وأهل األندلس
                                                

 .188المختار أحمد ديرة، دراسة في النّحو الكوفي، ص  -1
 .160المرجع نفـسه، ص  -2
 .239 ، موقف النّحاة من االحتجاج بالحديث الشّريف، صالحديثيخديجة  /ع -3
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، إذ لو وثقوا بـذلك  ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول  إن الشّريف فيقول
   :القرآن في إثبات القواعد الكلّية، وإنّما جرى ذلك ألمرين اثنين لجرى مجرى

لـم   ، فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه النّقل بالمعنى أن الرواة جوزوا : األمر األول
، وردت »زوجتُكها بما معك من القرآن« تُقل بتلك األلفاظ جميعا، نحو ما روي من قوله 

لم  إلى غير ذلك من األلفاظ الواردة، فنعلم بذلك يقينا أن النّبي  »...اخُذه«و »...ملّكتُكها«
يلفظ بجميع هذه األلفاظ بل لم يجزم أنّه قال بعضها، إذ يحتمل أنّه قال لفظا واحدا أو مرادفا 

و المطلوب، وال سـيما مـع تقـادم    ـت الرواة بالمرادف، إذ المعنى هـاظ فأتـلهذه األلف
ضبط األحاديث بالكتابة، واالتّكال على الحفظ، فالضابط مـنهم مـن ضـبط     السماع، وعدم

المعنى، فأما من ضبط اللّفظ فبعيد جدا وال سيما في األحاديث الطّوال، وقـد قـال سـفيان    
، ومن نظـر  1»المعنى وإن قلت لكم إنّي أحدثكم كما سمعت فال تصدقوني، إنّما ه« :الثّوري

للْفي الحديث أدنى نظرة عوايـة  م عالذين أجازوا الر م اليقين أنّهم يروون بالمعنى، علما أن
  . بالمعنى يعترفون بأن األصل في الحديث أن يروى بلفظه، وأن الرواية باللّفظ أصوب وأدقّ

اللّحن قد وقع كثيرا فيما روي من الحديث الشّريف، ألن كثيرا  تمثّل في كوني :األمر الثّاني  
ة النّحو ـوهم يتعلّمون لسان العرب بصناع «من الموالي، : كانوا غير عرب، أي من الرواة

فيقع اللّحن في كالمهم وهم ال يعلمون، وهذا ما أوقع في كالمهم غير الفصيح مـن لسـان   
ديث، لذا رفـض النّحـاة   ، ثم إن هؤالء الموالي متّهمون بإفساد النّحو فما بالك بالح2»العرب

اد بالحديث الذي رواه الموالي خاصة، حيث إنّهم لم يرووه بلفظـه كمـا   االستشهاالحتجاج و
فإن غالب األحاديث مروي بالمعنى، وقد تـداولتها األعـاجم    «: سبق الذّكر، يقول السيوطي
موا وأخّـروا   والمولّدون قبل تدوينها، فروت إليه عباراتهم، فزادوا وأنقصوا، وقـدوها بما أد

اظ، ولهذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويا على أوجه شـتّى  وأبدلوا ألفاظا بألف
، فتبديل األلفاظ والزيادة والنّقصان والتّقديم والتّأخير في ألفاظ الحـديث  3»وبعبارات مختلفة

يوضح  )هـ1093ت(الشّريف هو الحائل قطعا دون االحتجاج به، كما أن عبد القادر البغدادي
كان  ،حاة بكالم العرب، وتركهم االستدالل بالحديث الشّريف، مع أن النّبي علّة استدالل النّ

كان أفصح العرب، فلـم   ونعلم قطعا من غير شك أن رسول اهللا  « :أفصح العرب فيقول
يكن يتكلّم إالّ بأفصح اللّغات، وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزلها، وإذا تكلّم لغة غير لغتـه  

                                                
 .10/11، ص 1، جدت، المطبعة األميرية بوالق :مصر. 01ط عبد القادر البغدادي، خزانة األدب، -1
 .11المرجع نفـسه ، ص  -2
 .52، ص د ت: بيروت. د ط ل،محمـد حسن إسماعيـ: االقتراح في علم أصول النّحو، تحالسيوطي،  -3
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ه ذلك مـن غيـر   ـل تلك اللّغة عن طريق اإلعجاز، وتعليم اهللا لـلك مع أهلّم بذـفإنّما يتك
ما بال النّحويين يستدلّون بقـول  : معلّم، وإنّما أمعنت الكالم في هذه المسألة لئال يقول مبتدئ

العرب وفيهم المسلم والكافر، وال يستدلّون بما روي من الحديث بنقل العـدول كالبخـاري   
فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الـذي ألجلـه لـم يسـتدّل النّحـاة      ومسلم وأضرابهما؟ 

، وهو ما جعل النّحاة المتأخّرين من أمثال الحسن بن الضـائع يسـلكون نفـس    1»بالحديث
وأيده، مرددا في ذلك األسانيد السابقة عن  )هـ911ت( المسلك، وهو ما وافقه عليه السيوطي

وألفاظه، واستدّل على ذلك عمليـا   لثّقة بأن هذا كالم النّبي النّقل بالمعنى، وأنّه ال يمكن ا
محتجا به على  »يتعاقبون فيكم مالئكة باللّيل ومالئكة بالنّهار « :بأن ابن مالك قد روى حديث

وأن رواية هـذا الحـديث غيـرت     2كما سماها ابن مالك » مـكياقبون فـيتع «إثبات لغة 
 »ة بالنّهارـيتعاقبون فيكم مالئكة باللّيل، ومالئك له مالئكةًإن ِل« :ألفاظه، وصحة الرواية له

ه، كما أنّه دليل على قصده من تغييـر  فيأورده  الباب الذيوبذلك ال يصح االحتجاج به على 
  .الرواية في الحديث وألفاظه

  :جواز االحتجاج بالحديث الشّريف) 2 
حديث الشّريف، وإن كان ابن الضائع قد ذكـر  أول من احتج بال) هـ581ت(كان السهيلي   

كان كثير االستشهاد بالحديث، وقد شاع بين الباحثين المحـدثين  ) هـ609ت(أن ابن خروف
وقد ظن المتأخّرون والمعاصرون أن ابن خروف  « :أنّه أول من احتج به، يقول محمد عيد

سهيلي سبقه إلى هذا العمل، بـل إن  هو أول من احتج بالحديث، والحقيقة تخالف ذلك، ألن ال
سبعين حـديثا احـتج    زهاء، ففي أماليه 3»عمل السهيلي يعد مقدمة صالحة لعمل ابن مالك

م يكتف بذلك بل دعم احتجاجه بما هو معـروف مـن   ـببعضها في تقرير أحكام نحوية، ول
أمثلة ذلك أنّه كـان   ، ومن) شواهد التّوضيح (لغات العرب، على نحو ما فعل ابن مالك في 

كان رسول اهللا « :رضي اهللا عنهبقول ابن عباس  "ربما" على معنى "مما"يستشهد على داللة 
 ك شفتيها يحرة، وكان ممعالج من التّنزيل شدوجعل ذلك كقول الشّاعر»ي ،:   

  ضربة       على رأسه تلقى اللّسان من الفمِ وإن لمما نضرب الكبشَ          

                                                
 .12، ص 1عبد القادر البغدادي، خزانة األدب، ج -1
 .110محمد عيد، االستشهاد واالحتجاج باللّغة، ص  -2
 .53، ص1979: اللّاذقية. محمد عيد، أصول النّحو العربي، طبعة جامعة تشرين -3
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ـ 688ت( اإلسـترابادي  يومن النّحاة المجيزين لالحتجاج بالحديث الشّريف الرض      ) هـ
، غير أن 1الذي أضاف إلى االحتجاج بالحديث الشّريف االحتجاج بحديث الصحابة وآل البيت

اإلسترابادي ليس أول مـن احـتج    يالدكتورة خديجة الحديثي تخالف ذلك، وترى أن الرض
في  »قضية وال أبا حسن لها « :استشهد بقول عمرن سيبويه وأهل البيت، ألبكالم الصحابة 

كما كان ابن هشام  2.ومجيئه معرفة وانتهاء بابن مالك) ال النّافية للجنس(اسم  نأثناء كالمه ع
من المكثرين من االحتجاج بالحديث الشّريف خاصـة فـي كتابـه    ) هـ761ت( األنصاري

)غنيالم(د خبرا مع، ومن ذلك أنّه احعلى وجوب ذكر الكون المقي تج )سـول   )لوالبقول الر
: » ر هـذا االتّجـاه البـدر     .3»...لوال قومك حديثو عهد باإلسالم لهدمت الكعبةوقد قر

ـ 805ت( نيـة له مع سراج الدين البلقيـفي مكاتب) هـ828ت( الدماميني : بعنـوان  )ـه
حتّى أصـبح المتحـدث   ، )إثبات القواعد النحويةاالستدالل باألحاديث النبوية الشريفة على (

بلسان الفريق المجوز االحتجاج بالحديث، والمدافع عن احتجاجهم المطلق به معتمدا في ذلك 
  :، نذكر منهاالحججعلى مجموعة من 

إن اليقين غير مطلوب في هذا الباب، وإنّما المطلوب هو غلبة الظن، وما يتوقّف عليـه   -1
  .األلفاظ وقوانين اإلعراب، فالظّن في ذلك كلّه كاف من نقل مفردات

  .ن يغلب الظّن أن ذلك المنقول المحتج به لم يبدل، ألن األصل عدم التّبديلأ -2
إن التّشديد في الضبط والتّحري في نقل األحاديث شائع في نقل األحاديث بـين النّقلـة    -3

  .والمحدثين
4- ما د ن وحصل في إنف فيه، وال تبديل ألفاظه بوجه من وبطون الكتب ال يجوز التّصر

يقول ابن الصالح بعد ذكر اختالفهم في نقـل الحـديث    «. الوجوه من غير خالف في ذلك
فيما تضـمنته بطـون    -فيما نعلم -ال نراه جاريا وال أجراه النّاس إن هذا الخالف :بالمعنى
  .  ء من كتاب مصنّف، ويثبت فيه لفظا آخر، فليس ألحد أن يغير لفظ شي4»الكتب

 ر األول قبل فساد اللّغة العربيـة إن تدوين الحديث وكثير من المرويات وقع في الصد -5 
غ االحتجاج به، وغايته يومئذ تبديل يسو -على تقدير تبديلهم -حين كان كالم أولئك المبدلين 

                                                
  .09، ص 1جعبد القادر البغدادي، خزانة األدب،  -1
  ..315موقف النّحاة من االحتجاج بالحديث الشّريف، ص  ،الحديثيخديجة  -2
محمد محي الدين عبد : اللّبيب عن كتب األعاريب، تح مغنيجمال الدين بن هشام األنصاري،  أبو محمد عبد اهللا -3

 .273ص ،1985:دار الفكر، بيروت. 6الحميد، ط
 .14/15 ص ،1ج ،خزانة األدبعبد القادر البغدادي،  -4
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حتجاج به، فال فرق بين الجميع في صحة االستدالل، ثم دون ذلك المبـدل  لفظ بلفظ يصح اال
على قدر التّبديل، ومنع من تغييره ونقله بالمعنى، فبقي حجة في بابه، وال يضر توهم ذلـك  

وإذا كان قد وقع في األحاديث المدونة نقل بالمعنى . 1أخّرلسابق في شيء من استداللهم المتا
فلم يكتف بتقرير  2صرف ممن يصح االحتجاج بأقوالهم، أما األستاذ سعيد األفغانيفإنّما هو ت

أن الحديث روي باللّفظ، وبأن فيه ما هو محرف ومصحف، وإنّما قارن كثرة ما وقـع فيـه   
  .التّصحيف في الشّعر وما وضع منه، بقلّة ما وقع من ذلك في الحديث

جيزين، فقد اعتمد مذهبا خاصا وفريدا في االحتجاج بالحديث أما ابن مالك وهو إمام الم     
الشّريف، خالف ما كان سائدا من اعتقادات موروثة عن أئمة النّحو، المتقدمين علـى عهـد   
سيبويه ومن قبله، ومن بعده حتّى القرن السابع الهجري، وهو عصر ابن مالك الذي كان أمة 

ومحيطا بأشعار العرب وأقوالهم، كما أنّه كان إماما فـي   في النّحو والتّصريف، عالما باللّغة
وكان أمة في الحديث، وكان أكثر من يستشهد  « :القراءات ورواية الحديث، يقول السيوطي

وقد اعتمد ابن مالك طريقة خاصة  .3» بالقرآن، فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب
شواهد التّوضيح والتّصحيح لمشـكالت  ( خالل كتابهفي معالجة ما ال يطّرد من الحديث، من 

الذي كان محصلة المجالس التي كان يقرأ عليه فيها صحيح البخاري، حيث ) الجامع الصحيح
كان في كّل مجلس من هذه المجالس أو في كّل مبحث منها يذكر موضع اإلشكال في الحديث 

ما ورد فـي القـرآن   موافقا لي يراه محتجا الذهو المروي، ثم يذكر حكم النّحاة فيه، فالوجه 
الكريم، أو في كالم العرب شعرا أو نثرا، وقد يعتّل له بتعليالت النّحاة وأقيستهم، المعروفة، 

  بقول النبـي ،ز العطف على ضمير الجرومن ذلك أنّّه جو: »   ـ ود ـإنّمـا مـثلُكم واليه
، كمـا احـتج   4ذا بآيات من القرآن الكريمثم استدّل بعد ه »والنّصارى كرجل استعمل عماال

لو أن نهرا بباب « :الستعمال جمع الكثرة مكان جمع القلّة في أسماء العدد بقول الرسول 
ثم يصب على رأسه ثالث « :رضي اهللا عنها ، وبقول عائشة»أحدكم يغتسل فيه خمس مرات

فوارد علـى مقتضـى    بي وأما قول النّ « :حيث قال ابن مالك بعد هذه األحاديث »غرف

                                                
 .371 ص موقف النّحاة من االحتجاج بالحديث الشّريف، ،الحديثيخديجة  -1
  .375 ، ص المرجع نفـسه -2
. 1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: عبد الرحمن جالل الدين السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنّحاة، تح -3

  .130، ص 1، ج1964: القاهرة
 .271 موقف النّحاة من االحتجاج بالحديث الشّريف، ص ،الحديثيخديجة  -4
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وخالفا للمتقدمين من أئمة النّحو، فإن ابن مالك  .1» القياس ألن الجمع باأللف والتّاء جمع قلّة
يعد الحديث أصال من األصول المعتمد عليها في االحتجاج على صحة الكالم، لذا فقد اعتمد 

 مكـان  ) القولفعل (تقريره استعمال عليه كثيرا في تقرير األحكام النّحوية  ومن أمثلة ذلك 
ففيه  « :ثم يقول » ما تقولون ذلك يبقي من درنه؟...« :استنادا إلى قول النّبي  )الظّنفعل (

على اللّغة المشهورة، والشّرط فيه أن يكـون   الظّن مجرى فعل القولشاهد على إجراء فعل 
  ).تظنون(جاء بمعنى ) تقولون(أن أي ، 2» ...مضارعا مسندا إلى المخاطب متّصال باستفهام

ـ    اشتهرو    يم بعـض مـا   ـابن مالك عن غيره بتوسيع بعض ما ضـيقه النّحـاة، أو تعم
خصصوه، فهو كثير االستدالل بما وقع في األحاديث على إثبات القواعد الكُلّية، التي ربمـا  

واستنبطوه، ومن أمثلة تتعارض مع ما قرره النّحاة مما قاسوه على المطّرد من كالم العرب 
 نـون  التّفضيل أفعَلوقد تلحق  « :ذلك استدالله على اتّصال األسماء بياء المتكلّم، حيث يقول

   .»غير الدجال أخوفني عليهم«: ، واستدّل عليها بما روي من حديث النّبي 3»الوقاية
  :مذهب المتوسطين) 3   
ن، وذلك بإيضاح بعض الجوانب التي غابت عن ذهب بعض النّحاة إلى التوسط بين الفريقي   

هذا الفريق أو ذاك، حيث فصلوا في مسألة االحتجاج بالحديث، وبسطوا فيها الحديث فقسموا 
 حديث النبي قسم يجوز االحتجاج به، وآخر ال يجوز االحتجاج به، مع إحاطة : إلى قسمين

صوا إلى هذا الرأي بعد جهد جهيد وقد خلُ .ما يجوز االحتجاج به بشروط يجب توافرها فيه
من البحث والتّحري والتّمحيص، وال شك أنّه رأي ال يخلو من الصواب ولعـّل إمـام هـذا    

 الذي استنكر على النّحاة عدم االحتجاج بالحديث، حيث ) هـ790ت(المذهب اإلمام الشّاطبي
دون بكـالم أجـالف   وهـم يستشـه    هجد أحدا من النّحويين استشهد بحديثلم ي إنه ولـيق

العرب، وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم، وأشعارهم التي فيها الفحش والخنى، ويتركون 
األحاديث الصحيحة ألنّها تنقل بالمعنى، وتختلف رواياتها وألفاظها، بخالف كـالم العـرب   

دهم قضـيت  وشعرهم، فإن رواته اعتنوا بألفاظه لما ينبني عليه النّحو، ولو وقفت على اجتها
  :منه العجب، وكذا القرآن ووجوه القراءات، وأما الحديث فعلى قسمين

  .فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللّسان: قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه -1  

                                                
 .277/278 الحديث الشّريف، صموقف النّحاة من االحتجاج ب ،الحديثيخديجة  -1
  .278 المرجع نفـسه ، ص -2
  .240 المرجع نفـسه، ص -3
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  2-  ،رف اهتمام ناقله بلفظه ومعناه لمقصود خاصد بها بيان  «قسم عاألحاديث التي قُص
فهذا يصح االستشـهاد  : وكتابه لوائل بن حجر، واألمثال النّبويةككتابه لهمذان،  ،فصاحته 

، كما يذهب الشّاطبي إلى اإلنكار على ابن مالك فـي احتجاجـه المطلـق    1»به في العربية
وابن مالك لم يفصل « :بالحديث ناسبا بداية االحتجاج به البن خروف، يقول صاحب الخزانة

الم على الحديث مطلقا، وال أعـرف سـلفا إالّ ابـن    وبنى الك ...هذا التّفصيل الضروري 
والحقّ أن ابن مالك غير مصيب في هـذا  ... خروف، فإنّه أتى بأحاديث في بعض المسائل

ومرد ضـعفه أن روايـة    .2»فكأنّه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعنى، وهو قول ضعيف
  .الحديث بالمعنى قائمة أثبتتها الدراسات والتحريات

كما يدعو اإلمام جالل الدين السيوطي إلى التّوسط بين المنع والجواز، فهـو ال يقـول         
فيستدّل به بما    وأما كالم الرسول« :بالمنع مطلقا، وال بالجواز مطلقا، يقول في االقتراح

علـى  على اللّفظ المروي، وذلك نادر جدا وإنّما يوجد في األحاديث القصار  ثبت أنّه قاله 
قلّة أيضا، فإن غالب األحاديث مروي بالمعنى، وقد تـداولتها األعـاجم والمولّـدون قبـل     

وفي قول السيوطي رفض ضمني لالحتجاج بالحـديث، ألن الصـنف مـن     .3» ...تدوينها
  .  حو األخرىالحديث الذي أجاز االستشهاد به قليل، ال يشكّل مدونة تضاهي مدونات النّ

ستاذ محمد الخضر حسـين  أصحاب مذهب المتوسطين من المحدثين الشّيخ األومن أهم      
الذي سار فيه على منهج الشّاطبي في الطّريق  )االستشهاد بالحديث في اللّغة(صاحب كتاب 

التي نهجها في االحتجاج بالحديث النّبوي الشّريف، وذلك بتفرقته بين ما يستشهد به، و ما ال 
وهـذا   « :لما كتبه أهل العلم، يقول ءيث، وذلك بعد طول بحث واستقصايستشهد به من الحد

     ما دعاني إلى أن بحثت هذه المسألة، وبذلت جهدا في استقصاء ما كتبـه أهـل العلـم، ثـم
ثالثة أنواع مـن   ن، حيث انتهى به البحث إلى التّمييز بي4»استخلصت من بين اختالفهم رأيا

  :الحديث
  :، وهو أنواعالختالف في االحتجاج به في اللّغةما ال ينبغي ا: األول  
مـات  «، و»حمي الـوطيس « :كقوله ،ما يروى بقصد االستدالل على كمال فصاحته  -1

  المشتملة ذا من األحاديث القصارـه ، وإلى نحو»ظلمات يوم القيامةالظّلم «، و»هـحتف أنف
                                                

 .12/13 ، ص1ج ، خزانة األدب،البغداديعبد القادر  -1
 .13 ص ،1ج المرجع نفـسه، -2
 .29 السيوطي، االقتراح، ص -3
 .166 صإلسالمي، ، المكتب ا1960: دمشـق. 2، طدراسات في العربية وتاريخها محمد الخضر حسين، -4
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  .على شيء من البيان

اظ القنوت، والتّحيات د بها كألفيتعبد بها، أو أمر بالتّعب ما يروى من األقوال التي كان - 2
   .وكثير من األذكار واألدعية التي كان يدعو بها في أوقات خاصة

  .ما يروى شاهدا على أنّه كان يخاطب كّل قوم من العرب بلغتهم - 3
4 - اتّح دة، واتّحدت ألفاظها، فإند  اد األاألحاديث التي وردت من طرق متعدلفاظ مع تعـد

  د طرقها إلى النّبـيفوا في ألفاظها، والمراد أن تتعدواة لم يتصرالر الطّرق دليل على أن 
  .أو إلى الصحابة أو التّابعين الذين ينطقون الكالم العربي فصيحا

 األحاديث التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللّغة، كمالك بن أنـس  - 5
  .بد اهللا بن جريج، واإلمام الشّافعيوع
6 - رف من حال روجيزون رواية الحديث بالمعنىما عكابن سيرين، والقاسم 1اته أنّهم ال ي ،

  ...بن محمد، ورجاء بن حيوة، وعلي بن المديني
ل وهي األحاديث التي لم تُدون في الصدر األوما ال ينبغي االحتجاج به في اللّغة، : الثّاني   

وال يحتج بهذا النّوع من األحاديـث سـواء أكـان     « وإنّما تُروى في كتب بعض المتأخّرين
سندها مقطوعا أو متّصال، أما مقطوعة السند فوجه االحتجاج بها واضح، وأما متّصلة السند 

سـند   ت كثرة المولّدين فـي رجـال  التي يحتج بأقوالها، وإذا أضيففلبعد مدونها عن الطّبقة 
الحديث إلى احتمال أن يكون بعضهم قد رواه بالمعنى، أصبح احتمال أن تكون ألفاظه ألفاظ 

 النّبي    الكافي إلثبـات األلفـاظ بكالمه قاصرا عن درجة الظن حتجأو ألفاظ راويه الذي ي
ج وبذلك تُستثنى األحاديث المتأخّرة التّـدوين مـن االحتجـا    .2»اللّغوية، أو وجوه استعمالها

  . للقواعد النحوية
الحديث الذي يصح أن تختلف  :ما يصح أن تختلف فيه األنظار في االحتجاج به :الثّالث   

فيه األنظار في االستشهاد بألفاظه هو الحديث الذي دون في الصدر األول، ولم يكـن مـن   
ه واحد، وحديث حديث يرد لفظه على وج :نفا، وهو على نوعينآاألنواع الستّة المنبه عليها 

   :اختلفت الرواية في بعض ألفاظه
  ه، نظرا إلى أن األصلـر صحة االحتجاج بـالحديث الوارد على وجه واحد، فالظّاه  -1

                                                
  .178 ص ، ،دراسات في العربية وتاريخها محمد الخضر حسين، -1
 .178 ص المرجع نفـسه ، -2



16 
 

  . ظـهو الرواية باللّف
ـ  -محمد الخضر حسين -هفإنّ... األحاديث التي اختلفت فيها الرواية -2 رى االستشـهاد  ي

، وال 1ث المدونة في الصدر األول وإن اختلفت فيه الروايـة بألفاظ ما يروى في كتب الحدي
ثين بـالغلط أو     يستثني إالّ األلفاظ التي تجيء في رواية شاذّة، أو يغمزهـا بعـض المحـد

ترجيح هذا الرأي أن جمهور اللّغويين، وطائفة عظيمة من مرد التّصحيف غمزا ال مرد له، و
  .واردة في الحديث، ولو على بعض رواياتهالنّحويين يستشهدون باأللفاظ ال

ـ إ ،ومجمل القول       آراء أحـدها يمنـع    ةن االحتجاج بالحديث الشّريف قد تنازعته ثالث
االحتجاج به مطلقا وهو مذهب أبو حيان، وابن الضائع، واآلخر يجيز االحتجاج به مطلقـا  

  .ذهبين وهو مذهب الشّاطبيين الموهو مذهب ابن خروف، وابن مالك، وثالث يتوسط بين هذ
 حجج على يقم لم النحو في بالحديث دلالستشها المانع الرأي أنسبق   مما تضحا ه،لعلّ  

ة من األولـين وأخـرى مـن    ثلّ ادعا إليه دـفق به شهادـاالست ضرورة أما ة،ـمقنع
، الـذي  2ه المجمع اللغوي المصري بالقـاهرة نضيف إلى تلك اآلراء ما أقر ،المحدثين

  :ص المسألة في قرارين اثنينخّل
 كتـب لكا األول الصدر في نةالمدو الكتب في يوجد ال بحديث العربية في اليحتج - 1

  .لهاقب فما ةتالس
2 - بالحديث حتجي السالفة الذكر على الوجه اآلتي الكتب هذه في نالمدو: 

  .األحاديث المتواترة المشهورة -
 .األحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات  -

- من جوامع الكلم األحاديث التي تعد. 

 .  كتب النّبي -

 .مبلغته ومق ّلك بيخاط انك  هأنّ انلبي ةالمروي ثياداألح -

 .الفصحاء العرب بين نشأ نم نهادو التي األحاديث  -

التي عرف من حال رواتها أنّهم ال يجيـزون روايـة األحاديـث     األحاديث -
  .حيوه، وابن سيريند، رجاء بن القاسم بن محم: بالمعنى، مثل

                                                
 .178/180 ص ،،دراسات في العربية وتاريخها محمد الخضر حسين، -1 
 .3ص . القسم الثالث. " مجمع اللغة العربية في ثالثين عاما"  -  2



  

  
  ولل األـــفصــلا

  "في اللغة العربية رطية ـملة الشـالج"     
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                                    هـي للغة ةالحقّ الدراسة أن رهمووعص أجناسهم اختالفى عل اللغة علماء أجمـع   

 الصرفي الصوتي، المستوى: األربعة مستوياتها حيث من األخيرة هذه تتناول التـي تلك
 احظّ نالت قد المستويات تلك نإ انقل نحن إن ،جديدا كون قد أضفنان وال .يوالدالل ي،يبالتركو

 إال المذكورة الجوانب من اجانب يغفلوا لم ذاذاألف ؤهافعلما العربية، اللغة في راساتالد من وافرا
 في فوهخلّ الذي العلمي الموروث على لعاطّ ـنم كّل بشهادة يتالص طائر ذكر فيه لهم كان

 المستوى هو ،المذكورة المستويات من هذا بحثنا في نايهم والذي .وعلومها اللغة مجال
 حيث من العربية علماء بين خالف محّل ظلت األخيرة هذه ؛)الجملة( فـي الممثَّ التركيبي،
 بتوطئة الشرطية ملةجلا للحديث عن دمهن أن ارتأينا من ثمو ومصطلحاتها، وتصنيفها تعاريفهـا

  .العربية اللغة في الجملة مفهوم رتطو الأو تعرض
  :التطور و النشأة: الجملة مصطلح - 1 
 لمدلول عديدة مصطلحات تصادفه والحديثة القديمة العربي، والنحو اللغة لكتب حالمتصفّ إن  

 مصطلح وهو واحد مصطلح على تاستقر أن إلى البعض، لبعضها األلفاظ انضمام وهو واحد
 هذه استعمل من حاةالنّ من ناكوه. )القول(ـ ب وأحيانا )الكالم(ـ ب تسمي األخيرة فهذه الجملة،

 لكّل خاصة مفاهيم دوحد المصطلحات هذه ترادف رفض من ومنهم مترادفة، المصطلحات
  .الدرس النحوي العربي بداية في المصطلحات استقرار عدم إلى هذاد مر و مصطلح،

 حامتالْ نم امبينه ما إلى مشيرا إليه، والمسند المسند عن )الكتاب( في سيبويه ثتحد لقـد   
 التركيب هذا على سيبويه يطلق ولم اآلخر، عن ويستغني بنفسه أحدهما يستقّل أن يستحيل بحيث

 باب هذا« :ذلك على اللـةللد )الكالم( مصطلح وظّف ماوإنّ ،)الجملة( مصطلح اإلسنادي
 محال هو ماو  قبيح، ومستقيم كـذب ومستقيم حال،وم حسن، مستقيم فمنه الكالم، من االستقامة

 مصطلح أطلق من اأم الجمل به ويقصد )الكالم( مصطلح أطلق سيبويه أن ضحيتّ ومنه1 »كذب
 معرض في ذلك وذكر )المقتضب( كتابه في وذلك ردبالم فهو النحويين من صراحة الجملة
 ماوإنّ "زيد جلس"و ،"اهللا عبد قام" :قولك وذلك رفع، وهو الفاعل باب هذا «: الفاعل عن حديثه
  ، وفـي هذا إشارة إلى الجملة 2» عليها السكوت يحسن جملة والفعل هو هألنّ اـرفع الفاعل كان

                                                                                                                                                       
  .23ص ،1ج ،دار الجيل، د ت: بيروت. 1عبد السالم هارون، ط: تح ، الكتاب،سيبويه -  1
  .108، ص1ج ،المجلس األعلى للشئون االسالمية دت، : القاهرة. عبد الخالق عضيمة، دط: تح المبرد، المقتضب،-  2
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  .الفعلية كنوع من أنواع الجلة
 وإنما والجملة الكالم مصطلحي بين العربي النحو عمر من الفترة هذه في الفصل يتم ولم

 لفظ فكل الكالم اأم « :للكالم بعضهم تعاريف خالل من واضحا ذلك ويبدو مترادفين، استعمال
 و محمد، قام و أخوك، زيد: نحو الجمل النحويون يهيسم الذي وهو لمعناه، مفيد بنفسه مستقل
 منه تيوجنَ بنفسه استقّل لفظ فكّل. حس و أف، و ومه، وصه، أبوك، الدار في سعيد، ضرب

 المفيد هو امتّفال اقصان أو كان تاما ،لفظ كّل هإنّ فاصلـه القـول ماأو كالم، فهو معناه ثمرة
 الكالم أن جني ابن قـول من يفهـم 1»كالم قول كل وليس قول كالم فكل.... الجملة به أعني

 غير لواأل ألن الكالم من أعم والقول بذاته، مستقـال امفيد معنى انييؤد مترادفان والجملة
  .الفائدة فيه مشروط

 وقال هذا عارض من منهمف النحاة، بإجماع يحظَ مل المصطلحين ترادف في المذهب هذا نإ     
 هذه وإن ،)الجملة( غير )الكالم( إن وقال بينهما زومي ينحالمصطل بين قفر أي بخالفه،
 وابن) هـ 688( الرضي ن،يالمتأخر النحاة من أيالر هذا موتزع الكالم، من أعم األخيرة

 يحسن معنى، على دّل ما بالمفيد، لمراداو ،قصدبال المفيد القول هو الكالم « :)ـه761ت( هشام
 زيد: نحو خبره و والمبتدأ زيد، قام نحو وفاعله، الفعل عن عبارة والجملة ،عليه السكوت

 يحسن فائدة ومفيدا بنفسه مستقال كان إذا اإلسنادي بالمركّ أن الكالم هذا معنى و. 2»قائم،
 والشمس انطلقت( قلنا إذا أما. )مشرقة شمسال(قولنا نحو جملة ال كالما يسم عليها السكوت
 ال )مشرقة والشمس( :منه جزءا أن غير كالما، يعتبر أيضا اإلسنادي التركيب فهذا ،)مشرقة
 جملة كل وليس جملة كالم وكّل. جملة ىيسم ماوإنّ لذاته مقصود غير هألنّ ذلك كالما يعتبر
  .كالما

  

 وجملة اسمية جملة :حويةالنّ للجملة مشهور فتصني على الدارسون دأب :الجملة تصنيف - 2
 فهي ااسم فإن رها،ويتصد الجملةَ ميتقد الذي النحوي العنصر على بناء التصنيف ويكون فعلية،
 عـن عبارة اممنه كلٍّ كون في الجملتين كلتا وتشترك. فعلية جملة فهي فعال وإن اسمية، جملة

 يجد وال اآلخر عن منهما واحد يغني ماال« :وهما إليه والمسند المسند بين إسنادي تركيب

                                                                                                                                                       
  .17ص  ،1جني، الخصائص،  مرجع سابق، ج ابن  -  1
   دار الفكر ،1964: دمشق. 1ط، مازن المبارك :عن كتب األعاريب، تحقاألنصاري، مغني اللبيب  ابن هشام -  2

  .490، ص2ج       
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بأحدهما دون أن يضم  يحصلنظرا لما بينهما من التحام، للداللة على معنى ال  1»ابد منه مالمتكلّ
  .اآلخر إليه

 أراء إلى ت االجتهاداتأفض ،راسةبفعل البحث والد طورالتّ النحوي رسالد ولما كان من سمات
 النحوية الجملة تصنيف شأن في اةحالنّ ذهب وإنما فحسب، لاألو يفبالتصن تكتف لم جديدة

 أقساما العربية اللغة في الجملة جعلف ؛الثنائي التصنيف عن زاد من منهمف ،شتى مذاهب العربية
 أربعة على والجملة « الجملة أنواع هـلفصم في نبي الذي ري،شالزمخ ؤالءـه ومن أربعة،

 هبحس هتنب الزمخشري أن التصنيف هذا من ويبدو 2»وظرفية رطيةوش واسمية فعلية  :ربضأ
 من دالمولّ للمدلول نظرا الفعلية الجملة قبيل من ليست الشرطية الجملة أن النحوية وسليقته
  .)جملة شرطية( واحدة جملة األصل في هما فعليتين جملتين بين الحاصل التركيب

   بين النحاة خالف مثار العربية اللغة يف الجملة كانت اولم، لـم تصنيفها فإن في يستقر 
 النحاة هؤالءف للجملة، آخر تصنيفا رأى من ثمة بل له،مفص في الزمخشري دهاحد التي األقسام
 جعلوها وإنما للزمخشري الرباعي بالتصنيف يرضوا لم همفإنّ ليناألو نوعيبالنّ يكتفوا لموإن 
 ةالجملّ يجعل لم الذي 3األنصاري هشام ابن هؤالء ومن. ةوظرفي واسمية فعلية: أقسام ثالثة

 كونها الفعلية الجملة قبيل من األخيرة هذه كونإلى  عنده ذلك ومرد ،قائما برأسه انوع الشرطية
   .بفعل تبتدئ

 الثنائي التصنيف إلى بدعوته وذلك جديد، غير آخر مذهبا ،)هـ643ت( يعيش ابن ذهب ولقد   
 من مركبة الشرطية« :رفيةـوالظ الشرطية الجملة من كالّ رد دـولق سمية،وا ةـفعلي: لةمللج

 هو الذي الحقيقة للخبر في والظرف فاعل فعل والجزاء وفاعل، فعـل الشرط: فعليتين جملتين
 النحو في الجملة تصنيف حول النحاة بين القائم التذبذب ذاـه في نايهم ما لعّلو. 4»استقر

 قائمة جملة تقدم، ام إثر اعتبارها، يمكن مدى أي إلى :أي الشرطية، ةالجمل أمر وـه العربي
   بذاتها؟

 الشـكلي  الجانـب  ذلـك  في سنده كان الفعلية الجملة إلى الشرطية الجملة رد من أن دوـيب   
 سيبويه و الخليل « :الشرطية الجملة عليه تقوم الذي الداللي الجانب إغفال كان ثمة ومن للجملة،
 الجـزاء  آليـة  حققت فإذا. الجزاء آللية دراستها في) والداللية النحوية( الوظيفة مفهومب يأخذان

                                                                                                                                                       
  . 23ص ،1ج ،مرجع سابق ،سبويه، الكتاب – 1
  .88، ص1دت، عالم الكتب، ج: ابن يعيش، شرح المفصل، بيروت -  2
  .433، ص2مغني اللبيب، مرجع سابق، جابن هشام،  -  3
  .48، ص 1ابن يعيش ، شرح المفصل، ج -  4
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 كـان  الـداللي  عملهـا  حققتُ ولم حويالنّ عملها حققت وإذا ،حسنا كان والداللي النحوي عملها
 القـدماء  عنـد  نحويـة  جملـة  الشرطي التركيب اعتبار على الرأي يستقر لم ولئن 1»قبيحـا

 على أجمعوا المحدثين الدارسين من ةثلّو لين،األو النحو فطاحلة من نفرا ثمة أن إال والمحدثين،
 نستشـهد  أن ولنا تصريحا، اوإم تلميحا إما ،قائمة برأسها نحوية جملة الشرطي التركيب اعتبار

 ذاتهاب قائمة جملة الشرطي التركيب بأن القائل المذهب يدعم ما نياللفيفَ من أقوال المقام هذا في
 حـرف  اهاهن دخل الم «: المفصل شـرح في يعيش ابن ولـيق والفعلية، االسمية إلى تضاف
 المبتـدأ  نحو الواحدة كالجملة صارتا حتى باألخرى والجزاء الشرط من ةلجم كّل ربط الشرط

بينما  .»الجزاء بذكر إال يستقّل ال رطالشّ كذلك الخبر بذكر إالّ يستقّل ال المبتدأ أن فكما والخبر،
الشرط بعبارتيه ينبغي أن يعالج كجملة واحدة ال كجملتـين ، وهـي    أن 2يرى مهدي مخزومي

وهو المذهب نفسه الذي تبنّاه المسـدي  . عبارة عن وحدة كالمية يعبر بها عن وحدة من األفكار
     )الشرط في القرآن( في كتابه

 هماختالفو العربي، وحالن في الجملة تصنيف في النحاة بين اآلراء في التباين هذا ظل وفي   
 الجملة باستقاللية القائل الموقف يبتبنّترسخ اقتناع لدينا  الشرطية، الجملة قضية تفصيل في
 األنباري ابن حصرلماّ  سابق وقـت في فيه سمح ذلك في القائم الخالف ألن ذلك رطية،ـالش
 إطالق بدأ أنه 3السادس القرن في ونجد) جزاء(و) شرط( من مركبة جملة بأنها )ـه 577ت(

) الشرطية(أيضا أطلقت بل) والجواب الشرط جملة(و )والجزاء الشرط جملة(مثل مصطلحات
   .النحويين بعض عند) الشرطية الجملة(أو
 بسط ضرورة لنا تتجلّ النعت، هذاب وأحقيتها الشرطية، الجملة عن رافعنا أن بعد واآلن  

 الشرط أدوات التعريف، حيث من )الشرطية الجملة( :حويالن الباب ذاـه كنه في الحديث
وغيرها من قضايا الشرط والجزاء التي يأتي ...الشرطيـة الجملة عناصر ترتيب وأقسامها،

  .بيانها في هذا الفصل
  
  :الشـرط مفهـوم  - 3
  والجمع ونحوه البيع في التزامه الشيء إلزام: رطـالش« :العرب لسان في جاء : ةـلغ -1 -3

                                                                                                                                                       
  : مصر. مازن الوعر، جملة الشرط عند النحاة واألصوليين العرب في ضوء نظرية النحو العالمي لتشومسكي، دط-   1

  . 12، الشركة المصرية العالمية للنشر، ص1999    
  .286ص ،، منشورات المكتبة العصرية1964: بيروت. 1النحو العربي، نقد و توجيه، طالمخزومي مهدي ، في  -   2
  .، مطابع الدجوي1981: القاهرة .1أبو أوس الشمسان، الجملة الشرطية عند النحاة العرب، ط :ينظر -   3
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 واشترط كذا عليه شرط « :نفسها المادة في البالغة أساس في ورد وقد. 1»طـشرائ و شروط

 قال، 2»اعةسال أشراط ومنه راطهأشْ يقع شيء كّل ألوائل قيل ثمة ومن...كذا على وشارطه
 رفس وقد ،18 حممد ﴾م بغْتَةً فَقَد جاء َأشْراطُهاـُالساعةَ َأن تَْأتيهالّ رون ِإـفَهْل ينظُ﴿ تعالى

 أن المعجمية الحصيلة هذه من يتضح. »العالمات األشراط « :بـ األشراط افالكشّ صاحب
 رطالشّ كلمة تصخُ وقد األخرى، العقد حاالت وفي البيع فـي طرفاه متعاقد رابط قيد الشرط
  .التعاقد قاميثـ على تطلق صارت حتى التعاقد عليه ينص ما على بالداللة

 لم الشرطية الجملة أن لىإ العربي، النحوي لتراثل الباحثون في اتوص : اصطـالحـا  2 -3
والمبتدأ والبناء اإلعراب مثل ،من جملة األبواب التي ُأفردت للمسائل النحوية مستقّل بباب تخص 
 وتركيبة إعرابية وعاتضلمو قهمتطر سياق في وجاء تناولهم لقضايا الشرط والجزاء...والخبر

 شرطلل فيها ضواتعر التي المباحث ثنايا في مبثوثا للشرط تعريفهم جاء قدو. شتى الليةود
  . الشرطية الجملة عناصر من اتهقومتعل

 على -مقصدنا هو الذي – النحوي المنظور من للشرط االصطالحي التعريف نتناول أن ثرناآ  
 اأم وعناصرها، الشرط ملةبج اعنو لنحويينمن ا لجملة تعاريف ىاألول في نذكر :طريقتين
أهم و الشرطية للجملة القدامى النحاة تناول عن مقتضبة لمحة إلعطاء صهانخص فسوف الثانيـة

  .هذا النوع من التركيب النحويعلى  ُأطلقتالمصطلحات التي 
 :يعيش ابن عنه ويقول 3»غيره لوقوع الشيء وقوع الشرط معنى« :بقوله رطالشّ دالمبر يعرف  
 هو ماإنّ شرط على يءالش تعليق « :ويضيف »الثاني لوجود وسبب ةعلّ هفألنّ رطالشّ ماأ ...«

 جملة أن هو التعاريف هذه ىومؤد 4»الوجود في غيره دخول على الوجود في دخوله وقف
 ففعل )كأكرم نيتزر إن( كقولك آخر فعل بوقوع قمعلّ ما فعل حدوث على أن تدّل الشرط
 هذا على ليست الشرطية الجملة أن غير. يارةالز فعل بحدوث ووقوعه هحدوثُ قمعلّ اإلكرام

 خصتُ أن إلى حاجة في بحقّ يجعلها حويةكثير من القضايا النّ بها لحقت ماوإنّ البساطة، من نحوال
  .الحقا نسيتبي كما لون،األو حاةالنّ إليه هتنب أمر وهو والبحث، بالدراسة

                                                                                                                                                       
  )ش ر ط: (، دار صادر، مادة1999: بيروت. 1ابن منظور، لسان العرب، ط-   1
  )ش ر ط: (، المكتبة العصرية، مادة2000:البالغة، لبنان الزمخشري، أساس -  2
 .46، ص2المبرد، المقتضب، ج -  3
  .6، ص  9ابن يعيش، شرح المفصل، ج -  4
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 منهج بحسب كثيرة، أصناف إلى الشرطية راسةالد مصادر انالشمس أوس أبو فصنّ لقد   
 التي المصادر من لاألو نفالص إلى نشيرآثرنا أن  التأليف، من والغاية أصحابها، عند التأليف
  .العامة اعدوقال كتب: وهو حاةالنّ عند الشرطية الجملة تناولت

  :العامة القواعد كتـب* 
 ولقد. المؤلفات من غيرها من الشرطية الجملة دراسة ىعل راتوفّ األكثر المجموعة وهي   

 من فمنهم: منهجين الشرطية الجملة دراسة في) القواعد كتب( المؤلفات هذه أصحاب اعتمد
اأبواب أو بابا للشرط صخص الفعل جوازم بدراسة دراستها إلحاق له بدا من ومنهم عة،متنو 

  .     المضارع
 دعد .)الجـزاء باب(:اهسم باب في الشرط أدوات درس قد و: يهسيبو األول المنهج لمثّ ولقـد

 الشرطية الجملة في التركيبية القضايا من جملةً تناول كما حوي،النّ وعملها الشرط، أدوات فيه
بط،كالر بابا -الجزاء باب -البـاب هذاب وألحق. الحذفو تبةوالر آخر بعض لدراسة صهخص 

 :الباب هذا ىوسم" أيهم ما، من،: "أيضـا شرطية وتستخدم ،موصولة تستخدم التي األدوات
 عالقة فيها تناول أخرى اباأبو ذلكوأعقب  1»ذيالّ بمنزلة وتكون بها يجازى التي األسماء باب«

  .والنفي والقسم كاالستفهام أخرى بتراكيب رطالشّ
 رسبالد )الجزاء( فيها اوخص اأبواب واعقدف ،ويينالنح من ثلةٌ النحاة مإما تسم نهج ولقد    

 وعلى 2»وحروفها المجازاة باب هذا« :مقتضبه في دالمبر: هؤالء ومن ،والتصنيف والتحليل
  .كثير وغيرهم.. ).اإليضاح( في والفارسي )الجمل( في الجرجاني سار نفسه المنهج

ابن تهطليع لمثّفي المضارع، الفعل بجوازم رطالشّ دراسة ألحق الذي: الثاني المنهج اأم اجسر 
 عن الحديث كان افلم وإعرابها، األفعال لبناء بابا عقد حيث) حوالنّ في األصول( كتابه في

 تناول هأنّ كما الشرطية، الجملة أحكام من جملةً وذكـر الشرط أدوات دعد المجزومة األفعال
 من لفص « »الفعل إعراب سائر من مسائل«: قةمتفر أخرى فصول في الجملة ذهـه قضايا
  3»المجازاة مسائل

 مالك ابن: الجوازم دراسةب الشرطية الجملة وأحكام الشرط أدوات دراسة ألحقوا ذينالّ ومن  
 همع( في والسيوطي" الجزم عوامل باب" في درسها إذْ )المقاصد وتكميل الفوائد تسهيل(في

 باب في الشرطية ةالجمل تناول من احوالشر النحاة من وهناك. )الجوامع جمع شرحفي  الهوامع
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 الفعل لجوازم تقسيمه حيث من ذكرهم السابق حاةالنّ خالف هأنّ غير المضارع الفعل جوازم
 ضمن الشرط أدوات تناول كانو لفعلين، جازمو د،حوا لفعل جازم: ضربين إلى المضارع
  .كمال ناب أللفية شرحه في .1)ه 769ت( عقيل ابن نذكر هؤالء ومن لفعلين، الجازمة األدوات

   :مصطلحات الجملة الشرطية -4
  فقد العربي، النحو تاريخ من الحقبة هذه كتب تداولتها التي المصطلحات عن اأم إلى دتتعد 

اللة على مفهوم واحد من قضايا للد مصطلح من أكثريستعمل  الواحد النحوي نجد ناأنّ درجة
 المقام هذا في بنا وجدير. آخر إلى نحوي من أيضا مصطلحاته تدتعد قد األخير وهذا ،رطالشّ
 وفصول ألبواب بهتطلّ خالل من 2سانالشم أوس أبو استخلصه الذي التصنيف نعرض أن
  :صنف كل داللة بحسب  مجموعات ست إلى مهاقس إذ ،والنح كتب في" الجزاء"و" الشرط"

 ةالجمل( )والجزاء الشرط( )المجازاة شرط( )الشرط(: التركيب على أطلقت مصطلحات -1
  .)المجازاة جملة( )وجوابه الشرط( )والجواب الشرط جملة( )والجزاء الشرط جملة( )الشرطية

 الجملة( )الجزاء شرط( )الشرط( )الجزاء(: الشرطي كنالر على أطلقت مصطلحات -2
  .)الشرط جملة( )الشرطية

 )جزاءال جواب( )الجواب( )المجازاة( )الجزاء(: الجوابي كنالر على أطلقت مصطلحات -3
  .)الجـواب جملة( )الجزاء جملة( )الشرط جزاء( )الشرط جواب( )المجازاة جواب(
) المشروط الفعل( )الشرط فعل( )شرط(: الشرط فعل الركن على لقتـأط مصطلحات-4
  .)الشرطي الفعل(
 فعل( )الجزاء جواب( )جواب( )جزاء(: الشرط جواب فعل الركن على أطلقت مصطلحات -5

  . )الشرط جواب فعل( )لجوابا فعل( )الجزاء
) المجازاة حرف( )الجزاء حروف) (الجزاء حرف(: األدوات على أطلقت مصطلحات -6
 اسـم( )الجزاء اسم) (المجازاة اسـم( )الشرط حروف( )الشرط حرف( )المجازاة حروف(

 اتكلم( )الجزاء كلمات( )الجزاء أداة( )الشرط أدوات( )الشرط أداة( )الشرط أسمـاء( )الشرط
 و الشرط حروف( )الشرطية الكلمات( )الشرط مكل( )الشرط كلمة( )المجازاة مكل( )المجازاة
  .)الجزاء
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 تطلقتي أًُال المصطلحات دتعد إلى باإلضافة نستشفّ لمصطلحات،ل التصنيف هذا خالل من   
 حـمصطل كإطالق المختلفة المدلوالت بين المصطلحات داخَلـت الواحد، ولـالمدل على

 التركيب على )لجزاءا( ومصطلح الشرطي الركن وعلى الشرطي، التركيب على )رطـالش(
 النحوية المدارس دتعد إلى ذلك مرد أن يبدو و الجوابي، والركن الشرطي والركن الشرطي،

ى أفكارهم ، فمنهم من يتبنّوأئمتها شيوخها أراء من ونفقويثْ الطلّاب قاتهاحلْ إلى يختلف والتي
يقتنع باألفكار ويستحدث مصطلحات أخرى، ومنهم من يحيد  صطلحاتهم، ومنهم منويستعمل م

  .هما معا، فيبتدع في ذا وذاكنع
  ا عن المصطلحات التي سنتعامل معها في بحثنا هذا ، فهي المصطلحات التي شكّلت شبه أم

  :جامعيةحتى غدت معتمدة في مختلف المنظومات التربوية وال ،إجماع بين الدارسين حديثا
  .ونقصد به التركيب الشرطي كوحدة كالمية: الجملة الشرطية -    
  )ج ش(       .ل الشرطعف: ويمثل الركن األول من الجملة الشرطية : جملة الشرط  -   

  )ج ج ش( .      فعل جواب الشرط: وهو الركن الجوابي: جملة جواب الشرط -    
  ) أد ( .        أداة الشرط: األداة -    
  )م إليه(مسند إليه  ،)م(، مسند )إ س(اإلسناد  -    
  فضلة )           ف(،   Ө الحذف           -    

 الجملة عن بذةالنّ هذه نادرأو أننا إلى نشير للشرط، االصطالحي التعريف هذا ختام في و 
 اللغة في الجمل أنواع إلى ضافي بذاته قائم كنوع اهفيتصن  لىاعي إللموقف الد دعما الشرطية
 نهونثم ذلك ززعن أن بنا يحسنو .آنفا قناهاس التي ستشهاداتاال خالل من ذلك نتبي كما العربية،

 واحدة جملة حكم حكمها إن نقول ولكن ،جملتان والجزاء الشرط« :الجرجاني القاهر عبد بقول
 االسم بمنزلة لذلك لجملةا صارت حتى باألخرى إحداها يربط معنى المكال في لدخَ حيث من

 إذا دـتفلم  كما دـِفتُ لم وسكتّ )نيتأت إن( :قلت فلو الفائدة، به حصلت أن امتناع في المفرد
 حتى الجملة رفيط بين الحاصل التكامل إلى واضحة إشارة هذا وفي 1»تكوس )زيد( :قلت

 حديث تعريف لىإ اإلشارة تجدر كما. واحدة جملةً اصار حتى بل الواحدة، كالجملة اصار
: )ةالحديث ياتاللسان ضوء في القرآن في الشرط( :كتاب لصاحبي هو الشرطي ركيبللتّ
 تحمل نحوية حدةوِ الشرطي التركيب« :بقولهما فانهيعر نـياللذ الطرابلسي.د و المسدي.د

قمعلّ ثانيها طرفين إلى تنحّل ةقضي مةبمقد نهايتضم قد لقضيةا به تنعقد الذي والعامل ل،األو 
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 توظيف ولعّل 1»التركيب صلب في نحويا مظهرا يكون قد و األداة وهو صريحا لفظا يكون
 قائما نوعا الشرط جملة باعتبار نالباحثي قناعة عن مين التعريف هذا في النحوية الوحدة مصطلح

  .النحاة عند عنها الحديث جرى التي الفعلية الجملة إلى هضم يمكن ال برأسه
  :الشرطيـة الجملـة رعناصـ -5

    نتبي سبق امم الجمل، أنواع من آخر صنف رطيةالشّ الجملة أن عن تتميز جعلها الذي وإن 
 من النوع هذا ابه صتخا بعناصر عليه تدلّ ماوإنّ، الشرط على داللتها وه بها تلحق وال الفعلية
  ).وجوابه الشرط فعل( ابيوالجو الفعلي: الشرطي التركيب وركني األداة في لوتمثّ الجمل،

 على ،أقسام ثالثة الكالم جعل هو نوروالمتأخّ نومالمتقد ا أجمع عليه النحاة،ممو :األداة-5-1 
 باسـم ليس لمعنى جاء وحرف وفعل اسم مفالكال« :سيبويه النحاة إمـام عليه فهصنّ الذي حوالنّ

 الحرف هذا على أطلقوا ولقد2 »...ونحوها اإلضافة والم القسم واو وسوف ثم نحو... فعل وال
 أدوات الكلمة أقسام من قسم هي التي الحروف ونيسم النحاة«: األداة وهو خرآ مصطلحا

 حروف ةالبصر نحاة عليه اصطلح ما مقابل جاءت األداة أن مخزومي مهدي نوبي3 »الربط
 األدوات وهذه4»يالمعان بحروف البصريون يعنيه ما بها الكوفيون ويعني ،األدوات« المعاني
 ويكون رط،الشّ أدوات...صبالنّ أدوات الجزم، أدوات الجر، أدوات: مجموعات شكل في تنتظم

 تصطبغ التي اللةالد بحسب أو اإلعرابية الحركة في دثهتح الذي ثرواأل العمل بحسب انتظامها
    .عليها دخولها بعد الجملة بها

 ىإل لمتأص ارـافتق ذات« فهي ذاـوله ذاتها في عنىم لها ليس األداة أن مدـتق ام ممـنفه  
 هذه لمحو الجملة عناصر بين بطالر هو يفتهاظو نإو 5»بها إال معناها يكتمل ال إذ ،الضمائم
 للجملة بالنسبة الحال هو كما دخولها، قبل مـفهي لم جديد خرآ معنى على الداللة على األخيرة

 هذا ،عليها الشرط أداة بدخول  رطالشّ معنى على تدّل ماإنّ فهي ،الدراسة موضوع ،الشرطية
 زدت نإف تام، كالم )زيد قام(« : )ه 392 ت( يجنّ ابن يقول ؛دخولها قبل حاصال يكن لم المعنى
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ومن ثم صار االلتحام بين طرفي 1 »جواب إلى حتاجاو شرطا صار )زيد قام إن(: فقلت عليه
  .عملية إسنادية ركيب الشرطي مطلبا على غرار كّلالتّ
  :الشـرط أدوات تصنيــف-5-1-1

   ادراسته تتولّ فاتومصنّ مؤلفات اشأنه في فتلّوُأ األدوات،الحروف و بدراسة لنحاةا نيع 
 الحروف علـم في زهيةاُأل» « مانيللر الحروف معاني« ذلك من نذكر دقيقا تحليال اوتحليله
 ومعانيه الحرف حد تناولت مصنفات وهي...» المعاني حروف في الداني الجني « ،» للهروي
 أن غير ،والتصنيف بالدرس تصخُ التي األدوات من الشرط أدوات وكانت.  وعمله وأقسامه
ص تصنيف يمكن أن نلخّ .الحقا سنبينه كما ، النحاة بين خالف محّل كان وعددها تصنيفها
  :اة فيما يلي النح االعتبارات التي اعتمدهاالشرطية، بناء على  األدوات

   ؛واالسميـة الحرفيـة -            
  ؛والتركيب البساطة -            
  .النحوي العمـل -            

 جاء الذي المعنى وهذا فعل، وال باسم ليس لمعنى يأتي الحرف   :واالسميـة الحرفيــة     
 وغيرها وحده الشرط لمعنى أتيت )إن( فـ ،الجملة في بأدائه يلتزم الذي المعنى هو الحرف هب

 غيرها في أخرى معان على وتدل الشرطية لمالج في الشرط على تدّل الشرطية األدوات من
: الظروف غير األسماء من به يجازي فما « قال ، الشرط أدوات سيبويه ـمقس ولقد. الجمل من

 نوم .ثماوحي ،ىنّأو وأين، ومتى حيث، أي،: الظروف من به يجازي وما وأيهم وما، من،
  :  تياآل المخطط في ، الشرط دواتأل سيبويه تصنيف لمثّن أن ويمكن  2»ذمـاإو  نإ :غيرهما

  
   الشـرط أدوات                                

                                     
 )ما إذ ،إن(ءأسمـا غير                                   أسمـاء                    

   ظروفغير                       ظروف       

)أيهم ما، ،من(         )حيثما، أنى ،أين متى ،حين أي، (  
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 مصطلحات استعمال مع بعده من اجاؤو الذين حاةالنُّ جّل التصنيف هذا في سيبويه بعاتّ ولقد  

 .سيبويه عند)األسماء غير( حلمصط مقابل )الحرف( كاستعمال سيبويه استعملهـا التي غير
 من سماا )ما إذْ( األداة جعل إذ األدوات تصنيف في طفيف تغيير مع ،سراج ابن هؤالء ومن

  . )إن( وهو واحداحرفا  لشرط، فجعل لفوحرال أما. الظروف
  :والتركيــب البســـاطة

 كونتف بةمركّ نتكو أو واحدة حرفية وحدة من فةمؤلّ أي بسيطة تكون أن اإمالشرط  أداة   
 النحاة فصنّ ولقد ، رطالشّ على دالة فتصبح"  ما" لها تضاف أداة أي ضميمتين، مـن فةمؤلّ

  :إلى والتركيب البساطة معيار حيث من الشرط أدوات
 في الجزاء يكون وال« سيبوبه يقول)  ماذْإو حيثما( وهي: مركبا يكون أن يجب ما -1

  1 » ) ما(  منهما دواح كّل الى ضمي حتى إذْ في وال حيث
  بعد تصير التي)  أي أين، ،نإ متى،( وهي: باـمركّ أو بسيطا يكون أن وزـيج ما -2

: رمخي تركها أو ما زيادة في مـاما فالمتكلّأي ، أينما ، اإم ، ما متى": ما" بهـا تلحقأن 
ـّ آتك تأتني إن يقول ـِآ تأتني اوإم  تكرم اوأي ،أكـن تكن وأينمـا أكن تكـن وأين ،كت
تعالى قوله جاء هـوعلي كيكرم :﴿110 اإلسراء .﴾ الحسنى األسماء فله تدعو ما اـًأي.  

ب تركِّْ نأ يجوز ال األخيرة فهذه" من" :واحدة أداة وهي بمركّ غير بسيطا يكون ما -3  
  " .امم" حيص فال "ما" معها
  :النحـوي العمــل

 بيةاعراإل الحركة في تحدثه الذي واألثر حويالنّ عملال باعتبار الشرط أدوات متسقُ لقـد  
نشير في هذا و .عاملة غير وأدوات عاملة أدوات وأ ةمجاز غير وأخرى جازمة أدوات: قسمين

 األدوات في األصل نأل ذلك ،رطالشّ أدوات نم .لوال ،إذا لو،:  يعد لم سيبويه أن المقام إلى
 الحقا وسنعرض هذا. الشرطية األداة سمات من مةس الجزم نإو ،العمل -عنده- الشرطية
 ضم عدم عن تفاسير ءاإعطـ ذلك مع زاةالموبا ونحاول الشرط أدوات من أداة كّل عن تفاصيل
   .ذلك علـى داللتها مـن غمبالر الشرطية األدوات إلى األدوات بعض نيلاألو حاةوالنّ سيبويه

    التي والمقاييس المعايير هذه إن الشرطية، األدوات أساسها على تنفص هذه أن على تنم 
 ااعتبار ثمة نأ إلى اإلشارة تجدر كما خاصة، باأبو لها ردـفْتًُ لم نإو حاة،النّ بها نيع األخيرة
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 وهو رطالشّ على الداللة في األصالة اعتبار وهـو الشرط أدوات أساسه على فتنّص خرآ
حسب ب الشرطية األدوات صنّف إذْ ،1مخزومي مهدي تاذاألس الباحث إليه ىداهت الذي تصنيفال

 اهتماما السابقة التصنيفات تعر لم بينما ؛الشرط على داللتها حيث من الشرطية بالجملة عالقتها
 من ىأخر وأبواب فصول عن حديثها معرض في الشرط أدوات تناولت ماوإنّ ،االعتبار لهذا

النحو  ىعل المقياس لهذا استنادا الشرطيـة ألدواتل  مخزومي مهديجاء تقسيم و النحو، أبواب
  ؛)ولـو ، إن( وهي بأصالة الشرط على دلت أدوات - :اآلتي

  )باقي أدوات الشرط( الشرط لىع الداللة إلى لةمحو أدوات أو كنايات -       
 أدوات جعل إذ أصوله في"  سراج بنا"  به قام الذي التصنيف يضارع التصنيف هذا ونجد 

  : قسمين طالشر
                  ؛الجزاء حرف -       
     .األخـرى الشـرط أدوات مـن عنه ينـوب ما -      

 الغاية كانت ماإنّو الشرط، على الداللة االعتبار بعين يأخذ لم" سراج ابـن" تصنيف أن غيـر 
  .وأسماء حروف إلى التصنيف هو

 بالتصنيف أخذا  الشرط على الداللة في أصالتها  حيث من الشرط ألدوات عرض يلي وفيمـا
   :مخزومي مهديبه  قال الذي

* "يجمع:  "إن اعتبار على حاةوالنّ ارسونالد"إن "في ورد بما أخذا وذلك الجزاء حروف أم 
 من: قال ؟ذلك قلت لم: فسألته الجزاء حروف أم هي" إن" أن الخليل زعم«: سيبويه قال الكتاب،

قلب نيتصرفْ قد الجزاء فحرو أرى يأن، فيه يكون فال) ما( يفارقه ما اهومنـ استفهاما فيكن 
 تكون إذ" من"  "الشرط أداة" ذلك مثال 2».المجازاة اتفارقه ال أبدا واحدة حال على وهذه الجزاء،

ومن  ﴿ تعالى قال خر،آ سيـاق في الشرط معنى وتفارق نمعي سياق في  الشرط على ةدالّ
 على للداللة جاءت الكريمة اآلية هذه في "نم" .3القـلطا ﴾و حسبه ـعلَى اللَّه فَهْل ـيتَوكَّ

 ﴾بآلهتنا هذا فعل من قالوا ﴿ :تعالى كقوله أخرى مواضع في املالستفه تكون هاأنّ غير الشرط،
 انيالمع في إال تستعمل ال" إن" أن النحاة وذكر ﴾ىتزكّ من افلح قـد﴿ موصوال اسما يـوتأت

: تعالى كقوله االستحالة على لةالالد أو ،)تكآطلع النهار  إن( :قبح ذلكـول وك،ـللشك المحتملة
  .81 الزخرف .﴾د فََأنَا َأوُل الْعابِدينـرحمنِ ولَـْل ِإن كَان ِللـقُ ﴿

                                                                                                                                                       
 .290، منشورات المكتبة العصرية، ص1964: بيروت. 1مهدي مخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ط -  1
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 )كأكرم نيتأت إن( وجوابه الشرط لفعل جازمة فهي العاملة األدوات من" إن" الشرطية األداة  
اُ فقد ،والتركيب البساطة حيث من اأمإذْ نهاأش في فختل يجوز التي األدوات من سيبويه هاعد 
 قوله نحو. )اإم( فتصبح بها لحقت التي )ما( في )إن( نون دغمتُ وقد )ما إن( :)ما( تلحقها أن

 .23اإلسراء ﴾رهماـما فَالَ تَقُل لَّهما ُأفٍّ والَ تَنْهن عندك الْكبر َأحدهما َأو كالَهـِإما يبلُغَ ﴿ :تعالى
 ْد َنَصَرُه الّلُھ ِإذـِإالَّ َتنُصُروُه َفَق﴿: تعالى كقوله )إالّ(فتصير  )ال( في أيضا ةممدغ إن نون ترد كما
   40 التوبة ﴾ ُروْاـِذیَن َكَفـَرَجُھ الَّـَأْخ

 وذكرنا ،ةعد معايير إلى فيه ستنداُ الشرط دواتأ تصنيف أن سبق، فيما ذكرنا   :لــو *
 تلك ومن ،شرطيةً  الشرط أدوات بعض يعد لم سيبويه غرار على القدامى حاةالنّ بعض أن أيضا

إلى  معناهايؤول " لو" نأل ذلك الشـرط، أدوات في سيبويه يذكرهـا لم إذْ" لو" األدوات
تعمل ولم« ":لو" عن حديثه معرض في هشام ناب يقول للمستقبل، يكون إنما والشرط ضي،الم 

 والشرط المستقبل، معنى إلى الماضي الفعل تنقل ال هاألنّ الشرط معنى من فيها ما على الجزم
 وقّل الماضي، على دخولها" لو" أحوال وأكثر 1»لذلك العمل عن فامتنعت بالمستقبل، يكون إنما

 :المستقبل على دخولها

   لبِقُ لكن مستقبالً هاؤيالإ ويقّل        يمض في شرط حرف لو      

  2كفى يفي لو نحو ضيالم إلى         رفاص تالها مضارع إنو      
  : قسمان الشرطية" ولو" 
   :مجنون ليلى كقول الشرطية" إن" فترادف المستقبل في للتعليق تكون أن  - 1

   بمنْك األرض من نامسير وند نوم         تنامو بعد أصداؤنـا تلتقي ولـو       
  ويطرب شـيه ليلى صدى تصوِل       ةمرِ تًُكنْ نإو تيصو صدى ّلظل       

ولْيخْشَ الَّذين لَو تَركُواْ من خَلْفهِم ذُريةً  ﴿ تعالى قوله نحو بالمستقبل لوأ ماض تالها إذا وكذلك
  9 النسـاء  ﴾قُوا اللّه ولْيقُولُواْ قَوالً سديداً ضعافاً خَافُواْ علَيهِم فَلْيتَّ

 المتناع الجواب امتناع وتقتضي استعماالتهـا أكثر وهو الماضي في قلتعليل تكون أن -2
  176 األعراف ﴾ولَو شْئنَا لَرفَعنَاه بِها ولَـكنَّه َأخْلَد ِإلَى اَألرضِ واتَّبع هواه   ﴿ الشـرط
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 ضيابالم لوُأ مضارع فعلب أو السابقة اآلية في الحال عليه كما ماضيين بفعلين يكون إنما لكوذ
﴿  تُّمنرِ لَعالَْأم نيرٍ مي كَثف كُميعطي إذا "المال" بـ الشرطية "لو" جواب ويقترن 7احلجرات ﴾لَو 

 قد هنّأ غير، )لَرفَعنَاه( ابقةفي اآلية الس تعالى قوله نحو ،الحاالت غلبأ في وذلك مثبتا كان
تعالى قوله مثل ،منها ديتجر ﴿ ونلَا تَشْكُراجاً فَلَوُأج لْنَاهعنَشَاء ج 70الواقعة ﴾لَو، كان إذا اأم 

  112 األنعام ﴾ولَو شَاء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْتَرون﴿ الالم من دهتجر يكثر نهإف منفيا الجواب
َِإذَا ذَهب الْخَوفُ سلَقُوكُم   ﴿ تعالى قال الشرط، معنى نامضم للمستقبل ظرفا ذاإ تجيئ :إذا *

 اددح نَةبينما المستقبل، على داللتها وتكون الماضي على دخولهـا ويكثر ،19 األحزاب ﴾بَِألْس 
 اجتمعا وقد ذلك دون ارعوالمض را،يكث الماضي يالؤهاإ«...نادر فقليل المضارع على دخولهـا

  :يبؤذ أبي قول في
  1»  تقـنـــع قليل إلى ردتُ فـإذا            بتهارغّ اذا  راغبة فـسوالنّ   

 عن وسألته « الشرطية ألدواتل في تصنيفه سيبويه هااـاستثن التي األدوات مـن )إذا(و    
 "إذا"أن  هذا نـويبي..." إن" في نزلتهبم "إذا" في الفعل: فقال بها جازواي أن عهممنَ ما ،"إذا"

 إن آتيك قلت ولو حسنا، كان البسر احمر إذا آتيك: قلت لو نكأ ترى أال معلوما وقـتا تجـيء
 في بمنزلته "إذا" في فالفعل الجزاء حروف وكذلك مبهمة أبدا "إذا"ـ ف. قبيحا كان البسر احمر
  :  الرمـة ذو وقال. فيه كآتي فيه تأتينـي الذي الحين: قلت  كأنك  حين

يتُصغ بزِها تَثي غَرى فتَوا استَّى ِإذَا مةً        ححانِل جحا بالره2» إذاَ شَد                                                      

 بينما ل،االستقبا وهو معلوم وقت على داللتها هو الخليل دعن" إذا" بـ المجازاة عدم في فالسبب 
 وهم ،النحاة من أن غير .معلـوم وقت على دالة غير أي مبهمة األخرى الجزاء أدوات تكون

 مادامت شرط، أداة أنها أواور "إذا" األداة ومنها ه،سيبوي استثناها التي األدوات استدرك من ر،ثك
 معنى نةمضم للمستقبل ظرفا تكون أن فالغالب«  مبهمة غير كانت نوإ حتى ذلك، على ةدالّ

 إذا تقول مؤقت، وقت في شرطا إذا تكون«  3 »الفعلية الجملة على ولدخبال ختصتو الشرط
   ايالؤهـا وقّل ماضيا، يالؤهاإ رـيكثُ هـأنّ )ذاإ( عن حديثنا بداية في اـبينّ .4» خرجتُ خرجتَ
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 إليها شارةاإل الضرورة من لنا بدا قضية فثمة المضارع، على دخولها حصل إذاأما  .مضارعا

  .الشعر في ذلك يكون وإنما عاملة تأتي قد )إذا( نأ وهو
  1ـِلمجفت خصاصةٌ كتصب وإذا       بالغنى كرب أغناك ما نِاستغْ        

  ).إذا(ورد مجزوما وعامل الجزم فيه هو أداة الشرط ) تصبك(فعل الشرط          
وقد« : لكذ سيبويه روبر جازماِل رأوها حيث" إن" بـ شبهوهـا مضطرين، الشعر في بها او 

 في بها جازوا وقد" :سيبويه قول نم ستشفّتُ لطيفة وثمة 2» جواب منلها  البد هاوأنّ يستقبل،
 الشرطية لألدوات هإهمالًُ يفهم ثم نوم اجزم عمالاإل على مقتصرة عنده المجازة فتكون ،"الشعر
 األدوات بين المقارنة إلى نشير أن بنا يرح ،"نإ" بـ فشبهوها ـهلقو ذكر وعلى. الجازمة غير

 :أن هو والتعليق الشرط مطلق في اشتراكها بعد بينهما والفرق« " لو" ،"إذا" ،"إن" الشرطيـة
 بوقوع "إذا" صلأو الشرط بوقوع الجـزم عدم "إن" صلأو ـال،باالستق في للشرط" إذا"و" إن"

"  ماأ" و...الوقوع نيقيي شرطا ليكون" إن"  دون" إذا" بـ القرآن شروط أكثر ورد ولذا. الشرط
 باعتبار "إن" – ولو  إذا - ويفارقان الشرط اءفبانت القطع من الماضي في الشرطية فهي" لو

                  : اآلتيــة ترسيمةبال الثالث األدوات هذه بين الدقيقة قروفلل لنمثّ أن ويمكن 3» همـافي القطع
  .والتعليــق االرتبــاط                           

                              - لـو -إذا -إن.  

                     
 

  إمكان الوقوع                                         الداللة الزمنیة            
     
 

  الماضي     القطعي      غير القطعي                المستقبل        
  
  )لو)            ( إن إذا )             (  إن )           ( إذا    لو  ( 
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وما تَفْعلُواْ من  ﴿ :تعالى قوله نحو دهاعب فيما تعمل مبهمة، العاقل، يرغ عن كناية) ما( :مـا *
 يملع بِه اللّه رٍ فَِإناإ الشرطيـة "ما" تأتيو 215 البقرة ﴾خَيم :   

  7 التوبة ﴾َما استَقَامواْ لَكُم فَاستَقيمواْ لَهم ِإن اللّه يحب الْمتَّقين  ﴿: تعالىقوله  ك: زمنية -     
  106 البقرة ﴾ما نَنسخْ من آية َأو نُنسها نَْأت بِخَيرٍ منْها َأو مثْلها﴿: تعالىكقوله : غير زمنية -    
الف خ ن أدوات الجزاء، ولم يكن هذا محّلـم )مهما(اة على اعتبارـحأجمع النّ :مهمـا *

 إليهاوتضاف  "ما" بة منهم اختلفوا في تركيبها من عدمه، فمنهم من اعتبرها مركّأنّ غير ؛بينهم
للداللـة على األمر " ما"لحقت بها ُأ" مه"بة من للداللة على الشرط، وهناك من اعتبرها مركّ "ما"
ن ـفبي )مهما( د سأل الخليل عنقبة وكان سيبويه عتبرها بسيطة غير مركّاومنهم من  .هسـنف

فأبدلوا " ماما"روا لفظا واحدا فيقولـوا استقبحوا أن يكر مولكنه«: إلى مهما بقوله" ماما" له تحوّل
 ابنا وأم 1.» "ما"م إليها ض " إذْ" ـك "مه"قد يجوز أن يكون األولى و فيالهاء عن األلف التي 

بة بسيطـة ال مركّ: مهما«: حرف واحدهي  هذا الزعم، ويعتبرها بسيطة، أي ـه يردنّإهشام، ف
من " مهما"اختلف النحاة في أمر وإذا 2»الشرطية وما الزائدة  "ما" من مه وما الشرطية، وال من

 أنعلى  اأيضجمعوا أفإنهم  جمعوا على داللتها على المجازة،أبساطتها، و أوحيث تركيبها 
فَما نَحن وقَالُواْ مهما تَْأتنَا بِه من آية لِّتَسحرنَا بِها  ﴿ :تعالى قال، دالة على الزمن المستقبل" مهما"

يننْؤمبِم ذلك قول زهير بن أبي سلمى ـوك .132األعراف ﴾ لَك:  

         إو    ة  قليئ من خَعند امرِ ومهما تكنِعلماس تًُعلى النّ ىخفها تَخالَ ن  

* ممطلقا وقد ذكرها صاحب " ما"أي التي ال تلحقها  ،دوات الشرطية البسيطةاألوهي من : ـن
 3»ن وما وأيهم ا يجازى به من األسماء غير الظروف ممفم« : زاء، قالـفي باب الج )الكتاب(

ن يرِد ثَواب ـوم ﴿:كقوله تعالىفالشرطية،  اوأم :موصولة وشرطية واستفهامية "من"وترد 
رِينزِي الشَّاكنَجسا ونْهم هنُْؤت ةرمن يعمْل ﴿ وقولـه أيضا، 145 ل عمرانآ ﴾ اآلخ سوءا يجز 

  123النسـاء .﴾بـه 
 وهي تدّل 4» جعلتا شيئا واحدا" ال"و" لو"لوال إنّما هي «: )المقتضب(جاء في  :لوال ولـوما *

َلَوالَ كَلمةٌ سبقَتْ من ربك لَقُضي بينَهم فيما فيه  ﴿ :غيره كقوله تعالى اع الشيء لوجودعلى امتن
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فُونخْتَلوفي هذه  ،وهو التحضيضخر غير الشرط آلمعنى  )لوما(و )لوال(وقد تأتي  .19ونسي ﴾ي
 ﴾لْملَاِئكَةُ َأو نَرى ربنَالَولَا ُأنزَِل علَينَا ا﴿ :ه تعالىـو قولفعل على نحا الحالة، يجب أن يليه

     .7احلجر ﴾ينـتَ من الصادقـنَا بِالْمالِئكَة ِإن كُنـو ما تَْأتيل ﴿و. 21الفرقان

معنى تؤدي من الحروف التـي ال ، في باب الجزاء" ماذْإ"ِيذكـر سيبويه  :مــــاذْإ *
حتى  "إذْ"وال في  "حيـث"ون الجزاء في وال يكـ« يقول " ما"لحقـت  بها ا إذا ُأالشـرط إلّ

ضيإذْ"تجعل  "ما"و 1»"كأنّما"و" ماإنّ"بمنزلـة  "ما"مع  "إذْ"فتصيـر " ما"واحد منهما  إلـى كّل م "
د ـوق. يتقبال بعد أن كانت دالة على المضة للشرط، دالة على االسضتلحق بها متمح أنبعد 
وهي  ها ظرفية،ان بعضهم عدـن كإالحرفية، واة من األدوات الشرطية ها معظم النحـفصنّ

 هاأنّغير  ؛ومثلها أيضا في الداللة على االستقبـال) الحرفية(نيف من حيث التص" إن"مثل 
ن تكون ، في حياروقوعه كبي احتمالون ـكيالذي  على الحدث ونها تدّلـتلف عنها في كتخ
  . حدوثـهلة على الحدث الذي يحتمل ا للدالـنفآ ،اا وضحنكم "نإ"

ماإذْ"ـا شواهد أم "لك يحة فهي قليلـة  بل نادرة  ومن ذنة الفصمن المدو:  
   2آتيا اه تأمـرن إيم فَبـه تلْ     مرآما أنت  ما تـأتذْنك إإو            

  )تلفَ(، فعل جواب الشرط )تأت(فعل الشرط  :في هذا الشاهد )إذْما(ولقد عملت األداة 
ـّ*  م شيء لشيء وهذااخر استلزجمل، واآلحدهما تفصيل مأ :ينيـلمعن" اأم" وضعت  :ــا أم

ون رواْ فَيقُولُـََأما الَّذين كَفَو ﴿ :هـا، قال تعالىط جواببرم اللزِ  كانت للشرط وإذاالشرط، معنى 
فقـد جاء جواب الشرط  .26 رةالبق ﴾يراً دي بِه كَثـذَا مثَالً يضلُّ بِه كَثيراً ويهه بِهـماذَا َأراد اللَّ

  )فـ(مقترنا بالربط ) فيقولون(

* أي: وقد تلحق بها هذه األخيرة فتصبح ،"ما"دة من وتأتـي بسيطة مجر: "أ"و "اماـًأيماي "
 قَاَل يا َأيها الملَُأ﴿ :فكقوله تعالى امـفهالستاا ، أميةوشرط ةوصولمو يـةوتعجب يةاستفهام يوتأت
كُمَأي ينملسي مْأتُونَل َأن يا قَبهشري بِعينْأت32لنملا ﴾ي، اوأم ب فكقولنا التعج"أنترجل  أي "!

ثُم لَنَنزِعن من كُلِّ شيعة َأيهم َأشَد علَى الرحمنِ  ﴿الى عكقوله ت" الذي"بمعنى  والموصول مجيئها
ومن ذلك قوله . غير دالة على زمن معين رط جاءت مبهمةًكانـت للشّ إن" أي"و ..6 مرمي ﴾ عتياً

   . 28 القصص ﴾ َأيما الَْأجلَينِ قَضيتُ فَلَا عدوان علَي واللَّه علَى ما نَقُوُل وكيٌل﴿تعالى 

                                                                                                                                                       
  .56، ص3تاب، ج سيبويه، الك – 1
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ه أداة من أدوات الشرط بدءا من سيبويـ" كيف"ة خالف في اعتبار ثم :مـاـكيـف وكيف*
، فقال هي مستكرهة وليست من حروف صنعأ كيف تصنع...«ل الخليل عن أه سـنّأالذي ذكر 

ففي هذا القول تصريح  1»أكنحال تكن  أيعلى  :معناها نالجزاء ومخرجها على الجزاء أل
من وها الكوفيين عد أن غير ،ليست من حروف الجزاء وأكثر ما تكون استفهاما أنهاعلى 

 كيف تصنع" متفقي اللفظويكون فعلها وجوابها " ما"تكون متصلة بـ  أنشرط حروف المجزاة، 
   )مضارع+ مضارع ( "صنعأ

 أو "ما" بـ ملحقة فعلين وتجزم للمكان، اإلّ تكون وال المجزاة أدوات من أين :أينمـا –أيـن *
  :السلوليهمام  الشاعـر قول ومنه. ) ذهبأ تذهب أينما(و )أقف تقف أين(: نحو منها، مجردة
  2للتالقـي نحوها العيس نصـرفُ        نـاتجد الغداةَ بـنا تضرب أيـن     

 تدل ظرفية الحالة هذه في وهي" مانأي" موصولة وجهين، على"ما" ـب اتصالها حـالةَ "نأي"و
 اأم ؛78النساء ﴾َأينَما تَكُونُواْ يدرِككُّم الْموتُ ﴿:تعالى قوله ومنه" حيثما" معنىب وهي الشرط على
وهو معكُم ﴿: تعالى قوله ومنه الشرط على دالة غير ظرفية فهي" ما أين" مفصولة كونها حالة

 يرصب لُونما تَعبِم اللَّهو ا كُنتُمم ن4 احلديد ﴾َأي.   

 وال يجازى...مكنةاأل ظروف من ظرف فحيث« :)المفصلشرح ( صاحب عنها يقول : حيثما*
 قول شواهدها ومن 3»الجزاء في )أين( ةلبمنز )حيثما( فجعلوا "ما" إليها ضمي أن ريغ من بها

   4 ماناألز غابرِ في نجاحا        اهللا لك رقدـي  متستق حيثما      :الشاعر
)(و )تستقمرحيثما(وردا مجزومين بإعمال أداة الشرط فعل الشرط وجوابه ): يقد(    
ى ذلك عل5سيبويه واستشهد ،نيلفعلـ جازم شرط اسم وهي زاةاالمج أدوات من "أنّى" :ىـّأن *
                 شاجر رجليك تحت مركبيك كال     بها سبتئت هاتأت ىأنّ فأصبحتَ  :دـلبي قولب
   :الحطيئـة ولـقي والشرط، والجر، لالستفهام، وتأتي :ىـمت  *

  موقد خير عندها نار خير دتج      ناره ضوء إلى تعشو هتأت متى          

                                                                                                                                                       
  .60، ص3سيبويه، الكتاب، ج -  1
 ". أين"باب . عبد الغني الدقر، معجم القواعد العربية/ ع  – 2
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 مضموما الجزاء في استعماالتها في وذلك« " :ما"بـ ملحقة إيرادها يمكن نهأ يعيش ابن وذكر
  1»"أذهب تذهب ما متى"و "ذهبأ تذهـب متى" :قلـت شئت إن إليها مضموم وغير "ما" إليها

ـّ  *  يدتزِ" لم" فهي" الم" اوأم« :يعيش ابن عنها قال" ما"و" لم" من مركبة نفي أداة وهي: ـالم
 وتدخـل لوجود وجـود حرف" الم" على ويطلق 2»الجزم هو الذي عملها ريتغي فلم" ما" عليها
فَلَما  ﴿ :تعالـى قولـه نحو ماضـيا يكون قد األخيـر وهذا جوابا، وتقتضـي الماضي على

 اناِإلنْس كَانو تُمضرَأع رِإلَى الْب اكُمِإلَى  ﴿ :اسمية جملة أو .67سراءاإل ﴾كَفُوراً نَج ماها نَجَلَم
   .32لقمان ﴾الْبر فَمنْهم مقْتَصد وما يجحد بِآياتنَا ِإلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ 

 ألنها منصوبة وهي الجواب وتقتضي التكرار وتفيد "ما"و" كّل" من مركبة كلمة "ماكلّ" :مـاكلّ *
ا َأضاء لَهم كُلَّم﴿ :تعالى قوله ذلك ومن الشرط، تفيد يجعلها لجوابا هـاؤاقتضا .زمان ظرف

يهاْ فشَوم ءلَى كُلِّ شَياللَّه ع ِإن مارِهصَأبو هِمعمبِس بلَذَه شَاء اللّه لَوواْ وقَام هِملَيع ِإذَا َأظْلَمو 
يرعلى التكرار يفيد مالّك فيه الوارد التركيب « اآلية هذه عن لزركشيا يقول .19 البقرة  ﴾قَد 

   .بتكرار اإلضاءة رالمشي يتكرأي أن 3 »األصح
ـّ*  فعلين وتجزم ،)حين( بمعنى الزمن على الدالة الظرفية الشرطية األدوات من وهـي :ـانأي

  :الشاعر قـول نحو على: مضارعين
          أت كؤمنْنُ انأيلم     وإذا غيرنا من تدرك تـزْل لم امنّ ناألم 4 راحذ  

  )أيـان(فعل شرط وجوابه مجزومان بأداة الشرط ): منأت كؤمنْنُ(
 وداللتها تصنيفهـا، حيث من النحاة آراء حولها تضاربت التي الشرط أدوات معظم هـذه  

 آخر نوعا ومؤلفاتهم مصنفاتهمفي  عرضوا حاةالنّ أن إلى اإلشارة رتجد هأنّ غير ؛الشرط على
 وقد الطلبي، بالتركيب عليه صطلحوااو .الشرط معنى نامتضم األداة، من خاليا الشرط من

أو ألمر ابجوا كان إذا الفعل فيه ينجزم الجزاء من باب هـذا« :كتابه في بباب سيبويه هخص 
 بالنهي انجزم ما اوأم ك،آت ينآت: فقولك باألمر انجزم ما افأم عرض، أو تمن أو استفهام أو نهي

 تكن وأين ك؟ثْدأح أتأتني: فقولك باالستفهام انجـزم ما اوأم لك، خيرا يكن تفعل ال: فقولك
و ك؟أزر أال فقولك، منيبالتّ انجـزم ما اأم ماء نا،يحدثْ عندنا وليته هأشرب م انجز ما اوأم

                                                                                                                                                       
  . 308ص، 2ج ،عقيل ابن ، شرحعقيل ابن -  1
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 التركيب هذا في الجواب انجزام بويهيس رفس ولقد 1»خيرا تصب تنزْل أال: فقولك بالعرض
  .مقـدرًة "ْنإ " ـل رطـالشّ فعل نبتضم الشرطي

  : الجـواب و الشـرط جملـة  2 – 5
 عن بذاتها ةمستقلّ الشرطية الجملة أن إلى وأنواعها، الجملة عن حديثنا معرض في أشرنا     

ولعّل. الجمل أنواع ةبقي هو إثباته حاولنا شيء أهم الشرط جملة( بشقيها رطيةلشّا الجملة أن 
 ما هوإنّحادهما اتّو ،شطريها بين الحاصل ركيبالتّ عليها دّل واحدة جملة هي ماإنّ) والجواب

جملة( الموضع هذا في نتناول أن وآثرنا. منفردين بهما يحصل ال آخر معنى على اللةللد 
 الفعلية الجملة ناصرع من رئيسين عنصرين باعتبارهما بهما تتعلق مسائل) والجواب الشرط

 عليها تأتي التـي واألنماط الصور عـن الحديث لنـاوأج ،)األداة( لاألو العنصر إلى يضافان
  .للتكـرار درءا للبحث ةالتطبيقـي فصولال إلى الجواب، ةوجمل الشرط جملـة

   :الشرط فعل يستوفيها أن البد ستة شروطا النحاة رذكَ :الشــرط فعـل شـروط -5-2-1
  إن( :فقط معنى البمستق أو )تنجح إن تذاكـر( :مثل ى،ومعنً لفظا البمستق يكون أن-   
      كزرتني أكرم(  

  .ناهية" ال"باعتبار ،)مإن ال تقُ( :وال .)يقمإن ِل( :وال )مإن قُ(: ا يكون طلبا، فال يجوزألّ  -  
  )إن ليس(، وال )إن عسى(: أالّ يكون جامدا، فال يجوز -      
  )سوف يقوم إن(، وال )سيقوم إن(: يس، فال يقاليكون مقرونا بحرف تنف أالّ -      

 )قد يقوم إن(وال  )قد قام إن(: فال يجوز: يكون مقرونا بقد  أالّ –   
فيجوز ) ال(و) لم(ن ذلك، م، ويستثى )لن يقوم إن( ، وال)لما يقم إن(: يكون منفيا أالّ –      

وِإن لَّم تَفْعْل فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه واللّه يعصمك من ﴿: شاهد ذلك قوله تعالىبهما، وشرط الاقتران 
والَّذين كَفَرواْ بعضهم َأوِلياء بعضٍ ِإالَّ تَفْعلُوه تَكُن فتْنَةٌ في اَألرضِ ﴿: وقوله أيضا ﴾النَّاسِ
فَسكَبِيـو ـاد73 الـاألنف ﴾ر.    

يحسن بنا في هذا الفصل النظري التنويه بالصيغ األساسية  :الجزاءرط وأحوال الشّ 5-2-2
تبيان بِ ينالتطبيقي فصلينالجزاء، على أن يأتي تفصيل ذلك في اللت بها جملتا الشرط والتي تشكّ

 هذه األخيرة. األنماط والصور الفرعية التي تنبثق عن األنماط الرئيسية للتركيب الشرطي
  :                                         يمكن تلخيصها فيما يلي  )األنماط الرئيسية(
  أصل الجملة وـمضارعين، وه) رط، فعل جواب الشرطشّالفعل ( ون الفعالنـأن يك -1  

                                                                                                                                                       
  .93ص، 3ج  ،الكتاب سيبويه،  – 1
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 البقـرة  ﴾ه اللّهدواْ ما في َأنفُسكُم َأو تُخْفُوه يحاسبكُم بِـوِإن تُب﴿ :ن ذلك قوله تعالىـالشرطية وم
فعـل جـواب   ا رفـع  أم ﴾هة خيرا يرمثقال ذر من يعمْل﴿ :واألصل أن يكونا مجزومين. 284

   :المضارع فهو ضعيف، ومنه قول الشاعر  الشرط
       1أخوك تصرع إن يصرع إنّك      يا أقرع حابسٍ بن رعـيا أق              

)جواب شرط األداة ) تُصرع"قال النحاة و ضارعا مرفوعا واألصل أن يأتي مجزوما،ورد م "إن
برفع 2 »ني آتيكإن تأت: عر فهوا في الشّإلّ يجوز ا ما الوأم« :ذا ال يكون إال نادرا في الشعره نإ

     ".آتيك: "جواب الشرط
    ِإن َأحسنتُم ﴿ :، ومنه قوله تعالى)قام عمرإن قام زيد : (أن يكون الفعالن ماضيين، نحو – 2

 كُمِلَأنفُس نتُمسجزم ويكون الفعالن في محّل  7اإلسراء ﴾ َأح .  
 ذه ـوفي ه )إن قام زيد يقوم عمر( :وجوابه مضارعا، نحون يكون فعل الشرط ماضيا أ -3

ل كقولك مرفوعا فاألولجزاء المضارع مجزوما، وورد أيضا للتركيب الشرطي، ورد ا الصورة
  : زهيرقول منه و )عمر مإن قام زيد يقُ(

  َأسباب السماء بِسلم إن يرقـىو      ومن هاب َأسباب المنَايا ينَلْنَه       
  : ه أيضاا الثاني فكقولـأمو

   أتاه خليُل وإن ُ يوم مالي وال مسألة        يقوُل الغائب رِح3م  
  .إذْ ورد مرفوعا) يقوُل(فعل جواب الشرط : الشاهد

4  -  ا الصورة الرابعة من الصور األساسية للتركيب الشرطي، فهي أن يكون فعل الشرط أم
  : ومنه قول الشاعر .)إن تطع والديك رضي اهللا عنك(: مضارعا و جوابه ماضيا كأن نقول

    إن تصرمونا وصلناكم وإن 4س األعداء إرهاباتم أنفًُلوا         مْألتص  
كون شطري  اسية التي يأتي عليها التركيب الشرطي، وهي حالةَهي الصور األس ،نهذه إذ

طية قد يأتي غير أحد طرفي الجملة الشر اإلشارة إلى أن ه تجدرأنّ ، غيرالجملة الشرطية فعال
  . ، وفي هذا الحال تكون الصورة غير أساسية )جملة اسمية(فعل 

  : ار الجودة والفصاحة اإلشارة إلى ترتيب صور التراكيب الشرطية باعتب كما تجدر  
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  .  كونهما مضارعين 1األجود – 1        
  . ثم كونهما ماضيين  – 2        

        3 – مضارعا وابلى كون الشرط ماضيا والجإن تخالفا ماضيا ومضارعا فاألو            .  
  . عكسه أضعف الوجود و – 4        

  : أما من حيث الجزم فاألحكام على النحو اآلتي 
  . إن كانا مضارعين فهما مجزومان  – 1        

  .إذا كان الثاني مرفوعا فهو على التقديم والتأخير  – 2        
  .جزم  إذا كانا ماضيين فهما في محّل  -3        

        4 - إن كان األول مجزومال مضارعا والثاني ماضيا فاألو.  
  
  :  الربط في الجملة الشرطية   -6

     بط هو عقد صلة بين وحدات الجملة العربية بعضها أجمع الدارسون والنحاة على أن الر
  ،"التالزم" ،"بالبناء " ، فمنهم من قال "الربط"حيل إلى هذا المدلول ببعض، وتداولوا مصطلحات ت

تين الروابط بين جمل« بطالرعلى معنى واحد وهو  ها تدّلوهي كلّ" مضاالتّ"، "، التالؤم" العقد"
قرينة لفظية  « فه بأنهتمام يعر حسان.كما أن د  2».تجعل بينهما تالزما لم يفهم قبل دخولهما

3.»الشرط والجزاء: ا ينبغي أن يتم الربط بينهمادالة على اتصال أحد المترابطين باآلخر، ومم 
بنا في هذا  نه حريإي التركيب الشرطي، فأرابط الوطيد بين جزتنا فيما خال الإذا سبق أن بيو

ن فعل الشرط بط بيالر ن النحاة أنـون بها هذا الرابط، فقد بيـالماهية التي يك نـأن نبي قامالم
  : هي يكون بوسائل ثالثوابه إنما و ج

+ ف ش + األداة :(ية واألصلية للتركيب الشرطي هيإن الصورة األساس :الربط بالجزم   -6-1
فاألصل أن يكون جواب الشرط  4»الفاء بالفعل أو الجزاء إالّه ال يكون جواب نّاعلم أ«) ج ش 

ا إذا ورد أم ،الرابط هو الجزم نإفعال مضارعا مجزوما، وفي حالة كونه على هذا النحو ف
  .ه يحتاج إلى رابط لفظينّإجواب الشرط على صورة أخرى غير الصورة األصلية ف

      
                                                                                                                                                       

  .260ص  ،2ج  ،شرح الكافية ،الرضي  -  1
  .43ص ،1ج لخير،، دار ا1994: دمشق. دط ،ابن القيم الجوزية، بدائع الفوائد -  2
  .215ص ،مبناهااللغة العربية معناها و ،ينظر د تمام حسان -  3
  .63، ص3، الكتاب، جسيبويـه -  4
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بالفاء إذا ورد في صورة أخرى ل الشرط وجوابه بط بين فعيكون الر:  الـربط بالفاء -2 -6 
ومعنى الجزاء فيها  ها ال تقع إالّألنّ...عليه فاألصل الفعل والفاء داخلةٌ « األصليةغير 
   :فنجملها في الحاالت اآلتية" الفاء " بط فيها بـ ا الحاالت التي يستلزم الرأم .1»ٌموجود

لِّ ـوِإن يمسسك بِخَيرٍ فَهو علَى كُ ﴿:وله تعالىنحو ق: إذا كان جواب الشرط جملة اسمية –أ 
    17ألنعاما ﴾رـشَيء قَدي

ه فَاتَّبِعوني ـْل ِإن كُنتُم تُحبون اللّـقُ﴿ :ان الجواب جملة فعلية، فعلها طلبيـإذا ك –ب
بِبحاللّـي ـكُم31 رانـآل عم ﴾ه.   
 :ومنه قوله تعالى "والديك فنعم ما تفعله عإن تط: "لككقو. جامدا إذا كان الجواب فعال –جـ 

   127البقرة﴾ِن تُبدواْ الصدقَات فَنعما هي وِإن تُخْفُوها وتُْؤتُوها الْفُقَراء فَهو خَير لُّكُمإ﴿
سرقَ َأخٌ لَّه د ـالُواْ ِإن يسرِقْ فَقَقَ ﴿: ال تعالىـق". قد" ـإذا كان الفعل ماضيا مقرونا ب –د 

ن قَب77فـيوس ﴾ُلـم.  
َأيها الَّذين آمنُواْ من  يا﴿ :قال تعالى" سوف"أو " ـ س" إذا كان فعال مضارعا مقرونا بـ -هـ

ونَهبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللّهْأتفَ يوفَس هينن دع نكُمم تَدر54املائـدة  ﴾ي .  
وما يفْعلُواْ من خَيرٍ فَلَن يكْفَروه واللّه عليم ﴿ : مضارعا منفيا قال تعالىإذا كان فعال –و 

 ينتَّق115آل عمران ﴾بِالْم  
م فَما سَألْتُكُم من ـفَِإن تَولَّيتُ ﴿: النافية قال تعالى "ما"إذا كان فعال ماضيا مقرونا بـ  –ي 
72 سـيون ﴾ رٍـَأج    

6-3 الفاء، غير أو ه، أن الجزاء ال يكون إال بالفعلفا نقال عن سيبويأوردنا سل  :"إذا" ـبط بالر  
 الخليل عن قوله عزلت أوس«: ذاته، يعرض سيبويه رأيا آخر في الربط يقول مقامه وفي الأنّ
ق هذا كالم معلّ: فقال .36الروم ﴾تُصبهم سيَئةٌ بِما قَدمتْ َأيديهِم ِإذَا هم يقْنَطُون وِإن﴿: جّلو

2»قـة بالكالم األولل كما كانت الفاء معلّبالكالم األو سبويه هو أنّ ستشف من قولما يعتبر ه ي
ضيف كالربط بـ الفاء، و" إذا "بط بـ الركمـا  3»للجزاء كالفاءتكون جوابا  "إذا" « المبرد ي

ولعّل ما يدفع نسبة  4سب إلى األخفشنُإذا، و قبل ثمة فاء حاة رأيا آخر مفاده أنتداول النّ
بط الر ين في التركيب ذاته، فلو كانتمتالزم "إذا"و "الفاء"الصحة عن هذا الرأي هو ورود 

                                                                                                                                                       
  .59، ص2المبرد، المقتضب، ج -   1
   .64 ، ص3ج ،الكتاب ،سيبويه -  2
  .58 ، ص2ج ،المقتضب المبرد، -  3
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واقْتَرب الْوعد ﴿ :ن ذلك قوله تعالىمو. ربط بهما معاأن ي ما صح" إذا" وأ "الفاء: "بإحداهما
ةٌ ـالْحصشَاخ يالَّقُّ فَِإذَا ه ارصواـَأبكَفَر ين97 اءـاألنبي ﴾ذ    

 الرابطتين متالزمتين، إالّ" إذا"و" الفاء"هدا من الشواهد التي تثبت ورود لئن كانت هذه اآلية شاو 
معظم النّ أنلو كان إدخال الفاء على إذا حسنا،  « غير مستحسنهذا التالزم  حاة أجمعوا على أن

 "إذا"حا فلهذا قد استغنى عن الفاء كما استغنت الفاء عن غيرها فصارت لكان الكالم بغير الفاء قبي
ليس حجة ستنتاج وما هو اإنّ ،مذهب سيبويه هذا أن يبدو 1»ههنا جوابا كما صارت الفاء جوابا 

ة الشواهد التي ذلك ناتج عن قلّ ولعّل" إذا"و" الفاء"بط يدفع بها إمكانية التالزم بين أداتي الر
  . األداتان متالزمتين وردت فيها 

  :  عـامل الجزم في الشرط و جوابھ - 7
ـاة في مختلف القضايا النحوية التي انبروا لهـا بالدرس ححوي ديدن النّإذا كان الخالف النّ  

مما وقع عليه إجماعهم  والتحليل واالستنبـاط، فبالمقابل ثبت إجماعهم على قضايا عديدة، ولعّل
ني تزر إن: (إن قلتف. عامل الشرط في فعل الشرط هو األداة أن هـوالشرطي في التركيب 

رط مجزوم بـ فعل الشّف )كأكرم"بال خالف" إن .ا جواب فعل الشرط، فقد اختلفوا في جازمهأم:   
. فعال وينجزم الجزاء بما قبلهحروف الجزاء تجزم األ أن هيرى سيبوي :ل الـقـول األّو 1 - 7
قوله  هم أنم بعضاح، ففهِتأويل من قبل الدارسين والشر محّلكان مذهب سيبويه هذا و
هو فعل  ما قبله وفهم آخرون أن. ما قبله هو حرف الجزاء على أن )ينجزم الجزاء بما قبله(

الفعل كالهما األداة و خر وهو أنآا آخر يحيل إلى مفهوم نص )الكتاب(في  غير أن. الشرط
 2» "ن تأتنيإ"ـ ب "إن تأتني"زم هذا الجواب كما انجزم جواب ما انجوإنّ «: عامل في الجزاء

آخرون على غرار  نحاةٌ - فعل الشرط معاجازم الجزاء هو األداة و -الرأي ى هذاوقد تبنّ
  .يـرد وابن جنـالمب

  جازمة    هذه األخيرة رط مجزوم باألداة، أي أنجواب الشّ أن يرى أصحابه :الـقول الـثاني   7-2
   .نحاةالاه جمهور وهو رأي تبنّ الشرط وجوابـه،لفعل    

   ه، وهذا رأي ابن مالك فيبفعل الشرط وحديجزم فعل جواب الشرط  :الـقـول الـثـالـث  7-3
ا م الجواب بفعل الشرط ال باألداة وحدها وال بهما، وال على الجوار خالفزوج« )التسهيل(

                                                                                                                                                       
  .64 ص ،3 ج ،الكتاب  ،سيبويه  -  1
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أداة  نألرط ابن مالك الجزم بأداة الشّ بق، وقد ردذلك تأويال لقول سيبويه الساو 1»لزاعمي ذلك
ا يكون في معمول ما عملهوإنّ ،تعمل في معمولين ى أنكحروف الجر ال تقورط عنده الشّ
  . ـد حوا
رط هو األداة ولكن بواسطة العامل في جواب الشّ نيقول أصحابه إ :الـقـول الـرابـع 7-4

نراه يختلف  وهو رأي ال. في اإلنصاف ).ـه577ت( وهذا الرأي البن األنباري. فعل الشرط
وفعل الشرط وجوابه . فعل الشرط تعني االقتضاء التي هي الواسطة عن الرأي الثاني ذلك ألن

  . ايقتضيان بعضهما بعض
جواب الشرط مجزوم على الجوار أي لمجاورته  إن فعل :الـقـول الخـامـس  – 7-5

لى ، والجزم على الجوار كالخفض عالرأي للكوفيينذا فعـل الشرط وقد نسب ابن األنباري ه
على  القياس لم يقمغير أن هذا . )بٍرِخَ هذا جحر ضب: (في قولهم) خرب(الجوار كخفض 

واجب فهو بينة، ذلك ألن الخفض على الجوار ليس واجبا، بينما الجزم في جواب الشرط  حجة
  .وأصل

   :سمـوالق الشرط جتماع -8
 وقد 2» المككل توكيد القسم أن اعلم« :العربية اللغة في الجملة توكيد وسائل من وسيلة القسم
  : تياآل النحو على وهي السياق مقتضيات حسبب الروابط بعض القسم يرافق

          ذلك مثال بنون تموخُ" المال" عليه دخلت ،مثبت مضارع فعلها جملة على القسم كان إذا -1   
   ) لنفعأل واِهللا(       
  )لفعلت واهللا( :نحو بالالم ىكتفا مثبتا ماضيا الفعل كان إذا – 2   
  )أفعل ال وهللا( :نحو وذلك) وننّال(و) المال( يتجرد من هفإنّ منفيا مضارعا الفعل كان إذا -3   

 جملة في والقسم الشرط يرد امل هو ،الخالف ومثار الموضوع هذا في الحديث مدار وأما 
 إلى بعضهم فذهب )لنجحت اجتهدت لو واِهللا( :قولكك أو )حنجلتن تجتهد إن واهللا(: قولكك واحدة

هبذو للقسم، الموطئة" الالم" إنها آخرون قالو" القسم الم"هي ماإنّ الجواب في ةالواقع "الالم" أن 
   . الشرط" الم" أنها إلى آخرون

                                                                                                                                                       
  ، الكتاب العربيدار  ،1968:القاهرة. دط ،محمد كامل بركات :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحابن مالك،  – 1
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 وكان واحدة، جملة في والقسم الشرط ورود حالةعن  ،مقامال هذا في أيضا حاةالنّ ثحدت وقد   
 حاالت بين الخصوص هذافي  النحاة زومي للشرط؟ أم للقسم الجواب، يكون اممنه ألي :ؤلاالس

  :يـه الثـث
 واسم كالمبتدأ الخبر يطلب ما أي: خبر ذو مهماوتقد والقسم الشرط اجتمع إذا  :األولى الحالة  

ح ينج إن واهللا زيد(: ذلك ومثال للشرط، الجواب أن على النحاة أجمع وهنا ؛ونحوهما كان
  .محذوفا القسم جواب يكون ثم ومن .)ككرمي واهللا ينجح إن زيد( و) ككرمي
 زيد(و )أقم واهللا تقم إن(: يسبقها لم أم خبر ذو سبقها سواء الشرط ميتقد أن : الثانية الحالة 

  القسم جواب حذفوي مطلقا، للشرط الجواب يكون الحالة هذه ففي )هأكرم يزرني إن واهللا
  .  القسم على الشرط ملتقد وذلك ،"هأكرم"و" أقم" وهو الشرط بجواب ناءغاست

فجمهور النحاة  ،مهما ذو خبر، ولم يتقدالقسم مويتقد والقسم، الشرط يجتمع أن :الثالثة الحالة
 من واهللا: قلت ولو يجز لم. كآت تأتني إن واهللا: قلت لو أنك  ترىالأ« أن الجواب للقسم يرون
 عليه، مووالمقس القسم بين فاصلة الشرطية الجملة تكون الحال هذه وفي 1»محاال كان هآت يأتني
 اجتمع إذا للشرط الجواب يكون أن جواز إلى 2مالك ناب وذهب .)لتنجحن كراتذ إن واهللا(: فتقول
  :  مةالر وذ قال األخير، لهذا بقالس وكان بالقسم

        ما كان لئن ـحصادقا اليوم تهثْد            نهار في أصم باديا مسـللشّ القيظ                                 
  .شماليا ىغرص اماتَالخَ من رِعوُأ              ةوروفَ جٍرس نبي حمارا أركبو        

 كوني في هذه الحالةو .للقسم ئةالموطّ مالال هي الشرطية" إن" لِـ السابقة "الالم" باعتبار ذلك و 
                                                       .          آنفا جاء كما الشرط لتوكيد القسمية العبارةتكون محذوفا و لشرطا جواب

                                                                                  :حذف من الشرطية الجملة عناصر يلحق ما -9 
 مدى أي فإلى وجوابه، الشرط فعل، أداة :ثالثة -معلومكما هو  - الشرطية الجملة عناصر نإ  

                                       ؟العناصر هذه أحد حذف النحاة أجاز
 أداة حذف يجوز ال« :تحذف ال الشرط أداة أن النحاة عند المشهور : الشرط أداة حذف -9-1

" إن" حذف بعضهم زوجو الجوازم، من غيرها حذف يجوز ال كما" نإ" كانت ولو الشرط،

                                                                                                                                                       
  .84، ص3ج ،سيبويه، الكتاب -  1
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 زجو من إلى هذا هنص في ريش لم السيوطي أن غير 1»بذلك إشعارا الفاء وتدخل الفعل، فيرتفع
  .الشرط أداة حذف

 جوابه حذف من شيوعا أقّلالشرط  فعل ذفـح أن على النحاة أجمع :الشرط فعل حذف-9-2
 تهالقو وذلك وحدها" إن" مع إالّ لة،مالعا الشرط حروف مع شيء من الفعل حذف يجوز وال «

  : اآلتية الحالت إحدى في الشرط فعل حذف ويكون .2» لشرطا حروف أصل هاوأنّ
        تعد وإال أي عاقبتك، وإالّ عد: مثل النافية" ال" ـبالمقترنة  "إن"  بعد الشرط  فعل يقع أن -    

    :األحوص قول ومنه .عاقبتك
  .الحسام كمفرقَ يعُل وإالّ       بكفء لها فلستَ هاقْفطلّ                 

  . الحسام كمفرقَ يعُل هاقْتطلّ وإالّ ،أي       
          تفدلّ أركانها استوفت شرطية جملة على معطوفة الحذف اشتملت التي الجملة تكون أن -
     وإالّ ،أي "بها استمتع وإال صاحبها جاء فإن " :وسلم عليه اهللا صلى هلوقك .المحذوف على 
       الجملة في الواقع الشرط فعُل المحذوف الشرط لـفع ىعل دّل وإنما بها، عـاستمتف يجئ       

  .اعليه فطعتي ال األولى       
     كنت إن: أي ماشيا، وإن باـراك إن مسرعا مر :مثل شرط فعل وقعت إذا" كان" حذف -

  :السلولي اممه ابن قول ومنه: ماشيا كنت وإن راكبا   
             وأحضالشهود عليه عذري، تر       إن تاركا وإن لي راعاذ                                                    

   لألخذ اـتارك كان وإن لي عاذرا مـالحاك كان إن الشهود عليه عذري تُأحضر: التقدير      
   :الذبياني النابغة قول أيضا ومنه بعذري      
              حدتْب لَعي طُبون هاكلِّ ةَنّض        مفيه ظالما إن مظلوما وإن  

   :معا الشرط وفعل الشرط أداة حذف - 9-3
. كأكرم نيرمـتك نإف نيكرمَأ ،أي "كأكرم نيمكرَِأ" يقال األمر، :طلبية جملة بعد معا ويحذفان
 أال "، منيالتّ. ؟كأزر كبيتُ أين و ،"كأحدثْ تأتينيأ" االستفهام، ".لك خيرا نـيك تفعل ال"النّهي،

ماء عندنا تنزل أال" ،ضالعر. هأشرب لهوق شواهد حذف أداة الشرط وفعلها ومن ."خيرا تصب 
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 جواب :في هذه اآلية " إذاً" .91 املؤمنون ﴾ِإلَه بِما خَلَقَ ِإذاً لَّذَهب كُلُّ وما كَان معه من ِإلَه﴿ :تعالى
   .خلق بما إله ّلك ذهبل اإذً ةأله معه كانت لو أي ،1مضمر لكالم

 ضاتعر الشرطية الجملة عناصر أكثر وـه الشرط جواب:  الشرط جواب حذف - 4 -9
:                                                                                                        وهي الحذف، معهاز يجو حاالت اةحالن دحد ولقد للحذف،

 هبوييس سأل ،27امعألنا ﴾ولَو تَرى ِإذْ وقفُواْ علَى النَّارِ ﴿ :تعالى قال :الجواب ىمعن رفع إذا - 
 هذا مثل في تترك قد العرب إن « :فقال اآلية هذه مثل في الجواب حذف عن ليلخال شيخه

 يحذف الشرط فجواب 2»الكالم هذا وضع شيء ألي رخبالم ملوع كالمهم، في الجواب برالخ
 يجوز ال« المبرد يقول ،ذكره إلى يحتاج ال معروفا الجواب كان أو عليه، يدّل دليل وجود حالة

   3»حال مشاهدة وأ خبرٍ ممتقد نم عليه يدّل بما معلوما المحذوف يكون حتي الحذف
 ا؟مدره أتعطيني: مثل في استفهام جواب الشرطية الجملة وقعت اذإ :االستفهام جوابفي  -

 "درهما أتعطيني" :متقدالم أن هذا ومعنى. "درهما كأعط زيد جاء إن" ،أي ."زيد جاء إن": تقول
  .مالمتقد همسد سد محذوف جزاءال جواب ماوإنّ الجزاء جواب هو ليس

 جواب اأم الجواب،ب ه يستقّلفإنّ الشرطية العبارة على القسم مدتق إذا :وشرط قسم توالى إذا -
  .مقسوال شرطال اجتماع في نهيـيتب تم كما محذوف، فهو الشرط

من كَان يرجو ِلقَاء اللَّه فَِإن ﴿ :تعالى قوله مثل في وذلك : رطالشّ عن باسبم الجواب يكن لم إذا
لَآت َل اللَّهاهللا لوأج « :هاشم ابن ولـيق . 5 العنكبوت ﴾َأج جِ آتو د الرجاء أم لم ـسواء

 للجزاء بامسب يكن لم الشرط أن أي4 »فليبادر بالعمل فإن أجل اهللا آلت: وإنما األصل يوجد،
  .     "فليبادر" هو محذوف لجزاء بامسب كان ماوإنّ المذكور

 ركنين ليطال الشرطية الجملة ناصرع حذفُ يمتد قد :معا الجواب و الشرط حذف -9-5   
 على لةًدا وحدها ىتبق التي" إن" الشرط أداة مع وذلك. معا وجوابه الشرط فعل: منها أساسين

  :رؤبة بن العجاج: قول ذلك ومن المحذوف
  .          إنو :قالت مادعم فقيرا كان       وإن سلمى يا: العم بناتُ قالت           

                                                                                                                                                       
  ، 2د ت، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ج : القاهرة ،محمد على النجار وآخرين: تح ،الفراء، معاني القرآن - 1

  .241ص     
  .103ص  ،3ج ،الكتاب ،سيبويه – 2
  .81ص  ،2ج  ،المقتضب ،المبرد -  3
  .722 ، ص2 ، جمغني اللبيب، ابن هشام  -  4
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 لةدالل معلوم لمحذوفاف ؛غهيسو ما ملتقد الحذف إلى دعم ماوإنّ ه،تـيضر كذلك كان وإن: أي
  :   عليه السابقة األبيات

                                                                          الحزن نييينس و جلدي يغسل        نمال يبع لي ليت :مىيلَس قالت           
  نـوم منه هاُؤقضا ورةٌـسمي        نـثم عندي لها إن ما حاجةًو           

  :الشرطية الجملة عناصر ترتيب -10
   سبق، مما لنا نتبي و ثالثة، الشرطي التركيب عناصر أن يبهاكتر في العناصر هذه أن نتبي 
 األهم وكان .الشرطية ملةجلل األساسية طاألنما صورة في مختلفة نحوية عناصر من تشكلت قد
 عنصر أي عن تستغني ال هاأنّ مفاده عليه تقوم ومبدأ أساسا الشرطية ةلللجم أن ،هكلّ ذلك في
 موضوع استوقفهم النحاة أن غير .الشرط على الداللة فقدهاي ،حدث إن ذلك، ألن .عناصرها من

 تقديم يجوز هل: ةجموشغلتهم مسائل  ،ترتيبهامن حيث  الشرطية، الجملة بعناصر قيتعلّ آخر
 دـأح تقديم يجوز ال ثم ومن الصدارة األخيرة ذهـله أن أم ؟األداة على رطالشّ جواب

  عليها؟ معموالتها
 الشرط أداة على الشرط جواب تقديم مسألة إن :األداة على الشرط جواب تقديم - 10-1  

 هو البصريين عند الشائعو هم،أنفس البصرة اةحن نيوب ،والكوفة البصرة ة بينالفيخ مسألة
                                                                                                                يقول ،معموالتها من أي أو داةاأل تقديم جواز وعدم الشرطي يبركللت األداة صدارة

 هتجزم حتى األفعال في الجزاء حروف من شيءأو  "إن" تعمل أن الكالم في حوقب « :يهويبس
 لها البد العاملة الشرط أدوات أن ،هذا من فهمي 1»قبله بما ينجزم جواب لها يكون ال ثم اللفظ في
 أو" إن" تعمل لم إذا اأم. مجزوما مضارعا بجوابه ىتؤي أن وجب لاألو جزمت فإذا: فعلين من

 رطالشّ فعل كان إذا ةخاص لكذ ويكون ،عليها الجواب تقديم يجوز هفإنّ الشرط أدوات من غيرها
 جوابا عدي ال البصريين عند الشرط أداة على مالمتقد أن يرغ ."نيـتأتي إن آتيك" :نحو ماضيا،
 أن جاز الجزاء حروف بعد ماضيا الفعل كان إذا « المحذوف الجزء على داّل هو ماوإنّ للجزاء

 كذلكـف الجزاء، موضع وـه ماوإنّ شيئا، هفظـل يـف تعمل ال" إن" ألن الجواب، مدـيتق
 كالم هو إنما )نيكرمت إن كأكرم(: مثل في  مالمتقد الكالم أن أي 2»الجزاء مسد يسد جوابه
 على رطالشّ جواب متقد جواز إلى فذهبوا 3الكوفيون اأم. المحذوف الجواب على يدّل مستقّل
    .، وليس داال عليه فحسبنفسهالجواب  هو مالمتقد وأن األداة،

                                                                                                                                                       
  .66 ص، 3، ج  الكتاب يبويه،س – 1
  .68، ص2 ج، المقتضب ،المبرد -  2
   .245، ص2ج األعظمي، مطبعة ،1973: ، بغداديعبد الحسين الفتل: تح ،النحوابن السراج، أصول  -  3
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  : الشرط أداة على الشرط جواب معمول تقديم -2- 10
   ليبلغ األداة، على الشرط جواب تقديم جواز موضوع من ينتالمدرس نحاة بين االختالف امتد 

 جوابه أو الشرط فعل معمول تقديم إمكانية حاةالنّ فتطارح به، وطيدة عالقة ذا آخر موضوعا
 نجد أن طبيعيا كان " األداة على الشرط جواب تقديم" :هبسابق مرتبطا الموضوع كان اولم عليه،
 المتقدم االسم نصبي أن ةتّالب يجوز ال هأنّ إال البصريون ذهب إذْ :كليهما في واحدا النحاة موقف
 ال اومم « )أكرم زيدا تكرم إن عمرا( :يجوز فال .بجوابه الو الشرط بفعل ال الشرط أداة على
قبحه  مع الهاء طرحت نإ كذلك؟ هتضرب هتر إن اهللا أعبد:" قولك رفعا إال االستفهام في يكون
 على سبيل" تضرب"لـ ليس أي 1»االسم على سبيل رخآلل فليس ،تضرب تر إن اهللا أعبد: فقلت
 فيكون مرفوعا الشرط أداة على مقدتالم االسم يكون أن وجب ثم ومن. فينصبه" اهللا عبد"  االسم
                                                                                                               .                          ةمستقلّ االسمية الجملة تكون بهذا و مبتدأ،

 أن الكسائي يجيز"  أضرب تضرب إن زيد: "جملة ففي ،مذهبهم يذهبون ال الكوفيين لكن و   
 يفهم و ،الثاني بالفعل منصوبا يكون أن 2الفراءو هو وأجاز لاألو بالفعل منصوبا) زيد( يكون

 كان وإذا. الشرط أداة على ميتقد أن يمكن الشرط جواب شأن شأنه الشرط ولعمم أن هذا، من
 تضاربت  آراءهم فإن الشرط، أداة على المعمول متقد موضوع في رأي على استقر فريق كّل

فذهب " جاء زيد إن" :نحو على الشرط، وفعَل األداةَ الشرط معمول طتوس شأن في أيضا
البصريون إلى أن :» 3»بتداءإنما ارتفع باال ،"زيد يأتك يكن كذا إن" :قولهم في الشعر واعلم أن 

 اأم. المذكور الفعل رهيفس مضمر لفعل فاعل هو إنما أداةً تال الذي المرفوع فاالسم إذن
 ميتقد أن عندهم فيجوز م،رأيه بنقيض يقولون بل هذا الرأي، ريغ نورفي الكوفيونهم نظراؤ
:                                                                                                                            الشاعر قول عندهم والشاهد الفعل، على الجزاء معمول

                                                    عيزاجفَ ذلك فعند تُكْلَه إذاف      تهأهلكْ اسفِنْْم إن يزعجت  ال            
  :  الشرطية الجملة توسيع - 11
 ترتيبها على ويطرأ ناصرها،ع بعض الذي يطال لحذفل تتعرض الشرطية الجملة كانت لئن   

إلى تتعرض قد ذلك مقابل في هافإنّ ،وتأخير تقديم الجمل بعض بإقحام ذلك ويكون عة،التوس 

                                                                                                                                                       
  .132، ص1ج ،لكتابسيبويه، ا -  1
2  - 422، ص 1معاني القرآن، ج، اءالفر.  
  .113، ص3ج، لكتابسيبويه، ا  -  3
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 أطلقما  ذلك: الجواب األساسية الشرطيةَ العبارةَ تنازع شرطية عبارة إضافة أو ،االعتراضية
                             .مختلفة أشكاال التوسيع هذا ويأخذ )الشرطية الجملةتوسيع ( مصطلح النحاة عليه

: نحو على آخر، فعل يليه قد الشرط فعل أن إلى النحاة هتنب: والبدل بالحال التوسيع-  11-1  
 قولذلك  مـنو حاال كان إن وعاـمرف يكون الفعل أن هبوييس يرى و "كأعط تسألني تأتني إن"
                                                                                                                             :طيئةحال
   1دـموق خير ندهاع نار خير دتجِ       ناره وءض إلى تعشو هتأت متى         

       . فعل مضارع مرفوع ألنّه حال) تعشو(          
 من بدال وهعد مجزوما الشرط بعد الفعل فيها ورد شواهد هسبوي أمثال من النحاة صادفت ولما
                                                                                         :                                                                       الشاعر  قول ذلك ومن الشرط فعل
                      تأججا ونارا الزج باطَح جدتَ          ناارِيد في بنا تلملم انتأت متى «        

 اإلتيان ريفس أن فأراد ."اهللا عبد" برجل ترمر: األسماء من ونظيره لاألو الفعل من بدٌل "تلملم"
 في ،مستعصيا والحال البدل بين زيالتمي كان اولم 2» اآلخر سماالب ُلاألو االسم رسفُ كما باإللمام

 إذْ والحال، البدل :األمرين بين زتمي أخرى تفاصيَلعن  آخرون نحاةٌ حثب المذكور، الشاهد مثل
 3مالك ابن فوضع. لملمام ناتأت متى أي حال،"  تلملم" نأ السابق للشاهد القارئ لوأيت أن يمكن

  : وهي حال، فهو وإالّ ،بدل فالفعل رتتوفّ إذا، امبينه زتمي اشروط
.                                                                                                            حذفه يجوز أن - 1            
.                                                                                        صفة يكون ال أن -2            
.                                                                  ىمعنً الشرط فعَل يوافق أن -3            

 عناصرها بعض على العطف نتيجة ةالشرطي الجملة عتتوس قد :بالعطف التوسيع - 2 - 11
  :                                     على اإم العطف ويكون

                                                                       ؛الشرط فعل  -           
   . الشرط جواب فعل -            

 بـالواو  معطـوف  مضارع فعل رط،الشّ فعل بعد وقع إذا : الشرط فعل على       العطف: أ 
 لـيس  في مثل هذا التركيب،) فعل الشرط( الشرطجملة ف .الشرط فعل ىعطفا عل الجزم فالوجه

                                                                                                                                                       
  .308، ص2ج ، شرح ابن عقيل،ابن عقيل -  1
  .86، ص 3، جلكتابسيبويه، ا -  2
  .239 صتسهيل، ابن مالك، ال -  3
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اشـتركا  و، داللة على الشرط بالعطفال في ااشترك فعلين من ماوإنّ واحد فعل من نامكو من ثم
ـ ي الحـروف  هذه ألن وذلك « الجزم وهي بيةاعراإل القرينة في أيضا  الفعـل ( اآلخـر  ركنش

 المعطوف أن على النحاة وأجمع 1»نـههأشب وما) أو( كذلك و لاألو فيه دخل فيما )المعطوف
ـ  أن يمكـن  هأنّ غير مرفوعا، يكون أن يجوز وال امجزوم يكون  منصـوبا  بـالمعطوف  ىتؤي

  :وسألته عن قول زهير «:"نأ"بإضمار
ِلقزى األرضِ يتَوسثْبِتَها في مطْمِئنَّةً         فَيم لَهْرِج مقَدال ي نمو  

ـَها(2»د النصب في هذا جي: فقال فعل مضارع معطوف على فعل الشرط ورد منصـوبا  : )يثبت
. منصـوبا  بعـدها الفعـل   يكون فال"  مثُ " بعد رضمت ال" نأ" أن إلى هسيبوي هونب ".أن"بإضمار

 اوهذ عليها مضارع فعل بعطف هاتوسيع يتم) الشرط فعل( ةالشرطي العبارة أن سبق امم صنخلُ
 .                                                         حلتين على يكون األخير

 .                                                    الشرط فعل لىع عطفا امجزوم  -              

  ".                                  ف" ،"و" بعد" أن"  بإضمار منصوبا  -              
 يءج ثم الثالثة أركانها واستوفت الشرطية الجملة تتم إذا:  الشرط جواب فعل على العطف) ب

 ثالثـة  المضـارع  هذا في يجوز هفإنّ ،الفاء أو بالواو نمقتر  مضارع فعلب الشرط جواب بعد
:                                                                                                       اإلعراب من أوجه

.                                                                              كأكرم و كب أرحب نيتزر إن:  الشرط فعل على اعطف الجزم - 1        
  .كأكرم و بك أرحب نيتزر إن: االستئناف على الرفع - 2        
  نصبن أ هسيبوي يرى و ك،أكرم و بك أرحب نيتزر إن:  مضمرةً" أن"بـ النصب -3        

  . .ضعيف  الشرط جواب على المعطوف مضارعال الفعل             
 الرابطة بالفاء مقترنا الشرط جواب ورد ذاإ :بالفاء قترنالم الشرط جواب على العطف) ج     
    :ناحالت فله ،بالفاء المقترن الجواب على معطوف مضارع بفعل توسعته توتم فعله وبين بينه
 دواْ الصدقَات فَنعما هي وِإن تُخْفُوها وتُْؤتُوهاـبِإن تُ﴿: عالىت كقوله الرفع، وهي دةجي حالة -  

اء فَهكَفِّـالْفُقَريو لُّكُم رخَي ـوَئاتين سنكُم مع ـروهو الجزاء وجه هنا عـرفالو .271 البقرة ﴾كُم 

                                                                                                                                                       
  .88، ص3ج، لكتابسيبويه، ا  - 1
  .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه -   2
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ـ  الفعل ىفجر الجزاء غير في مجراه جرى الفاء بعد الذي الكالم ألن ،1الجيد   كـان  كمـا  اهن
                                        .الجزاء غير في ييجر

 أن غيـر  )سالنـا  رضا فأجره على اهللا وينْل يجتهدمن (: كأن تقول الجزم،وهي  ثانية حالة -
 مجيء جواز إلى النحاة ذهب كما العرب كالم في رادهطّال نظرا الرفع يلضتف إلى ذهبوا حاةالنّ

                                                                                                                       .ماضياوأ امضارع الشرط جواب فعل وقوعز اجو اعتبارب ماضيا المعطوف
 وهذه ،ىخرأ شرطية بعبارة هانفس الشرطية لةمالج عوستُ: الشرطية بالعبارة التوسيع -3- 11
.                                                                                                       عطف بدون تأتي قد كما األولى، الشرطية الجملة على معطوفة تأتي قد خيرةاأل
باعتماد يكون  أخرى على شرطية عبارة وعطف :ىخرأ على شرطية عبارة عطف -أ   

  :" وأ"، "فـ"، " و" :حروف العطف
 نحو والمشاركة، الجمع تفيد الواو ألن معا لهما فالجواب الواو، بعطف شرطان توالى إذا - 

   .36 حممد.﴾وِإن تُْؤمنُوا وتَتَّقُوا يْؤتكُم ُأجوركُم ولَا يسَألْكُم َأموالَكُم ﴿: تعالى قوله
 التخيير تفيد "أو" ألن ذلك ألحدهما، فالجواب" أو" العطف أداة وكانت شرطان توالى إذا - 

  .المذكور عليه يدّل محذوف الثاني وجواب
 دخلت وما، للثاني فالجواب جئتك، إلي تَأحسنْ نإف جئتني إن:  مثل بالفاء، العطف كان وإذا -

  .لألول جواب فهو وجوابه الشرط من الفاء عليه
 بعدهما وليس شرطيتان عبارتان النحوي ركيبالت في تتوالى قد :شرطيتين عبارتين توالي:  ب

 أم األولى الشرطية للعبارة جواب أهو األخير، هذا حول حاةالنّ اختلفقد و واحد، جواب غير
  :للثانية
 لداللة محذوف الثاني الشرط وجواب ل،األو للشرط الجواب أن حاةالنّ جمهور يرى - 1    

  : شاعرال قول نحو على: عليه وجوابه لاألو الشرط
         ستَتَ إننابِ يثواغ ذْتُ إنعامنّ        دواجِتَ وار معَلاق زانها عز 2 كرم   

 كان ثم ومن مذعورين، بنا تستغيثوا إن: أي حال، الثانية الشرط جملة أن يرى من ومنهم
  .مللمتقد الجواب

 مثل في أن 3أصحابه يرى إذ ل،األو المذهب أصحاب إليه ذهب ما غير يرى مذهب - 2   
  الثانية ةالشرطي العبارة تكون أن على للثاني، الجواب يكون الشرطي التركيب من الحاالت هذه

                                                                                                                                                       
  .90، ص3ج ،لكتابسيبويه، ا: ينظر  -  1
  .546، ص2ج ،دار المعرفة ،د ت: لبنان. 1ط السيوطي، همع الهوامع – 2
  .395 ص ، 2جدت، دار الكتب العلمية، : بيروت في النحو، شرح الكافية االسترابادي، الرضي –  3



 51

  .المتقدمة الشرطية للعبارة جوابا -هما كال -وجوابها
 هـذا  من وأحسن«: يقول فيه، قوفّ هأنّ نرى مذهبا المسألة، هذه في الجوزية، قيم ابن ويذهب  
 جواب فهو... واحد، وتعليق واحد شرط هو بل ؛جوابين يستدعيان بشرطين الكالم يسل يقال أن

 جعلـت  طـالق،  فأنت هرأيت إن زيدا كلمت إن: قلت إذا كأنّ وإيضاحه االعتبار، بهذا معا لهما
 فأنت إليه ناظرةً كلمته إن: قال وكأنه مطلق كالم ىعل ال بالرؤية دمقي كالم على زاءج الطالق

   .منفصلتين جملتين وليسواحدة  شرطية جملة بمثابة الشرطين أن هذا، من يفهم  1» قطال
  :  بالمعترضات لتوسيعا -11-4
ـ  رطية،الشّ الجملة بها عوستُ التي السابقة حويةالنّ العناصر إلى باإلضافة    األخيـرة  هـذه  نإف

التي المعترضات من بجملة أيضا عتتوس وجوابـه  الشـرط  فعل: ينالشرطيت العبارتين طتتوس .
  :يلي ما 2 حاةالنّ رذكَ المعترضات هذه ومن

رب فَلَا تَجعلْني  قُل رب ِإما تُرِينِّي ما يوعدون: "  وجل عز قوله ومنه: داءبالنّ االعتراض - أ 
 ينمِ الظَّاِلمي الْقَوالشرطية فالجملة.  94و 93  املؤمنون "ف :رِتُ اإمياُُ.  يوعدون ما نبينها ضرِتُع 

  . محذوفة نداء ألداة منادى هو و"  رب" بنداء " تجعلني فال"  جوابها وبين
  :  باآلتي ضيالر لذلك لومثّ

  ) آتك - يازيد - تأتني إن(

  :  ـب الرضي له لومثّ: بالقسم االعتراض- ب 
   )آتك – واهللا - نيتأت إن(

     )كآت - لك اهللا غفر - نيتأت إن(: قائل وَليق كأن  :بالدعاء االعتراض  -ج

  )كمرأك -فخر وال - نيتأت إن(: قالي كأن:  االسمية بالجملة االعتراض  - د
 هـذه و الشـرطية،  الجملةَ عتوس أن شأنها من التي النحوية، العناصر من جملة ،إذن هذه     
لجملـة ا مـن  األخـرى  األنواع -معلوم هو كما -تلحق الشرطيةَ الجملة تتخلل التي عاتالموس 

 التركيـب  حيث من اآلخرين النوعين الشرطية الجملةُبذلك  فتضارع والفعلية، االسمية: العربية
  . فيه ترد يذال والسياق

  
                                                                                                                                                       

  .247 ، ص3 ج ، دار الخير،1994: دمشق. ، دطبدائع الفوائد ،ابن قيم الجوزية  –  1
  .56، ص2ج، الرضي، شرح الكافية: ينظر -  2
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  : النظريفصـل ال خـالصـة   
   أن دراسة النظرية للجملة الشرطيةال ههذ لدى ختام بنا نيحس هننو التي القضايا بأهم 
   :توقفتنااس
 كان له مالزمة قضايا من به تعلق وما الشرط أن هو األنظار، إليه لفتن أن يمكن ما أهم لعل   

 تنازعه لم بأبواب صخُ إذ وحديثهم، قديمهم: العرب حاةالنّ بلق من ةمتأني مستفيضة دراسة محّل
 نحوية لقضايا حاةلنّا قتطر خضم يف تناولته مسائل له ردتفْوُأ أخرى، نحوية قضايا فيها
ـّ   .ىشت

 جدير وقضايا مسائل من به تعلق بما الشرطي التركيب أن هو أيضا، إليه اإلشارة تجدر ومما  
 في الخصوصية من لها بذاتها قائمة كجملة )الشرطية الجملة(: وهو خاصا تصنيفا فيصنّ أن

  .الفعلية ةالجمل: أخرى جملة إلى هامضن أن لنا يتيح ال ما اللةوالد التركيب
 تخص التي القضايا في أبرز بصفة كان هلعلّ الشرط، قضايا حول حاةالنّ اختالف أن كما

 الحاالت حول واختلفوا والجزاء، الشرط فعلي في الجزم عامل في اختلفوا إذْ النحوي، عمالإلا
 أن إلى همرد وذلك مجزوما، معطوفات من لحقهما وما جوابه أو الشرط فعل فيها يكون التي
  .الجزم وحروف وأدوات الجزم قضايا في الشرط تناولوا القدامى حاةالنّ
  إلى صنافخلُ رطيةالشّ الجملة بنيةِل ركيبيةالتّ احيةالنّ من اأم عنه تتفرع أساسا نمطا ثمة أن 

 )فاعل+  مجزوم مضارع+  فاعل+  مجزوم مضارع+  إن( :هو النمط وهذا أخرى، أنماط
 ينوب ما أو بالفاء اقترن إذا إال شرطيا التركيب يكون أن معها يصلح ال اأنماط حاةالنّ وذكر
  .روابط من عنها
 فيه الحديثَ سنبسط الشرطي ركيبللتّ وصور أنماط من عنه يتفرع وما األساسي النمط وهذا    

 نحاول الم وذلك النظري، فصلال هذا انسيلي  نالذي ينالتطبيقي فصلينال في تفصيل أكثر بشكل
 مدونة خالل من السالم، عليه المصطفى أحاديث في الواردة الشرطية األنماط أهم ستقراءا

 الشرط من آخر نوع إلى البحث هذا في ضنتعر لم ناأنّ إلىفي الختام،  نشير .البخاري صحيح
 تفعل ال" النهي أو. آتك ائتي: وجوابه األمرك األداة من خاليا يأتي الذي لبيالطّ التركيب وهو

   .وإنّما سيعنى هذا البحث بالجملة الشرطية ذات األداة"...خيرا كني



  
  ثانيالـفصل ال

  :األنـماط الشّرطيـة لألدوات الجازمة
1- إن  

 من -2

  لما  -3

 ما  -4

 أي  -5

 أينما -6

 حيثما -7

   مهما -8
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  :مدخـــــل  

   أظري إلى قضايا ومسائل تتعلق بالشرط والنّ فصلقنا في التطرحاة النّ حكامه، وأشرنا إلى أن
ـ  العامل، االسمية وا: ةرط باعتماد اعتبارات عدصنّفوا أدوات الشّ طة الحرفية والظرفيـة، البس

ة كل أداة علـى الشـرط   ينا في تصنيفها معيارا يأخذ بعين االعتبار مدى دالل، وتبنّ..بيركتوال
رط بأصالة فسميت أدوات أخرى لم تدّل على الشّولح عليها باألدوات األصلية، طُصواُ ،بأصالة
أو األدوات غير األصلية محولةً أدوات.   

ف هـذه األدوات  فآثرنا أن نصـنّ  أما في الجزء التطبيقي الذي ارتأينا أن يكون في فصلين،   
جعلهـا  يهو الـذي  ورطية تصنيف لألدوات الشّ أشهرثم اعتمدنا ، ومن ها النحويباعتبار عمل

              .األدوات الشرطية غير الجازمةو ،األدوات الشرطية الجازمة :اثنين هما قسمين
،أي،  ما، منإن، : رطية الجازمةالفصل األول باألدوات الشّهذا  ضوء هذا التقسيم اختصوفي 
إذا، لو، لوال،  :ضطلع باألدوات الشرطية غير الجازمةيف مواليال ا الفصلأم .وأينما مهما، حيثما

  .أما، كلما
التطبيقي أن نعرض أهم األنماط الشرطية التي سيطّرد ذكرها  فصلكما بدا لنا في مقدمة هذا ال  

 دحـد  األخيرين هذين أن جزاءالو  الشرط أحوال: وبالتحديد النظري فصلال في آنفا أشرنا فلقد
 علـى  فيكونـان  فعليتين جملتين والجزاء رطالشّ كان إذا«: عليها يأتيان أحوال أربع حاةالن لهما

  : 1»أنحاء أربعة
  تعالى قوله ومنه جزم، محّل في ماضيين يكونا أن: لاألو: ﴿ ـكُمِلَأنفُس نتُمسَأح نتُمسَأح ِإن  ِإنو

  7اإلسراء ﴾َأسْأتُم فَلَها 
وِإن تُبدواْ ما في َأنفُسكُم َأو تُخْفُوه يحاسبكُم بِه  ﴿: تعالى قوله ومنه ن،مضارعي ايكون أن: الثاني
 284 البقرة .﴾اللّه  

من كَان يرِيد الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَها نُوفِّ ِإلَيهِم  ﴿ :مضارعا والثاني ماضيا لاألو يكون أن: الثالث
ها ويهف مالَهمَأعونخَسبا الَ ييهف 15 هود ﴾م  .  

  : أبي زيد الطائي قول ومنه قليل وهو ماضيا، الثاني و مضارعا، لاألو يكون أن:  الرابع
             من يكبِ نيدّّسقهحلْ بين جاكالشّ    ****   منه كنتُ ئي رِوالو2يد  

                                                                                                                                                      
  . 312 ،2ج ،سابق مرجع ،عقيل ابن شرح ،عقيل ابن -  1
  .سه، ص نفسهاالمرجع نف -  2
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 أخـرى  أنماطا ثمة نإف ،عقيلذكرها ابن  التي األربعة األساسية األنماط ذهـه إلى باإلضافة  
 وهـي  ساسـية، األ راكيبمن قبيل التّ وهايعد لم حاةالنّ أن غير الشرطية، التراكيب في وردت

الشرط عندهم  ه ال يصلح أن يكون شرطا ألنألنّ بالفاء رناتمق الجواب فيها يأتي التي التراكيب
 شـرط واقتضـائها  ال على لداللتها شرطية تبقى هذه األنماط ا أنإلّ ؛ب من فعلينيجب أن يتركّ

  .بالفاء هااقترانَ النحاةفيها  واشترط ،جوابال
ـ  الكالم بأفضلية قال سيبويه نإف الفصاحة، حيث من الشرطية األنماط هذه ترتيب أما     ذيـال

 الكالم نـفأحس "تفعْل إن": قلت إذاـف « والمعنى اللفظ يقَفـتَّم والجزاء الشرط فعل فيه يكون
: تقـول  أن الكالم فأحسن "تَفعلْ إن" :تقل وإذا الفعل، في نظيره هألنّ "فعْلأ: "الجواب يكون أن
ـ  ،باإلضافة إلى سيبويه الذي اعتبر التركيب السابق هو األجود ،1»مثله هنّأل "تًُفعلْ"  نحـاة  نإف

 ةـصاحفال ثحي نـم األداة ذات ةـالشرطي الجملة ألنماط بـترتي عـوض إلى عمدوا آخرين
  : اآلتي النحو على وهو الشيوع،و
 مـن : الكـالم  وجه « :المبرد يقول: مضارع الجواب فعل+ مضارع الشرط فعل+  األداة - 1
نييأت ذلك 2»هآت الجزم: وهما للشرط خاصيتين يضمن مطالنّ هذا ألن إذْ االستقبال على اللةوالد 
 وبهـذا  3»بالمسـتقبل  إالّ يكون ال الجزاء ألن لالمستقب الفعل من تخلو" إن:"تكون أن يجوز ال«

  .كأكرم نيتأت إن :مجزومين نالفعال يكون
 أن في القول فصلوا قد حاةالنّ كان إذا: ماض الجواب لـفع+  ماض الشرط فعل+  األداة - 2 

 ال اللفظ في ماضيان فهما ماضيين كان إذا رطالشّ فعلي أن يرون همفإنّ الستقبال،ل يكون الشرط
 فـي  والجزاء الشرط ففعال 4»المستقبل معنى في الماضي من بعدها ما عـيق إنما« المعنى في
 إنمـا  ،144 عمران آل ﴾قائما أو قاعدا أو لجنبه دعانا الضر اإلنسان مس وإذا﴿: تعالى قوله مثل
 رطش أفعاَل كانت إذا جزم محل في فهي ولهذا. المعنى في مضارعة اللفظ في ماضية أفعال هي

 ألن لة،المسـتقبِ  معنـى  على الجزاء في الماضية األفعال تقع أن يجوز وقد «: جازمة ألدوات
 5.»اإلعراب فيها نـيتبي لم نإو مجزومة مواضعها فتكون يقع، لم فعل على إالّ يقع ال الشرط

  .أي أن األفعال الماضية الواقعة شرطا أو جزاء تكون في محل جزم

                                                                                                                                                      
  .91ص،  3ج ،سابق مرجع ،الكتاب ، سبويه -  1
   .60 ، 2ج ،سابق مرجع ،ضبالمقت ،المبرد -  2

  . 199ص ،2ج ،النحوفي  صولاأل ، سراج ابن -  3 
  .199ص ،2ج ،المرجع نفسه – 4
  .50ص،  2ج سابق مرجع ،المقتضب ،المبرد -  5



 56

 من فصاحة أقّل النحاة هعد التركيب هذا: مضارع الجواب فعل+ ماض الشرط فعل+  األداة -3
ـ فع إن": قلت نإف «: ضعفه على زهجو من منهم أن غير السابقين، النمطين  كـان  "أفعـلْ  تَلْ
 واآلخـر  ماضيا اأحدهم كون حيث من ،اللفظ في اختلفا إن نيالفعل نيهذ ألن ذلك 1» مستجازا
  .                              االستقبال على بداللتهما المعنى في قانفمتّ همافأنّ ،مضارعا

 نادر أنه على النحاة أجمع نمط وهو: ماض الجواب فعل+  مضارع الشرط فعل+  األداة -4 
 يخـتص  مجيئـه  أن إلـى  حاةالنّ جمهور وذهب"  تَفعلْ مع أفعْل" فضع ويهيبفس الستعمال،ا

  .2 الكم وابن الفراء زهوجو الشعرية، بالضرورة
  : شرط جواب+ ربط أداة:  الشرط فعل+ األداة – 5
وجهـين   قتـرح ي ،إذن فسيبويه3  »والفاءأ بالفعل إال الجزاء جواب يكون ال« : سيبويه ولقي  

ـ  ،الأو لـالفع وإنما ييرخالت ذلك نـم يقصد ال أنه غير. الفاء أو الفعل: الشرط لجواب اـأم 
 .81الزخرف ﴾قُْل ِإن كَان ِللرحمنِ ولَد فََأنَا َأوُل الْعابِدين ﴿ :تعالى قوله ومنه ثانية، فإمكانية الفاء

 طرفـي  بـين  تـربط  ألنها الربط وفاء ،الشرط بجواب القترانها الجواب فاء الفاء هذه ىسموتُ
 كالربط "اإذ"ـ ب بطالر أن يرون همف "إذا" الربط بـ الفاء، إلى النحاة وأضاف .الشرطي التركيب

  بناء على متطلبات مقتضى الحال  بفعلين اإلتيان إمكانية رذّـعتمد حالة تعي النمط ذاـهو .4بالفاء

 من المستحسنة األنماط آخر في مطالنّ هذا فنّص ذلكـول .5»هعلي داخلة والفاء الفعل فاألصل«
                   .                                                  الشرطية األنماط

 لفظـا  يختلفان أو ى،ومعنً لفظا فقانـيتّ قد فعلين من نتتكو التي نماطاأل هذه إلى باإلضافة    
 أداة أن إلى التنويه يجدر هفإنّ ،ربطُال الشرطية الجملةَ فيها يالزم التي األنماط أو ى،معنً ويتفقان
  .                مباشرة هايلي فعل فالال،أما  باالسم صتاختّ" لوال" الشرط

اللغـة   نـة مدو مـن  العرب اةحالن استنبطها التي الشرطي للتركيب األساسية األنماط ذهـه   
والفصـل   التطبيقـي،  فصلال هذا في البخاري، صحيح مدونة في يهاتقص على سنعمل العربية،

ـ  -الرسول أقوال من البخاري صحيح في تورد أداة كلل ضسنتعر الذي يليه، حيث لى اهللا ص
  .   الشرطية انبنت عليها الجملة التي واألنماط – عليه وسلم

                                                                                                                                                      
  .6ص ،2ج ،سابق مرجع، القرآن معاني ،الفراء -  1
  .المرجع السابق: ينظر -  2
 63ص، 3ج، سابق مرجع، الكتاب، هسيبوي  -  3
  . الفصل النظري: ينظر الربط في الجملة الشرطية -  4
5  - 59ص، 2ج .سابق مرجع ،المقتضب ،دالمبر.  
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األدوات الشرطية بحسب نسبة  بيرتًّ إحصائيا جدوال نعرض أن بنا نيحس هكلّ ذلك وقبل   
:                                             -البخاري صحيح -خالل من ريفالشّ النبوي الحديث في أداة ورود كّل

 ةالرتـب األداة ورودها مرات ددع المئويـة النسبـة

 1 إذا 291       35.14%     

  2    من    214          25.84%        

 3    إن    155          18.71%        

   4    لو    76          09.17%        

        04.71%          39    5    اأم 

 6    ما    19          02.29%        

 7    لما    19          02.29%       

 8   لوال   15         01.81%       

  
 الشرطية،  ومتى امإذْ لوما،: هيو الشريف الحديث في امطلق ترد لم ةشرطي أدوات ةثم و   

.                                                                                                     ومهما أينما حيثما، ما،لّك ،أي: مثل ةبقلّ دواتاأل بعض وردت بينما
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  :رطيةـالش ا، أنماطه''إن''األداة   - 1
  

    حاة في تقسيمها، بين جازمة وغير جازمة، اسمية اختلف النّوعت األدوات الشرطية، لئن تنو
امتازت وتميزت من " إن"األداة الشرطية  نإوظرفية وحرفية، والداللة على الشرط بأصالة؛ ف

  ".إن"ات الشرط الحظوة التي بلغتها األداة من أدو دون األدوات األخرى جميعها، فلم تنل أداةٌ
   أدوات الجزاء، فاألدوات األخرى تتصر ها النحاة بإجماع، أنها أمف لتدّل على لقد عد

ء ولم تفارقه ولم تنزح ات بالجزفإنّها اختص" إن"، ما عدا ...أغراض أخرى كاالستفهام والظرفية
ن . رب واألساليبإلى غيره من األضكما تبيالنحاة ما إن  من خالل الدراسة والبحث أن

ف األدوات كما أن هذه األداة، بخال ".إن" ةتعرضوا لقضية من قضايا الشرط إالّ مثّلوا لها باألداي
  .ذلك بعد األمر والنهي واالستفهام والعرض والتمنيو 1رةمقداألخرى، تعمل ظاهرة و

  ريف، فنقا عن ورودها في الحديث النبوي الشّأمغم ممسمت به مما ا اتّول إن هذه األداة، بالر
ملة الواردة في الحديث سبق ذكره، إالّ أنها جاءت في المرتبة الثانية من األدوات الشرطية العا

الشرطيتين؛ إال أن هذا ال " من"و" إذا"من األداتين  هي في المرتبة الثالثة بعد كّلالشريف، و
من األدوات التي كثر  يما هلّة في الحديث الشريف، وإنّوردت بق" إن"يحيل إال أن األداة 

وفي التراكيب الشرطية خاصة، إذْ لم يقلَّ ورودها عن  ،شيوعها في لغة الحديث الشريف عامة
  .مئة و خمسين مرة

الدراسة  نإا لها في األحاديث النبوية، فعمطل "إن"أما عن األنماط الشرطية التي كانت األداة   
نت وتوصاألنماط التي ذكرها النّبي ها في األحاديث لت إلى أنحاة للتركيب الشرطي وردت جميع

تها ها تراكيب رئيسية، أم األنماط التي قالوا بقلّأنّ ةبوية، سواء األنماط التي قال عنها النحاالنّ
  .عر دون النثروندرتها وجوازها في الشّ

األفصح من )  فعل مضارع + فعل مضارع +إن(وإن كان النحاة يعتبرون التركيب الشرطي    
كان األكثر ) فعل ماض +فعل ماض +إن(التركيب الشرطي  بين األنماط الشرطية؛ إال أن

حاة هذا هذا خروجا عن القاعدة النحوية طالما أجاز النّ شيوعا من غيره من األنماط؛ وال يعد
إن "فإذا قلت  «":  القبيح "الم الك قبيل من صنفوهجعلوه في المرتبة الثانية ولم ييب والترك
 "تَإن فعلْ"في الفعل، وإذا قلت  هألنه نظير: "أفعْل"، فأحسن الكالم أن يكون الجواب "تفعْل

                                                                                                                                                       
.861، ص 2ابن جنّي، الخصائص، مرجع سابق، ج  -1  



 59

    لم يجعل توالي فعلين هيفهم من هذا أن سيبوي 1».فأحسن الكالم أن تقول فعلت ألنه مثله
فعل +  إن(هذا التركيب  كما نشير أيضا، إلى أن مضارعين شرطا في التركيب الشرطي

+ إن (من التركيب الشرطي  2هو التركيب األكثر شيوعا في القرآن الكريم) فعل ماض+ ماض
  ).فعل مضارع+ فعل مضارع 

ي لغة الحديث فاألكثر شيوعا ) فعل ماض+ فعل ماض  + إن( ا كان التركيب الشرطيو لم
ها بالتحليل والتمثيل لتي سنتوالّالشريف، يحسن بنا أن نجعله في صدارة األنماط الشرطية ا

  .لجميع فروعها من خالل مدونة صحيح البخاري
  فعل ماض +فعل ماض+إن : النمط األول

فعلين مضارعين، نظرا لتعرضهم " + إن"حاة التركيب الشرطي المكون من األداة آثر النّ  
ذا النمط لكونه لقضايا التركيب الشرطي في معرض حديثهم عن عامل الجزم، وكان تفضيلهم له

تتجسد من خالله نظرية العامل من جهة، ونظرا لكون الشرط يقع مستقبال؛ أما التركيب 
فيه بلفظ الماضي الواجب  يءج "إن قمتَ قمتُ" «: فعلين ماضيين+ إن : ل منالشرطي المشكّ

وفَى به ال محالة كما أن الماضي واجب ثا تحقيقا لألمر وتثبيتا له، أي أنبت ال هذا وعد م
ا رطي يكون ماضيا لفظا، أمركيب الشّالفعل الماضي في التّ ى هذا الكالم أنومؤد 3 »محالة

مط للداللة على على االستقبال، ويؤتى بالتركيب الشرطي على هذا النّ ه يصبح داالّالمعنى فإنّ
  .قطعية الحدوث

  :رعينوجاء في فردة، مط في الحديث الشريف بصورة مطّولقد ورد هذا النّ  
فعل ماض+ فعل ماض + إن  :لالفرع األول من النمط األو.  

ذلك إلى اهللا إن شاء ـفهو كفارة له وطهور ومن ستره اهللا ف...«:ول الرسول ـمن ذلك ق
   4»ر لهبه، و إن شاء غفَعذّ

  .له شاء غفر به وإنشاء عذّ إن :الحملة الشرطية
  5»كت دعوت اهللا إن يعافيشْئ ة وإنجنّشئت صبرت و لك ال إن: » ومنه أيضا قوله 
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 1:*ترسيمة النمط

  )فعل ماض+ فعل ماض + إن ( جملة شرطية : الحديث  
 
 

                                                     2إس                               1أ د                                     إس    
ف                                                                                          م إليه   م                   م           م اليه             شرط                    

                 
 فاعل  م به  ماض فعل فعل ماض      فاعل                                            

                                                                       
     شْئ                              إن           ت        اهللا    تُ      دعو  

  
  ج شج                              ج ش                            

   
غير أنهما ماضيان . ق ماضيينلقد ورد فعال الشرط والجواب في التركيب الشرطي الساب   

صرفهما للداللة على المستقبل إنما هي األداة  مالمستقبل، وا معنًى، فهما يدالّن على اأم لفظا،
السائلة في الحديث الشريف   إن :عية ثبوت الجواب، أيقط ى، وذلك للداللة كما قلنا آنفا عل"إن"

  .قطعا الجواب إذن حاصٌلو، قطعاً إن شاءت دعا لها الرسول 
   إحالة دخولها على الماضي، ف "إن"عمال األداة إا عن أمتكون  لتي تليهااألفعال الماضية ا ن
  .جزم محّلفي 

قا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد تفر وإن :»  من األحاديث الواردة على هذا النمط قولهو
فقد وج منهما البيعب البي2» ع.  

  "ا فقد وجب البيعقإن تفر:" الجملة الشرطية     
كدا بقد، ولما دخلت قد على الفعل الماضي وجب وجاء جواب الشرط في هذا التركيب ماضيا مؤ

استيقظ  إن :»... لك قولهالشرطية، فجيء بالفاء رابطة وكذ أن يكون الربط بين ركني الجملة
  3».ى انحلّت عقدةصلّ نإأ انحلّت عقدة، فتوض ، فإنذكر اهللا انحلّت عقدةٌٌٌٌٌٌف

                                                                                                                                                       
.  لجملة الشرطية في ضوء نظرية النحو العالميهذه الترسيمات مقتبسه من كتاب مازن الوعر، ا  -1  
.2112: صحيح البخاري، مرجع سابق، الحديث رقم   -2   
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  :ماض مبني للمجهول فعل + فعل ماض + إن :لفرع الثاني من النمط األولا  
عان ـالبي :» لم ترد أحاديث كثيرة على هذا النمط من التركيب الشرطي، ومما ورد، قوله   

بالخيار ما لم يتفرا وكتَـبك لهما في بيعهما، وإن كذنا بورِـّيصدقا وب قا، فإنحقت بركةُما م 
  1»بيعهما
  . بيعهما قت بركةُحكتما مكذبا و و إن...ك لهماورِنا بقا و بيصد إن :الجملة الشرطية    

  :  ألولى، وكانتا على النمط ذاتهوردت في هذا الحديث جملتان شرطيتان عطفت الثانية على ا
  ): فعل ماض مبني للمجهول  + فعل ماض+ أداة(  

    ← كورِإن صدقا ب  
  قتحبا مإن كذَ ←    
  دفصلقبيل توسعة الجملة الشرطية، فقد بينّا في الهذا العطف الواقع بين الجملتين من  ويع 

النظري، أن ع؛ والجملة الشرطية تتوسا تتوسع بممهذا ما ة أخرى، وه عطفُها على جملة شرطي
ا باشتراك الجملتين  ،أو اعتراض الشرط على الشرط )توالي شرطين(حاة اه النّسمالذي يكون إم

لى الجملتان بعطف، كما هو اا تتوجملة بجوابها وهذا لم ّلك في الجواب الواحد، وإما أن تستقّل
  . وارد في الحديث الذي سقناه

ه منه اليوم قبل لْمن عرضه أو شيء، فليتحلَّ حدة ألملظْمن كانت له م : » ومما قاله أيضا،   
كان له عملٌ صالح ُأ أن ال يكون دينار وال درهم، إنله  منه بقدر مظلمته وإن لم تكن ذخ

                   2» ل عليهمذ من سيئات صاحبه فحخحسنات ُأ
  

  : فعـل مضارع+ فعل مضارع + إن  :النمط الثاني 
 هي أم الجزاء فإن هذا النمط من التركيب الشرطي هو أصل األنماط" إن" إذا كانت األداة 

لة على االستقبال وإعمال طية جميعها، ذلك لتمثّله غايات الشرط المتمثلة أساسا في الدالالشر
  .جزما في الفعلين اللذين يليانها " إن"األداة 

  ورد منه جاء على  فقليل مقارنة بالنمط السابق، وما ورود هذا النمط في الحديث الشريفا أم
  :الفروع اآلتية
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     :ارعفعل مض + ارعفعل مض+  إن: مـط الثانيالفــرع األول من النّ 
هذه : فيقول ،حريرٍ رقَةسين، إذا رجٌل يحملك في تُأرِيتك في المنام مر «"شةلعائ" قال الرسول 

امكْك فَأـأترها فإذا هي أنت، فأقولفُش :نيكُ إن 1 » ههذا من عند اهللا  يمض  
  .هذا من عند اهللا يمضه  نيكُ إن : ـة الشرطيــةالجمل    
    يمضِ(فعل مضارع مجزوم + ومفعل مضارع ناقص مجز) نيك( فعل الشرط +  إن.(  

التركيب الشرطي في هذا الحديث كانت له وظيفة نحوية تمثّلت في كون الجملة  أن إلى نشير
كانت في محل  وقعت في صيغة مقول القول، ومن ثم) ههذا من عند اهللا يمض إن يك(الشرطية 

  . نصب مفعول به
  :مضارع منصوب +فعل مضارع + إن :الفرع الثاني من النمط الثاني 

عليه وإن لم يكنه فال  ه فلن تسلّطَنْإن يكُ « :لعمر بن الخطاب  من هذا النمط قول الرسول
  2  » خير فيه

  .عليه  طَإن يكنه فلن تسلّ : الجملة الشرطية   
     جواب )+ ـه( خبره الضمير المتصلاسمه ضمير مستتر و): يكنه(فعل الشرط ناسخ +  إن

ه ألنّ) ف(ذا التركيب مقترنا بأداة الربط ولقد ورد ه. فعل مضارع منصوب) سلّطفلن تُ(الشرط 
  .)الربط( يان بهتن اإللم يحس ، وإالّ"لن"ـ سبق ب

   :فعل مضارع + أداة جزم + فعل مضارع+  أداة جزم +إن : الفرع الثالث من النمط الثاني
لم  عطي رضي وإنميصة إن ُأفة والخَيطرهم والقَينار والدالد عبد تعس: » لك قولهومن ذ

3»يعطَ لم يرض   
  .لم يرض إن لم يعطَ : الجملة الشرطية     

" إن" م في فعل الشرط هل أداة الشرطحاة إلى قضية عامل الجزض النّمط تعرفي مثل هذا النّ  
هي التي ُأعمسبقت الفعلين  التي" مل" عامل الجزم هو األداة  لت في الفعلين المضارعين، أم أن
" لم" الشرطية أما األداة " إن"عامل الجزم هو  حاة أجمعوا على أنالنّ ؟ غير أنالمضارعين

في دون العمل جزما ت بالداللة على النّفاختص.  
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   :تـرسميــه النمـط
  .فعل مضارع مجزوم  +فعل مضارع مجزوم + جملة شرطية أداة  :الحديث        

  
                 2أد                        إس                   1أد                إس    أد   

شرط   نفي         م           م إليه              نفي             م             م إليه                   

  Ǿ        فعل مضارع                           Ǿ فعل مضارع                       
  وـه                                   ھو                               مبني للمجهول               

  لـم           يرض                                    لم           يعطَ     إن
 ج ج ش        ج ش                                        

فعل مضارع مبني ): لم يعط(فعل الشرط ) + إن(أداة : منتشكّلت هذه الجملة الشرطية   
) + ضمير مستتر(نائب فاعل + وعالمة جزمه حذف حرف العلة " إن"للمجهول مجزوم بـ 

  .فاعل ضمير مستتر +" إن"فعل مضارع مجزوم بـ ) لم يرض(جواب شرط 
لم تكونوا باكين فال  فإن ال أن تكونوا باكينإ بينالمعذَّ وا على هؤالءال تدخل« :ومن ذلك قوله 

   1.» تدخلوا عليهم
  .جملة اسمية+ فعل ماض + إن : النمط الثالث 

ومن ذلك قول الرسول  ،ةورد هذا التركيب الشرطي بقلّة في األحاديث النبوي :» إذا أتيت
اللهم آمنت بكتاب...ل ثم قًُ... ْأمضجعك فتوضك الذي أرسلت فإنتَّ ك الذي أنزلت ونبيمن  م

لَلي2 » ك فأنت على الفطرةـت  
  .فأنت على الفطرة  إن متّ :الجـملــة الشرطيــة 

) + ـف(رابط  ) +متّ(فعل ماض) + إن(أداة : جاء هذا النمط من التركيب الشرطي مكونا من  
هي جواب شرط وجيء بـ ) الفطرةفأنت على (الجملة االسمية . خبرمحذوف ) +أنت(مبتدأ 

 «  بها، ةون المجازاـالجملة االسمية ال تك ل الشرط وجوبا، ألنـربط بينها وبين فعـلل" ف"
3»اء ألن معنى الفعل فيهاـأو بالف لالجزاء يقع بالفع ألن  ويا فهم من ذلك أن جواب الشرط إم
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الفاء وإما إذا : رط برابطشّالفعل أن يكون فعال، وإن لم يكن كذلك وجب أن يربط بينه وبين 
ى قائما فهو صلّ إن:»  ومما ورد على هذا النمط أيضا من أحاديث المصطفى قوله . الفجائية
  1»فله نصف أجر القاعد اى نائمصلّ نوم القائمِ أجرِ ى قاعدا فله نصفُصلّ نوم ،أفضُل

: جواب شرط+ا من فعل ماض مكون) ى قائما فهو أفضل لهإن صلّ(جاء التركيب الشرطي 
  .جملة اسمية وتم الربط بين ركني الجملة الشرطية بالفاء 

  :جملة إن + فعـل ماض + إن : النمـط الرابـع 
ي أدعوك فإنّ .ا بعدأم « :ومن ذلك قوله حديث الرسول في هو أيضا من التراكيب القليلة   

بدعاية اإلسالم، أسلتَ ملَسْؤم، يتاُهللا ك تولّأجر ك مرتين، فإناَألي عليك إثم رِت فإنيس2 »َيني  
   ينييت فإن عليك إثم األريسفإن تولّ: الجملـة الشرطيـة 

جملة (جواب شرط )+ ضمير(فاعل + فعل ماض) جملة فعلية(فعل الشرط ) + إن( أداة        
  .روخبرها مقد) إثم(اسمها )نإ
رنا بفاء الجزاء ألن جواب الشرط، كما أسلفنا، إن لم يكن فعال ال بد ولقد جاء هذا التركيب مقت 

  .أن يقترن برابط 
فإن  َلر بتقوى اهللا وعدمَأ قى به، فإنقاتَل من ورائه، ويتََّما اإلمام جنّة، يإنّ...«ومن ذلك قول 

له بذلك أجرعليه م قال بغيره فإن نْا، وإن3»ه  
  : ال النافية للجنس + فعل ماض +إن : النمط الخامس

 اءسفال بأس وإن كان نَ دا بيدإن كان ي :»هذا النمط نادر في الحديث الشريف، قال الرسول 
  4» فال يصلح

  .إن كان يدا بيد فال بأس :الجملة الشرطية
خيرة دخلت عليها ال النافية للجنس واقترنت هذه األ )فال بأس(ورد جواب الشرط جملةً اسمية  

  .بفاء الربط
                                                   :أمرفعل  + فعل ماض +إن :النمط السادس   

  رة في األحاديث الشريفة، ذلك ألن األمر هو األسلوب األنسب لتبليغـذا النمط ورد بكثـه     
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ـَِل اإلمام: » : ولهـومما ورد من ذلك ق. األحكام، والتشريع والنصح والدعوة   ِليؤتم إنّماجع
به فإذا ركع فارصلّكع 1»وا جلوساى جالسا فصلّوا، وإذا رفع فارفعوا، وإن  

  .لوساوا جإن صلى جالسا فصلّ:الجملة الشرطية    
    حال) +صلوا(فعل جواب الشرط +  )جالسا( حال +  )صلى( فعل الشرط+  إن.  
ا إذا كان وأم «: ديقول المبر) فعل األمر(ع جواب الشرط م) الفاء(ا عن اإلتيان بالرابط مأ

ه ال يرتبط بما قبله، و ربما الجزاء بشيء يصلح االبتداء كاألمر والنهي واالبتداء والخبر، فإنّ
ها ا بالفاء ألنّوآذن بأنه كالم مستأنف غير جزاء ِلما قبله فحينئذ يفتقر إلى ما يربطه بما قبله فأتَ

لزمت الفاء األمر الواقع جواب شرط  من ثمو 2»لما قبلها ن بأن ما بعدها سببذتْؤتفيد االتباع و
  :ه ـقول ،ن األحاديث النبويةـعلى هذا النمط م ومما ورد أيضا. ن األساليب الطلبيةـه مألنّ
» ي وباسمك ربَأي وبك بِجنْ تُضعرأمسكْفع تَه، إن نفسي فارحها ومها بما ظْها فاحفأرسلتَ إن

  3»ك الصالحينه عبادـب تحفظُ
  . هانفسي فارحم تَإن أمسكْ: الجملة الشرطية   

  )أمرفعل  + فعل ماض+إن ( جملة شرطية :الحديث:  ترسيمة النمط

  
  2إس                             أد                            1إس   أد            

   ليه  ف            إم      م        الربط                     ف              م إليه   م        شرط  

  م به          Ǿ   مرأ  فعل        م به                               فعل ماض   فاعل         

 أنت              
  ها              ارحم    ف                        نفسي               تَ      كمسأن      إ

  ج ج ش                                               ج ش 
  

  إن شئت  مـهاللّ ْل، وال يقُالمسألةَ مزِعيكم فلْدـإذا دعا أح « :و من ذلك أيضا قول الرسول 
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ة ال تتعرض أن الجملة الشرطي ،مطهذا النّ فيعليه  ا وقفناومم 1»هلَ هرِكْستَه ال مـنّإني، فعطأف
شئت : صال مباشر بفعل الشرطتى بالجواب بتتابع سريع واتّْؤللتوسعة، بل ي فأعطنيإن،  إن

سعة الجملة الشرطية في ركنها تو ا غيرها من األنماط فكثيرا ما تتمأم...أمسكت نفسي فارحمها
ل، كقوله األو :»ِإذا قلت لصاحبالجمعة أنْ ك يومفقد لغَ -واإلمام يخطب –ت صإذْ 2»تو 

يوم (مفعول فيه : وسع بعناصر لغوية منها) قلت ( نالحظ في هذا الشاهد أن فعل الشرط
في حين ال نجد لهذه ) واإلمام يخطب( وجملة اعتراضية) أنصت(ومقول القول ) الجمعة

ل أمرـا يكون جواب الشرط فعالظاهرة أثرا لم.  
  :فعل مضارع+فعل ماض+ إن : لنمط السابع ا

  :دةخذت صورا متعداألحاديث الواردة على هذا النمط من التركيب الشرطي كثيرة، واتّ
  :مضارع فعل + ماض فعل + إن     : السابع النّمط من األول الفرع
  اهللا إن :» الرسول قول ذلك ومن الشّريف، الحديث لغة في بكثرة الواردة التّراكيب من وهو
  3 »هنَّذَيـعُأل ياذنعاستَ وإن نّهـيطعُألَ نيسألَ وإن:...قال

  .هنَّيطألع سألني إن:  الشّرطية الجملة
 فعل: شرط جواب+  متصل ضمير به م + الوقاية نون )+سأل( ماض فعل + )إن( األداة      

  . به مفعول + التوكيد نون+  مضارع فعل + )الالم( توكيد أداة :) ألعطينه( مضارع
 االستجابة قطعية على دّل مما دا،مؤكّ مضارعا فعال الحديث هذا في الشرط جواب جاء دـولق
  .الماضي الفعل مع لتشكّ إذا التركيب هذا ت دالال من ووه
 يا «  قوله مثل في )سـ( بـ مؤكدا مضارعا فعال الشرط جواب أيضا الحديث في ورد  

 الشرط جواب جاء4 » اهللا كُئربفسي بريئةً تـكن فإن وكذا، كذا عنك نيغَبلَ هفإنّ ،عائشة
)إف بريئة كنت إن ،ياعائشة :أي القريب، للمستقبل وهي) سـ(بـالـ دامؤكّ ) ئكفسيبربراءتك ن 

 عز اهللا من التبرئة جاءت ما سرعان إذْ األحداث، توالي دهأكّ ما وهذا قريبا، اهللا عند من ستكون
 مؤكدا ورد فألنّه مضارع، فعل وهو الشّرط بجواب)فـ( الّربط أداة اتصال عن ماأ .وجّل

  .الفاء دون بالمضارع الجواب الستغنى منها دامجر جاء ولو بالسين
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  : مضارع فعل + نهي/ نفي +  ماض فعل + إن: السابع النمط من الثاني الفرع
 يناسب أسلوب – أسلفنا كما- النفيو هيالنّ ألن الحديث لغة في الشائعة التراكيب من وهو

 ذلك ومن...مقاصد الشريعة وفقههاو األحكام وتبليغ التشريع في المتمثلة النبوية األحاديث غايات
 فإن ،هأعال شيء أعوج وإن لع،ض من نقْلخُ هنفإنّ خيرا ساءبالنّ واصواستَ«:  الرسول قول
تَذهب لم تركته وإن كسرته يمهتق ْليز أعوج 1 »خيرا بالنساء وافاستوص       

  ).يزل لم" (لم" ـب منفياورد  المضارع الفعل          
 حتى كممكانَ تبرحوا فال يرالطّ ناتخطفُ رأيتمونا إن«  : الرسول قول النمط هذا على جاء و
إليكم، سلأر وإن ونارأيتم هنازم فال القوم 2» إليكم أرسل حتى واتبرح   
  .مكانكم تبرحوا فال الطير تخطفنا رأيتمونا إن :الشرطية الجملة   
 أداة باعتبارها )ال( داةاأل اإم هو مضارعا كان إن الجواب في الجزم عامل أن إلى نشير وهنا  

 رفع جوازعلى  أجمعوا النحاة أن غير لفعلين، جازمة باعتبارها )إن( الشرطية األداة وإماّ جزم،
 الوجهف ،األول الفعل في اإلعمال عطّل لما هألنّ ذلك ماض، لفعل شرط جواب جاء إذا المضارع

 إما هو قبله وما. قبله بما جزمني الجواب أن يرى إذْ سبويه ذهبم وذلك ،الثاني في إعماله عدم
 هو )ال( األداة إلى الجزم بنس أن لنا ويبدو معا، الشرط وفعل األداة وإما الشرط فعل وإما األداة

      .يليها الذي الفعل في) إن( تعمل ولم ذلك، النحاة جوز طالما لصوابل قرباأل
   مضارع فعل + ال + ماض فعل+  إن:شرطية جملة:لحديثا    الترسيمة           

  
  
  3إس               دأ              دأ                2إس                 1إس               دأ

  
  ف   م إلیھ   م     ربط              نھي        م إلیھف       شرط       م   م إلیھ ف       م   

   
  م بھ  فاعل  ضافعل م                          فاعل    م بھ   م بھ   فعل    فعل   فاعل           
  مضارع   ماض                       

  ضمیر                                             ضمیر   ضمیر        ضمیر                  
  
  مأماكنَك و    تبرح       ال        ف           الطیُر   نا     تخطُف نا     تم        رأْي     إْن  
  

  ج ج ش                                        ج ش                                           
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) ت(فاعل + فعل ماض) رأيتمونا(فعل ماض )+ إن(لت من أداة ـهذه الجملة الشرطية تشكّ  
+ال(أداة نهي + أداة ربط  + حال نصب محل في فعلية جملة ):تخطفنا( حال+ لمفعول به أو( 
 ةتوسع اشتمل الشرطي ركيبالت هذا أن إلى نشير كما .)نكمكاأم تبرحوا(جملة جواب الشرط  +

 نصب محل في وردت التي) الطير تخطفنا( فعلية بجملة وذلك) الشرط فعل( األول ركنه في
  .به ثان مفعول

  الفاء(جواب الشرط ورد مقترنا بأداة الربط  كما أن (ا لحقته أداة النهيوذلك لم)ومن هذا ) ال
  1»فال يصلح اءسن كان نَوإ كان يدا بيد فال بأس، إن: »النمط، أيضا قوله 

      ساكان نَ وإنء فال يصلح.   
  :فعل أمر+فعل مضارع :النمط الثامن

  :ز األحاديث الواردة على هذا النمط في الفروع اآلتية وجِن
  :فعل أمر+فعل مضارع  :النمط الثامن  منالفرع األول 

لم يفعلوا فخذوا منهم  إنف، لوافاقب فيللض غيبنْي بما لكم رمفُأ بقوم نزلتم إن «: ،ومنه قوله
  2» يفالض حقَّ

  واذُلم يفعلوا فخُ إنف: الجملة الشرطية
  .أمر فعل +مضارع فعل + إن: شرطية جملة:  الحديث: الترسيمة                        

   
  2إس                  دأ                 1إس                 أد     دأ   

  م إليه  م                              م إليه             م                         
  فاعل     فعل أمر            فاعل                     ضارعفعل م   نفي  شرط  

  رضمي                            ضمير                                           
  و            خذْ ف                    و                 يفعُل        لمإن       

  ج ش                                         ج ج ش                        
  

  لم تجدوا  تأكلوا فإن وجدتم غيرها فال من أهل الكتاب فإن تَا ما ذكرأم: »و منه أيضا قوله 
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  1»فيهالوا فاغسلوها وكُ
) إن(أداة  :نا منوالحديث الذي قبله مكو ورد هذا النمط من التركيب الشرطي في هذا الحديث،

جملة جواب  + )فاء( رابط + لم النافية +وهو مجزوم بإن ) لم تجدوا (فعل مضارع مجزوم  +
  .فعل أمر :الشرط

 وهذا  ...)فإن لم تجدوا( + ...)إن و جدتم(: نين شرطيتيجملت اشتملهذا الحديث  نشير إلى أن
طفت الجملة الشرطية الثانية على األولى للداللة من قبيل توسعة الجملة الشرطية بالعطف، ع

  .على تفصيل األحكام الفقهية
ا ما ذكرت من أهل أم: ("اأم"أداتها  ووردت قبل الجملتين المذكورتين جملة شرطية أخرى،

 جواب جملة :ركنها الثاني بينما لم تستوف ،جملة الشرط: ها األولركناستوفت فقد ) الكتاب
هذه  فإن ومن ثم ،)كلوافإن وجدتم غيرها فال تأ(ما هو الجملة الشرطية وجوابها إنّ ؛الشرط

 "اأم"شرط لألداة جواب لت في كونها وقعت األخيرة كانت لها وظيفة نحوية في هذا الحديث تمثّ
 يتفْأ ينيدتجِ لم إن « :مجيبا عن سؤال امرأة قول الرسول  ،أيضا علفرامن هذا و .وفعلها

  2»بكر أبا
  :اقتران جواب الشرط بالم األمر :الفرع الثاني للنمط الثامن

  كما ل فيه جزما، عمتدخل على الفعل المضارع فت )الم األمر( معلوم أنف معناه رِأنها تص
ذلك  مط الذي يكون فيه جواب الشرط فعل أمرالنّ وعضمن فرجعلنا هذا الفرع  لألمر، و من ثم

كانت له أرض  نم: » ، ومن ذلك قول الرسول .داّل على األمر طلبيألن كليهما فعل 
فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك 3»هأرض  

  .هأرض كفليمس إن لم يفعْل :الجملة الشرطية   
أداة +  "إن"ـ فعل مضارع مجزوم ب+  )لم(أداة  نفي ): م يفعلل( جملة الشرط )+إن(أداة       
 "إن"ـ فعل مضارع مجزوم ب+ الم األمر):ليمسك أرضه(جواب الشرط  جملة)+ ف( ربط

  .مفعول به+
في فعل الشرط وفي ) إن(و األداة الشرطية ـر بما سلف ذكره من أن عامل الجزم هنذكّ  

ما للداللة على األمر وم) الم األمر(و تتجرد  لة على النفي،للدال) لم( بينما تتجرد األداة جوابه،
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أسفل هما حتى يكونا عوليقطَ الخفين، ن فليلبسليعنَ إن لم يجدو« :أيضا في هذا النمط،  هقال
  1»الكعبين من 

  :جملة اسمية+فعل مضارع+ إن  :النمط التاسع
ورأينا سابقا  ذلك ألن الجواب ليس فعال، ،أداة الربط وال تفارقه اي تلزمهتوهو من األنماط ال  

ا فعال وإما مقترنا بالفاءأن الجواب يكون إم. ومن ذلك قوله لععنق رجل  مر لما أراد ضرب
   2»لك في قتله لم يكن هو فال خير ه وإنقُيطن هو فال تُيكُ ه إندع: » أساء األدب لرسول اهللا 

  .لهلك في قتْ  خيرهو فال نإن لم يكُ:الجملة الشرطية   
 جملة اسمية +فعل مضارع  +إن :جملة شرطية:الحديث :الترسيمة التحليلية 

 جملة اسمية+ فعل مضارع+ إن: الحديث            

  

  2إس              دأ          دأ             1إس          دأ                 دأ

  م إليه       م       فين م إليه     ربط                نفي     مشرط              

    Ө   اسم ال                               Ө   الخبر   +الناسخ                      

   لك         خير        ال        ف              هو  يكن     لم                  إن
  ش ج ج                                           ش ج                        

    
 مضارع فعل ):هو يكن لم( شرطية جملة)+ إن( أداة :من النمط هذا في الشرطية الجملة لتتشكّ

 جملة )+ف( ربط حرف+  )هو المسيئ يكن لم إن :الكالم تقدير( محذوف اسمه  مجزوم ناقص
 الجار به قتعلّ محذوف خبرها)+ خير( اسمها+  للجنس نافية :ال):  فيه خير ال( الشرط جواب

  .عليه دالّ اللّذان والمجرور
 كت وإن إليه ونهامقدتُ فخير صالحة تك فإن ازة،نَبالجِ أسرعوا«:  الرسول قول أيضا ذلك من

  . تقدمونها فخير صالحةً تك إن        3»ابكمقَرِ عن ونهضعتَ فشر ذلك سوى
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 فحذ بينما)خير(خبر)+ ف( ربط أداة):فخير( اسمية جملة الجملة هذه في الشرط جواب جاء   
  ). خير فهو: (وأصلها المبتدأ
:  الرسول قول في وذلك "إن" جملة فيه الشرط جواب كان تركيب أيضا مطالنّ هذا من وورد

  1".عمر فإنّه أحد تيأم في يك فإن محدثون كملَقب فيما كان لقد «
  . عمر فإنّه أحد تيأم في يك إن        

  : الشرط على الشرط اعتراض:العاشر النمط
 هذه كّل آخر، على شرط أوعطف شرطين، توالي أو الشرط، على الشرط اعتراض   

 بيناه كما وهو واحد، شرطي تركيب في اثنين نيشرط اجتماع على حاةالنّ أطلقها المصطلحات
  ؟ الجواب يكون أليهما: النحاة بين الخالف ووقع واحدا، جوابا الشرط فعال فيه يتنازع ،آنفا

 ذهب بينما الثاني الشرط لفعل الجواب أن لىإ آخر وذهب م،للمتقد الجواب أن إلى فريق ذهب
 الشرط لفعل جواب بمثابة )فعل الشرط الثاني وجوابه(معاً  وهما للثاني الجواب اعتبار إلى آخر

  . األول
 إذا « :  قوله منها البخاري، صحيح مدونة في النمط هذا على شريفة أحاديث تورد لقد و

   2» ْمقُيـلْفَ معها ماشيا يكن لم فإن نازةًجِ كمأحد رأى
 واحدا جوابا )يكن لم( الثاني الشرط وفعل )رأى( لاألو الشرط فعل تنازع الحديث هذا في  

 لفعل جوابا )فليقم( الشرط جواب ّيكون ثم ومن ،أداتهب استقّل كالً أن من غمبالر )فليقم( وهو
 األول رطالشّ جواب )فليقم...يكن لم إن( وجوابه الثاني الشرط وفعل ،)يكن لم إن( الثاني الشرط

 شرطية جملة هو إنّما رطيالشّ التركيب هذا أن إلى الجوزية قيم ابن ذهب وقد .)رأى إذا(
كونه  فيلت تمثّ نحوية وظيفة اذ الثاني يالشرطلتّركيب ا يكون وعليه جملتين، وليس واحدة
  .األول الشرط جواب
 شاؤوا فإن ،بهم تْوأضر الحرب همتْكَهِنَ قد قريشاَ وإن: »  الرسول قول أيضا النمط هذا ومن
مادهمـتُد مةد اس،النّ وبين بيني والّخَوي ظُْأ فإنهر الناس يهف دخل فيما والُيدخُ أن اؤواشَ فإن 

  3» وامج فقد وإالّ فعلوا
   .فعلوا......شاؤوا فإن ظهرُأ فإن :الشرطية الجملة   
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  .الشرط جواب + 2الشرط فعل+  إن+  1الشرط فعل +إن:لحديثا :تحليلية ترسيمة    
  
  3إس               2إس          دأ            دأ           1إس             دأ

  إليه م       م      إليه م        م     شرط          ربط     إليه م       م     شرط
  لـفاع  ماض فعل   فاعل        فعل                          ø       ماض فعل      

  ماض                               للمجهول  مبني    

  و         فعل       و         شاء     إن           ف                  ظهرُأ      إن
     2 ش ج ج                     2ش ج                                  1ش ج        

  1ج ج ش                                                             
 للمجهول مبني )ظهرُأ( 1الشرط علف + )إن( أداة من نتتكو الحديث هذا في الشرطية الجملة 

 جواب )+شاؤوا( 2الشرط فعل )+إن( شرط أداة)+ ف( ربط +مستتر ضمير الفاعل ونائب
  .لاألو الشرط جواب جملة هي) فعلوا شاؤوا فإن( ةالثاني الشرطية والجملة ).فعلوا( 2 طالشر
  :الحذف + إن :عشر الحادي النمط

 كما الحذف، ظاهرة أن علما الشرطية، الجملة أركان أحد حذف نتتضم كثيرة أحاديث وردت  
 اللغة في الجملة شأن ذلك في هاشأنُ الشرطية، الجملة في ردةمطّ ظاهرة هي ماإنّ آنفا، أشرنا

 .المتكلم اهايتوخّ شتى ألغراض النحوية عناصرها أحد الحذفُ يطال التي العربية
 عتستط لم فإن قائما صلِّ « : قوله" إن" األداة مع الشريف الحديث في الوارد الحذف من
  1»بٍنْـج لىعفَ عتستط لم فإن اداعفقَ

 أال أركانه من ركن الشرطي التركيب هذا في ذفح .فقاعدا تستطع لم فإن: الشرطية الجملة   
) فصلِّ( الشرط فعل فحذف ،)قاعدا فصلِّ تستطع لم فإن( الكالم وأصل الشرط، جواب وهو
 )قاعدا( الحال وكذلك الحديث، لأو في الوارد) صلِّ(الفعل وهو عليه يدّل ما لوجود نظرا

 لم فإن قائما صلِّ(: التركيب صار وإالّ المعيب، التكرار تفادي و اإليجاز ذلك من والغرض
تستطع على جنبٍ فصّل تستطع لم فإن قاعدا لِّفص(  

     2»بةطي فبكلمة دـجِي لم فإن تمرة قّـبش ولو ارالنّ واقُـتَّا: » قوله أيضا ذلك ومن 
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 طيبة فبكلمة جدي لم فإن :الشرطية الجملة   

             :لترسيمةا    
  محذوف جواب + الشرط فعل +إن:الحديث               
  
  2إس              دأ          1إس                      دأ               دأ

  إليه م           م    ربط    إليه م           م               نفي           شرط
    ø                ø             ø       مضارع فعل                            

                                                                                      هو                                                  
  فـ                      جدي            لم                إن

  ش ج ج                               ش ج                                
 فإ( الكالم وأصل الجواب، رطيالشّ التركيب هذا في ذفحقتّليف تمرة جدي لم ن بكلمة النار 

 بداية في الوارد الفعل أيضا عليه دّل كما المحذوف، الجواب على الرابطة الفاء تودلّ) طيبة
  )اتقوا(الحديث

 وإالّ هاصاحب جاء فإن...اعرِفْ عدّتَها «:  قوله ،أيضا الشرط الوارد في حذفال ومن  
تَفاسمهفسلّ اصاحبه جاء إن( أي 1».بها عمت وإالّ اهاإي بها فاستمتع.(  
 على واإلبقاء معا الجواب وفعل الشرط فعل حذف أيضا، الحديث في الوارد الحذف من و

 فخامس أربع وإن بثالث بهذْيـلْفَ ناثني طعام ندهع كان من«:  قوله ذلك من و األداة،
2».وسادس  

  .فخامس أربع وإن :الشرطية الجملة  
  الشرط فعُل الشرطية الجملة هذه من ذفح إذْ الشرط وجواب عنده كان إن (الكالم أصل أن 

 اعليه طفتع التي الشرطية الجملة هي إنما الحذف على دّل ماو .)بخامس بهيذْـفلْ أربع طعام
 ننحويي نعنصري ثمة أن على دل الذي) ف( الربط ذلك إلى فأض الحذف، ذات الشرط جملةُ

همابين بطر، جوابه و الشرط فعُل هما المحذوفين أن على تدلّالشرطية  "إن" وردت اولم.  
 الحديث في "إن" األداة مع الوارد الشرطي التركيب في عليه وقفنا الذي ذفالح ومن   

 هذا ورد وقد .األداة بعد نحوي عنصر أي ذكر دون ،معا والجواب الشرط فعلي فُذْح الشريف،
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 دخل اشيًئ باهللا يشرك ال كتأم من مات من :جبريل لي قال« : هلوق في الحذف من النوع
  1» وإن قال زنى؟ وإن سرق وإن ) الرسول ( قال...الجنةَ

  .إن و         :الشرطية الجملة
  هتترسيم       

  محذوف الشرط جواب + محذوف الشرط فعل + إن :الحديث             
  

  2إس                          1إس                دأ             

   Ø                                      Ø               شرط            
  

  ج ج ش   إن                  ج ش                                               
  
  النوع هذا وورد )الجنة دخل زنى إن و سرق وإن( حاولنا أن نعيد الكالم إلى أصله قلنا إن 
نشد في هذا المقام يو لالستفهام، جوابا وقع ألنه )الشرطي التركيب ركني حذف( الحذف من

  .دامحم تُأكرم ،أي .دامحم :فيقال ؟تَأكرم من :تقول كأن للتكرار درءا الحذفُ
 إلى النحاة ذهب ،)هداجت إن نجح( قبيل من نمط أيضا، الشرطي التركيب في الحذف من و   
 دّل و الشرط فعل جواب ذفح ماوإنّ الشرط، فعل على الجواب مبتقد يتعلق ال التركيب هذا أن

 عالقة وجوابه رطالشّ بين العالقة وأن الكالم، صدارة لها رطالشّ أداة أن باعتبار م،المتقد عليه
 بينما .2لمالعا عن المعمول ضايأ ميتقد ال ثم ومن بالمسب عن بالمسب يتقدم أن حيص فال سببية
 أن لنا ويبدو .3الجواب على داالّ وليس نفسه الشرط جواب هو المتقدم أن إلى الكوفيون ذهب
  .هوداللتَ الشرط أحكام االعتبار بعين يأخذ هألنّ إقناعا أكثر لاألو الرأي

  4»صدقَ إن أفلح«:صنقي وال الفرائض عن يديزِ ال هنّإ قال رجل شأن في  اهللا رسول قال  
  .صدق إن :الشرطية الجملة    

 دّل محذوف شرط جواب + )صدق( شرط فعل )+إن( أداة :من الشرطية الجملة هذه بتتركّ
  ).أفلح( الفعل بعد مستأنفةً الشرطية الجملة تكونبذلك و) أفلح( الشرط أداة لىع مالمتقد عليه
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  : والقسم الشرط اجتماع:عشر الثاني النمط
 الشرط ألن وذلك ،القسم والجزاء من مللمتقد الجواب يكون أن النمط هذا مثل في حاةالنّ أجمع  

 فإن «  الرسول قول ذلك من .واحد تركيب في اجتماعهما حالة واحدا جوابا يتنازعان والقسم
ـُوا فقد اوإلّ فعلوا، الناس فيه دخل فيما يدخلوا أن شاؤوا جم .وإن أببيده نفسي يذالّ فوا و 
    1» هوعد اهللا نذَـفنْولي تيفَاِلس ردفَتنْ حتى هذا ريأم على نّهمـألقاتل
 على)اأبو هم إن( الشرط متقد افلم .ألقاتلنّهم بيده نفسي الذي فو اوأب هم إن: الشرطية الجملة   

 دّل محذوفا القسم جواب كان بينما للشرط،)  ألقاتلنّهم (الجواب كان )بيده نفسي الذي فو( القسم
   . الشرط جواب عليه
 التراكيب أهم كانتم تلكُ فرعية، رصو إلى بعضها عتفر نمطا، عشر ينَاثْ إذنعددنا     

  .البخاري صحيح في الواردة ةالنبوي األحاديث في )إن( الجزاء أممع  الواردة الشرطية
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  ، أنماطها الشرطية"من" -  2                      

  حفلت باهتمام النّ" إن"األداة الشرطية  أشرنا آنفا أنت أمها وبينّا أيضا أنّ. الجزاء حاة وعد
ا األداة بالرغم من ذلك لم تحظ بالمرتبة األولى من حيث انتشارها في لغة الحديث الشريف؛ أم

فهذه األخيرة وردت في الحديث الشريف في " من"الشرطية ما هي األداة التي نالت هذه المكانة إنّ
 .مناسبة يأكثر من مائت

إن  :ا القولـه جدير بنـظري، فإنذه األداة في الجزء النّـا أسلفنا الحديث عن هولئن كنّ   
ن الحروف وال من ال مالجزاء الجازمة، وهي من األسماء  ن أدواتـالشرطية م" من"

تكون لما يعقل في  )من( و «بغير العاقل " ما"كما اختصت األداة  اختصت بالعاقلالظروف، 
     1» الجزاء

نمط كّل من  فرعيةصور  اعت عنهتفر ط شرطيةانمأفي األحاديث الشريفة " من"تشكّل مع و   
  :ذلك يأتي بيانه فيما يلي كّل

  :مضارع + فعل مضارع + من :النمط األول
حاة التركيب األساس في الجملة الشرطية، غير ما اعتبره النّآثرنا أن نستهل بهذا النمط ، طال  
ع في الحديث الشريف شيوع األنماط األخرى، التي يكون فيها الجواب فعال ماضيا أو ه لم يشأنّ

  :عة عن هذا النمط نذكرر التركيبية المتفرومن الصو. جملة طلبية
  :ضارعفعل م+ فعل مضارع+ من :ل من النمط األوللفرع األوا  

ـِفْ يعـفَّه اهللا ومن ...اليد العليا خير من اليد السفلى« :من ذلك قول الرسول  ومن يستعف
   2 » يستغْنِ يغنه اهللا

  .ه اهللا يغن يستغنِ ه اهللا ومنمن يستعففْ يعفَّ :الجملة الشرطية   
 ) +ففيستع(فعل مضارع مجزوم : جملة الشرط) +من(أداة : مط الشرطي منل هذا النّتشكّ

  ).ـه(مفعول به+ فاعل ضمير مستتر  +فعل مضارع مجزوم ) هيعفَّ(جواب الشرط 
لتفادي التقاء الساكنين،  )يغفّ( ك فتحاقع جوابا هي السكون المحراعالمة جزم المضارع الو

  ).هفْـيعف(واألصل 
  : حاة للجزاءدها النّالشروط التي حد كلَّ مط الشرطيلقد استوفى هذا النّ   
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  ) هيستعفف يعفَّ (إعمال األداة في فعلين مضارعين -                  
  .داللة الشرط على المستقبل -                  
                  -  بط ألن الفعلين مضارعاناستغناء الجواب عن الر.  

  1»هه في الدينمن يرِد اهللا به خيرا يفقّ«:هذا النمط قوله من األحاديث التي وردت على و
  2»ب منهصبه خيرا ي من يرِد اُهللا « :و من ذلك أيضا قول الرسول 

  :ترسيمة النمط
  فعل المضارع+  فعل المضارع + من:الحديث          

  
  2إس                           1إس                       أد
  

  شرط            م        م إليه    ف            م               م إليه

   Øفعل مضارع   فاعل    م به      فعل مضارع                     
  وـه                                                                    

من           ياُهللا         رد      خيرا         يصب   
  ج ش                             ج ج ش                    

استوفى هذا الحديث أيضا الشروط المحددة لهذا النمط والتي ذكرناها آنفا، فجاء الفعالن  
  )صبي -رد ي(    )      من(المضارعان مجزومين باألداة الشرطية

  :فعل مضارع+ الم األمر + مضارعفعل  +من :ألولمط االفرع الثاني من النّ 
 يلبسا فلْإزار دن، ومن لم يجِيالخفَّ يلبسن فلْعليد النّمن لم يجِ «: من ذلك قول الرسول 

  3»للمحرِم، سراويَل
  .نيبس الخفّلْيـن فلْيلَعالنّ دمن لم يجِ :الجملة الشرطية    

الم : "رط اقترن بــ جواب الشّ ن، غير أنن مضارعيليمن فعل الشرط وجوابه فعٌ ورد كّل 
 )ف(بط وجب اقترانه بأداة الر على الطلب، ومن ثم فصرفت معناه لألمر، وجعلته داالّ" األمر

  .)فليلبس(
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كما ورد  1»علفْيلْفَ رةًمعأن يجعلها  فأحب يدمعه ه من لم يكن :» ومن ذلك أيضا قوله   
) فعل مضارع+ فعل مضارع + من (ف تركيب شرطي من قبيل هدا النمط في الحديث الشري

النافية في قوله  "ال: "ـالجواب ورد فعال مضارعا مبنيا للمجهول، مسبوقا ب غير أن :»  من
ال يرحم ال يرو األصل، حتى وإن ـمجزوما وذلك ه" من"فعل المضارع بعد الورد  ،2»مح

ومن لَّا يجِب داعي ﴿: من القرآن قوله تعالى والشاهد على ذلك ل بينها وبين فعل الشرط،صفُ
   .32 األحقاف ﴾اللَّه فَلَيس بِمعجِزٍ في الَْأرضِ

  :فعل ماض+ فعل ماض + من : النمط الثاني 
تجسد فيما يزيد  ريف، إذْمط ورد بكثرة في لغة الحديث الشّهذا النّ ابق، فإنمط السبخالف النّ   
ه تركيب ، كما أنّ"إن"مع األداة  مط األكثر شيوعان أربعين حديثا في صحيح البخاري، وهو النّع

ق تحقّ ق الجواب إنهو يدّل على قطعية تحقّى، وحاة وذلك التفاق الفعلين لفظا ومعنًاستحسنه النّ
بالمسب.  

  .فعل ماض+ فعل ماض + من : الفرع األول من النمط الثاني
  3»ا من النّارمنه عضو عضوٍ بكّل اُهللا تقَأع ةًلمسم ةًرقب قَتَأع من :» رسول من ذلك قول ال

هما في و كال الفعلين ماض و) أعتق(لشرط جواب ا) + أعتق(فعل الشرط ) + من(أداة         
ها هو علي ،لمسم ٍئامرِ بها ماَل عقتطي ينٍممن حلف على ي: » منه أيضا قوله و .محّل جزم

لَ ،فاجرقاَهللا ي 4» و هو عليه غضبان.  
ركيب الشرطي الوارد في الحديث رطي الوارد في هذا الحديث، عن التّتميز التركيب الشّ   
فعل ع بتوس )فعل الشرط(فالركن األول  :ذي قبله بكونه تضمن توسيعا لركني الجملة الشرطيةالّ

هي جملة فعلية وقعت في محّل نصب مفعول له، أما الركن الثاني و) يقتطع بها ماال(آخر 
  .وهي في محل نصب حال) عليه غضبانهو و(فتمت توسعته بجملة اسمية ) الركن الجوابي(
منه و مط تراكيب شرطية يكون فيها جواب الشرط فعال ماضيا مؤكداوردت في نفس النّوقد  

  5»بي ُلمثّال يتَ ي فإن الشيطانرآن قدف ي في المنامِآنر من: » قول الرسول 
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  : ترسيمة الحديث  
  .فعل ماض+ قد + ربط + فعل ماض + من = ج ش  :الحديث           

  
   
  2أد                أد                 إس                 1أد                  إس 

  ف            ربط             توكيد         م     م إليه  ف م إليه     شرط       م   
  

  هم ب    Øم به                                    فعل ماض      Øفعل ماض          
  هو                                                          هو                   

  ي            ف                 قد          رآ           ي       من       رآ         
  ج ش                                               ج ج ش                

   . للمجهول مبني ماض فعل +ماض فعل من: الثاني مطالنّ من الثاني الفرع
ـ  مـن  «:  قوله ذلك من ،الشرطي التركيب من النمط ى هذاعل كثيرة أحاديث وردت صرو 

في ورةًص أن القيامة يوم فلُِّـكُ نياالد فيها خـفَنْي الر1» بنافخٍ وليس وح   
  .                            الروح فيه ينفخ أن فلِّكُ صورة رصو من: الشرطية الجملة   

+  للمجهـول  مبنيماض  فعل) + صورة( به مفعول+ ماض فعل+  أداة: من النمط هذا لتشكّ 
 المحذوف الفاعل نائب باعتبار ثان به مفعول نصب محل في) الروح فيها ينفخ أن( فعلية جملة

ـ  له لـثِّم هزكاتَ دَؤـي فلم ماال اُهللا آتاه من« :  قوله أيضا ومنه .أول به مفعوَل  يـوم  همالُ
                                                   2»قيامةيومِ ال هـقُيطو انِتَبـيبِز له رعأقْ اعاجشُ القيامة

 :للمجهول مبني ماض فعل +للمجهول مبني ماض فعل+ من: الثاني النمط من الثالث الفرع  
                            3» بذِّع الحساب شوقنُ من «:  قال

 شرط جواب+  به مفعول + لمجهولل مبني  ماض فعل): شوقنُ( شرط فعل+  شرط داةأ       
)بذّع (الفعلين كال في الفاعل ونائب للمجهول، مبني ماض فعل رمقد )قولـه  أيضا ومنه). هو 
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: » من نعليه يح عذّيبما ب نالفـرع،  هذا من انمط الشريف الحديث في ووجدنا 1» عليه يح 
 نـادر  نمط وهو ،مبنيا للمعلوم ماضيا فكان الجواب اأم للمجهول مبنيا ورد رطالشّ فعل أن غير
قوله ومنه اجد  :» بتُاُ منيل مهذه ن البنات كُ ءبشيله ن تْس2»ارالنّ من ار                                      
).              سترا له كن( الشرط جواب+  للمجهول مبني ماض فعل) يتلباُ( الشرط علـف+  )من( أداة   

                                      : مضارع فعل+  ماض فعل+  من: الثالـث النمـط
ـ ي لكونه وذلك ابقين،الس مطينالنّ بعد الثالثة المرتبة في النحاة جعله الذي التركيب هو و   قحقِّ

 زوجو. مستقبلال على الداللة و بالشرط الجواب قتعلّ األداة، صدارة: لمجازةا شروط من بعضا
هـذا   ورد وقد األصل، هو الجزم و مجزوما، أو مرفوعا الجواب يكون أن مطالنّ هذا في حاةالنّ
 فيهـا  والقائم القائم، من رخي فيها دالقاع ،نتَف ستكون « : قوله في الشريف الحديث في مطالنّ

  3» هفْرِشْتَستَ لها فرشَتَ ومن اعي،الس من خير فيها والماشي الماشي، من خير
                                                                 .              هتستشرفْ لها فرشَتَ من :الشرطية الجملة   

 الشرط جواب + )اله(ومجرور جار) + فتشر(ماض الشرط فعل) + من( أداة      
  )                                   متصل ضمير( به مفعول+ بمن مجزوم مضارع فعل) تستشرفْ(
  " لم" بـ اقترن فيها الجواب النمط هذا من شرطية تراكيب الشريف الحديث في ت ورد كما   

                     4 » اآلخرة في هيلبس لم يانْالد في يررِحال سبِلَ من :»  كقوله
فعل  )يلبسه لم( الشرط جواب فعل: ماض :)لبس(الشرط  فعل) + من( أداة          ش ج

 هايحرِ وإن ةالجنّ رائحةَ حرِي لم داـَعاهم َلـقتََ من « : قوله أيضا ومنه. مضارع مجزوم
  5» عاما أربعين مسيرة من دوجتُ

  ةالجنّ رائحةَ حرِي لم داـَعاهم َلـقتََ من            
  : النمـط ترسيمـة
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  . مجزوم مضارع فعل + ماض فعل+ من: الحديث
                            

  إس                   أد                    1إس                     أد  

  ف     إليه.م    م        ونفي جزم         ف     إليه.م    م                  

به                                                 .م     ø  مضارع فعل                    به.م     ø    ماض فعل            
 هو                                    هو                          

 قتل             من           لم                ادمعاه           رائحة         ح رِي    
 ش جج  ش ج           

 األداة هو المضارع الفعل في الجزم عامل أن" إن" لألداة الشرطية األنماط في ذكرنا    
 أو" لم" :كانت إن بالنفي األخيرة هذه صتتخ بينما أخرى، جزم بأداة اجتماعها حالة الشرطية

"مضارعين، الفعالن كان إذا هذا ،"الم ودخلت مضارعا والجواب ماضيا الشرط فعل كان إذا اأم 
 ألن" من" لألداة وليُؤ الجزم عامل فإن السابق، الحديث في ورد كما ،جزم أداة األخير هذا على
  .   وجوبا تجزم" لم" األداة بينما النمط، هذا مثل في جوازا تجزم الشرط أداة
 فيه تعمل لم أي مرفوعا، شرط جواب الواقع المضارع الفعل الشريف الحديث في ورد وقد    
 1 »مساجدنا في يغشانا فال -ومالثّ ريدي -جرةالشَّ هذه من أكل من: » كقوله جزما، الشرط أداة

 جازمة شرط ألداة شرط جواب أنه من غمبالر مرفوعا مضارعا وقع) يغشانا( الشرط جواب
  .                                                                 ماض )أكل( طألن فعل الشّر

 الجزم جواز :الجائزين بين جمع قد مط،النّ هذا مثل في ريف،الشّ الحديث يكونبذلك و   
 فذلك )....الشجرة هذه من أكل من( السابق الحديث في الربط أداة ورود عن اأم الرفع، وجواز

المضارع الفعل ألن التي النافية" ال" بـ بقس رتصي اقتران وجب وبها طلبية، جملةً الجواب 
                                                                    ). ف( بطابالر الجواب

 الـق .للمجهول مبني هولكنّ مضارعا فعال مطالنّ ذاـهمثل ي ف جوابال مجيء إلى أيضا نشير 
 قّل تركيب وـوه 2» الجاهلية في لمع بما ذؤاخَي لم اإلسالم في أحسن من « : الرسول

بويالنّ الحديث في هورود.                          
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                                              :اسمية جملة+  ماض فعل+ من: الرابع النمط
ـ  فعلية، واألخرى سميةا داهماـإح جملتين على) الشرط أداة( دخلت وإن «   االسـمية  تجعلْ

 اإم الجواب ألن ،ابطبالر قتراناال وجبتست للشرط جوابا االسمية الجملة تكون اولم1 » ...جوابا
  .                     بالفاء مقترنا يكون أن اوإم ،طلبي غير فعال يكون أن
 فيها كان األولى ثالثا؛ا رصو وأخذ بوي،النّ الحديث في الشرطي التركيب هذا ورود شاع ولقد  

 الثالثة اوأم للمجهول مبنيا ماضيا الشرط فعل فيها فورد الثانية الصورة اأم ماضيا، الشرط فعل
  ".إن" بـ تدأتبا اسمية جملة الشرط جواب فجاء

                                  :اسمية جملة+ ماض+ من: الرابع النمط من األول الفرع
 به بوقفع شيئا ذلك من أصاب ومن ه،ـالل على هرفأج منكم ىوفّ منف...« : سولالر قال   
   2»اهللا إلى هرفأم اهللا فستره اشيًئ ذلك نم أصاب من و ارةكفّ له فهو نياالد في
 .                   اهللا على هرفأج منكم ىوفّ من: الشرطيـة الجملـة    

 على فأجره( الشرط جواب+ ومجرور جار+  ماض فعل :)وفى( الشرط فعل) + من(  أداة  
ـ  )علـى اهللا (ومجرور جار+  )هـ( إليه مضاف)  + أجر(مبتدأ) + ف( ربط :)اهللا  قانـمتعلّ

 يـده  في همفس هنفس لـتَقَـفَ اـمس ىسّحتَ منو...« : قوله أيضا ذلك ومن المحذوف بالخبر
3 » مجهنّ نار في اهيتحس                      

  ) يده في همفس اسم ىتحس من( اسمية جملة+ ماض فعل+ من: الحديـث 
  

           2أد                      إس                       1إس أد                 

  م             م إليه      ربط          شرط        م     م إليه    ف               

         øم به                                مبتدأ        øفعل ماض           
  هو                                                 موجود                     

  ف               سمه  سما                حسى      ـت    من     
                                                ج ج ش                                   ج ش                  

                                                                                                                                                       
1  - 275ص ، 1، مطبعة العاني، ج1972: بغداد. 1أحمد عبد الستار، ط: ب، تحابن عصفور اإلشبيلي، المقر.  
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 مفعول+ ماض فعل ):اسم ىتحس( الشرط جملة ) +من( أداة :من الشرطي مطالنّ هذاتركّب    
 ومجرور جار+  إليه مضاف+  مبتدأ): يده في هسم( الشرط جواب جملة+ ) ف( رابط+  به

 « المشهور الحديث في ، الرسول قول أيضا ومنه. الخبروهو  المحذوف لمسنداب انـقمتعلّ
 إلى هفهجرتُ...هانيا يصيبد إلى ههجرتُ كانت نفم نوى ما ٍئامرِ لكّل ماوإنّ ات،بالني األعمال ماإنّ
                                                      1» إليه هجر ما
   :اسمية جملة+ للمجهول مبني ماض فعل+ من: الرابع النمط من الثاني الفرع   
 : قوله عليه جاء ومما السابق، التركيب بخالف الشريف، الحديث في الورود نادر نمط هو و
 ومن قضاؤه، فعلي انًدي ركـفت المؤمنين من يوفّتُ فمن هم،سـفُنَْأ من بالمؤمنين ىلَأو أنا «

           3 » دـشهي فهو هماِل دون لـتقُ من « اأيض وقوله 2 » هثتروـلفَ الام ترك
    .                                قضاؤه فعلي ادينً فترك وفيتُ من: الشرطيـة الجملـة    
                                    فعل ماض مبني       ) توفي(فعل الشرط +  )نم( شرط أداة: من بامركّ الشرطي النمط هذا جاء  

مبتدأ  )+علي(ومجرور جار+ ) ف(رابط  +مفعول به  +فعل ماض  + )ف(عطف  +للمجهول 
  .خبر محذوف ) +قضاؤه(
عطف عليه فعٌل  إذْ) فعل الشرط(ل رطي موسعا في ركنه األوركيب الشّوقد جاء هذا التّ   
: ح القولصثم كان الجواب للمعطوف، إذْ ال ي ن، ومفهو شرط والمعطوف على الشرط) ترك(
)قضاؤهمن تُوف ترك من( األصل ماوإنّ) ي فعلي دناي قضاؤه فعلي                    .(   

                       :"إن" جملة+ ماض فعل+ من: الرابع النمط من الثالث الفرع
 هاألنّ بطبالر فيها الجواب واقترن النبوية، ثاألحادي من كثير في التركيبية الصورة هذه وردت   

 من يوم كلَّ صنقُي هفإنّ كلبا كأمس من «:  الرسول قول ذلك ومن االسمية، الجملة قبيل من
 إيمانا مسلمٍ نازةَج بعاتّ من « : قوله أيضا ومنه 4» ةماشي أو ثحر كلب إالّ قيراطٌ عمله

 كلُّ نياطربقي األجر من عيرجِ هفإنّ دفنها من رغَـفوي ،هعلي ىصلّي حتى معه وكان واحتسابا
ُأ ُلـمث قيراطـح5» د                                                                                                    
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                                                                                                                                                         يرجع هفإنّ نازةَج عـباتّ من :الشرطيـة لجملـةا  
 عاتموسب الجوابي، والركن الشرطي الركن بين الفصل هو مط،النّ هذا مثل في الحظناه ومما  

 فعل)+ حين( هفي مفعول)+ معه(ومجرور جار)+ كان( ناسخ)+ إيمانا( الحال: نهاوم كثيرة،
، )دفنها من يفرغَ( معطوفة جملة+  )عليها( ومجرور جار+  )ىصلّي( للمجهول مبني مضارع

 بعض بخالف وهذا. )نياطربقي األجر من عيرجِ هفإنّ( وبعد هذه الموسعات يأتي الجواب
 ،"اأم" داةاأل ذلك ومن ،ل بينهمان دون فاصل يفصتي ركناها متتابعييْأ التي ةالشرطي األدوات
                                    .الحقا ذلك بيان وسيأتي

 - الطيب إال اهللا يقبل وال -  بٍطي بكس من رةتم ِلبعد قدتص من «:  قوله أيضا ذلك ومن  
اهللا فإن من آنفا، إليه ذهبنا ام يدعم الحديث اهذ ولعّل 1 » نهـبيمي هالُـيتقب التركيب ركني أن 

 في الشرطية الجملة به توسعت اومم. عاتسوالم من طويل بفاصل نمفصولي يكونان الشرطي
  )الطيب إال اهللا يقبل وال( عتراضيةاال الجملة :الحديث هذا

    :طلبية جملة+ ماض فعل+ من: الخامـس النمـط
 األخيرة هذه وردت إذ الطلبية، الجملة بحسب صورا مطالنّ هذا في رطيالشّ ركيبالتّاتّخذ    

     .بنهي مسبوقا مضارعا فعال جاءت كما األمر، بالم مقترنا مضارعا وفعال أمرا،
  :أمر فعل+ ماض+ من : الخامس النمط من األول الفرع

                                            2»وهـدينه فاقتل   لبد  من « : قوله ومنه الشريف الحديث في ةبقلّ مطالنّ هذا ورد وقد 
  :األمر بالم مقترن مضارع+ ماض+ من: الخامس النمط من الثاني الفرع

 وقد شرطيةال" من" مع الواردة التراكيب كّل من انتشارا األكثر نحسبه رطيالشّ ركيبالتّ هذا  
 من «:  قوله ذلك من مط،النّ هذا من طيةشر تراكيب تنتضم حديثا خمسين عن يزيد ما عددنا

تَـَيفلْ الباءةَ منكم تطاعاسزوهإنّـف ج صرـللب أغض وأحص3» رجـللفَ ن  
            .                                                  جيتزوفلْ الباءة منكم استطاع من :الشرطية الجملة 
.                                                                           مضارع فعل+ مراأل الم+ ماض+ من: الترسيمة 
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  )فليتزوج الباءة منكم استطاع من. ( الحديث 
  

  2أد           أد             إس           1أد                   إس

  مر          م     م إليهف    ربط        األم إليه       شرط        م 
  øم به                        فعل مضارع         øفعل ماض           

  هو                                                 هو                    
  وجيتز          ف         ْل     من       استطاع        الباءةَ

      ش ج ش                         ج ج               
 وهذه األمر، بالم اقترنلما  ذلكو الشرط، بفعل لربطه الشرط بجواب الفاء اقترنت ولقد 

 األمر فعل بمنزلة له فتكون الغائب على تدخل ما وأكثر ،الفعل حصول بها طلبي األخيرة
  . الشرطية التراكيب في بالفاء اقترانها وجب طلبال على الفعُل بها دّل ولما. للمخاطب

 القيامة يوم نوعدي تيأم إن « : قوله الشرطي التركيب هذا نتتضم التي األحاديث ومن
  1» عْلفْيلْـفَ هتَغر طيَلي أن منكم استطاع نفم الوضوء، آثار من ينـلجحم ارغُ

                                               .                فليفعل استطاع من      
                                                           2 »همحر ْلصفلي هرِأثَ في له أسنْي أن أو هرزق في له طسبي أن هسر من« : قوله وكذلك
 في له يبسط أن( فعلية ةجمل+  به مفعول+  ماض فعل) سره( فعل الشرط +  شرط أداة     
  ).هرحم ليصْل( الشرط جواب) + ف( ربط أداة+  معطوفة جملة+  فاعل رفع محل في) رزقه
  مضارع فعل+ ال+ ماض فعل+ من :الخامس النمط من الثالث الفرع

 المضارع الفعل على بالدخول وتختص معها، المذكور الفعل عن الكفُّ بها طلبي )الناهية ال(   
بالفاء اقترانها وجب طلبية" الناهية ال" كانت ولما. الغائب أم للمخاطب سندُأ سواء. ورد اومم 

عه، ومن نذر فليط اَهللا يطيع أن نذر من « : الرسول قول ،النمط هذا على الشريف الحديث في
هه فال يعص3»أن يعصي .  

  .هه فال يعصصيمن نذر أن يع :الجملة الشرطية

                                                                                                                                                       
   .136: صحيح البخاري، الحديث رقم -  1
  .5985: صحيح البخاري، الحديث رقم -  2
  .6696: صحيح البخاري، الحديث رقم -  3
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نصب مفعول  في محّل) أن يعصيه(جملة فعلية ) + نذر(فعل ماض ) + من(رط أداة ش        
فعل مضارع مجزوم و عالمة جزمـه   :)هيعص(جواب الشرط + ال الناهية ) + ف(ربط + به 

  . مفعول به + حذف حرف العلة 
  1»وفي بيته منه شيء، ةبعد ثالث نحبِى منكم فال يصمن ضح : »و من ذلك أيضا قوله 

مـا  نّإو ،ه ليس من قبيل ما سبقلكنّضا من هذا النمط جواب شرط طلبي وء في الحديث أيجاو
ـ  لُما له في مـكرمن أعتق ش  :»فعل أمر، وذلك في قوله اسم الجواب ورد ه وك فعليـه عتقُ

   2»هثمنَـ يبلغُ كان له ماٌل إنه، كلِّ
اسـم  ) فعليه(جواب شرط + مفعول به + فعل ماض ) أعتق(عل شرط ـف+ أداة شرط        

  ر ـفعل أم
  : فعل ماض + فعل مضارع + من: النمط السادس 

  قنا لهذا النمط مع األداة أشرنا لدى تطر"إلى"  إن أن ه نّإ واهذا النمط نادرا، و قالوا النحاة عد
يختص رورة الشعرية على نحو قول الشاعر بالض :  

          إن وا رِيسمعةًيب وطارعنِّ     اا بها فرحي و ما سمعوا مصالحٍ ن وانُـفَد  
   إن مضارع( وايسمع( واطار )ماض(  
  من « : منه قولهو  سولة في حديث الرـمط نادرا في لغة العرب ورد بقلّا كان هذا النّلمو  

أطاعنو اَهللا ي فقد أطاعمن صاني فقد عصى اَهللاعوم ،ن يطع و د أطاعنيفق األميرصِـن يعم  
األمير فقد 3»يعصان  

  . من يطع األمير فقد أطاعني :  الجملة الشرطية
  : الترسمية 

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                       
  .5569: صحيح البخاري، الحديث رقم -  1
  .2523: خاري، الحديث رقمصحيح الب -  2
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   .فعل ماض + فعل مضارع + من  :الحديث 
  

     2اس                     دأ                  دأ                1إس                   دأ
  

  م      م الیھ    ف        ربط              توكید             م       م الیھ    ف    شرط   
  

  بھ. م        Ø  فعل ماض                                    بھ   .م     Ø   فعل مضارع     
  

  ھو                         ھو                                                               

  ي      قد              أطاع               ف                 ع                األمیَرِطمن      ُی

  ج ش                                                   ج ج ش                    

ربط +  )األمير( مفعول به+ ضارع مجزوم فعل م :)عيط(فعل شرط ) + من(أداة شرط        
  ).ي(مفعول به + نون الوقاية + فعل ماض ) أطاعني(جواب شرط ) + قد(توكيد ) + ف(
 مقُمن ي » جاء فيه جواب الشرط فعال ماضيا مبنيا للمجهول قال  مط حديثٌورد على هذا النّو

  1»هـذنب م مندـر له ما تقـفا غُسابا واحتر إيمانًدـالق ليلةَ
  . ر لهفر غُالقد ليلةَ ممن يقُ: الجملة الشرطية

جـواب  + مضاف إليـه  + مفعول به + فعل مضارع  :)يقم(فعل شرط + أداة شرط          
اسم موصـول  ): ما(نائب الفاعل + مجرور جار و+  فعل ماض مبني للمجهول: )رغف(الشرط 

ه جاء نادرا في الحديث الشريف، فإنّ إنو ،طهذا النم. محل لها من اإلعرابصلة موصول ال + 
كون الفعل الماضي إنما هو ماض لفظا ال بر النحاة ذلك فسافق بذلك شواهد من كالم العرب، وو

  .اقطع رط واقعجواب الشّ على أن ى و يدّلمعنً
    .جملة طلبية+فعل مضارع+ من : النمط السابع 

 ،على غرار أفعال الشرط المضارعة ديث الشريفل هذا النمط ظاهرة مطردة في الحلم يشكّ 
: بينمـا ورد الـنمط   ،)أمرفعل  + فعل مضارع+ من (: انعدم في الحديث الشريف النمط إذْ
 دمن لم يجِ «: ة ومن ذلك قول الرسول بقلّ) فعل مضارع+ الم أمر +فعل مضارع+ من (

لـم  ( فعل الشرط ) +من(أداة  :الشرطية منبت هذه الجملة تركّ 2»ن يفّالخُ سـبلْيفلْ نِليعالنّ
                                                                                                                                                       

  .35: صحيح البخاري، الحديث رقم -   1
  .  1841: صحيح البخاري، الحديث رقم -   2
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): يلبس ( جواب الشرط + الم أمر+  ربط + مفعول به+ فعل مضارع مجزوم ):يجد النعلين
     ).نالخفي( مفعول به+ مجزوم بالم األمر فعل مضارع

ومن لم  ...«:قول الرسول ، ك، ما جاء اسم فعل أمر ن الجواب الوارد جملة طلبية أيضاو م
عيستط ـفعليه له وِـوم فإنّه بالصـج1»اء.  

 مجرورجار و) + هعلي(سم فعل أمرا) + ـف( ربط ) +علم يستط(عل الشرط ف+ )من(أداة شرط 
  .ركني التركيب الشرطي  بين ربطلل بالجواب الفاء اقترانمط هذا النّيستوجب و ).بالصوم(

  . اعتراض الشرط على الشرط : النمط الثامن 
يث في الحد شائعةهي ظاهرة ع الجملة الشرطية، ويرط من قبيل توسرط على الشاعتراض الشّ 

 غيـر حـديث   نجد د، حتى لم نكووردها مع هذه األداة ، بينما قّليةدوات الشرطاألالشريف مع 
قال  ،ن هذه الظاهرةواحد يتضم: »مقَـَتن أع عبن اثْدا بينين فإن كان موسا قُرـ و ه ـم علي

  2» قُـتَعيم ـث
  . عليه  موا قُروسم كان ا فإندتق عبن أعم:  الجملة الشرطية   
  جواب+ فعل شرط + إن + فعل شرط + من :الحديث :الترسمية  
  
   3إس                     2إس                    دأ         دأ             1إس                     دأ

  
  م إلیھ    ف        ربط       شرط               م      م إلیھ           م     م إلیھ      م    شرط   

  
  Øفعل ماض           Øخبر    +م بھ                              ناسخ     Øفعل ماض         

  
  ھو                        ھو                                        ھو                                       

  
  موُِّق    را             وِسكان ُم      ْنإ ف          ا     ًدعْب               َقَتأْع   من

   
   2ج ج ش                      2ج ش                                       1ج ش              

  1ج ج ش                                                                     
                                                                  

  )كان ،أعتق(ان فعالن شرطي) + إن من،(ركيب الشرطي أداتان شرطيتان في هذا التّاجتمعت   
ـ على ما أجمع عليه النحاة، وأتى بيانه آنفا، يكون الجواب الوح وبناء). موقُ(جواب واحد +  د ي

                                                                                                                                                       
  .1905: صحيح البخاري، الحديث رقم -   1
  . 2521: صحيح البخاري، الحديث رقم -   2
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ل الشـرط األو  جوابه جواباني وو يكون فعل الشرط الثّ) إن كان موسرا(لفعل الشرط الثاني 
)مقتَن أع (ط بينهما باألداة بِور)ـف . (  

ردت صور تركيبة أخرى مـع األداة  باإلضافة إلى األنماط الثمانية السالفة الذكر والتحليل، و  
ـ  نأة شيوعها ارتأينا ونظرا لقلّ في الحديث الشريف،" من" ـ خذكرها مجتمعـة دون أن ن ن ها ص

  :من ذلك بأنماط مستقلة،
قد ورد هذا التركيب في حديث شريف واحد تكررت معه و :مافكأنّ + فعل الشرط+ من -1

 ةًنَدب بما قرراح فكأنّ ابة ثمنَالج َلسغُمعة الج تسل يومغْن ام:» قال  ،)ماكأنّ(صيغة 
ومانية فكأنّاعة الثّن راح في السما قر1»..... رةًقَََـب ب  

     به فلـيس  والعمَل ورِالز قوَل عدمن لم ي :» منه قوله و: ليس + فعل الشرط + من  -2
    روطا شُ طونترِشْي أقوامٍ ما باُل «: وقوله أيضا 2»هطعامه أو شراب عيد في أن هللا حاجةٌ

   3»شرط ئةَااشترط م إنو ،فليس له طا ليس في كتاب اِهللاشترط شر ن، ماهللا ليس في كتابِ 
  . ا فليس له شرط طَتراشْ نم: الجملة الشرطية  

  ليس + فعل الشرط + من :الحديث : الترسمية 
  
    2إس                    دأ                   1إس                     دأ

  
  ف              ربط           م             م إلیھ    م إلیھ   شرط        م   

      Øخبر          + م بھ                    ناسخ   Ø فعل ماض          
  

  ھو               Ø           ھو                                                     

  لھ    لیس     ف        ا      رطش   من    اشترط           
  

  ج ش                                    ج ج ش                  
 
مفعول + فعل ماض : )اشترط شيئا( فعل الشرط) + من(أداة : ل هذا التركيب الشرطي منتشكّ 

  . مجرور متعلقان بخبر محذوفجار و+ ناسخ  :)ليس له(واب الشرط ج ) +ف(رابط + به 

                                                                                                                                                       
  .881: صحيح البخاري، الحديث رقم -   1
  .1903: البخاري، الحديث رقمصحيح  -   2
  .2735: صحيح البخاري، الحديث رقم -   3
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كان(لم نعهد ذلك مع الناسخ هو فعل ماض، وو تران الجواب بالفاءا عن اقأم( فألن )تدّل )ليس 
  . اء ـفوجب أن يقترن بالفهي نّفي بمنزلة الالنّعلى النفي، و

مط كان النّو )من(شرطيا ورد مع األداة  نكون قد أحصينا زهاء أحد عشر تركيبا النمط بهذاو   
ـ وعااألكثر شي) فعل مضارع + الم األمر + فعل ماض +  من( فعـل  + مـن  ( ا الـنمط  ، أم

حـاة فـي تـرتيبهم لألنمـاط     ما ذهب إليه النّبورودا قياسا  فكان األقّل) فعل ماض+ مضارع 
  . الشرطية
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  :، أنماطها الشرطية "ما" -3                      
  

ت بغير العاقل  اختص )ما( نإبالعاقل ف )من(ت ن اختصمن أدوات الشرط الجازمة، ولئ )ما(   
من األسماء غير الظروف  هها سيبويولقد عد»من"األسماء غير الظروف  ازي به منجفما ي "

الرضي من، ومن هؤالء ابن مالك وعلى الز نها تدّلإحاة من قال من النّو 1»"مهما"و" ما"
  : استشهدوا بقول الشاعر و

            افم تك ع يا بناِهللا بد ال افْو خافُما نَلْفال ظُ      ا ينَفارا قَـت  
 » ما تجلس 2»لس من الزمان أجلس فيهتج، أي ما أجلس  

لنا نها فإننا سجما التراكيب الواردة ض، أمالحديث الشريف في "ما"الشرطية  األداة مجيء قّل   
 األداة لم ترد مع الفعل المضارع، و هذهأنمن ثم لم يتسن ـلنا التبيمال هذه األداة في عإمن  ن

هذه األداة عاملة ولم يختلفوا في  نأنحاة على جمع الأفقد  ،مهما يكن من أمرو .الحديث الشريف
ن الكريم على نحو قوله تعالىآالقرديهم من شواهد من كالم العرب ور لعلى ما توفّ ذلك، بناء:  

    106 البقرة ﴾منها بخيرٍ ها نأتسنْأو نُ من آية خْسنْما نَ﴿
  : جملة اسمية + ماض + ما : النمط األول  

 :ئل عن الصيدلما سقوله أيضا، و 3» ٌلفهو باط ط ليس في كتاب اِهللان شرم ما كان :» قال  
» ما َأصاب بِحّه، وـلْكُه فَدما أصاب بعرـه فهضو و4».ـذٌيق  

  .ما أصاب بعرضه فهو وقيذ : الجملة الشرطية
 بطرا+ مجرور جار و) + أصاب( رط فعل الشّ" + ما"أداة : رطية منلت هذه الجملة الشّتشكّ

  خبر+ مبتدأ : جملة اسمية ) هو وقيذ( جواب شرط +  )فـ(
  : فعل أمر + فعل ماض + ما : النمط الثاني   
األمر، كما ذكرنا، أنسب  ن، ذلك ألفي الحديث الشريف أكثر من سابقه رد هذا النمطو 

 إذا«: ورد على هذا النّمط قوله  اممو. األساليب من هغير نم دعوةاللمقتضيات التشريع و

                                                                                                                                                       
   .56، ص3سيبويه، الكتاب، مرجع سابق، ج -  1
  .92، ص4الرضي، شرح الكافية، ج - 2 
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 92

سمم اإلقامةَتُع وا إلى شفامو الةالصكينة وعليكم بالسرعوا، ارقَالووال تُس ما و والُّفما أدركتم فص
   1»وامتفاتكم فَأ

  . واـمم فأتـكُما فاتَوا وـُتم فصلّـما أدركْ: الجملة الشرطية
جواب الشرط )+ف(رابط )+ ضمير(فاعل + فعل ماض :)أدركتم( فعل الشرط + أداة شرط ← 
) + ف( فعل جواب الربط) + فاتكم(فعل شرط ) + ما(أداة شرط + عطف + فعل أمر : )صلوا(

  ) . أتموا( فعل جواب الشرط 
 ن يكون جواب شرط إالّأ كال النمطين ال يصح نب، ذلك ألو قد اقترنت الفاء دوما بالجوا

لما  من ذلك أيضا قوله ، ولة طلبيةأن أحدهما جملة اسمية ، واآلخر جم، بما مقترنا بالفاء
بح بالقَئل عن الذّسما َأنْ «: ب صهر الدذُو مكْلفكُ هاهللا علي ر اسم ليس السفْـُو الظّ ن2.» ر  

         رسيمة النمطت      

  فعل أمر + فعل ماض + ما  : الحديث 

       2أد                     إس                         1إس أد                 

  م إليه          م         إليه      ف                                .م  م    شرط         

   Øفعل أمر             ربط          به               .م      Ø  ماض    فعل      

        ْلـكُف                             مدال                رهـأنْ ما     

  ج ش                                          ج ج ش                       

تَ بكلبِك المعلَّمِ دما صكُْل، واهللا ف ماس تَكرك فذَست بقودما صو « :و منه أيضا قوله 
  3»ْلكُـه فَذكاتَ تَركْفأد مٍعلَّم كلبك غيرِب تَدما ص، ولفذكرتَ اسم اهللا فَـكُ

  
                           

                           

                                                                                                                                                       
      . 636: صحيح البخاري، الحديث رقم  - 1

.5509: صحيح البخاري، الحديث رقم - 2  
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                           4- " أنماطها الشرطية ،"أي :  
    

هي من بين و1»من حروف المجازاة أي «باتفاقهم أيضا،  جازمق النحاة واسم شرط باتفا" أي"   
لإلضافة  مةٌمالزِ )الرفع، النصب، الجزم(بة التي تلحقها الحركات الثالث رعط المرأدوات الشّ

ا داللتها فهي بحسب ما أم. 110 اإلسراء ﴾نىسالح اءمه األسو فلَعدا ما تَـًأي﴿:مثل قوله تعالى
   .تضاف إليه

صرت في حفيها فانْ ماط التي وردتا األنْفي الحديث الشريف، أم قّل ورودهاالشرطية " أي"  
  :هي تركيبين اثنين

  :فعل ماض + فعل ماض + أي: مط األولالنّ  
  2»هماحدأفقد باء بها  كافر يا: ما رجل قال ألخيهأي: » قال الرسول 

  قال ألخيه فقد باء  ما رجٍلأي: الجملة الشرطية   
 )+ف( ربط + )الق( فعل شرط )+رجل( مضاف إليه + )زائدة( ما) +أي(أداة الشرط  ← 

) فعل الشرط(، وقد جاء هذا التركيب الشرطي في ركنه األول )اءب( جواب شرط + )قد( توكيد
  "يا كافر: "داءموسعا بالنّ

  3»ا منه من النارمنه عضو ضوٍع بكّل اُهللا ذَقَا استنْلممس ًأرام قَأعتَ أيما رجٍل« :و منه قوله 
  

  :الم األمر +ضا فعل م + أي: النمط الثاني
   بذلك، و "الم األمر"بـ  )الجواب( هالقتران جواب هذا النمط هو جملة طلبيةإن وأن  جب
 الةُه الصأدركتْ ورا فأيما رجٍلهطَمسجدا و لي األرض لتْعوج: » ...ه أداة الربط، قال حقَتلْ
  4»يصلِّفلْ

  .فليصلِّ الةُه الصكتْأدر أيما رجٍل :الجملة الشرطية

  :الترسيمة
  

                                                                                                                                                       
  1 .136ص  ،1ج، الكتاب، سيبويه - 
.6104: صحيح البخاري، الحديث رقم -  2  
.1517: صحيح البخاري، الحديث رقم - 3  
. 335: الحديث رقم صحيح البخاري، - 4  
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  فعل مضارع +الم األمر + فعل ماض + أيما: الحديث          

  
  2أد                 أد                   إس                 1أد           إس

  شرط  م      ف      م إليه        ربط             األمر       م           م إليه

  Ø   فعل                                           فعل ماض  م به    فاعل      
  هو                                                                                 

ْل   ف                    ه   الصالةُـ   تْما   أدركَأي        صلِّي           
  ج ج ش                                             ج ش          

فعل  ):أدركته الصالة( فعل شرط + )رجل( مضاف إليه + )زائدة(ما) +أي(أداة الشرط ←
 جواب الشرط +الم األمر )+ف( ربط + )الصالة( فاعل + م وجوبامفعول به مقد +ماض

  .مة جزمه حذف حرف العلّةوعال" الم األمر" مضارع مجزوم بـ فعل) يصّل(
 زجويتاس فلْى بالنّصلّ ما كمرين فأيـمنكم منفّ إن:» قوله  ،ومما ورد على هذا النمط أيضا 
  1.»و ذا الحاجة الكبيرالسقيم وو فيهم الضعيفَ نإف

 2.»حتى السََّحر ْلواصـيفلْ َلأن يواص كم أرادـُفأي:»..و منه أيضا قوله 

  
  :حيثما و مهما، أنمطها الشرطية أينما، -5
األدوات الشرطية ورودا في الحديث  أقلَّ اهذه األدوات الثالث في عنوان واحد لكونه جمعنا  

  .ها الشرطيتركيبنها ويتضمواحد منها أكثر من حديث  الشريف، بل لم نجد لكلٍّ
 :فعل أمر +فعل ماض + أينما:النمط األول

الة على الشّوردت أينما الدة واحدة، قال الرسول رط مر: »سيخرج قوم في آخر الزانِم 
حاثُد انِنَاألس، فَسهاء المِاألح...يمـقُرون ينِمن الد قُكما يمر السهم من الرميةما نَ، فأي
  3».وهمـلُتُوهم فاقْمتَيـقَلَ

                                                                                                                                                       
.704 :الحديث رقم ،صحيح البخاري –1     

.1967 :الحديث رقم ،صحيح البخاري – 2     
.6930 :الحديث رقم ، صحيح البخاري -3     
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  .وهملُتُوهم فاقْمتَيـقَلَأينما  :الجملة الشرطية
 + )هم( مفعول به + )ت( فاعل +فعل ماض :)لقيتموهم( فعل الشرط +)أينما( أداة شرط ←

   ).هم( مفعول به + )و( فاعل +فعل أمر :)لوهمتُاقْ( الشرط جواب + )ف( أداة ربط
  :فعل أمر + فعل ماض + حيثما:النمط الثاني

، ٍلتَكْا في موتًح تأخذُ: البيل إليه؟ قالس ي كيفَأي رب :-عليه السالم–قال موسى « :قال   
  1»هعبِفاتّ الحوتَ تَدقََـفحيثما فَ

  .هعبِفاتّ الحوتَ تَدقََـحيثما فَ :الجملة الشرطية    
  )اتبعه( جواب الشرط + أداة ربط + مفعول به + فعل ماض )تَفقد( فعل شرط + أداة شرط←

  :جملة اسمية + فعل ماض + مهما :النمط الثالث
لك  فهو تَفقْمهما أنْو... «:سوى حديث واحد وردت فيه، قال " مهما"داة الشرطية لم نجد لأل

صـقْاللُ ىة، حتّقَدتَ ةَمرفعفم( يها في ف( امَأرت2» .ك  
  .ةٌـقَدهو صفَ تَقْـفَمهما أنْ: الجملة الشرطية  

                    جملة اسمية+فعل ماض+مهما: الحديث :الترسيمة

  2إس    أد                                     1أس أد                      
  م  ربط           م إليه           م          م إليه              شرط            

  خبر     اعل                            مبتدأ       ف  فعل ماض                   

  صدقة     ف             هو                   تَ          قْـمهما         أنفَ    

  ج ج ش   ج ش                                                   
يحسن بنا لدى خاتمة هذا ريف، وة في لغة الحديث الشّبقلَّ هذه األدوات الشرطية الثالثُوردت   

د في أقوال المصطفى ها لم ترِشرطية أخرى جازمة غير أنّ ثمة أدوات نالفصل أن نشير إلى أ
ذْإ: ، مثلهذه األدوات الثالث األخيرة وردت في تراكيب أخرى غير  متى،ان وما، أين، أي

نة من خالل مدو  في أحاديث الرسول د لها ذكريرِفلم ) ذماإ(ا األداة أم) استفهامية( شرطية
  .  دود ما قمنا به من بحثصحيح البخاري، في ح

 
                                                                                                                                                       

  .4767:صحيح البخاري، الحديث رقم  -  1
 .5354: صحيح البخاري، الحديث رقم -  2



            

   لثاــل الثــالفص            

  "األنماط الشرطية لألدوات غير الجازمة"    

  إذا -                         

  لو  -                   

  لوال  -                     

  أما -                     

  لما -                     

  كلّما -                     

  



 

 
 

97

  :الشـرطيـة هاأنمـاط،"إذا"األداة  -1
  

 بسمات التذكيرويحسن بنا  ظري،النّ فصلال في صيلـالتف من شيءب رطيةالشّ األدواتتناولنا   
      .فيها وردت التي لألنماط عرضنا لدى أداة كّلائص وخص

 يـة ظرف تكونف رطيةالشّ عن خرجت قد هاألنّ غالبا، رطالشّ معنى نةمتضم ،للمستقبل ظرف: إذا
  .                                      1ةفعلي جملةً إيالؤها جبو ثم ومن بحتة،

  : ماض فعل ماض، فعل إذا،: األول النمـط
 علـى  ركيـب الشـرطي  صور للتّ عـدة عنه عتفرت الشريف، الحديث في شائع نمط وهـو
  :               تياآل النحـو

  :ماض فعـل+ ماض فعـل إذا: من النمط األول لاألو الفـرع  
     2»أعمالهم على ثواعب مثُ فيهم انك من العذاب أصاب عذابا بقومٍ اهللا أراد إذا «: قوله ومنه 

  : التالية رسيمةتبال الحديث في الوارد الشرطي مطلنّل لـمثّن  
    :  نم العذاب أصاب عذابا اهللا أراد إذا:  رطيةشملةالجال        

                                                                                                                              الحديث      : الترسيمة 
                                                                                                                2إس                                                   1إس             أد 

                                                        ف     اليه م       م                                        ف   إليه م    م    رطش

         به.م     فاعل      فعل           .                       به.م    فاعل     فعل      

  من    العذاب    أصاب                                عذابا   هـالل       أراد  إذا 
  ج ج ش           ج ش                                                    

  الشرط،ب الحديث في هذا" إذا" ت األداةاختص من  التي وردت ضمنها الشرطية الجملة نتوتكو
نإسنادي :اإلسناد اأم الشرط جملة ليمثّ فهو لاألو جـار  + فاعـل  +مـاض  فعل نم نةالمتكو 

 شرط فعل: نم نتتكو التي الشرط جواب جملةَ الثاني اإلسناد لـمثّ حين في ؛ به م +مجرور
  .اإلعراب من لها محل ال :الموصول صلة+  )موصول اسم( به م+  فاعل+ ماض

                                                
  .179ص 2 ،ج، سابق مرجعع، الهوام مع، هالسيوطي -  1 
  .7108: ، الحديث رقمالبخاري صحيح -  2
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 في وإن أال...«  ، قولهاألول للنمط لاألو الفرع نم حوالنّ هذا على الواردة األحاديث ومن 
 1»القلـب  وهـي  أال هكلُّ الجسد دسـف تدفس وإذا هكلُّ الجسد حلَص تْحلَص إذا ،مضغةً الجسد

 اهللا رسـولُ  ادمحم وأن اهللا إالّ إله ال أن يشهدوا حتى اسالنّ َلأقات أن مرتُأ«:  قوله وكذلك
 اإلسـالم  بحـقِّ  إالّ هموأموالَ همماءد ينّم وامصع ذلك والُعفَ فإذا كاةَالز تواْؤوي الةالص ويقيموا
2»اهللا على هموحساب   

                                                                   همماءد ينّم وامصع ذلك والُعفَ إذا         
  : للمجهول مبني ماض فعل+ ماض فعل+ اإذ: األول النمط من الثاني الفرع   

 صالته في شيء هابر نم :»  قول ومنه الشريف، الحديث في الشائعة كيبارالتّ من وهو   
فليسبإذا هفإنّ ح سبلْاُ ح3»للنساء التصفيق ماوإنّ إليه تتف   

ـّ إذا :الشرطية الجملة + مقـدر  فاعل+ ضما فعل+  شرط أداة من لتتشكّ: إليه تـفلتُاُ حسب
  .                                          ومجرور جار+  للمجهول مبني ماض فعل

 مـن  وهـذا . "إن" خبـر  رفـع  محل في وقعت الحديث هذا في يةالشرط جملةال أن إلى شيرن 
 هقول األول، النمط من الفرع هذا على الواردة األحاديث ومن. الشرطية للجملة النحوية الوظائف
: »إةالجنّ في ن اباب له قـالي الرمنه يدخل: اني ائمونالص  يـوم يـدخلُ  ال يامـة الق  أحـد 

فإذا... همغير غُْأ خلوادقَـل منه ْليدخُ فلم 4 ». أحد                                          
  :ناسخ ماض فعل+ ماض لعف+  إذا  : األول النمـط من الثالـث الفـرع

ـ  طعامِ من مرأةُالْ تـقَفَنْأ إذا « : المصطفى أحاديث في القليلة يبكراتال من هو و   ـبيهات 
غير ملها كان دة،فس ولزوجها تْـقَفَأنْ ماب هاأجر 5» هأجر                                                                 .

  "أجرها لها كـان..... أنْفَقَـتْ إذا :الشرطية الجملـة     
. موجود تقديره حذوفمف هاخبر اأم "أجر" اسمها + "كان" ناقصا ماضيا فعال الشرط جواب ورد
  ". مفسدة غير: "بالحال موسعة تورد الجملة هذه أن كما

  وجوابه الشرط فعل منٌ كّل فيه كان النوع هذا من آخر نمط البخاري صحيح في ورد كما 

                                                
  .52: ، الحديث  رقمالبخاري صحيح -  1 
  . 25: ، الحديث  رقمالبخاري صحيح -  2
  .684: ، الحديث رقمالبخاري صحيح -  3
  .1896 :حديث رقمال البخاري، صحيح -  4
 .1425: حديث رقمال ،صحيح البخاري -   5
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 مالئكةُال المسجد ابوأب من باب كّل على كان الجمعة يوم كان إذا« : قال ناسخا، ماضيا فعال
  .1»لفاألو َلاألو ،بونيكتُ
  ......" كان الجمعة يوم كان إذا" :الشرطية الجملة   
 ذلك فيو )ماض فعـل+  كان+  إذ( :من نامكو رطيالشّ ركيبالتّ فيه جاء آخر حديث ورد كما
                                                             2  » ... بعض في همبعض الناس ماج القيامة يوم كان إذا«  : قوله

  : ماض فعل+  للمجهول مبني ماض فعـل+  إذا:  األول النمط من الرابع الفرع  
 وذهـب  يوِلوتُ قبره في عضو إذا العبـد «  قوله ومنه أيضا، ةالنادر األنماط من مطالنّ هذا

  . 3» ...فأقعداه ملكان أتاه....أصحابه
     .ماض فعل+ للمجهول مبني ماض فعل            ...أتاه... ضعو إذا :الشرطية الجملة

   :الفرع هذا في  أقواله ومن. "العبد" للمبتدأ خبرا جاءت الشرطية الجملة هذه أن نشير إلى  
 وظيفة وردت أيضا، ركيب،التّ هذا في »والعشي داةغالب هعدمقْ عليه رضع مات إذا أحدكم نإ «

  . "إن" خبر رفع محل في جاءت ذْإ الشرطية، للجملة نحوية
 مبنـي  مـاض  + إذا: وهـو  النمط، هذا في ورد آخر تركيب إلى المقام، هذا في أيضا، يرنش

 أن و اهللا إالّ إله ال نأ دهِشَ ثم يتُأ هقبرِ في المؤمن عدقُْأ إذا « للمجهول مبني ماض+  للمجهول
4» اهللا رسول ادمحم                                                               
  :                        اسمية جملـة+ ماض فعـل +إذا:  الثانـي مـطالنّ
 مطالنّ هذا نأ غير عديدة، فروع فيه ترد لم لذلك النبوي، الحديث في الورود قليل مطالنّ هذا   

 حـتصل  ال االسمية الجملة ألن ذلك بالفاء، شرط جواب الواقعة االسمية الجملة اقتران يستوجب
 التركيب طرفي نـبي طـربال لتعقد الفاء، ومنها ربط، أداة لزمتها إذا الّإ شرط جواب تكون أن

 ركيـب التّ ورد لقد 5»اريبالخ منهما واحد فكّل الرجالن تبايع إذا« : قوله ذلك ومن. الشرطي
 كـل (  اسـمية  جملة شرط جواب + ماض شرط فعل+  إذا: من نامكو مطالنّ هذا في رطيالشّ

.                                                                                           بالفاء الشرطيـة الجملة طرفـي بين بطالر وكان )بالخيار منهما واحد

                                                
    .3211:صحيح البخاري ، الحديث رقم -  1
  . 7510 :صحيح البخاري ، الحديث رقم -  2
  .1338: صحيح البخاري، الحديث رقم -  3
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 يـا  فقلت .ارالنّ في توُلوالمقْ ُلفالقات همايـبسيف المسلمانِ قىـتالْ إذا « : ولهـق أيضا ومنه  
                                      1 »هصاحبِ لتْـق على يصارِح كان هإنّ: قال تول؟قْالم بال فما اهللا، رسول

               .ارالنّ في تولـلمقاو قاتلـفال همافـبسي المسلمان تقىـالْ إذا: الشرطية الجملة     
                ).    إسمية جملة + ماض فعل+  إذا:شرطية جملة( : لحديثا النمط ترسيمة

                    
                                 2إس                     أد                  1إس                  أد 
       م          إليه م              الربط       إليه م           م            ش 

  Ө           مبتـدأ                        فاعل             فعل             

  القاتُل المسلمان       فـ              تقى      الْ           إذا   
  ج  ش                        ج  ج  ش                    
 الجملـة  هـذه  ،اسـمية  جملـة + ماض فعل + أداة: من النمط هذا في رطيةالشّ الجملة لتتشكّ

المسـند   كـان بينما ،) القاتل: دأـمبت (إليه مسند من بتتركّ الشرط جواب واقعةـال االسميـة
   )النار في: ومجرور ارج( جملةال شبه عليه تدلّ محذوفا )الخبر(

 إذا « : قوله النمط هذا على اءتوج البخاري، صحيح حواها التي رطيةالشّ الجمل ومن    
أحسن كمأحد فكلُّ هإسالم حكتَتُ هايعملُ ةنَسَأ رِبعشْ له بىإل هاثاِلم سبعـ  ائـةم ومنـه 2 »عفض 

 أخطـأ  ثـم  دـهتَفاج مكح وإذا أجران، هفل أصاب ثم فاجتهد الحاكم مكَح إذا «  قوله أيضـا
 األولـى  على ةمعطوف الثانية متتاليتان، شرطيتان جملتان الحديث هذافي  تورد 3 »رأج هـفل

ـ  يـب كرالتّ عوسـت إذْ ع،الموس الشرطي يبكترالب حاةالنّ عليه اصطلحما  وهذا  لاألو رطيالشّ
 أو الشـرطين،  تـوالي : مصـطلح  يضاأ النحاة عليه وأطلق عليه، آخر شرطي تركيب بعطف

                                                                                                             .بدونه أو بعطف اإم يكون الذي الشرط على الشرط عتراضا
  :مضارع فعل + مـاض فعل + إذا: الثـالث النمـط

 فعـالَ  فيها يكون التي ماطاألنْ من فصاحة ّلـأق حاةالنّ هعد شرطيال ركيبالتّ من مطالنّ هذا   
متّ والجواب الشرطـقفالمصطفى ديثاأح في وروده ةقلّ يفسر ما هذا ّلـولع ى،ومعنً لفظا ني 

                                                
  .31 :، الحديث رقمصحيح البخاري -  1
  .42 :، الحديث رقمصحيح البخاري -   2
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، مطالنّ وهذا، هأنّ غير ،النبوية األحاديث في قليال كان وإن أشكال على دور يحسن عة،متنو 
  :                      اآلتي حوالنّ على فروع إلى عهانوز أن بنا

             :مضارع فعـل +ماض فعـل+  إذا:  الثالـث النمـط مـن : األول الفـرع
.                                        1»فهـاـلَزأ سيئة كل عنه اهللا رـّكفي هإسالم نسفح دالعب أسلم إذا «: قال

.                                             كلَّ سيـئة عنه اُهللا ـريكفِّ العبد أسلـم إذا: الشـرطيـة الجملـة
                                                            سيئـة كلَّ عنـه اُهللا ركفّي العبـد لمأس إذا:  ةشرطي جملـة :ثالحدي: النمـط ةترسيم

                            2إس                                                                          1إس             أد
  ف        إليه م         م                               إليه  م        م       شرط

  م به                    فاعل         فعل                             فاعل           فعل         

  كلَّ        اهللا         يكفر                            العبد           أسلم      إذا 
  ج   ش                                           ج ج ش              

 عرالز من ةامالخَ ِلكمثَ ؤمنِالم مثل «:  قوله الشاكلة هذه لىع جاءت التي األحاديث ومن  
                                        2 » الءببالْ ُأـفَّكَتَ لتْدـتَاع فإذا ها،تَْأفَـكَ يحالر هاتْأتَ حيث من

   :مضارع فعل+  الناهية ال+  ماض فعل+  إذا: الثالـث النمـط من الثاني الفرع
 سـمة  وهي مباشر،ال غير لطلبا اعتمادب الدعوةو النصح في مقام  الرسول خطاب اتّـسم  

 ورد قـد و ،مقام الذي يتطلّبه مقتضى الحالال في دترِ التي واإللزام األمر سمة من اانتشار أكثر
 ألن ذلـك  الشـريف،  حـديث ال في بكثرة )مضارع فعل+ ال+ ماض فعل+  إذا(: التركيب هذا

ـ النّ الخطاب للتقب لسامعذهن ال وتهيئة توطئه يعتبر يالشرط التركيب نم لاألو الجزء يحص 
 فـال  الغائطَ كمأحد ىأتَ إذا « : ولهـق ومنه. الشرط جواب في هينّال ةـيغص على ردي يذال

 الف( الجملة هذه في رطالشّ جواب اأم 3» واـُبغر أو واـُقشر ه،هرظَ هاـِّيول وال القبلةَ يستقبْل
.                                                                          المضارع الفعل جزمت ،نهيٍ بأداة ّلهِستُاُ هألنّ ربط أداةَ جبفاستو) يستقبْل
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 الشـرط  جـواب  جملة لتخلّ توسيعا نتتضم الحديث، هذا في الواردة الشرطية الجملة أن كما

 أيضـا  ذلك ومن .الشرط جملة علىة معطوف جملة فهي  )ظهره هايولّ وال(: قوله في وذلك
 فـإذا  كم،قـبلَ  كان من على أو إسرائيَل بني من طائفة على لرسُأ سجرِ اعونالطّ «:  قوله
سمقْتَ فال أرضي ف به تمعوإذا عليه، وامـد تخْ فال بها وأنتم ضبأر عـقَو1»منه فرارا واجر.  
  وامـدقْتَ فال أرضي ف به تمعسم إذا        

  واجرتخْ فال... ضبأر عـقَو إذا         
   :مجزوم مضارع فعل+ ماض فعل إذا: الثالث النمط من الثالث الفرع  

ـ  دتقفُ «  قوله ومنه الحديث في ةبقلّ الشرطية الجملة من يالتركيب النمط هذا ورد ولقد ةٌأم 
 ألبـان  لها عضو إذا ترونها، أال ر،أالف إالّ أراها ال يوإنّ ،فعلت ما رىدي الو إسرائيل بني من

   2.»ْتبرِشَ اءالشَّ ألبان لها وضع وإذا ،تشرب لم لإلبِا
  . تشرب لم اإلبل ألبان لها ضعو إذا : الشرطية الجملـة

 فعـل  علـى  أداة دخول من غمبالر الربط أداة فارقته الشرط جواب أن الحديث هذا في ونالحظ
   .3»المؤمن ؤيار تكذب تكد لم نامالز بترـاقْ إذا«: قوله أيضا ومنه الشرط، جواب

 فعل+  ناسخ مـاض فعل+ إذا: نمطي الحديث الشريف هذا الورد ف ،الفروع هذه إلى باإلضافة
ـ بِ كانوا فإذا ،الكعبةَ جيشٌ يغزو «:  قوله في للمجهول مبني مضارع  األرض مـن  داءيـب

يفُخس نادر تركيب هو و. 4 »همآخرِ و همِلبأو                                          .  
:                                                                                                       جملة طلبية+ ماض فعـل إذا:  الرابـع النمـط

   ـ  قد اوكنّ طلبية، جملة هيإنّما  أمر فعَل التي يكون صدرها جملةال إن  الجـزء  فـي  اأوردن
 فيهـا  ىؤتي التي اضعوالم من أن ؛الشرطية الجملة في بطالر عن حديثنا عرضم في ،النظري

 الـنمط  هذا ورد ولقد. طلبية جملةً رطي هو حالة كون الجوابركيب الشّالتّ فيبين طر بطرالب
  :                            روعهف ومن  الرسول أحاديث في بكثرة

  .فعل أمر+ ماض فعـل+  إذا : األول الفـرع
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   1»ّلهن اونُذَفْأ المسجد إلى يلـباللّ كمساُؤن نكمذَْأتَاس إذا« : قوله ومنه
                                            .لهـن وانُذَفْأ...  كـمنساُؤ كـمنَذأستا إذا : الشـرطيـة الجملـة

)                                                          أمـر+ مـاض+ إذا شرطية جملة(  الحديـث :النمـط ترسيمـة
  
          2إس                أد               1إس                            أد

                        اليه م             م     ربط       اليه مف         م                  الشرط

     فاعل           أمر فعل          فاعل    به م   ماض فعل                  

                                و             نذَْأ    ف     نساؤكم      كم  استأذنإذا                     

  ج  ش                         ج ج ش                              
 2» مجهـنّ  حِيـمن فَ الحر ةَدـش فإن ،الةدوا بالصرِبفأ الحر دـتاشْإذا « قوله  ،و منه أيضا

ر له ما ـفلمالئكة غُا نميه تْأينُمتْأ قَـن وافم هنوا فإنّمفَأ ن اإلمامـإذا أم: »منه أيضا قولهو
  3»هـم من ذنبدـتق

  .رن بالم األمرمقت عفعل مضار + فعل ماض +إذا  :الفرع الثاني من النمط الثالث 
   ذي الّريف خصائص الحديث الشّويتناسب  فهو ،شرطي في الحديثالتركيب الهذا شاع ورود

ـ أنْفي  عْلجيكم فلْأ أحدإذا توض: »ه لمنه قوو، وقضايا تشريعية، يحمل أحكاما دينية ف ه ثـم 
لها فـي  دخي أن ه قبَلل يديغسلْكم من نومه فقظ أحديـوإذا استَ ،روتيلْـف مرتجمن اسو ،رنثُيـِل
و4» وئهض  
لفعل المضارع الواقع جوابا للشرطألمر على ااا دخلت الم لم، بين فعـل  ربط بينه ووجب أن ي

   .رابطةً "الفاء"ـفأوتي ب  الشرط برابط
 يـب تراك هذا التركيب عقب.» في أنفه فليجعْل......كم أ أحدإذا توض«  :الجملة الشرطية     

  .ـلفليغس......إذا استيقظ  :أخرى من نفس النمط
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ع فعل الشرط في توس  1»عجِيرـله فلْ ذنْؤـفلم يا كم ثالثًإذا استأذن أحد »و منه أيضا قوله 
فإن لم يؤذن  ،إذا استأذن: و هي تحمل شرطا ضمنيا أي )فلم يؤذن له( فعلية هذا التركيب بجملة

  .له فليرجع
  :اسم فعل أمر + فعل ماض +ا إذ :نمط الثالثالفرع الثالث من ال

ما فـاتكم  ووا لُّم فصتُما أدركْن فوسعأنتم تَوها وتُْأال تَو كينةكم بالسفعلي الةَم الصتُإذا أتي »قال 
فأت2»وام.  

ـ مزلْاأي  .كينةكم بالسفعلي الةَم الصتُإذا أتي :الجملة الشرطية      منـه قولـه  و .كينةَوا الس  
  3» وءضالوت فعليك لْجِعإذا ُأ ... اكنَلْجعنا َألعلّ...«

 لاسم فع+ رابط + نائب فاعل ضمير متصل + فعل ماض مبني للمجهول + أداة شرط       
 ،ت في صيغة مقول القولنحوية إذْ جاء نت الجملة الشرطية في هذا التركيب وظيفةًوتضم. أمر

أداة  الورود مـع  ركيبي قليُلمط التّهذا النّ أن نـتبي ولقد .هنصب مفعول ب هي بذلك في محّلو
  ."إذا"الشرط 

  
  :فعل ماض+ فعل مضارع+ إذا  :النمط الرابع

بل ذهب بعضهم إلى أن  ،في الجملة الشرطية حاة نادرةًها النّدـهذا النمط من األنماط التي ع   
ى فـأنّ ، ماضيا يكون جوابهمضارعا و رطه ال يحسـن أن يكون الشّلك ألنّذ ،التركيب اح هذبق

ر ذلك بكـون  مط فسز هذا النَّّمن جو غير أن ؟حقق في الماضيتّالل ووحصال للشرط المستقبل
و  ،ا في الحديث الشـريف َّهو نادر جدو .ى ا ال معنًظما هو ماض لفإنّ ،الجواب الوارد ماضيا

 علـم ال ضبِيقْ لكنو ،ينتزعه من العباد ،عازاتانْ لمض العبِلى ال يقْااهللا تع َّإن« :لك قوله من ذ
  4»االهج ساءَؤر اسخذ النّاتّ معاِلَّالإ قَإذا لم يب لماء حتىالع ضِببقَ

  :ترسيمة النمط
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    فعل ماض +فعل مضارع + إذا : لحديثا
                                                                                                                               2إس                     1سإ             أد           أد  

                                     ف  م     م إليه          إليه .م  م        جزم         الشرط  

     فاعل   م به        ماض فعل   فاعل     مضارع فعل                  

                                             رؤساء   اسـالن     خذَاتّ       عالم        يبقَ  لم                إذا 
  ج ش                              ج ج ش                

جوابه وفعل الشرط مضارع مجزوم  + )إذا(أداة شرط  :من نارطي مكوركيب الشّورد هذا التّ  
يحافظ على داللته علـى  لم  ،الشرط مضارعا فعلفيه هذا النمط الذي جاء  غير أن؛ فعل ماض

   .زمنه من المضارع إلى الماضي صرفت التي ،النافيةالجازمة  )لم(لما دخلت عليه  المستقبل
  :شرطالالشرط على  ضاعترا +إذا :الخامسالنمط 

إذا أتى  «: و منه قوله " إذا"وهو من األنماط الشرطية القليلة في الحديث الشريف مع األداة  
أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يه معه فلْجلسمةًه لقاولْـني 1»أو أكلتين ةًـكلأو ُأ نِأو لقمتي  
مثـار   » لقمـةً ه ناولْـيفلْ.....هلسجلم ي فإن.......هكم خادمإذا أتي أحد« :الجملة الشرطية   

ـ  )فليناوله( ؟جواب الشرطمآل هو  ،مطالجدل دائما بين النحاة في مثل هذا النّ رط هل لفعـل الشّ
حسب داللته فال يصح ب شاهدلنا هذا الإذا حلّ ).إن لم يجلسه( :رط الثانيأم لفعل الشّ ،)أتى( لاألو

ـ  "يناوله"لسه لم إذا أج هنّلك ألذ ،ل رط األوللشّ )فليناول(أن يكون الجواب  جلسـه  لـم ي ا إذا أم
ل هما جواب الشـرط األو الكجوابه رط الثاني وبأن الشّ لالذي يدعم المذهب القائ َّلعلو ،هناولَ

 يالشـرط  التركيـب ل واألو يالشرطالتركيب ابطة بين الر ءهو اإلتيان بالفا ،في هذا الحديث
 وبذلكل رط األوه بالشّجوابالثاني و ط الشرطَجاءت لتربِ "يجلسه  فإن لم "في  ءالفا فكأن .الثاني

ـ   اه والرأي الذي نتبنّ وـهو .األول ون الشرط الثاني وجوابه جوابا للشرطـيك  هيبـدو لنـا أنّ
  .مط المذكور في هذا الحديث مع هذا النّ ،على األقل ،األصح

ـ  مقُيُها فلْيا معماش لم يكن ة فإنازنَم جِـكإذا رأى أحد: »و منه أيضا قوله   ها أو فَـِّحتى يخل
ّه أو تُفَتخلوض2» هفَـخلِّأن تُ َلع قب   
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  .مقُيها فلْيا معماش لم يكن ة فإنازنَإذا رأى أحدكم جِ :الجملة الشرطية          
  :  ترسيمة النمط 

  )طشرجواب ال +ناسخ  +إن  +فعل ماض  +إذا (ج ش : الحديث                  
  
       

             3سإ          أد            2سإ                أد      أد           1إ سأد              

     إليه.م     م    ربط       م        إليه  .م       ف   ربط   شرط       إليه.مشرط     م    

  Ө    ـل  فع         خبر+الناسخ     Ө                    م به      اعل  ف  فعل          
  

       مـُقلي   ماشيا  ف  لم يكن                   إن  ف      كم    جنازةًرأى   أحد إذا  
  2ج ج ش               2ج ش                                        1ج ش            

                                                                            1ج ج ش                                                                
                                                       

                                                                                                             
 فـإن  ،هم نـاق على أع جاُلملها الرتَو اح نازةُت الجِضعإذا و: » و من هذا النمط أيضا قوله 

  1» ....يونمدـقَ قالتْ ةًحت صاِلكانَ
  :جواب شرط محذوف+ فعل الشرط  +إذا  :النمط السادس

 ألغـراض شـتى  وذلك  ،أجزائها الحذفُ الجملة الشرطية يطال بعض ديث في أنأسلفنا الح   
 مـع األنماط الشرطية المركبة  ة فيمن هذه الظاهر الشريف الحديث خُللم يو يتوخّاها المتكلم؛

أقيمـوا  « :منه قولـه  والظاهرة، نت تضم وردت في صحيح البخاري أحاديثُ إذْ ،"إذا"األداة 
الركوع و ،ي ألراكم من بعد ظهري إذا ركعتماهللا إنّ فوجود و السسج2»مـتُد   

  "تمدـم و سجتُـإذا ركع" : الجملة الشرطية    
حعليه  َّالشرط في هذه الجملة الشرطية و دل ذف جوابم إذا ركعت( :هتأويلو ،م من الكالمالمتقد

 تنازعا) إذا ركعتم(والشرط  )فو اهللا(: اجتمع في هذا الحديث الشرط والقسم كما .)وسجدتم أراكم
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و ،)أراكملَ( :الجوابمعظم النحاة لم  َّألن ،على جواب الشرط المحذوف دلٌّو، للقسم هو جواب
يجِيرطالشّفعل رط على جواب الشّ زوا تقديم.  

فـي   هذه األخيرة جاءت إذْ ،ا النمط التركيبي للجملة الشرطيةهذلثمة وظيفة نحوية وردت و  
  .ساجدينأراكم من بعد ظهري راكعين وـَل: ي نصب حال أ محّل

   :ترسيمة النمط 
  )جواب شرط محذوف + فعل شرط + أداة (ج ش : الحديث                        

    
                                                 2إس                                1إس    أد                       
  م إليه                         م                  شرط           

                                                                  Ө  
  فعل            فاعل                     

  تم                                              ركع                إذا   
                 ج ج ش                               ج ش                                 

                           
   :قوله،)ج ش محذوف ج + ش ج + أداة الشرط ( الواردة على هذا النمط  ثو من األحادي   
» رحاُهللا م رجال سمتَرى و إذا اقْتَا إذا باع وإذا اشْح1» ىض   

   فهو سمح رىتَإذا اشْ             
  ٌفهو سمح ىضإذا اقْتَ             

   "إذا"بـ الجزم  :»إذا «فائدة حول األداة 
 حاةالنّ و إجماعـذلك ه فألن ،من األدوات الشرطية غير الجازمة" إذا" ةفنا األداـإذا كنا قد صنّ 

زمـه و  الفعل المضـارع فتج  قد تعمل في ةهذه األدا بعضهم ذهب إلى أن غير أن ،فاقهمـواتّ
   .2ريةـلك ضرورة شعجعلوا ذ

ب مـذه (فوجدنا شاهدا يدعم هذا المـذهب   تقصينا هذه المسألة النحويةَ في الحديث الشريف،  
تما ذْإذا أخَي؟ انما سألتُرا مممكما خيلّأال أع«: فقد جاء في صحيح البخاري قوله") إذا"إعمال 

لكما من  وثالثين فهو خير اًدا ثالثحمتُن وثالثيو اًحا ثالثسبتُا وثالثين وـًا أربعربكَكما تُعجِامض

                                                
  .2076: صحيح البخاري، الحديث رقم -   1
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الجزم فيـه   كان عامُلهذا الحديث فعال مضارعا مجزوما وقد جاء جواب الشرط في ل 1»خادم
 :و هـي  )راتكب( المعطوفة على الفعل ةلجزم في األفعال المضارعد اقد تأكّو ،"إذا "هي األداة 

)حاتسب(، ) داتحم(  
 نة العربية الفصيحة، خاصةورد في المدوطالما  "القبيح"الكالم  قبيل ليس من" إذا" ـالجزم بو  

تخالف  واهد التيأقواله الكثير من الشّثه ويجاءت في أحاد -   - كما أن الرسول ،في الشعر
لـك قولـه   مـن ذ من لغات العرب الشاذة الفصـيحة و  لغةً ةًقـوافقاعدة اللغوية المشهورة، مال
لغة « بـ حاة النّ عرفت عندالتي  ،من لغات العرب ت لغةًافـقالتي و"  ةٌتعاقبون فيكم مالئكـي"

  .»أكلوني البراغيث 
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  :ةرطيـأنماطها الش ،"وـل" األداة  -2                   
لقد اعترض ابن و" المتناعامتناع " ها حرفأنّ" لو"شاع في الدرس النحوي عن األداة الشرطية   

حرف  :من قال قوُل "لو" ـير لسد تفْسضح أن أفْاتّ« :قال ،ام على هذا الكالم اعتراضا شديداهش
وقول  قوع غيره،لوما كان سيقع حرف ِل :بويهيسقول دة الجيالعبارة « :وأضاف »امتناع المتناع

الب فيهـا أنهـا غيـر    ـالغو 1»تاليه بوتُبوته ثُيلزم لثُو ،على انتفاء تاٍل حرف يدّل :ابن مالك
يلي  ره الذيفسو ر الفعُلدـلم يقع الفعل بعدها ووقع غيره قُ إن، ولها من فعلين ال بدو جازمة،

إذا " لـو " أن مؤداه بعضهم ذهب مذهبا آخر غير أن 2.ذا ما ذهب إليه المبرده ،"لو"الجملة بعد 
ـ 3»ويه بهذا مذهب سـي « و ،عنها  اختصاصها بالماضي لدخلت على جملة اسمية زا ه و لعلّ

التأويالت التي لـم  و من التقديرات  نأى الجملة العربية عن كثيرلك حتى تذ اه،الذي نتبنّ الرأي
   .اللغة لذاتهامن وصف  ستشفَّتُ

  فاتّ ،بويشيوعها في لغة الحديث النّة والشرطي" لو"ا عن مدى دوران أمص ضح من خالل تفح
ةنالمدو نهيما ذلك  ،"لو"راكيب الشرطية ذات األداة لتّت بالَهذه األخيرة حفَ أناإلحصاء الوارد  بي

تة يث الشريف في ما يزيد عن سردت في الحدالشرطية اطّ" لو" ن أن، الذي بيالسابقفي الجدول 
هـذه  عـت  ا عديـدة، وتفر هذه التراكيب الشرطية أنماط اشتملتو لقد . اموضع) 76(سبعين و

سنعمل على تبيينها و تحليلها في اآلتير فرعيةاألخيرة إلى فروع و صو ،:  
  :فعل ماض+ فعل ماض+ لو: النمط األول

بحسـب   ر فرعيةٌوصه عت عنتفر، وكثيرةالتركيب الشرطي في أحاديث  مط منجاء هذا النّ  
و وكيـد ماضيا مؤكدا بـالم التّ تارة ورد هذا األخير ماضيا، و ، إذْع مجيء جواب الشرطتنو ،

  .ينفْ ـأحيانا يكون مسبوقا بدا بقد، ومؤكّ حياناأ
  :فعل ماض+فعل ماض: الفرع األول من النمط األول   

أحاديث  ه فيورودوقّل ، وكيدالم التّمجردا من ماضي ال د فيه جواب الشرطمط الذي يرِو هو النّ
" لو"ى في لغة العرب؛ إذْ الغالب اقْتران جواب ه من األنماط النادرة حتّ، ذلك ألنّ- -الرسول 

رط ه مخالف لألصل الذي يكون فيه جواب الشّا أنّرأوزوه واجأ، حاةَالنّ ،غير أن"الم التوكيد" بـ
  4غير منفي ، أيكان مثبتاالالم إذا  ـمقترنا ب
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   لمصطفى اأحاديث من  وجدنا  ،مط، على ندرتههذا النّإن  منه قولهو على شاكلته،ماجاء: 
 1»دعنه ما يجِ ذهب من الشّيطان وذ باهللاأع :لو قال .دعنه ما يجِ هبلو قالها ذَ م كلمةًي ألعلإنّ«

 2»ُّطقَ اًمنك خير تُما رأي :ا قالتًئمنك شي تْرَأ ثم هرالد هنادحإإلى  تَسنْأح لو " :و كذلك قوله
 )قال(الفعل  فقط مع )التوكيد الم(تفارقها  )وـل(القارئ أن أداة الشرط  نـبادر إلى ذهتيو لعله 

ف ،نالسابقي الشاهدينعلى  بناءوق شاهدا يحسن بنا أن نسه ـفارقت فيمن الحديث الشريف  آخر
   3» نـّّيه بـلو تركتْ «: قال ،الشرط الماضي جواب" الم التوكيد"

  :فعل ماض مقترن بالم التوكيد +فعل ماض +لو: الفرع الثاني من النمط األول 
" لـو "األداة مع ، جاء فيها جواب الشرط لحديث النبوي تراكيب شرطية كثيرةو قد وردت في ا

ومن ذلك قول  ؛- ابتثْمإذا كان  -ي مط الشرطهذا النّه األصل في ، ذلك ألنّوكيدا بالم التّمقترن
  4»ودـبي اليه نمن اليهود آلم رةٌبي عشَ نـلو آم :  »الرسول

  ".آلمن بي اليهود...لو آمن بي عشرة" : الجملة الشرطية
  ).جواب شرط + شرط  فعل  +أداة (ج ش :لحديثا                  :ترسيمية النمط

    
                     2أ د                    إ س                       1إ س           أد                
  إليه.م           م      ـد      توكي    إليه      .م           شرط             م        

  
  فاعل   فعل ماض       فاعل                        فعل ماض           

  
  آمن            عشرة             ل                آمن         اليهود                       لو          

  ج ش                                ج ج ش                                
                      

ما أنا بشـر  إنّ نلككم به، وأتُـلنب الة شيءفي  الص ثَو حدـه لإنّ « :أيضا قوله  ومن ذلك 
ـِّ يتُن ، فإذا  نسسونْكما تَ  سىمثلكم أنْ   5»رونيفذك
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فعلهـا مـاض    +لو: شرطأداة  :كمأتُـلنب الة شيءفي  الص ثَو حدـل :الجملة الشرطية      
ـ   ، كما أن)تكمْأـلنب( مقترن بالم التوكيد جوابها ماض +) حدث( ة وردت رطيهذه الجملـة الشّ

ةًـوظيفيلت في كونها وقعت خبرا لـّتمث ،نحوية ةًـلها وظيف ، أي أن"إن".  
 اإلسالم ةُخوُأ ولكن ،أبا بكر خذتُتّي التميال من ُألذا خَخمتّ نتُلو كُ«  :قوله  ،أيضاومن ذلك 

ه ، ال ـُتو موديبـقين في المسجد إال باب سإال د 1»أبي بكرٍ باب  
  :فعل ماض منفي + فعل ماض+ لو : رع الثالث من النمط األول الف
، ذلك )الم التوكيد( ـنا بترأن يكون مق فيه راألشهف ،إذا كان ماضيا) لو(ذكرنا آنفا أن جواب    
مثبتا الجواب كان إنإذاا ، أم ـ ها ز بعضهم اقترانَاجأ، وتفارقه )الالم(ذه ـه كان منفيا فإن  :بـ
  2 .افيةـالنّ" ما"

وروده في الحديث الشـريف و منـه    قّل ،و هذا النمط الذي يرد فيه جواب الشرط ماضيا منفيا
   3» في المعروف اعةُا الطّم، إنّادوها ما خرجوا منها أبلُلو دخَ « :قوله 
  .لو دخلوها ما خرجوا :  الجملة الشرطية     

 فعـل مـاض  +  )مـا (نفـي  + فاعل ضمير) + دخلوا( فعل ماضي + )لو( أداة شرطية      
ما  ي هذه القطعةَو سألتنـل«: لمسيلمةَ الكذّاب ك أيضا قولهلومن ذ .ضمير فاعل+  )خرجوا(

طَأع4»..اهكَـتُي  
   :فعل ماض +قد+ فعل ماض  +قد + لو: النمط األول نالفرع الرابع م

 كيـب الشـرطية   الترافـي   األحسنلك األصل ودا بالم التوكيد فذأن يكون جواب الشرط مؤكّ  
و ا أن يرد فعـل الشـرط   ، و أم5لك غريبفذ" قد"ـ ا أن يكون الجواب مؤكدا بأم ،"لو" ألداةل

جاء  لو قد : » ذلك ورد في حديث من أحاديث الرسول ـف: "قد "بـ  دمنهما مؤكّ جوابه، كلٌّ
  .6»هكذا تك هكذا وهكذا وـيطَن قد أعحريالب ماُل
ه أنّ ، فال بدوهذا الحديث، إذا كان غريبا. قد أعطيتك.......د جاء ـو قل :الجملة الشرطية    

  .شريفت النحوية في لغة الحديث اللك من السمالغة من كالم العرب، وانتحى سمتهم، وذوافق 
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  : ماضفعل +  َّجملة أن+ لو : النمط الثاني 
قعة بعـد  االو " َّإن"  رأى أن جملة من فمنهم: ىب النحاة في شأن هذا النمط مذاهب شتّـذه  
" لو"بعد " َّجملة إن" َّمنهم من رأى أنرفع فاعل لفعل محذوف، و سمية في محّلهي جملة ا" لو"
  1.محذوف هاخبرما هي في موضع ابتداء وإنّ

هذا األخير مثله مط، وشرطية كثيرة جاءت على هذا النّ بوية جمٌلو لقد وردت في األحاديث النّ
  : كثيرة منها اخذ صورات، طيةثير من األنماط الشرمثل ك

مقترن بالالم  فعل ماض+  َّجملة أن+ لو : من النمط الثاني  لالفرع األو.  
ـ  َّلو أنو « :ه في الحديث الشريف، ومنه قوله ورود نمط قّل وو ه ـ امرأة م ـ ن أه  ةل الجنّ

األرضِ إلى أهِل عتْلَـطّا ه رِلمألتْنه وألضاءت ما بي2»ا يح  
جـواب الشـرط   ) + أن امـرأة ( جملة الشرط+ لو: لمألته ريحا...امرأة َّلو أن :جملة الشرط

 محمـد  سرقت لقطع دمحم بنتَ فاطمةَ و أنـ، لاهللا مـأيو « :ه أيضا قوله ـمن، و)هلمألتْ(
تجواب الشرط في هذا النمط ورد مق .3» هايدرنا بالالم غير أن هذا الجواب   َّن النحاة من عدم

يكـون الجـواب للمتقـدم     ذْالقسم في التركيب الواحد إتالزم الشرط و لك الجتماع أوذللقسم، و
  .اممنه

  :جواب شرط ماض منفي+ جملة أن + لو : الفرع الثاني من النمط الثاني
 ما هي حرفإنّ "وـل " إن: على أن يقالابن هشام يبويه و، وخاصة سحاةاعترض جمهور النّ  

ذهب إليه سـيبويه   ، ويدعم ماحض هذا التعريفدما ي  فىامتناع فحسب، وفي حديث المصط
 قلت »سلمة؟ بنتَ أم « :ة قالمتريد أن تنكح بنت أبي سلَ: لما قيل له  قال ومن نهج منهجه،

   4»من الرضاعةأخي  ةُنَ، إنها البت ليري ما حلّجفي حي تيبن ربِها لم تكُلو أنّ «:  فقال نعم،
  ......"ت لي ماحلّ...هالو أن:" جملة الشرط

ها للرسولامتنع حلُّ -بنت أبي سلمة -قال في هذا الشأن  أنها فهل ي  ؟تـه ربيب المتناع كونها 
هي في بل  ،تناع المتناعهي حرف ام" لو" ال يصلح في هذا التركيب أن يقال أنو. تهفهي ربيب

هذا الحديث حرف وجوب لووب أيج :وحرمتُ بتْجها لووب جهتَيبها ربِكون.  
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  .فعل ماض ناسخ +  جملة أن+ لو:الفرع الثالث من النمط الثاني 
ن لك ما في األرض م لو أن: اار عذابالنّ أهِل نِوهَأل وُلـاهللا يق إن: » من ذلك قول الرسول 

ـ فشرِ رٍبنه تْلو أنّها مر :»أيضا قولهنه مو  1» ؟دي بهتـشيء كنت تف رِبت منه، ولم يأن  د
  2» جل أجرلك الرفهي لذ  ،له سناتلك حيسقي به كان ذ

  " ...لك حسنات لهكان ذ...تها مرلو أنّ ":الجملة الشرطية           
       ) .جواب شرط+ فعل شرط + أداة (ج ش : الحديث :ترسيمة النمط

    
         2إ س                           1إ س     أد                         
  إليه.م        م   إليه                  .م  م                          شرط  

                          Ө     اسم كان  خبر   +الناسخ            مإليه       م  

  اسم إشارة           إليه      .م   م     إن   اسم                                
  Ө       فعل  ضمير                                 
  هي                     Өخبر                        

        ذلك   حسنات كان               تْمر ها                   لو                
  ج ج ش                            ج ش                                      

                                            
  الجواب+ جملة الشرط + و الشرطية ل: في هذا النمط من ين التركيب الشرطتكو.  

جملة اسمية في محل رفع مبتدأ لخبر وهي  )أنها مرت( "أن" من جملةلت جملة الشرط تشكّ
اسم : اسمها +كان: نت من ناسخا جملة الجواب تكوبينم ،ابتمرورها ث أي لو أن: محذوف

  )حسنات(و خبرها ) ذلك( إشارة
  ."لـ" ـد بفعل ماض مؤكّ+ للمجهول  فعل ماض مبني+ لو : لنمط الثالث ا
، ذلك ألن جواب الشـرط  يختلف حولها النحاةوهو من األنماط الصحيحة الفصيحة التي لم  

 :من ذلك قول الرسـول جواب، ولل توكيدا" الم التوكيد"ه أن تلحق ب إذن فال ضير ،بتمثْ
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»بي الشّ َّدلو مهر لولت وِاصصاال يدع المتعمنّإ، همقَقون تعملُّظكم َأت مثلَي لس طْيعنـي  م
ي وربيس1» ينِِـق   

  ":لواصلت بي الشهر َّدـلو م ":الجملة الشرطية      
الم ) + الشهر(نائب الفاعل +  فعل ماض مبني للمجهول: )َّمد(فعل الشرط + لو          
  ).تُ(فاعل  +ض ام: )واصل(فعل جواب الشرط + التوكيد 

  2 » تُلْبِلقَ كراع ي إليدـهُأ، و لو تُبراع ألجيت إلى ذعلو د« :على هذا النمط  قوله و
لـك  ذو ،)تُبَألج........لو دعيت(و قد ورد في هذا الحديث توسيع للجملة الشرطية األولى 

من قبيل اعتراض  هذا ليس غير أن ،)لقبلت...لو أهديو( :بعطف جملة شرط أخرى عليها
بينما فـي هـذا    ،اواحد االشرط جواب هذا األخير يتنازع فيه فعال ألن ،الشرط على الشرط

 هانفسألداة ابعة إنما هو اإلتيان ز التوسأما الذي عز. شرط بأداته وجوابه كلُّ َّالحديث استقل
  .في التركيبين الشرطيين المعطوفين 

  فعل مضارع منفي + فعل ماض + لو : النمط الرابع 
 ماض(ا ظلف نِقيرط غير متفطرفي الشّ ألن: غير مستحسن عند النحاةمط لما كان هذا النّو  
لى هذا الواردة ع التراكيب تْنَقد استغْو .ه في الحديث الشريف قليالان ورود، ك)مضارع+ 

  .منفيا شرط ن الفعل الواقع جوابلكو )الم التوكيد(النمط عن 
ندي منـه  عو ثالثٌَ علي ري أن ال يمنرا ما يسذهب دأح لو كان لي مثُل«  :قال الرسول 

إالّ شيء شيء أرصده لد3» نٍـي  
  " +لـو"أداة شرط  :نت منتكو : با ما يسرنيـلو كان لي مثل أحد ذه :الجملة الشرطية 

 )مثـل ( فهو تمييـز ل ) ذهباً(ا مأ  .و خبره محذوف) مثل(اسمه:ض ناسخ ما: فعل الشرط
+ نـون الوقايـة  +  فعل مضـارع  :)يسرني() + ما( نفي :جواب شرط+وليس خبرا لكان 

  .مفعول به مقدم وجوبا
هؤالء ابن ومن  أخرى وأعطى تأويالت ،ذهب غير هذا المذهب النحاة بعض أن نشير إلى  

ـ  )ما كان يسـرني  (، أيالمنفي عتقدير كان محذوفة قبل المضار:  مالك الذي قال بـ ا أم
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هـو فعـل   ) مـا يسـرني  (الفعل المضارع  الرأي الذي نحن عليه و يبدو لنا صائبا هو أن
  .)ما سرني( أي: ىماض معنًظا، ومضارع لف

ريف فكان شاهدا يدعم الشـواهد  إذن، وإن كان نادرا، فقد ورد في الحديث الشهذا النمط   
   .راكيب الشرطيةحاة في مثل هذه التّبها النّ التي استدّلكالم العرب  مناألخرى 

  ) الم التوكيد(فعل ماض مؤكد + فعل شرط مضارع + لو : النمط الخامس 
لين شأنه شأن األنماط المركبة من فع ،الورود في األحاديث النبويةو هو من األنماط القليلة 

ا ورد مع غيرهـا  مم أكثر "وـل"رطي مع األداة مط الشّ، وقد ورد هذا النّتلفين في اللفظمخ
كتم قليال حلض لملو تعلمون ما أع: »ومنه قوله . غير جازمةو من أداوت الشرط، جازمةً

كَو لب1»تم كثيراـي   
  ..."لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال"  :الشرطيةالجملة         

         "فعل ماض  + توكيد +فعل مضارع + أداة :" جملة شرطية: الحديث :مة النمط ترسي 
   2سإ             أد                                1سإ       أد   

  إليه .م   م                   ف            توكيد        إليه  .م        م    شرط  
                فاعل      فعل ماض                        به     .م   ـاعل ف   عل مضارعف     

                    تم                            ضحك       ل                      ما         و         متعل لو      
       ج ج ش                                          ج ش                   

فاعل ضمير متصل + مضارع مرفوع بثبوت النون :)تعلمون(فعل شرط ) + لو(أداة شرط     
  الم التوكيد+  ) أعلم( بلها من اإلعرا ال محّل صلة موصول+ مفعول به اسم موصول  ) +و(

  .فاعل ضمير متصل+ مبني على السكون  فعل ماض): ضحك(جملة جواب الشرط + 
ـ   صلّي المن يديب المار لو يعلم« :مط في نفس النّ و قال أيضا  فَي ماذا عليـه لكـان أن يق 
أربعين خيرا له من أن ـيمر بي2»ه ـن يدي    

   :فعل مضارع+ فعل مضارع + لو  :السادسط النم
  ق طرفي التركيب الشرطي لفظاـبها عند جمهور النحاة، ذلك لتوافًُأصوهو أفصح األنماط وو 
  .ق في المستقبلـأصل الشرط أن يتحق ن، ألعلى المستقبل او معنى، أضف إلى ذلك داللتهم 
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 المسـلم  يعلم ولو نّة،من الج أسة لم ييحملرالذي عند اهللا من ا بكّل الكافر فلو يعلم: »...قال 
   1»ار النّ من نـمن العذاب لم يأم عند اهللا ذيالّ بكلِّ

   ." نلم يأم  المؤمن ، لو يعلملم ييأس رالكاف لو يعلم: الجملة الشرطية      
يعلـم ( فعل مضـارع  :فعل الشرط + )لو ( أداة الشرط : ركيب الشرطي منن هذا التّتكو + (

  .)ييأس(فعل مضارع مجزوم +  )لم( :جواب الشرط 
  :حذف+  لو: بعالنمط السا

حاديـث  في أ اناهـسمل، فتردة في كالم العربمطّلغوية الحذف ظاهرة  أن بيـنت الدراسات  
قـول   منـه ، وفوجدنا من الشواهد ما يدعم اطّرادها ؛ةخاص )لو( األداةومع  ،عامة الرسول 
   2»يدها  محمد د سرقت لقطعمحم فاطمة بنتَ م اهللا لو أنـأيو « :الرسول 

  "يدها محمد قطعفاطمة سرقت ل لو أن" :الجملة الشرطية     
للقسـم   إنما هو جواب" هايد ـقطع محمدل "ها، إذ أن الجواب ذف جوابجملة الشرطية حالهذه  

هذا األخير ألن و ،م على الشرط تقدبالجواب أحقَّ كان من ثمدّلذف جواب الشـرط و ، بينما ح 
 - شاء اُهللا إن –ه لو قال دبي دمحم نفس ذيالّ مـو أي: »منه أيضا قوله و .عليه جواب القسم

لجاهدـبيل اهللا فُوا في سسانًرا أجم3»ونع   
  )ذي نفس محمد بيدهـأيم الّو( دم القسم عليهـرط لتقحذف جواب الشّ      

  4»وا حب و لو امهتوبح ألة و الصمون ما في العتَعلميلو و....«:و منه أيضا قوله 
  "و لو حبوا:"الجملة الشرطية      

  جوابه محذوف+ فعل شرط محذوف + أداة  :الحديث              :ترسيمتها
  2إ س                        1إ س                                أد     

  إليه.إليه    ف           م         م. م      م             شرطا              
       Ө       Ө         حال       Ө           Ө  

  حبوا                                       لو                     
  ش ج  ج                        ش ج                                     
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   حعلـى   دّلو لجـواب،  رط وجملة اجملة الشّ: ركنان أساسانشرطية الجملة الهذه ف في ذ
ولو كـان ذلـك حبـوا    : تأويل الكالمرطية ذات الحذف، وعلى الجملة الشّ مدتقالمـ المحذوف 

   .الصبحو) العشاء(صالة العتمة ألتوا أي ،توهماأل
رط اعتراض الشّ( :نمط تجدر اإلشارة إلى ،"لو"واردة مع لانماط الشرطية األتحليل في ختام و  
 !باسـم اهللا  : ه قال ى أهلَتََكم إذا َأأحد لو أن- :» -الذي ورد في قول الرسول )رطالشّ لىع
   1» هلم يضر ي بينهما ولدضقُـنا، فَتَما رزقْ ب الشيطانجنِّو نا الشيطانبجنِّهم اللّ
هذا الجواب يصلح  أن إذْ) قال(جواب الشرط " إذا "و " لو"ي هذا الحديث تنازعت أداتا الشرط ف

  :لكليهما
             لو أن كم قال أحد.   

  .قال  هى أهلَإذا أتَ             
ـ  جوابجعلوا  بأن الشرط والجزاء المسألة من مسائلفي هذه حاة النّ وقد فصل رط لجملـة  الشّ

) لـو أن أحـدكم  (ل رط األوابا للشّجوابها جوبينما تكون هذه األخيرة و) ا أتىإذ(الثانية الشرط 
  :يكون تحليلها على النحو اآلتيو
  ".ه قال ى أهلَكم إذا أتَأحد لو أن" :الجملة الشرطية 

ـ إذا أتَ( 2 رطجملة الشّ)+ كم أحد أن( 1رطجملة الشّ" + لو" أداة شرط     جـواب  ) + هى أهلَ
   .)إذا أتى أهله قال( جملة جواب الشرط األول+  )قال(لشرط الثاني ا
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  :أنماطها الشرطية  ،"اللو" األداة -3                        
كانـت   هذه األداة الشّرطية فإن، النظري فصلفي ال )لوال(األداة ى ما ورد عن باإلضافة إل    

لخالف كان حول االسم ا وإنما مثار ،ها على الشرطمن حيث داللتُ ليس ؛النّحاةمثار خالف بين 
االسم  فذهب البصريون إلى أن :ورود اسم بعدهاالشرطية ب )لوال(، طالما اختصت الذي يعقبها
 1»ال يرتفع باالبتـداء االسم الذي بعد لو اعلم أن« :إنّما هو مرفوع باالبتداء" لوال" دالمرفوع بع

" لـوال " ألنهم يعتبـرون " ال"ه ت عنبنابفعل محذوف  هذا االسم مرفوع لكوفيون إلى أنذهب او
ـ يؤو ،"لوال زيد ألكرمتك" :"مانعد"رون الفعل المحذوف بـ يقد، و)ال+ لو (من  بةًمركّ ـ  لونه ب

حـول  للخالف السـابق   هذا الخالف بين المدرستين النحويتين امتدادو )لو انعدم زيد ألكرمتك(
ـ و .الشرطية )لو(السم الذي يلي ا يناه ـّمن ثم كان موقفنا من هذه القضية النحوية امتدادا لما تبن

آنفا ممرفوع باالبتداء  "لوال"االسم بعد  ن أن. لوال"ا خبر االسم الذي يلي أم "افهو إم:  
ما هو قيام نّفقيام زيد إ )تكقائم ألكرم لوال زيد(:د، كأن تقول على كون مقي ظاهر، إذا دّلـ 

كان خبر االسم ظاهراظرفي وم قائم(: ن ثم(.  

ولَوالَ كَلمةٌ سبقَتْ من ربك  ﴿: وجّل َّ، كقوله عزعلى كون مطلق إذا دّل ،محذوف وجوباـ 
فُونخْتَلي يها فيمف منَهيب يغير  كينونة التي منعت القضاء كائنةٌ "كلمة اهللا"ـ ف .19يونس ﴾لَقُض

2 .مخصوص، وبذلك جاء الخبر محذوفادة بظرف مقي 

بصورة أقل مقارنة  ، إذ جاءتةفي األحاديث النبوي" لوال"األداة الشرطية  ولم يطّرد ورود   
  :ووردت جملتها الشرطية في أنماط عدة  ،"لو"بنظيرتها 

  : فعل ماض+ اسم + لوال : نمط األولال
    ـ   إلى فرعين اثنينملة الشرطية ركيبي للجع هذا النمط التّتفر دأ       ، بحسب ذكـر خبـر المبت
   :حذفهو )لوال(بعد 

  :فعل ماض +اسم و خبر + لوال : الفرع األول من النمط األول 
  تُضـقَهم لنَعهد ٌ ك  حديثوال قومـل ،عائشةُ يا « :الرسول حديثُ مطسياق هذا النّ في جاء

  3»جونخري و باب اسالنّ دخُلي ، بابنلها بابي تُفجعلْ الكعبةَ 
  .الكعبةَ تُضقَنَهم لَعهد ك حديثٌلوال قوم: الجملة الشرطية     
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قومـك  (ية جملة اسـم  :جملة الشرط ) +لوال( أداة الشرط: لت هذه الجملة الشرطية منتشكّ  
 +م خبر مقد: )حديث عهدهم(خبر جملة اسمية  ) +ك(مضاف إليه)+ قوم(مبتدأ  :)حديث عهدهم
ـ + فعل ماض ): الكعبة تُلنقض(جملة جواب الشرط +  مبتدأ مؤخر + ل ضـمير متصـل   فاع
  ).الكعبة(مفعول به 

  :جواب الشرط+ خبر محذوف + الفرع الثاني من النمط األول لوال  
خبر المبتدأ غالبا ما يكـون   راد في كالم العرب، ذلك ألنرطي كثير االطّركيب الشّهذا التّو  

هذا التركيب شائعا فـي  ا كان لمو .دامجيئه مقي يأتي مطلقا أكثر من لكون المانع  راظمحذوفا ن
  من ذلك قولهو ، مقارنة بالفرع السابق،في األحاديث النبوية ادووركان أكثر ه ، فإنّكالم العرب

: »ُتُنْلكُ لوال الهجرة ام1» صارمن األنْ ًأر  
  .من األنصار ًأامر لوال الهجرة لكنت:  الجملة الشرطية      

  :اآلتيةرطي بالترسيمة ركيب الشّل لهذا التّنمثّ
  ) جواب الشرط + جملة شرط + أداة ( جملة شرطية : يثالحد                      

  
   2إ س                  أد                    1إ س  أد                     

                  إليه.م        م               توكيد           م     إليه        .شرط       م
  خبره     اسم الناسخ+ناسخ                        Ө      مبتدأ                

      
   تُ          ًأن امرـك    ل                  Өخبر       الهجرةُ لوال             

  ج ش                                          ج ج ش                            
  ):ًأكنت امر(جملة جواب الشرط  + الم التوكيد +خبر محذوف  ) +هجرةال(مبتدأ  + لوال    
  في هذا النمط  ومن أقوال الرسول ) .ًأامر(خبر الناسخ ) +ت(اسمه ضمير متصل  + ناسخ
ل « :رطيركيب الشّالتّ منوال ما ماهللا لكَ من كتابِ ضى2» نْأـلها شَي وِل ان  

  :مضارع مجزوم + اسم خبره محذوف +لوال : النمط الثاني 
  النّ ذهب معظمن لنا من )والـل(جواب  حاة إلى أنصنا خالل يكون ماضيا، غير أنّه تبيتفح  
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 : مط، قال الرسـول هذا النّ وجودوقفنا على في صحيح البخاري  -  - ألحاديث الرسول 
   1»ها الدهرثى زوجنُْأ نلم تخُ اء، و لوال حو حملّال زـنخْلم ي للوال بنو إسرائي«

  " .حملّال زنلم يخْ للوال بنو إسرائي"  :الجملة الشرطية      
خبـره   + مبتـدأ مرفـوع   ):بنو إسرائيل(ية جملة اسم: جملة الشرط ) +لوال(أداة شرط       

  .فاعل +فعل مضارع مجزوم : )حم اللّ زنيخْلم  ( جملة فعلية: رطجملة جواب الشّ + محذوف
   :فعل ماض + خبره محذوف ل مصدر مؤو+لوال  :النمط الثالث

   2» صالة واك مع كّلهم بالستُألمر -أو على النّاس – تيأم على قَّأشُ لوال أن: » منه قوله و
  "همتُتي ألمرعلى أم قَّأشُ أن لوال ":الجملة الشرطية       

 مصـدر مـؤول   : )أن أشـق (جملة شـرطية  +  )والل(أداة شرط  :النمط فهي اذـا بنية هأم
 +فاعل  :ضمير +فعل ماض  :)أمرتهم(جملة جواب الشرط  + مبتدأ خبره محذوف) المشقة(

ة للقاعدة قَطابم )الم التوكيد(ـ قد اقترن جواب الشرط في هذا التركيب بو .ضمير :مفعول به
   .بت ال المنفيم بالفعل المثْالاقتران ال: النحوية

 قّأشُ لوال أن: » قوله ، شرطيةركيب من الجملة الهذا التّ ة علىرداوالبوية ومن األحاديث النّ
تُفْـلّتي ما تخعلى أم عن سلَو...ة ريودقُفي سبيل اهللا فَ تُلْي قاتَت أنّدلتُت ُأ ثمحيتُي ، قُ ثملتُت 

  4»ذاكَوا هصلُّي هم أنتُرتي ألمعلى أم قَّلوال أن أشُ« :وكذلك قوله   3» يتُيحثم ُأ
   :فعل ماض+ محذوف  هاخبر+ َّجملة أن +لوال : النمط الرابع

  )لوال(ذي يلي ـنفس حكم االسم الّ )َّأن(بوية، وتأخذ جملة و نمط قليل في األحاديث النّـهو  
 معي الهـدي  َّلوال أن«  :ن مطلق، قال الرسول على كوَّا يكون محذوفا إذا دلخبره أنأي 
   5» تُـلْألحل
  ت لْألحل معي الهدي َّلوال أن: الجملة الشرطية  
 اسـم أن  :)معي الهدي أن(رط جملة الشّ) + لوال( بت هذه الجملة الشرطية من أداة شرطتركّ

  ومما ورد في هـذا النمط أيضا، قوله )تلحلأل(جملة جواب الشرط +خبرها محذوف) الهدي(
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  : »ـأن تك ي أخافُنِّّلوال َأون من الصـقَد1» هاتُألكلْ ة   
ن جواب الشـرط  لك لكوذرطي ومط الشّيد فقد لحق الشواهد التي سقناها في هذا النّأما التوك

  .اماضيا مثبت
  :فعل ماض+ ه محذوف ضمير خبر+ لوال : النمط الخامس 

   2»ناعلي ينةَكالس ْلزِينا، فأنْقنا وال صلّوال تصد ،نايدتَا اهملَ تَلوال أنْ «: منه قول الرسول و
  .لوال أنت لما اهتدينا :الجملة الشرطية  
  )جملة جواب الشرط+ جملة الشرط  +األداة( جملة شرطية : الحديث :مطترسيمة محللة للنّ 
  

  2إ س            أد                   أد            1إ س   أداة           
م            م إليه                                    نفي            توكيد  إليه         م    .شرط       م 

 فاعل      ضفعل ما                                                  مبتدأ            
                                   Ө                                                                                                                                        

          نا        هتدي   ا              ما        ل                        تَأنْ      لوال 
   ج ج ش                                           شج                    

اب جملة جو +مبتدأ خبره محذوف ) أنت( :اسمية جملة: جملة الشرط) + لوال(أداة شرط       
  ) نا(فاعل ضمير متصل ) + اهتدي( فعل ماض) + ما(أداة نفي  )ل(توكيد  :)ما اهتدينال(الشرط 

ـ ران في الـد كَ، لوال أنا لَمن نارٍ احضحضفي  هو: »  ن ذلك أيضا قولهمو ـ ك األس فل من 
   3»ارِـالنّ

  محذوف" أنا" خبر            ...لوال أنا لكان : الجملة الشرطية 
  :جواب الشرط محذوف + جملة الشرط + لوال : ط السادس النم
  ، مما يثيـر ر العنصر المحذوفتصو البليغة التي تتيح للقارئ أو السامع ساليبالحذف من األ  

نا ، فإنّردة في لغة الحديث الشريف عامةا كان الحذف ظاهرة مطّلمو ؛التشويق في النفسعنصر 
مثَِل بياء كاألنْ ُلمثَي ولثَم:» يقول  ،ظاهرةالعلى اطراد  ما يدّل ةكيب الشرطياالتر فيوجدنا 
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ىبن ٍلرج ها وـملَا فأكْدارموض ها إالّسنَأحنَلبِ عةفج ،عل الناس ونها وـخلُيديتعبون وجولونقُي :
  1».ةنَبِـّالل ضعوال موـل

   .نةبِـّالل وال موضعـل: الجملة الشرطية     
رطي اشتمل حذفين ركيب الشّالتّهذا  نشير إلى أن :  

   .في هذا السيا ق وجوبا ألن الحذف دّل على كون مطلق )موضع اللبنة(حذف خبر المبتدأ  -1  
     ة ـداللبجواب الشرط، نظرا ل تَْؤـ، أي لم ينا موضع الشاهدـهجواب الشرط، و حذف -2  

 .حذوفم على المالمتقد السياق     
  )جواب الشرط+ جملة الشرط + أداة شرط ( : ديثالح :ترسيمة الحذف  

                            
  2إ س                                1إ س                   أد                     

                                                                                             م إليه        م        م                     م إليه                                       

                                                Ө   مبتدأ                                         
  Ө            Ө                                     عضِوم       لوال                     

  ج ج ش                      ج ش                                                        
   
جملـة  : جملة الشـرط ) + لوال(بت من أداة الشرط تركّ) لوال موضع اللبنة( لة الشرطية الجم 

  .جملة جواب الشرط محذوفة+خبر المبتدأ محذوف + مضاف إليه + مبتدأ ) بنةموضع الل(اسمية
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                    4 - الشرطية هاأنماطا، األداة أم:  
 
  )اأم(، ها، وهي حـرف  يل لزوم الفاء ل، بدى الجزاءنة معنمن األدوات الشرطية المتضمجواب
ـ أنّ، كما وكيد ولها صدر الكالمـفصيل وتت ـ " « بها حرف بسيط غير مركّ فيهـا معنـى    "اأم

ـ "أن  يفهم من هذا 1» عبد اِهللا مهما يكُن من َأمرِه فَمنْطَلقُ: ه قالكأنّالمجازاة،  اأم"  ةنالمتضـم 
ـ المـؤو ) شرطأداة الشرط و فعل ال(رط المحذوف دالة على الشّما هي إنّ ،رطالشّمعنى   ـل ب

)من أمر مهما يكن(.  
ما فيها ، ِلالجواب مت الفاءزِـَفل «ركيب الشرطي في التّ )لفاءا(ـ مة لدوما مالزِ )اأم(د ترِو  

فعل الشرط لشرط وفهي نائبة عن أداة ا) مهما يكن من شيء(معناها و...« ،2»من معنى الشرط
" اأم"لتراكيب الشرطية التي ترد مع األداة الشرطية جميع ا أن مفاد هذا القول، 3»اممعا بعد حذفه

في حين يـؤتى  جملة الشرطاألداة و :ن حذفا لركنين رئيسين من أركان الجملة الشرطيةتتضم ،
  .ـاءبالجواب مقترنا بالف

عـت  ، في تراكيب شرطية تنوةما يزيد عن ثالثين مر في الحديث الشريف )اأم(لقد وردتو  
  :و اآلتيعلى النح هاأنماطُ

اسم +اسم + أما : ل  النمط األو:   
مـن  فـرع   ورد كـلّ نُ نارتأينا أ ،بوي تراكيب شرطيةه في الحديث النّعت عنهذا النمط تفرو

  :ه على حدةفروع
ل من النّالفرع األول مط األو :اسم+ اسم ظاهر + ا أم.   

ـ على ج مآد دعجفَوسى ا مو أم، كمبِاحروا إلى صظُراهيم فانْا إبأم :»و منه قول الرسول  ٍلم 
أحمر لْخُبِ  ومٍطُخْم4»ةب   

  » جعدـا موسى فـأم «: الجملة الشرطية
ة على الشرط دالّ أداة: ن هذا التركيب الشرطي منتكو)شرط  فعل+ أداة شرط محذوفة ) + اأم

  )جملة اسمية(جملة جواب الشرط  ) +ـف(رابط ) + مهما يكن(محذوف 
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جـواب   حاة من أندها النّالتي حد الشروطَ ركيب الشرطي مستوفيامط من التّالنّقد جاء هذا و ل
األداة  شرط)ومن ذلك أيضا قول الرسول  .تقترن به الفاء وجوبا) اأم:  »ا العبوأماس  بـن 

عبالمطَّ دبِل فعم الرولس  «1   
  :جملة اسمية + ول اسم موص+ ا أم: الفرع الثاني من النمط األول

ـ يه وفيرفض القرآن ذُخُه يْأر فإنّجه بالحرأس غُلَـْثأما الذي ي : » كقوله   ـ  عـن  امنَ الصالة 
2» المكتوبة    

    .هيرفضـف القرآن ذُخُفإنّه يْأه ثلغ رأسـُا الذي يأم: الجملة الشرطية     
         3» ها في سبيل اهللاطَربل ر فرجذي له أجـا الّفأم : »و كذلك قوله 

 .ا الذي له أجر فرجل أم: الجملة الشرطية     

  : رسيمية اآلتية رطي بواسطة التّل هذا النمط من التركيب الشّنحلّ
  جواب الشرط+  انفعلها محذوفشرط و أداة+ رط ة على الشّأداة دالّ: جملة شرطية :الحديث  
  

   2إس        أد                                  1إس           أد      أد         

  م                           ربط     إليه.م               Ө  شرط          دالة على    
                                       الشرط

               Ө                                 خبـر                              مبتدأ                                   
  
  رجل                       ف     ذي ـالّ                                      ا      ـأم  
  ج ج ش                            Ө ج ش                              

ذي له أجـر  مهما يكن من أمر فالّ( ،في الترسيمة السابقةل صعد الذي فُوتأويل هذا الحديث ب  
وجاءت  ،"اـأم"ودلّت عليهما األداة رط وفعل الشرط الشّ فت أداةُذفح )ربطها في سبيل اهللا رجل

ـف"بط جملة الجواب اسمية فُصل بين مبتدئها وخبرها بأداة الر "رط المحذوفاللة على الشّللد . 
  4» ٌبارد فماء ارها النّأنّ استي يرى النّـا الّأمو « : يضا قوله ن ذلك أمو
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ـّا : لثاني النمط ا   :فعل ماض+ اسم معرف + أم
  : اآلتية يبكارتّال ،رطي أيضامط الشّالنّهذا  عت عنتفرو

  : فعل ماض+ اسم معرف + ا أم: الفرع األول من النمط الثاني 
 اجتمـع  قـد  ا باإلضافة وو إم" ال" ـا بفا إممط معرفي مثل هذا النّ "اأم"لقد ورد االسم بعد    

اهللا،  اهآوفَ ى إلى اهللاوآهم فدا أحأم ؟ر الثالثةـفَكم عن النّرخبِأال ُأ «: في مثل قوله  النوعان
هذا الحـديث   1»عنه  رض اُهللافأع  ،ضرفأع رخَا اآلمنه، وأم فاستحيا اُهللاا، يحتَخر فاسا اآلأمو

  :و المعرف باإلضافة " ال" ـالمعرف ب: معا اشتمل التركيبين
   1 – )ا أحدكم فأوى إلى اهللاأم(  :ا معرفا بإضافة االسم إلى ضـمير  و لقد جاء االسم بعد أم

  ). فآوى إلى اهللا( و جاء الجواب ماضيا مقترنا بالفاء )هم+ أحد (متصل 
 "ال" فـا ب جاء االسم فـي كليهمـا معر  و: )اآلخر فأعرض وأما( )أما اآلخر فاستحيا( -2   

  ).األخر(
   : فعل ماض+  اسم إشارة +أما : الفرع الثاني من النمط الثاني

  2» يكـف اُهللا يضـقْى يحتّ مقُـ، فَقَدص ا هذا فقدأم: » قال 
  . قَدص هذا فقدا أم: الجملة الشرطية    
  : اآلتيةل هذا النمط بالترسيمة نحلّ

  )جواب الشرط + اسم إشارة + أداة : جملة شرطية ( الحديث 
  

  2أد         إس   أد                                 1أد                إس   أد       
  

      م            ربط        توكيد     إليه    م          Ө            دالة على   شرط 
                                                         إليه.م         م                                                              Ө     شرطال

                                            فاعل   فعل ماض                         مبتدأ                                              

                                                                                          Ө                                             
قد           ف      هذا                                  ا           أم  صقَد  
            ج ج ش                                             ج ش                   
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عليهمـا   دّلوفعل الشـرط،  و )مهما(ذفت أداة الشرط ح .قد صدق اأمر فهذمهما يكن من : أي
  .تأكيدا للقاعدة النحويةبينما ورد الجواب مقترنا بالفاء ، سياق الكالم

        : جملة أن+ اسم +  ا ـأم: النمط الثالث 
 :، قوله فيها جاء ردا في األحاديث النبوية، ومممطّ ةكيب الشرطيالم يكن هذا النمط من التر  
» ا قطْأمع يْأه الفإنّ بيِلالس ك يتا قليٌلإلّ علي ًُحتى تخرج العر خَبغَ مكةَ ىإل يريير، وفأما العةًُلَي 

فإن ال تقًُ اعةَالسى يطوفَحتّ وم أحدكم بصـقَدجِته ال يد من قْي1» منه اهلُب   
  ".ومقُالساعة ال تَ أما العيلة فإن: "الجملة الشرطية   

الساعة ال  فإن(واب الشرط ج) +مهما يكن (رط محذوف رط، فعل الشّدالة على الشّ: أما      
  .ال تقوم الساعةَ نأ لةُيمهما يكن من أمر فالع: وأصل الكالم). تقوم

 مـا مـن   إنّو" أن"نا من الجواب ليس مكو ا أنابق إلّفي الحديث نمط على غرار السو قد ورد 
"قال  ،" كأن: » أمر إليه إذا انْظًُأنْي وسى كأنّا محير في الوادد ـلَي2» يب   
   .ا موسى كأني  أنظر إليهأم : الجملة الشرطية 
لما فارقـت الفـاء   ذلك مط، وهذا النّلخاصة با نحويةالالقاعدة ، خالفت هذه الجملة الشرطية نإ 

 فـابن  عندهم، مستكرها ذلك كان وإن ،الفاء هذه حذفَ النحاة زجو ولقد الرابطةًُ جواب الشرط؛
   .3شعرية لضرورة إال هاحذفَ زيجو لم هشام

   : مضارع فعل+  اسم+  اأم:  الرابع النمـط
 صـورا  خذاتّ هولكنّ قليل، الشريف الحديث في يطالشر التركيب من النمط هذا على ورد ما

  :  يلـي فيما نهانبي ، فرعية
  : مضارع فعل+  ظاهر اسم+  اأم:  الرابع النمط من األول الفرع
 مـن  تانِـبج عليهما لينرج ِلثَكم قفنْوالم البخيِل لًُـمثَ « : الرسول قول النمط هذا ومن

حديد  ...افأم المفال قُنف يإالّ قُنف سلْجِ على تْغَبو... هد اأم البفال يُلخ رِييد أن نْيشيئـا ـقَف 
  4» سعتََّتَ وال هاعسوي هوـفَ هامكانَ ةقَـلْح كلُّ تْقَزِلَ إال

  .تْغَبس إالّ قُنفي فال قُنفالم اـأم : الشرطية الجملة    
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 مضـارعا  فعـال  ورد فقد الجواب اأم ،" لا" بـ فامعر ظاهرا اسما ورد اأم بعد االسم ←   
 هلَجرِ ضعي ىحتّ ُئتلتم فال ارالنّ اأم »  الرسول قول ،مط أيضامما جاء على هذا النّو .منفيا

   1» ضبعإلى  هابعض ىوزوي تلئتم فهنـالك قطْ، قطْ قطْ: فتقول
  .  تمتلئ فال النار اأمـ ←  
  :  مضارع فعل) + ضميـر(  اسم+  اأم:  الرابع النمط من يلثانا الفرع
  2» ثالثا سيرْأ على يضففَأ أنا اأم : »  قوله ومنه بوي،النّ الحديث في نادر قليل نمط وهو

          فأفيـض أنا اأم    
 ورد الذي وهو إليه، اإلشارةَ آثرنا آخر فرع فثمة ،الرابع مطالنّ من الفروع هـذه إلى باإلضافة

ـ  ادةعالس ِلملع ونرسيـيفَ عادةالس ُلأه اأم: »  الرسول قال اآلتي، الحديث يف ـ  اوأم ُلـأه 
   3» اوةـقالشَّ لعمل ونرـسييف ةاوـقَالشّ
    السعادة أهل اأم فييرونس .  

ـّ                   .                                         رونسيفي قاوةالشّ أهل اأم
ـ  .للمجهول مبنيا مضارعا الفع التركيبين هذين في الشرطية الجملة جواب ورد لقد أصـل  اأم 

  . الشقاوة لعمل ييسرونف الشقاوة فأهل أمر من يكن مهما: الكالم
 فـي   المضارع الفعَل الفاء لزمت إذ الرابط، على الشرطية التراكيب من النمط هذا حافظ ولقد

  . الشريف الحديث من ورةالمذك الشواهد
  

  :  األمر فعل+  اسم+  اأم:  سمـاخال النمط
 امرأة على دفاغْ ،أنيسيا  أنت أما«  :قوله ومنه  الرسول أحاديث في القليلة األنماط من وهو
  4» هامفارج هذا
  "  دـُفـاغْ تََأنْ اأم"  : الشرطية الجملة    

  :  النمـط تحليل               
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  )  أمر فعل شرط جواب+  شرط فعل+  أداة(  الشرطية الجملة: الحديث 
           

                                            2سإ                        أد                   1سإ          أد          أد  
  م                                    م إليه                                على ةـدال

  ربط                                       Ө             ش      الشرط
  م         م إليه                                      مبتدأ                                       
             Ө                                                                   فاعل  فعل  

  
  اغْ     فـ                     ا                               أنت     ـأمد              Ө  

  ج ج ش                               Ө ج ش         
 مهمـا ( محذوف الشرط فعل+  )اأم( رطالشّ على دالة أداة: داغْ فأنت أمر من يكن مهما :أي  

 رمأ فعل) داغْ( رابطة) ف( .مبتدأ) أنت:(  اسمية جملة) فاغد أنت( رطالشّ جواب جملة) + يكن
 رفـع  محـلّ  فـي ) اغـد (الفعلية والجملة مستتر، ضمير والفاعل العلة حرف حذف على مبني
  ). أنت(خبر
 وهـي ) أنيسيا : ( اعتراضية بجملة توسعة الشرطي ركيبالتّ هذا اشتمل ،ذلك إلى باإلضافة  

 إلى رواظُفانْ راهيمإب اأم : »قال سلفا، أوردنا الذي الحديث أيضا، النمط هذا ومن . نداء جملة
   1» دجع آدم ٌلفرج وسىم اوأم كم،صاحبِ

          اأم رواظُفانْ راهيمإب  
ـّ:  دسالسا النمـط    : الشرط على الشرط اعتراض+  اأم

ـ منفرد ِل بنمط هنخص أن آثرنا أننا غير السابقة، األنماط سياق في ورد نمط هو و ا لـه مـن   م
 فـال  هاغير متُوجد نإف الكتاب ِلأه نم تَرذكَ ما اأم:  »الرسول قول ذلك ومن خصائص،

  2» هافي والُـوكُ وهالُسفاغْ دواتجِ لم وإن فيها، لواتأكُ
  .  تأكلوا فال غيرها وجدتم فان ...ذكرت ما اأم:   الشرطيـة الجملة 

  :الترسيمة       
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  .جـواب+  2 شرطال جملـة+  1شرطال جملـة :الحديـث

  3إس      أد أد           2إس        أد    أد         1إس      أد       أد       
                م إليه      م       ربطف  م إليه        م                         دالة على             

  فاعل     فعل         م به  فاعل    فعل     شرط ربط               شرط     الشرط 
  مضارع                      ماض                                              

                        نهي                                                                      
              Ө        Ө  

                          
 ا                          فـ  ـأم    تم     إن     وجد   و          ُلكُْأال   تَ ف غير  

  2ج ج ش                2ج ش                      1ج ش                     
  1ج ج ش                                                              

  
 بةمركّ واحدة شرطية جملة وهي) تأكلوا فال غيرها وجدتم نإف أمر من يكن مهما(: الجملة أصل

  :  شرطيتين جملتين من
  . " اـأم"  األداة عليه تدلّ: رأمـ من يكن مهما – 1             
    .متًُوجد إن – 2             

 هأنّ إلى ذهب من حاةالنّ منف ،"تأكلوا فـال" وهو واحد شرط جواب التركيبهذا  في ورد ولقد  
 الشـرط  جملة ألن ذلك ،األصح نراه و اني،للثّ جواب هأنّ إلى ذهب من ومنهم لكليهما، جواب
ـ  نانيكو تركيبها وفي ل،األو للشرط اًجواب يعتبران ماـهكال وجوابها الثانية  شـرطية  ةـجمل

 جملة هي....) تأكلوا فال غيرها وجدتم نإف الكتاب أهل من ذكرت ما اأم( الجملة أن أي واحدة،
حـدتا لفظـا وداللـة    الجملتين اتّ ألن ذلك ،نشرطيتي أداتينها نتضم من غمبالر واحدة شرطية

 فال ذكرت ما أما( األصلية رطيةالشّ للجملة توسعة الثاني رطبالشّ وجيء ،واحدةفأفرزتا جملة 
) .                                                                                                                           تأكلوا
 علي وإذا كنت، دحمم ورب الَ :ولينفتقًُ ةًيراض يعنّ تكنْ إذا اأم : » قوله أيضا، ذلك ومن
غضى قلْبت :ال ورب إبباسـم  يؤتى أن دون شرطيتان أداتان توالت الحديث، هذا في 1».راهيم 
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 التّـوالي  هـذا  ولعّل السابقة، ةالشرطي راكيبالتّ في اسم دوما يليها" اأم" نايفَـألْ اكنّو ،"اأم" بعد
 كنـت  فإذا أمر من يكن مهما( :إلى الكالم به ولًُيؤًُ تعاقبهما ألن ،المحذوف على يدّل لألداتين

    )...ينوِلـتقًُ كـنّإفْ راضية عني
  :  الـشرطـيـة " اـأم"  مـع الـقسم اجتماع:  سابعالـ النمط

 حـاة النّ أن غيـر  لكليهما الجواب ويصلح الواحد رطيالشّ ركيبالتّ في والقسم رطالشّ يجتمع  
 عوأد َلجالر يطِْعأًُلَ يإنِّْ اهللاِْ فو ،بعد امأ « :الرسول قال منهما، مللمتقد يكون أن على أجمعوا

الرـوالّ َلجِيذ أدع بأح إلي أًُ ذيـالّ منع1»يط   
  ........ بـعـد ـاأم                        الشرطية الجملة -          
  ........... اهللا فـو                             القسـم جملة -         

 اأم للمتقدم، الجواب أن إلى ذهبوا النحاة أن إالّ منهما، لكلٍّ يصلح) يعطُأل( الجواب أن نالحظ
 ألن ذلك ذكرناه، الذي الحديث مع يصدق ال قد المذهب هذا أن لنا يبدو .محذوف فجوابه الثاني

 اقترنفقد  التركيب هذا في الجواب اأم ،)الفاء( بـ هاجواب ترنـقْي أن ترضفْي) اأم( رطالشّ أداة
 ،الجواب عليه  " مال" لداللة  بالجواب مسالقَ يختص أن يقتضي القياس أن نرى منه و ،)الالم(بـ
  . المحذوف رطالشّ جواب على داال اب القسمجو ويكون اهد،الشّ هذا في
 )إما( األداة لهذه الشرطي ركيبالتّ إن بالقول،) اأم( لألداة الشرطية األنماط عن الحديث نختم   

 يـب الطِّْ اأم:»  كقوله. سلفا بها استشهدنا التي األحاديثمن خالل  را،مكر يأتي ما أكثر يأتي
 هدعمتوهذا   2» كجح في تفعلًُ كما كترمع يفِْ عنَاص ثم هاعزفانْ ةًُبالج اوأم هلْسفاغْ بك ذيـالّ

فََأما الزبد فَيذْهب جفَاء وَأما ما ينفَع النَّاس فَيمكُثُ ﴿ : تعالى قولهعلى غرار  الشواهد، من الكثير
  17عدالر ﴾ في اَألرضِ كَذَِلك يضرِب اللّه اَألمثَاَل
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        :أنماطها الشرطية ،"اـلم" األداة  -4                     
  "الم" انية بـاألولى ربطـا   الثّ طربلين رط، تدخل على جملتالة على معنى الشّمن الظروف الد
وهـي   1.»ما تجيء بمنزلة لوإنّ، ووع غيرهوقًُل ا لألمر الذي وقعلم «: هسيبوي، يقول عنها بيابس

ـ  تَ، و تق2ْبلم يوال يليها إال الفعل الماضي أو المضارع المنف" حين"بمعنى  دت ضي جملتـين وجِ
  .انية بسبب وجود األولىالثّ
ـ رط في الحعلى الشّ الةالدذه األداة ود هـرن وـأما ع   ريف مـن خـالل صـحيح    ديث الشّ

د لم يـزِ ريف وها في لغة الحديث الشّشيوعرطية التي قّل األدوات الشّ من هاقول إنّالبخاري، فن
ورودها في األساليب الشرطية عن أحد تركيبا عشر.  

  : فعل ماض +فعل ماض +الم :النمط األول
ـ كَ قَـالخلْ ا قضى اهللاًُلم: »، قوله رطيمط الشّية الواردة على هذا النّبومن األحاديث النّ ب تَ

  3»ذابيع تْقَي سبمترح نإ :شِعرال قَه فودعنْو ـه فهفي كِْتَابِ
  ...كتب الخلقَ ا قضى اُهللالم: الجملة الشرطية    
فعلين ماضييننت هذه الجملة الشرطية من تكو :الثاني جوابهل فعل الشرط واألو.  

  )ماض +فعل ماض+ أداة:(جملة شرطية  : الحديث            
  

      2إس                                    1إس                          أد    

ه                        م      م إليه     ف                     م            م إلي    شرط               

  فاعل         م به              فعل ماض  فعل ماض   فاعل                       

قال          قضى      اهللا       الخلق                     ا          ـلم     Ө  
                        ش ج ج                                           ج ش                         

ـ في الح متًُقًُ بني قريشٌا كذّلم: » لك أيضا قول الرسول ومن ذ  فَ رِجـ   اُهللا لَـا ج تَلـي ببي 
 4» إليه ظرنْأه وأنا آيات هم عنربِخُْأ تًُـقْفس، فطَدالمقْ
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     .تُقم ا كـذّبني قريشٌلم :الجملة الشرطية    

ل سـببا فـي   يكون األو طا سببيا، إذْفعليها رب الة على الشرط تربط بينالد )الم( نفا، إنآقلنا  
فـي حـدوث   كذيب سببا كان التّ اهد من الحديث الشريف، إذْعليه الشّ ي، وهذا ما دّلوقوع الثان

  ."اـلم"ما هي األداة السببية إنّ ـشأ هذه العالقةَأنْ القيام ولواله لم يكن، وما
  :الفجائية " إذا"ـ رن بتمق جواب+  فعل ماض+ ا لم: مط الثانيالنّ

 :قـال . هـذا جبريـل   :قال هذا؟ نم: قال .افتح :قال جبريل لخازن السماء « :قال الرسول 
وعـن يسـاره    ةٌدوِِسأََعن يمينه إذا رجلٌ  ماءنا السولَـا عفلم....دمعي محم: ؟ قالدحأك ـمع
  1»كـينه ضحل يمبر قـظفإذا نَ ةٌدوِِـسأََ

  .َأسوِدةعن يمينه  إذا رجٌل ا علونا السماءلم: الجملة الشرطية       
                       الجواب+ إذا + فعل ماض  +لما : الحديث                       

إس                                                                    أد                                     1إس د                   أ          
  م           إليهم ربط                 ف   إليه    م      شرط        م           

   م إليه   م        مبتدأ        به             .فاعل    م  فعل ماض                   

                                                                           Ǿ     مبتدأ  

          ـَلع     ا لمو       أ              رجٌل          إذا     ماء  نا      السْودةس  
 شج ج                                      ش.ج                           

أن نا خالله أيضا ، وبيبط في الجملة الشرطية يكون بالفاءالر إلى أن ،ريشرنا في الجزء النظأ  
ركيب في التّ وقفنا عليهوهذا ما  )الفاء(وب منابتن أن الفجائية يمكن )إذا( نحاة أشاروا إلى أالنّ

  :بوي الوارد في الحديث النّ
)+ إذا الفجائيـة ( ربط + ضمير متصل وفاعله) انعلو( ماض :رطفعل الشّ +" لما "األداة       

 مبتدأ ثان +جار و مجرور+ )رجٌل(مبتدأ  :) ةٌدسوِِأََجل عن يمينه ر( جملة اسمية: جواب الشرط
  ).رجل( رفع خبر مبتدأ في محّل) سودةعن يمينه أ(ذوف، والجملة االسميةمح خبره)  ةٌدَأسوِِ(

بجملـة   هت توسعتًُتم) ةٌدسوِِأََرجل عن يمينه (مط رط في هذا النّجواب الشّ إلى أن أيضا نشير  
  .بل يمينه ضحكـإذا نظر ق: وفة عليه وهيشرطية معط
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  :الشرطية هاأنماط ،" ماـكلّ"  -5                     
واحد  في تركيب شرطي تورد الحديث الشريف، فيها ورود قّل رط،ة على الشّدالّ " ماـكلّ"   
ـ  ب تْكانَ «: ل الرسول اق ،)فعل ماض + فعل ماض +ما كلّ(  :هوو تَ رائيَلنـو إسـ وس هم س

كلّ األنبياءخلَ ما هلك نبيي فه نبيدبع 1» وإنّه ال نبي  
  .ه نبيخلفَ ما هلك نبيـكلّ :الجملة الشرطية

بها  يأًُتها إال حقّي ؤدال ي ربقَ وأ و غنمأ ٌلإبِ ل تكون لهرج نما م  :»قوله أيضا و من ذلك 
فَخْه بَأؤًُطَتَ...القيامة  يومجما ها، كلّافخْأًُ تْازاها رراها حتّولَأًُعليه  تْدقْى ي2»ن الناسضى بي  

  أوالهاردت عليه أخراها  جازتكلّما  :الجملة الشرطية
 الحديث

  
  2سإ                                       1سإ                                  د     أ

م اليه                                                                                                                                 إليه                        م   م       م            شرط                      

  فاعل    فعل ماض               فاعل          فعل ماض                                    
  مبني للمجهول                                                                      

  هاوالأًُ           ردتْ                   خراهاأًُ       تْجاز         ما                ـكلّ 
  ج ش                                     ج ج ش                                      

فـي الحـديث    "مـا كلّ"األنماط الشرطية الواردة مع األداة الشرطية  شواهد نشاهد مبهذا ال   
مـع  رطية التي وردت في الحديث الشـريف  األنماط الش د أهمرص نكون قد اختتمنا. الشريف

دت فيـه جميـع   الحديث الشريف تجس نأن لنا من خاللها وتبي. األدوات الشرطية غير الجازمة
 القواعـد الشـريفة   ثاألحاديلفت بعض اوخ أداة، ع كّلنمط م حاة لكّلدها النّالتي حد ضوابطال
أحوال الشرط والجـزاء مـن   ، وعمل النحويبال ق منهاخاصة ما تعلّ ،ها النحاةحوية التي سنّالنَّ

 الذي نود غير أن؛ االختالف في اللفظاالتفاق في المعنى و ، أوحيث االتفاق في اللفظ و المعنى
عمهأن ند، وافقت كـالم  قد ، حاة حوية التي استنبطها النّالتراكيب التي خالفت القواعد النّ هو أن

  .عر العربيالشّالكريم و نآخاصة القر الفصيحة ةة العربينوي المدالعرب الوارد ف
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  * خـاتـمـة*                               
 الجملة نتهاتضم تيالّ األنماط ألهم تحليلة وصفية بدراسة القيام ثحالبـ هذا في حاولنا لقد     

خالل من النبوية، األحاديث في ةالشرطي هـذا  خاتمـة  لدى ارتأينا وقد البخاري صحيح نةمدو 
  : اآلتي النحو على وهي راسة،الد إليها لتتوص التي النتائج أهم منقد أن العمل

ـ  فصـيحة  نـة مدو هـي  ماإنّ ريف،الشّ الحديث نةمدو أن راسةالد خالل من ىتجلّ -1  يصح 
 بالحديث  االستشهاد ضرورة إلى الدارسين من العديد دعا بل ؛اللغوية مسائلال في بها االستشهاد

 هـوجمع الحديث رواية أن تـنبي التي ،العلمية دراساتهم خالل من إليه واـلتوص ما على بناء
 وضـعيفه  الحـديث،  صـحيح  بـين  التمييز من ثينالمحدّ نتمكّ مقاييس فيها عتمدتاُ وتدوينه

 االستــشهاد  بجـواز  اإلفتاء على بالقاهرة العربية اللغة مجمع حمل ما هذا ولعلََّ. وموضوعه
  .المجمع وضعها التي الشروط قـوف بالحديث

 قضـايا  مـن  بهـا  قتعلّ وما الشرطية الجملة هـكنْ ينتبي من ما، حد إلى البحث، نـكَّتم -2 
 مـقائ العربية الجملة أنواع من وعـن هي الشرطية الجملة أن مفادها قناعة إلى لوتوص نحوية،

ـ  قضايا حول النحاة بين قائمة كانت التي الخالفات البحث نبي كما .بذاته : والجـزاء  رطـالش
 على رطالشّ واعتراض والتأخير والتقديم الحذف وقضايا وإعمالها، الشرطية، األدوات فتصني

 موقفا ىنتبنّ أن نحاول مناسبة كّل في اوكنّ أخرى، لغوية بأساليب األخير هذا واجتماع ، الشرط
الخالف هذا اءإز، نووالمحدث القدامى النحاة عليه أجمع ما على بناء.  
3- دقف ،الحديث في رطالشّ عن اأم إلـى  البحـث  هذا خالل من لناتوص أن صـحيح  نـة مدو 

" إن"  وبعـدها " من" ثم" إذا" شيوعا أكثرهـا وكان الشرطية، األدوات معظم نتتضم البخاري
 الحـديث  لغـة  فـي  انتشارا األكثر تكن لم هاأنّ إال لجزاء،ا"  أم"  النحاة هاعد األخيرة ذهـفه

 كمـا  الشـرطية،  ومتـى  ماذْوإ لوما،: النبوي الحديث في أخرى تأدوا ترد لم بينما الشريف،
 . واحدة مرة ومهما حيثما أينما،: األدوات وردت

 الحـديث  فـي  جميعهـا  وردت نمعي ترتيب قـوف حاةالنّ فهاصنّ التي الشرطية األنماط  -4 
 النحـاة  كان وإذا .األساسية غير األنماط أم الشرطي ركيبللتّ األساسية األنماط سواء الشريف

الشرطي التركيب واعد يكن لم فإنه ، األنماط أفصح) مضارع+  مضارع+  أداة(  من لشكّالم 
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جملـة  +  مـاض (  و) ماض+ ماض(  رطيةالشّ األنماط كانت إذْ الحديث، في شيوعا األكثر
 .البخاري صحيح نةمدو في وانتشارا حضورا األكثر )طلبية

 اقتصـرت  بينمـا  الشـرطية،  األنماط أغلب تضمنت التي داةاأل هي"  إن" الشرطية األداة -5
 في حاةالنّ خذهتّا ذيالّ المعيار هو هذا أن لنا، يبدو ثم ومن معينة، أنماط على األخرى األدوات
ـ  الشرطي مطالنّ هامع يركّب أن مللمتكلّ تتيح هاألنّ الجزاء أم" إن"  األداة جعلهم  بـه يتطلّ ذيالّ
 .الحال ومقتضى المقام

 أيضا نادرة كانت) ماض مضارع( الورود نادرة إنها حاةالنّ عنها قال التي ةالشرطي األنماط -6
 ةشاذّ ظاهرةً  يكن ولم ،وكالمهم العرب للغة ةقَـموافَ كان فيه وورودها ريف،الشّ الحديث في
  .به خاصةً ،الحديث في

 7-  حـاة النّ تناولهـا  والتي والجزاء شرطبال قةالمتعلّ القضايا مختلف الشريف الحديث نتضم 
كثيرة أحاديث وردت إذْ والتحليل، رسبالد ـ  على رطالشّ اعتراض نتتضم  واجتمـاع  رط،الشّ

  . عةوتوس حذف من الشرطية الجملة بعناصر يلحقُ وما والقسم، الشرط
نحاة وردت في أحاديث المصطفى شواهد تخالف المشهور من القواعد النحوية التي سنّها ال -8

إذا «: في الفعل المضارع، قال) إذا(للتركيب الشرطي، نذكر من ذلك إعمال األداة الشرطية 
ـًا وثالثين وتُسبحا ثالثاً وتُحمدا ثالثاً   » وثالثين أخَذْتما مضاجِعكما تُكَبرا أربع

9- ا ما تعلّق بالرثـة أنـواع   قد ذكروا ثال النحاة كان ذافإ ،بط بين طرفي التركيب الشرطيأم
شواهد الحديث الشريف قد اشتملت الثالثةَ، إذْ ورد الربط ) الجزم، الفاء، إذا الفجائية( :بطللر فإن

 . إذا الفجائيةو بـالجزم، والفاء

 10- أنمـاط  من نمط كّل في الواردة بويةالنّ األحاديث مختلف تحليل إلى أيضا البحث لتوص 
" الـوعر  مازن" .د به قام بما اتأسي وذلك التوضيحية، اتالترسيم معتمدا ،نحويا ياللتح  الشرط

 العـالمي  النحـو  نظريـة  ضـوء  في العرب واألصوليون النحاة عند الشرط جملة( كتابه في
  )لتشومسكي

ومجمل القول، فإن هذا البحث حاول أن ينهض بتصحيح الرأي الداعي إلى منع االحتجـاج     
اء التي نادت إلى االستدالل باألحاديث النّبوية الصـحيحة  بالحديث الشريف، والمرافعة عن اآلر
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كما عرض األنماط الشّرطية األكثر اطّرادا في الحديث الشريف وتولّاهـا  . في المسائل النحوية
   .بالتحليل النحوي

 والنحويـة  اللغويـة  القضـايا  مـن  بزخم تحفل ريفالشّ الحديث نةمدو أن إلى الختام في نشير
ـ  تنـل  لم نةمدو فهي والباحثين، الدارسين قبل من واالهتمام راسةبالد ةالجدير والصرفية  احظّ

 شعره العرب وكالم الكريم القرآن :الفصيحة العربية نةبالمدو نتورِقُ ما إذا الدراسة من معتبرا
غم من كونها مدونة فصيحة بشهادة القاصي والداني، وال أدّل على ذلك مـن قـول   بالر ؛ونثره

أقصد لفظا، وال أعدل وزنـا، وال أجمـل    ولم يسمع النّاس بكالم قط أعم نفعا، وال« :الجاحظ
ـ  ـ مذهبا، وال أكرم مطلبا، وال أحسن موقعا، وال أسهل مخرجا، وال أفـصح معنًًًً ى، وال أبن ي

   » .فحوى، من كالمه صلى اهللا عليه وسلم
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