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ادلهخص:

ً
ػي عم ػ مبػػدأ التعاقػػد كااللت ػزاـ،
َّ
إف (الشػػرط المحػػض) -فػػي أصػػؿ اسػػتعماله -قػػد يبنػ ى
الم ٍمى ػ مػػف أداة شػػرط جازمػػة ،كفعمػػي شػػرط كج ػكاب
كيتكػ َّػكف فػػي صػػكرته الشػػكميَّة ي
مجػزكميف ،أمػا (التركيػب شػبه الشػرطي) فهػك الػذم تيٍب ىنػ جممتػاى عمػ طػراز الشػػرط
و
بظرؼ أك ما يدؿ عم عمكـ؛ ليشتبه بأداة الشػرط ،كيقػكـ مقامهػا
كالجزاء  ،متص ٌد نار
دكف جػػزـ ،أك مػػا ت ػ َّػمف معنػ الشػػرط مػػدلكال عميػػه بػػػ(الفاء أك إذف) ،أك مػػا تسػػبَّب

عف الطمب يم ٍمتىحنا بأداة شرط يمقىد ىَّرة فػي التصػكر الػذ ني دكف االسػتعماؿ .كقػد كػاف
ػػدة( :التنزيػػؿ الحكػػيـ
الع ٍم ى
ػػدؼ البحػػث :رصػػد ػػذى التراكيػػب فػػي نصػػكص العربيػػة ي
كالحػػديث الشػػريؼ ككػػرـ العػػرب كمػػا جػػرت بػػه أقػػرـ العممػػاء ال قػػات) ،السػػتخرص
سػػماتها التركيبيػػة كالدالليػػة .كقػػد اعتمػػد الباحػػث المػػنها الكصػػفي ،منطمقنػػا لمتحميػػؿ

َّ
المصػدر
التركيبي كالداللي .كمف أ ـ نتائا البحث :اقت اء (التركيب شبه الشػرطي)
(الدالٌة عم الترقب كالمفاجأة) إلخراجه مف حيػز
بمبتدأ أف يقترف خبرى بالفاء الزائدة ٌ

اإلخبػػار الخػػاص إلػ شػػبهة الشػػرط -يتحقػػؽ معنػ الشػػرط فػػي التراكيػػب التػ يتقػػدـ
فيهػػا متعمقػػات الفعػػؿ عميػػه ،مػػ( اقترانػػه (أم :الفعػػؿ) بالفػػاء الزائػػدة الجالبػػة لمعن ػ

الشرط -قد تمحػؽ (مػا) بػبعض الظػركؼ ،نحػك (بينمػا كعنػدما )...فت ػيفها لمجمػؿ،
كتخمصها لمداللة عم الزماف ،كت ِّمنها معنػ الشػرط إذا يرت ىِّبػت مػ( جممتيهػا ترتيػب
أدكات الشرط م( الشرط كالجزاء -إذا كانت (الفاء) ي ىعمىـ الشرط في يجػ ٌؿ التراكيػب

ٖٗ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

شػػبه الشػػرطية ،فػػبف جػكاب (بينمػػا كبي ىنػػا) ينفػػرد بككنػػه ي ػأتي مقترنػػا بػػػ(الفاء) أك (إ ٍذ
جميعا.
كاذا) أك ًخ نمكا منها
ن

انكهماخ ادلفتاحٍح :الشرط المحض– التركيب شبه الشرطي– الطمب– الجػزـ– أداة
الشرط الجازمة– أداة الشرط غير الجازمة -المبتدأ المت مف معن الشرط.
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Semi conditional structure and its types: study
in building and indication
Mahmoud Abdel-Monem Abdallah kandeel Eldeeb
Arabic department, Faculty of Al-Alsun, Kafrelsheikh
University, Egypt
Mail: Mahmoud_aldeeb@lan.kfs.edu.eg
Abstract:

Typical condition, In its origin of use is built on the principle
of contracting. It consists of an assertive conditional tool ,
assertive conditional verb and a reward. But the two
sentences of the semi conditional structure are built on the
shape of condition and reward leading by an adverb or what
indicates general to resemble the conditional tool and do its
work without assertiveness. Or what includes the meaning of
condition denoted by (  الفاءand  ) إذن, or what is caused by
request tested by an imaginary conditional tool. The research
aims to …… these structures un the top Arabic texts such as
the Koran, the Prophetic tradition and the speeches of the
Arabs to extract its characteristics and indications.Then was
the most important results: - It's required in the subject
including the meaning of condition to have some degree of
commonality and ambiguity to do the work of condition. - In
the previous structure, Its predicate must be related to ( )الفاء.
- (  ماand  )مهcould be classified according to connectivity
and conditionality, The solution is the indication of particular
and commonality –in the same order-. -The meaning of
condition happens in structures in which the belongings of a
verb precede the verb itself, with its relation to )(الفاء. - )(ما
could relate to some adverbs, Like (  بيهand  )عىدand adds
them to sentences to indicate time. And includes the condition
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meaning if it's arranged with its two sentences as the same
arrangement of the conditional tools with condition and
reward. - If ( )الفاءis the sign of condition in most of the semi
conditional structures , Then the reward of (  بيىماand  ) بيىاis
uniquely related to ( )الفاءor (  إذand  (إذاor free from them all .
Keywords: Typical condition – Semi conditional Structure
– Request – Assertiveness – Assertive conditional tool –
Nonassertive conditional tool – Subject including condition's
meaning .
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ادلقذمح

الحمد هلل رب العالميف ،كالصرة كالسرـ عم سيدنا محمد ،كعم آلػه كصػحبه

أجمعيف.

ػر عػف العرقػات المنطقيَّػة بػيف الجمػؿ،
يأتي (الشػرط المحػض) فػي العربيػة يم ىع ِّب نا
ً
كجػه
سبب كاألخرل نتيجة ،أك ما في حكمهما عم
ككنه يم ىك َّكنا مف جممتيف :أكال ما ه
ترتيبػا عقميػا
المجاز كاالستعارةَّ .
لكف المغة ليست معادلة جبرية تترتػب فيهػا المعػاني ن

ير ما تستعصي عم المنطؽ الخالص كاال كانت
الصا ،فمعاني النفس اإلنسانية ك نا
خ ن
ص َّكير كلك في حسابات المنطؽ.
لغة األرقاـ أكعب لخطرات النفس ،ك ذا ما ال ييتى ى
تنقاس الدقة المغكيػة– فػي بعػض مناحيهػا -بتنػكع تراكيػب المغػة كطاقتهػا عمػ
المعقَّ ىدة المتداخمة ىب ٍي ىف المنطقية كاالنفعالية .ذى المساحة الدقيقة
استيعاب العرقات ى
َّ
التقسػيمات
المركبة ػي مػا ن ار ػا فػي صػكر (التراكيػب شػبه الشػرطية) التػي تتجػاكز
ى
الم ىع ِّبرة عنهما.
ال نائية لمبياض كالسكاد إل المشتبهات في النفس كالعالىـ كالمغة ي
فػػبذا كػػاف (الشػػرط المحػػض) -فػػي أصػػؿ اسػػتعماله -قػػد يب ًنػ ىي عمػ مبػػدأ التعاقػػد

ػكر ،كأعقػػد
كااللت ػزاـ ،فػػبف (التراكيػػب شػػبه الشػػرطية) تػػأتي لتسػػتكفي مػػا ػػك أبعػػد غػ نا
تركيبا  ،كأكعب لطب( النفس التي يتنازعها المنطؽ كاالنفعاؿ.
ن

الم ٍمى ػ مػػف أداة شػػرط جازمػػة
كيتكػ َّػكف (الشػػرط المحػػض) فػػي صػػكرته الشػػكميَّة ي
كفعمي شرط ،كجكاب مجزكميف ،كيدخؿ فيه ما ػك أدنػ درجػة مػف ذلػؾ ،أعنػي :أال

صػػػد ىَّرته أدكات الشػػػرط غيػػػر الجازمػػػة ممػػػا
يكػ ى
ػػزـ ،كأبعػػػد مػػػف ذلػػػؾ درجػػػ نة مػػػا تى ى
ػػكف جػ ه
َّ
تنسؿ مػف ػذى
تتدرج المغة حت
استعممته العرب في كرمها عم كجه الشرط .كذا ٌ

الػدرجات الػ رث إلػ (التركيػب شػبه الشػرطي) :ك ػك الػذم تنبنػي جممتػاى عمػ طػراز
الشػػرط كالجػزاء متصػ ٌػد ار بظػ و
ػرؼ أك مػػا يػػدؿ عمػ عمػػكـ؛ ليشػػتبه بػػأداة الشػػرط كيقػػكـ
ن
مقامها دكف جػزـ ،أك مػا ت َّػمف معنػ الشػرط مػدلكال عميػه بػػ(الفاء أك إذف) ،أك مػا
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تسبَّب عف الطمب يم ٍمتىحنا بأداة شرط يمقىد ىَّرة في التصكر الذ ني دكف االستعماؿ.
ً
ػػير
ػػاء كتأصػ ن
ػػديما كحػػػدي نا بدراسػػػة أسػػػمكب الشػػػرط استقصػ ن
ػػي النحػػػاة قػ ن
كقػػػد يعنػ ى
و
إلماحػات دالليػ نة نافػذةن فػي تحميػؿ
أف لمر ي -عم كجه الخصػكص-
كتحمير ،غير َّ
ن

بعػػػض صػػػكر (التركيػػػب شػػػبه الشػػػرطي) خاصػػػة ،كمػػػا كػػػاف لػػػبعض عممػػػاء البرغػػػة

الجرجاني) ،كبعض عمماء التفسير كػػ(الزمخشرم كالطػا ر بػف
اني كالشريؼ
ٌ
كػ(التفتاز ٌ
شػ َّػػراح األحاديػػػث مػػػف أ ػػػؿ المغػػػة كػػػػ(الزمخشرم كالسػػػيكطي
عاشػػػكر) ،ككػػػذا بعػػػض ي
كالطيبي) ،إسهامات جميمة في ذا الباب قد انفردكا بها.

أف الشػػيخ محمػػد عبػػد الخػػالؽ ع ػػيمة قػػد أكرد مكا ػػ( دخػػكؿ
ػدير بالػػذكر َّ
كجػ ه
مستكعبا آ ارء عممػاء التفسػير
المشعرة بمعن الشرط في آيات الذكر الحكيـ،
ن
(الفاء) ي
َّ
الشبه بالشرط فيها(ُ).
كمنبها عم
كالنحك كالبرغة،
ن
كمف َّـ كاف الباعث لمعالجة ذا المك ػكع :رصػد ػذى التراكيػب فػي نصػكص

الع ٍم ىدة( :التنزيػؿ الحكػيـ كالحػديث الشػريؼ ككػرـ العػرب كمػا جػرت بػه أقػرـ
العربية ي
شػ َّػراح
العممػػاء ال قػػات) ،كاستقصػػاء تعميقػػات أ ػػؿ النحػػك كالمغػػة كالبرغػػة كالتفسػػير ك ي
األحاديث بما ييعيف عم النفػاذ إلػ ركح ػذى التراكيػب ،كتحديػد صػكر ا كاسػتخرص
سماتها التركيبية كالداللية.

كقد اعتمد الباحث المنها الكصفي ،منطمقنا لمتحميؿ التركيبي كالداللي.

كلبمػػػكغ ػػػذى الغايػػػة رأل الباحػػػث اتبػػػاع الخطػػػة التاليػػػة لمعالجػػػة تجميػػػات ػػػذا

التركيب فػي إطػار صػكرى السػت التػ ىخمػص إليهػا ىكفقنػا لطبيعػة المػادة العمميػة التػ
جمعها ،ك ي:
ادلغهة األول :المبتدأ المت مف معن الشرط.

(ُ) ينظر م ر في [دراسات فػي أسػمكب القػرآف الكػريـ :القسػـ األكؿ ،الجػزء األكؿ،ََٓ ،ْٗٗ :
ّٓٓ -القسـ األكؿ ،الجزء ال اني.]ِِٖ -َُٗ :
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ً
المؤذنة بمعن الشرط.
ادلغهة انثاوً :تقديـ متعمٌقات الفعؿ

المسبَّب عف الطمب.
ادلغهة انثانث :الجكاب
ى
ادلغهة انشاتغ( :الفاء) الجالبة لمعن الشرط.

ادلغهة اخلامس( :إذف) الجالبة لمعن الشرط.

شرطي.
ترتيبا ًش ٍبه
ادلغهة انسادس :الظركؼ المرتَّىبة م( جممتيها ن
ٌ
ك يختمت ذى الدراسة بأ ـ النتائا التي أغدقها النظر فػي كتػب النحػك كالتفسػير

كالحػػػديث كالبرغػػػة ،سػػػائر اهلل -عػ َّػػز كجػ َّ
خالصػػػا لكجهػػػه
ػػؿ -أف يكػػػكف ػػػذا العمػػػؿ
ن
الكريـ.
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ادلغهة األول

ادلثتذأ ادلتضمه مؼىن انششط

األصؿ في الصكرة الت يأتي عميها المبتدأ كالخبر االرتباط المعنكم ،فر افتقار
ً
س ىب ًة الفعػؿ إلػ الفاعػؿ
ألم أداة ربط تعقد بينهما ذلؾ َّ
أف "نسبة الخبر إل المبتدأ ىكن ٍ
و
محككـ به إلػ محكػكـ عميػه"(ُ) ،فػبذا ت ػمف المبتػدأ معنػ الشػرط
أف يكر نسب ية
في َّ

صح اقتراف الفاء بالخبر(ِ) إيذانا بتمكيف معن الشرط المذككر.
(إف)–
كيتهيَّأ (المبتدأ) الحتمالية (الشرط) بػداللتي اإلبهػاـ كالعمػكـ(ّ) .ذلػؾ َّ
أف ٍ
(أـ البػػاب) -فػي الشػػرط المحػض(ْ)" -أبػ نػدا مبهمػة ،ككػػذلؾ حػركؼ الشػػرط"(ٓ)،
ك ػي ٌ
حمؿ (الفرع) عم (األصؿ).
ك ذا مف باب ٍ
إف سػػرياف شػػبهة الشػػرط فػػي سػػائر التركيػػب تقت ػػي دلػػيرن لفظيػػا ػػك (الفػػاء)
َّ

الداخمػػة عم ػ (الخبػػر) ،فتمػػؾ (الفػػاء) ػػي ىعمىػ يػـ الشػػرط بمصػػطمح الشػػاطب ٌ
يتحقؽ معن الشرط في التركيب.

(ٔ)

كبهػػا

كيأتي (المبتدأ المت مف معنػ الشػرط) عمػ صػكر متعػددة يمكػف إجمالهػا فػي

أربعة أنماط أساسية:

(ُ) حاشية الصباف عم شرح األشمكني.ّْٕ/ُ :
(ِ) ينظر ،أسرار النحك.ُُِ :

(ّ) ينظر ،شرح التصريح.ُْٕ/ُ :

الم ٍحػػض) ،لمداللػػة عم ػ أسػػمكب
(ْ) اسػػتعمؿ الجرجػػاني مصػ ى
ػطمح ٍي (الشػػرط المحػػض) ك(الج ػزاء ى
بػ(إف) .ينظر ،المقتصد في شرح اإلي اح.ِّْ/ُ :
المصدَّر ٍ
الشرط ي
(ٓ) الكتاب.ّّْ/ُ :

(ٔ) ينظر ،المقاصد الشافية.ُٖ/ِ :
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(ُ) مكصكؿ بفعؿ أك ًشبهه.
(ِ) نكرة مكصكفة بفعؿ أك ًشبهه.

(ّ) (كؿ) م افة إل نكرة أك مكصكؿ مكصكفيف بفعؿ أك شبهه(ُ).

الم ى َّمف معن الصفة.
(ْ) االسـ الجامد ي
ػكر فرعيػػة
َّما ال ر ػػة األ ىيكؿ -تطػػكم صػ نا
الم ٍج ىممػػة كال سػػي ى
عم ػ أف ػػذى األنمػػاط ي
تػػدكر حػػكؿ مركزيػػة (المكصػػكؿ) ك(النكػػرة) ك( يك ػ ٌؿ)(ِ) فػػي الجمػػؿ الت ػ تيٍب ىن ػ عميهػػا،
فهذى المراكز ال ر ة مفاتيح ػذا ال ٍػرب مػف أ ػرب (التركيػب شػبه الشػرطي) الػذم

َّما الكارد منه فػي لغػة التنزيػؿ ،كمػف
تتنكع صكرى كأشكاله كتجمياته التركيبية كال سي ى
ى َّـ كاف لبعض مفسرم القرآف الكريـ تفصيرت كتحميرت لمتراكيب شبه الشػرطية ىع َّػز
أف نجد ا في مكرد لغكم آخر ،لذا كػاف مػف تمػاـ الفكػرة تنػاكؿ بعػض ػذى الشػكا د

القرآنيػػة– ك ػػي ك يػػرة -بمػػا ينطػػؽ عػػف ركح (التركيػػب شػػبه الشػػرطي) ،كفيمػػا يمػػي
معالجة ألنماط ذا التركيب تفصيرن.
انىمظ األول :مىصىل

(ّ)

ْ

شثهه.
تفؼم أو ِ

(ْ)
(إف) الشػػرطية كسػػائر الحػػركؼ كاألسػػماء الت ػ
اإلبهػػاـ كال ٌ
شػػياع أصػػؿ فػػي ٍ
تنكب منابها(ٓ) "ل رب مف االختصار كالتقريب"(ٔ) ،كلى َّما كاف مف المحاؿ أف تستكفي

(ُ) ينظػػػر ،شػػػرح الر ػػػي عمػػػ كافيػػػة ابػػػف الحاجػػػب ،ِْٔ/ُ :كحاشػػػية الصػػػبَّاف عمػػػ شػػػرح
األشمكن  ،ّْٗ ،ّْٖ /ُ :كأسرار النحك.ُُِ :

(ِ) بالشركط السابؽ ذكر ا.

َّ
ليتسػن تنػاكؿ (أؿ المكصػكلة) كبيػاف
(ّ) آ ر الباحث مصطمح (المكصػكؿ) ال (االسػـ المكصػكؿ)
كجه خرؼ النحكييف في ت مينها معن الشرط.

(ْ) ك تعبير الجرجاني في (المقتصد).َُُٗ/ِ :
(ٓ) ينظر ،المرج( السابؽ ،َُُٖ /ِ :كما بعد ا.
(ٔ) المرج( السابؽ.َُُٖ /ِ :

َُٔ
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(إف) كؿ أغراض المتكمـ(ُ) ،تنكعت األدكات المستعممة فػي (بػاب الشػرط) عمػ نحػك
ٍ
ػػ(م ٍف) بكصػػفها اسػػـ شػػرط يشػػتمؿ عمػ
(مػ ٍػف ،كمػػا) إذ يػػؤت بػ ى
مػػا نػػرل فػػي اسػػتعماؿ ى

فػػ(ما) نػا اسػـ شػرط
ػرب)(ِ) ،ككػذا (مػا
تفعػؿ ٍ
ٍ
ػرب أ ٍ
(م ٍػف ت ٍ
أفعػؿ) ى
الجمي( ،نحك :ى
ص ىد الشياع أ ًيتي به ً
"مبهـ يق( عم كؿ شيء ،فمما قي ً
نائبػا عػف حػرؼ الشػرط،
كجعػؿ ن
ي
ى
أصن("(ّ).
شيئا
إف
تصن( ن
قمتٍ :
فجزـ ما بعدى كما تجزـ إذا ى
ٍ
ٍ
(م ٍف ،كما) الشرطية أك المكصػكلية بخػرؼ (الػذم) كفركعهػا التػػي ػي
تحتمؿ ى
(م ٍف ،كما)– بحكـ فقر التكػكيف الصػرفي كتم هكنهػػا فػي
نص في المكصكلية ،غير َّ
ٌّ
أف ى

داللتي العمكـ كاإلبهاـ– أدخؿ في أداء كظيفة (الحركؼ  /األدكات) أك النيابػة منػاب
ً
ك(مػ ٍػف)
ٍ
(إف)– بتعبيػػر الجرجػػاني– مػػف (الػػذم) كفركعهػػا ،فػػػ"(الذم) أخػ ٌ
ػص مػ ٍػف (مػػا) ى
(ْ)
ػكحا
(أخص) أنها "أك ػر
لطبيعة اشتراكها في أك ر مف معن "  ،كمعن
ن
تحديػدا كك ن
ٌ
مف ذينؾ ،فهي عم

ذا الكجه أعرؼ منها ،لتحديد معنا ا كك كحه " (ٓ).

كمػ ٍػف) ،لكنهػػا-
تفتقػػد (الػػذم)– إذف -قػػكة اإلبهػػاـ كالعمػػكـ المتحققػػيف فػػي (مػػا ى
تمامػا ،كاال فهػؿ تتسػاكل كممػة (الػذم) مػ ر مػ( اسػـ الجػنس
ن
قطعا -ال تخمك منهما ن
الجامد (الرجؿ) في ك كح الداللة؟

نعـ ،ال تصمح (الذم كفركعهػا) لمشػرط المحػض لكنهػا زعيمػة ً
بشػبه الشػرط إذا

تصدرت الجممة كاقترف بخبر ا (الفاء)" ،كقمة العمكـ ال تخرج المبتػدأ عػف شػبه اسػـ

(ُ) ك تعبير الجرجاني في (المقتصد) .َُُٖ /ِ :
(ِ) ينظر ،المرج( السابؽ.َُُٖ /ِ :
(ّ) المرج( السابؽ.َُُٗ /ِ :

(مػ ٍػف) الشػرط كالمكصػػكلية كاالسػػتفهاـ ،كتحتمػؿ (مػػا) الشػرط كالمكصػػكلية كاالسػػتفهاـ
(ْ) "تحتمػؿ ى
كالنفي" .معاني النحك.ُّٖ /ُ :
(ٓ) المرج( السابؽ ،ُّٖ /ُ :كينظر ،التعريؼ كالتنكير بيف الداللة كالشكؿ.ّْ ،ِْ :

َُٕ
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أف
الشػػرط ،أل َّىن ىهػػا تكجػػد فيػػه ،نحػػك :ىمػ ٍػف ىيقيػ ٍػـ فػػي المسػػجد فمػػه در ػػـ"(ُ) ،ف ػػر عػػف َّ
(ِ)
ػػؽ
(الػػػذم كفركعػػػه)– كمػػػا يقػػػكؿ الر ػػػي" -دخيػػػ هؿ فػػػي معنػػػ الشػػػرط"  ،فهػػػك الحػ ه
أبدا تنحط عف درجة األصكؿ"(ّ).
بالفركع ،ك"الفركعي ن

(مػ ٍػف ،كمػػا) الشػػرطيتيف ،ك مػػا فػػرعه
(الػػذم ،كفركعهػػا) الحقػ هة فػػي ػػذا البػػاب بػػػ ى
أـ الباب .فالمكصكؿ نا أبعد درجتيف مف األصؿ ،كانما سكغ إرادة الشرط
عم
ٍ
(إف) ٌ

كػػ(م ٍف ،كمػا) "بحسػب مبػدأ النقػؿ إلػ أدكات شػرط"(ْ)،
فيه تحكؿ بعػض المكصػكالت ى
عت (الذم كفركعها) مف ذلؾ "لك رة حركفها"(ٓ).
كانما يم ًن ٍ
ىما العمػكـ فبنػه– كمػا يقػكؿ الػدكتكر تمػاـ حسػاف– "يأتيػه مػف بػيف يديػه كمػف
أ َّ

ألف داللتػه فػي األصػؿ إنمػا ػي عمػ مطمػؽ غائػب (كبػيف اإلطػرؽ كالتعمػيـ
خمفهَّ ،

ػيئا مػػف التحديػػد (كاالفتقػػار فػػي
رحػػـ كقربػ ) ،كألنػػه مفتقػػر إلػ صػػمة تمػػنح معنػػاى شػ ن
المفظ دليؿ فقر في الداللػة) ،كالػدليؿ عمػ عمػكـ معنػاى أي ن ػا ،أنػه يي ٍن ىقػؿ فيكػكف مػف
ركابط الجممة"(ٔ).

(ٕ)

تجعمهػا "بمنزلػة الجػزء

تتممػه كتجبػر نقصػه
افتقار (الذم كفركعه) إل صمة ٌ
مف االسـ ،كلذلؾ لـ يتـ الكرـ بالمكصكؿ كالصمة كما يتـ بنحك (زيد) م( جممة"(ٖ)،

خبػػرا ،فػػنحف إزاء جممػػة كاحػػػدة
فػػبذا كقػػ( المكصػػكؿ مبتػػدأ اقت ػػ – بعػػد الصػػمة -ن
(ُ) حاشية الصباف عم شرح األشمكني.ّْٗ /ُ :
(ِ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ِْٔ/ُ :
(ّ) اإلنصاؼ في مسائؿ الخرؼ.ٕٔ /ُ :

(ْ) البياف في ركائ( الفرآف ،َٗ /ِ :كينظر ،الجمؿ كأشباى الجمؿ.ُُٓ :
(ٓ) المرج( السابؽ.َٗ /ِ :
(ٔ) المرج( السابؽ.ّٗ /ِ :

(ٕ) ينظر ،المقتصد في شرح اإلي اح.ُّٓ /ُ :

(ٖ) المرج( السابؽ ،ُّٓ/ُ :كينظر ،أمالي ابف الشجرم.ُٔٔ /ّ :

َُٖ
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مك ػػكعة– فػػي األصػػؿ– عم ػ جهػػة اإلخبػػار الخػػالص ،ال يشػػكبها معن ػ الشػػرط إال

بخصائص تركيبية محددة.

أوذلا :أف تككف الصمة فعرن أك شبه جممة عم األصؿ ،ك"كػاف حػؽ الصػمة أف

لمػػا لػػـ يكػػف شػػرطنا فػػي
(مػ ٍػف كمػػا) ،إال أنػػه َّ
ال تكػػكف إال فعػػر مسػػتقبؿ المعنػ كشػػرط ى
صريحا في الفعمية ،بؿ يككف فما يقدَّر معه الفعؿ كػالظرؼ
الحقيقة جاز أف ال يككف
ن
كالجار كالمجركر(ُ).
ثاوٍهما :اجػترب (الفػاء) فػي الخبػر لتػرجيح معنػ الشػرط كلػيس ػذا مك ػ(

ألف الخبػػر "لػػيس ج ػزاء الشػػرط حقيقػػة"(ِ) ،كمػػف ػػـ "جػػاز
(الفػػاء) كمػػا ػػك معمػػكـَّ ،

ػص فػي السػببية ،كعػدمها
تجريدى منها م( قصد السببية"(ّ) ،ذلػؾ َّ
أف ذكػر (الفػاء) ىن ٌّ
احتما هؿ لمسببيَّة كغير ا كما سيأتي بيانه في تحميؿ الشكا د.

ثانثهاااا :ت ػػػميف التركيػػػب معنػػػ الشػػػرط يجعػػػؿ المكصػػػكؿ كاجػػػب التقػػػديـ أك
الشاطبي ،كمف ـ ال يجكز تقىػدهـ خبػرى عميػه" ،ألنػه
ستى ًحقا لصدر الكرـ"(ْ) بتعبير
"م ٍ
ي
ٌ
[أم :الخبر] في معن جكاب الشرط ،كجكاب الشػرط ال يتقػدـ عمػ الشػرط فكػذلؾ مػا

فػػي معنػػاى"(ٓ) ،ك ػػذا االسػػتحقاؽ ػػك مػػا ييطمػػؽ عميػػه الػػدكتكر تمػػاـ حسػػاف (الرتبػػة
المحفكظة)(ٔ) ،فح ه
ص لألدكات كما يمحؽ بها أك يي ٍح ىمؿ عميها.
ؽ الصدارة أ ٍ
ىخمى ي

(ُ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب .ِْٔ/ُ :
(ِ) المرج( السابؽ.ِْٔ /ُ :

(ّ) المرج( السابؽ ،ِْٔ/ُ :كينظر ،شرح التسهيؿ.ِّٗ/ُ :
(ْ) المقاصد الشافية.ُٖ /ِ :

(ٓ) المرج( السابؽ ،ُٖ/ِ :كينظر ،شرح التصريح عم التك يح.ُْٕ /ُ :
(ٔ) ينظر ،المغة العربية معنا ا كمبنا ا ،ُِٔ :كأقساـ الكرـ العربي.َِِ :

َُٗ
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ساتؼهااا :أال يػػدخؿ عم ػ (المكصػػكؿ) عامػػؿ يي ىغ ِّيػػر "معن ػ جممػػة االبتػػداء فػػي
المكصكؿ كخبرى ،فيخرجه إل تغيير المعن االبتدائي مف ت ػميف أك تشػبيه أك ظػف

أك غير ذلؾ"(ُ) ،كمف ى َّـ امتن( دخػكؿ نكاسػخ االبتػداء عمػ المبتػدأ المشػبَّه بالشػرط

أف أك
أك (عم مكصكفه) ألنها تزيؿ شبهه بأداة الشرط" ،ما لـ يكف الناسخ َّ
(إف أك ٌ
(ّ)
ػف) فبنهػػا ػػعيفة العمػػؿ"(ِ) ،فػػدخكلها لػػـ يغيػػر المعن ػ الػػذم كػػاف مػػ( االبتػػداء
لكػ َّ
"بخرؼ (كأف كليت كلعؿ) فبنهػا قكيػة العمػؿ ،مغيػرة بػدخكلها المعنػ الػذم كػاف مػ(

(ْ)
ىمػػا أدكات الشػػرط الجازمػػة فػػر تقبػػؿ نكاسػػخ االبتػػداء إال فػػي ال ػػركرة
االبتػػداء"  .أ َّ

لككنهػا " ابتػة األقػػداـ فػي الشػػرطية"(ٓ) ،بخػرؼ (المبتػدأ الم ػػمف معنػ الشػػرط) ،إذ
(ٔ)
ػػك "غيػػر راسػػخ ً
أف ػػذى
ػي عػػف البيػػاف َّ
ػي .كغنػ ٌّ
العػ ٍػرؽ فػػي الشػػرطية" بتعبيػػر الر ػ َّ
الشركط تسرم عم أنماط الشرط األربعة المذككرة.
ّ
َ َّ
وٌتهخص هزا انتحهٍم يف مثال سٍثىٌه انؼٍاسي:

"الذم يأتيني فمه در ـ"(ٕ).
الذم يأتيني

المكصػػكؿ كصػػمتها أداة الشػػرط
فعؿ الشرط.

فمه در ـ

فػ

الفػػػػػػاء مزيػػػػػػدة جممػػة الخبػػرا جممػػة ج ػكاب

إشعار بالشرط
نا

(ُ) البحر المحيط.ّْٓ/ِ :

(ِ) شرح التسهيؿ.ُّّ/ُ :

(ّ) ينظر ،المرج( السابؽ.ُّّ/ُ :
(ْ) المرج( السابؽ.ُّّ/ُ :

(ٓ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ِِٔ/ُ :
(ٔ) المرج( السابؽ.ِِٔ/ُ :
(ٕ) الكتاب.ُّٗ /ُ :

َُُ

الشرط.

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

إشػعار باسػتحقاؽ
نا
يد فيه (الفػاء)
ذى جممة متماسكة يم ىك َّكنة مف مبتدأ كخبرً ،ز ى
ىمػػا الشػػرط المحػػض
شػػبَّه بالشػػرط) .أ َّ
(الم ى
(الم ى
شػ َّػبه بػػالجكاب) لممبتػػدأ كصػػمته ي
الخبػػر ي
(إف) كتيصػ ِّػػير ما
فأصػػػمه جممتػػػاف (فعميتػػػاف فعمهمػػػا م ػػػارع عمػػػ األصػػػؿ) تعقػػػد ما ٍ
كالجممة بتعبير ابف يعػيش(ُ) .فهػك تركيػب غيػر متماسػؾ مػف األصػؿ ،ينعقػد بػاألداة

ػي الشػػرط كالج ػكاب كاال فػػػ(فاء الج ػكاب) بالشػػركط المعركفػػة إذا لػػـ يصػػح
كجػػزـ فعمىػ ٍ
كقكعه شرطنا(ِ).
أف تركيػب (الشػرط المحػض) أقػ ٌؿ تماسػ نكا مػف تركيػب ً
ال َّ
(شػبه
شؾ– إذف -فػي َّ
ابف يعيش ( أداة الشرط كفعمه) نظير المبتدأ،
الشرط) لرعتبارات المتقدمة ،لذا ى
جعؿ ي
(ّ)
فػبف الجممػة تتماسػؾ– باإل ػافة
اسػماَّ ،
كالجممة ال انية كالخبر " ،فػبذا كانػت األداة ن

إل التعميؽ الشرطي -عف طريؽ جعػؿ اسػـ الشػرط مبتػدأ"(ْ) ،فتصػير جممتػا الشػرط
كالجكاب في مكق( الخبر عند مف يرل ذلؾ مف النحاة(ٓ).

كجػػدير بالػػذكر أف الػػربط بػػيف جممتػػي (الشػػرط المحػػض) يتحقػػؽ ببحػػدل ػػرث

كسػػػائؿ( :الجػػػزـ) أك (الفػػػاء) أك (إذا) الفجائيػػػة .أى َّمػػػا الػػػربط فػػػي ػػػذا ال ػػػرب مػػػف
ً
(عمى يـ الشػرط)
(التركيب ش ٍبه الشرطي) فر يتحقؽ إال بالفاء ألنها– كقد ايفتقد الجزـ– ى
الشاطبي ،كبها يكتسب التركيب قػكة الداللػة الشػرطيَّة ،ك ػي "سػببيَّة األكؿ
بمصطمح
ٌ
لم اني ،نحك (الذل يأتيني فمه در ـ) ،أك سببية األكؿ لمحكـ ،نحك قكله تعػال َ ( :و ٌَا
(ُ) ينظر ،شرح المفصؿ ،َُٔ :ك م( الهكام(.ِِّ /ْ :
(ِ) ينظر ،الكتاب ،ّْٓ /ُ :كالمقت ب.ٓٗ ،ْٗ /ِ :
(ّ) ينظر ،شرح المفصؿ.َُٔ /ٓ :

(ْ) بنػػاء الجممػػة العربيػػة .ٕٕ :كيػػرل الػػدكتكر محمػػد حماسػػة أف تماسػػؾ أسػػمكب الشػػرط يتحقػػؽ
أي ن ا بكػكف األداة مفعػكال بػه أك ظرفنػا ،غيػر أف الباحػث اقتصػر مػف الػنص المػذككر عمػ حػد
(المبتدأ) لمعالجته الفكرة مف باب القياس عم (التركيب ًشبه الشرطي).

(ٓ) ينظر ،الدر المصكف ،َِّ/ُ :ك م( الهكام( ،ُّْ/ْ :كمغني المبيب.ُّٕ ،ٕٔ/ِ :

ُُُ
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ّ َ َ َ ّ
ُ
(ُ)
الزمػػا
ػاء
ػ
الف
ػد
ػ
بع
ػا
ػ
م
ػكف
ػ
يك
"أف
أم:
،
]
ّٓ
ػؿ:
ػ
[النح
)
لل
ةِسممً ّ ٌِممَ جِػٍ م ٍث ف ٍِممَ ٱ
ِ
ه
ن
ُ
ّ
َ
لم مكف ما قبمها كما في جمي( الشرط كالجزاء .ففػي قكلػه تعػال ( :كمو إِن ٱل ٍَمٔت
ّ
َ
َ ّ
َ
َ
ُ
ٱَّلِي حفِ ُّرون ٌِِ ُّ فإُِ ُّۥ ٌُلَٰلِيسًه) [الجمعػة ]ٖ :المرقػاة ال زمػة لمفػرار ،كلػيس الفػرار

يػر
أف "خمقنػا ك نا
كجها لمسببية فػي اييػة الكريمػة ذلػؾ َّ
سببا لممرقاة"(ِ) ،عم َّ
ن
أف مة ن
(ّ)
أف الفػػػػػرار مػػػػػف أسػػػػػباب المػػػػػكت ينجػػػػػيهـ إلػػػػػ كقػػػػػت آخػػػػػر"  ،كقطػػػػػ(
يظنػػػػػكف َّ
ً
ً
إف
مفس نػرا " :أمٍ :
ابف جني بسببيَّة األكؿ (شبه الشرط) لم اني (شبه الجكاب) ،يقػكؿ ٌ
ػببا لمقيػػه إيػػا ـ عم ػ كجػػه
فػػررتـ منػػه القػػاكـ ،فجعػػؿ -عػ َّػز اسػػمه -ػػربهـ منػػه سػ ن
المبالغة ،حتَّ
َّب عف ذا ،كما قاؿ ز ير [مف الطكيؿ]:
َّ
كأف ذا مسب ه
(ْ) (ٓ)
ػه "
الم ىن ىايا ىي ىن ٍم ىن ي
ىس ىػب ى
ىك ىم ٍف ى ى
اب أ ٍ
اب ى

(ُ) أسرار النحك.ُُِ :
(ِ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجػب .ِْٔ/ُ :كيقػكؿ الفػراء مؤصػر أ ػر (الفػاء) فػي اييػة الكريمػة
(إف) ألنها كقعت عم (الذم) ،ك(الذم) حرؼ يكصؿ ،فػالعرب
كنظائر ا" :أدخمت العرب الفاء ف خبر ٌ
تدخؿ الفاء ف كؿ خبر كاف اسمه مما يكصؿ م ؿ :ىمف ،كالذم كالقاؤ ا صكاب ،ك ف قراءة عبد
َ ُّ َ ُ ُ َ
ُ
ُ
ۡنلَٰقِيكمۡ) ،كمػف أدخػؿ الفػاء ذ ػب بالػذم إلػ تأكيػؿ الجػزاء إذا
تۡٱَّلِيۡتفِرونۡنِيً
المٌػه( :قلۡۡإِنۡۡٱل َهَ َۡ
احتاجت إل أف تكصؿ ،كمف ألق الفاء فهك عمػ القيػاس ألنػؾ تقػكؿ :إف أخػاؾ قػائـ ،كال تقػكؿ :إف

أخاؾ فقػائـ .كلػك قمػت :إف

ػاربؾ فظػالـ كػاف جػائ از ألف تأكيػؿ :إف

ػاربؾ ،كقكلػؾ :إف مػف ي ػربؾ

فظالـ ،فقس عم ذا االسـ المفرد الذم فيه تأكيؿ الجزاء فأدخؿ له الفاء"[ .معاني القرآف،ُٓٓ/ّ :
ُ
َ ُّ َ
َ
ونۡنِي ُ
هًۡ
تۡٱَّلِيۡتفِر
ُٔٓ] ،كيقكؿ في مك ( آخر" :كأدخؿ الفاء كما قاؿ تبػارؾ كتعػال ( :قلۡۡإِنۡٱل َهَ ۡ
َ
َ
ُ
فإِى ًُۡۥۡ ُنلَٰقِيكمۡ) كك ٌؿ اسـ كصؿ ،م ؿ ( ىم ٍف كما كالذم) فقد يجكز دخػكؿ الفػاء فػ خبػرى ألنػه م ػارع
لمجزاء كالجزاء قد يجاب بالفاء"[معاني القرآف.]َُٓ/ِ :
(ّ) التبياف في إعراب القرآف ،ِِٔ/ِ :كينظر ،الدر المصكف.ِّٗ/َُ :
(ْ) ديكانه .ُُُ :كعجز البيت[ :كلىك راـ أىسباب َّ ً
ؽ) بػدؿ
سمًَّـ] ،كفيػه ركايػة أخػرل بػذكر ( ىكًا ٍف ىي ٍػر ى
ٍ ى ى ٍى ى
الس ىماء ًب ي
اـ) ،ينظر شرح المعمقات السب(.ُِٔ :
(كلى ٍك ىر ى
(ٓ) الخصائص.ِّٕ/ّ :

ُُِ
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كذ ػػػب الطػػػا ر بػػػف عاشػػػكر إلػػػ أف ً
(الفػ ىػػرار) أطمػػػؽ "عمػػػ شػػػدة الحػػػذر عمػػػ
كجه االستعارة"(ُ) كال يخمك ذا الكجه مف معن السببية عم م ؿ التأكيؿ السالؼ.

ِّب المكصػكؿ فػي اييػات المػذككرة كالجممتػاف بعػدى -كمػا يقػرر الر ػي-
لقد يرت ى
ترتيب كممة الشرط كجممتي الشرط كالجزاء ،كاف لـ يكف فيه معن الشػرطَّ ،
ليػدؿ ػذا

الترتيػػب عم ػ لػػزكـ م ػػمكف الجممػػة ال انيػػة لم ػػمكف الجممػػة األكل ػ لػػزكـ الج ػزاء

(ِ)
سػرل إلػ التركيػب
لمشرط  .فمعن الشرط -عند الر ي -في اييات المذككرة إنما ى
مف جهة الترتيب المما ؿ لمشرط المحض.

اب م ػػؿ ػػذى التراكيػػب معن ػ الشػػرط يقت ػػي -فػػي المسػػتكل الػػداللي–
َّ
إف إ ٍ
شػ ىػر ى
شرطيف رئيسيف:
أ .ت همف المكصكؿ داللة العمكـ المكجكدة في معني اسـ الشرط(ّ).
ب .سػػببيَّة ًشػ ٍػبه الشػػرط لً ًشػ ٍػبه الجػكاب أك لػػزكـ م ػػمكف شػػبه الجػكاب لمػػا
قبمه بطريؽ الفاء كما تقدـ.

كمف شكا د تمؾ التراكيب في لغة التنزيؿ قكله تعال :
َ ْ َ َ َ ٌ ََ
َ ُ َ ُ َ
ِيَ كَالُٔا ْ َر ُّب َِما ٱ ّ ُ
لل ُث ّ
(ُ) (إ ّن ٱ َّّل َ
مً ٱشم َخقَٰ ٍُٔا فما َمٔ غيمي ًِٓ َوه ْمً َ َزُمٔن)١٣
ِ
ََ َ ٌ ََ
[األحقاؼ ]ُْ :فدخكؿ "(الفاء) عم خبر المكصػكؿ ك ػك (فا َمٔ غيمي ًِٓ)
إف قػالكا ربنػا اهلل ػـ اسػتقامكا فػر
لمعاممة المكصكؿ معاممة الشػرط ،كأنػه قيػؿٍ :

(ُ) التحرير كالتنكير.ُٗٔ/ِٖ :

(ِ) ينظر ،شرح الر ٌي عم كافية ابف الحاجب.َُّ/ْ :
(ّ) ينظر ،تفسير البحر المحيط ،ّْْ /ِ :كالدر المصكف.ِٔٗ/ِ :

ُُّ
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خكؼ عميهـ ،كم مه ك يػر فػي القػرآف ،فأفػاد تسػبب ذلػؾ فػي أمػنهـ مػف الخػكؼ

كالحزف"(ُ).
َ ّ َ
َ ّ َ
ل َ َ َ
ُ ََ ُ ُ َ
ان يَأح َِيَِٰ َِٓا)
ان يأح ِيَِٰ ِٓا ٌِِسً فٔاووٍْا) [النساء" ]ُٔ :كظا ر قكله (وٱىل ِ
(ِ) (وٱى ِ
العمػػكـ"(ِ) ،كدخمػػت (الفػػاء) لمعاممػػة المكصػػكؿ معاممػػة الشػػرط(ّ)" ،فكجػػب األذل
عم كؿ ا نيف يأتيػاف الفاحشػة ،كعنػ بػاال نيف الػذكر كاألن ػ  ،كلػـ يكػف الحكػـ

جاريا عم ا نيف بأعيانهما دكف غير ما ...كدخمت (الفاء) لمجكاب"(ْ).
ن
(ّ) يسرم معن العمكـ مف (المكصكؿ) المت مف معن الشػرط إلػ سػائر التركيػب
ً
ػتدعيا قػرائف مقاليػػة أخػػرل تناسػػب بيئػػة العمػػكـ التػػي أكجػػد ا
شػػبه الشػػرطي ،مسػ ن
َ
معن الشرط ،كلعؿ أبرز الشكا د عم ذلؾ قكله َّ
ۡي َخ ّق) فػي اييػة
جؿ شأنه (ةِغ ِ
ّ ََ ُُ َ ّ ّ َ َ َ ّ ََ ُ َ
ُ َ َ
ٔن ٱ َّّل َ
الكريمة( :إ ّن ٱ َّّل َ
ِيَ
ج ٱللِ ويلخئن ٱنلت ِ ِيَۧ ةِغۡيِ خق ويقُُحي
ِيَ يَسف ُرون أَِبي َٰ ِ
ِ
َ
ََ ّ ُ َ َ
َ
يَأ ُم ُرون ة ِٱىلِص ِع ٌ ََِ ٱنلّ ِ
اب أ ِِل ٍم[ )٢١آؿ عمػراف ]ُِ :يقػكؿ أبػك
اس فب ِّشًْ ةِػذ ٍ
َ
حياف األندلسي" :كجاء في السكرة (ة َغ َ ّ
ۡي
ۡي خق) بصيغة التنكير ،كفي البقػرة (ةِغ ِ
ِ ِ
َ
ألف الجممػػة نػا أخرجػػت مخػػرج الشػػرط،
الم ّق) [البقػرة ]ُٔ :بصػػيغة التعريػػؼَّ ،
ك ػػك عػػاـ ال يتخصػػص ،فناسػػب أف يكػػكف المنفػػي بصػػيغة التنكيػػر حت ػ يكػػكف

عاما ،كفي البقرة جػاء ذلػؾ فػي صػكرة الخبػر عػف نػاس معهػكديف ،كذلػؾ قكلػه:
(ُ) التحريػػر كالتنػػكير ،ِّ /ِٔ :كينظػػر ،الػػدر المصػػكف .ٕٔٔ /َُ :كقػػد ذكػػر الشػػيخ الػػدكتكر
(إف) التػػي اسػػمها اسػػـ مكصػػكؿ
محمػػد عبػػد الخػػالؽ ع ػػيمة مكا ػػ( دخػػكؿ "الفػػاء فػػي خبػػر َّ

ػبيها باسػػـ الشػػرط فػػي :آؿ عم ػراف ،ُٗ ،ُِ :األحقػػاؼ ،ُّ :محمػػد ،ّْ :الجمعػػة،ٖ :
تشػ ن
البركج[ "َُ :دراسات ألسمكب القرآف الكريـ ،القسـ األكؿ ،الجزء األكؿ.]ّٓٓ :
(ِ) البحر المحيط.َِٔ/ّ :

(ّ) ينظر ،البياف في غريب إعراب القرآف.ِْٔ/ُ :
(ْ) شرح كتاب سيبكيه.ْْٗ/ُ :

ُُْ
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ّ ََ ُ َ
َ َٰ َ َ ّ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َ
ٔن ٱنلّت ّيۧ ََ ة َغۡي ٱ َ
َٰ
ل ّ ِق) [البقرة]ُٔ :
ي
خ
ل
ي
و
لل
ٱ
ج
ي
ِ
(ذل ِم ةِدجًٓ َكُٔا يسفرون أَِب ِ
ِِ ِ ِ

فناسب أف يأتي بصيغة التعريؼ ،ألف الحؽ الػذم كػاف يسػتباح بػه قتػؿ األنفػس
عند ـ كاف معركفنػا ،كقكلػه ( َو َك َخب َِا َغيَيًٓ ذ َ
ِيٓما ٓ أَ ّن ٱنلّف َ
مس ةِمٱنلّف ِس) [المائػدة:
ِ
ْٓ] فػػالحؽ نػػا الػػذم تقتػػؿ بػػه األنفػػس معهػػكد معػػركؼ ،بخػػرؼ مػػا فػػي ػػذى
(ُ)

السكرة".
َ
َ ً
َ َ
َ ّ َ َ َُ َ
َ َٰ ُ ُ َ َ ُ ُ
ًْٔ إن َغي ٍِ ُ
ٔن ٱىه َِتَٰ َ
مخً ذِمي ًِٓ َ ه
مۡيا)
ب م ٍِّا َميهج خيمِسً فَكح ِت
(ْ) (وٱَّلِيَ يبخغ
ِ
[النكر ]ّّ :يقكؿ أبك حياف األندلسي(" :كالذيف) يحتمؿ أف يكػكف مبتػدأ كخبػرى
الجممة ،كالفػاء دخمػت فػي الخبػر لً ىمػا ت ػمف المكصػكؿ مػف معنػ اسػـ الشػرط،
(زيدا فا ربه)"(ِ) ،كرجح السميف الحمبي
كيحتمؿ أف يككف
منصكبا ،كما تقكؿ :ن
ن

تأسيسػػا عمػ مػػذ ب ىمػ ٍػف يمنػػ( اإلخبػػار
النصػػب عمػ االشػػتغاؿ لمكػػاف األمػػر(ّ)،
ن
بجممة طمبية.
كيرجح الباحث تقدير الرف( فػي م ػؿ ػذا التركيػب كنظػائرى فػي التنزيػؿ الحكػيـ،

تفجػأ
كعمى يم ىهػا (الفػاء) التػ
ى
فذا ما تقت يه شبهة الشرط السارية في أكصاؿ التركيب ى
المتمقػي فتحيمػه مػػف مظ ٌنػة اإلخبػػار الخػالص إلػ معنػ الشػرط دكف خػػركج عػف ىحػ َّػد

المبتدأ كخبرى.

إف مركزيػػة (الفػػاء) فػػي لفػػت ػػذا التركيػػب عػػف كجهػػه اإلخبػػارم التقريػػرم تبػػدك

أم ؿ ما تككف في الشكا د القرآنية متشابهة التركيب الت احتممت ذكر الفاء تارة أك

عدمها تػارة أخػرل كفقنػا لمقت ػ السػياؽ كالداللػة المقصػكدة .كمػف شػكا د ذلػؾ فػي

لغة التنزيؿ قكله تعال :

(ُ) البحر المحيط.َّْ/ِ :

(ِ) المرج( السابؽ.ُْٓ /ٔ :

(ّ) ينظر ،الدر المصكف.ََْ/ٖ :

ُُٓ
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َٓ َ
ّ ُ َ
ّ
َ ٓ َ َُ ْ
ّ َ ُ ُ َ
ٔن أٌَ َنَٰل َ ًُٓ ِف َ
يو ٱللِ ث ًّ ه يُتت ِ ُػٔن ٌَا أُفلٔا ٌَ ِّا َوه أوى ل ًُٓ
ب
ش
(ُ) (ٱَّلِيَ يِ ِفل
ِ ِ ِ
َ َّ ََ َ ٌ ََ
ََ ُ َ َُ َ
َ ُُ
أجرًْ غِِد رب ِ ًِٓ وه َٔ غيي ًِٓ وه ًْ َزُٔن[ )٢٦٢البقرة.]ِِٔ :
َ
ُ ُ َ َ
ََ
مر ًُْ غ َ
ٔن أٌ َن َٰال َ ًُٓ ةٱ ِّلو َوٱنلّ َٓار ِ ّ
(ٱ َّّل َ
ِسا َو َغ َاج َِيث فَيَ ًُٓ أج ُ
ِِمد َر ّب ِ ِٓمً وه
ل
ف
ِ
ي
ِيَ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٌ ََ
َ ُ َ ُ َ
َٔ غيي ًِٓ َوه ًْ َ َزُٔن[ )٢٧٤البقرة.]ِْٕ :

تماـ حساف إل أف الفرؽ "بيف خبر (الذيف) في الحالتيف أنه لػـ
يشير الدكتكر َّ

يقترف بالفاء في الحالة األكل  ،ألف ايية نزلت فػي ع مػاف بػف عفػاف إذ جػاء بػألؼ
دينار إلنفاقها عم جيش العسرة فصبها في حجر النبي–  –فهذا عمؿ كق( فعر
فر مجاؿ فيػه لمعنػ الشػرط ،كمػف ػـ لػـ تكػف بيئػة الخبػر نػا شػبيهة ببيئػة جػكاب

ىما في ايية ال انيػة فػبف سػبب النػزكؿ ػك الحػض
الشرط ،فمـ يقترف الخبر بالفاء .أ َّ
عم عمؼ الخيؿ لمجهاد ،فمعنػ الشػرط كا ػح فيػه"(ُ) .لػذا أ ٍيد ًخمػت "الفػاء فػي خبػر
المكصكؿ لمتنبيه عم تسبب استحقاؽ األجر عم اإلنفاؽ"(ِ).

"كلك حذفت (الفاء) لجاز أف يكػكف [أم :األجػر] مػف أجمػه كمػف أجػؿ غيػرى"(ّ)،

كما أف معن العمكـ حا ر في المكصكؿ في ايية ال انية ،إذ ال "يراد بػ(الذيف) قػكـ

بأعيانهـ ،بؿ الغرض الجنس كالك رة"(ْ).

كذا ال تخمك صمته مف داللة "التعميـ كالتعميػؿ"(ٓ) ،كقػد سػرل المعنػ األكؿ إلػ

سائر التركيب لػ"تعميـ أحكاؿ ف ائؿ اإلنفاؽ"(ٔ) ،بخرؼ الخصكص المشار إليػه فػي
(ُ) اجتهادات لغكية.َِْ ،ِّٗ :
(ِ) التحرير كالتنكير.ْٓٔ /ِ :
(ّ) المسائؿ الشيرازيات.ِْٗ :
(ْ) المقتصد.ُِّ/ُ :

(ٓ) المرج( السابؽ.ْٓٔ /ِ :
(ٔ) المرج( السابؽ.ْٓٓ/ِ :

ُُٔ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

ايية األكل  ،فالحالػة ال انيػة -كمػا يػذ ب الػدكتكر فا ػؿ السػامرائي" -أم ػؿ كأكمػؿ
مف األكل يػدلؾ عمػ ذلػؾ ك ػرة اإلنفػاؽ كعمكمػه ،كاإلخػرص فيػه فأكػد لهػـ الجػزاء

كربطه بالفاء"(ُ).
ُ
َ ُ ْ ُ ّ ُ َ َ
ّ ّ َ َ
ُ َ َ ُ
ز َف ُروا ْ َبػ َد إ َ
يمَِٰ ِ ًِٓ ث ًّ ٱزدادوا زفرا ىَ تلتَو حٔ َب ُخ ًُٓ َوأ ْو َٰٓلهِم ْ ًُ
(ِ) (إِن ٱَّلِيَ
ِ
ّ ُّ َ
ٱلظٓاىٔن[ )٩٠آؿ عمراف.]َٗ:
َ
َ
َ ًَ ََ
ّ ّ َ َ
ز َف ُروا ْ َو ٌَاحُٔا ْ َو ًُْ ُن ّفار فَيََ ُحل َت َو ٌَِ أ َخ ِدًِْ ٌِّو ُ
ِ
مٔ
ل
و
ا
ت
ْ
و
ۡرض
ۡل
ٱ
ء
(إِن ٱَّلِيَ
ِ
َ
َ َ َٰ ٓ ُ ْ َ َٰٓ َ َ ُ َ َ
َ َ َُ ّ ّ
ٌ
ِص َ
َٰ
يَ[ )٩١آؿ عمراف.]ُٗ :
ن
َِ
ٌ
ً
ٓ
ل
ا
ٌ
و
ً
ِل
أ
اب
ذ
ٱذخدى ةِِّۦ أولهِم لًٓ غ
ِ
ِ ِ
إف تتػػاب( اييتػػيف الكػػريمتيف بغيػػر فػػاء فػػي األكل ػ  ،كبػػذكر ا فػػي ال انيػػة جعػػؿ

فنبػػه الطػػا ر بػػف عاشػػكر عم ػ أف (الفػػاء) "فػػي
يتممسػػكف كجػػه الفػػرؽَّ ،
المفسػػريف ٌ
ََ
َ
قكلػػه( :فيممَ ُحل َتممو) مؤذنػػة بمعاممػػة المكصػػكؿ معاممػػة اسػػـ الشػػرط ليػػدؿ عم ػ أف
الصػػمة ػػي عمػػة عػػدـ قبػػكؿ التكبػػة ،كلػػذلؾ لػػـ يقتػػرف خبػػر المكصػػكؿ بالفػػاء فػػي

الجممػة التػػي قبمهػػا [آؿ عمػراف ]َٗ :ألنهػػـ إذا فعمػكا ذلػػؾ كلػـ يمكتػكا كػػافريف قيًبمىػػت

ػبب عػػدـ قبػػكؿ التكبػػة مػػنهـ مصػػرح
تػػكبتهـ ،بخػػرؼ الػػذيف يمكتػػكف عمػ الكفػػر فسػ ي
به"(ِ).
ّ ّ َ ََُ ْ
ُّ َ َُ ُ ْ ََُ َ َ ُ َ َ ّ َ
َ
َ
مِ ًَ َول ُٓمً
ج ثً لً حخٔبٔا فيًٓ غذاب جٓ
(ّ) (إِن ٱَّل
ِيَ ذخِٔا ٱل ٍُؤ ٌِِ ِي َوٱل ٍُؤٌِنَٰ ِ
َ
ّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ّ
َ
ّ َ
لريق ١٠إ ّن ٱَّل َ َ ُ
َ َ ُ
ج ل ًُٓ َجنَٰج َت ِري ٌَِ َتخ ِ َٓا ٱۡلُ َه َٰ ُر
ِيَ َءأٌِا َوغ ٍِئا ٱىصَٰي ِحَٰ ِ
غذاب ٱ َ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ َ
هت ُ
ۡي[ )١١البركج.]ُُ ،َُ :
ذَٰل ِم ٱىفٔز ٱى ِ

(ُ) معاني النحك.ُِٗ/ْ :

(ِ) المرجػػ( السػػابؽ ،ُْٖ /ّ :كينظػػر ،مفػػاتيح الغيػػب ،ِٕٖ/ٖ :كالكشػػاؼ،ّّٖ ،ِّٖ /ُ :
كالدر المصكف.َّٓ /ّ :

ُُٕ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

ََُ
مف لػ(الذيف) معن الشػرط(ُ)،
عم نسؽ ما مر دخمت (الفاء) عم (فيًٓ) لت ى
ػرجح ػػذا فػػي المكصػػكؿ داللػػة العمػػكـ "فػػي كػػؿ ىمػػف ابتم ػ المػػؤمنيف كالمؤمنػػات
كيػ ِّ

(ِ)
ماف لمعن الترتيب كالسببية ،كالمتأمػؿ فػي
ب (الفاء) نا
ه
كج ٍم ي
بتعذيب أك أذل"  ،ى
تأكيػد الحكػـ بالعػذاب لمػا يبػدك فػي المحكػكـ عمػيهـ
ايية الكريمػة يممػح فػي (الفػاء)
ى
ّ َ َ ْ
ُ َ
ِيَ ذ َخ ُِٔا )...مف اإلصرار عم (فتنة المؤمنيف كالمؤمنات) في قكله تعال (ث ًّ لً
(ٱَّل
َُ ُ ْ
ٔبٔا) "كالظػا ر أنهػـ لػـ يي ٍم ىع ينػكا إال ك ػـ قػد مػاتكا عمػ الكفػر"(ّ) ،كفػي ( ي َّػـ) الدالػة
حخ
عم الترتيب كالتراخ لمراجعة النفس ما استحقكا به (فاء) المجازاة.
ّ َ َ َ ْ
اٌ ُِمٔا)
ىما يخمي هك التركيب ال اني مف (الفاء) ،فيرج( إل أف ػذا الفريػؽ (ٱَّلِيَ ء
أ َّ
َ
ّ
يغمب عميه التصديؽ بحسف الجزاء (ل ًُٓ َجنَٰمج ،)...فكػاف اإلخبػار الخػالص أصػدؽ

عم المراد" .كيحتمؿ أف يككف حػذؼ الفػاء لػيس بالعمػؿ كحػدى ،بػؿ ػك برحمػة مػف
(ْ)

اهلل كف ؿ كما ذكػر الرسػكؿ – -

ألف العمػؿ الصػالح ال يبمػن أف يكػكف مقػابر

لمجنة ...فحذؼ الفاء فػي أ ػؿ الجنػة ،ألنهػا ليسػت السػبب لمػدخكؿ .كجػاء بهػا فػي

أ ؿ النار ،ألف أعمالهـ ي السبب في دخكلها"(ٓ).

(ُ) ينظر ،الدر المصكف.ْٕٕ /َُ :
(ِ) البحر المحيطْْْ/ٖ :

(ّ) المرج( السابؽْْْ /ٖ :

ػكؿ ً
(ْ) إشارة إل قكؿ النبي" --لف يي ِّ
اهلل قىػا ىؿ ىكالى
س ى
نجي ن
أحدا منكـ عممػه ،قػالكا " :ىكالى أى ٍن ى
ػت ىيػا ىر ي
ىف ىيتى ىغ َّم ىد ًني المَّ يه ًب ىر ٍح ىم وة" .صحيح البخارم ،الحديث (ّْٔٔ) ،حسب ترقيـ البارم/ٖ :
أىىنا ،إًالَّ أ ٍ
ُِِ.

(ٓ) معاني النحك.َُّ/ْ :

ُُٖ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

ػكم ألف (الفػػاء) "تػػربط شػػبه الج ػكاب بشػػبه الشػػرط"(ُ) ،كمػػا قػػرر
ك ػػك تفسػػير قػ ٌّ

النحاة

(ِ)

إف ذكػر
عم كجه المزكـ السببي" ،كلك لـ تدخؿ احتمؿ ذلؾ كغيرى"(ّ) ،أمَّ :

نص في السبب ،كحذفها يحتمؿ السبب كغيرى.
(الفاء) ٌّ

ك ذا الجكاز في دخكؿ (الفاء) عم (شبه الجكاب) في (التركيب شبه الشػرطي)
(ْ)

"ألف الخبػػر مسػ و
ػتغف
مػػ( إفادتهػا المعنػ المػػذككرَّ ،

سػ همكنها (الزائػػدة)
جعػؿ النحػػاة يي ى
عػػف رابػػط يربطػػه بالمبتػػدأ"(ٓ) ،كلهػػذا لػػـ تخػػؿ ػػذى (الفػػاء) مػػف نػػكع تككيػػد لػػػ(شبه
أف القػػكؿ بػػالجكاز كمػػا أدل إليػػه مػػف
الجػكاب) كمػػا مػػر فػػي الشػكا د القرآنيػػة .عم ػ َّ

ألف الػػػػػنص عمػػػػػ السػػػػػببية
الحكػػػػػـ بالزيػػػػػادة ال يعنػػػػػي إمكػػػػػاف االسػػػػػتغناء عنهػػػػػا َّ

(ُ) مغني المبيب.ِٕٖ/ُ :

ػػػر صػػػػناعة اإلعػػػػراب،ِٓٗ ،ِٖٓ/ُ :
(ِ) ينظػػػػر ،الكتػػػػاب ،ّْٓ /ُ :كالكامػػػػؿ ،ّٕٗ /ِ :كسػ ٌ
كالمقتصد فػي شػرح اإلي ػاح ،ِّٓ /ُ :كشػرح الر ػي عمػ كافيػة ابػف الحاجػب،ِْٔ/ُ :
كاألمالي النحكية ،ُٓ /ّ :كنتائا الفكر.ُٗٔ :

(ّ) مغني المبيب ،ِٕٖ /ُ :كينظر ،الجنػ الػداني .ُٕ :كفػي ػذا يقػكؿ سػيبكيه" :كسػألته عػف
قكلػػػه الػػػذم يػػػأتيني فمػػػه در مػػػاف ،لػػػـ جػػػاز دخػػػكؿ الفػػػاء ػػػا نػػػا ك(الػػػذم يػػػأتيني) بمنزلػػػة
(عبد اهلل) ،كأنت ال يجكز لؾ أف تقكؿ :عبػد اهلل فمػه در مػاف ،فقػاؿ :إنمػا يحسػف فػي (الػذم)

ألنػه جعػؿ ايخػر جكابػان لػألكؿ كجعػؿ األكؿ بػه يجػب لػه الػدر ماف ،فػدخمت الفػاء ػا نػا كمػػا

دخمت في الجزاء إذا قاؿ :إف يأتني فمه در ماف ،كاف شاء قاؿ :الذم يػأتيني لػه در مػاف ،كمػا

تقكؿ :عبد اهلل له در مػاف ،غيػر أنػه إنمػا أدخػؿ الفػاء لتكػكف العطيَّػة مػ( كقػكع اإلتيػاف ،فػبذا

قاؿ :له در ماف ،فبذا أدخؿ الفاء فبنما يجعؿ اإلتياف سبب ذلؾ .فهذا جزاء كاف لػـ يجػزـ ألنػه
صمةه"[ .الكتاب.]َُِ/ّ :

(ْ) ينظر ،الجن الداني.ُٕ :
(ٓ( المرج( السابؽ.ُٕ :

ُُٗ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

ال يتحقؽ دكنها(ُ)" ،كال يجكز سقكطها عم

ػذا الكجػه"

(ِ)

كمػا قػرر السػيرافي .كقػد

أف فائػػدة "زيادتهػػا :التنبيػػه عم ػ لػػزكـ مػػا بعػػد ا لمػػا قبمهػػا لػػزكـ
ػي عم ػ َّ
ىن َّبػػه الر ػ ٌ
الجزاء لمشرط"(ّ) ،ك ذا أحرل باإلبقاء عميها م( زيادتها.
إف (الفػػػاء) فػػػي ػػػذا ال َّ ػ ٍػػرب مػػػف (التركيػػػب ًشػػػبه الشػػػرطي) ال يجػػػكز حػػػذفها
َّ
خبػر مح ن ػا ،بخػرؼ الشػرط
كاال غابت قرينة معن الشرط كبقي التركيب عم حالػه نا
المحض الذم يجػكز فيػه حػذؼ (فػاء الجػزاء) -كلػك فػي ال ػركرة فػي مػذ ب أغمػب

النحاة(ْ) -عم إرادة ذكر ا(ٓ) في مكا ( الكجكب ،كقكؿ الشاعر [مف البسيط]:
(ٔ)
مف يفع ًؿ الحس ً
الش هر ًب َّ
ىك َّ
ند المى ًه ًم ً
رف
نات المى يه ىيش يك ير ا
الش ِّر ًع ى
ى ى ى ى ى
ػػػرر النحكيػػػػكف أف ت ػػػػميف المكصػػػػكؿ معنػػػػ الشػػػػرط يقت ػػػػي أف تكػػػػكف
ييقىػ ٌ
صػػػمته فعػ نػػر– كمػػػا مػ َّػػر – أك مػػػا فيػػػه رائحػػػة الفعػػػؿ كػػػالظرؼ أك الجػػػار كالمجػػػركر،
نحػػػػػػك" :الػػػػػػذم عنػػػػػػدم (أك فػػػػػػي دارم) فمػػػػػػف المكػػػػػػرميف" ،كلػػػػػػذا منػػػػػػ( سػػػػػػيبكيه

ت ميف (أؿ) المكصكلة معن الشرط ألنها لـ تيٍب ىف عمػ الفعػؿ(ٕ) ،كأجاز ػا المبػرد(ٖ)،
ػػي– "ال تكػػػكف إال فعػ نػػر فػػػي صػػػكرة اسػػػـ الفاعػػػؿ أك
ألف صػػػمتها -كمػػػا يػػػذ ب الر ػ ٌ

(ُ) ينظػػر ،المرجػػ( السػػابؽ ،ُٕ :كسػػر صػػناعة اإلعػراب ،ِٓٗ ،ِٖٓ/ُ :كالمقتصػػد،ِّٓ/ُ :
كأسرار النحك.ُُِ :

(ِ) شرح كتاب سيبكيه.ْْٗ/ُ :
(ّ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ُْٓ/ٕ :
(ْ) ينظر ،م( الهكام(.ِّٖ ،ِّٕ/ْ :
(ٓ) ينظر ،المقت ب.َٕ ،ٔٗ :

(ٔ) ينظر ،م( الهكام( ،ِّٖ/ْ :كالبيت منسكب لكعب بف مالؾ أك حسػاف أك عبػد الػرحمف بػف
حساف ،ينظر ،معجـ شكا د العربية.ُِٓ :

(ٕ) ينظر ،الكتاب.ُْْ -ُِْ /ُ :
(ٖ) ينظر ،الكامؿ.ّٕٗ /ِ :

َُِ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

المفعكؿ"(ُ) ،ك ك الرأم الذم يرت يه الباحث إذا ما تحقؽ في التركيب معن الشرط،
كما في الشكا د ايتية:
َ
ْ
َ ّ ُ َ ّ َُ َ
لصارِكث فٱر َػ ُػ ٓٔا خيد َِح ُٓ ٍَا) [المائدة.]ّٖ :
(ُ) قاؿ تعال ( :وٱلصارِق وٱ

ألف تقػػديرى :كالػػذم
دخمػػت "(الفػػاء) فػػي الخبػػر لت ػػميف المبتػػدأ معن ػ الشػػرطَّ ،

سرؽ كالتي سرقت" .كالمكصكؿ إذا أريد منه التعمػيـ ينػزؿ منزلػة الشػرط ،أم يي ٍج ىعػؿ
َ َ َٰ َ َ
ّ ٓ ُ
ّ َ
دشمث ٌِمَ َِصمانِسً
(أؿ) فيها اسـ مكصكؿ فيككف كقكله تعال َ ( :وٱل َٰ ِت يمأتِي ٱىف ِ
َ
ْ ََ
َ َ
ُ
َّ
الشػ ٍػرط يم ىحقَّػػؽ مػػف
فٱشتشم ِٓ ُدوا غيممي ِٓ َّ أر َب َػممث ّ ٌِممِسًه) [النسػػاء ،)ِ("]ُٓ :كمعنػ
كجهػػيف :العمػػكـ َّ
"ألنػػه لػػـ ييػ ًػرد سػػارقنا بعينػػه كانمػػا أراد :كػػؿ مػػف سػػرؽ"(ّ) ،ك"إقامػػة
العرقة السببية بػيف شػيئيف ،فالفػاء حػرؼ زائػد فػي جممػة الخبػر لتككيػد ترتيػب قطػ(

اليد عم السرقة"(ْ).
ّ َُ َ ّ َ ُ ْ ُّ
ُك َوَٰخِد ٌِِّ ُٓ ٍَا ٌِاْئ َ َث َج َ
ِلة) [النكر.]ِ :
ان فٱج ِِلوا
ٍ
(ِ) (ٱلزاجِيث وٱلز ِ

(ٓ)
ػػمف المبتػػدأ معنػػ الشػػرط"(ٔ) ،إذ
الفػػاء فػػي قكلػػه (فاجمػػدكا )...سػػببية "لت ٌ
"(الزانية كالزاني) صيغة اسـ فاعؿ ك ك نا مسػتعمؿ فػي أصػؿ معنػاى ،ك ػك اتصػاؼ

صاحبه بمعن مادته ،فمذلؾ ينزؿ بمنزلة الفعؿ الم ارع فػي الداللػة عمػ االتصػاؼ

بالحدث في زمف الحاؿ ،فكأنه قيؿ :التي تزني ،كالذم يزني فاجمػدكا َّ
كػؿ كاحػد منهمػا

(ُ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ِّٔ ،ِِٔ /ُ :
(ِ) التحرير كالتنكير.ٗٗ/ٓ :

(ّ) البياف في غريب إعراب القرآف.َِٗ /ُ :
(ْ) المفصؿ في تفسير القرآف الكريـ ،ُّٗ :كينظر ،الكامؿ.ّٕٗ /ِ :
(ٓ) ينظر ،ركح المعان .َُّ/ّ :
(ٔ) المرج( السابؽ.ِٕٓ/ٗ :

ُُِ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

 ...إلػػخ .كيؤيػػد ذلػػؾ األمػػر بجمػػد كػػؿ كاحػػد منهمػػا ،فػػبف الجمػػد يترتػػب عم ػ التم ػبهس

بسببه"(ُ)" ،فهذا مجازاة"

(ِ)

بتعبير المبرد.

عم أف (الذم كفركعها) ي األصػؿ فػي ػذا البػاب كاألك ػر اسػتعماالن فػي لغػة

َّما أنه ال يقتصر عم مكق( المبتدأ ،فقد يأتي صفة لممبتدأ أك م افنا،
التنزيؿ كال سي ى
ذلؾ أف "الصفة كالمكصكؼ كالشيء الكاحد"(ّ) ككذا الم اؼ كالم اؼ إليه(ْ).
َ
َ ّ
ُ ّ
َ
َ ّ َ
ُ
كمف شكا د األكل قكله تعال ( :كو إِن ٱل ٍَٔت ٱَّلِي حفِ ُّرون ٌِِ ُّ فإُِ ُّۥ ٌُلَٰلِيسًه)
(إف) بالفاء في قكلػه (فبنػه
[الجمعة ]ٖ :جاء في (التحرير كالتنكير)" :كاقتراف خبر َّ

ػر مػػا يعامػػؿ معاممػػة
(إف) نعػػت باسػػـ المكصػػكؿ ،كالمكصػػكؿ ك يػ نا
مرقػػيكـ) ،ألف اسػػـ َّ
(إف) المنعكت بالمكصكؿ معاممة نعته"(ٓ).
الشرط فعكمؿ اسـ َّ
ّ ٓ ّ َ
َ
َ
َ
اخا فَيَح َس َغيَيٓ َّ ُج َِ ٌ
ِس ً
اح
كقكله تعػال َ ( :وٱىل َنَٰغ ُِد ٌ ََِ ٱىج ِ َصاءِ ٱل َٰ ِت ه يَر ُجٔن ُ
ِ
ب َ
جَٰج ةز َ
ۡي ٌُ َخ َ ّ
اب ُٓ َّ َد َ
أَن يَ َظػ ََ ث َِي َ
يِث) [النكر.]َٔ :
ِ ِۢ ِ ِ

(ُ) التحريػػر كالتنػػكير ،ُُٕ/ُٖ :كال يخمػػك التفسػػير مػػف كجػػه آخػػر لػػه كجا تػػه كقكتػػه ،جػػاء فػػي
[المرج( السابؽ" :]ُُٖ/ُٖ :كتعريؼ (الزانية كالزانػي) تعريػؼ الجػنس ك ػك يفيػد االسػتغراؽ

غالبػػا كمق ػاـ التشػػري( يقت ػػيه ،كشػػأف (أؿ) الجنسػػية إذا دخمػػت عم ػ اسػػـ الفاعػػؿ أف تيىب ِّعػػد
ن
الكصؼ عف مشابهة الفعؿ ،فمذلؾ ال يككف اسػـ الفاعػؿ معهػا حقيقػة فػي الحػاؿ كال فػي غيػرى
كانما ك تحقؽ الكصؼ في صاحبه .كبهذا العمكـ شمؿ اإلماء كالعبيد ،فػ(الزانية كالزاني) ىمػف
اتصفت بالزنا كاتصؼ بالزنا" .ك ذا ترجمة لمذ ب سيبكيه في [الكتاب.]ُْْ -ُِْ /ُ :

(ِ) الكامؿ.ّٕٗ /ِ :

(ّ) البياف في غريب إعراب القرآف ،َِٗ/ُ :كينظر ،الكتاب ،ُِْ /ُ :كالخصائص.ُِٔ/ّ :
(ْ) ينظػػر ،األمػػالي الشػػجرية ،ّّ /ُ :كالمقت ػػب ،ُّْ /ْ :كشػػرح الر ػػي عم ػ كافيػػة ابػػف
الحاجب.ُُُ/ٓ :

(ٓ) التحرير كالتنكير ،ُٗٔ /ِٖ :كينظر ،الدر المصكف.ِّٗ/َُ :

ُِِ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

ََ
ََ
"ألف المبتػدأ مكصػكؼ
كقد دخمت (الفاء) في خبر المبتػدأ (فيح َس غيمي ِٓ ََّّ ،)...

بمكصكؿ"(ُ).

كقكؿ الشاعر [مف الطكيؿ]:
(ِ)
ً
ً
س نار
س يبكىنه ىي ًسيػ نار فقػد تى ٍمقى ٍكنػىه يمتى ىع ِّ
الح ٍزىـ ى
صميكا ى
بالخ ٍط ًب الذم تى ٍح ى
كمػػف أم مػػة النحػػاة كش ػكا د ـ عم ػ الحالػػة ال انيػػة" :غػػرـ الػػذم يػػأتيني فمػػه

در ـ(ّ) ،كمنه قكؿ زينب بنت الط ريَّة تر
(ْ) (ٓ)
ً
فك هؿ الذم ىح َّممته فى ٍهك حام يؿ "
ظالمػا
يسرؾ
مظمكمػا ي
ٌ
كي ٍر يػ ىؾ ن
ن
صدهر الجممة بػ(ك ٌؿ) قد ييحيؿ إليها في ت ميف التركيب معن الشػرط،
عم أف تى ى
أخا ا [مف الطكيؿ]:

ك ك النمط ال الث كما سيأتي.

كم ٍف) الشرطيتيف ال يرق بها
كجدير بالذكر أف مشابهة (الذم كفركعها) لػ(ما ،ى
عجػز (الػذل) عػف
إل مشابهة ٍ
(إف) الشرطية في قكة الجزـ ،كقد عمَّػؿ ابػف الحاجػب ٍ

الجزـ ب ر ة أسباب:

(ُ) الدر المصكف.ّْْ /ٖ :

(ِ) المسػػاعد عم ػ تسػػهيؿ الفكائػػد .ِْٓ /ُ :يقػػكؿ المحقػػؽ [ ػػامش ْ]" :الشػػا د فيػػه دخػػكؿ
ؼ
(الفػػاء) عم ػ الجممػػة الكاقعػػة بعػػد مكصػػكؼ بمكصػػكؿ مػػذككر :بالخطػػب الػػذم ...كال يي ٍع ىػػر ي
قائمه".

(ّ) يفسر الر ي معن الشرط في نحك الم اؿ المذككر رغػـ مجػيء (المكصػكؿ) م ػافنا إليػه بػأف
الم ػػاؼ "(غػػرـ) اتحػػد بكممػػة الشػػرط بسػػبب إ ػػافتها إليػػه ،فصػػا ار ككممػػة كاحػػدة فيهػػا معنػ

الشػرط ،إذ سػػرل معنػ الشػػرط مػف الم ػػاؼ إليػه إلػ الم ػاؼ ،فمػػذا يمػزـ تصػدهر الم ػػاؼ".
شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ُُُ/ٓ :

(ْ) البيت لزينب بنت الط رية ،ينظر معجـ شكا د العربية.ّّٕ :
(ٓ) المساعد عم تسهيؿ الفكائد.ِْٓ /ُ :

ُِّ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

ُ .أف (الػػذم) يك ػػعت يكصػػمة إل ػ كصػػؼ المعػػارؼ بالجمػػؿ فأشػػبهت الـ
التعريؼ ك ي ال تجزـ.
مبهما.
ِ .أف جممة الصمة معمكمة لممخاطب كالشرط ال يككف إال
ن

ّ .أف الػػػػذم مػػػػ( صػػػػمته اسػػػػـ مفػػػػرد كالشػػػػرط مػػػػ( مػػػػا يقت ػػػػيه كممتػػػػاف
مستقمتاف(ُ).

كأيا كانت األسباب فبف عدـ عممهػا (أم :الػذم كفركعهػا) جعمهػا أكسػ( تصػرفنا
في صمتها إذ يكفي رائحة الفعؿ ً
(ش ٍبه الجممة) لتشتبه الصمة بفعؿ الشرط.

تعدـ سبير لخرؽ ما استقرت عميه أصر في ذا
عم َّ
أف العربية– ىك ىدأٍبها -لـ ى
الباب ،جاء في (شرح التسهيؿ)" :كأشار بقكله :كقد ييجػزـ يمسػبَّب عػف صػمة (الػذم)

تشبيها بجكاب الشرط إل ما أينشد ابف األعرابي مف قكؿ الشاعر [مف الطكيؿ]:
أخػا فًب ٌنػ ىؾ فيهػا أنػ ى ً
تق(
كال تى ٍح ًف ىر ٍف نا
بئر تيريػد بهػا ن
ت م ٍف دكًنه ٍ
ٍ
ى
(ِ) (ّ)
ً
و
اؾ الذم ىي ٍب ًغي ىعمى َّ
الن ً
صن( "
ب ىما
ظالً نما
اس ى
ىك ىذ ى
تي ٍ
ٍ
صبه عم رغـ ىع ىكاق ي
أف الجزـ– إف كق( – يق( عم شبه الجكاب.
كظا هر َّ

ػػف كمػػػا)
(مػ ٍ
كاذا كانػػػت (الػػػذم كفركعهػػػا) محمكلػػػة فػػػي مشػػػابهة الشػػػرط عمػػػ ى
الشرطيتيف ،فبف غياب الجزـ– ك ػك قرينػة اإلعػراب األصػمية عمػ الشػرط– عمػ أم
ػػف ،كمػػػا) المكصػػػكلية
(مػ ٍ
كجػػػه مػػػ( اقتػػػراف الجػػػكاب (أك شػػػبهه) بالفػػػاء ،ييجيػػػز فػػػي ى
كالشرطية(ْ) عم ظا ر المفظ ،كالمكصكلية– م( اقتراف الجممة ال انية بالفاء أك جزـ

(ُ) ينظر ،األمالي النحكية.ُْٔ /ْ :
(ِ) البيت لتميـ بف مقبؿ ،ينظر معجـ شكا د العربية.ِٖٔ :
(ّ) شرح التسهيؿ ،ّٖ/ْ :كينظر ،م( الهكام(.ُِّ/ْ :
(ْ) ينظر ،الدر المصكف.ْٕٓ ،ْٓٔ /ُ :

ُِْ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

الجكاب تىس هم نحا كشذكنذا -تسمكها في (التركيب شبه الشرطي) ،كيتحقؽ غيػاب قرينػة
الشرط اإلعرابية (أم :جزـ فعؿ الشرط) عم ر ة أكجه:
َ
َ َ ُ َ
َ
األول :أف يككف فعؿ الشرط ما يا كقكلػه تعػال ( :ذٍَ غ ِ َ
ِف ُلۥ ٌَِ أَِيِّ َشء
ن
َ ّ ُ
فٱت َِتاع ة ِٱل ٍَػ ُرو ِ ) [البقرة.]ُٕٖ :

ػػػف) عمػػػػ االبتػػػػداء ك ػػػػي شػػػػرطية أك
(مػ ٍ
جػػػػاء فػػػػي البحػػػػر المحػػػػيط" :كارتفػػػػاع ى
(ُ)
طا كالداخمػة
(م ٍػف) شػر ن
مكصكلة" " ،كالفاء في قكله (فاتباع) جكاب الشػرط إف كانػت ى

(ِ)
ركدا فػػي الق ػرآف
فػػي خبػػر المبتػػدأ إف كانػػت مكصػػكلة"  .ك ػػذا الكجػػه ػػك األك ػػر ك ن
الكريـ.
ََ ّ
انثاوً :أف يككف فعؿ الشرط م ار نعا مسبكقنا بػ(لـ) ،كقكله تعال ( :وٌمَ ىمً
َ
َ
َ ُ َٓ َ ََ ُّ َُ َ َ ُ
لل فأ ْو َٰٓلهِم ْ ًُ ٱىكَٰفِ ُرون[ )٤٤المائدة]ْْ :
َسً ةٍِا أُزل ٱ

ػػػػػ(م ٍف) فػػػػػي اييػػػػػة الكريمػػػػػة تحتمػػػػػؿ– عمػػػػػ ظػػػػػا ر التركيػػػػػب– الشػػػػػرطية
فػ ى
كالمكصكلية(ّ).
ُ
انثانث :أف يككف في مك ( فعؿ الشرط ًش ٍبه جممة كقكله تعػال َ ( :و ٌَا ةِسمً
َ
ّ
ّ
ٌَِّ جِػ ٍَث ف ٍِ ََ ٱللِه) [النحؿ.]ّٓ :
جاء في الدر المصكف" :يجكز في (ما) كجهاف:

أحاذهما :أف تكػكف مكصػػكلة ،كالجػار كالمجػركر صػػمتها ،ك ػي مبتػدأ ،كالخبػػر
َ َ ّ
مَ ٱللِ) كالفػػاء زائػػدة فػػي الخبػػر لت ػػمف المكصػػكؿ معنػ الشػػرط ،تقػػديرى:
قكلػػه (ف ٍِم
كالذم استقر بكـ...

(ُ) البحر المحيط.ُٓ/ِ :

(ِ) المرج( السابؽ.ُٕ/ِ :

(ّ) ينظر ،التحرير كالتنكير.ُُٔ ،ُُٓ/ٓ :

ُِٓ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

وانثاوً :أنها شرطية ،كفعؿ الشرط بعد ا محذكؼ كاليػه نحػا الفػراء(ُ) ،كتبعػه

الحكفي كأبك البقاء(ِ) .قاؿ الفراء( :التقدير :كما يكف بكـ)"(ّ).

كقد ماؿ أك ر المفسريف كالنحكييف إل ترجيح مكصكلية (ما) في الكجه ال الػث

(إف) خاصة في مك عيف:
الفتقاد فعؿ الشرط ،إذ "ال يحذؼ فع هؿ إال بعد ٍ
َ
ِممَ ٱل ٍُّشممك َ
أحااذهما :أف يكػػكف فػػي بػػاب االشػػتغاؿ ،نحػػكِ( :إَون أ َخممد ٌّ َ
ِي
ِ
ٱش َخ َ
ج َ
ار َك) [التكبة ،]ٔ :ألف المحذكؼ في حكـ المذككر.
(إف) متمػكة بػػ(ال) النافيػة ،كأف يػدؿ عمػ الشػرط مػا تقدمػه
وانثاوً :أف تكػكف ٍ
مف الكرـ كقكله [مف الكافر]:
(ْ)
ت لهػا ًب يكػػ ٍ و
َّ
اـ
فطمِّ ٍق ىهػػا فمسػ ى
ؼء كاال يعػ يؿ مفرقػ ىؾ الحسػػ ي
أم :كاف ال تطمقها.)ٓ("...
تس همح في ًذ ٍكر الفعؿ بعد أدكات الشرط المحمكلة عم
يرل النحاة– إذف– أف ال ى
ىمػا فػي (التركيػب شػبه الشػرطي المتصػدِّر بمكصػكؿ) فيكفػي
(إف) لمحكـ بشػرطيتها ،أ َّ
ٍ
رائحة الفعؿ في شبه الجممة إذ ال مناص مػف معنػ الحػدث لتتحقػؽ السػببية؛ كلهػذا

جميعػا بػر تػرجيح ألحػد ما،
(ُ) ينظر ،معان القرآف ،َُْ /ِ :أقكؿ :كقد أجاز الفػراء الػكجهيف
ن
يقكؿ(" :ما) في معن جزاء كلها فعؿ م مر ،كأنؾ قمػت( :مػا يكػف بكػـ مػف نعمػة فمػف اهلل)،
ألف الجػزاء البػد لػه مػػف فعػؿ مجػزكـ ،إف ظهػػر فهػك جػزـ ،كاف لػـ يظهػػر فهػك م ػمر ...كلػػك

جعمت (ما بكـ) في معن (الذم) جاز [ ."...المرج( السابؽ.]َُٓ ،َُْ/ِ :

جميعا.
(ِ) ينظر ،التبياف في إعراب القرآف .ٕٖٗ /ِ :أقكؿ :كقد أجاز أبك البقاء الكجهيف
ن
(ّ) الدر المصكف.ِّٖ/ ٕ :

(ْ) شعر األحكص األنصارم.ُْٖ :

(ٓ) شػػػعر األحػػػكص األنصػػػارم ،ِّٗ ،ِّٖ/ٕ :كينظػػػر ،المسػػػائؿ الشػػػيرازيات،ِْٗ ،ُْٗ :
كأمالي ابف الشجرم.ِٓٓ ،ُٓٓ /ِ :

ُِٔ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

أف "(الفاء) ال تدخؿ فػي الخبػر
قرر النحاة "أف جممة الشرط ال تككف اسمية"(ُ) ،ذلؾ َّ
و
حينئذ باسـ الشرط"(ِ).
إذا كانت الصمة جممة اسميَّة لعدـ شبهه

لخرؽ ذا األصؿ فػي قػكؿ الشػاعر [مػف
كرغـ ذلؾ فبف العربية لـ تعدـ شا ندا ٍ
الكامؿ]:
(ّ)
كي ً
ىخ ىك ىاال
رير ىخاليه
كرـ األ ٍ
ىخالًي ىألى ٍن ى
رء ي
الع ى
ىي ىن ًؿ ى
كم ٍف ىج ه
ت ى
ػػف)
(ينػػؿ...
يقػػكؿ الصػػباف:
ٍ
(م ٍ
(م ٍ
ٍ
ػػف) ،كجزمهمػػا -كا ٍف كانػػت ى
كيكػػرـ )...خبػػر ى

كح َّركهمػػػا بالكسػػػر لمػػػتخمص مػػػف التقػػػاء
مكصػػػكلة -إجػػػراء لهػػػا مجػػػرل الشػػػرطية ،ى
الساكنيف"(ْ) .كقد اغتن ً
(ش ٍبه الجكاب :ينؿ) بالجزـ عف الفاء.
كاذا كاف افتقاد (الفعؿ) الذل يمي (ما) في الحالة ال ال ة قد رجَّػح (المكصػكلية)

منػاال السػتيفاء التركيػب -فػي ظػا ر المفػظ-
فبف الترجيح في الحالتيف األيكلى ىي ٍي ًف أبعد ن
ما يصمح به لمشرطية كالمكصكلية.
كقد اعتمد أ ؿ المغة كالنحك مف المفسريف في ترجحيهـ بػيف األمػريف معيػاريف

أساسيف:

شكمي ،بالنظر في سياؽ اييات الكريمة فبذا بدا استعماؿ االسػـ
تركيبي
األول:
ٌ
ٌ
َّحكا المكصكلية
لػ(م ٍف ،ىما) المتنازع فيها رج ي
المكصكؿ (الذم كفركعه) سابقنا أك ن
تاليا ى
انسجاما لسياؽ اييات.
ن

(ُ) مغني المبيب.ِٗٔ/ِ :

(ِ) المرج( السابؽ.ِٗٔ /ِ :
(ّ) ينظر ،حاشية الصػباف عمػ شػرح األشػمكني [المػتف] .ِّٖ /ُ :البيػت غيػر منسػكب ،ينظػر
معجـ شكا د العربية.ّّٓ :

(ْ) المرج( السابؽ.ِّٖ /ُ :

ُِٕ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

انثاااوً :معيػػار دالل ػ ٌ  ،ػػك الخصػػكص أك العمػػكـ ،فػػاألكؿ يػػرجح المكصػػكلية
ش ىربة معن الشرط إذ ك نػكع تخصػيص ،كال ػاني يػرجح الشػرطية المح ػة التػي
الم ٍ
ي
تعني -فيما تعني:-

ُ" .إ بػػات م ػػمكف الجممػػة كنفػػي م ػػمكف عكسػػها ،كمػػا ػػك مػػدلكؿ الشػػرط
غالبا"(ُ) ،ك ذا غير متحقؽ– دالليا -في شبه الشرط.
ن

نحػكم فػي التركيػب الشػرطي،
ِ .أصالة السببية ،ذلؾ أف "مفهػكـ السػببية أصػؿ
ٌّ
كليس أصر في معن االسـ المكصكؿ ،بػؿ يسػتفاد فيػه مػف السػياؽ أحيانػان،

كترد (الفاء) زائدة في خبرى أحيانا لتحقيؽ ذلؾ"(ِ).
ّ .أصػػالة الجػػزـ لفعػػؿ الشػػرط فػػي المفػػظ أك التقػػدير ،بمػػا "يفيػػد الجػػزـ بتحقهػػؽ
الم مكف ،ك ك مفقكد في التركيب المكصكلي"(ّ).

كلػـ يخػؿ األمػػر مػف نػزاع بػػيف أ ػؿ المغػػة كالنحػك فػي تطبيػػؽ ػذيف المعيػػاريف،

ػر لمػػا فيػػه مػػف اتصػػاؿ بػػركح المعن ػ الت ػ
عم ػ أف المعيػػار الػػداللي كػػاف أغػػدؽ مػ نا

تتىمىبَّس التركيب ،كمف شكا د ذلؾ قكله تعال :
ْ
َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ٌ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
(ُ) (كي َِا ٱْت ِ ُػٔا ٌِِ َٓا َجِيػاه فإ ِ ٌّا يَأح ِحَ ِّسً ٌّ ِِّّن ْدى ذٍَ حتِع ْداي فا َٔ
ََ
َ ُ َ ُ َ
غيي ًِٓ َوه ًْ َ َزُٔن[ )٣٨البقرة.]ّٖ :

"ك(م ٍف) يجػكز أف تكػكف شػرطية ك ػك الظػا ر ،كيجػكز
جاء في الدر المصكف :ى
تشبيها لها بالشرط"(ْ).
أف تككف مكصكلة ،كدخمت (الفاء) في خبر ا
ن

(ُ) المفصؿ في تفسير القرآف الكريـ.ٗٗٓ :
(ِ) المرج( السابؽ.ٗٓٓ :
(ّ) المرج( السابؽ.ٗٓٓ :

الدر المصكف.َِّ /ُ :
(ْ) ٌ

ُِٖ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

ػػػف) "مكصػػػػكلة ،ك ػػػػك أ ٍىكلىػػػػ لمقابمتػػػػه
كيػػػػرجح السػػػػميف الحمبػ
(مػ ٍ
ػػػي أف تكػػػػكف ى
ٌ
َ ّ َ َ َ ْ
ِيَ زف ُروا)(ُ) " (ِ).
بالمكصكؿ في قكله( :وٱَّل
ىما الطا ر بف عاشكر فيرجح الشرطية "اختصا ارن لممسافة"
أ َّ

(ّ)

التي تكمٌفنا الحمؿ

عم الشرط م( أف شػركطه التركيبيػة متحققػة ككػذا الدالليػة بحصػكؿ "معنػ الشػرط
َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ٌ ََ
َ ُ َ ُ َ
اي فا َٔ غيي ًِٓ َوه ْمً َ َزُمٔن )٣٨فبنػه بشػارة
مف مفهكـ قكلػه( :ذٍَ حتِع ْد

يؤذف مفهكمها بنذارة ىم ٍف لـ يتبعه"(ْ) ،ك ك ما يعبػر عنػه الػدكتكر فخػر الػديف قبػاكة
بػ"مفهكـ نفي العكس"(ٓ) ،أم" :إ بات م ػمكف الجممػة كنفػي م ػمكف عكسػها" كمػا

ىم َّر فبذا "جاء في الكرـ بعد الشرط ما يفيد العكس أي ن ػا ،كػاف فػي كػؿ منهمػا تككيػد
ٓ َ ُ
لم مكف ايخر"(ٔ) ،كذا أقكل في ترجيح الشرطية كما في قكله تعال َ ( :و ٌَا َءاحىَٰس ًُ
ّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َٰ ُ َ ُ َ َ ُ ْ
َ َ َ
َش َب ٌِِ ُّ
َ
ٍ
ذ
(
:
تعال
كقكله
].
ٕ
[الحشر:
)
ٱلرشٔل فخذوه وٌا جٓىسً خِّ فٱُخٓٔا
ِ
ّ ََ ّ َ َ ُ َ ُّ ّ ّ
َََ ُ َ
فَيَح َس ٌ ِِّن وٌَ ىً حػػٍّ فإُِّۥ ٌ ِ ٓ
مر غرفم ب ِ َيم ِده ِۦ) [البقػرة.]ِْٗ :
ِّن إِه ٌَ َِ ٱد
كمعن السببية كالترتيب في كؿ ذلؾ كنحكى مما ال خرؼ فيه.
َ
ََ
َ ٓ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َٰٓ َ
م أص َ
ب َش ّحئَث َوأَ َ
ب ٱنلّار ًُْ ذ َ
ح َٰ َ
ل ٌََ َن َص َ
حَٰ ُ
ِيٓا
ه
ل
و
أ
ف
ۥ
ّ
خ
ي
ٔ
ػ
َ
ۦ
ّ
ة
ج
ػ
ِ
ِ
(ِ) (ة َٰ ى
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َٰ ُ َ
ِلون[ )٨١البقرة]ُٖ :
خِ
(م ٍف) كجهاف.
"(م ٍف كسب) :في ى
ى

َ َ ََ ُ ََ ُ َ َ ُ َ َ
كۡأَص َ
ارۡ ٌُمۡۡف َ
ِيٍهاۡ
حَٰ ُ ۡ
بۡايَٰت َِياۡۡأو َٰٓلئ ِ ۡ
(ُ) ايية التالية ،ك ي قكله تعال ( :وٱَّل ۡ
ِيوۡكفرواۡۡوكذةَاۡۡ ِ
بۡٱنل ِۡ
َ َٰ ُ َ
ون[ )٣٩البقرة.]ّٗ :
ِل ۡ
خِ
الدر المصكف.َّّ /ُ :
(ِ) ٌ
(ّ) التحرير كالتنكيرِْٕ /ُ :
(ْ) المرج( السابؽَّْ /ُ :

(ٓ) المفصؿ في تفسير القرآف الكريـ.ٖٔ :
(ٔ) المرج( السابؽ.ٗٗٓ :

ُِٗ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

أحذهما :ي بمعن الذم.

وانثاوً :شرطية ،كعم كر الكجهيف ي مبتدأة"(ُ).

إمػػا لت ػػميف المبتػػدأ معن ػ الشػػرط عم ػ األكؿ ،كا َّمػػا فػػاء
كالفػػاء فػػي (فأكلئػػؾ) َّ

(م ٍػف) "مكصػكلة ،كيؤيػد ذلػؾ
الجكاب عم ال اني،
ِّ
كيػرجح السػميف الحمبػي أف تكػكف ى
ّ
ْ
َ َ
ز َفم ُ
مروا) (ِ)"(ّ) .ك ػػذا– كمػػا ػػك
لديػػه "ذكػػر قسػػيمها مكصػكالن ك ػػك قكلػػهَ ( :وٱَّلِيممَ

شكمي ال ينفذ إل ركح التركيب.
ترجيح
ظا هر-
ٌّ
ه
(مػ ٍػف) نػػا تفيػػد العمػػكـ(ْ) يؤكػػد
أ َّ
ىمػػا فخػػر الػػديف ال ػرازم فيقطػػ( بالشػػرطية؛ ألف ى
ذلػػؾ– فػػي مسػػتكل التركيػػب كمػػا يػػذ ب الطػػا ر بػػف عاشػػكر -أف ذكػػر (بم ػ ) قبمهػػا
"مؤذنة بجممة محذكفة دؿ عميها تعقيب (بمػ ) بهػذا العمػكـ ،ألنػه لػك لػـ يػرد بػه أف

كرما متنا نرا"(ٓ).
المخاطبيف مف زمر ذا
العمكـ لكاف ذكر العمكـ بعد ا ن
َ
كما أف العطؼ بقكله ( َوأ َ
ح َٰ َػج ةِّۦ ََػ ٓ َ
ئ ُخ ُّ) يقت ػي الحكػـ بػالخمكد فػي النػار
ِ
ِ
ال ػكارد فػػي الج ػكاب ،ك ػػذا أليػػؽ بتعاقديػػة الشػػرط المحػػض الػػذم يقت ػػي اسػػتحقاؽ

الج ػكاب بالشػػرط بمػػا ينطػػكم عميػػه ذلػػؾ مػػف معن ػ الترتهػػب كالسػػببية ،كمػػا يت ػػمف
َ ّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ّ َٰ َ َٰ ُ َ َ
ج أ ْو َٰٓلهِم
"مفهكـ نفي العكس" الكارد في قكله تعػال ( :وٱَّلِيَ ءأٌِا وغ ٍِئا ٱىصي ِح ِ

(ُ) التبياف في إعراب القرآف.ِٖ /ُ :
َ
ُ
َ
ُ
َ
هكۡأص َ
ِيوۡ َء َ
ٱۡليه ِۡۡ ٌُهمۡۡف َ
بۡ َ
ِيٍهاۡ
هحَٰ ُ ۡ
ان ُيَاۡۡ َو َع ِهلهَاۡۡٱلصَٰهل َِحَٰ ِۡۡأو َٰٓلئ ِ ۡ
(ِ) ايية الكريمة التاليػةَ ( :وٱَّل َۡ
َ َٰ ُ َ
ون[ )٨٢البقرة.]ِٖ :
ِل ۡ
خِ
الدر المصكف.َّّ/ُ :
(ّ) ٌ
(ْ) ينظر ،ركح المعان .ٖٓٔ/ّ :
(ٓ) التحرير كالتنكير.ّٓٔ/ُ :

َُّ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

َ َ َٰ ُ َ
ُ
أَصم َ
محَٰ ُ
بٱ َ
مِلون[ )٨٢البقػػرة ]ِٖ :فاييػػة "تػػذييؿ لتعقيػػب النػػذارة
ۡل ِّ مثِ ْممً ذِيٓمما خم ِ

بالبشارة"(ُ) كما يذ ب الطا ر بف عاشكر.
ََ َ
َ َ
ّ ُ ُ
كنظير ايية السابقة قكله تعال ( :ةَ َ َٰ
ل ى ٌََ أشي ًَ َوج َٓ ُّۥ ِللِ َوْ َٔ ُمص ٌَِ في ُّ ٓۥ أج ُرهُۥ
َ َ ٌ ََ
َ ُ َ ُ َ
غ َ
ِِد َر ّبِِّۦ َوه َٔ غيي ًِٓ َوه ًْ َ َزُمٔن[ )١١٢البقػرة ]ُُِ :كفػي مقابمتهػا بقكلػه
َ َ
تعال ( :ةَ َ َٰ
ل ى ٌََ أشي ًَ َوج َٓ ُّۥ[ )...البقرة ]ُٖ :كمػا هؿ بتحقيػؽ م ػمكف الجممػة كنفػي
َ َ
م مكف عكسها ،قكلػه تعػال  ٌََ ( :أشي ًَ) جممػة مسػتأنفة عػف (بمػ ) لجػكاب سػؤاؿ

ىم ٍف يتطمب كيؼ نقض نفي دخكؿ الجنة عف غير ذيف الفػريقيف أريػد بهػا بيػاف أف
َ
الجنة ليست حكرة ألحد كلكف إنما يستحقها مف أسمـ إلػخ ،ألف قكلػه( :فَيَ ُّ ٓۥ أج ُ
مرهُۥ)

ألف ( ىمػف) شػرطية ال محالػة"(ِ)،
ك في معن له دخكؿ الجنػة ،ك ػك جػكاب الشػرطَّ ،
كاهلل– تعال  -أعم كأعمـ.
َ
ّ
ّ
ْ
َ
َ ُ َ ُ ُ َ ّ ُّ َ
ّ ٓ َ َ َ ّ َ َٰ َ َ ُ
ِيَ أشمي ٍُٔا ل ِل َ
ٔن ٱَّل َ
ِيمَ
ِيٓا ْدى ؤُر ى َسً ةِٓا ٱنلبِي
(ّ) (إِجا أُزنلا ٱتلٔريث ذ
ّ ََ ُ ْ َ َ ُ َ َ َٓ ََ َ َ ُْ
ْ
َ ُ ْ َ ّ ّ َٰ ُّ َ
ُ ُ
َ
ار ة َ
ٔن َوٱۡلَخ َت ُ
َٰ
ب ٱللِ وَكُٔا غييِّ شٓداء فا َتشمٔا
ِت
ن
َِ
ٌ
ٔا
ظ
ف
د
خ
ش
ٱ
ا
ٍ
ْادوا وٱلربِ ِي
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ََ َ َُ ْ َ َ َ
َ
ََ ّ َ ُ َٓ ََ ُّ َ َ َ ُ
ٱنلّ َ
لل فأ ْو َٰٓلهِم ْ ًُ
روا أَِبي َٰ ِت ث ٍَ ًِا كي ِيا وٌَ ىً َسً ةٍِا أُزل ٱ
اس َوٱَشٔ ِن وه تش
َ
َ
ٱىكَٰفِ ُرون[ )٤٤المائدة.]ْْ :
ََ ّ َ ُ
(م ٍف) أف تككف شػرطية،
في
يجكز
)
ً
س
جاء في (الدر المصكف)(" :وٌَ ىً َ
ى
ك ك الظا ر ،كأف تككف مكصكلة ،ك(الفاء) في الخبر زائدة لشبهه بالشرط"(ّ).
كيبػػػدك الخصػػػكص كالعمػػػكـ فػػػي اييػػػة الكريمػػػة حػػػدا فاصػػػر بػػػيف المكصػػػكلية
ََ ّ َ ُ
(م ٍػف)
تكػكف
اليهػكد...
خصػكص
نا
)،
ً
س
كالشرطية ،فبذا كاف "المراد بػ(وٌَ ىً َ
ى

(ُ) التحرير كالتنكير.ّٓٔ/ُ :
(ِ) المرج( السابؽ.ٔٓٔ/ُ :
(ّ) الدر المصكف.ُِٖ/ْ :

ُُّ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

ألف ً
"الع ٍبػ ىػرة
مكصػػكلة ،ك ػػي بمعنػ الـ العهػػد"(ُ) ،كقػػد ى ػ َّػعؼ أبػػك حيػػاف ػػذا الػرأمَّ ،
(ِ)
األمة
بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب"  ،فظا ير ايية الكريمة "العمكـ فيشمؿ ذى َّ
كغير ـ ممف كاف قبمهـ ،كاف كػاف الظػا ر أنػه فػي سػياؽ خطػاب اليهػكد ،كالػ أنهػا

(ّ)
ػػ(م ٍف) شػػرطية،
عامػػة فػػي اليهػػكد كغيػػر ـ ذ ػػب ابػػف مسػػعكد كاب ػ ار يـ كعطػػاء" " ،فػ ى
يخ ىر ،كتحت ذا الرأم حالػة أخػرل ،ك ػي التػزاـ أف
كتىٍر يؾ الحكـ مجمؿ بيانه في أدلِّة أ ى

ال يحكـ بما أنزؿ اهلل في نفسه كفعؿ المسمـ الػذم تقػاـ فػي أر ػه األحكػاـ الشػرعية

فػبف ذلػؾ االلتػزاـ أشػ هد مػف المخالفػة فػي
فيدخؿ تحػت محػاكـ غيػر شػرعية باختيػارىَّ ،

الجزئيات ،كال سيما إذا لـ يكف فعمه لجمب منفعة دنيكية"(ْ).

كالشرطية– بحكـ العمكـ المشار إليػه– أرجػح كأنفػذ إلػ ركح التركيػب ،كيسػرم
ّ َ ُ
ذلؾ– كاهلل أعم كأعمـ -عم نظائر ايية الكريمة في قكله تعال َ ( :و ٌََ ىً َسمً
ّ
َ
ّ َ ُ
ََٓ ََ ُّ َُ َ َ ُ
لل فأ ْو َٰٓلهِم ْ ًُ ٱىظَٰي ٍُِٔن[ )٤٥المائدة ،]ْٓ :كقكله تعال َ ( :و ٌََ ىً َسً
ةٍِا أُزل ٱ
ُ
َ ٓ َ َ َ ّ ُ َ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ َ َٰ ُ َ
ٔن[ )٤٧المائدةً ،]ْٕ :
فالع ٍبرة في كؿ ذلؾ– كما قرر
صل
ةٍِا أُزل ٱلل فأولهِم ًْ ٱىف ِ
أبك حياف– بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب.

ألف التعامػؿ مػ( اييػات الكريمػة كفقنػا
أف ذا الترجيح ليس عم إطرقػهَّ ،
عم َّ
ألسباب نزكلها في سياؽ الحاد ة التاريخية المقصكدة يي ٍم ًزمنػا معنػ الخصػكص قى ٍي نػدا

و
حينئػػذ -عمػػ أعيػػاف
ػػف) عمػػ المكصػػكليَّة-
(م ٍ
ال منػػاص منػػه ،كذا يقت ػػي ىح ٍمػػؿ ى
قكـ.

(ُ) التحرير كالتنكير.ُُٓ/ٓ :
(ِ) البحر المحيط.َٓٓ/ّ :

(ّ) المرج( السابؽ.َْٓ /ّ :

(ْ) التحرير كالتنكير.ُُٔ/ٓ :

ُِّ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

(م ٍػف) كم يمهػا فػي ػذا المك ػ( كنظػائرى بحيػث
كمف نا يبدك برغة اسػتعماؿ ى
تككف ٍأكعب لتعدد التأكيؿ ،كأقدر عم احتماؿ ذى األكجه دكف خركج عم مقت ػ

المفظ.
َ
ٓ
َ
ّ
َ َ َ َٰ َ ُ
سً يَمٔ َم ٱتلَم َ ٱ َ َ
مان فتِمإِو ِن ٱللِ) [آؿ عمػراف ]ُٔٔ :مػا:
(ْ) (وٌا أصمت
ۡلٍػ ِ
شػػرطية أك مكصػػكلة

ػػمنت معن ػ الشػػرط ،كالفػػاء فػػي (فبػػبذف اهلل) مقترنػػة بج ػكاب

كجكبا في الحالػة األكلػ أك زائػدة فػي شػبه الجػكاب فػي ال انيػة .كالجممػة فػي
الشرط
ن
الحاليف عم تقدير( :فهك ببذف اهلل)(ُ).

ألف كجػه السػببية لػيس بظػا ر ،فاييػة مػف قبيػؿ
كرجَّح األلكسػي المكصػكليةَّ ،
َ
ّ
ّ
ُ
( َو ٌَا ةِسمً ٌِّمَ جِػ ٍَم ٍث ف ٍِم ََ ٱللِه) [النحػؿ )1(]ّٓ :كالػ م ػؿ ػذا ذ ػب الطػا ر بػف

عاشكر(ّ).

الح ٍمػػؿ عم ػ الشػػرطية فػػي مػػذ ب بعػػض النحػػاة إشػػكا هؿ ،ألف فعػػؿ الشػػرط
َ كفػػي ى
َ ُ
و
"ماض في المعن ألف القصة ما ية"(ْ)" ،كأجابكا عنه بأنػه ييحمػؿ عمػ
(أص َٰ َتسً)
ُ
يص ُّۥ كُ ّ
التبييف ،أل( :كما يتبيف إصابته إياكـ) كما تأكلكاِ( :إَون ََك َن كٍَ ُ
مد ٌِمَ دةُمر)
ِ
َّف ذا ،ك ذا شرط صريح"(ٓ).
[يكسؼ ]ِٔ :أم :إف تىىبي ى
صػريحا،
طا
كرأل السميف الحمبي أنه إذا
َّ
"صح ذا التأكيؿ فمتجعؿ (ما) نا شر ن
ن
كجكبا لككنها كاقعة جك نابا لمشرط"(ٔ).
كتككف (الفاء) داخمة
ن

الدر المصكف.ْٕٓ ،ْْٕ /ّ :
(ُ) ينظرٌ ،
(ِ) ينظر ،ركح المعاني.ِّٗ/ِ :
(ّ) ينظر ،التحرير كالتنكير.َِٖ/ّ :

الدر المصكف.ْْٕ/ّ :
(ْ) ٌ
(ٓ) المرج( السابؽ ،ْْٕ/ّ :كينظر ،حاشية الصباف عم شرح األشمكني.ّْٗ /ُ :
(ٔ) المرج( السابؽ.ْٕٓ /ّ :

ُّّ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

كال تتحقؽ السببية– كما يذ ب ابف عطيػة -إال عمػ معنػ "(كمػا أ ًىذ ىف اهلل فيػه
سػهـ"(ُ) ،كقػد قى َّػكل
ىصابكـ) ،لكػف قىػدَّـ األ ػـ فػي نفكسػهـ كاألقػرب إلػ ًح ِّ
فهك الذم أ ى

ألف "اإلصػابة مترتبػة عمػ اإلذف مػف حيػث المعنػ "(ِ)،
السميف الحمبي ذا التأكيؿَّ ،
أف "مػا يذ ًكػر مػف عكػس السػببية فػي ػذى اييػة يؤيػد
كرأل الدكتكر فخر الديف قبػاكة َّ

سػببا ال مسػب نَّبا ،مبالغػة
الشرطية أي ن ا ،ألنه
ٌّ
مبني عم القمب لمتركيب بجعؿ الجكاب ن
في التككيد كالتحقيؽ"(ّ).
انىمظ انثاوً  :وكشج ػامح مىصىفح تفؼم أو شثهه.

قىيَّد النحاة النكرة فػي ػذا الػنمط بػالعمكـ لتكػكف صػالحة لمشػابهة الشػرط كمػف

أم متهـ الشائعة في ذا الباب:

كنفػس تسػع فػي
إلػي مػف قائػؿ الباطػؿ(ْ)،
ه
ُ .رج هؿ يقكؿ الحؽ فهك أحب ٌ
نجاتها فمف تخيب (ٓ).
ِ .رج هؿ عندى حزـ فسعيد(ٔ).
عبد لكريـ فما ي ي((ٕ).
ّ .ه

كب ٍع يد ا عف طبػ( العربيػة السػيَّاؿ،
قد يبدك لبادرة النظر تكمه ي
ؼ م ؿ ذى التراكيب ي
مطػكم كسػيا و
ؽ
أف أم اؿ ذى التراكيب ابنػة كػرـ
عم أف بعض التأمؿ قد يكشؼ لنا َّ
س
الفراء
يح ً رت بعض ركحه لى ىجمَّي بهاء المعن كأكفي لنا الكيؿ ،فهذا م اؿ َّ
س
مخفي لك أ ٍ
(ُ) الدر المصكف.ْٕٓ /ّ:

(ِ) المرج( السابؽ.ْٕٓ /ّ:

(ّ) المفصؿ في تفسير القرآف الكريـ.ٗٓٓ :
(ْ) معاني القرآف.َُٓ /ِ :

(ٓ) المساعد عم تسهيؿ الفكائد.ِْٓ /ُ :
(ٔ) المرج( السابؽ.ِْٓ /ُ :
(ٕ) المرج( السابؽ.ِْٓ /ُ :

ُّْ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

(رج ػ هؿ يقػػكؿ الحػػؽ )...كأنمػػا قيػػؿ؛ تنديػ نػدا فػػي كجػػه قائػػؿ لمباطػػؿ عمػػت بػػيف القػػكـ
مغمكر مجهػكالن ال يؤبػه
نا
مكانته ،كاستنها ن ا لرجؿ يصدع بالحؽ كاف كاف بيف الناس
لػػػه .إذف فمػػػا أحػػػرل العمػػػكـ أف يتصػػػدر كجػػػه الكػػػرـ تعري ن ػػػا كلػػػك قى ىرٌنػػػا المتصػػػدِّر
و
نصي يصمينا بحياة المغة كأ مها .فكػأف
صيا كغير
المجهكؿ
بػ(فاء) الستدعت سياقنا ىن َّ
س

مغمػكر –
نا
المعن بناء عم كرـ سػابؽ ...( :فرجػؿ يقػكؿ الحػؽ -مهمػا كػاف بيػنكـ
ػي مػػف قائػػؿ الباطػػؿ كاف كػػاف بيػػنكـ سػ ٌػي ندا) ،أك (مهمػػا كػػاف شػػأنكـ أيهػػا
فهػػك أحػػب إلػ ٌ

ػي مػػف قائػػؿ الباطػػؿ) ،كػػأف
القػػكـ مػػف خ ػػكع كمذلػػة فرجػػؿ يقػػكؿ الحػػؽ ػػك أحػ ه
ػب إلػ ٌ
يح ٍت مف صدر الجكاب لتتكسط بيف (المبتدأ النكرة العامة) ك(خبػرى) مؤذنػة
(الفاء) أ ًيز ى
بمعن الشرط كمؤكدة له باعتبار الزيادة ،كليس ذا التأكيؿ مجافيا لطب( العربية ،إذ
ك نسؽ شائ( في مستكيات أخرل مف التركيػب ألمػح إليػه بعػض النحػاة كاستقصػاى
َ َّ َ َ َ ّ
مب[ )٣المػد ر ]ّ :كمػا سػيأتي
بعض أ ؿ التفسير في م ؿ قكله تعػال ( :وربم فه ِ

بيانه كتفصيمه.

أقكؿ :كبم ؿ ذا االستدعاء تبدك سائر األم مة المذككرة

مف ػذا الػنمط ذات

نسب ك يؽ بطب( العربية يزيؿ عنها كصمة التكمهؼ كتهمة التص هن(.

انىمظ انثانث( :كم) مضافح إىل مىصىل أو وكشج مىصىفني تفؼم أو شثهه.

قػػد مػػر أف الم ػػاؼ إلػ (المكصػػكؿ) "ال ييشػػترط فيػػه أف يكػػكف لفػػظ (كػػؿ) كمػػا
(ُ)
ػي–  " :-يك ػ هؿ ىمػػا
بمعنا ػػا كػػػ(جمي() " ،كمػػف ش ػكا دى المصػػدَّرة بػػػ( يك ٌؿ) قػػكؿ النبػ ٌ
س ًب ىك ٍن وػز ،ىك يكػ هؿ م و
ػه فى يه ىػك
ػاؿ الى تي ىػؤدَّل ىزىكاتي ي
اف تى ٍح ى
س ٍػب ً( أ ٍىر ً ى
ِّي ٍت ىزىكاتي يه ىكًا ٍف ىك ى
أيد ى
ػيف ىفمى ٍػي ى
ت ى
ى
(ِ)
اف ظىا ً نار ىعمى ىك ٍج ًه األ ٍىر ً
الصػرى ًة
ىسػ ىك ىر ىع ًػف َّ
ىك ٍنهز ىكًا ٍف ىك ى
ض"  .كقكله–  " :-يكػ هؿ ىمػا أ ٍ
(ُ) حاشية الصباف عم شرح األشمكن .ّْٖ /ُ :

مختصػر فػي البحػر المحػيط ،كنصػه" :قػاؿ
نا
(ِ) السنف الكبرم ،ِٖ /ْ :كقػد كرد الحػديث الشػريؼ
رسكؿ اهلل :- -يك هؿ ما أديت زكاته فميس بكنز"[ .البحر المحيط]ّٖ/ٓ :

ُّٓ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)
(ُ)
ً
صمِّ ىها إً ىذا ىذ ىك ىرىا ىكىال ىكفَّ ىارةى لى ىها إًَّال
ص ىرةن ىف ٍم يي ى
اـ"  .كقكله–  " :-يك هؿ ىم ٍف ىنس ىي ى
فى يه ىك ىح ىر ه
ً (ِ)
ه
ػف
السػ َّ
ػدـ فى يكػ ٍػؿ ،لػػيس ِّ
ىذلػ ى
ػؾ"  ،كجػػاء فػػي (الفػػائؽ)" :كفػػي الحػػديث :يك ػؿ مػػا أ ٍن ىهػ ىػر الػ ى
أف بابهػا
كالظه ٍف ىر"(ّ) ،كم يؿ ذا التركيب شائ(ه في األحاديث النبكية الشريفة ،كظػا هر َّ
العمكـ كاطرؽ األحكاـ.
كما جرت عم ىن ً
عفكا أقرـ العمماء ال قات ،كمنه قكؿ الزمخشرم " :يك هؿ ىم ٍف
سق ه ن
ى
(ْ)
دخػػؿ فػػي حرمػػة ال يسػػكغ ت يكهػػا فهػػك يمحػ َّػرهـ"  ،كمػػا كرد فػػي (شػػرح الزرقػػاني عمػ

مكطأ اإلماـ مالؾ)" :كقاؿ ابف عبد البػر :يكػ هؿ ىم ٍػف أحػدث فػي الػديف مػا ال ير ػاى اهلل
فهك مف المطركديف عػف الحػكض .)ٓ("...كجػاء فػي (سػنف البيهقػي الكبػرل)" :ككػاف

شيخنا أبك عبد اهلل الحافظ -رحمه اهلل -يقكؿ :ك هؿ ىم ٍف قاؿ ذلؾ فقد أخطػأ"(ٔ) .ككرد
ث ًفػي ًد ً ً
حبػاف)"ً :ذ ٍك يػر ا ٍل ىب ىي ً
س
ػاف ًبػأ َّ
ىح ىػد ى
ىف يك َّػؿ ىم ٍػف أ ٍ
في (صحيح ابػف ٌ
يػف المَّػه يح ٍك نمػا لى ٍػي ى
اب كال ه َّ ً
ً
كد ىغ ٍير م ٍق يب و
كؿ"(ٕ).
ىم ٍر ًج يع يه إًلى ا ٍلكتى ً ى
سنة ،فى يه ىك ىم ٍريد ه ي ى
ىما "الم اؼ إل النكػرة المكصػكفة بمػا يذكػر فيشػترط أف يكػكف لفػظ (كػؿ) كمػا
أ َّ
(ٖ)
و
ه و
و
نفػس
لكريـ فما ي ي( ،كك هؿ
عب ود
حزـ فس ه
عيد ،كك هؿ ٍ
بمعنا ا" " ،نحك :كؿ رجؿ عندى ه
(ٗ)
ػص الصػػبَّاف قكلػػه (كمػػا
تسػػع فػػي نجاتهػػا فمػػف تخيػػب"  .كممػػا يمفػػت النظػػر فػػي نػ ِّ

(ُ) صحيح مسمـ.ُٖٓٓ /ّ :

(ِ) مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ.ِٔٗ/ّ :
(ّ) الفائؽ في غريب الحديث.ّّٗ/ّ :
(ْ) المرج( السابؽ.ّّٖ/ُ :

(ٓ) شرح الزرقاني عم مكطأ اإلماـ مالؾ.ٖٗ/ُ :
(ٔ) سنف البيهقي الكبرل.ّٕٔ/ِ :
(ٕ) صحيح ابف حباف.َِٗ/ُ :

(ٖ) حاشية الصباف عم شرح األشمكن .ّْٖ /ُ :
(ٗ) المساعد عم تسهيؿ الفكائد.ِْٓ /ُ :

ُّٔ
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بمعنا ػا) التػ ييقصػد بهػا (جميػ( كنحك ػا) ذلػؾ أف لفػظ (جميػ()– كاف كانػت بمعنػ
( يك ٌؿ)– ال تميؽ بم اؿ كاحد مما أكردى النحاة في ذا النكع ،ف ر عػف أف يكػكف لهػا

أف كممػػة (جميػػ() ت ػػاؼ إل ػ
شػػا هد معتبػ هػر فػػي كػػرـ العػػرب .كلعػ َّػؿ ذلػػؾ يرجػػ( إل ػ َّ
ألف
الجم( كمجيئه نكرةن مكصكف نة مما تأباى السميقة كيست قمه المساف كينكرى المعن َّ ،
أف العمكـ فػي المفػرد النكػرة أمكػف
االستغراؽ بالتنكير ألصؽ بالمفرد مف الجم( ،كما َّ

كأليؽ بمشابهة عمكـ الشرط.

صد ىهر (كؿ) ذا التركيب قبؿ (النكػرة العامػة) يمنحػه حصػانة االسػتقرؿ
ىب ٍي ىد َّ
أف تى ى
بأف يساؽ نسيا ً
كحدى ،غيػر مفتقػر– فػي ظػا رة التركيػب– إلػ سػيا و
نصػي سػابؽ
ؽ
س
ى
ي

جفاء في م ؿ ػذى التراكيػب حػيف يي ٍبتػدأ
يصمه بطب( العربية ،لذا ال يستشعر المتمقي
ن
بها أك تساؽ منفردة ،بخرؼ اسػتعمالها مبػدكءة بػػ(النكرة العامػة) عمػ نحػك مػا مػر
في النمط ال اني.

ػري ًفيهػا ،فى ًه ً
و
اج ،ي َّػـ
ػي خ ىػد ه
صرىة الى يي ٍق ىأ ى
كمما كرد في ذا الباب قكله–  " :-يك هؿ ى
ى
ً ي ًخ ىداج ،ي َّـ ً ً
اج"(ُ) ،كقػد جػرت بهػذا التركيػب أقػرـ العممػاء فػي مصػنفاتهـ
ػي خ ىػد ه
ه
ى
ى
عفكا في معرض إطرؽ األحكاـ ،كمنه ما كرد في (فتح البارم)" :كقاؿ اإلماـ أحمػد:
ن
(ِ)
ؼ فىهػػك ً
الخػك ً
ً
يث ر ًك ً
ً و
يح"  ،كقػكؿ الزمخشػرم" :كػ هؿ قػػكؿ أك
صػح ه
صػرة ى ٍ
ي ى
م فػي ى
يكػ هؿ ىحػد ي ى
و
شػيء كانػت لػه
فعؿ يستفحش كيحؽ باالجتناب فهك قػاذكرة"(ّ) ،كقكلػه أي ن ػا" :ككػ هؿ
(ُ) مسػػػند اإلمػػػاـ أحمػػػد ابػػػف حنبػػػؿ ،َِْ/ِ :كجػػػاء الحػػػديث الشػػػريؼ فػػػي [الفػػػائؽ فػػػي غريػػػب
الحديث " :]ّٓٔ/ُ :يك هؿ صرة ليس فيها قراءة فهي ًخ ىداج" ،كما يركم في [مسند اإلمػاـ أحمػد
ابف حنبؿ ]َِٓ/ِ :بك ػ( (م ٍػف) مك ػ( (كػؿ)" :م ٍػف صػمَّ صػرىةن لىػـ ي ٍق أٍ ً
يهػا ًبػأ ِّيـ ا ٍل ًكتى ً
ػاب،
ػر ف ى
ى
ى
ٍ ى ى
ى
ى
ً
ً
فى ًهػػي ًخػ ىػداج ً ،ػ ً
و
اج ،ىغ ٍيػ يػر تى ىمػػاـ" ،ككرد فػػي [لسػػاف العػػرب ،خػػدج،]ّّ/ْ :
ػي خػ ىػد ه
ػي خػ ىػد ه
ه
اج ،ػ ى
ى
ى
ً
"األصمعي :الخداج :النقصاف".
(ِ) فتح البارم.ُُ/ٔ :

(ّ) الفائؽ في غريب الحديث.ُٔٗ/ّ :

ُّٕ
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طػة"(ُ) ،كجػاء فػي البحػر المحػيط" :كقػاؿ ابػف عبػاس:
صربة كمتانة فالقطعة منه لًي ى
و
ً
ً
اـ"(ِ) ،ككرىد فػي مسػند
ػي ىعمى ٍي ى
ػؾ ىح ىػر ه
يك ٌؿ امرأة تىىزَّك ىج ىها أبكؾ ىد ىخ ىؿ ب ىهػا أك لى ٍػـ ىي ٍػد يخؿ ،فىه ى
شو
اة ىكلى ىد ٍت ىعمى ىغ ٍي ًر لى ٍكًن ىها ىفمى ىؾ ىكلى يد ىا"(ّ) ...،كم مه ك ير.
أبي يعم  " :يك هؿ ى
كرغـ تكاطؤ النحاة في مصنفاتهـ عم تقييد (النكرة المسػبكقة بػػ" يك ٌؿ") و
بفعػؿ أك
فبف بعض الشكا د المعتبرة في كرـ العرب خالفت ذا الشرط عم كجػه مػف
شبههَّ ،

الكجكى ،كقكؿ الشاعر [مف الخفيؼ]:
كػػ هؿ أمػػ ور مباعػ ود أك و
مداف

ً
المتى ىعػػاؿ
فمنػػكطه بحكمػػة ي

(ْ)

عم أف الكصؼ (مب ً
اعد)– ك ك اسـ فاعػؿ– ال يخمػك مػف رائحػة الفعػؿ بػؿ مػف
يى

بنيته كمعناى.

كأبعد مف ذلؾ في مشابهة الفعؿ -في مذ ب النحاة -قػكؿ النبػي–  " :-يكػ هؿ
اؿ الى ي ٍب ىدأي ًف ً
ً
أف الكػرـ لػـ يخػ يؿ مػف و
فعػؿ
يه ًب ىح ٍم ًػد المَّ ًػه ،فى يه ىػك أى ٍقطىػ(ي"(ٓ) عمػ َّ
أ ٍىم ور ذم ىب و ي
(ال يبدأ) كاف تػأخر مك ػعه ،ف ػر عػف أف الصػفة (ذم بػاؿ) –كاف جػاءت جامػدة-
ال تخمػك مػػف شػػبهة الكصػػفية .كالكصػػؼ– كلػك مػػؤكال بمشػػتؽ -غيػػر مقطػػكع النسػػب
برائحػػة الفعػػؿ ،إذ الكصػػؼ الجامػػد يعمػػؿ باتفػػاؽ النحػػاة ،كالعمػػؿ مرجعػػه لمفعػػؿ ذم

األصالة في ذلؾ كما ك معمكـ.

(ُ) الفائؽ في غريب الحديث.َِِ/ّ :

(ِ) ينظر ،البحر المحيط  ،ُِٔ/ّ :كركح المعاني ،ْْٓ/ ِ :كسنف البيهقي الكبرل.َُٔ/ٕ :
(ّ) مسند أبي يعم .ِٖٔ/ٓ :

(ْ) ينظر ،المساعد عم تسهيؿ الفكائد ،ِْٔ /ُ :البيػت غيػر معػركؼ قائمػه ،كقػد يركم الشػا د
في (حاشية الصباف عم شرح األشمكني ،)ّْٖ /ُ :بب بات الياء:
كؿ أمر مباعد أك مداني

فمنكط بحكمة المتعالي.

حباف ،ُّٕ /ُ :كينظر ،حاشية الصباف عم شرح األشمكني.ّْٖ /ُ :
(ٓ) صحيح ابف ٌ

ُّٖ
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كأك ر مجافاة لرائحة الفعؿ أف ت اؼ ( يكػ ٌؿ) "إلػ غيػر مكصػكؼ ،نحػك مػا جػاء
في األخبار المأ كرة عف بعض السمؼ ،ك ك ... :يك هؿ نعمة فمف اهلل"(ُ) .كالظػا ر أف
و
ألف
فػبف معنػ السػببية معػدكـَّ ،
نعمة تصيبكـ فمػف اهلل) ،كاال َّ
الكرـ عم معن ( يك هؿ
(ِ)
"قمػت :كػ هؿ
أصؿ األسباب أف تككف باألفعاؿ ال بالجكامد  ،كلذا جزـ سيبكيه بأنؾ لك ى
بفعؿ ،كال و
يجئ و
محاال ،ألنه لـ ً
و
بعمؿ يككف له جكاب"(ّ).
رجؿ فمه در ماف كاف ن

ػي سػيبكيه فػي ذلػؾ ،يقػكؿ" :كقػد تػدخؿ الفػاء عمػ خبػر (كػؿ)
كقد خالؼ الر ه
كاف كاف م افا إل غير مكصػكؼ ،نحػك( :كػؿ رجػؿ فمػه در ػـ) ،لم ػارعته لكممػات

الشرط في اإلبهاـ.

رجػؿ و
ككذا إف كاف م افنا إل مكصكؼ بغير ال ر ػة المػذككرة نحػك ( :يكػ ٌؿ و
عػالـ
فمه در ـ)"(ْ).

س فيػه
كقد كافؽ قكؿ الر ي ما جاء في المأ كر عم نحك ما َّ
مر ،كمػا يي ٍ
سػتىأٍ ىن ي
أي ن ػػا بمػػا كرد فػػي (المكطػػأ)" :كقػػاؿ مالػػؾ :يك ػ هؿ ً
ذات ىر ًحػ وػـ فى ىكلىػ يػد ا ًب ىم ٍن ًزلى ًت ىهػػا"(ٓ) .كقػػد
مستصػكبا نحػك (كػؿ رجػؿ
صرح البرككم بجكاز إ افة ( يك ٌؿ) إل نكرة غيػر مكصػكفة
َّ
ن
فمه در ـ)(ٔ).

ػي عػػف البيػػاف أف األنمػػاط ال ر ػػة لمتركيػػب شػػبه الشػػرطي تتفػػؽ فػػي كػػكف
كغنػ ٌّ
صدر ا (مبتدأ) فيه داللة العمػكـ كالشػياع ،ف ػر عػف اقتػراف الخبػر بػػ(الفاء) الزائػدة
المؤذنة بت ميف التركيب معن الشرط .كمف ـ َّ
يتنزؿ (المبتدأ كما يتصؿ بها ًشػبه
(ُ) المساعد عم تسهيؿ الفكائد.ِْٔ /ُ :
(ِ) شرح المفصؿ.ُُ/ٓ :
(ّ) الكتاب.َُِ /ّ :

(ْ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ِٔٓ/ُ :
(ٓ) مكطأ اإلماـ مالؾ.َُٖ/ ِ :

(ٔ) ينظر ،إظهار األسرار في النحك.َُِ :

ُّٗ
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الشرط) في (الشػرط المحػض) منزلػة (األداة كفعػؿ الشػرط) ،كيتنػزؿ (الخبػر المقتػرف
بالفاء الزائدةا ًش ٍبه الجكاب) منزلة (جكاب الشرط) الذم ينكب مناب (جػكاب الشػرط)

رجاني.
في (الشرط المحض) بمصطمح الج
ٌ
كما تتفؽ األنماط ال ر ة فػي أف ً
(شػبه جكابهػا) ال يي ٍج ىػزـ عمػ جهػة األصػؿ(ُ)،
أحسػف إليػه ،ىك يكػ هؿ
تشػبيها بجػكاب الشػرط ،فيقػاؿ :الػذم يػأتيني
كاف أجازى "الككفيػكف
ٍ
ن
و
أكرمه ،كاختػارى ابػف مالػؾ"(ِ) .كال إنكػار لمػا كرد فػي كػرـ العػرب شػا ندا
رجؿ يأتين
ٍ

محصكر في حيز السماع.
نا
عم الجزـ ،لكف القياس يأباى ليبقي
أف ذا النػكع مػف التراكيػب شػبه الشػرطية بأنماطػه المػذككرة
بقي أف نشير إل َّ
م(ّ) ،كألجػؿ ذلػؾ لػـ يمتنػ(
ك األقرب
ن
تركيبػا كداللػة إلػ الشػرط المحػض أك المعيػار ٌ
بعض ً
نادرا.
(شبه الشرط) مف الجزـ فيما يذ ًك ىر كلك
ن
مسمكعا ن
انىمظ انشاتغ :االسم اجلامذ ادلضمه مؼىن انصفح:

أف (الفػاء) الزائػدة لعشػعار بالشػرط
قرر سيبكيه كسائر النحاة– عدا األخفػش– َّ

و
خبر غير مػا ذكرنػا مػف المبتػدآت"(ْ) ،كعمػ
ال تدخؿ "عم
(زيد فمنطمؽ) أك (زيد فمه در ـ)(ٓ) ،لسببيف:

ػذا الكجػه يمتنػ( قكلنػا:

األول :أف المبتدأ مع َّيف ،ك ذا يناقض معن العمكـ الرزـ لمشرط ً
كشبهه.
ى

(ُ) يقػػكؿ السػػيرافي [ّ(" :]َُّ /الػػذم) ال تعمػػؿ فػػي الشػػرط كالج ػزاء فتجػػزـ ،كانمػػا يحمػػؿ عم ػ
المجػػازاة فػػي المعن ػ لج ػكاز إبهامهػػا ،كألنهػػا تكصػػؿ بالفعػػؿ كمػػا جػػرل مجػػراى ،فتشػػبه بالشػػرط

كالجزاء".

(ِ) م( الهكام( ،ُِّ /ْ :كينظر ،شرح التسهيؿ ،ّٖ /ْ :كالكتاب.َُِ /ّ :
(ّ) (الشرط المعيارم) ك مصطمح الباحث.

(ْ) ينظػػر ،شػػرح الر ػػ عم ػ كافيػػة ابػػف الحاجػػب ،ِٔٓ/ُ :كالكتػػاب ،ُّٗ/ُ :كشػػرح كتػػاب
سيبكيه ،لمسيرافي.ّْٗ ،ِْٗ/ُ :

(ٓ) ك م اؿ سيبكيه في [الكتاب.]ُّٗ/ُ :

َُْ
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ايخػػػر :افتقػػػاد الفعػػػؿ أك ًشػ ٍػػبهه فػػػي (شػػػبه الشػػػرط)ُ ،كبػػػذلؾ ال كجػػػكد لمعنػػػ
تقػديرا ،لػذا أ َّىك ىؿ سػيبكيه قػكؿ
السببية الت ال سبيؿ إليهػا بغيػر الفعػؿ أك شػبهه كلػك
ن

الشاعر [مف الطكيؿ]:
ً (ِ)
كقى ًائمػ وة ىخكىال يف ً
الح َّي ٍيػ ًف ًخ ٍمػهك كما ىيا
فانكػ ٍح فىتىاتى يه ٍـ
كأي ٍك يركمػ ية ى
ٍ
(ّ)
عم تقدير " :ذى ىخ ٍكىال يف ،فمذلؾ أدخؿ (الفاء)" .

كلكف مة سؤاؿ :ماذا لك ي ِّمف ذا المبتدأ الجامد معن الصفة؟
و
حينئذ إزاء نكع عمػكـ ،إذ الصػفة مػف خصائصػها الشػيكع ،كمػا أف السػببية
إننا

حا ػػرة بشػػبهة الفعميػػة فػػي معنػ الصػػفة ،كلػػذا رأل بعػػض أ ػػؿ المغػػة كالنحػػك جػكاز

"دخػػكؿ (الفػػاء) فػػي الخبػػر إذا كػػاف فػػي المبتػػدأ معن ػ يسػػتحؽ بػػه أف يترتػػب عميػػه
مػة ىخػكىال يف ً
الخبر ،كاف لـ يكف ناؾ مكصك هؿ كما في قكلػه( :كقى ًائ و
فػبف
فػانك ٍح فىتىػاتى يه ٍـ) َّ
ٍ
ذى القبيمة مشهكرة بالشرؼ كالحسف شهرة حاتـ بالسخاء كعنترة بالشػجاعة ،كذلػؾ
معن يستحؽ به أف يترتب عميه األمر بالنكاح كعمػ
نا كما ال يخف "(ْ).

ػذا ىي ٍق ىػكل أمػر دخػكؿ (الفػاء)

أف كػػؿ
سػمَّ ٍم ىنا بصػػحة ػػذا التأكيػػؿ ككجا تػػه -ك ػػك كػػذلؾ -فػػبف ذا يعنػ َّ
فػػبذا ى

(ُ) القصد( :شبه الشرط) الذم ينزؿ منزلة (فعؿ الشرط).

(ِ) البيت غير منسكب ،ينظر معجـ شكا د العربية .ّٓٓ :كاأليكركمة :الفعمة الكريمػة .كالحيػاف:
حي األب كحي األـ ،إذ الفتاة كريمة الطرفيف .خمػك :خاليػة مػف الػزكج .كمػا ػي :كعهػدؾ مػف

بكارتها.

(ّ) شرح كتاب سيبكيه ،لمسيرافي.ّْٗ/ُ :

أف " ػػذى
(ْ) ركح المعػػاني .ِٕٓ /ٓٗ :كػػذلؾ يػػذ ب البغػػدادم فػػي [خزانػػة األدب ]ْٓٓ/ُ :إلػ َّ
القبيمة عمة ألف يتػزكج مػنهـ كيتقػرب إلػيهـ ،لحسػف نسػائها كشػرفها .كفيػه إشػارة إلػ ترتيػب

مرمػ
أبيف ك ٌ
الحكـ عم الكصؼ" ،عم أف نص األلكسي المذككر ي
أدؿ عمػ الفكػرة كأبعػد ن
شؾ.

ُُْ

كال

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

(عمى نمػػا كػػاف أك غيػػر ىعمىػ وػـ) ي ػ ِّػمف معن ػ الصػػفة جػػاز أف تقتػػرف (الفػػاء
مبتػػدأ جامػػد ى
صػا ٍرى)
نا
الزائدة) بخبرى
فغيػر بعيػد قكلنػا( :الرجػؿ فى ى
إشعار بمعن الشػرط فػي التركيػب .ي
كنبػػؿ ك ...جػػدير بػػأف
تعنػػي أف مػػف يتصػػؼ بسػػمات
َّ
الرجكليػػة مػػف شػػرؼ كمػػركءة ٍ
معيف ،ك ػك مػا
تصا رى ،كظا هر أف ت ميف (الرجؿ) معن الكصفية جعمه عاما غير ٌ
معينػػا لعػػدـ العمػػكـ كامتنػػ(
َّيػػأى لت ػ همف معنػ الشػػرط ،بخػػرؼ مػػا لػػك قصػػدنا رجػػر َّ

التركيػػب عمػػ (الت ػػػميف الشػػرطي) ،كحينئػػذ يقػػػدَّر لػػه مبتػػدأ ،فيقػػػاؿ ( :ػػذا الرجػػػؿ

فصا ٍرى) .ك ك تأكيؿ سيبكيه كما مر.
ػف فيػه قػكؿ
ص يد المتكمـ نا -ككذلؾ ك ن
سي
إذف قى ٍ
أبدا– ىح ىك هـ فص هؿ ،ك ذا مما ىي ٍح ي
ػػرـ يػػػذ ب السػػػام( منػػػه إلػػػ معػػػاني أ مػػػه ،كالػػػ قصػػػد
الجػػػاحظ" :كمػػػف الكػػػرـ كػ ه
صاحبه"(ُ).

(ُ) البياف كالتبييف.ُِٖ/ِ :

ُِْ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

ادلغهة انثاوً

تقذٌم متؼهقاخ انفؼم ادلؤروح مبؼىن انششط.

قىػ َّػرىر بعػػض أ ػػؿ التفسػػير كالبرغػػة أف معن ػ الشػػرط قػػد يتحقػػؽ بطريػػؽ تقػػديـ
يمتى ىعمِّقىػػات الفعػػؿ عميػػه" .كأصػػؿ ذلػػؾ أف الظػػرؼ كالمجػػركر إذا قي ػدِّـ عم ػ متعمَّقػػه قػػد

ػػػرب معنػػػػ الشػػػػرط فتػػػػدخؿ الفػػػػاء فػػػػي جكابػػػػه"(ُ) ،كيمحػػػػؽ بػػػػالظرؼ كالمجػػػػركر
يي ٍ
شػ ى
"المفعكؿ ...كغير ذلؾ مف المعمكالت ،مما ييقصد لزكـ ما بعد (الفاء) له"(ِ) عم ما

قرر سعد الػديف التفتػازاني كتبعػه فػي ذلػؾ الشػريؼ الجرجػاني(ّ) يسػتكم فػي ذلػؾ-
َّ

ىما) أك ال ،م( التسميـ بكجكب (الفاء) فػي
أف يتصدر الجممة (أ َّ
عم ظا ر التركيبٍ -
ىما) سكاء أكانت الجممة التالية لها اسميَّة أـ فعميَّة.
تركيب (أ َّ

نبػػه "برجشتراسػػر" عمػ ػػذى العرقػػة بػػيف التػػركيبيف ،يقػػكؿ" :ككػػذلؾ يػػدخؿ
كقػػد َّ
َ َ
[أم :الفاء] بيف كؿ جزء لمجممة مقدَّـ ،كبيف بػاقي الجممػة ،نحػكَ ( :وث َِياةَمم ذ َػ ّ ِٓمر)

ىمػػا) ،غيػػر أنهػػا أقػػكل فػػي ػػذا
[المػػد ر .]ْ :كم ػػؿ ذلػػؾ الفػػاء الكاقعػػة فػػي ج ػكاب (أ َّ
ىمػػا) فػػي أكؿ
ػػـ (أ َّ

المعن ػ مػػف البقػػاء عم ػ حػػدتها ،فاييػػة المػػذككرة يما مهػػا ،مػػ(
ََّ َ َ ََ َ
يً فا تل َٓمر[ )٩ال ػحي ،]ٗ :كم ػؿ ػذا نػادر .كالعػادة أف يتمػك
الجممػة( :فأٌا ٱِلت ِ

ص ِّػؿ) ...فػػ(الفاء) فػي غيػر مػا
ىما) مبتدأ جممة اسمية ،نحػك( :أ َّ
كممة (أ َّ
ىمػا أنػت فمػـ تي ى
ىما)"(ْ).
ىما) ربما قيس بها عم ما بأكلها (أ َّ
أكله (أ َّ
َ َ
ىما) في صدر اييػة الكريمػة ( َوث َِياةَم ذ َػ ّ ِٓر[ )٤المػد ر ]ْ :كنظائر ػا
كتقدير (أ َّ
ىما) مقػدرة فػي
قد أشار إليه الشريؼ الجرجاني قائرن" :كقد صرح بع هـ بأف كممة (أ َّ

(ُ) التحرير كالتنكير.ِٕ/َُ :
المطكؿ.ّٔٗ :
(ِ)
َّ

(ّ) ينظر ،المرج( السابؽ( ،حاشية الجرجاني).ّٔٗ ،ّٖٔ :
التطكر النحكم.ُّٕ :
(ْ)
ه

ُّْ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

َ َ
المقامات"(ُ) ،كما نبه عميػه الر ػي فػي تعميقػه عمػ قكلػه تعػال ( :هَٰمذا
أم اؿ ذى
ى
َ ُ ُ
في َيممذوكٔهُ) [ص ]ٕٓ :حيػػث يقػػكؿ" :كيجػػكز أف يكػػكف بتقػػدير ( ػػذا كػػذا فميػػذكقكى)،
ىما ذا فميذكقكى) ،عم يب ٍعد التأكيرت"(ِ).
كبمعن ( :أ َّ
ىمػػا) عمػ معنػ (مهمػػا يكػف مػف شػ و
ػيء فػػ )...مقى ٌػرنار لػػزكـ
كقػد حمػؿ سػيبكيه (أ َّ
(الفػػاء) لجممتهػػا(ّ) .ك ػػذا التأكيػػؿ ػػك مػػا نجػػدى لػػدل بعػػض المفسػػريف مػػف عممػػاء
ََّ ّ ٓ َ َ َ
ََّ َ َ ََ َ
لصمانِو فما
يً فا تل َٓر ٩وأٌا ٱ
المغة ،فيعمؽ الزمخشرم عم قكله تعػال ( :فأٌا ٱِلت ِ
َ َّ َ
دّ
َتِ َٓرَ ١٠وأَ ّ
م فَ َ
قػائر ..." :فمهمػا يكػف مػف
]
ُُ
ٗ
:
هػح
[ال
)
١١
ِث
د
ب
ر
ث
ٍ
ِػ
ِ
ة
ا
ٌ
ِ
ن
ِ
ِ
ى
و
تنس نعمة اهلل عميؾ في ذى ال رث"(ْ).
شيء كعم ما خيمت فر ى
ىمػػا) عػػف صػػدر الجممػػة فقػػد نجػػد معنا ػػا الػػذم أشػػار إليػػه
كا ٍف غػػاب تقػػدير (أ َّ
ّ
ِإَويَٰمم َ
سػػيبكيه حا ػ نػرا ،كمػػف ذلػػؾ تعميػػؽ الطػػا ر بػػف عاشػػكر عم ػ قكلػػه تعػػال ( :
َ َُ
ٔن[ )٤٠البقػرة ]َْ :فيػه مبالغػة ،ألف الفػاء كمػا فػي ػذى اييػة مؤذنػة بشػرط
فٱرْت ِ
مقدَّر ،كلما كاف ذا الشرط ال دليؿ عميػه إال الفػاء تعػيَّف تقػديرى عامػا"(ٓ) " ،فػالمعن
نا :كأكفكا بعهدم ً
أكؼ بعهدكـ كمهما يكف مف شيء فبيام فار بكني"(ٔ) ،ككػذا فػي

المطكؿ( ،حاشية الجرجاني).ّٔٗ :
(ُ)
َّ

(ِ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ِْْ/ُ :

(ّ) ينظر ،الكتاب ،ِّٓ /ْ :كمعجـ الحػركؼ فػي كتػاب سػيبكيه .ٖٓ ،ْٖ :يعمِّػؽ الر ػي عمػ
أما زيد فقػائـ ،بمهمػا يكػف مػف شػيء فزيػد
أما تفسير سيبكيه لقكلهـَّ :
تفسير سيبكيه قائر" :ك َّ

(أمػا) (بمعنػ ) (مهمػا) ،ككيػؼ ،ك ػذى حػرؼ ،ك(مهمػا) اسػـ ،بػؿ قصػدى إلػ
قائـ ،فميس ألف َّ

المعن البحت ،ألف معن (مهما يكف مف شيء فزيػد قػائـ)( :إف كػاف شػيء فزيػد قػائـ) ،أم:
ك قائـ البتة" .شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ِْٓ/ٕ :

(ْ) الكشاؼ.ْٕٕ/ْ :

(ٓ) التحرير كالتنكير.َْْ /ُ :
(ٔ) المرج( السابؽ.ُْْ /ُ :

ُْْ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

َ َ َ
قكله تعال َ ( :و َر ّبم فه ّ ِب[ )٣المد ر ]ّ :يقكؿ" :كدخمت (الفاء) لمعن الشرط كأنه
قيؿ :مهما يكف مف شيء فر تدع تكبيرى"(ُ).

كالقيمػػة الدالليػػة لتقػػدير الشػػرط العػػاـ أف التعميػػؽ عميػػه "يسػػتمزـ تحقيػػؽ كقػػكع

الم ىعمَّػؽ عميػه
الجكاب ،ألف التعميػؽ الشػرطي بمنزلػة ربػط المسػبَّب بالسػبب فػبذا كػاف ي
أمر محقؽ الكقكع لعدـ خمك الحد اف عنه تعيَّف تحقيؽ كقكع المعمَّؽ"(ِ).
نا
ك مة فارؽ بالن األ مية بيف (الفاء) الكاقعة في الشرط المحض ك ذا النكع مف

التراكيب شبه الشرطية ،ذلؾ أف مػا بعػد ا (فػاء السػببيَّة /الجػزاء) الكاقعػة مكقعهػا ال
يعمؿ ما بعد ا فيما قبمها ،ألنها دلي هؿ
كقكع معمكؿ ما بعد ا قبمها"(ْ).

(ّ)

أف ما بعد ا مف ذيكؿ ما قبمها ،فيكرى
"عم َّ

ىما إذا كانت (الفاء) "زائدة ...أك كاقعة في غير مكقعها لغرض مف األغػراض،
كأ َّ
َ َّ
َ َّ َ َ َّ
ىمػا) نحػك( :فأٌما
كما في (وربم فه ِب[ )٣المد ر ]ّ :ككالفاء الداخمة فػي جػكاب (أ َّ
َ َ ََ َ
و
فحينئػذ جػاز عمػؿ مػا بعػد ا فيمػا قبمهػا"(ٓ) ،فأتاحػت
يً فا تل َٓر) [ال ػح ]ٗ :
ٱِلت ِ
لمتركيب درجة مف الطكاعية ليست لمشرط المحض.

ىما" ىم ٍتميػكا بمعمػكؿ الفعػؿ ،كالػذم
كظا هر قكة ِّ
الصمة بيف التركيبيف( :المبػدكء بػػ"أ َّ
قياسػػا
يتصػ َّػدرى أحػػد معمػكالت الفعػػؿ) ،إذ إف معالجػػة (ال ػػاني) يسػػتدعي نظيػػرى األكؿ ن

رجح معن الشرط فيه.
سكيا عند ىم ٍف يي ِّ
(ُ) التحرير كالتنكير.ُْْ /َُ :
(ِ) المرج( السابؽ.ُْْ/َُ :

(ّ) ينظر ،شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ِْْ /ُ :
(ْ) المرجػػػػ( السػػػػابؽ ،ِْْ /ُ :كينظػػػػر ،المرجػػػػ( السػػػػابؽ ،َُّ/ْ :كشػػػػرح كتػػػػاب سػػػػيبكيه،
لمسيرافي ،ِْٗ/ُ :كالكميات.َٕٓ:

(ٓ) الكميات َٕٓ ،كينظر ،شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ّْْ /ُ :

ُْٓ
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إف إشػػػارة بعػػػض النحػػػاة كالبرغيػػػيف إلػػػ احتمػػػاؿ معنػػػ الشػػػرط بتقػػػديـ أحػػػد

معمكالت الفعؿ عميه ،قد كجدت صدا ا األم ؿ لدل الطا ر بف عاشػكر فػي تعميقاتػه

عم ذا التركيب في آم الذكر الحكيـ ،كمف شكا د ذلؾ قكله تعال :
َ َ ً ّ َ َ َ َٰٓ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ً ّ
ّ َ
ً
اٌما ُم ٍُمٔدا)٧٩
(ُ) ( َوٌ ََِ ٱِل ِو ذ َخ َٓ ّجد ةِِّۦ ُاف ِيث ىم غَس أن حتػرمم ربمم ٌل
[اإلسراء.]ٕٗ :

َ
جػػاء فػػي التحريػػر كالتنػػكير" :كقػ ٌػدـ المجػػركر المتعمِّػػؽ بػػػ(ت َٓ ّجممد) عم ػ متعمَّقػػه
تماما به كتحري ن ػا عميػه .كبتقديمػه اكتسػب معنػ الشػرط كالجػزاء ،فى يج ًع ىػؿ يمتى ىعمَّقػه
ا
ن
بمنزلة الجػزاء ،فأدخمػت عميػه فػاء الجػزاء .ك ػذا مسػتعمؿ فػي الظػركؼ كالمجػركرات
المتقدمة عم يمتى ىعمَّقى ًاتها .ك ك استعماؿ فصيح"(ُ).
ْ
َ َ َ َ
(ِ) (فتِذَٰل ِم في َيف َر ُخٔا) [يكنس]ٖٓ :

ناشػئا ممػا تقػدَّـ
يقكؿ الطا ر بػف عاشػكر ..." :كلػؾ أف تجعػؿ الكػرـ اسػتئنافنا
ن
مف نعمة عم المؤمنيف بالقرآف .كلما قدـ المجركر ،ك ػك( :ة َفظمو ٱ ّللِ َوب َر َ
ۡحخِمِّۦ)
ِ
ٌ
ِ
ِ
َ َ
حصػػؿ بتقديمػػه معن ػ الشػػرط ك ػػذا ك يػػر فػػي االسػػتعماؿ كقكلػػه تعػػال َ ( :و ِِف ذَٰل ِممم
َ َ َ
َ
ً (ِ)
في َيت َِاف ِس ٱل ٍُ َخ َنَٰفِ ُصٔن[ )٢٦المطففػيف ]ِٔ :كقػكؿ النبػي– ( –فى ًفي ًه ىمػا فى ىجا ٍػد)
(يػ ىػك َّؿ)(ّ) .فالفػػاء فػػي قكلػػه
كقكلػػه ( ىك ىمػػا تى يككين ػكا ييػ ىػك َّؿ ىعمىػ ٍػي يك ٍـ) بجػػزـ (تككن ػكا) ،كجػػزـ ي
ْ
َ
َ َ َ
(فتِذَٰل ِم) رابطة لمجكاب ،كالفاء في قكله (في َيف َر ُخٔا) مؤكدة لمربط"(ْ).
(ُ) التحرير كالتنكير.ُْٓ /ُْ :

(ِ) إشػارة إلػ الحػديث الشػػريؼ" :قػاؿ رجػػؿ لمنبػي–  –أجا ػػد .قػاؿ :لػػؾ أبػكاف .قػػاؿ :نعػـ .قػػاؿ
ففيهما فجا د" [صحيح البخارم )ِٕٓٗ( ،حسب ترقيـ فتح البارم.]ّ/ٖ :
ً
ترتيبػا شػرطيا ،ف ػر
(ّ) لعؿ ذا الشا د أقػرب إلػ ركح الشػرط المحػض مػف حيػث ترتيػب ف ٍعمى ٍيػه ن
عما في (كما) مف مقاربة لػ(كيفما).
َّ
(ْ) التحرير كالتنكير.ُُ/ُُ :

ُْٔ
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قاؿ الطيبي في تكجيه (الفاءيف) في الحديث الشريؼ(" :فيهما) متعمػؽ بػاألمر،

ِّـ لرختصاص ،ك(الفاء) األكل جزاء شرط محذكؼ ،كال انية جزائية لت مف الكرـ
قيد ى
فحػػذؼ
معن ػ الشػػرط ،أم :إذا كػػاف األمػػر عم ػ مػػا قمػ ى
ػت فػػاختص المجا ػػدة بهمػػا ،ي
كع ِّكض منه تقديـ المفعكؿ المفيد االختصػاص ػمنا .كقكلػه (فجا ٍػد) جػيء
الشرط ي
به مشاكمة"(ُ).
َ َٓ ّ َ َ ّ ََ َ َ َّ ََ ّ َ َ َ
َٰ
(ّ) ( َوٌَِ ءاُا ِٕي ٱِل ِو فصتِح وأغرا ٱنلٓارِ ىػيم حرض[ )١٣٠طه.]َُّ :

َّـ
يقكؿ الطا ر بػف عاشػكر ..." :كلػؾ أف تجعػؿ الكػرـ اسػتئنافنا
ن
ناشػئا ممػا تقىػد ى
َٓ ّ
مف النعمة عم المؤمنيف بالقرآف ( َوٌَِ) في قكله ( َوٌَِ َءاُا ِٕي ٱِل ِو) ابتدائية متعمقػة
َ َ ّ
َ َ ّ
قدـ عميػه الجػار كالمجػركر
بفعؿ (فصتِح) ...كأدخمت (الفاء) عم (فصتِح) ،أل َّىنه َّ
لما ٌ
لر تماـ شابه تقديـ أسماء الشرط المفيدة معن الزماف ،فعكمؿ الفعؿ معاممة جكاب

الشرط"(ِ).

َ َ َ
(ْ) ( َو َر ّبم فه ّ ِب[ )٣المد ر]ّ :

َ ّ
َ ّ
مب)
مب) إيػذانا بشػرط محػذكؼ يكػكف (ن ِ
يقكؿ الطا ر" :كدخمػت الفػاء عمػ (ن ِ

جكابه ،ك ك شرط عاـ إذ ال دليؿ عم شػرط مخصػكص ،ك ي ِّيػئ لتقػدير الشػرط كقػكؿ
النبي– ( –ففيهما فجا د) يعني :األبكيف.
فالتقدير :مهما يكف شيء ف ىك ِّب ٍر ربَّؾ .كالمعن  :أف ال يفتر عف اإلعرف بتعظػيـ
كجكز ابػف جنػي(ّ) أف تكػكف
اهلل كتكحيدى في كؿ زماف ككؿ حاؿ ،ك ذا مف اإليجازَّ .

زيدا ا رب"(ْ).
زيدا فا رب ،تريد :ن
(الفاء) زائدة قاؿ :كقكلؾ :ن
(ُ) عقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكم.ٔٗ/ِ :
(ِ( المرج( السابؽ.َِٓ ،َِْ /ُٔ :

(ّ( ينظر ،سر صناعة اإلعراب.ِْٔ ،َِٔ/ُ :
(ْ) المرج( السابؽ.ِٕٓ/ِٗ :

ُْٕ
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أف " اتػػه (الفػػاء) مهمػػا
كيؤكػػد الطػػا ر بػػف عاشػػكر– محػػيرن إل ػ الزمخشػػرم– َّ

كجػػدت فػػي االشػػتغاؿ ىدلػػت عمػ شػػرط عػػاـ محػػذكؼ ،كاف (الفػػاء) كانػػت داخمػػة عمػ
ىما) الشرطية ،كأحسب أف م ؿ ذا التركيب مف
االسـ فزحمقت عم حكـ فاء جكاب (أ َّ
مبتكر أساليب القرآف ،كلـ أذكر أني ع رت عم م مه في كرـ العرب"(ُ).

كلكف مف أم جهة يتكلد ذا المعن الشرطي في م ؿ ذم التراكيب؟
"أف
ش ًعرة بشػرط مقىػدَّر"(ِ) قػائـ عمػ َّ
يرل الطا ر بف عاشكر أف "اعتبار الفاء يم ٍ
غالب مكاق( ًاته (الفاء) المتقػدـ معهػا المفعػكؿ عمػ يمػدخمها أف تقػ( بعػد نهػي أك
ََ
أمر يناقض األمر كالنهي الذم دخمػت عميػه تمػؾ (الفػاء) ،نحػك قكلػه تعػال َ ( :وىلمد
َ
ُ َ َ َ َ
َ َّ َ
َ َ
َشك َ
ِإَوَل ٱ َّّل َ
ِم ىَهَ أ َ
أ ِ
لل فٱخ ُتد)
ج) [الزمر ]ٔٓ :إل قكله (ة ِو ٱ
ي
ت
ر
َِ
ٌ
ِيَ
وِح إِِلم
ِ

[الزمر ،]ٔٔ :كقكؿ األعش [مف الطكيؿ]:
(ّ)
ىكالى تى ٍع يب ًد َّ
اع يب ىدا
الشي ى
ط ى
اف ىكالمَّه فى ٍ
فكػػاف مػػا يتقػػدَّـ اتػػه (الفػػاء) يتكلػػد منػػه شػػرط فػػي المعن ػ  ،كاف كانػػت (الفػػاء)
مؤذنة بذلؾ الشرط كعرمة عميه فألجؿ ككنه مدلكالن عميه بدليميف :أصمه كفرعه كاف

ػيئا فػػاهلل
ػركت ليحػ َّ
ػبطف عمميػؾ) ،كفػػػ(إف كنػػت عابػ نػدا شػ ن
كالمػذككر ،كأنػػه قيػػؿ( :لػػئف أشػ ى
(ْ)
كيعقٌب الطا ر قائر" :ك ذى فائدة لـ يفصح عنها السمؼ
فاعبد) ،ككذا في البيت"  .ي

فخذ ا كال تخؼ"(ٓ).

(ُ) سر صناعة اإلعراب.ُْْ /ُ :
(ِ) المرج( السابؽ.ُْْ /ُ :

سػػ ىك َّن يه] ،كفػػي عجػػػزى
ص ى
ص ى
ػػكب ال تى ٍن ي
ػػب الم ٍن ي
(ّ) ديكانػػه ،ُّٕ :ػػذا عجػػز البيػػت كصػػدرى[ :كىذا ال هن ي
(األك اف) بدؿ (الشيطاف).
(ْ) المرج( السابؽ.ِْْ ،ُْْ/ُ :
(ٓ) المرج( السابؽِْْ /ُ :

ُْٖ
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أف كرـ بعػض النحػاة كالمفسػريف قبػؿ الطػا ر بػف عاشػكر لػـ يخػ يؿ مػف
الحؽ َّ
ك ٌ
إلماح إل ذا ال رب مف التأكيؿ الشرطي ،فهذا ابف شاـ يعمِّؽ عمػ قكلػه تعػال :
ّ َ
ۡرض َوَٰش َِػ ٌث فَإ ّي َٰ َ فَٱخ ُت ُ
ِ
إف
"أم:
الشػرط:
بتقػدير
ال
متػأك
]
ٔٓ
[العنكبكت:
)
٥٦
ون
د
(إِن أ
ِّ
ِ
ِ
ٍ
َّ
يتػأت إخػرص العبػػادة لػي فػي ػػذى البمػدة فبيػام فاعبػػدكف فػي غير ػا"(ُ) ،كيمفػػت
لػـ

القرطبػػي إل ػ مػػا فػػي (الفػػاء) مػػف إشػػعار بالشػػرط ،يقػػكؿ ..." :ك(الفػػاء) فػػي قكلػػه
َ ّ
إف ػػاؽ بكػػـ مك ػػ( فبيػػام فاعبػػدكني ،ألف أر ػػي
(فممإِي َٰ َ ) بمعن ػ الشػػرط ،أمٍ :
كاسعة"(ِ).

كلمفكػػرة أصػ هؿ أبعػػد عنػػد سػػمفنا مػػف العممػػاء ،إذ يقػػكؿ الزجػػاج عنػػد قكلػػه تعػػال :
َ َ َ
( َو َر ّبم فه ّ ِب[ )٣المد ر" :]ّ :كدخمت (الفاء) عم معن جكاب الجزاء"(ّ).

إحكاما لمفكرة كاحاطة بهػا ،عمػ أف
كلمطا ر ف ؿ التكس( في التحميؿ كالتعميؿ
ن
الطا ر– كالباحث له تىىب(ه– ال يأب ما عدا ا مف تأكيؿ أل ػؿ المغػة كالتفسػير قبمػه إذ
قػررى عممػػاء األصػكؿ .غيػر أف مػا ذ ػب إليػه الطػػا ر-
القػرآف ىح َّمػا يؿ أكجػ وه عمػ مػا َّ
ػتدالال كأحكػػـ
ػهما إل ػ ركح التركيػػب كأقػػكل اسػ ن
ك ػػك ترجيحػػه كمذ بػػه -كػػاف أنفػػذ سػ ن
جػذكر
َّما أف لمفكػرة فػي ت ار نػا النحػكم إشػارات كلهػا فػي ت ار نػا البرغػي
ن
ه
نهجا ،كال سي ى
راسخ هة كفركعه مكرق هة.

(ُ) مغني المبيب.ّٖٖ/ِ :

(ِ) الجام( ألحكاـ القرآف.ّٖٓ/ُّ :
(ّ) معاني القرآف كاعرابه.ِْٓ/ٓ :

ُْٗ
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ادلغهة انثانث
ُ َ َّ
اجلىاب ادلسثة ػه انغهة.

ػداللي
يتفػػؽ النحػػاة
ن
جميعػػا عم ػ أف معن ػ الشػػرط حا ػ هػر أ ػػرى فػػي المسػػتكل الػ ٌ
بػاب مػف الجػزاء ينجػزـ
ك
المفظي لمم ارع المجزكـ بعػد الطمػب ،يقػكؿ سػيبكيه " :ػذا ه
ٌ
و
تمػف أك ىع ٍػر و
فيه الفعؿ إذا كاف جك نابا و
ىمػا مػا انجػزـ
نهي أك
اسػتفهاـ أك س
ألمر أك و
ض فأ َّ
باألمر فقكلؾ :ائتني ً
آتؾ.)ُ("...
َّ
ػكر الػػداللي لمعن ػ الشػػرط فػػي ػػذا التركيػػب فػػي أنهػػـ– بتعبيػػر
كيتجم ػ الح ػ ي
و
(إف
سػػتغف عنػػه إذا أرادكا الجػػزاء ،كمػػا َّ
سػػيبكيه" :-جعمػػكى يم ىعمَّقنػػا بػػاألكؿ غيػػر يم
أف ٍ
تػأتني) غيػر مسػتغنية عػف ً
ً
الطمػب لػيس "فيػه قطػ( بكقػكع الفعػؿ،
أف
ػؾ)"(ِ) .كمػا َّ
(آت ى
ى
ي
فمف نا ت َّمف معن الشرط"(ّ) ك ك ما ىعبَّر عنه الر ي بعدـ بكت مدلكله(ْ).

أف فعػػؿ الشػػرط
عم ػ أف التعميػػؽ المػػذككر يختمػػؼ عػػف الشػػرط المحػػض ،فػػي َّ
(ٓ)
ىمػا ًشػ ٍػبه الشػػرط المػػذككر،
الصػريح مفتقػهػر أصػػالة إلػ جكابػػه لكجػػكد أداة الشػػرط  ،أ َّ
ذكرت الطمب كلػـ تػذكر بعػدى
فصد يرى (أل :الطمب) مقصكد– في األصؿ -لذاته" ،فبذا
ٍ
ى
مقصػكدا لنفسػه
ما يصمح تىىكقهفيه عم المطمكب ،ىج َّكز المخاطىػب كػكف ذلػؾ المطمػكب
ن
مقصػكدا لػذلؾ المػذككر
كلغيرى .كاف ذكرت بعدى ذلؾ ،غمب عم ظنػه كػكف المطمػكب
ن

(ُ) الكتاب.ّٗ/ّ :

(ِ) المرج( السابؽ.ْٗ/ّ :
(ّ) شرح المفصؿ.ِٕٕ/ْ :

(ْ) ينظر ،شرح الر ًي عم كافية ابف الحاجب.ُِٖ/ْ :
(ٓ) ينظر ،المرج( السابؽ.ُٔ/ٓ :

َُٓ
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ػكدا مػػ( ذكػػر ذلػػؾ الشػػيء
بعػػدى ال لنفسػػه ،فيكػػكف إ نذا معنػ الشػػرط فػػي الطمػػب مقصػ ن
ظا نرا"(ُ).
ىكًذ ٍكر الجك ً
ادا فػي الػنفس أي ن ػا ،كقػد م َّػؿ
اب بعد الطمػب ال ينفػي عنػه ككنػه مػر ن
ي
القيـ قائر" :كأحسف ما ذكركى في قكله (قيـ ً
أكرٍمؾ) فائدتاف كمطمكباف.
لذلؾ ابف ِّ
سببا لعكراـ كمقت نيا له اقت اء األسباب لمسبباتها.
أحذهما :جعؿ القياـ ن
ادا له.
وانثاوً :ككنه
مطمكبا لألمر مر ن
ن

ك ذى الفائدة ال يدؿ عميهػا الفعػؿ المسػتقبؿِ فى ىع ىػد ىؿ عنػه إلػ لفػظ األمػر تحقيقنػا
له"(ّ).
كبدا ػػة ال يسػػتكل ػػذا التركيػػب الشػػبيه بالشػػرط بنظيػػرى المحػػض فم ػ ر "قكلػػه
َ ُ ََ َّ َ ُ
ََ ّ ُ ُ َ ُ
(إف
قكلنػا
يؤديػه
ال
]
ُٔ
ة:
قػر
[الب
)
ۡرض
ۡل
ٱ
ج
ت
ۢن
ح
ا
ٍِ
م
ا
نل
ج
ر
ُي
ِ
ٍ
تعػال ( :فٱدع نلا ربم ِ
ػؾ) يفيػػد أف الػػدعاء مطمػػكب لهػػـ،
تػػدعي لنػػا رهبػػؾ يي ٍخػ ًػرج) ،كذلػػؾ أف قكلػػه (ادعي لنػػا َّ
ربػ ى
َ
َ
َ ّ َ َ
َ َ ٓ َ ُ ُ
َ َ َ ّ ْ َ َ َ َ ُ
ِي أم حسمٔن ٌِمَ ٱَّلِيمَ ه
س ُروا ل َٓا غرش َٓا ُِظمر ختٓخمد
كم مه قكله تعػال ( :كال ُ ِ

َ َُ َ
فػبف
(إف تيىن ِّك يػركا لهػا عر ى
حٓخدون[ )٤١النحؿ ]ُْ:فهذا يختمؼ عػف قكلنػا ٍ
شػها ىن ٍنظى ٍػر) ٌ
(ْ)
أف رجػاء الػدعاء-
معناى :إذا فعمتـ ذلؾ نظرنا ،كال يفيػد َّ
أف التنكيػر مطمػكب"  .كمػا ٌ

عم ػ سػػكء تجػػرئهـ -فػػي األكل ػ كسػػمطاف األمػػر فػػي ال انيػػة مفقػػكداف فػػي (الشػػرط

المحض).

إف جميػ( انفعػاالت الطمػب -بشػتَّ أنكاعػه -مػف
كعم اإلجمػاؿ يمكننػا القػكؿَّ :

إف
سػػر )...مفقػػكدة فػػي صػػريح الشػػرطَّ .
تح ه
(تكسػػؿ أك تهديػػد أك تػػكدد أك رجػػاء أك ى
(ُ) شرح الر ًي عم كافية ابف الحاجب.ُِٖ/ْ :

(ِ) يقصد( :فعؿ الشرط) في أسمكب (الشرط المحض).
(ّ) بدائ( الفكائد.ٖٔ/ُ :

(ْ) معاني النحك.ُٗ/ْ :

ُُٓ
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صػح التعبيػر -كامنػ هة فػي أصػرب ػذا ال ٍػرب مػف (التركيػب ًشػبه
إف َّ
(االنفعالية)ٍ -
الشرطي) ،كمف ـ تبدك طبيعة الربط في التركيبيف :المحض ً
كشػبهه مختمفػة– "ذلػؾ

اـ ،كبمقت
أف أسمكب الشرط– في جك رى–
ه
تعاقد كالتز ه
فيه سبيؿ"(ُ) عم جهة األصؿ.

ذلػؾ لػيس لعخػرؿ بالنتػائا

ػػدا
ىمػػػا التركيػػػب المغػػػك ه
م لػػػػ(الجكاب المسػػػبَّب عػػػف الطمػػػب) ،فبنػػػه "يت ػ َّ
أ َّ
ػػمف كعػ ن

(ِ)
إف تزرنػػي تجػػد ديػػة فػػي انتظػػارؾ ،فأنػػت ممػػزـ بتقػػديـ
ال الت ػزاـ فيػػه"  .فػػبذا قمػػتٍ :
كعػد ال التػزاـ فيػه(ّ) ،ذلػؾ إذا
الهدية مت زارؾ .أ َّ
ىما إذا قمت :زرني تجد دية ،فهػذا ه
َ َ َ َ ُّ ُ
سم ُ
مً ٱد ُغممٔ ٓ
اسػػت نينا مػػا كرد فػػي محكػػـ التنزيػػؿ مػػف نحػػك قكلػػه تعػػال ( :وكممال رب
ِ
َ ُ
أَش َ
كع يد اهلل ال يي ٍخمىؼ.
إذ
]
َٔ
[غافر:
)
ً
س
ى
ب
ج
خ
ِ
ٍ

ػػرياف معنػػػ الشػػػرط فػػػي ػػػذا التركيػػػب المغػػػكم جعػػػؿ النحػػػاة– منػػػذ الخميػػػؿ
كسػ ي
كسػػيبكيه -يختمفػػكف فػػي عامػػؿ الجػػزـ ،فمػػنهـ ىمػ ٍػف ذ ػػب إل ػ أف (الج ػكاب) مجػػزكـ
أف الطمب عام يؿ الجزـ لمػا
بػ(إف) مقدَّرة ،ك ذا ظا ر كرـ سيبكيه(ْ) .كمنهـ ىم ٍف قرر َّ
ٍ
(ٓ)
(إف) الشرطية دكف تقدير ،ك ك مذ ب الخميؿ .
فيه مف معن
ٍ

ػي لهػػذا التركيػػب كنظػػائرى فػػي الق ػرآف
ك ػػذا الخػػرؼ حا ػ هػر فػػي التكجيػػه اإلعرابػ
ََ ُ ْ َ ٓ ُ ٌ َ ُ
الكريـ ،كما في قكله تعال ( :وأوفٔا ةِػٓدِي أو ِ ةِػٓدِكً) [البقرة ]َْ :جاء في الدر
ً
(أكؼ) مجزكـ عم جكاب األمر ،ك ؿ الجازـ الجممة الطمبية نفسػها
المصكف" :قكله

(ُ) التراكيب اإلسنادية.َِٖ :
(ِ) المرج( السابؽ.َِٖ :

(ّ) ينظر ،المرج( السابؽ.َِٖ :
(ْ) ينظر ،الكتاب ،ّٗ،ْٗ/ّ :كشرح المفصؿ.ِْٕ/ْ :

(ٓ) ينظػػر ،المرجػػ( السػػابؽ ،ْٗ/ّ :كشػػرح الر ػػي عم ػ كافيػػة ابػػف الحاجػػب ،ُِٗ/ْ :كشػػرح
التسهيؿ.َْ/ْ :

ُِٓ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

لما ت منته مف معن الشرط ،أك حرؼ الشرط مقدَّر ،تقديرى بػ(إف تكفكا بعهدم ً
أكؼ
بعهدكـ)؟ قكالف :ك كذا في كؿ ما جزـ في جكاب طمب يجرم فيه ذا الخرؼ"(ُ).

كأيا ما كاف عامؿ الجزـ ،فالقيمة الداللية لجزـ الم ارع في ذا التركيب تؤازر

"نػص فػي السػببية"
سرياف شبهة الشرط فيه ألف الجػزـ– فػي ػذا المك ػ(– ٌّ

(ِ)

كمػا

كانت (الفاء) المتصػمة بػالخبر المبنػي عمػ (المبتػدأ المت ِّػمف معنػ الشػرط) تػؤدم

الكظيفة نفسها.

أدخ يؿ في مشابهة الشػرط مػف (الفػاء) ،إذ ػك
كالجزـ نا– ك ك األ ر المفظي– ى
األصػػػؿ فػػػي فعمػػػي (الشػػػرط المحػػػض) كدليػػػؿ أصػػػالة الفعػػػؿ فػػػي بنػػػاء ػػػذا التركيػػػب

أف أصػػػؿ الجػػػزاء أف يكػػػكف بالفعػػػؿ ليتحقػػػؽ معنػػػ
الختصػػػاص األفعػػػاؿ بػػػه ،كمػػػا َّ

ألف المجزكـ ال يككف إال مرتبطنا بمػا قبمػه ،كال
السببية(ّ)" ،كال سيما كالفعؿ مجزكـَّ ،
يصمح االبتداء به مف غيػر تقػدهـ حػرؼ الجػزـ عميػه"ْ ،كمػا أف (الفػاء) -فػي الشػرط

المحض– ال تمحؽ بالجكاب إال إذا لـ يصح كقكعه فعر لمشرط ،أم :مباشرة الجازـ.

(إف) الشػرطية أك ت ػميف
ذا الجزـ في جكاب الطمب ى َّك ىف عمػ النحػاة تقػدير ٍ
كقػكل ػذا التأكيػؿ– فػي المسػتكل الػداللي–
معناى في الطمب المتصدِّر كجػه الكػرـَّ ،

(إف) ،ال ينجزـ جكابه فر معنػ لمشػرط
َّ
أف ما تصدَّر فيه النهي كلـ يصح فيه تقدير ٍ
عربيػا مك كقنػا بعربيتػه يقػكؿ :ال
فيه ،كبهػذا جػاء السػماع ،يقكلػه سػيبكيه" :كسػمعنا
ن
(ٓ)
تػدف
غمب عميه ،فهذا كقكله :ال ٍ
تػد يف مػف األسػد يأكميػؾ" " ،كأنػؾ قمػت :ال ي
تذ ٍب به تي ي

(ُ) الدر المصكف.ُّْ ،ُّّ /ُ :

(ِ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.َُّ/ٓ :
(ّ) ينظر ،شرح المفصؿ.ُُُ/ٓ :
(ْ) المرج( السابؽ.ُُُ/ٓ :
(ٓ) الكتاب.ٖٗ/ّ :

ُّٓ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

مػػف األسػػد فبنػػه يأكميػػؾ"(ُ) .فػػالجزـ فػػي ػػذا كنحػػكى ممتنػػ( أك قبػػيح(ِ) -بمصػػطمح

سػببا
تباع ىػدى مػف األسػد ن
سيبيكيه– "كليس كجه كرـ النػاس ،ألنػؾ ال تريػد أف تجعػؿ ي
ألكمه"(ّ).
(إف)
كقد قاس النحاة صحة ذا ال رب مف التراكيب عم مػدل قبكلهػا لتقػدير ٍ

الشػػرطية "أال تػػرل أنػػؾ إذا قمػػت ( :ال تعػ ً
ألف
ػحيحاَّ ،
ػص اهلل ييػػدخ ٍمؾ الجنػػة) ،كػػاف صػ ن
(إف ال ً
ً
تعص اهلل ييدخ ٍمؾ النار) كػاف
قمت( :ال
التقديرٍ :
تعصه) ك ذا كرـ سديد ،كلك ى
محاال ،ألف عدـ المعصية ال يكجب النار"(ْ) ،كلذا كاف الرف( في نحك (يػدخميؾ النػار)
ك كجه الكرـ بتعبير سيبكيه.

(إف) الشرطية في م ؿ ذى المكا ( ليسػت إال (أداة اختبػار)-
كفي تقديرم َّ
أف ٍ
صح التعبير -تيمتحف بها أم اؿ ذى التراكيب الكتشاؼ (معنػ الشػرط) فيهػا كاال
إف َّ
العرب لـ تنطؽ بها قط.
فبف
َّ
ى
كما ييقى ِّكم ذا الزعـ في تقدير المحققيف مف النحػاة فػي أم ػاؿ ػذم التراكيػب-

اعتبار ال استعماؿ(ٓ).
يقرر الطا ر بف عاشكر -تقدير معن  ،فهك عند ـ
كما ِّ
ه
ألف معن الشرط ك المقصكد ال أداته ،يكفي ح كر معنػ الطمػب فػي صػدر
ك َّ

الكرـ لينجزـ به جكابه ،يقكؿ سيبكيه " :ػذا بػاب الحػركؼ التػي تنػزؿ بمنزلػة األمػر

شػ ٍػر يعؾ
سػ يػبؾ ك ىك ٍف ييػػؾ ك ى
كالنهػي ،ألف فيهػػا معنػ األمػػر كالنهػػي ،فمػػف تمػػؾ الحػػركؼ ىح ٍ
ػب
عػؿ خ نا
س يبؾ ىي ىنًـ
النػاس) ،كم ػؿ ذلػؾ( :اتقىػ اهلل امػرؤ كفى ى
يػر يي ى ٍ
كأشبا ها .تقكؿ :ى
(ح ٍ
ي
(ُ) المرج( السابؽ.ٕٗ/ّ :

(ِ) ينظر ،المرج( السابؽ.ٕٗ/ّ :
(ّ) المرج( السابؽ.ٕٗ/ّ :
(ْ) شرح المفصؿ.ٖٗ/ّ :

(ٓ) ينظر ،التحرير كالتنكير.ّٕ/ُُ :

ُْٓ
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عميه) ،ألف فيه معن ًل ًيتٌ ً
كليفعؿ خيػ ارن ،ككػذلؾ مػا أشػبه ػذا"(ُ) ،كمعنػ
امرؤ
ٍ
ؽ اهللى ه
اب المجزكـ.
تسمٌؿ منه داللة الشرط ما يك ًج ىد الجك ي
الطمب ك الباب الذم ىي ى

ى َّم ىة عرق هة ع كي هة في ذى التراكيب بيف الجزـ كمعن الشرط ،إذ جػزـ الجػكاب
فيها عم معن الشػرط بمػا يت َّػمنه مػف التعميػؽ ،كالترتهػب ،كسػببيَّة األكؿ (الطمػب)

عػد ىؿ المػتكمـ عػػف ػذا المعنػ فػالرف( ػػك
لم ػاني (جكابػه /الم ػارع المجػػزكـ)ٍ ،
فػبف ى
كذرى يقػػػك يؿ ذاؾ ،فػػػالرف( مػػػف
كجػػػه الكػػػرـ ،يقػػػكؿ سػػػيبكيه" :كتقػػػكؿ :ىذ ٍرى يقػ ٍ
ػػؿ ذاؾٍ ،

ذرى قػائر ذاؾ  ،فتجعػػؿ (يقػػكؿ) فػػي
كجهػيف :فأحػػد ما االبتػػداء ،كايخػر عمػ قكلػػؾٍ :
َ
ُ
ّ َ
(ِ)
"إما صفة ،كقكله تعال ( :ذ َٓب َِل ٌَِ َُّلُم َو ِ ِّلا ٥يَ ِرذ ِّن)
مك ( (قائؿ)"  ،كاألخير َّ
َ
َ
َ ُ
(ّ)
ط ًِٓ يَي َػ ُتٔن[ )٩١األنعاـ]ُٗ :
حاال"  ،كقكله تعال ( :ورًْ ِِف َٔ ِ
[مريـ ]ٔ-ٓ :أك ن
َ ُ
"فهك حاؿ مف المفعكؿ به في (ورًْ)"(ْ).
كليس في الشرط المحض مجا هؿ لم ؿ ذا العدكؿ إذ البدء بأداة الشػرط قطػ( ال
ػكد فيػػه ،ف ػػر عػػف أف (الطمػػب) يخمػػك مػػف ص ػراحة األداة كال سػػيما أنػػه ال يصػػمح
عػ ى

لمباشػػػرتها مػػػف األصػػػؿ ،كلػػػذا يعػػػدؿ النحػػػاة عنػػػد تأكيمػػػه بالشػػػرط إلػػػ الم ػػػارع أك

إف) ،فمػذلؾ
الما ي ،يقكؿ سيبكيه" :كزعـ الخميؿ َّ
أف ذى األكائػؿ كمهػا فيهػا معنػ ( ٍ
انجػػزـ الجػكاب ،ألنػػه إذا قػػاؿ( :ائتنػػي ً
ػاف
آتػ ىؾ) ،فػػبف معنػ كرمػػه (إف يكػػف منػػؾ إتيػ ه
(ٓ)
ً
ماشيا كاف شاء جزمه
آخر(" :ائتني تمشي) ،أم :ائتني
ن
آت ىؾ)"  ،كيقكؿ في مك ( ى

(ُ) الكتاب.ََُ/ّ :

(ِ) المرج( السابؽ.ٖٗ/ّ :
(ّ) شرح المفصؿ( ،المتف).ِٕٖ/ْ :
(ْ) المرج( السابؽ.َِٖ/ْ :
(ٓ) الكتاب.ْٗ/ّ :

ُٓٓ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

يبيف (معن
ش ) فيما يستقبؿ"(ُ) ،كظا ر مف األخير َّ
إف أتاى م ى
عم أنه ( ٍ
أف سيبكيه ي
تقدير نحكيا.
نا
(معن الشرط) ال َّأنه يقدِّرى
و
إف معاني الطمب مف و
ػف )...مػرادة فػي نفػس المػتكمـ،
(أمر ك
اسػتفهاـ كتى ىػر سج كتى ىم س
ػبف ىم ىز ىجهػػا بعرقػػة الشػػرط بػػأف ىي ٍبنػػي عميهػػا جك نابػػا مجزكم ػان ،ال يعنػػي تناسػػي داللػػة
فػ ٍ
سػمَّـ بػه
الم ى
الطمب المتصدِّر كجه الكرـ ،فكر مػا حا هػر فػي أكصػاؿ التركيػب .كمػف ي
ىف (الشرط المحض) ال يفي ِّ
بكؿ أغراض المتكمـ ،كمف ػـ تتعػدَّد مسػتكيات التراكيػب
أ َّ

س
بابه كمك يعه.
كلكؿ ي

(ُ) الكتاب.ٖٗ/ّ :

ُٔٓ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

ادلغهة انشاتغ

(انفاء) اجلانثح دلؼىن انششط

الفاء الجالبة لمعن الشرط ي الفاء السببية "الدالة عمػ سػببية مػا قبمهػا لمػا

بعد ا"(ُ) .ك ي– بذلؾ -تستجمب معن الشرط ،القت ائه– بطبيعػة الحػاؿ -الترتيػب

مػذككر
نا
كسببية األكؿ لم اني .فهذى الفاء "ال تدخؿ إال عم الجزاء المسػبكؽ بالشػرط
كاف أك يمقى ٌد نرا"(ِ)" ،كاذا كاف ما قبؿ الفاء شرطان َّ
سػم (فػاء
مقد ارن لما بعد ا المذككر تي َّ
الفصػػيحة)"(ّ) .كاألخيػػرة ػػي مك ػػ( النظػػر بكصػػفها داخمػػة فػػي حيػػز ً
(شػػبه الشػػرط)
لعدـ التصريح باألداة.

كتىتىىن َّكع صكر التراكيب التػ تتبػدَّل فيهػا (فػاء السػببية) الجالبػة لمعنػ الشػرط،

كلعؿ أبرز ا المقترنػة بجػكاب الطمػب ،لمشػابهة أنػكاع الطمػب لمشػرط "فػي عػدـ بػكت

مدلكلها"

(ْ)

مما جعمها "مقكية لمعن السػببية فػي (الفػاء)"(ٓ) ،كال تكػكف (الفػاء) فػي

ألف الرفػ( يي ػعؼ داللػة
ذا المك ( نصا فػي السػببيَّة إال بنصػب الم ػارع بعػد اَّ ،
َ
ُ
ُ
َّ َ ّ
ُ
(ٔ)
أما قكليه َّ
كجؿ( :فإِج ٍَا َحلٔل ُلۥ زَ
عز
السببيَّة في (الفاء)  ،كلذا يقكؿ المبرد" :ك َّ
َ ُ ُ
ذ َيهٔن[ )١١٧البقرة .]ُُٕ :النصب ا نا يم ىحا هؿ ،ألنه لـ يجعؿ (فيككف) جك نابػا ػذا
فيككف ،ك( يك ٍػف)
خرؼ المعن  ،ألنه ليس هنا شرط إنما المعن  :فبنه يقكؿ له :كف
ي

(ُ) أسرار النحك.ِٖٖ :

(ِ) المرج( السابؽ.ِٖٖ :

(ّ) المرج( السابؽ.ِٖٗ ،ِٖٖ :
(ْ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.َُّ/ٓ :
(ٓ) المرج( السابؽ.َُّ/ٓ :
(ٔ) المرج( السابؽ.َُّ/ٓ :

ُٕٓ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

(يككف) بعػد ( يك ٍػف) ك(الفػاء) عمػ معنػ تحقهػؽ
إف رف(
حكاية"(ُ) .فهؿ لنا أف نقكؿَّ :
ي
اإللهية دكف ترتهب عم األمر كال تكقهؼ عم الفاء؟
َّهت إليه اإلرادة
َّ
ما تكج ى
رفػػ( الم ػػارع بعػػد (الفػػاء) المحتممػػة لمسػػبببية اسػػتبعاد لمعن ػ الشػػرط الفتقػػاد
ََ ََ َ ّ َّ َ ََ َ ّ َٓ
مٍاءِ
الترتيب السببي كمف شكا د ذلؾ قكؿ اهلل عز كجؿ( :خلً حر أن ٱلل أُزل ٌَِ ٱلص
ًَٓ َُ ُ َ ُ ُ َ ًّ ّ َّ َ ٌ
يف ََت ٌ
مۡي[ )٦٣الحػا ]ّٔ :فرفػ( (تصػبح) " ػك
ٌاء ذخصتِح ٱۡلۡرض ُمَضة إِن ٱلل ى ِػ
ِ
َ
َ َ
ألف المعن في قكله( :خلً ح َر) إنما ك :انتبه كانظر أنػزؿ
الكجه ،ألنه ليس بجكابَّ ،

اهلل مف السماء ماء فكاف كذا ككذا"(ِ) ،كلك نصب– كما يػذ ب الزمخشػرم– "ألعطػ

مػػػا ػػػك عكػػػس الغػػػرض ،ألف معنػػػاى إ بػػػات االخ ػػػرار ،فينقمػػػب بالنصػػػب إلػػػ نفػػػي

أنعمػت عميػؾ فتشػكر) :إف نصػبته
االخ رار ،م اله أف تقكؿ لصاحبؾ( :ألػـ تػر أنػ
ي
ناؼ لشكرى ،و
فأنت و
شاؾ تفريطه فيه ،كاف رفعتىه فأنت م بت لمشكر"(ّ).
َ َ َ ّ ُ َٓ ّ َ
ٌ ََ َ ُ
ََ ََُّ
ان ٌَِ أخ ٍد خ َٰ
ت َحلٔه إِج ٍَا َن َُ ف ِخ َِث فا حسفر ه
"ككذلؾ قكله عز كجؿ( :وٌا حػي ٍِ ِ
َ ّ َ
ذ َي َخ َػي ٍُٔن) [البقرة ،]َُِ :ألنه لـ يجعؿ سبب تعميمهـ قكله (ال تى ٍكفي ٍر) ،كمػا تقػكؿ:
ًً
ػربؾ ،ألنػػه يقػػكؿ :إنػػؾ إف أتيتىًنػػي ػػربتيؾ .كقكلػػه (فػػر تكفػ ٍػر) حكايػػة
ال تػػأتن ٍ فأ ػ ى
ََََُّ َ
فػر فتػتعمَّـ يػا
ك
ت
(ال
كػاف
كػذلؾ
كػاف
كلػك
بػه.
متصػر
لػيس
)
ٔن
عنهـ ،كقكله (ذيخػيٍ
ي
ٍ
ّ
َ
َ
لصمد َر) فيتعممػكف مػنهـ .ال
فت ) ،كلكف ك محمك هؿ عمػ قكلػهُ ( :ح َػي ٍُِمٔن ٱنلّماس ٱ ّ ِ
يصح إال عم

ذا أك عم القط( أم :منهـ يتعمَّ يمكف"(ْ).

(ُ) المقت ب.ُٕ/ِ :
(ِ) المرج( السابؽ.ُٗ/ِ :
(ّ) الكشاؼ.َُٕ/ّ :
(ْ) المقت ب.ُٗ/ِ :
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ػنص فػػي السػػببيَّة(ُ) ،محتم ػ هؿ لمشػػرط،
ػب الم ػػارع بعػػد فػػاء السػػببية فػ ٌّ
َّ
أمػػا نصػ ي
فتحػد ني،
ألف في النصب تػكجيهيف ،يقػكؿ سػيبكيه" :كتقػكؿ :مػا تػأتيني
غالب فيهَّ ،
ٌ
ه
فالنصب عم كجهيف مف المعاني:

ػاف ك يػػر
أحااذهما :مػػا تػػأتيني فكيػػؼ تح ػ ٌد يني ،أل :لػػك تحػ ٌػد ني ،أم :منػػؾ إتيػ ه
حديث منؾ"(ِ).
كال
ه
األكؿ الػذم عمػ تقػدير
لألكؿ"(ّ) ،غيػر َّ
"أف ال اني
كيجم( الكجهيف َّ
أف َّ
مخالؼ َّ
ه
(لك) ك ما فيه معن الشرط عم جهة االمتناع ،يؤكد ذلؾ قكؿ سيبكيه في مك ػ(

أف لػك
اقعػا ،كمعنػاىٍ :
آخر" :كتقكؿ :حسبتيه شتمني فأ ى
ب عميه ،إذا لـ يكف الك ػكب ك ن
ألف ذا بمنزلة قكله:
كق( فميس إال الرف(َّ ،
شتمني لك ي
بت عميه .كاف كاف الك ي
كب قد ى
فعمت فأفع يؿ"(ْ).
ألست قد
ى
ى
(ٓ)
ً
سبتيه) .
س ٍب ي
ي
(ح ٍ
ؽ (الفاء) ًبش ٍبه النفي ى
ككجه النصب ى
ََُ ُ ْ
َ ُ َ َٰ َ َ
كمف شكا د ذلؾ قكله تعال ( :ه حلَض غيي ًِٓ ذئٍحٔا) [فاطر ]ّٔ :فهك عم
ػػؾ ،أم :لػػػك أتيتنػػػي ألعطيتيػػػؾ ك ػػػك الػػػذل ذكرنػػػاى فػػػي أحػػػد
قكلػػػه :ال تػػػأتيني
فأعطيػ ى
ى
أردت :لك أتيتني لحد تني"(ٔ).
الكجهيف مف قكلؾ :ما تأتيني
ٌ
فتحد ني إذا ى
كيدؿ عم قكة ذى (الفاء) في استجرب معن الشرط امتناع جزـ الم ارع إذا

"ألف النفػي لػيس م ػؿ الطمػب فػي
يحذفت مف التركيب المصدَّر بالنفي بخرؼ الطمبَّ ،
(ُ) ينظر ،شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ُِٗ/ٓ :

أف اخػػترؼ
(ِ) الكتػػاب ،َّ/ّ :كينظػػر ،المقت ػػب ،ُٓ/ِ :كشػػرح المفصػػؿ ،ُِْ/ْ:كظػػا هر َّ
تفسير سيبكيه تاب(ه الخترؼ دالالت التنغيـ في نحك ذلؾ مف الجمؿ.
(ّ) شرح المفصؿ.ُِْ/ْ :
(ْ) الكتاب.ّٔ/ّ:

(ٓ) ينظر ،المقاصد الشافية.ٓٓ/ٔ :
(ٔ) المقت ب.ُٕ/ِ :

ُٗٓ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)
(ُ)
ػض"
داللتػػه عم ػ الشػػرط كفػػي اقت ػػائه لػػه"  ،فػػالنفي "خبػػر محػ ه

القط("

(ّ)

بخرؼ الشرط كالطمب.

(ِ)

فهػػك "يقػػ( عم ػ

كما يمتن( جزـ الم ارع في جكاب النهي فيما خر مف معن الشرط عمػ نحػك

ػدت فيػػه
ػت فػػاء السػػببية بالم ػػارع فػػي ػػذيف المك ػػعيف أكجػ ٍ
مػا مػػر ذكػػرى ،فػػبذا لحقػ ٍ
معن الشػرط ،ألنهػا "تعقػد الجممػة األخيػرة بػاألكل  ،فتجعمهػا جممػة كاحػدة كمػا يفعػؿ
حرؼ الشرط"(ْ) ،فبذا قيصد بهذى (الفاء) "معن الجزاء كالسببية لـ يكػف الفعػؿ بعػد ا

منصكبا"(ٓ).
إال
ن

عم ػ أف معن ػ الشػػرط المجتمػػب ب ػػ(الفاء) لػػيس بقػػكة داللػػة (الجػػزـ) عميػػه فػػي

َّػه عمػ ػػذا الفػرؽ الطػا ر بػػف عاشػكر فػي تعميقػػه عمػ قكلػػه
جػكاب النهػي ،كقػػد نب ى
ُ
ّ َ َ َ
َ ّ
َ
َ َ
َ
ىظَٰيٍِ َ
مي[ )١٩األعػراؼ ]ُٗ :يقػكؿ
مج َرة ذ َخهُٔما ٌِمَ ٱ
تعال َ ( :وه تل َر َبما هَٰم ِذه ِ ٱلش
ِ
َ ُ َ
"كانتصػب (ذ َخهُٔمما) عمػ جػكاب النهػػي ،كالكػػكف مػػف الظػػالميف متسػػبَّب عمػ القػػرب
المنهي عنه ،ال عمػ النهػي ،كذلػؾ ػك األصػؿ فػي جػكاب النهػي كجػكاب النفػي ،أف

يعتبر التسبهب عمػ الفعػؿ المنفػي أك المنهػي ،بخػرؼ الجػزـ فػي جػكاب النهػي فبنػه

أف
إنمػػا يجػػزـ المسػ ٌػبب عم ػ إنشػػاء النهػػي ال عم ػ الفعػػؿ المنهػػي ،كالفػ ٍػرؽ بينهمػػا َّ
ػب عمػ اعتبػػار التسػبهب ،كالتسػبهب ينشػػأ عػػف الفعػػؿ ال عػػف اإلخبػػار كاإلنشػػاء،
النصػ ى

(ُ) شرح التسهيؿ.َْ/ْ :

(ِ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ُِٖ/ْ :
(ّ) شرح المفصؿ.ِٕٕ/ْ :

(ْ) المرج( السابؽ.ُِْ/ْ :

(ٓ) تك يح المقاصد كالمسالؾ.ُِّٓ/ّ :
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تشػبيها بالشػرط ،فػاعتبر فيػه معنػ إنشػاء
بخرؼ الجزـ ،فبنه عمػ اعتبػار الجػكاب
ن
النهي تشبيها لعنشاء بالشرط"(ُ).
رحمػا بالفعػؿ مػف
ككجه المعن فيما يذ ب إليه الطا ر أف معن السببية أك ؽ ن
ِّر معنػ الشػرط
مجرد النهي ،ك ذا ك مدخؿ معن الشرط إل ذا التركيب ،إذ لك قيد ى

(إف)،
لكاف( :ال تقربا ذى اشجرة فػبف تقربا ػا تككنػا مػف الظػالميف) .بطػرح (ال) بعػد ٍ
لذا كانت (الفاء) مدخؿ الشرط إل

بمجرد النهي.

ذا التركيب ألنهػا كصػمت المعنػ بفعػؿ القػرب ال

(إف) ك ػي
كلم ؿ ذى االعتبارات التركيبية كالداللية قدَّر النحاة في حالػة الجػزـ ٍ
(أـ البػػاب) فػػي الشػػرط ،كحممػكا الم ػػارع المقتػػرف بالفػػاء بعػػد النهػػي أك النفػػي عمػ
معن (لك) االمتناعيػة .كالمناسػبة الدالليػة لكػؿ أداة ممػا ال تخفػ "فػػ(لك) مك ػكعة

لشرط مفركض كجكدى في الما ي مقطكع بعدمه فيه ،لعدـ جزائه ،ك(إ ٍف) مك ػكعة

لشرط مفركض كجكدى في المستقبؿ ،م( عدـ قط( المتكمـ ،ال بكقكعه فيه ،كال بعدـ
كقكعه ،كذلؾ لعدـ القط( فػي الجػزاء ،ال بػالكجكد كال بالعػدـ ،سػكاء َّ
شػؾ فػي كقكعػه

كما في حقنا ،أك لـ يش ٌؾ كالكاقعة في كرمه تعال "(ِ).
ش ٍبهة الشرط مف النفي عم النحػك المػذككر ،فػبف معنػ
كاذا كاف الطمب أدن ل ي

بتصدهر الطمب كجػه الكػرـ
الشرط الحاصؿ بكجكد الفاء الناصبة لمجكاب أقكل مدخر ى
ػب
لمػػا بػػيف الطمػػب كالشػػرط مػػف عػػدـ بػػكت المػػدلكؿ عمػ مػػا سػػبؽ بيانػػه .ك مػػة نسػ ه
"أف النحػاة يشػترطكف فػي
معنكم كتركيبي بيف (فاء السببية) كمعنػ (الشػرط) ،ذلػؾ َّ

(أف) بعػػد األشػػياء ال مانيػػة(ّ) -غيػػر النفػػي– أف ينحػػؿ
ج ػكاز نصػػب الفعػػؿ بب ػػمار ٍ
(ُ) التحرير كالتنكير.ّْ/ٖ :

(ِ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ُِٕ/ْ :

(ّ) يقصد :األمر كالنهي كالتمني كالترجي كاالستفهاـ كالدعاء كالعرض كالتح يض.
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النصػب كاال امتنػ( ،كمنػه:
صػح
الكرـ إل شرط كجزاء ،فبف انعقد منه شػرط كجػزاء َّ
ي
أزرؾ"(ُ) ،كقىػدَّرى أبػك البقػاء عمػ معنػ :
(أيف بيتػؾ
فػأزكرؾ) أم( :إف َّ
عرفتنػي بيتػؾ ٍ
ى

ت"(ِ).
لزر ي
"لك عرف ي
ٍت ٍ
َّ
َ
كمف أم مة ذا التأكيؿ قكؿ أبي حياف في تعميقه عمػ قكلػه تعػال ( :ذ َٓمو نلما
ُ َ ََٓ ََ َ ُ ْ ََ
يشفعكا"(ّ).
يكف لنا شفعاء
ٌَِ شفػاء فحشفػٔا نلا) [األعراؼ" ]ّٓ :أم :إف ٍ
ي
َ َ ٓ َ ّ َ ٓ َ َٰٓ َ َ َ
ََ ّ ّ َ
مدق
يمب فأص
ر
كيدخؿ في ذا التأكيؿ نحك قكله تعػال ( :لٔه أَرح ِّن إَِل أج ٍو ك ِ ٍ
ََ ُ ّ َ ّ
ىصَٰيِد َ
ي[ )١٠المنافقكف ،]َُ :كقكله عػز كجػؿَ ( :يَٰيَيتَّن ُن ُ
ِمج ٌَ َػ ُٓمً
وأزَ ٌَِ ٱ
ِ
ِ
ََُ َ َ ً َ
ً
فأفٔز فٔزا غ ِظيٍا[ )٧٣النساء ،]ّٕ :كاهلل تعال أعم كأعمـ بمرادى.

ػكر فػػي المػػزج بػػيف الطمػػب كالشػػرط المحػػض،
كقػػد تػػذ ب المغػػة مػػذ نبا أبعػػد غػ نا
اب
فتجعػػؿ (فػػاء السػػببيَّة) كس ػطنا بػػيف جممتػػيف أكال مػػا صػػريح الطمػػب كاألخػػرل ج ػك ه

ال يصمح لمباشرة الشرط ،أم :مما يجب فيػه اقتػراف الجػكاب بالفػاء لػك كػاف التركيػب
َ
َ
ُ َ َ ُُ ُ ّ َ ّ َٓ
مٍاءِ َوٱۡل ِ
ۡرض أ ٌّمَ
طا مح ن ا ،كمف شكا دى قكله تعال ( :كو ٌَ يرزكسً ٌَِ ٱلص
شر ن
َ
َ ُ
ِم ٱ ّ
ج َو ُيخر ُج ٱل ٍَ ّي َ
ج ٌ ََِ ٱى َ ّ
لصٍ َع َوٱۡلة َص َٰ َر َو ٌََ ُُير ُج ٱى َ ّ
ح َو ٌََ يُ َدةّ ِ ُر
ح ٍي
ح ٌ ََِ ٱل ٍَ ّي ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ َ َُ ُ َ ُّ َُ ََ َُّ َ
ٱۡلمر فصيلٔلٔن ٱلل ذلو أفا تخلمٔن[ )٣١يػكنس ]ُّ :يقػكؿ الطػا ر بػف عاشػكر:
َ َ َُ ُ َ
ٔن ٱ ّ ُ
لل) فػاء السػببية التػي مػف شػأنها أف تقتػرف بجػكاب
"كالفاء في قكلػه( :فصميلٔل
الشرط إذا كاف غير صالح لمباشرة أداة الشرط ،كذلؾ أنه قصد تسػ هبب قػكلهـ( :ٱ ّ ُ
لل)
ُ
عم السؤاؿ المأمكر به النبيء عميه الصرة كالسرـ ،فنزؿ فعؿ (كو) منزلػة الشػرط
فكأنه قيؿ :إف تقؿ مف يػرزقكـ مػف السػماء كاألرض فسػيقكلكف اهلل ...كلػك لػـ ينػزؿ

(ُ) الدر المصكف ،ِْٔ/ْ :كينظر ،البحر المحيط ،ُْٖ/ّ :كارتشاؼ ال رب.ُٖٔٔ/ْ :
(ِ) التبياف في إعراب القرآف.ّّْ/ُ :
(ّ) البحر المحيط.ُْٖ/ّ :
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ُ ّ
َ ٓ
َ ُ
األمر بمنزلة الشرط لما جاءت الفاء كما في قكله تعػال ( :كو ل ٍَِ َِ ٱۡلۡرض َو ٌََ ذِيٓما
َ َُ ُ َ ّ ُ َََ َ َ ّ ُ َ
ُ ُ َ َ َ
(ُ)
ِخً تػي ٍُٔن ٨٤شيلٔلٔن ِللِ كو أفا حذنرون[ )٨٥المؤمنكف. "]ٖٓ ،ْٖ :
إِن ن
إف بػػاب شػػبه الشػػرط المجتمػػب بػػػ(فاء السػػببية)– فػػي غيػػر الم ػػارع المنصػػكب
َّ

بعػػد ا -جػ ٌػد متسػػ( فػػي كػػرـ العػػرب ،كش ػكا دى فػػي لغػػة التنزيػػؿ تشػػهد بك رتػػه(ِ)،
كشيكعه كتنكع تراكيبه.
كيشػػير الر ػػي إل ػ أف (فػػاء السػػببية) تخػػتص بالجمػػؿ ،كتػػدخؿ عم ػ مػػا ػػك

فأكرمػه(ّ) .كفػي حالػة عػدـ
جزاء ،كم( تقدـ كممة الشرط كبدكنها ،نحػك ،زيػد فا ػؿ
ٍ

ذك ػر األداة– ك ػػك مك ػػ( البحػػث– يقػػرر الر ػػي "تقػػدير (إذا) الشػػرطية قبػػؿ الفػػاء،

فأكرمه)(ْ).
كج ٍعؿ م مكف الكرـ السابؽ شرطىها ،فالمعن في م النا( :إذا كاف كذا،
ى
ٍ
كعم م ؿ ذلؾ قىدَّر الر ٌي ما كرد في لغة الذكر الحكػيـ ،يقػكؿ" :كقػاؿ تعػال :
َ َ َ
ۡي ٌِِّ ُّ ََيَل َخّن ٌَِ ُّار َو ََيَل َخ ُ
(كَ َال َخَُا ۠ ََ ٌ
ِي ٧٦كال فٱَ ُرج ٌِِ َٓا) [ص-ٕٔ :
غ
َِ
ٌ
ۥ
ّ
ٍ
ِ
َ ّ َ
ب أُ ِظر ِ ) [الحجػر ،]ّٔ :أم:
ِٖ] أم :إذا كاف عندؾ ذا الكبر ٍ
فػاخ ير ٍج ،كقػاؿ( :ر ِ
َ ّ َ َ ُ َ
ِظ َ
إذا كنت لعنتني ً
ت الػدنيا عمػ
فػأنظ ٍرني ،كقػاؿ( :فإُِم ٌَِ ٱلٍ
اختػر ى
ِ
مريَ) ،أم :إذا ٍ
َ َ َ
َ
َّ
يف( ،كال فتِػِ ّزح ِم) [ص ]ِٖ :أم :إذا أعطيتني ذا المػراد،
الم ٍنظى ًر ى
ايخرة ،فبنُ ىؾ مف ي
َ
فبعزتؾ (ۡلغِٔ َي ِّ ًُٓ)"(ٓ).
كتقدير (إذا) الشرطية في ذى المكا ( كنظائر ا أرجح مف سكا ا لما فيها

(ُ) التحرير كالتنكير.ّٕ/ُُ :
(ِ) ينظر ،شرح الر

عم كافية ابف الحاجب.ُّٓ/ٕ :

(ّ) ينظر ،المرج( السابؽ.ُّٓ/ٕ :
(ْ) المرج( السابؽ.ُّٓ/ٕ :

(ٓ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ُْٓ ،ُّٓ/ٕ :

ُّٔ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)
(ُ)
بتحقهؽ األمر في اعتقاد المتكمـ(ِ) ،كقػد
مف داللة التكقيت كتعييف الزماف  ،كالقط( ى
شػاع اسػتعماؿ (إذا) فػي األغمػب األك ػر فػي ػذا المعنػ  ،نحػك :إذا طمعػت الشػمس،
َ ّ
لشٍ ُس ُن ّ
مِٔ َرت[ )١التكػكير ،]ُ :كلهػذا ك ػر فػي الكتػاب العزيػز
كقكلػه تعػال ( :إِوا ٱ

استعماله ،لقط( عرـ الغيكب سبحانه باألمكر المتكقعة"(ّ).

(إف) الشػرطية فػػي مكا ػ( أخػرل مػػف
عمػ َّ
َّركا ٍ
أف بعػض النحػاة كالمفسػػريف قػد ي
القػرآف الكػػريـ ،فى يكػ ٌّػؿ قػػدَّر بمػػا يناسػػب السػػياؽ ،كمػػا لػػـ يخػ يؿ بع ػػها مػػف تقػػدير (إذا)

أي ن ا ،كمف ذلؾ ما كرد مف تأكيمهـ في قكله تعال :
َ
َ َ ُ ُّ ُ ّ َ َ َ َ
ْ
َ
َ َُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َٰ
ماه
ِ
ب)١٠
(ُ) (أم لٓممً ٌيممم ٱلصمممَٰن َٰ ِ
ت وٱۡلۡرض وٌمما ةحٍِٓم فيۡيتلممٔا ِِف ٱۡلشممَٰ ِ

[ص.]َُ:
َ َ َُ ْ
(ْ)
رـ
يقػكؿ أبك البقاء
ن
متابعا الزمخشرم " :قكله تعال (فيۡيتلٔا) :ػذا كػ ه
(ُ) ينظر ،الكتاب ،َٔ/ّ :كشرح المفصؿ.ُِْ/ّ :
(ِ) ينظر ،شرح الر

عم كافية ابف الحاجب ،ُِٕ/ْ :كال تعارض بيف ذلؾ القط( في اعتقػاد

"لمػا كػاف
المتكمـ كداللة الشرط عم االحتماؿ كالفرض ،كتفسير ذلؾ -كما يقرر الر ي -أنػه َّ

يػر فػي األمػكر التػي نتكقعهػا قػاطعيف بكقكعهػا ،عمػ خػرؼ مػا نتكقعػػه،
ينكشػؼ لنػا الحػاؿ ك نا
(إف) كمػػا فػػي (متػ ) كسػػائر األسػػماء الجػكازـ" [المرجػػ( السػػابؽ:
جػػكزكا ت ػػميف (إذا) معنػ
ٍ

بػ(إف) عػدـ الجػزـ بكقػكع الشػرط فػي
ْ ]ُِٖ/كالقاعدة األصكليَّة في ذلؾ" :األصؿ في الشرط ٍ
الزمف المستقبؿ ،كاألصؿ في (إذا) الجزـ بذلؾ" [األصكؿ.]ّْٔ :

(ّ) المرج( السابؽ.ُِٕ/ْ :

(ْ) ينظػػػػر ،الكشػػػػاؼ .ٕٕ ،ٕٔ/ْ :يقػػػػكؿ الزمخشػػػػرم" :كاف كػػػػانكا يصػػػػمحكف لتػػػػدبير الخرئػػػػؽ

كالتصػػرؼ فػػي قسػػمة الرحمػػة ،ككانػػت عنػػد ـ الحكمػػة التػػي يميػػزكف بهػػا بػػيف مػػف ػػك حقيػػؽ
ً
ىس ً
ػباب فميصػػعدكا فػي المعػارج كالطػرؽ التػػي
النبػكة دكف مػف ال تحػؽ لػػه ىف ٍم ىي ٍرتىقيػكا فػي ٍاأل ٍ
ببيتػاء ٌ
يتكصؿ بها إل العرش ،حتػ يسػتككا عميػه كيػدبركا أمػر العػالـ كممكػكت المٌػه ،كينزلػكا الػكح
إل مف يختاركف كيستصكبكف" .كجاء في [التحرير كالتنكير" :]ُُٗ/ِّ :إف كاف لهـ ا

ُْٔ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

إف زعمكا ذلؾ فميرتقكا"(ُ).
محمك هؿ عم المعن  ،أمٍ :
َ
َ َُ ُ ْ َ َُّٓ َ َ َ
َ َٰ ُ َ ُ
ٌ
ََ
ٓ ُ
ه ِّا ٓ أْ َد َٰ
ى ٌِِ ًُٓ ذلد َجا َءزً ةَ ّح ِ َِث ٌَِّ
ُزل غيي َِا ٱىهِتب ى
(ِ) (أو تلٔلٔا لٔ خجا أ ِ
ّ
َ َ َ َ َ َ َُ ّ َ ّ َ َ
ّ ُ ُ
َٰ
ج ٱللِ) [األنعاـ.]ُٕٓ :
ي
ّربِسً َوْدوى ورۡحثى ذٍَ أظيً مٍَِ نذب أَِب ِ
صدقٍتيـ فيما كنتـ تىًع يدكف مف أنفسكـ فقد جاءكـ
يقكؿ الزمخشرم" :كالمعن  :إف ى

ىب ِّي ىن هة مف ربكـ"(ِ) ،كتبعه في ذلؾ ابػف شػاـ(ّ) ،كأ ػاؼ" :كاف كػذبتـ فػر أحػد أكػذب
مػػنكـ فمػػف أظمػػـ ،كانمػػا جعمػػت ػػذى اييػػة مػػف حػػذؼ جممػػة الشػػرط فقػػط– ك ػػي مػػف

حذفها كحذؼ جممة الجكاب– ألنه قد ذكر في المفظ جممة قائمة مقاـ الجكاب ،كذلؾ

تج ٌكنزا"(ْ).
يسم جك نابا ى
َ
ػدير مػػف مسػػافة أقػػرب ،يقػػكؿ" :كقكلػػه (ذ ٍَممَ
كأكرد فيهػػا السػػميف الحمبػػي تقػ نا
َ
أظيَ ُ
َّ
أظمـ منكـ"(ٓ).
أحد
فر
ـ
ت
ب
كذ
فبف
ى:
تقدير
َّر
د
ق
م
شرط
اب
ك
ج
)...
ً
ى
ٍ ٍي
ي
ى ي
َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َٰ ّ ّ َ َ َ َُ
سَ ٱلل رخيًٓ) [األنفاؿ]ُٕ:
(ّ) (فيً تلخئًْ ول ِ

إف افتخرتـ بقتمهـ فػأنتـ
يقكؿ الزمخشرم" :كالفاء جكاب شرط محذكؼ ،تقديرىٍ :
َ َ َٰ ّ ّ َ َ َ
لل ر َخي ًُٓ) [األنفاؿ ]ُٕ :ألنه ك الذم أنزؿ المرئكة كألق
سَ ٱ
لـ تقتمك ـ (ول ِ

ا ممػػؾ السػػماكات كمػػا بينهمػػا فكػػاف له ػـ شػػيء مػػف ذلػػؾ فميصػػعدكا إف اسػػتطاعكا فػػي أسػػباب
السماكات ليخبركا حقائؽ األشياء فيتكممكا عف عمـ في كنػه اإللػه كصػفاته كفػي إمكػاف البعػث

كعدمػه كفػػي صػػدؽ الرسػكؿ صػػم اهلل عميػػه كسػمـ أك

ػػدى كليفتحػكا خػزائف الرحمػػة فيفي ػكا

منها عم مف يعجبهـ كيحرمكا مف ال يرمقكنه بعيف استحساف".

(ُ) التبياف في إعراب القرآف.َُٕٗ/ِ :

(ِ) الكشاؼ ،ٕٕ/ِ :كينظر ،الدر المصكف.ُِّ/ٓ :
(ّ) ينظر ،مغني المبيب.ّٖٗ/ِ :
(ْ) المرج( السابؽ.ّٖٗ/ِ :
(ٓ) الدر المصكف.ُِّ/ٓ :

ُٓٔ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

كقكل قمكبكـ.)ُ("...
الرعب في قمكبهـ ،كشاء النصر كالظفر َّ

بأف "الجكاب المنفي بػ(لـ) ال تػدخؿ عميػه الفػاء"(ِ)،
كاعترض ابف شاـ محتجا َّ

ػذكؼ أداتيػه كفعمػػه ،كلػػذا
ػي عمػ َّ
ػض محػ ه
ػب شػ ٌّ
ك ػػذا االعتػراض مبنػ ٌّ
ػرطي محػ ه
أف التركيػ ى
أكردى ابف شاـ تحت عنكاف (حذؼ جممة الشرط)(ّ).
كظػػػػا ر مػػػػف معالجػػػػة المفسػػػػريف ألم ػػػػاؿ ػػػػذى اييػػػػات أنهػػػػـ– كفػػػػي صػػػػدر ـ

الزمخشػػرم -يحممكنهػػا عم ػ معن ػ الشػػرط ال عم ػ قصػػد التقػػدير النحػػكل الخػػالص،
َّ
كلعػؿ ذلػؾ ممػا يقػارب قاعػدة
ك ذا ما عناى الباحث بمفهكـ (التركيب شبه الشرطي).

النحكييف األصكليَّةَّ ،أنهـ "يغتفركف في المقىد ىَّرات ما ال يغتفركف في الممفكظات"(ْ).
َ َّ ُ ْ
ُ ٓ َ ََٓ َ ُّ ُ
لل ْ َٔ ٱل َٔ ِ ُّل) [الشكرل.]ٗ :
(ْ) (أ ِم ٱَتذوا ٌَِ دوُِِّۦ أو ِِلاء ه فٱ

يقكؿ الزمخشػرم" :فالفػاء فػي قكلػه (فػاهلل ػك الػكلي) جػكاب شػرط مقػدَّر ،كأنػه

ػي
ػكلي الحػ ٌ
ػؽ كال كلػ ٌ
قيػػؿ بعػػد إنكػػار كػػؿ كلػػي سػكاى :إف أرادكا كليػػا بحػػؽ ،فػػاهلل ػػك الػ ٌ
سكاى"(ٓ) ،كتبعه في ذلؾ ابف شاـ(ٔ).
َ َ
َ
(ٓ) (ٱ ّ
ُ
ىػ َل َٰ ُق َم ّرحَ َ َ ُ َ ُ
َٰ
ۡسيح بِإِخسَ) [البقرة]ِِٗ :
ِ
ان فإِمصاك ةٍِػرو ٍ أو ت ِ
و
شػرط مقػدَّر ،تقػديرى :فػبف
الفاء– كما كرد فػي الػدر المصػكف– مقترنػة بػػ"جكاب

أكقى ى( الطمقتيف كرد الزكجة فبمساؾ"(ٕ) .كارتفاع (إمسا هؾ) عم تقدير :فعميكـ إمسا هؾ

(ُ) الكشاؼ ،ُٕٗ/ِ :كينظر ،الدر المصكف.ٖٓٔ/ٓ :
(ِ) مغني المبيب.ّٖٗ/ِ :

(ّ) ينظر ،المرج( السابؽ.ّٖٖ/ِ :

(ْ) حاشية الصباف عم شرح األشمكني (المتف).ُّْ/ِ :
(ٓ) الكشاؼ.ُِٔ/ِ :

(ٔ) ينظر ،مغني المبيب.ّٖٖ/ِ :
(ٕ) الدر المصكف.ْْٓ/ِ :

ُٔٔ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

أك فبمسا هؾ أم يؿ ،أك الكاجب إمسا هؾ ،أك فميكف إمسا هؾ بمعركؼ(ُ).
ْ
َ َ
َ
ج[ )٣قريش.]ّ :
(( )6في َيػ ُت ُدوا َر ّب هَٰذا ٱۡلَي ِ

يعمؿ الزمخشرم دخكؿ (الفاء) "لً ىما في الكرـ مف معنػ الشػرط ...عمػ معنػ :
أف ًن ىعػ ىـ المٌػػه عمػػيهـ ال تحصػ  ،فػػبف لػػـ يعبػدكى لسػػائر نعمػػه ،فميعبػػدكى لهػػذى الكاحػػدة
ٌ
(ّ)
(ِ)
التػػػي ػػػي نعمػػػة ظػػػا رة"  ،كتبعػػػه فػػػي ذلػػػؾ السػػػميف الحمبػػػي  ،كالخ ػػػرم فػػػي
حاشيته(ْ).

ََ َ ّ
َ ُ ُّ
ع ٱِلَت ِ َ
يً[ )٢الماعكف]ِ :
(( )7فذَٰل ِم ٱَّلِي يد

إف لػػـ
ػت الػػذم يكػػذب بػػالجزاء ىمػػف ػػك؟ ٍ
يقػػكؿ الزمخش ػرم" :كالمعن ػ  :ػػؿ عرفػ ى
ِّ
ٍعػػا عنيفنػػا
تعرٍفػػه (فػػذلؾ الػػذم) يي ىكػػذب بػػالجزاء ،ػػك الػػذم ىيػ يػدعه اليتػػيـ ،أم :يدفعػػه دف ن
قبيحػػا بزجػ وػر كخشػػكنة"(ٓ) ،كسػػمؾ أبػػك البقػػاء ػػذا المسػػمؾ:
بجفػػكة كأذل ،كيػ ٌ
ػردى ردا ن

ػت عممػػه"(ٔ) ،كىن َّبػػه
"(فػػذلؾ) :الفػػاء ج ػكاب شػػرط يمقىػػدَّر تقػػديرى :إف تأممتىػػه ،أك ٍ
إف طمبػ ى
عمػ ػػذا التأكيػػؿ السػػميف الحمبػػي(ٕ) ،كتبعػػه فػػي ذلػػؾ ابػػف شػػاـ(ٖ) ،كالتقػػدير عم ػ

نص الزمخشرم كأبك البقاء في تأكيمهما.
المعن كما َّ
ّ
ّ
َ
ّ
ّ
ٓ
َ
ُ َ
َ ُ
َ ُ َ
(( )8فَ َٔيْ ٌو ى ِي ٍُ َصي َ
ِيمَ ْمً يُم َرا ُءون٦
ِيَ ًْ غَ َصاح ِ ًِٓ َشأْن ٥ٱَّل
ِي ٤ٱَّل
ََ َُ َ َ ُ َ
اغٔن[ )٧الماعكف.]ٕ-ْ :
ويٍِػٔن ٱلٍ
(ُ) ينظر ،المرج( السابؽ.ْْٓ/ِ :
(ِ) الكشاؼ.َٖٔ/ْ :

(ّ) ينظر ،الدر المصكف.ُُِ ،ُُُ/ُُ :
(ْ) ينظر ،حاشية الخ رم.ّْْ/ُ :
(ٓ) الكشاؼ.َٖٗ/ْ :

(ٔ) المرج( السابؽ.َُّٔ/ِ :

(ٕ) ينظر ،الدر المصكف.َُِ/ُُ :
(ٖ) ينظر ،مغني المبيب.ّٖٗ/ِ :

ُٕٔ
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أف "مكقػػ( (الفػػاء) صػػريح فػػي اتصػػاؿ مػػا بعػػد ا بمػػا
يقػػرر الطػػا ر بػػف عاشػػكر َّ

قبمهػػا مػػف الكػػرـ عم ػ معن ػ التفريػػ( كالترتيػػب كالتس ػ هبب"(ُ) ،كعميػػه فمعن ػ الشػػرط
ينبه الزمخشرم عم ذلؾ بطريؽ (الفاء) ،يقكؿ" :كأنه قاؿ :فبذا كاف األمر
يمقىدَّر ،إذ ِّ

كػذلؾ ،فكيػػؿ لممصػميف الػػذيف يسػهكف عػػف الصػػرة قمػة مبػػاالة بهػا ،حتػ تفػػكتهـ أك
يخرج كقتها ،أك ال يصمكنها كما صر ا رسكؿ المٌه–  –كالسمؼ"(ِ).
َ َ
ََ َ ُّ ُ َ َُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ
يػٔن ََصفا َوه ُِصا) [الفرقاف.]ُٗ :
(( )9ذلد نذةٔكً ةٍِا تلٔلٔن ذٍا تصخ ِػ

يقػػكؿ الطػػا ر بػػف عاشػػكر" :كفػػي الكػػرـ حػػذؼ فعػػؿ قػػكؿ يػػدؿ عميػػه المقػػاـ.

كالتقدير :إف قمتـ ؤالء آلهتنا فقد كذبككـ ،كقد جػاء التصػريح بمػا يػدؿ عمػ القػكؿ

المحذكؼ في قكؿ عباس بف األحنؼ [مف البسيط]:

اد ًب ىنا ي َّـ القيفك يؿ فىقىػد ًجئنا يخراسا ىنا
اساف أىقص ما يير ي
قالكا يخر ي
ّ
َ
أم :إف قمتـ ذلؾ فقد جئنا خراساف"(ْ) .كنظيػر ذلػؾ قكلػه تعػال َ ( :وكَمال ٱَّل َ
ِيمَ
َ
ُ
أُوحُٔا ْ ٱىػي ًَ َوٱۡل َ
يم َٰ ََ ىَ َلد َۡلث ُخً ِف ن َِتَٰب ٱ ّللِ إ َ ََٰل ئَ ِم ٱۡلَػ َ َ َ ُ
د َولَٰه ِِّسً
د فهَٰذا ئَم ٱۡلَػ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ َ
ُ ُ َ َ َ َ
ُ
مد) فػاء الفصػيحة
نِخً ه تػي ٍُٔن[ )٥٦الػركـ ]ٓٔ :فػػ(الفاء) "فػي (فهَٰمذا يَمٔم ٱۡلَػ ِ
(ّ)

أفصػػحت عػػف شػػرط يمقى ػ َّدر ،كتفيػػد معن ػ المفاجػػأة ...أم :إذا كػػاف كػػذلؾ فهػػذا يػػكـ
البعث ...ك ذا تكبيخ لهـ كتهديد كتعجيؿ إلساءتهـ بما يترقبهـ مف العذاب"(ٓ).
ّ
(َُ( )22إو كَ َال إة َر َٰ ِهۧ ًُ فَإ ّن ٱ ّ َ
لشٍ ِس ٌ ََِ ٱل ٍَّشق فَأ ِ َ َ َ
مرب)
لل يَأ ِت ة ِٱ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ت ةِٓا ٌَِ ٱلٍغ ِ
[البقرة.]ِٖٓ :

(ُ) التحرير كالتنكير ،ْٕٗ/َّ :كينظر ،الدر المصكف.ُِِ/ُُ :
(ِ) الكشاؼ.َٖٗ/ْ :

(ّ) ديكاف العباس بف األحنؼ.ِٕٗ :

(ْ) التحرير كالتنكير ،ْٕٗ/َّ :كينظر ،الدر المصكف.ُِِ/ُُ :
(ٓ) المرج( السابؽ.ِٖ ،ُٖ/ُِ :

ُٖٔ
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(فبف) يدؿ عم جممة محذكفة قبمها ،إذ
أف مجيء "(الفاء) في َّ
يقرر أبك حياف َّ

إف المٌػه يػأتي
ككػأف التركيػب قػاؿ إبػ ار يـَّ :
َّ
لك كانت ي المحكية فقط لـ تػدخؿ الفػاء

ػت بػذلؾ،
إف زعمت ذلؾ أك َّ
بالشمس ،كتقدير الجممة -كالمٌه أعمـ -قاؿ إب ار يـٍ :
مك ى
ػبف المٌػػه يػػأتي بالشػػمس مػػف المشػػرؽ"(ُ) ،كالػ م ػػؿ ذلػػؾ ذ ػػب أبػػك البقػػاء ،يقػػكؿ:
فػ َّ
ػػت اإلحيػػػاء
َّع ٍيػ ى
"دخمػػػت (الفػػػاء) إيػػػذانا بتعمهػػػؽ ػػػذا الكػػػرـ بمػػػا قبمػػػه .كالمعنػػػ  :إذا اد ى
أف اهلل يػأتي بالشػمس ،ػذا ػك المعنػ "(ِ) .كظػا ر كػرـ
كاإلماتة كلـ تفهـ فالحجة َّ
أف بدء جممة القكؿ بػ(الفاء) يعني ت ميف الجممة معن الشرط عم كجه
أبي حياف َّ

االطٌراد.

ير مػا تكػكف بمعنػ (الـ السػببية)،
أف (فاء السببية) ك نا
ذا كيشير الر ي إل َّ
َ
َ
َ
َ ّ َ
ػببا لمػػا قبمػػه ،كقكلػػه تعػػال ( :كممال ف مٱَ ُرج ٌِِ َٓمما فإُِممم
"كذلػػؾ إذا كػػاف مػػا بعػػد ا سػ ن
َرجم ٌ
زيػدا َّ
ميً[ )٣٤الحجػر ،]ّْ :كتقػػكؿً :
فبنػػه فا ػ هؿ ،فهػػذى تػدخؿ عمػ مػا ػػك
ِ
أكػرٍـ ن
أف األيكلػ دخمػت عمػ مػا ػك الجػزاء فػي المعنػ  ،كذلػؾ َّأنػؾ
شرط في المعن  ،كما َّ

أكرمه فبنه فا هؿ"(ّ).
تقكؿ :زيد فا ؿ
فأكرمه ،كتعكس فتقكؿٍ :
ٍ
َ
َ َ ّ َ
كيمحؽ بهذا الباب قكله تعال َ ( :وٱص ِب ِ ُ
لس ًِ َر ّبِمم فإُِمم ةِأخ ُيج ِ َِماه) [الطػكر:
ُ َ ّ
ُ ُ َ َ ّ َ
َ َ َ ّ َ
َ ّ َ َ
ْٖ] ،ك(كد جػي ًُ إُِ ُّۥ ِلَد ُزُم ٱَّلِي َحلٔلمٔنه فمإِج ًُٓ ه يُسمذِةُُٔم) [األنعػاـ]ّّ :
كجك ىز فيها الطا ر بف عاشكر التعميؿ أك ككنها (فاء الفصيحة(ْ)) ،يقكؿ" :ك(الفاء)
َّ
َ
َ ُّ
الم ىعمٌػؿ محػذكؼ َّ
دؿ عميػه قكلػه( :كمد
في قكلػه( :فمإِجًٓ) يجػكز أف تكػكف لمتعميػؿ ،ك ي

(ُ) البحر المحيط.ََّ/ِ :

(ِ) التبياف في إعراب القرآف.َِٕ/ُ :
(ّ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجبُْٓ/ٕ :

َّر لمػػا بعػػد ا .ينظػػر ،أسػرار النحػػك:
(ْ) تسػ َّػم (الفػػاء) بػػػ(الفصيحة) إذا كػػاف مػػا قبمهػػا شػػرطنا يمقىػػدنا
ِٖٖ.ِٖٗ ،
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َجػيَم ُ
مً) ،أم :فػػر تحػػزف فػػبنهـ ال يكػػذبكنؾ ،أم :ألنهػػـ ال يكػ ِّػذبكنؾ .كيجػػكز :ككنهػػا

فبف كاف يحزنؾ ذلؾ ألجؿ التكذيب فبنهـ ال يكذبكنؾ"(ُ).
لمفصيحة ،كالتقديرٍ :
ػي عم ػ قمػػب
ػكدا ،ألنػػه مبنػ ٌّ
كقػػد يكػػكف العكػػس الػػذم لفػػت إليػػه الر ػػي مقصػ ن
قياسػا عمػ
التركيب بجعؿ شبه الجكاب ن
سببا ال مسب نَّبا ،مبالغػ نة فػي التككيػد كالتحقهػؽ ن
ما مر في بعض الشرط المحض أك ما ترجَّح فيه الشرط(ِ).

(ُ) التحرير كالتنكير.ّٕ/ٔ :

(ك ىمػا ًب يكػـ ِّمػف
(ِ) أشار الدكتكر فخر الػديف قبػاكة إلػ ػذا المعنػ فػي تعميقػه عمػ قكلػه تعػال  :ى
المفصؿ في تفسير القرآف الكريـ.ٗٗٓ :
ًن ٍعمة فى ًم ىف ٱلمَّ ًهۖ) [النحؿ .]ّٓ:ينظر،
َّ

َُٕ
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ادلغهة اخلامس

(إرن) اجلانثح دلؼىن انششط.

يقػػػرر سػػػيبكيه أف (إذف) جػػػكاب كجػػػزاء(ُ)" ،كالمػػػراد بككنهػػػا لمجػػػزاء أف يكػػػكف

م مكف الكرـ الذل ي فيه جزاء لم مكف كرـ آخر"(ِ) ،ك ي– كمػا يػذ ب أغمػب

النحاة– جكاب في كؿ مك ( ،كدالة عم الجزاء (أل :م منة معنػ الشػرط(ّ)) فػي

ػػ"أف مػػا بعػػد ا متسػ ٌػبب عمػػا
أغمػػب المكا ػػ((ْ) ،فاجتربهػػا لمعن ػ الشػػرط يتحقػػؽ بػ َّ
قبمها"(ٓ) ،كتأتي مت من نة إياى عم ر ة أكجه:
األول :انذاخهح ػهى ادلضاسع ،وهً ضشتان:

(أ) (إذف) الناصػػػبة لمم ػػػارع بشػػػركطها المعركفػػػة( :تصػػػدير ا ،كاتصػػػالهما(ٔ)،
كداللة االستقباؿ)(ٕ) ،فيجكز "أف يقكؿ القائؿ (أنا آتيؾ) ،فتقكؿ في جكابه:

(ُ) ينظر الكتابِّْ/ْ :
(ِ) شرح التصريح.ِّْ/ِ :

(ّ) ينظر ،شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ّٗ/ٓ :

(ْ) ينظر ،المرجػ( السػابؽ ،ّٗ/ٓ :كالجنػ الػداني ،كمغنػي المبيػب ،ّٕ :كحاشػية الصػباف عمػ
شرح األشمكني.ُّٕٔ/ّ :

(ٓ) الجن الداني.ّْٔ :

(ٔ) م( شرط اتصالهما (إذف كالم ارع) يغتفر الفصػؿ بالقسػـ ،كأجػاز ابػف بابشػاذ الفصػؿ بالنػداء
كالػػػدعاء ،كابػػػف عصػػػفكر الفصػػػؿ بػػػالظرؼ ،كأجػػػاز الكسػػػائي ك شػػػاـ الفصػػػؿ بمعمػػػكؿ الفعػػػؿ،
كاالختيار حينئػ وذ عنػد الكسػائي النصػب كعنػد شػاـ الرفػ( .ينظػر ،حاشػية الصػباف عمػ شػرح
األشمكني (المتف).ُّٔٓ ،ُّْٔ/ّ :

(ٕ) ينظر ،مغني المبيب ،َْ :كالجن الداني ،ّْٔ :كشرح المفصؿ ،ُِٕ/ٓ :كحاشػية الصػباف
عم شرح األشمكني.ُّْٔ ،ُّّٔ/ّ :

ُُٕ
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اء لفعػػؿ اإلتيػػاف"(ُ)،
أكرمػػؾ) ج ػكاب لقكلػػه ،كج ػز ه
أكرمػػؾ) .فقكلػػؾ( :إ نذا ى
(إ نذا ى
طا (لمكػػرـ)(ِ) ،كلػػـ ىيػ ًػرد ػػذا ال ػػرب فػػي الق ػرآف
ػت (آتيػػؾ) شػػر ن
فبػػذلؾ جعمػ ى

الكريـ(ّ).

(ب) (إذف) الداخمة عم الم ارع المرفكع بشرط داللة االستقباؿ كالسببية.

المتمكة بالم ارع المرفكع في القرآف الكريـ مسبكق نة بالفػاء أك
كردت (إذف)
َّ

الكاك ،كمف شكا د ا قكله تعالي:
َ
َ
ْ
يب ٌ ََِ ال ْ ٍُيْم فَإ ًوا َه يُؤحُٔن انلّ َ
اس ُلِ ً
ُ( .أَ ْم ل َ ُٓ ًْ َُ ِص ٌ
ۡيا) [النساء]ّٓ :
ِ
ِ
َ
ً
َ
ُُْ َ ّ َ َ ً
اب لجػزاء
يذ ب الفىَّراء إل َّ
أف قكله تعػال (فمإِوا ه يؤحمٔن انلماس ُلِمۡيا)" :جػك ه

ػئف كػػاف لهػػـ أك كلػػك كػػاف لهػػـ نص ػيب ال يؤتػػكف النػػاس إذف
م ػػمر ،كأنػػؾ قمػػت :كلػ ٍ
نقيرا"(ْ).
ن
ً ّ َُُّ َ ّ َ ً
ُ ّ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ ََ ُْ ّ َ َْ ْ َ َْ ْ
ت أوِ اىلخ ِو ِإَووا ه تٍخػٔن إِه كي ِيا)
ِ( .كو ىَ يِفػسً اىفِرار إِن فررحً ٌَِ الٍٔ ِ

[األحزاب]ُٔ :
ً ّ َُُّ َ ّ َ ً
اب
يذ ب الطا ر بف عاشكر إل َّ
أف قكلػه تعػال (ِإَووا ه تٍخػٔن إِه كي ِيا) جػك ه
أف الفػرىار نفػ( الػذم فى َّػر فػي
إف يخِّي ىػؿ إلػيكـ َّ
"عف كػرـ يمقىػدَّر دؿ عميػه المػذككر ،أمٍ :

ىجػػؿ الحيػػاة ك ػػك متػػاع قميػػؿ ،أم:
كقػػت مػػا فمػػا ػػك إال نفػػ( ز يػ هػد ،ألنػػه تػػأخير فػػي أ ى
ػبف (إًذف) قػػد يكػػكف جكاب ػان لمحػػذكؼ ىد َّؿ عميػػه الكػػرـ
إعطػػاء الحيػػاة مػػدة منتهيػػة ،فػ َّ
المذككر ،كقكؿ العنبرم [مف البسيط]:
ت ًم ٍف ىم ً
ش ٍي ىبا ىنا
ستىًب ٍح إً ًبمًي ىب ينػك المَّ ًقي ى
ط ًة ًم ٍف يذ ٍ ًؿ ًب ٍف ى
لى ٍك يك ٍن ي
از وف لى ٍـ تى ٍ
(ُ) شرح المفصؿ.ُِٕ/ٓ :
(ِ) ينظر ،الجن الداني.ّْٔ :

(ّ) ينظر ،دراسات ألسمكب القرآف الكريـ.ُّٔ/ُ :
(ْ) معاني القرآف.ِّٕ/ُ :

ُِٕ
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ً
ظػ ًة إً ٍف يذك ليك وة ال ىنا
ش هف ًعنػٍ ىد ا ٍل ىح ًفي ى
شهر يخ ي
صػ ًرم ىم ٍع ى
اـ ًب ىن ٍ
إذان لىقىػ ى
ستبح إبمػي.
َّ
اء عف يمقىدَّر ىد َّؿ عميه :لـ تى ٍ
فبف قكله :إذف لقاـ بنصرم ،جك ه
اب كجز ه
فبف استباحكا إبمي إذف لقاـ بنصرم معشر"(ِ).
كالتقديرٍ :
(ُ)

أف الم ػػارع فػػي اييتػػػيف الكػػريمتيف قػػد كرد فػػي قػػراءة أخػػػرل
كجػػدير بالػػذكر َّ
ه
سػ ٍػػبؽ (إذف) بحػػػرؼ عطػػػؼ ىم ىن ىع ىهػػػا الخمػ ٌػػك لكجػػػه
بالنصػػػب(ّ) ،كالكجػػػه فػػػي ذلػػػؾ َّ
أف ى
الصػػدارة ،أك ىج ىعمى ىهػػا متصػػدرةن مػػف كجػ وػه دكف كجػػه بتعبيػػر الر ػػي(ْ) ،فيجػػكز نصػػب
عطفت جممة مستقمة عم جممة مستقمة ،فمػف حيػث
الم ارع كرفعه(ٓ)" ،كذلؾ أنؾ
ى
ككف (إذف) في أكؿ جممػة مسػتقمة ،ػك مصػدر ،فيجػكز انتصػاب الفعػؿ بعػدى ،كمػف
حيث ككف ما بعد العاطؼ مف تماـ مػا قبمػه بسػبب ربػط حػرؼ العطػؼ بعػض الكػرـ

بػػػػػبعض ػػػػػك متكسػػػػػط ،كارتفػػػػػاع الفعػػػػػؿ بعػػػػػد العػػػػػاطؼ أك ػػػػػر ،كلهػػػػػذا لػػػػػـ يي ٍقػ ىأٍ
ػػػػر:
ً
َ َُْ
(ٔ)
صدِّر في الظا ػر"(ٕ).
ت
م
غير
ألنه
،
ذ
الشا
في
إال
]
ٕٔ
اء:
ر
[اإلس
)
...
ا
ٔ
ر
ت
ي
ي
ه
ا
ِإَوو
(
ٌ
ى
ي ى
تمح ٍت لمجكاب كامتن( تقدير الشرط(ٖ)" ،بدليؿ أنه
فبذا ىدلَّ ٍت (إً ىذ ٍف) عم الحاؿ َّ

الع ٍن ىب ًرم كما كرد في [خزانة األدب.]ُْْ/ٕ :
(ُ) البيت لقيىرٍيط بف أيىن ٍيؼ ى
ص ًػرم) منهػا :البدليػة
ػاـ ًب ىن ٍ
(ِ) التحرير كالتنكير ،ُِّ/ُِ :مة تكجيهػات أخػرل فػي قكلػه ً(إذان لىقى ى
ً
ستىًب ٍح) [ينظر ،شرح المفصؿ ،]ُِٕ/ٓ :كالقكؿ بزيادة (إذف) [ينظػر ،عقػكد الزبرجػد
مف (لى ٍـ تى ٍ
في إعراب الحديث النبكم.]ّٕٗ/ِ :
(ّ) ينظر ،مختصر في شكاذ القرآف ،ّْ :كمعجـ القراءات.ِّٔ/ٕ -ٖٖ/ِ :
(ْ) ينظر ،شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ْْ/ٓ :
(ٓ) ينظر ،المرج( السابؽ.ْْ/ٓ :

(ٔ) ينظر ،مختصر في شكاذ القرآف ،َٖ :كمعجـ القراءات.َُُ/ٓ :
(ٕ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ْْ/ٓ :
(ٖ) ينظر ،مغني المبيب.َْ ،ّٕ/ُ :

ُّٕ
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يقاؿ( :أحبهؾ) ،فتقكؿ( :إذف أظ هنػؾ صػادقنا) ،إذ ال مجػازاة نػا

ػركرة"(ُ) ،كمػا يجػب

(ِ)
إمػػػػػا فػػػػػي المسػػػػػتقبؿ أك الما ػػػػػي...
الرفػػػػػ( "ألنػػػػػه حػػػػػا هؿ" " ،إذ الشػػػػػرط كالجػػػػػزاء َّ
ً
ْ ُ
ػدخؿ لمجػزاء فػػي الحػػاؿ"(ّ) ،لػػذا كانػػت قػراءة (ِإَووا ه يَي َترممٔا[ )...اإلسػراء]ٕٔ :
كال مػ ى

لتمح ها لرستقباؿ بنصب الم ارع.
أدخؿ في معن الشرطٌ ،
انثاوً :انذاخهح ػهى ادلاضً:

أف دخػػكؿ (إذف) عمػ الما ػػي يهيئهػػا
يشػػير بعػػض أ ػػؿ التفسػػير كالنحػػك إلػ َّ

بػ(إف) أك (لك)"(ْ) ،كمف ذلؾ قكله تعال :
حينئذ أف تككف "جك نابا لشرط مقدَّر مشركط ٍ
َ
ْ
ُْ ّ َّ ُ َ َْ َ ُ
ز ًْ ۙ كَ ْد َطيَيْ ُ
ِمَ ال ٍُ ْٓ َخمد َ
ج إ ًوا َو ٌَا خَُما ٌ َ
ِيَ) [األنعػاـ ،]ٓٔ :يقػكؿ
(كو ه خحتِع أْٔاء
ِ

"(إذف) :حػػرؼ جػكاب كجػزاء ال عمػػؿ لهػػا نػػا
متابعػػا الزمخشػػرم(ٓ):
السػػميف الحمبػػي
ٍ
ن
لعدـ و
ت) فهػي فػي قػكة
تد ٍي ي
ت كما ا ى
اءكـ ى م ٍم ي
فعؿ تعمؿ فيه ،كالمعن ( :إف اتَّىب ٍع ي
تأ كى
شرط كجزاء"(ٔ) .كتق هدـ الجكاب (أك ًشبه الجػكاب عمػ األصػح) عمػ "(إذف) فػي ػذى
ايية لر تماـ بالجكاب .كلذلؾ اال تماـ أ ِّيكد بػػ(قد) مػ( ككنػه مفرك ػان كلػيس بكاقػ(،
محقؽ لك تحقؽ الشرطي المقدَّر الذم دلَّت عميه (إذف)"(ٕ).
كقكعه
لعشارة إل أف
ه
ى

(ُ) المرج( السابؽ.ّٕ/ُ :
(ِ) المرج( السابؽ.َْ/ُ :

(ّ) ينظر ،شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ِْ/ٓ :
(ْ) التحرير كالتنكير.ُِٗ/ٔ :

ت إً نذا ،أم :إف اتبعػػت أ ػكاءكـ فأنػػا
(ٓ) جػػاء فػػي [الكشػػاؼ" :]ِٗ/ِ :قىػ ٍػد ى ػمى ٍم ي
الهدل في شيء ،يعني أنكـ كذلؾ".
(ٔ) الدر المصكف.ٔٓٔ/ْ :

(ٕ) التحرير كالتنكير.ُِٗ/ٔ :

ُْٕ

ػػاؿ كمػػا أنػػا مػػف
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ِّر معػػه حػػرؼ
كاذا كػػاف ػػذا الفعػػؿ الما ػػي المسػػبكؽ بػػػ(إذف) مقترنػان بػػالرـ ،قيػػد ى
الشػػػرط (لػػػك)(ُ) .كاف كػػػاف الفػ َّػػراء ييجيػػػز إ ػػػمار أحػػػد ر ػػػة( :لىػ ًػػئ ٍف) أك (يمػ و
ػػيف) أك

أف األغمب لدل النحاة المفسريف تقدير (لك) ،ألصالتها في أداء معنػ
(لك)(ِ) .عم َّ

الشرط م( الما ي(ّ) ككجكد (الرـ) في الجكاب .كمف ذلؾ ما كرد في قكله تعال :
ْ ُ ََْ ُ َ َ َ ّ َْ َ ْ َْ َ َْ َ َ َ َْ َ َُْ ً ّ
هَتَ ُذ َ
وك
ري غييِا دۡيه ِإَووا
ُِ( .إَون َكدوا ِلفخُِِٔم غ َِ اَّلِي أوخيِا إِِلم تلِ ف ِ
َ ً
َي ِيا) [اإلسراء]ّٕ :
ً
ِإَووا َه َّتَ ُذ َ
ً
ير كلكنت
م
خ
التخذكؾ
ـ
اد
ر
م
بعت
ت
ا
كلك
أم:
)،
وك
قاؿ الزمخشرم(" :
ى ن
ٌ

(ٓ)
(ْ)
كيقػكم ػذا التقػدير
لهـ كليا كخرجت مف كاليت "  ،كذ ب ذا المذ ب القرطبي ِّ ،
كؾ) الـ جكاب (لك) إذ كاف فعر ما يان م بتان"(ٔ).
َّ
أف (الرـ) "في قكله ى
(ال تَّ ىخ يذ ى
ّ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َٰ ً ّ َ َ َ ُ ُّ َ َٰ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ ُّ
َّل وٌا َكن ٌػّ ٌَِ إِل ٍّ إِوا َّلْب ُك إِل ٍّ ةٍِا َيمق وىػما
ٌِ( .ا اَتذ الل ٌَِ و ٍ
ُ َ
ُ ْ َ َ ّ َ
َب ْػ ُظ ُٓ ًْ َ َ َٰ
دان اللِ خ ٍّا يَ ِصفٔن) [المؤمنكف]ُٗ :
لَع َب ْػ ٍض شت

(ُ) ينظػػػر ،شػػػرح الر ػػػي عمػػػ كافيػػػة ابػػػف الحاجػػػب ،َْ/ٓ :كالتحريػػػر كالتنػػػكير،ُّٕ /ُْ :
كالمرج( السابؽ.ّٗ ،ِٗ /ُٖ :

(ِ) ينظر ،معػاني القػرآف ،ِْٕ/ُ :كفػي ذا يقػكؿ" :كاذا رأيػت فػ جػكاب (إ نذا) الػرـ فقػد أ ػمرت
لها (لئف) أك يمينا أك (لك)".

(ّ) ينظػػػػػػػػػػػر ،تك ػػػػػػػػػػػيح المقاصػػػػػػػػػػػد كالمسػػػػػػػػػػػالؾ ،ُِٕٗ/ّ :كمغنػػػػػػػػػػػي المبيػػػػػػػػػػػب،ِِْ/ُ :
كما بعد ا.

(ْ) الكشاؼَّ ،ِّٔ/ِ :
كؾ)
كعد أبك حياف األندلسي تقدير الزمخشرم "تفسير معنػ ال َّ
إف ى
(ال تَّ ىخػ يذ ى

مرجحػا تقػػدير القسػػـ .ينظػػر ،المرجػػ( السػػابؽ:
جػكاب لػػك محذكفػػة" [البحػػر المحػػيط،]ِٔ/ٔ :
ن
ٔ.ِٔ/

(ٓ) الجام( ألحكاـ القرآف.ََّ/َُ :
(ٔ) التحرير كالتنكير.ُّٕ /ُْ :

ُٕٓ
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ب يكػ هؿ
اب لكرـ م مر ،أم :لك كانت ىم ىع يه آلهة (إًذان لَّػ ىذ ى ى
يقكؿ الفراء(" :إًذان) ىجك ه
كيفسػر
بخ ٍمقػه"(ُ) ،ككػذا تقػدير الزمخشػرم(ِ).
ِّ
ػؽ) يقػكؿ :العتػزؿ كػ هؿ إلػه ى
الػه ًب ىمػا ىخمى ى
ػد النفػي المػذككر فػي

بػأف الجػكاب المقػدَّر
الطا ر بف عاشػكر صػدؽ ػذا التأكيػؿ َّ
َ
َ َ
قكله تعال ( َو ٌَا َكن ٌَ َػ ُّ ٌ َِْ إ ِ ٍل)" ،كاذ قد كاف ذا ال ػد أمػ ارن مسػتحيؿ الكقػكع تعػيَّف

الم ىع ٌػد لم ػؿ ػذا الشػرط ػك
ٍ
أف ييقدَّر لػه شػرطه عمػ كجػه الفػرض كالتقػدير ،كالحػرؼ ي
(لك) االمتناعية ،فالتقدير :كلك كاف معه إله لذ ب كؿ إله بما خمؽ.
المقىػدَّر شػرط (لػك)،
كبقاء الرـ في صدر الكرـ الكاق( بعد (إذف) دليؿ عمػ أف ي
غالػب مكاقػ( (إذف) أف تكػكف جػكاب (لػك) ،فمػذلؾ
ألف
ألف (الرـ) تمزـ جكاب (لػك) ،ك َّ
ى
ؽ) اسػتدالؿ
ب يك هؿ إًلى وه ًب ىما ىخمى ى
جاز حذؼ الشرط نا لظهكر تقديرى ...فقكله( :إًذان لى ىذ ى ى
عم امتناع أف يككف م( اهلل آلهة"(ّ).
َُ
َ ً َْ َ ْ ُ َ
ْ َ
ََ ُْ َ َُْ ْ َْ
اب ال ٍُتْ ِػيمٔن(
اب َوه َت ُّػ ُّ ب ِ َي ٍِيِ ِم إِوا هرح
ّ) .وٌا نِج تخئ ٌَِ رتيِِّ ٌَِ نِخ ٍ
[العنكبكت]ْٖ :
جػػاء فػػي التحريػػر كالتنػػكير" :ك(إًذٍف) جػػكاب كجػػزاء لشػػرط مقػػدر بػػػ(لى ٍك) ،ألنػػه
كنػت تتمػك قبمػه
ػه) .كالتقػدير :لػك ى
(كال تى يخطه ي
(ك ىمػا يك ٍن ى
ػت تى ٍتميػك) ى
مفركض دؿ عميه قكلػه ى

كتاب ػان أك تخطػػه الرتػػاب المبطمػػكف .كمجػػيء ج ػكاب (إًذٍف) مقترن ػان بػػالرـ التػػي يغمػػب
أف المقدَّر شرط بػ(لى ٍك)"(ْ).
اقتراف جكاب (لى ٍك) بها دلي هؿ عم َّ

(ُ) معاني القرآفِّٔ/ِ :

(ِ) ينظر ،الكشاؼ.َِّ/ّ :
(ّ) التحرير كالتنكير.ّٗ ،ِٗ /ُٖ :

نبػػػػػػػه الزمخشػػػػػػػرم عمػػػػػػػ
(ْ) التحريػػػػػػػر كالتنػػػػػػػكير .ُٖٓ/َِ :كقػػػػػػػد َّ

ػػػػػػػذا التقػػػػػػػدير بػػػػػػػػ(لك)

[ينظر ،الكشاؼ ،]ِْٔ/ّ :ككذا أبك حياف األندلسي [ينظر ،البحر المحيط.]ُُٓ/ٕ :

ُٕٔ
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ادلغهة انسادس
ً
َ ْ
ُ َ َّ َ
انظشوف ادلشتثح مغ مجهتٍها تشتٍثا شِثه ششعً

ّ

يتفػػؽ النحػػػاة فػػػي قكاعػػد ـ األصػػػكلية عمػػػ أف "األصػػؿ فػػػي الجػػػزاء أف يكػػػكف

(ُ)
(إف) ،ألنها حرؼ"(ِ).
بالحرؼ"  ،كما أف أصؿ "أدكات الشرط ٍ

كعم

الشرط ،ال

أف األصؿ
َّ

المت منة

(إف) ،يم ى َّػمنة معنػ
فبف جمي( أسماء الشرط الجازمة محمكلة عم
ٍ
ذا ٌ
بػػ(إف) ًم ٍػف سػكا ا .كرغػـ
ألصػؽ
الجػزـ
أف الشرط أصي هؿ فيها ،إنما جعمها
َّ
ٍ
ى
ى
(إف) كما يح ًم ىؿ عميها االحتماؿ كالفػرض ،فقػد "تسػتعمؿ األسػماء
في داللة ٍ
أتيتيػؾ ،ككػؿ
(إف) في المقطكع بكجكدى ،نحك :متػ
لمعن
ٍ
ٍ
طمعػت الشػمس ٍ

ذلؾ عم خرؼ األصؿ"(ّ).

أف مػا
بػػ(إف) -ىك ىج ٍػدنا َّ
رحمػا
حيز األدكات الجازمة -ك ي القي ٍرب
امتزىنا مف ِّ
فبذا ٍ
ٍ
ن
ترتيبػػا أقػػرب إلػ الشػػرط ػػك الظػػركؼ أك مػػا يمكػػف حممػػه
يمكػػف ترتيػػب الجمػػؿ بعػػدى ن

أف تيٍب ىنػ "(ْ)،
ػب ٍ
عميها ىك ٍفقنا لمقاعدة األصكليَّة" :األسماء إذا قامػت مقػاـ الحػركؼ ىك ىج ى
تكػكف لزمػاف مػف
"أف
كآصميها في ذا البػاب (إذا) الشػرطية ،كاألصػؿ فػي اسػتعمالها ٍ
ى
أزمنػػة المسػػتقبؿ مخػػتص مػػف بينهػػا بكقػػكع حػ ىػد وث فيػػه مقطػػكوع بكقكعػػه فػػي اعتقػػاد

فػبف انكشػاؼ الحػاؿ
المتكمـ(ٓ) ،كرغـ تنافي القطػ( مػ( طبيعػة الشػرط االفت ار ػية(ٔ)َّ ،

(ُ) األصكؿ.َُْ :

(ِ) الكميات  ،َُٓ :كينظر ،شرح المفصؿ.ّٗ /ٓ :
(ّ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ُُْ/ْ :

(ْ) اإلنصاؼ في مسائؿ الخرؼ (المسألة ّٖ).ِْٔ/ُ :
(ٓ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ُِٖ/ْ :
(ٔ) ينظر ،المرج( السابؽ.ُِٖ/ْ :

ُٕٕ
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غ ت ػمينها
ك نا
ير في األمكر التي نقط( بكقكعها عم خرؼ ما نتكقعه ك الذم َّ
سػك ى
معن الشرط(ُ).
عػارض(ِ)" ،كلعػدـ عراقػة (إ ىذا)
(إ ىذا)– عم جهة األصؿ– ظرفية ،كالشػرط فيهػا
ه

في الشرطية كرسكخها فيها جاز– م( ككنها الشرط– أف يككف جزاؤ ا جممػة اسػمية
َ َ َ
َ
ْ ُ
ظ ُتٔا ًْ َحغفِ ُرون[ )٣٧الشكرل.]ّٕ :
بغير فاء ،كما في قكله تعال ِ( :إَووا ٌا غ ِ

كلعدـ عراقتها أي ن ا جػاز– كاف كػاف شػاذا– مجػيء االسػمية الخاليػة مػف الفعػؿ
بعد ا في قكله [مف الطكيؿ]:
(ّ) (ْ)
صـ أ ٍىب ىزل ىم ًائ يؿ الر ً
ب "
إ ىذا ى
أس أى ٍن ىك ي
الخ ٍ ي
(ٓ)
لمػػا ك ػػر دخكلػػه فيهػػا
ػارض عمػػ شػػرؼ الػػزكاؿ  ،كلكػػف َّ
الشػػرط فػػي (إذا) عػ ه
(إف)
"كخركجه عف أصمه مف الكقت المعيف جػاز اسػتعماله ،كاف لػـ يكػف فيػه معنػ
ٍ

(إف) ،كذلػػؾ
الشػػرطية ،كذلػػؾ فػػي األمػػكر القطعيػػة اسػػتعماؿ (إذا) المت ػػمنة لمعن ػ
ٍ
اء ،كقكلػه
بمجيء جممتيف بعدى عم طػراز الشػرط كالجػزاء ،كاف لػـ يككنػا شػرطنا كجػز ن
ِصمممم ٱ ّللِ َوٱى َفممممخ ُح[ )١النصػػػػر ،]ُ:إلػػػػ قكلػػػػه (فَ َصم ّ
تعػػػػال ( :إ ِ َوا َجمممما ٓ َء َُ ُ
مممتِح)

[النصر.)ٔ("]ّ :

(ُ) ينظر ،شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ُِٖ/ْ :
(ِ) ينظر ،المرج( السابؽ.ُِٗ /ْ :

(ّ) البيػػت منسػػكب لمػػرة بػػف عػػداء الفقعسػػي ،أك عمػػرك بػػف أسػػد الفقعسػػي ،ينظػػر معجػػـ ش ػكا د
العربية .ْْ :ك ذا عجز البيت ،كصػدرى[ :فى ىهػَّر أى ىعػ هدكًني لً ًم ٍمًػي تفاقىػ يدكا] ،كمػا كرد فػي [خزانػة
األدب ،]ِٗ/ّ :كأبػ ىػػزل مػػػف قػػػكلهـ :رجػػػ هؿ أبػ ىػػزل كامػػػرأة ىبػ ٍػػزىكاء ...كمعنػػػاى :الراصػػػد المخاتػػػؿ،
كاألى ٍن ىكب :المائؿ ،كمائؿ الرأس :مص ِّعر مف ً
الك ٍبر.
ي ى
(ْ) ينظر ،المرج( السابؽ.ُّْ/ْ :
(ٓ) ينظر ،المرج( السابؽ.ُِٗ /ْ :

(ٔ) ينظر ،شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.َُّ ،ُِٗ /ْ :
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كقد قي ً
ص ىد بهذا الترتيب "لزكـ م مكف الجممػة ال انيػة لم ػمكف الجممػة األكلػ
لزكـ الجزاء لمشرط .كلتحصيؿ ذا الغرض ،عمؿ في (إذا) جزاؤى م( ككنه بعد حػرؼ
َ
ال يعمؿ ما بعدى فيما قبمه ،كالفاء في (ف َص ّتِح)"(ُ) ،إذ ي زائدة لمعرض المذككر.
ككجه زيادتها أف (فاء السببية) ال تخمك مف معن التعقيب ،كفي ايية الكريمة

ال "يككف التسبيح عقب المجيء ،بؿ في كقت المجيء"(ِ).

ك ػػرة اسػػتعماؿ (إذا)– مػػ( أصػػالتها فػػي الظرفيػػة– متصػػدرة" جممتػػيف عمػ طػراز

الشرط كالجزاء"

(ّ)

يسكغ اعتبار ا (األصؿ النمكذج ) الػذم ينقػاس عميػه مػا كرد فػي

تراكيب العربية مشابها لمتركيب الشرطي م( تصدهر (الظرؼ) كجه الجممتيف.
كأكشا الظركؼ ً
رح نما بالشرط في ذا االستعماؿ ( يكمَّ ىما)(ْ)  ،ك"يطرد في (كممػا)
ي
مجيء (ما) الكافة لتكفَّه عف طمب م اؼ إليه مفرد ،كمف تقدير زمػاف م ػاؼ إلػ

الجمؿ"(ٓ) ،كلى ىحاؽ (ما) بها يقكل شبهها بأدكات الشػرط لمػا فيهػا "مػف معنػ العمػكـ
كاالستغراؽ الذم يككف في كممات الشرط"(ٔ) ،كاألك ر مجيء الفعػؿ بعػد ا ما نػيا(ٕ)،
ُّ َ ٓ َ َ َٓ َُ ّ َ ْ
كعم ذا كرد استعمالها في لغة الذكر الحكيـ ،كقكله تعػال ُ( :كٍا أطاء لًٓ ٌشمٔا
ُ ُ ُ ُ َ ّ َ َٰ ُ ُ ُ ً َ َ َ
ذِيِّ) [البقػرة ،]َِ :ك( ُُكّ ٍَا َُظ َ
ۡيْما) [النسػاء،]ٓٔ :
جج جئدًْ ةدىنًٓ جئدا د
ِ

(ُ) ينظر ،المرج( السابؽ.َُّ /ْ :
(ِ) ينظر ،المرج( السابؽ ،ُّّ /ْ :كعقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكم.ْٕٕ/ِ :
(ّ) ك تعبير الر ي كما ىمَّر.

(ْ) كذلػػؾ عنػػد ىمػ ٍػف يػػرجح اسػػميتها ال حرفيتهػػا ،ك ػػك المػػذ ب األقػػكل .ينظػػر ،مغنػػي المبيػػب/ُ :
َْٔ.ُْٔ ،
(ٓ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.َُْ/ْ :

(ٔ) ينظر ،شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.َُْ /ْ :
(ٕ) ينظر ،مغني المبيب.ّّٖ/ُ :
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َ ُّ َ َ ّ َ َ َ ٌ ّ َ
ّ ُّ َ َ ُ
خ ُروا ْ ٌِِ ُ
َ
ِ
ِإَون ُك ٍَا دغٔت ًُٓ تلِ َغ ِف َر
(
ك
]،
ّٗ
كد:
[
)
ّ
ش
ۦ
ّ
ٌ
ٔ
ك(وُكٍا مر غييِّ مل ٌَِ ك
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َ ُ ٓ ْ َ َ َٰ َ ُ ٓ َ َ
لًٓ جػئا أصتِػًٓ ِِف ءاواُ ِ ًِٓ) [نكح.]ٕ :

كبينمػػا) أبعػػد قمػػير مػػف ( يكمَّمػػا) فػػي قػػكة الداللػػة عمػػ
كيػػأت اسػػتعماؿ (بي ىنػػا،
ى
الشػػػرط(ُ) ،أك بمعنػػػ آخػػػر :مػػػا أدخػػػؿ اسػػػتعماالن فػػػي مسػػػتكيات (التركيػػػب شػػػبه
(بينمػا كبي ىنػا)
الشرطي) ،القتصار دخػكؿ ( يكمَّ ىمػا) عمػ الجممػة الفعميػة بخػرؼ
ى
سيأتي بيانه ،كاألصالة في التركيب الشرطي -عم ما ك مقرر -لألفعاؿ(ّ) كما مر
(ِ)

كمػا

ذكرى في غير مك ( مف البحث.

(ب ٍػي ىف) ،كانمػا زيػدت (مػا) ،ك(األلػؼ) المتكلػدة عػف
أصؿ
(بينماٍ ،
كبي ىنػا) الظػرؼ ى
ى
إشباع الفتحة لتعييف إ افتها إل الجمؿ(ْ)" ،كي افاف إل جممة مػف (فعػؿ كفاعػؿ)

ك(مبتػػدأ كخبػػر) ،كيحتاجػػاف إلػ ج ػكاب يػػتـ بػػه المعنػ "(ٓ) ،كيتػػرجح فيهمػػا– بػػذلؾ–
الداللة عم الزماف لػػ"غمبة إ ػافة األزمنػة إلػ الجمػؿ دكف األمكنػة كغير ػا"(ٔ) ،لػذا
ق

بعض أ ؿ المغة كالنحك بأنهما "ظرفاف مت مناف لمعنػ الشػرط فمػذلؾ اقت ػيا

جك نابا" (ٕ).

(ُ) ينظر ،شرح الر

عم كافية ابف الحاجب.َُْ/ْ :

(ِ) ينظر ،المرج( السابؽ.َُْ /ْ :

(ّ) ينظر ،شرح المفصؿ ،ُُُ/ٓ :كالمقت ب.ّٕ/ِ :

(ْ) ينظػػػر ،المرجػػػ( السػػػابؽ ،ُّٗ /ْ :كعقػػػكد الزبرجػػػد فػػػي إعػػػراب الحػػػديث النبػػػكل،َُٕ/ُ :
كلساف العرب( ،بيف).ِٓٔ ،ُٓٔ /ُ :

(ٓ) لساف العرب( ،بيف).ُٓٔ /ُ :

(ٔ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ُّٗ/ْ :

(ٕ) عقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكم.ْٕٕ /ِ :
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مػركم
كمجرندا منهمػا" ،ككر مػا
كقد كرد جكابهما مقركنا بػ(إ ىذا ،كاذٍ) لممفاجأة،
ٌّ
َّ
كنظما"(ُ) ،كما كرد جكابهما في كرـ العرب مقركنا بالفػاء(ِ) ،فهػي-
عف العرب ن نار
ن
عم ذلؾ -أحكا هؿ ر ة كما يأتي:

َّ ً
احلانح األوىل :اجلىاب رلشدا مه حشيف ادلفاجأج

(ّ)

وانفاء.

مسػتفاد
أف معن المفاجأة -رغػـ تجريػد الجػكاب-
يرل بعض أ ؿ المغة كالنحك َّ
ه
مف التركيب(ْ) ،كمف شكا دى قكؿ "ابػف رمػة فػي بػاب النسػيب مػف الحماسػة [مػف

الخفيؼ]:

ػػػػػػػػػػف ًبا ٍلبرى ًكػ ً
ػػػػػػػػػػث ًبا ٍلقىػػػػػػػػػػػا
بي ىن ىمػػػػػػػػػػػا نحػ ي ى
ىخطى ىر ٍت ىخ ٍط ىرةه عم ال ىق ٍم ًب ًمف ًذ ٍكػ
كم مه قكؿ األعش [مف الخفيؼ]:

ً
ً
ػػػػػػػيس تى ٍهػػػػػػػػكم ي ًكَّيػػػػػػػػا
ػػػػػػػراعان ىكا ٍلعػ ي
ًع سػ ى
(ٓ)
ػػػػػػر ً
ت يم ً ػػػػػ ٌيا
اؾ ىك ٍ نػػػػػا فىمػػػػػا اسػػػػػتى ى
ط ٍع ي

الجبػ
بينما المريء ه
ديني ذم ٌ
كالر ٌ

ػًة سػػػ َّكاى مصػػمح التَّ قػيػ ً
ؼ
ي
ي

(ُ) المرج( السابؽ.َِٕ/ُ :

(ِ) ينظر ،المرج( السابؽ.ْٕٖ/ِ :

ً
ً
ظػرفيف ،ينظػر فػي تفصػيؿ
حػرفيف أك
خرؼ فػي كػكف (إذٍ ،كاذا) فػي ػذا المك ػ(
(ّ) بيف النحاة
ه
ذلػػؾ[ :شػػرح الر ػػي عم ػ كافيػػة ابػػف الحاجػػب ،ُِْ ،ُُْ/ْ :كعقػػكد الزبرجػػد فػػي إع ػراب
و
حينئػذ كالفػاء ،كمػا يقػكؿ الر ػي.
الحديث النبكل ]ِِٕ/ُ :كاأل ٍىكلىػ القػكؿ بالحرفيَّػة ،ألنهمػا
كفي ذى الحالة يعامرف معاممة (الفاء) الزائدة مف حيث تعمؽ (بي ىنا كبينما) بالجكاب بعػد ما.
ينظػػر ،شػػرح الر ػ عمػ كافيػػة ابػػف الحاجػػب ،ُِْ/ّ :كعقػػكد الزبرجػػد فػػي إعػراب الحػػديث
النبكل.ْٕٖ/ُ :

(ْ) ينظػػر ،عقػػكد الزبرجػػد فػػي إع ػراب الحػػديث النبػػكل ،َِٕ/ُ :كشػػرح الر ػػي عم ػ كافيػػة ابػػف
الحاجب.ْٕٖ/ِ :

شديدا.
سير
(ٓ) البركث :مك ( ،كالعيس :اإلبؿ البيض ،تهكم :تسرع كتسير نا
ن
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ً (ُ)

ش ًي ًه لمدلًيؼ
اد ًم ٍف ىب ٍع ًد ىم ٍ
ىع ى

ردىي د ػرىي الم ػػػػػػػمَّػػػ يؿ حػػػػػػػتٌػ
ٌ
كم مه قكؿ أبي داكد [مف الخفيؼ]:
ئ( حتٍ و
ً
ش منه ا ٍن ًبعاقى ٍهِ"(ّ).
اعػػ يه ار
ؼ لـ ىي ٍخ ى
ي ى
بػينػمػػا المػػػريء آمػػ هف ر ى
كفي الحديث الشريؼ قكؿ النبي– " :–ب ٍي ىنما أىىنػا ىن ً
ػت َّ
ػكف
ػائ هـ ىأر ٍىي ي
ػاس يي ٍع ىر ي ى
الن ى
ى ى
ػص ،)ْ("...كعػػف أبػػي يرٍيػػرة قػػاؿ " :ىب ٍي ىنمػػا َّ
ػي– ً –فػػي ىم ٍجمًػ و
ػس
الن ًبػ ه
ىعمىػ َّ
ػي ىك ىعمىػ ٍػي ًه ٍـ قي يمػ ه
ى ى
ى
ىع ىارًب ٌّي.)ٓ("...
يي ىحد ي
اءىي أ ٍ
ِّث ا ٍلقى ٍكىـ ىج ى
ص ٍيب بف رباح [مف الكافر]:
كمما كرد في (بي ىنا) قكؿ ين ى
(ٔ)
كزناد راع
يم ىعمَّؽ ىك ٍف ى وة
فى ىب ٍي ىنا ىن ٍح يف ٍنرقي يبه أتىا ىنا
ى

(ُ) ه ً
(رند ٍي ىنة) ،تصن( عنػد ا الرمػاح ك ػك كصػؼ النتصػاب
الرىد ٍين ٌي :رماح منسكبة إل امرأة تسم ي
ً
ردىي د ػرىي :حكلػه
الجبة :السناف ،التَّ ٍ ًق ي
يـ ا ٍل يم ٍع ىك ِّج كتهذيبه مػف الرمػاح كغير ػاٌ ،
القامةٌ ،
يؼ :تى ٍقك ي
بعد الن ارة كالشباب إل ًكبر الشيخكخة ،الدليؼ :الشيخ المتقاربة خطاى ل عفه.
(ِ) راعه :أفزعه .كجاء في [تهذيب المغة" :]ُٖٗ/ُ :انبعؽ المطر ،إذا ساؿ بك ػرة .كقػاؿ الميػث:
تحتسبه".
حيث لـ
االنبعاؽ :أف ينبعؽ عميؾ الشيء مفاجأةن مف ي
ٍ
(ّ) لساف العرب( ،بيف).ُٓٔ/ُ :

ػركم فػػي [صػػحيح البخػػارم:
(ْ) عقػػكد الزبرجػػد فػػي إع ػراب الحػػديث النبػػكم .ّْٗ/ِ :كالحػػديث مػ ٌّ
(بينما).
ُ ]ُِ/بذكر (بي ىنا) مك (
ى
(ٓ) صحيح البخارم.ِّ/ُ :

(ٔ) ينظػػر ،لسػػاف العػػرب (بػػيف) ،ُٓٔ/ُ :كعقػػكد الزبرجػػد ،َِٕ/ُ :كركايػػة البيػػت فػػي [ديكانػػه:
َُْ]:

اع
ننظرى أتىا ىنا يم ىعمَّؽ ًش ٍككة
كزناد ر ً
ى
فى ىب ٍي ىنا ىن ٍح يف ي
ص يؿ طىر ً
الزٍن يد) ك ك :مك ً
ؼ ِّ
ناد جم( ( َّ
اع فػي ال ىك ِّ
ػكد الػذم يي ٍق ىػد يح
الػذر ً
الع ي
الج ٍع ىب ية ،ال ًز ه
الك ٍف ى ةي :ى
ىٍ
ػؼ ،ك ي
ى
ى
النار.
به ي
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"كتقػػػدير الكػػػرـ :بػ ٍػػي ىف أكقػ و
ػػه أتانػػػا ،أم :أتانػػػا بػػػيف أكقػػػات ىرق ىٍب ًت ىنػػػا
ػػات نحػػػف نرقبػ ي
إيَّاى"(ُ).
ت
يت ًبقى ىػد ًح لى ىػب وف فى ى
ش ًػرٍب ي
كفي الحديث الشريؼ قكؿ النبي–  " :–ىب ٍي ىنا أىىنا ىن ًائ هـ أ ًيت ي
م ىي ٍخ ير يج ًفي أى ٍظفى ً
ارم ،)ِ("...كقكله–  " :–ىب ٍي ىنا أىىنا ىن ًائ هـ ىأر ٍىيتيًني ًفػي
الر َّ
ىحتَّ إً ِّني أل ىىرل ِّ
ػرىةه تىتىك َّػأي إًلىػ ج ًان ًػب قىص وػر ،)ّ("...كقكلػه– " :–ب ٍي ىنػا أىىنػا ىن ً
ً
يػت
ػائ هـ أ ًيت ي
ى
ى
ٍ
ام ىأ ى
ا ٍل ىج َّنة فىػًب ىذا ٍ
ً
ًب ىخػ ىػزًائ ًف األ ٍىر ً
ػ( ًفػػي ىكفِّػػي ًسػ ىػك ىار ً
اف ًمػ ٍػف ىذ ىػ وػب ،)ْ("...كقكلػػه–  " :–ىب ٍي ىنػػا ىر يج ػ هؿ
ض فى يك ػ ى
و
ً
ض ً
و ً
اس ً
ؽ ىح ًديقى ىة فيىر وف.)ٓ( "...
س ىح ىابةٍ :
ص ٍكتنا في ى
سم ى( ى
ًبفى ىرة م ٍف ٍاأل ٍىر ً ى
ً
احلانح انثاوٍح :اجلىاب مقرتوا تأحذ حشيف ادلفاجأج (إر ،وإرا):

ك(بي ىن ىمػا) ،ككمتا مػا -إذف -لممفاجػأة"(ٔ)،
(ب ٍي ىنا) ٍ
قد "تق( (إذ) ك(إذا) في جكاب :ى
اخ فيكػػكف آكػػد فػػي معنػ
ليػػدال عمػ اقتػراف م ػػمكف الجػكاب بالشػػرط مفاجػػأة بػػر تػر و

المزكـ(ٕ).

(ُ) المرج( السابؽ( ،بيف).ُٓٔ/ُ :
(ِ) صحيح البخارم.ٗٔ/ْ :

(ّ) المرجػػػػػػ( السػػػػػػابؽ ،ُِْ/ْ :كينظػػػػػػر ،عقػػػػػػكد الزبرجػػػػػػد فػػػػػػي إعػػػػػػراب الحػػػػػػديث النبػػػػػػكل:
ِ.َِِ/

(ْ) المرجػػػػػػ( السػػػػػػابؽ ،ُِٔ/ٓ :كينظػػػػػػر ،عقػػػػػػكد الزبرجػػػػػػد فػػػػػػي إعػػػػػػراب الحػػػػػػديث النبػػػػػػكل:
ُ.ُّٔ/

(ٓ) عقػػكد الزبرجػػد فػػي إع ػراب الحػػديث النبػػكل ،ُُٗ/ِ :كينظػػر ،غريػػب الحػػديث .ُّٗ/ُ :كقػػد
ركم الحديث الشريؼ فػي [صػحيح مسػمـ ]ِِٖٖ/ْ :مقركنػا فيػه (شػبه الجػكاب) بالفػاء فػي

(سم().

(ٔ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ُّٖ/ْ :
(ٕ) ينظر ،المرج( السابؽ.ُُْ/ْ :
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(بينمػػػا) ك(إذا) فػػػي جػػػكاب
ػػػي بأغمبيػػػة "مجػػػيء (إذٍ) فػػػي جػػػكاب
ى
كح ىك ى
ػػػـ الر ٌ
(ب ٍي ىنػػػا) ...،كال يجػػػيء بعػػػد (إذ) المفاجػػػأة إال الفعػػػؿ الما ػػػي ،كبعػػػد (إذا) المفاجػػػأة
ى

إال االسمية"(ُ) ،كفي ذا الحكـ مراجعة -كما سيأتي ،-كيحسف أكال أف نػذكر بعػض
شكا د ذا الباب ،كمنه:

ػه
مػػا كرد فػػي الحػػديث الشػػريؼ " :ىب ٍي ىن ىمػػا يػ ىػك ىي ٍقػ ىأ
سػ ي
ػري ًمػ ى
ػكرةى ا ٍل ىبقىػ ىػرًة ىكفى ىر ي
ػف المٍَّيػ ًػؿ ي
سػ ى
ً
ً
س ىكن ٍت ،)ِ("...ك"عف أنػس قػاؿ :ىب ٍي ىنمػا َّ
ػي–
الن ًب ه
س ىك ى
ت فى ى
س فى ى
ىم ٍريبكطه ع ٍن ىدىي إً ٍذ ىجالىت ا ٍلفى ىر ي
ى
(ّ)
ً ً
ػي–  –ىي ٍم ًشػي إً ٍذ
ػاـ ىر يجػ هؿ فىقى ى
ػاؿ ، "...ك" ىب ٍي ىن ىمػا ال َّن ًب ه
 –ىي ٍخطي ي
ب ىي ٍػكىـ ا ٍل يج يم ىعػة إ ٍذ قى ى
(ْ)
ً
ػ( َّ
ػي–  –إً ٍذ
الن ًبػ ِّ
صػ ىػب يع يه " ، "...ىب ٍي ىن ىمػػا ىن ٍحػ ي
ىصػ ى
ص ػمِّي ىمػ ى
ػاب يه ىح ىجػ هػر فى ىع ىػ ىػر فىػ ىػدم ىي ٍت إً ٍ
ػف ين ى
أ ى
ً
ً
اما فىا ٍلتىفىتيكا إًلى ٍي ىها ...،)ٓ("...كغيرى ك ير.
أىق ىٍبمى ٍت ع ه
ير تى ٍحم يؿ طى ىع ن
(ب ٍي ىنا) قك يؿ الشاعرة [مف الطكيؿ]:
كجاء في ى
(ٔ)
ؼ
حف فيهـ سكق هة
سكس
نتنص ي
األمر أمرنا إًذا ىن ي
ٌ
ى
فى ىب ٍي ىنا ىن ي
الناس ىك ي
ً
كمما كرد في الحديث الشريؼ ..." :فىقى ى ً
ػيف
س ًفػي أى ٍ مًػي ًح ى
اؿ ىمالػ هؾ ىب ٍي ىنػا أىىنػا ىجػال ه
(ٕ)
ػاب يػأ ًٍت ً
ػ( َّ
متى ى( َّ
ػي–
يني " ، "...ىب ٍي ىنػا ىر يجػ هؿ ىك ًاق ه
الن ًب ِّ
سك يؿ يع ىم ىػر ٍب ًػف ا ٍل ىخطَّ ً ى
ػؼ ىم ى
الن ىه يار إً ىذا ىر ي
ى

(ُ) المرج( السابؽ.ُّٖ/ْ :

(ِ) عقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكلُُِ/ُ :ػ ُُّ ،كينظر ،صحيح البخارم.ِّْ/ٔ :
(ّ) صحيح البخارم.ُٓ/ِ :
(ْ) المرج( السابؽ.ّْ/ٖ :

(ٓ) عقػػػػػػكد الزبرجػػػػػػد فػػػػػػي إعػػػػػػراب الحػػػػػػديث النبػػػػػػكل ،ِِٕ/ُ :كينظػػػػػػر ،صػػػػػػحيح البخػػػػػػارم:
ِ.ُٔ/

(ٔ) ينظػػػػػر ،شػػػػػرح الر ػػػػػي عمػػػػػ كافيػػػػػة ابػػػػػف الحاجػػػػػب .ُّٖ/ْ :كالبيػػػػػت منسػػػػػكب لحرقػػػػػة
ػػدـ
بنػػػت النعمػػػاف أك نػػػد بنػػػت النعمػػػاف ،ينظػػػر معجػػػـ شػػػكا د العربيػػػة .َّْ :ىنتىىن َّ
ػػؼٍ :
صػ ي
نخػ ي
الناس.

(ٕ) صحيح البخارم" .ٗٔ/ْ :يقاؿ مت( النهار كال ح  :بمن غاية ارتفاعه ك ك ما قبؿ الزكاؿ".

ُْٖ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)
(ُ)
ً
ً ًً
ػف
س ًم ٍع ي
ص ٍػكتنا ًم ى
ت ى
صتٍ يه ، "...ك" ىب ٍي ىنا أىىنا أ ٍىمشي إً ٍذ ى
ً –ب ىع ىرفى ىة إً ٍذ ىكقى ى( ىع ٍف ىراحمىته فى ىكقى ى
السػػم ً
اء ،)ِ("...ك" ىب ٍي ىنػػا أىىنػػا ًع ٍنػ ىػد َّ
ش ػ ىكا إًلى ٍيػ ًػه ا ٍلفىاقى ػ ىة،)ّ("...
ػي–  –إً ٍذ أىتىػػاىي ىر يج ػ هؿ فى ى
الن ًبػ ِّ
َّ ى
ك"ب ٍي ىنا يك جالًس م( ىن ً
اف ً( ٍب ًف يج ىب ٍي ًر ٍب ًف يم ٍط ًعوـ إً ٍذ ىم َّر ًب ًه ٍـ أ يىبك ىع ٍب ًػد المَّ ًػه ىخػتى يف ىزٍي ًػد ٍب ًػف
ى
ى ى ه ىى
)
ْ
(
ػه( :-ب ٍي ىنػا ىن ٍح ي ً
س ً
ىزب و
ػكؿ
ػه ىع ٍن ي
يف" ، "...قى ٍكؿ يع ىم ىػر -ىر ً ػ ى المَّ ي
َّاف ىم ٍكلى ا ٍل يج ىه ًن ِّي ى
ى
ػف ع ٍن ىػد ىر ي
ً
اهلل–  –إً ٍذ طىمى ى() ،...كالمعن  :إنه في أكقات المشػي فاجػأني السػماع"(ٓ) ...كغيػر
ذا ك ير.
كبػ و
أف ىم ًجػػيء (إذ) فػػي ج ػكاب (بي ىنػػا) لػػيس بالقميػػؿ ،كانمػػا تبػػدك كجا ػػة حكػػـ
ػاد َّ
(بينمػػا) ،ك ػػك
الر ػػي بأغمبيػػة مجػػيء (إذا) فػػي ج ػكاب (بينػػا) حػػاؿ المقارنػػة بج ػكاب
ى

ظا ر كرمه.

كب ٍي ىن ىمػػا)،
كقػد اختمػػؼ النحػاة فػػي مػدل فصػػاحة كركد (إذ كاذا) فػي جػكاب (بي ىنػا ى

كب ٍي ىن ىمػا) أقػيس مػف ذكر مػا(ٔ)،
فرأل األصمعي كابف مالؾ أف تػرؾ (إذ كاذا) بعػد (بي ىنػا ى
"لك ػػرة مجػػيء جكابهمػػا بػػدكنهما"(ٕ) ،كمػػا أف معنػ المفاجػػأة مسػػتفاد مػػ( تركهمػػا(ٖ)،
ص ػت) عنقػػه ...:انكسػػرت -كالناقػػة براكبهػػا :رمػػت بػػه فكسػػرت
(كقى ى
(ُ) المرجػػ( السػػابؽ " .ِِ/ّ :ى
عنقه" [المعجـ الكسيط ،كقصي].
(ِ) عقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكل ،ِٕٓ/ُ :كينظر ،صحيح البخارم.ْ/ُ :
(ّ) صحيح البخارم.ِّٗ/ْ :

ػاف ًم ٍػف ًقىب ًػؿ
ػاؿ ا ٍل ىج ٍػك ى ًر ه
(ْ) المرج( السػابؽ".ْْٗ/ُ :قى ى
م ىكا ٍل ىخػتى يف ًبفىتٍ ىحتى ٍػي ًف ًع ٍن ىػد ا ٍل ىع ىػر ًب :يك هػؿ ىم ٍػف ىك ى
ػاأل ً
امػ ًػة ىزٍك يج ٍاب ىن ًتػ ًػه" [المصػػباح المنيػػر،
ا ٍل ىمػ ٍأ
ػاف ىك ىخػػتى يف َّ
ػر ًىة ىكػ ٍ
الر يجػ ًػؿ ًع ٍنػ ىػد ا ٍل ىع َّ
ىب ىك ٍاألى ًخ ىكا ٍل ىج ٍمػػ(ي أ ٍ
ىختىػ ه
ختف].

(ٓ) ينظر ،عقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكل ،ِِٕ/ُ :كالمرج( السابؽ.ْٕٕ/ِ :
(ٔ) ينظر ،عقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكل.ْْٗ/ُ :
(ٕ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ُّٗ/ْ :

(ٖ) ينظر ،عقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكل.)ْٕٕ/ِ( ،)ُِٕ/ُ( :
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كب ٍي ىن ىمػػا] ػػك الج ػكاب ،كمػػا فػػي (إذا) الزمانيػػة عمػػ
ك"الظػػا ر أف العامػػؿ [فػػي بي ىنػػا ى
أف القػكؿ
الصحيح ،فيمزـ تقديـ ما في صػمة الم ػاؼ إليػه عمػ الم ػاؼ"(ُ) .عمػ َّ

بحرفيػػة (إذ كاذا) دافػػ( قػػكم لعشػػكاليف ال ػػاني كال الػػث ،فػػالقكؿ بحرفيتهمػػا ينزلهمػػا
منزلة (الفاء) الزائدة في التككيد ،كجكاز إعماؿ ما بعد ا.

أف المك ػػػكر غيػػػر
ػػي عمػػػ الحجػػػة األ كلػػػي بػػػأف الك ػػػرة "ال تػػػدؿ عمػػػ َّ
ىك ىرَّد الر ػ ه
فصيح ،بؿ تدؿ عم أف األك ر أفصح ،أال ترل إل قكؿ أمير المؤمنيف عمي -ر ي
سػتى ًقيمي ىها ًفػي ىح ىي ًات ًػه ،إ ٍذ ىعقى ىػد ىا
اهلل عنه -ك ػك مػف الفصػاحة بحيػث ػك :ى
(ب ٍي ىنػا يػك ىي ٍ
ىخ ىر ىب ٍع ىد ىكفى ًات ًه)"(ِ) ،بؿ إف حجة الك رة ت بػت ػد مػا احػتا بػه األصػمعي ،فمػا كرد
ًي ى
(بي ىنا كبينما) ،مف الك رة بمكاف
في األحاديث الشريفة مف مجيء (إذ كاذا) في جكاب ٍ
عم ما مر ،كنظائر ذلؾ ي يؽ المقاـ عف ذكر ا.

كمػػػا ذ ػػػب الطيبػػػي إلػػػ أف مجػػػيء (إذ كاذا) فػػػي جػػػكاب (بي ىنػػػا كبي ىن ىمػػػا) ػػػك
األفصح(ّ) ،ككيػؼ ال– فػي رأيػه -كقػد كرد ذلػؾ مركيػا عػف عمػر– ر ػي اهلل عنػه–
كأبي ريرة ،ك ما أفصح مف الشاعر المستشهد بنظمه(ْ)؟
يف باستكاء االحتجػاج بمركيػات العػرب،
حت لك َّ
سمِّ ًم ى
نحي ىنا ذى المكازنة ن
جانبا يم ى
فميس ذكر (إ ٍذ كا ىذا) ا نا بمجاؼ لنظـ العربية كال قكاعد النحاة.
كقد تدخؿ (الفاء) زائدة عم (إ ىذا) في مكق( الجكاب ،لمزيد تأكيد كتحقيػؽ ،كمػا
س ٍبطي َّ
ػادل
كرد في الحديث الشريؼ " :ىب ٍي ىن ىما أىىنا أىطي ي
الش ىع ًر يي ىه ى
كؼ ًبا ٍل ىك ٍع ىب ًة فىًب ىذا ىر يج هؿ ى
آدـ ى

(ُ) المرج( السابؽ.ْٕٕ/ِ :
(ِ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ُّٗ/ْ :

(ّ) ينظر ،عقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكل.ْٕٕ/ِ :
(ْ) المرج( السابؽ.ْٕٕ/ِ :
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ىب ٍي ىف ىر يجمى ٍي ًف"(ُ) ،يقكؿ ابف مالػؾ" :ك(الفػاء) فػي قكلػه( :فػب ىذا رجػ هؿ آدـ) زائػدة كػاألكل
ْ
َ َ َ َ
مف قكله تعال ( :فتِذَٰل ِم في َيف َر ُخٔا) [يػكنس ،]ٖٓ :ككالفػاء التػ قبػؿ ( ػـ) فػي قػكؿ

ز ير [مف الطكيؿ]:

بت ه
أراني ،إ ىذا ما ه
بت عم

ً

ى نكل

ت ً
غاد ىيا "
ص ىب ٍح ي
ص ىب ٍح ي
ت أى ٍ
ف َّـ إ ىذا أى ٍ

(ِ) (ّ)

احلانح انثانثح :اجلىاب مقرتوا تا(انفاء):

(بي ىنا)– عم األك ر– مقترنا بػ(الفاء) .كاإلتياف بصريح
قد يرد جكاب (بي ىن ىما) أك ٍ
الفاء في الجكاب يدؿ عم ت ػمنهما معنػ الشػرط كمػا يػنص الطيبػي(ْ) فػي تعميقػه
اكد ىع ٍػف
عم الحديث الشريؼ :ى"ب ٍي ىنا ىر يج هؿ يي ٍ ًح يك يهـ فى ى
ط ىع ىنه ال ٌن ًب ٌي–  –ىك ىرىكاىي أ يىبػك ىد ى
يس ٍي ًد ٍب ًف يح ى ٍي ور"(ٓ).
أى
ؼ ًفػي
كم ؿ ذا ك ير الكركد في األحاديث النبكية الشريفة ،كمنه " :ىب ٍي ىنا أىىنا ىك ًاق ه
(ٔ)
ت ع ٍػف ي ًم ً
الص ِّ
شػتى َّد ىعمى ٍي ًػه
َّ
ينػي ىك ًش ىػمالًي ، "...ك" ىب ٍي ىنػا ىر يجػ هؿ ىي ٍم ًشػي فىا ٍ
ؼ ىي ٍكىـ ىب ٍد ور فى ىنظى ٍر ي ى ى
(ُ) ينظػر ،شػرح شػكا د التك ػػيح كالتصػحيح لمشػكرت الجػػام( الصػحيح ،ُِٔ :كعقػكد الزبرجػػد
فػي إعػراب الحػديث النبػػكل .ّٓ/ِ :كقػد ركم الحػديث فػػي [صػحيح البخػارم ]َِّ/ْ :بػػذكر
كممة (نائـ) قبؿ (أطكؼ)" :ب ٍي ىنما أىىنا ىن ً
ػكؼ(" ."...أدـ) أد نمػا كأدمػة :اشػتدت سػمرته فهػك
ػائ هـ أىطي ي
ى ى
آدـ" [المعجػػػـ الكسػػػيط ،أدـ] ،ك(سػػػبط الشػػػعر)" :المسترسػػػؿ غيػػػر الجعػػػد" [المعجػػػـ الكسػػػيط،
سبط].

(ِ) ديكانه .َُْ :كفيه (ك ِّأني) بدؿ (ف َّـ).

(ّ) المرج( السابؽ ،ِٔٓ :كنظر ،عقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكل.ّٓ/ِ :
(ْ) ينظر ،عقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكل.ْٕٖ/ِ :

يسيد بف يح ى ير رجؿ مف األنصار -ر ي
(ٓ) المرج( السابؽٌ ،ْٕٖ/ِ :
كنص الحديث...( :عف أ ى
يػه ًم ىػزاح ب ٍي ىنػا ي ٍ ً
ػاف ًف ً
ػه َّ
الن ًبػ ه – ً –فػ
اهلل عنه -قاؿ :ىب ٍي ىن ىما ي ىك يي ىحد ي
ػح يك يه ٍـ فىطى ىع ىن ي
ِّث ا ٍلقى ٍكىـ ىك ىك ى
ه ى ي
ً ً
ىص ًب ٍرًن [ .)...سنف البيهقي الكبرل]َُِ/ٕ :
ىخاص ىرًته ًب يعكود فىقىا ىؿ أ ٍ
(ٔ) صحيح البخارم.ُُِ/ْ :
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(ُ)
ً
ً ً
ً
شػ ًػر ً
ػه
ػش فى ىنػ ىػز ىؿ ًب ٍئػ نا
ا ٍل ىع ى
طػ ي
ػي المَّػ ي
ػر فى ى ى
ب م ٍن ىهػػا ، "...ك" ىب ٍي ىنػػا أىىنػػا أ ٍىمشػػي ىمػ ى
ػ( ىع ٍبػػد اهلل -ىر ػ ى
اؿ يك َّنا م ى( َّ
اءةى ىف ٍم ىيتىىزَّك ٍج ،)ِ( "...ك" ىب ٍي ىنا أىىنػا
استى ى
الن ًب ِّي–  –فىقى ى
ىع ٍن يه -فىقى ى
ط ى
اؿ ىم ًف ٍ
اع ا ٍل ىب ى
ى
الن ًب ِّي– ً –في ىخ ًر ًب ا ٍلم ًدي ىن ًة ىك ي ىك ىيتىىك َّكأي ىعمى ىع ًس و
أ ٍىم ًشي م ى( َّ
يب ىم ىع يه فى ىم َّر ًب ىنفى ور ًم ىف
ى
ى
)
ّ
(
ا ٍل ىي يه ً
كد ، "...ك" ىب ٍي ىنا أىىنا ًع ٍن ىد ا ٍل ىب ٍي ًت ىب ٍي ىف َّ
الن ًائًـ ىكا ٍل ىي ٍقظى ً
يػت
اف -ىكىذ ىك ىر ىب ٍي ىف َّ
الػر يجمى ٍي ًف -فىأ ًيت ي
(ْ)
ًبطىس وت ًم ٍف ىذ ى وب ممً ً
َّ
ػاـ إًلى ٍي ًػه
يمانػا ، "...ك" ىب ٍي ىنػا ي ىػك ىي ٍخطي ي
ٍ
ي ى
ػئ ح ٍك ىمػ نة ىكًا ى
ػب ىي ٍػكىـ الن ٍح ًػر فىقى ى
(ٓ)
ىر يج هؿ. "...

إف اقت ػراف (الفػػاء) بػػالجكاب مػػ( تقػػدـ الظػػرؼ مشػػعر بالشػػرط" ،ألف الظػػرؼ إذا

تقدـ يعامؿ معاممة الشرط في إعطائه جك نابا"

(ٔ)

كي ٍق ىػكل
كما قرر الطا ر بف عاشػكر .ى

ػػ(بينما ،ككمَّ ىمػػا) ،التػػي
ػػذا الت ػػميف الشػػرطي بمحػػاؽ (مػػا) الكافػػة بػػبعض الظػػركؼ كػ ى
(ٕ)
ػت م ػػؿ ػػذى الكممػػات مػػ(
ػربا مػػف الشػػياع الزائػػد"  ،كالسػػيما إف يرت ىِّبػ ٍ
تفيػػد "تأكيػ نػدا ك ػ ن
جممتيها ترتيب كممات الشرط م( الشرط كالجزاء كما يذكر الر ي(ٖ).

(ُ) المرج( السابؽ.ُْٔ/ّ :
(ِ) المرج( السابؽ.ِْ/ّ :
(ّ) المرج( السابؽ.ّْ/ُ :

(ْ) المرج( السابؽ.ُّّ/ْ :
(ٓ) صحيح مسمـ.ْٖٗ/ِ :

(ٔ) التحرير كالتنكير.ِٖٓ/ٓ :
(ٕ) نبَّه الزمخشرم عم

ػذى القيمػة الدالليػة لػػ(ما) حػيف تمحػؽ بػبعض الظػركؼ الجازمػة ،يقػكؿ:

أف (أيػػف) جازمػػة لمفعمػػيف
"(مػػا) فػػي (أينمػػا) زائػػدة ليسػػت م مهػػا فػػي (حي مػػا) ك(إذمػػا) أال تػػرل َّ

ربا مف الشياع الزائد" [الفائؽ فػي غريػب الحػديث]َّٗ/ُ :
بدكنهما ،كلكنها أفادت
ن
تأكيدا ك ن
جازما.
ك ذا الحكـ يسرم عم كؿ ظرؼ لحقته (ما) كا ٍف لـ يكف
ن

(ٖ) شرح الر ي عم كافية ابف الحاجب.ُُْ/ّ :
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بعيػدا– إذف -عػف طبػػ( العربيػة تمػؾ االسػػتعماالت المعاصػرة لم ػؿ (بعػػدما
لػيس ن
قياسا عمػ نحػك (كممػا كبينمػا) ،م ػؿ( :عنػدما ينقطػ(
كعندما) م َّمنة معن الشرط ن

التيػػار الكهربػػي تظمػػـ المدينػػة) ،ك(بعػػدما انصػػرؼ الػػزكار انصػػرؼ األقػػارب) كيػػذ ب
الػػدكتكر محمػػد إب ػ ار يـ عبػػادة إل ػ أف عرقػػة (الظػػرؼ) بجممتيػػه فػػي نحػػك األم مػػة
السابقة عرقة تكقيتية ،فػ(بعدما انصرؼ الزكار) تكقيت لػ(انصراؼ األقػارب)

تسمَّؿ معن الشرط إل

(ُ)

كانمػا

ترتيبػا شػرطيا
ذى (التراكيب شبه الشرطية) مػف بػاب ترتيبهػا ن

َّف الر ي.
كما بي ى
كعميه فبنه ينتسب إل

ذا ال رب مف ً
(ش ٍبه الشػرط) التركيػب المتصػدر بػػ(ما)
أف األصؿ الذم عرفته العربية
أدكـ لؾ) .عم َّ
المصدرية الظرفية ،نحك (ما ى
دمت لي ي
(ِ)
دمت لي).
قديما ك عدـ صدارة (ما داـ) كما في( :أدكـ لؾ ما ى
ن
كقد نبَّه عم ذلؾ الدكتكر محمد حسف عبد العزيز مم ر بما يشي( في العربيػة

المعاصرة ،نحك:

" -ما داـ المطر قد نزؿ فمف أغادر البيت.

 -ما داـ القا ي عادال فبف حكمه مقبكؿ.

مجتهدا في دركسه فسيكتب له النجاح.
 ما داـ عمين
 -ما داـ قد ح ر صاحب االقتراح فمنناقش المك كع.

أف (مػػػا داـ) تجػػػيء متصػػػدرةن جممتهػػػا ،تجػػػيء
كنتبػػػيف مػػػف األم مػػػة السػػػابقة َّ

متصدرة ،كأنها ترتب م( جممتهػا ترتيػب أداة الشػرط مػ( جممػة الشػرط كالجػكاب ،كقػد

كقعػت الفػاء فيمػا يشػػبه أف يكػكف جك نابػا لهػػا فػي المكاقػ( التػػي تػأتي فيهػا الفػػاء ،إذا

(ُ) ينظر ،الجممة العربية.َُْ ،ُّٗ :
(ِ) في أصكؿ المغة.ُُْ/ّ :
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(إف)"(ُ) ،كقد َّ
أك ىد الدكتكر شكقي
كانت أداة الشرط ٍ
ػبها قكيػػا بػػالجممتيف الشػػرطيتيف لػػػ(إذا) ،إذ تترتػػب انيهمػػا
بعػػد (مػػا داـ) شػػبيهتاف شػ ن
إف الجممتػيف
ػيؼ ػذا الػرأم إذ َّ

أف أداء (ما) لمعنػ الشػرط لػداللتها
عم أكال ما ترتهب جكاب الشرط عم فعمه ،كما َّ

عم الزمانية داللة ما ،ك ي داللة لزمتها مف استعمالها القديـ م( (داـ) (ِ).

كقػػد أقػ َّػر مجمػػ( المغػػة العربيػػة القػػا رم فػػي دكرتػػه ال ال ػػة كاألربعػػيف قبػػكؿ ػػذا

ال رب مف التعابير العصريَّة كتخريجها "عم أحد الكجهيف ايتييف:
ُ .أف تككف جممة (ما داـ) مقدمة مف تأخير.

َ
ِ .أف تكػػكف (مػػا) فػػي (مػػا داـ) زمانيػػة شػػرطية ،كمػػا فػػي قكلػػه تعػػال ( :ذ ٍَمما
َ َ َٰ ُ ْ َ ُ
ِب ٱل ٍُ ّخل َ
لل َُ ُّ
ئٍا ْ ل َ ًُٓ إ ّن ٱ ّ َ
سً فَٱش َخلِ ُ
ي[ )٧التكبة.)ّ("]ٕ :
ٱشخقٍٔا ى
ِ
ِ

صد ىَّرتى ٍي ًف بما
كفي تصكرم أف ذا الباب يتس( لكؿ جممتيف يرتبتىا ترتيب الشرط يم ى
يشبه األداة كاف لـ تكف ظرفنا ،نحك( :كيؼ تككف أككف).
إف مفهػػكـ (شػػبه الشػػرط) يتجػػاكز المعػػايير التقميديػػة لمشػػرط المحػػض ،فيتسػػ(
َّ

لمعنػ الشػػرط دكف التقيػد بمعػػاييرى الشػػكمية الصػارمة التػ أرسػا ا نحاتنػػا القػػدام –

رحمهػػـ اهلل -تمػػؾ التػػي ال مفػػر منهػػا لمتقعيػػد الػػذم يسػػع لرطٌ ػراد .كانمػػا لػػـ تكػػف

(الداللة) في صػ ٍمب التقعيػد لمػا تنطػكل عميػه مػف المراكغػة التػي قػد تستعصػي عمػ

التقنيف الذم يتغيَّا التعميـ ،ألنها تراعي خصكصية التركيب كفرادتػه ،كمػف ى َّػـ حػاكؿ
الباحث مراعاة ذى الخصكصية قى ٍدر ما سمحت به أدكاته التحميمية.

(ُ) في أصكؿ المغة ،َُْ/ّ :كفي تطكر المغة العربية.ََُ :
(ِ) ينظر ،المرج( السابؽ.ُّْ ،ُِْ/ّ :
(ّ) المرج( السابؽ.ُّٖ/ّ :
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انىتائج

يعني البحث بتحديد مفهكـ (التركيب شبه الشرطي) كاستقصاء أنكاعه التي
جاءت في ستة أنكاع رئيسة تنطكم عم أنماط فرعيَّة كمستكيات متعددة مف

س ىر استخرص سماتها التركيبية كالداللية ،كفي ذم السبيؿ خمص
التراكيب ،مما ىي َّ
البحث إل مجمكعة مف النتائا ،أ مها:
ُ .ييشػػترط فػػي (المبتػػدأ المت ػ ِّػمف معن ػ الشػػرط) درجػػة مػػا مػػف الشػػياع كالعمػػكـ
كاإلبهاـ حمر عم أصالة ذى السمات في أداة الشرط األصيمة.
ِ .يػػػدخؿ

ػػػمف أنمػػػاط (المبتػػػدأ المت ػػػمف معنػػػ الشػػػرط) نمػػػط (االسػػػـ الجامػػػد

الم ى َّمف معن الصفة) ،ك ك ما غاب عف التقعيد في المصنفات النحكية.
ي
ّ .يقت ػػي ػػذا (التركيػػب شػػبه الشػػرطي) المصػػدَّر بمبتػػدأ أف يقتػػرف خبػػرى بالفػػاء
الزائدة (الدالة عم الترقب كالمفاجػأة) إلخراجػه مػف حيػز اإلخبػار الخػالص إلػ

شبهة الشرط.
ي
ْ .ال يجكز حذؼ (الفاء) المقترنة بالخبر في (التركيب شبه الشرطي) رغػـ القػكؿ
بزيادتهػػا ،ألف حػػذفها يي ٍخمًػػي التركيػػب مػػف (معن ػ الشػػرط) ،إذ ال دليػػؿ س ػكا ا
يمكف أف ييحيؿ إليه ،ك(ال حذؼ إال بدليؿ) كفقنا لمقاعدة األيصكلية.
شػػبهة الشػػرط فػػي ػػذا التركيػػب سػػببية شػػبه الشػػرط ً
لشػػبه
يتكلَّػػد عػػف سػػرياف ي
ٓ .ى
الجكاب ،كما ك الحاؿ في سائر أ يرب (التركيب شبه الشرطي).

ٔ .إف تركيب (شبه الشرط) المصػدَّر بػػ(المبتدأ) أقػكل تماسػ نكا مػف تركيػب (الشػرط
المحض) باعتبار األكؿ جممة كاحدة مككنة مف (مبتدأ كخبر) اقتحمته (الفػاء)
الزائدة لًتى ٍف ىجأى المتمىقِّي بمعن الشرط ،أما ال اني فمككف مف جممتيف مسػتقمتيف–
عم جهة األصؿ– عقدتهما (أداة الشرط) فجعمتهما بمنزلة الجممة الكاحدة.
ك(مف) المكصكلية كالشرطية إذا غاب عف جممتيهما قرينة الجزـ.
ٕ .تحتمؿ (ما) ى
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ٖ .إذا احتممػػت (مػػا) ك(مػػف) فػػي ػػذا البػػاب المكصػػكلية كالشػػرطية ،فػ ً
ػالع ٍبرة فػػي
ى
الترجيح بينهما دالل ية الخصكص كالعمكـ عم الترتيب.
ٗ .يتحقؽ معنػ الشػرط فػي التراكيػب التػ يتقػدـ فيهػا متعمقػات الفعػؿ عميػه ،مػ(
اقترانه (أم :الفعؿ) بالفاء الزائدة الجالبة لمعن الشرط.

َُ .يت مف (الجػكاب المسػبَّب عػف الطمػب) معنػ الشػرط ،ألف فػي الطمػب داللػة
االحتمػػاؿ كػػأداة الشػػرط ،غيػػر أف فػػي أن ػكاع الطمػػب درجػػة مػػا مػػف (االنفعاليػػة)
مفقكدة في الشرط المحض ،ألنه– في جك رى – تعاقد كالتزاـ.

ُُ .إف معن الطمب– كلك ت مينا -ك الباب الذم يتسمؿ منه داللػة الشػرط مػا
اب المجزكـ.
يك ًج ىد الجك ي

ػػػكع صػػػػكر التراكيػػػػب التػػػػي تسػػػػرم فيهػػػػا شػػػػبهة الشػػػػرط بف ػػػػؿ (الفػػػػاء
ُِ .تتنػ َّ
الفصيحة) ،مما يدؿ عم قكة ذى (الفاء) في تكليد معن الشرط.

ُّ .بػ ٍػدء جممػػة القػػكؿ بػػػ(الفاء) يعنػػي ت ػػميف الجممػػة معن ػ الشػػرط عم ػ كجػػه
االطراد كالقياس.
ُْ .يتبايف تقدير أداة الشرط م( (الفاء) ك(إذف) الجالبتيف لمعن الشرط ،ما بيف

(إف) ك(إ ىذا) ك(لك) كفقنا لما يقت يه السياؽ مف دالالت (الشؾ) أك (القطػ() أك
ٍ
(االمتناع) عم الترتيب.

ُٓ .تقدير أداة الشرط في (التراكيب شبه الشػرطية) مػف بػاب المعنػ ال مػف بػاب
االستعماؿ النحكم الخالص ،فهك تقدير اعتبار ال استعماؿ.

ُٔ .قػػد تمحػػؽ (مػػا) بػػبعض الظػػركؼ ،نحػػك (بينمػػا كعنػػدما )...فت ػػيفها لمجمػػؿ

كتخمصػػها لمداللػػة عمػ الزمػػاف كت ػ ِّػمنها معنػ الشػػرط إذا يرت ىِّبػػت مػػ( جممتيهػػا
قديما استعماؿ
ترتيب أدكات الشرط م( الشرط كالجزاء .كقد شاع في ذا الباب ن
(بينما) ،كينقاس عميها في االستعماؿ المعاصر نحك (بعدما كعندما).

ُِٗ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

ُٕ .إذا كانت (الفاء) ي ىعمىـ الشرط في يج ٌؿ التراكيب شبه الشرطية ،فبف جػكاب
ً
مػػكا منهػػا
(بينمػػا كبي ىنػػا) ينفػػرد بككنػػه يػػأتي مقترنػػا بػػػ(الفاء) أك (إ ٍذ كاذا) أك خ ن
جميعا.
ن

يفي بكؿ أغراض المتكمِّـ ،كمف ـ
ك نا
أخير فبنَّه ال يمكف لػ(الشرط المحض) ٍ
أف ى
بابه كمك يعه.
ٌ
تتعدد مستكيات التراكيب في التعبير عنه ت مينا ،كلك سؿ ي

ُّٗ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

ادلصادس وادلشاجغ

ُ.

اجتهادات لغكية ،لمػدكتكر تمػاـ حسػاف ،عػالـ الكتػب ،القػا رة ،طُ ُِْٖ ،ػػ

ِ.

ارتشاؼ ال رب مف لساف العرب ،ألب حياف األندلسي ،تحقيؽ الػدكتكر رجػب

ّ.

أس ػرار العربيػػة ،ألبػػي البركػػات ابػػف األنبػػارم ،تحقيػػؽ محمػػد بهجػػت البيطػػار،

ْ.

أسرار النحك ،البف كماؿ باشا ،تحقيؽ الػدكتكر أحمػد حسػف حامػد ،دار الفكػر،

ٓ.
ٔ.

ََِٕ -ـ.

ع ماف محمد ،الخانجي ،القا رة ،طُ ُُْٖ ،ػ ُٖٗٗ -ـ.
مطبكعات مجم( دمشؽ ُّٕٕ ،ػ ُٕٗٓ -ـ.

ىع َّماف ،األردف ،طِ ُِِْ ،ػ ََِِ -ـ.
األصكؿ ،لمدكتكر تماـ حساف ،دار ال قافة ،الػدار البي ػاء ،طُ ُُُْ ،ػػ -
ُُٗٗـ.

ػػيخي
إظهػػػار األسػػػرار فػػػ النحػػػك ،لمبركػػػكم ،تحقيػػػؽ أنػػػكر بػػػف أبػػػ بكػػػر الشػ ٌ
الداغستاني ،دار المنهاج ،بيركت ،طِ ُِّْ ،ػ َُُِ -ـ.

ٕ.

أقساـ الكرـ العربي ،لمدكتكر مصطف فا ؿ الساقي ،الخانجي ،القا رة ،طِ،

ٖ.

أمػػػالي ابػػػف الشػػػجرم ،تحقيػػػؽ الػػػدكتكر محمػػػكد محمػػػد الطنػػػاحي ،الخػػػانجي،

ٗ.

األمػػالي النحكيػػة ،البػػف الحاجػػب ،تحقيػػؽ ػػادم حسػػف ىح ٌمػػكدم ،عػػالـ الكتػػب،
بيركت ،طُ َُْٓ ،ػ ُٖٗٓ -ـ.

ََِٖـ.

القا رة ،د .ت.

َُ .اإلنصاؼ ف مسائؿ الخرؼ ،ألبي البركات ابف األنبارم ،تحقيؽ محمد محيػي
الديف عبد الحميد ،دار الطرئ( ،القا رةََِٓ ،ـ.

ُْٗ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

ُُ .البحر المحيط ،ألبي حياف األندلسي ،تحقيؽ الشيخ أحمد عػادؿ عبػد المكجػكد
كآخريف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُ ُُّْ ،ػ ُّٗٗ -ـ.

الج ٍك ًزيَّة ،تحقيؽ أحمد عبد السرـ ،دار الكتب العممية،
ُِ .بدائ( الفكائد ،البف قيـ ى
بيركت ،طُ ُُْْ ،ػ ُْٗٗ -ـ.
ُّ .بناء الجممة العربية ،لمدكتكر محمد حماسة عبد المطيؼ ،دار غريب ،القػا رة،
طََِِٔ ،ـ.

ُْ .البيػػػاف فػػػي ركائػػػ( القػػػرآف ،لمػػػدكتكر تمػػػاـ حسػػػاف ،مكتبػػػة األسػػػرة ،القػػػا رة،
ََِّـ.

ُٓ .البياف ف غريب القرآف ،البف األنبارم ،تحقيؽ الػدكتكر طػه عبػد الحميػد طػه،
مطبكعات الهيئة المصرية العامة لمكتاب ،القا رة ،طََِِٔ ،ـ.

ُٔ .البيػػاف كالتبيػػيف ،ألبػػي البركػػات بػػف بحػػر الجػػاحظ ،تحقيػػؽ كشػػرح عبػػد السػػرـ
ػػاركف ،مطبكعػػات الهيئػػػة العامػػة لقصػػكر ال قافػػػة ،سمسػػمة الػػػذخائر (ٖٔ)،

القا رةََِٔ ،ـ.

ُٕ .التبياف ف إعراب القرآف ،ألبػي البقػاء العكبػرم ،تحقيػؽ عمػي محمػد البجػاكم،
دار الجيؿ ،بيركت ،طِ َُْٕ ،ػ ُٖٕٗ -ـ.

ُٖ .التحريػػػر كالتنػػػكير ،لمطػػػا ر بػػػف عاشػػػكر ،الػػػدار التكنسػػػية لمنشػػػر ،تػػػكنس،
ُْٖٗـ.

ُٗ .التراكيب اإلسنادية ،لمدكتكر عمي أبك المكارـ ،مؤسسة المختار ،القا رة ،طُ،
ُِْٖقََِٕ -ـ.

َِ .تسهيؿ الفكائد كتكميػؿ المقاصػد ،البػف مالػؾ ،تحقيػؽ محمػد كامػؿ بركػات ،دار
الكتاب العربي لمطباعة كالنشر ،القا رة ُّٖٖ ،ػ ُٖٗٔ -ـ.

ُٓٗ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

ُِ .التطكر النحػكم ،ل ًبرجشتراسػر ،نقمػه إلػ العربيػة الػدكتكر رم ػاف عبػدالتكاب،
الخانجي ،القا رة ،طْ ُِّْ ،ػ ََِّ -ـ.

ِِ .التعريػػؼ كالتنكيػػر بػػيف الداللػػة كالشػػكؿ ،لمػػدكتكر محمػػكد نحمػػة ،دار المعرفػػة
الجامعيَّة ،اإلسكندريَّةَُِّ ،ـ.

ِّ .تك ػػػيح المقاصػػػد كالمسػػػالؾ ،لممػػػرادم ،تحقيػػػؽ الػػػدكتكر عبػػػدالرحمف عمػػػي
سميماف ،دار الفكر العرب  ،القا رة ،طُ ُِِْ ،ػ ََُِ -ـ.

ِْ .الجام( ألحكاـ القػرآف ،لمقرطبػي ،تحقيػؽ أحمػد البردكنػي كآخػريف ،دار الكتػب
المصرية ،القا رة ،طِ ُّْٖ ،ػ ُْٗٔ -ـ.

ِٓ .الجممػػة العربيػػة ،لمػػدكتكر محمػػد إب ػ ار يـ عبػػادة ،مكتبػػة ايداب ،القػػا رة ،طْ،
ََِٕـ.

ِٔ .الجمؿ كأشباى الجمؿ ،لمدكتكر فخر الػديف قبػاكة ،دار األكزاعػي ،بيػركت ،طْ،
ََِٕـ.

ِٕ .الجن الداني ف حركؼ المعاني ،لممػرادم ،تحقيػؽ الػدكتكر فخػر الػديف قبػاكة
كآخريف ،بيركت ،طُ ُُّْ ،ػ ُِٗٗ -ـ.

ِٖ .حاشية الخ رم عم شرح ابف عقيؿ ،دار الفكر ،بيركت ،د .ت.

ِٗ .خزانة األدب كلػب لبػاب لسػاف العػرب ،لمبغػدادم ،تحقيػؽ عبػد السػرـ ػاركف،
الخانجي ،القا رة ،طُ َُْٔ ،ػ ُٖٗٔ -ـ.

َّ .الخصػػائص ،البػػف جنػػي ،تحقيػػؽ محمػػد عمػػي النجػػار ،الهيئػػة المصػػرية العامػػة
لمكتاب ،القا رة ،طُْٗٗٗ ،ـ.

ُّ .دراسػػات ألسػػػمكب القػػرآف الكػػػريـ ،لمػػدكتكر محمػػػد عبػػد الخػػػالؽ ع ػػػيمة ،دار
الحديث ،القا رة ُِْٓ ،ػ ََِْ -ـ.

ُٔٗ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

ِّ .الػػدر المصػػكف ف ػ عمػػكـ الكتػػاب المكنػػكف ،لمسػػميف الحمبػػي ،تحقيػػؽ الػػدكتكر
الخراط ،دار القمـ دمشؽ ،طُ ُُْٓ ،ػ ُْٗٗ -ـ.
أحمد محمد َّ

ّّ .ديكاف األعش الكبير ميمكف بػف قػيس ،شػرح كتعميػؽ الػدكتكر محمػد حسػيف،
مكتبة ايداب بالجماميز ،د .ت.

ّْ .ديكاف ز ير بػف أبػ سػمم  ،شػرحه كقػدَّـ لػه األسػتاذ عمػي حسػف فػاعكر ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،طَُُْٖ ،قُٖٖٗ -ـ.

ّٓ .ديكاف العباس بف األحنؼ ،شرح كتحقيؽ عاتكػة الخزرجػي ،مطبعػة دار الكتػب
المصرية ،القا رةُّّٕ ،قُْٗٓ-ـ.

ّٔ .رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني ،لممالقي ،تحقيؽ الدكتكر أحمد محمد
الخراط ،مطبكعات مجم( المغة العربية بدمشؽ ،د .ت.
َّ

ّٕ .ركح المعػػػاني فػػػي تفسػػػير القػػػرآف العظػػػيـ كالسػػػب( الم ػػػاني ،لشػػػهاب الػػػديف
األلكسػػػي ،تحقيػػػؽ عمػػػي عبػػػد البػػػارم عطيػػػة ،دار الكتػػػب العمميػػػة ،بيػػػركت،

ُُْٓق.

ّٖ .سر صػناعة اإلعػراب ،البػف جنػي ،تحقيػؽ الػدكتكر حسػف نػداكم ،دار القمػـ،
دمشؽ ،طِ ُُّْ ،ػ ُّٗٗ -ـ.

ّٗ .سػػنف البيهقػػي الكبػػرل ،لمبييهقػػي ،تحقيػػؽ الػػدكتكر حسػػف نػػداكم ،دار القمػػـ،
دمشؽ ،طُُِّْ ،قُّٗٗ -ـ.

َْ .شرح األشمكني بحاشية الصباف ،دار الفكر ،بيركت ُِْْ ،ػ ََِّ -ـ.

ُْ .شػػرح التسػػهيؿ ،البػػف مالػػؾ ،تحقيػػؽ الػػدكتكر عبػػد الػػرحمف السػػيد ،كالػػدكتكر
محمد بدكم المختكف ،جر ،القا رة ،طُ َُُْ ،ػ َُٗٗ -ـ.

ِْ .شػػرح التصػػريح عمػ التك ػػيح ،لمشػػيخ خالػػد األز ػػرم ،دار الفكػػر ،بيػػركت ،د.
ت.

ُٕٗ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

الر ً ٌ عم كافيػة ابػف الحاجػب ،تحقيػؽ الػدكتكر عبػدالعاؿ سػالـ مكػرـ،
ّْ .شرح َّ
عالـ الكتب ،القا رة ،طُ ُُِْ ،ػَََِ -ـ.
ْْ .شػػرح الزرقػػاني عم ػ مكطَّػػأ اإلمػػاـ مالػػؾ ،لمحمػػد بػػف عبػػد البػػاقي بػػف يكسػػؼ
الزرقاني ،دار الكتب العممية ،بيركتُُُْ ،ق.

ْٓ .شػػرح الكافيػػة الشػػافية ،البػػف مالػػؾ ،تحقيػػؽ الػػدكتكر عبػػدالمنعـ أحمػػد ريػػدم،
جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة ،د .ت.

ْٔ .شرح كتاب سيبكيه ،لمسيرافي ،تحقيؽ أحمد حسف مهدلي كآخريف ،دار الكتػب
العممية ،بيركت ،طُ ُِْٗ ،ػ ََِٖ -ـ.

ْٕ .شػػرح المعمقػػات السػػب( ،لمزكزنػػي ،حققػػه كعمػػؽ عم ػ حكاشػػيه :محمػػد محيػػي
الديف عبد الحميد ،دار الطرئ( ،القا رةََِٓ ،ـ.

ْٖ .شػػرح المفصػػؿ ،البػػف يعػػيش ،تحقيػػؽ الػػدكتكر إميػػؿ بػػدي( يعقػػكب ،دار الكتػػب
العممية ،بيركت ،طُ ُِِْ ،ػ ََُِ -ـ.

ْٗ .شػػعر األحػػكص األنصػػارم ،جمػػ( كتحقيػػؽ :الػػدكتكر إبػ ار يـ السػػامرائي ،مكتبػػة
األندلس ،بغدادُّٖٗ ،قُٗٔٗ -ـ.

س ػمٌكـ ،مطبعػػة اإلرشػػاد،
صػػيب بػػف ربػػاح ،جمػػ( كتقػػديـ :الػػدكتكر داكد ى
َٓ .شػػعر ين ى
بغدادُٕٗٔ ،ـ.
ُٓ .شػكا د التك ػػيح كالتصػػحيح لمشػػكرت الجػػام( الصػػحيح ،البػػف مالػػؾ ،تحقيػػؽ

األسػػػتاذ عبػػػد اهلل نصػػػير ،دار البشػػػائر اإلسػػػرمية ،دمشػػػؽ ،طُُِّْ ،ق-
َُُِـ.

ِٓ .صػػحيح البخػػارم ،لمحمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػك عبػػد اهلل البخػػارل ،دار الشػػعب،
القا رة ،طُ َُْٕ ،ػ ُٖٕٗ -ـ.

ُٖٗ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

البسػػػتي ،تحقيػػػؽ شػػػعيب األرنػػػاؤكط،
ّٓ .صػػػحيح ابػػػف َّ
حبػػػاف ،لمحمػػػد بػػػف حبػػػاف ي
مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طُُِْْ ،قُْٗٗ -ـ.
ْٓ .صػػحيح مسػػمـ ،تحقيػػؽ محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي ،دار إحيػػاء التػػراث العربػػي،
بيركت.

ٓٓ .عقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبػكم الشػريؼ ،لمسػيكطي ،حققػه كقػدَّـ لػه:
الدكتكر سمماف الق اة ،دار الجيؿ ،بيركتُُْْ ،قُْٗٗ-ـ.

ٔٓ .غريػػػب الحػػػديث ،البػػػف قتيبػػػة الػػػدينكرم ،تحقيػػػؽ الػػػدكتكر عبػػػد اهلل الجبػػػكرم،
مطبعة العاني ،بغداد ،طُُّٕٗ ،ق.

ٕٓ .الفائؽ ف غريب الحديث ،لمزمخشرم ،تحقيؽ عمي محمد البجاكم كمحمد أبك
الف ؿ إب ار يـ ،دار المعرفة ،بيركت ُُْْ ،ػ ُّٗٗ -ـ

ٖٓ .فػػتح البػػارم ،البػػف رجػػب تحقيػػؽ أبػػك معػػاذ طػػارؽ بػػف عػػكض اهلل ،دار ابػػف
الجكزم ،المممكة العربية السعكدية ُِِْ ،ػ.

ٗٓ .في أصػكؿ المغػة ،مطبكعػات مجمػ( المغػة العربيػة بالقػا رة ،طُ َُّْ ،ػػ -
ُّٖٗـ.

َٔ .فػػي تطػػكر المغػػة العربيػػة ،لمػػدكتكر محمػػد حسػػف عبػػد العزيػػز ،مكتبػػة ايداب،
القا رة ،طَُِِْ ،ـ.

ُٔ .الكامػػػؿ ،لممبػػػرد ،تحقيػػػؽ الػػػدكتكر أحمػػػد الػػػدالي ،مؤسسػػػة الرسػػػالة العالميػػػة،
دمشؽ ،طُِّْْ ،قَُِّ -ـ.

ِٔ .كتاب سيبكيه ،تحقيؽ عبدالسرـ اركف ،دار الجيؿ ،بيركت ،د .ت.

ّٔ .الكشاؼ عػف حقػائؽ التنزيػؿ كعيػكف األقاكيػؿ فػ كجػكى التنزيػؿ ،ألبػي القاسػـ
محمػػكد بػػف عمػػر الزمخشػػرم ،تحقيػػؽ عبػػدالرزاؽ المهػػدم ،دار إحيػػاء الت ػراث

العربي ،بيركت ،طُ ُُْٕ ،ػ ُٕٗٗ -ـ.

ُٗٗ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

ْٔ .الكميات ،لمكفكم ،تحقيؽ الدكتكر عػدناف المصػرم كآخػريف ،مؤسسػة الرسػالة،
دمشؽ ،طِ ُّّْ ،ػ َُِِ -ـ.

ٓٔ .لسػػاف العػػرب ،البػػف منظػػكر ،تحقيػػؽ محمػػد عبػػد الك ػػاب كآخػػريف ،دار إحيػػاء
التراث العربي ،بيركت ،طّ ُُْٗ ،ػ ُٗٗٗ -ـ.

ٔٔ .المغة العربية معنا ا كمبنا ا ،لمدكتكر تماـ حساف ،عالـ الكتب ،القػا رة ،طْ،
ُِْٓ ػ ََِْ -ـ.

ٕٔ .مختصر في شكاذ القرآف ،البف خالكيه ،مكتبة المتنبي ،القا رة ،د .ت.

ٖٔ .المسػػائؿ الشػػيرازيات ،ألبػػي عم ػ الفارسػػي ،تحقيػػؽ الػػدكتكر محمػػكد نػػداكم،
كنكز إشبيميا ،الرياض ،طُ ُِْْ ،ػ ََِْ -ـ.

ٗٔ .المساعد عم تسهيؿ الفكائد ،البف عقيؿ ،تحقيؽ الدكتكر محمد كامؿ بركػات،
مطبكعات جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة ََُْ ،ػَُٖٗ -ـ.

َٕ .مسػػند أحمػػػد بػػف حنبػػػؿ ،تحقيػػػؽ السػػيد أبػػػك المعػػػاطي النػػكرم ،عػػػالـ الكتػػػب،
بيركت ،طُ ُُْٗ ،ػ ُٖٗٗ -ـ.

ُٕ .مسند أبي يعمػ  ،ألبػي يعمػ المكصػمي التميمػي ،تحقيػؽ تحقيػؽ حسػيف سػميـ
أسد ،دار المأمكف لمتراث ،دمشؽ ،طَُُِْ ،قُٖٗٗ -ـ.

ِٕ .المصػػباح المنيػػر ،لمفيػػكمي ،دار الرسػػالة العالميػػة ،دمشػػؽ ،طُ ُُّْ ،ػػػ -
ََُِـ.

طػ َّػكؿ ،لسػػعد الػػديف التفتػػازاني ،بحاشػػية الشػػريؼ الجرجػػاني ،صػػحَّحه كعمَّػػؽ
الم ى
ّٕ .ي
عميػه :أحمػػد عػز عنايػػة ،دار إحيػاء التػراث العربػي ،بيػػركت ،طُُِْٓ ،ق-
ََِْـ.

ْٕ .معػػاني القػػرآف ،لمف ػراء ،تحقيػػؽ أحمػػد يكسػػؼ نجػػات كآخػػريف ،دار السػػركر،
بيركت ،د .ت.

ََِ

التركيب شبه الشرطي كأنكاعه (دراسة في التركيب كالداللة)

ٕٓ .معاني القرآف كاعرابه ،لمزجاج ،تحقيؽ الدكتكر عبد الجميؿ عبػدى شػمبي ،عػالـ
الكتب ،بيركت ،طَُُْٖ ،قُٖٖٗ -ـ.

ٕٔ .معاني النحك ،لمدكتكر فا ؿ السامرائي ،دار الفكر لمطباعة كالنشػر كالتكزيػ(،
طَُُِْ ،قُُٗٗ -ـ.

ادة ،مكتبة ايداب،
ٕٕ .معجـ الحركؼ في كتاب سيبكيه ،لمدكتكر محمد إب ار يـ يع ىب ى
القا رة ،طَُُِٕ ،ـ.

ٖٕ .معجػػـ ش ػكا د العربيػػة ،لعبػػد السػػرـ ػػاركف ،مكتبػػة الخػػانجي ،القػػا رة ،طّ،
ََِِـ.

ٕٗ .معجـ القراءات ،لمدكتكر عبد المطيؼ الخطيب ،دار سػعد الػديف ،دمشػؽ ،طُ،
ُِِْقُُٗٗ-ـ.

َٖ .المعجػػـ الكسػػيط ،مكتبػػة الشػػركؽ الدكليػػة ،مطبكعػػات مجمػػ( المغػػة العربيػػة،
القا رة ،طْ ُِْٔ ،ػ ََِٓ -ـ.

ُٖ .مغنػػػي المبيػػػب ،البػػػف شػػػاـ األنصػػػارل ،تحقيػػػؽ َّ
حنػػػا الفػػػاخكرل ،دار الجيػػػؿ،
بيركت ،طُ ُُُْ ،ػ ُُٗٗ -ـ.

ِٖ .مفػػاتيح الغيػػب ،لفخػػر الػػديف ال ػرازم ،دار إحيػػاء الت ػراث العربػػي ،بيػػركت ،طّ،
َُِْق.

صؿ في تفسير القرآف الكريـ ،المشػهكر بتفسػير الجرلػيف ،حققػه الػدكتكر
المفى َّ
ّٖ .ي
فخر الديف قباكة ،الشركة المصرية العالمية لمنشر ،لكنجماف ،طََُِٖ ،ـ.

ْٖ .المقاصد الشافية ،لمشاطبي ،تحقيؽ عبد الرحمف بف سميماف الع يميف ،جامعة
أـ القرل ،مكة المكرمة ،طُ ُِْٖ ،ػ ََِٕ -ـ.

َُِ
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ٖٓ .المقتصػػػد بشػػػرح اإلي ػػػاح ،لعبػػػد القػػػا ر الجرجػػػاني ،تحقيػػػؽ الػػػدكتكر كػػػاظـ
المرجػػاف ،سمسػػمة كتػػب الت ػراث ،منشػػكرات كزارة ال قافػػة كاإلعػػرـ ،الجمهكريػػة
العراقيةُِٖٗ ،ـ.

ٖٔ .المقت ػػػب ،لممبػػػرد ،تحقيػػػؽ محمػػػد عبػػػد الخػػػالؽ ع ػػػيمة ،المجمػػػس األعمػػػ

لمشئكف اإلسرمية ،القا رة ُُّْ ،ػ ََُِ -ـ.
ٕٖ .مكطَّأ اإلماـ مالػؾ ،مالػؾ بػف أنػس أبػك عبػداهلل األصػبحي ،تحقيػؽ محمػد فػؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،مصر ،د .ت.

ٖٖ .م( الهكام( ،لمسيكطي ،تحقيؽ الدكتكر عبد العاؿ سػالـ مكػرـ ،عػالـ الكتػب،
القا رة ُُِْ ،ػ ََُِ -ـ.

َِِ

