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، قػػد بيًنػػيى عمػػ  مبػػدأ التعاقػػد كااللتػػزاـ -فػػي أصػػؿ اسػػتعماله -إفَّ )الشػػرط المحػػض(
ٍ مىػػ  مػػف أداة شػػرط جازمػػةك  ف فػػي صػػكرته الشػػكميَّة المي كفعمػػي شػػرط كجػػكاب  ،يتكػػكَّ

( فهػك الػذم تيٍبنىػ  جممتػاى عمػ  طػراز الشػػرط التركيػب شػبه الشػرطيمجػزكميف، أمػا )
كيقػـك مقامهػا  ،ليشتبه بأداة الشػرط ؛ٌدرنا بظرؼو أك ما يدؿ عم  عمـكمتص ، كالجزاء

، أك مػػا ت ػػمَّف معنػػ  الشػػرط مػػدلكال عميػػه بػػػ)الفاء أك إذف(، أك مػػا تسػػبَّب  دكف جػػـز
عف الطمب ميٍمتىحننا بأداة شرط ميقىدَّرىة فػي التصػكر الػذ ني دكف االسػتعماؿ. كقػد كػاف 

ص العربيػػة العيٍمػػدىة: )التنزيػػؿ الحكػػيـ  ػػدؼ البحػػث: رصػػد  ػػذى التراكيػػب فػػي نصػػك 
كالحػػديث الشػػريؼ ككػػرـ العػػرب كمػػا جػػرت بػػه أقػػرـ العممػػاء ال قػػات(، السػػتخرص 

لمتحميػػؿ ، منطمقنػػا المػػنها الكصػػفيسػػماتها التركيبيػػة كالدالليػػة. كقػػد اعتمػػد الباحػػث 
ر اقت اء )التركيب شبه الشػرطي( المصػدَّ . كمف أ ـ نتائا البحث: التركيبي كالداللي

بمبتدأ أف يقترف خبرى بالفاء الزائدة )الٌداٌلة عم  الترقب كالمفاجأة( إلخراجه مف حيػز 
يتحقػػؽ معنػػ  الشػػرط فػػي التراكيػػب التػػ  يتقػػدـ  -اإلخبػػار الخػػاص إلػػ  شػػبهة الشػػرط

فيهػػا متعمقػػات الفعػػؿ عميػػه، مػػ) اقترانػػه )أم: الفعػػؿ( بالفػػاء الزائػػدة الجالبػػة لمعنػػ  
 ،عض الظػركؼ، نحػك )بينمػا كعنػدما...( فت ػيفها لمجمػؿقد تمحػؽ )مػا( بػب -الشرط

كت مِّنها معنػ  الشػرط إذا ريتِّبىػت مػ) جممتيهػا ترتيػب  ،كتخمصها لمداللة عم  الزماف
ػٌؿ التراكيػب  -أدكات الشرط م) الشرط كالجزاء مىـ الشرط في جي إذا كانت )الفاء(  ي عى
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أتي مقترننػػا بػػػ)الفاء( أك )إٍذ شػػبه الشػػرطية، فػػبف جػػكاب )بينمػػا كبينىػػا( ينفػػرد بككنػػه يػػ
ذا( أك ًخمكنا منها جميعنا.  كا 

أداة  –الجػـز –الطمب –التركيب شبه الشرطي –الشرط المحض انكهماخ ادلفتاحٍح:
 المبتدأ المت مف معن  الشرط.  -أداة الشرط غير الجازمة –الشرط الجازمة
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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 ( الفاء   and 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) . 

- ( ما    and  مه) could 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 )ما( - .)الفاء( 

could relate to some adverbs, Like ( بيه and عىد) and 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 (الفاء) is the sign of condition in most of the semi 

conditional structures , Then the reward of ( بيىما and بيىا ) is 

uniquely related to (الفاء) or ( إذ and إذا( or 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

ه كصػحبه كعم  آلػ ،الحمد هلل رب العالميف، كالصرة كالسرـ عم  سيدنا محمد
 أجمعيف.

يأتي )الشػرط المحػض( فػي العربيػة ميعىبِّػرنا عػف العرقػات المنطقيَّػة بػيف الجمػؿ، 
ننا مف جممتيف نتيجة، أك ما في حكمهما عم  كجػًه  كاألخرلسببه  أكال ما :ككنه ميكىكَّ

المجاز كاالستعارة. لكفَّ المغة ليست معادلة جبرية تترتػب فيهػا المعػاني ترتيبنػا عقمي ػا 
ال كانت خ ا، فمعاني النفس اإلنسانية ك يرنا ما تستعصي عم  المنطؽ الخالص كا  الصن

ري كلك في حسابات المنطؽ. كَّ  لغة األرقاـ أكعب لخطرات النفس، ك ذا ما ال ييتىصى
بتنػكع تراكيػب المغػة كطاقتهػا عمػ   -فػي بعػض مناحيهػا –تنقاس الدقة المغكيػة

ة بىٍيفى المنطقية كاالنفعالية.  ذى المساحة الدقيقة استيعاب العرقات المعىقَّدىة المتداخم
المركَّبة  ػي مػا نرا ػا فػي صػكر )التراكيػب شػبه الشػرطية( التػي تتجػاكز التقسػيمىات 

 ال نائية لمبياض كالسكاد إل  المشتبهات في النفس كالعالىـ كالمغة الميعىبِّرة عنهما.
يى عمػػ  مبػػدأ التعاقػػد قػػد بيًنػػ -فػػي أصػػؿ اسػػتعماله -فػػبذا كػػاف )الشػػرط المحػػض(

كأعقػػد  ،كااللتػػزاـ، فػػبف )التراكيػػب شػػبه الشػػرطية( تػػأتي لتسػػتكفي مػػا  ػػك أبعػػد غػػكرنا
 كأكعب لطب) النفس التي يتنازعها المنطؽ كاالنفعاؿ.، تركيبنا 

ٍ مىػػ  مػػف أداة شػػرط جازمػػة  ف )الشػػرط المحػػض( فػػي صػػكرته الشػػكميَّة المي كيتكػػكَّ
فيه ما  ػك أدنػ  درجػة مػف ذلػؾ، أعنػي: أال كجكاب مجزكميف، كيدخؿ  ،كفعمي شرط

ػػػدَّرىته أدكات الشػػػرط غيػػػر الجازمػػػة ممػػػا  يكػػػكفى جػػػزـه، كأبعػػػد مػػػف ذلػػػؾ درجػػػةن مػػػا تىصى
استعممته العرب في كرمها عم  كجه الشرط.  كذا تتدٌرج المغة حت  تنسؿَّ مػف  ػذى 

راز (: ك ػك الػذم تنبنػي جممتػاى عمػ  طػالتركيػب شػبه الشػرطيالػدرجات الػ رث إلػ  )
ليشػػتبه بػػأداة الشػػرط كيقػػـك  ؛الشػػرط كالجػػزاء متصػػٌدرنا بظػػرؼو أك مػػا يػػدؿ عمػػ  عمػػـك

، أك مػا ت ػمَّف معنػ  الشػرط مػدلكال عميػه بػػ)الفاء أك إذف(، أك مػا  مقامها دكف جػـز
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 تسبَّب عف الطمب ميٍمتىحننا بأداة شرط ميقىدَّرىة في التصكر الذ ني دكف االستعماؿ.
ًنػػػيى النحػػػاة قػػػديمن  ا كحػػػدي نا بدراسػػػة أسػػػمكب الشػػػرط استقصػػػاءن كتأصػػػيرن كقػػػد عي

، غير أفَّ لمر ي إلماحػاتو دالليػةن نافػذةن فػي تحميػؿ  -عم  كجه الخصػكص -كتحميرن
( خاصػػػة، كمػػػا كػػػاف لػػػبعض عممػػػاء البرغػػػة التركيػػػب شػػػبه الشػػػرطيبعػػػض صػػػكر )

 ر بػف كػ)التفتازانٌي كالشريؼ الجرجانٌي(، كبعض عمماء التفسير كػػ)الزمخشرم كالطػا
عاشػػػكر(، ككػػػذا بعػػػض شيػػػرَّاح األحاديػػػث مػػػف أ ػػػؿ المغػػػة كػػػػ)الزمخشرم كالسػػػيكطي 

 كالطيبي(، إسهامات جميمة في  ذا الباب قد انفردكا بها.
كجػػديره بالػػذكر أفَّ الشػػيخ محمػػد عبػػد الخػػالؽ ع ػػيمة قػػد أكرد مكا ػػ) دخػػكؿ 

ء عممػاء التفسػير )الفاء( الميشعرة بمعن  الشرط في آيات الذكر الحكيـ، مستكعبنا آرا
 .(ُ)كالنحك كالبرغة، كمنبهنا عم  الشَّبه بالشرط فيها

َـّ كاف الباعث لمعالجة  ذا المك ػكع  : رصػد  ػذى التراكيػب فػي نصػكص كمف  
العربية العيٍمدىة: )التنزيػؿ الحكػيـ كالحػديث الشػريؼ ككػرـ العػرب كمػا جػرت بػه أقػرـ 

حػػك كالمغػػة كالبرغػػة كالتفسػػير كشيػػرَّاح العممػػاء ال قػػات(، كاستقصػػاء تعميقػػات أ ػػؿ الن
كتحديػد صػكر ا كاسػتخرص  ،األحاديث بما ييعيف عم  النفػاذ إلػ  ركح  ػذى التراكيػب

 سماتها التركيبية كالداللية.
 .لمتحميؿ التركيبي كالداللي، منطمقنا المنها الكصفيكقد اعتمد الباحث 

معالجػػػة تجميػػػات  ػػػذا التاليػػػة ل الخطػػػةكلبمػػػكغ  ػػػذى الغايػػػة رأل الباحػػػث اتبػػػاع 
فقنػا لطبيعػة المػادة العمميػة التػ   مػص إليهػا كى التركيب فػي إطػار صػكرى السػت التػ  خى

 جمعها، ك ي:
 : المبتدأ المت مف معن  الشرط.    ادلغهة األول

                                           

، ََٓ، ْٗٗم ر في ]دراسات فػي أسػمكب القػرآف الكػريـ: القسػـ األكؿ، الجػزء األكؿ:  ينظر (ُ)
 [.ِِٖ -َُٗ القسـ األكؿ، الجزء ال اني: -ّٓٓ
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 : تقديـ متعٌمقات الفعؿ المؤًذنة بمعن  الشرط.ادلغهة انثاوً
 الجكاب المسىبَّب عف الطمب.     ادلغهة انثانث:

 : )الفاء( الجالبة لمعن  الشرط.ادلغهة انشاتغ
 : )إذف( الجالبة لمعن  الشرط.   ادلغهة اخلامس
 : الظركؼ المرتَّبىة م) جممتيها ترتيبنا ًشٍبه شرطٌي.ادلغهة انسادس

تمت  ذى الدراسة بأ ـ النتائا التي أغدقها النظر فػي كتػب النحػك كالتفسػير  كخي
ػػػا لكجهػػػه  -عػػػزَّ كجػػػؿَّ  -كالحػػػديث كالبرغػػػة، سػػػائر اهلل أف يكػػػكف  ػػػذا العمػػػؿ خالصن

 الكريـ.
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 ادلغهة األول
 ادلثتذأ ادلتضمه مؼىن انششط 

األصؿ في الصكرة الت  يأتي عميها المبتدأ كالخبر االرتباط المعنكم، فر افتقار 
ألم أداة ربط تعقد بينهما ذلؾ أفَّ "نسبة الخبر إل  المبتدأ كىًنٍسبىًة الفعػؿ إلػ  الفاعػؿ 

، فػبذا ت ػمف المبتػدأ معنػ  الشػرط (ُ)ي أفَّ كير  نسبةي محككـو به إلػ  محكػـك عميػه"ف
 إيذاننا بتمكيف معن  الشرط المذككر. (ِ)صح اقتراف الفاء بالخبر

 –. ذلػؾ أفَّ )إٍف((ّ)كيتهيَّأ )المبتدأ( الحتمالية )الشرط( بػداللتي اإلبهػاـ كالعمػـك
ـٌ البػػاب( ، (ٓ)"أبػػدنا مبهمػة، ككػػذلؾ حػركؼ الشػػرط" -(ْ)فػي الشػػرط المحػض -ك ػي )أ

 ك ذا مف باب حٍمؿ )الفرع( عم  )األصؿ(.
إفَّ سػػرياف شػػبهة الشػػرط فػػي سػػائر التركيػػب تقت ػػي دلػػيرن لفظي ػػا  ػػك )الفػػاء( 

ـي الشػػرط بمصػػطمح الشػػاطب ٌ  مىػػ الداخمػػة عمػػ  )الخبػػر(، فتمػػؾ )الفػػاء(  ػػي عى
كبهػػا  (ٔ)

 يتحقؽ معن  الشرط في التركيب.
لمبتدأ المت مف معنػ  الشػرط( عمػ  صػكر متعػددة يمكػف إجمالهػا فػي كيأتي )ا

 أربعة أنماط أساسية:

                                           

 .ّْٕ/ُحاشية الصباف عم  شرح األشمكني:  (ُ)
 .ُُِ، أسرار النحك: ينظر (ِ)
 .ُْٕ/ُ، شرح التصريح: ينظر (ّ)
ٍي )الشػػرط المحػػض( ك)الجػػزاء المىٍحػػض(، لمداللػػة عمػػ  أسػػمكب  (ْ) اسػػتعمؿ الجرجػػاني مصػػطمحى

 .ِّْ/ُ، المقتصد في شرح اإلي اح: ينظرالشرط الميصدَّر بػ)إٍف(. 
 .ّّْ/ُالكتاب:  (ٓ)
 .ُٖ/ِ، المقاصد الشافية: ينظر (ٔ)
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 ( مكصكؿ بفعؿ أك ًشبهه.     ُ)
 ( نكرة مكصكفة بفعؿ أك ًشبهه.ِ)
 .(ُ)( )كؿ( م افة إل  نكرة أك مكصكؿ مكصكفيف بفعؿ أك شبههّ)
مَّف معن  الصفة.ْ)  ( االسـ الجامد المي ى

ؿ عمػػ  أف  ػػذى األنمػػاط مػػة كال سػػيَّمىا ال ر ػػة األيكى تطػػكم صػػكرنا فرعيػػة  -الميٍجمى
فػػي الجمػػؿ التػػ  تيٍبنىػػ  عميهػػا،  (ِ)تػػدكر حػػكؿ مركزيػػة )المكصػػكؿ( ك)النكػػرة( ك)كيػػٌؿ(

فهذى المراكز ال ر ة مفاتيح  ػذا ال ػٍرب مػف أ ػرب )التركيػب شػبه الشػرطي( الػذم 
الكارد منه فػي لغػة التنزيػؿ، كمػف   تتنكع صكرى كأشكاله كتجمياته التركيبية كال سيَّمىا

ػزَّ   ىَـّ كاف لبعض مفسرم القرآف الكريـ تفصيرت كتحميرت لمتراكيب شبه الشػرطية عى
أف نجد ا في مكرد لغكم آخر، لذا كػاف مػف تمػاـ الفكػرة تنػاكؿ بعػض  ػذى الشػكا د 

بمػػا ينطػػؽ عػػف ركح )التركيػػب شػػبه الشػػرطي(، كفيمػػا يمػػي  -ك ػػي ك يػػرة –القرآنيػػة
 لجة ألنماط  ذا التركيب تفصيرن.معا

هه. (ّ)مىصىل :انىمظ األول
ْ
 تفؼم أو شِث

أصػػؿ فػػي )إٍف( الشػػرطية كسػػائر الحػػركؼ كاألسػػماء التػػ   (ْ)اإلبهػػاـ كالٌشػػياع
، كلىمَّا كاف مف المحاؿ أف تستكفي (ٔ)"ل رب مف االختصار كالتقريب" (ٓ)تنكب منابها

                                           

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

 بالشركط السابؽ ذكر ا. (ِ)
)أؿ المكصػكلة( كبيػاف آ ر الباحث مصطمح )المكصػكؿ( ال )االسػـ المكصػكؿ( ليتسػنَّ  تنػاكؿ  (ّ)

 كجه خرؼ النحكييف في ت مينها معن  الشرط.
 .َُُٗ/ِ ك تعبير الجرجاني في )المقتصد(:  (ْ)
 ، كما بعد ا.َُُٖ/ ِ، المرج) السابؽ: ينظر (ٓ)
 .َُُٖ/ ِالمرج) السابؽ:  (ٔ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

َُٕ 

ت المستعممة فػي )بػاب الشػرط( عمػ  نحػك ، تنكعت األدكا(ُ))إٍف( كؿ أغراض المتكمـ
ػػٍف، كمػػا( إذ يػػؤت  بػػػ)مىٍف( بكصػػفها اسػػـ شػػرط يشػػتمؿ عمػػ   مػػا نػػرل فػػي اسػػتعماؿ )مى

ػٍف ت ػرٍب أ ػرٍب( الجمي)، نحك: )مى
، ككػذا )مػا تفعػٍؿ أفعػٍؿ( فػػ)مىا(  نػا اسػـ شػرط (ِ)

ًعػؿ نائبنػا عػف حػرؼ الشػرط،  "مبهـ يق) عم  كؿ شيء، فمما قيًصدى الشياع أيًتيى به كجي
: إٍف تصنٍ) شيئنا أصنٍ)"  .(ّ)فجـز ما بعدى كما تجـز إذا قمتى

ي  ػي ػتحتمؿ )مىٍف، كما( الشرطية أك المكصػكلية بخػرؼ )الػذم( كفركعهػا التػ
ا فػي ػبحكـ فقر التكػكيف الصػرفي كتمكهنهػ –نصٌّ في المكصكلية، غير أفَّ )مىٍف، كما(

ة )الحركؼ / األدكات( أك النيابػة منػاب أدخؿ في أداء كظيف –داللتي العمـك كاإلبهاـ
ػػٍف(  –بتعبيػػر الجرجػػاني –)إٍف( مػػف )الػػذم( كفركعهػػا، فػػػ")الذم( أخػػٌص ًمػػٍف )مػػا( ك)مى

ا (ْ)لطبيعة اشتراكها في أك ر مف معن " ، كمعن  )أخٌص( أنها "أك ػر تحديػدنا كك ػكحن
 .(ٓ) " مف ذينؾ، فهي عم   ذا الكجه أعرؼ منها، لتحديد معنا ا كك كحه

ػػٍف(، لكنهػػا -إذف –تفتقػػد )الػػذم(  -قػػكة اإلبهػػاـ كالعمػػـك المتحققػػيف فػػي )مػػا كمى
ال فهػؿ تتسػاكل كممػة )الػذم( مػ ر مػ) اسػـ الجػنس  -قطعنا ػا، كا  ال تخمك منهما تمامن

 الجامد )الرجؿ( في ك كح الداللة؟
نعـ، ال تصمح )الذم كفركعهػا( لمشػرط المحػض لكنهػا زعيمػة بًشػبه الشػرط إذا 

مة كاقترف بخبر ا )الفاء(، "كقمة العمـك ال تخرج المبتػدأ عػف شػبه اسػـ تصدرت الجم

                                           

 .َُُٖ/ ِ:   ك تعبير الجرجاني في )المقتصد( (ُ)
 .َُُٖ/ ِ، المرج) السابؽ: ينظر (ِ)
 .َُُٗ/ ِالمرج) السابؽ:  (ّ)
ػػٍف( الشػرط كالمكصػػكلية كاالسػػتفهاـ، كتحتمػؿ )مػػا( الشػرط كالمكصػػكلية كاالسػػتفهاـ  (ْ) "تحتمػؿ )مى

 .ُّٖ/ ُكالنفي". معاني النحك: 
 .ّْ، ِْ، التعريؼ كالتنكير بيف الداللة كالشكؿ: ينظر، ك ُّٖ/ ُالمرج) السابؽ:  (ٓ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

َُٖ 

ـٍ فػػي المسػػجد فمػػه در ػػـ" ػػٍف يىقيػػ الشػػرط، ألىنَّهىػػا تكجػػد فيػػه، نحػػك: مى
، ف ػػر عػػف أفَّ (ُ)

، فهػػػك الحػػػؽه (ِ)"دخيػػػؿه فػػػي معنػػػ  الشػػػرط" -كمػػػا يقػػػكؿ الر ػػػي –)الػػػذم كفركعػػػه(
 .(ّ)صكؿ"بالفركع،  ك"الفركعي أبدنا تنحط عف درجة األ

ػػٍف، كمػػا( الشػػرطيتيف، ك مػػا فػػرعه  )الػػذم، كفركعهػػا( الحقػػةه فػػي  ػػذا البػػاب بػػػ )مى
نما سكغ إرادة الشرط  ـٌ الباب. فالمكصكؿ  نا أبعد درجتيف مف األصؿ، كا  عم  )إٍف( أ

، (ْ)فيه تحكؿ بعػض المكصػكالت كػػ)مىٍف، كمػا( "بحسػب مبػدأ النقػؿ إلػ  أدكات شػرط"
نما ميًنعٍت )الذم كفرك   .(ٓ)عها( مف ذلؾ "لك رة حركفها"كا 
"يأتيػه مػف بػيف يديػه كمػف  –كمػا يقػكؿ الػدكتكر تمػاـ حسػاف –أىمَّا العمػـك فبنػه

خمفه، ألفَّ داللتػه فػي األصػؿ إنمػا  ػي عمػ  مطمػؽ غائػب )كبػيف اإلطػرؽ كالتعمػيـ 
رحػػـ كقربػػ (، كألنػػه مفتقػػر إلػػ  صػػمة تمػػنح معنػػاى شػػيئنا مػػف التحديػػد )كاالفتقػػار فػػي 

ػا، أنػه ييٍنقىػؿ فيكػكف مػف المفظ د ليؿ فقر في الداللػة(، كالػدليؿ عمػ  عمػـك معنػاى أي ن
 .(ٔ)ركابط الجممة"

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

خبػػرنا، فػػنحف إزاء جممػػة كاحػػػدة  -بعػػد الصػػمة –مبتػػدأ اقت ػػ فػػبذا كقػػ) المكصػػكؿ 
                                           

 .ّْٗ/ ُكني: حاشية الصباف عم  شرح األشم (ُ)
 .ِْٔ/ُشرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب:  (ِ)
 .ٕٔ/ ُاإلنصاؼ في مسائؿ الخرؼ:  (ّ)
 .ُُٓ، الجمؿ كأشباى الجمؿ: ينظر، ك َٗ/ ِالبياف في ركائ) الفرآف:  (ْ)
 .َٗ/ ِالمرج) السابؽ:  (ٓ)
 .ّٗ/ ِالمرج) السابؽ:  (ٔ)
 .ُّٓ/ ُ، المقتصد في شرح اإلي اح: ينظر (ٕ)
 .ُٔٔ/ ّ، أمالي ابف الشجرم: ينظر، ك ُّٓ/ُالمرج) السابؽ:  (ٖ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

َُٗ 

عمػػ  جهػػة اإلخبػػار الخػػالص، ال يشػػكبها معنػػ  الشػػرط إال  –فػػي األصػػؿ –مك ػػكعة
 .بخصائص تركيبية محددة

أف تككف الصمة فعرن أك شبه جممة عم  األصؿ، ك"كػاف حػؽ الصػمة أف  أوذلا: 
ػػٍف كمػػا( ػػا لػػـ يكػػف شػػرطنا فػػي ال تكػػكف إال فعػػر مسػػتقبؿ المعنػػ  كشػػرط )مى ، إال أنػػه لمَّ

ا في الفعمية، بؿ يككف فما يقدَّر معه الفعؿ كػالظرؼ  الحقيقة جاز أف ال يككف صريحن
 .(ُ)كالجار كالمجركر

: اجػترب )الفػاء( فػي الخبػر لتػرجيح معنػ  الشػرط كلػيس  ػذا مك ػ) ثاوٍهما
، ألفَّ الخبػػر "لػػيس جػػزاء الشػػرط حقيقػػة" كمػػف  ػػـ "جػػاز ، (ِ))الفػػاء( كمػػا  ػػك معمػػـك

، ذلػؾ أفَّ ذكػر )الفػاء( نىػصٌّ فػي السػببية، كعػدمها (ّ)تجريدى منها م) قصد السببية"
 احتماؿه لمسببيَّة كغير ا كما سيأتي بيانه في تحميؿ الشكا د.

: ت ػػػميف التركيػػػب معنػػػ  الشػػػرط يجعػػػؿ المكصػػػكؿ كاجػػػب التقػػػديـ أك ثانثهاااا
"ميٍستىًحق ا لصدر الكرـ"
، كمف  ـ ال يجكز تقىػدهـ خبػرى عميػه، "ألنػه بتعبير الشاطبيٌ  (ْ)

]أم: الخبر[ في معن  جكاب الشرط، كجكاب الشػرط ال يتقػدـ عمػ  الشػرط فكػذلؾ مػا 
، ك ػػذا االسػػتحقاؽ  ػػك مػػا ييطمػػؽ عميػػه الػػدكتكر تمػػاـ حسػػاف )الرتبػػة (ٓ)فػػي معنػػاى"
 ميها.، فحؽه الصدارة أىٍخمىصي لألدكات كما يمحؽ بها أك ييٍحمىؿ ع(ٔ)المحفكظة(

                                           

 .ِْٔ/ُشرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب :  (ُ)
 .ِْٔ/ ُالمرج) السابؽ:  (ِ)
 .ِّٗ/ُ، شرح التسهيؿ: ينظر، ك ِْٔ/ُالمرج) السابؽ:  (ّ)
 .ُٖ/ ِالمقاصد الشافية:  (ْ)
 .ُْٕ/ ُالتك يح: ، شرح التصريح عم  ينظر، ك ُٖ/ِالمرج) السابؽ:  (ٓ)
 .َِِ، كأقساـ الكرـ العربي: ُِٔ، المغة العربية معنا ا كمبنا ا: ينظر (ٔ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

َُُ 

: أال يػػدخؿ عمػػ  )المكصػػكؿ( عامػػؿ ييغىيِّػػر "معنػػ  جممػػة االبتػػداء فػػي ساتؼهااا
المكصكؿ كخبرى، فيخرجه إل  تغيير المعن  االبتدائي مف ت ػميف أك تشػبيه أك ظػف 

، كمف  ىَـّ امتن) دخػكؿ نكاسػخ االبتػداء عمػ  المبتػدأ المشػبَّه بالشػرط (ُ)أك غير ذلؾ"
هه بأداة الشرط، "ما لـ يكف الناسخ )إفَّ أك أٌف أك أك )عم  مكصكفه( ألنها تزيؿ شب

( فبنهػػا  ػػعيفة العمػػؿ"  (ّ)، فػػدخكلها لػػـ يغيػػر المعنػػ  الػػذم كػػاف مػػ) االبتػػداء(ِ)لكػػفَّ
"بخرؼ )كأف كليت كلعؿ( فبنهػا قكيػة العمػؿ، مغيػرة بػدخكلها المعنػ  الػذم كػاف مػ) 

ػػا أدكات الشػػرط الجازمػػة فػػر تقبػػؿ نكاسػػخ(ْ)االبتػػداء" االبتػػداء إال فػػي ال ػػركرة  . أىمَّ
، بخػرؼ )المبتػدأ الم ػػمف معنػ  الشػػرط(، إذ (ٓ)لككنهػا " ابتػة األقػػداـ فػي الشػػرطية"

. كغنػػيٌّ عػػف البيػػاف أفَّ  ػػذى  (ٔ) ػػك "غيػػر راسػػخ الًعػػٍرؽ فػػي الشػػرطية" بتعبيػػر الر ػػيَّ
 الشركط تسرم عم  أنماط الشرط األربعة المذككرة.

خص هزا انتحهٍم يف مثال س
َّ
ه
َ
:وٌت

ّ
 ٍثىٌه انؼٍاسي

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

المكصػػكؿ كصػػمتها أداة الشػػرط   
 فعؿ الشرط.

الفػػػػػػاء مزيػػػػػػدة 
 إشعارنا بالشرط

جممػػة الخبػػرا جممػػة جػػكاب 
 الشرط.

 

                                           

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُُُ 

نة مف مبتدأ كخبر، ًزيدى فيه )الفػاء( إشػعارنا باسػتحقاؽ   ذى جممة متماسكة ميكىكَّ
ػػا الشػػرط المحػػض الخبػػر )الميشىػػبَّ  ه بػػالجكاب( لممبتػػدأ كصػػمته )الميشىػػبَّه بالشػػرط(. أىمَّ

فأصػػػمه جممتػػػاف )فعميتػػػاف فعمهمػػػا م ػػػارع عمػػػ  األصػػػؿ( تعقػػػد ما )إٍف( كتيصػػػيِّر ما 
. فهػك تركيػب غيػر متماسػؾ مػف األصػؿ، ينعقػد بػاألداة (ُ)كالجممة بتعبير ابف يعػيش

ال فػػػ)فاء الجػػكاب ( بالشػػركط المعركفػػة إذا لػػـ يصػػح كجػػـز فعمىػػٍي الشػػرط كالجػػكاب كا 
 .(ِ)كقكعه شرطنا
فػي أفَّ تركيػب )الشػرط المحػض( أقػٌؿ تماسػكنا مػف تركيػب )ًشػبه  -إذف –ال شؾَّ 

الشرط( لرعتبارات المتقدمة، لذا جعؿى ابفي يعيش ) أداة الشرط كفعمه( نظير المبتدأ، 
باإل ػافة  –لجممػة تتماسػؾ، "فػبذا كانػت األداة اسػمنا، فػبفَّ ا(ّ)كالجممة ال انية كالخبر
، فتصػير جممتػا الشػرط (ْ)عف طريؽ جعػؿ اسػـ الشػرط مبتػدأ" -إل  التعميؽ الشرطي

 . (ٓ)كالجكاب في مكق) الخبر عند مف يرل ذلؾ مف النحاة
كجػػدير بالػػذكر أف الػػربط بػػيف جممتػػي )الشػػرط المحػػض( يتحقػػؽ ببحػػدل  ػػرث 

( أك )الفػػػاء( أك )إذا( الفجائيػػػة. أى  ػػػا الػػػربط فػػػي  ػػػذا ال ػػػرب مػػػف كسػػػائؿ: )الجػػػـز مَّ
ـي الشػرط(  –كقد ايفتقد الجـز –)التركيب ًشٍبه الشرطي( فر يتحقؽ إال بالفاء ألنها مى )عى

بمصطمح الشاطبٌي، كبها يكتسب التركيب قػكة الداللػة الشػرطيَّة، ك ػي "سػببيَّة األكؿ 
اتعػال : )لم اني، نحك )الذل يأتيني فمه در ـ(، أك سببية األكؿ لمحكـ، نحك قكله  ٌَ  َو

                                           

 .ِِّ/ ْ، ك م) الهكام): َُٔ، شرح المفصؿ: ينظر (ُ)
 .ٗٓ، ْٗ/ ِ، كالمقت ب: ّْٓ/ ُ، الكتاب: ينظر (ِ)
 .َُٔ/ ٓ، شرح المفصؿ: ينظر (ّ)
الػػدكتكر محمػػد حماسػػة أف تماسػػؾ أسػػمكب الشػػرط يتحقػػؽ  ل. كيػػر ٕٕبنػػاء الجممػػة العربيػػة:  (ْ)

ا بكػكف األداة مفعػ ا، غيػر أف الباحػث اقتصػر مػف الػنص المػذككر عمػ  حػد كال بػه أك ظرفنػأي ن
 )المبتدأ( لمعالجته الفكرة مف باب القياس عم  )التركيب ًشبه الشرطي(.

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُُِ 

ممثٍ  ٍَ ِممَ ّجِػ  ٌّ ََ  ةُِسممً  ٍِمم ػػا (ُ)[ّٓ( ]النحػػؿ: لّلِه ٱفَ ، أم: "أف يكػػكف مػػا بعػػد الفػػاء الزمن
ٔ َت ٱإِّن  كُمو  لم مكف ما قبمها كما في جمي) الشرط كالجزاء. ففػي قكلػه تعػال : ) م ٍَ  ل 

ُّ  َّّلِيٱ ُّ فَإُِّ  ِ ٌِ وَن  ه  ۥحَفِرُّ  ً َلَٰلِيُس زمػة لمفػرار، كلػيس الفػرار [ المرقػاة ال ٖ( ]الجمعػة: ٌُ
، عم  أفَّ  مة كجهنا لمسببية فػي اييػة الكريمػة ذلػؾ أفَّ "خمقنػا ك يػرنا (ِ)سببنا لممرقاة"

             ، كقطػػػػػ) (ّ)يظنػػػػػكف أفَّ الفػػػػػرار مػػػػػف أسػػػػػباب المػػػػػكت ينجػػػػػيهـ إلػػػػػ  كقػػػػػت آخػػػػػر"
أم: إٍف  ا: "ابف جني بسببيَّة األكؿ )ًشبه الشرط( لم اني )ًشبه الجكاب(، يقػكؿ مفٌسػرن 

 ػػربهـ منػػه سػػببنا لمقيػػه إيػػا ـ عمػػ  كجػػه  -عػػزَّ اسػػمه -فػػررتـ منػػه القػػاكـ، فجعػػؿ
 [:المبالغة، حتَّ  كأفَّ  ذا مسبَّبه عف  ذا، كما قاؿ ز ير ]مف الطكيؿ

نىايىا مىٍف  ىابى أىٍسػبىابى المى  (ٓ) " (ْ)يىنىٍمنىػهي  كى

                                           

 .ُُِأسرار النحك:  (ُ)
. كيقػكؿ الفػراء مؤصػر أ ػر )الفػاء( فػي اييػة الكريمػة ِْٔ/ُاجػب: شرح الر ي عم  كافية ابف الح (ِ)

حرؼ يكصؿ، فػالعرب  (الذم)، ك(الذم)أدخمت العرب الفاء ف  خبر )إٌف( ألنها كقعت عم  كنظائر ا: "
لقاؤ ا صكاب، ك   ف تدخؿ الفاء ف  كؿ  خبر كاف اسمه مما يكصؿ م ؿ: مى  قراءة عبد   ف، كالذم كا 

َ َتۡٱۡإِنۡ ۡقُل ۡ)الٌمػه:  ِيٱۡل َه ۡ َّۡل  ُۡنَلَٰقِيُكم  ًُ وَنِۡني  كمػف أدخػؿ الفػاء ذ ػب بالػذم إلػ  تأكيػؿ الجػزاء إذا (، تَفِرُّ
احتاجت إل  أف تكصؿ، كمف ألق  الفاء فهك عمػ  القيػاس ألنػؾ تقػكؿ: إف أخػاؾ قػائـ، كال تقػكؿ: إف 

قكلػؾ: إف مػف ي ػربؾ أخاؾ فقػائـ. كلػك قمػت: إف  ػاربؾ فظػالـ كػاف جػائزا ألف تأكيػؿ: إف  ػاربؾ، ك
، ُٓٓ/ّ]معاني القرآف:  ."فظالـ، فقس عم   ذا االسـ المفرد الذم فيه تأكيؿ الجزاء فأدخؿ له الفاء

ۡۡقُل ۡ) :كأدخؿ الفاء كما قاؿ تبػارؾ كتعػال [، كيقكؿ في مك ) آخر: "ُٔٓ َ َتۡٱإِن  ِيٱۡل َه َّۡۡل  ًُ وَنِۡني ه تَفِرُّ
ًُۡ ۡ ۡۥفَإِى  فقد يجكز دخػكؿ الفػاء فػ  خبػرى ألنػه م ػارع  (كما كالذم فٍ مى )ؿ، م ؿ ككٌؿ اسـ كص( ُنَلَٰقِيُكم 

 .[َُٓ/ِ"]معاني القرآف: لمجزاء كالجزاء قد يجاب بالفاء
 .ِّٗ/َُ، كينظر، الدر المصكف: ِِٔ/ِالتبياف في إعراب القرآف:  (ّ)
ـى ُُُديكانه:  (ْ) مَّـً  . كعجز البيت: ]كلىٍك رىا اًء ًبسي ٍف يىػٍرؽى فيػه ركايػة أخػرل بػذكر )[، ك أىٍسبىابى السَّمى ( بػدؿ كىاً 

ـى(، ينظر شرح المعمقات السب):   .ُِٔ)كلىٍك رىا
 .ِّٕ/ّالخصائص:  (ٓ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُُّ 

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

 -كمػا يقػرر الر ػي -لقد ريتِّبى المكصػكؿ فػي اييػات المػذككرة كالجممتػاف بعػدى
ف لـ يكف فيه معن  الشػرط، ليػدؿَّ  ػذا  ترتيب كممة الشرط كجممتي الشرط كالجزاء، كا 

يػػب عمػػ  لػػزـك م ػػمكف الجممػػة ال انيػػة لم ػػمكف الجممػػة األكلػػ  لػػزـك الجػػزاء الترت
في اييات المذككرة إنما سػرىل إلػ  التركيػب  -عند الر ي -. فمعن  الشرط(ِ)لمشرط

 مف جهة الترتيب المما ؿ لمشرط المحض.
 –فػػي المسػػتكل الػػداللي -إفَّ إٍشػػرىابى م ػػؿ  ػػذى التراكيػػب معنػػ  الشػػرط يقت ػػي

 يف:شرطيف رئيس

 .(ّ)ت مهف المكصكؿ داللة العمـك المكجكدة في معني اسـ الشرط . أ

سػػببيَّة ًشػػٍبه الشػػرط ًلًشػػٍبه الجػػكاب أك لػػزـك م ػػمكف شػػبه الجػػكاب لمػػا  . ب
 قبمه بطريؽ الفاء كما تقدـ.

 كمف شكا د تمؾ التراكيب في لغة التنزيؿ قكله تعال : 

ََ ٱ إِنّ ) (ُ) َِما  َّّلِي ْ َربُّ ٔا ُ ًّ  لّلُ ٱكَال مٱُثم ْ ش  ٔا ٍُ ََ َزُُمٔنَ  َخَقَٰ   ً م ُْ ً  َوَه  ِٓ مي 
ٔ ٌ  َغيَ م ََ ( ١٣فَمَا 

ً  [ فدخكؿ ")الفاء( عم  خبر المكصػكؿ ك ػك )ُْ]األحقاؼ:  ِٓ مي 
ٔ ٌ  َغيَ م ََ ( فََا 

لمعاممة المكصكؿ معاممة الشػرط، كأنػه قيػؿ: إٍف قػالكا ربنػا اهلل  ػـ اسػتقامكا فػر 

                                           

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُُْ 

ذلػؾ فػي أمػنهـ مػف الخػكؼ  خكؼ عميهـ، كم مه ك يػر فػي القػرآف، فأفػاد تسػبب
 .(ُ)كالحزف"

ً  َف  انِ لَ ىّ ٱوَ ) (ِ) ٌُِِس ا  َٓ ِ َِٰ حَِي
 
ا َٔ يَأ ٍَ ُْ ا انِ لَ ىّ ٱوَ [ "كظا ر قكله )ُٔ( ]النساء: اُوو َٓ ِ حَِيَِٰ

 
( يَأ

" ، "فكجػػب األذل (ّ)، كدخمػػت )الفػػاء( لمعاممػػة المكصػػكؿ معاممػػة الشػػرط(ِ)العمػػـك
الػذكر كاألن ػ ، كلػـ يكػف الحكػـ  عم  كؿ ا نيف يأتيػاف الفاحشػة، كعنػ  بػاال نيف

 .(ْ)جارينا عم  ا نيف بأعيانهما دكف غير ما... كدخمت )الفاء( لمجكاب"

يسرم معن  العمـك مف )المكصكؿ( المت مف معن  الشػرط إلػ  سػائر التركيػب   (ّ)
ًشػػبه الشػػرطي، مسػػتدعينا قػػرائف مقاليػػة أخػػرل تناسػػب بيئػػة العمػػـك التػػي أكجػػد ا 

ِ َخقّ الشكا د عم  ذلؾ قكله جؿَّ شأنه )معن  الشرط، كلعؿ أبرز  ( فػي اييػة ةَِغۡي 
ََ ٱ إِنّ الكريمة: ) ُفُروَن أَِب َّّلِي ُ ََ  ۧنلّتِّيِ ٱئَُن خُ َوَيل لّلِ ٱَيَِٰج يَس  ِ َخّق َوَيقُ  ََ ٱئَُن حةَِغۡي   َّّلِي
 ِ ُمُروَن ة

 
ِع ٱيَأ ََ  ى لِص  ِِلمٍ  نلّاِس ٱٌِ

َ
ً ةَِػَذاٍب أ ُْ [ يقػكؿ أبػك ُِعمػراف: ( ]آؿ ٢١فَبَّّشِ 

ِ َخقّ حياف األندلسي: "كجاء في السكرة ) ِ ( بصيغة التنكير، كفي البقػرة )ةَِغۡي  ةَِغۡي 
[ بصػػيغة التعريػػؼ، ألفَّ الجممػػة  نػا أخرجػػت مخػػرج الشػػرط، ُٔ( ]البقػرة: قّ اَلمم

ك ػػك عػػاـ ال يتخصػػص، فناسػػب أف يكػػكف المنفػػي بصػػيغة التنكيػػر حتػػ  يكػػكف 
اء ذلػؾ فػي صػكرة الخبػر عػف نػاس معهػكديف، كذلػؾ قكلػه: عام ا، كفي البقرة جػ

                                           

كقػػد ذكػػر الشػػيخ الػػدكتكر  .ٕٔٔ/ َُ، الػػدر المصػػكف: ينظػػر، ك ِّ/ ِٔكالتنػػكير: التحريػػر  (ُ)
( التػػي اسػػمها اسػػـ مكصػػكؿ  محمػػد عبػػد الخػػالؽ ع ػػيمة مكا ػػ) دخػػكؿ "الفػػاء فػػي خبػػر )إفَّ

، ٖ، الجمعػػة: ّْ، محمػػد: ُّ، األحقػػاؼ: ُٗ، ُِتشػػبيهنا باسػػـ الشػػرط فػػي: آؿ عمػػراف: 
 [.ّٓٓريـ، القسـ األكؿ، الجزء األكؿ: " ]دراسات ألسمكب القرآف الكَُالبركج: 

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُُٓ 

َٰلَِم ) ُفُروَن أَِب َذ ٔاْ يَس  ً  ََكُُ ُٓ ّج
َ
ِ  ََ  ۧنلّتِّيِ ٱئَُن خَوَيل   لّلِ ٱَيَِٰج ةِد ّقِ  ٱةَِغۡي  َ

[ ُٔ]البقرة:  (ل 
فناسب أف يأتي بصيغة التعريؼ، ألف الحؽ الػذم كػاف يسػتباح بػه قتػؿ األنفػس 

َِا)، كقكلػه عند ـ كاف معركفنػا ّن  َوَكَخب 
َ
مآ أ َٓ ً  ذِي ِٓ ي 

مَس ٱَغيَ ِس ٱةِم نلّف  ( ]المائػدة: نلّف 
[ فػػالحؽ  نػػا الػػذم تقتػػؿ بػػه األنفػػس معهػػكد معػػركؼ، بخػػرؼ مػػا فػػي  ػػذى ْٓ

 (ُ). السكرة"
ََ ٱوَ ) (ْ) ِٓ  ى ِهَتََٰب ٱيَب َخُغَٔن  َّّلِي ً  ذِمي مُخ  ٍ ً  إِن  َغيِ ُْ ً  فَََكحُِتٔ ُُِس ي َمَٰ

َ
ا َميََهج  خ ٍّ اًه ِم مۡي  ََ   ً) 

[ يقكؿ أبك حياف األندلسي: ")كالذيف( يحتمؿ أف يكػكف مبتػدأ كخبػرى ّّ]النكر: 
ػا ت ػمف المكصػكؿ مػف معنػ  اسػـ الشػرط،  الجممة، كالفػاء دخمػت فػي الخبػر ًلمى

، كرجح السميف الحمبي (ِ)كيحتمؿ أف يككف منصكبنا، كما تقكؿ: )زيدنا فا ربه("
ػػٍف يمنػػ) اإلخبػػار (ّ)النصػػب عمػػ  االشػػتغاؿ لمكػػاف األمػػر ، تأسيسنػػا عمػػ  مػػذ ب مى

 بجممة طمبية.

كيرجح الباحث تقدير الرف) فػي م ػؿ  ػذا التركيػب كنظػائرى فػي التنزيػؿ الحكػيـ، 
ػأ  مىميهىػا )الفػاء( التػ  تفجى فذا ما تقت يه شبهة الشرط السارية في أكصاؿ التركيب كعى

ػػدَّ المتمقػي فتحيمػه مػػف مظٌنػة اإلخبػػار الخػالص إلػ  معنػػ  الشػر  ط دكف خػػركج عػف حى
 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 

 ة التنزيؿ قكله تعال : لغ

                                           

 .َّْ/ِالبحر المحيط:  (ُ)
 .ُْٓ/ ٔ: المرج) السابؽ (ِ)
 .ََْ/ٖ، الدر المصكف: ينظر (ّ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُُٔ 

ََ ٱ( )ُ) ً  ِِف َشبِيِو  َّّلِي ُٓ َ َٰل َن  ٌ
َ
ٌَ  لّلِ ٱيُِفُِلَٔن أ ًّ َه يُت تُِػَٔن  وُث

َ
ِّا َوَهٓ أ ٌَ  ْ ٔا َُفُل

َ
ً  آ أ ُٓ ّ ى ل

ََ َزُُٔنَ    ً ُْ ً  َوَه  ِٓ ي 
ٔ ٌ  َغيَ ََ ً  َوَه  ِٓ ِ ً  ِغَِد َرّب ُْ ُر ج 

َ
 [.ِِٔ( ]البقرة: ٢٦٢أ

ََ ٱ) َٰ يُِفِ  َّّلِي َن  ٌ
َ
ِ اُلَٔن أ ً ة ُٓ

َ ارِ ٱوَ  ِّل وِ ٱل َٓ ً  َوَه  نلّ ِٓم ِ ً  ِغِمَد َرّب ُْ مُر ج 
َ
ً  أ ُٓ ا وََغَاجَِيث فَيَ ِِسّ

ََ َزُُٔنَ    ً ُْ ً  َوَه  ِٓ ي 
ٔ ٌ  َغيَ  [. ِْٕ]البقرة:  (٢٧٤ََ

يشير الدكتكر تمَّاـ حساف إل  أف الفرؽ "بيف خبر )الذيف( في الحالتيف أنه لػـ 
الحالة األكل ، ألف ايية نزلت فػي ع مػاف بػف عفػاف إذ جػاء بػألؼ يقترف بالفاء في 

فهذا عمؿ كق) فعر  – –دينار إلنفاقها عم  جيش العسرة فصبها في حجر النبي
فر مجاؿ فيػه لمعنػ  الشػرط، كمػف  ػـ لػـ تكػف بيئػة الخبػر  نػا شػبيهة ببيئػة جػكاب 

فػبف سػبب النػزكؿ  ػك الحػض  الشرط، فمـ يقترف الخبر بالفاء. أىمَّا في ايية ال انيػة
. لػذا أيٍدًخمػت "الفػاء فػي خبػر (ُ)عم  عمؼ الخيؿ لمجهاد، فمعنػ  الشػرط كا ػح فيػه"

 .(ِ)المكصكؿ لمتنبيه عم  تسبب استحقاؽ األجر عم  اإلنفاؽ"
، (ّ)"كلك حذفت )الفاء( لجاز أف يكػكف ]أم: األجػر[ مػف أجمػه كمػف أجػؿ غيػرى"

كؿ في ايية ال انية، إذ ال "يراد بػ)الذيف( قػـك كما أف معن  العمـك حا ر في المكص
 . (ْ)بأعيانهـ، بؿ الغرض الجنس كالك رة"

، كقػد سػرل المعنػ  األكؿ إلػ  (ٓ)كذا ال تخمك صمته مف داللة "التعميـ كالتعميػؿ"
، بخرؼ الخصكص المشار إليػه فػي (ٔ)سائر التركيب لػ"تعميـ أحكاؿ ف ائؿ اإلنفاؽ"

                                           

 .َِْ، ِّٗاجتهادات لغكية:  (ُ)
 .ْٔٓ/ ِرير كالتنكير: التح (ِ)
 .ِْٗ المسائؿ الشيرازيات: (ّ)
 .ُِّ/ُالمقتصد:  (ْ)
 .ْٔٓ/ ِالمرج) السابؽ:  (ٓ)
 .ْٓٓ/ِالمرج) السابؽ:  (ٔ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُُٕ 

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

 . (ُ)كربطه بالفاء"
ََ ٱ إِنّ ( )ِ) ًّ  َّّلِي ً  ُث ِِٓ َد إِيَمَِٰ ْ ٱَزَفُرواْ َبػ  وْ  ز َداُدوا

ُ
ً  َوأ ُٓ َبُخ  ٔ تََو حَ را ّىَ ُتل  ًُ ُزف  ُْ هَِم  َلَٰٓ

 [.َٗ( ]آؿ عمراف:٩٠لّظٓاىُّٔنَ ٱ
ََ ٱ إِنّ ) ُء  َّّلِي ِو  ٌّ َخِدًِْ 

َ
َ  أ ٌِ َتَو  ً  ُنّفار فَيََ ُحل  ُْ ْ َو ٔا احُ ٌَ ۡرِض ٱَزَفُرواْ َو

َ تً  ۡل  َْ ا َولَمِٔ َو
َخَدىَٰ ٱ وْ  ۦٓ  ةِِّ  ذ 

ُ
ِِلًأ

َ
ً  َغَذاٌب أ ُٓ َ ََ  َلَٰٓهَِم ل َِ ّنَِِٰصِي ٌّ  ً ُٓ َ ا ل ٌَ  [.ُٗ: ( ]آؿ عمراف٩١َو

إف تتػػاب) اييتػػيف الكػػريمتيف بغيػػر فػػاء فػػي األكلػػ ، كبػػذكر ا فػػي ال انيػػة جعػػؿ 
المفسػػريف يتمٌمسػػكف كجػػه الفػػرؽ، فنبَّػػه الطػػا ر بػػف عاشػػكر عمػػ  أف )الفػػاء( "فػػي 

َتممَو قكلػػه: )            ( مؤذنػػة بمعاممػػة المكصػػكؿ معاممػػة اسػػـ الشػػرط ليػػدؿ عمػػ  أف فَيَممَ ُحل 
       لتكبػػة، كلػػذلؾ لػػـ يقتػػرف خبػػر المكصػػكؿ بالفػػاء فػػي الصػػمة  ػػي عمػػة عػػدـ قبػػكؿ ا
[ ألنهػػـ إذا فعمػػكا ذلػػؾ كلػـ يمكتػػكا كػػافريف قيًبمىػػت َٗالجممػة التػػي قبمهػػا ]آؿ عمػراف: 

تػػكبتهـ، بخػػرؼ الػػذيف يمكتػػكف عمػػ  الكفػػر فسػػببي عػػدـ قبػػكؿ التكبػػة مػػنهـ مصػػرح 
 .(ِ)به"

ََ ٱ إِنّ ( )ّ) ٔاْ  َّّلِي ُِ ٌِِِيَ ٱَذَخ ؤ  ٍُ ٌَِنَِٰج ٱوَ  ل  ؤ  ٍُ ً   ل  م ُٓ َ ًَ َول ِّ م َٓ ً  َغَذاُب َج ُٓ ٔاْ فَيَ ً  َحُخُٔب َ ًّ ل ُث
َرِيقِ ٱَغَذاُب 

ََ ٱإِّن  ١٠ل  ٔاْ  َّّلِي يُ ٍِ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ ا  ىّصَٰيَِحَِٰج ٱَءا َٓ ٌَِ ََت خِ ً  َجّنَٰج ََت رِي  ُٓ َ ُ َهَُٰر  ٱل
َ  ۡل 

َٰلَِم  زُ ٱَذ  ٔ  [.ُُ، َُ( ]البركج: ١١ى َهتِۡيُ ٱ ى َف

                                           

 .ُِٗ/ْمعاني النحك:  (ُ)
، ّّٖ، ِّٖ/ ُ، كالكشػػاؼ: ِٖٕ/ٖ، مفػػاتيح الغيػػب: ينظػػر، ك ُْٖ/ ّالمرجػػ) السػػابؽ:  (ِ)

 .َّٓ/ ّكالدر المصكف: 



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُُٖ 

ً  ا مر دخمت )الفاء( عم  )عم  نسؽ م ُٓ ، (ُ)( لت مفى لػ)الذيف( معن  الشػرطفَيَ
ػػف ابتمػػ  المػػؤمنيف كالمؤمنػػات  ح  ػػذا فػػي المكصػػكؿ داللػػة العمػػـك "فػػي كػػؿ مى كيػػرجِّ

ٍمبي )الفاء(  نا  مافه لمعن  الترتيب كالسببية، كالمتأمػؿ فػي (ِ)بتعذيب أك أذل" ، كجى
لحكػـ بالعػذاب لمػا يبػدك فػي المحكػـك عمػيهـ ايية الكريمػة يممػح فػي )الفػاء( تأكيػدى ا

ََ ٱ) ْ  َّّلِي ٔا ُِ ً  ...( مف اإلصرار عم  )فتنة المؤمنيف كالمؤمنات( في قكله تعال  )َذَخ َ ًّ ل ُث
 ْ ٔا َـّ( الدالػة (ّ)( "كالظػا ر أنهػـ لػـ ييٍمعىنيػكا إال ك ػـ قػد مػاتكا عمػ  الكفػر"َحُخُٔب ، كفػي ) يػ

 ما استحقكا به )فاء( المجازاة. عم  الترتيب كالتراخ  لمراجعة النفس
ميكه التركيب ال اني مف )الفاء(، فيرج) إل  أف  ػذا الفريػؽ ) ََ ٱأىمَّا خي ْ  َّّلِي ٔا ُِم ٌَ ( َءا

ً  َجّنَٰمجيغمب عميه التصديؽ بحسف الجزاء ) ُٓ َ ...(، فكػاف اإلخبػار الخػالص أصػدؽ ل
برحمػة مػف  عم  المراد. "كيحتمؿ أف يككف حػذؼ الفػاء لػيس بالعمػؿ كحػدى، بػؿ  ػك

ألف العمػؿ الصػالح ال يبمػن أف يكػكف مقػابر  (ْ)- –اهلل كف ؿ كما ذكػر الرسػكؿ 
لمجنة... فحذؼ الفاء فػي أ ػؿ الجنػة، ألنهػا ليسػت السػبب لمػدخكؿ. كجػاء بهػا فػي 

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

                                           

 .ْٕٕ/ َُالدر المصكف:  ،ينظر (ُ)
 ْْْ/ٖالبحر المحيط:  (ِ)
 ْْْ/ ٖالمرج) السابؽ:  (ّ)
ي أحدنا منكـ عممػه، قػالكا:  --إشارة إل  قكؿ النبي (ْ) كىالى أىٍنػتى يىػا رىسيػكؿى اهلًل قىػاؿى كىالى ""لف يينجِّ

/ ٖ(، حسب ترقيـ البارم: ّْٔٔ)المَّهي ًبرىٍحمىةو". صحيح البخارم، الحديث  يأىنىا، ًإالَّ أىٍف يىتىغىمَّدىنً 
ُِِ. 

 .َُّ/ْمعاني النحك:  (ٓ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُُٗ 

 ، كمػػا قػػرر(ُ)ط"ك ػػك تفسػػير قػػكمٌّ ألف )الفػػاء( "تػػربط شػػبه الجػػكاب بشػػبه الشػػر 
، أم: إفَّ ذكػر (ّ)عم  كجه المزـك السببي، "كلك لـ تدخؿ احتمؿ ذلؾ كغيرى" (ِ)النحاة

 )الفاء( نصٌّ في السبب، كحذفها يحتمؿ السبب كغيرى.
ك ذا الجكاز في دخكؿ )الفاء( عم  )شبه الجكاب( في )التركيب شبه الشػرطي( 

تهػا المعنػػ  المػػذككر، "ألفَّ الخبػػر مسػػتغفو مػػ) إفاد (ْ)جعػؿ النحػػاة ييسىػػمهكنها )الزائػػدة(
، كلهػػذا لػػـ تخػػؿ  ػػذى )الفػػاء( مػػف نػػكع تككيػػد لػػػ)شبه (ٓ)عػػف رابػػط يربطػػه بالمبتػػدأ"

الجػػكاب( كمػػا مػػر فػػي الشػػكا د القرآنيػػة. عمػػ  أفَّ القػػكؿ بػػالجكاز كمػػا أدل إليػػه مػػف 
              الحكػػػػػـ بالزيػػػػػادة ال يعنػػػػػي إمكػػػػػاف االسػػػػػتغناء عنهػػػػػا ألفَّ الػػػػػنص عمػػػػػ  السػػػػػببية 

                                           

 .ِٖٕ/ُمغني المبيب:  (ُ)
، ِٗٓ، ِٖٓ/ُ، كسػػػػٌر صػػػػناعة اإلعػػػػراب: ّٕٗ/ ِ، كالكامػػػػؿ: ّْٓ/ ُ، الكتػػػػاب: ينظػػػػر (ِ)

، ِْٔ/ُ، كشػرح الر ػي عمػ  كافيػة ابػف الحاجػب: ِّٓ/ ُكالمقتصد فػي شػرح اإلي ػاح: 
 .ُٔٗنتائا الفكر: ، ك ُٓ/ ّكاألمالي النحكية: 

. كفػي  ػذا يقػكؿ سػيبكيه: "كسػألته عػف ُٕ، الجنػ  الػداني: ينظر، ك ِٖٕ/ ُمغني المبيب:  (ّ)
              قكلػػػه الػػػذم يػػػأتيني فمػػػه در مػػػاف، لػػػـ جػػػاز دخػػػكؿ الفػػػاء  ػػػا  نػػػا ك)الػػػذم يػػػأتيني( بمنزلػػػة 

مػا يحسػف فػي )الػذم( )عبد اهلل(، كأنت ال يجكز لؾ أف تقكؿ: عبػد اهلل فمػه در مػاف، فقػاؿ: إن
ألنػه جعػؿ ايخػر جكابػان لػألكؿ كجعػؿ األكؿ بػه يجػب لػه الػدر ماف، فػدخمت الفػاء  ػا  نػا كمػػا 
ف شاء قاؿ: الذم يػأتيني لػه در مػاف، كمػا  دخمت في الجزاء إذا قاؿ: إف يأتني فمه در ماف، كا 

ع اإلتيػاف، فػبذا تقكؿ: عبد اهلل له در مػاف، غيػر أنػه إنمػا أدخػؿ الفػاء لتكػكف العطيَّػة مػ) كقػك 
ف لػـ يجػـز ألنػه  قاؿ: له در ماف، فبذا أدخؿ الفاء فبنما يجعؿ اإلتياف سبب ذلؾ. فهذا جزاء كا 

 [.َُِ/ّصمةه". ]الكتاب: 
 .ُٕ، الجن  الداني: ينظر (ْ)
 .ُٕالمرج) السابؽ: ٓ) )



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

َُِ 

كمػا قػرر السػيرافي. كقػد  (ِ)، "كال يجكز سقكطها عم   ػذا الكجػه"(ُ)ال يتحقؽ دكنها
نىبَّػػه الر ػػٌي عمػػ  أفَّ فائػػدة "زيادتهػػا: التنبيػػه عمػػ  لػػزـك مػػا بعػػد ا لمػػا قبمهػػا لػػزـك 

 ، ك ذا أحرل باإلبقاء عميها م) زيادتها.(ّ)الجزاء لمشرط"
ػػػٍرب مػػػف               )التركيػػػب ًشػػػبه الشػػػرطي( ال يجػػػكز حػػػذفها إفَّ )الفػػػاء( فػػػي  ػػػذا ال َّ

ػا، بخػرؼ الشػرط  ال غابت قرينة معن  الشرط كبقي التركيب عم  حالػه خبػرنا مح ن كا 
كلػك فػي ال ػركرة فػي مػذ ب أغمػب  -المحض الذم يجػكز فيػه حػذؼ )فػاء الجػزاء(

 يط[:في مكا ) الكجكب، كقكؿ الشاعر ]مف البس (ٓ)عم  إرادة ذكر ا -(ْ)النحاة
سىناًت المىهي يىشكيري ا  (ٔ)رِّ ًعندى المىًه ًم رفً ًبالشَّ  ره كىالشَّ       مىف يىفعىًؿ الحى

             ييقىػػػػٌرر النحكيػػػػكف أف ت ػػػػميف المكصػػػػكؿ معنػػػػ  الشػػػػرط يقت ػػػػي أف تكػػػػكف 
                أك مػػػا فيػػػه رائحػػػة الفعػػػؿ كػػػالظرؼ أك الجػػػار كالمجػػػركر،  –كمػػػا مػػػرَّ  –صػػػمته فعػػػرن 

              حػػػػػػك: "الػػػػػػذم عنػػػػػػدم )أك فػػػػػػي دارم( فمػػػػػػف المكػػػػػػرميف"، كلػػػػػػذا منػػػػػػ) سػػػػػػيبكيه ن
، (ٖ)، كأجاز ػا المبػرد(ٕ)ت ميف )أؿ( المكصكلة معن  الشرط ألنها لـ تيٍبفى عمػ  الفعػؿ

"ال تكػػػكف إال فعػػػرن فػػػي صػػػكرة اسػػػـ الفاعػػػؿ أك  –كمػػػا يػػػذ ب الر ػػػيٌ  -ألف صػػػمتها

                                           

، ِّٓ/ُ، كالمقتصػػد: ِٗٓ، ِٖٓ/ُ، كسػػر صػػناعة اإلعػػراب: ُٕ، المرجػػ) السػػابؽ: ينظػػر (ُ)
 .ُُِأسرار النحك: ك 

 .ْْٗ/ُشرح كتاب سيبكيه:  (ِ)
 .ُْٓ/ٕشرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب:  (ّ)
 .ِّٖ، ِّٕ/ْ،  م) الهكام): ينظر (ْ)
 .َٕ، ٗٔ، المقت ب:  ينظر (ٓ)
، كالبيت منسكب لكعب بف مالؾ أك حسػاف أك عبػد الػرحمف بػف ِّٖ/ْ،  م) الهكام): ينظر (ٔ)

 .ُِٓالعربية: ، معجـ شكا د ينظرحساف، 
 .ُْْ -ُِْ/ ُ، الكتاب: ينظر (ٕ)
 .ّٕٗ/ ِ، الكامؿ: ينظر (ٖ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُُِ 

الباحث إذا ما تحقؽ في التركيب معن  الشرط،  ، ك ك الرأم الذم يرت يه(ُ)المفعكؿ"
 كما في الشكا د ايتية:

ْ ٱفَ  لّصارِكَثُ ٱوَ  لّصارُِق ٱوَ ( قاؿ تعال : )ُ) ٔٓا َػُػ ا ر  ٍَ ُٓ ي ِدَح
َ
 [.ّٖ( ]المائدة: خ

دخمػػت ")الفػػاء( فػػي الخبػػر لت ػػميف المبتػػدأ معنػػ  الشػػرط، ألفَّ تقػػديرى: كالػػذم 
يد منه التعمػيـ ينػزؿ منزلػة الشػرط، أم ييٍجعىػؿ سرؽ كالتي سرقت". كالمكصكؿ إذا أر 

تَِي  ّلَِٰت ٱوَ )أؿ( فيها اسـ مكصكؿ فيككف كقكله تعال : )
 
ً   ى َفَِٰدَشمثَ ٱيَمأ ٌِمَ  َِّصمآنُِس

ْ ٱفَ  ُِٓدوا مم تَش  ه  ش   ً ِممُِس ٌّ َبَػممث  ر 
َ
َّ أ ِٓ ممي 

قَّػػؽ مػػف (ِ)["ُٓ( ]النسػػاء: َغيَ ، كمعنػػ  الشَّػػٍرط ميحى
نمػػا أراد: كػػؿ مػػف سػػرؽ"كجهػػيف: العمػػـك "ألنَّػػه لػػـ  ، ك"إقامػػة (ّ)ييػػًرد سػػارقنا بعينػػه كا 

العرقة السببية بػيف شػيئيف، فالفػاء حػرؼ زائػد فػي جممػة الخبػر لتككيػد ترتيػب قطػ) 
 .(ْ)اليد عم  السرقة"

ْ ٱفَ  لّزاِن ٱوَ  لّزاجَِيثُ ٱ( )ِ) وا ِِلُ ة   ُُكّ َوَِٰخدٍ  ج  َ ٌِاْئََث َجِل  ا  ٍَ ُٓ  ِ ِ  [.ِ( ]النكر: ٌّ
، إذ (ٔ)"لت ػػٌمف المبتػػدأ معنػػ  الشػػرط" (ٓ)قكلػػه )فاجمػػدكا...( سػػببية الفػػاء فػػي

")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 

م يزني فاجمػدكا كػؿَّ كاحػد منهمػا بالحدث في زمف الحاؿ، فكأنه قيؿ: التي تزني، كالذ

                                           

 .ِّٔ، ِِٔ/ ُشرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب:  (ُ)
 .ٗٗ/ٓ التحرير كالتنكير: (ِ)
 .َِٗ/ ُالبياف في غريب إعراب القرآف:  (ّ)
 .ّٕٗ/ ِ، الكامؿ: ينظر، ك ُّٗالمفصؿ في تفسير القرآف الكريـ:  (ْ)
 .َُّ/ّ ، ركح المعان :ينظر (ٓ)
 .ِٕٓ/ٗ المرج) السابؽ: (ٔ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُِِ 

... إلػػخ. كيؤيػػد ذلػػؾ األمػػر بجمػػد كػػؿ كاحػػد منهمػػا، فػػبف الجمػػد يترتػػب عمػػ  التمػػبهس 
 بتعبير المبرد. (ِ)، "فهذا مجازاة"(ُ)بسببه"

عم  أف )الذم كفركعها(  ي األصػؿ فػي  ػذا البػاب كاألك ػر اسػتعماالن فػي لغػة 
ق) المبتدأ، فقد يأتي صفة لممبتدأ أك م افنا، التنزيؿ كال سيَّمىا أنه ال يقتصر عم  مك 

 .(ْ)ككذا الم اؼ كالم اؼ إليه (ّ)ذلؾ أف "الصفة كالمكصكؼ كالشيء الكاحد"
ٔ َت ٱإِّن  كُو  كمف شكا د األكل  قكله تعال : ) ٍَ ُّ  َّّلِيٱ ل  ُّ فَإُِّ  ِ ٌِ وَن  ه  ۥحَفِرُّ  ً َلَٰلِيُس ٌُ )

(  بالفاء في قكلػه )فبنػه [ جاء في )التحرير كالتنكير(: ٖ]الجمعة:  "كاقتراف خبر )إفَّ
( نعػػت باسػػـ المكصػػكؿ، كالمكصػػكؿ ك يػػرنا مػػا يعامػػؿ معاممػػة  مرقػػيكـ(، ألف اسػػـ )إفَّ

( المنعكت بالمكصكؿ معاممة نعته"  .(ٓ)الشرط فعكمؿ اسـ )إفَّ
َِٰغدُ ٱوَ كقكله تعػال : ) ََ  ى َلَن َِاٌح ا فَيَ َه يَر ُجَٔن َُِساخً  ّلَِٰت ٱ ىّجَِصآءِ ٱٌِ َّ ُج ِٓ ي 

ح َس َغيَ
َِث   َِجَٰجِۢ ةِزِي َخَبّ ٌُ  َ َّ َدۡي  ُٓ ََ ثَِياَب ن يََظػ 

َ
 [.َٔ( ]النكر: أ

                                           

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

لجنسػػية إذا دخمػػت عمػػ  اسػػـ الفاعػػؿ أف تيبىعِّػػد اـ التشػػري) يقت ػػيه، كشػػأف )أؿ( اقػػغالبنػػا كم
الكصؼ عف مشابهة الفعؿ، فمذلؾ ال يككف اسػـ الفاعػؿ معهػا حقيقػة فػي الحػاؿ كال فػي غيػرى 

نما  ك تحقؽ الكصؼ في صاحب . كبهذا العمـك شمؿ اإلماء كالعبيد، فػ)الزانية كالزاني( مىػف هكا 
 [.ُْْ -ُِْ/ ُيبكيه في ]الكتاب: مذ ب سلاتصفت بالزنا كاتصؼ بالزنا". ك ذا ترجمة 

 .ّٕٗ/ ِالكامؿ:  (ِ)
 .ُِٔ/ّ، كالخصائص: ُِْ/ ُ، الكتاب: ينظر، ك َِٗ/ُالبياف في غريب إعراب القرآف:  (ّ)
، كشػػرح الر ػػي عمػػ  كافيػػة ابػػف ُّْ/ ْ، كالمقت ػػب: ّّ/ ُ، األمػػالي الشػػجرية: ينظػػر (ْ)

 .ُُُ/ٓالحاجب: 
  .ِّٗ/َُ، الدر المصكف: ينظر، ك ُٔٗ/ ِٖالتحرير كالتنكير:  (ٓ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُِّ 

َّ كقد دخمت )الفاء( في خبر المبتػدأ ) ِٓ مي 
...(، "ألفَّ المبتػدأ مكصػكؼ فَيَح َس َغيَ

 .(ُ)بمكصكؿ"
 كقكؿ الشاعر ]مف الطكيؿ[: 

ٍطًب الًذم تىٍحسىبي  ٍزـى بالخى ه ميتىعىسِّرناػى د تىٍمقىٍكنػرنا فقػكنىه    يىًسيًصميكا الحى
(ِ) 

كمػػف أم مػػة النحػػاة كشػػكا د ـ عمػػ  الحالػػة ال انيػػة: "غػػرـ الػػذم يػػأتيني فمػػه 
 ، كمنه قكؿ زينب بنت الط ريَّة تر   أخا ا ]مف الطكيؿ[:(ّ)در ـ

مَّمته فىٍهك حامؿي ػؾى ظالمن ػا كييٍرً يػيسٌرؾ مظمكمن   (ٓ)"(ْ)ا     فكؿه الذم حى
دهر الجممة بػ)كٌؿ( قد ييحيؿ إليها في ت ميف التركيب معن  الشػرط،  عم  أف تىصى

 ك ك النمط ال الث كما سيأتي.
كجدير بالذكر أف مشابهة )الذم كفركعها( لػ)ما، كمىٍف( الشرطيتيف ال يرق  بها 
، كقد عمَّػؿ ابػف الحاجػب عٍجػز )الػذل( عػف  إل  مشابهة )إٍف( الشرطية في قكة الجـز

 لجـز ب ر ة أسباب:ا

                                           

 .ّْْ/ ٖالدر المصكف:  (ُ)
[: "الشػػا د فيػػه دخػػكؿ ْيقػػكؿ المحقػػؽ ] ػػامش  .ِْٓ/ ُالمسػػاعد عمػػ  تسػػهيؿ الفكائػػد:  (ِ)

)الفػػاء( عمػػ  الجممػػة الكاقعػػة بعػػد مكصػػكؼ بمكصػػكؿ مػػذككر: بالخطػػب الػػذم... كال ييٍعػػرىؼي 
 قائمه".

ؿ المذككر رغػـ مجػيء )المكصػكؿ( م ػافنا إليػه بػأف يفسر الر ي معن  الشرط في نحك الم ا (ّ)
الم ػػاؼ ")غػػرـ( اتحػػد بكممػػة الشػػرط بسػػبب إ ػػافتها إليػػه، فصػػارا ككممػػة كاحػػدة فيهػػا معنػػ  
الشػرط، إذ سػػرل معنػ  الشػػرط مػف الم ػػاؼ إليػه إلػػ  الم ػاؼ، فمػػذا يمػـز تصػػدهر الم ػػاؼ". 

 .ُُُ/ٓشرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب: 
 .ّّٕمعجـ شكا د العربية:  ينظربنت الط رية،  البيت لزينب (ْ)
 .ِْٓ/ ُالمساعد عم  تسهيؿ الفكائد:  (ٓ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُِْ 

صػػمة إلػػ  كصػػؼ المعػػارؼ بالجمػػؿ فأشػػبهت الـ  .ُ أف )الػػذم( كي ػػعت كي
.  التعريؼ ك ي ال تجـز

 أف جممة الصمة معمكمة لممخاطب كالشرط ال يككف إال مبهمنا. .ِ

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

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

لـ تعدىـ سبير لخرؽ ما استقرت عميه أصر في  ذا  -كىدىٍأبها –عم  أفَّ العربية
الباب، جاء في )شرح التسهيؿ(: "كأشار بقكله: كقد ييجػـز ميسػبَّب عػف صػمة )الػذم( 

 ها بجكاب الشرط إل  ما أينشد ابف األعرابي مف قكؿ الشاعر ]مف الطكيؿ[:تشبي
ٍف بئرنا تيري  تى ًمٍف دكًنه تق)ٍ ػٍ ا أنػؾى فيهػى ا    فًبنٌ ػا أخن ػد بهػكال تىٍحًفرى

مى  النَّاًس ظىاًلمنا     تيصٍبه عم  رغـو عىكىاًقبي مىا صن)ٍ   (ّ)"(ِ)كىذىاؾى الذم يىٍبًغي عى
 يق) عم  شبه الجكاب. –إف كق)  –ـكظا ره أفَّ الجز 

ػػػٍف كمػػػا(  ذا كانػػػت )الػػػذم كفركعهػػػا( محمكلػػػة فػػػي مشػػػابهة الشػػػرط عمػػػ  )مى كا 
عمػ  أم  –ك ػك قرينػة اإلعػراب األصػمية عمػ  الشػرط –الشرطيتيف، فبف غياب الجـز

ػػػٍف، كمػػػا( المكصػػػكلية  كجػػػه مػػػ) اقتػػػراف الجػػػكاب )أك شػػػبهه( بالفػػػاء، ييجيػػػز فػػػي )مى
م) اقتراف الجممة ال انية بالفاء أك جـز  –لمفظ، كالمكصكليةعم  ظا ر ا (ْ)كالشرطية

                                           

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُِٓ 

ا كشذكذنا تسمكها في )التركيب شبه الشرطي(، كيتحقؽ غيػاب قرينػة  -الجكاب تىسمهحن
 الشرط اإلعرابية )أم: جـز فعؿ الشرط( عم   ر ة أكجه:

َ  : أف يككف فعؿ الشرط ما ينا كقكلػه تعػال : )األول ٍَ َ   ۥُغِِفَ َلُ  َذ ء ٌِ يِّ ََش  َِ
َ
أ

ِ  ّتَِتاُع  ٱفَ  ُروِ  ٱة ػ  ٍَ  [.ُٖٕ( ]البقرة: ل 
ػػػػٍف( عمػػػػ  االبتػػػػداء ك ػػػػي شػػػػرطية أك  جػػػػاء فػػػػي البحػػػػر المحػػػػيط: "كارتفػػػػاع )مى

ػٍف( شػرطنا كالداخمػة (ُ)مكصكلة" ، "كالفاء في قكله )فاتباع( جكاب الشػرط إف كانػت )مى
ركدنا فػػي القػػرآف . ك ػػذا الكجػػه  ػػك األك ػػر ك (ِ)فػػي خبػػر المبتػػدأ إف كانػػت مكصػػكلة"

 الكريـ.
مَ: أف يككف فعؿ الشرط م ارعنا مسبكقنا بػ)لـ(، كقكله تعال : )انثاوً ٌَ ً   َو ّىم

َُزَل 
َ
آ أ ٍَ ِ ًُ  لّلُ ٱََ ُسً ة ُْ هَِم  ْوَلَٰٓ

ُ
َٰفُِرونَ ٱفَأ  [ْْ( ]المائدة: ٤٤ى َك

الشػػػػػرطية  –عمػػػػػ  ظػػػػػا ر التركيػػػػػب –فػػػػػػ)مىٍف( فػػػػػي اييػػػػػة الكريمػػػػػة تحتمػػػػػؿ
 .(ّ)كالمكصكلية

ا: أف يككف في مك ) فعؿ الشرط ًشٍبه جممة كقكله تعػال : )انثانث ٌَ ةُِسمً  َو
 ََ ٍِ ث فَ ٍَ َِ ّجِػ   [.ّٓ( ]النحؿ: لّلِه ٱٌّ

 :جاء في الدر المصكف: "يجكز في )ما( كجهاف
: أف تكػكف مكصػػكلة، كالجػار كالمجػركر صػػمتها، ك ػي مبتػدأ، كالخبػػر أحاذهما

ََ قكلػػه ) ٍِمم فػػي الخبػػر لت ػػمف المكصػػكؿ معنػػ  الشػػرط، تقػػديرى:  ( كالفػػاء زائػػدةلّلِ ٱفَ
 كالذم استقر بكـ...

                                           

 .ُٓ/ِالبحر المحيط:  (ُ)
 .ُٕ/ِالمرج) السابؽ:  (ِ)
 .ُُٔ، ُُٓ/ٓ، التحرير كالتنكير: ينظر (ّ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُِٔ 

ليػه نحػا الفػراءوانثاوً ، كتبعػه (ُ): أنها شرطية، كفعؿ الشرط بعد ا محذكؼ كا 
 .(ّ). قاؿ الفراء: )التقدير: كما يكف بكـ("(ِ)الحكفي كأبك البقاء

لكجه ال الػث كقد ماؿ أك ر المفسريف كالنحكييف إل  ترجيح مكصكلية )ما( في ا
 ؿه إال بعد )إٍف( خاصة في مك عيف:الفتقاد فعؿ الشرط، إذ "ال يحذؼ فع

ََ  ِإَون  : أف يكػػكف فػػي بػػاب االشػػتغاؿ، نحػػك: )أحااذهما  ِمم ٌّ َخممد 
َ
ِممكِيَ ٱأ ٍُّش   ل 

َخَجاَركَ ٱ  [، ألف المحذكؼ في حكـ المذككر. ٔ( ]التكبة: ش 
يػدؿ عمػ  الشػرط مػا تقدمػه  : أف تكػكف )إٍف( متمػكة بػػ)ال( النافيػة، كأفوانثاوً

 مف الكرـ كقكله ]مف الكافر[: 
الَّ       ٍؼءو ػػًبكي  اػتى لهػا فمسػػهى فطمِّقٍ         ـي ػػؾى الحسػمفرقؿي ػيع كا  ا

(ْ) 
ف ال تطمقها..."  .(ٓ)أم: كا 

أف ال تسىمهح في ًذٍكر الفعؿ بعد أدكات الشرط المحمكلة عم   –إذف –يرل النحاة
ا فػي )التركيػب شػبه الشػرطي المتصػدِّر بمكصػكؿ( فيكفػي )إٍف( لمحكـ بشػرطيتها، أىمَّػ

رائحة الفعؿ في شبه الجممة إذ ال مناص مػف معنػ  الحػدث لتتحقػؽ السػببية؛ كلهػذا 

                                           

بػر تػرجيح ألحػد ما، ا ، أقكؿ: كقد أجاز الفػراء الػكجهيف جميعنػَُْ/ ِ، معان  القرآف: ينظر (ُ)
(، يقكؿ: ")ما( في معن  جزاء كلها فعؿ م مر، كأنؾ قمػت: )مػا يكػف بكػـ مػف نعمػة فمػف اهلل

، إف ظهػػر فهػك  ف لػـ يظهػػر فهػك م ػمر... كلػػك جػألف الجػزاء البػد لػه مػػف فعػؿ مجػزـك ، كا  ـز
 [.َُٓ، َُْ/ِ: ]المرج) السابؽ .جعمت )ما بكـ( في معن  )الذم( جاز ..."

 . أقكؿ: كقد أجاز أبك البقاء الكجهيف جميعنا.ٖٕٗ/ ِاف في إعراب القرآف: ي، التبينظر (ِ)
 .ِّٖ/ ٕالدر المصكف: ( ّ)
 .ُْٖشعر األحكص األنصارم:  (ْ)
، ِْٗ، ُْٗيات: از ، المسػػػائؿ الشػػػير ينظػػػر، ك ِّٗ، ِّٖ/ٕ: شػػػعر األحػػػكص األنصػػػارم (ٓ)

 .ِٓٓ، ُٓٓ/ ِكأمالي ابف الشجرم: 



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُِٕ 

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

كرغـ ذلؾ فبف العربية لـ تعدـ شا دنا لخٍرؽ  ذا األصؿ فػي قػكؿ الشػاعر ]مػف 
 الكامؿ[:

اليه     يىنىًؿ العىرءى كييكرـً األىٍخكىاالى  ريره خى ىٍنتى كمىٍف جى اًلي ألى خى
(ّ) 

ػػٍف(، كجزمهمػػا ...( خبػػر )مى ػػٍف(  -يقػػكؿ الصػػباف: )ينػػٍؿ... كيكػػرـٍ ٍف كانػػت )مى كا 
رَّكهمػػػا بالكسػػػر لمػػػتخمص مػػػف التقػػػاء  إجػػػراء لهػػػا -مكصػػػكلة مجػػػرل الشػػػرطية، كحى
 . كقد اغتن  )ًشٍبه الجكاب: ينؿ( بالجـز عف الفاء. (ْ)الساكنيف"

ػح )المكصػكلية(  ذا كاف افتقاد )الفعؿ( الذل يمي )ما( في الحالة ال ال ة قد رجَّ كا 
 -فػي ظػا ر المفػظ -فبف الترجيح في الحالتيف األيكلىيىٍيًف أبعد منػاالن السػتيفاء التركيػب

 ما يصمح به لمشرطية كالمكصكلية.
كقد اعتمد أ ؿ المغة كالنحك مف المفسريف في ترجحيهـ بػيف األمػريف معيػاريف 

 أساسيف:
تركيبٌي شكمٌي، بالنظر في سياؽ اييات الكريمة فبذا بدا استعماؿ االسػـ  األول:

كا المكصكلية المكصكؿ )الذم كفركعه( سابقنا أك تالينا لػ)مىٍف، مىا( الم حي تنازع فيها رجَّ
 انسجامنا لسياؽ اييات.

                                           

 .ِٔٗ/ِمغني المبيب:  (ُ)
 .ِٔٗ/ ِالمرج) السابؽ:  (ِ)
 ينظػرر منسػكب، البيػت غيػ .ِّٖ/ ُ، حاشية الصػباف عمػ  شػرح األشػمكني ]المػتف[: ينظر (ّ)

 . ّّٓمعجـ شكا د العربية: 
 .ِّٖ/ ُالمرج) السابؽ:  (ْ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُِٖ 

، فػػاألكؿ يػػرجح المكصػػكلية  انثاااوً: معيػػار داللػػٌ ،  ػػك الخصػػكص أك العمػػـك
بة معن  الشرط إذ  ك نػكع تخصػيص، كال ػاني يػرجح الشػرطية المح ػة التػي  الميٍشرى

 :-فيما تعني -تعني
كؿ الشػػرط "إ بػػات م ػػمكف الجممػػة كنفػػي م ػػمكف عكسػػها، كمػػا  ػػك مػػدل .ُ

 في شبه الشرط. -داللي ا –، ك ذا غير متحقؽ(ُ)غالبنا"

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

 .(ِ)كترد )الفاء( زائدة في خبرى أحياننا لتحقيؽ ذلؾ"

لفعػػؿ الشػػرط فػػي المفػػظ أك التقػػدير، بمػػا "يفيػػد الجػػـز بتحقهػػؽ  أصػػالة الجػػـز .ّ
 .(ّ)الم مكف، ك ك مفقكد في التركيب المكصكلي"

كلػـ يخػؿ األمػػر مػف نػزاع بػػيف أ ػؿ المغػػة كالنحػك فػي تطبيػػؽ  ػذيف المعيػػاريف، 
عمػػ  أف المعيػػار الػػداللي كػػاف أغػػدؽ  مػػرنا لمػػا فيػػه مػػف اتصػػاؿ بػػركح المعنػػ  التػػ  

 يب، كمف شكا د ذلؾ قكله تعال :تتىمىبَّس الترك
َِا( )ُ) ْ ٱ كُي  ٔا تُِػ ه فَ  ْ  ا ََجِيػا َٓ  ِ ٔ ٌ  إِ ٌِ ََ َداَي فََا  ُْ َ حَتَِع  ٍَ دى َذ ُْ ِّّنِ  ٌّ ُِّسً  حِحَ

 
ا يَأ ٌّ

ََ َزُُٔنَ    ً ُْ ً  َوَه  ِٓ ي 
 [.ّٖ( ]البقرة: ٣٨َغيَ

كز جاء في الدر المصكف: "ك)مىٍف( يجػكز أف تكػكف شػرطية ك ػك الظػا ر، كيجػ
 .(ْ)أف تككف مكصكلة، كدخمت )الفاء( في خبر ا تشبيهنا لها بالشرط"

                                           

 .ٓٗٗالمفصؿ في تفسير القرآف الكريـ:  (ُ)
 .ٓٓٗالمرج) السابؽ:  (ِ)
 .ٓٓٗالمرج) السابؽ:  (ّ)
 .َِّ/ ُالدٌر المصكف:  (ْ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُِٗ 

ػػػػٍف( "مكصػػػػكلة، ك ػػػػك أىٍكلىػػػػ  لمقابمتػػػػه  كيػػػػرجح السػػػػميف الحمبػػػػٌي أف تكػػػػكف )مى
ََ ٱوَ بالمكصكؿ في قكله: ) ْ  َّّلِي  .(ِ) " (ُ)(َزَفُروا

الحمؿ التي تكٌمفنا  (ّ)أىمَّا الطا ر بف عاشكر فيرجح الشرطية "اختصاران لممسافة"
عم  الشرط م) أف شػركطه التركيبيػة متحققػة ككػذا الدالليػة بحصػكؿ "معنػ  الشػرط 

ٍََمف مفهـك قكلػه: ) ََ َزُُمٔنَ  َذ   ً م ُْ ً  َوَه  ِٓ ي 
ٔ ٌ  َغيَ ََ َداَي فََا  ُْ ( فبنػه بشػارة ٣٨حَتَِع 

يؤذف مفهكمها بنذارة مىٍف لـ يتبعه"
، ك ك ما يعبػر عنػه الػدكتكر فخػر الػديف قبػاكة (ْ)

، أم: "إ بات م ػمكف الجممػة كنفػي م ػمكف عكسػها" كمػا (ٓ)"مفهـك نفي العكس"بػ
ػا، كػاف فػي كػؿ منهمػا تككيػد  مىرَّ فبذا "جاء في الكرـ بعد الشرط ما يفيد العكس أي ن

ٓ ، كذا أقكل في ترجيح الشرطية كما في قكله تعال : )(ٔ)لم مكف ايخر" ا ٌَ ًُ  َو َُٰس َءاحَى
ا لّرُشُٔل ٱ ٌَ ُّ فَ  فَُخُذوهُ َو  ِ ً  َخ َُٰس ى َٓ ْ  ٱَج ٔا ُٓ ٍََ[. كقكله تعال : )ٕ( ]الحشر: َُخ ُّ  َذ  ِ ٌِ ََشَِب 

 ُّ ُّ فَإُِّ  ٍ َػ ً  َحػ  َ ّى ٌَ ٌِّّنِ َو َِ  ۥفَيَح َس  ٌَ ٓ إِّه  مَرََ  ٱٌِّّنِ ِ  د  فَم  بَِيمِده [. ِْٗ( ]البقػرة: ۦ  ُغر 
 كمعن  السببية كالترتيب في كؿ ذلؾ كنحكى مما ال خرؼ فيه.

ى )( ِ) َحََٰػج  ةِِّ  ةََلَٰ
َ
َ َنَصَب َشّحِئَث َوأ ِػٓي  ۦٌَ ََ َٔ  ُّ َحَُٰب  ۥخُ ص 

َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
ا  نلّارِ  ٱفَأ َٓ ً  ذِي ُْ

ونَ   [ُٖ( ]البقرة: ٨١َخَِِٰلُ
 ")مىٍف كسب(: في )مىٍف( كجهاف.

                                           

ِيوَۡايية التالية، ك ي قكله تعال : ) (ُ) ةَُا َۡۡكَفُروا َۡۡوٱَّل  َٰتَِيا ۡۡ َِۡبَۡۡوَكذ  َلَٰٓئَِكۡۡاَي و 
ُ
َحَُٰبۡۡأ ص 

َ
مۡ ۡٱنل ارِۡ ۡأ هاٌُۡ ٍَ ۡفِي

ونَۡ  [.ّٗ( ]البقرة: ٣٩َخَِِٰلُ
  .َّّ/ ُالدٌر المصكف:  (ِ)
 ِْٕ/ ُالتحرير كالتنكير:  (ّ)
 َّْ/ ُالمرج) السابؽ:  (ْ)
 .ٖٔالمفصؿ في تفسير القرآف الكريـ:  (ٓ)
 .ٓٗٗالمرج) السابؽ:  (ٔ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

َُّ 

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

ػػا فػػاء كالفػػاء فػػي )فأكلئػػؾ(  مَّ ػػا لت ػػميف المبتػػدأ معنػػ  الشػػرط عمػػ  األكؿ، كا  إمَّ
ػٍف( "مكصػكلة، كيؤيػد ذلػؾ  ح السػميف الحمبػي أف تكػكف )مى الجكاب عم  ال اني، كيػرجِّ

ََ ٱوَ لديػػه "ذكػػر قسػػيمها مكصػػكالن ك ػػك قكلػػه: ) ْ  َّّلِيمم كمػػا  ػػك  –. ك ػػذا(ّ)"(ِ) (َزَفممُروا
 ترجيحه شكميٌّ ال ينفذ إل  ركح التركيب. -ظا ره 

ػػا فخػػر الػػديف الػػرازم فيقطػػ) بالشػػرطية ػػٍف(  نػػا تفيػػد العمػػـك ؛أىمَّ ألف )مى
يؤكػػد  (ْ)

أف ذكػػر )بمػػ ( قبمهػػا  -فػػي مسػػتكل التركيػػب كمػػا يػػذ ب الطػػا ر بػػف عاشػػكر –ذلػػؾ
، ألنػه لػك لػـ يػرد بػه أف  "مؤذنة بجممة محذكفة دؿ عميها تعقيب )بمػ ( بهػذا العمػـك

عمـك بعد ا كرمنا متنا رنا"المخاطبيف مف زمر  ذا العمـك لكاف ذكر ال
(ٓ). 

َحََٰػج  ةِِّ كما أف العطؼ بقكله )
َ
ِػٓي  ۦَوأ ََ َٔ  ُّ ( يقت ػي الحكػـ بػالخمكد فػي النػار ُخ

الػػكارد فػػي الجػػكاب، ك ػػذا أليػػؽ بتعاقديػػة الشػػرط المحػػض الػػذم يقت ػػي اسػػتحقاؽ 
الجػػكاب بالشػػرط بمػػا ينطػػكم عميػػه ذلػػؾ مػػف معنػػ  الترتهػػب كالسػػببية، كمػػا يت ػػمف 

ََ ٱوَ ـك نفي العكس" الكارد في قكله تعػال : )"مفه ٔاْ  َّّلِي يُ ٍِ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ ْوَلَٰٓهَِم  ىّصَٰيَِحَِٰج ٱَءا
ُ
أ

                                           

 .ِٖ/ ُف: التبياف في إعراب القرآ (ُ)
ِيوَۡايية الكريمة التاليػة: ) (ِ) َٰهلَِحَِٰ ۡۡوََعِهلُهَا َۡۡءاَنُيَا َۡۡوٱَّل  َلَٰٓئِهَكۡۡٱلص  و 

ُ
هَحَُٰبۡۡأ ص 

َ
َي ه ِۡ ۡأ همۡ ۡٱۡل  هاٌُۡ ٍَ ۡفِي

ونَۡ  [.ِٖ( ]البقرة: ٨٢َخَِِٰلُ
 .َّّ/ُالدٌر المصكف:  (ّ)
 .ٖٔٓ/ّ، ركح المعان : ينظر (ْ)
 .ّٔٓ/ُالتحرير كالتنكير:  (ٓ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُُّ 

ممَحَُٰب  ص 
َ
ِّممثِ  ٱأ َ ونَ  ۡل  مما َخَٰممِِلُ َٓ ً  ذِي مم [ فاييػػة "تػػذييؿ لتعقيػػب النػػذارة ِٖ( ]البقػػرة: ٨٢ُْ

 كما يذ ب الطا ر بف عاشكر. (ُ)بالبشارة"
ى ل : )كنظير ايية السابقة قكله تعا ُّ  ةََلَٰ َٓ ًَ وَج  يَ ش 

َ
َ  أ ٌَ  ۥٌَ َٔ ُُم ِص ُْ ِ َو ُّ  لِلّ ُرهُ  ۥٓ فَيَ ج 

َ
 ۥأ

ََ َزُُمٔنَ  ۦِغَِد َرّبِِّ    ً ُْ ً  َوَه  ِٓ ي 
ٔ ٌ  َغيَ ََ [ كفػي مقابمتهػا بقكلػه ُُِ( ]البقػرة: ١١٢َوَه 

ى تعال : ) ُّ  ةََلَٰ َٓ ًَ وَج  يَ ش 
َ
َ  أ لجممػة كنفػي [ كمػاؿه بتحقيػؽ م ػمكف اُٖ...( ]البقرة: ۥٌَ

ًَ م مكف عكسها، قكلػه تعػال : ) يَ ش 
َ
َ  أ لجػكاب سػؤاؿ  (بمػ )جممػة مسػتأنفة عػف ( ٌَ

يتطمب كيؼ نقض نفي دخكؿ الجنة عف غير  ذيف الفػريقيف أريػد بهػا بيػاف أف  فٍ مى 
ُّ )ألف قكلػه:  ،الجنة ليست حكرة ألحد كلكف إنما يستحقها مف أسمـ إلػخ مُرهُ  ۥٓ فَيَ ج 

َ
( ۥأ

ػ) ألفَّ ، ك ػك جػكاب الشػرط ،خكؿ الجنػة  له د ك في معنن  ، (ِ)"شػرطية ال محالػة (فمى
 أعم  كأعمـ. -تعال  –كاهلل

(ّ( ) ٓ َا  إِّجا َُزنل 
َ
رَ ٱأ  ٔ ا  ثَ يَٰ تّل َٓ ِ ًُ ة ََ ُس دى َؤُُرى  ُْ ا  َٓ ََ ٱ نلّبِئُّنَ ٱذِي ََ  َّّلِي يم ْ لِّلِ ٔا ٍُ ميَ ش 

َ
أ

اُدواْ وَ  ِئُّنَ ٱَْ َتارُ ٱوَ  لّرّبَِٰ خ 
َ ا  ۡل  ٍَ ِ ْ ٱة ٔا فُِظ ُخد  اْ  لّلِ ٱٌَِ نَِتَِٰب  ش  ُٔ َدآَء  فََا ََت َشم َٓ ٔاْ َغيَي ِّ ُش َوََكُُ

نِ ٱوَ  نلّاَس ٱ  ٔ َش واْ أَِب َ  َرُ ًِ َوَه تَش  ٍَ َُزَل َيَِٰت َث
َ
آ أ ٍَ ِ ََ ُسً ة   ً َ ّى ٌَ ًُ  لّلُ ٱا كَيِيا  َو ُْ هَِم  ْوَلَٰٓ

ُ
فَأ

َٰفُِرونَ ٱ  [.ْْ( ]المائدة: ٤٤ى َك
ََ ُسًلدر المصكف(: ")جاء في )ا   ً َ ّى ٌَ ( يجكز في )مىٍف( أف تككف شػرطية، َو

 .(ّ)ك ك الظا ر، كأف تككف مكصكلة، ك)الفاء( في الخبر زائدة لشبهه بالشرط"
كيبػػػدك الخصػػػكص كالعمػػػـك فػػػي اييػػػة الكريمػػػة حػػػد ا فاصػػػر بػػػيف المكصػػػكلية 

ََ ُسًكالشرطية، فبذا كاف "المراد بػ)   ً َ ّى ٌَ ػٍف(  (،  ناَو خصػكص اليهػكد... تكػكف )مى

                                           

 .ّٔٓ/ُ: ر كالتنكيرالتحري (ُ)
 .ٔٓٔ/ُ: مرج) السابؽال (ِ)
 .ُِٖ/ْالدر المصكف:  (ّ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُِّ 

ػػعَّؼ أبػػك حيػػاف  ػػذا الػػرأم، ألفَّ "الًعٍبػػرىة (ُ)مكصػػكلة، ك ػػي بمعنػػ  الـ العهػػد" ، كقػػد  ى
، فظا ري ايية الكريمة "العمـك فيشمؿ  ذى األمَّة (ِ)بعمـك المفظ ال بخصكص السبب"

لػ  أ ف كػاف الظػا ر أنػه فػي سػياؽ خطػاب اليهػكد، كا  نهػا كغير ـ ممف كاف قبمهـ، كا 
بػػرا يـ كعطػػاء" ، "فػػػ)مىٍف( شػػرطية، (ّ)عامػػة فػػي اليهػػكد كغيػػر ـ ذ ػػب ابػػف مسػػعكد كا 

، كتحت  ذا الرأم حالػة أخػرل، ك ػي التػزاـ أف  رى كتىٍرؾي الحكـ مجمؿ بيانه في أدلِّة أيخى
فػي أر ػه األحكػاـ الشػرعية  ال يحكـ بما أنزؿ اهلل في نفسه كفعؿ المسمـ الػذم تقػاـ

شػرعية باختيػارى، فػبفَّ ذلػؾ االلتػزاـ أشػده مػف المخالفػة فػي فيدخؿ تحػت محػاكـ غيػر 
 .(ْ)الجزئيات، كال سيما إذا لـ يكف فعمه لجمب منفعة دنيكية"

أرجػح كأنفػذ إلػ  ركح التركيػب، كيسػرم  –بحكـ العمـك المشار إليػه –كالشرطية
ٌََعم  نظائر ايية الكريمة في قكله تعال : ) -كاهلل أعم  كأعمـ –ذلؾ ً   َو ََ ُسمً  ّى

َُزَل 
َ
آ أ ٍَ ِ ًُ  لّلُ ٱة ُْ هَِم  ْوَلَٰٓ

ُ
ٔنَ ٱفَأ ٍُ ٌََ[، كقكله تعال : )ْٓ( ]المائدة: ٤٥ىّظَٰيِ ََ ُسً  َو   ً ّى

َُزَل 
َ
آ أ ٍَ ِ ًُ  لّلُ ٱة ُْ هَِم  ْوَلَٰٓ

ُ
كما قرر  –[، فالًعٍبرة في كؿ ذلؾْٕ( ]المائدة: ٤٧ى َفَِٰصُلٔنَ ٱفَأ

 سبب.بعمـك المفظ ال بخصكص ال –أبك حياف
عم  أفَّ  ذا الترجيح ليس عم  إطرقػه، ألفَّ التعامػؿ مػ) اييػات الكريمػة كفقنػا 
ألسباب نزكلها في سياؽ الحاد ة التاريخية المقصكدة ييٍمًزمنػا معنػ  الخصػكص قىٍيػدنا 

ػػٍف( عمػػ  المكصػػكليَّة ٍمػػؿ )مى      عمػػ  أعيػػاف  -حينئػػذو  -ال منػػاص منػػه، كذا يقت ػػي حى
.  قـك

                                           

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُّّ 

ػٍف( كم يمهػا فػي  ػذا المك ػ) كنظػائرى بحيػث كمف  نا يبدك بر غة اسػتعماؿ )مى
تككف أٍكعب لتعدد التأكيؿ، كأقدر عم  احتماؿ  ذى األكجه دكف خركج عم  مقت ػ  

 المفظ.
(ْ( ) ٓ ا ٌَ ٔ َم  َو ً  يَم َصَٰمَتُس

َ
َمَ  ٱأ َػمانِ ٱ تل   ٍ َ [ مػا: ُٔٔ( ]آؿ عمػراف: لّلِ ٱفَتِمإِو ِن  ۡل 

ط، كالفػػاء فػػي )فبػػبذف اهلل( مقترنػػة بجػػكاب شػػرطية أك مكصػػكلة  ػػمنت معنػػ  الشػػر 
الشرط كجكبنا في الحالػة األكلػ  أك زائػدة فػي شػبه الجػكاب فػي ال انيػة. كالجممػة فػي 

 .(ُ)الحاليف عم  تقدير: )فهك ببذف اهلل(
كرجَّح األلكسػي المكصػكلية، ألفَّ كجػه السػببية لػيس بظػا ر، فاييػة مػف قبيػؿ 

مثٍ ) ٍَ ِمَ ّجِػ  ٌّ ا ةُِسمً  ٌَ ٍِم َو لػ  م ػؿ  ػذا ذ ػب الطػا ر بػف  (1)[ّٓ]النحػؿ:  (لّلِه ٱََ فَ كا 
 .(ّ)عاشكر

، ألف فعػػؿ الشػػرط  ٍمػػؿ عمػػ  الشػػرطية فػػي مػػذ ب بعػػض النحػػاة إشػػكاؿه كفػػي الحى
(  ً َصََٰتُس
َ
، "كأجابكا عنه بأنػه ييحمػؿ عمػ  (ْ)( "ماضو في المعن  ألف القصة ما ية"أ

ُّ  ِإَونا: )التبييف، أل: )كما يتبيف إصابته إياكـ( كما تأكلك  ٍِيُص ٌِمَ ُدةُمر ۥََكَن كَ ( كُمّد 
 .(ٓ)[ أم: إف تىبىيَّفى  ذا، ك ذا شرط صريح"ِٔ]يكسؼ: 

ا،  كرأل السميف الحمبي أنه إذا "صحَّ  ذا التأكيؿ فمتجعؿ )ما(  نا شرطنا صػريحن
 .(ٔ)كتككف )الفاء( داخمة كجكبنا لككنها كاقعة جكابنا لمشرط"

                                           

 .ْٕٓ، ْْٕ/ ّ، الدٌر المصكف: ينظر (ُ)
 .ِّٗ/ِ، ركح المعاني: ينظر (ِ)
 .َِٖ/ّالتحرير كالتنكير: ، ينظر (ّ)
 .ْْٕ/ّالدٌر المصكف:  (ْ)
 .ّْٗ/ ُ، حاشية الصباف عم  شرح األشمكني: ينظر، ك ْْٕ/ّالمرج) السابؽ:  (ٓ)
 .ْٕٓ/ ّالمرج) السابؽ:  (ٔ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُّْ 

إال عمػ  معنػ  ")كمػا أىًذفى اهلل فيػه  -ابف عطيػة كما يذ ب –كال تتحقؽ السببية
ابكـ(، لكػف قىػدَّـ األ ػـ فػي نفكسػهـ كاألقػرب إلػ  ًحسِّػهـ" ، كقػد قىػكَّل (ُ)فهك الذم أىصى

، (ِ)السميف الحمبي  ذا التأكيؿ، ألفَّ "اإلصػابة مترتبػة عمػ  اإلذف مػف حيػث المعنػ "
س السػببية فػي  ػذى اييػة يؤيػد كرأل الدكتكر فخر الديف قبػاكة أفَّ "مػا ذيًكػر مػف عكػ

ا، ألنه مبنيٌّ عم  القمب لمتركيب بجعؿ الجكاب سػببنا ال مسػبَّبنا، مبالغػة  الشرطية أي ن
 .(ّ)في التككيد كالتحقيؽ"

 : وكشج ػامح مىصىفح تفؼم أو شثهه.انىمظ انثاوً
قىيَّد النحاة النكرة فػي  ػذا الػنمط بػالعمـك لتكػكف صػالحة لمشػابهة الشػرط كمػف 

 متهـ الشائعة في  ذا الباب:أم 
، كنفػسه تسػع  فػي (ْ)رجؿه يقكؿ الحؽ فهك أحب إلػٌي مػف قائػؿ الباطػؿ .ُ

 .(ٓ) نجاتها فمف تخيب

 .(ٔ)رجؿه عندى حـز فسعيد .ِ

 .(ٕ)عبده لكريـ فما ي ي) .ّ

قد يبدك لبادرة النظر تكمهؼي م ؿ  ذى التراكيب كبيٍعدي ا عف طبػ) العربيػة السػيَّاؿ، 
قد يكشؼ لنا أفَّ أم اؿ  ذى التراكيب ابنػة كػرـ مطػكمس كسػياؽو عم  أف بعض التأمؿ 

مَّي بهاء المعن  كأكفي لنا الكيؿ، فهذا م اؿ الفرَّاء  مخفيس لك أيٍحً رت بعض ركحه لىجى
                                           

 .ْٕٓ/ ّ:در المصكفال (ُ)
 .ْٕٓ/ ّ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(

 

ُّٓ 

تنديػػدنا فػػي كجػػه قائػػؿ لمباطػػؿ عمػػت بػػيف القػػـك  ؛)رجػػؿه يقػػكؿ الحػػؽ...( كأنمػػا قيػػؿ
ف  ا لرجؿ يصدع بالحؽ كا  كاف بيف الناس مغمكرنا مجهػكالن ال يؤبػه مكانته، كاستنها ن

ٌنػػػا المتصػػػدِّر  ػػػا  كلػػػك قىرى لػػػه. إذف فمػػػا أحػػػرل العمػػػـك أف يتصػػػدر كجػػػه الكػػػرـ تعري ن
ي ا كغير نصيس يصمينا بحياة المغة كأ مها. فكػأف  المجهكؿ بػ)فاءو( الستدعت سياقنا نىصَّ

 –يػنكـ مغمػكرنا مهمػا كػاف ب -المعن  بناء عم  كرـ سػابؽ: )... فرجػؿ يقػكؿ الحػؽ
ف كػػاف بيػػنكـ سػػٌيدنا(، أك )مهمػػا كػػاف شػػأنكـ أيهػػا  فهػػك أحػػب إلػػٌي مػػف قائػػؿ الباطػػؿ كا 
القػػـك مػػف خ ػػكع كمذلػػة فرجػػؿ يقػػكؿ الحػػؽ  ػػك أحػػبه إلػػٌي مػػف قائػػؿ الباطػػؿ(، كػػأف 
ٍت مف صدر الجكاب لتتكسط بيف )المبتدأ النكرة العامة( ك)خبػرى( مؤذنػة  )الفاء( أيًزيحى

كدة له باعتبار الزيادة، كليس  ذا التأكيؿ مجافيا لطب) العربية، إذ بمعن  الشرط كمؤ 
 ك نسؽ شائ) في مستكيات أخرل مف التركيػب ألمػح إليػه بعػض النحػاة كاستقصػاى 

[ كمػا سػيأتي ّ( ]المػد ر: ٣فََهمّبِ   َوَرّبَم بعض أ ؿ التفسير في م ؿ قكله تعػال : )
 بيانه كتفصيمه.

بدك سائر األم مة المذككرة  مف  ػذا الػنمط ذات أقكؿ: كبم ؿ  ذا االستدعاء ت
 نسب ك يؽ بطب) العربية يزيؿ عنها كصمة التكمهؼ كتهمة التصنه).

 انىمظ انثانث: )كم( مضافح إىل مىصىل أو وكشج مىصىفني تفؼم أو شثهه.
قػػد مػػر أف الم ػػاؼ إلػػ  )المكصػػكؿ( "ال ييشػػترط فيػػه أف يكػػكف لفػػظ )كػػؿ( كمػػا 

ػػا : "- –"، كمػػف شػػكا دى المصػػدَّرة بػػػ)كيٌؿ( قػػكؿ النبػػيٌ (ُ) بمعنا ػػا كػػػ)جمي)( كيػػؿه مى
ػاؿو الى تيػؤىدَّل زىكىاتيػهي فىهيػكى  كيػؿه مى ، كى ٍف كىافى تىٍحتى سىػٍبً) أىٍرً ػيفى فىمىػٍيسى ًبكىٍنػزو أيدِّيىٍت زىكىاتيهي كىاً 

ٍجًه األىٍرضً  مى  كى ٍف كىافى ظىاً رنا عى ػ: "- –. كقكله(ِ)"كىٍنزه كىاً  ػرىًة كيػؿه مى ػًف الصَّ ا أىٍسػكىرى عى

                                           

 .ّْٖ/ ُحاشية الصباف عم  شرح األشمكن :  (ُ)
، كقػد كرد الحػديث الشػريؼ مختصػرنا فػي البحػر المحػيط، كنصػه: "قػاؿ ِٖ/ ْالسنف الكبرم:  (ِ)

 [ّٖ/ٓزكاته فميس بكنز". ]البحر المحيط:  : كيؿه ما أديت- -رسكؿ اهلل



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُّٔ 

رىاـه  مِّهىا ًإذىا ذىكىرى ىا كىالى كىفَّارىةى لىهىا ًإالَّ : "- –. كقكله(ُ)"فىهيكى حى ةن فىٍمييصى رى كيؿه مىٍف نىًسيى صى
ـى فىكيػػٍؿ، لػػيس السِّػػفَّ (ِ)"ذىًلػػؾى  ، كجػػاء فػػي )الفػػائؽ(: "كفػػي الحػػديث: كيػػؿه مػػا أٍنهىػػرى الػػد

" كالظهٍفرى
 ذا التركيب شائ)ه في األحاديث النبكية الشريفة، كظػا ره أفَّ بابهػا ، كم ؿي (ّ)

طرؽ األحكاـ.  العمـك كا 
كما جرت عم  نىسىًقه عفكنا أقرـ العمماء ال قات، كمنه قكؿ الزمخشرم: "كيؿه مىٍف 

ـه" دخػػؿ فػػي حرمػػة ال يسػػكغ  تكيهػػا فهػػك ميحػػرَّ
 عمػػ  الزرقػػاني ، كمػػا كرد فػػي )شػػرح(ْ)

ػفٍ  كيػؿه  البػر: عبد ابف ؾ(: "كقاؿمال اإلماـ مكطأ  اهلل ير ػاى ال مػا الػديف فػي أحػدث مى
 الكبػرل(: "ككػاف البيهقػي . كجػاء فػي )سػنف(ٓ)الحػكض..." عػف المطركديف مف فهك

. ككرد (ٔ)أخطػأ" فقد ذلؾ قاؿ مىفٍ  كؿه  يقكؿ: -اهلل رحمه -الحافظ اهلل عبد أبك شيخنا
ػفٍ  كيػؿَّ  ًبػأىفَّ  اٍلبىيىػافً  حٌبػاف(: "ًذٍكػري  ابػف في )صحيح ػا المَّػهً  ًديػفً  ًفػي أىٍحػدىثى  مى ٍكمن  لىػٍيسى  حي

ٍرًجعيهي  ٍرديكده  فىهيكى  كىالسهنًَّة، اٍلًكتىابً  ًإلى  مى ٍيري  مى " غى ٍقبيكؿو مى
(ٕ). 

أىمَّا "الم اؼ إل  النكػرة المكصػكفة بمػا ذيكػر فيشػترط أف يكػكف لفػظ )كػؿ( كمػا 
عيده، ككؿه عٍبدو لكريـو فما ي ي)، ككؿه نفػسو ، "نحك: كؿه رجؿو عندى حزـه فس(ٖ)بمعنا ا"

. كممػػا يمفػػت النظػػر فػػي نػػصِّ الصػػبَّاف قكلػػه )كمػػا (ٗ)تسػػع  فػػي نجاتهػػا فمػػف تخيػػب"

                                           

 .ُٖٓٓ/ ّ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:  (ٗ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُّٕ 

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

شػػا ده معتبػػره فػػي كػػرـ العػػرب. كلعػػؿَّ ذلػػؾ يرجػػ) إلػػ  أفَّ كممػػة )جميػػ)( ت ػػاؼ إلػػ  
الجم) كمجيئه نكرةن مكصكفةن مما تأباى السميقة كيست قمه المساف كينكرى المعن ، ألفَّ 
االستغراؽ بالتنكير ألصؽ بالمفرد مف الجم)، كما أفَّ العمـك فػي المفػرد النكػرة أمكػف 

 شابهة عمـك الشرط.كأليؽ بم
دهرى )كؿ(  ذا التركيب قبؿ )النكػرة العامػة( يمنحػه حصػانة االسػتقرؿ  بىٍيدى أفَّ تىصى

إلػ  سػياؽو نصػيس سػابؽ  –فػي ظػا رة التركيػب –بأف ييساؽ نسياى كحًدى، غيػر مفتقػر
يصمه بطب) العربية، لذا ال يستشعر المتمقي جفاءن في م ؿ  ػذى التراكيػب حػيف ييٍبتػدأ 

ك تساؽ منفردة، بخرؼ اسػتعمالها مبػدكءة بػػ)النكرة العامػة( عمػ  نحػك مػا مػر بها أ
 في النمط ال اني.

َـّ : "- –كمما كرد في  ذا الباب قكله ،  يػ رىةو الى ييٍقػرىأي ًفيهىػا، فىًهػيى ًخػدىاجه كيؿه صى
،  يَـّ ً ػيى ًخػدىاجه  فاتهـ ، كقػد جػرت بهػذا التركيػب أقػرـ العممػاء فػي مصػن(ُ)"ً يى ًخدىاجه

: أحمػد اإلماـ البارم(: "كقاؿ عفكنا في معرض إطرؽ األحكاـ، كمنه ما كرد في )فتح
ػًديثو كيػؿه  ًكمى  حى ػرةً  ًفػي ري ػٍكؼً  صى " فىهيػػك الخى ػًحيحه  أك قػػكؿ كػؿه : "، كقػكؿ الزمخشػرم(ِ)صى
ػا: "ككػؿه شػيءو كانػت لػه (ّ)"قػاذكرة فهك باالجتناب كيحؽ يستفحش فعؿ ، كقكلػه أي ن

                                           

، كجػػػاء الحػػػديث الشػػػريؼ فػػػي ]الفػػػائؽ فػػػي غريػػػب َِْ/ِمسػػػند اإلمػػػاـ أحمػػػد ابػػػف حنبػػػؿ:  (ُ)
كم في ]مسند اإلمػاـ أحمػد ّٔٓ/ُالحديث:  [: "كيؿه صرة ليس فيها قراءة فهي ًخدىاج"، كما ري
ـٍ يىٍقػرىٍأ ًفيهىػا ًبػأيِـّ اٍلًكتىػاًب، َِٓ/ِنبؿ: ابف ح ػرىةن لىػ ػمَّ  صى ػٍف صى ػٍف( مك ػ) )كػؿ(: "مى [ بك ػ) )مى

" ػػاـو ٍيػػري تىمى ، غى ، ً ػػيى ًخػػدىاجه ، ً ػػيى ًخػػدىاجه [، ّّ/ْ، ككرد فػػي ]لسػػاف العػػرب، خػػدج: فىًهػػيى ًخػػدىاجه
 "األصمعي: الًخداج: النقصاف".

 .ُُ/ٔفتح البارم:  (ِ)
 .ُٗٔ/ّغريب الحديث: الفائؽ في  (ّ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُّٖ 

: عبػاس ابػف كقػاؿ": المحػيط البحػر فػي ، كجػاء(ُ)نة فالقطعة منه ًليطىػة"صربة كمتا
هىا امرأةو  كيؿٌ  جى كَّ ؿى  أبكؾ تىزى ؿ، لىػـٍ  أك ًبهىػا دىخى مىٍيػؾى  فىًهػيى  يىػٍدخي ػرىاـه  عى  مسػندفػي  دى ، ككر (ِ)"حى
لىدي ىا"يعم  أبي ٍيًر لىٍكًنهىا فىمىؾى كى مى  غى لىدىٍت عى  ير. كم مه ك  ،...(ّ): "كيؿه شىاةو كى

كرغـ تكاطؤ النحاة في مصنفاتهـ عم  تقييد )النكرة المسػبكقة بػػ"كيٌؿ"( بفعػؿو أك 
شبهه، فبفَّ بعض الشكا د المعتبرة في كرـ العرب خالفت  ذا الشرط عم  كجػه مػف 

 الكجكى، كقكؿ الشاعر ]مف الخفيؼ[:
 (ْ)اؿػػًة الميتىعى ػػكطه بحكمػػفمن   دو أك مدافو   ػرو مباعػػؿه أمػػك      

ال يخمػك مػف رائحػة الفعػؿ بػؿ مػف  –ك ك اسـ فاعػؿ –عم  أف الكصؼ )ميبىاًعد(
 بنيته كمعناى.

كيػؿه : "- –قػكؿ النبػي -في مذ ب النحاة -كأبعد مف ذلؾ في مشابهة الفعؿ
ٍمػًد المَّػًه، فىهيػكى أىٍقطىػ)ي       عمػ  أفَّ الكػرـ لػـ يخػؿي مػف فعػؿو  (ٓ)"أىٍمرو ًذم بىاؿو الى ييٍبدىأي ًفيًه ًبحى

ف تػأخر مك ػعه، ف ػر عػف أف الصػفة )ذم بػاؿ(  ف جػاءت جامػدة–)ال يبدأ( كا             -كا 
غيػػر مقطػػكع النسػػب  -كلػك مػػؤكال بمشػػتؽ –ال تخمػك مػػف شػػبهة الكصػػفية. كالكصػػؼ

برائحػػة الفعػػؿ، إذ الكصػػؼ الجامػػد يعمػػؿ باتفػػاؽ النحػػاة، كالعمػػؿ مرجعػػه لمفعػػؿ ذم 
.  األصالة في ذلؾ كما  ك معمـك

                                           

 .َِِ/ّ: الفائؽ في غريب الحديث (ُ)
 .َُٔ/ٕ، كسنف البيهقي الكبرل: ْْٓ/ ِ، كركح المعاني: ُِٔ/ّ، البحر المحيط : ينظر (ِ)
 .ِٖٔ/ٓمسند أبي يعم :  (ّ)
كم الشػا د ِْٔ/ ُ، المساعد عم  تسهيؿ الفكائد: ينظر (ْ) ، البيػت غيػر معػركؼ قائمػه، كقػد ري

 (، بب بات الياء: ّْٖ/ ُالصباف عم  شرح األشمكني: في )حاشية 
 كؿ أمر مباعد أك مداني      فمنكط بحكمة المتعالي.

 .ّْٖ/ ُ، حاشية الصباف عم  شرح األشمكني: ينظر، ك ُّٕ/ ُصحيح ابف حٌباف:  (ٓ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُّٗ 

مجافاة لرائحة الفعؿ أف ت اؼ )كيػٌؿ( "إلػ  غيػر مكصػكؼ، نحػك مػا جػاء كأك ر 
. كالظػا ر أف (ُ)في األخبار المأ كرة عف بعض السمؼ، ك ك: ... كيؿه نعمة فمف اهلل"

، ألفَّ  ال فػبفَّ معنػ  السػببية معػدـك الكرـ عم  معن  )كيؿه نعمةو تصيبكـ فمػف اهلل(، كا 
: كػؿه (ِ)بالجكامد أصؿ األسباب أف تككف باألفعاؿ ال ، كلذا جـز سيبكيه بأنؾ لك "قمػتى

، كال بعمؿو يككف له جكاب" ، ألنه لـ يًجئ بفعؿو  .(ّ)رجؿو فمه در ماف كاف محاالن
 )كػؿ( خبػر عمػ  الفػاء تػدخؿ كقد خالؼ الر ػيه سػيبكيه فػي ذلػؾ، يقػكؿ: "كقػد

ف  كممػاتل لم ػارعته در ػـ(، رجػؿ فمػه )كػؿ: نحػك مكصػكؼ، غير إل  م افا كاف كا 
 .اإلبهاـ في الشرط

 عػالـو  رجػؿو  )كيػؿٌ : نحػك المػذككرة ال ر ػة بغير مكصكؼ إل  م افنا كاف إف ككذا
 .(ْ)در ـ(" فمه

، كمػا ييٍسػتىٍأنىسي فيػه  كقد كافؽ قكؿ الر ي ما جاء في المأ كر عم  نحك ما مرَّ
ػػا بمػػا كرد فػػي )المكطػػأ(:  لىػػدي ا رىًحػػـو  ذاتً  كيػػؿه : مالػػؾ كقػػاؿ"أي ن ٍنًزلىًتهىػػابً  فىكى . كقػػد (ٓ)"مى

كػؿ رجػؿ صرَّح البرككم بجكاز إ افة )كيٌؿ( إل  نكرة غيػر مكصػكفة مستصػكبنا نحػك )
 .(ٔ)فمه در ـ(

كغنػػيٌّ عػػف البيػػاف أف األنمػػاط ال ر ػػة لمتركيػػب شػػبه الشػػرطي تتفػػؽ فػػي كػػكف 
ة صدر ا )مبتدأ( فيه داللة العمػـك كالشػياع، ف ػر عػف اقتػراف الخبػر بػػ)الفاء( الزائػد

ؿ )المبتدأ كما يتصؿ بها ًشػبه  المؤذنة بت ميف التركيب معن  الشرط. كمف  ـ يتنزَّ
                                           

 .ِْٔ/ ُالمساعد عم  تسهيؿ الفكائد:  (ُ)
 .ُُ/ٓشرح المفصؿ:  (ِ)
 .َُِ/ ّالكتاب:  (ّ)
 .ِٓٔ/ُشرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب:  (ْ)
 .َُٖ/ ِمكطأ اإلماـ مالؾ:  (ٓ)
 .َُِ، إظهار األسرار في النحك: ينظر (ٔ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

َُْ 

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

 رجانٌي.في )الشرط المحض( بمصطمح الج
، (ُ)كما تتفؽ األنماط ال ر ة فػي أف )ًشػبه جكابهػا( ال ييٍجػزىـ عمػ  جهػة األصػؿ

كيػؿه  ف أجازى "الككفيػكف تشػبيهنا بجػكاب الشػرط، فيقػاؿ: الػذم يػأتيني أحسػٍف إليػه، كى كا 
. كال إنكػار لمػا كرد فػي كػرـ العػرب شػا دنا (ِ)رجؿو يأتين  أكرٍمه، كاختػارى ابػف مالػؾ"

، لك  ف القياس يأباى ليبقي محصكرنا في حيز السماع.عم  الجـز
بقي أف نشير إل  أفَّ  ذا النػكع مػف التراكيػب شػبه الشػرطية بأنماطػه المػذككرة 

، كألجػؿ ذلػؾ لػـ يمتنػ) (ّ) ك األقرب تركيبنػا كداللػة إلػ  الشػرط المحػض أك المعيػارمٌ 
 بعض )ًشبه الشرط( مف الجـز فيما ذيًكرى كلك مسمكعنا نادرنا.

 انشاتغ: االسم اجلامذ ادلضمه مؼىن انصفح: انىمظ

أفَّ )الفػاء( الزائػدة لعشػعار بالشػرط  –عدا األخفػش –قرر سيبكيه كسائر النحاة
، كعمػ   ػذا الكجػه يمتنػ) قكلنػا: (ْ)ال تدخؿ "عم  خبرو غير مػا ذكرنػا مػف المبتػدآت"

 ، لسببيف:(ٓ))زيد فمنطمؽ( أك )زيد فمه در ـ(
 ف، ك ذا يناقض معن  العمـك الرـز لمشرط كًشبهه.: أف المبتدأ معىيَّ األول

                                           

نمػػا يحمػػؿ عمػػ  َُّ/ ّيقػػكؿ السػػيرافي ] (ُ) ، كا  [: ")الػػذم( ال تعمػػؿ فػػي الشػػرط كالجػػزاء فتجػػـز
اى، فتشػػبه بالشػػرط المجػػازاة فػػي المعنػػ  لجػػكاز إبهامهػػا، كألنهػػا تكصػػؿ بالفعػػؿ كمػػا جػػرل مجػػر 

 كالجزاء".
 .َُِ/ ّ، كالكتاب: ّٖ/ ْ، شرح التسهيؿ: ينظر، ك ُِّ/ ْ م) الهكام):  (ِ)
 )الشرط المعيارم(  ك مصطمح الباحث. (ّ)
، كشػػرح كتػػاب ُّٗ/ُ، كالكتػػاب: ِٓٔ/ُ، شػػرح الر ػػ  عمػػ  كافيػػة ابػػف الحاجػػب: ينظػػر (ْ)

 .ّْٗ، ِْٗ/ُسيبكيه، لمسيرافي: 
 [.ُّٗ/ُه في ]الكتاب:  ك م اؿ سيبكي (ٓ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُُْ 

، كبػػػذلؾ ال كجػػػكد لمعنػػػ  ُ: افتقػػػاد الفعػػػؿ أك ًشػػػٍبهه فػػػي )شػػػبه الشػػػرط(يخػػػرا
ؿى سػيبكيه قػكؿ  السببية الت  ال سبيؿ إليهػا بغيػر الفعػؿ أك شػبهه كلػك تقػديرنا، لػذا أىكَّ

 الشاعر ]مف الطكيؿ[:
في فانكً ػكقىاًئم      ٍكالى  (ِ)ايى كما  ً  كه ػمٍ خً  فً ػيٍ يَّ الحى  ةي ػكمري كٍ كأي      ـٍ ٍح فىتىاتىهي ػةو خى

، فمذلؾ أدخؿ )الفاء(" في ٍكالى  .(ّ)عم  تقدير: " ذى خى
مِّف  ذا المبتدأ الجامد معن  الصفة؟  كلكف  مة سؤاؿ: ماذا لك  ي

، إذ الصػفة مػف خصائصػها الشػيكع، كمػا أف السػببية  إننا حينئذو إزاء نكع عمػـك
معنػػ  الصػػفة، كلػػذا رأل بعػػض أ ػػؿ المغػػة كالنحػػك جػػكاز  حا ػػرة بشػػبهة الفعميػػة فػػي

"دخػػكؿ )الفػػاء( فػػي الخبػػر إذا كػػاف فػػي المبتػػدأ معنػػ  يسػػتحؽ بػػه أف يترتػػب عميػػه 
( فػبفَّ  ـٍ في فػانًكٍح فىتىػاتىهي ػٍكالى ف لـ يكف  ناؾ مكصكؿه كما في قكلػه: )كقىاًئمػةو خى الخبر، كا 

خاء كعنترة بالشػجاعة، كذلػؾ  ذى القبيمة مشهكرة بالشرؼ كالحسف شهرة حاتـ بالس
معن  يستحؽ به أف يترتب عميه األمر بالنكاح كعمػ   ػذا يىٍقػكىل أمػر دخػكؿ )الفػاء( 

 .(ْ) نا كما ال يخف "
ػػمٍَّمنىا بصػػحة  ػػذا التأكيػػؿ ككجا تػػه فػػبف ذا يعنػػ  أفَّ كػػؿ   -ك ػػك كػػذلؾ -فػػبذا سى

                                           

 القصد: )شبه الشرط( الذم ينزؿ منزلة )فعؿ الشرط(. (ُ)
كاأليكركمة: الفعمة الكريمػة. كالحيػاف:  .ّٓٓمعجـ شكا د العربية:  ينظرالبيت غير منسكب،  (ِ)

حي األب كحي األـ، إذ الفتاة كريمة الطرفيف. خمػك: خاليػة مػف الػزكج. كمػا  ػي: كعهػدؾ مػف 
 بكارتها.

 .ّْٗ/ُشرح كتاب سيبكيه، لمسيرافي:  (ّ)
[ إلػػ  أفَّ " ػػذى ْٓٓ/ُ. كػػذلؾ يػػذ ب البغػػدادم فػػي ]خزانػػة األدب: ِٕٓ/ ٗٓركح المعػػاني:  (ْ)

القبيمة عمة ألف يتػزكج مػنهـ كيتقػرب إلػيهـ، لحسػف نسػائها كشػرفها. كفيػه إشػارة إلػ  ترتيػب 
مػ  الفكػرة كأبعػد مرمنػ   كال الحكـ عم  الكصؼ"، عم  أف نص األلكسي المذككر أبيفي كأدٌؿ ع

 شؾ.



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُِْ 

ػػمِّف معنػػ  الصػػفة جػػاز (  ي مىػػـو ػػا كػػاف أك غيػػر عى مىمن أف تقتػػرف )الفػػاء  مبتػػدأ جامػػد )عى
ػا ٍرى(  الزائدة( بخبرى إشعارنا بمعن  الشػرط فػي التركيػب. فغيػري بعيػد قكلنػا: )الرجػؿ فىصى
تعنػػي أف مػػف يتصػػؼ بسػػمات الرجكليَّػػة مػػف شػػرؼ كمػػركءة كنٍبػػؿ ك... جػػدير بػػأف 
تصا رى، كظا ره أف ت ميف )الرجؿ( معن  الكصفية جعمه عام ا غير معٌيف، ك ػك مػا 

معنػػ  الشػػرط، بخػػرؼ مػػا لػػك قصػػدنا رجػػر معيَّننػػا لعػػدـ العمػػـك كامتنػػ)   يَّػػأى لت ػػمهف
التركيػػب عمػػ  )الت ػػػميف الشػػرطي(، كحينئػػذ يقػػػدَّر لػػه مبتػػدأ، فيقػػػاؿ: ) ػػذا الرجػػػؿ 

 فصا ٍرى(. ك ك تأكيؿ سيبكيه كما مر.
، ك ذا مما يىٍحسيػفي فيػه قػكؿ  –ككذلؾ  ك أبدنا -إذف قىٍصدي المتكمـ  نا ـه فصؿه كى حى

لػػػ  قصػػػد  ،: "كمػػػف الكػػػرـ كػػػرـه يػػػذ ب السػػػام) منػػػه إلػػػ  معػػػاني أ مػػػهالجػػػاحظ كا 
 .(ُ)صاحبه"

                                           

 .ُِٖ/ِالبياف كالتبييف:  (ُ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُّْ 

 ادلغهة انثاوً
 تقذٌم متؼهقاخ انفؼم ادلؤروح مبؼىن انششط. 

رى بعػػض أ ػػؿ التفسػػير كالبرغػػة أف معنػػ  الشػػرط قػػد يتحقػػؽ بطريػػؽ تقػػديـ  قىػػرَّ
دِّـ عمػػ  متعمَّقػػه قػػد ميتىعىمِّقىػػات الفعػػؿ عميػػه. "كأصػػؿ ذلػػؾ أف الظػػرؼ كالمجػػركر إذا قيػػ

ييٍشػػػػرىب معنػػػػ  الشػػػػرط فتػػػػدخؿ الفػػػػاء فػػػػي جكابػػػػه"
، كيمحػػػػؽ بػػػػالظرؼ كالمجػػػػركر (ُ)

عم  ما  (ِ)"المفعكؿ... كغير ذلؾ مف المعمكالت، مما ييقصد لزـك ما بعد )الفاء( له"
ر سعد الػديف التفتػازاني كتبعػه فػي ذلػؾ الشػريؼ الجرجػاني  -يسػتكم فػي ذلػؾ (ّ)قرَّ

أٍف يتصدر الجممة )أىمَّا( أك ال، م) التسميـ بكجكب )الفاء( فػي  -بعم  ظا ر التركي
 تركيب )أىمَّا( سكاء أكانت الجممة التالية لها اسميَّة أـ فعميَّة.

عمػػ   ػػذى العرقػػة بػػيف التػػركيبيف، يقػػكؿ: "ككػػذلؾ يػػدخؿ  "برجشتراسػػر"كقػػد نبَّػػه 
ِمر   َوثَِياةَمَم نحػك: )]أم: الفاء[ بيف كؿ جزء لمجممة مقدَّـ، كبيف بػاقي الجممػة،  ّٓ ( َذَػ

ػػا(، غيػػر أنهػػا أقػػكل فػػي  ػػذا ْ]المػػد ر:  [. كم ػػؿ ذلػػؾ الفػػاء الكاقعػػة فػػي جػػكاب )أىمَّ
ػػا( فػػي أكؿ  المعنػػ  مػػف البقػػاء عمػػ  حػػدتها، فاييػػة المػػذككرة يما مهػػا، مػػ)  ػػـ )أىمَّ

االجممػة: ) ٌّ
َ
ًَ ٱ فَأ َتِي مر   ِل  َٓ ادة أف يتمػك [، كم ػؿ  ػذا نػادر. كالعػٗ( ]ال ػحي: ٩فََا َتل 

(... فػػ)الفاء( فػي غيػر مػا  ػؿِّ كممة )أىمَّا( مبتدأ جممة اسمية، نحػك: )أىمَّػا أنػت فمػـ تيصى
 .(ْ)أكله )أىمَّا( ربما قيس بها عم  ما بأكلها )أىمَّا("
ِر   َوثَِياةََم كتقدير )أىمَّا( في صدر اييػة الكريمػة ) ّٓ [ كنظائر ػا ْ( ]المػد ر: ٤َذَػ

لجرجاني قائرن: "كقد صرح بع هـ بأف كممة )أىمَّا( مقػدرة فػي قد أشار إليه الشريؼ ا
                                           

 .ِٕ/َُالتحرير كالتنكير:  (ُ)
ؿ:  (ِ)  .ّٗٔالمطكَّ
 .ّٗٔ، ّٖٔ، المرج) السابؽ، )حاشية الجرجاني(: ينظر (ّ)
ر النحكم:  (ْ)  .ُّٕالتطكه



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُْْ 

أم اؿ  ذى المقامىات"
 َهَٰمَذا، كما نبه عميػه الر ػي فػي تعميقػه عمػ  قكلػه تعػال : )(ُ)

ٔهُ  [ حيػػث يقػػكؿ: "كيجػػكز أف يكػػكف بتقػػدير ) ػػذا كػػذا فميػػذكقكى(، ٕٓ]ص:  (فَي َيممُذوكُ
 .(ِ)أكيرت"كبمعن : )أىمَّا  ذا فميذكقكى(، عم  بيٍعد الت

ػػا( عمػ  معنػ  )مهمػػا يكػف مػف شػػيءو فػػ...( مقىػٌررنا لػػزـك  كقػد حمػؿ سػيبكيه )أىمَّ
. ك ػػذا التأكيػػؿ  ػػك مػػا نجػػدى لػػدل بعػػض المفسػػريف مػػف عممػػاء (ّ))الفػػاء( لجممتهػػا

االمغة، فيعمؽ الزمخشرم عم  قكله تعػال : ) ٌّ
َ
ًَ ٱ فَأ َتِي ر   ِل  َٓ ا  ٩فََا َتل  ٌّ

َ
فَمَا  لّصمآنَِو ٱَوأ

ر   َٓ  ِ ث   ١٠َت ثِ َرّبَِم فََدّدِ ٍَ ا ةِِِػ  ٌّ
َ
ػحى : ١١َوأ : "... فمهمػا يكػف مػف ُُ -ٗ( ]ال ه [ قػائرن

 .(ْ)شيءو كعم  ما خيمت فر تنسى نعمة اهلل عميؾ في  ذى ال رث"
ػػا( عػػف صػػدر الجممػػة فقػػد نجػػد معنا ػػا الػػذم أشػػار إليػػه  ٍف غػػاب تقػػدير )أىمَّ كا 

 ِإَوّيَٰمم َ طػػا ر بػػف عاشػػكر عمػػ  قكلػػه تعػػال : )سػػيبكيه حا ػػرنا، كمػػف ذلػػؾ تعميػػؽ ال
ُتٔنِ ٱفَ  َْ [ فيػه مبالغػة، ألف الفػاء كمػا فػي  ػذى اييػة مؤذنػة بشػرط َْ( ]البقػرة: ٤٠ر 

ػا" ، " فػالمعن  (ٓ)مقدَّر، كلما كاف  ذا الشرط ال دليؿ عميػه إال الفػاء تعػيَّف تقػديرى عام 
، ككػذا فػي (ٔ)يام فار بكني" نا: كأكفكا بعهدم أكًؼ بعهدكـ كمهما يكف مف شيء فب

                                           

ؿ، )حاشية الجرجاني(:  (ُ)  .ّٗٔالمطكَّ
 .ِْْ/ُب: شرح الر ي عم  كافية ابف الحاج (ِ)
. يعمِّػؽ الر ػي عمػ  ٖٓ، ْٖ، كمعجـ الحػركؼ فػي كتػاب سػيبكيه: ِّٓ/ ْ، الكتاب: ينظر (ّ)

فزيػد  يءزيد فقػائـ، بمهمػا يكػف مػف شػ اا تفسير سيبكيه لقكلهـ: أمَّ كأمَّ تفسير سيبكيه قائر: "
ػ   ا( )بمعنػ ( )مهمػا(، ككيػؼ، ك ػذى حػرؼ، ك)مهمػا( اسػـ، بػؿ قصػدى إلػقائـ، فميس ألف )أمَّ

، أم: (فزيػد قػائـ يءإف كػاف شػ): (فزيػد قػائـ يءمهما يكف مف ش)المعن  البحت، ألف معن  
 .  ِْٓ/ٕ". شرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب:  ك قائـ البتة

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُْٓ 

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

كالقيمػػة الدالليػػة لتقػػدير الشػػرط العػػاـ أف التعميػػؽ عميػػه "يسػػتمـز تحقيػػؽ كقػػكع 
ة ربػط المسػبَّب بالسػبب فػبذا كػاف الميعىمَّػؽ عميػه الجكاب، ألف التعميػؽ الشػرطي بمنزلػ

أمرنا محقؽ الكقكع لعدـ خمك الحد اف عنه تعيَّف تحقيؽ كقكع المعمَّؽ"
(ِ). 

ك مة فارؽ بالن األ مية بيف )الفاء( الكاقعة في الشرط المحض ك ذا النكع مف 
قعػة مكقعهػا ال التراكيب شبه الشرطية، ذلؾ أف مػا بعػد ا )فػاء السػببيَّة/ الجػزاء( الكا

"عم  أفَّ ما بعد ا مف ذيكؿ ما قبمها، فيكرى  (ّ)يعمؿ ما بعد ا فيما قبمها، ألنها دليؿه 
 .(ْ)كقكع معمكؿ ما بعد ا قبمها"

كأىمَّا إذا كانت )الفاء( "زائدة... أك كاقعة في غير مكقعها لغرض مف األغػراض، 
ماداخمة فػي جػكاب )أىمَّػا( نحػك: )[ ككالفاء الّ( ]المد ر: ٣فََهّبِ   َوَرّبَم كما في ) ٌّ

َ
 فَأ

ًَ ٱ َتِي ر   ِل  َٓ ، فأتاحػت (ٓ)[ فحينئػذو جػاز عمػؿ مػا بعػد ا فيمػا قبمهػا"ٗ( ]ال ػح : فََا َتل 
 لمتركيب درجة مف الطكاعية ليست لمشرط المحض.

ٍتميػك ا بمعمػكؿ الفعػؿ، كالػذم  مة بيف التركيبيف: )المبػدكء بػػ"أىمَّا" مى كظا ره قكة الصِّ
رى أحػػد معمػػكالت الفعػػؿ(، إذ إف معالجػػة )ال ػػاني( يسػػتدعي نظيػػرى األكؿ قياسنػػا يتصػػدَّ 

 سكي ا عند مىٍف ييرجِّح معن  الشرط فيه.

                                           

 .ُْْ/ َُ: التحرير كالتنكير (ُ)
 .ُْْ/َُالسابؽ: المرج)  (ِ)
 .ِْْ/ ُ، شرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب: ينظر (ّ)
، كشػػػػرح كتػػػػاب سػػػػيبكيه، َُّ/ْ، المرجػػػػ) السػػػػابؽ: ينظػػػػر، ك ِْْ/ ُالمرجػػػػ) السػػػػابؽ:  (ْ)

 .َٕٓ، كالكميات:ِْٗ/ُلمسيرافي: 
 .ّْْ/ ُ، شرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب: ينظر، ك َٕٓالكميات  (ٓ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُْٔ 

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 

 ا التركيب في آم الذكر الحكيـ، كمف شكا د ذلؾ قكله تعال :عم   ذ
(ُ( ) ََ ٌِ ّجد  ةِِّ  ِّل وِ ٱ َو َٓ م َُافِيَثً  ۦَذَخ ًٌ َلا ٌَ ن َحت َػَرمَم َربُّمَم 

َ
مٔدً ّىَم َغََسَٰٓ أ ٍُ ( ٧٩اا ُّم 

 [.ٕٗ]اإلسراء: 
ّجممدجػػاء فػػي التحريػػر كالتنػػكير: "كقػػٌدـ المجػػركر المتعمِّػػؽ بػػػ) َٓ  ( عمػػ  متعمَّقػػهَت

ًعػؿى ميتىعىمَّقػه  ػا عميػه. كبتقديمػه اكتسػب معنػ  الشػرط كالجػزاء، فىجي ا تمامنا به كتحري ن
بمنزلة الجػزاء، فأدخمػت عميػه فػاء الجػزاء. ك ػذا مسػتعمؿ فػي الظػركؼ كالمجػركرات 

المتقدمة عم  ميتىعىمَّقىاًتها. ك ك استعماؿ فصيح"
(ُ). 

َٰلَِم ( )ِ) ْ  فَتَِذ ٔا رَُخ  [ٖٓ( ]يكنس: فَي َيف 
كؿ الطا ر بػف عاشػكر: "... كلػؾ أف تجعػؿ الكػرـ اسػتئنافنا ناشػئنا ممػا تقػدَّـ يق

موِ مف نعمة عم  المؤمنيف بالقرآف. كلما قٌدـ المجركر، ك ػك: ) َخِمِّ  لّلِ ٱ ةَِفظ  ( ۦَوبِرَۡح 
َٰلِممَم حصػػؿ بتقديمػػه معنػػ  الشػػرط ك ػػذا ك يػػر فػػي االسػػتعماؿ كقكلػػه تعػػال : ) َوِِف َذ

َِافَِس  ٍُ ٱفَي َيتَ اً ػدٍ ) – –[ كقػكؿ النبػئِ( ]المطففػيف: ٢٦َخَنَٰفُِصٔنَ ل  ػا فىجى  (ِ)(فىًفيًهمى
) ؿَّ ( بجػػـز )تككنػػكا(، كجػػـز )ييػػكى ـٍ مىػػٍيكي ؿَّ عى ػػا تىكيكنيػػكا ييػػكى كقكلػػه )كىمى
. فالفػػاء فػػي قكلػػه (ّ)

َٰلَِم ) ْ ( رابطة لمجكاب، كالفاء في قكله )فَتَِذ ٔا رَُخ  .(ْ)( مؤكدة لمربط"فَي َيف 

                                           

 .ُْٓ/ ُْ التحرير كالتنكير: (ُ)
أجا ػػد. قػاؿ: لػػؾ أبػكاف. قػػاؿ: نعػـ. قػػاؿ  – –إشػارة إلػػ  الحػديث الشػػريؼ: "قػاؿ رجػػؿ لمنبػي (ِ)

 [.ّ/ٖ( حسب ترقيـ فتح البارم: ِٕٗٓففيهما فجا د" ]صحيح البخارم، )
لعؿ  ذا الشا د أقػرب إلػ  ركح الشػرط المحػض مػف حيػث ترتيػب ًفٍعمىٍيػه ترتيبنػا شػرطي ا، ف ػر  (ّ)

 )كما( مف مقاربة لػ)كيفما(.عمَّا في 
 .ُُ/ُُالتحرير كالتنكير:  (ْ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُْٕ 

تكجيه )الفاءيف( في الحديث الشريؼ: ")فيهما( متعمػؽ بػاألمر، قاؿ الطيبي في 
ـى لرختصاص، ك)الفاء( األكل  جزاء شرط محذكؼ، كال انية جزائية لت مف الكرـ  قيدِّ
ػػذؼ  معنػػ  الشػػرط، أم: إذا كػػاف األمػػر عمػػ  مػػا قمػػتى فػػاختص المجا ػػدة بهمػػا، فحي

ا. كقكلػه )فجا ػٍد( جػيء الشرط كعيكِّض منه تقديـ المفعكؿ المفيد االختصػاص  ػمنن 
 .(ُ)به مشاكمة"

 (ّ( )  َ ٌِ َراَ   ِّل وِ ٱَءاَُآيِٕ  َو غ 
َ
ارِ ٱفََصّتِح  َوأ َٓ  [.َُّ( ]طه: ١٣٠ىََػّيَم حَر َضَٰ  نلّ

ـى  يقكؿ الطا ر بػف عاشػكر: "... كلػؾ أف تجعػؿ الكػرـ اسػتئنافنا ناشػئنا ممػا تقىػدَّ
َ  مف النعمة عم  المؤمنيف بالقرآف ) ٌِ َ  قكله ) ( فيَو ٌِ ( ابتدائية متعمقػة ِّل وِ ٱَءاَُآيِٕ  َو

(، ألىنَّه لمَّا قٌدـ عميػه الجػار كالمجػركر فََصّتِح  (... كأدخمت )الفاء( عم  )فََصّتِح  بفعؿ )
لر تماـ شابه تقديـ أسماء الشرط المفيدة معن  الزماف، فعكمؿ الفعؿ معاممة جكاب 

 .(ِ)الشرط"
 [ّ]المد ر:  (٣فََهّبِ   َوَرّبَم ( )ْ)

( َنمّبِ  ( إيػذاننا بشػرط محػذكؼ يكػكف )َنمّبِ  يقكؿ الطا ر: "كدخمػت الفػاء عمػ  )
جكابه، ك ك شرط عاـ إذ ال دليؿ عم  شػرط مخصػكص، ك ييِّػئ لتقػدير الشػرط كقػكؿ 

 )ففيهما فجا د( يعني: األبكيف. – –النبي
عف اإلعرف بتعظػيـ  فالتقدير: مهما يكف شيء فكىبٍِّر ربَّؾ. كالمعن : أف ال يفتر

ز ابػف جنػي ،اهلل كتكحيدى في كؿ زماف ككؿ حاؿ أف تكػكف  (ّ)ك ذا مف اإليجاز. كجكَّ
 .(ْ))الفاء( زائدة قاؿ: كقكلؾ: زيدنا فا رب، تريد: زيدنا ا رب"

                                           

 .ٗٔ/ِعقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكم:  (ُ)
 .َِٓ، َِْ/ ُٔالمرج) السابؽ: ِ) )
 .ِْٔ، َِٔ/ُ، سر صناعة اإلعراب: ينظرّ) )
 .ِٕٓ/ِٗالمرج) السابؽ:  (ْ)
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ُْٖ 

أفَّ " اتػػه )الفػػاء( مهمػػا  –محػػيرن إلػػ  الزمخشػػرم –كيؤكػػد الطػػا ر بػػف عاشػػكر
ف )الفػػاء( كانػػت داخمػػة عمػػ  كجػػدت فػػي االشػػتغاؿ دىلػػت عمػػ  شػػرط عػػا ـ محػػذكؼ، كا 

االسـ فزحمقت عم  حكـ فاء جكاب )أىمَّا( الشرطية، كأحسب أف م ؿ  ذا التركيب مف 
 .(ُ)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؟
كر أف "اعتبار الفاء ميٍشًعرة بشػرط مقىػدَّر"يرل الطا ر بف عاش

قػائـ عمػ  "أفَّ  (ِ)
غالب مكاق)  اًته )الفاء( المتقػدـ معهػا المفعػكؿ عمػ  ميػدخمها أف تقػ) بعػد نهػي أك 

 َوىََلمد  أمر يناقض األمر كالنهي الذم دخمػت عميػه تمػؾ )الفػاء(، نحػك قكلػه تعػال : )
وِِحَ إَِِل َم ِإَوََل 

ُ
ََ ٱأ َج ٌَِ َرت   َّّلِي ك  َ َش 

َ
َ  أ ِ ُتد  ٱفَ  لّلَ ٱ ةَوِ [ إل  قكله )ٓٔ( ]الزمر: يَِم ىَه ( خ 

 [، كقكؿ األعش  ]مف الطكيؿ[:ٔٔ]الزمر: 
 (ّ)كىالى تىٍعبيًد الشَّيطىافى كىالمَّه فىاٍعبيدىا

ف كانػػت )الفػػاء(  فكػػاف مػػا يتقػػدَّـ  اتػػه )الفػػاء( يتكلػػد منػػه شػػرط فػػي المعنػػ ، كا 
يه فألجؿ ككنه مدلكالن عميه بدليميف: أصمه كفرعه كاف مؤذنة بذلؾ الشرط كعرمة عم

كالمػذككر، كأنػػه قيػػؿ: )لػػئف أشػػركتى ليحػػبطفَّ عمميػؾ(، كفػػػ)إف كنػػت عابػػدنا شػػيئنا فػػاهلل 
. كييعٌقب الطا ر قائر: "ك ذى فائدة لـ يفصح عنها السمؼ (ْ)فاعبد(، ككذا في البيت"

 . (ٓ)فخذ ا كال تخؼ"

                                           

 .ُْْ/ ُ: سر صناعة اإلعراب (ُ)
 .ُْْ/ ُالمرج) السابؽ:  (ِ)
ػػكبى ال تىٍنسيػػكىنَّهي[، كفػػي عجػػػزى ُّٕديكانػػه:  (ّ) ػػبى المٍنصي ،  ػػذا عجػػز البيػػت كصػػدرى: ]كذىا النهصي

 )األك اف( بدؿ )الشيطاف(.
 .ِْْ، ُْْ/ُالمرج) السابؽ:  (ْ)
 ِْْ/ ُالمرج) السابؽ:  (ٓ)
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ُْٗ 

ة كالمفسػريف قبػؿ الطػا ر بػف عاشػكر لػـ يخػؿي مػف كالحٌؽ أفَّ كرـ بعػض النحػا
إلماح إل   ذا ال رب مف التأكيؿ الشرطي، فهذا ابف  شاـ يعمِّؽ عمػ  قكلػه تعػال : 

ۡرِض َوَِٰشَػثٌ  إِنّ )
َ
ََٰ  فَ  أ ُتُدونِ ٱفَإِّي [ متػأكِّال بتقػدير الشػرط: "أم: إٍف ٔٓ( ]العنكبكت: ٥٦خ 

، كيمفػػت (ُ)دة فبيػام فاعبػػدكف فػي غير ػا"لػـ يتػأتَّ إخػرص العبػػادة لػي فػي  ػػذى البمػ
القرطبػػي إلػػ  مػػا فػػي )الفػػاء( مػػف إشػػعار بالشػػرط، يقػػكؿ: "... ك)الفػػاء( فػػي قكلػػه 

( بمعنػػ  الشػػرط، أم: إٍف  ػػاؽ بكػػـ مك ػػ) فبيػػام فاعبػػدكني، ألف أر ػػي فَممإِّيَٰ َ )
 .(ِ)كاسعة"

عػػال : سػػمفنا مػػف العممػػاء، إذ يقػػكؿ الزجػػاج عنػػد قكلػػه ت عنػػد كلمفكػػرة أصػػؿه أبعػػد
 .(ّ)[: "كدخمت )الفاء( عم  معن  جكاب الجزاء"ّ( ]المد ر: ٣فََهّبِ   َوَرّبَم )

حاطة بهػا، عمػ  أف  كلمطا ر ف ؿ التكس) في التحميؿ كالتعميؿ إحكامنا لمفكرة كا 
ال يأب  ما عدا ا مف تأكيؿ أل ػؿ المغػة كالتفسػير قبمػه إذ  –كالباحث له تىبى)ه  –الطا ر

مَّػاؿي أكجػ رى عممػػاء األصػكؿ. غيػر أف مػا ذ ػب إليػه الطػػا رالقػرآف حى  -هو عمػ  مػا قػرَّ
كػػاف أنفػػذ سػػهمنا إلػػ  ركح التركيػػب كأقػػكل اسػػتدالالن كأحكػػـ  -ك ػػك ترجيحػػه كمذ بػػه

ا، كال سيَّمىا أف لمفكػرة فػي ترا نػا النحػكم إشػارات كلهػا فػي ترا نػا البرغػي جػذكره  نهجن
 راسخةه كفركعه مكرقةه.

                                           

 .ّٖٖ/ِمغني المبيب:  (ُ)
 .ّٖٓ/ُّالجام) ألحكاـ القرآف:  (ِ)
 .ِْٓ/ٓعرابه: معاني القرآف كا   (ّ)
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َُٓ 

 ادلغهة انثانث
ة ػه انغهة. اجلىاب 

َّ
ث
َ
س

ُ
 ادل

يتفػػؽ النحػػاة جميعنػػا عمػػ  أف معنػػ  الشػػرط حا ػػره أ ػػرى فػػي المسػػتكل الػػداللٌي 
كالمفظٌي لمم ارع المجزـك بعػد الطمػب، يقػكؿ سػيبكيه: " ػذا بػابه مػف الجػزاء ينجػـز 

فأىمَّػا مػا انجػـز  فيه الفعؿ إذا كاف جكابنا ألمرو أك نهيو أك اسػتفهاـو أك تمػفس أك عىػٍرضو 
 .(ُ)مر فقكلؾ: ائتني آًتؾ..."باأل

بتعبيػػر  –كيتجمَّػػ  الح ػػكري الػػداللي لمعنػػ  الشػػرط فػػي  ػػذا التركيػػب فػػي أنهػػـ
: "جعمػػكى ميعىمَّقنػػا بػػاألكؿ غيػػر ميسػػتغفو عنػػه إذا أرادكا الجػػزاء، كمػػا أفَّ )إٍف -سػػيبكيه

") تػأتًني( غيػري مسػتغنية عػف )آًتػؾى
ؿ، . كمػا أفَّ الطمػبى لػيس "فيػه قطػ) بكقػكع الفعػػ(ِ)

 .(ْ)ك ك ما عىبَّر عنه الر ي بعدـ  بكت مدلكله (ّ)فمف  نا ت مَّف معن  الشرط"
عمػػ  أف التعميػػؽ المػػذككر يختمػػؼ عػػف الشػػرط المحػػض، فػػي أفَّ فعػػؿ الشػػرط 

الصػريح مفتقػػره أصػػالة إلػ  جكابػػه لكجػػكد أداة الشػػرط
، أىمَّػا ًشػػٍبه الشػػرط المػػذككر، (ٓ)

لذاته، "فبذا ذكرتى الطمب كلػـ تػذكر بعػدى  -في األصؿ –فصٍدريى )أل: الطمب( مقصكد
ز المخاطىػب كػكف ذلػؾ المطمػكب مقصػكدنا لنفسػه  كَّ قهفيه عم  المطمكب، جى ما يصمح تىكى
ف ذكرت بعدى ذلؾ، غمب عم  ظنػه كػكف المطمػكب مقصػكدنا لػذلؾ المػذككر  كلغيرى. كا 

                                           

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

لشػػيء بعػػدى ال لنفسػػه، فيكػػكف إذنا معنػػ  الشػػرط فػػي الطمػػب مقصػػكدنا مػػ) ذكػػر ذلػػؾ ا
ظا رنا"
(ُ). 

ػا، كقػد م َّػؿ  ًذٍكري الجكاًب بعد الطمػب ال ينفػي عنػه ككنػه مػرادنا فػي الػنفس أي ن كى
 لذلؾ ابف القيِّـ قائر: "كأحسف ما ذكركى في قكله )قيـ أكًرٍمؾ( فائدتاف كمطمكباف.

 : جعؿ القياـ سببنا لعكراـ كمقت ينا له اقت اء األسباب لمسبباتها.أحذهما
 نه مطمكبنا لألمر مرادنا له.: كك وانثاوً

فىعىػدىؿى عنػه إلػ  لفػظ األمػر تحقيقنػا  ِك ذى الفائدة ال يدؿ عميهػا الفعػؿ المسػتقبؿ
 .(ّ)له"

كبدا ػػة ال يسػػتكل  ػػذا التركيػػب الشػػبيه بالشػػرط بنظيػػرى المحػػض فمػػ ر "قكلػػه 
ا حُۢنتُِج  نَلَا د عُ ٱفَ تعػال : ) ٍّ رِج  نَلَا ِم

ۡرُض ٱَرّبَم ُُي 
َ [ ال يؤديػه قكلنػا )إٍف ُٔقػرة: ( ]البۡل 

( يفيػػد أف الػػدعاء مطمػػكب لهػػـ،  تػػدعي لنػػا ربهػػؾ ييٍخػػًرج(، كذلػػؾ أف قكلػػه )ادعي لنػػا ربَّػػؾى
ََ  كَاَل كم مه قكله تعػال : ) ٌِم م  حَُسمُٔن 

َ
َخمِدٓي أ  ٓ َت

َ
ا َُُِظمر  خ َٓ ا َغر َش َٓ َ ُرواْ ل ََ ٱَُّسِ َه  َّّلِيم

َخُدونَ   ٓ كا لهػا عرشىػها نىٍنظىػٍر( فػبٌف [ فهذا يختمؼ عػف ُْ( ]النحؿ:٤١َح قكلنػا )إٍف تينىكِّػري
 -. كمػا أٌف رجػاء الػدعاء(ْ)معناى: إذا فعمتـ ذلؾ نظرنا، كال يفيػد أفَّ التنكيػر مطمػكب"

فػػي األكلػػ  كسػػمطاف األمػػر فػػي ال انيػػة مفقػػكداف فػػي )الشػػرط  -عمػػ  سػػكء تجػػرئهـ
 المحض(.

مػف  -بشػتَّ  أنكاعػه -مػبكعم  اإلجمػاؿ يمكننػا القػكؿ: إفَّ جميػ) انفعػاالت الط
سهػػر...( مفقػػكدة فػػي صػػريح الشػػرط. إفَّ  )تكسػػؿ أك تهديػػد أك تػػكدد أك رجػػاء أك تحى

                                           

 .ُِٖ/ْشرح الر ًي عم  كافية ابف الحاجب: ( ُ)
 يقصد: )فعؿ الشرط( في أسمكب )الشرط المحض(. (ِ)
 .ٖٔ/ُدائ) الفكائد: ب (ّ)
 .ُٗ/ْمعاني النحك:  (ْ)
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ُِٓ 

كامنػةه فػي أصػرب  ػذا ال ػٍرب مػف )التركيػب ًشػبه  -إٍف صػحَّ التعبيػر -)االنفعالية(
"ذلػؾ  –الشرطي(، كمف  ـ تبدك طبيعة الربط في التركيبيف: المحض كًشػبهه مختمفػة

تعاقده كالتزاـه، كبمقت   ذلػؾ لػيس لعخػرؿ بالنتػائا  –في جك رى –رطأف أسمكب الش
 عم  جهة األصؿ. (ُ)فيه سبيؿ"

ػػػا التركيػػػب المغػػػكمه لػػػػ)الجكاب المسػػػبَّب عػػػف الطمػػػب(، فبنػػػه "يت ػػػمَّف كعػػػدنا             أىمَّ
. فػػبذا قمػػت: إٍف تزرنػػي تجػػد  ديػػة فػػي انتظػػارؾ، فأنػػت ممػػـز بتقػػديـ (ِ)ال التػػزاـ فيػػه"

، ذلػؾ إذا (ّ)هدية مت  زارؾ. أىمَّا إذا قمت: زرني تجد  دية، فهػذا كعػده ال التػزاـ فيػهال
ًُ  َوكَمماَل اسػػت نينا مػػا كرد فػػي محكػػـ التنزيػػؿ مػػف نحػػك قكلػػه تعػػال : ) ُغممِٔ ٓ ٱَربُُّسمم  د 

   ً َخِجب  ىَُس ش 
َ
 [ إذ كٍعدي اهلل ال ييٍخمىؼ.َٔ( ]غافر: أ

منػػػذ الخميػػػؿ  –مغػػػكم جعػػػؿ النحػػػاةكسػػػريافي معنػػػ  الشػػػرط فػػػي  ػػػذا التركيػػػب ال
ػػٍف ذ ػػب إلػػ  أف )الجػػكاب( مجػػزـك  -كسػػيبكيه ، فمػػنهـ مى يختمفػػكف فػػي عامػػؿ الجػػـز

. كمنهـ مىٍف قرر أفَّ الطمب عامؿي الجـز لمػا (ْ)بػ)إٍف( مقدَّرة، ك ذا ظا ر كرـ سيبكيه
 .(ٓ)فيه مف معن  )إٍف( الشرطية دكف تقدير، ك ك مذ ب الخميؿ

فػػي التكجيػػه اإلعرابػػٌي لهػػذا التركيػػب كنظػػائرى فػػي القػػرآف  ك ػػذا الخػػرؼ حا ػػره 
ْ الكريـ، كما في قكله تعال : ) ٔا فُ و 

َ
ً   َوأ ِدُك  ٓ وِ  ةَِػ

ُ
ِدٓي أ  ٓ [ جاء في الدر َْ( ]البقرة: ةَِػ

المصكف: "قكله )أكًؼ( مجزـك عم  جكاب األمر، ك ؿ الجاـز الجممة الطمبية نفسػها 

                                           

 .َِٖالتراكيب اإلسنادية:  (ُ)
 .َِٖالمرج) السابؽ:  (ِ)
 .َِٖ، المرج) السابؽ: ينظر (ّ)
 .ِْٕ/ْ، كشرح المفصؿ: ْٗ،ّٗ/ّ، الكتاب: ينظر (ْ)
، كشػػرح ُِٗ/ْ، كشػػرح الر ػػي عمػػ  كافيػػة ابػػف الحاجػػب: ْٗ/ّ، المرجػػ) السػػابؽ: ينظػػر (ٓ)

 .َْ/ْ: التسهيؿ



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُّٓ 

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

، فالقيمة الداللية لجـز الم ارع في  ذا التركيب تؤازر  كأي ا ما كاف عامؿ الجـز
كمػا  (ِ)ة""نػصٌّ فػي السػببي –فػي  ػذا المك ػ) –سرياف شبهة الشرط فيه ألف الجػـز

كانت )الفاء( المتصػمة بػالخبر المبنػي عمػ  )المبتػدأ المت ػمِّف معنػ  الشػرط( تػؤدم 
 الكظيفة نفسها.
ؿي في مشابهة الشػرط مػف )الفػاء(، إذ  ػك  –ك ك األ ر المفظي –كالجـز  نا أدخى

األصػػػؿ فػػػي فعمػػػي )الشػػػرط المحػػػض( كدليػػػؿ أصػػػالة الفعػػػؿ فػػػي بنػػػاء  ػػػذا التركيػػػب 
كمػػػا أفَّ أصػػػؿ الجػػػزاء أف يكػػػكف بالفعػػػؿ ليتحقػػػؽ معنػػػ   الختصػػػاص األفعػػػاؿ بػػػه،

، ألفَّ المجزـك ال يككف إال مرتبطنا بمػا قبمػه، كال (ّ)السببية ، "كال سيما كالفعؿ مجزـك
فػي الشػرط  -، كمػا أف )الفػاء(ْيصمح االبتداء به مف غيػر تقػدهـ حػرؼ الجػـز عميػه"

.ال تمحؽ بالجكاب إال إذا لـ يصح كقكعه فعر ل –المحض  مشرط، أم: مباشرة الجاـز
فى عمػ  النحػاة تقػدير )إٍف( الشػرطية أك ت ػميف   ذا الجـز في جكاب الطمب  ىكَّ

 –فػي المسػتكل الػداللي –معناى في الطمب المتصدِّر كجػه الكػرـ، كقػكَّل  ػذا التأكيػؿ
أفَّ ما تصدَّر فيه النهي كلـ يصح فيه تقدير )إٍف(، ال ينجـز جكابه فر معنػ  لمشػرط 

ه، كبهػذا جػاء السػماع، يقكلػه سػيبكيه: "كسػمعنا عربينػا مك كقنػا بعربيتػه يقػكؿ: ال في
، "كأنػؾ قمػت: ال تػدفي (ٓ)تذ ٍب به تيغمبي عميه، فهذا كقكله: ال تػٍدفي مػف األسػد يأكميػؾ"

                                           

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُْٓ 

بمصػػطمح  -(ِ). فػػالجـز فػػي  ػػذا كنحػػكى ممتنػػ) أك قبػػيح(ُ)مػػف األسػػد فبنػػه يأكميػػؾ"
اس، ألنػؾ ال تريػد أف تجعػؿ تباعيػدىى مػف األسػد سػببنا "كليس كجه كرـ النػ –سيبيكيه
 .(ّ)ألكمه"

كقد قاس النحاة صحة  ذا ال رب مف التراكيب عم  مػدل قبكلهػا لتقػدير )إٍف( 
ا، ألفَّ  الشػػرطية "أال تػػرل أنػػؾ إذا قمػػت : )ال تعػػًص اهلل ييػػدخٍمؾ الجنػػة(، كػػاف صػػحيحن

: )ال تعًص اهلل ييدخٍمؾ النار( كػاف التقدير: )إٍف ال تعًصه( ك ذا كرـ سديد،  كلك قمتى 
، كلذا كاف الرف) في نحك )يػدخميؾ النػار( (ْ)محاال، ألف عدـ المعصية ال يكجب النار"

  ك كجه الكرـ بتعبير سيبكيه.
 -كفي تقديرم أفَّ )إٍف( الشرطية في م ؿ  ذى المكا ) ليسػت إال )أداة اختبػار(

ال تيمتحف بها أم اؿ  ذى ا -إف صحَّ التعبير لتراكيب الكتشاؼ )معنػ  الشػرط( فيهػا كا 
 فبفَّ العربى لـ تنطؽ بها قط.

 -كما ييقىكِّم  ذا الزعـ في تقدير المحققيف مف النحػاة فػي أم ػاؿ  ػذم التراكيػب
ر الطا ر بف عاشكر تقدير معن ، فهك عند ـ اعتباره ال استعماؿ -كما يقرِّ

(ٓ). 
في ح كر معنػ  الطمػب فػي صػدر كألفَّ معن  الشرط  ك المقصكد ال أداته، يك

 األمػر بمنزلػة تنػزؿ التػي الحػركؼ بػاب الكرـ لينجـز به جكابه، يقكؿ سيبكيه: " ػذا
ٍسػػبيؾ الحػػركؼ تمػػؾ فمػػف  كالنهػػي، األمػػر معنػػ  فيهػػا ألف كالنهػي،  كشىػػٍرعيؾ ككىٍفييػػؾ حى

ٍسبيؾ كأشبا ها. تقكؿ: (، يىنىـً  )حى  يي ىػبٍ  يػرناخ كفىعػؿى  امػرؤ اهلل اتقىػ ) ذلػؾ: كم ػؿ النػاسي

                                           

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٓٓ 

، كمعنػ  (ُ) ػذا" أشػبه مػا ككػذلؾ خيػران، كليفعؿٍ  امرؤه  اهللى  ًلًيٌتؽً  معن  فيه ألف ،(عميه
. ًجدى الجكابي المجزـك ٌمؿ منه داللة الشرط ما كي  الطمب  ك الباب الذم يىتسى

 ىمَّةى عرقةه ع كيةه في  ذى التراكيب بيف الجـز كمعن  الشرط، إذ جػـز الجػكاب 
  الشػرط بمػا يت ػمَّنه مػف التعميػؽ، كالترتهػب، كسػببيَّة األكؿ )الطمػب( فيها عم  معن

(، فػبٍف عػدىؿى المػتكمـ عػػف  ػذا المعنػ  فػالرف)  ػػك  لم ػاني )جكابػه/ الم ػارع المجػػزـك
كجػػػه الكػػػرـ، يقػػػكؿ سػػػيبكيه: "كتقػػػكؿ: ذىٍرى يقػػػٍؿ ذاؾ، كذٍرى يقػػػكؿي ذاؾ، فػػػالرف) مػػػف 

كلػػؾ: ذٍرى قػائر ذاؾ ، فتجعػػؿ )يقػػكؿ( فػػي كجهػيف: فأحػػد ما االبتػػداء، كايخػر عمػػ  ق
َٓب  ، كاألخير "إمَّا صفة، كقكله تعال : )(ِ)مك ) )قائؿ(" َُم َوِِلّا َذ ٌَِ َّّلُ ( يَرِذُِّن  ٥َِل 

"ٔ-ٓ]مريـ:  ً  ، كقكله تعال : )(ّ)[ أك حاالن ُْ ً  يَي َػُتٔنَ  َور  ِٓ ٔ ِط ََ [ ُٗ( ]األنعاـ: ٩١ِِف 
ً  َور  "فهك حاؿ مف المفعكؿ به في ) ُْ")(ْ). 

كليس في الشرط المحض مجاؿه لم ؿ  ذا العدكؿ إذ البدء بأداة الشػرط قطػ) ال 
عػػكدى فيػػه، ف ػػر عػػف أف )الطمػػب( يخمػػك مػػف صػػراحة األداة كال سػػيما أنػػه ال يصػػمح 
لمباشػػػرتها مػػػف األصػػػؿ، كلػػػذا يعػػػدؿ النحػػػاة عنػػػد تأكيمػػػه بالشػػػرط إلػػػ  الم ػػػارع أك 

فمػذلؾ  (،إفٍ ) ذى األكائػؿ كمهػا فيهػا معنػ   أفَّ  كزعـ الخميؿالما ي، يقكؿ سيبكيه: "
إف يكػػف منػػؾ إتيػػافه )فػػبف معنػػ  كرمػػه  (،ؾى ائتنػػي آًتػػ) :ألنػػه إذا قػػاؿ ،انجػػـز الجػػكاب

("آتً  : ")ائتني تمشي(،(ٓ)ؾى ف شاء جزمه  اائتني ماشين  :أم ، كيقكؿ في مك ) آخرى كا 

                                           

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٓٔ 

أفَّ سيبكيه يبيفي )معن   ، كظا ر مف األخير(ُ)"فيما يستقبؿ ( أتاى مشى  إفٍ )عم  أنه 
 )معن  الشرط( ال أنَّه يقدِّرى تقديرنا نحكي ا.

...( مػرادة فػي نفػس المػتكمـ،  إف معاني الطمب مف )أمرو كاسػتفهاـو كتىػرىجس كتىمىػفس
هػػا بعرقػػة الشػػرط بػػأف يىٍبنػػي عميهػػا جكابنػػا مجزكمػػان، ال يعنػػي تناسػػي داللػػة  فػػبٍف مىزىجى

ػمَّـ بػه الطمب المتصدِّر كجه الكرـ، فكر  مػا حا ػره فػي أكصػاؿ التركيػب. كمػف الميسى
أىفَّ )الشرط المحض( ال يفي بكؿِّ أغراض المتكمـ، كمف  ػـ تتعػدَّد مسػتكيات التراكيػب 

 كلكؿس بابيه كمك عيه.

                                           

 .ٖٗ/ّ: الكتاب (ُ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٕٓ 

 ادلغهة انشاتغ
 )انفاء( اجلانثح دلؼىن انششط 

قبمهػا لمػا الفاء الجالبة لمعن  الشرط  ي الفاء السببية "الدالة عمػ  سػببية مػا 
الترتيػب  -بطبيعػة الحػاؿ –تستجمب معن  الشرط، القت ائه -بذلؾ –. ك ي(ُ)بعد ا"

كسببية األكؿ لم اني. فهذى الفاء "ال تدخؿ إال عم  الجزاء المسػبكؽ بالشػرط مػذككرنا 
كاف أك ميقىٌدرنا"
ذا كاف ما قبؿ الفاء شرطان مقدَّران لما بعد ا المذككر تيسػمَّ  )فػاء (ِ) ، "كا 

. كاألخيػػرة  ػػي مك ػػ) النظػػر بكصػػفها داخمػػة فػػي حيػػز )ًشػػبه الشػػرط( (ّ)صػػيحة("الف
 لعدـ التصريح باألداة.

كتىتىنىكَّع صكر التراكيب التػ  تتبػدَّل فيهػا )فػاء السػببية( الجالبػة لمعنػ  الشػرط، 
كلعؿ أبرز ا المقترنػة بجػكاب الطمػب، لمشػابهة أنػكاع الطمػب لمشػرط "فػي عػدـ  بػكت 

، كال تكػكف )الفػاء( فػي (ٓ)جعمها "مقكية لمعن  السػببية فػي )الفػاء("مما  (ْ)مدلكلها"
ا فػي السػببيَّة إال بنصػب الم ػارع بعػد ا، ألفَّ الرفػ) يي ػعؼ داللػة   ذا المك ) نص 

: )(ٔ)السببيَّة في )الفاء( ا، كلذا يقكؿ المبرد: "كأمَّا قكليه عزَّ كجؿَّ ٍَ ُزَ  ۥَحُلُٔل َلُ  فَإِّج
، ألنه لـ يجعؿ )فيككف( جكابنػا  ػذا ُُٕلبقرة: ( ]ا١١٧َذَيُهٔنُ  اؿه [. النصب  ا  نا ميحى

، ك)كيػٍف(  خرؼ المعن ، ألنه ليس  هنا شرط إنما المعن : فبنه يقكؿ له: كف فيككفي

                                           

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٖٓ 

( بعػد )كيػٍف( ك)الفػاء( عمػ  معنػ  تحقهػؽ (ُ)حكاية" . فهؿ لنا أف نقكؿ: إفَّ رف) )يككفي
هىت إليه اإلرادة اإللهيَّ   ة دكف ترتهب عم  األمر كال تكقهؼ عم  الفاء؟ما تكجَّ

رفػػ) الم ػػارع بعػػد )الفػػاء( المحتممػػة لمسػػبببية اسػػتبعاد لمعنػػ  الشػػرط الفتقػػاد 
ً  الترتيب السببي كمف شكا د ذلؾ قكؿ اهلل عز كجؿ: ) َ ل
َ
ّن  خ

َ
ََ  لّلَ ٱحََر أ ٌِ َُزَل 

َ
آءِ ٱأ ٍَ  لّصم

آءً  تُِح  ٌَ ۡرُض ٱَذُخص 
َ ةً   ۡل  تِمۡيٌ  لّلَ ٱإِّن ُُم ََضّ ََ [ فرفػ) )تصػبح( " ػك ّٔ( ]الحػا: ٦٣ىَِػيٌف 

ً  الكجه، ألنه ليس بجكاب، ألفَّ المعن  في قكله: ) َ ل
َ
( إنما  ك: انتبه كانظر أنػزؿ حَرَ  خ

"ألعطػ   –كما يػذ ب الزمخشػرم –، كلك نصب(ِ)اهلل مف السماء ماء فكاف كذا ككذا"
رار، فينقمػػػب بالنصػػػب إلػػػ  نفػػػي مػػػا  ػػػك عكػػػس الغػػػرض، ألف معنػػػاى إ بػػػات االخ ػػػ

االخ رار، م اله أف تقكؿ لصاحبؾ: )ألػـ تػر أنػ  أنعمػتي عميػؾ فتشػكر(: إف نصػبته 
ف رفعتىه فأنت م بت لمشكر"  . (ّ)فأنت ناؼو لشكرى، شاؾو تفريطه فيه، كا 

ا"ككذلؾ قكله عز كجؿ: ) ٌَ َخٍد َخّتَٰ حَ  َو
َ
َ  أ ٌِ اِن  ٍَ ِ َُ فِخ  ُحَػّي ا ََن  ٍَ ه  َِثٌ ُلَٔهٓ إِّج ُفر  فََا حَس 

ٔنَ  ٍُ [، ألنه لـ يجعؿ سبب تعميمهـ قكله )ال تىٍكفيٍر(، كمػا تقػكؿ: َُِ( ]البقرة: َذَيَخَػّي
ال تػػأًتًنٍ  فأ ػػربىؾ، ألنػػه يقػػكؿ: إنػػؾ إف أتيتىًنػػي  ػػربتيؾ. كقكلػػه )فػػر تكفػػٍر( حكايػػة 

ٔنَ عنهـ، كقكله ) ٍُ تكيفػٍر فتػتعمَّـ يػا ( لػيس متصػر بػه. كلػك كػاف كػذلؾ كػاف )ال َذَيَخَػّي
مٔنَ فت (، كلكف  ك محمكؿه عمػ  قكلػه: ) ٍُ رَ ٱ نلّماَس ٱ ُحَػّيِ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ( فيتعممػكف مػنهـ. ال لّصِ

يصح إال عم   ذا أك عم  القط) أم: منهـ يتعمَّميكف"
(ْ). 

                                           

 .ُٕ/ِالمقت ب:  (ُ)
 .ُٗ/ِالمرج) السابؽ:  (ِ)
 .َُٕ/ّالكشاؼ:  (ّ)
 .ُٗ/ِالمقت ب:  (ْ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٓٗ 

ػػا نصػػبي الم ػػارع بعػػد فػػاء السػػببية فػػنصٌّ فػػي السػػببيَّة ، محتمػػؿه لمشػػرط، (ُ)أمَّ
غالبه فيه، ألفَّ في النصب تػكجيهيف، يقػكؿ سػيبكيه: "كتقػكؿ: مػا تػأتيني فتحػٌد ني، 

 فالنصب عم  كجهيف مف المعاني:
           ٌد يني، أل: لػػك تحػػٌد ني، أم: منػػؾ إتيػػافه ك يػػر : مػػا تػػأتيني فكيػػؼ تحػػأحااذهما
 .(ِ)كال حديثه منؾ"

ؿ" ؿ الػذم عمػ  تقػدير (ّ)كيجم) الكجهيف "أفَّ ال اني مخالؼه لألكَّ ، غيػر أفَّ األكَّ
)لك(  ك ما فيه معن  الشرط عم  جهة االمتناع، يؤكد ذلؾ قكؿ سيبكيه في مك ػ) 

لػك  أفٍ  :كمعنػاىعميه، إذا لـ يكف الك ػكب كاقعنػا،  آخر: "كتقكؿ: حسبتيه شتمني فأ بى 
ف كاف الك كبي  .عميه شتمني لك بتي   : ذا بمنزلة قكله ألفَّ  ،فميس إال الرف) قد كق)ى  كا 

 .(ْ)"فأفعؿي  قد فعمتى  ألستى 
سٍبتيه(  .(ٓ)ككجهي النصب سىٍبؽي )الفاء( ًبًشٍبه النفي )حى

ََضَٰ َغيَ  َه كمف شكا د ذلؾ قكله تعال : ) ْ ُحل  ٔا ٔحُ ٍُ ً  َذَي ِٓ [ فهك عم  ّٔ( ]فاطر: ي 
، أم: لػػػك أتيتنػػػي ألعطيتيػػػؾ ك ػػػك الػػػذل ذكرنػػػاى فػػػي أحػػػد  قكلػػػه: ال تػػػأتيني فأعطيىػػػؾى

: لك أتيتني لحد تني"  .(ٔ)الكجهيف مف قكلؾ: ما تأتيني فتحٌد ني إذا أردتى
كيدؿ عم  قكة  ذى )الفاء( في استجرب معن  الشرط امتناع جـز الم ارع إذا 

ذ فت مف التركيب المصدَّر بالنفي بخرؼ الطمب، "ألفَّ النفػي لػيس م ػؿ الطمػب فػي حي
                                           

 .ُِٗ/ٓ، شرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب: ينظر (ُ)
، كظػػا ره أفَّ اخػػترؼ ُِْ/ْ، كشػػرح المفصػػؿ:ُٓ/ِ، المقت ػػب: ينظػػر، ك َّ/ّالكتػػاب:  (ِ)

 تفسير سيبكيه تاب)ه الخترؼ دالالت التنغيـ في نحك ذلؾ مف الجمؿ.
 .ُِْ/ْشرح المفصؿ:  (ّ)
 .ّٔ/ّالكتاب: (ْ)
 .ٓٓ/ٔ، المقاصد الشافية: ينظر (ٓ)
 .ُٕ/ِالمقت ب:  (ٔ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

َُٔ 

"(ُ)داللتػػه عمػػ  الشػػرط كفػػي اقت ػػائه لػػه" فهػػك "يقػػ) عمػػ   (ِ)، فػػالنفي "خبػػر محػػضه
 بخرؼ الشرط كالطمب. (ّ)القط)"

كما يمتن) جـز الم ارع في جكاب النهي فيما خر مف معن  الشرط عمػ  نحػك 
ا لحقػػٍت فػػاء السػػببية بالم ػػارع فػػي  ػػذيف المك ػػعيف أكجػػدٍت فيػػه مػا مػػر ذكػػرى، فػػبذ

معن  الشػرط، ألنهػا "تعقػد الجممػة األخيػرة بػاألكل ، فتجعمهػا جممػة كاحػدة كمػا يفعػؿ 
، فبذا قيصد بهذى )الفاء( "معن  الجزاء كالسببية لـ يكػف الفعػؿ بعػد ا (ْ)حرؼ الشرط"
 .(ٓ)إال منصكبنا"

( عميػػه فػػي عمػػ  أف معنػػ  الشػػرط المجتمػػب بػػ ػ)الفاء( لػػيس بقػػكة داللػػة )الجػػـز
جػكاب النهػي، كقػػد نبَّػهى عمػ   ػػذا الفػرؽ الطػا ر بػػف عاشػكر فػي تعميقػػه عمػ  قكلػػه 

َرَبما َهَٰمِذهِ  َوَه تعال : ) ََ  لّشمَجَرةَ ٱَتل  ٌِم ٍِميَ ٱَذَخُهَُٔما  [ يقػكؿ ُٗ( ]األعػراؼ: ١٩ىّظَٰيِ
لظػػالميف متسػػبَّب عمػػ  القػػرب ( عمػػ  جػػكاب النهػػي، كالكػػكف مػػف اَذَخُهَُٔمما"كانتصػب )

المنهي عنه، ال عمػ  النهػي، كذلػؾ  ػك األصػؿ فػي جػكاب النهػي كجػكاب النفػي، أف 
يعتبر التسبهب عمػ  الفعػؿ المنفػي أك المنهػي، بخػرؼ الجػـز فػي جػكاب النهػي فبنػه 
إنمػػا يجػػـز المسػػٌبب عمػػ  إنشػػاء النهػػي ال عمػػ  الفعػػؿ المنهػػي، كالفػػٍرؽ بينهمػػا أفَّ 

اعتبػػار التسػػبهب، كالتسػػبهب ينشػػأ عػػف الفعػػؿ ال عػػف اإلخبػػار كاإلنشػػاء، النصػػبى عمػػ  

                                           

 .َْ/ْشرح التسهيؿ:  (ُ)
 .ُِٖ/ْشرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب:  (ِ)
 .ِٕٕ/ْشرح المفصؿ:  (ّ)
 .ُِْ/ْالمرج) السابؽ:  (ْ)
 .ُِّٓ/ّتك يح المقاصد كالمسالؾ:  (ٓ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُُٔ 

، فبنه عمػ  اعتبػار الجػكاب تشػبيهنا بالشػرط، فػاعتبر فيػه معنػ  إنشػاء  بخرؼ الجـز
 .(ُ)النهي تشبيها لعنشاء بالشرط"

ػا بالفعػؿ مػف  ككجه المعن  فيما يذ ب إليه الطا ر أف معن  السببية أك ؽ رحمن
 ذا  ك مدخؿ معن  الشرط إل   ذا التركيب، إذ لك قيدِّرى معنػ  الشػرط مجرد النهي، ك 

لكاف: )ال تقربا  ذى اشجرة فػبف تقربا ػا تككنػا مػف الظػالميف(. بطػرح )ال( بعػد )إٍف(، 
لذا كانت )الفاء( مدخؿ الشرط إل   ذا التركيب ألنهػا كصػمت المعنػ  بفعػؿ القػرب ال 

 بمجرد النهي.
تركيبية كالداللية قدَّر النحاة في حالػة الجػـز )إٍف( ك ػي كلم ؿ  ذى االعتبارات ال

)أـ البػػاب( فػػي الشػػرط، كحممػػكا الم ػػارع المقتػػرف بالفػػاء بعػػد النهػػي أك النفػػي عمػػ  
مك ػكعة معن  )لك( االمتناعيػة. كالمناسػبة الدالليػة لكػؿ أداة ممػا ال تخفػ  "فػػ)لك( 

مك ػكعة  (فٍ )إزائه، كلشرط مفركض كجكدى في الما ي مقطكع بعدمه فيه، لعدـ ج
ال بكقكعه فيه، كال بعدـ  ي المستقبؿ، م) عدـ قط) المتكمـ،لشرط مفركض كجكدى ف

فػي كقكعػه  كال بالعػدـ، سػكاء شػؾَّ  دعدـ القط) فػي الجػزاء، ال بػالكجك كقكعه، كذلؾ ل
 .(ِ)"كالكاقعة في كرمه تعال  كما في حقنا، أك لـ يشؾٌ 

ذا كاف ال طمب أدن  لشيٍبهة الشرط مف النفي عم  النحػك المػذككر، فػبف معنػ  كا 
دهر الطمب كجػه الكػرـ  الشرط الحاصؿ بكجكد الفاء الناصبة لمجكاب أقكل مدخر بتصى
لمػػا بػػيف الطمػػب كالشػػرط مػػف عػػدـ  بػػكت المػػدلكؿ عمػػ  مػػا سػػبؽ بيانػػه. ك مػػة نسػػبه 

"أفَّ النحػاة يشػترطكف فػي  معنكم كتركيبي بيف )فاء السببية( كمعنػ  )الشػرط(، ذلػؾ
أف ينحػػؿ  –غيػػر النفػػي -(ّ)جػػكاز نصػػب الفعػػؿ بب ػػمار )أٍف( بعػػد األشػػياء ال مانيػػة

                                           

 .ّْ/ٖالتحرير كالتنكير:  (ُ)
 .ُِٕ/ْشرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب:  (ِ)
 يقصد: األمر كالنهي كالتمني كالترجي كاالستفهاـ كالدعاء كالعرض كالتح يض. (ّ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُِٔ 

ال امتنػ)، كمنػه:  الكرـ إل  شرط كجزاء، فبف انعقد منه شػرط كجػزاء صػحَّ النصػبي كا 
)أيف بيتػؾ فػأزكرىؾ( أم: )إف عرَّفتنػي بيتػؾ أزٍرؾ"
، كقىػدَّرى أبػك البقػاء عمػ  معنػ : (ُ)

""  .(ِ)لك عرٍفتي لزٍرتي
موكمف أم مة  ذا التأكيؿ قكؿ أبي حياف في تعميقه عمػ  قكلػه تعػال : ) َٓ نّلَما  َذ

ٔاْ نَلَا َفُػ  . (ّ)[ "أم: إف يكٍف لنا شفعاء يشفعيكا"ّٓ( ]األعراؼ: ٌَِ ُشَفَػآَء فَحَش 
َهٓ كيدخؿ في  ذا التأكيؿ نحك قكله تعػال : )  ٔ َ جَ  ل

َ
حَِّنٓ إََِلَٰٓ أ ر  َّ

َ
ّصمّدَق  كَرِيمٍب  وٍ أ

َ
فَأ

 ََ ِ ٌّ ُزَ 
َ
ً   َيَٰيَي تَِّن [، كقكله عػز كجػؿ: )َُ( ]المنافقكف: ١٠ىّصَٰيِِديَ ٱَوأ م ُٓ َػ ٌَ ُنِمُج 

 ًٍ ًزا َغِظي  ٔ فَُٔز فَ
َ
 [، كاهلل تعال  أعم  كأعمـ بمرادى.ّٕ( ]النساء: ٧٣افَأ

 كقػػد تػػذ ب المغػػة مػػذ بنا أبعػػد غػػكرنا فػػي المػػزج بػػيف الطمػػب كالشػػرط المحػػض،
          فتجعػػؿ )فػػاء السػػببيَّة( كسػػطنا بػػيف جممتػػيف أكال مػػا صػػريح الطمػػب كاألخػػرل جػػكابه 
ال يصمح لمباشرة الشرط، أم: مما يجب فيػه اقتػراف الجػكاب بالفػاء لػك كػاف التركيػب 

ا، كمف شكا دى قكله تعال : ) ََ  كُو  شرطنا مح ن ِ ٌّ ُزكُُسً  َ يَر  آءِ ٱٌَ ٍَ ۡرِض ٱوَ  لّصم
َ مَ  ۡل  ٌّ

َ
أ

  ٍ عَ ٱيُِم َح  ٍ ة َصَٰرَ ٱوَ  لّص
َ رُِج  ۡل 

َ ُُي  ٌَ ََ  ى َحّ ٱَو ّيِِج ٱٌِ ٍَ رُِج  ل  ّيَِج ٱَوُيخ  ٍَ ََ  ل  َ يَُدةُِّر  ى َحِّ ٱٌِ ٌَ َو
َر  ٱ م 

َ فََا َتّخُلمٔنَ  لّلُ  ٱفََصَيُلٔلَُٔن  ۡل 
َ
[ يقػكؿ الطػا ر بػف عاشػكر: ُّ]يػكنس:  (٣١َذُلو  أ

( فػاء السػببية التػي مػف شػأنها أف تقتػرف بجػكاب لّلُ  ٱفََصمَيُلٔلَُٔن كالفاء في قكلػه: )"
( لّلُ ٱ)ب قػكلهـ: الشرط إذا كاف غير صالح لمباشرة أداة الشرط، كذلؾ أنه قصد تسػبه 
( منزلػة الشػرط كُو  عم  السؤاؿ المأمكر به النبيء عميه الصرة كالسرـ، فنزؿ فعؿ )

كلػك لػـ ينػزؿ  ...لكف اهللفكأنه قيؿ: إف تقؿ مف يػرزقكـ مػف السػماء كاألرض فسػيقك 

                                           

 .ُٖٔٔ/ْ، كارتشاؼ ال رب: ُْٖ/ّ، البحر المحيط: ينظر، ك ِْٔ/ْالدر المصكف:  (ُ)
 .ّّْ/ُالتبياف في إعراب القرآف:  (ِ)
 .ُْٖ/ّالبحر المحيط:  (ّ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُّٔ 

َِ األمر بمنزلة الشرط لما جاءت الفاء كما في قكله تعػال : ) ٍَ ِ
ّ ۡرُض ٱكُو ل

َ مآ  ۡل  َٓ َ ذِي ٌَ َو
ٔنَ  ٍُ يَ ً  َتػ  فََا حََذّنُرونَ  ٨٤إِن ُنُِخ

َ
ِ  كُو  أ  .(ُ)"[ٖٓ، ْٖ( ]المؤمنكف: ٨٥َشَيُلٔلَُٔن لِلّ

فػػي غيػػر الم ػػارع المنصػػكب  –(إفَّ بػػاب شػػبه الشػػرط المجتمػػب بػػػ)فاء السػػببية
، (ِ)جػػٌد متسػػ) فػػي كػػرـ العػػرب، كشػػكا دى فػػي لغػػة التنزيػػؿ تشػػهد بك رتػػه -بعػػد ا

 كشيكعه كتنكع تراكيبه.
كيشػػير الر ػػي إلػػ  أف )فػػاء السػػببية( تخػػتص بالجمػػؿ، كتػػدخؿ عمػػ  مػػا  ػػك 

. كفػي حالػة عػدـ (ّ)جزاء، كم) تقدـ كممة الشرط كبدكنها، نحػك، زيػد فا ػؿ فأكرٍمػه
يقػػرر الر ػػي "تقػػدير )إذا( الشػػرطية قبػػؿ الفػػاء،  –ك ػػك مك ػػ) البحػػث –ر األداةذكػػ

ٍعؿ م مكف الكرـ السابؽ شرطىها، فالمعن  في م النا: )إذا كاف كذا، فأكرٍمه(  .(ْ)كجى
كعم  م ؿ ذلؾ قىدَّر الر ٌي ما كرد في لغة الذكر الحكػيـ، يقػكؿ: "كقػاؿ تعػال : 

ٌ  كَاَل ) ۡي  ََ َُا۠ 
َ
يَ  خ ََ  ُّ  ِ ِ ٌّ ُّ َخ يَل  ََ ٌَِ ُّار َو َخِّن  ُرج  ٱكَاَل فَ  ٧٦ٌَِ ِغيٍ  ۥل  ا َ  َٓ  ِ  -ٕٔ]ص:  ( ٌِ
ِ  [ أم: إذا كاف عندؾ  ذا الكبر فػاٍخريٍج، كقػاؿ: )ِٖ ُِظر 

َ
[، أم: ّٔ( ]الحجػر: َرّبِ أ

ََ إذا كنت لعنتني فػأنًظٍرني، كقػاؿ: ) ٌِ ََ ٱفَإَُِّم  َِظمرِي ٍُ
(، أم: إذا اختػٍرتى الػدنيا عمػ  ل 

، )اي [ أم: إذا أعطيتني  ذا المػراد، ِٖ( ]ص: كَاَل فَتِػِّزحَِم خرة، فبنَّؾى مف الميٍنظىًريفى
ً  فبعزتؾ ) ُٓ ِّ َِٔي

غ 
ُ
 .(ٓ)("َۡل

 كتقدير )إذا( الشرطية في  ذى المكا ) كنظائر ا أرجح مف سكا ا لما فيها 

                                           

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُْٔ 

قهؽ األمر في اعتقاد(ُ)مف داللة التكقيت كتعييف الزماف ، كقػد (ِ)المتكمـ ، كالقط) بتحى
شػاع اسػتعماؿ )إذا( فػي األغمػب األك ػر فػي  ػذا المعنػ ، نحػك: إذا طمعػت الشػمس، 

ُس ٱ إَِواكقكلػه تعػال : )  ٍ َِرت   لّش ّٔ [، كلهػذا ك ػر فػي الكتػاب العزيػز ُ( ]التكػكير: ١ُنم
 .(ّ)استعماله، لقط) عرـ الغيكب سبحانه باألمكر المتكقعة"

كا )إٍف( الشػرطية فػػي مكا ػ) أخػرل مػػف  عمػ  أفَّ بعػض النحػاة كالمفسػػريف قػدَّري
القػػرآف الكػػريـ، فىكيػػؿٌّ قػػدَّر بمػػا يناسػػب السػػياؽ، كمػػا لػػـ يخػػؿي بع ػػها مػػف تقػػدير )إذا( 

ا، كمف ذلؾ ما كرد مف تأكيمهـ في قكله تعال :  أي ن
م  ( )ُ)

َ
ي ممُم  أ ٌُّ ممً  ُٓ َ ۡرِض ٱوَ  لّصممَمََٰنَٰتِ ٱل

َ ٔاْ ِِف  ۡل  َتُلمم ه فَي َۡي  مما ٍَ ُٓ َِ مما ةَح  ٌَ ممَََٰٰبِ ٱ َو ش 
َ ( ١٠ۡل 

 [.َُ]ص:
ْ : "قكله تعال  )(ْ)كؿ أبك البقاء متابعنا الزمخشرمػيق ٔا َتُل  رـه ػذا كػ(:  فَي َۡي 

                                           

 .ُِْ/ّ، كشرح المفصؿ: َٔ/ّ، الكتاب: ينظر (ُ)
، كال تعارض بيف ذلؾ القط) في اعتقػاد ُِٕ/ْ، شرح الر   عم  كافية ابف الحاجب: ينظر (ِ)

ػا كػاف -كما يقرر الر ي -المتكمـ كداللة الشرط عم  االحتماؿ كالفرض، كتفسير ذلؾ  أنػه "لمَّ
ينكشػؼ لنػا الحػاؿ ك يػرنا فػي األمػكر التػي نتكقعهػا قػاطعيف بكقكعهػا، عمػ  خػرؼ مػا نتكقعػػه، 
" ]المرجػػ) السػػابؽ:  جػػكزكا ت ػػميف )إذا( معنػػ  )إٍف( كمػػا فػػي )متػػ ( كسػػائر األسػػماء الجػػكاـز

[ كالقاعدة األصكليَّة في ذلؾ: "األصؿ في الشرط بػ)إٍف( عػدـ الجػـز بكقػكع الشػرط فػي ُِٖ/ْ
 [.ّْٔمستقبؿ، كاألصؿ في )إذا( الجـز بذلؾ" ]األصكؿ: الزمف ال

 .ُِٕ/ْالمرج) السابؽ:  (ّ)
ف كػػػػانكا يصػػػػمحكف لتػػػػدبير الخرئػػػػؽ . يقػػػػكؿ الزمخشػػػػرم: "ٕٕ، ٕٔ/ْ، الكشػػػػاؼ: ينظػػػػر (ْ) كا 

كالتصػػرؼ فػػي قسػػمة الرحمػػة، ككانػػت عنػػد ـ الحكمػػة التػػي يميػػزكف بهػػا بػػيف مػػف  ػػك حقيػػؽ 
لػػه فىٍميىٍرتىقيػكا ًفػي اأٍلىٍسػباًب فميصػػعدكا فػي المعػارج كالطػرؽ التػػي ببيتػاء النبػٌكة دكف مػف ال تحػؽ 

يتكصؿ بها إل  العرش، حتػ  يسػتككا عميػه كيػدبركا أمػر العػالـ كممكػكت الٌمػه، كينزلػكا الػكح  
  ا [: "إف كاف لهـُُٗ/ِّ". كجاء في ]التحرير كالتنكير: إل  مف يختاركف كيستصكبكف



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٔٓ 

 .(ُ)محمكؿه عم  المعن ، أم: إٍف زعمكا ذلؾ فميرتقكا"
و  )( ِ) 

َ
َِا  أ ُزَِل َغيَي 

ُ
ّجآ أ

َ
ٔ  خ َ ٔاْ ل ُ ِ   ى ِهَتَُٰب ٱَتُلٔل ٌِ َدىَٰ   ْ

َ
ِّآ أ ً   َذلَ ىَُه َِثٌ ُٓ ِ َِ  د  َجآَءُزً ةَّح ٌّ

د ُْ ً  َو َ َنّذَب أَِبوّرّبُِس ٍّ ًُ ِم يَ ظ 
َ
َ  أ ٍَ َثى َذ  [.ُٕٓ]األنعاـ:  (لّلِ ٱَيَِٰج ى َورَۡح 

يقكؿ الزمخشرم: "كالمعن : إف صدىٍقتـي فيما كنتـ تىًعديكف مف أنفسكـ فقد جاءكـ 
ف كػذبتـ فػر أحػد أكػذب ، كأ ػاؼ(ّ)، كتبعه في ذلؾ ابػف  شػاـ(ِ)بىيِّنىةه مف ربكـ" : "كا 

نمػػا جعمػػت  ػػذى اييػػة مػػف حػػذؼ جممػػة الشػػرط فقػػط ك ػػي مػػف  –مػػنكـ فمػػف أظمػػـ، كا 
ألنه قد ذكر في المفظ جممة قائمة مقاـ الجكاب، كذلؾ  –حذفها كحذؼ جممة الجكاب

ٌكزنا"  .(ْ)يسم  جكابنا تجى
َ  ذَ كأكرد فيهػػا السػػميف الحمبػػي تقػػديرنا مػػف مسػػافة أقػػرب، يقػػكؿ: "كقكلػػه ) مم ٍَ

 ًُ يَ ظ 
َ
ـي منكـ"أ (... جكاب شرط ميقىدَّر تقديرى: فبٍف كذٍَّبتـي فر أحدى أظم

(ٓ). 
(ّ )(  ً َّ  فَيَ ً  َوَلَِٰس ُْ ُخئُ ً    لّلَ ٱَتل  ُٓ  [ُٕ]األنفاؿ: (َرَخيَ

يقكؿ الزمخشرم: "كالفاء جكاب شرط محذكؼ، تقديرى: إٍف افتخرتـ بقتمهـ فػأنتـ 
َّ لـ تقتمك ـ ) ً   لّلَ ٱَوَلَِٰس ُٓ  [ ألنه  ك الذم أنزؿ المرئكة كألق  ُٕ( ]األنفاؿ: َرَخيَ

 
                                                                                                           

كا إف اسػػتطاعكا فػػي أسػػباب صػػعدـ شػػيء مػػف ذلػػؾ فميكمػػا بينهمػػا فكػػاف لهػػ ممػػؾ السػػماكات ا    
السماكات ليخبركا حقائؽ األشياء فيتكممكا عف عمـ في كنػه اإللػه كصػفاته كفػي إمكػاف البعػث 
كعدمػه كفػػي صػػدؽ الرسػكؿ صػػم  اهلل عميػػه كسػمـ أك  ػػدى كليفتحػػكا خػزائف الرحمػػة فيفي ػػكا 

 ".فمنها عم  مف يعجبهـ كيحرمكا مف ال يرمقكنه بعيف استحسا
 .َُٕٗ/ِالتبياف في إعراب القرآف:  (ُ)
 .ُِّ/ٓ، الدر المصكف: ينظر، ك ٕٕ/ِالكشاؼ:  (ِ)
 .ّٖٗ/ِ، مغني المبيب: ينظر (ّ)
 .ّٖٗ/ِالمرج) السابؽ:  (ْ)
 .ُِّ/ٓالدر المصكف:  (ٓ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٔٔ 

 .(ُ)الرعب في قمكبهـ، كشاء النصر كالظفر كقكَّل قمكبكـ..."
ا بأفَّ "الجكاب المنفي بػ)لـ( ال تػدخؿ عميػه الفػاء" ، (ِ)كاعترض ابف  شاـ محتج 

ه كفعمػػه، كلػػذا ك ػػذا االعتػػراض مبنػػيٌّ عمػػ  أفَّ التركيػػبى شػػرطيٌّ محػػضه محػػذكؼه أداتيػػ
 .(ّ)أكردى ابف  شاـ تحت عنكاف )حذؼ جممة الشرط(

كفػػػػي صػػػػدر ـ  –كظػػػػا ر مػػػػف معالجػػػػة المفسػػػػريف ألم ػػػػاؿ  ػػػػذى اييػػػػات أنهػػػػـ
يحممكنهػػا عمػػ  معنػػ  الشػػرط ال عمػػ  قصػػد التقػػدير النحػػكل الخػػالص،  -الزمخشػػرم

ب قاعػدة ك ذا ما عناى الباحث بمفهـك )التركيب شبه الشرطي(. كلعػؿَّ ذلػؾ ممػا يقػار 
النحكييف األصكليَّة، أنَّهـ "يغتفركف في المقىدَّرىات ما ال يغتفركف في الممفكظات"
(ْ). 

مِ ( )ْ)
َ
ْ ٱ أ ه فَ  ۦٓ ٌَِ ُدوُِِّ  َّتَُذوا ِِلَآَء و 

َ
َٔ  لّلُ ٱأ ِلُّ ٱُْ َٔ  [.ٗ( ]الشكرل: ل 

يقكؿ الزمخشػرم: "فالفػاء فػي قكلػه )فػاهلل  ػك الػكلي( جػكاب شػرط مقػدَّر، كأنػه 
بعػػد إنكػػار كػػؿ كلػػي سػػكاى: إف أرادكا كليػػا بحػػؽ، فػػاهلل  ػػك الػػكلٌي الحػػٌؽ كال كلػػٌي  قيػػؿ
 .(ٔ)، كتبعه في ذلؾ ابف  شاـ(ٓ)سكاى"
َ   ىّػَلَٰقُ ٱ( )ٓ) َسَٰ ِيُح  بِإِخ  و  تَۡس 

َ
ُروٍ  أ ػ  ٍَ ِ َصاُك  ة  [ِِٗ]البقرة:  (َمّرحَاِن  فَإِم 

مقػدَّر، تقػديرى: فػبف  مقترنػة بػػ"جكاب شػرطو  –كما كرد فػي الػدر المصػكف –الفاء
( عم  تقدير: فعميكـ إمساؾه (ٕ)أكقى)ى الطمقتيف كرد الزكجة فبمساؾ"  . كارتفاع )إمساؾه

 
                                           

 .ٖٔٓ/ٓ، الدر المصكف: ينظر، ك ُٕٗ/ِالكشاؼ:  (ُ)
 .ّٖٗ/ِمغني المبيب:  (ِ)
 .ّٖٖ/ِابؽ: ، المرج) السينظر (ّ)
 .ُّْ/ِحاشية الصباف عم  شرح األشمكني )المتف(:  (ْ)
 .ُِٔ/ِالكشاؼ:  (ٓ)
 .ّٖٖ/ِ، مغني المبيب: ينظر (ٔ)
 .ْْٓ/ِالدر المصكف:  (ٕ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٕٔ 

، أك فميكف إمساؾه بمعركؼ ، أك الكاجب إمساؾه  .(ُ)أك فبمساؾه أم ؿي
(6) ( ْ ُتُدوا َي ِج ٱَرّب َهََٰذا  فَي َيػ   [.ّ]قريش:  (٣ۡل 

الكرـ مف معنػ  الشػرط... عمػ  معنػ : يعمؿ الزمخشرم دخكؿ )الفاء( "ًلمىا في 
المٌػػه عمػػيهـ ال تحصػػ ، فػػبف لػػـ يعبػدكى لسػػائر نعمػػه، فميعبػػدكى لهػػذى الكاحػػدة  ـى عىػأٌف نً 

، كالخ ػػػرم فػػػي (ّ)، كتبعػػػه فػػػي ذلػػػؾ السػػػميف الحمبػػػي(ِ)"التػػػي  ػػػي نعمػػػة ظػػػا رة
 .(ْ)حاشيته
ًَ ٱيَُدعُّ  َّّلِيٱفََذَٰلَِم )  (7) َتِي  [ِ( ]الماعكف: ٢ِل 

ػػف  ػػك؟ إٍف لػػـ يقػػكؿ الزمخشػػ رم: "كالمعنػػ :  ػػؿ عرفػػتى الػػذم يكػػذب بػػالجزاء مى
تعرٍفػػه )فػػذلؾ الػػذم( ييكىػػذِّب بػػالجزاء،  ػػك الػػذم يىػػديعه اليتػػيـ، أم: يدفعػػه دٍفعنػػا عنيفنػػا 

ػػا بزجػػرو كخشػػكنة" ، كسػػمؾ أبػػك البقػػاء  ػػذا المسػػمؾ: (ٓ)بجفػػكة كأذل، كيػػرٌدى رد ا قبيحن
، كنىبَّػػه (ٔ)رى: إف تأممتىػػه، أك إٍف طمبػػتى عممػػه"")فػػذلؾ(: الفػػاء جػػكاب شػػرط ميقىػػدَّر تقػػدي

، كالتقػػدير عمػػ  (ٖ)، كتبعػػه فػػي ذلػػؾ ابػػف  شػػاـ(ٕ)عمػػ   ػػذا التأكيػػؿ السػػميف الحمبػػي
 المعن  كما نصَّ الزمخشرم كأبك البقاء في تأكيمهما.

يٌْو )  (8) َٔ َصّيِيَ فَ ٍُ ََ ٱ ٤ّىِي  ٔنَ  َّّلِي ُْ ً  َشا ِٓ ِ ً  َغَ َصَاح ََ ٱ ٥ُْ ً  يُم َّّلِيم م  ٦َرآُءونَ ُْ
َُِػَٔن   ٍ اُغٔنَ ٱَوَي ٍَ  [.ٕ-ْ]الماعكف:  (٧ل 

                                           

 .ْْٓ/ِ، المرج) السابؽ: ينظر (ُ)
 .َٖٔ/ْالكشاؼ:  (ِ)
 .ُُِ، ُُُ/ُُ، الدر المصكف: ينظر (ّ)
 .ّْْ/ُ، حاشية الخ رم: ينظر (ْ)
 .َٖٗ/ْالكشاؼ:  (ٓ)
 .َُّٔ/ِالمرج) السابؽ:  (ٔ)
 .َُِ/ُُ، الدر المصكف: ينظر (ٕ)
 .ّٖٗ/ِ، مغني المبيب: ينظر (ٖ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٖٔ 

فػػي اتصػػاؿ مػػا بعػػد ا بمػػا  يقػػرر الطػػا ر بػػف عاشػػكر أفَّ "مكقػػ) )الفػػاء( صػػريح
، كعميػػه فمعنػػ  الشػػرط (ُ)"بقبمهػػا مػػف الكػػرـ عمػػ  معنػػ  التفريػػ) كالترتيػػب كالتسػػبه 

فبذا كاف األمر كأنه قاؿ: ميقىدَّر، إذ ينبِّه الزمخشرم عم  ذلؾ بطريؽ )الفاء(، يقكؿ: "
كػذلؾ، فكيػػؿ لممصػميف الػػذيف يسػهكف عػػف الصػػرة قمػة مبػػاالة بهػا، حتػػ  تفػػكتهـ أك 

 .(ِ)"كالسمؼ – –يخرج كقتها، أك ال يصمكنها كما صر ا رسكؿ الٌمه

ا   َذَلد  )  (9) فا َوَه َُِص  َخِػيُػَٔن ََص  ا تَص  ٍَ ا َتُلٔلَُٔن َذ ٍَ ِ  [.ُٗ]الفرقاف:  (َنّذةُُٔكً ة
قػػكؿ يػػدؿ عميػػه المقػػاـ.  قػػكؿ الطػػا ر بػػف عاشػػكر: "كفػػي الكػػرـ حػػذؼ فعػػؿي

كالتقدير: إف قمتـ  ؤالء آلهتنا فقد كذبككـ، كقد جػاء التصػريح بمػا يػدؿ عمػ  القػكؿ 
 ]مف البسيط[: المحذكؼ في قكؿ عباس بف األحنؼ

راسافي أىقص  ما ييرادي ًبنى  راس دػ يَـّ القيفكؿي فىقى      اقالكا خي  (ّ) اانى ًجئنا خي
ََ ٱ َوكَماَل ). كنظيػر ذلػؾ قكلػه تعػال : (ْ)"إف قمتـ ذلؾ فقد جئنا خراساف :أم  َّّلِيم
ٔاْ  وحُ

ُ
ًَ ٱأ ََ ٱوَ  ى ػِي  يَمَٰ ِ

ً  ِِف نَِتَِٰب  ۡل  ٔ ِم  لّلِ ٱىََلد  َۡلِث ُخ ِد  ٱإََِلَٰ يَ َػ  ٔ ُم  ۡل  ِد ٱفََهََٰذا يَ َػ  ً   ۡل  ُِّس َوَلَِٰه
ٔنَ  ٍُ يَ ً  َه َتػ  ٔ ُم [ فػػ)الفاء( "فػي )ٔٓـ: ]الػرك  (٥٦ُنُِخ مِد ٱفََهَٰمَذا يَم َػ   ( فػاء الفصػيحةۡل 

كػػاف كػػذلؾ فهػػذا يػػـك  اإذ :أم... ر، كتفيػػد معنػػ  المفاجػػأةدَّ قىػػأفصػػحت عػػف شػػرط مي 
 .(ٓ)"ك ذا تكبيخ لهـ كتهديد كتعجيؿ إلساءتهـ بما يترقبهـ مف العذاب... البعث
ِت  لّلَ ٱًُ فَإِّن  ۧكَاَل إِة َرَِٰه  َُإِو  ) (22)

 
ِ يَأ ِس ٱ ة  ٍ ََ  لّش ِقِ ٱٌِ ٍَّش  ََ  ل  ٌِ ا  َٓ ِ ِت ة

 
مرِبٱفَأ غ  ٍَ  (ل 

 [.ِٖٓ]البقرة: 

                                           

 .ُِِ/ُُ، الدر المصكف: ينظر، ك ْٕٗ/َّالتحرير كالتنكير:  (ُ)
 .َٖٗ/ْالكشاؼ:  (ِ)
 .ِٕٗديكاف العباس بف األحنؼ:  (ّ)
 .ُِِ/ُُالمصكف: ، الدر ينظر، ك ْٕٗ/َّالتحرير كالتنكير:  (ْ)
 .ِٖ، ُٖ/ُِالمرج) السابؽ:  (ٓ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٔٗ 

) يدؿ عم  جممة محذكفة قبمها، إذ  يقرر أبك حياف أفَّ مجيء ")الفاء( في )فبفَّ
المٌػه يػأتي  التركيػب قػاؿ إبػرا يـ: إفَّ  لك كانت  ي المحكية فقط لـ تػدخؿ الفػاء ككػأفَّ 

بػذلؾ،   ػتى زعمت ذلؾ أك مكَّ  إفٍ  :قاؿ إبرا يـ -لٌمه أعمـكا -بالشمس، كتقدير الجممة
لػػ  م ػػؿ ذلػػؾ ذ ػػب أبػػك البقػػاء، يقػػكؿ: (ُ)"المٌػػه يػػأتي بالشػػمس مػػف المشػػرؽ فػػبفَّ  ، كا 

ٍيػػػتى اإلحيػػػاء  "دخمػػػت )الفػػػاء( إيػػػذاننا بتعمهػػػؽ  ػػػذا الكػػػرـ بمػػػا قبمػػػه. كالمعنػػػ : إذا ادَّعى
. كظػا ر كػرـ (ِ)س،  ػذا  ػك المعنػ "كاإلماتة كلـ تفهـ فالحجة أفَّ اهلل يػأتي بالشػم

أبي حياف أفَّ بدء جممة القكؿ بػ)الفاء( يعني ت ميف الجممة معن  الشرط عم  كجه 
 االٌطراد.

 ذا كيشير الر ي إل  أفَّ )فاء السببية( ك يرنا مػا تكػكف بمعنػ  )الـ السػببية(، 
ُرج  ٱفَمم كَمماَل "كذلػػؾ إذا كػػاف مػػا بعػػد ا سػػببنا لمػػا قبمػػه، كقكلػػه تعػػال : ) مما فَإُِّممَم  َ  َٓ  ِ ٌِ

 ًٌ ، فهػػذى تػدخؿ عمػػ  مػا  ػػك ّْ( ]الحجػر: ٣٤رَِجممي [، كتقػػكؿ: أكػًرـٍ زيػدنا فبنَّػػه فا ػؿه
شرط في المعن ، كما أفَّ األيكلػ  دخمػت عمػ  مػا  ػك الجػزاء فػي المعنػ ، كذلػؾ أنَّػؾ 

"  .(ّ)تقكؿ: زيد فا ؿ فأكرٍمه، كتعكس فتقكؿ: أكرٍمه فبنه فا ؿه
ِب  ٱوَ قكله تعال : )كيمحؽ بهذا الباب  ه  ص  َِما ِ ُيج خ 

َ
ًِ َرّبِمَم فَإُِّمَم ةِأ ( ]الطػكر: ِلُس 

ُّ  كَد  [، ك)ْٖ ًُ إُِّ يَ ُزَُُم  ۥَجػ  ةََُُٔم  َّّلِيٱَِلَد  ً  َه يَُسمّذِ ُٓ [ ّّ]األنعػاـ:  (َحُلٔلُمَٔنه فَمإِّج
زى فيها الطا ر بف عاشكر التعميؿ أك ككنها )فاء الفصيحة  (الفاء)ك(، يقكؿ: "(ْ)كجكَّ

ً)في قكلػه:  ُٓ  كَمد  ) :عميػه قكلػه ؿ محػذكؼ دؿَّ مٌػعى كالمي  يجػكز أف تكػكف لمتعميػؿ، (فَمإِّج

                                           

 .ََّ/ِالبحر المحيط:  (ُ)
 .َِٕ/ُالتبياف في إعراب القرآف:  (ِ)
 ُْٓ/ٕشرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب:  (ّ)
، أسػػرار النحػػك: ينظػػرتسػػمَّ  )الفػػاء( بػػػ)الفصيحة( إذا كػػاف مػػا قبمهػػا شػػرطنا ميقىػػدَّرنا لمػػا بعػػد ا.  (ْ)

ِٖٖ ،ِٖٗ. 



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

َُٕ 

 ًُ يَمم ككنهػػا  :كيجػػكز بكنؾ.ألنهػػـ ال يكػػذِّ  :أم فػػر تحػػزف فػػبنهـ ال يكػػذبكنؾ، :أم، (َجػ 
 .(ُ)"كاف يحزنؾ ذلؾ ألجؿ التكذيب فبنهـ ال يكذبكنؾ فبفٍ  كالتقدير: لمفصيحة،

الػػذم لفػػت إليػػه الر ػػي مقصػػكدنا، ألنػػه مبنػػيٌّ عمػػ  قمػػب  كقػػد يكػػكف العكػػس
التركيب بجعؿ شبه الجكاب سببنا ال مسبَّبنا، مبالغػةن فػي التككيػد كالتحقهػؽ قياسنػا عمػ  

 . (ِ)ما مر في بعض الشرط المحض أك ما ترجَّح فيه الشرط

                                           

 .ّٕ/ٔالتحرير كالتنكير:  (ُ)
ػا (ِ) مى  مِّػف ًبكيػـ أشار الدكتكر فخر الػديف قبػاكة إلػ   ػذا المعنػ  فػي تعميقػه عمػ  قكلػه تعػال : )كى

ؿ في تفسير ينظر[. ّٓ( ]النحؿ:ۖ  ٱلمَّهً  فىًمفى ًنٍعمة   .ٓٗٗالقرآف الكريـ: ، المفصَّ



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُُٕ 

 ادلغهة اخلامس
 )إرن( اجلانثح دلؼىن انششط. 

، "كالمػػػراد بككنهػػػا لمجػػػزاء أف يكػػػكف (ُ)جػػػزاءيقػػػرر سػػػيبكيه أف )إذف( جػػػكاب ك 
كمػا يػذ ب أغمػب  –، ك ي(ِ)م مكف الكرـ الذل  ي فيه جزاء لم مكف كرـ آخر"

( فػي (ّ)جكاب في كؿ مك )، كدالة عم  الجزاء )أل: م منة معنػ  الشػرط –النحاة
، فاجتربهػػا لمعنػػ  الشػػرط يتحقػػؽ بػػػ"أفَّ مػػا بعػػد ا متسػػٌبب عمػػا (ْ)أغمػػب المكا ػػ)

 ، كتأتي مت منةن إياى عم   ر ة أكجه:(ٓ)مها"قب
 األول: انذاخهح ػهى ادلضاسع، وهً ضشتان:

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

                                           

 ِّْ/ْالكتاب:  ينظر (ُ)
 .ِّْ/ِشرح التصريح:  (ِ)
 .ّٗ/ٓرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب: ، شينظر (ّ)
، كحاشػية الصػباف عمػ  ّٕالمبيػب:  ينػغ، كالجنػ  الػداني، كمّٗ/ٓ، المرجػ) السػابؽ: ينظر (ْ)

 .ُّٕٔ/ّ شرح األشمكني:
 .ّْٔالجن  الداني:  (ٓ)
م) شرط اتصالهما )إذف كالم ارع( يغتفر الفصػؿ بالقسػـ، كأجػاز ابػف بابشػاذ الفصػؿ بالنػداء  (ٔ)

ء، كابػػػف عصػػػفكر الفصػػػؿ بػػػالظرؼ، كأجػػػاز الكسػػػائي ك شػػػاـ الفصػػػؿ بمعمػػػكؿ الفعػػػؿ، كالػػػدعا
، حاشػية الصػباف عمػ  شػرح ينظػر. ذو عنػد الكسػائي النصػب كعنػد  شػاـ الرفػ)ئػكاالختيار حين

 .ُّٓٔ، ُّْٔ/ّاألشمكني )المتف(: 
باف ، كحاشػية الصػُِٕ/ٓ ، كشرح المفصؿ:ّْٔ، كالجن  الداني: َْ، مغني المبيب: ينظر (ٕ)

 .ُّْٔ، ُّّٔ/ّعم  شرح األشمكني: 



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُِٕ 

ػػؾ( جػػ ػػؾ(. فقكلػػؾ: )إذنا أكرمى ، (ُ)كاب لقكلػػه، كجػػزاءه لفعػػؿ اإلتيػػاف")إذنا أكرمى
) ، كلػػـ يىػػًرد  ػػذا ال ػػرب فػػي القػػرآف (ِ)فبػػذلؾ جعمػػتى )آتيػػؾ( شػػرطنا )لمكػػـر

 .(ّ)الكريـ

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

كردت )إذف( المتمكَّة بالم ارع المرفكع في القرآف الكريـ مسبكقةن بالفػاء أك 
 اك، كمف شكا د ا قكله تعالي:الك 

يِْم فَإًِوا َه يُْؤحَُٔن انلّاَس َُلًِۡيا) .ُ ٍُ ْ ََ ال ٌِ ًْ َُِصيٌب  ُٓ َ ْم ل
َ
 [ّٓ( ]النساء: أ

(: "جػكابه لجػزاء فَمإًِوا َه يُْؤحُمَٔن انلّماَس َُلِمًۡيايذ ب الفىرَّاء إل  أفَّ قكله تعػال  )
يب ال يؤتػػكف النػػاس إذف م ػػمر، كأنػػؾ قمػػت: كلػػئٍف كػػاف لهػػـ أك كلػػك كػػاف لهػػـ نصػػ

نقيرنا"
(ْ). 

ًُ اىْفَِراُر إِنْ ) .ِ وِ اىَْلخْوِ  كُو ّىَ يََِفَػُس
َ
ِْٔت أ ٍَ ْ ََ ال ِ ٌّ ّخُػَٔن إِّه كَيِياً  فََرْرحًُ  ٍَ ( ِإَوًوا ّه ُت

 [ُٔ]األحزاب: 

ّخُػَٔن إِّه كَيِياً يذ ب الطا ر بف عاشكر إل  أفَّ قكلػه تعػال  ) ٍَ  كابه ( جػِإَوًوا ّه ُت
يِّػؿى  إفٍ  أم: المػذككر، عميػه دؿ ميقىػدَّر كػرـ "عف  فػي فىػرَّ  الػذم نفػ) الفػرارى  أفَّ  إلػيكـ خي
ػػؿ فػػي تػػأخير ألنػػه ز يػػده، نفػػ) إال  ػػك فمػػا مػػا كقػػت : أم قميػػؿ، متػػاع ك ػػك الحيػػاة أىجى

 الكػػرـ عميػػه دىؿَّ  لمحػػذكؼ جكابػػان  يكػػكف قػػد )ًإذف( فػػبفَّ  منتهيػػة، مػػدة الحيػػاة إعطػػاء
  :العنبرم ]مف البسيط[ قكؿك المذككر،
 شىٍيبىانىا ًبفٍ  ذيٍ ؿً  ًمفٍ  المًَّقيطىةً  ًإًبًمي   بىنيػك تىٍستىًبحٍ  لىـٍ  مىاًزفو  ًمفٍ  كيٍنتي  لىكٍ 

                                           

 .ُِٕ/ٓشرح المفصؿ:  (ُ)
 .ّْٔ، الجن  الداني: ينظر (ِ)
 .ُّٔ/ُ، دراسات ألسمكب القرآف الكريـ: ينظر (ّ)
 .ِّٕ/ُمعاني القرآف:  (ْ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُّٕ 

ـى ػلىقى  ًإذان  ًفيظى  دى ػٍ خيشيفه   ًعن مىٍعشىره  ًرمػًبنىصٍ  ا  (ُ)النىا ليك ةو  ذيك ًإفٍ  ةً ػاٍلحى
. إبمػي تىستبحٍ  لـ: عميه دىؿَّ  ميقىدَّر عف كجزاءه  جكابه  بنصرم، لقاـ إذف: قكله فبفَّ 
 .(ِ)معشر" بنصرم لقاـ إذف إبمي استباحكا فبفٍ : كالتقدير

كجػػديره بالػػذكر أفَّ الم ػػارع فػػي اييتػػػيف الكػػريمتيف قػػد كرد فػػي قػػراءة أخػػػرل 
نىعىهىػػػا الخمػػػٌك لكجػػػه (ّ)بالنصػػػب ػػػٍبؽ )إذف( بحػػػرؼ عطػػػؼ مى ، كالكجػػػه فػػػي ذلػػػؾ أفَّ سى

عىمى  ، فيجػػكز نصػػب (ْ)هىػػا متصػػدرةن مػػف كجػػهو دكف كجػػه بتعبيػػر الر ػػيالصػػدارة، أك جى
 حيػث فمػف مستقمة، جممة عم  جممة مستقمة عطفتى  أنؾ "كذلؾ ،(ٓ)الم ارع كرفعه

 كمػف بعػدى، الفعػؿ انتصػاب فيجػكز مصػدر،  ػك مسػتقمة، جممػة أكؿ في( إذف) ككف
 الكػرـ بعػض العطػؼ حػرؼ ربػط بسػبب قبمػه مػا تماـ مف العاطؼ بعد ما ككف حيث

: ييٍقػػػػػرىأٍ  لػػػػػـ أك ػػػػػر، كلهػػػػػذا العػػػػػاطؼ بعػػػػػد الفعػػػػػؿ كارتفػػػػػاع متكسػػػػػط،  ػػػػػك بػػػػػبعض
دِّر غير ألنه الشاٌذ، في [ إالٕٔ]اإلسراء:  (ٔ)(...ايَيَْتُرٔ ه ِإَوًوا)  .(ٕ)ر"ػالظا  في ميتىصى

 ، "بدليؿ أنه(ٖ)فبذا دىلٍَّت )ًإذىٍف( عم  الحاؿ تمحَّ ٍت لمجكاب كامتن) تقدير الشرط

                                           

 [.ُْْ/ٕكما كرد في ]خزانة األدب:  مرً بى نٍ ؼ العى يٍ نى ط بف أي يٍ رى لقي البيت  (ُ)
ـى ًبنىٍصػًرم( منهػا: البدليػة إ،  مة تكجيهػات أخػرل فػي قكلػه )ً ُِّ/ُِالتحرير كالتنكير:  (ِ) ذان لىقىػا

ـٍ تىٍستىًبٍح( ] ، عقػكد الزبرجػد ينظػر[، كالقكؿ بزيادة )إذف( ]ُِٕ/ٓ، شرح المفصؿ: ينظرًمف )لى
 [.ّٕٗ/ِفي إعراب الحديث النبكم: 

 .ِّٔ/ٕ -ٖٖ/ِمعجـ القراءات: ك  ،ّْمختصر في شكاذ القرآف:  ،ينظر (ّ)
 .ْْ/ٓ، شرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب: ينظر (ْ)
 .ْْ/ٓ، المرج) السابؽ: ينظر (ٓ)
 .َُُ/ٓمعجـ القراءات: ، ك َٖمختصر في شكاذ القرآف: ، ينظر (ٔ)
 .ْْ/ٓشرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب:  (ٕ)
 .َْ، ّٕ/ُ، مغني المبيب: ينظر (ٖ)
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ُْٕ 

، كمػا يجػب (ُ)أحبهؾ(، فتقكؿ: )إذف أظنهػؾ صػادقنا(، إذ ال مجػازاة  نػا  ػركرة"يقاؿ: )
" ػػػػػا فػػػػػي المسػػػػػتقبؿ أك الما ػػػػػي... (ِ)الرفػػػػػ) "ألنػػػػػه حػػػػػاؿه            ، "إذ الشػػػػػرط كالجػػػػػزاء إمَّ

[ ٕٔ]اإلسػػراء: ( ...ايَيَْتُرممٔ ه ِإَوًوا)، لػػذا كانػػت قػػراءة (ّ)كال مػػدخؿى لمجػػزاء فػػي الحػػاؿ"
 لشرط، لتمٌح ها لرستقباؿ بنصب الم ارع.أدخؿ في معن  ا

 انثاوً: انذاخهح ػهى ادلاضً:
( عمػػ  الما ػػي يهيئهػػا يشػػير بعػػض أ ػػؿ التفسػػير كالنحػػك إلػػ  أفَّ دخػػكؿ )إذف
، كمف ذلؾ قكله تعال : (ْ)حينئذ أف تككف "جكابنا لشرط مقدَّر مشركط بػ)إٍف( أك )لك("

ۙ  كَْد ) ًْ َٔاَءُز ْْ
َ
حّتُِع أ

َ
ََ كُْو ّه خ َخمِدي ْٓ ٍُ ْ ََ ال ٌِم َُما 

َ
ا خ ٌَ [، يقػكؿ ٔٓ( ]األنعػاـ: َطيَيُْج إًِوا َو

: ")إذٍف(: حػػرؼ جػػكاب كجػػزاء ال عمػػؿ لهػػا  نػػا (ٓ)السػػميف الحمبػػي متابعنػػا الزمخشػػرم
( فهػي فػي قػكة  مٍمتي كما ا تدىٍيتي لعدـ فعؿو تعمؿ فيه، كالمعن : )إف اتَّبىٍعتي أ كاءىكـ  ى

اب )أك ًشبه الجػكاب عمػ  األصػح( عمػ  ")إذف( فػي  ػذى ـ الجك . كتقده (ٔ)شرط كجزاء"
ايية لر تماـ بالجكاب. كلذلؾ اال تماـ أيكِّد بػػ)قد( مػ) ككنػه مفرك ػان كلػيس بكاقػ)، 

 .(ٕ)لعشارة إل  أف كقكعىه محقؽه لك تحقؽ الشرطي المقدَّر الذم دلَّت عميه )إذف("

                                           

 .ّٕ/ُالمرج) السابؽ:  (ُ)
 .َْ/ُبؽ: المرج) السا (ِ)
 .ِْ/ٓ، شرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب: ينظر (ّ)
 .ُِٗ/ٔالتحرير كالتنكير:  (ْ)
ػػمىٍمتي ًإذن ِٗ/ِجػػاء فػػي ]الكشػػاؼ:  (ٓ) أم: إف اتبعػػت أ ػػكاءكـ فأنػػا  ػػاؿ كمػػا أنػػا مػػف  ،ا[: "قىػػٍد  ى

 الهدل في شيء، يعني أنكـ كذلؾ". 
 .ٔٓٔ/ْالدر المصكف:  (ٔ)
 .ُِٗ/ٔالتحرير كالتنكير:  (ٕ)
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ُٕٓ 

ذا كػػاف  ػػذا الفعػػؿ الما ػػي المسػػبكؽ بػػػ)إذف( مقترنػػان  بػػالرـ، قيػػدِّرى معػػه حػػرؼ  كا 
ف كػػػاف الفػػػرَّاء ييجيػػػز إ ػػػمار أحػػػد  ر ػػػة: (ُ)الشػػػرط )لػػػك( ( أك أك( لىػػػًئفٍ ). كا   )يمػػػيفو

ألصالتها في أداء معنػ  . عم  أفَّ األغمب لدل النحاة المفسريف تقدير )لك(، (ِ)(لك)
 كمف ذلؾ ما كرد في قكله تعال :ككجكد )الرـ( في الجكاب.  (ّ)الشرط م) الما ي

ََُُِٔم  َكُدوا ِإَونْ ) .ُ َِ  َِلَْفخِ وَْخيِْا اَّّلِي َغ
َ
 هَّتَُذوكَ  ِإَوواً  َدْۡيَهُ  َغيَيِْا تِلَْفَرِيَ  إَِِلَْم  أ

يِياً   [ّٕ( ]اإلسراء: ََ

ًميرن  التخذكؾ مراد ـ اٌتبعت كلك أم: (،َهَّتَُذوكَ  ِإَوًوا: ")الزمخشرمقاؿ   كلكنت خى
، كيقػكِّم  ػذا التقػدير (ٓ)، كذ ب  ذا المذ ب القرطبي(ْ)كاليت " مف كخرجت كلي ا لهـ

( قكله "في أفَّ )الرـ( ذيكؾى تَّخى  . (ٔ)م بتان" ما يان  فعر كاف إذ( لك) جكاب الـ )الى
يَمَق َوىََػمَا ) .ِ ََ ا  ٍَ ِ ٍّ ة َٰ َب ُُكُّ إَِل َْ ٍّ   إًِوا َّّلَ َٰ َْ إَِل ٌِ  ُّ َػ ٌَ ا ََكَن  ٌَ ٌَِ َوََّلٍ َو ا اَّتََذ الّلُ  ٌَ

ا يَِصُفٔنَ بَ  ٍّ َٰ َبْػٍض   ُشتَْداَن الّلِ َخ ًْ لََعَ ُٓ  [ُٗ( ]المؤمنكف: ْػُظ

                                           

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

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

                       ، ِِْ/ُ، كمغنػػػػػػػػػػػي المبيػػػػػػػػػػػب: ُِٕٗ/ّلؾ: ، تك ػػػػػػػػػػػيح المقاصػػػػػػػػػػػد كالمسػػػػػػػػػػػاينظػػػػػػػػػػػر (ّ)
 كما بعد ا.

(  ،ِّٔ/ِالكشاؼ:  (ْ) ػذيكؾى تَّخى كعدَّ أبك حياف األندلسي تقدير الزمخشرم "تفسير معنػ  ال إفَّ )الى
ػػِٔ/ٔجػػكاب لػػك محذكفػػة" ]البحػػر المحػػيط:  ، المرجػػ) السػػابؽ: ينظػػرتقػػدير القسػػـ.  ا[، مرجحن

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

كابه  )ًإذان(يقكؿ الفراء: "  كيػؿه  لَّػذى ىبى  )ًإذان  آلهة مىعىهي  كانت لك أم: م مر، لكرـ جى
ػا الػه مىػؽى( ًبمى ٍمقػه" إلػه كػؿه  العتػزؿ: يقػكؿ خى . كيفسِّػر (ِ)، ككػذا تقػدير الزمخشػرم(ُ)بخى

بف عاشػكر صػدؽ  ػذا التأكيػؿ بػأفَّ الجػكاب المقػدَّر  ػد النفػي المػذككر فػي الطا ر 
اقكله تعال  ) ٌَ ُّ  ََكنَ  َو َػ ٌَ  َْ ذإَِلٍ  ٌِ  تعػيَّف الكقػكع مسػتحيؿ أمػران  ال ػد  ذا كاف قد (، "كا 

  ػك الشػرط  ػذا الميعىػٌد لم ػؿ كالحػرؼ كالتقػدير، الفػرض كجػه عمػ  شػرطه  لػه ييقدَّر أفٍ 
 .خمؽ بما إله كؿ لذ ب إله معه كاف كلك: التقديرف االمتناعية، )لك(

 )لػك(، شػرط الميقىػدَّر أف عمػ  دليؿ )إذف( بعد الكاق) الكرـ صدر في الرـ كبقاء
 فمػذلؾ )لػك(، جػكاب تكػكف أف )إذف( مكاقػ) غالػبى  كألفَّ  )لػك(، جكاب تمـز )الرـ( ألف
مىؽى( ًبمىا ًإلىهو  كيؿه  لىذى ىبى  )ًإذان : تقديرى... فقكله لظهكر  نا الشرط حذؼ جاز  اسػتدالؿ خى
 .(ّ)آلهة" اهلل م) يككف أف امتناع عم 

ا( .ّ ٌَ َْ  َتخْئُ ُنَِْج  َو َْ  َرتْيِِّ  ٌِ ُّ  َوه نَِخاٍب  ٌِ ٍِيَِِم  ََتُػُّ تِْػيُمٔنَ  هْرحَاَب  إِواً  بَِي ٍُ ْ  )ال
 [ْٖ]العنكبكت: 

 ألنػػه لىٍك(،بػػػ) مقػػدر لشػػرط كجػػزاء جػػكاب فػػي التحريػػر كالتنػػكير: "ك)ًإٍذف( جػػاء
ػا قكلػه عميه دؿ مفركض مى طهػهي( )كىال تىٍتميػك( كيٍنػتى  )كى  قبمػه تتمػك كنػتى  لػك: كالتقػدير. تىخي
 يغمػػب التػػي بػػالرـ مقترنػػان  )ًإٍذف( جػػكاب كمجػػيء. المبطمػػكف الرتػػاب تخطػػه أك كتابػػان 
 .(ْ)بػ)لىٍك(" شرط المقدَّر أفَّ  عم  دليؿه  بها )لىٍك( جكاب اقتراف

                                           

 ِّٔ/ِمعاني القرآف:  (ُ)
 .َِّ/ّ، الكشاؼ: ينظر (ِ)
 .ّٗ، ِٗ/ ُٖالتحرير كالتنكير:  (ّ)
                      . كقػػػػػػػد نبَّػػػػػػػه الزمخشػػػػػػػرم عمػػػػػػػ   ػػػػػػػذا التقػػػػػػػدير بػػػػػػػػ)لك( ُٖٓ/َِ: تحريػػػػػػػر كالتنػػػػػػػكيرال (ْ)

 [. ُُٓ/ٕ، البحر المحيط: ينظركذا أبك حياف األندلسي ][، ك ِْٔ/ّ، الكشاؼ: ينظر]
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 ادلغهة انسادس
  

ّ
ا شِثه ششعً

ً
ها تشتٍث

ْ
ٍ
َ
ح مغ مجهت

َ
ث
َّ
ت
َ
ش
ُ
 انظشوف ادل

يتفػػؽ النحػػػاة فػػػي قكاعػػد ـ األصػػػكلية عمػػػ  أف "األصػػؿ فػػػي الجػػػزاء أف يكػػػكف 
 .(ِ)، كما أف أصؿ "أدكات الشرط )إٍف(، ألنها حرؼ"(ُ)بالحرؼ"

ػمَّنة معنػ   كعم   ذا فبٌف جمي) أسماء الشرط الجازمة محمكلة عم  )إٍف(، مي ى
أفَّ الشرط أصيؿه فيها، إنما جعمها الجػزـى ألصػؽى بػػ)إٍف( ًمػٍف سػكا ا. كرغػـ  الشرط، ال

ًمؿى عميها االحتماؿ كالفػرض، فقػد "تسػتعمؿ األسػماء  أفَّ األصؿ في داللة )إٍف( كما حي
المت منة لمعن  )إٍف( في المقطكع بكجكدى، نحك: متػ  طمعػٍت الشػمس أتٍيتيػؾ، ككػؿ 

 .(ّ)ذلؾ عم  خرؼ األصؿ"
ػا بػػ)إٍف( -امتٍزنىا مف حيِّز األدكات الجازمةفبذا  ػٍدنا أفَّ مػا  -ك ي القيٍرب  رحمن جى كى

يمكػػف ترتيػػب الجمػػؿ بعػػدى ترتيبنػػا أقػػرب إلػػ  الشػػرط  ػػك الظػػركؼ أك مػػا يمكػػف حممػػه 
ػبى أٍف تيٍبنىػ " جى ٍفقنا لمقاعدة األصكليَّة: "األسماء إذا قامػت مقػاـ الحػركؼ كى ، (ْ)عميها كى

بػاب )إذا( الشػرطية، كاألصػؿ فػي اسػتعمالها "أٍف تكػكفى لزمػاف مػف كآصميها في  ذا ال
أزمنػػة المسػػتقبؿ مخػػتص مػػف بينهػػا بكقػػكع حػػدىثو فيػػه مقطػػكعو بكقكعػػه فػػي اعتقػػاد 

، فػبفَّ انكشػاؼ الحػاؿ (ٔ)، كرغـ تنافي القطػ) مػ) طبيعػة الشػرط االفترا ػية(ٓ)المتكمـ

                                           

 .َُْاألصكؿ:  (ُ)
 .ّٗ/ ٓ، شرح المفصؿ: ينظر، ك َُٓالكميات :  (ِ)
 .ُُْ/ْشرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب:  (ّ)
 .ِْٔ/ُ(: ّٖاإلنصاؼ في مسائؿ الخرؼ )المسألة  (ْ)
 .ُِٖ/ْشرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب:  (ٓ)
 .ُِٖ/ْ، المرج) السابؽ: رينظ (ٔ)
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قعه  ك الذم سػكَّغى ت ػمينها ك يرنا في األمكر التي نقط) بكقكعها عم  خرؼ ما نتك 
 . (ُ)معن  الشرط
، "كلعػدـ عراقػة )إذىا( (ِ)ظرفية، كالشػرط فيهػا عػارضه  –عم  جهة األصؿ –)إذىا(

أف يككف جزاؤ ا جممػة اسػمية  –م) ككنها الشرط –في الشرطية كرسكخها فيها جاز
فُِرونَ  ِإَوَوابغير فاء، كما في قكله تعال : ) ً  َحغ  ُْ ٔاْ  ا َغِظُت  [.ّٕ( ]الشكرل: ٣٧ٌَ
ا جػاز ف كػاف شػاذ ا –كلعدـ عراقتها أي ن مجػيء االسػمية الخاليػة مػف الفعػؿ  –كا 
 بعد ا في قكله ]مف الطكيؿ[: 

ـي أىٍبزىل مىاًئؿي الرأًس أىٍنكىبي  ٍص  (ْ)"(ّ)إذىا الخى
ػػا ك ػػر دخكلػػه فيهػػا (ٓ)الشػػرط فػػي )إذا( عػػارضه عمػػ  شػػرؼ الػػزكاؿ ، كلكػػف لمَّ

ف لػـ يكػف فيػه معنػ  )إٍف( "كخركجه عف أصمه مف الك  قت المعيف جػاز اسػتعماله، كا 
الشػػرطية، كذلػػؾ فػػي األمػػكر القطعيػػة اسػػتعماؿ )إذا( المت ػػمنة لمعنػػ  )إٍف(، كذلػػؾ 
ف لػـ يككنػا شػرطنا كجػزاءن، كقكلػه  بمجيء جممتيف بعدى عم  طػراز الشػرط كالجػزاء، كا 

مممم  إَِواتعػػػػال : ) ُ             ( فََصممممّتِح  [، إلػػػػ  قكلػػػػه )ُ( ]النصػػػػر:١ى َفممممخ حُ ٱوَ  لّلِ ٱَجممممآَء َُِص 
 .(ٔ)["ّ]النصر: 

                                           

 .ُِٖ/ْ، شرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب: ينظر (ُ)
 .ُِٗ/ ْ، المرج) السابؽ: ينظر (ِ)
معجػػـ شػػكا د  ينظػػرالبيػػت منسػػكب لمػػرة بػػف عػػداء الفقعسػػي، أك عمػػرك بػػف أسػػد الفقعسػػي،  (ّ)

ػ أى رَّ هىػفى . ك ذا عجز البيت، كصػدرى: ]ْْالعربية:  [، كمػا كرد فػي ]خزانػة كادي قىػي تفاًمػ ٍ مً ي لً كنً ده عى
[، كأبػػػزىل مػػػف قػػػكلهـ: رجػػػؿه أبػػػزىل كامػػػرأة بىػػػٍزكىاء... كمعنػػػاى: الراصػػػد المخاتػػػؿ، ِٗ/ّاألدب: 

عِّر مف الًكٍبر.  كاألىٍنكىب: المائؿ، كمائؿ الرأس: ميصى
 .ُّْ/ْ، المرج) السابؽ: ينظر (ْ)
 .ُِٗ/ ْ، المرج) السابؽ: ينظر (ٓ)
 .َُّ، ُِٗ/ ْافية ابف الحاجب: ، شرح الر ي عم  كينظر (ٔ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٕٗ 

كقد قيًصدى بهذا الترتيب "لزـك م مكف الجممػة ال انيػة لم ػمكف الجممػة األكلػ  
لزـك الجزاء لمشرط. كلتحصيؿ  ذا الغرض، عمؿ في )إذا( جزاؤى م) ككنه بعد حػرؼ 

 زائدة لمعرض المذككر. ، إذ  ي(ُ)("فََصّتِح  ال يعمؿ ما بعدى فيما قبمه، كالفاء في )
ككجه زيادتها أف )فاء السببية( ال تخمك مف معن  التعقيب، كفي ايية الكريمة 

 .(ِ)ال "يككف التسبيح عقب المجيء، بؿ في كقت المجيء"
متصػػدرة" جممتػػيف عمػػ  طػػراز  –مػػ) أصػػالتها فػػي الظرفيػػة –ك ػػرة اسػػتعماؿ )إذا(

كذج ( الػذم ينقػاس عميػه مػا كرد فػي يسكغ اعتبار ا )األصؿ النم (ّ)الشرط كالجزاء"
 تراكيب العربية مشابها لمتركيب الشرطي م) تصدهر )الظرؼ( كجه الجممتيف.

كأكشاي الظركؼ رًحمنا بالشرط في  ذا االستعماؿ )كيمَّمىا(
، ك"يطرد في )كممػا(  (ْ)

مجيء )ما( الكافة لتكفَّه عف طمب م اؼ إليه مفرد، كمف تقدير زمػاف م ػاؼ إلػ  
اؽ )ما( بها يقكل شبهها بأدكات الشػرط لمػا فيهػا "مػف معنػ  العمػـك (ٓ)"الجمؿ ، كلىحى

، (ٕ)، كاألك ر مجيء الفعػؿ بعػد ا ما ػينا(ٔ)كاالستغراؽ الذم يككف في كممات الشرط"
ٓ كعم   ذا كرد استعمالها في لغة الذكر الحكيـ، كقكله تعػال : ) ا ٍَ اْ  ُُكّ  ٔ َشم ٌّ  ً ُٓ َ َطآَء ل

َ
أ

ا[، ك)َِ: ( ]البقػرةذِيِّ  ٍَ ما ُُكّ َْ َ ً  ُجئًُدا َدۡي  ُٓ ً ةَّدى َنَٰ ُْ [، ٔٓ( ]النسػاء: َُِظَجج  ُجئُُد

                                           

 .َُّ/ ْ، المرج) السابؽ: ينظر (ُ)
 .ْٕٕ/ِ، كعقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكم: ُّّ/ ْ، المرج) السابؽ: ينظر (ِ)
(ّ) .   ك تعبير الر ي كما مىرَّ
ػػٍف يػػرجح اسػػميتها ال حرفيتهػػا، ك ػػك المػػذ ب األقػػكل.  (ْ) / ُ، مغنػػي المبيػػب: ينظػػركذلػػؾ عنػػد مى

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

َُٖ 

ا)ك ٍَ   َمّر َغيَي ِّ  َوُُكّ
ٌ
ٌِِّ  َمل  ٔ َِ كَ ُّ   ۦٌّ  ِ ٌِ فَِر  ِإَوّنِ )[، كّٗ] كد:  (َشِخُرواْ  ً  تِلَغ  ُٓ ُت  ٔ ا َدَغ ٍَ ُُكّ
  ً ُٓ َصَٰتَِػ

َ
ٔٓاْ أ ً  َجَػيُ ُٓ َ ً   ل ِٓ ِ  [.ٕ]نكح:  (ِِفٓ َءاَواُ

ػػا( أبعػػد قمػػير مػػف )كيمَّمػػا( فػػي قػػكة الداللػػة عمػػ   كيػػأت  اسػػتعماؿ )بينىػػا، كبينمى
، أك بمعنػػػ  آخػػػر:  مػػػا أدخػػػؿ اسػػػتعماالن فػػػي مسػػػتكيات )التركيػػػب شػػػبه (ُ)الشػػػرط

ػا كبينىػ ػا( عمػ  الجممػة الفعميػة بخػرؼ )بينمى كمػا  (ِ)ا(الشرطي(، القتصار دخػكؿ )كيمَّمى
كما مر  (ّ)لألفعاؿ -عم  ما  ك مقرر -سيأتي بيانه، كاألصالة في التركيب الشرطي

 ذكرى في غير مك ) مف البحث.
نمػا زيػدت )مػا(، ك)األلػؼ( المتكلػدة عػف  (، كا  أصؿ )بينمىا، كبٍينىػا( الظػرؼ )بىػٍيفى

كفاعػؿ( ، "كي افاف إل  جممة مػف )فعػؿ (ْ)إشباع الفتحة لتعييف إ افتها إل  الجمؿ
 –بػػذلؾ –، كيتػػرجح فيهمػػا(ٓ)ك)مبتػػدأ كخبػػر(، كيحتاجػػاف إلػػ  جػػكاب يػػتـ بػػه المعنػػ "

، لػذا (ٔ)الداللة عم  الزماف لػػ"غمبة إ ػافة األزمنػة إلػ  الجمػؿ دكف األمكنػة كغير ػا"
ق   بعض أ ؿ المغة كالنحك بأنهما "ظرفاف مت مناف لمعنػ  الشػرط فمػذلؾ اقت ػيا 

 .(ٕ) جكابنا"

                                           

 .َُْ/ْ، شرح الر   عم  كافية ابف الحاجب: ينظر (ُ)
 .َُْ/ ْ، المرج) السابؽ: ينظر (ِ)
 .ّٕ/ِ، كالمقت ب: ُُُ/ٓ، شرح المفصؿ: ينظر (ّ)
، َُٕ/ُ، كعقػػػكد الزبرجػػػد فػػػي إعػػػراب الحػػػديث النبػػػكل: ُّٗ/ ْ، المرجػػػ) السػػػابؽ: ينظػػػر (ْ)

 .ِٔٓ، ُٔٓ/ ُكلساف العرب، )بيف(: 
 .ُٔٓ/ ُلساف العرب، )بيف(:  (ٓ)
 .ُّٗ/ْشرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب:  (ٔ)
 .ْٕٕ/ ِعقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكم:  (ٕ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُُٖ 

ٍذ( لممفاجأة، كمجرَّدنا منهمػا، "ككر مػا مػركمٌّ كقد كرد جكابه ما مقركننا بػ)إذىا، كا 
عف العرب ن رنا كنظمنا"
 -، فهػي(ِ)، كما كرد جكابهما في كرـ العرب مقركننا بالفػاء(ُ)

 أحكاؿه  ر ة كما يأتي: -عم  ذلؾ
ا مه حشيف ادلفاجأج

ً
د
َّ
 وانفاء. (ّ) احلانح األوىل: اجلىاب رلش

مسػتفاده  -رغػـ تجريػد الجػكاب -مغة كالنحك أفَّ معن  المفاجأةيرل بعض أ ؿ ال
، كمف شكا دى  قكؿ "ابػف  رمػة فػي بػاب النسػيب مػف الحماسػة ]مػف (ْ)مف التركيب
 الخفيؼ[:

ػػػػػػػػػػػبينى       بًاٍلبىرىًكػػػػػػػػػػػًث ًباٍلقىػػػػػػػػػػػا ا نحػػػػػػػػػػػفي مى
 

 ًع ًسػػػػػػػػرىاعان كىاٍلًعػػػػػػػػيسي تىٍهػػػػػػػػكم  يًكيَّػػػػػػػػا 
 

 (ٓ)ايٌ ً ػػػػػمي  تي عٍ طى مػػػػػا اسػػػػػتى نػػػػػا فى  ٍ كى  راؾً ػػػػػػ  ٍكػ  ف ذً مً  بً مٍ عم  القى  ةه رى طٍ خى  تٍ رى طى خى 
 

 كم مه قكؿ األعش  ]مف الخفيؼ[:
 ؼً ػيػمحي التَّ قػػاىي مصكَّ ػػػًػة س     بينما المرءي كالرهدينٌي ذم الجٌبػ      
  

                                           

 .َِٕ/ُالمرج) السابؽ:  (ُ)
 .ْٖٕ/ِ، المرج) السابؽ: ينظر (ِ)
ذا( فػي  ػذا المك ػ) حػرفيًف أك ظػرفيًف،  (ّ) فػي تفصػيؿ  ينظػربيف النحاة خرؼه فػي كػكف )إٍذ، كا 

، كعقػػكد الزبرجػػد فػػي إعػػراب ُِْ، ُُْ/ْذلػػؾ: ]شػػرح الر ػػي عمػػ  كافيػػة ابػػف الحاجػػب: 
حينئػذو كالفػاء، كمػا يقػكؿ الر ػي. [ كاألىٍكلىػ  القػكؿ بالحرفيَّػة، ألنهمػا ِِٕ/ُالحديث النبكل: 

كفي  ذى الحالة يعامرف معاممة )الفاء( الزائدة مف حيث تعمؽ )بينىا كبينما( بالجكاب بعػد ما. 
، كعقػػكد الزبرجػػد فػػي إعػػراب الحػػديث ُِْ/ّ، شػػرح الر ػػ  عمػػ  كافيػػة ابػػف الحاجػػب: ينظػػر

 .ْٖٕ/ُالنبكل: 
، كشػػرح الر ػػي عمػػ  كافيػػة ابػػف َِٕ/ُ ، عقػػكد الزبرجػػد فػػي إعػػراب الحػػديث النبػػكل:ينظػػر (ْ)

 . ْٖٕ/ِالحاجب: 
 البركث: مك )، كالعيس: اإلبؿ البيض، تهكم: تسرع كتسير سيرنا شديدنا. (ٓ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُِٖ 

 (ُ)دًليؼً لمعىادى ًمٍف بىٍعًد مىٍشًيًه      ػتٌ ػػػػػػػػؿي حػػمَّ ػػػػػػػرىي الم ػرٌدىي د        
 

 كم مه قكؿ أبي داكد ]مف الخفيؼ[:
ٍتؼو لـ يىٍخشى منه اٍنًبعاقى     را  هي ػػفه راعى ػػرءي آمً ػػػا المػػمػينػب      .(ّ)"ِهٍ ئ)ي حى

ػكفى ": – –كفي الحديث الشريؼ قكؿ النبي ـه رىأىٍيػتي النَّػاسى ييٍعرى ي بىٍينىمىا أىنىػا نىػاًئ
ـٍ قيميػػصه  مىػػٍيًه مىػػيَّ كىعى ٍيػػرىة قػػاؿ: "(ْ)..."عى ػػا النًَّبػػيه ، كعػػف أبػػي  يرى ًمػػسو ًفػػي مىجٍ  – –بىٍينىمى

اءىىي أىٍعرىاًبيٌّ  دِّثي اٍلقىٍكـى جى  .(ٓ)..."ييحى
ٍيب بف رباح   :]مف الكافر[كمما كرد في )بينىا( قكؿ نيصى

ةو كزنادى راع   فىبىٍينىا نىٍحفي نٍرقيبيه أتىانىا          ٍف ى ميعىمَّؽ كى
(ٔ) 

 
 

                                           

الرهدىٍيًنٌي: رماح منسكبة إل  امرأة تسم  )ريدنٍينىة(، تصن) عنػد ا الرمػاح ك ػك كصػؼ النتصػاب  (ُ)
ـي اٍلميٍعكىجِّ تىٍقكً  :التٍَّ ًقيؼي القامة، الجٌبة: السناف،  : حكلػه رٌدىي د ػرىي كتهذيبه مػف الرمػاح كغير ػا،  ي

 بعد الن ارة كالشباب إل  ًكبر الشيخكخة، الدليؼ: الشيخ المتقاربة خطاى ل عفه. 
انبعؽ المطر، إذا ساؿ بك ػرة. كقػاؿ الميػث: [: "ُٖٗ/ُراعه: أفزعه. كجاء في ]تهذيب المغة:  (ِ)

 ". مفاجأةن مف حيثي لـ تحتسٍبهاالنبعاؽ: أف ينبعؽ عميؾ الشيء 
 .ُٔٓ/ُلساف العرب، )بيف(:  (ّ)
. كالحػػديث مػػركمٌّ فػػي ]صػػحيح البخػػارم: ّْٗ/ِعقػػكد الزبرجػػد فػػي إعػػراب الحػػديث النبػػكم:  (ْ)

 [ بذكر )بينىا( مك ) )بينمىا(.ُِ/ُ
 .ِّ/ُصحيح البخارم:  (ٓ)
كركايػػة البيػػت فػػي ]ديكانػػه: ، َِٕ/ُ، كعقػػكد الزبرجػػد: ُٔٓ/ُ، لسػػاف العػػرب )بػػيف(: ينظػػر (ٔ)

َُْ:] 
 فىبىٍينىا نىٍحفي ننظريى أتىانىا   ميعىمَّؽ ًشٍككة كزنادى راعً 

ٍعبىةي  ةي: الجى ٍف ى كالعيػكدي الػذم ييٍقػدىحي ، مىٍكًصؿي طىرىًؼ الػذِّراًع فػي الكىػؼِّ  ( ك ك:الزٍَّندي جم) ) ًزناده ، الالكى
 .به الناري 



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُّٖ 

ٍقبىًتنىػػػ ا "كتقػػػدير الكػػػرـ: بػػػٍيفى أكقػػػاتو نحػػػف نرقبػػػهي أتانػػػا، أم: أتانػػػا بػػػيف أكقػػػات رى
 .(ُ)إيَّاى"

ـه أيًتيتي ًبقىػدىًح لىػبىفو فىشىػًرٍبتي : "– –كفي الحديث الشريؼ قكؿ النبي بىٍينىا أىنىا نىاًئ
تَّ  ًإنِّي ألىرىل الرِّمَّ يىٍخريجي ًفي أىٍظفىاًرم ـه رىأىٍيتيًني ًفػي : "– –، كقكله(ِ)..."حى بىٍينىا أىنىا نىاًئ

ػأي  نًَّة فىػًبذىا اٍمػرىأىةه تىتىكى َّ اًنػًب قىٍصػرو  اٍلجى ـه أيًتيػتي : "– –، كقكلػه(ّ)..."ًإلىػ  جى بىٍينىػا أىنىػا نىػاًئ
ً ػػ)ى ًفػػي كىفِّػػي ًسػػكىارىاًف ًمػػٍف ذى ىػػبو  ػػزىاًئًف األىٍرًض فىكي ػػؿه : "– –، كقكلػػه(ْ)..."ًبخى بىٍينىػػا رىجي

ةو ًمٍف اأٍلىٍرضً  ابىةو  ًبفىرى ٍكتنا ًفي سىحى فو  :سىًم)ى صى ًديقىةى فيرى  .(ٓ) ..."اٍسًؽ حى
ا تأحذ حشيف ادلفاجأج )إر، وإرا(:

ً
 احلانح انثاوٍح: اجلىاب مقرتو

ػا(، ككمتا مػا ، (ٔ)لممفاجػأة" -إذف -قد "تق) )إذ( ك)إذا( في جكاب: )بىٍينىا( ك)ٍبينىمى
ليػػدال عمػػ  اقتػػراف م ػػمكف الجػػكاب بالشػػرط مفاجػػأة بػػر تػػراخو فيكػػكف آكػػد فػػي معنػػ  

 .(ٕ)المزـك

                                           

 .ُٔٓ/ُالمرج) السابؽ، )بيف(:  (ُ)
 .ٔٗ/ْصحيح البخارم:  (ِ)
                ، عقػػػػػػكد الزبرجػػػػػػد فػػػػػػي إعػػػػػػراب الحػػػػػػديث النبػػػػػػكل: ينظػػػػػػر، ك ُِْ/ْالمرجػػػػػػ) السػػػػػػابؽ:  (ّ)

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

ُ/ُّٔ. 
. كقػػد ُّٗ/ُ، غريػػب الحػػديث: نظػػري، ك ُُٗ/ِعقػػكد الزبرجػػد فػػي إعػػراب الحػػديث النبػػكل:  (ٓ)

[ مقركننػا فيػه )شػبه الجػكاب( بالفػاء فػي ِِٖٖ/ْركم الحديث الشريؼ فػي ]صػحيح مسػمـ: 
 )سم)(.

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُْٖ 

ـى الر ػػػٌي بأغمبيػػػة "مجػػػ ػػػ ػػػا( ك)إذا( فػػػي جػػػكاب كحكى يء )إٍذ( فػػػي جػػػكاب )بينمى
             )بىٍينىػػػا(،... كال يجػػػيء بعػػػد )إذ( المفاجػػػأة إال الفعػػػؿ الما ػػػي، كبعػػػد )إذا( المفاجػػػأة 

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

فىرىسيػػهي مػػا كرد فػػي الحػػديث الشػػريؼ: " ػػا  يػػكى يىٍقػػرىأي ًمػػفى المٍَّيػػًؿ سيػػكرىةى اٍلبىقىػػرىًة كى بىٍينىمى
الىًت اٍلفىرىسي فىسىكىتى فىسىكى  ٍربيكطه ًعٍندىىي ًإٍذ جى ػا النًَّبػيه ، ك"عف  أنػس قػاؿ: (ِ)..."تٍ نمى  –بىٍينىمى

–  ػؿه فىقىػاؿى ـى رىجي ميعىػًة ًإٍذ قىػا ػا ال، ك"(ّ) ..."يىٍخطيبي يىػٍكـى اٍلجي يىٍمًشػي ًإٍذ  – –نًَّبػيه بىٍينىمى
ػػره فىعى ىػػرى فىػػدىًميىٍت ًإٍصػػبىعيهي  جى ػػابىهي حى ػػ)ى النًَّبػػيِّ ، "(ْ)..."أىصى ػػمِّي مى ػػا نىٍحػػفي نيصى ًإٍذ  – –بىٍينىمى

 ،... كغيرى ك ير.(ٓ)..."أىٍقبىمىٍت ًعيره تىٍحًمؿي طىعىامنا فىاٍلتىفىتيكا ًإلىٍيهىا
 يؿ[:كجاء في )بىٍينىا( قكؿي الشاعرة ]مف الطك 

 (ٔ)ًإذا نىحفي فيهـ سكقةه نتنٌصؼي     الناسى كىاألمري أمرنا ا نىسكسي نى يٍ فىبى    
ػاًلسه ًفػي أىٍ ًمػي ًحػيفى كمما كرد في الحديث الشريؼ: "...  اًلػؾه بىٍينىػا أىنىػا جى فىقىاؿى مى

طَّػاًب يىػٍأًتيًني مىتى)ى النَّهىاري ًإذىا رىسيكؿي  ػرى ٍبػًف اٍلخى ػ، "(ٕ)..."عيمى ػ)ى النًَّبػيِّ بىٍينىػا رىجي  –ؿه كىاًقػؼه مى

                                           

 .ُّٖ/ْالمرج) السابؽ:  (ُ)
 .ِّْ/ٔ، صحيح البخارم: ينظر، ك ُُّػ ُُِ/ُعقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكل:  (ِ)
 .ُٓ/ِصحيح البخارم:  (ّ)
 .ّْ/ٖالمرج) السابؽ:  (ْ)
                         ، صػػػػػػحيح البخػػػػػػارم:ينظػػػػػػر، ك ِِٕ/ُعقػػػػػػكد الزبرجػػػػػػد فػػػػػػي إعػػػػػػراب الحػػػػػػديث النبػػػػػػكل:  (ٓ)

ِ/ُٔ. 
                     . كالبيػػػػػت منسػػػػػكب لحرقػػػػػة ُّٖ/ْ، شػػػػػرح الر ػػػػػي عمػػػػػ  كافيػػػػػة ابػػػػػف الحاجػػػػػب: ينظػػػػػر (ٔ)

ػػػؼي . َّْمعجػػػـ شػػػكا د العربيػػػة:  ينظػػػربنػػػت النعمػػػاف أك  نػػػد بنػػػت النعمػػػاف،       نٍخػػػديـ : نىتىنىصَّ
 .الناس

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٖٓ 

–  ٍتهي قىصى قى)ى عىٍف رىاًحمىًتًه فىكى ػٍكتنا ًمػفى ، ك"(ُ)..."ًبعىرىفىةى ًإٍذ كى بىٍينىا أىنىا أىٍمًشي ًإٍذ سىًمٍعتي صى
ػػؿه فىشىػػكىا ًإلىٍيػػًه اٍلفىاقىػػةى  – –بىٍينىػػا أىنىػػا ًعٍنػػدى النًَّبػػيِّ ، ك"(ِ)"...السَّػػمىاءً   ،(ّ)..."ًإٍذ أىتىػػاىي رىجي

ٍيػًد ٍبػًف ك" ػتىفي زى ٍبػًد المَّػًه خى ـٍ أىبيك عى بىٍيًر ٍبًف ميٍطًعـو ًإٍذ مىرَّ ًبًه اًلسه مى)ى نىاًفً) ٍبًف جي بىٍينىا  يكى جى
هىًنيِّيفى  ٍكلى  اٍلجي بَّافو مى ػرى ، "(ْ)..."زى ٍنػهي  -قىٍكؿ عيمى بىٍينىػا نىٍحػفي ًعٍنػدى رىسيػكًؿ : )-رىً ػ ى المَّػهي عى

... كغيػر (ٓ)..، كالمعن : إنه في أكقات المشػي فاجػأني السػماع"طىمى)ى(. ًإذٍ  – –اهللً 
  ذا ك ير.

نمػػا تبػػدك كجا ػػة حكػػـ  ًجػػيء )إذ( فػػي جػػكاب )بينىػػا( لػػيس بالقميػػؿ، كا  كبػػادو أفَّ مى
ػػا(، ك ػػك  الر ػػي بأغمبيػػة مجػػيء )إذا( فػػي جػػكاب )بينػػا( حػػاؿ المقارنػػة بجػػكاب )بينمى

 ظا ر كرمه.
ػػا(، كقػد اختمػػؼ النحػاة فػػي مػدل فصػػاحة  ذا( فػي جػػكاب )بينىػا كبىٍينىمى كركد )إذ كا 

ػا( أقػيس مػف ذكر مػا ذا( بعػد )بينىػا كبىٍينىمى فرأل األصمعي كابف مالؾ أف تػرؾ )إذ كا 
(ٔ) ،

، (ٖ)، كمػػا أف معنػػ  المفاجػػأة مسػػتفاد مػػ) تركهمػػا(ٕ)"لك ػػرة مجػػيء جكابهمػػا بػػدكنهما"

                                           

ػػقى )كى . "ِِ/ّالمرجػػ) السػػابؽ:  (ُ) رمػػت بػػه فكسػػرت  :اقػػة براكبهػػاكالن -انكسػػرت :...ت( عنقػػهصى
 " ]المعجـ الكسيط، كقصي[.عنقه

 .ْ/ُ، صحيح البخارم: ينظر، ك ِٕٓ/ُعقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكل:  (ِ)
 .ِّٗ/ْصحيح البخارم:  (ّ)
تىػٍيًف ًعٍنػدى اٍلعىػرىبً ."ْْٗ/ُالمرج) السػابؽ:  (ْ) ػتىفي ًبفىٍتحى ػٍك ىًرمه كىاٍلخى ػفٍ  :قىػاؿى اٍلجى كىػافى ًمػٍف ًقبىػًؿ  كيػؿه مى

ٍكجي اٍبنىًتػػهً  ػػًة زى ػػًؿ ًعٍنػػدى اٍلعىامَّ ػػتىفي الرَّجي خى ٍمػػ)ي أىٍختىػػافه كى ػػٍرأىًة كىػػاأٍلىًب كىاأٍلىًخ كىاٍلجى " ]المصػػباح المنيػػر، اٍلمى
 ختف[.

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٖٔ 

ػػا[  ػػك الجػػكاب، كمػػا  فػػي )إذا( الزمانيػػة عمػػ  ك"الظػػا ر أف العامػػؿ ]فػػي بينىػػا كبىٍينىمى
. عمػ  أفَّ القػكؿ (ُ)الصحيح، فيمـز تقديـ ما في صػمة الم ػاؼ إليػه عمػ  الم ػاؼ"

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

رىدَّ الر ػػػيه عمػػػ  الحجػػػة األ  كلػػػي بػػػأف الك ػػػرة "ال تػػػدؿ عمػػػ  أفَّ المك ػػػكر غيػػػر كى
ر ي  -فصيح، بؿ تدؿ عم  أف األك ر أفصح، أال ترل إل  قكؿ أمير المؤمنيف عمي

يىاًتػًه، إٍذ عىقىػدى ىا  -اهلل عنه ك ػك مػف الفصػاحة بحيػث  ػك: )بىٍينىػا  يػك يىٍسػتىًقيميهىا ًفػي حى
فىاًتًه(" رى بىٍعدى كى ًيىخى
ت بػت  ػد مػا احػتا بػه األصػمعي، فمػا كرد  ، بؿ إف حجة الك رة(ِ)

ذا( في جكاب )بٍينىا كبينما(، مف الك رة بمكاف  في األحاديث الشريفة مف مجيء )إذ كا 
 عم  ما مر، كنظائر ذلؾ ي يؽ المقاـ عف ذكر ا.

ػػػا(  ػػػك  ذا( فػػػي جػػػكاب )بينىػػػا كبينىمى كمػػػا ذ ػػػب الطيبػػػي إلػػػ  أف مجػػػيء )إذ كا 
 –ر ػي اهلل عنػه –د كرد ذلػؾ مركي ػا عػف عمػركقػ -فػي رأيػه –، ككيػؼ ال(ّ)األفصح

 ؟(ْ)كأبي  ريرة، ك ما أفصح مف الشاعر المستشهد بنظمه
مًِّميفى باستكاء االحتجػاج بمركيػات العػرب،  حت  لك نحيَّنىا  ذى المكازنة جانبنا ميسى

ذىا(  ا نا بمجاؼ لنظـ العربية كال قكاعد النحاة.  فميس ذكر )إٍذ كا 
دة عم  )إذىا( في مكق) الجكاب، لمزيد تأكيد كتحقيػؽ، كمػا كقد تدخؿ )الفاء( زائ
ؿه آدىـ سىٍبطي الشَّعىًر ييهىػادىل كرد في الحديث الشريؼ: " بىٍينىمىا أىنىا أىطيكؼي ًباٍلكىٍعبىًة فىًبذىا رىجي

                                           

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٖٕ 

مىٍيفً  ، يقكؿ ابف مالػؾ: "ك)الفػاء( فػي قكلػه: )فػبذىا رجػؿه آدـ( زائػدة كػاألكل  (ُ)"بىٍيفى رىجي
َٰلَِم تعال : ) مف قكله ْ  فَتَِذ ٔا رَُخ [، ككالفػاء التػ  قبػؿ ) ػـ( فػي قػكؿ ٖٓ( ]يػكنس: فَي َيف 
 :]مف الطكيؿ[ز ير 
َـّ إذى     كنل ا ما بته بته عم   ى راني، إذى أ  (ّ)"(ِ)ايى تي غادً حٍ بى صٍ تي أى حٍ بى صٍ ا أى ف 

ا تا)انفاء(:
ً
 احلانح انثانثح: اجلىاب مقرتو

مقترننا بػ)الفاء(. كاإلتياف بصريح  –عم  األك ر –نىا(قد يرد جكاب )بينىمىا( أك )بيٍ 
فػي تعميقػه  (ْ)الفاء في الجكاب يدؿ عم  ت ػمنهما معنػ  الشػرط كمػا يػنص الطيبػي

ؿه ييٍ ًحكيهيـ فىطىعىنىه الٌنًبيٌ  ػٍف   – –عم  الحديث الشريؼ: "بىٍينىا رىجي كىاىي أىبيػك دىاكدى عى رى كى
ٍيرو   .(ٓ)"أيسىٍيًد ٍبًف حي ى
بىٍينىا أىنىا كىاًقؼه ًفػي ذا ك ير الكركد في األحاديث النبكية الشريفة، كمنه: "كم ؿ  

ًشػمىاًلي ػٍف يىًميًنػي كى مىٍيػًه ، ك"(ٔ)..."الصَّؼِّ يىٍكـى بىٍدرو فىنىظىٍرتي عى ػؿه يىٍمًشػي فىاٍشػتىدَّ عى بىٍينىػا رىجي

                                           

، كعقػكد الزبرجػػد ُِٔ، شػرح شػكا د التك ػػيح كالتصػحيح لمشػكرت الجػػام) الصػحيح: ينظػر (ُ)
[ بػػذكر َِّ/ْ. كقػد ركم الحػديث فػػي ]صػحيح البخػارم: ّٓ/ِفػي إعػراب الحػديث النبػػكل: 
ـه أىطيػكؼي كممة )نائـ( قبؿ )أطكؼ(: " ػ)أدـ( أد...". "بىٍينىمىا أىنىا نىػاًئ اشػتدت سػمرته فهػك  :ا كأدمػةمن

" ]المعجػػػـ الكسػػػيط، المسترسػػػؿ غيػػػر الجعػػػد(: "سػػػبط الشػػػعر" ]المعجػػػـ الكسػػػيط، أدـ[، ك)آدـ
 سبط[.

َـّ(.َُْديكانه:  (ِ)  . كفيه )كأنِّي( بدؿ )ف 
 .ّٓ/ِ، كنظر، عقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكل: ِٓٔالمرج) السابؽ:  (ّ)
 .ْٖٕ/ِراب الحديث النبكل: ، عقكد الزبرجد في إعينظر (ْ)
ير رجؿ مف األنصارْٖٕ/ِالمرج) السابؽ:  (ٓ) ر ي  -، كنٌص الحديث: )...عف أيسىيد بف حي ى

ـٍ فىطىعىنىػهي النًَّبػ ه قاؿ:  -اهلل عنه كىػافى ًفيػًه ًمػزىاحه بىٍينىػا ييٍ ػًحكيهي دِّثي اٍلقىٍكـى كى ًفػ   – –بىٍينىمىا  يكى ييحى
ًتًه ًبعيكدو فىقى  اًصرى  [َُِ/ٕ...(. ]سنف البيهقي الكبرل: اؿى أىٍصًبٍرًن خى

 .ُُِ/ْصحيح البخارم:  (ٔ)



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٖٖ 

ؿى ًبٍئػػرنا فىشىػػًربى ًمٍنهىػػا ٍبػػًد اهللً  بىٍينىػػا أىنىػػا، ك"(ُ)..."اٍلعىطىػػشي فىنىػػزى ػػ)ى عى رىً ػػيى المَّػػهي  -أىٍمًشػػي مى
ٍنهي  كَّجٍ   – –فىقىاؿى كينَّا مى)ى النًَّبيِّ  -عى بىٍينىا أىنىػا ، ك"(ِ) ..."فىقىاؿى مىًف اٍستىطىاعى اٍلبىاءىةى فىٍميىتىزى

مى  عىًسيبو مىعىهي   – –أىٍمًشي مى)ى النًَّبيِّ  كَّأي عى ًدينىًة كى يكى يىتىكى ًرًب اٍلمى فىمىرَّ ًبنىفىرو ًمفى ًفي خى
مىٍيفً  -بىٍينىا أىنىا ًعٍندى اٍلبىٍيًت بىٍيفى النَّاًئـً كىاٍليىٍقظىافً ، ك"(ّ)..."اٍليىهيكدً  ذىكىرى بىٍيفى الػرَّجي فىأيًتيػتي  -كى

اننػا يمى ػةن كىاً  ـى إً ، ك"(ْ)..."ًبطىٍستو ًمٍف ذى ىبو ميًمػئى ًحٍكمى لىٍيػًه بىٍينىػا  يػكى يىٍخطيػبي يىػٍكـى النٍَّحػًر فىقىػا
ؿه   .(ٓ) ..."رىجي

إف اقتػػراف )الفػػاء( بػػالجكاب مػػ) تقػػدـ الظػػرؼ مشػػعر بالشػػرط، "ألف الظػػرؼ إذا 
كما قرر الطا ر بف عاشػكر. كيىٍقػكىل  (ٔ)تقدـ يعامؿ معاممة الشرط في إعطائه جكابنا"

ػػا(، التػػي   ػػذا الت ػػميف الشػػرطي بمحػػاؽ )مػػا( الكافػػة بػػبعض الظػػركؼ كػػػ)بينمىا، ككمَّمى
، كالسػػيما إف ريتِّبىػػٍت م ػػؿ  ػػذى الكممػػات مػػ) (ٕ)يػػدنا ك ػػربنا مػػف الشػػياع الزائػػد"تفيػػد "تأك

 .(ٖ)جممتيها ترتيب كممات الشرط م) الشرط كالجزاء كما يذكر الر ي

                                           

 .ُْٔ/ّالمرج) السابؽ:  (ُ)
 .ِْ/ّالمرج) السابؽ:  (ِ)
 .ّْ/ُالمرج) السابؽ:  (ّ)
 .ُّّ/ْالمرج) السابؽ:  (ْ)
 . ْٖٗ/ِصحيح مسمـ:  (ٓ)
 .ِٖٓ/ٓالتحرير كالتنكير:  (ٔ)
لقيمػة الدالليػة لػػ)ما( حػيف تمحػؽ بػبعض الظػركؼ الجازمػة، يقػكؿ: نبَّه الزمخشرم عم   ػذى ا (ٕ)

")مػػا( فػػي )أينمػػا( زائػػدة ليسػػت م مهػػا فػػي )حي مػػا( ك)إذمػػا( أال تػػرل أفَّ )أيػػف( جازمػػة لمفعمػػيف 
[ َّٗ/ُبدكنهما، كلكنها أفادت تأكيدنا ك ربنا مف الشياع الزائد" ]الفائؽ فػي غريػب الحػديث: 

ٍف لـ يكف جازمنا. ك ذا الحكـ يسرم عم  كؿ ظرؼ  لحقته )ما( كا 
  .ُُْ/ّشرح الر ي عم  كافية ابف الحاجب: ( ٖ)
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عػف طبػػ) العربيػة تمػؾ االسػػتعماالت المعاصػرة لم ػؿ )بعػػدما  -إذف –لػيس بعيػدنا
نمػا(، م ػؿ: )عنػدما ينقطػ) كعندما( م مَّنة معن  الشرط قياسنا عمػ  نحػك )كممػا كبي

التيػػار الكهربػػي تظمػػـ المدينػػة(، ك)بعػػدما انصػػرؼ الػػزكار انصػػرؼ األقػػارب( كيػػذ ب 
الػػدكتكر محمػػد إبػػرا يـ عبػػادة إلػػ  أف عرقػػة )الظػػرؼ( بجممتيػػه فػػي نحػػك األم مػػة 

نمػا  (ُ)السابقة عرقة تكقيتية، فػ)بعدما انصرؼ الزكار( تكقيت لػ)انصراؼ األقػارب( كا 
ن  الشرط إل   ذى )التراكيب شبه الشرطية( مػف بػاب ترتيبهػا ترتيبنػا شػرطي ا تسمَّؿ مع

 كما بيَّفى الر ي.
كعميه فبنه ينتسب إل   ذا ال رب مف )ًشٍبه الشػرط( التركيػب المتصػدر بػػ)ما( 
المصدرية الظرفية، نحك )ما دمتى لي أدكـي لؾ(. عم  أفَّ األصؿ الذم عرفته العربية 

 كما في: )أدـك لؾ ما دمتى لي(. (ِ)رة )ما داـ(قديمنا  ك عدـ صدا
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. -

 ما داـ عمي مجتهدنا في دركسه فسيكتب له النجاح. -

 اـ قد ح ر صاحب االقتراح فمنناقش المك كع.ما د -
كنتبػػػيف مػػػف األم مػػػة السػػػابقة أفَّ )مػػػا داـ( تجػػػيء متصػػػدرةن جممتهػػػا، تجػػػيء 
متصدرة، كأنها ترتب م) جممتهػا ترتيػب أداة الشػرط مػ) جممػة الشػرط كالجػكاب، كقػد 
 كقعػت الفػاء فيمػا يشػػبه أف يكػكف جكابنػا لهػػا فػي المكاقػ) التػػي تػأتي فيهػا الفػػاء، إذا

                                           

 .َُْ، ُّٗ، الجممة العربية: ينظر (ُ)
 .ُُْ/ّفي أصكؿ المغة:  (ِ)
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، كقد أكَّدى الدكتكر شكقي  ػيؼ  ػذا الػرأم إذ إفَّ الجممتػيف (ُ)"كانت أداة الشرط )إٍف(
بعػػد )مػػا داـ( شػػبيهتاف شػػبهنا قكي ػػا بػػالجممتيف الشػػرطيتيف لػػػ)إذا(، إذ تترتػػب  انيهمػػا 
عم  أكال ما ترتهب جكاب الشرط عم  فعمه، كما أفَّ أداء )ما( لمعنػ  الشػرط لػداللتها 

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

ممااـ( زمانيػػة شػػرطية، كمػػا فػػي قكلػػه تعػػال : )أف تكػػكف )مػػا( فػػي )مػػا د .ِ ٍَ  َذ
ْ ٱ ٔا ٍُ َخَقَٰ ً  فَ  ش  ْ ٱىَُس ٔا ٍُ َخلِي ً   إِّن  ش  ُٓ َ ِبُّ  لّلَ ٱل ّخلِيَ ٱَُ ٍُ  . (ّ)["ٕ( ]التكبة: ٧ل 

دَّرىتىٍيًف بما  كفي تصكرم أف  ذا الباب يتس) لكؿ جممتيف ريتبتىا ترتيب الشرط ميصى
ف لـ تكف ظرفنا، نح  ك: )كيؼ تككف أككف(.يشبه األداة كا 

إفَّ مفهػػـك )شػػبه الشػػرط( يتجػػاكز المعػػايير التقميديػػة لمشػػرط المحػػض، فيتسػػ) 
 –لمعنػ  الشػػرط دكف التقيػد بمعػػاييرى الشػػكمية الصػارمة التػػ  أرسػا ا نحاتنػػا القػػدام 

نمػػا لػػـ تكػػف  -رحمهػػـ اهلل تمػػؾ التػػي ال مفػػر منهػػا لمتقعيػػد الػػذم يسػػع  لرٌطػػراد. كا 
التقعيػد لمػا تنطػكل عميػه مػف المراكغػة التػي قػد تستعصػي عمػ  )الداللة( في صػٍمب 

َـّ حػاكؿ  التقنيف الذم يتغيَّا التعميـ، ألنها تراعي خصكصية التركيب كفرادتػه، كمػف  ىػ
 الباحث مراعاة  ذى الخصكصية قىٍدر ما سمحت به أدكاته التحميمية.

                                           

 .ََُ، كفي تطكر المغة العربية: َُْ/ّفي أصكؿ المغة: ( ُ)
 .ُّْ، ُِْ/ّ، المرج) السابؽ: ينظر (ِ)
 .ُّٖ/ّالمرج) السابؽ:  (ّ)
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 انىتائج
صاء أنكاعه التي عيني البحث بتحديد مفهـك )التركيب شبه الشرطي( كاستق

جاءت في ستة أنكاع رئيسة تنطكم عم  أنماط فرعيَّة كمستكيات متعددة مف 
التراكيب، مما يىسَّرى استخرص سماتها التركيبية كالداللية، كفي  ذم السبيؿ خمص 

 البحث إل  مجمكعة مف النتائا، أ مها:
العمػػـك ييشػػترط فػػي )المبتػػدأ المت ػػمِّف معنػػ  الشػػرط( درجػػة مػػا مػػف الشػػياع ك  .ُ

 كاإلبهاـ حمر عم  أصالة  ذى السمات في أداة الشرط األصيمة.
يػػػدخؿ  ػػػمف أنمػػػاط )المبتػػػدأ المت ػػػمف معنػػػ  الشػػػرط( نمػػػط )االسػػػـ الجامػػػد  .ِ

مَّف معن  الصفة(، ك ك ما غاب عف التقعيد في المصنفات النحكية.  المي ى
الفػػاء يقت ػػي  ػػذا )التركيػػب شػػبه الشػػرطي( المصػػدَّر بمبتػػدأ أف يقتػػرف خبػػرى ب .ّ

الزائدة )الدالة عم  الترقب كالمفاجػأة( إلخراجػه مػف حيػز اإلخبػار الخػالص إلػ  
 شيبهة الشرط.

ال يجكز حذؼ )الفاء( المقترنة بالخبر في )التركيب شبه الشرطي( رغػـ القػكؿ  .ْ
بزيادتهػػا، ألف حػػذفها ييٍخًمػػي التركيػػب مػػف )معنػػ  الشػػرط(، إذ ال دليػػؿ سػػكا ا 

 حذؼ إال بدليؿ( كفقنا لمقاعدة األيصكلية.يمكف أف ييحيؿ إليه، ك)ال 
لَّػػد عػػف سػػرياف شيػػبهة الشػػرط فػػي  ػػذا التركيػػب سػػببية شػػبه الشػػرط لًشػػبه  .ٓ يتكى

 الجكاب، كما  ك الحاؿ في سائر أ ريب )التركيب شبه الشرطي(.
إف تركيب )شبه الشرط( المصػدَّر بػػ)المبتدأ( أقػكل تماسػكنا مػف تركيػب )الشػرط  .ٔ

جممة كاحدة مككنة مف )مبتدأ كخبر( اقتحمته )الفػاء( المحض( باعتبار األكؿ 
أى المتمىقِّي بمعن  الشرط، أما ال اني فمككف مف جممتيف مسػتقمتيف  –الزائدة ًلتىٍفجى

 عقدتهما )أداة الشرط( فجعمتهما بمنزلة الجممة الكاحدة. –عم  جهة األصؿ
.تحتمؿ )ما( ك)مىف( المكصكلية كالشرطية إذا غاب عف جممتيهما قر  .ٕ  ينة الجـز
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ػػف( فػػي  ػػذا البػػاب المكصػػكلية كالشػػرطية، فػػالًعٍبرة فػػي  .ٖ إذا احتممػػت )مػػا( ك)مى
 الترجيح بينهما داللةي الخصكص كالعمـك عم  الترتيب.

يتحقؽ معنػ  الشػرط فػي التراكيػب التػ  يتقػدـ فيهػا متعمقػات الفعػؿ عميػه، مػ)  .ٗ
 اقترانه )أم: الفعؿ( بالفاء الزائدة الجالبة لمعن  الشرط.

 مف )الجػكاب المسػبَّب عػف الطمػب( معنػ  الشػرط، ألف فػي الطمػب داللػة يت .َُ
االحتمػػاؿ كػػأداة الشػػرط، غيػػر أف فػػي أنػػكاع الطمػػب درجػػة مػػا مػػف )االنفعاليػػة( 

 تعاقد كالتزاـ. –في جك رى  –مفقكدة في الشرط المحض، ألنه
 ك الباب الذم يتسمؿ منه داللػة الشػرط مػا  -كلك ت ميننا –إف معن  الطمب .ُُ

جً  .كي  دى الجكابي المجزـك
تتنػػػػكَّع صػػػػكر التراكيػػػػب التػػػػي تسػػػػرم فيهػػػػا شػػػػبهة الشػػػػرط بف ػػػػؿ )الفػػػػاء  .ُِ

 الفصيحة(، مما يدؿ عم  قكة  ذى )الفاء( في تكليد معن  الشرط.
بػػٍدء جممػػة القػػكؿ بػػػ)الفاء( يعنػػي ت ػػميف الجممػػة معنػػ  الشػػرط عمػػ  كجػػه  .ُّ

 االطراد كالقياس.
ذف( الجالبتيف لمعن  الشرط، ما بيف يتبايف تقدير أداة الشرط م) )الفاء( ك)إ .ُْ

)إٍف( ك)إذىا( 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.

تمحػػؽ )مػػا( بػػبعض الظػػركؼ، نحػػك )بينمػػا كعنػػدما...( فت ػػيفها لمجمػػؿ  قػػد .ُٔ
كتخمصػػها لمداللػػة عمػػ  الزمػػاف كت ػػمِّنها معنػػ  الشػػرط إذا ريتِّبىػػت مػػ) جممتيهػػا 
ترتيب أدكات الشرط م) الشرط كالجزاء. كقد شاع في  ذا الباب قديمنا استعماؿ 

 ا كعندما(.)بينما(، كينقاس عميها في االستعماؿ المعاصر نحك )بعدم
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ٌؿ التراكيب شبه الشرطية، فبف جػكاب  .ُٕ مىـ الشرط في جي إذا كانت )الفاء(  ي عى
ذا( أك ًخمػػكنا منهػػا  )بينمػػا كبينىػػا( ينفػػرد بككنػػه يػػأتي مقترننػػا بػػػ)الفاء( أك )إٍذ كا 

 جميعنا.
كأخيرنا فبنَّه ال يمكف لػ)الشرط المحض( أٍف يفيى بكؿ أغراض المتكمِّـ، كمف  ـ 

 يات التراكيب في التعبير عنه ت ميننا، كلكؿس بابيه كمك عيه.تتعٌدد مستك 
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 ادلصادس وادلشاجغ
 ػػ ُِْٖ، ُاجتهادات لغكية، لمػدكتكر تمػاـ حسػاف، عػالـ الكتػب، القػا رة، ط .ُ

 ـ.ََِٕ -

ارتشاؼ ال رب مف لساف العرب، ألب  حياف األندلسي، تحقيؽ الػدكتكر رجػب  .ِ
 ـ.ُٖٗٗ - ػ ُُْٖ، ُع ماف محمد، الخانجي، القا رة، ط

أسػػرار العربيػػة، ألبػػي البركػػات ابػػف األنبػػارم، تحقيػػؽ محمػػد بهجػػت البيطػػار،  .ّ
 ـ.ُٕٓٗ - ػ ُّٕٕمطبكعات مجم) دمشؽ، 

أسرار النحك، البف كماؿ باشا، تحقيؽ الػدكتكر أحمػد حسػف حامػد، دار الفكػر،  .ْ
 ـ.ََِِ - ػ ُِِْ، ِعىمَّاف، األردف، ط

 - ػػ ُُُْ، ُافة، الػدار البي ػاء، ط، دار ال قف، لمدكتكر تماـ حساؿاألصك .ٓ
 .ـُُٗٗ

إظهػػػار األسػػػرار فػػػ  النحػػػك، لمبركػػػكم، تحقيػػػؽ أنػػػكر بػػػف أبػػػ  بكػػػر الشػػػيخٌي  .ٔ
 ـ.َُُِ - ػ ُِّْ، ِالداغستاني، دار المنهاج، بيركت، ط

، ِأقساـ الكرـ العربي، لمدكتكر مصطف  فا ؿ الساقي، الخانجي، القا رة، ط .ٕ
 ـ.ََِٖ

الػػػدكتكر محمػػػكد محمػػػد الطنػػػاحي، الخػػػانجي، ابػػػف الشػػػجرم، تحقيػػػؽ أمػػػالي  .ٖ
  ، د. ت.القا رة

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

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٗٓ 

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

ٍكًزيَّة، تحقيؽ أحمد عبد السرـ، دار الكتب العممية،  .ُِ بدائ) الفكائد، البف قيـ الجى
 ـ.ُْٗٗ - ػ ُُْْ، ُبيركت، ط

مدكتكر محمد حماسة عبد المطيؼ، دار غريب، القػا رة، بناء الجممة العربية، ل .ُّ
 ـ.ََِٔ، ِط

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

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

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

 ـ.ََِٔالقا رة، 

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

ر التكنسػػػية لمنشػػػر، تػػػكنس، االتحريػػػر كالتنػػػكير، لمطػػػا ر بػػػف عاشػػػكر، الػػػد .ُٖ
 ـ.ُْٖٗ

، مؤسسة المختار، القا رة، ط .ُٗ ، ُالتراكيب اإلسنادية، لمدكتكر عمي أبك المكاـر
 ـ.ََِٕ -قُِْٖ

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٗٔ 

التطكر النحػكم، لًبرجشتراسػر، نقمػه إلػ  العربيػة الػدكتكر رم ػاف عبػدالتكاب،  .ُِ
 ـ.ََِّ - ػ ُِّْ، ْالخانجي، القا رة، ط

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

سػػػالؾ، لممػػػرادم، تحقيػػػؽ الػػػدكتكر عبػػػدالرحمف عمػػػي تك ػػػيح المقاصػػػد كالم .ِّ
 ـ.ََُِ - ػ ُِِْ، ُسميماف، دار الفكر العرب ، القا رة، ط

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

، ْايداب، القػػا رة، طالجممػػة العربيػػة، لمػػدكتكر محمػػد إبػػرا يـ عبػػادة، مكتبػػة  .ِٓ
 ـ.ََِٕ

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

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

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

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

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

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٕٗ 

الػػدر المصػػكف فػػ  عمػػـك الكتػػاب المكنػػكف، لمسػػميف الحمبػػي، تحقيػػؽ الػػدكتكر  .ِّ
 ـ.ُْٗٗ - ػ ُُْٓ، ُأحمد محمد الخرَّاط، دار القمـ دمشؽ، ط

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

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

ديكاف العباس بف األحنؼ، شرح كتحقيؽ عاتكػة الخزرجػي، مطبعػة دار الكتػب  .ّٓ
 ـ.ُْٓٗ-قُّّٕالمصرية، القا رة، 

الدكتكر أحمد محمد رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني، لممالقي، تحقيؽ  .ّٔ
 الخرَّاط، 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.ُُْٓ

ر القمػـ، سر صػناعة اإلعػراب، البػف جنػي، تحقيػؽ الػدكتكر حسػف  نػداكم، دا .ّٖ
 ـ. ُّٗٗ - ػ ُُّْ، ِدمشؽ، ط

سػػنف البيهقػػي الكبػػرل، لمبييهقػػي، تحقيػػؽ الػػدكتكر حسػػف  نػػداكم، دار القمػػـ،  .ّٗ
 ـ.ُّٗٗ -قُُّْ، ِدمشؽ، ط

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

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

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٖٗ 

ّْ.  ، شرح الرًَّ ٌ  عم  كافيػة ابػف الحاجػب، تحقيػؽ الػدكتكر عبػدالعاؿ سػالـ مكػـر
 ـ. َََِ - ػُُِْ، ُعالـ الكتب، القا رة، ط

إلمػػاـ مالػػؾ، لمحمػػد بػػف عبػػد البػػاقي بػػف يكسػػؼ شػػرح الزرقػػاني عمػػ  مكطَّػػأ ا .ْْ
 ق. ُُُْالزرقاني، دار الكتب العممية، بيركت، 

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  .ْٔ
 ـ.ََِٖ - ػ ُِْٗ، ُممية، بيركت، طالع

شػػرح المعمقػػات السػػب)، لمزكزنػػي، حققػػه كعمػػؽ عمػػ  حكاشػػيه: محمػػد محيػػي  .ْٕ
 ـ.ََِٓالديف عبد الحميد، دار الطرئ)، القا رة، 

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

، جمػػ) كتحقيػػؽ: الػػدكتكر إبػػرا يـ السػػامرائي، مكتبػػة صػػارمشػػعر األحػػكص األن .ْٗ
 ـ.ُٗٔٗ -قُّٖٗاألندلس، بغداد، 

، مطبعػػة اإلرشػػاد،  .َٓ ػػٌمـك ػػيب بػػف ربػػاح، جمػػ) كتقػػديـ: الػػدكتكر داكد سى شػػعر نيصى
 ـ.ُٕٔٗبغداد، 

شػػكا د التك ػػيح كالتصػػحيح لمشػػكرت الجػػام) الصػػحيح، البػػف مالػػؾ، تحقيػػؽ  .ُٓ
 -قُِّْ، ُشػػػائر اإلسػػػرمية، دمشػػػؽ، طاألسػػػتاذ عبػػػد اهلل نصػػػير، دار الب

 ـ.َُُِ

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

ُٗٗ 

صػػػحيح ابػػػف حبَّػػػاف، لمحمػػػد بػػػف حبػػػاف البيسػػػتي، تحقيػػػؽ شػػػعيب األرنػػػاؤكط،  .ّٓ
 ـ.ُْٗٗ -قُُْْ، ِمؤسسة الرسالة، بيركت، ط

د فػػؤاد عبػػد البػػاقي، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، صػػحيح مسػػمـ، تحقيػػؽ محمػػ .ْٓ
 بيركت.

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

غريػػػب الحػػػديث، البػػػف قتيبػػػة الػػػدينكرم، تحقيػػػؽ الػػػدكتكر عبػػػد اهلل الجبػػػكرم،  .ٔٓ
 ق.ُّٕٗ، ُاد، طمطبعة العاني، بغد

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

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

 - ػػ َُّْ، ُات مجمػ) المغػة العربيػة بالقػا رة، طمطبكعػفي أصػكؿ المغػة،  .ٗٓ
 ـ.ُّٖٗ

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

الكامػػػؿ، لممبػػػرد، تحقيػػػؽ الػػػدكتكر أحمػػػد الػػػدالي، مؤسسػػػة الرسػػػالة العالميػػػة،  .ُٔ
 ـ.َُِّ -قُّْْ، ِدمشؽ، ط

 ـ  اركف، دار الجيؿ، بيركت، د. ت.كتاب سيبكيه، تحقيؽ عبدالسر .ِٔ

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

 ـ.ُٕٗٗ - ػ ُُْٕ، ُالعربي، بيركت، ط
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ََِ 

ة الرسػالة، الكميات، لمكفكم، تحقيؽ الدكتكر عػدناف المصػرم كآخػريف، مؤسسػ .ْٔ
 ـ.َُِِ - ػ ُّّْ، ِدمشؽ، ط

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

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

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

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

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

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

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

 - ػػػ ُُّْ، ُالعالميػػة، دمشػػؽ، طالمصػػباح المنيػػر، لمفيػػكمي، دار الرسػػالة  .ِٕ
 ـ.ََُِ

ؿ، لسػػعد الػػديف التفتػػازاني، بحاشػػية الشػػريؼ الجرجػػاني، صػػحَّحه كعمَّػػؽ  .ّٕ الميطىػػكَّ
 -قُِْٓ، ُعميػه: أحمػػد عػز عنايػػة، دار إحيػاء التػػراث العربػي، بيػػركت، ط

 ـ.ََِْ

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

َُِ 

عرابه، لمزجاج، تحقيؽ الدكتكر عبد الجميؿ عبػدى شػمبي، عػالـ  .ٕٓ معاني القرآف كا 
 ـ.ُٖٖٗ -قَُْٖ، ُالكتب، بيركت، ط

معاني النحك، لمدكتكر فا ؿ السامرائي، دار الفكر لمطباعة كالنشػر كالتكزيػ)،  .ٕٔ
 ـ.ُُٗٗ -قَُِْ، ُط

بة ايداب، معجـ الحركؼ في كتاب سيبكيه، لمدكتكر محمد إبرا يـ عيبىادىة، مكت .ٕٕ
 ـ.َُِٕ، ُالقا رة، ط

، ّمعجػػـ شػػكا د العربيػػة، لعبػػد السػػرـ  ػػاركف، مكتبػػة الخػػانجي، القػػا رة، ط .ٖٕ
 ـ.ََِِ

، ُمعجـ القراءات، لمدكتكر عبد المطيؼ الخطيب، دار سػعد الػديف، دمشػؽ، ط .ٕٗ
 ـ.ُُٗٗ-قُِِْ

المعجػػـ الكسػػيط، مكتبػػة الشػػركؽ الدكليػػة، مطبكعػػات مجمػػ) المغػػة العربيػػة،  .َٖ
 ـ.ََِٓ - ػ ُِْٔ، ْة، طالقا ر 

مغنػػػي المبيػػػب، البػػػف  شػػػاـ األنصػػػارل، تحقيػػػؽ حنَّػػػا الفػػػاخكرل، دار الجيػػػؿ،  .ُٖ
 ـ.ُُٗٗ - ػ ُُُْ، ُبيركت، ط

، ّمفػػاتيح الغيػػب، لفخػػر الػػديف الػػرازم، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، بيػػركت، ط .ِٖ
 ق.َُِْ

ؿ في تفسير القرآف الكريـ، المشػهكر بتفسػير الجرلػيف، حققػه .ّٖ الػدكتكر  الميفىصَّ
 ـ.ََِٖ، ُفخر الديف قباكة، الشركة المصرية العالمية لمنشر، لكنجماف، ط

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



 

  

 

 
 التركيب شبه الشرطي كأنكاعه )دراسة في التركيب كالداللة(

 

َِِ 

المقتصػػػد بشػػػرح اإلي ػػػاح، لعبػػػد القػػػا ر الجرجػػػاني، تحقيػػػؽ الػػػدكتكر كػػػاظـ  .ٖٓ
جػػاف، سمسػػمة كتػػب التػػراث، منشػػكرات كزارة ال قافػػة كاإلعػػرـ، الجمهكريػػة المر 

 ـ.ُِٖٗالعراقية، 

المقت ػػػب، لممبػػػرد، تحقيػػػؽ محمػػػد عبػػػد الخػػػالؽ ع ػػػيمة، المجمػػػس األعمػػػ   .ٖٔ
 ـ.ََُِ - ػ ُُّْلمشئكف اإلسرمية، القا رة، 

تحقيػؽ محمػد فػؤاد ، مالػؾ بػف أنػس أبػك عبػداهلل األصػبحي، أ اإلماـ مالػؾمكطَّ  .ٕٖ
 ، مصر، د. ت.دار إحياء التراث العربي، د الباقيعب

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


