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 براهيم ايفنسَ سليمد. السيد إ

  ال عا ُوبد ل  ي ال عا كو ُو س،رهل ك ول الشارر 

ــا يف    ــَم بسنـ ــا ُتًلمسـ ًِتسنـ ــى ت    ت ـ

 دسواِرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

ت  ســــَد ل ط بهــــا ج َزًلــــا ونــــارها  

ًِتسنا( قال  )ُتلمم( بدل  (9)ت ِ جَّ  ا قال سيبوو   "وسِلُت اخلليا ري قول   )  ت ى ت 

عـا األولل ونظـ ه يف األءـار   ـررُر برجـا ربـد الل فـِراد كن         ي ال 

 .(2)ُو سِّر اإلتيان باإليفام كما فسَّر االسم األول باالسم اآلخر"

 –كمـا سـبق    –وكما ُوبد ل ال عا  ي ال عا يف لال تضم،نهما  عنهى خربوًّـا  

اهـدسنا  ُوبد ل كلدهما  ي اآلخر يف لال تضم،نهما  عنهـى إنشـائيًّال ك ولـك     

 .(3)ك َرشسَدنا إ  الصوا 

وال وعين هطا كن، صيغ الشرء واجلوا  فيماورد يف هطا البحث  تواف ة 

ز ني،ا دائمهال لِن  السمة الغالبـة؛ إذ قـد ووجـد يف بعـن النمـاذال اخـتال        

ز ين بني شرطها وجوابهال كو قد وِون ز ي الشرء واجلوا   طل ـا ُوـراد   

 بز ي  عي،ي.ب  ثبور احلدث دون الت ي،د 

 وتبدو أهمية هذا املوضوع يف:

       كن،  وؤّكد للبالثني كن، إرادة النظـر يف تراثنـا اللغـو  وتعاهـد ه ب ـرارة

 فالصة  تِن،ية ك ٌر ضرور ،.

                                      
َ،ل ونظر  الِتـا    ( 9) شـرح   – 333اإلنصـا    – 3/33البيت لعبيد ال بي احلر اجلع 

لاشية الصـب،ان   – 2/933همع اووا ع  – 9/993الدر ايفصون  – 3/33ايف صا 

 .3/334النحو الوايف  – 3/939

 .3/33الِتا   ( 2)

 .933ونظر  األساليب اإلنشائية يف النحو العربَ  ( 3)
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  اتساع  سالت ؛ إذ و ف البالث رلى  ا ُدرس يف الز يل و ا ُبحث

يف الشرء؛ ليخرال بإجابار  ناسبة ري األسئلة اليت تطرلها فِـرة  

 بحث.ال

تنـاول هـطه    –فيمـا كرلـم    –و ع هطه األهميـة   كجـد بالثهـا  عاصـرها     

رنوانهـا وـال وكخـرا كـان      (9)ال ِرةل رغم وجـود دراسـار اتـطر الـز ي    

 رنوانها. (2)الشرء

لطا كان اختيار  وطا ايفوضوع الط  تـوافرر لـد ، كسـباٌ  لدراسـت ل     

 لني بإذن ال. وكهداٌ  كلاول حت ي ها مبعاوشت ؛ لتؤتَ مثارها كا،

 أّما أسباب دراسته فأذكر منها:

  التعمــيم الــوارد يف كتــا  النحــو الــوايف؛ إذ و ــول صــالب   "و همــا

كانــت صــيغة فسعــا الشــرء كو جوابــ  فــإن، ز نهمــا البــد، كن وــتخّلص  

للمست با احملن بسبب وجود كداة الشرء اجلاز ـةل بـالرغم  ـي كن،    

                                      
رسـالة   –يـد  دراسة لغووة. إرـداد/ حممـود سـليمان اجلع    –الز ي يف ال رآن الِروم  ( 9)

 م.9113 –آدا  ايفنصورة  – اجست  

 م.2443 – 9داللة الز ي يف العربية. ربد اجمليد جح ة. دار توب ال للنشر. ايفغر . ء -
 م.2443 –دار را  الث افة  –الز ي النحو  يف اللغة العربية. د/ كمال رشيد  -

رسالة  اجست   –عيد إرداد/ ربد العزوز رلَ الصاحل ايف –الشرء يف ال رآن الِروم  ( 2)

 م.9133 –كلية دار العلوم بال اهرة  –

ــة الشــرطية يف شــعر اوــطليني    - ــار    –اجلمل ــراهيم برك ــراهيم إب ــداد/ إب ــالة  –إر رس

 م.9133 –آدا  ال اهرة  – اجست  
ــد النحــاة العــر .    - ــراهيم الشمســان   –اجلملــة الشــرطية رن ــدجو    –د. إب  طــابع ال

 م.9139 – 9ء –بال اهرة 
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ــا  –صـــورتهما كو صـــورة كلـــدهما قـــد تِـــون   غـــ  فعـــا  –كليانهـ

 ضــارع؛ إذ  ــي ايف ــرر كن، كداة الشــرء اجلاز ــة طعــا ز ــي شــرطها 

 .(9)وجوابها  ست بًلا خالصها"

  التعميم السابق وث  تساؤالر تدرو إ  البحثل  نها 

 ها توافق ز يَن الشرء واجلوا   رهون بِداة الشرء؟

ا و ًفـق  ها حيدث التوافق تارةل ووتح ق االخـتال  الـز ين تـارة كخـر    

 السياق؟

 إذا خلت اجلملة الشرطية  ي األداة فما لِم التوافق الز ين، فيها؟

       ِّـي بالثهـا  ـي ندرة النماذال الواردة يف األساليب غـ  الشـرطية ال ّ

 ترجيح قولل كور د، آخرل كو إضافة رك  جدود.

 وأما أهداف البحث فيتقّدمها:

 .اإلجابة ري التساؤالر ايفطكورة سابً ا 

 ُصـور التوافـق الـز ين، الـيت ُوظهرهـا السـياق و ًفـق ت سـيمار          إوضاح

 اتطر جوا  الشرء  نط ل ً ا وا.

      الشرء واجلـزار ألداة جاز ـة لـيس  سـت بًلا ََ إثبار كن، الز ي يف فعل

 دائمهال كما قال الن،حاة.

                                      
 .323 -3/322النحو الوايفل لألستاذ/ رباس لسي  ( 9)
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 منهج البحث وطريقيت يف عرض مادته:

التحليلـَ الـط  وعتمـد رلـى     ك َّا ايفنهج ايفت،بع يف هطا البحث فهو ايفـنهج  

 ر َصد ايفواضع ايفالئمة لعنوان البحث وت دميها  ي خالل 

      ــى الشــرء كن وِــون جــوا  الشــرء كو خــرب ايفوصــول ايفضــم،ي  عن

  نطل ً ا لت سيم الصور اليت ُتسهم يف إوضاح فِرة التوافق الز ين،.

   رَصــد ذــاذال لغووــة تتل ــة تِ ــَ إلوضــاح فِــرة البحــثل وحتليلــها

 ن التوافق الز ين، فيها كو رد  .وبيا

          التع يب رلى ايفواضـع الـيت  ، حتليلـها بـطًكر ذـاذال وسـتطيع ال ـار

 الرجوع إليها والتطبيق رليها.

 خّطة البحث:

 لتح يق  ا سبق ُقسِّم البحث إ     د، ة وثالثة  بالث وخاّة.

ثل يف ايف د، ة ذكرُر كهمية ايفوضوعل وكسبا  اختيارهل وكهدا  البح

 و نه  ل وكي ية تناول  اد،ت . ك ا ايفبالث الثالثة ف ارر كالتالَ 

 ايفبحث األول  الت،واُفُق الز، ين، يف ُجملة شرطي،ة كداُتها جاز ة.

 ايفبحث الثانَ  التواُفُق الز، ين، يف ُجملة شرطي،ة كداُتها  غ  جاز ة.

 َغين فيها ري األداة.ايفبحث الثالث  التواُفُق الز، ين، يف ُجملة شرطي،ة اسُت

ــطه الدراســة       ــائج البحــثل  شــ ها إ  كن ه ــم، نت ــرُر كه ــة ذك ويف اخلاّ

كطرولة قابلة لألخط والرد،ل اجتهدُر كن تِون جا عة  ا وتطّلب  رنوانهـال  

وتيسـ هل وهـو    –تعـا    – انعة  ا رداهل فإن كُك كصـبُت فهـو توفيـق ال    

 يب كن،َ اجتهدر تلصها الني،ة والعما.رجائَ يف كا، حلظةل وإن تِي األخرا فحس

*      *      * 
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 املبحث األول

 (1)ها جازمةة أداُتملة شرطّييف ُج الّتواُفق الّزميّن

 رء يف هطا ايفبحث وظي تان ألداة الش،

ا ال وهـطا البحـث لـيس  عنيًّـ    ةل وهَ اجلزم ل ًظا كو حملًّ  حنوو،إلداهما

 باحلدوث رنها.

رءل ورليـ   عليقل تعليق اجلوا  رلى الش،ـ الت،   عنووةل وهَ األخرا

 ت سم ذاذال هطا ايفبحث.

َ،  "و  غالبا  ا و صد مبعنى الشرء و ا ورادف  التعليقل ك  الـرب  الشـرط

. و ا ورد يف النصـو  اللغووـة ال صـيحة  ـي ذـاذال ال وبـدو       (2)"بني لدثني

اق الـط   النحـاة وؤولونهـا وفـق السـي     فيها احلدثان  رتابطـني  رتاتـبنيل فـإن،   

"والتعليق بــاألداة كشــهر كنــواع  البحــث. كثنــاروردر فيــ ل كمــا سيتضــح يف 

التعليــق يف اللغــة العربيــة ال صــحىل فــإذا اســتثنينا  لــة اإلثبــار واأل ــر    

ُقَم( وكطلك بعـن  ـا اإلفصـاحل فإن،نـا      –زود قام  –بالصيغة )قام زود 

                                      
 وهَ إلدا رشرة كلمةل تن سم إ  كربعة كنواع  ( 9)

 لرٌ  بات، اقل وهو  إَن. -
 لرٌ  رلى األصح،ل وهو  ِإذ  ا. -
 ليثما[. –كن،ى  –كو،ان  –كَوي  –ك ،  – تى  – ا  –اسٌم بات، اقل وهو  ]  َي  -
 اسٌم رلى األصح،ل وهو   هما. -

لاشــية الصــب،ان  – 2/313شــرح التصــروح  – 333رح شــطور الــطهب )ونظــر  شــ

 (.3/39ضيار السالك  – 3/329النحو الوايف  – 3/1

 .924اجلملة الشرطية رند النحاة العر   ( 2)
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لخيص العالقة سن د كا،  لة يف اللغة ال صحى رلى اإلطالق تت،ِا يف ت

 .(9)بني كجزائها رلى األداة"

و  هوم التعليق وقو  دخول شَر يف الوجود )اجلـوا ( رلـى دخـول    

 غ ه يف الوجود )الشرء(.

قال ابي وعيش  " عنى تعليق الشَر رلى شرء إن،ما هو وقو  دخولـ   

 .(2)يف الوجود رلى دخول غ ه يف الوجود"

 ــتالز نيل  (3)داة ت تضــَ فعلــنيهنــا تتِــو،ن  ــي ك (3)واجلملــة الشــرطي،ة

كووما شَرء لتعليق احلِم رلي ل وثانيهمـا جـوا  كو جـزار؛ ألنـ   رتت،ـب      

 .(3)رلى الشرء كما ترت،ب اجلوا  رلى السؤالل واجلزار رلى العما

 وز ي ال علني ايفشار إليهما يف اجلملة الشرطية ال خيلو كن وِون 

                                      
 .923اللغة العربية  عناها و بناها  ( 9)

 .3/323ل وونظر  النحو الوايف 3/933شرح ايف ص،ا  ( 2)

اجلملـة   -93  لتان. )ونظر  الشرء يف ال ـرآن الِـروم    لة الشرء والدةل ال ( 3)

 (.933الشرطية رند النحاة العر  

التعب  بل ظ فسَعلني دون  لتني تنبي  رلى كن، لق، الشرء واجلزار كن وِونـا فعلـنيل    ( 3)

ذلك "كن،  عنى كدوار الشرء تعليق فعا ب عا". )الّلبـا  يف رلـا البنـار واإلرـرا      

2/32.) 

 .3/32ضيار السالك  – 3/93لاشية الصب،ان  – 2/344ظر  شرح التصروح ون ( 3)

والِالم ايفطكور يف ايفنت كدق،  ي قووم  "الشرء واجلـزار  لتـان قـد صـارتا بـِداة       

[ل وقووم  "الشرء  ا و طلـب  لـتني   9/33الشرء  لة والدة". ]بدائع ال وائد 

 ية".ولزم  ي وجود كوالهما فرضها لصول  ضمون الثان

[؛ ألن، "التعب  جبملتني ووهم جواز كون الشرء  لة اءية 2/943]شرح الِافية  

 [.3/93 ع كن  ليس كطلك" ]لاشية الصب،ان 
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 –و عا  – ي صسيغ   )فعا  وتضح يف داللة كا صيغة (9)ز نها صرفيًّا -

 ن ـردًة خــارال السـياق رلــى ايفعنـى الـز ين،ل وهــطا البحـث لــيس       (2)افعـا( 

  عنيًّا باحلدوث  رن .

وعتمد رلى الرتكيب اللغو ،  ِتوبهـا كو  نطوًقـال و ـا     (3)ز نها حنووًّا -

فيــ   ــي صــيغ فعليــة وكدوار؛ إَذ هــو "وظي ــة يف الســياق وؤدوهــا ال عــا كو 

ــا نُ  ــ ة كو   ــادر      الص ــةل كايفص ــرا للِلم ــام األخ ــي األقس ــا   ــا إ  ال ع  

ــف" ــا      (3)واخلوال ــة تبعه ــ  الز ني ــف داللت ــا الوالــد كن تتل ــا ميِــي لل ع ؛ ب

 الختال  السياق.  ثال ذلك ال عا )كتى( يف النصو  التالية 

 [9]النحا   َّمثنثىثيثىفُّ  قال تعا   -

 [34]ط    َّخبمبهبجتحتختُّ  وقال سبحان   -

 [31ط  ] َّيترثزثمثنثنتىترتزتمت ُّ  وقال  -

ف ـَ اآلوـة األو  دل، ال عـا )كتـى( رلـى االسـت بال؛ إذ إن، ك ـر ال          

ــق      ــد حتّ  ــا ق ــى الســتع ال   ــدليا كنهــم وســتع لون ل وال  عن ــِر بعــُد. ب و

                                      
 .223كقسام الِالم العربَ  – 234ونظر  اللغة العربية  عناها و بناها  ( 9)

لنحـو  يف  للوقو  رلى ت سـيمار النحـاة لل عـا وتعلـيالتهم وـال ونظـر  الـز ي ا        ( 2)

 و ا بعدها. 23اللغة العربية 

 و ا بعدها. 33ونظر  الز ي النحو  يف اللغة العربية  ( 3)

 .234اللغة العربية  عناها و بناها   ( 3)
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لدوث ل "وإن،ما ُكبرز يف صورة  ا وقع وان ضى حت يً ا لـ ل ولصـدق ايُفَخب ـِر    

 .(9)ب "

ل ًظـا و عنهـىل وات ـق الـز ي     ويف اآلوة الثانية جار ال عـا )كتـى(  اضـيا    

كتى( وفق  ا اشرتط   –  ع  –النحو ، والصريف، يف األفعال الثالثة )توّلى 

النحــاة يف األفعــال ايفتعاط ــة. قــال الســيوطَ  "و ــا ُرطــف رلــى لــال كو    

 ست با كو  اض كو ُرطف رلي  ذلك فهو  ثلـ ؛ الشـرتاء احتـاد الـز ي يف     

 .(2)ال علني ايفتعاط ني"

ة الثالثة كفاد ال عا )كتى( العموم؛ إذ ايفراد كن، السالر ال ُو لح ويف اآلو

 يف ك  ز ان و ِان؛ ألن  ليس رلى احلق،.

والتوافق الز ين، بني ال علني ايفشار إليهمـا يف اجلملـة الشـرطيةل للنحـاة     

 في   طهبان 

يف  –  اإل الل وُوعنى ب  كن، كفعال الشـرء واجلـزار  يعهـا    كلدهما

دالة رلى ايفست با احملن  هما كانت صيغتها. قـال صـالب    –ث هطا ايفبح

النحو الوايف  "و هما كانت صيغة فسعا الشرء كو جواب  فـإن، ز نهمـا البـد،    

كن وتخّلص للمست با احملن بسبب وجود كداة الشرء اجلاز ةل بالرغم  ي 

غ  فعا  ضارع؛ إذ  –كليانها  –كن، صورتهما كو صورة كلدهما قد تِون 

                                      
 .3/399الدر، ايفصون  ( 9)

 .9/33همع اووا ع  ( 2)
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 يف اجلملة الشرطي،ة التوافُق الز ين

 براهيم ايفنسَ سليمد. السيد إ

ايف ــرر كن، كداة الشــرء اجلاز ــة طعــا ز ــي شــرطها وجوابهــا  ســت بًلا      ــي

 .(9)خالصها"

وهطا هو ايف هوم  ي قول ايفرب،د  "وقد جيوز كن ت ـع األفعـال ايفاضـية يف    

اجلزار رلـى  عنـى ايفسـت بلية؛ ألن، الشـرء ال و ـع إال رلـى فسعـا   و ـعل         

 .(2)ا "فتِون  واضعها جمزو ةل وإن   وتبي،ي فيها اإلرر

ــر ــد تِــون       اآلخ ــزار ق ــرء واجل ــال الش ــ  كن، كفع ــى ب ــيال وُوعن   الت ص

 للمست بال وقد تِون للماضَل وهو قسمان 

  ُورارَ األداةل وهطا هو ايف هوم  ـي قـول ابـي احلاجـب  "وقـد      األول

. واألصـا كن،هـا   (3)ُتستعما إَن الشرطي،ة يف ايفاضَ رلى كلـد ثالثـة كوجـ ..."   

ال ابـي وعـيش  "ِإَن يف اجلـزار  بهمـة ال تسـتعما إال      ُتستعما للمست بال ق

ــت بلية؛ ألن،       ــال ايفس ــان باألفع ــطلك ك ــان  شــِوًكا يف وجــودهل ول ــا ك فيم

 .(3)األفعال ايفست بلة قد توجدل وقد ال توجد"

  ُورارَ التعليقل وإليـ  ذهـب ابـي ال ـي،م؛ إذ و ـول  "فـالتعليق       الثانَ

 .(3)عليق اخلرب  فال وستلز  "الورد ، وستلزم االست بالل وك ،ا الت

                                      
 .3/322النحو الوايفل لألستاذ/ رباس لسي  ( 9)

ــار واإلرــرا    ل ووــطا ايفــطهب  2/31ايف تضــب  ( 2) ــا البن ــا  يف رل إشــارار يف  اللب

 .3/32ضيار السالك  – 1/3ل  3/933شرح ايف صا  – 2/33

 .2/941شرح الِافية  ( 3)

 .1/3شرح ايف صا  ( 3)

 .9/33بدائع ال وائد   ( 3)
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 ويف كال املذهبني َنظر؛ لسببني:

ََ الشرء واجلزار وتمث،ا يف كربع صور  (9)  كن، ز يكلدهما  فسعل

 كالهما  ست بال  ثا  إَن تِتين ُككرَ ك. (ك

كالهما  اٍض ل ًظا و عنهىل  ثا  إَن كنـت  ل  ـت  ف ـد كَّمـت       ( 

 كركان اإلسالم.

ــاضٍ    (ال ــرء  ســت با واجلــوا     مسحص خسُّ  ل ك ولــ  تعــا   الش

 [.31]األنعام  َّ َّمصجضحضخضمضحطمظ خص

رضـَ ال  لعائشـة  لالشرء  اٍض واجلوا   سـت بال ك ـول الـنيب     (د

 .(2)  "إن كنتس كيفَمتس بطنٍب فاستغ ر  ال وتوبَ إلي "رنها

   كن، اجلوا  ايفع لَّق رلى الشرء ال خيلو كن وِون اآلخر

 خم حم جم يل ىل مل خلُّ  جمــــر،د  إخبــــارل ك ولــــ  تعــــا   -

 [.923]األنعام  َّ َّجنحنخنمنىنينجه ىميم مم

 مل خلُّ إخبارها في   عنى الورد كو الوريـدل ك ولـ  سـبحان       -

 [.234]الب رة   َّجن يم ىم مم خم يلجمحم ىل

                                      
ََ الشرء واجلـزار ف ـد ُذكسـرر   ص،ـلًة يف  شـرح ايف صـا        ( 9)  -3/933ك ا صسيغ فعل

 - 3/332النحـو الـوايف     - 3/93لاشـية الصـبان    – 2/349شرح التصـروح  

 .339الشوارد النحووة  – 93الشرء يف ال رآن  – 3/32ضيار السالك 

ل 2334لـدوث رقـم    –صـحيح  سـلم    – 3314لدوث رقـم   –صحيح البخار   ( 2)

3334. 



 

 

333 
 يف اجلملة الشرطي،ة التوافُق الز ين

 براهيم ايفنسَ سليمد. السيد إ

 مظ حط مضُّ  إخبــارها  عًلًلــا لل ــوا  كو للشــرءل ك ولــ  تعــا   -

 [.3]العنِبور   َّحف مغجف جغ مع جع

لل كركوـت إَن  إنشارهل ك ول هسيت لعبد ال بي كبَ ك ي،ة  "وا ربـد ا  -

 .(9)فتح  ال رليِم الطائف غدها فعليك بابنة غ َيالن..."

 وميكن تفصيل ما سبق على النحو اآلتي:

ل قـد وِـون بـاجلوا  ايفعلَّـق رلـى الشـرءل كو مبـا وعًلـا         كوًلا  اإلخبار

لل وا  كو للشـرءل سـوار كـان  لـة اءيـة كم فعليـةل  ثبتـة كم  ن يـةل         

 . وهو قسمان  ؤّكدة كم غ   ؤّكدة

 يل ىل مل خلُّ    يف قول  تعا  ال سم األول  اإلخبار ري اخلالق

]األنعام   َّ ين ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم

923.] 

ال ُوراد بها  –شرًطا كو جزاره  –إذ الصيغ ال علية ايفطكورة يف هطا الن،ص 

وكفعالـ  ال تت ي،ـد بـز ي    ز ي بعين ل بـا  طلـق الز ـان؛ ألن، صـ ار ال     

وإن،مــا ايفــراد ثبــور احلــدث ال ثبــور ز انــ ل والتوافــق الــز ين بــني   عــي،يل 

الشرء واجلزار ال و تصـر رليهمـال بـا وتعـد،اهما إ   ـا ُرطسـف رليهمـا كو        

]النسار   َّحطمظجعمعجغمغجفُّ رلى كلدهمال ك ول  تعا   

[ إذ اشرتء النحاة لعطف ال عا رلى ال عا احتادهما يف الز ـانل كمـا   933

                                      
 .3233 – 3333ل  3323لدوث رقم  –صحيح البخار   ( 9)
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إذا كُملت اجلملة الشرطية وُرطسف رليها بـ )ُثم،( وجب . و(9)سب ت اإلشارة

التوافق الز ين بني األفعال ايفعطوفةل وجاز التوافق اإلررابَ بينهمـال قـال   

سيبوو   "فإذا ان ضى الِالم ثم، جئت بثم،ل فـإن شـئت جزَ ـت وإن شـئت     

ــا     ــال تعـــــ ــارل قـــــ ــواو وال ـــــ ــطلك الـــــ  ىب نبُّ  رفَعـــــــتل وكـــــ

 ال تعــــــــــا  [. وقــــــــــ999]آل رمــــــــــران   َّيبرتزتمتنت

 .(2)[33]حممد  َّحكخكلكمكجلحلخلملهلُّ 

 مم امُّ  وقد ال وتوافق ز ي الشرء  ع ز ي اجلوا ل ف َ قول  تعا  

 [.993]ايفائدة   َّزنمن رن

قال ابي ال ي،م  "فهـطا شـرء دخـا رلـى  اضـَ الل ـظل و هـو  اضـَ         

ايفعنى قطعهـا؛ ألن ايفسـيح إ ،ـا كن هـطا الِـالم قـد صـدر  نـ  بعـد رفعـ  إ            

 .(3)ِون لِاوة  ا و ول  ووم ال يا ة"السمارل كو و

ّّـام لس،ـان )كـان ف ع ـا (  اضـيا بعيـدها  ن طعهـا        . ك ،ـا  (3)كما ر د، الدكتور 

فز نـ   طلـق؛ ألن، رسلـم ال رـز وجـا مبـا قالـ          َّزنمنُّ جوا  الشـرء 

ولـو   –سـبحان    –وتوّقف رلى ز ان ال ولل با وعلم  رلي  السالم ريسى 

   ُوتلّ ظ ب .

                                      
 .2/323النحو العربَ كلِام و عاٍن  ي البحثل وونظر   94انظر      ( 9)

 .14ل 3/31الِتا    ( 2)

 .9/32بدائع ال وائد   ( 3)

 .233اللغة العربية  عناها و بناها   ( 3)



 

 

333 
 يف اجلملة الشرطي،ة التوافُق الز ين

 براهيم ايفنسَ سليمد. السيد إ

 نَ  اإلخبار ري ايفخلوق ال سم الثا

  رضـى ال رنـ   حلِيم بـي لسـزام    النيب صلى ال رلي  وسلمميث،ل  قول 

"وا لِيُمل إن، هطا ايفال خ ضسرة ُلًلوةل فمي كخطه بسخاوة ن ً ـس بـورك لـ     

 .(9)في ل و ي كخطه بإشرا  نً س   ُوبارك ل  في ..."

ال ُوراد بها  –كو جزاره  شرًطا –إذ الصيغ ال علية ايفطكورة يف هطا الن،ص 

ز ي بعين ل با  طلق الز ان؛ ألن احلدوث وعب،ر ري ص ار النً س البشروة 

وطبائعهال وو رر قاردة  طردةل وسن،ة  ي ُسني ال يف خل  ل تؤكد ثبـور  

 احلدث ال ثبور ز ان .

 مب حبخب جب هئ خئمئ حئ ييجئُّ ويف قولـــــــ  تعـــــــا   

ــف  َّ َّهبجتحتختمتهتمثحجمججحمح ــق 23-23]ووسـ [ توافـ

ََ الشرء واجلوا ل فِا،  نهما  اٍض ل ي ة ل ًظـا و عنهـى  ز ني،بني ل (2) فسعل

وإن،ما ر ـرض الشـاهد قولـ  يف صـورة افـرتاض؛ ألنـ    ُوـرد كن وِـون هـو          

الِاشف أل ر ا ركة العزوز ُرغم رلم   سب،ً ا مبوضـع قـدِّ ال مـيصل وو ينـ      

ــ ؛ إذ    ــب ت قولـــــ ــيت ســـــ ــا الـــــ ــة يف درواهـــــ ــا كاذبـــــ  يقاك ىقُّ  بِنهـــــ

 [.23]ووسف   َّلكمكىكيكملىليلامممرنزن

 ووستطيع ال ار  الِروم كن ُودرك التوافق الز ين، ايفست بلَ يف 

 قول الشارر 

                                      
 .9332رقم احلدوث  –صحيح البخار    ( 9)

 .9/333لاشية الدسوقَ   ( 2)
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 فـــِإَن تـــبغسين يف لل  ـــة ال ـــوم تل ـــين

 

 

 (9)وإَن ت تنصين يف احلوانيت تَصطدس 

 
 وقول اآلخر  

ــا  ــوٍم ر ل انـــ ــَا إ  قـــ ــى نَنُ ـــ   تـــ

 

 (2)وِونوا يف الل ار وا ط حينا 

 عنى الوعد أو الوعيد:ثانًيا: إخباٌر فيه م

ــا     ــ  تعــــ ــ  قولــــ  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خلُّ  ميث،لــــ

[. قال ابي رطية  "ويف اآلوـة وَرـد ووريـدل ك   ـي     234]الب رة   َّجن

كان خالص الني،ة فهو ُ ثا ل و ي كن ق رواره كو يفعنهى آخـر اـا وِشـ   ايفـي،     

 .(3)"واألذا وحنو ذلك فهو ظا ل وطهب فعل  باطًلال وال جيد ناصرها في 

 فإن قيا  كيف التوافق الز ين هنا؟ قلت   علوم كن، الورد كو الوريـد 

فهـو    َّحم –ملُّال وِون إال  ست بًلال ك ،ا الشـرء  َّجن يم ىمُّ 

 ســـت با؛ ألن، اآلوـــة يف ســـياق احلـــث، رلـــى إخـــال  الن  ـــة   –كوضهـــا  –

  (3)والتحطور  ي الروارل لِي الشرء جار  اضيا لسببني

 زار   ت دٌم رلي ل فهو  اض بالنسبة إلي .  الشرء سابٌق اجلكلدهما

ــر ــرء       اآلخ ــق الش ــد حتّ  ــع إال بع ــ  ال و  ــ ؛ ألن ــزار وحت ي  ــد اجل   تِكي

 ودخول  يف الوجود.

                                      
 .32البيت لطرفة بي العبدل ونظر  شرح ايفعل ار السبع   ( 9)

 .931لعمرو بي كلثومل ونظر  شرح ايفعل ار السبع البيت   ( 2)

فــتح ال ــدور  – 3/339ل وونظــر  اجلــا ع أللِــام ال ــرآن  2/333احملــرر الــوجيز  ( 3)

9/333. 

 .9/992ونظر  بدائع ال وائد   ( 3)
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 يف اجلملة الشرطي،ة التوافُق الز ين

 براهيم ايفنسَ سليمد. السيد إ

 من خنُّ  يف قولـ  تعـا     –كوضهـا   –والتوافق الز ين ايفشار إليـ  وتضـح   

[.إّلا كن، جوا  الشرء )كب،ـت( ُنـز،ل   14]النما   َّجهمهىه ين ىن

 .(9) ا وقع؛ لِون  خرب الصادق لتحّ ق وقور   نزلة

َ، فيما ولَ   ووستطيع ال ار  الِروم كن ُودرك التوافق الز ين، ايفست بل

  " ــي قــال ســبحان ال العظــيم الــنيب صــلى ال رليــ  وســلمقــول  -

 .(2)وحبمده ُغرست ل  خنلٌة يف اجلنة"

  " ـــي طلــب  العلـــم لُي ــار  بـــ    صــلى ال رليـــ  وســلم  وقولــ    -

مار  ب  الس هارل كو وصر   ب  وجوه الناس إلي  كدخلـ  ال  العلمارل كو لُي

 .(3)النار"

 وقول الشارر 

ــك  اللــــ   ــدَِّر ل ـ ــت  سَم ُو  ـ ــا ت سـ  ل يُثمـ

 

ــابسرِ   ــا يف غــ ــُ  ن  الهــ ــاِن (3)ـــ  (3)األ َز ــ

 
*      *      * 

 

                                      
 .9/331لاشية الدسوقَ  – 9/933 غين اللبيب   ( 9)

 .3333 – 3333رقم احلدوث  – 3/333سني الرت ط   ( 2)

 .2333رقم احلدوث  – 3/32سني الرت ط    ( 3)

لسـان   – 2/333الغابر  الباقَل والغابر  ايفاضَل وهو  ي األضـداد. )الصـحاح     ( 3)

 (.3/3العر  

شرح شطور  - 9/933هطا البيت   ونسب إ  قائا  عنيل ونظر   غين اللبيب   ( 3)

 .9/332لاشية الدسوقَ  – 3/99لاشية الصبان  – 333الطهب 
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 ثالًثا: إخباٌر معلٌِّل للجواب أو للشرط:

]آل رمران    َّمخ جخ مح جح مج حج مث هتُّ  ميث،ل  قول  تعا  

[ل وايفعنـــى  "إَن  س،ـــِم يف ُكلــــٍد ف ـــد  ـــسَّ كّ ــــار  قـــروش ببــــدٍر      934

ل ف ـد رب،ـر رـي الش،ـرء ) س،ـِم( بايفضـارع )ميسسـِم(؛ ألنـ          (9)بِودوِم"

لِاوة احلال ايفاضيةل وايفراد بها "كَن ُو د،ر كن، ذلك ال عـا ايفاضـَ واقـع يف    

]الب ــرة   َّٰىريزيمينيىيييُّ  لـال الـتِّلمل كمــا يف قولـ  تعـا      

[ل وإذا ُو عا هطا يف ال عا ايفاضَ ايفستغر  كِنك ُتحضسره للمخاطـب  19

. ك ،ا جوا  الشرء فمحطو  ت دوره  فتِس،وال (2)وتصو،ره ل  ليتع ،ب  ن "

تعليا وطا اجلوا  احملـطو . قـال    َّمججحمحجخمخُّ واجلملة  ي قول  

 وم قرح؛ كبو لي،ان  "وجوا  الشرء حمطو  ت دوره  فتِس،وا ف د  س، ال

ــا للشــرء. و ــي زرــم كن، جــوا       ــع كن وِــون جوابه ــى ميتن ألن، ايفاضــَ  عنه

 .(3)فهو ذاها َّمججحُّ الشرء هو 

 وبناًء على ما سبق أرى:

إَن ُلما الِالم رلى جمر،د احلدث ) س،ِم قرح( فز ي الشرء  ـاٍضل  

فــز ي  –وهــو األرجــح –وإَن ُلمــا رلــى دوام آثــار ايفــس، ن ســيًّا وجســدوًّا 

  ست بال ك ،ا اجلوا  )فتِس،وا( فز ن   ست با ال غ .الشرء 

                                      
 .3/331احملرر الوجيز   ( 9)

 .2/249الِافية يف النحو  ( 2)

 .9/393ال تولار اإلوية  – 2/293وونظر  الدر ايفصون  – 3/32البحر احملي    ( 3)
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]فاطر   َّخم حم جم يل ىل مل خلُّ قول  تعا    –كوضها  –وميث،ل  

[ل 933]آل رمـران    َّيل ىل مل يك ىك مك لكُّ [ ونظائره  3

 [ل و32]احلـــــــج   َّ ين ىن نن من زن رن مم ام يلُّ  و

 [.23]فاطر   َّىف يث ىث نث مث زث رثُّ 

لـــة الِـــالم رليـــ ل وجـــوا  الشـــرء يف اجلمـــا الســـاب ة حمـــطو  لدال

 –إذها  –ت ــدوره  فتســا،ل كو فــال حتــزنل كو فاصــرب كمــا صــربوا. فز نــ         

  ست با.

قـــال كبـــو لي،ـــان  "وجـــوا  الشـــرء حمـــطو  لداللـــة الِـــالم رليـــ ل  

والت دور  وإن وِطبوك فتسا، بـ ل وال ميِـي كن وِـون" ف ـد كـط  رسـا"       

رلى ايفست با. و ا  اجلوا  يفضي، ؛ إذ جوا  الشرء  ست با ال حمالة لرتت،ب 

ووجد يف كالم ايفعربني كن،  ثا هطا  ي ايفاضَ هو جوا  الشرء فهـو رلـى   

 .(9)سبيا التسا ح ال احل ي ة"

وقال الزتشر   "فإن قلت   ا وج  صح،ة جـزار الشـرءل و ـي لـق،     

اجلزار كن وتعّ ب الشرء وهطا سابق ل ؟ قلـت   عنـاه وإَن وِـطبوك فتـِس،     

ــِس،"   َّىليلجمحمخمُّ  كل فوضــع ــي قبلــ  بتِــطوب الرســا   وضــع فت

 .(2)استغناره بالسبب ري ايفسبَّبل كرين بالتِطوب ري التِسَ"

                                      
 .3/933البحر احملي    ( 9)

 .3/333ل وونظر  ال تولار اإلوية 3/344الِشا    ( 2)



 

 

 جملة العلوم العربية 339
 هــ9331العدد التاسع واألربعون شوال  

 

يف ثالثة  واضـعل و اضـيها    َّملُّ ك ،ا ز ي الشرء ف د جار  ضاررها 

صـلى ال رليـ    يف  وضع والدل وكِن، ال و ـتح ك ـام رسـول      َّمكُّ 

 ضى وفيما وست بال  بابها للتسلية وت يف آالم تِطوب قو   ل  فيما وسلم

 صـلى ال رليـ  وسـلم   ويف هطا داللة رلى كن التِـطوب سيسـتمر،ل وتِس،ـي     

 بالرسا الساب ني سيستمر،.

ــا للشــرءل وهــو قولــ  ســبحان      وث م،ــة  وضــٌع جــار اإلخبــار فيــ   عًلًل

ــروم   َّاكلكمكىكيكملىلُّ  ــا  3]التحــ ــالم  إن تتوبــ ــدور الِــ [ وت ــ

إذها  –. فـال عالن  (2)طلك واجب رليِمال كو وُتب ال رليِمال كو ف(9)ُت  بال

فهو "تعليا للشرءل ك  إَن تتوبا إ   َّيكملىلُّ  ست بالن. ك ،ا قول  

 .(3)ال ألجا الطنب الط  صدر  نِمال وهو كن  قد صغت قلوبِما"

 ووستطيع ال ار  الِروم كن وتبي،ي التوافق الز ين، فيما ولَ 

 [.91]النسار   َّ..جضحضخضمضحطمظُّ  قول  تعا   " -

 [.33]ووسف   َّجخمخجسحسخسمسحصخصمصجضُّ   وقول   -

 [.3]العنِبور   َّمغجفحف جغ مع جع مظ مضحطُّ  وقول  سبحان   -

                                      
 .334ت س  اجلاللني   ( 9)

 .2/9221ا  ال رآن التبيان يف إرر  ( 2)

 .93/931ل وونظر  اجلا ع أللِام ال رآن 3/333ال تولار اإلوية   ( 3)
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 رابًعا: جواب الشرط مجلة إنشائية:

"قد وِون الشرء  ي با  اخلربل كاجلما الساب ةل وقد وِون  ي با  

 .(9)اإلنشارل ك ولك  إَن جارك اجملتهد فِكِرَ  "

  (2)واإلنشار قسمان

ــيب،ل    (ك ــا    إنشــار طل ــَ واالســت هام... إال و يعه ــر والنه ــا األ  ث

ل واإلنشار  ُوراد (3)وستدرَ شيئها غ  لاصا رند تلّ ظك ب ل إال االست هام

 .(3)ب  اإلخبار

إنشــار غــ  طلــيب،ل  ثــا  التع ــب وايفــدح والــطم، وال ســم... إال  ( 

 من خنُّ  و يعها ال وستدرَ ك رها لاصًلا رند الطلب.  ثا قول  تعا  

ىه مه جه ين  [.33]النسار   َّىن

                                      
 .339البالغة فنونها وكفنانها   ( 9)

 .939ونظر  ايفصدر السابق   ( 2)

ــب التصــدوق كو التِــطوبل        ( 3) ــك تطل ــوع لــدثل ولِن ــ  وق ــب ب االســت هام ال وطل

[.  ثـال ذلـك قـول    233الـز ي النحـو     وجوا  االسـت هام غالبهـا نعـم كوال ]ونظـر     

ل روش  كركوتم إن كخربتِم كن خيًلا ترال  ي س ح هطا  صلى ال رلي  وسلمالنيب 

َ،؟ ]صحيح البخار    [.3139رقم احلدوث  –اجلبا ككنتم  صدق

  صـلى ال رليـ  وسـلم   "وقد وِون الل ظ ل ظ اإلنشار وايف صود اإلخبارل ك ولـ     ( 3)

رقـم احلـدوث    –دها ف ليتبو،ك   عده  ي النار". ]صـحيح البخـار    " ي كط  رلَ  تعم

[ فليس ايفراد طلب تبو    عده  ي النارل وإذا اإلخبار ري ذلكل وكن  كائي 9219

 (.931ال حمالةل وكن  سيتبوك ذلك بن س ". )دالالر الرتاكيب 
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 لك اك يق ىفيفىق ىثيث نث مث زثُّ  ُّ  وقول  

 [.13]النحا   َّمم ىليلام مل ىكيك مك

فسـِرّكز   (9)ويفا كان اإلنشار غ  الطليب، ال داللـة فيـ  رلـى ز ـي  طل ـا     

هنا رلى اجلما الشرطية اليت جوابها ك ر كو نهَ؛ لِثرة ورودهـا. ووتمث،ـا   

 َّحمخم جم هل مل خل حل جل مك لك خكُّ  هطا يف قول  تعا  

[. إَذ قرك ابي كث  )فال خيـَف( بإسـِان ال ـار رلـى النهـَل وقـرك       992  ]ط 

بضم، ال ـار  ـع كلـف قبلـها رلـى اخلـربل وفيـ   عنـى          (2)الباقون )فال خياُ (

الوردل وز ي ال عا يف كلتا ال رارتني  ست با  توافق  ع ز ي فعا الشرء 

 )وعما(.

  (3)رـي الـدج،ال   يف لدوثـ   الـنيب صـلى ال رليـ  وسـلم    كما ميث،ل  قول 

" ع  نهـران جيروـانل فإ ،ـا كدركـي والـٌد  ـنِم..." قـال الشـي   "إ ،ـا ههنـا           

  ِسورة اومزة؛ ألنها إَن الشرطية زودر رليهـا  ـال وهـو ك ولـ  تعـا        

[.. واإلشـــِال يف حلــاق النـــون ل ـــظ  23]اإلســرار    َّٰىريزيميُّ 

ة حم وظـة  ايفاضَل ألن لِمها كن تلحق ايفست بال فـإن كانـت هـطه الرواوـ    

                                      
 .3/331النحو الوايف   ( 9)

 .2/339ور الزاهرة البد – 212غيث الن ع  – 923التيس    ( 2)

صـلى ال  قال  قال رسـول ال   رضَ ال رن  نص احلدوث  ري لطو ة بي اليمان  ( 3)

 –  ألنا كرلم مبا  ع الد،ج،ال  ي الد،ج،الل  ع  نهران جيروـانل كلـدهما   رلي  وسلم

نـار تـِججل فـإن كَدرك ـَي والـدها       –رك  العـني   – ار كبـينل واآلخـر    –رًك  العني 

 (.3/333النهر الط  وراه نارها... ) سند اإل ام كمحد بي لنبا   نِم فليِرس
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فوجههــا كنــ  يفــا ُكِروــد بايفاضــَ ايفســت با ُكحلــق بــ  نــون التوكيــد تنبيههــا رلــى  

 .(9)كصل "

 سـت بٌال وتوافـق  ـع ز ـي فسعـا       –إذها  –فز ي فسعا الشـرء )كَدركـي(   

 اجلوا  )فليِر( ايفطكورة يف نص، الرواوة اليت كثبت،ها يف احلاشية.

َ لعائشـة   صلى ال رلي  وسـلم ك ،ا قول     "... وإَن كنـتس  ال رنهـا  رضـ

فلـيس فيـ  توافـق ز ـين،؛ إَذ      (2)ك يفَمتس بطَنٍب فاسـتغ ر  ال وتـوبَ إليـ ..."   

 ز ي الشرء  اضل وز ي اجلوا   ست با.

صـلى ال رليـ    قال ابي ال يم  "وليت شعر   ا وصـنعون ب ـول الـنيب    

و ول راقا   "إَن كنتس كيفَمتس بطنب فاستغ ر  ال وتوبَ إلي "ل ها وسلم

إن، الشرء هنا  ست با؟ ..إن،    و صد كن،  إَن وثبت يف ايفست با كن،كس كذنبـتس  

يف ايفاضَ فتوبَل وإن،ما ايف صود ايفراد  ا دل، رليـ  الِـالم  إن كـان ص ـد ر     

 .(3) نكس ذنب فيما  ضى فاست بلي  بالتوبةل   ُوِرد إال هطا الِالم"

 التوافق الز ين، كو رد   فيما ولَ ووستطيع ال ار  الِروم كن وتبي،ي 

ــا    - ــ  تعــ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خكُّ  قولــ

 [.23]الب رة   َّخم

                                      
 .934 -931إررا  احلدوث النبو    ( 9)

ل 2334رقم احلدوث  –صحيح  سلم  – 3314رقم احلدوث  –صحيح البخار    ( 2)

3334. 

 .9/33بدائع ا ل وائد   ( 3)
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 ىن نن من زن رن مم يلام ملىل ىكيك مكُّ  وقول  سبحان   -

 [.34-31]الِهف   َّحئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين

يف لـدوث الثالثـة الـطوي آواهــم     الـنيب صـلى ال رليـ  وســلم   قـول   -

نــُت فعلــُت ذلــك ابتغــار  وجهــك  ايفبيــت إ  غــار فــدخلوه  "... اللــهم إَن ك

 .(9)ف رِّال رن،ا  ا حني في   ي هط الصخرة..."

  " ـي سـرَّه كن وسـت يب ال لـ  رنـد      صـلى ال رليـ  وسـلم   وقول   -

ُِر   فلُيِثر الدرار  يف الرخار"  .(2)الشدائد وال

 وقول الشارر   -

ــ      وإَن ت ُك قد سار َتكس  ن،َ خ لي ٌة  (3)ِافُســّلَ ثيــابَ  ــي ثيابــكس ت َنُس

 
 وقول اآلخر   -

 (3)فد َرين كبادَرها مبا  لَِت ود   فإَن كنت  ال تستطيُع دًفع   ني،يت

*      *      * 
 

                                      
 .2333وث رقم احلد –صحيح  سلم  – 2232رقم احلدوث  -صحيح البخار   ( 9)

 .3332رقم احلدوث  – 3/339سني الرت ط    ( 2)

 .22البيت ال ر  ال يسل ونظر  شرح ايفعل ار السبع   ( 3)

 .33البيت لطرف  بي العبدل ونظر  شرح ايفعل ار السبع  ( 3)
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 املبحث الثاني

 (1)الّتواُفق الّزميّن يف ُجملة شرطّية أداُتها غرُي جازمة

مثانيـةل   –كمـا وردر يف كُتـب النحـاة     –كدوار الشرء يف هطا ايفبحث 

 لى النحو اآلتَ ميِي ت سيمها ر

 ك  َّا . –ل َو ا  –ل َوال  –لَر  بات، اقل وهو  ل َو -

 كّلما  –ظَر  بات، اقل وهو  إذا  -

 تتل ف في  بني الظر  واحلر ل وهو  ل م،ا. -

 اسم بات، اقل وهو  كَيف -

وهطه األدوار وتحّ ق يف  لتها  عنى الشرءل ك  الرَب  بني لدثَييل 

كن،هــا ليســت  كراُوســتثنى  نهــا كداة والــدة كو تعليــق ثانيهمــا رلــى األولل 

 ؛ لألسبا  اآلتية (2)للشرء

                                      
 كيفل واألصا كنهما غ  جاز تنيل ولِي  –اخُتلسف يف كداتنيل وهما  إذا   ( 9)

 رلى الشعرل كما يف قول ربد قيس بي خ ا   ك/ اجلزم بإذا   صور 

 وِإذ ا ُتصسَبك  خ ص اص ٌة فت   مَِّا اَست َغِي   ا كًغناك  ربُّك  بالغسن ى 

 – 2/932همـع اووا ـع    – 3/93لاشية الصـبان   – 9/392ونظر  لسان العر   

 .31الشوارد النحووة  – 3/339النحو الوايف  – 9/233لاشية الدسوقَ 

 طزم رلى األرجحل والِوفيون ورونها طزم  طل ـال سـوار اقرتنـت    ال – / كيف  

اللبـا    – 19 سِلة  – 2/333اإلنصا   – 3/34مبا كم   ت رتن.)ونظر  الِتا  

النحـــو الـــوايف  – 9/332لاشـــية الدســـوقَ  – 2/32يف رلـــا البنـــار واإلرـــرا  

 (.333الشوارد النحووة  – 3/332

. إبراهيم الشمسان  "فنحي نرا كن )ك ،ـا( لـيس فيهـا داللـة     بعد إبدار كسباب  قال ك.د  ( 2)

[ل بينما اكت ـى كلـد البـالثني    933شرطية كبدها". ]اجلملة الشرطية رند النحاة العر  
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  وتحّ ــق يف  لتهــا  عنــى الشــرء ايفشــار إليــ ل كســائر كدوار    -9

 الشرء.

كن،ها دخلت رلى  لة والدةل و  تغي،ر فيها شيئهال غ  كن، ال ار  -2

بعد  زودرل وهطا هو ايف هوم  ي قول ايفرب،د  "و لة هطا البا  كن، الِالم

ــا كنــ  البــد  ــي ال ــار؛ ألن،هــا جــوا    )ك ،ــا( رلــى لالتــ  قبــا كن تــدخال إّل

. وايفعرو  كن، كداة الشرء تـدخا رلـى  لـتني ال رابـ  بينهمـال      (9)اجلزار"

 فت عا  نهما  لة والدة  رتابطة.

ــال    -3 قــول الدســوقَ  "ولــو كانــت  وضــورة للشــرء القتضــت فسَع

ة ورـي كداة الشـرءل وهـَ  ـي     بعدهال فهَ قد كغنت رـي اجلملـة الشـرطي   

 .(2)كغر  احلرو  ل يا ها   ام كداة شرء و لة شرطية"

طن،بهـا لتِــرار  ــا ذكرُتـ  يف بداوــة ايفبحــث األول لـول   هــوم التعليــقل    

   ََ وز ــي ال عــا صــرفيًّا وحنووًّــال ك نطلــق  باشــرة إلوضــاح ُصــو ر ز ــي فسعلــ

 الشرء واجلزار يف هطا ايفبحثل وهَ ثالثة 

                                      
باإلشارة إ  كن فِرة الشرطية يف )ك ،ا( كضعف  ي فِرة الت صيال واستدل، بصـحة  

[ل )ونظر  33لواقعة  ]ا َّ  يف ىف يث ىث نث ُّ  ورود )إَن( بعدها يف قول  تعا  

 (.319كقسام الِالم العربَ 

 .3/23ايف تضب   ( 9)

 .2/339. وونظر  النحو العربَ كلِام و عان 9/933لاشية الدسوقَ   ( 2)
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 ست بال وإن كانا  اضيني ل ًظـا؛ ألنهمـا وصـو،ران بعـن     كالهما  (ك

ىهُّ    ا حيـدث وـوم ال يا ـةل ك ولـ       مه جه ين ]األرـرا     َّىن

33.] 

كالهما  اٍض ل ًظا و عنهى؛ ألنهما ُوصـو،ران لِاوـة لـال  ضـت.      ( 

 [.33]الزخر    َّحئخئمئهئجبحبُّ   ك ول  

 صـلى ال رليـ  وسـلم   الشرء  اض واجلوا   ست بال ك ول النبي (ال

ابنة كم، سلمةل  بي،نها سبب ردم لسًلها ل   "إنها لو   تِي ربيبيت يف يف شِن 

 .(9)ل ر  يفا ل لَّت لَل إنها ابنة كخَ  ي الرضارة"

ك َّا اجلوا  ايفعلَّق رلى الشرءل ايفوضِّح ت سيمار النصـو  ايفـطكورة   

 يف هطا ايفبحث فال خيلو كن وِون 

 ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي ُّ  جمــر،د إخبــارل ك ولــ  تعــا      -

 [.11]وونس   ٍَّّ

 مك لكُّ  إخبارها في   عنى الورد كو الوريدل ك ول  رـز وجـا    -

 [.33]النسار   َّىكيكملىليلام

 إخبارها   سرها كو   ص،ًلا جوا  الشرء احملطو ل ك ولـ  سـبحان     -

 [.32]ل مان   َّمنننىنينٰى زنُّ 

                                      
 .3949صحيح البخار  رقم احلدوث    ( 9)
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وقــد }ل اطمــة ورلٍَــّ صــلى ال رليــ  وســلمإنشــارهل ك ــول الــنيب  -

همـــا ليًلـــا وقـــد كخـــطا  ضـــاجعهما  "إذا كخـــطّا ســـِاله خاد هـــا لـــني طرق

 ضاجعِما فِبِّرا ال كربعها وثالثنيل وامحدا ثالثها وثالثنيل وسبِّحا ثالثهـا  

 .(9)وثالثني؛ فإن، ذلك خ  لِما اا سِلتماه"

 وميكن تفصيل ما سبق على النحو اآلتي:

رها جـوا   قد وِون باجلوا  ايفعلَّق رلى الشرءل كو   سِّ أوًلا: اإلخبار،

الشرء احملطو ل سوار كان  لة اءية كم فعليةل  ثبتة كم  ن يةل  ؤكـدة  

 كم غ   ؤكدةل وهو قسمان 

  ال سم األول  اإلخبار ري اخلالق 

]الب ـــــــرة   َّجحمحجخمخجسحسخسمسُّ  يف قولـــــــ  تعـــــــا  

ــبحان   993 ــ  سـ ــا   َّّٰرئزئمئُّ  [.وقولـ ــيغ 1]النحـ [.إذ الص،ـ

ــراد بهــا ز ــي  –رًطا كو جــزاره شــ –ال عليــة ايفــطكورة يف هــطوي الن،صــني  ال ُو

وكفعالـ  ال تت ي،ـد بـز ي     –– عـي،يل بـا  طلـق الز ـان؛ ألن، صـ ار ال      

  عي،يل و ا ورتت،ب رليها وجودها كو رد ها ال وت ي،د بز ي كوضها.

مخــس  –كمــا كرا  –ال ســم الثــانَ  اإلخبــار رــي ايفخلــوقل وفيــ   

 صور 

  با الصورة األو   ز ي الشرء واجلوا   ست

                                      
 . 3339 – 3343 – 3993رقم احلدوث   –صحيح البخار    ( 9)
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[؛ إذ 33] ــروم   َّىنينجهمهىهيهجيحيُّ يف قولــ  تعــا   

ــا بعــُد؛ ألن،      ــا لل ائ ــا بعــد ايفــور   وتحّ   ايفــور واخلــروال  ــي ال ــرب ليًّ

. قال كبو ليان  هطا  ـي  (9)تّلصا لالست بال بـ )إذا( َّجي -ىهُّ ال علني 

ل وهـطا ُوسـم،ى   (2)كالم الِافرل وهو است هام في   عنى اجلحد واالسـتبعاد" 

بالغيني إنِارها تِـطوبيها كو إبطاليهـال و عنـاه يف ايفاضـَ   وِـيل ويف      رند ال

 .(3)ايفضارع لي وِون

 الصورة الثانية  ز ي الشرء واجلوا   اٍض 

[؛ 99]اجلمعـة    َّىئيئربزبمبنبىبيبرتُّ   ميث،لها قول  

ألن )إذا( هنا للماضَ ب رونة احلال. قال الدسوقَ  "هطا إخبار ب ص،ة الع  

نة والنيب، خيطب وـوم اجلمعـةل فت ر،قـوا لتـى   وبـق  ـنهم       اليت قد ت ايفدو

إال اثنا رشر رجًلال وقد  ضت هطه الواقعة قبا نزول هـطه اآلوـةل فتِـون    

 .(3))إذا( فيها للماضَ"

 لك اك يق ىق يف ىف ىثيثُّ  كما ميثلها قول  تعا  

[ ألن، )لو( 99]وونس   َّىليلامممرنزنمن يكمل ىك مك

َ،ل فيِون الشرء ا تنا ريهال ك    و ِن ال إ  الناس هنا تدل رلى ايفض

                                      
 .33شرح التسهيا للمراد    ( 9)

 .3/243البحر احملي     (2)

 .249البالغة فنونها وكفنانها  – 234ونظر  دالالر الرتاكيب   ( 3)

 .33الشوارد النحووة  – 3/339ل وونظر  النحو الوايف 9/233لاشية الدسوقَ   ( 3)
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كجلهم ألن    وع ،ا وم الشر، استع اوم باخل ل ولِي ك هلهمل بدليا 

  َّملىليلامممرنزنمنُّ قول   

 يلام ىل ملُّ  قال الزتشر   "فإن قلت  كيف اتصا بـ  قولـ    

 تضم،ي  عنى ن َ التع يال  َّىثيثُّ و ا  عناه؟ قلت  قول    َّمم

 .(9)وال ن ضَ إليهم كجلهم"كِن  قيا  وال نع ،ا وم الشر،ل 

 وهنا ك ران ونبغَ التنبي  رليهما 

 ست با؛ ألن وقوع ال عا ايفاضَـ احل ي َـ يف    َّيثُّ  ا وتصور كن ز يل -

 .(2)جوا  )لو( اال تنارية و تضَ كن ايفضارع يف شرطها مبعنى ايفضَ لتما

؛ "إذ لــو كــان كــطلك    َّيثُّ  رلــى َّملُّ ال وتصــور رطــف   -

ت تضــي  )لــو(ل ولــيس كــطلك؛ ألن، التع يــا   لــدخا يف اال تنــاع الــط  

ل وإذا هو  عطو  رلـى فعـا حمـطو ل    (3)و عل وتركهم يف طغيانهم وقع"

 .(3)والت دور؛ ولِي ذهلهم فنطر

َ، كو االست بال   الصورة الثالثة  الشرء واجلوا  حيتمالن  عها ايفض

همـا يف  و صلى ال رلي  وسـلم للنيب  رضى ال رن ميث،لها قول كبَ بِر 

  (3)؛ ألن، )لو( حتتما(3)الغار  "لو كن، كلدهم ن ظ ر حتت قد ي  ألبصرنا..."

                                      
 .2/333ال تولار اإلوية  – 3/94ل وونظر  الدر ايفصون 2/223الِشا    ( 9)
 .3/313النحو الوايف   ( 2)
 .2/333التبيان يف إررا  ال رآن   ( 3)
 .241ل وونظر  ت س  اجلاللني 2/333التبيان يف إررا  ال رآن   ( 3)
 .3333رقم احلدوث  –صحيح البخار    ( 3)
احلــوار النبــو  يف صــحيح    -2/933لاشــية الدســوقَ   – 3/92فــتح البــار    ( 3)

 .222البخار  
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كَن تدل، رلى  االست بال كـإَنل فيِـون الشـرء غـ  ا تنـارَ؛ ألن،       -

كان يف لالة وقـوفهم رلـى الغـار. وايفعنـى  إن      رضى ال رن قول كبَ بِر 

 ونظر كلدهم حتت قد ي  وبصرنا.

َ،ل  - فيِـون الشـرء ا تناريًّـال إَن كـان قـول كبـَ        كَن تدل، رلى ايفضـ

رلــى صــيانتهما  ــنهمل  ––بعــد  ضــي،هم شــِرها ل  رضــى ال رنــ بِــر 

 وايفعنى    وبصرنا كلد ألن    ونظر حتت قد ي .

 الصورة الرابعة  ز ي الشرء  اٍض وز ي اجلوا   ست با 

ة  "إنهـا لـو   يف شِن ابنـة كم، سـلم   صلى ال رلي  وسلمميث،لها قول النيب 

 .(9)  تِي ربيبيت يف ل ر  يفا لّلت لَل إنها ابنة كخَ  ي الرضارة"

 كَ تتضح هطه الصورة البد،  ي ذسكر ثالثة ك ور 

)ل َو( هنا مبعنى )إَن(ل فت يد الشرء غ  اال تنارَ. وهـطا واضـح    -9

 يف الصورة الساب ة.

 .(2))ل َم( تن َ ايفضارع وت لب ز ن  إ  ايفاضَ -2

 َصا هطا الرتكيب  لتان )كِن،( ك -3

 إَن كانت ربيبيت  ا لّلت لَ. -

 ابنة كخَ  ي الرضارة ال حتا، لَ. -

                                      
 .3949رقم احلدوث   –صحيح البخار    ( 9)

 .3/3لاشية الصبان  – 2/313شرح التصروح  – 23ونظر  شرح شطور الطهب   ( 2)
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ــي       ــىل وز  ــا و عنه ــة ل ًظ ــاض ل ي  ــة األو    ــي الشــرء يف اجلمل وز 

َ، والـد )حتـروم الـزواال(      ًِم شـرر اجلوا   ست با. ويف اجلملتني سببان حُل

والد قد وِون لـ  سـبب   وب ى بب ار كلد السببني. قال ابي ال يم  "الشَر ال

والد فينت َ رند انت ائ ل وقد وِون ل  سببان فال ولـزم  ـي رـدم كلـدهما     

ردُ  ؛ ألن، السبب الثـانَ خيُلـف األول... وبهـطا اجلـوا  بعينـ  جيـا  رـي        

)ك   يف احلـــدوث ايفـــطكور(؛ ف يـــ  ســـببان  صـــلى ال رليـــ  وســـلمقولـــ  

ــار كلــدهما      ــدِّر انت  ــو ُق ــف التحــروم للســبب  و تضــيان التحــرومل فل  ونت

 .(9)الثانَل وهطا جوا  لسي جدها"

وايفعنى و ًفق  ا سبق  إَن ُفرض ن َ كونها ربيبة ف د ثبت كنهـا ابنـة كٍ    

  ي الرضارة وب َ حتروم زواجهما.

 الصورة اخلا سة  ز ي الشرء واجلوا   طلق.

ــا     ــ  تعــ ــها قولــ  زي ري ٰى ين ىن نن من ممرنزنُّ  مبثلــ

 [944]اإلسرار   َّمي

ال رآنَ   وِر جبملة اءية تا ،ة بعد )لـو( إال يف هـطا ايفوضـعل    النص، 

 ويف هطا داللتان 

ــداهما ــم ايفختصــون بالشــح،    إل ــاس ه ــة االختصــا ل وكن، الن    "دالل

 .(2)ايفتبالغ"

                                      
 .2/923ل وونظر  لاشية الدسوقَ  9/39بدائع ال وائد   ( 9)

 .2/333الِشا    ( 2)
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   داللة ثبور احلدث واستمراره دون الن،ظر إ  ز ان .األخرا

وـال   -الإّلا   ي رلم  –واحلر  والبخا  ي ص ار الن س البشروة 

ز ان اإلنسان  هما   ل ك؛ ألن،  "يف طَبع  و نتهى نظـره كن، األشـيار تتنـاهى    

 .(9)أل سك خشية ال  ر" –تعا   –وت نىل فهو لو  ل ك خزائي رمحة ال 

ََ الشرء واجلزار فيما وِتَ   ووستطيع ال ار  الِروم كن وتبَيي ز ي فعل

 [.22]األنبيار   َّحسخسمسحصخصمصجضُّ قول  تعا    -

 [.39]ال رقان   َّخئمئهئجبحبخبمبُّ  قول  سبحان  و -

 [.3]ايفلك   َّحبخبمبهبجتحتختمتهتُّ  وقول  رز وجا  -

يفسيلمة الِط،ا   "... لو سـِلتين   صلى ال رلي  وسلموقول النيب  -

 .(2)هطا ال ضيب  ا كرطيتِ "

 وقول الشارر  
ِ ى  سي خًل سها انصرف َت لـ    إذا  ا ب 

 
-  

ــوَّل    ــ وها   ُوحـ ــيت شسـ ــقٍّ وحتـ  (3)بشـ

 

 ثانًيا: إخباٌر فيه معنى الوعد أو الوعيد 

ىيُّ  ميث،ل  قول  تعا   مي خي حي جي يه [. قال 93]اجلي   َّىه

ال ـرطيب  "هــطا  ــي قـول ال تعــا ل ك   لــو آ ـي هــؤالر الِ ــار لوس،ــعنا    

                                      
 .1/243احملرر الوجيز   ( 9)

 .3333رقم احلدوث   –صحيح البخار    ( 2)

 .29السبع  البيت ال ر  ال يسل ونظر  شرح ايفعل ار  ( 3)
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رليهم يف الدنيال وبسطنا وم يف الرزقل وهطا حممول رلـى الـولَل ك     

َ، كن لو است ا وا"  .(9)ُكولَ إل

ــا  ــإن قيـ ــد     فـ ــوم كن، الورـ ــت   علـ ــا؟ قلـ ــز ين هنـ ــق الـ ــف التوافـ كيـ

 –كوضــا  –فهــو  َّيهُّ ال وتحّ ــق إال  ســت بالل ك ،ــا الشــرءَّخيُّ 

  ست با؛ لسببني 

 كلدهما  كن، اآلوة يف سياق احلث، رلى التزام طرو ة اإلسالم.

ــى األرجــح     ــى )ِإَن( رل ــة مبعن ــو( يف اآلو  –ل فالشــرء (2)اآلخــر  كنَّ )ل

 غ  ا تنارَ. -إذها

ــح      ــ  وتضـ ــار إليـ ــز ين، ايفشـ ــق الـ ــا  –والتوافـ ــا    –كوضهـ ــ  تعـ   يف قولـ

[؛ ألن، )كّلمـا(  33]النسار   َّلكمكىكيكملىليلامُّ 

 .(3)قد ُوراد بها ايفاضَل وقد وراد بها ايفست با

والسياق هنا و تضـَ كن وِـون شـرطها وجوابهـا  سـت بلني؛ ألن، ذلـك       

هـو كـائي ال حمالـة وـوم     إوضاح يفا سيؤول إليـ  لـال   ـَي ك   ـر  ب وـار الل و     

 ال يا ة.

َ، فيما ولَ   ووستطيع ال ار  الِروم كن ُودرك التوافق الز ين، ايفست بل

                                      
 .3/329وونظر  ال تولار اإلوية  – 91/93اجلا ع أللِام ال رآن   ( 9)

 .3/313الدر ايفصون  – 2/9233ونظر  التبيان يف إررا  ال رآن   ( 2)

 .933الشرء يف ال رآن الِروم   ( 3)
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 ىم مم حمخم يلجم خلملىلُّ قول  تعا    -

 حي جي يه ىه جهمه خنمنىنين جنحن يم

 [.33-33]ايفائدة   َّخيميىيييٰذٰرٰى

 مق حق خفمف جفحف جغمغ جعمع مظُّ  وقول  سبحان   -

 [.33] روم   َّجكحكخكلكمك

 ٌر جواَب الشرط احملذوف.ثالًثا: إخباٌر مفصٌِّل أو مفسِّ

 يثىفيف نثىث زثمث يترث ىتُّ ميث،ل  قول  تعا   

 مم ىليلام ىكيكمل اكلكمك ىقيق

 [.932]آل رمران   َّزي ري ٰى ىنين رنزنمننن

 يف هطا النص، كربعة ك ور 

َ، ب رونة احلال؛ ألن، اآلوة حتَِ لاًلا  ضـت؛  األو،ل   )إذا( هنا للمض

 فز ي شرطها وجوابها  اٍض.

 رلى كقوالل  نها   اخُتلف يف جوا  )إذا( الثانَ

ــ  - ــى إذا    َّرثُّ  كن،ـ ــى  لتـ ــِخ ل وايفعنـ ــدوم وتـ ــالم ت ـ ويف الِـ

ل ورــد،ه الســمني (9)تنــازرتم يف األ ــر فشــلتمل والــواو ســاقطة. قالــ  ال ــرار 

كن، ال ارــدة تــرد،ه والواقــع مينعــ ؛ إذ ايفخــاطبون يف   وكرال (2)ضــعيً ا جــدًّا

                                      
 .9/233 عانَ ال رآن   ( 9)

 .2/232الدر ايفصون   ( 2)
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ازروا يف ا تثال ك ر النيب اآلوة قد فشلوا كو،ًلا يف االنتصار رلى كن سهمل فتن

 إواهم بايف ام رلى اجلبال فِان  ا كان. صلى ال رلي  وسلم

 ل وفي  ُبعٌد؛ لطول ال صا. َّمنُّ   كن،  -

كن،  حمطو . قال كبو لي،ان  "والصـحيح كنـ  حمـطو  لداللـة ايفعنـى       -

ــة   ــي رطي ــد،ره اب ــ ل ف  ــرهل  (2)  انهــز تمل والزتشــر  (9)رلي ــنعِم نَص    

ُتحنتم. والت ادور  ت اربـة...ووظهر كن، اجلـوا  احملـطو  غـ        ا (3)وغ هما

ــد،روهل وهــو ان ســمتم إ  قســمني..."   ــا ق ــ   (3)   . وال ســمان   صَّــالن ب ول

 [.932]آل رمران   َّمكىكيكملىليلامممُّ تعا   

ََ الشــرء الثالــث   التوافــق الــز ين، يف هــطا الــنص، ال و تصــر رلــى فسعلــ

ــف     ــا ُرطس ــداهما إ    ــا وتع ــا  واجلــزارل ب ــا  نهم ــى ك ــد ُرطــف  (3)رل ل ف 

رلـى اجلـوا     َّمنُّ )تنازرتم ورصيتم( رلى فعا الشرءل وُرطـف  

 .(3)احملطو 

إشـــارة إ  كن، كخطـــاره   َّٰىريزيُّ   يف قولـــ  تعـــا   الرابـــع

ارُتِبــتل و ــا كــان ونبغــَ كن و علــها ايفخــاطبون؛ لــطا فــإن، "كل ــاظ اآلوــة    

                                      
 .3/339احملرر الوجيز   ( 9)

 .9/339الِشا     (2)

 .9/313ل وونظر  فتح ال دور 3/233اجلا ع أللِام ال رآن   ( 3)

 .9/323ال تولار اإلوية  – 2/232ل وونظر  الدر ايفصون 3/31البحر احملي    ( 3)

  ي البحث. 94ونظر      ( 3)

 .31ت س  اجلاللني  – 9/349ونظر  التبيان يف إررا  ال رآن   ( 3)
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 يف اجلملة الشرطي،ة التوافُق الز ين

 براهيم ايفنسَ سليمد. السيد إ

 بـاد  الن،صـرل فِـان    ت تضَ التوبي  ومل ووج  التـوبي  وـم كنَّهـم ركوا    

. و علـوم "كن،  (9)الواجب كن وعلموا كن، ّام الن،صر يف الثبار ال يف االنهـزام" 

ل وهـطا  (2)التوبي  ُوراد ب  الز ي ايفاضَ يف األرم،ل ووِون بصـيغة ايفاضـَ"  

َ،ل كما سبق ال ول.  و و،  كَون )إذا( يف هطا النص، للمض

 الز ين، فيما ولَ  ووستطيع ال ار  الِروم كن وتبي،ي التوافق

 [.32]ل مان   َّزنمنننىنينٰىُّ قول  تعا    -

ــبحان    - ــ  ســـ  ىق يف يثىف ىث نث زثمث رث يت نتىتُّ  وقولـــ

 [.23]اجلاثية   َّيقاكلكمك

 رابًعا: جواب الشرط مجلة إنشائية:

"قد وِون الشرء  ي با  اخلربل كاجلما الساب ةل وقد وِون  ي با  

  (3)نشار قسمان. واإل(3)اإلنشارل ك ولك  إَن جارك اجملتهد فِكِرَ  "

إنشار طليب،ل  ثا  األ ر والنهَ واالست هام... إال و يعهـا وسـتدرَ    (ك

 .(3)ل واإلنشار  ُوراد ب  اإلخبار(3)شيئها غ  لاصا رند تلّ ظك ب ل إال االست هام

                                      
 .3/233لِام ال رآن اجلا ع أل  ( 9)
 .233الز ي النحو  يف اللغة العربية   ( 2)
 .339البالغة فنونها وكفنانها   ( 3)
 .939ونظر  ايفصدر السابق   ( 3)
ــ  وقــوع احلــدثل ولِنــك تطلــب التصــدوق كو التِــطوبل      ( 3) االســت هام ال وطلــب ب

 ثـال ذلـك قـول     [.233وجوا  االست هام غالبا نعم كو ال . ]ونظر  الز ي النحـو   
ل روش  كركوتِم لو كخربتِم كن، خـيال بـالواد  تروـد كن ُتغـ       صلى ال رلي  وسلم

َ،؟ ]صحيح  سلم   [.3334رقم احلدوث  –رليِم ككنتم  صدق
 –  "إذا   تستح فاصـنع  ـا شـئت". صـحيح البخـار       صلى ال رلي  وسلمك ول   ( 3)

صـورت  صـورة األ ـرل و عنـاه  عنـى      . قال ابي ال يم  "إن، هـطا  3924رقم احلدوث 
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إنشــار غــ  طلــيب،ل  ثــا  التع ،ــب وايفــدح والــطم وال ســم... إا.    ( 

ــد الط    ــرها لاصــًلا رن ــا ال وســتدرَ ك  ــبل ك ووو يعه ــ   ل صــلى ال رلي

 .(9)  "نسعم الرُجا ربد ال لو كان وصًلَ  ي الليا"وسلم

 وقول الشارر 

ــومُ     ا ك طي ب  الع َيش  لَو كنَّ ال  ت ى ل   ٌر ــو    ُلـ ــُ  وَهـ ــوادسُث رَنـ ــو احل ـ  (2)ت َنُبـ

 

فسِرّكز هنا (3)ويّفا كان اإلنشار غ  الطليب، ال داللة في  رلى ز ي  طل ا

اجلما الشرطية اليت جوابها كَ ر كو نَهَ؛ لِثرة ورودها. ووتمث،ا هـطا  رلى 

ــا    ــ  تعـــ  يف يثىف ىث نث زثمث ىتيترثُّ يف قولـــ

 [.232]الب رة   َّىقيقاكلك

 وردر )إذا( يف هطا النص، رلى وجهني 

                                      
اخلرب احملنل ك   ي كان ال وستحيَ فإن  وصنع  ا وشتهَل ولِن  ُصر  ري جهـة  

اخلربوة إ  صورة األ ر ل ائدة بدوعةل وهَ كن، العبد ل   ي ليائ  آ ر وـِ ره باحلسـي   

 حمالـة  وزاجر وزجره ري ال بيح... فإذا ُف سد هطا اآل ر الناهَ ب  د احليار فهو  طيع ال

َ، والشهوة طارة ال ان ِاك  ل   نهال فُنز،ل  نزلة ايفِ ورل وكِن  و ول  إذا  لدارَ الغ

َ، والس  ل وكنت  طيعـ  ال حمالـةل وصـانع       تِّر أل ر احليار فِنت  ؤّر أل ر الغ

 [.9/999 ا شئت ال حمالة" ]بدائع ال وائد 

 .9922رقم احلدوث  –صحيح البخار    ( 9)

ل و نســو  إ  ابــي   بــا يف لاشــية    9/33يــت بــال نســبة يف شــرح ايف صــا     الب  ( 2)

 .2/3وونظر  لسان العر   – 2/933الدسوقَ 

 .3/331النحو الوايف   ( 3)
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 يف اجلملة الشرطي،ة التوافُق الز ين

 براهيم ايفنسَ سليمد. السيد إ

 َّيتُّ    كنها ظر  للمست با  ضـم،ي  عنـى الشـرءل شـرطها    األول

و ــع فيمــا  ل وايفعنــى  "إذا وقــع فــيِم طــالق فــال  َّنثىثُّ  وجوابهــا

بينِم ر َضال سوار كان ذلك  ي قسبا األوليار كو  ـي قسبـا األزواالل وفيـ     

َ، لنزول اآلوة بشـِن  (9)تهووا أل ر العَضا وحتطور  ن " .وال ُو ال إن،ها للمض

 ناسـبة سـاب ة؛ ألن،هـا وإَن كانـت كـطلك فهـَ تشـروع تسـ  رليـ  األ ـة يف           

 لياتها إ  كن ت وم السارة.

كو  َّىفُّ  وناصـب  إ ،ـا   َّىقيقُّ   كن،ها ظر  حمـن يف قولـ   اآلخر

 .(2) َّىثُّ 

وهِـطا ُو ـال يف نظـائر هــطه اآلوـة الـيت هـَ تشــروع لأل ،ـةل سـوار كــان         

 ايفِ ور ب  واجبها كم  ندوبها. و ي ذلك 

ملُّ قولــــــــ  تعــــــــا    - خم جم يل ىل خل  ىم مم حم

 [.232]الب رة   َّيم

 [2]ايفائدة   َّمخجسحسُّ  وقول  سبحان   -

حمُّ   وقول   - جم جنيل يم ىم مم  [.92]اجملادلة   َّخم

 خن جنحن يم ىم خممم حم يلجمُّ وقولــــــــ  تعــــــــا    -

 [.1]اجلمعة   َّمنىن

                                      
 .9/933ال تولار اإلوية   ( 9)

 .9/333الدر ايفصون  – 9/933ونظر  التبيان يف إررا  ال رآن   ( 2)
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ــبحان    - ــ  ســـــ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّ  وقولـــــ

 [.94]اجلمعة   ٍََُِّّّّّّٰرئ

  "إذا ز ن ـت األ   ـُة فتبـي،ي زناهـا     صـلى ال رليـ  وسـلم   وقول الـنيب   -

 .(9)فلي لَدها وال ُوثر، ..."

"وا ُبين،ل إذا دخلـت    ألنس بي  الك   صلى ال رلي  وسلموقول   -

 .(2)رلى كهلك ف س ًلَم وِي بركة رليك ورلى كها بيتك"

*      *      * 
 

 

 

                                      
 .3331رقم احلدوث  –صحيح البخار    ( 9)

 .2313رقم احلدوث  – 3/33سني الرت ط    ( 2)
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 يف اجلملة الشرطي،ة التوافُق الز ين

 براهيم ايفنسَ سليمد. السيد إ

 املبحث الثالث

 التوافق الّزميّن يف مجلة شرطية اسُتْغِني فيها عن األداة

 يف هطا ايفبحث ن طتان 

 :(1)النقطة األوىل: َجْزُم املضارع يف جواب الّطلب

تت ل ـٌف   (2)الطلب شروٌء  ت،  ـٌق رليهـال ورسل ـا   جلزم ايفضارع يف جوا  

 فيهال وُصو ر وِتَ رليها.

والط  وعنينا يف هطا ايفبحث هو الصُّور اليت وِتَ رليها ايفضارع جمزو ها 

 يف جوا  الّطلبل وهَ ثالثة 

ــورة األو  ــة     الصـ ــة الطلبيـ ــام اجلملـ ــد كقسـ ــارع بِلـ ــبق ايفضـ   كَن ُوسـ

العَرض  –الت،رج،َ  –التمن،َ  –الدرار  –هَ الن –ل وهَ  األ ر (3)الثمانية

االست هامل فتِـون العالقـة بينهمـا  سـبَّبيَّة كتسـبُّب جـزار        –التحضين  –

الشرء رلى فعا الشرءل دون وجود كداة شرء؛ ولطا قيا  "والشرء قد 

لل ملــتنيل  ثــال ذلــك  س ــمَِّي كلبــك   (3)ُوســت َغنى فيــ  رــي األداة العاط ــة

نــت كلبــك قتلــك كو فســي تلك. فايفضــارع اجملــزوم هنــا   و ُتًلــكل ك  إَن ءَّ

                                      
ــوايف  – 333ونظــر  شــرح شــطور الــطهب    ( 9) الشــرء يف ال ــرآن  – 3/333النحــو ال

 .31الِروم 

و ـا   3/341لاشية الصـبان   – 333شرح شطور الطهب  – 9/243الدر ايفصون   ( 2)

 بعدها.

 .233الز ي النحو   – 3/333النحو الوايف   ( 3)

 ورود بـ )العاط ة( الرابطة. لعل   ( 3)
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. كما (9)جوا  ري األ ر. و عناه  عنى جزار الشرء الط  ونو  رن  األ ر"

قيا  "وإذا اجنزم هطا اجلوا  كما اجنزم جوا   إن تِتينل ألنهـم جعلـوه   

  عّل ا باألول غ   سـت غٍي رنـ  إذا كرادوا بـ  اجلـزارل كمـا كنَّ إَن تـِتين غـ        

 .(2) ستغنية ري آتك"

والتوافق الز ين، بني جزكَ  اجلملة الساب ة ونظائرهـا واضـح؛ فالطلـب    

ال وِون إّلا  ست بالل واجلزار )ايفضارع( ايفرتت،ب رلي  ال وِون إال  ست بًلا 

 كوضها.

كــث ة و تنورــةل  –يف هــطه الصــورة  –والنصــو  اللغووــة ال صــيحة 

 كذكر  نها 

 [.34]الب رة   َّنئىئيئربُّ قول  تعا    -

ــبحان     - ــ  سـ  هت مت حتخت هبجت حبخبمب جب هئُّ وقولـ

 [.3]هود    َّمثحجمججحمحجخ

  "وـا رسـول   صلى ال رلي  وسـلم للنيب  رضى ال رن وقول رمر  -

 .(3)ال اَبت َع هطه طم،ا بها للعيد والوفود"

                                      
 .913 -913التطور النحو    ( 9)

 .13ل 13/ 3الِتا    ( 2)

ل وكصا ايفضارع )تت م،ا( ُلطفت 3433ل 133رقم احلدوث  –صحيح البخار    ( 3)

 .933إلدا التاروي ت ي ا. ونظر  احلوار النبو  يف صحيح البخار  
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 يف اجلملة الشرطي،ة التوافُق الز ين

 براهيم ايفنسَ سليمد. السيد إ

وقووم  ال تدُن  ي األ سد ت َسل َم  ن . قال كبو الب ـار  "والت ـدور     -

 .(9)التبارد  ن  سبب السال ة"إن ال تدُن تسلَمل ف

   كن ُو زم ايفضارع جوابها خلرب في   عنى األ ر.الصورة الثانية

ــها قولـــــــ  تعـــــــا      جب هئ خئمئ جئحئ يي نيىي زيميُّ  ميث،لـــــ

حبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمججحمحجخمخجسحسخسمس

 [.92-94]الصف  َّ َّحصخصمصجض

  كلـدهما يف جز ـ  وجهـان      َّمخجسُّ  قال كبو الب ار  "قولـ  تعـا    

  الِالمل ت دوره  إن تؤ نـوا وغ ـر لِـمل    هو جوا  شرء حمطو  دل، رلي

 .(2)  هو جوا  يفا دل، رلي  االست هام"والثانَوتؤ نون مبعنى آ نوا. 

والتوافق الز ين، بني جزكَ  اجلملـة واضـحل فالّطلـب وإَن كـان بصـيغة      

دالٌّ رلــى احلــال واالســت بالل ك  إن، ايفخــاطبني  َّخب - هئُّ ايفضــارع 

اإلميان بـال واجلهـاد يف سـبيل  لتـى ونـالوا      سيداو ون رلى  ا هم رلي   ي 

وَرد ال مبغ رة الطنو  ودخـول اجلنَّـار. ولعـا هـطا هـو ايف هـوم  ـي قـول         

ــطان      ــ  رلــى ل ــظ اخلــرب؟ قلــت  ل و ــإَن قلــت    جــَر ب الزتشــر ،  "ف

 .(3)بوجو  اال تثالل وكِن،  ا ُتثال فهو خيرب ري إميان وجهاد  وجودوي"

                                      
 .2/33اللبا  يف رلا البنار واإلررا    ( 9)

الــدر  – 333/ 93ل وونظــر  احملــرر الــوجيز  9229/ 2التبيــان يف إرــرا  ال ــرآن   ( 2)

ــوايف  – 3/232فــتح ال ــدور  – 332ت ســ  اجلاللــني  – 3/393ايفصــون  النحــو ال

 .3/21ضيار السالك  – 3/313

 .944 -11/ 3الِشا    ( 3)
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 ُو زم ايفضارع جوابها السم فسَعا ك ر.  كن الصورة الثالثة

 ميثا ذلك قول الشارر 

ِ ان ك ُتَحم دس  كَو ت َسرِتحيسَ  .................................   (9) 

ف د ُجـِزم )ُتحمـد ( لوقورـ  جوابهـا السـم ال عـا ) ِان ـك( و عنـاه          

 اثُبيت. وكالهما دالٌّ رلى االست بال.

 االسم املوصول وما شابهه بالفاء: النقطة الثانية: اقرتان خرب

 ثبوتـة يف ُكُتـب    القرتان خرب االسم ايفوصول و ا شـابه  بال ـار شـروءٌ   

ل كما كن، وطا اخلرب صورها وـِتَ رليهـال ُتسـهم يف إوضـاح التوافـق      (2)الن،حو

الز ين، بين  وبني صلة ايفوصول؛ إذ إن،هما ُوشبهان الشرء واجلـزارل فهـو ال   

 خيلو كن وِون 

 ر،د  إخبارل ك ول الشارر  جم -

ُِـمَ  َُِم ق السيها ل ُت  ف و الس  ا فار ًق

 

ــَو       ــى ف س ــ ــا ُوً ض ــ ــيَّ  ــ ِســ ول

ُِوُن  (3)و 

                                      
 ج ش ِ َر و ج اش َت.البيت لعمرو بي اإلطنابةل وشطره األول  وق َولسَ ُكلَّما  ( 9)

 – 333شرح شـطور الـطهب    – 9/33لسان العر   – 3/33ونظر  شرح ايف صا  

 – 3/392لاشــية الصــبان   – 2/333شــرح التصــروح  –2/399همــع اووا ــع  

 .9/333لاشية الدسوقَ 

 –و ا بعدها  234شرح التسهيا للمراد   – 949ل  9/944ونظر  شرح ايف صا   ( 2)

 .333ل  9/333النحو الوايف  – 223ل  9/223لاشية الصبان 

 .9/223لاشية الصبان  – 9/339همع اووا ع  – 9/11ونظر  ك الَ ال الَ   ( 3)

َُِم( ]الدر ايفصون     [.2/39ولحظ  ورد يف هطا البيت )ر َي   ل ال ٍة( بدًلا  ي )ق السيها ل



 

 

333 
 يف اجلملة الشرطي،ة التوافُق الز ين

 براهيم ايفنسَ سليمد. السيد إ

 ىل مل خلُّ  إخبارها في   عنى الورد كو الوريدل ك ول  تعا   -

ين  يلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىن

 [.32]الب رة  َّجهمهىهيهجيحيخيمي

ــ   - ــارهل ك ولــــــ  حم يلجم ىل مل خلُّ   إنشــــــ

 [.93]النسار   َّىم خممم

 ت صيا  ا سبق رلى النحو اآلتَ  وميِي

 ل وهو يف هطا اجلزر  ي ايفبحث ري ايفخلوق ف  .كو،ًلا  اإلخبار

 [.3]اجلمعة   َّحصخصمصجضحضخضمضحطُّ يف قول  تعا   

قال كبو لي،ان  "وال ار دخلت يف خرب إن،؛ إذ جرا جمرا ص ت ل فِِن، 

 .(9) عنى الشرء فـدخلت ال ـار يف اخلـرب"    َّجضُّ ل ويف َّجضُّ  إن، باشرر

وقال ال رطيب  "دخلت ال ار يفا يف  عنى الط   ي الشرء واجلزارل ك  إَن 

 .(2)فرر   ن  فإن،   القيِم"

والتوافق الز ين، بني اخلرب وصلة ايفوصول واضح؛ إذ ال رار  ـي ايفـور   

قــائم و ســتمر، يف ايفســت بال و القــاة ايفــور حمّ  ــٌة يف ايفســت بال وإَن ظــي،   

  ي كسبا  ايفور ُون يهم إ  وقت آخر.خ ًلق كثٌ  كن، ال رار 

                                      
 .3/233البحر احملي    ( 9)

ــان يف  – 3/933وونظــر   عــانَ ال ــرآن  ل  13/ 93اجلــا ع أللِــام ال ــرآن    ( 2) التبي

 .3/393الدر ايفصون  – 2/9222إررا  ال رآن 
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ووستطيع ال ار  الِـروم كن وتبـي،ي التوافـق الـز ين، بـني صـلة ايفوصـول        

 وخربه فيما وِتَ 

ــ  تعــا    -  ٌٍَّّّ ٰرٰى ىيييٰذ خيميُّ قول

 [.34]النور   َُِّّّّٰرئزئمئ

ــ   -  مثنث رثزث ىتيت متنت زت رتُّ   وقولـــــــــــــ

 [.3]اجملادلة   َّىثيثىفيف

 ثانيها  إخبار في   عنى الو َرد كو الوريد 

ــا     ــ  تعــــــــ ــ  قولــــــــ  خسمس جسحس مخ جخُّ ميث،لــــــــ

]الب ــــــــرة   َّحصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمع

233.] 

 ـي   َّجخُّ دخلـت يفـا يف    َّخصُّ قال ابي رطية  "وال ار يف قول   

اإلبهامل فهو وشب  بإبها   اإلبهام الط  يف الشرءل فحُسنت ال ار يف جواب  

 .(9)كما حتُسي يف الشرء"

إذ الورد  سـت بال  والتوافق الز ين، بني اخلرب وصلة ايفوصول واضح؛ 

 واإلن اق قائم و ستمٌر يف ايفست با كوضها.

 ني زيمي ري ننىنينٰى رنزنمن امممُّ    "ك ا قول  

[ ف د قال فيها 232]الب رة   َّىيييجئحئخئمئهئجبحبخبمب

كبو ليَّان  "و  وضم،ي ايفبتدك  عنى اسم الشرء فلم تدخا ال ار يف اخلربل 

قبلـهال واجلملـة    وكان ردم التضمني هنا؛ ألن، هطه اجلملة   سِّرة لل ملـة 

                                      
ــوجيز    ( 9) ــرآن    2/333احملــرر ال ــرا  ال  ــان يف إر ــر  التبي ــا ع  – 9/223ل وونظ ا جل

 .9/331الدر ايفصون  – 2/339البحر احملي   – 3/333أللِام ال رآن 



 

 

333 
 يف اجلملة الشرطي،ة التوافُق الز ين

 براهيم ايفنسَ سليمد. السيد إ

اليت قبلها ُكخِرجت ترال الشـَر الثابـت ايف ـرون  نـ ل وهـو نسـبة إن ـاقهم        

 .(9)باحلب،ة ايفوصوفةل وهَ كناوة ري لصول األجر الِث "

 مم ام ملىليل ىكيك لكمك يقاكُّ  كما ميث،ل  قول  تعا  

 [.94]الربوال   َّرنزنمن

ايفوصـول؛ يفـا    يف هطه اآلوة تواف ا ز نيها بني اخلرب وصـلة  ال كراإّلا كن،َ 

 ولَ 

إَن ُلما الِالم رلى كصحا  األخدود الـطوي فعلـوا بـايفؤ نني  ـا      -

  اٍض ل ي ة ل ًظا و عنهى. َّلكُّ فعلوال فالز ي يف 

إَن ُلما الِالم رلـى فـارلَ ذلـك وقـت نـزول اآلوـةل فـالز ي يف         -

لاضٌرل وهطا  ا  ال إليـ  ابـي رطيـة  إذ و ـول  "إن، هـطه اآلوـار        َّلكُّ 

قــروش... وو ــو،  هــطا التِووــا بعــن الت ووــة قولــ  تعــا          األواخــر يف 

ألن، هطا الل ظ يف قروش كلُِم  ن  يف كولئك الطوي قد ُرلم كنهم َّيكملىلُّ 

 اتوا رلى ك رهم. وك ،ا قروش فِان فيهم وقت نـزول اآلوـة   ـَي تـا  بعـد      

 .(2)صلى ال رلي  وسلمذلك وآ ي مبحمد 

لك يف ايفست با إ  كن ت ـوم السـارةل   إَن ُلما الِالم رلى   َي سي علون ذ -

  ست با. َّلكُّ  لوجود صراع دائم بني كها احلق وكها الباطال فالز ي يف

                                      
 .9/333ايفصون وونظر  الدر  – 2/343البحر احملي    ( 9)

 .319/ 93احملرر الوجيز   ( 2)



 

 

 جملة العلوم العربية 331
 هــ9331العدد التاسع واألربعون شوال  

 

لِا،  ا سبق كرا كن، ز ي صلة ايفوصـول  طلـق؛ إذ ايفـراد  نهـا ثبـور      

 زن رن مم ام يلُّ  احلـــدث دون الت ي،ـــد بـــز ي  عـــنيل ك ،ـــا الوريـــد 
 يا ة.فهو  ست با ال حمالةل وهو كائي ووم ال   َّمن

ووستطيع ال ـار  الِـروم كن وتبـي،ي التوافـق الـز ين بـني صـلة ايفوصـول         

 وخربه فيما وِتَ 

 مضحط حضخض مصجض خص مسحصُّ  قولـــــــــــــــ  تعـــــــــــــــا   -

]آل رمــــران  َّمظجعمعجغمغجفحفخفمفحقمقجكحكخكلكمك

19.] 
 [.3]التني   َّزتمتنتىتيترثزثمثنثُّ  وقول  سبحان   -

 ثالثها  خرب ايفوصول  لة إنشائية طلبية 

 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ ميث،لــ  قولــ  تعــا   
 [93]النسار    َّىم

قال كبو لي،ان  "وجاز دخول ال ار يف اخلرب؛ ألن، ايفبتدك  وصـول ب عـا   

 ستح قٍّ ب  اخلربل وهو  ستوٍ  شـروء  ـا تـدخا ال ـار يف خـربهل فـُِجر        

 .(9)ايفوصول لطلك جمرا اسم الشرء"

ــر      ــني اخلــرب وصــلة ايفوصــول واضــٌح؛ إذ ز ــي األ  ــز ين ب والتوافــق ال

 بال وإتيان ال الشة قائم و سـتمٌر يف ايفسـت با كـطلك؛     ست َّحمُّ 

واآلوة تشروع تس  رلي  األ ة يف لياتها إ  كن ت وم السارة. وإَن ُنس   هطا 

 حن جنُّ  يف تركيـب  سـاٍو وـطا الرتكيـبل وهـو قولـ  تعـا           (2)احلِم

                                      
الـدر ايفصـون    – 9/333ل وونظر  التبيان يف إرـرا  ال ـرآن    3/913البحر احملي    ( 9)

 .9/333ال تولار اإلوية  – 2/321
 اختلف يف كَون هطه اآلوة  نسوخة كم ليست  نسوخة.   ( 2)
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 يف اجلملة الشرطي،ة التوافُق الز ين

 براهيم ايفنسَ سليمد. السيد إ

يي خن ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ــور   َّمن ــز ين،  2]الن ــالتوافق ال [ ف

 لاصٌا كوضها.

ر  الِـروم كن وتبـي،ي التوافـق الـز ين بـني صـلة ايفوصـول        ووستطيع ال ـا 

 وخربه فيما ولَ 

ــا     - ــ  تع يه مه جه ين ىنُّ قول  َّجي ىه

 [.33]ايفائدة  

  "الر،ُجـا و اتـا للمغـن مل    صلى ال رلي  وسلموقول رجا للنيب  -

 .(9)والرُجا و اتا للطِّكرل والرُجا و اتا لُيرا  ِاُن ل فم َي يف سبيا ال؟

    *      *  * 
 

 

 

                                      
ال تولـار اإلويـة    – 3/33 اجلا ع أللِام ال رآن – 3/323ونظر  احملرر الوجيز  

 . 9/333فتح ال دور  – 9/333
 .3923ل 2394رقم احلدوث   –صحيح البخار    ( 9)
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 اخلامتة

احلمُد؛  فبنعمته تتمُّ الصاحلات، وأرجـو أن كوـون هـ ا     –وحده  –هلل 

البحث منها. والصالة والسالم على نبّينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، 

 وبعُد:

 أهّم نتائج ه ا البحث: –يف رأكي  –فه ه 

ــا فوركىــا كبعــث علــى ا جــالل     -3 ُرغــم أّن النحــوكني ترلــوا لنــا تراا

 بار، جند بعض أحوامه تعميًما حيتاج إىل مراجعة وتصوكب.وا ل

إعادة النظر يف تراانا اللغوي وتعاهـده برـرا ة فاحصـة متةنيـة أمـر        -2

ضروري، فلعل الباحـث كـرق وصـوًرا أو  تـة تناولتـه األجيـال، فيتووـ         

عنده وجيتهد يف تصحيحه مدِرًلا أّن التصحيح مستثرل يف النفوس، ممجوج 

ونا أّن األذهان الواعية حني توليه اهتماًمـا تتربلـه وتسـعد بـه     يف األمساع. مو

ــةاور: الصــوام الهجــور  ــ  مــ  ا تــة      ــه؛ لتالــد الرــول ال وتستنصــر ل

 الشهور.

الزم  يف فعلْي الشرط واجلزا  ألداة جازمـة لـيم مسـتربال دائًمـا      -1

 ، وإّنما ود كوون:لما وال النحاة

 يل ىل مل خلُّ  وولـه تعـاىل:   زم  الشرط واجلزا  متلَرـا، لمـا يف   -

جه جم ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم   َّحم

 .[321]األنعام: 

 ىل مل خلُّ  زم  الشرط واجلزا  مستربًلا، لما يف ووله تعـاىل:  -

جن يم ىم مم خم حم جم  .[ 272]البررة:  َّيل



 

 

182 
 يف اجلملة الشرطّية التوافُق الزمين

 راهيم النسي سليمد. السيد إب

زم  الشرط ماضـيا، وزمـ  اجلـوام مسـتربال، لمـا يف وـول الـن          -

ِ  بـ نب    هلل عنهـا رضـي ا لعائشـة   صلى اهلل عليه وسلم ِ  ألْمـ : ".. وإن لنـ

 فاستغفري اهلل وتوبي إليه". 

ــ   –جازمــة أو غــ  جازمــة   –كرتصــر دْور أداة الشــرط  -3 علــى رب

اجلملــتني، وتــالزم احلــداني فيهمــا، مــا   توــ  دالــة علــى الــزم  يف أصــل 

 وضعها، وإمنا تّتضح الداللة على الزم  م :

ــه    - ــا يف وولـ ــياك، لمـ ــاىل:الّسـ  ىبيبرت نب مبُّ  تعـ

زتمتنتىتيترثزثمثنثىثيثىفيفىقيق

اكلكمكىكيكملىليلامممرنزنمننن

 [. 312]آل عمران:  َّىنينٰىريزي

صـلى اهلل  للـن    رضى اهلل عنـه ووِ التلّفظ، لما يف وول أبي بور  -

 وهما يف الغار: "لو أّن أحدهم نظر حتِ ودميه ألبصرنا".  عليه وسلم

صـلى اهلل عليـه   وـول الـن    وركنة أ رق لفظيـة أو معنوكـة، لمـا يف     -

ــا أدرلــ  أحــد       وســلم ــان، فحّم ــه نهــران جيرك ــدّجال: "مع ــه عــ  ال يف حدكث

 .منوم.." 

وأرق يف لالم اب  هشام اآلتـي تةليـًدا لـ ل": "الشـرط بــ  إْنق سـابق        

على الشرط بـ  لوق وذل" ألّن الزم  الستربل سابق  علـى الـزم  الاضـي،    

بتدئون، أال ترق أن" ترول:  إن جئتين غـًدا ألرْمُتـ"ق   عوم ما كتوّهم ال
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؛ إذ دّل ق3 فــحذا انرضــى الغــد و  جيــل ولــِ:  لــو جئــتين أمــم ألرْمُتــ"ق

 –السياك على الزم ، لما دلِ عليه الرركنـة الـ لورة يف لـل مثـال  غـًدا      

 أْمِمق.

تدويق النظر يف النماذج اآلتية كركنا أّن داللة الزم  ليسِ مرتبتـة   -1

 ألداة؛ إذ األداُة واحدٌة والزمُ  خمتل  . لما يف:با

 [.311]النسا :  َّحطمظجعمعجغمغجفُّ ووله تعاىل:  -

 َّهتمثحجمججحمحجخمخُّ : وووله  -

 [.332]آل عمران: 

 ين ىن زنمننن ممرن يلام يكملىل مكىكُّ  ووولـه سـبحانه:   -

 [.32-11]الوه :  َّٰىريزيمينيىيييجئحئ

يف حـدكث الثالاـة الـ ك  آواهـم      صلى اهلل عليـه وسـلم  ووول الن   -

ُِ ذل" ابتغا  وجه" ففرجج البيِ إىل ُِ فعل  غار فد لوه: ".. اللهم إْن لن

 عّنا ما حن  فيه م  ه ه الصخرة.".

لا لـان زمـ  التلـب مسـتربًلا، فـحن زمـ  الضـارع اليّتـب عليـه           -6

 جواًبا له ال كوون إّلا مستربًلا أكًضا.

                                      
 .336 -2/331حاشية الدسووي   ق 3 
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 يف اجلملة الشرطّية التوافُق الزمين

 راهيم النسي سليمد. السيد إب

نّيـة  و تاًما، ه ه أطروحٌة وابلٌة لألْ   والرّد، اجتهـدت فيهـا خملًصـا ال   

أن مُيـّ   - - والعمل، راجًيا أن توون يف ميزان حسناتي، سائًلا احلقَّ

 علّي بالربول.

 

*      *      * 
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 من املصادر واملراجع

لألستاذ/ ربد السالم حممد هارون  –األساليب اإلنشائية يف النحو العربَ  -9

 م.9131 – 2ء – ِتبة اخلاجنَ بال اهرة  –

ل ك اله كبو الب ار ربد ال بي احلسني العِرب  )ر إررا  احلدوث النبو  -2

ب ور. لبنان  –دار ال ِر ايفعاصر  –حت يق/ ربد اإلل   نبهان  –هـ( 393

 م.9131 – 9ء –

د. فاضـا  صـط ى    –كقسام الِالم العربـَ  ـي ليـث الشـِا والوظي ـة       -3

 م.9133 – ِتبة اخلاجنَ بال اهرة  –الساقَ 

 النحووني  البصـروني والِوفينيل تـِليف  اإلنصا  يف  سائا اخلال  بني -3

الشي  اإل ام/ كمال الدوي كبَ الربكار ربـد الـرمحي بـي حممـد بـي كبـَ       

هـ(ل ايفِتبة العصروةل صيدال 333 -هـ 393سعيد األنبار  النحو  )

 م.9133ب ورل 

ألندلســـَ ا بِبيحيَّــان الشـه   ووســف بــي حممـد –البحـر احملــي  يف الت ســ    -3

 ال ِر دار–هـ(ل  راجعة/ صدقَ حممد  يا 333 -333الغرناطَ )

 .م9112/ هـ9392 ب ورللبنان–والتوزوع والنشـر للطبارة

حت يـق ك. سـيد رمـرانل     –هـ( 339بدائع ال وائدل البي ق يِّم اجل َوزو،ة )ر  -3

 م.2443ء  –ال اهرة  –دار احلدوث  –د. را ر صالح 

ل الشـــي / ربـــد ال تـــاح البـــدور الزاهـــرة يف ال ـــرارار العشــــر ايفتـــواترة  -3

 م.2493ل  3ال اضَل دار السالم للطبارة والنشرل ء

رمـان   –دار ال رقـان   –د/ فضا لسي رباس  –البالغة فنونها وكفنانها  -3

 م.2444 – 3ء –

تِليف كبَ الب ار ربد ال بي احلسني الُعِـرب    –التبيان يف إررا  ال رآن  -1

بـدار إليـار الِتـب    طبـع   –حت يق/ رلـَ حممـد الب ـاو      –هـ( 393)ر

 د.ء.ر.–العربية ريسى البابَ احلليب وشركاه 



 

 

333 
 يف اجلملة الشرطي،ة التوافُق الز ين

 براهيم ايفنسَ سليمد. السيد إ

تعليـق/   –للمستشرق األيفانَ برجشرتاسر –التطو،ر النحو  للغة العربية  -94

 م.2443 – 3ء – ِتبة اخلاجنَ بال اهرة  –د. ر ضان ربد التوا  

هـــ( 333 – 319ت ســ  اجلاللــني ايفيس،ــر ل  ــا ني جــالل الــدوي احمللــَ )   -99

هــ( لّ  ـ  ورلـق رليـ  الـدكتور/      193 – 331دوي السيوطَ )وجالل ال

 م.2443 – 9ء  – ِتبة لبنان  –فخر الدوي قباوة

التيســـ  يف ال ـــرارار الســـبعل ألبـــَ رمـــرو رثمـــان بـــي ســـعيد الـــدانَ   -92

 هـ.9393هـ(ل دار الِتب العلميةل ب ورل لبنانل ء 333)ر

ريسـى بـي   ألبـَ ريسـى حممـد بـي      –اجلا ع الصحيح وهو سني الرت ـط    -93

ــَور ة ) دار الِتــب  –حت يــق / كمحــد حممــد شــاكر   –هـــ( 231 – 241س 

 م.9133 – 9ء –لبنان  –ب ور  –العلمية 

اجلا ع أللِام ال رآنل كبو ربد ال حممد بـي كمحـد األنصـار  ال ـرطيب      -93

  ِتبة الرواض احلدوثة د.ء.ر. هـل 339ر 

ــد النحــاة العــر     -93 ــراهيم الش –اجلملــة الشــرطية رن  طــابع  –مســان د. إب

 م.9139 – 9ء –الدجو  بال اهرة 

ــة الدســوقَ ر     -93 لاشــية الدســوقَل للشــي  العال ــة  صــط ى حممــد ررف

هـل رلى  غين اللبيب ري كتـب األراروـبل ضـبط  ربـد السـالم      9234

 م.2444ل ل 9حممد ك نيل دار الِتب العلميةل ب ورل لبنانل ء 

رلى كل ية ابي  الـك  هـ( رلى شرح األمشونَ 9243لاشية الص،ب،ان )ر  -93

 د.ء.ر.–دار إليار الِتب العربية ريسى البابَ احلليب  –

إرداد / السيد  –دراسة حنووة داللية  –احلوار النبو  يف صحيح البخار   -93

 م.2443 –آدا  ايفنصورة  –رسالة دكتوراه  –إبراهيم ايفنسَ سليم 

ي كبـَ العبـاس   الدُّرُّ ايفصون يف رلوم الِتا  ايفِنونل ل  ام شها  الدو -91

هــل  333بي ووسـف بـي حممـد بـي إبـراهيم ايفعـرو  بالسـمني احللـيب ر         

حت يق وتعليق الشي  رلَ حممد  عـو،ض وآخـرويل دار الِتـب العلميـةل     

 م.9113ل 9ب ورل لبنانل ء
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 ِتبـة   –د/ حممـد حممـد كبـو  وسـى      –دالالر الرتاكيبل دراسة بالغية  -24

 م.9133 – 2ء –وهبة بال اهرة 

 –دار رـا  الث افـة    –د. كمـال رشـيد    –نحو  يف اللغـة العربيـة   الز ي ال -29

 م.2443

 –حت يق/ حممد ربـد الـنيب ربيـد     –هـ( 331شرح التسهيا للمراد  )ر  -22

 هـ.9323 – 9ء  – ِتبة اإلميان بايفنصورة 

شرح التصـروح رلـى التوضـيحل للشـي  خالـد بـي ربـد ال األزهـر  ر          -23

دل دار الِتـب العلميـةل بـ ورل    هـل حت يق حممد باسا ريون السو143

 لبنان.

 –هــ(  333شرح ايفعل ار السبعل ألبَ ربد ال احلسـي بـي كمحـد الزوزنـَ )ر      -23

 هـ.9333 –ب ور  –صيدا  –ايفِتبة العصروة  –حت يق/ حممد ال اضلَ 

رـا   هـ(ل 333شرح ايف صال  وفق الدوي وعيش بي رلَ بي وعيش )ر -23

 .د.ء.ر–ب ور  –الِتب 

ألبَ حممـد ربـد ال  ـال الـدوي بـي ووسـف بـي         –الطهب شرح شطور  -23

حت يق/ حممد حميَ  –هـ( 339كمحد بي ربد ال ابي هشام األنصار  )ر 

 الدوي ربد احلميد. د.ء.ر.

 –إرــداد/ ربــد العزوــز رلــَ الصــاحل ايفعيــد  –الشــرء يف ال ــرآن الِــروم  -23

 م9133 –كلية دار العلوم بال اهرة   –رسالة  اجست  

تــِليف إءاريــا بــي مّحــاد   –تــاال اللغــة وصــحاح العربيــة   –اح الص،ــح -23

دار العلــم  –حت يـق كمحــد ربـد الغ ـور رّطـار      –هــ(  313اجلـوهر  )ر  

 م.9131هـ / 9311 – 2ء –ب ور  –للمالوني 

ألبَ ربد ال حممد بي إءاريا بي إبراهيم بي ايفغ ة  –صحيح البخار   -21

 –دار إليـار الـرتاث العربـَ     – هـ(233بي بردزبة اجلع َ البخار . )ر 

 م.2449 –لبنان  –ب ور 

ألبـَ احُلسـني  سـلم بـي احل ،ـاال الُ ش ـ   النََّيسـابور          –صحيح  سلم  -34

 م.2449 –الرواض  – ِتبة الرشد  –هـ( 239)ر
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 يف اجلملة الشرطي،ة التوافُق الز ين

 براهيم ايفنسَ سليمد. السيد إ

  ؤسسـة –العزوـز الن ـار    حممدربـد . ك–ضيار السالك إ  كوضح ايفسالك  -39

 .م9111 هـ/9391ل9ء–الرسالة

ــولَ ال ســيد  رلــَ النــور  الص اقســَل    غيــث الن ــع  -32 يف ال ــرارار الســبعل ل

 م.9133ل 3ها ش كتا  سراال ال ار ل  طبعة  صط ى البابَ احلليبل ء

فـتح البـار  شــرح صـحيح البخـار ل ل  ــام كمحـد بـي رلــَ بـي ل ــر         -33

هــ( صــحح / ك/ حممـد شــحات  إبـراهيمل ك/ رــادل    332العسـ النَ )ر  

 م.9111 – 9ء –دار ايفنار  –ربدالباس  حممد 

تـِليف/   –فتح ال دور اجلا ع بني فن،َ الرواوة والدراوة  ـي رلـم الت سـ      -33

 راجعــة/ ووســف  –هـــ( 9234حممــد بــي رلــَ بــي حممــد الشــوكانَ )ر 

 م.9113 – 2ء –لبنان  –ب ور  –دار ايفعرفة  –الغوش

ال تولــار اإلويــة بتوضــيح ت ســ  اجلاللــني للــدقائق اخل يــةل ســليمان بــي رمــر   -33

 هـل  طبعة ريسى البابَ احلليب.9243ا ر م لع يلَ الشافعَ الشه  باجل ا

الِافية يف النحول ل  ام  ال الدوي كبَ رمـرو رثمـان بـي رمـر ايفعـرو  بـابي        -33

 د.ء.ر.–ب ور. لبنان  –دار الِتب العلمية  –هـ( 333احلاجب )ر 

اد  تِليف كبَ رلـَ إءاريـا بـي ال اسـم ال ـالَ البغـد       –كتا  األ الَ -33

 د.ء.ر.–دار ال ِر  –هـ( 334 -233)

هـ(ل حت يق  ربد السالم حممد هارونل  ِتبـة  934الِتا ل سيبوو  )ر -33

 م.9112اخلاجنَل ال اهرةل 

الِشا  ري ل ـائق التنزوـا وريـون األقاووـا يف وجـوه التِووـال ألبـَ         -31

–هـــ( 333ال اســم جــار ال حممــود بــي رمــر الزتشــر  اخلــوارز َ )ر 

 د.ء.ر.ورل ل ب دارال ِر

اللوبــا  يف رسلــا البسنــار واإِلرــرا ل كبــو الب ــار ربــد ال بــي احلســني الُعِــرب           -34

 م.9113ل 9هـ( حت يق/ غاز  تتار طليمارل دار ال ِرل د شقل ء393)ر

 دارب وتللطبارــة–دارصــادر( هـــ399 رلســان العــر ل ابــي  نظــور )    -39

 م.9133والنشرل 
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ّّ –اللغة العربية  عناها و بناها  -32  –رـا  الِتـب بال ـاهرة     –ام لسان د. 

 م.2441 – 3ء

ألبـَ حممـد ربـد احلـق بـي رطيـة        –احملرر الوجيز يف ت س  الِتا  العزوز  -33

 –الدولة  –حت يق/ ربد ال بي إبراهيم األنصار  وآخرَوي  –األندلسـَ 

 م.9133– 9ء

 د.ء.ر.–ب ور  –دار صادر  – سند اإل ام كمحد بي لنبا  -33

هــ(ل حت يـق  حممـد رلـَ الن ـارل الـدار       243ل ـر،ار )ر  عانَ ال رآنل ا -33

 .. د.ء.رروة للتِليف والرت ةـايفص

دار ايفِ ون للرتاث  –حممد حممد لسي ُشر،ا   – ع م الشوارد النحووة  -33

 م.9114 – 9ء –ب ور  –

 غين اللبيب ري كتب األراروبل ألبَ حممـد ربـد ال  ـال الـدوي بـي       -33

حت يق/  –هـ( 339بي هشام األنصار  )ر ووسف بي كمحد بي ربد ال ا

 –بـ ور   –دار إليـار الـرتاث العربـَ     –حممـد حميـَ الـدوي ربـد احلميـد      

 لبنان. د.ء.ر.

 –هـــ( 233 -هـــ 294كبــو العبــاس حممــد بــي وزوــد ايفــرب،د )  –ايف تضــب  -33

اجمللس األرلى للشئون  -هـ 9333 –حت يق/ حممد ربد اخلالق رضيمة 

 د.ء. –اإلسال ية 

دار ابـي كـث     –د. حممد فاضا الس،ا رائَ  –العربَ كلِاٌم و عاٍن  النحو -31

 م.2493 – 9ء –

 .3النحو الوايفل ك. رباس لسيل دار ايفعار ل ء -34

ه مع اووا ع يف شرح ج مع اجلوا ـع ل تـِليف اإل ـام جـالل الـدوي ربـدالرمحي        -39

دار الِتـب   –حت يق/ كمحد مشـس الـدوي    –هـ( 193بي كبَ بِر السيوطَ )ر 

 هـ.9323 –م 2443 – 2ء –لبنان  –ب ور  –لعلمية ا

*      *      * 

















 

 

 
 
 

 

 يف شبكات التواصل االجتماعي قديالن اخلطاب

 النقدية السعودية يف تويرت أمنوذجًا احلالة

 تداولية مقاربة

 

 

 

 

 

 . حممد بن سعد الدكاند

 كلية اللغة العربية  –البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي  قسم

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جامعة

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 يف شبكات التواصل االجتماعي قديالن باخلطا 

  تداولية مقاربة :النقدية السعودية يف تويرت أمنوذجًا احلالة

 

 . حممد بن سعد الدكاند

 كلية اللغة العربية –والنقد ومنهج األدب اإلسالمي  البالغة قسم

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جامعة

 هـ1419/ 1/ 99تاريخ قبول البحث:   هـ 1419/ 1/ 11تاريخ تقديم البحث: 
 
 

  
 ملخص البحث:

خلطاو   بندا يف ش كااحاوت  بت  الات  عيت او     اا      هاا   بحثاق يةاا       يتناول  

خال   برتك ز  لى حوب   عرف ا  خطوي ا  دا مك  اوً اوو ي لها   اوبا   بند يا  ش    لاا          

 بعري    بسع مي   له  حوب  د مك ري  وو لت  الل ووي    خال   اسويوت  بند يا  بلنداوم   

ت و   )ت يرت(  ك و أًهو حوب  د مك ز وً اوو ي لها  ش    بسع ميني ش   يع  بت  الت  عي

هلااا    بتاا  لب م  لذباام  اا  خااال   بتنااول   بتثل لاا     1122م إىل 1122 بفاارتك  اا   

 خلطو   بند يف   بايف ياشف     ال ح مي  ن  بند   بسع ميف  جل ي  لمسوته لأمنوطاه  

  بت  الت يني رل مه  بندوم  بسع ميني . لتدوب  لبغته 

هاا ا  بنتااوليت  بااه يللوهااو  بحثااقي  عااوي    فوتاال  يااني  باا ععت  ب اارف       لِ اا  أ

 بلال    ل نهو أيًةوي أنَّ معب      ر أكثر  ب ععت  حت اوبوو ش  بدرآن  باري . 
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 هـ3419/ 4/ 31تاريخ قبول البحث:   هـ 3419/ 2/ 2تاريخ تقديم البحث: 
 

 

 ملخص البحث:

معاجلة قضية نظرية من خالل تطبيقها على عّدة رحالت يهدف هذا البحث إىل      

تتحدث عن مشال متقاربة زمنيا ومكانيا، أجنز أصحابها الغربيون عربها خطابات رحلية 

اجلزيرة العربية يف النصف الثاني من القرن التاسع عشر امليالدي وبداية القرن العشرين. 

كما يأخذ البحث على عاتقه مهمة إبراز الغنى النثري للخطاب الرحلي الغربي املرتجم، 

حيث دأب منشئو هذا اخلطاب على وصف األماكن واألشخاص والعادات والتقاليد 

يف كافة جماالت احلياة، وتلفيظ حمكي السفر واعتماده الوصف حبيث يظهر  بعناية خاصة

مرتكزا له، خيلص البحث إىل أن اخلطاب الرحلي نص يزخر بالتسجيل الوصفي 

واحلكائي وينقل الكثري من املعلومات، ومن ثم فهو نص جدير بالدراسة اجلادة املتعمقة 

لعام، وخصوصيته اليت حتقق له فرادة ال بأدوات فنية متخصصة، تربز مالحمه يف إطاره ا

يشاركه فيها نص رحلي آخر. من هنا نستطيع أن نصل إىل ذاتية الكاتب وحتري طريقته 

اخلاصة يف إنشاء نصه وتبيان الوشائج اليت تربط هذا النص بنسق اخلطاب الرحلي 

 السردي وصوال إىل األدبي.
رحالت  –التخييل والتجسيد  –السرد والوصف  -اخلطاب الرحلي  كلمات مفتاحية:

 أدبية خطاب الرحلة. –الغربيني 
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