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احلمد هلل أستعينو كأستهديو كأستغفره كأعوذ بو من الزيغ كالزلل، كألوذ برضبتو الواسعة من أف ألقاه 
، "األخسرين أعماال، الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا كىم حيسبوف أهنم حيسنوف صنعا" كأنا معدكد من 

مث أصلي كأسلم على خًن اخللق كخامت األنبياء زلمد صلى اهلل عليو كسلم الذم أرسلو اهلل بشًنا كنذيرا 
كرضبة للعادلٌن، كأيده بالذكر احلكيم كالبياف ادلعجز الذم ال يأتيو الباطل من بٌن يديو كال من خلفو، كالذم 

إف لو حلالكة، كإف عليو لطالكة، كإف أعاله : سحر بسلطاف بيانو أحد أعدائو يوما، فلم يستطع إال أف يردد
. كال يعلى دلثمر، كإف أسفلو دلغدؽ، كإنو يعلو

. بعناية كبًنة من قبل العلماء كالدارسٌن القدماء كاحملدثٌن حظي موضوع العدكؿ يف القرآف الكرمي
كقد ذبلى لدل القدماء يف مباحث علـو القرآف الكرمي ربت اسم االلتفات كاجملاز  كشجاعة العربية كسلالفة 
مقتضى الظاىر كما يف رلاز القرآف أليب عبيدة، كتأكيل مشكل القرآف البن قتيبة، كالربىاف يف علـو القرآف 

كما كجد ادلوضوع نفسو اىتماما عند الدارسٌن احملدثٌن مثل . للزركشي، كاإلتقاف يف علـو القرآف للسيوطي
كدراسة الدكتور سباـ حساف يف " أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية"دراسة الدكتور حسن طبل ادلوسومة 

".     البياف يف ركائع القرآف"كتابو

 يف موضوع العدكؿ يف القرآف الكرمي متتبعا مواطنو كدالالتو يف أسلوب مسعى إىل  اإلدالء بدلوأك
لغوم زلدد ىو الرتكيب الشرطي، كذلك يف إطار دراسة أسلوبية، لعدة دكافع ميكن تلخيص أمهها فيما 

: يلي

أف العلـو العربية كاإلسالمية ال تفتأ تتكامل كتتداخل يف حياة العريب ادلسلم، كيظهر تعالقها يف 
ككاف . احلياة الدينية كالفنية، على ادلستول اللغوم كالنحوم كالبالغي، كيف تفسًن القرآف كيف علم األصوؿ

للباحث رغبة يف إظهار مسامهات اجلهات العلمية ادلختلفة يف رؤيتها لتفاصيل الرتكيب الشرطي خصوصا 
. من الناحية الداللية، كما كاف بٌن ىذه اجلهات من جهود مشرتكة أك متبادلة

مل حيظ بدراسة متخصصة يف جانب زلدد منو -  ربريايت ادلتواضعةحسب - أف الرتكيب الشرطي 
. ىو حصر مواطن العدكؿ فيو، كما ينتج عنها من آثار داللية كصبالية، مع تقدمي ذلك يف دراسة مدققة

 اإلمياف بأف النص القرآين ال يكفي اعتباره نصا منغلقا على نفسو، مث يعاجل من منطلق ادلستويات 
.  اللغوية كحدىا، أم دبعزؿ عن االعتبارات اخلارجة عن السياؽ اللغوم

الرغبة يف بياف كجو من كجوه التطبيق العملي لعلم النحو النظرم، كىو توظيف قواعد النحو يف 
. كىو ما اضطلعت بو مباحث علم أصوؿ الفقو. معرفة داللة النصوص القرآنية على األحكاـ
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فهو مثل الرتاكيب التالزمية ال  أّف الرتكيب الشرطي تركيب يثًن مشاكل مبدئية كتطبيقية متنوعة؛
ميكن قصر النظر فيو على الوجهة اإلعرابية التفكيكية ادلعركفة بإعراب ادلفردات، كلكن حيتم على الدارس 

ككاف البحث يف أغلب جوانبو يدكر حوؿ . نظرة تأليفية تتجاكز األجزاء التكوينية إىل حصيلتها اإلصبالية
. احلصيلة اإلصبالية للرتكيب الشرطي، كما  يتصل هبذه احلصيلة من قضايا تركيبية كداللية

من بٌن األغراض ادلبتغاة ما ىو يف األساس الغرض من علم ادلعاين  كىو معرفة اإلعجاز القرآين، 
كقد قيل قدميا شرؼ . كإدراؾ عظمة الكالـ الرباين، فمن توصل إىل  ذلك عرؼ قدر كتاب اهلل كفضلو

. العلم يتعلق بشرؼ ادلعلـو

توصل إىل معرفة مدل اإلسهامات البالغية كالنقدية اليت قدمها علماؤنا شلا ميكن أ أف تكما أرد
. كضعو يف مصاؼ الدراسات األسلوبية احلديثة سواء على ادلستول النظرم أك التطبيقي

بياف القيمة اإلضافية للنحو األصويل يف رلاؿ الداللة ادلتعلقة بالرتكيب الشرطي، كىي داللة 
. التخصيص ادلتصل شلثلة يف الشرط

ىي األنسب لدراسة الداللة القرآنية الىتمامها بكل من اخلصائص السياقية  بياف أف األسلوبية 
. الرتكيبية للنص كالتأثًنات اخلارجية  ذات السلطة ادلتحكمة يف الداللة

اكتشاؼ الدالالت الالمتناىية كالقيم الفنية الكثًنة للعدكؿ يف الرتكيب الشرطي، بوصفو أعقد 
. الرتاكيب

عرض من خالذلا أ انتهاج خطة مناسبة كجب عليّ كمن أجل بلوغ األىداؼ ادلرجوة من البحث، 
.  مادتو، ساعيا إىل بياف النتائج التفصيلية خالؿ الفصوؿ اليت يبىن عليها البحث

ادلقدمة، كمن خالذلا مت إلقاء الضوء على أسباب اختيار موضوع األطركحة كاإلشكالية اليت يطرحها 
يليها مدخل يتناكؿ بياف اإلطار العلمي كادلنهجي . كيسعى لتحليلها كاإلجابة عنها، كعرض خلطة البحث

كعقب على ادلدخل دبنت البحث الذم قدـ من خالؿ دراستٌن األكىل نظرية . الذم ينشط فيو البحث
: كاألخرل تطبيقية، اشتملت األكىل  على فصلٌن ، كالثانية على ثالثة فكاف رلموع الفصوؿ طبسة

يف الفكر البالغي كالنحوم عند العرب، كيف علم األسلوب " العدكؿ"مفهـو : الفصل األكؿ 
. احلديث

مبادئ حنوية نظرية يف الرتكيب الشرطي تناكلت مفهـو الشرط كأدكاتو كبعض : الفصل الثاين
األحكاـ ادلتعلقة بالعناصر ادلكونة ذلذا الرتكيب، ككذا ما قد يعرتم ىذه العناصر من ظواىر حنوية تعدؿ هبا 

 .عن أصوذلا
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 .دالالت العدكؿ بالزيادة يف الرتكيب الشرطي: الفصل الثالث

. دالالت العدكؿ باحلذؼ: الفصل الرابع

دالالت العدكؿ يف صبلة من ادلباحث ادلتفرقة كىي يف دالالت العدكؿ باالستبداؿ، : الفصل اخلامس
. كبالتقدمي، كخبركج الشرط كاجلزاء من باهبما

 بعض تكباإلضافة إىل ادلادة النظرية البحتة اليت أثبتها يف الشق النظرم من البحث، فإين أضف
كذلك ألجل فضل توضيح العناكين الفرعية، . قادلقدمات كاإليضاحات النظرية يف الشق التطبيقي من

. كإلحضار بعض ادلعلومات الضركرية ككضعها قريبة من ربليل النماذج القرآنية ادلنبنية من شرط كجزاء

كمن اجلدير باإلشارة أف الشركح أك مناسبات النزكؿ اليت ترد عقب اآليات ادلختارة للدراسة، 
 منها ما كاف أكجز، مستعينا دبا احتوتو مصادر التفسًن القدمي منها أك احلديث، كردبا اعتمد منها يتتوخّ 

ما كاف متأخرا يف الزمن عن غًنه أك كاف غًنه أكسع منو؛ ألف من صبلة أىدافو أف يتضح مضموف النص 
.    القرآين الذم ىو موضوع دراسة

. البحثالشق التطبيقي من  بطائفة من النتائج ادلستخلصة من م عملتكختم: اخلاسبة

ملحق خاص بآيات قرآنية مشتملة على مناذج من الرتكيب ملحق باآليات ادلدركسة، كتالىا 
 .فهرس ادلوضوعات، كفهرس بادلخططات كاجلداكؿ ادلستعملة، كالشرطي الشبيهة دبا جرت عليو الدراسة

ألف . حاكؿ تطبيقو على لغة القرآف الكرميأكمنهج األسلوبية ىو من أىم ادلناىج النقدية الغربية، كس
ىو إال توظيف فردم معجز للغة العربية، كىو يف كل حاؿ دراسة للغة عندما زبرج من  التعبًن القرآين ما

. النظاـ اجملرد ادلفركض بالقوة إىل االستعماؿ الفعلي الذم ينطبع خبصائص أسلوبية متعددة ادلستويات

ىذا ادلنهج دلا فيو من توافق النظرة األسلوبية، اليت تتسع دراستها للجملة كالنص ت كقد اخرت
بكاملو، مع منهج البالغة العربية الذم ال يتجاكز حبثو نطاؽ اجلملة أك اجلملتٌن، عدا مبحث اإلجياز 

. كاإلطناب

كأسلوب  الشرط، كنفس األسلوب " العدكؿ" كفرة يف الدراسات اليت تتحدث عن تكقد كجد
يف القرآف الكرمي، كتتمثل ىذه الدراسات يف الرسائل العلمية كالدراسات العربية احلديثة اليت تناكلت الرتكيب 

الشرطي دبا يعرتيو من عوارض حنوية، منها الدراسة اليت أعدىا أضبد اللهيب يف جامعة األزىر كعنواهنا 
، كمنها الدراسة اليت "ـ1976أساليب الشرط كاالستفهاـ يف القرآف الكرمي، رسالة دكتوراه، جامعة األزىر "

الشرط يف القرآف الكرمي، رسالة ماجستًن، دار العلـو جبامعة :"أعدىا عبد العزيز على الصاحل ادلعيد كعنواهنا
. اجلملة الشرطية عند اذلذليٌن"كمنها أيضنا الدراسة اليت أعدىا إبراىيم بركات كعنواهنا " ـ1976القاىرة 
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:" بعنواف كدراسة قدمها األستاذ صبحي عمر شو ". ـ1977رسالة ماجستًن كلية اآلداب جامعة القاىرة 
.   بادلملكة األردنية2009صدرت عن دار الفكر سنة" أسلوب الشرط كالقسم من خالؿ القرآف الكرمي"

كادلالحظ أف ىذه الدراسات كالرسائل صبيعها تفيد من كتب النحو يف ربليل النصوص اللغوية كتطبق 
أحكامها على النصوص ادلختارة من القرآف الكرمي أك الشعر، دكف االىتماـ بالبحث يف ادلعاين ادلستهدفة 

كمنها دراسة للدكتور أشرؼ . من كراء االستعماالت ادلنزاحة عن ادلعيار الذم يبىن عليو الرتكيب الشرطي
، "دراسة حنوية نصية من خالؿ األياـ كالوعد احلق : أمناط الشرط عند طو حسٌن " ماىر زلمود، كعنواهنا 

كىي دراسة لسانية كصفية للنماذج ادلأخوذة من عملٌن أدبيٌن للدكتور طو حسٌن، كال تكرتث للتنبيو على 
كشبة بعض . اآلثار الداللية لذلك العدكؿ ، كتتوقف عند الوصف النحوم كالكمي كالنوعي لألساليب

الدراسات احلديثة ادلتصلة هبذا الرتكيب ربطت بٌن ادلستول النحوم كادلستول الداليل، كتكاد تكوف 
الرتكيب الشرطي يف "منحصرة يف بعض الدراسات اليت قد تتخذ من األدب مدكنة ذلا، كمثاذلا مقاؿ بعنواف 

ربط فيها " كىي دراسة تركيبية داللية لألستاذ الدكتور سعيد حسن حبًنم: مقابسات أيب حياف التوحيدم
بٌن األفكار ادلنطقية كالفلسفية اليت يراد بياهنا كبٌن أبنية الفركض كىي الرتاكيب الشرطية اليت تدؿ على 

الرتكيب :" سعود بن عبد اهلل الزدجايل بعنواف.كىو ادلعىن ادلستخدـ يف ادلقابسات" مطلق التعليق"معىن 
،  صدر عن دار "مقاربة يف ادلفهـو كالقضايا النحوية كالداللية كاألثر الفقهي: الشرطي يف النحو كاألصوؿ

كيبحث موضوعو يف جوانب االلتقاء كاالختالؼ يف دراسة الشرط بٌن . 2008الفارايب ببًنكت سنة 
النحاة كاألصوليٌن، كيكشف عما للنحو من أمهية كبًنة يف الدراسات األصولية كالفقهية يف الرتاث 

كمنها دراسة قدمها  األستاذ . اإلسالمي ، كأثر اخلالؼ النحوم يف االختالؼ الفقهي كتباين األحكاـ
الشرط يف :" كما اشرتؾ كل من الدكتورين عبد السالـ ادلسدم كزلمد اذلادم الطرابلسي يف دراسة عنواهنا

كدرسا يف ىذا العمل مظاىر بنية الرتكيب الشرطي انطالقا من " القرآف الكرمي على هنج اللسانيات الوصفية
نظرية النحو العريب كما تبلورت عند ابن يعيش يف شرح ادلفصل، كابن ىشاـ يف مغين اللبيب، كقدما يف 

الشق الثاين من ىذا العمل دراسة كظائفية، تستقصي احملاؿ اإلعرابية للرتكيب الشرطي يف السياقات القرآنية 
.  ادلختلفة

 عليها مصادر كمراجع تراثية كحديثة، تتمثل يف كتب اللغة كالنحو كعلـو تكأىم  الكتب اليت عوؿ
 . القرآف كاألصوؿ كالتفسًن كالنقد كالبالغة كاألسلوبية

فػمن كتب النحو كاللغة كتاب سيبويو كادلقتضب للمربد كمعاين القرآف للفراء كشرح ادلفصل البن 
يعيش، كلساف العرب البن منظور كمغين اللبيب البن ىشاـ، كالنحو الوايف لعباس حسن كاللغة العربية 

كمن كتب علـو القرآف الربىاف للزركشي كاإلتقاف للسيوطي كمن كتب . معناىا كمبناىا لتماـ حساف كغًنىا
نفائس األصوؿ يف شرح احملصوؿ للقرايف،  كادلستصفى للغزايل، كمن كتب التفسًن الكشاؼ : األصوؿ
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كمن كتب البالغة كالنقد . للزسلشرم كتفسًن القرطيب كتفسًن الطربم كتفسًن التحرير كالتنوير البن عاشور
دالئل اإلعجاز كأسرار البالغة لعبد القاىر اجلرجاين كمفتاح العلـو للسكاكي كالعمدة البن رشيق كبديع 

القرآف أليب األصبع كمنهاج البلغاء حلاـز القرطاجين كأصوؿ النقد األديب أضبد الشايب، كمن كتب 
األسلوبية اذباىات البحث األسلويب لشكرم زلمد عياد، كاألسلوبية كاألسلوب لعبد السالـ ادلسدم، 

         النقد األديب احلديث أسسو اجلمالية : كاألسلوب ألضبد الشايب ككتاب سعد أبو الرضا ادلوسـو بػ
     ببعض اجملالت النقدية كادلواقع اإللكرتكنية لالستئناس تكما استعن. كمناىجو ادلعاصرة رؤية إسالمية

. ببعض ادلقاالت

تقدـ جبزيل الشكر إىل  األستاذ ادلشرؼ باجلزائر الدكتور خلضر بلخًن الذم توىل أ أف ينكال يفوت
 يف كافة مراحل البحث كعرب سنوات طواؿ، كبرحابة صدره كدائم ابتسامتو، كجبميل صربه إىل  مبرعايتو عمل

كال أنسى أبدا متابعة األستاذ ادلشرؼ باخلارج الدكتور زلمد كجيو أكزكف . أف استول ىذا العمل ادلتواضع
أكغلو من اجلمهورية الرتكية، كأشكره ىو اآلخر على حسن استقبالو لنا، كفتح مكتبو لنا يف كل كقت، 

كمده يد العوف لنا برتصبة كثائق إدارية كملخصات هتمنا، كمساعدة على نشر مقاؿ يف رللة جامعية تركية 
 كجيب علّي أيضا أف أنّوه بادلساعدات اجلمة اليت كاف الدكتور عادؿ زللو يسديها إيّل بدكف مّن أك .زلكمة
 .تأخر

ىذا كقد بذلت غاية ما أقدر عليو من اجلهد، فما ىو من خًن كصواب يف ىذه الرسالة فمن اهلل 
. تعاىل، كما فيها من خطأ أك تقصًن فهو مين كمن الشيطاف، كأستغفر اهلل منو، كال حوؿ كال قوة إال باهلل

.  كاحلمد هلل رب العادلٌن كالصالة كالسالـ على ادلبعوث رضبة للعادلٌن، كعلى آلو كصحبو أصبعٌن
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 ادلدخل 

ارتأيت أف استعرض مجلة من ادلسائل ذات الصلة ادلباشرة بادلوضوع الرئيسي للبحث الذم 
إهنا ضركرية  . من أجل إضاءهتا" العدكؿ كدالالتو يف أسلوب الشرط دراسة أسلوبية يف القرآف الكرمي"ىو

 .من حيث إهنا سبهد لشرعية ىذه الدراسة، كدلربر كجودىا

 ارتباط مواقع العناصر التكوينية للتراكيب بمقاصد المتكلمين .1
بتحديد منازؿ الكلم يف العبارة النحوية،  اليت صاغها علماء العرب،  اللغوم الًتكيباىتمت قواعد 

، إىل بعضها البعض  ال على كعي أكأجزاء الكالـ، كيركبها تركيبا بُت حبيث يقـو ادلتكلم بعملية تأليف 
د إيصالو إىل مرم ادلتكلم، كإليوعلى الوجو الذم ؽلّكن من تشكيل معٌت ذىٍت يقصد الكالـ  كمحىت يست
اعلم أف النحو ىو أف تنحو معرفة الًتكيب :"  يقوؿ السكاكي يف تعريف علم النحو كاذلدؼ منو.ادلخاطب

دبقاييس مستنبطة من استقراء كالـ العرب كقوانُت مبنية عليها فيما بُت الكلم لتأدية أصل ادلعٌت مطلقا 
 كمعرفة كيفية الًتكيب ىي أف يعلم أف بعض الكلم يقدـ على 1..."ليحًتز هبا عن اخلطأ يف الًتكيب

 اشتقاقا كمجودا كعددا ة ذلذا كذاؾ، كأف يكوف عادلا بنوعية ادلفردة، كأنو عليو أف يراعي اذليئات اإلعرايبضبع
كإىل ىنا فإف قصد السكاكي منحصر يف غرض معُت من الًتاكيب، كىو الًتاكيب . اخل ...كمطابقة

 .   كإيصاؿ ادلعٌت األصلي إىل  ذىن ادلتلقيةالنحوية كالصرفية اليت تضمن الصح

كيؤكد عبد القاىر اجلرجاين فكرة احتالؿ الكلمات دلواقعها بالصفة اليت يقضي هبا منهج العرب يف 
قاؿ عبد . كالمهم، كأف أجزاء الكالـ إذا كضعت يف منازذلا ذبعل الًتكيب مفيدا كمؤديا للغرض ادلراد

كاأللفاظ ال تُفيد حىت تُؤلَّف ضربان خاّصان من التأليف، كيُػْعَمد هبا إىل كجو دكِف كجٍو من الًتكيب :" القاىر
كالًتتيب، فلو أنك َعَمدت إىل بيت شعٍر أك َفْصل نثٍر فعددت كلماتو َعّدان كيف جاء كاتَّفق، كأبطلت 

نضَدُه كنظامو الذم عليو بٍت، كفيو أفرغ ادلعٌت كأجرم، كغَّتت ترتيبو الذم خبصوصيتو أفاد ما أفاد، كبَنَسِقو 
منزؿ قفا ذكرل من نبك "": ِقفا نَػْبِك من ذِْكَرل َحبيٍب كمنزؿ" ادلخصوص أباف ادلراد، ضلو أف تقوؿ يف 

 إف ضركرة أف ربتل الكلمات مواقعها اليت ذلا، 2..."، أخرجتو من كماؿ البياف، إىل رلاؿ اذلََذياف"حبيب
 .  أغراض ادلتكلمفبصورة سلصوصة ىو الذم ؽلنح الًتكيب خصوصية ذبعلو مؤديا لغرض ـ

كتراكيب العربية سبنح أحكاما خاصة لبعض الكالـ، فيقاؿ إف من حق ىذا أف يسبق ىذا، كإف من 
كذاؾ ما قيل يف حق ادلبتدأ كادلفعوؿ كالفاعل، كما أنو كجب يف حق جنس . حق ما ىاىنا أف يقع ىناؾ

من الكلم أال يقع إال سابقا، ككجد يف جنس آخر منو أال يقع إال كىو مبٍت على سابق لو كالصفة 
 .  كادلستثٌت كبعض األجوبة

                                                 

، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط (أبو يعقوب)السكاكي - 1 . 75ص ،1983، 1، مفتاح العلـو
 .5- 4عبد القاىر اجلرجاين، أسرار البالغة، ربقيق زلمود زلمد شاكر، دار ادلدين ، جدة، -  2
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 ادلدخل 

كالعالقة بُت الًتكيب كادلعٌت قضية عريقة يف كتب النحو العريب، إذ تفطن كبار علماء العربية مثل 
سيبويو كادلربد ك عبد القاىر اجلرجاين  كغَتىم إىل أف الًتاكيب ادلعيارية، ككذا الًتاكيب اليت تطرأ عليها 

يقوؿ سيبويو . ظواىر تركيبية معينة كالعلا تعرب عن معاف كخواطر من قبيل أصل ادلعٌت أك قبيل ادلعٌت األديب
كأهنم :"...، يقوؿقهبذا الصدد إف التقدمي يف الكالـ يكوف ألغراض، من بينها االىتماـ بادلتقدـ كالعناية ب

 فالذم يقدمونو يف 1."إظلا يقدموف الذم بيانو أىم ذلم، كىم ببيانو أعٌت، كإف كانا مجيعا يهماهنم  كيعنياهنم
كالمهم يكوف مشَتا إىل فضل اىتمامهم كمزيد عنايتهم، كما أف التقدمي كىو أحد الظواىر األسلوبية اليت 

ال تقع يف كالمهم اعتباطا كلكن عن كعي، مقصود هبا اإلبانة عن غرض ما، يزيد أعليةن عن ادلعٌت األصلي، 
 .كىو ادلعٌت البالغي

كحوؿ ادلعاين البالغية اليت تزخر هبا بعض الًتاكيب اللغوية يدكر مفهـو النظم الذم ألف فيو عبد 
ال معٌت للنظم غَت توخي معاين النحو فيما " ، كفّصل فيو القوؿ بأنو"دالئل اإلعجاز"القاىر اجلرجاين كتابو 

  كنظرية النظم ىي نفسها علم ادلعاين الذم صنفو علماء البالغة فيما بعد بوصفو أحد علـو 2."بُت الكلم
 كاشتمل 3."علم يعرؼ بو أحواؿ اللفظ العريب اليت هبا يطابق مقتضى احلاؿ:" البالغة، كعرفو بعضهم بأنو

ىذا العلم على مباحث تعرض الًتاكيب النحوية يف صورهتا الصحيحة ادلطابقة دلا ىو أكثر شيوعا يف 
االستعماؿ، كما تعرضها كقد طرأت عليها بعض الظواىر السياقية، كترصد ادلعاين البالغية اليت تنتج عن 

 .ىذه الًتاكيب

كمهما يكن من أمر فإف الًتاكيب اليت عرضوا ذلا يف مباحثهم كحللوىا انطالقا من نصوص راقية، 
بينوا فيها مكامن البالغة كالسحر كاجلماؿ، بغض النظر عن كوهنا باقية على الشكل النمطي ادلوافق ألصل 

كىذا يعٍت أهنم كانوا يقارنوف الًتاكيب اليت دخلت يف . الكالـ كبنيتو، أك عدلت عن ذلك قليال أك كثَتا
كإف . حيز الوجود اللغوم األديب بالًتاكيب االفًتاضية السابقة اليت تظهر فيها أجزاء الكالـ منزّلة يف منازذلا

 .ىذه النظرة ادلقارنة ىي اليت ؼلرج إليها مصطلح االنزياح يف الدراسات األسلوبية ادلعاصرة

فاالنزياح ىو إجراء لغوم يعًتم الكلمة أك الكالـ، فيتوصل بو ادلتكلم إىل عامل أرحب كأكسع، ملؤه 
 .  الدالالت اجلديدة كاجلميلة، كىي دالالت قد ال يويّف هبا التعبَت بالًتكيب اللغوم األكؿ

كذلذا فإف أىم مقومات القوؿ اجلميل ىو أف أنو يكسر نظاـ اإلمكانيات اللغوية اليت هتدؼ إىل 
كعرب الدكتور رجاء عيد عن دكر . نقل ادلعاين يف مستواىا العادم، ألجل زيادة عدد الدالالت ادلمكنة

                                                 

 .1،1/34عبد السالـ زلمد ىاركف، دار اجليل ، بَتكت، ط : ، الكتاب، ربقيق(أبو بشر عمرك بن عثماف بن قنرب)سيبويو-  1
 . 370 ص، 2004، 5عبد القاىر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ربقيق زلمود زلمد شاكر، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، ط -  2
عبد الرمحن الربقوقي، دار الفكر العريب، : ، التلخيص يف كجوه البالغة، شرح(اإلماـ جالؿ الدين زلمد بن عبد الرمحن)اخلطيب القزكيٍت -  3
 .37، ص1ط 
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العدكؿ كأعليتو يف الًتكيب األديب، كأنو لواله ما استطاع األديب اإلفراج عن انفعاالتو الداخلية، فقاؿ إنو 
ؽلكن القوؿ بأف التعبَت األديب ال غلد مندكحة عن استثمار خصائص الًتكيب اللغوم لُيِبُت عن داخلو 

 1.االنفعايل، فينشئ بذلك بناء لغويا لو نسقو اجلمايل، كتركيبو اللغوم اخلاص

ال يفرج األديب عن مشاعره إال باستخداـ األسلوب األديب الذم يعتمد على سلالفة ادلألوؼ 
كاستثمار ما تتقبلو الًتاكيب من رلاكزات مسموح هبا، من شأهنا أف تصَّت الًتاكيب ادلألوفة إىل  أنساؽ 

 .لغوية ذات داللة كمجاؿ

 :العدول عن األصول إجراء بالغي وأسلوبي واع .2
 معتمدة على ،الكالـ من أجل رصد الوقائع األسلوبية اليت ميزتوبتفسَت كربليل   العربية البالغةكتقـو

،  ادلراد تبليغها إىل ادلتلقي الكامنة، باحثة يف الدالالت، ناظرة يف مدل اخلركج عنها،اعتبارات لغوية أصولية
أسرار "ك" دالئل اإلعجاز"اجلرجاين يف مسجلة اآلثار اجلمالية كالقيم احلجاجية فيها، كما صنيع عبد القاىر

كسبيزت البالغة العربية يف العصور ادلتأخرة بأهنا . يف ربليل النص األديب إال استثمار منو للبالغة" البالغة
معيارية بسبب التحجر الذم أصاهبا على أيدم ادلتأخرين الذين قرركا قوالب منطقية جافة جعلوىا حدكدا 

  .للبالغة، من حاد عنها حاد عن البالغة

يقوؿ زلمد عبد ادلطلب عن البالغة العربية القدؽلة بأنو شلا ال شك فيو أف معظم مباحثها قامت 
 جالنموذعلى أساس كصفي من دراسة النماذج األدبية الراقية للشعراء كالناثرين، كقبل ىؤالء كأكلئك دراسة "

، ككاف رصد أكجو احلسن يف األداء زاإلعجاالقرآين باعتباره ادلثل األعلى يف األداء الفٍت الذم يبلغ مرتبة 
الفٍت بكل ألوانو ادلعركفة ىو بداية الّدرس البالغي كالنقدم القدمي، غَت أف ىذا ادلنهج الوصفي مل يستمر 

من    معيارية خالصة، اعترب فيها البالغيوف أنفسهم أكصياء على اإلبداع األديبإىلطويال حيث انقلب 
 فهذا القوؿ يصف طبيعة البداية اليت 2."خالؿ توصيات قننوىا كجعلوىا سيفا مسلطا على رقاب األدباء
 القرآنية جهنج الوصفي يف تناكؿ النماذملكانت عليها الدراسة البالغية، حيث كاف يغلب على معظمها ا

ابيو الدالئل كاإلعجاز، كىو منهج مل يكتب ت عبد القاىر اجلرجاين لكبإنتاجكاألدبية بالدراسة، كردبا ختم 
. ىل قوانُت عقلية جافة دبعياريتهاإ البالغيكخلف بعدىم جيل حولوا الدرس . لو أف يستمر

 لنفسها منهجية خاصة يف دراسة الًتكيب اللغوم، ينطلق من  البالغة العربية عند ادلتأخرين كشقت
م عليو بعرض األداءات ادلتنوعة ذلذا الًتكيب، مث شركط مطابقة الكالـ دلا ػتعبَته عن ادلعٌت األكيل، كيثنّ 

                                                 

 .87، ص1985رجاء عيد، لغة الشعر، منشأة ادلعارؼ، اإلسكندرية، : ينظر-  1

 .259-258، ص1994، 1بناف ناشركف، ط ؿزلمد عبد ادلطلب، البالغة كاألسلوبية، مكتبة -  2
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 ال دخل ذلا يف اليتيقتضيو حاؿ ادلخاطبُت، كيعقب ذلك  األمور التحسينية ذات القيمة اجلمالية احملضة 
كىم يف ىذه الدراسة البالغية اذبهوا اذباه األسلوبية إىل تناكؿ اخلطاب الفٍت ال . الزيادة يف ادلعٌت األصلي

كأدركوا أف اجلدير بالدراسة كالبحث ىو الوسائل التعبَتية البارزة، اليت سبثل مركز الثقل يف . اخلطاب العادم
ىل حبث العمل األديب الكامل، كما مل يتسن ذلا إمل رباكؿ الوصوؿ  كلكن البالغة العربية 1.اخلطاب الفٍت

-  اإلبداعيف رلاؿ - ف ذلك دبثابة سبهيد حللوؿ األسلوبية ابالضركرة دراسة اذليكل البنائي ذلذا العمل، كؾ
 .كبديل ػلاكؿ ذباكز الدراسة اجلزئية القدؽلة اليت اضلصرت فيها البالغة العربية

كذلذا أرل أنو من األنسب دراسة ادلدكنة القرآنية بناء على األسلوبية العربية الضاربة جذكرىا يف 
القرنُت الثالث كالرابع اذلجريُت، كذلك قبل أف يصيبها التحجر كالتقولب يف قوالب تقنينية جافة، كما أهنا 
بالغة تتقاطع يف كثَت من آلياهتا مع األسلوبية احلديثة، كتتوفر على ما ىو خصوصيات تليق دبقاـ النص 

 .القرآين

شكل العبارة أك النص أك مإىل دراسة مستويات لغة الكالـ الذم الغربية ظيفة األسلوبية ككتتجو 
علمية نتيجة  الرسالة، مستعملة ما تفضلت بو اللسانيات يف إنتاج أدكات البحث األسلويب، كىي أدكات

 كصريف، كتصبو إىل كضع اليد ،كتركييب ، كداليل،ىو صويت دراسات دقيقة يف مباحث متعددة تشمل ماؿ
 ، سبثل خركجا عن ادلألوؼ كادلستعملكىي كقائع،  النصمظاف اإلبداع يفأك  ، األسلوبيةكقائععلى اؿ

ذلك مثل رصد ادلميزات العامة كراء  ما إىل ادلعيارية، كسبتد نظرهتا مبتعدة عن  كادلوضوعية،مكتفية بالوصف
أك اخلصائص العامة لشعر شاعر معُت أك الوقوؼ على السمات العامة ألدب ، لنوع من األنواع األدبية

  اخل...عصر من العصور

يستخدمو ادلنشئ إلكساب الًتكيب مزايا بالغية، - كىو إجراء بالغي أك أسلويب -كإذا كاف العدكؿ
كإلضفاء الصبغة الشعرية على القوؿ، فإف ىذه ادلنزلة ال تعٍت أف الكالـ ال يكوف بليغا كال أدبا إال إذا 

كلكن مجاؿ . أجرم على األنساؽ ادلعدكلة اليت مت فيها التحويل عن األظلاط اليت ضبطتها قوانُت اللغة
؛ ألنو ة قد يصادفاف إذا كافقت الًتاكيب األصل أك خالفتو، شريطة عدـ سلالفة الفصاحقاألسلوب كبالغت

 .ال يكوف الكالـ بليغا إال إذا توفر لو شرط الصحة كالفصاحة

كلكنو عملية سلتارة ككاعية ذلا . كالعدكؿ عن القوانُت األصوؿ للغة ليس إجراء اعتباطيا غَت مسئوؿ
كإذا كاف الكالـ غَت .  البالغي ادلطلوب، كالذم ػلدده انطالقا من استشارة السياؽضما يعللها، كىو الغر

                                                 

 .ادلرجع السابق-  1
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، على أنو ال يسأؿ عن العلة اليت كانت 1معدكؿ بو، فهو اآلخر قد يتضمن غرضا بالغيا كقد ال يتضمن
كراء انتحاء األصل ؛ فما جاء على األصل ال يسأؿ عن علتو، غَت أنو يعد بليغا دلا فيو من مساكاة تنأل بو 

 .عن اإلغلاز كاإلطناب
 : تطبيق المنهج األسلوبي على النص القرآني .3

كيرتبط بقضية ادلدكنة القرآنية، كاألدب العريب أيضا قضية إمكانية أك صحة تطبيق األسلوبية الغربية 
فهل يصح ذلك التطبيق من غَت مراعاة ما للقرآف من خصوصية من حيث ادلرسل، . على النص القرآين

 كادلتلقي، كالرسالة من جهة دالالهتا كطريقة نقلها من عامل الغيب إىل عامل الشهادة؟ 

ادلرسل ىو اهلل اخلالق كل شيء، كادلرسل إليو عاـ من اإلنس كاجلن يف كل األزمنة، كبعضهم يتلقاىا 
 .كبعضهم ال يفعل، بسبب كجود صلة ركحية بُت ادلتلقي كالرسالة كحسب درجة تلك الصلة، أك انعدامها

كالرسالة ىي النص القرآين كىو معجز، ثابت األلفاظ متعدد الداللة، ؼلاطب مجيع ادلتلقُت باحلقيقة 
إف ىذه ادلرتكزات الثالثة ادلميزة لدائرة التخاطب بُت اهلل كالناس، جلديرة 2.ادلطلقة يف كل األزمنة كاألمكنة

برسم تفوؽ اخلطاب اإلذلي كإعجاز الرسالة الربانية، كباعثة على أف ننظر إىل اطلفاض مستول تلك 
الذم يدفع إىل اعتبار أف استعماؿ ادلقاييس ادلوحدة لدراسة  الشيء .ادلرتكزات يف اخلطاب البشرم

 .اخلطابُت ىو نفسو ظلم يف حق اخلطاب اإلذلي

كيرل الكثَت من الدارسُت العرب ادلعاصرين أف األسلوبية الغربية ذلا جذكر يف الًتاث العريب، يف 
يعرؼ ذلك باالطالع على بعض أعماؿ ابن ادلقفع . البالغة كالنحو كاألدب كالنقد كالدراسات اإلعجازية

 العلوم  كعبد اكاجلاحظ كسيبويو كادلربد كابن قتيبة كابن ادلعتز كاآلمدم كالقاضي اجلرجاين كابن طبا طب
 . القاىر اجلرجاين كابن محزة العلوم كابن أيب األصبع كابن خلدكف كالسبكي كالتفتازاين كغَتىم

 يكوف أكثر ربديدان لدل األسلوب إف :"كقد الحظ ىذه احلقيقة األسلوبية شكرم زلمد عياد قائال
لعّل أبرز ما مّيز ، ك3"ىػ808 يف منهاج البلغاء كابن خلدكف ( ىػ684) حاـز القرطاجٍت: النقاد ادلغاربة

اليت كاف كىي األسس " الشاعر، كالعملية الشعرية، كادلتلقِّي: "اىتمامو بثالثية التواصل اللغومحاـز منهج 
دكف اآلخر، كىو ما جعل منهجو قريبنا من   ىاإىل كاحٍد من- يف الغالب – النقاد كالبالغيوف ينظركف 

                                                 

قراءة يف الًتاث البالغي، رللة جامعة أـ القرل لعلـو الشريعة كاللغة العربية : ةإبراىيم بن منصور الًتكي، البنية الًتكييب: ينظر-  1
  .591ـ، ص2008ىػ ادلوافق لػ 1428، ربيع األكؿ 40،ع19كآداهبا،ج

 .http://www.voiceofarabic.net، األسلوبية العربية اإلسالمية: ، مقاؿحسن منديل حسن العقيلي-  2

.  19، ص1، ط 1988مبادئ علم األسلوب العريب، القاىرة، انًتناشيوناؿ برس، : شكرم زلمد عياد، اللغة كاإلبداع- 3
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 كما أف الكثَت من القضايا األسلوبية، كنظرية السياؽ كاف .إصلازات التفكَت اللساين كاألسلويب احلديث
   1.علماء الًتاث البالغي قد عرضوا ذلا  بتسميات سلتلفة، خاصة يف القرنُت الثالث كالرابع اذلجريُت

كمن أىم التقاطعات بُت ادلوركث البالغي كالنقدم العريب كبُت األسلوبية ادلعاصرة دراسة العدكؿ 
مطابقة الكالـ "عن ادلعايَت اللغوية، كىو االنزياح يف اصطالح ادلعاصرين، كما أف مقوليت البالغيُت العرب

عالقة األشكاؿ اللغوية "تشبهاف فكرة شارؿ بايل حوؿ مسألة " دلقتضى احلاؿ، كلكل مقاـ مقاؿ
الذم جاء بو عبد القاىر اجلرجاين ىو األسلوب، فعدكه " النظم" بل كيَػُعّد جل الدارسُت 2".بالفكر

مؤسس األسلوبية العربية، كقارنوا بينو كبُت سوسَت كتشومسكي كبايل كغَتىم ليتوصلوا إىل أنو سابق 
 .كىي استنتاجات ال ربيد عن الصواب3.عليهم

كيف إطار احًتاـ اخلصوصية األسلوبية للنص القرآين، كتفرده عن األساليب األدبية للنصوص التابعة 
للبشر، تندرج الدراسة اليت أقـو هبا متحريا الًتاكيب الشرطية يف كتاب اهلل متتبعا ما يعًتيها من أشكاؿ 

 .العدكؿ مستنبطا ما تقدمو من دالالت كما توحي بو من معاف ثانية كقيم فنية

كيصدؽ على الدراسة اليت أنتهجها أف توصف بالدراسة البالغية؛ كوهنا تتحرل مواضع اخلركج عن 
 لتسجل ما كراء ىذا اإلجراء الصياغي من معاف ضلوية أك دالالت ترجع لًتكيب الشرطيالنمط النحوم ؿ

. نفسو، أك تعود إىل  تصرٍؼ فيو  من حيث العطف عليوالًتكيب الشرطي إىل تصرؼ ادلتكلم يف بناء 
 تندرج يف علم ادلعاين الذم اتضحت معادلو يف كتاب عبد القاىر عبد القاىر ةكعلى ىذا فإف ىذه الدراس

 ". يف علم ادلعاينزدالئل اإلعجا"اجلرجاين  الذم ألفو يف نظرية النظم، كجعلو بعنواف 

 ليس يف شكلها كنظاـ Langueكما يصدؽ عليها دراسة أسلوبية ألهنا تركز على حبث اللغة 
كبعبارة أخرل فهي دراسة تبحث يف طرؽ .  أم حديثا زلقق فعالParoleمفًتض، كلكن بصفتها كالما 

استخداـ اللغة كأدائها، كذلك حينما يعمد ادلتكلم أك الكاتب إىل اللغة فيستخدمها استخداما يقـو على 
 .االنتقاء كاالختيار، كيركب مجلو كيؤلف نصو بالطريقة اليت يراىا مناسبة، كأكثر تأثَتا

كالدراسة األسلوبية البنيوية تعمل دبنهج يسعى إىل زبليص النص األديب من السياقات اخلارجية 
 كىو منهج ال يضمن 4.كشركطو اإلبداعية، لتجعل منو ادلًتجم بنفسو عما يتضمنو من أحداث أسلوبية

 قد تكوف من أىم ةاستكناه مجيع األبعاد الداللية اليت قد تزخر هبا خطابات معينة؛ ألف السياقات اخلارجي

                                                 

.  7، ص  2003أبو علي زلمد بركات محدم،  البالغة العربية يف ضوء األسلوبية كنظرية السياؽ، دار كائل  - 1
 .8ادلرجع السابق، ص- 2
 .27، 5، ص، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرة1992، 1ط األسلوبية كالبياف العريب، عبد ادلنعم خفاجي كغَته، -  3
  .9ص ،2003، 1ةاألردف، الطبع كالتوزيع رالكندم للنشدار ، ربابعة، األسلوبية مفاىيمها كذبلياهتاموسى  - 4
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زلددات ادلعٌت، كذلك مثل ادلناسبة اليت دفعت إىل  إنتاج النص، كاألشخاص الذين صدر عنهم النص أك 
 ذباكزت ، فقد الدراسات اللسانية الوظيفيةاخل كىو ما عملت بو ...كّجو إليهم، كسلوؾ أسلوب التعريض

 .مل تتجاكز حدكد البٌت اللغويةكلذا  الصورية، اليت تعد النسق مغلقا على نفسو، ةَ  البنيومالوظيفيةُ 
ادلقاـ ىو الذم يفرض ظلطا كأكدت أف . اللسانيات الوظيفية مل تزدر الظركؼ كادلالبسات احمليطة بالكالـؼ

 context of فتكوف الوظيفية بذلك قد احتوت السياؽ اللغوم كسياؽ ادلوقف 1.معينا من القوؿ
situationالًتكيب أك النص، كادلوقف، كبُت ادلبٌت كادلعٌت، :  كيف تفاعل مستمر بُت الداخل كاخلارج

 .كبُت الشكل كالوظيفة

كمن األىداؼ اليت تصبو إليها الدراسة األسلوبية أهنا تتحرل مواطن العدكؿ أك االضلراؼ سواء يف 
 يف –كالبحث احلايل . داخل حيز اجلملة، أك يف ما حوؿ اجلملة من جاراهتا ادلتقدمة عليها أك ادلتأخرة عنها

 يتجاكز الًتكيب الشرطي لينظر يف حيز يكربه، ؽلتد إىل ما قبلو، أك يتجاكزه بأف يكوف –بعض من مباحثو 
 .معطوفا عليو ما بعده

كىناؾ جهتاف أعتربعلا معيارا يبٌت عليو كجود ظاىرة العدكؿ يف النماذج ادلختارة اليت أخضعتها 
اللغة بوصفها نظاما شلثال يف القواعد األصولية، كأما ما يتفرع عن ىذا : أوالهماللتحليل اللغوم كاألسلويب، 

 أفقية، أك اختيارية عمودية جارية على بعض أركاف الًتكيب الشرطي، فهو ةالنظاـ من ظواىر تركييب
 .إجراءات أسلوبية هتدؼ إىل ربقيق قيم أك أغراض داللية كمجالية

اعتبار الًتكيب الشرطي ذا مدلوؿ مقابل دلدلوؿ ادلنطوؽ، كىو ما يعرب عنو يف علم أصوؿ : وثانيتها
كيكوف السكوت عنو ىو األصل؛ ألف ادلفًتض يف العقل . الفقو بػمفهـو ادلخالفة أك فحول اخلطاب

كأما إذا ذكر الًتكيب الشرطي اآلخر . البشرم أنو يدرؾ ذلك ادلعٌت ادلقابل، كال يكوف يف حاجة إىل ذكره
الذم يعرب عن ادلعٌت ادلخالف، إثر الًتكيب األساسي األكؿ، فهو عدكؿ عن األصل ػلمل داللة بالغية 

كردبا كاف لبالغة . سلالفة دلا كضع الًتكيب الشرطي للتعبَت عنو، كينبغي على الباحث التماسها كربديدىا
اإلطناب القوؿ الفصل يف الكشف عن الداللة ادلتوخاة، ألف ادلتكلم يراعي حاؿ سلاطب خاص يف موقف 

 .   خاص، كيسعى إىل أف يؤثر فيو

                                                 

جامعة رسالة ماجستَت يف األدب العريب، . األسلوبية الوظيفية كموقعها من كتاب البياف يف ركائع القرآف لتماـ حساف  بداش حنيفة،- 1
 . أ ص، 2008باتنة، 

 



 

 
: الفصل األول

 في الفكر "العدول"
العربي، وفي علم 
األسلوب الحديث 

العدول في الفكر البالغي والنحوي والنقدي عند - 1المبحث 
 .العرب

 .االنزياح والمعيار في األسلوبية- 2المبحث
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

 تمهيد

العدكؿ ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب  " بػػفاألكؿ ا١تعنوالفصل أسعى ُب ىذا 
العريب من إمكانات  (الببلغي كالنقدم كالفلسفي)إىل إلقاء الضوء على ما ُب ا١توركث الفكرم ، "اٟتديث

الكشف عن مفهـو العدكؿ ُب الكبلـ، ككيفية ٖتقيقو ، كإىل ما يؤدم إليو ىذا اإلجراء من تفجَت 
لئلمكانات اللغوية ُب التعبَت عن ا١تقاصد كالتأثَت ُب ا١تخاطب، كالسر الذم يكمن كراء كلوع النفس 

 تثمُت ا١تسا٫تة العربية ُب تناكؿ إىل كما أميل . البشرية بكل ما ىو خارؽ للمألوؼ من اللغة ا١تستعملة
 .ة ُب الثقافة الغريبث أك اال٨تراؼ ُب علم األسلوب اٟتدمحىذا ا١تفهـو أماـ ما عرؼ باالنزيا

 العدول في الفكر البالغي والنحوي عند العرب- 1المبحث

 ٨تيط كيؿ ا١تعاجم أبواب نطرؽ أف فٍتٌ  أك علميٌ  مصطلح أمٌ  مدلوؿ عن البحث يقتضي
 اللغوم ا١تدلولُت بُت االرتباط كجوه من كجو إىل هتدينا أهنا ذلك لو، األساسية اللغوية با١تنطلقات

 . كاالصطبلحي

 االصطالحواللغة  في" العدول " -1المطلب

 ٤تصورة ( ؿ د ع ) اللغوية ا١تادة أف ستنتجف العربية القواميس ُب" العدكؿ " كلمة دالالت تتبعناب
 عدال، يعًدؿ اٟتكم ُب اٟتاكم عدىؿ .اٞتور ضد كىو مستقيم، أنو النفوس ُب قاـ ما : األكىل داللتُت، بُت
لة، كا١تعًدلة كالعيدكلة كالعدالة. كعىٍدؿ عدكؿ قـو من عادؿ كىو  1  .العدؿي  كلُّو كا١تعدى

 عن عدؿ: "  العرب لساف ُب جاء. البحث ىذا ُب تعنينا اليت الداللة ىيا١تيل كاٞتور، ك :كالثانية
 كال معدؿ لو كما. رجع : عدكال إليو كعدؿ. جار : الطريق كعن حاد، : كعدكال عدال يعدؿ الشيء

:  ا٢تذيل2ًخراش أيب قوؿ كمنو...ماؿ: الطريقي  كعدىؿ مىٍصًرؼ، أم معدكؿ،

 
                                                           

 ،ادماب، ٤تمد بن يعقوب الفَتكزاحمليط كالقاموس .431- 11/430 ت،.ط،د.د ،بَتكت ،صادر دار العرب، لساف منظور، ابن - 1
 .13ص، ت.د ط،.د دمشق، النورم، مكتبة

 شاعر فحل من شعراء ىذيل ا١تذكورين الفصحاء ٥تضـر أدرؾ اٞتاىلية كاإلسبلـ .مضر من ف ىذيلـ أبو خراش اٝتو خويلد بن مرة ػ  2
 ككاف ٦تن يعدك فيسبق ا٠تيل .ق15سنة  هنشتو أفعى  بعد أف كعاش بعد النيب مدة كمات ُب خبلفة عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو،فأسلم

  .ُب غارات قومو كحركّٔم
ت، .ط، د.، شرح أشعار ا٢تذليُت، ٖتقيق عبد الستار أٛتد فراج، مكتبة دار العركبة، القاىرة، د(أبو سعيد اٟتسن بن اٟتسُت)الٌسٌكرمٌ :ينظر

3/1189. 
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

 
 

 كجهو، عن الشيء تعدؿ أف كالعىٍدؿي . سعتها من كًِشاال ٯتينا فيها ييعدىؿ السَّعة، ذات أراد
 ىو : قيل نفسو االعوجاج أراد فإذا...كذا موضع  إىل الدابة كعدللي  طريقو، عن فبلنا عدللي :تقوؿ

 2"  يعوجٌ  أم ينعدؿ

 صطلحا١تفهـو الفٍت مل بُت الوثيقة العبلقة نلمس العدكؿ، للفظ الثانيةاللغوية  الداللة ُب التأملكب
: ا١تعادؿ كلمة مفهـو كمن ماؿ، أم جار: الطريق عن عدؿ مفهـو منطلق من اللغوية داللتو كبُت العدكؿ

. الشّْماؿ كذات اليمُت ذات ا١تيل فيها ٯتكن اليت السعة ذات أم

 بو يتميز مانعا جامعا يكوف للعدكؿ اصطبلحي تعريف إعطاء ا١تعاصرين الباحثُت أحد حاكؿ كقد

كضركب  ٤تاكراهتم، ُب الناس بُت ا١تألوؼ السَّنىن ٣تاكزة  ":بأنو قائبل العدكؿ فعٌرؼ غَته، من األديب القوؿ

تع القوؿ ُب ٚتالية ٝتة لتحقيق معامبلهتم،  3. "أدبيا النص يصَت كّٔا السامع، كتطرب القارئ، ٘تي

 يةلنمطا الًتكيبية لبنيتيها ا١تتجاكزة صوره فيتتبع ،كٮتتص ْتثنا ٔتعاٞتة العدكؿ ضمن الًتكيب الشرطي 
ٍليها ببلغية نكل أك أسلوبية ٝتات من ذلك كراء ما كيسجل ،الوضعية كداللتها  كظركؼ السياقات ٘تي

 يتجاكز كال ا١تركبة، اٞتملةأنواع  من نوع حدكد ُب منحصره  البحث ا٣تاؿ ىذ فإف كعليو. ا١تختلفة القوؿ
.  خرلاأل النصوصأنواع  إىل نصَّها

 :العدول تغيير في الصياغة- 2المطلب

 الصياغة يلحق إجراء ىو لغوية ٦تارسةبوصفو  العدكؿ أفمن التعريف االصطبلحي السابق  يفهم
.  عامة فنية ألغراض

يهتموف  يكونوا مل أهنم غَت عنها، ا١تعدكؿ الًتاكيب أصوؿ إىل ينبهوف األكلوف العرب العلماء ككاف
   :التالية اآلية صياغة طبيعة  ُب ا١تفسرين بعض الحظو ٦تا ندركو ما ىذا .فيها اٞتماؿ إىل مواطنباإلشارة 

                                                           

على بعض ا١تعاجم، ٨تو لساف - ّٔذه النسبة- ػ البيل غَت كارد ضمن أشعار أيب خراش ُب كتاب شرح أشعار ا٢تذليُت، كيقتصر كجوده 1
 . العرب البن منظور، كاحمليط األعظم البن سيدة، كتاج العركس للزبيدم

  .435- 11/434 العرب، لساف منظور، ابن - 2
 الببلغي، الًتاث ُب قراءة: الًتكيبية البنية ُب العدكؿ:عن ،05ص ّٔنسي، متويل ا١توجود عبد األديب، التعبَت ُب النمطية عن العدكؿ ُب رؤيةػ  3

 .548، ص19،ج40ع، ىػ1428 كآدأّا، العربية كاللغة الشريعة لعلـو القرل أـ جامعة ٣تلة الًتكي، منصور بن إبراىيم

 1.ا١تعادؿً  ذاتي  األرض عليٌ  تضيقي               فراقىػىهم ذكرتي  إذا أنٍت على
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  ٟتٍىٍمدي لًلًَّو فىاًطًر السَّمىوىاًت كىاألٍرًض جىاًعًل اٍلمىبلًئكىًة ريسيبل أيكيل أىٍجًنحىةو مىثٍػٌتى كىثيبلثى كىريبىاعى ا... 
عمرك  أبا أف نعرفو أف ينبغي الذم كلكن ...ثبلثة كثبلثة اثنُت اثنُت أجنحة أكيل: قلل كأنك  " ،1:فاطر
 أيب كابن 2عمر بن كعيسى ىو أظنو كما، الصرؼ اصطبلح كال العدؿ باصطبلح يصرح مل 1العبلء فاب

 4 " .استعماال ذلك يعرفوف كانوا كإف الفٍت، ٔتعنا٫تا االصطبلحُت ىذين عرفوا قد قبلو من 3إسحاؽ

 ،"  العدكؿ "   ١تصطلح ا١تعاصركف النقاد أعطاه الذم ا١تفهـو ُب أيضا العمل اإلجرائي ىذا يظهرك
 أسلوبية ّٔا تتحقق أخرل صياغة إىل صياغة من ميل ىو العدكؿ أف على بينهم اتفاؽ شبو ىناؾ أف ذلك

  ىذا عن للتعبَت تستعمل مصطلحات عدة فهناؾ لو، كاحد مصطلح حوؿ يتفقوف ال أهنم غَت. الكبلـ
 5.مصطلحا عشر اثٍت ا١تسدم السبلـ عبد اللغوم الباحث عٌد منها  أخرل،إىل من صياغة ا١تيل

 :العربي التراث في لعدولاأللفاظ الرديفة ل- 3المطلب

  انطبلقا من "   العدكؿ" فيما يلي ٤تاكلة نرصد من خبل٢تا بعض ا١تصطلحات ا١تؤدية ١تفهـو
كىذه ا١تصطلحات نقدمها على سبيل التمثيل ال اٟتصر . مؤلفات العلماء العرب الببلغية كالنقدية كاللغوية

 ناحية، ف  ـ"  العدكؿ" كاالستقصاء؛ ألف غرضنا ىو ٕتلية التقارب الداليل بُت ىذه األلفاظ كمصطلح 
 . ٢تذا ا١تصطلح ُب ىذا البحث من ناحية أخرلاكلتربير اختيارف
 :التغيير .1

                                                           

أحد القراء السبعة، كاف أعلم الناس بالقرآف . أبو عمرك بن العبلء بن عمار التميمي ا١تازين البصرمىو  (ىػ154ت )ػ أبو عمرك بن العبلء 1
سألل أبا عمرك عن ألف :  األصمعيقاؿ. الكرمي كالعربية كالشعر، كىو ُب النحو ُب الطبقة الرابعة من علي بن أيب طالب، رضي اهلل عنو

جلسل إىل : قاؿ األصمعي ك.عمرك أعلم الناس باألدب كالعربية كالقرآف كالشعر كاف أبو: كقاؿ أبو عبيدة. مسألة، فأجابٍت فيها بألف حجة
 .  أيب عمرك بن العبلء عشر حجج، فلم أٝتعو ٭تتج ببيل إسبلمي

، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، ٖتقيق إحساف عباس، دار صادر، ( أبو العباس ِشس الدين أٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر(خلكاف ابن
 .3/466، ت.ط، د.بَتكت، د

 كاف صاحب تقعَت ُب كبلمو كاستعماؿ للغريب فيو .(ىػ149ت) أبو عمرك عيسى بن عمر الثقفي النحوم البصرمىو: عيسى بن عمر ػ  2
 غَت٫تا،كركل القراءات عنو األصمعي كا٠تليل بن أٛتد ك. كُب قراءاتو، ككانل بينو كبُت أيب عمرك بن العبلء صحبة، ك٢تما مسائل ك٣تالس 

  ."اإلكماؿ " ك" اٞتامع " : ُب النحوافكأخذ سيبويو عنو النحو، كلو كتاب

 .3/468 (ف،كفيات األعياف كأنباء أبناء الزما، بن خلكافا).ا١تصدر السابق
أكؿ من كضع : قاؿ أبو عبيدة معمر بن ا١تثٌت. من األئمة العيبٌلـ ا١تشار إليو ُب علومهم:  (ىػ117ت)عبد اهلل بن أيب إسحاؽ اٟتضرميػ  3

عيسى ككاف ُب زماف عبد اهلل بن أيب إسحاؽ . العربية أبو األسود الدؤيل ٍب ميموف األقرف ٍب عنبسة الفيل ٍب عبد اهلل بن أيب إسحاؽ اٟتضرمي
 . ككاف عبد اهلل كثَتان ما يأخذ على الفرزدؽ الغلط ُب شعره. بن عمر الثقفي كأبو عمرك بن العبلء

 .392 -- 6/391ف، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزما، بن خلكافا).ا١تصدر السابق
 ا١تكتبات، شؤكف عمادة القوزم، ٛتد عوض ا٢تجرم، الثالث القرف أكاخر حىت كتطوره نشأتو النحوم ١تصطلح القوزم، ٛتد عوض ا4-

 .71،ص1981 ،1ط السعودية، العربية ا١تملكة الرياض، جامعة

 .101-100ص ،3ط للكتاب، العربية الدار ا١تسدم، السبلـ عبد كاألسلوب، األسلوبية 5 -
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

، كعلى ا٠تصوص ابن 1كرد مصطلح التغيَت كثَتا عند الشرٌاح العرب لكتب أرسطو
كيقصداف بالتغيَت خركج الكبلـ من دائرة االستعماؿ العادم . (ىػ595 )3كابن رشد (ىػ428)2سينا

.  ا١تألوؼ طلبا للطيفة أسلوبية ما
كالتغيَت ىو أف أالٌ ييستعمل كما يوجبو ا١تعٌت . كاعلم أف القوؿ يرشق بالتغيَت:"   يقوؿ ابن سيناك

:"   ، فيقوؿ5كيضيف أف التغيَت يتحقق أيضا ٔتا ييطلق عليو التعريض. 4"  فقط، بل أف يستعَت كيبٌدؿ كيشٌبو
كمن التغيَتات اٟتسنة أف يػيتىحدث عن أمر، ْتيث ظاىره ال يكوف حجة على القائل، كيعتقد ُب :"   فيقوؿ

كىو أف يقوؿ : كمن ذلك عكسو. الضمَت أنو إ٪تا يعٍت بو معٌت ما ببل شك فيو، من غَت أف يكوف أقٌر بو

                                                           

 أصبح فيما متتلمذ على يد أفبلطوف، كشغل منصب معلم لؤلمَت الصغَت الذ. عامل كفيلسوؼ يوناين قدمي(ـ. ؽ322 - 384)ػ أرسطو 1
 غادر أثينا متجها إىل خالكيس حيث ركبعد موت األسكند. كٌوف مدرسة كمكتبة ٪توذجيتُت ُب أثينا. بعد القائد األشهر األسكندر األكرب

كمنها ٣تاؿ األدب كالنقد، حيث ألف فيهما كتابُت خٌلدا اسم ىذا . تعد مؤلفاتو با١تئات ُب أغلب آّاالت. مات ٖتل كطأة ا١ترض
أما األكؿ فقد كضع فيو القواعد كالقوانُت األكلية ". فن الشعر، كا٠تطابة" الفيلسوؼ ككاف ٢تما أثرا كبَتا ُب الفكر العا١تي كالعريب، ك٫تا كتابا 

كأما الثاين، فقدـ فيو ٖتليبل عن الوسائل اليت يصبح ّٔا الكبلـ مقنعا كطرؽ اٞتدؿ ككيفية إثارة العواطف، كما يعاِب . للنقد األديب بوصفو علما
 .موضوع األسلوب كاللغة

 . 406 -401، ص2أٛتد عتماف، األدب اإلغريقي تراثا انسابا كعا١تيا، دار ا١تعارؼ، القاىرة، ط:ينظر

 أرسطو بعد الثالث با١تعلم عرؼ كما الرئيس، بالشيخ ا١تلقب سينا، بن اهلل عبد بن اٟتسُت علي  ىو أبو(.ىػ428 ػ  ىػ370)ابن سيناػ  2
 كرسائل، كتب بُت ما ا١تائتُت سينا ابن مؤلفات ٕتاكزت .٫تذاف ُب كتوُب ،ٓتارل قرب  كلد.كفلكيان  كرياضيان، كطبيبان، فيلسوفان، كاف.كالفارايب

 فلسفية موسوعة كىو ،"الشفاء"كتابك .الطب ُب شهرتو ترجع كإليو كأنفسها، سينا ابن مؤلفات أىم من كىو"القانوف "كتاب : أشهرىا كمن
 دراسات على يشتمل الذم"كالتنبيهات اإلشارات "ككتاب. كالفلسفة كالطبيعيات، ا١تنطق، ُب سينا ابن إليها توصل اليت ا١تعارؼ حصيلة تضم

. كاألخبلؽ كالتصوؼ، كاإل٢تيات، الطبيعيات، ُب
 .162-  ػ2/157 (ف،كفيات األعياف كأنباء أبناء الزما، بن خلكافا).ا١تصدر السابق

تعلم ابن رشد الفقو . عاصر دكليت ا١ترابطُت كا١توحدين. (ىػ595  520) أٛتد بن ٤تمد بن رشد األندلسي فػ ىو أبو الوليد ٤تمد ب 3
كبانتهاء حياتو انتهل الفلسفة . كالطب، كعلم الطبيعة، كالرياضيات، كالفلسفة، كيقاؿ إنو تتلمذ على يد ابن باجو كابن طفيل الفيلسوفُت

هنائيا ُب ببلد األندلس، ألف السلطاف أبا يوسف يعقوب ا١تنصور عندما نفاه أمر بإحراؽ ٚتيع كتبو ككل كتب الفلسفة، بل حظر االشتغاؿ 
 ككسطى كملخصات لكأما مؤلفاتو األرسطية فهي عبارة عن شركح كرب.  ضخما ُب الفلسفة كالطب كالفقو كاللغةاترؾ ابن رشد تراث.بالفلسفة

 . ُب فهمهم أرسطواكقد اعتمد عليها الغرب اعتمادا كلي. أك جوامع ١تؤلفات أرسطو
 .101 -100، ص1998الصاكم الصاكم ٤تمد، الفلسفة اإلسبلمية،دار النصر للتوزيع كالنشر، القاىرة، :ينظر

. 202، ص٤1954تمد سليم سامل، كزارة ا١تعارؼ العمومية، القاىرة،: ػ ابن سينا، ا٠تطابة من كتاب الشفاء، ٖتقيق4
، ال بالوضع اٟتقيقي كال :"ػ نذكر على سبيل ا١تثاؿ، تعريف ابن األثَت للتعريض حيث قاؿ 5 ىو اللفظ الداؿ على الشيء من طريق ا١تفهـو

 ".آّازم
أٛتد اٟتوُب كبدكم طبانة، دار هنضة مصر للطبع كالنشر ، الفجالة، :  ضياء الدين بن األثَت، ا١تثل السائر ُب أدب الكاتب كالشاعر، تح

. 56ط، ص.ت، د.القاىرة، د
أم أف ا١تدلوؿ التعريضي ا١تفهـو من العبارة ٮتتلف عن ا١تدلوؿ الوضعي ا١تباشر للدكاؿ، ألف ا١تدلوؿ التعريضي يتحقق بتجاكز البنية السطحية 

كٮتتلف التعريض عن آّاز، ألف الداللة التعريضية ال تنتج من نقل الدكاؿ أك تغيَت مدلوالهتا ، كإ٪تا ىي داللة إضافية يضيفها . للصياغة
. السياؽ إىل  الًتكيب
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القائل بقولو على ظاىره ، ككأنو يقٌر بأف غرضو ذلك ا١تعٌت، لكن األحواؿ تدؿ على أف ما أريد بو غَت 
 2."  كرٔتا كاف السبب فيو اتفاؽ االسم، بل أكثر ذلك اتفاؽ االسم. 1ظاىر

كيربط ابن رشد القوؿ الشعرم ٔتا ىو تغيَت للكبلـ يتمثل ُب ٣تاكزة ا١تألوؼ كا٠تركج عن التعابَت 
 إ٪تا يكوف ٥تتلفا، أم مغَتا عن القوؿ اٟتقيقي من حيث توضع [الشعرم]كالقوؿ:"  يقوؿ.ا١تتعارؼ عليها

كقد يستدؿ على أف . فيو األٝتاء  متوافقة ُب ا١توازنة كا١تقدار، كباألٝتاء الغريبة، كبغَت ذلك من أنواع التغيَت
مثاؿ . القوؿ الشعرم ىو ا١تغٌَت أنو إذا غٌَت القوؿ اٟتقيقي ٝتي شعرا أك قوال شعريا، ككيًجدى لو فعل الشعر

 3:كثَت عزةذلك قوؿ 
 كمسح باألركاف من ىو ماسح  ك١تا قضينا من مٌت كل حػػػػػػاجة  

 4كسالل بأعناؽ ا١تطٌي األباطح   أخذنا بأطراؼ األحاديث بيننا

كسالل بأعناؽ ا١تطٌي أخذنا بأطراؼ األحاديث بيننا، :" إ٪تا صار شعرا من ًقبىل أنو استعمل قولو
ثٍنا كمشٍينااألباطح  ألنو استعمل ىذا إ٪تا صار شعرا بعيدة مهول القرط،: ككذلك قولو.  ، بدؿ قولو ٖتدَّ

 5."طويلة العنق:القوؿ بدؿ قولو
أف يكوف ا١تقصود يدؿ عليو لفظ ما، فيستعمل لذلك :" ...كالتغيَت كما يشرحو ابن رشد ىو

أحد٫تا، أف يستعمل لفظ شبيو الشيء مع لفظ الشيء : كىذا التغيَت يكوف على ضربُت. اللفظ لفظ آخر
"   التمثيل" نفسو، كيضاؼ إليو اٟترؼ الداؿ ُب ذلك اللساف على التشبيو، كىذا الضرب من التغيَت يسمى

ق، أك ػكالنوع الثاين من التغيَت يؤتى بدؿ ذلك اللفظ بلفظ الشبيو ب. ، كىو خاص جدا بالشعر"كالتشبيو" 

                                                           

ابنة عٌمي صارت ناضجة كمناسبةن ١تن ٮتطبيها، تعريضان بأنٌو يريد أف يتزٌكج كال مانع : ػ مثاؿ األكؿ، أف يقوؿ الشاٌب الراغب ُب الزكاج لوالديو 1
 :كمثاؿ الثاين ما يأٌب من أمثلة التورية كقوؿ القائل. لديو من خطبتها لو

.       كال راحة: تشكرىا ؟ قلل  ىل أبصرتى منو يدا           : كقيل
، كاآلخر ا١تعٌت البعيد، كىو راحة اٞتسم من "يدا تشكرىا" ٢تا معنياف معٌت قريب كىو راحة اليد، كىو ا١تعٌت الذم تقتضيو عبارة" راحة"فكلمة  

.  التعب، كىو ا١تعٌت ا١تقصود
 .231، 230ػ ابن سينا، ا٠تطابة،  2
كاف شاعر أىل اٟتجاز ُب اإلسبلـ ال يقدموف . كىو كثٌَت عٌزة ،يكٌت أبا صخر، ك خزاعةمن ،(ىػ105ت)كيثٌَت بن عبد الرٛتن بن األسودػ  3

كثٌَت كتوُب . ىاشم بٍت كبُت بينو كاف ١تا الزبَت بن اهلل عبد كىجا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ آؿ إىل ا١تيل كيظهر يتشيع ككافعليو أحدان 
.  كالية يزيد بن عبد ا١تلكُب با١تدينة 
، 2كرنكو، مكتبة القدسي، دار الكتب العلمية،بَتكت لبناف، ط. ؼ: ، معجم الشعراء، ٖتقيق(أبو عبيد اهلل ٤تمد بن عمراف)ا١ترزباين
 .350، ص1982

  .يب بكر علي بن عبد اهلل اٟتمومأل ػ ال ينسب البيتاف إىل قائل بعينو ُب غالب ا١تصادر، كينسباف إىل كثَت ُب ٨تو خزانة األدب 4
 ، بَتكت، دار كمكتبة ا٢تبلؿ ،عصاـ شعيتو:  ٖتقيق ، خزانة األدب كغاية األرب  ،تقي الدين أيب بكر علي بن عبد اهلل اٟتموم األزرارم

 .1/424، 1987الطبعة األكىل ، 
٤تمد سليم سامل، آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية،القاىرة، :  ، تلخيص كتاب أرسطو طاليس ُب الشعر، تح(أبو الوليد)ػ ابن رشد 5

 .  150-149، ص1972
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

"   اإلبداؿ" كىذا النوع ُب ىذه الصناعة يسمى . ق، من غَت أف يؤتى معو بلفظ الشيء نفسوػبلفظ ا١تتصل ب
   1."كىو الذم يسميو أىل زماننا باالستعارة كالبديع

يتحقق التغيَت بطرؽ أساليب التشبيو كآّاز باالستعارة كآّاز ا١ترسل، كىي أساليب ٗتييلية 
كما . يوظفها ا١تتكلم ليأٌب با١تعٌت ُب صياغة لفظية ٥تتلفة عن الصورة ا١تعتادة اليت ارتضاىا الوضع اللغوم

 .أف تلك األساليب ىي ُب اللغة الشعرية أكثر ركاجا منها ُب اللغة النثرية

 
: االنحراف .2

باب قوة اللفظ لقوة "  إىل جانب لفظ العدكؿ ُب "  اال٨تراؼ"   مشتق لفظ 2استعمل ابن جٍت
كذلك فػيعىاؿ ُب معٌت . ك٨توه من تكثَت اللفظ لتكثَت ا١تعٌت العدكؿي عن معتاد حالو:"   حيث قاؿ"  ا١تعٌت

فلمَّا كانل فىًعيل ىي ... فىًعيل ٨تو طيوىاؿ فهو أبلغ معٌت من طويل، كعيراض فإنو أبلغ معٌت من عريض
كا١تعٌت اٞتامع بينهما خركج . فضارعل فيعاؿ بذلك فػيعَّاال . الباب ا١تطَّرد كأريدت ا١تبالغة عيًدلل إىل فػيعىاؿ

.  أما فػيٌعاؿ فبالزيادة كأٌما فػيعىاؿ فباال٨تراؼ بو عن فىعيل. كل كاحد منهما عن أصلو
.  كبعد، فإذا كانل األلفاظ أدلة ا١تعاين ٍب زيد فيها شيء أكجبل القسمة لو زيادة ا١تعٌت بو

 3."  ككذلك إف ا٨تيًرؼ بو عن ٝتىٍتو كىىٍديىًتو كاف ذلك دليبل على حادث متجٌدد لو
ُب قوؿ ابن جٍت داللة كاضحة على أف ٣تاكزة الصيغة ا١تعتادة أك ا١تطردة للفظ، كاستعماؿ اللفظ 

ا١تعدكؿ بو عنها، أك استعماؿ الصيغة ا١تزيدة ، ُب كل ذلك زيادة جديدة حادثة على معٌت الصيغة 
.  األصلية

: اإلبداع، واالختراع .3
ك٫تا مصطلحاف متقارباف داللة، كاإلبداع ُب اللغة أف ٬تيء بالبديع، كىو الشيء الذم يكوف 

.  كيقتضي ىذا التعريف أف يكوف البديع اصطبلحا مشتمبل على معٌت اٞتدة، كعدـ السبق بغَته4.أكال

                                                           

 .254ت ص.ط، د.ػ ابن رشد، تلخيص ا٠تطابة، ٖتقيق عبد الرٛتاف بدكم، ككالة ا١تطبوعات الكويتية كدار القلم ، بَتكت، د 1
 كىكىافى ،ىيوى القطب ُب ًلسىاف اٍلعىرىب كىإًلىٍيًو انٍػتػىهىل الرياسة ُب اأٍلىدىب كىصىحب أىبىا الطٌيب دىرا طىويبل كىشرح شعره كىنبوى على مىعىانًيو كىًإٍعرىابو-  2

الو من آثاره ا٠تصائص، كسر .  علي الفارسي تصدر ابن جٍت مكانو ببغدادشيخو أبو١تا مات ك .الٌشٍعر أقل خبللو لعظم قدره كارتفاع حى
ىػ 392الصناعة، كشرح مستغلق اٟتماسة، شرحاف على ديواف ا١تتنيب، ٤تاسن العربية ، كاحملتسب ُب إعراب الشواذ كغَت ذلك   

.  268 - 3/267ابن جٍت، ا٠تصائص، ٖتقيق ٤تمد علي النجار، بَتكت، - 3
/ 2 بَتكت، دار الفكر،، 1979، 2ة الوعاة ُب طبقات اللغويُت كالنحاة، ٖتقيق ٤تمد أبو الفضل، الطبعة م جبلؿ الدين السيوطي، بغ:ينظر
132. 

األكىل، : الطبعة، مفيد ٤تمد قمحية: ؽمؽ، تح يتمة الدىر ُب ٤تاسن أىل العصر،(عبد ا١تلك بن ٤تمد بن إٝتاعيل)الثعاليب أبو منصورك
  .137، لبناف  بَتكت، دار الكتب العلمية ،ـ1983ىػ1403

 

.   1/06،  (ع .د. ب)ابن منظور، لساف العرب، مادة - 4
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

قد استعمل التسميتُت اإلبداع كاالخًتاع جنبا إىل  جنب، كالتمس  (ىػ456 )1ككاف ابن رشيق
خلق ا١تعاين اليت مل ييٍسبىٍق إليها، كاإلتياف ٔتا مل يكن منها قط، كاإلبداع : إٌف االخًتاع:"  فرقا بينهما فقاؿ

إتياف الشاعر با١تعٌت ا١تستظرؼ، كالذم مل ٕتر العادة ٔتثلو، ٍب لػزمتو ىذه التسمية حىت قيل لو بديع كإف كثر 
، فصار االخًتاع للمعٌت كاإلبداع للفظ؛ فإذا ًٌب للشاعر أف يأٌب ٔتعٌت ٥تًتع ُب لفظ بديع فقد 2كتكرر

     3."  استوىل على األمد، كحاز قصب السبق
: كمثاؿ ا١تخًتع قوؿ امرئ القيس

 ٝتو حىباب ا١تاء حاالن على حاؿ  ٝتوت إليها بعد ما ناـ أىلها   

: فإنو أكؿ من طرؽ ىذا ا١تعٌت كابتكره، كسلم الشعراء إليو، فلم ينازعو أحد إياه، كقولو
 لدل ككرىا العناب كاٟتشف البايل  كأف قلوب الطَت رطبان كيابسان   

. كىو أكؿ الناس اخًتاعان ُب الشعر، كأكثرىم توليدان ... كلو اخًتاعات كثَتة 
أف يستخرج الشاعر معٌت من معٌت شاعر تقدمو، أك يزيد : (كىو من الناحية الداللية مثل اإلبداع  )كالتوليد 

فيو زيادة؛ فلذلك يسمى التوليد، كليس باخًتاع؛ ١تا فيو من االقتداء بغَته، مثاؿ ذلك قوؿ عمر بن عبد 
:  4اهلل بن أيب ربيعة

 5لػػػػػيلػػػػػػػة ال نػػػػػػاهو كال زاجػػػػػػػػػػر  فاٍسقيٍط علينا كسقوط الندل   

                                                           

كتاب العمدة أشهرىا ، لو تصانيف رجاؿ الببلغة كاألدب ؛ أحد  ( ىػ 456 - 390)أبو علي اٟتسن بن رشيق ا١تعركؼ بالقَتكاينىو -  1
كىي  كباحملمدية كانل صنعة أبيو ، كلد با١تسيلة: قيل.ُب معرفة صناعة الشعر كنقده كعيوبو، ككتاب األ٪توذج كالرسائل الفائقة كالنظم اٞتيد

الصياغة، فعلمو أبوه صنعتو، كقرأ األدب باحملمدية، كقاؿ الشعر، كتاقل نفسو إىل التزيد منو كمبلقاة أىل األدب، فرحل إىل القَتكاف حرفة 
 .كاشتهر ّٔا

 .2/85ابن خلكاف، كفيات األعياف، :ينظر
: كمل يعده إال ٜتسة أبواب.  ٚتع البديع، كألف فيو كتابان منىو أكؿ  (ىػ296)كعبد اهلل بن ا١تعتز. ػ البديع ضركب كثَتة، كأنواع ٥تتلفة 2

  .االستعارة أك٢تا، ٍب التجنيس، ٍب ا١تطابقة، ٍب رد األعجاز على الصدكر، ٍب ا١تذىب الكبلمي، كعٌد ما سول ىذه ا٠تمسة أنواع ٤تاسن الكبلـ
، 3:ت، ص.ط، د.ب، د.عبد اهلل بن ا١تعتز، كتاب البديع، اعتٌت بنشره كتعليق ا١تقدمة كالفهارس إغناطيوس كراتشقوفسكي، دار ا١تسَتة، د

25 ،26 ،37 ،53 .
، 1981، 5 ػ  ابن رشيق القَتكاين، العمدة ُب ٤تاسن الشعر كآدابو كنقده، ٖتقيق ٤تمد ٤تيي الدين بن عبد اٟتميد، دار اٞتيل، بَتكت، ط3
1/265  .
الشاعر ا١تشهور؛ مل يكن ُب قريش أشعر منو، كىو كثَت الغزؿ كالنوادر كالوقائع كآّوف  (ىػ93ىػ  23)عمر بن أيب ربيعة ا١تخزكميػ  4

كغزا ُب البحر فأحرقوا . ككانل كالدتو ُب الليلة اليت قتل فيها عمر بن ا٠تطاب، رضي اهلل عنو. كا٠تبلعة، كلو ُب ذلك حكايات مشهورة
. السفينة فاحًتؽ كعمره مقدار سبعُت سنة

                .436/ 3، كفيات األعياف ، خلكاف ابن
، (1/263) ذلك ا١تربد ُب ىذه الصفحة ذاهتاإىل ، كقد أشار (ىػ90)ػ ىناؾ تردد ُب نسبة ىذا البيل بُت عمر بن أيب ربيعة، ككضاح اليمن 5

 . كضاح اليمنإىل كما جاء ُب األغاين منسوبا 
 .6/229، 2بَتكت، ط ، الفكر جابر، دار ٝتَت : األصفهاين، األغاين، تح الفرج أبو: ينظر أيضا



 

  

 23  

 

 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

بالقياس إىل  بيل امرئ القيس األكؿ، فولد معٌت مليحان اقتدل فيو ٔتعٌت امرئ القيس دكف أف يشركو ُب 
 1.شيء من لفظو، أك ينحو ٨توه إال ُب احملصوؿ، كىو لطف الوصوؿ إىل حاجتو ُب ًخٍفيىةو 

 كىذا أبلغ أيضان، ألف سقوط الندل أخفى من ٝتو حىباب ا١تاء، ألف لسمو حباب ا١تاء صوتان خفيان، ليس 
. ذلك لسقوط الندل

حاكؿ ابن رشيق الفصل بُت مصطلحُت متقاربُت من حيث أنو جعل االخًتاع لئلتياف با١تعٌت 
على غَت مثاؿ سابق، كأف اإلبداع للمعٌت الذم فيو كجو ظرؼ ييستملح ألجلو، مصوغا ُب عبارة غَت 

كلذا كاف الشاعر الرائد ػػػ ُب نظره ػػػ ىو من قدر على اخًتاع ا١تعاين كإبداع الصور التعبَتية ا١تولدة . معهودة
.  ١تعاف تضاؼ إىل  ا١تعاين السابقة

 ُب الرسالة ا١توضحة قوال عن ا١تتنيب ٬تعل االخًتاع كاإلبداع شيئا كاحدا ىو ٣تاكزة القدمي 2  كركل اٟتا٘تي
إ٪تا أجرم على سبيل :" 3قاؿ ا١تتنيب. كاإلتياف بغَت ا١تسبوؽ، كىذا ماال يقدر عليو إال الػميػبػىرّْزكف من الشعراء

الشعراء ا١تربزين ُب اإلحساف كاخًتاع ا١تعاين، فإذا استبهمىٍل مسالكي اإلبداع، جريلي على كتَتة من تقدمٍت 
 4."ُب اقتفاء األثر كا١تبلحظة كالنظر

إذا مل يقدر ا١تتنيب على اإلحساف كابتكار ا١تعاين، فإنو ٬تتهد ُب توليد ا١تستظرؼ منها اقتداء با١تتقدمُت 
.   ُب عداد السرقاتبعض شعره اقتداء غَت حرُب، كلكن فيو اجتهاد كنظر، كيما ال يكوف 

                                                           

 .1/263ػػ ا١تصدر السابق،  1
؛ أحد األعبلـ ا١تشاىَت ا١تطلعُت ا١تكثرين، أخذ األدب مأبو علي ٤تمد بن اٟتسن بن ا١تظفر، الكاتب اللغوم البغدادم ا١تعركؼ باٟتاًبػػ  2

ينو كبُت أيب باليت شرح فيها ما جرل " الرسالة ا١توضحة" أك كركل عن غَته أيضا، كلو الرسالة اٟتا٘تية ،  كركل عنو أخبارا ،عن أيب عمر الزاىد
 ُب ٣تلدين، كفيو " احملاضرةحلية"كتاب كلو .  كلقد دلل على غزارة مادتو كتوفر اطبلعو.الطيب ا١تتنيب من إظهار سرقاتو كإبانة عيوب شعره

 .ىػ388كتوُب اٟتا٘تي سنة . أدب كثَت أيضا
.    4/362، كفيات األعياف، خلكاف ابن:ينظر

ىو من أىل الكوفة، كقدـ .أبو الطيب أٛتد بن اٟتسُت بن اٟتسن بن عبد الصمد اٞتعفي الكندم الكوُب ا١تعركؼ با١تتنيب الشاعر ا١تشهورػػ  3
الشاـ ُب صباه كجاؿ ُب أقطاره، كاشتغل بفنوف األدب كمهر فيها، ككاف من الكثَتين ٦تن نقل اللغة كا١تطلعُت على غريبها كحوشيها، كال يسأؿ 

 .عن شيء إال كاستشهد فيو بكبلـ العرب من النظم كالنثر
 ٍب فارقو كدخل مصر سنة ىػ 337التحق باألمَت سيف الدكلة بن ٛتداف ُب سنة ك .كإ٪تا قيل لو ا١تتنيب ألنو ادعى النبوة ُب بادية السماكة

 .ىػ354قتل سنة سنة .  ك١تا مل يرضو ىجاه كفارقو ،، كمدح كافوران اإلخشيدمىػ 346
 .125 ػػ 1/120ابن خلكاف، كفيات األعياف، 

، الرسالة ا١توضحة ُب ذكر سرقات ا١تتنيب كساقط شعره، ٖتقيق ٤تمد يوسف ٧تم، دار صادر ، (أبو علي ٤تمد بن اٟتسُت)ػ اٟتا٘تي -4
. 107، ص1965، 1بَتكت، ط
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:"  حيث قاؿ(ىػ751)1كجاء تعريف االخًتاع ُب كتاب الفوائد ا١تشوؽ البن القيم اٞتوزية
 يىا أىيػُّهىا النَّاسي ضيًربى مىثىله : كمن ذلك قولو تعاىل... االخًتاع ىو أف يذكر ا١تؤلف معٌت مل يسبق إليو

ٍيئنا الى  فىاٍستىًمعيوا لىوي ًإفَّ الًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو لىٍن ٮتىٍليقيوا ذيبىابنا كىلىًو اٍجتىمىعيوا لىوي كىًإٍف يىٍسليبػٍهيمي الذُّبىابي شى
يىٍستػىٍنًقذيكهي ًمٍنوي ضىعيفى الطَّاًلبي كىاٍلمىٍطليوبي 

"   ...القرآف كمل يسمع ٔتثل ىذا التمثيل البديع ألحد قبل نزكؿ 2
. كىو مثل ضربو اهلل ألصناـ أىل مكة لبياف أهنا تعجز حىت عن اسًتداد ما أخذه منها الذباب الضعيف

  3.فالطالب الضعيف ىو ا١تعبود من دكف اهلل، كا١تطلوب الضعيف ىو الذباب

ك٦تا تقدـ من تعريفات لبلخًتاع كاالبتكار يتضح أف أصحأّا أطلقوىا على ا١تعاين اٞتديدة كل 
اٞتدة، كأف اإلبداع ىو ابتكار جزئي ينحصر ُب بعض ا١تعاين ا١تولدة عن ا١تعٌت ا١تخًتع من ذم قبل، كما 
أف االخًتاع ال يقدر عليو إال العظماء ا١توىوبوف ُب فن القوؿ، كأما اإلبداع فسبيلو أيسر، كمع ذلك فهو 

.  يتطلب ا١تقدرة كالنظر كاستعماؿ األلفاظ كاألساليب ا٠تاصة ليربأ صاحبها من التقليد أك كصمة السرقة
 

 : اللحن .4

 ،كالًغناءي  ،كاللغةي  ،اإًلعراب ُب ا٠تطأي : للحن سٌتة معاف، ىي...جاء ُب لساف العرب البن منظور أف 
مىٍعٌتػكاؿ ،كالتػٍَّعريضي  ،كالًفٍطنةي 

4... 

.  ألنو بو يكوف اللحن من ا١تصطلحات القريبة من العدكؿ"  التعريض" كمن بُت ىذه ا١تعاين، يعنينا 
نان  يػىٍلحىني  لو ٟتىىنى ... "جاء ُب اللساف أف  يليو ألىنو غَته على كٮتىٍفى عنو يفهمو قوالن  لو قاؿ ٟتٍى  عن بالتػٍَّورية ٯتي

 : قاؿ الشاعر...ًٟتن الرجل فهو ًٟتنه، إذا فىًهمى كفىًطنى ١تا ال يػىٍفطىني لو غَته: ، كمنو قو٢تما١تفهـو الواضح

بلًحنً      كأىدٍَّت ًإيلَّ القٍوًؿ عنهينَّ زىٍكلةه 
ي
 5تيبلًحني أىك تٍرنيو لقوًؿ ا١ت

                                                           

, قضى معظم حياتو بالشاـ (ق751-ق691)ِشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد، عاش ابن القيم ُب الفًتة ما بُت عاـ  ىو ابن قيم اٞتوزيةػ  1
كقد كانل الشاـ ُب ذلك العصر .  القاىرة ُب بعض األحيافإىلكما انتقل , كجاكر ٔتكة فًتة من الزمن, كقد ارٖتل عنها للحج مرات كثَتة

كلو -كال يلتـز برأم غَته , بل كاف حرا يعمل فكره,  كاف ابن القيم باحثا قوم الشخصية ال يتأثر بغَته.ا١تعركؼ بعصر السبلطُت كا١تماليك
إعبلـ " ُب الفقو كأصولو كتاب ؼفمما أؿ .كالتصوؼ, علم الكبلـك ،كالعربية,  تبحر ُب دراسة العلـو الشرعية.ابن تيمية-كاف شيخو

شفاء العليل ُب مسائل القضاء كالقدر كاٟتكمة "كُب علم الكبلـ كتاب , "نزىة ا١تشتاقُت"ك, "مدارج السالكُت"كُب التصوؼ كتاب,"ا١توقعُت
 ."الصواعق ا١ترسلة على اٞتهمية كا١تعتزلة"ك"كالتعليل

 .42، 35، 32ص ت، .دد ط، اإلسكندرية، طاىر سليماف ٛتودة، ابن القيم جهوده ُب الدرس اللغوم، دار اٞتامعات ا١تصرية، : ينظر 
 .73:اٟتج-  2
، كتاب الفوائد ا١تشوؽ إىل علـو القرآف كعلم البياف، ٖتقيق ٤تمد بدر الدين النعساين، (ِشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد)ابن قيم اٞتوزية -  3

 .156ىػ، ص1327، 1طبع على نفقة ٤تمد أمُت ا٠تا٧تي، مصر، ط
 .13/381 منظور، ابن العرب، لساف -4
  . ا١ترأة الظريفة، كالفطنة الداىية- 5
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

 1".أىم تىكلَّمي ٔتعٌت كبلـ ال يػيٍفطني لو كٮتىٍفى على الناس غَتم" 

كإنو ١تن ببلغة الكبلـ كرفعتو ُب مدارج البياف أف يصاغ دالليا على مقاس ا١تتكلم كا١تخاطب 
كما أف اللحن بوصفو اختيارا .كحد٫تا، فيستقبلف بدكرة اإلفهاـ كالفهم كلو ُب مؤل من السامعُت اٟتاضرين

 كالتورية كميبل عن جهة الصواب كالوضوح القياسيُت، ىو نفسو مسلك االنزياح األسلويب الذم ةللتعمي
 . ٭تقق للنص قيمتو الفنية

 :الغرابة .5

كبيناه االشتقاقية، كىو مصطلح كصف بو شعرية " الغرابة"استعمل عبد القاىر اٞترجاين مصطلح 
. ُب النقد اٟتديث" الغموض"مصطلح يقابل مصطلح كما أنو الشعر، كجعلو  ميزة للقوؿ الشعرم، 

 ، كا١تبلحة،اللطف:استعمل اٞترجاين، أحيانا مصطلحات أخرل تصف أسلوبية القوؿ كشعريتو مثلك
 .3 كاإلحالة،كا٠تفاء2، كاإلغراؽ، كا١تبالغة،كالغموض

 البلمألوؼ كالبلعادم، كلذلك ترتفع إىل ككلها تصف ظاىرة ا٠تركج باللغة عن ا١تألوؼ العادم 
كالغرابة عند . التدبر كالتأكيلإىل ىذه اللغة عن اللغة العادية ١تا يكمن فيها من تأثَت كفاعلية، كحاجة 

 ١تا ٖتققو من فائدة جليلة ؛م ا١تبدع كا١تتلقي على حد سواءماٞترجاين ىي ذات فاعلية فنية على مستو
ىذه   ٠تلو؛التلبيس كالتعقيدك ما ىناؾ من تعارض بينها كبُت التعمية إىلكيفطن اٞترجاين . كفضيلة عظيمة

 ا١تعٌت بطرؽ إىل ُب تشويش ذىن ا١تتلقي كجربه على الوصوؿ كإلسهامها أدبية، فاعلية أم  من اإلجراءات
  4.اٟتيلة

 كرفضو للتعقيد كالغموض؛ ألف للغرابة استيفاء ٟتبو ،ؿلبلبتذاموقف الرفض  كيقف اٞترجاين
يقوؿ عن التشبيو . االبتذاؿ سقوط كسذاجة ٗتاطب اٟتقيقة باحملافظة على ا١تطابقة بُت الداؿ كا١تدلوؿ

اآلف ُب " ال يشق لو غبار": قولناأففإنك تعلم "الذم يشغف بو الناس ك٭تظى بالعٌز دىرا ٍب يبتذؿ، 
إال أننا نعرؼ أنو مل يكن على ىذا االبتذاؿ، كإ٪تا أتاه بعد أف قضى " ال يلحق كال يدرؾ"االبتذاؿ كقولنا 

 5."زمنا  بطراءة الشباب كبعزة ا١تنيع
                                                                                                                                                                          

 .13/379 ،ا١تصدر نفسو
.                                       ا١تصدر نفسو، الصفحة نفسها- 1
 .125  ،82،  78  ،62عبد القاىر اٞترجاين، دالئل اإلعجاز، -  2

. 167، 313:األسرارعبد القاىر اٞترجاين، -  3
 .210كدالئل اإلعجاز، نفس ا١تصدر، ،  135أسرار الببلغة، نفس ا١تصدر،-  4

  .174 أسرار الببلغة، نفس ا١تصدر، - 5
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

الذم الشيء . كالغرابة ال تربز إال بوجود متلق يستحضر نقيضها، كالنقيض ىنا ىو الوضوح كاأللفة
 الشعرية العامرة باألحداث العملية أف يكوف ا١تتلقي من مصاؼ النقاد البارعُت حىت يستطيع إدراؾ بيتطل

ضع ال يتنب سره إال كـ كىذا:"  يقوؿ اٞترجاين ُب التنويو ّٔذا ا١تتلقي1.الغريبة اليت تصنع جوىر ىذه العملية
أال ترل أنو ال : "  كقاؿ ُب أثناء حديثو عن التشبيو البعيد ا١تأخذ2."من كاف ملهب الطبع حاد القر٭تة

 ارؼ،إف الغرابة ٖتتاج اىل ا١تتلقي الع3".يفهمو  حق فهمو إال من لو ذىن كنظر يرتفع بو عن طبقة العامة 
 ليتمكن من ٤تاكرة الغرابة كالوقوؼ على ما ٘تنحو من فرص ، رفيع النظر، حاد الذىن، ا١تتدرب،ا٠تبَت

 .ا١تتأنيةالتأكيل كالقراءة 

 :ءاتو وجمالياتو إجراالعربي، التراثالعدول في - 4المطلب

 .  "  آّاز"  العدكؿ ٔتصطلحات أخرل مثل إىلُب مرحلة مبكرة من تاريخ الببلغة كاف يشار 
  للتعبَت عن ألواف "  ٣تاز القرآف " ُب كتابو  (ىػ210ت )4 أبو عبيدةق الذم استخدـحكذلك ىو ا١تصطل
 على الواحد ىذا معٌت ككقع منو ٚتاع لو الذم الواحد لفظ لفظو جاء ما ٣تاز كمن ": ىذه الظاىرة، يقوؿ

 ٥تاطبتو جاءت ما ٣تاز كمن..(.أطفاال: )موضع ُب ،225:غافر  ًطٍفبلن  ٮتيٍرًجيكيم : قاؿ اٞتميع،
 الفيٍلك ُب كينتمي  إذا حىىتَّ  : اهلل قاؿ الغائب، ٥تاطبة إىل ىذه ٥تاطبتو كحيٌولل تيركل ٍب الشاىد، ٥تاطبة
 ٍبيَّ  : قاؿ الشاىد، خوطب ٍب غائب عن خربه جاء ما ٣تاز  كمن...بكم أم ،22: يونس ًًّٔمٍ  كىجىرىٍينى 
 5 ".23-22:  القيامة فىأىٍكىلى  لىكى  أىٍكىلى  يػىتىمىطَّى أٍىًلوً  إىلى  ذىىبى 

كلفظ آّاز عند أيب عبيدة كاسع ا١تدلوؿ يتجاكز مدلوؿ آّاز ا١تقابل للحقيقة كالذم اقًتف ّٔا 
فيما بعد؛ فآّازات عنده تتناكؿ معاين األلفاظ كالعبارات، كأكجو الصياغة أك الطرائق اليت سلكها القرآف ُب 

 .  ا١تعٌتإىلتعبَتاتو من أجل الوصوؿ 

                                                           

 .76، 75 ،2003، 1للنشر كالتوزيع، األردف، الطبعة   موسى ربابعة، األسلوبية مفاىيمها كٕتلياهتا، دار الكندم- 1

. 451عبد القاىر اٞترجاين، دالئل اإلعجاز،  - 2
 .94أسرار الببلغة، -  3
كاف ُب البصرة، كيفد على ا٠تلفاء ُب .ىػ ، أٚتع سائر الركاة لعلـو العرب كأخبارىم كأنسأّم114كلد سنة : ػػ ىو معمر بن ا١تثٌت التيمي- 4

ككاف . كأخذ عنو ٚتاعة منهم أبو عبيد القاسم بن سبلـ، كأبو عثماف ا١تازين، كأبو حاًب السجستاين. ىجرية188بغداد، اليت انتقل إليها سنة 
كثَت االشتغاؿ بالتأليف، فذكر لو صاحب الفهرسل ما يربو على ا١تائة مؤلف ُب التاريخ كعلـو القرآف كاللغة كاألمثاؿ كاألنساب كأياـ 

 .ىػ210عٌمر طويبل، كتوُب ُب سنة ... العرب
 .79، ص1978، بَتكت ، ا١تعرفة ، الفهرسل، دار( الفرج أبو إسحاؽ بن ٤تمد)ابن الندمي :ينظر

 .11-1/9ت، .ط، د.أبو عبيدة،  ٣تاز القرآف ، ٖتقيق الدكتور ٤تمد فؤاد سزكُت، مكتبة ا٠تا٧تي القاىرة، د-  5
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

 أف يكشف عن دكرىا ُب القرآف الكرميكمل تكن الغاية اليت ألجلها تتبع أبو عبيدة آّازات ُب لغة 
تشكيل ا١تعٌت كتكثيف الداللة، كإ٪تا انصب ٫تٌو على تقدمي األدلة على أف البياف القرآين ا١تعجز مل ٮترج ُب 

 الغريب من العريبٌ  الكبلـ ُب ما القرآف ففي  ":معجمو كأساليبو عن سىنىن العرب ُب كبلمهم، كُب ىذا قاؿ
 ك٣تاز ما خيرٌب عن اٞتميع، على ككقع الواحد لفظ لفظو جاء ما ك٣تاز... حيذؼ، ما ك٣تاز ...،كا١تعاين

 تكلموا قد جائز ىذا ككل ... كا١تؤخَّر، ا١تقدَّـ ك٣تاز...اثنُت أك أكثر من ذلك، فجعل ا٠ترب لؤلكؿ منهما،
 1 ."بو

كذلك بعض ألواف تلك الظاىرة، كالفرؽ بينو كبُت أيب عبيدة (ىػ207 )2كتناكؿ أبو زكريا الفراء
اًف :أنو مل يقدـ مصطلحا شامبل ٬تمع صور التحوؿ األسلويب، كإ٪تا كاف يقوؿ ُب قولو تعاىل   ىىذى

ٍم  مل يقل اختصما ألهنما ٚتعاف ليسا برجلُت، كلو قيل اختصموا "  19: اٟتجخىٍصمىاًف اٍختىصىميوا ُب رىًّّْٔ
نػىهيمىا كمثلو . كاف صوابا  يذىب إىل 09:  اٟتجرات كىإف طىائًفىتىاًف ًمنى ا١تؤمًنُتى اقتتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

 ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكاٍ كىيىصيدُّكفى عىن :كيقوؿ ُب قولو تعاىل. كلو قيل اقتتلتا ٞتاز، يذىب إىل الطائفتُت. اٞتمع
ًبيًل اللًَّو  إف الذينى كفركا كصىدُّكا مل : كلو قيلى ...  ريٌد يىفعلوف على فعلوا ألف معنا٫تا كالوىاحًد 25:  اٟتجسى

إف الذين : الصٌد منهم كالدائم فاختَت ٢تم يػىٍفعىليوفى كأنك قلل: كإف شئل قلل... يكن فيهىا ما ييسأؿ عنو
كَب قراءة عبد اهلل  إفَّ الًَّذينى يىٍكفيركفى بآياًت اهلًل كىيػىٍقتػيليوفى النبٌيُتى كمثلو ...كفىركا كًمن شأهنم الصىدٌ 

 كىقىاتػىليوا الذينى يأمركفى بالًقٍسًطفبل بأسي أف تيرٌد فػىعىل على يفعل كما قاؿ ... 21: آؿ عمراف كىقىاتليوا 
 .3 ًإفَّ الذينى كفركا كىيىصيٌدكف عن سبيل اهلل ، كأف تيرٌد يفعل على فعىل، كىمىا قىاؿى الًذينى يأمركفى 

ككقفات الفراء إزاء ىذه األساليب كانل ٘تيل إىل بياف أف ا١تغايرة ا١تاثلة فيها ىي مسالك تعبَتية شائعة ُب 
لغة القرآف الكرمي،كما أف مقاببلهتا النمطية شائعة أيضا؛ فاالستعماؿ  القرآين عدؿ عن صيغة التثنية إىل 

لكاف سائغا ٞتريانو "   اقتتلتا "   الف ا١تقصود با٠تصمُت ٚتعاف كلو قاؿ "   صيغة اٞتمع ُب قولو اقتتلوا 
كمل يعن الفراء بالبحث عن ا١تزية األسلوبية أك اٞتماؿ الفٍت الكامن كراء اختيار العدكؿ عن . على األصل

الصٌد منهم كالدائم : كإف شئل قلل: " ...األصل إال قليبل كُب إشارات عابرة، كما ُب قولو السابق
، كبعبارة أخرل كاف ٫تٌو بياف الصحة " إف الذين كفىركا كًمن شأهنم الصىدٌ : فاختَت ٢تم يػىٍفعىليوفى كأنك قلل

                                                           

 .19-1/18ا١تصدر نفسو، -  1
كاف أبرع الكوفيُت كأعلمهم .ىو أبو زكريا ٭تِت بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الكوُب ا١تعركؼ بالفراء (ىػ 207 - 144)ػ أبو زكريا الفراء 2

 .كانتقل إىل بغداد كجعل أكثر مقامو ّٔا، ككاف شديد طلب ا١تعاش ال يسًتيح ُب بيتو. كمولد الفراء بالكوفة. بالنحو كاللغة كفنوف األدب

، ككتاب " اٞتمع كالتثنية ُب القرآف " ، ككتاب " ا١تصادر ُب القرآف " ، ككتاب " اللغات " ككتاب " ا١تعاين " ك " اٟتدكد " كلو من التصانيف 
. كغَت ذلك من الكتب" الواك " ، ككتاب " النوادر " ، ككتاب " آلة الكاتب " ككتاب "  ا١تفاخر " ، ككتاب " الوقف كاالبتداء " 

. 181ػ  -6/176ابن خلكاف، كفيات األعياف، 
 .220،221ص / 2، ج1983، 3، معاين القرآف، عامل الكتب ، بَتكت، ط(أبو زكريا ٭تِت بن زياد)الفراء-  3
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

مل يكن فيها _ ٞتاز _ النحوية كاللغوية فقط كىذا ما يفسر ذيوع عبارات معينة ُب كبلمو مثل كاف صوابا 
كلو أنو التمس ٚتالية ىذا العدكؿ لقاؿ مثبل ما قالو الشيخ شهاب الدين ٤تمود . ال بأس_ ما يسأؿ عنو 

 اٞتمع كالعدكؿ إىل ضمَت..." "  :ركح ا١تعاين" ُب تفسَته (ىػ1270ت )بن عبد اهلل اٟتسيٍت األلوسي
 لرعاية ا١تعٌت فإف كل طائفة من الطائفتُت ٚتاعة فقد ركعي ُب الطائفتُت معنا٫تا أكالن 

 حاؿ ُب أكالن  إهنم : قيل ما ذلك ُب كالنكتة االستعماؿ، ُب ا١تشهور عكس على ثانيان   كلفظهما
 1 "...الضمَت ثٍت فلذا متفارقوف متميزكف الصلح حاؿ كُب ضمَتىم أكالن  ٚتع فلذا ٥تتلطوف القتاؿ

  على هنج أيب عبيدة، كيطلق "  تأكيل مشكل القرآف" ُب كتاب(ىػ276ت )كيسَت ابن قتيبة
كللعرب آّازات ُب الكبلـ،  ":  أيضا، قائبل ُب صدر كتابو "   آّاز" على صور العدكؿ ا١تختلفة مصطلح 

 القوؿ كمآخذه، ففيها االستعارة، كالتمثيل،كالقلب، كالتقدمي، كالتأخَت، كاٟتذؼ، كالتكرار، ؽكمعناىا طر
كاإلخفاء، كاإلظهار، كالتعريض كاإلفصاح، كالكناية كاإليضاح، ك٥تاطبة الواحد ٥تاطبة اٞتميع، كاٞتميع 

 ىذهكبكل ...زمع أشياء كثَتة سًتاىا ُب أبواب آّا...خطاب الواحد، كالواحد كاٞتميع ٥تاطبة االثنُت
 2 "...ا١تذاىب نزؿ القرآف

ظاىرة العدكؿ، مكتفيا  (ىػ285 )3كعلى هنج الفراء تقريبا يعاِب أبو العباس ٤تمد بن يزيد ا١تربد
 ٯتدح 4بسوؽ الشواىد عليها لتأكيد أهنا من عادة العرب ُب كبلمهم؛ فهو حينما يعلق على بيل لؤلعشى

 : فيو ملك اليمن ىىٍوذىةى بنى علٌي، كالذم قاؿ فيو
 حامدا ىىٍوذى  يا منك ًٓتَت أيٍبلي ػؼى    بوليدة العشا على كأٍمتػىعىٍت 

                                                           

ٖتقيق ٤تمود شكرم األلوسي  ،ا١تثاين كالسبع العظيم القرآف تفسَت ُب ا١تعاين ركح( اٟتسيٍت عبد اهلل بن ٤تمود الدين شهاب)األلوسي -  1
 .150-149/ 26جت، . ط، د.البغدادم، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، لبناف، د

، 1973، 2تأكيل مشكل القرآف ، ٖتقيق السيد أٛتد صقر، مكتبة دار الًتاث، القاىرة، ط (أبو ٤تمد عبد اهلل بن مسلم) قتيبةفاب-  2
 .21-20ص

 ُب زمانو، أخذ عن ا١تازين كأيب حاًب دإماـ العربية ببغدا. ىو ٤تمد بن يزيد بن عبد األكرب األزدم البصرم ا١تشهور بأيب العباس ا١تربد: ػ ا١تربد 3
. معاين القرآف، الكامل، ا١تقتضب، القواُب، طبقات النحاة، كغَت ذلك: لو من التصانيف.  مفٌوىا ثقة ُب الركايةاكاف فصيحا بليغ. السجستاين
 .ق ببغداد285ىػ،كمات سنة 210كاف مولده سنة:قاؿ السَتاُب

، 2جبلؿ الدين السيوطي، بغية الوعاة ُب طبقات اللغويُت كالنحاة، ٖتقيق ٤تمد أيب الفضل إبراىيم، دار الفكر بَتكت، ط:ينظر
1979،1/269. 

. ىو أبو بصَت ميموف بن قيس البكرم، شاعر عاش ُب اٞتاىلية، كنشأ على أخبلقها، ضرب ُب الببلد متكسبا بشعره: ػ األعشى األكرب 4
ترؾ ديواف . ىػ8توُب ُب عهد ا٢تجرة النبوية على جاىليتو سنة ". إنو ما مدح أحدا ُب اٞتاىلية إال رفعو، كال ىجا أحدا إال كضعو :" قيل عنو 

 : ، كأحسن ما فيو معلقتو البلمية، كمطلعهاةشعر زاخر باألغراض التقليدم
كىل تيطيق كىداعان أيها الرجلي  كدٍّْع ىيريرةى إفَّ الركبى ميٍرًٖتلي 

 . 244،ص1986، 1األدب القدمي، دار اٞتيل، بَتكت، لبناف، ط: حنا الفاخورم، اٞتامع ُب تاريخ األدب العريب
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

. ا١تخاطبة تلك كترؾ ٮتاطبو، عليو أقبل ٍب عنو، يتحدث كاف فإنو " :قاؿ

 جل اهلل قاؿ. الغائب ٥تاطبة إىل الشاىد ك٥تاطبة الشاىد، ٥تاطبة إىل الغائب ٥تاطبة تًتؾ كالعرب
 صرفل ٍب لؤلمة، ا١تخاطبة كانل ، 22: يونس  طىيّْبىةو  ًبرًيحو  ًًّٔمٍ  كىجىرىٍينى  اٍلفيٍلكً  ُب  كيٍنتيمٍ  ًإذىا حىىتَّ :كعز
: 1 بن شدادعنًتة كقاؿ. عنهم إخباران  كسلم عليو اهلل صلى النيب إىل

رىـً  ابنةى  طبلبيكً  علي عىًسران   فأصبحلٍ  العاشقُت مىزارى  شىطَّلٍ   ٥2تى

 3.جدان  كثَت  كىذا...خاطبها ٍب عنها ٭تٌدث فكاف

 إليو ا١تربد ُب النماذج األدبية اليت عاٞتها، يكتفي فيو ٔتا ٯتاثلو من أساليب قإٌف التحوؿ األسلويب الذم ينبٌ 
كأما غرضو ؼ يقف عند تربير الظاىرة كال يتعداىا إىل .  من ا١تنظـوبككبلـ العرالقرآف الكرمي كاردة ُب 

 . ٤تاكلة الكشف عن أسرارىا الفنية كطاقاهتا اإل٭تائية

 كإ٪تا"": كآّاز اٟتقيقة بُت ما فرؽ ُب" باب ُب ا٠تصائص كتاب ُب (ىػ392ت ) 4جٍت يقوؿ ابنك
 األكصاؼ ىذه عدـ فإف كالتشبيو، كالتوكيد االتساع كىي ثبلثة لًػمعاف اٟتقيقة عن إليو كييعدؿ آّاز يقع

ألجلها  اليت العامة الفنية األغراض  كذكر العدكؿ، مشتق جٍت ابن فاستعمل 5"  .البتة اٟتقيقة كانل
 آّازية، فإذا مل يرتبط قصده بيسعى ا١تتكلم حُت يًتؾ اٟتقيقة كيطرؽ سبل التعبَت عن مقاصده باألسايل

ببعض ىذه األغراض الثبلثة كاف عليو أال يعدؿ عن االستعماؿ األصلي أك اٟتقيقة، كأف يلتـز باألساليب 
 .ا١تباشرة

كحاكؿ ٕتلية بعض أسراره من 6 ػ بفتح السُت ػ"  احملتسىب" كعرض ابن جٍت لبللتفات ُب كتابو 
"  : بياء مضمومة، فقاؿ اللَّوً  ًإىلى  ًفيوً  ٍرجىعيوفى مي  يػىٍومنا كىاتػَّقيوا :  من البقرة281: ة لآلم7خبلؿ قراءة اٟتسن

                                                           

كىو أحد فرساف العرب كأغربتها . ميبلدية كنشا فيها525عنًتة بن شداد العبسي، شاعر جاىلي، كلد ُب ٧تد ٨تو سنة : ػ عنًتة العبسي 1
 .ميبلدية615قتل ٨تو سنة . لو معلقة ٖتوم قسمُت رئيسيُت غنائي كجداين، كقصصي ملحمي. كشعرائها ا١تشهورين

 . 9-7، ص1993، ٣1تيد طراد، دار الكتاب العريب، بَتكت، ط:ا٠تطيب التربيزم، شرح ديواف عنًتة ، ٖتقيق
 .151ػ ا٠تطيب التربيزم، شرح ديواف عنًتة، ص 2
 .2/910ت، .ط، د. الرسالة، دةالكامل ُب اللغة كاألدب، أبو العباس ا١تربد، ٖتقيق ٤تمد أٛتد الدايل، مؤسس-  3
 كاف إماما ُب علم العربية قرأ األدب على الشيخ أيب . أبو الفتح عثماف بن جٍت ا١توصلي النحوم ا١تشهورىو :(ىػ392ىػ  330)ابن جٍتػ  4

  . كالٌتماـ ُب شرح شعر ا٢تذليُت كغَت ذلك.كا١تذكر كا١تؤنث، من التصانيف ُب النحو كتاب ا٠تصائص كسر الصناعة ، كلوعلي الفارسي

 .   247 ػػ3/246ابن خلكاف، كفيات األعياف ، 
 .2/422 جٍت، بن عثماف الفتح أبو ا٠تصائص، - 5

 . ػ  ٝتاه احملتسىب، ألنو رمى بتأليفو القرىب إىل اهلل عز كجل، كابتغاء ا١تثوبة منو 6
 .1/128ابن خلكاف .،كصاحب شبل بن عباد. اإلماـ با١تسجد اٟتراـا١تقرئاٟتسن بن ٤تمد بن عبيد اهلل بن أيب يزيد القرشي ا١تكي ػػ  7
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

 طىيّْبىةو  ًبرًيحو  ًًّٔمٍ  كىجىرىٍينى  اٍلفيٍلكً  ُب  كيٍنتيمٍ  ًإذىا حىىتَّ : إنو ترؾ ا٠تطاب إىل لفظ الغيبة، كقولو تعاىل" 
  رفقا من اهلل سبحانو " ييرجعوف"إ٪تا عدؿ عن ا٠تطاب إىل الغيبة، فقاؿ - كاهلل أعلم–، ككأنو 22:يونس

    1 " .فاتقوا أنتم يا مطيعوف يوما يعذب فيو العاصوف: فصار كأنو قاؿ...بصاٟتي عباده ا١تطيعُت ألمره
 ُب اللغة كما شاع قوؿ أصحاب الببلغة ُب عكليس االنتقاؿ من خطاب إىل خطاب ضربا من االتسا

  2  " .إذا عيٌرمى ا١توضع من غرض متعمَّد، كسٌر على مثلو تنعقد اليد " ذلك، كإ٪تا يكوف توسعا 

كىذا الكبلـ صريح ُب أٌف الغاية من االلتفات ليسل ٣ترد اٟتركة من الغيبة إىل ا٠تطاب، كلكن 
ىو ما كراء االلتفات من غايات معنوية تكتشف ُب مظاهٌنا كتتحدد -  عند ابن جٍت–الذم يهٌم 

 .بسياقاهتا

 الصاحيب ُب فقو اللغة العربية كمسائلها كسينىًن " كتابو  (ىػ395ت ) 3كضٌمن أٛتد بن فارس
  ْتثا ُب أساليب العرب ُب ٗتاطبهم، كُب اٟتقيقة كآّاز، كجاء ىذا البحث ُب شكل " العرب ُب كبلمها

 بفاعل ليس ما إىل الفعل إضافة باب :أبواب عقدىا لصنوؼ األساليب اليت ٗتالف مقتضى الظاىر، مثل 
 من ا٠تطاب ٖتويل باب ،معو كمىنٍ  ىو با٠تطاب أريد إذا اٞتمع خطاب الواحد ٥تاطبة باب ،اٟتقيقة ُب لو

  راىنه  كىو ا١تاضي بلفظ يأٌب الفعل باب ،٢تما كىو اثنُت أىحد إىل الفعل نسبة باب ،الشاىد إىل الغائب
 4...الفاعل بلفظ يأٌب ا١تفعوؿ باب ، ماضو  كىو ا١تستقبل كبلفظ ،مستقبل أك

بدكر ا١تقرر كا١تستشهد على كجود - عند عرضو ٢تذه األبواب- كبوصفو لغويا، اكتفى ابن فارس 
ىذه األساليب ُب لغة العرب، كأهنا من سنن العربية ُب تنويع طرؽ كبلمها، كقدـ ٢تا أمثلة من كبلـ العرب 

كمن القرآف الكرمي، ٦تا يؤكد أف العدكؿ ُب الكبلـ طبيعة جارية ُب فصيح كبليغ الكبلـ العريب، كأف كبلمهم 

                                                           

علي ٧تدم ناصف كرفيقيو، طبعة آّلس األعلى :احملتسىب ُب تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها، أبو الفتح عثماف بن جٍت ، تح-  1
 .1/145ىػ ، 1386للشؤكف اإلسبلمية ، القاىرة، 

 .1/145ا١تصدر نفسو، -  2
 أصلو من قزكين، كأخذ على أيب بكر، أٛتد بن اٟتسن ا٠تطيب، راكية ثعلب، كأيب عبيد: (ىػ395)أٛتد بن فارس بن زكريا اللغومػ  3

. ككاف ابن فارس قد ٛتل إىل الرم بأجرة، ليقرأ عليو ٣تد الدكلة، أبو طالب بن فخر الدكلة، صاحب الرم، فأقاـ ّٔا قاطنان . كغَت٫تا
دخليت اٟتمية ٢تذا البلد، يعٍت الرم، كيف ال يكوف فيو : ككاف فقيهان شافعيان، فصار مالكيان، كقاؿ. ككاف الصاحب بن عباد يكرمو، كيتتلمذ لو

  اإلتباع كا١تزاكجة، مقاييس اللغة،كتاب آّمل، ككتاب متخَت األلفاظ، كتاب فقو اللغة،: كلو من التصانيف? رجل على مذىب ىذا الرجل
 .م، صنفو ٠تزانة الصاحبػكتاب الصاحبككتاب غريب إعراب القرآف، كتاب سَتة النيب صلى اهلل عليو كسلم، 

،         2جبلؿ الدين السيوطي، بغية الوعاة ُب طبقات اللغويُت كالنحاة، ٖتقيق ٤تمد أيب الفضل إبراىيم، دار الفكر بَتكت، ط:ينظر
 .2/256، 5ككارؿ برككلماف، تاريخ األدب العريب، نقلو إىل العربية عبد اٟتليم النجار، دار ا١تعارؼ، القاىرة، ط. 1/352، 1979

أٛتد حسن بسج، منشورات ٤تمد علي بيضوف، :س،تحفار، أٛتد بن كبلمها ُب  العربً  كسيننً كمسائلها  اللغة العربيةً  فقو ُب الصاحيب-  4
 .168- 163، ص1997، 1دار الكتب العلمية ، بَتكت لبناف، ط
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

 اليت يرمي إليها ا١تتكلم ضال ٮتلو من اال٨تراؼ عن السنن ا١تألوؼ غَت أف ابن فارس مل يػيٍعن ببياف األغرا
  . ا٠تركج عن السُّنن ا١تسلوكة ُب العادة قمن اختيار

 :ضربُت يأٌب ُب  االلتفات" أف  (ىػ395ت )1كجاء ُب كتاب الصناعتُت أليب ىبل ؿ العسكرم
 ذكره تقدـ ما بغَت فيذكره إليو يلتفل ٬تاكزه أف يريد أنو ظننل فإذا ا١تعٌت، من ا١تتكلم يفرغ أف فواحد

ُب ما الحظو من التفاتات  ( ىػ215ت )2 قوؿ األصمعيؿ  كلبياف ىذا الضرب ذكر أبو ىبل" ...بو
 :  حُت قاؿ3جرير

 سليمىى توٌدعينا إذ أتنسى

 

ـي  مؽً ػسي  بىشامةو  بعود   !البىشا

: اآلخر قوؿ كمنو ...لو فدعا البشاـ إىل التفل ٍب. شعره على مقببل فقد كاف 

م بكر بٍت قػىتػىٍللي  لقد  .أحد ٢تم يبكى كما بىكىٍيلي  حىت           برّّْٔ

 .التفات أحد ٢تم ميبك كما: فقولو 

                                                           

تلقى  األىواز،نسبتو إىل عسكر مكـر من كور ، كاٟتسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن ٭تِت بن مهراف العسكرم، أبو ىبلؿىو -  1
ككتاب األمثاؿ،ٚتهرة ك ُب اللغة، الفركؽُب اللغة، كمعجم  من كتبو التلخيص. لو شعرك، باألدبعامل . العلم بالبصرة كبغداد كأصبهاف

 .سنة ٜتس كتسعُت كثبلٙتائةفكانل  أما كفاتو .ديواف شعرهكشرح اٟتماسة ك ،النظم كالنثر: الصناعتُت
 .138ػ  -3/135س مرجليوث، مطبعة ىنديو با١توسكي ٔتصر، .ياقوت بن عبد اهلل اٟتموم، معجم األدباء، ٖتقيق د

ٝتع عن . من أىل البصرة، كقدـ بغداد ُب أياـ ىاركف الرشيد.  نسبة إىل جده أصمع(ىػ215) أبو زيد سعيد بن أكس ا١تعركؼ باألصمعيػػ 2
.   كركل عنو عبيد القاسم بن سبلـ كأبو حاًب السجستاين كأبو الفضل الرياشي كغَتىم.أيب  عمرك بن العبلء

" الشاء" ك" اإلبل " ك" ا٠تيل " ك" خلق الفرس " ك" الفرؽ " ك " دكا١تمدكا١تقصور " ك" خلق اإلنساف " كلؤلصمعي من التصانيف 
غريب " ك" ما اتفق لفظو كاختلف معناه " ك" األراجيز "ك" معاين الشعر " ك" القلب كاإلبداؿ " ك" النوادر " ك" األضداد " ك "األمثاؿ"ك

. كغَت ذلك " األعرابنوادر " ك    " اٟتديث 
 .178 - 3/170، كفيات األعيافابن خلكاف، 

. كىو كاسع ا٠تياؿ قوم الشاعرية، فيو ميل للهجاء. نشأ ُب البادية أياـ معاكية، ٍب أقاـ بالبصرة لنيل السمعة. ػػ جرير بن عطية التميمي 3
كما . كاستطاع أف يصل إىل يزيد بن معاكية كىو أمَت ٍب ١تا آلل إليو ا٠تبلفة. ككاف من الشعراء الذين يفدكف إىل الشاـ لبلستجداء با١تديح

 :اتصل بعبد ا١تلك بن مركاف، كامتص غضبو بقصيدة مدح، منها بيتو ا١تشهور

 كأندل العا١تُت بطوف راح؟   ألستم خَت من ركب ا١تطايا             
 ".نقائض جرير كالفرزدؽ"ككاف بينو بُت الفرزدؽ أىاج عرفل ُب تاريخ األدب العريب بػ. ىػ، كدفن باليمامة111كتوُب جرير سنة  

 .468- 1/464، الشعر كالشعراء، ٖتقيق أٛتد ٤تمد شاكر، دار ا١تعارؼ، القاىرة،  (أبو ٤تمد عبد اهلل بن مسلم)ابن قتيبة
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

 سائبلن  أك يرٌد قولو، رادان  أفَّ  ظنَّ  أك ،شكّّ  يعًتضو ككأنو معٌت ُب آخذان  الشاعر يكوف أف اآلخر والضرب
 قوؿ كمثالو عنو، الشك يزيل أك سببو، يذكر أك يؤكده، أف فإما قدمو، ما إىل راجعان  فيعود سببو، عن يسألو
  :ا٢تذيل ا١تعٌطل

          كمنهم مٌنا اٟترب صبلةي  تىًبُتي 

 

 باًدفي  ـي ػكا١تساؿً  ،التقينا ما إذا 

 ا١تسامل أف غَتىم من اٟترب صبلة عبلمة أف بٌُت  حىت قٌدمو، الذم ا١تعٌت من رجوع بادف كا١تسامل: فقولو
  :1ميادة بن الرَّمَّاح قوؿ االلتفات  كمن...ضامر كاحملارب بادف،

  فنكارميو لنا يصفو قي كيدُّ  كال           راحة اليأس كُب ،يبدك صرميو فبل

 بصىٍرًمو؟ تصنع كما: لو يقوؿ معارضان  أف لتقديره  السابق،ا١تعٌت إىل التفل راحة، اليأس كُب: ؿ١تا قا كأنوؼ 
 2.راحة اليأس كُب اليأس، إىل يؤٌدل ألنو: ؿافق

 ا١تعٌت األكؿ الذم إىلٖتقق اإلجراء العدكيل  ُب ىده األبيات، كبالتايل مفاجأة ا١تتلقي، بالعودة 
كإذا بالشاعر يعود إىل ذلك ا١تعٌت  . ظن ا١تتلقي أف الشاعر قد فرغ منو، ليسلك مسلكا آخر ُب الكبلـ

كال شك أف . ليوضحو أك ليؤكده كيربره تلبية ١تا ظن ا١تتكلم أنو إ٘تاـ كاستكماؿ ك٘تتُت ١تا تقدـ من ا١تعٌت 
اإلقباؿ على ىذا اإلجراء دليل على حرص ا١تتكلم على أف يكوف قولو بديعا كمقنعا، يؤدم إىل الظفر برضا 

 .ا١تتلقي كإعجابو

كأما ا١تنهج التحليلي الذم عٍت بتحليل النماذج العدكلية ألجل الكشف عن قيمها التعبَتية كطاقاهتا 
ضمن نظرية النظم اليت حلل فيها  (ىػ471ت )3اإل٭تائية، فإنو بدا كاضحا على يدم عبد القاىر اٞترجاين

 :كيتجلى ىذا ا١تنهج التحليلي من خبلؿ الفقرة التالية. ا١تعاين ُب عبلقاهتا بالقضايا الًتكيبية ا١تختلفة

                                                           

 .ػػ كىو الرماح بن أبرد بن ثرياف، ا١تعركؼ باف ميادة، لقب بالرماح لطوؿ رجليو، فكأهنما ر٤تاف 1
.                                                                                                                                     شعره مبثوث ُب كتب األدب. شاعر إسبلمي ٤تسن متأخر، كعاش ُب الدكلتُت

  .124معجم الشعراء، ا١ترزباين، ص: ينظر

ىػ، 1320، 1أبو ىبلؿ العسكرم، كتاب الصناعتُت الكتابة كالشعر، ٖتقيق ٤تمد أمُت ا٠تا٧تي، مطبعة ٤تمود بك باآلستانة، ط-  2
 .312-310ص
قرأ . ، فارسي األصل، عامل بالنحو كالببلغة، ابن أخل الشيخ أيب علي الفارسي(ىػ471)ىو أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرٛتن اٞترجاينػػ  3

، "اٞتمل"ٝتاه " العوامل"، كلو شرح كتاب "اإليضاح"ُب شرح " ا١تقتصد"كنظر ُب تصانيف النحاة كاألدباء، كصنف التصانيف اٞتليلة، كمنها 
. "زاإلعجادالئل "ك"  الببلغةأسرار"ك" إعجاز  القرآف"كلو 

، دار الفكر العريب، القاىرة، إبراىيم الفضل أبونباه الركاة على أنباه النحاة، ٖتقيق ٤تمد إ،( اٟتسن علي بن يوسفأبوٚتاؿ الدين ) القفطي
 .189-2/188 ،1986، 1ط
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

 نوع آخر، ألنو إىلاستخدـ عبد القاىر اٞترجاين مصطلح العدكؿ، قاصدا بػو ترؾ نوع من الصياغة 
أدٌؿ على ا١تعٌت كأحسن ُب التعبَت عنو ، كذلك ُب معرض حديثو عن حذؼ ا١تفعوؿ بعد فعل ا١تشيئة 

، كالتقدير 35: األنعاـا٢ٍتيدىل عىلىى ٞتىىمىعىهيمٍ  اللَّوي  شىاءى  كىلىوٍ   ، كقولو تعاىل" لو" الواقع بعد أداة الشرط 
اء بو ٤تذكفا ألف احملذكؼ يفسره  ُب ذلك لو شاء اهلل أف ٬تمعهم على ا٢تدل ٞتمعهم، كالببلغة فيو أف ٬تي

ما بعده، ككجو اٞتماؿ ُب ىذا اٟتذؼ أنو يؤتى با١تعٌت مبهما فيحرؾ الذىن كتصبو النفس لبيانو فإذا فسر 
كقد يتفق . احملذكؼ بعد ذلك كاف ُب الكبلـ بػهذه الصيغة لطف كنبل ال يكوف فيو إذا مل يتقدـ ما يػحٌرؾ

 :ُب بعضو أف يكوف إظهار ا١تفعوؿ ىو األحسن، كذلك ٨تو قوؿ شاعر

ٍيتيوي           1عليو، كلكٍن ساحةي الٌصرٍبً أٍكسىعي   كلو شئلي أف أبكي دىمنا لىبىكى

 لو شئل بكيل "  أف يقوؿ ا٢ٍتيدىل عىلىى ٞتىىمىعىهيمٍ  اللَّوي  شىاءى  كىلىوٍ  فقياس ىذا لو كاف على حد  
 ىذه ألهنا أحسن ُب ىذا الكبلـ خصوصا، كسبب حسنو أنو إىلكلكنو كأنو ترؾ تلك الطريقة كعدؿ " دما

عجيب أف يشاء اإلنساف أف يبكي دما، فلما كاف كذلك كاف األكىل أف يصرح  (غَت مألوؼ)كأنو بدع
كىكذا األمر كلما كاف مفعوؿ ا١تشيئة أمرا عظيما أك بديعا ...بذكره ليقرره ُب نفس السامع كيؤنسو بو

 كلو ،قملى  شئلى  كلو، خرجلى  شئلى  لو : كقولك ،فاٟتذؼي  السامعي  ييٍكربه ٦تا يكن مل فإذا ...غريبا
     2" .31:األنفاؿىذا ًمٍثلى  لىقيٍلنىا نىشىاءي  لىوٍ   :التنزيلً  كُب. لقلل شئلى  كلو ،أنصفلى  شئل

 على إنتاج خطاب أديب مفاجئ، ٭تمل عنصر ة٭تيل ىذا النص إىل بعض اآلليات ا١تساعد
كيدلنا على أف اللطف كا١تزية ُب الكبلـ كما يتحققاف باٟتذؼ، يتحققاف . التفرد كا٠تركج عن الشيوع

 . بالذكر أيضا، طا١تا أف كبلٌ من الذكر كاٟتذؼ أسلوباف ٭تيبلف إىل دىشة ا١تتلقي

كييعٌد الز٥تشرم
ُب تفسَته للقرآف الكرمي، أكؿ متفهم ١تنهج عبد - اهلل رٛتو- (ىػ538ت ) 3

القاىر اٞترجاين ُب ٖتليل الًتاكيب، كالغوص على ما تزخر بو أحوا٢تا ا١تعدكلة عن األصل من لطائف 
                                                           

أحد الشعراء العباسيُت ا١تولدين، كىو إسحق بن حساف الٌسغدم، يرثي عثماف بن عامر بن عمارة بن خرمي  (ىػ212)ػػ البيل للخريػمي 1
 .الذبياين، أحد قٌواد الرشيد

  .1362/ 1ا١تربد، الكامل:ينظر
 .165-164عبد القاىر اٞترجاين، دالئل اإلعجاز، ص-  2

، إماـ كبَت ُب التفسَت كاٟتديث كالنحو كاللغة كعلم ( ىػ538ػػ  476)أبو القاسم ٤تمود بن عمر بن ٤تمد بن عمر ا٠توارزمي الز٥تشرمػػ  3
ُب " الفائق "  ك.ُب تفسَت القرآف العزيز، مل يصنف قبلو" الكشاؼ " منها : صنف التصانيف البديعة.  كاف إماـ عصره من غَت مدافع.البياف

، "األ٪توذج"  ك"ا١تفصل"  ك.ُب علم الفرائض" النصائح الكبار " ك" متشابو أسامي الركاة " ُب اللغة، ك" أساس الببلغة " تفسَت اٟتديث، ك
 .ُب العركضك ُب أمثاؿ العرب غَتىاُب النحو، ك" شرح أبيات كتاب سيبويو " ك" ا١تفرد كا١تؤلف "ك

 .ككاف معتزيل االعتقاد متظاىران بو. لذلك" جار اهلل " ككاف قد سافر إىل مكة، كجاكر ّٔا زمانان، فصار يقاؿ لو 
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

 فإف قلل مل عدؿ عن لفظ الغيبة إىل لفظ ا٠تطاب؟ "  :قاؿ ُب بداية تفسَت سورة الفاٖتة. ا١تعاين كدقائقها
 الغيبة، إىل ا٠تطاب كمن ا٠تطاب، إىل الغيبة من يكوف قد ،البياف علم ُب االلتفاتىذا يسمى ب: قلل
  :بأبيات امرئ القيس التالية   ٍب قٌدـ شاىدا على االلتفات ا١تتعدد الصور"  ... التكلم إىل الغيبة كمن

ـى   دً ػػـي ثٍػباألى  لىيػٍليكى  تىطىاكىؿى   دػٍرؽي ػػػػتى  كملى  ا٠تىًليُّ  كنىا
لىةً   ةه ػػػػلىٍيل لىوي  كباتىلٍ  كبىاتى   األٍرمىدً  العائرً  ًذم كلىيػٍ

 
  1األىسوىدً  أىيب عنٍ  بػٍّْرتيوي ػكخي   جىاءىين نػىبىإ ًمنٍ  كذلك

، (ليلك ػ ترقد)ُب البيل األكؿ انتقل الشاعر من  التكلم ػ الذم يقتضي الظاىر أنو يفتتح بو ػ إىل ا٠تطاب  
 .(جاءين ػ خرٌبتو )، كُب الثالث إىل التكلم (باتل لو)كُب الثاين ٖتوؿ إىل الغيبة 

، كيأٌب الكبلـً  ُب للتفنن يستعمل بأنو  األسلويب،ؿ ُب الفوائد ا١تراد بلوغها ّٔذا االنتقاكقاؿ
: ا١توضع ىذا بو اختص  ك٦تا.، كقد ٗتتص مواقعو بفوائدإليو لئلصغاء كإيقاظان  السامعً  لنشاط (ريكاتح)تطرية

 الشأف عظيم ٔتعلـو العلم تعلق العظاـ، الصفات تلك نسب إليو، ك باٟتمد اٟتقيق  اسم اهللذكر ١تا أنو
 ، الصفات بتلك ا١تتميز ،ا١تعلـو ذلك فخوطب ميهٌمات،ػاؿ ُب كاالستعانة ا٠تضوع كغاية بالثناء حقيق
 لذلك لو العبادة أفٌ  على أدؿٌ  ا٠تطاب ليكوف ... كاالستعانة بالعبادة ٩تصٌ  صفاتو ىذه من يا إياؾ: فقيل
  2...بو إال العبادة ٖتق ال الذم التميز

  طىيّْبىةو  ًبرًيحو  ًًّٔمٍ  كىجىرىٍينى  اٍلفيٍلكً  ُب  كيٍنتيمٍ  ًإذىا حىىتَّ  : عز كجلقكُب موضع آخر من تفسَت قوؿ
 كأنو ا١تبالغة، : قلل ؟ الغيبة إىل ا٠تطاب عن الكبلـ صرؼ فائدة ما : قلل  فإف " :قاؿ ، 22: يونس
بػىهيمػى لًيعي  حا٢تم لغَتىم يذكر   3 ." كالتقبيح اإلنكار منهم كيستدعي ،منها جّْ

 عن األصل ٭ترص الز٥تشرم على ذكر األصل، كمن ٍب بياف الفوائد ؼكُب كل موضع فيو ا٨ترا
 . ا١تعنوية اليت جلبها العدكؿ عنو، رادِّا ذلك إىل ما يقتضيو حاؿ ا٠تطاب من تصرؼ ُب القوؿ

  للتعبَت بو عن " اإلزالة  " مشتق  "  ا١تفصل ُب صنعة اإلعراب"  ُب كتاب الز٥تشرمكيستعمل 
التحوؿ الذم يلحق البٌت ا١تشتملة على ٘تييز الذات ك٘تييز اٞتملة، رادا ىذه البٌت إىل أصو٢تا أم تركيبتها 

العميقة األصلية، ٍب يذكر الغرض ا١تعنوم الذم ألجلو أعادكا توزيع عناصر اٞتملة لتؤكؿ إىل الشكل 

                                                           

 .53، ص2004، 5مصطفى عبد الشاُب، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، الطبعة : ػػ امرؤ القيس، الديواف ، ٖتقيق 1
 عن حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل، الكشاؼ، (اهلل جار أٛتد بن عمرك بن ٤تمود القاسم أبو)الز٥تشرم -  2

  .                                    120- 1/119ـ، 1998/ىػ1418، 1الشيخُت عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كعلي ٤تمد معوض، مكتبة العبيكاف، الرياض، ط: ٖتقيق

 .   3/126نفس ا١تصدر،-  3
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

 أف كاعلم  " : " التمييز أصل " يقوؿ ُب باب . كىذا الغرض ىو ا١تبالغة كالتأكيد. الظاىر، اٞتارم استعمالو
 ىي ٔتا متصفةن -  ا١تعٌت إىل رىجىٍعلى  إذا-  تراىا أال. أصلها عن ميزالة أشياء آخرىا عن مىيّْزاتػي امل ىذه

 ،(اإلناء ملء عسلك) ،(عشركف كدراىم) ... ،(رطل زيل عندم) األصل أف على كمنادية ،عنو منتصبة
 كالشيب) ،(بالتصبب كالعرؽ) ،(بالطيب النفس كصف)ُب  األصل ككذلك. (كف موضع كسحاب...)

 ُب كصف اٟتقيقة ُب الفعل ألف. رأسي شيب كاشتعل عرقو، كتصبب نفسو، طابل :يقاؿ أف ،(باالشتعاؿ
  1 "  .كالتأكيد ا١تبالغة من ضرب إىل قصدىم اإلزالة ىذه ُب السببك. الفاعل

مىٍعنػىيىٍي ا١تبالغة كالتأكيد ا١تطلوبُت من كراء  (ىػ643ت )كيوضح موفق الدين بن يعيش النحوم
طابل :إزالة الكبلـ عن بنيتو األصلية، بأف معٌت ا١تبالغة حاصل من أف الفعل ُب البنية األصلية للجملة كىي

بعد -  منو، فصار الفعل ء، كىو جز" نفس" نفس زيد ػػ كاف مسندا إىل سبب من الفاعل، أٍم كلمة 
 .  ، كذلك أبلغ ُب ا١تعٌت"  زيد"   مسندا إىل اٞتميع كىو"   طاب زيد نفسا" :ُب قولنا- التحويل 

 "  إىل ما ىو منتصب، ٍب أسند ُب اللفظ إىلكأما معٌت التأكيد، فإنو ١تا كاف اإلسناد ُب ا١تعٌت 
ٍب ١تا احتمل أشياء كثَتة كىو أف تطيب نفسو بأف تنبسط كال تنقبض، كأف يطيب .  ، ٘تٌكن ا١تعٌت" زيد

لسانو بأف يعذب كبلمو، كأف يطيب قلبو بأف يصفو ا٧تبلؤه، تبُت ا١تراد من ذلك بالنكرة اليت ىي فاعل ُب 
    2...ا١تعٌت ، فقيل طاب زيد نفسا

كانطبلقا من كتايب الز٥تشرم ا١تفصل كالكشاؼ ٯتكن القوؿ إنو كاف حريصا على الكشف عن 
خفايا ا١تعاين كاألغراض الببلغية اليت تزخر ّٔا األساليب ا١تزالة عن أصو٢تا، كأنو قد يتتبع مراحل ٖتويلها، 

 العربية من بكُب ذلك يسجل ما ألسايل. معٌينا الدالالت اليت تشي ّٔا ىذه البنيات الًتكيبة ا١تتجددة
 .  ، مؤثرة فيوإليومركنة كقدرة على التلوف حسب األحواؿ كا١تواقف، لتكوف موفية بأداء ا١تقاصد إىل ا١ترسل 

ضياء الدين بن األثَت كبدر : كمن بينهم. كتابع الببلغيوف ا١تتأخركف الز٥تشرمَّ ُب منهجو التحليلي
  .3الدين الزركشي ك٭تي بن ٛتزة العلوم كالسكاكي كالسيوطي كغَتىم

                                                           

، بَتكت ،ا٢تبلؿ مكتبة، بوملحم علي: ٖتقيق ،اإلعراب صنعة ُب ا١تفصل،  (اهلل جار أٛتد بن عمرك بن ٤تمود القاسم أبو)الز٥تشرم -  1
 .95، ص 1993، 1ط
 .2/75ت، .ط، د.، شرح مفصل الز٥تشرم، إدارة الطباعة ا١تنَتية، القاىرة مصر، د(موفق الدين يعيش بن علي)ابن يعيش -  2

سعى ُب ٖتصيل العلـو ُب ا١توصل، ٍب . ىو ضياء الدين نصر اهلل بن ٤تمد الشيباين، ا١تعركؼ بابن األثَت (ىػ637ػ  -558):ػػ ابن األثَت 3
ككانل كفاتو . ككتب لعدد من ا١تلوؾ األيوبيُت. اتصل بصبلح الدين األيويب ُب مصر، كعمل ُب الديواف الذم كاف رئيسو القاضي الفاضل

 ".ا١ترصع ُب األدبيات"، ك"الوشي ا١ترقـو ُب حل ا١تنظـو"، ك"ا١تثل السائر ُب أدب الكاتب كالشاعر:"لو عدة تصانيف، أشهرىا. ببغداد
 .39-5/38كفيات األعياف، ابن خلكاف، 
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جاء  (ىػ626 )"  الداللة الفنية ُب مفتاح العلـو للسكاكي"  ْتث عن 1 ٤تمد العمرمركللدكتو
يتجلى ُب ا٠تركج عن مقتضى الظاىر، الشيء الذم -  الفٍتل كىو ا١تستو– الثاين للغة لفيو أف ا١تستو

كىذا ما يبدك جليا من الفرؽ بُت الداللة . يتيح صيغا تعبَتية إضافية بديلة، مفتوحة آّاؿ أماـ ا١تتكلمُت
 ال ما (اٟتاؿ) تقتضي فتارة" :كالداللة االستلزامية عند السكاكي، حيث يقوؿ (أك داللة ا١تطابقة)الوضعية 

 ٮترجها بينها التأليف ّٓرد ٢تا كنظم ،كانل كيف كألفاظ ،كضعية دالالت من أزيد إىل تأديتو ُب ييفتقىر
 كأخرل .اٟتيوانات أصوات منزلة ىهنا كنزلناه ا١تعٌت أصل النحو علم ُب ٝتيناه الذم كىو ،النعيق حكم عن
 أزيد من تأدية أصل ا١تعٌت ىو ا١تستول الببلغي أم إىلكما نفتقر ُب تأديتو . 2"أزيد ىلإ تأديتو ُب نفتقر ما

موضع الداللة على ا١تقاصد بتشكيبلت تعبَتية ٥تتلفة كبرتب متفاكتة، كىذه  الداللة ىي مناط العدكؿ، 
    3. الدالالت العقلية، كيربطها بعلم ا١تعاين كآّاز كالكنايةمكيسميها السكاؾ

                                                                                                                                                                          

، أمَت ا١تؤمنُت بببلد اليمن من ( ىػ749ىػ ػػ 669)  اليمٍت العلوم الزيدم بن علي بن إبراىيم اإلماـ ٭تِت بن ٛتزةىو: ٭تي بن ٛتزة العلوم
قاؿ .من مؤلفاتو كتاب الطراز ا١تتضمن ألسرار الببلغة كعلـو حقائق اإلعجاز.  ىػ، كىي السنة اليت توُب فيها749ىػ إىل سنة 729سنة 

ا١تثل السائر البن األثَت، كالتبياف لعبد الواحد بن عبد الكرمي الزملكاين، كالنهاية البن ا٠تطيب الرازم، :صاحبو إنو اختاره من أربعة كتب
 . كا١تصباح  لبدر الدين بن مالك

 .3ػػ2 /1ىػ، مقدمة الناشر، 1332ط، .٭تي بن ٛتزة العلوم، الطراز، دار الكتب ا٠تديوية، القاىرة مصر، د: ينظر

إماـ كبَت عامل، بارع ، متبحر ُب النحو كالتصريف، " مفتاح العلـو"السكاكي ىو يوسف بن أيب  بكر السكاكي، صاحب كتاب 
 . ىػ626توُب سنة. كعلم ا١تعاين كالبياف كالعركض كالشعر

 كلد بالقاىرة كنشأ يتيما. ىو عبد الرٛتاف جبلؿ الدين بن اإلماـ كماؿ الدين ا٠تضَتم  السيوطي: (ىػ911 ػػ 849)السيوطي   
كحفظ القرآف  كىو دكف الثامنة، كاخذ العلم عن كاحد كٜتسُت عا١تا من علماء  كقتو، كزار ٚتيع الببلد العربية ، كابتدأ التصنيف كىو ُب 

تاريخ ا٠تلفاء، : كمنها. كترؾ  من بعده ٨تو ٜتس مئة مصنف ُب التفسَت كالفقو كاٟتديث كاللغة. كقد نبغ ُب علـو كثَتة . السابعة عشرة 
.                                                                                               كا١تزىر ُب اللغة ، كحسن احملاضرة ُب أخبار مصر كالقاىرة

 ػػ 74/ 10، 7/215ابن العماد الدمشقي، شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب، ٖتقيق عبد القادر األرناؤكط، دار ابنكثَت، بَتكت، : ينظر
79. 

       من باالشتغاؿ كعٍت ،745 سنة كلد الزركشي الدين بدر الشيخ األصل، الًتكي اهلل عبد بن ّٔادر بن ىو ٤تمد :بدر الدين الزركشي
   حلب إىل توجو ٍب .اٟتديث ُب كثَت ابن عن فأخذ دمشق إىل رحل ككاف .كاٟتديث كاألصوؿ بالفقو الزركشي كعٍت .كتبا فحفظ صغره
 صنف كتبا كثَتة .بالقاىرة 794 سنة ُب كمات.  اٟتديث علـو كشرح أسفار ثبلثة ُب البحر ٝتاه كتابا األصوؿ ُب كٚتع. األذرعي عن فأخذ

 .الربىاف ُب علـو القرآف:كمن آثاره ا١تشهورة. ُب األصوؿ كالفقو كاٟتديث كالتفسَت كعلـو القرآف
  .ابن حجر العسقبلين(479 ص / 1 ج - )الثامنة ا١تائة أعياف ُب الكامنة الدرر: الزركشي

، ٍب على دكتوراه الدكلة ُب  1981، حصل على دبلـو الدراسات العليا سنة 1945ػػ ٤تمد العمرم من مواليد سكورة جنوب ا١تغرب سنة  1
 . من جامعة  ٤تمد ا٠تامس بالرباط، كيعمل فيها حاليا أستاذا للببلغة كالنقد كاألديب1989اآلداب سنة 

 WWW.medelomari.com:موقعو على اإلنًتنل
، ص (علي بن ٤تمدأبو يعقوب يوسف بن أيب بكر )ػ السكاكي  2  .163، مفتاح العلـو
 .495، ص1999الببلغة العربية أصو٢تا كامتداداهتا، ٤تمد العمرم، إفريقيا للنشر، الدار البيضاء، -  3
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كيدرج السكاكي االلتفات ُب علم ا١تعاين باعتباره أمرا متعلقا بالًتكيب، ك٭تصره ُب االنتقاؿ فيما 
 كالغرض من ىذا التلوين األسلويب  1.الغيبة كالتكلم كا٠تطاب، كل كاحد منها إىل اآلخر: بُت الطرؽ الثبلثة

 كالعرب ،ا١تعاين علم علماء عند التفاتا النقل ىذا كيسمى... " :تنشيط السامع كإبعاد ا١تلل عنو، يقوؿ
 ،السامع عند القبوؿ ُب أدخلكاف  أسلوب ىلإ أسلوب من انتقل إذا الكبلـ كيركف ،منو ركفثيستك

 2 "   ...بذلك أحرياء كىم .إصغائو باستدرار كأمؤل ،لنشاطو تطرية كأحسن

كقد ال ينتهي الغرض من أسلوب االلتفات عند إيقاظ حواس ا١تخاطب كتنشيطها، كإ٪تا تكوف لو 
قليل ىم أىل الفن الذين يفطنوف إليها، كىي مواقع تضيف إىل الغرض السابق . مواقع ذات معاف لطيفة

 .  ا١تزيد من ركنق الكبلـ، كٖتريك ٫تة السامع كجعلو أكثر احتفاء ٔتا يتلقى من معاين الكبلـ

 قلما تتضح إال ألفراد ،كىذا النوع قد ٮتتص مواقعو بلطائف معاف " :يقوؿ السكاكي ُب ذلك 
بلغائهم أك للحذاؽ ا١تهرة ُب ىذا الفن كالعلماء النحارير، كمىت اختص موقعو بشيء من ذلك كساه فضل 
ّٔاء كركنق، كأكرث السامع زيادة ىزة كنشاط، ككجد عنده من القبوؿ أرفع منزلة ك٤تل إف كاف ٦تن يسمع 

 3 " ...كيعقل

كلقي منهج بعض ا١تتقدمُت ُب ٖتليل ٪تاذج االلتفات انتقادا من ضياء الدين بن األثَت، كىو انتقاد 
 االنتقاؿ عن سئلوا إذا الفن ىذا إىل ا١تنتمُت عامة أف اعلم " : ليس فيو ٖتٌفظ ، كال ٮتلو من التحامل فقاؿ

 .ىاكبلـ أساليب ُب العرب عادة كانل كذلك:قالوا ،الغيبةً  إىل ا٠تطاب كعن ،ا٠تطاب إىل الغيبة عن
 من ذلك العرب قصدت الذم السبب عن نسأؿ إ٪تا ك٨تن .يقاؿ كما ،العيميافً  عكاز ىو القوؿ كىذا
 " .أجلو

4  

كيوضح ابن األثَت كجهة نظره ُب الغاية من العدكؿ الذم يتمثل ُب االنتقاؿ من ا٠تطاب إىل الغيبة 
 كالذم عندم ُب ذلك أف االنتقاؿ من ا٠تطاب إىل الغيبة أك من الغيبة  " : أك من الغيبة إىل ا٠تطاب فيقوؿ

إىل ا٠تطاب، ال يكوف إال لفائدة اقتضتو، كتلك الفائدة أمر كراء االنتقاؿ من أسلوب إىل أسلوب، غَت أهنا 
 5 " ... غَتىا عليها ليقاس منها مواضع إىل يشار لكن بضابطً  تيضبىط كالال ٖتد ْتد، 

                                                           

 . 199ا١تصدر السابق، ص -  1
2   -  ،  .199، صالسكاكيمفتاح العلـو
 .201ػػ نفس ا١تصدر، ص  3

 .2/168ا١تثل السائر ُب أدب الكاتب كالشاعر لضياء الدين بن األثَت، ج-  4
 .2/169ا١تصدر نفسو، ج-  5
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فاالنتقاؿ من أسلوب إىل أسلوب ليس ىو الغاية ُب حد ذاتو، كليس ّٓرد تطرية نفس ا١تتلقي، 
ألجل فوائد ٚتة، قد تدؽ معانيها أك ٗتفى إال على ذم بصَتة، كىي ال ٗتضع - عند ابن األثَت- كلكنو 

 .لضوابط علمية مطردة بقدر ما تتحكم فيها قوة ا١تبلحظة كاالستنباط لدل الناقد

كالدليل على عدـ جرياف فوائد االلتفات على ٝتل كاحد أف ا١تعٌت الواحد ال ٬ترم على كتَتة 
، ٍب كرد ا١تخاطبً  شأف تعظيمبغرض  استعمل قد ا٠تطاب إىل الغيبة من االنتقاؿكاحدة من الكبلـ؛ ؼ

 . األكؿ ضد كىو الغيبةً  إىل ا٠تطاب من االنتقاؿ  لواستعمل قد كعينوالتعظيم ب

  ٍبا٠تطاب إىل الغيبة من الرجوعٍب كضح ابن األثَت فكرة ا١تعٌت الواحد الذم قد يستخدـ ألجلو 
 * الرًَّحيمً  الرٍَّٛتىنً  * اٍلعىالىًمُتى  رىبّْ  لًلَّوً  اٟتٍىٍمدي  الفاٖتة سورة ُب تعاىل قولو  بالغيبة ا٠تطاب إىل الرجوع من

ينً  يػىٍوـً  مىاًلكً   غىٍَتً  عىلىٍيًهمٍ  أىنٍػعىٍملى  الًَّذينى  ًصرىاطى  * اٍلميٍستىًقيمى  الصّْرىاطى  اٍىًدنىا * نىٍستىًعُتي  كىًإيَّاؾى  نػىٍعبيدي  ًإيَّاؾى  * الدّْ
 ٮتتص كٔتا ،إىل ا٠تطاب الغيبة من رجوع ىذا ": ، فقاؿ7-2:  الفاٖتة*  الضَّالُّْتى  كىالى  عىلىٍيًهمٍ  اٍلمىٍغضيوبً 

 فإنو   "العا١تُت رب هلل اٟتمد ":قولو بعد "  نستعُت كإياؾ نعبد إياؾ  ": قولو الفوائد من الكبلـ ىذا بو
 كانل فلما ؟تعبده كال نظَتؾ ٖتمد تراؾ أال العبادةً  دكف اٟتمد ألف ،ا٠تطاب إىل الغيبة من فيو عدؿ إ٪تا

 اٟتمد   "يقل كمل   "هلل اٟتمد  "فقاؿ ،ا٠ترب ُب الغيبة مع لتوسطو  "اٟتمد  "لفظ استعمل كذلك اٟتاؿ
 ،ّٔا إصراحان  بالعبادة فخاطب   "نعبد إياؾ "  قاؿ الطاعات أقصى ىي اليت العبادة إىل صار ك١تا   "لك

 الذين صراط   "فقاؿ ،ً السورة آخر جاء ذلك من ٨تو كعلى .منها ٤تدكد إىل باالنتهاء اٝتو عزٌ  منو كتقربان 
 ،األكؿ على عطفان  "  عليهم ا١تغضوب غَت " :قاؿ ٍب ،النّْعمةً  ذكر ١تا ا٠تطاب فأىٍصرىحى    "عليهم أنعمل

 ذكر عن منحرفان  باللفظ جاء الغضب ذكر إىل صار فلما ،نعموً  بذكر اهلل من التقرب موضع األكؿ ألف
 كتناسب ،ا١توضع ىذا إىل فانظر .كلطفان  ٖتننان  الغضب لفظ عنو كزٌكل لفظان  إليو النعمة فأسند ،الغاضب

 .عنها صافحة قرّٔا مع كاألفهاـ ،تطؤىا تكاد ال األقداـ اليت الشريفة ا١تعاين ىذه

 من آخرىا ُب انتقل ٍب ،ا١تخاطبً  شأف لتعظيم ا٠تطاب إىل الغيبة من السورة ىذه أكؿ ُب انتقل كقد
 كتعاىل تبارؾ الرب ٥تاطبة ألف ،أيضان  ا١تخاطب شأف تعظيم كىي ،بعينها العلة لتلك ،الغيبة إىل ا٠تطاب
 .إليو الغضب بإسناد ٥تاطبتو ترؾ ككذلك ،٠تطابوً  تعظيم إليو النعمة بإسناد

 على مواضعها ُب أنواعو بوضع عا١تان  كالببلغة الفصاحة من الفن ىذا صاحب يكوف أف فينبغي 

   1" .اشتباىها

                                                           

 .171-2/170ا١تثل السائر، ابن األثَت، ج-  1
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لكن الناقد ينبغي أف .  شىتتإف سرب األساليب اٞتارية على االلتفات يسفر عن استنباط ٚتاليا
 من كبلـ مطابق حىت يظفر بالغايات الفنية ؿيكوف بصَتا بالدقائق ا١تتشأّة ، خبَتا ٔتا تقضي ّٔا ألحوا

كما أف ببلغة االلتفات ليسل ٤تصورة فيما ركم عنها من أهنا . كالداللية اليت تكتنف األساليب العدكلية
 .  ّٓرد بعث اٟتواس كتنشيط السامع

 " بتلخيص كشرح كإيضاح كتاب   (ىػ739ت )كُب القرف الثامن ا٢تجرم عٍت ا٠تطيب القزكيٍت 
 للسكاكي، كما عٍت ّٔذا العمل علماء متأخركف شرحوا عمل ا٠تطيب القزكيٍت كٚتعل " مفتاح العلـو

  كما ييًهٌم ُب ذلك أٌف سعد الدين التفتازاين كابن 1." شركح التلخيص" أعما٢تم ُب كتاب كاحد ٝتي
كىي .  كيشًتطاهنا ُب صنع أسلوب الكبلـ األديب"  مفاجأة ا١تتلقي" يعقوب ا١تغريب يؤكداف على فكرة 

فعلى سبيل ا١تثاؿ جاء ُب شرح التفتازاين لبللتفات . ةشرط ُب كل انزياح كما ىو معلـو ُب األسلوبية اٟتديث
بعد التعبَت عنو بآخر، أم عن ذلك ا١تعٌت بآخر ...التعبَت عن معٌت بطريق من الطرؽ الثبلثة ...": أنو

كال بد من ىذا القيد؛ . منها، بشرط أف يكوف التعبَت الثاين على خبلؼ ما يقتضيو الظاىر كيًتقبو السامع
 ، نىٍستىًعُتي   كىًإيَّاؾى  ...: أنا زيد كأنل عمرك، ٨تن اللذكف صبحوا الصباحا، كقولو تعاىل: ليخرج مثل قولنا 

 .2" فإٌف االلتفات ىو ُب إياؾ نعبد، كالباقي جارو على أسلوبو أىنٍػعىٍملى ، ك اٍىًدنىاك

 على ما اشًتطو كأكد عليو التفتازاين كابن يعقوب ا١تغريب، بأف 3كيعلق الدكتور أٛتد ٤تمد كيس
 معيارا من Context ما ىو معركؼ ُب الدراسات األسلوبية من اعتماد السياؽ اللغوم إىلذلك يلفتنا 

كأٌف ُب "  معايَت ٖتليل األسلوب" ا١تعايَت اليت تسهم ُب ٖتديد االنزياح، كىو ما ٖتدث عنو ريفاتَت ُب كتابو
 ك ما ٯتكن أف يكوف ُب االلتفات من مفاجأة ا١تتلقي أإىل أمر  آخر مهم، كىو اإلشارة إىلكبلمهما إ١تاحا 

 4.كما ىي عبارة ريفاتَت" خيبة "من 

                                                           

جبلؿ الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن قاضي القضاة سعد الدين أيب ٤تمد عبد الرٛتن القزكيٍت، : (ىػ739ىػ  666 )ػػ ا٠تطيب  القزكيٍت  1
تلخيص ا١تفتاح  ُب ا١تعاين،  : من مؤلفاتو. أتقن األصوؿ كالعربية كالبياف كتوىل ا٠تطابة ّتامع  دمشق. اشتغل بالفقو كبالقضاء ُب دمشق كمصر 
عركس : كمن أشهرىا شركح   ثبلثة ٣تموعة ُب كتاب كاحد كىي.كقد كثر شراح  ىذا التلخيص .كالبياف ، كالبديع،  كىو من اجل ٥تتصراتو

، كمواىب  (ىػ792)كا١تختصر  على تلخيص ا١تفتاح  لسعد الدين التفتازاين . (ىػ773)األفراح ُب شرح تلخيص ا١تفتاح لبهاء الدين السبكي
 . (ىػ1110)الفتاح ُب شرح تلخيص ا١تفتاح البن يعقوب ا١تغريب

 .190، 151، 144، 134: أٛتد مصطفى ا١تراغي، تاريخ علـو  الببلغة العربية كالتعريف برجا٢تا، ص

ط، .ػ  التفتازاين ، ا١تختصر ، كمواىب الفتاح البن يعقوب ا١تغريب، ضمن شركح التلخيص، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، د 2
 .1/465ت،.د
حامل لشهادة الدكتوراه ُب اللغة العربية كآدأّا، كيعمل حاليا مدرسا للنقد كنظرية األدب ُب جامعة . 1968ػ ىو من مواليد حلب سنة  3

 .حلب بسوريا
 . للدكتور أٛتد ٤تمد كيس" االنزياح ُب الًتاث النقدم كالببلغي"معلومات التعريف بالكاتب مأخوذة من الصفحة ا٠تَتة من غبلؼ كتاب 

 .185، ص2002سوريا، - دمشق :أٛتد ٤تمد كيس، االنزياح ُب الًتاث النقدم كالببلغي، مطبعة اٖتاد الكتاب العرب-  4
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عاِب ظاىرة العدكؿ األسلويب علماء اللغة كالببلغة كالتفسَت القدماء أمثاؿ : كتلخيصا ١تا تقدـ نقوؿ
كابن جٍت، كأيب ,األصمعي، كأيب عبيدة، كأيب زكريا الفراء، كابن قتيبة، كأيب العباس ا١تربد، كأٛتد بن فارس

ىبلؿ العسكرم كالز٥تشرم، كالسكاكي، كابن األثَت كا٠تطيب القزكيٍت كشرٌاح تلخيص ا١تفتاح كغَتىم، 
كما أف ا١تنهج الذم سلكو ىؤالء ُب ... مثل االلتفات كآّاز كالعدكؿ كاإلزالة اخلةكذلك ٖتل أٝتاء كثَت

يغلب عليو تسجيل صور ا٠تركج عن مقتضى الظاىر، - عند األكلُت- معاٞتتهم ٢تذه الظاىرة كاف 
كلكٌن ٗتطيهم .   تربير كجودىا ُب القرآف عن طريق دعمها بالشواىد من اللغة اإلبداعية للعربإىلكالسعي 

٢تذا ا١تستول من ا١تعاٞتة كاف ٤تتشما، ال نكاد نعثر على إشارات منو إال نادرا  كما ىو الشأف ُب معاين 
كأما أغلب ا١تتأخرين فإهنم أخذكا يفحصوف الًتاكيب ْتثا عن األغراض كالفوائد ا١تعنوية . القرآف للفراء

كىم ُب ىذا الصنيع ال . ا١تختصة بكل موضع فيو خركج عما يقتضيو ظاىر السياؽ ا١تقامي أك اللغوم 
ٮتتلفوف عن علماء األسلوب الذين يدرسوف الكبلـ األديب راصدين ما ُب طياتو من ألواف االنزياح احملدث 

 .    للمفاجأة اليت تًتؾ األثر ا١ترغوب ُب نفس ا١تتلقي

 :أىمية العدول عن المألوف .1

 الببلغة كرجاؿ األدب العرب منذ عهد مبكر أنو ُب العدكؿ عن ا١تألوؼ كا٠تركج عن ءأدرؾ علما
ا١تعتاد عبلمات على التميز كالشرؼ ُب ٚتيع الصناعات، كأنو من الداللة على نباىة الصانع كقوة اإل٢تاـ 

كما أف ٕتاكز ا١تأنوس كطلب البعيد، لىًمٌما تشغف بو عامة النفوس، كنراه ٣تسدا ُب سلوؾ .الذم حييب بو
 .    ـالبشر كصناعاتو

علل ك" خارجٌي : الشيء إذا فاؽ ُب جنسو قيل لو" إٌف :جاء ُب ا٠تصائص نص لؤلصمعي قاؿ فيو
  1 "ا خرج عن معهود حالو أيخرًج أيضا عن معهود لفظوػٌػػى ـػؿ"أنو بذلك ابن جٍت 

إٌف صفة التفٌوؽ كاالنفراد اليت يكوف عليها الشيء، كاليت حصلل لو بتجاكز معهود حالو، كالرتابة 
  2.اليت عليها جنسو، ىي اليت منحتو صفة ا٠تارجيٌ 

كينبغي أف نقوؿ إف القرآف قد أحدث ُب العرب مفاجأة من نوع خاص، كقفل بإزائها حائرة ُب 
 من ذلك الذم عرفوه، ءىل ىو شعر أـ سحر أـ قوؿ كاىن؟ كما القرآف بشي: كصف ىذا الكبلـ 

قاؿ .كلكنهم أقركا ٓتركج القرآف عن مألوؼ كبلمهم، كتأكد ٢تم ذلك بعجزىم عن معارضتو

                                                           

 .3/46ج ،2ط لبناف، بَتكت ا٢تدل، دار النجار، علي ٤تمد قيقتح ا٠تصائص، ، (عثماف الفتح أبو)جٍت  بنا-  1

 ((.                                                                         كنظائره جنسو فاؽ ما كل ا٠تارًًجيُّ  كقيل))قاؿ ابن منظور -  2
 .1125ابن منظور،لساف العرب ، ص



 

  

 41  

 

 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

كلو كاف غَتى خارج عن العادة ألتوا ٔتثلو، أك عرضوا عليو من كبلـ فصحائهم ": (ىػ403)1الباقبلين
كبلغائهم ما يعارضو، فلما مل يشتغلوا بذلك، عيًلم أهنم فطنوا ٠تركج ذلك عن أكزاف كبلمهم كأساليب 

  2" .نظامهم، كزالل أطماعهم عنو

 تسجيل األثر النفسي البالغ اال٬تابية الذم ينتجو ا٠تركج عن إىلكرٔتا كاف اٞتاحظ من السباقُت 
. احتجا أك ٖتدثا أك خطبا رجلُت ا١تعتاد، حيث نقل كبلما لسهل بن ىاركف ينٌص فيو على أنو لو اتفق أفٌ 

 كاحد مقدار ُبككانا . ال يظهر ذلك على اآلًخر ككاف ،شرؼيظهر عليو اٞتمع للفضل كاؿ حد٫تاأ ككاف
 لو كانل النفوسألف  "لآلًخر على األكؿ؛  تقضي كعامتهم اٞتىٍمعي  عنهما لتصدع ،الصوابك الببلغة من

 خبلؼ منو كظهر ،قف٭تتسبويكونوا  مل ما على منو ىجموا فإذا ،أبعد حسده كمن ،أيأس بيانو كمن ،أحقر
  3" .عيوهنم ُب ككرب صدكرىم ُب كبلمو حسن تضاعف ،قٌدركه ما

كسهل بن ىاركف يرل أف السبب ُب تقدمي عامتهم لآلًخر، يعود إىل مفاجأتو ٢تم بكبلمو حُت 
 ُب قككاف من ذلك أف ارتفع قدر كبلـ. خرج عن الطوؽ الذم قدركه لو، كباغتهم ٔتا مل ٭تتسبوه منو

 . قلؤّم كعيوهنم أضعافا

 ،الغريب بتعظيم ميوىكَّلوف الناس" كيدعم سهل فكرتو ْتقيقة نفسية لدل اإلنساف، كىي أٌف 
 من الفائدة ُب كاألصحاب ،ًمهمػً عاؿ ُب اٞتَتاف زىد " تظهر ٙترة ىذه اٟتقيقة ُبك 4" ...يدعالب كاستطراؼ
 أعمُّ  ىو من كيًتكوف ،عنهم النازح إىل كيرحلوف ،عليهم القادـ يستطرفوف السبيل ىذه كعلى .صاحبهم

 على ا٠تارجي الناس بعض قدـ كلذلك ،فائدة كأكثر ،مؤكنة كأخف ،تصرفا العلم كجوه ُب كأكثر ،نفعا
  5".التليد على كالطارؼ ،العريق

                                                           

صنف التصانيف الكثَتة . ىو  القاضي أبو بكر ٤تمد بن الطيب بن ٤تمد، ا١تعركؼ بالباقبلين البصرم األشعرم ا١تتكلم ا١تشهور:ػ الباقبلين 1
.    ىػ 403كتوُب سنة . ككاف ُب علمو أكحد زمانو كانتهل إليو الرياسة ُب مذىبو".  إعجاز القرآف:" ا١تشهورة ُب علم الكبلـ كغَته، كمنها

 .4/269ابن خلكاف، كفيات األعياف، 
 . 437ت، ص.ط، د.السيد أٛتد صقر، دار ا١تعارؼ ٔتصر، د:، إعجاز القرآف ٖتقيق (أبو بكر ٤تمد بن الطيب)الباقبلين -  2
، 1998، 7.عبد السبلـ ٤تمد ىاركف، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، ط: ، البياف كالتبيُت، ٖتقيق(أبو عثماف عمرك بن ْتر)اٞتاحظ -  3
1/89. 
 .1/90نفس ا١تصدر، -  4

 من نفس ا١تصدر90انظر ىامش ص. الذم ٮترج كيشرؼ بنفسو، من غَت أف يكوف لو قدمي:  ا٠تارجي ،. 

 .ػ نفس ا١تصدر كالصفحة 5
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 بياف قيمة العدكؿ، حيث تكمن ُب ما ٭تدثو من الطرافة كالدىشة إىلكيلفتنا ىذا النص 
كأٌف ىذه القيمة تبقى ثابتة لو، ألٌف العدكؿ عن ا١تألوؼ مطلب نفسي، مركوز ُب الناس على ٨تو . كالعىجب

 .    ما ترتكز الطباع

 ا١تنتجة للذة النص ةعن دكر ا٠تركج ُب إحداث ا١تباغل (ىػ684ت ) 1كيتكلم حاـز القرطاجٍت
كمن ذلك أنو ١تا فرغ من ا١تقارنة بُت . " منهاج البلغاء كسراج األدباء" األديب، ُب عدة مواضع من كتابو

:       قسم متداكؿ بُت الناس، كقسم آخر يقاؿ بأنو ٥تيٍتػىرىع، قاؿ عن الثاين: (التشبيو)قسمُت من احملاكاة 
كىذا أشد ٖتريكا للنفوس إذا قٌدرنا تساكم قوة التخييل ُب ا١تعنيُت، ألهنا أىًنسىٍل با١تعتاد فرٔتا قٌل تأثرىا " 
 إىل االنفعاؿ بىديهنا با١تيل إىل (يدفعها)كغَت ا١تعتاد يفجؤىا ٔتا مل يكن بو ٢تا استئناس قٌط، فيزعجها . لو

 ا١تخًتًع لو، إىلكإ٪تا الفضل ُب ا١تعٌت ا١تخًتع راجع ...، أك النفرة عنو كاالستعصاء عليوإليوالشيء كاالنقياد 
      2  ".كعائد عليو، كمبُت عن ذكاء ذىنو كحدة خاطره

فحاـز يدرؾ أف غَت ا١تأنوس ٭تدث ا١تفاجأة، كىي عبارة عن توتر كانفعاؿ ٭تدثاف ُب نفوس 
 .ا١تتلقيُت، كأنو على إثر٫تا يػيٍقًبل ا١تتلقي على ا١تعٌت ا١تخًتع كيعجب بو، أك ينفر منو كيرفضو

 ا١تخًتًع، إىل أف ما ُب التشبيو ا١تخًتع من جدة كطرافة يعٌد فضبل راجعا إىلكيلفل حازـه أنظارنا 
 .كعبلمة على ذكائو كقوة ٥تيلتو

 علي أيب ةك٦تا يقوم فكرة أف النفس البشرية ٘تٌل ا١تعتاد ا١تكٌرر، كأهنا تطلب التغيَت كالتجديد، إجاب  
 يها،عل اٟتديث عادةاستثقاؿ النفس إل سبب ما:  عن سؤاؿ أيب حياف التوحيدم( ىـ421ت ) مسكويو

 النفس ": ف أاهلل رٛتو - مسكويو: جواب فكاف األكىل؟ اٟتالة ُب فيو ما إال الثانية اٟتاؿ ُب فيو كليس
 حصلتو كما .أقواتو من فيأخذه البد ٔتا شبيهان  عندىا الغريبة كاألحاديث ا١تستطرفة األخبار من تأخذ

                                                           

، بكاف فقيها مالكيا، ٨تويا بصريا، حافظا للحديث، راكية لؤلخبار كاألد.ىػ 608، كلد باألندلس سنة (أبو اٟتسن )ػ حاـز القرطاجٍت  1
كإثر سقوط الدكلة األموية ُب األندلس انتقل إىل  مراكش قاعدة ا٠تبلفة ا١توحدية ٍب إىل تونس  حيث . شاعرا، دارسا للمنطق كا٠تطابة كالشعر

منهاج البلغاء كسراج األدباء ُب علمي الببلغة كالبياف، : من آثاره .ىػ684توُب سنة  .  ميولو الفكريةمكجد ُب ظل الدكلة اٟتفصية كسطا يرض
 .كالقصيدة ا١تيمية ُب النحو

 ، ٤2تمد اٟتبيب بن ا٠توجة، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت لبناف، ط: أبو اٟتسن حاـز القرطاجٍت، منهاج البلغاء كسراج األدباء، ٖتقيق
 . بتصرؼ71 ػ  52، 1981

 .96ا١تصدر السابق، ص- 2



 

  

 43  

 

 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

، ا١تعارؼ من النفس  غذاء عليو أعيد  فإذا،منو اكتفى الذم اٞتسم من الغذاء ٔتنزلة عليها فإعادتو كالعلـو
  "1.ا١تعارؼ ُب النفس حاؿ  فكذلك،منو كاستعفى عليو، ثقل األكؿ ىو

فالنفس مولعة بالتجديد، كلفة بو، شديدة النقرة من اٞتمود كالثبات، حىت أهنا ُب بعض األحياف، 
كىذه اٟتقيقة ا١تركوزة ُب النفس البشرية تقوم قيمة العدكؿ عن . ٘تل كتضجر من النعيم إذا ىو داـ كتكرر

 . الثابل ا١تتكرر، كتؤكد قيمة ما يؤديو ىذا العدكؿ ُب اٟتياة كفن القوؿ

تظهر ُب خلق إمكانيات جديدة للتعبَت، كالكشف  (أك العدكؿ) ؼ أ٫تية اال٨ترافكٯتكننا القوؿ بأ
كإف . عن عبلقات لغوية جديدة تصطدـ مع ما ترىب عليو الذكؽ، كما تأسس ُب معرفة اإلنساف األكلية

اٞتديد كالغريب الذم تعكسو ظاىرة اال٨تراؼ ما ىو إال ترسيخ للشعرية اليت ٖتدث أثرا كبَتا ُب نفس 
كقد التفل القدماء إىل أ٫تية ما ىو عجيب كغريب ُب . ا١تتلقي من خبلؿ دالالهتا الكامنة كا١تشحونة

 .القوؿ كغَته

 :األصل والفرع عند علماء النحو والبالغة .2
 :العدول ضمن إطار الجملة عند النحاة العرب (أ 

: أكرب قاعدة أصل على اإلطبلؽ، ىي قاعدة اإلفادة، اليت يعربكف عنها بقو٢تم٬تمع النحاة على أف 
كال بد :" ، أك قو٢تم"الكبلـ ىو اللفظ ا١تركب ا١تفيد بالوضع:"أك قو٢تم"األصل ُب الكبلـ أف يوضع للفائدة"

    2."الًتكيب من كلمتُت أك أكثر، كاإلفادة ا١تستقلة: ُب الكبلـ من أمرين معا

كال ٯتكن العدكؿ عن ىذا األصل مهما .  فعليةـاٝتية أسواء أكانل كذلك ىو أصل الوضع ُب اٞتملة 
، ألف العدكؿ عنو يعٍت ا٠تركج إىل اللٍَّبس ا١تؤدم إىل التعارض مع الغرض األساسي للغة كىو التفاىم 3كاف

.  فيما بُت بٍت اإلنساف

كبعبارة أخرل ىي . كأما القاعدة اليت تلي قاعدة أصل الوضع فهي القاعدة األصلية أك قاعدة األصل
اٞتملة الفعلية، حيث تكوناف مؤلفتُت من ركنُت أساسيُت ٫تا ا١تسند إليو  كأالصورة النمطية للجملة االٝتية 

كٯتكن ". الفضبلت" كا١تسند، كقد يضاؼ إىل ىذين الركنُت  عناصر أخرل مكملة ٢تما يسميها النحويوف 
إف . معرفة القواعد األصلية  بالعودة إىل  تعريفات األبواب النحوية، قبل أف تتبعها التفريعات كاالستثناءات

اخل، ىي ٚتل جاءت على ما ...زيد قائم، كقاـ زيد، كأكـر زيد ضيفو، كأقبل زيد ضاحكا: ٚتبل على ٨تو
                                                           

، 1أٛتد أمُت كالسيد أٛتد صقر، مطبعة ٞتنة التأليف كالًتٚتة كالنشر، القاىرة، ط: أبو حياف التوحيدم، ٖتقيق ،كالشوامل ا٢توامل-  1
 .314، ص1951

. 23/ 1،19981عبد اهلل الفوزاف، دليل السالك شرح ألفية ابن مالك،  دار ا١تسلم للنشر كالتوزيع، ط:  ػ ينظر على سبيل ا١تثاؿ2
. 130، ص2000 ػ ٘تاـ حساف، األصوؿ دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوم عند العرب، عامل الكتب، القاىرة، 3



 

  

 44  

 

 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

كما أف عناصرىا انتظمل على ا٢تيئة الًتكيبية النمطية للجملة ا١تفيدة، كلذا .  إلفادهتا؛يقتضيو أصل الوضع
كبياف ىذه األحكاـ أف تلك . تنطبق على ٚتيع عناصرىا أحكاـ القاعدة األصلية أك تعريفات األبواب

:  توفرت على األصوؿ التالية،إضافة إىل تأسسها على الركنُت األساسُت اٞتمل

 .فإذا عدؿ عنو إىل اٟتذؼ كجب تقدير احملذكؼ مسندا إليو أك مسندا:الذكر .1
 . فإذا عدؿ عنو إىل اإلضمار، كجب تفسَت ا١تضمر منهما:اإلظهار .2
 .كقد يعدؿ عنو إىل الفصل بُت ا١تتبلزمُت:الوصل .3
 .كقد يعدؿ عنو إىل التقدمي كالتأخَت: الًتتيب بُت عناصر اٞتملة .4
كتتحقق ىذه اإلفادة بالقرائن مع .  ككبلمافإذا مل تتحقق اإلفادة فقد الًتكيب كونو ٚتلة: اإلفادة .5

 . أمن اللبس
: شروط العدول عن ىذه  األصول (ب 

. كال ٬توز العدكؿ عن أم أصل من ىذه األصوؿ إال إذا توفر شرط أمن اللبس، استبقاء لفائدة اٞتملة
: كيؤمن اللبس ٔتا يلي

 .كجود الدليل مع اٟتذؼ .1
 .أف يفسر ا١تضمر .2
 .أال يكوف الفصل بأجنيب .3
. أال يكوف التقدمي كالتأخَت إال مع كضوح ا١تعٌت، كأال تكوف الرتبة ٤تفوظة .4

ك١تا رأل النحاة أف قواعد األصل اليت جردكىا من ا١تسموع، كىيأكىا ألف تكوف الطرؼ األصل الذم يقاس 
أف القاعدة ىي "عليو غَته من الكبلـ، رأكا أهنا قواعد تتعرض لبلستثناءات، فكاف عليهم أف ينصوا على 

كفرقوا بُت القاعدة ... "كٯتتنع كذا إالٌ  إذا أفاد"، "كالقاعدة كذا ٬توز فيها كذا"، "كذا إال ُب حالة كذا
، كقالوا ُب "القاعدة األصلية أك قاعدة األصل أك أصل القاعدة" :كاالستثناء بقو٢تم ُب األكىل

 .  1"القاعدة الفرعية:"األخرل

: كمنت ألفية ابن مالك زاخر بأمثلة من ىذا القبيل، يقوؿ ُب باب الفاعل

 

                                                           

 .121،107ص ػ نفس ا١ترجع، 1
دار الفكر، دمشق، ، ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد:  ػ ّٔاء الدين عبد اهلل بن عقيل ا١تصرم، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح2

 .2/96، 1985صالطبعة الثانية، 

كاألصل ُب ا١تفعوؿ أف ينفصبل   كاألصل ُب الفاعل أف يتصبل      

     2علػػػػػػػػػكقد ٬تى ا١تفعوؿ قبل الف ؿ               ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقد ٬تاء ٓتبلؼ األص 
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: كقاؿ ُب باب االبتداء

 

 

 

: طبيعة القواعد األصلية والفرعية (ج 
أراد ٢تا النحاة أف تكوف مطردة ُب كقد  .ما يطبع القواعد األصلية أهنا مطردة ُب السماع الذم أخذت منو

غَت أف الواقع اللغوم خالفهم، كثبل ُب االستعماؿ العدكؿ عن .  فيقاس عليها غَت ا١تسموع أيضا،القياس
فسموه الشاذ الذم ٭تفظ كال يقاس عليو بسبب . من الفصيحمع ذلك ىذه القواعد األصلية، ككاف 

.  شذكذه

كمن . كأما إذا كاف العدكؿ عنها مطردا ػ كىو ما تعرب عنو القواعد الفرعيةػ فإف اطرداه يؤىلو ألف يقاس عليو
 كبعبارة أخرل فإف . فإنو يكوف مناطا للقياس،ٍبٌ إف ا١تطرد سواء أكاف مستصًحبا لؤلصل أك معدكال بو عنو

   2. الفرعية ىي قواعد قياسية كذا ك،القواعد األصلية

 :أسباب العدول عن األصل إلى الفرع (د 
يرجع الدكتور ٘تاـ حساف أسباب عزكؼ النظاـ اللغوم عن األصل، كتفضيل العدكؿ عنو إىل الفرع إىل 

 :أحد األمور التالية

. إذ قد يكمن اللبس ُب استصحاب األصل، فيعدؿ عنو إىل الفرع إلزالة اللبس: طلب أمن اللبس .1
، كمثاؿ ذلك أف القاعدة "كإف بشكل خيف لبس ٬تتنب:" كىذا ا١تبدأ اختصره ابن مالك ُب قولو

إال أنو قد ٬تيء ا١تبتدأ مضافا إىل . األصلية ُب رتبة ا١تبتدأ كا٠ترب تقدـ ا١تبتدأ كتأخر ا٠ترب عليو
فإذا استصحبل القاعدة األصلية كجب أف يعود ىذا الضمَت على . ضمَت يعود على بعض ا٠ترب

                                                           

 . 1/216،215 ػ نفس ا١ترجع،1
 كمن ذلك تقدـ اٟتاؿ ُب بعض اآلم، ٨تو قولو تعاىل. فاالستعماؿ استحوذ، كالقياس استحاذ" استحوذ عليهم الشيطاف: " مثل قولو تعاىل :
  اٍٞتًبىاًؿ كىنىادىل نيوحه ابٍػنىوي  .أم ناداه كىي ٕترم ّٔم. 42: ىود كىًىيى ٕتىٍرًم ًًٍّٔم ُب مىٍوجو كى
 .135ػ 134٘تاـ حساف، األصوؿ، ص: ػ ينظر 2

كاألصل ُب األخبار أف تؤخرا       

 

كجوزكا التقدمي إذ ال ضررا  

كال ٬توز االبتدا بالنكرة             

 

ما مل تفد كعند زيد ٪تره    
كىل فىت فيكم فما خل لنا         

 

كرجل من الكراـ عندنا  
كرغبة ُب ا٠تَت خَت كعمل     

 

 1بر يزين كليقس ما مل يقل 
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كلذا كجب  العدكؿ إىل .  األمر الذم يتعارض مع قاعدة أصولية أخرل1متأخر لفظا كرتبة،
 .القاعدة الفرعية كىي قاعدة تقدمي ا٠ترب

كمثاؿ ذلك أيضا أف األصل ُب ا١تبتدأ  أف يأٌب معرفة، كمن شأف ا٠ترب أف يأٌب نكرة، ليًعُت ىذا 
كلكن إذا كاف اللبس مأمونا . 2االختبلؼ على ٖتديد ركٍت اٞتملة فيؤدم ذلك إىل أمن اللبس

 . 3حىت مع ٣تيء ا١تبتدأ نكرة، فإنو ٬توز االبتداء بو، كذلك ما تقوؿ بو القاعدة الفرعية

كقد يعود سبب العدكؿ عن أصل القاعدة إىل فرعها، إىل التعارض بُت أصلُت ُب الًتكيب نفسو،  .2
فإذا جاء . ؿكبياف ذلك أف تقدمي ا١تبتدأ عن ا٠ترب أصل، كأٝتاء االستفهاـ ٢تا حق الصدارة أص

كىنا تصبح . ا٠ترب اسم استفهاـ حصل التعارض بُت األصلُت متمثبل ُب رتبة ا٠ترب الوارد استفهاما
أكثر أصالة ُب  (كأٝتاء االستفهاـ)رتبة االستفهاـ أكىل من رتبة ا١تبتدأ؛ ألف الكلمات الًتكيبية 

 .   حقل الرتبة كاالفتقار كالبناء من الكلمات االشتقاقية
دخل ُب العدكؿ عن القاعدة  (النطق)قد يكوف للذكؽ العريب ُب أثناء األداء اللغوم للكبلـ .3

فاألصل ُب ٨تو اٞتملة النطق ْتركات اإلعراب، كلكن يعدؿ عن النطق ّٔا إىل . النحوية األصلية
 استخفافا أك ٘تكينا للنطق أك لئلشعار بفواصل الكبلـ أك 4سكوف الوقف أك حركة ا١تناسبة؛

 .   بتمامو

                                                           

 ةأسلوبو للكاتب، فيقع اللبس نتيج: كلو التزمنا ُب ترتيبهما بقاعدة األصل لقلنا. ففيو تقدـ ا٠ترب على ا١تبتدأ"  للكاتب أسلوبو: "ػ ٨تو قولنا 1
 .اٞتهل ٔتا يعود عليو الضمَت

 ." كىذا الذم ينبغي أف يكوف عليو الكبلـ". عمرك منطلق"يكوف ا١تبتدأ معرفة كا٠ترب نكرة، ٨تو :" ػ قاؿ ابن السراج 2
كال ٭تتملو إذا رفع الظاىر . كشرح احملقق ذلك باف األصل ُب ا٠ترب أف يأٌب نكرة مشتقة فيكوف فيو معٌت الوصف احملتمل ضمَتا يعود إىل ا١تبتدأ

 .  عمرك منطلق أخواه: ٨تو
 .1996،1/65، 3عبد اٟتسُت الفتلي، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط:، األصوؿ ُب النحو، تح(أبو بكر ٤تمد بن سهل)ابن السراج 

كٚتلة ىذا . رجل قائم: أرجل قائم أـ امرأة ؟ فتجيبو فتقوؿ: رجل قائم، إذا سألك سائل فقاؿ : كقد ٬توز لك أف تقوؿ:" جػ قاؿ ابن السرا 3
كالفائدة ا١تتحققة ىنا ىي االبتداء بالنكرة الواقعة بعد ." كإال فبل. أنو إ٪تا ينظر إىل ما فيو فائدة، فمىت كانل فائدة بوجو من الوجوه فهو جائز

 أداة االستفهاـ، فهي كاالبتداء بكلمات االستفهاـ، ٨تو من عندؾ؟ 
  .1/59ا١تصدر نفسو،

 كتكتسب . كتتميز االشتقاقية منها بأهنا ذات معٌت عند إفرادىا عن السياؽ. اشتقاقية كتركيبية:يقسم الدكتور ٘تاـ حساف الكلمة إىل قسمُت
. كتشمل ىذه  الكلمات األٝتاء كاألفعاؿ كالصفات. (أم معناىا الصرُب الوظيفي)، كمن صيغتها(ا١تعٌت ا١تعجمي)ىذا ا١تعٌت من مادهتا اللغوية

 . كأهنا قابلة للنقص كالزيادة باإلبطاؿ كاالرٕتاؿ. كتتميز بأهنا ذات طبيعة الحصرية
كمن . (اخل ... كالضمائر كا١توصوالت كاإلشارات كالظركؼ اٞتامدة كاٟتركؼ)كأما الكلمات الًتكيبية فبل تفرد، كإ٪تا ٢تا كظيفة ُب الًتكيب

 .طبيعتها أهنا ٤تصورة العدد، كغَت قابلة للزيادة كالنقصاف
 .136، 135األصوؿ، ٘تاـ حساف، ص

 .136ص  ا١ترجع السابق، ػ ٘تاـ حساف، األصوؿ،4
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تشهد القواعد النحوية على أف ترؾ تطبيق القاعدة األصل إىل  إعماؿ القاعدة الفرعية تتحكم فيو القاعدة 
األصولية العليا اليت ىي أف األصل ُب الكبلـ أنو يوضع لفائدة، كال يكوف ذلك متحققا ما مل يكن مأموف 

عدـ "فإذا أمن اللبس جاز تطبيق القاعدة الفرعية ألهنا ُب الواقع تؤمن قاعدة أصولية أخرل مثل . اللبس
، كأف أٝتاء االستفهاـ ٢تا حق الصدارة حىت لو كانل كظيفتها ُب "عود الضمَت على متأخر لفظا كرتبة

الكبلـ كظيفة ا١تتأخر فيو ، كمثل الوقف على حركات اإلعراب ُب آخر الكبلـ طلبا للخفة، كىي من 
 .االقتصاد اللغوم، الذم يسعى ا١تتكلموف إىل  ٖتقيقو إىل  جوار ٖتقيق الفائدة ُب تواصلهم مع بعض

 
 :المعيار لدى النقاد والبالغيين العرب (ه 

يبدك أف علماء األدب كالنقد كالببلغة العرب القدماء، اعتنوا بالبحث عن اٞتهة اليت ٖتدد من منظورىا 
 اٞتمالية ا١تفجرة للطاقة االنفعالية داال٨ترافات اليت ٘تيز اللغة الشعرية، تلك اللغة ا١تتغَتة ا١تشحونة باألبعا

فجعلوا لو أٝتاء . تلك اللغة كانل احملفز ٢تم على البحث عما يعرؼ با١تعيار عند احملدثُت. لدل ا١تتلقي
كقد كاف بعض أصحابنا ٬تاريٍت أبياتا :" 1حد االستعماؿ، كالعادة؛ قاؿ القاضي اٞترجاين: تشَت إليو مثل

 :أبعد أبو الطيب فيها االستعارةى، كخرج عن حد االستعماؿ كالعادة، فكاف ٦تا عدده منها قولو

 

 

كىذه استعارة مل ٕتر على شبو قريب كال بعيد؛ كإ٪تا تصح االستعارة كٖتسن على . للزماف فؤادان ...جعلؼ
 3".كجو من ا١تناسبة، كطىٍرؼ من الشبو كا١تقاربة

كمن البُت أف حد االستعماؿ كالعادة مفهـو معادؿ ١تا عرؼ ُب البحث األسلويب ا١تعاصر باسم ا١تعيار 
 .الذم تتجاكزه اللغة الشعرية

أصل "كإلٯتاهنم بأف كل خركج ُب اللغة يفًتض لو كجود أصل يقاس إليو، فقد تواترت عنهم مقوالت مثل 
نقل العبارة عن موضع استعما٢تا ُب أصل :" يقوؿ أبو ىبلؿ العسكرم ُب تعريف االستعارة بأهنا". اللغة

                                                           
كمن أبرز ما عرؼ بو ُب األدب . كتقلد قضاء جرجاف ُب أخريات حياتو. ، اشتهر بالفقو كاألدب كالنقد كالتاريخ كتفسَت القرآف(ىػ366-290)القاضي اٞترجاين-  1

، ككبلـ "الكشف عن مساكئ ا١تتنبئ"، كفيو بسك الكبلـ عن خصـو ا١تتنبئ كعلى رأسهم الصاحب بن عباد مؤلف رسالة "الوساطة بُت ا١تتنبئ كخصومو"كتاب 
 .كُب ىذه اٟتلبة ألف القاضي اٞترجاين كتابو. ا١تناصرين لو ا١تدافعُت عن مقداره كعلى رأسهم أبو الفتح عثماف بن جٍت

 .3/278ابن خلكاف، كفيات األعياف،ٖتقيق إحساف عباس،دار صادر، بَتكت، :ينظر
 .4/414عبد الرٛتن الربقوقي، شرح ديواف ا١تتنبئ، دار الكتاب العريب، بَتكت لبناف ، -  2
، 1الطبعة، العصرية ة٤تمد أيب الفضل إبراىيم كعلي ٤تمد البجاكم، ا١تكتب: ، الوساطة بُت ا١تتنبئ كخصومو، ٖتقيق(أبو اٟتسن علي بن عبد العزيز)القاضي اٞترجاين - 3

 .357، ص2006، بَتكت

 2ملءي فؤاد الزماف إحداىا  ٕتمعل ُب فؤاده ٫تمه 
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مثل عبد القاىر اٞترجاين " ا١تعٌت األصلي" كاستعمل النقاد كالببلغيوف أيضا مقولة 1."اللغة إىل غَته لغرض
ديىا لقوًلكى :"حيث قاؿ زيده كاألىسًد : كأفَّ زيدان األىسدي عىلىى قوًلكى :  أال ترل أٍف ليسًل ا١تزيةي اليت ٕتى

 كما استعملوا مسميات أخرل مثل 2..."بشيءو خارجو عن التشبيو الذم ىو أصلي ا١تعٌت كًإ٪تا ىو زيادةه فيو
" :" الغائط"قاؿ ابن األثَت ُب فصل اٟتقيقة كآّاز متحدثا عن لفظ". كاٟتقيقة"، "أصل الوضع كاألصل"

أال . كأما خاصة الناس الذين يعلموف أصل الوضع، فإهنم ال يفهموف عند إطبلؽ اللفظ إال اٟتقيقة ال غَت
ترل أف ىذه اللفظة ١تا كردت ُب القرآف الكرمي، كأريد ّٔا قضاء اٟتاجة قرنل بألفاظ تدؿ على ذلك كقولو 

ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا :تعاىل فإف قولو .43: ا١تائدةأىٍك جىاءى أىحىده ًمٍنكيٍم ًمنى اٍلغىاًئًط أىٍك المىٍستيمي النساء فػىلىٍم ٕتًى
فالكبلـ ُب ىذا كأمثالو إ٪تا ىو علم أصل . دليل على أنو أراد قضاء اٟتاجة، دكف ا١تطمئن من األرض

ما أقر ُب االستعماؿ على أصل :"  كقاؿ ابن جٍت ُب حد اٟتقيقة3..."الوضع حقيقة كالنقل عنو ٣تاز
كإ٪تا االستعارة ما اكتفي فيها باالسم :" كقاؿ القاضي اٞترجاين ُب ٖتديد االستعارة4."كضعو ُب اللغة

الكلمة ا١تستعملة فيما ىي موضوعة لو من غَت :"  كعرؼ السكاكي اٟتقيقة بأهنا5."ا١تستعار عن األصل
 كال شك أف ىذه التسميات اٟتاملة ١تعٌت ا١تعيار، كانل تعٌت كجود افًتاضات أكيدة 6..."تأكيل ُب الوضع

ككثر . بٌت عليها النقاد كالببلغيوف العرب ما تو٫توه من كجود معيار يقاس إليو كل خركج عن اللغة العادية
 .استعما٢تم ٢تذه التسميات ُب مناقشاهتم لقضايا االستعارة كآّاز بشكل خاص

كمل يكن اىتمامهم بالبحث عن األصل كالعادم كعن ا٠تركج عنو إال للمقارنة بينهما، كمن ٍب تبٌُت أكجو 
 .التعبَت ذم التأثَت كاألبعاد اٞتمالية اليت اكتسبتها العبارات ا١تنزاحة أك ا١تعدكلة عن أصو٢تا

كٯتكننا استجبلء ىذه اٟتقيقة التحليلية كالنقدية من خبلؿ التحليبلت اليت قدمها علي بن عيسى الرماين 
ككل استعارة فبل بد ٢تا من حقيقة، كىي أصل الداللة ُب اللغة، كقوؿ :"ُب ٚتلة من االستعارات، فقاؿ

كقاؿ عز ...مانع األكابد، كقيد األكابد أبلغ كأحسن: كاٟتقيقة فيو" قيد األكابد" القيس ُب صفة الفرسئامر
عبل، كاالستعارة أبلغ ألف طغى عبل قاىرا، كىو مبالغة :حقيقتو" إنا ١تا طغى ا١تاء ٛتلناكم ُب اٞتارية:"كجل

 7..."ُب عظم اٟتاؿ

                                                           
 .6، ص1986، ٖتقيق مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، (أبو ىبلؿ اٟتسن بن عبد اهلل  بن سهل)كتاب الصناعتُت،العسكرم-  1
 .266، صزاٞترجاين، دالئل اإلعجا-  2
 .87 ، 86/ 1ابن األثَت، ا١تثل السائر،  -  3
 .442/ 2ابن جٍت، ا٠تصائص،  -  4
 .428القاضي اٞترجاين، الوساطة، ص-  5
، ص-  6  .358السكاكي، مفتاح العلـو
-86، ص3ضمن ثبلث رسائل ُب إعجاز القرآف، ٖتقيق ٤تمد خلف اهلل أٛتد ك٤تمد زغلوؿ سبلـ، دار ا١تعارؼ، مصر، الطبعة: الرماين، النكل ُب إعجاز القرآف-  7
87. 
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كغَته " ا١تعٌت األصلي"كيتبُت من ا١تقارنات اليت تتم بُت أصل الوضع كاالنزياح عنو، أف قوؿ العلماء العرب
من ا١ترادفات كانوا يستعملونو ُب مقابل مفاىيم االتساع كاال٨تراؼ كالعدكؿ كا٠تركج كغَت ذلك من أشكاؿ 

 .االنتهاؾ اللغوم اليت ٘تنح ا١تتكلم إمكانيات عديدة لبلستخداـ اللغوم

كقد توصل بعضهم إىل صياغات تنم عن إدراؾ نظرم للصعوبات اليت تقـو ُب كجو تقنُت الظواىر 
األسلوبية كدراسة األدب من جهة بنيتو اللغوية، كتشهد أهنم ١تسوا أدؽ ا١تشكبلت اليت اعًتضل األْتاث 

ُب  Roland Bartلركالف بارت  Le degré zéro" الدرجة الصفر"األسلوبية ا١تعاصرة، كما مفهـو
 1.القرف العشرين إال أحد أركاف األسلوبية الذم حدده الببلغيوف العرب بدقة مثَتة لئلعجاب

أما اإل٬تاز كاإلطناب :" كيقدـ الباحث ٛتادم صمود دليبل بقوؿ السكاكي ُب باب اإل٬تاز كاإلطناب
 كالبناء على شيء عرُب مثل جعل كبلـ فلكوهنما نسبيُت ال يتيسر الكبلـ فيهما إال بًتؾ التحقيق،
 ، كال بد من االعًتاؼ بذلك مقيسا عليو،األكساط على ٣ترل متعارفهم ُب التأدية للمعاين فيما بينهم

ًو   فاإل٬تاز ىو أداء ا١تقصود من . كأنو ُب باب الببلغة ال ٭تمد منهم كال يذـ،متعارؼ األكساط:كىٍلنيسىمّْ
 سواء كانل القلة ـ، كاإلطناب ىو أداؤه بأكثر من عبارتو"...متعارؼ األكساط"الكبلـ بأقل من عبارات 

 2."أك الكثرة راجعة إىل اٞتمل أك إىل غَت اٞتمل
، ٔتعٌت ىل يستمر اال٨تراؼ ا٨ترافا على "باال٨تراؼ ا١تطلق"كمن القضايا اليت ارتبطل باال٨تراؼ ما عرؼ 

مركر الزمن؟يبدك أف بعض األلفاظ كالًتاكيب قد أدل استعما٢تا بصفة متكررة إىل أف ابتذلل كزاؿ كىجها 
  .إف العدكؿ قد يصبح ُب يـو ما استعماال عاديا. الشعرم

كمل تفل ىذه القضية األسلوبية ا١توركث الببلغي عند العرب، حيث تعرض لقضية اٟتقيقة كالعدكؿ عنها 
كذلك . إىل آّاز، حينما يتحوؿ آّاز مع مركر الوقل إىل حقيقة، كيتحوؿ الكبلـ من اٟتقيقة إىل آّاز

اٟتقيقة إذا قل استعما٢تا صارت ٣تازا عرفيا، كمثالو :"ىو رأم ٭تي بن ٛتزة العلوم ُب ىذه القضية، يقوؿ
إطبلؽ لفظ الدابة على الدكدة كالنملة، فإنو ا١تاتعورؼ ُب إطبلقو على ذكات األربع حىت صار حقيقة فيو، 

كقد كاف حقيقة ُب أكؿ كضعو على كل ما . فصار إطبلقو على النملة ٣تازا، باإلضافة إىل اٟتقيقة العرفية
كإ٪تا صَتكرة آّاز حقيقة فؤلف آّاز إذا كثر استعمالو صار حقيقة عرفية، كمثالو قولنا . يدب من اٟتيوانات

الغائط، فإنو يكوف ٣تازا ُب قضاء اٟتاجة، كحقيقتو ا١تكاف ا١تطمئن من األرض، ٍب تعورؼ ىذا آّاز ككثر 
 3."حىت صار حقيقة سابقة إىل الفهم

غَت إف احًتاسا ال بد من تسجيلو، كىو أنو ليس كل ا٨تراؼ يعزز شعرية النص، كيسمو بػػػو فوؽ ما ىو 
كما ىي إال . عادم كمألوؼ، فهناؾ ا٨ترافات ليس ٢تا قيمة فنية تكشف عن قدرة على اإلبداع كا٠تلق

                                                           
 .402ٛتادم صمود، التفكَت الببلغي عند العرب، ص- 1
، ص-  2   .277-276السكاكي، مفتاح العلـو
 .100-1/99، الطراز ا١تتضمن ألسرار الببلغة كعلـو حقائق اإلعجاز، (أمَت ا١تؤمنُت ٭تي بن ٛتزة بن علي بن إبراىيم اليمٍت  )العلوم -  3
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

 كمن 1.إذف ليس كل ا٨تراؼ عن القاعدة األصلية ينبثق منو إبداع كفن. أخاديع ال دكر ٢تا ُب الشعرية
اال٨تراؼ الذم ال ينتج عنو ناتج فٍت يرفعو إىل رتبة القوؿ الشعرم، الكثَت من مواضع ا١تتقدـ من تأخَت 

 .الذم يلجأ إليو الشعراء ألجل االستجابة لضركرات الوزف كالقافية
 

 ...االنزياح والمعيار في األسلوبية- 2المبحث

 :مفهوم األسلوب- 1المطلب
 

ٔتا الحظو كعرضو الدكتور أٛتد الشايب عن ىذه الكلمة من " األسلوب"رأينا أف نفتتح الكبلـ عن مفهـو 
الشيء . استعماالت تنم عن اضطراب كاختبلؼ ٥تتلف األكساط ُب مدلوالت الكلمة عند توظيفهم ٢تا

 اللفظي الذم رالعنص" أسلوب"فقد يفهم الناس من كلمة . الذم يستلـز الًتيث ُب ٖتديد ىذا ا١تفهـو
يتألف من الكلمات فاٞتمل كالعبارات، كرٔتا قصركه على األدب دكف غَته من ألواف العلـو كالفنوف، كىو 

فهم ينقصو الشموؿ، كما ينقصو إدراؾ أف تلك الصورة اللفظية ليسل مستقلة عن نظاـ لغوم تألف 
كانتظم ُب نفس الكاتب أك ا١تتكلم، األمر الذم ٯتكن معو القوؿ بأف األسلوب ىو عبارة عن معاف مرتبة 

" األسلوب"كشيء آخر ىو أف كلمة. قبل أف يكوف ألفاظا منسقة ينطق ّٔا اللساف أك ٬ترم ّٔا القلم
صارت مستعملة ُب بيئات ٥تتلفة ، فالعلماء يستعملوهنا للداللة على منهج من مناىج البحث العلمي، 
. كاألدباء يستعملوهنا للداللة ّٔا على الفنوف األدبية ، كما يطلقوهنا على العنصر اللفظي سهبل أك معقدا

 على طرؽ التلحُت كتأليف فكأطلقها  ا١توسيقيو. كما أطلقوىا على إيراد األفكار منطقية أك مضطربة
 2.ُب ا١تعٌت" الشخصية"ترادؼ كلمة " األسلوب"اخل حىت أصبحل كلمة...األنغاـ

 بالتحديد ُب اللغة كاالصطبلح؟"األسلوب "فما ىو 

، كىو يعٍت الريشة، Stylusاشتقل ىذه الكلمة ُب اللغات األكربية من األصل البلتيٍت : األصل اللغوم
ٍب انتقل عن طريق آّاز للتعبَت عن مفاىيم تدكر حوؿ طريقة الكتابة ، ٍب أطلق على التعبَتات اللغوية 

 تنصرؼ إىل  ا٠تواص الببلغية ا١تتعلقة بالكبلـ ا١تنطوؽ، بينما يشَت Styleكأما اآلف فكلمة . األدبية
 اُب األعماؿ األدبية إىل  بعض ا٠تواص الكبلمية فيها؛ ألف ىذه األعماؿ ٗتتلف أساس"األسلوب"مفهـو 

                                                           
 .57موسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاىيمها كٕتلياهتا، ص-  1
 .42-41، ص2003، 12أٛتد الشايب، األسلوب، مكتبة النهضة ا١تصرية، الطبعة -  2
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 .ُب الفكر الببلغي كالنحوم عند العرب، كُب علم األسلوب اٟتديث" العدكؿ" :الفصل األكؿ

 إف التعبَتات آّازية للكلمة تذىب كلها إىل  كصف األدب ٔتا فيو من 1.عن الكبلـ ا١تنطوؽ كا٠تطابة
 .ميزات ببلغية سواء أكاف مكتوبا أـ منطوقا

، ككل طريق ...يقاؿ للسطر من النخيل أسلوب:"كأما ُب اللغة العربية فاألسلوب كما ىو ُب لساف العرب
ك٬تمع على ...أنتم ُب أسلوب سوء: يقاؿ . ٦تدكد  فهو أسلوب، فاألسلوب الطريق كالوجو كا١تذىب

أخذ فبلف ُب أساليب من القوؿ أم ُب :أساليب، كاألسلوب الطريق تأخذ فيو، كاألسلوب الفن، يقاؿ 
 فاألسلوب ُب العربية ىو الطريق أك الوجو أك ا١تذىب، كبعبارة أخرل ىو ٔتعٌت الطريقة 2..." أفانُت منو

 . ا١تتفردة اليت يأخذ اإلنساف فيها

إنو عبارة عن ا١تنواؿ :"كأما من حيث ا١تفهـو االصطبلحي ُب الًتاث النقدم العريب، فهو عند ابن خلدكف
كال يرجع إىل  الكبلـ باعتبار إفادتو أصل ا١تعٌت الذم . الذم تنسج فيو الًتاكيب أك القالب الذم ترٌص فيو

ىو كظيفتو اإلعراب، كال باعتبار  إفادتو كماؿ ا١تعٌت من خواص الًتكيب الذم ىو كظيفة الببلغة، كال 
 كإ٪تا يرجع إىل  صورة ذىنية للًتاكيب...باعتبار الوزف كما استعملو العرب الذم ىو كظيفة العركض

 األسلوب  ىو عبارة عن الصورة 3..."ا١تنتظمة كلية باعتبار انطباقها باعتبار انطباقها على تركيب خاص
الذىنية ا١تستخلصة من عدة تراكيب مفيدة ١تعٌت من ا١تعاين مثل معٌت سؤاؿ الطلوؿ ُب الشعر العريب، فقد 

يكوف على أساليب عدة ٨تو خطاب الطلوؿ، أك باستدعاء الصحب للوقوؼ كالسؤاؿ، أك باستيقاؼ 
 كنكتفي بابن خلدكف ُب النقد األديب عند العرب لتأخره كلقوة بصَتتو ُب 4اخل...الصحب كاستبكائهم

 .النقد

 :تعدد مفهوم األسلوب- 2المطلب

كُب العصر اٟتديث حدد علماء األسلوب الغربيُت مفهـو األسلوب  بناء على ٖتديد أطراؼ العملية 
: اإلبداعية، كبالتايل تتعدد مفهوماتو 

أف األسلوب ىو الرجل نفسو، كىو يعترب الكاشف عن " بوفوف"عرفو : بالنظر اىل ا١ترسل أك ا١تخاطب- 1
كىكذا يدؿ األسلوب  على . ا٠تواص ا١تربزة للطابع الشخصي للكتاب، كيبُت ا١تبلمح التعبَتية ا١تميزة ٢تم

. اختيارات ا١ترسل اللغوية اليت تشي بشخصيتو

                                                           

 .92، ص1998، 1صبلح فضل ، علم األسلوب مبادئو كإجراءاتو، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة -  1
 .1/473ابن منظور، لساف العرب، دار صادر، -  2
 .279/ 3عبد الرٛتن بن خلدكف، ا١تقدمة، ٖتقيق عبد السبلـ الشدادم، بيل الفنوف كالعلـو كاآلداب، االسكندرية، -  3
 .42أٛتد الشايب، األسلوب، -  4
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كتعترب . ركزت تعريفاهتم على ا٠تواص النوعية ا١تتمثلة ُب النص:  النص ذاتو أك الرسالةإىلبالنظر - 2
كتتشكل السمات األسلوبية .  ُب الكبلـا١تألوؼاألسلوب ا٨ترافا عن القواعد اٞتارية ا١تستول العادم أك 

. من ٣تموع ا١تبلمح كا٠تواص كاال٨ترافات

غَت أهنا ترد .كتربط بعض التعريفات األسلوب بالطرفُت السابقُت: بالنظر اىل ا١تتلقي أك ا١ترسل إليو- 3
كّٔذا فإف ا١تبلمح األسلوبية للنص تتحدد من خبلؿ إخضاع . ا٠تواص األسلوبية اىل ردكد أفعاؿ ا١تتلقي

إف ىذه التعريفات تعترب ا١تتلقي الطريق اىل معرفة ا١تبلمح . نتائج استجابات ا١تتلقي للتحليل كالتفسَت
، كتعترب ا٠تطاب "ريفاتَت"األسلوبية، كبعبارة أخرل فإف ىذه التعريفات تعتمد على القارئ النموذجي عند 

 1.عامل إثارة ٭ترؾ نوازع ا١تتلقي

، كلكنها تشًتؾ ُب كوف ْتثها ينطلق اإلبداعية منطلق أطراؼ العملية فاألسلوبية ـكتنطلق ىذه ا١تفاىيم 
. من النص

 :دعائم األسلوب- 3المطلب
 

كعن يعرؼ جاكوبسوف األسلوبية بأهنا البحث عما يتميز بو الكبلـ الفٍت عن بقية مستويات ا٠تطاب أكال، 
 منهج عمل يستعملو األسلوبيةك٭تيلنا ىذا التعريف على اعتبار . 2 ثانيااإلنسانية أصناؼ الفنوف رسائ

 كما يدلنا .الباحث ُب األدب ليحدد مواطن ٘تيز الكبلـ الفٍت عما سواه من مستويات التعبَت عند اإلنساف
كىي ا١توضع الذم ٭تتضن . على أف دائرة النص أك الرسالة ىي ا١تقصود دكف بقية دكائر اإلبداع األديب

 . أك اال٨تراؼ نفسوحكلذا فإف األسلوب ىو االنزيا. الوقائع  األسلوبية اليت يزخر  ّٔا النص

ذلك أف مصطلح األسلوب ُب  كاألسلوب ىو ا١تفهـو الذم يربز إىل األذىاف عند حضور مصطلح ا١تعيار؛
األسلوبيات اٟتديثة  ٭تيل إىل ٣تموعة من ا١تفاىيم ال ينفك بعضها من بعض، كتتعاضد دالالهتا كإجراءاهتا 

 :كٯتكن توضيح ىذه ا١تفاىيم فيما يلي. لتحقيق مقابل ا١تعيار

 من ا١تقوالت أك العناصر ا٢تامة بدكهنا ال يعد حدثا أسلوبيا، ةإف كل حدث أسلويب ال بد أف تصنعو ٣تموع
 :كىذه العناصر ىي

                                                           

 .113-111 رؤية إسبلمية، ص أسسو اٞتمالية كمناىجو ا١تعاصرة سعد أبو الرضا، النقد األديب اٟتديث-   1
 .111 ، 110، ص( رؤية إسبلمية أسسو اٞتمالية كمناىجو ا١تعاصرة سعد أبو الرضا، النقد األديب اٟتديث)ا١ترجع السابق -   2
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. ، أم ىو شيء يضاؼ على اللغةAdditionاألسلوب ىو عبارة عن إضافة أك زيادة :اإلضافة .1
ٔتا يعٍت أف التعبَت غَت األسلويب ىو تعبَت ٤تايد، كالتعبَت األسلويب تعبَت غَت ٤تايد أك غَت 

 .متأسلب
 إىل أف اإلضافة تضفي على التعبَت تصورا مؤثرا كعناصر كجدانية Enkvistكقد أشار إنكفسل 

 1.كجدة تشكيل فٍت
كإف التسليم بأف األسلوب إضافة يستدعي كجود قارئ أك ناقد يتعامل مع اإلضافات كيقدر 

 .فاعليتها كتشكلها كمقدار تأثَتىا ُب ا١تتلقي
كإذا سلمنا أيضا بأف األسلوب إضافة فهو يعٍت أيضا كجود التحسُت كالزخرفة اليت تطرأ على 

كىذا . التعبَتات احملايدة الربيئة، ك٢تذا فإف من العلماء من عٌد الببلغة كلها زخرفا كتزيينا، أك بديعا
  2.التزيُت داخل ُب قصد ا١تؤلف ألنو يساىم ُب تشكيل رؤية قادرة على استنفار كعي ا١تتلقي

كاآلمدم  (ىػ296)ملفتا النتباه النقاد مثل عبد اهلل بن ا١تعتز (ىػ228)فقد كاف أسلوب أيب ٘تاـ 
كما ذلك إال ألف الشاعر كاف يكثر من اإلضافات كالتزيينات كالزخارؼ، لو جٌرد . (ق370)

منها شعره ألصبح تعبَته ٤تايدا، كألصبح عاجزا عن تأدية الوظيفة ا١تزدكجة اليت كانل لو، ألنو 
 . ضٌيع تأسلبو، كما ذلك إال ألف التأنق ُب التعبَت صادر عن قصدية كليس بريئا ٤تايدا

إذا تعامل القارئ مع اإلضافات اليت ُب الكبلـ تعامل معها على أهنا حقيقة أسلوبية منتهية، ال 
إف القارئ ال يستطيع أف ٬ترد قوؿ ا٢تذيل . ٬توز ا١تساس ّٔا، ككل ما يسعو فعلو أف يؤك٢تا كيعللها

قاؿ .  كقائعو األسلوبية كلكنو ٯتكنو تأكيلها، كمبلحظة ما فيها من مبلحة كإفراط كتأثَتفاآلٌب ـ
 :ا٢تذيل

كتػىٍنبيلي ُب أطرافها الورؽي النٍُّضري   تكاد يدم تندل إذا ما لػىمىٍستيها
3 

كإذا كاف األسلوب إضافة، فإف ىذا يعٍت أف من التعبَت ما قد يكوف أسلوبيا، كمنو ما ال يكوف 
فإف اللغة األدبية :مؤسس علم األسلوب (1947-1865)كىذا ما أدركو شارؿ بايل. كذلك

ىي اليت ٖتمل ُب ثناياىا البعد التأثَتم كالوجداين، كىذا البعد ٯتثل عنصرا ال غٌت عنو  ُب ٖتقيق 
 .عملية اٞتذب للنص كاالندىاش بو

إف اإلجراء األسلويب مل يعد ينظر إليو على أنو ٣ترد زخرفة أك زينة غَت ذات كظيفة، أم مل تعد 
الزيادات األسلوبية صيغا يؤتى ّٔا من أجل التزيُت، كإ٪تا ىي صيغ جوىرية تبٌت عليها ا١تادة 

                                                           

 .86 دار األندلس، بَتكت لبناف، ص،نظرية ا١تعٌت ُب النقد العريب، مصطفى ناصف-  1
 .22 صموسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاىيمها ٕتلياهتا،-  2
أبو سعيد اٟتسن بن اٟتسُت السكرم، شرح شعر ا٢تذليُت، ٖتقيق عبد الستار أٛتد فرج، مكتبة دار : البيل أليب صخر ا٢تذيل، ينظر-  3

 .975/ 2العركبة، القاىرة، 
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اإلنشائية، فليس األسلوب معانيا ثانوية طارئة على ا١تعاين األكؿ، كلكنو إجراء تتحقق بو ا١تادة 
   1.اإلنشائية

كاإلشكالية اليت ٬تب االنتباه إليها أف الًتكيز على األبعاد آّازية ُب النص األديب، كاعتبارىا ىي 
األساس الذم يعتمد عليو ٖتليل النص دكف االلتفات إىل كليتو كعناصره األخرل، إف ىذا األمر 

 .٦تا ٬تب اٟتذر منو، فبل يقع فيو الدارس األسلويب
كليسل عملية الدارس األسلويب قائمة على ٣ترد تعرية العمل األديب من الزخرفة اٟتادثة عليو؛ ألف 

ذلك يعٍت أف األسلوب ىو عبارة عن الزينة كالزخرفة قط، كىو غَت ذلك؛ إذ لئلضافة كظيفة 
 .ٚتالية كتعبَتية ككجدانية ينبغي أف يلتفل اليها

إف العبارة ا١تتأسلبة ىي نقطة البداية ُب عمل الدارس، كعليو أف يقـو بعزؿ السمات األسلوبية 
 2.عنها ليصل إىل العبارة غَت ا١تتأسلبة اليت يفًتض أهنا نقطة البداية للمنشئ

كمن ٍبٌ ٯتكن القوؿ إف األسلوبية التعبَتية تسعى إىل دراسة االستعماؿ اللغوم ا١تشحوف بالعواطف 
 .كاالنفعاالت اليت تتجسد من خبلؿ اإلضافة ا١تتمثلة ُب التزيُت كالزخرؼ

، فا١تنشئ ٦choiceتا اشتهر من تعريفات األسلوب أف األسلوب اختيار : األسلوب اختيار .2
كىو ٮتتار منها ما يراه أقدر على خدمة . يستطيع أف ٮتتار من إمكانيات اللغة الشيء الكثَت

   3.رؤيتو كموقفو، كما ٯتكن أف يكوف قادرا على خلق استجابة ما ُب ا١تتلقي
إف االختيار ُب األسلوب ٯتكن أف يؤدل بطرؽ متعددة، كذلك إذا كاف ا١تنشئ ذا ثركة لغوية 

كمعرفة كاسعة ّٔيئات النظم الذم ٗتتص بو اللغة اليت ينشئ ّٔا، كىكذا يصبح قادرا على 
االختيار من بُت االحتماالت ا١تتعددة اليت ٘تنحها إمكانيات اللغة، كيقدر على أداء ا١تعٌت الواحد 

أك ا٠ترب الواحد بطرؽ ٥تتلفة كمعددة، الشيء الذم  يعجز عنو اإلنساف العادم، ُب حُت يقدر 
إال أنو ليس معٌت ذلك أف كل الكبلـ قابل إلمكانية االختيار كاالستبداؿ . عليو اإلنساف ا١تبدع 
 ُب مستهل معلقة امرئ القيس، كإف كاف االختيار ٦تكنا ُب غَتىا من فبغَته كأٝتاء األماؾ

 :كقد تكلم عبد القاىر اٞترجاين عن ىذا األمر ُب إطار نظرية النظم، حيث قاؿ. الكلمات
 :أفبل ترل لو أنك فرضل ُب قولو"
*  قفا من ذكرل حبيب كمنزؿقفا نبك*

مضافة " ذكرل"، كال يكوف "ذكرل"إىل " من"، كال يكوف معٌدل بػرجوابا لؤلـ"نبك"أف ال يكوف 
من التقدمي كالتأخَت  ، ٠ترج ما ترل فيو"حبيب"معطوفا بالواك على " منزؿ"، كال يكوف"حبيب"إىل 

                                                           

 .157كعبد السبلـ ا١تسدم، األسلوبية كاألسلوب، ص. 25،26ٛتادم صمود، التفكَت الببلغي عند العرب، ص-  1
 .163، ص ٤1979تمد بنيس، الشعر ا١تعاصر ُب ا١تغرب، دار العودة، بَتكت،  - 2
. 26موسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاىيمها ٕتلياهتا، ص-  3
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 نسقا كترتيبا، إذا كاف ذلك ءعلى الشيعن أف يكوف نسقا؟ ذلك ألنو إ٪تا يكوف تقدمي الشيء 
 اا١توجب نسقفأما أف يكوف مع عدـ  كاف ١توجب أكجب أف يقدـ ىذا كيؤخر ذاؿ، التقدمي قد

، لكاف ينبغي "نسقا"تقدمي اللفظ على من غَت أف يكوف لو موجب فمحاؿ، ألنو لو كاف يكوف
نبك قفا حبيب :"، حىت إنك لو قلل"نسقا"يكوف توايل األلفاظ ُب النطق على أم كجو كاف  أف

 1."ذكرل من، مل تكن قد أعدمتو النسق كالنظم، كإ٪تا أعدمتو الوزف فقط
إف االختيار عملية كاعية كمقصودة، كما أنو ليس عملية متصلة با١تفردات ا١تعجمية فقط كلكنو 

متصل بالًتكيب كتشكيل النسق كالسياؽ، فاالختيار منو ما يكوف من ا١تعجم كمنو ما يتصل 
. كا١تتلقي موكوؿ بأف يصل إىل ما يريده ا١تنشئ من كراء اختياراتو، إببلغا كإثارة لدىشتو. بالًتكيب

كبعبارة أخرل يكوف على ا١تتلقي إدراؾ الغاية اٞتمالية من االختيارات اليت يقـو ّٔا ا١تنشئ، 
 فيتساءؿ ١تاذا اختار الشاعر ىذه ا١تفردة ك١تاذا اختار ىذا الًتكيب؟ 

كقد كضع الدارس األسلويب برند شبلنر ٤تاكلة لتحديد االختيارات اليت تتم ّٔا األسلبة، فجعلها 
 :على ىذا النحو

 ٭تدد ا٢تدؼ الذم ألجلو ينظم كبلمو، كاألغراض أفعلى ا١تتكلم :  اختيار الغرض من الكبلـ .1
ككما قد ...متعددة كاإلببلغ كالدعوة، كاإلقناع، اكتساب معلومات، التأثَت ُب سلوؾ ا١تخاطب

.  نفعيا، قد يأٌب فنيا خالصا كا٢تدؼ  ُب النصوص األدبية فهو ذك ٝتات ٚتاليةا٢تدؼيأٌب 
كىنا يكوف ا١تتكلم أماـ اختيار ا١توضوع غَت اللغوم أك أشياء معينة تكوف : اختيار موضوع الكبلـ .2

موضوعا ٟتديثو، كبناء على اختيار ا١توضوع تتحدد اٟتقوؿ اللغوية اليت يستعملها، فإذا كاف 
ا١توضوع اإلخبار كالوصف ا١تتعلقُت بفرس، فإنو ُب ىذه اٟتاؿ ٯتكنو أف ٮتتار بُت حصاف كجواد 

كفرس، كُب حاؿ كصفو ٮتتار من حقوؿ الداللة ا١تتصلة بالسرعة كعبلمات األصالة كاللوف كالعمر 
اخل ...

كيعترب . إذا كاف ا١تتكلم يعرؼ عدة لغات أك ٢تجات فإنو ٮتتار منها كاحدة: مالرمز اللغواختيار  .3
 قد ٭تفل بإضافات ؿىذه اٟتاىذا االختيار ىاما جدا ُب النصوص األدبية؛ ألف التعبَت األديب ُب 

. من طراز خاص ألهنا مستوردة من لغات أك ٢تجات أجنبية
، كىي تراكيب خاضعة من حيث صياغتها ةالًتاكيب النحومكيشمل االختيار : االختيار النحوم .4

 ا١تنشئلقواعد اللغة كال ٯتكن أف تكسرىا أك ٗترج عنها، كما يشمل ىذا االختيار استعماؿ 
. للجمل الطلبية أك ا٠تربية مثبل

                                                           

 .468عبد القاىر اٞترجاين ، ص-  1
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 االختيار األسلويب فيأخذ من بُت اإلمكانيات اليت ا١تنشئكيكوف ُب قدرة : األسلويباالختيار  .5
  1. داللياا١تًتادفة، كيستعمل كاحدة من االختيارات ا١تتساكية أك ةاللغتنطوم عليها 

كما من شك ُب أف األسلوب إذا عٌرؼ بأنو اختيار فإنو يستدعي مراعاة كونو ينشأ من إمكانيات 
كأف ما ًب اختياره . متشأّة، كأف ما ًب اختياره يقع ُب عبلقة تقابل مع ما مل يقع عليو االختيار

، كىو ترادؼ ال يتعلق با١تفردات فقط كلكن يتناكؿ اختيار التعبَت ؼكما مل يتم يعٌد من الًتاد
 .أيضا

كلقد تعاملل الدراسات اللغوية اٟتديثة مع عملية االختيار على أهنا نظرية ُب االتصاؿ، حسب 
كٯتكن توضيح عملية االختيار ُب نظرية االتصاؿ .  كموريس كياكوبسنBuhlerما تقدـ بو بولر 

 2:بالرسم التايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ؿعملية االختيار ُب دائرة االتصا: 1ا١تخطط 

يعرب ىذا الرسم عن عملية االتصاؿ، فهي تقـو على عملية االختيار من جانب ا١ترسل، كاالستقباؿ من 
غَت أف العناية ُب اللغة . كىذا كما ينطبق على اللغة الشعرية ينطبق على اللغة العادية. جانب ا١تستقبل

                                                           

. 30موسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاىيمها ٕتلياهتا، ص-  1
 .33، ينظر ا١ترجع السابق، ص Willy Sanderالرسم مأخوذ من كتاب -  2

ا١تتكلم 
ا١ترسل 
 ا١تعلومات الكاتب

 السامع
 ا١تستقبل
 القارئ

 موجات صوتية
 يتكلم                                يسمع
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 لو الوظيفة الشعرية، ا١تتمثلة ُب إحداث عملية ؽالشعرية تًتكز على شحن ا٠تطاب بطاقة شعرية ٖتق
 . ا١تستهلكماال٨تراؼ اليت ٗترج باللغة عن ا١تألوؼ كالعاد

يكوف ٤تور االختيار مسرحا لبلنتقاء بُت الكلمات اليت ٯتكن أف تقدمها اللغة، بينما يكوف ٤تور الًتكيب 
فضاء لبناء السياؽ األفقي، كيعيد إىل ما قالو ياكوبسوف من أف أم تعبَت لغوم ال بد أف يتحقق من خبللو 

 .إسقاط ٤تور االختيار على ٤تور الًتكيب

كال بد من اإلشارة إىل أنو ليس للمنشئ اٟترية الكاملة ُب اختياراتو، ألف اختيار تعبَت دكف آخر تتحكم فيو 
كىي ٤تكومة بأصوؿ كضوابط كٓتاصة من . دكافع االختيار، كفاعليتو كتأثَته، أك ُب السياؽ الذم يرد فيو

  1.جواب النحو، ككذا من جانب اٟتقائق ا١ترتبطة بأٝتاء الناس كاألماكن كالزماف كغَت ذلك

 
 الغربي"االنزياح"العربي ومفهوم " العدول"التوافق بين مفهوم - 4المطلب

 
 ينطلق من منطلق ا٨تراؼ بيذىب جل النقاد األسلوبيُت إىل أف كشف مبلمح االختبلؼ بُت األسايل

الكيٌتاب عن النمط ا١تألوؼ، كالطقوس ا١تتداكلة ُب الكتابة ُب سياؽ نصوصهم اإلبداعية، كيتقدـ معٌت 
 دكىو أح- يقوؿ الناقد الفرنسي جوف كوىُت. األسلوب ُب الكتابة ٔتدل تقدـ مستول ذلك اال٨تراؼ

إنو انزياح ...األسلوب ىو كل ما ليس شائعا كال عاديا كال مطابقا للمعيار ا١تألوؼ- :"النقاد األسلوبيُت
 2"بالنسبة ١تعيار، أم إنو خطأ مقصود ك٤تمود تنزع النفس إليو ماداـ ٭تمل ٚتاال فنيا

فاألسلوبيوف يعتربكف االنزياح قدرة ٯتتلكها ا١تبدع كيستخدمها ُب انتهاؾ ما ىو متناكؿ، كاخًتاؽ ما ىو 
كقد يتصل ىذا اال٨تراؼ أك االنتهاؾ باٞتانب الصوٌب للغة أك ببقية اٞتوانب الصرفية أك النحوية . مألوؼ

كبتحقيق ىذا اال٨تراؼ أك االنتهاؾ يتحقق انزياح النص بالنظر إىل معيار ما ًٌب . أك ا١تعجمية أك الداللية
كاللغة اإلبداعية ىي اللغة اليت ًب ٖتويلها من مستول اللغة النفعية اإلببلغية إىل . التواضع عليو من ذم قبل

 .لغة فنية ٚتالية

 إف ٖتويل اللغة من ا١تستول النفعي إىل ا١تستول الفٍت ضركرة مفركضة من حيث أنو من غَت  ا١تعقوؿ 
إف كل كاحد منا . حصر الكبلـ ُب ٚتل ٤تددة جاىزة، نكررىا كلما احتجنا إليها ١توافقتها أغراضنا

                                                           

 . 34، 33موسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاىيمها ٕتلياهتا، -  1
 .(سلسلة ا١تعرفة األدبية).15، ص٤1986تمد الويل ك٤تمد العمرم، الدار البيضاء، دار توبقاؿ، :جوف كوىن، بنية اللغة الشعرية، ترٚتة-  2
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كىذا الواقع يستلـز حرية ُب الكبلـ، كاستقبللية . يستعمل اللغة للتعبَت عن فكرة خاصة ُب ٟتظة معينة
  1.ا٠توض فيو ُب رحاب لغة أدبية فنية، غايتها ٖتقيق اٞتماؿ كالتأثَت

 تكمن ُب ما تنتجو اللغة اإلبداعية من عوامل رحبة ٕتد ٢تا كيانا على ىامش اللغة حإف ٚتالية االنزيا
كّٔذه اللغة يتأتى للمتلقي اإلقباؿ على األعماؿ الفنية يتذكقها كيتدارسها . ا١تعجمية ا١تنطلقة منها أساسا
اٞتماؿ : ككجود ىذه العبلقة بُت النص كا١تتلقي دليل على بلوغ النص غايتيو. ك٭تاكرىا كٖتاكره بشغف كبَت

 .كالتأثَت

 :المعيار- 5المطلب

على أنو عملية خرؽ كانتهاؾ لبلستخداـ العادم (أك اال٨تراؼ)ينظر الدارسوف األسلوبيوف إىل االنزياح 
 .للغة، كىو بذلك يفتح آفاقا رحبة لبلستخدامات غَت ا١تألوفة، كىي االستخدامات الفنية للغة

 ا١تألوفة اللغة ىو مؤشر اللغة األدبية، فإف ٙتة إشكاال أساسيا يتمثل ُب ٖتديد تكإذا كاف ٕتاكز االستعماال
 مسبق ًٌب ٖتديد رطبيعة ا١تعيار الذم ٭تدث عنو اال٨تراؼ؛ ذلك أف اال٨تراؼ يقتضي أف يكوف ىناؾ معيا

القاعدة، : كاختلف الباحثوف ُب تسمية ا١تنطلق الذم ٭تدث عنو اال٨تراؼ، فسموه. اال٨تراؼ على أساسو
  2...كا١تعيار، كاللغة العادية، كاألسلوب ا١تستعمل، كاللغة النثرية، كغَت ذلك

كمل يكن ٖتديد ا١تعيار أمرا سهبل؛ إذ كجدكا معايَت تقـو خارج النص، كىي تتطلب أف يكوف القارئ ملما 
ّتميع ىذه ا١تعايَت، ألنو من دكف ىذا اإل١تاـ ال ٯتكنو أف يتبُت مظاف اال٨ترافات كال أف ٭تدد مدل درجاهتا 

 .كحدهتا

كمن ىذه ا١تعايَت ا٠تارجية معيار ٭تدده االستعماؿ الفعلي للغة، فيقضي بأف يكوف نظاـ اللغة ا١توجود 
كيتطلب ىذا ا١تعيار معرفة عميقة بالنظاـ اللغوم، . بالقوة ىو ا١تعيار الذم يػيحدَّدي اال٨تراؼ على ضوئو

 . ٯتتلكها القارئ أك ا١تتلقي، حىت يتسٌت لو اكتشاؼ اال٨تراؼ، كٖتديد مداه كحدتو

كإف اٗتاذ النظاـ اللغوم معيارا لبل٨تراؼ، ينشأ عنو القوؿ بوجود لغة غَت منحرفة كلغة منحرفة، ككبل٫تا لغة 
 أم اللغتُت ا١تعيار، كأيتهما ٘تثل اللغة األسلوبية؟: يستعملها ا١تتكلم، كيبقى السؤاؿ قائما

كإذا ما التمسنا ا١تعيار كاال٨تراؼ فيما بُت اللغة اليومية كاللغة الشعرية كجدنا أنو ال يوجد مانع من 
استخداـ اال٨ترافات  ُب كل منهما، غَت أف ٙتة فرقا بينهما ُب الدرجة كاٟتدة كالقصد؛ فبينما تكوف  

                                                           

 .101نفس ا١ترجع، ص-  1
 .52-51، ص2003، 1موسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاىيمها ٕتلياهتا، دار الكندم، األردف، الطبعة - 2
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اال٨ترافات ُب اللغة اليومية غَت مرتبطة بقصد، تكوف ُب اللغة الشعرية مقصودا بػها التأثَت الفٍت كاإل٭تاءات 
 . كّٔذا التمايز ٯتكن أف تكوف اللغة الشعرية منحرفة عن معيارو ىو اللغة العادية أك اليومية. اٞتمالية

كميز بعض الدارسُت بُت اللغة ا١تعيارية كاللغة الشعرية من منطلق فوارؽ تتحدد ّٔا اللغة الشعرية أ٫تها 
اال٨ترافات عن اللغة ا١تعيارية، كذلك كما  فعل اللغوم الركسي موكاركفسكي ُب تفريقو بُت اللغتُت الشعرية 

 1.كا١تعيارية

كيتواصل اختبلؼ الرؤل ُب ٖتديد ا١تعيار  بأف رأل بعضهم أنو يكمن ُب التفريق بُت اللغة الشعرية كاللغة 
كٔتا أف النثر ىو ا١تستول :" ُب قولو(Jean Cohen) كقد ٕتلل ىذه الرؤية عند جوف كوىن. النثرية

تقاس درجتو إىل ىذا -  ٣تاكزة- اللغوم السائد، فإننا ٯتكن أف نتخذ منو ا١تستول العادم، ك٧تعل الشعر
 2".ا١تعيار

كىذا الرأم ال يكوف موفقا إال لو كاف النثر الذم يقابل بو الشعر نثرا عاديا، كلكن اللغة النثرية اليت 
يقصدىا ىي اللغة األدبية اليت تظهر ُب لغة األجناس األدبية كالقصة كالركاية، كىي لغة ٯتكن أف يظهر فيها 

كّٔذا يظهر أف اٟتد . كالكناية كالتخييلاال٨تراؼ كما يظهر ُب لغة الشعر، متمثبل ُب االستعارة كآّاكزة 
                                                                  3.الفاصل بُت لغة النثر كلغة الشعر غَت مستقر، كال ٯتكن االعتماد عليو ُب ٖتديد ا١تعيار بشكل مطمئن

كيبقى اإلشكاؿ قائما ُب ٖتديد ا١تعيار، ىل ىو اللغة بصفتها نظاما ككيانا موجود بالقوة، أـ ىو اللغة 
 اليومية العادية، أـ ىو اللغة النثرية، أـ ىو لغة البحث العلمي، أـ ىو لغة الصحافة؟

 الرأم إىل كمن الواضح أف ٖتديد ا١تعيار قد شكل معضلة كاجهل مصطلح اال٨تراؼ، كمل يتوصل الباحثوف 
 .الفاصل فيو

 إىل أف يعتمد على  .Rifatterre M إف معضلة ٖتديد ا١تعيار حدت بعامل اللغة ريفاتَت ميكل 
كعرؼ . ، ليكوف ا١تعيار السليم كاألقل كلفة كٗتبطا"السياؽ األسلويب"السياؽ الداخلي للنص، كىو

، أم أف السياؽ األسلويب يتكوف من ٪توذج "نسق لغوم يقطعو عنصر غَت متوقع:" بأنو" السياؽ األسلويب"
كيرتبط مفهـو األسلوب عنده بعنصر ا١تفاجأة اليت تصدـ ا١تستقبل، . لغوم يكسره بغتة عنصر ال ييتنٌبأ بو

كقد قدـ ريفاتَت . فكلما كاف السياؽ متضمنا للمفاجأة كاف ٭تدث خلخلة كىزة ُب إدراؾ القارئ ككعيو
فجمع العتمة إىل الضوء، فكاف التقابل بينهما منبها " عتمة مضيئة تسقط ٧توما:"مثاال ىو قوؿ كورين

                                                           

 .38، ص1985، 10،ع5، مج (األسلوبية)باف موكاركفسكي، اللغة ا١تعيارية كاللغة الشعرية، ترٚتة ألل كماؿ الركبيي، ٣تلة فصوؿ - 1
 .23، ص1990جوف كوىن، بناء لغة الشعر،ترٚتة أٛتد دركيش، ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة، القاىرة،   - 2
 .53 موسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاىيمها كٕتلياهتا، ص  -3
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كىكذا فكل كاقعة أسلوبية تنشأ من سياؽ كمن . أسلوبيا ال بد لو من أف ٭تدث استجابة لدل القارئ
 1.تعارض، كمن ىنا كاف على ا١تستقبل أف يعطي التعارض عناية كقيمة

 :المعيار المعمول بو في البحث- 6المطلب
 

 ا١تعيار، كرؤية النقاد كالببلغيُت ةبعد ىذا العرض ّٓموعة من آراء األسلوبيُت الغربيُت ا١تختلفة ُب رؤية حقيق
 :  العرب ُب نفس األمر، كبعد ٘تحيص ىذه الرؤل  ٯتكن تسجيل النتائج التالية

إف ا١تعيار الذم ٭تيًٍضري السياؽ النظرم للغة بإزاء السياؽ التطبيقي ٢تا، ىو ا١تعيار ا٠تارجي  .1
قواعد أصولية، ال ٯتيل عنها ا١تتكلم إال ألغراض يعيها، - با١تفهـو السوسَتم-الذم يعٌد اللغة

كنكل ببلغية ىامة يود ٖتقيقها، كقدر من اٞتماؿ األسلويب يريد إضفاءه على كبلمو، كشيء 
كبعبارة أخرل إ٪تا ينتهك قوانُت اللغة إال ألجل أف يفجر . من التأثَت ٯتارسو على ا١تتلقي

 .طاقات اللغة، لتعرب عما ال تعرب عنو الطرؽ االعتيادية
كإف ما اشًتطو علماء الببلغة كاألصوؿ كالتفسَت من معرفة عميقة كشاملة بلغة العرب ك٨توىا 

ا١تتمثلة ُب -كصرفها كخطوة أكىل لولوج الدراسات القرآنية لدليل على ما ُب معرفة ا١تعايَت 
من ضركرة ال ٤تيص عنها ١تعرفة الكبلـ الصحيح - معرفة األصوؿ كالفركع ُب علم العربية

الفصيح، الذم تغذيو العبقرية كا١توىبة فيصَت فنا كأدبا، أك ينطق بو ا١توىل تبارؾ كتعاىل فيصَت 
 .  قرآنا معجزا

إذا كاف النظاـ اللغوم معيارا لبل٨تراؼ، كإذا كاف ينجر عن ذلك كجود لغة منحرفة يستعملها  .2
ا١تتكلم ُب حياتو العادية، كأخرل غَت منحرفة يستعملها العلماء كرجاؿ الصحافة فإف اللغة 

كيتم . اليت يستعملها الكتاب كالشعراء لغة منحرفة بشكل ٥تتلف عن ا٨تراؼ اللغة العادية
كُب تراث العربية تأٌب لغة .التقابل بُت ىذه اللغة الشعرية ا١تزاحة، كالنظاـ اللغوم ا١تعيار نفسو

. النثر العادم أك العلمي غَت ا١تنزاحة ُب مقابل اللغة الشعرية ٦تثلة ُب النثر األديب كالشعر
كيتموقع األسلوب القرآين بركعة بيانو كما ٔتا تضمنو من إبداعات أسلوبية  متعددة ُب اٞتهة 

 .ا١تقابلة لنظاـ اللغة
كأما اعتبار اللغة اليومية لغة منزاحة كاٗتاذىا معيارا للغة الشعرية، ّٓرد أف األكىل ٕترم على  .3

 التأثَت الفٍت – ١تا فيها من انزياحات –كأف الثانية يقصد ّٔا - غَت قصد إىل التأثَت الفٍت
كٖتريك اٟتس اٞتمايل لدل ا١تتلقي، فإف ىذا االعتبار قد يليق بفن األدب، كال ينطبق على 

                                                           

،؟ الرياض،  -1 ، 1985 ريفاتَت ميكل، معايَت التحليل األسلويب، ضمن كتاب إتاىات البحث األسلويب، شكرم ٤تمد عياد، دار العلـو
 .، كما بعدىا148ص
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كمعدكؿ عن . أسلوب القرآف؛ ألف األسلوب القرآين ٥تالف ألعراؼ األدب العريب الفصيح
 . نظاـ اللغة ُب كثَت من مواقعو األسلوبية، كبديع ُب كثَت من حاالت موافقتو لنظامها

إف لغة القرآف مرت بسلسلة من التطور كالرقي حىت انتهل إىل الصورة اليت أنزؿ ّٔا الكتاب 
كأخذت اللهجات . اهلل، كىي لغة قريش اليت أخذت من اللهجات العربية أحسن ما فيها

األخرل تتقرب من لغة قريش ُب ٤تافلها كمواٝتها، كتركل خصوصياهتا اللهجية ُب نطاؽ 
 . ٤تلي تتعامل بو قبائلها

كمن بعد نزكؿ القرآف الكرمي بلغة قريش كىي اللغة الفصحى أك لغة البياف، استقرت 
كاستمرت على مستول االستعماؿ الرٝتي كاألديب، ٤تكومة بقوانُت كضىعىهىا علماء اللغة 

 . كالنحو كالصرؼ، كدعم علومها علماء الببلغة كاألصوؿ
إف لغة القرآف إذان ليسل معدكلة عن اللغة العامية بأم حاؿ من األحواؿ، كإف كاف ذلك 

 .يصح ُب حق لغة اإلبداع األديب، إذا ما قصد باألدب األدب الشعيب
كىي لغة _ إف لغة القرآف الكرمي ىي ُب ٣تملها منزاحة عما جرت عليو لغة العرب األكىل

باعتبار أهنا كبلـ اهلل الذم حَت جهابذة الفصاحة كالبياف، الذين أقركا لو بذلك طوعا - قريش
 .أك كرىا، كما كانوا على عهد بقوة بياهنا كسحرىا كحكمتها

كقد استقرت قوانُت اللغة العربية الفصحى انطبلقا من أفصح ٢تجات العرب السل كمن 
كىي قوانُت ٘تثل اللغة ا١تعيارية ٦تثلة ُب صورهتا التجريدية، . كتاب اهلل كاٟتديث النبوم

علما أٌف القواعد الفرعية ا١تعربة عن العدكؿ ا١تطرد، أىلها . كمسجلة للقواعد األصلية كالفرعية
كمن ٍبٌ فإف ا١تطرد سواء أكاف مستصًحبا لؤلصل أك معدكال بو . األف يقاس عليواطرادىا 

كىو ما رآه . كبعبارة أخرل أصولية. قواعد قياسية القواعد ا١تتضمنة لو تعترب ٚتيعا  فإف،عنو
.   1الدكتور ٘تاـ حساف

كمنذ استقرت أصوؿ العربية كنزؿ ّٔا كتاب اهلل حافظل على بناىا اإلفرادية كالًتكيبية على 
كما خضعل العربية لسنن التطور كلكن من . صعيد اللغة العلمية أك العادية، ككذا األدبية

غَت مساس بتلك البٌت، كلبسل حلل العصور اليت مرت ّٔا كاتسمل ٔتا ٘تيزت بو آّتمعات 
.  كالنحوية كالدالليةةكمل تنحرؼ عن أصو٢تا الصوتية كالصرُب. العربية ُب تلك العصور كالببلد

كإذا كانل خصلة احملافظة ىذه ظاىرة ُب األدب العريب، فإهنا أظهر ُب القرآف الكرمي الذم 
 .  كتب ٢تذه اللغة السمو كا٠تلود

                                                           

 .135ػ 134٘تاـ حساف، األصوؿ، ص: ػ ينظر 1
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 ُب تراكيب القرآف الكرمي فإف ا١تعدكؿ عنو ىو أصل الوضع ةكإذا كانل ظاىرة العدكؿ موجود
فالقوانُت اللغة اليت قررىا علماء النحو كاللغة، ٍب .ُب تلك الًتكيب، كمنها الًتكيب الشرطي

استصحبها علماء الببلغة، كاعتربكا ما ماؿ عن ا١تقررات عدكال يقصده ا١تتكلم الفطن 
الفصيح ا٠تبَت ْتاؿ ا١تخاطب، كالبد أف يكوف ذلك العدكؿ مشتمبل على زيادة أك نكتة ُب 

ا١تعٌت تناسب ا١توقف كتتبلءـ مع السياؽ، كتكوف أكثر إثارة للمتلقي كأقول ُب توجيو 
 . انفعاالتو كسلوكاتو

 ُب مقابل اللغة ةكإذا تفحصنا رؤية جوف كوىن للمعيار كجدناه يراه ُب اللغة األدبية النثرم .4
كىذه الرؤية ال ٯتكنها أف . الشعرية، كىي اليت تسلك مسلك اال٨تراؼ عن لغة النثر األدبية

تفضي بنا إىل ٖتديد معيار يليق بلغة القرآف الكرمي؛ ألنو ما بقوؿ خطيب كال بقوؿ شاعر، 
 .   كال بقوؿ إنس كال جن

السياؽ "كأما رؤية ميشاؿ ريفاتَت اليت تيػمػىٍوًقع ا١تعيار انطبلقا من داخل النص ٖتل اسم  .5
، كالذم يعٍت النسق اللغوم الذم يقطعو عنصر غَت متوقع، فهي رؤية تعوؿ كثَتا "األسلويب

على ا١تتلقي كسائر الرؤل، كتطالبو ْتضور الذىن كرىافة اٟتس أثناء تلقي الكبلـ ليحدث 
 . فيو مفاجأة كىزة، تشغلو كتفرض عليو اكتشاؼ الغرض منها

كالقوؿ برؤية ريفاتَت يسلمنا إىل القوؿ بالتناقض الذم يفرضو السياؽ األسلويب؛ ألف النسق 
 ٍب يقطعو عنصر ا١تفاجأة ا١تتمثل ُب ة سائدا قد ٬ترم على أصوؿ اللغفاللغوم الذم يكو

٥تالفة النسق ا١تتقدـ، كرٔتا كاف النسق السائد جاريا على ما ٮتالف أصوؿ اللغة ٍب يعًتضو 
. نسق ٥تالف، كىو جار على أصوؿ اللغة، فيحكم ا١تتلقي على األصوؿ بأهنا ا٨تراؼ كخركج

ىو كجود عنصر ا١تفاجأة فيو، - ُب نظر ريفاتَت-إف ا١تدار ُب اٟتكم على الكبلـ بأنو أسلويب
 .كأما النسق اللغوم الذم يعد ٦تهدا للتايل ا١تخالف لو فيستوياف

كإف قضية األصل كا٠تركج عنو ُب اللغة اإلبداعية قضية ْتثها علماء الًتاث العريب بُت لغويُت  .6
كتنم ىذه العناية بالقضية عن إدراؾ عميق ّٔا،كعن قدرة ٖتليلية فائقة . كنقاد كفبلسفة

لديهم، مكنتهم من ١تس زكايا القضية من مثل ضركرة أف يكوف لكل عدكؿ أصل يقاس عليو 
كيقارف بو للكشف عن درجة الصفر للمعٌت ، كلًتػيٍعلىمى القيمة األسلوبية ا١تضافة إليو، كاٞتوانب 

 استقرت على أهنا تاٞتمالية كالتأثَتية لو، كمن ىذه الزكايا أف الواقعة األسلوبية إذا تكرر
 .حقيقة عرفية، كخفل كىجها األسلويب

كأعوؿ على ىذه الطريقة ا١تستمدة من منهج النقاد العرب كعلماء الببلغة كا١تفسرين الذين 
يبنوف أحكامهم من منطلق استحضار األبنية األصلية كيقيسوف عليها األبنية اليت تتميز 
 . بالعدكؿ من أجل رصد الدالالت اليت تنم عنها ٥تالفة األصوؿ، كا١تيل عن البنية ا١تعيارية
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كأدعم منهجييت ىذه ٔتا ارتآه بعض الدارسُت األسلوبيُت من العرب احملدثُت؛ فقد رأكا أف 
اللغة الشعرية ال بد أف تقارف بنموذج نظرم لبلتصاؿ مثل التمييز بُت اللغة العلمية كاللغة 

إف القوؿ الشعرم يتميز عن العلمي بامتزاج الداللة فيو بالرمز، كباستحالة : "الغنائية، كقالوا
        1." لو مهما كافؿترٚتتو أك تلخيصو، أك تقدمي معاد

كقد قارب شكرم عياد ىذه القضية بأف اللغة ا١تعيارية ُب كل دراسة أسلوبية قد ال تكوف لغة 
اٟتديث، كلكن صورة ذىنية ٣تردة، تكوف خالية من آثار اللهجات كاألعراؼ اللغوية 

اليت يتكلمها شخصاف متعلماف من قطرين عربيُت " ا١تختلفة، كٯتكن ١تسها ُب اللغة 
 ."متباعدين إذا التقيا أكؿ مرة

                                                           

 .64، الكويل، صب، آّلس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلدا(164)صبلح فضل، ببلغة ا٠تطاب كعلم النص، سلسلة عامل ا١تعرفة- 1



 

 
: الثاني الفصل

الشرط، أدواته، 
أحكامه، وقضاياه 

 الداللية
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 تمهيد

أبسط يف ىذا الفصل مفهوم الشرط يف ـبتلف االستعماالت ليخلص إىل  الشرط دبفهوم كبوي، ينبٍت 
عليو تركيب خاص يعرف بالًتكيب الشرطي، وىو الًتكيب الذي أُجري عليو دراسة أسلوبية يف اؼبدونة 

ويف ىذا الفصل أعرف باألجزاء التكوينية ؽبذا الًتكيب ويعرض صبلة من األحكام النحوية اؼبتصلة . القرآنية
كما  يعرض ألدوات شرط عديدة مل يكن ؽبا استعمال يف . بو، واليت ؽبا عبلقة مباشرة بالدراسة األسلوبية

 لالنص القرآين، وإن كان ؽبا استخداماهتا يف الكبلم اؼبنظوم واؼبأثور يف الفصيح من الكبلم، طلبا الستكما
 .صورة الًتكيب الشرطي

 :مفهوم الشرط- 1المبحث

 :المفهوم المعجمي للشرط- 1المطلب

 وجدنا كلمة الشرط ربمل مدلوال فقهيا ال العُت إىل معاجم اؼبتأخرينلعربية من اإذا تصفحنا اؼبعاجم 
واعبمع شروط   الشرط معروف، وكذلك الشريطة،»: جاء يف لسان العرب يف مادة شرط ،لغويا وال كبويا

والَشَرط بالتحريك العبلمة، واعبمع . اعبمع شروطووالشرط إلزام الشيء والتزامو يف البيع وكبوه، . وشرائط
   18.1: ؿبمدفَ َقْد َجاَء َأْشرَاطَُها:  وأشراط الساعة أعبلمها، ومنو التنزيل العزيز.أشُرط

، كأن خرىو  إلزام أحد اؼبتعاقدين الطرف اآلخر دبصلحة لو، يلتزم هبا الطرف اآليف البيع فالشرط 
. شرط أن زبيطو يل الثوب ىذا أو اشًتي منك .يقول أشًتي منك ىذه السلعة شرط أن ربملها إىل بييت

ما يوضع ليلتزم بو يف بيع وكبوه، ويف الفقو ما ال يتم "... ويف اؼبعجم الوسيط جاء الش ْرط دبعٌت 
وعند النحاة ترتيب أمر على أمر بأداة من أدوات الشرط . الشيء إال  بو، وال يكون داخبل يف حقيقتو

 2."وصبعو شروط– وىي األلفاظ اليت تستعمل يف ىذا الًتتيب مثل إْن ومهما 

                                      
وأما اعبزاء يف لسان . 7/329: 1994، 3، لسان العرب، دار صادر، بَتوت، ط(أبو الفضل صبال الدين ؿبمد بن مكرم )ابن منظور - 1

ينظرلسان العرب يف مادة ". جزاه  بو وعليو جزاء، وجازاه ؾبازاة وجزاء،  وجوازي صبع جزاء. اؼبكافأة على الشيء" العرب كذلك فهو دبعٌت 
 . 143 / 14":جزى"

 .380/ 2: ت. ط، د. ، دار اعبيل، بَتوت، د(مادة شرط)الفَتوزبادي، القاموس احمليط :وينظر
 .479 / 1: ، دار الدعوة، مصر("شرط" مادة  )إبراىيم مصطفى وآخرون، معجم الوسيط - 2
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 الشيء إلزامو يبلحظ أن ىذا التعريف حاول أن حييط بكلمة الشرط من صبيع مدلوالهتا؛  فاعترب 
وااللتزام بو يف بيع وكبوه شرطا لغويا، وأضف الشرط الفقهي وىو ما ال يتم الشيء إال بو، وال يكون ىو 
داخبل فيو  كالوضوء للصبلة، والثالث ىو الشرط النحوي وعرفو دبعٌت ترتيب شيء على شيء باستعمال 

. وىذا التعريف أمشل ألنو اشتمل على اؼبفهوم اللغوي والفقهي والنحوي للشْرط. أداة الشرط

 :الشرط لدى النحاة- 2المطلب

جهة  من الشرط درسوا النحاة أن كبوي؛ ذلك كمصطلح للشرط تعريفاً  تعدم النحو فتكاد وأما كتب
ولكن اؼبربد أشار يف اؼبقتضب ، وإعرابو بنيتو يف الفعل على تأثَتا وأن ؽبا يف اؼبضارع، أنو أدوات تعمل اعبزم
  1 ."وقوع الشيء لوقوع غَته:" إىل أن معٌت الشرط ىو

فكأن الشرط ال يكون  السبب، حيمل معٌت جهة من فهو االصطبلحي، للمعٌت يرقى ال التعريف وىذا
 .بأركاهنا ومعناىا الشرطية اعبملة يصف ال أخرى جهة ومن   ولعل ىذا ىو األصل فيو،–إال سببا 

 بأداة جبملة صبلة تعليق" ::وعرفو كل من ابن مالك وأيب حيان األندلسي دبا ؾبملو أن الشرط ىو
عبلقة سببية، والتعليق بينهما يتم يف اؼباضي أو اؼبستقبل، أو اؼبستقبل  بالثانية األوىل ذبعل عبلقة خاصة،
 .فقهية ال داللية، كبوية صبغة حيمل أقل ما فيو أنو تعريف وىو 2،"خاصة

 :الشرط في مباحث أصول الفقه- 3المطلب

يفرده علماء  ، ومل 3وأما الشرط يف مباحث أصول الفقو فقد ظهر بوصفو ـُبَصِّصا لغويا متصبل
ال يكون لغويا فقط، بل ىو عقلي وشرعي ولغوي  عندىم الشرط ألن خالص؛ لغوي األصول ببحث

  1.أيضا

                                      
 . 46/ 1:اؼبربد، اؼبقتضب- 1
الكتب  تسهيل الفوائد وتكميل اؼبقاصد، ربقيق ؿبمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد، دار:     ينظر كل من ابن مالك، شرح التسهيل2

رجب عثمان ؿبمد :  وأيب حيان األندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، ربقيق.386/ 3، 2001، 1العلمية، بَتوت لبنان، ط
 .1862/ 4ورمضان عبد التواب، مكتبة اػباقبي، القاىرة، 

: والّصفة كما لو قال. وىبتك مائة ديناٍر إن قبحت :  فالّشرط كما لو قال . الّشرط والّصفة والغاية:ؽبا أقسام ىياؼبخّصصات اؼبّتصلة     3
 ىو عدم الفصل بُت الشرط اواتصالو. أعطو كّل يوٍم درمهاً إىل شهر: والغاية كما لو قال للوصيّ . أبرأتك من شبن اإلبل اّليت ىلكت عندك 

 . ، وبُت اؼبوصوف والصفة، وبُت لفظ الغاية والكبلم السابق لوءواعبزا
ويعلم بدليل . وأما التخصيص اؼبنفصل فهو التخصيص غَت اؼبنطوق بلفظو، أو اؼبنطوق بو  غَت أنو منفصل عن الصيغة اغباملة ؼبعٌت العموم

إن العقل بنظره حيكم بإخراج الصيب  .97: آل عمران َولِلَِّو َعَلى الّناِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطاَع إِلَْيِو َسِبيبلً  : العقل من كبو قولو تعاىل
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؛فإن شرطية اغبياة مبشرطيتو، كاغبياة للعل حكم قد العقل فيكون:  العقليطأما القسم األول وىو الشر
 .للعلم تُعرف بالعقل وحده، وىو الذي عرفنا أنو ال يوجد علم بدون اغبياة

وىو ما يكون الشرع ىو الذي حكم بشرطيتو من كبو شرط : وأما القسم الثاين فهو الشرط الشرعي
 .الطهارة للصبلة، فإن الشرع ىو الذي حكم بشرطية الطهارة للصبلة، وأن الصبلة ال توجد بدوهنا

إن دخلت الدار : وىو ما حكم أىل اللغة بشرطيتو، كقوؽبم: وأخَتا القسم الثالث وىو الشرط اللغوي
ىو " إنْ  "همن ىذا القول اؼبركب، يدل على أن ما دخَلْت علي" إن دخلت الدار"فأنت طالق، فجعلوا 

 2.وىذا القسم الرابع ىو اؼبستعمل يف التخصيص ألنو خُيرج ما لواله لدخل لغة. الشرط، واآلخر ىو اعبزاء

وإن كثرة أقسام الشرط عند األصوليُت انعكست على تعريف الشرط عندىم، على الرغم من أهنم 
عبارة عما ال يوجد اؼبشروط مع عدمو، "ىو: لوقصدوا بو التعريف اللغوي، وىا ىو الغزايل يقول يف تعريفو 

وجودىا وجود اؼبعلول، والشرط يلزم من وبو يفارق العلة، إذ العلة يلزم ، لكن ال يلزم أن يوجد عند وجوده
 فهو ال خيتلف عن التعريف الشرعي للشرط، 3".من عدمو عدم اؼبشروط، وال يلزم من وجوده وجوُده 

ومثالو الطهارة للصبلة، فبل تثبت صحة الصبلة مع عدم الطهارة، ولكن ال يلزم وجود صحة الصبلة مع 
 . قد تلغي صحة الصبلة كالكبلم واألكلى؛ ألن أشياء أخرةوجود الطهار

 ما :والشرط يف اؼبعجم الوسيط اؼبمثل لفريق من اؼبتخصصُت يف اللغة العربية يف العصر اغبديث، ىو
:  وعند النحاة، ما ال يتم الشيء إال بو وال يكون داخبل يف حقيقتو: ويف الفقو،يوضع ليلتزم يف بيع أو كبوه

                                                                                                             
َما َتَذُر ِمن  : وكما أن دليل العقل يكون ـبصصا للعموم فكذلك دليل اغبس، كبو قولو تعاىل. واجملنون من عموم الناس؛ ألهنما غَت مكلفُت

 . وقد أتت ىذه الريح على األرض واعببال، ومل ذبعلهما رميما بداللة اغبس .42: الذارياتَشْيٍء أََتْت َعَلْيِو ِإالَّ َجَعَلْتُو َكالرَِّميمِ 
َوالَِّذيَن : ، ـبصص لقولو تعاىل4: الطبلق َوأُْواَلُت اأْلَضْبَاِل َأَجُلُهنَّ أَن َيَضْعَن ضَبَْلُهنَّ  :  ومنو زبصيص الكتاب بالكتاب؛ فقولو تعاىل

وىناك ـبصصات منفصلة أخرى ذكرىا األصوليون يف .  24: البقرة يُ تَ َوف َّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواجاً يَ تَ َربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ أَْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشراً 
 . 389-384/  2 :اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي: يراجع على سبيل الذكر كتاب . مباحث التخصيص

ى ، التقريب واإلرشاد، ربقيق عبد اغبميد بن علي أبو 403اؼبتوىف سنة  (القاضي أبو بكر ؿبمد بن الطيب اؼبالكي)الباقبلين :    ينظر مثبل 1
ى ، اؼبستصفى من علم أصول الفقو، ربقيق 505اؼبتوىف يف سنة ( ؿبمد بن ؿبمددأبو حام)والغزايل.157/ 3رنيد، مؤسسة الرسالة، بَتوت، 

 على منهاج الوصول إىل علم األصول للقاضي  يف شرح اؼبنهاجواإلهباج. 3/395ضبزة بن زىَت حافظ، اعبامعة اإلسبلمية، اؼبدينة اؼبنورة، 
  .379/  1، 1981 األزىرية، القاىرة، تشعبان ؿبمد إظباعيل، مكتبة الكليا: علي عبد الكايف السبكي ، ربقيق، يالبيضاو

 .77، ص2005، (رسالة ماجستَت) النحوية يف مباحث التخصيص اؼبتصل عند األصوليُتة   ؿبمد ؿبمود عوض اهلل، أثر الدالل 2
 .395/ 3   الغزايل، اؼبستصفى،  3
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 وأدوات الشرط األلفاظ اليت تستعمل يف ىذا الًتتيب مثل إن ومن .ترتيب أمر على أمر آخر بأداة
 1..." شروط،وصبعوومهما

وىو تعريف حيمل شقُت ظاىرين مها اؼبفهوم الفقهي، واؼبفهوم النحوي للشرط ملفتا إىل األدوات اليت 
 .يتم هبا التعليق الشرطي

ظبي :" وقد فصل عباس حسن مفهوم الشرط من خبلل تعليل تسمية فعل الشرط هبذا االسم قائبل
- عنده- فعل شرط، ألن اؼبتكلم يعترب مدلولو ووقوع معناه شرطا لتحقق اعبواب ووقوع معناه، وال ديكن 

أن يتحقق معٌت اعبواب وحيصل إال بعد ربقق معٌت الشرط وحصولو؛إذ ال يتحقق اؼبشروط إال بعد ربقق 
إن تطلع الشمس خيتف الليل، أم غَت : شرطو، سواء أكان الشرط سببا يف وجود اعبواب واعبزاء، كبو

فوجود النهار ليس سببا يف طلوع الشمس، وإمنا . إن كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة: سبب، كبو
إن الشرط ملزوم دائما واعبزاء الزم، سواء أكان الشرط سببا أم : ىو ملزوم، واعبواب الزم لو؛ وؽبذا يقولون 

  2."غَت سبب

وملخصو أن الشرط اللغوي ىو أن يعترب اؼبتكلم ربقق مضمون صبلٍة أساسا يف ربقق مضمون صبلة 
واؼبهم يف ذلك أن يعترب . أخرى، من غَت مراعاة طبيعة مضمون اعبملة األوىل فيما إذا كان سببا أو ال

 .األوىل ملزومة واألخرى الزمة

 :أحكام في أدوات الشرط وبيئتها- 4المطلب

اعبملة الشرطية ىي أسلوب لغوي متميز، ينبٍت على صبلتُت ال تستقل إحدامها عن األخرى، نظرا 
واألداة اليت ربقق ىذا االرتباط ىي أداة الشرط . لبلرتباط الشرطي الذي جيمع بينهما يف وحدة لغوية مفيدة

اؼبتصدرة للجملة الشرطية،  لتجعل ربقق اعبواب أو انتفاءه معلقا بتحقق الشرط أوانتفائو، وذلك يف غَت 
النوع .  أن الشرط قد يبلحظ يف اعبملة وزبتفي أداتو، ومن مثّ  فإن الشرط نوعانإال. الشرط االمتناعي

: األول

شرط بواسطة األداة اعبازمة، 

                                      
 .479، ص 2004، القاىرة، ةالشروق الدويل     صباعة من اؼبؤلفُت، اؼبعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، مكتبة 1
 .422/  4   عباس حسن، النحو الوايف،  2
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وىو الغالب واألكثر استعماال ألنو يغطي صبيع حاجات اؼبتكلم عند  شرط بواسطة األداة غَت اعبازمة،
. التعبَت بأسلوب الشرط

الشرط اػبايل من األداة، وىو أقل استعماال وأضيق ؾباال من النوع األول ألنو مرتبط : والنوع الثاين
. بزمن اغبال وبقرينة إعرابية، أو يأيت تركيبا مؤوال بالشرط واعبزاء

:  أدوات الشرط في المباحث اللغوية-2المبحث

يف ىذا النوع من الًتكيب تقوم أداة الشرط بالربط بُت صبليت الشرط واعبزاء ربطا ديتنع معو استقبلل أي 
ويرتبط معٌت اعبملة الشرطية دبعٌت األداة؛ فمعاين األسلوب الشرطي القائم . اعبملتُت دبعناىا عن األخرى

 . على األداة تتحدد دبعاين ىذه األدوات

ِإْن، َمْن، ما، مهما، أّي، مىت، :" جاء يف أغلب اؼبباحث النحوية أن أدوات الشرط األساسية ىي
 1.  ويطلق عليها األدوات الشرطية اعبازمة." أأّ  وأيان، أين، ِإْذَما، حيثما

:  وقد جعل سيبويو ىذه األدوات ثبلثة أقسام

.  ما، أيهم،من: أظباء وىي

. أي حُت، مىت، وأين، وحيثما:  وظروف وىي

  3. وتبعو يف ذلك اؼبربد يف اؼبقتضب2.إن وإذما:  وحرفُت ومها

:   وقسمها ابن مالك إىل قسمُت

.  حرفان ومها إْن، وإذما - أ

                                      
، ص 1963وابن ىشام، قطر الندى وبل الصدى،مطبعة   السعادة، مصر،   ط،. 693:ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك، ص:ينظر-1
وعباس حسن، النحو . 102: ، ص1989، 5وفخر الدين قباوة، إعراب اعبمل وأشباه اعبمل، دار القلم العريب، حلب سورية،ط. 85
 .4/424: الوايف

 (لو  يف بعض أحواؽبا –  لوما – لوال  )    وشبة أدوات الشرط االمتناعي. فأدوات شرطية غَت جازمة على األصح (إذا، وكيف، ولو  )وأما  
. 4/421:ينظراؼبرجع نفسو. وىي  غَت جازمة أيضا، ولكنها تقتصر على ربط أمر بآخر، وتعليق الثاين منهما على األول  تعليقا خاصا

. 56 / 3: سيبويو، الكتاب- 2
. 46/ 2:اؼبربد، اؼبقتضب:انظر- 3
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 . أأّ  حيثما، أين، مىت، أيان، أّي، مهما، ما، من، :وباقي األدوات أظباء، وىي- ب

 (حرفان)اغبرف:فيقسم أدوات الشرط إىل ثبلثة أقسام (أحد شراح األلفية)أما األمشوين 
بينما يذىب .1(وىي من وما، ومهما على األصح: أي أظباء)وغَت الظرف (اؼبكاين والزماين)والظرف

وال يكاد يكون بينهم خبلف يف  2. فهي حرف باتفاق" إن"السيوطي إىل أن كل أدوات الشرط أظباء إال 
فبعضهم ردىا إىل الظرفية، وإن كانت األغلبية تعدىا حرف " إذما"تقسيم ىذه األدوات إال ما كان من أمر

. شرط

 وإذا انتقلنا إىل اؼبباحث اللغوية اغبديثة وجدنا أن عباس حسن يعّد األدوات الشرطية اعبازمة كلها 
 3.أظباء ما عدا إن وإذما فهما حرفان

 : وأما مهدي اؼبخزومي  فلم يهتم حبرفية أو اظبية ىذه األدوات، واكتفى بتقسيمها إىل طائفتُت

. ولو– وإذا – إن : أدوات دالة على الشرط أصالة (1

      4...كيف- أيان- مىت- أين- أي– من - ما:الكنايات، وىي كثَتة منها (2

إمنا تدل على  وعن أصالتها أو ربوؽبا، فإهنا ال تدل على معان معجمية ىذه األدوات وبغض النظرو"
وذلك يف  ) فتتفق صبيعا يف تعليق وقوع اعبواب على وقوع الشرط 5،"معٌت وظيفي عام ىو التعليق الشرطي

، ولكن زبتلف من ناحية اؼبعٌت؛ فمنها ما وضع يف أصلو للزمان اجملرد، وأخرى (غَت الشرط االمتناعي
للمكان، ومنها ما خيتص إّما باألمر اؼبتيقن أو احملقق أو الراجح، وإما باؼبشكوك أو اؼبستحيل، ومنها 

   6...اؼبضاف الذي يصلح لؤلمور السالفة

 :أدوات الشرط الجازمة- 1المطلب

":  ِإنْن "األداة  .1

                                      
. 10 /4: 1947 ، 1الصبان، حاشية ؿبمد علي الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك، مطبعة االستقامة،القاىرة،  ط:  انظر- 1
. 321 /4 : السيوطي، مهع اؽبوامع:ينظر- 2
. 4/421:عباس حسن، النحو الوايف:ينظر-  3
. 290مهدي اؼبخزومي، يف النحو العريب نقد وتوجيو، ص - 4
. 125: معناىا ومبناىا، ص: سبام حسان، اللغة العربية -  5
.  431 ،4/428:عباس حسن، النحو الوايف:ينظر- 6
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أم حروف الشرط من حيث أهنا ال تفارق معٌت الشرط، وأهنا تصلح لكل ضروبو " ِإْن " يَ ُعدُّ النحاة 
جاء يف كتاب . وتقع موصوال لكل ما يوصل هبا من زمان أو مكان أو عاقل أو غَت  عاقل، وغَت ذلك

من قبل أين : مل قلت ذلك ؟ فقال: فسألتو. ىي أم حروف اعبزاء" ِإْن " زعم اػبليل أن :" سيبويو قولو
وىذه حال . فبل يكون فيو اعبزاء"  ما " أرى حروف اعبزاء قد يتصرفن فيكنَّ استفهاما، ومنها ما يفارقو 

 1."واحدة أبدا ال تفارق اجملازاة

ِإْن تَ ْنُصُروا اللََّو يَ ْنُصرُْكْم :تعاىل وتستعمل ظاىرة، ومضمرة مقدرة، فأما استعماؽبا ظاىرة فنحو قولو 
األمر والنهي واالستفهام :  وأما عملها مقدرة فبعد طبسة أحوال .7من اآلية : ؿبمد َويُ ثَبِّْت أَْقَداَمُكْم 
 2.والعرض والتمٍت

 اؼبباحث الببلغية باعبوانب الداللية اليت تتحدد من اؼبعطيات السياقية اليت استعملت فيها اىتمتو
 :، فجاء يف ىذه اؼبباحث"ِإنْ "

أن تستعمل عند عدم اعبزم بوقوع الشرط يف اؼبستقبل، ولذلك ال تقع يف كبلم " ِإْن " أّن األصل يف 
 َوإالّ َتْصِرْف َعٍتِّ َكْيَدُىنَّ َأْصُب إِلَْيِهنَّ :اهلل إال حكاية، كما يف قولو تعاىل على لسان يوسف عليو السبلم

.  33:  يوسف"َوَأُكْن ِمَن اعْبَاِىِلُتَ 

عدم اعبزم بالوقوع يف اؼبستقبل، كان اغبكم النادر الذي ال يقطع بوجوده غالبا " ِإْن " وألن األصل يف
". ِإْن " موقعا لكلمة 

ومن ىذه . يف حالة اعبزم بوقوع الشرط خبلف األصل وذلك ألغراض ببلغية" ِإْن " كما تستعمل 
إن كنت : " ، وكما يقول الوالد البنو 57: اؼبائدة  َوات َُّقوا اللََّو ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنُتَ : يف اآلية ىييجاألمثلة الت

 :ومثل تعليم الناس التأدب واغبيطة عندما خيربون عن أعماؽبم اؼبستقبلية مثل قولو تعاىل". ابٍت فافعل كذا
 َلََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اغبَْرَاَم ِإْن َشاَء اللَُّو آِمِنُت إن شاء – وإنا :" ما يف اغبديثمثل وكالتربك .27: الفتح

  3.أي سنلحق بكم، فيصيبنا اػبَت والربكة من جواركم"  الحقون -اهلل بكم

                                      
. 2/449: مهع اؽبوامع: والسيوطي. 2/41:شرح اؼبفصل: وابن يعيش. 2/50: اؼبربد، اؼبقتضب: وينظر. 3/63: الكتاب: سيبويو - 1
. 435 / 4،  النحو الوايف،عباس حسن و. 4/121:الرضي األسًتباذي، شرح الكافية: و. 3/93: سيبويو، الكتاب:ينظر - 2
والسيد أضبد اؽبامشي، جواىر . 178 /1: 5،1980القزويٍت، اإليضاح يف علوم الببلغة،  دار الكتاب اللبناين، بَتوت، لبنان، ط:ينظر - 3

. 138: الببلغة، ص
.  4/51: 1997بدوي طبانة، معجم الببلغة العربية، دار ابن جزم، بَتوت، لبنان، و
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وذلك حُت يكون اؼبتكلم جازما بالشرط غَت أنو خيفيو " التجاىل"وأضافت مباحث الببلغة نكتا ببلغية كثَتة منها 
ومثل تصوير الشرط يف صورة ما ال " إن كان ىناك أخربك بو": حىت ال يؤاخذ بكبلمو كقول اػبادم ؼبن سألو عن سيده

" أَفَ َنْضِرُب َعْنُكُم الذِّْكَر َصْفحاً إَْن ُكْنُتْم قَ ْوماً ُمْسرِِفُتَ :" كقولو عز  وجل . ينبغي أن يقع إال علي سبيل الفرض والتقدير
مقطوع بو وأريد تقدديو يف صورة ما  ينبغي أال يقع إال على سبيل -   وىو إسرافهم يف أمرىم -  فالشرط،5:الزخرف

إن  :" منزلة اعباىل ؼبخالفتو مقتضى علمو، كقولك للمتكرب توبيخا لو،اؼبخاطب العامل تنزيل: ومثل . الفرض والتقدير
 1." كنت من تراب فبل تفتخر

 ".ممَـ ْن :"األداة  .2

- ، فإذا ضمن إىل ذلك معٌت الشرط صار2اسم وضع يف أصلو للداللة على شيء يعقل غالبا" م َْن "
 َمْن يَ ْعَمْل ُسوءاً جُيَْز بِِو :، كبو قولو تعاىل4يربط اعبواب بالشرط. 3أداة شرطية للعاقل جازمة-  باتفاق 

   .123:النساءَوال جيَِْد َلُو ِمْن ُدوِن اللَِّو َولِّياً َوال َنِصَتاً 

وموصولة، ونكرة  اليت مل تتضمن معٌت الشرط على أوجو أخرى، فتأت ي استفهامية، " م َْن "وتأيت 
 5.موصوفة، وزائدة

                                      
  . 52-51وبدوي طبانة، معجم الببلغة العربية، . 181-180/ 1 اإليضاح يف علوم الببلغة للقزويٍت، : ينظر - 1

 . 139ص-  يف اؼبعاين والبيان والبديع الببلغة، رجواه - ي السيد اؽباشم–:و ينظر
 . 139ص-  يف اؼبعاين والبيان والبديع الببلغة، ر ، جواهيالسيد اؽباشم: وينظر

َأمَلْ تَ َر أَنَّ اللََّو َيْسُجُد َلُو َمْن :" لغَت العاقل ؾبازا، وذلك عند تغليب العاقل على غَته إذا اختلط  بو  كبو قولو تعاىل" م َْن "قد تستعمل - 2
 .428 / 4 النحو الوايف ، –عباس حسن :انظر (18من اآلية: اغبج)" يف السََّماَواِت َوَمْن يف اأْلَْرضِ 

ىامش / 4ج– النحو الوايف –ينظرعباس حسن . أدوات الشرط اعبازمة ىي أدوات الشرط اليت تكون يف األمور غَت اؼبقطوع بتحققها- 3
440. 

 . 18/ 2ابن ىشام ، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب ، - 4
َأمَلْ تَ َر أَنَّ اللََّو َيْسُجُد َلُو َمْن : " وموصولة مثل قولو عز وجلّ  (52من اآلية: يّ س)" َمْن بَ َعثَ َنا ِمْن َمْرَقِدنَا؟ : " استفهامية  كبو قولو تعاىل- 5

 :                   كقول الشاعر" رب"ونكرة موصوفة، وؽبذا دخلت عليها   (18من اآلية: اغبج)" يف السَّ َماَواِت َوَمْن يف اأْلَْرِض ؟ 
 .قد سبٌت يل موتا مل يطع   رب من أنضجت غيظا قلبو           

 :و زائدة مثل قول حسان بن ثابت
 حبُّ النيب ؿبمٍد إي ّان ا     فكفا بنا فضبل على من غَتِنا         

 
 .       مررت دبن معجٍب لك:     وكبو 

وعباس حسن، النحو . 321-318وعلي توفيق اغبمد ويوسف صبيل الزغيب، اؼبعجم الوايف يف النحو العريب، . 19-18اؼبصدر نفسو  ص 
 .428 /4الوايف، 
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يف سياقو تدل على الزمن اؼبستقبل، وىذا " م َْن "ولكون الًتكيب الشرطي خيلص إىل االستقبال، فإن 
من )وتبّسط إيّل أكرْمو؛ ألن  من أتاين: وتقول . من يأتٍت آتو: وْجُو الكبلم:" ما يفهم من قول اؼبربد 

 1."ال تقع بعد اعبزاء  إال ومعناىا االستقبال( من يأتٍت)يف موضع  (أتاين

واعبواب معا، وعليو فإذا أراد  وإذا كان ألدوات الشرط دالالهتا، فإن ىذه الدالالت تكون قيودا للشرط
من يقّصْر  :، مثل"م َْن "اؼبتكلم أن يقيد الشرط واعبواب بذات مبهمة عاؼبة عاقلة فإنو يستخدم األداة 

 .يعّرْض نفس َو للخطر

 " :مهما " و" ما " األداتان  .3

يف " ما" وقد وضعت 2أما االظبية فمنها الشرطية ومنها غَت ذلك،. على وجهُت حرفية واظبية" ما"تأيت 
العاقل أصلها للداللة على ما ال يعقل، فإذا تضمنت إىل ذلك معٌت الشرطية صارت أداة شرط لغَت 

 َفَما اْستَ َقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا : أما األوىل فنحو قولو تعاىل. زمانية وغَت زمانية: نوعان   وىي3.جازمة
 َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن :وأما الثانية فمثل قولو تعاىل . 4أي فاستقيموا ؽبم مدة استقامتهم لكم. 7: التوبةؽَبُمْ 

َها :، وقولو أيضا.197: البقرة َخَْتٍ يَ ْعَلْمُو اللَّوُ   اَ أَْو ِمْثِلو  َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُ ْنِسَها نَْأِت خِبََْتٍ ِمن ْ

 5 .106: البقرة

 ".فعلى"، فقد اختلفوا يف صورهتا اللفظية؛ فقالوا ىي بسيطة على وزن "مهما " وأما 

 اليت تلحق بسائر كلمات الشرط كبو "ما" أغبقت هبا"ما"ىي : كما يذكر سيبويو أن اػبليل قال عنها 
ا، مث استكره تتابع اؼبثلُت فأبدلت األلف من األوىل ىاء لتجانسهما يف اؽبمس، وقول سيبويو  مىت ما وإمّ 

 .أقرب إىل الصواب قياسا على أخواهتا

" ما "  وذىب الزجاج إىل أهنا مركبة من مْو اليت ىي اسم فعل للزجر  والنهي ومعناه اكفف، و
ويدل على ىذا أهنا أكثر ما تستعمل يف مقام . اؼبتضمنة معٌت الشرط، وجعبل كلمة واحدة للشرط واعبزاء

                                      
 .60 / 2اؼبربد ، اؼبقتضب، - 1
. ، مثل قرأت ما ؿببوبا إليك شيء:ومنها النكرة اؼبوصوفة اؼبقدرة  ب  .ىي معرفة ناقصة الحتياجها إىل الصلةو ، اؼبوصولة"ما"مثل -  2

 .والتعجبية وىي نكرة تامة دبعٌت شيء
 .328/ 4 ، النحو الوايف عباس حسن،-   3
 ".فاستقيموا"ىنا حرفية، وىي اؼبصدرية الظرفية، وقد تقدمت على عاملها " ما"ردبا كانت -  4
 .205 / 2ابن ىشام ، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، - 5
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  َوقَاُلوا َمْهَما تَْأتَِنا بِِو ِمْن آيٍَة لَِتْسَحَرنَا هِبَا َفَما كَبُْن َلَك دبُْؤِمِنَُت : الزجر والنهي مثل قولو تعاىل 
   1 .131:األعراف

وىذا العموم قد يكون مصدره ما الزائدة . 2وقيل بل ىي أعم منها" ما"، ىي دبعٌت "مهما " وقيل عن 
 (اؼبطلقة األلف باؼبد)و قد يكون لؤللف يف ما .األوىل قوة وإمعانا يف معٌت اإلهبام" ما"للتوكيد، فزادت 

 .  داللة صوتية تؤول إىل معٌت اإلطبلق مثل الداللة على مطلق النفي

ومثل قول زىَت بن  ... َوقَاُلوا َمْهَما تَْأتَِنا بِِو : اسم بدليل رجوع الضمَت إليو، قال تعاىل" مهما " و
 :أيب سلمى 

  3ومهما تكن عند امرئ من خليقة        وإْن خاؽبا زبفى على الناس تعلم      

 "أّي : " األداة  .4

: فيأيت شرطا كبو قولو تعاىل. َأّي بفتح اؽبمزة وتشديد الياء اسم لو استعماالت ومعاين وظيفية عديدة 
 أَ يّاً َما َتْدُعوا فَ َلُو اأْلَظْبَاُء اغبُْْسٌَت وقولو4، 110:  اإلسراء : ََّا اأْلََجَلُْتِ َقَضْيُت َفبل ُعْدَواَن َعَلي   أديَّ

 5 .28:القصص

وىي أكثر أدوات الشرط إهباما ؛ إذ ىي تكون حبسب معٌت ما تضاف إليو فبا يدل على العاقل وغَته 
 6....أَ يّاً َما َتْدُعوا: فتزيدىا إهباما كما جاء يف اآلية "  ما " والزمان واؼبكان، وقد تنضم إليها 

                                      
 .4/88، 1996، 2الرضي األسًتباذي ، شرح الكافية، ربقيق يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار يونس، بنغارزي، الطبعة - 1

-  1989-1ط- مصر– دار اؼبعرفة - دراسة ربليلية تطبيقية: األدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية– أبو السعود حسنُت الشاذيل  -2
 .122ص

وإذا كان ناقصا كان االسم خليقة يف ؿبل رفع اظبها، وتأيت . تاما كانت مهما يف ؿبل رفع مبتدأ  مقدما" كان"إذا كان فعل الشرط -  3
 .مهما يف ؿبل نصب خرب كان مقدما وجوبا

 .     وأّي مقطوعة عن اإلضافة بداللة  تنوينها. زائدة للتوكيد : ما -  4
 (81من اآلية: غافر)(فََأيَّ آيَاِت اللَِّو تُ ْنِكُرونَ ): تأيت أّي استفهامية مثل -   5

 (12من اآلية: الكهف)(نَ ْعَلَم َأيُّ اغْبِْزبَ ُْتِ َأْحَصى ِلَما لَِبُثوا أََمداً ِ): و تأيت اظبا موصوال مثل 
 ! أّي طالب زيٌد : وتأيت تعجبية كقولك 

 !                    أنت قائد أّي قائد : وتأيت اظبا داال على كمال الوصفية ، مثل 
 .(6:االنفطار) (يا أَي َُّها اإلنسان َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكرِ ِ  ): مثل قولو تعاىل " ال "وتأيت صلة لنداء ما فيو 

 .103 – 102 واؼبعجم الوايف يف النحو العريب ص 72 / 1، ينظرابن ىشام ، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب 

 .448، ص2003،  1ابن ىشام،  شرح شذور الذىب ، دار الفكر ،  ط- 6
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واإلضافة ىي اليت . وأّي ىي االسم الشرط الوحيد اؼبعرب باغبركات الثبلث ؼببلزمتو اإلضافة إىل اؼبفرد 
 1.أبعدتو عن شبو اغبرف الذي اقتضى بناء األظباء األخرى

 " ممتى:"األداة  .5

إْن أبدا مبهمة، وكذلك حروف اعبزاء، :"...ظرف زمان مبهم لعدم إضافتو  قال سيبويو  يف باب اعبزاء
:  البقرة  َمىَت َنْصُر اللَّو: ويأيت اسم استفهام مبنيا على الظرفية الزمانية، كبو  2."وم ىت من حروف اعبزاء

 مىت؟ وحىت إىل: عليو فقالوا " حىت"أو " إىل"وقد ظبع عن العرب دون قياس إدخال حرف اعبر  ،214
 3 مىت؟

وإذا ضمن معٌت الشرط جزم وصار اسم شرط دال على الزمان، وجيعل زمن فعلو  وجوابو يف اؼبستقبل  
 :ومثالو قول الشاعر

         مىت تأتو تعشو إىل ضوء ناره    ذبد خَت حطب عند خَت ُموقد

 4:   وإذا غبقتها ما الزائدة للتوكيد زادهتا إهباما وعموما، كقول الشاعر

   5  َرواِنُف أليتيكَ وُتستطارا  مىت ما تلقٍت فردين ترٌجْف       

 " :أّيـان" األداة  .6

ن معٌت الشرط  فيكون اسم شرط للزمان جازما لفعلُت  ضمّ  وأيان مثل مىت، فهي ظرف زمان مبهم، يُ 
 : مثل قول الشاعر 

 أيان نؤمنك تأمن غَتنا وإذا             مل تدرك األمن منا مل تزل حذرا

                                                                                                             
 . 431/ 4وعباس حسن ، النحو الوايف،  

 .82/ 4و فاضل صاٌف السامرائي ، معاين النحو ،  
 .304/ 2مصطفى الغبلييٍت، جامع الدروس العربية ، - 1
  .433/ 1سيبويو ، الكتاب - 2
 .311علي توفيق اغبمد ويوسف صبيل الزغيب،  اؼبعجم الوايف يف النحو العريب، ص- 3
 . 303/ 2مصطفى الغبلييٍت، جامع الدروس العربية ، - 4
. األلف لئلطبلق، واؼبضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو اؼبعية :: تستطارا/ أسفل األليتُت فبا يلي األرض عند القعود: الروانف -   5

 ...وؼبا أشبو الشرط النفي يف عدم ربققو وليتو واو اؼبعية بعدىا اؼبضارع منصوبا. وما قبلها جواب الشرط
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  أمره وتعظيمو، قال ذلك الرضي األسًتباذي، ومثل ؽبا بوصفها خوأيان تستعمل فيما يراد تف
يِن   (من اآلية187: ألعراف)  أيان ُمْرَساَىا :استفهاما كبو قولو تعاىل   )  َيْسأَلوَن أَيَّاَن يَ ْوُم الدِّ

 1.أيان منَت ؟ والظاىر أهنا يف الشرط كذلك: وال يقال  ،(12:الذاريات

 " أي  " األداة  .7

أين وضعت : اسم مكان مبهم مبٍت على الظرفية اؼبكانية يف ؿبل نصب ويرد اسم استفهام كبو 
أين تنزْل أنزْل، وكثَتا ما تلحقها : الكتاب ؟ وإذا تضمن معٌت الشرط صار أداة شرط للمكان جازمة كبو 

 يتجاوز 2 فتزيدىا إهباما(78:النساء  )اْلَمْوتُ   أينما َتُكونُوا يُْدرِْكُكمُ : توكيد كبو قولو تعاىللما الزائدة ل
 ".حيثما" معٌت 

إذا جاء بعدىا اسم فهو معمول لفعل الشرط احملذوف اؼبفسر دبا يذكر بعده، : ومن أحكامها النحوية 
 : كبو قول الشاعر 

   أينما الريح سبّيلها سبل       صعدٌة نابتة يف حائر                

 3.ال ؿبل ؽبا مفسرة" سبيلها " والتقدير أينما سبيلها الريح سبل، وصبلة 

 " :أّنى" األداة  .8

أّأ فعلت ىذا؟ أو  دبعٌت : ظرف وضع للداللة على اؼبكان، ويأيت اسم استفهام دبعٌت كيف كقولك 
وأّأ يف ؿبل نصب على الظرفية وإذا  ،(37:آأل عمران) يَا َمْرَ ُ َأأَّ َلِك َىَذا : من أين، قال تعاىل 

الزائدة للتوكيد، " ما"ضمن معٌت الشرط صار أداة شرط للمكان جازمة لفعلي الشرط واعبزاء، وال تلحقها 
 : كبو قول الشاعر 

                                      
 .82/ 4فاضل صاٌف السامرائي ، ص معاين النحو ،   -  1
وىي شرط، وما مزيدة بعدىا، وثقفوا يف موضع جزم، وجواب الشرط ؿبذوف يدل عليو ما . عام يف األمكنة {أَيْ َنَما ثُِقُفواْ }76 :صفحة- 2

وعلى الوجو األول ىو ماض . ضربت ىو اعبواب، ويلزم على ىذا أن يكون ضرب الذلة مستقببلً : قبلو، ومن أجاز تقد  جواب الشرط قال
يدل على اؼبستقبل، أي ضربت عليهم الذلة، وحيثما ظفر هبم ووجدوا تضرب عليهم، ودل ذكر اؼباضي على اؼبستقبل، كما دل يف قول 

 : الشاعر
 .وندمان يزيد الكأس طيبا   سقيت إذا تغّورت النجوم

 .82/ 4وفاضل صاٌف السامرائي ، معاين النحو ،  . 430 / 4عباس حسن، النحو الوايف، -  3
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 1      خليلي أّأ تأتياين تأتيا       أخا غَت ما يرضيكما ال حياول

 " :حيثما" األداة  .9

   :ظرف وضع يف أصلو للمكان، وضمن معٌت الشرط فصار أداة شرط للمكان جازمة كبو قولو تعاىل
 َُوَحْيُث َما ُكْنُتْم فَ َولُّوا ُوُجوَىُكْم َشْطرَه  ( 150:البقرة)،قول الشاعر و :" 

 .         حيثما تستقْم يقدْر لك اهلل        قباحا يف غابر األزمان

ما، ألن حيث   الكافة ؛ وذلك أنو ؼبا أريد إدخال حيث يف باب الشرط لزمتهااو يلزم أن تقًتن هبا م
لتبهم، فصلح دخوؽبا يف باب الشرط  الزمة لئلضافة واإلضافة توضحها، فبل تصلح للشرط، فكفت ب مام

  . 2حينئذ 

صارت "ما"ا ضمت إليها ذإمنا منع حيث من أن جيازى هبا أهنا توصل دبا بعدىا، فإ: و قال سيبويو 
 .3إليها " ما"دبنزلة إْن، ومل جيز فيها وصلها دبا دخلت عليو قبل ضم 

إليها كانت أين مبهمة " ما"والفرق بُت حيثما وأينما أن أينما أكثر إهباما وسعة  ؛ ألهنا قبل انضمام 
 . أما حيث  فمبلزمة لئلضافة وبالتايل مبلزمة للتخصيص . لعدم مبلزمتها اإلضافة 

 حيث يراد السعة والشمول مثل وجود اإلنسان يف أي نقطة يف "أينما" واالستعمال القرآين أورد التعبَت ب 
 فيما ىو أقل سعة ومشولية مثل وجود اإلنسان يف أماكن معينة " حيثما"  األرض ينالو فيها اؼبوت، وعرب ب

  4.صاغبة للصبلة فيها، ومنها يويل وجهو شطر اؼبسجد اغبرام

 : أدوات الشرط غير الجازمة-2المطلب

 ":  ذا : "األداة  .1
                                      

 . 446-وابن ىشام ،  شذور الذىب. 2/249خالد األزىري،  شرح التصريح ،  -  1
 . 303-302، 2ومصطفى الغبلييٍت، جامع الدروس العربية ،ج

 . 48/ 2اؼبربد، اؼبقتضب ، -  2
  . 98-97/ 1، 1984، 1ط-والسيوطي ،األشباه والنظائر، دار الكتاب العريب، بَتوت

 . 433-432، ص1سيبويو، الكتاب -  3
 .118/ 1وابن ىشام ، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب ، 

 .84-83- 4ج–  ص معاين النحو –فاضل صاٌف السامرائي -    4



 .   الشرط، أدواتو، أحكامو، وقضاياه الداللية: الثاين الفصل 
 

78 

 

ظرف ؼبا يستقبل من الزمان، وىي شرطية يف أكثر استعماالهتا، وغَت جازمة إال للضرورة الشعرية " إذا "
 :مثل قول الشاعر

 .استغن ما أغناك ربك بالغٌت          وإذا تصْب ك خصاصة فتجّمل

َها    َوِإَذا رَأَْوا ذِبَارًَة أَْو ؽَبْواً انْ َفضُّوا:وقد ذبيء للماضي بقرينة كبو قولو تعاىل   ،(11اآلية من: اعبمعة) إِلَي ْ
فجائية " إذا "كما تكون  .فاآلية خطاب للرسول صلى اهلل عليو وسلم يف حادثة مضت وقت النزول

 1.وظرفية ؿبضة

صبلة الشرط واعبملة : و لتضمنها معٌت الشرط فإهنا كغَتىا من أدوات الشرط ربتاج إىل صبلتُت 
اعبوابية، وتكون خافضة لشرطها منصوبة جبواهبا، وكثَتا ما يكون فعلها ماضيا  ويقل أن يكون 

واجتمع ، 1:  اؼبنافقون  ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَّوِ : مضارعا،مثل قولو تعاىل
: اؼباضي الكثَت، واؼبضارع القليل يف قول أيب ذؤيب  

 2.        والنفس راغبة إذا رغبتها            وإذا ترد إىل قليل تقنع

واألحكام اليت   الشرطية من صبليت الشرط واعبواب ينطبق عليهما كل الشروط" إذا " و ما تقتضيو 
. تنطبق على صبليت الشرط واعبواب، وخاصة الداللة الزمنية 

يف دخوؽبا على األظباء يف الظاىر، ومها يف اغبقيقة داخبلن على فعل " إن" مع " إذا " و تشًتك 
: والتقدير..." إذا األرض مّدت  و....إذا السماء انشقت:" مقدر وجوبا يفسره ما بعده مثل قولو تعاىل 

... إذا انشقت السماء انشقت، وإذا مدت األرض مدت

 : كقول الشاعر " إذا " الزائدة بعد " ما "و يكثر ؾبيء 

                                      
و ال تقع يف .وال ربتاج إىل جواب. خرجت فإذا زيد بالباب: فجائية أي حرف مفاجأة حُت تدخل على اعبملة االظبية كبو " إذا "تكون - 1

ال تتضمن معٌت ال  شرط ، وىي اليت يسبقها القسم ويعمل فيها فتكون دالة على اغبال كبو قولو  (أي حينية)وتكون ظرفية ؿبضة  . االبتداء
" َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ُهُم اْلبَ ْغُي ُىْم يَ ْنَتِصُرونَ : " ومثلها أيضا قولو عز وجلّ  (2-1:الليل)" َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشى َوالن ََّهاِر ِإَذا ذَبَلَّى:" تعاىل

  .لوجب اقًتاهنا بالفاء" إذا "جواب " ىم ينصرون " فلو كانت  (39:الشورى)
وعلي توفيق اغبمد ويوسف صبيل الزغيب ،  اؼبعجم الوايف يف النحو . 85-84 / 1ابن ىشام ، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، -  2

. 441 / 4،   النحو الوايف، وعباس حسن.37-36العريب، 
 .37-36وعلي توفيق اغبمد ويوسف صبيل الزغيب ، اؼبعجم الوايف يف النحو العريب ، ص 

. 441 / 4،   النحو الوايف ،وعباس حسن 
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 1إذا ما بدت ليلى فكلي أعُت           وإذا ىي ناجتٍت فكلي مسامع    

تستعمل حبسب أصلها يف كل ما يقطع اؼبتكلم بوقوعو يف " إذا " و تذكر اؼبباحث الببلغية كذلك أن 
اؼبستقبل، ومن أجل ىذا ال تستعمل إال يف األحوال الكثَتة الوقوع، ويتلوىا اؼباضي لداللتو على القطع 

ُهْم َسيَِّئٌة َيطَّي َُّروا دبُوَسى َوَمْن : باغبصول، كبو قولو تعاىل   فَِإَذا َجاَءتْ ُهُم اغبََْسَنُة قَاُلوا لََنا َىِذِه َوِإْن ُتِصب ْ
يف األمر احملقق وىو ؾبيء جنس اغبسنة من نعم كثَتة، وبالفعل " إذا "   فعرب ب  ،131:  األعراف َمَعوُ 

   2.وباؼبضارع عن إصابتهم بالسيئة وىو أمر نادر الوقوع" إن  "  وعرب ب اؼباضي اؼبقطوع بوقوعو،
 

: "لممو :" األداة  .2

ترد لوظائف وؽبذه األداة استعماالت عديدة يف اللغة، وىي يف أكثر استعماالهتا تكون حرف شرط، 
 3. أخرى فتأيت حرفا مصدريا، أو حرف سبن، أو عرض، أو وصلية، أو للتقليل

 وأغلب 4."ف َِلَما كان سيقع لِ وقوع  غَته " لو " أما :" الشرطية فقد عرفها سيبويو بقولو" لو " و أما 
 . النحاة يعودون إىل تعريفو ىذا 

وقد " . حرف امتناع المتناع" و ىي حرف شرط غَت جازم، وتردد يف أغلب اؼبباحث النحوية أهنا 
:" " كأنو يقول ." ضي امتناع ما يليو واستلزامو لتاليوتىي حرف يق:" عارض ابن ىشام ىذه العبارة وقال 

                                      
  .35:، اؼبعجم الوايف يف النحو العريب صعلي توفيق اغبمد ويوسف صبيل الزعيب و. 440،441 / 4:عباس حسن ، النحو الوايف -  1
 .138: السيد أضبد اؽبامشي ، جواىر الببلغة ،ص-  2
حرف يدل على التمٍت فينصب اؼبضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية مثل لو يعوُد الشباب فنسَعَد بأيامو ؛ ذلك  أن اؼبتكلم  جيعل - 3

 .اؼبتمٌت يف صورة اؼبمنوع أو يف حكم اؼبستحيل 
ما كان ضّرك لو :" ، ومثل 96من اآلية: البقرة َودُّ َأَحُدُىْم َلْو يُ َعمَُّر أَْلَف َسَنٍة  يَ : كبو قولو تعاىل" ودّ "لو اؼبصدرية أكثر وقوعها بعد الفعل 

 ".مننَت 
 . لو تسهم يف اػبَت فتثاَب : مثل  (أو للتحضيض حبسب اؼبقام  ):لو اؼبفيدة للعرض

الدينء ولو كثر مالو خبيل ، : وال ربتاج إىل جواب ، وىي مثل إْن الوصلية ، حبيث ديكن وضع إن مكان   لو ، مثل  (أو الزائدة  )لو الوصلية 
 . وتسبق بواو اغبال(8من اآلية: الصف)َواللَُّو ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن : وكبو قولو تعاىل

 ." اتق النار ولو بشق سبرة  :" (ص )حرف يدل على التقليل، وال حيتاج إىل جواب ، كبو قول رسول اهلل : لو 
 / 2وابن ىشام ، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، . 33-30/ 4ينظرالصبان ، حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك، 

وعلي توفيق اغبمد ويوسف صبيل الزغيب،  اؼبعجم الوايف يف النحو العريب، .503-505 /  4وعباس حسن، ، النحو الوايف ، . 208-211
 .291-290ص
 .493/ 4سيبويو، الكتاب، - 4
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إذا كانت للشرط تدل على امتناع فعل الشرط،    وعلى استلزام فعل الشرط عبوابو، من غَت تعرض " لو 
ولكن عبارة سيبويو أمشل التعريفات ألهنا ربتوي التعريف الشائع لدى النحاة  . 1."للداللة على نفي جوابو

وىي دبعٌت " لوقوع"والسر يف ذلك أن تعريف سيبويو يتضمن حرف البلم يف . إضافة إىل ما رآه ابن ىشام 
إن امتناع الشرط ال يستلزم امتناع :"...و قد تبعو األستاذ عباس حسن يف ذلك بالقول" .عند"كلمة 

إال إذا كان [صحيحة " حرف امتناع المتناع " وال تكون عبارهتم  ]اعبواب، فقد يستلزمو وقد ال يستلزمو 
  2.غرضهم أن ذلك االمتناع ىو الغالب

 :الشرطية على ضربُت " لو " و تأيت 

 :تفيدو، 3الشرطية االمتناعية- أوال

 .الشرطية، أي عقد السببية واؼبسببية بُت اعبملتُت بعدىا 

 . تقييد الشرطية بالزمن اؼباضي

 .امتناع وقوع الشرطية يف اؼباضي 

و يًتتب على امتناع الشرط وعدم وقوعو امتناع اعبواب تبعا لو، وذلك إذا كان فعل الشرط ىو السبب 
لو طلعت الشمس أمس لظهر النهار، فعدم وقوع طلوع الشمس، : الوحيد يف إجياد جوابو وربقيقو، كبو 

ومن أمثلة امتناع اعبواب امتناعا . النهار، وىو اعبواب واؼبسبب وىو الشرط والسبب الوحيد امتنع لو ظهور
مثل  و.لو توقفت األرض عن الدوران ؽبلك األحياء صبيعا من شدة الربد واغبر: حتميا تبعا المتناع الشرط 

 .لو امتنع الغذاء ؽبلك اغبيّ :

وأما إذا كان للجواب سبب آخر يف ربقيقو غَت اؼبذكور فقط فإنو ال يتحتم االمتناع بامتناع ىذا 
لو كانت الشمس موجودة أمس كان : الشرط، ألن السبب اآلخر قد يؤدي إىل ربقيق نفس اعبواب، كبو 

النور موجودا، فامتناع طلوع الشمس قد يستلزم امتناع وجود النور، وقد ال يستلزمو ؛ ألن الشرط ليس 
                                      

ص  ،1989 ، دار طبلس ، دمشق،     1. ، ط.ابن ىشام ، شرح قواعد اإلعراب ؿبيي الدين الكافيجي ،  ربقيق  فخر الدين قباوة- 1
 .205 / 2وابن ىشام ، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب،  . 399

 . 494 / 4عباس حسن ،  النحو الوايف ،  - 2
، ويتلو "لو" االمتناعية من غَتىا ، وىو أن يصح االستدراك     ب  لكن بعد مدخويل " لو " قد وضع ابن ىشام يف اؼبغٍت ضابطا دييز - 3

َنا  : فلو كان ضبد ٌ خيلد الناس مل سبت  ولكن ضبَد الناس ليس دبخلد ، ومنو قولو تعاىل : لكن فعل الشرط منفيا لفظا أو معٌت ، كبو  َوَلْو ِشئ ْ
َنا ُكلَّ نَ ْفٍس ُىَداَىا َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمٍتِّ أَلَْمؤَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اعْبِنَِّة َوالنَّاِس َأصْبَِعَُت   ...أي ولكن مل أشأ فحق القول مٍت ، 13:السجدة آَلتَ ي ْ
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ومن أمثلة .  بل إن لوجود النور أسبابا أخرى كاؼبصباح أو الربق أو النار   النورالسبب الفريد يف وقوع 
لو استشار اؼبريض . لو تعّلم الفقَت الغتٌت: امتناع الشرط دون أن يستلزم امتناع اعبواب استلزاما ؿبتما 

  . 1طبيبو لشفي

أداة شرط امتناعية، قياسية االستعمال ،غَت جازمة، شرطها وجواهبا " لو " ف  : أما أحكامها النحوية
 .(مضارع ؾبزوم ب  ملْ  )فعبلن ماضيان لفظا ومعٌت ،أو معٌت فقط 

 َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم  :وقد يليها اؼباضي لفظا ولكنو مستقبل اؼبعٌت كبو قولو تعاىل
 .  9: النساءُذرِّيًَّة ِضَعافاً َخاُفوا َعَلْيِهْم 

 :  وإن وليها اؼبضارع  قلبت معناه إىل اؼبضي كبو قول كثَت عزة 
 خروا لعزة ركعا وسجودا لو يسمعون كما ظبعت حديثها      

مصدرا مؤوال من أن ومعموليها، " لو " وقد حيذف فعل الشرط ويقدر ب  ثبت أو وقع، وذلك إذا ويل 
 َوَلْو أَن َُّهْم آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَمثُوبٌَة ِمْن ِعْنِد اللَِّو  :كبو قولو تعاىل.فيعرب فاعبل لفعل ؿبذوف تقديره ثبت

رٌ  . ولو ثبت إدياهنم:  وتقديره ،103: البقرة َخي ْ

 :الشاعر قول كبو، أما جواهبا فيأيت ماضيا مثبتا مقًتنا بالبلم أم ؾبردا منها، وقد يقًتن ب  قد

 .لو شتِت قْد نقع الفؤاد بشربة     تدع اغبوائم ال جَيُْدن غليبل

. لو أغلق الباب مل ُيسرق البيت: و يأيت مضارعا منفيا ب  مل غَت مقًتن بالبلم كبو

لو أغلق الباب ما سرق :أما إذا كان اعبواب منفيا ب  ما فتجرده من البلم أكثر من اقًتانو هبا كبو 
 . البيت، أو ؼبا سرق

رٌ  :و نادرا ما جييء اعبواب صبلة اظبية كبو    َوَلْو أَن َُّهْم آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَمثُوبٌَة ِمْن ِعْنِد اللَِّو َخي ْ
 .103:البقرة

 :و اعبواب قد حيذف إن دل عليو دليل، ويغلب ذلك عند اقًتاهنا بواو اغبال كقول الشاعر 

                                      
 .492/  4 ج–اؼبرجع السابق - 1
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 .وا شدوا مآزرىم      دون النساء ولو باتت بأطهارربقوم إذا حا        

 :الشرطية غير االمتناعية" لو " 

لو يشتد اغبر يف العطلة الصيفية اؼبقبلة : وىي قليلة االستعمال، غَت أن استعماؽبا قياسي، ومثاؽبا 
وتدل على الشرطية اغبقيقية وىي اليت يتعلق جاهبا بشرطها وجودا وعدما يف . ىات اؼبعتدلة اًفأصطاف يف 

  كون لو، ويف ىذه اغبالة ت1جواهبا مضارعُت لفظا ومعٌت، وزمنهما اؼبستقبل   واؼبستقبل، فيكون شرطها
  2.الشرطية رديفة ل  إْن غَت أهنا ال ذبزم

وإذا كان أحد مدخوليها ماضي اللفظ وجب أن يكون زمنو مستقببل، فيكون ماضي الصيغة مستقبل 
 : ومن ذلك قول الشاعر .اؼبعٌت 

 ولو تل تقي أص داؤنا بع د موت نا        ومن رمسينا من األرض سبسبُ 

 لصوت صدى ليلى يهّش ويطربُ -      إن كنت رُّم َةً  و–لظل صدى صويت 

ألهنا زبتص بأحكام " إن" و" إذا "اىتمام علماء اؼبعاين فعنوا هبا مثل عنايتهم ب  " لو " واسًتعت 
 .وبينوا ما بينها من فروق. دقيقة فوضحوىا 

الشرط، فيلزم انتفاء  فهي للشرط يف اؼباضي مع القطع بانتفاء " لو" وأما :" يقول اػبطيب القزويٍت
، 3ىي المتناع الشيء المتناع غَته : قيل  ولذلك: لو جئتٍت ألكرمتك " اعبزاء كانتفاء اإلكرام يف قولك 

فلو الشرطية االمتناعية تقضي بأن يكون شرطها فبتنعا، ويًتتب عليو انتفاء وقوع اعبزاء وذلك يف   اؼباضي،  
 .وأنو على تقدير وجود شرطها يقع جزاؤىا 

ويلزم كون صبلتيها فعليتُت، وكون الفعل ماضيا، وعدم ثبوهتما؛ إذ الثبوت ينايف التعليق واغبصول 
 .الفرضي اؼبدلول عليو ب  لو

  : يف اؼبضارع لدواع اقتضاىا اؼبقام، مثل" لو " وقد خيرج الكبلم على خبلفو فتستعمل 

                                      
 .494/ 4 ج–اؼبرجع السابق- 1
 .413 شرح قواعد اإلعراب،  ص–ابن ىشام -  2
 .186ص- اإليضاح يف علوم الببلغة للقزويٍت-  3
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أي  )يقصد استمراره حينا بعد حُت فيما مضى " لو " اإلشارة إىل أن اؼبضارع الذي دخلت عليو 
 .7: اغبجراتَلْو يُِطيُعُكْم يف َكِثٍَت ِمَن اأْلَْمِر َلَعِنتُّْم  : كبو قولو تعاىل (استمرارا ذبدديا يف اؼباضي 

 ربقق الوقوع، وال زبلف يف وتنزيل اؼبضارع منزلة اؼباضي لصدوره عمن اؼبستقبل عنده كاؼباضي يف
ْم   :أخباره مثل قولو تعاىل  واعبواب ، 12: السجدةَوَلْو تَ َرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَن نَاِكُسو ُرُؤوِسِهْم ِعْنَد َرهبِِّ

 1.ؿبذوف تقديره لرأيت أمرا فظيعا

 

 " : لوما- لوال" األداتان .3
:  صيغتهما (أ 

وبعد ارباد اعبزأين صارتا كالكلمة الواحدة،  (لو،ما)و (لو،ال)الشائع أن كبل منهما مركبة من كلمتُت 
 2.تؤدي معٌت جديدا، وزبتص بأحكام جديدة مل تكن ؽبا قبل التوحيد

: معناهما وأحكامهما النحوية (ب 

. االظبية  يدل ىذان اغبرفان على امتناع جواهبما لوجود تاليهما فيختصان يف الغالب باعبمل 
وتقتضيان حينئذ مبتدأ َملت ََزما حذف خربه وجوبا يف الغالب، وجوابا مصدرا بفعل ماض، أو مضارع ؾبزوم 

 :فإن كان اؼباضي مثبتا غلب اقًتانو بالبلم مثل قول الشاعر . بلم 

 لوما اإلصاخة للوشاة لكان يل         من بعد سخطك يف رضاك رجاء  

 ِمْنُكْم ِمْن ا َوَلْوال َفْضُل اللَِّو َعَلْيُكْم َوَرضْبَُتُو َما َزكَ  :وإذا كان منفيا غلب ذبرده منها، كبو قولو تعاىل
 .21: النورَأَحٍد أَبَداً 

َوَلْوال َفْضُل اللَِّو َعَلْيُكْم َوَرضْبَُتُو َوأَنَّ اللََّو  : وجيوز حذف اعبواب إذا دل علي دليل، كبو قولو تعاىل
 3 .  10: النور تَ وَّاٌب َحِكيمٌ 

                                      
 .   186اؼبرجع السابق ، ص. 636وبدوي طبانة معجم الببلغة العربية، ص . 141 السيد أضبد اؽبامشي، جواىر الببلغة، ص- 1
 .512 /  4 ج– النحو الوايف –عباس حسن -  2
 .2/263خالد األزىري ، شرح التصريح ، -  3
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":  لمممّمممما"األداة  .4

جوابا فهي ألمر يقع " ؼبا" إذا اقتضت : صاحب كتاب حروف اؼبعاين  ( ى 340)قال الزجاجي 
ُهْم فََأْغَرقْ َناُىْم َأصْبَِعُتَ  : كقولو تعاىل " حُت" وتكون دبعٌت 1لوقوع غَته  فَ َلمَّآ آَسُفونَا  نتَ َقْمَنا ِمن ْ
حرف وجوب لوجوب، تقتضي :  ويقول ابن ىشام بأهنا حرف وجود لوجود، أو يقال 55،2:الزخرف

وزعم بعض النحاة كابن السراج والفارسي وابن . ؼبا جاءين أكرمتو:صبلتُت فعليتُت، فعلهما ماض، مثل 
. ألهنا ـبتصة باؼباضي وباإلضافة إىل اعبملة" إذ " ، وقال ابن مالك دبعٌت"حُت " جٍت أهنا ظرف دبعٌت  

 إْن »وإذا قدرت ظرفا فعاملها اعبواب وإال فهي حرف ال ؿبل لو، ودبا أن التعليق هبا يف اؼباضي فهي مثل 
 وليس ؽبا من معٌت الشرط إال تعليق اعبملة الثانية باألوىل وجودا يف اؼباضي فقط؛ «كنُت قلُتُو فقد علمَتُو 

" إذا"وأما جواهبا فكما يأيت فعبل ماضيا يأيت أيضا صبلة اظبية مقرونة ب  . ألن الشرط ال يكون إال مستقببل
فَ َلمَّا : ،وقولو 65: العنكبوت فَ َلمَّا قَبَّاُىْم ِإىَل  ْلرَب ِإَذا ُىْم ُيْشرُِكونَ  : الفجائية أو بالفاء كبو قولو تعاىل
ُهْم مُّْقَتِصدٌ   .3 ،32: لقمان قَبَّاُىْم ِإىَل  ْلرَب َفِمن ْ

من قول النحاة " لوقوع" مًتتبا ترتبا سببيا على مدخوؽبا األول، فالبلم يف كلمة " ؼبا"وإذا جاء جواب 
ُهْم :  بأهنا سببية ومثاؽبا قولو تعاىل« فهي ألمر يقع لوقوع غَته »يف تعريفها فَ َلمَّآ آَسُفونَا  نتَ َقْمَنا ِمن ْ

وأما إذا جاء جواهبا متعلقا دبدخوؽبا األول تعلقا زمنيا فقط، فإن معٌت تلك البلم ىو . فََأْغَرقْ َناُىْم َأصْبَِعُتَ 
ؼبا " ويف اغبالتُت ليست .61:الكهف  فَ َلمَّا بَ َلَغا ؾَبَْمَع بَ ْيِنِهَما َنِسَيا ُحوتَ ُهَما مثل  (دبعٌت عند)الظرفية 

 .......شرطية ألن التعليق هبا يف اؼباضي " 

 ":أّمما"األداة  .5

 الشاعر عمر بن أيب كقول" أديا"بفتح اؽبمزة وتشديد اؼبيم، وقد تبدل ميمها األوىل ياء فتصبح " أّم ا " 
 :ربيعة يصف نفسو بالًتف البالغ

                                                                                                             
 ..717 وابن الناظم ،  شرح ألفية ابن مالك ، ص

ا َيْدُخِل )إذا مل تقتض جوابا فإهنا تكون إما حرفا جازما للمضارع : أي -  1 أو تكون دبعٌت أداة  (14اغبجرات   : إِلديَاُن يف قُ ُلوِبُكمْ اَوَلمَّ
ا َعَلي َْها َحاِفظٌ  االستثناء إالّ   .4:  الطارق  ِإن ُكلُّ نَ ْفٍس لَّمَّ

 .11 كتاب حروف اؼبعاين، ص–أبو القاسم عبد الرضبن بن إسحاق الزجاجي -   2
 .219/ 1ابن ىشام ، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب ، -  3
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 1رََأْت َرُجبل أديا إذا الشمس عارضت    فيضحى، وأي ْما بالعشي فيخَصُر 

 2.الشرطية والتوكيد والتفصيل : وأما معناىا فالداللة على ثبلثة أمور 

إذا قلت أما زيد : ؽبا معٌت الشرط لقول سيبويو " أّم ا " فهي حرف شرط، حيث جاء يف اؼبفصل أن 
 3.فمنطلق فكأنك قلت مهما يكن من شيء فزيد منطلق، وعبلمة داللتها على الشرطية أن الفاء الزمة ؽبا

ْم َوأَمَّا الَِّذيَن َكَفُروا فَ يَ ُقوُلوَن َماَذا أَرَاَد اللَُّو   : ومثاؽبا قولو تعاىل  فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فَ يَ ْعَلُموَن أَنَُّو اغبَْقُّ ِمْن َرهبِِّ
، ويعضده قول ابن ىشام، حيث يرى أن الفاء لو كانت للعطف مل تدخل على 26: البقرةهِبََذا َمَثبلً 

ولو كانت زائدة لصح االستغناء عنها، فيتعُت أ ن تكون فاء . اػبرب، ألن اػبرب ال يعطف على  اؼببتدأ 
 : اعبزاء، وقد ربذف يف الشعر للضرورة، مثل 

      فأما القتال ال قتال لديكم               ولكّن سَتا يف عراض اؼبواكب 

، 106: آل عمرانفََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُىُهْم َأَكَفْرُُتْ  :وحذفت مع القول يف قولو تعاىل 
  4.وؼبا حذف القول لغٌت اؼبقول عنو حذفت معو الفاء...والتقدير فيقال ؽبم 

وذكر صاحب اؼبغٍت أن أحكم من علل الداللة على التوكيد ىو . وتستعمل للداللة على التوكيد
تعطي الكبلم فضل توكيد ؛ تقول زيد ذاىب، فإذا قصدت " أما" إن : الزـبشري يف مفصلو حيث قال 

ولذلك قال . أما زيد فذاىب : توكيد ذلك وأنو ال ؿبالة ذاىب وأنو بصدد الذىاب وأنو منو عزدية قلت
بيان كونو توكيدا، وأنو : سيبويو يف تفسَته مهما يكن من شيء فزيد ذاىب، وىذا التفسَت ُمِدّل بفائدتُت 

 ويف قول الشاعر السالف الذكر ىي دالة على الشرط   والتوكيد معا دون معٌت 5.يف معٌت الشرط
 .التفصيل

وتستعمل أداة دالة على التفصيل بذكر األقسام واألفراد اؼبتعددة اؼبختلفة لشيء ؾبمل مثل اآلية 
 " . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه: "السابقة حيث اإلصبال يف قولو تعاىل
                                      

 يربد:  خيصر. ال خيرج يف الضحى بسبب اغبر : يضحى85 :صفحة-  1
أن تكون ؽبا داللة على الشرط ،و حيتج على ذلك ، بينما يقر داللتها على التوكيد والتفصيل " أما"ينفي الدكتور فخر الدين قباوة عن - 2
 . وما بعدىا51ينظر فخر الدين قباوة ،  إعراب اعبمل وأشباه اعبمل،  ص .
 .442،  ص بالزـبشري،  اؼبفصل يف صنعة اإلعرا- 3
 .53 / 2ابن ىشام ، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب ،  -  4
  55-54/ 2اؼبصدر نفسو،  - 5

 .262/ 2وخالد األزىري، شرح التصريح، . 505/ 4و عباس حسن ، النحو الوايف ، 
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وقد تدل على التفصيل تقديرا أي  من غَت ذكرىا وذكر شيء معها، وإمنا يدل عليها السياق والقرائن 
 وجيب 1.وأما أخسها وأرخصها فاألشرار: والتقدير. الناس معادن ؛ فأما أنفسها وأغبلىا فاألخيار : كبو

 .اؼبقدرة ىنا ىي اؼبعطوفة على ما قبلها فبا ذكر يف الكبلم" أما" أن نبلحظ بأن 

والتنويع أو التفصيل  (وىو قرينة)وجيوز حذفها إذا توفر الدليل على ذلك اغبذف، فيكون الدليل الفاء
َوالرُّْجَز ، َوثَِياَبَك َفَطهِّرْ ،َوَربََّك َفَكب ِّرْ   : ، ويكثر ىذا قبل األمر والنهي كبو قولو تعاىل(وىو السياق )

 .5-4-3: اؼبدثر فَاْىُجرْ 

 2.أما زيد فمنطلق :  وقد ال تدل على التفصيل أصبل، كبو 

 :وديكن تلخيص أحكامها النحوية يف النقاط الرئيسية التالية 

وليس معٌت .    مع فعل شرطها، دون أن يفسد اؼبعٌت وال الًتكيب" مهما" مقام األداة " أما"تقوم 
" يف كل موضع تشغلو مهما الشرطية مع فعل شرطها، ألن " أما "  يصح إقامة – يف اؼبقابل –ذلك أنو 

 3.وىي حرف ال تؤدي معٌت اسم وفعل معا" أما

مقام تعبَت شرطي آخر مناسب للسياق وللمعٌت اؼبراد مثل الرد على من يشك يف " أما " وقد تقوم 
 . مهما ذكرَت العلمَ  ففبلن عاملٌ : ذلك على تقدير.  أما العلَم فعاملٌ : علم شخص بقولنا 

 .وجوب اقًتان جواهبا بالفاء.     3

أو اعبملة الشرطية - اؼببتدأ أو اػبرب:- والفاصل قد يكون .   وجيب الفصل بُت أما وىذه الفاء بفاصل
 أو االسم اؼبنصوب جبواهبا لفظا أ وؿببل، وال دينع ىنا عمل ما بعد الفاء يف ما قبلها –وحدىا دون جواهبا 
َهْر َوأَمَّا بِِنْعَمِة َربِّكَ ،فََأمَّا اْلَيِتيَم َفبل تَ ْقَهرْ  :مثل قول اهلل تعاىل   َفَحدِّْث   َوأَمَّا السَّاِئَل َفبل تَ ن ْ

 أو –أما اؼبخًتَع فأعظمو : أو االسم اؼبعمول حملذوف يفسره ما بعد الفاء مثل - ، 11-10-9:الضحى
أما اليوم فإين ذاىب، وأما يف الدار فإن : شبو اعبملة اؼبتعلق بأما أو بفعلها احملذوف الذي نابت عنو مثل 

 .أما اآلن   حفظك اهلل   فأنا مسافرٌ : أو اعبملة الدعائية اؼبسبوقة بشبو صبلة  كبو - زيدا جالٌس  

                                      
 .507 /  4اؼبرجع السابق، -  1
 .54 / 2ابن ىشام ، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب ، -  2
 .44ص- 4ج-  حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك–الصبان -  3
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كما . ، وذلك كثَت قبل األمر والنهي، بشرط أن يقوم الدليل على اغبذف"أما "جيوز حذف .     4
 .جيوز حذف جواهبا ومعو الفاء قبل اؼبقول

 اؼبعوضة ل  كان، "ما " اؼبركبة من أْن اؼبصدرية و" أّما" بًتكيبتها البسيطة عن " أّما " زبتلف .      5
 :                            يف مثل قول الشاعر

 1         أبا خراشة أما أنت ذا نفر     فإن قومي مل تأكلهم الضبع  

" : كملمّما " األداة   .6

 2.كلَّ إتيانك آتيك: كلما تأتيٍت آتيك، فاإلتيان صلة ل  ما، كأنو قال : يف قولو" كلما " ذكر سيبويو 
باتفاق،  وناصبها ىو  منصوبة على الظرفية "كلَ  : "نويقول ابن ىشام ما يتفق ورأي سيبويو فيذكر أ

فقد تكون مصدرية واعبملة بعدىا صلة فبل ؿبل ؽبا، وقد " ما" وأما .  الفعل الذي ىو جواب يف اؼبعٌت
 3 .نكرة موصوفة دبعٌت وقت " ما" تكون

  ويكون الفعل بعدىا ماضيا،  ومل ترد يف 4تفيد التكرار  ولكنها ال تتكرر يف صبلة واحدة،" كلما " و
 .64: اؼبائدةُكلََّما أَْوَقُدوا نَاراً لِْلَحْرِب أَْطَفَأَىا اللَُّو   :القرآن الكر  إال  ويليها اؼباضي كبو قولو تعاىل

أن ىناك :أداة شرط حيث يرى" كلما " عبده الراجحي من ال يعّد .ومن اللغويُت احملدثُت مثل د
تراكيب عدىا بعض النحاة من صبل الشرط  وىو ال يراىا كذلك،  وىي تلك الًتاكيب اليت تربط بُت 

وذلك أن العبلقة اليت تربط بُت اعبزأين ليست عبلقة علية بل ىي ..."  ؼبا  وكلما" أجزائها كلمات مثل 
TEMPORALعبلقة زمانية 

5 .   

ويظهر أّن الفعل الثاين الذي يذكر بعدىا يلي الفعل األول يف الوقوع، فكأن ىذا الوقوع ترتب على 
تكون  متضمنة معٌت الشرط؛ ؼبا فيها " كلما " األول وتعّلق بو كتعلق اعبواب بالشرط، ومن مث فإن األداة 

                                      
 . 54-53 / 1ابن ىشام ، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، -  1

  . 261 / 2،  شرح التصريح ،  يخالد األزىر
. 210- 206 /  4وعباس حسن، النحو الوايف،  . 70-69صوعلي توفيق اغبمد ويوسف صبيل الزغيب،  واؼبعجم الوايف يف النحو العريب، 

. 102 /3 ،سيبويو، الكتاب-  2
. 171 / 1ابن ىشام ، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب ، -  3
 .مثل كلما طرق بايب كلما فتحتو لو.فتكرر يف اعبملة الواحدة" كلما " وجيري يف الفصحى اغبديثة استعمال ـبطئ ل  -  4
. 321 ص ،1999 ، الرياض، مكتبة اؼبعارف للنشر والتوزيع،1ط،  التطبيق النحوي ، عبده الراجحي - 5
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" كلما " من معٌت العموم  واإلهبام  وؼبا تقتضيو من صبلتُت مًتابطتُت ارتباط البلزم باؼبلزوم، غَت أن األداة 
ظرف " كلما"على كّل، تكون  و.ال ذبزم ؛ كون مدخوليها فعلُت ماضيُت دائما  وال تعليق هبا يف اؼبستقبل
َها زََكرِيَّا  :زمان مفيدا للتكرار، متضمنا معٌت الشرط، غَت جازم يف مثل قولو تعاىل  ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ

دبا وصفنا باإلضافة إىل التعليق هبا يف " كلما"تكون  و.37: آل عمران رِْزقاً   ْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعنَدَىا
َرَىا :اؼبستقبل، كما يف قولو تعاىل ْلَناُىْم ُجُلوداً َغي ْ وىكذا . 56؛: النساء ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُىْم بَدَّ

 .ودبا يقضي بو السياقظرفية متضمنة معٌت الشرط، حبسب قصد اؼبتكلم،  وظرفية فقط، أ" كلما"تكون 

 "  كيف: " األداة  .7

يف سياقات صورهتا  وترد.  كيف أنت؟ : أصل معناىا االستفهام عن اغبالة  واؽبيئة، أي الكيفية مثل 
َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّو وَُكْنُتْم أَْمَواتاً  : استفهامية غَت أهنا ال تفيد حقيقة االستفهام كبو قولو تعاىل

 .فدلت على التعجب. 28: البقرةفََأْحَياُكمْ 

،  1« أكْن    ألن معناىا على أي حال تكنْ » وؽبا استعمال آخر غَت االستفهام فتخرج إىل الشرطية 
.  كيف تصنُع أصنُع : وربتاج إىل صبلتُت صبلة شرطية  وأخرى جوابية غَت أهنا ال ذبزم على األرجح كبو 

وينطبق على صبلتيها كل الشروط  واألحكام اليت تنطبق على صبليت الشرط  واعبواب،  ويضاف إىل ذلك 
كيف ذبلْس أجلْس باعبزم : أن يكون فعبلىا متفقي اللفظ واؼبعٌت ؛ فبل جيوز كيف ذبلُس  أذىُب،  وال 

ؼبخالفتها أدوات الشرط اعبازمة بوجوب موافقة جواهبا لشرطها، وال كيف تضرْب العدد أضرْب زيدا 
 . الختبلف الفعلُت يف اؼبعٌت

 2.الزائدة فبل يتغَت من أحكامها شيء " ما"آخرىا يضم إىل  وقد 

 3. كيفما تعامل الناس  يعاملوك: أصبحت جازمة مثل " ما"وقيل إذا زيدت عليها 

 .   ومل ترد يف القرآن جازمة  وال أتى فعبلىا فيو متفقي اللفظ  واؼبعٌت

أي  )استعمال آخر تتجرد فيو عن معٌت االستفهام  وزبلص ؼبعٌت اؽبيئة أو اغبالة اجملردة " كيف "  ول  
َربِّ : ، وكبو1: الفيل اْلِفيلِ  َأمَلْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل َربَُّك بَِأْصَحابِ  :كبو قولو تعاىل (تكون دبعٌت الكيفية 

                                      
 .60ص -3ج-  الكتاب–سيبويو -  1

 .443-442 /4 وعباس حسن ، النحو الوايف ، .173 /2ابن ىشام ، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب ، 2 - 
. 256صعلي توفيق اغبمد ويوسف صبيل الزغيب،  اؼبعجم الوايف يف النحو العريب، .د3 - 
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260: البقرةأَِرين َكْيَف رُبِْيي اْلَمْوَتى
وأما إعراب اؼبتصدرة فضابطو أن ننظر إىل حاجة  .فتكون مفعوال بو  

 1. العامل بعدىا فتعرب حبسب حاجتو إليها 

 : الشرط بال أداة - 3المطلب
 

بينا اػببلف بُت سيبويو وغَته من النحاة وقلنا . وآخر قضايا ىذا الباب قضية أجوبة الًتاكيب الطلبية
إنو ال خبلف ىناك وإمنا اختبلف، فكل من الفريقُت يتكلم عن تركيب خيتلف عن الًتكيب الذي يتكلم 

عنو اآلخر، فسيبويو يتكلم عن تركيب شرطي مكون من عبارتُت عبارة أمرية وعبارة جوابية، والنحاة 
يتكلمون عن تركيب مكون من صبلتُت اأُلوىل صبلة أمرية والثانية صبلة شرطية ؿبذوف منها عبارهتا الشرطية 
ألن ذباورىا مع سابقتها جعلها معروفة فاعبملة الشرطية جاَءت لتقوم بدور اغبث على تنفيذ الطلب سواء 

والنحاة غَت  (ال تدُن من األسد يأكْلك)بالًتىيب أو  الًتغيب، وبينا كيف أن سيبويو موفق يف رد اؼبثال 
 .وذكرنا أن التنغيم لو دور يف إعطاء اعبملة دالالهتا. موفقُت

  :(اؼبقّدر) الشرط الضمٍت

إذا وقع اؼبضارع اجملرد من الفاء يف جواب الطلب جزم  وذلك إذا قصد بو اعبزاء، أي إذا قدرناه مسببا 
تعلْم  تفْز، : والطلب قد يكون أمرا أو هنيا أو عرضا أو ربضيضا أو سبنيا أو ترجيا، كبو .  عن لفظ الطلب

ال تكسل تسد، ىل تفعُل خَتا؟ تُؤجْر،  أال  تزورنا تكن مسرورا، ىبلّ ذبتهُد تنْل خَتا، ليتٍت اجتهدُت 
 .أكْن مسرورا، لعلك تطيعُ  اهلل تفْز بالسعادة

 لفظ الطلب ومعناه أو ن اؼبقدر ماحملذوفة مع فعل الشرط"  إنْ "وعامل اعبزم يف جواب الطلب ىو 
 .  وىذا ىو مذىب اعبمهور الذي صححو ابن ىشام معناه فقط، 

 وسيبويو وأبو علي   وقيل اعبواب ؾبزوم بالطلب نفسو لتضمنو معٌت الشرط  وذىب إىل ىذا اػبليل
ومعٌت الشرط باإلضافة إىل " إن"وعلى حد ما ذىبوا إليو  فالطلب متضمن معٌت .  الفارسي  والزـبشري 

 2 .وىذا ما أضعف مذىبهم .  تضمنو معٌت الطلب أصبل

                                      
 .509 /4،  اؼبرجع السابق1 - 

 .456،457ابن ىشام، شرح شذور الذىب ،  ىامش ص-  2
 333:،  صبو الزـبشري،  اؼبفصل يف صنعة اإلعرا
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الشرطية عليو مع إسقاط الفاء، ويستقيم اؼبعٌت مع " إن" ويشًتط لصحة اعبزم بعد النهي أن تدخل 
"  إن" فإن مل يصلح دخول. إاّل تدن من األسد تسلم : ال تدن من األسد تسلم  فإن تقديره: ذلك مثل 

 .  عليو بأن يفسد اؼبعٌت، وجب رفع اؼبضارع بعده، مثل ال تدن من األسد هتلكُ 

وقد ال يكون الطلب يف صيغة من صيغ الطلب اؼبذكورة،  ولكنو طلب يف اؼبعٌت وخرب يف اللفظ فيجزم 
اتقى : "ومنو قول العرب . تطْع أبويك تلَق خَتا، أي أطعهما تلَق خَتا: اؼبضارع الواقع جزاء لو، كقولك 
 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َىْل أَُدلُُّكْم َعَلى ذِبَارٍَة :ومن ذلك قولو تعاىل ". اهلل امرؤ وفعل خَتا يُ ثْب عليو 

ٌر َلُكْم  تُ ْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم، تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّو َوَرُسولِِو َوذُبَاِىُدوَن يف َسِبيِل اللَِّو بَِأْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم َذِلُكْم َخي ْ
 ، 12-11-10: الصف  يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت ذَبْرِي ِمْن رَبِْتَها اأْلَنْ َهارُ ،ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُمونَ 

؟  وىكذا فقد يأيت ...ىل أدلكم: وليس اعبزم ألنو جواب االستفهام ...وجاىدوا يغفر لكم  أي آمنوا
 . اؼبضارع ؾبزوما ألنو جواب طلب يف اؼبعٌت  وإن كان الطلب خربا يف اللفظ

 وال جيزم اؼبضارع بعد الطلب إذا مل يقصد بو اعبزاء، بل جيب رفعو لعدم وجود شرط مقدر، مثل قولو 
يَرُِثٍِت َويَِرُث ِمْن آِل  َىْب يل ِمْن َلُدْنَك َولِّياً  فَ :  وقولو تعاىل  ،6:اؼبدثر َوال سَبُْنْن َتْسَتْكِثرُ  : تعاىل 
يِهْم هِبَا:  وقولو ،6_5: مر يَ ْعُقوب   1 .103: التوبةُخْذ ِمْن أَْمَواؽبِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّرُُىْم َوتُ زَكِّ

   واألسلوب الشرطي فيذكر الطلب ويتعرض صاحب كتاب معاين النحو إىل الفرق بُت ما يسمى جبواب 
فبا ال ديكن التعبَت عنو ... أن جواب الطلب يكون جوبا لبلستفهام أو التمٍت أو األمر أو العرض أو

وال يؤدى ىذا اؼبعٌت بالشرط فيما إذا . ليت ؿبمدا ىنا يدافْع عٍت، يدافع جواب التمٍت : بالشرط ؛ فقولنا
 .إذ ليس فيو معٌت التمٍت  ؿبمد ىنا يدافْع عٍت إْن يكن: قلنا 

 (جواب الطلب)إن أسلوب الشرط يؤدي فائدة واحدة ىي اقتضاء األسباب ؼبسب َب َاهتا، أما ىذا التعبَت 
فيؤدى فائدة الشرط اؼبذكورة، يضاف إليها فائدة ثانية ىي إفادة معٌت الطلب أو النهي أو األمر أو 

   2. فبا ال يتحقق بالشرط ... التمٍت

وقد ركزت الدراسات النحوية العربية عند النحاة القدامى على البحث يف األثر اإلعرايب الذي تعملو 
أدوات الشرط يف فعلي الشرط وجزائو، ولذا درس الشرط من خبلل دراسة األدوات اعبازمة للمضارع، 

                                      
  .311-309/ 2 العربية الدروس مصطفى الغبلييٍت، جامع -  1
 .20/ 4فاضل صاٌف السامرائي ،معاين النحو،  - 2
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ويف كل مبحث من . وصنفت األدوات إىل حروف وأظباء وظروف، وأدوات جازمة وأخرى غَت جازمة
 .  وعلى اعبملة مل تدرس كتب النحو القددية الشرط بصفتو أسلوبا. ذلك تقع بعض االختبلفات بُت النحاة

:"  اؼبتأخرين الذين قدموا تعريفا ألدوات الشرط ابن مالك يف القرن السابع اؽبجري،فقالةومن النحا
وىذا التعليق . ىي كلمات  وضعت لتدل على التعليق بُت صبلتُت، واغبكم بسببية أوالمها ومسببية الثانية

 1."تعليق ماض على ماض، وتعليق مستقبل على مستقبل: نوعان

  ،"لوال"و لو،" مها وقد حدد لؤلول حرفُت

 :أضرب وأظباء جعلها طبسة. "أما"و ،"إذما"و ،"ِإنْ " :ىي للثاين حروفاً  وحدد

 ."مهما"و ،"ما"و ،"َمنْ " وىو ؿبض، اسم :األول الضرب

 2."كيف"و ،"أأَّ " وىو الظرف، يشبو اسم :الثاين الضرب

 ."أيان"و ،"مىت"و ،"إذا" وىو زمان، ظرف :الثالث الضرب

 "أين"و ،"حيثما" وىو مكان، ظرف :الرابع الضرب

   3"أيّ " وىو وظرفاً، اظباً  يستعمل ما :اػبامس الضرب

ال ينعقدان إال بالفعل اؼبستقبل، فقد اعترب أبو حيان -عند النحاة- وؼبا كان الشرط واعبزاء 
 4.أما، ول ّما، ولو، ولوال أدوات حيصل هبا التعليق، ولكنها ليست أدوات شرط:األدوات

من أدوات الشرط اعبازمة، لكوهنا مؤقِّتة، أي تدخل على ما ىو معلوم، " إذا"ومل يعد سيبويو واؼبربد 
، فأنت ال تدري أيقع منو "إن تأتٍت آتك:" فإذا قلت. وأدوات الشرط مبهمة، تدخل على ما ىو متوقع

... إذا أتيتٍت: فإذا قلت. إن يأتٍت واحد من الناس آتو: ، إمنا معناه"من أتاين أتيتو"وكذلك . إتيان أم ال

                                      
 .4/66، 1990 وؿبمد بدوي اؼبختون، دار ىجر، اعبيزة، مصر، الطبعة األوىل، السيدعبد الرضبن :    ابن مالك، شرح التسهيل، ربقيق 1
على أي حال، : واعبار واجملرور يقدر هبما الظرف، وتقدير كيف. يشبو الظرف، أي يصح تقدير كل من ىاتُت األداتُت  باعبار واجملرور-  2

  .(شرح التسهيل). 4/70اؼبصدر السابق، : ينظر ...وتأيت أّأ دبعٌت مىت، ودبعٌت أين، وتكون استفهاما، وشرطا
 . 73- 66:    نفس اؼبصدر، الصفحات 3
 .1893/ 4أبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب، -  4
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ظرف ؼبا يستقبل من الزمان يتضمن " إذا"وجرى يف كتب اؼبتأخرين أن 1.وجب أن يكون اإلتيان معلوما
 .معٌت الشرط

 (ى 606)وإضافة إىل ما أحصاه النحاة من صيغ الشرط، فقد أورد بعض علماء األصول مثل الرازي
 2".إذا: "صيغة أخرى للشرط ىي- يف مبحث التخصيص بالشرط - (ى 631)واآلمدي

. تدخل على اؼبتحقق واحملتمل" إذا"؛ بأن ىذه تدخل على احملتمل فقط، و"إنْ " بينها وبُت يوفرق الراز
:" فاألول ؿبقق، والثاين ؿبتمل، وال تقول" دخلت الدار، وإْن رأنت طالق إذا اضبّر البس":ومثل لذلك بقولو

 3.إال إذا مل يتيقن ذلك" أنت طالق إن اضبّر البسر

 ومل يتوقف مّد صيغ الشرط عند األصوليُت على ما توصل إليو الرازي واآلمدي، بل إن اإلمام الفقيو
شارح احملصول، ذباوز صيغ الشرط اليت أقرىا النحاة وعلماء األصول إىل القول بكل  (ى 684) الَقرايف

تركيب حيمل معٌت الشرط  بغض النظر عن األداة جازمة أو غَت جازمة، فأضاف اؼبوصوالت ومثاؽبا قولو 
ْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُىْم : تعاىل  الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن أَْمَواؽَبُْم بِاللَّْيِل َوالنَّهاِر ِسرّاً َوَعبلنَِيًة فَ َلُهْم َأْجرُُىْم ِعْنَد َرهبِِّ

كبو كل رجل يأتيٍت أو عندك  ، والنكرات اؼبوصوفة إذا كانت صلتها صفة أو ظرفاً،274 :البقرة حَيَْزنُوَن 
 4.فلو درىم

 نومن الظاىر أن الشرط عند القرايف ليس لو صيغ ؿبددة وإمنا يلمح يف األساليب حملاً بغض النظر ع
 .خصوصياهتا الًتكيبية

 :أحكام عامة في طبيعة الشرط والجزاء- 4المطلب

: الربط في التركيب الشرطي .1

الربط ىو عقد الصلة بُت وحدات اعبملة العربية، وقد أطلق النحاة للتعبَت عن ىذا اؼبفهوم بعض 
 . اؼبصطلحات  مثل البناء والتبلزم والعقد والتبلؤم والتضام

                                      
 .2/54واؼبربد، اؼبقتضب، . 1/433سبويو، الكتاب، -  1

/ 3. طو جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة،:، احملصول يف علم أصول الفقو، ربقيق(فخر الدين ؿبمد بن عمر بن اغبسُت )الرازي، _  2
 .380/  2 يف أصول األحكام، م، اإلحكا(علي بن ؿبمد)واآلمدي. 66

 .58-57/ 3الرازي، اؼبصدر السابق، -  3
عادل أضبد عبد : ، نفائس األصول يف شرح احملصول، ربقيق(شهاب الدين أبو العباس أضبد بن إدريس بن عبد الرضبن اؼبصري)القرايف  - 4

  .5/2133اؼبودود وعلي ؿبمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة اؼبكرمة، 
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ولذا فإن الربط . يفاد من عباراتو أن أجزاء الكبلم تتضام يف بناء الًتاكيب كاللبنات يف البناءفسيبويو 
 1.ىو أىم وظيفة لؤلدوات، فهي ذبعل بُت صبلتُت تبلزما مل يكن بينهما من قبل دخول األداة

واؼبعروف أن . وقال سبام حسان يف وظيفة األداة، بأهنا قرينة تدل على اتصال أحد اؼبًتابطُت باآلخر
بالضمَت أو باغبرف أو بإعادة اللفظ أو - عامة–ويتم الربط . بُت الشرط وجوابو...الربط ينبغي أن يتم 

والربط باغبرف يكون ... أو دخول أحد اؼبًتابطُت يف عموم اآلخر" أل "إعادة اؼبعٌت أو باسم اإلشارة، أو 
اؼبفاجأة، فتكون قرينة لفظية على أن ما اقًتن هبا ىو جواب " إذا"كوقوع الفاء يف جواب الشرط، ومثلها 

وإنو لو مل يكن ىذا الربط بُت اعبمل اليت سبثل صورا ذىنية معقودة ببعضها البعض، ؼبا استطاع 2.الشرط
اؼبتكلم أن يعرب هبذه اعبمل اليت يتمم بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، ولوقع اللبس وألمكن ضبل 

 .الكبلم على غَت ما أريد بو

 واعلم انو ال يكون جواب اعبزاء إال :"وعن ضرورة ربط اعبواب بالفاء يف بعض األحوال، قال سيبويو
وأما . إن تأتٍت آتك، وإن تضرب أضرب، وكبو ذلك: فأما اعبواب بالفعل فنحو قولك. بفعل أو بالفاء

   3.وال يكون اعبواب يف ىذا اؼبوضع بالواو وال بثم. إن تأتٍت فأنا صاحبك: بالفاء فقولك اعبواب
. 4.والفاء توجب ذلك. واختاروا الفاء دون الواو ومث، ألن حق اعبواب أن يكون عقيب الشرط متصبل بو

 الزركشي فهو وأما 5.، إذا ما استعملت يف سياق الشرط واعبزاءلئلتباععند ابن جٍت تكون خالصة والفاء 
-  أي اعبزاء–الفاء اليت تُ ْلِحق التايل فأما : " ذه الفاء، فيقولهيعلل السبب الذي من أجلو استعملت 

معقبًة فلبلحتياج إليها؛ حيث ال ديكن أن يرتبط التايل بذاتو ارتباطا، وذلك إن كان افتتح بغَت الفعل 
 َمْن جاَء بِاغبََْسَنِة فَ َلُو َعْشُر أَْمثاؽِبا: ، وقولو سبحانو115: البقرة  فَأَيْ َنما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَّو :كقولو
 6".الن االسم ال يدل على الزمان فيجازي بو، 160:األنعام

كما يوضح الزركشي عن طريق اؼبقارنة بُت الًتاكيب اؼبختلفة أن ىذه الفاء ضرورية ألداء وظيفة 
الربط،؛ قد يأيت اعبواب صبلة تامة مستقلة عن الشرط، وليعلم أهنا جوابو البد أن ترتبط بو، فإذا كان 
اعبواب صبلة فعلية صاغبة ألن تكون جزاء فإن داللة اغبال كافية على أهنا جواب، ألن الشرط يقتضي 

                                      
.   43/ 1وابن قيم، بدائع الفوائد، . 1/269ينظر سيبويو، الكتاب، -  1
. 215- 213سبام حسان، اللغة العربية معناىا ومبناىا، ص-   2
. 3/60سيبويو، الكتاب، -  3
 .تح عبد السبلم ىارون. 3/69سيبويو ، الكتاب، -  4
 .2/376ابن جٍت، اػبصائص، -  5
 .2/353الزركشي، الربىان يف علوم القرآن، -  6
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وأما إذا كانت اعبملة غَت فعلية مل تكن صاغبة بنفسها . وامتنع دخول  الفاء لبلستغناء عنها. جوابا
. للجواب؛ ألن الشرط يقتضي فعلُت، وما ليس فعبل ليس من مقتضيات أداة الشرط، فبل بد من رابطة

وىذا ىو السبب يف تعاقب . وجعلوا الفاء رابطة، كوهنا للتعقيب، فيدل تعقيبها على أن تلك اعبملة جزاء
 1.الفعل والفاء يف باب اعبزاء

وملخص ىذه األقوال أن ىذه الفاء ىي ؾبرد حرف زائد للربط احملض الدال على التعليل، وليست 
للعطف وال لغَته، وليس ؽبا من معٌت سوى الربط اؼبعنوي بُت صبلة اعبواب وصبلة الشرط، لكيبل تكون 

 . إحدامها مستقلة دبعناىا عن األخرى بعد تعذر وجود اعبزم الذي كان يربط بينهما

الفجائية اليت زبلفها مع اعبملة اليت بعدمها يف ؿبل جزم جوابا " إذا"ويعرب اؼبعربون ىذه الفاء وكذا 
  2.وال يصح اعتبار الفعل الذي بعدىا ىو وحده اعبواب كما ال يصح أن جيزم. للشرط

إذا كان منفيا أو طلبيا أو جامدا أو : ومن الثابت أن فاء اعبواب تقًتن بالفعل يف عدد من اغباالت
ليس بواحد من ىذه  (وىو اعبملة الفعلية)ومن اؼبسلم بو أن الفعل الذي يقصده الزركشي...مستقببل
 .ودبعٌت آخر فإن تعاقب الفعل والفاء معناه أن كل ما يقًتن بالفاء ليس فعبل. األفعال

وقول الزركشي بأن تعاقب الفعل والفاء يعٍت أن كل ما يقًتن بالفاء ليس فعبل، معناه أيضا أن ما ال 
  3.يصلح أن يكون جواب شرط، جيب أن يقًتن بالفاء، فإن مل يقًتن هبا كان مظنة االستئناف

أن الشرط واعبواب ال يصحان إال باألفعال، أما الشرط "وتتضح فكرة الزركشي يف قول ابن يعيش من 
وأما اعبزاء . فؤلنو عّلة وسبب لوجود الثاين، واألسباب ال تكون باعبوامد، إمنا تكون باألعراض واألفعال

واألفعال ىي اليت . فأصلو أن يكون بالفعل أيضا، ألنو شيء موقوف دخولو يف الوجود على دخول شرطو
ربدث وتنقضي، ويتوقف وجود بعضها على وجود بعض ال سيما والفعل ؾبزوم، ألن اجملزوم ال يكون إال 

وأما إذا كان اعبزاء بشيء يصلح .  مرتبطا دبا قبلو وال يصح االبتداء بو من غَت تقدم حرف اعبزم عليو
االبتداء كاألمر والنهي واالبتداء واػبرب فكأنو ال يرتبط دبا قبلو، وردبا آذن بأنو كبلم مستأنف غَت جزاء ؼبا 
قبلو فإنو حينئذ يفتقر إىل ما يربطو دبا قبلو، فأتوا بالفاء ألهنا تفيد اإلتباع وتؤذن بأن ما بعدىا مسبب عما 

                                      
 .300- 299الزركشي، اؼبصدر السابق، -  1
 .459/ 4عباس حسن، النحو الوايف، -  2
-195، ص1976عبد العزيز علي الصاٌف اؼبعيد، كلية دار العلوم، جامعة القاىرة، : الشرط يف القرآن الكر ، رسالة ماجستَت، إعداد-  3

196. 
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قبلها، إذ ليس يف حروف العطف حرف يوجد ىذا اؼبعٌت سوى الفاء، فلذلك خصوىا من بُت حروف 
  1..."إن ربسن إيل واهلل جيازيك وال مث اهلل جيازيك: العطف، ومل يقولوا

وإذا  كان االقًتان بالفاء واجبا يف كل صبلة ال تصلح أن تكون شرطا، مث أريد ؽبا أن تأيت جزاء، فإن 
 . ىذا اغبرف يكون حينئذ  قرينة دالة على مشروطية ىذه اعبملة

 حياول أن يفسر بو ارتباط اعبواب بالفاء، وىو تفسَت 2وىناك تفسَت تقدم بو أحد الدارسُت احملدثُت
 .Time بالزمن Govenmentيعتمد جانبا دالليا سبتزج فيو فكرة العمل النحوي 

يقول ىذا الدارس يف وصف البنية األساسية للتعليق الشرطي، بأنو ليس شبة شك يف أن العبلقة بُت أي 
أمر ديكن أن  (أي اعبزاء)شرط وجوابو ديكن وصفها بأهنا عبلقة منطقية يف األصل، من حيث أن ما يعلق

ويفًتض أن يكون تاليا لو يف زمن التحقق الواقعي؛ . عن وقوع الشرط-  استنادا إىل واقع اغبياة–ينتج 
وىذا يعٍت أن وقوع الشرط، قد يفضي إىل وقوع اعبزاء، وإن كان ىذا األخَت فبكن اغبدوث  من غَت تعليق 

ُموا أِلَنْ ُفِسُكْم ِمْن َخَْتٍ ذبَُِدوُه ِعْنَد اللَِّو  : فمثال األول اآلية الكردية. على الشرط . 20:اؼبزمل َوَما تُ َقدِّ
 .140:آل عمران ِإْن دَيَْسْسُكْم قَ رٌْح فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ رٌْح ِمثْ ُلُو  : ومثال األخَت اآلية الكردية

إن الزمن يف التعليق الشرطي، ال يستدل عليو بصيغ األفعال : يقول بأنو إذا كنا فبن يقبل دبقولة
 استنادا –إن زمن الشرط :وإذا كنا كذلك فبن يقبل دبقولة. وحدىا، ولكن هبا وبأداة الشرط، أي بالسياق

، وأن زمن اعبواب كذلك مستقبل يلي اؼبستقبل (يف حيز أدوات الشرط غَت لو ولوال) مستقبل–إىل ىذا 
األول، إذا كنا كذلك فبل بد إذاً من أن تكون بنية التعليق الشرطي اؼبباشرة، اليت تصدق فيها فكرة الزمنية 

أثر أداة التعليق يف ربديد الزمن، إىل ...من النوع الذي ال يكون يف جوابو ما حيول دون امتداد...السابقة
 .اعبواب

السُت، غَت أن االستقبال فيو -  سوف–لن : ال شك أن الزمن مستقبل يف جواب الشرط الذي أولو
وإذا ما جاء اعبواب إنشائيا إيقاعيا تعجبيا، . ليس بتأثَت من أداة الشرط، ولكنو بتأثَت من القرائن اؼبذكورة

 (أي كما يقول سبام حسان )أو إنشائيا إيقاعيا مادحا أو ذاما، فزمنو ىو زمن النطق بو، فاإلنشاء كما يقال
                                      

. 9/2ابن يعيش، شرح اؼبفصل، -  1
فيصل إبراىيم صفا، أستاذ النحو والصرف واللغة بقسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة الَتموك، إربد، األردن، لو مقال : األستاذ الدكتور-  2

 .أسلوب للربط الًتكييب والداليل بُت اعبمل يف النص: التعليق الشرطي: منشور يف اجمللة التايل ذكرىا ، بعنوان
، السنة 1999ؾبلة العلوم االجتماعية واإلنسانية دورية سنوية ؿبكمة، اؽبيئة القومية للبحث العلمي، طرابلس، اعبماىَتية العظمى ، : ينظر

 .31اػبامسة العدد اػبامس، ص
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وىذا معناه أن أداة الشرط مل . إيقاعي من حيث كان زمن اؼبدح أو الذم يف ىذه الصيغ ىو زمن النطق بو
 . ديتد تأثَتىا إىل اعبواب

وكثَتا ما يقع اعبواب صبلة اظبية تتصل هبا الفاء، وذلك ألن الزمن يف اعبملة االظبية غَت ؿبدد؛ فهو 
وإذا كان البد من غبظ زمن فيها فهو . أي أن العبلقة بُت اؼبسند واؼبسند إليو فيها غَت مقيدة بزمن. مطلق

اغباضر، ولكان سبب اتصال ىذه الفاء ىو أن زمن اإلسناد بُت ركٍت اعبملة غَت ذي عبلقة بزمن الشرط 
ويصح أن نقول إن العبلقة بُت ركٍت اعبملة االظبية عبلقة . الذي تقوم أداة التعليق بدور أساسي يف ربديده

 .ثابتة غَت مًتتبة على وقوع الشرط

" ليس " وما يقال يف اعبملة االظبية اؼبثبتة الواقعة جوابا، يقال يف اعبملة االظبية الواقعة جوابا منفيا ب  
، فباإلضافة إىل عدم امتداد أثر األداة ربديد زمن اعبواب يف أي منهما، فإن كبل من ليس وما "ما"أو 

 .تنفي اغباضر؛ وىذا يقوي القول بانتفاء دور األداة يف ربديد زمن اعبملة االظبية الواقعة جوابا

وكذا إذا وقع اعبواب إنشاء طلبيا، حيث يكون زمن كل من األمر والنهي واالستفهام حااّل دبجرد 
النطق بكّل، فهذا يعٍت أن دور التعليق الشرطي يف ربديد زمن اعبواب دور ملغى، وإذا أخذنا بالرأي القائل 

، فهذا االستقبال مستند (بالنظر إىل زمن االستجابة)بأن زمن ىذه الصور من صور اإلنشاء الطليب مستقبل
 . إىل الطلب ال إىل أداة التعليق

ؼبعٌت الرجاء، يكون ساعة " عسى"فسنجد أن إفادة " عسى"وإذا أنعمنا النظر يف جواب شرط مبدوء ب    
"  عسى"النطق هبا، وتشَت إىل إمكان ربقق اعبواب مستقببل، فإذا أضفنا إىل ذلك أن الفعل الواقع بعد 

، تأكد لنا أن أداة الشرط غَت ذات أثر يف ربديد زمن ىذا "عسى"الواقعة بعد " أن"غَت تام لوقوعو تاليا ل 
 .، مبدوءا هبا اعبواب"لعل"متصدرة عبواب الشرط، يقال يف " عسى"ولعّل قريبا فبا قيل يف . اعبواب

وال شك يف أن اكبسار دور أداة الشرط يف التحديد الزماين عن اعبواب،  يضعف من ذلك االرتباط 
فاستدعت اغباجة إىل عامل حييي ارتبط األول باآلخر، ويعيد ألداة الشرط قيمتها يف . بُت الشرط واعبواب

 1.التعليق، فكانت الفاء ىي ذلك العامل دون غَتىا من اغبروف

: الحاالت التي يجب فيها ربط الجواب بالشرط ع  طريق الفاء .2

                                      
. 39، 38، 37، اؼبرجع السابقؾبلة العلوم االجتماعية واإلنسانية دورية سنوية ؿبكمة، -  1
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عند عرضنا لفكرة أحد الدارسُت اؼبعاصرين يف ضرورة ربط اعبواب بالشرط حبرف الفاء، يف كثَت من 
استعماالت الًتكيب الشرطي، تبينت اغباالت اليت يربط فيها اعبواب بالفاء، ولكنها كانت من غَت سبثيل 

ما ىي : واآلن حيُت طرح السؤال التايل.  مغرقة يف اؼبستوى التنظَتي-كما قدمناىا -جيليها، وىي 
 اغباالت اليت  جيب فيها ربط اعبملة الواقعة جوابا حبرف الفاء ؟ 

 :إهنا حاالت معينة، نص النحاة عليها، وحصروىا يف ست مسائل، ىي

 .17: األنعام َوِإْن دَيَْسْسَك خِبََْتٍ فَ ُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ   : أن يكون اعبواب صبلة اظبية، كبو .1

 .يوصلك إليو: وىذا جريا على الظاىر ويف التحقيق اعبواب ؿبذوف، أي 

ِإْن تَ َرِن أَنَا أََقل ِمْنَك َماالً َوَولداً  : أن تكون فعلية كاالظبية، وىي اليت فعلها جامد، من كبو .2
اَل يَ تَِّخْذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن  ، 40-39: الكهف فَ َعَسى َريبِّ أَْن يُ ْؤِتَُتِ َخَْتاً ِمْن َجنَِّتكَ 

 .  اْلُمْؤِمِنَُت َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَس ِمْن اللَِّو يف َشْيءٍ 
 ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ربُِبُّوَن اللََّو فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اللَُّو َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم : أن يكون فعلها إنشائيا، كبو .3

 . 150:  األنعام  فَِإْن َشِهُدوا َفبَل َتْشَهْد َمَعُهمْ ، 31: آل عمران َرِحيمٌ  َواللَُّو َغُفورٌ 
  ِإن َيْسرِْق فَ َقْد َسَرَق َأٌخ لَُّو ِمن قَ ْبُل : أن يكون فعلها ماضيا لفظا ومعٌت، إما حقيقة كبو .4
، فقد نّزل ىذا 90:  النمل بِالسَّيَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُىُهْم ىِف النَّارِ جاءَ َوَمن  : وإما ؾبازا كبو . 77:يوسف

 .الفعل لتحقق وقوعو منزلة ما وقع
يَا أَيَها اّلذِيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتّد ِمْنُكم َعْن ِديِنو َفَسْوَف يَْأيت اهللُ بَِقْوٍم  : أن تقًتن حبرف استقبال كبو .5

 .115: آل عمران َوَما يَ ْفَعُلواْ ِمْن َخَْتٍ فَ َلْن يُْكَفروهُ  . 54: اؼبائدة حيُِب ُُّهم وحيُِبُّونَو
 :، وىذا مثل قول الشاعر1أن تقًتن حبرف لو الصدر .6

1علّي يكاد يلتهب التهابا   فإن أىِلك فذي حنق لظاه
  

 

                                      
. الشواىد القرآنيةب يتصل يها القليل من التصرف الذي أجري علاغباالت الست اؼبعينة، -  1

ابن ىشام األنصاري، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ربقيق عبد اللطيف ؿبمد اػبطيب، الًتاث العريب، الكويت، : ينظر على سبيل اؼبثال
2/494 .
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  ِمْنوُ  َوَمْن َعاَد فَ يَ ْنَتِقُم اهلل : وأما دخوؽبا يف كبو.. مقدرة، وؽبا الصدارة" ربّ :"ؾبرور ب " حنقٍ "ف 
ومن : ، ألن الفعل مقدر خربا حملذوف؛ والتقدير على ذلك أن ما بعد الفاء صبلة اظبية، أي95: اؼبائدة

 2.عاد فهو ينتقم اهلل منو
 

 :الفجائية الفاء"  ذا"نيابة  .3

 النَّاسَ  أََذقْ َنا  َوِإَذا :تعاىل قولو يف الشرطية "إنْ " جبواب الفجائية "إذا" اقًتان يف اػبليل سيبويو حاور
ُهمْ  َوِإنْ  هِبَا َفرُِحوا َرضْبَةً   كبلم ىذا بأن فأفاده .36: الروم يَ ْقَنطُونَ  ُىمْ  ِإَذا أَْيِديِهمْ  َقدََّمتْ  دبَا َسيَِّئةٌ  ُتِصب ْ
 كان كما ،"قَ َنطوا "  موضع يف ىنا وىذا األول، بالكبلمِ  معلقةً  الفاءُ  كانت كما األول، بالكبلم ُمَعلَّق

 3.مبتدأةً  ذبيء ال الفاءَ  أنَّ  كما مبتدأة، ذبيء ال أهنا الفاء دبنزلة جيعلها وفبَّا. الفعل موضع يف بالفاء اعبواب

 بأنَّ  ذلك على واستدل الشرط، جواب يف للفاء معاِدَلةٌ  الفجائية "إذا" أن اػبليل جواب َتَضمَّن وقد
 أنو كما.فالتشابو يف اؼبوقع نشأ عنو تشابو يف الوظيفة .الكبلم أولَ  تأيت ال كوهِنا يف الفجائية "إذا"ك  الفاء
 من ضرب وىذا. "قنطوا" اؼباضية الفعلية باعبملة "يقنطون ىم"  الشرط جواب يف االظبية اعبملةَ  تأوَّل

. بعده ِمنْ  اللغة وأىل اؼبفسرون منو اللغوي كان سيبويو يستعُت بو يف الكتاب، وقد أفاد التفسَت

 مث ومن، هبا يبتدأ أال استلزم الذي اؼبفاجأة معٌت من" إذا "يف ما البقاء وأيب األنباري ابن من كل وغبظ
 دبنزلة إذا وجواهبا شرطية،: إن:"يقول السابقة لآلية إعرابو يف األنباري فابن اؼبوقع؛ يف للفاء مساوية صارت
 معٌت فيها كان إذا بإذا يبتدأ وإمنا للمفاجأة، تكون ألهنا هبا، يبتدأ ال ألنو الفاء، دبنزلة إذا وصارت الفاء،
 4".مبتدأ يقع ال الشرط ألن جواب للشرط؛ تقع جوابا جيوز أن وال، الشرط

                                                                                                             
ىذا الكبلم تسٍل عن العيش بعد قضاء حاجتو، وإدراك ثأره، وإرغام عدوه، ولوال ما تيسر لو من ذلك وتسهل لكان ال يسهل عليو -  1

وىو شاعر إسبلمي ـبضرم، . البيت لربيعة بن مقروم الضيب بن قيس،  وينتهي نسبو عند مضر بن نزار. انقطاع العمر، ولو مات مات بغصةٍ 
 .أدرك اعباىلية واإلسبلم،وشهد القادسية، وعاش مائة سنة

 .154/ 1، 1987، اغبماسة البصرية، ربقيق عادل صبال سليمان، القاىرة، (صدر الدين علي بن أيب الفرج)ابن اغبسن البصري: ينظر
. 4/25أبو حيان، البحر احمليط، -  2
". إذا"مع تسجيل ما سبق الشاىد يف ىذه اآلية من أجل أن يربز معٌت اؼبفاجأة يف . 3/64سيبويو، الكتاب ، -  3
/ 2، 1980طو عبد اغبميد طو اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة، : أبو الربكات بن األنباري، البيان يف غريب إعراب القرآن، ربقيق-  4

، إمبلء ما من بو الرضبن من وجوه اإلعراب والقراءات يف صبيع القرآن، دار (عبد اهلل بن اغبسُت بن عبد اهلل)أبو البقاء العكربي و. 251
.  16 / 2الكتب العلمية بَتوت لبنان، 
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 :قلت وإذا، إذا بُت الفرق ما :قلت فإن :قولو نفسها الروم آية تفسَت عند أيضا الكشاف يف وجاء
 يف جاء الزـبشري قول ومثل ،"الشرط جواب يف الفاء مناب تنوب وىي للمفاجأة، والثانية للشرط األوىل
 1.البحر

 جواب يف الفاء عن ناب ألنو "باسم، وليست حرف اؼبفاجأة" إذا "إىل أن بعضهم كاألخفش وذىب
 .  وىذا اغبكم أقرب للواقع بالقياس2."حرفا فيكون غناه، وأغٌت الشرط

يتبلءم والوظيفة اليت تؤديها يف الًتكيب الشرطي، فهي تدل على معٌت يف غَتىا، " إّذا"والقول حبرفية 
 . ىو أن اؼبضمون الذي يليها يعد مفاجأة بالنظر للمضمون الذي يسبقها

 عوض ألهنا قائم، زيد فإذا تقم إن كبو من ،للجواب الرابطة والفاء اؼبفاجأة "إذا" ذبتمع أن وال جيوز
 .واؼبعوض اؼبعوض جيتمع  أاّل العربية أصول من ألنو؛ 3"جيتمعان فبل منها

حىت ِإَذا فُِتَحْت يَْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوُىْم مِّن ُكلِّ َحَدٍب : تعاىل اهلل قال الكر ، القرآن يف اجتمعتا وقد
قَاَل   : وقولو .97-96:  األنبياء يَنِسُلوَن واقًتب الوعُد اغبق فَِإَذا ِىَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر الذين َكَفُرواْ 

 .20: طو أَْلِقَها يَا ُموَسى فَأَْلَقاَىا فَِإَذا ِىَي َحيٌَّة َتْسَعى 

وقال بعد إعراب " .للمفاجأة فإذا " :ذكرأن ب واكتفى اآليتُت البقاء العكربي إعراب أبو وقد تناول
 4."قد دخلت الفاء عليها يف بعض اؼبواقع زائدة"بأهنا " إذا"

 تظاىرت الفاء دخلتها فإذا..الفاء اعبزائية مسد تسد اؼبفاجأة وإذا: تفسَته فيقول يف السعود أبوأما و
 ." بالشرطاعبزاء وصل على

5
 .والظاهر أن أبا السعود ينطلق مه أحد أصول العربيت مفاده أن الزيادة في المبنى لزيادة في المعنى

ويتحصل من اجتماع الفاء وإذا يف جواب الشرط أن الفاء تكون زائدة،  وإن كانت ىي األصل يف 
 .ربط اعبواب بالشرط

                                      
 .168 / 7 احمليط، البحر األندلسي، حيان وأبو .202/ 3  الكشاف، تفسَت الزـبشري،-  1
.  1/87 ،ابن ىشام، اؼبغٍت-  2
 .1/138، والنظائر األشباه ،السيوطي-  3
 .2/186أبو البقاء العكربي، إمبلء ما من بو الرضبن،  -  4
 .536 / 3، السعود أيب تفسَت-  5
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: يف أساليب العربية خالفًة الفاء يف ربط اعبواب بالشرط، إال إذا كانت أداة الشرط ىي "إذا"  وال ترد 
يدعم ىذا ).  إْن أو إذا، ألن الشرط هبما ال يكون إال مستقببل، وذلك ىو اؼبعٌت اؼبناسب لوقوع اؼبفاجأة

 (اغبكم دبا يناسب من اؼبصادر واؼبراجع

: الالم في جواب لو ولوال .4

:  الواقعةُحطَاماً   عبَََعْلَناهُ  َنَشاءُ   َلوْ : كبو قول اهلل تعاىل يف" لو "جواب يف البلم عن الزركشي قال
 يفيد البلم، فإنو بغَت أجاجا، جعلناه نشاء لو: خببلف وىذا...العقوبة ألشد تأخره تفيد ،  إهنا65

. اؼبعٌت يف تفيد زيادة اؼببٌت يف الزيادة كون إىل استند ردبا القول وىذا. 1لوقتو أجاجا جعلناه أي التعجيل،
 .الشرط وظيفة الفاء يف جواب تؤدي أي رابطة، البلم ىذه يصرح بأن ال قول كما أنو 

 يفهم ال وقولو 2.االرتباط لتأكيد هبا يؤتى ولوال لو جواب يف البلم أن إىل ذىب فقد يعيش ابن وأما 
 سياق من يكون مفهوما الربط وىذا قائما، كان ربطا تؤكد ىي وإمنا الربط وظيفة ؽبا البلم ىذه أن منو

. الشرطي الًتكيب

الم جواب قسم مقدر، " لو ولوال ولوما"وال يوافق ابن ىشام زعم أيب الفتح بن جٍت يف أن البلم بعد 
ٌر لَّْو َكانُواْ  : ورد عليو يف أن اأَلْوىَل يف قول اهلل تعاىل َوَلْو أَن َُّهْم آَمُنواْ وات ََّقْوا َلَمثُوبٌَة مِّْن ِعنِد اللَّو َخي ْ

أما القول بأهنا جواب .  اظبية، أن تكون الم جواب قسم مقدر، بدليل كون اعبملة103: البقرةيَ ْعَلُمونَ 
فبا يدل عند ابن ىشام على ضعف قول ابن . ، وأن االظبية استعَتت مكان الفعلية ففيو تعسف"لو"الم

كما " لو جاءين زيد ألنا أكرمو:" جٍت؛ إذ لو كانت البلم بعد لو أبدا جواب قسم مقدر، لكثر ؾبيء كبو
 3.يكثر ذلك يف القسم

والظاىر فبا تقدم أن البلم الواقعة يف جواب الشرط قد تقع وقد ال تقع، فإذا وقعت كانت جملرد توكيد 
 .اعبواب

: أحكام تختص بالشرط والجزاء م  حيث الصورة .5

                                      
 4/337 ،الربىان-  1
. 9/23 شرح اؼبفصل،-  2
. 273-3/271مغٍت اللبيب، -  3
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ال بدأن تكون صبلة الشرط فعلية، وفعلها فقط ىو فعل الشرط، وأما صبلة اعبواب فقد تأيت فعلية،  .1
واألصل يف الشرط واعبزاء أن يأتيا فعلُت مضارعُت، . وقد تأيت غَت ذلك بشرط اقًتاهنا بالفاء أو ما خيلفها

 .والرابط صوت اعبزم يف الفعل اجملاب بو
واألغلب عند . وقد حيذف كل من صبليت الشرط واعبزاء، بشرط أن تقوم قرينة بالداللة عليهما .2

 :مثل قول الشاعر" إن"حذفهما أن تكون أداة الشرط
 لعّل اهلل جيمعنا، وإالّ   نودعكم، ونودعكم قلوبا 

 . أي وإال جيمعنا اهلل ىلكنا، أو شقينا

 : وقول آخر
 فسوف تصادفو أينما  فإن اؼبنية من خيشها  

 .أي أينما يذىب فسوف تصادفو

وجوب اؼبغايرة يف داللة كل من اعبملتُت؛ ألنو ليس من االستقامة يف شيء أن يعقد كبلم من  .3
جزاء ىو نفسو الشرط، وبعبارة أخرى ال تنبٍت فائدة من تركيب يسلك فيو اعبزاء من نفس معٌت الشرط، 

 .بل ال بد من اؼبخالفة بُت اعبملتُت، ألجل اؼبخالفة بُت اؼبضمونُت
وذلك الرابط ىو أداة الشرط ذاهتا، . الربط بينهما برابط ما، دينع استقبلل أي منها عن األخرى .4

، والربط بالبلم "لو أو لوال"اؼبفاجأة، أو البلم عند االشًتاط ب " إذا"ويضاف إليها صوت اعبزم أو الفاء أو 
 1.أكثر من عدمو كما يقره االستعمال

مفيد " إن:"تتحدد جهة الزمان يف اعبملتُت باالستقبال يف الشرط اإلمكاين، وقلما يأيت الشرط ب  .5
وأما الشرط االمتناعي فإن الربط بُت طرفيو ينعقد يف زمن اؼبضي، وقلما يفيد معٌت . ؼبعٌت  اؼبضي
 .وللسياق الدور الكبَت يف ربديد ما إذا  خرج الشرط اإلمكاين أو االمتناعي من بابو. االستقبال

 :الرتبة في التركيب الشرطي- 5المطلب

 :ربت ىذا العنوان، درس علماء النحو واألصول مسألتُت مها

 تقدم اعبواب على الشرط، 

                                      
   .481، 471/ 4عباس حسن، النحو الوايف، -  1
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 . وانفصالو عنوماتصال الشرط بالكبل

 :تقدم الجواب ع  الشرط .1

ذىب سيبويو وصبهور النحاة البصريُت إىل أن الشرط يتقدم على اعبزاء ألن أداة الشرط تتصدر الًتكب 
فإذا تقدم أو تقدم .  معا، وال جيوز أن يتقدم عليها اعبزاء أو بعض منوءالشرطي، وتعمل يف الشرط  واعبزا

 . 1شيء منو على األداة كان ذلك اؼبتقدم دليبل على اعبزاء أو شبو جزاء وليس إياه

 ما:" فقال" إن"ولكنا قبد اؼبربد يقول جبواز اعبواب اؼبتقدم على أداة الشرط وضرب أمثلة عليو باألداة 
 زيد، جاء إن :فأقول درمهاً؟،  أتعطيٍت:القائل ويقول زرتٍت، إن وأزورك أتيتٍت، إن آتيك :الكبلم من جيوز

 ما وأصنع أتاين، آيت من قلت فإن:"  فقال" إن"مثّ قدم أمثلة بغَت األداة ." فعلت إن ظامل أنت :وتقول
 مسد سد ذكرتو ؼبا أنك إال...قبلها ما فيها يعمل ال اعبزاء حروف أن وذلك جزاء، ىهنا يكن مل تصنع،
، واؼبتقدم ليس جزاء ولكنو "الذي" ومعٌت ذلك أن األداة  يف ىذه اغبال تُ حمل على معٌت 2"اعبزاء جواب

  3.كبلم وارد على سبيل اإلخبار، واعبزاء ؿبذوف

ويذىب . فإن اؼبربد يرى أن ما تقدم ىو نفسو اعبواب، وقد تقدم جوازا" إن"وأما إذا كانت األداة ىي 
، إىل أن ما يتقدم على أداة الشرط -فيما حددناه- صبهور النحويُت الكوفيُت وأبو زيد األنصاري  واؼبربد 

  4.ىو جزاء

وتناول األصوليون ىذه اؼبسألة أيضا، ولكن من غَت منظور العامل، فكان رأيهم أن تقد  الشرط أوىل، 
ونسوق على سبيل الذكر ال . لكن جيوز تقد  اعبواب عليو، من غَت أن خيتلف الًتكيبان من جهة الداللة

 فرق ال ألنو وجيوز تأخَته؛ للعام اؼبخصص اللغوي الشرط تقد  يصح وقد:" قال. اغبصر قول الباقبلين
 5  "أخرى ويؤخر الشرط، تارة فيقدم جئتٍت، أجيئك إن قولو وبُت جئتك، جئتٍت  إن:القائل قول بُت

                                      
حاشية الصبان شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، ربقيق طو عبد الرؤوف سعد، اؼبكتبة : ينظر على سبيل اؼبثال شرح األمشوين  - 1

  .23-22/ 4 ،القاىرة التوفيقية،
 .66/ 2اؼبربد، اؼبقتضب، -  2
 .86 – 4/85شرح التسهيل، -  3
 .1879/ 4أبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب، -  4
 .164- 163/ 3واإلرشاد،  التقريب الباقبلين،-  5
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التقديرين عند كل  داللة بُت الفرق اغبميد عبد الدين ألوضح اؼبسالك، أوضح  ؿبمد ؿبيي ويف ربقيقو
 معناه ، فإن"آذيتٍت ِإن ظامل أنت"  :دقيق يتبُت بقولك وىو معٌت ومن لف لفهما، والكوفيُت من البصريُت
 لو مث بدا ظامل، اؼبخاَطب بأن جازماً  اإلخبار على األمر أول كبلمو بٌت أن اؼبتكلم البصريُت على تقدير

 اؼبتكلم فإن تقدير الكوفيُت، التعميم، وأما على بعد بالتخصيص شيء أشبو فهو الشرط، على يعلقو أن
 1.البناءين بُت وفرق األمر، أول من الشك، والًتدد على كبلمو بٌت

 إىل لواؼبعٌت يف التقديرين يؤو. واغبق أن العربة يف معٌت الًتكيب الشرطي تكمن يف ما يتلقاه اؼبخاطب
أي كأنو ال فرق .  ىو أن الشرط َعّلَق اعبزاء، وخصصو، وجعلو يدخل يف ؾبال الًتدد والشكدشيء واح

 .    بُت التقديرين إال دبا ىو جار يف نية اؼبتكلم من بناء على اعبزم أو الشك

على علماء األصول يف قوؽبم بأن تقد  أو تأخَت اعبواب سواء  (ى 794)ورّد العامل األصويل الزركشي 
 صدر لو الشرط أن البصريُت فمذىب:" والبصرة، قال الكوفة كباة آراء واعتمد يف  رده على. يف الداللة
 وجّوزه. جبواب وليس باعبواب، ُشبو عليو تقدم اعبواب، فإن عليو يتقدم فبل كاالستفهام، الكبلم

 فأنت الدار، دخلت إن طالق أنت :البصريُت عند تقديره الدار، دخلت طالق إن أنت :فنحو الكوفيون،
 ؼبا افًتق كذلك كان لو بأنو وُردّ  تأخَت، من مقدم جواب ىو بل الكوفيُت، عند تقدير وال. طالق

 من الكبلم َمب ٌَْت  التأخَت ويف .التوقف  طرأ مث اعبزم، على الكبلم َمب ٌَْت  التقد  ففي مفًتقان، ومها اؼبعنيان،
 مث ضرب مثاال يوضح ب و الفرق الداليل بُت التقد  والتأخَت، وىو فرق ينجم عنو 2."الشك على أولو

 :قال ولو فطَّلَقْت يقع، شئت، إن ثبلثاً  نفسك  طلقي:لزوجتو قال لو:" اختبلف يف اغبكم الفقهي، فقال
 3."شيء يقع ال فطلقت طلقي نفسك، شئت إن

والذي يبدو أن اػببلف بُت األصوليُت يف مسألة التقد  والتأخَت ىو يف  أساسو خبلف فقهي، جيد 
 .لو كل فريق  ـبرجا كبويا

مث إذا كان تقد  اعبزاء يقع بو اغبكم الفقهي كما يف مثال التطليق السابق، وتأخَت اعبزاء ال يقع بو، 
 .فإن ىذا قد يكون حقيقة يف الشرط الفقهي ال اللغوي

                                      
اغبميد، منشورات اؼبكتبة العصرية،  عبد الدين حاشية أوضح اؼبسالك إىل ألفية ابن مالك البن ىشام األنصاري، ربقيق ؿبمد ؿبيي-  1

 .418/ 4صيدا بَتوت، 
 األشقر، دار الصفوة، نعمر سليما: ، البحر احمليط يف أصول الفقو، ربقيق(بدر الدين ؿبمد بن هبادر بن عبد اهلل الشافعي )الزركشي-  2

 . 332/ 3، 1992، 2الغردقة مصر،الطبعة 
 .333/ 3، رنفس اؼبصد-  3
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: اتصال الشرط بالكالم وانفصاله عنه .2

تناول النحاة ىذا اعبانب يف مبحث الًتتيب بُت صبليت الشرط واعبزاء، أي فيما إذا كان اعبزاء متقدما 
 . الشرط أو تاليا لو، وما يعقب ذلك من القول حبذف اعبزاء أو عدمو

 ما ربتمل قال اؼبربد يف باب. والفعل الظاىر" إنْ "كما تناولوه يف قضية الفصل باالسم بُت أداة الشرط 
 فالفصل بينها وبُت ما عملت ، إذا مل ذبزم"إن"أما " :ف اعبزاء من الفصل بينها وبُت ما عملت فيووحر

كما قال ، إن اهلل أمكنٍت من فبلن فعلت، وإن زيٌد أتاين أكرمتو: وذلك قولو. فيو يف الظاىر جائز باالسم
: 1الشاعر

عاود َىراًة وإْن معمورُىا َخرِبا 

 

 ......................
... 

إن أمكنٍت اهلل من زيد، وإن خرب : أنك أضمرت الفعل بينها وبُت االسم، فتقديره: و إمنا تفسَت ىذا
 ولكنو أضمر ىذا، وجاء بالفعل الظاىر تفسََت ما أضمر، ولو مل يضمر مل جيز؛ ألن اعبزاء ال ،معمورىا

:" (ى  316)  وقال ابن السراج2." ىذا يف الكبلم، ألهنا أصل اعبزاء"إن"وإمنا احتملت . يكون إال بالفعل
والدليل على ذلك أهنا حرفو الذي ال  : لاعبزاء قاوزعم سيبويو أنو جاز فيها ما امتنع يف غَتىا ألهنا أصل 

تكون استفهاماً وتكون يف معٌت الذي وكذلَك ما وأيُّ وأيَن  يزوُل عنو ألهنا ال تكون أبداً إال للجزاء وَمنْ 
 3."ومىَت تكون استفهاماً وصبيُع اغبروف تنقل غَتىا

 وفعل ة، ىو عدم الفصل بُت األداموملخص ما نص النحاة عليو بقوة يف مسألة اتصال الشرط بالكبل
وفعل الشرط ال يكون إال مع حرف الشرط ىذا؛ لقوة " إن"الشرط، وأن ما قد يرى من فصل االسم بُت 

 أظباء طوىذه اػباصية ال تتوفر يف بقية أدوات الشر. سبكنو يف معٌت اعبزاء وعدم انصرافو إىل غَته من اؼبعاين
يف ىذا االستعمال ال يظهر عملها لدخوؽبا على فعل الشرط اؼبضمر اؼبفسر بعد " إنْ "كما أن . وظروفا

 . االسم الفاصل بينها وبُت الفعل اؼبفسِّر

                                      
 :ىذا صدر بيت  عجزه-  1

 وأسِعِد اليوَم مشغوفا إذا َطرِبَا  ........................
والبيت من شواىد . ى 66وىو لشاعر من أىل ىراة خبراسان، والبيت من أبيات قاؽبا الشاعر دبناسبة فتح عبد اهلل بن خازم  ىراة يف سنة 

ربقيق ،  تاج اللغة وصحاح العربية،(إظباعيل بن ضباد) اعبوىري، و2/72،  واؼبقتضب (ربقيق عبد السبلم ؿبمد ىارون )، 3/112سيبويو 
 .475/ 8، 1987،  الطبعة الرابعة،لبنان – بَتوت ،دار العلم للمبليُت، أضبد عبد الغفور عطار

 .2/72اؼبربد، اؼبقتضب، -  2
، األصول يف النحو، ربقيق عبد اغبسُت الفتلي، مؤسسة الرسالة، (أبو بكر ؿبمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي )ابن السراج -  3

  .2/195 بَتوت،
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وخيتلف معٌت الفصل عند األصوليُت  عنو عند النحاة؛ فهو يعٍت عندىم أال يفصل الشرط عن اعبزاء، 
واتفقوا على أن الشرط تقييد كاالستثناء، كما جيب أن يكون اػبارج . وإمنا جيب أن يتصل الشرط بالكبلم

   1."بو أكثر من الباقي

 : الشرط الحقيقي والشرط المطلق-3المبحث

 :معنى الشرط على الحقيقة واإلطالق، وعالقته بمبنية التركيب الشرطي -1المطلب

ألسلوب الشرط عند النحاة معٌت معُت، يعتربونو األصل يف داللة الًتكيب الشرطي، ويفرض ىذا اؼبعٌت 
فإذا مل يقصد اؼبتكلم ذلك اؼبعٌت األصلي اؼبعُت، بأن أراد . أن تكون بنية ىذا األسلوب على صياغة ؿبددة

.    مطلق التعليق بُت مضموين صبلتُت، كان لو أن يتصرف يف نظم ىذا الًتكيب

 :ركائز الشرط الحقيقي -2المطلب

: ملزومية الشرط والزمية الجواب .1

 الًتكيب الشرطي أسلوب للربط والتعليق بُت صبلتُت؛ حبيث ذبمع أدوات الشرط بُت صبلتُت، تسمى 
ويف ىذا الًتكيب يَ ْعَتربُ اؼبتكلم ربقق مدلول الشرط ووقوع معناه . األوىل صبلة الشرط والثانية جوابو وجزاءه

شرطا لتحقق مدلول اعبواب ووقوع معناه، وهبذا االعتبار ال ديكن أن يتحقق اعبواب إال بتحقق الشرط، 
إْن :إْن تطلع الشمس خيتف الليل، أم ليس سببا كبو: سواء أكان الشرط سببا يف وجود اعبواب واعبزاء كبو

كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة؛ فكون النهار موجودا ليس سببا يف طلوع الشمس، وإمنا ىو 
إّن الشرط ملزوم دائما واعبزاء الزم؛ سواء أكان الشرط : وؽبذا يقول النحاة. وطلوع الشمس الزم لو. ملزوم

وىذه العبلقة الداللية بُت مضموين الشرط واعبزاء سبثل ركيزة من ركائز ثبلثة ينبٍت عليها . سببا أم غَت سبب
   2.الشرط اغبقيقي عند النحاة

 :  جزم الشرط والجزاء، وارتباطهما بالزم  المستقبل .2

                                      
 إرشاد الفحول إيل ربقيق (ؿبمد بن علي بن ؿبمد)الشوكاينو. 1/80اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، . 3/62الرازي، احملصول، -  1

  .377/ 1، 1999 ،الطبعة األوىل، الشيخ أضبد عزو عناية ، دار الكتاب العريب دمشق: اغبق من علم األصول احملقق 
، 1996، 2يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط:وشرح الكافية للرضي األسًتباذي، تح. 2/45   ينظر اؼبربد، 2
 .422ىامش ص / 4 : 3وعباس حسن ، النحو الوايف ، دار اؼبعارف، مصر ، ط. 4/451
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وال يقع الشرط اغبقيقي إال إذا كان كل من الشرط واعبزاء فعلُت مستقبلُت استقباال ؿبضا، بصرف 
، أو يف ؿبل جزم 1النظر عن صيغتيهما، بل وعن األداة أيضا، وإن كان األصل أن يأتيا مضارعُت ؾبزومُت

وال يعقل . إن كانا ماضيُت صورة؛ ألن الشرط فعل مفًتض الوجود ويتعلق بوجوده دخول اعبزاء يف الوجود
يقول ابن يعيش إن سيبويو إمنا ذكر إْن وإذما فقط يف حيز . ذلك الفرض والتقدير إال يف الزمن اؼبستقبل

والشرط إمنا يكون باؼبستقبل، ألن معٌت تعليق شيء . ألن معناىا اؼبضي" لو"حروف الشرط، ومل يذكر 
. على شرط إمنا ىو توقيف دخولو يف الوجود على دخول غَته يف الوجود، وال يكون ىذا اؼبعٌت فيما مضى
وإمنا ذكرىا من ذكرىا يف حروف الشرط ألهنا كانت شرطا فيما مضى؛ إذ كان وجود الثاين موقوفا على 

   2...وجود األول يف الزمن اؼباضي

ال الرفع . إن الركيزتُت الثانية والثالثة يف بنية الًتكيب الشرطي األصلي مها اإلعراب باعبزم، واالستقبال
.  أو النصب، وال اؼبضي أو اغبضور

: التركيب الشرطي والحكم بالصدق والكذب -3المطلب

  ال تنعقد فائدة يف اغبكم على الشرط واعبزاء اغبقيقيُت بالصدق أو الكذب، لعدم القطع
.  بوقوعهما

  وأما إذا دّل الفعبلن على اؼبضي داللة صرحية فإن ذلك يعٍت ثبوهتما وربققهما فعبل، وبالتايل
وىذا ما يضعف معٌت الشرط اغبقيقي، ويكون التعليق . ينعقد اغبكم عليهما بالصدق أو الكذب

.  على شبو الشرط

                                      
أدوات الشرط تقتضي "أي إن. يتلو اعبزاء وجوابا وظبا... فعلُت يقتضُت شرط قدما ......... وأجزم بإن ومن وما ومهما:    قال ابن مالك1

وأما الثانية فمنها ما تكون فعلية أيضا ومنها ما تكون , وجيب كون األوىل فعلية. صبلتُت، تسمى األوىل شرطا والثانية جزاء وجوابا أيضا
 ."تنبيها على أن اغبق يف الشرط واعبزاء أن يكونا فعلُت، وإن كان ذلك ال يلزم يف اعبزاء (فعلُت)وقد قال... اظبية
، 1عبد الرضبان علي سليمان، دار الفكر العريب، مصر، ط:، توضيح اؼبقاصد واؼبسالك بشرح ألفية ابن مالك، تح(ى 749)اؼبرادي:ينظر

2001 /4/1274  1277 .
 . 8/155  ابن يعيش، شرح اؼبفصل، إدارة الطباعة اؼبنَتية، القاىرة ، 2
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  وال ينعقد الشرط اغبقيقي بإذا أيضا على الرغم من كوهنا لبلستقبال؛ ألن الذاكر ؽبا كاؼبعًتف
، فقولك إذا طلعت، فيو اعًتاف بأهنا "إذا طلعت الشمس فأتٍت:" بوجود ذلك األمر، كبو قولك

 1.وحقُّ ما جيازى بو أال يعلم أيكون أم ال يكون. ستطلع ال ؿبالة

: أحكام نحوية وداللية ناجمة ع  مطلق التعليق -4المطلب

     وإذا ضعف معٌت الشرط اغبقيقي، صار إىل  مطلق التعليق، أي الربط بُت حدثُت أو أكثر على 
ويف ىذه اغبال تتغَت أشياء كثَتة يف . جهة التبعية، من غَت اختصاص بالزمن اؼبستقبل، وال جزم للفعلُت

: الًتكيب الشرطي وىي

. (لو  إذا)دخول كل األدوات اليت تتضمن معٌت تعليق حدث حبدث، يف أسلوب الشرط (1

 .فيخرجان بذلك من حيز اإلمكان. فقدان الشرط واعبزاء قيد الزمن اؼبستقبل (2

ومن مثّ وجوب ربط اعبواب بالفاء، للداللة على تبعية مضمون صبلة . غياب اإلعراب باعبزم (3
 2.اعبواب ؼبضمون صبلة الشرط تبعية اؼبسّبب للسبب

 .إتيان األفعال يف ىذا الًتكيب على اؼباضي واغباضر (4

 .جواز أال تتكون صبل الشرط واعبزاء من األفعال، ولزوم تأويل الفعل فيها (5

إمكانية اغبكم على ىذه األفعال بالصدق أو الكذب لداللتها على اؼبضي أو اغبال، دبا يعٍت أهنا  (6
 .دخلت يف حيز الوجود والثبوت

حدوث التغيَت يف ترتيب بنية ىذا الًتكيب، بوقوع صبلة اعبواب أو جزء منها قبل صبلة الشرط،  (7
وعلى أية حال فمعٌت اجملازاة اغبقيقية يضعف، وىو . األمر الذي أدى إىل  خبلف بُت النحاة حول تأويلو

                                      
 .9/4  شرح اؼبفصل، ابن يعيش،  1
  وىذا اغبكم النحوي اؼبتمثل يف وجوب ربط اعبزاء بالفاء، وضع لو النحاة بعض الضوابط كقوؽبم بان اعبواب الذي يصلح االبتداء بو جيب  2

 =شرطا إلن أو غَتىا مل ينجعل... وأقرن بفا حتما جوابا لو جعل :  قرنو بالفاء، أو كبو قول ابن مالك
يقول اؼبرادي يف شرحو على ىذا البيت بأن األصل يف جواب الشرط أن يكون فعبل صاغبا عبعلو شرطا، فإذا جاء على األصل مل يكن يف 

 .حاجة إىل االقًتان بالفاء، وذلك إذا كان ماضيا متصرفا ؾبردا من قد وغَتىا، أو مضارعا ؾبردا أو منفيا ببل ومل
 .4/1281، توضيح اؼبقاصد واؼبسالك بشرح ألفية ابن مالك، (ى 749)  اؼبرادي 2
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والشرط مرتبتو التصدر، فإذا توسطت كلمة الشرط ضعف معٌت : "ما يفهم من كبلم الرضي األسًتباذي
 1."الشرطية األصلية

ال يكون اغبكم خبربية الًتكيب الشرطّي أو إنشائيتو مفيدا  : يف الًتكيب الشرطي2الشرط والقيد (8
وحينئذ تتغَت صيغة اعبواب بأن تتحول إىل ما ديكن . (ؾبرد العليق)إالّ  إذا بٍت اعبواب على شبو الشرط

 .  االبتداء بو، ويصبح الشرط دبنزلة القيد للجواب

وىنا يصدق ما يقول بو األستاذ عبد السبلم ىارون وىو أن خربية اعبملة الشرطية وإنشائيتها ترجعان 
 وأما أن يكون ىذا الضابط .3، وما الشرط إال قيد فيهاواباًفطبيعة األسلوب الذي جرت عليو صبلة إىل 

 .مطلقا فبل

 : التركيب الشرطي والتخصيص-4المبحث 

 :التخصيص على الشرط داللة-1المطلب

.  اىتمام النحويُت بونىذا اعبانب الداليل من الًتكيب الشرطي حظي باىتمام علماء األصول أكثر م
ولكن األصوليُت وجدوا فيو ـبصصا للعموم، . فالنحويون قالوا بوظيفة الشرط اليت يؤديها يف تقييد اعبواب

ولوال  أّن اؼبتكلم أراد التعبَت عن معٌت التخصيص يف كبلمو ما كان ليشًتط، وما كان خيتار ىذا النوع من 
 :قولو بُت فرق ال:" والشرط عندىم دبنزلة االستثناء ألنو يتقاطع دالليا معو؛ قال اإلمام الغزايل. األساليب

 . 4"حربيُت كانوا إن اؼبشركُت اقتلوا : يقول أن وبُت عهد، أىل يكونوا أن إال اؼبشركُت اقتلوا

                                      
سبام حسان رائدا لغويا، عامل :   سعيد حسن حبَتي، الًتكيب الشرطي يف مقابسات أيب حيان التوحيدي دراسة تركيبية داللية، ضمن كتاب 1

 .128، 2002، 1الكتب، القاىرة، ط
 : الشرط عن القيداختبلف -   2

كما أنو فضلة يف اعبملة، . وقد يتقدم القيد فيكون تقدمو على نية التأخَت.  جهة داللية تعدل بالفعل وزبرجو من إطبلقوعبارة عن ربديدالقيد 
.  ومن القيود األحوال واؼبفعوالت والظروف. ولذا ديكنها أن تبٌت من دونو

وذلك يقتضي صبلتُت تعلق بينهما أداة الشرط ، ولو حذفت األداة وصبلة الشرط لفقد التعليق " وقوع الشيء لوقوع غَته"وأما الشرط فهو 
وأما عبارة الشرط اؼبكونة من األداة والفعل فتتصدر الًتكيب، ألن . الشرطي، ولتغَت الًتكيب الشرطي إىل  ؾبرد صبلة بسيطة خربية أو إنشائية

  .وجواهبا ؿبذوف مدلول عليو دبا تقدم عبارة الشرط, وإذا أخرت فهي على نية التقد . حق األدوات اليت تغَت معٌت الكبلم أن تتصدره
 .24  عبد السبلم ىارون، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب، ص 3
 . 189/ 2اؼبستصفى، -  4
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: النفراد والتعدد في الشرط والجزاء -2المطلب

والحظ األصوليون صور العطف اؼبختلفة اليت قد ترد يف حيز الشرط أو يف حيز اعبزاء أو يف اغبيزين 
 .معا، وما يتصل هبذه الصور من معاين التخصيص الكثَتة

 على جزاءين على سبيل اعبمع، فإن  الواحدفإذا دخل فعل الشرط. وقد يتعدد فعل الشرط أو اعبزاء
زبصيص فعل الشرط يتسلط عليهما معا، ويكون اعبزاء الثاين قد زاد اعبزاء جبملتو يف التخصص بالشرط، 

أن العطاء :، الشرط يقتضي حصوؽبما معا، أي"إن سألك فقَت فأعطو نقودا واكُسُو حّلة: "ففي قولك
وأما .  معا ـبتصان بسؤال الفقَت، وقد زاد اعبزاء الثاين يف درجة اختصاص اعبزاء برمتو بالشرطواالكتساء

على جزاءين على سبيل البدل، فإن فعل الشرط يتخصص حبصول أحدمها، الواحد إذا دخل فعل الشرط 
فمقتضاه اختصاص الطرد باإلجرام أو اعبلد " إن أجرمت يف حق أخيك طردتك أو جلدتك،:"كبو قولك

بو، ويكون اعبزاء الثاين يف ىذه اغبالة قد رفع بعض التخصيص عن اعبزاء األول، ويًتك تعيُت أحدمها 
.  للمتكلم

ويف حالة دخول شرطُت على جزاء واحد، فإن كانا على اعبمع مل حيصل اؼبشروط إال عند حصوؽبما 
فمقتضى الشرط زبصيص العقاب " ت اغبديقة وقطفت زىرة منها عاقبتكإن دخل:"معا، كبو قولك

بدخول اغبديقة وقطف الزىرة ؾبتمعُت، ويكون فعل الشرط الثاين قد زاد يف التخصيص، أي ازداد نطاق 
وأما إذا كانا على . ضيقا واكبصارا، وال يقع اعبزاء اؼبعلق بو إال يف اؼبزيد من الندرة" اؼبدمج دالليا"الشرط 

فالشرط ." ت اغبديقة أودنت منها عاقبتك إن دخل:"البدل فإن اؼبشروط حيصل حبصول أحدمها كبو قولنا
ويكون الشرط . يقتضي العقاب حبصول أحد الشرطُت، أي أن العقاب متخصص بوقوع أحد الشرطُت

نفينا العقاب بفقد الدخول وأخرجناه " ت اغبديقة إن دخل:"الثاين قد رفع بعض التخصيص؛ ألننا ؼبا قلنا
 1.أوجبنا العقاب بالدنو وإن مل يدخلها" ت منهاوأودن:"من الكبلم، فلما قلنا

                                                                                                             
 تأثر عدم على وىو يدل الفقو، أصول من كتب مأخوذ يشاهبو وما اؼبثال وىذا الشرط، قبل جاء عليو دل ما أو اعبزاء، أن اؼبثال ىذا يف يتضح
 .تأخَته أو الشرط على اعبزاء األصوليُت بتقد  عند الشرعي اغبكم

طو جابر فياض العلواين، جامعة اإلمام ؿبمد بن سعود اإلسبلمية : ؿبمد بن عمر بن اغبسُت الرازي، احملصول يف علم األصول، ربقيق  -  1
.  96- 94/ 3، 1400الرياض، الطبعة األوىل، - 

، 2002وموسى بن مصطفى العبيدان، داللة تركيب اعبمل عند األصوليُت، األوائل للنشر والتوزيع، دمشق، سورية، الطبعة األوىل، 
 .183-182ص
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" إن زنيت جلدتك أو نفيتك:" والشرط الواحد إذا دخل على جزاءين على سبيل البدل كقولك
 1.فمقتضاه أحُدمُها، مع أن التعيُت فيو إىل القائل

والعناية اليت أوالىا األصوليون للشرط تصب يف خانة الداللة اليت تكون للحكم متعلقا بالشرط، وعلى 
 يف دالليةوتتلخص وظيفة الشرط ال.  يتعدد الشرط أو اعبزاء على جهة اعبمع أو البدلعندمااػبصوص 

.  معٌت  التخصيص

.  والتعدد اللذين قد يطرآن على صبليت الشرط واعبزاءدالتسعة لبلنفرا األقسام واعبدول التايل يوضح
 نظرية استقصائية، ليس من الضروري وجودىا جبميع أحواؽبا يف اؼبدونة القرآنية، كما معلما أن ىذه األقسا

 :أن بعض أمثلتها ـبتلف عن األمثلة اليت تقدمت لزيادة الفائدة
 

 حكم الحالة مثال الجزاء حالة الشرط حالة

دخلوا  إن سبيم بٍت أكرم .واحد جزاء .واحد شرط- 1
 الدار

 الشرط، بتحقق اعبزاء ربققي
 .باختبللو تليخو

جزاءات متعددة   .واحد شرط- 2
على اعبمع 

 (العطف بالواو)

 الدار زيد دخل إن
 فاعتقو واعطو دينارا

 الشرط بتحقق اعبزاءان يتحقق
 .، وخيتبلن باختبللوالواحد

 متعددة جزاءات .واحد شرط- 3
 العطف) علىالبدل

  )بأو

 الدار زيد دخل إن
 .ثوباً  أو فأعطو ديناراً 

 بتحقق اعبزاءين أحد يتحقق
، وخيتل كل منهما على الشرط

 .حدة باختبللو

 متعددة شروط-4
 العطف) اعبمع على

 )بالواو

 دخلوا إن سبيم بٍت أكرم .واحد جزاء

 .والسوق الدار

 اجتماع على اعبزاء يتوقف
 .باختبلل أحدمها وخيتل الشرطُت،

                                      
 .96 / 3ؿبمد بن عمر بن اغبسُت الرازي، احملصول يف علم األصول،  - 1
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 متعددة شروط- 5
 العطف)اعبمع على

 )بالواو

 متعددة جزاءات
 العطف(اعبمع على
 )بالواو

 السوق زيد دخل إن

 ديناراً  فأعطو والدار

 .وثوباً 

 اجتماع على متوقف اعبزاء
 أو باختبلؽبما، وـبتل الشرطُت،
 .أحدمها باختبلل

 متعددة شروط- 6
 عطف(اعبمع على

 )بالواو

 متعددة جزاءات
 عطف( البدل على
 )بأو

 السوق زيد دخل إن

 أو ديناراً  فأعطو  والدار

 .ثوباً 

 األمرين أحد   إعطاء، وىو اعبزاء
 الشرطُت، اجتماع على متوقف
         .أحدمها باختبلل واختبللو

 متعددة شروط- 7
 عطف(البدل على
 )بأو

 دخلوا إن سبيم بٍت أكرم .واحد جزاء

 .السوق أو الدار

 على اعبزاء توقف الشرط  يقتضي
 واختبللو الشرطُت، أحد ربقق

 .باختبلل أي منهما
 متعددة شروط- 8

 عطف(البدل على
 )بأو

 متعددة جزاءات
 عطف)اعبمع على
 )بالواو

 أو الدار زيد دخل إن

 ديناراً  أعطوف  السوق

 .وثوباً 

 األمرين إعطاء اعبزاء وىو 

 الشرطُت، أحد على متوقف
معاً  باختبلؽبما وـبتل

 متعددة شروط- 9
 العطف) لعلى البد

 )بأو

 متعددة جزاءات
 البدل على
 )بأو العطف)

 أو الدار زيد دخل إن

 أو ديناراً  أعطوف السوق

 .ثوباً 

األمرين  أحد إعطاءاعبزاء وىو 
 الشرطُت، أحد ربقق على متوقف
 ؾبموع باختبلل واختبللو

   .شرطُتال

 استقصاء حاالت االنفراد والتعدد يف الشرط واعبزاء: 1اعبدول 



 

 

 

: الفصل الثالث
دالالت العدول بالزيادة 

 في التركيب الشرطي
 :أهم المباحث

 الزيادة بعضد  الشرط-1.المبحث 

 الزيادة بتقييد الجواب-2المبحث 

 الزيادة بدخول أساليب لغوية-3المبخث

 الزيادة بعطف المقابل للتركيب الشرطي-4المبحث
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 ...تمهيد

أقدـ يف ىذا الفصل بعض األفكار النظرية عن التحويل الذم يطرأ على الًتكيب الشرطي حمدثا 
كما أعرض ٚتلة من املفاىيم اليت تتصل هبذا النوع من العدكؿ مثل مفهـو . فيو زيادة على منطو األكرل

كإذ أعرج على شيء من املعلومات النظرية، فأنا أرـك تقريب . التخصيص بالشرط، كداللة املفهـو فيو
 .املفاىيم من مظاف النماذج املراد دراستها كالتطبيق عليها

فالزيادة ىي من عناصر التحويل، كىي عبارة عما يضاؼ إذل اجلملة التوليدية من كلمات، 
 كىي ليست فضبلت زائدة دخوهلا 1،"القيود"، كيسميها علماء الببلغة "الفضبلت"يسميها النحاة 

كخركجها، كإمنا ىي كلمات أك كلم تضاؼ لتح زيادة يف املعٌت، فكل زيادة يف املبٌت تؤدم إذل زيادة يف 
 .املعٌت

. كقد ذكر اجلرجاين يف مواضع من نظرية النظم أف الكبلـ املفيد ينتظم أدناه من طريف اإلسناد
فييٍتًبعيوي امسا آخر  (فاعل أك مفعوؿ بو أك مبتدأ أك خرب)كللمتكلم أف يزيد على ذلك فيعمد إذل االسم 

يكوف لو صفة أك حاال أك ٘تييزا، أك يرتقي يف الزيادة فيعمد إذل ٚتلة ىي إلثبات معٌت كييدخل عليها نفيا 
أك استفهاما أك ٘تنيا فيتحوؿ ذلك املعٌت املثبت إذل نفي أك استفهاـ أك ٘تن، كللمتكلم أف يتجاكز ذلك 

املستول من الزيادة، فيعمد إذل فعلُت فيجعل أحدمها شرطا يف اآلخر، بأف يأيت هبما معا بعد حرؼ الشرط 
كللمتكلم أف يزيد على ىذا النحو من تقييد املفرد أك اجلملة أك أكثر من . 2أك ما تضمن معناه من األمساء

 .اجلملة

 فاعبلن  فتجعليو اسمو  إذل تعمدى  من غَت أف"قاؿ اجلرجاين إنو ال يتحقق النظم يف الًتاكيب اإلسنادية 
ا فتجعلي  امسُت إذل تعمدى  أك. مفعوالن  أك لفعلو   يكوفى  أف على امسان  االسمى  تيتبعي  أك اآلخر عنً  خربان  أحدىمهي
 أك صفةن  الثٌاين يكوفى  أف على ٘تاـً كبلًمكى  بعدى  باسمو  ٕتيءي  أك منو بدالن  أك لو تأكيدان  أك لؤلكؿ صفةن  الثاين
 ااركؼى  عليو فتدًخلى  ٘تنيان  أك استفهامان  أك نفيان  يصَتى  أف معٌتن  إًلثباتً  ىو كبلـو  يف تتوخَّى أك ٘تييزان، أك حاالن 

                                       

كشرح الرضي على الكافية، . 2/286كشرح ابن عقيل على األلفية، . 1/197كابن جٍت، اخلصائص، . 3/116ػػ املربد، املقتضب،  1
كفضل . 307، ص1/159كعبد الرٛتن حبنكة امليداين، الببلغة العربية أسسها كعلومها كفنوهنا، ط األكذل، دار القلم، دمشق، . 1/62

  .335 ، ص1997، اجلامعة األردنية ، 4علم املعاين، دار الفرقاف، ط : حسن عباس، الببلغة فنوهنا كأفناهنا
كلكن باعتبار الًتكيب الشرطي تركيبا لو مستواه . كيف ىذا البحث ال أنطلق من كوف الًتكيب الشرطي ٚتلة كاحدة اعًتهتا زيادة بالشرط-  2

 . مث قد تطرأ على ىذا الًتكيب ٖتويبلت منها التحويل بالزيادة. النحوم األدىن املتمثل يف ٚتلتُت تربط بينهما أداة الشرط
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ا ٕتعلى  أف فعلُتً  يف تريدى  أك لذلك املوضوعةى    هلذا املوضوع اارؼً  بعدى  هبما فتجيءى  اآلخر يف شٍرطان  أحدىمهي
  1."اارؼ، كعلى ىذا القياس ذلك معٌت ضيمَّنت اليت األمساءً  منى  اسمو  بعدى  أك املعٌت

إٌف تأمبل يف قولو ىذا يكشف لنا أنو يصنف اجلملة املفيدة إذل توليدية كأخرل ٖتويلية بزيادة تلحق 
بعض عناصرىا التكوينية، أك بزيادة يف أكهلا تلقي ٔتعناىا الوظيفي على اجلملة بأٚتعها، كالنفي أك 

االستفهاـ أك التمٍت، أك كالنواسخ، كىي كاف كأخواهتا كإٌف كأخواهتا، كقسم من أفعاؿ الشركع كالرجحاف 
  2.كهبذه الزيادة تتحوؿ اجلملة إذل ٖتويلية فعلية أك امسية. كاملقاربة

بزيادة ٚتلة فعلية، تربطها باجلملة التوليدية أداة تتصدر _عند اجلرجاين_ أك تتحقق الزيادة 
 .اجلملتُت، كتعلق ٖتقق مضموف الثانية على ٖتقق مضموف األكذل

 . كأساس ذلك كلو أف كل زيادة يف املبٌت تتبعها زيادة يف املعٌت

كأما :"كالفعل كاالسم من حيث التقييد، فيشملو التقييد باملنصوبات اليت تتعلق بو، قاؿ السيوطي
تقييد الفعل فبقيد من مفعوؿ مطلق أك بو، أك لو، أك فيو، أك معو، أك حاؿ، أك استثناء، كذلك لزيادة 

حىت أنو ديكن أف يؤتى بفعل الشرط غَت مقيد باااؿ بينما يؤتى بالفعل نفسو جوابا مقيدا . 3"الفائدة
كدل يكن . باااؿ، مث يستقيم الًتكيب الشرطي، الذم من أحكاـ شرطو كجزائو أف  يكونا متغايرين داللة

 .الستقامة الًتكيب الشرطي أف تتحقق لوال أف القيد يف اجلواب أضاؼ معٌت إذل الشرط فأصبحا متغايرين

 : الزيادة في التركيب الشرطي- 1المبحث

كأم من ىاتُت اجلملتُت . ينبٍت ىذا الًتكيب يف األساس على ٚتلتُت تربط بينهما أداة شرط
الشرط كاجلواب  (عباريت)كلذا فإف ٚتليت . تتعرض بعض من عناصرىا إذل الزيادات اليت أشارى إليها اجلرجاين

 . ال تػختلفاف كثَتا عن بقية اجلمل املستقلة الفعلية أك االمسية اليت تعًتيها الزيادة

كعلى الرغم من كجود قدر من الزيادات املشًتكة بُت الًتكيب الشرطي كغَته من اجلمل، فإف ىذا 
الًتكيب يتميز عن البقية بأنو يقع مسرحا للعديد من الزيادات، اليت ٗتتلف أحكامها عن الزيادات نفسها 

اليت تلحق اجلمل اإلسنادية الفعلية كاالمسية، كذلك رمو زيادة التوكيد بالقسم اليت توجب حذؼ أحد 
اجلوابُت، كزيادة االستفهاـ اليت تدخل يف املعٌت على  اجلواب كإف دخلت لفظا على الشرط، كزيادة دخوؿ 

                                       

. 55 ػ عبد القاىر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، تح حممود حممد شاكر، ص1
 .101، ص1984منهج كتطبيق، عادل املعرفة للنشر كالتوزيع، ط األكذل، : أٛتد خليل عمايرة، يف رمو اللغة كتراكيبها-  2
 .33، ص1976ػ جبلؿ الدين السيوطي، شرح عقود اجلماف يف علم املعاين كالبياف، تح أٛتد حممد قاسم، مطبعة السعادة، القاىرة،  3



 

115 
 

 يف الًتكيب الشرطي  زيادةالعدكؿ باؿدالالت  :الثالثالفصل 

كما أف بعض ىذه الزيادات يتميز هبا ىذا الًتكيب دكف . الشرط على الشرط، فيكوف الثاين قيدا يف األكؿ 
 .كلنبدأ هبذه األخَتة نظرا النفرادىا هبذا الًتكيب. غَته

 أهنا ٘تنح اخلطاب القرآين بعدا (كىي زيادات ألجل التقييد ) اليقينية من شأف املوجِّهاتإٌف 
 كبذا يقول اجلانب ااجاجي يف اخلطاب، كال بد يف . كيولد اإلقناع،موضوعيا يبعث على التصديق

 كترؾ الًتدد ، حازمة حمضة ٖتمل املخاطب  هبا على االقتناع1مقامات اإلقناع أف تكوف املوجهات يقينية
 2. خَت كجو املوجهات القرآنيةلعل بو كاإلنكار، كىو ما هنضت

كجمرل الببلغة كلها على أف يكوف الكبلـ مؤثرا مقنعا مستجلبا لغرض حجاجي، ال جمرد قوؿ 
ذل اإلذعاف إ الببلغة كلها على استدراج اخلصم مجمار: قاؿ ابن األثَت يف كظيفة الببلغة. ٚتيل اإليقاع

كالتسليم؛ ألنو ال انتفاع بإيراد األلفاظ املليحة الرائقة، كال املعاين اللطيفة الدقيقة دكف أف تكوف مستجلبة 
  3"لبلوغ غرض املخاطب هبا

خياطب القرآف من ٚتلة من خياطب عبادا يتسموف بالصدكد كالعناد، كآخرين يبغوف اليقُت ك
ككل ىذه األحواؿ من املخاطبُت تقتضي أف يكوف النظم . جل أف يبنوا عقيدة صحيحة ثابتةأت من اكالثب

القرآين راعيا هلا، خياطبها ٔتا يطابقها من تشكيبلت تعبَتية، ٕتعل اخلطاب القرآين مستجيبا لتلك اااالت 
صائص خلكمن ا. ذل اعتناؽ ما ىو يقُتإمؤثرا فيها مقنعا إياىا، حاثا إياىا على ترؾ العناد، كمتجهة 

جهات اليت تزيد يف توكيد كٖتديد بعض كبأحد ادل ااالت أف يكوف موجهاذه االئم لودلتعبَتية للكبلـ اؿا
كالذم يعنينا من ذلك أف تكوف . أجزاء اجلملة أك اجلملة بكماهلا، كبالتارل تكوف احملددات كلمات أك ٚتبل

. تركيب آخر مثلوبلفضل توكيد الًتكيب الشرطي برمتو  يؤتى هبا احملددات قيودا يف الًتكيب الشرطي أك 

 
                                       

قد، كالظن، كرٔتا، : املوجهات اليقينية ىي يف مقابل املوجهات الظنية اليت تفيد الشك كاالرتباؾ، كتؤدل يف الكبلـ بألفاظ مثل -  1
 ...كبعض

قوؿ " ىو يعدك سريعا:" كىو ما من شأنو أف جيعل جماؿ التوجيو كاسعا؛ فقولنا...كالتوجيو حكم على حكم، أم إنو حكم من درجة ثانية 
 .كىذا يعٍت أف كل قوؿ عادم ىو قوؿ موجو". سريعا:"حكم ىو نفسو حمكـو عليو ْتكم آخر من قولنا"يعدك:"موٌجو، ذلك أف قولنا 

 عن ،315، ص2007، 2 من خبلؿ أىم خصائصو األسلوبية، دار الفارايب، بَتكت لبناف، طالقرآفعبد اهلل صولة، ااجاج يف 
J.Lyons, Semantique linguistique,cds Larousse, 1980,chapirteVII: La modalité,pp 
406-466.  

. 319، 318، صنفس املرجع-  2
. 250/ 2، 2أٛتد ااويف كبدكم طبانة، دار مصر للطبع كالنشر، القاىرة، ط: ابن األثَت، املثل السائر، تح-  3
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 :(أوالشرط المعضود)الزيادة بعضد الشرط - 2المبحث

الشرط املعضود ىو فعل الشرط الذم ال يعوؿ عليو كحده ليكوف موضوعا يتأسس عليو اجلواب، 
بل يتعلق بو كبلـه غَتيه فيساعده كيدعمو على سبيل القيد لذلك الفعل، ليصَت مشىكِّبلن لسببيةو ينبٍت عليها 

كلو كاف االقتصار على جمرد فعل الشرط ما كاف الفعل يكفي دالليا ألف يتأسس عليو . كجود اجلواب
 .ااكم الذم تضمنو جواب الشرط

كٗتتلف زيادة القيد ىنا عن زيادة الفعل الذم يضاؼ إذل فعل الشرط على سبيل اجلمع  أك 
االختيار؛ ألف الفعل املعطوؼ على سبيل اجلمع أك االختيار، قد ينبٍت حكم اجلواب عليو لوحده، أك 

 . عليهما معا، من غَت اعتبار املعطوؼ قيدا يف املعطوؼ عليو

كيف ىذا املبحث نقتصر على ٖتليل فعل الشرط الذم ال يضطلع ٔتفرده الستحقاؽ اجلزاء، كلكن 
 . يؤازره قيد ىو ٔتثابة اإلضافة الداللية إذل داللة فعل الشرط، فيصبح الشرط بذلك مؤىبل الستحقاؽ اجلزاء

كال نكًتث يف ىذا املبحث للخواص الًتكيبية األخرل للنموذج الذم يشتمل على الشرط 
 .نتناكهلا يف مباحث خاصة هبا...املعضود؛ ألف تلك اخلواص من زيادة كحذؼ كغَتمها

 :نماذج للتحليل

كىًإف كينتيم مىٍرضىى أىٍك عىلىى سىفىرو أىٍك جىاء أىحىده منكيم منى اٍلغىاًئًط أىٍك الىمىٍستيمي النِّسىاء  :قاؿ عز كجل
ا طىيِّبنا ديكاٍ مىاء فػىتػىيىمَّميواٍ صىًعيدن  .6: املائدةفػىلىٍم ٕتًى

ديكا مىاءن عىٍطفه عىلىى ًفٍعًل الشٍَّرًط، كىىيوى قػىٍيده يف اٍلميسىاًفًر، كىمىٍن جىاءى ًمنى اٍلغىاًئط، كىمن : كىقػىٍوليوي " فػىلىٍم ٕتًى
لىًة  اًف اٍلمىاًء أًلىنَّوي يػىتػىيىمَّمي ميٍطلىقنا، كىذىًلكى مىٍعليوـه ًبدىالى مس النِّسىاءى، أٌما اٍلمىرًيضي فىبلى يػىتػىقىيَّدي تػىيىمُّميوي بًعىدىـً ًكٍجدى الى

، كىالى يىكيوفي اٍلمىٍقصيودي ًمنى اٍلمىرًيًض الزًَّمًن، ًإٍذ  لىًة اٍلمىٍعٌتى مىٍعٌتى اٍلمىرىًض، فىمىٍفهيوـي اٍلقىٍيًد بًالنٍِّسبىًة إًلىٍيًو ميعىطَّله ًبدىالى
ـي الزًَّمني مينىاكالن يػينىاًكليوي اٍلمىاءى ًإالَّ نىاًدرنا  1 ".الى يػيٍعدى

 اكتفاء للشيء االقتصار على السبب الظاىر كتدخل ىذه اآلية يف إطار اإلجياز الذم يكوف سبيلو
ذكر النـو مغٍت عن ، أىٍك جاءى أىحىده ًمٍنكيٍم ًمنى اٍلغاًئطً :  قولو تعاذلأم إفٌ بذلك عن ٚتيع األسباب، 

كليس معٌت اآلية أف ما ذكر من . الباقي، فذكر السبب الظاىر كعلم منو ااكم يف  من النواقضكغَته
 . النواقض صغَتىا ككبَتىا، ىو على كجو ااصر كالتحديد

                                       

 .5/68بن عاشور، تفسَت التحرير كالتنوير،  - 1
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جاء يف ركح املعاين لؤلكسي أنو . كيف بعض التفاسَت توجيو آخر خيتص بقيد افتقاد كجداف املاء 
األكجو يف تقرير اآلية أف جيعل عدـ الوجداف عبارة عن عدـ القدرة على استعماؿ املاء لفقد رٔتا كاف من 

املاء، أك املانع ليصح أف يكوف قيدا للكل، أك حيمل على ظاىره كجيعل قيدا لؤلخَتين ألف عمـو اإلعواز يف 
نع من القدرة على استعماؿ املاء القائم مقامو يف حق املريض مغن عن التقييد احق املسافر غالب، كادل

   1.مىٍرضى أىٍك عىلى سىفىرو على إطبلقو من غَت تقييد بكوهنم حمدثُت أك جمنبُت: لفظا، كأف يبقى قولو سبحانو

إف جمرد حالة املرض أك السفر أك اادث األصغر أك األكرب، ليس ىو العلة اليت بٍت عليها 
الًتخيص بالتيمم، كلكن الًتخيص معلل بعدـ كجود املاء أك عدـ القدرة على استعمالو أك القدرة عليو مع 

  قيد إليهاكىكذا كانت اااالت األربعة املذكورة كما يف معناىا عبارة عن الظركؼ اليت أضيف . املشقة
كبعبارة أخرل الشرط . عدـ كجداف املاء، كاعتبارا ملا تقدـ من املقيد كالقيد صدر حكم الًتخيص بالتيمم

 بل إنو .انبثق عن االثنُت حكم شرعيمث القيد، باإلضافة الداللية اليت يقدمها  معضود كمدعـو اآليةيف 
 ".فمن دل جيد ماء فليتيمم"ليمكن اعتبار القيد لوحده راقيا إذل رتبة السبب، فيكوف املعٌت 

نٍػيىا  : كقاؿ تعاذل ًبطىٍت أىٍعمىاهلييٍم يف الدُّ كىمىٍن يػىٍرتىًدٍد ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فػىيىميٍت كىىيوى كىاًفره فىأيكلىًئكى حى
 .217 : البقرة كىاآٍلًخرىًة كىأيكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى 

اًد، " ا الشٍَّرًط كىاجلٍىزىاًء تػىرىتُّبي حيبيوًط اٍلعىمىًل عىلىى اٍلميوىافىاًة عىلىى اٍلكيٍفًر، الى عىلىى جميىرًَّد ااًلٍرتًدى كىظىاًىري ىىذى
ا مىٍذىىبي ٚتىىاعىةو ًمنى اٍلعيلىمىاًء، ًمنػٍهيمي  : الشَّاًفًعيُّ، كىقىٍد جىاءى تػىرىتُّبي حيبيوًط اٍلعىمىًل عىلىى جميىرًَّد اٍلكيٍفًر يف قػىٍولًوً : كىىىذى

 دياًف فػىقىٍد حىًبطى عىمىليوي بيوا ، كىلىٍو أىٍشرىكيوا اىىًبطى عىنػٍهيٍم مىا كانيوا يػىٍعمىليوفى  ،  كىمىٍن يىٍكفيٍر بًاإٍلً كىالًَّذينى كىذَّ
ًبطىٍت أىٍعماهلييٍم   2".كىاخلًٍطىابي يف اٍلمىٍعٌتى أًليمًَّتوً  بًآياتًنا كىلًقاًء اآٍلًخرىًة حى

فعل الشرط ىو االرتداد، كال يتوقف عليو حبوط العمل جملرد كقوعو من اإلنساف؛ ألنو إف ىو تاب 
كثاب قبل الوفاة فإنو ال يستحق حبوط العمل، كإمنا يصبح االرتداد سبيبل إذل حبوط العمل إذا اجتمع إليو 

كمن الواضح أف الفعل الثاين كفيل لوحده بأف يستحق صاحبو أف حيبط عملو؛ . حاؿ املوت على الكفر
إف الفعل العاضد  . 88:  األنعاـ  كىلىٍو أىٍشرىكيوا اىىًبطى عىنػٍهيٍم مىا كانيوا يػىٍعمىليوفى :لقولو تعاذل على سبيل املثاؿ

يف ىذه اآلية ىو الذم أٌىل فعل الشرط الستحقاؽ اجلزاء، أم بعد أف انضمت داللتو إذل داللة  فعل 
 .الشرط

                                       

 .   43، 5/42األلوسي، ركح املعاين، -  1
عادؿ اٛتد عبد املوجود، دار : ، تفسَت اْتر احمليط، تح (حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف أثَت الدين)أبو حياف األندلسي  - 2

. 160- 159/ 2، 1993، 1الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط 
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العدكؿ املسجل يف ىذه اآلية ىو زيادة القيد لفعل الشرط ليصبح سببا ييستحق بو اجلزاء، أم إف  
كلوال ىذه الزيادة ما كاف الًتكيب . االرتداد الذم يضاؼ إليو الوفاة على الكفر، يستحق بو حبوط العمل
 .الشرطي ليصح من حيث أنو كبلـ يصدر عن اإللو العادؿ يف حكمو

كىلىًئًن اتػَّبػىٍعتى أىٍىواءىىيٍم بػىٍعدى الًَّذم جاءىؾى ًمنى اٍلًعٍلًم مىا لىكى ًمنى اللًَّو ًمٍن كىرلٍّ كىال : كقاؿ تعاذل
 . 120:  البقرةنىًصَتو 

_ يف ىذه اآلية ٗتويف كٖتذير لؤلمة من خبلؿ خطاب رسوؿ اهلل حممد صلى اهلل عليو كسلم
ًء اٍليػىهيوًد، كىالنَّصىارىل الًَّذينى قىاليوا لىكى إنك يا حممد : يقوؿ فيو اهلل تبارؾ كعبل لىًئًن اٍلتىمىٍستى رًضىا ىىؤيالى

لىًتًهمٍ  ،135: البقرة كيونيوا ىيودنا أىٍك نىصىارىل تػىٍهتىديكا: كىأًلىٍصحىاًبكى  اليهود يصلوف ، ككنت ؾفػىرىجىٍعتى ًإذلى ًقبػٍ
، كذبا على ما يف كتبهم كعنادا من عند قبل املشرؽيصلوف النصارل  ؾكأ ،ٍقًدسػػػىػػػـػقبل املغرب لبيت اؿ

ًمي ًإيَّاؾى أىنػَّهيٍم ميًقيميوفى عىلىىكذلك . أنفسهم  بىاًطلو كىعىلىى ًعنىادو  ًمٍن بػىٍعًد مىا كىصىلى إًلىٍيكى ًمنى اٍلًعٍلًم بًًإٍعبلى
لىةي الَّيًت فػىرىٍضتي عىلىى أىبًيكى ًإبٍػرىاًىيمى عىلىٍيًو  ًمنػٍهيٍم  لىةى الَّيًت كىجٍَّهتيكى إًلىيػٍهىا ًىيى اٍلًقبػٍ لًٍلحىقِّ كىمىٍعرًفىةو ًمنػٍهيٍم أىفَّ اٍلًقبػٍ

ـي، كىسىائًًر كىلىًدًه ًمٍن بػىٍعًدًه ًمنى الرُّسيًل التػَّوىجُّوى رمىٍوىىىا ، كىقػىيِّمو إنو  .السَّبلى لىٍيسى لىكى يىا حميىمَّدي ًمٍن كىرلٍّ يىًلي أىٍمرىؾى
ٍنػىعيكى ًمٍن ذىًلكى أىٍف أىحىلَّ ًبكى    يػىقيوـي بًًو، كىالى نىًصَتو يػىٍنصيريؾى ًمنى اللًَّو، فػىييٍدفىعي عىٍنكى مىا يػىٍنزًؿي ًبكى ًمٍن عيقيوبىًتًو، كىديى

 1.ذىًلكى رىبُّكى 

 ألىواء املخاطب اتباع فعل يكوف الشرطي، للًتكيب كاإلعرابية النمطية النحوية اجلهة إذل بالنظر
 يعاقب اهلل أف ىو الذم اجلزاء كجود كجوده على كيتأسس شرط، فعل املعدكد ىو كالنصارل اليهود

 اإلعرابية ااالة ىذه بربط أخذنا أننا كلو . نصَت كال كرل من  لعقوبتو دافعا جيدكف كال املخاطب كأمتو،
 عدالة يف الشك اذل تؤدم ألهنا ناقصة؛ أك مغلوطة تكوف لآلية الشاملة الداللة لنا أف لتكشف بالداللة،

 اخلطاب أغراض من كاف كملا. كبياف عذر سابق بدكف يعاقب من صورة يف فيصبح اهلل كلطفو بعباده،
 :ىو قيدا الشرط فعل إذل اإلهلي الكبلـ أضاؼ أمورىم، من بينة على الناس ليكوف كالتوجيو التبيُت القرآين
 كاف ما العلم ىذا كلوال. الكتاب أىل مراكغات بو ليقطع كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ اذل العلم جميء
 لفعل العاضد زيادة القيد لوال إنو. القبلة ْتقيقة جهلهم مسؤكلية كٖتميلهم كأمتو املخاطب ٕترًن يليق

. ٔتجرده الشرط ذلك على اجلزاء ترتيب عقليا يقبل كاف ما الشرط

                                       

 ،ـعبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، دار ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعبل: أبو جعفر الطربم ، جامع البياف عن تأكيل آم القرآف، تح - 1
.  669/ 2 ، 2003، 1 الطبعةالقاىرة،
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 يف الًتكيب الشرطي  زيادةالعدكؿ باؿدالالت  :الثالثالفصل 

: طو كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمنى الصَّااًىاًت كىىيوى ميٍؤًمنه فىبل خيىىاؼي ظيٍلمنا كىال ىىٍضمنا: كقاؿ عز من قائل 
112. 

نٍػيىا:أم إنو الى يػىٍنتىًقصي اللَّوي  .ال جييٍزىل بًاٍلعىمىًل الصَّاًلًح يف اآلًخرىًة ًإال اٍلميٍؤًمني، كىجييٍزىل بًًو اٍلكىاًفري يف الدُّ
ٍيئنا، كىالى حيىًٍملي عىلىٍيًو ذىٍنبى ميًسيءو كىأىٍصلي اهٍلىٍضمً   1 .النػٍَّقصي : ًمٍن حىسىنىاتًًو شى

إف االعتماد على جمرد الناحية اإلعرابية، يظهر معو أف فعل الشرط الذم انبٌت عليو كجود اجلواب، 
كللتذكَت فإف .   ال خياؼ ظلما كال ىضما: ىو العمل الصاحل الذم ينبٍت عليو اجلزاء يف قولو تعاذل

ااالة اإلعرابية ىي ٘تثيل لؤلركاف األساسيىة اليت يقـو عليها الًتكيب الشرطي، الشيء الذم يتجلى معو 
زيادة اااؿ، أك بعبارة أخرل توجيو فعل الشرط على جهة اااؿ، كال ٗتلو ىذه الزيادة من إضافة داللية، 

كىو عدـ خوؼ املؤمن . ترشح الشرط كتزكيو ليضطلع بقبولنا لو سببا يتأسس عليو ااكم الوارد بو اجلوب
 .من الظلم كال اهلضم يـو القيامة

، ديكن أف نلحظ اطبلقا منو اإللتفاتات االديافأىل  صدكره عن ٗتصيص العمل الصاحل بإفٌ 
 :الداللية التالية

اآلخرة على العمل  انبناء اجلزاء على فعل مصحوب بوصف معُت، أم تأسس اجلزاء ااسن يف .1
. الصاحل الصادر من املؤمن

بُت كل من اجلزاء براءة العبارة القرآنية من ترٚتة قصد ال يليق بدعوة اهلل للعباد، كىي تسوية  .2
.  معااألعماؿ الصااة للمؤمنُت كالكافرين

 يف دار ال تفٌت، كبذا يظهر معٌت العدالة زيادة معٌت الًتغيب يف اإلدياف، كربطو ْتسن اجلزاء .3
. اإلهلية

ذل إآيلة كىي دار . ليو إال يف دنياهإالتعريض ْتاؿ الكافر الذم قد يعمل صااا، فبل حيسن  .4
. الفناء

كذلك عندما . كدما ينبغي تسجيلو أف دخوؿ الشرط على الشرط، يعد من ىذا النوع من الزيادة
 .يكوف الشرط الثاين غَت مقًتف بالفاء، فيكوف الشرط  جوابا للشرط األكؿ، كأما الشرط الثاين فقيد فيو

ٍينو ًإذل أىجىلو ميسىمِّى فىاٍكتيبيوهي : قاؿ اهلل عزَّ كجلَّ   .283: البقرةيا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذا تىدايػىٍنتيٍم ًبدى

                                       

. 178/ 16الطربم، جامع البياف،  - 1
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 يف الًتكيب الشرطي  زيادةالعدكؿ باؿدالالت  :الثالثالفصل 

يرشد اهلل تعاذل املؤمنُت، يف حاؿ ما إذا ىم أجلئوا يف األسفار اذل أف يدين بعضهم البعض، بأف  
.  أف يكتبوهيفضليكوف ىذا الدين اذل أجل معُت، كأنو 

" مسىذل أجل ـإ:"كالذم جيب مبلحظتو أف اجلار كاجملركر املتعلقُت بفعل الشرط كمها  قولو تعاذل
يشكبلف زيادة لفظية اذمر عنها زيادة يف املعٌت، فأصبح فعل الشرط ناقص الداللة يف حاؿ االعتماد عليو 

كحىت يصح بناء اجلواب على الشرط املذكور كجب دعمو بالقيد .  بصفتو موجبا لوجود اجلواب،كحده
ٌف شرط املداينة ال بد أف يكوف اذل أجل كأف يكوف األجل أباجلار كاجملركر مث تقييد اجملركر بالصفة، فتحصل 

متعينا، كىكذا يكوف مفهـو الشرط، أنو ال ٕتوز املداينة اذا كانت اذل أجل جمهوؿ، كبغض النظر عن كتابة 
. الدين أك ال

ىا كىًإٍف تيًصبػٍهيٍم سىيِّئىةه ٔتا قىدَّمىٍت أىٍيًديًهٍم ًإذا ىيٍم ػكىًإذا أىذىقٍػنىا النَّاسى رىٍٛتىةن فىرًحيوا بً  : كقاؿ جل ذكره
 .36: الرـكيػىٍقنىطيوفى 

 . خصب كرخاء كعافية يف األبداف كاألمواؿ، فرحوا بذلكقإذا أصاب الناس من: يقوؿ تعاذل ذكره
من سيئ بسبب دما قدمتو أيديهم  شٌدة من جدب كقحط كببلء يف األمواؿ كاألبداف قكإف تصبهم من

  1. إذا ىم ييأسوف من الفرج،األعماؿ بينهم كبُت اهلل، كركبوا من املعاصي

: إنو لو اكتفى املتكلم سبحانو بالقوؿ. الًتكيز يف ىذه اآلية منصب على الًتكيب الشرطي الثاين
تفوت بعض املعاين اليت ٖتمل معاين املدح هلل تعاذل، كمعاين الذـ اليت " كإف تصبهم سيئة فهم يقنطوف"

كإظهارا لتلك املعاين كاف ال بد من . تتصل بالبشر الذين يسيئوف الصنع فيما بينهم، كفيما بينهم كبُت اهلل
ألف معناىا يضع مسؤكلية " ٔتا قدمت أيديهم " تقييد كٗتصيص السيئة اليت تصيبهم بقيد النعت كىو
 . العذاب منوطة بسبب من املرتكبُت للمعاصي كاخلطايا

كال بد أف نضع نصب أعيننا أف فعل الشرط قد يقصد بتقييده، التمهيد للتعجب من حاؿ 
الكافرين كالدىشة من أمرىم املتمثل يف القنوط الذم يصيبهم، يف حاؿ جمازاهتم ٔتا يستحقوف من العقاب 

 . الذم كانت أيديهم قد قدمت لو

                                       

 .20/102،   ـ2000األكذل، : الطبعة، مؤسسة الرسالة،  أٛتد حممد شاكر:،  تحجامع البياف يف تأكيل القرآفالطربم، -  1
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 يف الًتكيب الشرطي  زيادةالعدكؿ باؿدالالت  :الثالثالفصل 

" إذا"كما أف ىذا القيد يعترب دمهدا رمويا كمسوغا دالليا من أجل أف يكوف جواب الشرط مرتبطا بػ 
ىو أف يكوف يف الشرط ما يثَت " إذا"املفاجأة؛ ذلك أنو من دكاعي كشركط ربط اجلواب بالشرط عن طريق

 "إف أك إذا"كأف تكوف اداة الشرط . الدىشة من مبلزمة اجلواب لذلك الشرط

تفضلو على الناس باخلَتات كالرٛتات اليت ال قواـ اياة : هبذا القيد  ٖتقق مدح اهلل بأمرين أكهلما
كثانيهما ىو عدلو سبحانو؛ إذ ال . الناس إال بوجودىا، كىو فضل ليس ٔتستحق عن أعماؿ صااة قدموىا

 .يعاقب العباد إال ٔتقدار ما ٕتًتحو أيديهم من خطايا بُت بعضهم أك بينهم كبُت اهلل جل شأنو
 

 :الزيادة بتقييد فعل الجواب- 3المبحث
 

من الزيادة اليت تطرأ على ىذا الًتكيب تقييدي الفعل الواقع جوابا بقيد اااؿ أك غَته، من أجل 
كيف ىذا املعٌت نقل . الزيادة يف اجلهة الداللية، كبػها يصَت جواب الشرط مغايرا ملعٌت الفعل الواقع شرطا

عند قوؿ " التنبيو على إعراب ااماسة"األستاذ حممد الطاىر بن عاشور قوال البن جٍت يف كتاب 
 :1األحوص

 فإذا تىزكؿي تىزكؿي عن ميتىخىمِّطو 

 

شى بوادريهي علىى األقراف  2ٗتي
 أم فبل . ألنو ليس يف الثاين غَت ما يف األكؿ؛ كإذا أقعد أقعدي ،حماؿ أف تقوؿ إذا قمت قمتي 

مىا اتصل بالفعل الثاين من حرؼ ػػػػ ؿً " فإذا تزكؿ تزكؿي :"كإمنا جاز أف يقوؿ. يستقيم جعل الثاين جوابا لؤلكؿ
ءً : كمثلو قوؿ اهلل تعاذل.ميفادي منو الفائدةػاجلر اؿ غىوىيٍػنىا كىمىا أىٍغوىيٍػنىاىيمٍ  أىٍغوىيٍػنىا الًَّذينى   ىىؤيالى

3
63: القصص. 

اليت "ك، " الذم ضربتو ضربتوي :" ألنو كقولك،دل يفد القوؿ شيئا"ىؤالء الذين أغوينا أغويناىم": كلو قاؿ

                                       

 ٚتيل طبقة كىو من املدينة، سكاف ىٌجاء من أموم إسبلمي شاعر .عاصم بن اهلل عبد بن حممد بن اهلل األنصارم ، ىو عبد األحوص-  1
. زمنو شعراء على النسيب يف يقدمو الراكية ٛتاد ككاف هبا، كمات دمشق  قدـ.كالفرزدؽ جلرير معاصران  كاف. معمر بن

  .48، ص 1982، 2، معجم الشعراء، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط (أبو عبيد اهلل حممد بن عمراف)املرزباين:ينظر
 :كيف نفس الصفحة السابقة جاء قبل ىذا البيت قولو-  2

 شاين كترفع تعظمٍت إال           هبا أمٌت نكبةو  مصيبة من ما
 . ىو شديد الغضب" املتخمط"ك. من ىذا البيت" مصيبة"راجع إذل كلمة " تزكؿ"كعليو فإف الضمَت املستًت يف الفعل

كلكن جاز استعمالو يف االستدالؿ بو على أسلوب الشرط الذم يتكرر فيو فعل الشرط كفعل .  ليس تركيب ىذه اآلية تركيبا شرطيا - 3
ٍبًٍتِّ عليو، مثل املبتدأ  ٍبٌٍت على غَته خمالفا للمى اجلواب مع تقييد الثاين ؛ ملا جيمع بُت تركيب اآلية كالًتكيب الشرطي من ضركرة أف يكوف الػمى

ًعٍلما أف بعض النحاة تصوركا الًتكيب الشرطي خمتزىال يف ٚتلة ". خَتيكيم خَتيكيٍم ألىلو:" كاخلرب يف رمو حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 .كمثلما أف اخلرب جيب أف خيتلف داللة عن املبتدأ فكذلك جيب أف خيتلف اجلواب عن الشرط. املبتدأ كاخلرب
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الذم ضربتو "ػ ؾ، أفاد الكبلـ"كما غىوىيٍػنىا" : الثانية قولو"أغويناىم"ػػ كلكن ملا اتصل ب".أكرمتها أكرمتيها 
  1."ضربتوي ألنو جاىل

 :  كينطبق ىذا التحليل من الوجهتُت النحوية كالداللية على بضع آيات قرآنية، رملل منها ما يلي

 .  31: املطٌففُتكىًإذىا انٍػقىلىبيوا ًإذلى أىٍىًلًهمي انٍػقىلىبيوا فىًكًهُتى : قاؿ اهلل تعاذل

معٌت اآلية أف جمرمي قريش كانوا إذا رجعوا إذل من جمالسهم إذل أىلهم ببيوهتم، رجعوا ملتٌذين 
كيف اآلية إشارة إذل أهنم يعدكف صنيعهم ذلك من  أحسن ما اكتسبوه يف . فرحُت باستخفافهم باملؤمنُت

 .2غيبتهم عن أىلهم

، فقد كرد مرة شرطا كأخرل جوابا، بينما ال "انقلبوا"العدكؿ املاثل يف ىذه اآلية ىو تكرار الفعل
ٕتيز أحكاـ النحو ىذا التكرار إذا كاف مدلوؿ الثاين ىو نفسو مدلوؿ األكؿ، كال يستقيم نظاـ الًتكيب 

أما . كعلة عدـ االستقامة انعداـ الفائدة يف تعليق األمر على األمر نفسو. الشرطي إذا بٍت على ىذا النحو
إذا أبقي على إطبلؽ الفعل الواقع شرطا، كزيد الفعل الواقع جوابا بقيد ما، فإف ىذا األخَت يصَت خمتلفا 

 . دالليا، كتتحقق بذلك الفائدة

كإف تكرير الفعل الوارد يف العديد من املرات يف القرآف هلو من النسج اجلزؿ يف الكبلـ؛ فقد كاف 
كإذا انقلبوا إذل أىلهم كانوا فكهُت، " كإذا انقلبوا إذل أىلهم فكهوا، أك: يكفي أف يقاؿ يف غَت كبلـ اهلل

 :كلكن األسلوب القرآين آثر التكرير للفوائد الداللية التالية

؛ النعقاد الكبلـ  يف ذىن السامع ألنو دما ينبغي االعتناء بو الفعلتقرير معٌتيف زيادة اؿ
  .على بياف ىيئة انقبلهبم إذل أىلهم

  حىت يكوف فيو استحضار ااالة،التجددمعٌت الفعل من إفادة يف يادة يف تقرير ما الزك
. اليت كانت عادة اجملرمُت من قريش

تفصيل بعد إٚتاؿ، كتلبية ملا تتطلبو ذلك يف ك، "انقلبوا فكهُت"بناء اااؿ عليو جل كأل
  .3من حماسن االستعماؿكىذا . صناعة الكبلـ

                                       

 .نقبل عن التنبيو على إعراب ااماسة البن جٍت. 212/ 30حممد الطاىر بن عاشور، تفسَت التحرير كالتنوير، -  1
 .77/ 30األلوسي، ركح املعاين، -  2
 .212/ 30حممد الطاىر بن عاشور، تفسَت التحرير كالتنوير، -  3
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حيقق مفاجأة السامع؛ نظرا العتياده " انقلبوا"كأما على مستول املتلقي، فإف تكرار الفعل 
مث تأنس نفسو بعد تقييد . أف يستعمل الشرط كاجلواب غَت متحدين ملا يف ذلك من إحالة الكبلـ

 .فعل اجلواب باااؿ

بَّارًينى :كقاؿ عز كجل  . 130:الشعراء كىًإذىا بىطىٍشتيٍم بطىٍشتيٍم جى

 .1البطش تناكؿ الشيء بصولة

 يبطشوف، حُت يف ىذه اآلية خياطب ىود قومو فيستنكر ما ىم عليو من عتو كغلظة، يتجربكف
. ذلك قاىرين ظاملُتكا  بأحد من اخللق قتبل أك ضربنا، فعلبطشواإذا ؼ البطش، يف القسوة من يتحرجوف كال

بٍت الًتكيب الشرطي يف اآلية على فعلُت ماضيُت متحدين أصبل يف اللفظ كاملعٌت، غَت أف الثاين 
كىكذا تستقيم للًتكيب . ليكًسب معٌت رمويا خمتلفا عن الفعل األكؿ" جبارين"منهما قيد من إطبلقو باااؿ

 .الشرطي فائدتو

كلذا ركز التعبَت على ىذا الفعل كاعتٌت . كأما الغرض الذم ألجلو سيق الًتكيب فهو بياف بطشهم
 :النظم القرآين بتصويره كما يلي

 .تكرير فعل البطش زيادة يف تقرير معناه كلفت العناية إليو، كأنو حمور الكبلـ

تكرير الفعل ىو يف ذاتو زيادة لتقرير معٌت التجدد الذم حيملو، الشيء الذم يدؿ على أف البطش 
 .  بالضعفاء عادة لدل قـو ىود

تقييد فعل اجلواب بقيد اااؿ، فيو زيادة تصويرية، حيث أدل اااؿ كظيفة بيانية تعمق من الداللة 
كالتجرب ىو ظلم . على القسوة؛ فبعد أف كانت قسوهتم متجلية يف البطش، صارت أشد لزيادة التجرب إليها

 .  كقهر يتجاكزاف جمرد البطش

كىو تعبَت ليس فيو زيادة " - كإذا بطشتم ٕتربمت:" كلو أف النظم القرآين اختار التعبَت التارل
ملا اشتمل على تصوير بطشهم الذم ىو مدار الكبلـ، كمعقد تصوير إجراـ - بالقياس إذل التعبَت املستعمل

 .ىؤالء القـو كجورىم يف البطش

 

                                       

 . 64/ 1، املفردات يف غريب القرآف، مكتبة نزار مصطفى الباز، ( حممد بن ااسُت القاسم أبو)الراغب األصفهاين-  1
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.  142: النساءكىًإذىا قىاميوا ًإذلى الصَّبلًة قىاميوا كيسىاذلى  : كقاؿ عز كعبل 

متثاقلُت متباطئُت ال نشاط هلم  كحركاهتا، قاموا  هبيئاهتااإلتيانوكإذا قاـ املنافقوف إذل الصبلة :أم
كمن الواضح أف اآلية  . ألهنم ال يعتقدكف ثوابان يف فعلها كال عقابان على تركها؛كاملكره على الفعل، كال رغبة

كما حيرص توفية شرائطها تتحدث عن صورة قيامهم إذل الصبلة، يف إشارة إذل أهنم ال يقيموهنا إقامةن ب
  .املؤمنوف

ال يصلح "قاموا"؛ ألف "قاموا"حاال الزمة من ضمَت " كساذل"كيف ىذه اآلية كذلك كردت كلمة 
 الثاين جمردا لكاف اجلوابي عُتى "قاموا" األكذل، إذ لو كقع "قاموا"اليت شرطها " إذا"أف يقع كحده جوابا لػ

ككاف اااؿ يف ىذا الًتكيب كأمثالو فضلة غَت مستغٌت . الشرط، كال يكوف ذلك مفيدا، فلـز ذكر اااؿ
 اااؿ تكوف قد:" جاء يف النحو الوايف لعباس حسن. عنها، ٓتبلؼ اااؿ اليت يصٌح الًتكيب عند حذفها

" كساذل قاموا الصبلة إذل قاموا كإذا" :اآلية مثل يف. للجملة األساسي املعٌت إ٘تاـ يف أحيانا العمدة ٔتنزلة
 1."كساذل"اااؿ حذفت لو يتم ال األساسي املعٌت إف

كتنصٌب عناية النظم القرآين على كصف قياـ املنافقُت إذل الصبلة كما جاء يف موضع آخر من 
، ْتيث قصر إتياهنم الصبلة على 195: التوبةكىال يىٍأتيوفى الصَّبلةى ًإالَّ كىىيٍم كيسىاذلى : القرآف، ىو قولو تعاذل

،  كلكن "إذا"إهنم يقوموف إليها قٍطعنا، أك على سبيل الكثرة، بدليل استعماؿ أداة الشرط . صفة الكسل
جاء ىذا القياـ جممبل يف الشرط، بينما تعلق بو اااؿ يف اجلواب، فأضاؼ إليو اااؿ زيادة يف معٌت القياـ، 

 ". كساذل"كزيادة يف معٌت التجدد الذم للفعل، كزيادة قدر من التفصيل بفضل اااؿ

كملا كانت ىذه الدالالت متجمعة يف جواب الشرط فإنو بذلك يشكل البؤرة الداللية للمركب 
 . كلو، كقطب االىتماـ فيو

كيرجع االىتماـ بتصوير قيامهم إذل الصبلة إذل أف الصبلة ىي أكثر األعماؿ التعبدية تواترا 
مثٌ إف القياـ إليها ىو . فيسهل على املؤمنُت مبلحظتها، كما أهنا ٘تثل األمارة الفارقة بُت اإلدياف كالكفر

كىذا األمر لىػًممَّا . املظهر اخلارجي كالسلوؾ املشاىد الذم ينبئ عن مدل اقتناع كتقبل املصلي هبذه العبادة
يػيٍعٌتى املؤمنوف ٔتعرفتو حىت ال يقعوا يف أحابيل املنافقُت، ككاف القرآف الكرًن كااديث النبوم حريصُت على 

 .كشف صفات املنافقُت تنبيها كٖتصينا للمؤمنُت

                                       

 .365/ 2عباس حسن، النحو الوايف، -  1
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كتعليق املتعلِّق  (الشرط)إف إعادة فعل …:"يقوؿ حممد الطاىر بن عاشور يف ٚتالية ىذا األسلوب 
بالفعل الػميعاد دكف الفعل األكؿ، ٕتد لو من الركعة كالبهجة ما ال ٕتده لتعليقو بالفعل األكؿ دكف إعادة، 

كيقوؿ يف سر تعلُّق النفس هبذا . " كليست اإلعادة يف مثلو جملرد التوكيد؛ ألنو قد زًيدى عليو ما تعٌلق بو
 1 ."إلشعار إعادة اللفظ بأف مدلولو ٔتحلِّ العناية كأنو حبيب إذل النفس…:"األسلوب

 

 .72: سورة الفرقاف  كىًإذىا مىرُّكا بًاللٍَّغًو مىرُّكا ًكرىامنا :كقاؿ تعاذل

، كاللغو من الكبلـ ما ال يعتد بو كىو الذم يورد "عباد الرٛتن"عائدة إذل " مٌركا"كاك اجلماعة يف 
نُّوا عن " :كمركا كراما. 2ال عن ركية كفكر، فيجرم جمرل اللَّغا كىو صوت العصافَت كرموىا من الطيور كى

 "3.معناه ًإذا صادفوا أىىل اللغو دل خيوضوا معهم: القبيح كدل يصٌرحوا بو، كقيل

يشَت إذل أف عناية املتكلم متوجهة إليو، كمهتو متعلقة بو،  إف تكرار املركر الواقع من عباد الرٛتن،
 :كألجل ذلك اختارت الصياغة القرآنية. كأف الكبلـ معقود على بيانو كتصويره ملا فيو من حياء نبل ككرامة

 . ملنحو شيئا من معٌت التوكيد اللفظي" مركا"إعادة لفظ الفعل 

كيف إعادة لفظ الفعل إحياء ملعٌت التجدد كاالستمرار كالتكرار الذم يدؿ عليو، كأف ذلك دأب 
 .عباد الرٛتن يف عبلقتهم اليومية بالكافرين

 .، فزاد ىذا التعليق يف الداللة على جمرد املركر"كراما"حاؿ كىو" مركا الثانية"كما أنٌو تعلق بػ

يف ىذه اآلية كمثيبلهتا ّتملة من اإلجراءات - كىو الفعل املعاد- كىكذا حظي جواب الشرط 
التعبَتية جعلتو حمل عناية كقطب اىتماـ، كمنها الزيادة بقيد اااؿ، اليت ٘تثل أحد التحويبلت احملقِّقة 

 .للعدكؿ عن أصل الًتكيب الشرطي

ٍنتيمٍ   ًإفٍ : قاؿ عز من قائل ٍنتيمٍ  أىٍحسى  .7: اإلسراء  أًلىنٍػفيًسكيمٍ  أىحسى

                                       

 .193 – 192/ 1حممد الطاىر بن عاشور، مقدمة تفسَت التحرير كالتنوير، -  1
 .582/ 1، الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآف-  2
حممد علي النجار، املكتبة العلمية بَتكت : ، بصائر ذكم التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، تح(جمد الدين حممد بن يعقوب )الفَتكزابادم-  3

 .435/ 4لبناف،
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 أعمالكم سواء كانت الزمة ألنفسكم أك "ًإٍف أىٍحسىنتيمٍ : "خياطب اهلل تعاذل بٍت إسرائيل قائبل 
 أم "أىٍحسىنتيٍم ألىنفيًسكيمٍ " ، أك فعلتم اإلحساف، أم عىمىلتموىا على الوجو املستحسن البلئق،متعدية للغَت

 . من الثوابإحساهنالنفعها ٔتا يًتتب على سعيتم 

٘تركز الًتكيب الشرطي حوؿ فعل اإلحساف ألمهيتو اليت يتوقف عليها مصَت البشر؛ فجاء الفعل 
ٍنتيمٍ "األكؿ مطلقا، يدؿ على إحساف املخاطب العمىلى إذل نفسو كإذل غَته، ككيٌرر يف اجلواب إشعارا " أىٍحسى

كأنو دما جيب على اإلنساف أف جيتهد " ؟ءي اإًلٍحسىاًف ًإالَّ اإًلٍحسىافي اىىٍل جىزى " بأف اجلزاء من جنس العمل
ليصَت اإلحساف ىنا خمتصا " ألنفسكم"كباإلضافة إذل التكرار عيٌلق بو اجلار كاجملركر. ألجلو يف حياتو

كٔتعٌت آخر صار اإلحساف ىنا ٔتعٌت الثواب الذم . بأنفسهم ال ذلك اإلحساف السابق البلـز كاملتعدم هلم
 .يتلقونو من اهلل

عل نفس احملسن تج بأف ،يقة التجريدرعلى طكيستقيم الًتكيب الشرطي أيضا على اعتبار أنو جاء 
  .كذات حيسن هلا

خبلفا لؤلمثلة املتقدمة من ىذه الصورة "- إفٍ :"كما جاء نظم ىذا الًتكيب مبنيا على التعليق بػ
لًػمىا ىناؾ من مساكاة يف احتماؿ إقداـ املخاطبُت على اإلحساف أك على "- إذا"اليت مٌت التعليق فيها بػ

اإلساءة، بل إٌف ىذه اآلية آثرت أسلوب اإلطناب حينما ذكرت عاقبة احملسنُت كعطفت عليها عاقبة 
ٍنتيماملسيئُت  ٍنتيٍم أىٍحسى ككاف ديكن أف تكتفي بذكر ما يتعلق بالصنف . نٍػفيًسكيٍم كىًإٍف أىسىٍأمتيٍ فػىلىهىا ألى ًإٍف أىٍحسى

علما أٌف ىذا النوع . األكؿ، كتدع ما يتعلق بالصنف اآلخر جريا على طريقة الداللة عليو ٔتفهـو املخالفة
 . من الداللة كثَت يف الًتكيب الشرطي

 

: في التخصيص والرفع منو الزيادة -4المبحث
 

التخصيص مصدر الفعل خٌصص، كصيغة فٌعل تفعيبل تفيد معٌت التكثَت، كلكن ىذا املعٌت ال يراد 
أفرده بو دكف غَته، كاختٌص فبلف باألمر كٗتٌصص لو إذا :فخٌصص ٔتعٌت خٌص، كيف اللغة خٌصصو. ىنا

  2.خٌصو بكذا كاختٌصو كخٌصصو كأخٌصو، فاختٌص بو كٗتٌصص:كيف أساس الببلغة1…انفرد بو

                                       

 . 24/ 7ابن منظور،لساف العرب، -  1
 .250/ 1الزخمشرم، أساس الببلغة، -  2
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…كالتخصيص ضد التعميم، كىو التفرد بالشيء دما ال تشاركو فيو اجلملة 
1 

 2كلعل أكضح تعريف اصطبلحي لو عند علماء األصوؿ ىو تعريف أيب ااسُت البصرم
 "3.إخراج بعض ما يتناكلو اخلطاب عنو:كىو

 ٔتا كاف عاما على أكثر من تلك اجلهات، فيصَت  أكثرالتخصيص يف اللغة معناه إفراد جهة أك
.   العمـو مضيقا، كمنطبقا على القليل دكف اجلملة

كالتخصيص بعبارة أخرل ىو التقليل من االشًتاؾ أك تضييق الداللة العامة، كىذه الوظيفة مشًتكة 
 . بُت الشرط كاالستثناء كالوصف كالغاية كغَت ذلك

كقد اعتٌت النحاة بالشرط اللغوم من حيث ْتث أدكاتو كعملها، كأحكاـ فعل الشرط، كإمكاف 
جميء  فعل الشرط كاجلزاء ماضيا أك مضارعا، كحكم اقًتاف اجلواب بالفاء، إذل غَت ذلك من املباحث 

كأما األصوليوف فقد ركزكا على جانب الداللة منو، فهو عندىم . املتعلقة بالبنية الًتكيبة هلذا األسلوب
ًإٍف تػىٍنصيريكا اللَّوى يػىٍنصيرٍكيٍم كىيػيثىبٍِّت : بعض اجلملة أك يقيد عمومها، كما يف قولو تعاذل يوجب ٗتصيص

امىكيمٍ  فالشرط يقتضي اختصاص نصر اهلل للمؤمنُت كتثبيت أقدامهم معا بنصرىم لدين . 7 :حممد  أىٍقدى
، كبدكف نصر املؤمنُت لدين اهلل  .اهلل، كال يفيد أف اجلزاءين متحققاف على اإلطبلؽ كالعمـو

 ما ال نعلم قخييٍرًجي منؼ ،خييٌص الكبلـ أٌف الشرط يب ااسُت البصرمألاملعتمد جاء يف كتاب 
لـز إكرامهم كإٍف دل ؿذكر الشرط ف فلو دل ،" إف دخلوا الدارأبداأكـر القـو : " ناخركجو منو لواله كقوؿ

 ، للشرط"إفٍ " ألف لفظة ؛ للشرط سقط كجوب اإلكراـ إف دل يدخلوا الدارنا كمع ذكر.يدخلوا الدار
  4.كالشرط يقف عليو املشركط كعلى بدلو

                                       

، 1977مصطفى حجازم، مطبعة حكومة الكويت، :، تاج العركس من جواىر القاموس، تح(السيد حممد مرتضى ااسيٍت )الزبيدم -  1
17 /555.  
املادة،  غزير العبارة مليح الكبلـ جيد كاف .أحد أئمتهم كىو املعتزلة، مذىب على املتكلم البصرم الطيب بن علي بن حممد ااسُت أبو-  2
 كتاب الرازم فخر الدين أخذ منو كبَت، كتاب كىو اخلمسة، كاملعتمد شرح األصوؿ منها الفقو، أصوؿ يف التصانيف الكبلمية الفائقة كلو

 .من اهلجرة (436)كأربعمائة كثبلثُت ست ببغداد سنة ؟ كتويف ذلك احملصوؿ، كلو غَت
 .182/ 5ابن العماد، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب، : ينظر

 ط األكذل، ، بَتكت، دار الكتاب العريب،سيد اجلميلي :  تح ، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ،علي بن حممد اآلمدم أبو ااسن: ينظر-  3
1404 ،2  /299. 

، بَتكت– دار الكتب العلمية ، خليل امليس: تح ،  املعتمد يف أصوؿ الفقو، (حممد بن علي بن الطيب)  أبو ااسُت البصرم:ينظر-  4
 .240/ 1، ص 1403، 1ط
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 فإف ،فإذا دخل فعل الشرط على جزاءين على سبيل اجلمع. تعدد فعل الشرط أك اجلزاءمكقد  
،  بالشرطيف التخصصاجلزاء ّتملتو مها معا، كيكوف اجلزاء الثاين قد زاد سلط عليٗتصيص فعل الشرط يت

أف العطاء :، الشرط يقتضي حصوهلما معا، أم"إف سألك فقَت فأعطو نقودا كاكسيوي حٌلة" :ؾقوؿيف ؼ
كأما . ، كقد زاد اجلزاء الثاين يف درجة اختصاص اجلزاء برمتو بالشرط معا خمتصاف بسؤاؿ الفقَتكاالكتساء

إذا دخل فعل الشرط على جزاءين على سبيل البدؿ، فإف فعل الشرط يتخصص ْتصوؿ أحدمها، رمو 
فمقتضاه اختصاص الطرد باإلجراـ أك اجللد بو، " إف أجرمت يف حق أخيك طردتك أك جلدتك،:"ؾقوؿ

كيكوف اجلزاء الثاين يف ىذه ااالة قد رفع بعض التخصيص عن اجلزاء األكؿ، كيًتؾ تعيُت أحدمها 
.  للمتكلم

كيف حالة دخوؿ شرطُت على جزاء كاحد، فإف كانا على اجلمع دل حيصل املشركط إال عند 
فمقتضى الشرط ٗتصيص " إف دخلت ااديقة كقطفت زىرة منها عاقبتك:"ؾحصوهلما معا، رمو قوؿ

العقاب بدخوؿ ااديقة كقطف الزىرة جمتمعُت، كيكوف فعل الشرط الثاين قد زاد يف التخصيص، أم ازداد 
كأما إذا كانا . ةالندراملزيد من ضيقا كارمصارا، كال يقع اجلزاء املعلق بو إال يف " املدمج دالليا"نطاؽ الشرط 

." إف دخلت ااديقة أكدنت منها عاقبتك:" على البدؿ فإف املشركط حيصل ْتصوؿ أحدمها رمو قولنا
كيكوف . فالشرط يقتضي العقاب ْتصوؿ أحد الشرطُت، أم أف العقاب متخصص بوقوع أحد الشرطُت

نفينا العقاب بفقد الدخوؿ " إف دخلت ااديقة:" الشرط الثاين قد رفع بعض التخصيص؛ ألننا ملا قلنا
 1.أكجبنا العقاب بالدنو كإف دل يدخلها" أكدنت منها:"كأخرجناه من الكبلـ، فلما قلنا

 "نفيتك كأ إف زنيت جلدتك :"ين على سبيل البدؿ كقولكجزاءالشرط الواحد إذا دخل على ك
اؼ  2. مع أف التعيُت فيو إذل القائل،مقتضاه أحديمهي

كالعناية اليت أكالىا األصوليوف للشرط تصب يف خانة الداللة اليت تكوف للحكم متعلقا بالشرط، 
كتتلخص كظيفة الشرط  النحوية  يف . ك البدؿأكعلى اخلصوص ملا يتعدد الشرط أك اجلزاء على جهة اجلمع 

كْتثنا يعٌت هبذا اجلانب الدالرل، ألنو دينح ىذا الًتكيب تلونات داللية تتجاكز ما . معٌت  التخصيص
. للًتكيب الشرطي البسيط من داللة ٗتصيص اجلواب املفرد بالشرط املفرد

                                       

اإلسبلمية،  سعود بن حممد اإلماـ جامعة العلواين، فياض جابر طو : تح األصوؿ، علم يف احملصوؿ الرازم، ااسُت بن عمر بن حممد  - 1
 . 96-ػ94/ 3 ،1400 ط األكذل، الرياض،

-182، ص2002كموسى بن مصطفى العبيداف، داللة تركيب اجلمل عند األصوليُت، األكائل للنشر كالتوزيع، دمشق، سورية، ط األكذل، 
183. 

. 96 / 3حممد بن عمر بن ااسُت الرازم، احملصوؿ يف علم األصوؿ، -  2
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 يف الًتكيب الشرطي  زيادةالعدكؿ باؿدالالت  :الثالثالفصل 

كىذه الداللة اهلامة للشرط كاجلزاء، تظهر على مستول األحكاـ الشرعية خاصة عندما يتعدد  
 يف مباحث النحاة؛ ألف األمر عندىم يتعلق بإشراؾ التابع ذه الداللةق كال نشعر بوجود. حدمها أك كبلمهاأ

. الواكبيف ااكم اإلعرايب للمتبوع سواء كاف العطف بػأك أك 

 :نماذج للدراسة

تانان  احتملى  فقد بريئان  بوً  يػىٍرـً  مث إٍٙتان  أك خطيئةن  يكًسبٍ  كمىنٍ : تعاذل اهللي   قاؿى   ميًبينان  كإٍٙتان  هبي
 .112:النساء

 كىو بريئنا، كاف كقد اليهودم، السمُت بن زيدا- كىوالسرقة- القبيح بصنيعو أيبػىٍَتؽ طعمة بن اتػَّهىمى 
.  كسلم عليو اهلل صلى رسولىو ذلك على اهلل أطلعى  كقد .الظادل اخلائن

ال " اإلمث"قد تكوف من قبل العىٍمد كغَت العمد، ك" اخلطيئة"، ألف"اإلمث"ك" اخلطيئة"كإمنا فرؽ بُت
قد ٖتٌمل يكوف ؼء، برمإذل مالو من خطئو أك إٙتو الذم تعمده املذنب  مث ييضيف ،يكوف إال من العىٍمد

 1.بفعلو ذلك فريىة ككذبنا كإٙتنا عظيمنا

كالشرطاف كسب اخلطيئة أك االمث من . اجتمع شرطاف على سبيل اجلمع كدخبل على جزاء كاحد
إف الشرطُت معا . جهة مث رمي برمء هبما من جهة أخرل، داخلُت على احتماؿ البهتاف كاالمث املبُت

يقتضياف اجلزاء، فبل حيصل كجوده إال عند حصوهلما معا، فيكوف اجلزاء متخصصا بالشرطُت جمتمعُت، أم 
 .  أف احتماؿ البهتاف كاالمث املبُت متخصص هبما

على فعل الشرط الذم ىو كسب اخلطيئة، " أك"كفعل الشرط الذم ىو كسب اإلمث جاء معطوفا بػ
 .فاقتضى ىذا العطف أف يكوف اجلزاء مشركطا بأحدمها على جهة البدلية

كأما فعل الشرط الثاين كىو رمي بريئ بأحدمها، فقد زاد يف ٗتصيص الشرط للجزاء، ٓتبلؼ لو 
 .كاف الشرط كاحدا

 :كاجلدكؿ التارل يقدـ صورة توضيحية للًتاكيب كالدالالت اليت ميزت اآلية املدركسة

 

 

                                       

 .197/ 9القرآف  تأكيل يف البياف الطربم، جامع جرير بن حممد-  1
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 يف الًتكيب الشرطي  زيادةالعدكؿ باؿدالالت  :الثالثالفصل 

  

 

 . من سورة النساء12كمية التخصيص يف آية : 2 جدكؿ
 

ًبطىٍت أىٍعمىاهلييمٍ  : تعاذلقاؿ    كىمىٍن يػىٍرتىًدٍد ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فػىيىميٍت كىىيوى كىاًفره فىأيكلىًئكى حى
 .217:البقرة

تدؿ على أف الٌردة ال ٖتبط العمل إال بقيد املوت أهنا ذه اآلية الكردية جاء يف تفسَت القرطيب لو
 كقد جاءت آيات أخر تدؿ على أف الردة ٖتبط العمل مطلقا  فػىيىميٍت كىىيوى كىاًفره   : قولوكىوعلى الكفر 

 ًمنى  اآلًخرىةً  يف  كىىيوى  عىمىليوي  حىًبطى  فػىقىدٍ  بًاإًلديىافً  يىٍكفيرٍ   كىمىن: قولو تعاذل، منها كلو رجع إذل اإلسبلـ
, فيحمل املطلق على املقيد,  املطلق كاملقيد بُت مسائل التعارضكىذه املسألة من. 5: املائدة اخلٍىاًسرًينى 

 الجزاء الشرط أداة الشرط
تانان كإٍٙتان ميًبينان  يكًسٍب خطيئةن أك إٍٙتان مث يػىٍرـً بًو بريئان  مَم ْن   فقد احتملى هبي

 

ىيئة التركيب 
 النحوية

 :تركيبة اجلزاء من جزأين :تركيبة الشرط من جزأين

يكًسٍب خطيئةن أك ⑴
 إٍٙتان 

تانان، كإٍٙتان ميًبينان  مث يػىٍرـً بًو بريئان ⑵  فقد احتملى هبي

 

متعدد على اجلمع، كحكمو حكم  متحد متعدد على البدلية صفة التركيب
 .الواحد

يقـو التعليق على أحد  صفة التعليق
 .الشرطُت فقط

جيتمع ىذا الشرط 
بأحد الشرطُت 

السابقُت، للتعليق 
 .عليهما

اجلزاء كىو ااكم، متخصص 
 .بالشرطُت احملددين

كمية 
 التخصيص

أحد الشرطُت رفع من 
 .ٗتصيص اآلخر

زاد يف ٗتصيص  
 الشرط

XXXXXXXXXXXX 
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 يف الًتكيب الشرطي  زيادةالعدكؿ باؿدالالت  :الثالثالفصل 

 تىابى قػىٍبلى اٍلمىٍوًت قيًبلىٍت مىنٍ أىنَّوي كهلذا الًتكيب الشرطي مفهـو ىو . يات املطلقة باملوت على الكفراآلفتقيد  
، كىو قوؿ من حج مث ارتد مث عاد إذل اإلسبلـ ال جيب عليو إعادة ااج :  القرطيبؿاكهلذا ؽ.تػىٍوبػىتيوي ميٍطلىقنا

  1.الشافعية

تضمنت عبارة اجلزاء حكما ىو حىبىط األعماؿ، كقد ٗتصص بشرطُت جمتمعُت ال ينفك احدمها 
كتقتضي . االرتداد عن الدين، كاملوت على الكفر الذم جاء معطوفا بالفاء على سابقو: من اآلخر كمها

كلذا فإف الشرط األكؿ ازداد . الفاء أف يكوف الفعل املعطوؼ مرتبا على السابق على سبيل التعقيب
كال يصح اعتبار أحد الشرطُت زاد يف اختصاص اآلخر، كما ىو . ٗتصيصا لكونو مقيدا بالشرط الثاين

 .اااؿ إذا كاف العاطف كاكا

ككاف هلذا التخصيص بالشرط الثاين أمهية كربل يف ٖتديد ااكم الشرعي املنوط باملرتد على 
اإلطبلؽ؛ إنو ينظر يف شأنو، فإذا رجع إذل اإلسبلـ قبل كفاتو دل ٖتبط أعمالو، كإذا تويف كىو على ارتداده 

 .ككفره حبطت أعمالو
 

: املائدة  رىًحيمه  غىفيوره  اللَّوى  ًإفَّ  عىلىٍيوً  يػىتيوبي  اللَّوى  فىًإفَّ  كىأىٍصلىحى  ظيٍلًموً  بػىٍعدً  ًمنٍ  تىابى  فىمىنٍ : قاؿ تعاذل
39. 

 من اليت املعاصي يف إيقاعها بسبب لنفسو سرقتو، كىي ظلمو بعد تعاذل ًمن اهلل إذل تاب من أم
 .توبتو يقبل اهلل فإف السيئات، ٘تحو اليت بالطاعات عملو السرقة، كأصلح أكربىا

اجلزاء يف ىذه اآلية متخصص بالشرطُت على االجتماع؛ فتوبة اهلل على صاحبها مشركطة ااصوؿ 
كقد زاد الشرط الثاين يف ٗتصيص الشرط، كيستتبع ىذا . بالتوبة من بعد ظلمو كإصبلح أعمالو جمتمعُت

التخصيص تضييقه يف نفس الشرط املكوف دالليا من شرطُت، كيقتضي ىذا اإلمعاف يف التخصيص أف يزداد 
الشرط تعقيدا كندرة يف الوقوع، كينبٍت عليو نفس الندرة يف كقوع اجلزاء؛ إذ ال تتحقق توبة اهلل عليو ٔتجرد 
. توبتو من بعد ظلم نفسو، أك ٔتجرد إصبلح عملو بالطاعات، كلكن بأف يقرف بُت التوبة كإصبلح األعماؿ

كبذا ديعن اجلزاء يف اشًتاط التحقق، ألف املسافة الداللية كالعملية بُت الشرط كاملشركط مسافة بعيدة، ينتقل 
 .فيها صاحبها من كربيات املعاصي، إذل خَت ما يصبو إليو املطيع احملسن

 
                                       

 . 3/430عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، مؤسسة الرسالة، بَتكت، : اجلامع ألحكاـ القرآف تح ، القرطيب-  1
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 يف الًتكيب الشرطي  زيادةالعدكؿ باؿدالالت  :الثالثالفصل 

  

 

 . من سورة املائدة39كمية التخصيص يف آية : 3جدكؿ 

 

امىكيٍم  : قاؿ تعاذل  .7: حممد ًإٍف تػىٍنصيريكا اللَّوى يػىٍنصيرٍكيٍم كىيػيثىبٍِّت أىٍقدى
 

 اهلل، لدين املؤمنُت كىونصر الشرطي  فخصصٌ . اجلمع سبيل على جزاءين على الشرط فعل دخل
 أقدامهم كتثبيت للعباد نصراهلل يلـز لكاف الشرط يذكر دل كلو. أقدامهم كتثبيت هلم اهلل نصر :اجلزاءين كمها

 يف معٌت زاد قد الثاين اجلزاء يكوف اااؿ ىذه بو، كيف يعملوا دل أـ بالشرط عملوا سواء اإلطبلؽ على
.  األكؿ، كمها ال يقعاف إال معا معلقُت بالشرط باجلزاء كقوعو الرتباط التخصيص؛

 الثاين اجلزاء أف كما فقط، كاحد ال جلزاءين الشرط ٗتصيص ىي اآلية ىذه يف املسجلة الزيادة إف
 خصوصية ازداد للمؤمنُت اهلل نصر إف. اجلزاء ٗتصيص زيادة يف يتمثل (أك كظيفيا)دالليا مولودا عنو نتج

. املؤمنُت أقداـ تثبيت إليو قرف أنو من حيث

 

 الجزاء الشرطأداة الشرط 

 عىلىٍيوً  يػىتيوبي  اللَّوى  فىًإفَّ  كىأىٍصلىحى  ظيٍلًموً  بػىٍعدً  ًمنٍ  تىابى  فمَم ْن 

 
ىيئة التركيب 

 النحوية
نيل توبة اهلل : جزاء كاحد ىو أينتركيبة الشرط من جز

 .عليو
 

 .متحد متعدد على اجلمع  صفة التركيب

 كخيتل اجلزاء .الشرطُت جمتمعُتيقـو التعليق على  صفة التعليق
 .باختبلهلما أك اختبلؿ أحدمها؛ ألهنما يف حكم الواحد

اجلزاء كىو ااكم، متخصص 
. بالشرطُت احملددين

كمية 
 التخصيص

  XXXXXXXXX .زاد الشرطي الثاين يف التخصيص
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 يف الًتكيب الشرطي  زيادةالعدكؿ باؿدالالت  :الثالثالفصل 

 سىيِّئىاًتكيمٍ  عىٍنكيمٍ  كىييكىفِّرٍ  فػيٍرقىانان  لىكيمٍ  جيىٍعىلٍ  اللَّوى  تػىتػَّقيوا ًإفٍ  آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا  يىا:قاؿ عز من قائل 
 .  29: األنفاؿاٍلعىًظيًم  اٍلفىٍضلً  ذيك كىاللَّوي  لىكيمٍ  كىيػىٍغًفرٍ 

 كيهلك بصَتة، على كيقدموا ليطيعوه سيفعل، ٔتا أخربىم بأف عباده، على اهلل يف ىذه اآلية منٌ 
 .كسياؽ اآلية سياؽ ترغيب يف تقول اهلل، كالتقرب منو. بينة عن ىلك من

 تقواىم يقابل فهو اهلل، تقول منهم حصلت إذا املؤمنُت عباده على اهلل أنعم اآلية كٖتصي
 ااق بُت بو يفرقوف نورا قلوهبم يف يقذؼ أنو  كذلك عنده، من عليهم  هبا يتفضل اليت الثمار من ٔتجموع
 عنها يتجاكز بأف ذنوهبم هلم كيغفر يفضحهم، كال الدنيا يف يسًتىا بأف سيئاهتم عنهم كيكفر كالباطل،
 1.القيامة يـو كيزيلها

 جيعل:"كىي بينها، اجلمع جهة على كجود ثبلثة جزاءات اهلل تقول كىو الشرط كجود فعل اقتضى
 كلها اجلزاءات هلذه خمصصا االقتضاء بذلك فكاف" لكم كيغفر سيئاتكم، عنكم كيكفر فرقانا، لكم

 كيبلحظ يف عبلقة ىذه اجلزاءات مع بعضها أف التارل منها يزيد يف ٗتصيص ما سبقو، إذل أف .جمتمعة
كااكم . كىو ما خص بو اهلل تعاذل املتقُت. جزاء شديد االختصاص- يف النهاية- يصَت اجلزاء بأٚتعو 
كٔتعٌت آخر فإف املشركط .  كىذا من حيث اقتضاء الشرط لو2"كما لو اٖتد املشركط"العاـ هلذه ااالة ىو 

الواحد من ىذه اجلزاءات ال يتحقق إال مع اقًتانو بغَته من املشركطات اليت ذكرت معو، كإف كاف ٖتقق كل 
 . جزء من الثبلثة مقبوال من اجلهة النظرية

عن أمهية شرط التقول، ككذا عن مدل  كما أف تعدد اجلزاءات اليت كعد اهلل هبا املؤمنُت ينيبء
 كىاللَّوي ذيك اٍلفىٍضًل : تفضل اهلل تبارؾ كعبل على عباده، كذلك ما ينطق بو أيضا تذييل اآلية بقولو تعاذل

  .اٍلعىًظيًم 

 :كيف اجلدكؿ املزيد من ٕتلية الًتاكيب كالدالالت

 

 

                                       

. 15/123 الغيب، مفاتيح الرازم، فخر الدين_  1
، 1  بَتكت، ط  ،سيد اجلميلي، دار الكتاب العريب. د: تح اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ، (علي بن حممد أبو ااسن)اآلمدم  - 2
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 يف الًتكيب الشرطي  زيادةالعدكؿ باؿدالالت  :الثالثالفصل 

 

 . من سورة األنفاؿ29كمية التخصيص يف آية : 4اجلدكؿ

ا ًمٍنكيمٍ  قػىتػىلىوي  كىمىنٍ  حيريـه  كىأىنٍػتيمٍ  الصٍَّيدى  تػىٍقتػيليوا الى  آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا  يىا:كقاؿ اهلل تعاذل  فىجىزىاءه  ميتػىعىمِّدن
ٍعبىةً  بىاًل ى  ىىٍدينا ًمٍنكيمٍ  عىٍدؿو  ذىكىا بًوً  حيىٍكيمي  النػَّعىمً  ًمنى  قػىتىلى  مىا ًمٍثلي  ـي  كىفَّارىةه  أىكٍ  اٍلكى  ذىًلكى  عىٍدؿي  أىكٍ  مىسىاًكُتى  طىعىا

  .95: املائدةسىلىفى  عىمَّا اللَّوي  عىفىا أىٍمرًهً  كىبىاؿى  لًيىذيكؽى  ًصيىامنا

 يشمل قتلو عن كالنهي .كالعمرة ااج يف اإلحراـ حاؿ يف الصيد قتل عن اهلل تعاذل بالنهي صرح
 النسك هلذا تعظيما منو، صيد أك قيتل ما كأكل كاإلعانة عليو، فيو كالداللة كاملشاركة مقدماتو عن النهي

. اإلحراـ قبل لو حبلال كاف ما كصيد قتل احملـر على حيـر كأنو العظيم،

كانتقل ااكم اإلهلي بعد ذلك إذل تبيُت حكم من كقع من احملرمُت يف خمالفة حكم النهي ىذا، 
ا ًمٍنكيمٍ  قػىتػىلىوي   مىنٍ فبُت أٌف   : فػعليو ميتػىعىمِّدن

 الجزاء الشرط داة الشرطاأل
 سىيِّئىاًتكيمٍ  عىٍنكيمٍ  كىييكىفِّرٍ  فػيٍرقىانان  لىكيمٍ  جيىٍعىلٍ   اللَّوى  تػىتػَّقيوا  ِإنْن 

 لىكيمٍ  كىيػىٍغًفرٍ 

 
ىيئة التركيب 

 النحوية
 ثبلثة جزاءات متعاطفة بالواك ء كاحدتركيبة الشرط من جز

 

 متعدد على اجلمع .متحد صفة التركيب

مشتمل على ثبلثة . اجلزاء كىو ااكم  .شرط تقول اهلليقـو التعليق على  صفة التعليق
كىو متخصص بالشرط . جوانب جمتمعة

كيقـو كلو بوجود الشرط كخيتل . املذكور
. باختبللو

الشرط خصص اجلزاءات الثبلثة  كمية التخصيص
 جمتمعة

زاد اجلزاء الثاين يف درجة ٗتصيص اجلزاء 
األكؿ، كما زاد اجلزاء الثالث يف درجة 

 . اختصاص اجلزاء الثاين
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 يف الًتكيب الشرطي  زيادةالعدكؿ باؿدالالت  :الثالثالفصل 

 أف باملماثلة كاالعتبار. بو كيتصدؽ يذْتو الغنم، البقر أك اإلبل أك ًمنى  قػىتىلى  مىا ًمٍثلي  جزاءه  -1 
 ًمٍنكيمٍ  عىٍدؿو  ذىكىا بًوً  حيىٍكيمي ااـر يف يذبح أف بد ال اهلدم ، كذلك .

2  - ـي  أىٍك كىفَّارىةه  من املثل مقابلة فيجعل مساكُت، طعاـ اجلزاء ذلك كفارة: أممىسىاًكُتى  طىعىا
. بو املساكُت يطعم طعاما النعم،

3 - ٍذىًلكى  عىٍدؿي   أىك  يوما مسكُت كل إطعاـ عن فيصـو ًصيىامنا، الطعاـ  .

كرد الشرط كاحدا كىو قتل املؤمن الصيد متعمدا يف حاؿ إحرامو، كقد اقتضى ىذا الشرط ثبلثة 
كىذا يعٍت أف كل كاحد من اجلزاءات خمصَّصه بالشرط الوحيد، كأف الشرط . جزاءات على سبيل البدلية

كأما تعيُت أحدىا دكف اآلخرىٍيًن فأمر . يطلب كاحدا فقط من جمموع املشركطات، كأف أٌم كاحد منها جمزئ
كاملبلحظ أف ترتيب املشركطات كرد حسب ما ىو أكذل بإصبلح حاؿ الناس، . يرجع إذل اهلل أك أكرل العلم

 . كسد حاجاهتم

كاملشركطات املتعددة على البدلية منحت اجلزاء فضل توسيع يف ااكم املنوط بعنق احملـر الذم 
" أك"كقع يف عصياف أمر اهلل املتمثل يف ٕتنب قتل الصيد؛ كيرًجعي ذلك  التوسيع إذل كوف اجلزاء املعطوؼ بػ

يزيل من حجم اقتضاء الشرط جلزاء معُت، فيصَت الشرط الواحد مقتضيا ألكثر من جزاء، أٌم كاحد منها 
 . جمزئ

 

يىاةن  فػىلىنيٍحًييػىنَّوي  ميٍؤًمنه  كىىيوى  أينٍػثىى أىكٍ  ذىكىرو  ًمنٍ  صىاًاان  عىًملى   مىنٍ :تعاذل قولو  أىٍجرىىيمٍ  كىلىنىٍجزًيػىنػَّهيمٍ  طىيِّبىةن  حى
 .97: النحل يػىٍعمىليوفى  كىانيوا مىا بًأىٍحسىنً 

كتعدد جوابو على سبيل . يف ىذه اآلية اٖتد الشرط كىو العمل الصاحل الواقع من املؤمن أك املؤمنة
كقد اختص اجلواباف معا بالشرط الوحيد؛ . اجلمع، كإف كاف جوابو حمذكفا مستدال عليو ّتواب القسم

 .القتضائو إيامها جمتمعُت، كزاد اجلزاء الثاين يف ٗتصيص اجلزاء

 

 قىًديران  عىفيٌوان  كىافى  اللَّوى  فىًإفَّ  سيوءو  عىنٍ  تػىٍعفيوا أىكٍ  ٗتيٍفيوهي  أىكٍ  خىٍَتان  تػيٍبديكا  ًإفٍ : قاؿ تعاذل
 . 149:النساء

 اخلَت إبداء على الثواب أف  احًتاسا عن أف يظنواٗتفوه أك عليو كعطف إظهاره، اخلَت إبداء
 اجلواب  دليلقىًديران  عىفيٌوان  كىافى  اللَّوى   فىًإفَّ   كٚتلة.اجملازاة كترؾ بالصفح السوء عن كالعفو خاصة،
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 جهرا اخلَت فعلتم أنكم كما عليكم، القدرة عند عنكم يعف: اجلواب كتقدير لو، علة كىو احملذكؼ، 
 . ْتقكم األخذ على املقدرة عند كعفومت كخفية

كاملشركط  .، كىي إبداء اخلَت، كإخفاؤه، كالعفو عن السوء على سبيل البدؿاجتمعت ثبلثة شركط
 .ااكمٗتصيص كل كاحد منها كحده كافيا يف كيف ىذه اااؿ يكوف . عليهم القدرة عند عنهم ىو العفو
 نفى العفو خىٍَتان  تػيٍبديكا  ًإفٍ : ألنو ملا قاؿ التخصيص؛ بعض رفعا كالثالث قد الثاين الشرطاف كيكوف

 أكجب العفو عنهم كإف دل يبدكه، ٗتفوه أك: عنهم بفقد إبدائهم اخلَت، كأخرجو من الكبلـ، فلما قاؿ
 عىنٍ  تػىٍعفيوا  أىكٍ :  نفى العفو عنهم بفقد إخفاء اخلَت، كأخرجو من الكبلـ، فلما قاؿٗتفوه أك: كبقولو
 ككاف –كعلى اجلملة فإف تعدد الشركط املقتضية جلزاء كاحد .  أكجب العفو عنهم كإف دل خيفوهسيوءو 

من شأهنا أف تقلل من ٗتصيص بعضها البعض للجزاء، كيصَت اجلزاء خمصوصا كلو - تعددىا على البدلية
 . بأدناىا، كجيرم بو ااكم مع إمهاؿ غَته

 كالتقليل من معٌت التخصيص الذم يكوف ٙترة لتعاقب الشركط على البدلية ىو من الدالالت اليت 

: يف احملصوؿ  قاؿ الرازم، .1يفيدىا العدكؿ عن األصل املتمثل يف ٗتصيص جزاء بشرط على االنفراد
 كال بد أف أقل الشرط 2"… بشرط أف يكوف اخلارج أكثر من الباقي،اتفقوا على أنو حيسن التقييد"…إهنم

يف ىذه -كأما مسوغ كثرة الشركط على البدلية. املقيد بو ىو الشرط الواحد، ليكوف اخلارج ىو األكثر
فإف الغاية منو تبيُت ما هلل من فضل على عباده احملسنُت، يتجلى يف تكثَت الفرص املفضية هبم إذل - اآلية

 . الفوز بعفو اهلل تبارؾ كتعاذل

 :كيف ىذا اجلدكؿ املزيد من التقريب كالتلخيص ملا تقدـ يف ٖتليل األمنوذج املتقدـ

                                       

 .ذلك ألف األصل يف العدد ىو الواحد، فما زاد أك نقص فرع عنو-  1
 .89/ 3يف علم األصوؿ،  احملصوؿ الرازم، - 2
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 . من سورة النساء149كمية التخصيص يف آية : 5اجلدكؿ
 

ةى  كىأىقىاميوا تىابيوا فىًإفٍ  :ؿ تعاذلاكؽ ًبيلىهيمٍ  فىخىلُّوا الزَّكىاةى  كىآتػىويا الصَّبلى .  5:التوبةرىًحيمه  غىفيوره  اللَّوى  ًإفَّ  سى

 عائد اذل املشركُت، كقد أمر اهلل املؤمنُت هبم أف يقتلوىم حيثما كجدكىم (اأقامو) كاك اجلماعة يف
الة صٌ فإف ىم اختاركا اإلسبلـ كتابوا عن كفرىم كأدٌلوا على توبتهم بإقامة اؿ. بعد انسبلخ األشهر ااـر

 .ف يًتكوا سبيلهم ألف اهلل غفور ملن تابأكإيتاء الزكاة، كاف على املؤمنُت 

التوبة من الكفر، كإقاـ الصبلة، كإيتاء الزكاة مقتضية جوابا :تعددت الشركط على اجلمع كىي
فيكوف املشركط الوحيد خمصَّصنا بالشركط الثبلثة جمتمعة، كخيتل . معينا مفردا ىو ٗتلية سبيل من أريد قتلهم

 الجزاء الشرط أداة الشرط

فىًإفَّ اللَّوى كىافى عىفيٌوان قىًديران  تػيٍبديكا خىٍَتان أىٍك ٗتيٍفيوهي أىٍك تػىٍعفيوا عىٍن سيوءو   نْن 

 

ىيئة 
التركيب 
 النحوية

 . اجلزاء كاحد، كىو نيل العفو من اهلل "أك" ثبلثة شركط عطف بعضها على بعض بػ

 

صفة 
 التركيب

 .متحد على البدؿ متعدد

صفة 
 التعليق

 على سبيل اخليار طكالشرالثبلثة يقـو التعليق على 
كإذا اختل بعضها ال خيتل . كاجلمع على السواء

 .املشركط

الثبلثة ط كالشرؿ تل اجلزاء باختبليخ
 .كال خيتل باختبلؿ بعضها. ٚتيعا

كمية 
 التخصيص

من معٌت "أك" رفع عطف الشركط على بعضها بػ
التخصيص؛ الشيء الذم ينبئ عن التساىل يف منح 

 .املشركط

XXXXXXXXX 
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، أك سقوطها جمتمعة؛ إذ ىي كالشرط املتحد، ال تنفك من ىذا املشركط بسقوط بعض ىذه الشركط 
كالشرط اإلٚتارل يف اآلية زيد يف ٗتصيصو بسبب الزيادة املًتتبة على العطف على  . بعضها البعض

 كالزيادة يف ٗتصيص اجلزاء بالشرط تنبئ عن أمهية . مث العطف على الثاين بثالث، األكؿ بثاف
 .املشركط، أال كىو  حصوؿ ااظوة بعفو اهلل بعد كفر شديد

  .106: البقرة  ًمٍثًلهىا أىكٍ  ًمنػٍهىا ًٓتىٍَتو  نىٍأتً  نػيٍنًسهىا أىكٍ  آيىةو  ًمنٍ  نػىٍنسىخٍ   مىا:قاؿ عز من قائل

 كقالوا إف حممدا ، طعنوا يف تغيَت القبلة املدينة يهودك  كفار مكةأفجاء يف مناسبة نزكؿ ىذه اآلية 
 كإذا  : فأنزؿ اهلل.، كيقرر شرعا مث يرجع عنو فما ىو إال من تلقاء نفسويأمر أصحابو بشيء كينهاىم عنو

.   ما ننسخ من آية كأنزؿ   بدلنا آية مكاف آية

أراد اهلل أنو قادر على إنفاذ قضائو كقدره، فيقٌدـ ما  أراد من أحكامو، كيؤخر منها ما أراد، كيثٌقل 
ااكم على من شاء، كخيففو على شاء، كأنو إليو التيسَت كالتعسَت، كبيده التقدير كالتقرير، كال جماؿ ألحد 

 1 .يف اإلعًتاض كالتغيَت

 إذل مدة ا العمل بوال ننسخها كإمنا نؤخر معناه نػيٍنًسها، ككمعٌت النسخ إزالة حكمها كالعمل هبا
  .معلومة

كمعٌت ٓتَت منها، . يف ىذا النص اشًتط اهلل رفع العمل باآلية معٌلقا بأف يأتينا ٓتَت منها أك مثلها
 2.كأٌما كبلـ اهلل فبل يتفاضل يف ذاتو. خَت منها لعباده ألهنا أكثر أجرا أك سهولة

كرد الشرط يف الظاىر متعددا على البدؿ، كىو يف ااقيقة شرط كاحد ألف الشرط املعطوؼ ال 
كبعبارة أخرل ىناؾ مبلءمة بُت . ذل معٌت الشرط املعطوؼ عليوإيتبلءـ مع اجلزاء إال يف حاؿ صَتكرتو 

نسخ حكم  اآلية كإتياف اهلا ٓتَت منها أك مثلها، كليس ٙتة مبلءمة بُت تأخَت العمل هبا اذل مدة معلومة 
، كلكن قد يقع نسخها يف بسبب أهنا يف ىذا اااؿ تكوف غَت منسوخة كإتياف اهلل ٓتَت منها أك مثلها،

 . كرفع اجلزاء الثاين من ٗتصيص اجلزاء بالشرط، ألف كبل من اجلزاءين خمتٌص بالشرط على حدة.املستقبل

                                       

حممد علي النجار، املكتبة العلمية، : ، بصائر ذكم التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، تح(جمد الدين حممد بن يعقوب )الفَتكزابادم-  1
 .122/ 1بَتكت لبناف، 

/ 4،  1404ط األكذل، ، القاىرة– دار ااديث ، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ،  (علي بن أٛتد أبو حممد)بن حـز األندلسيا: ينظر-  2
480.  
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إتياف : كىو حمل ٗتصيص بالشرط األكؿ يف كاحد من األمرين. كأما اجلزاء فجاء متعددا على البدؿ 
. اهلل ٓتَت من حكم اآلية املنسوخة، أك إتيانو ٔتثلها

 :كاجلدكؿ التارل حيمل مزيد إيضاح

 

  من سورة البقرة17كمية التخصيص يف آية : 6اجلدكؿ 

ٍرمتيٍ ًمٍن نىٍذرو فىًإفَّ اللَّوى يػىٍعلىميوي كىمىا لًلظَّاًلًمُتى ًمٍن أىٍنصىارو :كقاؿ عز كجل   كىمىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن نػىفىقىةو أىٍك نىذى
 .270:البقرة

 الجزاء الشرط أداة الشرط

نىٍأًت ًٓتىٍَتو ًمنػٍهىا أىٍك ًمٍثًلهىا  نػىٍنسىٍخ ًمٍن آيىةو أىٍك نػيٍنًسهىا ما 

 
ىيئة التركيب 

 النحوية
جزاءاف عطف ثانيهما على األكؿ  "أك" شرطاف  عطف ثانيهما على األكؿ بػ

 ". أك"بػ
 

صفة 
 التركيب

كيف الواقع  ىو شرط . على البدؿ يف الظاىر متعدد
 .كاحد

 متعدد على البدلية

كإذا اختل .  الشرط األكؿ فقطيقـو التعليق على صفة التعليق
 .، كىو أحد اجلزاءين.اختل املشركط

 .الشرطؿ تل اجلزاء باختبليخ

كمية 
 التخصيص

 

                    
XXXXXXXXXXXX 

قٌلل اجلزاء الثاين من ٗتصيص 
اجلزاء بالشرط، أم أف  كبل من 
اجلزاءين خمتٌص بالشرط الوحيد 

 . الذم ىو النسخ
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خيرب تعاذل بأنو عادل ّتميع ما يفعلو العاملوف من اخلَتات من النفقات كاملنذكرات كتىضىمن ذلك  
كتوعد من ال يعمل . جمازاتو على ذلك أكفر اجلزاء، إذا كاف ذلك العمل ابتغاء كجهو كرجاء موعوده
 1.بطاعتو، بالعذاب يـو القيامة، حيث ال ينقذىم أحد من عذاب اهلل كنقمتو

كفيما يلي جدكؿ بأمناط ٗتصيص الشرط كاجلزاء، يكوف ٔتثابة الفهرس ملا تقدـ من مناذج 
 : مدركسة، كألخرل شبيهة هبا

  :أمناط ٗتصيص الشرط كاجلزاء

 

كمية العدد 
يف الشرط 

كاجلزاء 

نوعية التعدد يف 
الشرط 

نوعية التعدد يف 
اجلزاء 

النموذج النصي القرآين 

تفرد الشرط 
تفرد اجلزاء / 

˶              
˶ 

˶              ˶  كىمىا تػىٍفعىليوا ًمٍن خىٍَتو يػىٍعلىٍموي اللَّوي : البقرة  
197 .

رط 
الش

رد 
تف

 /
زاء 

 اجل
عدد

ت

اجلزاء متعدد على الشرط مفرد 
اجلمع 

 امىكيٍم   ًإٍف تػىٍنصيريكا اللَّوى يػىٍنصيرٍكيٍم كىيػيثىبٍِّت أىٍقدى
 يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف تػىتػَّقيوا اللَّوى  .7: حممد

جيىٍعىٍل لىكيٍم فػيٍرقىانان كىييكىفٍِّر عىٍنكيٍم سىيِّئىاًتكيٍم كىيػىٍغًفٍر 
.     29: األنفاؿلىكيٍم كىاللَّوي ذيك اٍلفىٍضًل اٍلعىًظيًم 

 كىًإينِّ كيلَّمىا دىعىٍوتػيهيٍم لًتػىٍغًفرى هلىيٍم جىعىليوا أىصىابًعىهيٍم
يف آذىاهًنًٍم كىاٍستػىٍغشىٍوا ثًيىابػىهيٍم كىأىصىرُّكا كىاٍستىٍكبػىريكا 

 مىٍن عىًملى صىاًاان ًمٍن . 7: نوحاٍسًتٍكبىارن 
يىاةن طىيِّبىةن  ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حى

كىلىنىٍجزًيػىنػَّهيٍم أىٍجرىىيٍم بًأىٍحسىًن مىا كىانيوا 
. 97:النحليػىٍعمىليوفى 

                                       

 .472/ 2ابن كثَت، تفسَت القرآف العظيم، -  1
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اجلزاء متعدد على الشرط مفرد 

البدؿ 
 يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػىٍقتػيليوا الصٍَّيدى كىأىنٍػتيٍم 

ا فىجىزىاءه ًمٍثلي مىا قػىتىلى  حيريـه كىمىٍن قػىتػىلىوي ًمٍنكيٍم ميتػىعىمِّدن
ًمنى النػَّعىًم حيىٍكيمي بًًو ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم ىىٍدينا بىاًل ى 
ـي مىسىاًكُتى أىٍك عىٍدؿي ذىًلكى  ٍعبىًة أىٍك كىفَّارىةه طىعىا اٍلكى
 ًصيىامنا لًيىذيكؽى كىبىاؿى أىٍمرًًه عىفىا اللَّوي عىمَّا سىلىفى 

.  95:املائدة

 

رط 
الش

دد 
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 /
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 اجل
فرد

ت

الشرط متعدد 
على االجتماع 

فىمىٍن تىابى ًمٍن بػىٍعًد ظيٍلًمًو كىأىٍصلىحى فىًإفَّ اللَّوى تفرد اجلزاء 
 .55: األنعاـيػىتيوبي عىلىٍيًو ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه 

 ًإنَّوي مىٍن يػىتًَّق كىيىٍصربٍ فىًإفَّ اللَّوى ال ييًضيعي أىٍجرى 
 فىًإٍف تىابيوا  .90: سورة يوسفاٍلميٍحًسًنُتى 

ًبيلىهيٍم ًإفَّ اللَّوى  ةى كىآتػىويا الزَّكىاةى فىخىلُّوا سى كىأىقىاميوا الصَّبلى
 كىمىٍن يػىٍرتىًدٍد ًمٍنكيٍم عىٍن  .5:التوبةغىفيوره رىًحيمه 

ًبطىٍت  ًديًنًو فػىيىميٍت كىىيوى كىاًفره فىأيكلىًئكى حى
. 217: البقرةأىٍعمىاهلييمٍ 

الشرط متعدد 
على البدؿ 

 ًإٍف تػيٍبديكا خىٍَتان أىٍك ٗتيٍفيوهي أىٍك تػىٍعفيوا عىٍن سيوءو تفرد اجلزاء 
كىمىا . 149: النساءفىًإفَّ اللَّوى كىافى عىفيٌوان قىًديران 

ٍرمتيٍ ًمٍن نىٍذرو فىًإفَّ اللَّوى  أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن نػىفىقىةو أىٍك نىذى
:  البقرةيػىٍعلىميوي كىمىا لًلظَّاًلًمُتى ًمٍن أىٍنصىارو 

270.  ًبيًل اللًَّو أىٍك ميتٍُّم كىلىًئن قيًتٍلتيٍم يف سى
يػٍره دمَِّّا جيىٍمىعيوفى  ٍغًفرىةه مِّنى اللًَّو كىرىٍٛتىةه خى  آؿ لىمى

 .157:عمراف

رط 
الش

دد 
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 /
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 اجل
عدد

ت

الشرط متعدد 
على البدؿ 

كاجلمع 

 

اجلزاء متعدد على 
اجلمع 

 كمىٍن يكًسٍب خطيئةن أك إٍٙتان مث يػىٍرـً بًو بريئان 
تانان كإٍٙتان ميًبينان  . 112: النساء فقد احتملى هبي

 مىا نػىٍنسىٍخ ًمٍن آيىةو أىٍك نػيٍنًسهىا نىٍأًت ًٓتىٍَتو ًمنػٍهىا اجلزاء متعدد على الشرط متعدد 
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 .جامع ألمناط ٗتصيص الشرط كاجلزاء مع امثلتها: 7اجلدكؿ

كجيب أف نبلحظ أف النماذج اليت مت تقدديها كٖتليلها تنتمي إذل صور الشرط كاجلزاء يف حاؿ كوف 
االرتباط بينهما سببيا؛ أم حينما يرد اجلزاء معلقا بالشرط على كجو السببية ال على كجو املبلزمة فقط، كال 

 .على كجو التقابل

كلعل ضرب أمثلة ألكجو االرتباط بُت الشرط كاجلزاء تساعد على فهم أف ٗتصيص اجلزاء بالشرط 
 .ينحصر يف صورة االرتباط السبيب بُت ٚتليت الًتكيب الشرطي

 

اًسٍبكيٍم بًًو اللَّوي  : قاؿ عز كجل فػىيػىٍغًفري ًلمىٍن يىشىاءي كىيػيعىذِّبي  كىًإٍف تػيٍبديكا مىا يف أىنٍػفيًسكيٍم أىٍك ٗتيٍفيوهي حيي
 . 284:  البقرةمىٍن يىشىاءي 

إف حماسبة اهلل للعباد ليست متخصصة بأف يبدم الناس ما يف أنفسهم أك خيفوه، كال ىي متوقفة 
علىى ىذين الفعلُت بوصفهما سببا، كلكن ارتباط احملاسبة  باإلبداء أك اإلخفاء ارتباط تبلزمي؛ فإذا كقع 

كاهلل حياسب على كل كبَتة كصغَتة، أسٌرىا . من العبد أحدمها أك كبلمها، كانت احملاسبة  مبلزمة  لو
 أىٍعبيدي  فىبلى  ًديًٍت  مِّن شىكٍّ  يف  كينتيمٍ  ًإف النَّاسي  أىيػُّهىا يىا  قيلٍ : كمن ىذه األمثلة قولو تعاذل. صاحبها أك أعلنها

. فيونس عليو السبلـ ال يعبد غَت اهلل، سواء أشكوا أـ آمنوا. 104: يونس اللَّوً  ديكفً  ًمن تػىٍعبيديكفى  الًَّذينى 
 .كال معٌت للقوؿ بأف عبادتو هلل كحده قد خيٌصصت بشكهم يف دين يونس عليو السبلـ

ٍر بًاٍلقىٍوًؿ فىًإنَّوي يػىٍعلىمي السِّرَّ كىأىٍخفىى : قاؿ تعاذل  . 7: طو كىًإف ٕتىٍهى

ككذا يف ىذه اآلية، ال خيتص اجلزاء بأف جيهر العبد بقولو، كال ىو متسبب عنو، كلكن االرتباط 
بينهما قائم على املقابلة بُت اجلهر كالسٌر؛ فاجلهر صفة بشرية تشَت إذل ضعفو إزاء عظمة اخلالق كعلمو 

 .املمتد إذل خفايا األشياء كالنفوس

 

 

على البدؿ 

 

  .17: البقرةأىٍك ًمٍثًلهىا البدؿ 
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 :الزيادة بدخول االستفهام- 5المبحث

يدخل أسلوب االستفهاـ على ىذا الًتكيب فتكوف لو بعض األحكاـ النحوية اخلاصة، كتقدير 
. 34: سورة األنبياء أىفىًإٍف ًمتَّ فػىهيمي اخلٍىاًلديكفى  : االستفهاـ مقدما من تأخَت يف رمو قولو عز كعبل

ا كينَّا تػيرىابنا كى  : ككتكرار االستفهاـ يف الشرط كاجلزاء من رمو قولو تعاذل بىاؤينىا أىئًنَّا آكىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا أىئًذى
 . 67: النمللىميٍخرىجيوفى 

 : مهزة االستفهاـ كداللتها

منها أهنا ٕتمع بُت . كلذلك اختصت بأمورإهنا أصل أدكات االستفهاـ :يقوؿ ابن ىشاـ عنها
. ، أك للتصور كبقية األدكات"ىل"ػػػكغَتىا إما للتصديق ؾ. التصور كالتصديق

كذلك  ،1مقدمة من تأخَتجيء باهلمزة  أك الفاء "مث"يف ٚتلة معطوفة بالواك أك اهلمزة كإذا كانت 
، 51:يونسكقع آمنتم بو أمث إذا ما، 21:غافرأكدل يسَتكا: ، مثل تنبيها على أصالتها يف التصدير

أفلم يسَتكاكغَتيىا يتأخر مثل،109:يوسف  :فهل أنتم مسلموفكعلى ىذا فتكوف .108:األنبياء 
كاجلمهور، كخالف الزخمشرم كٚتاعة،  قبلها، ىذا مذىب سيبويو اجلملة اليت بعد العاطف معطوفة على ما

  2.فقالوا اهلمزة يف موضعها كاملعطوؼ عليو ٚتلة حمذكفة بُت اهلمزة كالعاطف تقدر ْتسب املقاـ

كإمنا خصوا التقدًن باهلمزة دكف غَتىا من كلمات االستفهاـ ألف اهلمزة متأصلة يف االستفهاـ إذ 
 منها .األكثر استعماال فيو، كأما غَتىا فكلمات أشربت معٌت االستفهاـك ،ىي اارؼ املوضوع لبلستفهاـ

 فلما كثر دخوؿ مهزة االستفهاـ عليو ،"قد" فإنو ٔتعٌت "ىل"، كمنها حرؼ تح كىو "أين"ما ىو اسم مثل 
 …حذفوا اهلمزة لكثرة االستعماؿ فأصل ىل فعلت أىل فعلت

كلُّ استفهاـ دخل على جزاء فمعناه أف يكوف يف جوابو خرب يقـو بنفسو، كاجلزاء :" قاؿ الفراء
 3"…كإمنا جزمتو كمعناه الرفع جمليئو بعد اجلزاء. شرط لذلك اخلرب، فهو على ىذا

كما بعد األداة . يرل الفراء أف كٌل استفهاـ داخل على تركيب شرطي، ال يكوف جوابو إال خربا
 .كإمنا يكوف اجلواب جمزكما كأصلو الرفع مراعاة جملاكرتو الشرط كىو جمزـك. شرط فيو

                                       

 . أم مقدمة عن العاطف، كليس املقصود مقدمة  عن صدارة اجلواب-  1
 . 14- 11/ 1ابن ىشاـ، مغٍت اللبيب، -  2
 .236/ 1الفراء، معاين القرآف،  - 3
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كخربية اجلواب كما يبدك ال مفر من أف تأيت يف الكبلـ على ىذه الصورة ألف االستفهاـ مسلط  
 . كال يدخل االستفهاـ على طلب. على اخلرب

ا :كىًإٍف تػىٍعجىٍب فػىعىجىبه قػىٍوهلييمٍ  :قاؿ اهلل تعاذل . 5: الرعد؟ ا لىًفي خىٍلقو جىًديدو ئنٌ  كينَّا تػيرىابان أَّ أىئًذى

 إنكار الكفار أف كبٌُت . حممدا صلى اهلل عليو كسلم كعبل الكردية خاطب اهلل جل اآلية ىذه يف
: أمرين بُت جامع للبعث،

. أنكركه ما على الدالة الواضحة القطعية الرباىُت لكثرة العجب من عجب أنو: منهما األكؿ

 كمعلـو .فيها اخللود كأغبلهلا للنار مستوجب كفر املذكور البعث إنكارىم أف كىو: منهما كالثاين
  .1للساعة كما يتعقبها من ااساب كاجلزاء إنكار البعث إنكار أف

كإمنا أنكركا أف ؛ مزة معناىا اإلنكاركالوعن الثاين، أنو االستفهاـ يف مثل ىذا املوضع يف صل األك
 كمن ، فقط فهو على األصلكابيكونوا خلقان جديدان كدل ينكركا أف يكونوا ترابان، فمن قرأ باالستفهاـ يف اجل

، كمن قرأ باالستفهاـ فيهما فذلك كاباجلعن ، فالقصد باالستفهاـ داخبل على الشرطقرأ باالستفهاـ 
 2.للتأكيد

كدخلت . ملا يف صَتكرهتم إذل ترابو من يقُت ال يشك يف حقيقتو أحد منهم" إذا"جيء باألداة 
مهزة االستفهاـ على الشرط كاجلزاء،كما تدخل على اجلملة الواحدة، فجعلت نسبة اخللق اجلديد إذل 

كقد دؿ السياؽ على أف اهلمزة . حمل شك ييطلب إزالتو باإلجياب أك النفي-  بعد كوهنم ترابا–املتكلمُت
كتكرار . ىنا ليست لطلب التصديق لسبق التعجب من قوهلم، كلكن يراد هبا  كماؿ اإلنكار كاالستبعاد

يتصيد من جواهبا كىو " إذا"كالعامل يف . اهلمزة يف اجلواب لتوكيد اإلنكار، أم إهنم جيحدكف البعث
  ".أنبعث؟"

 

نٍػيىا مثيَّ ىيوى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًمنى  : كقاؿ ًقيًو كىمىٍن مىتػٍَّعنىاهي مىتىاعى ااٍىيىاًة الدُّ ا حىسىننا فػىهيوى الى أىفىمىٍن كىعىٍدنىاهي كىٍعدن
 . 61: القصصاٍلميٍحضىرًينى 

 
                                       

 بَتكت، كالتوزيع، كالنشر للطباعة الفكر ، أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف، دار(حممد األمُت بن حممد املختار اجلكٍت)الشنقيطي -  1
 .23/ 6، 1995لبناف ، 

  .131- 130/ 2، 1981، 3، دار الكتاب العريب، بَتكت لبناف، ط   التسهيل لعلـو التنزيلحممد بن أٛتد بن جزم الكليب،-  2
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أفمن كعدناه على طاعتو إيٌانا اجلنةى، فآمن ٔتا كعدناه كصٌدؽ كأطاعنا، : يقوؿ تعاذل ذكره 
فاستحٌق بطاعتو إيانا أف ننجز لو ما كعدناه، فهو الؽ ما كعد كصائر إليو، كمن متَّعناه يف الدنيا متاعىها، 
فتمٌتع بو، كنسي العمل ٔتا كعدنا أىل الطاعة، كترؾ طلبو، كآثر لٌذة عاجلة على آجلة، مث ىو يـو القيامة 

. 1ليماألعقابو كفى عذاب اهلل، كميٍشهىدػ اؿكىممن احملضرين، كاف  اهلل القىإذا 

املعٌت الوظيفي هلمزة االستفهاـ يف ىذه اآلية طلب التصور كىو تعيُت فيما إذا كاف املؤمن املصدؽ 
على أف ىذا االستفهاـ ال يقصد بو . املأجور باجلنة خَت، أـ من ٘تتع يف الدنيا ككذب فجوزم بعذاب النار

حقيقة الطلب، كلكن يتوجو إذل الداللة على معٌت التسوية املنتفية بُت الصنفُت من - يف ىذا السياؽ-
 .املؤمنوف كالكافركف فيما يصدر عن كل منهما من عمل، يلحقو ألجلو جزاء مستحق: البشر كمها

كيهدؼ االستفهاـ إذل تقرير أف الصنف األكؿ خَت؛ ملا ذكر يف شرط الصنف األكؿ من تقييد 
ا حىسىننا "الوعد بصفة ااسن   . ، كيف كصف الصنف الثاين بأنو يـو القيامة من احملضرين"كىٍعدن

 

نىا  أىًإذىا: قاؿ تعاذل بػٍعيوثيوفى  أىًإنَّا كىًعظىامنا تػيرىابنا كىكينَّا ًمتػٍ  دىاًخريكفى  كىأىنٍػتيمٍ  نػىعىمٍ  :قيلٍ  اأٍلىكَّليوفى  أىكىآبىاؤينىا لىمى
 .18-17-16:الصافات

إنٌػهم ال ينكركف . اآليات تشمل إنكار الكافرين لبعث األموات بعد أف يتحولوا إذل تراب كعظاـ
املوت كما يليو من ٖتوؿ أجسامهم إذل تراب، كلكن الذم يستبعدكنو كينكركنو ىو أف يكوف يف املستقبل 

 . بعث هلم أك آلبائهم

أف يطلب هبا التصديق فيكوف جواب - يف ىذا املوضع - كاألصل يف االستفهاـ باهلمزة 
كقد كاف اجلواب عندىم االعتقاد يف االنتفاء األكيد، كلذا تعٌقب إنكارىىم . االستفهاـ باإلجياب أك النفي

 بعد القيامة يـو تبعثوف نعم: حممد يا هلم  كىو قلصلى اهلل عليو كسٌلمذلك اجلوابي الذم لٌقنو اهلل حملمد  
 .العظيمة القدرة أذالء، خاضعوف ٖتت حقَتكف: أم" دىاًخريكفى  كىأىنٍػتيمٍ " كعظاما، ترابا تصَتكف ما

 .144: آؿ عمرافأىٍعقىاًبكيٍم  عىلىى انٍػقىلىٍبتيمٍ  قيًتلى  أىكٍ  مىاتى   أىفىًإفٍ : قاؿ عز كجل

 كخربا كاحدة ٚتلة كصار بو انعقد قد الشرط ألف الشرط؛ حرؼ على االستفهاـ حرؼ دخل
  قتل؟ أك مات إف أعقابكم على أفتنقلبوف: كاملعٌت. كاحدا

                                       

 .604/ 19الطربم، جامع البياف،-  1
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كاالستفهاـ يف ىذه اآلية ال يقصد بو األصل الذم ىو طلب التصديق على ما كقع يف حيز  
كالسياؽ يدؿ . كىي املكٌت عنها باالنقبلب على أعقاهبم. اجلواب، أم إجياب أك نفي نسبة الردة إليهم

ال تبنوا على : كقاـ عتاب اهلل هلم ألجل ثبوهتا يف حقهم، ككأنو يقوؿ هلم. على أف ىذه النسبة قد كجبت
موت حممد صلى اهلل عليو كسلم  أك قتلو قرارا بالردة عن دينو، أك ال ترتبوا على موتو أك قتلو الزما 

 . باالنقبلب على أعقابكم

أىفىمىن شىرىحى اهلل صىٍدرىهي ًلئًلٍسبلىـً فػىهيوى على نيورو مِّن رَّبًِّو فػىوىٍيله لًٍلقىاًسيىًة قػيليوبػيهيٍم ًمٍن ذًٍكًر اللًَّو  : كقاؿ
 .22:  الزمر أيكلىًئكى يف ضىبلؿو ميًبُتو 

فصار اجلزاء املتعلق بالشرط موضع سؤاؿ يراد  "مىنٍ "دخلت ألف االستفهاـ على أداة الشرط
أـ  "ىيوى على نيورو مِّن رَّبِّوً "ىل ىي النسبة الواردة بعد فاء اجملازاة : اإلجابة عنو بتعيُت أم النسبتُت خَته 

فػىوىٍيله لٍِّلقىاًسيىًة قػيليوبػيهيٍم : لداللًة قولًو"مىٍن قسا قلبيوأـ "النسبة املعادلة هلا، كىي مًتككة من الكبلـ  كتقديرىا 
. كسياؽ الكبلـ يهدم إذل أف النسبة األكذل خَت؛ ملا يف ارتباط معادلتها الثانية بالوعيد". مِّن ذًٍكًر اهلل

 .كالًتكيب الشرطي برمتو معطوؼ على ما قبلو بالفاء

بٍػتيٍم كىفىرًيقان اٍستىٍكبػىٍرمتيٍ  أىنفيسيكيم تػىٍهوىل الى  ٔتىا رىسيوؿه  جىاءكيمٍ  أىفىكيلَّمىا: كقاؿ عز من قائل فػىفىرًيقان كىذَّ
 .87:البقرة تػىٍقتػيليوفى 

 كمقابلتهم طغياف اليهود من للتوبيخ أك التعجيب كاالستفهاـ األكذل عاطفة، كالثانية للسببية، الفاء
، اخللفي  فيها ساكل كاحدة ٔتقابلة األزماف ٚتيع يف الرسل ٚتيع  فيهم سجية ذلك أف على دؿ دما السلفى
 . ظرؼ زماف متضمن معٌت الشرط، يفيد التكرار" كلما" ك.ٚتيعا

إنو مىت ما حدث فعل الشرط املقيد باجلار كاجملركر  ارتبط بو حدكث فعل اجلواب املبُت ٔتا بعد 
فاء السببية، أم مىت ما حدث جميء الرسل إليكم بالذم ال هتواه أنفسكم، كقع منكم فعل االستكبار 
الذم ينشأ عنو تكذيبكم فريقا من الرسل مثل عيسى كحممد كسليماف، كقتلكم فريقا منهم مثل زكرياء 

صار الشرط " كٌلما"كبسبب التكرار الذم تدؿ عليو . كحيِت عليهم ٚتيعا أفضل الصبلة كأزكى التسليم
ٔتنزلة السبب ااقيقي للجواب، كليس جمرد عبلقة بُت ملزـك كالـز لو، تػحمل معٌت السببية تارة كال ٖتملو 

 . تارة أخرل

أال كىي طلب التصديق، ليدؿ - كما يف ىذه اآلية-لقد ٕتاكز االستفهاـ باهلمزة كظيفتو األصلية 
على أف تعلق اجلواب بالشرط شيء مستنكر كقبيح جدا ليس من بعده بقية يف ظلم البشر كأصفياء اهلل 

 . صلوات اهلل كسبلمو عليهم
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ا عىاىىديكا  أىكىكيلَّمىا: قاؿ تعاذل   .100: البقرة يػيٍؤًمنيوفى  الى  أىٍكثػىريىيمٍ  بىلٍ  ًمنػٍهيمٍ  فىرًيقه  نػىبىذىهي  عىٍهدن

كىي  لئًلنكار، "أىكىكيلَّمىا" :اهلمزة يف قولوك. تكرار جواهبا تناسبا مع تكرار شرطها" كٌلما"تقتضي 
كالواك . مسلطة على الًتكيب الشرطي بأٚتعو، كإف كانت يف املعٌت مقتصرة على الدخوؿ على اجلواب

 . ما تقدمو عند اجلمهورعلى ىذا الًتكيب لعطف 

أم أكفركا باآليات البينات، ككلما عاىدكا :  يقتضيو املقاـ -بعد اهلمزة - حمذكؼكىي لعطف 
 . ؟ كىو مذىب الزخمشرمؽ منهممعهدان نبذه فر

كما أف . لقد ٖتقق العدكؿ يف ىذه اآلية بزيادة معٌت االستفهاـ اإلنكارم إذل معٌت الشرط كاجلزاء
معٌت االستفهاـ ذاتو خرج عن أصل معناه كالذم ىو طلب التصديق، ليجعل املخاطبُت اليهود يف حرج من 

كلعل ىذه الطريقة يف . اجلواب؛ كذلك حُت ال ينتظر منهم جواب ألف أفعاهلم اليت ذكرت شاىد عليهم
اخلطاب كانت األنسب يف فضح بعض اليهود، كٛتل بعضهم اآلخر على الوفاء ٔتا عاىدكا اهلل عليو يف 

 .التعامل مع األنبياء
 

ا أىىنَّ  قػيٍلتيمٍ  ًمثٍػلىيػٍهىا أىصىٍبتيمٍ  قىدٍ  ميًصيبىةه  أىصىابػىٍتكيمٍ   أىكىلىمَّا: كقاؿ جل كعبل  ًعٍندً  ًمنٍ  ىيوى  :قيلٍ  ىىذى
 .165:  آؿ عمرافقىًديره  شىٍيءو  كيلِّ  عىلىى اللَّوى  ًإفَّ  أىنٍػفيًسكيمٍ 

 

خياطب اهلل تعاذل املؤمنُت عقب معركة أحد، كبعد أف غلبهم املشركوف بقتل سبعُت نفرا منهم 
 بينما كاف املؤمنوف يف معركة بدر قد أصابوا من كجرحوا منهم عددا كنالوا من حممد صلى اهلل عليو كسلم،

كاألسَت يف حكم املقتوؿ؛ ألف . سبعُت كأسركا سبعُت منهم قتلوا أهنم كذلك املصيبة، ىذه مثلي املشركُت
ىذا  كجو أمِّ  من: أم ،"ىذا أىن ":كقد تعجب املؤمنوف من ىذا املصاب، كقالوا. اآلسر يقتل أسَته إف أراد

 مشركوف، كىم مسلموف كرمن أصابنا، الذم ىذا أصابنا أين أك من. مفعوؿ القوؿالواقع لداللة اجلواب ؟ 
 1كشرؾ؟ باهلل كفر أىل كعدكُّنا السماء، من الوحي يأتيو كسلم عليو اهلل صلى اهلل نيب كفينا

                                       

  .371 / 7الطربم، جامع البياف،-  1
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، كمها معنياف مسلطاف يف لتقريع كالتقريرالداخلة على الًتكيب الشرطي منحتو فٍضلى معنيي ااهلمزة  
ا"األساس على جواب الشرط ا"كأما االستفهاـ ".  قػيٍلتيٍم أىىنَّ ىىذى  ًعٍندً  ًمنٍ  ىيوى : قل:" فجوابو" ؟أىىنَّ ىىذى

 ".أىنٍػفيًسكيمٍ 

 . كىو ما قبل مهزة االستفهاـ–قبلها  ما كالواك عاطفة ملدخوهلا على 

 كجدت فعلُت معنامها املضي،  منكتقتضي ٚتلتُتفيو معٌت الشرط، " إذ"حرؼ ٔتعٌت " لػىٌما"ك
 كابن، كتسمى حرؼ كجوب لوجوب أك كجود لوجود، كىذا مذىب سيبويو ثانيتهما عن كجود أكالمها

   1.كقد رجحو صاحب اجلٌت الداين. خركؼ

 ".لػٌما"كليس يف القرآف الكرًن غَت ىذه اآلية من حيث دخوؿ االستفهاـ على 
 

 :الزيادة بدخول القسم- 6المبحث
 

توجيها لئلثبات يف القرآف الكرًن أسلوب القسم، كىو يؤدم  (القيود)كمن أظهر اجملهات اليقينية
فالقسم . كظيفة إقناعية ٖتمل املخاطب على التسليم كالتحقق من قضايا عديدة كانت حمل جدؿ كخصاـ

جاء يف معًتؾ األقراف . يثبت القضية كيوجبها، كيقيم يف الوقت نفسو ااجة  على املخاطب كيلزمو هبا
كذلك أف ااكم . أف اهلل ذكر القسم لكماؿ ااجة كتأكيدىا:"للسيوطي نقبل عن أيب القاسم القشَتم

 اللَّوي   شىًهدى :، فقاؿ"إما بالشهادة، كإما بالقسم، فذكر اهلل النوعُت حىت ال تبقى هلم حجة:  يفصل بإثنُت
ًئكىةي  ىيوى  إًلىوى ًإالَّ  الى  أىنَّوي     اىىقُّ  إنو كرىيٌب  إم  قل:  كقاؿ.18:  آؿ عمرافبًاٍلًقٍسًط  قىائًمنا اٍلًعٍلمً  كىأيكليو كىاٍلمىبلى

 2.  53: يونس

. كاملقسم عليو ىو الدعول املراد إثباهتا. كينبٍت القسم كما ىو معلـو من مقسم بو كمقسم عليو
زائدا لتماـ املعٌت بدكنو، فإنو ليس كذلك من الناحية - كإف كاف من الناحيةالنحوية - كاملقسم بو 

 .ااجاجية؛ لكونو ضركريا جدا إلنتاج اإلقناع أك الحتماؿ حصولو على األقل

                                       

، 1فخر الدين قباكة، دار الكتب العلمية بَتكت لبناف، ط : ، اجلٌت الداين يف حركؼ املعاين، تح (ابن أيـٌ قىاًسمااسن ) املرادم-  1
 .594، ص 1992

–  بَتكت ،حممد البجاكم، دار الكتب العلمية : جبلؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، معًتؾ األقراف يف إعجاز القرآف، تح-  2
 .450/ 1988،2لبناف، ط األكذل،  
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كيدخل القسم على ىذا الًتكيب الشرطي فيكسبو فضل توكيد، كيتعلق األمر بالتخفيف من نسبة  
كيطوؿ الكبلـ بالقسم نظرا . الشك اليت يوصف هبا الشرط كبتوطيد نسبة ترتب اجلواب على الشرط

فيستغٍت املتكلم عن التلفظ بذكر جواب أحدمها، بذكر جواب . القتضاء كل من القسم كالشرط جوابا
 . اآلخر، لتحقق أمن اللبس كطلبا للخفة

كالزيادة بالقسم الداخل على الشرط، قد يطرأ عليها زيادة أخرل ىي زيادة االستفهاـ، إال أنو 
ليس باالستفهاـ املعرب عنو باألدكات املوضوعة هلذا املعٌت، كال ىو يتصدر ىذا الًتكيب؛ ألنو ال يستقيم أف 

فاالستفهاـ ىو طلب ملعٌت غَت موجود : يدخل االستفهاـ على القسم ملا بُت املعنيُت من التعارض الدالرل
 .      كال قار يف نفس صاحبو، كالقسم ىو فضل توكيد ملعٌت قار كثابت فيها

كاقعا فعل شرط، كمبدال منو ّتملة " سأؿ"كأما صيغة ىذا االستفهاـ فمعبٌػره عنها بفعل االستفهاـ 
على أٌف ىذا اجلواب . استفهامية مصدرة باسم استفهاـ، كجوابو فعل القوؿ متعديا إذل ٚتلة مقوؿ القوؿ

كاقع شركة بُت األساليب الثبلثة من حيث املعٌت، كىو حمسوب لؤلسلوب املتصدر أم القسم كمناسب لو 
 :كمن أمثلة ىذا الًتكيب أبنية اآليات اآلتية. من جهة اللفظ

سلك العدكؿ يف مثل ىذه الًتاكيب تراكم األساليب املقتضية للجواب، ككاف الًتكيب الشرطي 
كيف اآلف معا، صار ذاؾ اجلواب املقسم عليو، كموضع اجلزاء، كإجابة عن . متوسطا بُت القسم كاالستفهاـ
كتولد عن ىذا الًتاكم األسلويب طوؿ مسافة الكبلـ، الشيء الذم جعل . االستفهاـ املراد بو طلب التصور

كالبد أف القارئ كالسامع يدركاف مدل . النظم القرآين يلجأ إذل ااذؼ من أجل اإلجياز، مع أمن اللبس
ألنو صار مستهدفا من قبل ألواف من األساليب، كعليو " ليقولن اهلل"الكثافة الداللية اليت اكتسبها اجلواب

 .حيسن سكوت املقسم كاملشًتط كالسائل
 

 :الزيادة بدخول الشرط على الشرط- 7المبحث
 

من العوارض الًتكيبية للًتكيب الشرطي دخوؿ الشرط على شرط آخر كاحد أك متعدد، فيزداد 
كقد حظيت ىذه الظاىرة الكبلمية بوقفات من . معٌت التعقد كالتعلق يف ىذا الًتكيب كٌلما ازدادت الشركط

 .النحاة كاألصوليُت يف مؤلفاهتم

كدخوؿ الشرط على الشرط خيتلف عن تعدد الشركط؛ فإذا كاف تعدد الشركط ىو عطف بعضها 
إف تأتٍت أك ٖتسن إرل : إٍف تأتٍت كٖتسٍن إرٌل أكرٍمك، كرمو: على بعض معتمدة على أداة كاحدة، رمو
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أكرمك، فإف دخوؿ الشرط على الشرط يتمثل يف عدد من أفعاؿ الشركط، كل كاحد منها معتمد على  
إف تأتٍت إف ٖتسن إرٌل أكرٍمك، كإف تأتٍت فإف : أداة شرط غَت معطوفة على أداة قبلها، أك معطوفة رمو

 .ٖتسن إرٌل أكرمك

كاألصل الذم تقرره القاعدة عند النحاة، أنو إذا توالت أداتاف أك أكثر من أدكات الشرط، بغَت 
أما باقي األدكات . ، فاجلواب لؤلداة األكذل، ما دل تقم قرينة تعٌُت غَتىا(أم بغَت عاطف)اتصاؿ مباشر

 1.التالية فجواهبا حمذكؼ لداللة جواب الشرط األكؿ عليو
كالزيادة على الًتكيب الشرطي بإدخاؿ شرط أك أكثر عليو، يوجب استطالة يف الكبلـ، فيلجأ 

 .املتكلم إذل  حذؼ جواب الشرط التارل اكتفاء، كلبلستدالؿ عليو ّتواب الشرط األكؿ

كعلى اجلملة فإف ىذا النوع  من الزيادة يبلحظ فيو عارضاف عدكلياف من العوارض الًتكيبية مها 
 .العدكؿ بالزيادة كالعدكؿ بااذؼ

كأكتفي  هبذه اإلشارات النظرية لدخوؿ الشرط على الشرط، ألف أمثلتو من القرآف الكرًن حللت 
 .االستغناء ّتواب الشرط األكؿ عن جواب اآلًخر: يف فصل العدكؿ بااذؼ ضمن مطلب

كال تفوتنا االشارة إذل أف الكثَت من أمثلة الًتكيب الشرطي الواحدة، سواء يف القرآف الكرًن أك يف  
سائر االستعماؿ، تكوف مسرحا ألنواع من العدكؿ مثل دخوؿ الشرط على الشرطوخذؼ جواب الثاين، 

 .كاستبداؿ األداة كاجلواب، كالزيادة بأسلويب القسم كاالستفهاـ
 

 :الزيادة باعتراض الشرط على الشرط- 8المبحث
 

الشٍَّرط الثَّاين ؼ . فىًإف أىجىاد فىأٍحسن إًلىٍيوً ايقًتف الثَّاين بفاء اجلٍىواب لفظا، رمىٍو ًإف تكلم زيدف أكىو 
 2.كىجىوىابو جىوىاب األكؿ

                                       

 .4/488عباس حسن، النحو الوايف،-  1
 :، تحاعًتاض الشرط على الشرط ( عبد اهلل بن يوسف بن أٛتد بن عبد اهلل ابن يوسف، أبو حممد، ٚتاؿ الدين) ابن ىشاـ-  2

 .32ص، 1986، 1ط ، األردف،دار عمار ، عبد الفتاح ااموز
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فىًإمَّا يىٍأتًيػىنَّكيٍم ًمٍتِّ ىيدلن فىمىٍن تىًبعى ىيدامى فىبل خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم  : كمثالو قوؿ اهلل تعاذل 
 .38: البقرةحيىٍزىنيوفى 

، كأما  فىمىٍن تىًبعى ىيدامى  : ، كشرطو فىبل خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم حيىٍزىنيوفى  : اجلواب ىو قولو تعاذل
 . فجوابو الشرط الثاين كجوابو فىًإمَّا يىٍأتًيػىنَّكيٍم ًمٍتِّ ىيدلن  : الشرط 

الشرط األكؿ ٔتنزلة التمهيد كالتوطئة للشرط الثاين، فبل ديكن تصور كجود الشرط الثاين بدكف 
كتكمن فائدهتا يف التلميح إذل  العدؿ . كىذه املنزلة ىي الزيادة يف ىذا الًتكيب. أسبقية كجود الشرط األكؿ

اإلهلي الذم ال يظلم أحدا من عباده، كلكن يقيم ااجة ببعث الكتب كاألنبياء كالرسل قبل أف حياسب 
 .خلقو

 :التراكيب الطلبية المجازاة- 9المبحث
 

يستعمل املتكلم تراكيب لغوية معينة، تشبو الًتكيب الشرطي يف أهنا مكونة من عبارتُت بينهما 
تبلـز كالتبلـز الذم يكوف بُت عباريت ىذا الًتكيب، كيكوف الفعل املضارع يف العبارة اجلوابية جمزكما على 

كألجل . كما أفَّ هلذه الًتاكيب كظيفةن تعبَتية تشابو كظيفة ىذا الًتكيب. رمو ما يكوف يف ٚتلة اجلواب
التشابو الذم بينهما، ذكر سيبويو أف اخلليل يعترب أف العبارة األكذل من ىذه الًتاكيب متضمنة معٌت أداة 

، فلذلك اذمـز اجلواب؛ ألنو "إفٍ "أفَّ ىذه األكائل كلَّها فيها معٌت : كزًعم اخلليل:" قاؿ سيبويو.  كفعلوالشرط
 إف : فكأنٌو قاؿ؟أين بيتك أزرؾ:  فإٌف معٌت كبلمو إف يكن منك إتياف آتك، كإذا قاؿ، ائتٍت آتك:إذا قاؿ

 ليتو عندنا حيدثٍنا، فإٌف معٌت ىذا :كإذا قاؿ. أعلمٍت:  يريد بو؟أعلم مكاف بيتك أزرؾ ؛ ألٌف قولو أين بيتك
ثٍنا:الكبلـ  1.. إف يكن عندنا حيدِّ

كفعل الشرط؛ ذاىبا إذل " إفٍ "كقد كٌّف السَتايف بياف أف ىذه الصور الطلبية ينجـز جواهبا بإضمار 
إمنا ىي عبارة عن ضمانات  (أم األجوبة)أٌف الدليل على ذلك ىو أف األفعاؿ الواقعة بعد تلك الصور

إٍف "كىي ليست ضمانات مطلقة كال كعود كاجبة، كلكنها معٌلقة ٔتعٌت. يقدمها كيًعدي هبا املتكلمي الطالبي 
 2.كاف ككجد املطلوب، كاف ككجب الضماف كالعدة، كإف دل يوجد دل ٕتب

                                       

، (ااسن بن أٛتد بن عبد الغفار النحوم)كأبو علي الفارسي. 81 ،2/80املربد، املقتضب، : كينظر. 93،94/ 3سيبويو، الكتاب  1
 .253، ص1996ف2كاظم ْتر املرجاف، عادل الكتب، بَتكت لبناف، ط  :كتاب اإليضاح، تح

 .  من املصدر نفسو94ىامش الصفحة : ينظر 2
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رمو ، باب الشرط يف من النكت البديعة اليت جيدىا ابن القيم يف كقوع الفعل املستقبل بلفظ األمر 
من أمر أك هني أك )األكذل أف الطلب : ، أف صيغة األمر تدؿ على فائدتُت أم إف تقم أكرمك:قم أكرمك

كالشرط من حيث أف اجلزء األكؿ يقتضي اجلزء الثاين اقتضاء السبب (...عرض أك ٘تن أك استفهاـ
كالثانية أف الطلب  يدؿ على أف املتكلم . للمسبب، كأف اجلزء الثاين مًتتب يف كجوده على كجود األكؿ

كىذه الفائدة ال يدؿ عليها الفعل . طالب لفعل الطلب مريد لتحو، ال أنو جمرد معلِّق عليو الفعل الثاين
 1.، كلذا عدؿ عنو إذل لفظ األمر(سيقـو كسوؼ يقـو كلن تقـو كأريد أف يقـو)املستقبل إٍف يقٍم كغَته مثل

إذل بنية أكثر تعقيدا كإذل نص غٍت , كتؤكؿ صورة الًتكيب الشرطي بعد أف يدخل عليو الطلب
إٌف . باجلمل املًتابطة، متمٌثل يف اجلملة الطلبية متضمنةن أك نائبة عن ٚتلة الشرط كأداتو، كاجلملة اجلوابية

صوموا، فإف : ينبٍت ػػػػ من حيث البنية العميقة ػػػػ من اجلمل التالية"صوموا تصحوا:"قولو عليو الصبلة كالسبلـ
 . تصوموا تصحوا

كأعترب ىذا الًتكيب املعقد املتمثل يف تداخل اجلملة الطلبية مع التعليق الشرطي، تركيبا شرطيا حموال 
أمر أك هني أك )طلب ظاىر : فصارت بنيتو بُت الظاىر كاملضمر كما يلي2بزيادة أسلوب الطلب إليو يف أكلو

، يتلوه شرط حمذكؼ مدلوؿ عليو بالطلب السابق لو، مقًتف بالفاء مأخوذ (...عرض أك ٘تن أك استفهاـ
كما ديكن أف . (تفعٍل أك فعلتى )يتلوه جواب الطلب  (فإٍف تفعٍل أك فإف فعلتى )من لفظ الطلب كمعناه 

 :كمثاؿ ذلك.يقدر الشرط متلوا باجلزاء، مث يؤتى بالطلب مقًتنا متأخرا بالفاء

ـٍ، فإف تيقدـٍ  ، هتينٍ /أىٍقًد  .ىانت عليك الصعابي /أقدمتى
، هتينٍ /إٍف تػيٍقًدـٍ  ، فأىٍقًدـٍ /أقدمتى  .ىانت عليك الصعابي

ٍدتى  مدٍ / ال تفرط يف حقك؛ فإف دل تفرط ٛتًي  .ٖتي
ٍدتى  مٍد؛ فبل تفرط/ إف دل تفرط يف حقك، ٛتًي  3.ٖتي

                                       

. 1/183ابن القيم، بدائع الفوائد،- ػ1
بنيت ىذا االعتبار على ما كضحو ابن القيم من أٌف الفرؽ بُت بنييت الطلب كجوابو كالشرط كجوابو ىو أنو يف األكؿ يكوف املتكلم -  2

أك بعبارة أخرل لو موقف من املطلوب، ٓتبلؼ الثاين فإف املتكلم يكوف معلقا أمرا على أمر ... الطالب يريد ٖتقق املطلوب من أمر أك هني
 .كفيما عدا ذلك يستوياف. فقط

أسلوب للربط الًتكييب كالدالرل بُت اجلمل يف النص، جملة العلـو : التعليق الشرطي: األستاذ الدكتور فيصل إبراىيم صفا، مقاؿ بعنواف_  3
 .63، 62االجتماعية كاإلنسانية، 
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كمن جهة الداللة، إذا كاف الًتكيب الشرطي القياسي خيلو من اإلشارة الدالة على موقف املتكلم  
من ترتيب أمر على أمر آخر، فإٌف ىذا الًتكيب الذم تتداخل فيو اجلملة الطلبية مع التعليق الشرطي، 

 .ينطوم على ىذا املوقف

كدل يرد يف القرآف ما ديثل اٖتاد الشرط كاجلزاء لفظا مع االختبلؼ معٌت، بالتعويل على سياؽ اااؿ 
  "-:رضي اهلل تعاذل عنو - ااديثي الصحيحي عن عيمر بن اخلطَّاب كما ىو قولو صلى اهلل عليو كسٌلم يف 

 فإفَّ نفس اجلواب ىو نفسي الشرًط، كأجابوا "فىمىٍن كىانىٍت ًىٍجرىتىوي إذل اهلل كرسيولًًو فىًهٍجرىتيوي إذل اهلل كرسيولًو 
فمٍن كانىٍت ىجرتيوي إذل اهلل كرسيولًًو نيَّةن : تقًديريهي " : عنو بأنو ال بد من تقديرو ٍٖتصيلي بو املغايرةي، فقالوا 

 .كقٍصدان فهجرتيو إذل اهلل كرسيولًًو حيٍكمان كشىٍرعان 
 

 :الزيادة بعطف المقابل للتركيب الشرطي- 10المبحث
 

 الزيادة بعطف المقابل- 1المطلب
 

جزائها كٕتعلها مؤىلة أك تؤكد بعض أكما تدخل على اجلملة ألفاظ تبدك زائدة فتؤكدىا كلها 
لبلضطبلع بوظائف حجاجية، ديكن أيضا أف تدخل اجلملة على اجلملة فتؤكد معناىا كٖتققو كتقرره، بينما 

كمن أجل أف . اجلملة املؤكِّدة دما ديكن االستغناء عنو اصوؿ كماؿ املعٌت يف اجلملة املؤكَّدىة يبدك أف ىذه
االستغناء عن ىذه اجلملة  قد يبدك دمكنا، أدرجنا اجلملة الشرطية املؤكَّدة ٖتت مفهـو العدكؿ الكمي 

  .بالزيادة

ظواىر أسلوبية متعددة تناكلتها بالدرس كتب الببلغة كعلـو مفهـو العدكؿ الكمي بالزيادة كيشمل 
 ...القرآف كمنها التكرار كالتتميم كالتذييل

من املفاىيم اليت  عاجلها جبلؿ الدين السيوطي يف الربىاف، كجعلو داخبل يف باب كىالتٍَّذيًيلي 
ـً :" فقاؿ يف حده إنو . اإلطناب حنا أىٍف يػيٍؤتىى بػىٍعدى ٘تىىاـً اٍلكىبلى ـو ميٍستىًقلٍّ يف مىٍعٌتى اأٍلىكًَّؿ ٖتا ،اٍصًطبلى  ًبكىبلى

لًيًل لًيىٍظهىرى اٍلمىٍعٌتى ًعٍندى مىٍن الى يػىٍفهىمي كىيىٍكميلى ًعٍندى مىٍن  لىًة مىٍنطيوًؽ اأٍلىكًَّؿ أىٍك مىٍفهيوًمًو لًيىكيوفى مىعىوي كىالدَّ ًلدىالى
ازًم ًإالَّ  :   مثيَّ قىاؿى عىزَّ ًمٍن قىاًئلو ،17: سبأ ذًلكى جىزىيٍناىيٍم ٔتا كىفىريكا : كىقىٍولًًو تعاذل. فىًهمىوي  كىىىٍل ذمي

 فىًإٍف جىعىٍلنىا اجلٍىزىاءى عىامِّا كىافى الثَّاين ،أىٍم ىىٍل جييىازىل ذىًلكى اجلٍىزىاءى الًَّذم يىٍستىًحقُّوي اٍلكىفيوري ًإالَّ اٍلكىفيورى  ،اٍلكىفيورى 
ا فىائًدىةن زىائًدىةن   .81: اإلسراء  كىقيٍل جىاءى ااٍىقُّ كىزىىىقى اٍلبىاًطلي ًإفَّ اٍلبىاًطلى كىافى زىىيوقنا : كىقػىٍولًوً  .ميًفيدن
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 يف أهنا ظواىر أسلوبية حيصل هبا التح كالتوكيد الطرد كالعكس،ككالتذييل االعًتاض، كالتميم، ك 
 اليت تضيف ىو اجلملة كما يعنينا يف البحث. حيصل باجلملة ىا حيصل بالكلمة كمابعضك. كإظهار املعٌت

.  إذل ٚتلة قبلها ىذه الدالالت الزائدة

 .تواترىا الشديد فيوؿ نظرا ؛من خصائص القرآف األسلوبيةكغَتىا كقد غدت الظواىر املذكورة 
 1.نطوؽ أك جهة املفهـودلكذلك ما حقق لؤلسلوب القرآين حجاجا سواء من جهة ا

 كنقتصر على درس ما عرؼ بالطرد كالعكس، كىو ما ٖتقق يف كثَت من الًتاكيب الشرطية املبثوثة 
الطرد كالعكس نقبل عن  ، كحدٌ "اإلطناب"كقد درس السيوطي ىذه الظاىرة يف باب . يف القرآف الكرًن
الظاىرة   كتتحقق ىذه2."ىو أف يؤتى بكبلمُت يقرر األكؿ ٔتنطوقو مفهـو الثاين كبالعكس":بعضهم بالقوؿ

من املتضاد   بأف يكوف الًتكيباف يف اجلملتُت متناظرين، ْتيث تكوف بعض الوحدات املعجمية فيهما 
إحدامها مفهوما من     يف  معجميا أك دالليا، فينعكس ذلك على اجلملتُت يف جمملهما؛ إذ يكوف املنطوؽ

 اللتُت جيمع بينهما  بُت اجلملتُت الشرطيتُت يكوفكأكثر حصوؿ التقابل املعجمي. األخرل كبالعكس
 .العطف

كىذا الذم يعده بعض رجاؿ الببلغة كعلـو القرآف من باب االطناب، اعتٌت بدراستو علماء 
للجمل، ٔتا فيها اجلملة الشرطية أك الًتكيب " داللة املفهـو"األصوؿ يف مباحث الداللة، كبالضبط يف 

 . الشرطي

  : في التركيب الشرطي داللة المفهوم-2المطلب
 

كىي داللة .  علماء األصوؿ ما يعرؼ بداللة املفهـوإليهامن طرؽ الداللة على القصد اليت تطرؽ 
 املدلوؿ عليها بالعبارة املنطوقة  ٖتمل حكما ، كقد تكوف العبارة املسكوت عنها،تعترب من ٘تاـ معاين اجلمل

؟ . كهلذا حظي ىذا النوع من الداللة باىتماـ علماء األصوؿ. 3شرعيا فما ىي داللة املفهـو

                                       

 .342، 337 ص،2007، 2ىم خصائصو األسلوبية، دار الفارايب، بَتكت لبناف، ط أعبد اهلل صولة، ااجاج يف القرآف من -  1
. 368/ 1جبلؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، معًتؾ األقراف يف إعجاز القرآف، ، -  2
دؿ بدكره على املفهـو  (السائمة)، فإف تقييد املنطوؽ بو أم الغنم، بقيد الصفة"زكاة  السائمة الغنم يف:" كما يف ااديث النبوم كذلك - 3

 الكبلـ لتقييد يكن دل صفة كاحدة على الزكاة يف كاملعلوفة السائمة الغنم كانت كلو .فيها زكاة ال املعلوفة الغنم أف كىو املخالف  املنفي،
". اإلحكاـ" كىذا ااديث ىو نفسو الذم ٘تثل بو اآلمدم يف .فائدة بالسـو
، 2لبناف، الطبعة- عبد الرزاؽ عفيفي، دار الصميعي للنشر كالتوزيع، بَتكت: ، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، تح(علي بن حممد)اآلمدم:ينظر

2003 ،2 /92.  



 

155 
 

 يف الًتكيب الشرطي  زيادةالعدكؿ باؿدالالت  :الثالثالفصل 

كل ما  (أم داللة املفهـو  )مفهـو اخلطاب:"قاؿحيث  (ىػ476ت)كرد حٌدىا عند الشَتازم 
  1."فهم من اخلطاب دما دل يتناكلو النطق كفهم معناه

 2"ما فهم من اللفظ يف غَت حممل النطق:"  قائبل بأهنا(ىػ631ت)كعرفها اآلمدم

ملسكوت عنو اف داللة املفهـو تكمن فيما ىو مسكوت عنو، كىذا أكيوافينا ىذاف التعريفاف ب
 فإف مدلوؿ أخرلكبعبارة . من خبلؿ مدلوؿ الوحدة الكبلمية على مدلوؿ آخر فهموإدراكو كديكن للعقل 

.   داؿ، مدلولو ىو مضموف العبارة املسكوت عنهاإذلالعبارة املنطوقة يتحوؿ 

:  قسمُت مهاإذل تقسيم داللة املفهـو إذلكقد ذىب ٚتهور األصوليُت 

أم ) كفحول اخلطاب كان اخلطاب،األحناؼعند  كتسمى أيضا داللة النص : مفهـو املوافقة1
:  كينطلق األصوليوف يف تعريفهم ملفهـو املوافقة من أمرين.  الشافعيةلدل(معٌت اخلطاب

أف ىذا املفهـو جيمع بُت املعٌت املباشر كاملعٌت اإلحيائي، كأف ىذا اجلمع مراد من قبل - األكؿ
. املتكلم املثارل

 علة لغوية تدرؾ ٔتجرد الفهم اللغوم للوحدات ،أف العلة اليت ٕتمع بُت املعنيُت-     الثاين
. الكبلمية

، كذلك قب كيف ىذا النوع من الداللة قد تكوف داللة املسكوت عنو أعم كأمشل من اللفظ املصرح
يف ااكم    للوالدين، حيث سكت عما ىو أعم كأمشل كأدخلي التأففيف قولو تعاذل من ٖترًن ء مثل ما جا

كما قد يكوف حكم املسكوت عنو أدىن من اللفظ املصرح بو، كما يف قولو . كالشتم كالضرب كالعقوؽ
  كىًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب مىٍن إٍف تىٍأمىٍنوي بًًقٍنطىارو يػيؤىدًِّه إلىٍيكى كىًمنػٍهيٍم مىٍن إٍف تىٍأمىٍنوي ًبًدينىارو الى يػيؤىدًِّه إلىٍيك : تعاذل

. :75آؿ عمراف

فاملنطوؽ ىو تأدية املؤ٘تن القنطار، كىذا يفهم منو بالضركرة أنو يؤدم ما ىو أدىن من القنطار 
.  فالذم يؤ٘تن على تأدية القنطار يؤ٘تن على تأدية الدينار، كالنتيجة كاحدة ىي تأدية األمانة،كالدينار مثبل

كىذا ٓتبلؼ تصرحيو بالدينار، فإف ما سكت عنو ىو أعظم من الدينار كىو القنطار مثبل، فمن ال يؤ٘تن 
. على الدينار ال يؤ٘تن على القنطار من باب األكذل

                                       

 .1988،1/424 لبناف، ،، بَتكتاإلسبلميعبد اجمليد تركي، دار الغرب :  بن علي بن يوسف، تحإبراىيمالشَتازم، أبو اسحق - 1
. 74 / 2اآلمدم، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، - 2
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تناكؿ مناذج  الًتكيب الشرطي اليت ٖتمل ببحثنا، فهي أف ْتثنا " الداللة املوافقة"أما عن عبلقة ك 
كقد جرت عليها عوارض  ،اجلملة الشرطيةبوصفها تركيبا كاحدا أك ٚتلة كاحدة ىي فقط مدلوؿ املوافقة، 

 كدل يكًتث ْتثنا ملا ٖتملو من مدلوؿ املوافقة؛ ألنو ال يوجد أم ملمح من .تركيبية، تنجر عنها دالالت ما
 .مبلمح العدكؿ عن األصل يف العناية ّتانب املعٌت املوافق

يؤسس األصوليوف ىذا املفهـو على أساس عبلقة التناقض بُت طريف اجلملة :  ػ مفهـو املخالفة2  
ىو أف يعلق ااكم :" عرؼ  الشَتازم ىذا املفهـو بقولوكقد . الظاىر، كىو املنطوؽ املثبت، كالباطن املنفي

االستدالؿ بتخصيص " :كعرفو الغزارل بأنو 1."على أحد كضعي الشيء فيدؿ على أف ما عدا ذلك ٓتبلفو
 2".الشيء بالذكر على نفي ااكم عٌما عداه

       كاجلامع بُت ىذين التعريفُت كغَتمها دما أثبتتو كتب األصوؿ ىو كجود عبلقة التناقض بُت 
 إٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنىبىأو فػىتىبػىيػَّنيوا: كجهي اجلملة املنطوؽ بو كاملسكوت عنو، كما يقوؿ اهلل تعاذل

دؿ على املدلوؿ ، أم تعليق كجوب التبٌُت بالفاسق،  فإف تعليق املدلوؿ املثبت بالشرط،6:ااجرات
. إذا جاء عدؿ بنبأ ال نتبُت: املخالف املنفي، كىو

بغَته كالصفة، كىو ما اعتمد عليو القائلوف ْتجية مفهـو  كالتعليق أك القيد قد يكوف بالشرط أك
. 3املخالفة، كىم ٚتهور األصوليُت من غَت األحناؼ

ٖتت عنواف " املخالفة"كيف علم اللغة املعاصر يدرس مصطلح 
ديكن تعريف :" قاؿ جوف ال يونز يف توضيح مصطلح التضارب. Incompatibility"التضارب"

 تنفي 1بُت اجلمل، فإذا كانت ٚتلة ما جcontradiction  عبلقات التناقضأساسالتضارب على 
 رمويا، كإال 2 تنفي ج1 متناقضتاف صراحة إذا كانت ج2 كج1، فإف ج2صراحة أك ضمنا ٚتلة أخرل ج

                                       

. 428/ 1الشَتازم ، شرح اللمع -  1
. 384الغزارل املستصفى من علم األصوؿ، -  2
، كااكم املخالف "كإف دل جيئكم فاسق بنبأ فبل تتبينوا": ال ديتنع أف يكوفرٔتا كاف السبب عندىم أف مفهـو املخالفة كما يف ىذه اآلية -  3
كعلى افًتاض أف يكوف الكبلـ . "كإذا جاءكم عدؿ فبل تتبينوا: "كاقع ىنا  كما ىو كاقع، يف مفهـو املخالفة عندما يكوف- أم عدـ التبُت- 

لغو، ال ينعقد من أجلو كبلـ، كال يينول عبث ك ، كىذا كبلـ رمكم عليو بأنو"كإف دل جيئكم فاسق بنبأ فبل تتبينوا: "املخالف للمنطوؽ ىو
 .، أك ٔتفهـو املوافقةكبالتارل ال يعتد إال ٔتا ىو منطوؽ. ألجلو قصد
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كانت مارم ترتدم قبعة ٛتراء، فإف ىذه اجلملة ستفهم : كيقدـ مثالو اآليت..." فإهنما متناقضتاف ضمنا، 
                                                                                                 1 ...كانت مارم ترتدم قبعة خضراء أك زرقاء: على أهنا تنفي ضمنا

اجلملة الشرطية األكذل، ذكر تعرض لنماذج من الًتكيب الشرطي اليت دل ييكتفى فيها بأأف احاكؿ ك
 أف يعطف عليها ٚتلة إذل كلكن عمد األسلوب القرآين .املخالف فهـوادل داللةعلى ما توحي بو من 

 فتنفي الثانية مدلوؿ األكذل، بعد أف كانت األكذل  تشكل مع األكذل ثنائية تقابلية صراحة،شرطية أخرل
 كاقعا من خارج نطاؽ  أك توسيعا، أف عطف اجلملة الثانية على األكذل يعد زيادةكما أعترب. تنفي االثانية

ٔتا يعٍت أف األصل ىو أف ينظم املتكلم الًتكيب الشرطي معربا بو على تعليق شيء  .الًتكيب الشرطي نفسو
: بشيء، كيكوف هلذا الًتكيب مدلوؿ خمالف موحى بو، كباستطاعة عقل املتلقي أنو يتمثلو، رمو قولو تعاذل

 الفىاًسقيوفى فىأيكلىًئكى ىيمٍ  كىمىٍن دلىٍ حيىٍكيٍم ٔتىا أىنٍػزىؿى اللَّوي   كمن :" ، فإف مفهـو املخالفة لو ىو47 :املائدة
ًإٍف تػىٍنصيريكا اللَّوى يػىٍنصيرٍكيٍم كىيػيثىبٍِّت :  كرمو قولو تعاذل. مثبل" حيكم ٔتا أنزؿ اهلل فأكلئك ىم املتقوف

امىكيم امىكيمٍ يػيثىبٍِّت ال يػىٍنصيرٍكيٍم كى ال  تػىٍنصيريكا اللَّوى الٌ إً ك :" يدؿ بطريق املفهـو باملخالفة على 7: حممدأىٍقدى  ". أىٍقدى

كعليو فإف جلوء املتكلم إذل ذكر املدلوؿ املقابل يقصد بو إذل نكتة ما، كأف النظم الذم توخاه 
  . اإلضافيةد بو بعض الدالالتانو أرأالبد املتكلم نظم أسلويب، 

.   كٖتليلهاة تلك الدالالت ٕتليبناء على ىذا الظن أجتهد يف سبيل

:  ىذه النماذجأمثلةوم  
 

يػٍره ًمنػٍهىا كىمىٍن جىاءى بًالسَّيِّئىًة فىبل جييٍزىل الًَّذينى عىًمليوا السَّيِّئىاًت : قولو تعاذل مىٍن جىاءى بًااٍىسىنىًة فػىلىوي خى
 .84: القصصًإالَّ مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى 

كاهلل ،  خَت من حسنة العبد-يف يـو القيامة - ثواب اهلل يف تفسَت ىذه اآلية بأفٌ قاؿ ابن كثَت
 .ذكر بأنو جيعل جزاء السيئة سيئة كاحدة، كال يضاعفهامث . مقاـ الفضلاملقاـ كىذا . يضاعفو أضعافنا كثَتة

 2.مقاـ العدؿاملقاـ كىذا 

                                       

كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، ، (أطركحة دكتوراه) الداللة الًتكيبية لدل األصوليُت يف ضوء اللسانيات مقابلة،حممد علي فاحل-  1
. 92-91جوف الينز، علم الداللة، ص :  عن.80، ص2006كانوف الثاين

 
. 489/ 10، 2000، 1جمموعة من احملققُت، مؤسسة قرطبة، اجليزة، القاىرة، ط : ابن كثَت، تفسَت القرآف العظيم، تح-  2
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املعٌت أف لو منها خَتا كأجرا ليس املراد بأخَت التفضيل، ألف كبلـ اهلل ال يتفاضل، كإمنا : كقيل 
 1. ٔتثلوإال كمن جاء بالسيئة أم الشرؾ فبل يعاقب ".ال إلو إال اهلل"كنفعا، كااسنة ىنا ىي 

 من  ااسنة اليت يقدمها املؤمن، بشرط اإلتياف بااسنةٓتَت منالًتكيب الشرطي األكؿ يعلق اجلزاء 
يأيت يـو القيامة بالسيئة فإنو جيازل بشر  مذا الًتكيب أف الداللة املخالفة لو ىي أف اؿذ، كيفهم من قدنياه
كدفعا هلذا الظن . مفهوـى خمالفةأف هلذه اجلملة مسلمة ا ما يدركو عقل البشر انطبلقا من ذكه. منها

كالقياس املخطئ، كاف ال بد أف يذكر املوذل تبارؾ كعبل أف  مقابل الداللة السابقة ىو خمتلف عن ظن 
 ال جيازيو إال كاملسيء، كليعلمو أف اهلل صاحب فضل عظيم؛ جيازم احملسن بأكثر دما يستحق، اإلنساف

:  فإف الزيادة املتمثلة يف العطف على الًتكيب الشرطي األكؿ عكستكعليو،.  عدال منو،ٔتقدار ما أساء

نو ال ديلك القدرة على تصور ما يف يد اهلل أعجز العقل البشرم عن إدراؾ األحكاـ كالتشريعات ك .1
كعلماء املعتزلة على الرغم من اعتدادىم بقدرات العقل يف االستنتاج، كتسبيقهم . كعلمو كحكمتو

، إال أهنم يضعوف لو األسبقية يف أمور إليهالو على النصوص كالسمعيات يف تقرير املعرفة كالوصوؿ 
؛ إذ أف النصوص كسائر  أدلة النصوصإذل اتالتشريعاألحكاـ كالعقيدة فقط، كيدىعيوف معرفة 

السمعيات ىي مصادر التشريع اليت يعتمد عليها الناس بعد أف تستوثق عقيدهتم يف اهلل بدليلي 
 .العقل كالنقل

أف العطف بًتكيب شرطي مقابل على تركيب مثلو، أضاؼ إذل الشرط كاجلزاء بعض املعاين العلية  .2
املتصلة بذات اهلل تبارؾ امسو ٘تثلت ىنا يف فضلو على احملسنُت، كعدلو مع املسيئُت ألنفسهم، 

 .الظاملُت هلا
 أف ينساؽ العقل كراء احتماؿ أف تكوف الداللة املخالفة االحًتاز منكالعطف زاد شيئا آخر ىو  .3

أك " بااسنة فليس لو خَت منهاجيئ كمن دل :"داللة ىذه اجلملة داللة عبثية ال معٌت هلا، كىي
  ".كمن جاء بالسيئة فلو شر منها"ىذه غلط 

الدعوة إذل سبيل اهلل بطريق الًتغيب، كباملوعظة ااسنة اليت ال تكاد تلٌمح إذل العذاب يف ىذه  .4
 .اآلية

                                       

عبد اهلل بن عبد :، اجلامع ألحكاـ القرآف كاملبُت ملا تضمنو من السنة كآم الفرقاف، تح(أبو عبد اهلل حممد بن أٛتد بن أيب بكر) القرطيب-  1
. 328/ 16احملسن الًتكي، مؤسسة الرسالة، 
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يػٍره ًمنػٍهىا كىىيٍم ًمٍن فػىزىعو يػىٍومىًئذو آًمنيوفى  كىمىٍن جىاءى بًالسَّيِّئىًة  :كقاؿ جل من قائل   مىٍن جىاءى بًااٍىسىنىًة فػىلىوي خى
. 90-89:  النملفىكيبٍَّت كيجيوىيهيٍم يف النَّاًر ىىٍل ٕتيٍزىٍكفى ًإالَّ مىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليوفى 

 
اهلل بتوحيده كاإلدياف بو، كقوؿ ال إلو إال اهلل موقنا بو إنو من جاء : يقوؿ الطربم يف تأكيل ىاتُت اآليتُت

 من ىذه ااسنة عند اهلل خىَته يـو القيامة، كذلك اخلَت أف يثيبو اهلل ًمنػٍهىا اجلنة، كيؤمنِّو ًمٍن فػىزىع فلوقلبو 
فكبت من جاء بالشرؾ بو يـو يلقاه، كجحود كحدانيتو أما ك. الصيحة الكربل كىي النفخ يف الصور

 1.يف نار جهنمكجوىهم 
. كقد جاء الغرض إلقاء الرعب يف نفوس الكافرين، كإخبارىم بأف جزاءىم أصعب دما تتصوره عقوهلم

كقد يكوف الغرض الرئيس إستيفاء كصف اجلزاء املنتظر للمؤمنُت، ألف ىذا الوصف يكمل بيانو بذكر 
كىذا الذكر أبل  من ااذؼ الذم يدرج عليو املتكلم يف . مقابلو الذم ىو كصف جزاء أىل الشرؾ

 .كبلمو

مىٍن جىاء بًااٍىسىنىًة فػىلىوي عىٍشري أىٍمثىاهًلىا كىمىن جىاء بًالسَّيِّئىًة فىبلى جييٍزىل ًإالَّ ًمثٍػلىهىا كىىيٍم الى  : كقولو تعاذل
. 160:األنعاـ ييٍظلىميوف 

، كدرءا ملا قد تدركو العقوؿ "كمن جاء بالسيئة فلو عشر أمثاهلا"مفهـو املخالفة هلذه اآلية يوىم أنو
من تقديرات مغلوطة، كقياسات فاسدة على الرغم من قيامها على أساس صحيح منطقيا، عطف 

 تقريرا اكم اهلل، كىمىن جىاء بًالسَّيِّئىًة فىبلى جييٍزىل ًإالَّ ًمثٍػلىهىا كىىيٍم الى ييٍظلىميوف  : األسلوب القرآين قولىو تعاذل
كإظهارا ملا يف حكمتو تعاذل من فضل كعدؿ كلطف بعباده،الشيء الذم يغرم العبد بتجنب السوء 

 .كاإلقباؿ على اإلحساف، ٕتنبا كإقباال صادرين عن كعي بفضل اهلل كاقتناع كانبهار بعدلو

 مىا يػىٍفتىًح اللَّوي لًلنَّاًس ًمٍن رىٍٛتىةو فىبل دميًٍسكى هلىىا كىمىا دييًٍسٍك فىبل ميٍرًسلى لىوي ًمٍن بػىٍعًدهً  : كقولو عز كجلٌ 
. 2:فاطر

ما يفتح اهلل للناس من رزؽ كمطر كصحة كعلم كغَت ذلك من النعم، فبل أحد يقدر أف أم أٌف 
  سبحانو كتعاذل أف حيكمفبل أحد يستطيع أف يرسلها بعدالنعم  ذهق ديسك ىذه الرٛتة، كما ديسك من

. كىو العزيز القاىر لكل شيء، ااكيم الذم يرسل الرٛتة كديسكها كىٍفق حكمتو. بإمساكها

كرد يف الًتكيب  املعٌت املفهـو املخالف للًتكيب الشرطي األكؿ، يقضي أف يكوف على رمو ما
كلو . ؛ ذلك أف القادر على املن كالفضل بغَت حدكد قادر على حجب نعمو الذم نطقت بو اآليةاملعطوؼ

                                       

 .507/ 19، ، جامع البياف يف تأكيل القرآفالطربم، -  1
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جاء يف الًتكيب الشرطي املعطوؼ عليو، لفاتت تلك الداللة املسكوت عنها بعض  اقتصر الكبلـ على ما 
 إذلكيؤدم هبا ذلك . العقوؿ، أك لظنت أف اهلل ذك أفضاؿ فقط، كليس بقادر على منع أنعمو املخلوقات

 . غَت مقدكر على منعها، أهنا دائمةألجلنعم اهلل أعدـ شكر 
 

كىًإٍف ديىٍسىٍسكى اللَّوي ًبضيرٍّ فىبل كىاًشفى لىوي ًإالَّ ىيوى كىًإٍف ييرًٍدؾى ًٓتىٍَتو فىبل رىادَّ لًفىٍضًلًو ييًصيبي  : كقولو تعاذل
 .86: يونس .كىىيوى اٍلغىفيوري الرًَّحيمي  بًًو مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدهً 

 

 كإف ،إف يصبك اهلل بشدة أك ببلء فبل كاشف لذلك إال ىو جلَّ كعبلاإلنساف، أيٌها يا  :أم
 يصيب اهلل عز كجل بالسراء كالضراء من يشاء من عباده، كىو .ييرًٍدؾ برخاء أك نعمة ال دينعو عنك أحد

 كاآلية كاضحة يف أف األصناـ ال ٘تلك لئلنساف نفعا .الغفور لذنوب مىن تاب، الرحيم ٔتن آمن بو كأطاعو
كال ضرا، كأهنا ال تصح كسيطا أك كسيلة بُت البشر كاهلل، كأف اهلل إذا أراد شيئا فإمنا يقوؿ لو كن فيكوف ال 

كال يستطيع غَت اهلل أف يصرؼ عن اإلنساف الضر أك يعًتض عن خَت يريده اهلل لو، إال من . راد لقضائو
 .جعل اهلل لو ذلك بدعاء أك شفاعة

إف أراد اهلل "إف االقتصار على ذكر الًتكيب الشرطي األكؿ، قد يوحي مقابلو يف الداللة بأنو 
 كىًإٍف ييرًٍدؾى :"، كإبطاال هلذا الظن، عطف كبلـي اهلل الًتكيبى الشرطي الثاين"بالعبد خَتا فقد يوجد لو مانع

إضافة إذل أنو هبذا العطف يكتمل كصف اهلل بالشدة كالعزة كاللطف، كمطلق اإلرادة  ،"ًٓتىٍَتو فىبل رىادَّ لًفىٍضًلوً 
كىي صفات هتيب باملتدبرين لكبلمو أف خيضعوا كيقبلوا على أمر اهلل كيقلعوا عن عقيدة . كالعدالة كالفضل

 .الشرؾ، كابتغاء الوسيلة إذل اهلل بغَت اهلل كاألعماؿ كالدعاء كالشفاعة
 

 كىمىٍن ،فىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خىٍَتان يػىرىهي ، يػىٍومىًئذو يىٍصديري النَّاسي أىٍشتىاتان لًيػيرىٍكا أىٍعمىاهلىيمٍ  : كقولو عز كعبل
 .8-6 : الزلزلة يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىرٌان يػىرىهي 

 

كىمىٍن يػىٍعمىٍل  :  يوحي بداللةو خمالفةو مفادىا أنو فىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خىٍَتان يػىرىهي   :قولو تعاذل
فيعترب . كلكن مفهـو املخالفة الذم يأيت مسكوتا عنو يف األصل، صرح بو.  أيضا ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىرٌان يػىرىهي 

ذلك التصريح زيادة أك توسيعا بالنظر إذل الًتكيب الشرطي األكؿ، أم عدكال عما ىو مألوؼ يف اجلمل ٔتا 
 .فيها الًتكيب الشرطي
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املخالف الذم ال فائدة ٕتٌت منو غَت كارد يف قصد ااكم أف لتبُت جاءت الزيادة  كأرل أف ىذه  
. قضة ىي اليت تدخل يف القصدافادلكلتبُت أف الداللة ". كمن ال يعمل مثقاؿ ذرة خَتا ال يره"املتكلم، كىو

 : كهبذه الزيادة يتضح
 ففيو أف الناس يـو  يػىٍومىًئذو يىٍصديري النَّاسي أىٍشتىاتان لًيػيرىٍكا أىٍعمىاهلىيمٍ  : تفصيل اجململ يف قولو تعاذل .1

القيامة يبعثوف متفرقُت، من أجل أف يرل كل فريق جزاء عملو يف الدنيا، إف خَتا كاف يراه، كإف 
كال مناص من املقابلة بُت الًتكيبُت كذكرمها معا، ألف العامل خَتا يف الًتكيب . شرا كاف يراه

 . األكؿ، قد يكوف عىًملى بعض الشر، فيكوف أيضا دما يتناكلو الًتكيب الثاين
العدؿ اإلهلي املتناىي يف األخذ بالدقة، احملاسب على كل صغَتة ككبَتة، كىذا العدؿ ىو من  .2

الصفات اليت حرص القرآف الكرًن كااديث النبوم، على تفصيلها ملا هلا من أثر يف ترسيخ عقيدة 
التوحيد، كطمأنة نفوس العاملُت احملسنُت، كترىيب نفوس املقصرين كاملسيئُت، بأف كبل يلقى 

 .185: آؿ عمرافكىًإمنَّىا تػيوىفػٍَّوفى أيجيورىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً  جزاءه كامبل غَت منقوص يـو القيامة 
الًتغيب كالًتىيب، كمها عامبلف أساسياف يف الدعوة إذل اإلدياف كنبذ الكفر، كيكوف هلما حضور  .3

كتكوف الدعوة . قوم كلما اقتضى األمر الدعوة إذل ٘تثل يـو القيامة كالبعث كااساب كاجلزاء
كىذا ما يفسر زيادة الًتكيب الشرطي . عرجاء لو اقتصر فيها على جانب الًتغيب كحده

 .املعطوؼ
 

يػٍره لىكيٍم  :كقولو عز من قائل قىاًت فىًنًعمَّا ًىيى كىًإٍف ٗتيٍفيوىىا كىتػيٍؤتيوىىا اٍلفيقىرىاءى فػىهيوى خى ًإٍف تػيٍبديكا الصَّدى
ًبَته   .271 :البقرة  كىييكىفِّري عىٍنكيٍم ًمٍن سىيِّئىاًتكيٍم كىاللَّوي ٔتىا تػىٍعمىليوفى خى

 

ذىب ٚتهور املفسرين إذل أف ىذه اآلية يف صدقة التطوع، ألف اإلخفاء فيها أفضل من اإلظهار، "
قاؿ . ككذلك سائر العبادات اإلخفاء أفضل يف تطوعها النتفاء الرياء عنها، كليس كذلك الواجبات

قاؿ . إظهار الزكاة أحسن، كإخفاء التطوع أفضل، ألنو أدؿ على أنو يراد اهلل عز كجل بو كحده: ااسن
جعل اهلل صدقة السر يف التطوع تفضل عبلنيتها يقاؿ بسبعُت ضعفا، كجعل صدقة الفريضة : ابن عباس

ككذلك ٚتيع الفرائض كالنوافل يف األشياء : قاؿ. عبلنيتها أفضل من سرىا يقاؿ ٓتمسة كعشرين ضعفا
 1".كلها

                                       

. 259/ 4القرطيب، اجلامع ألحكاـ القرآف، -  1
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كقد دلت . من قرائن" الصدقة"الصدقة زكاة كالزكاة صدقة، كإمنا يعرؼ أيهما ٔتا يصاحب لفظ   
 .قرينة استحباب إعبلهنا أهنا الزكاة املفركضة، كدلت قرينة تفضيل إخفائها على أهنا الصدقة النافلة

". كإف ٗتفوىا فبئس العمل:"الًتكيب الشرطي الواقع معطوفا عليو، يدؿ ٔتفهـو املخالفة على أنو
. كلكن شاء اهلل للعقل البشرم أف يقف عاجزا عن إدراؾ األحكاـ ما يعلمها إال من طريق النص كالنقل

كلعٌلو لعلة عجز عقل اإلنساف عن معرفة األحكاـ كاف الزما أف يتلفظ بالًتكيب الشرطي الثاين الذم حيمل 
 . خربا أك حكما إهليا، يقضي بعكس أك ٓتبلؼ ااكم الذم يستنتجو العقل

كيف القرآف كثَت من اآليات اليت يتقدـ فيها ما يراد تفصيلو كبياف ما يف قسميو أك أقسامو من 
، أك ..."أشتات، ال يستوكف، يتفرقوف" فركقات، كيتقدـ  أيضا اللفظ الداؿ على كجود اختبلؼ مثل 

كيأيت فيها الًتكيب الشرطي األكؿ كقد حدد حكما . يتأخر عنو ما يدؿ على التمايز بُت مضموين الًتكيبُت
كلكن األسلوب . مقيدا بشرط ما، كيفهم من طريق املخالفة ااكم املقابل لو، حىت مع السكوت عنو

 . القرآين حيرص على النطق بو ألجل األغراض اليت تقدـ بياهنا
 

نػىهيٍم أىٍك أىٍعًرٍض عىنػٍهيمٍ  : كقاؿ جل ذكره  كىًإٍف تػيٍعًرٍض عىنػٍهيٍم فػىلىٍن يىضيرُّكؾى .فىًإٍف جىاءيكؾى فىاٍحكيٍم بػىيػٍ
بُّ اٍلميٍقًسًطُتى  نػىهيٍم بًاٍلًقٍسًط ًإفَّ اللَّوى حيًي ٍيئنا كىًإٍف حىكىٍمتى فىاٍحكيٍم بػىيػٍ  .42 : املائدة شى

 

نػىهيٍم أىٍك أىٍعًرٍض عىنػٍهيمٍ  : تعاذل ذكرهذكر الطربم يف قولو ، إف جاء ىؤالء  فىًإٍف جىاءيكؾى فىاٍحكيٍم بػىيػٍ
، فاحكم بينهم إف  يف حكمها حمتكمُت إليك -كىم قوـي املرأة البغٌية- القـو اآلخركف الذين دل يأتوؾ بعد 

 أك أعرض . كىو الرجم فيمن فعل ًفٍعل املرأة البغيَّة منهم يف التوراةشئت بااقِّ الذم جعلو اهلل حيكمنا لو
كاخليار إليك يف .  كاتركهم حيكموف ٔتا شاؤكا أك ٔتا حكمت التوراةعنهم فدع ااكم بينهم إف شئت،

  .ذلك

 .زىن منهم شريف ٛتَّميوه، مث طافوا بوكإذا زىن رجل منهم لو نسبه حقَت رٚتوه، ككاف اليهود إذا 
 فأفتاىم فيو بالرجم، فأنكركه، فأمرىم أف يدعوا ،مث استفتوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ليوافقهم

، فقاؿ: أحبارىم كرىباهنم، فناشدىم باهلل كذىبوؾ : إٔتدكنو يف التوراة؟ فكتموه، إال رجبل من أصغرىم أٍعوىرى
 1!يا رسوؿ اهلل، إنو لفي التوراة

                                       

 .10/326، جامع البياف يف تأكيل القرآفالطربم، -   1
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الذم أٚتل طرفاه يف الًتكيب الشرطي األكؿ  كقع الًتكيباف الشرطياف الثاين كالثالث تفصيبل للخيار
كما اختار التعبَت القرآين أف يبتدئ التفصيل ٔتا ىو مؤخر يف الئلٚتاؿ، كيؤخر ما ابتدئ بو . السابق هلما

فيو؛ ألف املبتدأ بو كىو أمر الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يتضمن  حكم القضية الذم تتقوؽ نفوس 
املخاطبُت املسلمُت اذل معرفتو، فجعل ذكره أكال من أجل التنبيو اذل أمهيتو، كجعل ذكره مؤخرا فيالتفصيل 

.  ألجل أف يكونآخر ما يستقر يف األذىاف كتشتغل بو النفوس

كألف نفوس املؤمنُت كانت ٕتهل معرفة ااكم يف القضية، كشاءاألسلوب القرآين أف يزيدىا توقا 
ٍيئنا : كشوقا اذل تلك املعرفة، جاء بالًتكيب الشرطي   ليلفت االنتباه   كىًإٍف تػيٍعًرٍض عىنػٍهيٍم فػىلىٍن يىضيرُّكؾى شى

الف لو دالليا سيكوف غَت خمالف  من حيث أف رسوؿ اهلل صلى أمر مخ الذىن من إذل اذل أف ما يتبادر 
كىًإٍف حىكىٍمتى : األكؿ كىو قولو ، مث جاء تفصيل اخليار كاألكؿ يكوف مؤاخذا فيوفاهلل عليو كسلم ؿ

نػىهيٍم بًاٍلًقٍسطً  كىو حكم ال عهد للمؤمنُت بو كال حيق أف يًتؾ شأنو اكم بشر، أم ااكم  فىاٍحكيٍم بػىيػٍ
نفسهم انطبلقا من التوراة أيعرفو اليهود  بالرجم على البغية، كقد عرب عن ذلك  بااكم بالقسط، كىوقسط

  .اليت حرفوىا

 

 



 

 

 

 
 

 

 :الرابعالفصل 
دالالت العدول بالحذف 

في التركيب الشرطي 
 الحذف في اللغة واالصطالح-1المبحث

 الحذف في التركيب الشرطي-2المبحث 
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 ...تمهيد

يعاجل ىذا الفصل أحد أساليب التحويل الذم يتجسد يف إسقاط بعض عناصر الكبلـ، فيتحوؿ 
بذلك إذل كبلـ أبلغ كأغٌت يف الداللة كأقل كلفة يف األداء، كأدؿ على ما للمتكلم من قدرة على االستغناء 

عن بعض الكبلـ ؛ لعلمو ٓتواص الًتاكيب كطرؽ الداللة، كتوفر السياؽ على مبلحظة أك ١تح اٞتزء 
ا١تسقط، فتزيد  ىذه ا١تهارة كاٟتذؽ يف علو منزلتو كرفعة شأنو يف نظر ا١تتلقي ا١تثارل، ا٠تبَت بطرؽ النظم كما 

إنو أسلوب اٟتذؼ الذم أثٌت عليو اٞترجاين . تكنو من سحر كٚتاؿ كدالالت تشبع هنم النفس كالعقل
ىذا باب دقيق ا١تسلك، لطيف ا١تأخذ، عجيب األمر، شبيو بالسحر؛ فإنك ترل بو ترؾ الذكر، " :بقولو

أفصح من الذكر، كالصمت عن اإلفادة أزيد لئلفادة ، كٕتد أنطق ما تكوف إذا دل تنطق، كأمت ما تكوف بيانا 
، كتدفعها حىت تنظر ٚتلة كىذه. إذا دل تنب  1".قد تنكرىا حىت ٗتىٍبػيرى

 الحذف لغة واصطالحا-1المبحث 

 : الحذف في اللغة-1  المطلب    

قطعو من طرفو، كاٟتجاـ حيذؼ :  حيذفو حذفامءحذؼ الش."اٟتذؼ لغة ىو القطع من طرؼ
 فالتعريف األكؿ يذىب إذل أف 3.كىو اإلسقاط؛ كمنو حذفت الشعر إذا أخذت منو2."الشعر، من ذلك

اٟتذؼ ىو القطع على ىيئة خاصة ْتيث يقع القطع من طرؼ الشعر، كأما التعريف الثاين فيبُت منو أف 
كٔتا أف ا١تصطلح يأخذ مدلولو من ا١تعٌت . القطع يقع ببل كيفية ٥تصوصة، فيكوف قطعا أك إسقاطا مطلقا

 ماالصطبلح" اٟتذؼ"األكؿ للفظ كيكوف منقوال عنو لعبلقة ا١تشاُّة، فإف لفظ اإلسقاط يكوف أقرب إذل 
. منو إذل لفظ القطع، ١تا يف إشارة اإلسقاط من أخذ من الشيء أخذا من طرفو أك غَت طرفو أك أخذه كلو
كأف احملذكؼ من الكبلـ ليس من الضركرم أف يكوف قطعا من الطرؼ، أم أنو يقع يف أكؿ الكبلـ أك 

 .كسطو أك آخره

 : في االصطالح-2 المطلب 

 . كيف االصطبلح إسقاط بعض أجزاء الكبلـ أك كلو شريطة كجود دليل على ذلك اإلسقاط

                                                 
 146دالئل اإلعجاز،  عبد القاىر اٞترجاين،-  1
 .9/39ابن منظور، لساف العرب، -  2
 .3/102الزركشي، الربىاف، -  3
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أف شرط اٟتذؼ  بفرؽ بينهمام ك. اإلإلماري كاإلإلازي اٟتذؼيلتبس ب كما يورد الزركشي أنو قد 
 فإنو عبارة عن ، ٓتبلؼ اإلإلاز،82: يوسف القىٍريىةى كاٍسأىؿً : كاإلإلاز أف يكوف يف اٟتذؼ َثىَّ ميقىٌدر ٨تو
 .اللفظ القليل اٞتامع للمعاين اٞتمة بنفسو

 ... بقاء أثر ا١تقدر يف اللفظ ٨توا فيوطكشرـ ا١تضمر فكوف ،الفرؽ بينو كبُت اإلإلماركأما 
 لًيىٍجزًمى اللَّوي الصَّاًدًقُتى ًبًصٍدًقًهٍم كىيػيعىذٍّبى اٍلمينىاًفًقُتىك٨تو. 24: األحزاب : ٍيػٍرنا لىكيم  انٍػتػىهيوا خى

 ك٦تا يدؿ على أنو إلب مبلحظة . كىذا ال يشًتط يف اٟتذؼ"ائتوا أمرا خَتا لكم" :أم، 171:النساء
كأما اٟتذؼ فهو قطعه مشعر . ا١تقدر يف اإلإلمار، أف اإلإلمار ىو ٔتعٌت اإلخفاء، فا١تضمر ٥تفي كباؽ أثره

 1.ظاىرة كمضمرة" إفٍ "بالطرح كاإلسقاط، كقالوا تعمل 

 كىو نقص يعًتم اٞتملة التوليدية .من عناصر التحويل، نقيض للزيادةعنصر : التحويل باٟتذؼ
. من حيث الفعلية أك االٝتية أك الشرطية النواة لغرض يف ا١تعٌت، مع ٤تافظة اٞتملة على فائدهتا كنوعها

أحد اٞتوانب البارزة يف كٚتيع صور اٟتذؼ ٖتقق اإلإلاز، الذم ىو كجو من كجوه االقتصاد اللغوم، ك
  2."الببلغة اإلإلاز:"ببلغة الكبلـ، حىت أف بعض من عرؼ الببلغة قاؿ

اإلإلمار إخفاء للعامل الباقي أثره يف ا١تعموؿ، كليس يرٕتى من إخفائو طلب ببلغة يف الكبلـ؛ 
كاٟتذؼ يكوف ٓتبلفو، ألف إخفاءه إسقاط من الكبلـ كطرح من الًتكيب . ألنو حاإلر يف الكبلـ بأثره

النحوم، كىو مشعر بفائدة أقل ما يقاؿ فيها طلب اإلإلاز، الذم ىو اقتصاد يف الكبلـ، ناىيك عما 
 . إللبو من مدلوالت ٕتتٌت ُّذا السحر التعبَتم

كلو كاف كذلك ألٌدل بعضو إذل اللبس، كتعطيل دكرة التواصل بُت . كليس اٟتذؼ إجراء اعتباطيا
كلكنو ٤تكـو بأصل كثَت التداكؿ يف الدراسات اللغوية العربية، مفاده أاٌل حذؼ إال . طريف ا٠تطاب

  3.بدليل

كتكلم ابن جٍت عن اٟتذؼ بإسهاب يف باب شجاعة العربية ذاكرا أنو إجراء يلجأ إليو ا١تتكلم 
كال يصح اٟتذؼ أيٌا كاف إال بدليل من ا١تقاؿ أك  . اقتصادا يف اللغة، أك ألجل زيادة يف ا١تعٌت على لفظو

 فيما كذلك . عليها اٟتاؿ كدلت الصفة حيذفت كقد:" قاؿ يف ما خيتص ْتذؼ الصفة. دليل من ا١تقاـ

                                                 
 .104-103نفس ا١تصدر كاٞتزء، ص - 1
 .1/96اٞتاحظ، البياف كالتبيُت، -  2
، 1980، 20 ط ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد، دار الًتاث القاىرة، :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح:  ينظر على سبيل ا١تثاؿ_ 3

. 246 ػػػػػ 243الصفحات 
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  فيو حذفت إمنا ىذا ككأف . ليل طويل : يريدكف كىم ليل، عليو سَت : قو٢تم من الكتاب صاحب حكاه
 كالتطريح التطويح لذلك من القائل كبلـ يف ٖتس أنك كذلك . موإلعها على اٟتاؿ من دؿ ١تا الصفة

  كذلك.تأملتو إذا نفسك من ىذا ٖتس كأنت . ذلك ٨تو أك طويل : قولو مقاـ يقـو ما كالتعظيم كالتفخيم
 ىذه " اهلل "بػ     اللفظ قوة يف فتزيد ! رجبل كاهلل كاف :عليو، فتقوؿ كالثناء إنساف مدح يف تكوف أف

 ٨تو أك كرديا أك شجاعا أك فاإلبل رجبل أم كعليها ُّا الصوت كإطالة البلـ يف ٘تطيط كتتمكن الكلمة،
ٌكن ! إنسانا سألناه فوجدناه : تقوؿ ككذلك . ذلك  عن بذلك فتستغٍت كتفخمو، "إنساف"بػ الصوت ك٘تي

 . ذلك ٨تو أك جوادا أك ٝتحا إنسانا : بقولك كصفو

 ذلك فيغٌت كتقطبو، كجهك كتزٌكم ! إنسانا ككاف سألناه : قلت بالضيق ككصفتو ذ٦تتو إف ككذلك
 .ذلك ٨تو أك ميبخَّبل أك لىػًحػزنا أك! لًئيما إنسانا : قولك عن

 اٟتاؿ من أك اللفظ من عليها الداللة من عيرٌيت إف فأٌما . الصفة ٖتذؼ ٣تراه إلرل كما ىذا فعلى
، بستانا رأينا أك رجل، على باأليبػيٌلة فاجتزنا البصرة كردنا : قلت لو أال تراؾ .إلوز ال حذفها فإف  دل كسكتَّ

 ما أك ذكرت من تصف أف ا١تتوقَّع كإمنا ا١تكاف، ذلك منو ال يػىٍعرىل ٦تا ك٨توه ىذا ألف شيئا؛  بذلك تفد 
ٌللٍ  دل ما ًعٍلمى  كلفت تفعل دل فإف. ذكرت  1.التكليف يف كجىٍوره  اٟتديث من كىذا لغو عليو؛ تدى

إف ىذه اللفتة من ابن جٍت ٖتمل داللة قاطعة على أف التحويل باٟتذؼ ال يكوف ببلغة يف كل 
، أك لغوه حيٌمل ا١تخاطب ما ال يقدر على تصوره لعدـ امتبلكو القرينة  حاؿ، بل قد ييغشى بو الكبلـى لبسه

 .اللفظية أك اٟتالية اليت هتدم إذل  احملذكؼ كتسٌهل تقديره

التنغيم كحركات ا١تتكلم بشفتيو أك أدلة قدمو تكتاب توإليحات إلافية ١تا ىذا اؿكالبن جٍت يف 
             . من دالالت تغٍت عن بعض عناصر اٞتملة أك اٞتملة بأسرىا...بوجهو أك بعينيو أك بيديو

دليل من ت كا١تقاـ الذم ييلقى فيو الكبلـ ، السياؽ اللغومقديثلكحرص ابن ىشاـ على توإليح ما 
:  حُت ذىب إذل أف دليل اٟتذؼ نوعافيف ا١تغٍت ما أكده كشرحو ىذا.  ٖتديد العنصر احملذكؼعلى قومٌ 

، "زيدا:" أما الدليل اٟتارل فنحو قولك ١تن رفع سوطا: أحدمها غَت صناعي، كينقسم إذل حارل كمقارل
كالدليل ا١تقارل ". سلمنا سبلما" أم فػىقىاليوا سىبلـن  :كمنو قوؿ اهلل عز كجل". اإلرب"بإإلمار 
كىًقيلى لًلًَّذينى اتػَّقىٍوا مىاذىا أىنٍػزىؿى   رىبُّكيٍم  : من أإلرب؟، كمنو قوؿ اٟتق تبارؾ كتعاذل: ١تن قاؿ" زيدا"كقولك

يػٍرنا كإمنا ييػحتاج إذل ذلك الدليل إذا كاف احملذكؼ اٞتملة بأسرىا كما تقدـ، أك أحد ركنيها ٨تو  قىاليوا خى

                                                 
  .371، 371، 2/360ابن جٍت، ا٠تصائص -  1
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 أم سبلـ عليكم أنتم قـو منكركف، فحذؼ خرب اٞتملة قىاؿى سىبلـه قػىٍوـه ميٍنكىريكفى  : قوؿ اهلل عز كجل
... األكذل كمبتدأ الثانية 

 كقٌدـ ابن ىشاـ 1. ألنو إمنا عرؼ من جهة الصناعة؛ كالثاين صناعي كىذا خيتص ٔتعرفتو النحويوف
ا١تنقطعة " أىـٍ "إهنا إلبل أـ شاء، إف التقدير أـ ىي شاء ألف :"شواىد عن نوع اٟتذؼ الصناعي بقو٢تم يف

 :  كيف قولو.ال تػىٍعًطفي إال اٞتمل

فى أىليٍموي كأىٍعًصًو يف ا٠تيطوب  إفَّ مىٍن الـ يف بٍت بنًت حىسَّا
2 

 كذكر غَت ذلك من 3..."أم الشأف، ألف اسم الشرط ال يعمل فيو ما قبلو" إنٌو"إٌف التقدير 
النحاة ٤تذكفا يقدركنو، من أجل أف يصٌح الًتكيب، كيستقيم ا١تعٌت، كتتم الفائدة، ا١تواإلع اليت يىفًتض فيها 

 .كتطرد القاعدة

 من حيث إسهامو يف مزية توسيع ا١تعٌت كإطبلقو، 4كقد أشار علماء الببلغة إذل أف اٟتذؼ قسماف
أما قسم اٟتذؼ الذم ال يسهم يف إثراء ا١تعٌت كتكبَت دائرتو فهو اٟتذؼ الذم إلرم يف الكبلـ كقد . أك ال

.  تيسر ٖتديد احملذكؼ منو، كأمكن تعيينو من سياؽ اٟتاؿ أك سياؽ ا١تقاؿ كمنو األمثلة اليت تقدمت

كىناؾ قسم آخر من اٟتذؼ تظهر فيو دقائق الببلغة كأسرارىا كركعتها؛ بفضل ما يؤدم إليو 
كىذا حيتمل عدة تقديرات، قد يكوف بعضها مرادا، كقد تكوف كلها مرادة . اٟتذؼ من التوسع يف ا١تعٌت

كىنىادىل أىٍصحىابي اٞتٍىنًَّة أىٍصحىابى النَّاًر أىف قىٍد  : كعلى سبيل ا١تثاؿ قولو تعاذل. بقدر ما يػحتمل السياؽ
ٌقان  ٌقان فػىهىٍل كىجىدمتُّ مَّا كىعىدى رىبُّكيٍم حى نىا رىبػُّنىا حى قاؿ تعاذل على لساف أصحاب . 44:األعراؼ كىجىٍدنىا مىا كىعىدى

مع أصحاب النار؛ كذلك  ما كعدكم ربكم بأف جاء بالتخصيص ٢تم، كدل يقل  ما كعدنا ربنا اٞتنة 
ألف الكافرين ال ينكركف ما كعدىم رُّم بعذاب النار فقط، لكنهم ينكركف ما كعدىم كما كعد غَتىم 

ككل ما يتعلق بالساعة كالبعث كاٟتساب كالقيامة، فهم ينكركف ما يتعلق ُّم كبغَتىم كبعامة ما كعد اهلل 
راد " ما كعدكم:"  ْتذؼ ا١تفعوؿ بو، كلو قاؿما كعد ربكم  بو، لذا قاؿ تعاذل 

ي
لكاف جزءان من ا١تعٌت ا١ت

                                                 
.  157 ،2/156  ابن ىشاـ، مغٍت اللبيب،-1
بن ت ، كيف اإلنصاؼ يف مسائل ا٠تبلؼ بُت البصريُت كالكوفيُت أليب الربكا3/72 البيت منسوب لؤلعشى، ىكذا يف كتاب سيبويو _ 2

. 156 ص،األنبارم
 .2/157 ابن ىشاـ، مغٍت اللبيب، ا١تصدر السابق _ 3
 .103ص ، 1999ا١تكتبة العصرية، بَتكت لبناف، الطبعة األكذل،  ػ السيد أٛتد ا٢تامشي، جواىر الببلغة يف ا١تعاين كالبياف كالبديع، 4
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إذف اٟتذؼ ىنا أدل إذل توسع يف ا١تعٌت ألنو مشل ما كعدىم ككعد غَتىم كالوعد العاـ بالبعث . كليس كلو
   1.كاٟتساب

، احتملت ا١تعاين آكاؾ كآكل 06:الضحى أدل إلدؾ يتيمان فآكل  :كمثاؿ ذلك أيضان قولو تعاذل
كما أف  .2بك خلقان كثَتان، كىم ا١تؤمنُت نصرىم كأيدىم اهلل تبارؾ كتعاذل باتباعهم صلى اهلل عليو كسلم

. ٢تذا اٟتذؼ فائدة لفظية، من حيث أهنا ٘تٌكن من توافق رؤكس اآليات من أكؿ السورة

ىو بابه دقيقي ا١تسلك، لطيفي :" كىذا النوع من اٟتذؼ ىو الذم أثٌت  اٞترجاين على ببلغتو
ا١تأخذ، عجيبي األمر، شبيو بالسٍّحر، فًإنَّك ترل بو ترؾ الذًٍكر أفصحى من الذكر، كالصمت عن اإًلفادة 

كىذه ٚتلةه قد تنكريىا . أزيدى لئًلفادة، كٕتديؾ أنطقى ما تكوفي ًإذا دل تنًطٍق، كأمتَّ ما تكوف بيانان إذا دل تينًبٍ 
، كتدفػىعيها حىت تنظيرى   3"حىت ٗتىٍبػيرى

ك نقل الزركشي عن صاحب منهاج البلغاء كسراج األدباء أنو حصر حسن اٟتذؼ يف أمرين، األكؿ 
أالٌ يتسبب اٟتذؼ يف إشكاؿ ا١تعٌت بأف تكوف الداللة عليو قوية، كاآلخر أف يقصد باٟتذؼ تعديد 

 فيكوف يف تعدادىا طوؿ كسآمة، فيحذؼ كيكتفى بداللة اٟتاؿ عليو، َث تًتؾ النفس ٕتوؿ يف ،األشياء
. األشياء ا١تكتفى باٟتاؿ عن ذكرىا

يػيٍؤثىر يف ا١تواإلع اليت يراد ُّا التعجب كالتهويل على " كنظرا ١تراعاة ىذا القصد كاف اٟتذؼ 
فحذؼ ، 73: الزمر حىىتَّ ًإذىا جىاءيكىىا كىفػيتٍّحىٍت أىبٍػوىابػيهىا : النفوس، كمنو قولو تعاذل يف كصف أىل اٞتنة

اٞتواب؛ إٍذ كاف كصف ما إلدكنو كيلقونو عند ذلك ال يتناىى، فجعل اٟتذؼ دليبل على إليق الكبلـ عن 
كصف ما يشاىدكنو، كتركت النفوس تقدر ما شأنو، كال يبلغ مع ذلك كنو ما ىنالك؛ لقولو عليو الصبلة 

 4".ال عُت رأت كال أذف ٝتعت كال خطر على قلب بشر:" كالسبلـ

إف اٟتذؼ قد يكوف أبلغ من الذكر إذا كاف يفسح اَّاؿ للدالالت ا١تنثالة من أدراج ا٠تياؿ 
 .كالوىم، ا١توجهة من قبل السياقات ا١تهولة

                                                 
 . 444/ 2ػ الز٥تشرم، الكشاؼ،  1
السيد عبد ا١تعصـو بن عبد الرحيم، دار الكتب : ح،النكت كالعيوف، ت(ىػ450) (أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب البصرم  )ػ ا١تاكردم 2

.  6/293العلمية، بَتكت لبناف، 
 .146 ػ عبد القاىر اٞترجاين، دالئل اإلعجاز، 3
، 3/105، ٤1391تمد أبو الفضل إبراىيم، دار ا١تعرفة، بَتكت، : ، الربىاف يف علـو القرآف، تح(بدر الدين ٤تمد بن عبد اهلل)ػػ الزركشي 4

 .391، منهاج األدباء كسراج البلغاء، ص(أبو اٟتسن)كحاـز القرطاجٍت. 106
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 :الحذف في التركيب الشرطي- 2المبحث 

الًتكيب الشرطي أسلوب تعبَتم، يتعرض كغَته من األساليب أللواف من حذؼ بعض أجزائو؛ ألف 
كقد اىتم النحاة كعلماء الببلغة . ا١تتكلم قد يستويف بو التعبَت عن مقاصد ال يتأتى لو التعبَت عنها بالذكر

كا١تفسركف ُّذه القضية كثَتا، كحاكلوا تفسَت أشكاؿ اٟتذؼ، كالوقوؼ على الدالالت كالقيم اٞتمالية اليت 
كأحاكؿ يف ىذا الفصل حصر مستويات اٟتذؼ اليت تقع يف حيز الًتكيب الشرطي، َث يعقب . تًتتب عليو

 .عليها مستفرغا جهوده من أجل التوصل إذل استجبلء مواطن اٞتماؿ اليت تفضي إليها أنواع اٟتذؼ

 : حذف األداة-1المطلب 

ال ٖتذؼ أداة اٞتـز يف ا١تشهور، كرغم ىذا فقد ذكر السيوطي أف بعضهم قد أجاز ذلك كدل يذكر 
كىمىا الى إلوز حذؼ غىَتىىا ، يف اأٍلىصىح" ًإفٍ " الى إلوز حذؼ أىدىاة الشٍَّرط كىلىو كىانىت : "قاؿ. مىن الذم أجازه

 . فَتتفع اٍلًفٍعل كىتٍدخل اٍلفىاء إشعارا بذلك،"ًإفٍ " كىجوز بىعضهم حذؼ ،من اٞتواـز كىالى حذؼ حرؼ اٞتٍىرٌ 
أم إٍف ٖتبسوا .1"106: ا١تائدةٖتىًٍبسيونػىهيما ًمٍن بػىٍعًد الصَّبلًة فػىيػيٍقًسماًف باهللً : كىخرٌج عىلىٍيًو قػىٍولو تػىعىاذلى 

ال نىٍشًتىًم بًًو ٙتىىننا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍرَبى كىال نىٍكتيمي شىهىادىةى اللًَّو  غَت ا١تسلمُت بعد صبلهتما، يقسما باهلل فالشاىدم
  .ًإنَّا ًإذنا لىًمنى اآلٙتًُتى 

رأل يف إعراب ىذه اآلية ما يتوافق معو ٗتريج السيوطي، حيث  2ككاف مٌكي بن أيب طالب القيسي
 ؛ كإلوز أف يكوف جواب جزاء،عطف ٚتلة على ٚتلةت الفاء ،فيقسماف باهلل:"... قاؿ يف مشكل إعراُّا

ا ىم كأنو قاؿ إذا حبستمو، فهو جواب األمر الذم دٌؿ عليو الكبلـ، معناه األمر بذلك"ٖتبسوهنما" ػأفٌ ؿ
  3...".أقسما

كدل أجد يف ما تيسر من تفاسَت ما يساعد على اكتناه السر اٞتمارل الذم يكمن كراء حذؼ أداة 
" ٖتبسوهنما"كرٔتا كاف ىذا األسلوب أقرب إذل األمر كجوابو منو إذل الًتكيب الشرطي؛ ألف قولو. الشرط

ثىةى قػيريكءو  طىلَّقاتي يػىتػىرىبٍَّصنى ػي كىادل  :يف قوؿ اهلل تعاذل" يػىتػىرىبٍَّصنى " خرب يف معٌت الطلب مثل   بًأىنٍػفيًسًهنَّ ثىبلى
                                                 

 .63/ 2السيوطي، مهع ا٢توامع، -  1
أصلو من القَتكاف كسكن قرطبة، ككاف من أىل التبحر يف علـو القرآف كالعربية، كثَت (ىػ437- ىػ 355)مكي بن أيب طالب القيسي-  2

 .اخل...كمنها إعراب القرآف كا١توجز يف القراءات كا٢تداية يف التفسَت. التأليف
 .2/298جبلؿ الدين السيوطي، بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت كالنحاة، : ينظر

،  حامت صاحل الضامن: ، مشكل إعراب القرآف، تح(أبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٤تمد بن ٥تتار القيسي القَتكاين القرطيب)مكي القيسي -  3
  .1/242 ىػ، 1405 ،2، طمؤسسة الرسالة، بَتكت
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كعليو يكوف القوؿ ْتذؼ أداة الشرط يف ىذه اآلية إلرب من التمحل ا١تستبعد، الذم ال . 228:البقرة
 .للعطف" فيقسماف باهلل"كأٌف الفاء يف . يثمر زيادة يف الداللة

 

ًبيلىنىا كىٍلنىٍحًمٍل خىطىايىاكيٍم كىمىا ىيٍم ًْتىاًمًلُتى ًمٍن  : قاؿ اهلل تعاذل كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا لًلًَّذينى آىمىنيوا اتًَّبعيوا سى
. 12: العنكبوت  خىطىايىاىيٍم ًمٍن شىٍيءو ًإنػَّهيٍم لىكىاًذبيوفى 

 الذين كفركا باهلل من قريش ٢تذه اآلية أف (ىػ310-224 ) جاء يف تفسَت ٤تمد بن جرير الطربم
ًبيلىنا:" للذين آمنوا باهلل منهمقالوا كونوا على مثل ما ٨تن عليو من التكذيب بالبعث بعد أم  ،"اتًَّبعيوا سى

إف اتبعتم سبيلنا يف ذلك،   فإنكمأم "كىٍلنىٍحًمٍل خىطاياكيمٍ "،ا١تمات كجحود الثواب كالعقاب على األعماؿ
 1.نتحمل آثاـ خطاياكم حينئذ فبعثتم من بعد ا١تمات، كجوزيتم على األعماؿ، فإنا

ىو أمر يف تأكيل الشرط كاٞتزاء، أم إف تتبعوا سبيلنا ٨تمل خطاياكم، كما قاؿ : قاؿ الفراء كالزجاج
  :الشاعر مدثار بن شيباف النمرم

 داعياف مى لصوت أف يناد  فقلت ايٍدًعي كأىدٍعي فإٌف أندل 

 كا١تعٌت الذم تدؿ عليو ىذه اآلية، .2 إٍف دعوًت دعوتي :فكأنو قاؿ...ايدعي كىأٍلدعي فإٌف أندل:أراد
كصفة العبارة الدالة عليو ىي . ىو كما ذىب إليو علماء القرآف الذين تقدـ ذكرىم يف تفسَت ىذه اآلية

 الصورةكلكن الكبلـ جاء يف . إف تتبعوا سبيلنا ٨تمل خطاياكم: صفة الكبلـ كما ىو يف بنيتو العميقة أم
 ربطا شرطيا، فتىحىٌوؿ الشرط إذل فعل "كلنحمل- اتبعوا"ا١تنطوقة لو ٤تذكؼ األداة اليت تربط بُت الفعلُت 

أمر يراد بو إغراء ا١تؤمنُت كالتغرير ُّم، كٖتوؿ اٞتزاء إذل فعل أمر، ييظهر الكافرين إلامنُت بأهنم موفوف 
 .بالعهد الذم قطعوه على أنفسهم أماـ ا١تؤمنُت

كرٔتا اختار الكافركف ىذا النحو من التحويل األسلويب إلدراكهم أف الًتكيب الشرطي يستفاد منو 
كما . معٌت التعليق يف ا١تستقبل، كىو معٌت يًتدد بُت التحقق كعدمو، أك ىو أقرب إذل الندرة كاالستبعاد

الثواب كالعقاب على أهنم يدركوف أف ا١تؤمنُت على درجة عالية من اليقُت كاإلدياف بالبعث بعد ا١توت، كب
كلذا اختار الكافركف أسلوبا ٤تٌوال عن أسلوب الشرط كاٞتزاء، يكوف أكثر ثبوتا يف .  يف اآلخرةاألعماؿ

                                                 
 .20/14،   أٛتد ٤تمد شاكر: تح جامع البياف يف تأكيل القرآف،(٤تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غاًلب اآلملي أبو جعفر)الطربم-  1
، معاين القرآف، (ابن اسحق إبراىيم الٌسرمٌ )كالزجاج. 314/ 2، 1983، 3الفراء، معاين القرآف، عادل الكتب، بَتكت لبناف، الطبعة -  2
 . 4/161، 1988، 1عبد اٞتليل عبده  شليب، عادل الكتب، بَتكت لبناف، الطبعة : تح.
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تأدية معٌت تبادؿ ا١تنافع، كألصق ٔتنطق التجارة اليت كانت قريش تعرفها ك٘تارسها، فعربكا بفعل األمر الذم 
 للفعل الذم يرٌدكف بو دىٍينى ـ، كما عربكا بنفس الصيغة يف إبدائو"اتبعوا سبيلنا"يضطلع بإ٧تازه ا١تؤمنوف 

كفعل األمر يف مثل ىذا السياؽ يعرٌب عن موقف ا١تتكلم كإرادتو . "كلنحمل خطاياكم"ا١تؤمنُت يف زعمهم

كال . كالداعي ٢تم إذل ا١تبالغة التشجيع على االتٌباع، كىكذا يكوف تعليق اٟتمل باالتٌباع للمبالغة. للفعل
 .يؤدم التعليق الشرطي احملض تلك ا١تبالغة

 كإٍف جاء على صيغة األمر، فهو يف معٌت ا٠ترب؛ ألنو كيًصفى "كلنحمل خطاياكم"كلفظ اٞتزاء
 .  كىمىا ىيٍم ًْتىاًمًلُتى ًمٍن خىطىايىاىيٍم ًمٍن شىٍيءو ًإنػَّهيٍم لىكىاًذبيوفى  :بالكذب عند قولو تعاذل

 أىًف اٍقًذًفيًو يف التَّابيوًت فىاٍقًذًفيًو يف اٍليىمٍّ فػىٍليػيٍلًقًو اٍليىمُّ بًالسَّاًحًل يىٍأخيٍذهي عىديكٌّ رل كىعىديكٌّ لىوي : كقاؿ 
 .39: طوكىأىٍلقىٍيتي عىلىٍيكى ٤تىىبَّةن ًمٍتٍّ 

كلقد مننا عليك يا موسى مرٌة أخرل حُت أكحينا إذل أٌمك، أف اقذيف ابنك : يقوؿ تعاذل ذكره
  .فاقذفيو يف اليم، يلقو اليم بالساحل: يقوؿ. موسى حُت كلدتك يف التابوت

ـي  يػيٍلًقًو اٍليىمُّ بًالسَّاًحًل  : جاء يف تفسَت ٤تمد بن جرير الطربم أف قولو تعاذل ٍخرىجى ػجزاء أيخرج 
  آؿ فرعوفكىو النيل، بالساحل حيث مىٍشرىعىةفعلت ذلك أمو بو فألقاه اليم ك. األمر، كأف اليم ىو ا١تأمور

 1.كىي ا١تكاف الذم يصدركف عنو

كىو .  أم اقذفيو يلقو اليم، كأف البحر أيمر،أمر كفيو معٌت اَّازاة فىاٍقًذًفيًو يف اٍليىمٍّ  : قاؿ الفراءك
ًبيلىنىا كىٍلنىٍحًملٍ  : مثل قولو   .2كالظاىر أف البحر ألقاه بالساحل فالتقطو منو. اتًَّبعيوا سى

فكاف . لقد اقتضت مشيئة اهلل أف تقذؼ أـ موسى عليو السبلـ ابنها ػػ كىو يف التابوت ػػ يف اليمٌ 
 مىٍعبػىرنا لفعل آخر يتلوه "كىو قذؼ التابوت يف اليم"أف أ٢تمها أف  تفعل ذلك، فجعل فعلها ا١تكتسب

 ."كىو إلقاء اليم التابوتى بالساحل"كإلاكره

إٍف ؼى :" كلو جرل ىذا التعبَت على طريقة الشرط كاٞتزاء كما ىو مألوؼ، لقاؿ يف غَت كبلـ اهلل
كلكانت داللتو على ترتب إلقاء البحر التابوت بالساحل على قذؼ ". ٍقًذًفيًو يف اٍليىمٍّ يػيٍلًقًو اٍليىمُّ بًالسَّاًحلً ت

أـ موسى لو يف اليم، أقوؿ لكانت داللة إمكاف، أم يًتاكح بُت الوجود كالعدـ، كليس فيو ما يػيٍلًزـي كجود 

                                                 
 .18/302،  جامع البياف يف تأكيل القرآف،٤تمد بن جرير الطربم-  1
  .2/179الفراء، معاين القرآف، -  2
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كلكن الغرض من نظم العبارة القرآنية توجو إذل أف إظهار كجود . الفعل األكؿ ليوجد على إثره الفعل الثاين
اإلرادة اإل٢تية متحكمة يف ا١تخلوقات؛ فأـ موسى يلهمها اهلل كسب الفعل الذم يكوف ٔتنزلة الشرط، 

كليس ١تخلوؽ من االثنُت أف يتخلف عن . كالبحر يأمره اهلل كسب الفعل الذم يكوف جزاء تاليا لؤلكؿ
ٖتقيق الفعل الذم أسند إليو، من أجل أف يقضي اهلل أمرا كاف مفعوال، كحدثا كاف قد كتب يف اللوح 

كال يؤدل ىذا الغرض إال بالعدكؿ عن الًتكيب النمطي ألسلوب اَّازاة، كإيثار الصياغة اليت . احملفوظ
كمع ذلك ظٌل الًتكيب متضمنا ١تعٌت الشرط . كأكؿ ما ميزىا حذؼ أداة الشرط. جاءت عليها اآلية

 .كاٞتزاء، كذلك ما الحظو الطربم كالفراء

 : حذف فعل الشرط-2المطلب 

 بفعل الشرط امرتفعفاعبل  " أىحىده "، فيكوف من عوامل الفعل ال تدخل على غَتهىي  ":إفٍ "
إٌف الشيء :"... يقوؿ برىاف الدين الزركشي.كإف استجارؾ أحد استجارؾ: مضمران يفسره الظاىر ، تقديره 

كأإلاؼ يف " ؟ اىتزازا[يف اإلإلمار] أال ترل أنك ٕتد؛إذا أإلمر َث فسر كاف أفخم ٦تا إذا دل يتقدـ إإلمار
 كلعلو يقصد أف يف إإلمار فعل الشرط 1"إذ الفعل ا١تفسَّر يف تقدير ا١تذكور مرتُت:"...تعليل فخامة ا١تضمر

َث يف ذكره مفاجأةن للمتلقي، كذلك حينما هتتز نفسو باحثة عن الفعل الذم كاف إلب أف تدخل عليو أداة 
 . الشرط، فيحصل شيء من االىتماـ بو كالتطلع إليو، حىت إذا ذكر ما كاف مضمرا، ٘تٌكن معناه يف النفس

كالشيء الذم ٘تحورت اآلية حولو ىو أمهية ا١تشركُت عند ا١تسلم إذا ما طلبوا اإلجارة ، فنبهت 
 .اآلية بإٟتاح إذل إمكاف إجارهتم حىت ال تكوف ٢تم حجة على ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كال على أتباعو

نػىهيمىا  : كقاؿ    9:  اٟتجراتكىًإف طىائًفىتىاًف ًمنى ا١تؤمنُت اقتتلوا فىأىٍصًلحيواٍ بػىيػٍ

كإمنا عدؿ عن ا١تضارع بعد .  حرؼ شرط خيٌلص ا١تاإلي لبلستقباؿ فيكوف يف قوة ا١تضارع"إف"
 ألنو ١تا أريد تقدمي الفاعل على فعلو لبلىتماـ با١تسند إليو جعل الفعل ماإليا على ،كونو األليق بالشرط

 6: التوبة كىًإٍف أىحىده ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى  الشرطية االسم ٨تو "إف"طريقة الكبلـ الفصيح يف مثلو ٦تا أكليت فيو 
كىًإًف اٍمرىأىةه خىافىٍت ًمٍن بػىٍعًلهىا نيشيوزنا أىٍك ًإٍعرىاإلنافاستبداؿ صيغة ا١تضارع بصيغة ا١تاإلي 128.2: النساء 

إلركرة أمبلىا غياب الٌتماٌس بُت أداة الشرط اٞتازمة كالفعل ا١تضارع الذم اختصت بالعمل فيو كيكوف 
 .كذلك بعد أف فصل بينهما االسم الواقع فاعبل مقدما لبلىتماـ بو. مواليا ٢تا

                                                 
 .3/90الزركشي، الربىاف، -  1
 .26/139، ر٤تمد الطاىر بن عاشور، تفسَت التحرير كالتنوم-  2



 

174 
 

 دالالت العدكؿ باٟتذؼ يف الًتكيب الشرطي  :الرابعالفصل 

إذل أف ما تدخل عليو من شرط قد حيدث قليبل أك نادرا أك ٦تا إلب أف يكوف كذلك، " إفٍ "تشَت 
َث إف فعلها األكؿ قد يأيت مضمرا مفسَّرا بعد فاعل، كال يكوف لفظو إال ماإليا؛ لفصل الفاعل بينو 

 كقد ، أف يكوف ماإليا"إف"كحق الفعل الذم يكوف بعد االسم الذم يلي  ": قاؿ الرإلي.اٞتازمة" إفٍ "كبُت
  1". كإمنا إلعف ٣تيء ا١تضارع ٟتصوؿ الفصل بُت اٞتاـز كبُت معمولو ،يكوف مضارعا على الشذكذ

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا  :  مثل الوقوع إرادة يف مستعمبل " اقتتلوا " يف الفعل يكوف أف كالوجو
ةً   عند كذلك االقتتاؿ يف الشركع قبل كاجب بينهما باإلصبلح األمر ألف ،6: ا١تائدةقيٍمتيٍم ًإذلى الصَّبلى

 قولو معٌت على كقوعو، قبل ا٠تطب تدارؾ ليمكن االقتتاؿ، كقوع انتظار من أكذل كىو .بوادره ظهور
نػىهيمىا صيٍلحنا  : تعاذل كىًإًف اٍمرىأىةه خىافىٍت ًمٍن بػىٍعًلهىا نيشيوزنا أىٍك ًإٍعرىاإلنا فىبلى جينىاحى عىلىٍيًهمىا أىٍف ييٍصًلحىا بػىيػٍ

يػٍره   . ، أم إف خافت من بعلها إرادة نشوز أك إعراض128:  النساء   كىالصٍُّلحي خى

كما علمناه من بعض اآليات القرآنية اليت نظمت على النمط ا١تذكور، أنو ال يأيت الفاعل إال نكرة 
كالتنبيو إذل أف ٙتة حكما بالغ األمهية، حيتويو جواب الشرط . كيف ىذا التنكَت معٌت عظمة الشأف. منونة
نػىهيمىا صيٍلحنا-فأصلحوا بينهما-فأجره حىت يسمع كبلـ اهلل":مثل  2. " فىبلى جينىاحى عىلىٍيًهمىا أىٍف ييٍصًلحىا بػىيػٍ

ككما يصلح أف تدخل ىذه اآلية إلمن ما حذؼ منو الشرط َث فسر يف سياؽ الكبلـ، ديكن 
 .اعتبارىا من اآليات اليت استبدؿ فيها فعل الشرط الذم ىو إرادة الفعل بالقياـ  بالفعل

 

ـٍ ػػػتي ػٍػػػفػػا ؾي ػػـى ػً ذىابى بػػػ فىأىمَّا الًَّذينى اٍسوىدٍَّت كيجيوىيهيٍم أىكىفىٍرمتيٍ بػىٍعدى ًإديىاًنكيٍم فىذيكقيوا اٍلعى :قاؿ اهلل تعاذل
 .106: آؿ عمراف تىٍكفيريكفى 

                                                 
كمن  .4/93، 1996، 2 بنغازم، الطبعة سيوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار يوف: الرإلي األسًتباذم، شرح الكافية، تح-  1

:  الشاعر القرشي اٞتاىلي ىشاـ ا١ترمقوؿا١تضارع الذم جاء شاذا يف الشعر 
كلديك إف ىو يستزدؾ مزيد  يثٍت عليك كأنت أىل ثنائو 

 :  عبد اهلل بن عنمة الضيبكقوؿ
 ح ٘تيلها ٘تلػػػػػػػػػػػرمػػػػػػػػا اؿػػػػـػػػفػػػػػػػأم  ة يف حائرػػػػتػػػابػػػػػدة فػػػػػػػػػعػػػػػػػص

 .نفس ا١تصدر، كنفس اٞتزء كالصفحة: ينظر
يػٍره  :من قولو تعاذل-  2 ا كىالصٍُّلحي خى نػىهيمىا صيٍلحن ا بػىيػٍ ا أىٍف ييٍصًلحى ا نيشيوزنا أىٍك ًإٍعرىاإلنا فىبلى جينىاحى عىلىٍيًهمى افىٍت ًمٍن بػىٍعًلهى  كىًإًف اٍمرىأىةه خى

 ال .128:النساء
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َث فصل بأداة الشرط كالتفصيل .  يػىٍوـى تػىبػٍيىضُّ كيجيوهه كىتىٍسوىدُّ كيجيوهه : ا١تعٌت اإلٚتارل ا١تتقدـ
". أٌما: "كالتوكيد

 فيقـو مقاـ اسم الشرط كفعل الشرط 1"مهما يكن من شيء ": "  أٌما "قاؿ سيبويو يف تفسر معٌت 
. كما ترافقو الداللة على التفصيل كالتوكيد. احملذكؼ

، "أما" مبتدأ كاقع يف جواب الًَّذينى اٍسوىدٍَّت كيجيوىيهيٍم  : كقولو. ٤تذكؼ  مقدر: فعل الشرط 
فىأىمَّا :" كتقدير الكبلـ. قٌدـ عن فاء اٞتواب، اليت سقطت  مع سقوط  القوؿ لداللة سياؽ االستفهاـ عليو

 العناية إذل ا١تقوؿ، ق كيف حذؼ القوؿ توجي2."الًَّذينى اٍسوىدٍَّت كيجيوىيهيٍم فيقاؿ ٢تم أىكىفىٍرمتيٍ بػىٍعدى ًإديىاًنكيٍم 
 .العلة يف أف يقاؿ ٢تم يـو القيامة ذلك القوؿ تبكيتا كتقريعا- أم الكفر بعد اإلدياف–كاىتماـ بو؛ ألنو 

أما زيد : " ألف ا١تعٌت يف قولك" أما " كأٚتع أىل العربية على أنو ال بد من الفاء يف جواب 
 3.، إال يف إلركرة الشعر"فمنطلق، مهما يكن من شيء فزيد منطلق

" أٌما"حذؼه دٌلت عليو صناعة النحو، فقابلت األداة : كحصيلة ما كاف من اٟتذؼ يف ىذه اآلية
كىو حذؼ الفاء التصا٢تا بالقوؿ . تعٌلق ٓترب ا١تبتدأ الواقع بعد فاء اٞتواب: كحذؼه . اسم شرط كفعلىو

كىو إجراء ٨توم يسهم يف توجيو عناية ا١تتلقي .  الثاين ، كىو حذؼ القوؿ،كثَت أيضا كاٟتذؼ.احملذكؼ
 .ا١تقوؿ؛ إذ ىو الغرض ا١تقصود: إذل ما ىو أىم يف الكبلـ كىو

نَّةي نىًعيمو ،فىأىمَّا ًإٍف كىافى ًمنى اٍلميقىرًَّبُتى  :قاؿ اهلل تعاذل  كىأىمَّا ًإٍف كىافى ًمٍن أىٍصحىاًب ، فػىرىٍكحه كىرىحٍيىافه كىجى
ًبُتى الضَّالٍُّتى ، فىسىبلـه لىكى ًمٍن أىٍصحىاًب اٍليىًمُتً ،اٍليىًمُتً  يمو ، كىأىمَّا ًإٍف كىافى ًمنى اٍلميكىذٍّ  كىتىٍصًليىةي ، فىنزؿه ًمٍن ٛتًى
 .94-88: الواقعةجىًحيمو 

                                                 
 .3/137، 1988، 3عبد السبلـ ىاركف، مطبعة ا٠تا٧تي القاىرة، الطبعة : سيبويو، الكتاب،تح_  1
 .228/ 1: 1980 ،3الطبعةالفراء، معاين القرآف، عادل الكتب، بَتكت،  - 2
 :                                                                                                                                                                      كالبيت الشعرم الذم تداكلتو كتب النحو كاشتمل على الشاىد، من كبلـ اٟتارث بن خالد ا١تخزكمي_  3

 كلكٌن سَتا يف عراض ا١تواكب  فأما القتاؿ ال قتاؿ لديكم
.                                                                                                                                  كلكٌن سَتا يف عراض ا١تواكب لديكم. فبل قتاؿ لديكم :أم

عبد الرٛتن بن أيب بكر )كالسيوطي. 4/53كشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، . 3/312ابن جٍت،  ا٠تصائص، : ينظر على سبيل ا١تثاؿ
/ 2،  1998 أٛتد مشس الدين، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، الطبعة األكذل، :، مهع ا٢توامع يف شرح ٚتع اٞتوامع، تح(جبلؿ الدين

479 .
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 دالالت العدكؿ باٟتذؼ يف الًتكيب الشرطي  :الرابعالفصل 

عبد اهلل مهما : [أٌما عبد اهلل فمنطلق: يف] كأنو يقوؿ.  ففيها معٌت اٞتزاء"أٌما" كأما :" قاؿ سيبويو
 1".ا أبدان لوأال ترل أف الفاء الزمة . يكن من أمره فمنطلقه 

مفيدة ١تعاين الشرط كالتوكيد كالتفصيل ٚتيعا، كذلك إذا سبقها إٚتاؿ أريد تفصيلو " أٌما"كقد تكوف
 .فيما بعدىا، كما ىو حا٢تا يف ىذه اآليات

 كىذا . على فعل ألهنا قائمة مقاـ أداة الشرط كفعلو، فبل يدخل فعل على فعل"أٌما"كال تدخل 
مهما "بػ" أٌما"، كلكن يقدر معٌت "أما"كما أنو يف التقدير ال تضم إليو . يعٍت أف فعل الشرط ٤تذكؼ دكما

 . من قبيل ما حذؼ فعلو فقط ال أداتو كفعلو" أما"ك٢تذا فإننا نعترب االشًتاط بػ". يكن من شيء

إذل ما قبل الفاء، - كىو ا٠ترب-ىي توكيد نسبة ما بعد الفاء " أما " كالداللة ا٠تاصة اليت تؤديها 
كما يدخل ٖتت كظيفتها النحوية . كاإلٟتاح على ىذه النسبة، كذلك إذا كانت حرؼ شرط كتوكيد فقط

إبراز أقساـ ا١تعٌت اَّمل، كربطها كترتيبها ترتيبا مبنيا على مبدأ ما، مع اإلتياف على ٚتيع أقساـ اَّمل، 
 ".  حسن التقسيم"كيف ذلك ٚتاؿ للمعٌت يسميو علماء البديع 

كيفهم ىذا من قولو . لناس عند احتضارىمؿ األحواؿ الثبلثة ىو" أما"إف ا١تعٌت اَّمل الذم سبق 
أم إذا بلغت الركح اٟتلقـو عند خركجها من جسد . 83: الواقعةفػىلىٍوالى ًإذىا بػىلىغىًت اٟتٍيٍلقيوـى  : تعاذل

 كإما أف ،من ا١تقربُت، أك يكوف ٦تن دكهنم من أصحاب اليمُتاحملتضر إما أف يكوف : كتفصيلها. احملتضر
كذكرت اآليات لكل من ىؤالء جزاءه  .يكوف من ا١تكذبُت الضالُت عن ا٢تدل، اٞتاىلُت بأمر اهلل

 . عند دخولو القرب- ال ٤تالة- ا١تستحق، الذم ينالو

كىو مقصور ػػ يف دراستنا كيف اجتهادنا ػػ على منطُت  ،قليليف الكبلـ الشرط كحده فعل حذؼ ك
 :ىاتاف صورتامها اَّردتاف. من الًتاكيب الشرطية

 عبارة اٞتواب عبارة الشرط أداة الشرط
 عبارة اٞتواب+الفاء فعل مفسر لفعل الشرط ا١تضمر+فاعل مقدـ نكرة إفٍ 
 بقية جواُّا+الفاء شيء مقدـ من جواُّا+ فعل الشرط ٤تذكؼ (مهما يكن=)أٌما

 . فهو كثَتكأما حذؼ الشرط مع األداة

                                                 
، 1982عبد السبلـ ٤تمد ىاركف، مكتبة ا٠تا٧تي بالقاىرة، الطبعة الثانية، : تح.، (أبو بشر عمرك بن عثماف بن قنرب)الكتاب، سيبويو-  1
4/236. 



 

177 
 

 دالالت العدكؿ باٟتذؼ يف الًتكيب الشرطي  :الرابعالفصل 

 :الشرط معافعل األداة وحذف - 3المطلب 

 :1الصورة 

ٍوتىى كىىيوى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو  :قاؿ اهلل تعاذل أىـً اٗتَّىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى فىاللَّوي ىيوى اٍلوىرلُّ كىىيوى حييًٍيي اٍلمى
جواب شرط مقٌدر، كأنو   فاهلل ىيوى الورٌل : الفاء يف قولوك .اإلنكاراالستفهاـ  معٌت .9:الشورلقىًديره 

  1.ال كرٌل سواه إف أرادكا كليان ْتق، فاهلل ىو الورٌل باٟتق،: قيل بعد إنكار كل كرل سواه

 على ا١تشركُت، رإف العدكؿ عن ذكر األداة كفعل الشرط؛ لكوهنما ملحوظُت يف سياؽ اإلنكا
األكؿ، استنكار فعل ا١تشركُت يف اٗتاذىم أكلياء من دكف : أمكن من ا١تزاكجة يف عبارة كاحدة بُت غرإلُت

كالثاين، ىدم بقية البشر إذل ما ىو حق يقضي بو العقل السليم . اهلل، دكف أف يكوف ٢تم برىاف يف ذلك
 . كيقود إليو، كىو أف اهلل كحده حقيق بأف يتخذ كليا؛ ألنو ىو الذم حييي ا١توتى كىو على كل شيء قدير

موقف ينكر فعلة ا١تشركُت الذين ال : ٖتملت اآلية القرآنية موقفُت ٥تتلفُت يقفهما اهلل من البشر
كموقف يهدم سائر الناس إذل اٟتق كيوجههم إذل التفكَت يف قدرة اهلل اليت . يفقهوف آية كال يدركوف حقا

تقودىم إذل التسليم لو بالوالية كحدة، كحيذرىم مغبة التمرد؛ إنو ىو الذم حييي ا١توتى كىو القدير على كل 
كإف شحن اللفظ بأكثر من غرض، كجعلو يصلح ١تخاطبة ٥تاطبُت ٥تتلفُت ٢تو من اإلإلاز ا١تشكور، . شيء

الذم يستوجب غَت القليل من الٌنباىة من أجل صيد ا١تعاين الشاردة، كإدراؾ ا١تقاصد ا١تخفية من خبلؿ  
 .ما يلٌمح بو السياؽ

 :  2الصورة 

 كىمىا رىمىٍيتى ًإٍذ رىمىٍيتى كىلىًكنَّ اللَّوى رىمىى فػىلىٍم تػىٍقتػيليوىيٍم كىلىًكنَّ اللَّوى قػىتػىلىهيمٍ  : قاؿ اهلل تبارؾ كتعاذل
 .17: األنفاؿ

كإذا نظرنا يف سياؽ اٟتاؿ الذم ارتبط . كاقعة يف جواب شرط ٤تذكؼ" فلم تقتلوىم:"الفاء يف قولو
 :نزكؿ اآلية بو، أك يف سياؽ ا١تقاؿ الذم سبق اآلية، أمكننا تقدير الشرط احملذكؼ على أكثر من إمكاف

                                                 
 .5/396الز٥تشرم، الكشاؼ، -  1
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 دالالت العدكؿ باٟتذؼ يف الًتكيب الشرطي  :الرابعالفصل 

 ذكر كل كاحد منهم ،بدرمعركة صدركا عن  ركم أف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ١تا
فنزلت اآلية إعبلما بأف اهلل تعاذل .  ك٨تو ذلكبينهم فجاء من ذلك تفاخر . كذاأسرتقتلت كذا، : ما فعل

  .1ىو ا١تميت كا١تقدر ٞتميع األشياء، كأف العبد إمنا يشارؾ بتكسبو كقصده

إًف افتخرمت بقتلهم فلم :"كباالعتماد على مناسبة النزكؿ ىذه، يكوف تقدير الشرط احملذكؼ
 ."تقتلوىم، كلكن اهلل قتلهم

، كأنو 2 يستدعيو ما مٌر من ذكر إمداده تعاذل كأمر بالتثبيت كغَت ذلكا،شرط مقدركقد يكوف اؿ
 كلكن اهلل قػىتػىلىهيٍم بنصركم كتسليطكم ،إذا كاف األمر كذلك فلم تقتلوىم أنتم بقوتكم كقدرتكم: قيل 

.  عليهم كإلقاء الرعب يف قلوُّم 

: أم اإلعبلـ كاإلخبار باٞتزاء،  على معٌت،" إذا علمتم ذلك فلم تقتلوىم:"كز أف يكوف التقديريجك
فإكرامك إياه أمس ليس ". إف تكرمٍت فقد أكرمتك أمس:"كىذا نظَت قولنا.  أنكم دل تقتلوىمفأخربكم

 .جزاء كلكنو إخبار عن اٞتزاء

الشيء . كأيًّا ًمٍن ىذه التقديرات كاف األصٌح فجميعها مرادة، كال أحد منها يتعارض مع اآلخر 
الذم يؤكد أمهية حذؼ األداة كالشرط، كأنو لو ذكر احملذكؼ ما كاف ٢تذا الزخم الدالرل أف يظهر، أك 

 .يعرب عن غٌت العقوؿ كتنوعها يف استقبا٢تا كفهمها للخطاب القرآين

  :3الصورة 

 .56: األنفاؿيىا ًعبىاًدمى الًَّذينى آمىنيوا ًإفَّ أىٍرإًلي كىاًسعىةه فىًإيَّامى فىاٍعبيديكًف  : قاؿ عز كجل

ىذا أمر من اهلل لعباده ا١تؤمنُت با٢تجرة من البلد الذم ال يقدركف فيو على إقامة الدين، إذل أرض 
 .3اهلل الواسعة، حيث ديكن إقامة الدين، بأف يوحدكا اهلل كيعبدكه كما أمرىم

؛ ألف يف "إٌف أرإلي كاسعة"كاقعة يف جواب شرط ٤تذكؼ، يفهم من خرب " فاعبدكف" كالفاء يف
 أف ٗتلصوا العبادة رل يف أرض  لكم فإف دل يتأت: يصبحـكتقدير الكبل. ىذا ا٠ترب إشارة إذل اختيار ا٢تجرة

                                                 
 .9/476عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي،  :القرطيب، اٞتامع ٟتكاـ القرآف، تح-  1
ًة أىينٍّ مىعىكيٍم فػىثىبٍّتيوا الًَّذينى آىمىنيوا سىأيٍلًقي يف قػيليوًب الًَّذينى كىفىريكا الرٍُّعبى فىاإٍلرًبيوا فػىٍوؽى اأٍلىٍعنىاًؽ كىاإٍلرًبيوا  : قاؿ تعاذل- 2 ًئكى ًإٍذ ييوًحي رىبُّكى ًإذلى اٍلمىبلى

 .12:األنفاؿ  ًمنػٍهيٍم كيلَّ بػىنىافو 
مصطفى السيد ٤تمد كغَته، الفاركؽ اٟتديثة :، تح تفسَت القرآف العظيم،(أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر القرشي الدمشقي) بن كثَتا - 3

  .10/525، 2000 األكذل، الطبعة للطباعة كالنشر القاىرة،
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 دالالت العدكؿ باٟتذؼ يف الًتكيب الشرطي  :الرابعالفصل 

 حذؼ الشرط عٌوض من ك١تا .استئنافية" فإيٌام"كالفاء يف. ؛ ألف أرإلي كاسعةفإيام يف غَتىا فاعبدكف
. 1، مع إفادة تقدديو معٌت االختصاص كاإلخبلص بو ا١تقٌدـحذفو ا١تفعوؿ

كيف ىذا ما يدؿ على أف النظم القرآين . كقد تقاربت كتب التفسَت يف إعطاء تقدير ٦تاثل ١تا ذكر
الشيء الذم يتأكد معو . تتفتق أعطافو على ا١تعاين كلما تأملنا عبارتو، ككلما تعرفنا على مقامات نزكلو

 . إهنا عنصر غَت لغوم يساعد على تعيُت الداللة  ا١تقصودة. قيمة التعرؼ على مناسبات النزكؿ

  :4الصورة 

الًَّذينى يػىتًَّخذيكفى اٍلكىاًفرًينى أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًنُتى أىيػىٍبتػىغيوفى ًعٍندىىيمي اٍلًعزَّةى فىًإفَّ  : قاؿ عٌز من قائل
يعنا   .139 :النساءاٍلًعزَّةى لًلًَّو ٚتًى

 إنكاره لرأيهم كإبطاؿه لو كبيافه ٠تيبة رجائًهم كقطعه   أىيػىٍبتػىغيوفى ًعندىىيمي العزة : إف قولو تعاذل
 .ألطماعهم الفارغًة أم أيطليبوف ٔتواالة الكىفرًة القوةى 

يعان  :َث قاؿ يبةي  فىًإفَّ العزة للًَّو ٚتًى ـي اإلنكارمُّ من بيطبلًف رأًيهم كخى  تعليله ١تا يفيده االستفها
 . ىو جوابي شرطو ٤تذكؼو كإنَّو قيل إف يبتغوا عندىم عزة فإف العزةى هلل كٚتيعان كما ،رجائًهم

كُّذا النحو من التعبَت سلك األسلوب القرآين مسلكا ٚتع فيو بُت النفي كاإلنكار كاإلشارة إذل  
ككاف القصد . كلو أنو سلك التصريح بالشرط، لفقد الكبلـ الكثَت من الشحنة الداللية كاٞتمالية. الشرط

 .من الشرط، غَت موؼ ْتقيقة أف العزة ىي يف جهة اهلل كرسولو كا١تؤمنُت

ا فػىلىٍن خييًٍلفى اللَّوي :كىقىاليوا لىٍن ٘تىىسَّنىا النَّاري ًإالَّ أىيَّامنا مىٍعديكدىةن قيلٍ  :  قاؿ عز كجل  أىٗتَّىٍذمتيٍ ًعٍندى اللًَّو عىٍهدن
هي أىـٍ تػىقيوليوفى عىلىى اللًَّو مىا الى تػىٍعلىميوفى   .80: البقرةعىٍهدى

إف اٗتذمت عند اهلل عهدان " كتقديره ، متعلق ٔتحذكؼ" عهدهفلن خيلف اهلل": قاؿ صاحب الكشاؼ
 2."فلن خيلف اهلل عهده

                                                 
 .4/558الز٥تشرم، الكشاؼ، -  1
 .1/580ا١تصدر نفسو، - 2
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 دالالت العدكؿ باٟتذؼ يف الًتكيب الشرطي  :الرابعالفصل 

 الفاء فصيحة دالة على كقريب من ىذا الرأم، ما فهمو ٤تمد الطاىر بن عاشور حُت ذىب إذل أفٌ 
فإف كاف : بقولو " عهدهفلن خيلف اهلل"قٌدر عبارة  ك.ىو علة اٞتزاءؼبعد الفاء ما ما أ ك.شرط مقدر كجزائو

 1. ألف اهلل ال خيلف عهده؛ذلك فلكم العذر يف قولكم

فإف اٗتذمت عند اهلل عهدا فلن ٘تسكم الٌنار إالٌ أياما معدكدة؛ ألف اهلل : كيف تقديرنا األكثر تفصيبل
  .ال خيلف عهده

غرض ؿكا ،لوجود ا١تعادؿ لو كىو أـ تقولوف استفهاـ تقريرمكرد ىذا الًتكيب الشرطي إلمن سياؽ ك
 . 2 إذل االعًتاؼ بأصدؽ األىٍمرىٍينً  ا١تخاطبُت اليهودإٞتاءمنو 

كألنو ال إلوز أف إلعل اهلل تعاذل حجة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف إبطاؿ قوؿ اليهود أف 
ًطيئىتيوي فىأيكلىًئكى ػػػ مىٍن كىسىبى سىيٍّئىةن كىأىحىاطىٍت بً ،بػىلىى : يستفهمهم، سعى إذل ٖتديد أصدؽ األمرين بقولو ًق خى

لن ٘تسنا النار إال " يبطل قو٢تم" بلى"فإف حرؼ اٞتواب .81: البقرة أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى 
 .ٍعلىميوفى مقيوليوفى عىلىى اللًَّو مىا الى ، كمن َثٌ كاف أصدؽي األىٍمرىين أنٌػهم م"أيٌاما معدكدة

-  حسب تقدير ابن عاشور- كقد مكن حذؼ األداة كالشرط، بل كحىت اٞتزاء قبل الفاء الفصيحة
من إظهار الدعول اليت كاف بعض اليهود يدعوهنا ككأهنم أخذكا عهدا من اهلل كذبا من عند أنفسهم، كما 

 أف الششرط كجوابو يتوفر ٢تما من خواص الكبلـ ما ديكن من ٟتظهما، كالفاء الفصيحة 

   :5الصورة 

ا يػىٍوـي  : قاؿ تعاذل كىقىاؿى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى كىاإلديىافى لىقىٍد لىًبٍثتيٍم يف ًكتىاًب اللًَّو ًإذلى يػىٍوـً اٍلبػىٍعًث فػىهىذى
 .56 : الرـكاٍلبػىٍعًث كىلىًكنَّكيٍم كيٍنتيٍم ال تػىٍعلىميوفى 

 مبلئكة كأنبياء كعلماء األمم كعلماء ىذه األمة، يقولوف للكفار يـو القيامة ردا فيقوؿ ا١تؤمنوف ـ
ا يػىٍوـي اٍلبػىٍعثً  : كالفاء يف قولو. لقد لبثتم يف حكم اهلل كقضائو، يف قبوركم إذل يـو البعث: عليهم  فػىهىذى

إف كنتم منكرين البعث  فهذا يـو البعث، كلكنكم كنتم يف : جواب لشرط ٤تذكؼ دؿ عليو الكبلـ، ٣تازه
  3.الدنيا ال تعلموف أنو اٟتق

                                                 
 .٤1/580تمد الطاىر بن عاشور، تفسَت التحرير كالتنوير، -  1
 .نفس ا١تصدر السابق كالصفحة-  2
 .452/ 16 عبد الو بن عبد احملسن الًتكي،: تح.اٞتامع ألحكاـ القرآف، القرطيب، -  3
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لىقىٍد لىًبٍثتيٍم يف ًكتىاًب : كالكبلـ الذم جاء مشَتا إذل كجود شرط مقدر، كبلـ خربم ىو قولو تعاذل
كمضموف ىذا ا٠ترب كاقع كصادؽ يف ا٠تارج، كلكنو يف عقيدة الكفار كاف قبل . اللًَّو ًإذلى يػىٍوـً اٍلبػىٍعثً 

البعث خربا كاذبا منفيا، ليس يف ا٠تارج ما يصدقو كيثبتو، أك كاف خربا مشكوكا يف صدقو حيتمل اإلمكاف 
ككل ذلك . كا١تعٌت ا١تنفي أك ما حيتمل فيو الشك-  من جهة ا١تعٌت–فكاف ا٠ترب بالنسبة إليهم . كعدمو

 .ٔتنزلة الشرط من حيث أنو شيء غَت حاصل يف حاؿ التكلم، أم حدث مفًتض يعلق عليو جواب

كما أف ىذا . إف ا٠ترب يف ىده اآلية ٔتثابة الصور السابقة اليت سبق الفاء فيها النفي أك الطلب
األسلوب ا١تطركؽ من قبل التعبَت القرآين إلعل الكبلـ الواحد عامرا بالداللة، فمن ناحية حيمل الداللة على 

جهل كغباء كمطاؿ الكفار كتكذيبهم بالبعث،  كمن ناحية يعرب عن توبيخهم كتغليظ القوؿ ٢تم يـو 
 .  القيامة

إنو يف بعض األساليب، يكوف لفاء اٞتواب أك الفاء الفصيحة دكرا دالليا مفصليا؛ إلعل ا١تتلقي 
كيتٌم تقدير ىذا احملذكؼ بأف ييتصيد من أساليب . يتنبو إذل أف ما بعدىا  مًتتب على ٤تذكؼ مقدر قبلها

كبذا يتسٌت للنظم القرآين أف يكوف كافر الداللة، خصب ا١تعاين، يدؿ على الكثَت . ا٠ترب أك الطلب ا١تتقدمة
 . من الفكر بالقليل من العبارة

عبلقة منطقية بو، يتوصل ا بعدىا كالفاء الفصيحة فاء تفصح عن ٤تذكؼ يف نص قبلها، يكوف دل
 السبب كا١تسبب أك العلة  اليت تػىٍرًبط بُتإليها ا١تتلقي بإعماؿ نظره الفكرم كتأملو يف اللواـز الذىنية

ي لىكيٍم عىلىى فػىتػٍرىةو ًمنى الرُّسيًل أىٍف  :يف قولو تعاذل كما  .كا١تعلوؿ  يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب قىٍد جىاءىكيٍم رىسيولينىا يػيبػىُتٍّ
 1 .19: ا١تائدة  تػىقيوليوا مىا جىاءىنىا ًمٍن بىًشَتو كىالى نىًذيرو فػىقىٍد جىاءىكيٍم بىًشَته كىنىًذيره كىاللَّوي عىلىى كيلٍّ شىٍيءو قىًديره 

 ال تعتذركا فقد :تفصح عن ٤تذكؼ، كالتقدير ىنا فػىقىٍد جىاءىكيم بىشَته كىنىذيره   إف الفاء يف قولو 
 ألف الكبلـ إذا اشتمل ؛ سواء صرح بتقديره أـ ال،جواب شرط مقدرىو يف ا١تعٌت كىذا النهي . جاءكم

إف : ، أمعلى مًتتبُت أحدمها على اآلخر ترتب العلية كاف يف معٌت الشرط كاٞتزاء فبل تنايف بُت التقادير
 .تعتذركا فبل عذر لكم، فقد جاءكم بشَت كنذير

 

 

                                                 
. 2/45، 1996عبد الرٛتن حسن حبنكة ا١تيداين، الببلغة العربية أسسها كفنوهنا كعلومها، دار القلم، دمشق، الطبعة األكذل، : ينظر-  1

 . 6/104كاأللوسي، ركح ا١تعاين، 
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 :6الصورة 

 .60: غافر  اٍدعيوين أىٍستىًجٍب لىكيٍم :قاؿ اهلل تعاذل

أيها الناس اعبدكين كأخلصوا رل العبادة دكف من تعبدكف من دكين من األكثاف كاألصناـ كغَت : أم
 1 .، أيًجٍب دعاءكم فأعفو عنكم كأرٛتكم أىٍستىًجٍب لىكيٍم  ذلك 

: " كدل يقل . االستجابة ٣تزـك ُّا كىي كاقعة ال ٤تالة يف الدنيا أك اآلخرة، ألهنا كعد من اهلل
كجاءت االستجابة فعبل . ، فإذا استجاب لنا كلو يف اآلخرة كاف الوعد صدقان "أستجب لكم يف اٟتاؿ

مأخوذ من لفظ "فإٍف تدعوين"مضارعا ٣تزكما  لوقوعو يف جواب الطلب، كجازمو الشرط الضمٍت ا١تقدر 
كاستعماؿ أسلوب الطلب كجوابو طريق من  ."ادعوين، فإف تدعوين أستجب لكم:"كتقدير الكبلـ. الطلب

، كذكر الغرض ا١تراد "كىو الطلب بصوره"طرؽ اإلإلاز الذم يضطلع بالتعبَت عن اإلغراء بإتياف الفعل
كيتضمن اختيارا ٦تنوحا للمتلقي  .، كفيو إقناع يدفع با١تتلقي إذل اإلقباؿ على الفعل(جواب الطلب)منو

.  العاقل اٟتر، يتمثل يف الشرط ا١تلحوظ خبلؿ السياؽ

 .31: آؿ عمراف فىاتًَّبعيوين حييًٍبٍبكيمي اللَّوي كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيمٍ : قاؿ عز كعبل 

. ، كىو أمر ا٧تـز بعده ا١تضارع ١تا سقطت الفاء كقصد بو اٞتزاء" اتبعوين: " الطلب 
. كىو السبب ا١تباشر لتحقق اٞتزاءصلى اهلل عليو كسلم، كاألمر صادر عن رسوؿ اهلل 

 كال يقدر بعده غَتيىا من أدكات. مقدرة بعد الطلب على مذىب اٞتمهور" : إٍف " أداة الشرط 
...  فػإٍف : الشرط، كتقًتف بػفاء السببية ، أم

. مقدر على مذىب اٞتمهور أيضا، كيصاغ من لفظ كمعٌت الطلب أك من معناه فقط:  فعل الشرط
  ...فإٍف تتبعوين :...كتقدير الكبلـ" إٍف " اَّزـك بػػ " تتبعوين : " كتقديره ىنا

ا١تضمرة ، كأظهر " إٍف " اَّزـك اقتضاء لػ " حيبٍبكم" ىو الفعل ا١تضارع : جواب الشرط الضمٍت 
إظهارا لتوفية اٞتزاء " يػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم "كعطف عليو بػالواك قولو عز كعبل ى . الفاعل تنبيها إذل عظمة اٞتزاء

. من اهلل ذم الفضل العظيم 

 تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو  يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلىى ًٕتىارىةو تينًجيكيم مٍٍّن عىذىابو أىلًيمو :قاؿ اهلل تعاذل
يػٍره لىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم تػىٍعلىميوفى  ًبيًل اللًَّو بًأىٍموىاًلكيٍم كىأىنٍػفيًسكيٍم ذىًلكيٍم خى  يػىٍغًفٍر لىكيٍم كىرىسيولًًو كىٕتيىاًىديكفى يف سى

                                                 
 .21/406، جامع البياف يف تأكيل القرآفػػػ  ٤تمد بن جرير الطربم،  1
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نَّاًت عىٍدفو ذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي   ذينيوبىكيٍم كىييٍدًخٍلكيٍم جىنَّاتو ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري كىمىسىاًكنى طىيٍّبىةن يف جى
. 12 – 10:الصف

.  ىي ٦تا ال يهتدل إليها بسهولة،إلفادة أف ما يذكر بعده من األشياء" أدلكم " جيء بفعل 
. كاالستفهاـ ألجل التشويق إذل ما يأيت بعده أك يكوف مفسرا لو

٣تزكما على أنو جواب " يغفر لكم " ، كلذلك جاء "آمنوا" يف معٌت 1عند ا١تربد كالزجاج" تؤمنوف " 
. األمر

جواب االستفهاـ، كىذا إمنا يصح على " يغفر لكم " كقاؿ الفراء ". آمنوا باهلل " كيف قراءة عبد اهلل 
ىل أدلكم على : " عطف بياف على قولو" تؤمنوف باهلل، كٕتاىدكف " اٟتمل على ا١تعٌت، كذلك أف يكوف 

. كأف التجارة دل ييٍدرى ما ىي، فبينت باإلدياف كاٞتهاد، فهي مها يف ا١تعٌت" ٕتارة تنجيكم من عذاب أليم 
 2..." ىل تتجركف باإلدياف كاٞتهاد يغفر لكم: "كأنو قيل

، كإمنا يغفر "إٍف دللتكم يغفر لكم"كإف دل تقدر ىذا التقدير دل تصح ا١تسألة، ألف التقدير يصَت 
.  ٢تم إذا آمنوا كجاىدكا

يػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىييٍدًخٍلكيٍم آمنوا كجاىدكا، فإف تؤمنوا كٕتاىدكا، : تقدير الكبلـ على اٞتملة ىوك
... جىنَّاتو ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري 

ًٍلكي السٍَّمعى كىاألٍبصىارى كىمىٍن خييٍرًجي اٟتٍىيَّ ًمنى  : قاؿ تعاذل قيٍل مىٍن يػىٍرزيقيكيٍم ًمنى السَّمىاًء كىاألٍرًض أىمٍَّن ديى
يػىقيوليوفى  بػٍّري األٍمرى فىسى  .31: يونس فػىقيٍل أىفىبل تػىتػَّقيوفى "اللَّوي " :اٍلمىيًٍّت كىخييٍرًجي اٍلمىيٍّتى ًمنى اٟتٍىيٍّ كىمىٍن ييدى

 فاء السببية اليت من شأهنا أف تقًتف ّتواب الشرط إذا كاف غَت " فسيقولوف اهلل " الفاء يف قولو 
 على السؤاؿ ا١تأمور بو النيب عليو الصبلة " اهلل:قو٢تم" كذلك أنو قصد تسبب ،صاحل ١تباشرة أداة الشرط

 ...إف تقل من يرزقكم من السماء كاألرضقل، ؼ:  منزلة الشرط فكأنو قيل "قل" فنزؿ فعل ،كالسبلـ
  .فسيقولوف اهلل

                                                 
تويف .ىو أبو إسحق إبراىيم بن السرم بن سهل، ا١تشهور بالزجاج؛ إذ كاف خيريطي الٌزجاج، الـز ا١تربدى كأخذ عنو، َث صار معلما للنحو-  1

معاين القرآف، االشتقاؽ،خىٍلق اإلنساف، فعلت :كلو من التصانيف. عن سبعُت عاما من العمر (ىػ311)سنة إحدل عشرة كثبلٙتائة من ا٢تجرة
 . كأفعلت، شرح أبيات سيبوبو، القوايف، النوادر إذل غَت ذلك

 .413-412/ 1جبلؿ الدين السيوطي، بغية الوعاة، :ينظر
 .20/446ػ القرطيب، اٞتامع ألحكاـ القرآف،  2
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ةى   :قولو تعاذلك٨توه  إف تقل قل، ؼ: التقدير. 31: إبراىيم قيٍل لًًعبىاًدمى الًَّذينى آىمىنيوا ييًقيميوا الصَّبلى
 ال يلـز من قولو كإذا كاف.  على حذؼ شرط مقدر دؿ عليو الكبلـفتخرإلو. ٢تم أقيموا الصبلة يقيموا 

 .  ا١تراد بالعباد ا١تؤمنوف، كمىت أىمىرىىم امتثلوافانو يلـز يف ىذا ا١تقاـ الف.  أف يفعلوا"أقيموا": ٢تم

 ال خيلو أسلوبيا من إإلاز يف العبارة، كمزيد يف ا١تعٌت على ةكحذؼ األداة كالشرط يف ىذه األمثل
٣ترد الشرط يتجلى يف أف ا١تتكلم يطلب إ٧تاز الفعل ا١تعلق عليو اٞتزاء التارل لو، فهو إغراء على القياـ 

 .بالفعل الذم ىو سبب ألجل ٘تكُت الفعل الذم ىو جزاء

قيٍل ًلمىًن اأٍلىٍرضي كىمىٍن ًفيهىا   : كلو دل ينزؿ األمر ٔتنزلة الشرط ما جاءت الفاء كما يف قولو تعاذل 
يػىقيوليوفى لًلَّوً  ًإٍف كيٍنتيٍم تػىٍعلىميوفى   .85-84 : ا١تؤمنوفسى

 .152: البقرة فاذٍكيريكين أذٍكيرٍكيمٍ  : قاؿ تعاذل

أمر كجوابو، كفيو معٌت " فاذكركين أذكركم : " قولو تعاذلأف  ( ق671)جاء يف تفسَت القرطيب
. اَّازاة فلذلك جـز

 داللة على الذكر ألنوكٝتي الذكر باللساف ذكرا . كأصل الذكر التنبو بالقلب للمذكور كالتيقظ لو
اذكركين : اآليةكمعٌت . القليب، غَت أنو ١تا كثر إطبلؽ الذكر على القوؿ اللساين صار ىو السابق للفهم

 1.بالطاعة أذكركم بالثواب كا١تغفرة

بينما تقضي أحكاـ الًتكيب الشرطي أف يغاير . إف كبلٌ من فعلي األمر كاٞتواب مشتق من الذكر
كل منهما اآلخر، حىت ال يكوف الشرط كاٞتزاء الفعل نفسو؛ لعدـ انعقاد أية داللية من ترتيب فعل على 

كلكن التفرقة بينهما ىاىنا حصلت من جهة اختبلؼ ا١تسند إليو، فكاف ٚتاعةى ا١تؤمنُت، َث كاف اهللى . نفسو
كما تغاير الفعبلف بتعلق كل منهما ّتهة خيتص ُّا كال يشاكلو اآلخر فيها، كذلك ٨تو ما قدمو .جل كعبل

كٚتيع كتب التفسَت تفرؽ بُت الفعلُت من جهة الداللة . القرطيب يف معٌت اآلية، حيث جعل كل ذٍكرو ٔتعٌت
كلنا أف ننظر ما قدمو أيضا . اليت يقتضيها السياؽ؛ ألف اهلل ليس كملو شيء، كال إلاريو ٥تلوؽ يف أفعالو

 فالتقدير اذكركا عظميت كصفايت كثنائي كما ترتب : "..."اذكركين "  قولو  تقدير يف٤تمد الطاىر بن عاشور

                                                 
 .2/459القرطيب، اٞتامع ألحكاـ القرآف، -  1
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فهو ٣تاز أم أعاملكم بزيادة النعم " أذكركم" كأما ...عليها من األمر كالنهي أك اذكركا نعمي ك٤تامدم 
 1.كالنصر كالعناية يف الدنيا كبالثواب كرفع الدرجات يف اآلخرة

كاحملذكؼ يف ىذه اآلية أداة الشرط كفعلو، ككاف حذفهما جائزا إلمكاف تقديرمها من سياؽ ا١تقاؿ 
كإإلافة إذل اإلإلاز احملقق فيها، فإهنا عربت عن موقف ا١تتكلم الذم . اذكركين فإف تذكركين أذكركم: أم

كما أف يف اآلية كجها ٚتاليا اكتسبتو من التلوف الدالرل . يريد أف يكوف فعل األمر منجزا، ليتبعو باإلجابة
ك٢تذا اإلجراء . لفعل الذكر، عندما استعمل استعمالُت ٥تتلفُت ليناسب كل منهما ذات كصفة ا١تسند إليو

 . ٝتة ٚتالية تسمى يف علم البديع مشاكلة أك ٣تانسة

كيضاؼ إذل ما سبق أف ىذا اإلجراء الًتكييب حييل األذىاف إذل فكرة أف اٞتزاء يكوف من جنس 
كىلىذًٍكري اللًَّو أىٍكبػىري كىاللَّوي  : إنو تعاذل اٝتو ىو القائل. العمل، كيذكر بالعدؿ اإل٢تي، كفضل اهلل على العا١تُت

 .45: العنكبوت يػىٍعلىمي مىا تىٍصنػىعيوفى 

ٍيًبكى ٗتىٍريٍج بػىٍيضىاءى ًمٍن غىٍَتً سيوءو  : قاؿ تعاذل  .12:النمل كىأىٍدًخٍل يىدىؾى يف جى

، كدليل باىر على قدرة اهلل الفاعل ات اهلل اٞتارية على يد سيدنا موسى عليو السبلـآمإحدل ىذه 
أمره أف ييدخل يده يف جيب ًدٍرًعو، فإذا  -تعاذل-ا١تختار، كًصٍدؽ من جعل لو معجزة، كذلك أف اهلل 

، سليمة من كالربؽ ا٠تاطف أدخلها كأخرجها خىرجت بيضاء ساطعة، كأهنا قطعة قمر، ٢تا ١تعاف يتؤلأل
 2.السوء كالربص أك غَته

 احملذكؼ تقديرك. كإف كاف الذم يعنينا منو حذؼ األداة كالشرط. يف ىذه اآلية حذؼه كثَت
ٍيًبكى تٍدخيلٍ : بأكملو ىو   كحىذىؼ،"ٗتىٍريج"؛ لداللة " تىٍدخيل" كأىٍخرًٍجها ٗتىٍريٍج ؛ فحذؼ .كأىٍدًخل يىدىؾى يف جى

احملذكفة من " غَت بيضاء"يف األكاخر على عبارة " بيضاء"دؿَّ لفظ ك ."كأىٍدًخٍل " ؛ لداللة " كأىٍخرٍجهىا"
 3.االحتباؾيف اآلية ما يسمى يف البديع باألكائل، فتٌم 

                                                 
 .1/455بن عاشور، تفسَت التحرير كالتنوير، -  1
 .10/392، تفسَت القرآف العظيم، بن كثَتا-  2
 .                             لداللة اآلخر عليوق كحيذؼ من كل كاحد منهما مقابل،االحتباؾ ىو أف إلتمع يف الكبلـ متقاببلف-3

، 1 دار الفكر للطباعة كالنشر، بَتكت لبناف، طالتعريفات،كتاب ،(علي بن ٤تمد بن علي السيد الزين أبو اٟتسن اٟتنفي)اٞترجاين الشريف 
 .14، ص2005

نيوًًٍُّم خىلىطيواٍ عىمىبلن صىاًٟتان كىآخىرى سىيٍّئان  : كمنو قولو تعاذل  خىلىطيوا عىمىبلن صىاٟتان ًبسىيٍّئو كعمبلن آخىرى سٌيئان : أم. 102: التوبةكىآخىريكفى اٍعتػىرىفيواٍ ًبذي
                                  . بصاحل
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كأدخل يدؾ يف جيبك، فإف تدخلها تدخل، : كأما األداة كالشرط احملذكفاف فهما على تقدير
 :كاٞتدكؿ التارل دينح العبارات احملذكفة شكبل أكإلح. كأخرجها، فإف ٗترجها ٗترج بيضاء من غَت سوء

 جواب األمراألداة كالشرط  األمر الثاين جواب األمر األداة كالشرط األمر األكؿ
كأدخل يدؾ 

يف جيبك 
ٗترٍج بيضاء فإف ٗترجها كأخرجها تدخٍل فإف تدخلها 

من غَت سوء   العناصر ا١تػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكفة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ

 . من سورة النمل12العناصر احملذكفة يف آية : 8اٞتدكؿ 

إدخاؿ يده غَت بيضاء يف جيبو، كقد ترتب :اشتملت اآلية على أمرين ترتب عليهما شيئاف، كمها
ككثر اٟتذؼ فيما . كإخراجها منو، كقد ترتب عليها خركجها بيضاء من غَت سوء. عليها الطواعية لذلك
كلعل اٟتذؼ الذم يوفر مؤكنة الكبلـ أنتج سرعةن تشَت إذل سرعة اٟتدث ا١تعجز، . بُت اإلدخاؿ كا٠تركج

 .الذم أجراه اهلل تعاذل اٝتو على يد نبيو كرسولو عليو الصبلة كالسبلـ، كانبهر بو الناس من حولو

  :7الصورة 

أىٍكبػىرى ًمٍن  يىٍسأىليكى أىٍىلي اٍلًكتىاًب أىٍف تػينػىزٍّؿى عىلىٍيًهٍم ًكتىابنا ًمنى السَّمىاًء فػىقىٍد سىأىليوا ميوسىى :قاؿ اهلل تعاذل
تٍػهيمي الصَّاًعقىةي ًبظيٍلًمًهٍم َثيَّ اٗتَّىذيكا اٍلًعٍجلى ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىتٍػهيمي   اٍلبػىيػٍّنىاتي  ذىًلكى فػىقىاليوا أىرًنىا اللَّوى جىٍهرىةن فىأىخىذى

 .153:النساء

إف :  قالوا لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بعض اليهود أٌف جاء يف الكشاؼ يف مناسبة ىذه اآلية 
كإمنا اقًتحوا ذلك على سبيل .  فنزلت،كنت نبيان صادقان فأتنا بكتاب من السماء ٚتلة كما أتى بو موسى

 . التعنت

إف استكربت ما : معناه . جواب لشرط مقدر فػىقىٍد سىأىليواٍ موسى أىٍكبػىرى ًمن ذلك   كأٌف قولو
 كإمنا أسند السؤاؿ إليهم كإف كجد من آبائهم يف أياـ موسى .سألوه منك فقد سألوا موسى أىٍكبػىرى ًمن ذلك

 1.كىم النقباء السبعوف، ألهنم كانوا على مذىبهم كراإلُت بسؤا٢تم كمضاىُت ٢تم يف التعنت

 ،لقصد استحضار حالتهم العجيبة يف ىذا السؤاؿ حىت كأف السامع يراىم" يسألك"ء ا١تضارع جاك
 . بأف يكونوا أٟتوا يف ىذا السؤاؿ لقصد اإلعنات،ك للداللة على تكرار السؤاؿ كٕتدده ا١ترة بعد األخرلأ
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دالة على مقدر دلت عليو اؿفاء الفصيحة اؿ ، فاء اٞتزاء كما سبق، أك"فقد سألوا موسى " كالفاء يف قولو 
 قددية ألسبلفهم عادة فإف ذلك ، كال تستكرب سؤا٢تم، فبل تعجب: أم،صيغة ا١تضارع ا١تراد منها التعجيب

 .مع رسو٢تم إذ سألوه معجزة أعظم من ىذا

احملذكؼ يف اآلية أداة الشرط كفعلو، كما أف جواب الشرط جاء مستبدال بعبارة متضمنة ١تا ىو 
فإف كنتى قد استكربت ما سألوكو : كأما احملذكؼ فتقديره . أدىى من سؤا٢تم حملمد صلى اهلل عليو كسلم

من إنزاؿ كتاب من السماء، فبل ٖتزف، فقد سأؿ أسبلفهم موسى عليو السبلـ أف يريهم اهلل جهرة َث 
 . عكفوا بعد ذلك على عبادة العجل

كالشرط كجوابو قصد ُّما التسرية عن قلب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كدفع ما كاف يبلقيو 
 . باستمرار كٕتدد من عنت اليهود يف ا١تدينة

كنضيف إٌف الًتكيب الشرطي اٟتارل، خيرج عن التعليق اٟتقيقي؛ كوف الشرط كما انبٌت عليو من 
جزاء كقعا لفظا كمعٌت يف ا١تاإلي، فخالف ما إلب يف التعليق الشرطي اٟتقيقي من فعلُت مستقبلُت مع 

 فإف كنتى قد استكربت ما سألوكو من إنزاؿ :"كلذا كاف تقديرنا للبنية الشرطية كاملة بأف قلنا. جزمهما
كىذا على ..." كتاب من السماء، فبل ٖتزف، فقد سأؿ أسبلفهم موسى عليو السبلـ أف يريهم اهلل جهرة

 . 116: ا١تائدةًإٍف كيٍنتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي  : غرار قولو عز كجل

كإذا أإلفنا إذل طبيعة ىذا التعليق الشرطي، كوف سياؽ اٟتاؿ يفيد أف الغرض من سوؽ ىذا 
، كٗتفيف إلائقة الصدر عنو، علمنا أف مثاؿ ىذا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلمالكبلـ ىو التسرية على قلب 

الًتكيب عدؿ بو عن بابو من اٟتيثية الداللية العامة، ليؤدم داللةن، يرجع اٟتيٍكمي الكبَت فيها للسياؽ غَت 
 .ا١تقارل

كتظهر الببلغة القرآنية يف اللجوء إذل اإلإلاز قدر ا١تستطاع، كذلك باستغبلؿ ا١تعطيات السياقية 
اٟتالية؛ فقد استغٍت عن ذكر األداة كفعل الشرط لعلمو عز كجل ْتصوؿ شيء ىو أٌف قلب ٤تمد يكاد 

فإف كنتى استعظمت طىلىبىهم إنزاؿ كتاب من "ينفطر لسؤا٢تم ا١تتعٌنت ا١تتكرر، كلذا حذؼ من الكبلـ 
كأما بقية . كما يسهل تقدير ىذا احملذكؼ ٔتا ٘تنحو داللة ا١تقاؿ ا١تتقدـ على احملذكؼ..." السماء

تأمل يف اللواـز الذىنية اؿنظر الفكرم كاؿبإعماؿ فهو من قبيل ما يستدؿ عليو -كىو من اٞتواب-احملذكؼ
فبل :"كتقدير اٞتواب بُت مدلوؿ عليو، كداؿ على غَته. اليت تػىٍرًبط بُت السبب كا١تسبب أك العلة كا١تعلوؿ

 .تستكرب سؤ٢تم، فإهنم على عادة أسبلفهم يف تعنيت الرسل؛ إذ سألوا موسى عليو السبلـ رؤية اهلل
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 :8الصورة 

نىا اٍلًكتىابي لىكينَّا أىٍىدىل ًمنػٍهيٍم فػىقىٍد جىاءىكيٍم بػىيػٍّنىةه ًمٍن رىبٍّكيٍم  :قاؿ اهلل تعاذل أىٍك تػىقيوليوا لىٍو أىنَّا أينزؿى عىلىيػٍ
 .157: األنعاـ كىىيدنل كىرىٍٛتىةه 

يقوؿ ٤تمد الطاىر بن عاشور إٌف  ما جاء يف اآلية يعرب عن درجة استعبلء، ٖتٌسسها العرب يف 
كما تعرب عن  أىل الكتاب من يهود كنصارل، على أفضلية من ىمنفسأعلى ما تكنو أنفسهم، كدلت 

 كىم . كسرعة تلقيهم، كحدة أذىاهنم، كفصاحة ألسنتهم،تطلعهم إذل معارل األمور كإدال٢تم بفطنتهم
  1.شاسع كقد كاف الذين اتبعوا القرآف أىدل من اليهود كالنصارل ببوف ... بذلك كلوجديركف

 .كالشرط قبلها ٤تذكؼ دؿ عليو ا١تقاـ.  فاء اٞتزاء  فػىقىٍد جىاءىكيٍم بػىيػٍّنىةه ًمٍن رىبٍّكيمٍ : يف قولو كالفاء 
، أك إف كنتم  القرآفكىوفإذا كنتم تقولوف ذلك كيهجس يف نفوسكم فقد جاءكم بياف من ربكم : كتقديره

 .جاءكم بينة من ربكمصادقُت فيما تىًعديكف، فقد 

كال شك أف يف الكبلـ احملذكؼ اختبارا للمتلقي إلد معو نفسىو موكوال إليو التفطن إذل ما ىو كامن 
يف إلمَت ا١تقاـ، مسؤكال عن ١تح كتقدير احملذكؼ، حريصا على أف يكوف يف درجة النباىة اليت قدرىا لو 

 . ا١تتكلم

كإٌف  قريشا كانوا يتوٝتوف يف أنفسهم ببلغة ليست لغَتىم، كقدرة على الفهم ليست لليهود كال 
 .النصارل، فكلمهم اهلل ُّذا النظم ا١تساير ٟتا٢تم، كىم أكذل الناس بفهمو، كاالتصاؼ بو

  :9الصورة 

 : ا١تؤمنوفمىا اٗتَّىذى اللَّوي ًمٍن كىلىدو كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن إًلىوو ًإذنا لىذىىىبى كيلُّ إًلىوو ٔتىا خىلىقى  : قاؿ جل كعبل
91. 

ًإذنا  : كقولو. أحديسامهو يف األلوىية من ٥تلوقاتو، كما كاف أف  عن ٦تاثلة أحد  اهلل تقدس:أم
 أم لو كاف معو ؛ كجزاء شرط حذؼ لداللة ما قبلو عليوة ا١تشركُت،جواب ٤تاج لىذىىىبى كيلُّ إًلىوو ٔتىا خىلىقى 

 كظهر بينهم ، كامتاز ملكو عن ملك اآلخرين، كاستبد بو، لذىب كل منهم ٔتا خلقو-زعموفكما ت-آ٢تة 
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، فيكوف 1 الربىافـ كالبلـز باطل باإلٚتاع كاالستقراء كقيا.التحارب كالتغالب كما ىو حاؿ ملوؾ الدنيا
 .فاسدا لقياـ الدليل على بطبلف اٞتزاء- كىو زعمهم-ا١تلزـك باطبل أيضا، كبعبارة أخرل يكوف الشرط 

إٌف :  إليو من انفهاـ قضية شرطية من اآلية ظاىر على ما ذىب إليو الفراء فقد قاؿ يرما أشإف ك
  ًإذان لَّذىىىبى كيلُّ إلو ٔتىا خىلىقى  حيث جاءت بعدىا البلـ فقبلها لو مقدرة إف دل تكن ظاىرة ٨تو  "إذان "

 . 2 ٔتا خلق٢تة كما تزعموف لذىب كلٌ آلو كاف معو : فكأنو قيل

كىالى أىقيوؿي لىكيٍم ًعٍنًدم خىزىاًئني اللًَّو كىالى أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى كىالى أىقيوؿي ًإينٍّ مىلىكه كىالى أىقيوؿي لًلًَّذينى  : كقاؿ تعاذل
رنا اللَّوي أىٍعلىمي ٔتىا يف أىنٍػفيًسًهٍم ًإينٍّ ًإذنا لىًمنى الظَّاًلًمُتى  يػٍ   .31: ىودتػىٍزدىرًم أىٍعيػينيكيٍم لىٍن يػيٍؤتًيػىهيمي اللَّوي خى

أم ال أقوؿ عندم خزائن اهلل، فأدعي فضبل عليكم : قاؿ صاحب الكشاؼ يف تفسَت ىذه اآلية
يف الغٌت، كال أدعي علم الغيب حىت تنسبوين إذل الكذب كاالفًتاء ، أك حىت أطلع على ما يف نفوس 

 كىال أىقيوؿي ًإٌّن مىلىكه حىت تقولوا رل ما أنت إال بشر مثلنا، كال أحكم على من ،أتباعي كإلمائر قلوُّم
 مساعدة - كما تقولوف -اسًتذلتم من ا١تؤمنُت لفقرىم أف اهلل لن يؤتيهم خَتان يف الدنيا كاآلخرة ٢تواهنم عليو

كاذل نفس التفسَت ذىب القرطيب .  ًإٌّن ًإذنا لًَّمنى الظَّاًلًمُتى إف قلت شيئان من ذلك.لكم كنزكالن على ىواكم
 كىو يقصد أف .ملغاة، ألهنا متوسطة" إذا "  كأم إف قلت ذلك الذم تقدـ، : حيث قاؿ يف تأكيل اآلية

 3.إف قلت ذلك الذم تقدـ فإين من الظا١تُت: تقديها

جاء على لساف النيب صلى اهلل عليو كسلم، أنو نفى عن نفسو ٚتلة من األقواؿ ما قا٢تا كال ىو 
كأنو لو صدر منو شيء من تلك األقواؿ الستحق ألجل ذلك أف . يقو٢تا تأدبا منو كٗتلقا بأخبلؽ القرآف

عبارة جزائية، كأداة الشرط كفعل الشرؾ ٤تذكفاف، " إين إذا ١تن الظا١تُت" يكوف يف زمرة الظا١تُت، فعبارة 
كىو سياؽ نفيت فيو األفعاؿ اليت تؤكؿ بالشرط ألف النفي كالشرط . ملحوظاف خبلؿ السياؽ السابق

 .يشًتكاف يف أف الفعل غَت كاقع، كمن شأنو أف يعلق عليو

كفائدة اٟتذؼ ىاىنا أف األفعاؿ ا١تنفية دلت على عدـ الوقوع يف ا١تاإلي كاٟتاؿ كاستعملت الصيغ 
الدالة بذاهتا على ىذا ا١تعٌت، مع إمكاف استمرارىا يف ا١تستقبل، كىو ا١تعٌت الذم يدؿ عليو تأكيل اآلية 

 .  الشرطيببالًتكي

                                                 
 .409/ 3، 1993، تفسَت البيضاكم، مكتبة اٟتقيقة، دار الشفقة، استانبوؿ، تركيا، مالبيضاك -1
 .1/274الفراء، معاين القرآف، -  2
 .9/27كالقرطيب، تفسَت القرطيب، . 3/82الز٥تشرم، الكشاؼ، -  3
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 :حذف الفاء- 4المطلب 

كأقصد من كراء قورل ْتذؼ الفاء استكماؿ منهجي يف حذؼ عناصر الًتكيب الشرطي ملتزما 
كيف ذلك كقد قاؿ بعض النحاة كا١تربد إف . كسنتبُت عدـ كركد ىذه اٟتالة يف القرآف الكرمي. بالًتتيب

 .حذفها دل يأت حىت يف الضركرة الشعرية

ٍيًن  :قاؿ تعاذل رنا اٍلوىًصيَّةي لًٍلوىاًلدى يػٍ ف إذل أ (ىػ215)ذىب األخفش . 180: البقرةًإٍف تػىرىؾى خى
ٍينً " كىذا القوؿ مردكد  1"الوصية للوالدينؼإف ترؾ خَتا " :كالتقدير جواب على إإلمار الفاء "اٍلوىًصيَّةي لًٍلوىاًلدى

  :بأف الفاء ال ٖتذؼ إال إلركرة كقولوعند النحاة 
 كالشر بالشر عند اهلل مثبلف من يفعل اٟتسنات اهلل يشكرىا 

كىذا ما دينعو ا١تربد حىت يف الشعر، كيرل أف ركاية . فاهلل يشكرىا، ألف اٞتواب ٚتلة اٝتية: فالتقدير
 ...  يشكرهفالرٛتن من يفعل اٟتسنات :البيت

 :كأف يتأكلوىا. 2كا١تانعوف ٞتواز حذؼ الفاء يف النثر يتأكلوف اآلية الكردية على غَت حذؼ الفاء
يػٍرنا  ٍيًن  فقد ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي ًإٍف تػىرىؾى خى  ...كيًتبى عىلىٍيكيٍم اٍلوىًصيَّةي لًٍلوىاًلدى

لعل ىذه ا١تخالفة اليت جاءت على يد األخفش سببها أف اآلية كاف ينبغي أف ينظر إليها يف إطار 
ٍيًن  : سياؽ أكسع، كىو قولو تعاذل رنا اٍلوىًصيَّةي لًٍلوىاًلدى يػٍ كيًتبى عىلىٍيكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي ًإٍف تػىرىؾى خى

 .180: البقرةكىاألىقٍػرىًبُتى بًاٍلمىٍعريكًؼ حىقًّا عىلىى اٍلميتًَّقُت

يػٍرنا"جوابا لػ" الوصية للوالدين"اعتباره ك قبلها ظرفا غَت متضمن " إذا"يفهم منو أنو اعترب"  ًإٍف تػىرىؾى خى
  .١تعٌت الشرط، فبل يقتضي جوابا

كاآلية كاملة تنضوم ٖتت بعض الصور األخرل من العدكؿ كتقدمي اٞتواب الذم منو توسط الشرط 
 .لعبارة اٞتزاء، كالزيادة بالقيد الشرطي

 

                                                 
ىدل ٤تمود قراعة، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، الطبعة األكذل، :تح.، (األكسط-أبو اٟتسن سعيد بن مسعدة)معاين القرآف، األخفش-  1
 .168، ص1990
 .1/91،141ابن ىشاـ، ا١تغٍت، دار الفكر للطباعة كالنشر،-  2
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 : حذف جواب الشرط- 5المطلب 

منو ا١تتقدـ على األداة كالشرط، كىذا غَت معترب ُّذه الصفة يف منهج ْتثنا، كلكنو : حذؼ األجوبة
ما دل يذكر لفظا : من قبيل ا١تقدـ من تأخَت، كلذا نقتصر يف ىذا البحث على نوعُت من اٟتذؼ، كمها

 .كترؾ فهمو من السياؽ، كما كاف حذفو لبلستغناء عنو ّتواب القسم أك  جواب شرط آخر

 :حذف الجواب المفهوم من السياق- 1

ٍولىوي ذىىىبى اللَّوي بًنيورًًىٍم كىتػىرىكىهيٍم  : قاؿ عز كجل ثىًل الًَّذم اٍستػىٍوقىدى نىارنا فػىلىمَّا أىإلىاءىٍت مىا حى مىثػىليهيٍم كىمى
 .17: البقرةيف ظيليمىاتو الى يػيٍبًصريكفى 

 يف اشًتائهم الضبللة با٢تدل، كصَتكرهتم بعد  ا١تنافقُتأف اهلل سبحانو، شبَّو:  ىذا ا١تثلمعٌت
، حولو، ٔتن استوقد نارنا، فلما أإلاءت ما حولو كانتفع ُّا كأبصر ُّا ما (الكفر) إذل العمى(اإلدياف)التبصرة

ا ىو كذلك إٍذ طفئت ناره، كصار يف ظبلـ شديد، ال يبصر كال يهتدم، فلهذا ال يرجع ـبُتك ،كتىأنَّس ُّا
 فكذلك ىؤالء ا١تنافقوف يف استبدا٢تم الضبللة عوإلنا عن ا٢تدل، كاستحباُّم .إذل ما كاف عليو قبل ذلك

 1.كيف ىذا ا١تثل داللة على أهنم آمنوا َث كفركا. الغىٌي على الٌرشىد

أحدمها أف جوابو : فيو كجهاف : ٌما؟ قلت ػأين جواب ؿ: فإف قلت : قاؿ الز٥تشرم يف تفسَت اآلية
  ذىىىبى اهلل بًنيورًًىٍم.كليس يف ىذا حذؼ.  

 مع أمن  من جهة، كإمنا جاز حذفو الستطالة الكبلـ".ٜتدت:" تقديرهأنو ٤تذكؼ: كالثاين 
، ككاف اٟتذؼ أكذل من اإلثبات ١تا فيو  من جهة أخرلذىىىبى اهلل بًنيورًًىٍم  كىولداٌؿ عليوكجود ااإللباس ؿ

من الوجازة، مع اإلعراب عن الصفة اليت حصل عليها ا١تستوقد ٔتا ىو أبلغ من اللفظ يف أداء ا١تعٌت، كأنو 
فلما أإلاءت ما حولو ٜتدت فبقوا خابطُت يف ظبلـ ، متحَتين متحسرين على فوت الضوء ، : قيل 

. ذىىىبى اهلل بًنيورًًىٍم كبلمان مستأنفان : يكوفر اٞتواب ٤تذكفان مقدت كعلى. خائبُت بعد الكدح يف إحياء النار 
ما با٢تم قد أشبهت حا٢تم : كأهنم ١تا شبهت حا٢تم ْتاؿ ا١تستوقد الذم طفئت ناره، اعًتض سائل فقاؿ

 2.أك يكوف بدالن من ٚتلة التمثيل على سبيل البياف. ذىب اهلل بنورىم : حاؿ ىذا ا١تستوقد؟ فقيل لو 

 : كبعبارة أخرل حيقق اٟتذؼ الفوائد الداللية كالببلغية التالية

                                                 
 .1/296ابن كثَت، تفسَت القرآف العظيم، -  1

 .1/192الز٥تشرم، الكشاؼ، -  2
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ٖتقيق إإلاز الكبلـ؛ ألف يف الكبلـ طوال استوجبو كصف ا١تنافقُت ا١تتظاىرين باإلدياف  .1
 . ا١تضمرين للكفر كالعائدين إليو، كعاقبة كل ذلك

ذىب اهلل "أف حذؼ اٞتواب يؤمن معو اللبس لوجود الدليل على احملذكؼ، كىو  .2
 . كىذه اٞتملة بياف ١تا حذؼ" بنورىم

احملذكفة، من جهة أف مضموهنا الـز ١تضموف " ٜتدت"أٌف اٞتملة البيانية أبلغ من ٚتلة .3
احملذكفة، كأكثر إحياء باٟتَتة كالتخبط يف الظلمات كاٟتسرة على ما فاهتم من إلياء كنور، كفشل بعد 

 .٤تاكالت اسًتجاع النور

 

ا  : قاؿ اهلل تعاذل نىا إًلىٍيًو لىتػينىبٍّئػىنػَّهيٍم بًأىٍمرًًىٍم ىىذى يػٍ بيوا بًًو كىأىٍٚتىعيوا أىٍف إلىٍعىليوهي يف غىيىابىًة اٞتٍيبٍّ كىأىٍكحى فػىلىمَّا ذىىى
  .15:  يوسفكىىيٍم الى يىٍشعيريكفى 

ببلغة ىذا اٟتذؼ ليست ٤تصورة يف ىذا ك.جعلوه فيو: كتقديره ،جواب ١تا ٤تذكؼ إيذانان بظهوره
شعار بأف القدر من اإلإلاز الذم يفٌوت مشاىد كأحواؿ نفسية شديدة، كلكن تتجلى با٠تصوص يف اإل

 من أشياء شنيعة ال ما فعلوابو فعلوا أك  ، عظمت فتنتهم:ك٣تملو.  ٦تا ال حيويو فلك العبارة اٞتوابتفصيل
 .إلرؤ إخوة على إيقاعها بأخيهم

كليس يف القرآف زائد إال . زائدة مقحمة  كاٞتواب أكحينا ، كالواك ،ال حذؼعلى رأم الكوفيُت ك
 .لزيادة يف ا١تعٌت، الشيء الذم ينتقص من رأيهم

 

  هي ًإٍذ ٖتىيسُّونػىهيٍم بًًإٍذنًًو حىىتَّ ًإذىا فىًشٍلتيٍم كىتػىنىازىٍعتيٍم يف اأٍلىٍمًر كىعىصىٍيتيٍم ًمٍن بػىٍعًد قىكيمي اللَّوي كىٍعدى كىلىقىٍد صىدى
بُّوفى   .152 :آؿ عمراف  مىا أىرىاكيٍم مىا ٖتًي

حىت إذا فشلتم : قوؿ البصريُت ٤تذكؼ ، كالتقدير على  قجوابك .شرط حىت ًإذىا فىًشٍلتيٍم  : قولو 
كتنازعتم يف األمر كعصيتم من بعد ما أراكم ما ٖتبوف منعكم اهلل نصره ، كإمنا حسن حذؼ ىذا اٞتواب 

قىكيمي اهلل كىٍعدىهي  : لداللة قولو   .عليو كىلىقىٍد صىدى

أراكم ما :"كىو يف مقابل قولو" أراكم ما تكرىوف:" كمن احملتمل أف يكوف تقدير اٞتواب احملذكؼ
الذم كاف جزاء مناسبا للمؤمنُت عندما كانوا إلاىدكف يف سبيل اهلل مطيعُت ملتحمُت يف معركة " ٖتبوف

 . بدر اليت انتصركا فيها
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كتقدير اٞتواب احملذكؼ متبلئم مع سياؽ اٟتاؿ كا١تقاؿ، كما أنو ال يوجد أدّن تعارض بُت 
كيف ال، كمنع النصر يتعلق بو كراىة نفوسهم لو، أك أف نفوسهم . التقديرين، كإمنا مها متبلزماف مًتادفاف

 تكره منع النصر الذم أصيبوا بو يف معركة أحد؟

قىاؿى لىٍو أىفَّ رل ًبكيٍم قػيوَّةن أىٍك آًكم ًإذلى ريٍكنو  قاؿ جل كعبل حكاية على لساف لوط عليو السبلـ 
 .80: ىودشىًديدو 

 ، لقوموا عليو السبلـ قاؿلوطأف  جاء يف تفسَت ٤تمد بن جرير الطربم يف ظرؼ نزكؿ ىذه اآلية
جاؤكا لو من طلب الفاحشة، كأيس من أف يستجيبوا لو إذل شيء ٦تا عرض فيما حُت أبوا إال ا١تضي 

أك آكل إذل ركن  ،، بأنصارو تنصرين عليكم كأعواف تعينٍت لو أف رل بكم قوة  :، قاؿ ٢تمعليهم
 .حيٍلتي بينكم كبُت ما جئتم تريدكنو مٍتٍّ يف أإليايفػأك أنضم إذل عشَتة مانعة ٘تنعٍت منكم، ؿى :  أم شديد

  1.لداللة الكبلـ عليو، كأف معناه مفهـو" لو"كحذؼ جواب 
،لكنت نكلت بكم كفعلتي بكم : كقد يقدر اٞتواب احملذكؼ ٔتا ىو قريب من ذاؾ ٨تو  ما فعلتي

كسياؽ ا١تقاؿ  كا١تقاـ كفيل بتحديد األجوبة . من العذاب كالنقمة كإحبلؿ البأس بكم بنفسي كعشَتيت
 .  دالليا مع للشرطةا١تقبولة ا١تتبلئم

للتمٍت، فيكوف مدخو٢تا طلبا ١تا دل يكن حاصبل يف زمن القوؿ الصادر من " لو"كما ديكن اعتبار 
قىاليوا يىا ليوطي  : لوط عليو السبلـ، كلكٌن اهلل استجاب لو على الفور، كأمٌده ببشارات يف اٟتُت، قاؿ تعاذل

ًإنَّا ريسيلي رىبٍّكى لىٍن يىًصليوا إًلىٍيكى فىأىٍسًر بًأىٍىًلكى بًًقٍطعو ًمنى اللٍَّيًل كىال يػىٍلتىًفٍت ًمٍنكيٍم أىحىده ًإال اٍمرىأىتىكى ًإنَّوي ميًصيبػيهىا 
 .81 : ىود مىا أىصىابػىهيٍم ًإفَّ مىٍوًعدىىيمي الصٍُّبحي أىلىٍيسى الصٍُّبحي بًقىرًيبو 

إهنم مبلئكة جاؤكا لنصرة اٟتق، كطمأنوه بأف قومو لن يصلوا إليو، كأف اهلل منتقم منهم عن قريب 
 .عاجل

ثىًل اٍلعىٍنكىبيوًت اٗتَّىذىٍت بػىٍيتنا كىًإفَّ أىٍكىىنى  :قاؿ اهلل تعاذل مىثىلي الًَّذينى اٗتَّىذيكا ًمٍن ديكًف اللًَّو أىٍكلًيىاءى كىمى
 .41: العنكبوتاٍلبػيييوًت لىبػىٍيتي اٍلعىٍنكىبيوًت لىٍو كىانيوا يػىٍعلىميوفى 

 يضعف عن  العنكبوتأف كل بيت فيو فائدة االستظبلؿ أك غَت ذلك، كبيتيشَت ىذا ا١تثل إذل 
. إفادة ذلك ألنو خيرب بأدّن شيء كال يبقى منو عُت كال أثر فكذلك عملهم لو كانوا يعلموف

                                                 
 .15/418، جامع البياف يف تأكيل القرآف ٤تمد بن جرير الطربم،-  1
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لو كانوا يعلموف أف آ٢تتهم ال تغٍت عنهم شيئا يف الدنيا كاآلخرة ما : كحذؼ جواب لو، كتقديره
لو كانوا يعلموف ما صدكا : أك. لو كانوا يعلموف باطل ما يفعلوف ما أبطأكا يف االستجابة لك: أك . عبدكىا

 . فحذؼ اٞتواب ليتناكؿ كل ىذه ا١تعاين ك٨توىا. كغَت ذلك من التقديرات . عن دين اهلل

 

يعنا كىأىفَّ اللَّوى شىًديدي  :قاؿ عز من قائل كىلىٍو يػىرىل الًَّذينى ظىلىميوا ًإٍذ يػىرىٍكفى اٍلعىذىابى أىفَّ اٍلقيوَّةى لًلًَّو ٚتًى
اًب   .165 : البقرةاٍلعىذى

، كسدت "أف القوة هلل"كاقعة على " يرل  " ػ ؼ.أم لو يعلموف حقيقة قوة اهلل عز كجل كشدة عذابو
  .مسد ا١تفعولُت

لكاف منهم ما ال يدخل ٖتت الوصف  اآل٢تة، أك٤تذكؼ، أم لتبينوا إلرر اٗتاذىم " لو " كجواب 
من الندـ كاٟتسرة ككقوع العلم بظلمهم كإلبل٢تم، فحذؼ اٞتواب ليذىب السامع كل مذىب، فبل يتصور 

  1.مكركىا إال كىو داخل يف حا٢تم، كلو ذكر جواب القتصر عليو دكف غَته

إف إإلمار اٞتواب يف الشدة كالوعيد أكثر فاعلية يف ا١تعٌت من الذكر، ألنو يفتح على األذىاف 
كذلك . كالنفوس سبل التقديرات اليت يوحي ُّا مقاـ اليقُت الذم يفاجئ الظا١تُت كا١تكذبُت، يـو القيامة

 .كىو اٟتذؼ الببلغي الذم ديدحو علماء البياف. طريق من طرؽ الثركة الداللية اليت دينحها اٟتذؼ

كيف الذكر .  ا١تعيارية، القتضى ذكر اٞتوابالصورة جرل على اكلو أف نظم الًتكيب الشرطي ىاىن
قيد لو، كحٌد ١تا تتومهو النفوس من تفاصيل العذاب كأشكاؿ ا٢تواف اليت خيضع ٢تا الظىلىمىة، كتقليل من ٚتلة 

 . دقائق النكاؿ احمليط ُّم

ٍلفىكيٍم لىعىلَّكيٍم تػيٍرٛتىيوفى  : قاؿ تعاذل  كىمىا تىٍأتًيًهٍم ًمٍن آيىةو ًمٍن ،كىًإذىا ًقيلى ٢تىيمي اتػَّقيوا مىا بػىٍُتى أىٍيًديكيٍم كىمىا خى
ٍم ًإال كىانيوا عىنػٍهىا ميٍعرإًًلُتى   .46- 45: يسآيىاًت رىًٍُّّ

ـ من أمر قا بُت أيدمأف اهلل يصور ٘تادم الكافرين يف كفرىم، فبل ينفع معهم التحذير مب: ا١تعٌت
 .أف يصيبهم ما أصاُّما خلفكم من أحواؿ األمم يف الدنيا ، كال مباآلخرة

                                                 
 .113ت، ص.ط، د.مصطفى عبد السبلـ أبو شادم، اٟتذؼ الببلغي يف القرآف الكرمي، مطبعة القرآف، القاىرة، د-  1
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من الكبلـ، ألف يف الكبلـ بسطا يراد منو بياف أف ىذا الصدكد كالتمادم يف " إذا"حذؼ جواب
" إذا"كأنو يدخل جواب . الغي كعدـ االنتفاع ٔتا يبلغهم رسوؿ اهلل من اآليات، كل ذلك من شأهنم كدأُّم

كفائدة ىذا اإلجراء توفَت ". يعرإلوف:"يف ىذا اإلٚتاؿ الذم أثبتو الكبلـ التارل لشرطها، كتقدير اٞتواب
ا١تزيد من التأكيد على إعراإلهم؛ ألف اٞتواب احملذكؼ كاف ٔتنزلة ا١تذكور للعلم بو من السياؽ، َث أعيد 

 ". كدأُّم اإلعراض عن كل آية:" بعبارة أخرل ىي عبارة التعميم، كأنو قاؿ

يػٍّرىٍت بًًو اٞتباؿ أىٍك قيطٍّعىٍت بًًو األرض أىٍك كيلٍّمى بًًو ا١توتى بىل لٍّلًَّو  : كقاؿ اهلل تعاذل كىلىٍو أىفَّ قػيٍرءىاننا سن
يعنا   .31: الرعداألمر ٚتًى

ركم أف أىل مكة قعدكا يف فناء مكة، فأتاىم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كعرض اإلسبلـ 
 كاجعل لنا فيها ، ا١تكاف عليناحسٌَت لنا جباؿ مكة حىت ينفس: عليهم، فقاؿ لو عبد اهلل بن أمية ا١تخزكمي

طل، فقد كاف عيسى حيِت ا١توتى، أك اأهناران نزرع فيها، أك أىٍحي لنا بعض أمواتنا لنسأ٢تم أحق ما تقوؿ أك ب
 فلست بأىوف على ربك ،سخر لنا الريح حىت نركبها كنسَت يف الببلد فقد كانت الريح مسخرة لسليماف

  1".لكاف ىذا ىو القرآف الذم أنزلناه عليك: " كتقديره لكونو معلومان،"لو"كحذؼ جواب . من سليماف

أم كلو أف كتابا ٦تا أنزؿ اهلل . ىنا تنصرؼ إذل معٌت الكتاب السماكم" قرآنا"على أف معٌت كلمة 
سَتت بو اٞتباؿ أك قطعت بو األرض أك كلم بو ا١توتى، لكاف ىذا القرآف الذم أنزؿ على ٤تمد صلى اهلل 

لو أف كتابا من الكتب السالفة اشتمل على أكثر :" كبعبارة الشيخ ٤تمد الطاىر بن عاشور .عليو كسلم
 فهذا ، فكانت مصادر إلإلاد العجائب لكاف ىذا القرآف كذلك كلكن دل يكن قرآفه كذلكا٢تدايةمن 

 2.القرآف ال يتطلب منو االشتماؿ إذ ليس ذلك من سنن الكتب اإل٢تية

 كىلىٍو أىنػَّنىا  : كقولو3،"١تا آمنوا بو" :احملذكؼ ىو، كىو أف الزجاجأإلاؼ فىٍخري الدين الرازم قوؿ  ك
ٍوتىى كىحىشىٍرنىا عىلىٍيًهٍم كيلَّ شىٍيءو قػيبيبلن مىا كىانيوا لًيػيٍؤًمنيوا ًإالَّ أىٍف يىشىاءى اللَّوي كىلىًكنَّ  ًئكىةى كىكىلَّمىهيمي اٍلمى نػىزٍَّلنىا إًلىٍيًهمي اٍلمىبلى

. 111: األنعاـ   أىٍكثػىرىىيٍم إلىٍهىليوفى 

يعنا  :  تعاذلكقولو  :  ْترؼ اإلإلراب يعٍت"كلو أف قرآنا" عطفه على "بل "بىل لٍّلًَّو األمر ٚتًى
هلل إف شاء فعل كإف شاء دل يفعل، كليس ألحد أف األمر  بل ،من شأف الكتبالعجائب لك ت تليس

. يتحكم عليو يف أفعالو كأحكامو

                                                 
 .19/54فخر الدين الرازم، مفاتيح الغيب، -  1
 .٤13/143تمد الطاىر بن عاشور، تفسَت التحرير كالتنوير، - 2
 .نفس ا١تصدر، كاٞتزء كالصفحة-  3
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 كلو أنزلنا عليهم قكىم يكفركف ب": ، كىو متقٌدمان من ىذه اآلية" لو"كقٌدر الفراء أف يكوف جواب 
 إذا كاف معلومان إرادةى الشيءكالعرب ٖتذؼ جواب :  مًتككا ألف أمره معلـوأك يكوف ". سأىلواالذم

 1.اإلإلاز

بػٍعىةي أىٍْتيرو مىا نىًفدىٍت  كىلىٍو أىفَّ  : قاؿ تعاذل ـه كىاٍلبىٍحري ديىيدُّهي ًمٍن بػىٍعًدًه سى مىا يف اأٍلىٍرًض ًمٍن شىجىرىةو أىٍقبلى
 .27: لقمافكىًلمىاتي اللًَّو ًإفَّ اللَّوى عىزًيزه حىًكيمه 

 عن عظمتو ككربيائو كجبللو، كأٝتائو اٟتسٌت كصفاتو العبل ككلماتو التامة اليت يف ىذه اآلية أخرب اهلل
 كلماتو ٔتا يف األرض من شجر كتبت كأنو لو ال حييط ُّا أحد، كال اطبلع لبشر على كنهها كإحصائها،

. ما نفدت كلماتولتكسرت األقبلـ، كنىفدى ماء البحر، كجعل أقبلما، كمدادىا ْتور األرض 

لتكسرت تلك األقبلـ، : كتقديرهاستغٌت بداللة الظاىر عليو، ك" لو"حذؼ جواب يف ىذا الكبلـ ك
  . كلمات اهللت نفدماكلنفذ ذلك ا١تداد، ك

ىو اٞتواب، كذلك قصد ا١تبالغة يف نفي النفاد؛ ألنو إذا كاف " ما نفدت"كما حيتمل أف يكوف قولو
نفي النفاد الزما على تقدير كوف ما يف األرض من شجرة أقبلما كالبحر مدادا، لكاف ىذا اللزـك أككد 

 .كأكذل على تقدير عدـ كوف ما يف األرض من شجر أقبلما كالبحور مدادا

على ىذا االعتبار ىي لو غَت االمتناعية، كىي اليت يثبت جواُّا مع الشرط ا١تذكور قبلها، " لو"ك
 . كيزداد ىذا الثبوت توكيدا يف حاؿ افًتاض عكس الشرط السابق ٢تا

االمتناعية اليت تقضي أف يكوف امتناع الزمها دليبل على امتناع " لو"ىذه ىي خبلؼ " لو"ك
لو جئتٍت ألكرمتك، كما أف امتناع اَّيء : امتناع اإلكراـ دليل على امتناع اَّيء يف :" ملزكمها، كقولنا

 .يًتتب عليو امتناع اإلكراـ

 (الشرط)جىٍعل امتناع ا١تلزـك - غَت امتناعية" لو"حيث تكوف -بينما ال يصح يف ىذه اآلية كمثيبلهتا
،  األشجار أقبلما كاألْتر مداداكوف ؛ أم ال يصح ا١تعٌت إذا  اعترب عدـ (اٞتواب)مفضيا إذل امتناع البلـز

 .كما أف امتناع الزمها ليس دليبل على امتناع ملزكمها.مؤديا إذل نفاد كلمات اهلل

تعددت تقديرات احملذكؼ، كٚتيعها يتناسب مع السياؽ، كتلونت حسب فهم ا١تتلقي للقرائن اليت 
كاالطبلع على بعضها ينكشف معو االختبلؼ بُت مدارؾ العقوؿ يف تدبر ا١تعاين . يتيحها ىذا السياؽ
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، كبعضها يراه فيما بعدىا، "لو" مدلوال عليو  بالنظر إذل ما قبلبا١تضمرة كاستنباطها ؛ فبعضها يرل اٞتوا
كبعضها يراه يف خارج سياؽ اآلية، فيقدره مقيسا على آية أخرل من القرآف الكرمي، فيتناسب عملو مع 

كلو أف اٞتواب ذكرتو اآلية لتحٌدد، كتبلشت التقديرات الكثَتة . إٌف القرآف يفسر بعضو ببعض: القوؿ
 .كمعها االنثياؿ الدالرل

ٍعنىا فىاٍرًجٍعنىا ؤي  كىلىٍو تػىرىل ًإًذ اٍلميٍجرًميوفى نىاًكسيو ري : قاؿ اهلل تعاذل ٍم رىبػَّنىا أىٍبصىٍرنىا كىٝتًى كًسًهٍم ًعٍندى رىًٍُّّ
 .12:  السجدةنػىٍعمىٍل صىاٟتًنا ًإنَّا ميوًقنيوفى 

قيٍل يػىتػىوىفَّاكيٍم مىلىكي اٍلمىٍوًت الًَّذم كيكٍّلى  :  يف اآلية السابقة،كىيأهنم يرجعوف إذل رُّماهلل ١تا ذكر 
كىلىٍو ترل ًإًذ اَّرموف : "  بٌُت ما يكوف عند الرجوع على سبيل اإلٚتاؿ بقولو ًبكيٍم َثيَّ ًإذلى رىبٍّكيٍم تػيٍرجىعيوفى 

 ."نىاًكسيو ريءكًسًهٍم 

شدة حا٢تم كلداللة الكناية ا١ترافقة للشرط عنو، كىي كناية عن صعوبة " لو"كحذؼ جواب  
كديكن اختصار اٞتواب ا١تكٌت . كندمهم، ك٘تٌنيهم من اهلل إعادهتم إذل الدنيا   كفرط حسرهتماستخجا٢تم

كأما السعي يف ٖتصيل "...  سوء منقلبهملرأيت"كأ "لرأيت أمرا فضيعا"، أك"لرأيت عجبا:"عنو، يف قولنا 
أغلب أك كل ما ىو ٤تذكؼ من ا١تعاين اليت يشملها اٞتواب، فإنو يقود إذل التفكَت يف الدالالت اليت ٖتيل 

إليها ىيأهتم كىم ناكسو رؤكسهم بُت يدم الرب ال إلرؤكف على رفع أبصارىم، مقرين بأهنم يبصركف 
كغَت ... ما كانوا يشكوف فيو عند ٝتاعو، يتضرعوف إذل اهلل أف دينحهم كرة أخرل ليعملوا الصاٟتاتـبعيونو

ذلك من مفردات الوعد كالوعيد اليت كانوا يكذبوهنا عند ٝتاعها من الرسل، َث حاؽ ُّم ما كانوا بو 
 .يكذبوف

 . ألف السامع مع أقصى ٗتيلو يذىب منو الذىن كل مذىب،ذؼ قصد ا١تبالغةكقع ىذا احلكإمنا 
 ككلما كاف الشعور باحملذكؼ. كلو صيرٍّح باٞتواب لوقف الذىن عند ا١تصرح بو فبل يكوف لو ذلك الوقع

 1.أعسر كاف االلتذاذ بو أشد كأحسنك أبعد

كما يرتبط باٟتذؼ فضل اجتهاد كلذة، بسبب استنباط الذىن للمحذكؼ كاكتشاؼ ا١تعٌت 
 .كٖتصيل ا١تعٌت الكثَت يف اللفظ القليل، اإلإلازكأقٌل ما فيو من ا١تزايا األسلوبية أنو يتحقق بو . ا١تخفي

كىًسيقى الًَّذينى اتػَّقىٍوا رىبػَّهيٍم ًإذلى اٞتٍىنًَّة زيمىرنا حىىتَّ ًإذىا جىاءيكىىا كىفيًتحىٍت  : قاؿ تعاذل يف كصف أىل اٞتنة
اًلًدينى   .73: الزمر أىبٍػوىابػيهىا كىقىاؿى ٢تىيٍم خىزىنػىتػيهىا سىبلـه عىلىٍيكيٍم ًطٍبتيٍم فىاٍدخيليوىىا خى

                                                 
 .105، 104/ ٤3تمد أبو الفضل إبراىيم، مكتبة دار الًتاث، القاىرة، :تح. الزركشي، الربىاف يف علـو القرآف،  _1
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باالطبلع على ما عرإلو أبو إسحاؽ الزجاج يف معٌت ىذه اآلية كإعراُّا ، يتكشف لنا احتما٢تا 
 : لعدد من إمكانات األجوبة احملذكفة، مع اختبلؼ مواإلعها، كبياف ذلك

حىت إذا :"٤تذكؼ كمقدر بعد هناية الكبلـ، كأف ا١تعٌت"إذا"أف الزجاج ٝتع عن ا١تربد أف جواب  (1
 "جاءكىا كفتحت أبواُّا كقاؿ ٢تم خزنتها سبلـ عليكم طبتم فادخلوىا خالدين، سعدكا

  كأنو قاؿ حىت إذا جاءكىا جاءكىا كفتحتٍ "كفتحت" عطف عليو قولو ،أف اٞتواب ٤تذكؼ (2
كا١تعٌت حىت إذا جاءكىا كقع ٣تيئهم مع . كإبقاء ا١تعطوؼعليو،  كيف ىذا حذؼي ا١تعطوؼ .أبواُّا

 1.فتح أبواُّا

استوىٍكا ٦تا  استقىرُّكا أك خىليدكا أك:  منو كأنو قاؿ بعد الفراغ،آخر الكبلـمن أف اٞتواب ٤تذكؼ  (3
 .      يقتضو ا١تقاـ

 ليس سببا اَّيء ؛ ألفًذفى ٢تم يف دخو٢تا كفتحت أبواُّاأي  إذا جاءكىا حىت: أف يكوف التقدير (4
 .يو بل اإلذف يف الدخوؿ ىو السبب ؼ،مباشرا للفتح

حىىتَّ ًإذىا جىاءيكىىا كىفيًتحىٍت أىبٍػوىابػيهىا كىقىاؿى ٢تىيٍم خىزىنػىتػيهىا : كالذم قالو أبو إسحاؽ الزجاج أف معناىا  (5
اًلًدين ألف يف الكبلـ دليبل " دخلوىا"كحذؼ اٞتواب . ، دخلوىاسىبلـه عىلىٍيكيٍم ًطٍبتيٍم فىاٍدخيليوىىا خى

 2.عليو
اَّيء كفتح األبواب كترحيب :كيكوف الشرط يف ىذا التخريج عددا من األفعاؿ ا١تتعاطفة، كىي (6

 .خزنة اٞتنة كإذهنم ٢تم بالدخوؿ، كيكوف اٞتواب فعبل ٤تذكفا معلوما من سياؽ ا١تقاؿ
 أم جاءكىا كقد فتحت ٢تم ،"قد"اٞتملة حالية بتقدير تكوف  ،الواك للحاؿعلى اعتبار أف ك (7

 .50: ص  األبوابي جناًت عىٍدفو مُّفىتَّحىةن ٢تَّيمي  : قولو تعاذل ، كىذا االعتبار يعضده أبواُّا

                                                 
كلعل ذلك راجع إذل أف ىذا التقدير يوجب، . (34/ 24:ينظر تفسَته ركح ا١تعاين).كىذا التقدير، عٌقب عليو األلوسي بأنو ليس شيئا-  1

يف ٗتصيص فعل اٞتزاء، ألنو مستقل الداللة  (كفتحت أبواُّا )كال دكر للحاؿ . من جهة الداللة، أف يكوف فعل اٞتزاء ىو نفسو فعل الشرط
كىًإذىا بىطىٍشتيٍم  : كليس من قبيل قولو تعاذل. عن الفاعل الذم ىو صاحب اٟتاؿ، فهو ال يصف الفاعل،كىم أصحاب اٞتنة، يف شيء

بَّارًينى  كىًإذىا مىرُّكا بًاللٍَّغًو مىرُّكا ًكرىامنا  : أك قولو. 142: النساءكىًإذىا قىاميوا ًإذلى الصَّبلًة قىاميوا كيسىاذلى  : أك قولو. 130: الشعراء بىطىٍشتيٍم جى
(أم اٞتربكت، كالكسل، كالكرامة)اإف فعل اٞتزاء يف اآليات الثبلث يغاير فعل الشرط بقيد اٟتاؿ فيو، كما أف اٟتاؿ ىاىن. 72: الفرقاف 

 .غَت مستقلة عن الفاعلُت؛ إذ ىي صفات طارئة فيهم
كإذا بطشتم ٕتربمت، كإذا قاموا إذل الصبلة تكاسلوا، كإذا مركا : كإذل ذلك ديكننا أف نعترب اٟتاؿ يف اآليات الثبلث ىو اٞتزاء يف ا١تعٌت؛ أم

قد كىىا كى ؤكىىا جىاؤ ًإذىا جىا:كىذا ٓتبلؼ اٟتاؿ يف اآلية ا١تدركسة؛ فإنو ال يستقيم الكبلـ بتقديره جزاء، إذا قلنا. باللغو كرموا نفوسهم عنو
  .فيًتحىٍت أىبٍػوىابػيهىا

  .364- 363/ 4الزجاج، معاين القرآف كإعرابو، -  2
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 دالالت العدكؿ باٟتذؼ يف الًتكيب الشرطي  :الرابعالفصل 

كأف خزنة اٞتنات فتحوا أبواُّا ككقفوا منتظرين ٢تم  على اَّيء، كيشعر ذلك بتقدـ الفتح 
 . على ما ىو يف العادة ا١تعركفة يف الدنيا، احًتاما كإكراما

 لئليذاف بأف ٢تم حينئذو من فنوف الكرامات ما يقصر "خالدين" ٤تذكؼ مقدر بعد "ًإذىا"كجواب 
 1 .فازكا ٔتا ال يعٌد كال حيصى من التكرمي كالتعظيم: أم ،ال حييط بو نطاؽ العباراتك ،عنو البياف

 :كيف اٞتدكؿ التارل عرض ٣تمل ١تا تقدـ من التقديرات احملتملة
التقديرات 

 احملتملة
صفة  موقعو من الكبلـ جواب الشرط ا١تقدر األداة كفعل الشرط

 الواك
 عاطفة بعد الفراغ من الكبلـسعدكا  إذا جاءكىا... 1

2 
قبل الواك، جاءكىا كفتحٍت أبواُّا     =       =

 .بعدىا"قد"كبتقدير
 حالية

 عاطفة بعد الفراغ من الكبلـاستوىٍكا  استقىرُّكا أك خىليدكا أك    =       = 3

4 
ًذفى ٢تم يف دخو٢تا كفتحت أي     =       =

أبواُّا 
 عاطفة بعد فعل الشرط

 عاطفة بعد الفراغ من الكبلـ دخلوىا    =       = 5

6 
فازكا ٔتا ال يعٌد كال حيصى من     =       =

التكرمي كالتعظيم 
 حالية بعد الفراغ من الكبلـ

 . من سورة الزمر73التقديرات احملتملة للمحذكؼ يف آية : 9جدكؿ

 أدل إذل تعدد احتماالت األجوبة" إذا"إف العدكؿ الذم طرأ على ىذه اآلية، كىو حذؼ جواب

يػيٍؤتًينىا اللَّوي ًمٍن فىٍضًلًو  :قاؿ اهلل تعاذل ٍسبػينىا اللَّوي سى كىلىٍو أىنػَّهيٍم رىإليوا مىا آىتىاىيمي اللَّوي كىرىسيوليوي كىقىاليوا حى
 .59: التوبةكىرىسيوليوي ًإنَّا ًإذلى اللًَّو رىاًغبيوفى 

 يف الصدقات، رإلىوا - يا ٤تمد-كلو أٌف ىؤالء الذين يلمزكنك: الطربم يف تفسَت ىذه اآليةيقوؿ 
 كافينا،  سيعطينا اهلل من  ىوكقالوا حسبنا اهلل، ما أعطاىم اهلل كرسولو من عطاء، كقسم ٢تم من قسم 

                                                 
 .24/34األلوسي، ركح ا١تعاين، -  1
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 دالالت العدكؿ باٟتذؼ يف الًتكيب الشرطي  :الرابعالفصل 

إنا إذل اهلل نرغب يف أف يوسع علينا من فضلو، فيغنينا :  كقالوا.فضل خزائنو، كرسولو من الصدقة كغَتىا
 1.عن الصدقة كغَتىا من صبلت الناس كاٟتاجة إليهم

 ةكلعل يف ترؾ الوحدة اإلسنادم" لكاف خَتا ٢تم" كبنيتها العميقة ىي . ٚتلة جواب الشرط ٤تذكفة
 .كاالكتفاء باٞتملة الفعلية اليت للشرط مزيدا من توجيو العناية إذل الشرط, ا١تمثلة ٞتواب الشرط 

توجيو : من األغراض اليت يرمي إليها حذؼ اٞتواب، كىو متفق مع ا٠تصوصية الًتكيبية ٢تذه اآلية
، ككأهنا معقد النكتة، كمركز الكبلـ، ك٤تمل ا١تعٌت ا١تراد التنبيو إليو ةالعناية كاالىتماـ إذل ما يف العبارة ا١تذكور

كيف ىذه اآلية ينبههم اهلل كيدعوىم إذل الرإلا ٔتا آتاىم اهلل كرسولو كاثقُت من رزؽ اهلل كفضلو . كالعمل بو
 .كقسمة رسولو، راغبُت يف أف يغنيهم اهلل عن الصدقات

 

 .10: النور كىلىٍوال فىٍضلي اللًَّو عىلىٍيكيٍم كىرىٍٛتىتيوي كىأىفَّ اللَّوى تػىوَّابه حىًكيمه  : تعاذل قاؿ 

فيتبلعناف . ىذه اآلية مسبوقة با١تبلعنة كذلك أف يقذؼ القاذؼ امرأتو كليس لو شاىد إال نفسو
 .كيفرؽ القاإلي بينهما

كلوال فضل اهلل عليكم أيها الناس كرٛتتو :  يقوؿ تعاذل ذكره الطربم يف تفسَته لآلية إف اهلليقوؿ
بكم، كأنو عىٌواد على خلقو بلطفو كطىٍولًو، حكيم يف تدبَته إياىم، كسياستو ٢تم، لعاجلكم بالعقوبة على 

 كفىضىحى أىل الذنوب منكم بذنوُّم، كلكنو سًت عليكم ذنوبكم كترؾ فضيحتكم ُّا عاجبل ،معاصيكم
 2. كترؾ اٞتواب يف ذلك، اكتفاء ٔتعرفة السامع ا١تراد منو...رٛتة منو بكم، كتفضبل عليكم

، ك٨توه من ..."٢تلكتم، أك دل يبق لكم باقية ، أكدل يصلح أمركم:"كباإلمكاف تقدير احملذكؼ بقولنا 
 . الوعيد ا١توجع، الذم ال يٍشًكل حذفو

كلوال فضل اهلل عليكم لناؿ الكاذب - كاهلل أعلم- ىاىنا جواب لوال مًتكؾ، كا١تعٌت:" كقاؿ الزجاج
نٍػيىا كىاآٍلىًخرىًة لىمىسَّكيٍم يف مىا أىفىٍضتيٍم ًفيًو  عذاب عظيم، كيدؿ عليو  كىلىٍوالى فىٍضلي اللًَّو عىلىٍيكيٍم كىرىٍٛتىتيوي يف الدُّ

 14.3: النورعىذىابه عىًظيمه 

                                                 
 .14/304، يف تأكيل القرآف الطربم، جامع البياف ٤تمد بن جرير-  1

 .19/115، يف تأكيل القرآف الطربم، جامع البياف ٤تمد بن جرير-  2
 .4/33الزجاج، معاين القرآف كإعرابو، - 3
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 دالالت العدكؿ باٟتذؼ يف الًتكيب الشرطي  :الرابعالفصل 

إف حذؼ اٞتواب عبارة عن كفاءة لغوية يوظفها ا١تتكلم يف كبلمو، كيف نفس الوقت يعوؿ على 
كقد . نباىة السامع يف امتبلكو نفس الكفاءة، مقدرا فيو االستطاعة على إدراؾ احملذكؼ من ثنايا ا١تقاـ
 .يتموقع الدليل على احملذكؼ بعيدا بعد ا١توإلع الذم ىو ٤تل اٟتذؼ، كىو حاؿ اآلية ا١تدركسة

 :حذف الجواب استغناء عنو بجواب غيره - 2

 االستغناء بجواب قسم مقدر:1الصورة 

يػٍره لىٍو كىانيوا يػىٍعلىميوف: تعاذلقاؿ ثيوبىةه ًمٍن ًعٍنًد اللًَّو خى . 103:البقرة  كىلىٍو أىنػَّهيٍم آمىنيوا كىاتػَّقىٍوا لىمى

كلو أف اليهود آمنوا كخافوا اهلل أليقنوا أف ثواب اهلل خَت ٢تم من السٍّحر ك٦تا اكتسبوه بو، لو : أم
. كانوا يعلموف ما حيصل باإلدياف كالتقول من الثواب كاٞتزاء علما حقيقيا آلمنوا

جواب قسم ٤تىٍذيكؼ مغن ىو  يف الظَّاًىر ٚتلىة اٝتية ؼ"لو"كابجى كىقع إذا : يقوؿ السيوطي يف ا٢تمع
  1.عىن جواُّا كىلىٍيسى ّتواُّا

 " الـ جواب لقسم ٤تذكؼ كليست الـ جواباآليةالـ اٞتواب يف إف : كما يقوؿ صاحب ا١تغٍت 
.  كجواُّا مستغٌت عنو ّتواب القسم ا١تقدر2". لو"جواب من  كاالٝتية قليلة ،بدليل كوف اٞتملة اٝتية"لو 

 ".ألثيبوا"احملذكؼ فتقديره"لو"كأما جواب . كلتقدمو على الشرط، كاف اٞتواب لو

كرٔتا كاف . ، مع اٟترص على توفَت إإلاز الكبلـ"لو"كتكمن فائدة ىذا اٟتذؼ يف توكيد معٌت جزاء 
ىذا التوكيد حافزا للمخاطبُت على أف يكفوا عن السحر كالتكسب بو، كأف يرجوا الثواب من اهلل متوسلُت 

 .باإلدياف كالتقول

لىتىكى  :قاؿ اهلل تعاذل  .145:  البقرةكىلىًئٍن أىتػىٍيتى الًَّذينى أيكتيواٍ اٍلًكتىابى ًبكيلٍّ آيىةو مَّا تىًبعيواٍ ًقبػٍ

ما "شرط، كؿفعل ا" أتيت" شرطية، ك" إف " ، ك...متقدـ، أم كاهلل لئنالبلـ موطٍّئة لقسم : كلئن
لىتىكى " كلو كانت ٚتلة .جواب القسم، سد مسد جواب الشرط" تبعوا ىي جواب الشرط، " مىا تىًبعيواٍ ًقبػٍ

 :يونس فىإٍف تػىوىلٍَّيتيٍم فما سىأىٍلتيكيٍم ًمٍن أىٍجرو  : اهلل تعاذلقولو  ٨تو" ما"القًتنت ُّا الفاء ألهنا مصدرة بػ
72 . 

                                                 
  .474/ 2، مهع ا٢توامع يف شرح ٚتع اٞتوامع السيوطي،-   1

 .1/193مغٍت اللبيب، ابن ىشاـ،-  2
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 دالالت العدكؿ باٟتذؼ يف الًتكيب الشرطي  :الرابعالفصل 

كفعلو  كالشرط مستقبل، . اٞتواب ألف الشرط قيد يف ٚتلة على أٌم حاؿ؛ما يتبعوف قبلتك: ا١تعٌت ك
كاآلية خرب يصور أىل الكتاب فيما يكونوف عليو من عناد إزاء . كإف كاف ماإليا لفظا فهو مستقبل معٌت

ككاف للحذؼ مزية اإلإلاز الذم ٖتلت بو العبارة مع . دعوة ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم إذل يـو القيامة
 .إلماف امن االلتباس ١تا يف جواب القسم من إغناء عن جواب الشرط

 

يػٍره ٦تَّا إلىٍمىعيوفى : قاؿ اهلل تعاذل ٍغًفرىةه ًمنى اللًَّو كىرىٍٛتىةه خى ًبيًل اللًَّو أىٍك ميتٍُّم لىمى   آؿ كىلىًئٍن قيًتٍلتيٍم يف سى
 . 157: عمراف

ٍغًفرىةه :" كىي قولو تعاذل. حذفت ٚتلة جواب الشرط االٝتية،  كدلت عليها ٚتلة جواب القسم لىمى
يػٍره ٦تَّا إلىٍمىعيوفى  ألف الصدارة للقسم ال للشرط، كيظهر ذلك يف بناء قولو تعاذل على البلـ " ًمنى اللًَّو كىرىٍٛتىةه خى

ا١توطئة للقسم ا١تقًتنة بأداة الشرط، َث اَّيء باٞتواب مقًتنا ببلـ القسم ا١تؤكدة للحكم الذم تضمنو 
اٞتزاء، كىو كعد اهلل القتلى أك األموات يف سبيلو ، بأٌف ٢تم عند رُّم ما ىو خَت من حطاـ الدنيا الذم 
حيرص ا١تتخاذلوف على ٚتعو متخلُت عن اٞتهاد كا١توت يف سبيلو تعاذل، كيكوف الكبلـ بظاىره كمقٌدره ػػػ 

كمن ". إٍف قتلتم يف سبيل اهلل أك ميٌتم فلكم مغفرة من اهلل كأجر خَته ٦تا إلمعوف:" يف غَت كبلـ اهلل ػػػ 
حسنات ىذا اٟتذؼ أنو مٌكن اٞتزاء ا١تقٌدر بأف يطٌعم معناه بشيء من التوكيد، كىو معٌت ال يتناسب مع 

كما ال خيفى ما يف اٟتذؼ . التعليق الشرطي يف األصل؛ ألنو يقتضي عدـ اٞتـز بالوقوع فضبل عن توكيده
من إإلاز، كٗتفيف ا١تؤكنة على ا١تتكلم كالسامع طا١تا أٌف اللٍَّبس مأموف ٔتا يف سياؽ ا١تقاؿ من ذكر ١تضموف 

.  اٞتزاء

 كىًإٍذ أىخىذى اللَّوي ًميثىاؽى النًَّبيٍُّتى لىمىا آىتػىٍيتيكيٍم ًمٍن ًكتىابو كىًحٍكمىةو َثيَّ جىاءىكيٍم رىسيوؿه :قاؿ اهلل تعاذل
 .81: آؿ عمراف . ميصىدٍّؽه ًلمىا مىعىكيٍم لىتػيٍؤًمنينَّ بًًو كىلىتػىٍنصيرينَّوي 

 
: كعليو تكوف. بفتح البلـ كٗتفيف ا١تيم" لىػمىا " قرأ ٚتهور السبعة 

شرطية منصوبة على ا١تفعوؿ بالفعل بعدىا، كالبلـ قبلها موطٌئىة للقسم ، كجواب القسم : ما
. ىو أخذ اهلل ميثاؽ: ، كالقسم"لىتػيٍؤًمنينَّ بًًو كىلىتػىٍنصيرينَّوي "

، ماضو "ما"كالفعل بعد " ما ننسخ من آية : " ، مثلها، يف قولو "من كتاب:"، يف قولو "ًمنٍ "ك
. معناه االستقباؿ لتقدـ، ما الشرطية عليو
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 دالالت العدكؿ باٟتذؼ يف الًتكيب الشرطي  :الرابعالفصل 

، ..."لتؤمنن بو"، فهو يف حيز الشرط، ك"ما"، معطوؼ على الفعل بعد "َث جاءكم: "كقولو 
".  أخذ اهلل ميثاؽ النبيُت " جواب للقسم الذم ىو قولو 

كىذا . رسوؿ: ، عائد على "بو " كجواب الشرط ٤تذكؼ لداللة جواب القسم عليو، كالضمَت يف 
 1 .، شرطية ىو قوؿ الكسائي"ما"القوؿ الذم يذىب إذل أٌف 

: ق إلمن جدكؿ بياينقدـكلتقريب ىذا التحليل ف
 

 .آؿ عمراف من سورة 81تقدير اٞتواب احملذكؼ يف آية : 10اٞتدكؿ 

: ا١تائدة  كىًإٍف دلىٍ يػىٍنتػىهيوا عىمَّا يػىقيوليوفى لىيىمىسَّنَّ الًَّذينى كىفىريكا ًمنػٍهيٍم عىذىابه أىلًيمه : قاؿ عٌز من قائل
73. 

قىسىمه ٤تذكؼ؛ " إفٍ "الشرطية بغَت جـز اٞتواب، كبغَت فاء، دليل على أنو قبل " إفٍ "إٌف معٌت ٣تيء 
كتكوف ىذه العبارة ..." ديسًس الذين كىفىريكا ًمنػٍهيٍم عىذىابه أىلًيمه، أك فسوؼ ديسُّ : "إذ لوال نية القسم لقاؿ 

ىي عبارة جواب الشرط، كلكن حذفت ىذه العبارة لداللة جواب القسم عليها، كيف ذلك إإلاز باٟتذؼ 
يغٍت بالقليل من اللفظ عن الكثَت من ا١تعٌت؛ جعل اٞتزاء ينصرؼ إذل أسلوبُت متغايرين كمتداخلُت يطلب 

كإف كاف البد أف ينتسب اٞتزاء ألحدمها كينتظم يف لفظو، . كل منهما جوابا، فكاف كاحدا ٢تما معا
. كيغيب لفظا من النظاـ  النحوم لؤلسلوب اآلخر

                                                 
/ 2،  1993، 1طٛتد عبد ا١توجود، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، أعادؿ : تح.أبو حياف األندلسي، تفسَت البحر احمليط،  _ 1
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 جواب القسم ٚتلة القسم
يف معٌت ٚتلة القسم، : أىخىذى اللَّوي ًميثىاؽى النًَّبيٍُّتى 

 كا١تقسم بو ميثاؽ اهلل للنبيُت
ا١توطئة :لىػ

 للقسم
لىتػيٍؤًمنينَّ بًًو 

أم ٤تمد )كىلىتػىٍنصيرينَّوي 
 (صلى اهلل عليو كسلم

رط
الش

ب 
سلو

أ
 

 جواب الشرط فعل الشرط اسم الشرط
آىتػىٍيتيكيٍم ًمٍن ًكتىابو كىًحٍكمىةو َثيَّ  مىا

 جىاءىكيٍم رىسيوؿه ميصىدٍّؽه ًلمىا مىعىكيمٍ 

. ٤تذكؼ، أغٌت عنو جواب القسم
 ".آمنوا بو كانصركه:"كتقديره
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 :االستغناء بجواب الشرط اآلخر عن جواب األول:2الصورة 

 كىالى يػىنػٍفىعيكيٍم نيٍصًحي ًإٍف أىرىٍدتي أىٍف أىٍنصىحى لىكيٍم ًإٍف كىافى اللَّوي ييرًيدي أىٍف يػيٍغًويىكيٍم ىيوى  :قاؿ اهلل تعاذل
 .34:ىود  رىبُّكيٍم كىإًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى 

 ال ينفعكم نصحي :جواُّا يف قولو، كإف كاف اهلل يريد أف يغويكم   :ٚتلة الشرط يف قولو
، قدـ  على اإلخبار بعدـ نفع النصح اىتماما بذلكابٍتـ نظم الكبلـ ١تا كاف ك، ا١تقصود من الكبلـاىم

 فهو شرط معًتض بُت الشرط  إف أردت أف أنصح لكم   :كأما قولو.  بالشرط قيدا لواٞتواب، كجيء
  .ألنو ليس ىو ا١تقصود من التعليق كلكنو تعليق على تعليق، كبُت جوابو 

 كل من الشرطُت مقصود إف أردت أف أنصح لكم إف كاف اهلل يريد أف يغويكم : قولوأم إف
  1. لداللة جواب اآلخر عليواألكؿكقد حذؼ جواب . التعليق بو 

كاألصل الذم تقرره القاعدة أنو إذا توالت أداتاف أك أكثر من أدكات الشرط، بغَت اتصاؿ 
أما باقي األدكات التالية . ، فاٞتواب لؤلداة األكذل، ما دل تقم قرينة تعٌُت غَتىا(أم بغَت عاطف)مباشر

 2.فجوابو ٤تذكؼ لداللة جواب األكؿ عليو

كيف ىذه اآلية قامت القرينة ا١تعنوية لتعٌُت أف اٞتواب للشرط الثاين؛ ألف اٞتواب الذم ىو انتفاء أف 
ينفعهم نصح نوح عليو السبلـ، ليس معلقا بإرادتو، لكن ٔتشيئة اهلل إف أراد ُّم نفعا أك إلرا، كىو نفسو 

اىيٍم كىلىًكنَّ اللَّوى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي  : قوؿ اهلل ًإنَّكى ال تػىٍهًدم مىٍن :  ، كقولو272:البقرةلىٍيسى عىلىٍيكى ىيدى
 .56: القصص أىٍحبىٍبتى كىلىًكنَّ اللَّوى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاء

 :االستغناء بجواب الشرط األول عن جواب اآلِخر:3الصورة 

يت آىتػىٍيتى أيجيورىىينَّ : قاؿ عز كجل كىاٍمرىأىةن ميٍؤًمنىةن ًإٍف ...يىا أىيػُّهىا النَّيبُّ ًإنَّا أىٍحلىٍلنىا لىكى أىٍزكىاجىكى البلَّ
بىٍت نػىٍفسىهىا لًلنَّيبٍّ ًإٍف أىرىادى النَّيبُّ أىٍف يىٍستػىٍنًكحىهىا خىاًلصىةن لىكى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًنُتى   .50:  األحزاب كىىى

أحل اهلل حملمد  صلى اهلل عليو كسلم كألمتو الزكاج من اللوايت ذكرهتن  اآلية ، كأما ا١ترأة ا١تؤمنة اليت 
 إف أراد ،ا١تؤمنُتسائر  لو خاصة من دكف تأحلقد ، ؼ كال شهود كال مهربغَت صداؽكىبت نفسها للنيب 

                                                 
 .12/62، التحرير كالتنوير٤تمد الطاىر بن عاشور، تفسَت -  1
 .4/488عباس حسن، النحو الوايف،-  2
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 .ليس المرأة أف هتب نفسها لرجل بغَت أمر كرل كال مهر، إال للنيبك. ينكحهاأف ينكحها فحبلؿ لو أف 
 1. صلى اهلل عليو كسلمكيزعموف أهنا نزلت يف ميمونة بنت اٟتارث أهنا اليت كىبت نفسها للنيب

بىٍت نػىٍفسىهىا لًلنَّيبٍّ  الشرط األكؿ  ًإٍف أىرىادى  ، كالشرط الثاين (إنا أحللناىا لك) جوابو  ًإٍف كىىى
ا ما معٌت :  فإف قلت :"قاؿ الز٥تشرم.  عليوؿ جوابو ٤تذكؼ لداللة جواب األك النَّيبُّ أىٍف يىٍستػىٍنًكحىهى

إرادة : يف ا٢تبة شرط  شرط يف اإلحبلؿ ىبتها نفسها ، ك،ىو تقييد لو: الشرط الثاين مع األٌكؿ؟ قلت
أحللناىا لك إف كىبت لك نفسها كأنت تريد أف : استنكاح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، كأنو قاؿ 

كإف " -كىو مفهـو ا١تخالفة– كمن معٌت العبارة  أيضا 2."تستنكحها؛ ألٌف إرادتو ىي قبوؿ ا٢تبة كما بو تتمٌ 
 ". اإلحبلؿذلك- من ٣ترد ىبتها نفسها لو -دل يقبلها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم دل يلـز

كبػحذؼ جواب الشرط الثاين  توفر إإلاز الكبلـ القائم على بًت اٞتملة ا١تعلومة لدل السامع، 
شرط أف يكوف من النباىة كالفطنة على قدر يؤىلو لفهم الكبلـ كمعرفة خصائصو . كيقـو ىو بتقديرىا ذاتيا
 .الًتكيبية، كبنيتو العميقة

 . حذف الجواب لقدرة السياق على التلميح إليو: 4الصورة 

لىٍوالى رًجىاؿه ميٍؤًمنيوفى كىًنسىاءه ميٍؤًمنىاته دلىٍ تػىٍعلىميوىيٍم أىٍف تىطىئيوىيٍم فػىتيًصيبىكيٍم ًمنػٍهيٍم  : قاؿ عز من قائلك
ابنا أىلًيمنا بٍػنىا الًَّذينى كىفىريكا ًمنػٍهيٍم عىذى  .25:الفتح  مىعىرَّةه بًغىٍَتً ًعٍلمو لًييٍدًخلى اللَّوي يف رىٍٛتىًتًو مىٍن يىشىاءي لىٍو تػىزىيػَّليوا لىعىذَّ

أىف تىطىئيوىيٍم  : كصف الرجاؿ كالنساء ، يعٍت لوال رجاؿ كنساء يؤمنوف غَت معلومُت ، كقولو تعاذل 
  رجاؿ غَت معلومي الوطء فتصيبكم منهم معرة عيب أك إَث، كذلك ألنكم رٔتا : بدؿ اشتماؿ، كأنو قاؿ

تقتلوهنم فتلزمكم الكفارة كىي دليل اإلَث ، أك يعيبكم الكفار بأهنم فعلوا بإخواهنم ما فعلوا بأعدائهم، 
 . يعٍت تطئوىم بغَت علم   أىف تىطىئيوىيمٍ  :ىو متعلق بقولو:  قاؿ الز٥تشرم  بًغىٍَتً ًعٍلمو  : كقولو تعاذل 

 كإلوز أف يكوف ، لوال ذلك ١تا كف أيديكم عنهم: تقديره ك ، لداللة الكبلـ عليو٤تذكؼ" لوال"كجواب 
  3.، ١ترجعهما إذل معٌت كاحد"رجاؿ مؤمنوف لوال"لػػ كالتكرير  لىٍو تػىزىيػَّليواٍ 

أنَّو ٤تذكؼه لداللًة جواب : فيو ثبلثةي أكجوو، أحدىا" لوال"جوابي كيف تفسَت السمُت اٟتليب جاء أٌف 
لىٍوالى رًجىاؿه ميٍؤًمنيوفى كىًنسىاءه ميٍؤًمنىاته دلىٍ تػىٍعلىميوىيٍم أىٍف تىطىئيوىيٍم فػىتيًصيبىكيٍم ًمنػٍهيٍم مىعىرَّةه بًغىٍَتً : ، كالتقديرلو عليو

                                                 
 . 20/286، ٤تمد بن جرير الطربم، جامع البياف يف تأكيل القرآف-  1

 .5/82الز٥تشرم، الكشاؼ، -  2

 .5/547الز٥تشرم، الكشاؼ، -  3
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ابنا أىلًيمنا...ًعٍلمو لًييٍدًخلى اللَّوي يف رىٍٛتىًتًو مىٍن يىشىاءي  بٍػنىا الًَّذينى كىفىريكا ًمنػٍهيٍم عىذى كىو . أنو مذكوره :  كالثاين   لىعىذَّ
بٍنا" ، " لو"، كجوابي "لىعىذَّ بٍنا"أفَّ : كالثالث. لداللة جواب األكؿ على اٞتواب الثاينىو احملذكؼي " لىعىذَّ

ما معان كىو بعيده إف أر .  1حقيقة ذلكبو دى مجواُّي

جواب لوال يف التفسَتين أنو ٤تذكؼ لوجود الدليل من السياؽ كىو عند الز٥تشرم يف معٌت كاحد 
لعذبنا الذين كفركا منهم، الشيء الذم دفعو إذل القوؿ باف : ١تا كففنا أيديكم عنهم، أك كاف: سواء كاف

كلعلو يقصد أف لوال ىي يف ا١تعٌت عبارة عن لو دل يكن، . لوال كلو، يصَتاف يف سياؽ اآلية إذل معٌت كاحد
كالتقديراف األكؿ كالثاين، اللذاف عرإلهما السمُت اٟتليب ال خيتلفاف عن تقديرم . كىي ٔتعٌت لو تزيل أك زاؿ

 .الز٥تشرم

 . ٦تا يلي الشرط أك ٦تا تلوح بو نصوص القرآفاتعدد أكجو اٞتواب ا١تقدر، انطبلؽ:5الصورة 

  .1 : االنشقاؽًإذىا السَّمىاءي اٍنشىقٍَّت  : قاؿ اهلل تعاذل

الشرطية أكجو عدة، كيستحسن عرض بضع آيات تالية لؤلكذل، حىت يظهر ا١توإلع  " إذا"جوابيف 
كىًإذىا اأٍلىٍرضي ميدٍَّت كىأىٍلقىٍت مىا ًفيهىا  ًإذىا السَّمىاءي اٍنشىقٍَّت كىأىًذنىٍت ًلرىبػٍّهىا كىحيقَّتٍ  ": إذا"الذم ييظٌن أنو جواب لػ

ًقيًو  فىأىمَّا مىٍن أيكيتى ًكتىابىوي بًيىًميًنًو  كىٗتىىلٍَّت كىأىًذنىٍت ًلرىبػٍّهىا كىحيقَّتٍ  ٍنسىافي ًإنَّكى كىاًدحه ًإذلى رىبٍّكى كىٍدحنا فىميبلى يىا أىيػُّهىا اإٍلً
  .9-1: االنشقاؽ فىسىٍوؼى حييىاسىبي ًحسىابنا يىًسَتنا كىيػىنػٍقىًلبي ًإذلى أىٍىًلًو مىٍسريكرنا 

 يف مثلها  صيرٍّح أك اكتفاء ٔتا،جواب إذا حذؼ ليذىب ا١تقدٍّري كل مذىبذىب الز٥تشرم إذل أف 
 :كقولو .14: التكويرعىًلمىٍت نػىٍفسه مىا أىٍحضىرىٍت   :من سوريت التكوير كاالنفطار، كىو قولو تعاذل 

 5.2: االنفطار ًلمىٍت نػىٍفسه مىا قىدَّمىٍت كىأىخَّرىٍت عى 

 :ككرد يف تفسَت القرطيب ٣تموعة من أكجو التقدير فذكر

 3. إنك كادحاإلنسافيها ا أيف" إذا السماء انشقت : " اٞتواب فاء مضمرة كأنو قاؿأف ٌ  (1
                                                 

 .715/ 9....أٛتد ٤تمد ا٠تراط: السمُت اٟتليب، الدر ا١تصوف يف كتاب اهلل ا١تكنوف،تح-  1
 .6/341الز٥تشرم، الكشاؼ، -  2
موقعو بعد " إذا"ىو على اعتبار أف جواب..." يا أيها اإلنساف:" قد يكوف السبب يف اختيار أف يكوف اٞتواب بادئا من قولو-  3

ليذكر " كأذنت لرُّا كحقت :"َث طاؿ العهد دكف ذكر اٞتواب، فاقتضى ىذا الطوؿ أف يكرر قولو قولو. األكذل"كأذنت لرُّا كحقت :"قولو
كىلىمَّا جىاءىىيٍم ًكتىابه  :كىذا التكرار ىو مقتضى لطوؿ العهد الذم نراه يف عدة مواإلع من القرآف الكرمي من ٨تو قولو تعاذل. بعده اٞتواب

اًفرًينى  انيوا ًمٍن قػىٍبلي يىٍستػىٍفًتحيوفى عىلىى الًَّذينى كىفىريكا فػىلىمَّا جىاءىىيٍم مىا عىرىفيوا كىفىريكا ًبًو فػىلىٍعنىةي اللًَّو عىلىى اٍلكى ا مىعىهيٍم كىكى  ًمٍن ًعٍنًد اللًَّو ميصىدٍّؽه ًلمى
كمن ٨تو تكرار ". كفركا:"كفيو تكرار ألداة الشرط، كلفعلو عن طريق االختصار، كمن َث الوصوؿ السريع إذل جواب الشرط. 89:البقرة
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، كىو عملو من  كدحواإلنسافأم إذا السماء انشقت القى " فمبلقيو "  ما دؿ عليو أنوك (2
 .خَت أك شر

يها ا أم" : تقدمي كتأخَت، أم الكبلـيفك . إهنا ليست شرطية، كلكن ظرفية:ذكر قوؿ ا١تربدك (3
".  إنك كادح إذل ربك كدحا فمبلقيو إذا السماء انشقت اإلنساف

 "  ...فأما من أكيت كتابو بيمينو" اٞتواب : -كعلى اعتبار أهنا شرطية- كعنو أيضا (4
 ".  يا أيػُّهىا اإلنسىافي : يقاؿ":أم ، ، كلكن على إإلمار القوؿ" يا أيُّها اإلنسافي "أنٌو ك (5
 علم ا١تكذبوف األشياء،اٞتواب ٤تذكؼ لعلم ا١تخاطبُت بو، أم إذا كانت ىذه : كقيل (6

. بالبعث إلبللتهم كخسراهنم
ىا كانت القيامة، طإذا ظهرت أشرا: تقدـ منهم سؤاؿ عن كقت القيامة، فقيل ٢تم: كقيل (7

.  فرأيتم عاقبة تكذيبكم ُّا

 1.كالقرآف كاآلية الواحدة يف داللة البعض على البعض

ككاف أغلب التقديرات ديتد قريبا أك بعيدا فيما يلي ". إذا"تعددت أكجو تقدير اٞتواب الذم تتطلبو
ال -  بعد قياـ الساعة–كمهما كاف اٞتواب ا١تقدر فلم خيرج من فلك الداللة على أف اإلنساف . آية الشرط

 .يناؿ إال جزاء عقيدتو كعملو يف الدنيا إف خَتا كإف شرا

كلكن نباىة البعض من ا١تفسرين كالفراء كالز٥تشرم كالقرطيب قد تتجاكز حدكد السورة يف تقدير 
كىذا االنفتاح فيما بُت السور يؤكد . جواب الشرط، لنجد اٞتواب يف سورة أخرل أك يف أكثر من سورة

كما يرسخ فكرة أنو كالنص الواحد . فكرة أف القرآف يفسر بعضو بعضا، كيدعم بعضو بعضا دالليا
ًثَتنا ا١تتناسق ا١تنسجم،  بػَّريكفى اٍلقيٍرآفى كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد غىٍَتً اللًَّو لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتبلفنا كى : النساء أىفىبل يػىتىدى

82 . 

كمن أىم ما ينتج عن ىذا اٟتذؼ ىو ما يفعلو من ٖتفيز على أف تذىب أكىاـ السامعُت كل 
مذىب، سالكة كل السبل الداللية اليت يطمئن عندىا الذىن العتقاده يف صواُّا كتبلؤمها مع معٌت 

كالفضل يعود إذل أسلوب النظم . الشرط، كتكوف ٢تا ٚتيعا صفة الصواب كالتوافق مع التقديرات األخرل

                                                                                                                                          
اًب كى٢تىيٍم عىذىابه أىلًيمه  :النهي قولو تعاذل بػىنػَّهيٍم ٔتىفىازىةو ًمنى اٍلعىذى ٍ يػىٍفعىليوا فىبلى ٖتىٍسى بُّوفى أىٍف حييٍمىديكا ٔتىا دلى َّ الًَّذينى يػىٍفرىحيوفى ٔتىا أىتػىٍوا كىحيًي   الى ٖتىٍسىنبى

 .188:آؿ عمراف
 .22/160القرطيب، اٞتامع ألحكاـ القرآف، -  1
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القرآين الذم إلعل من اٟتذؼ جسرا إذل التنوع كالغٌت الدالرل، مع اإلإلاز يف صوغ العبارة، كحسن ا١تبلءمة 
 . بُت ما يقتضيو ا١تقاـ كا١تقاؿ

 

لىٍو يػىٍعلىمي الذين كىفىريكاٍ ًحُتى الى يىكيفُّوفى عىن كيجيوًىًهمي النار كىالى عىن  : كقاؿ عز كجل
 .39: األنبياءظيهيورًًىمٍ 

  لىٍو يػىٍعلىمي ، ا مقدَّره كقد راح ا١تفسركف يقدركف . نو أبلغي يف الوعيدً جل أ أل، كجاء ٤تذكفا جواُّي
أجوبة متعددة، كلكن تتحد يف ٘تاشيها مع سياؽ الوعيد كمبلءمتها لغرض كاحد ىو ٛتل العقوؿ على 

لىما كانوا بتلك الصفًة من الكفًر : "فقدَّره الز٥تشرمُّ . النشاط كا٠توض يف تصور ردة فعل ىؤالء الكافرين
ٍهلىهم بو ىو الذم ىىوَّنو عندىم ". لىما استعجلوا: "كقىدَّره ابني عطية". كاالستهزاًء كاالستعجاًؿ، كلكنَّ جى

  1".لىعىًلموا صحةى البعث"كقىدَّره غَتيىم ". لىسارعوا"كقدَّره اٟتويف 

، يدالف ابتداء على أف العلم منتف، كأسند الفعل ا١تنتفي إذل  "لو يعلم" الشرط كفعلها ةإف أدا
كيف ىذه العبارة ما يدؿ على ىجائهم لسفاىة أحبلمهم، اليت ال يتوصلوف ُّا إذل  اإلدياف، . الذين كفركا

كما تدؿ على أف إدياهنم ٔتا يوعدكف بو لن يكوف إال حينما يشاىدكف جزاءىم يف النار بأـ أعينهم، كىو 
 .حُت ال ينفعهم فيو علمهم

  على التدبر يف اآلية، ٤تاكال التوصل ةكاإلشارة إذل  عدـ علم الكافرين، حيمل ا١تتلقي للعبارة القرآين
، رابطا مضموف ىذا اٞتواب ٔتا يتبلءـ مع هناية اآلية، كىي تلمح إذل  "لو"إذل  ما قد يكوف جواب األداة 

كاقتصرت ىذه النهاية على اإلشارة إذل  العذاب األليم، كدل تشر . ما سيتلقى الكافركف من عذاب ا٢توف
اآلية إذل  أهنم سيعلموف أف كعد اهلل حق، ألنو علم من قبيل ٖتصيل اٟتاصل، كال يكوف نافعا ٢تم يف ذلك 

 . اٟتُت

كمع ذلك فإف ىذا الطلب . على أهنا للتمٍت فإف جواُّا يكوف ٤تذكفا أصالة" لو"كإذا ٛتلت 
 .يقصد بو حصوؿ ما قٌدر من األجوبة ا١تتعددة

 :حذف التركيب الشرطي بجميع عناصره- 6المطلب 

                                                 
 .13/90السمُت اٟتليب، الدر ا١تصوف، -  1
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 دالالت العدكؿ باٟتذؼ يف الًتكيب الشرطي  :الرابعالفصل 

حيذؼ يف العربية الكلمة كالكبلـ، كذلك إذا أمن اللبس بأف يتوفر السياؽ على القدرة اليت تساعد 
على تقدير احملذكؼ؛ ألف اٟتذؼ ينتج عنو االختصار، كىو مقتضى حاؿ يوجبو مقاـ االستفهاـ، فبل 

ككما يتحقق اٟتذؼ على مستول الكلمة الواحدة ، يتحقق . فائدة داللية إلنيها ا١تخاطب من كراء الذكر
 .على مستول الًتكيب الشرطي األعقد من اٞتملة

فػىلىمَّا جىاءى السَّحىرىةي قىاليوا لًًفٍرعىٍوفى أىًئنَّ  : كدل أجد يف ا١تدكنة القرآنية إال ىذا ا١تثاؿ، كىو قولو تعاذل
ىٍجرنا ًإٍف كينَّا ٨تىٍني اٍلغىالًًبُتى   .42-41:  الشعراء قىاؿى نػىعىٍم كىًإنَّكيٍم ًإذنا لىًمنى اٍلميقىرًَّبُتى ؟لىنىا ألى

إٌف لنا عندؾ ثوابا إف ٨تن غلبنا : "أم قاؿ السحرة لفرعوف بعد أف أتوا إليو عن دعوة منو إليهم
 ." نعم، لكم ذلك، كإنكم ١تمن أقربو كأدنيو مٍت: "فقاؿ ٢تم" موسى؟

إٌف لنا ألجرا إف كنا ٨تن :" ا١تراد بو طلب التصديق على الًتكيب الشرطيـدخلت مهزة االستفها
كا١تراد بو طلب التصديق على اٞتواب، ك١تا جاء جواب الفرعوف باإلإلاب على الطلب كىو " الغالبُت

، حذؼ من بعد حرؼ اٞتواب الًتكيب الشرطي برمتو، ألف معٌت اإلإلاب تسلط على "نعم:"قولو
 .َث أكد اٞتواب ٔتا يزيد على ٣ترد األجر، كىو أف إلازيهم بتقريبو إياىم منو. احملذكؼ

  يشكل حاجة ا١تخاطب يف ىذا زكمن الواإلح أف ىذا اٟتذؼ أدل إذل  إإلاز الكبلـ، ألف اإلإلا
 .ا١تقاـ من التخاطب، كيزداد حسن ىذا اإلإلاز إذا علمنا أف احملذكؼ تركيب معقد ىو الًتكيب الشرطي



 

 

 
 

 : الخامسالفصل
العدول باالستبدال 

والتقديم، والخروج من 
 المجازاة

 العدول باالستبدال  على كافة مستويات التركيب- 1المبحث

  العدول بتقديم الجواب-2المبحث 

 خروج الشرط والجواب  من باب المجازاة-  3المبحث
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تمهيد  

أقـو يف ىذا الفصل جبمع ثبلثة مباحث ىي العدوؿ باالستبداؿ وبالتقدًن من تأخَت وباػبروج 
وليس ىناؾ جامع بُت ىذه اؼبباحث غَت الرغبة يف إقامة التوازف بُت الفصوؿ؛ ألف . من باب اَّازاة

فصلي العدوؿ بالزيادة والعدوؿ باغبذؼ تطلبا كّما كبَتا من الصفحات، وبقي من الدراسة استيفاء 
وىي أمناط بعضها حالتو واحدة وإف تعددت أمثلتو كالتقدًن، . العدوؿ باألمناط الثبلثة اؼبذكورة أعبله

وبعضها حاالتو قليلة وكذا مناذجو كاػبروج من باب اَّازاة، وبعضها كثَت اغباالت والنماذج وىو 
. العدوؿ باالستبداؿ، غَت أنو ديكن اختصاره

نظرا ؽبذه اغبقائق اؼبتصلة ُّذه األمناط الثبلثة من العدوؿ، رأيت أف جيمعها يف فصل واحد، 
.  طلبا للتعادؿ الكمي بُت الفصوؿ

 العدول باالستبدال - المبحث األول 

من الظواىر النحوية اليت تطرأ على اعبمل والًتاكيب أف بعض مفرداهتا اؼبكونة ؽبا يقف عندىا 
اؼبنشئ ألجل أف خيتار أي اؼبفردات أكثر تأدية للمعاين اليت زبتلج يف صدره، وتًتجم قصده على أقوى 

. ما يكوف التعبَت عن اؼبقاصد، وعلى أقوى ما يكوف التأثَت يف اؼبخاطب

 ؿاستبدا: ويشمل استبداؿ اؼبفردات بعضها ببعض يف الًتكيب الشرطي على مواطن عدة ىي
أداة الشرط بأداة أخرى، واختيار فعل ـبتلف عن فعل الشرط اؼبباشر، و نيابة اعبـز وىو رابط صويت 

للجواب بالشرط بالفاء، أو نيابة إذا الفجائية للفاء يف بعض األحياف، وإيقاع اعبملة اليت جيوز االبتداء 
. ُّا موقع اعبواب

وقبل الشروع يف ربليل النماذج اَّسدة ؽبذا اؼببحث، حيسن بنا أف نعيد إىل األذىاف الفروؽ 
.  الفاصلة بُت ىاتو اؼبفاىيم اللغوية الثبلثة وىي اغبذؼ واػبروج من باب اَّازاة واالستبداؿ

فاغبذؼ عدـ ذكر العنصر التكويٍت الذي يدخل يف بنية الًتكيب الشرطي، مع تقديره حرصا 
.  الكاملة ؽبذا الًتكيب، ومن مثّ تقريب داللتو إىل ذىنوةعلى سبكُت اؼبخاطب من تصور البٍت

واػبروج من باب اَّازاة إجراء يتصل باعبانب الداليل؛ إذ يلحظ اؼبتلقي النبيو بأف ىذا 
.  الًتكيب ال يدؿ على التعليق الشرطي األصلي، ولكنو سيق ألغراض داللية أخرى
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 أف ربافظ البنية النحوية على صورهتا اؼبعيارية، أو يطرأ عليها تغيَت قليل ءوال ينفي ىذا اإلجرا
وخروج اؼبعاين العامة عن أبواُّا، حقيقة مقررة يف علم اؼبعاين؛ فاػبرب خيرج عن مقتضى ظاىره . أو كثَت

وىكذا أيضا خيرج التعليق الشرطي ظاىرا إىل . 1إىل الداللة على الطلب، والطلب بأنواعو خيرج إىل اػبرب
. معاف أخر، يساعد على تعيينها معرفة القرائن والسياقات اؼبصاحبة

واالستبداؿ ىو أف يَػِحّل ؿبل العنصر الًتكييب األصلي، عنصٌر غَتُه زبتلف مواصفاتو عن 
 بوإّذاؾ قد يبقى الًتكي. مواصفات وأحكاـ العنصر األصلي من حيث اؼبعٌت، أو اؼبعٌت الوظيفي

. الشرطي ؿبافظا على معٌت التعليق الشرطي، وقد خيرج عن باب الداللة على اَّازاة

والعناصر التكوينية للًتكيب الشرطي اليت يتناوؽبا االستبداؿ ىي األداة وفعل الشرط والرابط 
. واعبواب

وفيما يأيت ربليل آليات يتم فيها االستبداؿ على مستوى األداة، ومن غَت التفات إىل بقية 
: العناصر

: استبدال األداة .1

أي . 3-2:الطبلؽ  َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث ال حَيَْتِسبُ ،َوَمْن يَػتَّتِق اللَّتَو جَيَْعْل َلُو ـَبَْرجاً : قاؿ تعاىل
 من اغبراـ إىل طريقا ميسورا ينجيو جيعل اهلل لو ،من يقف عند حدود اهلل فبل يقرُّا وال يتعداىاإنو 

  . ومن النار إىل اعبنة، ومن الضيق إىل السعة،اغببلؿ

اليت وضعت يف األصل للداللة " َمن"الشرطية وىي أـ ىذا الباب بػ" إفْ "استبدؿ يف ىذه اآلية 
. كما أهنا ال تدؿ يف الغالب على الزمن. على العاقل غالبا، وتضمنت معناىا

وجعلت الشرط سببا . َجْعَل الػَمْخرَج من العسر واغبرج، على تقوى اهلل" َمنْ "علقت األداة 
كما جعلت عبلقة اؼبضمونُت ببعضهما مقصورة على عمـو أويل العلم، ومن . واعبزاء مسببا مًتتبا عليو

وىذا النوع من االرتباط يناسب وصف اهلل بالكـر غَت اؼبنقطع وفضلو الدائم على أىل . غَت ربديد زمٍت
. التقوى

                                                 

 .، وما بعدىا56السيد أضبد اؽبامشي، جواىر الببلغة، ص:ػػػػ ينظر على سبيل اؼبثاؿ 1
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. 11:  التغابن َوَمْن يُػْ ِمْن بِاللَّتِو يَػْهِد قَػْلَبُو َواللَّتُو ِبُكلٍّ َشْيٍء َعِليمٌ  : وقاؿ عز وعبل

فأضافت إىل معناىا الوظيفي الداللة على عمـو العقبلء من " إفْ "عن " من"نابت أداة الشرط 
ولو أف اػبطاب باإلدياف كاف . من حيث داللتها على مطلق الزماف" إفْ "وىي مثل. اؼببلئكة والثقلُت

موجها إىل  عقبلء معينُت للـز ربديدىم بالنداء أو الضمَت، وبذلك يضيق نطاؽ الذين يغروف باإلدياف 
. ألجل أف يهدي اهلل قلوُّم

.  78:  النساء أَيْػَنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم يف بُػُروٍج ُمَشيَّتَدةٍ  : وقاؿ تعاىل

لتفيده فضل توكيد وتعميم، فهي من " ما"وىي ظرؼ زيدت إليو " أينما"جاء التعبَت القرآين بػػ
، تفيد عمـو األمكنة مثل حيث لكنها أعم منها . صيغ العمـو

إف اؼبوت مصَت يلقى اغبي يف أي مكاف من األرض، وليس لو مكاف ـبصوص يلقاه فيو، كما 
وإدراؾ اؼبوت للحي خيتلف عن استقباؿ القبلة من أي . أنو ليس لو حاؿ معُت يأتيو فيو وىو عليو

ولذا يعرب تعاىل . مكاف؛ ألف مكاف الصبلة ـبصوص بالطهارة وإف كاف يوجد يف أي بقعة يف األرض
َوَحْيثَُما ُكْنُتْم فَػَولُّوا  : فقاؿ" أينما"ال " حيثما"عن عمـو األمكنة اؼبخصوصة بالصبلة باستعماؿ 

. 144: البقرة ُوُجوَىُكْم َشْطرَهُ 

" إف"الشرطية ىي بديل لفظي وداليل لؤلداة" لو"ومن اؼبناسب يف ىذا اؼبوضع اإلشارة إىل أف 
ألهنا ال تفيد أف شرطها مل يقع، بل ؿبتمل الوقوع، ويف حاؿ وقوعو يكوف اعبواب ؿبققا، أي إف تكونوا 

. يف بروج ؿبصنة يدرككم اؼبوت وال ربصنكم منو

 

.  116: اؼبائدة ِإْف كنُت قلُتُو فقد َعِلْمَتُو  : قاؿ تعاىل على لساف عيسى عليو السبلـ
 

 .ازِبذوين وأمٍّي إؽبُت ِمْن دوف اهلل عائد إىل الكبلـ اؼبتقدـ " قلتو"ضمَت النصب يف 

، فصار تعليقا ألمر مضى "فقد علمتو"تعُّت مضّيو، وتعلق بو اعبواب (وىو القوؿ)فعل الشرط
عن وظيفتها النحوية األصلية إىل تأدية وظيفة  تشبو وظيفة "إفْ "وبالتايل زبرج. بآخر مثلو يف اؼبضي
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 وجيمع بُت شرط إف وجواُّا .التعليق ُّا يكوف يف اؼباضيأّف ، من حيث "لوْ "حرؼ الشرط االمتناعي
.  مطلق التعليق، أو التعليق الشرطي الناقص

َلَتكَ  : وقاؿ عز وجلّ  . 145: البقرة َولَِ ْن أَتَػْيَت الَّتِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِبُكلٍّ آيٍَة َما تَِبُعوا ِقبػْ

، إذ أف شرطها مل يقع يف اؼباضي، وقد علقت "لو"نائبة عن " إفْ "يف ىذه اآلية استخدمت 
استمرار أىل الكتاب اؼبتعنتُت على عدـ إتباع قبلة ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم على أي حاؿ كاف من 

ىذه ىي يف معٌت " لو"كما أف . ؿبمد، أي سواء يف ذلك لو ىو أتاىم دبا طلبوه من إثباتات أو مل يأت
غَت االمتناعية، وىي اليت تدؿ على أف جواُّا متحقق يف حاؿ اعتبار الشرط اؼبذكور موجودا، وأف " لو"

. جواُّا يكوف متحققا من جهة أوىل إذا كاف عكس أو خبلؼ شرطها ىو اؼبوجود

يف ىذا اؼبوضع؛ ألف اؼبوقف اقتضى فضل توكيد بالقسم، " لو"نائبة عن " إفْ "وردبا استعملت 
ومدخوليها، وإف كاف ذلك " لو"ومل يتيسر للباحث أف عرؼ يف لغة القرآف الكرًن إدخاؿ القسم على 

. جاريا يف لغة االستعماؿ

: استبدال فعل الشرط المضارع بالماضي- 2المطلب 

ٌر ِمْنها َوُىْم ِمْن فَػزٍَع يَػْوَمِ ٍذ آِمُنوَف  : قاؿ تعاىل . 89:  النمل َمْن جاَء بِاغبََْسَنِة فَػَلُو َخيػْ

، ويكوف اعبـز يف سياؽ الشرط دليبل  األصل يف فعل الشرط الذي دخل عليو اعباـز أنو جيـز
وكلما كاف معٌت الشرط أقرب إىل  التحقيق منو إىل  . "على عدـ التحقق ودخوال يف الفرض والشك

. 1"الشك واإلُّاـ كاف استخداـ اؼباضي أوىل من استعماؿ اؼبضارع

ورد فعل الشرط ماضي الصيغة ليناسب داللة الثبوت والتحقق، ومل يرد مضارعا ؼبا يف ىذه 
إف صيغة اؼباضي تتبلءـ وكوف احملسن يأيت حبسناتو يـو . الصيغة من مناسبة ؼبعٌت الشك وؾبرد اإلمكاف

فكل البشر سيبعثوف وجيازوف عن أعماؽبم إف . اغبساب ليجازى خَتا منها، وذلك فبا ليس فيو شك
. خَتا وإف شرا

  :استبدال فعل الشرط، وجوابه- 3المطلب 
                                                 

–  الكتب العلمية، بَتوت ، دارنعيم زرزور:، تح(أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن ؿبمد بن علي اغبنفي)السكاكي-  1
. 241، ص1987، 2، ط لبناف
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ِإْف يَػْنُصرُْكُم اللَّتُو َفبَل َغاِلَب َلُكْم َوِإْف خَيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَّتِذي يَػْنُصرُُكْم ِمْن بَػْعِدِه :  قاؿ اهلل تعاىل
. 160:َوَعَلى اللَّتِو فَػْلَيتَػوَكَّتِل اْلُمْ ِمُنوَف  آؿ عمراف

مستعمبلف استعماؿ الفعل يف معٌت إرادة الفعل، "َوِإْف خَيُْذْلُكْم - ِإْف يَػْنُصرُْكُم "فعبل الشرط يف 
إذا أردت القراءة، :  أي.98: فَِإَذا قَػرَْأَت اْلُقْرآَف فَاْسَتِعْذ بِاللَّتِو ِمَن الشَّتْيطَاِف الرَّتِجيِم النحل: كقولو تعاىل

فيكوف . إذا أردمت القياـ:  أي.6: ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّتبلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم  اؼبائدة:  وكقولو
كما أراده لكم -، وإف يرد اهلل لكم اػبذالف -كما أراده يـو بدر- إف يرد اهلل لكم النصر"اؼبعٌت فيهما 

فبل " ؛ ووجب تقدير اإلرادة ألنو لو مل نقل بقصدىا، ما استقاـ  جواب الشرط األوؿ وىو"يـو أحد
 إذ ال فائدة يف ترتيب عدـ الَغْلِب على حصوؿ النصر بالفعل، وال سّيما مع نفي »؛"غالب لكم 

إف قمت فأنت لست :"، ألنو يصَت من اإلخبار باؼبعلـو كما تقوؿ "فبل غالب لكم " اعبنس يف قولو 
وإف كاف يستقيم . فيقدر كذلك ضببل على نظَته" وإف خيذلكم " وأما فعل الشرط الثاين وىو ". بقاعد

.  وإف خيذلكم اهلل فبل ناصر لكم: ، أي على معٌت 1«اؼبعٌت بدوف تأويل فيو

ىن ذي باؿ عضبل ؿبمد الطاىر بن عاشور الفعلُت على معٌت إرادهتما ليس مفيدا ملأعترب أّف و
 .إذا أراد شي ا فإمنا يقوؿ لو كن  فيكوف" ألف فعل اهلل وإرادة فعلو سواء، إنو 

حيتمل أهنما مستعمبلف يف معٌت سببيهما، أي "َوِإْف خَيُْذْلُكْم - ِإْف يَػْنُصرُْكُم "فعبل الشرط يف 
إف ديددكم اهلل بأسباب النصر، من إعانة لكم، ومنع عدوكم عنكم كما فعل يـو بدر، فإنو يًتتب على 

وِإْف يعدْمُكْم معونتو كما فعل يـو أحد، فإف جزاء ذلك . ذلك أف ال يكوف لكم غالب على اإلطبلؽ
. أف ينتفي نصركم

النافية للجنس، دوف أف " ال"، اظبها اسم "فبل غالب لكم" جعل اعبواب صبلة اظبية  (1
وفائدة ىذا العدوؿ من اعبملة الفعلية إىل االظبية تتمثل يف التنصيص على التعميم ". ال تُػْغَلُبوا:"يقوؿ

فأريد بإفادة التعميم دفع التوىم الذي ىو بعض . يف اعبواب؛ ألف عمـو ترتيب اعبزاء على الشرط أغليب
." ال تغلبوا من بعض اؼبغالبُت" اؼبغالبُت، وبعبارة أخرى حىت ال حيتمل اعبزاء معٌت 

وفبا جيب اإلشارة إليو أّف جواب الشرط يف األوؿ، جاء صريح النفي ومل جيئ يف الثاين  (2
كذلك، والنكتة يف ىذا العدوؿ التلطف باؼب منُت؛ حيث صرح ؽبم بأنو ال غالب ؽبم، ومل يصرح بأنو ال 

                                                 

 .4/153 التحرير والتنوير، ؿبمد الطاىر بن عاشور،: ػػػػ ينظر  1
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وىذا النموذج يظهر لنا أف ربديد اؼبعيار يف الكبلـ ديكن أف  1.ناصر ؽبم، وإف كاف الكبلـ مفيداً لو
يكوف النسق التعبَتي الذي سار عليو الكبلـ من ذي قبل، وبينما كاف اؼبتلقي يتوقع تكرار النسق وإذا 

باؼبتكلم أو اؼبنشئ يراوغ توقعو بقصد ربقيق قيم داللية وصبالية، تستأثر بلب اؼبتلقي وتستحوذ على 
 .مشاعره

 

َأْسَلُموا فَػَقِد اْىَتَدْوا َوِإْف  َوُقْل لِلَّتِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواألمٍّيٍَُّت أََأْسَلْمُتْم فَِإفْ  :  قاؿ اهلل تعاىل
َا َعَلْيَك اْلَببلُغ َواللَّتُو َبِصٌَت بِاْلِعَباِد   .20:آؿ عمراف تَػَولَّتْوا فَِإمنَّت

الدالة على التحقيق، مبالغة يف " قد"من اػبروج عن األصل أنو عرّب بصيغة اؼباضي اؼبصحوب بػ (1
 .اإلخبار بوقوع اؽبدى، واػبروج من الظلمة إىل النور

َا َعَلْيَك اْلَببلغُ :"فهو قولو" تولوا"وأما اعبزاء اؼبذكور للشرط  (2 ، وليس ىو باعبواب اؼبباشر، "فَِإمنَّت
وإمنا ىو قائم مقاـ اعبواب، ؼبا بينهما من عبلقة العلّية؛ حيث يكوف تبليغو لرسالة ربو على أحسن 

مل يضروؾ، فإنك رسوؿ منبَّتٌو :" ويكوف تقدير اعبواب على سبيل اؼبثاؿ. وجو، علة لعدـ إضرارىم لو
. 2."عليك أف تبلغ الرسالة وتنبو على طريق اؽبدى

 وحُيتمل أف يكوف جواب الشرط اؼبباشر جوابا آخر مفهوما من سياؽ الشرط واعبزاء 
. فإف أسلموا فقد اىتدوا وإف تولوا فقد ضلوا، وإمنا عليك الببلغ: السابقُت، اؼبعطوؼ عليهما، أي

ويف قولو  فَِإمّنَا َعلْيَك الَببَلُغ  الواقع موقع جواب الشرط، والذي ىو يف اؼبعٌت علة اعبواب 
إجياز بديع، وسبيل إىل فسح اَّاؿ أماـ قوة التخييل لدى السامع ليتصور احملذوؼ، مث تأيت كل 

وىذه ميزة يف أسلوب . التقديرات اليت يضعها مقبولة، متناسبة مع علة اعبواب اليت ذكرىا اهلل جل وعبل
القرآف حيث دُيَكٍُّن اغبذؼ من تصور الكثَت من الدالالت اؼبختلفة يف ذاهتا، اؼبنتظمة يف سياؽ منطقي 

: وبياف ذلك أف علة جواب الشرط اؼبذكورة تنضوي ربتها ؾبموعة من اؼبعلوالت منها. اجتماعي واحد
 . فقد ضلوا،ومل يضروؾ،وال ربزف فَِإمّنَا َعلْيَك الَببَلغُ 

                                                 

روح اؼبعاين يف تفسَت القرآف العظيم والسبع اؼبثاين، شهاب الدين ؿبمود بن عبد اهلل اغبسيٍت األلوسي، دار إحياء : ينظر-  1
 .4/108ت،ج.ط، د.الًتاث العريب، بَتوت لبناف، د

 .1/440الكشاؼ، الزـبشري، -  2
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لَِ ْن َبَسْطَت ِإيَلَّت يََدَؾ :  قاؿ جل جبللو على لساف ىابيل اؼبقتوؿ يف ـباطبة أخيو قابيل القاتل
 .28: لِتَػْقتُػَلٍِت َما أَنَا بَِباِسٍط يَِدَي إِلَْيَك أِلَقْػتُػَلَك ِإينٍّ َأَخاُؼ اللَّتَو َربَّت اْلَعاَلِمَُت اؼبائدة

واعبملة االظبية ربمل ثبوت نسبة اؼبسند إىل اؼبسند . يف اآلية عدوؿ إىل اظبية صبلة اعبواب (1
دواـ انتفاء - دبعونة اؼبقاـ-إليو، فإذا كانت اعبملة االظبية سلبية كما ىو اغباؿ يف ىذه اآلية أفادت

 . بسط اليد للقتل إىل اؼبتكلم

َما أَنَاْ - لَِ ن َبَسْطَت : جاء الشرط بلفظ الفعل، وبديل اعبزاء بلفظ اسم الفاعل، ومها قولو (2
ما يكتسب بو ىذا الوصف  (يف أي وقت من األوقات )ال يفعل:... وذلك ليفيد أنّو. بَِباِسطٍ 
بباسط، : وما أنا بقاتل بل قاؿ:  ومل يقل1«.، ولذلك أكده بالباء اؼب كدة للنفي(وىو القتل)الشنيع

. للتربؤ عن مقدمات القتل فضبل عنو

، (قابيل)، وىي يد اؼببتدئ بالفعل "يد"على اؼبفعوؿ بو " بسطت"وقدـ اعبار واَّرور اؼبتعلق بػ
، وىي يد "يد"على اؼبفعوؿ بو " باسط" ، بينما أُخٍّر اعبار واَّرور اؼبتعلق بػ"ل ن بسطت يل يدؾ:"فقاؿ

ولعل فائدة ذلك التقدًن ىي تعجيل تذكَت قابيل ".ما أنا بباسط يدي إليك :"، فقاؿ(ىابيل )اؼبظلـو 
ل ن بسطت إىل أخيك يدؾ لتقتلو، ما ىو بباسط يده : باألخوة اؼبانعة عن القتل، ليكوف تقدير الكبلـ

... إليك ليقتلك

: الفجائية" إذا"استبدال الفاء بــ- 4المطلب 

ُهم مُّْعرُِضوَف  :قاؿ اهلل تعاىل نَػُهْم ِإَذا َفرِيٌق مٍّنػْ  َوِإَذا ُدُعوا ِإىَل اللَّتِو َوَرُسولِِو لَِيْحُكَم بَػيػْ
 .48:النور

أي فاجأ فريق منهم اإلعراض عن احملاكمة إليو عليو الصبلة والسبلـ لكوف اغبق عليهم، 
واعبملة الشرطية شرح للتويل ومبالغة فيو حيث . وعلمهم بأنو صلى اهلل عليو و سلم ال حيكم إال باغبق

أفادت مفاجأهتم اإلعراض عقب الدعوة دوف اغبكم عليهم مع ما يف اعبملة االظبية الواقعة جزاء من 
ألف اؼبتعارؼ " عليهم"دوف " بينهم"الداللة على الثبوت واالستمرار على ما ىو اؼبشهور والتعبَت بلفظ 

: اذىب معي إىل فبلف ليحكم بيننا ال عليك وىو الطريق اؼبنصف وقيل: قوؿ أحد اؼبتخاصمُت لآلخر

                                                 

 . 212 / 11، 1981، 1فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر، بَتوت، لبناف، ط-  1
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             بينهم ال عليهم ويف ذلك زيادة يف : ىذا اإلعراض إذا اشتبو عليهم األمر ولذا قاؿ سبحانو 
.  اؼببالغة يف ذمهم

 وإف يكن ؽبم اغبق أي ال عليهم كما ي ذف بو تقدًن اػبرب يأتوا إليو أي إىل الرسوؿ صلى اهلل 
  1.تعاىل عليو وسلم

وؼبا كاف الشرط واعبزاء متصلُت بطبع احملدث عنهم وىو اليهود واؼبنافقوف، فإنو يفهم من 
". كلما"األسلوب الشرطي معٌت التكرار، فتكوف دبنزلة 

  

َها َيْضَحُكوَف  :قاؿ اهلل تعاىل  .47: الزخرؼفَػَلمَّتا َجاَءُىْم بَِآيَاتَِنا ِإَذا ُىْم ِمنػْ

 2.أي فاجأىم الضحك منها أي استهزأوا ُّا أوؿ ما رأوىا ومل يتأملوا فيها

حرؼ مفاجأة نابت مناب الفاء يف اعبزاء الشًتاكهما يف التعقيب أي يدؿ على أف " إذا "  و
.  ما بعده حصل من غَت ترقب فتفتتح بو اعبملة اليت يفاد منها حصوؿ حادث على وجو اؼبفاجأة

تقتضي أف يكوف " ؼبا " وىي صبلة اظبية و" ؼبا " جوابا غبرؼ " إذا " ووقعت اعبملة اليت فيها 
ولذا قدرت صبلة . من معٌت اؼبفاجأة يقـو مقاـ اعبملة الفعلية" إذا " جواُّا صبلة فعلية ألف ما يف 

  3."فاجأىم الضحك منها" اعبواب بػ

 

َها  : قاؿ جل جبللو َها َرُضوا َوِإْف مَلْ يُػْعَطْوا ِمنػْ ُهْم َمْن يَػْلِمُزَؾ يف الصَّتَدقَاِت فَِإْف أُْعطُوا ِمنػْ َوِمنػْ
 .58: التوبة ِإَذا ُىْم َيْسَخطُوَف 

ودلت على أف سخطهم أمر يفاجئ . الفجائية، ال بالفاء" إذا"جاء رابط اعبملة اعبوابية بػ (1
 .العاقل حُت يشهده ألنو يكوف يف غَت مظنة سخط، وشأف األمور اؼبفاج ة أف تكوف غريبة يف باُّا

                                                 

 8/195 ،روح اؼبعاينػ  1
. 18/369 ػ روح اؼبعاين  2
 .25/225التحرير والتنويرؿبمد الطاىر بن عاشور،  ػ 3
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، وال يلـز منو أف يقارف اعبواُب الشرَط (فإْف مل يعطوا)وجاء جواب الشرط الثاين مضارعا ؾبزوما (2
 وكاف 1.إف أسلمت دخلت اعبنة، فإمنا يقتضي مطلق الًتتب: أو يتعقبو، بل قد جيوز أف يتأخر كبو

، لكنو جاء إذا "رضوا"؛ مراعاة َّيء جواب الشرط األوؿ "سخطوا"يتوقع أف يأيت الشرط الثاين 
الفجائية، فأفاد إذا مل يعطوا فاجأ ُسْخطُهم، ومل ديكن تأخُّرُه، ؼبا جبلوا عليو من حب الدنيا والشره يف 

 نعد سياؽ اؼبقاؿ والظاىرة العدولية اؼبلحوظة يف الًتكيب الشرطي الثاين دالة على أنو ديكن أف. ربصيلها
 .معيارا للعدوؿ

 

ُهْم فَِإْف َولَِ ْن َكَفْرمُتْ ِإفَّت َعذايب َلَشِديدٌ  :قاؿ تعاىل  .7: إبراىيمَوِإْذ تََأذَّتَف َربُُّكْم لَِ ْن لِتَػْرَضْوا َعنػْ

مراعاة " ألعذبّنكم عذابا شديدا"أف جيئ جواب القسم الثاين القبلي، يقضي ظاىر السياؽ 
ويف ىذا . واستغٌت بو عنو" إف عذايب لشديد"، ولكنو عدؿ إىل قولو "ألزيدنكم"لقولو يف اعبواب األوؿ

: العدوؿ فوائد

 . إف عذايب لشديد ؼبن كفر فأنتم إذف منهم: أنو أعّم وأوجز، واؼبعٌت (1

 2.أّف إفادة الوعيد بضرب من التعريض أوقع يف النفس (2

وإذا ذكر العذاب . ؾبيء الًتكيب على ما عهد يف القرآف من أنو إذا ذكر اػبيػر أسند إليو تعاىل (3
إّف عذايب لشديد، ومل يأت : ألزيدّنكم، فنسب الزيادة إليو، وقاؿ: بعده عدؿ عن نسبتو إليو فقاؿ

 ". ألعذبّنكم"التعبَت 

 

ُهْم فَِإفَّت اللَّتَو ال يَػْرَضى َعِن اْلَقْوـِ  : قاؿ عّز وجل ُهْم فَِإْف تَػْرَضْوا َعنػْ حَيِْلُفوَف َلُكْم لِتَػْرَضْوا َعنػْ
 .96 : التوبةاْلَفاِسِقَُت 
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، تبُّت وتأكدؾ منها أف اهلل ال يرضى عن اؼبنافقُت، ويف "إفّ "ورد اعبزاء صبلة اظبية م كدة بػ (1
ذلك كناية عن لـو وربذير للمسلمُت؛ إذ قد علموا أف ما ال يرضي اهلل، ال يكوف للمسلمُت أف يرَضْوا 

. بو

فَِإْف : أي مل يقل". اْلَفاِسِقُتَ " إىل التعبَت بصفتهم وىي" ىم"وقد عدؿ عن اإلتياف بالضمَت  (2
ُهْم فَِإفَّت اللَّتَو ال يَػْرَضى َعِنهم، وذلك العدوؿ ألجل الداللة على ذمهم بالفسق صراحة من  تَػْرَضْوا َعنػْ

فالكبلـ اؼبَشكٍُّل للجزاء مشتمل على خرب وعلى . جهة، وتعليل عدـ الرضى عنهم من جهة أخرى
فإف ترضوا عنهم فإف اهلل ال يرضى عنهم ألف اهلل ال : دليلو فأفاد مفاد كبلمُت ألنو بالتحليل يصَت إىل

 1.يرضى عن القـو الفاسقُت

ويقتضي لـو اهلل للمسلمُت وربذيرىم من الرضى عن اؼبنافقُت النهَي عن الرضى عنهم 
.  واالغًتار دبعاذيرىم

   

 :استبدال فعل الجواب- 5المطلب 

 .111:آؿ عمراف َوِإْف يُػَقاتُِلوُكْم يُػَولُّوُكُم األْدبَاَر مُثَّت ال يُػْنَصُروَف  : قاؿ جل وعبل

وقد اختار التعبَت . كناية عن اهنزاـ اليهود إذا قاتلوا اؼبسلمُت  يُػَولُّوُكُم األدبارَ   صبلة اعبزاء
بالكناية عادال عن التصريح بفعل اعبواب ؼبا يف التكنية من أداء معٌت الفعل مع إقامة الشاىد  القرآين

اؼبلموس عليو، وىي صورة تولية األدبار اليت حيكها ؿبرؾ داخلي جيري يف نفوس اؼبنهزمُت ىو اؽبزدية 
                    .واػبوؼ

، فعل مضارع مرفوع، معدوؿ بو عن حكم اعبزاء إىل حكم "مُثَّت الَ يُنَصُروفَ "  :اؼبعطوؼو
كما أنو ليس . ولذا جاء مرفوعا ال ؾبزوما. مث أخربكم أهنم ال ينصروف: اإلخبار ابتداء، كأنو قيل 

، ل بل تكوف صبلة اؼببتدأ واػبرب يف ؿبل جـز معطوفة "ىم"مرفوعا على تأويلو صبلة خربية ؼببتدأ تقديره 
".  يُػَولُّوُكُم األْدبَاَر " على اعبزاء اَّزـو

 

                                                 

 .11/10، اؼبصدر نفسو: ينظر-  1



واػبروج من اَّازاة  وتقدًن اعبواب،  ،العدوؿ باالستبداؿ:  الفصل اػبامس

221 
 

ُسْبَحاَف َربٍّ السَّتَمَواِت َواألْرِض . ُقْل ِإْف َكاَف لِلرَّتضْبَِن َوَلٌد فَأَنَا أَوَّتُؿ اْلَعاِبِدينَ  : قاؿ عز وجل
 .82_81: الزخرؼ َربٍّ اْلَعْرِش َعمَّتا َيِصُفوَف 

 وما توعدىم اهلل بو من ،ىاتُت اآليتُت ذكر الذين ظلموا بادعاء بنوة اؼببلئكةتقدـ عن 
ويف ىاتو اآلية الواحدة والثمانُت، أمر اهلل نبيو أف ينتقل من مقاـ التحذير والتهديد إىل مقاـ . العذاب

االحتجاج على انتفاء أف يكوف هلل ولد، وفيها رّد على اؼبشركُت الذين عبدوا اؼببلئكة، وكذا الذين 
 . زعموا أف بعض أصنامهم بنات اهلل مثل البلت والعّزى

بعض اؼبفسرين ال يروف يف ىذه القضية الشرطية أي خروج عن أصل الداللة يف الشرط 
فعنده أّف القضية الشرطية ال تفيد إال معٌت االستلزاـ، أي كوف الشرط . واعبزاء، ومنهم الفخر الرازي

مستلزماً للجزاء، وليس فيها إشعار بكوف الشرط حقاً أو باطبلً أو بكوف اعبزاء حقاً أو باطبًل، وبناء 
ِإْف َكاَف للرضبن َوَلٌد فَأَنَاْ أَوَّتُؿ العابدين  قضية شرطية حقة من شرط باطل ومن : عليو يكوف قولو تعاىل

باطل أيضاً، " أنا أوؿ العابدين لذلك الولد"، وقولنا "كاف للرضبن ولد باطل"جزاء باطل؛ ألف قولنا 
إف "ومثالو قولنا . أف يكوف استلزاـ أحدمها لآلخر حقاً، وإف كاف كل واحد منهما باطبلً " حقة" ومعٌت

فثبت أف ىذا الكبلـ ال امتناع يف إجرائو على ظاىره، ". كانت اػبمسة زوجاً كانت منقسمة دبتساويُت
ويكوف اؼبراد منو أنو إف كاف للرضبن ولد فأنا أوؿ العابدين لذلك الولد، كما أف السلطاف إذا كاف لو 

وسيق ىذا الًتكيب على سبيل . ولد وجب على عبده أف خيدمو وكذلك جيب عليو أف خيدـ ولده
 1.اإلفحاـ والتبكيت

.  والظاىر أف الفخر الرازي ينطلق من مسلمة أف الشرط باطل ليبٍت عليو اعبواب الباطل

 يراد من نبينا الكرًن أف ينتقل من مقاـ هتديد اػبصـو ووعيدىم، إىل مقاـ لكن الذي
.    واستدراجهم إىل نبذ فكرة أف هلل الولد بالدليل واإلقناع العقلي،ؿباججتهم

أنو لو يعلم رسوؿ اهلل أف هلل  أبناء لكاف أوؿ من : ورأى البعض أف نظم ىذا الًتكيب يعٍت
يعبدىم، أي أحق منهم بأف يعبدىم، ألنو ليس أقل فهما منهم من أف يعلم شي ا ابنا هلل وال يعًتؼ 

علم أف اإللو يستحق ي ىولذلك باإلؽبية؛ ألف ابن اهلل يكوف منسبل من ذات إؽبية فبل يكوف إال إؽبا، و
. بطبلنو فالدليل مركب من مبلزمة شرطية والشرط فرضي يعلم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. العبادة
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والنكتة يف العدوؿ عن األداة الصرحية يف االمتناع ىنا إيهامهم يف بادئ األمر أف فرض الولد 
هلل ؿبل نظر، وليتأتى أف يكوف نظم الكبلـ موجها حىت إذا تأملوه وجدوه ينفي أف يكوف هلل ولد بطريق 

إف اؼببلئكة : ويدؿ ؽبذا ما روي يف الكشاؼ أف النضر بن عبد الدار بن قصي قاؿ . اؼبذىب الكبلمي
أال تروف أنو قد : فقاؿ النضر . بنات اهلل، فنزؿ قولو تعاىل  قل إف كاف للرضبن ولد فأنا أوؿ العابدين

ما كاف للرضبن ولد فأنا أوؿ اؼبوحدين من : صدقٍت، فقاؿ لو الوليد بن اؼبغَتة ما صدقك ولكن قاؿ 
 1. أىل مكة

 وإطماع للخصـو دبا إف تأملوه استباف وجو ،كاف يف نظم اآلية على ىذا النحو إجياز بديع
. اغبق، فإف أعرضوا بعد ذلك ُعّد إعراضهم نكوصا، فبا يدؿ على تصديقو يف قلوُّم ولكنهم يعاندوف

 

ُقْل أَرَأَيْػُتْم ِإْف أَْىَلَكٍِتَ اللَّتُو َوَمْن َمِعَي أَْو َرضِبََنا َفَمْن جيَُُِت اْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب  : قاؿ عّز وجلّ 
 .28: اؼبلك أَلِيم 

، ألهنم كانوا "ال تنتفعوا وال تسًتحيوا دبوت اؼب منُت" جواب الشرط اؼبباشر البلـز لدعائهم ىو
يظنوف أف ىلكة ؿبمد والذين معو تسبب ؽبم نفعا وراحة، ودواما لعقيدهتم وعزهتم اللتُت يروهنما 

إال أف ىذا اعبواب عدؿ عنو إىل عبارة االستفهاـ . مهددتُت بدعوة ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم
َفَمْن جيَُُِت اْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب أَلِيم ؟ أي إنو ال نفع وال راحة لكم : اإلنكاري اؼبوضوعة موضعو، وىي

 .يف ذلك، وإف العذاب األليم غَت منفكُت منو، وأنو الـز لكم لثبوت ُموِجِبِو فيكم وىو علة الكفر

والعبارة اعبزائية اغبالّة ؿبل اعبزاء األصلي انتظمت بأسلوب تشع منو بعض الدالالت اػبفية، 
مثل الدعوة إىل نبذ األصناـ عبادة، واعتقادا يف نفعها، ويف إجارة عبدهتا من عذاب اهلل، والدعوة إىل 

ومن مثّ الدعوة إىل التفكَت جبد يف ما ىو ـُبَلٍّص ومنقذ . ترؾ اػبوؼ من كرباء القـو واتباعهم يف أمرىم
ؽبم من العذاب، أال وىو توبتهم إىل اهلل، وإعمار قلوُّم بعقيدة التوحيد وباإلدياف دبحمد نبّيا مرسبل،  

وأف الدعاء على ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم أو على اؼب منُت باؽببلؾ ىو نفسو . وبالبعث يـو القيامة
.  كفر، كما أف حبهم والدعاء ؽبم ىو نفسو إدياف
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وعلى اإلصباؿ، فقد اشتملت ىذه اعبملة الشرطية على خصائص تركيبية جعلتها حافلة 
.    وذلك بلفظ يسَت. باؼبعاين الضمنية الكثَتة يف الوعد والوعيد واألحكاـ

َلى اغْبُرُّ بِاغْبُرٍّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد  : قاؿ عّز وجلّ  يَا أَيػَُّها الَّتِذيَن آَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف اْلَقتػْ
 َذِلَك زَبِْفيٌف مٍّن .َواألُنَثى بِاألُنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُو ِمْن َأِخيِو َشْيٌء فَاتػٍَّباٌع بِاْلَمْعُروِؼ َوأََداء إِلَْيِو بِِإْحَسافٍ 

 .178:البقرة  رَّتبٍُّكْم َوَرضْبٌَة َفَمِن اْعَتَدى بَػْعَد َذِلَك فَػَلُو َعَذاٌب أَلِيٌم 

" فاتباع باؼبعروؼ " أي ترؾ لو دمو، ورضي منو بالدية " فمن عفي لو من أخيو شئ : " وقولو
 باؼبعروؼ يف اؼبطالبة بالدية، وعلى القاتل أداء إليو بإحساف، أي من غَت إتباعأي فعلى صاحب الدـ 

أي أف من كاف قبلنا مل يفرض اهلل عليهم " ذلك زبفيف من ربكم ورضبة " فباطلة وتأخَت عن الوقت 
. غَت النفس بالنفس، فتفضل اهلل على ىذه األمة بالدية إذا رضي ُّا ويل الدـ

 وىو رفع باالبتداء، والتقدير فعليو . "فإتباع" شرط، واعبواب " فمن عفي لو : "  قاؿ النحاس
.  باؼبعروؼإتباع

  .1جبعلهما مصدرين" أداء " ، و "فإتباعا" وجيوز يف غَت القرآف 

أي ترؾ لو دمو، يف أحد التأويبلت، ورضي منو بالدية " فمن عفي لو من أخيو شيء : " وقولو
 باؼبعروؼ يف اؼبطالبة بالدية، وعلى القاتل أداء إليو إتباعأي فعلى صاحب الدـ "  باؼبعروؼ فإتباع" 

أي أف من كاف قبلنا " ذلك زبفيف من ربكم ورضبة " بإحساف، أي من غَت فباطلة وتأخَت عن الوقت 
 بالدية إذا رضي ُّا ويل الدـ قاؿ األمةمل يفرض اهلل عليهم غَت النفس بالنفس، فتفضل اهلل على ىذه 

 إتباعوىو رفع باالبتداء، والتقدير فعليو  " فإتباع" شرط واعبواب، " فمن عفي لو : " النحاس
. باؼبعروؼ

 

قًا ِلَما بَػُْتَ يََدْيِو : قاؿ تعاىل  ُقْل َمْن َكاَف َعُدوًّا عبِِرْبِيَل فَِإنَّتُو نَػزَّتَلُو َعَلى قَػْلِبَك بِِإْذِف اللَّتِو ُمَصدٍّ
 97: البقرةَوُىًدى َوُبْشَرى لِْلُمْ ِمِنَُت 
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. االستبداؿ واقع يف التعبَت بػمن اؼبنصرفة إىل  اليهود، وفيها احتماؿ لئلطبلؽ

أحدمها إْف عادى جربيل أحد من : جزاء للشرط؟ فيو وجهاف " فإنو نزلو: "كيف استقاـ قولو 
أىل الكتاب فبل وجو ؼبعاداتو حيث نزؿ كتاباً مصّدقاً للكتب بُت يديو، فلو أنصفوا ألحبوه وشكروا لو 

إف عاداه أحد فالسبب يف عداوتو أنو نّزؿ : والثاين . صنيعو يف إنزالو ما ينفعهم ويصحح اؼبنزؿ عليهم
عليك القرآف مصّدقاً لكتاُّم وموافقاً لو، وىم كارىوف للقرآف وؼبوافقتو لكتاُّم، ولذلك كانوا حيرفونو 

   1.وجيحدوف موافقتو لو

قصد اإلتياف بالشموؿ . شرط عاـ مراد بو خاص وىم اليهود" من كاف عدوا عبربيل " وقولو 
ليعلموا أف اهلل ال يعبأ ُّم وال بغَتىم فبن يعادي جربيل إف كاف لو معاد آخر وقد عرؼ اليهود يف 

اؼبدينة بأهنم أعداء جربيل ففي البخاري عن أنس بن مالك قاؿ ظبع عبد اهلل بن سبلـ بقدـو رسوؿ اهلل 
فما أوؿ أشراط " وىو يف أرض خيًتؼ فأتى النيب فقاؿ إين سائلك عن ثبلث ال يعلمهن إال نيب 

الساعة وما أوؿ طعاـ أىل اعبنة وما ينزع الولد إىل أبيو أو إىل أمو ؟ قاؿ رسوؿ اهلل أخربين ُّن جربيل 
ذاؾ عدو اليهود من اؼببلئكة فإهنم أبغضوه ألنو جييء دبا فيو شدة وباألمر بالقتاؿ اغبديث : آنفا قاؿ 

ويف سفر دانياؿ من كتبهم يف اإلصحاحُت الثامن والتاسع ذكروا أف جربيل عرب لدانياؿ رؤيا رآىا وأنذره 
ومن عجيب هتافت اعتقادىم أهنم . وذكر اؼبفسروف أسبابا أخرى لبغضهم جربيل. خبراب أورشليم

 وال شك . ويبغضونو وىذا من أحط دركات االكبطاط يف العقل والعقيدة،يثبتوف أنو ملك مرسل من اهلل
  .أف اضطراب العقيدة من أكرب مظاىر اكبطاط األمة ألنو ينبئ عن تضافر آرائهم على اػبطأ واألوىاـ

عائد للقرآف إما ألنو " نزلو  " ػػػػالضمَت اؼبنصوب بو " .فإنو نزلو على قلبك بإذف اهلل"  وقولو 
حىت " وإما ألف الفعل ال يصلح إال لو ىنا على حد " وإذا قيل ؽبم آمنوا دبا أنزؿ اهلل " تقدـ يف قولو 

 ". فلوال إذا بلغت اغبلقـو " و".  توارت باغبجاب 

 لظهور أف اؼبراد أف ال موجب لعداوتو ألنو واسطة أذنو ؛وىذه اعبملة قائمة مقاـ جواب الشرط
اهلل بالنزوؿ بالقرآف فهم دبعاداتو إمنا يعادوف اهلل تعاىل فالتقدير من كاف عدوا عبربيل فبل يعاده وليعاد اهلل 

وىذا الوجو أحسن فبا ذكروه وأسعد بقولو تعاىل بإذف اهلل وأظهر ارتباطا بقولو بعد من كاف عدوا . تعاىل
وجيوز أف . هلل ومبلئكتو كما ستعرفونو وجيوز أف يكوف التقدير فإنو قد نزلو عليك سواء أحبوه أـ عادوه

يكوف اؼبراد فإنو نزؿ بو من عند اهلل مصدقا لكتاُّم وفيو ىدى وبشرى وىذه حالة تقتضي ؿببة من 
                                                 

. 2/302، الكشاؼػ الزـبشري،  1
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. جاء بو فمن ضبقهم ومكابرهتم عداوهتم ؼبن جاء بو فالتقدير فقد خلع ربقة العقل أو حلية اإلنصاؼ
. ألهنم منكروف ذلك" فإنو نزلو " واإلتياف حبرؼ التوكيد يف قولو 

ليس ىذا جواب الشرط ؼبا تقرر يف علم العربية أف اسم الشرط ال بد أف يكوف " : فإنو نزلو " 
. من يكرمٍت؟ فزيد قائم، مل جيز: يف اعبواب ضمَت يعود عليو، فلو قلت 

. ، ليس فيو ضمَت يعود على من"فإنو نزلو على قلبك : " وقولو 

وقد صرح بأنو جزاء للشرط الزـبشري، إال أنو ؼبا كاف ال يعود ضمَت من صبلة اعبواب على 
اسم الشرط، وؼبضي فعل التنزيل، فبل يصح أف تكوف اعبملة جزاء، وإمنا اعبزاء ؿبذوؼ لداللة ما بعده 

. فعداوتو ال وجو ؽبا، أو ما أشبو ىذا التقدير: عليو، التقدير

. والضمَت يف فإنو عائد على جربيل، والضمَت يف نزلو عائد على القرآف لداللة اؼبعٌت عليو

 

 يَا أَيػَُّها الَّتِذيَن آَمُنواْ َمن يَػْرَتدَّت ِمنُكْم َعن ِديِنِو َفَسْوَؼ يَْأيت الّلُو بَِقْوـٍ حيُِبػُُّهْم : قاؿ اهلل تعاىل
َوحيُِبُّونَُو أَِذلَّتٍة َعَلى اْلُمْ ِمِنَُت أَِعزَّتٍة َعَلى اْلَكاِفرِيَن جُيَاِىُدوَف يف َسِبيِل الّلِو َوالَ خَيَاُفوَف َلْوَمَة الئٍِم َذِلَك َفْضُل 

 54 اؼبائدةالّلِو يُػْ تِيِو َمن َيَشاُء َوالّلُو َواِسٌع َعِليٌم 

 ". ...فسوؼ" شرط وجوابو   َمن يَػْرَتدَّت ِمنُكْم َعن ِديِنوِ  : قولو تعاىل

إذ أخرب عن ارتدادىم ومل يكن ذلك يف : وىذا من إعجاز القرآف والنيّب صلى اهلل عليو وسلم
 1.عهده وكاف ذلك غيبا، فكاف على ما أخرب بعد مدة، وأىل الردة كانوا بعد موتو صلى اهلل عليو وسلم

 جواب الشرط وقد حذؼ منها العائد على الشرط ،اخل..".فسوؼ يأيت اهلل بقـو" وصبلة 
ومعٌت ىذا الوعد إظهار االستغناء عن .  وىو وعد بأف ىذا الدين ال يعدـ أتباعا بررة ـبلصُت.االظبي

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال " الذين يف قلوُّم مرض وعن اؼبنافقُت وقلة االكًتاث ُّم كقولو تعاىل 

                                                 

 . 6/219 عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي،: اعبامع ألحكاـ القرآف، تح، القرطيبػ  1
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فذلك ىو اؼبقصود من . وتطمُت الرسوؿ واؼب منُت اغبق بأف اهلل يعوضهم باؼبرتدين خَتا منهم" خباال 
 1. جواب الشرط فاستغٍت عنو بذكر ما يتضمنو حىت كاف للشرط جواباف

 الكرًن عـز اهلل على اإلتياف  بقـو حيبهم وحيبونو على ارتداد اؼبخاطبُت عن دينهم، النصعلق 
واألداة اليت مت ُّا الربط الوظيفي . وجعل اؼبضموف األوؿ دبثابة السبب اؼبقتضي لتحقيق اؼبضموف الثاين

وبذلك اكبصر التعليق يف نطاؽ العقبلء، مع احتماؿ اإلطبلؽ " إف"اؼبتضمنة معٌت" من"اغبايل ىي 
. الزماين، أي إف ىذا التعليق ال يرتبط بزمن دوف آخر

  .وإجراء االستبداؿ يف ىذا النموذج تناوؿ عنصرين من الًتكيب مها األداة واعبواب

 

 َأمَلْ يَػْعَلُمواْ أَنَّتُو َمن حُيَاِدِد الّلَو َوَرُسوَلُو فََأفَّت َلُو نَاَر َجَهنَّتَم َخاِلداً ِفيَها َذِلَك : قاؿ اهلل تعاىل
. 63:  التوبةاْلَعِظيُم   اػبِْْزُي 

ىذه " أمل يعلموا أنو من حيادد اهلل ورسولو فأف لو نار جهنم خالدا فيها ذلك اػبزي العظيم " 
منزلة التعليل ألف العاقل ال يرضى لنفسو عمبل " واهلل ورسولو أحق أف يرضوه " اعبملة تتنزؿ من صبلة 

ي وؿ بو إىل مثل ىذا العذاب فبل يقدـ على ذلك إال من ال يعلم أف من حيادد اهلل ورسولو يصَت إىل 
.  ىذا اؼبصَت السيئ

 واالستفهاـ مستعمل يف اإلنكار والتشنيع ألف عدـ علمهم بذلك ؿبقق بضرورة أهنم كافروف 
 ولكن ؼبا كاف عدـ علمهم بذلك غريبا لوجود الدالئل اؼبقتضية أنو فبا حيق أف يعلموه كاف ،بالرسوؿ

وقد كثر استعماؿ ىذا وكبوه يف اإلعبلـ بأمر مهم كقولو يف ىذه . حاؿ عدـ العلم بو حاال منكرا
من " ضمَت الشأف وفسر الضمَت جبملة " أنو "  والضمَت اؼبنصوب ب .أمل يعلموا أف اهلل" السورة 

.  إىل آخرىا" حيادد اهلل 

. أمل يعلموا شأنا عظيما ىو من حيادد اهلل ورسولو لو نار جهنم:  واؼبعٌت 

                                                 

 6/236التحرير والتنويرؿبمد الطاىر بن عاشور، ػ  1
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وجيء ُّا لضعف االرتباط بُت " من " لربط جواب شرط " فأف لو نار جهنم " والفاء يف 
. طريف الًتكيب

اؼبذكورة قبل الشرط توكيدا لفظيا فإهنا ؼبا دخلت " أف " يف اعبواب لتوكيد " أف "  وأعيدت 
ساريا يف " أّف " على ضمَت الشأف وكانت صبلة الشرط وجوابو تفسَتا لضمَت الشأف كاف حكم  

وال ضَت . اعبملتُت حبيث لو مل تذكر يف اعبواب لعلم أف فيو معناىا فلما ذكرت كاف ذكرىا توكيدا ؽبا
يف الفصل بُت التأكيد واؼب كد جبملة الشرط والفصل بُت فاء اعبواب ومدخوؽبا حبرؼ إذ ال مانع من 

  .ذلك

 

 قَاُلوا َلْو نَػْعَلُم ِقَتااًل اَلتػَّتبَػْعَناُكْم 167:   آؿ عمراف 

... االستبداؿ يف قولو نعلم بدؿ نقدر على

يف معركة أحد رجع عبد اهلل بن أيب بن سلوؿ وأصحابو معو وىم ثلث الناس، فاتبعهم من 
َلْو نَػْعَلُم ِقَتاال التػَّتبَػْعَناُكْم : " اتبعهم من اؼب منُت حيرضوهنم على اإلياب والقتاؿ واؼبساعدة، فتعلَّتلوا قائلُت

. يعنوف لو نعلم أنكم تلقوف حربا عب ناكم، ولكن ال تلقوف قتاال: قاؿ ؾباىد" 

أهنم يقولوف القوؿ وال يعتقدوف صحتو، : يعٍت" يَػُقوُلوَف بِأَْفواِىِهْم َما لَْيَس يف قُػُلوُِِّْم : " مث قاؿ
فإهنم يتحققوف أف جندا من اؼبشركُت قد جاءوا من ببلد " َلْو نَػْعَلُم ِقَتاال التػَّتبَػْعَناُكْم : " ومنو قوؽبم ىذا

بعيدة، يتحرقوف على اؼبسلمُت بسبب ما أصيب من سراهتم يـو بدر، وىم أضعاؼ اؼبسلمُت، أنو كائن 
 . بينهم قتاؿ ال ؿبالة

أو يكوف اؼبعٌت أهنم  أرادوا إنا ال كبسن القتاؿ وال نقدر عليو ألف العلم بالفعل االختياري من 
لواـز القدرة عليو فعرب بنفيو عن نفيها، وحيتمل أهنم جعلوا نفي علم القتاؿ كناية عن أف ما ىم فيو ليس 

قتاالً بناءاً على نفي العلم بنفي اؼبعلـو ألف القتاؿ يستدعي التكاف  من اعبانبُت مع رجاء مدافعة أو 
مغالبة ومىت مل يتحقق ذلك كاف إلقاء األنفس إىل التهلكة وقد كاف رأي عبد اهلل بن سلوؿ اإلقامة يف 

. باؼبدينة، وما كاف يستصوب اػبروج
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ومن الناس من جوز أف يكوف اؼبراد لو نعلم قتاالً يف سبيل اهلل التبعناكم أو لو نعلم قتاالً معنا 
   .التبعناكم لكن ليس للمخالف معنا مضادة، وال قصد لو إال معكم

 

رَُكْم َوالَ َتُضرُّوُه َشْي اً َوالّلُو : قاؿ اهلل تعاىل ْبُكْم َعَذاباً أَلِيماً َوَيْسَتْبِدْؿ قَػْوماً َغيػْ  ِإالَّت تَنِفُرواْ يُػَعذٍّ
 .39 :  التوبةَعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َقِديٌر 

إف تنفروا حيسن اهلل : ، ومل يقلداستبدؿ أسلوب اإلجياب بأسلوب السلب، تقوية ؼبعٌت التهدي
. إليكم

" إف"يف ىذه اعبملة القرآنية شرط هتديديٌّ، خيتلع القلوب من الصدور بناه على أداة الشرط 
حىت يتبُت " إف ال تنفروا: "وأبرز ؽبم عاقبة الرغبة يف عدـ النٍّفار". ال تنفروا"الداخلة على الفعل اؼبنفي 

.... يعذبكم عذابا أليما: ؽبم ما إذا كانوا قادرين على تلقى ذلك اعبزاء اؼبرعب الذي صرح ؽبم بو
والنفي ىنا على سبيل التنزيل، أي تنزيل اؼبخاطب منزلة من حيسب أنَّتو بتثاقلو ضاٌر دين اهلل عز وجلَّت، 

ال تطلع الشمس : وذلك إذا ما قلنا إف النفي ال يرد إال على ما يصح إثباتُو فعبل أو عقبل، فبل يقاؿ
  1.ليبل مثبلً ألفَّت طلوعها ليبل غَت ؿبتمل ربققو فعبل وال عقبل

فالتصريح دبا تًتتب عليو اؼبضرَّتة أقوى يف البعث من التصريح دبا تًتتب عليو اؼبسرَّتة حُت تكوف 
النفوس آنسًة دبا ىو حبيب إليها من الّدعة وال سيما أهنا قد أُْغرِيت دبا ىو الَعِلىُّ فلم تستقم، فأنت 
مفتقر إىل أف تنزعها منو إىل نقيضو اؼبرعب، ال أف تنقلها فبا ىي فيو إىل ما ىو أعلى منو من جنسو 
ًا أنو من جنسو، فإهنا مل تستجب من قبُل إىل ذلك اإلغراء، فبل يبقى إال التهديد دبا يرىب  ولو تَػَومهُّ

. ويرعب

من أخلد إىل راحة دنية ال تنزعو منها باإلغراء إىل راحة سنية بل تنزعو منها بالتهديد والوعيد 

                                                 

 .55، ص 1422ىل، الطبعة األو، شبُت الكـو، شذرات الذىب دراسة يف الببلغة القرآنية ؿبمود توفيق ؿبمد سعد،-   1
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أدخل األداة على الفعل اؼبنفي : ذلك وجو من وجوه اإلتياف بأسلوب الشرط على ىذا النهج 
... إْف تنفروا يدخلكم جنات" ومل يقل " إف التنفروا"

وىو مل يذكر ؽبم ما ينفروف إليو ؛ألف السياؽ قد قاـ بتعيينو، وىو النٍّفار إىل اعبهاد يف سبيل 
. اهلل، والنفار عن أرضهم وديارىم الىت أخلدت إليها نفوسهم األمارة بالسوء

والعذاُب الذي ىو اؼبنع فبا ينفع أو ديتع ليس مقصورًا وقوعو يف اآلخرة، وإف كاف ىذا كائًنا يف 
. أعلى صور ربققو، ولكنَّتو متحققة بعض صوره يف الدنيا، فهو عذاب فبتد يف اغبياة الدنيا واآلخرة

 معٌت عظيم من التهديد الذي ال يطيقو من علم عظيم اإلنعاـ عليو بصحبة سيد اآليةيف 
يعذبكم " اػببلئق أصبعُت ػ صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلَّتم، وكأفَّت فيو من النكاؿ فوؽ ما يف قولو 

من بابة التعذيب أيًضا؛ . فهو من تصعيد التهديد اآلخذ بالنفوس، وىوػ أي االستبداؿ" عذابًا أليما 
. فإف منعهم من صحبتو صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم ىو من التعذيب األليم

غَت دالة على الطلب، بل على ربقيق وقوع الفعل على كمالو، " يستبدؿ: يستفعل" وصيغة 
فهذا من مسالك التوكيد لوقوع اعبزاء إذا وقع الشرط، وىذا فبا يزيد التهديد والوعيد ربقيقا وإرىابا 

  .وإرعابا

والنفي ىنا على سبيل التنزيل، أي تنزيل اؼبخاطب منزلة من حيسب أنَّتو بتثاقلو ضاٌر دين اهلل 
. عز وجلَّت، وذلك إذا ما قلنا إف النفي اليرد إال على ما يصح إثباتُو فعبل أو عقبل

وال تضروا دين : إف الضمَت راجع إىل مضاؼ ؿبذوؼ، فيكوف تقدير الكبلـ: وديكن أف يقاؿ 
. اهلل شيً ا

تقريرًا لتحقيق اعبزاء اؼبرتب على انتفاء نفارىم، وإذا " واهلل على كلٍّ شيٍء قدير :"وجاء قولو 
 .ما كاف اهلل تعاىل على كلٍّ شيٍء أي شيٍء قديرًا، فإنَّتو على ما توعد بو وىدد أيًضا ِجدُّ قدير
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: االستبدال في عناصر التركيب الشرطي الثالثة- 6المطلب 

   5: العنكبوت َمْن َكاَف يَػْرُجو لَِقاَء اللَّتِو فَِإفَّت َأَجَل اللَّتِو آلٍت : قاؿ عز من قائل

ىذا الكبلـ مسوؽ للم منُت خاصة ألهنم الذين يرجوف لقاء اهلل، ولذا جاء التعبَت القرآين بػ 
 . اليت تفيد العمـو واإلطبلؽ" إفْ " بدؿ " من"

.  اغبشر للجزاء:  ولقاء اهلل

واؼبقصود االىتماـ بالتحريض . الوقت الذي عينو اهلل يف علمو للبعث واغبساب: وأجل اهلل
.   على االستعداد للقاء اهلل

 ولذا مل 1وجعل فعل الشرط فعل الكوف للداللة على سبكن ىذا الرجاء من فاعل فعل الشرط،
ويصبح ىذا . من يرُج لقاء اهلل، لعدـ داللتو ببساطتو على معٌت سبكن الفعل من قلوب الفاعلُت: يقل

. اإلجراء استبداال لفعل الرجاء بفعل الكينونة اؼبمكنة ؼبعٌت الفعل يف قلوب اؼب منُت

باعتبار   َمْن َكاَف يَػْرُجو لَِقاَء اللَّتِو : جوابا لقولو فَِإفَّت َأَجَل اللَّتِو آلٍت  : وؽبذا كاف قولو 
وُّذا التقدير يلت م الربط . داللتو على اعبواب اؼبقدر، أي فليستعد إىل  لقاء أجل اهلل، فأجل اهلل آت

ولوال ذلك الختل الربط بُت الشرط واعبزاء إذ يفضي إىل . بُت مدلوؿ صبلة الشرط ومدلوؿ صبلة اعبزاء
وىذا ال يستقيم يف ؾباري الكبلـ فلـز تقدير . معٌت من مل يكن يرجو لقاء اهلل فإف أجل اهلل غَت آت

 . شيء من باب داللة االقتضاء وىو القوؿ باغبث على االستعداد للقاء اهلل

 :وـبتصر االستبداالت ىي كما يلي

. غبصر الشرط يف عقبلء ـبصوصُت" إف"يف عوض " من"األداة  .1

. فعل الشرط وىو الرجاء مستبدؿ بفعل الكينونة قصد تعميق وسبكُت فعل الشرط .2

. والرابط للجواب بالشرط حرؼ الفاء، لعدـ ؾبيء لفظ اعبزاء فعبل .3

. وجواب الشرط اؼبذكور ىو العلة اليت عوضت اؼبعلوؿ اؼبتمثل يف ما تقتضيو الداللة .4
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فَِإْف مَلْ تَػْفَعُلوا َوَلْن تَػْفَعُلوا فَاتػَّتُقوا النَّتاَر الَّتيِت َوُقوُدَىا النَّتاُس َواغبَِْجارَُة أُِعدَّتْت : قاؿ عّز وجل
 .24:البقرة لِْلَكاِفرِيَن 

كنايتاف عن التحدي الذي وجهو اهلل إىل " مَلْ تَػْفَعُلوا َوَلْن تَػْفَعُلوا"فعل الشرط والذي تبله  (1
َوِإْف ُكْنُتْم يف َرْيٍب فبَّتا نَػزَّتْلَنا َعَلى َعْبِدنَا :  الكافرين، وقد تقدـ التحدي قبل ىذه اآلية عند قولو تعاىل

  والكناية أخصر من 23:فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِو َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِف اللَّتِو ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقَُت  البقرة
كما أهنا تنأى بالكبلـ عن عيب .فإف مل تأتوا بسورة من مثلو ولن تأتوا بسورة من مثلو :أف يقاؿ
 .التكرار
وىو سبحانو وتعاىل اللطيف اػببَت، _ وؼبا كاف امتناع معارضتهم القرآف سابقا يف علم اهلل  (2

ؼبناسبة " إفْ "، لكنو خرج عن مقتضى الظاىر إىل "إذا"كاف اؼبناسب يف ذلك استعماؿ أداة اليقُت 
ومسايرهتم ألجل أف يستدرجهم إىل حاؿ العجز اؼبوجب . حاؿ اؼبخاطبُت الُعَصاة اؼبصرين على العناد

إنو ساؽ ذلك على حسب نيتهم :قاؿ الّزـبشري. للتصديق والتسليم بنبوة ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم
وقصدىم، وأهنم كانوا يزعموف أهنم يقدروف على معارضة القرآف، التكاؽبم على فصاحتهم واقتدارىم 

وأضاؼ الزـبشري فائدة ببلغية أخرى ؽبذا اػبروج، ىي فهم معٌت التهكم ُّم، كقوؿ . على الكبلـ
« ...إف غلبتك يف كذا» : الفارس النحرير ؼبن دونو 

صبلة اعًتاضية خربية تقدـ إعبلما غيبيا بعجز اإلنس واعبن عجزا م بدا " ولن تفعلوا" :وقولو
. عن معارضة القرآف

، ؼبا يف صرحيو من ذكر سلسلة طويلة من األفعاؿ "فاتقوا النار:"وجواب الشرط مكٍّت عنو بقولو (3
، وصبيعها معلـو قد دؿ عليو السياؽ، "فاتقوا النار"اؼبتتالية واؼبتعامدة، واليت يلـز من آخر عباراهتا عبارة 

َ لكم العجز عن اؼبعارضة، وصح عندكم صدؽ رسوؿ اهلل : "وسلسلة األفعاؿ ىي كما يلي فقد بُػُتٍّ
ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم، فإف مل تنقادوا ومل تشايعوا، ولزمتم العناد فقد استوجبتم العقاب بالنار، 

؛ ألف اتقاء النار لصيقو والزمو ترؾ العناد، "فاتركوا العناد" يف موضع" فاتقوا النار"فوضع . فاتركوا العناد
اإلجياز، : وفائدتو. وىو من باب الكناية اليت ىي شعبة من شعب الببلغة. من حيث إنو من نتائجو

 1.الذي ىو حلية القرآف، وهتويل شأف العناد، بإنابة اتقاء النار منابو، وإبرازِِه يف صورتو

 : باعبدوؿ التايلوديكننا سبثيل البنية النحوية ؽبذه اآلية 
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   اذباه اعبدوؿ

ألداة
ا

 

 إفْ  أداة الشرط الظاىرة

 إذا أداة الشرط اؼبقتضاة

رط
الش

 

 (لن تفعلوا+ )مل تفعلوا الشرط الظاىر

 مل تأتوا بسورة من مثلو الشرط اؼبقدر

واب
اعب

 

  ..."فَاتػَّتُقوا النَّتارَ " اعبواب الظاىر

َ لكم العجز عن اؼبعارضة، وصح عندكم صدؽ رسوؿ " اعبواب اؼبقدر   فقد بُػُتٍّ
اهلل ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم، فإف مل تنقادوا ومل تشايعوا، 

 ".فاتركوا العناد"ولزمتم العناد فقد استوجبتم العقاب بالنار، 

  ".فاتركوا العناد" ملزـو اعبواب اؼبقدر

 ".فَاتػَّتُقوا النَّتارَ "  الزمو وضميمو 

.  من سورة البقرة24 يف آية ؿمواقع االستبدا: 11اعبدوؿ 

ُهْم تُػَقاًة :قاؿ اهلل تعاىل  آؿ  َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك فَػَلْيَس ِمَن اللَّتِو يف َشْيٍء ِإالَّت أَْف تَػتػَّتُقوا ِمنػْ
 . 28:عمراف

 يَا أَيػَُّها الَّتِذيَن آَمُنوا ال : من يرتكب ما هنى اهلل عنو يف ىذا فقد برئ من اهلل كما قاؿ: أي
َوَمْن يَػْفَعْلُو ِمْنُكْم فَػَقْد َضلَّت َسَواَء : " إىل أف قاؿ" تَػتَّتِخُذوا َعُدوٍّي َوَعُدوَّتُكْم أَْولَِياَء تُػْلُقوَف إِلَْيِهْم بِاْلَمَودَّتِة 

بعد ذكر مواالة اؼب منُت للم منُت من اؼبهاجرين واألنصار -، وقاؿ تعاىل 1:    اؼبمتحنة السَّتِبيِل 
َنٌة يف األْرِض َوَفَساٌد َكِبٌَت -: واألعراب                            َوالَّتِذيَن َكَفُروا بَػْعُضُهْم أَْولَِياُء بَػْعٍض ِإال تَػْفَعُلوُه َتُكْن ِفتػْ
. 73: األنفاؿ 



واػبروج من اَّازاة  وتقدًن اعبواب،  ،العدوؿ باالستبداؿ:  الفصل اػبامس

233 
 

ُهْم تُػَقاًة : " وقولو إال من خاؼ يف بعض البلداف أو األوقات من شرىم، : أي" ِإال أَْف تَػتػَّتُقوا ِمنػْ
إنَّتا لََنْكشُر يف : "فلو أف يتقيهم بظاىره ال بباطنو ونيتو، كما حكاه البخاري عن أيب الدرداء أنو قاؿ

". ُوُجوِه أقْػَواـٍ َوقُػُلوبُػَنا تَػْلَعنُػُهمْ 

التعبَت عنو بالفعل كما قاؿ شيخ اإلسبلـ جاء  و. االزباذ ذلكأي" َوَمن يَػْفَعْل ذلك " 
تفيد عمـو العقبلء " إف" بديلة من شرطية" َمْن " لبلختصار أو إليهاـ االستهجاف بذكره، و

والكبلـ على  " شْيءٍ فَػَلْيَس ِمَن اهلل يف . " فعل الشرط، وجوابو" يَػْفَعْل "  و.اؼبخصوصُت  وىم اؼب منوف
للتحقَت أي ليس يف شيء يصح " ءشي" حذؼ مضاؼ أي من واليتو، أو من دينو، والظرؼ، وتنوين 

 1. أف يطلق عليو اسم الوالية أو الدين ألف مواالة اؼبتضادين فبا ال تكاد تدخل خيمة الوقوع

 يف الرابط فهو يف نفس الوقت يف  فعل اعبواب، ويكوف الرابط الفاء كما ؿوكلما كاف االستبدا
يكوف اعبواب واحدة من اعبمل اليت يصّح االبتداء ُّا؛ ألف الفاء عوض عن صوت اعبـز الذي وظيفتو 

. النحوية الربط بُت صبليت اعبواب والشرط

  فػَمِن افْػتَػَرى َعَلى اللَّتِو اْلَكِذَب ِمْن بَػْعِد َذِلَك فَُأولَِ َك ُىُم الظَّتاِلُموَف : قاؿ تبارؾ و تعاىل
. 94 :آؿ عمراف

أي اخًتع ذلك بزعمو أف التحرًن كاف على األنبياء وأفبهم " َفَمِن افًتى َعَلى اهلل الكذب " 
 عبارة عن أول ك اليهود، وحيتمل أف تكوف عامة ويدخلوف حين ٍذ دخوالً أولياً، "َمنْ " فػػ.قبل نزوؿ التوراة

.  جيوز أف تكوف شرطية وأف تكوف موصولة وقد روعي لفظها ومعناىا"وَمنْ "

 . أي أمرىم دبا ذكر وما يًتتب عليو من قياـ اغبجة وظهور البينة" ِمن بَػْعِد ذلك " 

ألنفسهم بفعل ما أوجب " ُىُم الظاؼبوف " أي اؼبفًتوف اؼببعدوف عن عز القرب " فَُأْولَِ َك " 
ىم الظاؼبوف ألنفسهم بذلك وألشياعهم بإضبلؽبم ؽبم بسبب إصرارىم على : العقاب عليهم، وقيل 

الباطل وعدـ تصديقهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وإمنا قيد بالبعدية مع أنو يستحق الوعيد 
لبياف أنو إمنا : بالكذب على اهلل تعاىل يف كل وقت ويف كل حاؿ للداللة على كماؿ القبح، وقيل 
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ي اخذ بو بعد إقامة اغبجة عليو ومن كذب فيما ليس دبحجوج فيو فهو دبنزلة الصيب الذي ال يستحق 
 .الوعيد بكذبو

أف األكل إنفاؽ فبا حيب لكن على نفسو وإىل ذلك أشار ىي يف مناسبة ىذه اآلية ؼبا قبلها و
إنو ؼبا تقدـ ؿباجتهم يف ملة إبراىيم عليو السبلـ وكاف فبا أنكروا على نبينا : علي بن عيسى، وقيل 

صلى اهلل عليو وسلم أكل غبـو اإلبل وادعوا أنو خبلؼ ملة إبراىيم ناسب أف يذكر رد دعواىم ذلك 
. عقيب تلك احملاجة

 

. 76:  آؿ عمراف بَػَلى َمْن أَْوََف بَِعْهِدِه َواتػَّتَقى فَِإفَّت اللَّتَو حيُِبُّ اْلُمتَّتِقَُت : قاؿ اهلل تعاىل

        ليكوف الرد على أىل الكتاب  بإجياب وإثبات .  اعبملَة الشرطيةَ " بلى" سبق حرؼ اعبواب 
َنا يف األُميَُت َسِبيٌل َويَػُقوُلوَف َعَلى اللَّتِو اْلَكِذَب َوُىْم .. .: ما نفوه كذبا على اهلل  ؼبا قالوا لَْيَس َعَليػْ

مث تأيت اعبملة الشرطية مستأنفة مقررة للجملة اليت سّد مسدَّتىا حرؼ . 76 :آؿ عمراف يَػْعَلُموَف 
 1" بلى" اعبواب 

 إىل عقبلء ـبصوصُت ىم أىل الكتاب،  وحيتمل النص أف هتا ظاىر النص يصرؼ  دالؿ: َمنْ 
. تعم داللتها فتشمل كل إنساف

 و أي أوَف بعهده باإلدياف دبحمد " أوَف و اتقى " ىو ؾبموع معٌت الفعلُت : الشرط 
 والعدوؿ بالعطف على فعل .نصره، واتقى ؿباـر اهلل، واتبع طاعتو وشريعتو اليت بَػعػَث ُّا خامَت رسلو

الشرؾ بفعل آلخر يأزره يف اؼبعٌت، ي دي إىل  تعقيد الشرط، وجيعل اعبزاء مستحقا بتحقق الفعلُت معا 
الشيء الذي يدؿ على أف اعبواب عزيز . بدوف زبلف أي منهما، ويضيق من احتماؿ وقوع اعبزاء

 . واتقى ؿباـر اهلل،عهداؿأوَف بالتحقق، وال ينالو إال من كاف م منا 
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ألف النص موجو يف . و جـز الشرط على احملل ألنو ماض، أما معناه النحوي فهو الزمن اؼبطلق
 ونصرة دينو، ليجازى حبب اهلل عمومو إىل اإلنساف منذ أف أبـر العقد مع اهلل على اإلدياف دبحمد 

.    إياه

.  الفاء وىي قرينة لفظية  للمجازاة دبا ال يصلح أف يكوف شرطا، و يصح االبتداء بو: الرابط

وأصبح من الضروري استخبلص . وقد قطعت الفاء قدرة اسم الشرط على التأثَت زمنيا يف اعبزاء
وجاء اعبزاء صبلة اظبية، فأفادت ثبوت معٌت اؼبسند أي ؿببة اؼبتقُت، . الزمن من خواص صبلة اعبزاء نفسها

 ".وىو الفاعل يف اؼبعٌت " أي اهلل  إىل اؼبسند إليو

. وعمـو اؼبتقُت قاـ مقاـ رجوع الضمَت

ومن ببلغة ىذه اآلية داللتها على معٌت آخر يستدؿ عليو دبفهـو اؼبخالفة وىو نفي ؿببة اهلل 
، ومن مث ال يسع العاقل إال اؼبسارعة إىل ما جيلب ؿببة "غَت جنس اؼبوصوؼ بالتقوى"عن ضد اؼبذكور

. اهلل لو

 َوالَّتِذيَن ال يَْدُعوَف َمَع اللَّتِو ِإؽَبًا آَخَر َوال يَػْقتُػُلوَف النػَّتْفَس الَّتيِت َحرَّتـَ اللَّتُو ِإال بِاغبَْقٍّ :قاؿ اهلل تعاىل
َوال يَػْزنُوَف َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك يَػْلَق أَثَاًما ُيَضاَعْف َلُو اْلَعَذاُب يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوخَيُْلْد ِفيِو ُمَهانًا ِإال َمْن تَاَب َوآَمَن 

ُؿ اللَّتُو َسيٍَّ اهِتِْم َحَسَناٍت وََكاَف اللَّتُو َغُفورًا َرِحيًما  70 – 68:  الفرقافَوَعِمَل َعَمبل َصاغِبًا فَُأولَِ َك يُػَبدٍّ

.  الفاعلوف لآلثاـايراد بو: من

دعاء إلو وقتل النفس بغَت حق والزنا، ايظهر أف إشارة إىل اَّموع من " ومن يفعل ذلك " 
. فيكوف التضعيف مرتباً على ؾبموع ىذه اؼبعاصي، وال يلـز ذلك التضعيف على كل واحد منها

 .وال شك أف عذاب الكفار يتفاوت حبسب جرائمهم

 ال يَػتَّتِخِذ اْلُمْ ِمُنوَف اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِف اْلُمْ ِمِنَُت َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك فَػَلْيَس :قاؿ اهلل تعاىل
ُهْم تُػَقاًة َوحُيَذٍّرُُكُم اللَّتُو نَػْفَسُو َوِإىَل اللَّتِو اْلَمِصَُت   ." 28:آؿ عمراف " ِمَن اللَّتِو يف َشْيٍء ِإال أَْف تَػتػَّتُقوا ِمنػْ

. يف مناالستبداؿ 
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.  ويف اعبواب الذي ورد صبلة اظبية منسوخة بليس

هنى اهلل اؼب منُت بعد ما بُت ؽبم بغي اؼبخالفُت وإعراضهم أف يتخذوا الكفار أولياء من دوف 
اؼب منُت ؛ ألف ازباذىم أولياء بعد أف سفو اآلخروف دينهم وسفهوا أحبلمهم يف اتباعو يعد ضعفا يف 

.  الدين وتصويبا للمعتدين

ومن يكفر بآيات " مثل اؼبراد من قولو : وقد يكوف باؼبراد بالكافرين صبيع اؼبخالفُت يف الدين 
إف اآلية نزلت يف حاطب بن أيب بلتعو وكاف من أفاضل : فلذلك كلو قيل " اهلل فإف اهلل سريع اغبساب 

اؼبهاجرين وخلص اؼب منُت إال أنو تأوؿ فكتب كتابا إىل قريش يعلمهم بتجهز النيب صلى اهلل عليو و 
نزلت يف أظباء ابنة أيب بكر ؼبا استفتت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و سلم يف بر : وقيل . سلم لفتح مكة

والدهتا وصلتها أي قبل أف ذبيء أمها إىل اؼبدينة راغبة ؛ فإنو ثبتت يف الصحيح أف النيب صلى اهلل عليو 
  1.لتأكيد الظرفية" من " " من دوف اؼب منُت " وقولو . صلي أمك: و سلم قاؿ ؽبا 

 

. 19 : آؿ عمراف َوَمْن َيْكُفْر بِآيَاِت اللَّتِو فَِإفَّت اللَّتَو َسرِيُع اغبَِْساِب : قولو عز وجل 

اؼبعٌت فإنو سيصَت إىل اهلل تعاىل سريعاً فيحاسبو أي جيزيو : األوؿ : وىذا هتديد، وفيو وجهاف 
أف اهلل تعاىل سيعلمو بأعمالو ومعاصيو وأنواع كفره بإحصاء سريع مع كثرة :  والثاين .على كفره
 2.األعماؿ

. يكفْر، وتقيد باعبار واَّرور، ويف التقييد ربديد عبهة الفعل: الشرطو .اسم شرط للعاقل:من 
. فاء اعبواب: الرابط و. وصرفو الشرط إىل االستقباؿ

وىي قائمة مقاـ اعبواب، وعلٌة لو وليست " ِإفَّت اللَّتَو َسرِيُع اغبَِْسابِ " ىو اعبملة االظبية : اعبزاء
، ...اعبواب اؼبباشر للشرط، أي ومن يكفْر بآياتو فإنو جيازيو ويعاقبو عن قريب فإنو سريُع اغبساب

 . وغرض اػبرب ىو التهديد3. وإظهاُر لفظ اعببللة لزيادة اؼبهابة وإدخاِؿ الروعة

                                                 

 .739 / 1 ،التحرير والتنويرػ ؿبمد الطاىر بن عاشور، 1 
.  148 / 4تفسَت الرازي، -  2
 .16/ 2، أبو السعود، إرشاد العقل السليم -  3
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َقِلْب َعَلى َعِقبَػْيِو فَػَلْن َيُضرَّت اللَّتَو َشْي اً  :قاؿ اهلل تعاىل . 144:آؿ عمرافَوَمْن يَػنػْ

 .وظيفتها النحوية التعليق والربط الشرطيُتومن، ىي أداة الشرط . عاطفة أو است نافية: الواو

ويشكل مع متعلقو كناية عن االرتداد، . مضارع مبٍت للمعلـو ؾبزـو اقتضاء لػمنْ : فعل الشرط
 . وىو الرجوع إىل الكفر

، اليت تتوىل تعيُت اعبهة الزمنية "لن " فاء اعبواب، و اعبواب مصدر بالنفي بػ : الرابط 
.  للجواب وىو االستقباؿ

.  و ىو نفي اإلضرار باهلل شي ا من الضر ولو قليبل: اعبواب

 – صّلى اهلل عليو وسّلم -و اؼبقصود من اآلية التحذير من وقوع االرتداد عند موت الرسوؿ 
 .واآلية فيها إنباء باؼبستقبل. وقد وقعت الردة فعبل بعد وفاتو، و لكن اهلل ىدى اؼبرتدين بعد ذلك

 

. 40: التوبةالَّت تَنُصُروُه فَػَقْد َنَصرَُه الّلوُ إ :قاؿ اهلل تعاىل

  .الىت ىي أـ أدوات الشرط" إف"صبلة شرط بنيت على 

النافية، وؾبيء " ال" "الـ"يف " النوف" دخلت على فعل منفي، فأدغمت " إفْ "فهذه األداة 
  ."ال"النفى بػ

 وأقيم مقاـ اعبواب .وجواب الشرط ؿبذوؼ تقديره إال تنصروه فسينصره اهلل تعاىل جدُّه
  ".فقد نصره اهلل" احملذوؼ دليلو 

دؿَّت ذلك على كماؿ ربقق نصر اهلل تعاىل لو، فكاف " سينصره"مقاـ " قد نصره اهلل" ؼبا أقاـ و
و الفعل اؼباضى وإسناد الفعل إىل اسم " قد: " فيو صبع من الدالئل على ربقق نصر اهلل تعاىل لو 

فإسناد الفعل إليو تعاىل جدُّه حيمل إىل قلب اؼبسلم فيًضا من اليقُت بتحقق ما أسند إىل " اهلل" اعببللة 
. اظبو جلَّت جبللو
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ويف ىذا عظيم إيناس لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم وعصمة قلبو من أف 
ينشغل بتصرفات أحد من اػبلق، فبل يتطلع إىل إقباؿ أحد أو انصرافو إال دبقدار إشفاقو عليو ال خوفو 

. على دين اهلل عز وجل

 

َولِلَّتِو َعَلى النَّتاِس ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِو َسِبيبًل َوَمْن َكَفَر فَِإفَّت اللَّتَو َغٍِتٌّ  :قاؿ اهلل تعاىل
. 97: آؿ عمراف اْلَعاَلِمَُت   َعنِ 

وعرب عن ترؾ اغبج . حيتمل أف يراد دبن كفر من مل حيج" َوَمن َكَفَر فَِإفَّت اهلل َغٌِتٌّ َعِن العاؼبُت " 
من مات ومل حيج حجة اإلسبلـ مل : " قاؿ صلى اهلل عليو وسلم . بالكفر تغليظاً وتشديداً على تاركو

". دينعو مرض حابس أو سلطاف جائر أو حاجة ظاىرة فليمت على أي حالة شاء يهودياً أو نصرانياً 

ربتمل أف تكوف شرطية وىو الظاىر وأف تكوف موصولة، وعلى االحتمالُت استغٌت " مْن "  و
وجيوز أف يبقى . فيما بعد الفاء عن الرابط بإقامة الظاىر مقاـ اؼبضمر إذ األصل فإف اهلل غٍت عنهم

اعبمع على عمومو ويكتفى عن الضمَت الرابط بدخوؿ اؼبذكورين فيو دخوالً أولياً واالستغناء يف ىذا 
.  اؼبقاـ كناية عن السخط على ما قيل، وؽبذا صح جعلو جزاء

  .92 : آؿ عمرافَوَما تُػْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء فَِإفَّت اللَّتَو بِِو َعِليٌم  :  قاؿ اهلل تعاىل

فعلق ؾبازاة اهلل " ِإفْ "وقد تضمن معٌت. وىي اسم موضوع لغَت العاقل" ما"كلمة الشرط ىي 
. تعاىل على األعماؿ متساويا مع نوعية وكمية العمل الذي قدمو اؼبخاطبوف

: وجهُت على اعبواب وجاء 

وما تنفقوا من شيء فإف اهلل بو جيازيكم قل أـ كثر، ألنو : أف فيو معٌت اعبزاء تقديره: األوؿ
عليم بو ال خيفى عليو شيء منو، فجعل كونو عاؼباً بذلك اإلنفاؽ كناية عن إعطاء الثواب، والتعريض 

. يف مثل ىذا اؼبوضع يكوف أبلغ من التصريح
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أف اهلل تعاىل يعلم الوجو الذي ألجلو يفعلونو ويعلم أف الداعي إليو ىو اإلخبلص أو :  والثاين
 وأما تقدًُن اعبارٍّ واَّرور على  1« . الرياء، ويعلم أهنم ينفقوف األحب األجود، أـ األخس األرذؿ

و ينصرؼ الغرض األديب ؽبذا األسلوب إىل  الًتغيب يف إنفاؽ . فلرعاية الفواصلِ  " بِِو َعِليمٌ " متعلقو
. اعبيِد والتحذيِر من إنفاؽ الرديء، مع إخبلص النوايا يف اإلنفاؽ

. 78:  النساء أينما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم يف بُػُروٍج ُمَشيَّتَدةٍ  : قاؿ اهلل تعاىل

أينما تكونوا يف السفر أو يف اغبضر يدرككم اؼبوت ألف األجل مقدر فبل دينع عنو عدـ : أي 
اػبروج إىل القتاؿ، ويف التعبَت باإلدراؾ إشعار بأف القـو لشدة تباعدىم عن أسباب اؼبوت وقرب وقت 

       حلولو إليهم دبمر األنفاس واآلنات كأهنم يف اؽبرب منو وىو ؾبد يف طلبهم ال يفًت نفساً واحداً يف 
. التوجو إليهم

إنو على حذؼ الفاء كما يف قولو على :  بالرفع، واختلف يف زبرجيو فقيل " يُْدرُِكُكُم " وقرئ 
: ما أنشده سيبويو 

 (مثبلف  )والشر بالشر عند اهلل ... من يفعل اغبسنات اهلل يشكرىا

. االكتفاء بتقدير الفاء، وقدر بعضهم مبتدأ معها أي فأنتم يدرككم« الكشاؼ»وظاىر كبلـ 

. ىو م خر من تقدًن، وجواب الشرط ؿبذوؼ أي يدرككم اؼبوت أينما تكونوا:  وقيل 

وديتنع أف يكوف ما يف اآلية جزاء ؼبا ذكر سيبويو أف النية يف اؼبرفوع التقدًن ويكوف إذ ذاؾ 
 2.دليبل على اعبواب ال نفس اعبواب

 

:  البقرة َولِّلِو اْلَمْشرُِؽ َواْلَمْغِرُب فَأَيْػَنَما تُػَولُّواْ فَػَثمَّت َوْجُو الّلِو ِإفَّت الّلَو َواِسٌع َعِليٌم :قاؿ اهلل تعاىل
115. 

                                                 

.  8/289: ت .ط، د.فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، لبناف، د- 1
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أي الناحيتاف اؼبعلومتاف اَّاورتاف لنقطة تطلع منها الشمس وتغرب، " َولِلَّتِو اؼبشرؽ واؼبغرب " 
إذا كانت األرض كروية يكوف كل مشرؽ مغرباً : وكٌت دبالكيتهما عن مالكية كل األرض، وقاؿ بعضهم 

.  بالنسبة لؤلرض كلها

أي فهناؾ جهتو " أي ففي أي مكاف فعلتم التولية شطر القبلة، فَػَثمَّت َوْجُو اهلل " فَأَيْػَنَما تُػَولُّواْ " 
" فَأَيْػَنَما " سبحانو اليت أمرمت ُّا، فإذاً مكاف التولية ال خيتص دبسجد دوف مسجد وال مكاف دوف آخر

، و. ظرؼ الـز الظرفية متضمن ؼبعٌت الشرط اسم إشارة " مث " والتولية دبعٌت الصرؼ منزؿ منزلة البلـز
للمكاف البعيد خاصة مبٍت على الفتح وىو خرب مقدـ، وما بعده مبتدأ م خر، واعبملة جواب الشرط 

  ُكلُّ شيء َىاِلٌك ِإالَّت َوْجَهُو  : والوجو دبعٌت الذات مثلو يف قولو تعاىل. والوجو اعبهة كالوزف والزنة
ؿ إىل اعببلؿ والعظمة، واعبملة الشرطية على ىذا اعًتاض لتسلية و أو دبعٌت اعباه، وي ،88: القصص

  1.قلوب اؼب منُت حِبلٍّ الذكر والصبلة يف صبيع األرض ال يف اؼبساجد خاصة

واألداة الشرطية يف اآلية قامت دبجرد  التعبَت عن التبلـز بُت تولية الوجوه قبل اؼبشرؽ واؼبغرب 
.  ووجود وجو اهلل يف كل مكاف

رٌ  : قولو تعاىلو  .103:البقرة َوَلْو أَنػَّتُهْم آَمُنوا َواتػَّتَقْوا َلَمثُوبٌَة ِمْن ِعْنِد اللَّتِو َخيػْ

. عند قـو"ولو أهنم آمنوا " الثواب، وىي جواب" ؼبثوبة " 

. ىنا جواب يف اللفظ ولكن يف اؼبعٌت، واؼبعٌت ألثيبوا" لو  " ػليس ؿ:  سعيداألخفشوقاؿ 

ال يليها إال " لو " موضع رفع، أي لو وقع إدياهنم، الف " ولو أهنم : " من قولو" أّف " وموضع 
 .يليو فعل" أف "  دبنزلة حروؼ الشرط إذ كاف ال بدلو من جواب، و ألهناالفعل ظاىرا أو مضمرا، 

الف سبيل حروؼ اَّازاة كلها أف تقلب اؼباضي إىل " لو  " ػوإمنا مل جياز ب: قاؿ ؿبمد بن يزيد
. مل جيز أف جيازى ُّا" لو " معٌت اؼبستقبل، فلما مل يكن ىذا يف 
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 يَػْوـَ تَػبػَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فََأمَّتا الَّتِذيَن اْسَودَّتْت ُوُجوُىُهْم َأَكَفْرمُتْ بَػْعَد :النص الكرًن
" 106. آؿ عمراف "ِإديَاِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب دبَا ُكْنُتْم َتْكُفُروَف 

.  يَػْوـَ تَػبػَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه : اؼبعٌت اإلصبايل اؼبتقدـ

فيقـو مقاـ اسم الشرط « مهما يكن شيء » أما، وقاؿ سيبويو يف تفسر معناه : حرؼ الشرط
. كما ترافقو الداللة على التفصيل و التوكيد. وفعل الشرط احملذوؼ

. ؿبذوؼ  مقدر: الشرط 

. ل بل  يلتقي حرفاف" أما "الفاء، وقد زحلقت إىل ما بعد االسم اؼبوايل غبرؼ الشرط : الرابط 
. غَت أهنا حذفت

البد لػ أما من الفاء يف جواُّا، وؼبا كاف جواُّا القوؿ الذي سقط، سقطت معو الفاء، : اعبزاء 
، وإمنا حسن اغبذؼ لداللة 1أكفرمت بعد إديانكم،: واؼبعٌت فأما الذين اسودت وجوىهم فيقاؿ ؽبم

.  الكبلـ عليو وىو االستفهاـ

. وغرض الكبلـ الًتغيب يف اإلدياف، والًتىيب من الكفر، ببياف مصَت الكافرين

أكفرمت بعد "يف الكبلـ حذؼ، أي فيقاؿ ؽبم " فأما الذين اسودت وجوىهم: "قولو تعاىل
ىذا لليهود وكانوا م منُت دبحمد صلى اهلل عليو وسلم قبل أف يبعث فلما بعث كفروا : ويقاؿ" إديانكم

. بو

. أكفرمت يف السر بعد إقراركم يف العبلنية:ويقاؿ ىذا للمنافقُت

أما زيد : " الف اؼبعٌت يف قولك" أما " وأصبع أىل العربية على أنو ال بد من الفاء يف جواب 
". فمنطلق، مهما يكن من شئ فزيد منطلق 

... ى الء أىل طاعة اهلل عز وجل والوفاء بعهده" وأما الذين ابيضت وجوىهم: "وقولو تعاىل
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تفصيل ألحواؿ الفريقُت وابتدأ حباؿ الذين اسودت وجوىهم " فََأمَّتا الذين اسودت ُوُجوُىُهْم " 
. وليكوف االبتداء واالختتاـ دبا يسر الطبع ويشرح الصدر" َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه " َّاورتو 

على إرادة القوؿ اؼبقروف بالفاء أي فيقاؿ ؽبم ذلك، وحذؼ القوؿ " َأْكَفْرمُتْ بَػْعَد إديانكم "
واستتباع الفاء لو يف اغبذؼ أكثر من أف حيصى، وإمنا اؼبمنوع حذفها وحدىا يف جواب أما، 

... واالستفهاـ للتوبيخ والتعجيب من حاؽبم، والكبلـ حكاية ؼبا يقاؿ ؽبم

 

: رالفج أَمَّتا اإِلنَساُف ِإَذا َما ابْػَتبلُه َربُُّو فََأْكَرَمُو َونَػعَّتَمُو فَػيَػُقوُؿ َريبٍّ َأْكَرَمِن  ؼ: قاؿ عز وجلؼ
15 .

. تفسَت معناىا مهما يكن من شيء: فأما

 فََأمَّتا  : ، كقولو تعاىل "فيقوؿ : " اعبملة من قولو : مبتدأ، وخربه" : فََأمَّتا اإلنساف : " قولو 
ْم  ، والظرؼ حين ٍذ منصوب باػبرب؛ ألنو يف نية 26:  البقرة  الذين آَمُنواْ فَػيَػْعَلُموَف أَنَّتُو اغبق ِمن رَّتٍُِّّ

.  التأخَت، وال دينع الفاء من ذلك

 

فََأمَّتا ِإْف َكاَف ِمَن اْلُمَقرَّتِبَُت  فَػَرْوٌح َوَرحْيَاٌف َوَجنَّتُة نَِعيٍم  َوأَمَّتا ِإْف َكاَف ِمْن  :قاؿ اهلل تعاىل
يٍم   ِبَُت الضَّتالٍَُّت  فَػنُػُزٌؿ ِمْن ضبَِ ـٌ َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمُِت  َوأَمَّتا ِإْف َكاَف ِمَن اْلُمَكذٍّ َأْصَحاِب اْلَيِمُِت  َفَسبَل

 .93- 88: الواقعة  َوَتْصِلَيُة َجِحيٍم 

. واستبداؿ جواب الشرط. حدث استبداؿ أداة الشرط

 .طبقات اػبلق عند اؼبوت وعند البعث، وبُّت درجاهتماهلل ذكر 

إما أف يكوف من اؼبقربُت، أو يكوف : ىذه األحواؿ الثبلثة ىي أحواؿ الناس عند احتضارىم
وإما أف يكوف من اؼبكذبُت الضالُت عن اؽبدى، اعباىلُت بأمر اهلل؛ . فبن دوهنم من أصحاب اليمُت

، وىم الذين فعلوا الواجبات "ِمَن اْلُمَقرَّتِبُتَ "احملتضر، : أي" فََأمَّتا ِإْف َكاَف : " وؽبذا قاؿ تعاىل
فلهم روح : أي" فَػَرْوٌح َوَرحْيَاٌف َوَجنَّتُة نَِعيمٍ " واؼبستحبات، وتركوا احملرمات واؼبكروىات وبعض اؼبباحات، 
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التقدير مهما يكن من و ،عند اؼبربد ؿبذوؼ" إف"وجواب . ورحياف، وتبشرىم اؼببلئكة بذلك عند اؼبوت
" فسبلـ لك من أصحاب اليمُت"إف كاف من أصحاب اليمُت " فسبلـ لك من أصحاب اليمُت"شئ 

فحذؼ جواب الشرط لداللة ما تقدـ عليو، كما حذؼ اعبواب يف كبو قولك أنت ظامل إف فعلت، 
. لداللة ما تقدـ عليو

وقد " أما"، ومعٌت ذلك أف الفاء جواب "إف"و " أما"ومذىب األخفش أف الفاء جواب 
 1.على التقدير اؼبتقدـ، والفاء جواب ؽبما على ىذا اغبد" إف"سدت مسد جواب 

خرب مبتدأ : أي فلو روح على أنو مبتدأ خربه ؿبذوؼ مقدـ عليو ألنو نكرة، وقيل" فَػَرْوٌح " 
تقدير ىذا الكبلـ مهما يكن من وؿبذوؼ أي فجزاؤه روح أي اسًتاحة، والفاء واقعة يف جواب أما، 

 مقامو ومل حيسن أف "أما"اخل إف كاف من اؼبقربُت فحذؼ مهما يكن من شيء، وأقيم ... شيء فروح
لتحسُت اللفظ، "  ِإف َكاَف ِمَن اؼبقربُت : " ، فأوقع الفصل بُت أما والفاء بقولو سبحانو "أما"يلي الفاء 
  . عن جواُّا"أما"، فاستغٌت جبواب  "إفْ "  دوف "أما"وأخويو جواب " فَػَرْوٌح " والفاء يف 

ُقْل ِإفَّت َريبٍّ يَػْبُسُط الرٍّْزَؽ ِلَمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويَػْقِدُر َلُو َوَما أَنَفْقُتم مٍّن َشْيٍء  :قاؿ اهلل تعاىل
ُر الرَّتازِِقَُت  . 39: سبأفَػُهَو خُيِْلُفُو َوُىَو َخيػْ

فهو "، وقولو تعاىل "أنفقتم"وما أنفقتم من شيء حيتمل أف تكوف ما شرطية يف موضع نصب بػ
جواب الشرط، وحيتمل أف تكوف دبعٌت الذي يف موضع رفع باالبتداء واعبملة بعد خربه، " خيلفو

ودخلت الفاء لتضمن اؼببتدأ معٌت الشرط ومن شيء تبيُت على االحتمالُت ومعٌت خيلفو يعطي بدلو وما 
يقـو مقامو عوضا عنو وذلك إما يف الدنيا باؼباؿ كما ىو الظاىر أو بالقناعة اليت ىي كنز ال يفٌت كما 

. قيل وإما يف اآلخرة

وأكد ذلك الوعد بصيغة الشرط وجبعل صبلة اعبواب اظبية وبتقدًن اؼبسند إليو على اػبرب 
. ففي ىذا الوعد ثبلثة م كدات دالة على مزيد العناية بتحقيقو" فهو خيلفو " الفعلي بقولو 

 

                                                 

 .17/232 القرطيب، تفسَت القرطيب،ػ  1
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َيَكاُد اْلبَػْرُؽ خَيَْطُف أَْبَصاَرُىْم ُكلَّتَما َأَضاء ؽَبُم مَّتَشْواْ ِفيِو َوِإَذا أَْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُمواْ  :قاؿ اهلل تعاىل
. 20: البقرةَوَلْو َشاء الّلُو َلَذَىَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِىْم ِإفَّت اللَّتو َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َقِديرٌ 

 ؽبم عبلماتو مالوا إليو، وإذا تأي كلما ظهر ؽبم دليل نبوة ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم وظهر
 .أظلم عليهم، أي إذا أصاب اؼبسلمُت ؿبنة، كما أصابتهم يـو أحد قاموا، أي ثبتوا على كفرىم

عمـو واستغراؽ حاالت اإلضاءة، كما تفيد أف مضموف اعبواب يتكرر حدوثو " كلما"أفادت 
 . بتكرر فعل الشرط

، بناء كما صرح بو األصوليوف وذىب إليو بعض النحاة واللغويُت الزمٍت وىي تفيد التكرار 
. من معٌت الظرفية الزمانية" ما"من معٌت العمـو واالستغراؽ، وما يف لفظ" كل"على ما يف لفظ

. وكلما أظلم عليهم قاموا:  ويصَت اؼبعٌت."كلما"معٌت التكرار من عطفها على " إذا "  واستفادت 
َضاءة َيْستَػْلزِـ تكرَار أي أّف . بتوجيو من السياؽ" كلما"قد ضمنت معٌت " إذا"وُّذا تكوف َتكرار اإْلِ

ْظبَلـ فكاف تْنِويع الكبلـ أعذب ؼبا يف األخَتة من معٌت " إذا"يف مكاف " إف"ومل خيًت التعبَت القرآين . اإْلِ
  .أيضا" كلما"التحقق واليقُت والظرفية الزمنية الذي ربملو 

 

      فَػَلمَّتا َذَىَب َعْن ِإبْػرَاِىيَم الرَّتْوُع َوَجاَءْتُو اْلُبْشَرى جُيَاِدلَُنا يف قَػْوـِ ُلوطٍ : قاؿ اهلل تعاىل
. 74: ىود

" جُيَاِدلَُنا يف قَػْوـِ ُلوٍط " أي فَػَلمَّتا َذَىَب َعْن ِإبْػرَاِىيَم اػبوؼ، َوَجاَءْتُو اْلُبْشَرى بإسحاؽ ويعقوب،
أخذ أو ظل، "وبناء على اعتبار اعبواب قد أضمر فيو فعل الشروع . أخذ وظّل جيادلنا: فيو إضمار، أي

صبلتُت " ؼبّا"يكوف قد جرى على ما ىو غالب فيو من تطّلب " ؼبّا"فإف الًتكيب الشرطي اؼبصدر بػ
. فعليتُت فعلهما ماض لفظا ومعٌت

. معناه يكلمنا ألف إبراىيم عليو السبلـ ال جيادؿ ربو عز وجل إمنا يسألو ويطلب إليو: وقيل

أرأيتم لو كاف : معناه جيادؿ رسلنا، وكانت ؾبادلتو أنو قاؿ للمبلئكة: وقاؿ عامة أىل التفسَت
أو ثبلثوف؟ : ال قاؿ: أو أربعوف؟ قالوا: ال قاؿ: يف مدائن لوط طبسوف من اؼب منُت أهتلكوهنم؟ قالوا

ال قاؿ : أرأيتم إف كاف فيها رجل واحد مسلم أهتلكوهنا؟ قالوا: قاؿ. ال: ال حىت بلغ طبسة، قالوا: قالوا
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كبن أعلم دبن فيها، لننجيو وأىلو إال امرأتو كانت : قالوا. إف فيها لوطا: إبراىيم عليو السبلـ عند ذلك
 1.من الغابرين

إال أنو عرب باؼبضارع غبكاية اغباؿ " جادلنا"جواب ؼبّا، وكاف الظاىر " جيادلنا"قد يكوف 
 َواللَّتُو الَّتِذي أَْرَسَل الرٍّيَاَح فَػُتِثَُت : كبو استعماؿ اؼبضارع يف قولو تعاىل. اؼباضية واستحضار صورهتا

َنا بِِو اأْلَْرَض بَػْعَد َمْوهِتَا َكَذِلَك   النُُّشوُر  . 9: فاطرَسَحابًا َفُسْقَناُه ِإىَل بَػَلٍد َميٍٍّت فََأْحيَػيػْ

: ؿبذوؼ تقديره" ؼبا"، وجواب "ؾبادال لنا"ىذه اعبملة يف موضع اغباؿ من فاعلو أي :  وقيل
 ."قلنا يَا ِإبْػرَاِىيُم أَْعِرْض َعْن َىَذا"

. والعبلقة بُت اعبواب والشرط عبلقة زمنية، تفيد أّف جواُّا وجب عند وجوب شرطها

ُهْم فََأْغَرقْػَناُىْم َأصْبَِعَُت  :قاؿ اهلل تعاىل  .55: الزخرؼ فَػَلمَّتا آَسُفونَا انْػتَػَقْمَنا ِمنػْ

على سبيل التعليق السبيب، وليس على سبيل التعليق " إفْ "اليت دبعٌت" ؼبا"االستبداؿ قائم يف 
. الشرطي الذي ىو مناط باالستقباؿ

إجياز ألف كوهنم م سفُت مل يتقدـ لو ذكر حىت يبٌت أنو كاف سببا " فلما آسفونا " يف قولو 
فآسفونا فلما آسفونا انتقمنا : لبلنتقاـ منهم فدؿ إناطة أداة التوقيت بو على أنو قد حصل والتقدير

. منهم

ظرفا رابطا عبملتُت على سبيل وجود وربقق مضموف الثانية لوجود وربقق " ؼبا"وؼبا كانت 
مضموف األوىل، كاف مفهـو اؼبخالفة ال معٌت لو، ألف الكبلـ عما مل يتحقق بسبب عدـ ربقق أسبابو 

. لغو

ُهُم الرٍّْجَز ِإىَل َأَجٍل ُىم بَالُِغوُه ِإَذا ُىْم يَنُكثُوَف  :قاؿ اهلل تعاىل  فَػَلمَّتا َكَشْفَنا َعنػْ
 .135:األعراؼ

                                                 

ؿبمد عبد اهلل النمر، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة : أبو ؿبمد اغبسُت بن مسعود البغوي، معامل التنزيل، تحػ  1
. 4/190 ـ، 1997/  ىػ 1417الرابعة، 
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 َوَلمَّتا َوَقَع َعَلْيِهُم الرٍّْجُز قَاُلوا يَا ُموَسى ادُْع لََنا َربَّتَك دبَا َعِهَد ِعْنَدَؾ لَِ ْن : اآلية اليت قبلهاو
 .: 134َكَشْفَت َعنَّتا الرٍّْجَز لَنُػْ ِمَننَّت َلَك َولَنُػْرِسَلنَّت َمَعَك َبٍِت ِإْسرَائِيَل  

 

. دالة على أف موسى دعا اهلل برفع الطاعوف عن بٍت إسرائيل فارتفع135فاآلية 

باعتبار كوف كشف الرجز إزالة للموت " كشفنا " متعلق بػ " إىل أجل ىم بالغوه " وقولو 
 ". ؼبّا " جواب " إذا ىم ينكثوف " الذي سببو الطاعوف، وصبلة 

حرفا يدؿ على معٌت " إذا " رابطة للجواب لوقوع جواب الشرط صبلة اظبية فلما كاف " وإذا " 
وىذا وصف ؽبم . بادروا بو ومل ي خروه: اؼبفاجأة كاف فيو معٌت الفعل كأنو قيل فاجأوا بالنكث أي 

. بإضمار الكفر دبوسى وإضمار النكث لليمُت

يف الكبلـ حذؼ دؿ عليو اؼبعٌت وىو فدعا موسى فكشف عنهم الرجز وأسند تعاىل الكشف 
إليو ألنو ىو الكاشف حقيقة فلما كاف من قوؽبم أسندوه إىل موسى وىو إسناد ؾبازي وؼبا كاف إخباراً 

من اهلل أسنده تعاىل إليو ألنو إسناد حقيقي وؼبا كاف الرجز من صبلة أخرى غَت مقولة ؽبم حسن إظهاره 
إىل أجل ىم " ومعٌت " فلما كشفناه عنهم " دوف ضمَته وكاف جائزاً أف يكوف الًتكيب يف غَت القرآف 

 1. إىل حد من الزماف ىم بالغوه ال ؿبالة فيعذبوف فيو" بالغوه 
 

. 97:  اإلسراء ُكلَّتَما َخَبْت زِْدنَاُىْم َسِعَتًا :قاؿ اهلل تعاىل

زِْدنَاُىْم " كلما خبت أي أرادت أف زببو، . التكرار بتكرر الفعل الذي بعدىا" ُكلَّتَما"تقتضي 
نضجت جلودىم واحًتقت أعيدوا فيها ": ُكلَّتَما َخَبْت : " وقودا، أو أف اؼبراد من قولو: ، أي "َسِعَتًا 

. إىل ما كانوا عليو وزيد يف تسعَت النار لتحرقهم

 

يَا أَيػَُّها الرَّتُسوُؿ بَػلٍّْغ َما أُنزَِؿ إِلَْيَك ِمْن َربٍَّك َوِإْف مَلْ تَػْفَعْل َفَما بَػلَّتْغَت رَِسالََتُو  َواللَّتُو  :قاؿ تعاىل
 .67 :  اؼبائدةيَػْعِصُمَك ِمْن النَّتاِس ِإفَّت اللَّتَو الَ يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَكاِفرِيَن  

                                                 

 .4/374 ،تفسَت البحر احمليطػ أبو حياف،  1
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وإْف مل تفعل التبليَغ، فحذؼ اؼبفعوؿ :  أي  َوِإف ملَّتْ تَػْفَعْل َفَما بَػلَّتْغَت رَِسالََتوُ  : قولو تعاىل
ألف اعبواُب ال بد أف يكوف مغايراً للشرط لتحُصل الفائدُة، ومىت "  وإف مل تبلٍّْغ فما بَػلَّتغت: "بو ومل يقل

دا اختلَّت الكبلـ . اربَّت

بَػلٍّْغ َما أُنزَِؿ إِلَْيَك ِمْن :" فعل الشرط جاء يف موضع  فعل  آخر معلـو من السياؽ ىو قو لو
وطلبا لبلختصار وذبنبا للتكرار، واجتنابا لؤلسلوب العنيف والقادح يف ـباطبة رسوؿ اهلل صلى ". َربٍّكَ 

 . الذي ىو كناية عنو" الفعل"اهلل عليو وسلم استعمل 

آئبل  إىل  ارباد الشرِط واعبزاء، واؼبعٌت  {َوِإف ملَّتْ تَػْفَعْل َفَما بَػلَّتْغتَ }:  مث يصَت ظاىر قولو تعاىل
 وقد قدـ األستاذ أبو القاسم الزـبشري جوابُت يف تفسَت 1".وإف مل تفعل مل تفعلْ : "يَػُ وؿ ظاىراً إىل

: ىذا الًتكيب الشرطي

َعْث لةأنو إذا مل ديتثل أمَر الّلِو يف تبليِغ الرسا: أحُدمها  وقاـ بَكْتِمها كلٍّها يكوف  كأنو مل يُػبػْ
كنت . إْف مل تبلغ أدىن شيء وإف كلمًة واحدةً : رسواًل، وذلك  أمر شنيع  ال خفاَء يف شناعتو، وقيل

َا قَػَتَل النَّتاَس  : كمن ركب األمَر الشنيع الذي ىو كتماُف كلٍّها، كما َعظَّتم قَػْتل النفِس يف قولو َفَكَأمنَّت
يعاً  . 32:اؼبائدة  صبَِ

وإْف مل تفعْل ذلك، فَػَلَك ما يُوِجُب كتماَف الوحي كلٍّو من العقاب فوَضع : أَْف يُراد: والثاين
فأوحى اهلل إيلَّت إْف مل تبلٍّْغ رسااليت : "السبب موضَع اؼبَسبَّتب، وي يده قولو عليو الصبلة والسبلـ

بْػُتك  2".َعذَّت

وعلى القوؿ الذي جاء يف  اعبواب الثاين للزـبشري يكوف  جواب  الشرط  بديبل  من اعبزاء 
موضع  اؼبسبب  للتبلـز " ما بلغت رسالتو" إال أنو  وضع السبب وىو "  يعاقبك ربك" اؼبباشر وىو

الذي بينهما، وألجل أال يكلم اهلل رسولو الكرًن بلغة الوعيد اليت ال تليق دبقاـ الرسوؿ صلى اهلل عليو 
  .وسلم

 
                                                 

. 4/349،350أضبد ؿبمد اػبراط، دار القلم، دمشق، : ػ السمُت اغبليب، الدر اؼبصوف يف علم الكتاب اؼبكنوف، تح 1
. 2/269،270ػ الزـبشري، الكشاؼ،  2
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نْػَيا: قاؿ اهلل تعاىل   َواَل ُتْكرُِىوا فَػتَػَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاء ِإْف أََرْدَف رَبَصُّناً لٍَّتْبتَػُغوا َعَرَض اغْبََياِة الدُّ
 .33:النور

اؼبخاطب ُّذه اآلية ىو اؼبسلموف، سواء أكانت قصة األمتُت معاذة ومسيكة حدثت بعد أف 
وعلى األوؿ يكوف عبد اهلل بن أيب ىو سبب . أظهر سيدمها عبد اهلل بن أيّب اإلسبلـ أـ قبل أف يظهره

وعلى اآلخر يكوف ىو سبب النزوؿ . النزوؿ فيشملو العمـو ال ؿبالة، ويكوف بذلك من صبلة اؼبسلمُت
وال يشملو اغبكم ألنو مل يكن من اؼبسلمُت يوم ذ، وإمنا كاف تذمر أمتيو منو داعيا لنهي اؼبسلمُت عن 

 1.إكراه فتياهتم على البغاء

، ويف ذلك مطابقة بُت اللفظ واؼبعٌت الذي ىو "إذا"على " إفْ "وقد آثر التعبَت القرآين استعماؿ 
الشذوذ والندرة، وارتباط بالبي ة اليت نزلت اآلية فيها، وىي أف الزانيات كن يفعلن ذلك برغبة وطواعية 

وأف ما ُوِجَد من معاذة وُمَسْيَكة اؼبسلمتُت ومها . منهن، وأف ىذه الفاحشة كانت تقع منهن بكثرة
وكاف يُْكرُِه جواريو على . جاريتاف لعبد اهلل بن أيّب بن سّلوؿ رأس اؼبنافقُت، ىو من خرب الشاذ النادر

  2.البغاء ليكسب ُّّن، فاشتكت االثنتاف اؼبذكورتاف لدى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسّلم فنزلت اآلية

 .33: النور َوَمن يُْكرِىهُّنَّت فَِإفَّت اللَّتَو ِمن بَػْعِد ِإْكرَاِىِهنَّت َغُفوٌر رَّتِحيٌم : قاؿ اهلل تعاىل

ليس جواب الشرط اؼبباشر، ولكنو دليل اعبواب، إذ َحَذَؼ " فإف اهلل غفور رحيم " وقولو 
فبل إمث عليهن فإف اهلل غفور : والتقدير . اعبواب إجيازا، واستغٌت عن ذكره بذكر علتو اليت تشملو وغَته

ويف  ىذا اإلجراء إجياز يتبُت فيو اللفظ القليل اؼبوحي بفضل . رحيم ألمثاؽبن فبن أكره على فعل جردية
 .اؼبعٌت اؼبسًتسل بسهولة من ذىن كل عاقل

يأمْث وحده، وال إمث :... وإذا ذىبنا إىل أبعد من ذلك التقدير يف تقدير جواب الشرط قلنا
. 3عليهن فإف اهلل غفور رحيم ألمثاؽبن فبن أكره على فعل جردية

. وىي مع جواب الشرط يف ؿبل جـز.  والفاء رابطة اعبواب

                                                 

 .18/227ػ الطاىر بن عاشور، تفسَت التحرير والتنوير،  1
 .6/416ػ أبو حياف، البحر احمليط،  2
َر بَاٍغ َوالَ َعاٍد َفبل ِإمْثَ َعَلْيِو ِإفَّت الّلَو َغُفوٌر رَّتِحيٌم : ػ قاؿ اهلل تعاىل 3 . 173: البقرة َفَمِن اْضطُرَّت َغيػْ



واػبروج من اَّازاة  وتقدًن اعبواب،  ،العدوؿ باالستبداؿ:  الفصل اػبامس

249 
 

 

. العدول بتقديم الجواب- المبحث الثاني

يدخل التقدًن والتأخَت فيما أظباه ابن جٍت شجاعة العربية، حيث أرجعها إىل عدة أمور ىي 
 1.اغبذؼ، والزيادة، والتقدًن والتأخَت، واغبمل على اؼبعٌت والتحريف

وىذا يعٍت أنو منط من أمناط العدوؿ عن األصل يف الًتتيب الذي تنظم عليو مفردات الكبلـ، 
ويكوف ىذا التحويل عن القاعدة دليبل على ما للعربية من خواص ذبعلها قادرة على اؼبغامرة الًتكيبية دبا 

. يزيد يف صباؿ ىذه اللغة ويوسع من دائرة استعماؽبا، وذلك من شجاعتها اليت وصفها ُّا ابن جٍت

أف ىذا الباب كثَت الفوائد، جم احملاسن، واسع التصرؼ، بعيد " ويعّد عبد القاىر اعبرجاين 
ويلطف لديك موقعو، مث تنظر فتجد أف سبب أف راقك ولطف عندؾ أف قّدـ فيو شيء، وحّوؿ اللفظ 

  2...".عن مكاف إىل  مكاف

يري اعبرجاين اّف التقدًن باب مشرع على اإلبداع وحسن اؼبعٌت، ودينح اؼببدع التصرؼ 
. واالتساع يف الكبلـ دبا ينتج عنو لفتات أسلوبية صبة تنضح لطفا  وصباال

ويضيف بأنو ال يكفي أف يقاؿ يف ما قدـ إنو قدـ للعناية وألف ذكره أىّم، من غَت أف نذكر 
 3.من أين كانت تلك العناية، ومِلَ كاف أىمّ 

ال يقبل اعبرجاين بتلك العبارات اعباىزة اليت يرددىا النقاد واحملللوف لؤلساليب بأف ما قّدـ إمنا 
فعل بو ذلك للعناية واالىتماـ، وىي العبارة اؼبوروثة عن سيبويو، ولكن عليهم أف يبحثوا يف خصوصية 

. تلك العناية والغرض الذي ذبسد فيو االىتماـ

وإذا تقدمت عبارة اعبواب عن األداة والشرط، عّدىا كباة البصرة دليبل على اعبواب، أو يف 
معٌت اعبواب، وليست جوابا للشرط؛ ألف اعبواب ال بد أف يكوف تاليا للشرط يف الواقع، وألف األداة 

                                                 

 .362/ 2ابن جٍت، اػبصائص، -  1
 .106عبد القاىر اعبرجاين، دالئل اإلعجاز، ص-  2
. نفس اؼبصدر والصفحة-  3
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وىو األمر الذي ال يراه كذلك اؼبربد وكباة الكوفة . تعمل يف الشرط واعبزاء معا إعرابا وتعليقا
.  واألصوليوف، بل يروف أف تقدًن اعبواب جائز، ألف التعليق باؽ، وىو اؼبهم

وأرى األخذ بغَت مذىب النحويُت البصريُت استكماال ألنواع العدوؿ اليت من بينها التقدًن من 
. وأمثلة التقدًن يف القرآف كثَتة جدا. تأخَت

فَػَلمَّتا َجاَء السَّتَحرَُة قَاُلوا لِِفْرَعْوَف أَِئنَّت لََنا  : منها قوؿ اهلل تعاىل على لساف السحرة لفرعوف
.   41:  الشعراءأَلَْجرًا ِإْف ُكنَّتا كَبُْن اْلَغالِِبَُت 

إف كنا :"إّف لنا لثوابا عظيما؟ مث قيدوا ذلك بظهور غلبتهم ؼبوسى عليو السبلـ، فقالوا: أرادوا
نعم، لكم ذلك األجر واعبعل عندي مع زيادة عليو وىي كونكم من :"قاؿ فرعوف". كبن الغالبُت
". اؼبقربُت لديّ 

إف تقدًن اعبواب دّؿ على أف ظن السحرة بقوة سحرىم كاف متمكنا فيهم، حىت أهنم أّكدوا 
عبارة اعبزاء على أهنا أمر مفروغ من ربققو، مث بدا ؽبم أف يقيدوا ذلك اعبزاء بعبارة الشرط كما لو أهنم 

. أرادوا ُّا أف يتباىوا بغلبتهم، وأف يُذكروا ُّا

َفُعُكْم ُنْصِحي ِإْف أََرْدُت أَْف أَْنَصَح َلُكْم ِإْف َكاَف اللَّتُو يُرِيُد أَْف يُػْغِوَيُكْم  : وقولو عز وجلّ  َواَل يَػنػْ
. 34:  ىود ُىَو َربُُّكْم َوإِلَْيِو تُػْرَجُعوفَ 

َفُعُكْم ُنْصِحي :إف قولو تعاىل ِإْف :  يتعُت باؼبعٌت أف يكوف ىو اعبزاء للشرط يف قولوَواَل يَػنػْ
وقد تقدـ اعبزاء ألف الكبلـ منعقد على نفي نصح الرسوؿ صلى اهلل . َكاَف اللَّتُو يُرِيُد أَْف يُػْغِوَيُكْم 

فاعبزاء مقدـ اىتماما بو، وأويت بالشرط اؼبذكور قيدا لو، . عليو وسلم ؽبم إذا كاف اهلل قد شاء إغواءىم
.  فهو تعليق على التعليقْف أََرْدُت أَْف أَْنَصَح َلُكْم إ: وىو  الشرط اؼبقصود بالتعليق عليو، وأما قولو 

 

َها َوَسْوَؼ يَػْعَلُموَف ِحَُت يَػَرْوَف : وقولو عز وجلّ   ِإْف َكاَد لَُيِضلَُّنا َعْن آؽِبَِتَنا َلْوال أَْف َصبَػْرنَا َعَليػْ
. 42 : الفرقافاْلَعَذاَب َمْن َأَضلُّ َسِبيبل 
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أداة  مقدـ عنواعبواب ىنا ،  أي امتناع وقوع جواُّا ألجل وجود شرطها، حرؼ امتناع لوجود" لوال "
  . ِإْف َكاَد لَُيِضلَُّنا َعْن آؽِبَِتَنا   عليو وىوالشرط

وفائدة نسج الكبلـ على ىذا اؼبنواؿ دوف أف ي يت بأداة الشرط ابتداء متلوة جبواُّا قصد العناية باػبرب 
 تعترب  عند لبعضفالصناعة النحوية.  مث ي تى بالشرط بعده تقييدا إلطبلؽ اػبرب.ابتداء بأنو حاصل

اؼبقدـ دليل اعبواب واعبواب ؿبذوفا ألف نظر النحوي إلقامة أصل الًتكيب ؛ فأما أىل الببلغة فيعتربوف 
  .ذلك لبلىتماـ وتقييد اػبرب بعد إطبلقو

 يف مثل ىذا الكبلـ جار ؾبرى التقييد للحكم اؼبطلق من حيث اؼبعٌت " لوال ": ولذا قاؿ يف الكشاؼ 
فتأخَت الشرط يف ىذه 1.كبلـ مقصود لذاتوكل  فهذا شأف الشروط الواقعة بعد .ال من حيث الصنعة

قدـ فيو على الشرط ما حقو أف يكوف اؼبواضع يُظهر أنو قيد للفعل الذي ىو اعبواب يف اؼبعٌت، وكذا ما 
. جوابا للشرط تقدديا لقصد االىتماـ باعبواب

 

. خروج الشرط والجواب من باب المجازاة- المبحث الثالث

َنا َُِّا وََكَفى بَِنا َحاِسِبَُت  :قاؿ عز وجل  .47 : األنبياءَوِإْف َكاَف ِمثْػَقاَؿ َحبَّتٍة ِمْن َخْرَدٍؿ أَتَػيػْ

إّف عمل الشر مهما .  ج نا ُّا وحاسبنا عليهاإف تكن اؼبعصية مثقاَؿ حّبة من خردؿأي و
تناىى يف الصغر وغاب عن الناس وصاحبو، فإف اهلل يأيت بو لسعة علمو وإحاطتو بأفعاؿ الناس 

. ودبلكوتو

إذا حكمنا حبكم الظاىر على الًتكيب الشرطي يف ىذه اآلية، عددنا أف وجود معصية يف 
كما يعلم من طريق مفهـو اآلية أف . مثقاؿ حبة من خردؿ ىو شرط يف ؾبيء اهلل بو وؾبازاتو عنو

ولكن ما ينبغي أف نبلحظو أف اؼبقصود ليس أف وجود . اؼبعصية اليت تكوف أكرب ىي أوىل بإتياف اهلل ُّا
اؼبعصية يكوف سببا يف إظهار قدرة اهلل على ؾبيء اهلل ُّا، وكأف غياب وجود اؼبعصية يتسبب يف عدـ 

.  ظهور القدرة اإلؽبية

                                                 

 .34/ 19، التحرير والتنوير، ؿبمد الطاىر بن عاشور-  1
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بالتأمل يف اآلية قبد أف اؼبعٌت اؼبراد إثباتو ىو أف اهلل قادر قدرة مطلقة على استقصاء وعرض 
وُّذا اؼبعٌت يكوف الشرط مسوقا ألجل توكيد وإثبات قدرة اهلل يف . صبيع أعماؿ العباد واعبزاء عليها

وليس مسوقا لبناء اعبواب عليو، وإف كاف معٌت اؼببلزمة حاضرا يف . اإلحاطة حبسنات العبد أو سي اتو
. الًتكيب

 

َلْو أَرَاَد اللَّتُو أَْف يَػتَّتِخَذ َوَلًدا الْصطََفى فبَّتا خَيُْلُق َما َيَشاُء  ُسْبَحانَُو ُىَو اللَّتُو  : قاؿ اهلل تعاىل
  .4:الزمر  اْلَقهَّتاُر   اْلَواِحدُ 

 يف ازباذىم أولياء من دوف وكافروفموقع ىذه اآلية موقع االحتجاج على أف اؼبشركُت كاذبوف 
. اهلل

الصطفى . " كما زعم ذلك من زعمو، من سفهاء اػبلق" لو أراد اهلل أف يتخذ ولدا : " أي
، الذي يشاء اصطفاءه، واختصو (كاؼببلئكة مثبل)الصطفى من ـبلوقاتو : أي " فبا خيلق ما يشاء 

 إشارة إىل استحالة " سبحانو "قولو  و.لنفسو، وجعلو دبنزلة الولد، ومل يكن لو حاجة إىل ازباذ الصاحبة
إشارة إىل الربىاف على استحالة " ىو اهلل الواحد القهار " وقولو . اصطفائو شي اً ألجل ازباذ الولد

. ذلك

وىذا شرط ال يلـز وقوعو وال جوازه، بل ىو ؿباؿ، وإمنا قصد ذبهيلهم  فيما ادعوه وزعموه، 
 . أو دحض حجتواؼبتكلمذبهيل وجيوز تعليق الشرط على اؼبستحيل لقصد 

 َوُقْل لِلَّتِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواألمٍّيٍَُّت أََأْسَلْمُتْم فَِإْف َأْسَلُموا فَػَقِد اْىَتَدْوا َوِإْف تَػَولَّتْوا : قاؿ اهلل تعاىل
َا َعَلْيَك اْلَببلُغ َواللَّتُو َبِصٌَت بِاْلِعَباِد   .20: آؿ عمراففَِإمنَّت

على اؼبعٌت األصلي لو، حصل من ذلك ارباد الشرط " فقد اىتدوا"إذا ُفّسر جواب الشرط
فقد " ولذا ُمنع ظاىر االىتداء وُفسر بالبلـز لو وىو النفع أي . واعبزاء، ألف اإلسبلـ ىو عُت االىتداء

 . ونفعهم ؽبا ىو الفوز والنجاة يف اآلخرة. 1"نفعوا أنفسهم

                                                 

 .3/109، روح اؼبعاين،  األلوسي-  1
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ويكوف الًتكيب الشرطي قد بٍت على معٌت أف اعبواب ديثل أظبى وأوكد ما قد يبلغو الشرط من 
 .درجات الكماؿ

 

ضمَت . 116:اؼبائدة ِإْف كنُت قلُتُو فقد َعِلْمَتُو : قاؿ تعاىل على لساف عيسى عليو السبلـ
 . ازِبذوين وأمٍّي إؽبُت ِمْن دوف اهلل عائد إىل الكبلـ اؼبتقدـ" قلتو"النصب يف 

معدوؿ ُّا عن التعليق الشرطي اغبقيقي وىو الذي يكوف مستقببل، إىل ؾبرد التعليق الذي : إفْ 
ودبا أف . ىو الربط بُت متبلزمُت؛ ألف فعل الشرط يف ىذه اآلية جاء مركبا من كاف يتلوىا الفعل اؼباضي

 ،تعُّت مضّيو (وىو القوؿ) فإف فعل الشرط–كما يصفها اؼبربد -قوية يف الداللة على اؼبضي " كاف"
 واؼباضي حدث معلـو .  فصار تعليقا ألمر مضى بآخر مثلو يف اؼبضي،"فقد علمتو"وتعلق بو اعبواب
 . داللتو إىل الشك واالستقباؿ"إفْ "وال ربوٍُّؿ  .حصولوبسبب مضيو و

 االستدالؿىذا الًتكيب الشرطي منصرفا إىل غَت التعليق الداؿ على السببية إىل  كوف يوبذلك 
 . على انتفاء أف يقوؿ عيسى عليو السبلـ ذلك الكبلـ بدليل أف اهلل يعلم أنو مل يقلوبو

قَاُلوا َربػَُّنا  :  وكبُو احتجاِج الرسِل بعلم اهلل يف القرآف الكرًن قولو تعاىل على ألسنة الرسل
َنا ِإال اْلَببلُغ اْلُمِبُُت . يَػْعَلُم ِإنَّتا إِلَْيُكْم َلُمْرَسُلوفَ   فلما كاف متحققا من براءة .17- 16:يس َوَما َعَليػْ

 ،وىكذا يكوف قد استدؿ دبضموف اعبزاء على مضموف الشرط. نفسو أحاؿ ذلك على علم اهلل تعاىل
 َلْو َكاَف ِفيِهَما آؽِبٌَة ِإال اللَّتُو َلَفَسَدتَا: االمتناعية عند قوؿ اهلل تعاىل" لو"كما ىو الشأف يف مدخويل 

 .   22:األنبياء

حرفا للتعليق بو " إفْ "دينع من اعتبار  (كنت قلتو)إف فعل الشرط اؼبركب، اؼباضي لفظا ومعٌت 
حرؼ الشرط  تشبو وظيفة عن وظيفتها النحوية األصلية إىل تأدية وظيفة "إفْ "مستقببل، وبالتايل زبرج

واستدؿ ُّا على الشرط باعبزاء، أي أف انتفاء . من حيث التعليق ُّا يكوف يف اؼباضي، "لوْ "االمتناعي
. قولو لو ثابت بعلم اهلل ذلك

ليس كذلك؛ ألف مضمونو ليس مًتتبا على معٌت " إفْ "كما أّف ما ىو يف ظاىره جواب لػ
أي إف كوف اهلل عاؼبا وشاىدا على انتفاء ذلك القوؿ عن عيسى عليو . الشرط اؼبتمكن يف اؼبضي
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. السبلـ،  ليس مسببا عن كوف عيسى مل يقلو،  لكّن ىذا اعبواب الظاىر دليٌل على براءتو عليو السبلـ
. وقد قاؿ اهلل ذلك تقريعاً ؼبن ازبذ عيسى إؽباً 

وفيو غاية األدب . أسند عيسى عليو السبلـ العلم إىل اهلل تعاىل" فقد َعِلْمَتوُ : "ويف قولو
. وإظهار اؼبسكنة لعظمة اهلل تعاىل وتفويض األمر إليو

وىذا الًتكيب الشرطي برمتو،  مع ما صاحبو من صبل قبلو وبعده،  إجابة عن س اؿ اهلل 
ُذوين َوأُمٍَّي ِإؽَبَُْتِ ِمْن ُدوِف اللَّتوِ  :لعيسى عليو السبلـ ،  وكانت اإلجابة كما   أَأَْنَت قُػْلَت لِلنَّتاِس ازبَِّت

 قَاَؿ ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُف يل أَْف أَُقوَؿ َما لَْيَس يل حِبَقٍّ ِإْف ُكْنُت قُػْلُتُو فَػَقْد َعِلْمَتُو تَػْعَلُم َما يف : يلي
َما قُػْلُت ؽَبُْم ِإال َما أََمْرَتٍِت بِِو أَِف اْعُبُدوا اللَّتَو َريبٍّ . نَػْفِسي َوال أَْعَلُم َما يف نَػْفِسَك ِإنَّتَك أَْنَت َعبلـُ اْلُغُيوبِ 

َوَربَّتُكْم وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فَػَلمَّتا تَػَوفػَّتْيَتٍِت ُكْنَت أَْنَت الرَّتِقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء 
بْػُهْم فَِإنػَّتُهْم ِعَباُدَؾ َوِإْف تَػْغِفْر ؽَبُْم فَِإنَّتَك أَْنَت اْلَعزِيُز اغبَِْكيُم . َشِهيدٌ   .118 -116: اؼبائدة ِإْف تُػَعذٍّ

. مثبل" مل أقلو: "وىذه اإلجابة اؼبطولة دبا فيها اعبملة الشرطية،  عدوؿ عن اإلجابة اؼبباشرة اليت ىي
لكنو خرج باإلجابة إىل اعبملة الشرطية ؼبا فيها من إمكانات وطاقات تعبَتية ال تتأتى جبملة بسيطة 

". مل أقلو"مثل 

ويف إطالة اعبواب باعبملة الشرطية وما معها،  فائدة أراد نيّب اهلل ربصيلها وىي التلذذ بكرامة 
َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَا :  الكبلـ مع اهلل،  وىذا على غرار جواب موسى عليو السبلـ عن س اؿ العصا

، ولكنو عليو السبلـ أضاؼ ذكر الوجوه األخرى؛ "ىي عصاي:"  فلم يكتف باعبواب،17:طو ُموَسى
ألنو كاف حيب اؼبكاؼبة مع ربو واالستزادة من كرامة اغبوار معو، فجعل ذلك اعبواَب الطويل الوسيلَة إىل 

قَاَؿ ِىَي َعَصاَي أَتَػوَكَّتأُ : وكانت إجابتو كما حكاىا اهلل على لسانو عليو السبلـ. ربصيل ىذا الغرض
َها َوأَُىشُّ َُِّا َعَلى َغَنِمي َويلَ ِفيَها َمَآِرُب أُْخَرى  طو  .18:َعَليػْ

 

 .185:  آؿ عمرافَفَمن ُزْحزَِح َعِن النَّتاِر َوأُْدِخَل اعْبَنَّتَة فَػَقْد فَاَز  :قاؿ اهلل تعاىل

توفوف "للتفريع على " فمن زحزح"والفاء يف قولو . ىو حصوؿ الربح ونفي اػبسارة: الفوز
وحقيقة فعل زحزح أهنا جذب بسرعة وىو مضاعف زحو عن اؼبكاف إذ . أبعد" زحزح"ومعٌت " أجوركم

.  جذبو بعجلة
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ة عن األوؿ للداللة على يمع أف يف الثاين غن" دخل اعبنة أزحزح عن النار و"  وإمنا صبع بُت 
النجاة من النار ونعيم اعبنة  : أف دخوؿ اعبنة يشمل على نعمتُت عظيمتُت 

 ألف ترتب الفوز على دخوؿ اعبنة والزحزحة عن النار ؛ناؿ مبتغاه من اػبَت" فقد فاز " ومعٌت 
والعرب تعتمد يف ىذا على القرائن فقد يكوف اعبواب عُت .  فبل فائدة يف ذكر الشرط إال ؽبذا،معلـو

: من عرفٍت فقد عرفٍت وقد يكوف عينو بزيادة قيد كبو قولو تعاىل: الشرط لبياف التحقيق كبو قوؿ القائل 
 َوِإَذا َمرُّوا بِاللَّتْغِو َمرُّوا ِكرَاًما وقد يكوف معٌت بلوغ أقصى غايات نوع اعبواب والشرط . 72: الفرقاف

 آؿ  َربػَّتَنا ِإنَّتَك َمْن تُْدِخِل النَّتاَر فَػَقْد َأْخَزيْػَتُو َوَما لِلظَّتاِلِمَُت ِمْن أَْنَصاٍر   :قولويف  و،كما يف ىذه اآلية
 1 "من أدرؾ مرعى الّصماف فقد أدرؾ "  وقوؿ العرب ،192:عمراف

عن النار " أخرج، : أي" فمن زحزح .وقد يكوف معٌت بلوغ أقصى غايات نوع اعبواب والشرط
حصل لو الفوز العظيم من العذاب األليم، والوصوؿ إىل جنات النعيم، : أي" وأدخل اعبنة فقد فاز 

. اليت فيها ما ال عُت رأت، وال أذف ظبعت، وال خطر على قلب بشر

يدخل اعبنة، فإنو مل يفز، بل قد شقي الشقاء مل ومفهـو اآلية، أف من مل يزحزح عن  النار و
. األبدي، وابتلي بالعذاب السرمدي

ويف ىذه اآلية إشارة لطيفة إىل نعيم الربزخ وعذابو، وأف العاملُت جيزوف فيو بعض اعبزاء فبا 
َا تُػَوفػَّتْوَف أُُجورَُكْم يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ  : عملوه، ويقدـ ؽبم أمنوذج فبا أسلفوه، يفهم ىذا من قولو  آؿ َوِإمنَّت

توفية األعماؿ التامة، إمنا يكوف يـو القيامة، وأما ما دوف ذلك فيكوف يف الربزخ، : أي، 185:عمراف
َولَُنِذيَقنػَّتُهْم ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدىَن ُدوَف اْلَعَذاِب اأْلَْكرَبِ  : بل قد يكوف قبل ذلك يف الدنيا كقولو تعاىل

. 21: السجدةَلَعلَّتُهْم يَػْرِجُعوَف 

ويف اآلية زبصيص اغبكم الوارد بو جواب الشرط، فالفوز حكم متحقق بضرورة اجتماع 
الشرطُت ومها الزحزحة عن النار ودخوؿ اعبنة 

 علق الفوز وىو نيل اغبظ من اػبَت والنجاة من :فمن زحزح عن النار وأدخل اعبنة فقد فاز
 عن النار بل أدخلها، وإف كاف سيدخل اعبنة حّ الشّر على التنحية من النار ودخوؿ اعبنة، ألف من مل ين

. مل يفز كمن يدخلها من أىل الكبائر
                                                 

. 869 / 1  التحرير والتنوير،ؿبمد الطاىر بن عاشور، ػ 1
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.  عنها ومل يدخل اعبنة كأصحاب األعراؼ، مل يفز أيضاً يومن نح

من سره أف يزحزح عن النار وأف » : وروي يف اغبديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
يدخل اعبنة فلتأتو منيتو وىو يشهد أف ال إلو إال اهلل وأف ؿبمداً رسوؿ اهلل، ويأيت إىل الناس ما حيب أف 

« فاز معناه قبا : ي تى إليو، قيل 

 

قَاَؿ َلْن تَػرَاين َوَلِكِن اْنظُْر ِإىَل اعْبََبِل فَِإِف اْستَػَقرَّت َمَكانَُو َفَسْوَؼ تَػرَاين فَػَلمَّتا  :  قاؿ اهلل تعاىل
 .143:األعراؼ ذَبَلَّتى َربُُّو لِْلَجَبِل َجَعَلُو دَكًّا َوَخرَّت ُموَسى َصِعًقا 

وأكد ىذا النفي باستعماؿ أسلوب ". لن تراين:"نفى اهلل أف يراه عيسى عليو السبلـ يف قولو
الشرط،  حبيث علق اهلل تعاىل رؤيتو باستقرار اعببل، مث جعلو دّكا،  ونّبو بذلك على أف رؤيتو لن تقع، 

 . لتعليقو إياىا بأمر ُوِجَد ضده وىو الّدّؾ اؼبقابل لبلستقرار

وىذا أسلوب مشهور يف مذاىب العرب، حيث ي كدوف نفي الشيء دبا يُػْعَلُم أنو ال يقع،  
  1.ويستعملوف لذلك الًتكيب الشرطي أو غَته

عليو السبلـ لذات اهلل تعاىل،  تسكُت لقلبو ولطف بو وبالناس؛  ويف توكيد انتفاء رؤية موسى
 . بإرادتو تعاىلإذ أراه حاؿ اعببل الصلب الذي أصبح مدكوكا

َوِإْف ِخْفُتْم َأالَّت تُػْقِسطُوا يف اْلَيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النٍَّساِء َمثْػٌَت  : قاؿ عّز من قائل
 .3 : النساءفَِإْف ِخْفُتْم َأالَّت تَػْعِدُلوا فَػَواِحَدًة أَْو َما َمَلَكْت أدَْيَانُُكْم َذِلَك أَْدىَن َأالَّت تَػُعوُلوا . َوُثبَلَث َورُبَاعَ 

فقداف داللة اؼبفهـو  يبدو ألوؿ وىلة أف ىذا الًتكيب الشرطي عبثي؛ ألنو ال تظهر أية بسبب 
مناسبة أو مبلزمة بُت الشرط وجوابو،  أي بُت األمر بنكاح النساء وعددىن يف جواِب شرِط اػبوِؼ 

 . من عدـ اإلقساط يف اليتامى

                                                 

      .                                                   30 :األعراؼ َوالَ َيْدُخُلوَف  عْبَنَّتَة َحىتَّت  يَِلَج  عبََْمُل يف َسم  ػْبَِياطِ  : وكبوه قولو تعاىل- 1
:         وقوؿ الشاعر

.    وصار القار كاللنب اغبليب إذا شاب الغراب أتيػػت أىػػلػػػي 
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أما إذا علمنا من حديث عائشة زوج الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم بأف اليتيمة تكوف يف حجر 
ولّيها تشركو يف مالو ويعجبو ماؽبا وصباؽبا،  فَتيد ولّيها أف يتزوجها بغَت أف يقسط يف صداقها فبل 
يعطيها مثل ما يعطيها غَتُه، فنهوا أف ينكحوىن إال أف يقسطوا ؽبن ويبلغوا ُّن أعلى سنتهن يف 

أقوؿ إذا ما علمنا ىذا من حديث عائشة . الصداؽ،  أو يطلبوا نكاح ما طاب ؽبم من النساء غَتِِىنّ 
الذي تسبب إطبلقو " اليتامى"وذلك يعٍت أف لفظ . رضي اهلل عنها،  ظهرت اؼبناسبة بُت الشرط واعبزاء

يف ضبل أسلوب الشرط واعبزاء على غَت معٌت اؼببلءمة بينهما، لػمَّتا قيد حبديث عائشة رضي اهلل عنها،  
صار ؿبصور الداللة،  ومقصودا بو اليتامى من النساء اللوايت بلغن سن الزواج وكّن ربت وصاية 

فانكحوا ما طاب :"كما أف تقييد ىذا اإلطبلؽ قد فهمو بعض اؼبفسرين من قولو يف اعبواب. أوليائهنّ 
أي نساٍء غَتِِىّن، ال يدخلن يف ف ة اليتامى،  فكانت اؼببلزمة بُت طريف اعبملة  "لكم من النساء

.  الشرطية واضحة عندىم

ويظهر وجو اؼببلزمة بُت الشرط واعبزاء أيضا بربطهما باؼبناسبة اليت قدمها عكرمة على أهنا 
نزلت يف قريش، كاف الرجل يتزوج العشر فأكثر فإذا ضاؽ مالو أخذ ماؿ :قاؿ. سبب نزوؿ ؽبذه اآلية

يتيمو فتزوج منو،  فنزلت اآلية لتسد ذريعة أكل أمواؿ اليتامى؛ إذ َحدَّتَدْت عددا من النساء أقل فبا كاف 
 1.يطلبو الرجل،  ويف ذلك َمِظّنة أال سبتد يده إىل أمواؿ أوصيائو

بصيغة األمر احملموؿ على الندب الذي ىو ضد الكراىة،  " فانكحوا"وجاء جواب الشرط 
. فيتجو باألمر إىل اإلباحة" مثٌت وثبلث ورباع"وأما اغباؿ اؼبتعلق بو وىو

ولو ضُبلت عبارتا اعبملة الشرطية على الظاىر لكاف معٌت اآلية أنو ال يباح النكاح مثٌت وثبلث 
ورباع إال ؼبن خاؼ اعبور يف اليتامى، ألجل تعليقو عليو، أما َمن مل خيف فمفهـو الشرط يدؿ على أنو 

. ال جيوز لو ذلك، واإلصباع على خبلؼ ما دّؿ عليو الظاىر من اختصاص اإلباحة دبن خاؼ اعبور
حيث أصبع اؼبسلموف على أفَّت َمن مل خيف اعبور يف أمواؿ اليتامى جيوز لو أيضا أف ينكح ذلك العدد 

وىذا يعٍت أف 2.فدّؿ إصباع األمة  على أف اآلية جواب ؼبن خاؼ ذلك، وحكمها أعم. كمن خاؼ
وأف .االقتصار على اؼبعنيُت الظاىر واؼبفهـو لعباريت الشرط واعبزاء،  يقف بنا دوف  الفهم الصحيح

. األمر يتطلب تأويبل أو اعتبار مناسبة ما تتبلءـ دالليا واعبملة الشرطية

                                                 

 .223، 3/222ؿبمد الطاىر بن عاشور، تفسَت التحرير والتنوير، _  1
 .3/171تفسَت البحر احمليط، , أبو حياف األندلسي_  2



واػبروج من اَّازاة  وتقدًن اعبواب،  ،العدوؿ باالستبداؿ:  الفصل اػبامس

258 
 

وشبة مناسبات أخرى ذكرهتا كتب التفسَت ُمفهمة بأف ىذا الًتكيب الشرطي معدوؿ بو عن 
اليت تستعمل يف " كما" اليت صارت دبعٌت " إفْ " ويتعلق ىذا العدوؿ بوظيفة ،أصل داللتو الوظيفة العامة

كما : الربط بُت صبلتُت ألجل التسوية بُت مضمونيهما حكما،  بإغباؽ الثانية حبكم األوىل،  مثل قولنا
عّلْمَت زيدا فأكـر َعْمًرو،  ؼببلحظة أف الفاعل واحد،  والعلة يف تعليم زيد ىي اإلحساف إىل الغَت،  

. وىي موجودة يف اإلكراـ أيضا، فوجب على اؼبخاَطب إكراـ عمرو

ومن السياقات اؼبتصلة ُّذه اآلية ما جاء يف تفسَت البحر احمليط أّف ابن عباس وابن جبَت 
يتزوجوف . كانت العرب تتحرج يف أمواؿ اليتامى، وال تتحرج يف العدؿ بُت النساء:"وقتادة والسدي قالوا

كما زبافوف أاّل تقسطوا يف أمواؿ اليتامى، فكذلك فتحرجوا يف : العشر فأكثر،  فنزلت يف ذلك،  أي
ُعُد اعبور عنو ."  النساء،  وانكحوا على ىذا اغبد الذي يَػبػْ

إمنا اآلية ربذير من الزنا،  َوَزْجٌر عنو،  أي كما تتحرجوف يف أمواؿ اليتامى، :" وقاؿ ؾباىد 
 1." فكذلك فتحرجوا من الزنا، وانكحوا ما ُحدَّت لكم

. غَت ـبتص بالذكور وال باإلناث" اليتامى"وعلى القولُت يكوف لفظ

واستنادا إىل ىاتُت الروايتُت تكوف اعبملة الشرطية خارجة عما يقتضيو وجود شرطها من وجود 
جواُّا إىل جرياهنما ؾبرى قضية منطقية، أي أهنما خرجا إىل  الداللة على أف الشرط تضمن مسألة 

ومسألة مّد . وحكمها وعلتو،  وذلك ىو ربرجهم من مّد أيديهم إىل أمواؿ اليتامى ؼبا فيو من علة القبح
وأنو جيب ضَبُْل ُحْكِم مسألِة اعبواب على . األيدي إىل أمواؿ اليتامى ظلما ىي الطرؼ اؼبقيس عليو

حكم أختها يف الشرط،  عبامع علة اغبكم بُت اؼبسألتُت،  والعلة الثابتة يف الثانية ىي قبح االعتداء 
وجوب التحرج من االستكثار : فيكوف الطرؼ اؼبقيس وحكمو. على الغَت يف أمواؽبم أو أعراضهم

البلؿبدود من الزوجات مع عدـ العدؿ بينهن،  وكذا التحرج من الزنا،  مث االلتزاـ بالعدد احملدد من 
. طيبات النساء والعدؿ بينهن،  أو االكتفاء بواحدة

وحسب ىذين السياقُت فإف فعل الشرط اؼباضي صيغة يقبل احتماؿ أف يكوف ماضيا معٌت 
وأما األمر الذي صدرت بو عبارة اعبزاء فمستقبل على . أيضا، كما حيتمل أف يكوف ماضيا لفظا ومعٌت

 .ما جييء عليو األصل
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وَف اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلَك أُ فَِإْف ُكْنَت يف َشكٍّ فبَّتا أَنْػزَْلَنا إِلَْيَك فَاْسَأِؿ الَّتِذيَن يَػْقرَ  : قاؿ اهلل تعاىل
 .94:  يونس َلَقْد َجاَءَؾ اغبَْقُّ ِمْن َربٍَّك َفبَل َتُكوَننَّت ِمَن اْلُمْمًَتِيَن 

إف :إذا اْعُتربَ اؼبخاطُب سيَدنَا ؿبمدا صلى اهلل عليو وسلم،  كاف الشرط اؼبراد،  على تقدير
اؼبوضوعة للفرض " إفْ "وورد الشرط يف اآلية باألداة ... كنت يف شّك ما يسٍَت فبا أنزلنا إليك

واإلمكاف، بينما ال يتصور منو عليو الصبلة والسبلـ الشك النكشاؼ الغطاء لو، فيكوف الغرض من 
الشرط هتييج الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ وزيادة تثبيتو، وليس الغرض إمكاف وقوع الشك لو عليو 

 1.«ال أشك وال أسأؿ»: أفضل الصبلة وأزكى السبلـ،  ولذلك قاؿ حُت جاءتو اآلية

وىذا يعٍت أف شخصية اؼبخاطب قد تكوف السبب يف العدوؿ باعبملة الشرطية اؼبفيدة لًتتيب 
.  أمر على أمر مشكوؾ فيو،  إىل إفادة التهييج واغبث على زيادة التثبيت

وإذا اعتربنا أّف اػبطاب لو عليو الصبلة والسبلـ،  واؼبراد بو أمُتُو أو كلُّ سامع، يكوف تقدير 
ويكوف . إف كنت أيّها السامع يف شك فبا أنزلنا على لساف نبينا إليك فاسأؿ: الشرط على األصل أي

يف اآلية تنبيو وتوجيو إىل أف من خاعبتو شبهة يف الدين ينبغي لو اإلسراع يف مراجعة من يزيلها من أىل 
.  العلم وذلك حسب ما تدؿ عليو الفاء اعبزائية من معٌت التعقيب

وىذا يعٍت أف اػبطاب اػباص برسوؿ اهلل عليو أفضل الصبلة والسبلـ إذا صّح تعميمو،  
وإسناده إىل سائر اؼب منُت وغَتىم صّح جريانو على األصل،  وبالتايل يدؿ الشرط على األمر اؼبعلق 

.      عليو أمر غَته يف اؼبستقبل تعليق إمكاف

 

. 40: التوبةالَّت تَنُصُروُه فَػَقْد َنَصرَُه الّلوُ إ :قاؿ اهلل تعاىل

إفَّت : ما كاف علماء البياف يقولوف  ىي أـ أدوات الشرط، وإذااليت" إف" بنيت على يةصبلة شرط
جيـز بوقوعو أو عدـ وقوعو من فعل الشرط، وذلك يف لساف  األصل فيها أف تكوف فيما ال" إفْ "

قوؿ إف اهلل تعاىل ف أف نا للنظر يف موقعها يف بياف اهلل تعاىل جدُّه، فما يكوف ؿنا إذا ما جئناالعربية، فإف
 يأيت ولكنا نقوؿ إف اهلل تعاىل جّده إذ .قوؿ يف بياف الناسفجيـز بوقوعو أو عدمو وقوعو كما  جدُّه ال
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حثُّو من خياطبو على أف يفعل " إفْ " عن أحد من خلقو يفهم من ذلك اإلتياف بػؿبكييف بيانو ىو غَت 
يليق بو، وحيمل ىذا اغَبثُّ معو معٌت التحذير والتهديد دبا  ما يغريو بو، أو حيثو على أف يكف عما ال

تنخلع لو أف دة العارفُت لطائف البياف اإلؽبي اغبكيم، فهو داٌؿ على أفَّت نصره ليس باؼبتوقف على 
مناصرهتم لو، فإنو اؼبستغٌت عن ذلك فشواىد اغباؿ قائمة بُت أعينهم ويف آذاهنم مل سبسها يد العفاء 

: يف تفسَته " الطربي " فتنسى فهو كما يقوؿ 

ىذا إعبلـ من اهلل تعاىل أصحاب رسولو صلى اهلل عليو وسلم أنو اؼبتوكل بنصر رسولو صلى "
اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم على أعداء دينو وإظهاره عليهم دوهنم، أعانوه أو مل يعينوه، وتذكَت منو ؽبم 
فعل ذلك بو، وىو من العدد يف قلة والعدّو يف كثرة، فكيف بو وىو من العدد يف كثرة والعدّو يف قلَّتة؟  

النافية، وؾبيء " ال" "الـ"يف " النوف" دخلت على فعل منفي، فأدغمت " إفْ "فهذه األداة 
 :يظهر فيو أمراف " مل" أو " لن" من دوف " ال"  بػالنفي

استحضار الشرط يف كل زماف يقع فيو النفي أي أف ىذا اغبكم اؼبًتتب على ربقق :األوؿ 
تشعر ُّذا " ال"يف " األلف" غزوة العسرة بل ىو فبتد، فػ: عدـ نصركم لو ليس خاًصا ُّذه الواقعة 

 االمتداد، ويف ىذا إيناس عظيم لرسولو صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم

اإلحياء بعدـ اعبـز بأفَّت عدـ النصر واقع منهم، فبل يفهم أحد أف ذلك الًتؾ مقطوع : اآلخر 
بوقوعو منهم فيتعلل بالقدر 

" لن"من دوف " ال"و" إذا"من دوف " إف" "فاجتمع اإلغراء باإلقداـ على اؼبناصرة من رافدين 
. "مل"أو 

وجواب الشرط ؿبذوؼ تقديره إال تنصروه فسينصره اهلل تعاىل جدُّه وأقيم مقاـ اعبواب 
إال تنصروه :من بديع اإلجياز ولو قيل يف غَت القرآف الكرًن  ، وىذا"فقد نصره اهلل " احملذوؼ دليلو 

" قد: حاملة ما ربملو " سينصره"  يف اليت" السُت " فسينصره اهلل فقد نصره إذ أخرجو ؼبا فهم منو أف 
دؿَّت ذلك على كماؿ ربقق " سينصره"مقاـ " قد نصره اهلل" من التحقيق لكنو ؼبا أقاـ " قد نصره" يف 

 اؼباضيو الفعل " قد: " نصر اهلل تعاىل لو، فكاف فيو صبع من الدالئل على ربقق نصر اهلل تعاىل لو 
فإسناد الفعل إليو تعاىل جدُّه حيمل إىل قلب اؼبسلم فيًضا من " اهلل" وإسناد الفعل إىل اسم اعببللة 

. اليقُت بتحقق ما أسند إىل اظبو جلَّت جبللو
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أف نصره حين ٍذ أي حُت ترغبوف عن نصره " سينصره"مقاـ " فقد نصره اهلل"ويفهم من إقامة 
سيكوف من بابة نصره إذ أخرجو الذين كفروا، وىم يعلموف كيفية نصره حينذاؾ فقد كاف من قبيل 

.  واغبَتة تقف أمامها العقوؿ يف غاية من اإلببلساليتاؼبعجزة اؼبدىشة 

 .يف سبيل اهلل تعاىل وىذا حيمل هتديًدا ؼبن تثاقل ورغب عن النفار

َفَد َكِلَماُت َريبٍّ  : قاؿ اهلل تعاىل . ُقْل َلْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َريبٍّ لََنِفَد اْلَبْحُر قَػْبَل أَْف تَػنػْ
َنا دبِْثِلِو َمَدًدا  .109: الكهف  َوَلْو ِج ػْ

قل لو كاف البحر أي جنس البحر مدادا وىو ما سبد بو الدواة من اغبرب لكلمات ريب لتحرير 
كلمات علمو وحكمتو اليت من صبلتها ما ذكر من اآليات الداعية إىل التوحيد احملذرة من اإلشراؾ لنفذ 
البحر مع كثرتو ومل يبق منو شيء لتناىيو قبل أف تنفد كلمات ريب لعدـ تناىيها، فبل داللة للكبلـ على 

نفادىا بعد نفاد البحر ويف إضافة الكلمات إىل اسم الرب اؼبضاؼ إىل ضمَته صلى اهلل عليو و سلم 
يف اؼبوضعُت من تفخيم اؼبضاؼ وتشريف اؼبضاؼ إليو ما ال خيفى وإظهار البحر والكلمات يف موضع 

والواو لعطف اعبملة على نظَتهتا اؼبستأنفة اؼبقابلة ؽبا احملذوفة لداللة اؼبذكورة . اإلضمار لزيادة التقرير
عليها داللة واضحة أي لنفد البحر من غَت نفاد كلماتو تعاىل لو مل قبيء دبثلو مدادا ولو ج نا بقدرتنا 

 1…الباىرة دبثلو مدادا عونا وزيادة ألف ؾبموع اؼبتناىيُت متناه

 وإف لو يف ىذا االستعماؿ تدؿ على أف جواُّا قار وثابت سواء أكاف الشرط اؼبتقدـ ما ذكر 
. نعم العبد صهيب لو مل خيف اهلل مل يعصو:أو خبلفو، فهي على كبو لو يف اؼبثاؿ اؼبشهور

قْل َلْو ُكْنُتْم يف  : ونظَت ىذه اآلية الكردية يف عدـ االرتباط بُت طريف الشرطية قولو تعاىل
، ألف سبب بروزىم إىل 154:  آؿ عمراف بُػُيوِتُكْم لَبَػَرَز الَّتِذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإىَل َمَضاِجِعِهمْ 

مضاجعهم شيء آخر غَت مذكور يف اآلية، وىو ما سبق يف علم اهلل من أف بروزىم إليها ال ؿبالة واقع، 
وىذا فرؽ بُت الشرطية . وليس سببو كينونتهم يف بيوهتم اؼبذكورة يف اآلية، وإىل غَت ذلك من اآليات

. اللزومية والشرطية االتفاقية
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. 154: آؿ عمراف يَػُقوُلوَف َلْو َكاَف لََنا ِمَن اأَلْمِر َشْيٌء مَّتا قُِتْلَنا َىاُىَنا :قاؿ اهلل تعاىل

جيري ىذا الًتكيب على األصل يف داللة لو على امتناع جواُّا لبلمتناع شرطها، اعتبارا بأنو 
 . يعرب عن عقيدة اؼبنافقُت والكافرين

وأما على اعتبار عقيدة اإلدياف فاف ىذا الشرط فاسد ألف القتل من عدمو حُت اػبروج إىل 
 .اعبهاد أمر يرد إىل ما قضى فيو اهلل، وال يكوف متسببا عن سداد رأي صادر من ىذا أو ذاؾ

وديكن القوؿ بأف ىذا الشرط مسوؽ على سبيل بياف سفاىة أحبلـ اؼبنافقُت، وذلك يف 
 . تأسيسهم قتل البعض منهم على سببية عدـ إشراؾ خاصتهم يف األمر واؼبشورة

ىو وإف كاف ظاىره صورة العتاب عن ترؾ مشورهتم فنيتهم منو زبط ة النيب يف خروجو و
  1.باؼبسلمُت إىل أُُحد وأهنم أسّد رأيا منو

وىو اؼبعٌت التداويل الذي أرادوا إثباتو يف حق الرسوؿ، كيما يبثوا الشك يف قلوب أتباعو رغبة 
 . يف أف يرتدوا عنو

 

 َولِيَػْعَلَم الَّتِذيَن نَافَػُقوا َوِقيَل ؽَبُْم تَػَعاَلْوا قَاتُِلوا يف َسِبيِل اللَّتِو أَِو اْدفَػُعوا قَاُلوا َلْو :قاؿ اهلل تعاىل
. 167 :آؿ عمراف   نَػْعَلُم ِقَتاال التػَّتبَػْعَناُكْم 

ألف ليست من قبيل الطلب وجوابو؛ :... تعالوا (األمر )الًتاكيب اليت جاء فعل الطلب فيها 
، كما نقوؿ . "تعاَؿ نفكر يف ىذه اؼبسألة" :األمر ىنا دبعٌت أقِبلوا، أو ىلموا، واؼبراد اَّيء بالرأي والعـز

وتُػرَؾ العطِف بػُت تعاَلْوا وقاتِلوا ؼبا أف اؼبقصوَد ُّما واحد وىو الثاين، وذِْكُر األوِؿ توط ٌة لو وترغيٌب فيو 
2 . 

                                                 

 .4/137 والتنوير،ؿبمد الطاىر بن عاشور، التحريرػػػػػ  1
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يقصد بو اإلقباؿ و اَّيء احملسوسُت، فذلك طلب  ... تعاؿ: وأما إذا كاف األمر بالفعل 
 .وجوابو

ولكن قد يكوف الًتكيب . وأقصد أف األمر وجوابو مها من الًتاكيب الشبيهة بالًتكيب الشرطي
يف ظاىره النحوي كأنو الطلب وجوابو، وأما داللتو فبل تكوف مركبة، وإمنا بسيطة ال تتعدى األمر 

".  تعاؿَ :"الواحد اؼبدعـو بالتمهيد لو بلفظ

 

أَيػَُّها النَّتيبُّ َحرٍِّض اْلُمْ ِمِنَُت َعَلى اْلِقَتاِؿ ِإْف َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَف َصاِبُروَف  : قوؿ عز من قائلي
اآْلَف َخفَّتَف اللَّتُو . يَػْغِلُبوا ِمائَػتَػُْتِ َوِإْف َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة يَػْغِلُبوا أَْلًفا ِمَن الَّتِذيَن َكَفُروا بِأَنػَّتُهْم قَػْوـٌ اَل يَػْفَقُهوفَ 

َعْنُكْم َوَعِلَم أَفَّت ِفيُكْم َضْعًفا فَِإْف َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة َصاِبرٌَة يَػْغِلُبوا ِمائَػتَػُْتِ َوِإْف َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يَػْغِلُبوا أَْلَفُْتِ 
 . 66-65:  األنفاؿبِِإْذِف اللَّتِو َواللَّتُو َمَع الصَّتاِبرِيَن 

ُحثَّت متبعيك ومصدٍّقيك على ما ج تهم بو من اغبق، على قتاؿ من أدبر وتوىل أيها النيب : أي
 ا أنفسهم ويثبتواف عند لقاء العدو، وحيتسبويصابر إف يكن منكم عشروف رجبل، ؼعن اغبق من اؼبشركُت

أهنم قـو يقاتلوف على غَت رجاء ثواب، سبب ب؛  من عدوىم ويقهروىممائتُت يغلبوا ،لعدوىم
 .، وكثر عددىم مث خفف تعاىل ذكره عن اؼب منُت، إذ علم ضعفهم.وال لطلب أجر وال احتساب

َوتَػْقِديرُُه ِإْف َحَصَل ِمْنُكْم ِعْشُروَف َمْوُصوُفوَف ، اآْليََة َعَلى ثُػُبوِت ُحْكٍم ِعْنَد َشْرٍط ـَبُْصوصٍ ودّلت ىذه 
 1.بِالصَّترْبِ َعَلى ُمَقاَوَمِة اْلِمائَػتَػُْتِ فَػْلَيْشَتِغُلوا دبَُقاَوَمِتِهمْ 

 مهااْلِعبػْرَة يف  يف علم الناسخ واؼبنسوخ، فإّف  النَّتاِسِخ ُمَقارِنًا لِْلَمْنُسوِخ اَل جَيُوزُ إذا كاف ذكرُ وَ 
 والنزوؿ كثَتا ما يرتبط بالوقائع، ولذا أمر الرجل أف يصرب لعشرة، والعشرة ؼبائة يف .بِالنػُُّزوِؿ ُدوَف التٍّبَلَوةِ 

ُهمْ زمن  وتغَت اغبكم يف القتاؿ إىل  ما أصبح . َكاَف اْلُمْسِلُموَف قَِليِلَُت، فَػَلمَّتا َكثُػُروا َخفَّتَف اللَّتو تَػَعاىَل َعنػْ
عليو اؼبسلموف وىم كثر، إىل  أف يصبح اعبهاد فرض عُت يف حق كل مسلم، وذلك إذا ما داىم العدو 

. قرية اؼبسلمُت

إف الشرط واعبزاء الواردة ُّما اآلية اػبامسة والستوف، مها على صورة الًتكيب الشرطي 
النمطي، ومها من حيث الداللة يدالف على تعليق غلبة اؼبائتُت من الكافرين على قتل العشرين من 

                                                 

. 504/ 15فخر الدين الرازي،  مفاتيح الغيب، -  1
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وىذا اؼبعٌت مرتبط بفًتة وحالة ووضعية معينة فبا كاف عليو اؼب منوف، وذلك حُت . اؼب منُت الصابرين ؽبم
مث تغَت ىذا اغبكم بالتخفيف مع . غزوة بدر  ؼبا كاف اؼب منوف قلة وضعفاء أماـ القوة اؼبادية لقريش

. وقوع كثرة اؼب منُت

وؽبذا ديكن القوؿ بأف ىذا الًتكيب الشرطي قد نسخ وبالتايل خرج من بابو إىل  ؾباؿ الداللة 
وىذه الفًتات يصح . على ؾبرد حكم خاص بفًتة مضت، وال يعمل بو كنص يف بقية الفًتات البلحقة

، وغَته من النصوص كخرب أنو إذا داىم عدو قرية مسلمة، فإف 66ؽبا العمل باغبكم اؼبتضمن يف اآلبو 
 . واهلل أعلم.اعبهاد يصبح عينيا

 



 

 
 

 الخاتمة
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العدول ظاىرة لغوية فنية حتول الكالم من داللتو الصفرية التبليغية احملضة إىل  عوامل رحبة من 
االتساع التعبًني وادلغامرات األسلوبية اليت ترتفع بالكالم إىل مدارج الفن وعامل اجلمال أو تتخلف بو عن 
ذلك،  حبسب ما يؤتى من القدرة على متثل البىن العميقة للكالم، وإضافة اختياراتو الفردية اليت يكسر هبا 

 .لجدار ادلعتاد وسائر ادلألوف من لغة االستعما

إن البحث األسلويب ادلتجدد يف مضمار العدول، ال يرتتب عليو إال التأكيد بأن االستعماالت 
وىي قيم . ادلعدول هبا عن  أمناطها األصلية، ىي عبارة عن إنشاءات مبدعة، حتمل القيم اإلضافية اجلمالية

تظهر ىذه . عن وعي وقصد، وشحن لغتو بالكيفية األسلوبية اليت حتقق لو تفرده(اهلل)اختارىا ادلتكلم 
 .احلقيقة األسلوبية  يف مجيع التصرفات اليت دلست الرتكيب الشرطي يف القرآن الكرمي

ويظهر من مراجعة الدراسات البالغية والتفسًنية للقرآن الكرمي أن علماء البالغة والتفسًن قد 
خربوا أسرار األساليب مبا فيها أسلوب الشرط، وتفقهوا يف وضعيات تعرتضو من ذكر وحذف وزيادة 

وإن ذلك يدل على أن الدراسات األسلوبية السياقية احلديثة . واستبدال، وما ينجر عنها من دالالت
 .تتقاطع مع البالغة العربية قدديا وحديثا

وال يسع الباحث أو الدارس يف جمال أسلوبية الرتاكيب اجلملية إال أن يسلك مسلك البالغة 
العربية مستغال ما توحي بو موىبتو وما تنضح بو ثقافتو او بيئتو العلمية ، او ما يالحظو من ضرورة إضافة 

 .غفل عنها الدارسون

. وأشكال العدول اليت تنتاب ىذا األسلوب متعددة ومتأل بتعددىا حموري االستبدال والرتكيب
 .وتتنوع االنزياحات يف ىذا الرتكيب مبا ال يعرف يف غًنه من تراكيب العربية

ليها، وذلك حينما يتجاوز الداللة إومن أىم ما يف الرتكيب الشرطي ادلغامرات الداللية اليت خيرج 
: على اجملازاة ويقتحم جماالت داللية مثل

وليس مسوقا لبناء . أن يكون الشرط مسوقا ألجل توكيد وإثبات ادلضمون الذي احتواه اجلواب
. اجلواب عليو

وأن يكون الرتكيب الشرطي قد بين على معىن أن اجلواب ديثل أمسى وأوكد ما قد يبلغو الشرط من 
. درجات الكمال

. وأن يكون منصرفا إىل غًن التعليق الدال على السببية إىل  االستدالل بو على انتفاء وجود الشرط
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اليت تستعمل يف الربط " كما" اليت تصًن مبعىن " إنْن "وقد يتعلق العدول  يف ىذا الرتكيب بوظيفة 
. بٌن مجلتٌن ألجل التسوية بٌن مضمونيهما حكما، بإحلاق الثانية حبكم األول

يف ىذا االستعمال قد تدل على أن جواهبا قار وثابت سواء أكان الشرط ادلتقدم ما " لو" وكذا 
. ذكر أو خالفو

يف كتاب اهلل استعماال معدوال بو عن ادلألوف، حينما يكون " إنْن "والكثًن فيما استعملت لو 
 .الكالم حمكيا

جيزم  قول إن اهلل تعاىل الن أن نا موقعها يف بيان اهلل تعاىل، فما يكون لوأما إذا نظرنا إليها يف 
 حثُّو من خياطبو على أن يفعل ما يغريو  يقصد هبا قول يف بيان الناس، ولكننبوقوعو أو عدم وقوعو كما 

 .يليق بو بو، أو حيثو على أن يكف عما ال

ال ديكن -  وىو كغًنه من الرتاكيب النحوية–ويظهر من البحث أن التعامل مع الرتاكيب الشرطي 
الوصول إىل  ادلستوى الداليل لو عن طريق اعتبار السياق اللغوي فقط، ولكن البد من اعتبار السياق 

إنو . وىو ما تؤكده النظريات السياقية، وىو نفسو األمر ادلطلوب يف دارس النص القرآين. اخلارجي أيضا
يفرتض فيو معرفة علوم العربية، إضافة إىل علوم القرآن ومنها الناسخ وادلنسوخ ومناسبة النزول وادلكي 

 .وادلدين

وقد تظافرت العلوم الدينية والعربية يف حتديد ادلقاصد واألحكام، الشيء الذي يربىن على ضرورة 
 .ربط النص باجلهة اليت ارتبط هبا، فال جمال للقول بانغالق النص على نفسو ومبوت ادلؤلف

 .أمتىن أين أصبت ولو قليال، وآخر دعائي أن احلمد هلل رب العادلٌن
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  وادلراجعقائمة ادلصادر

: قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 
 . 1 مصر، الدعوة، دار ، الوسيط معجم وآخرون، مصطفى إبراىيم 1
 للطباعة مصر هنضة شرف، زلمد حفين :تح ، األصبع أيب  القرآن، بديع األصبع، أيب ابن 2

. والنشر
 وبدوي احلويف أمحد  :تح والشاعر، الكاتب أدب يف السائر ادلثل األثًن، بن الدين ضياء 3

. ط.د ت،.د القاىرة، الفجالة، ، والنشر للطبع مصر هنضة دار طبانة،
. 2003 ،12 ط  ادلصرية، النهضة مكتبة األسلوب، الشايب، أمحد 4
 لبنان، بًنوت العصرية، ادلكتبة والبديع، والبيان ادلعاين يف البالغة جواىر اذلامشي، أمحد السيد 5

. 1999 ،1ط 
 أمحد: تح كالمها، يفِة  العربِة  وسُسننِة  ومسائلها العربيةِة  اللغة فقو يف الصاحيب فارس، بن أمحد 6

 ،1ط لبنان، بًنوت ، العلمية الكتب دار بيضون، علي زلمد منشورات بسج، حسن
1997 .

 ،1ط  والتوزيع، للنشر ادلعرفة عامل وتطبيق، منهج: وتراكيبها اللغة حنو يف عمايرة، خليل أمحد 7
1984 .

. 2ط القاىرة، ادلعارف، دار وعادليا، انسابا تراثا اإلغريقي األدب عتمان، أمحد 8
 - دمشق:العرب الكتاب احتاد مطبعة والبالغي، النقدي الرتاث يف االنزياح ويس، زلمد أمحد 9

. 2002 سوريا،
 قراعة، زلمود ىدى:تح القرآن، معاين ،(األوسط-مسعدة بن سعيد احلسن أبو)األخفش 10

. 1990 ،1ط  القاىرة، اخلاجني، مكتبة
 العظيم القرآن تفسًن يف ادلعاين روح (احلسيين اهلل عبد بن زلمود الدين شهاب) األلوسي 11

 بًنوت، العريب، الرتاث إحياء دار البغدادي، األلوسي شكري زلمود :تح ادلثاين، والسبع
. 26 ،4 ج ت،. د ط،.د لبنان،

 اجلميلي، سيد. د :تح األحكام، أصول يف اإلحكام ،(احلسن أبو زلمد بن علي) اآلمدي 12
. 2 ،1404 ،1 ط  بًنوت،  العريب، الكتاب دار

 ،5 ط  لبنان، بًنوت العلمية، الكتب دار الشايف، عبد مصطفى :تح ، الديوان القيس، امرؤ 13
2004 .

 ادلعارف دار صقر، أمحد السيد:تح القرآن إعجاز ، (الطيب بن زلمد بكر أبو) الباقالين 14
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  وادلراجعقائمة ادلصادر

. ت.د ط،.د مبصر،
 احلميد عبد :تح واإلرشاد، التقريب ، (ادلالكي الطيب بن زلمد بكر أبو القاضي) الباقالين 15

. بًنوت الرسالة، مؤسسة رنيد، أبو علي بن
. حسان لتمام القرآن روائع يف البيان كتاب من وموقعها الوظيفية األسلوبية حنيفة، بداش 16

 2008 باتنة، جامعة العريب، األدب يف ماجستًن رسالة
. 1997 لبنان، بًنوت، جزم، ابن دار العربية، البالغة معجم طبانة، بدوي 17
 اذليئة طو احلميد عبد طو :تح القرآن، إعراب غريب يف البيان األنباري، بن الربكات أبو 18

. 2 ،1980 القاىرة، للكتاب، العامة ادلصرية
 طيبة دار النمر، اهلل عبد زلمد :تح التنزيل، معامل البغوي، مسعود بن احلسٌن زلمد أبو 19

. 4ج م، 1997 / ىـ 1417 ،4ط  الرياض، والتوزيع، للنشر
 وجوه من الرمحن بو من ما إمالء ،(اهلل عبد بن احلسٌن بن اهلل عبد) العكربي البقاء أبو 20

 . 2 لبنان، بًنوت العلمية، الكتب دار القرآن، مجيع يف والقراءات اإلعراب
. 3ج ،1993 تركيا، استانبول، الشفقة، دار احلقيقة، مكتبة البيضاوي، تفسًن البيضاوي، 21
 :تح ، األرب وغاية األدب خزانة ، األزراري احلموي اهلل عبد بن علي بكر أيب الدين تقي 22

. 1987 ،1 ط  بًنوت، ، اذلالل ومكتبة دار شعيتو، عصام
 القاىرة، الكتب، عامل العرب، عند اللغوي للفكر ابستيمولوجية دراسة األصول حسان، متام 23

2000 .
 العصر، أىل زلاسن يف الدىر يتمة ،(إمساعيل بن زلمد بن ادللك عبد)منصور أبو الثعاليب 24

. لبنان بًنوت ، العلمية الكتب دار م،1983ىـ1403 ،1:ط  قمحية، زلمد مفيد :تح
 مكتبة ىارون، زلمد السالم عبد :تح والتبيٌن، البيان ،(حبر بن عمرو عثمان أبو) اجلاحظ 25

. 1ج ،1998 ،7.ط القاىرة، اخلاجني،
. 2004 القاىرة، الدولية، الشروق مكتبة الرابعة، ط  الوسيط، ادلعجم ادلؤلفٌن، من مجاعة 26
 لبنان، بًنوت اذلدى، دار النجار، علي زلمد :تح اخلصائص، ، (عثمان الفتح أبو) جين ابن 27

. 3 ،2 ،1 ج. 2ط
 دار البيضاء، الدار العمري، وزلمد الويل زلمد:ترمجة الشعرية، اللغة بنية كوىن، جون 28

. 1986 توبقال،
  القاىرة، الثقافة، لقصور العامة اذليئة درويش، أمحد الشعر،ترمجة لغة بناء كوىن، جون 29

1990 .
 شعره، وساقط ادلتنيب سرقات ذكر يف ادلوضحة الرسالة ،(احلسٌن بن زلمد علي أبو) احلامتي 30
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. 1965 ،1ط بًنوت، ، صادر دار جنم، يوسف زلمد :تح
 اخلوجة، بن احلبيب زلمد:تح البلغاء، وسراج األدباء منهاج ،(احلسن أبو)القرطاجين حازم 31

. 1981 ،2 ط  لبنان بًنوت اإلسالمي، الغرب دار
 أعيان يف الكامنة الدرر ،(أمحد بن زلمد بن علي بن أمحد الفضل أبو)العسقالين حجر ابن 32

 اذلند، اباد، صيدر  ، العثمانية ادلعارف دائرة رللس ضان، ادلعيد عبد زلمد :،تح الثامنة ادلائة
. 1ج م،1972/ ىـ1392 ،2: ط 

  ، احلديث دار األحكام، أصول يف اإلحكام ، (زلمد أبو أمحد بن علي)األندلسي حزم ابن 33
. 4 ج ،1404 ،1ط  القاىرة،

 مجال عادل :تح البصرية، احلماسة ،(الفرج أيب بن علي الدين صدر)البصري احلسن ابن 34
. 1ج ،1987 القاىرة، سليمان،

 ادليس، خليل :تح الفقو، أصول يف ادلعتمد ، (الطيب بن علي بن زلمد) البصري احلسٌن أبو 35
. 1ج ىـ،1403 ،1ط  بًنوت، – العلمية الكتب دار

 لبنان، بًنوت، اجليل، دار القدمي، األدب: العريب األدب تاريخ يف اجلامع الفاخوري، حنا 36
. 1986 ،1ط

 تفسًن ، (الدين أثًن حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن زلمد) األندلسي حيان أبو 37
 ،1ط لبنان، بًنوت العلمية، الكتب دار ادلوجود، عبد امحد عادل :تح احمليط، البحر

. 2ج ،1993
 جلنة مطبعة صقر، أمحد والسيد أمٌن أمحد :تح والشوامل، اذلوامل التوحيدي، حيان أبو 38

. 1951 ،1ط القاىرة، والنشر، والرتمجة التأليف
 ،1ط بًنوت، العريب، الكتاب دار طراد، رليد:تح عنرتة، ديوان شرح التربيزي، اخلطيب 39

1993 .
الد األزىري، شرح التصريح على التوضيح، حتقيق زلمد باسل عيون السود، خ 40

، 2000، 1بًنوت، لبنان، ط منشورات زلمد علي بيضون، دار الكتب العلمية،
 .2ج

 والعلوم الفنون بيت الشدادي، السالم عبد :تح ادلقدمة، ، ( الرمحن عبد)خلدون ابن 41
. 3ج االسكندرية، واآلداب،

 وأنباء األعيان وفيات ،(بكر أيب بن زلمد بن أمحد الدين مشس العباس أبو ) خلكان ابن 42
. 3ج ت،.د ط،.د بًنوت، صادر، دار عباس، إحسان :تح الزمان، أبناء
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 للطباعة الفكر دار  ، الغيب مفاتيح ،(احلسٌن بن عمر بن زلمد الدين فخر ) الرازي، 43
 . 11ج ،1981 ،1ط لبنان، ، بًنوت والنشر،

 العلواين، فياض جابر طو :تح األصول، علم يف احملصول ،( احلسٌن بن عمر بن زلمد)الرازي 44
. 3ج ،1400 ،1ط  الرياض، - اإلسالمية سعود بن زلمد اإلمام جامعة

 نزار مكتبة القرآن، غريب يف ادلفردات ،( زلمد بن احلسٌن القاسم أبو)األصفهاين الراغب 45
. 1ج الباز، مصطفى

.1985رجاء عيد، لغة الشعر، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية،  46  
 ، القلم ودار الكويتية ادلطبوعات وكالة بدوي، الرمحان عبد :تح اخلطابة، تلخيص رشد، ابن 47

. ت.د ط،.د بًنوت،
 عبد بن الدين زليي زلمد :تح ونقده، وآدابو الشعر زلاسن يف العمدة القًنواين، رشيق ابن ـ 48

. 1ج ،1981 ،5ط بًنوت، اجليل، دار احلميد،
 يونس، قار جامعة منشورات عمر، حسن يوسف :تح الكافية، شرح ، األسرتباذي الرضي 49

. 4ج ،1996 ،2 ط  بنغارزي،
 قاريونس، جامعة منشورات عمر، حسن يوسف:تح الكافية، شرح األسرتباذي، الرضي 50

. 4ج ،1996 ،2ط بنغازي،
 يونس قار جامعة منشورات عمر، حسن يوسف :تح الكافية، شرح األسرتباذي، الرضي 51

. 4ج ،1996 ،2 ط  بنغازي،
 خلف زلمد :تح القرآن، إعجاز يف رسائل ثالث ضمن: القرآن إعجاز يف النكت الرماين، 52

. 3ط مصر، ادلعارف، دار سالم، زغلول وزلمد أمحد اهلل
 شكري األسلويب، البحث اجتاىات كتاب ضمن األسلويب، التحليل معايًن ميكل، ريفاتًن 53

. 1985 الرياض، العلوم،؟ دار عياد، زلمد
 مصطفى:تح القاموس، جواىر من العروس تاج ،( احلسيين مرتضى زلمد السيد) الزبيدي 54

. 17 ،ج1977 الكويت، حكومة مطبعة حجازي،
 الكتب، عامل شليب، عبده اجلليل عبد :تح القرآن، معاين ،(السّسريّس  إبراىيم اسحق ابن)الزجاج 55

. 4ج ،1988 ،1 ط  لبنان، بًنوت
علي توفيق : كتاب حروف ادلعاين، حتقيق (أبو القاسم  عبد الرمحن بن اسحق)لزجاجي ا 56

 .1986، 2احلمد، دار األمل، إربد األردن، ط
 الفقو، أصول يف احمليط البحر ،(الشافعي اهلل عبد بن هبادر بن زلمد الدين بدر )الزركشي 57

. 3ج ،1992 ،2 مصر،ط  الغردقة الصفوة، دار األشقر، سليمان عمر :تح
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 الفضل أبو زلمد :تح القرآن، علوم يف الربىان ،(اهلل عبد بن زلمد الدين بدر) الزركشي 58
. 3ج ،1391 ، بًنوت ، ادلعرفة دار إبراىيم،

 غوامض حقائق عن الكشاف ،(اهلل جار أمحد بن عمرو بن زلمود القاسم أبو) الزسلشري 59
 زلمد وعلي ادلوجود عبد أمحد عادل الشيخٌن :تح التأويل، وجوه يف األقاويل وعيون التنزيل

. 1ج م،1998/ىـ1418 ،1ط الرياض، العبيكان، مكتبة معوض،
: ، ادلفصل يف صنعة اإلعراب، تح(أبو القاسم زلمود بن عمرو بن أمحد جار اهلل)الزسلشري  60

 .1993، 1علي بوملحم، مكتبة اذلالل، بًنوت، ط
 األصول علم إىل الوصول منهاج على ادلنهاج شرح يف واإلهباج ، السبكي الكايف عبد علي 61

 ،1981 القاىرة، األزىرية، الكليات مكتبة إمساعيل، زلمد شعبان :تح البيضاوي، للقاضي
 . 1ج

 :تح النحو، يف األصول ،(البغدادي النحوي السراج بن سهل بن زلمد بكر أبو ) السراج ابن 62
. 2ج بًنوت، الرسالة، مؤسسة الفتلي، احلسٌن عبد

. 2ج لبنان، بًنوت ، العريب الرتاث إحياء دار ، السليم العقل إرشاد السعود، أبو 63
أبو السعود حسنٌن الشاذيل، األدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية، دار ادلعرفة اجلامعية،  64

 .1989، 1ط 
 داللية، تركيبية دراسة التوحيدي حيان أيب مقابسات يف الشرطي الرتكيب حبًني، حسن سعيد 65

. 2002 ،1ط القاىرة، الكتب، عامل لغويا، رائدا حسان متام: كتاب ضمن
. 1983 ،1ط  بًنوت، العلمية، الكتب دار العلوم، مفتاح ،(يعقوب أبو) السكاكي 66
 فراج، أمحد الستار عبد :تح اذلذليٌن، أشعار شرح ،(احلسٌن بن احلسن سعيد أبو) السّسكّسريّس  67

. 3 ت،.د ط،.د القاىرة، العروبة، دار مكتبة
 القلم، دار اخلراط، زلمد أمحد :تح ادلكنون، الكتاب علم يف ادلصون الدر ، احلليب السمٌن 68

. 4ج دمشق،
 اخلاجني مكتبة ىارون، زلمد السالم عبد :تح ،(قنرب بن عثمان بن عمرو بشر أبو)سيبويو 69

. 4 ،1ج ،1982 ،2ط  بالقاىرة،
 العمومية، ادلعارف وزارة سامل، سليم زلمد:تح الشفاء، كتاب من اخلطابة سينا، ابن 70

. 1954القاىرة،
زلمد أبو : ،  اإلتقان يف علوم القرآن، تح (عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين)السيوطي 71

  .1974، 1الفضل إبراىيم، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، ط 
، األشباه والنظائر، دار الكتاب العريب،  (عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين)السيوطي 72
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 .1، ج1بًنوت، ط
، بغية الوعاة يف طبقات اللغويٌن والنحاة،  (عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين)السيوطي 73

 .1ج.،1979، 2زلمد أيب الفضل إبراىيم، دار الفكر بًنوت، ط: تح
، شرح عقود اجلمان يف علم ادلعاين والبيان،  (عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين)السيوطي 74

 .1976أمحد زلمد قاسم، مطبعة السعادة، القاىرة، : تح
زلمد : ، معرتك األقران يف إعجاز القرآن، تح (عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين)السيوطي 75

 .2، ج1، ج1988،  1لبنان، ط - البجاوي، دار الكتب العلمية، بًنوت
: ، مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع، تح(عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين)السيوطي 76

 .2،  ج1998، 1أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط 
 التعريفات، ،كتاب(احلنفي احلسن أبو الزين السيد علي بن زلمد بن علي)اجلرجاين الشريف 77

. 2005 ،1ط  لبنان، بًنوت والنشر، للطباعة الفكر دار
برس،  انرتناشيونال القاىرة، العريب، األسلوب علم مبادئ: واإلبداع اللغة عياد، زلمد شكري 78

. 1988 ،1ط
 بالقرآن، القرآن إيضاح يف البيان أضواء ،(اجلكين ادلختار زلمد بن األمٌن زلمد) الشنقيطي 79

. 6ج ،1995 ، لبنان بًنوت، والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار
 : :تح األصول علم من احلق :تح إيل الفحول إرشاد (زلمد بن علي بن زلمد)الشوكاين 80

. 1ج ،1999 ،1ط  دمشق، العريب الكتاب دار ، عناية عزو أمحد الشيخ
 الغرب دار تركي، اجمليد عبد :تح يوسف، بن علي بن إبراىيم اسحق أبو الشًنازي، 81

 . 1ج ،1988 لبنان،- بًنوت اإلسالمي،
. 1998 القاىرة، والنشر، للتوزيع النصر دار اإلسالمية، الفلسفة زلمد، الصاوي 82
 سعد، الرؤوف عبد طو :تح مالك، ابن ألفية على األمشوين شرح الصبان حاشية  الصبان، 83

. 4ج القاىرة، التوفيقية، ادلكتبة
. 1998 ،1 ط  القاىرة، الشروق، دار وإجراءاتو، مبادئو األسلوب علم ، فضل صالح 84
 الوطين اجمللس ،(164)ادلعرفة عامل سلسلة النص، وعلم اخلطاب بالغة فضل، صالح 85

. الكويت واآلداب، والفنون للثقافة
 ادلصرية، اجلامعات دار اللغوي، الدرس يف جهوده القيم ابن محودة، سليمان طاىر 86

. ت.د ط، د اإلسكندرية،
 الرتكي، احملسن عبد بن اهلل عبد: تح القرآن، آي تأويل يف البيان جامع ،(جعفر أبو) الطربي 87

. 2ج ، 2003 ،1ط  القاىرة، واإلعالم، والتوزيع والنشر للطباعة ىجر دار
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 القلم، دار وعلومها، وفنوهنا أسسها العربية البالغة ادليداين، حبنكة حسن الرمحن عبد 88
. 2ج ،1996 ،1ط  دمشق،

. 3ط للكتاب، العربية الدار  واألسلوب، األسلوبية ادلسدي، السالم عبد 89
 دار كلية: إعداد ماجستًن، رسالة الكرمي، القرآن يف الشرط ادلعيد، الصاحل علي العزيز عبد 90

. 1976 القاىرة، جامعة العلوم،
ط القاىرة، اخلاجني، مكتبة شاكر، زلمد زلمود :تح اإلعجاز، دالئل اجلرجاين، القاىر عبد 91

5، 2004 .
. جدة ، ادلدين دار شاكر، زلمد زلمود :تح البالغة، أسرار اجلرجاين، القاىر عبد 92
 ، 1ط والتوزيع، للنشر ادلسلم دار  مالك، ابن ألفية شرح السالك دليل الفوزان، اهلل عبد 93

19981 . 
 بًنوت الفارايب، دار األسلوبية، خصائصو أىم خالل من القرآن يف احلجاج صولة، اهلل عبد 94

. 2007 ،2ط لبنان،
 اللبنانية، ادلصرية الدار ،1992 ،1 ط  العريب، والبيان األسلوبية وغًنه، خفاجي ادلنعم عبد 95

. القاىرة
. 1999 ،1ط الرياض، والتوزيع، للنشر ادلعارف مكتبة ، النحوي التطبيق الراجحي، عبده 96
 ط،.د القاىرة، اخلاجني مكتبة سزكٌن، فؤاد زلمد الدكتور :تح ، القرآن رلاز  عبيدة، أبو 97

. 1ج ت،.د
 قميحة، مفيد :تح الصناعتٌن، كتاب  ،(سهل بن  اهلل عبد بن احلسن ىالل أبو)العسكري 98

. 1986 لبنان، بًنوت، العلمية، الكتب دار
 مطبعة اخلاجني، أمٌن زلمد :تح والشعر، الكتابة الصناعتٌن كتاب ، (ىالل أبو )العسكري 99

. ىـ1320 ،1ط باآلستانة، بك زلمود
 زلمد: تح مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح ، اهلل عبد الدين ادلصري هباء عقيل ابن 100

. 2ج ،1985ص ،2 ط  دمشق، الفكر، دار احلميد، عبد الدين زليي
 حبر كاظم: تح اإليضاح، كتاب ،(النحوي الغفار عبد بن أمحد بن احلسن)الفارسي علي أبو 101

. 1996ن2 ط  لبنان، بًنوت الكتب، عامل ادلرجان،
 دار األرناؤوط، القادر عبد :تح ذىب، من أخبار يف الذىب شذرات الدمشقي، العماد ابن 102

. 10 ،7 ج ،7/215 بًنوت، ابن كثًن،
 عوض اذلجري، الثالث القرن أواخر حىت وتطوره نشأتو النحوي دلصطلح القوزي، محد عوض 103

 ،1ط السعودية، العربية ادلملكة الرياض، جامعة ادلكتبات، شؤون عمادة القوزي، محد
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1981 .
، ادلستصفى من علم أصول الفقو، حتقيق محزة بن زىًن (أبو حامد زلمد بن زلمد)لغزايلا 104

. حافظ، اجلامعة اإلسالمية، ادلدينة ادلنورة
 .4فاضل صاحل السامرائي، معاين النحو، شركة العاتك اصناعة الكتاب، القاىرة، ج 105
 ،5سورية،ط حلب العريب، القلم دار اجلمل، وأشباه اجلمل إعراب قباوة، الدين فخر 106

1989 .
 ز2ج ،1983 ،3ط بًنوت، ، الكتب عامل القرآن، معاين ،(زياد بن حيٍن زكريا أبو)الفراء 107
. 4ج ،2ط بًنوت، ، الفكر دار جابر، مسًن  :تح األغاين، األصفهاين، الفرج أبو 108
 اجلامعة ،4 ط  الفرقان، دار ادلعاين، علم: وأفناهنا فنوهنا البالغة عباس، حسن فضل 109

 .1997 األردنية،
 العزيز، الكتاب لطائف يف التمييز ذوي بصائر ،(يعقوب بن زلمد الدين رلد )الفًنوزابادي 110

. 4، ج1ج لبنان، بًنوت العلمية، ادلكتبة النجار، علي زلمد :تح
. د ط،. د بًنوت، اجليل، دار ، احمليط القاموس ،(يعقوب بن زلمد الدين رلد )الفًنوزبادي 111

. 2 ج ت،
 زلمد :تح وخصومو، ادلتنبئ بٌن الوساطة ،(العزيز عبد بن علي احلسن أبو)اجلرجاين القاضي 112

. 2006 بًنوت، ،1ط  العصرية، ادلكتبة البجاوي، زلمد وعلي إبراىيم الفضل أيب
 األصول نفائس ،(ادلصري الرمحن عبد بن إدريس بن أمحد العباس أبو الدين شهاب) القرايف 113

 مصطفى نزار مكتبة معوض، زلمد وعلي ادلودود عبد أمحد عادل: حقيق احملصول، شرح يف
. 5 ج ادلكرمة، مكة الباز،

الرسالة،  مؤسسة الرتكي، احملسن عبد بن اهلل عبد :تح القرآن ألحكام اجلامع القرطيب، 114
. 3 بًنوت،

 تضمنو دلا وادلبٌن القرآن ألحكام اجلامع ،(بكر أيب بن أمحد بن زلمد اهلل عبد أبو) القرطيب 115
. 16ج الرسالة، مؤسسة الرتكي، احملسن عبد بن اهلل عبد: تح الفرقان، وآي السنة من

 دار  البالغة، علوم يف اإليضاح ،(الرمحن اخلطيب عبد بن زلمد الدين جالل اإلمام) القزويين 116
. 1980 ،5ط لبنان، بًنوت، اللبناين، الكتاب

 البالغة، وجوه يف التلخيص ،(الرمحن اخلطيب عبد بن زلمد الدين جالل اإلمام) القزويين 127
. 1ط العريب، الفكر دار الربقوقي، الرمحن عبد: شرح

 زلمد :تح النحاة، أنباه على الرواة ،إنباه(يوسف بن علي احلسن أبو الدين مجال) القفطي 128
. 1986 ،1ط القاىرة، العريب، الفكر دار إبراىيم، الفضل أبو
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 القرآن علوم إىل ادلشوق الفوائد كتاب ،(زلمد اهلل عبد أبو الدين مشس) اجلوزية قيم ابن 129
 مصر، اخلاجني، أمٌن زلمد نفقة على طبع النعساين، الدين بدر زلمد :تح البيان، وعلم

 ىـ1327 ،1ط
 العظيم، القرآن تفسًن ،(الدمشقي القرشي عمر بن إمساعيل الفداء أبو) كثًن ابن 130

 ، 2000 ،1ط القاىرة، والنشر للطباعة احلديثة الفاروق وغًنه، زلمد السيد مصطفى:تح
10 .

 اجليزة، ىجر، دار ادلختون، بدوي وزلمد السيد الرمحن عبد :تح التسهيل، شرح مالك، ابن 132
. 4 ،1990 ،1ط  مصر،

 العلمية، الكتب دار الرحيم، عبد بن ادلعصوم عبد السيد :تح والعيون، النكت ، ادلاوردي 133
. 6ج لبنان، بًنوت

 ط،.د الرسالة، مؤسسة الدايل، أمحد زلمد :تح واألدب، اللغة يف الكامل ،(العباس أبو)ادلربد 134
. 2ج ت،.د

، 1994، ادلقتضب، حتقيق عبد اخلالق قميحة، القاىرة، (أبو العباس زلمد بن يزيد)ادلربد  135
 .2ج

. 25ج ،1984 للنشر، التونسية الدار والتنوير، التحرير تفسًن عاشور، بن الطاىر زلمد 136
. 1999 البيضاء، الدار للنشر، إفريقيا وامتداداهتا، أصوذلا العربية البالغة العمري، زلمد 137
 وائل دار السياق، ونظرية األسلوبية ضوء يف العربية البالغة علي، محدي أبو بركات زلمد 138

2003 . 
 ط  لبنان، بًنوت العريب، الكتاب دار التنزيل، لعلوم التسهيل الكليب، جزي بن أمحد بن زلمد 139

. 2 ،ج1981 ،3
 العلواين، فياض جابر طو :تح األصول، علم يف احملصول الرازي، احلسٌن بن عمر بن زلمد 140

. 3ج ،1400 ،1ط  الرياض، - اإلسالمية سعود بن زلمد اإلمام جامعة
. 1979 بًنوت، العودة، دار ادلغرب، يف ادلعاصر الشعر بنيس، زلمد 141
. 1994 ،1ط ناشرون، لبنان مكتبة واألسلوبية، البالغة ادلطلب، عبد زلمد 142
 ،1 ط  ، الكوم شبٌن القرآنية، البالغة يف دراسة الذىب شذرات ، سعد زلمد توفيق زلمود 143

1422 .
 دار قباوة، الدين فخر :تح ، ىشام البن اإلعراب قواعد شرح الكافيجي، الدين زليي 144

. 1989 ، 1ط دمشق، طالس،
م أُسمّس  ابن احلسن) ادلرادي 145  عبد:تح مالك، ابن ألفية بشرح وادلسالك ادلقاصد توضيح ، (قَاسِة
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. 4 ج ،2001 ،1ط مصر، العريب، الفكر دار سليمان، علي الرمحان
م أُسمّس  ابن احلسن) ادلرادي 146  دار قباوة، الدين فخر :تح ادلعاين، حروف يف الداين اجلىن ، (قَاسِة

. 1992 ،1 ط  لبنان، بًنوت العلمية الكتب
 القدسي، مكتبة كرنكو،. ف :تح الشعراء، معجم ،(عمران بن زلمد اهلل عبيد أبو) ادلرزباين 147

 1982 ،2ط لبنان، العلمية،بًنوت الكتب دار
 لبنان، بًنوت العلمية، الكتب دار الشعراء، معجم ،(عمران بن زلمد اهلل عبيد أبو)ادلرزباين 148

. 1982 ،2 ط 
 القاىرة، القرآن، مطبعة الكرمي، القرآن يف البالغي احلذف شادي، أبو السالم عبد مصطفى 149

. ت.د ط،.د
. لبنان بًنوت األندلس، دار العريب، النقد يف ادلعىن نظرية ناصف، مصطفى 150
، 1993، 28مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية،، ادلكتبة العصرية، صيدا بًنوت، ط 151

  .2ج
 بًنوت، صادر، دار العرب، لسان ،(مكرم بن زلمد الدين مجال الفضل أبو ) منظور ابن 152

. 11 ،7 ،1994 ،3ط
 والتوزيع، للنشر األوائل األصوليٌن، عند اجلمل تركيب داللة العبيدان، مصطفى بن موسى 153

. 2002 ، 1ط سورية، دمشق،
 ،1ط  األردن، والتوزيع للنشر الكندي دار وجتلياهتا، مفاىيمها األسلوبية ربابعة، موسى 154

2003 
 ،1ط األردن، والتوزيع، للنشر الكندي دار وجتلياهتا، مفاىيمها األسلوبية ربابعة، موسى 155

2003 .
. 2003 ،1ط األردن، الكندي، دار جتلياهتا، مفاىيمها األسلوبية ربابعة، سامح موسى 156
   الصدى،مطبعة وبل الندى قطر ىشام، وابن. 693:ص مالك، ابن ألفية شرح الناظم، ابن 157

. 1963 ،1  ط مصر، السعادة،
. 1978، بًنوت ، ادلعرفة دار الفهرست، ،( الفرج أبو إسحاق بن زلمد) الندمي ابن 158
. 2003  ،1ط  لبنان، بًنوت ، الفكر دار ، الذىب شذور شرح  ىشام، ابن 159
 ، 1. ط ،.قباوة الدين فخر  :تح ، الكافيجي الدين زليي اإلعراب قواعد شرح ، ىشام ابن 160

 . 1989 دمشق، ، طالس دار

161 
 اخلطيب، زلمد اللطيف عبد :تح األعاريب، كتب عن اللبيب مغين األنصاري، ىشام ابن

. 2 ،1ج الكويت، العريب، الرتاث
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 عبد الدين زليي زلمد :مالك،تح ابن ألفية إىل ادلسالك أوضح األنصاري، ىشام ابن 162
. 4ج بًنوت، صيدا العصرية، ادلكتبة منشورات احلميد،

 مقدمة ىـ،1332 ط،.د مصر، القاىرة اخلديوية، الكتب دار الطراز، العلوي، محزة بن حيي 163
. 1ج الناشر،

 بًنوت العلمية، الكتب دار التلخيص، شروح ضمن ، الفتاح مواىب ادلغريب، يعقوب ابن 164
. 1ت،.د ط،.د لبنان،

 ادلنًنية، الطباعة إدارة الزسلشري، مفصل شرح ،(علي بن يعيش الدين موفق) يعيش ابن 165
. 2ج ت،.د ط،.د مصر، القاىرة

  
: إلكترونية ومواقع وأطاريح مجالت

 
 القرى أم جامعة رللة البالغي، الرتاث يف قراءة: الرتكيبية البنية الرتكي، منصور بن إبراىيم 1

 م2008 لـ ادلوافق ىـ1428 األول ربيع ،40،ع19وآداهبا،ج العربية واللغة الشريعة لعلوم
 رللة الروبيي، كمال ألت ترمجة الشعرية، واللغة ادلعيارية اللغة موكاروفسكي، بان 2

. 1985 ،10،ع5 مج ،(األسلوبية)فصول
 اإلسالمية، العربية األسلوبية: مقال العقيلي، حسن منديل حسن 3

http://www.voiceofarabic.net .
 ،(دكتوراه أطروحة)اللسانيات ضوء يف األصوليٌن لدى الرتكيبية الداللة مقابلة، فاحل علي محد 4

. 2006الثاين كانون األردنية، اجلامعة العليا، الدراسات كلية
 العلمي، للبحث القومية اذليئة زلكمة، سنوية دورية واإلنسانية االجتماعية العلوم رللة 5

 اخلامس العدد اخلامسة السنة ،1999 ، العظمى اجلماىًنية طرابلس،
 عند ادلتصل التخصيص مباحث يف النحوية الداللة أثر اهلل، عوض زلمود زلمد 6

. 2005 ،(ماجستًن رسالة)األصوليٌن
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  للسور واآليات  حسب ترتيب المصحف،فهرس اآليات القرآنية المدروسة
  

رقم نص اآلية السورة، و
اآلية 

الصفحة 

   .....البقرة
 َها أَْو ِمْثِلَها  138 17  . البقرة َما نَػْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُػْنِسَها نَْأِت ِِبَْْيٍ ِمنػْ
 َمثَػُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَػْوَقَد نَارًا فَػَلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اللَُّه بُِنورِِهْم 

.  البقرةَوتَػرََكُهْم ٓت ظُُلَماٍت ََل يُػْبِصُروَف 
17 191 

  َيَكاُد اْلبَػْرُؽ ََيَْطُف أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما َأَضاء ََلُم مََّشْواْ ِفيِه َوِإَذا أَْظَلَم َعَلْيِهْم
 قَاُمواْ َوَلْو َ اء الّلُه َلَذَهَب ِبَسْمِ ِهْم َوأَْبَصارِِهْم ِإفَّ اللَّه َعَل  ُكلّْ َ ْ ٍء َقِديرٌ 

 .البقرة

20 244 

 فَِإْف ََلْ تَػْفَ ُلوا َوَلْن تَػْفَ ُلوا فَاتػَُّقوا النَّاَر الَِِّت َوُقوُدَها النَّاُس َواْلَِْجارَُة أُِعدَّْت 
 . البقرةلِْلَكاِفرِيَن 

24 231 

 فَِإمَّا يَْأتِيَػنَُّكْم ِمِّنّْ ُهدًى َفَمْن تَِبَع ُهداَي َفال َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوَل ُهْم 
 . البقرةَ َْ نُوفَ 

38 151 

 َْأَّتََّْذُُتْ ِعْنَد اللَِّه َعْهًدا فَػَلْن :  َوقَاُلوا َلْن َ َسََّنا النَّاُر ِإَلَّ أَيَّاًما َمْ ُدوَدًة ُقل
ـْ تَػُقوُلوَف َعَل  اللَِّه َما ََل تَػْ َلُموفَ   . البقرةَُيِْلَف اللَُّه َعْهَدُ  َأ

80 179 

 ًبْػُتْم َوَفرِيقا أََفُكلََّما َجاءُكْم َرُسوٌؿ ِبَا َلَ تَػْهَوى أَنُفُسُكم اْسَتْكبَػْرُُتْ فَػَفرِيقاً َكذَّ
 . البقرةتَػْقتُػُلوفَ 

87 146 

 َقًا ِلَما بَػْْي  ُقْل َمْن َكاَف َعُدوِّا ِلِِْْبِيَل فَِإنَُّه نَػ ََّلُه َعَل  قَػْلِبَك بِِإْذِف اللَِّه ُمَصدّْ
 . البقرةيََدْيِه َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِنَْي 

97 224 

 ُهْم َبْل َأْكثَػرُُهْم ََل يُػْؤِمُنوَف  147 100 . البقرة أَوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نَػَبَذُ  َفرِيٌق ِمنػْ
ٌر َلْو َكانُوا يَػْ َلُموف  201 103 . البقرة َوَلْو أَنػَُّهْم آَمُنوا َواتػََّقْوا َلَمثُوبٌَة ِمْن ِعْنِد اللَِّه َخيػْ
 ٌر  240 103 .البقرة  َوَلْو أَنػَُّهْم آَمُنوا َواتػََّقْوا َلَمثُوبٌَة ِمْن ِعْنِد اللَِّه َخيػْ
 َولِّلِه اْلَمْشرُِؽ َواْلَمْغِرُب فَأَيْػَنَما تُػَولُّواْ فَػَثمَّ َوْجُه الّلِه ِإفَّ الّلَه َواِسٌع َعِليٌم  

 .البقرة
115 239 

 ٍّ118 120َولَِئِن اتػَّبَػْ َت أَْهواَءُهْم بَػْ َد الَِّذي جاَءَؾ ِمَن اْلِ ْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِل 
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 . البقرةَوَل َنِصْيٍ 

 َلَتَك  201 145 . البقرة َولَِئْن أَتَػْيَت الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِبُكلّْ آيٍَة َما تَِبُ وا ِقبػْ
 َلَتَك  213 145 . البقرة َولَِئْن أَتَػْيَت الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكَتاَب ِبُكلّْ آيٍَة مَّا تَِبُ واْ ِقبػْ
 فاذُْكُروِن أذُْكرُْكْم 184 152 . البقرة 
 يً ا َوأَفَّ اللََّه َ ِديُد  َوَلْو يَػَرى الَِّذيَن ظََلُموا ِإْذ يَػَرْوَف اْلَ َذاَب أَفَّ اْلُقوََّة لِلَِّه َجَِ

 . البقرةاْلَ َذاِب 
165 194 

 َل  اْْلُرُّ بِاْْلُرّْ َواْلَ ْبُد  يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ٓت اْلَقتػْ
بِاْلَ ْبِد َواألُنَث  بِاألُنَث  َفَمْن ُعِفَ  َلُه ِمْن َأِخيِه َ ْ ٌء فَاتػَّْباٌع بِاْلَمْ ُروِؼ َوأََداء 

َذِلَك ََّتِْفيٌف مّْن رَّبُّْكْم َوَرْْحٌَة َفَمِن اْعَتَدى بَػْ َد َذِلَك فَػَلُه . إِلَْيِه بِِإْحَسافٍ 
 . البقرةَعَذاٌب أَلِيمٌ 

178 223 

 رًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن  190 180 . البقرة ِإْف تَػَرَؾ َخيػْ
 َوَمْن يَػْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فَػَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماَُلُْم  

 .البقرة
217 117 

 َوَمْن يَػْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فَػَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماَُلُْم ٓت 
نْػَيا َواآْلِخرَِة َوأُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَف   . البقرةالدُّ

217 130 

 َوَما أَنْػَفْقُتْم ِمْن نَػَفَقٍة أَْو نََذْرُُتْ ِمْن نَْذٍر فَِإفَّ اللََّه يَػْ َلُمُه َوَما لِلظَّاِلِمَْي ِمْن 
 . البقرةأَْنَصارٍ 

270 139 

 ٌر َلُكْم  ِإْف تُػْبُدوا الصََّدقَاِت فَِنِ مَّا ِهَ  َوِإْف َُّتُْفوَها َوتُػْؤتُوَها اْلُفَقرَاَء فَػُهَو َخيػْ
 . البقرةَويَُكفُّْر َعْنُكْم ِمْن َسيَّْئاِتُكْم َواللَُّه ِبَا تَػْ َمُلوَف َخِبٌْي 

271 161 

 ُ يا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َتدايَػْنُتْم ِبَدْيٍن ِإ  َأَجٍل ُمَسمِّ  فَاْكُتُبو119 283 . البقرة 
 َوِإْف تُػْبُدوا َما ٓت أَنْػُفِسُكْم أَْو َُّتُْفوُ  ُ اِسْبُكْم بِِه اللَُّه فَػيَػْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء 

 . البقرةَويُػَ ذُّْب َمْن َيَشاءُ 
284 142 

   ....آل عمران

 َوَمْن َيْكُفْر بِآيَاِت اللَِّه فَِإفَّ اللََّه َسرِيُع اْلَِْساِب 236 19 . آؿ عمراف 

 َْأْسَلُموا فَػَقِد اْهَتَدْوا َوِإْف   َوُقْل لِلَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواألمّْيَّْْي أََأْسَلْمُتْم فَِإف
َا َعَلْيَك اْلَبالُغ َواللَُّه َبِصٌْي بِاْلِ َباِد   . آؿ عمرافتَػَولَّْوا فَِإَّنَّ

20 252 

 ْ216 20َأْسَلُموا فَػَقِد اْهَتَدْوا َوِإْف   َوُقْل لِلَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواألمّْيَّْْي أََأْسَلْمُتْم فَِإف 
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َا َعَلْيَك اْلَبالُغ َواللَُّه َبِصٌْي بِاْلِ َباِد   . آؿ عمرافتَػَولَّْوا فَِإَّنَّ

 ُهْم تُػَقاًة  آؿ  َوَمْن يَػْفَ ْل َذِلَك فَػَلْيَس ِمَن اللَِّه ٓت َ ْ ٍء ِإَلَّ أَْف تَػتػَُّقوا ِمنػْ
 .عمراف

28 232 

 َل يَػتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَف اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِف اْلُمْؤِمِنَْي َوَمْن يَػْفَ ْل َذِلَك 
ُهْم تُػَقاًة َوُ َذّْرُُكُم اللَُّه نَػْفَسُه َوِإَ  اللَِّه  فَػَلْيَس ِمَن اللَِّه ٓت َ ْ ٍء ِإَل أَْف تَػتػَُّقوا ِمنػْ

 آؿ عمراف " اْلَمِصُْي 

28 235 

 ْفَاتَِّبُ وِن ُ ِْبْبُكُم اللَُّه َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكم 182 31 . آؿ عمراف 
 ُهْم َمْن إْف تَْأَمْنُه  َوِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َمْن إْف تَْأَمْنُه بِِقْنطَاٍر يُػَؤدِّْ  إلَْيَك َوِمنػْ

 . آؿ عمرافِبِديَناٍر ََل يُػَؤدِّْ  إلَْيك 
75 161 

 بَػَل  َمْن أَْوَْت بَِ ْهِدِ  َواتػََّق  فَِإفَّ اللََّه  ُِبُّ اْلُمتَِّقَْي 234 76 .  آؿ عمراف 
 َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَؽ النَِّبيَّْْي َلَما َآتَػْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُّتَّ َجاءَُكْم 

ٌؽ ِلَما َمَ ُكْم لَتُػْؤِمُننَّ بِِه َولَتَػْنُصرُنَّهُ   . آؿ عمراف. َرُسوٌؿ ُمَصدّْ
81 202 

  َوَما تُػْنِفُقوا ِمْن َ ْ ٍء فَِإفَّ اللََّه بِِه َعِليٌم238 92  . آؿ عمراف 
 فػَمِن افْػتَػَرى َعَل  اللَِّه اْلَكِذَب ِمْن بَػْ ِد َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَف  آؿ 

 عمراف
94 233 

  َولِلَِّه َعَل  النَّاِس ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبياًل َوَمْن َكَفَر فَِإفَّ اللََّه
 . آؿ عمرافَغِِّنّّ َعِن   اْلَ اَلِمَْي 

97 238 

 فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُُتْ بَػْ َد ِإميَاِنُكْم َفُذوُقوا اْلَ ػػػَذاَب بػَِمػػا 
 .آؿ عمراف ُكػػنػْػػػتُػػػْم َتْكُفُروفَ 

106 169 

 يَػْوـَ تَػبػَْيضُّ ُوُجوٌ  َوَتْسَودُّ ُوُجوٌ  فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُُتْ بَػْ َد 
. آؿ عمرافِإميَاِنُكْم َفُذوُقوا اْلَ َذاَب ِبَا ُكْنُتْم َتْكُفُروَف 

106 241 

  َوِإْف يُػَقاتُِلوُكْم يُػَولُّوُكُم األْدبَاَر ُّتَّ َل يُػْنَصُروَف 220 111 . آؿ عمراف 
 أَفَِإْف َماَت أَْو قُِتَل انْػَقَلْبُتْم َعَل  أَْعَقاِبُكْم آؿ عمراف . 
 

14 150 

  ًَقِلْب َعَل  َعِقبَػْيِه فَػَلْن َيُضرَّ اللََّه َ ْيئا  237 144 .آؿ عمرافَوَمْن يَػنػْ
 َوَلَقْد َصَدَقُكُم اللَُّه َوْعَدُ  ِإْذ ََتُسُّونَػُهْم بِِإْذنِِه َحَّتَّ ِإَذا َفِشْلُتْم َوتَػَناَزْعُتْم ٓت 

 . آؿ عمرافاأْلَْمِر َوَعَصْيُتْم ِمْن بَػْ ِد َما أَرَاُكْم َما َتُِبُّوَف 
152 192 

 

 يَػُقوُلوَف َلْو َكاَف لََنا ِمَن اأَلْمِر َ ْ ٌء مَّا قُِتْلَنا َهاُهَنا 262 154 . آؿ عمراف 
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 ٌَر ِ َّا َ َْمُ وف   َولَِئْن قُِتْلُتْم ٓت َسِبيِل اللَِّه أَْو ُمتُّْم َلَمْغِفرٌَة ِمَن اللَِّه َوَرْْحٌَة َخيػْ

 .آؿ عمراف
157 202 

 ِإْف يَػْنُصرُْكُم اللَُّه َفاَل َغاِلَب َلُكْم َوِإْف ََيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يَػْنُصرُُكْم ِمْن  
 .  آؿ عمرافبَػْ ِدِ  َوَعَل  اللَِّه فَػْلَيتَػوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَف 

160 215 

 َْها قُػْلُتْم َأ َّ َهَذا ُقل ُهَو ِمْن ِعْنِد :  أََوَلمَّا َأَصابَػْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمثْػَليػْ
 .  آؿ عمرافأَنْػُفِسُكْم ِإفَّ اللََّه َعَل  ُكلّْ َ ْ ٍء َقِديرٌ 

165 147 

 قَاُلوا َلْو نَػْ َلُم ِقَتاًَل ََلتػَّبَػْ َناُكْم 227 167 . آؿ عمراف 
 َولِيَػْ َلَم الَِّذيَن نَافَػُقوا َوِقيَل ََلُْم تَػَ اَلْوا قَاتُِلوا ٓت َسِبيِل اللَِّه أَِو اْدفَػُ وا قَاُلوا َلْو 

 .  آؿ عمرافنَػْ َلُم ِقَتاَل َلتػَّبَػْ َناُكْم 
167 262 

 َفَمن ُزْح َِح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اِْلَنََّة فَػَقْد فَاَز 254 185 . آؿ عمراف 
   ...النساء

 َوِإْف ِخْفُتْم َأَلَّ تُػْقِسطُوا ٓت اْلَيَتاَم  فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَّْساِء َمثْػََن 
فَِإْف ِخْفُتْم َأَلَّ تَػْ ِدُلوا فَػَواِحَدًة أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَانُُكْم َذِلَك أَْدَ  . َوُ اَلَث َورُبَاعَ 
 .  النساءَأَلَّ تَػُ وُلوا 

3 257 

 َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَػرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرّْيًَّة ِضَ افاً َخاُفوا َعَلْيِهْم  9 .النساء  

  ٍأينما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ٓت بُػُروٍج ُمَشيََّدة 213 78 . النساء 
  ٍأينما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ٓت بُػُروٍج ُمَشيََّدة 239 78 . النساء 
 ًوَمْن يكِسْب خطيئًة أو إْإاً ّت يَػْرـِ بِه بريئاً فقد احتمَل ُ تاناً وإْإاً ُمِبينا . 112 129 
 الَِّذيَن يَػتَِّخُذوَف اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِف اْلُمْؤِمِنَْي أَيَػْبتَػُغوَف ِعْنَدُهُم اْلِ  ََّة 

يً ا   .النساءفَِإفَّ اْلِ  ََّة لِلَِّه َجَِ
139 179 

  ََوِإَذا قَاُموا ِإَ  الصَّالِة قَاُموا ُكَسا 124 142 . النساء 
 ًِإْف تُػْبُدوا َخْْياً أَْو َُّتُْفوُ  أَْو تَػْ ُفوا َعْن ُسوٍء فَِإفَّ اللََّه َكاَف َعُفّواً َقِديرا  

  .النساء
149 135 

  َيْسأَُلَك أَْهُل اْلِكَتاِب أَْف تُػنَػ َّْؿ َعَلْيِهْم ِكَتابًا ِمَن السََّماِء فَػَقْد َسأَُلوا ُموَس 
َأْكبَػَر ِمْن َذِلَك فَػَقاُلوا أَرِنَا اللََّه َجْهرًَة فََأَخَذتْػُهُم الصَّاِعَقُة ِبظُْلِمِهْم ُّتَّ اَّتََُّذوا 

 . النساءاْلِ ْجَل ِمْن بَػْ ِد َما َجاَءتْػُهُم  اْلبَػيػَّْناُت 

 

153 186 
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   ....المائدة

 َوِإف ُكنُتم َمْرَض  أَْو َعَل  َسَفٍر أَْو َجاء َأَحٌد منُكم مَن اْلَغاِئِط أَْو ََلَمْسُتُم 
 . املائدةالنَّْساء فَػَلْم َتَُِدواْ َماء فَػتَػَيمَُّمواْ َصِ يًدا طَيًّْبا

6 116 

  َْغُفورٌ  اللَّهَ  ِإفَّ  َعَلْيهِ  يَػُتوبُ  اللَّهَ  فَِإفَّ  َوَأْصَل َ  ظُْلِمهِ  بَػْ دِ  ِمنْ  تَابَ  َفَمن 
  املائدةَرِحيمٌ 

39 131 

 ُْهم نَػُهْم أَْو أَْعِرْض َعنػْ ُهْم فَػَلْن .  فَِإْف َجاُءوَؾ فَاْحُكْم بَػيػْ َوِإْف تُػْ ِرْض َعنػْ
نَػُهْم بِاْلِقْسِط ِإفَّ اللََّه  ُِبُّ  َيُضرُّوَؾ َ ْيًئا َوِإْف َحَكْمَت فَاْحُكْم بَػيػْ

 . املائدةاْلُمْقِسِطْيَ 

42 162 

 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َمن يَػْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَؼ يَْأِت الّلُه بَِقْوـٍ  ُِبػُُّهْم 
َو ُِبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَل  اْلُمْؤِمِنَْي أَِع ٍَّة َعَل  اْلَكاِفرِيَن ُ َاِهُدوَف ٓت َسِبيِل الّلِه َوَلَ 

 . املائدةََيَاُفوَف َلْوَمَة َلئٍِم َذِلَك َفْضُل الّلِه يُػْؤتِيِه َمن َيَشاُء َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم 

54 225 

  يَا أَيػَُّها الرَُّسوُؿ بَػلّْْغ َما أُن َِؿ إِلَْيَك ِمْن َربَّْك َوِإْف ََلْ تَػْفَ ْل َفَما بَػلَّْغَت
  رَِسالََتُه  َواللَُّه يَػْ ِصُمَك ِمْن النَّاِس ِإفَّ اللََّه َلَ يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَكاِفرِيَن  

 .املائدة

67 246 
252 

 ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم   َوِإْف ََلْ يَػْنتَػُهوا َعمَّا يَػُقوُلوَف لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنػْ
 .املائدة

73 203 

 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَػْقتُػُلوا الصَّْيَد َوأَنْػُتْم ُحُرـٌ َوَمْن قَػتَػَلُه ِمْنُكْم ُمتَػَ مًّْدا 
َفَج َاٌء ِمْثُل َما قَػَتَل ِمَن النػََّ ِم َ ُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍؿ ِمْنُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْ َبِة أَْو 
ـُ َمَساِكَْي أَْو َعْدُؿ َذِلَك ِصَياًما لَِيُذوَؽ َوبَاَؿ أَْمرِِ  َعَفا اللَُّه َعمَّا  َكفَّارٌَة طََ ا

 . املائدةَسَلفَ 

95 134 

ْف كنُت قلُتُه فقد َعِلْمَتُه  إ 218 116 .املائدة 
 ِإْف كنُت قلُتُه فقد َعِلْمَتُه 258 116 . املائدة 

   ....األنعام
 َفَمْن تَاَب ِمْن بَػْ ِد ظُْلِمِه َوَأْصَلَ  فَِإفَّ اللََّه يَػُتوُب َعَلْيِه ِإفَّ اللََّه َغُفوٌر

 .األن اـَرِحيمٌ 
55 131 

ُهْم فَػَقْد َجاءَُكْم بَػيػَّْنٌة ِمْن  َنا اْلِكَتاُب َلُكنَّا أَْهَدى ِمنػْ أَْو تَػُقوُلوا َلْو أَنَّا أُن َؿ َعَليػْ
 . األن اـَربُّْكْم َوُهًدى َوَرْْحٌَة 

157 188 

 َمْن َجاء بِاْلََْسَنِة فَػَلُه َعْشُر أَْمثَاَِلَا َوَمن َجاء بِالسَّيَّْئِة َفالَ ُ َْ ى ِإَلَّ ِمثْػَلَها 
 . األن اـَوُهْم َلَ يُْظَلُموف 

160 159 
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   ...األعراف 

  ُهُم الرّْْجَ  ِإَ  َأَجٍل ُهم بَالُِغوُ  ِإَذا ُهْم يَنُكثُوَف  245 135 . األعراؼفَػَلمَّا َكَشْفَنا َعنػْ
قَاَؿ َلْن تَػرَاِن َوَلِكِن اْنظُْر ِإَ  اِْلََبِل فَِإِف اْستَػَقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَؼ تَػرَاِن فَػَلمَّا 

 .ََتَلَّ  َربُُّه لِْلَجَبِل َجَ َلُه دَكِّا َوَخرَّ ُموَس  َصِ ًقا األعراؼ
143 256 

    ...األنفال
 فَػَلْم تَػْقتُػُلوُهْم َوَلِكنَّ اللََّه قَػتَػَلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اللََّه َرَم  

 .األنفاؿ
17 177 

 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْف تَػتػَُّقوا اللََّه َ َْ ْل َلُكْم فُػْرقَاناً َويَُكفّْْر َعْنُكْم َسيَّْئاِتُكْم 
 . األنفاؿَويَػْغِفْر َلُكْم َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَ ِظيِم 

29 133 

 يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإفَّ أَْرِض  َواِسَ ٌة فَِإيَّاَي فَاْعُبُدوِف 178 56 . األنفاؿ 
  أَيػَُّها النَِّبُّ َحرِّْض اْلُمْؤِمِنَْي َعَل  اْلِقَتاِؿ ِإْف َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَف َصاِبُروَف

يَػْغِلُبوا ِمائَػتَػْْيِ َوِإْف َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة يَػْغِلُبوا أَْلًفا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا بِأَنػَُّهْم قَػْوـٌ ََل 
اآْلَف َخفََّف اللَُّه َعْنُكْم َوَعِلَم أَفَّ ِفيُكْم َضْ ًفا فَِإْف َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة . يَػْفَقُهوفَ 

َصاِبرٌَة يَػْغِلُبوا ِمائَػتَػْْيِ َوِإْف َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يَػْغِلُبوا أَْلَفْْيِ بِِإْذِف اللَِّه َواللَُّه َمَع 
 . األنفاؿالصَّاِبرِيَن 

65-
66 

263 

   ....التوبة
 فَِإْف تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَػُوا ال ََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإفَّ اللََّه :وقاؿ ت ا 
.  التوبةَغُفوٌر َرِحيمٌ 

5 137 

 رَُكْم َوَلَ َتُضرُّوُ  َ ْيئاً َوالّلُه ْبُكْم َعَذاباً أَلِيماً َوَيْسَتْبِدْؿ قَػْوماً َغيػْ  ِإَلَّ تَنِفُرواْ يُػَ ذّْ
 .  التوبةَعَل  ُكلّْ َ ْ ٍء َقِديٌر 

39 228 

َلَّ تَنُصُروُ  فَػَقْد َنَصرَُ  الّلهُ  إ237 40 . التوبة 
 ُإَلَّ تَنُصُروُ  فَػَقْد َنَصرَُ  الّله 265 40 . التوبة 

 َها َها َرُضوا َوِإْف ََلْ يُػْ َطْوا ِمنػْ ُهْم َمْن يَػْلِمُ َؾ ٓت الصََّدقَاِت فَِإْف أُْعطُوا ِمنػْ  َوِمنػْ
 . التوبةِإَذا ُهْم َيْسَخطُوَف 

58 218 

 َوَلْو أَنػَُّهْم َرُضوا َما َآتَاُهُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوقَاُلوا َحْسبُػَنا اللَُّه َسيُػْؤتِيَنا اللَُّه ِمْن 
 . التوبةَفْضِلِه َوَرُسولُُه ِإنَّا ِإَ  اللَِّه رَاِغُبوَف 

59 199 

 َأََلْ يَػْ َلُمواْ أَنَُّه َمن ُ َاِدِد الّلَه َوَرُسوَلُه فََأفَّ َلُه نَاَر َجَهنََّم َخاِلداً ِفيَها َذِلَك 
 . التوبةاْلِْْ ُي اْلَ ِظيُم 

63 226 
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 ُِهْم فَِإفَّ اللََّه َل يَػْرَض  َعِن اْلَقْوـ ُهْم فَِإْف تَػْرَضْوا َعنػْ  َ ِْلُفوَف َلُكْم لِتَػْرَضْوا َعنػْ

 . التوبةاْلَفاِسِقَْي 
96 219 

   ....يونس
 ُقْل َمْن يَػْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواألْرِض أَمَّْن مَيِْلُك السَّْمَع َواألْبَصاَر َوَمْن 

: َُيْرُِج اْلَْ َّ ِمَن اْلَميِّْت َوَُيْرُِج اْلَميَّْت ِمَن اْلَْ ّْ َوَمْن يَُدبػُّْر األْمَر َفَسيَػُقوُلوفَ 
 . يونسفَػُقْل أََفال تَػتػَُّقوفَ " اللَّهُ "

31 183 

 ََّوِإْف مَيَْسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفال َكاِ َف َلُه ِإَلَّ ُهَو َوِإْف يُرِْدَؾ ِِبَْْيٍ َفال رَاد 
 . يونس. لَِفْضِلِه ُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِ  َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

86 160 

 فَِإْف ُكْنَت ٓت َ كٍّ ِ َّا أَنْػ َْلَنا إِلَْيَك فَاْسَأِؿ الَِّذيَن يَػْقرَأُوَف اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلَك 
 . يونسَلَقْد َجاَءَؾ اْلَْقُّ ِمْن َربَّْك َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمََتِيَن 

94 259 

   ...هود
 َوََل أَُقوُؿ َلُكْم ِعْنِدي َخ َاِئُن اللَِّه َوََل أَْعَلُم اْلَغْيَب َوََل أَُقوُؿ ِإِنّْ َمَلٌك َوََل 

رًا اللَُّه أَْعَلُم ِبَا ٓت أَنْػُفِسِهْم ِإِنّْ  أَُقوُؿ لِلَِّذيَن تَػْ َدرِي أَْعيُػُنُكْم َلْن يُػْؤتِيَػُهُم اللَُّه َخيػْ
 . هودِإًذا َلِمَن الظَّاِلِمَْي 

31 189 

 َفُ ُكْم ُنْصِح  ِإْف أََرْدُت أَْف أَْنَصَ  َلُكْم ِإْف َكاَف اللَُّه يُرِيُد أَْف  َوََل يَػنػْ
 . هوديُػْغِوَيُكْم ُهَو َربُُّكْم َوإِلَْيِه تُػْرَجُ وَف 

34 250 

 َفُ ُكْم ُنْصِح  ِإْف أََرْدُت أَْف أَْنَصَ  َلُكْم ِإْف َكاَف اللَُّه يُرِيُد أَْف  َوََل يَػنػْ
 . هوديُػْغِوَيُكْم ُهَو َربُُّكْم َوإِلَْيِه تُػْرَجُ وَف 

34 255 

 فَػَلمَّا َذَهَب َعْن ِإبْػرَاِهيَم الرَّْوُع َوَجاَءْتُه اْلُبْشَرى ُ َاِدلَُنا ٓت قَػْوـِ ُلوٍط  
 .هود

74 244 

 قَاَؿ َلْو أَفَّ ِل ِبُكْم قُػوًَّة أَْو آِوي ِإَ  رُْكٍن َ ِديٍد 193 80 . هود 

   ....يوسف

 َنا إِلَْيِه لَتُػَنبّْئَػنػَُّهْم  فَػَلمَّا َذَهُبوا بِِه َوَأَْجَُ وا أَْف َ َْ ُلوُ  ٓت َغَيابَِة اِلُْبّْ َوأَْوَحيػْ
 . يوسفبَِأْمرِِهْم َهَذا َوُهْم ََل َيْشُ ُروفَ 

15 192 
 

   ...الرعد

 ْأَئَِذا ُكنَّا تُػرَاباً أَّئّنا َلِف  َخْلٍق َجِديٍد؟ :  َوِإْف تَػْ َجْب فَػَ َجٌب قَػْوَُلُم144 5 . الرعد 
 195 31 َوَلْو أَفَّ قُػْرَءانًا ًسيػَّْرْت بِِه اِلباؿ أَْو ُقطَّْ ْت بِِه األرض أَْو ُكلَّْم بِِه املوت  َبل 
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يً ا   . الرعدلّْلَِّه األمر َجَِ

   ...إبراهيم
 ٌَوِإْذ تََأذََّف َربُُّكْم لَِئْن َ َكْرُُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرُُتْ ِإفَّ َعذاِا َلَشِديد  

 .إبراهيم
7 224 

   ...النحل
 َمْن َعِمَل َصاِْلاً ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْػَث  َوُهَو ُمْؤِمٌن فَػَلُنْحِييَػنَُّه َحَياًة طَيَّْبًة 

 . النحلَولََنْج ِيَػنػَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَػْ َمُلوَف 
97 135 

   ...اإلسراء
 ِإْف َأْحَسْنُتْم َأحَسْنُتْم أِلَنْػُفِسُكْم 125 7 . اإلسراء 
 ُكلََّما َخَبْت زِْدنَاُهْم َسِ ْيًا 247 97 . اإلسراء 

   ...الكهف
 َفَد َكِلَماُت  ُقْل َلْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َراّْ لََنِفَد اْلَبْحُر قَػْبَل أَْف تَػنػْ
َنا ِبِْثِلِه َمَدًدا . َراّْ   . الكهفَوَلْو ِجئػْ

109 260 

   ...طه
  َوِإف ََتَْهْر بِاْلَقْوِؿ فَِإنَُّه يَػْ َلُم السّْرَّ َوَأْخَف 142 7 . طه 
 ّّأَِف اْقِذِفيِه ٓت التَّابُوِت فَاْقِذِفيِه ٓت اْلَيمّْ فَػْليُػْلِقِه اْلَيمُّ بِالسَّاِحِل يَْأُخْذُ  َعُدو 

 . طهِل َوَعُدوّّ َلُه َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك ََمَبًَّة ِمِّنّْ 
39 172 

َوَمْن يَػْ َمْل ِمَن الصَّاِْلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفال ََيَاُؼ ظُْلًما َوَل َهْضًما119 112 . طه 
   ...األنبياء

َلْو يَػْ َلُم الذين َكَفُرواْ ِحَْي َلَ َيُكفُّوَف َعن ُوُجوِهِهُم النار َوَلَ َعن  
 .األنبياءظُُهورِِهمْ 

39 208 

 َنا ِ َا وََكَف  بَِنا َحاِسِبَْي  252 47 . األنبياء َوِإْف َكاَف ِمثْػَقاَؿ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍؿ أَتَػيػْ
   ...المؤمنون

 َما اَّتَََّذ اللَُّه ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَف َمَ ُه ِمْن إَِلٍه ِإًذا َلَذَهَب ُكلُّ إَِلٍه ِبَا َخَلَق  
 .املؤمنوف

91 188 

   ...النور
  ٌَوَلْوَل َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْْحَُتُه َوأَفَّ اللََّه تَػوَّاٌب َحِكيم 200 10 . النور 
 248 33 َوََل ُتْكرُِهوا فَػتَػَياِتُكْم َعَل  اْلِبَغاء ِإْف أََرْدَف ََتَصُّناً لَّْتْبتَػُغوا َعَرَض اْْلََياِة 
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نْػَيا  . النورالدُّ
 َوَمن يُْكرِههُّنَّ فَِإفَّ اللََّه ِمن بَػْ ِد ِإْكرَاِهِهنَّ َغُفوٌر رَِّحيٌم 248 33 . النور 
  ُهم مُّْ رُِضوَف نَػُهْم ِإَذا َفرِيٌق مّْنػْ  217 48 . النورَوِإَذا ُدُعوا ِإَ  اللَِّه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بَػيػْ

   ...الفرقان
 َها َوَسْوَؼ يَػْ َلُموَف ِحَْي يَػَرْوَف  ِإْف َكاَد لَُيِضلَُّنا َعْن آَِلَِتَنا َلْوَل أَْف َصبَػْرنَا َعَليػْ

 . الفرقافاْلَ َذاَب َمْن َأَضلُّ َسِبيال 
42 250 

 َوالَِّذيَن َل يَْدُعوَف َمَع اللَِّه ِإََلًا آَخَر َوَل يَػْقتُػُلوَف النػَّْفَس الَِِّت َحرَّـَ اللَُّه ِإَل 
بِاْلَْقّْ َوَل يَػْ نُوَف َوَمْن يَػْفَ ْل َذِلَك يَػْلَق أَ َاًما ُيَضاَعْف َلُه اْلَ َذاُب يَػْوـَ اْلِقَياَمِة 
ُؿ اللَُّه  َوََيُْلْد ِفيِه ُمَهانًا ِإَل َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمال َصاِْلًا فَُأولَِئَك يُػَبدّْ

 . الفرقافَسيَّْئاِِتِْم َحَسَناٍت وََكاَف اللَُّه َغُفورًا َرِحيًما

68 235 
 

 َوِإَذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِكرَاًما 125 72 . سورة الفرقاف 
   ....الشعراء

 فَػَلمَّا َجاَء السََّحرَُة قَاُلوا لِِفْرَعْوَف أَِئنَّ لََنا أَلَْجرًا ِإْف ُكنَّا ََنُْن اْلَغالِِبَْي؟ قَاَؿ 
 . الش راءنَػَ ْم َوِإنَُّكْم ِإًذا َلِمَن اْلُمَقرَِّبَْي 

41-
42 

250 

 فَػَلمَّا َجاَء السََّحرَُة قَاُلوا لِِفْرَعْوَف أَِئنَّ لََنا أَلَْجرًا ِإْف ُكنَّا ََنُْن اْلَغالِِبَْي  
 .الش راء

41-
42 

255 

 َوِإَذا َبَطْشُتْم بَطْشُتْم َجبَّارِيَن123 130 . الش راء 
   ...يس

 َوِإَذا ِقيَل ََلُُم اتػَُّقوا َما بَػْْيَ أَْيِديُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَ لَُّكْم تُػْرَْحُوَف، َوَما تَْأتِيِهْم 
َها ُمْ رِِضَْي  ْم ِإَل َكانُوا َعنػْ  . يسِمْن آيٍَة ِمْن آيَاِت َر ِّْ

45-
46 

194 

   ...النمل
 َوأَْدِخْل يََدَؾ ٓت َجْيِبَك ََّتْرُْج بَػْيَضاَء ِمْن َغْْيِ ُسوٍء 185 12 . النمل 
 َها َوُهْم ِمْن فَػ ٍَع يَػْوَمِئٍذ آِمُنوَف  َوَمْن َجاَء ٌر ِمنػْ  َمْن َجاَء بِاْلََْسَنِة فَػَلُه َخيػْ

 . النملبِالسَّيَّْئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ٓت النَّاِر َهْل َُتَْ ْوَف ِإَلَّ َما ُكْنُتْم تَػْ َمُلوَف 
89-
90 

159 

  َها َوُهْم ِمْن فَػ ٍَع يَػْوَمِئٍذ آِمُنوَف ٌر ِمنػْ  214 89 . النمل َمْن َجاَء بِاْلََْسَنِة فَػَلُه َخيػْ
   ...القصص

 نْػَيا ُّتَّ ُهَو  أََفَمْن َوَعْدنَاُ  َوْعًدا َحَسًنا فَػُهَو ََلِقيِه َكَمْن َمتػَّْ َناُ  َمَتاَع اْْلََياِة الدُّ
  . القصصيَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِمَن اْلُمْحَضرِيَن 

61 144 



 

291 

 

 اآلياتحسب ترتيب و، فهرس اآليات القرآنية املدروسة، حسب ترتيب املصحف للسور
 َها َوَمْن َجاَء بِالسَّيَّْئِة َفال ُ َْ ى الَِّذيَن َعِمُلوا ٌر ِمنػْ َمْن َجاَء بِاْلََْسَنِة فَػَلُه َخيػْ

 . القصصالسَّيَّْئاِت ِإَلَّ َما َكانُوا يَػْ َمُلوفَ 
84 157 

 ...العنكبوت
 

  

 َمْن َكاَف يَػْرُجو لَِقاَء اللَِّه فَِإفَّ َأَجَل اللَِّه آلٍت230 5 . ال نكبوت 
َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن َآَمُنوا اتَِّبُ وا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل َخطَايَاُكْم َوَما ُهْم 

 . ال نكبوتِِبَاِمِلَْي ِمْن َخطَايَاُهْم ِمْن َ ْ ٍء ِإنػَُّهْم َلَكاِذبُوَف 
12 171 

 ََّمَثُل الَِّذيَن اَّتََُّذوا ِمْن ُدوِف اللَِّه أَْولَِياَء َكَمَثِل اْلَ ْنَكُبوِت اَّتَََّذْت بَػْيًتا َوِإف 
 . ال نكبوتأَْوَهَن اْلبُػُيوِت لَبَػْيُت اْلَ ْنَكُبوِت َلْو َكانُوا يَػْ َلُموَف 

41 193 

   ...الرـو
 ُهْم َسيَّْئٌة ِبا َقدََّمْت أَْيِديِهْم ِإذا  َوِإذا أََذقْػَنا النَّاَس َرْْحًَة َفرُِحوا بِػها َوِإْف ُتِصبػْ

 . الرـوُهْم يَػْقَنطُوَف 
36 120 

 َوقَاَؿ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِ ْلَم َواإلميَاَف َلَقْد لَِبْثُتْم ٓت ِكَتاِب اللَِّه ِإَ  يَػْوـِ اْلبَػْ ِث 
 . الرـوفَػَهَذا يَػْوـُ اْلبَػْ ِث َوَلِكنَُّكْم ُكْنُتْم َل تَػْ َلُموَف 

56 180 

   ...لقمان
 ُة َأِْبٍُر َما َ ُ  ِمْن بَػْ ِدِ  َسبػْ ـٌ َواْلَبْحُر مَيُدُّ  َوَلْو أَفَّ َما ٓت اأْلَْرِض ِمْن َ َجرٍَة أَْقاَل

 . لقمافنَِفَدْت َكِلَماُت اللَِّه ِإفَّ اللََّه َع ِيٌ  َحِكيٌم 
27 196 

   ...السجدة
 َنا ْ ْم َربػََّنا أَْبَصْرنَا َوَسَِ  َوَلْو تَػَرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَف نَاِكُسو ُرُؤوِسِهْم ِعْنَد َر ِّْ

 . السجدةفَاْرِجْ َنا نَػْ َمْل َصاِْلًا ِإنَّا ُموِقُنوَف 
12 202 

   ...األحزاب
 َِّت َآتَػْيَت أُُجوَرُهن َواْمرَأًَة ُمْؤِمَنًة ...يَا أَيػَُّها النَِّبُّ ِإنَّا َأْحَلْلَنا َلَك أَْزَواَجَك الالَّ

ِإْف َوَهَبْت نَػْفَسَها لِلنَِّبّْ ِإْف أَرَاَد النَِّبُّ أَْف َيْستَػْنِكَحَها َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِف 
 . األح اباْلُمْؤِمِنْيَ 

50 204 
 

   ...سبأ
 ُقْل ِإفَّ َراّْ يَػْبُسُط الرّْْزَؽ ِلَمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِ  َويَػْقِدُر َلُه َوَما أَنَفْقُتم مّْن 

ُر الرَّازِِقَْي   . سبأَ ْ ٍء فَػُهَو َُيِْلُفُه َوُهَو َخيػْ
 ...فاطر

39 243 
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  َما يَػْفَتِ  اللَُّه لِلنَّاِس ِمْن َرْْحٍَة َفال  ُِْسَك ََلَا َوَما مُيِْسْك َفال ُمْرِسَل َلُه ِمْن

 بَػْ ِد ِ 
2 159 

   ...الصافات
 ْو ُوَف أََوآبَاُؤنَا اأْلَوَُّلوَف ُقل ُ َنا وَُكنَّا تُػرَابًا َوِعظَاًما أَِإنَّا َلَمبػْ نَػَ ْم َوأَنْػُتْم :  أَِإَذا ِمتػْ

  .18-17-16: الصافاتَداِخُروفَ 
16-
17-
18 

145 

   ...الزمر
 َلْو أَرَاَد اللَُّه أَْف يَػتَِّخَذ َوَلًدا َلْصطََف  ِ َّا ََيُْلُق َما َيَشاُء  ُسْبَحانَُه ُهَو اللَُّه 

 . ال مراْلَواِحُد   اْلَقهَّاُر 
4 252 

 أََفَمن َ رََح اهلل َصْدرَُ  ِلإِلْسالَـِ فَػُهَو عل  نُوٍر مّْن رَّبِّْه فَػَوْيٌل لِْلَقاِسَيِة 
 . ال مر قُػُلوبُػُهْم ِمْن ذِْكِر اللَِّه أُولَِئَك ٓت َضالٍؿ ُمِبْيٍ 

22 146 

 َوِسيَق الَِّذيَن اتػََّقْوا َربػَُّهْم ِإَ  اِْلَنَِّة زَُمرًا َحَّتَّ ِإَذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبْػَوابُػَها 
 .ال مر َوقَاَؿ ََلُْم َخَ نَػتُػَها َسالـٌ َعَلْيُكْم ِطْبُتْم فَاْدُخُلوَها َخاِلِدينَ 

73 197 
 

   ...غافر

 اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكْم 182 60 . غافر 
   ...الشورى

 ّْأَـِ اَّتََُّذوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء فَاللَُّه ُهَو اْلَوِلُّ َوُهَو ُ ِْي  اْلَمْوَت  َوُهَو َعَل  ُكل
 .الشورىَ ْ ٍء َقِديرٌ 

9 177 

   ...الزخرف
  َها َيْضَحُكوَف  218 47 . ال خرؼفَػَلمَّا َجاَءُهْم بَِآيَاتَِنا ِإَذا ُهْم ِمنػْ
 ُهْم  245 55 . ال خرؼ فَػَلمَّا آَسُفونَا انْػتَػَقْمَنا ِمنػْ
 ُهْم فََأْغَرقْػَناُهْم َأَْجَِ َْي   55 . ال خرؼ فَػَلمَّا آَسُفونَا انْػتَػَقْمَنا ِمنػْ
 َُسْبَحاَف َربّْ السََّمَواِت .  ُقْل ِإْف َكاَف لِلرَّْْحَِن َوَلٌد فَأَنَا أَوَُّؿ اْلَ اِبِدين

 .  ال خرؼَواألْرِض َربّْ اْلَ ْرِش َعمَّا َيِصُفوَف 
81-
82 

221 

   ....محمد
 ِإْف تَػْنُصُروا اللََّه يَػْنُصرُْكْم َويُػثَبّْْت أَْقَداَمُكْم 132 7 . َممد 

   ...الفتح
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 َلْوََل رَِجاٌؿ ُمْؤِمُنوَف َوِنَساٌء ُمْؤِمَناٌت ََلْ تَػْ َلُموُهْم أَْف َتطَُئوُهْم فَػُتِصيَبُكْم 

بْػَنا الَِّذيَن  ُهْم َمَ رٌَّة بَِغْْيِ ِعْلٍم لُِيْدِخَل اللَُّه ٓت َرْْحَِتِه َمْن َيَشاُء َلْو تَػَ يػَُّلوا َلَ ذَّ ِمنػْ
ُهْم َعَذابًا أَلِيًما  .  الفت َكَفُروا ِمنػْ

25 205 
 
 

   ...الحجرات

 نَػُهَما  173 9 . اْلجرات َوِإف طَائَِفَتاِف ِمَن املؤمنْي اقتتلوا فََأْصِلُحواْ بَػيػْ
   ...الواقعة

  فََأمَّا ِإْف َكاَف ِمَن اْلُمَقرَِّبَْي  فَػَرْوٌح َوَرْ َاٌف َوَجنَُّة نَِ يٍم  َوأَمَّا ِإْف َكاَف ِمْن
ـٌ َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمِْي  َوأَمَّا ِإْف َكاَف ِمَن  َأْصَحاِب اْلَيِمِْي  َفَساَل

يٍم  َوَتْصِلَيُة َجِحيٍم  ِبَْي الضَّالَّْْي  فَػنُػُ ٌؿ ِمْن ْحَِ  .  الواق ةاْلُمَكذّْ

88-
93 

175 

  فََأمَّا ِإْف َكاَف ِمَن اْلُمَقرَِّبَْي  فَػَرْوٌح َوَرْ َاٌف َوَجنَُّة نَِ يٍم  َوأَمَّا ِإْف َكاَف ِمْن
ـٌ َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمِْي  َوأَمَّا ِإْف َكاَف ِمَن  َأْصَحاِب اْلَيِمِْي  َفَساَل

يٍم  َوَتْصِلَيُة َجِحيٍم  ِبَْي الضَّالَّْْي  فَػنُػُ ٌؿ ِمْن ْحَِ  .  الواق ةاْلُمَكذّْ

88-
93 

242 

   ...الصف
 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَل  َِتَارٍَة تُنِجيُكم مّْْن :قاؿ اهلل ت ا 
 تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوَُتَاِهُدوَف ٓت َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواِلُكْم َعَذاٍب أَلِيٍم 

ٌر َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم تَػْ َلُموَف   يَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوأَنْػُفِسُكْم َذِلُكْم َخيػْ
َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها اأْلَنْػَهاُر َوَمَساِكَن طَيَّْبًة ٓت َجنَّاِت َعْدٍف 

  . الصفَذِلَك اْلَفْوُز اْلَ ِظيمُ 

10-
11-
12 
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   ....التغابن
 َوَمْن يُػْؤِمْن بِاللَِّه يَػْهِد قَػْلَبُه َواللَُّه ِبُكلّْ َ ْ ٍء َعِليٌم 213 11 . التغابن 

   ...الطالق
 َُوَمْن يَػتَِّق اللََّه َ َْ ْل َلُه َ َْرجاً، َويَػْرزُْقُه ِمْن َحْيُث َل َ َْتِسب212 3-2 . الطالؽ 

   ...الملك
 ُقْل أَرَأَيْػُتْم ِإْف أَْهَلَكِِّنَ اللَُّه َوَمْن َمِ َ  أَْو َرِْحََنا َفَمْن  ُُِْي اْلَكاِفرِيَن ِمْن  

 . امللكَعَذاٍب أَلِيم 
28 222 

   ...المطّففين
 َوِإَذا انْػَقَلُبوا ِإَ  أَْهِلِهُم انْػَقَلُبوا َفِكِهَْي122 31.    املطّففْي 
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 اآلياتحسب ترتيب و، فهرس اآليات القرآنية املدروسة، حسب ترتيب املصحف للسور
   ...االنشقاق

 ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت 206 1.   اَلنشقاؽ 

   ...الفجر

 ِفَأمَّا اإِلنَساُف ِإَذا َما ابْػَتالُ  َربُُّه فََأْكَرَمُه َونَػ ََّمُه فَػيَػُقوُؿ َراّْ َأْكَرَمن242 15.  الفجر 
   ...الزلزلة

 ، َُيَػْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْ َتاتاً لِيُػَرْوا أَْعَماََلُْم، َفَمْن يَػْ َمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخْْياً يَػر 
  . ال ل لةَوَمْن يَػْ َمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َ رّاً يَػرَُ  

6-7 -
.8 

160 
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 ملحق باآليات القرآنية الشبيهة بالنماذج املدروسة

 :ملحق باآليات القرآنية الشبيهة بالنماذج المدروسة 

وكان ىدف الباحث منو . جيمع امللحق اآليت مناذج من اآليات القرآنية الشبيهة باآليات املدروسة
. ىو جمرد إمداد القارئ باملزيد من اآليات اليت يرى أهنا مطابقة ملا سبق حتليلو، أو تكاد تكون مطابقة هلا

 .على أن املطابقة يقصد هبا وجود قاسم مشرتك مبني بالعنوان الذي تنتظم حتتو كل جمموعة

وبطبيعة احلال،مل يقدم الباحث مسردا للنماذج القرآنية احملدودة العدد؛ ألنو مت حصرىا وحتليلها 
 . مجيعا، مثل الزيادة بتقييد جواب الشرط

كما أن الباحث كان يهدف إىل تقدمي مناذج إضافية من شأهنا توسيع الفكرة الداللية واجلمالية 
بل جعل التحليل . ومل يكن غرضو استقصاء مجيع احلاالت. اليت توصل إليها يف أثناء التحليل األسلويب

يتناول مجيع احلاالت إذا كانت ال تتجاوز األربع يف مدونة القرآن الكرمي، وما جتاوز ذلك العدد تناول منو 
أكثر من أربع حاالت بالتحليل والدراسة لكثرتو، وذكر يف امللحق بعضا آخر من النماذج املماثلة على 

 .سبيل االستزادة ال على سبيل االستقصاء

 :العدول بالزيادة

 :الشرط المعضود .1

  َولَِئِن ات َّبَ ْعَت أَْىَواَءُىْم بَ ْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّو ِمْن َوِلٍّ َواَل َنِصرٍي120: البقرة. 
 ف َمِن افْ تَ َرى َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب ِمْن بَ ْعِد َذِلَك فَُأولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموَن 94: آل عمران. 
 َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك ُعْدَوانًا َوظُْلًما َفَسْوَف ُنْصِليِو نَارًا وََكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّو َيِسريًا 30:  النساء .
  َوَمْن يَْأتِِو ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل الصَّاحِلَاِت  (74)ِإنَُّو َمْن يَْأِت َربَُّو جُمْرًِما فَِإنَّ َلُو َجَهنََّم اَل ََيُوُت ِفيَها َواَل ََيََْي

 .75-74:طوفَُأولَِئَك هَلُُم الدََّرَجاُت اْلُعَلى 
 

 :الزيادة بذكر المقابل .2

  َا ُىْم يف ِشَقاٍق  .137: البقرةفَِإْن آَمُنوا ِبِْثِل َما آَمْنُتْم بِِو فَ َقِد اْىَتَدْوا َوِإْن تَ َولَّْوا فَِإمنَّ
  ِإْن يَ ْنُصرُْكُم اللَُّو َفََل َغاِلَب َلُكْم َوِإْن ََيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يَ ْنُصرُُكْم ِمْن بَ ْعِدِه َوَعَلى اللَِّو فَ ْلَيتَ وَكَِّل

 160: آل عمراناْلُمْؤِمُنوَن 
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   تِْلَك ُحُدوُد اللَِّو َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو يُْدِخْلُو َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز
النساء    َوَمْن يَ ْعِ  اللََّو َوَرُسوَلُو َويَ تَ َعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُو نَارًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُو َعَذاٌب ُمِهنيٌ  (13)اْلَعِظيُم 
:13 -14)  
  َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَِّو َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن نَ ْفِسَك79: النساء. 
  َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد أَطَاَع اللََّو َوَمْن تَ َوىلَّ َفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا   80: النساء .
   َها وََكاَن اللَُّو َها َوَمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيَِّئًة َيُكْن َلُو ِكْفٌل ِمن ْ َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن َلُو َنِصيٌب ِمن ْ

. 85:النساء   َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمِقيًتا 
  ََوأَمَّا الَِّذيَن  َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّاَعُة يَ ْوَمِئٍذ يَ تَ َفرَُّقوَن فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت فَ ُهْم يف َرْوَضٍة َُيْبَ ُرون 

بُوا بِآيَاتَِنا َولَِقاِء اآْلِخرَِة فَُأولَِئَك يف اْلَعَذاِب ُُمَْضُروَن    .16- 15- 14:  الرومَكَفُروا وََكذَّ
  َمْن َكَفَر فَ َعَلْيِو ُكْفرُُه َوَمْن َعِمَل َصاحِلًا َفِِلَنْ ُفِسِهْم ََيَْهُدوَن  لَِيْجزَِي الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِمْن

 .45_44:  الرومَفْضِلِو ِإنَُّو اَل َيُِبُّ اْلَكاِفرِيَن 
  َأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت فَ َلُهْم َجنَّاُت اْلَمْأَوى * أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمْن َكاَن فَاِسقاً ال َيْستَ ُوون

َها أُِعيُدوا ِفيَها َوِقيَل هَلُْم  نُ ُزالً ِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن  َوأَمَّا الَِّذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُىُم النَّاُر ُكلََّما أَرَاُدوا أَْن ََيُْرُجوا ِمن ْ
بُوَن   .20- 18:  السجدةُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ُكْنُتْم بِِو ُتَكذِّ

 ا َيْشُكُر لِنَ ْفِسِو َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ َريبِّ َغِِنٌّ َكرمٌِي  .40: النمل َوَمْن َشَكَر فَِإمنَّ
 ٌر ِمْنها َوُىْم ِمْن فَ زٍَع يَ ْوَمِئٍذ آِمُنوَن َوَمْن جاَء بِالسَّيَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُىُهْم يف النَّاِر  َمْن جاَء بِاحلََْسَنِة فَ َلُو َخي ْ

 .90- 89 : النمل َىْل جُتَْزْوَن ِإالَّ َما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ 
 َِما يَ ْفَتِ  اللَُّو لِلنَّاِس ِمْن َرْ ٍَة َفَل  ُِْسَك هَلَا َوَما َُيِْسْك َفَل ُمْرِسَل َلُو ِمْن بَ ْعِده 2: فاطر. 
 

 :الزيادة بدخول القسم واالستفهام المعبر عنه بالسؤال .3

 َُولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَ  َوَس ََّر الشَّْمَ  َواْلَقَمَر لَيَ ُقوُلنَّ اللَّو  61:العنكبوت. 
: العنكبوت َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن نّزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْحَيا بِِو األْرَ  ِمْن بَ ْعِد َمْوِِتَا لَيَ ُقوُلنَّ اللَُّو  : وقولو
63. 
  َا ُكنَّا ََنُوُ  َونَ ْلَعُب ُقْل أَبِاللَِّو َوآيَاتِِو َوَرُسولِِو ُكْنُتْم َتْستَ ْهزِئُوَن  .65:  التوبةَولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم لَيَ ُقوُلنَّ ِإمنَّ
 َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَ  لَيَ ُقوُلنَّ اللَُّو 25:  لقمان. 
  َُولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَ ُقوُلنَّ اللَّو 87: سورة الزخرف. 
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 :العدول بالحذف 

 :حذف األداة والفعل الشرط .1

 ِإْذ قَاُموا فَ َقاُلوا َرب َُّنا َربُّ السََّمَواِت َواأَلْرِ  َلْن نَْدُعَو ِمْن ُدونِِو ِإهَلًا َلَقْد قُ ْلَنا ِإًذا َشَططًا 14:  الكهف.  
 

 :االستبدال

 :استبدال األداة .1
  ًَها ِمن ََثَرٍَة رِّْزقا َوَبشِِّر الَِّذين آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاِت أَنَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها األَنْ َهاُر ُكلََّما ُرزُِقواْ ِمن ْ

 . 25:  البقرة... الَِّذي ُرزِقْ َنا ِمن قَ ْبلُ  قَاُلواْ ىذا

 ُهْم ِلْْلَِيَان  : آل عمران َلْو نَ ْعَلُم ِقَتااًل اَلت َّبَ ْعَناُكْم ُىْم لِْلُكْفِر يَ ْوَمِئٍذ أَقْ َرُب ِمن ْ
 َوَمن َدَخَلُو َكاَن آِمًنا آل عمران    : 
  ُهْم  .55: الزخرف فَ َلمَّا آَسُفونَا انْ تَ َقْمَنا ِمن ْ
 َِما يَ ْفَتِ  اللَُّو لِلنَّاِس ِمْن َرْ ٍَة َفَل  ُِْسَك هَلَا َوَما َُيِْسْك َفَل ُمْرِسَل َلُو ِمْن بَ ْعِده 2: فاطر. 

 :(األداة والجواب)استبدال متعدد .2
  َقِلْب َعَلى َعِقبَ ْيِو فَ َلْن َيُضرَّ اللََّو َشْيًئا َوَسَيْجزِي اللَُّو الشَّاِكرِيَن  .144: آل عمرانَوَمْن يَ ن ْ

 :استبدال الرابط .3
 مثّ ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة مَِّن اأْلَْرِ  ِإَذا أَنُتْم خَتُْرُجوَن   25:الروم .

 .استبدال األداة و وفعل الشرط وجوابه .4
 ْيٍء ِإالَّ أَن ىَ الَّ يَ تَِّ ِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياء ِمن ُدْوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَ  ِمَن اللَِّو يف ش

ُهْم تُ َقاًة َوَُيَذِّرُُكُم اللَُّو نَ ْفَسُو َوِإىَل اللَِّو اْلَمِصريُ   .28: آل عمران تَ ت َُّقواْ ِمن ْ
  بَ َلى َمْن أَْوََف بَِعْهِدِه َوات ََّقى فَِإنَّ اللََّو َيُِبُّ اْلُمتَِّقنَي76 : آل عمران. 
 

 :تقديم الجواب

   ُقْل فَْأتُواْ بِالت َّْورَاِة فَاتْ ُلوَىا ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي 93:  آل عمران. 
 لَُّة أَْيَن َما ثُِقُفوا  .112:  آل عمران ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ
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